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Σ υ μ φ ώ ν ω ς τ ω "Αρθρω 52 του Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς ό υπό της Βουλής των 'Αντι
προσώπων ψηφ ισθείς περί Πωλήσεως Οινοπνευματωδών Ποτών (Τροποποιητι
κός) Νόμος του 1963, το κείμενον τοΰ οποίου ακολουθεί, εκδίδεται υπό τοΰ
Προέδρου και τοΰ 'Αντιπροέδρου της Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς δια δημοσιεύσεως ε'ις την
έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
'Αριθμός 50 τοΰ 1963

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙ ΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΟΙ ΝΟΠΝΕΥΜΑ
ΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΝΟΜΟΝ.
Ή Βουλή τ ώ ν 'Αντιπροσώπων ψηφ ίζει ώ ς ακολούθως :
Ι. Ό π α ρ ώ ν Νόμος δύναται να άναφ έρηται ώ ς ό περί Πωλήσεως
Οινοπνευματωδών Ποτών (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1963, θα άναγιγνώσκηται δε όμοϋ μετά τοΰ περί Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμου
(εν τοις εφεξής αναφερομένου ώ ς «ό βασικός Νόμος»). .

Συνοπτικός
τίτλος.
Κεφ. 144

2. Ό βασικός Νόμος δια τοΰ παρόντος τροποποιείται, τίθεται δε
αμέσως μετά το άρθρον 7 το άκόλουθον άρθρον :
«Αϊ ψιάλαι
7Α.—(Ι) Ουδείς δύναται νά πωλή, εκθέτη ή προσ φ έρη
θά είναι
π ρ ο ς πώλησιν, ή νά έπιτρέπη δ π ω ς πωλώνται ή προσφ έρωνται
καΐ Ρ θά σ μ ε ν α ' π Ρ°ζ πώλησιν, ή νά κατέχη προς πώλησιν οινοπνευματώδη
ποτά εισαγόμενα εντός φιαλών ή ετέρων δοχείων, εκτός εάν
φερωσιν
αί τοιαϋται φιάλαι ή δοχεία φέρωσι κατάλληλον πώμα και
έπιγραφήν
ώς εισή
περικάλυμμα, και είναι προσηκόντως έσφραγισμένα και
χθη σαν.
φέρωσιν έπιγραφήν ώ ς αρχικώς εισήχθησαν :
Νοείται δτι οί λιανοπώλαι οι πωλοΰντες οινοπνευματώδη
ποτά π ρ ο ς κατανάλωσινεντός τοΰ καταστήματος δύνανται νά
εχωσιν εν τη κατοχή αυτών αριθμόν ανοικτών φιαλών ή
ετέρων δοχείων εισαχθέντων οινοπνευματωδών ποτών,
επαρκών δια τάς συνήθεις άνάγκας αυτών και κατ' άνώτατον
δριον τρεις φιάλας εισαχθέντων οινοπνευματωδών ποτών.
(2) 'Απαγορεύεται ή ύπό έμπορου ή λιανοπώλου τινός
μετάγγισις εισαγομένων οινοπνευματωδών π ο τ ώ ν εκ τών
αρχικών αυτών δοχείων εις έτερα δοχεία.
(3) 'Απαγορεύεται ή διάλυσις ή νοθεία εισαγομένων
οινοπνευματωδών ποτών διά τής εν αύτοΐς. προσθήκης «ζι
βανίας», ύδροχρωστικής ή αρωματικής ουσίας ή οιουδήποτε
ετέρου πράγματος ή ή έκ προθέσεως αλλαγή" τοΰ άρχικοϋ
χαράκτη ρος αυτών.
(4) Πάς δστις ενεργεί κατά παράβασιν τών διατάξεων τοΰ
παρόντος άρθρου είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει
καταδίκης υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστημα μή υπερ
βαίνον το εν έτος ή εις χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν
τάς εκατόν λίρας ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς τής φυλακίσεως
και τής χρηματικής τοιαύτης, το δε Δικαστήριον δύναται εν
τή ενασκήσει τής διακριτικής αύτοΰ εξουσίας νά διάταξη
τήν κατάσχεσιν τών οινοπνευματωδών π ο τ ώ ν άναφορικώς
π ρ ο ς άτινα διεπράχθη τό αδίκημα.».
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3. Ό βασικός Νόμος δια τοϋ παρόντος τροποποιείται, διαγράφεται δε
Παράρτημα αΰτοϋ και αντικαθίσταται δια τοϋ ακολούθου :

τήματος τοΰ
βασικοΰ
Νόμου.

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.
("Αρθρον 16).
Α.—ΑΔΕΙΑ ΛΙ ΑΝΟΠΩΛΟΥ.
Ι. "Αδεια λιανικής πωλήσεως δια ξενοδοχεία (άρθρον 6 (α)) :
(α) πολυτελείας (d e luxe) ..
..
..
..
..
..
(β) πρώτης τάξεως
..
..
(γ) δευτέρας τάξεως
..
..
..
..
..
..
(δ) λοιπών τάξεων (περιλαμβανομένων τών μή ταξινομημένων
τοιούτων)
2. "Αδεια λιανικής πωλήσεως δια καμπαρέ (άρθρον 6 (/?))
3. "Αδεια λιανικής πωλήσεως δια Λέσχας (άρθρον 6 (γ)) :
Άναφορικώς προς κτίριον ή τόπον κείμενον είς :
(α) οιανδήποτε τών πόλεων Λευκωσίας, Λεμεσού, 'Αμμοχώ
στου (περιλαμβανομένων τών Βαρωσίων), Λάρνακος,
Πά|>ου (περιλαμβανομένου τοϋ Κτήματος) και Κυρήνειας
(β) οιονδήποτε τόπον πλην τών εν παραγράφω (α) ανωτέρω
άπαριθμου μένων πόλεων
4. Γενική "Αδεια Λιανικής Πωλήσεως (άρθρον 6 (δ)) :
(α) δια κατανάλωσιν εντός ή εκτός τοϋ κτιρίου άναφορικώς
προς κτίριον ή τόπον κείμενον είς :
(i) οιανδήποτε τών πόλεων Λευκωσίας, Λεμεσοϋ, 'Αμμο
χώστου (περιλαμβανομένων τών Βαρωσίων), Λάρ
νακος, Πάφου (περιλαμβανομένου τοϋ Κτήματος)
και Κυρήνειας
(ϋ) οιονδήποτε έτερον τόπον πλην τών εν παραγράφω (i)
ανωτέρω άπαριθμου μένων πόλεων
(β) διά κατανάλωσιν εκτός τοϋ κτιρίου άναφορικώς προς κτί
ριον ή τόπον κείμενον είς :
(ί) οιανδήποτε τών πόλεων Λευκωσίας, Λεμεσού, 'Αμμο
χώστου (περιλαμβανομένων τών Βαρωσίων), Λάρ
νακος, Πάφου (περιλαμβανομένου τοΰ Κτήματος) και
Κυρήνειας
(ϋ) οΊονδήποτε έτερον τόπον πλην τών εν παραγράφω (i)
ανωτέρω άπαριθμου μένων πόλεων
(γ) διά κατανάλωσιν εντός ή έκτος τοϋ κτιρίου άναφορικώς
προς κτίριον ή τόπον οπουδήποτε κείμενον, ένθα προσφέ
ρεται ψυχαγωγία ύπό καλλιτεχνών, ώς μουσική ή άσματα
Β.—ΕΙΔΙΚΑΙ ΑΔΕΙΑΙ :
(α) "Αδειαδι'εμποροπανηγύρεις (άρθρον7 (Ι) (α) (i))

£30 κατ' έτος.
£20 κατ' έτος.
£12 κατ'έτος.
£8.500 κατ'
έτος.
£50 κατ' έτος.

£12 κατ έτος.
£6 κατ' έτος.

£20 κατ' έτος.
£10 κατ' έτος.

£12 κατ έτος.
£6 κατ' έτος.
£30 κατ' έτος.
250 μίλς ημε
ρησίως.
£1 ημερησίως.

(β) "Αδεια διά διασκεδάσεις (άρθρον 7 (Ι) (α) (ϋ))
"Αδεια δι' έπιτόπιον οΐνον (άρθρον 7 (Ι) (β)) άναφορικώς
προς κτίριον ή τόπον κείμενον ε'ις—
(ϊ),τάς πόλεις Λευκωσίας, Λεμεσοϋ, 'Αμμοχώστου (περι
λαμβανομένων τών Βαρωσίων), Λάρνακος, Πάφου
(περιλαμβανομένου τοΰ Κτήματος) και Κυρήνειας
£1 κατ' έτος.
(ϋ) πάν έτερον μέρος πλην τών εν παραγράφω (α) ανω
τέρω άπαριθμουμένων πόλεων..
200 μιλς κατ'

ω

έτος.
£ 10 κατ' έτος».

Γ.—ΑΔΕΙΑ ΕΜΠΟΡΟΥ
Έτυπώθη έν τφ ΤυπογραφεΙψ της

Κυπριακής

Δημοκρατίας , έν Λευκωσία·

