
 

 
 
 
 
 
Οδηγία 05.2020 
 
Αποδέκτες Κλάσης Β 
 

Όροι και κανονισμοί παροχής υπηρεσιών στοιχήματος  
 

Η Οδηγία υπ’ αριθμόν 05/2020 συντάσσεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 33(γ) του περί 

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

Νόμος»), ο οποίος εν προκειμένω προνοεί ότι πρόσωπο είναι ικανό και κατάλληλο για απόκτηση 

άδειας αποδέκτη Κλάσης Β, εφόσον η Αρχή κρίνει ότι το πρόσωπο αυτό, εφαρμόζει όρους και 

κανονισμούς κατά την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος, οι οποίοι κατά την κρίση της Αρχής, 

διασφαλίζουν ικανοποιητική προστασία στον παίκτη. 

 

2. Ως εκ τούτου, η Αρχή αποφάσισε όπως οι όροι και οι κανονισμοί του αποδέκτη, μεταξύ άλλων, να 

περιλαμβάνουν και τα κάτωθι σχετικά με την προστασία των παικτών: 

 

(α) Εγγεγραμμένος παίκτης να έχει το δικαίωμα μέσω ηλεκτρονικής ειδοποίησης να: 

 

(i) καθορίσει χρηματικό όριο στοιχήματος για συγκεκριμένη χρονική περίοδο·  

 

(ii) καθορίσει όριο ποσού που μπορεί να χάσει σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο· 

 

(iii) καθορίσει το όριο του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου δύναται να στοιχηματίζει·  

 

(iv) αποκλείσει τον εαυτό του από τη δυνατότητα να στοιχηματίσει, είτε για συγκεκριμένη 

περίοδο είτε επ’ αόριστου· 

 

(β) Ανάκληση ορίου ή οποιαδήποτε τροποποίησή του κατά τρόπο που επιφέρει μειωμένη 

προστασία στον παίκτη, δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο με το πέρας των επτά (7) ημερών 

από τη λήψη σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης από τον παίκτη, ενώ οποιαδήποτε 

τροποποίηση επιφέρει αυξημένη προστασία έχει άμεση ισχύ και εφαρμογή από τη λήψη της 

σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης. 

 

 



 

 

 

 

(γ) Άρση αυτοαποκλεισμού πραγματοποιείται αυτόματα με την ολοκλήρωση της καθορισμένης 

περιόδου και αύξηση της περιόδου αποκλεισμού έχει άμεση ισχύ και εφαρμογή από τη λήψη 

σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης από τον παίκτη. 

 

(δ) Για σκοπούς της παρούσας Οδηγίας: 

 

(i) καθορισμός ορίου δυνάμει του 2(α)(i) παρέχει στον παίκτη τη δυνατότητα καθορισμού 

μέγιστου ποσού ανά στοίχημα ή/και μέγιστου ποσού κατάθεσης ανά συγκεκριμένη περίοδο 

ή/και καθορισμού ορίου απώλειας εντός συγκεκριμένης περιόδου· 

 

(ii) καθορισμός ορίου δυνάμει του 2(α)(ii) παρέχει στον παίκτη τη δυνατότητα καθορισμού 

ορίου κατάθεσης ή/και καθορισμού ορίου απώλειας εντός συγκεκριμένης περιόδου· 

 

(iii) καθορισμός ορίου δυνάμει του 2(α)(iii) παρέχει στον παίκτη την δυνατότητα προσωρινής 

διακοπής πρόσβασης στις υπηρεσίες του αποδέκτη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είτε 

καθημερινώς είτε επί συγκεκριμένης μέρας ή ημερών· 

 

3. Σημειώνεται ότι, η αίτηση για εξασφάλιση άδειας παροχής υπηρεσιών στοιχήματος Κλάσης Β, θα 

θεωρείται ελλιπής κατά το στάδιο της αξιολόγησης, σε ενδεχόμενη περίπτωση μη συμμόρφωσης του 

αποδέκτη με τα πιο πάνω. 

 

4. Η παρούσα Οδηγία καταργεί την Οδηγία 29/2018.  

 
 
 
Ιωάννα Φιάκκου  
Πρόεδρος  
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