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ΠΑΡΟΡΑΜΑ 
Αναφορικά με τον περί Κέντρων Αναψυχής (Τροποποιητικό) Νόμο του 1999 (Ν. 104(Ι)/99) 

που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Παράρτημα Πρώτο, 
Μέρος Ι, με αριθμό 3339 και ημερομηνία 23 Ιουλίου 1999, λόγω τυπογραφικού λάθους 
δεν έχουν περιληφθεί στη δημοσίευση όλες οι πρόνοιες του Νόμου και ως εκ τούτου το 
κείμενο του Νόμου που έχει δημοσιευθεί στην αναφερόμενη έκδοση της Επίσημης 
Εφημερίδας της Δημοκρατίας διαγράφεται, και επαναδημοσιεύεται ο σχετικός Νόμος 
συμπληρωμένος. r 

Ο περί Κέντρων Αναψυχής (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημο

σίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 
52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 104(1) του 1999 
Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1999 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
Συνοπτικός ι . ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής (Τροπο-
Τ29του 1985 ποιητικός) Νόμος του 1999 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Κέντρων 
2ΐ4 του ΐ99ΐ. Αναψυχής Νόμους του 1985 και 1991 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο 

βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται 
μαζί ως οι περί Κέντρων Αναψυχής Νόμοι του 1985 μέχρι 1999. 

Τροποποίηση 2. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
του άρθρου 19 e 

του βασικού (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο εδάφιο: 
νόμου· «(1) Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του παρό

ντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών που 
αφορούν τις ώρες λειτουργίας των κέντρων και τηρουμένων των 
διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών που 
αφορούν τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων, από την έναρξη 
της ισχύος του παρόντος Νόμου καθορίζονται οι ακόλουθες ώρες 
λειτουργίας των κέντρων: 
(α) Κατά την περίοδο από την 1η Μαΐου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου

(ΐ) εστιατόρια, ταβέρνες, μπυραρίες, μπαρ, καφετέριες, 
πιτσαρίες και σνακ μπαρ, με μουσική ή χωρίς μουσική

 από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη μπορούν να 
παραμένουν ανοιχτά από τις 7.00 το πρωί κάθε 
ημέρας μέχρι τις 2.30 το πρωί της αμέσως 
επόμενης ημέρας· 

 την Παρασκευή και το Σάββατο μπορούν να παρα
μένουν ανοιχτά από τις 7.00 το πρωί κάθε ημέρας 
μέχρι τις 3.30 το πρωί της αμέσως επόμενης 
ημέρας· και 

 την Κυριακή μπορούν να παραμένουν ανοιχτά από 
τις 7.00 το πρωί κάθε ημέρας μέχρι τις 2.30 το 
πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας· 

(ii) μουσικοχορευτικά, δισκοθήκες και καμπαρέ

 από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη μπορούν να 
παραμένουν ανοιχτά από τις 8.00 το βράδυ κάθε 
ημέρας μέχρι τις 2.30 το πρωί της αμέσως 
επόμενης ημέρας· 


