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Ό περί Τουριστικών Κέντρων (Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 1980 εκ
δίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

Ά ρυθμός 50 του I960 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1979 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Τουριστικών Κέντρων Συνοπτικός 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 1980 καΐ θά άναγινώσκηται όμου μετά τίτλος· 
του περί Τουριστικών Κέντρων Νόμου του 1979 (έν τοις έφεξης orvoc 91 τοθΐ979. 
φερομένου ώς «ό βασικός νόμος») και ό βασικός νόμος καΐ ό παρών 
Νόμος θά άναφέρωνται όμου ώς οί περί Τουριστικών Κέντρων Νόμοι 
του 1979 και 1980. 

2. Ό βασικός νόμος τροποποιείται δι' ένθέσεως έν αύτώ ευθύς 
μετά το άρθρον 4 αύτου, του ακολούθου νέου άρθρου:— 
«Τάξεις _ 4Α.—(1) Τά τουριστικά κέντρα έκαστης κατηγορίας 
κ ^ ω ν ων ο ϋ ν α ν τ α ι · ν α διακρίνωνται εις τάξεις αναλόγως προς τήν 

άξίαν και ποιότητα κατασκευής των, έπίπλωσιν, έξοπλι
σμόν, τελειότητα λειτουργικής οργανώσεως ώς καΐ τό 
έπίπείδον τών παρεχομένων ανέσεων καΐ υπηρεσιών. 

(2) Ή διάκρισις τών τουριστικών κέντρων έικάστης 
κατηγορίας εις τάξεις διενεργείται ύττό του Διοικητικοί? 
ιΣυμβουλίου κατά τόν καθοριζόμενο ν τρόπον καΐ τήν καθο
ριζομένη ν διαδικασίαν. 

'(3) Οί δροι τους όποιους δέον νά πληροί τουριστικόν 
κέντρον διά νά έντα^θη εις μίαν τών τάξεων της κατηγο
ρίας εις ί̂ ν κατετάγη δύνανται νά κάθορίζωνται διά Κανο
νισμών». 

3. Ό βασικός νόμος τροποποιείται δι' ένθέσεως ευθύς μετά τό 
άρθρον 16 αύτου, του ακολούθου νέου άρθρου:— 
«ΤΩραι 16Α..—'(ίΐ) Τηρουμένων τών διατάξεων παντός έτερου 
τουριστικών ν ο μ ο υ άφορωσών εις τάς ώρας λειτουργίας καταστημά
κέντρων. των ή κέντρων, τό Ύπουργικόν Συμβούλιον κέκτηται έξου

σίαν έν σχέσει προς τουριστικά κέντρα διά δ ιατάγματος 
δημοσιευομένου έν τη έττισήμω εφημέριοι της Δημοκρα
τίας, νά ρυθμίζη τάς ώρας λειτουργίας τών τοιούτων του
ριστικών κέντρων, είτε γεν ικώς είτε άναφορικώς προς 
έ'κάστην κατηγορίαν Ϋ\ τάξιν τοιούτων κέντρων, 
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(2) Έν οίωίδήποτε διατάγματι έκιδυδομένφ δυνάμει του 
εδαφίου (1), τό Ύπουργικόν ΣυμΙβούλιον δύναται νά έξου-
σιοΐδοτη τόν "Επαρχον όπως δι ' είΐδικής άδειας εξαμήνου 
διαρκείας παρατείνη ή μειώνη τόν χρόνον κατά την διάρ-
κειαν του οποίου τουριστικόν κέντρον δύναται νά παρα-
μείνη άνοικτόν. Ή τοιαύτη άδεια θά εκδίδεται ατελώς και 
άφου ληψθοΟν α ϊ απόψεις του

1 Κυπριακού 'Οργανισμού 
Τουρισμού. 

(3) Τό τουριστικόν κέντρον προς δ εξεδόθη είδική άδεια 
ιδυνάμει του εδαφίου (2), δύναται νά παραμείνη άνοικτόν 
ικατά τήν διάρκειαν του οϋτω παραταθέντος χρόνου. "Ωσαύ
τως τουριστικόν κέντρον του οποίου έμειωθη ό χρόνος 
λειτουργίας δυνάμει του εδαφίου (2) οφείλει νά πάρα
μείνη κλειστόν πέραν του ύπό της οϋτω τροποποιηθείσης 
Ιάδείας επιτρεπομένου χρόνου. 

(4) Ό επιχειρηματίας ή ό διευθυντής τουριστικού 
κέντρου αστις διατηρεί άνοικτόν, ή ανέχεται ή επιτρέπει 
δπως διατηρήται άνοικτόν, τουριστικόν κέντρον κατά 
παράβασιν διατάγματος εκδοθέντος δυνάμει τοΟ εδαφίου 
(1)·,ή και ::ατά παράβασιν άδιείας χορηγηθείσης δυνάμει 
τοΟ εδαφίου (2) ανωτέρω, υπόκειται εις χρηματικήν ποι
νήν μή όπερβαίνουσαν τάς τριακοσίας λίρας». 

"Εναρξις 4. Ό παρών Νόμος τ ίθεται έν ίσχύϊ άπό της ημερομηνίας fjv ήθε
ίσχύος. λεν ορίσει τό Ύπουργιΐκόν Συμβούλων διά γνωστοποιήσεως αύτου 

δημοσιευομένης εις τήν έπίσιΐμον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας. · 


