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Περίληυη 

 

θνπόο – Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε ηνπ e-Gambling αλά 

ηνλ θφζκν θαη πνηεο είλαη νη δηαθαηλφκελεο ηάζεηο ηνπ, φπσο επίζεο θαη ε παξνπζίαζε 

ηεο Ννκνζεζίαο ζηελ Διιάδα θαζψο θαη νη πξννπηηθέο εθαξκνγήο ηνπ ζηε ρψξα καο. 

Σα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα, αθνινπζψληαο ηηο 

εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο πιεξνθνξηθήο, πξνζθέξνπλ θαηλνηφκεο δπλαηφηεηεο 

επηθνηλσλίαο κε ηνχο πειάηεο θαη ν ξφινο ηνπο ζα είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηελ επηηπρή 

εθαξκνγή ηνπ e-Gambling. Σα νθέιε ζα είλαη πνιιά, ηφζν γηα ηηο ηξάπεδεο φζν θαη γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο, θπξίσο φκσο γηα ην θξάηνο πνπ έβιεπε απψιεηεο εζφδσλ απφ ηνλ 

παξάλνκν ζηνηρεκαηηζκφ κέζσ ηνπ internet ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

 

ρεδηαζκόο/κεζνδνινγία/πξνζέγγηζε – Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο παξνχζαο κειέηεο 

έρεη πξαγκαηνπνηεζεί εθηεηακέλε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ζε πεγέο θαη ζηαηηζηηθά 

δεδνκέλα δηεζλψλ νξγαληζκψλ. Πξνθεηκέλνπ ηεο δηεξεχλεζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ e-

Gambling ζηελ Διιάδα ζπληάρζεθε εξσηεκαηνιφγην κε κνξθή ζπλέληεπμεο ην νπνίν 

εζηάιε κε e-mail ζηνχο Expert Executives ηνπ Casino Industry. 

 

Δπξήκαηα - Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πξνθχπηνπλ ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά 

κε ηελ απνηχπσζε ηεο ζηάζεο ησλ Executives γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ e-Gambling ζηελ 

Διιάδα θαζψο επίζεο θαη ηηο πξννπηηθέο εμειίμεηο ηνχ θιάδνπ ζην άκεζν κέιινλ. 

 

Πεξηνξηζκνί κειέηεο – Η έξεπλα κε ηε κνξθή εξσηεκαηνινγίσλ, εζηάιε κε e-mail 

κφλνλ ζηνπο Expert Executives ηνπ Casino Industry. 

 

Πξσηνηππία/αμία – Γελ έρεη γίλεη πξνζπάζεηα έσο ηψξα λα εμεηαζηεί ε εθαξκνγή e-

gambling ζηελ Διιάδα θάηη πνπ επηρεηξείηαη κε ηελ παξνχζα κειέηε. Γελ ππάξρεη 

ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη έξεπλα γηα ηελ κεηάβαζε ησλ παξαδνζηαθψλ casino online, 

ηφζν γηα ηελ Διιάδα φζν θαη γηα ην εμσηεξηθφ. Η εξγαζία βαζίδεηαη ζε ζηνηρεία πνπ 

ζπιιέρζεθαλ απφ κεγάιεο βηνκεραλίεο ηνπ θιάδνπ. 
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Διζαγφγή 

 
  Βηψλνπκε ην ηέινο κηαο επνρήο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Σεο επνρήο ηεο 

θπξηαξρίαο ησλ αγνξψλ ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ, ε νπνία ραξαθηεξίζηεθε απφ ραιαξή 

έσο αλχπαξθηε επνπηεία, ειάρηζηε θξαηηθή παξέκβαζε, αζηξνλνκηθέο ακνηβέο 

ζηειερψλ, απνζχλδεζε ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ αμηψλ απφ ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο, αλάιεςε ππεξβνιηθψλ θηλδχλσλ, πεξηνξηζκέλε δηαθάλεηα.  

ην ηέινο απηήο ηεο επνρήο, δειαδή ζηηο κέξεο καο, ν θφζκνο απηφο 

θαηέξξεπζε. Οη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, γηα 

φινπο ηνπο πνιίηεο. Ήδε παξαηεξνχληαη έληνλα ζεκάδηα επηβξάδπλζεο ησλ ξπζκψλ 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα.  

Οη ειπίδεο φισλ γηα ηε δηάζσζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλεπεηψλ ηεο θξίζεο θαζψο θαη γηα 

ηελ, φζν ην δπλαηφλ, ζπληνκφηεξε έμνδν απφ απηή, ελαπνηίζεληαη ζηα θξάηε θαη ηηο 

θπβεξλήζεηο. Απηφ ζεκαηνδνηεί ηελ επηζηξνθή ζην ξεαιηζκφ θαη ηελ θνηλή ινγηθή. 

(ηνπξλάξαο, 2011) 

 χκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα tovima (2011) ζρεηηθά κε ηελ Καηαπνιέκεζεο ηεο 

Φνξνδηαθπγήο, ε παξανηθνλνκία ζηελ Διιάδα είλαη κε δηαθνξά ε κεγαιχηεξε ζε 

ζχγθξηζε κε φιεο ηηο ρψξεο κέιε ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΟΟΑ θαη εθηηκάηαη κεηαμχ 25% θαη 

37% ηνπ ΑΔΠ. Απηφ ηζνδπλακεί κε εηήζηα απψιεηα θνξνινγηθψλ εζφδσλ ηεο ηάμεο 

ησλ 15 δηζ. Δπξψ, πνζφ πνπ αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 30% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

θνξνινγηθψλ εζφδσλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ην 2010.  

Η αλαηξνπή απηήο ηεο θαηάζηαζεο απαηηεί ζρεδηαζκφ πνπ πεξηιακβάλεη 

ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο, νξγαλσηηθέο αιιαγέο ζηε θνξνινγηθή δηνίθεζε θαη 

ζηνρεπκέλεο επηρεηξεζηαθέο δξάζεηο ζε ηνκείο φπνπ δηαπηζηψλεηαη εθηεηακέλε θαη 

πξνθιεηηθή Φνξνδηαθπγή. 

χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε (Deal online) ν ηδίξνο ησλ 

ηπρεξψλ παηγληδηψλ κέζα απφ ην δηαδίθηπν ππνινγίδεηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 

ηεο ΔΛΑ ζε 5 δηζ. επξψ θαη ε απψιεηα εζφδσλ γηα ην ειιεληθφ δεκφζην ζε 2 δηζ. 

επξψ. Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο γίλνληαη άζειά ηνπο ζπλεξγνί ζε απηή ηελ θνξνδηαθπγή 

αθνχ νη ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγέο ζην δηαδίθηπν γίλνληαη κε πηζησηηθέο θάξηεο. Ήδε 

εμεηάδεηαη απφ ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο λνκνζρέδην γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπλαιιαγψλ 

απφ ην δηαδίθηπν. 

ην δηαδίθηπν ιεηηνπξγνχλ ηζηνζειίδεο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηε δηελέξγεηα 

ηπρεξψλ παηγλίσλ ηα νπνία ζα έπξεπε λα δηελεξγνχληαη λφκηκα ζε ρψξνπο ησλ Καδίλν. 
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Οη εηαηξίεο απηέο εδξεχνπλ ζηελ αιινδαπή θαη δελ θαηαβάιινπλ θφξνπο πξνο ην 

Διιεληθφ Γεκφζην. Σα ρξήκαηα ησλ Διιήλσλ ρξεζηψλ - παηθηψλ κεηαθέξνληαη ζηελ 

αιινδαπή κέζσ Διιεληθψλ ηξαπεδψλ. 

Γηα ηελ απνθπγή φισλ ησλ παξαπάλσ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηεο Διιάδνο 

κεηά ηα κέζα ηνπ 2011 πξνρψξεζε ζηελ ξχζκηζε ηεο Αγνξάο Παηγλίσλ δεκηνπξγψληαο 

ηελ Δπηηξνπή Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ (Δ.Δ.Δ.Π.). Γεκηνπξγείηαη θαηάιιειν 

επνπηηθφ, ξπζκηζηηθφ θαη ειεγθηηθφ πιαίζην, ψζηε ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηα 

ηπρεξά θαη ζηα ςπραγσγηθά ηερληθά παηρλίδηα λα δηαηεξεζεί ζε ειεγρφκελν επίπεδν, λα 

πξνζηαηεπηνχλ νη θαηαλαισηέο, νη αλήιηθνη θαη άιιεο επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο 

απφ ηνλ εζηζκφ ζηα παηρλίδηα, λα δηαζθαιηζζεί φηη ηα ηπρεξά θαη ηα ςπραγσγηθά 

ηερληθά παηρλίδηα νξγαλψλνληαη θαη δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ην λφκν θαη δελ γίλνληαη 

αληηθείκελν παξάλνκεο εθκεηάιιεπζεο θαη αηζρξνθέξδεηαο θαη λα θαηεπζπλζεί ε 

ςπραγσγηθή θαη ζηνηρεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε λφκηκνπο παξφρνπο ψζηε λα 

εμαιεηθζεί ν παξάλνκνο ζηνηρεκαηηζκφο θαη ηα πνηληθά αδηθήκαηα πνπ ππνζάιπεη 

(απάηε, θνξνδηαθπγή, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θιπ.). 

Μέζα ζηα πιαίζηα απηά, πξνθεηκέλνπ νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηνλ ρψξν ησλ Καδίλν γεληθφηεξα θαη θαη‟ επέθηαζε θαη ην θξάηνο λα απμήζνπλ ηελ 

θεξδνθνξία ηνπο πηνζεηνχλ θαηλνχξγηεο κνξθέο παξνρήο ππεξεζηψλ. Οπζηαζηηθφ ξφιν 

βέβαηα ζε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα παίδεη θαη ε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη 

εηδηθφηεξα ηνπ internet. Σα παηρλίδηα πιένλ ηνπ Καδίλνπ ζα κπνξνχλ λα δηαηίζεληαη 

κέζσ ειεθηξνληθψλ θαλαιηψλ (π.ρ.Internet Gambling) θαη ε αλάπηπμε ησλ εξγαζηψλ 

ησλ ηξαπεδψλ πξφο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, επεξεάδεη ζεκαληηθά ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

ηνπο. 

Με ηελ παξνχζα εξγαζία έρνπκε ψο ζηφρν λα εληνπίζνπκε ηελ ππάξρνπζα 

θαηάζηαζε ζηελ Παγθφζκηα Αγνξά Παηγλίσλ, ηίο δηαθαηλφκελεο ηάζεηο θαη ηίο 

πξννπηηθέο εθαξκνγήο ηνπ e-gambling ζηελ Διιάδα. Η παξνχζα εξγαζία δηαθξίλεηαη 

ζε πέληε κέξε.  

ην πξψην κέξνο πξαγκαηνπνηείηαη βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε αλαθνξηθά κε 

ηελ παγθφζκηα αγνξά παηγλίσλ θαη ηηο δπλαηφηεηεο εμέιημήο ηεο νη νπνίεο δελ είλαη 

άιιεο απφ ην e-gambling. Βαζηθφο ζθνπφο ηεο ζεσξεηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ αλσηέξνπ 

ζέκαηνο είλαη ε ηζηνξηθή εμέιημε απηνχ θαζψο θαη νη δπλαηφηεηεο εμέιημεο θαη 

πξνζαξκνγήο ηεο Ννκνζεζίαο ζηελ παγθφζκηα αγνξά ψζηε ην online gambling λα γίλεη 

πξαγκαηηθφηεηα. Οπζηαζηηθφ ξφιν βέβαηα ζε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα παίδεη θαη ε 

ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη εηδηθφηεξα ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ (internet). 
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ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο, εμεηάδεηαη ε Διιεληθή αγνξά παηγλίσλ 

ζήκεξα θαη γίλεηαη αλαθνξά ζηα αδεηνδνηεκέλα Καδίλν πνπ ππάξρνπλ ζε απηήλ. 

ην ηξίην κέξνο ηεο εξγαζίαο, εμεηάδεηαη, ην ππάξρνλ Ννκνζεηηθφ πιαίζην ηεο 

Διιεληθήο αγνξάο, θαζψο θαη ε κεηαξξχζκηζε ηνπ πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε 

εθαξκνγή ηνπ e-gambling ζηελ Διιάδα. 

ην ηέηαξην κέξνο ηεο εξγαζίαο εμεηάδεηαη ε κεζνδνινγία ησλ θάζεσλ 

πινπνίεζεο, ψζηε ηα παίγληα πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα ζηα Καδίλν φπσο ηα γλσξίδνπκε λα 

ζπλδεζνχλ κε ην δηαδίθηπν, πξνθεηκέλνπ ηα Καδίλν λα απμήζνπλ ηα έζνδά ηνπο θαη 

ηαπηφρξνλα λα ηθαλνπνηήζνπλ θαη ηίο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπο. 

ην πέκπην κέξνο ηεο εξγαζίαο, κε ηελ βνήζεηα εξσηεκαηνινγίνπ, δηεμάγεηε 

έξεπλα αλαθνξηθά κε ην πφζν εθηθηή ζα είλαη ε κεηάβαζε γηα έλα offline Καδίλν λα 

κεηαβεί online θαη θαηά πφζν ζα επεξεαζηεί ε εθαξκνγή ηεο απφ ην ηζρχνλ 

Ννκνζεηηθφ πιαίζην ηεο Διιάδνο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ ελ ιφγσ έξεπλα είλαη Experts 

Executives ηνπ Gaming Industry International. 

 

Αναζκόπηζη ηης Βιβλιογραθίας 

 

Κεθάιαην I: Η Παγθόζκηα Αγνξά Παηγλίσλ – ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη 

δηαθαηλόκελεο ηάζεηο 

 

Δπί ρηιηεηίεο νη άλζξσπνη δνθηκάδνπλ ηελ ηχρε ηνπο είηε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

ηπρεξά παίγληα, είηε ζηνηρεκαηίδνληαο ζηελ έθβαζε δηαθφξσλ παηρληδηψλ ή γεγνλφησλ. 

ηηο κέξεο καο, ε δξαζηεξηφηεηα απηή ιακβάλεη ρψξα ζε θαδίλν, αίζνπζεο παηγλίσλ, 

δέθηεο ζηνηρεκάησλ θαη – νινέλα θαη πεξηζζφηεξν – ζηνλ δηαδηθηπαθφ ρψξν. 

Η αγνξά online gaming αληηπξνζσπεχεη έλα απφ ηα γξεγνξφηεξα αλαπηπζζφκελα 

ηκήκαηα ηεο βηνκεραλίαο ζηνηρεκάησλ. Η εηαηξία H2 (Gambling Capital), εγέηεο ζηελ 

παξνρή δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ αγνξάο (market intelligence) ηεο παγθφζκηαο 

βηνκεραλίαο ζηνηρεκάησλ, ηνπνζεηεί ην κέγεζνο ηεο δηεζλνχο αγνξάο online gaming 

πεξίπνπ ζηα 21 US$ δηο κε αλακελφκελε αχμεζε ζηα 30 US$ δηο θαηά ην έηνο 2012. 

Ωζηφζν, απηφ κπνξεί λα ζεσξεζεί ζηαγφλα ζηνλ σθεαλφ αλ ζθεθηνχκε πσο νξηζκέλεο 

απφ ηηο κεγαιχηεξεο δπλεηηθέο αγνξέο – φπσο ε Η.Π.Α, ε Κίλα, ε Ιαπσλία θαη ε Νφηηνο 

Κνξέα – εμαθνινπζνχλ λα απαγνξεχνπλ πνιιά είδε ζηνηρεκάησλ ζην Internet. Οη 

πξννπηηθέο ηεο αγνξάο είλαη δπλαηφλ λα απμεζνχλ ηα πξνζερή έηε. Παξφηη είλαη 

ηδηαίηεξα δχζθνιν λα πξνβιέςεη θαλείο ηηο πνιηηηθέο θαη λνκνζεηηθέο εμειίμεηο, πνιιέο 

αγνξέο ζηηο νπνίεο ζήκεξα απαγνξεχνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ online gaming, 
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ελδέρεηαη λα αιιάμνπλ ηε λνκνζεζία ηνπο πξνθεηκέλνπ λα λνκηκνπνηήζνπλ απηφ ην 

νπνίν ζήκεξα απνηειεί παξανηθνλνκία θαη λα απμήζνπλ ηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο 

γεγνλφο πνπ θαζίζηαηαη νινέλα θαη πην επηηαθηηθφ εμαηηίαο ηεο παξνχζαο νηθνλνκηθήο 

χθεζεο. 

Μία άιιε ζεκαληηθή επθαηξία κπνξεί λα πξνθχςεη ζηηο πεξηνρέο φπνπ ην online 

gaming είλαη πιένλ λφκηκν. Δηαηξίεο φπσο ε KPMG (Management Consultancy Firm) 

αξρίδνπλ ζηγά ζηγά λα βιέπνπλ κία αιιαγή ζηνπο θαλνληζκνχο online gaming ζηελ 

Δπξψπε, ην θξαηηθφ κνλνπψιην παξαρσξεί ηε ζέζε ηνπ ζε ηδησηηθέο ηζηνζειίδεο φπσο 

απηφ ζπκβαίλεη ζηε Γαιιία, ζηελ Ιηαιία θαη ηε Γαλία (KPMG, 2010). 

Άιιεο ζεκαληηθέο ηάζεηο απνηεινχλ: 

 

 Η βηνκεραληθή ζπλέλσζε: φπσο ζπκβαίλεη ζε πνιιέο αλαπηπζζφκελεο 

αγνξέο, ε KPMG επηζεκαίλεη αχμεζε ζηελ δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθά κε ην 

online gaming. 

 Δπέθηαζε business-to-business: θαζηεξσκέλα gaming sites ςάρλνπλ ηξφπν 

λα αδεηνδνηήζνπλ ην ινγηζκηθφ θαη ην εχξνο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο ψζηε λα 

πξνθχςνπλ λένη πφξνη εζφδσλ θαη λα απμήζνπλ ηελ παξνπζία ηνπο ζηελ 

αγνξά. 

 Δίζνδνο δηαρεηξηζηψλ land-based casino: κε ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ 

ηνπο, εηαηξίεο φπσο ε Αγγιηθή Rank έρνπλ ήδε κεηαβεί ζηνλ δηαδηθηπαθφ 

θφζκν ελψ ν γίγαληαο ησλ θαδίλν, ε εηαηξία Harrah θαζψο θαη ν εγέηεο ζε 

ηερλνινγίεο gaming, ε εηαηξία IGT, νδεχνπλ θαη απηέο πξνο ηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε. 

 Αλεξρφκελεο πιαηθφξκεο: ην gaming θηλείηαη ζηηο ίδηεο θηλεηέο θαη 

θνηλσληθέο πιαηθφξκεο νη νπνίεο απμάλνληαη ξαγδαία γηα ηα ζπλεζηζκέλα 

παίγληα. 
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Σπρεξά παηρλίδηα (Casino gaming) – Γεληθή επηζθφπεζε 

 

Σν Casino gaming σο βηνκεραλία, αλέθαζελ παξείρε ζηνπο πειάηεο ηνπ κία 

κνλαδηθή πεγή ςπραγσγίαο θαη ζπρλά απνηεινχζε ην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ 

θξαηηθψλ θαλνληζκψλ. Ωο εμαηξεηηθά πξναηξεηηθή θαηαλαισηηθή δαπάλε, δελ δχλαηαη 

λα απνθνπεί απφ ηηο αιιαγέο νη νπνίεο επέξρνληαη ζηελ νηθνλνκία. ήκεξα, φια απηά 

ηα δηαρξνληθά ραξαθηεξηζηηθά αληαλαθιψληαη ζε κία ζεηξά πξνθιήζεσλ θαη επθαηξηψλ 

πνπ αληηκεησπίδνπλ ηφζν νη θαζηεξσκέλνη παίθηεο ηεο βηνκεραλίαο φζν θαη απηνί πνπ 

επηζπκνχλ λα εηζρσξήζνπλ ζηελ αγνξά (Price Waterhouse Coopers, 2010).  

 

Μία ζηαζεξή αιιά αλνκνηνγελήο αλάθακςε 

 

Μία απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο είλαη ε ζπλερήο παγθφζκηα νηθνλνκηθή 

αβεβαηφηεηα. Η ζχγρξνλε εκπεηξία επηβεβαηψλεη πσο ε βηνκεραλία ηνπ casino gaming 

δελ παξακέλεη απξφζβιεηε απφ ηελ νηθνλνκηθή χθεζε. Δλψ κία πηψζε ηεο ηάμεο ηνπ 

2,8% ζηηο ζπλνιηθέο παγθφζκηεο δαπάλεο ζην casino gaming ην 2009 θαίλεηαη λα είλαη, 

κε κία πξψηε καηηά, κία αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε, ε παγθφζκηα εηθφλα θξχβεη 

κία πηψζε ηεο ηάμεο ηνπ 12,2% ην 2009 ζηηο ρψξεο ηεο ΔΜΔΑ (Europe, Middle East, 

Africa) θαη 3,4% ζηηο ΗΠΑ. Δπηπιένλ, νη δαπάλεο ζηηο ΗΠΑ θαη ηηο ρψξεο ηεο ΔΜΔΑ 

κεηψζεθαλ γηα ηξία ζπλερφκελα έηε έσο ην 2010 θαη ζεκείσζαλ κέηξηα αλνδηθή ηάζε 

ην 2011. 

Αληηζέησο, ε Αζία, ε νπνία μεπέξαζε ηηο ρψξεο ηεο ΔΜΔΑ ην 2008 σο ε 

δεχηεξε κεγαιχηεξε πεξηνρή εηζνδεκάησλ γηα ην casino gaming, δελ θαηάθεξε λα 

πάξεη αλάζα, ζεκεηψλνληαο κία κέηξηα επηβξάδπλζε ηεο αχμεζεο δαπαλψλ ζην 7,4% ην 

2009, αλαθηψληαο δηςήθην ξπζκφ αχμεζεο ζρεδφλ ζην 50% ην 2010. Η θαηά πνιχ 

κηθξφηεξε αγνξά ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο επίζεο παξέκεηλε ζε ζεηηθφ έδαθνο απφ 

πιεπξάο αχμεζεο. Μία παξφκνηα αδξή αληίζεζε ζηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ζα είλαη 

εκθαλήο θαηά ηε θάζε αλάθακςεο ε νπνία έρεη ήδε αξρίζεη. Παγθνζκίσο, νη δαπάλεο 

ζεκεηψλνπλ ζηαζεξή αλάθακςε, κε ζχλζεηε εηήζηα αχμεζε 9,3% έσο ην 2014. Η Αζία 

αλακέλεηαη λα αλαπηπρζεί κε ζχλζεην εηήζην ξπζκφ αλάπηπμεο (Compound Annual 

Growth Rate - CAGR) 23,6%, ππεξβαίλνληαο θαηά πνιχ ηηο ΗΠΑ, ηηο ρψξεο ηεο ΔΜΔΑ 

θαη ηνλ Καλαδά (Markets Reports,2011). 

Ωο απνηέιεζκα, ε αγνξά casino gaming ηεο Αζίαο – ε νπνία ήηαλ κφιηο πάλσ 

απφ ην έλα ηξίην, ή ην 34,3% ηνπ κεγέζνπο ηεο αγνξάο ησλ ΗΠΑ ην 2008 – ζα 

ηζνδπλακεί κε ην 92% ησλ δαπαλψλ ησλ ΗΠΑ ην 2014. Η Λαηηληθή Ακεξηθή ζα 

επηηχρεη επίζεο δηςήθην CAGR (Compound Annual Growth Rate) ηα επφκελα πέληε 
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ρξφληα, ζην 12,8%. Δθηηκψληαο ηηο πξνβιέςεηο αλάπηπμεο αλά ηνλ θφζκν, είλαη 

ζεκαληηθφ λα ιάβνπκε ππφςε ηελ πηζαλφηεηα ε εθνδηαζηηθή αιπζίδα λα έρεη ηελ ηάζε 

λα ππεξηζρχζεη ησλ θπθιηθψλ απνηειεζκάησλ. Πξφζθαηα παξαδείγκαηα γηα ηα 

παξαπάλσ απνηεινχλ ην απνηέιεζκα πνπ επέθεξε ν πεξηνξηζκφο έθδνζεο visa ζην 

Μαθάν θαη ην άλνηγκα κεγάισλ ζπγθξνηεκάησλ θαδίλν ζηελ ηγθαπνχξε. 

Έλαο αθφκε παξάγνληαο ν νπνίνο δεκηνπξγεί αλεζπρία ζηελ Δπξψπε είλαη ε 

απαγφξεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο. Η εθαξκνγή ηεο ζε πνιιέο ρψξεο θαηά ηα έηε 2007-

2008, είρε, αλακθίβνια, έλα επηπξφζζεην αξλεηηθφ αληίθηππν εθηφο ησλ επηπηψζεσλ 

ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο (Price Waterhouse Coopers, 2010). 

Άλνηγκα λέσλ αγνξψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ 

 

χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο Price Waterhouse Coopers νη σο άλσ ζθέςεηο, 

εθηφο ηεο πεξίπησζεο ηεο Αζίαο, αληαλαθινχλ ηξεηο βαζηθνχο παξάγνληεο. 

Αλαπφθεπθηα, ν πξψηνο είλαη ν ξφινο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζην λα πξνσζεί ηα 

δηαζέζηκα εηζνδήκαηα θαη ηελ εκθάληζε κίαο αθκάδνπζαο κεζαίαο ηάμεο. Ο δεχηεξνο 

είλαη ε βαζεηά πξνζθφιιεζε ηνπ casino gaming θαη άιισλ εηδψλ ζηνηρεκάησλ ζε 

πνιιέο θνηλσλίεο ζηελ πεξηνρή. Ο ηξίηνο παξάγνληαο είλαη ε αλεξρφκελε επθαηξία 

ζπκκεηνρήο ζην casino gaming, θαζψο λέα θέληξα ηδξχνληαη θαη λέεο εγθαηαζηάζεηο 

αλνίγνπλ ζηα ππάξρνληα θέληξα, αθνινπζψληαο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κία 

θαζπζηέξεζε ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο. Απφ ηα πξψηα παξαδείγκαηα λέσλ 

πεξηνρψλ πνπ δηεηζδχνπλ ζηελ αγνξά είλαη ε ηγθαπνχξε, ηα ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ηεο 

νπνίαο αλακέλνληαη λα μεπεξάζνπλ ηα $ 8 δηζ. έσο ην 2014. 

ην κεηαμχ, ζην Μαθάν, ην νπνίν πθίζηαηαη σο θέληξν gaming εδψ θαη πνιιά 

έηε, νη εξγαζίεο επέθηαζεο ζην Sands China LTD έσο ην ζπγθξφηεκα Venetian Macau 

θαη ην ζπγθξφηεκα Galaxy Macau έρνπλ μαλαξρίζεη, κε ηελ νινθιήξσζε θαη ησλ δχν 

ζπγθξνηεκάησλ λα έρεη πξνγξακκαηηζηεί γηα ην 2011. Καη ζηηο Φηιηππίλεο, ράξε ζηελ 

νινθιήξσζε ηνπ αμίαο 15$ δηζ. πγθξνηήκαηνο ηνπ Manila Bay ην 2013, αλακέλεηαη νη 

δαπάλεο ην 2010-2014 λα επηθέξνπλ έλα εληππσζηαθφ CAGR ηεο ηάμεο ησλ 17,6. Ο 

κεγάινο αληίθηππνο ησλ λέσλ επθαηξηψλ casino gaming ζηηο δαπάλεο είλαη ην ίδην 

πξνθαλήο ζηηο αγνξέο εθηφο Αζηαηηθήο πεξηνρήο. ηελ Ιζπαλία, ε νινθιήξσζε ηνπ 

Gran Scala πνπ αλακέλεηαη ην 2013, ζα επεθηείλεη δξακαηηθά ηελ αγνξά. 

ηνλ Καλαδά, ην λέν Paragon Gaming Casino πνπ αλακέλεηαη λα αλνίμεη ην 

2013 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ βειηησκέλε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζα σζήζεη ηελ αγνξά 

ηνπ casino gaming ζηελ επίηεπμε δηπιάζηνπ αξηζκνχ αλάπηπμεο θαηά ην έηνο απηφ. 



 7 

Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, ην άλνηγκα λέσλ θαδίλν ζηελ Υηιή ην 2011 ζα εληζρχζεη ηελ 

αγνξά θαηά 39,7% ζε έλα κφλν έηνο.  

Απμαλφκελε πνιππινθφηεηα γηα ηνπο θνξείο ιεηηνπξγίαο θαη ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο. 

 

ε νιφθιεξε ηε βηνκεραλία ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ θαδίλν, είλαη ζαθέο φηη ηε 

δαπάλε θηλεηνπνηνχλ νη θαιχηεξεο επθαηξίεο. Ωζηφζν, φκσο, πνηνο κπνξεί λα 

δηεθδηθήζεη ην κεγαιχηεξν κεξίδην θαη κε πνηνλ ηξφπν. 

Η επέθηαζε ζε νξηζκέλα ηκήκαηα ηεο αγνξάο ηπρεξψλ παηρληδηψλ κπνξεί λα 

εληζρχζεη ηηο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο γηα ηνπο άιινπο. ηηο ΗΠΑ, γηα παξάδεηγκα, ηα 

πεξηθεξεηαθά θαδίλν έρνπλ απνδπζεί ζε έλα αδπζψπεην αγψλα δαπαλψλ επελδχζεσλ 

ζην Αηιάληηθ ίηπ, φπνπ ηα έζνδα ην 2014 ζα εμαθνινπζήζνπλ λα παξακέλνπλ θάησ 

απφ ηα επίπεδα ηνπ 2009. ε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, ε κεηαηνπηδφκελε δήηεζε θαη νη 

απμαλφκελεο πξνζδνθίεο ησλ θαηαλαισηψλ αλαγθάδνπλ ηηο εηαηξείεο ηπρεξψλ 

παηρληδηψλ λα βξνπλ λένπο ηξφπνπο γηα λα δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ηνλ αληαγσληζκφ. 

Απηφ θηλεηνπνηεί ηελ θαηλνηνκία, θαη έηζη έρνπκε ζπλερψο κεγαιχηεξεο θαη 

αθαηακάρεηεο πξνζθνξέο.  

Σν CityCenter ηεο MGM Resorts International ζην Λαο Βέγθαο είλαη ην 

κεγαιχηεξν θαηαζθεπαζηηθφ έξγν κε ηδησηηθή ρξεκαηνδφηεζε ζηελ ηζηνξία ησλ 

Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη νη πξνζθνξέο δηαδηθηπαθψλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ (online 

gaming) απμάλνληαη κε γνξγφ ξπζκφ, κε ηελ ίδηα ηαρχηεηα, αλ φρη θαη κεγαιχηεξε, απφ 

ηελ ηαρχηεηα ζέζπηζεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ. Οη ηδηνθηήηεο 

θαη νη θνξείο εθκεηάιιεπζεο εηαηξεηψλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ, γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 

πξνθιήζεηο ηεο αγνξάο, ελψ ζα αζρνινχληαη κε ηε δηαηήξεζε θαη ηελ αχμεζε ηνπ 

εκεξήζηνπ φγθνπ εξγαζηψλ ηνπο, πξέπεη επίζεο λα ελεξγνχλ θαη λα είλαη ζε ακθίδξνκε 

επηθνηλσλία κε πνιινχο νξγαληζκνχο ηφζν ηνπ δεκφζηνπ φζν θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, 

απφ ηηο ηξάπεδεο επελδχζεσλ, ηνπο αλαιπηέο, θαη ηα εκπνξηθά πηζησηηθά ηδξχκαηα, έσο 

ηνπο ξπζκηζηηθνχο θνξείο θαη ηηο ππεξεζίεο αδεηνδφηεζεο νη νπνίεο ξπζκίδνπλ θαη 

ειέγρνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο.  

χλζεηα δεηήκαηα φκσο αληηκεησπίδνπλ θαη νη ξπζκηζηηθέο αξρέο, φπσο, γηα 

παξάδεηγκα, κε πνηνλ ηξφπν ζα ειέγρνληαη θαη ζα πξνζηαηεχνληαη νη επηρεηξήζεηο νη 

νπνίεο εμαζθαιίδνπλ θνξνινγηθά έζνδα απφ ηα ηπρεξά παηρλίδηα, ελψ ζα δηαζθαιίδεηαη 

επίζεο ε αθεξαηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ θαη ε θήκε φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ κεξψλ. ηνλ αλαδπφκελν ρψξν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ online gaming, ε 

ξπζκηζηηθή πνιππινθφηεηα θαη νη επαηζζεζίεο είλαη αθφκε κεγαιχηεξεο. Καηά ηελ 

άπνςή καο, ε επηθξαηνχζα πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά ην ελδνρψξην ή ην ελδνθξαηηθφ 
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ξπζκηζηηθφ πιαίζην θαη ε αδεηνδφηεζε ηνπ online gaming ζα απνδπλακψλεηαη ζηαζεξά 

ηα επφκελα πέληε έηε, ππφ ην βάξνο ηεο απμαλφκελεο δήηεζεο γηα δηαζπλνξηαθά ηπρεξά 

παηρλίδηα θαη ξεπζηφηεηα γηα είδε ηπρεξψλ παηρληδηψλ φπσο ην πφθεξ.  

ηελ Δπξψπε είλαη πηζαλφλ λα δνχκε λα ζπλερίδεηαη ην θαζεζηψο ηεο εζληθήο 

ελδνρψξηαο ξχζκηζεο, αιιά κε ηελ νκαδνπνίεζε (pooling) ηνπ πφθεξ. Παξά ην γεγνλφο 

φηη είλαη ελδερφκελν λα ζπκθσλεζεί ξπζκηζηηθφ πιαίζην ζε παλεπξσπατθφ επίπεδν, 

απηφ είλαη απίζαλν λα ζπκβεί εληφο ηεο πξνζερνχο πεληαεηίαο.  

ε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο δελ ππάξρεη νδεγία ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο 

ηπρεξψλ παηρληδηψλ. Καηά ζπλέπεηα, νη εζληθέο θπβεξλήζεηο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

επηβάινπλ ηνλ έιεγρν ζηελ εγρψξηα αγνξά ηπρεξψλ παηρληδηψλ κέζσ πνιηηηθψλ νη 

νπνίεο ζα πεξηιακβάλνπλ ηελ ειεγρφκελε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

επηβνιή απζηεξψλ θπξψζεσλ. Ωζηφζν, ν έιεγρνο ησλ δηαζπλνξηαθψλ θνξέσλ 

ιεηηνπξγίαο ηπρεξψλ παηρληδηψλ απφ ηηο εζληθέο θπβεξλήζεηο έρεη εγείξεη, θαη ζπλερίδεη 

λα εγείξεη, ζεκειηψδε δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ζεκηηή αληαγσληζηηθή πξαθηηθή βάζεη 

ηεο πλζήθεο ΔΚ (Gambling Compliance, 2009). 

Κεθάιαην IΙ: Γηαδηθηπαθά ηπρεξά παηρλίδηα (Online Gaming) 

 

Η ηζηνξία ησλ δηαδηθηπαθψλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ 

 
Σα δηαδηθηπαθά ηπρεξά παηρλίδηα (Internet gambling) θαηέζηεζαλ δπλαηά γηα 

πξψηε θνξά ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90 θαζψο ην κέζν σξίκαδε, ε ηερλνινγία 

εμειηζζφηαλ ζηνπο ηνκείο ησλ ειεθηξνληθψλ γξαθηθψλ θαη ηεο επεμεξγαζίαο 

ζπλαιιαγψλ, θαη νη επηρεηξεκαηίεο άξρηζαλ λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

Γηαδηθηχνπ γηα ηε δηελέξγεηα ηπρεξψλ παηρληδηψλ. Γχν θαίξηαο ζεκαζίαο θαηλνηνκίεο 

θαηέζηεζαλ δπλαηή ηελ ηαρεία αλάπηπμε ηνπ δηαδηθηπαθνχ ζηνηρεκαηηζκνχ.  

Πξψηνλ ήηαλ ε αλάπηπμε ηνπ πξψηνπ πιήξσο ιεηηνπξγηθνχ ινγηζκηθνχ γηα 

Internet gambling ην 1994 απφ ηελ Microgaming, εηαηξεία ινγηζκηθνχ ε νπνία ηψξα 

έρεη άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη έρεη ηελ έδξα ηεο ζηε Νήζν ηνπ Μαλ.  

Γεχηεξνλ ήηαλ ε αλάπηπμε ησλ πξσηνθφιισλ θξππηνγξαθεκέλεο επηθνηλσλίαο 

ην 1995 απφ ηελ Cryptologic, ηα νπνία παξείραλ αζθαιείο δηαδηθηπαθέο ρξεκαηηθέο 

ζπλαιιαγέο.  

Η Starnet Communications, κε έδξα ηνλ Canada, άξρηζε επίζεο λα παξέρεη 

ινγηζκηθφ γηα δηαδηθηπαθά ηπρεξά παηρλίδηα ην 1994, φπσο έθαλε θαη ε εδξεχνπζα ζηε 

νπεδία εηαηξεία αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ Boss Media, ε νπνία εμαγνξάζηεθε ην 2008 

απφ ηελ GTech, ε νπνία ηψξα είλαη ηκήκα ηνπ Οκίινπ Lottomatica. 
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Σν 1994 ε θπβέξλεζε ηνπ θξάηνπο ηεο Αληίγθνπα θαη Μπαξκπνχληα ζηελ Καξαβατθή 

ελέθξηλε ηνλ Νφκν πεξί δψλεο ειεχζεξνπ εκπνξίνπ & επεμεξγαζίαο (Free Trade & 

Processing Zone Act), ν νπνίνο δεκηνχξγεζε λνκηθή δηθαηνδνζία θαη επέηξεπε ηελ 

ρνξήγεζε αδεηψλ ιεηηνπξγίαο δηαδηθηπαθψλ θαδίλν, αλ θαη ρσξίο νηαδήπνηε νπζηαζηηθή 

ξχζκηζε θαη εθαξκνγή ηνπ λφκνπ. Σα πξψηα επίζεκα δηαδηθηπαθά θαδίλν άξρηζαλ λα 

ιεηηνπξγνχλ γηα ςπραγσγία ην 1995 θαη αξθεηά αζιεηηθά πεξηνδηθά, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Interops, Sports Book, θαη Ladbrokes, δεκηνχξγεζαλ 

ηζηφηνπνπο εκθαλίδνληαο ηα ζηνηρήκαηα θαη παξέρνληαο δσξεάλ αξηζκνχο ηειεθψλνπ 

γηα ηελ θαηάζεζε ζηνηρεκάησλ. Η πξψηε πεξίπησζε φπνπ παίρηεθαλ ρξήκαηα ζην 

Γηαδίθηπν απφ ην επξχ θνηλφ θαίλεηαη φηη είλαη ε δηαδηθηπαθή αγνξά ιαρείσλ ηεο 

International Lottery γηα ρεηξνθίλεηε θιήξσζε ε νπνία έιαβε ρψξα ζηηο 7 Οθησβξίνπ 

1995, ζην Ληρηελζηάηλ. 

Σνλ ηίηιν ηνπ πξψηνπ δηαδηθηπαθνχ θαδίλν δηεθδηθνχλ ηφζν ην Gaming Club 

φζν θαη ην Inter casino. Οκσο ην πξψην ζε φγθν ρξεκαηηθψλ ζηνηρεκάησλ ζε παηρλίδηα 

θαδίλν απνλεκήζεθε ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 1996 ζην Inter casino, ην νπνίν έρεη ηελ έδξα 

ηνπ ζηελ Αληίγθνπα θαη άλνημε κε αξρηθή πξνζθνξά 18 δηαδηθηπαθψλ ηπρεξψλ 

παηρληδηψλ θαη πξφζβαζε ζηελ National Indian Lottery. (Wikipedia, 2011). Σν Inter 

casino ειεγρφηαλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ Crypto logic, ηεο νπνίαο ε αξρηθή επηηπρία 

βαζίζηεθε ζηελ εθκεηάιιεπζή ηεο ακεξηθαληθήο αγνξάο κέζσ ηνπ Inter casino. 

Αθνινχζεζε πεξίνδνο ηαρείαο επέθηαζεο θαζψο ν θαηάινγνο ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ 

θαη ε δηεπαθή ησλ ρξεζηψλ βειηηψλνληαλ ζηαζεξά. Σν 1996-97, άιια λεζηά ηεο 

Καξαβατθήο (Οιιαλδηθέο Αληίιιεο, Σνχξθο & Κατθνο, Γνκεληθαλή Γεκνθξαηία, 

Γξελάδα, η. Κηηο & Νέβηο) θαη αξθεηέο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Ακεξηθήο (Μπειίδε, 

Κφζηα Ρίθα, Παλακάο) άξρηζαλ λα θηινμελνχλ δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο γηα ζηνηρήκαηα.  

Η Starnet Systems άξρηζε λα ρνξεγεί άδεηεο γηα εηαηξείεο εθκεηάιιεπζεο θαδίλν 

καδί κε ηα πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε παθέηα ινγηζκηθνχ ζε αληαπφδνζε 

γηα πνζνζηφ επί ησλ θεξδψλ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείην γηα λα ρξεκαηνδνηεί ηνλ δηθφ ηεο 

ζηνηρεκαηηθφ ηζηφηνπν ζηνηρεκάησλ, ηνλ WorldGaming.net.  

Η Microgaming γξήγνξα ιαλζάξηζε ην πξψην πξννδεπηηθφ δηαδηθηπαθφ 

παηγληνκεράλεκα, ην Cash Splash. Ο πξψηνο ηζηφηνπνο δηαδηθηπαθνχ κπίλγθν ν νπνίνο 

πξνζέθεξε δηαδηθηπαθά δψξα ζε κεηξεηά ηδξχζεθε ην 1998. Η πξψηε δηαδηθηπαθή 

αίζνπζα πφθεξ άξρηζε λα ιεηηνπξγεί δηαδηθηπαθά ην ίδην έηνο ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε www.planetpoker.com.  

Η Eurobet ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην άξρηζε λα πξνζθέξεη δηαδηθηπαθά 

ζηνηρήκαηα θαη αζιεηηθά ζηνηρήκαηα θαη ηππνδξνκίεο ην 1996.  

http://www.planetpoker.com/
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Η Centrebet, κε έδξα ηε Βφξεηα Πεξηνρή ηεο Απζηξαιίαο άξρηζε λα πξνζθέξεη 

δηαδηθηπαθά αζιεηηθά ζηνηρήκαηα ην 1996 θαη ηξία αθφκε γξαθεία αζιεηηθψλ 

ζηνηρεκάησλ ήηαλ ζε ιεηηνπξγία έσο ηα ηέιε ηνπ 1997. 

Η National Lottery of Finland έιαβε άδεηα ιεηηνπξγίαο δηαδηθηπαθψλ 

πξαθηνξείσλ ζηνηρεκάησλ ην 1996 θαη ην Coeur d‟Alene Tribe ζην Ατληάρν άξρηζε λα 

ιεηηνπξγεί δηαδηθηπαθφ πξαθηνξείν ζηνηρεκάησλ ην 1997.  

Ο Καλαδάο έγηλε ζεκαληηθφο ηφπνο δεκηνπξγίαο παηρληδηψλ γηα ην Internet 

gambling φηαλ ζηηο 10 Ινπλίνπ 1996, δεκηνπξγήζεθε ε επνπηηθή αξρή, ε Kahnawake 

Gaming Commission κε αξκνδηφηεηα λα ρνξεγεί άδεηεο θαη λα ξπζκίδεη ηε ιεηηνπξγία 

δηαδηθηπαθψλ θαδίλν θαη γηα ηελ εθαξκνγή πξνηχπσλ δενληνινγίαο ηπρεξψλ 

παηρληδηψλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1997, ην Internet gambling γλψξηζε εθξεθηηθή αλάπηπμε, 

απμάλνληαο απφ έλαλ εθηηκψκελν αξηζκφ 15 ηζηφηνπσλ ζηα ηέιε ηνπ 1996 ζε 

πεξηζζφηεξνπο απφ 200 ηζηφηνπνπο έσο ηα ηέιε ηνπ 1997. ηα ηέιε ηνπ 1998, 

ππάξρνπλ πεξίπνπ 700 δηαδηθηπαθά θαδίλν ζε ιεηηνπξγία, δηεθπεξαηψλνληαο 

ζηνηρήκαηα κε πξαγκαηηθά ρξήκαηα (ζε αληίζεζε κε ηνπο παίθηεο νη νπνίνη παίδνπλ γηα 

ςπραγσγία) ζε αξθεηά λνκίζκαηα θαη παξάγνληαο εηήζηα έζνδα ηα νπνία εθηηκψληαη 

κεηαμχ $835 εθαηνκκπξίσλ έσο $1 δηζεθαηνκκχξην, κε ηνπο Ακεξηθαλνχο παίθηεο λα 

ζπκβάινπλ γηα ηα δχν ηξίηα ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ. Έσο ηα ηέιε ηεο ρηιηεηεξίδαο, ν 

αξηζκφο είρε απμεζεί ζε κέγεζνο πνπ εθηηκάηαη ζηα $2,2 δηζεθαηνκκχξηα. ηε δεθαεηία 

ε νπνία παξήιζε απφ ηφηε πνπ απηφ θαηέζηε δπλαηφ, ε βηνκεραλία γλψξηζε κηα ηέηνηα 

ξαγδαία αλάπηπμε ψζηε ζήκεξα λα ππάξρνπλ παγθνζκίσο δηαδηθηπαθνί ινγαξηαζκνί νη 

νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα παίδνληαη παηρλίδηα κε ρξήκαηα ησλ νπνίσλ ν αξηζκφο 

εθηηκάηαη ζε 42,8 εθαηνκκχξηα, θαη ζηηο 30 Ινπλίνπ 2010, ήηαλ ζε ιεηηνπξγία πεξίπνπ 

2.679 ηζηφηνπνη δηαδηθηπαθψλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ (Markets Report, 2011). 

Δλψ ηα ζηνηρεία εζφδσλ πνηθίινπλ, ζπληεξεηηθέο εθηηκήζεηο ππνινγίδνπλ φηη ν 

θιάδνο είρε αχμεζε απφ ιηγφηεξν απφ $1 δηζεθαηνκκχξην εζφδσλ ην 1997 ζηα $10,9 

δηζεθαηνκκχξηα ην 2006, ην έηνο θαηά ην νπνίν ε UIGEA (Unlawful Internet Gambling 

Enforcement Act) εγθξίζεθε ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, γεγνλφο ην νπνίν αλάγθαζε ηελ 

έμνδν πνιιψλ απφ ηηο κεγαιχηεξεο δηαδηθηπαθέο εηαηξείεο απφ ηελ ακεξηθαληθή αγνξά. 

ε απηφ ην ζεκείν, σζηφζν, ν δξφκνο είρε αλνίμεη γηα ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

ζεκεξηλέο θπξίαξρεο εηαηξείεο δηαδηθηπαθψλ παηρληδηψλ νη νπνίεο ζηελ πιάηε ηεο 

ακεξηθαληθήο αγνξάο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα πεηχρνπλ επίπεδα θιίκαθαο, ηερλνγλσζία 

θαη νηθνλνκηθή επηηπρία ε νπνία ηνχο έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθεξζνχλ ζε λέεο 

αγνξέο κε ζρεηηθή επθνιία θαη λα δηαηεξήζνπλ ηα επηρεηξεζηαθά κνληέια ηνπο. 
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Σν Γηαδίθηπν έρεη πξαγκαηηθά θέξεη ηελ επαλάζηαζε ζηνλ ρψξν ησλ ηπρεξψλ 

παηρληδηψλ, επηηξέπνληαο ζηνπο παίθηεο λα θαηαζέηνπλ ακέζσο ηα ζηνηρήκαηά ηνπο ζε 

κηα απίζηεπηε πνηθηιία ηπρεξψλ παηρληδηψλ αλά πάζα ζηηγκή ηεο εκέξαο απφ ηελ άλεζε 

ηνπ ζπηηηνχ ηνπο (Spectrum Gaming Group, 2010). 

Οη πειάηεο ςπραγσγίαο θαη ηπρεξψλ παηρληδηψλ θηλνχληαη δηαδηθηπαθά 

 

Σα δηαδηθηπαθά ηπρεξά παηρλίδηα παγθνζκίσο πξνβιέπεηαη λα απμεζνχλ κε 

ξπζκφ 38% απφ ην 2010 έσο ην 2012, ελψ ε ζπλνιηθή αλάπηπμε ησλ ηπρεξψλ 

παηρληδηψλ πξνβιέπεηαη λα είλαη 15%, ή κηθξφηεξε απφ ην ήκηζπ ησλ δηαδηθηπαθψλ 

ηπρεξψλ παηρληδηψλ. Δπίζεο, ην 75% ησλ Ακεξηθαλψλ ελειίθσλ ρξεζηκνπνηνχλ ην 

Γηαδίθηπν, ην 60% ησλ Ακεξηθαλψλ ελειίθσλ ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηνπ ηχπνπ 

επξπδσληθή πξφζβαζε θαη άλσ ηνπ 55% ησλ Ακεξηθαλψλ είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην 

Γηαδίθηπν κέζσ αζχξκαηεο ζπζθεπήο. Δπηπιένλ, ην 42% ησλ Ακεξηθαλψλ 

ζπκκεηέρνπλ ζε επθαηξηαθά ηπρεξά δηαδηθηπαθά παηρλίδηα κέζσ θηλεηήο ηειεθσλίαο 

(Geiger Johns Associates, 2010). 

Δπηπιένλ, παξά ηε ζέζπηζε λνκνζεζίαο ην 2006 (UIGEA) κε ηελ νπνία 

επηρεηξείηαη λα ηεζεί ηέινο ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο γηα ηα θεξφκελα σο παξάλνκα 

δηαδηθηπαθά ηπρεξά παηρλίδηα ζηηο ΗΠΑ φηαλ ν ηδίξνο ησλ δηαδηθηπαθψλ ηπρεξψλ 

παηρληδηψλ αλέξρνληαλ ζρεδφλ ζε $6 δηζεθαηνκκχξηα εηεζίσο, γηα ην έηνο 2010, νη 

ΗΠΑ ζα είλαη εθ λένπ θνληά ζην πνζφ ησλ 6 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Με άιια 

ιφγηα, ν UIGEA δελ ζηακάηεζε ηα δηαδηθηπαθά ηπρεξά παηρλίδηα ζηηο ΗΠΑ αιιά 

επηβξάδπλε ηελ αλάπηπμή ηνπο.  

Δπηπιένλ, ην λφκηκν δηαδηθηπαθφ παίμηκν ηπρεξψλ παηρληδηψλ απμάλεηαη ηαρέσο 

ζε Δπξψπε θαη Αζία. Απηνί νη ππεξάθηηνη πάξνρνη ζα εγθαζηζηνχζαλ ηηο επηρεηξήζεηο 

ηνπο ζηηο ΗΠΑ αλ ην παίμηκν δηαδηθηπαθψλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ επηηξεπφηαλ (Geiger 

Johns Associates, 2010). 

Σα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη νη ζπλαιιαγέο πειαηψλ θηλνχληαη δηαδηθηπαθά 

  

Σν 56% ησλ παηθηψλ ηνπ παξαδνζηαθνχ θαδίλν είλαη ειηθίαο 45 εηψλ ή 

κεγαιχηεξνη, ελψ ιηγφηεξν απφ 5% είλαη κεηαμχ ησλ ειηθηψλ 21 θαη 45 εηψλ (Geiger 

Johns Associates, 2010). 

 Οη Ακεξηθαλνί ελήιηθεο πξαγκαηνπνηνχλ άλσ ησλ 30 εθαηνκκπξίσλ εηήζησλ 

επηζθέςεσλ ζε θαδίλν. Ο αξηζκφο δηαδξάζεσλ γηα ην παίμηκν ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζην 

δηαδίθηπν αλέξρεηαη ζε δηζεθαηνκκχξηα.  
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ηελ Δπξψπε φπνπ νη δηάθνξνη ηχπνη παημίκαηνο δηαδηθηπαθψλ ηπρεξψλ 

παηρληδηψλ είλαη λφκηκνη ζε αξθεηέο δηθαηνδνζίεο, ην online gambling έρεη αλαπηπρζεί 

ζε δπλακηθή θαη ζεκαληηθή επηρείξεζε. Η Δπξψπε παξάγεη πεξίπνπ ην 45% ησλ 

παγθφζκησλ εζφδσλ απφ ην παίμηκν ηπρεξψλ παηρληδηψλ. Η Αζία πεξίπνπ ην 25% θαη νη 

ΗΠΑ πεξίπνπ ην 25%.  

Παγθνζκίσο, πεξηιακβάλνληαο φινπο ηνπο ηχπνπο παημίκαηνο ηπρεξψλ 

παηρληδηψλ, ε θαηάζηαζε εκθαλίδεηαη σο εμήο: 

 

 

 
 

 

 

Πεγή: H2 Gambling Capital  

Γηάγξακκα i: Σα έζνδα απφ ην δηαδηθηπαθφ παίμηκν ηπρεξψλ παηρληδηψλ παγθνζκίσο 

πξνβιέπεηαη λα απμεζνχλ θαηά πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 38% απφ ην 2009 έσο ην 

2012. 

 

Έλα άιιν κέξνο ηνπ αληαγσληζηηθνχ ηνπίνπ ζρεηηθφ κε ηα δηαδηθηπαθά 

παηρλίδηα είλαη ν ςπραγσγηθφο ηχπνο παηρληδηψλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ 

Internet gaming. Ο ιφγνο πνπ εμεηάδεηαη ην παίμηκν δηαδηθηπαθψλ παηρληδηψλ «γηα 

ςπραγσγία» είλαη απιφο. 

Πξψηνλ, φπσο ν θαζέλαο αληηιακβάλεηαη, ε ηερλνινγία, εηδηθά ε δηαδηθηπαθή 

ηερλνινγία, έρεη ζπλερψο απμαλφκελε επίδξαζε ζε φινπο ηνπο ηχπνπο εκπνξίνπ, θαη ν 

ηνκέαο ηεο ςπραγσγίαο δελ απνηειεί εμαίξεζε. Σα ηπρεξά παηρλίδηα είλαη κέξνο ηνπ 

ηνκέα ηεο ςπραγσγίαο. 
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Γεχηεξνλ, κε ηηο απμαλφκελεο αληαγσληζηηθέο απεηιέο γηα ηα θαδίλν απφ ηα 

εκπνξηθά ηπρεξά παηρλίδηα θαη ηα ζπζηήκαηα ιαρεηνθφξσλ αγνξψλ, νη επθαηξίεο γηα 

αλάπηπμε ζε άιινπο ηνκείο παηρληδηψλ γηα ςπραγσγία δελ κπνξεί λα παξαγλσξηζηεί. Οη 

άλζξσπνη νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ην γλσξίδνπλ, ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηνπο παίθηεο ησλ παξαδνζηαθψλ θαδίλν δείρλνπλ 

αλεζπρεηηθή εμέιημε ηνπ κέζνπ φξνπ ειηθίαο απηψλ ησλ παηθηψλ, κε ηε κέζε ειηθία 

ησλ πειαηψλ λα είλαη ηα 45 έηε. 

Σξίηνλ, νη λένη δπλεηηθνί πειάηεο γηα ην παίμηκν ηπρεξψλ παηρληδηψλ εμ νξηζκνχ 

ζα πξνέιζνπλ απφ ηηο λεφηεξεο ειηθίεο. Καη νη λεφηεξνη πνχ αλαιψλνπλ ηνλ ρξφλν ηνπο; 

Η απάληεζε είλαη φηη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηνλ ρξφλν ηνπο ηνλ αλαιψλνπλ 

δηαδηθηπαθά (Gambling Capital, 2011). 

Γηα παξάδεηγκα, ν κέζνο έθεβνο ζηηο ΗΠΑ ηψξα ζηέιλεη θαηά κέζν φξν 50 

θείκελα εκεξεζίσο. Οη εηαηξείεο ηπρεξψλ παηρληδηψλ φπσο ε Zynga, ε νπνία ιεηηνπξγεί 

ηα ηπρεξά παηρλίδηα ζην Facebook, ε Farmville and Mafia Wars, θαη άιια παηρλίδηα 

φπσο ε Zynga Poker, αλαθέξεη φηη ην 2009 είραλ πεξηζζφηεξα απφ 9 εθαηνκκχξηα 

δηαδξάζεηο εκεξεζίσο, θαη ζήκεξα, απηφο ν αξηζκφο ππεξβαίλεη ηα 20 εθαηνκκχξηα, κε 

κφλν έλα παηρλίδη, ε Farmville, λα δεκηνπξγεί άλσ ησλ 18 εθαηνκκπξίσλ εκεξήζησλ 

δηαδξάζεσλ. Καη απηφ αθνξά κφλνλ κηα εηαηξεία. Σα έζνδα απφ online gaming κε 

ζπλδεφκελα κε gambling αλέξρνληαλ πεξίπνπ ζε $12 δηζεθαηνκκχξηα ην 2009 θαη ηψξα 

απηά πξνβιέπεηαη λα ππεξβνχλ ηα $25 δηζεθαηνκκχξηα έσο ην 2015 (Geiger Johns 

Associates, 2010). 

Η Entertainment Software Association (ESA, 2010) αλαθέξεη, φηη, ην 67% ησλ 

Ακεξηθαληθψλ λνηθνθπξηψλ παίδεη βηληενπαηρλίδηα θαη παηρλίδηα κέζσ ππνινγηζηή. Ο 

κέζνο παίθηεο παηρληδηψλ είλαη 34 εηψλ, φηη ην 35% είλαη θάησ ησλ 18 εηψλ φηη ην 49% 

είλαη κεηαμχ 18-49 εηψλ θαη φηη ην 26% είλαη 50 εηψλ θαη άλσ. Η ESA αλαθέξεη επίζεο 

φηη ην 42% ησλ νηθνγελεηαξρψλ παίδεη ζε αζχξκαηεο ζπζθεπέο φπσο θηλεηά ηειέθσλα 

θαη PDA.  

Σα πεξηζηαζηαθά γηα πξνσζεηηθνχο ιφγνπο ηπρεξά δηαδηθηπαθά παηρλίδηα ηα 

νπνία παίδνληαη ζε δηθηπαθνχο ηφπνπο φπσο Pogo θαη Yahoo θαη πνιινχο άιινπο, 

πξνζθέξνπλ επηηξαπέδηα παηρλίδηα, ραξηνπαίγληα, παηρλίδηα κε πνιινχο παίθηεο, 

παηρλίδηα δεμηφηεηαο θαη πνιιά άιια είλαη παληαρνχ παξφληα. Ιδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζε 

απηφ ην κίγκα είλαη νη ηζηφηνπνη δηαδηθηπαθνχ πφθεξ νη νπνίνη δελ ππνζηεξίδνπλ 

νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο θαη είλαη βαζηθά ηζηφηνπνη πξνσζεηηθνχ κάξθεηηλγθ ζηηο 

ΗΠΑ, αλακέλνληαο ηε λνκηκνπνίεζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ πφθεξ. Πξνζειθχνπλ 

εθαηνκκχξηα ρξήζηεο, νξηζκέλνπο εθ ησλ νπνίσλ αθφκε θαη ζηηο ΗΠΑ νη νπνίνη δελ 
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έρνπλ επηιέμεη λα αλακείλνπλ έσο φηνπ επηιπζνχλ φια ηα λνκηθά πξνβιήκαηα. Πνιινί 

απφ ηνπο ηζηφηνπνπο ζηνπο νπνίνπο παίδνληαη ηπρεξά παηρλίδηα γηα πξνσζεηηθνχο 

ιφγνπο έρνπλ πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ηα νπνία δεκηνπξγνχλ ζεκαληηθά 

έζνδα κέζσ ησλ εγγξαθψλ κειψλ.  

Δθαηνκκχξηα άλζξσπνη ηψξα δαπαλνχλ ζεκαληηθφ ρξφλν θαζεκεξηλά ζην 

Γηαδίθηπν θαη ν ηνκέαο ηεο δηαδηθηπαθήο ςπραγσγίαο αθκάδεη. Σν Facebook έρεη 500 

εθαηνκκχξηα ρξήζηεο. Ο θφζκνο ησλ δηαδηθηπαθψλ παηρληδηψλ γηα ςπραγσγία 

θνηλσληθή δηθηχσζε είλαη ηεξάζηηνο θαη παξνπζηάδεη επθαηξίεο θαζψο θαη πξνθιήζεηο 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηπρεξψλ παηρληδηψλ θαδίλν νη νπνίεο αλαδεηνχλ λα κεγελζχλνπλ θαη 

λα πξνζηαηεχζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο. 

Έλαο ιακπξφο λένο θφζκνο 

  

Με ηηο ρψξεο ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε λα βξίζθνπλ ζηγά-ζηγά ηνλ δξφκν ηνπο 

κέζα απφ ηνλ θπθεψλα ξπζκηζηηθψλ κνληέισλ, ε βηνκεραλία ηνπ online gambling 

δηέξρεηαη πεξίνδν εθθίλεζεο θαη αλάπηπμεο. Σν Ιηαιηθφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην έρεη 

επηηξέςεη ζηελ αγνξά ηεο ρψξαο λα κεηαβεί απφ ηζρχ ζε ηζρχ, κε ηα έζνδα λα 

πξνβιέπεηαη φηη ζα δηπιαζηαζηνχλ έσο ην 2012. Σν ξπζκηζηηθφ πιαίζην ζηε Γαιιία, 

απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππήξμε ζηφρνο ηεο αγαλάθηεζεο ησλ θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο κε 

ηα πςειά επίπεδα θνξνιφγεζεο λα θαηεγνξνχληαη γηα απνρσξήζεηο κεγάισλ εηαηξεηψλ 

ηνπ ρψξνπ.  

Απηφ ην έηνο ν θιάδνο αλακέλεη ηε ζέζπηζε ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ζηε Γαλία, 

ηελ Διιάδα, ηελ Ιζπαλία θαη πηζαλφλ ηε Γεξκαλία, ελψ ε πξνζπάζεηα ηεο ζέζπηζεο 

δηαπνιηηεηαθνχ ή νκνζπνλδηαθνχ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ζηηο ΗΠΑ ζπλερίδεηαη. Η 

απνηπρία ηνπ εγέηε ηεο πιεηνςεθίαο ζηε Γεξνπζία λα πεξάζεη νκνζπνλδηαθφ ζρέδην 

λφκνπ θαη ην απφιπην βέην ηνπ Κπβεξλήηε ζην λνκνζρέδην γηα ηα ειεθηξνληθά 

παηρλίδηα ζηελ Νέα Τεξζέε ηνλ Μάξηην έρνπλ θαζπζηεξήζεη ηελ εμέιημε ησλ 

πξαγκάησλ, φκσο ειπίδεο γηα ζέζπηζε ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ, ηνπιάρηζηνλ ζε 

πνιηηεηαθφ επίπεδν, έρνπλ εληζρπζεί εθ λένπ κε ηελ θαηάζεζε λνκνζεηηθήο πξφηαζεο 

ζηελ Ατφβα. Σν αλ απηφ ζα πξνηξέςεη ηελ Ατφβα λα δηεθδηθήζεη ην πιενλέθηεκα ηνπ 

πξψηνπ ν νπνίνο ζα θάλεη ηελ θίλεζε θαη/ή άιιεο πνιηηείεο ζα αθνινπζήζνπλ κέλεη λα 

ην δνχκε, φκσο είλαη ζαθέο φηη νη ΗΠΑ αξρίδνπλ λα πιεζηάδνπλ πιεζηέζηεξα φζν πνηέ 

ζην παξειζφλ ζηελ εθ λένπ ξχζκηζε.  

Πέξαλ ηεο Δπξψπεο θαη ησλ ΗΠΑ, ηα Ιλδηθά θξαηίδηα ην Γθφα θαη ην ηθίκ 

επηηξέπνπλ ην gambling, κε ην ηειεπηαίν λα εμεηάδεη ην ελδερφκελν λα ρνξεγήζεη 

άδεηεο ζε ληφπηεο εηαηξείεο παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα θνηλνπξαμηψλ γηα αιινδαπέο 
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νληφηεηεο. Ωζηφζν, έσο ηψξα κφλνλ pools έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη κφλνλ ε επηρείξεζε 

ακνηβαίνπ ζηνηρήκαηνο Sporttech έρεη πξνηείλεη παηρλίδηα. 

 Η Απζηξαιία ζπλερίδεη επίζεο λα αλαπηχζζεηαη ζε ζεκείν πνπ βνήζεζε ηελ 

Sportingbet λα αληηζηαζκίζεη ηελ βξαδχηεξε αλάπηπμε θαηά ηελ χθεζε ε νπνία 

επεξέαζε ηηο αγνξέο ην 2010.  

Η Νφηηα Αθξηθή θέξεηαη επίζεο λα εμεηάδεη ην ελδερφκελν ζέζπηζεο πιήξνπο 

ξχζκηζεο, κε ηελ Victor Chandler λα είλαη ζε πιενλεθηηθή ζέζε γηα λα επσθειεζεί.  

Η ξχζκηζε λνκηκνπνηεί πξνεγνπκέλσο «γθξίδεο» αγνξέο θαζηζηψληαο ηεο 

ειθπζηηθφηεξεο γηα ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο θαη ηελ είζνδν ζε απηέο πηζαλφηεξε, 

εληζρχεη ηα θξαηηθά έζνδα, δηαζθαιίδεη ηνπο παίθηεο θαη δεκηνπξγεί ζέζεηο εξγαζίαο. 

Ωζηφζν, νη ζπλερψο εμειηζζφκελεο ξπζκηζηηθέο ζπλζήθεο ζεκαίλνπλ φηη νη θνξείο 

εθκεηάιιεπζεο ζα ρξεηάδνληαη βνήζεηα γηα λα νηθνδνκήζνπλ κηα βηψζηκε θαη επηθεξδή 

καθξνρξφληα παξνπζία.  

Με πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ, ζπκβνπιέο ζπκκφξθσζεο θαη ππνζηήξημε απφ 

ηνπηθέο εηαηξείεο ή επηρεηξήζεηο δηαζέηνπζεο εκπεηξία ζην λα εξγάδνληαη ζε πνιιέο 

δηθαηνδνζίεο, θνξείο εθκεηάιιεπζεο νη νπνίνη κπνξνχλ λα δηαπξαγκαηεχνληαη απηφ ην 

πιέγκα ξχζκηζεο ζα είλαη ζε ζέζε λα επηηχρνπλ ζεκαληηθά θέξδε παγθνζκίσο (E-

Gaming Review, 2011). 

Έλαο θφζκνο αβεβαηφηεηαο 

 

χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο Price Waterhouse Cooper, ην κέγεζνο, ε 

αλαπηπμηαθή θαη ε αληαγσληζηηθή δπλακηθή ηεο παγθφζκηαο αγνξάο ηνπ online gaming 

δηακνξθψλνληαη πξσηίζησο απφ ηα επηθξαηνχληα ξπζκηζηηθά θαζεζηψηα, ηα νπνία 

πνηθίινπλ επξέσο κεηαμχ ρσξψλ θαη αθφκε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ εληφο ησλ 

ίδησλ ρσξψλ.  

Οη ηζρχνπζεο ξπζκίζεηο δηαθέξνπλ επίζεο αηζζεηά κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

κνξθψλ online and mobile gaming, νη νπνίεο κπνξνχλ γεληθά λα ηαμηλνκεζνχλ ζε έμη 

θαηεγνξίεο: πόθεξ, ηπρεξά παηρλίδηα θαδίλν, ζηνηρεκαηηζκόο ζε ηππνδξνκηαθνύο 

αγώλεο, αζιεηηθόο ζηνηρεκαηηζκόο ζε άιια αζιήκαηα όπσο ην πνδόζθαηξν θαη ην 

κπέηδκπνι, online κπίλγθν θαη online ιαρεηνθόξεο αγνξέο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε 

λνκηθή θαη ξπζκηζηηθή ζέζε ηνπ online gaming, αθφκε θαη εληφο ζπγθεθξηκέλεο 

δηθαηνδνζίαο, είλαη αζαθήο θαη αλνηθηή ζε δηαθνξεηηθέο εξκελείεο, δεκηνπξγψληαο 

αβεβαηφηεηα ηφζν γηα ηνπο θαηαλαισηέο φζν θαη γηα ηνπο παξάγνληεο ηεο αγνξάο. 

Απηέο νη αβεβαηφηεηεο νθείινληαη ελ κέξεη ζην γεγνλφο φηη κεγάιν ηκήκα ηεο 

ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ρξνλνινγείηαη πξηλ απφ ηελ έιεπζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, γηα απηφ ε 
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εθαξκνγή ηεο ζε δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο είλαη αλαπφθεπθηα αλνηθηή ζε ζπδήηεζε θαη 

ακθηζβήηεζε. Γηα παξάδεηγκα, πνιιέο ακθηζεκίεο πεξηβάιινπλ ηνλ αληίθηππν απφ ηνλ 

ακεξηθαληθφ λφκν Federal Wire Act of 1961, ν νπνίνο ζέηεη εθηφο λφκνπ ηελ θαηάζεζε 

αζιεηηθψλ ζηνηρεκάησλ ηειεθσληθά.  

χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο Price Waterhouse Cooper, ην Έβδνκν Δθεηείν ησλ 

ΗΠΑ έρεη θξίλεη φηη ν λφκνο Wire Act ηζρχεη κφλν γηα ζηνηρεκαηηζκφ γηα αζιεηηθέο 

δηνξγαλψζεηο θαη φρη γηα άιινπ ηχπνπ online gambling κηα εξκελεία πνπ επί ηεο νπνίαο 

ην Αλψηαην Γηθαζηήξην δελ έρεη αθφκε απνθαλζεί. χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ έθζεζε 

ν ηειεθσληθφο ζηνηρεκαηηζκφο δελ ηζρχεη γηα ην Γηαδίθηπν θαζφινπ, θαη ε λνκνζεζία 

δελ αληηκεησπίδεη ηε δηαπνιηηεηαθή δξαζηεξηφηεηα. Τπάξρεη επίζεο ακθηζεκία ζρεηηθά 

κε ηνλ αλ ηα θαδίλν ησλ θπιψλ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ δηθηπαθνχο ηφπνπο. 

Ρχζκηζε, ε αλάδπζε ησλ «πεξηθξαγκέλσλ θήπσλ» (“Walled Gardens”) 

 

χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο Price Water Cooper, ε έλλνηα ηνπ «πεξηθξαγκέλνπ 

θήπνπ» εκθαλίζηεθε θαηά ηηο πξψηεο εκέξεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, σο ηξφπνο πεξηγξαθήο 

ησλ πξνζπαζεηψλ αξθεηψλ παξφρσλ ππεξεζηψλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα ειέγρνπλ 

θιεηζηνχο ρψξνπο ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπο. Η ηδέα ήηαλ νη ρξήζηεο λα 

πεξηάγνληαη ειεχζεξα εληφο ηνπ «θήπνπ», αιιά λα κελ κπνξνχλ λα βγνπλ έμσ απφ 

απηφλ. Σειηθά, απηή ε πξνζέγγηζε απνδείρζεθε κε βηψζηκε. ην πιαίζην ηεο ξχζκηζεο 

ηνπ online gaming, ν “walled garden” πεξηγξάθεη κηα θαηάζηαζε φπνπ νη αξρέο ζε 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή επηδηψθνπλ λα αδεηνδνηνχλ, λα ξπζκίδνπλ θαη λα θνξνινγνχλ ην 

online gaming κεηαμχ παξφρσλ θαη παηθηψλ εληφο ησλ δηθψλ ηνπο ζπλφξσλ, ρσξίο λα 

επηηξέπνπλ δηαζπλνξηαθή δξαζηεξηφηεηα.  

Όπσο νη πξνζπάζεηεο γηα ηε δεκηνπξγία θιεηζηψλ πεξηνρψλ ηνπ δηαδηθηχνπ, 

είλαη έλα ελδηάκεζν ζηάδην ην νπνίν ηειηθά ζα μεπεξαζηεί απφ ελδνρψξηεο θαη 

ελδνθξαηηθέο ππεξεζίεο φπνπ ε ξεπζηφηεηα νκαδνπνηείηαη θαη θνξνκεξίδεηαη θαηά 

θάπνην ηξφπν κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θνξνινγηθψλ αξρψλ. Ωζηφζν, θαίλεηαη απίζαλν φηη 

νη ρψξεο ζα ζπκθσλήζνπλ κε ην ηη κνξθέο δηαδηθηπαθψλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ 

επηηξέπνληαη θαη ε νκαδνπνίεζε ξεπζηφηεηαο είλαη πξσηαξρηθήο ζεκζίαο ζεψξεζε 

κφλν γηα ην πφθεξ. 

Με απινχο φξνπο, απηφ αθνξά ηε ζέζπηζε απφ ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο 

θαζεζηψηνο ην νπνίν ζα λνκηκνπνηεί ηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ ππεξεζηψλ 

δηαδηθηπαθψλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ εληφο ηεο δηθήο ηνπο επηθξάηεηαο, ελφζσ απηέο 

παξέρνληαη απφ θνξείο εθκεηάιιεπζεο νη νπνίνη είλαη αδεηνδνηεκέλνη εληφο ηεο ρψξαο 

ή ηνπ θξάηνπο, θαη κφλνλ ζε άηνκα ηα νπνία θαηνηθνχλ εθεί. Οη εηαηξείεο νη νπνίεο 
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είλαη αδεηνδνηεκέλεο ηνπηθά είλαη επίζεο ππνρξεσκέλεο λα θαηαβάινπλ θφξνπο ηνπηθά 

επί ησλ εζφδσλ ηνπο. Η θίλεζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ελφο πεξηθξαγκέλνπ θήπνπ 

απνθηά απηή ηε ζηηγκή δπλακηθή, ηφζν ζηελ Δπξψπε φζν θαη ζηηο ΗΠΑ.  

Οη πξνζεγγίζεηο γηα εθαξκνγή ηνπ λφκνπ πνηθίινπλ επίζεο, θαη έρνπλ 

απνδεηρζεί ακθηιεγφκελεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο. Οη πιένλ πξνβεβιεκέλεο ελέξγεηεο 

παξαηεξήζεθαλ ην 2006, φηαλ νη Ακεξηθαληθέο αξρέο πξνρψξεζαλ ζηε ζχιιεςε 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ππεξάθηησλ εηαηξεηψλ δηαδηθηπαθψλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ θαηά 

ηε δηέιεπζε ηνπο απφ ακεξηθάληθα αεξνδξφκηα. Πνιιέο απφ απηέο ηηο αγσγέο ηψξα 

δηαθαλνλίδνληαη ψζηε νη ελδηαθεξφκελνη λα είλαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ επηθείκελε 

λνκηκνπνίεζε νξηζκέλσλ ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ (Market Overview, 2011). 

Γεληθφηεξα, νη αξρέο κπνξνχλ λα επηβάινπλ απαγνξεχζεηο πξνζπαζψληαο λα 

εκπνδίδνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα παίδνπλ ζε κε εμνπζηνδνηεκέλνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο 

δηαδηθηπαθψλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ, είηε κε ηελ άζθεζε πηέζεσλ ζηνπο παξφρνπο 

δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ ISPs (Internet Service Providers) γηα λα κπινθάξνπλ ηελ 

πξφζβαζε, είηε απαηηψληαο απφ ηηο ηξάπεδεο λα αξλνχληαη ζπλαιιαγέο κε πηζησηηθέο 

θάξηεο ζε απηνχο ηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο. Οη απαγνξεχζεηο ζηε ρνξεγία θαη ηε 

δηαθήκηζε ζε απηνχο ηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο απνηεινχλ κηα αθφκε επηινγή. Ωζηφζν, 

απηέο νη θηλήζεηο ζπρλά ζεσξνχληαη σο παξαβίαζε ηεο πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο, θαη ε 

απάληεζε πνηθίιεη απφ ρψξα ζε ρψξα.  

Δλψ νη Γάιινη θαηαλαισηέο θαίλνληαη άλεηνη ζρεηηθά κε ηελ απαίηεζε ηνπ 

θξάηνπο λα δεηά απφ ηνπο ISPs λα κπινθάξνπλ ηελ πξφζβαζε, παξφκνηεο θηλήζεηο ζηε 

θαλδηλαβία πξνθάιεζαλ ζεκαληηθέο αληηδξάζεηο απφ ηνπο θαηαλαισηέο. 

εκαληηθά γεγνλφηα ζηελ παγθφζκηα βηνκεραλία ηνπ online gaming 

 

Πξηλ απφ ηελ χθεζε ε παγθφζκηα βηνκεραλία ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζεκείσλε 

ξεθφξ αλάπηπμεο. Απφ ην 2004 έσο ην 2008, ηα αθαζάξηζηα έζνδα απφ ηα ηπρεξά 

παηρλίδηα απμήζεθαλ θαηά 24% ζε US$358,0 δηζεθαηνκκχξηα. Όκσο ε χθεζε θαη ε 

αδχλακε αλάθακςε ζε πνιιέο ρψξεο επηβξάδπλε ή ζηακάηεζε ηελ αλάπηπμε ζηηο 

πεξηζζφηεξεο αγνξέο ηπρεξψλ παηρληδηψλ (Market Overview, 2011). 

ηηο ΗΠΑ ηδηαίηεξα, παξά ηελ επέθηαζε πεξηθεξεηαθψλ αγνξψλ ζε εζληθφ 

επίπεδν, ηα αθαζάξηζηα έζνδα απφ ηα ηπρεξά παηρλίδηα ησλ θαδίλν απμήζεθαλ κφλνλ 

θαηά 1%, ζε US$31,0 δηζεθαηνκκχξηα, απφ ην 2009 έσο ην 2010.  

Αμηνζεκείσηε εμαίξεζε είλαη ην Μαθάν, ε ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελε αγνξά ηνπ 

θφζκνπ, ηεο νπνίαο ηα έζνδα απμήζεθαλ θαηά 58% ην 2010, ζην πνζφ ξεθφξ ησλ 

US$23,4 δηζεθαηνκκπξίσλ απφ US$14,9 δηζεθαηνκκχξηα ην 2010, θαη ε νπνία 
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αλακέλεηαη λα δηαηεξήζεη δηςήθην αξηζκφ αλάπηπμεο ηα πξνζερή ρξφληα. Αλ ε 

αλάθακςε εληζρπζεί, ε αλάπηπμε ηεο παγθφζκηαο αγνξάο ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζα 

κπνξνχζε λα αξρίζεη εθ λένπ, ηδηαίηεξα δε ππνζηεξηδφκελε απφ ην online gaming. 

Παξφηη ην online gaming ηψξα δελ αληηζηνηρεί παξά κφλνλ ζε έλα κηθξφ κεξίδην ηεο 

ζπλνιηθήο παγθφζκηαο αγνξάο, έρεη σζηφζν απνδείμεη φηη είλαη έλαο απφ ηνπο ηαρχηεξα 

αλαπηπζζφκελνπο ηνκείο εδψ θαη αξθεηά ρξφληα.  

χκθσλα κε ηελ Remote Gaming Association, ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο 

παγθφζκηαο αγνξάο δηαδηθηπαθψλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ πιεζίαζαλ ην πνζφ ησλ 

US$30,0 δηζεθαηνκκπξίσλ ην 2010, αληηπξνζσπεχνληαο πνζνζηφ αλάπηπμεο ζρεδφλ 

13% θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009.  

χκθσλα κε ηελ Ernst & Young, ε βειηίσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ 

παγθνζκίσο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηεπξχλεη πεξαηηέξσ ηελ αγνξά ηνπ online gaming 

ζπλνιηθά (Market Overview, 2011). 

Η Βηνκεραλία ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην 

 

Γεληθή επηζθφπεζε ηνπ ηνκέα ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ 

 

Η πιεηνλφηεηα ησλ ξπζκίζεσλ νη νπνίεο δηέπνπλ ηε βηνκεραλία ησλ ηπρεξψλ 

παηρληδηψλ ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην (ΗΒ) έρεη ζεζπηζηεί κε ην λφκν πεξί ηπρεξψλ 

παηρληδηψλ ηνπ 2005 (Gambling Act of 2005) (ζε ηζρχ ην 2007), θαη ξπζκίδεηαη απφ ηελ 

επηηξνπή UK Gambling Commission (UKGC). Η βηνκεραλία ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ 

ζην ΗΒ πεξηιακβάλεη ηνλ ζηνηρεκαηηζκφ, ηα ιαρεία, ηα θαδίλν, ην bingo θαη ηα 

παηγληνκεραλήκαηα, θαζψο θαη ηνλ δηαδηθηπαθφ ζηνηρεκαηηζκφ θαη ηα ηπρεξά παηρλίδηα 

ζε φινπο απηνχο ηνπο ηνκείο. Η αγνξά είρε αθαζάξηζηα έζνδα απφ ηα ηπρεξά παηρλίδηα 

πεξίπνπ US$9,2 (£5,7) δηζεθαηνκκχξηα ην έηνο πνπ έιεμε ηνλ Μάξηην 2010, 

εμαηξψληαο ηα Δζληθά Λαρεία θαη ηηο εμ απνζηάζεσο δξαζηεξηφηεηεο ζηνηρεκαηηζκνχ 

νη νπνίεο έρνπλ ηελ έδξα ηνπο εθηφο ΗΒ. Με εμαίξεζε ηνπ Tote, ηνλ θξαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο νξγαληζκφ ζηνηρεκάησλ ν νπνίνο ηψξα πσιείηαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

ζηνηρεκάησλ, φιεο νη εηαηξείεο εθκεηάιιεπζεο ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ ζην ΗΒ 

αλήθνπλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

Καζψο ε νηθνλνκία ηνπ ΗΒ άξρηζε λα αλαθάκπηεη ην 2010, ηα κεησκέλα 

εηζνδήκαηα ησλ θαηαλαισηψλ είραλ σο απνηέιεζκα έλα έηνο γεκάην πξνθιήζεηο γηα 

ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο ζηε βηνκεραλία ζηνηρεκαηηζκνχ θαη ηπρεξψλ παηρληδηψλ. 

Οη εηαηξείεο κε ζεκαληηθέο επίγεηεο δξαζηεξηφηεηεο εζηίαζαλ ζηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο, 
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θαη φινη νη θνξείο αλαδεηνχζαλ ηξφπνπο γηα λα βγνπλ απφ δξαζηεξηφηεηεο κε ρακειέο 

επηδφζεηο πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ θεξδνθνξία ηνπο.  

Μεηά απφ απηέο ηηο ελέξγεηεο νη κεγαιχηεξνη θνξείο εθκεηάιιεπζεο ζα πξέπεη 

λα είλαη ζε θαιή ζέζε γηα λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηηο επθαηξίεο απφ ηε ζπλερηδφκελε 

απνξξχζκηζε ησλ αγνξψλ ζηνηρεκαηηζκνχ θαη ηπρεξψλ παηρληδηψλ παγθνζκίσο. 

Γηαδηθηπαθφο ηδφγνο (Online gambling) 

 

Η αγνξά ηνπ δηαδηθηπαθνχ ζηνηρεκαηηζκνχ θαη ηπρεξψλ παηρληδηψλ έρεη 

αλαπηπρζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα. Η βειηησκέλε πξφζβαζε ζην επξπδσληθφ 

δηαδίθηπν ζηα ζπίηηα ηνπ ΗΒ θαη νη ζεκαληηθέο πξφζθαηεο πξφνδνη ζηελ θηλεηή 

ηερλνινγία επηηξέπνπλ ζηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο λα παξέρνπλ βειηησκέλν 

δηαδηθηπαθφ πεξηερφκελν ζηνπο πειάηεο. Ωζηφζν, σο απνηέιεζκα ηνπ γεγνλφηνο φηη 

αξηζκφο θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο ηνπ ΗΒ κεηαθέξνπλ ηηο άδεηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο 

ππεξάθηηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο έσο ηελ 31 ε Μαξηίνπ 2010, ηα αθαζάξηζηα 

έζνδα απφ ηα ηπρεξά παηρλίδηα (θαη ηνπο ελεξγνχο πειάηεο απφ δηαδηθηπαθνχο θνξείο 

εθκεηάιιεπζεο κε άδεηα ιεηηνπξγίαο ζην ΗΒ) κεηψζεθαλ θαηά 11% θαη 21% 

αληίζηνηρα. 

Σα αθαζάξηζηα έζνδα απφ ηα ηπρεξά παηρλίδηα γηα ην έηνο αλήιζαλ ζε 

US$1.027,0 (£634,0) εθαηνκκχξηα θαη ν αξηζκφο ελεξγψλ πειαηψλ ήηαλ 4,3 

εθαηνκκχξηα. Παξφηη νη κε έδξα ην ΗΒ εηαηξείεο εθκεηάιιεπζεο εμ απνζηάζεσο 

ηπρεξψλ παηρληδηψλ ππήρζεζαλ ζε ξπζκηζηηθφ πιαίζην γηα πξψηε θνξά ην 2007 βάζεη 

ηνπ Gambling Act, ε πιεηνλφηεηα ησλ δηθηπαθψλ ηφπσλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ νη νπνίνη 

είλαη πξνζβάζηκνη ζηνπο πνιίηεο ηνπ ΗΒ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζην εμσηεξηθφ γηα 

θνξνινγηθνχο θαη άιινπο ιεηηνπξγηθνχο ιφγνπο.  

Οη θπξηφηεξεο επξσπατθέο δηθαηνδνζίεο ηνπ εμσηεξηθνχ νη νπνίεο ξπζκίδνπλ ηα 

εμ απνζηάζεσο ηπρεξά παηρλίδηα είλαη ην Άιληεξλπ, ην Γηβξαιηάξ, ην Νεζί ηνπ Μαλ 

θαη ε Μάιηα, παξφηη νη πξφζθαηεο εμειίμεηο είραλ σο απνηέιεζκα θαη άιιεο 

επξσπατθέο αγνξέο λα ζεζπίζνπλ λνκνζεζία γηα ηα εμ απνζηάζεσο ηπρεξά παηρλίδηα. 

Σν 2011, ε Betfair κεηέθεξε ηηο εξγαζίεο αληαιιαγήο ζηνηρεκάησλ ζε άδεηα ηνπ 

Γηβξαιηάξ, κεηά απφ παξφκνηεο θηλήζεηο απφ άιινπο ζεκαληηθνχο θνξείο 

εθκεηάιιεπζεο ην 2009. 

Οη θνξείο εθκεηάιιεπζεο ζπλερίδνπλ λα παξαθνινπζνχλ ηηο ξπζκηζηηθέο 

εμειίμεηο ζηελ Δπξψπε θαη ηνλ ππφινηπν θφζκν θαζψο εμεηάδνπλ ην ελδερφκελν λα 

επεθηαζνχλ ζε λέεο πεξηνρέο, θαη επσθεινχληαη απφ ηελ απφθηεζε λέαο πειαηείαο φηαλ 

πξνθχπηεη ε επθαηξία.  
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Σνλ Μάξηην 2011, ε PartyGaming νινθιήξσζε ηε ζπγρψλεπζή ηεο κε ηελ bwin 

Interactive Entertainment, δεκηνπξγψληαο έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο νκίινπο online 

gaming παγθνζκίσο. Οη έρνπζεο ηελ έδξα ηνπο ζην ΗΒ εηαηξείεο ζπλέρηζαλ λα 

απνθηνχλ εξγαζίεο ζην εμσηεξηθφ, πεξηιακβαλνκέλσλ εηαηξεηψλ ζηελ Απζηξαιία θαη 

ηηο ΗΠΑ. Τπάξρνπλ ηζρπξέο πξνβιέςεηο ζηα κέζα ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε δπλεηηθή 

ελνπνίεζε εληφο ηνπ ηνκέα, θαζψο νη αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ άλνηγαλ θαη νη θνξείο 

εθκεηάιιεπζεο θξφληηδαλ λα δηαθαλνλίδνπλ νηεζδήπνηε δπλεηηθέο δεκίεο φζνλ αθνξά 

ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζηηο ΗΠΑ.  

ηηο θαίξηεο εμειίμεηο ην 2010 πεξηιακβάλεηαη ε εηζαγσγή ζην ρξεκαηηζηήξην 

ηνπ Λνλδίλνπ ηεο αμίαο US$2,3 (£1,4) δηζεθαηνκκπξίσλ online αληαιιαγήο 

ζηνηρεκάησλ Betfair, ν δηαθαλνληζκφο χςνπο US$33,0 (£21,1) ηεο Sportingbet κε ην 

Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο ησλ ΗΠΑ, θαιχπηνληαο ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο κε ηνπο 

Ακεξηθαλνχο πειάηεο πξηλ απφ ην 2006 θαη ε είζνδνο αξηζκνχ εηαηξεηψλ ηνπ ΗΒ ζηελ 

γαιιηθή αγνξά, κεηά ηε λνκηκνπνίεζε ηνπ online αζιεηηθνχ ζηνηρεκαηηζκνχ ηνλ Ινχλην 

2010 (Market Overview, 2011). 

Ρπζκηζηηθφ πιαίζην, θνξνιφγεζε θαη αδεηδφηεζε 

 

Ιζρχνπλ δχν ζπληειεζηέο: έλαο πςειφηεξνο γηα κεραλήκαηα κε πςειά 

ζηνηρήκαηα θαη έπαζια, θαη έλαο ρακειφηεξνο γηα κηθξήο αμίαο ζηνηρήκαηα θαη φξηα 

επάζισλ. Δλψ ε θπβέξλεζε έρεη δειψζεη φηη πξφζεζή ηεο είλαη νη θνξνινγηθέο 

επηβαξχλζεηο ησλ θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο λα παξακείλνπλ θνξνινγηθά νπδέηεξεο, είλαη 

θνηλψο γλσζηφ φηη ζα ππάξμνπλ θεξδηζκέλνη θαη ρακέλνη. Η αξρηθή κνληεινπνίεζε έρεη 

δείμεη φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνλ θνξνινγηθά νπδέηεξν ζπληειεζηή 

κεηαμχ θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο εληφο ηνπ ηδίνπ ηνκέα βηνκεραλίαο. 

 

 Πξννπηηθέο 

 

Η πίεζε ζηελ νηθνλνκία θαη ην πξνθχπηνλ δηαζέζηκν εηζφδεκα ζα ζπλερίζεη λα 

πθίζηαηαη, κε ηελ Ernst & Young ITEM Club λα πξνβιέπεη αχμεζε ηνπ ΑΔΠ κφλνλ 

θαηά 2% ην 2011. Η αλαζεψξεζε δαπαλψλ ηελ νπνία αλαθνίλσζε ε θπβέξλεζε ηνπ ΗΒ 

ηνλ Οθηψβξην 2010 ζα ζπκβάιιεη ζε απηφ ην ρακειφ επίπεδν αλάπηπμεο.  

πλεπψο, ε πίεζε ζην δηαζέζηκν εηζφδεκα θαη ε ζπλερψο επξχηεξε βάζε 

παηθηψλ ζα ζπλερίζεη λα έρεη αληίθηππν ζε νιφθιεξν ηνλ ηνκέα. Καζψο ζα ππάξμεη 

πίεζε ζηελ αλψηεξε γξακκή θαη ην ζπλδεφκελν κηθηφ θέξδνο, ζα ππάξμεη θαη ζπλερήο 

πίεζε ζην θφζηνο. Η επίπησζε ηεο αχμεζεο ηνπ ΦΠΑ ζην 20% ηνλ Ιαλνπάξην 2011 ζα 
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επεξεάζεη ηνλ ηνκέα, θαζψο νη πεξηζζφηεξνη θνξείο ζηνηρεκάησλ θαη ηπρεξψλ 

παηρληδηψλ δελ κπνξνχλ λα αλαθηήζνπλ φινλ ηνλ ΦΠΑ απφ ηε κείσζε ησλ έκκεζσλ 

δαπαλψλ ηνπο. Η online αγνξά παξακέλεη ψξηκε γηα ελνπνίεζε. Μεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο ζπγρψλεπζεο PartyGaming/bwin, θαη ηελ επξέσο αλακελφκελε πψιεζε ηεο Tote, 

αλακέλνπκε πεξαηηέξσ δξαζηεξηφηεηα ηφζν ζην ΗΒ φζν θαη ζηελ Δπξψπε.  

Μηα πεξαηηέξσ επθαηξία γηα ηελ επέθηαζε ηεο πειαηεηαθήο βάζεο ζηελ αγνξά 

ζα βξεζεί ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ επξσπατθψλ θαη άιισλ 

παγθφζκησλ αγνξψλ. Η είζνδνο ζε απηέο ηηο ξπζκηδφκελεο αγνξέο ζα βαζίδεηαη ζε 

ζηνρεπκέλεο επελδχζεηο. Η άιιε θαίξηα επθαηξία γηα αλάπηπμε ζα είλαη ε ρξήζε 

ιεηηνπξγηθήο εκπεηξνγλσκνζχλεο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ζπλαιιαγψλ κεηαμχ 

επηρεηξήζεσλ (B2B) θαη κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη πειαηψλ (B2C).  

Σν ξπζκηζηηθφ πιαίζην ζηηο επξσπατθέο αγνξέο νδεγεί ζηελ είζνδν ησλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο θαη άιισλ εηαηξεηψλ ζηνλ θιάδν γηα ηε κφριεπζε ηεο επσλπκίαο θαη ηεο 

πειαηεηαθήο βάζεο ηνπο. Απηφ επίζεο παξνπζηάδεη κηα επθαηξία γηα ηηο εηαηξείεο 

ζηνηρεκαηηζκνχ θαη ηπρεξψλ παηρληδηψλ λα ζπλεηζθέξνπλ ηηο ινγηζκηθέο θαη 

ιεηηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο νη νπνίεο απαηηνχληαη απφ απηνχο ηνπο λενεηζεξρφκελνπο ζηελ 

αγνξά.  

πλνιηθά, αλακέλνπκε ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ΗΒ λα είλαη γεκάην 

πξνθιήζεηο γηα φινπο ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο. Οη παξαδνζηαθνί θνξείο 

εθκεηάιιεπζεο είλαη απίζαλν λα δνπλ ζεκαληηθή άλνδν ησλ εζφδσλ θαη θαηά ζπλέπεηα 

ζα εζηηάζνπλ ζηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο. Αληίζεηα, ε online αγνξά ζα ζπλερίζεη λα 

πξνζθέξεη επθαηξίεο κέζσ ηεο ζπλαιιαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, γεσγξαθηθήο 

επέθηαζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ B2B. 

Η βηνκεραλία ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζηε Γαιιία 

 

Γεληθή επηζθφπεζε ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ  

 

Ο γαιιηθφο ηνκέαο ηπρεξψλ παηρληδηψλ θαη ζηνηρεκαηηζκνχ δηαηξείηαη ζε 

ηέζζεξηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο: ιαρεία ην θξαηηθφ κνλνπψιην La Française des Jeux 

(FDJ) ηα ηππνδξνκηαθά ζηνηρήκαηα ην παξνκνίσο θξαηηθφ θαδίλν Pari Mutuel Urbain 

(PMU) θαη ην λέν online gaming (ιαρεία, αζιεηηθά ζηνηρήκαηα θαη πφθεξ).  

Η γαιιηθή αγνξά ηπρεξψλ παηρληδηψλ θαη ζηνηρεκαηηζκνχ θπξηαξρείηαη απφ ηηο 

δχν θξαηηθέο εηαηξείεο, ηελ FDJ θαη ηελ PMU. Δπηπιένλ, ε αγνξά ησλ παξαδνζηαθψλ 

θαδίλν είλαη ηδηαίηεξα ζπγθεληξσκέλε κε ην 60% ησλ κηθηψλ θεξδψλ απφ ηα ηπρεξά 

παηρλίδηα λα θεξδίδνπλ κφλνλ δχν εηαηξείεο: ε Groupe Lucien Barrière θαη ε Partouche.  
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Πέξαλ ησλ εηαηξεηψλ κε πιηθέο εγθαηαζηάζεηο (θαδίλν, θαηαζηήκαηα ησλ FDJ 

θαη PMU), λέεο θαη εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο εηαηξείαο έθαλαλ ηελ παξνπζία ηνπο ην 

2010 κέζσ ηνπ online gaming παξά ην δχζθνιν νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ 

θαη ην πςειφ πνζνζηφ αλεξγίαο καδί κε ηελ κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ 

θαηαλαισηψλ. 

Οη Γάιινη παίθηεο δαπάλεζαλ πεξηζζφηεξα παξά πνηέ ζηα ηπρεξά παηρλίδηα ην 

2010, θαη ε δαπάλε ηνπ 2011 αλακέλεηαη λα ππεξβεί ηε δαπάλε ηνπ 2010, ε αγνξά 

ηπρεξψλ παηρληδηψλ θηλεηνπνηήζεθε απφ ην online gaming πξνζειθχνληαο λένπο 

παίθηεο ζηελ αγνξά. Οη PMU θαη FDJ επσθειήζεθαλ απφ απηήλ ηελ αχμεζε λέαο 

δήηεζεο. Αληίζηξνθα, ηα  παξαδνζηαθά θαδίλν ζπλέρηζαλ λα αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο 

(κείσζε πνζνχ θαηά πειάηε (in drop) νθεηιφκελε ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ηνλ 

ζπλερηδφκελν αληίθηππν απφ ηελ απαγφξεπζε θαπλίζκαηνο ηνπ 2008, απφ ηε ζέζπηζε 

ην 2006 ηνπ ειέγρνπ ηεο θάξηαο ηαπηφηεηαο ησλ πειαηψλ θαη απφ ηνλ αληαγσληζκφ ηνλ 

νπνίν δεκηνπξγνχζε ην online gaming. Σα ζπλνιηθά έζνδα ζηνλ γαιιηθφ ηνκέα ησλ 

ηπρεξψλ παηρληδηψλ παξνπζίαζαλ ζπλερή αχμεζε κεηαμχ 2000 θαη 2005 (Yogonet, 

2011). 

Η παγθφζκηα νηθνλνκηθή χθεζε είρε ζεκαληηθφ αληίθηππν ην 2008, φκσο ην 

2009 θαη ην 2010, ε αλάπηπμε θηλείην απφ ηε δήηεζε ηφζν γηα ηα παξαδνζηαθά (κε 

εμαίξεζε ηα θαδίλν) φζν θαη ηα δηαδηθηπαθά ηπρεξά παηρλίδηα. Απηή ε δήηεζε νδήγεζε 

ζηελ αχμεζε ησλ ζεκείσλ ιηαληθήο πψιεζεο γηα ηα ιαρεία θαη ηα ηππνδξνκηαθά 

ζηνηρήκαηα. Βαζηέο αιιαγέο ζηε δνκή ηεο πξνζθνξάο ηεο αγνξάο gaming θαη gambling 

ζπλέβαιαλ επίζεο ζηελ αλάπηπμε.  

Η PMU ζχλαςε ζπκθσλίεο εηαηξηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηελ βξεηαληθή εηαηξεία 

PartyGaming, θαη κε ηελ ηξιαλδηθή εηαηξεία Paddy Power, γηα λα είλαη ζε ζέζε λα 

παξέρεη δηαδηθηπαθά αζιεηηθά ζηνηρήκαηα γηα αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο θαη πφθεξ. 

Η FDJ ζχλαςε ζπκθσλία εηαηξηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηελ Groupe Lucien Barrière 

ζηηο αξρέο ηνπ 2010 γηα λα παξέρεη δηαδηθηπαθφ πφθεξ. Οη ζεκαληηθφηεξεο εηαηξείεο 

ζηνλ ηνκέα ησλ θαδίλν πξνζάξκνζαλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηελ απνξξχζκηζε ηεο 

αγνξάο ηνπ online gaming ζηε Γαιιία. Έηζη, ε Joa Groupe, ε Groupe Partouche, ε 

Groupe Tranchant θαη ε Groupe Lucien Barrière έιαβαλ άδεηεο απφ ηελ ARJEL (ηε 

ξπζκηζηηθή αξρή δηαδηθηπαθψλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ) γηα λα παξέρνπλ online gaming. 

Απηέο νη εηαηξείεο εθκεηάιιεπζεο είλαη ηψξα ζε αληαγσληζκφ κε ηηο BetClic, 

PokerStars θαη Winamax, νη νπνίεο εηδηθεχνληαη ζην online gaming.  

ε απηφ ην ζηάδην, νη ζεκαληηθφηεξεο εηαηξείεο ζηνλ ηνκέα ηνπ αζιεηηθνχ 

ζηνηρεκαηηζκνχ είλαη ε FDJ, ε PMU, ε bwin θαη ε BetClic, κε κηθξφηεξεο εηαηξείεο 
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πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Bet at Home ή Unibet. Οη εηαηξείεο εθκεηάιιεπζεο ζην ηκήκα 

ηνπ πφθεξ είλαη ε Winamax, ε Everest Poker, ε PokerStars θαη ε Barrière. Όκσο αθφκε 

θαη κε ην online gaming λα απμάλεηαη κε γνξγνχο ξπζκνχο, εμαθνινπζεί λα παξακέλεη 

έλα κηθξφ ηκήκα ηνπ ζπλνιηθνχ ηνκέα ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζηε Γαιιία.  

Δπηπιένλ, θαζψο ν ηνκέαο είλαη ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφο θαη απαηηεί κεγάιεο 

δαπάλεο γηα δηαθήκηζε θαη αλάπηπμε πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο, είλαη δχζθνιν λα 

είλαη επηθεξδήο (Yogonet, 2011). 

Online gambling 

 

Σν online gaming επηηξάπεθε κε λφκν ηνπ γαιιηθνχ θνηλνβνπιίνπ ηνλ Μαΐνπ 

ηνπ 2010. Οη ζηφρνη ηεο λνκνζεζίαο είλαη ε πξνζηαζία ησλ παηθηψλ, ε θαηαπνιέκεζε 

ηεο απάηεο θαη ηεο λνκηκνπνίεζεο ρξεκάησλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (κέζσ 

παξάλνκσλ δηθηπαθψλ ηφπσλ), θαη θνξνινγηθά έζνδα θαη θέξδε πνπ απνθνκίδνπλ νη 

εηαηξείεο εθκεηάιιεπζεο. Ο έιεγρνο ησλ παξάλνκσλ δηθηπαθψλ ηφπσλ θαη ηνπ 

παημίκαηνο παηρληδηψλ απφ αλήιηθνπο έρεη επίζεο εληζρπζεί. 

Ο λφκνο επηηξέπεη ζηηο εηαηξείεο λα παξέρνπλ ππεξεζίεο online, 

ζηνηρεκαηηζκνχο γηα αζιεηηθά ζηνηρήκαηα, ζηνηρήκαηα ζε ηππνδξνκηαθνχο αγψλεο θαη 

ζην πφθεξ, θαη απαηηεί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ιάβνπλ άδεηα απφ ηελ ARJEL. Η 

ARJEL νξίδεη θξηηήξηα ηα νπνία νη ππνςήθηεο πξνο αδεηνδφηεζε εηαηξείεο πξέπεη λα 

πιεξνχλ πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο. Οη άδεηεο ρνξεγνχληαη γηα πεξίνδν 

πέληε εηψλ θαη απαηηνχλ εηήζην ινγηζηηθφ έιεγρν. ηα ηέιε ηνπ 2010, 35 θνξείο 

εθκεηάιιεπζεο είραλ ιάβεη άδεηεο απφ ηελ sets ARJEL.  

Οη ζεκαληηθφηεξεο εηαηξείεο είλαη ηα θαζηεξσκέλα κνλνπψιηα PMU θαη FDJ, νη 

φκηινη θαδίλν Barrière, Partouche, Tranchant θαη Joa, θαη θαζαξά δηαδηθηπαθέο 

εηαηξείεο νη νπνίεο είλαη ήδε ζε ιεηηνπξγία ζε άιιεο ρψξεο, φπσο ε BetClic, ε bwin, ε 

PokerStars (ε νπνία εθπξνζσπείηαη απφ δηάζεκνπο παίθηεο πφθεξ θαη άιινπο αζηέξεο 

ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηεο ζφνπ κπίδλεο) θαη ε Winamax. 

Ο βαζηθφο ζηφρνο γηα θάζε εηαηξεία ζηελ αγνξά ηπρεξψλ παηρληδηψλ θαη 

ζηνηρεκαηηζκνχ είλαη ηψξα ε απφθηεζε εγεηηθήο ζέζεο ζηελ αγνξά ηνπ online gaming 

θαη gambling. Έλαο ηέηνηνο ζηφρνο έρεη εκπνξηθή ινγηθή/ έλλνηα δεδνκέλνπ φηη ε 

αλάπηπμε ηνπ ηνκέα πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ην online gaming.  

Σν 2010, ε online GGW αληηπξνζψπεπε US$830,0 (€620,0) εθαηνκκχξηα. Απηφ 

απνηειείηαη απφ δξαζηεξηφηεηεο ζην αζιεηηθφ ζηνίρεκα, χςνπο US$375,0 (€280,0) 

εθαηνκκπξίσλ, ζηνηρεκαηηζκφ ζε ηππνδξνκίεο χςνπο US$267,0 (€200,0) εθαηνκκπξίσλ 

θαη πφθεξ χςνπο US$188,0 (€140,0) εθαηνκκπξίσλ. Οη εηδηθνί ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ 
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αλακέλνπλ ν ηδίξνο ηνπ gaming λα θζάζεη ην 2013 ηα US$2,0 (€1,5) δηζεθαηνκκχξηα 

(Yogonet, 2011). 

Ρπζκηζηηθφ πιαίζην, θνξνινγία θαη αδεηνδφηεζε  

 

Σα θαδίλν θαηαβάιινπλ ηνπο ζπλήζεηο θφξνπο νη νπνίνη ηζρχνπλ γηα 

νπνηαδήπνηε εηαηξεία ζηε Γαιιία: θφξνο εηζνδήκαηνο, θφξνο αθηλήησλ, ΦΠΑ (κε 

αθαηξεηένο γηα δξαζηεξηφηεηεο gaming, θφξν CRDS (Contribution au remboursement 

de la dette sociale), νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο αλέξρνληαη ζην 3% ηνπ GGW θαη θφξν 

CSG (Contribution sociale généralisée), νη γεληθεπκέλεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 

ηζνχληαη κε ην 10% ηνπ 68% ηνπ GGW ησλ παηγληνκεραλεκάησλ.  

Σν 2009, ε γαιιηθή θπβέξλεζε ηξνπνπνίεζε ηε θνξνινγηθή επηβάξπλζε γηα ηα 

ηπρεξά παηρλίδηα. Η θνξνινγηθή θιίκαθα επεθηάζεθε, κεηψλνληαο ηνλ θνξνινγηθφ 

ζπληειεζηή γηα ηα ηπρεξά παηρλίδηα. Ο λφκνο πεξηιακβάλεη δηαίξεζε ηνπ θφξνπ γηα ηα 

ηπρεξά παηρλίδηα ζε δχν θαηεγνξίεο: ρξεκαηνδφηεο GGW θαη άιια παηρλίδηα GGW. Ο 

ζηνηρεκαηηζκφο ζε ηππνδξνκίεο ππφθεηηαη ζε θφξν 6%. 

Πξννπηηθέο  

 

Η γαιιηθή αγνξά ηπρεξψλ παηρληδηψλ θαη ζηνηρεκαηηζκνχ δηήιζε πεξίνδν 

θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ θαη πξέπεη λα ζπλερίζεη λα κεγεζχλεηαη ην 

2011. Παξά ηελ πςειή αλεξγία θαη ηε κεησκέλε αγνξαζηηθή δχλακε, ηα γαιιηθά 

λνηθνθπξηά ζα ζπλερίζνπλ λα δαπαλνχλ ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ζε ηπρεξά παηρλίδηα θαη ζηνλ ηδφγν. 

Σν 2011, ε εζληθή θαηαλάισζε ζα θζάζεη ην πςειφηεξν επίπεδν ηεο απφ ην 

2000. Σα δχν θαζηεξσκέλα κνλνπψιηα αληηπξνζσπεχνληαο ην 73% ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

ηπρεξψλ παηρληδηψλ θαη ζηνηρεκαηηζκνχ ησλ Γάιισλ ζα είλαη νη βαζηθνί σθειεκέλνη 

απφ νπνηαδήπνηε αλάπηπμε ηεο αγνξάο. 

Η επέθηαζε ησλ ζεκείσλ δηαλνκήο ζα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμή ηνπο. Η 

θαηάζηαζε είλαη πεξηζζφηεξν επαίζζεηε γηα ηα θαδίλν, παξφηη πξνβιέπεηαη αλάπηπμε 

ζηνλ ηνκέα ηνπο ράξε ζηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ παηθηψλ θαη ζηα πςειφηεξα 

ζηνηρήκαηα. Δλψ ηα επίπεδα αλάπηπμεο πξέπεη λα είλαη κέηξηα γηα ηα παξαδνζηαθά 

παηρλίδηα, ε αγνξά ηνπ online gaming ζα εμαθνινπζήζεη λα ζεκεηψλεη ξαγδαία 

αλάπηπμε κε πξνβιεπφκελε αλάπηπμε ηεο ηάμεο ηνπ 143% κεηαμχ 2010 θαη 2013. 

Δπηπιένλ ησλ ησξηλψλ παηθηψλ, λένη παίθηεο ζα θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο.  

Οη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ε αχμεζε ζηηο αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείεο θαη ε λέα 

απειεπζέξσζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ ζηνηρεκαηηζκνχ θαη δηαδηθηπαθψλ ηπρεξψλ 
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παηρληδηψλ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηε γαιιηθή αγνξά ηπρεξψλ παηρληδηψλ λα 

επεθηείλεηαη θαζεκεξηλά. Η θξίζηκε πξφθιεζε γηα ηηο εηαηξείεο εθκεηάιιεπζεο ζα είλαη 

λα αλαδπζνχλ σο εγέηηδεο ζην ηκήκα ησλ δηαδηθηπαθψλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ, φπνπ ε 

ελνπνίεζε ησλ εηαηξεηψλ εθκεηάιιεπζεο είλαη πηζαλή. 

χκθσλα κε ηνπο νηθνλνκνιφγνπο, ην 2015 ζα παξακείλνπλ ιηγφηεξεο απφ δέθα 

εηαηξείεο εθκεηάιιεπζεο (Yogonet, 2011). 

Η Βηνκεραλία ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζηε Μάιηα 

 

Γεληθή επηζθφπεζε ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ  

 

Η Αξρή Λαρείσλ θαη Σπρεξψλ Παηρληδηψλ LGA (Lotteries and Gaming 

Authorities) είλαη κηα εληαία ξπζκηζηηθή αξρή ε νπνία επνπηεχεη ηνπο ηνκείο ησλ 

ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζηε Μάιηα. Η LGA θαηεγνξηνπνηεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηπρεξψλ 

παηρληδηψλ ζηνπο εμήο ηνκείο, νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ: ηα κεραλήκαηα ςπραγσγίαο, ηα 

θαδίλν, ην εκπνξηθφ κπίλγθν, ηα παηγληνκεραλήκαηα, ηα ιαρεία, ηα εμ απνζηάζεσο 

ηπρεξά παηρλίδηα, ηα παηρλίδηα πνπ εθπέκπνληαη απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο, ηα εκπνξηθά 

παηρλίδηα, ηα κε θεξδνζθνπηθά παηρλίδηα θαη ηνλ ζηνηρεκαηηζκφ ζε αζιεηηθέο 

δηνξγαλψζεηο. Οη ξπζκίζεηο γηα ηα κεραλήκαηα ςπραγσγίαο ηέζεθαλ ζε ηζρχ ζηηο 15 

Μαξηίνπ 2011, επηηξέπνληαο ζηελ LGA λα αδεηνδνηεί θαη λα ξπζκίδεη ηνπο φξνπο 

ιεηηνπξγίαο θάζε κεραλήκαηνο ζηελ Μάιηα.  

Οη ξπζκίζεηο θαηεγνξηνπνηνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε ηα κεραλήκαηα ζε 

δηαθνξεηηθέο θιάζεηο.  

ηε Μάιηα ππάξρνπλ κφλνλ ηέζζεξα θαδίλν: ην Dragonara Casino, ην Oracle 

Casino, ην Casino di Venezia θαη ην Casino ζην Portomaso. Παξφηη ηα θαδίλν 

αδεηνδνηνχληαη απφ ηελ LGA, ε άδεηα ηειεί ππφ ηελ αίξεζε παξαρψξεζεο 

εθκεηάιιεπζεο ε νπνία ρνξεγείηαη κφλνλ απφ ηελ θπβέξλεζε.  

ηε Μάιηα ππάξρνπλ πέληε αδεηνδνηεκέλεο αίζνπζεο εκπνξηθνχ κπίλγθν: ε 

Bugibba, ε Paola, ε Sliema, ε St. Julians θαη ε Valletta. Σν 2006, ε LGA δεκνζίεπζε 

λένπο θαλνληζκνχο γηα ην εκπνξηθφ κπίλγθν. Οη θξαηηθνί θαλνληζκνί γηα ηηο ζπζθεπέο 

ηπρεξψλ παηρληδηψλ ηέζεθαλ ζε ηζρχ ζηηο 16 Μάηνπ 2011. θνπφο ηνπο είλαη ε 

αδεηνδφηεζε κεραλεκάησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ κε ηξφπν αλάινγν κε ηα κεραλήκαηα 

ςπραγσγίαο.  

Γχν νδεγίεο νη νπνίεο ζηεξίδνπλ ηνπο θαλνληζκνχο έρνπλ επίζεο δεκνζηεπηεί 

ζχκθσλα κε ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή. Πξηλ απφ ην 2004, φια ηα παηρλίδηα εζληθψλ 

ιαρείσλ ξπζκίδνληαλ απφ ηε Γεκφζηα Τπεξεζία Λαρείσλ. Σνλ Φεβξνπάξην 2004, ε 
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Maltco Lotteries Limited έιαβε απνθιεηζηηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο επηαεηνχο ηζρχνο γηα 

λα ιεηηνπξγεί φια ηα παηρλίδηα εζληθψλ ιαρείσλ. Σν ηκήκα ησλ εμ απνζηάζεσο 

ηπρεξψλ παηρληδηψλ έρεη ξπζκηζηεί απφ ην 2004.  

Σν εμ απνζηάζεσο παίμηκν ηπρεξψλ παηρληδηψλ είλαη ην ηκήκα ησλ ηπρεξψλ 

παηρληδηψλ κε ηε δπλακηθφηεξε θαη ηαρχηεξε αλάπηπμε ζηε Μάιηα, θαη ε ρψξα ήηαλ ην 

πξψην θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ ην νπνίν ζέζπηζε ξπζκίζεηο γηα απηφ ην ηκήκα. θνπφο ησλ 

ξπζκίζεσλ είλαη λα είλαη νπδέηεξεο ηφζν απφ άπνςε ηερλνινγίαο φζν θαη απφ ηελ 

άπνςε ησλ παηρληδηψλ. Σν πκβνχιην εμ απνζηάζεσο Σπρεξψλ Παηρληδηψλ ηδξχζεθε κε 

online θφξνπκ γηα λα δηαρεηξίδεηαη θαη λα πξνάγεη ηνλ δηάινγν κεηαμχ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, ησλ παξφρσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ (ISP) θαη ησλ λνκηθψλ 

θαη νηθνλνκηθψλ εθπξνζψπσλ ζηε βηνκεραλία. Σα παηρλίδηα ηα νπνία εθπέκπνπλ 

καδηθά κέζα ελεκέξσζεο πξέπεη λα αδεηνδνηνχληαη απφ ηελ LGA βάζεη ηνπ Fourth 

Schedule of the Lotteries and Other Games Act 2001.  

ηε Μάιηα, έλα παηρλίδη ην νπνίν εθπέκπεηαη απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο νξίδεηαη 

σο νηνδήπνηε παηρλίδη ην νπνίν κπνξεί λα δηνξγαλσζεί απφ ηνλ ηδηνθηήηε, θνξέα 

ιεηηνπξγίαο ή ππεξγνιάβν ηειενπηηθνχ ή ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ.  

Έλα παηρλίδη εκπνξηθήο επηθνηλσλίαο νξίδεηαη σο έλα παηρλίδη ην νπνίν πξνάγεη 

ηελ πψιεζε αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, αιιά ην νπνίν δελ ζπληζηά αθεαπηνχ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Σα κε θεξδνζθνπηθά παηρλίδηα αδεηνδνηνχληαη απφ ηελ LGA ζχκθσλα 

κε ηηο ξπζκίζεηο νη νπνίεο δεκνζηεχηεθαλ βάζεη ηνπ First Schedule of the Lotteris and 

Other Games Act 200). Σα κε θεξδνζθνπηθά παηρλίδηα νξίδνληαη σο κφλνλ εθείλα ηα 

νπνία δηνξγαλψλνληαη απφ κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο. Οη άδεηεο γηα 

ζηνηρεκαηηζκφ ζε ηππνδξνκίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνχξζαο θαη sweepstakes ζα 

ξπζκίδνληαη απφ ηελ LGA κφιηο δεκνζηεχζεη ηηο ξπζκίζεηο. Ο online ζηνηρεκαηηζκφο 

ζε ηππνδξνκίεο θαη sweepstakes αδεηνδνηνχληαη βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ Class II of the 

Remote Gaming Regulations.  

Λφγσ ηεο θίλεζεο πξνο ηε ξχζκηζε ησλ εμ απνζηάζεσο ηπρεξψλ παηρληδηψλ, ε 

Μάιηα έρεη θαζηεξσζεί σο κηα απφ ηηο ειθπζηηθφηεξεο θαη θεκηζκέλεο δηθαηνδνζίεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Δπξψπε. Η Μάιηα ζεσξείηαη επίζεο φηη είλαη 

κηα απφ ηηο δηθαηνδνζίεο online gaming κε ηελ θαιχηεξε θήκε παγθνζκίσο. Απηφ 

αληαλαθιάηαη ζηελ απμαλφκελε κεηαηφπηζε ησλ θαηαλαισηψλ λα επλννχλ ηα εμ 

απνζηάζεσο ηπρεξά παηρλίδηα. Η απμαλφκελε αιιαγή ζηηο εηζνδεκαηηθέο ηάζεηο κεηαμχ 

ησλ ηνκέσλ ηεο βηνκεραλίαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 12 ηειεπηαίσλ κελψλ νθείιεηαη 

θπξίσο ζηελ αχμεζε ζηελ online GGR.  
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Παξά ην γεγνλφο φηη είλαη ην κηθξφηεξν θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ, ε Μάιηα δηαζέηεη 

ην κεγαιχηεξν κεηξψν εηαηξεηψλ online gaming θαη ε Πξάζηλε Βίβινο ηεο ΔΔ δείρλεη 

φηη ε Μάιηα έρεη ηε κεγαιχηεξε βηνκεραλία online gaming. Απηφ ζε κεγάιν βαζκφ 

νθείιεηαη ζην επλντθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκά ηεο (E-Gaming Review, 2011). 

Online gambling 

 

Η πξψηε ιεηηνπξγία online betting ζηε Μάιηα ηδξχζεθε βάζεη ηνπ Γηαηάγκαηνο 

πεξί Κξαηηθψλ Λαρείσλ ην 2000 κε ζθνπφ ηε ξχζκηζε εμσρψξησλ γξαθείσλ 

ζηνηρεκάησλ. Έθηνηε, ε LGA έρεη αλαπηχμεη πνιηηηθέο γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηαηξεηψλ εμ 

απνζηάζεσο ηπρεξψλ παηρληδηψλ (remote gaming).  

Ωο απνηέιεζκα, ηνλ Απξίιην 2004, δεκνζηεχηεθαλ βειηησκέλεο Ρπζκίζεηο γηα 

εμ απνζηάζεσο ηπρεξά παηρλίδηα θαη ε Μάιηα έγηλε ην πξψην θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ ην 

νπνίν ζέζπηζε ξπζκίζεηο γηα ηα εμ απνζηάζεσο ηπρεξά παηρλίδηα. Ο ζηφρνο ηεο LGA 

είλαη λα είλαη νπδέηεξε ηφζν απφ άπνςε ηερλνινγίαο φζν θαη απφ άπνςε παηρληδηψλ.  

Σν online gaming πεξηιακβάλεη νπνηνλδήπνηε ηχπν ηπρεξψλ παηρληδηψλ 

ρξεζηκνπνηψληαο κέζα εμ απνζηάζεσο επηθνηλσλίαο φπσο ην δηαδίθηπν, ε ςεθηαθή 

ηειεφξαζε, ε ηερλνινγία θηλεηήο ηειεθσλία ην ηειέθσλν ή ην fax. Οηνδήπνηε εμ 

απνζηάζεσο ηπρεξφ παηρλίδη ην νπνίν κπνξεί κε αζθάιεηα λα δηαρεηξίδεηαη απφ ηνπο 

θαλνληζκνχο ηεο LGA ζα εμεηάδεηαη γηα αδεηνδφηεζε. 

Σνλ Μάξηην 2005, ηδξχζεθε ην πκβνχιην εμ απνζηάζεσο ηπρεξψλ παηρληδηψλ 

ηεο Μάιηαο. Σν πκβνχιην δίδεη ζηηο αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείεο εμ απνζηάζεσο 

ηπρεξψλ παηρληδηψλ κηα κεγάιε επθαηξία λα αληηκεησπίζνπλ λέεο πξνθιήζεηο. Η LGA 

ίδξπζε επίζεο online θφξνπκ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ζπλερνχο δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ISP, θαη ησλ λνκηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

εθπξνζψπσλ ηεο βηνκεραλίαο εμ απνζηάζεσο ηπρεξψλ παηρληδηψλ. 

Ρπζκηζηηθφ πιαίζην, θνξνινγία θαη αδεηνδφηεζε 

 

Γηα λα παξέρνπλ ππεξεζίεο ηπρεξψλ παηρληδηψλ απφ ηε Μάιηα, νη εηαηξείεο 

εθκεηάιιεπζεο ρξεηάδεηαη λα ιάβνπλ άδεηα γηα ηελ θαηάιιειε θαηεγνξία εξγαζηψλ. Οη 

αδεηνδνηεκέλνη θνξείο αλακέλεηαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνλ Νφκν πεξί ιαρείσλ θαη 

άιισλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ ηνπ 2001, ηηο ηνκεαθέο ξπζκίζεηο, ηε λνκνζεζία πεξί 

θαηαπνιέκεζεο ηεο λνκηκνπνίεζεο ρξεκάησλ πξνεξρφκελσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηε λνκνζεζία πεξί ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη νπνηνπζδήπνηε άιινπο 

ηζρχνληεο λφκνπο. 
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Πξννπηηθέο 

 

Δλ φςεη ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, ην 2010 ήηαλ έηνο κε πνιιέο 

πξνθιήζεηο ηφζν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε βηνκεραλία φζν θαη γηα ηελ LGA. Παξά ηαχηα, 

νη απμεκέλνη κεραληζκνί ειέγρνπ ηνπο νπνίνπο εθάξκνζε ε LGA κείσζαλ ηνλ 

αξλεηηθφ αληίθηππν ζηηο επηδφζεηο ησλ Μαιηέδηθσλ αδεηνδνηεκέλσλ εηαηξεηψλ. 

Δπηπιένλ, ε LGA πξνέβε ζε αιιαγέο ηεο εζσηεξηθήο δνκήο ηεο γηα λα εθαξκφδεη, λα 

δηαηεξεί θαη λα βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο. Απηφ δηαζθαιίδεη φηη ζα ζπλερίζεη λα 

παξέρεη ππνζηεξηθηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο ιεηηνπξγίεο, έλα ξφιν εζηηαζκέλν ζηηο 

αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείεο, ξφιν ζηήξημεο ησλ παηθηψλ θαη εθαξκνγή θαζεθφλησλ.  

Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε νηθνλνκηθή αλζεθηηθφηεηα, ε ζηαζεξφηεηα θαη ε 

απνδνηηθφηεηα είλαη εγγπεκέλεο. Η LGA παξέρεη ζπλερψο ζπκβνπιέο ζηελ Μαιηέδηθε 

θπβέξλεζε ελεκεξψλεη θαη λα ζπκβνπιεχεη ζπλερψο ηελ καιηέδηθε θπβέξλεζε ζρεηηθά 

κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο βηνκεραλίαο, θαη παξφηη νη εζληθνί θαλνληζκνί είλαη 

νπδέηεξνη απφ άπνςε ηερλνινγίαο, ε LGA εμεηάδεη πάληνηε ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

ζα βειηησζεί ε ηερλνινγία, ηδηαίηεξα δε ε ηερλνινγία ε νπνία αθνξά ζε ηπρεξά 

παηρλίδηα δεμηνηήησλ. Η LGA είλαη ηψξα ζε ζέζε λα δερζεί άδεηεο B2C (επηρείξεζε 

πξνο πειάηε) απφ άιια θξάηε ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (EEA) γηα B2B 

(επηρείξεζε πξνο επηρείξεζε) πιαηθφξκεο αδεηνδνηεκέλεο ζηελ Μάιηα. Απηφ ζα θάλεη 

ηα Μαιηέδηθα ηπρεξά παηρλίδηα ειθπζηηθφηεξα ζηνπο παίθηεο (E-Gaming Review, 

2011). 

Η Βηνκεραλία ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζηνλ Καλαδά  

 

 Γεληθή επηζθφπεζε ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ: ηζηνξηθφ πιαίζην  

 

Ο Καλαδάο δηαθέξεη απφ πνιιά άιια θξάηε ζην φηη ε βηνκεραλία ηπρεξψλ 

παηρληδηψλ ζηε ρψξα απηή ιεηηνπξγεί απνθιεηζηηθά ππφ ηνλ έιεγρν ησλ επαξρηαθψλ 

θπβεξλήζεσλ θαη ησλ θπβεξλήζεσλ απηφλνκσλ εδαθψλ. Οη επαξρηαθέο θπβεξλήζεηο 

εξγάδνληαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Καλαδηθνχ Πνηληθνχ Κψδηθα γηα λα πξνζθέξνπλ 

επηινγέο ηπρεξψλ παηρληδηψλ πνπ δεηεί ε αγνξά θαη ην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ.  

Σα θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα, ην First Nations (νκάδα Αβνξηγίλσλ ηνπ Καλαδά) 

θαη ηδησηηθνί θνξείο επσθεινχληαη απφ ηα ηπρεξά παηρλίδηα ζηνλ Καλαδά παξέρνληαο 

ζε επίπεδν επαξρίαο εμνπζηνδηνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηπρεξψλ παηρληδηψλ κέζσ 

ζπκθσληψλ αδεηνδφηεζεο. Σα ιαρεία, νη ηππνδξνκίεο θαη ην παίμηκν ηπρεξψλ 

παηρληδηψλ γηα θηιαλζξσπηθνχο ιφγνπο (πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κπίλγθν) είλαη λφκηκα 
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θαη ζηηο 10 επαξρίεο θαη ηα ηξία απηφλνκα εδάθε, αιιά δελ πξνζθέξνληαη ζε φιεο ηηο 

ηνπηθέο δηθαηνδνζίεο.  

Σα ηπρεξά παηρλίδηα ζε παξαδνζηαθά θαδίλν είλαη δηαζέζηκα ζε φιεο ηηο 

επαξρίεο κε εμαίξεζε ηε Νέα Μπξνπλζβήθε (NB), ηε Νήζν Πξίγθηπαο Δδνπάξδνο 

(ΠΔ) θαη ηε Νέα Γε θαη Λακπξαληφξ (NL).  

Πεξηγξαθή θαη επηδφζεηο 

 

ηνλ Καλαδά, ηα έζνδα ππεξβαίλνπλ ηα US$16,0 (CA$15,6) δηζεθαηνκκχξηα 

εηεζίσο. Δπηπιένλ, ε βηνκεραλία ηπρεξψλ παηρληδηψλ εμαζθαιίδεη πεξηζζφηεξεο απφ 

41.000 ρηιηάδεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη εμαζθαιίδεη US$8,0 (CA$7,8) δηζεθαηνκκχξηα 

εηεζίσο ζην θξάηνο θαη ζε θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα θαη ππεξεζίεο. Η Καλαδηθή 

βηνκεραλία ηπρεξψλ παηρληδηψλ δηαηξείηαη ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο ηπρεξψλ 

παηρληδηψλ: ηπρεξά παηρλίδηα πνπ ιεηηνπξγεί ην θξάηνο, ηπρεξά παηρλίδηα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα θαη νη ηππνδξνκίεο. 

Σα ηπρεξά παηρλίδηα πνπ ιεηηνπξγεί ην θξάηνο πεξηιακβάλνπλ ηε κεγάιε 

πιεηνλφηεηα ησλ εζφδσλ απφ ηπρεξά παηρλίδηα ζηνλ Καλαδά, ππεξβαίλνληαο ηα 

US$12,5 (CA$12,2) δηζεθαηνκκχξηα ην 2010. Σε δηνξγάλσζε θαη ηε δηαρείξηζε απηψλ 

έρεη εθάζηε επαξρηαθή θπβέξλεζε, ζπλήζσο κέζσ εηαηξεηψλ ηνπ ηέκκαηνο (εηαηξεηψλ 

πνπ αλήθνπλ ζηελ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε), θαη ηα πξνθχπηνληα έζνδα 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο επαξρηαθέο θπβεξλήζεηο γηα λα ρξεκαηνδνηνχλ θνηλσληθά 

πξνγξάκκαηα. Σα ηπρεξά παηρλίδηα πνπ ιεηηνπξγεί ην θξάηνο πεξηιακβάλνπλ ην 

κπίλγθν ηα θαδίλν, ηα ειεθηξνληθά κεραλήκαηα ηπρεξψλ παηρληδηψλ 

(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παηγληνκεραλεκάησλ θαη ησλ ηεξκαηηθψλ βίληεν ιαρείσλ ή 

VLTs) θαη ιαρλψλ ιαρείσλ (E-Gaming Review, 2011). 

Πεξίιεςε θαη πξννπηηθέο 

 

Η θαλαδηθή βηνκεραλία ηπρεξψλ παηρληδηψλ είρε ζπλνιηθά έζνδα (θξαηηθήο 

δηνξγάλσζεο, δηνξγάλσζεο απφ θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα θαη απφ ηππνδξνκίεο) US$16,0 

(CA$15,6) δηζεθαηνκκπξίσλ ην 2010, πνζφ ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη ζπλνιηθφ εηήζην 

πνζνζηφ αλάπηπμεο (CAGR) 0,4% γηα ηελ πεξίνδν 2006 έσο 2010.  

Η θαλαδηθή αγνξά θαδίλν απέθεξε US$6,1 (CA$6,0) δηζεθαηνκκχξηα ζηα 

ζπλνιηθά έζνδα ηνπ Καλαδά απφ ηα ηπρεξά παηρλίδηα, αληηπξνζσπεχνληαο ην 39% ηεο 

θαλαδηθήο αγνξάο ηπρεξψλ παηρληδηψλ. Σα πξνζερή ρξφληα ε θαλαδηθή αγνξά ηπρεξψλ 

παηρληδηψλ αλακέλεηαη λα αλαπηχμεη ηαρχηεξνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο θαη λα πεηχρεη 
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CAGR ηεο ηάμεο ηνπ 6%, κε έζνδα λα αλέξρνληαη ζε US$21,0 (CA$20,5) 

δηζεθαηνκκχξηα έσο ην 2015 (Yogonet, 2011). 

 Η Βηνκεραλία ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζηε Γεξκαλία 

 

Γεληθή επηζθφπεζε ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ 

 

Η αγνξά ηπρεξψλ παηρληδηψλ θαη ζηνηρεκαηηζκνχ ζηε Γεξκαλία θαηά κέγα 

κέξνο αλήθεη ζην θξάηνο θαη ειέγρεηαη απφ απηφ. ΄Έσο ην 2006 ζεκείσλε αχμεζε, φηαλ 

ε επέθηαζε ζηνλ ηνκέα ησλ κεραλεκάησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ, ζηνλ ζηνηρεκαηηζκφ ζε 

αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο θαη ζηηο ηζηνζειίδεο δηαδηθηπαθψλ παηρληδηψλ επηβξάδπλαλ ηελ 

αλάπηπμε.  

Σνλ Ιαλνπάξην 2008, ηέζεθε ζε ηζρχ ε Γηαθξαηηθή πκθσλία γηα ηα Σπρεξά 

Παηρλίδηα ITG (Intercept Technology Group). Δλαξκνληζκέλε κε ηελ απφθαζε ηνπ 

Οκνζπνλδηαθνχ πληαγκαηηθνχ Γηθαζηεξίνπ, θαηέζηεζε παξάλνκν νηνλδήπνηε ηχπν 

δηαδηθηπαθψλ παηρληδηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παηρληδηψλ ησλ θαδίλν, ηνπ κπίλγθν 

θαη ησλ ιαρείσλ. Τπνηίζεην επίζεο φηη πξνζθέξεη κεγαιχηεξε πξνζηαζία έλαληη ηνπ 

εζηζκνχ ζηα ηπρεξά παηρλίδηα.  

Παξά ηελ πίεζε απφ ηελ EU γηα ην άλνηγκα ηεο αγνξάο ηπρεξψλ παηρληδηψλ, νη 

ππνπξγνί απφ ηα πεξηζζφηεξα γεξκαληθά θξαηίδηα ελέθξηλαλ λένπο θαλφλεο νη νπνίνη 

απέβιεπαλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ θεξδνθφξνπ κνλνπσιίνπ ησλ νξγαληζκψλ θξαηηθψλ 

ιαρείσλ. Απηή ε πνιηηηθή απνδείρηεθε επηηπρήο, θαζψο αξθεηέο λνκηθέο απνθάζεηο ζε 

επξσπατθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν ην 2009 παξέπεκπαλ ζηελ ελίζρπζε ησλ ζέζεσλ ησλ 

θξαηηθψλ παξφρσλ εηο βάξνο ησλ ηδησηηθψλ νξγαληζκψλ ζηνηρεκάησλ θαη εηαηξεηψλ 

εθκεηάιιεπζεο.  

Σν ITG δεκηνχξγεζε αλάκηθηα ζπλαηζζήκαηα ζηε βηνκεραλία ηπρεξψλ 

παηρληδηψλ θαη είρε νξηζκέλεο αληηπαξαγσγηθέο ζπλέπεηεο. Δπέβαιε απαγνξεχζεηο ζηε 

δηαθήκηζε νξγαληζκψλ ιαρείσλ νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχζαλ ην δηαδίθηπν, ην 

ηειενπηηθφ θαη ηειεθσληθφ κάξθεηηλγθ, θαζψο θαη ζε ηδηψηεο παξφρνπο 

ζηνηρεκαηηζκνχ γηα αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο. Όκσο επεξέαζε επίζεο θαη ηνπο 

θξαηηθνχο νξγαληζκνχο ηπρεξψλ παηρληδηψλ νη νπνίεο έραλαλ έζνδα επεηδή δελ ηνπο 

επηηξεπφηαλ πιένλ λα δηαθεκίδνπλ ή λα πσινχλ ηα δηθά ηνπο πξντφληα (π.ρ., ιαρλνχο 

ιαρείσλ).  

Δπηπιένλ, ε απαγφξεπζε δελ είρε επίδξαζε ζηε ζπλερηδφκελε δήηεζε γηα 

δηαδηθηπαθά ηπρεξά παηρλίδηα θαη ζηνηρεκαηηζκφ ζηε Γεξκαλία αιιά κάιινλ, ψζεζε 

ηνπο θαηαλαισηέο ζε ηζηφζπξεο (portals) νη νπνίεο ιεηηνπξγνχζαλ εθηφο ηεο ρψξαο. 
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Σνλ επηέκβξην 2010, αξθεηέο απνθάζεηο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ (ECJ) άξρηζαλ λα αιιάδνπλ ηε λνκηθή βάζε γηα ηελ απαγφξεπζε απφ ηε 

Γεξκαλία ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ. Σν ECJ έθξηλε φηη νη πθηζηάκελνη θαλφλεο δελ 

ζπκκνξθψλνληαλ κε ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο ηεο ΔΔ.  

πλεπψο ήηαλ αλαπνηειεζκαηηθνί γηα ηνλ δεισζέληα ζηφρν ηνπο δειαδή ηελ 

πξφιεςε ηνπ εζηζκνχ ζηνλ ηδφγν, θαη έξρνληαλ ζε αληίθαζε κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ηα παηρλίδηα, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αζιεηηθνχ ζηνηρεκαηηζκνχ, πξνζθέξνληαλ. Η 

πιένλ εκθαλήο αληίθαζε ήηαλ φηη νη εηαηξείεο εθκεηάιιεπζεο παηγληνκεραλεκάησλ 

κεραλεκάησλ λαη κελ δελ ήηαλ κέξνο κνλνπσιίνπ αιιά παξνπζίαδαλ κεγάιεο 

πηζαλφηεηεο γηα εζηζκφ.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα κνλνπψιηα φπσο ηα θξαηηθά ιαρεία δελ 

επηβαξχλνληαλ δεφλησο κε ηε κείσζε ηνπ ηδφγνπ, θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, 

δηεμήγαγαλ δηαθεκηζηηθή θακπάληα ε νπνία δελ άξκνδε κε ηνλ ζπλνιηθφ ζηφρν 

πξνζηαζίαο ηεο ITG.  

Σν 2010 νη απνθάζεηο ηνπ ECJ ζηεξίδνπλ ηα επηρεηξήκαηα απηψλ νη νπνίνη 

ακθηζβεηνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα απαγφξεπζεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ. Απηή 

αθξηβψο ηελ πεξίνδν, ε γεξκαληθή δηαδηθηπαθή αγνξά δελ είλαη ξπζκηζκέλε, θαη 

νξηζκέλεο εηαηξείεο δελ είλαη ππφρξεεο θαηαβνιήο θφξσλ ζηε Γεξκαλία. Οη πξνζέζεηο 

ησλ γεξκαληθψλ θξαηηδίσλ λα αλαζεσξήζνπλ ηνπο θαλνληζκνχο ηνπο γηα ηνλ 

δηαδηθηπαθφ ηδφγν νδήγεζε ηνλ Μάξηην 2011 ζε έλα πξνηεηλφκελν λέν κνληέιν 

αδεηνδφηεζεο. Σα θξαηίδηα πξφηεηλαλ λα ρνξεγήζνπλ επηά εζληθήο εκβέιεηαο άδεηεο γηα 

αζιεηηθφ ζηνηρεκαηηζκφ πξάγκα ην νπνίν ζα νδεγνχζε ζε θφξν 16,7% επί ησλ 

πσιήζεσλ, κε πηζαλή έλαξμε ηζρχνο ηηο αξρέο ηνπ 2012 φηαλ ε πθηζηάκελε χκβαζε 

ITG ιήγεη.  

Παξφηη ην ζπγθεθξηκέλν πεξίγξακκα ηνπ ηειηθνχ λένπ κνληέινπ ηνπ 2011 είλαη 

αβέβαην, κηα λέα πνιηηηθή ιχζε ε νπνία αληαλαθιά ηε δήηεζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα 

δηαδηθηπαθά παηρλίδηα θαη απηφ πξνζθέξεη πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ζα έρεη αξρίζεη 

λα εθαξκφδεηαη. Σν ECJ θαηέζηεζε ζαθέο φηη νη αληηθάζεηο ζην ηζρχνλ γεξκαληθφ 

κνληέιν πξέπεη λα αιιάμνπλ αιιά δελ ςήθηζε θαηά ησλ κνλνπσιίσλ σο δνκή γηα ηνλ 

έιεγρν ησλ πξνβιεκάησλ ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηνλ ηδφγν. Η Γεξκαλία ζα 

πξνζπαζήζεη θαηά πάζα πηζαλφηεηα λα δηαηεξήζεη ηα κνλνπψιηά ηεο κε ηαπηφρξνλε 

θαη ειεγρφκελε αλάπηπμε ξπζκηζκέλεο αγνξάο δηαδηθηπαθψλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ ηα 

νπνία λα κπνξνχλ λα θνξνινγνχληαη αλάινγα.  

Παξά ηελ ππνρψξεζε ησλ εζφδσλ ε νπνία πξνθιήζεθε απφ ηελ ITG, θαη ηελ 

πξνζπάζεηα ειέγρνπ ηνπ εζηζκνχ ζηνλ ηδφγν, ε γεξκαληθή αγνξά ηπρεξψλ παηρληδηψλ 
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εμαθνινπζεί λα θπξηαξρείηαη απφ πνηθηιία ιαρεηνθφξσλ πξντφλησλ θαη ην ηκήκα ησλ 

παηγληνκεραλεκάησλ.  

Σν ηζρπξφηεξν ηκήκα ηεο αγνξάο ην 2009 θαη ην 2010 ήηαλ ηα κεραλήκαηα 

ηπρεξψλ παηρληδηψλ κε έζνδα US$5,2 (€3,8) δηζεθαηνκκχξηα ην 2010, ηα νπνία 

απμάλνληαη ζπλερψο παξά ηε λνκηθή πίεζε. Σα θξαηηθά ιαρεία παξνπζίαζαλ ηζρπξά 

έζνδα ην 2010 ηεο ηάμεο ησλ US$5,1 (€3,7) δηζεθαηνκκπξίσλ, αιιά ππέζηεζαλ 

ππνρψξεζε θαηά πεξίπνπ 7% έλαληη ηνπ 2009 (E-Gaming Review, 2011). 

Internet gambling  

 

Σνλ Ιαλνπάξην 2008,ε απφθαζε ηνπ ITG ελίζρπζε ηα κνλνπψιηα ζηα ιαρεία, 

ζηνλ ηδφγν ζηα θαδίλα θαη ηηο πεξηζζφηεξεο κνξθέο αζιεηηθνχ ζηνηρεκαηηζκνχ ζηε 

Γεξκαλία. Απαγφξεπζε επίζεο ηνλ δηαδηθηπαθφ ηδφγν. Η λέα λνκνζεζία είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ ππνρψξεζε ησλ πςειψλ εζφδσλ γηα ηα πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηνπ 

θξαηηθνχ ηνκέα θαη πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηνκέα.  

Δλψ ν δηαδηθηπαθφο ηδφγνο θαηέζηε πεξηζζφηεξν κηα κε ξπζκηζκέλε 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, αξθεηέο ηδησηηθέο εηαηξείεο πξνεγνπκέλσο εδξεχνπζεο 

ζηε Γεξκαλία κεηεγθαηαζηάζεθαλ ζην εμσηεξηθφ θαη έρνπλ ζεκεηψζεη ζεηηθέο 

εμειίμεηο φζνλ αθνξά ηα έζνδά ηνπο. Σν ηκήκα ηνπ ζηνηρεκαηηζκνχ είλαη θαηά πνιχ ην 

πιένλ αλεμέιεγθην θαη εθηηκάηαη φηη αληηζηνηρεί ζην 80% έσο 90% ηεο ζπλνιηθήο 

αγνξάο ζηνηρεκαηηζκνχ. Γελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη αθξηβήο εθηίκεζε ηεο ζπλνιηθήο 

αγνξάο (αθφκε θαη αλ ζπκπεξηιεθζεί ε κε ξπζκηζκέλε δηαδηθηπαθή δξαζηεξηφηεηα). 

Ωζηφζν, νιφθιεξν ην ηδησηηθφ ηκήκα ζηνηρεκάησλ, betting θαη ησλ κε ξπζκηζκέλσλ 

δηαδηθηπαθψλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζηε Γεξκαλία έθζαζε ζην θαη‟ εθηίκεζε πνζφ ησλ 

US$2,6 (€2,0) δηζεθαηνκκπξίσλ ην 2010.  

Μειέηε ηεο Goldmedia consulting group ην 2010, δεκηνχξγεζε ζηνηρεία γηα 

ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηεο αγνξάο θαη ηα νπνία πεξηειάκβαλαλ ηε κε ξπζκηζκέλε 

αγνξά. Μεηξεκέλα κε φξνπο GGR, ηα κε ξπζκηζκέλα πξντφληα αληηζηνηρνχζαλ ζην 

17% ηεο ζπλνιηθήο γεξκαληθήο αγνξάο ηνπ ηδφγνπ ην 2009. Γηα ηελ Goldmedia, απηφ 

αληηζηνηρνχζε ζε αθνξνιφγεηα θαη αλέιεγθην GGR γηα ην 2009 χςνπο US$2,4 (€1,7) 

δηζεθαηνκκπξίσλ. Οη κε ξπζκηζκέλεο δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο κφλνλ αληηζηνηρνχζαλ 

ζε US$1,4 (€1,0) δηζεθαηνκκχξηα απηήο ηεο αγνξάο.  

Λφγσ ηεο απμαλφκελεο δηείζδπζεο ηνπ επξπδσληθνχ δηαδηθηχνπ, ε απμαλφκελε 

ζεκαζία ησλ παηθηψλ δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ θαη ηνλ κεγάιν αξηζκφ (πιένλ ησλ 500) ησλ 

γεξκαληθήο γιψζζαο ηζηφηνπσλ ηδφγνπ, ε αξξχζκηζηε δηαδηθηπαθή αγνξά ζα 
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παξακείλεη κηα δπλακηθή δχλακε ζην κέιινλ ηεο γεξκαληθήο αγνξάο ηνπ ηδφγνπ, αθφκε 

θαη αλ ηα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία παξακέλνπλ λεθειψδε.  

Παξά ηαχηα, νη επίγεηεο εηαηξείεο εθκεηάιιεπζεο ζα εμαθνινπζήζνπλ λα 

δηαηεξνχλ ηε κεγάιε πιεηνλφηεηα ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο, θαη ε Γεξκαλία ζα 

εμαθνινπζεί λα ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα πεξηνξηζηηθφ ξπζκηζηηθφ κνληέιν. 

Ρπζκηζηηθφ πιαίζην, θνξνινγία θαη αδεηνδφηεζε 

 

Σν λνκηθφ πιαίζην ζηε Γεξκαλία είλαη πεξίπινθν, θαη νη απαηηήζεηο δηαθέξνπλ 

γηα ηηο αίζνπζεο εκπνξηθψλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ θαη ηα θξαηηθά θαδίλν. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε δηαθνξεηηθή θνξνινγηθή κεηαρείξηζε. Καησηέξσ παξνπζηάδνληαη 

επηιεγκέλα παξαδείγκαηα:  

 Η νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε είλαη αξκφδηα γηα ηηο αίζνπζεο εκπνξηθψλ 

ηπρεξψλ παηρληδηψλ. Απηέο ππφθεηληαη ζηνλ γεξκαληθφ θφξν εηζνδήκαηνο 

εηαηξεηψλ, θαζψο θαη ζηνλ γεξκαληθφ εκπνξηθφ θφξν, ν νπνίνο απηή ηε 

ζηηγκή νδεγεί ζε θνξνινγηθή επηβάξπλζε πεξίπνπ 30% ηνπ πξν θφξσλ 

εηζνδήκαηνο κηαο εηαηξείαο. Οη αίζνπζεο εκπνξηθψλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ 

ππφθεηληαη επίζεο ζε ΦΠΑ θαη ζε δεκνηηθά ηέιε δεκνζίσλ ζεακάησλ.  

 Κάζε γεξκαληθφ θξαηίδην είλαη αξκφδην γηα γεξκαληθά θαδίλν, ηα νπνία 

ππφθεηληαη ζε εηδηθφ θφξν θαδίλσλ. Ωζηφζν, επεηδή ε Γεξκαλία 

πεξηιακβάλεη 16 θξαηίδηα, ην λνκηθφ θνξνινγηθφ πιαίζην ζα δηαθέξεη θαζψο 

απηφ εμαξηάηαη απφ ηελ ηνπνζεζία ηνπ θαδίλν. Καηά γεληθφ θαλφλα, ε βάζε 

ππνινγηζκνχ γηα ηνλ θφξν ζηα θαδίλν είλαη ηα GGR ηνπ θαδίλν. Ο ζπλνιηθφο 

θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ζπλήζσο θζάλεη έσο ην 80%. Οξηζκέλα θξαηίδηα 

επηηξέπνπλ κεηψζεηο ζηνλ θφξν ζηα θαδίλν γηα λα δηαηεξήζνπλ ηα θαδίλν ζε 

ιεηηνπξγία. Οη ζπκθσλίεο εμεηάδνπλ θνξνινγηθέο κεηψζεηο γηα λα 

δηαζθαιίζνπλ ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο θαδίλν. Σα 

θαδίλν ππφθεηληαη επίζεο ζε ΦΠΑ.  

 Οη δεκφζηεο αξρέο δείρλνπλ έλα απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηελ αχμεζε ησλ 

δεκνηηθψλ ηειψλ δεκνζίσλ ζεακάησλ. Ιδηαίηεξα, ηα θξαηίδηα πφιεηο ηνπ 

Βεξνιίλνπ ηεο Βξέκεο θαη ηνπ Ακβνχξγνπ έρνπλ απμήζεη, ή ζα απμήζνπλ 

πνιχ ζχληνκα ηα ηέιε δεκνζίσλ ζεακάησλ δξακαηηθά. Απηφ έρεη επηβαξχλεη 

ηελ θεξδνθνξία ησλ εηαηξεηψλ εθκεηάιιεπζεο. ε άιια θξαηίδηα, παξφκνηεο 

απμήζεηο θφξσλ έρνπλ παξαηεξεζεί, κε ηα ηέιε δεκνζίσλ ζεακάησλ λα 

απμάλνληαη ζε νξηζκέλνπο δήκνπο έσο θαη θαηά 20% επί ησλ κηθηψλ εζφδσλ. 

 



 34 

Η Βηνκεραλία ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζηελ Ιηαιία 

 

Γεληθή επηζθφπεζε ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ  

 

χκθσλα κε ην Data monitor, ε Ιηαιία αληηπξνζψπεπε ην 25% ηεο επξσπατθήο 

αγνξάο παηρληδηψλ θαδίλν θαη ηπρεξψλ παηρληδηψλ ην 2010.  

Δπηπιένλ, ν Ιηαιηθφο δεκφζηνο ηνκέαο ηεο βηνκεραλίαο ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ 

ζεκείσζε ζεκαληηθή αχμεζε ζε αξηζκφ παηθηψλ ζε ζχγθξηζε κε ην 2009. πλνιηθά ηα 

έζνδα γηα ην 2010 αλέξρνληαλ ζε US$81,4 (€61,4) δηζεθαηνκκχξηα (κηθηφ πνζφ 

πιεξσκψλ θεξδηζκέλσλ πνζψλ), ήηνη αχμεζε θαηά 7,7% έλαληη ηνπ 2009. Σα 

παηγληνκεραλήκαηα, ην ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν φζνλ αθνξά ηα έζνδα ην 2010, 

αληηζηνηρνχζαλ ζε πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ, ήηνη US$42,4 

(€32,0) δηζεθαηνκκχξηα. Σα ιαρεία ήηαλ ζηε δεχηεξε ζέζε κε έζνδα US$12,4 (€9,3) 

δηζεθαηνκκχξηα θαη ην Lotto ζηελ Σξίηε ζέζε κε έζνδα US$6,9 (€5,2) δηζεθαηνκκχξηα.  

Ωο απνηέιεζκα ηεο ζπλνιηθήο αχμεζεο ησλ ζηνηρεκάησλ, παξαηεξήζεθαλ 

ηδηαίηεξα ζεηηθέο ηάζεηο ζηα έζνδα ηνπ 2010 (ζε ζχγθξηζε κε ην 2009) κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ πξντφλησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ, φπσο ηα κεραλήκαηα ηπρεξψλ παηρληδηψλ (+ 

19,6%), ην κπίλγθν (+ 23,1%) θαη ηα ηπρεξά παηρλίδηα δεμηνηήησλ (+ 27,7%). Διαθξά 

κείσζε (-5,4%) ππήξμε φζνλ αθνξά ηα ιαρεία θαη ηα θξαηηθά ςεθηαθά ηπρεξά 

παηρλίδηα ακνηβαίσλ ζηνηρεκάησλ, εηδηθά ην Superenalotto (-11%). Σα παηρλίδηα 

ηππνδξνκηψλ ζεκείσζαλ ηε κεγαιχηεξε κείσζε κε πνζνζηφ -16.9%.  

ηελ Ιηαιία, ην κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο αγνξάο αληηπξνζσπεχνπλ ηα 

παηγληνκεραλήκαηα κε πνζνζηφ 52,1%. Απηφ είλαη επίζεο ην πιένλ θεξδνθφξν ηκήκα. 

Σα ιαρεία, θπξίσο ην Gratta e Vinci (Ξχζηε θαη Κεξδίζηε), θαηαιακβάλνπλ ηε δεχηεξε 

ζέζε φζνλ αθνξά ην κεξίδην ηεο αγνξάο κε πνζνζηφ 15,2%, θαη αθνινπζνχλ ηα 

παηρλίδηα ηνπ Lotto κε πνζνζηφ 8,5%. Σν ππφινηπν 24,2% ηεο αμίαο ηεο αγνξάο αθνξά 

άιινπο ηχπνπο ηπρεξψλ παηρληδηψλ. Σα ζπλνιηθά ζηνηρήκαηα (θαζαξά απφ πιεξσκέο 

θεξδηζκέλσλ πνζψλ) αλέξρνληαλ ζε US$58,3 (€44,0) δηζεθαηνκκχξηα ή πεξίπνπ ην 

72% ησλ εζφδσλ.  

Η αμία ησλ εζφδσλ φρη απφ ζηνηρήκαηα είλαη θαηά ζπλέπεηα ζεκαληηθή, 

αλεξρφκελε ζπλνιηθά ζην πνζφ ησλ US$22,7 (€17,0) δηζεθαηνκκχξηα. Μεηαμχ 

Ιαλνπαξίνπ θαη Φεβξνπαξίνπ 2011, ηα ηηαιηθά ζηνηρήκαηα απμήζεθαλ θαηά 16% ζε 

εηήζηα βάζε, ζηα US$15,9 (€11,6) δηζεθαηνκκχξηα. Η αλάπηπμε ηνλ Φεβξνπάξην 2011 

ήηαλ ηεο ηάμεο ηνπ 19% ζε εηήζηα βάζε, ζηα US$7,8 (€5,7) δηζεθαηνκκχξηα. Απηή ε 
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αχμεζε ησλ ζηνηρεκάησλ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηα παηγληνκεραλήκαηα, ζην 

Lotto θαη ζηα ζηηγκηαία ιαρεία.  

Η Ιηαιηθή αγνξά είλαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο παγθνζκίσο, φρη κφλνλ φζνλ 

αθνξά ηνλ φγθν ησλ ζηνηρεκάησλ, αιιά επίζεο φζνλ αθνξά ηνλ ξπζκφ αχμεζεο. Σα 

ηηαιηθά θαηά κέζνλ φξν έζνδα θαηά ρξήζηε είλαη επίζεο απφ ηα πςειφηεξα 

παγθνζκίσο φζνλ αθνξά ηε δαπάλε πειάηε, αλεξρφκελε ζε πεξίπνπ US$1.325 (€1.000) 

θαηά ρξήζηε εηεζίσο. 

 Online gambling 

 

Η Ιηαιία είλαη ε θνξπθαία επξσπατθή αγνξά ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ, 

ζχκθσλα κε ηελ AAMS (Autonoma dei Monopoli di Stato). Η αμία ηεο Ιηαιηθήο 

δηαδηθηπαθήο αγνξάο ηνπ ηδφγνπ αλεξρφηαλ ζε US$6,4 (€4,8) δηζεθαηνκκχξηα ην 2010, 

αχμεζε θαηά 28%, θαη απηφ ην πνζνζηφ είλαη βέβαην φηη ζα απμεζεί ην 2011 ιφγσ ησλ 

αιιαγψλ ζηελ Ιηαιηθή λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηνλ δηαδηθηπαθφ ηδφγν. ην πφθεξ 

ηνπξλνπά νθεηιφηαλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αχμεζεο ζηα ηπρεξά παηρλίδηα 

δεμηνηήησλ, θαη αληηζηνηρνχζε ζην 65% ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ 

δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ ζηελ Ιηαιία. Η AAMS αλέθεξε φηη ε θπξηαξρία ησλ ηπρεξψλ 

παηρληδηψλ δεμηνηήησλ, ν αζιεηηθφο ζηνηρεκαηηζκφο θαη ην δηαδηθηπαθφ κπίλγθν ην 

2010 έδεημαλ φηη απηά ηα ηξία πξντφληα ήηαλ θαιχηεξα πξνζαξκνζκέλα γηα 

δηαδηθηπαθή ρξήζε. Οη ηξεηο θαηεγνξίεο απνηεινχζαλ πιένλ ηνπ 96% ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ ησλ δηαδηθηπαθψλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ ην 2010. Σνλ πεξαζκέλν Φεβξνπάξην, 

ε Ιηαιηθή θπβέξλεζε ζπλέηαμε λένπο θαλνληζκνχο γηα ηνλ δηαδηθηπαθφ ηδφγν νη νπνίεο 

θαζηζηνχλ λφκηκεο φιεο ηηο κνξθέο δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ.  

Δλψ ηα δηαδηθηπαθά ηνπξλνπά πφθεξ ήηαλ πάληνηε λφκηκα, ηα πξνεγνπκέλσο 

δηαδηθηπαθά παηρλίδηα πφθεξ κε κεηξεηά απαγνξεχηεθαλ. Σνπο δχν πξψηνπο κήλεο ηνπ 

2011, ε Ιηαιηθή βηνκεραλία δηαδηθηπαθψλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζεκείσζε αχμεζε 15,8% 

ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο.  

Η Microgame Network ήηαλ ε κεγαιχηεξε εηαηξεία ηεο Ιηαιηθήο δηαδηθηπαθήο 

αγνξάο ην πξψην ήκηζπ ηνπ 2010, πεξηιακβάλνληαο πεξηζζφηεξα απφ 130 αζιεηηθά 

ζηνηρήκαηα θαη παξφρνπο δηαδηθηπαθνχ πφθεξ, θαηέρνληαο κεξίδην ηεο αγνξάο 26%, 

αθνινπζνχκελε απφ ηελ Lottomatica (24%) θαη ηελ SNAI, κε κεξίδην αγνξάο 13%. Ο 

ηνκέαο ησλ δηαδξαζηηθψλ ηππνδξνκηψλ γεληθά επιήγε πεξηζζφηεξν απφ ηελ αχμεζε 

άιισλ κνξθψλ ζηνηρεκάησλ ζε αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο θαη online gaming θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 2010 ζχκθσλα κε ηελ Gambling Compliance.  
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Η λνκηκνπνίεζε θαη ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο δηαδηθηπαθψλ παηρληδηψλ πφθεξ κε 

κεηξεηά ηνλ Φεβξνπάξην 2011 θαη ηα δηαδηθηπαθά παηρλίδηα θαδίλν ηνλ Ινχλην 2011 

αλακέλεηαη λα δηπιαζηάζνπλ ηνπιάρηζηνλ ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπ online gaming ζηελ 

Ιηαιία έσο ην 2012, ζχκθσλα κε ηνπο αλαιπηέο. Σν Superenalotto/Win for Life (κηα 

άιιε θαηεγνξία ηπρεξνχ παηρληδηνχ) απέθηεζε έλα κηθξφ κεξίδην ηεο δηαδηθηπαθήο 

αγνξάο. Η εηζαγσγή ησλ δηαδηθηπαθψλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ θαδίλν ζηελ Ιηαιία είλαη 

πηζαλφλ λα πξνθαιέζεη ζπλσζηηζκφ λενεηζεξρνκέλσλ εηαηξεηψλ ζηελ αγνξά (φπσο ε 

William Hill θαη ε 888).  

Η βηνκεραλία ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηδφγνπ ηεο Ιηαιίαο έρεη γίλεη ζηφρνο γηα φιεο ηηο 

κεγάιεο εηαηξείεο αθφηνπ ε ρψξα θαηήξγεζε ηα εκπφδηα γηα ηηο μέλεο εηαηξείεο ην 

πεξαζκέλν έηνο πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί κε ηα πξφηππα ηεο ΔΔ.  

Ρπζκηζηηθφ πιαίζην, θνξνινγία θαη αδεηνδφηεζε 

 

Ο ζπλνιηθφο παξάλνκνο ηδφγνο εθηηκάηαη φηη απέζπαζε US$26,5 (€20,0) 

δηζεθαηνκκχξηα ζε έζνδα ην 2010. Απφ απηφ, ηα ζηνηρήκαηα ηα νπνία παίρηεθαλ ζε 

παξάλνκα κεραλήκαηα ηπρεξψλ παηρληδηψλ αλέξρνληαλ ζε US$7,9–US$11,9 (€6,0–

€9,0) δηζεθαηνκκχξηα. Σν κεξίδην ηεο αγνξάο ηνπ παξάλνκνπ ηδφγνπ εθηηκάηαη 

ζπληεξεηηθά ζε 10%–20%.  

Οη θαηλνηφκεο αιιαγέο νη νπνίεο εηζήρζεζαλ κε ηνλ Νφκν Abruzzo είραλ ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ζηελ αγνξά ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ ην 2010 ράξε ζηελ εηζαγσγή ησλ 

VLT. χκθσλα κε ηνπο εηδήκνλεο ηεο βηνκεραλίαο, ζα ππάξμεη πεξηνξηζκέλν πεδίν γηα 

αλάπηπμε ζηα ιαρεία. Η αλάπηπμε ηεο αγνξάο ζηνλ ζηνηρεκαηηζκφ ζα επεξεαζηεί 

ζεκαληηθά απφ ην Δπξσπατθφ/Ιηαιηθφ ξπζκηζηηθφ πεξηβάιινλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

πξνζερψλ εηψλ. Αλακέλεηαη λα ππάξμεη αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ηφζν εληφο φζν θαη 

ζε φια ηα ηκήκαηα ηεο αγνξάο θαζψο θαη απεηιέο απφ ηελ απμαλφκελε δήηεζε γηα 

θνξνινγηθά έζνδα.  

Ωζηφζν, ε εηζαγσγή ηνπ λένπ ξπζκηζηηθνχ νδηθνχ ράξηε ζα παξάζρεη 

πεξαηηέξσ επθαηξίεο αλάπηπμεο ζηελ Ιηαιηθή αγνξά ηπρεξψλ παηρληδηψλ, εηδηθά γηα ηα 

πιήξσο ηπρεξά παηρλίδηα θαδίλν, εηθνληθφ ζηνηρεκαηηζκφ θαη Γηνκφηηκα παηρλίδηα 

(Peer to Peer) (P2P).  

Η Deutsche Bank πξνβιέπεη φηη ε ζπλνιηθή Ιηαιηθή αγνξά ηπρεξψλ παηρληδηψλ 

ζα ζεκεηψζεη πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ηάμεο ηνπ 38% (25% ζε εζληθφ λφκηζκα) ε 

νπνία ζα αλέξρεηαη ζε US$112,6 (€76,6) δηζεθαηνκκχξηα ην 2011 ε νπνία νθείιεηαη 

θπξίσο ζην Lotto, ηα VLT, θαη ηα παηρλίδηα δεμηνηήησλ (ζεηηθά επεξεαζζέληα απφ ηελ 

έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ πφθεξ κε κεηξεηά) θαη ην Ξχζηε θαη Κεξδίζηε. Οη αλαιπηέο 
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εθηηκνχλ φηη ηα ζπλνιηθά έζνδα απφ ηα ηπρεξά παηρλίδηα ζα απμεζνχλ ζηα US$118,8 

(€89,0) δηζεθαηνκκχξηα ην 2013 κε ζπλνιηθή εηήζηα αχμεζε 15% (14% ζε εζληθφ 

λφκηζκα) ηα πξνζερή ηξία έηε. Σν κεγαιχηεξν ηκήκα ηπρεξψλ παηρληδηψλ φζνλ αθνξά 

ηα ζηνηρήκαηα ζα παξακείλνπλ ηα παηγληνκεραλήκαηα, αθνινπζνχκελα απφ ηα ιαρεία 

Ξχζηε θαη Κεξδίζηε.  

Σα πξνζερή ρξφληα ηα έζνδα ζηελ Ιηαιηθή αγνξά ηπρεξψλ παηρληδηψλ 

αλακέλεηαη λα απμεζνχλ πεξαηηέξσ, ράξε ζηηο θαηλνηνκίεο κε ηα παηρλίδηα κε κεηξεηά 

(πφθεξ θαη πφθεξ δεμηνηήησλ) θαη άιια λέα παηρλίδηα (Bet Exchange, V7, VLTs). 

Αξθεηά ζηνηρήκαηα ηεο αγνξάο ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζα γίλνπλ λφκηκα ζηελ Ιηαιία, 

κεηψλνληαο δξακαηηθά ηα παξάλνκα έζνδα. Σν δηαδξαζηηθφ θαλάιη πξνβιέπεηαη λα 

απμήζεη ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπ ζην κνληέιν κεηξεηψλ γηα πφθεξ (μεθίλεζε λα 

ιεηηνπξγεί ηνλ Φεβξνπάξην 2011) θαη λα θζάζεη ην πνζφ ησλ US$12,0 (€9,0) 

δηζεθαηνκκπξίσλ ην 2013, ζχκθσλα κε αλαιπηέο ηνπ θιάδνπ. 

Η Βηνκεραλία ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζην Μαθάν 

 

Γεληθή επηζθφπεζε ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ  

 

Σν Μαθάν, απνηεινχκελν απφ ηε Υεξζφλεζν Μαθάν, ηελ Σάτπα θαη ηελ 

Κνινάλε, θαιχπηεη 11 ηεηξαγσληθά κίιηα, ζρεδφλ ην έλα έθην ηεο έθηαζεο ηεο 

Οπάζηλγθηνλ D.C. Παξά ην κηθξφ κέγεζφο ηεο ε πφιε κε κφιηο 550,000 θαηνίθνπο 

ζπλερίδεη λα έρεη πεξηζζφηεξα έζνδα απφ ηα ηπρεξά παηρλίδηα απφ φ, ηη ζπλνιηθά ην 

Λαο Βέγθαο θαη ην Αηιάληηθ ίηπ. Η αλάπηπμε ησλ εζφδσλ ηνπ απφ ηα ηπρεξά 

παηρλίδηα απνδίδεηαη πξσηίζησο ζηελ εγγχηεηα ηνπ Μαθάν κε ηελ Κίλα, κηα ψξα κε ην 

θέξπ απφ ην Υνλγθ Κνγθ, θαη επίζεο ζηνλ αξηζκφ εχπνξσλ Κηλέδσλ ηεο ελδνρψξαο νη 

νπνίνη δνπλ ζηηο κεγαιχηεξεο παξάθηηεο θηλεδηθέο πφιεηο. 

Δθηηκάηαη φηη πεξηζζφηεξα απφ 100 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη θαηνηθνχλ ζε 

απφζηαζε ηξηψλ σξψλ κε ην απηνθίλεην, πιένλ ηνπ ελφο δηζεθαηνκκπξίνπ θαηνηθνχλ 

ζε απφζηαζε ηξηψλ σξψλ κε ην αεξνπιάλν θαη ηξία δηζεθαηνκκχξηα άλζξσπνη ζε 

απφζηαζε 5 σξψλ κε ην αεξνπιάλν. Η ζέζπηζε λνκνζεζίαο ζηα αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

2000 επέηξεςε ηελ αχμεζε ησλ παξαρσξήζεσλ θαη ππνπαξαρσξήζεσλ θαη πξνψζεζε 

ζεκαληηθά ηελ αλάπηπμε ηνπ Μαθάν.  

Σν Μαθάν μεπέξαζε ην Λαο Βέγθαο σο ε κεγαιχηεξε αγνξά ηδφγνπ ζηνλ θφζκν 

ην 2006 θαη ην 2010, είρε ηεηξαπιάζηα έζνδα απφ φ, ηη ην Λαο Βέγθαο. Οη αλαιπηέο 

αλακέλνπλ ηα έζνδα απφ ηνλ ηδφγν λα απμεζνχλ πέληε θνξέο ηα έζνδα ηνπ Λαο Βέγθαο 

ην 2012 (Yogonet,2011). 
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χκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Μαθάν, ηα έζνδα απφ 

ηπρεξά παηρλίδηα ζην Μαθάν ζεκείσζαλ αχμεζε 58% ην 2010 ζην πνζφ ξεθφξ ησλ 

US$23,4 (MOP 186,6) δηζεθαηνκκπξίσλ απφ US$14,9 (MOP 120,4) δηζεθαηνκκπξίσλ 

ην 2009. Η αχμεζε θαηά 18% ηνλ Μάην 2011 ησλ κηθηψλ εζφδσλ απφ ηπρεξά παηρλίδηα 

ζε ζχγθξηζε κε ηνλ πξνεγνχκελν κήλα νθείιεηαη θπξίσο ζηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Galaxy Macau ζηηο 15 Μαΐνπ 2011. Με θφζηνο άλσ ησλ US$1,9 (MOP 15,2) 

δηζεθαηνκκπξίσλ, νη εγθαηαζηάζεηο δηαζέηνπλ ηξία μελνδνρεία, πεξηιακβάλνληαο ην 

Banyan Tree Macau, ην Hotel Okura Macau θαη ην Galaxy Hotel (Yogonet,2011). 

πλνιηθά, ππάξρνπλ πεξίπνπ 2,000 δσκάηηα μελνδνρείσλ, θαζψο θαη πηζίλα 

ζηελ νξνθή θαη πιάδ. Σν θαδίλν πξνζθέξεη άλσ ησλ 450 επηηξαπέδησλ παηρληδηψλ, θαη 

1,100 παηγληνκεραλήκαηα.  

Η έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Galaxy Macau βειηίσζε ην ζπλνιηθφ κεξίδην ηεο 

Galaxy ζηελ αγνξά ηνπ Μαθάν απφ 9% ζε 13%. Η ζπλαίλεζε κεηαμχ ησλ αλαιπηψλ 

φζνλ αθνξά ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπ Μαθάν είλαη φηη ε πφιε ζα εμαθνινπζήζεη λα 

έρεη ζπλερή δηςήθην πνζνζηφ αλάπηπμεο έσο ηνπιάρηζηνλ ην 2013. 

Ωζηφζν ιίγνη πηζηεχνπλ φηη ζα είλαη ζε ζέζε λα πεηχρεη ξπζκνχο αλάπηπμεο νη 

νπνίνη λα ζπγθξίλνληαη κε ηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο νη νπνίνη ζεκεηψζεθαλ ην 2001, 

θπξίσο ιφγσ ησλ ζπλερηδφκελσλ πηζησηηθψλ πεξηνξηζκψλ νη νπνίνη επηβιήζεθαλ ζηνπο 

παίθηεο απφ ηελ θηλεδηθή θπβέξλεζε.  

Παξά ηελ πξφζθαηε παγθφζκηα χθεζε, ην πνζνζηφ αλεξγίαο ηεο Κίλαο 

παξέκεηλε ζηαζεξφ ζην 4% πεξίπνπ απφ ην 2002, κε ηε ρψξα λα ζεκεηψλεη ξπζκνχο 

αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ ηεο ηάμεο ηνπ 10% ην 2010. Σν πνζνζηφ αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ γηα 

ην 2011 αλακέλεηαη λα αλέιζεη ζην 11%. Σν Μαθάν ππήξμε ηζηνξηθά θαη ζα ζπλερίζεη 

λα είλαη κηα επηρείξεζε ε νπνία θηλείηαη απφ ηελ αγνξά ησλ VIP, κε άλσ ηνπ 72% ησλ 

κηθηψλ εζφδσλ ηεο απφ ηα ηπρεξά παηρλίδηα ην 2010 λα έρνπλ πξνέιζεη απφ ηελ αγνξά 

ησλ VIP. Βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο VIP ηνπ Μαθάν, νη παξαρσξεζηνχρνη απαζρνινχλ 

εηδηθέο εηαηξείεο (junket operators), νη νπνίεο είλαη ππεχζπλεο γηα λα θέξνπλ πςεινχ 

εηζνδήκαηνο πειάηεο ζηα θαδίλα ηνπο. Οη junket operators αλαιακβάλνπλ ηνλ 

πηζησηηθφ θίλδπλν ν νπνίνο ζπλδέεηαη κε ηνλ κεκνλσκέλν πειάηε VIP θαη, ζε 

αληάιιαγκα, εηζπξάηηνπλ ακνηβή απφ ηνλ παξαρσξεζηνχρν βάζεη είηε πνζνζηνχ επί 

ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ είηε θαζαξφ θέξδνο απφ ην παηρλίδη ησλ πειαηψλ πςεινχ 

εηζνδήκαηνο.  
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Η Βηνκεραλία ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζηελ Ιζπαλία 

 

Γεληθή επηζθφπεζε ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ  

 

Η ηζπαληθή αγνξά ηπρεξψλ παηρληδηψλ θαη ηδφγνπ ρσξίδεηαη ζε δχν ηκήκαηα: ηα 

ηδησηηθήο δηαρείξηζεο ηπρεξά παηρλίδηα, ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην 60% ηεο 

ζπλνιηθήο αγνξάο, θαη ηα θξαηηθήο δηαρείξηζεο ηπρεξά παηρλίδηα, ηα νπνία 

αληηπξνζσπεχνπλ ην ππφινηπν 40% ηεο αγνξάο. Σα ηδησηηθήο δηαρείξηζεο ηπρεξά 

παηρλίδηα πεξηιακβάλνπλ ηα θαδίλν ηδφγνπ, ην bingo θαη ηα παηγληνκεραλήκαηα. ηελ 

Ιζπαλία ππάξρνπλ 30, θπξίσο κηθξά, θαδίλν. Σα κεγαιχηεξα είλαη ηα θαδίλν ηεο 

Μαδξίηεο (Torrelodones), ηεο Βαξθειψλεο, ηεο Βαιέλζηα θαη ηεο Μαξκπέια, ελψ άιια 

κεζαίνπ κεγέζνπο θαδίλν βξίζθνληαη ζην Μπηικπάν, ζηε Μαγηφξθα, Torrequebrada 

(Μάιαγα) θαη Aranjuez (Μαδξίηε).  

Με βάζε ηα ζηνηρεία απφ ηελ ηζπαληθή νκνζπνλδία ηπρεξψλ παηρληδηψλ, ηελ 

Confederación de Associaciones y Federaciones de Empresarios del Recreativo, θαη ηελ 

Ιζπαληθή Έλσζε Καδίλν Σδφγνπ, ηα έζνδα ησλ θαδίλν γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2011 

ζεκεηψλνπλ κείσζε θαηά πεξίπνπ 15% έλαληη ηεο ίδηαο πεξηφδνπ ηνπ 2010. Αλαθνξηθά 

κε ην bingo, ε κείσζε γηα ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2011 αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 30%. Η 

γεληθή αληίιεςε είλαη φηη νη λένη αληηθαπληζηηθνί θαλνληζκνί ζε ηζρχ απφ ηελ 1 ε 

Ιαλνπαξίνπ 2011 απεηινχλ ζνβαξά ην κέιινλ ησλ παξαδνζηαθψλ παηρληδηψλ. 

ηηο θνξπθαίεο ηζπαληθέο εηαηξείεο ηπρεξψλ παηρληδηψλ πεξηιακβάλεηαη ε 

CIRSA, ε Orenes, ε Grupo Perelada, ε Comar, ε Grupo Casino Madrid, ε Grupo 

Nervión θαη ε Rank. Απηή ηε ζηηγκή, ε Grupo Casino Madrid αλαπηχζζεη ην δηθφ ηεο 

ζχζηεκα online ζηνηρεκαηηζκνχ. ηα ππφ θξαηηθή δηαρείξηζε παηρλίδηα 

πεξηιακβάλνληαη εθείλα ηα νπνία δηαρεηξίδεηαη ε Organización Nacional de Loterías y 

Apuestas del Estado (ONLAE), ηα θξαηηθά ιαρεία “Lotería Primitiva” θαη ην 

“Quinielas” (παξαδνζηαθφο ζηνηρεκαηηζκφο ζε πνδνζθαηξηθνχο αγψλεο).  

Τπάξρνπλ γεληθά ζρέδηα γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ ιαρείσλ, φκσο νη 

ζπλέπεηεο κηαο ηέηνηαο απφθαζεο δελ έρνπλ αμηνινγεζεί ζσζηά, δεδνκέλνπ φηη ηα 

θξαηηθά ηπρεξά παηρλίδηα έρνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (εηδηθά εθείλα ηα νπνία αθνξνχλ ζηε δσξεάλ δηαθήκηζε). Σα 

παηρλίδηα δηαρεηξίδεηαη ε Organización Nacional de Ciegos de España (ν Ιζπαληθφο 

Οξγαληζκφο γηα ηνπο Σπθινχο ή κε ηα αξρηθά ONCE) αληηπξνζσπεχνπλ έλα 

παξαδνζηαθφ ζχζηεκα ιαρείσλ, ην νπνίν ηπγράλεη θαιήο απνδνρήο απφ νξηζκέλεο 
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θνηλσληθέο ηάμεηο ηεο Ιζπαλίαο. Σα ηπρεξά παηρλίδηα ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη νη 

πεξηθεξεηαθέο θπβεξλήζεηο ή ηδησηηθνί θνξείο δελ είλαη ζεκαληηθά. 

Ρπζκηζηηθφ πιαίζην, θνξνινγία θαη αδεηνδφηεζε  

 

ηελ Ιζπαλία, ε επζχλε γηα ηε ξχζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο ηνπ ηδφγνπ 

εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ πεξηθεξεηαθψλ θπβεξλήζεσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε 

online εηαηξεία εθκεηάιιεπζεο ε νπνία ζέιεη λα εηζέιζεη ζηελ ηζπαληθή αγνξά ζα ήηαλ 

ππνρξεσκέλε λα πξνζαξκφζεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζε 17 μερσξηζηέο ξπζκηζκέλεο 

δηθαηνδνζίεο, δειαδή κηα αζχκθνξε απαίηεζε. Η λέα ξχζκηζε ζα κπνξνχζε λα 

εηζαρζεί ην πξνζερέο έηνο, αιιά απηή ζα ηζρχεη κφλνλ γηα ην online gaming.  

Τπάξρνπλ βέβαηα θαη άιιεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο απνθεληξσκέλεο 

ξχζκηζεο. Οη πεξηζζφηεξεο απηφλνκεο θνηλφηεηεο έρνπλ ζεζπίζεη δηθφ ηνπο θνξνινγηθφ 

θαζεζηψο γηα ηα κηθηά έζνδα ησλ θαδίλν. Οξηζκέλα θνξνινγηθά θαζεζηψηα 

θνξνινγνχλ ηα θαδίλν έσο θαη κε 60% ηνπ εηζνδήκαηνο άλσ ησλ US$6,7 (€5,0) 

εθαηνκκπξίσλ. Καλέλα θαδίλν δελ είρε εηζφδεκα πνπ λα θζάλεη απηφ ην πνζφ. Η 

πιεζψξα θαη νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο ελεξγνχλ σο αληηθίλεηξα γηα ηηο εηαηξείεο 

εθκεηάιιεπζεο θαδίλν, θαη είλαη πηζαλφλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν 

ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο.  

Πξψηνλ, ηα θαδίλν ζα πξνζπαζήζνπλ λα κεηψζνπλ ην δνκηθφ θφζηνο ηνπο φζν 

ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. Απηφ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ 

απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ.  

Γεχηεξνλ, ζα ππάξμεη ζαθήο ηάζε, εηδηθά ζηα κηθξά θαδίλν, λα σζνχλ ηνπο 

δπλεηηθνχο παίθηεο ζηα κεραλήκαηα ηδφγνπ, ζεκαληηθά ιηγφηεξν δαπαλεξά γηα ηελ 

εηαηξεία εθκεηάιιεπζεο. Απηή ε θαηάζηαζε ηζρχεη επίζεο θαη γηα ην bingo, φπνπ 

πξνβιέπεηαη ηζρπξή αλαδηάξζξσζε ηνπ ηνκέα. ην εγγχο κέιινλ αλακέλεηαη ε ζέζπηζε 

λέαο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ην online gaming. Διπίδεηε φηη απηή ζα ζπκβάιιεη ζηελ 

αληηκεηψπηζε πνιιψλ ζεκάησλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ξχζκηζεο γηα ηηο online 

εηαηξείεο εθκεηάιιεπζεο νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Ιζπαλία θαη ε εηζαγσγή 

ξπζκίζεσλ γηα ηε δηαθήκηζε γηα λα δηαζθαιίδεηαη φηη ην online gaming ππφθεηηαη ζηνπο 

ίδηνπο θαλφλεο ζηνπο νπνίνπο ππάγνληαη νη επίγεηεο εηαηξείεο εθκεηάιιεπζεο 

δξαζηεξηνηήησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ.  

Η Ιζπαληθή θπβέξλεζε επηδηψθεη λα ηδησηηθνπνηήζεη ελ κέξεη ηα ηζπαληθά 

Κξαηηθά Λαρεία πξνζθέξνληαο κεξίδην 33% ζηνπο επελδπηέο. Ωζηφζν, αλακέλεηαη φηη 

απηφ ζα δεκηνπξγήζεη πξφζζεηα δεηήκαηα, θαζψο απηή ηε ζηηγκή δελ πθίζηαληαη 

πεξηνξηζκνί γηα ηα Κξαηηθά Λαρεία. Μεηά ηε κεξηθή ηδησηηθνπνίεζε, είλαη πηζαλφλ θαη 
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άιιεο ηδησηηθέο εηαηξείεο ηπρεξψλ παηρληδηψλ λα ζειήζνπλ λα ηζρχνπλ θαη γηα απηέο 

ίζνη φξνη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Τπάξρνπλ δχν πξνηεηλφκελα ζρέδηα γηα ηε δεκηνπξγία 

mega θαδίλν ζηελ Ιζπαλία: Σν Gran Scala θνληά ζηελ αξαγφζα (International 

Development Limited), θαη έλα θνληά ζηελ Μαδξίηε ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα 

αλαπηχμεη ε Las Vegas Sands. Όζνλ αθνξά ην θαδίλν Gran Scala, πξφζθαηεο 

αλαθνηλψζεηο αλαθέξνπλ φηη ην έξγν απηή ηε ζηηγκή ζεκεηψλεη θαζπζηέξεζε 12 κελψλ 

ζε ζρέζε κε ην ρξνλνδηάγξακκα. 

Η Βηνκεραλία ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο (ΗΠΑ) 

 

Γεληθή επηζθφπεζε ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 20 ηειεπηαίσλ εηψλ, ν ηνκέαο ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ 

ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, θαζψο θαη ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, δηήιζε πεξίνδν 

αμηνζεκείσηεο αλάπηπμεο θαη κεηαζρεκαηηζκνχ. Η χθεζε ε νπνία άξρηζε ζηα ηέιε ηνπ 

2007 θαη ζπλερίζηεθε, γηα λα θαηαζηήζεη ην 2010 έηνο γεκάην πξνθιήζεηο γηα ηε 

βηνκεραλία ηπρεξψλ παηρληδηψλ, θαη ε βηνκεραλία απέδσζε ηα θζίλνληα έζνδά ηεο ζηε 

ζεκαληηθή κείσζε ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ησλ πειαηψλ λα δαπαλνχλ. Σα κηθηά 

έζνδα απφ ηα ηπρεξά παηρλίδηα ζε εζληθφ επίπεδν αλήιζαλ ζε US$31,0 

δηζεθαηνκκχξηα, θαηά 1% πςειφηεξα ζε ζρέζε κε ην 2009. αξάληα νθηψ Πνιηηείεο 

έρνπλ απηή ηε ζηηγκή θάπνηαο κνξθήο λφκηκα ηπρεξά παηρλίδηα, κφλνλ ε Γηνχηα θαη ε 

Υαβάε δελ έρνπλ λνκηκνπνηήζεη ηα ηπρεξά παηρλίδηα νηαζδήπνηε κνξθήο 

(Yogonet,2011). 

Έσο ην 1989, ε Νεβάδα θαη ην Αηιάληηθ ίηπ, πξνζέθεξαλ ηηο κφλεο επηινγέο 

παηρληδηψλ θαδίλν, φκσο ζήκεξα ππάξρνπλ πεξίπνπ 422 θαδίλν ζε ηλδηάληθεο 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο θαη θαδίλν πεξηνξηζκέλσλ κεξηδίσλ ζηε Νφηηα Νηαθφηα θαη 

ην Κνινξάλην, επηπιένλ ησλ πεξίπνπ πνηακφπινησλ ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ζε έμη 

Πνιηηείεο (ην Ιιηλφηο, ε Αηφβα, ε Ιληηάλα, ε Λνπηδηάλα, ην Μηζηζίπη θαη ην Μηζνχξη).  

Λαο Βέγθαο. Παξνηκηψδεο ηφπνο γέλλεζεο ηνπ λφκηκνπ ηδφγνπ ζηηο ΗΠΑ. Σν 

Λαο Βέγθαο ρξεζίκεπζε σο ζεκείν αλαθνξάο γηα άιιεο δηθαηνδνζίεο νη νπνίεο 

πξνζπάζεζαλ λα ζπιιάβνπλ ηελ αμία ηεο ςπραγσγίαο ηελ νπνία ην Λαο Βέγθαο 

πξνζθέξεη κε ζπλέπεηα. Απφ ην 1931, φηαλ ην λνκνζεηηθφ ζψκα ηεο Νεβάδα ελέθξηλε 

λφκν ν νπνίνο ζα λνκηκνπνηνχζε ηνλ ηδφγν ζηα θαδίλν, ην θαδίλν ην νπνίν ζπλήζσο 

είρε έδξα ην μελνδνρείν έρεη γλσξίζεη πνιιέο κνξθέο. Απφ ην Golden Nugget έσο ην 

Wynn Las Vegas, ην Λαο Βέγθαο παξακέλεη ν κεγάινο παίθηεο ζηελ ακεξηθαληθή 

αγνξά ηνπ ηδφγνπ ησλ θαδίλν κε έδξα ην μελνδνρείν. Σα έζνδα απφ ηα ηπρεξά παηρλίδηα 
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ηνπ Las Vegas Strip αλήιζαλ πεξίπνπ ζε US$5,8 δηζεθαηνκκχξηα ην 2010. Σα έζνδα 

απφ ηε βηνκεραλία ηπρεξψλ παηρληδηψλ ηεο Πνιηηείαο ζπλνιηθά αλήιζαλ ζε US $10,4 

δηζεθαηνκκχξηα, αχμεζε θαηά 0,1% ζε ζχγθξηζε κε ην 2009 Αηιάληηθ ίηπ. Βξίζθεηαη 

αθξηβψο 60 κίιηα αλαηνιηθά ηεο Φηιαδέιθεηαο, θαη κε 11 εγθαηαζηάζεηο εληφο ησλ 

νξίσλ ηεο πφιεο ηεο, ην Αηιάληηθ ίηπ είλαη ε κεγαιχηεξε αγνξά γηα δξαζηεξηφηεηεο 

ηπρεξψλ παηρληδηψλ κε έδξα ην μελνδνρείν εθηφο ηνπ Λαο Βέγθαο. Απφ ηελ έλαξμε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Resorts Hotel θαη ηνπ Καδίλν ην 1978, έσο ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Borgata ηνλ Ινχιην 2003, ε βηνκεραλία ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζηε Νέα Τεξζέε, έρεη 

επεθηαζεί ζηελ Αλαηνιηθή Αθηή (Yogonet,2011). 

Καζψο ε βηνκεραλία ηπρεξψλ παηρληδηψλ επεθηάζεθε ζε νιφθιεξεο ηηο 

Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, ηα κηθηά εηήζηα έζνδα απφ ηα θαδίλν απμήζεθαλ ζηαζεξά έσο ην 

2008, έηνο θαηά ην νπνίν απηά κεηψζεθαλ θαηά 5%. Μεηψζεθαλ επίζεο θαηά 6% απφ 

ην 2008 έσο ην 2009. Σν 2010, ππήξμε ειαθξά αχμεζε θαηά 0,07% (Yogonet,2011) 

Η Βηνκεραλία ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζηελ Απζηξαιία 

 

Γεληθή επηζθφπεζε ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ 

 

Παξαδνζηαθά νη θχξηεο κνξθέο ηδφγνπ ζηελ Απζηξαιία ήηαλ νη ηππνδξνκίεο, ν 

ζηνηρεκαηηζκφο θαη ηα ιαρεία. ήκεξα, ε βηνκεραλία ηνπ ηδφγνπ κπνξεί λα πεξηγξαθεί 

ζε δχν επξείεο θαηεγνξίεο: ην παίμηκν ηπρεξψλ παηρληδηψλ γηα ρξήκαηα (ηπρεξά 

παηρλίδηα) θαη ην ζηνίρεκα γηα ηελ έθβαζε γεγνλφηνο ζε εμέιημε. 

Η θαηεγνξία ηπρεξψλ παηρληδηψλ πεξηιακβάλεη ηα ιαρεία, ην πφθεξ ή ηα 

παηγληνκεραλήκαηα, ηα ηπρεξά παηρλίδηα ησλ θαδίλν, ην keno θαη ηα δηαδξαζηηθά 

παηρλίδηα. Με ηελ εμαίξεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ αληαιιαγήο ζηνηρεκάησλ, ηα 

δηαδξαζηηθά παηρλίδηα εμαηξνχλ ηνλ ζηνηρεκαηηζκφ κε ηε κνξθή θνχξζαο, ηνλ αζιεηηθφ 

ζηνηρεκαηηζκφ θαη ηα ιαρεία. 

Ο αζιεηηθφο ζηνηρεκαηηζκφο πεξηιακβάλεη ηνλ ζηνηρεκαηηζκφ ζε 

εγθεθξηκέλνπο ηχπνπο ηνπηθψλ, εζληθψλ ή δηεζλψλ αζιεηηθψλ δηνξγαλψζεσλ, είηε θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο θνχξζαο είηε εθηφο, απηνπξφζσπα, κέζσ ηειεθψλνπ ή κέζσ 

δηαδηθηχνπ. 

Δπηπξφζζεηα, ε δεκνθηιία ησλ ηζηφηνπσλ δηαδηθηπαθνχ ζηνηρεκαηηζκνχ έρεη 

απμεζεί. Η Βφξεηα Πεξηνρή (Northern Territory) παξέρεη επλντθέο θνξνινγηθέο 

ξπζκίζεηο γηα λα πξνζειθχζεη δξαζηεξηφηεηεο δηαδηθηπαθνχ ζηνηρεκαηηζκνχ. ηε 

Βηθηψξηα, ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο εηαηξείαο ζηνηρεκαηηζκνχ ηελ νπνία θαηέρεη ε 

Tabcorp ιήγεη ηνλ Αχγνπζην 2012. Μεηά απφ απηή ηελ εκεξνκελία ζα εθδνζεί λέα 
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άδεηα. Απηφ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε δνκή ηεο 

βηνκεραλίαο, αλακέλνληαο ην κνληέιν λα εγθξηζεί γηα ηε λέα άδεηα.  

Έσο ηνλ Μάην 2011, ην κνληέιν ζηνηρεκαηηζκνχ δελ είρε αθφκε θαζνξηζηεί, 

φκσο δχν απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο νκίινπο ηπρεξψλ παηρληδηψλ ηεο Απζηξαιίαο, o 

Tabcorp θαη o Tatts Group, έρνπλ ππνβάιιεη πξνζθνξέο γηα ηελ άδεηα γηα ιεηηνπξγία 

δξαζηεξηνηήησλ wager θαη ζηνηρεκαηηζκνχ κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο. Άιιεο 

εηδήζεηο απφ ηελ ελ ιφγσ βηνκεραλία, ε Tabcorp ζπκθψλεζε λα θαηαβάιεη ζηελ agreed 

NSW US$152,4 (A$150,0) εθαηνκκχξηα ζε αληαπφδνζε γηα ηελ έγθξηζε ζε πξνζθνξά 

πξντφληνο ειεθηξνληθνχ πξνζνκνησηή αγψλσλ θνχξζα, ην Trackside, θαη νξηζκέλεο 

παξαρσξήζεηο. Καη ε Paddy Power αγφξαζε ην ππφινηπν κεηνςεθηθφ παθέην ζηελ 

Sportsbet Pty Limited ηνλ Γεθέκβξην 2010 έλαληη US$134,7 (A$132,6) εθαηνκκπξίσλ, 

εμαγνξά ε νπνία απμάλεη ην κεξίδηφ ηεο απφ ην πξνεγνχκελν 60%, ην νπνίν θαηείρε, 

ζην 100%. 
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Κεθάιαην IΙΙ: Η παγθόζκηα αγνξά ηνπ online gaming ηα πξνζερή ρξόληα θαηά 

πεξηνρή. ΗΠΑ θαη Καλαδάο. Γπλεηηθά νη δύν κεγαιύηεξεο αγνξέο e-gaming ζηνλ 

θόζκν 

 

Ηλσκέλεο Πνιηηείεο: 

 
Οη ηππνδξνκίεο παξακέλνπλ ε κφλε κνξθή ξπζκηζκέλεο αγνξάο online 

gambling θαη e-gaming αθφηνπ ν θπβεξλήηεο ηεο New Jersey Chris Christie έζεζε βέην 

ζην λνκνζρέδην γηα ηα δηαδηθηπαθά ηπρεξά παηρλίδηα, επηθαινχκελνο ζπληαγκαηηθέο 

αλεζπρίεο. Σν άιιν λνκνζρέδην ηνπ γεξνπζηαζηή Raymond Lesniak γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε θαη ηε δεκηνπξγία δπλεηηθψλ πεγψλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ απφ ηνλ 

αζιεηηθφ ζηνηρεκαηηζκφ γηα ηελ επξηζθφκελε ζε δπζρεξή δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε 

Πνιηηεία είρε επίζεο δερζεί θαίξην πιήγκα θηχπεκα ηνλ ίδην κήλα, αθφηνπ ν 

νκνζπνλδηαθφο δηθαζηήο έθξηλε αληηζπληαγκαηηθφ ην αίηεκα ησλ Lesniak, iMEGA θαη 

νκάδσλ δξάζεο ηππνδξνκηψλ θαη γξαθείσλ ηππνδξνκηαθψλ ζηνηρεκάησλ λα ππάξρεη 

νκνζπνλδηαθή απαγφξεπζε ζηνλ αζιεηηθφ ζηνηρεκαηηζκφ δπλάκεη ηνπ λφκνπ 

Professional and Amateur Sports Protection Act (PASPA) of 1991.  

Με δηθνκκαηηθή ζηήξημε απφ ηνλ βνπιεπηή Barney Frank (Γεκνθξαηηθφο) θαη 

ηνλ John Campbell (Ρεπνπκπιηθαλφο), ην πνιιαπιψλ πξντφλησλ λνκνζρέδην ζεζπίδεηαη 

σο λνκνζεζία εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ πνπ ζηνρεχεη ζην μεθαζάξηζκα ηεο εμσρψξηαο 

βηνκεραλίαο θαη εμαζθαιίδνληαο πνιχηηκα θνξνινγηθά έζνδα γηα ηα άδεηα ηακεία ηεο 

νκνζπνλδηαθήο θαη ησλ πνιηηεηαθψλ θπβεξλήζεσλ. 

Ωζηφζν, ε ξεπνπκπιηθαληθή πιεηνςεθία ζηε Βνπιή απφ ηνλ Ιαλνπάξην 

εθηηκάηαη απφ ηνπο παξαηεξεηέο φηη θιίλεη θαηά ηεο έγθξηζεο ηνπ λνκνζρεδίνπ 

(Markets report, 2011). 

Καλαδάο: 

 

Μηα ζεκαληηθή δηαδηθηπαθή αγνξά γηα ηηο εηαηξείεο εθκεηάιιεπζεο φπσο ε 

Bet365 θαη ε PartyGaming, ε ηειεπηαία πεηπραίλνληαο πεξίπνπ ην 11,5% ησλ κηθηψλ 

εζφδσλ ηεο απφ ην Territory ην 2009, ν Καλαδάο άξρηζε λα ξπζκίδεη ζνβαξά ην e-

gaming απφ ηνλ Ινχιην ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο, φηαλ ε British Columbia Lottery 

Corporation (BCLC) άξρηζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξψηνπ ππφ θξαηηθή δηαρείξηζε 

δηαδηθηπαθνχ θαδίλν ζηε Βφξεηα Ακεξηθή. Οη θάηνηθνη ηεο επαξρίαο κπνξνχλ ηψξα λα 

παίδνπλ παηρλίδηα πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ blackjack, roulette θαη craps ζε πιαηθφξκα 

ηελ νπνία παξέρεη ε εδξεχνπζα ζην ΗΒ Openbet.  



 45 

Σν Κεκπέθ αθνινχζεζε ηνλ Οθηψβξην 2010, ζε κηα πξνζπάζεηα λα εμαθαλίζεη 

ηνπο εμσρψξηνπο ηζηφηνπνπο νη νπνίνη πξνζθέξνπλ e-gaming ζηνπο θαηνίθνπο ηεο 

επαξρίαο, κε ηνπο ηζηφηνπνπο Playnow.com ηεο BCLC θαη Espacejeux.com ηνπ Κεκπέθ 

λα κνηξάδνληαη ηελ ξεπζηφηεηα πφθεξ ζην Canadian Poker Network ηεο GTech G2 ην 

νπνίν άξρηζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηνλ πεξαζκέλν Γεθέκβξην. 

Η επαξρία Οληάξην ζρεδηάδεη λα αθνινπζήζεη ην παξάδεηγκα ηεο Βξεηαληθήο 

Κνινκβίαο θαη ηνπ Κεκπέθ, ελψ ε Νέα Μπξνπλζβίθε (ηα ιαρεία δηαρεηξίδεηαη ε 

Atlantic Lottery Corporation) παξαθνινπζεί ηελ επηδξνκή ηνπ γεηηνληθνχ Κεκπέθ “κε 

ελδηαθέξνλ” (Markets report, 2011). 

 

EMEA (Europe, Middle East, Africa) Οη επξσπατθέο αγνξέο αλέκελαλ ηε ξύζκηζή 

ηνπο ην 2011 

 

Διιάδα:  

Απφ ηελ έθηε κεγαιχηεξε αγνξά ηδφγνπ ζηελ ΔΔ, ε ειιεληθή θπβέξλεζε 

ζρεδηάδεη λα απνθνκίζεη έζνδα πεξίπνπ €700 εθαηνκκπξίσλ. Οη θνξείο εθκεηάιιεπζεο 

πξέπεη λα είλαη εηαηξεία κε έδξα ηελ Διιάδα ή λα έρεη κφληκε βάζε εθεί. Η ειιεληθή 

θπβέξλεζε έρεη ζεζπίζεη θφξν 30% επί ησλ κηθηψλ εζφδσλ απφ ην online gaming, 

πεγέο ηεο βηνκεραλίαο έρνπλ δειψζεη ζηελ e-Gaming Review, απνξξίπηνληαο ηνλ 

ζπληειεζηή θφξνπ θχθινπ εξγαζηψλ 6% ν νπνίνο πξνηεηλφηαλ ζην αξρηθφ ζρέδην 

λφκνπ ην νπνίν θαηαηέζεθε ζην Κνηλνβνχιην ηνλ Ιαλνπάξην (Markets report, 2011). 

Η ειιεληθή θπβέξλεζε ζρεδηάδεη λα εθδψζεη απηφ ην έηνο 15-50 άδεηεο 

πεληαεηνχο δηάξθεηαο. Η Sportingbet, ε νπνία δεκηνπξγεί 15% ηνπ NGR ηεο απφ ηελ 

επηθξάηεηα, εμέθξαζε ηνλ πεξαζκέλν κήλα ηελ πξφζεζή ηεο λα θαηαζέζεη αίηεζε γηα 

έθδνζε άδεηαο ζηελ Διιάδα. 

Γαλία:  

Θεσξνχκελε απφ ηδησηηθνχο θνξείο εθκεηάιιεπζεο σο ην επλντθφηεξν κνληέιν 

πνπ έρεη έσο ηψξα πξνηαζεί, ε Γαλέδηθε θπβέξλεζε δηαβεβαίσζε ηηο εηαηξείεο 

λσξίηεξα απηφ ην έηνο φηη ε θαηαγγειία ζρεηηθά κε πξνηεηλφκελνπο θνξνινγηθνχο 

ζπληειεζηέο γηα ην e-gaming ε νπνία θαηαηέζεθε ζηελ ΔΔ ζα επηιπφηαλ έσο ηνλ Ινχλην 

θαη φηη ε αγνξά ζα άλνηγε έσο απηφ ην θζηλφπσξν. Πξνο απνθπγήλ πεξαηηέξσ 

θαζπζηεξήζεσλ ζρεδηάδεη λα αλνίμεη ηε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο κφιηο ιάβεη 

απάληεζε απφ ηελ ΔΔ (Markets report, 2011). 
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Ιζπαλία:  

Μηα αιιαγή αληίιεςεο ζε πξνηάζεηο θνξνινγίαο θαζηζηά απηή ηελ αγνξά κηα 

αγνξά κε δπλαηφηεηεο έσο ηα ηέιε ηνπ 2011. ηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ, ε Ιζπαληθή 

θπβέξλεζε ελέθξηλε ζρέδην λφκνπ γηα ηε ξχζκηζε πάζεο κνξθήο ηπρεξά παηρλίδηα εμ 

απνζηάζεσο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηλεηψλ. Σν ζρέδην λφκνπ θαηαηέζεθε ζηελ 

Ιζπαληθή Βνπιή αιιά πξέπεη λα πεξάζεη θαη απφ ηε Γεξνπζία θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

θνηλνπνηεζεί ζηελ ΔΔ, ζέηνληαο ηα ζεκέιηα γηα ηε ζέζπηζε δπλεηηθνχ λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ έσο ηα ηέιε ηνπ 2011. Απηφ δελ αλακέλεηαη λα ιάβεη ρψξα πξηλ ηνλ Ινχλην  

(Markets report, 2011). 

Γεξκαλία:  

Σα 16 νκφζπνλδα θξαηίδηα ηεο Γεξκαλίαο είλαη ρσξηζκέλα γηα ηνλ αλ πξέπεη λα 

επηηξαπνχλ ηδησηηθνί θνξείο εθκεηάιιεπζεο ζηνλ δηαδηθηπαθφ ζηνηρεκαηηζκφ 

αζιεηηθψλ αγψλσλ θαη αγνξέο e-gaming ηεο ρψξαο. Σν πηζαλφηεξν είλαη ε δπλαηφηεηα 

γηα έθαζην θξαηίδην λα ζεζπίδεη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο ζε επίπεδν θξαηηδίνπ. Οκάδα πέληε 

πεξίπνπ θξαηηδίσλ ζηα νπνία εγνχληαη νη Υξηζηηαλνδεκνθξάηεο είλαη ππέξ, ελψ άιια 

θξαηίδηα κε θπβέξλεζε νζηαιδεκνθξαηψλ πεξηιακβαλνκέλεο ηεο Ρελαλίαο-

Παιαηηλάηνπ θαη ηεο Βφξεηαο Ρελαλίαο-Βεζηθαιίαο, ζέινπλ λα παξακείλεη ε 

πθηζηάκελε λνκνζεζία.  

Μηα ξχζκηζε ζε εζληθφ επίπεδν θαίλεηαη απίζαλε γηα ηνπιάρηζηνλ δχν αθφκε 

ρξφληα φκσο ην ιέζβηγθ-Υφιζηατλ ζα κπνξνχζε λα επσθειεζεί ηνπ πιενλεθηήκαηνο 

πνπ απνθηά φπνηνο θάλεη ηελ πξψηε θίλεζε θαη λα πξνθαιέζεη ην θαηλφκελν ηνπ 

ληφκηλν (Markets report, 2011). 

 

Τπόινηπνο θόζκνο. Αγνξέο εθηόο Δπξώπεο θαη Βόξεηαο Ακεξηθήο νη νπνίεο ζα 

κπνξνύζαλ λα είλαη επηθεξδείο γηα ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο 

 

Απζηξαιία:  

Η Απζηξαιηαλή αγνξά ηνπ online gambling πεξηνξίδεηαη απφ ηνλ λφκν πεξί 

δηαδξαζηηθνχ ηδφγνπ ηεο ρψξαο (Interactive Gambling Act), ν νπνίνο ηζρχεη απφ ην 

2001, εκπνδίδνληαο εηαηξείεο εθκεηάιιεπζεο λα πξνζθέξνπλ online πφθεξ θαη θαδίλν. 

Απηφ έρεη νδεγήζεη ζην λα μνδεχνληαη εθαηνκκχξηα δνιάξηα Απζηξαιίαο ζε κε 

αδεηνδνηεκέλνπο εμσρψξηνπο ηζηφηνπνπο. Ωζηφζν, αξηζκφο εηαηξεηψλ ηνπ ΗΒ 

δηαηεξνχλ επηηπρή παξνπζία ζηελ απζηξαιηαλή αγνξά, φπσο ε Sportingbet, θαη ε 

Sportbet ηδηνθηεζίαο ηεο Paddy Power. 

Παξά ην γεγνλφο φηη εκεδαπέο εηαηξείεο φπσο ε Centerbet θαη ε Tabcorp 

αλαπηχζζνπλ ηα δηθά ηνπο online πξντφληα, ε Sportingbet απέδεημε φηη ε αγνξά 
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εμαθνινπζεί λα είλαη θεξδνθφξα γηα ηηο αιινδαπέο εηαηξείεο, κε ηα ζηνηρεία ηεο γηα ην 

ηξίην ηξίκελν λα δείρλνπλ αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζε ζχγθξηζε κε ηηο ιηγφηεξν 

επλντθέο απνδφζεηο ζηελ πιεηηφκελε απφ ηελ χθεζε Δπξψπε. Η άδεηα ζηνηρεκαηηζκνχ 

ηεο Πνιηηείαο Βηθηψξηα, ε νπνία επηηξέπεη ζε εηαηξεία εθκεηάιιεπζεο λα ιεηηνπξγεί 

εθηφο ηππνδξφκσλ θαηαζηήκαηα ζηνηρεκαηηζκνχ θαη εγθαηαζηάζεηο αζιεηηθνχ 

ζηνηρεκαηηζκνχ, δελ έρεη αθφκε ρνξεγεζεί, κε ηελ Tabbs θαη ηελ Tabcorp λα έρνπλ 

πνιιέο πηζαλφηεηεο κεηά ηελ απνρψξεζε ηεο Ladbrokes απφ ηνλ δηαγσληζκφ.  

Η Betfair Australasia θαη ε Sportsbet πξφζθαηα έραζαλ αγσγέο θαηά ηεο Racing 

New South Wales ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή πξνκήζεηαο θχθινπ εξγαζηψλ γηα ηα ζηνηρεία 

αγψλσλ απφ ηνπο ηππφδξνκνπο. 

Ιλδία: 

  Σν Γθφα θαη ην ηθίκ είλαη ηα κφλα έσο ζήκεξα θξαηίδηα ηα νπνία έρνπλ 

λνκηκνπνηήζεη ηνλ ηδφγν. Σν θξαηίδην ηθίκ αλαθνίλσζε φηη ζα ρνξεγήζεη ηξεηο άδεηεο 

γηα online gambling ζε εκεδαπέο εηαηξείεο εθκεηάιιεπζεο ην 2010, κε ηελ πάξνρν 

ππεξεζηψλ ιαρεηνθφξσλ αγνξψλ Future Gaming θαη ηελ Agilsys Managed Services λα 

ζεσξνχληαη κεηαμχ ησλ αδεηνδνηεκέλσλ. Απηφ πξνθάιεζε ην ελδηαθέξνλ ησλ William 

Hill θαη Betfair, κε ηελ Ladbrokes λα επηβεβαηψλεη φηη άξρηζε ζπδεηήζεηο κε ληφπηα 

εηαηξεία γηα ηε ιεηηνπξγία πιαηθφξκαο αζιεηηθνχ ζηνηρεκαηηζκνχ, παξφηη ηίπνηε έσο 

ηψξα δελ έρεη πινπνηεζεί.  

Η Betsson θαη ε Partygaming δηαηεξνχλ εθεί γξαθεία αλάπηπμεο. Με κηθηά 

έζνδα απφ ηνλ ηδφγν χςνπο $107,5 εθαηνκκχξηα ην 2010, ε Ιλδία έρεη νπσζδήπνηε 

δπλαηφηεηεο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο, κε ηηο 888 CEO, Gigi Levy, λα παξαδέρνληαη φηη 

ελδηαθέξνληαη λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά. 

Νφηηα Αθξηθή:  

Μεηά ην Παγθφζκην Κχπειιν, ην online gambling θαηαξγήζεθε ζηε Νφηην 

Αθξηθή, κε ηε ζηήξημε ηεο εζληθήο ξπζκηζηηθήο αξρήο ηελ Guateng Gambling Board. 

Μφλνλ ν ζηνηρεκαηηζκφο γηα αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο επηηξέπεηαη. Γηα ηηο εηαηξείεο 

εθκεηάιιεπζεο θαη ηνπο παίθηεο νη νπνίνη ζα αγλννχζαλ ηελ απαγφξεπζε πξνβιέπνληαη 

απζηεξέο πνηλέο.  

Οξηζκέλα θαδίλν έρνπλ παχζεη λα πξνζθέξνπλ παηρλίδηα έσο φηνπ ε λνκηθή 

δηαδηθαζία νινθιεξσζεί, φκσο άιινη φπσο ε Silver sands ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ. 

Η Victor Chandler, ε νπνία δηαηεξεί γξαθείν ζηε ρψξα, θαη ε Ladbrokes, κεηά ηελ 

ππνγξαθή κε ηελ εγρψξηα εηαηξεία εθκεηάιιεπζεο KaiRo International, αλαδεηνχλ θαη 

νη δχν λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά, αιιά κφλνλ ζηνλ ζηνηρεκαηηζκφ γηα αζιεηηθέο 
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δηνξγαλψζεηο. Η Dragon fish έρεη επίζεο ζπλάςεη θνηλνπξαμία κε ηελ Phumelela Gold 

Enterprises γηα λα παξέρεη αζιεηηθφ ζηνηρεκαηηζκφ. 

Οη ηππνδξνκίεο αληηπξνζσπεχνπλ ην 70% ηνπ εγρψξηνπ δηαδηθηπαθνχ 

ζηνηρεκαηηζκνχ, κε κηθηά έζνδα απφ ζηνηρήκαηα $2,73 δηζεθαηνκκχξηα ην 2009 

(Markets report, 2011). 

Βξαδηιία:  

Η δεχηεξε κεγαιχηεξε αγνξά e-gaming κεηά απφ ηελ αγνξά ηνπ Μεμηθνχ 

παξακέλεη κε ξπζκηζκέλε, παξά ην γεγνλφο φηη ν πξψελ πξφεδξνο Luiz Inacio Lula da 

Silva είρε εθδειψζεη ηελ πξφζεζε ηνπ λα ζεζπίζεη απαγφξεπζε γηα πιεξσκέο πξνο θαη 

απφ ηζηφηνπνπο ηπρεξψλ παηρληδηψλ θαη απζηεξή λνκνζεζία, ε νπνία ζα απαηηεί απφ 

βξαδηιηάληθεο εηαηξείεο παξνρήο δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ (ISP), λα κπινθάξνπλ ηελ 

πξφζβαζε ζε απαγνξεπκέλνπο ηζηφηνπνπο.  

Η Sportingbet είλαη ηψξα ν θνξπθαίνο δηαθεκηζηήο ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή καδί 

κε ηελ PokerStars, αλαιακβάλνληαο ηεξάζηην κεξίδην ζηαηηθήο δηαθήκηζεο γηα ηε δηθή 

ηεο εηαηξεία Miapuesta ζε γήπεδα πνδνζθαίξνπ ζε νιφθιεξε ηε Βξαδηιία. Παξά ηα 

ζπλερηδφκελα εκπφδηα ρακειήο επξπδσληθήο δηείζδπζεο θαη δπλαηνηήησλ επεμεξγαζίαο 

πιεξσκψλ, ηα κηθηά έζνδα ηπρεξψλ παηρληδηψλ (Gross Gaming Yield) απφ ηελ αγνξά 

απμήζεθαλ θαηά 360% κεηαμχ 2005 θαη 2010 (Markets report, 2011). 
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Η Δλληνική Αγορά Παιγνίφν  

 

Πξόζθαηεο Δλεκεξώζεηο 

 

Η αληίδξαζε ηεο Διιάδαο ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε ήηαλ λα πξνηείλεη θαλφλεο γηα 

ηελ ξχζκηζε ηνπ online ζηνηρήκαηνο θαη ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο παξαδνζηαθήο 

βηνκεραλίαο ηπρεξψλ παηγλίσλ γηα ηελ αχμεζε θεθαιαίσλ. Απηέο νη θηλήζεηο 

αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ 990 Δθαηνκκχξηα Δπξψ ζηα επφκελα δχν κε ηξία 

ρξφληα. Οη θαλφλεο ζχληνκα ζα απνζηαινχλ ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (Luis Gil, 

2011). 

Απηέο νη ελεκεξψζεηο πεξηιακβάλνπλ κηα πεξίιεςε ηνπ ηξέρνληνο πξνζρεδίνπ 

λφκνπ, άξζξν θαηά άξζξν, ηα νπνία εγθξίζεθαλ απφ ην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην ηνλ 

Ιαλνπάξην (Αλακφξθσζε Σπρεξψλ Παηγλίσλ ζηελ Διιάδα) θαη ζηνρεχνπλ ζηε ξχζκηζε 

ησλ online ηπρεξψλ παηγλίσλ, ηερληθψλ παηγλίσλ δηαζθέδαζεο, θαη ηπρεξψλ παηγλίσλ 

ζηελ Διιάδα. Ωζηφζν πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην ηξέρνλ δηαζέζηκν πξνζρέδην πηζαλφλ 

ζα ηξνπνπνηεζεί ζε θάπνηα ζεκεία πξηλ ηελ θαηάζεζε ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. 

Δπηπιένλ, ππάξρεη ε θεκνινγία φηη ε Διιεληθή Κπβέξλεζε ζρεδηάδεη λα 

πνπιήζεη ηελ ίδηα ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ ΟΠΑΠ κφιηο νη λέεο ξπζκίζεηο γηα ηα online θαη 

ηα offline ηπρεξά παίγληα θαζνξηζηνχλ αξγφηεξα κέζα ζηε ρξνληά. 

Δπίζεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πιεξνθνξία φηη ην Διιεληθφ πκβνχιην ηεο 

Υψξαο αλαθέξεη ην ζέκα ηεο άξλεζεο απφ ηελ Διιάδα λα εθδψζεη άδεηα offline 

ζηνηρήκαηνο αζιεκάησλ ζηελ Stanleybet ζην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην (Alexandre 

Rotenberg, 2011). 

 

Πεξίιεςε 

 

Σν ζχγρξνλν Διιεληθφ θξάηνο έρεη αλαπηχμεη κηα αγνξά παηγλίσλ ε νπνία είλαη 

θαη πνιχ επηθεξδήο θαη ηαπηφρξνλα απζηεξά απαγνξεπκέλε, έλαο ζπλδπαζκφο ν νπνίνο 

έγηλε αθνξκή γηα κεγάιεο δηεθδηθήζεηο αλάκεζα ζηα θξαηηθά κνλνπψιηα θαη δηάθνξνπο 

θπξίσο online δηαρεηξηζηέο ηπρεξψλ παηγλίσλ. 

Οη δαπάλεο γηα ηπρεξά παίγληα απφ ηνλ πιεζπζκφ ηεο Διιάδαο είλαη απφ ηηο 

πςειφηεξεο ζηνλ θφζκν (532 Δπξψ αλά θεθαιή γηα ην 2004) θαη ε ξπζκηζκέλε λφκηκε 

αγνξά ηπρεξψλ παηγλίσλ ζηελ Διιάδα παξάγεη θαζαξά θέξδε ηεο ηάμεσο ησλ ζρεδφλ 6 

δηζεθαηνκκπξίσλ Δπξψ γηα έλα πιεζπζκφ ζρεδφλ 11 εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ. 

Λακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ online ηζηνζειίδσλ κε ηπρεξά παίγληα 

πνπ πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ηα ρξήκαηα πνπ 
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μνδεχνληαη απφ Έιιελεο πνιίηεο ζε κε Έιιελεο αδεηνδνηεκέλνπο ρεηξηζηέο 

ζηνηρεκάησλ (θαη online θαη ηνπηθνχο), αλ ζπκπέζνπλ ζα απμήζνπλ θαηά κεγάιν 

πνζνζηφ ηα έζνδα απφ ηα ηπρεξά παηρλίδηα. χκθσλα κε κηα κειέηε πνπ εηνηκάζηεθε 

απφ ηελ εηαηξία έξεπλαο αγνξάο ALCO, ηα έζνδα απφ ηα παξάλνκα ηπρεξά παηρλίδηα 

αληαγσλίδνληαη επζέσο ηα λφκηκα. Η έξεπλα αλαθέξεη φηη ηα έζνδα απφ ηα παξάλνκα 

ηπρεξά παηρλίδηα παξάγνπλ εηήζηα θέξδε πάλσ απφ 4 δηζεθαηνκκχξηα Δπξψ, ηα νπνία 

ηζνδπλακνχλ κε ηα έζνδα πνπ ν ΟΠΑΠ εηζπξάηηεη εηεζίσο. 

Η Διιάδα έρεη πηνζεηήζεη έλαλ πνιχ απζηεξφ λφκν πνπ αθνξά φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηα παηρλίδηα γεληθά, κε ηηο εμαηξέζεηο πνπ αθνξνχλ έλα 

απζηεξφ κνλνπψιην ζε ινηαξίεο θαη ζηνηρήκαηα ζε αζιεηηθά γεγνλφηα φπσο επίζεο θαη 

ζηα ηδησηηθά θαδίλν. Απηφ ην θαζεζηψο έρεη πξνθαιέζεη πνιιά πξνβιήκαηα ζηελ 

Διιάδα πνπ αθνξνχλ ηε ζπκβαηφηεηα ηεο ρψξαο απέλαληη ζην Δπξσπατθφ δίθαην, 

νδεγψληαο ηεο ζε παξαβάζεηο δηαδηθαζηψλ.  

Η θπξηαξρία ηνπ ΟΠΑΠ ζηελ Διιεληθή αγνξά έρεη ζθεηεξηζηεί απφ μέλνπο 

επελδπηέο. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2008, ε Δπξσπατθή Έλσζε εμέδσζε κία αηηηνινγεκέλε 

γλψκε δεηψληαο επίζεκα απφ ηελ Διιάδα λα επεθηείλεη ηνπο λφκνπο πνπ θαζνξίδνπλ 

ην κνλνπψιην ηνπ ΟΠΑΠ ζην αζιεηηθφ ζηνίρεκα. ε κηα δήισζε αλαθνηλψλνληαο ηα 

κέηξα θαηά ηεο Διιάδαο ε Δπηηξνπή αλαθέξεη: 

 “Τα παπάπονα καηά ηηρ Ελλάδαρ αθοπούν ηο γεγονόρ όηι οι πάποσοι πος έσοςν 

νομίμωρ αδειοδοηηθεί ζε άλλο κπάηορ-μέλορ ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ δεν επιηπέπεηαι να 

παπέσοςν ςπηπεζίερ αθληηικού ζηοισήμαηορ και άλλα ηςσεπά παισνίδια ζηην Ελλάδα. Οι 

πεπιοπιζμοί εκηείνονηαι επίζηρ και ζηην πποώθηζη ή ηη διαθήμιζη ηων ςπηπεζιών πος 

παπέσοςν όπωρ επίζηρ και ηο γεγονόρ αν οι Έλληνερ πολίηερ μποπούν να ζςμμεηάζσοςν 

ζηα παπεσόμενα παισνίδια” (Alexandre Rotenberg, 2011). 

Δπηπιένλ, ε Έλσζε αλαθέξεη φηη ζηελ Διιάδα ε παξνπζίαζε “νέων εθιζηικών 

παισνιδιών, η ένηονη και αςξανόμενη διαθήμιζη, και η αποςζία αςζηηπών μέηπων καηά 

ηος εθιζμού ζηα ηςσεπά παισνίδια ζςνιζηούν καθαπέρ αποδείξειρ ηηρ αποςζίαρ ενόρ 

ζηαθεπού ζςζηήμαηορ και ζςζηημαηικών διαδικαζιών πος ζηοσεύοςν ζηη μείωζη ηων 

εςκαιπιών για ηα ηςσεπά παισνίδια.” 

Δπηπιένλ κε ηνλ έιεγρν απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, νη αλεζπρίεο ηεο 

Διιεληθήο θπβέξλεζεο ζρεηηθά κε ηα ηπρεξά παηρλίδηα θαη ηελ αλάγθε ειέγρνπ ζηε 

βηνκεραλία ησλ παηρληδηψλ πνπ επηζεκάλζεθαλ ζε κηα πεξίπησζε ηνπ ECJ ην 2006-C-

65/05, ε θπβέξλεζε ελεξγνπνίεζε ηελ πιήξε απαγφξεπζε φισλ ησλ ειεθηξνληθψλ 

παηρληδηψλ ζηε ρψξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απιψλ παηρληδηψλ δηαζθέδαζεο. 

Η θπβέξλεζε δηαθψλεζε ζην γεγνλφο φηη αθφκε θαη ηα παηρλίδηα δηαζθέδαζεο ρσξίο 
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ζηνηρεία ηπρεξνχ παηρληδηνχ παξνπζίαδαλ ζνβαξφ θίλδπλν ζηελ εζηθή ηεο θνηλσλίαο 

θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή γηαηί ζα κπνξνχζαλ εχθνια λα κεηαηξαπνχλ ζε 

παηρλίδηα ηχρεο κε πξαγκαηηθά ρξήκαηα. Σν ECJ απνθάλζεθε θαηά ηεο Διιάδαο, θαη 

απαίηεζε ηελ αλαζεψξεζε ή ηελ αλαζθεπή ηεο λνκνζεζίαο. Η Διιάδα σο ηψξα έρεη 

αξλεζεί ηηο πξναλαθεξφκελεο πξνηάζεηο. 

Με εθαξκφδνληαο ηε λνκνζεζία κέζα ζηνλ πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν, ε Διιάδα 

ρξεψζεθε κε έλα πξφζηηκν πάλσ απφ 3 εθαηνκκχξηα Δπξψ, θαη επηπιένλ 30 ρηιηάδεο 

επξψ γηα θάζε εκέξα πνπ ν λφκνο δελ ηξνπνπνηείηαη.  

Κάησ απφ απηέο ηηο πηέζεηο ζηε Διιεληθή λνκνζεζία γηα ηα ηπρεξά παηρλίδηα, ε 

αλακφξθσζε θξίλεηαη απαξαίηεηε. Ωζηφζν, εθεί πνπ απέηπραλ νη Δπξσπατθνί 

κεραληζκνί λα πείζνπλ ηελ Διιεληθή θπβέξλεζε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ αιιαγέο ζηε 

λνκνζεζία, ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηα πξνβιήκαηα ηνπ ρξένπο 

ηεο ρψξαο θαίλεηαη λα έρνπλ αλαγθάζεη ηελ Διιάδα λα ζπδεηήζεη αλαζεψξεζε ηεο 

αγνξάο ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ. 

ηηο αξρέο ηνπ 2010, νη θφβνη γηα κηα πηζαλή ρξενθνπία νδήγεζε ζε κηα 

νινθιεξσηηθή θξίζε νηθνλνκηθνχ παληθνχ. Σν ρξένο ηεο ρψξαο εθηηλάρζεθε ζηα 300 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ. Απηφ ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηηο εγγπήζεηο ησλ 110 

δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ 

Σακείνπ. 

Δπηπιένλ, ε Διιάδα είρε ζηελ πεξηνρή ηνπ επξψ ην κεγαιχηεξν έιιεηκκα ζην 

2010 ηεο ηάμεσο ηνπ 15,4%, αλ θαη ε ρψξα είρε ιάβεη απζηεξά κέηξα ιηηφηεηαο γηα ηε 

κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο, ηα νπνία είραλ θάπνηα πξφνδν (Λ.Παπαδήκαο & 

Γ.Ρνπκειηψηεο, 2010). 

Καηά έλα κεγάιν κέξνο σο απνηέιεζκα ηεο πξφζθαηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε 

λέα θπβέξλεζε νδεγνχκελε απφ ηνλ Γηψξγν Παπαλδξένπ είρε ηαρζεί ππέξ κηαο 

αλακφξθσζεο ησλ λφκσλ πνπ αθνξνχλ ηα ηπρεξά παηρλίδηα κε ζθνπφ λα κεηψζεη ην 

έιιεηκκα, θαη λα ρξεκαηνδνηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο ζην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ 

Σακείν θαη ηνπο άιινπο δαλεηζηέο ηεο. 

Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2010, ε θπβέξλεζε αλαθνίλσζε φηη ζα πηνζεηήζεη έλα λέν 

λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηα ηπρεξά παηρλίδηα. Απηή ε αλακφξθσζε ζα πξνζπαζήζεη λα 

επηιχζεη ην αίληγκα κε ηα παηρλίδηα δηαζθέδαζεο θαη ζα αλαιχζεη ηε δπλαηφηεηα 

αδεηνδφηεζεο ηπρεξψλ παηρληδηψλ εθηφο ηνπ ρψξνπ ησλ θαδίλν. Έλα άιιν ζέκα ην 

νπνίν έρεη ηεζεί ππφ ζπδήηεζε ήηαλ ε δπλαηφηεηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξάλνκσλ 

ηπρεξψλ παηρληδηψλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο ηνπηθήο αδεηνδφηεζεο, κε απαγνξεχζεηο 

πιεξσκψλ θαη πεξηνξηζκνχο ζηε δηαθήκηζε. 



 52 

Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2010, ην Διιεληθφ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ δεκνζίεπζε έλα 

πξνζρέδην ηνπ πξνηεηλφκελνπ λφκνπ γηα ηα παηρλίδηα θαη ην έβαιε ζε δεκφζηα 

δηαβνχιεπζε. Η πεξίνδνο ηεο πξψηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο έιεμε ζηηο 12 

επηεκβξίνπ ηνπ 2010. 

Οη εμειίμεηο ηεο ηξέρνπζαο ρξνληάο πνπ αθνξνχλ ην πξνζρέδην ηνπ λφκνπ γηα ηα 

ηπρεξά παηρλίδηα έρνπλ επηπιένλ απνθξπζηαιισζεί.  

ηηο 25 Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2011, ην Διιεληθφ θνηλνβνχιην πέξαζε κηα λέα έθδνζε 

ηνπ πξνζρέδηνπ ηνπ λφκνπ γηα ηα ηπρεξά παηρλίδηα, ην νπνίν δεκνζηεχηεθε απφ ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηελ επφκελε εκέξα. Καη κεηά απφ απηφ πνπ ε βηνκεραλία 

απνθάιεζε “ε ζπληνκφηεξε δηαβνχιεπζε ζηελ ηζηνξία”, ην πξνζρέδην εζηάιε ζηε 

βνπιή κε ηελ άπνςε φηη ζα πεξάζεη “ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ”. 

Αλακαίλεηαη φηη ην πξνζρέδην ζα απνζηαιεί ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θάπνηα ζηηγκή, κε 

ηελ Διιάδα λα δεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο “Δπείγνπζαο δηαδηθαζίαο” θαηά ηελ 

θαηάζεζε, ε νπνία ζα εμαηξεζεί απφ ηελ θαλνληθή ρξνληθή δηάξθεηα λνκνζεηηθνχ 

παγψκαηνο ησλ ηξηψλ κελψλ, ή αιιηψο πεξίνδνο αθηλεζίαο. Απηφ ζα επηηαρχλεη ηελ 

ελζσκάησζε ηνπ λφκνπ πνπ ζα πξνθχςεη. 

Οπζηαζηηθά, γηα ηα online ηπρεξά παηρλίδηα, ην πξνζρέδην απνζθνπεί λα δψζεη 

15 έσο 50 άδεηεο νη νπνίεο ζα είλαη δηαζέζηκεο ζε νπνηνλδήπνηε ελδηαθεξφκελν, ζα 

είλαη πεληαεηνχο ηζρχνο θαη απνθιεηζηηθά δηαζέζηκεο ζε ρεηξηζηέο πνπ πξνζθέξνπλ 

ηζηνζειίδεο κε ην επίζεκα “.gr” Θα επηηξέπνληαη online παηρλίδηα θαδίλν, αζιεηηθφ 

ζηνίρεκα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αγψλσλ κε άινγα) θαη άιινπ ηχπνπ ζηνηρήκαηα 

(αιιά φρη ζηνίρεκα ζε spreads). Δπηπιένλ, έρεη πξνηαζεί θφξνο 6% επί ησλ θεξδψλ ν 

νπνίνο κπνξεί λα είλαη δπζβάζηαθηνο γηα πνιινχο ρεηξηζηέο ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ 

ζθέθηνληαη λα εηζέιζνπλ ζηελ Διιεληθή αγνξά.  

Οη απαηηήζεηο ησλ εμππεξεηεηψλ αθφκε δελ έρνπλ αλαθνηλσζεί, σζηφζν 

ππάξρνπλ θήκεο φηη ζα ρξεηαζηεί θάπνηα ηερληθή ππνδνκή ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα. 

Σν κπινθάξηζκα ησλ πιεξσκψλ σζηφζν έρεη θαζνξηζηεί ζην πξνζρέδην λφκνπ κε ηε 

δεκηνπξγία κηαο “καχξεο ιίζηαο”.  

Δπηπξφζζεηα ζηνλ online ζηνηρεκαηηζκφ, γηα ηνλ επίγεην ηνκέα, ην πξνζρέδην 

λφκνπ πξνηείλεη πξνζζήθεο γηα ηελ αγνξά ησλ παηρληδηψλ. Σν πξνζρέδην θαζνξίδεη έλα 

δηκεξέο πιαίζην γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζε “επξεία θιίκαθα” (κέρξη 

25.000 παηρλίδηα κε 4 έσο 10 αδεηνχρνπο ηπρεξψλ παηρληδηψλ) θαη “πεξηνξηζκέλεο 

θιίκαθαο” (κέρξη 5.000 παηρλίδηα κε 1.000-5.000 αδεηνχρνπο, κε κέγηζην 5 κεραλήκαηα 

αλά αδεηνχρν). 
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Δθηφο απφ ηηο εμειίμεηο ζην πξνζρέδην λφκνπ, ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ε Διιάδα 

αζρνιείηαη θαη κε ην κέιινλ ηνπ κνλνπσιίνπ ηνπ ΟΠΑΠ, θαη επίζεο έρεη ζηείιεη ζην 

ECJ κηα αλαθνξά απφ ην Διιεληθφ εζληθφ δηθαζηήξην (Alexandre Rotenberg, 2011). 

 

Ιζηνξηθή Αλάπηπμε Σσλ Σπρεξώλ Παηρληδηώλ 

 

Σα ηπρεξά παηρλίδηα έρνπλ καθξά ηζηνξία ζηελ Διιάδα, κε πνιιά ζχγρξνλα 

παηρλίδηα γηα θαδίλν λα έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηελ Αξραία Διιάδα. Πξαγκαηηθά αθφκε 

θαη νη αξραίνη Έιιελεο ζενί έπαηδαλ ηπρεξά παηρλίδηα, κε ηελ Διιεληθή κπζνινγία λα 

βαζίδεηαη ζην Γία, ηνλ Πνζεηδψλα θαη ηνλ Άδε λα ηξαβάλε ιαρλνχο γηα ηελ θαηαλνκή 

ηνπ ζχκπαληνο. Ο Γίαο πήξε ηνλ Όιπκπν θαη ηε γε, ν Πνζεηδψλαο ηε ζάιαζζα θαη ν 

Άδεο ηνλ θάησ θφζκν. 

Παξ φιε ηελ πξψηκε δεκνηηθφηεηά ηνπο, ηα ηπρεξά παηρλίδηα απαγνξεχηεθαλ 

επίζεκα ζε κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο φηαλ ε Διιάδα έγηλε κέξνο ηεο Οζσκαληθήο 

απηνθξαηνξίαο. Η Οζσκαληθή απηνθξαηνξία θαηείρε ηελ πεξηνρή κέρξη ην 1829 φηαλ ε 

Διιάδα θέξδηζε ηελ αλεμαξηεζία ηεο. Κάησ απφ ηνλ Οζσκαληθφ δπγφ, ηα ηπρεξά 

παηρλίδηα ήηαλ επίζεκα απαγνξεπκέλα σο αλήζηθε πξαθηηθή αληίζεηε κε ην Κνξάλη 

(ςαικφο 219). 

Σν 1958 ηδξχζεθε ζηελ Διιάδα ν Οξγαληζκφο Πξνγλσζηηθψλ Αγψλσλ 

Πνδνζθαίξνπ Α.Δ. (ΟΠΑΠ) γηα λα ιεηηνπξγήζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί ηα ζηνηρήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηα αζιήκαηα ζηε ρψξα. Ο ζθνπφο ηεο εηαηξίαο πνπ αλήθεη ζην θξάηνο ήηαλ λα 

παξάγεη έζνδα γηα ηνλ Διιεληθφ αζιεηηζκφ. Σν 1990 ε δηθαηνδνζία ηνπ ΟΠΑΠ 

επεθηάζεθε γηα λα δηεμάγεη θαη θιεξψζεηο ζηελ Διιάδα. Η εηζαγσγή ηνπ παηρληδηνχ 

είρε σο απνηέιεζκα ηηο δξακαηηθέο απμήζεηο ζηα έζνδα ηεο εηαηξίαο, αλ θαη ν 

απμεκέλνο αληαγσληζκφο ζηελ αγνξά ησλ παηρληδηψλ κείσζαλ ηα αξρηθά πςειά θέξδε 

απφ ην ιφηην θαηά ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. 

Αλ θαη ν ΟΠΑΠ ηδξχζεθε σο θξαηηθή εηαηξία, αξγφηεξα κπήθε ζην 

ρξεκαηηζηήξην αμηψλ ζην 2001. Ο ΟΠΑΠ δηαηεξεί ην κνλνπψιηφ ηνπ έλαληη ησλ 

αζιεηηθψλ ζηνηρεκάησλ θαη θάπνησλ πξντφλησλ κε θιεξψζεηο, σζηφζν ην Διιεληθφ 

θξάηνο πιένλ θαηέρεη κφλν ην 34.4% ηεο εηαηξίαο.  

Ο πξψηνο ζχγρξνλνο Διιεληθφο λφκνο πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ησλ θαδίλν 

ρξνλνινγείηαη απφ ην 1961 (π.δ. 4212 ηνπ 19/19-9-61). Ο λφκνο αλαθέξεη φηη ε 

ιεηηνπξγία ησλ θαδίλν ήηαλ επζχλε ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο, κέζσ ηνπ Διιεληθνχ 

Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ. Η απνθιεηζηηθφηεηα 20εηνχο ιεηηνπξγίαο ησλ θαδίλν ηεο 
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Ρφδνπ θαη ηεο Κέξθπξαο είρε δνζεί ηφηε ζηνλ Γεξκαλφ επηρεηξεκαηία Dr. Hartmann 

Freiherr von Richthoffen.  

Σν 1970 έλα άιιν δηάηαγκα (π.δ. 468 ηνπ 7/16-3-70) εγθαζίδξπζε ηελ 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο, ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ 

θαη ηνπ Γεκεηξίνπ Φξίμνπ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θαδίλν ηεο Πάξλεζαο. Ο Φξίμνο 

απέθηεζε ηα δηθαηψκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαδίλν γηα κηα πεξίνδν 15 εηψλ. 

Μέρξη ην 1994 ηα ηξία παξαπάλσ θαδίλν ήηαλ ηα κνλαδηθά πνπ ιεηηνπξγνχζαλ 

λφκηκα ζηε ρψξα. Οη πειάηεο ηνπο απνηεινχληαλ θπξίσο απφ επθαηάζηαηνπο μέλνπο 

θαζψο ζηεγαδφηαλ ζε απνθιεηζηηθά ζέξεηξα θαη είραλ πςειά θξηηήξηα εηζφδνπ. 

Ωζηφζν ην 1994 ην ππνπξγείν Σνπξηζκνχ απνθάζηζε φηη ζα έδηλε κηα αθφκε άδεηα 

ιεηηνπξγίαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε γηα αθφκε έλα θαδίλν ζηε 

Θεζζαινλίθε. 

Σν 1995 ε εηαηξία Hyatt Regency Hotels & Tourism (κέζσ ηνπ πλδέζκνπ 

Διιεληθψλ Καδίλν πνπ ελεξγνχζε γηα ινγαξηαζκφ ηεο) έιαβε ηελ πξψηε ηδησηηθή άδεηα 

γηα ην Regency Casino ζηε Θεζζαινλίθε κε δεκφζην δηαγσληζκφ πνπ δηεμήρζε ππφ ηνλ 

λφκν ππ. Αξηζ. 2064/94. 

Οη φξνη ηεο αδείαο πεξηειάκβαλαλ ηελ πξφβιεςε φηη ην Διιεληθφ θξάηνο δελ ζα 

έδηλε δεχηεξε άδεηα ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο γηα 12 έηε. ε αληάιιαγκα ε 

εηαηξία δεζκεχηεθε λα επελδχζεη ηνπιάρηζηνλ 107 εθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη λα 

δεκηνπξγήζεη ηνπιάρηζηνλ 900 ζέζεηο εξγαζίαο κέζα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαδίλν. Η 

εηαηξία Hyatt Regency Hotels & Tourism (HRH&T) κπήθε ζην ρξεκαηηζηήξην αμηψλ ην 

1999. Σνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2006 ε ηφηε πιεηνςεθία ησλ κεηφρσλ ζηελ (HRH&T), ε 

εηαηξία Regency, ζπκθψλεζε λα πνπιήζεη ην 51,57% ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο ζε 

έλαλ φκηιν δηαρείξηζεο ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ ηελ BC Partners. (Alexandre Rotenberg, 

2011). 

Απφ ηφηε πνπ άλνημε ην πξψην θαδίλν, ε Διιεληθή θπβέξλεζε έρεη δψζεη αθφκε 

8 άδεηεο γηα θαδίλν θαη ζηε ρψξα ιεηηνπξγνχλ ζπλνιηθά 9 θαδίλν.  

 
Η Αγνξά Σσλ Παηρληδηώλ ήκεξα 

 

Η Διιεληθή αγνξά παηρληδηψλ είλαη πνιχ ειθπζηηθή θαη πνιχ απαγνξεπκέλε, 

δχν ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία έρνπλ γίλεη ε αηηία γηα ηελ απζηεξφηεξε απαγφξεπζε 

ζηελ Δπξψπε πνπ έρεη ιεθζεί πνηέ θαηά ησλ παηρληδηψλ ζηα πεξαζκέλα έηε. 

Η Διιεληθή θπβέξλεζε θξαηάεη ην ζπλνιηθφ κνλνπψιην ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζηελ ρψξα. Σν κνλνπψιην δφζεθε ιφγσ ηνπ 

γεγνλφηνο φηη ηα ηπρεξά παηρλίδηα αληηκεησπίδνληαη σο εκπνξηθή επηρείξεζε φπνπ κφλν 
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ην θξάηνο κπνξεί λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαη ηε θξνληίδα πνπ απαηηνχληαη γηα 

ππεχζπλν παηρλίδη. Σα ηπρεξά παηρλίδηα επίζεο είλαη εδψ θαη πνιχ θαηξφ κηα κεγάιε 

πεγή εζφδσλ γηα ην θξάηνο, ην νπνίν θαίλεηαη απξφζπκν λα αλνίμεη ηελ αγνξά ζηνλ 

μέλν αληαγσληζκφ. 

ηελ νπζία ν ΟΠΑΠ θαηαπνιεκά ηνπο μέλνπο νίθνπο ζηνηρεκάησλ ζηελ 

Διιάδα ππνβάιινληαο κελχζεηο ζε εθδνηηθέο εηαηξίεο πνπ επηηξέπνπλ ηε δηαθήκηζε 

μέλσλ επηρεηξεκαηηψλ ζηνηρήκαηνο. Δπίζεο έρεη θαηεγνξεζεί φηη θαηαρσξεί ζε “καχξε 

ιίζηα” θάπνηνπο ηέηνηνπο εθδνηηθνχο νίθνπο , αξλνχκελνη ηε ζπλεξγαζία καδί ηνπο είηε 

είλαη πεξηνδηθά ή εθεκεξίδεο απφ ηε ζηηγκή πνπ έρνπλ ηνπνζεηήζεη δηαθεκίζεηο 

αληαγσληζηή ηνπ. 

ε αληίζεζε κε άιινπο ηνκείο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, ε βηνκεραλία ησλ 

παηρληδηψλ έρεη δεη ζηαζεξή αλάπηπμε ζηελ ηειεπηαία δεθαεηία. χκθσλα κε αλαθνξέο 

νη Έιιελεο ζηνηρεκαηίδνπλ ζρεδφλ 6 δηζεθαηνκκχξηα επξψ εηεζίσο ζηα λφκηκα ηπρεξά 

παηρλίδηα. Δλψ νη θιεξψζεηο έρνπλ ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο ζηα έζνδα, ηα θαδίλν είλαη 

επίζεο πνιχ επηθεξδή. 

Σν 2009, νη Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ εηζέπξαμαλ 

πεξίπνπ 9 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ζε ζηνηρήκαηα, ν ΟΠΑΠ εηζέπξαμε 5,4 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ, ηα θαδίλν 2.8 δηζεθαηνκκχξηα επξψ θαη νη ηππνδξνκίεο 697 

εθαηνκκχξηα επξψ. Δλψ απηά ηα απνηειέζκαηα είλαη εληππσζηαθά, ηα έζνδα απφ ηα 

ηπρεξά παηρλίδηα έρνπλ κεησζεί ηα ηειεπηαία 2 ρξφληα ιφγσ ηεο ζνβαξήο θξίζεο πνπ 

επεξεάδεη ηελ Διιεληθή νηθνλνκία (ΟΠΑΠ, 2011). 

Η Διιεληθή νηθνλνκηθή εθεκεξίδα “Ηκεξεζία” επηθαινχκελε “αλψλπκεο 

πεγέο” κέζα ζηελ θπβέξλεζε νη νπνίεο ιέλε φηη ην πνζνζηφ ηνπ θξάηνπο ζηνλ ΟΠΑΠ 

(ηψξα ζην 34%) ζα πσιεζεί κφιηο εθαξκνζηνχλ νη λένη θαλνληζκνί φζνλ αθνξά ηνλ 

online θαη ηνλ offline ζηνηρεκαηηζκφ αξγφηεξα κέζα ζηε ρξνληά. 

Παξά ηελ απεηιή ηνπ αληαγσληζκνχ απέλαληη ζηνλ θαηεζηεκέλν ρεηξηζηή ηνπ 

κνλνπσιίνπ, νη αλψλπκεο πεγέο ηζρπξίδνληαη ζηελ αλαθνξά ηνπο φηη ε πψιεζε ηνπ 

θξαηηθνχ κεξηδίνπ ζηνλ ΟΠΑΠ ζα κπνξνχζε λα απνθέξεη νχηε ιίγν νχηε πνιχ γχξσ 

ζηα 2.5 δηζεθαηνκκχξηα επξψ, πνπ αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζην 50% ηεο ηξέρνπζαο αμίαο 

ηνπ νξγαληζκνχ.  

χκθσλα κε κηα δήισζε ηνπ ππνπξγνχ νηθνλνκηθψλ ηεο Διιεληθήο 

θπβέξλεζεο (Γεσξγίνπ Παπαθσλζηαληίλνπ) απφ ηηο 16 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2010, ε 

θπβέξλεζε έρεη απνθαζίζεη λα πξνζιάβεη νηθνλνκηθνχο θαη λνκηθνχο ζπκβνχινπο κε 

ζθνπφ λα εξεπλήζεη ηηο επηινγέο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θξάηνπο ζηελ επηρείξεζε θαη ηελ 

επέθηαζε ηεο ζπκθσλίαο κε ηνλ ΟΠΑΠ ε νπνία ιήγεη ην 2020. Δπηπιένλ ζα ππάξμνπλ 
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ζπδεηήζεηο πνπ ζα αθνξνχλ ηελ κεξηθή ηδησηηθνπνίεζε θαη ηελ πξφηαζε ζε 

ζηξαηεγηθνχο επελδπηέο ζηελ αγνξά ησλ ζηνηρεκάησλ θαη ησλ θξαηηθψλ ιαρείσλ 

(Δζληθφ, Λατθφ). Η δηεξγαζίεο ζα νινθιεξσζνχλ κέζα ζην πξψην ηξίκελν ηνπ 2011. 

Η Διιάδα είλαη επίζεο ε έδξα ηνπ παγθφζκηνπ θνινζζνχ παηρληδηψλ, ηεο 

Intralot, ε νπνία έρεη εδξαησζεί ζε δηάθνξεο Δπξσπατθέο θαη δηεζλείο αγνξέο 

ζηνηρεκάησλ. ηελ Διιάδα, ε Intralot παξέρεη ηελ ππνδνκή θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε 

ζηνλ ΟΠΑΠ γηα ηα παηρλίδηα ζηνηρήκαηνο ζηαζεξήο απφδνζεο, φπσο επίζεο θαη ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηνηρεκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ 

Γηεμαγσγήο Ιππνδξνκηψλ Διιάδνο (ΟΓΙΔ). 

ε αληίζεζε κε ην θξαηηθφ κνλνπψιην ζηηο πεξηζζφηεξεο κνξθέο ησλ ηπρεξψλ 

παηρληδηψλ, ε Διιάδα δελ επηηξέπεη ηδησηηθέο επελδχζεηο ζε επηρεηξήζεηο θαδίλν θαη ε 

Διιεληθή αγνξά ησλ θαδίλν παξαδνζηαθά θπξηαξρείηαη απφ δηεζλείο επελδπηέο, κε ηελ 

Casinos Austria θαη ηελ Δπξσπατθή ηδησηηθή θνηλνπξαμία BC Partners λα είλαη δχν 

ζεκαληηθνί παίθηεο ζηελ ηξέρνπζα αγνξά ησλ θαδίλν. Η εηαηξία Casinos Austria 

θαηέρεη ην Club Hotel Casino Loutraki, ην νπνίν άλνημε ην 1995 θαη είλαη έλα απφ ηα 

κεγαιχηεξα θαδίλν ηεο Δπξψπεο κε 1000 κεραλήκαηα θαη 80 ηξαπέδηα. 

Η HRH&T γλσζηή ηψξα σο Regency Entertainment Α.Δ. θαηέρεη to θαδίλν 

Θεζζαινλίθεο θαη ην Διιεληθφ Καδίλν Πάξλεζαο ζηελ Αζήλα. (Σν Regency Casino 

Θεζζαινλίθεο, έλα απφ ηα κεγαιχηεξα θαη πνιπηειέζηεξα θαδίλν ηεο Δπξψπεο, θαη ην 

Regency Casino Mont Parnes ζηελ Αζήλα). 

Η Διιεληθή θπβέξλεζε επίζεο έρεη ζπκκεηνρή ζε 2 θαδίλν, αιιά πξνζθάησο 

αλαθνίλσζε φηη ζα πξνβεί ζε πψιεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο κε ζθνπφ λα κεηψζεη ην 

ηεξάζηην νηθνλνκηθφ έιιεηκκα ην νπνίν ηαιαλίδεη ηελ Διιεληθή νηθνλνκία. Ωζηφζν, 

θακία επίζεκε αλαθνίλσζε δελ έρεη γίλεη φζνλ αθνξά ηελ πψιεζε ησλ θαδίλν αθφκε.  

 

Σν Μνλνπώιην Σνπ ΟΠΑΠ ηα Σπρεξά Παηρλίδηα Καη Η Δπξσπατθή Έλσζε  

 
Η ξχζκηζε ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζηελ Διιάδα βαζίδεηαη ζε κηα αξρή 

θαζνιηθήο απαγφξεπζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηα άξζξα 2 θαη 3 ηνπ λφκνπ 3037/2002. 

Ωζηφζν, απηή ε απαγφξεπζε εμαηξεί 3 θαηεγνξίεο παηρληδηψλ. Απηά είλαη: Σα 

εγθεθξηκέλα ηπρεξά παηρλίδηα, ηα κηθηά παηρλίδηα θαη ηα ηερληθά παηρλίδηα. 

Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηελ Διιεληθή αγνξά ησλ ηπρεξψλ 

παηρληδηψλ είλαη φηη ν ΟΠΑΠ έρεη ηελ απνθιεηζηηθή δηαρείξηζε ησλ παηρληδηψλ 

ινηαξίαο θαη ην αζιεηηθφ ζηνίρεκα. Η θπξηαξρία ηνπ ΟΠΑΠ ζηελ Διιεληθή αγνξά έρεη 

ζθεηεξηζηεί απφ μέλνπο επελδπηέο θαη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2008 ε Δπξσπατθή έλσζε 
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εμέδσζε κία αηηηνινγεκέλε άπνςε δεηψληαο επίζεκα απφ ηελ Διιάδα λα ηξνπνπνηήζεη 

ηνπο λφκνπο πνπ θαζνξίδνπλ ην κνλνπψιην ησλ αζιεηηθψλ ζηνηρεκάησλ. 

Αναμόρθφζη Παιτνιδιών Σηην Δλλάδα: Δπιζκόπηζη 

 

Η Διιάδα έρεη ζεζπίζεη έλα θαζνιηθφ λφκν απαγφξεπζεο ησλ πεξηζζφηεξσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηα παηρλίδηα, κε εμαίξεζε ζηηο ινηαξίεο θαη ην αζιεηηθφ ζηνίρεκα 

πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηνλ ΟΠΑΠ θαη ηα θαδίλν. Απηή ε απαγφξεπζε έρεη δεκηνπξγήζεη 

πξνβιήκαηα ζηελ Διιάδα κε ηηο αξρέο ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε 

απαγφξεπζε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ κεραλεκάησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ θαηέζηε 

παξάλνκε απφ ην Δπξσπατθφ δηθαζηήξην ην 2008. χκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ 

Δπξσπατθνχ δηθαζηεξίνπ ε Διιάδα ππνρξεψζεθε λα ηξνπνπνηήζεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λφκνπ, αιιά δελ ζπκκνξθψζεθε. Απηφ νδήγεζε ζε επηβνιή πξνζηίκσλ ζηελ Διιάδα ηα 

νπνία αλέξρνληαλ ζε 30.000€ πιεξσηέα ζηελ Δπξσπατθή επηηξνπή γηα θάζε εκέξα πνπ 

δελ εθαξκνδφηαλ νη απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο ζην λφκν γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηελ 

απφθαζε C-65/05 ηνπ Δπξσπατθνχ δηθαζηεξίνπ απφ ηελ εκέξα ηεο επηθχξσζήο ηνπ θαη 

κεηά (4 Ινπλίνπ 2009) θαη έλα πξφζηηκν ησλ 3,000,000€ εθάπαμ ζηελ Δπξσπατθή 

επηηξνπή. 

Η θπβέξλεζε δελ ζηάζεθε ηθαλή λα ειέγμεη ηνλ παξάλνκν ζηνηρεκαηηζκφ. 

χκθσλα κε κηα αλαθνξά πνπ εθδφζεθε απφ ην ππνπξγείν νηθνλνκηθψλ, ππνινγίδεηαη 

φηη ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 250 ηζηνζειίδεο ζηνηρήκαηνο ζε 

ιεηηνπξγία, πάλσ απφ 20.000 ηπρεξά ειεθηξνληθά παηρλίδηα κε πεξηνξηζκέλε απφδνζε 

(AWP) θαη πάλσ απφ 150.000 ππνινγηζηέο πνπ παξέρνπλ παξάλνκα ηπρεξά παηρλίδηα. 

Μηα άιιε αλαθνξά πνπ δεκνζηεχζεθε απφ ηελ εηαηξία ALCO ζπκπέξαλε φηη ν 

παξάλνκνο ζηνηρεκαηηζκφο ζηελ Διιάδα απνθέξεη πάλσ απφ 4 δηο επξψ ην ρξφλν. 

ηηο 25 Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2011 ε Διιεληθή βνπιή πέξαζε έλα λφκν πνπ 

αδεηνδνηεί ηνλ online ζηνηρεκαηηζκφ, καδί κε κηα αλακφξθσζε ηνπ επίγεηνπ 

ζηνηρεκαηηζκνχ, θαη ην πξνζρέδην επίζεο απεζηάιε ζηελ Δπξσπατθή έλσζε 

θαηεπεηγφλησο. 

Οη ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ πξνηάζεθαλ απφ ην πξνζρέδην λφκνπ γηα ηα 

ηπρεξά παηρλίδηα είλαη νη θάησζη: 

a) Νέν ειεγθηηθφ ζψκα 

Ο λένο λφκνο ζα δεκηνπξγήζεη κηα λέα ειεγθηηθή επηηξνπή, ηελ επηηξνπή 

επίβιεςεο παηγλίσλ, θαη ηελ επηηξνπή ειέγρνπ (Δ.Δ.Δ.Π.). Σα θαζήθνληα ηεο επηηξνπήο 

ζα πεξηιακβάλνπλ ηηο πηζηνπνηήζεηο θαη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ησλ κεραλεκάησλ 
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ηπρεξψλ παηρληδηψλ, παηρληδηψλ δηαζθέδαζεο, δηθηχσλ επηθνηλσλίαο, ηεξκαηηθψλ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ κέζσ ελφο θεληξηθνχ ή άιινπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ ειεθηξνληθνχ 

ειέγρνπ θαη κέζσ επηηφπησλ ειέγρσλ. Η επηηξνπή ζα είλαη επίζεο ππεχζπλε γηα ηε 

δηαδηθαζία αδεηνδνηήζεσλ, δηαζθαιίδνληαο ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, ηελ 

επηβνιή πξνζηίκσλ φπσο επίζεο θαη ηελ έθδνζε νδεγηψλ θαη θαλνληζκψλ. 

b) Μεραλήκαηα πεξηνξηζκέλνπ θέξδνπο (AWP) 

Ο λφκνο ζα επηηξέπεη ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ 

πεξηνξηζκέλνπ θέξδνπο ζηελ Διιάδα. Σα κεραλήκαηα ζα πξέπεη λα επηζηξέθνπλ ην 

60% ησλ ζηνηρεκάησλ ζηνπο παίθηεο. Σν κέγηζην πνζφ ζηνηρεκαηηζκνχ ζα είλαη 

πεπεξαζκέλν. Ο λφκνο ζέηεη σο παξάδεηγκα κηα θιίκαθα κίδαο απφ 0.20€ έσο 10€, 

αιιά δελ μεθαζαξίδεη ηα φξηα. 

Ο λφκνο επίζεο θαζνξίδεη φηη νη παίθηεο ζα κπνξνχλ λα ζηνηρεκαηίδνπλ κέρξη 

θάπνην νξηζκέλν φξην ζε δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν (π.ρ. 300€ ην κήλα) θαη ζε θακία 

πεξίπησζε δε ζα κπνξνχλ λα ράζνπλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα απφ ηα πνζά πνπ έρνπλ 

ζηνηρεκαηίζεη. 

χκθσλα κε ην λφκν, ηα κεραλήκαηα πεξηνξηζκέλνπ θέξδνπο ζα ιεηηνπξγνχλ 

κφλν απφ εμνπζηνδνηεκέλα θαηαζηήκαηα θαη ν κέγηζηνο αξηζκφο ησλ ηεξκαηηθψλ ζα 

θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε πιεζπζκηαθά θξηηήξηα. Οη ρεηξηζηέο ζα πξέπεη λα 

πξνθαηαβάινπλ εθ ησλ πξνηέξσλ έλα πνζφ γηα λα απνθηήζνπλ ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο 

γηα θάζε ηεξκαηηθφ θαη εθ ησλ πζηέξσλ ζα πξέπεη λα θαηαβάιινπλ θάπνην πνζφ πνπ ζα 

εμαξηάηαη απφ ηα θαζαξά εκεξήζηα θέξδε ησλ κεραλεκάησλ. 

Η θπβέξλεζε ζπδεηά ηηο αθφινπζεο επηινγέο γηα ηνλ αξηζκφ θαη ηε δηαλνκή ησλ 

αδεηψλ ιεηηνπξγίαο: 

1. Άλνηγκα ηεο αγνξάο ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο. Οη άδεηεο ιεηηνπξγίαο ζα 

έβγαηλαλ ζε δεκνπξαζία απφ ην ππνπξγείν νηθνλνκηθψλ θαη ζα απνδίδνληαλ 

ζηνλ πιεηνδφηε κε ειάρηζηε ηηκή εθθίλεζεο. Οη πξνδηαγξαθέο ζα θαζνξίδνληαλ 

ζε επφκελν δεκφζην δηαγσληζκφ. Μεηά ηελ επηηπρεκέλε αλάζεζε ζηνλ 

δηαγσληζκφ, ε επηηξνπή ζα έιεγρε θαη ζα δηέλεηκε ηηο άδεηεο. 

2.  Άλνηγκα ηεο αγνξάο ζε δηεζλείο δηαγσληζκνχο, κε κεηαβαηηθή πεξίνδν 2 ή 3 

εηψλ. Ξαλά, ην δεηνχκελν ζα είλαη ε δηαλνκή ησλ αδεηψλ ζηνπο κεγαιχηεξνπο 

πιεηνδφηεο. Ωζηφζν, δεδνκέλνπ ηεο θαζπζηέξεζεο ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

αλαδνρήο, κε ζθνπφ λα επηηξαπεί ζηελ αγνξά λα ιεηηνπξγήζεη λνκφηππα, ε 

πνιηηεία ζα θαζφξηδε απ‟ επζείαο έλα κηθξφ αξηζκφ αδεηψλ γηα αλάζεζε ζην 

θξαηηθφ κνλνπψιην ηνπ ΟΠΑΠ ζε πξνθαζνξηζκέλν θφζηνο. Όηαλ ν 
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δηαγσληζκφο γηα ηελ παξαρψξεζε φισλ ησλ αδεηψλ ιάκβαλε κέξνο, ν 

πξνθάηνρνο ησλ ήδε παξαρσξεκέλσλ αδεηψλ ζα είρε ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

θαη πιεηνδνζίαο γηα επηπιένλ άδεηεο ιεηηνπξγίαο. 

3. πγθεθξηκέλνο αξηζκφο αδεηψλ ζα ηεζεί ζε δεκφζην δηαγσληζκφ ζε 

πξνθαζνξηζκέλα δηαζηήκαηα θαη ζε πξνθαζνξηζκέλν θφζηνο. Οη άδεηεο ζα 

έκπαηλαλ ζε δηαγσληζκνχο ζε παθέηα θαη ην θάζε παθέην ζα ζπκπεξηειάκβαλε 

δηαθνξεηηθφ αξηζκφ ηεξκαηηθψλ. Οη άδεηεο ζα παξέρνληαλ θαηφπηλ αηηήζεσλ 

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Αλ ε δήηεζε μεπεξλνχζε ηελ πξνζθνξά, νη άδεηεο ζα 

δηαλέκνληαλ κε αληηζηνηρία. 

4. Αξρηθή παξαρψξεζε ησλ αδεηψλ ζηνλ ΟΠΑΠ γηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν, κε ηελ ηηκή αλά άδεηα θαη ηα δηθαηψκαηα ρξήζεο λα έρνπλ 

πξνθαζνξηζηεί. Έπεηηα ν ΟΠΑΠ ζα έπξεπε κε αλνηρηφ δηαγσληζκφ λα επηιέμεη 

ηνπιάρηζηνλ 3 ρεηξηζηέο ζηνπο νπνίνπο ζα αλέζεηε ηελ αγνξά, ηελ εγθαηάζηαζε, 

ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ηεξκαηηθψλ θαη ησλ ιεηηνπξγνχλησλ 

παηρληδηψλ. Ο ΟΠΑΠ ζα ήηαλ ππεχζπλνο γηα ηελ ηειηθή επηινγή ησλ 

ηνπνζεζηψλ φπνπ ζα ιεηηνπξγνχζαλ ηα ηεξκαηηθά, ζα είρε ηελ ζπλνιηθή 

επίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο, ζα ζπλέιεγε ηα θέξδε θαη ζα δηαρψξηδε ηα πνζνζηά 

πνπ ζα αληηζηνηρνχζαλ ζε θφξνπο, θέξδε ησλ ρεηξηζηψλ θαη ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ. Σν κνλνπψιην ζα δηλφηαλ απηνκάησο θαη ζα κπνξνχζε λα 

εκπεξηέρεη ην ζχλνιν ησλ κεραλεκάησλ πνπ ζα ιεηηνπξγνχζαλ ζηελ Διιεληθή 

επηθξάηεηα ή κφλν κέξνο απηψλ.  

c) Παηρλίδη κέζσ δηαδηθηχνπ 

Σν Διιεληθφ θνηλνβνχιην πέξαζε έλα λνκνζρέδην ζρεηηθά κε ηελ αδεηνδφηεζε 

ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2011. Σν λνκνζρέδην 

επηθπξψζεθε κε ηελ παξνπζία ηνπ Έιιελα πξσζππνπξγνχ (Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ) 

ζηηο 25 Ιαλνπαξίνπ. Η Διιεληθή θπβέξλεζε ειπίδεη λα ζέζεη ην λνκνζρέδην κπξνζηά 

ζην θνηλνβνχιην «ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ». Δλ ησ κεηαμχ, ρεηξηζηέο φπσο ε 

Sportingbet δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ ξπζκηζκέλε Διιεληθή αγνξά, παξφιν ηνλ 

θφξν ηνπ 6% πνπ έρεη δερηεί θξηηηθή. 

χκθσλα κε ην ππνπξγείν νηθνλνκηθψλ ν ζηφρνο ηεο ξχζκηζεο απνζθνπεί ζε 2 

ζθνπνχο: 
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1. Να ελαξκνληζηεί ε αγνξά ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ 

δηθαζηεξίνπ πνπ έρεη απνθαλζεί φηη ν λφκνο ηεο απαγφξεπζεο ηνπ 2002 ζε φια 

ηα ηερληθά παηρλίδηα είλαη παξάλνκνο. 

2. Να ξπζκηζηεί ε παξάλνκε αγνξά πνπ είλαη πνιχ εθηεηακέλε θαη ππάξρεη ζηελ 

Διιάδα ζε θπζηθέο ηνπνζεζίεο θαη ζην δηαδίθηπν. Η Διιεληθή θπβέξλεζε 

πξνζδνθεί αλαζεσξήζεηο ζηνπο λφκνπο γηα ηα ηπρεξά παηρλίδηα κέζσ 

δηαδηθηχνπ ζηελ Διιάδα θαη ειπίδεη λα έρεη απνδψζεηο ηεο ηάμεσο ησλ 990 

εθαηνκκπξίσλ επξψ κέζα ζηα επφκελα 2 κε 3 ρξφληα.  

Ωζηφζν έλαο αξηζκφο ζεκάησλ παξακέλεη ζε εθθξεκφηεηα 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ «πεξίνδν απνθιεηζκνχ» θαη ην αλ ζα 

νδεγνχζε ηνπο ρεηξηζηέο λα ζηακαηήζνπλ φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο πξηλ επαλεηζαρζνχλ 

ζηελ αγνξά κε λφκηκε άδεηα. Δπηπιένλ ην πξνζρέδην παξακέλεη ζησπειφ φζνλ αθνξά 

ην γεγνλφο φηη νη ρεηξηζηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηνπο εμππεξεηεηέο ηνπο ζηελ Διιάδα. 

Ο δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηνπ ΟΠΑΠ (Ισάλλεο παλνπδάθεο, 2010) αλαθέξεη 

φηη ν έρσλ ην κνλνπψιην ζα πξέπεη λα είλαη έηνηκνο γηα ηελ ηνπηθή αγνξά κφιηο αλνίμεη. 

Πεξηέγξαςε ηνλ θαλνληζκφ ηεο online αγνξάο σο κηα «ηεξάζηηα επθαηξία». Ωζηφζν 

παξαδέρηεθε φηη ν θαλνληζκφο ηεο online αγνξάο – εηδηθά αλ ζπκπεξηιακβάλεη κηα 

πεξίνδν απξαμίαο – κπνξεί λα κελ ελεξγνπνηεζεί κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 2012. 

Ο λφκνο ζα άξεη ηελ θαζνιηθή απαγφξεπζε ζηελ δηαθήκηζε ησλ πξνζθνξψλ 

ζηνηρήκαηνο θαη ηπρεξψλ δξαζηεξηνηήησλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη θνξεηψλ 

ζπζθεπψλ (ηειενξάζεηο, θηλεηά ηειέθσλα). Οη άδεηεο γηα ηπρεξά παηρλίδηα κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ ζα δνζνχλ γηα δηάζηεκα 5 εηψλ. Οη ηζηνζειίδεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ 

επίζεκα .gr θαη λα είλαη θαηαρσξεκέλεο ζε εμππεξεηεηέο ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα. 

Αξρηθά ζα επηηξέπνληαη κφλν ζηνηρήκαηα θαη παηρλίδηα πφθεξ, ελψ νη 

ηππνδξνκίεο θαη ηα κεραλήκαηα ηχπνπ θαδίλν ζα είλαη αληηθείκελα γηα πεξαηηέξσ 

κειέηε. Ο λφκνο ζα πεξηγξάθεη αλεμάξηεηα ηηο επηινγέο, νη κεραληζκνί πνπ ζα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζα κπινθάξνπλ ηελ πξφζβαζε θαη ηηο ζπλαιιαγέο ζε παξάλνκεο 

ηζηνζειίδεο. Γελ είλαη μεθάζαξν αθφκε αλ απηνί νη κεραληζκνί ζα κπινθάξνπλ ηνλ 

παξνρέα ησλ ππεξεζηψλ ή ην κπινθάξηζκα ζα γίλεηαη κέζσ ζρήκαηνο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ. 

 

d) VLTs  

  Σν πξνζρέδην πξνηείλεη 4 -10 άδεηεο επξείαο θιίκαθαο γηα 25,000 ηεξκαηηθά 

(2,500 έσο 6,250 ηεξκαηηθά αλά άδεηα) θαη επηπιένλ 1,000 άδεηεο γηα 5,000 ηεξκαηηθά 
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(5 ηεξκαηηθά αλά άδεηα θαηά κέζν φξν). Η ειάρηζηε απφδνζε ππνινγίδεηαη γχξσ ζηα 

80% ζηνλ παίθηε κε έλα 6% θνξνινγία ζηα ζηνηρήκαηα. Πηζαλνινγείηαη φηη ν ΟΠΑΠ 

ζα είλαη ν θπξίαξρνο ζηελ αγνξά ησλ VLTs. 

 

θνπόο ηεο Αλακόξθσζε Παηρληδηώλ ηελ Διιάδα 

 
Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ πξνζρεδίνπ είλαη λα:  

 Καζνξίζεη ηελ αγνξά ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ πξνζηαηεχνληαο ην γεληθφ 

ζπκθέξνλ θαη λα πξνζηαηέςεη ηε λενιαία απφ ηνλ εζηζκφ. 

 Η ελζσκάησζε θαη ν έιεγρνο ησλ δηεμαγνκέλσλ παηρληδηψλ κε λνκφηππν ηξφπν. 

 Η δηεμαγσγή ησλ ζηνηρεκάησλ κε λνκφηππν θαη ειεγρφκελν ηξφπν έηζη ψζηε 

ζηαδηαθά νη ρεηξηζηέο ησλ παηρληδηψλ λα κεηαβνχλ απφ ην ππάξρνλ παξάλνκν 

θαζεζηψο ζην λφκηκν εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια θαη ηελ ζηαδηαθή εμάιεηςε 

ησλ θαηλνκέλσλ απάηεο, θνξνδηαθπγήο, πιπζίκαηνο ρξεκάησλ θ.ι.π. κέρξη ηελ 

εμαθάληζε απηψλ. 

 Η δηαζθάιηζε ησλ εζφδσλ γηα ην θξάηνο, ηα νπνία ππνινγίδνληαη ζε 500 

εθαηνκκχξηα επξψ γηα ην 2011 απφ ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ θαη ζε 200 

εθαηνκκχξηα επξψ απφ ηνπο θφξνπο ζηα παηρλίδηα (ηα νπνία ζα ζπιιέγνληαη ζε 

εηήζηα βάζε). 

Δπηπιένλ ν λφκνο πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία κηαο επηηξνπήο ειέγρνπ απφ ην 

ππνπξγείν νηθνλνκηθψλ, καδί κε κεραληζκνχο ειέγρνπ νη νπνίνη ζα δηαζθαιίδνπλ ηε 

δηαθάλεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο δηεμαγσγήο ησλ παηρληδηψλ. Ο έιεγρνο απφ ηελ 

επηηξνπή ζπκπεξηιακβάλεη θαη ην γεγνλφο αλ ηα παηρλίδηα παίδνληαη λφκηκα ή φρη θαη 

ειέγρεη: 

 

1. Σελ Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε 

2. Σελ πκβαηφηεηα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ γηα ηα ηπρεξά παηρλίδηα 

3. Σηο πιεξσκέο ησλ θεξδψλ ζηνπο παίθηεο θαη ην Διιεληθφ θξάηνο 

4. Σελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ παηρληδηψλ θαη ηε ζχγθξηζε ηνπ θφζηνπο κε ηα θέξδε 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηεζλείο θαλφλεο θαη πξνδηαγξαθέο 

5. Σν γεγνλφο φηη νη φξνη θαη νη ζπλζήθεο ησλ αδεηψλ ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ 

ελζσκαηψλνληαη ζσζηά 
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 Γηαδηθηπαθό Παηρλίδη 

 

Σα δηαδηθηπαθά ηπρεξά παηρλίδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ άιια νπηηθναθνπζηηθά ή 

ειεθηξνκαγλεηηθά κέζα (iptv, θηλεηά ηειέθσλα) ζα ρξεηάδνληαη κηα εηδηθή άδεηα 

(άξζξν 25)(1). Η επηηξνπή ζα ελεκεξψλεη ηνπο αδεηνχρνπο γηα ηηο ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εμππεξεηεηψλ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ ησλ 

παηρληδηψλ (άξζξν 25)(2). 

 

Άξζξν 26 – Γηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο 

o Γεκφζηνο δηαγσληζκφο γηα 15 – 20 άδεηεο (άξζξν 26)(1). Λεπηνκέξεηεο ηεο 

δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ ππάξρνπλ ζην άξζξν 26(2) θαη ηα ζρεηηθά 

παξάβνια αλαθέξνληαη ζην άξζξν 26(3), 

o Δλεκέξσζε ηεο επηηξνπήο ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο κεηνρψλ ηνπ 2% ή 

πεξηζζφηεξν απφ έλαλ αδεηνχρν ζε δηάζηεκα 15 εκεξψλ ην πνιχ (άξζξν 26)(7), 

o Οη φξνη ησλ αδεηψλ είλαη 5εηείο (άξζξν 26)(9). 

Άξζξν 27 – Τπνρξεψζεηο – Απαγνξεχζεηο 

Σα ζηνηρήκαηα ζε νηθνλνκηθά εξγαιεία (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ 

κνξθψλ απισκέλσλ ζηνηρεκάησλ) πνπ εθηεινχληαη ζε κηα ξπζκηζκέλε αγνξά ζηελ 

Διιάδα απαγνξεχνληαη (άξζξν 27)(1). 

 

Άξζξν 28 – Τπνρξεψζεηο ησλ αδεηνχρσλ 

o Ο αδεηνχρνο ππνρξενχηαη λα έρεη θαηαρσξεκέλεο εγθαηαζηάζεηο γξαθείσλ ή λα 

είλαη κφληκα εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Διιάδα (άξζξν 28)(1), 

o Οη ηζηνζειίδεο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ηνκέα „.gr‟ (άξζξν 28)(2), 

o Οη αδεηνχρνη ππνρξενχληαη λα ζψδνπλ ηα δεδνκέλα ησλ δηεμαγνκέλσλ ηπρεξψλ 

παηρληδηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζε πιηθφ πνπ βξίζθεηαη κφληκα εγθαηεζηεκέλν 

ζηελ Διιάδα γηα ειάρηζηε ρξνληθή πεξίνδν 5 εηψλ (άξζξν 28)(3), 

Απφ ηελ επηηξνπή ζα δεκηνπξγεζεί κηα „καχξε ιίζηα‟. Οηθνλνκηθνί νξγαληζκνί 

πνπ έρνπλ ηδξπζεί ζηελ Διιάδα ζα απαγνξεχεηαη λα θάλνπλ πιεξσκέο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηπρεξά παηρλίδηα ζε ινγαξηαζκνχο πνπ αλήθνπλ ζε κε 

αδεηνδνηεκέλνπο παξνρείο ηπρεξψλ παηρληδηψλ κέζσ δηαδηθηχνπ. Σν πξφζηηκν ζε απηέο 
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ηηο πεξηπηψζεηο ζα αλέξρεηαη ζην 10πιάζην ηνπ πνζνχ πνπ έρεη κεηαθεξζεί παξάλνκα 

απφ ην νηθνλνκηθφ ίδξπκα, κε ειάρηζην πξφζηηκν ην πνζφ ησλ 500€ (άξζξν 30)(4). 

 

Άξζξν 31 – Υξεψζεηο, Παξάβνια, Πνζνζηά Τπέξ ηνπ Κξάηνπο θαη Φφξνη 

Ο θφξνο ζα θπκαίλεηαη ζην 6% επί ησλ θεξδψλ ζηνπο αδεηνχρνπο θαη ζα 

απνδίδεηαη θάζε ηεηξάκελν (άξζξν 31)(5). Δπηπιένλ νη παίθηεο ζα θνξνινγνχληαη κε 

ηνλ ίδην ηξφπν πνπ θνξνινγνχληαη ηα θέξδε απφ ηα ιαρεία γεληθά (άξζξν 31)(7). 

 

Άξζξν 32 – Γηνηθεηηθέο Πνηλέο 

Αλ δηαπηζησζνχλ παξαβάζεηο, ε επηηξνπή ζα κπνξεί λα απνθαζίδεη ηα εμήο: 

Πξφζηηκν απφ 1,000€ έσο 2,000,000€ ή πνζνζηφ επί ησλ κηθηψλ εζφδσλ, γηα 

θάζε παξάβαζε θαη/ή θάζε ηπρεξφ κεράλεκα, πνπ ζα εμαξηάηαη απφ ηελ ζνβαξφηεηα 

θαη ηε ζπρλφηεηα ηεο παξάβαζεο (άξζξν 31)(1)(a). Δπηπιένλ, ε επηηξνπή ζα κπνξεί λα 

αλαθαιεί ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ζε πξνζσξηλή βάζε έσο θαη 3 κήλεο, ή νξηζηηθά 

(άξζξν 31)(1)(b). 

 

Άξζξν 33 – Γηθαζηηθέο Πνηλέο 

Οπνηνζδήπνηε ιεηηνπξγεί ηπρεξφ κεράλεκα ρσξίο ηελ απαξαίηεηε άδεηα ζα 

ππφθεηηαη ζε θπιάθηζε γηα ηνπιάρηζηνλ 3 ρξφληα θαη πξφζηηκν απφ 100,000€ έσο 

200,000€ αλά κεράλεκα ή, ζηελ πεξίπησζε ησλ δηαδηθηπαθψλ παηρληδηψλ, έλα 

πξφζηηκν απφ 200,000€ έσο 500,000€. Η επαλάιεςε ηνπ αδηθήκαηνο ζα επηζχξεη ηελ 

πνηλή θπιάθηζεο κέρξη 10 ρξφληα (άξζξν 33)(1). 

Γηαθήκηζε παξάλνκσλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ: 

Οπνηνζδήπνηε δηαθεκίδεη εκπνξηθά ηπρεξά παηρλίδηα ρσξίο ηελ απαξαίηεηε 

άδεηα, σο δηαθεκηδφκελνο ή σο δηαθεκηζηήο, ζα είλαη ππφινγνο γηα πνηλή θπιάθηζεο 

ηνπιάρηζηνλ γηα 2 ρξφληα θαη πξφζηηκν απφ 100,000€ έσο 200,000€ (άξζξν 33)(2). 

Οπνηνζδήπνηε ζπκκεηέρεη ζε ηπρεξά παηρλίδηα κε αδεηνδνηεκέλνπ παξφρνπ 

είλαη ππφινγνο ζε πνηλή θπιάθηζεο έσο 3 κήλεο θαη πξφζηηκν απφ 5,000€ έσο 20,000€ 

(άξζξν 33)(3).  
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Καδίλν  

 
Απηή ηε ζηηγκή ππάξρνπλ 9 θαδίλν πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα ηα νπνία είλαη ηα 

αθφινπζα:  

Club Hotel Casino Loutraki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regency Casino Thessaloniki 

 

 

 

Regency Casino Mont Parnes 

 

 

 

 

 

Casino Rio 

 

 

 

 

Casino Rhodes 

 

 

 

 

Σν παιαηφηεξν θαδίλν πνπ ηδξχζεθε 

πνηέ ήηαλ ην 1928 ζην Λνπηξάθη, κηα 

ινπηξφπνιε ζηελ είζνδν ηεο 

Πεινπνλλήζνπ. Έρνληαο εθζπγρξνληζηεί 

πξφζθαηα, απηφ ην θαδίλν δηεθδηθεί ηε 

θήκε ηνπ κεγαιχηεξνπ θαδίλν ζηελ 

Δπξψπε θαη έρεη νθέιε απφ ηελ θνληηλή 

απφζηαζή ηνπ απφ ηελ Αζήλα.  

 

 

 

Πηζαλφλ έλα απφ ηα κεγαιχηεξα θαδίλν 

ζε ιεηηνπξγία ζηελ Δπξψπε, κε 77 

ηξαπέδηα θαη 900 κεραλήκαηα. 

 

Λεηηνπξγεί απφ ηελ εηαηξία Regency 

Entertainment θαη έρεη 66 ηξαπέδηα, 38 

ηεξκαηηθά ειεθηξνληθήο ξνπιέηαο θαη 

910 κεραλήκαηα.  

 

 

Αλνηρηφ 24 ψξεο ηελ εκέξα, 

ιεηηνπξγνχλ ηξαπέδηα, ηεξκαηηθά 

ειεθηξνληθήο ξνπιέηαο θαη 311 

κεραλήκαηα. 

 

Βξίζθεηαη ζην βφξεην άθξν ηεο Ρφδνπ, 

θαη ιεηηνπξγνχλ 300 κεραλήκαηα θαη 34 

ηξαπέδηα. Δπίζεο νξγαλψλεη ηνπξλνπά 

Texas Hold‟em. 
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Casino Porto Karras 

 

 

 

 

Casino Xanthi 

 

 

Aegean Casino 

 

 

 

 

Casino Κέξθπξαο 

ε αληίζεζε κε ηα άιια θαδίλν ην θαδίλν 

Πφξην Καξξάο δελ είλαη αλνηρηφ 24 

ψξεο ην 24σξν. Σν θαδίλν ιεηηνπξγεί κε 

35 ηξαπέδηα θαη 425 κεραλήκαηα. 

 

Λεηηνπξγεί απφ ην 1995 θαη πξνζθέξεη 

24 ηξαπέδηα θαη 178 κεραλήκαηα. 

 

Βξίζθεηαη ζην λεζί ηεο χξνπ θαη ην 

θαδίλν είλαη εχθνια πξνζβάζηκν απφ 

ηελ Αζήλα. ην θαδίλν ιεηηνπξγνχλ 185 

κεραλήκαηα θαη 26 ηξαπέδηα. 

 

Αλ θαη έλα απφ ηα παιαηφηεξα θαδίλν 

ηεο Διιάδαο, θαζψο άλνημε γηα πξψηε 

θνξά ην 1962 ε ιεηηνπξγία ηνπ είλαη 

πεξηνξηζκέλε. Σν θαδίλν δηαζέηεη κφλν 

50 κεραλήκαηα θαη 14 ηξαπέδηα. 

 

Όπσο νη πεξηζζφηεξνη ηνκείο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, ε βηνκεραλία ησλ 

θαδίλν έρεη επεξεαζηεί απφ ηελ παγθφζκηα θξίζε θαη νη αξηζκνί απφ ην 2008 δείρλνπλ 

κηα πηψζε ζηα θέξδε αληί γηα ηελ αλακελφκελε ζηαζεξή αλάπηπμε. χκθσλα κε ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή Καδίλν, ηα εηήζηα θέξδε, ην 2008 ζηα 9 αδεηνδνηεκέλα θαδίλν 

ζηελ Διιάδα αλήιζαλ ζε 771 εθαηνκκχξηα επξψ (κεηά ηελ πιεξσκή ησλ θεξδψλ) θαη 

απαζρνινχζαλ 5,600 άηνκα. Απηφ αληηπξνζσπεχεη κηα πηψζε θαηά 33 εθαηνκκχξηα 

επξψ απφ ηα 804 εθαηνκκχξηα επξψ πνπ θπκαίλνληαλ ην 2007. 

Οη αξηζκνί ρεηξνηέξεςαλ ην 2009. Σα Διιεληθά θαδίλν είραλ κηθηά έζνδα ηεο 

ηάμεσο ησλ 2,839 δηζεθαηνκκχξηα επξψ. Απφ ηελ πιεπξά ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ν 

αξηζκφο έγηλε 626 εθαηνκκχξηα επξψ, κηα κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 18.7% απφ ηα θέξδε 

ηνπ 2008. 

Η θαηάζηαζε ρεηξνηέξεςε θαζψο ηα θέξδε ηνπ 2010 έπεζαλ θαηά 18% ρξφλν κε 

ην ρξφλν ή αιιηψο θαηά 120 εθαηνκκχξηα επξψ ζχκθσλα κε ηηο αξρηθέο εθηηκήζεηο απφ 

πεγέο ηεο βηνκεραλίαο. Η κεγαιχηεξε πηψζε θαηαγξάθεθε ζηε Υαιθηδηθή, ζηε Βφξεην 

Διιάδα, φπνπ ηα θέξδε έπεζαλ θαηά 44.6% ζηα 7.90 εθαηνκκχξηα επξψ. Ο αξηζκφο 

ησλ επηζθεπηψλ ζηνπο 11 πξψηνπο κήλεο ηνπ 2010 έπεζε θαηά 6.9% ζηα 2.76 
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εθαηνκκχξηα θαηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα ην 2009. Πεγέο ηεο βηνκεραλίαο απέδσζαλ 

ηηο αηηίεο γηα ηελ πηψζε ησλ θεξδψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αλφδνπ ησλ 

παξάλνκσλ παηρληδηψλ θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο ε νπνία ραξαθηεξίζηεθε 

„ηξνκαθηηθή‟, ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηνλ αληαγσληζκφ ησλ θαδίλν ζηηο γεηηνληθέο 

ρψξεο (Βνπιγαξία θαη FYROM).  

χκθσλα κε ην Casino City Gaming Business Directory, ππάξρνπλ απηή ηε 

ζηηγκή 4157 κεραλήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα Διιεληθά θαδίλν. 

 

Αξρέο Διέγρνπ θαη Δπνπηείαο  

 

Η επίβιεςε θαη ν έιεγρνο ησλ θαδίλν είλαη επζχλε δηαθφξσλ θξαηηθψλ θνξέσλ. 

Αληίζεηα κε θάπνηεο θήκεο ν ΟΠΑΠ δελ εκπιέθεηαη ζηνλ έιεγρν θαη ηελ επίβιεςε ησλ 

θαδίλν. Η επίζεκε αξρή ειέγρνπ θαη επνπηείαο ησλ θαδίλν είλαη ε Δζληθή Δπηηξνπή 

Διέγρνπ θαη Δπνπηείαο Σπρεξψλ Παηρληδηψλ. Γηαζέηεη έλα ηκήκα ειέγρνπ θαη νη 

ππάιιεινί ηεο κπνξνχλ λα επαιεζεχζνπλ ηα νηθνλνκηθά θέξδε ησλ θαδίλν. Απηή ε 

επηηξνπή έρεη ηε βνήζεηα ηνπ ηκήκαηνο Γηεχζπλζεο θαδίλν ηνπ ππνπξγείνπ ηνπξηζκνχ. 

Σν ππνπξγείν αλάπηπμεο έρεη δψζεη ειεγθηηθέο αξκνδηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ιεηηνπξγία ησλ θαδίλν. Απηέο εθηείλνληαη απφ ηνλ έιεγρν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ζπλαιιαγψλ κέρξη θαη ηνλ έιεγρν ησλ θαηαζθεπψλ θαη ησλ αλαθαηλίζεσλ ηεο 

ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο απηψλ. 

Μηα εμεηδηθεπκέλε νκάδα κέζα ζην ππνπξγείν νηθνλνκηθψλ, ε επηηξνπή 

επνπηείαο, αζρνιείηαη κε ηελ θνξνινγία ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ θαδίλν. Σν ππνπξγείν ηνπξηζκνχ επίζεο έπαημε θαη ην δηθφ ηνπ 

ξφιν ζηελ έθδνζε ησλ λέσλ αδεηψλ ην 1994. 

Η θπβέξλεζε αλαθνίλσζε ηνλ Μάην ηνπ 2008 φηη κηα λέα ζπγθεληξσηηθή 

επηηξνπή ειέγρνπ ζα δεκηνπξγεζεί. Απηφ έγηλε θαηφπηλ πηέζεσλ απφ ηελ Δπξσπατθή 

έλσζε ε νπνία δηέγλσζε ηελ έιιεηςε θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ ππάξρνληνο πιαηζίνπ 

ειέγρνπ θαη ην λνκηθφ πιαίζην ρξεηαδφηαλ αλαζεψξεζε. Απηφ ην έξγν αλαηέζεθε ζην 

ππνπξγείν ησλ νηθνλνκηθψλ . χκθσλα κε θάπνηεο αλαθνξέο ε λέα επηηξνπή πνπ ζα 

δεκηνπξγεζεί δε ζα επηβιέπεη κφλν ηα θαδίλν αιιά ζα επηβιέπεη θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ ΟΠΑΠ θαζψο θαη ηνλ online ζηνηρεκαηηζκφ. 
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Online Σπρεξά Παηρλίδηα 

 
Παξά ην γεγνλφο ηνπ φηη ηα πςειφηεξα πνζά πνληάξνληαη ζηνλ online 

ζηνηρεκαηηζκφ παγθνζκίσο (532€ αλά θεθαιή ην 2004) θαη ηεο ηξέρνπζαο πξνφδνπ θαη 

δηείζδπζεο ηνπ δηαδηθηχνπ (46,2% ηνλ Ινχλην ηνπ 2010), ε Διιάδα δηαηεξεί ηελ 

πεξηζζφηεξν απαγνξεπηηθή ζηάζε απφ φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο ζηνλ online 

ζηνηρεκαηηζκφ (Luis Gil, 2011). 

Η Διιάδα απαγνξεχεη απνηειεζκαηηθά φιεο ηηο κνξθέο ηνπ online παηρληδηνχ, 

απφ ληφπηνπο θαη απφ μέλνπο ρεηξηζηέο, κέζσ ελφο λφκνπ θαζνιηθήο απαγφξεπζεο ζηα 

ειεθηξνληθά παηρλίδηα ηα νπνία εκπιέθνπλ νπνηαδήπνηε κνξθή ζηνηρήκαηνο ή 

ρξεκαηηθνχ πνζνχ σο βξαβείν. Η Διιάδα δηθαηνινγεί απηή ηελ απαγφξεπζε ζηνλ 

online ζηνηρεκαηηζκφ δειψλνληαο φηη ηέηνηνπ είδνπο παηρλίδηα νδεγνχλ ζε κηα αχμεζε 

ησλ παζνινγηθψλ παηθηψλ, έμνδα ρσξίο ιφγν ζε πεξηηηφ ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ θαη 

ηελ άλζεζε κηαο παξάλνκεο βηνκεραλίαο. 

Παξά ηελ απζηεξή απαγφξεπζε θαη ηα δηάθνξα κέηξα θαηαζηνιήο πνπ 

ειήθζεζαλ απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο, ε Διιεληθή αγνξά ζπλερίδεη λα πξνζειθχεη κηα 

γθάκα μέλσλ ρεηξηζηψλ, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηνπ ζηνηρήκαηνο. ε απηνχο ηνπο 

ρεηξηζηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη ε Betfair, ε Bwin, ε Betclick θαη ε Sportingbet. 

Η Sportingbet δηαρεηξίδεηαη ηζηνζειίδεο ζηελ Διιεληθή γιψζζα θαη 

αλαθέξνληαη πςειέο επηζθεςηκφηεηεο απφ ηελ Διιάδα ζηηο ηζηνζειίδεο ηεο. ηηο 

εηήζηεο αλαθνξέο ηεο γηα ηελ ρξνληά πνπ ηειείσζε ζηηο 31 Ινπιίνπ ηνπ 2010 

αλαθέξζεθε φηη ε Διιάδα ήηαλ ε πην κεγάιε αγνξά ζηα πξντφληα ηεο κε 18% επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ θεξδψλ ηεο απφ ηα ηπρεξά παηρλίδηα (15% ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά) ζε 

έλα ζχλνιν 110.715 ελεξγψλ πειαηψλ. 

Οη Έιιελεο αγθαιηάδνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηα ηπρεξά παηρλίδηα κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ κε ζρεδφλ ην 1/3 (31%) λα έρεη παξαδερηεί φηη έρεη παίμεη ηπρεξά παηρλίδηα 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ κέζα ζην 2010, θαη ην 12% λα ηζρπξίδεηαη φηη πνληάξεη κέζα απφ 

ηνλ παγθφζκην ηζηφ ηαθηηθά, φπσο έδεημε κηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην 

Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ. χκθσλα κε ηελ έξεπλα, ην 31% ησλ Διιήλσλ έρεη 

επηζθεθζεί κία απφ ηηο 250 ηζηνζειίδεο πνπ ελεξγνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα θαη 

παξέρνπλ ηπρεξά παηρλίδηα κέζα απφ ην δηαδίθηπν κέζα ζηνπο πξψηνπο 6 κήλεο ηνπ 

2010. Απφ απηνχο, ην 12% παξαδέρεηαη φηη επηζθέπηεηαη ζπρλά απηέο ηηο ηζηνζειίδεο. 

Ο ζηνηρεκαηηζκφο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ είλαη έλαο αλεξρφκελνο ηνκέαο ζηελ Διιάδα, 

πνπ πηζηεχεηαη φηη αμίδεη 300 εθαηνκκχξηα επξψ, θαη θαίλεηαη φηη παίξλεη κεξίδην ηεο 

αγνξάο απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο ζηνηρεκαηηζκνχ ηεο ρψξαο. 
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χκθσλα κε κηα έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ηελ εθεκεξίδα Καζεκεξηλή ην 

Γεθέκβξην ηνπ 2010, ηα θέξδε ησλ 9 θαδίλν ηεο ρψξαο έπεζαλ θαηά 17.7% ζηα 469 

εθαηνκκχξηα επξψ γηα ηνπο πξψηνπο 9 κήλεο ηνπ 2010, ζπγθξηλφκελα κε ηα θέξδε ηεο 

ίδηαο πεξηφδνπ ην 2009. Οη εηδηθνί πηζηεχνπλ φηη ν ζηνηρεκαηηζκφο κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ έρεη πάξεη έλα κεξίδην ηεο ηάμεσο ηνπ 8% απφ ηα θέξδε ησλ θαδίλν θαη έλα 

κεξίδην ηεο ηάμεσο ηνπ 7% απφ ηα θέξδε ηνπ ΟΠΑΠ. 

Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2010, ην ππνπξγείν νηθνλνκηθψλ θαηέζεζε έλα πξνζρέδην λφκνπ 

πξνηείλνληαο ηε λνκηκνπνίεζε ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ 

Διιάδα. 

 

Ννκνζεηηθό Πιαίζην 

 
Αλ θαη ε ππάξρνπζα λνκνζεζία δελ ζπδεηά επίζεκα γηα εκπινθή ησλ παξφρσλ 

ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ ή εκπινθή νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ, νη αξρέο έρνπλ επίζεκα 

απαγνξεχζεη ζε κε αδεηνδνηεκέλνπο παξφρνπο ηε δηαθήκηζε ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπο. 

Απηή ε απαγφξεπζε ηεο δηαθήκηζεο ή ηεο πξνψζεζεο δξαζηεξηνηήησλ 

ζηνηρεκαηηζκνχ, άιισλ απφ απηέο πνπ παξέρνπλ επίζεκα νη έρνληεο ην κνλνπψιην 

(ΟΠΑΠ) βξίζθνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ λφκνπ 2433/1996. Απηφο ν λφκνο απαγνξεχεη 

απνηειεζκαηηθά ηηο μέλεο εηαηξίεο online ζηνηρεκαηηζκνχ λα δηαθεκίδνπλ ηηο ππεξεζίεο 

ηνπο ζηελ Διιάδα. 

Οη Διιεληθέο αξρέο έρνπλ εθαξκφζεη έληνλα ηελ θαηαζηνιή ζηνπο μέλνπο 

νίθνπο ζηνηρεκάησλ, εηζβάιινληαο ζε Internet cafe ηα νπνία επέηξεπαλ ζηνπο πειάηεο 

ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζε online ζηνηρεκαηηζκφ. Δπίζεο έρεη θαηαζηαιεί θαη ε 

δηαθήκηζε, κε δηθαζηηθέο απνθάζεηο πνπ έρνπλ θαζνξίζεη πξφζηηκα ζε εθδφηεο πνπ 

δηαθήκηδαλ μέλνπο νίθνπο ζηνηρεκάησλ. 

 

Παξαβαηηθέο δηαδηθαζίεο 

 

Έρεη αλαθεξζεί ην γεγνλφο φηη νη Διιεληθέο αξρέο επηκέλνπλ λα πξνζάγνπλ 

παίθηεο πνπ παίδνπλ ζηνίρεκα κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζε θαηαζηήκαηα θαη ππαιιήινπο 

ησλ Δπξσπατθψλ εηαηξηψλ κε ηπρεξά παηρλίδηα, φπσο επίζεο θαη ηνπο ηνπηθνχο 

αληηπξνζψπνπο απηψλ, πνπ ζεσξείηαη κηα θίλεζε πνπ φπσο ιέλε είλαη μεθάζαξε 

παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 49 ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο πεξί ειεχζεξεο δηαθίλεζεο αγαζψλ 

θαη ππεξεζηψλ. Οη εηαηξίεο νη νπνίεο ζίγνληαη απφ ηα παξαπάλσ θέξλνπλ ζαλ 

παξάδεηγκα απνθάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ θαηαδηθάδνπλ απηέο ηηο ηαθηηθέο 

θαη απαηηνχλ απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο ηελ απαγφξεπζε ηεο ζχιιεςεο αηφκσλ πνπ 
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πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζηνηρεκαηηζκνχ απφ πάξνρν αδεηνδνηεκέλν ζηελ Δπξψπε θαη 

απαηηνχλ απφ ην Διιεληθφ θξάηνο λα πάςεη απηέο ηηο ηαθηηθέο εθθνβηζκνχ. 

Γελ είλαη κφλν ε Δπξσπατθή έλσζε θαη νη μέλνη νίθνη παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζηνηρεκαηηζκνχ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ πνπ ακθηζβεηνχλ ηε ζπκβαηφηεηα ηνπ 

κνλνπσιίνπ ηνπ ΟΠΑΠ κε ηηο αξρέο ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο. Σν Φεβξνπάξην ηνπ 

2009 ην πκβνχιην Δπηθξαηείαο ηεο Διιάδαο έθαλε επεξψηεζε ζηελ Δπξσπατθή έλσζε 

ζρεηηθά κε ην κνλνπψιην θαη ην θαηά πφζν απηφ ζπλάδεη κε ηελ αλσηέξσ Δπξσπατθή 

ζπλζήθε. 

ηηο 21 Ιαλνπαξίνπ 2011, κεηά απφ ηηο αιιεπάιιειεο αξλήζεηο ηεο Διιάδαο λα 

εθδψζεη κηα άδεηα ζηνηρεκαηηζκνχ ζηελ εηαηξία Stanleybet θαη ηηο ζπλεπαθφινπζεο 

λνκηθέο εθπξνζσπήζεηο ζην πκβνχιην ηεο επηθξαηείαο, ην αλψηαην δηθαζηήξην 

επίζεκα παξέπεκςε ην ζέκα ζην Δπξσπατθφ δηθαζηήξην. 

Απφ ηνπο 34 δηθαζηέο ηνπ Αλψηαηνπ δηθαζηεξίνπ, νη 30 ςήθηζαλ γηα λα δνζνχλ 

δηεπθξηλίζεηο απφ ην Δπξσπατθφ δηθαζηήξην ζε έλαλ αξηζκφ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

εγθπξφηεηα ηνπ κνλνπσιίνπ ηνπ ΟΠΑΠ, ην νπνίν είλαη πξνγξακκαηηζκέλν λα 

ζπλερίζεη λα ηζρχεη γηα ηα offline παηρλίδηα αθφκε θαη αλ ε θπβέξλεζε ζρεδηάδεη λα 

εθδψζεη άδεηεο ζε ηδησηηθέο online εηαηξίεο. Οη αλαιπηέο ππνινγίδνπλ λα πάξεη κέρξη 2 

ρξφληα ε έθδνζε ηεο απφθαζεο ηνπ Δπξσπατθνχ δηθαζηεξίνπ πνπ αθνξά ηελ ππφζεζε 

ηεο Stanleybet (Alexandre Rotenberg, 2011). 

 

Φνξνινγία 

 

Ο θχξηνο θφξνο εηζνδήκαηνο ησλ εηαηξηψλ είρε θηάζεη ην 35% ην 2004, αλ θαη 

κεηψζεθε ζηαδηαθά ζην 32% ην 2005, 29% ην 2006 θαη 25% ην 2007. Ωζηφζν, ην 

δηνγθνχκελν ρξένο ηεο Διιάδαο έρεη νδεγήζεη ηελ θπβέξλεζε λα θαζνξίζεη πςειφηεξε 

θνξνινγία. Σνλ Μάην ηνπ 2010 ηα θαζαξά θέξδε θνξνινγνχληαλ κε 24% ελψ ηα θέξδε 

πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηε δηαλνκή θνξνινγνχληαλ κε 40%, αληηθαζηζηψληαο ηελ 

πξνεγνχκελε θνξνινγηθή δηάηαμε πνπ ηα θνξνινγνχζε κε 10%. 

Δπίζεο, ε θπβέξλεζε ζέζπηζε έλαλ έθηαθην θφξν πνπ ζα εθαξκνδφηαλ γηα 3 

ζπλερφκελα έηε (2010-2011-2012) ζε 10% επηπιένλ ζηα θέξδε ησλ εηαηξηψλ κε πςειά 

θέξδε. Η θνξνινγία επί ησλ θεξδψλ επίζεο έρεη αιιάμεη. Σνλ Μάην ηνπ 2010, ηα θέξδε 

απφ ηα ηπρεξά παηρλίδηα θνξνινγνχληαη σο εμήο: 

 Κέξδε κέρξη 100€ είλαη αθνξνιφγεηα 

 Κέξδε κέρξη 1,000€ θνξνινγνχληαη κε 10% κείνλ ην αθνξνιφγεην πνζνζηφ 
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 Όια ηα θέξδε πάλσ απφ 1,000€ θνξνινγνχληαη κε 15% κείνλ ην αθνξνιφγεην 

πνζνζηφ  

Παίγνια Σσνδεδεμένα με ηο Γιαδίκησο. Μεθοδολογία ηφν θάζεφν 
σλοποίηζης & Θεφρηηική εθαρμογή 

 

Από ηα παξαδνζηαθά  (land-based) θαδίλν ζηα δηαδηθηπαθά (online) θαδίλν 

 

Η πξψηε θάζε είλαη ε δεκηνπξγία πξνζθνξψλ παηρληδηψλ γηα ςπραγσγία κε ηνλ 

αξρηθφ ζηφρν βειηίσζεο ησλ πθηζηάκελσλ ζρεδίσλ κάξθεηηλγθ ηα νπνία έλα θαδίλν 

εθαξκφδεη καδί κε ην λα θαζηζηά ζπνπδαία παηρλίδηα δηαζέζηκα ζην δηαδίθηπν. Έλα 

θαδίλν ζα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηεί ηε δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα δηαθξαηηθψλ 

ηπρεξψλ παηρληδηψλ γηα λα πξνσζεί ην επίγεην (παξαδνζηαθφ) θαδίλν ηνπο θαη λα 

ελζαξξχλεη ηνπο παίθηεο λα ηαμηδεχνπλ έσο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο θαη λα παίδνπλ κε 

ρξήκαηα.  

Η δεχηεξε θάζε είλαη λα θαηαζηνχλ νη ππεξεζίεο/ παηρλίδηα δηαζέζηκα κφλνλ ζε 

παίθηεο νη νπνίνη πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ ζπρλνχ παίθηε. Απηφ ζα παξείρε 

αλαγλψξηζε γηα ηνπο ηαθηηθνχο παίθηεο νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ ίζσο λα θάλνπλ ρξήζε 

κεγαιχηεξεο γθάκαο παηρληδηψλ θαη ππεξεζηψλ νη νπνίεο ηνχο δηαηίζεληαη θαη λα 

εληζρπζεί πεξαηηέξσ ε ηθαλνπνίεζή ηνπο γηα ην φηη είλαη πειάηεο ηνπ παξαδνζηαθνχ 

θαδίλν. 

Η ηξίηε θάζε είλαη ίζσο ε πξνζθνξά ππεξεζηψλ κε βάζε ηελ θαηαβνιή 

ζπλδξνκήο φπνπ νη παίθηεο θαηαβάιινπλ έλα ζηαζεξφ πνζφ κεληαίσο γηα λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζε γθάκα εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ γηα κέιε. Απηφ ζα κπνξνχζε λα 

πεξηιακβάλεη εηδηθέο εθπησηηθέο πξνζθνξέο γηα λα παξακείλνπλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηνπ θαδίλν καδί κε ηελ πξφζβαζε ζε δηαδηθηπαθά καζήκαηα γηα ηε ζηξαηεγηθή ηπρεξψλ 

παηρληδηψλ θαη γηα ηνλ ηξφπν βειηίσζεο ηνπ πνζνζηνχ δπλεηηθήο επηηπρίαο ηνπο ελψ ζα 

επηζθέπηνληαη ηα θαδίλν. Θα κπνξνχζε επίζεο, κε ηήξεζε θαλνληζκψλ, λα νξγαλσζεί 

έηζη ψζηε νη παίθηεο λα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδηθηπαθφ ηνπξλνπά πφθεξ ή 

ηνπξλνπά Black Jack ην νπνίν ζα απνλέκεη έπαζιν. Σα ζπλνιηθά έπαζια ζα κπνξνχζαλ 

λα ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηηο ζπλδξνκέο νη νπνίεο εηζπξάηηνληαη απφ ηα κέιε.  

Η ηέηαξηε θαη ηειεπηαία θάζε έξρεηαη γηα λα πινπνηήζεη, κφιηο εγθξηζεί ε 

λνκνζεζία θαη ζεζπηζηνχλ νη θαλνληζκνί νη νπνίνη ζα ηα επηηξέπνπλ, ηα δηαδηθηπαθά 

ηπρεξά παηρλίδηα κε ρξήκαηα. Σν κφλν ην νπνίν ρξεηάδεηαη λα γίλεη είλαη λα ππάξμεη 

δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο δηαδηθηπαθνχ ηακία ν νπνίνο ζα επηηξέπεη ζε έλα παίθηε λα 
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θάλεη πξαγκαηηθή θαηάζεζε θαη ζηε ζπλέρεηα λα παίδεη παηρλίδηα γηα πξαγκαηηθά 

θέξδε. 

 

Φάζε 1: Πξνζέγγηζε Marketing  

 

Η θάζε απηή είλαη εληειψο δσξεάλ θαη δελ απαηηεί ρξήκαηα απφ ηνπο παίθηεο 

ζην θαδίλν. 

Υξεηάδεηαη λα δεκηνπξγήζνπκε ηα εμήο:  

1) Πχιε παηρληδηψλ/Ιζηφηνπν.  

2) Υαξηνθπιάθην παηρληδηψλ ηα νπνία ζα είλαη δηαζέζηκα ζε ιεηηνπξγία γηα ςπραγσγία.  

3) Πεδίν ππεξεζηψλ νη νπνίεο ρξεηάδνληαη γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο θαη ζπλέρεηα γηα 

ηε δηαζθάιηζε επηηπρίαο.  

Οη παίθηεο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ππνρξεσκέλνη λα θαηαρσξήζνπλ ινγαξηαζκφ ζηελ 

ηζηφζπξα /πχιε ηπρεξψλ παηρληδηψλ.  

Πέξαλ ησλ ίδησλ ησλ παηρληδηψλ ππάξρνπλ πνιινί θξίζηκνη ηνκείο νη νπνίνη 

ρξεηάδεηαη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη λα πξνγξακκαηηζηνχλ θαηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο 

θαη ηε ζπλερηδφκελε δσληαλή ιεηηνπξγία ηεο πχιεο γηα ςπραγσγηθά παηρλίδηα γηα λα 

δηαζθαιίδεηαη φηη νη παίθηεο ηνπ θαδίλν ζα έρνπλ δηαδηθηπαθά κηα επράξηζηε εκπεηξία 

θαη λα επηζηξέθνπλ μαλά θαη μαλά γηα λα παίδνπλ ηα παηρλίδηα. Απηφ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο γηα παξάδεηγκα:  

1. Σνπξλνπά 

2. Πίλαθεο δηαθεθξηκέλσλ παηθηψλ (Leader Boards) 

3. Γηαγσληζκψλ 

4. Βαζκψλ νη νπνίνη ζα απνλέκνληαη ζηνπο ζπρλνχο παίθηεο 

5. εηξά δηαδηθηπαθψλ καζεκάησλ γηα ηνπο παίθηεο 

Όια ηα αλσηέξσ ζα βειηηψλνπλ ηελ εκπεηξία ησλ παηθηψλ φηαλ ζα παίδνπλ 

απηά ηα παηρλίδηα. Έλα παξάδεηγκα ζα κπνξνχζε λα είλαη κηα ζεηξά ηνπξλνπά πφθεξ ε 

νπνία ζα νδεγεί ζην θεληξηθφ γεγνλφο φπνπ ν ληθεηήο ζα αλαγλσξίδεηαη κε κία 

απνλνκή δηάθξηζεο ε νπνία ζα ηνλ θαηαηάζζεη ζηνπο ληθεηέο πξνεγνχκελσλ ηνπξλνπά. 

Οη βαζκνί γηα ηνπο ζπρλνχο παίθηεο ζα απνλέκνληαη ζε παίθηεο νη νπνίνη δπλεηηθά ζα 

κπνξνχζαλ λα αληαιιαρζνχλ κε θνππφληα ηα νπνία λα ζα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θαδίλν γηα δαπάλεο φπσο δηακνλή θαη 

δείπλν. 

Δπηπιένλ, ην πξφγξακκα πηζηφηεηαο (loyalty) ην νπνίν νη παίθηεο έρνπλ κε ην 

θαδίλν ζα έπξεπε ίζσο λα εμεηαζηεί θαη ίζσο λα ελζσκαησζεί ζην πξφγξακκα 

πηζηφηεηαο γηα ηε δηαδηθηπαθή δηαδξαζηηθή αίζνπζα θαδίλν. Οη βαζκνί ηνπο νπνίνπο νη 
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παίθηεο ζa θεξδίδνπλ δηαδηθηπαθά ζα κπνξνχζαλ λα εμαγνξαζηνχλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηνπ επίγεηνπ θαδίλν θαη λα αληαιιαρζνχλ κε βαζκνχο πηζηφηεηαο ζην θαδίλν. Απηφ ζα 

δεκηνπξγνχζε άκεζν δεζκφ κε ηνλ δηαδηθηπαθφ θαη ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαη ζα 

δεκηνπξγνχζε ζπλέξγεηα ηελ νπνία νη παίθηεο κπνξνχλ λα εθηηκήζνπλ. Η δηαδηθηπαθέο 

ζεηξέο καζεκάησλ γηα παίθηεο θαη ε ζηξαηεγηθή ηπρεξψλ παηρληδηψλ είλαη έλαο ηνκέαο 

φπνπ ν παγθφζκηνο ηζηφο είλαη ην ηέιεην κέζν γηα ηνπο παίθηεο. Μπνξνχλ λα κεηαβνχλ 

ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ θαδίλν θαη λα παίμνπλ παηρλίδηα, λα θαηαλνήζνπλ ηελ ζηξαηεγηθή 

ησλ παηρληδηψλ πξηλ επηζθεθηνχλ ην παξαδνζηαθφ θαδίλν θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα 

βειηηψζνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο ζηα παξαδνζηαθά θαδίλν.  

 

Φάζε 2: Δμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο γηα ηαθηηθνύο πειάηεο 

 

Η θάζε απηή είλαη εληειψο δσξεάλ θαη δελ απαηηνχληαη ρξήκαηα απφ ηνπο 

παίθηεο ηνπ θαδίλν. Απηή ε θάζε απνζθνπεί ζην λα θαηαζηήζεη νξηζκέλεο 

ππεξεζίεο/παηρλίδηα δηαζέζηκα κφλνλ ζε παίθηεο νη νπνίνη πιεξνχλ θάπνηα θξηηήξηα 

φπσο νη ζπρλνί πειάηεο θαη κέζσ ηεο επηηπρίαο ηελ νπνία είραλ απφ ηα παηρλίδηα ηα 

νπνία έρνπλ παίμεη δηαδηθηπαθά. Απηφ ζα πξνζέδηδε αλαγλψξηζε ζηνπο 

ηαθηηθνχο/πηζηνχο παίθηεο νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ ίζσο λα απνιαχζνπλ κεγαιχηεξε 

γθάκα παηρληδηψλ θαη ππεξεζηψλ νη νπνίεο ζα βειηίσλαλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ην 

ζηάηνπο ηνπ πειάηε ηνπ θαδίλν.  

Η χπαξμε ηνκέα ππεξεζηψλ γηα «απνθιεηζηηθνχο» πειάηεο ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα παξαθηλεί ηνπο παίθηεο ελψ παίδνπλ γηα δηαζθέδαζε. Η ηδηφηεηα 

ηνπ κέινπο δηαδηθηπαθήο Λέζρεο ζα έδηλε δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηνπο παίθηεο ζε 

ηνκείο φπσο:  

 Δμεηδηθεπκέλα καζήκαηα εθκάζεζεο παηρληδηψλ έλαο πξνο έλα.  

 Αληαιιαγή βαζκψλ ζπρλψλ πειαηψλ κε πξντφληα ή ππεξεζίεο ζην θαδίλν.  

 Πξφζβαζε ζε κνλαδηθά blogs θαη forums θνηλσληθήο δηθηχσζεο δηαρεηξηδφκελα 

απφ θαδίλν.  

 Σνπξλνπά, δσξεάλ είζνδνο, κε έπαζια φπσο επηζθέςεηο ζε θαδίλν.  

 Δμππεξέηεζε /ιηκνπδίλα απφ ην ζπίηη ζην θαδίλν. Limo from home to Casino.  
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Φάζε 3: πλδξνκεηηθά παίγληα  

 

Η θάζε απηή είλαη ε πξνζθνξά ππεξεζηψλ κε θαηαβνιή ζπλδξνκήο φπνπ νη 

παίθηεο θαηαβάιινπλ κεληαίσο έλα ζηαζεξφ πνζφ ζπλδξνκήο γηα λα έρνπλ πξφζβαζε 

ζε ζεηξά εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ γηα κέιε. Απηφ ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη 

εηδηθά εθπησηηθέο πξνζθνξέο γηα δηακνλή ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαδίλν καδί κε 

πξφζβαζε ζε δηαδηθηπαθά καζήκαηα ζηξαηεγηθήο παηρληδηψλ θαη βειηίσζεο ηνπ 

δπλεηηθνχ πνζνζηνχ επηηπρίαο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ηνπο ζην θαδίλν. 

Θα κπνξνχζε ίζσο, ππνθείκελν ζε θαλνληζκνχο, λα δεκηνπξγεζεί έηζη ψζηε νη παίθηεο 

λα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδηθηπαθά ηνπξλνπά πφθεξ ή Black Jack ηα νπνία 

έρνπλ ζπλνιηθφ έπαζιν (prize pool). Σν ζπλνιηθφ έπαζιν ζα κπνξνχζε λα 

ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηε ζπλδξνκή ε νπνία εηζπξάηηεηαη απφ ηνπο παίθηεο.  

Η θάζε 1 θαη ε θάζε 2 είλαη εληειψο δσξεάλ θαη δελ απαηηνχλ ρξήκαηα απφ 

ηνπο παίθηεο ζην θαδίλν. Ωζηφζν, ην θαδίλν ην νπνίν επηζπκεί λα πξνζδψζεη ρξεκαηηθή 

δηάζηαζε ζηε δξαζηεξηφηεηα ςπραγσγηθψλ παηρληδηψλ κπνξνχλ λα εμεηάζνπλ ην 

ελδερφκελν λα δεκηνπξγήζνπλ ππεξεζίεο κε βάζε ηελ θαηαβνιή ζπλδξνκήο 

ρξεψλνληαο ηα κέιε κε πνζφ πεξίπνπ 20 επξψ κεληαίσο ε νπνία ζπλδξνκή ζα ηνπο 

έδηδε ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε δηαδηθηπαθή ιέζρε ππεξεζηψλ κειψλ VIP.  

Οη ππεξεζίεο πξνο ηα κέιε ζα κπνξνχλ λα δνκεζνχλ ζην πξφηππν ησλ 

ππεξεζηψλ νη νπνίεο παξέρνληαη ζηε θάζε 2. Παξαδείγκαηα ζα κπνξνχζαλ λα είλαη:  

  Πξφζβαζε ζε ηνπξλνπά πφθεξ θαη blackjack ηα νπνία έρνπλ ζπλνιηθφ έπαζιν 

€x,000 (ην ζπλνιηθφ έπαζιν ζα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηηο ζπλδξνκέο νη νπνίεο 

εηζπξάηηνληαη απφ ηα ζπκκεηέρνληα κέιε).  

 Γεχκα ζην θαδίλν.  

  Δμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο VIP νη νπνίεο ζα ζπλδένληαη κε ην πξφγξακκα 

πηζηφηεηαο ην νπνίν έρεη δεκηνπξγεζεί ζην θαδίλν.  

  Δμεηδηθεπκέλα leader-boards παξνπζηάδνληαο ηελ ειίη κεηαμχ ησλ 

δηαδηθηπαθψλ παηθηψλ ηνπ θαδίλν (πξνζθέξεη αλαγλψξηζε θαη απμεκέλε 

πηζηφηεηα παηθηψλ).  

 Πξφζβαζε ζε ζεκαληηθέο εθδειψζεηο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαδίλν είηε κε 

δσξεάλ εηζηηήξηα είηε κε εηζηηήξηα κε έθπησζε.  

 

Φάζε 4: Παηρλίδηα κε ρξήκαηα  

 

Σν κφλν ην νπνίν ρξεηάδεηαη ζηελ θάζε απηή είλαη ε δεκηνπξγία δηαδηθηπαθνχ 

ηακία (on-line cashier) ν νπνίνο ζα επηηξέπεη ζε έλα παίθηε λα πξνβαίλεη ζε θαηάζεζε 
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θαη ζηε ζπλέρεηα λα παίδεη ηα παηρλίδηα γηα πξαγκαηηθά θέξδε. Έρνληαο δεκηνπξγήζεη 

βάζε δεδνκέλσλ παηθηψλ θαη απνθνκίζεη ηελ εκπεηξία ζηε ιεηηνπξγία δηαδηθηπαθψλ 

πξνζθνξψλ παηρληδηψλ ην κφλν ην νπνίν απνκέλεη είλαη ε παξνρή δπλαηφηεηαο ζηνλ 

δηαδηθηπαθφ ηακία λα επηηξέπεη ζηνπο παίθηεο λα αξρίζνπλ λα παίδνπλ πξαγκαηηθά 

ζηελ αίζνπζα δηαδηθηπαθψλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ κφιηο ην θαδίλν ιάβεη ηε ζρεηηθή 

άδεηα.  

Δπίζεο, απηφ ην νπνίν αμίδεη λα ζεκεησζεί, είλαη φηη ηα θαδίλν πξέπεη λα 

πξνζπαζνχλ λα δηαηεξνχλ ηηο αξρέο ησλ ςπραγσγηθψλ παηρληδηψλ θαη ηίο ππεξεζίεο 

ησλ κειψλ ηνπο, θαζψο ελδερνκέλσο λα κελ επηζπκνχλ φινη απαξαίηεηα νη παίθηεο λα 

κεηαπεδήζνπλ απφ ηα ςπραγσγηθά ζηα ηπρεξά παηρλίδηα, γηα απηφ ρξεηάδεηαη λα 

θαζνξηζηεί κηα ηζνξξνπεκέλε ιεηηνπξγία κε πιήξε θαηαλφεζε ησλ δεκνγξαθηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηθηψλ. 
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Μεθοδολογία 

 

Η ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έρεη σο ζθνπφ λα θαηαγξάςεη ηελ πξαθηηθή ηνπ e-

gambling αλά ηνλ θφζκν, θαη θαηά ην πφζν ζα πξνζζέζεη πξνζηηζέκελε αμία ζε έλα 

Καδίλν θαη αλ ηειηθά ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί θαη ζηε ρψξα καο. Η ζπιινγή ησλ 

ζηνηρείσλ έγηλε κε ηελ βνήζεηα εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν απεζηάιε κε e-mail/internet 

ζε επηιεγκέλνπο experts ηνπ Gaming Industry. Οη εξσηήζεηο ήηαλε αλνηθηνχ ηχπνπ θαη 

έδηλαλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ εξσηψκελν λα απαληήζεη κε ιεπηνκέξεηα. πλνιηθά 

εζηάιζεθαλ 20 εξσηεκαηνιφγηα. Απφ απηά ζπκπιεξψζεθαλ ηα 11. Σν πνζνζηφ 

δειαδή ζπκκεηνρήο ζηελ έξεπλα έθζαζε ην 55%, πνζνζηφ πνπ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφ 

θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. 

Ωο κέζνδνο απνζηνιήο ησλ ζπκπιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ επηιέρζεθε ην 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζε επηιεγκέλνπο Executives ηνπ Gaming Industry.  

Βαζηθφ εξγαιείν αλάιπζεο απνηέιεζε ε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ 

δείθηε ηεο ζπρλφηεηαο επαλάιεςεο φκνησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο γηα ηελ 

εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. 

 

Δπηινγή δείγκαηνο 

 

 

Δζηάιζεθαλ ζπλνιηθά 20 εξσηεκαηνιφγηα ζπλεληεχμεηο ζηνπο Experts ηνπ 

Gaming Industry. Σξία απφ ηα ζηειέρε απηά εξγάδνληαη ζηελ Διιάδα θαη ηα ππφινηπα 

ζε Δπξψπε, Αζία θαη Ακεξηθή. 

 

Γνκή εξσηεκαηνινγίνπ έξεπλαο 

 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 10 ζπλνιηθά εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ 

θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο εξσηεζέληεο, λα αλαπηχμνπλ ζε ειεχζεξν θείκελν ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπο γηα θάζε εξψηεκα ρσξηζηά. 

Με ηελ 1
ε
 εξψηεζε γίλεηε πξνζπάζεηα λα εξεπλεζεί ην θαηά πφζνλ δπλαηφλ 

είλαη γηα ηα θαδίλν λα κεηαθέξνπλ ηνχο πειάηεο ηνπο πξνο ην δηαδηθηπαθφ θφζκν θαη ζε 

πνην βαζκφ κπνξεί απηφ λα επηηεπρζεί. 

Με ηελ 2
ε
 εξψηεζε νη εξσηεζέληεο θαινχληαη λα απαληήζνπλ αλ ζεσξνχλ φηη 

ηα online casino ζα επηθέξνπλ ζεκαληηθή αχμεζε εζφδσλ ζηηο επηρεηξήζεηο ησλ casino. 

Δηδηθφηεξα ζηηο εξσηήζεηο 3 θαη 4 γίλεηε πξνζπάζεηα λα θαηαλνήζνπκε πφζν 

ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη γηα ηνχο παίθηεο λα βξνχλε ηα αγαπεκέλα ηνπο παηρλίδηα θαη 
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online θαη επίζεο ζε πνην βαζκφ ην εκπνξηθφ ζήκα ησλ επίγεησλ casino κεηαθέξνληαο 

ην ζην online casino ζα πξνζδψζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

ηηο εξσηήζεηο 5 θαη 6 γίλεηε πξνζπάζεηα λα θαηαλνήζνπκε ηειηθά αλ ηα online 

casino είλαη θαληαζία ή πξαγκαηηθφηεηα θαη πφζν ζεκαληηθφ ξφιν ζα παίμεη γηα ηνχο 

παίθηεο λα ηνχο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα έρνπλ ηελ ίδηα εκπεηξία θαη πνηθηιία 

παηρληδηψλ ζην δηαδίθηπν φπσο θαη ζηα παξαδνζηαθά casino, ψζηε απηφ λα απνηειέζεη 

επέθηαζε ηεο εκπεηξίαο (gaming experience) πνπ έρνπλ ήδε απνθνκίζεη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπο. 

ηελ εξψηεζε 7 γίλεηαη πξνζπάζεηα λα θαηαλνήζνπκε πφζν ζεκαληηθφ ξφιν 

παίδεη γηα ηνχο παίθηεο ην ηνπηθφ πεξηερφκελν ησλ παηρληδηψλ αθφκε θαη φηαλ παίδνπλ 

απφ ην δηαδίθηπν. 

Η εξψηεζε 8 έρεη σο ζθνπφ λα απνηππψζεη αλ πξαγκαηηθά νη Experts ηνπ 

Gaming Industry πεξηκέλνπλ φηη ζηηο ησξηλέο δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ν online 

ηνκέαο ζα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο ησλ παηθηψλ θαη ζα επηθέξεη αχμεζε εζφδσλ γηα 

ηα παξαδνζηαθά casino. 

Σέινο, αιιά φρη ιηγφηεξν ζεκαληηθφ, κε ηηο εξσηήζεηο 9 θαη 10 γίλεηε 

πξνζπάζεηα λα θαηαλνήζνπκε ην πφζν εθηθηφ είλαη γηα κεγάιεο εηαηξείεο λα έξζνπλ λα 

επελδχζνπλ ζηελ Διιάδα κε ηελ ηφζν κεγάιε θνξνινγία ζηελ ησξηλή δχζθνιε & 

αβέβαηε πεξίνδν νηθνλνκηθήο χθεζεο, θαη αλ ηειηθά ε Διιεληθή Ννκνζεζία απνηξέςεη 

έλα κεγάιν αξηζκφ παηθηψλ λα ρξεζηκνπνηήζεη ην δηαδίθηπν, ιφγσ ηεο δηαζθάιηζεο ηεο 

ηαπηνπνίεζήο ηνπο πξηλ ην ζηνηρεκαηηζκφ. 
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Ανάλσζη Γεδομένφν και Δρμηνεία Δσρημάηφν 

 

 

ηελ εξψηεζε αλαθνξηθά κε ηε δπλαηφηεηα ησλ παξαδνζηαθψλ Καδίλν λα 

κεηαθέξνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο ζην δηαδηθηπαθφ Καδίλν (online Casino) νη εξσηεζέληεο 

απάληεζαλ ζεηηθά ζε πνζνζηφ 73%, ελψ ην 27% απάληεζε φηη παξφιν πνπ ζα γίλεη 

πξνζπάζεηα γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο, ην πηζαλφηεξν είλαη λα δεκηνπξγεζεί κηα λέα 

θαηεγνξία παηθηψλ. Ωο παξάδεηγκα αλαθέξνληαη νη παίθηεο ησλ ηξαπεδηψλ ησλ 

επίγεησλ θαδίλν νη νπνίνη ζα δερζνχλ ηελ κεηάβαζε απηή κε ηελ κεγαιχηεξε δπζθνιία 

θαζψο θαίλεηαη πψο δελ αξέζθνληαη ζε παηρλίδηα φπνπ νη αξηζκνί παξάγνληαη κε ηπραία 

ζεηξά. Απηνί πνχ απάληεζαλ ζεηηθά πηζηεχνπλ φηη κφιηο νη παίθηεο ελφο θαδίλν 

ληψζνπλ άλεηα κε ηε θήκε θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο online έθδνζεο ηνπ θαδίλνπ ζην 

νπνίν ζπρλάδνπλ, ηφηε ζα αξρίζνπλ λα αλαδεηνχλ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ην online 

gaming ζα κπνξεί λα ηνπο πξνζθέξεη. (π.ρ. Γηαθεκίζεηο online πνπ ζπλεπάγνληαη ζε 

βξαβεία πνπ ζα κπνξνχλ λα εμαξγπξσζνχλ ζην παξαδνζηαθφ θαδίλν θαη ην 

αληίζηξνθν). 

ρεηηθά κε ηελ εξψηεζε, αλ πηζηεχεηε φηη ηα Online Καδίλν ζα επηθέξνπλ κία 

λέα, ηεξάζηηα ξνή εζφδσλ νη εξσηεζέληεο απάληεζαλ ζεηηθά ζε πνζνζηφ 82%, ελψ ην 

18% απάληεζε φηη ζα ππάξμεη κηα ζεκαληηθή αχμεζε εζφδσλ, σζηφζν απηή δελ ζα 

είλαη ηεξάζηηα. Καηά ηελ άπνςή ηνπο νη παίθηεο πνπ ζηνηρεκαηίδνπλ ρακειά πνζά 

απνιακβάλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ online casino. Απηνί πνπ απάληεζαλ ζεηηθά 

ηζρπξίδνληαη φηη ηα online casino δελ πεξηνξίδνληαη απφ ηα ίδηα Ννκνζεηηθά εκπφδηα 

φπσο ηα  παξαδνζηαθά θαδίλν θαη επίζεο κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ, λα πινπνηήζνπλ θαη 

λα πξνζθέξνπλ λέα παίγληα θαη πξνζθνξέο κάξθεηηλγθ, πνιχ γξεγνξφηεξα απφ φηη ηα 

παξαδνζηαθά θαδίλν. ίγνπξα γηα απηνχο ηα online θαδίλν ζα πξνζειθχζνπλ λένπο 

παίθηεο θαη επνκέλσο ζα επηθέξνπλ λέα ξνή εζφδσλ. 

ηελ εξψηεζε αλαθνξηθά κε ην αλ πηζηεχνπλε πσο νη παίθηεο πνπ 

επηζθέπηνληαη ηζηνζειίδεο Καδίλν πεξηκέλνπλ λα βξνπλ θάπνηα απφ ηα αγαπεκέλα ηνπο 

παηρλίδηα, ηα νπνία ήδε ηα γλσξίδνπλ απφ ηηο αίζνπζεο ησλ Καδίλν θαη αλ θάηη ηέηνην 

ζα βνεζνχζε ηελ κεηάβαζή ηνπο πξνο ην Online Καδίλν ην ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ 

απάληεζαλ ζεηηθά ζε πνζνζηφ 100%, αθνχ πηζηεχνπλε φηη απηφ βνεζάεη ηνχο παίθηεο 

λα ηαπηνπνηεζνχλ κε ηελ online νληφηεηα. Οη πειάηεο ησλ θαδίλν γλσξίδνπλ πνηα 

παηρλίδηα είλαη „δεκνθηιή‟ θαη πνηα είλαη πνην „δηαζθεδαζηηθά‟. Δάλ ηα παηρλίδηα απηά 

είλαη δηαζέζηκα θαη απφ ην ζπίηη ηνπο (εθφζνλ δελ έρνπλ ηε δηάζεζε λα επηζθεθζνχλ ην 

θαδίλν) ζα ήηαλε πηζαλφηεξν λα παίμνπλ online αθνχ ε ηνπνζεζία πιένλ δελ απνηειεί 

πξφβιεκα. 
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ρεηηθά κε ην πφζν ζεκαληηθφ θξίλεηε ην εκπνξηθφ ζήκα ηνπ επίγεηνπ Καδίλνπ 

θαη θαηά πφζν ζα άμηδε ηνλ θφπν ε αληηγξαθή ηνπ ζήκαηνο απηνχ θαη Online ην ζχλνιν 

ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ ζεηηθά ζε πνζνζηφ 100%, αλαθέξνληαο φηη ην brand 

name είλαη ην βαζηθφηεξν πιενλέθηεκα πνπ ζα έρνπλ ηα θαδίλν πνπ ζα κεηαβνχλ ζην 

δηαδίθηπν. Έλα θαδίλν πνπ έρεη θεξδίζεη ηνλ ζεβαζκφ ησλ παηθηψλ ηνπ ζα είλαη ζε ζέζε 

λα κεηαβεί ζην δηαδίθηπν πνιχ επθνιφηεξα απφ φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα έπξεπε λα 

ρξεζηκνπνηήζεη έλα θαηλνχξγην εκπνξηθφ ζήκα. Δπίζεο νη παίθηεο ζα έλησζαλ 

κεγαιχηεξε άλεζε ζην λα επηζθεθζνχλ ην παξαδνζηαθφ θαδίλν θαη λα εθθξάζνπλ 

ηπρφλ πξνβιήκαηα γηα ην δηαδηθηπαθφ ηνπο ηφπν. 

Ωο πξαγκαηηθφηεηα απάληεζε ζε πνζνζηφ 100% ην ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ 

ζρεηηθά κε ην πψο θαληάδνληαη πσο ην ίδην Καδίλν ζα είλαη δηαζέζηκν 24/7, 

πξνζβάζηκν απφ νπνηαδήπνηε ηνπνζεζία, αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά φηη ηα  

παξαδνζηαθά θαδίλν έρνπλ ηελ επθαηξία λα κεηαδψζνπλ δσληαλά παηρλίδηα online θαη 

παξφιν πνπ απηφ είλαη αθφκε ζε πνιχ αξρηθφ ζηάδην, θεξδίδεη ζπλερψο έδαθνο. 

ηελ εξψηεζε αλαθνξηθά κε ην πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα ηνλ παίθηε πνπ 

ζπλδέεηαη online/offline κε ην αγαπεκέλν ηνπ Καδίλν, λα βξεη ην πεξηερφκελν ησλ 

αγαπεκέλσλ ηνπ παηρληδηψλ φηαλ κπεη ζηελ ηζηνζειίδα απηή, νη εξσηεζέληεο 

απάληεζαλ ζεηηθά ζε πνζνζηφ 91%, ελψ ην 9% απάληεζε φηη δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθφ. 

Απηνί πνπ απάληεζαλ ζεηηθά ηζρπξίδνληαη φηη ηα  παξαδνζηαθά θαδίλν ζα πξέπεη λα 

δηαζθαιίζνπλ πσο ην παηρλίδη online απνηειεί κία επέθηαζε ηεο εκπεηξίαο gaming πνπ 

νη παίθηεο έρνπλ ήδε απνθνκίζεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο. Θεσξεηηθά ην site ζα 

θξαηήζεη ην ηζηνξηθφ ηνχ παίθηε θαη ζα „ζπκάηαη‟ ην αγαπεκέλν ηνπ παηρλίδη, 

επνκέλσο απηφ ζα βνεζήζεη ηνλ παίθηε λα παίμεη ην παηρλίδη. 

ρεηηθά κε ηελ εξψηεζε, πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα ηνπο παίθηεο λα έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε πεξηερφκελν gaming πνπ έρεη ζρεδηαζηεί εηδηθά γηα απηνχο 

(ηνπηθφ πεξηερφκελν) νη εξσηεζέληεο απάληεζαλ ζεηηθά ζε πνζνζηφ 91%, ελψ ην 2% 

απάληεζε φηη ηα πην επηηπρεκέλα πεξηερφκελα είλαη ζπλήζσο ηα εηνηκνπαξάδνηα (off 

the shelf). Δάλ έλα παηρλίδη θαηά ηελ γλψκε ηνπο είλαη θαιφ ηφηε ν παίθηεο ζα μνδέςεη 

ρξφλν λα ην παίμεη. Απηνί πνπ απάληεζαλ ζεηηθά ηζρπξίδνληαη φηη ζε θάζε δηθαηνδνζία 

ε αληίιεςε ησλ παηθηψλ είλαη δηαθνξεηηθή αιιά γηα ηελ Διιάδα ην ηνπηθφ πεξηερφκελν 

ελφο παηρληδηνχ απνηειεί έλαλ βαζηθφ παξάγνληα επηηπρίαο. Σν ηνπηθηζηηθφ 

πεξηερφκελν είλαη θαιφ θαη είλαη θαη ζεκαληηθφ εηδηθά φζνλ αθνξά ηελ γιψζζα. 

Σν ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ ζεηηθά ζε πνζνζηφ 100%, ζρεηηθά κε 

ηελ εξψηεζε πνπ αθνξά ηηο ησξηλέο δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, θαη αλ ζα 

πεξηκέλαλε ν online ηνκέαο λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο ησλ παηθηψλ θαη λα απμήζεη 
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ηα έζνδα πηζηεχνληαο φηη ζε πεξηφδνπο δχζθνισλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ νη online 

παίθηεο δελ δηαθέξνπλ απφ ηνπο παίθηεο ησλ παξαδνζηαθψλ θαδίλν, θαζψο ζα πξέπεη 

πάληνηε ην παηρλίδη λα αμίδεη ηα ιεθηά ηνπ. Τπνζηεξίδνπλ επίζεο φηη ην λα έρεηο 

κεγάιν αξηζκφ παηθηψλ πνπ ζηνηρεκαηίδνπλ ρακειά πνζά ζεσξείηαη πάληνηε κία 

επηηπρία, αιιά ζα είλαη δχζθνιν λα ηνχο δηαηεξήζεη θαλείο ζε έλα ηφζν αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ. Σν λα δεκηνπξγήζεηο πηζηή πειαηεία ζηνλ ηζηφηνπν ζνπ είλαη ζθιεξή 

δνπιεηά σζηφζν νη εξσηεζέληεο επηκέλνπλ φηη ην κέιινλ ηεο αχμεζεο εζφδσλ γηα ηα 

Διιεληθά  παξαδνζηαθά θαδίλν είλαη ε κεηάβαζή ηνπο online.  

ηελ εξψηεζε αλαθνξηθά κε ην φηη, κία απφ ηηο ππνρξεψζεηο ησλ θαηφρσλ 

αδεηψλ gaming ζην Ιληεξλεη, είλαη νη ηζηνζειίδεο πνπ παξέρνπλ δηαδηθηπαθά ηπρεξά 

παίγληα λα δηαζέηνπλ ηνπνζεζία ζε „.gr‟ θαη αλ απηφ θαηά ηε γλψκε ηνπο δίλεη 

πεξηζψξηα ζε κεγάιεο εηαηξίεο πνπ παξέρνπλ online gaming, λα έξζνπλ λα επελδχζνπλ 

ζηελ Διιάδα, ζηελ ησξηλή πεξίνδν νηθνλνκηθήο χθεζεο, νη εξσηεζέληεο απάληεζαλ 

ζεηηθά ζε πνζνζηφ 73%, ελψ ην 27% απάληεζε αξλεηηθά. Απηνί πνπ απάληεζαλ ζεηηθά 

ηζρπξίδνληαη φηη νη κεγάιεο εηαηξείεο ζα ζέινπλ λα επελδχζνπλ ζε κία αγνξά πνπ έρεη 

θιίζε ζην gambling. Θα πξνζπαζήζνπλ λα έρνπλ κία παξνπζία ζηελ Διιάδα αθφκε 

θαη αλ ε επηζηξνθή θεξδψλ δελ είλαη άκεζε. Απηνί πνπ απάληεζαλ αξλεηηθά 

ηζρπξίδνληαη φηη νη ηνπνζεζίεο „.gr‟ ζα θέξνπλ πςειή θνξνινγία βάζεη ηεο λέαο 

Ννκνζεζίαο επνκέλσο νη εηαηξείεο ζα πξνηηκήζνπλ λα παξακείλνπλ offshore. Η 

επέλδπζε γηα λα μεθηλήζεη θαλείο έλα site δελ ζα είλαη ηφζν κεγάιε αιιά ε 

απφθηεζε/δηαηήξεζε ηεο πειαηείαο ζα είλαη πνιπδάπαλε. Σα ππάξρνληα sites πνπ 

δηαζέηνπλ κία κεγάιε βάζε δεδνκέλσλ παηθηψλ ζα κπνξνχλ λα γπξίζνπλ ζε „.gr‟ site 

ρσξίο ηδηαίηεξν θφζηνο. Καηαιήγνπλ ζην φηη, ε κεγάιε θνξνινγία ζα απνηξέςεη 

κεγάιν αξηζκφ εηαηξεηψλ ζην λα πξνβνχλ ζηελ επέλδπζε θαη φρη ην θφζηνο έλαξμεο ηνπ 

site. 

ρεηηθά κε ηελ εξψηεζε, θαηά πφζν πηζηεχνπλε πσο ε λνκνζεζία ζα απνηξέςεη 

ηειηθά έλα κεγάιν αξηζκφ παηθηψλ λα ρξεζηκνπνηήζεη ην Ιληεξλεη, εμαηηίαο ηνπο 

γεγνλφηνο φηη ζηηο δηαδηθηπαθέο ηζηνζειίδεο ε ηαπηνπνίεζε ησλ παηθηψλ ζα πξέπεη λα 

δηαζθαιηζηεί, πξσηνχ θαηαβιεζεί ην θφζηνο ζπκκεηνρήο, ζε αληίζεζε κε ηα  

παξαδνζηαθά Καδίλν, φπνπ νη παίθηεο κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ αλσλπκία ηνπο, νη 

εξσηεζέληεο απάληεζαλ ζεηηθά ζε πνζνζηφ 27%, ελψ ην 73% απάληεζε αξλεηηθά. 

Απηνί πνπ απάληεζαλ ζεηηθά, πηζηεχνπλε φηη νη κεγάινη παίθηεο ζα πξνηηκήζνπλ λα 

θξαηήζνπλ ηελ αλσλπκία ηνπο, θαη σο εθ ηνχηνπ ζα απνθχγνπλ λα παίμνπλ ζε online 

casino. Απηνί πνπ απάληεζαλ αξλεηηθά, πηζηεχνπλε πψο αλ ε αγνξά παηγλίσλ ειέγρεηαη 

επαξθψο θαη επηηξέπεηε κφλνλ ε χπαξμε online casino κε εγγξαθή, ηφηε ην εκπφδην 
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απηφ ζα μεπεξαζηεί θαζψο δελ ζα ππάξρεη άιιε ελλαιαθηηθή γηα ηνπο παίθηεο. 

Πηζηεχνπλ αθφκε φηη ε Ννκνζεζία ζα ζπλερίζεη λα ηξνπνπνηείηαη έσο φηνπ ε 

επηρείξεζε online ηειηθά αλνίμεη ηηο πχιεο ηεο ζηνπο ηζηφηνπνπο „.gr‟ ιφγσ ηνπ φηη ε 

Κπβέξλεζε επηζπκεί λα ζπιιέμεη θφξνπο θαη επνκέλσο ζα θάλεη φηη είλαη δπλαηφλ 

πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηήζεη ηα θέξδε ηεο. 

 

Απφ ηελ αλάπηπμε επηπιένλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνχο εξσηεζέληεο αλαθέξεηαη ε 

αθφινπζε ζεκαληηθή ζθέςε: 

 Σν online gaming ζα αλαπηπρζεί πάξα πνιχ ζηα επφκελα ρξφληα σζηφζν ηα 

Καδίλν δελ ζα εμαθαληζηνχλ πνηέ απφ ηελ λννηξνπία ησλ αλζξψπσλ. Η 

αηκφζθαηξα/ ζπληξνθηά ηνπ Καδίλν κπνξεί λα ππάξμεη κφλν ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηνπ θαη πνηέ online!!! (Joost van Egeraat, Suzo International) 
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Σσμπεράζμαηα και Προηάζεις 

 

Σν λέν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθψλεηαη έρεη ήδε αλαδείμεη ηα 

πξψηα ζεκάδηα ηεο αιιαγήο ηνπ gambling ζηελ Διιάδα. Σα ηειεπηαία 15 ρξφληα 

ζπλεζίζακε ζηελ Διιάδα λα βιέπνπκε λα ιεηηνπξγνχλ κεγάια θαδίλν, ζην ζηπι ηνπ 

Las Vegas φηαλ ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε φια ηα θαδίλν είλαη πνιχ κηθξφηεξα ζε 

κέγεζνο. Ο φγθνο θαη ε αμία ησλ ζπλαιιαγψλ δηαξθψο κεηψλνληαη θαη ν αληαγσληζκφο 

νμχλεηαη, κε άκεζε επίδξαζε ηελ αλάγθε γηα αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη κείσζε 

ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο, ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ θαδίλν. Η ηερλνινγία είλαη ν βαζηθφο 

παξάγνληαο γηα θάζε θαδίλν πνπ ζα επηδηψμεη λα απνθηήζεη ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα.  

Σν e-gambling ππφζρεηαη ηελ αλάθακςε ηεο αμίαο ησλ ζπλαιιαγψλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο ησλ θαδίλν, θαζψο κεηαθέξεη ην θαδίλν ζηελ νζφλε ηνπ Η/Τ κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ παξέρνληαο ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ πειάηε ηνπ λα παίμεη ζε έλα απφ ηα 

παηρλίδηα ηεο αξεζθείαο ηνπ, ζπλερψο θαη 24 ψξεο ην 24σξν, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα 

κεηαθηλεζεί. 

Οη επθαηξίεο θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ζήκεξα ε ηερλνινγία ηνπ 

δηαδηθηχνπ, είλαη κνλαδηθέο, θαη ηα online θαδίλν ζα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ κία 

ηεξάζηηα γθάκα δηαθνξεηηθψλ παηρληδηψλ. Καη φια απηά ζα πξνζθέξνληαη ζηνλ πειάηε 

ν νπνίνο ζα βξίζθεηαη ζην νηθείν πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνχ ηνπ, κε φπνηεο ζπλζήθεο ν 

ίδηνο επηζπκεί. 

πλνςίδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο πνπ πξνεγήζεθε, ζα κπνξνχζακε 

λα πνχκε φηη ν θιάδνο ησλ ηπρεξψλ παηγλίσλ, θαη ηδηαίηεξα ηνπ online ζηνηρεκαηηζκνχ 

είλαη έλαο θιάδνο κε ηδηαίηεξε δπλακηθή ζε παγθφζκην επίπεδν, θπξίσο ιφγσ ηεο 

ξαγδαίαο δηείζδπζεο θαη επέθηαζεο ηεο ηερλνινγίαο ηνπ δηαδπθηίνπ. 

Η παξνπζία ελφο απνηειεζκαηηθνχ λνκνζεηηθνχ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ζηε 

ρψξα καο ζα θαζηζηνχζε εθηθηή ηελ λφκηκε νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, δηεμαγσγή θαη 

δηαρείξηζε ηνπ online gambling.  

Η αγνξά πξέπεη λα ξπζκηζηεί ψζηε λα ππάξρεη δπλαηφεηα γηα επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη έζνδα γηα ην δεκφζην.  

Με ηε ξχζκηζε απηή ζα κπεη έλα ηέινο ζην παξάλνκν online ζηνίρεκα ην νπνίν 

αλέξρεηαη ζε πνιιά εθαηνκκχξηα επξψ εηεζίσο. 

Η experts ηνπ gaming industry πηζηεχνπλ ζηε δπλαηφηεηα ησλ παξαδνζηαθψλ 

casino λα κεηαθέξνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο ζην δηαδπθηηαθφ casino, αξθεί λα λνηψζνπλ 

άλεηα κε ηε θήκε θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο online έθδνζεο ηνπ casino ζην νπνίν 

ζπρλάδνπλ.  
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Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ experts πηζηεχνπλ φηη ηα online casino ζα 

επηθέξνπλ κία λέα ηεξάζηηα ξνή εζφδσλ.  

Δηδηθφηεξα, αλαθνξηθά κε ην αλ πηζηεχνπλ φηη νη παίθηεο πνπ επηζθέπηνληαη 

ηζηνζειίδεο casino πεξηκέλνπλ λα βξνπλ θάπνηα απφ ηα αγαπεκέλα ηνπ παηρλίδηα, ηα 

νπνία ήδε ηα γλσξίδνπλ απφ ηηο αίζνπζεο ησλ casino, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ experts 

δήισζε φηη απηφ ζα βνεζήζεη ηνπο παίθηεο λα ηαπηνπνηεζνχλ κε ηελ online νληφηεηα. 

Οη experts ηνπ gaming industry ζεσξνχλ φηη ην εκπνξηθφ ζήκα ηνπ 

παξαδνζηαθνχ casino είλαη ην βαζηθφηεξν πιενλέθηεκα πνπ ζα έρνπλ ηα casino πνπ ζα 

κεηαβνχλ ζην δηαδχθηην. 

Οη πεξηζζφηεξνη experts ζεσξνχλ φηη γηα ηελ Διιάδα ην ηνπηθφ πεξηερφκελν 

ελφο παηρληδηνχ απνηειεί έλαλ βαζηθφ παξάγνληα επηηπρίαο, θαη πηζηεχνπλ φηη πξέπεη λα 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηνπο παίθηεο ζε αλάινγα παηρλίδηα. 

Οη πεξηζζφηεξνη experts πηζηεχνπλ φηη ζε πεξηφδνπο δχζθνισλ νηθνλνκηθψλ 

ζπλζεθψλ, φπσο απηή πνπ δηαλχνπκε ζήκεξα, είλαη δχζθνιν λα δεκηνπξγήζεηο πηζηή 

πειαηεία ζε ηζηφηνπν, σζηφζν ην κέιινλ ηεο αχμεζεο εζφδσλ γηα ηα Διιεληθά 

παξαδνζηαθά casino είλαη ε κεηάβαζή ηνπο online. 

Η γεληθφηεξε ζηάζε ησλ experts δείρλεη φηη παξά ηελ ησξηλή πεξίνδν 

νηθνλνκηθήο χθεζεο ζηελ Διιάδα νη κεγάιεο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ ζα πξνζπαζήζνπλ λα 

έρνπλ κία παξνπζία ζηελ Διιάδα αθφκε θη αλ ε επηζηξνθή θεξδψλ δελ είλαη άκεζε, 

αθνχ πξφθεηηαη γηα κία αγνξά πνπ έρεη θιίζε ζην gambling. 

Οη πεξηζζφηεξνη experts πηζηεχνπλ φηη ε λνκνζεζία ζηελ Διιάδα ζα ζπλερίζεη 

λα ηξνπνπνηείηαη εψο ψηνπ ε επηρείξηζε online αλνίμεη ηηο πχιεο ηεο ζηνπο ηζηφηνπνπο  

„.gr‟ ιφγσ ηνπ φηη ε Διιεληθή θπβέξλεζε επηζπκεί λα ζπιιέμεη θφξνπο θαη λα 

κεγηζηνπνηήζεη ηα θέξδε ηεο.   

Με βάζε ηα πνξίζκαηα ηεο παξνχζεο κειέηεο, πεξαηηέξσ έξεπλα κπνξεί λα 

δηεμαρζεί ζην mobile gambling κε κία ζπγθξηηηθή κειέηε εθαξκνγψλ e-gambling/ e-

casino ζε φιεο ηηο ρψξεο θαζψο θαη ζρεηηθή αμηνιφγηζε ησλ εθαξκνγψλ απηψλ, γηα ηελ 

νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο βάζε ε ζρεηηθή ραξηνγξάθηζε ηεο παξνχζαο 

θαηάζηαζεο αθνχ φια ηα ζηνηρεία ζπλεγνξνχλ ζην φηη ην internet gambling, πξφθεηηαη 

λα παίμεη ζπνπδαίν ξφιν ηφζν ζηελ Διιάδα, φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν, θαζψο 

βξίζθεηαη ζηε θάζε ηεο αλάπηπμήο ηνπ. 
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Προζαρηήμαηα 

 
ην παξάξηεκα ηεο παξνχζεο εξγαζίαο παξαηίζεηαη απηνχζην ην εξσηεκαηνιφγην πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαζψο θαη ζπλνδεπηηθή επηζηνιή 

απηνχ. 

 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

 

‘A few minutes of your time will make a huge difference for the outcome of my 

study’ 

 

Dear Sir on Madam, 

 

Your response to the enclosed survey is important 

My name is Petros Sarakintsis and I am a post graduate student of the executive Masters 

program in Business Administration held at the University of Macedonia, in Greece. 

 

I am conducting a study on The Roadmap from Land-Based to Online Casinos in 

Greece: From compliance to implementation. 

 

I appreciate your time 

 

I realize that this survey will take approximately 10 minutes to complete, but each 

question is important. The time you invest in completing this survey will aid my thesis 

in reaching valuable conclusions that will help the business community attain in depth 

knowledge of how an Offline Casino will go Online. 

Internet Gaming has become one of the most talked-about topics in the industry and has 

the potential to change gaming altogether. Internet gaming opens a whole new area for 

exploration, creativity and convenience. But it also brings up regulation issues, legal 

stipulations and the potential, yet unlikely, replacement of brick-and-mortar casinos. 

 

Please complete and return this survey within the next two weeks, if possible. 

I have selected you because in my opinion you will be a contributor to this feature 

therefore your opinion is critical for my study. 

Your responses will remain confidential. Please return your completed survey using  

e-mail to: psarakintsis@rcmp.regency.gr  

    psarakintsis@yahoo.gr  

 

If you have any questions, please feel free to contact me. 

 

 

 

Sincerely, 

Petros Sarakintsis 

Post graduate student 

MBA course, University of Macedonia 

Greece 

Slots Director at Regency Casino Mont Parnes (www.regencycasinos.gr) 

 

mailto:psarakintsis@rcmp.regency.gr
mailto:psarakintsis@yahoo.gr
http://www.regencycasinos.gr/
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P.S. A full copy of my thesis will be presented to you upon completion, should you 

request for one.  

 

Please take a few minutes to fill out this survey on „The Roadmap from Land-

Based to Online Casinos in Greece: From compliance to implementation. Your 

feedback and your answers will be kept strictly confidential. Thank you for your 

participation. 

 

Main Questions 

1. Can land-based casinos successfully take their customers online? 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 

 

2. Do you believe that Online Casinos will develop an incredible new 

revenue stream? 

 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 

 

3. In your experience, do you believe that players who visit Casino 

Websites will expect to see some of the same Game titles they know and 

love from the Casino Floor? Will this help them to move to Online? 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  
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 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 

4. How important is the brand name of a land-based Casino and will it be worth it 

to replicate this online? 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 

5. Imagine the same Casino being in the players reach 24/7, no matter where they  

are, and then you have an industry – changing proposition. A fantasy or a 

reality? 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 

 

6. How important is it for the player accessing their preferred Casino 

online/offline, to access his/her preferred gaming content when he/she 

gets there? 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  
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 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 

7. Localized content. How important is it for the players to be offered a 

gaming content specifically designed for them? 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 

8. In these tough economic times, would you expect the online sector to meet the 

consumers‟ demand and would it drive revenue growth? 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 

9. One of the gaming license holders‟ obligations over the Internet is that 

websites which provide internet gambling must necessarily have names 

ending in “gr”. In your opinion, is it feasible that important/big 

companies, which provide online gaming, come to invest in Greece 

under this very difficult & uncertain economic recession? 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  
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 _______________________________________________________________________  

 

10. In your opinion, will legislation eventually prevent a great number of 

players to use the internet, due to the fact that in gambling websites the 

identification of the player has to be ensured before the participation fee 

is paid, in contrast to land-based Casinos, where they can keep their 

anonymity?  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 

Additional Feedback 

Please share any additional comments. 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  
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Personal Information 

Providing the following information is optional.  

First Name:   Last Name:    

Business title:     

e-mail:    

 

Thank you for taking the time to fill out this survey. Your input is greatly appreciated. 

 


