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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 144. 

 
Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 

 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. 

'Αρθρο  
ΜΕΡΟΣ Ι. 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. 
1. Συνοπτικός τίτλος. 
2. Ερµηνεία. 
3. Απαγορεύεται η πώληση οινοπνευµατωδών ποτών χωρίς άδεια λιανικής πώλησης ή άδεια 

εµπόρου. 
ΜΕΡΟΣ ΙΙ. 

ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ. 
4. ΄Αδεια λιανικής πώλησης δεν εκδίδεται παρά µόνο µε πιστοποιητικό Επαρχιακού Συµβουλίου. 
5. Συνεδριάσεις και λειτουργίες Επαρχιακών Συµβουλίων. 
6. Κατηγορίες αδειών. 

442867398 

7. Ειδικές άδειες. 
7A. Οι φιάλες θα είναι σφραγισµένες και θα φέρουν επιγραφή όπως εισήχθηκαν. 

8. ΄Ωρες κλεισίµατος για τη λιανική πώληση οινοπνευµατωδών ποτών. 
9. Ορισµένα αδικήµατα. 

10. Αστυνοµικά συσσίτια κλπ. 
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ. 
11. Τύπος και διάρκεια αδειών. 
12. Η εσωτερική επικοινωνία απαγορεύεται. 
13. ∆ικαιώµατα 

597770512 

14. ∆εν επιστρέφονται δικαιώµατα 
15. Μεταβίβαση αδειών. 
16. Εκχώρηση δικαιώµατος πώλησης οινοπνευµατωδών ποτών. 
17. Αλλαγή υποστατικών ή τόπου. 
18. Οι άδειες πρέπει να αναρτώνται. 
19. Καταδίκη δυνάµει άλλου Νόµου. 
20. ΄Ενταλµα έρευνας. 
21. Αστυνοµικοί, τελωνειακοί και εφοριακοί υπάλληλοι επιτρέπεται να εισέρχονται σε αδειούχα 

υποστατικά ή τόπο. 
22. Πώληση ποτών σε στρατιώτες µε στολή. 

495060682 

23. Ποινές. 
24. Εξουσία εξώδικης ρύθµισης αδικηµάτων. 
25. Κανονισµοί. 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ  

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ. 
 

Κεφ. 144 
33 του 1961 
50 του 1963 
8 του 1966 

26 του 1968 
4 του 1972 

69 του 1977 
20 του 1985.  

 

 

 ΜΕΡΟΣ Ι. 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. 
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Συνοπτικός τίτλος. 

 
1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πώλησης Οινοπνευµατωδών Ποτών 
Νόµος. 
 

Ερµηνεία. 
2 του 26/1968. 

 
 
 

2.3. του 33/1961. 

2. Στο Νόµο αυτό— 
 
"Αρχή Αδειών" σηµαίνει, όσον αφορά δήµο, το συµβούλιο του δήµου εντός των 
ορίων του οποίου βρίσκονται τα υποστατικά για τα οποία εκδόθηκε ή θα εκθοθεί 
άδεια πώλησης οινοπνευµατωδών ποτών και σε κάθε άλλη περίπτωση τον 
΄Επαρχο της Επαρχίας εντός της οποίας βρίσκονται τα υποστατικά αυτά· 
 

Κεφ. 239. "Επαρχιακό Συµβούλιο" σηµαίνει το Επαρχιακό Συµβούλιο που καθιδρύθηκε 
δυνάµει των διατάξεων του περί Επαρχιακών Συµβουλίων (Mejlisses Idare) 
Νόµου, το οποίο λειτουργεί στην επαρχία εντός της οποίας βρίσκονται τα 
υποστατικά ή ο τόπος για τα οποία εκδόθηκε ή θα εκδοθεί άδεια πώλησης 
οινοπνευµατωδών ποτών· 
 
"καµπαρέ" περιλαµβάνει οποιοδήποτε τόπο ψυχαγωγίας άλλον από ξενοδοχείο 
όπου προσφέρονται χορός, τραγούδι ή άλλες παραστάσεις από καλλιτέχνες· 
 

Κεφ. 112. "λέσχη" σηµαίνει λέσχη εγγεγραµµένη δυνάµει των διατάξεων του περί 
Εγγραφής Λεσχών Νόµου· 
 
"λιανική πώληση" µε τις γραµµατικές παραλλαγές της και συγγενείς εκφράσεις 
της σηµαίνει την πώληση οινοπνευµατωδών ποτών σε ποσότητες µικρότερες 
των τριών οκάδων· 
 

2(α) του 69/1977. 
40 του 1969 
52 του 1970 
17 του 1973 

34 του 1974. 

"ξενοδοχείο" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό, από τους περί 
Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυµάτων Νόµους του 1969 µέχρι 1974 και 
περιλαµβάνει "ξενοδοχειακή µονάδα", "ξενοδοχειακό κατάστηµα", ξενοδοχείο 
χωρίς αστέρα" και "ξενώνα" µε την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς 
από το άρθρο 2, ή µε την έννοια που αναφέρεται στο άρθρο 25Α, των ρηθέντων 
Νόµων· 
 
"οινοπνευµατώδη ποτά" σηµαίνει οινοπνεύµατα και οινοπνευµατούχα ποτά 
οποιασδήποτε περιγραφής τα οποία είναι κατάλληλα ή προτίθενται ή τα οποία 
µπορούν µε οποιοδήποτε τρόπο να µετατραπούν προς χρήση ως ποτά και 
περιλαµβάνει οινοπνεύµατα, οινοπνευµατούχα ποτά, οίνους, ελαφρόν ξανθό 
ζύθο, ζύθο, ισχυρό µαύρο ζύθο, µελαψό ζύθο και µηλίτην οίνον αλλά δεν 
περιλαµβάνει µεθυλικά οινοπνεύµατα· 
 

2(β) του 69/1977. 
40 του 1969 
52 του 1970 
17 του 1973 

34 του 1974. 
 

"τουριστικό κατάλυµα" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τους 
περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυµάτων Νόµους του 1969 έως 1974, 
και περιλαµβάνει όλα τα τουριστικά καταλύµατα που καθορίζονται στο άρθρο 17 
των Νόµων που αναφέρθηκαν πιο πάνω. 

2 του 33/1961. 
Απαγορεύεται η 

πώληση οινοπνευ-
µατωδών ποτών 

χωρίς άδεια 
λιανικής πώλησης 
ή άδεια εµπόρου. 

3.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου αυτού 
κανένα πρόσωπο δεν πωλεί ή προσφέρει προς πώληση ή επιτρέπει να πωλούνται 
ή να προσφέρονται προς πώληση ή κατέχει προς πώληση οποιαδήποτε 
οινοπνευµατώδη ποτά παρά µόνο δυνάµει και σύµφωνα µε— 
 
(α) άδεια προς πώληση οινοπνευµατωδών ποτών λιανικώς σε τέτοια υποστατικά 
ή τόπο όπως δύναται να οριστεί σε αυτή για κατανάλωση εντός ή εκτός τέτοιων 
υποστατικών ή τόπου (η οποία στο Νόµο αυτό αναφέρεται ως "άδεια λιανικής 
πώλησης")· ή 
 
(β) άδεια προς πώληση οινοπνευµατωδών ποτών µε άλλο τρόπο από λιανικά σε 
τέτοια υποστατικά ή τόπο όπως δύναται να οριστεί σε αυτή για κατανάλωση 
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εκτός τέτοιων υποστατικών ή τόπου (η οποία στο Νόµο αυτό αναφέρεται ως 
"άδεια εµπόρου"), 
 

404691636 
3(α) του 26/1968. η οποία εκδίδεται από την Αρχή Αδειών δυνάµει των διατάξεων του Νόµου 

αυτού µετά από αίτηση που υποβάλλεται γραπτώς στην αρχή αυτή και µε 
τέτοιους όρους όπως δυνατό να καθοριστούν. 
 
(2) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρµόζονται— 
 
(α) στην πώληση οινοπνευµατωδών ποτών. 
 

3(β) του 26/1968. (i) από πρόσωπο το οποίο κατέχει άδεια κατασκευής οινοπνευµατωδών ποτών 
βάσει του Πέµπτου Μέρους του περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως 
Νόµου 82 του 1967 νοουµένου ότι το πρόσωπο αυτό δεν θα πωλεί λιανικά 
οινοπνευµατώδη ποτά· 
 

3(γ) του 26/1968 
3(δ) του 26/1968. 

(ii) δυνάµει ειδικής άδειας της Αρχής Αδειών, σε οποιοδήποτε υποστατικό που 
κατέχεται από οποιοδήποτε περίπτερο που ιδρύθηκε για την πώληση Κυπριακών 
προϊόντων σε τουρίστες: 
 
Νοείται ότι τα ποτά αυτά πωλούνται σε ποσότητες όχι µικρότερες της µιας 
φιάλης κάθε φορά για κατανάλωση εκτός του υποστατικού· 
 

Κεφ. 254. (iii) από οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο εφαρµόζεται ο περί Φαρµακευτικής 
και ∆ηλητηρίων Νόµος: 
 
Νοείται ότι τα ποτά αυτά πωλούνται για φαρµακευτικούς σκοπούς· 
 
(β) στην ελεύθερη διανοµή οποιωνδήποτε οινοπνευµατωδών ποτών από 
οποιοδήποτε εµπορικό αντιπρόσωπο µε προµήθεια σε µικρές ποσότητες ως 
εµπορικά δείγµατα για τους σκοπούς της εργασίας του. 
 

2.3. του 33/1961. (3) Η πώληση οινοπνευµατωδών ποτών σε οποιαδήποτε καντίνα, συσσίτιο ή 
ίδρυµα που λειτουργεί, διατηρείται ή διεξάγει εργασία σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της Συνθήκης που αφορά στην Εγκαθίδρυση της ∆ηµοκρατίας της Κύπρου, που 
υπογράφτηκε στη Λευκωσία την 16η Αυγούστου, 1960, και των ∆ιακοινώσεων 
που Ανταλλάγηκαν την ίδια ηµεροµηνία, διέπεται από τις διατάξεις της 
Συνθήκης αυτής και ∆ιακοινώσεων. 
 

 MΕΡΟΣ ΙΙ. 
ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ. 

 
΄Αδεια λιανικής 

πώλησης δεν 
εκδίδεται παρά 
µόνο µε πιστο- 

ποιητικό 
Επαρχιακού 
Συµβουλίου. 

 

4. Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 7(1)(β) του Νόµου αυτού δεν 
εκδίδεται καµιά άδεια λιανικής πώλησης από την Αρχή Αδειών εκτός αν ο 
αιτητής προσάγει στην Αρχή αυτή πιστοποιητικό που χορηγήθηκε από το 
Επαρχιακό Συµβούλιο δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 5 του Νόµου αυτού. 

Συνεδριάσεις και 
λειτουργίες 

Επαρχιακών 
Συµβουλίων. 

2.3. του 33/1961. 

5.—(1) Το Επαρχιακό Συµβούλιο συνέρχεται κάθε χρόνο σε τέτοια ηµεροµηνία 
ή ηµεροµηνίες όπως ο ΄Επαρχος δύναται να ορίσει για το σκοπό χορήγησης 
πιστοποιητικών σε πρόσωπα που επιθυµούν να πάρουν άδεια προς πώληση 
οινοπνευµατωδών ποτών λιανικά βάσει των διατάξεων του Νόµου αυτού: 
 
Νοείται πάντοτε ότι µια τέτοια συνεδρίαση συνέρχεται το Φεβρουάριο κάθε 
έτους. 
 
(2) Προτού χορηγηθεί πιστοποιητικό, το Επαρχιακό Συµβούλιο πρέπει να 
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ικανοποιηθεί ότι— 
 
(α) το πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για το πιστοποιητικό αυτό είναι καλού 
χαρακτήρα και κατάλληλο πρόσωπο να κατέχει άδεια προς πώληση 
οινοπνευµατωδών ποτών λιανικά· και 
 
(β) τα υποστατικά ή ο τόπος όπου το πρόσωπο αυτό σκοπεύει να πωλεί 
οινοπνευµατώδη ποτά λιανικά είναι κατάλληλα από κάθε άποψη για την πώληση 
εντός αυτών των ποτών αυτών: 
 
Νοείται ότι δεν θα παραχωρείται τέτοιο πιστοποιητικό — 
 
(i) όταν, κατά τη γνώµη του Επαρχιακού Συµβουλίου, υπάρχει ήδη στο χωριό ή 
στην ενορία πόλης ή χωριού όπου το πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για άδεια 
σκοπεύει να πωλεί οινοπνευµατώδη ποτά λιανικά, υποστατικά ή τόποι αδειούχοι 
προς πώληση τέτοιων ποτών επαρκή για τις ανάγκες και διευκολύνσεις του 
κοινού· 
 
(ii) σε σχέση µε οποιαδήποτε υποστατικά ή τόπο τα οποία βρίσκονται εντός 
εκατό υάρδων από οποιοδήποτε τόπο λατρείας, τεκκέ, µετρεσσέξ ή τουρπέξ 
κλεισµένου σε ιερό χώρο, φυλακείου φρουράς, αστυνοµικού σταθµού ή 
στρατώνων ή σε οποιοδήποτε χωριό ή ενορία πόλης ή χωριού το οποίο 
κατοικείται αποκλειστικά από Μωαµεθανούς, εκτός αν το Επαρχιακό Συµβούλιο 
ικανοποιείται ότι υπάρχουν ειδικοί λόγοι που δικαιολογούν τη χορήγηση 
πιστοποιητικού σε σχέση µε το υποστατικό αυτό ή τόπο· 
 
(iii) σε σχέση µε οποιαδήποτε υποστατικά ή τόπο τα οποία έχουν οποιαδήποτε 
εσωτερική επικοινωνία µε οποιαδήποτε υποστατικά ή τόπο µη αδειούχα για την 
πώληση οινοπνευµατωδών ποτών λιανικά. 
 
(3) Πιστοποιητικό που χορηγήθηκε από το Επαρχιακό Συµβούλιο είναι σε τέτοιο 
τύπο όπως δυνατό να καθοριστεί και ισχύει µέχρι το τέλος του έτους εντός του 
οποίου χορηγήθηκε.  
 

Κατηγορίες αδειών. 
 
 

3 του 69/1977. 

6. Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 7 του Νόµου αυτού, άδεια λιανικής 
πώλησης εµπίπτει σε µια από τις πιο κάτω κατηγορίες, δηλαδή— 
 
(α) Λιανική άδεια ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύµατος για λιανική πώληση 
οινοπνευµατωδών ποτών σε οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας και νύκτας, σε 
οποιοδήποτε ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυµα, σε πρόσωπα που διαµένουν στο 
ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυµα ή όχι για κατανάλωση στο ξενοδοχείο ή 
τουριστικό κατάλυµα· 
 
(β) ΄Αδεια Λιανικής Πώλησης για Καµπαρέ, για λιανική πώληση 
οινοπνευµατωδών ποτών σε οποιοδήποτε πρόσωπο σε οποιοδήποτε καµπαρέ για 
κατανάλωση σε αυτό· 
 
(γ) ΄Αδεια Λιανικής Πώλησης για Λέσχες για λιανική πώληση οινοπνευµατωδών 
ποτών σε οποιαδήποτε λέσχη σε µέλη της λέσχης και στους καλή τη πίστει 
προσκεκληµένους τους για κατανάλωση στη λέσχη αυτή· 
 
(δ) Γενική ΄Αδεια Λιανικής Πώλησης, για λιανική πώληση οινοπνευµατωδών 
ποτών σε οποιοδήποτε πρόσωπο στα υποστατικά ή τόπο που ορίζονται σε αυτή, 
είτε τα ποτά αυτά καταναλώνονται εντός ή εκτός των υποστατικών αυτών ή 
τόπου. 
 

808794379 
Ειδικές άδειες. 

2.3. του 33/1961. 
7.—(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στο Νόµο αυτό 
αλλά τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου αυτού, η Αρχή Αδειών δύναται µε 
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τη συναίνεση του Επάρχου της Επαρχίας να χορηγεί όλες ή οποιεσδήποτε από 
τις ακόλουθες ειδικές άδειες λιανικής πώλησης οινοπνευµατωδών ποτών, 
δηλαδή— 
 
(α) σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο κατέχει Γενική ΄Αδεια Λιανικής Πώλησης 
που ισχύει εκάστοτε— 
 
(i) ειδική άδεια λιανικής πώλησης οινοπνευµατωδών ποτών σε οποιαδήποτε 
εµποροπανήγυρη, δηµόσια γιορτή ή παράπηγµα σε οποιαδήποτε σκηνή ή 
παράγκα ή στην ύπαιθρο (η οποία στο Νόµο αυτό αναφέρεται ως "΄Αδεια για 
Εµποροπανήγυρη")· 
 
(ii) ειδική άδεια λιανικής πώλησης οινοπνευµατωδών ποτών σε οποιαδήποτε 
δηµόσια τελετή ή διασκέδαση (η οποία στο Νόµο αυτό αναφέρεται ως "΄Αδεια 
για ∆ιασκέδαση")· 
 
(β) σε οποιοδήποτε πρόσωπο, ειδική άδεια λιανικής πώλησης µόνο οίνων που 
παράγονται ή κατασκευάζονται στη ∆ηµοκρατία (η οποία στο Νόµο αυτό 
αναφέρεται ως "΄Αδεια για Επιτόπιον Οίνο"). 
 
(2) Κάθε ΄Αδεια για Εµποροπανήγυρη ορίζει την ηµέρα ή ηµέρες, όχι πέρα των 
τεσσάρων για τις οποίες αυτή χορηγείται, τις ώρες κλεισίµατος και τον τόπο 
όπου οινοπνευµατώδη ποτά δύνανται να πωλούνται λιανικά σύµφωνα µε την 
άδεια αυτή. 
 
(3) Κάθε 'Αδεια για ∆ιασκέδαση ορίζει την ηµέρα για την οποία αυτή χορηγείται 
και το υποστατικό ή τόπο όπου οινοπνευµατώδη ποτά δύνανται να πωλούνται 
λιανικά σύµφωνα µε την άδεια αυτή. 
 
(4) Κάθε ΄Αδεια για Εντόπιο Οίνο ορίζει τις ώρες κλεισίµατος και το υποστατικό 
ή τόπο όπου οίνοι που παράγονται ή κατασκευάζονται στη ∆ηµοκρατία δύνανται 
να πωλούνται λιανικά σύµφωνα µε την άδεια αυτή. 
 

2 του 50/1963. 
Οι φιάλες θα είναι 
σφραγισµένες και 

θα φέρουν 
επιγραφή όπως 

εισήχθηκαν. 

7Α.—(1) Κανένα πρόσωπο δεν δύναται να πωλεί, εκθέτει ή προσφέρει προς 
πώληση, ή να επιτρέπει όπως πωλούνται ή προσφέρονται προς πώληση, ή να 
κατέχει προς πώληση οινοπνευµατώδη ποτά που εισάγονται σε φιάλες ή άλλα 
δοχεία, εκτός αν οι φιάλες αυτές ή δοχεία φέρουν κατάλληλο πώµα και 
περικάλυµµα, και είναι σφραγισµένα κατάλληλα και φέρουν επιγραφή όπως 
εισήχθηκαν αρχικά: 
 
Νοείται ότι οι λιανοπώλες που πωλούν οινοπνευµατώδη ποτά προς κατανάλωση 
εντός του καταστήµατος δύνανται να έχουν στην κατοχή τους αριθµό ανοικτών 
φιαλών ή άλλων δοχείων µε τα οποία εισήχθηκαν οινοπνευµατώδη ποτά, επαρκή 
για τις συνήθεις ανάγκες αυτών και κατά ανώτατο όριο τρεις φιάλες µε τις 
οποίες εισήχθηκαν οινοπνευµατώδη ποτά. 
 
(2) Απαγορεύεται η µετάγγιση από έµπορο ή οποιοδήποτε λιανοπώλη 
οινοπνευµατωδών ποτών από τα αρχικά τους δοχεία σε άλλα δοχεία. 
 
(3) Απαγορεύεται η διάλυση ή νοθεία εισαγόµενων οινοπνευµατωδών ποτών µε 
την προσθήκη σε αυτά "ζιβανίας", υδροχρωστικής ή αρωµατικής ουσίας ή 
οποιουδήποτε άλλου πράγµατος ή η µε πρόθεση αλλαγή του αρχικού χαρακτήρα 
αυτών. 
 

 
 
 

3(1) του166/1987. 

(4) Κάθε πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 
αυτού είναι ένοχο αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε 
φυλάκιση για διάστηµα που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε πρόστιµο που δεν 
υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και του 
προστίµου, και το ∆ικαστήριο δύναται κατά την άσκηση της διακριτικής του 
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εξουσίας να διατάξει την κατάσχεση των οινοπνευµατωδών ποτών αναφορικά 
µε τα οποία διαπράχθηκε το αδίκηµα. 
 

΄Ωρες κλεισίµατος 
για τη λιανική 

πώληση 
οινοπνευµατωδών 

ποτών. 
2.3. του 33/1961.  

8.—(1) ΄Ολα τα υποστατικά ή τόποι σε σχέση µε τα οποία εκδόθηκε άδεια 
λιανικής πώλησης δυνάµει των διατάξεων του Νόµου αυτού ανοίγουν και 
κλείνουν όπως το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται, είτε γενικά είτε σε σχέση µε 
οποιαδήποτε ειδική περιοχή, να διατάξει µε διάταγµα που δηµοσιεύεται στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
 

 
 
 
 

2 του 8/1966. 

(2) Σε οποιοδήποτε διάταγµα που εκδόθηκε δυνάµει του εδάφιου (1), το 
Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να εξουσιοδοτεί τον ΄Επαρχο να παρατείνει, µε 
ειδική άδεια που υπογράφεται από αυτόν, τον χρόνο κατά τον οποίο οποιοδήποτε 
υποστατικό ή τόπος όπου πωλούνται λιανικά οινοπνευµατώδη ποτά δύνανται να 
παραµείνουν ανοικτά σε οποιαδήποτε νύκτα που ορίζεται σε αυτή την ειδική 
άδεια µε την πληρωµή τέτοιου τέλους που δεν υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα 
µίλς για κάθε ώρα, όπως δύναται να καθοριστεί µε το διάταγµα. 
 
(3) ΄Οταν έχει χορηγηθεί ειδική άδεια από τον ΄Επαρχο δυνάµει του εδάφιου (2), 
ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιλαµβάνεται στο Νόµο αυτό, είναι 
νόµιµο για τον αδειούχο κατά τη διάρκεια της ισχύος της άδειας του να πωλεί σε 
οποιαδήποτε νύκτα που ορίζεται στην ειδική αυτή άδεια οινοπνευµατώδη ποτά 
λιανικά στα αδειούχα υποστατικά ή τόπο κατά τη διάρκεια του παρατεινόµενου 
χρόνου που ορίζεται σε αυτή. 
 
(4) Πρόσωπο το οποίο, κατά τη διάρκεια του χρόνου κατά τον οποίο οποιαδήποτε 
υποστατικά ή τόπος που επηρεάζεται από διάταγµα που εκδόθηκε από το 
Υπουργικό Συµβούλιο δυνάµει του εδάφιου (1) του άρθρου αυτού διατάσσονται 
όπως παραµείνουν κλειστά— 
 
(α) πωλεί ή εκθέτει προς πώληση στα υποστατικά αυτά ή τόπο οποιαδήποτε 
οινοπνευµατώδη ποτά· 
 
(β) ανοίγει ή επιτρέπει ή ανέχεται όπως τα υποστατικά αυτά ή τόπος είναι 
ανοικτά· 
 
(γ) επιτρέπει ή ανέχεται όπως οποιοδήποτε οινοπνευµατώδες ποτό, αν και 
αγοράστηκε πριν από την ώρα κλεισίµατος, καταναλωθεί στο υποστατικό αυτό ή 
τόπο, 
 

 
4 του 166/1987 

είναι ένοχο αδικήµατος και υπόκειται σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις εκατό 
είκοσι πέντε λίρες και το ∆ικαστήριο δύναται επιπρόσθετα να διατάξει όπως η 
άδεια σε σχέση µε τα υποστατικά ή τόπο εντός του οποίου διαπράχθηκε το 
αδίκηµα κατασχεθεί και ακυρωθεί.  
 

Ορισµένα 
αδικήµατα. 

9. Κάθε κάτοχος άδειας λιανικής πώλησης ο οποίος— 
 
(α) επιτρέπει µέθη ή οποιαδήποτε βίαια, εριστική ή οχλαγωγική συµπεριφορά 
λάβει χώρα σε αδειούχα υποστατικά ή τόπο· 
 
(β) πωλεί οινοπνευµατώδες ποτό σε οποιοδήποτε µεθυσµένο πρόσωπο· 
 
(γ) εν γνώσει του επιτρέπει όπως τα αδειούχα υποστατικά ή τόπος καθίστανται 
το συνηθισµένο καταφύγιο ή τόπος συνάθροισης συνηθισµένων πόρνων· 
 
(δ) εν γνώσει του παρέχει άσυλο σε οποιοδήποτε αστυνοµικό ή εν γνώσει του 
ανέχεται όπως οποιοσδήποτε τέτοιος αστυνοµικός παραµείνει στα αδειούχα 
υποστατικά ή τόπο κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε µέρους του χρόνου που 
ορίζεται για τον αστυνοµικό αυτό όπως βρίσκεται επί καθήκοντι, παρά µόνο για 
σκοπούς της τήρησης ή αποκατάστασης της τάξης ή κατά την εκτέλεση του 
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καθήκοντός του· 
 
(ε) προµηθεύει οποιοδήποτε ποτό ή αναψυκτικό, είτε δωρεάν είτε επί πληρωµή, 
σε οποιοδήποτε αστυνοµικό επί καθήκοντι εκτός µε την εξουσιοδότηση 
ανώτερου αξιωµατικού του αστυνοµικού αυτού, 
 

4 του 166/1987. υπόκειται σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις εκατό είκοσι πέντε λίρες και το 
∆ικαστήριο δύναται επιπρόσθετα να διατάξει όπως η άδεια σε σχέση µε τα 
υποστατικά ή τόπο όπου διαπράχθηκε το αδίκηµα κατασχεθεί και ακυρωθεί. 
 

Αστυνοµικά 
συσσίτια κλπ. 

2 του 33/1961. 
4 του 26/1968. 

10.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόµου αυτού, η Αρχή 
Αδειών δύναται να εκδίδει άδεια λιανικής πώλησης σε σχέση µε οποιαδήποτε 
καντίνα, συσσίτιο ή ίδρυµα το οποίο λειτουργεί, διατηρείται ή διεξάγει εργασία, 
µε τη συναίνεση ή έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου για την αποκλειστική 
χρήση των µελών της Κυπριακής Αστυνοµικής ∆ύναµης ή των Ενόπλων 
∆υνάµεων της ∆ηµοκρατίας ή µελών της Υπηρεσίας των Φυλακών, χωρίς 
προσαγωγή πιστοποιητικού του Επαρχιακού Συµβουλίου σε αυτήν την Αρχή 
Αδειών. 
 

384999334 
2 του 33/1961. (2) Οι διατάξεις του άρθρου 8, των παραγράφων (δ) και (ε) του άρθρου 9 και 

του άρθρου 16 του Νόµου αυτού δεν εφαρµόζονται σε σχέση µε οποιαδήποτε 
άδεια λιανικής πώλησης που εκδόθηκε δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 
αυτού ή στα υποστατικά ή τόπο σε σχέση µε τα οποία εκδόθηκε τέτοια άδεια 
λιανικής πώλησης ή στον κάτοχο τέτοιας άδειας λιανικής πώλησης. 
 

2.3.(γ) του 
33/1961. 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. 
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ. 

 
2.3.(δ) του 

33/1961. 
Τύπος και διάρκεια 

αδειών. 
 

11. Κάθε άδεια θα είναι κατά τον καθορισµένο τύπο και θα λήγει τη 12η ηµέρα 
του Μαρτίου του επόµενου της ηµεροµηνίας έκδοσης αυτής. 

Η εσωτερική 
επικοινωνία 

απαγορεύεται. 

12. Υποστατικά αδειούχα δυνάµει των διατάξεων του Νόµου αυτού δεν έχουν 
οποιαδήποτε εσωτερική επικοινωνία µε οποιοδήποτε υποστατικό που δεν είναι 
αδειούχο µε αυτό τον τρόπο. 
 

∆ικαιώµατα. 
Παράρτηµα. 

13.—(1) Τηρουµένων των περιορισµών που περιέχονται στο Παράρτηµα του 
Νόµου αυτού καταβάλλονται σε σχέση µε τις διάφορες κατηγορίες αδειών που 
εκτίθενται στην πρώτη στήλη του Παραρτήµατος που αναφέρθηκε τα διάφορα 
δικαιώµατα που εκτίθενται στη δεύτερη στήλη αυτού έναντι έκαστης τέτοιας 
κατηγορίας αδειών: 
 
Νοείται ότι το δικαίωµα που καταβάλλεται σε σχέση µε οποιαδήποτε άδεια που 
παραχωρήθηκε µετά τη 13η ηµέρα του Σεπτέµβρη κάθε έτους είναι το µισό του 
δικαιώµατος που καταβάλλεται σε σχέση µε ολόκληρο το έτος: 
 

2.3. του 33/1961. Νοείται περαιτέρω ότι ο Πρώτος Τελωνειακός Λειτουργός δύναται να εκδίδει 
δωρεάν, αλλά τηρουµένων τέτοιων όρων όπως αυτός ήθελε θεωρήσει αναγκαίο 
να επιβάλει, άδεια εµπόρου σε οποιοδήποτε εµπορικό αντιπρόσωπο µε 
προµήθεια ο οποίος ικανοποιεί τον Πρώτο Τελωνειακό Λειτουργό ότι εισάγει 
οινοπνευµατώδη ποτά προς πώληση ή διανοµή, αποκλειστικά σε πρόσωπα που 
κατέχουν άδεια λιανικής πώλησης ή άδεια εµπόρου. 
 

∆εν επιστρέφονται 
δικαιώµατα. 

14. Κανένα δικαίωµα που καταβλήθηκε σε σχέση µε οποιαδήποτε άδεια που 
εκδόθηκε δυνάµει των διατάξεων του Νόµου αυτού, δεν επιστρέφεται επειδή ο 
κάτοχος αυτής έπαυσε ή παρέλειψε να εργάζεται ως πωλητής οινοπνευµατωδών 
ποτών ή επειδή για οποιοδήποτε λόγο η άδεια ακυρώθηκε ή η επιχείρησή του 
έκλεισε ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 
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Μεταβίβαση 

αδειών. 
15.—(1) Καµιά άδεια δεν είναι µεταβιβάσιµη εκτός όπως προνοείται από το 
εδάφιο (2) του άρθρου αυτού. 
 
(2) Σε περίπτωση θανάτου του αδειούχου, η Αρχή Αδειών δύναται, µετά από 
αίτηση των κληρονόµων του αποβιώσαντα ή οποιουδήποτε από αυτούς, µε 
οπισθογράφηση της άδειας, να µεταβιβάσει την άδεια αυτή σε οποιοδήποτε από 
τους κληρονόµους µέχρι τη λήξη της περιόδου για την οποία αυτή 
παραχωρήθηκε αρχικά. 
 

Εκχώρηση 
δικαιώµατος 

πώλησης 
οινοπνευµατωδών 

ποτών. 
6(α) του 26/1968. 

16.—(1) Με τη συναίνεση της Αρχής Αδειών και τηρουµένων τέτοιων όρων 
όπως η Αρχή αυτή δύναται να θεωρεί σκόπιµο να επιβάλει, αδειούχος δύναται 
να εκχωρήσει σε άλλο πρόσωπο το δικαίωµα πώλησης οινοπνευµατωδών ποτών 
για λογαριασµό του αδειούχου. σε κάθε τέτοια περίπτωση το όνοµα του 
προσώπου στο οποίο το δικαίωµα αυτό έχει εκχωρηθεί οπισθογραφείται επί της 
άδειας και το πρόσωπο αυτό και ο αδειούχος ευθύνεται για κάθε παράβαση του 
Νόµου αυτού  ή οποιωνδήποτε Κανονισµών που εκδόθηκαν δυνάµει αυτού. 
 

728344917 
6(β) του 26/1968. (2) Τα τέλη που προνοούνται από το άρθρο αυτό καταβάλλονται σε περίπτωση 

υποστατικών που βρίσκονται εντός των δηµοτικών ορίων δήµου στο ταµείο του 
δήµου και αποτελούν µέρος των προσόδων αυτού. 
 

Αλλαγή 
υποστατικών ή 

τόπου. 
2.3. του 33/1961. 

17. Αν, κατά τη διάρκεια της άδειας, αδειούχος εγκαταλείψει τα υποστατικά ή 
τόπο σε σχέση µε τα οποία εκδόθηκε η άδεια και επιθυµεί να συνεχίσει να πωλεί 
οινοπνευµατώδη ποτά σε άλλα υποστατικά ή τόπο εντός της ίδιας πόλης ή 
χωριού ο ΄Επαρχος, αφού ικανοποιηθεί ότι τα νέα υποστατικά ή τόπος είναι από 
κάθε άποψη κατάλληλα για την πώληση εντός αυτών οινοπνευµατωδών ποτών, 
χορηγεί στον αδειούχο πιστοποιητικό ότι τα άλλα αυτά υποστατικά ή τόπος είναι 
κατάλληλα για το σκοπό και µε την προσαγωγή του πιστοποιητικού αυτού η 
Αρχή Αδειών εξουσιοδοτεί την πώληση οινοπνευµατωδών ποτών στα άλλα αυτά 
υποστατικά ή τόπο µε οπισθογράφηση της άδειας χωρίς την καταβολή 
οποιουδήποτε δικαιώµατος µε την επιφύλαξη ότι, αν η αξία των νέων 
υποστατικών ή τόπου είναι ψηλότερη από την αξία των παλιών υποστατικών ή 
τόπου, ο αδειούχος καταβάλει τη διαφορά, αν υπάρχει, µεταξύ του δικαιώµατος 
που καταβλήθηκε και του δικαιώµατος το οποίο θα καταβάλλετο σε σχέση µε τα 
νέα υποστατικά ή τόπο. 
 

Οι άδειες πρέπει να 
αναρτώνται. 

18.—(1) Κάθε άδεια που εκδόθηκε δυνάµει των διατάξεων του Νόµου αυτού 
αναρτάται σε περίοπτο θέση στα υποστατικά  ή τόπο όπου πωλούνται 
οινοπνευµατώδη ποτά δυνάµει της άδειας αυτής. 
 

4 του 166/1987. (2) Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του εδάφιου (1) 
του άρθρου αυτού είναι ένοχο αδικήµατος και υπόκειται σε πρόστιµο που δεν 
υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες. 
 

Καταδίκη δυνάµει 
άλλου Νόµου. 

Κεφ. 151. 
23 του 1965 

19 του 1978. 
 

19. Η άδεια οποιουδήποτε προσώπου το οποίο καταδικάστηκε για αδίκηµα 
δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 3 του περί Οίκων Στοιχηµάτων, Οίκων 
Κυβείας και Παρεµπόδισης της Κυβείας Νόµου, επιπρόσθετα µε οποιαδήποτε 
ποινή που επιβλήθηκε µετά από την καταδίκη αυτή, κατάσχεται και ακυρώνεται. 

΄Ενταλµα έρευνας. 20. Κάθε µέλος Επαρχιακού ∆ικαστηρίου, αν ικανοποιηθεί µε ένορκη µαρτυρία 
ότι υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι οποιαδήποτε οινοπνευµατώδη ποτά 
πωλούνται ή εκτίθενται ή φυλάττονται προς πώληση σε οποιαδήποτε υποστατικά 
ή τόπο εντός της δικαιοδοσίας του ∆ικαστηρίου, κατά παράβαση των διατάξεων 
του Νόµου αυτού, δύναται να εκδώσει ένταλµα υπογραµµένο από αυτόν δυνάµει 
του οποίου είναι νόµιµο για οποιοδήποτε αστυνοµικό ή τελωνειακό ή εφοριακό 
υπάλληλο που κατονοµάζεται στο ένταλµα εντός ενός µηνός από την 
ηµεροµηνία της έκδοσης αυτού να εισέλθει (µε τη βία αν υπάρχει ανάγκη) στα 
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υποστατικά ή τόπο που κατονοµάζονται στο ένταλµα και κάθε µέρος αυτών και 
να εξετάσει αυτά και να ερευνήσει για οινοπνευµατώδη ποτά σε αυτά, και να 
κατάσχει και αποµακρύνει οποιαδήποτε οινοπνευµατώδη ποτά που βρέθηκαν σε 
αυτά για τα οποία υπάρχει εύλογη αιτία υπόνοιας ότι βρίσκονται στα υποστατικά 
αυτά  ή τόπο κατά παράβαση των διατάξεων του Νόµου αυτού, µαζί µε τα 
δοχεία που περιέχουν τα ποτά αυτά.και σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή 
κάτοχος του τόπου καταδικασθεί για οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων του 
Νόµου αυτού σε σχέση µε οποιαδήποτε οινοπνευµατώδη ποτά που 
κατασχέθηκαν µε αυτό τον τρόπο, τα οινοπνευµατώδη ποτά που κατασχέθηκαν 
µε αυτό τον τρόπο και τα δοχεία που περιέχουν τα ποτά αυτά δηµεύονται. 
 

Αστυνοµικοί, 
τελωνειακοί και 

εφοριακοί 
υπάλληλοι 

επιτρέπεται να 
εισέρχονται σε 

αδειούχα 
υποστατικά ή τόπο. 

21.—(1) Κάθε πρόσωπο αδειούχο δυνάµει των διατάξεων του Νόµου αυτού 
επιτρέπει οποτεδήποτε την είσοδο σε οποιοδήποτε αστυνοµικό ή τελωνειακό ή 
εφοριακό υπάλληλο σε όλα τα µέρη των αδειούχων υποστατικών ή τόπου αυτού 
και επιτρέπει σε οποιοδήποτε από τους λειτουργούς αυτούς να επιθεωρήσει όλα 
τα αποθέµατα οινοπνευµατωδών ποτών που φυλάττονται σε αυτά και 
οποιαδήποτε βιβλία ή µητρώα που αναφέρονται σε αυτά. 
 

3(1) του 66/1987. 

(2) Πρόσωπο που ανθίσταται κατά οποιουδήποτε λειτουργού που ενεργεί 
δυνάµει των διατάξεων του εδάφιου (1) του άρθρου αυτού είναι ένοχο 
αδικήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις µήνες ή σε 
πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις εκατό πενήντα λίρες ή και στις δύο αυτές 
ποινές. 
 

2.3. (δ) του 3/1961. 
Πώληση ποτών σε 

στρατιώτες µε 
στολή. 

22.—(1) Απαγορεύεται η προµήθεια µεθυστικών ποτών (εκτός του οίνου, 
ελαφρού ξανθού ζύθου, ζύθου, ισχυρού µαύρου ζύθου, µελαψού ζύθου και 
µηλίτου οίνου), σε στρατιώτες, ναύτες ή αεροπόρους µε στολή χωρίς την 
έγγραφη άδεια του υπεύθυνου αξιωµατικού. 
 

169926822 
 
 

3(1) του 166/87. 

(2) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει το εδάφιο (1) είναι ένοχο αδικήµατος και 
υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης σε φυλάκιση για διάστηµα που δεν 
υπερβαίνει τους τρεις µήνες ή σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις εκατό 
πενήντα λίρες ή και στις δύο τις ποινές και αν το πρόσωπο που καταδικάσθηκε 
είναι κάτοχος άδειας που εκδόθηκε δυνάµει του Νόµου αυτού, το ∆ικαστήριο 
δύναται να διατάξει την κατάσχεση και ακύρωση της άδειας αυτού επιπρόσθετα 
µε την επιβολή οποιασδήποτε άλλης ποινής. 
 

Ποινές. 
2 του 33/1961. 

 
3(1) του 66/1987. 

23. Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση οποιασδήποτε από τις διατάξεις 
του Νόµου αυτού είναι ένοχο αδικήµατος και, εκτός αν άλλη ποινή ειδικά 
προνοείται, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες ή σε 
πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή και στις δύο αυτές 
ποινές και οποιαδήποτε οινοπνευµατώδη ποτά σε σχέση µε τα οποία έχει 
διαπραχθεί το αδίκηµα κατάσχονται και το ∆ικαστήριο δύναται, επιπρόσθετα µε 
οποιαδήποτε άλλη ποινή να διατάξει όπως η άδεια του προσώπου αυτού 
κατασχεθεί και ακυρωθεί. 
 

Εξουσία εξώδικης 
ρύθµισης 

αδικηµάτων. 
2.3. του 33/1961. 

24. Ο Πρώτος Τελωνειακός Λειτουργός δύναται να ρυθµίζει εξώδικα 
οποιοδήποτε αδίκηµα ή πράξη που διαπράχθηκε ή υπάρχει εύλογη υπόνοια ότι 
διαπράχθηκε από οποιοδήποτε πρόσωπο κατά παράβαση των διατάξεων του 
Νόµου αυτού µε τέτοιους όρους όπως αυτός, κατά τη διακριτική του εξουσία, 
θεωρεί κατάλληλους, µε πληρη εξουσία να αποδεχθεί από το πρόσωπο αυτό 
χρηµατική καταβολή που δεν υπερβαίνει τη µέγιστη ποινή την οποία υπέστη ή 
για την οποία υπάρχει ισχυρισµός ότι υπέστη δυνάµει του Νόµου αυτού για το 
αδίκηµα αυτό ή πράξη χωρίς την έγερση ή έναρξη οποιασδήποτε διαδικασίας 
για τη δίωξη του υπαιτίου. 
 

Κανονισµοί. 
2.3. του 33/1961. 

25. Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισµούς που 
δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας για οποιοδήποτε από 
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τους πιο κάτω σκοπούς: 
 
(α) τον καθορισµό των τύπων που χρησιµοποιούνται δυνάµει του Νόµου αυτού· 
 
(β) γενικά για την καλύτερη πραγµάτωση των σκοπών του Νόµου αυτού. 
 

 
2 του 20/85. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(΄Αρθρο 10) 

 
 Α.— Α∆ΕΙΑ ΛΙΑΝΟΠΩΛΗ 

 
 1. ΄Αδεια λιανικής πώλησης για ξενοδοχεία και τουριστικά  καταλύµατα 

(άρθρο 6(α) εκτός αυτών που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (ε): 
 

 (α) Ξενοδοχεία που κατατάχθηκαν ή θα καταταχθούν ως κυρίως ξενοδοχεία, 
παρόδια ξενοδοχεία ή συγκροτήµατα οικίσκων της τάξης— 
 

 (i) πέντε αστέρων: £90.00 κατ’ έτος 
367825150 

 (ii) τεσσάρων αστέρων: £60.00 κατ’ έτος 
 (iii) τριών αστέρων: £22.50 κατ’ έτος 
 (iv) δύο αστέρων: £12.50 κατ’ έτος 
 (v) ενός αστέρα: £10.50 κατ’ έτος. 
   
 (β) ξενοδοχεία χωρίς αστέρα ή ξενώνες: £7.50 κατ’ έτος. 
  
 (γ) ξενοδοχεία που κατατάχθηκαν ή θα καταταχθούν ως οικοτροφεία— 

 
 (i) α' κατηγορίας: £22.50 κατ’ έτος 

393698036 
 (ii) β' κατηγορίας: £12.50 κατ’ έτος 
 (iii) γ' κατηγορίας: £10.50 κατ’ έτος 

 
40 του 1969 
52 του 1970 
17 του 1973 
34 του 1974 

(δ) τουριστικά καταλύµατα που καθορίστηκαν ή θα καθοριστούν δυνάµει του 
άρθρου 19 των περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυµάτων Νόµων 
του 1969 µέχρι 1974 ως— 
 

 (i) πρώτης τάξης: £22.50 κατ’ έτος 
 (ii) δεύτερης τάξης: £12.50 κατ’ έτος. 

 
 (ε) ξενοδοχεία και τουριστικά καταλυµατα ορεινών θερέτρων: 

 
 Το 50% των πιο πάνω δικαιωµάτων ανάλογα µε την περίπτωση. 

 
 2. ΄Αδεια λιανικής πώλησης για καµπαρέ (άρθρο 6(β)) £62.50 κατ'έτος. 

 
 3. ΄Αδεια λιανικής πώλησης για Λέσχες (άρθρο 6(γ) ): Αναφορικά µε κτίριο ή 

τόπο που βρίσκεται σε:— 
 

894875764 
 (α) οποιαδήποτε από τις πόλεις της Λευκωσίας, 

Λεµεσού, Αµµοχώστου (περιλαµβανοµένου του 
Βαρωσιού), Λάρνακας, Πάφου (περιλαµβανοµένου 
του Κτήµατος) και Κερύνειας £15.00 κατ’ έτος 

 (β) οποιοδήποτε τόπο εκτός των πόλεων που 
απαριθµούνται πιο πάνω στην παράγραφο (α) £ 7.50 κατ’ έτος 

  
 4. Γενική ΄Αδεια Λιανικής Πώλησης (άρθρο 6(δ) ): 

 
 (α) για κατανάλωση εντός ή εκτός του κτιρίου αναφορικά µε κτίριο ή τόπο 
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που βρίσκεται σε— 
 

 (i)  οποιαδήποτε από τις πόλεις της Λευκωσίας, 
Λεµεσού, Αµµοχώστου (περιλαµβανοµένου του 
Βαρωσιού), Λάρνακας, Πάφου (περιλαµ-
βανοµένου του Κτήµατος) και Κερύνειας £25.00 κατ’ έτος 

 (ii) οποιοδήποτε άλλο τόπο εκτός των πόλεων που 
απαριθµούνται πιο πάνω στην παράγραφο (i) £12.50 κατ’ έτος 

  
 (β) για κατανάλωση εκτός του κτιρίου αναφορικά µε κτίριο ή τόπο που 

ευρίσκεται σε— 
 

342453420 
 (i) οποιαδήποτε από τις πόλεις Λευκωσίας, 

Λεµεσού, Αµµοχώστου (περιλαµβανοµένου του 
Βαρωσιού), Λάρνακας, Πάφου 
(περιλαµβανοµένου του Κτήµατος) και 
Κερύνειας £15.00 κατ’ έτος 

 (ii) οποιοδήποτε άλλο τόπο εκτός των πόλεων που 
απαριθµούνται πιο πάνω στην παράγραφο (i) £ 7.50 κατ’ έτος 

   
 (γ) για κατανάλωση εντός ή εκτός του κτιρίου 

αναφορικά µε κτίριο ή τόπο που βρίσκεται 
οπουδήποτε, όπου προσφέρεται ψυχαγωγία από 
καλλιτέχνες, όπως µουσική ή τραγούδια £37.50 κατ’ έτος 

  
 Β.— ΕΙ∆ΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ: 

 
 (α) ΄Αδεια για εµποροπανήγυρεις (άρθρο 7(1)(α)(i) ) £0.30 σ. ηµερησίως 
 (β) ΄Αδεια για διασκεδάσεις (άρθρο 7(1)(α)(ii) ) £1.25 ηµερησίως 
 (γ) ΄Αδεια για επιτόπιον οίνο (άρθρο 7(1)(β) ) αναφορικά µε κτίριο ή τόπο 

που βρίσκεται στις— 
 

83887934 
 (i) πόλεις της Λευκωσίας, Λεµεσού, Αµµοχώστου 

(περιλαµβανόµενου του Βαρωσιού), Λάρνακας, 
Πάφου (περιλαµβανόµενου του Κτήµατος) και 
Κερύνειας £1.25 κατ’ έτος 

 (ii) κάθε άλλο µέρος εκτός των πιο πάνω πόλεων 
που απαριθµούνται στην παράγραφο (α) £0.25 σ. κατ’ έτος 

   
  
 Γ.— Α∆ΕΙΑ ΕΜΠΟΡΟΥ: £12.50 κατ’ έτος 
  

 


