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Ο περί Πωλήσεως Οινοπνευματωδών Ποτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 87(Ι) του 2020 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΝΟΜΟ 
 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  
τίτλος. 
     Κεφ. 144. 

33 του 1961 
50 του 1963 
8 του 1966 

26 του 1968 
4 του 1972 

69 του 1977 
20 του 1985 

83(Ι) του 1998 
7(Ι) του 2005 

66(Ι) του 2007 
6(Ι) του 2009 

     19(Ι) του 2012. 

1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Οινοπνευματωδών Ποτών (Τροπο-
ποιητικός) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Πωλήσεως Οινοπνευματωδών 
Ποτών Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με τη διαγραφή του όρου «λέσχη» και του ορισμού αυτού. 

   

 (β) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των 
ορισμών τους: 

   

  «“μέθη” σημαίνει την κατάσταση που ακολουθεί τη λήψη ψυχοδραστικής ουσίας που 
οδηγεί σε διαταραχές του επιπέδου συνείδησης, γνώσης, αντίληψης, κρίσης, συναι-
σθήματος ή συμπεριφοράς ή άλλων ψυχοφυσιολογικών λειτουργιών και αντιδράσεων. 

   

  “μεθυσμένος” σημαίνει το άτομο που λαμβάνει ποσότητα αλκοόλ που οδηγεί στην 
τοξίκωση, η οποία συνιστά κατάσταση που εκδηλώνεται με σημεία, όπως έξαψη του 
προσώπου, κακή άρθρωση, ασταθή βάδιση, ευφορία, υπερκινητικότητα, φλυαρία, άτακτη 
συμπεριφορά, επιβράδυνση των αντιδράσεων, μειωμένη κρίση και απώλεια κινητικού 
συντονισμού, αναισθησία ή λήθαργο.». και 

   

 (γ) με την αντικατάσταση του όρου «τουριστικό κατάλυμα» και του ορισμού του με τον 
ακόλουθο νέο όρο και τον ορισμό αυτού: 

   

   
  34(I) του 2019 

9(I) του 2020. 

«“τουριστικό κατάλυμα” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό 
από το άρθρο 2 του περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας 
Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου και περιλαμβάνει 
όλα τα τουριστικά καταλύματα που καθορίζονται στο άρθρο 12 αυτού.».  

   

Τροποποίηση  
του άρθρου 4  
του βασικού 
νόμου. 

3.  Το άρθρο 4 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: 

 «Διαβούλευση  
  Αρχής  
  Αδειών. 

4. Στην περίπτωση κατά την οποία η Αρχή Αδειών είναι ο Έπαρχος της 
Επαρχίας εντός της οποίας βρίσκονται τα υποστατικά για τα οποία εκδίδεται άδεια 
πώλησης οινοπνευματωδών ποτών, για την έκδοση άδειας λιανικής πώλησης, 
λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις του οικείου Κοινοτικού Συμβουλίου.». 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 5  
του βασικού 
νόμου. 
 

4.  Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 



 

 (α) Με τη διαγραφή της υποπαραγράφου (i) της επιφύλαξης της παραγράφου (β) αυτού. και 

   

 (β) με την αναρίθμηση των υποπαραγράφων (ii) και (iii) της επιφύλαξης της παραγράφου (β) 
αυτού σε υποπαραγράφους (i) και (ii), αντίστοιχα.   

   

Τροποποίηση  
του άρθρου 5Α 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 5Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 (α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με τον ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο: 

   

  «Απαγορεύσεις αναφορικά με πώληση, διάθεση, χορήγηση και κατανάλωση οινοπνευ-
ματώδους ποτού.». 

   

 (β) με την αντικατάσταση σε αυτό της λέξης «δεκαεπτά», όπου αυτή απαντά, με τη λέξη 
«δεκαοχτώ».  

   

 (γ) με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «στοιχεία» (πέμπτη 
γραμμή), του κόμματος και της φράσης «, ήτοι με την παρουσίαση πολιτικής ταυτότητας 
ή διαβατηρίου,».  

   

 (δ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού της λέξης «παρέσχε» (έβδομη γραμμή) με τη 
φράση «προμήθευσε ή το οποίο προμηθεύτηκε και ακολούθως διέθεσε ή παρέδωσε ή 
χορήγησε». και 

   

 (ε) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

   

  «(5) Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλά-
κισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τρεις 
χιλιάδες ευρώ (€3.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.». 

   

Τροποποίηση  
του άρθρου 6  
του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της παραγράφου (γ) αυτού. 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 8  
του βασικού 
νόμου. 

7.  Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή των εδαφίων (2) και (3) αυτού. 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 9  
του βασικού 
νόμου. 

8.  Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

 (α) Με τη διαγραφή της παραγράφου (γ) αυτού. και 

   

 (β) με την αντικατάσταση σε αυτό της φράσης «τις εκατό είκοσι πέντε λίρες» (δέκατη όγδοη 
γραμμή) με τη φράση «τα πεντακόσια ευρώ». 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 10 
του βασικού 
νόμου. 

9. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού του 
κόμματος και της φράσης «, χωρίς προσαγωγή πιστοποιητικού του Επαρχιακού Συμβουλίου σε 
αυτήν την Αρχή Αδειών» (έκτη μέχρι όγδοη γραμμή). 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 17 
του βασικού 
νόμου. 

10.  Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με την αντικατάσταση σε αυτό των λέξεων «ο Έπαρχος» (τέταρτη γραμμή) με τις λέξεις 
«η Αρχή Αδειών». και  

  

 (β) με τη διαγραφή από αυτό της φράσης «χορηγεί στον αδειούχο πιστοποιητικό ότι τα άλλα 
αυτά υποστατικά ή τόπος είναι κατάλληλα για το σκοπό και με την προσαγωγή του 
πιστοποιητικού αυτού η Αρχή Αδειών» (έκτη μέχρι όγδοη γραμμή). 



  
 

Τροποποίηση  
του άρθρου 22 
του βασικού 
νόμου. 

11. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση σε αυτό των λέξεων 
«τις τριακόσιες λίρες» (τρίτη και τέταρτη γραμμή) με τις λέξεις «τα πεντακόσια ευρώ». 

  

Τροποποίηση  
του βασικού  
νόμου με την 
προσθήκη  
του νέου  
άρθρου 24Α. 

12. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 24 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 

 «Δημοσίευση  
  παραβάσεων. 

24Α. Ο Αστυνομικός Διευθυντής σε κάθε Επαρχία δημοσιεύει στην ιστο-
σελίδα της Αστυνομίας Κύπρου τον αριθμό ανά έτος των περιπτώσεων παρά-
βασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καθώς και τα υποστατικά που δεν 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις αυτού.». 

   

Τροποποίηση 
του 
Παραρτήματος 
του βασικού 
νόμου. 

13. Το Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της παραγράφου 3 του 
Μέρους Α αυτού. 

 
 
 
 
 
 
 
 


