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Ό περί Τουριστικών Κέντρων (Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 1981 εκδί
δεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 7 τοΟ 1981 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1979 ΚΑΙ 1980 

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

(Τροποποιητικός); Νόμος του 1981 και θα άναγινώσκηται τίτλος, 
όμου μετά των περί Τουριστικών Κέντρων Νόμων του 1979 και 1980 91 τοϋ 1979 
(εν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «ό βασικός νόμος») και ό βασικός 50 τοϋ 1980. 
νόμος καΐ ό παρών Νόμος θα άναφέρωνται όμόυ ώς οί περί Τουρι
στικών Κέντρων Νόμοι τοΟ 1979 εως 198)1. 

πκατα-
2. Τό εδάφιον (2) του άρθρου 16Α του βασικού νόμου διαγράφε Άντι 

ται καΐ αντικαθίσταται δια του ακολούθου εδαφίου : στασιςτοΰ 
«ι(2) (α) Έν οίώδήποτε διατάγματι έ'κδϋδομένω δυνά ib~^™ ( 2 ) 
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c , του άρθρου 
μει του εδαφίου (Ι) το Υπουργί'κον Συμβουλιον δύναται ΐδΑτοΰ 
νά έξουσιοδοτή τόν "Επαρχον δπως, άφου ληφθούν αϊ δασικού 
απόψεις του 'Οργανισμού, δι' ε'ιδικής αδείας, εκάστοτε νόμου, 
διαρκείας μή ύπερβαινούσης τους Μξ μήνας, παρατείνη 
ή μειώνη τόν χρόνον κατά τον όποιον οιονδήποτε τουρι
στικόν κέντ,ρον δύναται νά παραμείνη άνοικτόν, πάσα 
δε τοιαύτη αδεία εκδίδεται ατελώς :< 

ΝοεΓται δτι εις τήν περίπτωσιν εκδόσεως ειδικής αδείας 
παρατάσεως ουδέν δικαίωμα θά πληρώνηται δια παρα
ταθέντα χρόνον δυνάμει οιουδήποτε διατάγματος έκδο

κεφ. 144. θέντος βάσει του άρθρου 8 του περί Πωλήσεως ΟΙνοπνευ
50 τοϋ 1963 ,? ~ π - κι · 
8 τοϋ 1966 Η^ωδων Ποτών Νομού. 

26τοϋ1968 4 τοϋ 1972 
6 9 τ ο ϋ 1 9 7 7 . 

(β) Ό "Επαρχος δύναται δπως καθ' οιονδήποτε χρόνον 
εντός τής περιόδου Ισχύος ειδικής άδειας, άφοϋ λάβη 
τάς απόψεις του 'Οργανισμού, άνακαλέση ή τροποποίη
ση ταύτην.». 

Έτυττώθη έν τς> Τιπτογραφείω τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


