29/1985

Ε.Ε., Παρ. Ι,
Αρ. 2045, 6.4.85

Ν. 29/85

Ο περί Κέντρων Αναψυχής Νόµος του 1985 εκδίδεται διά δηµοσιεύσεως εις την επίσηµον
εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας συµφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγµατος.
Αριθµός 29 του 1985
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ Ι∆ΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣEΩΣ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ I
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός τίτλος.
214 του 1991
104(Ι) του 1999
90(Ι) του 2000
151(Ι) του 2005
65(Ι) του 2007.
Ερµηνεία.

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρηται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής Νόµος του 1985.

2. Εν τω παρόντι Νόµω, εκτός εάν εκ του κειµένου προκύπτη διάφορος έννοια—
«άδεια λειτουργίας» σηµαίνει άδειαν λειτουργίας κέντρου εκδιδοµένην δυνάµει
του άρθρου 6˙
«Γενικός ∆ιευθυντής» σηµαίνει τον Γενικόν ∆ιευθυντήν του Οργανισµού˙
«∆ιοικητικόν
Οργανισµού˙

Συµβούλιον»

σηµαίνει

το

∆ιοικητικόν

Συµβούλιον

του

«Επιτροπή» σηµαίνει την υπό του άρθρου 11, καθιδρυοµένην Επιτροπήν
Κέντρων˙
«επιχειρηµατίας» σηµαίνει το πρόσωπον, φυσικόν ή νοµικόν, επ’ ονόµατι του
οποίου εκδίδεται η άδεια λειτουργίας κέντρου, συµφώνως προς τας διατάξεις του
άρθρου 6˙
«Κανονισµοί» σηµαίνει τους δυνάµει του παρόντος Νόµου εκδιδοµένους
Κανονισµούς˙
«κέντρον» σηµαίνει κατάστηµα—
(α) λειτουργούν εντός των περιοχών των πόλεων, κωµοπόλεων, συµβουλίων
βελτιώσεως και παραλιακών περιοχών˙ ή
(β) λειτουργούν εκτός των ως άνω περιοχών και το οποίον το ∆ιοικητικόν
Συµβούλιον θέλει ορίσει ονοµαστικώς λόγω της µορφής των υπ’ αυτού
προσφεροµένων υπηρεσιών ή λόγω τοποθεσίας, συγκεντρώσεως ή κινήσεως
πελατών, ταξιδιωτών, περιηγητών ή παραθεριστών,
εν τω οποίω παρέχονται επί πληρωµή εστίασις, ή πάσης φύσεως φαγητά, ποτά ή
γλυκίσµατα, ανεξαρτήτως του εάν εις το κατάστηµα προσφέρεται µουσική ή
καλλιτεχνικόν πρόγραµµα:
2 του 214 του 1991.

Νοείται ότι δεν περιλαµβάνονται στον όρο αυτό:
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(i) Τα καφενεία,
(ii) τα καταστήµατα των οποίων οι προσφερόµενες υπηρεσίες περιορίζονται
αποκλειστικά στην κατανάλωση εκτός του καταστήµατος (TAKE AWAY),
(iii) τα κυλικεία ή οι καντίνες σωµατείων και συλλόγων που λειτουργούν βάσει
σχετικών νοµοθεσίων,
(iv) τα κυλικεία ή οι καντίνες εργοστασίων και σχολείων˙ και
(v) τα καταστήµατα των οποίων ο χώρος εξυπηρέτησης είναι µικρότερος των
οκτώ τετραγωνικών µέτρων και τα οποία δεν προσφέρουν οινοπνευµατώδη ποτά.
54 του 1969
50 του 1977
48 του 1978
62 του 1979
66 του 1980
63 του 1981
16 του 1985.

«Οργανισµός» σηµαίνει τον Κυπριακόν Οργανισµόν Τουρισµού τον
καθιδρυθέντα δυνάµει των περί Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού Νόµων του
1969 έως 1985˙

«πελάτης» σηµαίνει παν πρόσωπον εις το οποίον παρέχεται παρά κέντρου
υπηρεσία ως προνοείται εν τω παρόντι Νόµω˙
«υπηρεσία» σηµαίνει—
(α) παροχήν εστιάσεως ή πάσης φύσεως φαγητών, ποτών ή γλυκισµάτων,
ανεξαρτήτως του εάν προσφέρεται µουσική ή καλλιτεχνικόν πρόγραµµα˙
(β) διοργάνωσιν χοροεσπερίδων, δεξιώσεων, συνεστιάσεων συγχαρητηρίων
επισκέψεων ή άλλων εκδηλώσεων παροµοίας φύσεως˙
«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργόν Εµπορίου και Βιοµηχανίας˙
«υγειονοµικόν πιστοποιητικόν» σηµαίνει το υγειονοµικόν πιστοποιητικόν το
οποίον εκδίδεται υπό της Υγειονοµικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας ή
δηµοτικής υγειονοµικής υπηρεσίας, αναλόγως της περιπτώσεως.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΚΑΙ Α∆ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Έγκρισις µελετών
και σχεδίων
προτεινοµένων
κέντρων.

3.—(1) Αι µελέται και τα σχέδια των νεοανεγειροµένων ή διαρρυθµιζοµένων
υφισταµένων οικοδοµών προς τον σκοπόν χρησιµοποιήσεως αυτών ως κέντρων,
καθώς και πάσαι µεταγενέστεραι τροποποιήσεις, συµπληρώσεις ή επεκτάσεις
τούτων δέον να καταρτίζωνται συµφώνως προς τας διατάξεις των Κανονισµών
και να προσαρµόζωνται προς τους διά την επιδιωκοµένην τάξιν καθοριζοµένους
όρους.
(2) Αι µελέται και τα σχέδια των κέντρων δέον όπως υποβάλλωνται εις τον
Οργανισµόν, προς θεώρησιν και έγκρισιν προ της υποβολής των εις την αρµοδίαν
Αρχήν διά την έκδοσιν της αδείας οικοδοµής.
(3) Η παρά του Οργανισµού θεώρησις και έγκρισις των µελετών και σχεδίων δεν
αποκλείει ούτε δεσµεύει την αρµοδίαν αρχήν από της ασκήσεως των
αρµοδιοτήτων αυτής εις ό,τι αφορά την χορήγησιν ή µη αδείας οικοδοµής.
(4) Ο Οργανισµός δύναται προ της εγκρίσεως των µελετών και σχεδίων να
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επιβάλη τας κατά την κρίσιν αυτού ενδεικνυοµένας τροποποιήσεις αυτών,
λαµβανοµένων υπ’ όψιν των ειδικών συνθηκών, της θέσεως, των ιδιαιτέρων
χαρακτηριστικών του γηπέδου και της περιοχής και της κατηγορίας δι’ ην
προορίζεται έκαστον κέντρον:
Νοείται ότι τα κέντρα τα λειτουργούντα εντός ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
εξαιρούνται των προνοιών του παρόντος άρθρου.
Εξουσία
Υπουργικού
Συµβουλίου.

4. Το Υπουργικόν Συµβούλιον κέκτηται εξουσίαν να καθορίζη περιοχάς εντός
των οποίων ρυθµίζεται το είδος, η κατηγορία, η τάξις και ο αριθµός των κέντρων
λαµβανοµένων υπ’ όψιν απασών των εντός της περιοχής επικρατουσών
συνθηκών, ως και των τυχόν πολεοδοµικών αρχών αι οποίαι διέπουν την ρύθµισιν
και τον έλεγχον της αναπτύξεως εις την περιοχήν, της προαγωγής της
ξενοδοχειακής, της επισιτιστικής και τουριστικής εν γένει αναπτύξεως και της
εξυπηρετήσεως των τουριστικών αναγκών της περιοχής προς το δηµόσιον
συµφέρον.

Κατηγορίαι και
τάξεις κέντρων.

5.—(1) ∆ι’ έκαστον κέντρον, εξαιρουµένων των λειτουργούντων εντός αδειούχων
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, διενεργείται υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατά
τον καθοριζόµενον τρόπον και διαδικασίαν, κατάταξις αναλόγως της φύσεως των
υπ’ αυτού παρεχοµένων υπηρεσιών και εφ’ όσον πληρούνται οι οικείοι
Κανονισµοί, εις µίαν ή περισσοτέρας των ακολούθων κατηγορίων—
(α) εστιατόριον ή ταβέρνα,
(β) καφετηρία ή πιτσαρία,
(γ) µπυραρία ή µπαρ,
(δ) µουσικοχορευτικόν,
(ε) δισκοθήκη,
(στ) σνακ µπαρ,
(ζ) καµπαρέ.
(2) Τα κέντρα εκάστης κατηγορίας δύνανται να διακρίνωνται εις τάξεις αναλόγως
προς την αξίαν και ποιότητα της κατασκευής των, επίπλωσιν, εξοπλισµόν,
τελειότητα λειτουργικής οργανώσεως ως και το επίπεδον των παρεχοµένων
ανέσεων και υπηρεσιών, µέχρι τριών τάξεων.
(3) Οι όροι τους οποίους δέον να πληρώσι τα κέντρα ίνα καταταγώσιν εις εκάστην
ή οιανδήποτε των εν τω εδαφίω (2) προνοουµένων τάξεων,θέλουσι καθορισθή.

Άδεια λειτουργίας.
3 του 214 του 1991.

6.—(1) Ουδείς λειτουργεί κέντρον άνευ αδείας λειτουργίας εκδιδοµένης
συµφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Νόµου και των Κανονισµών.
(2) Προ της ενάρξεως της λειτουργίας κέντρου ο επιχειρηµατίας υποβάλλει προς
το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον αίτησιν διά κατάταξιν και έκδοσιν αδείας λειτουργίας
του κέντρου:
Νοείται ότι ανεξαρτήτως συµµορφώσεως του έχοντος την εκµετάλλευσιν κέντρου
προσώπου, το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον προβαίνει εις την κατάταξιν του κέντρου,
κατόπιν ελέγχου υπό εντεταλµένων προς τούτο οργάνων του Οργανισµού,
δυνάµει των υπό του Νόµου και των Κανονισµών προνοουµένων όρων και
προϋποθέσεων.
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(3) Άδεια λειτουργίας εκδίδεται υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εν τω
καθοριζοµένω τύπω και επί τη καταβολή του καθοριζοµένου τέλους εφ’ όσον
παρουσιασθή υγειονοµικόν πιστοποιητικόν και πληρούνται οι δυνάµει του
παρόντος Νόµου και των Κανονισµών καθοριζόµενοι όροι και προϋποθέσεις. Επί
της αδείας λειτουργίας αναφέρονται αι ώραι λειτουργίας τούτον.
(4) Η άδεια λειτουργίας εκπνέει την 31ην ηµέραν του αµέσως εποµένου της
ηµεροµηνίας εκδόσεως αυτής µηνός ∆εκεµβρίου, δύναται δε να ανανεούται επί
καταβολή του καθοριζοµένου τέλους.
(5) Η άδεια λειτουργίας δέον όπως αναρτάται εις περίοπτον θέσιν εντός του
κέντρου.
(6) Ο Οργανισµός τηρεί µητρώον εν τω οποίω καταχωρούνται αι άδειαι
λειτουργίας.
Κεφ. 96
14 του 1959
67 του 1963
6 του 1964
65 του 1964
12 του 1969
38 του 1969
13 του 1974
28 του 1974
24 του 1978
25 του 1979
80 του 1982
15 του 1983.

(7) Ουδεµία άδεια λειτουργίας κέντρου θα εκδίδηται αναφορικώς προς χώρον
όστις βάσει του πιστοποιητικού τελικής εγκρίσεως της αρµοδίας αρχής δυνάµει
των περί Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών Νόµων, δεν θεωρείται κατάλληλος διά
τοιούτον σκοπόν.

Ανάκλησις αδείας
λειτουργίας.

7.—(1) Η άδεια λειτουργίας κέντρου δύναται να ανακληθή υπό του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου εν περιπτώσει—
(α) οριστικής παύσεως των εργασιών αυτού˙
(β) καταδίκης λόγω συστηµατικής παραβάσεως των διατάξεων του Νόµου ή των
Κανονισµών˙
(γ) θανάτου του επιχειρηµατίου ή εν περιπτώσει νοµικού προσώπου, άµα τω
διορισµώ εκκαθαριστού˙

2 του 65(Ι) του
2007.

(δ) λήψεως αυτής διά δόλου ή ψευδών παραστάσεων ή αποκρύψεως ουσιωδών
γεγονότων ή λόγω µη πλήρωσης οποιουδήποτε από τους όρους υπό τους οποίους
αυτή παρεχωρήθη·

2 του 65(Ι) του
2007.

(ε) που ο επιχειρηµατίας έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε από τα αδικήµατα
που προβλέπονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 16.
(2) Από του θανάτου του επιχειρηµατίου ή, οσάκις ο επιχειρηµατίας είναι νοµικόν
πρόσωπον, από της διαλύσεως ή του διορισµού εκκαθαριστού, η εκδοθείσα άδεια
λειτουργίας παύει ισχύουσα, δύναται δε να εκδίδηται υπό του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου νέα άδεια διά την µη εκπνεύσασαν περίοδον επ’ ονόµατι των
εκτελεστών της διαθήκης ή διαχειριστών της περιουσίας του αποβιώσαντος
επιχειρηµατίου ή του εκκαθαριστού, αναλόγως της περιπτώσεως, άνευ της
καταβολής οιουδήποτε δικαιώµατος.

Αλλαγή εις την
εκµετάλλευσιν
κέντρου.

8. Πάσα προτεινοµένη αλλαγή εις την φύσιν των υπό κέντρου παρεχοµένων
υπηρεσιών ήτις θα καθίστα την παροχήν των τοιούτων υπηρεσιών ασυµβίβαστον
προς την γενοµένην κατάταξιν τούτου, κοινοποιείται υπό του επιχειρηµατίου προς
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τον Οργανισµόν προς έγκρισιν.
Μεταβίβασις
εξουσιών.

9. Το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον δύναται να µεταβιβάζη δι’ αποφάσεών του
οιασδήποτε αρµοδιότητάς του βάσει των προνοιών του Νόµου εις τον Γενικόν
∆ιευθυντήν ή άλλους λειτουργούς του Οργανισµού.

Όνοµα κέντρου.

10. Τηρουµένων των διατάξεων οιουδήποτε ετέρου εν ισχύι Νόµου, έκαστον
κέντρον δέον όπως φέρη ίδιον όνοµα, όπερ είναι το υπό της αδείας λειτουργίας
αυτού αναγνωριζόµενον τοιούτο:
Νοείται ότι το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον δύναται να µη δεχθή οιονδήποτε όνοµα το
οποίον κατά την κρίσιν του δεν ανταποκρίνεται προς την κατηγορίαν του κέντρου
ή θα συνέχεε τούτο προς οιονδήποτε άλλο κέντρον λειτουργούν εις την ιδίαν
περιοχήν ή το οποίον κρίνεται ανεπιθύµητον. Εις περίπτωσιν συνωνύµων κέντρων
το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον δύναται να απαιτήση την χρήσιν διακριτικού
γνωρίσµατος.

Επιτροπή Κέντρων.

11.—(1) Προς τον σκοπόν της εν τω άρθρω 3 αναφεροµένης θεωρήσεως και
εγκρίσεως των µελετών και σχεδίων υπό του Οργανισµού εγκαθιδρύεται
Επιτροπή Κέντρων αποτελουµένη εκ—
(α) του Προέδρου και Γενικού ∆ιευθυντού του Οργανισµού, ως εκ της θέσεών
των˙
(β) ενός υπαλλήλου του Οργανισµού οριζοµένου υπό του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου˙
(γ) ενός εκπροσώπου του Υπουργείου Εµπορίου και Βιοµηχανίας˙
(δ) ενός εκπροσώπου της Υγειονοµικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας˙
(ε) ενός εκπροσώπου του Υπουργείου Εσωτερικών˙
(στ) τριών προσώπων διοριζοµένων υπό του Υπουργού, εν συνεννοήσει µεθ’
οιωνδήποτε αντιπροσωπευτικών οργανώσεων εργοδοτών ή, µη υπαρχουσών
τοιούτων οργανώσεων, εκ προσώπων εχόντων σχέσιν ή πείραν εις θέµατα
κέντρων·
(ζ) ενός εκπροσώπου των δήµων οριζοµένου υπό των δηµάρχων ή προέδρων
δηµοτικών επιτροπών ή της πλειοψηφίας τούτων˙ και
(η) ενός εκπροσώπου των Επάρχων οριζοµένου υπό του Υπουργού Εσωτερικών.
(2) Τα µέλη της Επιτροπής, πλην των εν παραγράφω (α) αναφεροµένων µελών,
διορίζονται υπό του Υπουργού διά περίοδον δύο ετών.
(3) Ανεξαρτήτως του εδαφίου (2) ο Υπουργός δύναται καθ’ οιονδήποτε χρόνον να
τερµατίζη την θητείαν των µελών της Επιτροπής, των διοριζοµένων δυνάµει της
παραγράφου (στ) του εδαφίου (1), εάν διαπιστωθή ότι παραλείπουν να εκτελούν
τα καθήκοντά των κατ’ ευλόγως ικανοποιητικόν τρόπον.
(4) Τα µέλη της Επιτροπής δύνανται να υποβάλουν παραίτησιν εκ του αξιώµατός
των καθ’ οιονδήποτε χρόνον διαρκούσης της θητείας των δι’ εγγράφου
ειδοποιήσεως προς τον Υπουργόν.
(5) Της Επιτροπής προεδρεύει ο Πρόεδρος τον Οργανισµού και απόντος τούτου ο
Γενικός ∆ιευθυντής.
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(6) Η Επιτροπή ευρίσκεται εν απαρτία εφ’ όσον παρίστανται εξ µέλη αυτής, αι
αποφάσεις δε αυτής λαµβάνονται κατά πλειοψηφίαν, εν περιπτώσει δε ισοψηφίας,
ο προεδρεύων της συνεδριάσεως έχει δευτέραν ή νικώσαν ψήφον.
(7) Κενή θέσις εν τη Επιτροπή δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των αποφάσεων
αυτής.
(8) Τηρουµένων των προηγουµένων διατάξεων του άρθρου, η Επιτροπή εκδίδει
εσωτερικούς κανονισµούς διέποντας τα των συνεδριάσεων αυτής, την κατά τας
συνεδριάσεις τηρουµένην διαδικασίαν, την τήρησιν πρακτικών, και εν γένει τα
της λειτουργίας αυτής.
(9) Η Επιτροπή υποβάλλει ωσαύτως εισηγήσεις προς το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον
επί των ακολούθων θεµάτων—
(α) την κατάταξιν και έκδοσιν αδειών λειτουργίας κέντρων˙
(β) τας τιµάς κέντρων˙
(γ) τα θέµατα προσωπικού κέντρων˙
(δ) τα θέµατα τα έχοντα σχέσιν προς την λειτουργίαν των κέντρων.
4 του 214 του 1991.

(10) Η Επιτροπή µπορεί, µε αποφάσεις της και µε όρους τους οποίους κρίνει
σκόπιµο να καθορίζει σ’ αυτές, να εκχωρεί στο Γενικό ∆ιευθυντή οποιαδήποτε
αρµοδιότητα που της χορηγεί ο παρών Νόµος.

Ιεραρχική
προσφυγή.

12.—(1) Πας, όστις δεν ικανοποιείται εξ αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
εκδοθείσης δυνάµει των διατάξεων του Νόµου, δύναται εντός είκοσι ηµερών από
της εις αυτόν κοινοποιήσεως της σχετικής αποφάσεως, δι’ εγγράφου προσφυγής
εις τον Υπουργόν, εν ή εκτίθενται οι προς υποστήριξιν ταύτης λόγοι, να προσβάλη
την τοιαύτην απόφασιν.
(2) Ο Υπουργός εξετάζει την εις αυτόν γενοµένην προσφυγήν άνευ υπαιτίου
βραδύτητος, αποφασίζει επί ταύτης και κοινοποιεί την απόφασιν αυτού εις τον
προσφεύγοντα:
Νοείται ότι ο Υπουργός, πριν ή εκδώση την απόφασιν αυτού, δύναται κατά την
κρίσιν του να ακούση ή δώση την ευκαιρίαν εις τον προσφεύγοντα όπως
υποστηρίξη τους λόγους εφ’ ων στηρίζεται η προσφυγή:
Νοείται περαιτέρω ότι ο Υπουργός δύναται να αναθέση εις λειτουργόν ή
επιτροπήν λειτουργών του Υπουργείου του όπως εξετάση ωρισµένα θέµατα
αναφυόµενα εν τη προσφυγή και υποβάλη εις αυτόν τα πορίσµατα της τοιαύτης
εξετάσεως προ της υπό του Υπουργού εκδόσεως της αποφάσεως αυτού επί της
προσφυγής.
(3) Ο µη ικανοποιηθείς εκ της αποφάσεως του Υπουργού δύναται να προσφύγη
εις το ∆ικαστήριον, αλλά µέχρι της υπό του Υπουργού εκδόσεως της αποφάσεως
αυτού, εν περιπτώσει προσφυγής εις αυτόν, ή, εν περιπτώσει µη προσφυγής εις
αυτόν, µέχρι της παρελεύσεως της εις το εδάφιον (1) προβλεποµένης προθεσµίας
διά την καταχώρησιν προσφυγής, η απόφασις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή της
Επιτροπής δεν καθίσταται εκτελεστή.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΤΙΜΑΙ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΚΕΝΤΡΩΝ

Τιµαί και

13.—(1) ∆ι’ αποφάσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δύνανται να περιορίζωνται
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τιµοκατάλογοι
κέντρων.

2 του 151(Ι) του
2005.

αι σταθεραί τιµαί, εντός ακραίων ορίων, ανωτάτων ή κατωτάτων ή και αµφοτέρων
δι’ εκάστην κατηγορίαν ή τάξιν κέντρων, λαµβανοµένων υπ’ όψιν των εκάστοτε
ισχυουσών αγορανοµικών διατάξεων και λοιπών συνθηκών.
(2) Εντός των ακραίων τούτων ορίων ορίζονται υπό των επιχειρηµατιών αι
σταθεραί τιµαί των κέντρων, αι οποίαι και αναγράφονται επί ειδικού
τιµοκαταλόγου, ο οποίος υποβάλλεται εις τον Οργανισµόν δι’ έγκρισιν και
σφράγισιν.
(3) Αι τιµαί ορίζονται δι’ ετησίαν περίοδον αρχοµένην από της 1ης Απριλίου
εκάστου έτους, εκτός εάν το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον ήθελεν ορίσει ετέραν
περίοδον, και παραµένουσιν αµετάβλητοι διαρκούσης της περιόδου ταύτης.
(4) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (3) το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον
δύναται να επιτρέψη εν περιπτώσει µεσολαβήσεως γεγονότων ουσιωδώς
επηρεαζόντων τον καθορισµόν των τιµών, µεταβολήν των ορισθεισών τιµών
διαρκούσης της ετησίας περιόδου.
(5) Αντίγραφον του εγκεκριµένου και σφραγισµένου υπό του Οργανισµού
τιµοκαταλόγου δέον όπως αναρτάται επί της εξωτερικής εισόδου του κέντρου ως
επίσης και εις περίοπτον θέσιν εντός αυτού προς ενηµέρωσιν των πελατών.
(6) Η είσπραξις παρά του επιχειρηµατίου µεγαλυτέρου ποσού των εν τω άνω
αναφεροµένων τιµοκαταλόγων αναγραφοµένων τιµών απαγορεύεται. Ο
παραβάτης των διατάξεων του εδαφίου τούτου είναι ένοχος αδικήµατος και
υπόκειται, εν περιπτώσει καταδίκης, εις χρηµατικήν ποινήν µη υπερβαίνουσαν τας
πεντακοσiας λίρας ή εις φυλάκισιν µη υπερβαίνουσαν τους έξ µήνας ή εις
αµφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

3 του 151(Ι) του
2005.
2 του 90(Ι) του
2000.
Καταβολή
ποσοστού.
Ηριθµηµένοι
λογαριασµοί.

14.—Καταργήθηκε.

15.—(1) ∆ιά πάσαν παρεχοµένην προς πελάτην υπηρεσίαν εις κέντρον δέον όπως
εκδίδηται υπό του επιχειρηµατίου ηριθµηµένος λογαριασµός περιέχων ανάλυσιν
των προσφεροµένων υπηρεσιών µετά των σχετικών δι’ εκάστην υπηρεσίαν τιµών.
(2) Έκαστος λογαριασµός εκδίδεται τουλάχιστον εις διπλούν. Το πρωτότυπον
δίδεται εις τον πελάτην και το δευτερότυπον φυλάττεται υπό του·επιχειρηµατίου
µέχρι τέλους ∆εκεµβρίου του αµέσως εποµένου έτους από της ηµεροµηνίας
εκδόσεώς του, διά σκοπούς ελέγχου υπό του Οργανισµού:
Νοείται ότι άπαντες οι λογαριασµοί, δεµένοι εις διπλότυπα, υποβάλλονται εκ των
προτέρων εις τον Οργανισµόν διά καταγραφήν και διάτρησιν δι’ ειδικής
σφραγίδος:
Νοείται περαιτέρω ότι τα δευτερότυπα των λογαριασµών θα ηδύναντο να
καταστραφούν υπό του επιχειρηµατίου προ του τέλους ∆εκεµβρίου του αµέσως
εποµένου έτους της ηµεροµηνίας εκδόσεώς των, εάν ο Οργανισµός ήθελε προβή
εις έλεγχον τούτων εις προγενέστερον χρόνον.
(3) Εις περιπτώσεις όπου ο επιχειρηµατίας χρησιµοποιεί µηχανήν ταµείου διά την
έκδοσιν λογαριασµών ούτος υποχρεούται όπως:
(α) χρησιµοποιή µηχανήν η οποία να εκδίδη ηριθµηµένους αναλυτικούς
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λογαριασµούς, µετά ηµεροµηνίας, να δίδη ολικόν ηµερησίων εισπράξεων (Ζ—
READING) κατ’ αύξοντα αριθµόν, και
(β) φυλάττη τα αντίγραφα των κορδελλών της µηχανής µέχρι τέλους ∆εκεµβρίου
του αµέσως εποµένου έτους από της ηµεροµηνίας εκδόσεώς των διά σκοπούς
ελέγχου υπό του Οργανισµού :
Νοείται ότι τα αντίγραφα των κορδελλών της µηχανής θα ηδύναντο να
καταστραφούν υπό του επιχειρηµατίου προ του τέλους ∆εκεµβρίου του αµέσως
εποµένου έτους της ηµεροµηνίας εκδόσεώς των, εκτός εάν ο Οργανισµός ήθελε
προβή εις έλεγχον τούτων εις προγενέστερον χρόνον.
∆ιεύθυνσις.

16.—(1) Έκαστον κέντρον τελεί υπό την διεύθυνσιν διευθυντού όστις είναι
υπεύθυνος διά την λειτουργίαν του κέντρου συµφώνως προς τας διατάξεις του
Νόµου και των Κανονισµών.
(2) Την διεύθυνσιν δύναται να ασκή και ο επιχειρηµατίας εφ’ όσον κέκτηται τα
υπό του εδαφίου (3) απαιτούµενα προσόντα.
(3) Ο ∆ιευθυντής κέντρου δέον όπως:
(α) είναι απόφοιτος ανεγνωρισµένης ξενοδοχειακής Σχολής ή Σχολής
Τουριστικών Επαγγελµάτων και έχει γνώσεις περί τροφίµων και ποτών, ή
(β) κέκτηται απολυτήριον Σχολής Μέσης Εκπαιδεύσεως και ενός έτους πείραν εις
επισιτιστικά επαγγέλµατα, ή

3(α) του 65(Ι) του
2007.

(γ) κέκτηται τριετή τουλάχιστο πείραν εις επισιτιστικά ή συναφή επαγγέλµατα
ήτις κρίνεται υπό του Οργανισµού ως ικανοποιητική.

3(β) του 65(Ι) του
2007.

(δ) είναι καλού χαρακτήρα, δηλαδή πληρεί τα εχέγγυα που καθορίζονται στις
αµέσως επόµενες επιφυλάξεις:
Νοείται ότι ο καλός χαρακτήρας αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό, το οποίο
εκδίδεται για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου στο καθορισµένο έντυπο από
τον Αρχηγό Αστυνοµίας και βεβαιώνει ότι ο αιτητής δεν έχει καταδικαστεί για
οποιοδήποτε από τα αναφερόµενα στην επόµενη επιφύλαξη αδικήµατα:

70 του 1981
134 του 1988
228(Ι) του 2004.

Κεφ. 154.
3 του 1962
43 του 1963
41 του 1964
69 του 1964
70 του 1965
5 του 1967
58 του 1967
44 του 1972
92 του 1972
29 του 1973
59 του 1974
3 του 1975
13 του 1979

Νοείται περαιτέρω ότι, ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του περί Αποκαταστάσεως
Καταδικασθέντων Νόµου, τα εχέγγυα καλού χαρακτήρα δεν πληρούνται ή
έπαψαν να πληρούνται σε περίπτωση που το πρόσωπο το οποίο θεωρείται ότι
πρέπει να πληρεί την προϋπόθεση αυτή, έχει καταδικαστεί:
(i) οποτεδήποτε για το αδίκηµα του φόνου εκ προµελέτης, κατά παράβαση του
άρθρου 203 του Ποινικού Κώδικα, ή για οποιοδήποτε αδίκηµα, κατά παράβαση
των άρθρων 144 µέχρι 177 του Ποινικού Κώδικα·
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10 του 1981
46 του 1982
86 του 1983
186 του 1986
111 του 1989
236 του 1991
6(Ι) του 1994
3(Ι) του 1996
99(Ι) του 1996
36(Ι) του 1997
40(Ι) του 1998
45(Ι) του 1998
15(Ι) του 1999
37(Ι) του 1999
38(Ι) του 1999
129(Ι) του 1999
30(Ι) του 2000
43(Ι) του 2000
77(Ι) του 2000
162(Ι) του 2000
169(Ι) του 2000
181(Ι) του 2000
27(Ι) του 2001
12(Ι) του 2002
85(Ι) του 2002
144(Ι) του 2002
145(Ι) του 2002
25(I) του 2003
48(Ι) του 2003
84(Ι) του 2003
164(Ι) του 2003
124(Ι) του 2004
31(Ι) του 2005
18(Ι) του 2006
130(Ι) του 2006.

(ii) κατά τα τελευταία δέκα χρόνια για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα αδικήµατα:

29 του 1977

(αα)

ληστεία, κατά παράβαση των άρθρων 282 µέχρι 286 του Ποινικού
Κώδικα·

(ββ)

διάρρηξη, κατά παράβαση των άρθρων 291 µέχρι 296 του Ποινικού
Κώδικα·

(γγ)

κλοπή, κατά παράβαση των άρθρων 255 µέχρι 272 του Ποινικού
Κώδικα·

(δδ)

πλαστογραφία, κατά παράβαση του άρθρου 333 του Ποινικού Κώδικα·

(εε)

κυκλοφορία πλαστού εγγράφου, κατά παράβαση του άρθρου 339 του
Ποινικού Κώδικα·

(στστ)

εξασφάλιση αγαθών ή πιστώσεων, κατά παράβαση των άρθρων 298
και 301, αντίστοιχα, του Ποινικού Κώδικα·

(ζζ)

απάτη, κατά παράβαση του άρθρου 300 του Ποινικού Κώδικα·

(ηη)

συνωµοσία προς καταδολίευση, κατά παράβαση του άρθρου 302 του
Ποινικού Κώδικα·

(θθ)

οποιοδήποτε αδίκηµα, κατά παράβαση του περί Ναρκωτικών
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Φαρµάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόµου·

67 του 1983
20(Ι) του 1992
5(Ι) του 2000
41(Ι) του 2001
91(Ι) του 2003
146(Ι) του 2005.
119(Ι) του 2000
212(Ι) του 2004.

(ιι)

οποιοδήποτε αδίκηµα, κατά παράβαση του περί Βίας στην Οικογένεια
(Πρόληψη και Προστασία Θυµάτων) Νόµου, καθώς και του περί
Καταπολέµησης της Εµπορίας Προσώπων και περί Σεξουαλικής
Εκµετάλλευσης Ανηλίκων Νόµου·

(iii)

κατά τα τελευταία πέντε χρόνια σε ποινή φυλάκισης πέραν των δώδεκα
µηνών για οποιοδήποτε αδίκηµα άλλο από αυτά που αναφέρονται στις
πιο πάνω υποπαραγράφους (i) και (ii).

3(Ι) του 2000.

(4) Προκειµένου περί κέντρων Α και Β τάξεως ο διευθυντής δέον απαραιτήτως να
κέκτηται τα υπό το στοιχείον (α) του εδαφίου (3) αναφερόµενα προσόντα:
Νοείται ότι αι πρόνοιαι του άρθρου δεν εφαρµόζονται εις τας περιπτώσεις
διευθυντών κέντρων λειτουργούντων κατά την έναρξιν της ισχύος του Νόµου.
(5) Ο διευθυντής του κέντρου και το προσωπικόν αυτού οφείλουσιν όπως
συµπεριφέρωνται µετ’ άκρας ευγενείας έναντι οιουδήποτε πελάτου του κέντρου,
επιδεικνύωσι προθυµίαν και ενεργητικότητα κατά την εκτέλεσιν των καθηκόντων
αυτών και προσφέρουσιν ικανοποιητικήν εξυπηρέτησιν εις τους πελάτας του
κέντρου.
Προσωπικόν.

17.—(1) Έκαστον κέντρον, αναλόγως προς την κατηγορίαν και τάξιν του,
υποχρεούται όπως απασχολή το διά την εις ικανοποιητικόν βαθµόν παροχήν υπηρεσιών εις τους πελάτας αυτού και διά την εν γένει κανονικήν λειτουργίαν αυτού
απαιτούµενον προσωπικόν των διαφόρων ειδικοτήτων.
(2) Τα πρόσωπα τα οποία απασχολούνται εις κέντρον δέον όπως κατέχουν
υγειονοµικόν πιστοποιητικόν.
ΜΕΡΟΣ IV
ΠΟΙΚΙΛΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αδικήµατα και
ποιναί.

18.—(1) Παν πρόσωπον το οποίον—
(α) χρησιµοποιεί τον όρον «τουριστικόν» ή «κέντρον αναψυχής» ή άλλον όρον
παρόµοιον προς τούτον διά τον χαρακτηρισµόν κέντρου διά το οποίον δεν έχει
εκδοθή άδεια λειτουργίας˙
(β) διατηρεί ή λειτουργεί κέντρον άνευ αδείας λειτουργίας˙
(γ) παραλείπει να εκδίδη ηριθµηµένους λογαριασµούς κατά παράβασιν του
άρθρου 15·

4 του 65(Ι) του
2007.

(δ) λειτουργεί κέντρο χωρίς να τελεί υπό τη διεύθυνση του διευθυντή κατά
παράβαση του άρθρου 16,
είναι ένοχον αδικήµατος και, εν περιπτώσει καταδίκης, υπόκειται εις χρηµατικήν
ποινήν µη υπερβαίνουσαν τας πεντακοσίας λίρας ή εις φυλάκισιν µη
υπερβαίνουσαν τους έξ µήνας ή εις αµφοτέρας τας ποινάς ταύτας, εάν δε η
παράβασις συνεχισθή µετά την καταδίκην του, τούτο είναι ένοχον περαιτέρω
αδικήµατος και υπόκειται εις χρηµατικήν ποινήν µη υπερβαίνουσαν τας
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πεντήκοντα λίρας δι’ εκάστην ηµέραν καθ’ ην συνεχίζεται η παράβασις.
(2) Επιπροσθέτως προς οιανδήποτε άλλην ποινήν προβλεποµένην υπό του
παρόντος άρθρου, το ∆ικαστήριον επί τη καταδίκη οιουδήποτε προσώπου δι’
αδίκηµα δυνάµει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, δύναται κατά την κρίσιν
του να διατάξη—
(α) την διακοπήν της λειτουργίας του κέντρου εν σχέσει προς το οποίον διεπράχθη
το αδίκηµα διά τοσούτο χρονικόν διάστηµα όσον το ∆ικαστήριον ήθελε θεωρήσει
πρέπον·
(β) την καταβολήν υπό του καταδικασθέντος προσώπου των εξόδων της δίκης.

Κεφ. 155
3 του 1972
2 του 1975
12 του 1975.

(3) Εάν οιονδήποτε πρόσωπον, καθ’ ου εξεδόθη διάταγµα συµφώνως προς τας
διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (2), παραλείψη να συµµορφωθή προς
το εκδοθέν διάταγµα, ο Αστυνοµικός ∆ιευθυντής της Επαρχίας ή ο εκπρόσωπος
αυτού εκτελεί το διάταγµα και αξιώνει την πληρωµήν των εξόδων άτινα
προέκυψαν κατά την εκτέλεσιν του διατάγµατος παρά του προσώπου καθ’ ου
εξεδόθη τούτο. Τα έξοδα ταύτα θα θεωρώνται ως ποινή εντός της εννοίας του περί
Ποινικής ∆ικονοµίας Νόµου και η πληρωµή αυτών θα επιβάλληται συµφώνως
προς τας διατάξεις του εν λόγω Νόµου.
(4) Παν πρόσωπον µη συµµορφούµενον προς διάταγµα εκδοθέν δυνάµει των
διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) είναι ένοχον αδικήµατος και
υπόκειται, εν περιπτώσει καταδίκης αυτού, εις φυλάκισιν διά χρονικόν διάστηµα
µη υπερβαίνον το έν έτος ή εις χρηµατικήν ποινήν µη υπερβαίνουσαν τας
επτακοσίας πεντήκοντα λίρας ή εις αµφοτέρας τας ποινάς ταύτας.
(5) Επιπροσθέτως προς οιανδήποτε άλλην ποινήν προβλεποµένην υπό του Νόµου
και των Κανονισµών, το ∆ικαστήριον κέκτηται εξουσίαν να διατάξη παν
πρόσωπον το οποίον ευρέθη ένοχον αδικήµατος να συµµορφωθή προς τας
σχετικάς διατάξεις του Νόµου ή των Κανονισµών εν σχέσει προς τας οποίας
διεπράχθη το αδίκηµα.
(6)(α) Το ∆ικαστήριον ενώπιον τον οποίου εκδικάζεται κατηγορία προσαφθείσα
εναντίον προσώπου τινός, δι’ αδίκηµα διαπραχθέν κατά παράβασιν του εδαφίου
(1) δύναται κατόπιν ΕΧ PARTE αιτήσεως να διατάξη αναστολήν πάσης εργασίας
αναφορικώς προς την ανέγερσιν, κατασκευήν, διατήρησιν ή λειτουργίαν κέντρου
µέχρι της τελικής εκδικάσεως της υποθέσεως αναφορικώς προς ην προσήφθη η
κατηγορία:

Κεφ. 6.
11 του 1965.
14 του 1960
50 του 1962
11 του 1963
8 του 1969
40 του 1970
58 του 1972
1 του 1980
35 του 1982
29 του 1983
91 του 1983
16 του 1984
51 του 1984
83 του 1984
93 του 1984
18 του 1985
∆.Ν. Τοµ. ΙΙ,
Σελ. 120,

Νοείται ότι η έκδοσις τοιούτου διατάγµατος υπόκειται εις τας διατάξεις του περί
Πολιτικής ∆ικονοµίας Νόµου, των περί ∆ικαστηρίων Νόµων του 1960 έως 1972
και των περί Πολιτικής ∆ικονοµίας ∆ιαδικαστικών Κανονισµών.
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Εφηµερίς
Κυβερνήσεως,
Παράρτηµα Τρίτον:
20.5.1954
21.6.1956
8.5.1958.
Επίσηµος
Εφηµερίς,
Παράρτηµα
∆εύτερον:
14.10.1965
23.12.1965
29.1.1969
24.10.1969
6.10.1972
18.1.1974
4.6.1976
3.2.1978
23.5.1980
3.9. 1982
31.12.1983.

Κεφ. 155
93 του 1972
2 του 1975
2 του 1975
41 του 1978.

(β) Εάν οιονδήποτε πρόσωπον κατά του οποίου εξεδόθη διάταγµα δυνάµει των
διατάξεων της παραγράφου (α) παραλείπη ή αµελή να συµµορφωθή προς το
τοιούτο διάταγµα εντός του χρόνου του καθοριζοµένου εν αυτώ, είναι νόµιµον διά
την αρµοδίαν αρχήν να εκτελή το τοιούτο διάταγµα και τα γενόµένα έξοδα διά
την εκτέλεσιν τούτου καταβάλλονται εις την αρµοδίαν αρχήν υπό του προσώπου
κατά του οποίου εξεδόθη το διάταγµα και τα τοιαύτα έξοδα λογίζονται ως ποινή
εντός της εννοίας του περί Ποινικής ∆ικονοµίας Νόµου, και η πληρωµή αυτών θα
επιβάλλεται συµφώνως προς τας διατάξεις του εν λόγω Νόµου˙
(γ) Οιονδήποτε πρόσωπον κατά του οποίου εξεδόθη διάταγµα δυνάµει του
παρόντος εδαφίου το οποίον αρνείται ή παραλείπει να συµµορφωθή προς το
τοιούτο διάταγµα, είναι ένοχον αδικήµατος, ανεξαρτήτως του εάν η αρµοδία αρχή
εχώρησεν εις την εκτέλεσιν ή εξετέλεσε το τοιούτο διάταγµα, και υπόκειται εν
περιπτώσει καταδίκης αυτού εις φυλάκισιν διά χρονικόν διάστηµα µη υπερβαίνον
τους τρεις µήνας ή εις χρηµατικήν ποινήν µη υπερβαίνουσαν τας εκατόν λίρας ή
εις αµφοτέρας τα ποινάς ταύτας.
(7) Πας όστις αρνείται ή παραλείπει να συµµορφωθή προς οιανδήποτε διάταξιν
του παρόντος Νόµου εν τη οποία δεν γίνεται ειδική περί τούτου πρόνοια είναι
ένοχον αδικήµατος και υπόκειται εν περιπτώσει καταδίκης αυτού εις χρηµατικήν
ποινήν µη υπερβαίνουσαν τας τριακοσίας λίρας ή εις φυλάκισιν µη
υπερβαίνουσαν τους έξ µήνας ή εις αµφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

Ώραι λειτουργίας
κέντρων.
2(α) του 104(Ι) του
1999.

19.— (1) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του παρόντος Νόµου και
των δυνάµει αυτού εκδιδόµενων Κανονισµών που αφορούν τις ώρες λειτουργίας
των κέντρων και τηρουµένων των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόµου ή
κανονισµών που αφορούν τις ώρες λειτουργίας των καταστηµάτων, από την
έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου καθορίζονται οι ακόλουθες ώρες
λειτουργίας των κέντρων:
(α) Κατά την περίοδον από την 1η Μαΐου µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου—
(i) εστιατόρια, ταβέρνες, µπυραρίες, µπαρ, καφετέριες, πιτσαρίες και σνακ µπαρ,
µε µουσική ή χωρίς µουσική—
— από τη ∆ευτέρα µέχρι και την Πέµπτη µπορούν να παραµένουν ανοιχτά από τις
7.00 το πρωί κάθε ηµέρας µέχρι τις 2.30 το πρωί της αµέσως επόµενης ηµέρας˙
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— την Παρασκευή και το Σάββατο µπορούν να παραµένουν ανοικτά από τις 7.00
το πρωί κάθε ηµέρας µέχρι τις 3.30 το πρωί της αµέσως επόµενης ηµέρας˙ και
— την Κυριακή µπορούν να παραµένουν ανοικτά από τις 7.00 το πρωί κάθε
ηµέρας µέχρι τις 2.30 το πρωί της αµέσως επόµενης ηµέρας˙
(ii) µουσικοχορευτικά, δισκοθήκες και καµπαρέ—
— από τη ∆ευτέρα µέχρι και την Πέµπτη µπορούν να παραµένουν ανοιχτά από τις
8.00 το βράδυ κάθε ηµέρας µέχρι τις 2.30 το πρωί της αµέσως επόµενης ηµέρας˙
— την Παρασκευή και το Σάββατο µπορούν να παραµένουν ανοικτά από τις 8.00
το βράδυ κάθε ηµέρας µέχρι τις 3.30 το πρωί της αµέσως επόµενης ηµέρας˙ και
— την Κυριακή µπορούν να παραµένουν ανοιχτά από τις 8.00 το βράδυ κάθε
ηµέρας µέχρι τις 2.30 το πρωί της αµέσως επόµενης ηµέρας˙
(β) κατά την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου µέχρι τις 30 Απριλίου—
(i) εστιατόρια, ταβέρνες, µπυραρίες, µπαρ, καφετέριες, πιτσαρίες και σνακ µπαρ,
µε µουσική ή χωρίς µουσική—
— από τη ∆ευτέρα µέχρι και την Πέµπτη µπορούν να παραµένουν ανοιχτά από τις
7.00 το πρωί κάθε ηµέρας µέχρι τις 2.00 το πρωί της αµέσως επόµενης ηµέρας˙
— την Παρασκευή και το Σάββατο µπορούν να παραµένουν ανοιχτά από τις 7.00
το πρωί κάθε ηµέρας µέχρι τις 3.00 το πρωί της αµέσως επόµενης ηµέρας˙ και
— την Κυριακή µπορούν να παραµένουν ανοιχτά από τις 7.00 το πρωί κάθε
ηµέρας µέχρι τις 2.00 το πρωί της αµέσως επόµενης ηµέρας˙
(ii) µουσικοχορευτικά, δισκοθήκες και καµπαρέ—
— από τη ∆ευτέρα µέχρι και την Πέµπτη µπορούν να παραµένουν ανοιχτά από τις
8.00 το βράδυ κάθε ηµέρας µέχρι τις 2.00 το πρωί της αµέσως επόµενης ηµέρας˙
— την Παρασκευή και το Σάββατο µπορούν να παραµένουν ανοιχτά από τις 8.00
το βράδυ κάθε ηµέρας µέχρι τις 3.00 το πρωί της αµέσως επόµενης ηµέρας˙ και
— την Κυριακή µπορούν να παραµένουν ανοιχτά από τις 8.00 το βράδυ κάθε
ηµέρας µέχρι τις 2.00 το πρωί της αµέσως επόµενης ηµέρας.
(2) (α) Οποιαδήποτε παράταση ή µείωση των δυνάµει του εδαφίου (1) του
παρόντος άρθρου καθοριζοµένων ωρών λειτουργίας των κέντρων παρέχεται µόνο
για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει εκάστοτε τους 6 µήνες και κατόπιν
ειδικής προς τούτο άδειας, που εκδίδεται από τον Έπαρχο της επαρχίας µέσα στα
όρια της οποίας βρίσκεται το κέντρο, εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι.

Κεφ. 144.
50 του 1963
8 του 1966
26 του 1968
4 του 1972
69 του 1977
20 του 1985.

Νοείται ότι εις την περίπτωσιν εκδόσεως ειδικής αδείας παρατάσεως ουδέν
δικαίωµα θα πληρώνηται διά παραταθέντα χρόνον δυνάµει οιουδήποτε
διατάγµατος εκδοθέντος βάσει του άρθρου 8 του περί Πωλήσεως
Οινοπνευµατωδών Ποτών Νόµου·

(β) Ο οικείος Έπαρχος δύναται όπως καθ’ οιονδήποτε χρόνον εντός της περιόδου
ισχύος ειδικής αδείας, αφού λάβη τας απόψεις του Οργανισµού, ανακαλέση ή
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τροποποιήση ταύτην.
(3) Το κέντρον προς ό εξεδόθη άδεια δυνάµει του εδαφίου (2), δύναται να
παραµείνη ανοικτόν κατά την διάρκειαν του ούτω παραταθέντος χρόνου.
Ωσαύτως κέντρον του οποίου εµειώθη o χρόνος λειτουργίας δυνάµει του εδαφίου
(2) οφείλει να παραµείνη κλειστόν πέραν του υπό της ούτω τροποποιηθείσης
αδείας επιτρεποµένου χρόνου.
(4) Ο επιχειρηµατίας ή ο διευθυντής κέντρου όστις διατηρεί ανοικτόν, ή ανέχεται
ή επιτρέπει όπως διατηρήται ανοικτόν, κέντρον κατά παράβασιν διατάγµατος
εκδοθέντος δυνάµει του εδαφίου (1) ή και κατά παράβασιν αδείας χορηγηθείσης
δυνάµει του εδαφίου (2), υπόκειται εν περιπτώσει καταδίκης αυτού εις
χρηµατικήν ποινήν µη υπερβαίνουσαν τας πεντακοσίας λίρας ή εις φυλάκισιν µη
υπερβαίνουσαν τους έξ µήνας ή εις αµφοτέρας τας ποινάς ταύτας.
(5) Παράτασις ή περιορισµός των ωρών λειτουργίας κέντρων δίδεται κατόπιν
ειδικής αδείας εκδιδοµένης υπό του οικείου Επάρχου αφού ληφθούν αι απόψεις
του Οργανισµού.
5 του 65(Ι) του
2007.
Είσοδος σε κέντρο.

19Α.-(1) Η είσοδος σε κέντρο οποιουδήποτε προσώπου για σκοπούς διασκέδασης
απαγορεύεται, εκτός αν διαπιστωθεί µε οποιαδήποτε έγγραφα αποδεικτικά
στοιχεία ότι το πρόσωπο αυτό είναι ηλικίας µεγαλύτερης των δεκαεπτά ετών ή
συνοδεύεται από το γονέα ή τον κηδεµόνα του:
Νοείται ότι η είσοδος σε καµπαρέ προσώπου ηλικίας κάτω των δεκαεπτά ετών
απαγορεύεται, έστω και αν αυτό συνοδεύεται από το γονέα ή τον κηδεµόνα του.
(2) Την ευθύνη για τον έλεγχο της εισόδου στο κέντρο προσώπου ηλικίας κάτω
των δεκαεπτά ετών, κατά παράβαση του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, φέρει
και το πρόσωπο το οποίο είναι ο επιχειρηµατίας ή ο διευθυντής της επιχείρησης ή
έχει υπό τον έλεγχό του το υποστατικό ή το χώρο στον οποίο διαπράχθηκε η
παράβαση, καθώς και το πρόσωπο το οποίο επέτρεψε την είσοδό του.
(3) Πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του παρόντος
άρθρου είναι ένοχο αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, τιµωρείται µε
φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις µήνες ή µε χρηµατική ποινή που δεν
υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και µε τις δύο αυτές ποινές.
(4) Σε περίπτωση που ο επιχειρηµατίας ή ο διευθυντής της επιχείρησης ανέχεται
ή επιτρέπει την είσοδο στο κέντρο προσώπου ηλικίας κάτω των δεκαεπτά ετών,
είτε για σκοπούς διασκέδασης είτε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, κατά παράβαση
του εδαφίου (1), είναι ένοχος αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης του,
υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες.
(5) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται για τα κέντρα που
λειτουργούν ως εστιατόρια, ταβέρνες, καφετερίες, πιτσαρίες και σνακ µπαρ.

Κανονισµοί.

20.—(1) Το Υπουργικόν Συµβούλιον εκδίδει Κανονισµούς—
(α) διά τον καθορισµόν παντός θέµατος όπερ δυνάµει του παρόντος Νόµου χρήζει
ή είναι δεκτικόν καθορισµού˙
(β) διά την καλυτέραν εν γένει εφαρµογήν των διατάξεων του παρόντος Νόµου.
(2) Κανονισµοί εκδιδόµενοι δυνάµει του παρόντος Νόµου δύνανται να προνοώσι
περί χρηµατικής ποινής µη υπερβαινούσης τας τριακοσίας λίρας ή περί ποινής
φυλακίσεως µη υπερβαινούσης τους έξ µήνας ή εις αµφοτέρας τας ποινάς ταύτας
δι’ οιανδήποτε παράβασιν τούτων.
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(3) Κανονισµοί εκδιδόµενοι δυνάµει του Νόµου κατατίθενται εις την Βουλήν των
Αντιπροσώπων και εάν µετά πάροδον τριάκοντα ηµερών από της καταθέσεώς των
η Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ αποφάσεως αυτής δεν τροποποιήση ή ακυρώση
τους ούτω κατατεθέντας Κανονισµούς, εν όλω ή εν µέρει, ούτοι δηµοσιεύονται εν
τη επισήµω εφηµερίδι της ∆ηµοκρατίας αµέσως µετά την πάροδον της τοιαύτης
προθεσµίας και τίθενται εν ισχύι από της δηµοσιεύσεώς των. Εν περιπτώσει
τροποποιήσεως τούτων, εν όλω ή εν µέρει, υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων,
ούτοι δηµοσιεύονται εν τη επισήµω εφηµερίδι της ∆ηµοκρατίας ως ήθελον
τροποποιηθή και τίθενται εν ισχύι από της δηµοσιεύσεώς των.
Εποπτεία και
έλεγχος.

21.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων οιουδήποτε ετέρου εν ισχύι Νόµου η
εποπτεία και ο έλεγχος της τηρήσεως υπό των κέντρων των διατάξεων του Νόµου
και των Κανονισµών διενεργείται υπό του Οργανισµού δι’ εντεταλµένων οργάνων
αυτού.
(2) Παν εντεταλµένον παρά του Οργανισµού όργανον δύναται καθ’ οιονδήποτε
εύλογον χρόνον να εισέρχηται, επιθεωρή, ελέγχη και εξετάζη οιονδήποτε κέντρον
και να λαµβάνη αντίγραφα ή αποσπάσµατα εξ οιουδήποτε βιβλίου ή εγγράφου
έχοντος σχέσιν προς το κέντρον, και πάσαν άλλην πληροφορίαν την οποίαν
ήθελεν ευλόγως θεωρήσει αναγκαίαν προς εξακρίβωσιν της τηρήσεως των
διατάξεων του Νόµου και των Κανονισµών:
Νοείται ότι εις περιπτώσεις επιθεωρήσεων όπου συντρέχουν ειδικοί λόγοι δέον να
είναι παρών ο διευθυντής ή ο επιχειρηµατίας του κέντρου.
(3) Πας επιχειρηµατίας ή διευθυντής κέντρου δέον όπως παρέχη τοιαύτας
διευκολύνσεις επιτρεπούσας την άσκησιν της δυνάµει του παρόντος άρθρου
εξουσίας ως ήθελεν ευλόγως απαιτηθή υπό των εντεταλµένων οργάνων του
Οργανισµού.
(4) Πας όστις καθ’ οιονδήποτε τρόπον παρεµποδίζει τον Οργανισµόν ή
οιονδήποτε παρ’ αυτού εντεταλµένον όργανον εις την άσκησιν της υπό του
παρόντος άρθρου παρεχοµένης εξουσίας, ή παραλείπει να παρέχη προς αυτόν
όλας τας αναγκαίας διευκολύνσεις, είναι ένοχος αδικήµατος και υπόκειται εν
περιπτώσει καταδίκης αυτού εις χρηµατικήν ποινήν µη υπερβαίνουσαν τας
τριακοσίας λίρας ή εις φυλάκισιν µη υπερβαίνουσαν τους έξ µήνας ή εις
αµφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

Προσωριναί
διατάξεις.
91 του 1979
50 του 1980
7 του 1981.

22.—(1) Πας όστις κατά την ηµεροµηνίαν ενάρξεως της ισχύος του παρόντος
Νόµου λειτουργεί κέντρον άνευ αδείας λειτουργίας δυνάµει των περί
Τουριστικών Κέντρων Νόµων του 1979 έως 1981 υποχρεούται όπως εντός τριών
µηνών από της ηµεροµηνίας ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόµου, υποβάλη
αίτησιν προς το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον διά κατάταξιν και έκδοσιν αδείας
λειτουργίας του τοιούτου κέντρου.
(2) Εις περίπτωσιν καθ’ ην οιονδήποτε κέντρον έχει ελλείψεις εις τας δυνάµει του
Νόµου και Κανονισµών καθοριζοµένας κτιριολογικάς προϋποθέσεις, το
∆ιοικητικόν Συµβούλιον δύναται—
(α) εάν κρίνη ότι η εκτέλεσις των τοιούτων κτιριολογικών προϋποθέσεων είναι
εφικτή, να παράσχη προθεσµίαν προς εκτέλεσιν τούτων·
(β) εάν κρίνη ότι η εκτέλεσις των κτιριολογικών προϋποθέσεων δεν είναι εφικτή,
να εγκρίνη περιωρισµένης εκτάσεως χαλαρώσεις των Κανονισµών των
αναφεροµένων εις τας κτιριολογικάς προϋποθέσεις.

Κατάργησις και

23. Οι περί Τουριστικών Κέντρων Νόµοι του 1979 έως 1981 καταργούνται:
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επιφύλαξις
91 του 1979
50 του 1980
7 του 1981.

91 του 1979
50 του 1980
7 του 1981.

Επιφύλαξις
64 του 1964
15 του 1966
9 του 1970
47 του 1970
89 του 1970
87 του 1972
73 του 1979
89 του 1979
26 του 1981
42 του 1982
22 του 1983
62 του 1984.
Κεφ. 243
46 του 1961
58 του 1962
4 του 1966
31 του 1969
7 του 1979
49 του 1979
65 του 1979
7 του 1980
27 του 1982
42 του 1983
72 του 1983
38 του 1984.
Κεφ. 259
81 του 1963
5 του 1983.

Κεφ. 144
50 του 1963
8 του 1966
26 του 1968
4 του 1972
69 του 1977
20 του 1985.
Έναρξις ισχύος του
παρόντος Νόµου.

Νοείται ότι πάσα άδεια λειτουργίας τουριστικού κέντρου εκδοθείσα δυνάµει των
καταργουµένων Νόµων και ούσα εν ισχύι κατά την έναρξιν ισχύος του παρόντος
Νόµου θα εξακολουθήση ισχύουσα µέχρι την 31ην ηµέραν του αµέσως εποµένου
της ηµεροµηνίας εκδόσεως αυτής µηνός ∆εκεµβρίου ως εάν είχεν εκδοθή δυνάµει
της αντιστοίχου διατάξεως του παρόντος Νόµου, παν δε θέµα αφορών εις
ανάκλησιν ή ανανέωσιν αυτής θα διέπηται υπό των διατάξεων του παρόντος
Νόµου:
Νοείται περαιτέρω ότι άπασαι αι υποχρεώσεις αι απορρέουσαι εκ των περί
Τουριστικών Κέντρων Νόµων του 1979 έως 1981 παραµένουν εν ισχύι ως εάν οι
εν λόγω Νόµοι δεν είχον καταργηθή, οιαδήποτε δε έρευνα εν σχέσει προς την
διάπραξιν αδικήµατος διαπραχθέντος κατά παράβασιν των διατάξεων των εν λόγω
Νόµων, θα δύναται να συνεχισθή και οιαδήποτε διαδικασία ενώπιον του
∆ικαστηρίου, ποινική ή πολιτική; δεν θα επηρεασθή καθ’ οιονδήποτε τρόπον, ως
εάν οι ως άνω Νόµοι δεν είχον καταργηθή.
24. Αι διατάξεις του παρόντος Νόµου ισχύουν επιπροσθέτως και ουχί κατ’
αναίρεσιν των διατάξεων των περί ∆ήµων Νόµων του 1964 έως 1984, του περί
Χωρίων (∆ιοίκησις και Βελτίωσις) Νόµου και του περί ∆ηµοσίας Υγείας
(Χωρίων) Νόµου, των αφορωσών εις την έκδοσιν αδείας υπό λειτουργίαν
κέντρων άτινα αυθµίζονται υπό του παρόντος Νόµου:

Νοείται ότι απαραίτητος προϋπόθεσις διά την εξασφάλισιν αδείας πωλήσεως
οινοπνευµατωδών ποτών, βάσει του άρθρου 8 του περί Πωλήσεως
Οινοπνευµατωδών Ποτών Νόµου και αδείας λειτουργίας βάσει των διατάξεων
των περί ∆ήµων Νόµων του 1964 έως 1984,του περί Χωρίων (∆ιοίκησις και
Βελτίωσις Νόµου και του περί ∆ηµοσίας Υyείας (Χωρίων) Νόµου, είναι η εκ των
προτέρων εξασφάλισις αδείας λειτουργίας εκδιδοµένης βάσει των διατάξεων του
παρόντος Νόµου.

25. Ο παρών Νόµος τίθεται εν ισχύι εις ηµεροµηνίαν καθορισθησοµένην υπό του
Υπουργικού Συµβουλίου διά γνωστοποιήσεως δηµοσιευοµένης εν τη επισήµω
εφηµερίδι της ∆ηµοκρατίας.
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29/1985

3 του 90(Ι) του
2000.
4 του 151(Ι) του
2005.

3. Ο παρών Νόµος (90(Ι) του 2000) τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου του 2000.
4. Η ισχύς του παρόντος Νόµου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2006.
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