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ΑΡΘΡΟ Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΦΙΑΚΚΟΥ

Τα έοοδα των ποδοσφαιρικών
ομάδων από το στοίχημα

Η στοιχηματική δραστηριότητα αποτελεί

σημαντική πηγή χρηματοδότησα
των ποδοσφαιρικών ομάδων

ειδικότερα για Tis μικρότερε ομά

Ono)S προβλέπεται στο άρθρο
74 του περί Στοιχημάτων Νόμου
του 2019 από την εισφορά 3 επί
των καθαρών αποδοχών των αδειούχων

αποδεκτών Κλάσα Α και Β
που καταβάλλονται στην Εθνική
Αρχή Στοιχημάτων ποσοστό 2
καταβάλλεται στον Κυπριακό Οργανισμό

Αθλητισμού ο onoios κατανέμει

το 1,5 στην κυπριακή
ομοσπονδία που οργανώνει το ετήσιο

πρωτάθλημα ποδοσφαίρου και
διατίθεται για aKonoùs ενίσχυσα
των ποδοσφαιρικών ομάδων και
των ακαδημιών tous και το ποσοστό
0,5 σα υπόλοιπε5 KunpiaKés ομο
σπονδίε3 ομαδικών αθλημάτων για
σκοποί ενίσχυσα των ομάδων
και των ακαδημιών tous

Μοναδική προϋπόθεση που τίθεται

από τη νομοθεσία είναι να
έχουν εκπληρώσει οι ομάδεε x\s
φορολογία tous υποχρεώσει npos
το KpàTOS Σε περίπτωση που ένα
σωματείο έχει οφειλέ5 npos το κρά
TOS το ποσό που δικαιούται από
το στοίχημα θα χρησιμοποιηθεί για
κάλυψη των οφειλών αυτών με
αποτέλεσμα τη μείωση του xpéous
του

Αντίθετα σωματεία που δεν
έχουν οφειλέ3 npos το κράτοε εισπράττουν

κανονικά τα ποσοστά
που tous αναλογούν από τα κέρδη
από το στοίχημα

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κυπριακή

Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου
ΚΟΠ έλαβε εισφορά ùipous

€1.340.777 το 2020 ôncos προκύπτει
από τα οικονομικά αποτελέσματα
τα EOviKfls Αρχήε Στοιχημάτων
ποσό το οποίο cas είθισται κατα¬

νεμήθηκε στΐ3 ομάδε στη βάση
κριτηρίων του ΚΟΑ και τα ΚΟΠ
Το ποσό μάλιστα ήταν ελαφροί
αυξημένο σε σχέση με ns δύο προ
ηγούμενεε xpoviés παρά το yeyovôs
ότι η στοιχηματική δραστηριότητα
το 2020 επηρεάστηκε σε σημαντικό
βαθμό από τα περιοριστικά μέτρα
που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση

τα πανδημία Είναι σημαντικό
να καταγραφεί ότι συγκρίνον

zas τα αποτελέσματα των τελευ

Εισφορά ύψους
€1.340.777 έλαβε
το 2020 η Κυπριακή
Ομοσπονδία
Ποδοσφαίρου

ταίων ετών 2017 και 2020 παρατηρείται

αύξηση τα εισφορά από
το στοίχημα npos την ΚΟΠ ύψοα
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Παράλληλα αξιοσημείωτο είναι
το γεγονό5 ότι τα έσοδα από το
στοίχημα συνεχίζουν να καταγράφουν

αυξητική τάση με τα ποδοσφαιρικά

σωματεία να εισπράττουν
κάθε χρόνο και μεγαλύτερα ποσά
ενώ ο κλάδθ5 έχει εξελιχθεί κατά
τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων
σε σημαντικό πυλώνα ανάπτυξα
τα κυπριακήε οικονομίαε Από την
πλευρά τα η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων

τοποθετεί στην κορυφή
των προτεραιοτήτων τα την εφαρμογή

μέτρων κατά τα χειραγώγησα
των αγώνων με βάση Tis βέλ

τιστε διεθνεί5 npaKTVKés σε συνεργασία

με to εθνικέε αρμόδιε
apxés και οργανισμού3

Πρόεδρος Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων


