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 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΝΟΜΟΣ 

(ΝΟΜΟΣ 29 ΤΟΥ 1985) 
  
 Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 20 

     29 του 1985 
   214 του 1991 
104(Ι) του 1999 
  90(Ι) του 2000 
151(Ι) του 2005 
  65(Ι) του 2007. 

Το Υπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τας διά του άρθρου 20 

του περί Κέντρων Αναψυχής Νόμου του 1985, χορηγουμένας 

αυτώ εξουσίας, εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς. 

 ΜΕΡΟΣ Ι 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο(Ι): 
28.11.86 
29.10.99 
23.12.2005.∗ 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρωνται ως οι περί 

Κέντρων Αναψυχής Κανονισμοί του 1986 έως 2005. 

  
Ερμηνεία. 2. Εις τους παρόντας Κανονισμούς, εκτός εάν άλλως 

προκύπτη εκ του κειμένου− 

29 του 1985 
214 του 1991 

104(Ι) του 1999 
90(Ι) του 2000 

151(Ι) του 2005 
65(I) του 2007. 

     «Νόμος» σημαίνει τον περί Κέντρων Αναψυχής Νόμον του 

1985, και περιλαμβάνει οιονδήποτε νόμον τροποποιούντα ή 

αντικαθιστώντα τούτον· 

 πάντες οι λοιποί όροι και φράσεις κέκτηνται τας υπό του 

Νόμου αποδοθείσας αυτοίς αντιστοίχους εννοίας. 

 
 ΜΕΡΟΣ ΙΙ 

ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ, ΑΔΕΙΑ, ΤΙΜΑΙ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ 

Κατάταξις 
κέντρων. 

3.−(1) Ένα τουλάχιστον μήνα προ της ενάρξεως της 

λειτουργίας κέντρου, ο επιχειρηματίας υποβάλλει προς το 

Διοικητικόν Συμβούλιον αίτησιν περί κατατάξεως και εκδόσεως 

αδείας λειιτουργίας.  

                                            
∗ Ίδετε Παρατηρήσεις στο τέλος της έκδοσης. 
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      (2) Η κατάταξις κέντρων εις κατηγορίαν και προτεινομένην 

τάξιν γίνεται κατά την έγκρισιν της αιτήσεως, εις την τελικήν δε 

τάξιν εντός τριών μηνών από της ενάρξεως λειτουργίας του 

κέντρου. 

      (3) Το Διοικητικόν Συμβούλιον προβαίνει εις την κατάταξιν 

του κέντρου, κατόπιν ελέγχου της συνδρομής, των υπό του 

νόμου και των παρόντων Κανονισμών, προνοουμένων όρων 

και προϋποθέσεων, διά την προτεινομένην κατηγορίαν και 

τάξιν.  

      (4) Τον έλεγχον ενεργεί η Επιτροπή διά μελών αυτής ή δι’ 

εντεταλμένων προς τούτο οργάνων του Οργανισμού ή άλλων 

εξουσιοδοτημένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου 

προσώπων, παρόντος του επιχειρηματίου ή εκπροσώπου 

αυτού. 

      (5) Η επί του ελέγχου απόφασις της Επιτροπής 

υποβάλλεται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον δεόντως 

ητιολογημένη, όπερ προβαίνει εις την κατάταξιν. 

      (6) Η κατάταξις εις την διά της μελέτης και των σχεδίων 

προβλεφθείσαν κατηγορίαν είναι υποχρεωτική, εφ’ όσον 

πληρούνται οι διά την κατηγορίαν ταύτην καθοριζόμενοι όροι 

συμφώνως προς τον Νόμον και τους παρόντας Κανονισμούς. 

      (7) Επιπροσθέτως των προνοιών των παρόντων 

Κανονισμών, η κατάταξις εκάστου κέντρου εις την Α ή Β τάξιν 

θα εξαρτάται από την αξίαν και ποιότητα κατασκευής του 

κτιρίου, των τεχνικών τελειοποιήσεων, της επιπλώσεως, 

εξοπλισμού, επανδρώσεως, τελειότητος λειτουργικής 

οργανώσεως, την προσφοράν υπηρεσιών (ποικιλία, ποιότης 

και παρουσίασις των προσφερομένων εδεσμάτων), το 

επίπεδον εξυπηρετήσεως πελατών, την συντήρησιν, την 

διακόσμησιν και την όλην εμφάνισιν του κτιρίου και των 

χώρων της επιχειρήσεως.  
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Ανανέωσις 
κατατάξεως 
κέντρου  
και 
Ανακατάταξις. 

4.−(1) Η ανανέωσις κατατάξεως κέντρου ως και η 

ανακατάταξις αυτού ενεργείται κατά την ως περί  κατατάξεως 

προνοουμένην υπό του Κανονισμού 3 διαδικασίαν.  

 
Άδεια  
Λειτουργίας. 

 

5.−(1) Η άδεια λειτουργίας εκδίδεται, άμα τη κατατάξει, επ’ 

ονόματι του επιχειρηματίου και αφορά εις ωρισμένον κέντρον: 

         Νοείται ότι εις περιπτώσεις αλλαγής επιχειρηματίου ή 

ονομασίας κέντρου απαιτείται νέα άδεια. 

Πρώτος 
Πίναξ. 

     (2) Η άδεια λειτουργίας κέντρου εκδίδεται επί του εν τω 

Πρώτω Πίνακι εκτιθεμένου τύπου.  

      (3) Η άδεια είναι διαρκείας ενός έτους ή μέρος αυτού και 

εκπνέει την 31ην Δεκεμβρίου εκάστου έτους. 

      (4) Κέντρον δύναται να κατατάσσηται εις περισσοτέρας της 

μιας κατηγορίας υπό την αυτήν άδειαν λειτουργίας. 

  
Δικαιώματα. 
 
 
 
Δεύτερος 
Πίναξ. 

6.−(1) Τα υπό του επιχειρηματίου πληρωτέα δικαιώματα διά 

την έκδοσιν ή ανανέωσιν αδείας λειτουργίας ή δ’ αντίγραφον 

αδείας λειτουργίας είναι τα εν τω Δευτέρω Πίνακι εκτιθέμενα.  

      (2) Τα ως είρηται δικαιώματα καταβάλλονται υπό του 

επιχειρηματίου κατά την έκδοσιν ή ανανέωσιν της αδείας 

λειτουργίας, ή την έκδοσιν αντιγράφου αδείας αναλόγως της 

περιπτώσεως.  

 
Όνομα 
κέντρου. 

7.−(1) Τα επί του ονόματος κέντρου δικαιώματα κυριότητος 

και χρήσεως εν τη Δημοκρατία ανήκουν εις τον επιχειρηματίαν 

και μεταβιβάζονται διά της μεταβιβάσεως του κέντρου.  

 (2) Εν περιπτώσει διακοπής της λειτουργίας κέντρου ο 

επιχειρηματίας διατηρεί τα επί του ονόματος δικαιώματα αυτού 

διά περίοδον ενός έτους εντός της οποίας δύναται να 

χρησιμοποιήση το όνομα τούτο εκ νέου διά το αυτό, ή εν 
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περιπτώσει οριστικής παύσεως χρησιμοποιήσεώς του ως 

κέντρου, τη εγκρίσει του Διοικητικού Συμβουλίου δι’ έτερον της 

ιδίας κατηγορίας κέντρον.  

 
Συγκρότησις 
τιμών. 

  8. Αι τιμαί των κέντρων συγκροτούνται− 

 (α) εκ της τιμής των παρεχομένων υπηρεσιών· 

 (β) εκ των «δικαιωμάτων υπηρεσίας»· 

 (γ) εκ της τυχόν προσθέτου επιβαρύνσεως (κουβέρ)· 

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι):  
23.12.2005*. 

(δ) Καταργήθηκε. 

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 
23.12.2005*. 

(δ)  εκ της τυχόν τιμής εισόδου· 

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 
23.12.2005*. 
 

(ε) εκ της τυχόν επιπροσθέτου χρεώσεως ή 

επιβαρύνσεως λόγω ειδικών εκδηλώσεων ή 

καλλιτεχνικών προγραμμάτων· 

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 
23.12.2005*. 

(στ) εξ οιωνδήποτε άλλων συντελεστών οίτινες ήθελον 

καθορισθή υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
Τιμοκατάλογοι. 9.−(1) Έκαστον κέντρον κατηγορίας εστιατορίου ή ταβέρνας, 

υποχρεούται όπως προσφέρη ειδικόν προκαθωρισμένον 

γεύμα (TABLE D’ HOTE). 

      (2) Οι δυνάμει του άρθρου 13 του Νόμου τιμοκατάλογοι 

δέον όπως περιέχωσι τας τιμάς των πάσης φύσεως 

προσφερομένων υπό του κέντρου φαγητών, ποτών ή 

γλυκισμάτων, εμφυαλωμένου νερού, την τιμήν του 

προκαθωρισμένου γεύματος, ως και οιασδήποτε άλλας ειδικάς 

επιβαρύνσεις: 

 Νοείται ότι η παρασκευή και προσφορά εδεσμάτων και 

ποτών δέον να συνάδη με την κατηγορίαν του κέντρου και τον 

εκάστοτε εγκρινόμενον υπό του Οργανισμού τιμοκατάλογον 

εκάστου κέντρου.  

                                            
* Ίδετε Παρατηρήσεις στο τέλος της έκδοσης. 
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      (3) Οι τιμοκατάλογοι δέον όπως αναγράφωνται εις την 

ελληνικήν και εις μίαν τουλάχιστον ξένην γλώσσαν. 

      (4) Αι τιμαί εκάστου είδους δέον να σχετίζωνται με τας 

κανονικάς ποσότητας και ποιότητας, τα εδέσματα δε να 

ετοιμάζωνται και παρουσιάζωνται κατά την ενδεδειγμένην 

επαγγελματικήν τεχνικήν.  

      (5) Άπαντα τα κέντρα ανεξαρτήτως κατηγορίας, 

υποχρεούνται όπως προσφέρουν εις τους πελάτας των, καφέ, 

μπύρα, αναψυκτικά ή ποτά, εφ’ όσον ταύτα παρουσιάζονται 

εις τον τιμοκατάλογον του κέντρου, άνευ υποχρεώσεως του 

πελάτου να παραγγείλη φαγητόν: 

 Νοείται ότι η ως άνω υποχρέωσις δεν εφαρμόζεται εις 

περιπτώσεις κέντρων κατηγορίας «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ» ή 

«ΤΑΒΕΡΝΑΣ» μεταξύ των ωρών 12.00 και 15.00, μόνον, 

νοουμένου ότι τούτο αναγράφεται σαφώς επί των 

εγκεκριμένων τιμοκαταλόγων και επί πινακίδων 

τοποθετημένων εις περίοπτον μέρος του κέντρου, δι’ 

ενημέρωσιν των πελατών.  

      (6) Τα κέντρα τα οποία διαθέτουν ζωντανήν μουσικήν δέον 

απαραιτήτως να αναγράφωσιν επί των τιμοκαταλόγων των τας 

ώρας λειτουργίας μουσικής, τας τιμάς των προσφερομένων 

ειδών μετά και άνευ μουσικής καθώς επίσης και την τυχόν 

πρόσθετον επιβάρυνσιν.  

 (7) Εις τους τιμοκαταλόγους δέον να διευκρινίζηται: 

 (α) το είδος των ψαριών ή κρεάτων άτινα 

χρησιμοποιούνται διά την ετοιμασίαν του κατά 

περίπτωσιν εδέσματος, και 

 (β) κατά πόσον πρόκειται περί φρέσκων ή 

κατεψυγμένων ειδών.  

      (8) Ο Κυπριακός καφές δέον να συνοδεύηται απαραιτήτως 
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με πόσιμον ύδωρ.  

 
Βιβλίον 
Εισπράξεως. 

10.−(1) Έκαστος διευθυντής ή επιχειρηματίας κέντρου 

υποχρεούται όπως τηρή το καθοριζόμενον ειδικόν βιβλίον 

εισπράξεως και όπως καταχωρή εν αυτώ λεπτομερείας και 

στοιχεία εν σχέσει προς τας γενομένας ημερησίας εισπράξεις 

ή/και χρεώσεις και όπως παρουσιάζη τούτο προς έλεγχον εις 

οιονδήποτε εντεταλμένον προς τούτο όργανον του 

Οργανισμού. 

      (2) Ο τύπος, η αρίθμησις, το περιεχόμενον ως και αι λοιπαί 

λεπτομέρειαι του ως είρηται ειδικού βιβλίου καθορίζονται υπό 

του Οργανισμού, το ειδικόν τούτο βιβλίον εκδίδεται υπό του 

Οργανισμού και παραχωρείται προς έκαστον κέντρον.  

 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ 

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΩΝ 

Οικοδομαί 
και σχέδια 
κέντρων. 

  11.−(1) Επιπροσθέτως προς τας εκάστοτε ισχυούσας περί 

Οικοδομών κέντρων ειστιάσεως,αναψυχής και ψυχαγωγίας 

διατάξεις, το κτίριον κέντρου δέον να είναι λειτουργικώς 

αυτοτελές, απάντων των χώρων αυτού χρησιμοποιουμένων 

διά το κέντρον.  

      (2) Κατά την εκπόνησιν των σχεδίων δέον όπως 

λαμβάνηται πρόνοια όπως αι οικοδομαί εντάσσωνται ορθώς 

εις τον περιβάλλοντα χώρον και προσαρμόζωνται αισθητικώς 

προς το τοπίον. 

      (3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οιουδήποτε ετέρου 

εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου, η Επιτροπή δύναται να απορρίψη 

σχέδια άτινα κατά την κρίσιν αυτής δεν εντάσσονται εις το 

τοπίον και δεν εναρμονίζονται προς το περιβάλλον και τον 

χαρακτήρα της περιοχής ή δεν ανταποκρίνονται εις την 

εκάστοτε καθοριζομένην κυβερνητικήν τουριστικήν πολιτικήν.  

Η επιτροπή δύναται ωσαύτως εν συνδυασμώ προς την τάξιν 
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δι’ ην προορίζεται έκαστον κέντρον, να επιβάλη τας κατά την 

κρίσιν της τροποποιήσεις των σχεδίων, τόσον εις ό,τι αφορά 

τας όψεις και τας εξωτερικάς μορφάς του κτιρίου, όσον και εις 

ό,τι αφορά τον όγκον τούτου νοουμένου ότι αι τροποποιήσεις 

θα συνάδωσιν προς τας προνοίας των εκάστοτε εν ισχύϊ 

πολεοδομικών ζωνών.   

      (4) Η χρησιμοποίησις αρχιτεκτονικών μορφών και 

στοιχείων τοπικού χρώματος, όπου είναι δυνατή, δέον να 

θεωρήται ενδεδειγμένη.  

Εκπόνησις 
σχεδίων. 
 
 
 
 

41 του 1962 
  7 του 1964 
43 του 1966 
41 του 1968 
84 του 1968 
  5 του 1970 
49 του 1976 
69 του 1984 

113 του 1985 
175 του 1988 

88 του 1991 
49(Ι) του 1992. 

     (5) Η εκπόνησις των σχεδίων δέον όπως γίνεται υπό 

αρχιτέκτονος ή πολιτικού μηχανικού εγγεγραμμένου εις το 

μητρώον Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών το 

τηρούμενον δυνάμει των διατάξεων του περί Αρχιτεκτόνων και 

Πολιτικών Μηχανικών Νόμου του 1962 έως 1992. 

 

 

      (6) Τα σχέδια δέον να υποβάλλωνται εις κλίμακα 1:100 και 

να  περιλαμβάνωσιν όψεις, κατόψεις και τομάς.  

      (7) Κατά την υποβολήν των σχεδίων δέον όπως 

υποβάλλωνται:  

 (α) έντυπον αιτήσεως· 

 (β) τίτλος ιδιοκτησίας του γηπέδου ή αντίγραφον αυτού 

εφ’ όσον πρόκειται περί ανεγέρσεως νέου κέντρου 

ή ενοικιαστήριον έγγραφον ή τίτλος ιδιοκτησίας εφ’ 

όσον πρόκειται περί μετατροπής υφισταμένης 

οικοδομής· 

   



 
 
 

 

9

 (γ) τοπογραφικόν σχέδιον επί του οποίου να εμφαίνεται η 

θέσις του γηπέδου και η επίσημος οδός 

προσπελάσεως · 

 (δ) γενικόν χωροταξικόν σχέδιον του προς αξιοποίησιν 

γηπέδου· 

 (ε) οιονδήποτε επιπρόσθετον στοιχείον το οποίον 

ήθελε θεωρηθή αναγκαίον. 

      (8) Η λήψις προφυλακτικών μέτρων κατά του καύσωνος, 

των θορύβων, ως και κατά των εντόμων, είναι υποχρεωτική.  

Δι’ εκάστην περίπτωσιν δέον να εφαρμόζωνται αι 

ενδεδειγμέναι υπό της τεχνικής αρχαί και μέθοδοι. 

      (9) Η κατά του πυρός προστασία δέον να εξασφαλίζεται 

συμφώνως προς τας εκάστοτε ισχυούσας οδηγίας της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

Χώρος 
σταθμεύσεως. 

Δ.Ν.Τομ.Ι 
Κ.Δ.Π.13/81 

Σελ.307 
Εφημερίς 

Κυβερνήσεως, 
Παράρτημα 

Τρίτον: 
14.10.54 

20.1.55 
21.6.55 
  2.8.56 
  7.2.57 

Εφημερίς 
Κυβερνήσεως, 

Παράρτημα 
Τρίτον: 

14. 3.63 
23.10.64 

11.2.65 
25.5.67 
11.7.69 

13.10.70 
Επίσημη 

Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτον(Ι): 

  7.1.72 
13.2.76 

27.10.78 
21.12.79 

12. Ο χώρος σταθμεύσεως είναι υποχρεωτικός διά παν 

κέντρον ως ούτος απαιτείται υπό των εκάστοτε εν ισχύι περί 

Οδών και Οικοδομών Κανονισμών, ή άλλης εν ισχύι 

νομοθεσίας.  
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25.7.80 
14.11.80 
26.11.82 

22.2.85 
30.1.87 
10.4.87 

20.11.92 
31.12.92 

18.3.94 
8.4.94 

30.4.99 
3.3.2000 
9.6.2000 
6.6.2003 

18.7.2003. 

Εγκαταστάσεις.   13. Έκαστον κέντρον δέον όπως διαθέτη: 

 (α) επαρκή και κατάλληλον ύδρευσιν, 

 (β) παροχήν ηλεκτρικού ρεύματος, 

 (γ) τηλέφωνον. 

Αποχετεύσεις 
και 
Απορρίμματα. 

14.−(1) Τα ακάθαρτα ύδατα και τα λύματα εν γένει του κέντρου 

δέον όπως οδηγώνται δι’ επαρκών αποχετευτικών αγωγών 

εφωδιασμένων διά των απαραιτήτων φρεατίων καθαρισμού των, 

είτε εις κοινόχρηστον σύστημα αποχετεύσεως, όπου υπάρχει 

τοιούτον, είτε εις ιδιαίτερον συγκείμενον εκ σειράς σηπτικών και 

απορροφητικών βόθρων.  Υφισταμένης αντικειμενικής αδυναμίας 

λειτουργίας απορροφητικών βόθρων λόγω της συστάσεως του 

εδάφους, επιβάλλεται ο εφοδιασμός του κέντρου διά συστήματος 

βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων ή της δημιουργίας στεγανών 

δεξαμενών: 

 Νοείται ότι ο Οργανισμός έχει το δικαίωμα να ζητήση 

την εγκατάστασιν βιολογικού συστήματος καθαρισμού 

λυμάτων όπου τούτο κρίνεται αναγκαίον λόγω του μεγέθους ή 

θέσεως του κέντρου.  

      (2) Διά τα απορρίμματα του κέντρου, εφ’ όσον τούτο δεν είναι 

δυνατόν να εξυπηρετηθεί διά δημοσίας υπηρεσίας αποκομιδής, 

επιβάλλεται όπως υπάρχει ειδικός αποτεφρωτικός κλίβανος, 

απαραιτήτως δε δέον όπως διατίθεται κατάλληλος και 

απομεμονωμένος χώρος προσκαίρου εναποθέσεως των, μέχρι 
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της αποκομιδής ή αποτεφρώσεως των.  
      (3) Ο χώρος προσκαίρου εναποθέσεως των απορριμμάτων 

(σκυβαλαποθήκη) και η θέσις εγκαταστάσεως του αποτεφρωτικού 

κλιβάνου, δέον όπως επιλέγωνται ούτως ώστε: 

 (α) τα απορρίμματα να μη είναι ορατά παρά των 

πελατών· 

 (β) η δυσοσμία των απορριμμάτων να μη ενοχλή τους 

πελάτας και το προσωπικόν· 

 (γ) να αποφεύγηται καθ’ οιονδήποτε τρόπον η 

προσέλκυσις ζώων, μυγών ή άλλων επικινδύνων ή 

ενοχλητικών εντόμων. 

Εγκαταστάσεις 
υγραερίου. 
     Κεφ. 272. 

64 του 1975. 

  15. Αι εγκαταστάσεις συστήματος συσκευών υγραερίου δέον 

όπως είναι σύμφωνοι προς τας ισχυούσας εκάστοτε διατάξεις 

του περί Πετρελαιοειδών Νόμου και των δυνάμει τούτου 

εκδιδομένων Κανονισμών. 

Ηλεκτρολογικαί 
Εγκαταστάσεις. 
Δ.Ν.Τομ.Ι 
Σελ.102 
Εφημερίς 
Κυβερνήσεως, 
Παράρτημα 
Τρίτον: 
5.11.53 
Επίσημη  
Εφημερίδα 
Παράρτημα 
Τρίτον: 
10.4.64 
Παράρτημα 
Τρίτον(ι): 
12.3.76 
20.6.80 
23.11.90 
  8.11.91 
18.6.99 
30.4.2004. 

16.−(1) Επί των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, έχουσι 

πλήρη εφαρμογήν οι εκάστοτε ισχύοντες περί Ηλεκτρισμού 

Κανονισμοί.  

      (2) Εις τας ηλεκτρολογικάς εγκαταστάσεις, αίτινες είναι 

απαραίτητοι διά παν κέντρον, περιλαμβάνονται οι αγωγοί 

παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος εκ του κεντρικού δικτύου και 

ελλείψει τοιούτου αι εγκαταστάσεις παραγωγής ιδίου ρεύματος, αι 
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συσκευαί μετασχηματισμού του ηλεκτρικού ρεύματος, εφ’ όσον 

αύται απαιτούνται, οι πίνακες και το δίκτυον διανομής εντός εν 

γένει του χώρου και των κτιρίων μέχρι των σημείων λήψεως, η 

εγκατάστασις του ηλεκτροφωτισμού και αι ειδικαί εγκαταστάσεις 

ρευματοδοτήσεως των δι’ ηλεκτρισμού λειτουργούντων 

μηχανημάτων και συσκευών του κέντρου. 

      (3) Αι εγκαταστάσεις του ηλεκτροφωτισμού δέον να είναι 

πλήρεις και να εκτείνωνται εις άπαντας τους χώρους εκάστου 

κέντρου, συμπεριλαμβανομένων και των βοηθητικών, των χώρων 

υγιεινής και των εξωτερικών υπαιθρίων.  Η τοποθέτησις των 

φωτιστικών σωμάτων δέον να γίνηται κατά τους 

παραδεδεγμένους τεχνικούς κανόνας και τους κανόνας της 

αισθητικής, η δε φωτιστική έντασις αυτών να είναι επαρκής.  

Επικουρικοί ρευματοδόται δέον να τοποθετώνται εις καταλλήλους 

θέσεις δι’ εξυπηρέτησιν ειδικών αναγκών. 

      (4) Εις την κυρίαν και τας βοηθητικάς εισόδους – εξόδους 

και εις τους διαδρόμους ως και κλιμακοστάσια και εξόδους 

διαφυγής εκάστου κέντρου το οποίον λειτουργεί ωσαύτως 

κατά τας νυκτερινάς ώρας δέον όπως τοποθετήται ειδικός 

εφεδρικός φωτισμός προς λειτουργίαν εις περιπτώσεις 

διακοπής της παροχής της συνήθους ηλεκτρικής ενεργείας. 

      (5) Τα φωτιστικά σώματα δέον να καλύπτωνται δι’ 

ανταυγαστήρος ή σκιάδος ή διακοσμητικού περιβλήματος, 

αναλόγως προς την χρήσιν εκάστου, τας αισθητικάς απαιτήσεις 

και την τάξιν του κέντρου. 

Είσοδος.   17.−(1) Η θύρα κυρίας εισόδου κέντρου ανεξαρτήτως τάξεως, 

δέον να είναι διπλή, τεσσάρων θυροφύλλων, διατεταγμένων ανά 

ζεύγη, ώστε να δημιουργήται ανεμοφράκτης. 

      (2) Η ύπαρξις υπηρεσιακής ή βοηθητικής εισόδου είναι 

υποχρεωτική ανεξαρτήτως τάξεως. 
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      (3) Παρά την κυρίαν είσοδον Μουσικοχορευτικού κέντρου 

και κέντρων Α’ τάξεως, κατηγορίας Εστιατορίου και Καμπαρέ, 

δέον να λειτουργή βεστιάριον. 

 
Αίθουσα  
κέντρων. 

18.−(1) Δι‘ έκαστον κέντρον απαιτείται η ύπαρξις καταλλήλου 

αιθούσης, η οποία δύναται να είναι ενιαία ή να αποτελήται εκ 

πλειόνων συνεχομένων, αυτή δε δέον να είναι δεόντως 

διακεκοσμημένη, ανάλογα με την κατηγορίαν και τάξιν του 

κέντρου και να επιτρέπη άνετον διακίνησιν και εξυπηρέτησιν 

των πελατών. 

      (2) Ως ελάχιστον καθαρόν εμβαδόν αιθούσης κέντρου 

ορίζεται: 

 (α) Εστιατόριον ή Ταβέρνα:  30 τ.μ. 
 (β) Καφετερία ή Πιτσαρία:  30 τ.μ. 
 (γ) Μπυραρία ή Μπαρ:  20 τ.μ. 
 (δ) Μουσικοχορευτικόν:  60 τ.μ. 
 (ε) Δισκοθήκη:  50 τ.μ. 
 (στ) Σνακ Μπαρ:  20 τ.μ. 
 (ζ) Καμπαρέ:  70 τ.μ. 

      (3) Έκαστον κέντρον κατηγορίας «Εστιατόριον» ή 

«Ταβέρνα» Α' τάξεως, δέον απαραιτήτως να διαθέτη ιδιαίτερον 

προθάλαμον προσελεύσεως με αριθμόν καθισμάτων διά 

πρόσκαιρον παραμονήν των πελατών του κέντρου: 

 Νοείται ότι ο χώρος αυτός γίνεται να συνδυάζεται με τον 

χώρον Μπαρ, εφ’ όσον προβλέπεται τοιούτος. 

      (4) Τα Κέντρα κατηγορίας “Μουσικοχορευτικόν”, 

“Δισκοθήκη” και “Καμπαρέ”, δέον απαραιτήτως να διαθέτωσι 

χώρον διά ορχήστραν και χώρον “πίστας”, ανάλογα με την 

δυναμικότητα του κέντρου: 

 Νοείται ότι “Μουσικοχορευτικά” κέντρα δέον 
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απαραιτήτως να διαθέτωσιν ορχήστραν αποτελουμένην εκ 

τριών τουλάχιστον οργάνων και να διαθέτωσιν εντός της 

αιθούσης ειδικόν μόνιμον χώρον (πίσταν) διά χορόν.  Δεν 

θεωρείται ειδικός χώρος (πίστα) ο δυνάμενος να σχηματισθή 

προχείρως διά παραμερισμού τραπεζών ή άλλων επίπλων 

του κέντρου.  

      (5) Εις περιπτώσεις όπου το κέντρον διαθέτει 

κοινοχρήστους αιθούσας εις δύο ή περισσοτέρους ορόφους, η 

ύπαρξις δύο κλιμακοστασίων, πελατών και προσωπικού, είναι 

υποχρεωτική διά κέντρα Α’ τάξεως.  

       (6) Έκαστον κέντρον κατηγορίας “Καμπαρέ” και 

Μουσικοχορευτικόν”, δέον να διαθέτη αποδυτήρια και 

καμαρίνια κεχωρισμένα δι’ άνδρας και γυναίκας, διά το 

καλλιτεχνικόν προσωπικόν.  

 
Αποχωρητήρια. 19.−(1) Έκαστον κέντρον δέον όπως διαθέτη, δύο 

τουλάχιστον κοινόχρηστα αποχωρητήρια κεχωρισμένως δι’ 

άνδρας και γυναίκας, μετά ιδίων προθαλάμων εις τους 

οποίους δέον να υπάρχωσι νιπτήρες, καθώς επίσης και 

αναγκαίος εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προς πλήρη 

ικανοποίησιν των υγειονομικών όρων: 

 Νοείται ότι εις περιπτώσεις Κέντρων Α’ τάξεως, εις τους 

προθαλάμους των κοινοχρήστων αποχωρητηρίων δέον να 

διατίθενται εκτός από μάκτρα και μηχανικάς συσκευάς 

στεγνώσεως χειρών.  

      (2) Έκαστον κέντρον δέον να διαθέτη αποδυτήρια 

προσωπικού κεχωρισμένως δι’ άνδρας και γυναίκας εις τα 

οποία απαραιτήτως να διατίθενται αποχωρητήρια μετά 

προθαλάμων εφωδιασμένων διά νιπτήρας: 

  

 Νοείται ότι εις περιπτώσεις κέντρων όπου το 
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απασχολούμενον προσωπικόν δεν υπερβαίνει τα εξ άτομα, οι 

χώροι προσωπικού δύνανται να συγκεντρούνται εις κοινόν 

συγκρότημα δι’ άνδρας και γυναίκας.  

      (3) Οι τοίχοι των αποχωρητηρίων δέον όπως είναι 

επενδεδυμένοι διά πλακιδίων ή άλλου καταλλήλου υλικού εις 

ύψος τουλάχιστον ενός μέτρου και ογδοήκοντα εκατοστών, 

κατά δε το υπόλοιπον μέρος αυτών ελαιοχρωματισμένοι 

καταλλήλως.  

      (4) Ο αριθμός των κοινοχρήστων αποχωρητηρίων 

αυξάνεται αναλόγως προς την δυναμικότητα του κέντρου εις 

αναλογίαν ενός αποχωρητηρίου ανά 30 άτομα.  

     Διά σκοπούς υπολογισμού της δυναμικότητας κέντρου 

εφαρμόζεται η αναλογία 1 τετραγωνικόν μέτρον ανά άτομον 

πέραν των καθοριζομένων εις τον Κανονισμόν 18 ελαχίστων 

εμβαδών:  

       Νοείται ότι εις κέντρα μεγάλης δυναμικότητας η αναλογία 

αυτή δύναται να μειούται. 

      (5) Εις τους χώρους των αποχωρητηρίων επιβάλλεται είτε 

ο άμεσος αερισμός διά παραθύρων προσιτής και ευχερούς 

λειτουργίας είτε διά τελείου μηχανικού συστήματος απολύτως 

επαρκής τεχνητός αερισμός.  

      (6) Τα κοινόχρηστα αποχωρητήρια δύνανται να 

ευρίσκωνται και εις το υπόγειον, ή εις ημιόροφον, υπό την 

προϋπόθεσιν ότι ταύτα θα απομονώνται των βοηθητικών 

χώρων και η προς αυτά προσπέλασις των πελατών θα είναι 

ευχερής και να διατίθεται κατάλληλος σηματοδότησις.  

      (7) Η θέσις των αποχωρητηρίων δέον να είναι τοιαύτη ώστε 

να μη υπάρχη απ’ ευθείας επικοινωνία με οιονδήποτε χώρον 

αποθηκεύσεως ή ετοιμασίας τροφίμων.  
Παρασκευαστήριον 
Μαγειρείον. 

  20.−(1)Έκαστον κέντρον κατηγορίας «Μπυραρία», 
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«Δισκοθήκη», «Σνακ Μπαρ», «Καμπαρέ» και 

«Μουσικοχορευτικόν» δέον να διαθέτη παρασκευαστήριον 

εμβαδού τουλάχιστον 8 τ.μ.: 

 Νοείται ότι το εμβαδόν του παρασκευαστηρίου θα 

προσαυξάνεται ανάλογα με την δυναμικότητα του κέντρου.  

      (2) Έκαστον κέντρον κατηγορίας «Εστιατορίου ή Ταβέρνας» 

και «Καφετερίας ή Πιτσαρίας», δέον να διαθέτη μαγειρείον, η 

ελαχίστη επιφάνεια του οποίου δέον να είναι 15 τετραγωνικά 

μέτρα, προσαυξανομένη αναλόγως με την δυναμικότητα μέχρι το 

50% του εμβαδού της αιθούσης εστιάσεως.  

      (3) Ο χώρος του μαγειρείου δέον όπως φωτίζηται και αερίζηται 

επαρκώς εξ ακαλύπτου χώρου, και διαθέτη υπεράνω της εστίας, 

συσκευήν μηχανικής απορροφήσεως των παραγομένων ατμών 

και οσμών.  

      (4) Εις άπαντα τα εξωτερικά ανοίγματα του μαγειρείου 

επιβάλλεται όπως τοποθετώνται προφυλακτήρες εκ λεπτού 

πλέγματος, διατηρούμενοι πάντοτε εις καλήν κατάστασιν. 

      (5) Παρά το μαγειρείον και εις θέσιν ενδιάμεσον ως προς το 

εστιατόριον, δέον να υπάρχη χώρος OFFICE επικοινωνών μετά 

μεν του εστιατορίου διά ζεύγους διπλών παλινδρομικώς 

λειτουργουσών θυρών ώστε να δημιουργήται ανεμοφράκτης, μετά 

δε του μαγειρείου δι’ ευρέος ανοίγματος εις το οποίον τοποθετείται 

διαχωριστικός πάγκος κατάλληλος διά την επ’ αυτού τοποθέτησιν 

υπό του προσωπικού του μαγειρείου των εδεσμάτων προς 

παραλαβήν τούτων υπό των σερβιτόρων, και διά την υπό των 

σερβιτόρων απόθεσιν των χρησιμοποιηθέντων σκευών προς 

πλύσιν.   

      (6) Η επιφάνεια του OFFICE δέον να είναι ανάλογος προς 

την κίνησιν του κέντρου και να επιτρέπη την άνετον εν αυτώ 

διακίνησιν του προσωπικού.   
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      (7) Εις το OFFICE τοποθετούνται σκευοθήκαι και λινοθήκαι του 

εστιατορίου, τράπεζαι εργασίας ως και πάσα άλλη εγκατάστασις 

βοηθητική της λειτουργίας του εστιατορίου. 

      (8) Το μαγειρείον δέον όπως διαθέτη− 

 (α) ιδιαίτερον χώρον και εξοπλισμόν πλύσεως 

σκευών· 

 (β) καταλλήλους ιδιαιτέρους χώρους καθαρισμού και 

προετοιμασίας των τροφίμων· 

 (γ) παροχήν συνεχούς ροής ζεστού και ψυχρού 

ύδατος, διά της προβλέψεως καταλλήλων 

υδατοδεξαμενών· 

 (δ) ιδιαίτερον νιπτήρα διά χρήσιν από το 

προσωπικόν. 

      (9) Οι τοίχοι του μαγειρείου και των βοηθητικών χώρων 

αυτού, δέον όπως, είναι επενδεδυμένοι διά πλακιδίων ή άλλου 

καταλλήλου υλικού, εις ύψος τουλάχιστον ενός μέτρου και 

ογδοήκοντα εκατοστών, κατά δε το υπόλοιπον μέρος αυτών 

καταλλήλως ελαιοχρωματισμένοι. 

      (10) Το δάπεδον του μαγειρείου ή παρασκευαστηρίου να 

είναι εξ αδιαποτίστου και λείου υλικού, διατηρούμενον εις 

αρίστην κατάστασιν. 

 
Φωτισμός. 
Εξαερισμός. 

  21.−(1) Ο φυσικός ή τεχνητός φωτισμός και εξαερισμός 

απάντων των χώρων κέντρων, είναι υποχρεωτικός. 

      (2) Εις τας κοινοχρήστους αιθούσας κέντρων κατηγορίας 

«Μουσικοχορευτικόν», «Δισκοθήκη», «Καμπαρέ» και 

«Εστιατόριον» Α’ τάξεως, δέον να τοποθετώνται μηχανικοί 

εξαεριστήρες προς διαρκή ανανέωσιν του αέρος κατά τον 

χρόνον της λειτουργίας των κέντρων.  
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Αποθήκαι. 22.−(1) Αι αποθήκαι δέον να έχωσιν εμβαδόν ανάλογον 

προς την δυναμικότητα και την κατηγορίαν του κέντρου και να 

είναι εφωδιασμέναι διά καταλλήλων ραφιών.  

      (2) Αύται δέον να διακρίνονται τουλάχιστον εις αποθήκας− 

 (α) τροφίμων και ποτών· 

 (β) επίπλων, σκευών και πάσης ετέρας φύσεως 

υλικού· 

 (γ) κενών φυαλών κλπ.· 

 (δ) σκυβάλων. 

 
Κλιματισμός.   23.−(1) Αι κλιματιστικαί εγκαταστάσεις ψύξεως είναι 

απαραίτητοι διά παν κέντρον Α' τάξεως, πλην των 

λειτουργούντων εις ορεινάς περιοχάς.  

      (2) Όσον αφορά την κατά τους ψυχρούς μήνας του έτους 

θέρμανσιν, αύτη δέον να παρέχηται, εφ’ όσον πρόκειται περί 

κέντρου μη διακόπτοντος την λειτουργίαν αυτού κατά τους, 

χειμερινούς μήνας, εις τους κοινοχρήστους χώρους είτε διά 

συστήματος κλιματισμού, είτε διά συστήματος κεντρικής 

θερμάνσεως διά κέντρα Α΄ τάξεως, και διά της διαθέσεως 

επαρκούς αποδόσεως θερμαστρών διά κέντρα Β’ τάξεως.  

Επίπλωσις, 
σκεύη, 
ιματισμός. 

  24.−(1) Η επίπλωσις, τα σκεύη και ο ιματισμός εκάστου 

κέντρου δέον να εμφανίζωσι πληρότητα εξασφαλίζουσαν 

όρους ανέτου παραμονής και αρτίας εξυπηρετήσεως των 

πελατών, ευρύθμου λειτουργίας των υπηρεσιών, και 

καλαισθήτου εμφανίσεως.  

      (2) Εις περιπτώσεις Εστιατορίων Α' τάξεως, δέον 

απαραιτήτως να διατίθενται τραπεζομάνδηλα και μάκτρα 

αμέμπτου καθαριότητος. 
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      (3) Τα σκεύη και ο εξοπλισμός παρασκευής και 

σερβιρίσματος τροφίμων, να είναι κατεσκευασμένα εκ 

τοιούτων υλικών που να επιτρέπουν τέλειον καθαρισμόν και 

να παρεμποδίζηται η απορρόφησις οιασδήποτε ουσίας που να 

προκαλή κίνδυνον μολύνσεως των τροφίμων.  

 
Υπαίθρια 
κέντρα. 

25. Αι πρόνοιαι των Κανονισμών 17, 18 και 23 δεν 

εφαρμόζονται εις τας περιπτώσεις υπαιθρίων κέντρων.  

 
 ΜΕΡΟΣ IV 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ,ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ 

Εξυπηρέτησις. 26. Η προσφορά υψηλής στάθμης εξυπηρετήσεως και 

ποικιλίας γευμάτων αποτελούν σημαντικόν παράγοντα εις την 

κατάταξιν και διατήρησιν της τάξεως εκάστου κέντρου. 

 
Σύνθεσις 
Προσωπικού. 

27.−(1) Εκάστη επιχείρησις αναλόγως της τάξεως και 

δυναμικότητας αυτής δέον όπως απασχολή το αναγκαίον και 

καταλλήλως εξειδικευμένον προσωπικόν διά την παροχήν εις 

ικανοποιητικόν βαθμόν και επίπεδον εξυπηρετήσεως.  

      (2) Εις περιπτώσεις “Εστιατορίων” Α’ τάξεως δέον να 

απασχολήται υπεύθυνον πρόσωπον MAITRE, να υπάρχη δε 

δυνατότης προσφοράς ειδικών παρασκευών (FLAMBE). 

 
Στολαί 
προσωπικού. 

  28. Το απασχολούμενον προσωπικόν δέον απαραιτήτως να 

φέρη αρμόζουσαν προς την ειδικότητα τούτου στολήν, ήτις 

δέον να διατηρήται πάντοτε εις καλήν και καθαράν 

κατάστασιν. Το προσωπικόν δε που απασχολείται με την 

ετοιμασίαν φαγητών, δέον απαραιτήτως να φέρη λευκήν 

πλούζαν και κάλυμμα κεφαλής.  
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Διεξαγωγή 
εργασίας. 

29. Η διεξαγωγή της εργασίας εις όλα τα Τμήματα του 

κέντρου δέον να γίνηται μετά μεγίστης προσοχής ίνα 

αποφεύγηται η καθ’ οιονδήποτε τρόπον οχληρία προς τους 

πελάτας.  

 
Υποχρεώσεις 
κυρίου της 
επιχειρήσεως. 

30. Ο κύριος της επιχειρήσεως και ο Διευθυντής είναι 

υπεύθυνος− 

 (α) διά την αρτίαν συντήρησιν και άμεμπτον 

καθαριότητα απάντων των χώρων του κέντρου, ως 

επίσης και της επιπλώσεως και του εξοπλισμού 

αυτού· 

 (β) διά την προσφοράν ταχείας και υψηλού επιπέδου 

εξυπηρετήσεως εις άπαντα τα τμήματα του 

κέντρου· 

 (γ) διά την παροχήν καλοπαρασκευασμένων και 

ικανοποιητικών από απόψεως ποιότητος και 

ποσότητος εδεσμάτων· 

 (δ) διά την παροχήν των υπό του κέντρου 

προσφερομένων και διαφημιζομένων υπηρεσιών 

και ανέσεων· 

 (ε) διά την κατάλληλον φύλαξιν και διατήρησιν των 

τροφίμων και ποτών. 

 
Συμπεριφορά 
και 
παράπονα.  

31.−(1) Οι πελάται, διά παν εναντίον οιουδήποτε μέλους του 

προσωπικού παράπονον, δέον να αναφέρωνται εις τον 

ιεραρχικώς προϊστάμενον αυτού ή τον διευθυντήν.  

      (2) Ο διευθυντής του κέντρου και το προσωπικόν αυτού 

οφείλουσιν όπως συμπεριφέρωνται μετ’ άκρας ευγενίας έναντι 

οιουδήποτε πελάτου του κέντρου, επιδεικνύωσι δε προθυμίαν 

και ενεργητικότητα κατά την εκτέλεσιν των καθηκόντων αυτών. 
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      (3) Εις περίπτωσιν παραπόνου μέλους του προσωπικού 

κατά πελάτου, το τοιούτο μέλος δέον όπως εκθέτη το 

συγκεκριμένον παράπονον εις τον ιεραρχικώς προϊστάμενον 

αυτού και, εάν δεν ικανοποιηθή, εις τον Διευθυντήν του κέντρου, 

απαγορευομένης ρητώς της αναφοράς του απ’ ευθείας εις τον 

πελάτην. 

 ΜΕΡΟΣ V 

ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Αδικήματα 
και Ποιναί. 

32. Πας όστις παραβαίνει οιανδήποτε των διατάξεων των 

παρόντων Κανονισμών ή παραλείπει να συμμορφωθή προς 

αυτήν, εκτός εάν άλλως προνοήται εν τοις παρούσι 

Κανονισμοίς, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται επί τη 

καταδίκη του εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν τους έξ μήνας ή 

εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τα πεντακόσια δώδεκα ευρώ∗, ή 

εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας. 

Ανακατάταξις. 33. Ανεξαρτήτως των προνοιών του Κανονισμού 4 το 

Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να προβαίνη εις ανακατάταξιν του 

κέντρου διά του υποβιβασμού του εις την αμέσως κατωτέραν 

τάξιν εφ’ όσον διαπιστωθή συνεχής παράβασις οιωνδήποτε 

προνοιών του Νόμου ή των παρόντων Κανονισμών. 

Διατάξεις 
Κανονισμών 
επιπρόσθετοι 
άλλων 
διατάξεων. 

34. Αι εφαρμοζόμεναι επί θέματος τινός διατάξεις των 

παρόντων Κανονισμών είναι επιπρόσθετοι των επί του αυτού 

θέματος εφαρμοζομένων διατάξεων οιουδήποτε εκάστοτε εν 

ισχύϊ νόμου, κανονισμού, θεσμού, κανόνος, διατάγματος ή 

άλλης νομοθετικής φύσεως διατάξεως ή των διατάξεων 

οιασδήποτε διοικητικής πράξεως.  

Οδηγίαι. 35.−(1) Ο Οργανισμός εκδίδει εγκυκλίους οδηγίας διά παν 

θέμα αφορών εις τα διά την έκδοσιν αδείας υποβλητέα 

στοιχεία και έγγραφα.  

                                            
∗ Κ.Δ.Π. 312/2007 – Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 9(1) του περί της Υιοθέτησης του Ευρώ 
Νόμου (Ν. 33(Ι)/2007, όπως τροποποιήθηκε). 
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      (2) Έκαστος διευθυντής ή επιχειρηματίας κέντρου 

υποχρεούται όπως βάσει εγκυκλίων οδηγιών του Οργανισμού 

υποβάλλη αυτώ παν στατιστικόν ή άλλο στοιχείον το οποίον 

αφορά την εις πελάτας κίνησιν του κέντρου. 

 
Χαλαρώσεις.   36. Διά σκοπούς κατατάξεως  το Διοικητικόν Συμβούλιον 

δύναται τη ητιολογημένη εισηγήσει της Επιτροπής, να εγκρίνη 

περιωρισμένης εκτάσεως χαλαρώσεις επί μέρους 

Κανονισμών, εφόσον τα υφιστάμενα κτίρια ή υφιστάμενα 

κέντρα υπερτερούν κατά τα λοιπά των καθοριζομένων υπό 

των παρόντων Κανονισμών ελαχίστων προϋποθέσεων διά 

κατάταξιν εις μίαν των υπό του άρθρου 5 του Νόμου 

προβλεπομένων τάξεων.  

 
Μεταβατικαί 
Διατάξεις. 

37.−(1) Πάσα δυνάμει των καταργουμένων Κανονισμών 

γενομένη κατάταξις των κατά την ημερομηνίαν της 

δημοσιεύσεως των παρόντων Κανονισμών εν τη επισήμω 

εφημερίδι της Δημοκρατίας λειτουργούντων ή υπό ανέγερσιν 

κέντρων ή των κέντρων, διά τα οποία έχει υποβληθή αίτησις 

προς κατάταξιν και των οποίων τα αρχιτεκτονικά σχέδια 

ενεκρίθησαν υπό της Επιτροπής, θεωρείται και έχει ισχύν ως 

κατάταξις της αυτής κατηγορίας δυνάμει των παρόντων 

Κανονισμών:  

 Νοείται ότι τα υφιστάμενα λειτουργούντα κέντρα κατά 

την έναρξιν ισχύος των παρόντων Κανονισμών, τα οποία δεν 

ικανοποιούν τας ελαχίστας προϋποθέσεις των παρόντων 

Κανονισμών δύνανται να καταταγώσιν εις την Γ’ τάξιν. 

Επίσημος 
Εφημερίς 
Παράρτημα 
Τρίτον Ι: 
Κ.Δ.Π. 203/80 
1.8.1980. 

     (2) Άπασαι αι υποχρεώσεις αι απορρέουσαι εκ των περί 

Τουριστικών Κέντρων Κανονισμών του 1980 παραμένουν εν 

ισχύϊ ως εάν οι εν λόγω Κανονισμοί δεν είχον καταργηθή, 

οιαδήποτε δε έρευνα εν σχέσει προς την διάπραξιν 

αδικήματος διαπραχθέντος κατά παράβασιν των διατάξεων 
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των εν λόγω Κανονισμών, θα δύναται να συνεχισθή και 

οιαδήποτε διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου, ποινική ή 

πολιτική, δεν θα επηρεασθή καθ’ οιονδήποτε τρόπον, ως εάν 

οι ως άνω Κανονισμοί δεν είχον καταργηθή.  

 
Κατάργησις 
των περί 
Τουριστικών 
Κέντρων 
Κανονισμών 
του 1980 και  
1981. 
Επίσημος 
Εφημερίς 
Παράρτημα 
Τρίτον: 
1.8.80 
23.1.81 

38. Οι περί Τουριστικών Κέντρων Κανονισμοί του 1980 και 

1981 καταργούνται. 
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ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ 

ΤΥΠΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 

(Κανονισμός 5) 
 

Αύξων Αριθμός…………………….. 

Αριθμός Αδείας…………………….. 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ 

 

Έχοντες υπ’ όψιν τας διατάξεις του περί Κέντρων Αναψυχής Νόμου του 1985 και 

τους δυνάμει τούτου εκδοθέντας Κανονισμούς, χορηγούμεν εις τ………………………. 

άδεια λειτουργίας διά το εν………………………………………………..και επί της 

οδού……………………………………………………………………… κείμενον κέντρον 

υπό την ονομασίαν…………………………………….. και κατατάσσομεν τούτο εις την 

κατηγορίαν/τας κατηγορίας……………………………τάξεως………………………….. 

 

Ώραι λειτουργίας Κέντρου από ………………………… μέχρι ………………………… 

 

Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου……………………………… 

(Τέλος καταβληθέν €*…………………………..). 

 

 

                                                                              

..…………………………………… 

             Γενικός Διευθυντής 

  Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού. 

 

 

Εν Λευκωσία τη…………………….. 

 

 
* Κ.Δ.Π. 312/2007 – Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 9(1) του περί της Υιοθέτησης του Ευρώ 
Νόμου (Ν. 33(Ι)/2007, όπως τροποποιήθηκε). 
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Ε.Ε.Παρ.ΙΙΙ(Ι) 

29.10.99 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

(Κανονισμός 6(1)) 
 

  1. Τα δικαιώματα γιά την έκδοση ή ανανέωση άδειας λειτουργίας 

οποιασδήποτε κατηγορίας Κέντρου είναι− 

(i)   €170* για την Α' τάξη 

(ii)  €85* για τη Β' τάξη. 

(iii) €51* για τη Γ' τάξη. 

 

 

  2. Για κάθε αντίγραφο άδειας λειτουργίας το δικαίωμα είναι €17*. 

 

 

  3. Για την έκδοση ή την ανανέωση άδειας λειτουργίας κέντρων 

τα οποία ευρίσκονται και λειτουργούν εντός αδειούχων 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων το δικαίωμα είναι €17*.- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Κ.Δ.Π. 312/2007 – Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 9(1) του περί της Υιοθέτησης του Ευρώ 
Νόμου (Ν. 33(Ι)/2007, όπως τροποποιήθηκε). 
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Παρατηρήσεις 
 

Οι πιο κάτω Παρατηρήσεις δεν αποτελούν μέρος του ενοποιημένου κειμένου 

των Κανονισμών. 

  1. Οι περί Κέντρων Αναψυχής (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005 (Κ.Δ.Π. 

588/2005) οι οποίοι δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, 

Παράρτημα ΙΙΙ(Ι), ημερ. 23.12.2005, περιλαμβάνουν την ακόλουθη διάταξη: 

«Έναρξη 
της ισχύος 
του παρόντος 
Νόμου. 
 

  3. Οι παρόντες Κανονισμοί αρχίζουν να ισχύουν από την 

1η Ιανουαρίου 2006.». 

 


