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Ε.Ε.Παρ.ΙΙΙ(Ι)

Κ.Δ.Π.244/86

10.10.86
Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΝΟΜΟΣ
(ΝΟΜΟΣ 29 ΤΟΥ 1985)
Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 25
Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας εξουσία που του χορηγεί το άρθρο 25 του περί
Κέντρων Αναψυχής Νόμου του 1985, καθορίζει και γνωστοποιεί ότι η ισχύς του πιο
πάνω Νόμου άρχεται από της 1ης Νοεμβρίου, 1986.
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Ε.Ε.Παρ.ΙΙΙ(Ι)

Κ.Δ.Π.69/87

27.2.87
Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΝΟΜΟΣ
(ΝΟΜΟΣ 29 ΤΟΥ 1985)
Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 19
Το Υπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τας διά του άρθρου 19 του περί Κέντρων
Αναψυχής Νόμου του 1985 χορηγουμένας αυτώ εξουσίας διά του παρόντος–
(α) καθορίζει τας ώρας λειτουργίας των κέντρων ως ακολούθως:
(1) Εστιατόρια, ταβέρνας, μπυραρίας, μπαρς, καφετηρίας, πιτσαρίας και
σνακ μπαρς, μετά ή άνευ μουσικής από της ογδόης πρωινής ώρας
εκάστης ημέρας μέχρι της πρώτης ώρας της αμέσου επομένης ημέρας·
(2) μουσικοχορευτικά, δισκοθήκας και καμπαρέ, από της ογδόης πρωινής
ώρας εκάστης ημέρας μέχρι της τρίτης πρωινής ώρας της αμέσου
επομένης ημέρας·
(β) εξουσιοδοτεί έκαστον των Επάρχων όπως, αφού ληφθώσιν υπ’ αυτού αι
απόψεις του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, δι’ ειδικής αδείας εκάστοτε
διαρκείας μη υπερβαινούσης τους εξ μήνας, παρατείνει ή μειώνει τον
χρόνον κατά τον οποίον οιονδήποτε των άνω κέντρων εν τη επαρχία του
δύναται να παραμείνη ανοικτόν· και
(γ) ακυρώνει το διάταγμα υπ’ αρ. 87 το οποίον εγένετο την 26ην Μαρτίου, 1981
και το οποίον εδημοσιεύθη εις την επίσημον εφημερίδα υπ’ αρ. 1680 της
17ης Απριλίου, 1981.
Εγένετο τη 5η Φεβρουαρίου, 1987.
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Ε.Ε.Παρ.ΙΙΙ(Ι)

Κ.Δ.Π.171/91

10.5.91
Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΝΟΜΟΣ
(ΝΟΜΟΣ 29 ΤΟΥ 1985)
Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 19
Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του δίνει το άρθρο 19 του περί
Κέντρων Αναψυχής Νόμου του 1985–
(α) Καθορίζει τις ώρες λειτουργίας των κέντρων ως ακολούθως:
(i) Εστιατόρια, ταβέρνες, μπυραρίες, μπαρ, καφετηρίες, πιτσαρίες και σνακ
μπαρ, με μουσική ή χωρίς μουσική από της εβδόμης πρωινής ώρας
κάθε ημέρας μέχρι της δευτέρας πρωινής ώρας της αμέσου επόμενης
ημέρας·
(ii) μουσικοχορευτικά, δισκοθήκες και καμπαρέ, από της ογδόης βραδυνής
ώρας κάθε ημέρας μέχρι της τρίτης πρωινής ώρας της αμέσου επόμενης
ημέρας·
(β) εξουσιοδοτεί τον οικείο Έπαρχο κάθε επαρχίας όπως, κατόπιν ειδικής
άδειας:
(i) Μειώνει τις ώρες λειτουργίας οποιουδήποτε κέντρου που λειτουργεί στην
Επαρχία του, εφόσο διαπιστωθεί ότι από τη λειτουργία του κέντρου
προκαλείται οχληρία ή ηχορύπανση ή συντρέχουν άλλοι ειδικοί λόγοι.
(ii) παρατείνει σε εξαιρετικές περιπτώσεις τις ώρες λειτουργίας κέντρου
εφόσο συντρέχουν ειδικοί λόγοι και με οποιουσδήποτε όρους θεωρήσει
αναγκαίους:
Νοείται ότι η περίοδος μείωσης ή παράτασης των ωρών λειτουργίας κέντρου
δε θα υπερβαίνει τους έξι μήνες.
(γ) Ακυρώνει το διάταγμα με αρ. 69 που εκδόθηκε στις 5 Φεβρουαρίου, 1987
και που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα με αρ. 2210 στις
27 Φεβρουαρίου, 1987.
Έγινε στις 20 Απριλίου 1991.

