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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΩΝ
ΚΥΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ 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 Παρεμπόδισης της Κυβείας (Τροποποιητικός)

Κεφ. 151.
23 του 1965
19 του 1978
53(Ι) του 1995

Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Οίκων
Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και Παρεμπόδισης της Κυβείας Νόμο
(που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

32(Ι) του 1996
15(Ι) του 1998
72(Ι) του 2006.

Τροποποίηση

2.

του άρθρου 2

σ’ αυτό, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων

του βασικού
νόμου.

Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη

όρων και των ορισμών τους:

«“παιγνιομηχάνημα

περιορισμένου

οφέλους

(slot

machine)”

σημαίνει οποιαδήποτε μηχανική, ηλεκτρονική ή άλλη συσκευή,
επινόηση ή μηχάνημα, το οποίο είτε με την εισδοχή νομίσματος,
χαρτονομίσματος, φίσιας (token) ή παρόμοιου αντικειμένου, είτε
με οποιαδήποτε άλλη μορφή πληρωμής, παρέχει τη δυνατότητα
στο χρήστη να το θέσει σε λειτουργία ή να παίξει τυχερό παιχνίδι,
με

αποτέλεσμα

τη

δυνατότητα

απόδοσης

μετρητών

ή

αντικειμένων αξίας ή βραβείων ή μονάδων πίστωσης ή φίσιων
(token) ή οτιδήποτε άλλου στο οποίο αποδίδεται οικονομική αξία,
ανεξαρτήτως αν η απόδοση των πιο πάνω γίνεται αυτόματα από
τη συσκευή, την επινόηση ή το μηχάνημα ή με οποιοδήποτε άλλο
τρόπο και περιλαμβάνει τις ακόλουθες μηχανές:
(α) Μηχανές τύπου πόκερ ή άλλου παρόμοιου παιγνιδιού με
τραπουλόχαρτα ή άλλες παραλλαγές ή παραστάσεις·
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(β) μηχανές ιπποδρομιών ή μηχανές με αγώνες δρόμου ή
ταχύτητας, όπως σκύλων, αυτοκινήτων ή άλλων·
(γ) μηχανές που είναι γνωστές ως “μηχανές με φρουτάκια” ή με
παρόμοιες ή άλλες παραστάσεις ή σχήματα ή αριθμούς ή
γράμματα ή χρώματα·
(δ) μηχανές “μπίγκο (bingo)”, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε
προσαρμογή ή προσθήκη που τείνει να τις εξομοιώσει με
άλλο τύπο μηχανής·
(ε) μηχανές που έχουν τη δυνατότητα μηδενισμού οποιουδήποτε
αποτελέσματος ή ένδειξης και μεταφοράς των πληροφοριών
αυτών σε μνήμη, είτε από το χειριστή είτε από οποιοδήποτε
άλλο πρόσωπο·
(στ) οποιαδήποτε άλλη μηχανή τυχερού παιχνιδιού η οποία, κατά
την κρίση της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, εμπίπτει στην
έννοια του όρου παιγνιομηχάνημα περιορισμένου οφέλους·
και
(ζ) οποιοδήποτε
υπολογιστή

εξάρτημα
το

οποίο

ή

προσάρτημα

μπορεί

να

ηλεκτρονικού

εφαρμοστεί

και

να

λειτουργήσει μέσω συσκευής οθόνης ως παιγνιομηχάνημα
περιορισμένου οφέλους·
“τυχερά παιχνίδια καζίνο” σημαίνει οποιαδήποτε τυχερά παιχνίδια
ή παιγνίδια μεικτά τύχης και δεξιότητας τα οποία παρέχονται με
παιγνιομηχανήματα περιορισμένου οφέλους ή με απευθείας
σύνδεση (on line) μέσω τερματικών μηχανών διασυνδεδεμένων
με κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικών
υπολογιστών και μέσω τηλεπικοινωνιών, πόκερ, black jack, άλλο
παρόμοιο παιχνίδι με τραπουλόχαρτα, τσιόλο, ζάρι, ρουλέτα,
τροχό της τύχης ή οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι που παίζεται σε
καζίνο.».
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Τροποποίηση

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά

του βασικού

το άρθρο 3 αυτού, του ακόλουθου του νέου άρθρου 3Α:

νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου 3Α.

«Διάταγμα

3Α.-(1) Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων ή αστυνομικός

απαγόρευσης

κατ’ εντολή του Αρχηγού της Αστυνομίας, δύναται να

διενέργειας
τυχερών

υποβάλει ενώπιον του Δικαστηρίου μονομερή (ex

παιγνιδιών

parte) αίτηση, σε οποιοδήποτε στάδιο μετά την

καζίνο ή

καταχώριση κατηγορητηρίου, δυνάμει των διατάξεων

παροχής

των άρθρων 6Β, 6Δ και 6Ε του παρόντος Νόμου, και

υπηρεσιών

το

τυχερών
παιγνιδιών

Δικαστήριο

δύναται

να

εκδώσει

διάταγμα

απαγόρευσης διενέργειας τυχερών παιχνιδιών καζίνο

καζίνο ή

ή παροχής υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών καζίνο ή

κατοχής και

κατοχής

λειτουργίας

περιορισμένου οφέλους ή/και διάταγμα αναστολής της

παιγνιομηχα-

λειτουργίας οποιουδήποτε υποστατικού ή τόπου που

νήματος
περιορισμένου
οφέλους ή
αναστολής
λειτουργίας
υποστατικού.

συνδέεται

και

με

λειτουργίας

το

παιγνιομηχανήματος

εκδικαζόμενο

αδίκημα,

αφού

ικανοποιηθεί ότι (α) το

κατηγορητήριο

περιέχει

αναφορά

σε

αδικήματα του παρόντος Νόμου· και
(β) υπάρχει εκ πρώτης όψεως μαρτυρία που να
συνδέει συγκεκριμένο πρόσωπο ή υποστατικό ή
τόπο με το εκδικαζόμενο αδίκημα.
(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε
Νόμου ή Κανονισμών ή πρακτικής για την έκδοση των
αναφερόμενων στο εδάφιο (1) διαταγμάτων, δεν
απαιτείται στα πλαίσια του παρόντος Νόμου, να
συντρέχει

οποιαδήποτε

επείγουσα περίσταση.

άλλη

προϋπόθεση

ή
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(3)

Ως

προς

τον

τύπο

(form)

της

αίτησης

ακολουθούνται οι διατάξεις των Θεσμών Πολιτικής
Δικονομίας που αφορούν ενδιάμεσες μονομερείς (ex
parte) αιτήσεις.
(4) Δικαστήριο το οποίο κρίνει κατηγορούμενο
πρόσωπο ένοχο για αδίκημα κατά παράβαση των
άρθρων 6Β, 6Δ και 6Ε του παρόντος Νόμου,
επιπρόσθετα με την επιβολή ποινής και αφού λάβει
υπόψη του κατά πόσο υπάρχει εύλογος κίνδυνος
τέλεσης νέου αδικήματος στο μέλλον, δύναται να
διατάξει το κατηγορούμενο πρόσωπο να (α) διακόψει ή αναστείλει οποιεσδήποτε ενέργειες ή
πρακτικές ή υπηρεσίες που σχετίζονται με το
ποινικό αδίκημα για το οποίο έχει καταδικαστεί·
και/ή
(β) κλείσει

και

διατηρήσει

κλειστό

οποιοδήποτε

υποστατικό σε σχέση με το οποίο έχει διαπραχθεί
το ποινικό αδίκημα για το οποίο έχει καταδικαστεί,
αμέσως ή εντός εύλογης προθεσμίας και κάτω από
όρους που το δικαστήριο κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο να
καθορίσει

στο

διάταγμα,

με

σκοπό

την

αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διατάξεων του
παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων
Κανονισμών.
(5) Στην

περίπτωση

που

εκδίδεται

διάταγμα

σύμφωνα με τις πρόνοιες των εδαφίων (1), (2) και (3)
ή του εδαφίου (4) και το πρόσωπο εναντίον του
οποίου έχει εκδοθεί το διάταγμα παραλείπει ή αμελεί
να συμμορφωθεί εντός του χρόνου που καθορίζεται σ’
αυτό, ο Αρχηγός της Αστυνομίας προχωρεί στην
εκτέλεση του διατάγματος και τα έξοδα της εκτέλεσης
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επιβαρύνουν το πρόσωπο εναντίον του οποίου
εκδόθηκε

το

διάταγμα

και

θεωρούνται

και

εισπράττονται ως χρηματική ποινή σύμφωνα με τις
Κεφ. 155.
93 του 1972

διατάξεις του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, όπως
αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

2 του 1975
12 του 1975
41 του 1978
162 του 1989
142 του 1991
9 του 1992
10(Ι) του 1996
89(Ι) του 1997
54(Ι) του 1998
96(Ι) του 1998
14(Ι) του 2001
185(Ι) του 2003
219(Ι) του 2004
57(Ι) του 2007
9(Ι) του 2009
111(Ι) του 2011
165(Ι) του 2011
7(Ι) του 2012
21(Ι) του 2012
160(Ι) του 2012
23(Ι) του 2013
16(Ι) του 2014
42(Ι) του 2014.

(6) Πρόσωπο εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί
διάταγμα δυνάμει του παρόντος άρθρου και το οποίο
παραλείπει ή αμελεί να συμμορφωθεί με τέτοιο
διάταγμα μέσα στη χρονική περίοδο που τυχόν
καθορίζεται σ’ αυτό, ανεξαρτήτως αν ο Αρχηγός της
Αστυνομίας προχώρησε στην εκτέλεση ή εκτέλεσε το
διάταγμα αυτό, είναι ένοχο αδικήματος και, σε
περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που
δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή
που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ
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(€300.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.».
Τροποποίηση

4.

του βασικού

το άρθρο 6Α αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων 6Β, 6Γ, 6Δ, 6Ε και

νόμου με την
προσθήκη νέων

Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά

6ΣΤ:

άρθρων 6Β, 6Γ,
6Δ, 6Ε και 6ΣΤ.

«Απαγόρευση

6Β. Πρόσωπο το οποίο παρέχει υπηρεσίες τυχερών

παροχής

παιχνιδιών καζίνο είναι ένοχο αδικήματος και, σε

υπηρεσιών
τυχερών

περίπτωση

καταδίκης

του,

υπόκειται

σε

ποινή

παιχνιδιών

φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε

καζίνο.

χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες
χιλιάδες ευρώ (€300.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Απαγόρευση

6Γ. Πρόσωπο το οποίο συμμετέχει σε οποιοδήποτε

συμμετοχής σε

στοίχημα το οποίο διεξάγεται κατά παράβαση του

στοίχημα
σχετικό με

άρθρου 6Β είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση

τυχερά

καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν

παιχνίδια

υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που

καζίνο.

δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή
και στις δύο αυτές ποινές.

Απαγόρευση

6Δ.-(1) Πρόσωπο το οποίο λειτουργεί υποστατικό για

λειτουργίας

παροχή υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών καζίνο είναι

υποστατικού για
παροχή

ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του,

υπηρεσιών

υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα

τυχερών

τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει

παιχνιδιών

τις εκατόν χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή και στις δύο

καζίνο.

αυτές ποινές.
(2) Το δικαστήριο κατά την επιβολή ποινής
σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δύναται επιπρόσθετα
να

διατάξει

το

κλείσιμο

του

υποστατικού

και

πρόσωπο το οποίο παραβιάζει το διάταγμα είναι
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ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του,
υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα (5) έτη
ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις
τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000) ή και στις δύο
αυτές ποινές.
Απαγόρευση

6Ε.

κατοχής ή

παιγνιομηχάνημα περιορισμένου οφέλους είναι ένοχο

λειτουργίας
παιγνιομηχανή-

Πρόσωπο

το

οποίο

κατέχει

ή

λειτουργεί

κακουργήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του,

ματος

υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα

περιορισμένου

πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν

οφέλους.

υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000) ή
και στις δύο αυτές ποινές.

Πρόσκληση

6ΣΤ. Πρόσωπο το οποίο προσκαλεί, υποκινεί ή

και υποκίνηση

επιτρέπει σε ανήλικο πρόσωπο είτε να συμμετάσχει

ανήλικου για
συμμετοχή σε
παιχνίδι καζίνο.

σε τυχερό παιχνίδι καζίνο είτε να εισέλθει σε χώρο ή
υποστατικό

στο

οποίο

παρέχονται

υπηρεσίες

τυχερών παιχνιδιών καζίνο, είναι ένοχο αδικήματος
και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε
φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα
χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή και στις δύο αυτές
ποινές.».
Τροποποίηση

5.

του άρθρου 12

ως ακολούθως:

Το εδάφιο (1) του άρθρου 12 του βασικού νόμου τροποποιείται

του βασικού
νόμου.

(α) Με τη διαγραφή από την παράγραφο (γ) αυτού, του διαζευτικού
«ή» (ένατη γραμμή)·
(β) με την αντικατάσταση από το τέλος της παραγράφου (δ) αυτού,
του σημείου της τελείας με το σημείο της άνω τελείας και την
προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων νέων παραγράφων (ε),
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(στ), (ζ), (η) και (θ):
«(ε) εάν

η

λειτουργία

παιγνιομηχανήματος

περιορισμένου

οφέλους ή τερματικής μηχανής διασυνδεδεμένης με κεντρικό
μηχανογραφικό σύστημα ή ηλεκτρονικού υπολογιστή που
εντοπίζεται

στον

τόπο

διακόπτεται

με

την

είσοδο

αστυνομικού ή οποιουδήποτε εντεταλμένου προσώπου που
τον συνοδεύει·
(στ) εάν στον τόπο εντοπίζεται μέθοδος ή μέσο που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί

για

τη

διακοπή

της

λειτουργίας

παιγνιομηχανήματος περιορισμένου οφέλους ή τερματικής
μηχανής διασυνδεδεμένης με κεντρικό μηχανογραφικό
σύστημα ή ηλεκτρονικού υπολογιστή ή της παροχής
ηλεκτρισμού σ’ αυτά ή επανεκκίνησής τους·
(ζ) εάν

σε

τερματική

παιγνιομηχάνημα
μηχανή

περιορισμένου

διασυνδεδεμένη

οφέλους
με

ή

κεντρικό

μηχανογραφικό σύστημα ή ηλεκτρονικό υπολογιστή που
εντοπίζεται στον τόπο υπάρχουν εγκατεστημένα και σε
λειτουργία προγράμματα με δυνατότητα επαναφοράς του
συστήματός τους στην αρχική του κατάσταση, με τη
διαγραφή των όποιων στοιχείων αφορούν στη χρήση τους
προ της εισόδου αστυνομικού ή οποιουδήποτε εντεταλμένου
προσώπου που τον συνοδεύει στον τόπο·
(η) εάν

σε

τερματική

παιγνιομηχάνημα
μηχανή

περιορισμένου

διασυνδεδεμένη

οφέλους
με

ή

κεντρικό

μηχανογραφικό σύστημα ή ηλεκτρονικό υπολογιστή που
εντοπίζεται στον τόπο υπάρχουν εγκατεστημένα και σε
λειτουργία προγράμματα ολικής ή μερικής κρυπτογράφησης
ψηφιακών δεδομένων, σε συσκευές αποθήκευσης, όπως
σκληρούς δίσκους και φορητές μνήμες·
(θ) εάν

σε

παιγνιομηχάνημα

περιορισμένου

οφέλους

ή
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τερματική

μηχανή

διασυνδεδεμένη

με

κεντρικό

μηχανογραφικό σύστημα ή ηλεκτρονικό υπολογιστή που
εντοπίζεται στον τόπο υπάρχουν εγκατεστημένα λειτουργικά
προγράμματα τα οποία δεν επιτρέπουν τη καταγραφή του
ιστορικού των ενεργειών του χρήστη στον υπολογιστή και
ταυτόχρονα την εξασφάλιση αντίγραφου της μνήμης τυχαίας
προσπέλασής (ram) τους ή τον εντοπισμό της ηλεκτρονικής
διεύθυνσης (i.p. address), με την οποία είναι συνδεδεμένα,
από αστυνομικό που ενεργεί βάσει των διατάξεων του
Νόμου αυτού ή από οποιοδήποτε εντεταλμένο πρόσωπο
που τον συνοδεύει.».

