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Ό περί Συλλογικών Στοιχημάτων (Ρύθμισις κ α! Φόρος) Νόμος του 1972 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΟ Συντάγματος. 

'Αριθμός 56 του 1972 

ΝΟΜΟΣ ΡΥΘΜΙΖΩΝ ΤΑ ΤΗΣ Α Σ ΚΗ Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΤΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΒΑΛΛΩΝ 
ΦΟΡΟΝ ΚΑΙ Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Τ Α ΕΝ Σ Χ Ε Σ Ε Ι ΠΡΟΣ ΤΑ Σ Τ Ο Ι 

ΧΗΜΑΤΑ ΤΑΥΤΑ. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1 . Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Συλλογικών Στοιχη- Συνοπτικός 
μάτων (Ρύθμισις και Φόρος) Νόμος του 1972. τίτλος. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη Ερμηνεία. 
διάφορος έννοια— 

«αποδέκτης συλλογικών στοιχημάτων» σημαίνει πρόσωπον το 
όποιον ώς πράκτωρ εταιρείας ή οργανισμού συλλογικών στοιχη
μάτων εδρεύοντος έν τω έξωτερικώ διεξάγει είτε συστηματικώς 
εϊτε κατά περιόδους τήν έργασίαν αποδοχής ή διαπραγματεύσεως 
συλλογικών στοιχημάτων ή οιονδήποτε έπιχείρησιν συλλογικών 
στοιχημάτων, και «βοηθός αποδέκτης συλλογικών στοιχημάτων» 
σημαίνει πρόσωπον το όποιον είτε ώς υπάλληλος ή αντιπρόσωπος 
αποδεκτού συλλογικών στοιχημάτων διεξάγει είτε συστηματικώς 
εϊτε κατά περιόδους τήν έργασίαν αποδοχής ή διαπραγματεύσεως 
συλλογικών στοιχημάτων ή οιανδήποτε έπιχείρησιν συλλογικών 
στοιχημάτων και ό δρος «αποδοχή συλλογικών στοιχημάτων» θά 
έρμηνεύηται αναλόγως' 

«κέρδη» περιλαμβάνει κέρδη οιουδήποτε είδους και μνεία ποσοΟ 
καί καταβολή κερδών θά έρμηνεύηται αναλόγως'. 

«ποδοσφαιρικόν στοίχημα» σημαίνει συλλογικόν στοίχημα έδρα
ζόμενον έπϊ προγνωστικών έπί τών αποτελεσμάτων ποδοσφαιρι
κών συναντήσεων διεξαγόμενων κατά τήν αυτήν ήμέραν είτε έν τη 
Δημοκρατία εϊτε άλλαχοΟ* 

«συλλογικόν στοίχημα» σημαίνει στοίχημα διενεργούμενον ύπ' 
αριθμού προσώπων συμμετεχόντων εις το στοίχημα— 

(α) υπό τον δρον δτι τά κέρδη τών κερδισάντων θά είναι, θά 
διανέμωνται ή θά καθορίζωνται αναλόγως του όλικου ποσού 
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Περιορισμοί 
έν σχέσει προς 
δσκησιν εργα
σίας συλλογι
κών στοιχη
μάτων. 

των καταβληθέντων ή συμφωνηθέντων δπως καταβληθώσιν 
υπό των συμμετεχόντων εις το στοίχημα προσώπων, άδιαφό
ρως εάν το στοίχημα διενεργήται δια της συμπληρώσεως και 
παραδόσεως επί τούτω δελτίων ή έτερων έκτετυπωμένων 
η εγγράφων τύπων είτε άλλως πως" ή 

(β) ύπό τον δρον ότι τά κέρδη τών κερδισάντων θα είναι ή θά 
περιλαμβάνουν ποσόν (μη καθοριζόμενον έν σχέσει προς τό 
καταβληθέν ή συμφωνηθέν δπως καταβληθή ύπό τών προ
σώπων τούτων ποσόν) διανεμητέον καθ' οιανδήποτε αναλο
γία^ μεταξύ τών προσώπων τούτων ή 

(γ) επί τη βάσει δτι οι κερδίσαντες ή τά κέρδη των, καθ' οιαν
δήποτε εκτασιν,. θά καθορισθώσι κατά την άδέσμευτον κρίσιν 
του διενεργοΰντος τό στοίχημα ή οιουδήποτε έτερου προσώ
που' 

«Υπουργός» σημαίνει τόν Ύπουργόν Οικονομικών και περιλαμ
βάνει πάν πρόσωπον ύποδειχθέν ύπ' αύτου προς τόν σκοπόν εκτε
λέσεως οιασδήποτε αρμοδιότητος δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

3.—(1) Ουδείς ασκών έργασίαν συλλογικών στοιχημάτων θά προ
βαίνη εις οιανδήποτε πράξιν έν σχέσει προς ταύτη ν έάν δεν ει ναι κά
τοχος αδείας αποδεκτού ή βοηθού αποδεκτού συλλογικών στοιχη
μάτων χορηγούμενης επί τη βάσει του παρόντος Νόμου (έν τοις εφε
ξής αναφερομένης ώς «άδεια αποδεκτού» ή «άδεια βοηθού αποδε
κτού») . 

(2) Ή άδεια αποδεκτού ή βοηθού αποδεκτού χορηγείται ύπό του 
Υπουργού συμφώνως προς την καθωρισμένην διαοικασίαν επί του 
καθωρισμένου τύπου και ύπό τοιούτους δρους οίους ήθελεν ορίσει 
ό Υπουργός' ή άδεια αύτη είναι διαρκείας ενός έ'τους δυναμένη νά 
άνανεοϋται από έτους εις έτος. 

Διά την χορήγησιν έκαστης αδείας αποδεκτού ή βοηθού αποδεκτού 
καταβάλλεται τοιούτον τέλος ώς ήθελε καθορισθή ύπό τού Υπουργι
κού Συμβουλίου, και δπερ έν πάση περιπτώσει δέν θά ύπερβα'ινη τό 
ποσόν τών £50 ή £3 αντιστοίχως. 

(3) Ουδείς δικαιούται εις λήψιν αδείας αποδεκτού ή βοηθού απο
δεκτού— 

(α) έάν δεν εχη συμπληρώσει τό είκοστόν πρώτον έτος της ηλι
κίας του* 

(β) έάν κατεδικάσθη παρ' οιουδήποτε δικαστηρίου οπουδήποτε 
κειμένου,, δι' αδίκημα έμπεριέχον τό στοιχεΐον της ελλείψεως 
έντιμότητος ή ηθικής α'ισχρότητος έφ' δσον δέν προσέβαλε 
δι' εφέσεως τήν τοιαύτην καταδίκην, ή ήσκησεν έ'φεσιν άλλ' 
αύτη απεσύρθη ή απερρίφθη : 

Νοείται δτι ό Υπουργός κέκτηται έξουσίαν δπως μη έπι
μείνη επί της εφαρμογής τών διατάξεων τής παρούσης παρα
γράφου έάν άλλως ήθελεν ίκανοποιηθή ώς προς τόν χαρα
κτήρα καί τήν ικανότητα τού αίτητου και δτι λόγω τών ειδι
κών συνθηκών τής περιπτώσεως κάί του μεσολαβήσαντος 
χρονικού διαστήματος καί τής κατ' αυτό έπιδειχθείσης δια
γωγής αύτοΟ θά ήτο εϋλογον δπως μη έπιμείνη ε'ις τήν έφαρ
μογήν τών ρηθεισών διατάξεων' 

(γ) έκτος έάν διατηρή κατάστημα ή γραφεΐον διά τό όποιον 
έχει έκδοθή άδεια ύπό του Υπουργού δπως λειτουργή ώς 
κατάστημα έν τω όποίω θά διεξάγηται εργασία συλλογικών 
στοιχημάτων καί πάσα πράξις σχετιζόμενη προς αυτήν καί 
ύπό τοιούτους δρους οίους ήθελεν ορίσει ό Υπουργός. 
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(4) Ό αδειούχος αποδέκτης η βοηθός αποδέκτης συλλογικών στοι

χημάτων δέον νά συμμορφοΰται προς τάς διατάξεις του παρόντος 
Νόμου και οιωνδήποτε δυνάμει τούτου εκδιδομένων Κανονισμών και 
άνευ βλάβης ή επηρεασμού της γενικότητος της διατάξεως ταύτης 
δέον νά παρέχη οίοτνδήποτε πληροφορίαν ήθελε ζητήσει ό Υπουργός 
εν σχέσει προς τήν διεξαγωγήν της εργασίας συλλογικών στοιχημά
των ή πάσης πράξεως σχετιζόμενης προς αυτήν. 

(5) Πάς αστυνομικός έν στολή ή πάν πρόσωπον δεόντως έξουσιοδο
τημένον προς τούτο υπό του Υπουργού κέκτηται έξουσ'ιαν δπως εϊσέρ
χηται εντός καταστήματος ή γραφείου εργασίας συλλογικών στοιχη
μάτων διά νά παρακολούθηση εάν αϊ διατάξεις του παρόντος Νόμου 
και Κανονισμών τηρώνται. 

4.—(1) Ουδέν συλλογικόν στοίχημα θά διενεργήται ειμή επί δελ
τίου ή έκτετυπωμένου ή εγγράφου τύπου ή άλλου εγγράφου χορη
γουμένου υπό αποδεκτού ή βοηθού αποδεκτού συλλογικών στοιχημά
των έν τω άδειούχω καταστήματι ή γραφείω αύτου. 

(2) Ό παραβάτης του εδαφίου (1) διαπράττει αδίκημα καΐ υπό
κειται εις φυλάκισιν μη ύπερβαίνουσαν τους τρεις μήνας ή πρόστιμον 
μή υπερβαίνον τάς διακοσίας λίρας ή άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας. 

Ουδέν συλλογι 
κόν στοίχημα 
ειμή έπί 
δελτίου 
ή τόπου χορη 
γουμένου ύπό 
αποδεκτού 
συλλογικών 
στοιχημάτων 
έν τω καταστή
ματι f\ γραφεία 
αυτοΰ. 

συλλογικών 
στοιχημάτων. 

5.—(1) Ό αποδέκτης συλλογικών στοιχημάτων καταχωρίζει εις Φόρος έπΐ 
το καθωρισμένον βιβλίον τάς καθωρισμένας λεπτομέρειας έν σχέσει ^ ^ ^ t r  I / * 
προς εκαστον δελτίον ή έκτετυπωμένον ή εγγραφον τύπον παραδο
θέντα εις αυτόν και υποβάλλει κατά τον καθωρισμένον χρόνον καΐ 
τρόπον δήλωσιν τών υπ' αύτου ή του βοηθού αύτοϋ αποδεκτού συλ
λεγέντων ποσών έν σχέσει προς ταύτα ή έν σχέσει προς συναλλαγάς 
συλλογικών στοιχημάτων μή διενεργουμένας διά δελτίου ή έκτετυ
πωμένου ή εγγράφου τύπου παραδοθέντος προς αυτόν ή τον βοηθόν 
αύτου άποδέκτην αλλ' έν σχέσει προς τάς οποίας καταβάλλεται είς 
αυτόν ή τον βοηθόν αύτου άποδέκτην υπό τύπον προμηθείας ή άλλως 
οιονδήποτε ποσόν : 

Νοείται δτι ό Υπουργός κέκτηται έξουσίαν δπως έκδίδη οδηγίας 
περί της τηρήσεως υπό του βοηθού αποδεκτού τοιούτων βιβλίων ή 
άλλων εγγράφων ως ό Υπουργός ήθελεν ορίσει έν τή σχετική οδηγία. 

(2) Έπί του ολικού ποσού* του αναφερομένου έν τή συμφώνως προς 
το εδάφιον (1) υποβαλλομένη δηλώσει ό αποδέκτης συλλογικών στοι
χημάτων καταβάλλει ύπό τύπον φόρου ποσόν έξ είκοσι πέντε μίλς 
(25) άνά εκατόν μίλς (100) του1 ποσού τούτου ή μέρους αυτών, ως 
ήθελε καθορισθή ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου : 

Νοείται δτι δ αποδέκτης ή ό βοηθός αποδέκτης συλλογικών στοιχη
μάτων δύνοαται δπως έπιβαρύνη και είσπραξη παρά του ύποβαλόντος 
τό δελτίον ή έκτετυπωμένον ή εγγραφον τύπον τοιούτον ποσόν οΐον 
θά άνελόγει διά τήν κάλυψιν του ύπό τού αποδεκτού καταβληθησο
μένου ποσοΰ. 

(3) Ό παραβάτης του εδαφίου (1) ή ό ύποβαλών οιανδήποτε 
δήλωσιν ή όποια εΐναι ψευδής ή περιέχει οιανδήποτε ουσιώδη ψευδή 
πληροφορίαν διαπράττει αδίκημα και υπόκειται είς φυλάκισιν μή 
ύπερβαίνουσοα τους εξ μήνας ή είς πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς 
πεντακόσιας λίρας ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας και τό έκδι
κάζον τήν όπόθεσιν Δικαστήριον δύναται νά διάταξη τήν εισπραξιν 
του οφειλομένου ποσού καθ' οιονδήποτε τρόπον ήθελε κρίνει εϋλογον. 
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•Αδικήματα. 5 . Πας όστις— 
(α) διεξάγε ι την έργασίαν αποδεκτού ή βοηθού αποδεκτού συλ

λογ ικών στοιχημάτων ή προβαίνει εις οιανδήποτε ένέργειαν 
έν σχέσει προς ταύτην χωρίς νά κέκτηται την ύπό του πα
ρόντος Νόμου προ νοούμενη ν αδειαν ή κατά παράβασιν οιου
δήποτε τών δρων ταύτης" 

(β) διεξάγε ι οιανδήποτε τοιαύτην έργασίαν ή διενεργεί οιανδή
ποτε τοιαύτην πράξιν έν οίωδήποτε άλλω μέρει ή έν άδειούχω 
καταστήματι ή γραφε ίω δυνάμει του παρόντος Νόμου' 

( γ ) παραβαίνει οιανδήποτε έτέραν διάταξιν του παρόντος Νόμου 
δια την οποίαν ουδεμία έτερα περί .τούτου γίνεται πρόνοια, 

είναι ένοχος αδικήματος καΐ υπόκειται είς φυλάκισιν μη ύπερβαί
νουσαν τους εξ μήνας ή είς πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς πεντακό
σιας λ ίρας ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας και το έκδικάζον την 
υπόθεσιν Δικαστήριον δύνοτται νά διάταξη την άκύρωσιν της σχετικής 
αδείας. 

Κανονισμοί. 7.—(1) Τό Ύ π ο υ ρ γ ι κ ό ν Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ν εκδίδει Κανονισμούς δημοσι

ευόμενους είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, διά την 
καλυτέραν έφαρμογήν του παρόντος Νόμου. 

(2) "Ανευ βλάβης ή επηρεασμού της γενικότητος του εδαφίου 
(1) οί Κανονισμοί οδτοι δύνανται νά προβλέψωσι περί όλων ή τίνων 
τών ακολούθων θεμάτων— 

(α) παντός θέματος τό όποιον δυνάμει τών διατάξεων του πα
ρόντος Νόμου δέον ή δύναται νά καθορισθή' 

(β) περί της εξαιρέσεως οιουδήποτε προσώπου, κατηγορίας προ
σώπων ή οργανισμού έκ της πληρωμής απάντων ή μέρους 
τών τελών ή δικαιωμάτων. 

(3) Κανονισμοί γινόμενοι έπί τη βάσει τοΰ παρόντος άρθρου κατα
τίθενται εις τήν Βουλή ν τών 'Αντιπροσώπων. 'Εάν μετά πάροδον 
είκοσι και μιας ήμερων από της τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή τών 
'Αντιπροσώπων δι' αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή ακύρωση 
τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς έν όλω ή έν μέρει, τότε οδτοι 
αμέσως μετά τήν πάροδον της ώς άνω προθεσμίας δημοσιεύονται έν 
τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας και τίθενται έν ίσχύϊ άπό 
της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έ ν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων 
έν όλω ή έν μέρει ύπό τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων οδτοι δημο
σιεύονται έν τή έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας ώς ήθελον ούτω 
τροποποιηθή υπ ' αυτής και τίθενται έν Ίσχύϊ άπό τής τοιαύτης δημο
σιεύσεως. 

Έξαίρεσις 8 . Ουδέν τών έν τω παρόντι Νόμω θά έφαρμόζηται είς οιονδήποτε 
ορισμένων ποδοσφαιρικόν ή έτερον στοίχημα διενεργούμενον δυνάμει τών δια
συλλογικών τ&ξεων οιουδήποτε ετέρου έν ίσχύϊ Νόμου ή συμφώνως προς τους έπί 
στοιχημ των. ^ Q^.OEI 0 [ ο υ δ ή π ο τ ε τοιούτου Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς. 

Έτυπώθη έν τ δ Τυπονραψείω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


