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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΝΟΜΟ
------------------------

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής

τίτλος.

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2007 και θα διαβάζεται μαζί με τους

29 του 1985 περί Κέντρων Αναψυχής Νόμους του 1985 μέχρι 2005 (που στο
214 του 1991 εξής θα αναφέρονται ως “ο βασικός νόμος”) και ο βασικός νόμος και
104(I) του 1999 ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Κέντρων Αναψυχής
90(Ι) του 2000 Νόμοι του 1985 μέχρι 2007.
151(Ι) του 2005.
Τροποποίηση

2.

Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 7

προσθήκη στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού, των ακόλουθων νέων

του βασικού

παραγράφων:

νόμου.
«(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.

(ε)

που ο επιχειρηματίας έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε
από τα αδικήματα που προβλέπονται στο εδάφιο (3) του
άρθρου 16.».

Τροποποίηση

3. Το εδάφιο (3) του άρθρου 16 του βασικού νόμου τροποποιείται

του άρθρου 16

ως ακολούθως:

του βασικού
νόμου.
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(α)

Με την προσθήκη στην παράγραφο (γ) αυτού,
αμέσως

μετά

τη

λέξη

«κέκτηται»

(πρώτη

γραμμή), των λέξεων «τριετή τουλάχιστο». και
(β)

με την προσθήκη στο τέλος του της ακόλουθης
νέας παραγράφου:
«(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:
Νοείται περαιτέρω ότι, ανεξάρτητα από

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

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

Κεφ. 154.

Ποινικού Κώδικα, ή για οποιοδήποτε
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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
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

αδίκημα, κατά παράβαση των
άρθρων 144 μέχρι 177 του Ποινικού
Κώδικα.
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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
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αδικήματα:
(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
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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

29 του 1977

παράβαση του περί

67 του 1983

Ναρκωτικών Φαρμάκων και

20(Ι) του 1992

Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου.

5(Ι) του 2000
41(Ι) του 2001
91(Ι) του 2003
146(Ι) του 2005.

(ιι)

οποιοδήποτε αδίκημα, κατά

119(Ι) του 2000

παράβαση του περί Βίας στην

212(Ι) του 2004.

Οικογένεια (Πρόληψη και
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Προστασία Θυμάτων) Νόμου,

3(Ι) του 2000.

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).».

Τροποποίηση

4. Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 18 του βασικού

του άρθρου 18

νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του κόμματος στο τέλος

του βασικού

της με άνω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης

νόμου.

παραγράφου:

«(δ)

λειτουργεί κέντρο χωρίς να τελεί υπό τη διεύθυνση του
διευθυντή κατά παράβαση του άρθρου 16,».

Τροποποίηση

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το

του βασικού

άρθρο 19 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου:
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νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου.
«Είσοδος σε
κέντρο.

19Α.-(1)

Η

προσώπου
απαγορεύεται,

είσοδος
για
εκτός

σε

κέντρο

σκοπούς
αν

οποιουδήποτε
διασκέδασης

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.
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(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.».

ΛΣΜ/ΟΠ/ΜV/ΓΧ
23.02.080.2002

