
E.E., Παρ. I, 875 Ν. 29/85 
Αρ. 2045, 6.4.85 

Ο περί Κέντρων Αναψυχής Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την 
επίσημο ν εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 29 του 1985 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

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

 τίτλος 

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη Ερμηνεία, 
διάφορος έννοια— 

«άδεια λειτουργίας» σημαίνει άδειαν λειτουργίας κέντρου εκδι

δομένην δυνάμει του άρθρου 6' 
«Γενικός Διευθυντής» σημαίνει τον Γενικόν Διευθυντή ν του 

Οργανισμού· 
«Διοικητικόν Συμβούλιον» σημαίνει το Διοικητικόν Συμβούλιον 

του Οργανισμού* 
«Επιτροπή» σημαίνει την υπό του άρθρου 11, καθιδρυομένην 

Επιτροπή ν 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 
εκδιδόμενους Κανονισμούς· 

«κέντρον» σημαίνει κατάστημα— 
(α) λειτουργούν εντός των περιοχών των πόλεων, κωμοπό

λεων, συμβουλίων βελτιώσεως και παραλιακών περιοχών 
ή 

(β) λειτουργούν εκτός των ως άνω περιοχών και το οποίον το 
Διοικητικόν 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* 
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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 υπη ρεσία 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 
παρόμοιας φύσεως· 

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργόν Εμπορίου και Βιομηχανίας· 
«υγειονομικόν πιστοποιητικό ν» σημαίνει το υγειονομικό ν 

πιστοποιητικόν το οποίον εκδίδεται υπό της Υγειονομικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας ή δημοτικής υγειονομικής 
υπηρεσίας, αναλόγως της περιπτώσεως. 

Έγκρισις 
μελετών και 
σχεδίων 
προτεινομένων 
κέντρων. 

ΜΕΡΟΣ II 
ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

3.—(1) Αι μελέται και τα σχέδια των νεοανεγειρομένων ή 
διαρρυθμιζομένων υφισταμένων οικοδομών προς τον σκοπόν χρη

σιμοποιήσεως αυτών ως κέντρων, καθώς και πάσαι μεταγενέστεροι 
τροποποιήσεις, συμπληρώσεις ή επεκτάσεις τούτων δέον να 
καταρτίζωνται συμφώνως προς τας διατάξεις των Κανονισμών και να 
προσαρμόζω νται προς τους διά την επιδιωκόμενη ν τάξιν καθοριζό

μενους 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 χορή

γησιν ή μη αδείας οικοδομής. 
(4) Ο Οργανισμός δύναται προ της εγκρίσεως των μελετών και 

σχεδίων να επιβάλη τας κατά την κρίσιν αυτού ενδεικνυόμενος 
τροποποιήσεις αυτών, λαμβανομένων υπ' όψιν των ειδικών συνθη

κών, της θέσεως, των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών του γηπέδου και 
της περιοχής και της κατηγορίας δι ' ην προορίζεταιέκαστον 
κέντρον : 

Νοείται ότι τα κέντρα τα λειτουργούντα εντός ξενοδοχειακών 
επιχειρήσεων εξαιρούνται των προνοιών του παρόντος άρθρου. 
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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 *ui τουριστικής εν γένει αναπτύ

ξεως και της εξυπηρετήσεως των τουριστικών αναγκών της περιοχής 
προς το δημόσιον συμφέρον. 

5.—(1) Δι' έκαστον κέντρον, εξαιρουμένων των λειτουργούντων 
εντός αδειούχων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, διενεργείται υπό του 
Διοικητικού 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 περισσότερος των ακολούθων κατηγοριών— 

(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 εκάστη ν ή οιανδήποτε των εν τω εδαφίω (2) 
προνοουμένων τάξεων, θέλουσι καθορισθή. 

6.—(1) Ουδείς λειτουργεί κέντρον άνευ αδείας λειτουργίας εκδι

δομένης συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου και των 
Κανονισμών. 

(2) Των διατάξεων του εδαφίου (1) εξαιρούνται τα καφενεία, τα 
κέντρα σωματείων, τα περίπτερα και τα κέντρα τα οποία δεν 
προσφέρουν οινοπνευματώδη ποτά. 

(3) Προ της ενάρξεως της λειτουργίας κέντρου ο επιχειρηματίας 
υποβάλλει προς το Διοικητικόν Συμβούλιον αίτησιν διά κατάταξιν 
και έκδοσιν αδείας λειτουργίας του κέντρου: 

Νοείται ότι ανεξαρτήτως συμμορφώσεως του έχοντος την εκ

μετάλλευσιν κέντρου προσώπου, το Διοικητικόν Συμβούλιον προ

βαίνει 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. 

Εξουσία 
Υπουργικού 
Συμβουλίου. 

Κατηγορίαι 
και τάξεις 
κέντρων. 

' Αδεια 
λειτουργίας. 
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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. 

Ανάκλησις 
αδείας 
λειτουργίας. 

Αλλαγή εις 
την εκμετάλ-
λευσιν κέντρου. 

Μεταβίβασις 
εξουσιών. 

(4) Άδεια λειτουργίας εκδίδεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου 
εν τω καθοριζομένω τύπω και επί τη καταβολή του καθοριζομένου 
τέλους εφ' όσον παρουσιασθή υγειονομικόν πιστοποιητικό ν και 
πληρούνται οι δυνάμει του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών 
καθοριζόμενοι όροι και προϋποθέσεις. Επί της αδείας λειτουργίας 
αναφέρονται αι ώραι λειτουργίας τούτου. 

(5) Η άδεια λειτουργίας εκπνε&ι τηυ ι ΐην ημέραν του αμέσως 
επομένου της ημερομηνίας εκδόσεως αυτής μηνός Δεκεμβρίου, 
δύναται δε να ανανεούται επί καταβολή του καθοριζομένου τέλους. 

(6) Η άδεια λειτουργίας δέον όπως αναρτάται εις περίοπτον θέσιν 
εντός του κέντρου. 

(7) Ο Οργανισμός τηρεί μητρώον εν τω οποίω καταχωρούνται αι 
άδειαι λειτουργίας. 

(8) 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 σκοπό ν. 

7.—(1) Η άδεια λειτουργίας κέντρου δύναται να ανακληθή υπό του 
Διοικητικού Συμβουλίου εν περιπτώσει— 

(α) οριστικής παύσεως των εργασιών αυτού* 
(β) καταδίκης λόγω συστηματικής παραβάσεως των διατάξεων 

του Νόμου ή των Κανονισμών 
(γ) θανάτου του επιχειρηματίοϋ ή εν περιπτώσει νομικού 

προσώπου, άμα τω διορισμώ εκκαθαριστού* 

(2) Από του θανάτου του επιχείρηματίου ή, οσάκις ο επιχειρη

ματίας είναι νομικό.ν πρόσωπον, από της διαλύσεως ή του διορισμού 
εκκαθαριστού, η εκδοθείσα άδεια λειτουργίας παύει ισχύουσα, 
δύναται δε να εκδίδηται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου νέα άδεια 
διά την μη εκπνεύσασαν περίοδον επ* ονόματι των εκτελεστών της 
διαθήκης ή διαχειριστών της περιουσίας του αποβιώσαντος επι

χειρηματίου ή του εκκαθαριστού, αναλόγως της περιπτώσεως, άνευ 
της καταβολής οιουδήποτε δικαιώματος. 

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

9. Το Διοικητικό ν Συμβούλιον δύναται να μεταβιβάζη δι ' 
αποφάσεων του οιασδήποτε αρμοδιότητας του βάσει των προνοιών 
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του Νόμου εις τον Γενικόν Διευθυντήν ή άλλους λειτουργούς του 
Οργανισμού. 

10. Τηρουμένων των διατάξεων οιουδήποτε ετέρου εν ισχύι Όνομα 
Νόμου, έκαστον κέντρον δέον όπως φέρη ίδιον όνομα, όπερ είναι το κέντΡ°υ 

υπό της αδείας λειτουργίας αυτού αναγνωριζόμενον τοιούτο: 
Νοείται ότι το Διοικητικόν Συμβούλιο ν 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 περιοχή ν ή το 
οποίον κρίνεται ανεπιθύμητον. Εις περίπτωσιν συνωνύμων κέντρων 
το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να απαίτηση την χρήσιν δια

κριτικού γνωρίσματος. 

11.—(1) Προς τον σκοπόν της εν τω άρθρω 3 αναφερομένης Επιτροπή 
θεωρήσεως και εγκρίσεως των μελετών και σχεδίων υπό του κέντΡων 

Οργανισμού εγκαθιδρύεται Επιτροπή Κέντρων αποτελούμενη εκ— 
(α) του Προέδρου και Γενικού Διευθυντού του Οργανισμού, 

ως εκ της θέσεων των 
(β) ενός υπαλλήλου του Οργανισμού οριζομένου υπό του 

Διοικητικού Συμβουλίου

(γ) ενός εκπροσώπου του Υπουργείου Εμπορίου και Βιο

μηχανίας

(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 οργα

νώσεων εργοδοτών ή, μη υπαρχουσών τοιούτων οργανώ

σεων, εκ προσώπων εχόντων σχέσιν ή πείραν εις θέματα 
κέντρων 

(ζ) ενός εκπροσώπου των δήμων οριζομένου υπό των δη

μάρχων ή προέδρων δημοτικών επιτροπών ή της πλειο

ψηφίας τούτων και 
(η) ενός εκπροσώπου των Επαρχων 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 
καθήκοντα των κατ' ευλόγως ικανόποιητικόν τρόπον. 

(4) Τα μέλη της Επιτροπής δύνανται να υποβάλουν παραίτησιν εκ 
του αξιώματος των καθ' οιονδήποτε χρόνον διαρκούσης της θητείας 
των δι* εγγράφου ειδοποιήσεως προς τον Υπουργόν. 
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(5) Της Επιτροπής προεδρεύει ο Πρόεδρος του Οργανισμού και 
απόντος τούτου ο Γενικός Διευθυντής. 

(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 τηρούμενη ν δια-

δικασίαν, την τήρησιν πρακτικών, και εν γένει τα της λειτουργίας 
αυτής. 

(9) Η Επιτροπή υποβάλλει ωσαύτως εισηγήσεις προς το Διοικη-

τικόν 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. 

Ιεραρχική 12.—(1) Πας, όστις δεν ικανοποιείται εξ αποφάσεως του Διοικη-

προσφυγη. τ ι κ ο υ 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 γενομένη ν προσφυγή ν 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 υποστήριξη τους λόγους εφ ' ων στηρίζεται 
η προσφυγή: 

Νοείται περαιτέρω ότι ο Υπουργός δύναται να ανάθεση εις 
λειτουργόν ή επιτροπήν λειτουργών του Υπουργείου του όπως 
εξέταση 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 προσφυγή εις το Δικαστήριον, 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 κατα-

χώρησιν προσφυγής, η απόφασις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της 
Επιτροπής δεν καθίσταται εκτελεστή. 
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ΜΕΡΟΣ III 
ΤΙΜΑΙ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΚΕΝΤΡΩΝ 

13.—(1) Δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να 
περιορίζωνται αι σταθεροί τιμαί, εντός ακραίων ορίων, ανωτάτων ή 
κατωτάτων ή και αμφοτέρων δι ' εκάστην κατηγορίαν ή τάξιν 
κέντρων, λαμβανομένων υπ' όψιν των εκάστοτε ισχυουσών αγορα

νομικών διατάξεων και λοιπών συνθηκών. 
(2) Εντός των ακραίων τούτων ορίων ορίζονται υπό των επι

χειρηματιών αι στάθεράί τιμαί των κέντρων, αι οποίαι και ανα

γράφονται επί ειδικού τιμοκαταλόγου, ο οποίος υποβάλλεται εις τον 
Οργανισμόν δι ' έγκρισιν και σφράγισιν: 

Νοείται ότι εις τας εν λόγω σταθεράς τιμάς ο επιχειρηματίας 
δύναται να ενσωμάτωση το οριζόμενον ποσοστόν το αναφερόμενον 
εις το άρθρον 14. 

(3) Αι τιμαί ορίζονται δι ' ετησία ν περίοδον αρχομένη ν από της 
1ης Απριλίου εκάστου έτους, εκτός εάν το Διοικητικό ν Συμβούλιον 
ήθελεν ορίσει ετέραν περίοδον, και παραμένουσιν αμετάβλητοι 
διαρκούσης της περιόδου ταύτης. 

(4) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (3) το Διοικητικόν 
Συμβούλιον δύναται να επιτρέψη εν περιπτώσει μεσολαβήσεως 
γεγονότων ουσιωδώς επηρεαζόντων τον καθορισμό ν 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 
χρηματική ν ποινή ν μη υπερβαίνουσα ν τας πεντακόσιας λίρας ή εις 
φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή εις αμφοτέρας τας 
ποινάς ταύτας. 

Τιμαί και 
τιμοκατάλογοι 
κέντρων. 

14.—(1) Δι' αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου δύναται να 
ορίζηται ποσοστόν μέχρις ύψους τρία επί τοις εκατόν επί παντός 
λογαριασμού των πελατών— 

(α) κέντρων, εκτός ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, επί υπηρε

σιών προσφερομένων εντός του κέντρου, εξαιρουμένων 
των φόρων και δικαιώματος υπη ρεσίας· 

(β) κέντρων λειτουργούντων εντός ξενοδοχείων της τάξεως 5 
μέχρι 1 αστέρος "ή τουριστικών καταλυμάτων συμφώνως 
προς τας διατάξεις των περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών 
Καταλυμάτων Νόμων του 1969 έως 1985 επί υπηρεσιών 
προσφερομένων εντός των εν λόγω κέντρων, εξαιρουμένων 
των φόρων και δικαιώματος υπη ρεσίας: 

Ποσοστόν 
υπέρ του 
Οργανισμού. 

40 του 1969 
52 του 1970 
17 του 1973 
34 του 1974 
28 του 1985. 
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Νοείται ότι το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται δι αποφάσεως του 

να εξαίρεση, εν όλω ή εν μέρει, εκ του ως προείρηται ποσοστού 
οιαδήποτε κέντρα ωρισμένων κατηγοριών ή τάξεων ή κέντρα 
ευρισκόμενα εις ωρισμένας περιοχάς, ως ήθελε καθορισθή εν τη 
τοιαύτη αποφάσει. 

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) το ούτω οριζό

μενον ποσοστόν επιβαρύνει τον πελάτην και εισπράττεται ή χρεώ

νεται υπό του επιχει ρηματίου από της ημερομηνίας κατατάξεως του 
κέντρου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και καταβάλλεται μηνιαίως 
τη ευθύνη τούτου εις τον Οργανισμόν ουχί αργότερον της 25ης 
ημέρας του μηνός όστις έπεται του μηνός εισπράξεως ή χρεώσεως. 

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) εις περίπτωσιν 
καθ' ην ο επιχειρηματίας παραλείπει να χρεώνη ή εισπράττη το 
οριζόμενον ποσοστόν παρά του πελάτου, ούτος υποχρεούται όπως 
καταβάλλη, εξ ιδίων προς τον Οργανισμόν το εν λόγω ποσοστόν. 

(4) Παρά τας διατάξεις των εδαφίων (2) και (3)— 
(α) εις περίπτωσιν διαλύσεως ή πτωχεύσεως ταξειδιωτικού 

Οργανισμού, καθ' ήν ο επιχειρηματίας αποδείξει ότι δεν 
εισέπραξε το λαβείν του, ούτος απαλλάττεται της υπο

χρεώσεως καταβολής εις τον Οργανισμόν του ποσοστού 
το οποίον εχρεώθη διά τους πελάτας του τοιούτου 
Οργανισμού. 

(β) εις περίπτωσιν καθ' ην ο επιχειρηματίας ήθελεν εισπράξει 
οιονδήποτε ποσόν έναντι των εις αυτόν οφειλομένων 
ποσών διά τους ως άνω πελάτας ούτος οφείλει όπως 
καταβάλη εις τον Οργανισμόν το αναλογούν ποσοστόν 
«PRO RATA». 

(5) Ο πελάτης υποχρεούται όπως καταβάλλη εις τον επιχειρη

ματίαν το ως άνω οριζόμενον ποσοστόν. Οιοσδήποτε πελάτης 
αρνούμενος την καταβολήν τούτου είναι ένοχος αδικήματος και 
υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας διακοσίας 
λίρας ή εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους τρεις μήνας ή εις 
αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας. 

(6) Έκαστος επιχειρηματίας δέον όπως τηρή στοιχεία δεικνύοντα 
τας υπό του κέντρου γενομένας ημερησίας εισπράξεις ή χρεώσεις και 
υποχρεούται όπως παρουσιάζη ταύτα προς έλεγχον εις οιονδήποτε 
εντεταλμένον προς τούτο όργανον του Οργανισμού. 

(7) Έκαστος επιχειρηματίας υποχρεούται όπως ουχί αργότερον 
της 25ης ημέρας εκάστου μηνός αποστέλλη προς τον Οργανισμόν 
ομού μετά του ποσοστού του αναφερομένου εις τα εδάφια (1) και (2) 
το υπό του Οργανισμού καθοριζόμενον και εκδιδόμενον ειδικόν 
έντυπον εις το οποίον δηλούνται αι γενόμενοι ημερήσιαι εισπράξεις 
ή χρεώσεις του κέντρου διά τον αμέσως προηγούμενον μήνα. 

(8) Πας επιχειρηματίας όστις παραβαίνει ή παραλείπει να συμ

μορφωθή προς τας διατάξεις των εδαφίων (2), (3), (6) και (7) του 
παρόντος άρθρου είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εν 
περιπτώσει καταδίκης εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας 
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πεντακόσιας λίρας ή εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους έξ μήνας 
ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας. 

(9) Εν περιπτώσει καταδίκης οιουδήποτε επιχειρηματίου επί τω 
ότι παρέλειψεν ή ημέλησε να χρεώνη ή καταβάλλη προς τον Οργα

νισμών το ως άνω οριζόμενον ποσοστόν, το Δικαστήριον δύναται, 
επιπροσθέτως προς οιανδήποτε ποινήν προβλεπομένην υπό του 
παρόντος άρθρου, να διάταξη την καταβολήν υπό του καταδι

κασθέντος επιχειρηματίου του οφειλομένου ποσοστού ως επίσης και 
την καταβολήν των εξόδων της δίκης. 

(10) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος άρθρου ο Οργα

νισμός δύναται διά πολιτικής αγωγής να διεκδική παρά του 
επιχειρηματίου οιονδήποτε ποσόν οφειλόμενον προς τον 
Οργανισμό ν. 

(11) Πας επιχειρηματίας όστις παραλείπει να καταβάλη προς τον 
Οργανισμόν το οριζόμενον ποσοστόν εντός της εις το εδάφιον (2) 
του παρόντος άρθρου οριζόμενης προθεσμίας υποχρεούται εις την 
καταβολήν προσθέτου επιβαρύνσεως ίσης προς δέκα τοις εκατόν επί 
του οφειλομένου προς τον Οργανισμόν ποσοστού και τόκον προς 9% 
ετησίως υπολογιζόμενου από της εις το εδάφιον (2) οριζόμενης 
προθεσμίας. 

15.—(1) Διά πάσαν παρεχομένην προς πελάτην υπηρεσίαν εις Ηριθμημένοι 
κέντρον δέον όπως εκδίδηται υπό του επιχειρηματίου ηριθμημένος λογαριασμοί, 
λογαριασμός περιέχων ανάλυσιν των προσφερομένων υπηρεσιών 
μετά των σχετικών δι ' εκάστη ν υπηρεσίαν τιμών. 

(2) Έκαστος λογαριασμός εκδίδεται τουλάχιστον εις διπλούν. Το 
πρωτότυπον δίδεται εις τον πελάτην και το δευτερότυπον φυλάττεται 
υπό του επιχειρηματίου μέχρι τέλους Δεκεμβρίου του αμέσως 
επομένου έτους από της ημερομηνίας εκδόσεως του, διά σκοπούς 
ελέγχου υπό του Οργανισμού: 

Νοείται ότι άπαντες οι λογαριασμοί, δεμένοι εις διπλότυπα, υπο

βάλλονται εκ των προτέρων εις τον Οργανισμόν διά καταγραφήν και 
διάτρησιν δΓ ειδικής σφραγίδος: 

Νοείται περαιτέρω ότι τα δεύτερότυπα των λογαριασμών θα 
ηδύναντο να καταστραφούν υπό του επιχειρηματίου προ του τέλους 
Δεκεμβρίου του αμέσως επομένου έτους της ημερομηνίας εκδόσεως 
των, εάν ο Οργανισμός ήθελε προβή εις έλεγχον τούτων εις 
προγενέστερον χρόνον. 

(3) Εις περιπτώσεις όπου ο επιχειρηματίας χρησιμοποιεί μηχανή ν 
ταμείου διά την έκδοσιν λογαριασμών ούτος υποχρεούται όπως: 

(α) χρησιμοποιή μηχανήν η οποία να εκδίδη ηριθμημένους 
αναλυτικούς λογαριασμούς, μετά ημερομηνίας, να δίδη 
ολικόν ημερησίων· εισπράξεων (Ζ—READING) κατ' 
αύξοντα αριθμόν, και 

(β) φυλάττη τα αντίγραφα των κορδελλών της μηχανής μέχρι 
τέλους Δεκεμβρίου του αμέσως επομένου έτους από της 
ημερομηνίας εκδόσεως των διά σκοπούς ελέγχου υπό του 
Οργανισμού: 
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Νοείται ότι τα αντίγραφα των κορδελλών της μηχανής θα 
ηδύναντο να καταστραφούν υπό του επιχειρηματίου προ του 
τέλους Δεκεμβρίου του αμέσως επομένου έτους της ημερο

μηνίας εκδόσεως των, εκτός εάν ο Οργανισμός ήθελε προβή εις 
έλεγχον τούτων εις προγενέστερον χρόνον. 

Διεύθυνσις. 1$.—(j) 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 Διευθυντής 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 

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

(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 προσωπικό ν αυτού οφείλουσιν 
όπως συμπεριφέρωνται μετ' άκρας ευγενείας έναντι οιουδήποτε 
πελάτου του κέντρου, επιδεικνύωσι προθυμίαν και ενεργητικότητα 
κατά την εκτέλεσιν των καθηκόντων αυτών και προσφέρουσιν 
ικανοποιητική ν εξυπηρέτησιν εις τους πελάτας του κέντρου. 

Προσωπικόν. 17.—(1) Έκαστον κέντρον, αναλόγως προς την κατηγορίαν και 
τάξιν του, υποχρεούται όπως απαοχολή το διά την εις ικανο

ποιητικόν 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 υγειονομικό ν πιστοποιητικό ν. 

ΜΕΡΟΣ IV 
ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

18.—(1) Παν πρόσωπον το οποίον— 
(α) χρησιμοποιεί τον όρον «τουριστικόν» ή «κέντρον ανα

ψυχής» ή άλλον όρον παρόμοιον προς τούτον διά τον 
χαράκτηρισμόν κέντρου διά το οποίον δεν έχει εκδοθή 
άδεια λειτουργίας* 

(β) διατηρεί ή λειτουργεί κέντρον άνευ αδείας λειτουργίας* 

Αδικήματα 
και ποιναί. 
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(γ) παραλείπει να εκδίδη ηριθμημένους λογαριασμούς κατά 
παράβασιν του άρθρου 15, 

είναι ένοχον αδικήματος και, εν περιπτώσει καταδίκης, υπόκειται εις 
χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας πεντακόσιας λίρας ή εις 
φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους έξ μήνας ή εις αμφοτέρας τας 
ποινάς ταύτας, εάν δε η παράβασις συνεχισθή μετά την καταδίκη ν 
του, τούτο είναι ένοχον περαιτέρω αδικήματος και υπόκειται εις 
χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας πεντήκοντα λίρας δι' 
εκάστη ν ημέραν καθ' ην συνεχίζεται η παράβασις. 

(2) Επιπροσθέτως προς οιανδήποτε άλλην ποινήν προβλεπομένην 
υπό του παρόντος άρθρου, το Δικαστήριον επί τη καταδίκη οιου

δήποτε προσώπου δι' αδίκημα δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος 
άρθρου, δύναται κατά την κρίσιν του να διάταξη— 

(α) την διακοπή ν της λειτουργίας του κέντρου εν σχέσει προς 
το οποίον διεπράχθη το αδίκημα διά τοσούτο χρονικόν 
διάστημα όσον το Δικαστήριον ήθελε θεωρήσει πρέπον 

(β) την καταβολή ν υπό του καταδικασθέντος προσώπου των 
εξόδων της δίκης. 

(3) Εάν οιονδήποτε πρόσωπον, κ α θ ' ου εξεδόθη διάταγμα συμφώ

νως προς τας διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (2), 
παράλειψη να συμμορφωθή προς το εκδοθέν διάταγμα, ο Αστυ

νομικός Διευθυντής της Επαρχίας ή ο εκπρόσωπος αυτού εκτελεί το 
διάταγμα και αξιώνει την πληρωμή ν των εξόδων άτινα προέκυψαν 
κατά την εκτέλεσιν του διατάγματος παρά του προσώπου κ α θ ' ου 
εξεδόθη τούτο. Τα έξοδα ταύτα θα θεωρώνται ως ποινή εντός της 
εννοίας του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου και η πληρωμή αυτών κεφ. 155 
θα επιβάλληται συμφώνως προς τας διατάξεις του εν λόγω Νόμου. 2 Ιου 1975 

12 του 1975. 

(4) Παν πρόσωπον μη συμμορφούμενο ν 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 Δικαστήριον κέκτηται 
εξουσίαν να διάταξη παν πρόσωπον το οποίον ευρέθη ένοχον 
αδικήματος να συμμορφωθή προς τας σχετικός διατάξεις του Νόμου 
ή των Κανονισμών εν σχέσει προς τας οποίας διεπράχθη το αδίκημα. 

(6) (α) Το Δικαστή ριον ενώπιον του οποίου εκδικάζεται κατηγορία 
προσαφθείσα εναντίον προσώπου τινός, δι ' αδίκημα διαπραχθέν 
κατά παράβασιν του εδαφίου *(1) δύναται κατόπιν EX PARTE 
αιτήσεως να διάταξη αναστολήν πάσης εργασίας αναφορικώς προς 
την ανέγερσιν, κατασκευήν, διατήρησιν ή λειτουργίαν κέντρου μέχρι 
της τελικής εκδικάσεως της υποθέσεως αναφορικώς προς ην 
προσήφθη η κατηγορία: 
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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 
Δ.Ν. Τομ. II, 
Σελ. 120, 
Εφήμερη 
Κυβερνήσεως, 
Παράρτημα 
Τρίτον: 
20.5.1954 
21.6.1956 
8.5.1958. 
Επίσημος 
Εφημερίς, 
Παράρτημα 
Δεύτερον: 
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 
12 του 1975 
41 του 1978. 

Νοείται ότι η έκδοσις τοιούτου διατάγματος υπόκειται εις τας 
διατάξεις του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, των περί Δικα

στηρίων Νόμων του 1960 έως 1972 και των περί Πολιτικής Δικο

νομίας Διαδικαστικών Κανονισμών. 

(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 τό τοιούτο διάταγμα και τα γενόμενα 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 Δικο

νομίας 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 υπερ

βαίνον 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 
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ειδική περί τούτου πρόνοια είναι ένοχον αδικήματος και υπόκειται 
εν περιπτώσει καταδίκης αυτού εις χρηματική ν ποινή ν μη υπερ

βαίνουσαν τας τριακοσίας λίρας ή εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν 
τους έξ μήνας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας. 

19.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων παντός ετέρου Νόμου αφο

ρωσών εις τας ώρας λειτουργίας καταστημάτων, το Υπουργικόν 
Συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν διά διατάγματος δημοσιευομένου εν 
τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας να ρυθμίζη τας ώρας 
λειτουργίας των κέντρων, είτε γενικώς είτε αναφορικώς προς 
εκάστη ν κατηγορίαν ή τάξιν αυτών. 

(2) (α) Εν οιωδήποτε διατάγματι εκδιδομένω δυνάμει του εδαφίου 
(1) το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εξουσιοδοτή τον οικείον 
Έπαρχον όπως, αφού λάβη τας απόψεις του Οργανισμού, δι ' ειδικής 
αδείας, εκάστοτε διαρκείας μη υπερβαινούσης τους έξ μήνας, 
παρατείνη ή μειώνη τον χρόνον κατά τον οποίον οιονδήποτε 
κέντρον δύναται να παραμείνη ανοικτόν, πάσα δε τοιαύτη άδεια 
εκδίδεται ατελώς: 

Νοείται ότι εις την περίπτωσιν εκδόσεως ειδικής αδείας παρα

τάσεως 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 τροποποίηση ταύτην. 

(3) Το κέντρον προς ό εξεδόθη άδεια δυνάμει του εδαφίου (2), 
δύναται να παραμείνη ανοικτόν κατά την διάρκεια ν του ούτω 
παραταθέντος χρόνου. Ωσαύτως κέντρον του οποίου εμειώθη ο 
χρόνος λειτουργίας δυνάμει του εδαφίου (2) οφείλει να παραμείνη 
κλειστόν πέραν του υπό της ούτω τροποποιηθείσης αδείας επι

τρεπομένου 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 χρηματική ν ποινή ν μη 
υπερβαίνουσαν τας πεντακόσιας λίρας ή εις φυλάκισιν μη υπερ

βαίνουσαν 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 Επαρχου 
αφού ληφθούν αι απόψεις του Οργανισμού. 

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. 

Ώραι 
λειτουργίας 
κέντρων. 

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

Κανονισμοί. 
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Εποπτεία και 
έλεγχος. 

Προσωρινοί 
διατάξεις. 

91 του 1979 
50 του 1980 
7 του 1981. 

(2) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος Νόμου δύνανται 
να προνοώσι περί χρηματικής ποινής μη υπερβαινούσης τας τρια

κοσίας λίρας ή περί ποινής φυλακίσεως μη υπερβαινούσης τους έξ 
μήνας ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας δι ' οιανδήποτε παράβασιν 
τούτων. 

(3) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του Νόμου κατατίθενται εις 
την Βουλήν των Αντιπροσώπων και εάν μετά πάροδον τριάκοντα 
ημερών από της καταθέσεως των η Βουλή των Αντιπροσώπων δι' 
αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή ακύρωση τους ούτω κατα

τεθέντος Κανονισμούς, εν όλω ή εν μέρει, ούτοι δημοσιεύονται εν τη 
επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας αμέσως μετά την πάροδον της 
τοιαύτης προθεσμίας και τίθενται εν ισχύι από της δημοσιεύσεως 
των. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων, εν όλω ή εν μέρει, υπό 
της Βουλής των Αντιπροσώπων, ούτοι δημοσιεύονται εν τη επισήμω 
εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον τροποποιηθή και τίθενται εν 
ισχύι από της δημοσιεύσεως των. 

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 απο

σπάσματα εξ οιουδήποτε βιβλίου ή εγγράφου έχοντος σχέσιν προς 
το κέντρον, και πάσαν άλλη ν 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 επιτρέπουσας 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 Οργα

νισμόν 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. 

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 υπο

χρεούται όπως εντός τριών μηνών από της ημερομηνίας ενάρξεως 
της ισχύος του παρόντος Νόμου, υποβάλη αίτησιν προς το 



889 Ν. 29/85 

Διοικητικόν Συμβούλιον διά κατάταξιν και έκδοσιν αδείας λει

τουργίας του τοιούτου κέντρου. 
(2) Εις περίπτωσιν καθ' ην οιονδήποτε κέντρον έχει ελλείψεις εις 

τας δυνάμει του Νόμου και Κανονισμών καθοριζομένας κτιριο

λογικός προϋποθέσεις, το Διοικητικόν 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 προϋπο

θέσεων δεν είναι εφικτή, να εγκρίνη περιωρισμένης εκτά

σεως χαλαρώσεις των Κανονισμών των αναφερομένων εις 
τας κτιριολογικός προϋποθέσεις. 

23. Οι περί Τουριστικών Κέντρων Νόμοι του 1979 έως 1981 
καταργούνται: 

Νοείται ότι πάσα άδεια λειτουργίας τουριστικού κέντρου εκδο

θείσα δυνάμει των καταργουμένων Νόμων και ούσα εν ισχύι κατά 
την έναρξιν ισχύος του παρόντος Νόμου θα εξακολούθηση ισχύουσα 
μέχρι την 31ην ημέραν του αμέσως επομένου της ημερομηνίας 
εκδόσεως αυτής μηνός Δεκεμβρίου ως εάν είχεν εκδοθή δυνάμει της 
αντιστοίχου διατάξεως του παρόντος Νόμου, παν δε θέμα αφορών εις 
ανάκλησιν ή ανανέωσιν αυτής θα διέπηται ύπο των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου: 

Νοείται περαιτέρω ότι άπασαι αι υποχρεώσεις αι απορρέουσαι εκ 
των περί Τουριστικών Κέντρων Νόμων του 1979 έως 1981 παρα

μένουν 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 
Δικαστηρίου, ποινική ή πολιτικής δεν θα επηρεασθή καθ' οιον

δήποτε 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 Δήμων Νόμων του 1964 
έως 1984, του περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Νόμου και του 
περί Δημοσίας Υγείας (Χωρίων) Νόμου, των αφορωσών εις την 
έκδοσιν αδείας υπό λειτουργίαν κέντρων άτινα ρυθμίζονται υπό του 
παρόντος Νόμου: 

Κατάργησις 
και 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. 
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Νοείται ότι απαραίτητος προϋπόθεσις διά την εξασφάλισιν αδείας 
πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών, βάσει του άρθρου 8 του περί 
Π ω λ ή σ ε ω ς Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμου και αδείας λειτουργίας 

Κεφ. 144 βάσει των δ ιατάξεων των περί Δήμων Νόμων του 1964 έως 1984,του 
8°τουυΐ9663 π ε Ρ * Χωρίων (Διο ίκησις και Βελτίωσις Νόμου και του περί 
26του 1968 Δημοσ ίας Υγείας (Χωρίων) Νόμου, είναι η εκ των προτέρων ' 
69Txoui977 εξασφάλισ ι ς αδείας λειτουργίας εκδιδομένης βάσει των διατάξεων 
20 του 1985. του παρόντος Νόμου. 
Έναρξις 25. Ο παρών Νόμος τίθεται εν ισχύι εις ημερομην ίαν καθορ ισθη-

ισχνος σομένην υπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως 
του παρόντος Γ- ι Γ Ι Γ-Γ- Ι Ι -3 

Νόμου. δημοσιευομένης εν τη επ ισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας . 


