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ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

 

1. Το παρόν Σχέδιο Δημοσίευσης καταρτίστηκε από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (εφεξής η 

«Αρχή») δυνάμει του άρθρου 7 των περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του 

Δημόσιου Τομέα Νόμων του 2017 και 2018 (Ν. 184(Ι)/2017 όπως τροποποιήθηκε από Ν. 

156(Ι)/2018). Σχετική είναι η Εγκύκλιος του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα με αρ. 03/2018, ημερομηνίας 04.09.2018. 

 

2. Η Αρχή συστάθηκε το 2012 με την ψήφιση του περί Στοιχημάτων Νόμου 106(Ι)2012 ο οποίος 

Νόμος αντικαταστάθηκε από τον περί Στοιχημάτων Νόμο του 2019 37(Ι)/2019 (εφεξής ο 

«Νόμος»). Η Αρχή συγκροτείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από 

εκτελεστικό Πρόεδρο και έξι Μέλη που διορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.  

 

3. Πρόσβαση σε πληροφορίες οι οποίες αναρτημένες στις ιστοσελίδες της Αρχής 

 

3.1. Από την Ιστοσελίδα της Αρχής (www.nba.gov.cy) οι εποπτευόμενοι, τα εμπλεκόμενα μέρη 

και το κοινό δύνανται να αντλήσουν, μεταξύ άλλων, τις κάτωθι πληροφορίες:  

 

Ι. Γενικές πληροφορίες 

 

• Αρμοδιότητες και ρόλος,  

• Στρατηγικό σχεδιασμό, στόχους και αξίες,  

• Δομή του οργανισμού και Κανονιστικό πλαίσιο εργοδότησης, 

• Οικονομικές Καταστάσεις, Στατιστικά δεδομένα και Ετήσιες 

Εκθέσεις, 

• Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις, Θέματα προς Διαβούλευση, 

Διεθνείς Συνεργασίες, Έρευνες, Δημόσιες Συμβάσεις, 

• Πληροφορίες για το ασφαλές παιχνίδι, σχετικές έρευνες και 

παραπομπή στην εξειδικευμένη ιστοσελίδα,  

• Εκπαιδευτικό υλικό,  

• Στοιχεία Επικοινωνίας, 

ΙΙ. Νομικό και Κανονιστικό 

πλαίσιο, Οδηγίες 

εκδιδόμενες από την Αρχή 

• τον περί Στοιχημάτων Νόμο με το σχετικό ιστορικό 

τροποποιήσεων,  

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2017_1_184/full.html
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2017_1_184/full.html
http://www.nba.gov.cy/
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• Δευτεροβάθμια νομοθεσία και συγκεκριμένα τους 

Κανονισμούς Κ.Δ.Π.84/2019 και Κ.Δ.Π.102/1998, 

• Κανονισμούς και Οδηγίες που εκδίδει η Αρχή, ως προβλέπεται 

στο Νόμο,  

• Λοιπές νομοθεσίες που το πεδίο εφαρμογής τους εμπίπτει στις 

αρμοδιότητες της Αρχής, 

ΙΙΙ. Πληροφορίες δυνάμει 

Νόμου και Κανονισμών  

• Μητρώο αδειούχων αποδεκτών Κλάσης Α, εξουσιοδοτημένων 

αντιπροσώπων και υποστατικών,  

• Μητρώο παράνομων ιστοσελίδων – Λίστα φραγής, 

IV. Πληροφορίες για 

αδειούχους ή δυνητικούς 

αιτητές 

• Έντυπα αιτήσεων και δηλώσεων για σκοπούς εξασφάλισης 

άδειας, 

• Πληροφορίες αναφορικά με τα επιβλητέα τέλη, 

• Πληροφορίες και έντυπα για την καταβολή φόρου και 

εισφοράς. 

 

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας δύνανται να μεταβαίνουν στην ενότητα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, 

συμπληρώνοντας στη φόρμα τις ιδέες, εισηγήσεις ή τα παράπονά τους προς την Αρχή. 

Εναλλακτικά, μπορούν να επικοινωνήσουν στον αναγραφόμενο αριθμό του τηλεφωνικού 

κέντρου: +357 22881800. 

 

3.2. Επιπρόσθετα, η Αρχή ανέπτυξε και διατηρεί την εξειδικευμένη ιστοσελίδα 

www.safergambling.gov.cy, με σκοπό την προώθηση του ασφαλούς και υπεύθυνου παιχνιδιού, 

την παροχή πληροφόρησης, την προβολή προγραμμάτων πρόληψης, καθώς επίσης την 

ενημέρωση για τα προγράμματα αντιμετώπισης της προβληματικής ενασχόλησης με το στοίχημα. 

Επίσης, η Αρχή διατηρεί την εξειδικευμένη ιστοσελίδα www.sgw.cy η οποία περιλαμβάνει 

πληροφορίες για την Εβδομάδα Ασφαλούς/Υπεύθυνου Παιχνιδιού που πραγματοποιείται κάθε 2η 

εβδομάδα του μηνός Οκτωβρίου του εκάστοτε έτους.  

 

Σημειώνεται ότι, οι ιστοσελίδες της Αρχής είναι διαθέσιμες στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.  

 

 

 

 

http://www.responsiblegaming.gov.cy/
https://safergambling.gov.cy/
http://www.sgw.cy/
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4. Μη προσβάσιμες πληροφορίες 

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής δεν δύναται να διατεθούν 

στο κοινό, καθότι αυτά περικλείουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά τα διαλαμβανόμενα 

στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Παρόλα αυτά, είναι υπό εξέταση η ανάρτηση 

των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα, αλλά 

αποτελούν αποφάσεις για την υλοποίηση των στρατηγικών της στόχων, για σκοπούς ενίσχυσης 

της διαφάνειας των λειτουργιών της.  

 

5. Έγκριση και Αναθεώρηση Σχεδίου Δημοσίευσης 

Το παρόν Σχέδιο Δημοσίευσης εγκρίθηκε από την Επίτροπο Πληροφοριών1 στις 26 Νοεμβρίου 

2020 κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 38 των περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε 

Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμων του 2017 και 2018 (Ν. 184(I)/2017) και θα 

αναθεωρείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή όποτε προκύψει ανάγκη για αναθεώρησή του.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Σύμφωνα με το άρθρο 35 των περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμων του 

2017 και 2018 (Ν. 184(Ι)/2017 όπως τροποποιήθηκε), η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

ενεργεί και ως Επίτροπος Πληροφοριών. 

 


