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Καταρχάς, θα ήθελα να τονίσω ότι η αποστολή της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων βασίζεται σε 

δυο αλληλένδετους άξονες: τη ρύθμιση της παροχής υπηρεσιών στοιχήματος και την 

προώθηση του υπεύθυνου παιγνίου με στόχο την προστασία του κοινού. Η διεκπεραίωσή της 

επιτυγχάνεται μέσα από την εκ βαθέως μελέτη και γνώση των παραγόντων που δύνανται να 

την επηρεάσουν.  

Η μέχρι στιγμής έλλειψη γνώσης για τη συμμετοχή των Κυπρίων στο τυχερό παιχνίδι άφηνε 

περιθώρια για τη δημιουργία αστικών μύθων και λανθασμένων αντιλήψεων. Τα αποτελέσματα 

της έρευνας έρχονται να καλύψουν το κενό πληροφόρησης και να αποτελέσουν το ορθό 

εργαλείο για τη λήψη ουσιαστικών μέτρων. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της έρευνας σχετικά με την κατηγοριοποίηση των παικτών, 

η Αρχή έχει την πεποίθηση, πως μέσα από τις υφιστάμενες αλλά και μελλοντικές ενέργειες, 

την επαρκή πληροφόρηση και τα κατάλληλα μέτρα αυτοπροστασίας, θα επιτευχθεί βελτίωση 

της υφιστάμενης κατάστασης, κάτι που πιστεύουμε θα διαφανεί σε αντίστοιχες έρευνες στο 

μέλλον.  

Η συμμετοχή του πληθυσμού στο τυχερό παιχνίδι , η οποία ανέρχεται στο 75%, καταδεικνύει 

ότι πρόκειται για μια δημοφιλή δραστηριότητα στη ζωή των Κυπρίων. Αυτό ενισχύει την 

αναγκαιότητα για την εκπόνηση τέτοιου είδους μελετών σε τακτά χρονικά διαστήματα.  

Το ποσοστό των παικτών εκτός κινδύνου, το οποίο ανέρχεται στο 81%, θα πρέπει να αυξηθεί, 

μειώνοντας το ποσοστό των παικτών που παρουσιάζουν συμπτώματα πιθανής προβληματικής 

συμπεριφοράς, το οποίο αφορά το 13% του συνόλου των παικτών με μακροπρόθεσμο στόχο 

την ελαχιστοποίηση του ποσοστού των προβληματικών και παθολογικών παικτών.  

Ακολούθως, αξιολογώντας τους κυριότερους λόγους συμμετοχής των παικτών στα τυχερά 

παιχνίδια, διαπιστώνεται ότι υψηλό ποσοστό της τάξεως του 60% παίζει με στόχο το 

οικονομικό κέρδος, ενώ ελαφρώς χαμηλότερο είναι το ποσοστό όσων παίζουν για ψυχαγωγία, 

το οποίο ανέρχεται στο 49%. Βραχυπρόθεσμος στόχος, είναι να καταστεί η ψυχαγωγία ο 

κυριότερος και σημαντικότερος παράγοντας συμμετοχής τους στο τυχερό παιχνίδι, φιλοσοφία 

η οποία αντανακλάται στη στρατηγική προώθησης υπεύθυνου στοιχηματισμού.  

Δεδομένου του μέσου όρου ηλικίας πρώτης συμμετοχής σε κάποιο τυχερό παιχνίδι που είναι 

τα 12,5 έτη, και του ότι συνολικά 50% των περιπτώσεων συνοδεύονταν από τους γονείς τους 

κατά την πρώτη αυτή επαφή τους με το τυχερό παιχνίδι, εξάγεται το συμπέρασμα ότι πρέπει 

να δημιουργηθούν οι κατάλληλοι μηχανισμοί για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 

γονέων, των οποίων ο ρόλος κρίνεται καταλυτικός.    

Οι προτιμήσεις των παικτών σε συγκεκριμένα τυχερά παιχνίδια, από τα οποία 6 στα 10 είναι 

είτε σε καθεστώς παρανομίας είτε σε γκρίζα ζώνη, επιβεβαιώνουν και καθιστούν απαραίτητη 

την ενδυνάμωση της πολιτικής της Κυβέρνησης για την αποτελεσματικότερη ρύθμιση του 

τομέα των τυχερών παιχνιδιών με την αναβάθμιση του νομοθετικού πλαισίου και την εξάλειψη 

της παρανομίας, πολιτική την οποία το 85% του συνόλου του πληθυσμού ενστερνίζεται και 

απαιτεί.  



Τα αποτελέσματα της έρευνας στο σύνολό τους έρχονται να ενισχύσουν τις ενέργειες και τις 

δράσεις της Αρχής, οι οποίες απορρέουν από το Στρατηγικό της Σχεδιασμό, καθώς και από το 

Σχέδιο Δράσης της για την προώθηση του υπεύθυνου στοιχηματισμού, το οποίο ανακοινώθηκε 

περί τα τέλη Νοεμβρίου του 2017.  

Στην παρούσα φάση, διαπιστώνεται κατακερματισμός των αρμοδιοτήτων σε διάφορους 

εμπλεκόμενους με το θέμα φορείς, με το συντονισμό τους να είναι σε πρώιμο στάδιο. Βάσει 

όλων των παραπάνω, η Αρχή θεωρεί ως αναγκαίο επόμενο βήμα τη συστράτευση των 

εμπλεκομένων και προσβλέπει στη μετεξέλιξη της Στρατηγικής της σε Εθνική Στρατηγική. Ως 

εκ τούτου, καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και Υπηρεσίες της Δημοκρατίας να 

ανταποκριθούν στο κάλεσμά μας για εκπόνηση και υιοθέτηση ενιαίας Εθνικής Στρατηγικής 

για το τυχερό παιχνίδι στη βάση ενός κοινού προγράμματος. Μέσα από τις συντονισμένες 

προσπάθειες όλων μας στη βάση μιας ενιαίας Εθνικής Στρατηγικής, οι κοινοί στόχοι μας, 

βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι, θα μπορέσουν να τύχουν έγκαιρης και 

αποτελεσματικότερης υλοποίησης. 

 

 

 


