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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 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1999 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
Συνοπτικός 1. ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής (Τροπο
Τ29 του 1985 ποιητικός) Νόμος του 1999 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Κέντρων 
214 του 1991. 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 βασικού (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο εδάφιο: 
νομου· «(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 π ο υ 
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 Μα ΐου μέχρι τις 30 Σεπτεμ

βρίου

(i) 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 ανοικτά από τις 7.00 το πρωί κάθε ημέρας 
μέχρι τις 3.30 το πρωί της αμέσως επόμενης 
ημέρας· και 

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

(ίϊ) 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· 

 την Παρασκευή και το Σάββατο μπορούν να παρα

μένουν ανοικτά από τις 8.00 το βράδυ κάθε ημέρας 
μέχρι τις 3.30 το πρωί της αμέσως επόμενης 
ημέρας· και 

 την Κυριακή μπορούν να παραμένουν ανοικτά από 
τις 8.00 το βράδυ κάθε ημέρας μέχρι τις 2.30 το 
πρωί της αμέσως επόμενης ημέρας· 


