
 

 
 
 
 
 
Οδηγία 01.2020 
 
Αποδέκτες Κλάσης Α και Β 
Εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους 
 

Ένταξη του αριθμολαχείου τύπου «ΚΙΝΟ/ΚΕΝΟ» στον ορισμό παιγνιομηχάνημα 
περιορισμένου οφέλους  

  

Η Οδηγία υπ’ αριθμόν 01.2020 συντάσσεται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 2 και 15(β) του περί 

Στοιχημάτων Νόμου του 2019 37(Ι)/2019, ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, (εφεξής 

«Νόμος»).  

 

2. Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (εφεξής 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 γεγονότων στα οποία οι διαγωνιζόμενοι είναι φυσικά 

πρόσωπα ή και επί άλλων γεγονότων στα οποία συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα και τα οποία 

διεξάγονται στην πραγματικότητα, υπό τον όρο ότι τα κέρδη κάθε παίκτη καθορίζονται από το 

πρόσωπο που διοργανώνει το στοίχημα, πριν ή κατά τον 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 Νόμο: 

Νοείται ότι, ο παρών ορισμός δεν ερμηνεύεται ότι απαγορεύει την πρόωρη εκταμίευση».  

 

3. Σύμφωνα με τα άρθρα 83 και 84 του Νόμου, απαγορεύεται σε πρόσωπο να κατέχει ή να λειτουργεί 

παιγνιομηχανήματα περιορισμένου οφέλους ή να παρέχει υπηρεσίες για διεξαγωγή στη Δημοκρατία 

παιγνιομηχανημάτων περιορισμένου οφέλους και να κατέχει ή να λειτουργεί μηχανές με τις οποίες 

παρέχονται υπηρεσίες ή να παρέχει υπηρεσίες για διεξαγωγή στη Δημοκρατία τυχερών παιχνιδιών 

καζίνου παρεχομένων με απευθείας σύνδεση, αντίστοιχα. 

 

4. Στο άρθρο 2 του Νόμου στον ορισμό παιγνιομηχάνημα περιορισμένου οφέλους, ορίζεται […] 

τυχερό παιχνίδι τύπου αριθμολαχείου το οποίο αφορά στην ακριβή πρόβλεψη συγκεκριμένου αριθμού 

αριθμών, ανάλογα με τον αντίστοιχο τύπο του παιχνιδιού, από ένα σύνολο αριθμών που προκύπτουν  

 



 

 

 

 

κάθε φορά μετά από κλήρωση από μία σειρά αριθμών και του οποίου η κλήρωση για την ανάδειξη 

των νικητών γίνεται με κληρωτίδα· […].  

 

5. 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 εάν αυτό αποδίδει στον παίκτη οικονομικό όφελος». 

 

6. 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. 

 

7. Προκύπτει από τον τρόπο διεξαγωγής του παιχνιδιού, ότι πρόκειται για τυχερό παιχνίδι του οποίου 

το αποτέλεσμα εξαρτάται αποκλειστικά από την τύχη και προβλέπεται στον ορισμό του 

παιγνιομηχανήματος  περιορισμένου οφέλους.  Νοείται ότι, όταν αυτό παρέχεται σε απευθείας 

διαδικτυακή σύνδεση, τότε εμπίπτει στον ορισμό του τυχερού παιχνιδιού καζίνο με απευθείας 

σύνδεση. 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. 

 

8. Η Αρχή, διευκρινίζει ότι εκδίδει άδειες για παροχή υπηρεσιών στοιχήματος Κλάσης Α, Κλάσης Β 

και εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου επί αθλητικών ή άλλων γεγονότων.  

 

 



 

 

 

 

9. Τονίζεται ότι, η απαγόρευση του αριθμολαχείου τύπου «ΚΙΝΟ/ΚΕΝΟ» ως εντασσόμενου στον 

ορισμό του παιγνιομηχανήματος περιορισμένου οφέλους, αποτελούσε, σύμφωνα με την Οδηγία 

28/2018 και συνεχίζει να αποτελεί όρο της άδειας αποδέκτη Κλάσης Α, Κλάσης Β και 

εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου και σε περίπτωση παράβασης της παρούσας Οδηγίας, η Αρχή 

δύναται να προχωρήσει σε αναστολή της άδειας και ενημέρωση των αρμόδιων Υπηρεσιών της 

Δημοκρατίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 του Νόμου ή και επιβολή διοικητικού προστίμου, ως 

προβλέπεται στο άρθρο 95 του Νόμου.  

 

10. Η παρούσα Οδηγία καταργεί την Οδηγία 28/2018. 

 

 

Ιωάννα Φιάκκου  

Πρόεδρος 

 

 

Κοινοποίηση: - Αρχηγό Αστυνομίας Κύπρου  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΟΔ.01.2020/18.12.2020 


