
 
 

 
 

 

 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ 

  ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31.12.2019 

  
 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
 αρ. ΕΑΣ/01/2021 

27 Δεκεμβρίου 2021       



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΑΣ/01/2021 

 
 

i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ 

 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31.12.2019 



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΑΣ/01/2021 

 
 

ii 
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

1. Εισαγωγή .................................................................................................................................................. 1 

2. Σύνοψη αποτελεσμάτων του έτους 2019 ................................................................................................ 2 

2.1 Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση Προϋπολογισμού ................................................ 2 

2.2 Εισπρακτέα ποσά και υποχρεώσεις ................................................................................................... 4 

2.3 Δαπάνες προσωπικού ........................................................................................................................ 4 

3. Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις ...................................................................................................... 5 

4. Ευρήματα και συστάσεις Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το έτος 2018 ......................................................... 5 

  

 

  



EΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΑΣ/01/2021 

 
 

iii 
 

 

 

 

 

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 ενώπιόν 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 Στοιχημάτων (ΕΑΣ) συστάθηκε το 2012, με την ψήφιση του περί Στοιχημάτων Νόμου 

106(Ι)/2012, ο οποίος αντικαταστάθηκε με τον Νόμο 37(I)/2019, σύμφωνα με τον οποίο η ΕΑΣ 

αποτελεί πλέον νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και έχει όλες τις ιδιότητες νομικού προσώπου.   

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και έξι Μέλη.  Η θητεία του 

Προέδρου και των υπόλοιπων Μελών της Αρχής είναι τριετής και δυνατό να ανανεώνεται για 

δεύτερη συνεχόμενη τριετία. 

Η Αρχή είναι υπεύθυνη για την ρύθμιση, εποπτεία και έλεγχο της στοιχηματικής δραστηριότητας 

που διεξάγεται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

Συγκεκριμένα, κύριες αρμοδιότητες της Αρχής αποτελούν η χορήγηση αδειών αποδέκτη Κλάσης Α 

(επίγειο στοίχημα) και Κλάσης Β (ηλεκτρονικό στοίχημα), εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου και 

υποστατικού, η διενέργεια ελέγχων, η γενική εποπτεία των κατόχων άδειας, καθώς επίσης η 

σύνταξη και έκδοση Οδηγιών και Κανονισμών για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου.  

Οι έλεγχοι, οι οποίοι διενεργούνται από την Αρχή, αφορούν τη νομιμότητα διεξαγωγής της 

στοιχηματικής δραστηριότητας, την τήρηση των κανόνων για τη διαφανή, έντιμη και αδιάβλητη 

διεξαγωγή της, την απόδοση των κερδών στους παίκτες, την είσπραξη φόρου προς τη Δημοκρατία 

και εισφοράς προς την Αρχή, τη συμμόρφωση με το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο. 

Επιπρόσθετα, η Αρχή προβαίνει στη λήψη προληπτικών μέτρων για την παρεμπόδιση της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την έκδοση Οδηγιών για την 

εφαρμογή αυτών των μέτρων.  

Επιπρόσθετα, η Αρχή έχει την αρμοδιότητα για συνεργασία και συζήτηση με αρμόδιους φορείς, 

κρατικές υπηρεσίες και διεθνείς οργανισμούς για θέματα που εμπίπτουν στον τομέα της 

στοιχηματικής δραστηριότητας. 

Τέλος, η Αρχή είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων πρόληψης και προστασίας 

των νεαρών ατόμων και των ευάλωτων ομάδων από τον εθισμό στο στοίχημα. 
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2. Σύνοψη αποτελεσμάτων του έτους 2019 

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

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

ελέγχου από την Υπηρεσία μας. Δεν έχουν υποβληθεί οικονομικές καταστάσεις στην Υπηρεσία μας 

από την ΕΑΣ 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. 

2.1 Οικονομικά αποτελέσματα έτους και υλοποίηση Προϋπολογισμού 

Αποτελέσματα έτους € 

Έσοδα 13.231.316 * 

Εκ των οποίων κρατική χορηγία 0 

Δαπάνες εκτός φορολογίας 13.041.557 * 

Πλεόνασμα ή κέρδος πριν από τη φορολογία 189.759 

Καθότι δεν έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε 

στις 31.12.2019,  τα πιο πάνω στοιχεία παρουσιάζονται αυτούσια όπως λήφθηκαν από την ΕΑΣ.  

* Σύμφωνα με την ΕΑΣ στο ποσό των εσόδων περιλαμβάνεται φόρος στοιχήματος και εισφορά 

στοιχηματικής δραστηριότητας (13% επί των καθαρών αποδοχών από στοίχημα) ύψους €11.547.052 και 

στο ποσό των δαπανών περιλαμβάνεται η επιστροφή του φόρου στοιχήματος προς το Πάγιο Ταμείο (10% 

επί των καθαρών αποδοχών από στοίχημα) ύψους €8.882.348 καθώς και η επιστροφή εισφοράς προς 

τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (2% επί των καθαρών αποδοχών από στοίχημα) ύψους €1.776.470. 
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Κατηγορία 
Προϋπολογισμού 

Τελικός 
Προϋπολογισμός 

Πραγματικά 
αποτελέσματα 

 

Αδαπάνητα 
ποσά/ 

(υπερβάσεις) 
Προϋπολογισμού 

δαπανών ή 
Υπερβάσεις/ 
(μη επίτευξη 

Προϋπολογισμού) 
εσόδων 

Ποσοστό 
αδαπάνητων 

ποσών/ 
(υπερβάσεων) 

 € € € % 

ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 23.000.000 11.948.166 11.051.834 - 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 100.000 0 100.000 100,00 

ΕΣΟΔΑ ΜΗ ΑΛΛΩΣ 
ΚΑΤΑΤΑΞΙΜΑ 

20.000 225.288 
 

205.288 1026,44 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 

78.824 78.824 
 

0 0,00 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

298.394 211.959 
 

86.435 28,97 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 422.600 303.682 118.918 28,14 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

52.150 24.249 
 

27.901 53,50 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΣΥΝΕΔΡΙΑ, 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

80.000 76.870 
 

3.130 3,91 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ /ΕΡΕΥΝΕΣ 

1.178.000 823.433 
 

354.567 30,10 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

25.000 0 
 

25.000 100,00 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 20.000 1.500 18.500 92,50 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ 
ΕΣΟΔΑ 

18.507.000 7.939.705 
 

10.567.295 57,10 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

8.000 6.400 
 

1.600 20,00 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 1.000.000 621.108 378.892 37,89 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΧΡΕΟΥΣ 

8.000 3.799 
 

4.201 52,52 

ΑΓΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ 
ΚΙΝΗΤΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

1.000 0 1.000 100,00 

ΑΓΟΡΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

1.199.258 293.921 
 

905.337 75,49 

ΑΓΟΡΑ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

10.000 8.360 1.640 16,40 

ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

100.000 747 99.253  99,25 
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Τα πιο πάνω στοιχεία παρουσιάζονται αυτούσια όπως λήφθηκαν από την ΕΑΣ.  Υποδεικνύεται ότι 

ο Προϋπολογισμός και η παρακολούθηση της υλοποίησης του Προϋπολογισμού της Αρχής γίνεται 

σε ταμειακή βάση (cash basis). 

2.2 Εισπρακτέα ποσά και υποχρεώσεις 

Υπόλοιπο στις 31.12.2019 € 

Εισπρακτέα ποσά (Χρεώστες) 1.467.121 

Εκκρεμείς υποχρεώσεις 4.417.655 

Τα πιο πάνω στοιχεία παρουσιάζονται αυτούσια όπως λήφθηκαν από την ΕΑΣ. 

2.3 Δαπάνες προσωπικού 

2.3.1 Μόνιμο προσωπικό 

Αριθμός υπαλλήλων στις 31.12.2019 17* 

 € 

Δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές   210.571* 

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

12.387* 

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

βάσει αυτών.   

* Ο μέσος όρος δαπάνης ανά υπάλληλο υπολογίστηκε βάσει του αριθμού υπαλλήλων στις 31.12.2019. 

Ωστόσο η εργοδότηση από την ΕΑΣ των 15 από τους 17 υπαλλήλους άρχισε την 1.9.2019.  

 Στον αριθμό των υπαλλήλων και στις δαπάνες για μισθούς, επιδόματα και εργοδοτικές εισφορές δεν 

περιλαμβάνονται οι δαπάνες μισθοδοσίας και εισφορών του Προέδρου ΕΑΣ, ως αξιωματούχου, 

συνολικού ύψους €79.869. 

2.3.2 Ωφελήματα προσωπικού  

Δεν καταβάλλονται οποιαδήποτε ωφελήματα στο προσωπικό της ΕΑΣ. 
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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 για το έτος 2018  

Κατά το 2019 διενεργήθηκε διαχειριστικός έλεγχος και έλεγχος συμμόρφωσης που αφορούσε στο 

έτος 2018 και τα σχετικά ευρήματα και συστάσεις δημοσιοποιήθηκαν στη Ειδική Έκθεση αρ. 

ΕΑΣ/01/2020. 

  


