
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4480, 19.12.2014  Ν. 192(Ι)/2014 

192(I)/2014 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΜΕΧΡΙ 1999 

 
  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

32(Ι) του 1996 

50(Ι) του 1998 

90(Ι) του 1999. 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μηχανών Παιγνιδιού, 

Μηχανών Επιδεξιότητας και Μηχανών Ψυχαγωγίας  (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Μηχανών 

Παιγνιδιού και Μηχανών Ψυχαγωγίας  Νόμους του 1996 μέχρι 1999 

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

νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Μηχανών 

Παιγνιδιού, Μηχανών Επιδεξιότητας και Μηχανών Ψυχαγωγίας  Νόμοι 

του 1996 μέχρι 2014. 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 1  

του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 1 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά τη λέξη «Παιγνιδιού» (πρώτη γραμμή), του σημείου του 

κόμματος και των λέξεων «Μηχανών Επιδεξιότητας». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 2  

του βασικού 

νόμου. 

3. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

 (α) Με την προσθήκη στον ορισμό του όρου «Έπαρχος», 

αμέσως μετά τη λέξη «παιγνιδιού» (τρίτη γραμμή), των 

λέξεων «ή μηχανών επιδεξιότητας». και 

   

 (β) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του 

ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού αυτού: 

   

  «“μηχανή επιδεξιότητας” σημαίνει οποιαδήποτε μηχανή που 

αποβλέπει στην παροχή κέρδους ή άλλου ανταλλάγματος, 

των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει τα πενήντα ευρώ και της 
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οποίας η λειτουργία, ο χειρισμός ή η χρήση βασίζεται 

αποκλειστικά στην άσκηση επιδεξιότητας από μέρους του 

προσώπου που τη λειτουργεί, χειρίζεται ή χρησιμοποιεί και 

όχι στην τύχη.». 

  

Τροποποίηση  

του τίτλου του 

Μέρους ΙΙ  

του βασικού 

νόμου. 

4. Ο τίτλος του Μέρους ΙΙ του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη σ’ αυτόν, αμέσως μετά τις λέξεις «ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ» 

(δεύτερη γραμμή), του σημείου του κόμματος και των λέξεων 

«ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 3  

του βασικού 

νόμου. 

5. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά τη λέξη «παιγνιδιού» (πρώτη γραμμή), του σημείου του  

κόμματος και των λέξεων «μηχανές επιδεξιότητας». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 6  

του βασικού 

νόμου. 

6. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

 (α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τις 

λέξεις «μηχανή παιγνιδιού» (δεύτερη γραμμή), των λέξεων 

«ή μηχανή επιδεξιότητας». και 

   

 (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (4) αυτού, αμέσως μετά τις 

λέξεις «μηχανών παιγνιδιού» (πρώτη γραμμή), των λέξεων 

«ή μηχανών επιδεξιότητας». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 7  

του βασικού 

νόμου. 

7. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

 (α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού, των 
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λέξεων «μηχανή ψυχαγωγίας» (τρίτη γραμμή), με τις λέξεις 

«ή μηχανής επιδεξιότητας ή μηχανής ψυχαγωγίας». και 

   

 (β) με την αντικατάσταση στο τέλος του εδάφιου (4) αυτού, του 

σημείου της τελείας με το σημείο της άνω και κάτω τελείας 

και με την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης 

επιφύλαξης: 

   

   «Νοείται ότι, το παρόν εδάφιο δεν τυγχάνει 

εφαρμογής στις περιπτώσεις μηχανών επιδεξιότητας.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 8  

του βασικού 

νόμου. 

8. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

  

 (α) Με την προσθήκη, αμέσως μετά τις λέξεις «μηχανής 

παιγνιδιού» (πρώτη γραμμή), των λέξεων «ή μηχανής 

επιδεξιότητας». 

   

 (β) με την προσθήκη στην παράγραφο (γ) αυτού, αμέσως μετά 

τις λέξεις «μηχανής παιγνιδιού» (δεύτερη γραμμή), των 

λέξεων «ή μηχανής επιδεξιότητας». και 

   

 (γ) με την προσθήκη στην παράγραφο (δ) αυτού, αμέσως μετά 

τις λέξεις «μηχανές παιγνιδιού» (πρώτη γραμμή), των 

λέξεων «ή οι μηχανές επιδεξιότητας». 

   

Αντικατάσταση 

του άρθρου 9  

του βασικού 

νόμου. 

9. To άρθρο 9 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

νέο άρθρο: 

  
 «Απαγόρευση 9.-(1) Κανένα πρόσωπο ηλικίας κάτω των δώδεκα 
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εισόδου σε 

αδειούχο 

υποστατικό. 

χρόνων δεν επιτρέπεται να εισέρχεται σε αδειούχα 

υποστατικά, να λειτουργεί, χειρίζεται ή χρησιμοποιεί 

οποιαδήποτε μηχανή παιγνιδιού ή μηχανή 

ψυχαγωγίας, εκτός αν συνοδεύεται από το πρόσωπο 

που έχει την επιμέλειά του. 

   

   (2) Ο προβλεπόμενος στο εδάφιο (1) περιορισμός 

δεν ισχύει στις περιπτώσεις που το υποστατικό είναι 

ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα, όταν το πρόσωπο 

είναι ένοικος του ξενοδοχείου ή του καταλύματος. 

   

   (3) Κανένα πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαέξι 

χρόνων δεν επιτρέπεται να λειτουργεί, χειρίζεται ή  

χρησιμοποιεί οποιαδήποτε μηχανή επιδεξιότητας.». 

   

Αντικατάσταση 

του άρθρου 10 

του βασικού 

νόμου. 

10. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

νέο άρθρο: 

 «Ώρες 

λειτουργίας. 

10. Η λειτουργία, ο χειρισμός ή η χρήση μηχανών 

παιγνιδιού ή μηχανών επιδεξιότητας ή μηχανών 

ψυχαγωγίας επιτρέπεται κατά τις ώρες λειτουργίας 

του υποστατικού.». 

   

Τροποποίηση  

του άρθρου 11 

του βασικού 

νόμου. 

11. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  

  
 (α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά τις 

λέξεις «μηχανών παιγνιδιού» (τέταρτη γραμμή), των λέξεων 

«ή μηχανών επιδεξιότητας». και 

   

 (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τις 
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λέξεις «μηχανές παιγνιδιού» (τέταρτη γραμμή), των λέξεων 

«ή οι μηχανές επιδεξιότητας». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 12 

του βασικού 

νόμου. 

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

την προσθήκη σ’ αυτό, αμέσως μετά τη λέξη «εκδόθηκε» (τρίτη 

γραμμή), της φράσης «και σε κάθε μηχανή παιγνιδιού ή μηχανή 

επιδεξιότητας ή μηχανή ψυχαγωγίας που βρίσκεται στα υποστατικά 

πρέπει να αναρτάται ή να επικολλάται σε εμφανές σημείο σήμανση 

αναφορικά με την επιτρεπόμενη ηλικία χρήσης της». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 13 

του βασικού 

νόμου. 

13. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά τις λέξεις «μηχανές παιγνιδιού» (τέταρτη γραμμή), των 

λέξεων «ή τις μηχανές επιδεξιότητας». 

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

αντικατάσταση 

του άρθρου 15. 

14. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

νέο άρθρο: 

 

   
 «Αδικήματα. 15.-(1) Αδειούχος, ο οποίος- 

    

  (α) επιτρέπει σε οποιοδήποτε πρόσωπο ηλικίας 

κάτω των δώδεκα χρόνων, το οποίο δεν 

πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται 

στο εδάφιο (1) του άρθρου 9, να εισέρχεται 

ή να παρευρίσκεται, στο αδειούχο 

υποστατικό, ή 

    

  (β) επιτρέπει σε οποιοδήποτε πρόσωπο ηλικίας 

κάτω των δεκαέξι χρόνων, να θέτει εντός 

του αδειούχου υποστατικού του σε 

λειτουργία, να χειρίζεται ή να χρησιμοποιεί 
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μηχανή επιδεξιότητας, ή 

    

  (γ) επιτρέπει οποιαδήποτε βίαιη ή εριστική ή 

προκλητική συμπεριφορά μέσα στο 

αδειούχο υποστατικό, ή 

    

  (δ) επιτρέπει όπως τα αδειούχα υποστατικά 

είναι το συνηθισμένο καταφύγιο ή μέρος 

συναντήσεως προσώπων ανυπόληπτου 

χαρακτήρα, ή  

    

  (ε) χρησιμοποιεί μηχανή παιγνιδιού ή μηχανή 

ψυχαγωγίας ή επιτρέπει ή ανέχεται τη 

χρήση τέτοιας μηχανής για σκοπούς 

κέρδους, ή 

    

  (στ) παραβαίνει οποιοδήποτε όρο της άδειάς 

του, ή  

    

  (ζ) παραβαίνει οποιαδήποτε επιτακτική ή 

απαγορευτική διάταξη του παρόντος Νόμου 

ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει 

αυτού, 

   

  είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης 

του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους 

έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα 

δύο χιλιάδες ευρώ ή/και στις δύο αυτές ποινές και το 

Δικαστήριο δύναται επιπροσθέτως οποιασδήποτε 

ποινής, να διατάξει την κατάσχεση των μηχανών σε 

σχέση με τις οποίες διαπράχθηκε το αδίκημα και την 

ακύρωση της άδειας του καταδικασθέντος. 
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   (2) Κάθε πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις 

του άρθρου 5, του εδαφίου (1) του άρθρου 6 και του 

εδαφίου (1) του άρθρου 7 είναι ένοχο αδικήματος και, 

σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση 

που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική 

ποινή που δεν υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες ευρώ ή/και 

στις δύο αυτές ποινές και το Δικαστήριο δύναται 

επιπροσθέτως οποιασδήποτε ποινής, να διατάξει την 

κατάσχεση των μηχανών σε σχέση με τις οποίες 

διαπράχθηκε το αδίκημα. 

   

   (3) Πρόσωπο, το οποίο-  

   

  (α) θέτει σε λειτουργία, χειρίζεται ή 

χρησιμοποιεί μηχανή επιδεξιότητας που 

αποβλέπει στην παροχή κέρδους ή άλλου 

ανταλλάγματος, των οποίων η αξία  

υπερβαίνει τα πενήντα ευρώ, ή 

    

  (β) επιτρέπει ή ανέχεται τη λειτουργία, το 

χειρισμό ή τη χρήση μηχανής 

επιδεξιότητας που αποβλέπει στην παροχή 

κέρδους ή άλλου ανταλλάγματος, των 

οποίων η αξία υπερβαίνει τα πενήντα 

ευρώ, 

    

  είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης 

του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους 

έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα 

δύο χιλιάδες ευρώ ή/και στις δύο αυτές ποινές και το 

Δικαστήριο δύναται επιπροσθέτως οποιασδήποτε 

ποινής, να διατάξει την κατάσχεση των μηχανών σε 

σχέση με τις οποίες διαπράχθηκε το αδίκημα και την 
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ακύρωση της άδειας του καταδικασθέντος.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 17 

του βασικού 

νόμου. 

15. Η παράγραφος (ε) του αριθμού 17 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την προσθήκη σ’ αυτήν, αμέσως μετά τις λέξεις 

«μηχανές παιγνιδιού» (πρώτη γραμμή), των λέξεων «ή οι μηχανές 

επιδεξιότητας». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 18 

του βασικού 

νόμου. 

16. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση από αυτό της φράσης «μηχανές ψυχαγωγίας ή μηχανές 

παιγνιδιού» (δεύτερη και τρίτη γραμμή), με τη φράση «μηχανές 

παιγνιδιού ή μηχανές επιδεξιότητας ή μηχανές ψυχαγωγίας», με την 

προσθήκη σ’ αυτό, αμέσως μετά τις λέξεις «μηχανές παιγνιδιού» 

(τέταρτη γραμμή), των λέξεων «ή μηχανές επιδεξιότητας» και με την 

προσθήκη, αμέσως μετά τις λέξεις «μηχανών παιγνιδιού» (έβδομη και 

όγδοη γραμμή), των λέξεων «ή των μηχανών επιδεξιότητας». 

  

Τροποποίηση  

του Πρώτου 

Παραρτήματος 

του βασικού 

νόμου. 

17.  Ο τίτλος του Πρώτου Παραρτήματος του βασικού νόμου 

αντικαθίσταται με τον ακόλουθο νέο τίτλο:  

 

 «Ο ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ, ΜΗΧΑΝΩΝ 

ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ». 

  

Τροποποίηση  

του Δεύτερου  

Παραρτήματος 

του βασικού 

νόμου. 

18.  Το Δεύτερο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως:  

 

 

  

   

 (α) Με την αντικατάσταση του τίτλου του Μέρους Α αυτού, με 
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τον ακόλουθο νέο τίτλο: 

   

  «Ο ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ, ΜΗΧΑΝΩΝ 

ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ, ΜΗΧΑΝΩΝ 

ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ». 

   

 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το υποσημείο (β)(iii) του 

σημείου 4 του Μέρους Α αυτού και πριν από τη λέξη 

«ΣΥΝΟΛΟ», στο τέλος του εν λόγω σημείου, του ακόλουθου 

νέου υποσημείου (γ): 

   

  «(γ)  Μηχανές επιδεξιότητας:  αρ..... δικαιώματα…...........». 

   

 (γ) με την αντικατάσταση του τίτλου του Μέρους Β αυτού, με τον 

ακόλουθο νέο τίτλο: 

   

  «Ο ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ, ΜΗΧΑΝΩΝ 

ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ  

ΝΟΜΟΣ  

ΑΔΕΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΟΥ». 

   

 (δ) με την προσθήκη στο σημείο 3 του Μέρους Β αυτού, 

αμέσως μετά τις λέξεις «μηχανών παιγνιδιού» (πρώτη 

γραμμή), του σημείου του κόμματος και των λέξεων 

«μηχανών επιδεξιότητας». και 

   

 (ε) με την προσθήκη, αμέσως μετά το υποσημείο (β)(iii) του 

σημείου 5 του Μέρους Β αυτού και πριν από τη λέξη 

«ΣΥΝΟΛΟ» στο τέλος του εν λόγω σημείου, του ακόλουθού 

νέου υποσημείου (γ): 

   

  «(γ) Μηχανές επιδεξιότητας: αρ.….. δικαιώματα…...……..». 
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Τροποποίηση  

του Τρίτου 

Παραρτήματος 

του βασικού 

νόμου. 

19. Το Τρίτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως:  

 

 

  

 (α) Με την αντικατάσταση του τίτλου αυτού, με τον ακόλουθο 

νέο τίτλο: 

   

  «Ο ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ, ΜΗΧΑΝΩΝ 

ΕΠΙΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ  

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΝΟΜΟΣ  

ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ». 

   

 (β) με την αντικατάσταση από το Μέρος Α αυτού, της φράσης 

«Λ.Κ. 30,00» (δεύτερη γραμμή), με τη φράση «60 Ευρώ». 

   

 (γ) με την τροποποίηση του σημείου (Ι) του Μέρους Β αυτού, 

ως ακολούθως: 

   

  (i) Mε την αντικατάσταση από το υποσημείο (α) αυτού, 

της φράσης «Λ.Κ. 30,00» (δεύτερη γραμμή), με τη 

φράση «60 Ευρώ». 

    

  (ii) με την αντικατάσταση από το υποσημείο (β)(i) αυτού, 

της φράσης «Λ.Κ. 10,00» (πρώτη γραμμή), με τη 

φράση «20 Ευρώ». 

    

  (iii) με την αντικατάσταση από το υποσημείο (β)(ii) αυτού, 

της φράσης «Λ.Κ. 20,00» (πρώτη γραμμή), με τη 

φράση «40 Ευρώ». 
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  (iv) με την αντικατάσταση από το υποσημείο (β)(iii) 

αυτού, της φράσης «Λ.Κ. 40,00» (πρώτη γραμμή), με 

τη φράση «80 Ευρώ». και 

    

  (v) με την προσθήκη, αμέσως μετά το υποσημείο (β)(iii) 

αυτού, του ακόλουθου νέου υποσημείου (γ): 

    

   «(γ)  Άδεια μηχανής επιδεξιότητας   

60 Ευρώ το χρόνο, για κάθε μηχανή.». 

   

 (δ) με την τροποποίηση του Μέρους Γ αυτού, ως ακολούθως:  

   

  (i) Mε την αντικατάσταση από το σημείο (α) αυτού, της 

φράσης «Λ.Κ. 6,00» (πρώτη γραμμή), με τη φράση 

«12 Ευρώ». 

    

  (ii) με την αντικατάσταση από το υποσημείο (i) του 

σημείου (β) αυτού, της φράσης «Λ.Κ. 3,00» (πρώτη 

γραμμή), με τη φράση «6 Ευρώ». 

    

  (iii) με την αντικατάσταση από το υποσημείο (ii) του 

σημείου (β) αυτού, της φράσης «Λ.Κ. 6,00» (πρώτη 

γραμμή), με τη φράση «12 Ευρώ». 

    

  (iv) με την αντικατάσταση από το υποσημείο (iiι) του 

σημείου (β) αυτού, της φράσης «Λ.Κ. 9,00» (πρώτη 

γραμμή), με τη φράση «16 Ευρώ». και 

    

  (v) με την προσθήκη, αμέσως μετά το σημείο (β)(iii) 

αυτού, του ακόλουθού νέου σημείου (γ): 

    

   «(γ) Άδεια μηχανής επιδεξιότητας:  60 Ευρώ το 

χρόνο για κάθε μηχανή». 
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 (ε) με την αντικατάσταση από το Μέρος Δ αυτού, της φράσης 

«Λ.Κ. 10» (δεύτερη γραμμή), με τη φράση «20 Ευρώ». και 

   

 (στ) με την αντικατάσταση από το Μέρος Ε αυτού, της φράσης 

«Λ.Κ. 10» (δεύτερη γραμμή), με τη φράση «20 Ευρώ». 

 


