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«στοίχημα» 
Άρθρο 2 Σημαίνει οποιοδήποτε είδος στοιχήματος διενεργείται επί

αθλητικών ή άλλων γεγονότων από αριθμό φυσικών προσώπων που

συμμετέχουν σε αυτό, υπό τον όρο ότι, τα κέρδη κάθε παίκτη

καθορίζονται από το πρόσωπο που διοργανώνει το στοίχημα, πριν ή

κατά το χρόνο διενέργειάς του, με αναφορά, τόσο στο ποσό που ο κάθε

παίκτης κατέβαλε για τη συμμετοχή του στο στοίχημα, όσο και στην

καθορισμένη τιμή απόδοσης του συγκεκριμένου στοιχήματος και το

οποίο διεξάγεται κατόπιν άδειας στοιχήματος Κλάσης Α ή Β, ως

προβλέπεται στον παρόντα Νόμο.



Άδεια παροχής υπηρεσιών στοιχήματος

Άρθρο 12 (1) Υπηρεσίες στοιχήματος παρέχονται μόνο από πρόσωπο 

που κατέχει άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή άδεια εξουσιοδοτημένου 

αντιπροσώπου αποδέκτη Κλάσης Α ή άδεια αποδέκτη Κλάσης Β που 

εκδίδεται, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, από την Αρχή, 

τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Μέρους και η οποία άδεια 

εξουσιοδοτεί, ανάλογα με την Κλάση κάθε άδειας, την παροχή των 

υπηρεσιών στοιχήματος όπως αυτές καθορίζονται στο εδάφιο (2).



Άδεια παροχής υπηρεσιών στοιχήματος

(2) Η Αρχή εκδίδει δυνάμει του εδαφίου (1) άδεια -

(α) αποδέκτη Κλάσης Α με την οποία εξουσιοδοτεί την παροχή 

υπηρεσιών για διεξαγωγή στοιχήματος εντός αδειούχου 

υποστατικού εξαιρουμένων υπηρεσιών στοιχήματος άδειας Κλάσης 

Β και ιπποδρομιακού στοιχήματος˙

(β) αποδέκτη Κλάσης Β με την οποία εξουσιοδοτεί την παροχή 

υπηρεσιών ηλεκτρονικού στοιχήματος, εξαιρουμένων των 

παιγνιομηχανημάτων περιορισμένου οφέλους, των τυχερών 

παιχνιδιών καζίνο παρεχόμενων με απευθείας σύνδεση και του 

ιπποδρομιακού ηλεκτρονικού στοιχήματος˙



Άδεια παροχής υπηρεσιών στοιχήματος

(γ) εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου αποδέκτη Κλάσης Α με την

οποία εξουσιοδοτεί την παροχή υπηρεσιών για διεξαγωγή

στοιχήματος για λογαριασμό αποδέκτη Κλάσης Α εντός αδειούχου

υποστατικού εξαιρουμένων υπηρεσιών στοιχήματος άδειας Κλάσης

Β και ιπποδρομιακού στοιχήματος.
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Τύπος Άδειας

Άρθρο 13 Η άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου 

αντιπροσώπου, εκδίδεται σε έντυπο που καθορίζεται με κανονισμούς 

που εκδίδονται από την Αρχή και περιλαμβάνει -

(α) το νομικό ή φυσικό πρόσωπο, προς όφελος του οποίου εκδίδεται·

(β) την Κλάση, για την οποία εκδίδεται·

(γ) την περίοδο ισχύος της· και

(δ) οποιοδήποτε όρο που επιβάλλεται σε αυτή από την Αρχή σύμφωνα 

με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.
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Αίτηση για έκδοση ή ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και 

άδειας Eξουσιοδοτημένου Aντιπροσώπου

Άρθρο 14(1) Η αίτηση για έκδοση ή ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης 

Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου υποβάλλεται μαζί με την 

καταβολή του καθορισμένου τέλους στην Αρχή σε έντυπο που εκδίδεται 

από αυτή και περιλαμβάνει 

(α) την Κλάση της άδειας για την οποία υποβάλλεται,

(β) την ταχυδρομική διεύθυνση εντός της Δημοκρατίας στην οποία 

αποστέλλεται οποιοδήποτε έγγραφο, και
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Αίτηση για έκδοση ή ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και 

άδειας Eξουσιοδοτημένου Aντιπροσώπου

(γ) τα στοιχεία ταυτότητας και τόπου διαμονής του πραγματικού 

δικαιούχου, αξιωματούχου και κατόχου σημαντικού συμφέροντος όταν 

πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, 

όταν η αίτηση υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο:

Νοείται ότι σε περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο αιτείται την έκδοση 

άδειας αποδέκτη Κλάσης Α και άδειας αποδέκτη Κλάσης Β, οι αιτήσεις 

υποβάλλονται σε ξεχωριστά έντυπα για κάθε μία από τις άδειες αυτές και 

εξετάζονται σε ξεχωριστή διαδικασία.
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Αίτηση για έκδοση ή ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και 

άδειας Eξουσιοδοτημένου Aντιπροσώπου

Άρθρο 14(2) Η αίτηση για ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή 

άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, υποβάλλεται τουλάχιστον τρεις 

(3) μήνες πριν την ημερομηνία λήξης της άδειας.

(3) Η αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με το εδάφιο (1), συνοδεύεται 

από τα ακόλουθα στοιχεία σε σχέση με τον αιτητή, τον πραγματικό 

δικαιούχο, τον αξιωματούχο και τον κάτοχο σημαντικού συμφέροντος είτε 

πρόκειται για νομικό είτε για φυσικό πρόσωπο:

(α) Τους όρους και κανονισμούς, βάσει των οποίων ο αιτητής προτίθεται 

να παρέχει υπηρεσίες στοιχήματος προς τους παίκτες·

(β) χρηματοοικονομικές πληροφορίες·
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Αίτηση για έκδοση ή ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και 

άδειας Eξουσιοδοτημένου Aντιπροσώπου

(γ) συμμετοχή σε νόμιμες δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν αλλά δεν 

περιορίζονται, σε οποιοδήποτε συμφέρον σε οποιαδήποτε άλλη 

εμπορική δραστηριότητα·

(δ) ποινικό μητρώο·

(ε) πληροφορίες σε σχέση με όλα τα χρηματικά και άλλα συμφέροντά 

τους· και

(στ) οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες και έγγραφα κρίνει η 

Αρχή ότι είναι απαραίτητο να προσκομισθούν.
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Προϋποθέσεις έκδοσης και ανανέωσης άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή 

Β και άδειας Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου 

Άρθρο 15 (1) Ουδεμία άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδεια

εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου εκδίδεται ή ανανεώνεται, εκτός εάν η

Αρχή ικανοποιηθεί ότι ο αιτητής, ο αξιωματούχος, ο πραγματικός

δικαιούχος και ο κάτοχος σημαντικού συμφέροντος του νομικού

προσώπου:

(α) δεν έχει καταδικασθεί από αρμόδιο δικαστήριο σε σχετικό αδίκημα· 

και

(β) έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του, σε 

περίπτωση που οποιοδήποτε από τα πρόσωπα αυτά είναι φυσικό 

πρόσωπο.
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Προϋποθέσεις έκδοσης και ανανέωσης άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή 

Β και άδειας Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου 

Άρθρο 15 (2) Η Αρχή κατά την εξέταση της αίτησης για έκδοση ή 

ανανέωση άδειας, αφού κρίνει ότι τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που 

αναφέρονται στο εδάφιο (1) πληρούν τις προϋποθέσεις του υπό αναφορά 

εδαφίου, για σκοπούς διαπίστωσης της καταλληλότητας των προσώπων 

αυτών, λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα:

(α) Την τρέχουσα χρηματοοικονομική κατάσταση και το ιστορικό του 

προσώπου αυτού, που περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται, στους 

χρηματοοικονομικούς πόρους, διαθέσιμους για την παροχή των 

συγκεκριμένων υπηρεσιών στοιχήματος· και

(β) σε περίπτωση μη λευκού ποινικού μητρώου, τη φύση των 

προηγούμενων καταδικών, το είδος και το ύψος της επιβληθείσας

ποινής.
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Έγκριση ή ανανέωση αίτησης για άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και 

άδεια Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου

Άρθρο 16 (1) Η Αρχή κατά την εξέταση αίτησης για έκδοση ή ανανέωση 

άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδεια εξουσιοδοτημένου 

αντιπροσώπου, δύναται –

(α) αφού ικανοποιηθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που 

αναφέρονται στις διατάξεις του παρόντος Μέρους, να εγκρίνει την 

αίτηση και να επιβάλει τους κατά την κρίση της αναγκαίους όρους για 

την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των 

Κανονισμών, ή

(β) να απορρίψει την αίτηση.
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Έγκριση ή ανανέωση αίτησης για άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και 

άδεια Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου

Άρθρο 16 (2) Η Αρχή, μέσα σε εύλογο χρόνο από την ημερομηνία της 

έγκρισης της αίτησης για άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδεια 

εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ειδοποιεί τον αιτητή και εκδίδει την 

άδεια.

(3) Σε περίπτωση που η Αρχή απορρίψει την αίτηση για άδεια αποδέκτη 

Κλάσης Α ή Β ή για άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, αιτιολογεί 

την απόφασή της αυτή και την κοινοποιεί στον αιτητή μέσα σε εύλογο 

χρόνο.
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Τροποποίηση όρων άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και άδειας 

Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου

Άρθρο 17 (1) Η Αρχή δύναται, όταν κρίνει ότι είναι αναγκαίο για την 

καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των 

Κανονισμών, να τροποποιεί ή να ακυρώνει τους όρους της άδειας 

αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή να 

επιβάλλει νέους όρους, αφού λάβει υπόψη τις παραστάσεις που τυχόν 

έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2).

(2) Η Αρχή πριν την τροποποίηση, ακύρωση ή επιβολή νέων όρων, 

ειδοποιεί εγγράφως τον κάτοχο της άδειας, ως προς την πρόθεσή της 

αυτή και τον καλεί να υποβάλει γραπτώς τους λόγους για τους οποίους 

κρίνει ότι δεν δικαιολογείται η προτεινόμενη τροποποίηση, ακύρωση ή 

επιβολή νέων όρων, εντός προθεσμίας που δεν είναι μικρότερη των τριών 

(3) εβδομάδων από την ημερομηνία της ειδοποίησης.
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Απαγόρευση μεταβίβασης ή εκχώρησης άδειας αποδέκτη Κλάσης Α 

ή Β και άδειας Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου

Άρθρο 19  Άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή B ή άδεια εξουσιοδοτημένου 

αντιπροσώπου, δεν δύναται να μεταβιβασθεί ή να εκχωρηθεί με 

οποιοδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.
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Πρόθεση αλλαγής περιστάσεων αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β 

και Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου

Άρθρο 20 (1) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένος 

αντιπρόσωπος, σε περίπτωση που αυτός είναι νομικό πρόσωπο, 

υποχρεούται να εξασφαλίσει την προηγούμενη έγκριση της Αρχής πριν 

προβεί σε οποιαδήποτε αλλαγή ή ενέργεια που αφορά τα ακόλουθα:

(α) Απόκτηση σημαντικού συμφέροντος σε αδειούχο αποδέκτη Κλάσης 

Α ή Β ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, από πρόσωπο που δεν 

κατέχει σε αυτό σημαντικό συμφέρον·

(β) κάτοχος σημαντικού συμφέροντος παύει να κατέχει τέτοιο συμφέρον 

σε αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή σε εξουσιοδοτημένο 

αντιπρόσωπο∙
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Πρόθεση αλλαγής περιστάσεων αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β 

και Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου

(γ) αλλαγή στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στους αξιωματούχους της 

διεύθυνσης του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή του 

εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου∙

(δ) σημαντική αλλαγή ή διαφοροποίηση των πληροφοριών ή στοιχείων 

που υποβλήθηκαν στην Αρχή για σκοπούς έκδοσης ή ανανέωσης της 

άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή της άδειας εξουσιοδοτημένου 

αντιπροσώπου∙

(ε) απόφαση ή ψήφισμα ή ειδοποίηση ή αίτηση που κατατέθηκε σε 

δικαστήριο ή άλλη πράξη που δυνατό να οδηγήσει στη διάλυση ή 

εκκαθάριση του νομικού αυτού προσώπου·.
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Πρόθεση αλλαγής περιστάσεων αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β 

και Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου

(στ) συμφωνία μεταξύ αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α και 

εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου δυνάμει της οποίας ο 

εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος θα λαμβάνει ποσοστό του 

εισοδήματος ή κέρδους από τις προσφερόμενες από τον ίδιο υπηρεσίες 

στοιχήματος·

(ζ) αλλαγή στον πραγματικό δικαιούχο του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης 

Α ή Β ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
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Πρόθεση αλλαγής περιστάσεων αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β 

και Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου

Άρθρο 20 (2) Οποιοδήποτε αίτημα υποβάλλεται δυνάμει του εδαφίου (1) 

συνοδεύεται από τις αναγκαίες πληροφορίες και έγγραφα που ορίζει η 

Αρχή.

(3) Η Αρχή, μέσα σε εύλογο χρόνο, πληροφορεί τον αδειούχο αποδέκτη 

Κλάσης Α ή Β ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για την απόφασή της 

και σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος, αιτιολογεί την απόφασή της.

(4) Η Αρχή, σε περίπτωση που αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή 

εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος προβεί στην υλοποίηση οποιωνδήποτε 

αλλαγών ή ενεργειών χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Αρχής, δύναται 

να αναστείλει ή να ανακαλέσει την άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 21 ή 22.
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Αναστολή άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και Εξουσιοδοτημένου 

Αντιπροσώπου

Άρθρο 21 (1) Η Αρχή αναστέλλει, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 

που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, την άδεια αδειούχου αποδέκτη 

Κλάσης Α ή Β ή την άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σε 

περίπτωση που ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή ο 

εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος –

(α) δεν συμμορφώνεται χωρίς εύλογη αιτία με οποιοδήποτε όρο της 

άδειας του· ή

(β) παραλείπει χωρίς εύλογη αιτία να εκπληρώσει τις οικονομικές 

υποχρεώσεις του αναφορικά με τις υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών 

στοιχήματος.
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Αναστολή άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και Εξουσιοδοτημένου 

Αντιπροσώπου

Άρθρο 21 (2) Σε περίπτωση που η Αρχή αναστείλει την άδεια αποδέκτη 

Κλάσης Α, σύμφωνα με το εδάφιο (1), αυτόματα παύει να ισχύει για την 

ίδια περίοδο και η άδεια κάθε εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.
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Ανάκληση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και Εξουσιοδοτημένου 

Αντιπροσώπου

Άρθρο 22(1) Η Αρχή ανακαλεί άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή 

εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σε περίπτωση που-

(α) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή ο εξουσιοδοτημένος 

αντιπρόσωπος καταδικασθεί για οποιοδήποτε σχετικό αδίκημα· ή

(β) οποιοσδήποτε κάτοχος σημαντικού συμφέροντος ή αξιωματούχος ή 

πραγματικός δικαιούχος αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή 

εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, στην περίπτωση που είναι νομικό 

πρόσωπο, καταδικασθεί για οποιοδήποτε σχετικό αδίκημα· ή

(γ) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή ο εξουσιοδοτημένος 

αντιπρόσωπος, βρίσκεται υπό εκκαθάριση ή πτωχεύσει· ή

.
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Ανάκληση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και Εξουσιοδοτημένου 

Αντιπροσώπου

(δ) η άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, 

εξασφαλίσθηκε με δόλια ενέργεια ή ψευδείς παραστάσεις ή απάτη∙ ή

(ε) έχουν μεταβληθεί σημαντικά οι πραγματικές συνθήκες στις οποίες 

στηρίχθηκε η έκδοσή της και οι οποίες αποτελούν σύμφωνα με τον 

παρόντα Νόμο προϋπόθεση για την έκδοσή της· ή

(στ) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή ο εξουσιοδοτημένος 

αντιπρόσωπός δεν εφαρμόζει τις διαδικασίες για την παρεμπόδιση της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με 

τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης 

Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο και που καθορίζονται 

στις σχετικές Οδηγίες της Αρχής, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 

(γ) του άρθρου 11· ή
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Ανάκληση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και Εξουσιοδοτημένου 

Αντιπροσώπου

(ζ) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή ο εξουσιοδοτημένος 

αντιπρόσωπος, παρέχει πίστωση σε παίκτη, ή μερίδα παίκτη ή ενεργεί 

ως αντιπρόσωπος προσώπου που παρέχει τέτοια πίστωση, ή ενεργεί με 

τρόπο που διευκολύνει την παροχή πίστωσης σε παίκτη, ή σε μερίδα 

παίκτη∙ ή

(η) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β, ή ο εξουσιοδοτημένος 

αντιπρόσωπός ή τα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι υπεύθυνα για την 

εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου στο υποστατικό δυνάμει 

του εδαφίου (2) του άρθρου 36, παρέχουν διευκολύνσεις πίστωσης 

στον παίκτη ή με οποιοδήποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα παρέχουν 

παρόμοιες διευκολύνσεις∙ ή
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Ανάκληση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και Εξουσιοδοτημένου 

Αντιπροσώπου

(θ) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή ο εξουσιοδοτημένος 

αντιπρόσωπος παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιοδήποτε όρο της 

άδειας του μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από τη λήξη της περιόδου 

αναστολής της άδειάς του σύμφωνα με το άρθρο 21∙ ή

(ι) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β καταδικαστεί δυνάμει των 

διατάξεων του άρθρου 55 του παρόντος Νόμου∙ ή

(ια) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β παραλείπει να συμμορφωθεί 

με τις διατάξεις του άρθρου 68.

(2) Σε περίπτωση που η Αρχή ανακαλέσει την άδεια αποδέκτη Κλάσης Α, 

σύμφωνα με το εδάφιο (1), αυτόματα παύει να ισχύει και η άδεια κάθε 

εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.
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Διαδικασία αναστολής ή ανάκλησης άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β 

και Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου

Άρθρο 23(1) Η Αρχή πριν αναστείλει ή ανακαλέσει άδεια, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 21 και 22, καλεί τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή 

Β ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο 

που έχει συμφέρον στη χορήγηση της άδειας, να υποβάλει τις απόψεις 

του εντός περιόδου όχι μικρότερης των τριών (3) εβδομάδων από την 

ημερομηνία της ειδοποίησης:

Νοείται ότι η Αρχή δύναται να καλέσει το πρόσωπο στο οποίο 

απευθύνεται η ειδοποίηση να προσκομίσει οποιαδήποτε πληροφορία ή 

οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται από αυτήν ως αναγκαίο υπό τις 

περιστάσεις.

.
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Διαδικασία αναστολής ή ανάκλησης άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β 

και Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου

Άρθρο 23(2) Η Αρχή, αφού λάβει υπόψη οποιεσδήποτε απόψεις, 

πληροφορίες ή έγγραφα έχουν τεθεί ενώπιόν της, δυνάμει του εδαφίου (1) 

και εφόσον κρίνει ότι δικαιολογείται η λήψη οποιωνδήποτε μέτρων, 

δύναται να -

(α) αναστείλει την άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου 

αντιπροσώπου για περίοδο που αυτή κρίνει σκόπιμη και η οποία δεν 

δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή να ανακαλέσει την άδεια, 

και/ή

(β) καλέσει με γραπτή ειδοποίησή της τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α 

ή Β ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο να συμμορφωθεί με 

οποιαδήποτε άλλα μέτρα καθορίζονται στην ειδοποίηση, και
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Διαδικασία αναστολής ή ανάκλησης άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β 

και Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου

σε κάθε περίπτωση γνωστοποιεί γραπτώς την απόφασή της στον 

αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή σε 

οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει συμφέρον στη χορήγησή της άδειας.

(3) Η Αρχή, σε περίπτωση που αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή 

εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος δεν συμμορφώνεται εντός εύλογου 

καθορισμένου χρόνου, με τις αποφάσεις που εκδίδονται, σύμφωνα με τα 

εδάφια (1) και (2), δύναται να ανακαλέσει την άδεια.

.
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Ισχύς άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και Εξουσιοδοτημένου 

Αντιπροσώπου

Άρθρο 24(1) Η άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ισχύει για χρονική περίοδο 

ενός ή δύο ετών από την ημερομηνία έκδοσης ή ανανέωσής της, ανάλογα 

με το χρόνο που καθορίζεται στην αίτηση.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 33, η άδεια εξουσιοδοτημένου 

αντιπροσώπου ισχύει για όσο χρόνο ισχύει και η άδεια του αποδέκτη 

Κλάσης Α.
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Επιβεβλημένο τέλος

Άρθρο 26(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), στο παρόν 

Μέρος, «επιβεβλημένο τέλος» σημαίνει το τέλος για τη χορήγηση άδειας 

αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου το 

οποίο καθορίζεται με Κανονισμούς.

(2) Μέχρι την έκδοση των δυνάμει του εδαφίου (1) Κανονισμών, το 

επιβεβλημένο τέλος καθορίζεται ως ακολούθως:

(α) Για άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ισχύος ενός (1) έτους σε τριάντα 

χιλιάδες ευρώ (€30.000) και για άδεια ισχύος δύο (2) ετών σε σαράντα 

πέντε χιλιάδες ευρώ (€45.000)∙ και

(β) για άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ισχύος ενός (1) έτους σε

δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) και για άδεια ισχύος δύο (2) ετών σε τρεις

χιλιάδες ευρώ (€3.000)∙ και
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Επιβεβλημένο τέλος

(γ) χωρίς επηρεασμό των παραγράφων (α) και (β) για άδεια αποδέκτη 

Κλάσης Α ή άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σε σχέση με 

παροχή υπηρεσιών στοιχήματος σε δύο ή περισσότερα υποστατικά, το 

επιβεβλημένο τέλος είναι-

(i) δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) για έκαστο υποστατικό εκτός του πρώτου 

υποστατικού, όταν η άδεια ισχύει για ένα έτος, ή

(ii) τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) για έκαστο υποστατικό εκτός του 

πρώτου υποστατικού, όταν η άδεια ισχύει για δύο έτη,

επιπρόσθετα του κατά περίπτωση εφαρμοστέου τέλους σύμφωνα με τις 

παραγράφους (α) και (β).
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Επιστροφή επιβεβλημένου τέλους

Άρθρο 27 Το επιβεβλημένο τέλος καταβάλλεται με την υποβολή της 

αίτησης για έκδοση ή ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδειας 

εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου και σε περίπτωση απόρριψης της 

αίτησης επιστρέφεται μειωμένο κατά είκοσι πέντε επί τοις εκατόν (25%).
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Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β

Άρθρο 28(1) Αίτηση για άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β υποβάλλεται μόνο 

από εταιρεία δια μετοχών, η οποία συστάθηκε είτε στη Δημοκρατία είτε 

στο εξωτερικό και η οποία έχει παράρτημα (oversea company) στην 

Κυπριακή Δημοκρατία, με κύρια δραστηριότητα τη διενέργεια 

στοιχημάτων και της οποίας το εκδοθέν και πληρωθέν μετοχικό κεφάλαιο 

είναι τουλάχιστον πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000,00).

(2) Αίτηση για άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β συνοδεύεται από τραπεζική 

εγγύηση από εμπορική τράπεζα που διεξάγει τραπεζικές εργασίες στη 

Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνεργατικό 

ίδρυμα, για ποσό πεντακόσιων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€550.000,00), η 

ισχύς της οποίας επεκτείνεται για περίοδο που λήγει έξι (6) μήνες μετά τη 

λήξη της αιτούμενης άδειας αποδέκτη:
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Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β

Νοείται ότι -

(α) η τραπεζική εγγύηση, δημιουργεί ανέκκλητη υποχρέωση στην τράπεζα 

ή στο συνεργατικό ίδρυμα να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό το οποίο 

υποχρεούται και παραλείπει να καταβάλει ο αδειούχος αποδέκτης -

(i) σε παίκτη ο οποίος έχει συμμετάσχει σε στοίχημα και έχει κερδίσει,

(ii) στην Κυπριακή Δημοκρατία ως φόρο στοιχήματος, και

(iii) στην Αρχή ως εισφορά∙ και
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Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β

(β) όταν η Αρχή διαπιστώσει ότι η τραπεζική εγγύηση δεν καλύπτει το 

δέκα επί τοις εκατόν (10%) του ετήσιου κύκλου εργασιών του αδειούχου 

αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, δύναται να ζητήσει την αύξηση του ποσού αυτής 

μέχρι του ποσού που να καλύπτει το δέκα επί τοις εκατόν (10%) του 

ετήσιου κύκλου εργασιών του.
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Αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β

Άρθρο 28(3) Ο αιτητής άδειας αποδέκτη Κλάσης Β, υποβάλλει 

επιπρόσθετα με την αίτησή του, στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν 

στην υποχρέωσή του για εγκατάσταση στην επικράτεια της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, εφεδρικού εξυπηρετητή (back up server), ο οποίος θα 

συνδέεται παράλληλα με τον κεντρικό εξυπηρετητή και σ’ αυτόν θα 

ταμιεύονται σε πραγματικό χρόνο τα στοιχεία και πληροφορίες που 

καθορίζονται από την Αρχή, καθώς και μηχανογραφικού συστήματος 

υποστήριξης αυτού. Η χρήση και οι τεχνικές προδιαγραφές του 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθορίζονται και δύναται να αναθεωρηθούν 

από την Αρχή, όποτε τούτο κριθεί σκόπιμο από αυτήν.
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Ικανότητα και καταλληλότητα αποδέκτη Κλάσης Α ή Β

Άρθρο 29 Πρόσωπο είναι ικανό και κατάλληλο για απόκτηση άδειας 

αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, εφόσον η Αρχή κρίνει ότι το πρόσωπο αυτό -

(α) έχει, ή δύναται να εξασφαλίσει, ικανοποιητικούς πόρους και να 

διατηρεί ελάχιστα απαιτούμενα αποθέματα, τα οποία ορίζονται από την 

Αρχή, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η πληρωμή κερδών στους παίκτες∙

(β) διατηρεί κατάλληλο σύστημα ελέγχου και λογιστικού ελέγχου των 

παρεχόμενων υπηρεσιών στοιχήματος∙

(γ) εφαρμόζει όρους και κανονισμούς κατά την παροχή υπηρεσιών 

στοιχήματος, οι οποίοι κατά την κρίση της Αρχής, διασφαλίζουν 

ικανοποιητική προστασία στον παίκτη· 

(δ) εξασφαλίζει την καταλληλότητα της λειτουργίας οποιουδήποτε άλλου 

εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί.
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Εξέταση έκδοσης ή ανανέωσης άδειας αποδέκτη Κλάσης Α

Άρθρο 30 Κατά την εξέταση αίτησης έκδοσης ή ανανέωσης άδειας 

αποδέκτη Κλάσης Α, η Αρχή δεν εκδίδει ή ανανεώνει την άδεια, εκτός εάν 

έχει προηγουμένως εγκρίνει το προτεινόμενο σύστημα μηχανογράφησης, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51.
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Παράλειψη πληρωμής φόρου στοιχήματος ή εισφοράς

Άρθρο 31 Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 74, η Αρχή 

ανακαλεί την άδεια του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, σε περίπτωση 

που αυτός παραλείπει εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας 

πληρωμής, να καταβάλει τα οφειλόμενα ποσά φορολογίας ή εισφοράς, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου σε 

ισχύ νόμου.



41

Αίτηση για άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

Άρθρο 32 Αίτηση για άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου δύναται να 

υποβάλει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία δια μετοχών η οποία 

συστάθηκε στη Δημοκρατία με κύρια δραστηριότητα τη διενέργεια 

στοιχήματος εκ μέρους και για λογαριασμό αδειούχου αποδέκτη Κλάσης 

Α.
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Παύση ισχύος άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

Άρθρο 33 Η άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου παύει να ισχύει -

(α) αυτόματα, σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας αποδέκτη Κλάσης Α 

του προσώπου εκ μέρους και για λογαριασμό του οποίου ο 

εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος διενεργεί το στοίχημα∙

(β) αυτόματα, σε περίπτωση αναστολής για οποιοδήποτε λόγο και για 

όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή της άδειας αποδέκτη Κλάσης Α, εκ 

μέρους και για λογαριασμό του οποίου ο εξουσιοδοτημένος 

αντιπρόσωπος διενεργεί το στοίχημα∙ και
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Παύση ισχύος άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

(γ) κατόπιν γραπτής ειδοποίησης που κοινοποιείται στην Αρχή, μέσω 

της οποίας ο αποδέκτης ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος τερματίζει 

τη μεταξύ τους συνεργασία:

Νοείται ότι, η άδεια παύει αυτόματα να ισχύει από την ημερομηνία κατά 

την οποία η εν λόγω γραπτή ειδοποίηση κοινοποιείται στην Αρχή.
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Συμφωνία αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α και Εξουσιοδοτημένου 

Αντιπροσώπου

Άρθρο 34 Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος προσκομίζει στην Αρχή 

γραπτή συμφωνία μεταξύ του ιδίου και του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α 

στην οποία διαλαμβάνεται ρητά ότι ο αντιπρόσωπος θα παρέχει 

υπηρεσίες στοιχήματος, ως αντιπρόσωπος και εκ μέρους και για 

λογαριασμό του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α.
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Φύση και τύπος άδειας υποστατικού

Άρθρο 35 Άδεια υποστατικού εξουσιοδοτεί τη χρήση υποστατικού για την 

παροχή υπηρεσιών στοιχήματος Κλάσης Α και καθορίζει -

(α) το πρόσωπο, προς όφελος του οποίου εκδίδεται·

(β) τη διεύθυνση τόπου διαμονής και εργασίας του προσώπου προς 

όφελος του οποίου εκδίδεται σε περίπτωση που αυτό είναι φυσικό 

πρόσωπο ή τη διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου σε περίπτωση 

που το πρόσωπο αυτό είναι νομικό πρόσωπο·

(γ) το υποστατικό, για το οποίο εκδίδεται·

(δ) οποιοδήποτε όρο επιβάλλεται σε αυτήν από την Αρχή, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 38∙ και

(ε) το σχέδιο του υποστατικού.
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Αίτηση για άδεια υποστατικού

Άρθρο 36(1) Αίτηση για άδεια υποστατικού υποβάλλεται στην Αρχή από 

αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μαζί με 

την καταβολή του τέλους που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 26, κατά τον τύπο που 

καθορίζεται με κανονισμούς που εκδίδονται από την Αρχή, περιλαμβάνει 

τις πληροφορίες και τα έγγραφα που καθορίζονται από την Αρχή και 

συνοδεύεται από γραπτή δήλωση του ιδιοκτήτη του υποστατικού με την 

οποία παρέχεται η συγκατάθεσή του στη χρήση του υποστατικού για 

παροχή υπηρεσιών στοιχήματος Κλάσης Α.
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Αίτηση για άδεια υποστατικού

Άρθρο 36(2) Σε περίπτωση που ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή ο 

εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος εργοδοτεί προσωπικό, υποχρεούται να 

ορίσει ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα είναι υπεύθυνα 

για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου μέσα στο 

υποστατικό και να ενημερώσει σχετικά την Αρχή.
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Προϋποθέσεις έκδοσης ή ανανέωσης άδειας υποστατικού

Άρθρο 37(1) Η Αρχή δεν εκδίδει ή ανανεώνει άδεια υποστατικού, για την 

οποία υποβλήθηκε αίτηση, εκτός αν είναι ευλόγως ικανοποιημένη ότι-

(α) η κύρια δραστηριότητα στο αδειούχο υποστατικό είναι η παροχή 

υπηρεσιών στοιχήματος από αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή 

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό και ότι σε αυτό διεξάγονται μόνο 

εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες σύμφωνα με την άδεια αποδέκτη 

Κλάσης Α και οποιοδήποτε άλλο είδος αδειοδοτημένου στοιχήματος, 

σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου∙

(β) το υποστατικό είναι ανεξάρτητο, δεν έχει άμεση πρόσβαση με 

οποιοδήποτε άλλο κατάστημα, γραφείο ή υποστατικό, εκτός από τα 

γραφεία διοίκησης του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α·
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Προϋποθέσεις έκδοσης ή ανανέωσης άδειας υποστατικού

(γ) το υπεύθυνο πρόσωπο ή τα υπεύθυνα πρόσωπα που ορίζονται, 

σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 36, δεν έχουν καταδικασθεί σε 

σχετικό αδίκημα∙

(δ) το υποστατικό πληροί τις προϋποθέσεις και τους όρους που 

καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς∙

(ε) ο αιτητής και οποιοδήποτε άλλο εργοδοτούμενο στο υποστατικό 

πρόσωπο, ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον 

παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς∙ και

(στ) η περιοχή όπου βρίσκεται το συγκεκριμένο υποστατικό κρίνεται 

κατάλληλη σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται 

σε κανονισμούς που εκδίδονται από την Αρχή.
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Προϋποθέσεις έκδοσης ή ανανέωσης άδειας υποστατικού

Άρθρο 37(2) Για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης για τους σκοπούς του 

παρόντος Μέρους, η Αρχή δύναται να λάβει υπόψη παραστάσεις που 

γίνονται από οποιοδήποτε πρόσωπο.
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Έγκριση ή απόρριψη αίτησης άδειας υποστατικού

Άρθρο 38(1) Η Αρχή κατά την εξέταση της αίτησης για άδεια υποστατικού 

δύναται να εγκρίνει την αίτηση, με ή χωρίς όρους, ή να απορρίψει την 

αίτηση και ειδοποιεί εντός ευλόγου χρόνου, σχετικά τον αιτητή.

(2) Σε περίπτωση που η Αρχή απορρίψει την αίτηση για άδεια 

υποστατικού, αιτιολογεί την απόφασή της αυτή και την κοινοποιεί στον 

αιτητή.
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Όροι άδειας υποστατικού

Άρθρο 39(1) Η Αρχή δύναται, με αιτιολογημένη γραπτή απόφασή της, να 

ανακαλεί υφιστάμενους όρους ή να επιβάλλει νέους όρους σε άδειες 

υποστατικών και καλεί τον κάτοχο της άδειας υποστατικού εντός 

περιόδου που δεν είναι μικρότερη των τριών (3) εβδομάδων από την 

ημερομηνία λήψης της γνωστοποίησης της απόφασής της, να εκφράσει 

γραπτώς τις απόψεις του.

(2) Πριν προχωρήσει στην ανάκληση υφιστάμενου όρου ή επιβολή νέου 

όρου, η Αρχή λαμβάνει υπόψη οποιεσδήποτε παραστάσεις έγιναν εντός 

της περιόδου που καθορίζεται στο εδάφιο (1).

(3) Η ανάκληση υφιστάμενου όρου ή επιβολή νέων όρων δεν δημιουργεί 

οποιοδήποτε αστικό δικαίωμα.



53

Ισχύς άδειας υποστατικού

Άρθρο 40 Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Μέρους, η άδεια 

υποστατικού ισχύει για όσο χρονικό διάστημα ισχύει και η άδεια 

αποδέκτη Κλάσης Α ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.
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Υποχρεώσεις κατόχου άδειας υποστατικού

Άρθρο 41(1) Ο κάτοχος άδειας υποστατικού υποχρεούται να αναρτά και 

διατηρεί, σε περίοπτη θέση, στο αδειούχο υποστατικό-

(α) την άδεια υποστατικού·

(β) πινακίδα στην οποία να αναγράφεται, στην ελληνική, τουρκική και 

αγγλική γλώσσα, η απαγόρευση εισόδου ανηλίκων προσώπων στο 

αδειούχο υποστατικό˙ και

(γ) πινακίδα στην οποία να αναγράφονται, στην ελληνική, τουρκική και 

αγγλική γλώσσα, οι όροι και κανονισμοί βάσει των οποίων παρέχονται 

υπηρεσίες για στοίχημα.
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Υποχρεώσεις κατόχου άδειας υποστατικού

Άρθρο 41(2) Ο κάτοχος άδειας υποστατικού ή ο υπεύθυνος υποστατικού, 

υποχρεούται να επιτρέπει, σε μέλη της Αστυνομίας Κύπρου και/ή σε 

εκπροσώπους της Αρχής και/ή σε άλλα πρόσωπα κατάλληλα 

εξουσιοδοτημένα από τον Υπουργό ή εξουσιοδοτημένα δυνάμει 

οποιουδήποτε άλλου νόμου, να εισέρχονται ελεύθερα στο αδειούχο 

υποστατικό για σκοπούς ελέγχου της ορθής και πιστής εφαρμογής των 

όρων παραχώρησης της εν λόγω άδειας, των διατάξεων του παρόντος 

Νόμου και των Κανονισμών, καθώς και των οδηγιών της Αρχής που 

εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου (γ) του άρθρου 11.
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Υποχρεώσεις κατόχου άδειας υποστατικού

Άρθρο 41(3) Ο κάτοχος άδειας υποστατικού ή ο υπεύθυνος του 

υποστατικού που δεν συμμορφώνεται με το εδάφιο (1) ή (2), χωρίς εύλογη 

αιτία, είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται 

σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική 

ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000,00) ή και στις 

δύο αυτές ποινές.
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Αναστολή άδειας υποστατικού

Άρθρο 42(1) Η Αρχή δύναται να αναστείλει άδεια υποστατικού στην 

περίπτωση που διαπιστώνει ότι αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή 

εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος δεν συμμορφώνεται με οποιοδήποτε 

όρο της άδειας του.

(2) Η άδεια υποστατικού αναστέλλεται για όσο χρόνο η Αρχή κρίνει ότι 

δεν υπήρξε η απαιτούμενη συμμόρφωση και η περίοδος αυτή δεν δύναται 

να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.

(3) Η αναστολή της ισχύος της άδειας υποστατικού, δεν επηρεάζει 

οποιαδήποτε υποχρέωση του κατόχου της άδειας που προέκυψε πριν 

από την αναστολή της.
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Ανάκληση άδειας υποστατικού

Άρθρο 43(1) Η Αρχή δύναται να ανακαλέσει άδεια υποστατικού, σε 

περίπτωση που -

(α) ο κάτοχος άδειας υποστατικού παραλείπει να συμμορφωθεί με 

οποιοδήποτε όρο της άδειάς του μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από 

την αναστολή της άδειάς του σύμφωνα με το άρθρο 44·

(β) καταδικασθεί σε σχετικό αδίκημα ο κάτοχος άδειας υποστατικού, ή 

οποιοσδήποτε κάτοχος σημαντικού συμφέροντος ή αξιωματούχος 

εταιρείας που κατέχει άδεια υποστατικού ή οποιοδήποτε πρόσωπο, 

ορισμένο σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 36∙

(γ) η άδεια υποστατικού εξασφαλίσθηκε με ψευδή, ανυπόστατο ή 

παραπλανητικό ισχυρισμό, ή άλλο αντικανονικό τρόπο·
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Ανάκληση άδειας υποστατικού

(δ) η άδεια του αποδέκτη Κλάσης Α, ανακλήθηκε· ή

(ε) κρίνει ότι η ανάκληση είναι αναγκαία και εύλογη για λόγους 

δημόσιου συμφέροντος.

(2) Η ανάκληση ή η λήξη της ισχύος της άδειας υποστατικού, δεν 

επηρεάζει οποιαδήποτε υποχρέωση του κατόχου της άδειας για οτιδήποτε 

προέκυψε πριν από την ανάκληση ή λήξη της.·
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Διενέργεια και αποδοχή στοιχημάτων με μηχανογραφημένο σύστημα 

σήμανσης δελτίων

Άρθρο 47(1) Η διενέργεια ή αποδοχή στοιχήματος Κλάσης Α γίνεται μόνο 

με εγκεκριμένο σύστημα μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων και με 

δελτίο, που εκδίδεται και χορηγείται από τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης 

Α, ο τύπος του οποίου εγκρίνεται από την Αρχή.

(2) Κάθε αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α υποχρεούται να παρέχει στην 

Αρχή οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί σε σχέση με την παροχή 

υπηρεσιών στοιχήματος Κλάσης Α ή κάθε πράξη που σχετίζεται με τη 

λειτουργία του συστήματος.
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Αίτηση για έγκριση συστήματος μηχανογράφησης για σήμανση 

δελτίων

Άρθρο 48(1) Ο αιτητής άδειας αποδέκτη Κλάσης Α υποχρεούται να 

υποβάλει αίτηση στην Αρχή για έγκριση του συστήματος 

μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων.

(2) Η αίτηση για έγκριση του συστήματος μηχανογράφησης σήμανσης 

δελτίων, σύμφωνα με το εδάφιο (1), αναφέρει απαραίτητα τις πλήρεις 

προδιαγραφές του προτεινόμενου συστήματος και επιπρόσθετα 

περιλαμβάνει -

(α) τις γενικές διαδικασίες που θα ακολουθούνται·

(β) τις λεπτομέρειες και προδιαγραφές του λογισμικού που θα 

χρησιμοποιείται ·
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Αίτηση για έγκριση συστήματος μηχανογράφησης για σήμανση 

δελτίων

(γ) τα λογιστικά συστήματα και διαδικασίες·

(δ) τις διαδικασίες και τα πρότυπα για τη συντήρηση, ασφάλεια, φύλαξη 

και μεταφορά του εξοπλισμού·

(ε) τις διαδικασίες για τη δημιουργία και διατήρηση εγκαταστάσεων 

ασφαλείας, περιλαμβανομένων της γενικής συμμόρφωσης και 

εσωτερικών ελέγχων σε σχέση με πρόσβαση σε κρίσιμα συστήματα 

(“access to critical systems”)∙

(στ) το σχέδιο αποκατάστασης κατάρρευσης (“disaster recovery plan”)∙

(ζ) ικανοποιητικό σύστημα φύλαξης δεδομένων· και

(η) οποιαδήποτε πληροφορία δυνατόν να ορίσει η Αρχή.
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Αίτηση για έγκριση συστήματος μηχανογράφησης για σήμανση 

δελτίων

Άρθρο 48(3) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και σε 

περίπτωση που ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α προτίθεται να 

τροποποιήσει ή αντικαταστήσει το σύστημα μηχανογράφησης σήμανσης 

δελτίων που έχει ήδη εγκριθεί από την Αρχή.

(4) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α, ο οποίος κατά την έναρξη της ισχύος 

του παρόντος Νόμου παρέχει υπηρεσίες στοιχήματος σύμφωνα με τον 

περί Συλλογικών Στοιχημάτων (Ρύθμιση και Φόρος) Νόμο, δύναται να 

συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες αυτές για περίοδο μέχρι δεκαοκτώ 

(18) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, 

εντός της οποίας υποχρεούται να εγκαταστήσει σύστημα 

μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος Μέρους.
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Έλεγχος συστήματος μηχανογράφησης

Άρθρο 51 Ο αιτητής υποχρεούται να υποβάλει το προτεινόμενο σύστημα 

μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων ή το ήδη εγκεκριμένο σύστημα 

μηχανογράφησης, για έλεγχο πριν το θέσει σε λειτουργία και το κόστος 

του ελέγχου επιβαρύνει τον ίδιο.
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Εξέταση αίτησης για έγκριση συστήματος μηχανογράφησης από την 

Αρχή

Άρθρο 52(1) Η Αρχή, κατά την εξέταση αίτησης για έγκριση συστήματος 

μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων ή τροποποίησης ή αντικατάστασης 

εγκεκριμένου συστήματος μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων, λαμβάνει 

υπόψη της κατά πόσο-

(α) το προτεινόμενο σύστημα μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων 

συνάδει πλήρως με τις προδιαγραφές που προβλέπονται στον παρόντα 

Νόμο και τους Κανονισμούς∙

(β) το προτεινόμενο σύστημα μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων 

εξασφαλίζει ικανοποιητικό και αποτελεσματικό έλεγχο στη διενέργεια 

στοιχήματος και την επωνυμία του παίκτη∙
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Εξέταση αίτησης για έγκριση συστήματος μηχανογράφησης από την 

Αρχή

(γ) ο αναγκαίος εξοπλισμός που περιλαμβάνει, τα ηλεκτρομηχανολογικά 

μέρη και το λογισμικό του συστήματος μηχανογράφησης σήμανσης 

δελτίων βρίσκονται και θα παραμείνουν εγκατεστημένα στη Δημοκρατία.

(2) Μετά την εξέταση αίτησης δυνάμει του εδαφίου (1), η Αρχή δύναται να 

εγκρίνει την αίτηση με ή χωρίς όρους ή να απορρίψει την αίτηση και σε 

περίπτωση απόρριψή της η αιτιολογημένη απόφαση της κοινοποιείται 

στον αιτητή.



67

Έγκριση Αίτησης

Άρθρο 53 Η Αρχή όταν εγκρίνει την αίτηση με όρους, ειδοποιεί τον αιτητή

εντός εύλογου χρόνου και υποδεικνύει τις αλλαγές ή τροποποιήσεις που 

πρέπει να επέλθουν στο σύστημα εντός καθορισμένου χρονικού 

διαστήματος:

Νοείται ότι παράλειψη συμμόρφωσης με σχετική οδηγία της Αρχής 

αποτελεί επαρκή λόγο για να απορριφθεί η αίτηση ή να ανασταλεί ή να 

ανακληθεί η άδεια αποδέκτη Κλάσης Α σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος Νόμου.
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Μητρώο αδειών αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και εξουσιοδοτημένου 

αντιπροσώπου

Άρθρο 25 Η Αρχή διατηρεί μητρώο αδειών αποδέκτη Κλάσης Α και Β και 

αδειών εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, το οποίο περιέχει τα στοιχεία 

που αναφέρονται στην αίτηση και αναρτά κατάλογο των αδειοδοτημένων

αποδεκτών Κλάσης Α και Β και των αδειοδοτημένων εξουσιοδοτημένων 

αντιπροσώπων στην ιστοσελίδα της Αρχής.

Μητρώο αδειών υποστατικών

Άρθρο 46 Η Αρχή διατηρεί μητρώο αδειών υποστατικού, με στοιχεία που 

αναφέρονται στην αίτηση και αναρτά κατάλογο των αδειοδοτημένων

υποστατικών στην ιστοσελίδα της.
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Ιστοσελίδα αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Β για υπηρεσίες 

ηλεκτρονικού στοιχήματος

Άρθρο 63 Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β υποχρεούται να διατηρεί 

ιστοσελίδα, η οικοσελίδα της οποίας περιέχει, σωρευτικά-

(α) το εγγεγραμμένο όνομα της εταιρείας του·

(β) την εγγεγραμμένη διεύθυνση του·

(γ) τον επίσημο αριθμό και ημερομηνία έκδοσης της άδειας παροχής 

υπηρεσιών στοιχήματος του·

(δ) δήλωση ότι οι εργασίες του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Β 

ρυθμίζονται από την Αρχή·

(ε) διαδικτυακές συνδέσεις, όπως ιστοσελίδες οργανισμών που 

εξειδικεύονται στην παροχή
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Ιστοσελίδα αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Β για υπηρεσίες 

ηλεκτρονικού στοιχήματος

(στ) διαδικτυακές συνδέσεις, όπως όρους και κανονισμούς βάσει των 

οποίων προσφέρονται οι υπηρεσίες στοιχήματος από τον αδειούχο 

αποδέκτη Κλάσης Β·

(ζ) ότι η χρήση από ανήλικα πρόσωπα των υπηρεσιών για στοίχημα 

που παρέχονται από τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Β, απαγορεύεται 

ρητά από τον παρόντα Νόμο·

(η) πληροφόρηση προς τον παίκτη ότι δύναται με ηλεκτρονική 

ειδοποίηση προς τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Β να -

(i) καθορίσει όρια ποσού που μπορεί να στοιχηματίσει για 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο·
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Ιστοσελίδα αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Β για υπηρεσίες 

ηλεκτρονικού στοιχήματος

(ii) καθορίσει όρια ποσού που μπορεί να χάσει για συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο·

(iii) καθορίσει το όριο του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου 

δύναται να στοιχηματίζει· και

(iv) αυτοεξαιρεθεί από το στοίχημα για ορισμένο ή αόριστο χρονικό 

διάστημα·

(θ) τον τρόπο υποβολής και τη διαδικασία εξέτασης παραπόνου από 

εγγεγραμμένο παίκτη· και
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Υποχρέωση παροχέων διαδικτυακών υπηρεσιών για εφαρμογή 

συστήματος φραγής και υποχρέωση της Αρχής για ενημέρωση

(ι) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ορίσει η Αρχή:

Νοείται ότι, η Αρχή δύναται να απαιτήσει όπως οι πιο πάνω πληροφορίες 

παρουσιάζονται με συγκεκριμένο τρόπο.

Διεύθυνση πρόσβασης

Άρθρο 64 Ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β υποχρεούται να διατηρεί ένα 

εξειδικευμένο διαδικτυακό τόπο, προσβάσιμο μόνο μέσω διευθύνσεων 

διαδικτύου με κατάληξη «.com.cy».
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Υποχρέωση παροχέων διαδικτυακών υπηρεσιών για εφαρμογή 

συστήματος φραγής και υποχρέωση της Αρχής για ενημέρωση

Άρθρο 65(1) Οι παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών (internet service

providers) υποχρεούνται να εφαρμόζουν σύστημα φραγής το οποίο 

εμποδίζει την πρόσβαση χρηστών – πελατών τους σε παροχείς

υπηρεσιών στοιχήματος οι οποίοι δεν κατέχουν άδεια αποδέκτη Κλάσης Β 

και σε παροχείς των υπηρεσιών που προβλέπονται στα άρθρα 78, 79, 81, 

82 και 83 υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ενημερωθεί από την Αρχή, 

σύμφωνα με το εδάφιο (2):

Νοείται ότι το σύστημα φραγής τίθεται σε εφαρμογή εντός εβδομήντα δύο 

(72) ωρών από την ενημέρωση των παροχέων από την Αρχή.



74

Υποχρέωση παροχέων διαδικτυακών υπηρεσιών για εφαρμογή 

συστήματος φραγής και υποχρέωση της Αρχής για ενημέρωση

Άρθρο 65(1) Οι παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών (internet service

providers) υποχρεούνται να εφαρμόζουν σύστημα φραγής το οποίο 

εμποδίζει την πρόσβαση χρηστών – πελατών τους σε παροχείς

υπηρεσιών στοιχήματος οι οποίοι δεν κατέχουν άδεια αποδέκτη Κλάσης Β 

και σε παροχείς των υπηρεσιών που προβλέπονται στα άρθρα 78, 79, 81, 

82 και 83 υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ενημερωθεί από την Αρχή, 

σύμφωνα με το εδάφιο (2):

Νοείται ότι το σύστημα φραγής τίθεται σε εφαρμογή εντός εβδομήντα δύο 

(72) ωρών από την ενημέρωση των παροχέων από την Αρχή.
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Υποχρέωση παροχέων διαδικτυακών υπηρεσιών για εφαρμογή 

συστήματος φραγής και υποχρέωση της Αρχής για ενημέρωση

(2) Η Αρχή υποχρεούται να ενημερώνει τους παροχείς διαδικτυακών 

υπηρεσιών (Internet Service Providers) με ηλεκτρονικό τρόπο, για κάθε 

διεύθυνση διαδικτύου (URL – Uniform Resource Locator) μέσω της 

οποίας προσφέρονται υπηρεσίες στοιχήματος που δεν καλύπτονται από 

άδεια αποδέκτη Κλάσης Β ή υπηρεσίες που προβλέπονται στα άρθρα 78, 

79, 81 και 82.

(3) Η Αρχή δύναται να επιβάλει πρόστιμο ύψους μέχρι τριάντα χιλιάδες 

ευρώ (€30.000,00) σε παροχέα διαδικτυακών υπηρεσιών (Internet Service

Providers) σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του εδαφίου (1) του 

παρόντος άρθρου.



76

Υποχρέωση παροχέων διαδικτυακών υπηρεσιών για εφαρμογή 

συστήματος φραγής και υποχρέωση της Αρχής για ενημέρωση

(4) Οι παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών δεν υπέχουν ευθύνης σχετικά 

με τις μεταδιδόμενες υπηρεσίες των παροχέων στοιχημάτων ή σε 

περίπτωση αυτόματης ή ενδιάμεσης ή προσωρινής αποθήκευσης των 

πληροφοριών των παροχέων στοιχήματος.
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Επιβεβλημένο τέλος

Άρθρο 66(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), στο παρόν 

Μέρος «επιβεβλημένο τέλος» σημαίνει το τέλος για άδεια αποδέκτη 

Κλάσης Β το οποίο καθορίζεται με Κανονισμούς.

(2) Μέχρι την έκδοση των δυνάμει του εδαφίου (1) Κανονισμών, το 

επιβεβλημένο τέλος καθορίζεται σε τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000,00) 

για άδεια ισχύος ενός (1) έτους και σε σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ 

(€45.000,00) για άδεια ισχύος δύο (2) ετών

(3) Το επιβεβλημένο τέλος καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης για 

έκδοση ή ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Β και σε περίπτωση 

απόρριψης της αίτησης επιστρέφεται μειωμένο κατά είκοσι πέντε επί τοις 

εκατόν (25%).



78

Ετήσιοι λογαριασμοί

Άρθρο 68(1) Κάθε αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β υποχρεούται να 

υποβάλλει στην Αρχή, το αργότερο μέχρι την 30ή Ιουνίου κάθε έτους, 

ετήσιους λογαριασμούς για το προηγούμενο έτος, ελεγμένους από 

εγκεκριμένο λογιστή οι οποίοι έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι λογαριασμοί 

περιλαμβάνουν -

(α) το σύνολο των ποσών που έχουν ήδη πληρωθεί στον αδειούχο 

αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, σε σχέση με στοιχήματα που διεξήχθησαν 

κατά το εξεταζόμενο έτος.
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Ετήσιοι λογαριασμοί

(β) το σύνολο των ποσών που καταβλήθηκαν από τον αδειούχο 

αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, ως κέρδη σε παίκτες, κατά το εξεταζόμενο έτος, 

ανεξάρτητα από το χρόνο διεξαγωγής του στοιχήματος.

(γ) τα ονόματα των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων του αδειούχου 

αποδέκτη Κλάσης Α και λεπτομέρειες οποιωνδήποτε ποσών 

πληρώθηκαν σε αυτούς, ως προμήθεια. και

(ε) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ζητηθεί από την Αρχή.

(3) Η Αρχή έχει εξουσία να εκδίδει οδηγίες για την υποβολή ελεγμένων 

λογαριασμών από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους αδειούχου 

αποδέκτη Κλάσης Α.
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Ετήσιοι λογαριασμοί

Άρθρο 68(4) Σε περίπτωση που αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β δεν 

υποβάλλει ελεγμένους λογαριασμούς, η Αρχή με γραπτή ειδοποίηση της 

καλεί τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β να πράξει τούτο εντός ενός 

μηνός από την ημερομηνία λήψης της ειδοποίησης και σε περίπτωση που 

αυτός παραλείπει να συμμορφωθεί, η Αρχή δύναται να ανακαλέσει την 

άδειά του.
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Βιβλία και αρχεία

Άρθρο 69 (1) Κάθε αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β υποχρεούται να 

καταχωρεί σε καθορισμένο βιβλίο τις λεπτομέρειες σχετικά με κάθε δελτίο 

ή άλλο έγγραφο ή ηλεκτρονικό τύπο που παραδόθηκε στον ίδιο και να 

υποβάλλει, κατά τον καθορισμένο χρόνο και τρόπο, δήλωση των ποσών 

που εισπράχθηκαν ή έχουν καταστεί εισπρακτέα είτε από τον ίδιο είτε 

από οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του.

(2) Η Αρχή έχει εξουσία να εκδίδει οδηγίες σχετικά με την τήρηση από 

τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους των βιβλίων και αρχείων, που 

προβλέπονται από το εδάφιο (1).
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Βιβλία και αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή

Άρθρο 70 Βιβλία και αρχεία, που τηρούνται δυνάμει του παρόντος 

Μέρους, διατηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή μετά από έγκριση της Αρχής 

που παρέχεται κατόπιν αίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48, 

τηρουμένων των αναλογιών.


