
Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2016 

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 12 και 13 

 

 

 

 

 

50(I)/2016. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται 

από τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του περί Κέντρων Αναψυχής 

(Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμου του 2016, εκδίδει τους ακόλουθους 

Κανονισμούς: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

1.   Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Κέντρων 

Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου και Τέλη) Κανονισμοί του 2021. 

  

Ερμηνεία. 2.-(1) Στους παρόντες Κανονισμούς: 

  

 «Νόμος» σημαίνει τον περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής 

Ήχου) Νόμο του 2016, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται. 

  

 (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι δεν απαντώνται στους παρόντες 

Κανονισμούς, έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς στο Νόμο. 

  

Αιτήσεις για άδεια 

άδεια εκπομπής 

ήχου και 

ανανέωση της. 

 

3. – (1) Ιδιοκτήτης κέντρου αναψυχής ο οποίος επιθυμεί να εξασφαλίσει 

άδεια εκπομπής ήχου, δυνάμει του  άρθρου 3 του Νόμου, υποβάλλει 

αίτηση στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με τον καθορισμένο τύπο.  

  

         (2) Η αίτηση υποβάλλεται δεόντως συμπληρωμένη με την 

καταβολή € 95 ευρώ.   

  

 

 

 

 

        (3) Η αίτηση εξετάζεται από την αρμόδια αρχή και σε περίπτωση 

έγκρισής της, ο αιτητής καταβάλλει το ποσό των €125 ευρώ για την 

έκδοση της σύμφωνα με τον καθορισμένο τύπο. 

  

         (4) Η άδεια εκπομπής ήχου ανανεώνεται ετησίως.  

  



 

 

        (5) Η αίτηση για την ανανέωση της άδειας εκπομπής ήχου, 

υποβάλλεται σύμφωνα με τον καθορισμένο τύπο και με την καταβολή 

τέλους εξέτασης €95 ευρώ, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την 

ημερομηνία λήξης ισχύος της υφιστάμενης άδειας. 

  

         (6) (α) Κατά την εξέταση της αίτησης για ανανέωση της άδειας 

εκπομπής ήχου η αρμόδια αρχή βεβαιώνεται ότι τα σχέδια ανάπτυξης ή 

άλλες τοπικές ιδιαιτερότητες βάσει των οποίων είχε αρχικά εκδοθεί η 

άδεια εκπομπής ήχου δεν έχουν διαφοροποιηθεί.   

  

  (β) Σε διαφορετική περίπτωση, η αρμόδια αρχή μεριμνά για την 

διαφοροποίηση των όρων της άδειας ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στα 

νέα δεδομένα. 

  

 

 

 (γ) Η ανανεωμένη άδεια εκπομπής ήχου εκδίδεται σύμφωνα με 

τον καθορισμένο τύπο  και με την καταβολή τέλους ανανέωσης €125 

ευρώ.  

  

  (7) Οι αναφερόμενες αιτήσεις στο παρόν άρθρο υποβάλλονται 

σύμφωνα με τον καθορισμένο τύπο ο οποίος εκδίδεται και αναρτάται 

στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών κατόπιν απόφασης του 

δυνάμει του άρθρου 12 του Νόμου.  

  

 


