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Ευθύνη Ελεγκτικής Υπηρεσίας και διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της 

Οι Ειδικές Εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που αυτή 

διενεργεί επί των πολιτικών (policies) και προγραμμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλων ελεγχόμενων 

οργανισμών ή επί θεμάτων που αφορούν στον Προϋπολογισμό τους ή συγκεκριμένους τομείς αυτού. Η 

Ελεγκτική Υπηρεσία επιλέγει και σχεδιάζει τις εν λόγω ελεγκτικές δραστηριότητες κατά τρόπον ώστε αυτές 

να αποφέρουν τον μέγιστο αντίκτυπο, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων για τις επιδόσεις ή για τη 

συμμόρφωση, του επιπέδου των σχετικών εσόδων ή δαπανών, των επικείμενων εξελίξεων και του δημόσιου 

συμφέροντος.  

Η εκ μέρους της Ελεγκτικής Υπηρεσίας παράθεση ευρημάτων ελέγχου γίνεται στη βάση όσων στοιχείων 

έχουν τεθεί ενώπιoν της από την ελεγχόμενη οντότητα.  

Εκτός αν τούτο δηλωθεί ρητά, η μη παράθεση ευρημάτων επί ορισμένων πτυχών ή θεμάτων που αφορούν 

στο αντικείμενο του ελέγχου, δεν συνιστά διαβεβαίωση, ούτε και υποδηλοί ότι αυτά είναι απαλλαγμένα 

αδυναμιών ή σφαλμάτων ή αποκλίσεων από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, αφού ο εξωτερικός ελεγκτής 

δεν αναμένεται ότι μπορεί να εντοπίζει κάθε αδυναμία ή σφάλμα ή απόκλιση από το ισχύον κανονιστικό 

πλαίσιο. 

Οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποτελούν εισηγήσεις για τον τρόπο χειρισμού των παρατηρήσεων 

και ευρημάτων του ελέγχου. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εκληφθεί ότι οι συστάσεις αυτές 

επηρεάζουν την ανεξαρτησία της Υπηρεσίας, ως εξωτερικού ελεγκτή ή ότι συνεπάγονται συμμετοχή της 

Υπηρεσίας στη λήψη οποιασδήποτε σχετικής απόφασης από τη διοίκηση της ελεγχόμενης οντότητας, η 

οποία εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την ορθή και νόμιμη λήψη απόφασης, ως προς 

τον τρόπο χειρισμού των ευρημάτων ελέγχου και συστάσεων. 

Ουδεμία πρόνοια στην παρούσα Έκθεση σημαίνει, ή θα πρέπει να εκληφθεί, ότι με αυτή διατυπώνουμε 

κατηγορία εναντίον οποιουδήποτε προσώπου για εκ προθέσεως κατάχρηση εξουσίας ή για τη διάπραξη 

ποινικών ή άλλων αδικημάτων. Αυτά, αν υπάρχουν, θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές, 

μόνο δε τα αρμόδια δικαστήρια μπορούν να κρίνουν κάποιο πρόσωπο ως ένοχο οποιουδήποτε αδικήματος.  
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1. Εισαγωγή 

Η Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου (ΕΑΠΕΚ) συστάθηκε το 2015, με την ψήφιση του 

περί της Λειτουργίας και Ελέγχου Καζίνου Νόμου (Ν.124(Ι)/2015), σύμφωνα με τον οποίο η ΕΑΠΕΚ 

αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με σκοπό τη διατήρηση και διαχείριση συστημάτων 

αδειοδότησης, επίβλεψης και ελέγχου καζίνου. 

Η ΕΑΠΕΚ αποτελείται από επτά μέλη, τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ένα εκ 

των οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος. Η διάρκεια της θητείας των πρώτων μελών της ΕΑΠΕΚ είναι 

τέσσερα έτη για τον Πρόεδρο και για άλλα τρία μέλη και δύο έτη για τα υπόλοιπα τρία μέλη. 

Η ΕΑΠΕΚ αποτελεί τον ρυθμιστή της λειτουργίας των καζίνων στη Δημοκρατία της Κύπρου. Εκδίδει 

τις σχετικές άδειες και ρυθμίζει τις δραστηριότητες του διαχειριστή του καζίνου, καθώς και των 

ατόμων που εργάζονται στο καζίνο, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών και των υπαλλήλων του 

καζίνου, των λειτουργών διευθέτησης, των αντιπροσώπων διευθέτησης και των προμηθευτών 

παιγνιομηχανών και των πάροχων υπηρεσιών συντήρησης τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής 

παιγνίων καζίνου. 

Εκτός από τη χορήγηση των σχετικών αδειών και τη διασφάλιση της εφαρμογής του ρυθμιστικού 

περιβάλλοντος του διαχειριστή του καζίνου και των ατόμων που εργάζονται σε αυτό, η ΕΑΠΕΚ έχει 

καθήκον να προστατεύει το κοινό από τις αρνητικές συνέπειες των παιγνίων καζίνου, ειδικότερα 

τα νεαρά άτομα και τις ευάλωτες ομάδες, και να εφαρμόζει συγκεκριμένα προληπτικά και 

αποτρεπτικά μέτρα. 

Ανάμεσα στα καθήκοντα της Αρχής είναι να θεσπίσει και να διατηρήσει συγκεκριμένες τακτικές 

αναφορικά με το σύστημα αδειοδότησης, εποπτείας και ελέγχου των καζίνων, ούτως ώστε: 

 η διαχείριση και η λειτουργία των καζίνων να διεξάγονται από κατάλληλα άτομα με λευκό 

ποινικό μητρώο. 

 τα τυχερά παίγνια να διεξάγονται βάσει καθορισμένου Νόμου. 

 να είναι κατανοητές και διαχειρίσιμες οι οποιεσδήποτε ενδεχόμενες βλάβες στην κοινωνία, 

στους ανηλίκους και στις ευάλωτες ομάδες. 

 ο διαχειριστής του καζίνου να ενεργεί σύμφωνα με τον Νόμο, τους όρους αδειοδότησης και 

τις λοιπές οδηγίες. 

 να υπολογίζεται και να εισπράττεται ο φόρος του καζίνου. 
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2. Σύνοψη αποτελεσμάτων του έτους 2019 

Η σύνοψη περιλαμβάνει πίνακες με συνοπτικά χρηματοοικονομικά στοιχεία για την ΕΑΠΕΚ, τα 

οποία η Υπηρεσία μας εξασφάλισε από την Αρχή και παρουσιάζονται αυτούσια πιο κάτω, χωρίς να 

τύχουν ελέγχου από την Υπηρεσία μας. Περιλαμβάνονται επίσης στοιχεία που λήφθηκαν από τις 

πρόχειρες μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Αρχής για το έτος που έληξε στις 31.12.2019, 

ο έλεγχος των οποίων, ανατέθηκε, όπως αναφέρεται πιο κάτω, από την Υπηρεσία μας σε ιδιώτες 

εξωτερικούς ελεγκτές, και που μέχρι σήμερα  δεν έχει ολοκληρωθεί. 

2.1 Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση Προϋπολογισμού 

Αποτελέσματα έτους  € 

Έσοδα 6.079.648 

Εκ των οποίων κρατική χορηγία 1.479.348 

Δαπάνες εκτός φορολογίας 6.079.648 

Πλεόνασμα/έλλειμμα πριν από τη φορολογία  -* 

Τα πιο πάνω στοιχεία λήφθηκαν από τις μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις.  

* Η ΕΑΠΕΚ στο τέλος κάθε έτους δεν έχει πλεόνασμα ή έλλειμμα γιατί, σύμφωνα με το άρθρο 9 του περί 

της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου Νόμου (Ν. 124(Ι)/2015), όλες οι εισπράξεις της Αρχής 

κατατίθενται στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, και σύμφωνα με την επιφύλαξη του άρθρου 12, 

σε περίπτωση που η κρατική χορηγία που λαμβάνει η ΕΑΠΕΚ σύμφωνα με τις πρόνοιες του ίδιου άρθρου 

για χρηματοδότηση/κάλυψη των αναγκών του προϋπολογισμού της, υπερβαίνει τις πραγματικές της 

ανάγκες για το οικονομικό έτος, λογίζεται έναντι της κρατικής χορηγίας του επόμενου οικονομικού έτους. 

Η ΕΑΠΕΚ έλαβε το 2019 κρατική χορηγία συνολικού ύψους €1.900.956 και ποσό ύψους €1.479.648 

χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας της για το 2019.  

Κατηγορία 
Προϋπολογισμού 

Τελικός 
Προϋπολογισμός 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

 

Αδαπάνητα ποσά/ 
(υπερβάσεις) 

Προϋπολογισμού 
δαπανών ή 

Υπερβάσεις/ 
(μη επίτευξη 

Προϋπολογισμού) 
εσόδων 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών/ 
(υπερβάσεων) 

 € € € % 

Έσοδα 6.316.831 6.501.256 184.425 2,92 

Μισθοί 155.611 155.562 49 0,03 

Λειτουργικές δαπάνες  6.099.220 5.949.034 150.186 2,46 

Κεφαλαιουχικές 
Δαπάνες 

62.000 14.555 47.445 76,52 

Τα πιο πάνω στοιχεία παρουσιάζονται αυτούσια όπως λήφθηκαν από την ΕΑΠΕΚ ή/και υπολογίστηκαν 

βάσει αυτών. Υποδεικνύεται ότι ο Προϋπολογισμός της Αρχής και η παρακολούθηση της υλοποίησής του 

γίνεται  σε ταμειακή βάση (cash basis). 
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2.2 Εισπρακτέα ποσά και υποχρεώσεις 

Υπόλοιπο στις 31.12.2019 € 

Εισπρακτέα ποσά 1.164.654 

Εκκρεμείς υποχρεώσεις 1.207.303 

Τα πιο πάνω στοιχεία παρουσιάζονται αυτούσια όπως λήφθηκαν από την ΕΑΠΕΚ και δεν έτυχαν ελέγχου 

από την Υπηρεσία μας. 

2.3 Δαπάνες προσωπικού 

2.3.1 Μόνιμο προσωπικό * 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2019 3** 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές  287.391 * 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο [βάσει του αριθμού υπαλλήλων στις 
31.12.2019]  

95.797** 

Τα πιο πάνω υπολογίστηκαν στη βάση πληροφόρησης και στοιχείων που λήφθηκαν από την ΕΑΠΕΚ και  τα 

οποία δεν έτυχαν ελέγχου από την Υπηρεσία μας. 

* Περιλαμβάνεται η μισθοδοσία του Εκτελεστικού Διευθυντή (αξιωματούχος) και υπαλλήλων που είναι 

αποσπασμένοι στην Αρχή από τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

** Υπολογίστηκε βάσει του αριθμού υπαλλήλων στις 31.12.2019. Ωστόσο μέχρι και τον Νοέμβριο του 2019, 

οπότε και τερματίστηκε η απόσπαση του ενός, οι αποσπασμένοι υπάλληλοι ήταν 3 και ο συνολικός 

αριθμός των υπαλλήλων 4.  

2.3.2 Συνεργάτες ορισμένου χρόνου* 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2019 26 

   € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   631.488 

Μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο [βάσει του αριθμού υπαλλήλων στις 
31.12.2019] 

24.288 

Τα πιο πάνω ποσά παρουσιάζονται όπως υπολογίστηκαν από πληροφόρηση και στοιχεία που λήφθηκαν 

από την ΕΑΠΕΚ και δεν έτυχαν ελέγχου από την Υπηρεσία μας.   

* Η Αρχή απασχολεί το πιο πάνω προσωπικό με σύμβαση. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του  άρθρου 11(4) του 

Ν. 124(Ι)/2015, η Αρχή δύναται να διορίζει και να εργοδοτεί κάτω υπό όρους και προϋποθέσεις όπως 

δυνατό να καθορίσει, οποιουσδήποτε αξιωματούχους, υπαλλήλους, συμβούλους, επιθεωρητές και 

αντιπροσώπους που κρίνονται αναγκαίοι για την αποτελεσματική εκτέλεση των λειτουργιών της και την 

πραγμάτωση των καθηκόντων της, νοουμένου ότι οι διορισμοί γίνονται υπό το καθεστώς εργοδότησης 

με σύμβαση.  
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2.3.3 Ωφελήματα προσωπικού 

Δεν καταβάλλονται οποιαδήποτε ωφελήματα στο προσωπικό της ΕΑΠΕΚ. 

3. Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις 

Δεν έχουν υποβληθεί ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις στην Υπηρεσία μας για το έτος που 

έληξε στις 31.12.2019.  Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων για το 2019 ανατέθηκε από 

την Υπηρεσία μας, κατόπιν διαγωνισμού, σε ιδιώτες εξωτερικούς ελεγκτές, σύμφωνα με το 

άρθρο 8 του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της 

Δημοκρατίας Νόμου (Ν.113(I)/2002). 

4. Ευρήματα και συστάσεις Ελεγκτικής Υπηρεσίας 

Κατά το 2020 διενεργήθηκε διαχειριστικός έλεγχος και έλεγχος συμμόρφωσης που αφορούσε 

στα έτη 2017 και 2018 και τα σχετικά ευρήματα και συστάσεις δημοσιοποιήθηκαν στην Ειδική 

Έκθεση αρ. ΕΑΠΕΚ/01/2020. 

 


