
Ο Περί Στοιχημάτων Νόμος 

106(Ι)/2012

Ποινικές Διατάξεις



Ο Περί Στοιχημάτων Νόμος 106(Ι)/2012 -

Εισαγωγή

 Ο Περί Στοιχημάτων Νόμος 106(Ι)/12 ρυθμίζει το στοίχημα και θέτει
πλήρη απαγόρευση στα τυχερά παιχνίδια.

 Στοίχημα 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.»



Ο Περί Στοιχημάτων Νόμος 106(Ι)/2012 –

Εισαγωγή (συνέχεια)

Ο Νόμος καθορίζει την Εθνική Αρχή

Στοιχημάτων ως την Αρχή η οποία αδειοδοτεί

και ρυθμίζει το στοίχημα.



Ο Περί Στοιχημάτων Νόμος 106(Ι)/2012 -

Στοίχημα

 Το στοίχημα χωρίζεται σε επίγειο-landbase (Κλάση Α’)

και εξ’ αποστάσεως-remote (online) (Κλάση Β’). Το

επίγειο στοίχημα διεξάγεται σε αδειούχα

υποστατικά/πρακτορεία στοιχημάτων με φυσική επαφή

και με μετρητά.

 Το online στοίχημα παρέχεται μέσω διαδικτύου από

αδειούχο αποδέκτη κλάσης Β’(χωρίς φυσική επαφή

αποδέκτη και παίκτη με ηλεκτρονικό χρήμα)



Ο Περί Στοιχημάτων Νόμος 106(Ι)/2012 –

Κλάση Α’

 Η παροχή στοιχήματος Κλάσης Α΄ γίνεται από εταιρεία
διά μετόχων, η οποία έχει εξασφαλίσει από την Αρχή
Άδεια Αποδέκτη Κλάσης Α’.

 Παράλληλα η εταιρεία αποδέκτης για να διεξάγει το
στοίχημα χρειάζεται υποστατικό το οποίο επίσης
χρειάζεται άδεια από την Αρχή, την άδεια υποστατικού
για διεξαγωγή στοιχήματος Κλάσης
Α’.

 Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων με απόφαση της έχει
καθορίσει συγκεκριμένα αθλητικά γεγονότα επί των
οποίων οι αδειούχοι πράκτορες μπορούν να δέχονται
στοιχήματα.



Ο Περί Στοιχημάτων Νόμος 106(Ι)/2012 –

Κλάση Α’ – Άδεια Υποστατικού

 Η άδεια υποστατικού εκδίδεται είτε προς όφελος του

αποδέκτη (εάν το υποστατικό είναι ιδιόκτητο της

εταιρείας αποδέκτη), είτε προς όφελος

εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου (το πρόσωπο που

συμβλήθηκε με την εταιρεία αποδέκτη για να αποδέχεται

στοίχημα για λογαριασμό του αποδέκτη, με προμήθεια).



Ο Περί Στοιχημάτων Νόμος 106(Ι)/2012 –

Κλάση Α’ – Εξουσιοδοτημένος 

Αντιπρόσωπος

Σε περίπτωση που ο εξουσιοδοτημένος

αντιπρόσωπος θέλει να εργοδοτήσει προσωπικό

πρέπει να ενημερώσει την Αρχή, η οποία θα

εγκρίνει το εν λόγω πρόσωπο (εάν τηρεί τις

προϋποθέσεις) και το όνομα αυτού θα

αναγράφεται στην άδεια εξουσιοδοτημένου

αντιπροσώπου, ως υπεύθυνο πρόσωπο για την

αποδοχή στοιχήματος Κλάσης Α΄.



Ο Περί Στοιχημάτων Νόμος 106(Ι)/2012 –

Κλάση Α’

 Συνεπώς κανένα υποστατικό για παροχή
στοιχημάτων κλάσης Α΄ λειτουργεί χωρίς άδεια
υποστατικού και κανένα πρόσωπο παρέχει
υπηρεσίες στοιχήματος Κλάσης Α΄ χωρίς Άδεια
(άρθρα 77(1) και 74 αντίστοιχα).

 Αδίκημα αποτελεί και η λειτουργία υποστατικού κατά
παράβαση των ορών της άδειας (άρθρο 77(1) και
αποδοχή στοιχήματος (από αποδέκτη στοιχημάτων
Κλάσης Α΄ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο) κατά
παράβαση των ορών της άδειας του (άρθρο 75).



Περί Στοιχημάτων Νόμος 106(Ι)/2012 –

Κλάση Α’ (συνέχεια)
Δηλαδή εάν ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

εργοδότα προσωπικό για το οποίο δεν

ενημερώθηκε η Αρχή, τότε το πρόσωπο που

αποδέχεται το στοίχημα πράττει τούτο χωρίς

άδεια (άρθρο 74), ενώ ο εξουσιοδοτημένος

αντιπρόσωπος αποδέχεται στοίχημα κατά

παράβαση των ορών της άδειας του (άρθρο 75).

Παράλληλα και οι δύο λειτουργούν υποστατικό

κατά παράβαση των όρων της άδειας του

(άρθρο77(1).



Περί Στοιχημάτων Νόμος 106(Ι)/2012 –

Απαγορεύσεις

• Άρθρο 78. Απαγορεύεται η κατοχή ή λειτουργεία
παιγνιομηχανημάτων περιορισμένου οφέλους
(slot machines), ή η παροχή υπηρεσίες για
διεξαγωγή στη Δημοκρατία παιγνιομηχανημάτων
περιορισμένου οφέλους (slot machines).

• Άρθρο 79. Απαγορεύεται η κατοχή ή λειτουργεία
μηχανών με τις οποίες παρέχονται υπηρεσίες ή
η παροχή υπηρεσιών για διεξαγωγή στη
Δημοκρατία παιχνιδιών παρεχόμενων με
απευθείας σύνδεση (on line καζίνο).



Περί Στοιχημάτων Νόμος 106(Ι)/2012 –

Απαγορεύσεις (συνέχεια)

• Άρθρα 80 και 81. Απαγορεύεται η διεξαγωγή

στοιχημάτων διαμέσου ανταλλακτηρίων

στοιχημάτων καθώς και η παροχή υπηρεσιών

για διεξαξωγή των εν λόγω στοιχημάτων.

• Άρθρο 83. Απαγορεύεται η διεξαγωγή ή παροχή

υπηρεσιών για διεξαγωγή στοιχήματος επί

κυνοδρομιών.



Περί Στοιχημάτων Νόμος 106(Ι)/2012 –

Αδικήματα (συνέχεια)

• Σε περίπτωση που τα αδικήματα των άρθρων

78,79,81 και 83 διαπράττονται σε αδειούχο

υποστατικό για την παροχή στοιχημάτων

Κλάσης Α΄, τότε το πρόσωπο το οποίο

λειτουργεί το εν λόγω υποστατικό διαπράττει το

αδίκημα της λειτουργείας αδειούχου

υποστατικού για παράνομο στοίχημα (άρθρο

77(2))



Περί Στοιχημάτων Νόμος 

106(Ι)/2012 – Αδικήματα (συνέχεια)

• Το πρόσωπο που συμμετέχει σε στοίχημα

κατά παράβαση των ανωτέρω άρθρων

διαπράττει το αδίκημα της συμμετοχής σε

παράνομο στοίχημα (άρθρο 76)



Περί Στοιχημάτων Νόμος 106(Ι)/2012 –

Αδικήματα (συνέχεια)

• Άρθρο 85. Απαγόρευση ορισμένων μορφών

διαφήμισης

• Άρθρο 87 Όποιος προσκαλεί, υποκινεί ή

επιτρέπει σε ανήλικο (α) να συμμετέχει σε

στοίχημα ή (β) να εισέλθει σε αδειούχο

υποστατικό διαπράττει αδίκημα.



Περί Στοιχημάτων Νόμος 106(Ι)/2012 –

Αδικήματα (συνέχεια)

• Απαγορεύεται η διενέργεια ή αποδοχή

στοιχήματος Κλάσης Α, εκτός εάν αυτή γίνεται

μόνο με εγκεκριμένο σύστημα μηχανογράφησης

σήμανσης δελτίων, με δελτίο το οποίο εκδίδεται

από τον αδειούχο αποδέκτη, και έτυχε έγκρισης

από την Αρχή (άρθρα 47 και 50)



Περί Στοιχημάτων Νόμος 106(Ι)/2012 –

Αδικήματα (συνέχεια)

• Άρθρο 41(1): Ο κάτοχος άδειας υποστατικού

υποχρεούται να αναρτά και διατηρεί σε περίοπτη

θέση, στο αδειούχο υποστατικό (α) την άδεια

υποστατικού(β) πινακίδα για απαγόρευση

εισόδου σε ανηλίκους εις Ελληνική/Αγγλική

/Τουρκική. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τότε

τούτο συνιστά αδίκημα.



Το αριθμολαχείο ΚΙΝΟ και εικονικά 

παιχνίδια μέσω διαδικτύου
• Το τυχερό παιγνίδι - αριθμολαχείο γνωστό ως ΚΙΝΟ ή ΚΕΝΟ (που η ΟΠΑΠ Κύπρου

προσφέρει στην χώρα μας στα πλαίσια διακρατικής συμφωνίας που κυρώθηκε με το

Ν34(ΙΙΙ)2003, δυνάμει του άρθρου 169(3) του Συντάγματος), αποτελεί τυχερό

παιγνίδι, το οποίο όταν προσφέρεται διαδικτυακά αποτελεί παράβαση του άρθρου 79

του Ν106(Ι)12, ενώ όταν είναι εγκατεστημένο σε μηχανή και λειτουργεί αυτόνομα

αποτελεί παράβαση του άρθρου 78 του Ν106(Ι)12.

• Η παροχή του εν λόγω τυχερού παιχνιδιού από την ΟΠΑΠ εκφέυγει των προνοιών

του Ν106(Ι)12, καθότι η Διακρατική Συμφωνία η οποία κυρώνεται με Νόμο έχει

αυξημένη τυπική ισχύ έναντι του τυπικού Νόμου.

• Στοιχήματα τα οποία υποβάλλονται σε εικονικούς αγώνες δηλ. σε αγώνες που δεν

διεξάγονται στην πραγματικότητα αλλά αποτελούν δημιούργημα λογισμικού

προγράμματος και το αποτέλεσμα τους (ποιος θα νικήσει, ποιος θα βάλει γκολ κλπ)

αποφασίζεται από λογισμικό υπολογιστή αποτελούν τυχερά παιγνίδια που όταν

προσφέρονται διαδικτυακά αποτελούν παράβαση του άρθρου 79 του Ν106(Ι)12, ενώ

όταν είναι εγκατεστημένα σε μηχανή που λειτουργεί αυτόνομα συνιστούν παράβαση

του άρθρου 78 του Ν106(Ι)12.



Περί Στοιχημάτων Νόμος 106(Ι)/2012 –

Κλάση Β’
 Μέχρι σήμερα η Αρχή δεν έχει αδειοδοτήσει την Κλάση Β.

 Σύμφωνα με το Άρθρο 91(μεταβατικές διατάξεις) (3) Νομικά

πρόσωπα τα οποία, κατά την έναρξη της ισχύος του Νόμου(ήτοι

11/7/12), κατέχουν άδεια για διεξαγωγή ηλεκτρονικού στοιχήματος

που εκδόθηκε από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

δύνανται να συνεχίσουν την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος μόνο

καθόσον αφορά το στοίχημα που επιτρέπεται από τις διατάξεις

του παρόντος Νόμου και θεωρείται ότι λειτουργούν στα πλαίσια

του νόμου αυτού μέχρι την έκδοση σχετικής άδειας από την Αρχή,

νοουμένου ότι έχουν υποβάλει αίτηση για εξασφάλιση άδειας

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου εντός ενός (1) μηνός

από της γνωστοποίησης της ημερομηνίας που η Αρχή αποδέχεται

αιτήσεις.



Περί Στοιχημάτων Νόμος 106(Ι)/2012 – Κλάση 

Β’(συνέχεια)
• Ηλεκτρονικά Στοιχήματα Κλάσης Β΄.

• «Ηλεκτρονικό στοίχημα» σημαίνει στοίχημα, το οποίο διεξάγεται μέσω τηλεπικοινωνιών και

«τηλεπικοινωνίες» σημαίνει επικοινωνίες, μέσω - (α) διαδικτύου. (β) τηλεφώνου. (γ) τηλεόρασης.

και (δ) οποιουδήποτε άλλου μέσου ηλεκτρονικής ή άλλης τεχνολογίας, (ορισμοί - άρθρο 2)

• Ο Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β, υποχρεούται:

• να απαγορεύει σε οποιοδήποτε πρόσωπο να συμμετέχει ως παίκτης σε ηλεκτρονικό στοίχημα

εκτός αν είναι εγγεγραμμένο ως παίκτης και διατηρεί λογαριασμό με τον αδειούχο αποδέκτη

Κλάσης Β (άρθρα 54,55, 56,57) και

• να διατηρεί, σε ηλεκτρονική μορφή, ασφαλή κατάλογο όλων των εγγεγραμμένων σε αυτόν

παικτών με τα προσωπικά τους στοιχεία και τυχόν δημοσιοποίηση των στοιχείων ή μέρος αυτών,

αποτελεί ποινικό αδίκημα, σύμφωνα με τον σχετικό με την προστασία προσωπικών δεδομένων

Νόμο (άρθρο 56(5)

• να διατηρεί το λογαριασμό κάθε εγγεγραμμένου παίκτη για περίοδο τουλάχιστο πέντε ετών και

μπορεί να τον καταστρέψει μετά την πάροδο των πέντε ετών χωρίς την προηγούμενη έγκριση της

Αρχής (άρθρο 57(2))

• Κάθε παίκτης – ένα λογαριασμό (άρθρο 54)

• Παράβαση τιμωρείται με 1 έτος φυλάκιση ή/και 50.000 ευρώ πρόστιμο και στην περίπτωση

προγενέστερης καταδίκης 2 έτη φυλάκιση ή/και 100.000 ευρώ πρόστιμο (άρθρο 55).



Περί Στοιχημάτων Νόμος 106(Ι)/2012 – Κλάση 

Β’(συνέχεια)

• Ο Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β απαγορεύεται:

• να αποδεχθεί στοίχημα, εκτός αν διατηρείται λογαριασμός στο όνομα του παίκτη,

στον οποίο υπάρχουν επαρκή ποσά που καλύπτουν το ύψος του στοιχήματος

• να αποδεχθεί μετρητά από τον παίκτη, αλλά μόνον – (α) πιστωτικές κάρτες· (β)

χρεωστικές κάρτες (γ) ηλεκτρονική μεταβίβαση (δ) ηλεκτρονικό χρήμα

• να παρέχει πίστωση σε παίκτη.

• να προβεί σε πληρωμή οποιουδήποτε ποσού από λογαριασμό παίκτη προς τον

παίκτη, προτού γίνει επαλήθευση της ταυτότητας, της διεύθυνσης και της ηλικίας του

παίκτη και εκτός από τον τραπεζικό λογαριασμό από τον οποίο προήλθαν τα ποσά

που καταβλήθηκαν στο λογαριασμό του παίκτη (άρθρα 58,59)

• (Παράβαση τιμωρείται με 2 έτη φυλάκιση ή/και 170.000 ευρώ πρόστιμο) άρθρο 67

• Τα αδικήματα των άρθρων 74 (παροχή υπηρεσιών στοιχήματος χωρίς άδεια) και 75

(παροχή στοιχήματος κατά παράβαση των όρων της άδειας) που αναφέρθηκαν

αναφορικά με την Κλάση Α΄, ισχύουν και για την Κλάση Β΄.



Οδηγία της Αρχής υπ. αρ. 3/2016, αναφορικά με 

το αριθμολαχείο τύπου ΚΙΝΟ ή ΚΕΝΟ
• Με βάση το άρθρο 11(β), η Αρχή έχει την αρμοδιότητα να συντάσσει και να

εκδίδει κανονισμούς και Οδηγίες για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή του Νόμου.

Το ερμηνευτικό άρθρο 2, στην παράγραφο (στ), του ορισμού παιγνιομηχάνημα

περιορισμένου οφέλους, παρέχει την εξουσία στην Αρχή να κατατάσσει στην

έννοια του όρου, οποιαδήποτε άλλη μηχανή τυχερού παιχνιδιού. Ως εκ τούτων,

η Αρχή προχώρησε στην έκδοση της υπό αναφοράν οδηγίας.

• Η Αρχή με βάση το Νόμο, ρυθμίζει, εποπτεύει και αδειοδοτεί την παροχή

υπηρεσιών στοιχήματος για Κλάση Α και Β. «Στοίχημα 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 στο Νόμο».



Οδηγία της Αρχής υπ, αρ. 3/2016, αναφορικά με 

το αριθμολαχείο τύπου ΚΙΝΟ ή ΚΕΝΟ (συνέχεια)

• Σύμφωνα με τα άρθρα 78 και 79 του Νόμου, απαγορεύεται η κατοχή ή λειτουργία

παιγνιομηχανημάτων περιορισμένου οφέλους ή παροχή υπηρεσιών για διεξαγωγή

στη Δημοκρατία παιγνιομηχανημάτων περιορισμένου οφέλους και η κατοχή ή

λειτουργία μηχανών με τις οποίες παρέχονται υπηρεσίες ή παροχή υπηρεσιών για

διεξαγωγή στη Δημοκρατία παιχνιδιών παρεχομένων με απευθείας σύνδεση (on line

casino), αντίστοιχα.

• Στο άρθρο 2 του Νόμου στον ορισμό παιγνιομηχάνημα περιορισμένου οφέλους,

ορίζεται οποιαδήποτε μηχανική, ηλεκτρική ή άλλη συσκευή επινόηση ή μηχάνημα, το

οποίο είτε με την εισδοχή νομίσματος, χαρτονομίσματος, φίσιας (token) ή παρόμοιου

αντικείμενου, είτε με οποιαδήποτε άλλη μορφή πληρωμής, παρέχει τη δυνατότητα στο

χρήστη να το θέσει σε λειτουργία ή να παίξει τυχερό παιχνίδι, […]. Περαιτέρω ο

Νομοθέτης εν τη σοφία του, γνωρίζοντας πράγματα και καταστάσεις, κατονόμασε

μερικά παιχνίδια που από τη φύση τους είναι τυχερά και κατ' επέκταση τα κατέταξε

ρητά στα δια Νόμου απαγορευμένα , ως παιγνιομηχανήματα περιορισμένου οφέλους.

Να σημειωθεί ότι το εν λόγω άρθρο, ως αναφέρεται και ανωτέρω δίνει την εξουσία

στην Αρχή να κατηγοριοποιήσει και άλλες μηχανές τυχερού παιχνιδιού, ως

απαγορευμένες.



Οδηγία της Αρχής υπ. αρ. 3/2016, αναφορικά με 

το αριθμολαχείο τύπου ΚΙΝΟ ή ΚΕΝΟ (συνέχεια)

• Στον Νόμο «Τυχερό παιχνίδι σημαίνει παιχνίδι του οποίου το αποτέλεσμα εξαρτάται

τουλάχιστον εν μέρει από την τύχη και το οποίο παίζεται είτε με την καταβολή

χρημάτων ή κινητής ή ακίνητης περιουσίας, είτε με πίστωση, είτε με οτιδήποτε άλλο

αντικείμενο που έχει οικονομική αξία ανεξαρτήτως αν αυτό αποδίδει στον παίκτη

οικονομικό όφελος».

• Το αριθμολαχείο τύπου ΚΙΝΟ/ΚΕΝΟ ή όπως άλλως μπορεί να αναφερθεί είναι

τυχερό παιχνίδι και μια παραλλαγή του αφορά στην ακριβή πρόβλεψη 1 έως και 12

αριθμών - ανάλογα με τον αντίστοιχο τύπο του παιχνιδιού - από ένα σύνολο 20

αριθμών που προκύπτουν κάθε φορά μετά από κλήρωση από μία σειρά αριθμών

από το 1 έως και το 80. Η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών γίνεται με ειδική

μηχανική κληρωτίδα. Σε κάθε έναν από τους 12 τύπους παιχνιδιού, οι επιτυχίες

κατατάσσονται σε κατηγορίες, ανάλογα με το πλήθος των επιλεγμένων αριθμών που

περιλαμβάνονται στους 20 αριθμούς που κληρώθηκαν. Σε κάθε μία από τις εν λόγω

κατηγορίες επιτυχιών αντιστοιχεί και ένας συντελεστής απόδοσης, με βάση τον οποίο

προκύπτει το κέρδος κάθε συμμετοχής. Τα κέρδη ανά επιτυχία κάθε κατηγορίας, είναι

προκαθορισμένα και προκύπτουν από αντίστοιχους συντελεστές απόδοσης

πολλαπλασιαζόμενους επί την αξία κάθε συμμετοχής.
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• Προκύπτει από τον τρόπο διεξαγωγής του παιχνιδιού, ότι πρόκειται για τυχερό

παιχνίδι του οποίου το αποτέλεσμα εξαρτάται αποκλειστικά από την τύχη. Αν και εξ’

ορισμού καθορίζεται ότι το τυχερό παιχνίδι εντάσσεται στο παιγνιομηχάνημα

περιορισμένου οφέλους, με την παρούσα οδηγία, η Αρχή αποσκοπεί στο να

καταστήσει σαφές ότι το αριθμολαχείο εντάσσεται στον ορισμό του

παιγνιομηχανήματος. Νοείται ότι όταν αυτό παρέχεται σε απευθείας διαδικτυακή

σύνδεση, τότε εμπίπτει στον ορισμό του τυχερού παιχνιδιού παρεχομένου με

απευθείας σύνδεση (on line casino). Συναφώς, η Αρχή δε δύναται να παρέχει άδεια

για διεξαγωγή του εν λόγω παιχνιδιού, αφού αυτό αφενός εκφεύγει του ορισμού του

στοιχήματος και αφετέρου εμπίπτει στις απαγορευμένες διατάξεις του Νόμου.

• Η Αρχή διευκρινίζει ότι εκδίδει άδειες για παροχή υπηρεσιών στοιχήματος για

ποδοσφαιρικά, καλαθοσφαιρικά, αυτοκινητοδρομίες(Formula 1), μπιλιάρδο, τένις,

αγώνες στίβου, πετόσφαιρα, γκολφ, πυγμαχία, cricket, rugby, baseball,

χειροσφαίριση, Χόκεϊ, Χόκεϊ επί πάγου, Futsal, Αμερικανικό ποδόσφαιρό, Darts,

Υδατοσφαίριση, WRC, Moto GP, ποδηλασία, Διαγωνισμός τραγουδιού Eurovision και

Κινηματογραφικά βραβεία Oscar ή άλλο στοίχημα της ίδιας Κλάσης που θα τύχει της

εκ των προτέρων έγκρισης.
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• Σημειώνεται ότι το περιεχόμενο της εν λόγω Οδηγίας, αποτελούσε και αποτελεί όρο

της άδειας αποδέκτη Κλάσης Α και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου και με

τυχόν παράβαση της, η Αρχή δύναται να προχωρήσει σε αναστολή της άδειας και

ενημέρωση των αρμόδιων Υπηρεσιών της Δημοκρατίας, όπως προβλέπεται στο

άρθρο 21 του Νόμου.



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Ανδρέας Ανδρέου,

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων


