
Οδηγία 13.2020 

Αποδέκτες Κλάσης Β 

Βιβλία και αρχεία αποδέκτη Κλάσης Β 

Η Οδηγία υπ’ αριθμόν 13.2020 συντάσσεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 72 του περί 

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

«Νόμος»), σύμφωνα με τις οποίες κάθε αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β καταχωρεί σε καθοριζόμενο 

βιβλίο ή αρχείο λεπτομέρειες σχετικά με κάθε ηλεκτρονικό ή έντυπο έγγραφο, ηλεκτρονικό τύπο, 

στοίχημα που παραδόθηκε στον ίδιο και υποβάλλει, κατά τον καθοριζόμενο χρόνο και τρόπο, δήλωση 

των ποσών που εισπράχθηκαν ή έχουν καταστεί εισπρακτέα είτε από τον ίδιο είτε από οποιονδήποτε 

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.  

2. Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, (εφεξής η «Αρχή»),

αποφάσισε όπως, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 61 και 65 του Νόμου, ο αποδέκτης

Κλάσης Β οφείλει εντός περιόδου δέκα (10) ημερών αρχομένης από την 4η ημέρα μέχρι την 14η

ημέρα του επόμενου μήνα που ακολουθεί κάθε λογιστικό μηνά να προσκομίζει στην Αρχή τις κάτωθι

καταστάσεις:

(α) κατάσταση η οποία να εξάγεται από το μηχανογραφημένο σύστημα του αποδέκτη και να να 

παρουσιάζει το υπόλοιπο του λογαριασμού εγγεγραμμένων παικτών, και    

(β)  τραπεζική/ες κατάσταση/εις από το/α πιστωτικό/α ίδρυμα/τα στο/στα οποίο/οποία ο αποδέκτης 

τηρεί ειδικό τραπεζικό λογαριασμό πελατών στην οποία να παρουσιάζεται το σχετικό υπόλοιπο.   

Επιπρόσθετα, των ανωτέρω καταστάσεων ο αποδέκτης θα πρέπει να υποβάλει στην Αρχή αναλυτική 

κατάσταση με αναφορά στα σχετικά υπόλοιπα σύμφωνα με το Παράρτημα Α. 



 

 

 

 

3. Νοείται ότι, όταν το ποσό που βρίσκεται κατατεθειμένο στον λογαριασμό πελατών παρουσιάζει 

έλλειμμα σε σχέση με το συνολικό ποσό με το οποίο είναι πιστωμένοι οι λογαριασμοί παικτών που 

διατηρεί ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β, ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β αναπληρώνει το 

έλλειμμα με δικά του ποσά εντός περιόδου τριών (3) ημερών από το τέλος του μήνα κατά τον οποίο 

δημιουργήθηκε το έλλειμμα. 

 

4. Η παρούσα Οδηγία καταργεί την Οδηγία 16/2016. 

 

 

 

Ιωάννα Φιάκκου  

Πρόεδρος  
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