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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Οίκων Στοιχημάτων,

τίτλος.

Οίκων Κυβείας και Παρεμποδίσεως της Κυβείας (Τροποποιητικός)

Κεφ 151.

Νόμος του 2006 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Οίκων

23 του 1965

Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και Παρεμποδίσεως της Κυβείας

19 του 1978

Νόμους (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος»).

53(Ι) του 1995
32(Ι) του 1996
15(Ι) του 1998.
Τροποποίηση

2.

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος του

του βασικού

της ακόλουθης ειδικής διάταξης:

νόμου με την
προσθήκη ειδικής
διάταξης.
«Ειδική διάταξη

18. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού

αναφορικά με

νόμου ή των κανονισμών που εκδίδονται με

τους όρους

βάση αυτόν, οι όροι χορήγησης άδειας για

άδειας μηχανής

μηχανή “καζαντιού”, που καθορίζονται στον

“καζαντιού”.

Κανονισμό 13 των περί Μηχανών Παιγνίου
(Εγγραφή και Έκδοση Αδειών) Κανονισμών του

Επίσημη

1966 και 1995, αντικαθίστανται από τους

Εφημερίδα,

ακόλουθους όρους:

Παράρτημα
Τρίτο:
10.3.1966.
Επίσημη
Εφημερίδα,

(α)

Η ανώτερη αξία του αναμενόμενου
κέρδους/δώρου δεν πρέπει να ξεπερνά
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Παράρτημα

τις Λ.Κ. 30.

Τρίτο (Ι):
29.12.1995.
(β)

Το ανώτερο αντίτιμο για συμμετοχή στο
παιγνίδι δεν πρέπει να ξεπερνά τις
Λ.Κ. 5 για κάθε κάρτα.

(γ)

Η αξία του κάθε δώρου πρέπει να
αναγράφεται ευκρινώς σε αυτό.

(δ)

Η αξία του αντιτίμου συμμετοχής στο
παιγνίδι πρέπει να αναγράφεται
ευκρινώς για κάθε κατηγορία δώρων.

(ε)

Άδεια για “καζαντί” παραχωρείται σε
άτομα αυτοτελώς ασφαλισμένα στο
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων με
επάγγελμα αυτό του ιδιοκτήτη
“καζαντιού”.

(στ)

Η άδεια που εκδίδεται είναι παγκύπριας
ισχύος.

(ζ)

Το “καζαντί” πρέπει να λειτουργεί σε
ανοικτούς χώρους.

(η)

Το ωράριο λειτουργίας είναι από τις 9.00
π.μ. μέχρι τις 3.30 π.μ.

(θ)

Το “καζαντί” πρέπει να είναι το γνωστό
παραδοσιακό παιγνίδι και όχι
οποιοδήποτε ηλεκτρονικό παιγνίδι.
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(ι)

Άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών δεν
επιτρέπεται να παίζουν “καζαντί”, εκτός
αν συνοδεύονται από τους γονείς τους.

(ια)

Η ετήσια άδεια για “καζαντί” καθορίζεται
στις Λ.Κ. 120.

(ιβ)

Η άδεια είναι προσωπική και δε
μεταβιβάζεται.

(ιγ)

Μόνο μια άδεια εκδίδεται σε κάθε άτομο.

(ιδ)

Τα δώρα που διατίθενται για το παιγνίδι
πρέπει απαραίτητα να είναι
τοποθετημένα πάνω στην παραδοσιακή
κατασκευή του παιγνιδιού “καζαντί”.».

Τροποποίηση

3.

του βασικού

Πίνακα Α αυτού, από τον ακόλουθο νέο Πίνακα:

νόμου με την
αντικατάσταση
του Πίνακα Α.

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του
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«ΠΙΝΑΚΑΣ Α
(Άρθρα 6Α και 18)

Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ
ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ “ΚΑΖΑΝΤΙ”
1.

ΟΝΟΜΑ: …………………………………………………………………………………..

2.

ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:……………………………………………………………………….

3.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:…………………………………………..………………………………....
……………………………………………. ΤΗΛ.: ………..………………………..…...

4.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΔΕΙΑΣ: Λ.Κ. 120

5.

ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ:
(α) Η ανώτατη αξία του αναμενόμενου κέρδους/δώρου δεν πρέπει να ξεπερνά τις
Λ.Κ. 30.
(β) Το ανώτατο αντίτιμο για συμμετοχή στο παιχνίδι δεν πρέπει να ξεπερνά τις
Λ.Κ. 5 για κάθε κάρτα.
(γ)

Η αξία κάθε δώρου πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς σε αυτό.

(δ)

Η αξία του αντίτιμου συμμετοχής στο παιχνίδι πρέπει να αναγράφεται
ευκρινώς για κάθε κατηγορία δώρου.

(ε)
(στ)

Το “καζαντί” πρέπει να λειτουργεί σε ανοικτούς χώρους.
Το ωράριο λειτουργίας είναι από τις 09.00 π.μ. μέχρι τις 3.30 π.μ. της
επόμενης μέρας.

(ζ)

Το “καζαντί” πρέπει να είναι το γνωστό παραδοσιακό παιχνίδι και όχι
οποιοδήποτε ηλεκτρονικό παιχνίδι.

(η) Άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών δεν επιτρέπεται να παίζουν “καζαντί”, εκτός
αν συνοδεύονται από τους γονείς τους.
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(θ)

Τα δώρα που διατίθενται για το παιχνίδι πρέπει απαραίτητα να είναι
τοποθετημένα πάνω στην παραδοσιακή κατασκευή του παιχνιδιού “καζαντί”.

(ι)

Η άδεια πρέπει να επικολληθεί σε περίοπτη θέση πάνω στο παιγνίδι
“καζαντί”.

Ημερομηνία έκδοσης

Έπαρχος

……………………….

……………………………».
(Σφραγίδα)

Αρ. Φακ.: 23.02.013.2006

ΛΣΜ/ΜΑΧ/23.02.013.2006
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