
 

 
 
 
 
 
Οδηγία 02.2020 
 
Αποδέκτες Κλάσης Α και Β 
Εξουσιοδοτημένους Αντιπροσώπους 
 

Προσκόμιση Άδειας σε περιπτώσεις Ανάκλησης/Παύσης/Μεταβίβασης/Αντικατάστασης 
 

Η Οδηγία υπ’ αριθμόν 02.2020 συντάσσεται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 26, 37, 47, 49 του περί 

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

«Νόμος»), αναφορικά με την παύση/ανάκληση άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ανάκληση 

άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, και ανάκληση/μεταβίβαση άδειας υποστατικού, ως εξής: 

 

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 (1) του Νόμου, προβλέπεται ότι, η Εθνική Αρχή 

Στοιχημάτων (εφεξής 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 καταδικαστεί για 

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, καταδικαστεί για οποιοδήποτε σχετικό αδίκημα· ή 

 

(γ) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος βρίσκεται υπό 

εκκαθάριση ή διαδικασία πτώχευσης ή πτωχεύσει· ή  

 

(δ) η άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου εξασφαλίστηκε με δόλια 

ενέργεια ή ψευδείς παραστάσεις ή απάτη∙ ή 

 

(ε) έχουν μεταβληθεί σημαντικά οι πραγματικές συνθήκες στις οποίες στηρίχθηκε η απόφαση για 

έκδοσή της, 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 αντιπρόσωπος 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, που καθορίζονται στις σχετικές οδηγίες της Αρχής δυνάμει της 

παραγράφου (γ) του άρθρου 15. ή 

 

(ζ) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος παρέχει πίστωση σε 

παίκτη ή σε 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 αντιπρόσωπος ή τα φυσικά πρόσωπα 

τα οποία είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου στο υποστατικό, 

δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 40, παρέχουν διευκολύνσεις πίστωσης στον παίκτη ή με 

οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, παρέχουν παρόμοιες διευκολύνσεις∙ ή 

 

(θ) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος παραλείπει να 

συμμορφωθεί με οποιοδήποτε όρο της άδειάς του ή να εκτελέσει οποιαδήποτε υποχρέωσή του μετά 

την παρέλευση έξι (6) μηνών από τη λήξη της περιόδου αναστολής της άδειάς του σύμφωνα με το 

άρθρο 25∙ ή 

 

(ι) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β καταδικαστεί, σύμφωνα με το άρθρο 59. Ή 

 

(ια) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β παραλείπει να συμμορφωθεί με το άρθρο 71. 

 

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Νόμου, προβλέπεται ότι, η άδεια του 

εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου παύει να ισχύει –  

 

(α) Όταν ανακαλείται από την Αρχή, σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας αποδέκτη Κλάσης Α του 

προσώπου εκ μέρους και για λογαριασμό του οποίου ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος διενεργεί το 

στοίχημα∙ 

 



 

 

 

 

(β) όταν αναστέλλεται από την Αρχή, 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 

 

(γ) κατόπιν γραπτής ειδοποίησης που κοινοποιείται στην Αρχή, μέσω της οποίας ο αποδέκτης ή ο 

εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος τερματίζει τη μεταξύ τους συνεργασία. 

 

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 (1) του Νόμου, προβλέπεται ότι, η Αρχή δύναται να 

ανακαλέσει άδεια υποστατικού, σε περίπτωση που – 

 

(α) ο κάτοχος άδειας υποστατικού παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιονδήποτε όρο της άδειάς του 

μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από την αναστολή της άδειάς του σύμφωνα με το άρθρο 48· 

 

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

σημαντικού συμφέροντος ή αξιωματούχος εταιρείας που κατέχει άδεια υποστατικού ή οποιοδήποτε 

πρόσωπο, που ορίζεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 40∙ 

 

(γ) η άδεια υποστατικού εξασφαλίστηκε με ψευδή, ανυπόστατο ή παραπλανητικό ισχυρισμό, ή άλλον 

αντικανονικό τρόπο· 

 

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

 

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

 

5. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Νόμου, προβλέπεται ότι, η μεταβίβαση άδειας 

υποστατικού επιτρέπεται μόνο- 

 

(α) από αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α σε αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α, 

 

(β) από αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α σε αδειούχο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, 

 



 

 

 

 

(γ) από αδειούχο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σε αδειούχο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, 

 

(δ) από αδειούχο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σε αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α, 

 

και διενεργείται εφόσον υποβληθεί στην Αρχή σχετική αίτηση, κατά τον τύπο που καθορίζεται με 

κανονισμούς της Αρχής, και η Αρχή την εγκρίνει και εκδίδει νέα άδεια υποστατικού υπό τους ίδιους 

όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις που ίσχυαν πριν από τη μεταβίβασή της. 

 

6. Ως εκ των ανωτέρω, η Αρχή διευκρινίζει ότι, σε περίπτωση που τίθεται θέμα εφαρμογής 

οποιασδήποτε εκ των περιπτώσεων των πιο πάνω άρθρων, απαιτείται η άμεση προσκόμιση από τον 

αποδέκτη και/ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο προς την Αρχή της πρωτότυπης άδειας με όλα τα 

παραρτήματά της εντός χρονικού διαστήματος μίας (1) εβδομάδας, προς ακύρωση και/ή 

αντικατάστασή της, ανάλογα με την περίπτωση.  

 

7. Τονίζεται ότι, στις περιπτώσεις αντικατάστασης ο αδειούχος δεν δύναται να λαμβάνει την νέα 

εκδοθείσα άδεια πριν την προσκόμιση, ως ανωτέρω, της άδειας που ακυρώθηκε. Τονίζεται επίσης ότι, 

η κατ’ άρθρο 37(γ) του Νόμου κοινοποίηση προς την Αρχή της γραπτής ειδοποίησης περί του 

τερματισμού συνεργασίας μεταξύ αποδέκτη και εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, γίνεται άμεσα από 

αμφότερα μέρη και δη από το μέρος που τερματίζει. 

 

8. Η παρούσα Οδηγία καταργεί την Οδηγία 19/2017. 

 
 
 
Ιωάννα Φιάκκου 
Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΟΔ.02.2020/18.12.2020 


