
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4524, 17.7.2015  Ν. 122(Ι)/2015 

122(I)/2015 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟ    

 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

       Κεφ. 151. 

23 του 1965 

19 του 1978 

53(Ι) του 1995 

32(Ι) του 1996 

15(Ι) του 1998 

72(Ι) του 2006 

168(Ι) του 2014. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Οίκων Στοιχημάτων, 

Οίκων Κυβείας και Παρεμπόδισης της Κυβείας (Τροποποιητικός)  

Νόμος του 2015 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»).  

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

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

στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και 

του ορισμού του: 

  

  «“ζώα” σημαίνει κάθε είδος θηλαστικών, πτηνών, ερπετών, 

αμφίβιων, εντόμων, ιχθύων, μαλακίων και οστρακοδέρμων∙». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 3 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού της φράσης «τις χίλιες 

λίρες» (δέκατη έβδομη γραμμή), με τη φράση «τα δύο χιλιάδες 

πεντακόσια ευρώ (€2.500)». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 6 

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

νόμου. 

  

  (α) Με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού της 

φράσης «τις χίλιες λίρες» (όγδοη γραμμή), με τη φράση 

«τα δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€2.500)»∙ και 

  

  (β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (3) αυτού της φράσης 

«τις χίλιες λίρες» (όγδοη γραμμή), με τη φράση «τα δύο 

χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€2.500)». 

  

Αντικατάσταση 

του άρθρου 6Α  

του βασικού 

νόμου. 

5. Το άρθρο 6Α του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

νέο άρθρο 6Α:  

 «Άδεια για  

παιχνίδι 

“καζαντί”. 

6Α.-(1) Πρόσωπο το οποίο χωρίς άδεια του 

Επάρχου - 

  (α) Χρησιμοποιεί ή θέτει σε λειτουργία 

οποιοδήποτε παιχνίδι “καζαντί”, ή  

   

  (β) εκθέτει τέτοιο παιχνίδι σε δημόσιο 

χώρο, ή 

   

  (γ) διοργανώνει ή διεξάγει παιχνίδι 

“καζαντί”, 

   

  είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση 

καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν 

υπερβαίνει το ένα έτος ή σε πρόστιμο που δεν 

υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ή και 
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στις δύο αυτές ποινές, ενώ το Δικαστήριο, 

επιπρόσθετα προς οποιαδήποτε άλλη ποινή, 

μπορεί να διατάξει - 

   

  (i) την κατάσχεση του παιχνιδιού “καζαντί” με 

το οποίο έχει διαπραχθεί το αδίκημα∙ ή 

   

  (ii) την απαγόρευση, για χρονικό διάστημα 

που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, της 

χρήσης, έναρξης της λειτουργίας, έκθεσης 

σε δημόσιο χώρο, διοργάνωσης ή 

διεξαγωγής παιχνιδιού “καζαντί” από το εν 

λόγω πρόσωπο. 

   

  

 

 

Πίνακας Α. 

 

 

 

Πίνακας Β. 

   (2) Η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) του άρθρου 

αυτού άδεια εκδίδεται από τον Έπαρχο, σύμφωνα 

με τον τύπο και τους όρους που καθορίζονται 

στον Πίνακα Α, καθώς και με την καταβολή του 

τέλους το οποίο αναφέρεται σε αυτόν, αφού 

προηγουμένως ο ενδιαφερόμενος υποβάλει 

σχετική αίτηση, σύμφωνα με τον τύπο που 

καθορίζεται στον Πίνακα Β. 

   

     (3) Πρόσωπο το οποίο παραβιάζει τους όρους 

εκδοθείσας από τον Έπαρχο άδειας είναι ένοχο 

αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, 

υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα 

έτος ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δύο 

χιλιάδες πεντακόσια ευρώ ή και στις δύο αυτές 

ποινές και, σε περίπτωση επανάληψης του 

αδικήματος, το Δικαστήριο, επιπρόσθετα προς 
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οποιαδήποτε άλλη ποινή, μπορεί να διατάξει την 

κατάσχεση του παιχνιδιού “καζαντί” με το οποίο 

έχει διαπραχθεί το αδίκημα. 

   

     (4) Η άδεια που εκδίδεται από τον Έπαρχο 

δυνάμει του άρθρου αυτού λήγει την 31η 

Δεκεμβρίου του χρόνου μέσα στον οποίο 

εκδόθηκε και επιστρέφεται στον Έπαρχο το 

αργότερο μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της. 

   

      (5) Άδεια δεν εκδίδεται από τον Έπαρχο, 

δυνάμει του άρθρου αυτού, εκτός εάν- 

   

  

 

 

 

 

 

 

       Κεφ. 144. 

33 του 1961 

50 του 1963 

8 του 1966 

26 του 1968 

4 του 1972 

69 του 1977 

20 του 1985 

83(Ι) του 1998 

7(Ι) του 2005 

66(Ι) του 2007 

(α) ο Έπαρχος ικανοποιηθεί ότι ο 

αιτητής είναι πρόσωπο καλού 

χαρακτήρα και κατάλληλο για τη 

διοργάνωση και τη διεξαγωγή 

παιχνιδιού “καζαντί”∙ τυχόν καταδίκη 

του αιτητή για αδικήματα που 

προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, 

στον περί Πώλησης 

Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμο ή 

στον περί Στοιχημάτων Νόμο ή για 

αδικήματα που αφορούν εμπορία 

προσώπων, κατοχή, εμπορία ή 

χρήση απαγορευμένων ουσιών, ή 

τα οποία ενέχουν έλλειψη τιμιότητας 

ή ηθική αισχρότητα, συνεπάγεται 

την ακαταλληλότητά του για τους 

σκοπούς του εδαφίου αυτού∙   
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6(Ι) του 2009 

19(Ι) του 2012. 

 

106(Ι) του 2012 

108(Ι) του 2012 

212(Ι) του 2012. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59(Ι) του 2010 

114(Ι) του 2010 

126(Ι) του 2010 

2(Ι) του 2012 

37(Ι) του 2012 

170(Ι) του 2012 

193(Ι) του 2012 

106(Ι) του 2014 

194(Ι) του 2014. 

(β) ο αιτητής είναι εγγεγραμμένος στο 

Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως 

πρόσωπο αυτοτελώς εργαζόμενο 

με το επάγγελμα του διοργανωτή 

και ιδιοκτήτη παιχνιδιού “καζαντί” 

και ο Έπαρχος ικανοποιείται, μετά 

από την προσκόμιση των 

αναγκαίων αποδεικτικών στοιχείων 

αναφορικά με την καταβολή 

εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, ότι ο αιτητής έχει 

καταβάλει όλες τις εκ του περί 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου 

προβλεπόμενες εισφορές, 

προκειμένου για αιτητή για τον 

οποίο ο Έπαρχος έχει εκδώσει 

άδεια εκ νέου δυνάμει του παρόντος 

άρθρου: 

        Νοείται ότι η παρούσα 

παράγραφος δεν εφαρμόζεται 

αναφορικά με αιτητή ηλικίας άνω 

των 65 ετών∙ 
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  (γ) ο αιτητής δεν είναι κάτοχος άλλης 

άδειας που έχει εκδοθεί δυνάμει του 

παρόντος άρθρου. και 

   

  (δ) ο αιτητής είναι φυσικό πρόσωπο 

ηλικίας άνω των 21 ετών. 

   

      (6) Σε περίπτωση που Έπαρχος εκδίδει άδεια για 

πρώτη φορά δυνάμει του παρόντος άρθρου σε αιτητή, ο 

εν λόγω αιτητής υποχρεούται να υποβάλει στον 

Έπαρχο, εντός έξι μηνών από την έκδοση της άδειας, τα 

αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με την 

καταβολή εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων: 

   

        Νοείται ότι το παρόν εδάφιο δεν εφαρμόζεται 

αναφορικά με αιτητή ηλικίας άνω των 65 ετών. 

   

      (7) Έπαρχος δύναται να ανακαλέσει άδεια που 

εξέδωσε δυνάμει του παρόντος άρθρου σε οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

   

  (α) Εάν ο κάτοχος άδειας παιχνιδιού “καζαντί” 

παραβίασε ή παρέλειψε να συμμορφωθεί με 

υποχρέωση την οποία υπέχει σύμφωνα με 

τις διατάξεις του εδαφίου (6)∙ ή 

   

  (β) εάν ο κάτοχος άδειας παιχνιδιού “καζαντί”, 

χωρίς να ενημερώσει προηγουμένως τον 

Έπαρχο, δεν άσκησε την αδειοδοτημένη 
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δραστηριότητα για περίοδο που υπερβαίνει 

τους δύο μήνες. 

   

   (8) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, “Έπαρχος” 

σημαίνει τον Έπαρχο της επαρχίας στην οποία ο αιτητής 

παιγνιδιού “καζαντί” έχει τη μόνιμη διαμονή του: 

   

       Νοείται ότι, σε περίπτωση αλλαγής της μόνιμης 

κατοικίας κατόχου άδειας παιχνιδιού “καζαντί” σε άλλη 

επαρχία, αρμόδιος Έπαρχος παραμένει εκείνος που έχει 

εκδώσει την άδεια, μέχρι τη λήξη της ισχύος της 

άδειας.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 14 

του βασικού 

νόμου. 

6. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση από αυτό της φράσης «τις τετρακόσιες πενήντα 

λίρες» (τέταρτη γραμμή), με τη φράση «τα χίλια ευρώ (€1.000)». 

  

Κατάργηση του 

άρθρου 18 του 

βασικού νόμου. 

7. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου καταργείται. 

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη 

μεταβατικής 

διάταξης. 

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

το άρθρο 18 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 19: 

  

 «Μεταβατική   

διάταξη. 

19.  Οι άδειες που έχουν εκδοθεί και βρίσκονται σε 

ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 
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122(Ι) του 

2015. 

περί Οίκων Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και 

Παρεμπόδισης της Κυβείας (Τροποποιητικού) 

Νόμου του 2015 δεν επηρεάζονται και 

εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.». 

  

Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

αντικατάσταση 

του Πίνακα Α. 

9. Ο Πίνακας Α του βασικού νόμου αντικαθίσταται από τον 

ακόλουθο Πίνακα Α: 

 «ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

(Άρθρο 6Α) 

Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ  

  

 ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ “ΚΑΖΑΝΤΙ” 

  

 1. ΟΝΟΜΑ:………………………………………………………………… 

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

 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ……………………………………………………… 

………………………………………. ΤΗΛ.:……………………………… 

 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΔΕΙΑΣ:  Διακόσια δέκα ευρώ (€210).  

 5. ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ: 

  (α) Η ανώτατη αξία του αναμενόμενου κέρδους/δώρου δεν 

 πρέπει να ξεπερνά τα εξήντα ευρώ (€60). 

   (β) Το ανώτατο αντίτιμο για συμμετοχή στο παιχνίδι “καζαντί” 

δεν πρέπει να ξεπερνά τα δέκα ευρώ (€10) 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. 
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  (ε) Το παιχνίδι “καζαντί” πρέπει να λειτουργεί σε ανοικτούς 

χώρους. 

  (στ) Το ωράριο λειτουργίας του παιχνιδιού “καζαντί” είναι από 

τις 9.00 π.μ. μέχρι τις 3.30 π.μ. της επόμενης ημέρας. 

  (ζ) Το παιχνίδι “καζαντί” πρέπει να είναι το γνωστό 

παραδοσιακό παιχνίδι και όχι οποιοδήποτε ηλεκτρονικό 

παιχνίδι. 

  (η) Πρόσωπα ηλικίας κάτω των 16 ετών δεν επιτρέπεται να 

παίζουν “καζαντί”, εκτός αν συνοδεύονται από γονέα τους. 

  (θ) Τα δώρα που διατίθενται γα το παιχνίδι “καζαντί” πρέπει 

απαραίτητα να είναι τοποθετημένα πάνω στην 

παραδοσιακή κατασκευή του παιχνιδιού “καζαντί”. 

  (ι) Απαγορεύεται να διατίθενται ως δώρα για το παιχνίδι 

οποιαδήποτε ζώα, ζωντανά ή νεκρά. 

  (ια) Μόνο μία άδεια εκδίδεται σε κάθε πρόσωπο.   

  (ιβ) Η άδεια είναι προσωποπαγής και δε μεταβιβάζεται. 

  (ιγ) Η άδεια είναι παγκύπριας ισχύος. 

  (ιδ) Η άδεια πρέπει να επικολληθεί σε περίοπτη θέση πάνω 

στο παιχνίδι “καζαντί”. 

  

  

 Ημερομηνία έκδοσης    Έπαρχος 

 ……………………….   ……………………….. 

 (Σφραγίδα)». 

  

 
 
 
 


