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Ο περί Οίκων Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και Παρεμποδίσεως της Κυβείας (Τροπο

ποιητικός) Νόμος του 1998 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Κεφ. 151. 
23 του 1965 
19 του 1978 
53(1) του 1995 
32(1) του 1996. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη 
νέου άρθρου. 

«Αδεια 
λειτουργίας 
παιχνιδιού 

. 'καζαντί'. 

Αριθμός 15(1) του 1998 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, 
ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Οίκων Στοιχημάτων, Οίκων 

Κυβείας και Παρεμποδίσεως της Κυβείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 
και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Οίκων Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και 
Παρεμποδίσεως της Κυβείας Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο 
βασικός νόμος»). 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη 
διαγραφή της επιφύλαξης από το τέλος του. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σε αυτόν, αμέσως μετά 
το άρθρο 6, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

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 υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερ

βαίνει τα δύο χρόνια ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες 
λίρες ή και στις δύο ποινές, ενώ το Δικαστήριο, επιπρόσθετα προς 
οποιαδήποτε άλλη ποινή, μπορεί να διατάξει την κατάσχεση του 
παιχνιδιού με το οποίο έχει διαπραχθεί το αδίκημα. 

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου Έπαρχος σημαίνει τον 
Έπαρχο της επαρχίας στην οποία το παιχνίδι 'καζαντί' χρησιμο
ποιείται ή τίθεται σε λειτουργία ή εκτίθεται ή διοργανώνεται ή 
διεξάγεται. 

(2) Η άδεια που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του παρόντος 
άρθρου εκδίδεται από τον Έπαρχο, σύμφωνα με τον τύπο με τους 

Πίνακας Α. όρους που καθορίζονται στον Πίνακα Α, καθώς και με την κατα
βολή του τέλους το οποίο αναφέρεται σε αυτόν, αφού προηγου
μένως ο ενδιαφερόμενος υποβάλει σχετική αίτηση, σύμφωνα με τον 

Πίνακας Β. τύπο που καθορίζεται στον Πίνακα Β. 
(3) Η άδεια που εκδίδεται από τον Έπαρχο, δυνάμει του παρό

ντος άρθρου λήγει την 31η Δεκεμβρίου του χρόνου μέσα στον οποίο 
εκδόθηκε και επιστρέφεται στον Έπαρχο το αργότερο μέσα σε ένα 
μήνα από τη λήξη της. 
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(4) Άδεια δεν εκδίδεται από τον Έπαρχο, δυνάμει του παρόντος 
άρθρου, εκτός αν

ία) Ο Έπαρχος ικανοποιηθεί ότι ο αιτητής είναι πρόσωπο 
καλού χαρακτήρα και κατάλληλο για τη διοργάνωση και 
διεξαγωγή παιχνιδιού 'καζαντί', 

(β) ο αιτητής είναι εγγεγραμμένος στο Ταμείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων ως πρόσωπο αυτοτελώς εργαζόμενο με επάγ

γελμα αυτό του διοργανωτή και ιδιοκτήτη παιχνιδιού 
'καζαντί', 

(γ) ο αιτητής δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας που έχει εκδοθεί 
δυνάμει του παρόντος άρθρου, 

(δ) ο αιτητής είναι φυσικό πρόσωπο ηλικίας άνω των 21 ετών. 
(5) Η άδεια που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν είναι 

μεταβιβάσιμη.». 
4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σε αυτόν, αμέσως μετά Τροποποίηση 

το άρθρο 16, του ακόλουθου νέου άρθρου: ^μουμετην 
«κανονισμοί. 17. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς ν̂ όυ άρθρου. 

που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για 
την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.». 

5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος του των Τροποποίηση 
ακόλουθων Πινάκων: νόμσυμετην 

προσθήκη 
Πινάκων. 

«ΠΙΝΑΚΑΣ Α 
(Αρθρο 6Α) 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟΙ 

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. 15. 

(β) Το ανώτατο αντίτιμο για συμμετοχή στο παιχνίδι δεν πρέπει να 
ξεπερνά τη Λ.Κ.1 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) Το 'καζαντί' πρέπει να λειτουργεί σε ανοικτούς χώρους. 

(στ) Το ωράριο λειτουργίας είναι από τις 09.00 π.μ. μέχρι τη 01.00 π.μ. της 
επόμενης μέρας. 
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(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. 

(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 παιχνίδι 
'καζαντί'. 

Ημερομηνία έκδοσης Έπαρχος 

(Σφραγίδα) 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β 
(Αρθρο 6Α) 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΩΝ ΚΥΒΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΙΑΣ ΝΟΜΟΙ 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 'ΚΑΖΑΝΤΙ* 
Έπαρχο 
(Υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα. Το ένα καταχωρείται σε φάκελο του 

Επαρχου μαζί με αντίγραφο της άδειας). 
Εγώ ο υπογεγραμμένος/ιδιοκτήτης/που έχω στην κατοχή μου/που έχω υπό 

τη φύλαξη μου* το παιχνίδι 'καζαντί' που περιγράφω πιο κάτω, ζητώ άδεια 
παιχνιδιού 'καζαντί' και δηλώνω ότι τα στοιχεία που αναφέρω πιο κάτω 
είναι ορθά και αληθή. 

1. Ονοματεπώνυμο (με κεφαλαία γράμματα): 

2. Αριθμός ταυτότητας: 
3. Διεύθυνση αιτητή: ... 

: Τηλ.:.......: 
4. Ημερομηνία γέννησης: 
5. Περιγραφή παιχνιδιού 'καζαντί' (Να δηλωθούν λεπτομέρειες, όπως 

διαστάσεις, χρώμα, αριθμός καρτών κτλ.): :.. 

* Διαγράψετε ό,τι δεν εφαρμόζεται. 

Ημερομηνία 
(Υπογραφή) 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


