
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ Άρ. 409 της 20ής ΜΑΙΟΥ 1965 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Οίκων Στοιχημάτων, Ο ϊκων Κυβείας και Παρεμποδίσεως της Κυ

βείας Τροποποιητικός Νόμος του 1965, το κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδί
δεται δια δημοσιεύσεως ε'ις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρα
τ ίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος . 

'Αριθμός 23 του 1965 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, 
ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ Π Α Ρ Ε Μ Π Ο Δ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΗΣ 

Κ Υ Β Ε Ι Α Σ ΝΟΜΟΝ (ΚΕΦ. 151) 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Οϊκων Στοιχημάτων, Συν0π·πκός 
Οίκων Κυβείας και Παρεμποδίσεως της Κυβείας Τροποποιητικός τίτλος. 
Νόμος τοΰ 1965 και θά άναγινώσκηται όμοΰ μετά τοΰ περί Οίκων 
Στοιχημάτων, Οϊκων Κυβείας και Παρεμποδίσεως της Κυβείας 
Νόμου (έν τοΐς εφεξής αναφερομένου «ό βασικός Νόμος»). Κεφ. 151. 

2 . Ό βασικός Νόμος τροποποιείται δια τής έν αύτω προσθήκης Τροποποίηση 
ευθύς μετά το άρθρον 6 των ακολούθων άρθρων : τοϋ βασικού 

/  Λ ,ι^ 11 c» Νόμου δια 
«ΜηχαναΙ 6 Α .  ( 1 ) Π α ς Ο Ο τ ί ς  της προσθήκης 
Πα̂ νΤου ( α ) οπουδήποτε χειρίζεται ή θέτει ε'ις λειτουργίαν νέων άρθρων, 

οιανδήποτε μηχανήν τυχηροΰ παιγνίου ή μετέχει 
συναθροίσεως προς τον σκοπόν χειρισμού ή θέσε

ως έν λειτουργία ο'ιασδήποτε τοιαύτης μηχανής' 
(β) έχει ύπό τόν έ'λεγχον ή κατοχήν αύτοΰ οιανδή

ποτε τοιαύτην μηχανήν' 
( γ ) εισάγει ή κατασκευάζει οιανδήποτε τοιαύτην 

μηχανήν, 
είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν μη 
ύπερβαίνουσαν τά δύο έτη ή εις πρόστιμον μη υπερβαίνον 
τάς διακοσίας λίρας ή ε'ις άμφοτέρας τάς ποινάς και το 
έκδικάζον τήν ύπόθεσιν δικαστήριον δύναται νά διάταξη 
τήν δήμευσιν τής μηχανής έν σχέσει προς τήν Οποίαν διε

πράχθη το αδίκημα. 

(385) 
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(2) Δια τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου «μηχανή 
τυχηροΰ παιγνίου» σημαίνει οιανδήποτε μηχανήν παιγνίου 
το όποιον δεν απαιτεί ένέργειαν ύφ' οιουδήποτε παίκτου 
πλην της απαιτουμένης προς θέσιν της μηχανής είς λει
τουργίαν ή του χειρισμού αυτής και άνευ βλάβης της γενι
κότητος του όρισμοΰ και προς αποφυγήν οιασδήποτε αμφι
βολίας, έν προκειμένω δηλούται δτι περιλαμβάνει— 

(α) μηχανήν προμηθείας αντικειμένων ευρισκομένων 
εντός αυτής έάν ή απλή ένθεσις εντός αυτής σχετι
κού νομίσματος ή αντικειμένου έχοντος παρομοίαν 
έμφάνισιν και σχήμα δεν εξασφαλίζει αυτομάτως 
είς τον χειριζόμενον ταύτην τήν προμήθειαν αντικει
μένων Ισοδυνάμου χρηματικής αξίας' 

(β) μηχανήν κοινώς γνωστήν ή καλουμένην «μπίνκο— 
bingo» ανεξαρτήτως οιασδήποτε προσαρμογής ή 
προσθήκης είς αυτήν άποσκοπούσης είς έξομοίωσιν 
προς μηχανήν «φλίππερ—flipper»' 

(γ) μηχανήν κοινώς γνωστήν ή καλουμένην «γερανός— 
crane»' 

(δ) οιανδήποτε άλλην μηχανήν τυχηρου παιγνίου ήτις 
κατά τήν κρίσιν του έκδικάζοντος το αδίκημα δικα
στηρίου είναι παραλλαγή οιασδήποτε τοιαύτης μη
χανής' 

(ε) οιονδήποτε εξάρτημα οιασδήποτε τοιαύτης μη
χανής. 

Μηχαναί 6Β.—(1) Πάς δστις— 
Ποαγνιων. ^ g ^ £ l UTro τ5ν ελεγχον ή κατοχή ν αύτοΰ οιανδή

ποτε μηχανήν παιγνίου ή επιτρέπει δπως οιαδή
ποτε τοιαύτη μηχανή έγκατασταθή ή χρησιμοποι
ηθή έπί οιουδήποτε υποστατικού του όποιου έχει 
τον ελεγχον ή τήν κατοχήν άλλως ή συμφώνως 
προς τους έν τω έδαφίω (2) αναφερομένους 
δρους' 

(β) εισάγει ή κατασκευάζει οιανδήποτε τοιαύτην μη
χανήν, 

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται είς φυλάκισιν μή 
ύπερβαίνουσαν τά δύο ετη ή εις πρόστιμον μή υπερβαίνον 
τάς διακοσίας λίρας ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς, και το 
έκδικάζον τό αδίκημα δικαστήριον δύναται να διάταξη 
τήν δήμευσιν τής μηχανής έν σχέσει προς τήν οποίαν διε
πράχθη τό αδίκημα. 

(2) Οι έν τω προηγουμένω έδαφίω αναφερόμενοι δροι 
εΐναι— 

(α) ή έ'κδοσις άδειας δι' έκάστην μηχανήν ύπό του 
Έπαρχου τής επαρχίας έν ή κείται τό ύποστατι
κόν. Ή τοιαύτη άδεια εκδίδεται κατά τόν καθω
ρισμένον τρόπον και έπί του καθορισμένου τύπου 
έπί τη πληρωμή τέλους είκοσι λιρών, είναι ενιαυ
σίας διαρκείας και υπόκειται είς άνανέωσιν, χο
ρηγείται δέ ύπό τοιούτους δρους οίους ήθελεν έν 
τη αδεία προβλέψει ό "Επαρχος προς τό δημόσιον 
συμφέρον, τά χρηστά ήθη ή τήν δημοσίαν τάξιν : 

Νοείται δτι ουδεμία τοιαύτη άδεια εκδίδεται ή 
άνανεουται έκτος έάν ό "Επαρχος ίκανοποιηθή 
δτι ό αίτητής είναι καλού χαρακτήρος και κατάλ
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Ουδεμία 
ποινική 
δίωζις είς 
ώρισμένας 
περιπτώσεις. 

'Εξουσία 
εις τό Δικά
στήριον όπως 
άκυρώνρ 
αδείας είς 
ώρισμένας 
περιπτώσεκ 

\ηλο \ πρόσωπο\ δπως τύχη της χορηγήσεως ή 
ανανεώσεως τοιαύτης αδείας και δτι τά υποστα
τικά, λαμβανομένων ύπ' όψιν δλων των συνθηκών, 
είναι κατάλληλα ' 

(β) Είς ούδένα κάτω τών δεκαοκτώ ετών θα έπιτρα
πή δπως θέση είς λειτουργίαν ή χειρισθή την μη
χ α ν ή ν 

( γ ) Ουχί πλέον τών δύο τοιούτων μηχανών θα είναι 
εγκατεστημένοι ή θα είναι προσιταί έν οίωδήποτε 
ύποστατικώ. 

(3) Πάς δστις χειρίζεται ή θέτει είς λειτουργίαν η' μετέ
χει συναθροίσεως προς τον σκοπόν χειρισμού ή θέσεως 
είς λειτουργίαν οιασδήποτε μηχανής παιγνίου κατά παρά
βασιν τών εδαφίων (1) και (2) εΐναι ένοχος αδικήματος 
και υπόκειται είς τ α ς . έ ν τω έδαφίω (1) προβλεπομένας 
ποινάς, και τό έκδικάζον τό αδίκημα δικαστήριον δύναται 
νά διάταξη δπως δημευθή ή μηχανή έν σχέσει προς τήν 
οποίαν διεπράχθη τό αδίκημα. 

(4) Δια τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «μηχανή 
παιγνίου» σημαίνει μηχανήν κοινώς γνωστήν ή καλουμέ
νην «φλίππερ—flipper» ήτις αποσκοπεί είς τήν παροχήν 
απλής ψ υ χ α γ ω γ ί α ς είς τόν χειριζόμενον ταύτην και ουχί 
χρηματικού ή άλλου ανταλλάγματος και τό παίγνιον τής 
οποίας απαιτε ί περαιτέρω ένέργειαν έκ μέρους του χειρι
ζόμενου ταύτην πλην τής θέσεως τής μηχανής είς λειτουρ
γ ίαν και ήτις παρέχει επαρκείς δυνατότητας ασκήσεως 
έπιδεξιότητος έκ μέρους τούτου, ή οιανδήποτε άλλην μη
χανήν ήτις κηρύσσεται διά δ ιατάγματος του Υπουργ ικού 
Συμβουλίου δημοσιευομένου είς τήν έπίσημον εφημερίδα 
τής Δημοκρατίας ως μηχανή παιγνίου διά τους σκοπούς 
του παρόντος άρθρου, και περαιτέρω περιλαμβάνει οιον
δήποτε εξάρτημα τοιαύτης μηχανής : 

Νοείται δτι ουδεμία μηχανή παιγνίου δύναται νά έγκα
τασταθή ή χρησιμοποιηθή ύφ' οιουδήποτε διά σκοπούς 
ουχί ψ υ χ α γ ω γ ί α ς α λ λ ά κέρδους ή χρηματικού ή άλλου 
ανταλλάγματος , έν τοιαύτη δέ περιπτώσει ό παραβάτης 
εΐναι ένοχος αδικήματος δυνάμει τοΰ άρθρου 6Β (1) . 

6Γ. 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων τών άρθρων 6Α ή 6Β 
ουδεμία ποινική δίωξις θά άχθη, διά περίοδον ενός και 
ήμίσεος έτους άπό τής 1ης Μαΐου 1965( διά παράβασιν τών 
είρημένων άρθρων έν σχέσει προς οιανδήποτε μηχανήν τυ
χηροΰ παιγνίου ή μηχανήν παιγνίου τήν οποίαν ό κάτοχος 
ταύτης αποδεικνύει δτι κατέχει είς μέρος μή προσιτόν είς 
τό δημόσιον αποκλειστικώς διά σκοπούς ε ξ α γ ω γ ή ς ή 
άλλης νομίμου διαθέσεως ταύτης. 

6Δ. Οιαδήποτε άδεια χορηγηθείσα έπί τη βάσει του εδα
φίου (2) (α) του άρθρου 6Β δύναται νά άκυρωθή υπό του 
δικαστηρίου του εκδικάζοντας οιονδήποτε αδίκημα έπί τη 
βάσει του παρόντος Νόμου έπί τή καταδίκη δι' οιονδήποτε 
τοιούτο αδίκημα.». 

3 . Ό σ ά κ ι ς είς τά άρθρα 7, 8, 9 και l i t τοΰ βασικού Νόμου γίνεται Επακόλουθος 
μνεία τοΰ άρθρου 6 ή του άρθρου 5 ή 6 του βασικού Νόμου, ως θά τροποποίηση 
ήτο ή περίπτωσις, ή τοιαύτη μνεία περιλαμβάνει επίσης μνείαν και τ ο 0 6 α σ ι κ ο ° 
τοΰ άρθρου 6Α ή 6Β. Νόμου. 
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κανονισμοί. 4 . Το Ύπουργικόν Συμβούλιον εκδίδει Κανονισμούς δημοσιευόμε
νους εϊς την έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας οΐτινες δύνανται 
νά προνοώσι περί απάντων ή τίνων των ακολούθων θεμάτων : 

(α) περί τοΰ καθορισμού παντός θέματος δπερ δυνάμει του 
άρθρου 6Β χρήζει καθορισμού" 

(β) περί του κανονισμού της εκδόσεως άδειων έπί τη βάσει τοΰ 
άρθρου 6Β' 

( γ ) . περί έγγραφης μηχανών παιγνίων και περί κανονισμού της 
τοιαύτης έγγραφης' 

(δ) γενικώς περί της καλυτέρας εφαρμογής τοΰ άρθρου 6Β. 

Ό περί Ειδικεύσεως Συμπληρωματικής Πιστώσεως Νόμος (Άρ. 5) τοΰ 
1965, τό κείμενον τοΰ όποιου ακολουθεί, εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την 
έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ 
Συντάγματος. 

ΠροοΙμιον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

"Εγκρισις 
πληρωμής 
έκτοΟ 
Λογαριασμού 
Παγίου 
Ταμείου 
ποσοΟ 
£8,000 
οιάτην 
χρήσιν τοΟ 
£τους τοΰ 
λήγοντος 
την 31 ην 
Δεκεμβρίου 
1965. 
ΕΐδΙκευσις 
τών δαπάνη
θησομένων 
ποσών. 

'Αριθμός 24 τοΰ 1965 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ Ε Ι Δ Ι Κ Ε Υ Σ Ε Ω Σ Π Ι Σ Τ Ω Σ Ε Ω Σ ΠΟΣΟΥ ΜΗ 
ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΟΣ Τ Α Σ ΟΚΤΩ' Χ Ι Λ Ι Ά Δ Α ς Λ Ί Ρ Α ς Δ Ι Α 
ΤΗΝ Χ Ρ Η Σ Ι Ν ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΛΗΓΟΝΤΟΣ ΤΗΝ 
ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑ 
ΕΝΝΕΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ. 

ΕΠΕΙΔΗ καθίσταται αναγκαία ή πρόβλεψις διά τάς εκ τών δαπανών τής 
Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας διά τό έτος τό λήγον την 31ην Δεκεμ
βρίου 1965, δι" ας δεν έχει ήδη γίνει πρόβλεψις διά νόμου ή δεν θα γίνη 
μετά ταΰτα τοιαύτη ύφ' οιουδήποτε νόμου. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

Ι. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Ειδικεύσεως 
Συμπληρωματικής Πιστώσεως Νόμος (*Αρ. 5) τοΰ 1965. 

2. "Επιπροσθέτως τών ποσών ατινα έψηφίσθησαν ήδη νομίμως ώς 
είδικευθεΤσαι πιστώσεις διά τήν χρήσιν τής Δημοκρατίας, ή ατινα μετά 
ταΰτα δυνατόν νά ψηφισθώσι νομίμως ύς τοιαΰται διά τήν αυτήν χρήσιν, 
εγκρίνεται δπως πληρωθή έκ τοΰ Λογαριασμού Παγίου Ταμείου τής Δημο
κρατίας καΐ χρησιμοποιηθή διά τήν χρήσιν του έτους τοΟ λήγοντος 
τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 1965, ποσόν μή υπερβαίνον τάς 
οκτώ χιλιάδας λίρας προς κάλυψιν τών δαπανών τής Κυβερνήσεως 
τής Δημοκρατίας διά τήν περίοδον ταύτη ν. 

3. Τό υπό τοΰ άρθρου 2 χορηγού μενον ποσόν χορηγείται ώς είδι
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους αναφε
ρομένους εις τό εν τω Πίνακι κεφάλαιον και άρθρον καΐ ποσόν μή 
υπερβαίνον τό είς τό κεφάλαιον και άρθρον τοϋτο άναφερόμενον ποσόν 
δύναται νά χρησιμοποιηθή και δαπανηθή διά τάς εν τω κεφαλαίω και 
άρθρω τούτω αναφερόμενος και ειδικώς καθοριζόμενος υπηρεσίας 
καΐ σκοπούς. 


