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Οδηγός Χρήσης της Πύλης Πληρωμών της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων,                           
στην πλατφόρμα της JCC 

H Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των διαδικασιών της και της 
προσπάθειας της για παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τα εμπλεκόμενα μέρη, 
πληροφορεί όλους τους κατόχους άδειας αποδεκτή Κλάσης Α και Β, εξουσιοδοτημένους 
αντιπροσώπους, καθώς και δυνητικούς αιτητές, ότι δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να 
πραγματοποιούν τις ηλεκτρονικές πληρωμές τους για: 
 

• ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ 
• ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ή/και ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ 
• ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ή/και 

ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ 
 

μέσω της ιστοσελίδας www.jccsmart.com   
 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε λογαριασμό πελάτη στη JCCsmart. 
 
 
Πως να δημιουργήσετε λογαριασμό στο JCCsmart; 
https://www.jccsmart.com/content/docs/JCCsmart_How_to_create_an_account_GR.pdf  
 

Για δημιουργία λογαριασμού πατήστε στο πεδίο «Νέος πελάτης; ΕΓΓΡΑΦΗ» (Οθόνη 1). Στην 
οθόνη που εμφανίζεται συμπληρώστε όλα τα απαιτούμενα πεδία με τα στοιχεία που 
απαιτούνται και τέλος πατήστε εγγραφή (Οθόνη 2). 

Οθόνη 1 

http://www.jccsmart.com/
https://www.jccsmart.com/content/docs/JCCsmart_How_to_create_an_account_GR.pdf
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Οθόνη 2 

Στην περίπτωση που είστε ήδη υφιστάμενος πελάτης, εισάγετε τους κωδικούς πρόσβασής σας 
στην σελίδα Εισόδου και πατήστε ΣΥΝΔΕΣΗ (Οθόνη 3).  

 

Οθόνη 3 
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Μόλις συνδεθείτε, αναζητήστε την ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ή NATIONAL 
BETTING AUTHORITY (εάν βρίσκεστε στην αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας) 
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αναζήτησης στην οθόνη πάνω δεξιά και ακολούθως πατώντας 
το πλήκτρο Enter (Οθόνη 4). 

 

 
Οθόνη 4 

 

Ακολούθως, επιλέξτε το εικονίδιο της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων (Οθόνη 5) για να μεταβείτε 
στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται (Οθόνη 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οθόνη 5 
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Οθόνη 6 

Για πληρωμή των οφειλών σας προς την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων ακολουθήστε τα πιο κάτω 
βήματα, αναλόγως του τύπου οφειλής.  

 

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ή/και 
ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ 

Πατήστε την επιλογή «ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ή/και ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ». Ακολούθως, θα σας ζητηθεί να 
πληκτρολογήσετε τον Αριθμό Άδειας Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου ή/και Υποστατικού 
(π.χ. ΕΑΧΧΧ/ΥΧΧΧ), το Ποσό που θα καταβληθεί (η τιμή στο πεδίο πρέπει να είναι μεταξύ 
170,00 και 3.910,00), την Χρονική Περίοδο ανανέωσης σε μήνες και την Επωνυμία του 
αδειούχου αποδέκτη. Με την συμπλήρωσή των στοιχείων πατήστε ΕΠΟΜΕΝΟ (Οθόνη 7). 
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Οθόνη 7 

Στην συνέχεια, εμφανίζεται στην οθόνη το ποσό και τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν (Οθόνη 
8). Τέλος, καταχωρήστε τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας στα πεδία που απαιτούνται και 
πατήστε ΠΛΗΡΩΜΗ για ολοκλήρωση (Οθόνη 8). 

Οθόνη 8 
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Ακολούθως, στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιβεβαίωση της πληρωμής ή θα απαιτηθούν κάποια 
περαιτέρω στοιχεία επιβεβαίωσης, ανάλογα με την πιστωτική κάρτα και το τραπεζικό ίδρυμα 
που χρησιμοποιείτε. Ακολουθήστε τις οδηγίες μέχρι να ολοκληρωθεί η πληρωμή σας. 

ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ή/και 
ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ  

Πατήστε την επιλογή «ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ή/και ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ». Ακολούθως, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε 
το όνομα του Φυσικού ή Νομικού Προσώπου που αιτείται Έκδοση Άδειας, τον αριθμό 
εγγραφή της Εταιρείας (π.χ. ΗΕΧΧΧΧ σε περίπτωση Νομικού προσώπου), το Ποσό που θα 
καταβληθεί (η τιμή στο πεδίο πρέπει να είναι μεταξύ 170,00 και 3.910,00), την Περίοδο 
Έκδοσης Άδειας (σε μήνες) και την Επωνυμία του αδειούχου αποδέκτη. Με την συμπλήρωσή 
των στοιχείων πατήστε ΕΠΟΜΕΝΟ (Οθόνη 9). 

 

Οθόνη 9 



  

 Document classification: NBA Public 

Στην συνέχεια, εμφανίζεται στην οθόνη το ποσό και τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν (Οθόνη 
10). Τέλος, καταχωρήστε τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας στα πεδία που απαιτούνται και 
πατήστε ΠΛΗΡΩΜΗ για ολοκλήρωση (Οθόνη 10). 

Οθόνη 10 

Ακολούθως, στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιβεβαίωση της πληρωμής ή θα απαιτηθούν κάποια 
περαιτέρω στοιχεία επιβεβαίωσης, ανάλογα με την πιστωτική κάρτα και το τραπεζικό ίδρυμα 
που χρησιμοποιείτε. Ακολουθήστε τις οδηγίες μέχρι να ολοκληρωθεί η πληρωμή σας. 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ 

Πατήστε την επιλογή «ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ». Ακολούθως, θα σας 
ζητηθεί να συμπληρώσετε τον Αριθμό Άδειας Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου ή/και 
Υποστατικού (π.χ. ΕΑΧΧΧ/ΥΧΧΧ), το Ποσό που θα πληρωθεί και το κινητό τηλέφωνο 
επικοινωνίας. Με την συμπλήρωσή των στοιχείων πατήστε ΕΠΟΜΕΝΟ (Οθόνη 11). 
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Οθόνη 11 

Στην συνέχεια, εμφανίζεται στην οθόνη το ποσό και τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν (Οθόνη 
12). Τέλος, καταχωρήστε τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας στα πεδία που απαιτούνται και 
πατήστε ΠΛΗΡΩΜΗ για ολοκλήρωση (Οθόνη 12). 

Οθόνη 12 
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Ακολούθως, στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιβεβαίωση της πληρωμής ή θα απαιτηθούν κάποια 
περαιτέρω στοιχεία επιβεβαίωσης, ανάλογα με την πιστωτική κάρτα και το τραπεζικό ίδρυμα 
που χρησιμοποιείτε. Ακολουθήστε τις οδηγίες μέχρι να ολοκληρωθεί η πληρωμή σας. 

Σημειώσεις: 
*Σημειώνεται ότι, δεν υπάρχει επιπρόσθετο κόστος για την χρήση της πιο πάνω μεθόδου 
πληρωμής. 
 
*Οι οδηγίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Αρχής στους πιο κάτω συνδέσμους 
https://nba.gov.cy/epoptevomeni/teli/ και  
https://nba.gov.cy/epoptevomeni/dioikitiko-prostimo/ 

*Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών της 
Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων στο τηλέφωνο 22881800. 

https://nba.gov.cy/epoptevomeni/teli/
https://nba.gov.cy/epoptevomeni/dioikitiko-prostimo/

