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Ο περί Πωλήσεως Οινοπνευματωδών Ποτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 εκδί
δεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα 
με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 83(1) του 1998 
ΝΟΜΟΣ Π Ο Υ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ Π Ε Ρ Ι Π Ω Λ Η Σ Ε Ω Σ 

ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ Ν Ο Μ Ο 
Η Βουλή των Α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ω ν ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 1. Ο π α ρ ώ ν Νόμος θα αναφέρεται- ως ο περ ί Πωλήσεως Οινοπνευμα-

Κεφ°ζΐ44 τ ω δ ώ ν Π ο τ ώ ν (Τροποποιητ ικός) Νόμος του 1998 και θα δ ιαβάζετα ι μαζί με 
33 του 1961 τον περί Πωλήσεως Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμο (που στο εξής θ α αναφέ
58 ίου 1966 ρεται ως "ο βασικός νόμος") . 
26 του 1968 
4 του 1972 
6? του 1977 
20 ίου 1985. 

Τροποποίηση 2. Ο βασικός νόμος τροποποιε ί τα ι με την προσθήκη, αμέσως μετά το 
του βασικού άρθρο 5, του ακόλουθου νέου άρθρου 5 Α: 
νομού με την ^ « > « ^ 
προσθήκη "Απαγορεύσεις 5Α.(1) Η πώληση, η διάθεση ή η χορήγηση ο ινοπνευματώδους 
νέου άρθρου. αναφορικά με π ο τ ο υ σ ε οποιοδήποτε πρόσωπο, είτε για σκοπούς επιτόπιας 

κατανάλωσης είτε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, απαγορεύεται, 
εκτός αν διαπιστωθεί με οποιαδήποτε έγγραφα αποδεικτικά 
στοιχεία ότι το πρόσωπο αυτό είναι ηλικίας μεγαλύτερης των 
δεκαεπτά ετών. 

(2) Την ευθύνη για την πώληση, τη διάθεση ή τη χορήγηση 
οινοπνευματώδους ποτού σε πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκα

^ επτά ετών, κατά παράβαση του εδαφίου (1), φέρει και το 
πρόσωπο το οποίο είναι ιδιοκτήτης ή διευθυντής της επιχείρησης 
ή έχει υπό τον έλεγχο του το υποστατικό ή το χώρο στον οποίο 
διαπράττεται η παράβαση, καθώς και το πρόσωπο το οποίο 
παρέσχε το οινοπνευματώδες ποτό. 

(3) Η παράβαση των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2) 
αποτελεί αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει 
τους τρεις μήνες ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 
χίλιες λίρες ή και με τις δύο ποινές. 

(4) Η λήψη ή η κατανάλωση οινοπνευματώδους ποτού από 
πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαεπτά ετών απαγορεύεται. 

(5) Την ευθύνη για τη λήψη ή την κατανάλωση οινοπνευμα
τώδους ποτού από πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαεπτά ετών, 
κατά παράβαση του εδαφίου (4), φέρει και το πρόσωπο το 
οποίο είναι ιδιοκτήτης ή διευθυντής της επιχείρησης ή έχει υπό 
τον έλεγχο του το υποστατικό ή το χώρο στον οποίο διαπράτ
τεται η παράβαση, καθώς και το πρόσωπο το οποίο παρέσχε το 
οινοπνευματώδες ποτό. 

(6) Η παράβαση των διατάξεων των εδαφίων (4) και (5) 
αποτελεί αδίκημα τιμωρούμενο με χρηματική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες.». 
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3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του Παραρτή Αντικατάσταση 
ματός του με το ακόλουθο νέο Παράρτημα: πατο^αραρτη 

"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(Αρθρο 13) 

Α. ΑΔΕΙΑ ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΗ 
1. Αδεια λιανικής πώλησης για Ξενοδοχεία και Τουριστικά Καταλύματα 

(άρθρο 6(a)), εκτός από τα αναφερόμενα στην υποπαράγραφο (ε): 
(α) Ξενοδοχεία που έχουν καταταχθεί ή που κατατάσσονται ως κυρίως 

ξενοδοχεία, παρόδια ξενοδοχεία ή συγκροτήματα οικίσκων της τάξης 
των

(ΐ) Πέντε αστέρων: Λ.Κ. 150 κάθε χρόνο 
(ii) τεσσάρων αστέρων: Λ.Κ. 100 κάθε χρόνο 

(iii) τριών αστέρων: Λ.Κ. 35 κάθε χρόνο 
(ίν) δύο αστέρων: Λ.Κ. 20 κάθε χρόνο 
(ν) ενός αστέρα: Λ.Κ. 15 κάθε χρόνο, 

(β) Ξενοδοχεία χωρίς αστέρα ή Ξενώνες: Λ.Κ. 12κάθε χρόνο, 
(γ) Ξενοδοχεία που έχουν καταταχθεί ή που κατατάσσονται ως οικοτρο

φεία

(i) Πρώτης κατηγορίας: Λ.Κ. 35 κάθε χρόνο 
(ii) Δεύτερης κατηγορίας: Λ.Κ. 25 κάθε χρόνο 

(iii) Τρίτης κατηγορίας: Λ.Κ. 20 κάθε χρόνο, 
(δ) Τουριστικά Καταλύματα που έχουν καθοριστεί ή που θα καθοριστούν, 

σύμφωνα με το άρθρο 19 του περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Κατα

λυμάτων Νόμου ως

(i) Πρώτης τάξης: Λ.Κ. 35 κάθε χρόνο 
(ii) Δεύτερης τάξης: Λ.Κ. 25 κάθε χρόνο, 

(ε) Ξενοδοχεία και Τουριστικά Καταλύματα Ορεινών θερέτρων

Το 50% των πιο πάνω δικαιωμάτων, ανάλογα με την περίπτωση. 
2. Αδεια λιανικής πώλησης για Καμπαρέ (άρθρο 6(β)): Λ.Κ. 120 κάθε χρόνο. 
3. Αδεια λιανικής πώλησης για Λέσχες (άρθρο 6(γ)): 

Αναφορικά με κτίριο ή τόπο που βρίσκεται

(α) Σε οποιοδήποτε από τους Δήμους Λευκωσίας, Λεμεσού, Αμμοχώ

στου, Λάρνακας, Πάφου και Κερύνειας: Λ.Κ. 25 κάθε χρόνο· 
(β) οπουδήποτε εκτός από τους πιο πάνω δήμους: Λ.Κ. 15 κάθε χρόνο. 

4. Γενική άδεια λιανικής πώλησης (άρθρο 6(δ)): 
(α) Για κατανάλωση μέσα ή έξω από το κτίριο αναφορικά με κτίριο ή 

τόπο που βρίσκεται

(i) Σε οποιοδήποτε από τους Δήμους Λευκωσίας, Λεμεσού, Αμμο

χώστου, Λάρνακας, Πάφου και Κερύνειας: Λ.Κ. 40 κάθε χρόνο· 
(ii) οπουδήποτε αλλού εκτός από τους δήμους που αναφέρονται 

πιο πάνω: Λ.Κ. 25 κάθε χρόνο, 
(β) Για κατανάλωση έξω από το κτίριο, αναφορικά με κτίριο ή τόπο που 

βρίσκεται

ματος 
του βασικού 
νόμου. 
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(i) Σε οποιοδήποτε από τους Δήμους Λευκωσίας, Λεμεσού, Αμμο

χώστου, Λάρνακας, Πάφου και Κερύνειας: Λ.Κ. 25 κάθε χρόνο· 
(ii) οπουδήποτε αλλού εκτός από τους πιο πάνω δήμους: Λ.Κ. 12 

κάθε χρόνο, 
(γ) Για κατανάλωση μέσα ή έξω από το κτίριο, αναφορικά με κτίριο ή 

τόπο που βρίσκεται οπουδήποτε όπου προσφέρεται ψυχαγωγία από 
καλλιτέχνες με μουσική ή τραγούδια: λ.Κ. 100 κάθε χρόνο. 

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ 
(α) Αδεια για εμποροπανηγύρεις (άρθρο 7(1)(α)(ί)): Λ.Κ. 3 την ημέρα, 
(β) Αδεια για διασκεδάσεις (άρθρο 7(1)(α)(ΐΐ)): Λ.Κ. 3 την ημέρα, 
(γ) Αδεια για επιτόπιο κρασί (άρθρο 7(1)(β)) αναφορικά με κτίριο ή τόπο 

που βρίσκεται

(i) Στους Δήμους Λευκωσίας, Λεμεσού, Αμμοχώστου, Λάρνακας, 
Πάφου και Κερύνειας: Λ.Κ. 3 κάθε χρόνο· 

(ii) σε οποιοδήποτε μέρος εκτός από τους πιο πάνω δήμους: Λ.Κ. 2 
κάθε χρόνο. 

Γ. ΑΔΕΙΑ ΕΜΠΟΡΟΥ: Λ.Κ. 20 το χρόνο.". 


