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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ* 'Αρ. 1437 της 14ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1978 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Οίκων Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και Παρεμποδίσεως της 
Κυβείας (^Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 1978 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις 
την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 
52 τοΰ- Συντάγματος. 

'Αριθμός 19 του .1978 

.ΝΟΜΟΣ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΏΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟίιΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, 
ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕ.Ι.ΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΕΩΣ 

ΤΗ:Σ ΚΥΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟΝ (ΚΕΦ. 131 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 23 ΤΟΥ 1965) 
Ή ' Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 

V. ζΟ παρών. ιΝόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Οίκων Στοίχημα-; Σανοιττικός 
των,. Οίκων Κυβείας και Παρεμποδίσεως της Κυβείας (Τροποποιη- τίτλος., 
τικός) Νόμος του 1978'και-θα άναγινώσκηται όμου μετά του περί 
Οίκων Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και Παρεμποδίσεως της Κυβείας κεφ. ι.5ΐ. 
Νόμου (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός νόμος»). 23τοθΐ965. 

2. Τό. άρθρον 6Β του βασικού νόμου δια του παρόντος Kortap Τροποποιη
γεΐται καΐ αντικαθίσταται διά του ακολούθου: σιςτοϋόρ

θρου &Β 
«Mnxoavoct 6Β.—(1.) Π α ς δστις έχει υπό τόν Ι λ ε γ χ ο ν ή κατοχήν τοΟβασικοΰ 
TOxiyv(o>v. αύτοΰ οιανδήποτε, μηχανήν παιγν ίου ή 'επιτρέπει ή άνέ νόμου.· 

χεται δπως οιαδήποτε τοιαύτη μηχανή έγκατασταθή ή 
χρησιμοποιηθη εντός οιουδήποτε υποστατικού του οποίου 
'έχει τόν Μλεγχον ή τήν κατόχήν άλλως ή αυμφώνως προς 
τους »έν τω έδαφίω (2) αναφερομένους, δρους είναι ένοχος 
αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν >μή όπερβαίνουσαν 
τά δύο ετη ή εις πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς πεντακόσιας 
λίρας ή ε'ις άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας και τό έκδι
κάζον.τό αδίκημα δικαστήριον δύναται νά διάταξη τήν 
δήμευσιν της μηχανής έν σχέσει προς τήν οποίαν διε
πράχθη τό αδίκημα. 

(2) Οι έν τω έδαφίω (1) αναφερόμενοι δροι είναι— 
(α) δπως ληφθή ή σχετική άδεια του Έπαρχου της 

επαρχίας έν ή κείται ή .μηχανή παιγνίου. Ή τοι
αύτη άδεια εκδίδεται έπι τη καταβολή τέλους 
είκοσι λιρών, κατά τόν καθωρισμέναν τρόπον καΐ 
'έν τω καθωρισμένω τύπω ένθα αναγράφεται ό 
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αριθμός έγγραφης της μηχανής, Ισχύει 'μέχρι'τής <J 

31τ\ς Δεκεμβρίου του έτους της εκδόσεως της καΐ 
υπόκειται εις άνανέωσιν, χορηγείται δέ ύπό τοιού
τους δρους οίους ήθελε καθορίσει έν αυτή ό 
"Επαρχος προς τό δημόσιον συμφέρον, τά χρηστά Ί 

ήθη ή την δημοσίου/ τάξιν: 
Νοείται δτι ουδεμία τοιαύτη άδεια εκδίδεται 

ή άνανεουται έκτος έάν ό "Επαρχος ίκανοποιηθή 
δτι ό αίτητής είναι καλού* χαράκτη ρος και κατάλ
ληλον πρόσωπον δπως τύχη τής χορηγήσεως ή 
ανανεώσεως τοιαύτης αδείας καΐ δτι τά υπο
στατικά, λαμβανομένων ύπ· δψιν δλων τών συν
θηκών, είναι κατάλληλα : 

'Νοείται περαιτέρω δτι οιαδήποτε άδεια ή Ισχύς 
τής οποίας λήγει πρό τής 31ης Δεκεμβρίου, 1978, 
δύναται νά άνανεωθή μέχρι τής 31ης Δεκεμβρίου, 
1978, έπί τη καταβολή τέλους μιας λίρας καΐ 
εξακοσίων έβδομη κοντά πέντε μιλς δι!' έκαστο ν 
συμπεπληρωμένον μήνα ή μέρος αύτου* 

(.β.) δπως εις ουδέν πρόσωπον ηλικίας κάτω τών 
δεκαέξ ετών έπιτρέπηται νά είσέρχηται ε'ις 
ύποστοαικόν, ένθα ευρίσκονται έγκατέστη μέναι 
μηχαναι παιγνίου: 

Νοείται δτι ή τοιαύτη άπαγόρευσις δεν εφαρ
μόζεται οσάκις τό έν λόγω ύποστατικόν, κατόπιν 
εγκρίσεως χορηγούμενης ύπό του Έπαρχου τή Μ 
αΐτήσει κατόχου του τοιούτου ύποστοαικου, κρίνε
ται δτι δέν χρησιμοποιείται αποκλειστικώς διά την 
λειτουργίαν μηχανών παιγνίου' 

(γ) δπως τό ύπεύθυνον διά τό ύποστατικόν και τάς ■* 
,μηχανάς πρόσωπον είναι ηλικίας άνω τών εϊίκοσι
πέντε ετών και κάλου χαράκτη ρος' 

(δ) δπως έικάσιτη μηχανή παιγνίου λειίτουργή μόνον 
έν τή επαρχία έν τή όποια εξεδόθη ένσχέσει προς 
αυτήν άδεια* 

(ε) δπως έφ* εκάστης μηχανής παιγνίου χάράσσηται 
ό αριθμός εγγραφής της' 

 .',' ■ (στ) δπως εκάστη τσκχύτη μηχανή παιγνίου έγκοΦί
σταται ή χρησιμοποιήται ύφ' οιουδήποτε διά σκο
πούς ψυχαγωγίας μόνον και ούχι κέρδους ή χρη
ματικού ή άλλου ανταλλάγματος. 

(3) Πας δστις χειρίζεται ή θέτει είς λειτουργίαν ή με
τέχει συναθροίσεως προς τον σκοπόν χειρισμού* ή θέσεως 
εις λειτουργίαν οιασδήποτε 'μηχανής παιγνίου κατά τκχρά-
βασιν τών εδαφίων (1) καΙ (2) είναι Μνοχος άδικη μοαος 
και υπόκειται ε'ις τάς έν τω έδαφίω (1) προβλεπομένας 
ποινάς, καΙ τό έκδικάζον τό αδίκημα δικαστήριον δύναται 
νά διάταξη δπως δημευθή ή μηχανή έν σχέσει προς την ~« 
οποίαν διεπράχθη τό αδίκημα. 

(4). Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου 'μηχανή 
παιγνίου' σημαίνει μηχανήν καλούμενη ν ή κοινώς γνωστή ν 
ώς 'φλίππερ' ή οιανδήποτε άλλην μηχανήν ήτις αποσκοπεί "* 
είς τήν παροχή ν απλής ψυχαγωγίας είς τον χειριζόμενο ν 
ταύτην και ούχι κέρδους χρηματικού ή άλλου ανταλλάγμα
τος καΙ τό παίγνιον τής όποιας απαιτεί περαιτέρω ένέρ
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γειαν εκ μέρους του χειριζόμενου ταύτην ττλήν της θέσεως 
της μηχανής εις λειτουργία^ και ήτις παρέχει επαρκείς 
δυνατότητας ασκήσεως έπιδεξιότητος εκ μέρους τούτου, ή 
οιανδήποτε αλλην μηχανήν ήτις, ύφ* οιανδήποτε δνομα
σίαν αϋτη καλείται ή είναι γνωστή, είναι ουσιωδώς ή 
αύτη ή απλώς παραλλαγή της είρημένης μηχανής καΐ 
περιλαμβάνει οιονδήποτε εξάρτημα ή μέρος οιασδήποτε 
τοιαύτης μηχανής : 

Νοείται δτι ουδεμία μηχανή παιγνίου δύναται να έγκα
τασταθή ή χρησιμοποιηθή ύφ' οιουδήποτε δια σκοπούς 
ουχί ψυχαγωγίο:ς άλλα κέρδους ή χρηματικού ή άλλου 
'ανταλλάγματος, εν τοιαύτη δε περιπτώσει ό παραβάτης 
εΐναι ένοχος αδικήματος καΐ υπόκειται εις τάς ύπό του 
εδαφίου (1) προβλεπομένας ποινάς.», 


