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Ο περί Μηχανών Παιγνιδιού και Μηχανών Ψυχαγωγίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 
1998 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφωνά με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 50(1) του 1998 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΥ 

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1996 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μηχανών Παιγνιδιού και 
τίτλος. Μηχανών Ψυχαγωγίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1998 και θα διαβάζεται 
32(ΐ) του 1996. μαζί με τον περί Μηχανών Παιγνιδιού και Μηχανών Ψυχαγωγίας Νόμο του 1996 

(που στο εξής θα αναφέρεται ως "ο βασικός νόμος") και ο βασικός νόμος και 
ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Μηχανών Παιγνιδιού και 
Μηχανών Ψυχαγωγίας Νόμοι του 1996 και 1998. 

τροποποίηση 2. Το εδάφιο (2) του άρθρου 4 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 
™%Ά* ακόλουθο εδάφιο: 
νόμ°υ· "(2) Για σκοπούς του άρθρου αυτού 'μηχανή τυχερού παιγνιδιού' σημαίνει 

μηχανή που αποβλέπει σε παροχή κέρδους ή άλλου ανταλλάγματος, ανε

ξάρτητα από το αν παρέχει ταυτόχρονα δυνατότητες παιγνιδιού ή ψυχαγωγίας 
ή όχι, και που δεν είναι μηχανή παιγνιδιού ή μηχανή ψυχαγωγίας, περι

λαμβάνει δε τις μηχανές που είναι γνωστές με τα ακόλουθα ονόματα ή 
παρόμοιες τους ή παραλλαγή τους: 

(α) Μηχανές τύπου πόκερ ή άλλου παρόμοιου παιγνιδιού με τραπουλόχαρτα 
ή άλλες παραλλαγές ή παραστάσεις· 

(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 γράμματα ή χρώματα· 

(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 αποτε

λέσματος 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 παιγνιδιού· 

(θ) οποιοδήποτε εξάρτημα ή προσάρτημα ή λογισμικό πρόγραμμα ηλεκ

τρονικού υπολογιστή το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί και να λει

τουργήσει μέσω οθόνης.". 
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3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή από αυτό της Τροποποίηση 
παραγράφου (β) και τον αναγραμματισμό της παραγράφου (γ) σε παράγραφο (β), του άρθρου 5 

νόμου. 
4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος Τροποποίηση 

του του ακόλουθου νέου εδαφίου: του άρθρου 6 
Ύ του βασικού 

"(5) Η μεταβίβαση μηχανής σε άλλο πρόσωπο γίνεται από τον ν°μ°υ· 
Έπαρχο με οπισθογράφηση του πιστοποιητικού εγγραφής και 
καταγραφή των στοιχείων του νέου ιδιοκτήτη, αφού καταβληθούν 

τρίτο τα τέλη που προνοούνται στο Τρίτο Παράρτημα.". 
Παράρτημα. 

5. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως εξής: τροποποίηση 
(α) Με τη διαγραφή της άνω τελείας στο τέλος της παραγράφου (δ) και ^υβασ^κου8 

την προσθήκη της ακόλουθης φράσης: νόμου. 
"και έχουν ελεγχθεί για το σκοπό αυτό από το Τμήμα Ηλεκτρομη

χανολογικών Υπηρεσιών ή από αδειούχο ηλεκτρολόγο." · και 
(β) με τη διαγραφή της τελείας στο τέλος της παραγράφου (ε) και την 

πρσθήκη της ακόλουθης φράσης: 
"ή από αδειούχο ηλεκτρολόγο.". 

6. Το εδάφιο (1) του άρθρου 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την Τροποποίηση 
αντικατάσταση της λέξης "δεκαέξι" (πρώτη γραμμή) με τη λέξη "δώδεκα", με τη ^ tamxo / 
διαγραφή των λέξεων "ή άλλο πρόσωπο" (τελευταία γραμμή) και με την εισαγωγή νόμου, 
τελείας μετά τις λέξεις "επιμέλεια του," (τελευταία γραμμή). 

7. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση 
η , , , , του άρθρου 24 

(α) Με την προσθήκη, μετά τη λέξη "εισήχθησαν" (πρώτη γραμμή), των λέξεων του βασικού 
"ή κατασκευάστηκαν"· και νόμου. 

(β) με τη διαγραφή της φράσης "ανεξάρτητα αν ικανοποιούν την πρόνοια 
του άρθρου 5(β) του παρόντος Νόμου." (τρίτη και τέταρτη γραμμή) και 
την προσθήκη τελείας μετά τον αριθμό "1996" (τρίτη γραμμή). 

8. Το Πρώτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη τροποποίηση 
στο τέλος του, μετά την παράγραφο 5 αυτού, της ακόλουθης παραγράφου: παραρτήματος 

"6. Αύξων αριθμός "Λ τουβασικοΰ 
' « Γ~ 3 νομού . 

9. Το Δεύτερο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: τροποποίηση 
(α) Με την αντικατάσταση από το Μέρος Α των παραγράφων 4,5, και 6 με παραρτήματος 

την ακόλουθη νέα παράγραφο 4 και την αναρίθμηση της παραγράφου 7 τουβασικοΰ 
σε παράγραφο 5: νομου· 

"4. Δικαιώματα άδειας: 
(α) Μηχανές παιγνιδιού: αρ δικαιώματα 
(β) Μηχανές ψυχαγωγίας: 

(i) Δύο προσώπων: αρ δικαιώματα 
(ii) Τριών μέχρι δέκα προσώπων: αρ δικαιώματα 

(iii) Έντεκα ή περισσότερων προσώπων: αρ δικαιώματα 
ΣΥΝΟΛΟ"· και 

(β) με τη διαγραφή από την παράγραφο 5(β) του Μέρους Β, των λέξεων 
"αρ δικαιώματα....". 
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τροποποίηση 10. Το Τρίτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 
του Τρίτου σ τ ο τέλος του των ακόλουθων νέων Μερών: 
Παραρτήματος 
του βασικού 
*μσΒ· "ΜΕΡΟΣ Δ 

(άρθρο 6) 
Για οπισθογράφηση άδειας για εξουσιοδότηση άλλου προσώπου να ενεργεί 

αντί του αδειούχου καταβάλλεται τέλος Λ.Κ. 10. 
ΜΕΡΟΣ Ε 
(άρθρο 6) 

Για οπισθογράφηση πιστοποιητικού εγγραφής για μεταβίβαση μηχανής 
σε άλλο πρόσωπο καταβάλλεται τέλος Λ.Κ. 10.". 
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Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΩΝ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1998 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 
ΜΕΡΟΣ Ι  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Αρθρο 
1. Συνοπτικός τίτλος. 
2. Ερμηνεία. 

ΜΕΡΟΣ II  ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
3. Έννοια οργανωμένου ταξιδιού. 
4. Το ενημερωτικό υλικό να μην είναι παραπλανητικό. 
5. Απαιτήσεις αναφορικά με διαφημιστικά έντυπα (Πίνακας Ι). 
6. Δεσμευτικότητα διαφημιστικού εντύπου. 
7. Παρεχόμενες πληροφορίες πριν από τη σύναψη της σύμβασης. 
8. Έγκαιρη παροχή πληροφοριών. 
9. Περιεχόμενο και τύπος της σύμβασης (Πίνακας Π). 

10. Μεταβίβαση κρατήσεων. 
11. Αναθεώρηση τιμής. 
12. Σημαντικές αλλαγές σε ουσιώδης όρους. 
13. Απόσυρση εκ μέρους του καταναλωτή δυνάμει του άρθρου 12 και ακύ

ρωση από το διοργανωτή. 
14. Σημαντικό μέρος των υπηρεσιών που δεν παρασχέθηκαν. 
15. Ευθύνη του άλλου προσώπου της σύμβασης για προσήκουσα εκτέλεση 

συμβατικών υποχρεώσεων. 
16. Εξασφάλιση σε περίπτωση πτώχευσης ή αφερεγγυότητας. 
17. Ασφάλεια. 
18. Εξασφάλιση εγγύησης. 

ΜΕΡΟΣ III  ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
19. Αδικήματα και ποινές. 
20. Ποινική ευθύνη αξιωματούχων νομικών προσώπων. 
21. Αδικήματα λόγω υπαιτιότητας άλλου προσώπου. 
22. Παραγραφή. 

ΜΕΡΟΣ IV  ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΕΙΣ 
23. Επίδειξη επιμέλειας. 
24. Καλόπιστη δημοσίευση κ.λ.π. διαφημιστικού εντύπου. 
25. Καλόπιστη ενέργεια ή πράξη υπαλλήλου. 

ΜΕΡΟΣ V  ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
26. Εξουσιοδότηση λειτουργών. 
27. Εξουσία για εξασφάλιση υπηρεσιών. 
28. Εξουσίες εξουσιοδοτημένων λειτουργών. 
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29. Έκδοση εντάλματος έρευνας. 
30. Υποχρέωση επίδειξης επιμέλειας κατά την εκτέλεση εντάλματος έρευνας. 
31. Απαγόρευση αποκάλυψης πληροφοριών. 
32. Παρακώλυση εξουσιοδοτημένου λειτουργού. 

ΜΕΡΟΣ VI - ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
33. Διαφύλαξη του κύρους της σύμβασης και άλλων νομικών συνεπειών. 
34. Κανονισμοί. 
35. Σιωπηροί όροι στη σύμβαση. 
36. Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου. 
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι (Αρθρο 5) 
ΠΙΝΑΚΑΣ II (Αρθρο 9) 


