Προτεινόμενο Νομοσχέδιο
Ο περί της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων Νόμος του 2020
ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων Νόμος του 2020.
Ερμηνεία
2. (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια –
«Αρχή» σημαίνει την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων που διέπεται από τον παρόντα Νόμο·
«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·
«Διοικητικό Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο της Αρχής ως ορίζεται στο Μέρος ·
«εξωτερικό» σημαίνει χώρα άλλη από τη Δημοκρατία·
«κανονισμοί» σημαίνει συλλογικά τους κανονισμούς του Υπουργικού Συμβουλίου και τους
κανονισμούς της Αρχής∙
«κανονισμοί της Αρχής» σημαίνει τους κανονισμούς που εκδίδονται από την Αρχή δυνάμει του
παρόντος Νόμου και δεν αποτελούν εσωτερικούς κανονισμούς∙
«κανονισμοί Υπουργικού Συμβουλίου» σημαίνει τους Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό
Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 36 ∙
«κείμενη νομοθεσία» σημαίνει τους νόμους και κανονιστικές πράξεις, που αφορούν ή εκδίδονται από
το Υπουργικό Συμβούλιο ή την Αρχή και αφορούν την αγορά τυχερών παιχνιδιών και στοιχήματος
περιλαμβανομένων των ακόλουθων νόμων και των κανονιστικών διοικητικών πράξεων που
εκδίδονται ή ισχύουν δυνάμει αυτών:
(α) περί Στοιχημάτων Νόμος του 2019, ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,
(β) περί των Ορισμένων Τυχερών Παιχνιδιών Νόμος του 2018, ως εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται,
(γ) οποιοδήποτε άλλο νόμο βάσει του οποίου ανατίθενται εξουσίες και αρμοδιότητες στην
Αρχή.
«οργανισμός» σημαίνει οποιοδήποτε οργανισμό, στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό, ο οποίος ασκεί
αρμοδιότητες παρόμοιες ή συναφείς με αυτές της Αρχής ή οποιοδήποτε διεθνή οργανισμό στον οποίο
είθισται να μετέχουν εποπτικές αρχές με αρμοδιότητες παρόμοιες με αυτές της Αρχής·
«πρόσωπο» περιλαμβάνει οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και κάθε νομικό πρόσωπο
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων με ή χωρίς νομική προσωπικότητα·
«συνδεδεμένα πρόσωπα» αναφορικά με μέλος του Συμβουλίου σημαίνει(α) τους/τις συζύγους και τους συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού·
(β) εταιρεία, στην οποία μέλος του Συμβουλίου κατέχει ή ελέγχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το
είκοσι επί τοις εκατόν του δικαιώματος ψήφου σε γενική συνέλευση·

(γ) πρόσωπο, το οποίο κατά την κρίση του Υπουργικού Συμβουλίου ή της Αρχής τελεί σε σχέση
εξάρτησης ή έχει κοινά σε ουσιώδη βαθμό.
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών·
«υπηρεσίες» σημαίνει τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχήματος ως ειδικότερα
εξειδικεύονται στην κείμενη νομοθεσία καθώς και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, στην οποία η Αρχή
καθίσταται αρμόδιο όργανο για την ρύθμιση και εποπτεία του, βάσει σχετικού νόμου.
«χειραγώγηση αθλητικού γεγονότος» σημαίνει την σκόπιμη διευθέτηση, πράξη ή παράλειψη, για
αντικανονική διαφοροποίηση του αποτελέσματος ή της εξέλιξης ενός αθλητικού γεγονότος ή της
διαμόρφωσης ενός μεμονωμένου γεγονότος του αγώνα, κατά τρόπο ώστε να αλλοιώνεται εν μέρει ή
εν όλο η απρόβλεπτη φύση του υπό αναφορά γεγονότος, με στόχο την αποκόμιση άδικου
πλεονεκτήματος για οικονομικό ή άλλο όφελος, προσωπικό ή προς όφελος τρίτων.
(2) Στον παρόντα Νόμο και στις κανονιστικού περιεχομένου πράξεις που εκδίδονται δυνάμει
αυτού, αναφορά σε νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως Οδηγία, Κανονισμός ή
Απόφαση, σημαίνει την εν λόγω πράξη όπως εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ
Κεφάλαιο Α – Σύσταση Αρχής
Εθνική Αρχή Στοιχημάτων

3. – (1) Καθιδρύεται Αρχή υπό την επωνυμία «Εθνική Αρχή Στοιχημάτων», η οποία αποτελεί
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, έχει όλες τις ιδιότητες νομικού προσώπου και διέπεται από
τον παρόντα Νόμο.
(2) Ως έδρα της Αρχή ορίζεται η επαρχία Λευκωσίας και δύναται να τηρεί παραρτήματα σε
άλλες επαρχίες ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
(3) Η Αρχή διοικείται από το Συμβούλιο κατά τα προβλεπόμενα στο Μέρος ΙΙΙ.
Στόχοι σύστασης της Αρχής
4. –(1) Η Αρχή καθιδρύεται ως εποπτική αρχή για τη ρύθμιση και εποπτεία υπηρεσιών.
(2) Οι στόχοι σύστασης της Αρχής είναι οι εξής:
(α) να μην αποτελεί η διενέργεια των εν λόγω υπηρεσιών πηγή εγκληματικότητας ή αταξίας ή
μαύρης αγοράς και να παρεμποδιστεί οποιαδήποτε σύνδεση με εγκληματικά στοιχεία ή
στήριξη της παρανομίας ∙
(β) να διασφαλίζεται ότι οι υπηρεσίες διεξάγονται με δίκαιο και διαφανή τρόπο ∙
(γ) να διασφαλίζεται η επαρκής προστασία των παικτών και ιδιαίτερα των ανηλίκων και άλλων
ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού ∙
(δ) να διασφαλίζεται η οικονομική ανάπτυξη μέσω της προώθησης ενός βιώσιμου τομέα
τυχερών παιχνιδιών ∙ και
2

(ε) να καταστεί η Κύπρος κέντρο ανάπτυξης και καινοτομίας στον τομέα των παιγνίων.
Αρχές που διέπουν τη λειτουργία της Αρχής
5. (1) Η Αρχή, κατά την άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της δυνάμει του παρόντος
Νόμου και της κείμενης νομοθεσίας, καθοδηγείται από τις ακόλουθες βασικές αρχές:
(α) οποιαδήποτε απόφαση ή έκδοση ρυθμιστικού μέτρου πρέπει να είναι ανάλογη με τους
στόχους που επιδιώκει να επιτύχει και όχι περισσότερο επιβαρυντική από ό,τι είναι
απαραίτητο για την επίτευξη των εν λόγω στόχων ∙
(β) σε περίπτωση που η διασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης αντίκειται του δημόσιου
συμφέροντος, προτεραιότητα αποτελεί η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος ∙
(γ) τα κριτήρια που επιβάλλονται για εξασφάλιση οποιασδήποτε εξουσιοδότησης είναι διαφανή,
αμερόληπτα, προσβάσιμα, συνεπή και αντικειμενικά ∙
(δ) διαδικασίες και απαιτήσεις πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να αποφεύγεται, όσο είναι λογικά
δυνατό και χωρίς να θίγονται οι στόχοι σύστασης της Αρχής, η αλληλοεπικάλυψη
απαιτήσεων και ελέγχων ∙ και
(ε) όταν κρίνεται σκόπιμο και εφικτό, η Αρχή χρησιμοποιεί προσέγγιση εκτίμησης κινδύνου,
έτσι ώστε οι ρυθμιστικοί στόχοι να επιδιώκονται κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο.
(2) Νοείται ότι, η Αρχή μπορεί να παρεκκλίνει από τις αρχές αυτές, εάν η απόκλιση αυτή
δικαιολογείται αντικειμενικά για λόγους δημοσίας τάξεως, δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
Κεφάλαιο Β – Αρμοδιότητες και Εξουσίες
Αρμοδιότητες της Αρχής
6. –(1) Η Αρχή ασκεί αρμοδιότητες ως ορίζονται από τον παρόντα Νόμο και την κείμενη
νομοθεσία.
(2) Οι αρμοδιότητες της Αρχής είναι –
(α) η ρύθμιση, εποπτεία και παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την
λειτουργία ή παροχή υπηρεσιών σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα ρυθμίζεται από ή δυνάμει
της κείμενης νομοθεσίας ·
(β) η προώθηση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των παικτών αλλά και η παροχή σχετικής
πληροφόρησης και καθοδήγησης στο ευρύτερο κοινό,
(γ) η διασφάλιση ότι οι υπηρεσίες που αδειοδοτούνται δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας θα
διαφημίζονται κατά τρόπο υπεύθυνο και αληθή,
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(δ) η προώθηση και διάχυση καινοτόμων ιδεών και τεχνολογίας με στόχο να καταστεί η Κύπρος
κέντρο ανάπτυξης και καινοτομίας στο τομέα των υπηρεσιών,
(ε) η δημιουργία υπόβαθρου για την εξέλιξη της βιομηχανίας υπηρεσιών στην Κύπρο μέσω της
προώθησης ανάλογων δεξιοτήτων στον εκπαιδευτικό τομέα,
(στ) η ανάπτυξη των απαραίτητων στρατηγικών και σχεδίων δράσης για την επίτευξη των στόχων
και την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της δυνάμει του παρόντος Νόμου και της κείμενης
νομοθεσίας,
(ζ) να συμβουλεύει την κυβέρνηση κατά τη διαμόρφωση πολιτικών που συνδέονται άμεσα ή
έμμεσα με τον τομέα τυχερών παιχνιδιών και του στοιχήματος, καθώς και να διατυπώνει
συστάσεις σχετικά με θέματα που η Αρχή θεωρεί πως θα επηρεάσουν τον ρυθμιστικό και
εποπτικό της ρόλο ·
(η) να συμβουλεύει τον Υπουργό σχετικά με τις νέες εξελίξεις, τις ανάγκες και τους κινδύνους
του τομέα των υπηρεσιών ενώ υποβάλλει προτάσεις όπου κρίνεται αναγκαίο ή σκόπιμο ·
(θ) η διαβούλευση με το ευρύτερο κοινό ή με συγκεκριμένο τμήμα αυτού, αναλόγως, σχετικά
με θέματα που η Αρχή θεωρεί τη συμβολή αναγκαία ή επιθυμητή ·
(ι) η επιδίωξη υψηλών προτύπων όσο αφορά την δεοντολογία και επιχειρησιακή διαχείριση
εντός του τομέα των υπηρεσιών ·
(ια) η εξέταση αιτήσεων για έκδοση αδειών και εξουσιοδοτήσεων δυνάμει της κείμενης
νομοθεσίας, καθώς και η συλλογή, σύνταξη και τήρηση αρχείων με δεδομένα και
πληροφορίες που η Αρχή κρίνει ως σχετικά για τη διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων και
στόχων της,
(ιβ) η διενέργεια των κατάλληλων ελέγχων και γενικά η εποπτεία των κατόχων άδειας,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εξακολουθούν να είναι ικανοί και κατάλληλοι για την
παροχή των εν λόγω υπηρεσιών και ότι συμμορφώνονται με τους όρους άδειας τους και τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
(ιγ) η διενέργεια ελέγχων σε μη αδειούχα υποστατικά, σε συνεργασία με τις αρμόδιες διωκτικές
αρχές και η εξασφάλιση σχετικών δικαστικών διαταγμάτων για το κλείσιμο των
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υποστατικών, στις οποίες υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι διεξάγεται παράνομη
δραστηριότητα, και
(ιδ) η συνεργασία και συζήτηση με τις εθνικές διοργανώτριες αρχές και τους διεθνείς
οργανισμούς, αναφορικά με θέματα ρύθμισης των τυχερών παιχνιδιών και του στοιχήματος.
(ιε) η συνεργασία και ο διάλογος με τις εθνικές αρχές και τους διεθνείς οργανισμούς, αναφορικά
με την καταπολέμηση της χειραγώγηση αθλητικών γεγονότων ·
(ιστ) να εξετάζει παράπονα ή καταγγελίες από κάτοχους άδειας, υπηρεσίες και πολίτες σχετικά
με την παροχή υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών και στοιχήματος.
(ιζ) να λαμβάνει μέτρα τα οποία είναι αναγκαία, βοηθητικά ή που συμβάλλουν στην επίτευξη
των στόχων και στην εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της δυνάμει του παρόντος Νόμου και της
κείμενης νομοθεσίας.
(3) Εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, εφαρμόζονται οι
πρόνοιες της κείμενης νομοθεσίας.
Εξουσίες της Αρχής
7. Η Αρχή, χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του άρθρου 6, έχει την εξουσία να:
(α) συντάσσει κανονισμούς οι οποίοι υποβάλλονται στο Υπουργικό Συμβούλιο μέσω του
αρμόδιου Υπουργού και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων ·
(β) συντάσσει και να εκδίδει κανονισμούς, οδηγίες, όρους, κώδικες και εγκυκλίους για την
καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου, της κείμενης νομοθεσίας και την επίτευξη των
στόχων του παρόντος Νόμου:
Νοείται ότι όλοι οι όροι, κανονισμοί και οδηγίες που εκδίδονται από την Αρχή είναι δεσμευτικοί και
υποχρεωτικοί ως προς την εφαρμογή τους για τα πρόσωπα προς τα οποία απευθύνονται και η Αρχή
εποπτεύει την εφαρμογή τους·
(γ) συντάσσει κώδικα εμπορικής επικοινωνίας και διαφήμισης παροχής υπηρεσιών τυχερών
παιχνιδιών και στοιχήματος·
(δ) εκδίδει κανονισμούς και οδηγίες σχετικά με μηχανισμούς προστασίας και ενημέρωσης
παικτών, νεαρών ατόμων και παθολογικών παικτών ·
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(ε) συντάσσει κανονισμούς για υποβολή και εξέταση παραπόνων σύμφωνα με τις πρόνοιες του
περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμο·
(στ) συντάσσει και να εκδίδει αιτήσεις και κριτήρια σχετικά με όλες τις εξουσιοδοτήσεις που
δύναται να εκδώσει η Αρχή δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας·
(ζ) ζητά πληροφορίες και έγγραφα από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, αιτητές ή οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο, εφόσον η προσκόμιση αυτών κρίνεται ως αναγκαία από την Αρχή για την επίτευξη
των στόχων του παρόντος Νόμου·
(η) δημιουργεί ή να συμμετέχει στη δημιουργία και τη λειτουργία πρωτοβουλιών ή δράσεων ή
φορέων, των οποίων η λειτουργία είναι απαραίτητη ή υποβοηθητική ή παρεπόμενη στην
επίτευξη των στόχων του παρόντος Νόμου και την συμμόρφωση με οιοδήποτε ρυθμιστικό
μέτρο·
(θ) καθορίζει, επιβάλλει και εισπράττει διοικητικά πρόστιμα·
(ι) εκδίδει δημόσιες προειδοποιήσεις προς ενημέρωση του κοινού·
(ια) συντάσσει και δημοσιεύει εκθέσεις και στατιστικές μελέτες σχετικές με την αδειοδοτημένη
αγορά τυχερών παιχνιδιών και στοιχήματος· και
(ιβ) οιαδήποτε άλλη εξουσία προκύπτει από την κείμενη νομοθεσία.
Τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων της Αρχής
8. Η Αρχή δύναται να ασκεί τις αρμοδιότητές της με οποιοδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:
(α) άμεσα ·
(β) σε συνεργασία µε άλλες αρχές ή όργανα ή σώματα ή οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα·
(γ) υπό την ευθύνη της, µε εκχώρηση αρμοδιοτήτων στις αρχές αυτές ή σε όργανα ή σώματα ή
σε οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα εκτός όπου ρητά απαγορεύεται από τον παρόντα Νόμο ·
(δ) υπό την ευθύνη της, µε εκχώρηση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με το Μέρος ΙΙΙ ·
(ε) με αίτηση προς αρμόδιο δικαστήριο.
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Καθήκον προώθησης των στόχων σύστασης της Αρχής
9. Η Αρχή, κατά την άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της –
(α) καθοδηγείται και ενεργεί βάσει των στόχων σύστασης της, και
(β) επιτρέπει τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών και στοιχήματος εφόσον κρίνει πως η παροχή
τους είναι ευλόγως συνεπής με αυτούς.

ΜΕΡΟΣ III – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
Κεφάλαιο Α - Λειτουργία της Αρχής
Εξουσίες και αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
10. –(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 10 και 11, όλες οι αρμοδιότητες και
εξουσίες της Αρχής δυνάμει του παρόντος Νόμου και της κείμενης νομοθεσίας, ασκούνται από
το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής.
(2) Το Συμβούλιο απαγορεύεται να εκχωρεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες αρμοδιότητες της Αρχής, είτε αυτές απορρέουν από τον παρόντα Νόμο είτε την
κειμένη νομοθεσία:
(α) την σύνταξη και υποβολή κανονισμών Υπουργικού Συμβουλίου προς έγκριση·
(β) την έκδοση κανονισμών και οδηγιών προς ρύθμιση θεμάτων, τα οποία δύναται να
ρυθμιστούν δυνάμει του παρόντος Νόμου ή της κείμενης νομοθεσίας ·
(γ) τη χορήγηση ή ανάκληση των προβλεπόμενων από τον παρόντα Νόμο και την κειμένη
νομοθεσία αδειών παροχής υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών ή στοιχήματος ή προσωπικού·
(δ) τη διατύπωση ή την άρνηση διατύπωσης σύμφωνης γνώμης ή έγκρισης, όπου αυτή
απαιτείται δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου, κανονισμών ή οδηγιών:
Νοείται ότι, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η διατύπωση ή η άρνηση διατύπωσης της
σύμφωνης γνώμης ή έγκριση της Αρχής, δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου,
κανονισμών ή οδηγιών, αναφορικά με την αναστολή παροχής υπηρεσιών στοιχήματος ή
τυχερών παιχνιδιών, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου δύναται να εξουσιοδοτηθεί για να
αποφασίσει επί του θέματος, αφού διαβουλευθεί με τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου και
η απόφαση που λαμβάνεται καταγράφεται στα πρακτικά της συνεδρίας του Συμβουλίου, η
οποία έπεται της εν λόγω απόφασης·
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(ε) τη διατύπωση γνωμών, εισηγήσεων ή προτάσεων προς τον Υπουργό ή προς άλλες δημόσιες
αρχές, όπου η υποχρέωση αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις οποιουδήποτε Νόμου ή από
την κειμένη νομοθεσία·
(στ) την επιβολή των προβλεπόμενων από την κειμένη νομοθεσία, τον παρόντα Νόμο και τους
δυνάμει αυτού εκδιδόμενους κανονισμούς, καθώς και από οποιοδήποτε άλλο σχετικό νόμο,
διοικητικών κυρώσεων και πειθαρχικών ποινών.
Εξουσίες Προέδρου της Αρχής
11. –(1) Ο Πρόεδρος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Αρχής, προΐσταται των υπηρεσιών
της και κέκτηται τέτοια καθήκοντα και εξουσίες που να καθιστούν αποτελεσματική τη
διεξαγωγή των εργασιών του.
(2) Ο Πρόεδρος, χωρίς επηρεασμό της γενικότητας της παραγράφου (1), έχει τις ακόλουθες
εξουσίες και/ή καθήκοντα:
(α) συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής και προεδρεύει των
συνεδριάσεων αυτών ·
(β) επιβλέπει την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου·
(γ) εκπροσωπεί την Αρχή και υπογράφει εκ μέρους της κάθε επίσημο έγγραφο·
(δ) ενημερώνει τακτικά και ανελλιπώς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την πρόοδο που
επιτυγχάνεται στα διάφορα ζητήματα, καθώς και για τα διάφορα προβλήματα που
αναφύονται σε σχέση με το έργο του·
(ε) λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή των εργασιών
της Αρχής·
(στ) ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα ή εξουσία που το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει σ’
αυτόν δυνάμει του άρθρου 12.
(3) Σε περίπτωση απουσίας ή άλλου προσωρινού κωλύματος του Προέδρου, τα κατά τον παρόντα
Νόμο καθήκοντά του ασκούνται από το άτομο το οποίο εξουσιοδοτείται από τον ίδιο.
Εκχώρηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου
12. –(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10, το Συμβούλιο δύναται να εκχωρεί
οποιεσδήποτε από τις αρμοδιότητές και εξουσίες του, είτε απορρέουν από τον παρόντα Νόμο
είτε την κειμένη νομοθεσία –
(α) στον Πρόεδρο, και
(β) σε Ειδικές Επιτροπές.
(2) Το Συμβούλιο δεν εκχωρεί αρμοδιότητες:
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(α) χωρίς να ορίσει την χρονική περίοδο εκχώρησης και
(β) τους κατά περίπτωση προβλεπόμενους όρους εκχώρησης.
Ειδικές Επιτροπές
13. Η Αρχή δύναται να συστήνει Ειδικές Επιτροπές οι οποίες να απαρτίζονται –
(α) από μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή
(β) ένα ή περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μαζί με ένα ή περισσότερους
υπαλλήλους της Αρχής ή αρμόδιους λειτουργούς άλλων υπηρεσιών της Δημοκρατίας ή
εμπειρογνώμονες.
Επιτροπή Ελέγχου
14. Καθιδρύεται Επιτροπή Ελέγχου, η οποία απαρτίζεται από τρία μέλη οριζόμενα από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής, της οποίας οι αρμοδιότητες και λειτουργία καθορίζονται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής.
Κεφάλαιο Β – Διοικητικό Συμβούλιο
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου
15. –(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και από έξι
ανεξάρτητα μέλη.
(2) Ως μέλη του Συμβουλίου διορίζονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, εντιμότητας και
εγνωσμένης πείρας και κατάρτισης σε θέματα οικονομικών ή/και νομικής ή/και σχετικών με
τις αρμοδιότητες της Αρχής θεμάτων, τα οποία είναι ικανά να συμβάλουν στην πραγμάτωση
των σκοπών του παρόντος Νόμου και της κείμενης νομοθεσίας, στην ανάπτυξη της αγοράς και
στην προστασία του κοινού.
(3) Δεν επιτρέπεται ο διορισμός στο Συμβούλιο προσώπου το οποίο –
(α) έχει το ίδιο ή τα συνδεδεμένα με αυτό πρόσωπα ουσιώδες συμφέρον, κατά την κρίση του
Υπουργικού Συμβουλίου,
(β) έχει συμφέρον ή σύνδεσμο με φυσικό ή νομικό πρόσωπο που τελεί σε οργανισμό ο οποίος
τελεί υπό την εποπτεία της Αρχής ή
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(γ) το οποίο συμμετέχει στο διοικητικό όργανο τέτοιου οργανισμού ή
(δ) συμμετέχει σε διοικητικό συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας και η απόκτηση τέτοιου
συμφέροντος μετά το διορισμό του:
Νοείται ότι, η συμμετοχή στο διοικητικό όργανο τέτοιου προσώπου κατά τη διάρκεια της
θητείας του συνεπάγεται την ανάκληση του διορισμού του.
(4) Δεν επιτρέπεται ο διορισμός στο Συμβούλιο, προσώπου το οποίο έχει καταδικασθεί για
αδίκημα ενέχον –
(α) έλλειψη εντιμότητας ή
(β) ηθικής αισχρότητας ή
(γ) το οποίο έχει πτωχεύσει σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πτωχεύσεως Νόμου.
Διορισμός μελών του Συμβουλίου
16. (1) Ο Πρόεδρος και τα λοιπά μέλη του Συμβουλίου διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο
κατόπιν εισήγησης του Υπουργού.
(2) Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής διορίζεται ανεξάρτητο πρόσωπο
εγνωσμένου κύρους και εντιμότητας, κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου στους κλάδους των
νομικών ή οικονομικών ή του εμπορίου και εγνωσμένης πείρας στον αντίστοιχο κλάδο.
(3) Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο
(α)

Ένας εκπρόσωπος(i) Του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας,
(ii) του Υπουργείου Οικονομικών,
(iii) του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Και

(β) τρεις (3) ιδιώτες εγνωσμένου κύρους και εντιμότητας με εξειδικευμένες γνώσεις,
συναφείς με τις αρμοδιότητες της Αρχής.
(4) (α) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου παρέχει τις υπηρεσίες του κατά πλήρη και αποκλειστική
απασχόληση και δεν επιτρέπεται να κατέχει οποιαδήποτε άλλη θέση ή αξίωμα στη Δημοκρατία
ή να απασχολούνται σε οποιαδήποτε άλλη εργασία επ’ αμοιβή:

10

Νοείται ότι σε περίπτωση διορισμού ως Προέδρου, υπαλλήλου που κατέχει μόνιμη θέση σε
κρατική υπηρεσία ή σε οργανισμό, ο υπάλληλος αφυπηρετεί αυτοδικαίως από τη θέση που
κατέχει, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του περί Συντάξεων Νόμου.
(β) Οι όροι «κρατική υπηρεσία» και «οργανισμός» στην παράγραφο (α) έχουν την έννοια που
αποδίδεται σε αυτούς από τον περί Συντάξεων Νόμο.
(5) Ο όρος της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης που εφαρμόζεται επί του Πρόεδρου
του Συμβουλίου δεν εφαρμόζεται αναφορικά με τα έξι λοιπά μέλη του Συμβουλίου.
Απαγόρευση δραστηριοτήτων και συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
17. -(1) Μέλος του Συμβουλίου απαγορεύεται να:
(α) συμμετέχει εν γνώση του άμεσα ή έμμεσα δι΄ ίδιον όφελος ή προς όφελος τρίτων σε
οποιαδήποτε ενέργεια ή να έχει επαγγελματικό συμφέρον που αφορά παροχή υπηρεσιών που
τελεί υπό την εποπτεία της Αρχής ·
(β) να μετέχει εν γνώση του στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων από το Συμβούλιο ή από
Ειδική Επιτροπή για θέματα που αφορούν συνδεδεμένα με αυτό πρόσωπα · και
(γ) συμμετέχει στην ίδρυση ή σε διοικητικό όργανο οργανισμού ή να έχει οποιοδήποτε
οικονομικό ή άλλο συμφέρον από οργανισμό που τελεί υπό την εποπτεία της Αρχής:
Νοείται ότι η παράβαση της απαγόρευσης αυτής δε συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης του
Συμβουλίου ή της Ειδικής Επιτροπής.
(2) Οποιαδήποτε παράβαση διάταξης του εδαφίου (1) από μέλος του Συμβουλίου, ανεξαρτήτως
τυχόν ποινικής ευθύνης του υπαιτίου, συνεπάγεται με ανάκληση του διορισμού του από το
Υπουργικό Συμβούλιο.
Θητεία μελών του Συμβουλίου
18. -(1) Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι πενταετής.
(2) Ο επαναδιορισμός των μελών του Συμβουλίου μετά τη λήξη της θητείας τους επιτρέπεται για
μια μόνο επιπλέον πενταετή θητεία.
Κένωση θέσης του Συμβουλίου
19. -(1) Η θέση μέλους του Συμβουλίου κενούται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) σε περίπτωση θανάτου του·
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(β) σε περίπτωση παραίτησής του· και
(γ) σε περίπτωση ανάκλησης του διορισμού του.
(2) Σε περίπτωση που η θέση μέλους του Συμβουλίου κενούται πριν από τη λήξη της θητείας
του, διορίζεται στη θέση του άλλο πρόσωπο για το υπόλοιπο της θητείας του απερχομένου
μέλους.
(3) Καθόσον αφορά τον Πρόεδρο της Αρχής ισχύουν οι διατάξεις του περί Ελέγχου της
Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και
Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου.
Παραίτηση από το Συμβούλιο
20. Η παραίτηση μέλους του Συμβουλίου διενεργείται με έγγραφο παραίτησης απευθυνόμενο προς
το Υπουργικό Συμβούλιο.
Έκπτωση Προέδρου και μελών του Συμβουλίου
21. Το Υπουργικό Συμβούλιο κηρύσσει έκπτωτο τον Πρόεδρο ή μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Αρχής, όταν ο Πρόεδρος ή μέλος του –
(α) κηρυχθεί σε πτώχευση ή έλθει σε συμβιβασμό με τους πιστωτές του, κατά τους ισχύοντες
στη Δημοκρατία νόμους· ή
(β) κηρυχθεί διανοητικά ανίκανος, κατά τους ισχύοντες στη Δημοκρατία νόμους· ή
(γ) καταδικασθεί για σχετικό αδίκημα δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας· ή
(δ) αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του, λόγω φυσικής αναπηρίας ή ασθένειας· ή
(ε) αποκτήσει οικονομικό ή άλλο συμφέρον που δυνατό να επηρεάσει το αμερόληπτο της κρίσης
του και δεν υποβάλει την παραίτηση του· ή
(στ) καταχραστεί τη θέση του, με αποτέλεσμα τυχόν συνέχιση της θητείας του να αποβεί
επιβλαβής για το δημόσιο συμφέρον και δεν υποβάλει την παραίτηση του· ή
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(ζ) κατόπιν εισήγησης της Αρχής, σε περίπτωση αδικαιολόγητης αποχής από την άσκηση των
καθηκόντων του και ιδιαίτερα ύστερα από αδικαιολόγητη απουσία από τις συνεδρίες της
Αρχής για τρεις (3) συνεχείς φορές.

Συνεδρίες του Συμβουλίου
22. -(1) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου συγκαλεί το Συμβούλιο σε συνεδρία –
(α) τουλάχιστον δυο φορές τον μήνα,
(β) οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο και
(γ) αν του ζητηθεί γραπτώς από δυο τουλάχιστον μέλη του Συμβουλίου, που καθορίζουν
ταυτοχρόνως και τα προς συζήτηση θέματα.
(2) Η πρόσκληση σε συνεδρία πρέπει να
(α) να είναι γραπτή,
(β) να απευθύνεται σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και
(γ) να κοινοποιείται στα μέλη δυο τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθορισμένη για τη
συνεδρία ημερομηνία:
Νοείται ότι για σκοπούς του παρόντος Μέρους, κοινοποίηση της πρόσκλησης προς τα μέλη
δύναται να πραγματοποιηθεί γραπτώς ή με ηλεκτρονικά μέσα.
(3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2), σε έκτακτες και δικαιολογημένες
περιπτώσεις συνεδρία του Συμβουλίου συγκαλείται μετά από προφορική ή γραπτή πρόσκληση
που κοινοποιείται στα μέλη το συντομότερο δυνατό και εν πάση περιπτώσει πριν από τον
καθορισμένο για τη συνεδρία χρόνο:
Νοείται ότι σε περίπτωση προφορικής πρόσκλησης, τα μέλη του Συμβουλίου υπογράφουν κατά

την έναρξη της συνεδρίας βεβαίωση αναφορικά με την πρόσκλησή τους σε συνεδρία.

(4) Ο Πρόεδρος και οποιοδήποτε άλλο μέλος του Συμβουλίου δύναται, σε περίπτωση απουσίας
τους στο εξωτερικό, να συμμετέχουν σε συνεδρία της Αρχής δια της χρήσης τηλεφωνικών ή
τηλεοπτικών μέσων ή δια άλλων επικοινωνιακών συστημάτων, νοουμένου ότι παρέχεται η
δυνατότητα σε ένα έκαστο των προσώπων που λαμβάνουν μέρος στη συνεδρία να ακούει
όλους τους άλλους σε κάθε ουσιώδη χρόνο:
Νοείται ότι οποιαδήποτε ούτως διεξαγομένη συνεδρία θεωρείται ως νόμιμη συνεδρία της
Αρχής και έκαστο μέλος του Συμβουλίου που συμμετέχει σε συνεδρία κατά τον τρόπο αυτό
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θεωρείται ως παρών αυτοπροσώπως σ’ αυτή και δικαιούται να ψηφίζει και να λαμβάνεται
υπόψη στον καθορισμό απαρτίας:
Νοείται περαιτέρω ότι η συνεδρία αυτή θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα στα γραφεία της Αρχής.
(5) (α) Στις συνεδρίες του Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος.
(5)(β) Ο Πρόεδρος και τρία άλλα μέλη παριστάμενα στη συνεδρία συνιστούν απαρτία, οι δε
αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και, σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος
του Προέδρου της συνεδρίας.
(5)(γ) Χρέη γραμματέα του Συμβουλίου ασκεί πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από τον
Πρόεδρο του Συμβουλίου, ο οποίος έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών.
(6) Τα πρακτικά της συνεδρίας τηρούνται εμπιστευτικά, εκτός αν αποφασισθεί διαφορετικά
από το Συμβούλιο, από αρμόδιο δικαστήριο ή από αρμόδιο πειθαρχικό όργανο.
(7) Ο Πρόεδρος υπογράφει τα πρακτικά τα οποία επικυρώθηκαν από το Συμβούλιο, καθώς και
άλλο σημαντικό έγγραφο.
Επίσημη σφραγίδα του Συμβουλίου
23. Ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση φύλαξης της επίσημης σφραγίδας του Συμβουλίου.
Έκταση ευθύνης μελών του Συμβουλίου και άλλων προσώπων
24. -(1) Έκαστο μέλος του Συμβουλίου και του προσωπικού της Αρχής, οι ερευνώντες λειτουργοί
και οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί ως σύμβουλος ή κατ’ εντολήν του Συμβουλίου δεν υπέχει
προσωπικής ευθύνης για πράξεις ή παραλείψεις του κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.
(2) Έκφραση γνώμης κατά την άσκηση των καθηκόντων των προσώπων που προβλέπεται στο
εδάφιο (1) αποτελεί ειδική υπεράσπιση σε αγωγή για δυσφήμιση που εγείρεται εναντίον τους
βάσει του περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου:
Νοείται ότι, ποινική δίωξη κατά του Προέδρου και/ή μέλους του Συμβουλίου της Αρχής και/ή
του προσωπικού της Αρχής για ποινικό αδίκημα διαπραχθέν κατά παράβαση των διατάξεων
του παρόντος Νόμου, δεν ασκείται παρά μόνο από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή
με τη συγκατάθεσή του.
Αντιμισθία και όροι υπηρεσίας Προέδρου και αμοιβή μελών του Συμβουλίου
25. -(1) Η αντιμισθία και οι λοιποί όροι υπηρεσίας του Προέδρου καθορίζονται στο έγγραφο του
διορισμού τους από το Υπουργικό Συμβούλιο.
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(2) Στα λοιπά μέλη του Συμβουλίου καταβάλλεται αμοιβή ανά συνεδρία, το ύψος της οποίας
ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.
(3) Η δαπάνη για την καταβολή της αντιμισθίας του Προέδρου του Συμβουλίου και της
αμοιβής των λοιπών μελών του βαρύνει τον ετήσιο προϋπολογισμό της Αρχής.
Κεφάλαιο Γ – Εσωτερική Οργάνωση
Εσωτερική οργάνωση Αρχής
26. -(1) Το Συμβούλιο δύναται να προσλαμβάνει υπαλλήλους επί μονίμου ή επί προσωρινής
βάσεως κατά τα προβλεπόμενα σε κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.
(2) Τα σχέδια υπηρεσίας των υπαλλήλων της και άλλα λειτουργικά και οργανωτικά θέματα
ρυθμίζονται με κανονισμούς της Αρχής:
Νοείται ότι οι κανονισμοί αυτοί δε δύναται να καθορίζουν όρους υπηρεσίας δυσμενέστερους
από τους ισχύοντες κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου για το
προσωπικό που υπηρετεί στην Αρχή κατά την εν λόγω ημερομηνία.
(3) Η εσωτερική οργάνωση της Αρχής και η διοικητική της διάρθρωση καθορίζονται κατά τα
προβλεπόμενα σε κανονισμούς της Αρχής που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.
Θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη
διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους
27. Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 26, θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή
στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους,
καθορίζεται ως τέτοια με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
Ανάθεση ελέγχου/έρευνας σε τρίτα πρόσωπα
28. Η Αρχή δύναται να διορίζει και να συμβάλλεται με, υπό όρους και προϋποθέσεις όπως δυνατό
να καθορίσει, οποιουσδήποτε επιθεωρητές και αντιπροσώπους που κρίνονται αναγκαίοι για την
αποτελεσματική εκτέλεση των λειτουργιών της και πραγμάτωση των καθηκόντων της,
νοουμένου ότι οι διορισμοί και οι συμβάσεις γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της
Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου ή
δεν προσκρούουν σε αυτές.
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ΜΕΡΟΣ ΙV – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Έσοδα της Αρχής
29. –(1) Τα έσοδα της Αρχής είναι:
(α) τα τέλη που καταβάλλονται στην Αρχή βάσει της κείμενης νομοθεσίας·
(β) τόκοι και άλλα έσοδα που προέρχονται από τα περιουσιακά στοιχεία της Αρχής·
(γ) οποιοδήποτε ποσό το οποίο ρητά προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία·
(2) Η Αρχή δύναται να ανακτά τις δαπάνες της για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της που
προβλέπονται στον παρόντα Νόμο ή στην κείμενη νομοθεσία από τους συμμετέχοντες σε αυτά
ή τους αποδέκτες ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οργανισμό ή κρατική αρχή στη
Δημοκρατία ή στην αλλοδαπή.
Οικονομικό έτος
30. Το οικονομικό έτος της Αρχής αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του
ίδιου έτους.
Τήρηση λογαριασμών
31. Η Αρχή τηρεί πλήρεις και επακριβείς λογαριασμούς οι οποίοι ελέγχονται είτε από το Γενικό
Ελεγκτή της Δημοκρατίας είτε από ιδιώτη ελεγκτή ο οποίος θα διοριστεί από το Γενικό Ελεγκτή
και υποβάλλονται στον Υπουργό.
Ετήσια έκθεση και οικονομικές καταστάσεις
32. Η Αρχή καταρτίζει και υποβάλλει ετήσια έκθεση και οικονομικές καταστάσεις για το
προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τον περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του
Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο.
Ετήσιος προϋπολογισμός
33. –(1) Η Αρχή καταρτίζει και υποβάλλει ετήσιο προϋπολογισμό για το επόμενο οικονομικό έτος,
σύμφωνα με τον περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο.
(2) Το καθαρό κέρδος για κάθε οικονομικό έτος της Αρχής και το συσσωρευμένο πλεόνασμα
προηγούμενων ετών, εξαιρουμένης της εισφοράς ποσοστού του ένα τοις εκατό (1%) που
εισπράττεται από την Αρχή για σκοπούς ενίσχυσης των μηχανισμών και προγραμμάτων
προστασίας των νεαρών ατόμων και παθολογικών παικτών, σύμφωνα με τις πρόνοιες της
κείμενης νομοθεσίας, κατανέμονται ως ακολούθως:
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(α) Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των καθαρών κερδών μεταφέρεται στο αποθεματικό
κεφάλαιο,
(β) ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των καθαρών κερδών μεταφέρεται στο Πάγιο Ταμείο
της Δημοκρατίας· και
(3) Η Αρχή δύναται, μετά από έγκριση του Υπουργού, να μεταφέρει ισόποσο ή μέρος του
αποθεματικού κεφαλαίου, ως αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2), στον
προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους.
Τραπεζικός Λογαριασμός
34. Η Αρχή τηρεί τραπεζικό λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα της Δημοκρατίας

ΜΕΡΟΣ V ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εκχώρηση εξουσιών του Υπουργού
35. -(1) Ο Υπουργός δύναται να εκχωρεί γραπτώς σε οποιονδήποτε υπηρετούντα στο Υπουργείο
Οικονομικών λειτουργό οποιαδήποτε εξουσία του και/ή αρμοδιότητα του απορρέει από τις
διατάξεις του παρόντος Νόμου:
Νοείται ότι, ο Υπουργός διατηρεί την εξουσία να ενασκεί ούτως εκχωρούμενη εξουσία και/ή
αρμοδιότητα από και κατά τη διάρκεια της εκχώρησης.
(2) Πρόσωπο στο οποίο εκχωρείται εξουσία και/ή αρμοδιότητα δυνάμει των διατάξεων του
εδαφίου (1), έχει υποχρέωση να ασκεί την εξουσία και/ή αρμοδιότητα που του ανατίθεται
σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργού.
(3) Ο Υπουργός έχει εξουσία να τροποποιεί και να ανακαλεί εκχώρηση γενομένη δυνάμει των
διατάξεων του εδαφίου (1) με γραπτή ειδοποίηση προς το πρόσωπο στο οποίο αυτή
εκχωρήθηκε.

Έκδοση Κανονισμών Υπουργικού Συμβουλίου
36. Το Υπουργικό Συμβούλιο κέκτηται την εξουσία έκδοσης κανονισμών για τη ρύθμιση
οποιουδήποτε άλλου θέματος που κατά τον παρόντα Νόμο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.
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Έκδοση γνωστοποίησης Υπουργού
37. Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει γνωστοποίηση, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Δημοκρατίας, με την οποία ορίζει και εξουσιοδοτεί την Αρχή να ενεργεί ως αρμόδια αρχή
για την εφαρμογή οποιασδήποτε πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βεβαίωση πίστης και τήρησης εμπιστευτικότητας
38. Πρόσωπο το οποίο αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου, μέλους της Αρχής, υπαλλήλου ή
συμβούλου, οφείλει, προτού αναλάβει τα καθήκοντα του, να υπογράψει και να δίδει προς την
Αρχή βεβαίωση πίστης και τήρησης εμπιστευτικότητας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
του.
Μεταβατικές διατάξεις
39. Κανονισμοί, Οδηγίες και αποφάσεις όπου εκδόθηκαν με βάση τον περί Στοιχημάτων Νόμο του
2019, συνεχίζουν να είναι σε ισχύ με την ψήφιση του παρόντος Νόμου.
Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου
40. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης η οποία καθορίζεται με
γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Δημοκρατίας.
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