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Ο περί Μηχανών Παιγνιδιού και Μηχανών Ψυχαγωγίας Νόμος του 1996 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 
52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 32(1) του 1996 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 

ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μηχανών Παιγνιδιού και Συνοπτικός 

Μηχανών Ψυχαγωγίας Νόμος του 1996. τίτλος. 
ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

2. Στον παρόντα Νόμο- Ερμηνεία. 
"αγροτική περιοχή" σημαίνει κάθε περιοχή που δεν είναι αστική περιοχή· 
"αδειούχα υποστατικά" σημαίνει υποστατικά αναφορικά με τα οποία ισχύει 

άδεια λειτουργίας μηχανών 
"αδειούχος" σημαίνει τον κάτοχο άδειας λειτουργίας μηχανών 
"αστική περιοχή" σημαίνει περιοχή δήμου και κάθε άλλη περιοχή που 

κηρύσσει ως αστική περιοχή ο Έπαρχος στην επαρχία του οποίου βρίσκεται 
η εν λόγω περιοχή, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Δημοκρατίας

"Έπαρχος" σημαίνει τον Έπαρχο της επαρχίας μέσα στα όρια της οποίας 
βρίσκονται τα υποστατικά αναφορικά με τα οποία εκδόθηκε ή πρόκειται να 
εκδοθεί άδεια κατοχής μηχανών ή άδεια λειτουργίας μηχανών παιγνιδιού ή 
μηχανών ψυχαγωγίας· 

"μηχανή παιγνιδιού" σημαίνει

(α) οποιαδήποτε μηχανή που αποσκοπεί στην παροχή απλής ψυχαγωγίας 
στο πρόσωπο που τη λειτουργεί ή τη χειρίζεται ή τη χρησιμοποιεί 
χωρίς χρηματικό κέρδος ή άλλο αντάλλαγμα και της οποίας η 
λειτουργία, χειρισμός ή χρησιμοποίηση απαιτεί δυνατότητες άσκησης 
επιδεξιότητας από μέρους του προσώπου που τη λειτουργεί, χειρίζεται 
ή χρησιμοποιεί· και 

(β) οποιαδήποτε άλλη μηχανή που είναι ουσιαστικά της ίδιας φύσης ή 
απλή παραλλαγή της εν λόγω μηχανής· 

"μηχανή ψυχαγωγίας" σημαίνει μηχανή που

(α) δεν είναι μηχανή παιγνιδιού· 
(β) αποσκοπεί στην παροχή απλής ψυχαγωγίας χωρίς κέρδος ή άλλο 

αντάλλαγμα· και 
(γ) δεν έχει δυνατότητες παράτασης του χρόνου λειτουργίας της αφότου 

τέθηκε σε λειτουργία και ενόσω λειτουργεί

"υποστατικό" περιλαμβάνει κτίριο, τόπο και χώρο και την αυλή οποιου

δήποτε κτιρίου. 
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Εφαρμογή 
του παρόντος 
Νόμου. 
Μηχανές 
τυχερού 
παιγνιδιού. 

ΜΕΡΟΣ II 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 

ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 
3. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται σε μηχανές παιγνιδιού και μηχανές 

■ψυχαγωγίας που κατέχονται για ιδιωτική χρήση μόνο. 
4.(1) Κάθε πρόσωπο το οποίο

(α) Χειρίζεται ή θέτει σε λειτουργία μηχανή τυχερού παιγνιδιού ή μετέχει 
σε συνάθροιση με σκοπό το χειρισμό ή τη λειτουργία μηχανής τυχερού 
παιγνιδιού· ή 

(β) έχει υπό τον έλεγχο ή την κατοχή του μηχανή τυχερού παιγνιδιού· ή 
(γ) εισάγει ή κατασκευάζει μηχανή τυχερού παιγνιδιού, 

είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο 
χρόνια ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο ποινές 
και το Δικαστήριο μπορεί επιπρόσθετα από οποιαδήποτε ποινή να διατάξει την 
κατάσχεση της μηχανής σε σχέση με την οποία διαπράχθηκε το αδίκημα. 

(2) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού "μηχανή τυχερού παιγνιδιού" σημαίνει 
μηχανή που λειτουργεί με κέρματα και που αποβλέπει σε παροχή ψυχαγωγίας 
ή κέρδους ή άλλου ανταλλάγματος στο πρόσωπο που τη λειτουργεί ή τη χειρίζεται 
ή τη χρησιμοποιεί και που δεν είναι μηχανή παιγνιδιού ή μηχανή ψυχαγωγίας, 
περιλαμβάνει δε τις μηχανές που είναι γνωστές με τα ακόλουθα ονόματα ή 
παρόμοιες τους ή παραλλαγή τους: 

(α) Μηχανές πόκερ. 
(β) Μηχανές ιπποδρομιών. 
(γ) Μηχανές με φρουτάκια με παρόμοιες ή άλλες παραστάσεις ή σχήματα 

ή αριθμούς ή γράμματα ή χρήματα. 
(δ) Μηχανές "μπίγκο" (bingo), ανεξάρτητα από οποιαδήποτε προσαρμογή 

ή προσθήκη που τείνει να τις εξομοιώσει ή τις εξομοιώνει με άλλο τύπο 
μηχανής. 

(ε) Μηχανές "γερανός". 
(στ) Μηχανές προμήθειας αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σ' αυτές, εκτός 

αν η απλή τοποθέτηση κέρματος εξασφαλίζει αυτόματα την προμήθεια 
αντικειμένου ίσης χρηματικής αξίας. 

(ζ) Μηχανές που έχουν τη δυνατότητα μηδενισμού οποιουδήποτε αποτελέ

σματος ή ένδειξης και μεταφοράς των πληροφοριών αυτών σε μνήμη, είτε 
από το χειριστή είτε από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. 

(η) Οποιαδήποτε άλλη μηχανή τυχερού παιχνιδιού που κατά την κρίση του 
δικαστηρίου που εκδικάζει το αδίκημα είναι παραλλαγή οποιασδήποτε 
άλλης μηχανής τυχερού παιχνιδιού. 

(θ) Οποιοδήποτε εξάρτημα ή προσάρτημα ή λογισμικό πρόγραμμα ηλεκ

τρονικού υπολογιστή το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί και να λειτουργήσει 
μέσω συσκευής τηλεόρασης ως τυχερό παιγνίδι. 
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5. Απαγορεύεται η κατοχή, χειρισμός ή λειτουργία μηχανής παιγνιδιού εκτός Μηχανές 
αν α υ τ ή  παιγνίδι. 

(α) Τίθεται σε λειτουργία μόνο με κέρμα του Κυπριακού νομισματικού συ

στήματος· 

(β) δεν επιδέχεται περισσότερα από τρία κέρματα ταυτόχρονα· 
(γ) ο αριθμός των παιγνιδιών που μπορεί να παραχωρήσει σε περίπτωση 

επιτυχίας δεν υπερβαίνει τον τριπλάσιο αριθμό των παιγν ιδ ιών που 
παραχωρείται με την εισδοχή ενός κέρματος. 

6.(1) Κανένας δεν μπορεί να έχει υπό την κατοχή, φύλαξη ή έλεγχο του μηχανή Αδεια 
παιγνιδιού ή μηχανή ψυχαγωγίας, εκτός αν είναι κάτοχος πιστοποιητικού εγγραφής ^ ^ v 
για την εν λόγω μηχανή. 

(2) Το πιστοποιητικό εγγραφής μηχανής εκδίδεται από τον Έπαρχο σύμφωνα 
μέ τον τύπο που εκτίθεται στο Πρώτο Παράρτημα. Πρώτο 

, „ , π , e , Α ' ' ' Παράρτημα. 
(3) Πρόσωπο στο οποίο εκδόθηκε πιστοποιητικό έγγραφης είναι υποχρεωμένο 

να διατηρεί μητρώο των μηχανών που κατέχει με αύξοντα αριθμό που δίνεται 
από τον Έπαρχο σύμφωνα με τον τύπο που εκτίθεται στο Πρώτο Παράρτημα 
και να καταγράφει σ' αυτό όλες τις μηχανές που μετακινούνται από τα υποστατικά 
του και το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου στο οποίο διέθεσε οποιαδήποτε 
μηχανή. 

(4) Η διάθεση μηχανών παιγνιδιού ή μηχανών ψυχαγωγίας από κάτοχο 
πιστοποιητικού εγγραφής σε μη αδειούχο ή για μη αδειούχο υποστατικό απα

γορεύεται. 
7.(1) Κανένας δεν μπορεί να έχει στην κατοχή του, να προσφέρει προς, ή Αδεια 

να επιτρέπει τη λειτουργία, το χειρισμό ή τη χρησιμοποίηση οποιασδήποτε μηχανής λειτου°Ύιαζ-

παιγνιδιού ή μηχανή ψυχαγωγίας εκτός αν έχει άδεια λειτουργίας μηχανής σε 
υποστατικά που καθορίζονται στην άδεια. 

(2) Η άδεια λειτουργίας εκδίδεται από τον Έπαρχο σύμφωνα με τον τύπο 
που εκτίθεται στο Δεύτερο Παράρτημα. Δεύτερο 

Παράρτημα. 
(3) Η άδεια λειτουργίας λήγει την 31η Δεκεμβρίου του χρόνου μέσα στον οποίο 

εκδόθηκε και επιστρέφεται στον Έπαρχο το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από τη 
λήξη της. 

(4) Δεν απαιτείται άδεια με βάση το παρόν άρθρο όταν η μηχανή κατέχεται 
από αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης ή κοινωφελή οργανισμό που καθορίζει ο 
Έπαρχος . 

8. Ο Έπαρχος δε θα εκδίδει άδεια λειτουργίας μηχανής παιγνιδιού ή μηχανής Όροι για 
ψυχαγωγίας, εκτός αν ικανοποιηθεί ό τ ι - έκδοση άδειας 

(α) Ο αιτητής είναι καλού χαρακτήρα και κατάλληλο πρόσωπο για το σκοπό 
αυτό, ή έχει ήδη εξασφαλίσει άδεια για λιανική πώληση οινοπνευματωδών 
ποτών 

(β) ο αιτητής είναι ηλικίας άνω των είκοσι ενός χρόνων 
(γ) το υποστατικό που ο αιτητής έχει πρόθεση να λειτουργήσει ή να προσφέρει 

για λειτουργία, χειρισμό ή χρησιμοποίηση μηχανής παιγνιδιού ή μηχανής 
ψυχαγωγίας είναι κατάλληλο από κάθε άποψη για το σκοπό αυτό σύμφωνα 
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Απαγόρευση 
εισόδου σε 
αδειούχο 
υποστατικό. 

Ώρες λειτουρ
γίας μηχανών 
παιγνιδιού ή 
μηχανών 
ψυχαγωγίας. 

Αδεια 
πανηγυριού. 

Δεύτερο 
Παράρτημα. 

Έκδοση 
άδειας κλπ. 

με τις πρόνοιες του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου και των 
Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν 

(δ) οι μηχανές παιγνιδιού ή οι μηχανές ψυχαγωγίας είναι από τεχνικής πλευράς 
ασφαλείς γι' αυτούς που τις λειτουργούν, τις χειρίζονται ή τις χρησι
μοποιούν ή γι' αυτούς που βρίσκονται στο χώρο εγκατάστασης τους· 

(ε) οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στο υποστατικό είναι κατάλληλες και έχουν 
ελεγχθεί για το σκοπό αυτό από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών 
Υπηρεσιών. 

9·(1) Κανένα πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαέξι χρόνων δεν επιτρέπεται 
να εισέρχεται σε αδειούχα υποστατικά ή να λειτουργεί, να χειρίζεται ή να 
χρησιμοποιεί οποιαδήποτε μηχανή παιγνιδιού ή μηχανή ψυχαγωγίας εκτός αν 
συνοδεύεται από το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του ή άλλο πρόσωπο. 

(2) Ο αναφερόμενος στο εδάφιο (1) περιορισμός της ηλικίας δεν ισχύει στις 
περιπτώσεις που το υποστατικό είναι ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα όταν 
το πρόσωπο είναι ένοικος του ξενοδοχείου ή του καταλύματος. 

10. Η λειτουργία, χειρισμός ή χρησιμοποίηση μηχανών παιγνιδιού ή μηχανών 
ψυχαγωγίας επιτρέπεται κατά τις ώρες λειτουργίας του υποστατικού. 

11.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τηρουμένων 
των διατάξεων του παρόντος άρθρου ο Έπαρχος μπορεί να εκδίδει άδεια πα
νηγυριού σε αδειούχο πρόσωπο για την εγκατάσταση και διάθεση για λειτουργία, 
χειρισμό ή χρησιμοποίηση μηχανών παιγνιδιού ή μηχανών ψυχαγωγίας σε πανηγύρι 
ή άλλη γιορταστική συγκέντρωση είτε σε κλειστούς είτε σε ανοικτούς χώρους. 

(2) Η άδεια πανηγυριού εκδίδεται σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται στο 
Δεύτερο Παράρτημα, και καθορίζει την ημέρα ή τις ημέρες, για τις οποίες ισχύει, 
που δεν υπερβαίνουν τις επτά, και τα υποστατικά ή το μέρος στο οποίο εγκα
θίστανται οι μηχανές παιγνιδιού ή οι μηχανές ψυχαγωγίας για τις οποίες εκδίδεται. 

ΜΕΡΟΣ III  ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
12.(1) Κάθε άδεια λειτουργίας ή άδεια κατοχής που εκδίδεται σύμφωνα με 

τις διατάξεις του παρόντος Νόμου πρέπει να εκτίθεται σε εμφανές μέρος μέσα 
στα υποστατικά αναφορικά με τα οποία εκδόθηκε. 

(2) Τέλη που έχουν καταβληθεί για έκδοση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, δεν επιστρέφονται επειδή ο αδειούχος έπαυσε 
ή απέτυχε στις εργασίες του ή επειδή ακυρώθηκε η άδεια ή επειδή η επιχείρηση 
ή τα υποστατικά του έκλεισαν για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

(3) Εξαιρουμένων των περιπτώσεων που προβλέπονται στο εδάφιο (4) άδεια 
λειτουργίας που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου δε 
μεταβιβάζεται. 

(4) Σε περίπτωση θανάτου του αδειούχου, ο Έπαρχος μπορεί, έπειτα από αίτηση 
των κληρονόμων του και με οπισθογράφηση της άδειας να μεταβιβάσει την άδεια 
σε οποιοδήποτε από τους κληρονόμους του μέχρι την εκπνοή της περιόδου για 
την οποία είχε αρχικά εκδοθεί χωρίς να καταβληθούν οποιαδήποτε τέλη, υπό 
τον όρο ότι σε τέτοια περίπτωση ο Έπαρχος πρέπει να ικανοποιηθεί ότι ο 
προτεινόμενος ως αδειούχος κληρονόμος είναι καλού χαρακτήρα και κατάλληλο 
για να έχει άδεια πρόσωπο. 
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13. Με τη συγκατάθεση του Επαρχου και υπό όρους και προϋποθέσεις που Εξουσιοδότηση 
θα θέσει ο Έπαρχος υπό την επιφύλαξη των παραγράφων (α) και (β) του ^>^οσω' 
άρθρου 8, αδειούχος μπορεί να εξουσιοδοτεί άλλο πρόσωπο να ενεργεί αντί αυτού αδειούχο, 
σε σχέση με τις μηχανές παιγνιδιού ή τις μηχανές ψυχαγωγίας. Σε κάθε περίπτωση 
οπισθογράφεται στην άδεια το όνομα του εξουσιοδοτημένου προσώπου με την 
καταβολή των τελών που καθορίζονται στο Τρίτο Παράρτημα, οπότε ο αδειούχος τρίτο 
καθώς και το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο θα είναι συνυπεύθυνοι για οποιαδήποτε Παοάοτημ«. 
παράβαση του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται σύμφωνα 
με αυτόν. 

14.(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς για τον Κανονισμοί, 
καθορισμό οποιουδήποτε θέματος που χρειάζεται ή είναι δεκτικό καθορι
σμού. 

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι 
Κανονισμοί μπορούν να προνοούν τον καθορισμό των εντύπων που χρησιμο
ποιούνται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και των τελών που καταβάλλονται 
για την έκδοση αδειών. 

(3) Μέχρι να εκδοθούν Κανονισμοί σύμφωνα με το παρόν άρθρο ισχύουν τα 
έντυπα που καθορίζονται στο Πρώτο και στο Δεύτερο Παράρτημα και επι Ποώτο 
βάλλονται τα τέλη που καθορίζονται στο Τρίτο Παράρτημα. Δε^ρο1^ 

Παράρτημα. 
Τρίτο 
Παράρτημα. 

(4) Κανονισμοί που εκδόθηκαν δυνάμει των νόμων που καταργούνται από 
το άρθρο 22 του παρόντος Νόμου εξακολουθούν ισχύουν κατά αναλογία, μέχρις 
ότου τροποποιηθούν ή καταργηθούν δυνάμει άλλων νόμων ή κανονισμών. Επίσημη 

Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο: 
10. 3.1966 
29.12.1995. 

ΜΕΡΟΣ IV 
ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 

15.—(1) Κάθε αδειούχος ο οποίος Αδικήματα. 
(α) Επιτρέπει σε οποιοδήποτε πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαέξι χρόνων 

που δεν πληρεί τις διατάξεις του άρθρου 9, να εισέρχεται ή να παρευ
ρίσκεται, στο αδειούχο υποστατικό, ή 

(β) επιτρέπει οποιαδήποτε βίαιη ή εριστική ή προκλητική συμπεριφορά μέσα 
στο αδειούχο υποστατικό, ή 

(γ) επιτρέπει τα αδειούχα υποστατικά να είναι το συνηθισμένο καταφύγιο 
ή μέρος συναντήσεως προσώπων ανυπόληπτου χαρακτήρα, ή 

(δ) χρησιμοποιεί μηχανή παιγνιδιού ή μηχανή ψυχαγωγίας, ή επιτρέπει ή 
ανέχεται τη χρήση τέτοιας μηχανής για σκοπούς κέρδους, ή 

(ε) παραβαίνει οποιοδήποτε όρο της άδειας του, ή 
(στ) παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών 

που εκδίδονται δυνάμει αυτού, 
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Ακύρωση 
άδειας. 

Ανάκληση 
άδειας 
λειτουργίας. 

Διάταγμα 
αναστολής 
λειτουργίας 
κλπ. υποστατι

Δικαίωμα 
εισόδου σε 
αδειούχα 
υποστατικά. 

είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση 
που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 
πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο ποινές και το Δικαστήριο μπορεί επιπρόσθετα 
από οποιαδήποτε ποινή να διατάξει να κατασχεθούν οι μηχανές σε σχέση με τις 
οποίες διαπράχθηκε το αδίκημα και να ακυρωθεί η άδεια αυτού που καταδι

κάστηκε. 
(2) Κάθε πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 6(1) και 

7(1) είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα 
δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις 
δύο ποινές και το Δικαστήριο μπορεί επιπρόσθετα από οποιαδήποτε ποινή, να 
διατάξει να κατασχεθούν οι μηχανές σε σχέση με τις οποίες διαπράχθηκε το 
αδίκημα. 

16. Αδεια λειτουργίας που εκδόθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου σε 
οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο καταδικάστηκε για παράβαση του περί Οίκων 
Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και Παρεμποδίσεως της Κυβείας Νόμου ή/και 
του περί Πωλήσεως Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμου μπορεί να ακυρωθεί από 
το Δικαστήριο επιπρόσθετα από οποιαδήποτε ποινή που τυχόν επιβλήθηκε. 

17. Άδεια λειτουργίας μπορεί να ανακαλείται από τον Έπαρχο στις πιο κάτω 
περιπτώσεις: 

(α) Όταν παύσουν οριστικά οι εργασίες του αδειούχου ή 
(β) όταν παραβιάζονται συνεχώς οι διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των 

Κανονισμών που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
Νόμου· ή 

(γ) όταν παραλείπεται συστηματικά ή συμμόρφωση στους όρους ή σε 
οποιοδήποτε από τους όρους της άδειας· ή 

(δ) όταν χρησιμοποιείται συστηματικά το αδειούχο υποστατικό από πρόσωπα 
που προκαλούν οχληρία· ή 

(ε) όταν τα αδειούχα υποστατικά, ή εγκαταστάσεις ή οι μηχανές παιγνιδιού 
ή οι μηχανές ψυχαγωγίας δεν τηρούν τους απαιτούμενους όρους ασφάλειας 
και καθίστανται επικίνδυνες για χειρισμό, χρήση ή λειτουργία· ή 

(στ) όταν δεν τηρούνται οι όροι των άρθρων 5 και 6. 
18. Αν Επαρχιακό Δικαστήριο ικανοποιηθεί ότι υπάρχουν λόγοι να πιστεύει 

ότι το αδειούχο υποστατικό ή οι εντός αυτού μηχανές ψυχαγωγίας ή μηχανές 
παιγνιδιού χρησιμοποιούνται κατά παράβαση των προνοιών του παρόντος Νόμου 
ή ότι το αδειούχο υποστατικό ή οι μηχανές παιγνιδιού ή μηχανές ψυχαγωγίας 
αποτελούν κίνδυνο για οποιοδήποτε πρόσωπο, το Δικαστήριο μπορεί κατόπιν 
αίτησης χωρίς κλήση (ex parte) εκ μέρους του Επαρχου να εκδώσει διάταγμα 
αναστολής της λειτουργίας ή χρησιμοποίησης των υποστατικών ή των μηχανών 
παιγνιδιού ή των μηχανών ψυχαγωγίας. 

19.—(1) Κάθε αστυνομικός και κάθε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Έπαρχο, 
μπορεί να εισέρχεται στα αδειούχα υποστατικά οποιαδήποτε εργάσιμη ώρα και 
να διενεργεί έλεγχο για τη διαπίστωση της εφαρμογής των προνοιών του παρόντος 
Νόμου. 
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(2) Κάθε πρόσωπο που παρεμποδίζει οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα στο 
εδάφιο (1) πρόσωπα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του είναι ένοχο ποινικού 
αδικήματος και υπόκειται στις ποινές που προβλέπονται από το άρθρο 15(1). 

20. Ανεξάρτητα από όσα διαλαμβάνει ο παρών Νόμος, ο Έπαρχος μπορεί Εξώδικος 
να συμβιβάζει εξώδικα οποιοδήποτε αδίκημα που διαπράχθηκε κατά παράβαση ^ f ^ ^ 5 

των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε κανονισμού που εκδίδεται 
δυνάμει αυτού, με την αποδοχή πληρωμής από το πρόσωπο το οποίο διέπραξε 
ή για το οποίο υπάρχει εύλογη υπόνοια ότι διέπραξε αυτό το αδίκημα ποσού 
χρημάτων που δεν υπερβαίνει την ανώτατη χρηματική ποινή που προβλέπεται 
για το εν λόγω αδίκημα από τον παρόντα Νόμο ή το σχετικό Κανονισμό που 
εκδόθηκε δυνάμει αυτού: 

Νοείται ότι η πιο πάνω εξώδικη ρύθμιση μπορεί να εφαρμοστεί μόνο την πρώτη 
φορά διάπραξης του αδικήματος. 

21. Κάθε άτομο που θεωρεί τον εαυτό του αδικημένο- ιεραρχική 
, ν Α , . , ' ' * , - , , Προσφυγή. 
(α) Από τη μη χορήγηση η ανανέωση άδειας απο τον Έπαρχο η την άρνηση 

τροποποίησης άδειας· 
(β) από την άρση, αναστολή, ακύρωση ή ανάκληση άδειας· 
(γ) για οιοδήποτε όρο ή προϋπόθεση που τέθηκε από τον Έπαρχο σε κάποια 

άδεια, 
μπορεί μέσα σε είκοσι μία ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής 
απόφασης του Επαρχου, με έγγραφη ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό 
Εσωτερικών στην οποία εκτίθενται οι λόγοι που την υποστηρίζουν να προσβάλει 
την απόφαση, πράξη ή παράλειψη του Επαρχου. 

22. Με τον παρόντα Νόμο καταργούνται- καταργήσεις. 
(α) Ο περί Οίκων Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και Παρεμποδίσεως της 23 του 1965. 

Κυβείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1965· και 
(β) Ο περί Οίκων Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και Παρεμποδίσεως της ΐ9τουΐ978. 

Κυβείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1978, 
23. Αδειες που εκδόθηκαν με βάση τους Νόμους που αναφέρονται στο Εκδοθείσες 

άρθρο 22 ισχύουν μέχρι τη λήξη τους. α ειες' 
24. Μηχανές παιγνιδιού που εισήχθησαν στην Κύπρο πριν από τη έναρξη της Μεταβατικές 

ισχύος του παρόντος Νόμου και είχαν άδεια λειτουργίας μπορούν να εξασφαλίσουν διαταξειζ· 
άδεια λειτουργίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1996, ανεξάρτητα αν ικανοποιούν 
την πρόνοια του άρθρου 5(β) του παρόντος Νόμου. 
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ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(Άρθρο 6) 

Ο ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ 
ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1996 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 

1. ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: 
Αρ. Ταυτότητας: 

2. Διεύθυνση Δικαιούχου... 
τηλ 

3. Διεύθυνση υποστατικού 
τηλ 

4. Είδος μηχανής 
Περιγραφή (ονομασία, άλλα χαρακτηριστικά) 

5. Δικαίωμα 

Έπαρχος 

Ημερομηνία έκδοσης 

(Σφραγίδα) 
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΜΕΡΟΣ Α 
(Αρθρο 7) 

Ο ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1996 

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 

1. ΟΝΟΜΑ: 
Αρ. Ταυτότητας: 

2. Διεύθυνση υποστατικού 
τηλ 
Περιοχή: Αστική/Αγροτική 

3. Ταχ. Δ/ση (αν διαφέρει από το 2 ανωτέρω) 

τηλ 
4. Αριθμός Μηχανών παιγνιδιού: 
5. Αριθμός Μηχανών Ψυχαγωγίας:. 
6. Δικαιώματα αδείας: 

(α) Μηχανές Παιγνιδιού: 
(β) Μηχανές Ψυχαγωγίας: 

ΣΥΝΟΛΟ 
7. Η άδεια αυτή λήγει την 31η Δεκεμβρίου του χρόνου έκδοσης της και επι

στρέφεται στον Έπαρχο το αργότερο σε ένα μήνα από τη λήξη της. 

Έπαρχος 

Ημερομηνία έκδοσης 

(Σφραγίδα) 
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΜΕΡΟΣ Β 
(Αρθρο 11) 

Ο ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1996 

ΑΔΕΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΟΥ 
1. ΟΝΟΜΑ: .... 

Αρ. Ταυτότητας: 
2. Διεύθυνση Αδειούχου 
3. Τόπος όπου θα γίνει η εγκατάσταση μηχανών παιγνιδιού και μηχανών 

ψυχαγωγίας 
4. Διάρκεια ισχύος της παρούσας άδειας 

Από μέχρι αμφοτέρων 
συμπεριλαμβανομένων. 

5. Αριθμός μηχανών και δικαιώματα: 
(α) Μηχανές παιγνιδιού: αρ δικαιώματα 
(β) Μηχανές ψυχαγωγίας: αρ δικαιώματα 

(ΐ) Δύο προσώπων: αρ δικαιώματα 
(ii) Τριών μέχρι 

δέκα προσώπων: αρ δικαιώματα 
(iii) Ένδεκα ή 

περισσότερων 
προσώπων: αρ δικαιώματα 

ΣΥΝΟΛΟ 
Έπαρχος 

Ημερομηνία έκδοσης 

(Σφραγίδα) 
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ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(Αρθρο 14) 

Ο ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1996 

ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΜΕΡΟΣ Α 

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
Λ.Κ. 30,00 εφάπαξ για κάθε μηχανή για την οποία δίνεται αύξων αριθμός 

μητρώου. 
ΜΕΡΟΣ Β 

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ 
(Ι) Αστική περιοχή: 

(α) Αδεια μηχανής παιγνιδιού 
Λ.Κ. 30,00 το χρόνο για κάθε μηχανή. 

(β) Άδεια μηχανής ψυχαγωγίας 
(ΐ) Λ.Κ. 10,00 το χρόνο για κάθε μηχανή που χρησιμοποιείται από δύο 

το πολύ πρόσωπα. 
(ii) Λ.Κ. 20,00 το χρόνο για κάθε μηχανή που χρησιμοποιείται από τρία 

μέχρι και δέκα πρόσωπα. 
(iii) Λ.Κ. 40,00 το χρόνο για κάθε μηχανή που χρησιμοποιείται από έντεκα 

ή περισσότερα πρόσωπα. 
(Η) Αγροτική περιοχή: 

Το μισό των δικαιωμάτων που καταβάλλονται για Αστική Περιοχή. 
Για ανανεώσεις αδειών ισχύουν τα ίδια δικαιώματα, άλλα αν ο αδειούχος 

παραλείψει να ειδοποιήσει τουλάχιστον μέχρι τη 15η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου 
για την πρόθεση του να μην ανανεώσει την άδεια ή να ελαττώσει τον αριθμό των 
μηχανών, θα καταβάλλει δικαιώματα για ολόκληρο το χρόνο και για τον ίδιο 
αριθμό μηχανών, ανεξάρτητα από την ημερομηνία ανανέωσης. 

Σε περίπτωση αλλαγής του δικαιούχου αναφορικά με υποστατικά για τα οποία 
εκδόθηκε εξεδόθηκε άδεια αλλά αυτή έληξε, ο Έπαρχος μπορεί να αρνηθεί την 
έκδοση νέας άδειας αν έχει λόγους, να πιστεύει ότι η αλλαγή του δικαιούχου γίνεται 
για καταστρατήγηση των προνοιών της πιο πάνω παραγράφου. 

ΜΕΡΟΣ Γ 
ΑΔΕΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΟΥ 

(α) Άδεια μηχανής παιγνιδιού: Λ.Κ. 6,00 την ημέρα 
(β) Άδεια μηχανής ψυχαγωγίας: 

(ΐ) Λ.Κ. 3,00 την ημέρα για κάθε μηχανή που χρησιμοποιείται από δύο το 
πολύ πρόσωπα. 

(ii) Λ.Κ. 6,00 την ημέρα για κάθε μηχανή που χρησιμοποιείται από τρία 
μέχρι δέκα πρόσωπα. 
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(iii) Λ.Κ. 9,00 την ημέρα για κάθε μηχανή που χρησιμοποιείται από έντεκα 
ή περισσότερα πρόσωπα. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


