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Ό περί Πωλήσεως Οινοπνευματωδών Ποτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 
1968 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω "Λρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τ ί τλος. 

Κεφ. 144 
5 0 τ ο ϋ 1963 

8 τοΰ 1966 . 

Τροποποίησις 
τοΟ άρθρου 2 
τοΟ βασικοΰ 
Νόμου 

Τροποποίησις 
τοΟ άρθρου 3 
τοΟ βασικοΰ 
Νόμου. 

Τροποποίησις 
τοΟ άρθρου 10 
τοΟ βασικοΰ 
Νόμου. 

Τροποποίησις 
τοΟ Τρ ί του 
Μέρους τοΟ 
βασικοΰ 
Νόμου, 

ΤροποποΙησις 
ΤοΟ άρθρου 1 6 
τοΟ βασικοΰ 
Νόμου. 

'Αριθμός 26 του 1968 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ Π Ω Λ Η Σ Ε Ω Σ 
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ΝΟΜΟΝ 

Ή Βουλή τών.Αντιπροσώπων ψηφίζει ,ώς ακολούθως : 

1. Ό πσ,ρών Νόμος θα άναφέρητα: ώς ό περί Πωλήσεως Οινοπνευ
ματωδών Ποτών (Τροποποιητικός)" Νόμος του 1968 και θα άναγινώ
σκηται όμοΰ μετά τοΰ περί Πωλήσεως Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμου 
(έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό δασικός Νομός»). 

2. Ό έν τω άρθρω 2 του βασικού :Νόμου ορισμός «'Αρχή 'Αδειών» 
καταργείται και αντικαθίσταται δια τοΰ κάτωθι : 

«' 'Αρχή 'Αδειών' σημαίνει, προκειμένου περί δήμου, το συμβούλιον 
του δήμου εντός τών ορίων του οποίου κείνται τά υποστατικά δι ' α 
εξεδόθη ή θά έκδοθή άδεια πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και 
εις πάσαν άλλην περίπτωσιν τόν "Επαρχον τής Επαρχίας εντός τής 
οποίας κείνται τά υποστατικά ταύτα'». 

3. Τό άρθρον 3 του βασικού Νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : 
(α) διά τής προσθήκης εις τό τέλος του εδαφίου (1) τών λέξεων 

«και ύπό τοιούτους δρους ώς ήθελε καθορισθή»' 
(β) διά τής αντικαταστάσεως τής υποπαραγράφου (ί) τής παρα

γράφου (α) του εδαφίου (2) αύτοΰ διά τής κάτωθι : 
«(ί) ύπό προσώπου όστις κατέχει άδειαν κατασκευής οινο

πνευματωδών ποτών έπί τή βάσει του Πέμπτου Μέρους 
τοΰ περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμου 
82 τοΰ 1967 νοουμένου δτι τό πρόσωπον τοΰτο δέν θά 
πωλή λειανικώς. οινοπνευματώδη ποτά'» 

(γ) διά τής καταργήσεως τής υποπαραγράφου (i i) τής παρα
γράφου (α) τοΰ εδαφίου (2) αύτοΰ και τής έπαναριθμήσεως 
τών υποπαραγράφων (i i i) και (ίν) αυτής ώς υποπαραγράφων 
(ii) και (ii i) αντιστοίχως' 

(δ) διά τής αντικαταστάσεως έν τή παραγράφω (ii) τοΰ εδαφίου 
(2) (ώς αϋτη έπανηριθμήθη) τής λέξεως «Τελώνου» (γραμ
μαί 2 και 3) διά τών λέξεων «τής 'Αρχής Άδειων». 

4 . Τό άρθρον 10 τοΰ βασικοΰ Νόμου τροποποιείται διά τής έν αύτώ 
προσθήκης μετά τάς λέξεις «Κυπριακής Αστυνομικής Δυνάμεως» 
(γραμμή 6) τών ακολούθων λέξεων «ή τών Ένοπλων Δυνάμεων τής 
Δημοκρατίας». 

5. Τό Τρίτον Μέρος τοΰ βασικοΰ Νόμου θά άναγινώσκηται, έρμη
νεύηται και έφαρμόζηται ώς έάν αντί τών λέξεων «τής Αυτής Μεγα
λειότητος» οπουδήποτε αύται συναντώνται ήσαν αϊ λέξεις «τής Δη
μοκρατίας». 

6. Τό άρθρον 16 τοΰ βασικοΰ Νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : 
(α) διά τής αριθμήσεως τοΰ υφισταμένου μέρους αύτοΟ ώς εδα

φίου (1) και τής αντικαταστάσεως τής λέξεως «Άρχιτελώ

νης» (γραμμή 9) διά τών λέξεων «Αρχή Άδειων»' 
(β) διά τής προσθήκης τοΟ κάτωθι εδαφίου : 

«(2) Τά ύπό του παρόντος άρθρου προνοούμενα τέλη 
καταβάλλονται έν περισώσει υποστατικών κειμένων εντός 
τών δημοτικών ορίων δήμου εις τό ταμεΐον τοΟ δήμου και 
άποτελοΟσι μέρος τών προσόδων αύτοΟ.». 


