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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 192(Ι)/2022 
Αρ. 4927, 9.12.2022 

Ο περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 192(Ι) του 2022 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΖΙΝΟΥ 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2015 ΚΑΙ 2020 

 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

124(Ι) του 2015 
107(Ι) του 2020. 

1. Ο  παρών  Νόμος  θα  αναφέρεται  ως  ο  περί  της  Λειτουργίας  και  του  Ελέγχου  Καζίνου 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 και θα διαβάζεται μαζί µε τους περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου 
Καζίνου Νόμους του 2015 και 2020 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο 
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται µαζί ως οι περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου 
Καζίνου Νόμοι του 2015 έως 2022.

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
αντικατάσταση 
λέξεων. 

2.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση της λέξης «Υπουργός» και των λέξεων 
«Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού», οπουδήποτε και σε οποιονδήποτε 
γραμματικό τύπο αυτές απαντούν, με τη λέξη «Υφυπουργός» και τις λέξεις «Υφυπουργείο Τουρισμού», 
αντίστοιχα.

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

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

(α)   Με την αντικατάσταση στον ορισμό των όρων «“παίγνιο καζίνου” ή “παιγνίδι καζίνου”» της 
λέξης «στο» (δεύτερη γραμμή), με τη λέξη «σε»· και 

 
(β)   με την αντικατάσταση του όρου «Υπουργός» και του ορισμού αυτού, με τον ακόλουθο νέο 

όρο και ορισμό: 
 

«”Υφυπουργός” σημαίνει τον Υφυπουργό Τουρισμού.».

Τροποποίηση 
του άρθρου 11 
του βασικού 
νόμου. 

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

(α)   Με την αντικατάσταση στον πλαγιότιτλο των λέξεων «άλλων εργοδοτουμένων» (τέταρτη και 
πέμπτη γραμμή), με τις λέξεις «εσωτερική οργάνωση της Αρχής»∙ 

 
(β)   με την αντικατάσταση του εδαφίου (4), με το ακόλουθο εδάφιο: 

 
«(4) Η Αρχή διορίζει υπαλλήλους είτε μόνιμα είτε με σύμβαση για ορισμένο χρονικό 

διάστημα σε θέσεις, των οποίων ο αριθμός, ο τίτλος και οι μισθολογικές κλίμακες, καθορίζονται 
εκάστοτε από τον προϋπολογισμό της Αρχής, σύμφωνα με το εδάφιο (7)»· και 

 
(γ)   με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4), των ακόλουθων νέων εδαφίων: 

 
«(5) Τηρουμένων των διατάξεων του οικείου σχεδίου υπηρεσίας, πρόσωπο 

το οποίο δεν είναι υπάλληλος της Αρχής και διορίζεται σε θέση με μισθοδοτική 
κλίμακα, τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της κλίμακας της θέσης στην οποία 
διορίζεται ή στη μειωμένη κλίμακα εισδοχής της θέσης σε περίπτωση που αυτό 
προβλέπεται στον προϋπολογισμό της Αρχής: 

 
Νοείται ότι, η Αρχή δύναται με βάση τα προσόντα και την πείρα του 

προσώπου το οποίο διορίζεται και κατ’ αναλογία των κριτηρίων που ισχύουν 
στη δημόσια υπηρεσία, να εγκρίνει την τοποθέτησή του σε υψηλότερη 
βαθμίδα από την αρχική βαθμίδα της κλίμακας. 

 
(6) Οι υπάλληλοι της Αρχής υπόκεινται στον διοικητικό και πειθαρχικό 

έλεγχο της Αρχής.
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(7)  Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (6)- 
 

(α)    η εσωτερική οργάνωση της Αρχής· 
 

(β)    η διοικητική της διάρθρωση· 
 

(γ)    τα σχέδια υπηρεσίας των υπαλλήλων της· 
 

(δ)    η διαδικασία πλήρωσης των θέσεών της· 
 

(ε)    τα θέματα αξιολόγησης των υπαλλήλων της· 
 

(στ)    τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των υπαλλήλων της· 
 

(ζ)    τα ωφελήματα των υπαλλήλων της· 

(η)    λειτουργικά και οργανωτικά θέµατα· 

(θ)    ο πειθαρχικός κώδικας· και 

(ι)    η άσκηση πειθαρχικής εξουσίας από την Αρχή· 
 

καθορίζονται µε Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του 
άρθρου 13 και η διαδικασία διάρθρωσης των υπηρεσιών της Αρχής 
καθορίζεται στον προϋπολογισμό της. 

 

 
192(Ι) του 2022. 

(8)  Τηρουμένων  των  διατάξεων  των  εδαφίων  (4)  και  (7),  η  Αρχή 
καταρτίζει, εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος 
του περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου (Τροποποιητικού) Νόμου  
του  2022,  σχέδιο  διάρθρωσης  των  υπηρεσιών  μαζί  με  τα  οικεία σχέδια 
υπηρεσίας των θέσεων.».

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη των 
νέων άρθρων 
11Α, 11Β και 
11Γ. 

5.   Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 11, των ακόλουθων 
νέων άρθρων:

«Ανάθεση 
ελέγχου ή έρευνας 
σε τρίτα πρόσωπα. 

11Α.-(1)  Η   Αρχή   δύναται   να   αναθέτει   σε  οποιοδήποτε  πρόσωπο   τη 
διενέργεια ελέγχου ή έρευνας επί προσώπων που υπόκεινται στη ρυθμιστική και 
εποπτική αρµοδιότητά της, δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου και της 
κειµένης νοµοθεσίας. 
 

(2)  Εντεταλμένο δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (1) πρόσωπο δύναται, 
κατά τη διενέργεια του ελέγχου ή της έρευνας, να ασκεί τις εξουσίες και 
αρμοδιότητες µε τις οποίες περιβάλλεται η Αρχή δυνάμει των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου. 
 

(3)  Υποκείμενο σε έλεγχο ή έρευνα πρόσωπο θέτει στη διάθεση της Αρχής και 
του εντεταλμένου δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) προσώπου όλα τα 
στοιχεία  και  πληροφορίες  που  αιτείται κατά την  άσκηση του  ελέγχου  ή της 
έρευνας. 
 

(4)  Το εντεταλμένο πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται ο έλεγχος ή η έρευνα 
συντάσσει,   μετά   το   πέρας   της   εργασίας   του,   έκθεση   στην   περίπτωση 
διενέργειας ελέγχου ή πόρισμα στην περίπτωση διενέργειας έρευνας, την οποία 
υποβάλλει στην Αρχή προς λήψη τελικής απόφασης.

Ανάθεση εργασίας 
σε μπειρογνώμονες. 

 
 

73(Ι) του 2016 
205(Ι) του 2020 

74(Ι) του 2022. 

11Β. Η Αρχή δύναται να αναθέτει, κατά περίπτωση, την εκτέλεση 
συγκεκριμένης   εργασίας   σε   πρόσωπα   εγνωσμένης   ειδικής   πείρας   και 
κατάρτισης τα οποία είναι ικανά να συνδράμουν την Αρχή κατά την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων της, νοουμένου ότι η ανάθεση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων και για 
Συναφή Θέματα Νόμου.
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Εργοδότηση 
συμβούλων, 
επιθεωρητών και 
αντιπροσώπων 
με σύμβαση. 

11Γ. Η Αρχή δύναται να διορίζει και να εργοδοτεί, υπό όρους και προϋ- 
ποθέσεις, οποιουσδήποτε συμβούλους, επιθεωρητές και αντιπροσώπους οι 
οποίοι κρίνονται αναγκαίοι για την αποτελεσματική εκτέλεση των λειτουργιών 
της και πραγμάτωση των καθηκόντων της, νοουμένου ότι οι διορισμοί αυτοί 
γίνονται υπό το καθεστώς εργοδότησης με σύμβαση.».

Τροποποίηση 
του άρθρου 12 
του βασικού 
νόμου. 

6.   Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος του εδαφίου (1) του 
ακόλουθου νέου εδαφίου: 
 
 
 

«(1Α) Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Αρχής δύναται να µεταβιβάζουν γραπτώς τις αρµοδιότητές 
τους στον Εκτελεστικό Διευθυντή ή σε Επιτροπές, οι οποίες αποτελούνται από μέλη της Αρχής, και 
στις οποίες δύναται να συµµετέχει και ο Εκτελεστικός Διευθυντής ή/και άλλοι υπάλληλοι της Αρχής. 

 
Νοείται ότι, η προβλεπόμενη στο παρόν εδάφιο μεταβίβαση αρµοδιοτήτων δύναται να 

ανακαλείται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Αρχής οποτεδήποτε το κρίνουν σκόπιµο.».

Τροποποίηση 
του άρθρου 13 
του βασικού 
νόμου. 

7.   Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) του 
εδαφίου (2), με την ακόλουθη παράγραφο: 
 
 

 
«(γ) (i)        τον καθορισμό της λειτουργίας της Αρχής· 

 

(ii)       τη διαδικασία διορισμού των υπαλλήλων της Αρχής· 

(iii)      την εσωτερική οργάνωση της Αρχής· 

(iv)      τη διοικητική διάρθρωση της Αρχής· 
 

(v)       τα σχέδια υπηρεσίας των υπαλλήλων της Αρχής· 

(vi)      τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων στην Αρχή· 

(vii)     τα θέματα αξιολόγησης των υπαλλήλων της Αρχής· 

(viii)    τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των υπαλλήλων της Αρχής· 

(ix)      τα ωφελήματα των υπαλλήλων της Αρχής· 

(x)       λειτουργικά και οργανωτικά θέµατα· 

(xi)      τον πειθαρχικό κώδικα· και 

(xii)     την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας·».
 

Τροποποίηση 
του άρθρου 26 
του βασικού 
νόμου. 

8. Το άρθρο 26 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος του εδαφίου (6) του 
ακόλουθου νέου εδαφίου: 
 
 
 

«(7) Σε περίπτωση κατά την οποία η λειτουργία των εγκαταστάσεων καζίνου του 
διαχειριστή  διακόπτεται  ή/και  αναστέλλεται  με  νόμο  ή/και  διάταγμα  το  οποίο 
εκδίδεται δυνάμει νόμου είτε καθυστερεί για λόγους που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του διαχειριστή, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία-

 
 
 

 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
31.3.2016. 

(α)    να  αναστέλλει  την  πληρωμή  ή  την  αύξηση  οποιωνδήποτε  τελών  ετήσιων 
αδειών που οφείλονται ή δυνατόν να καταστούν οφειλόμενα και πληρωτέα προς 
την Αρχή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, περιλαμβα- νομένου 
του ετήσιου τέλους άδειας του εδαφίου (3) ή/και των προνοιών της παραγράφου  
(4)  του  Κανονισμού  39  των  περί  της  Λειτουργίας  και  του Ελέγχου Καζίνου 
(Γενικών) Κανονισμών· 

 
 
 
 
(β) να απαλλάσσει τον διαχειριστή από την υποχρέωση καταβολής των εν λόγω 

τελών κατά τη διάρκεια τέτοιας διακοπής ή αναστολής ή καθυστερήσεως· ή 
 
(γ)    να μειώνει το αντίστοιχο ποσό κατ’ αναλογία προς τον χρόνο διακοπής ή/και 

αναστολής ή καθυστερήσεως της λειτουργίας οποιωνδήποτε εγκαταστάσεων 
καζίνου του διαχειριστή:



1542  
 

 
 
 
 
 

 
192(Ι) του 2022. 

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου τυγχάνουν επιπροσθέτως 
εφαρμογής σε σχέση με διακοπές ή καθυστερήσεις ή αναστολές λειτουργίας 
οι οποίες έλαβαν χώρα δυνάμει νόμου ή/και διαταγμάτων που εκδόθηκαν 

δυνάμει νόμου κατά την περίοδο μετά την 1η  Ιανουαρίου 2020 και πριν από 
την έναρξη της ισχύος του περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου 
(Τροποποιητικού) Νόμου του 2022.».

Τροποποίηση 
του άρθρου 42 
του βασικού 
νόμου. 

9.  Το  άρθρο  42  του  βασικού  νόμου  τροποποιείται  με  την  αντικατάσταση  στο  εδάφιο  (4)  της 
ακόλουθης φράσης και αναφορών στον πλαγιότιτλο:

«138(Ι) του 2001 
37(Ι) του 2003 

105(Ι) του 2012 
125(Ι) του 2018. 

περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) 
Νόμου» (πρώτη και δεύτερη γραμμή),

 

με την ακόλουθη φράση και αναφορές  στον πλαγιότιτλο: 

«125(Ι) του 2018 
26(Ι) του 2022. 

περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των 
Δεδομένων αυτών Νόμου».

Τροποποίηση 
του άρθρου 65 
του βασικού 
νόμου. 

10. Το άρθρο 65 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (5) της λέξης 
και του αριθμού «άρθρο 96» (δεύτερη γραμμή), με τη λέξη και τον αριθμό «άρθρο 93».

Τροποποίηση 
του άρθρου 98 
του βασικού 
νόμου. 

11. Το άρθρο 98 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) της φράσης 
«περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου» (πέμπτη 
και έκτη γραμμή), με τη φράση «περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας 
των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών 
Νόμου». 


