
Εφθμερίδα «Ναυτεμπορικι», 21.06.2010 
 
Συνζντευξθ του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου τθσ Regency Entertainment κ. Στζφανου 
Θεοδωρίδθ ςτθν Τηίνα Αγγοφρθ 
 

«Η αγορά καηίνων κα μπορούςε να βοθκιςει ςτθν ζξοδο από τθν 
κρίςθ» 
 

Πώσ κρίνετε τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ ςτον χώρο των καηίνο;  
 
«Θεωρϊ ότι θ αγορά των καηίνο βρίςκεται ςε μία κρίςιμθ καμπι. Κατϋαρχάσ, 
ζχουμε ν’ αντιμετωπίςουμε τθν κρίςθ και τισ επιπτϊςεισ τθσ, όπωσ εξάλλου και όλεσ 
οι επιχειριςεισ τθσ χϊρασ μασ. Ταυτόχρονα, όμωσ, βριςκόμαςτε μπροςτά ςε 
δθλϊςεισ για πρόκεςθ τθσ Πολιτείασ να αλλάξει το πλαίςιο λειτουργίασ του χϊρου 
του ςτοιχθματιςμοφ ςτθν Ελλάδα. Το τελευταίο δεν είναι αναγκαςτικά αρνθτικό, 
αρκεί θ αγορά να διαμορφωκεί με τζτοιο τρόπο ϊςτε από τθ μια να διαςφαλίηονται 
τα ςυμφζροντα τθσ Πολιτείασ, αλλά από τθν άλλθ να δθμιουργοφνται ςυνκικεσ 
επιχειρθματικισ ανάπτυξθσ και προςταςίασ ξζνων επενδφςεων, ενϊ ταυτόχρονα 
δεν κα κλονίηεται θ ιδθ ταλαιπωρθμζνθ κοινωνία που καλείται ν’ αντιμετωπίςει μία 
πρωτόγνωρθ νζα πραγματικότθτα». 
 
Πρόςφατα θ εταιρία ςασ ςυμμετείχε ςε ενζργειεσ για τθν καταπολζμθςθ του 
παράνομου θλεκτρονικοφ τηόγου; Σε ποιο ςθμείο βρίςκεςτε ςιμερα; 
 
«Τόςο θ εταιρία μασ όςο και άλλεσ επιχειριςεισ του κλάδου, ζχουμε απευκυνκεί 
ςτθν Πολιτεία, τθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ, κακϊσ και άλλουσ αρμόδιουσ φορείσ 
ηθτϊντασ τθ ςυνδρομι τουσ για τθν πάταξθ του παράνομου θλεκτρονικοφ τηόγου. 
Δυςτυχϊσ, όπωσ είμαι ςίγουροσ ότι βλζπετε και θ ίδια, δεν ζχει αλλάξει τίποτα. Και 
αυτό είναι εντυπωςιακό όταν από τθν άλλθ ακοφμε τον επικεφαλισ τθσ Δίωξθσ 
Ηλεκτρονικοφ Εγκλιματοσ να δθλϊνει δθμόςια ότι είναι ζτοιμοσ με τθν ομάδα του 
να κλείςει όλα τα παράνομα sites μόλισ πάρει τθν εντολι από τθν Πολιτεία, ενϊ ςε 
ςχετικι ερϊτθςθ ςτθ Βουλι, θ τζωσ Υφυπ. Τουριςμοφ κυρία Γκερζκου, δθλϊνει ότι 
είναι ενκαρρυντικι θ απάντθςθ του ειςαγγελζα του ΔΕΚ κ. Ιβ Μποτ, ο οποίοσ 
ειςθγείται ότι “θ απαγόρευςθ τθσ διαφιμιςθσ τυχερϊν παιχνιδιϊν ςτο διαδίκτυο, 
που προςφζρονται από εταιρίεσ που ζχουν τθν ζδρα τουσ ςε άλλο κράτοσ είναι 
δικαιολογθμζνθ, εφόςον αυτι επιτρζπει τθν καταπολζμθςθ τθσ απάτθσ και τθσ 
εγκλθματικότθτασ”. Τι άλλο λοιπόν χρειάηεται θ Πολιτεία για να κλείςει αυτά τα 
παράνομα διαδικτυακά καηίνο;» 
 
Ο τουριςμόσ διανφει μια από τισ χειρότερεσ χρονιζσ του. Πώσ εκφράηεται αυτό 
ςτον τομζα των καηίνο; 
 
«Ζνα μικρό μζροσ των επιςκεπτϊν του καηίνο είναι τουρίςτεσ, και επομζνωσ για το 
κομμάτι αυτό βλζπουμε μία αντίςτοιχθ μείωςθ με αυτι του ςυνόλου τθσ αγοράσ. 
Ωςτόςο, πιςτεφω ότι κα μποροφςε θ αγορά των καηίνο αντί να είναι μζροσ τθσ 
κρίςθσ να είναι μζροσ τθσ εξόδου από τθν κρίςθ.  
 



Όπωσ ίςωσ γνωρίηετε, ο κλάδοσ μασ ςυνειςφζρει ςτθν Ελλθνικι οικονομία με 
περίπου €200εκ το χρόνο ςε άμεςουσ φόρουσ, και άλλα τόςα ςε ζμμεςουσ φόρουσ 
και ειςφορζσ ςτθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ και άλλουσ φορείσ του δθμοςίου. Αν είχαμε 
τθν ανάλογθ ςτιριξθ τθσ Πολιτείασ, και μποροφςαμε να προςφζρουμε με 
μεγαλφτερθ ταχφτθτα νζα παιχνίδια και νζεσ τεχνολογίεσ, που κα μασ κακιςτοφςαν 
περιςςότερο ανταγωνιςτικοφσ (ςε ςχζςθ με το διαδίκτυο, τισ παράνομεσ λζςχεσ και 
τα καηίνο των Σκοπίων) τότε κα μποροφςαμε να ςυμβάλλουμε με τουλάχιςτον άλλα 
€150-200εκ. ςτο Ελλθνικό δθμόςιο. Και ασ μθν ξεχνάμε ότι ζχουμε αποδείξει ότι 
εμείσ μποροφμε να λειτουργοφμε μζςα ς’ ζνα αυςτθρό ρυκμιςτικό πλαίςιο το οποίο 
εγγυάται τθν προςταςία των καταναλωτϊν και τθσ κοινωνίασ γενικότερα».  
 
Όςον αφορά ςτον τηίρο τόςο του ξενοδοχείου όςο και του καηίνο, ςε ποια μεγζκθ 
κυμαίνεται; Συνολικά ζχει επθρεαςτεί από τθν κρίςθ; 
 
«Ο κφκλοσ εργαςιϊν από τα 2 καηίνο Regency, to 2009 ζφταςε τα 384 εκατομμφρια 
Ευρϊ, ποςό μειωμζνο κατά 12,5% ςε ςχζςθ με το 2008, ενϊ αντίςτοιχα ο κφκλοσ 
εργαςιϊν του ξενοδοχείου μειϊκθκε κατά 9%. Είναι φυςικό λοιπόν, θ κρίςθ να μθν 
μασ αφινει ανεπθρζαςτουσ.  
 
Αρνθτικά μεν, καλφτερα από τθν υπόλοιπθ αγορά δε. Η κρίςθ αυτι είναι βζβαια 
επϊδυνθ, ιταν όμωσ μία πρόκλθςθ για μασ ϊςτε να ςυνεχίςουμε να βελτιϊνουμε 
τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ μασ και να γινόμαςτε πιο αποτελεςματικοί. Ζτςι 
ςιμερα,  δεδομζνων των ςυνκθκϊν, είμαςτε ικανοποιθμζνοι με τθν αφξθςθ του 
μεριδίου αγοράσ μασ αλλά και με τθν προτίμθςθ του κόςμου ςτα καηίνο μασ, κάτι 
που κάνει όλουσ τουσ εργαηόμενουσ τθσ Regency να νιϊκουν περιφανοι για το 
αποτζλεςμα. Είμαςτε κορυφαία εταιρία του κλάδου, λειτουργοφμε με υψθλά 
standards, ςυμβάλλουμε ςτθν Ελλθνικι οικονομία και τθν απαςχόλθςθ και 
κεωροφμε ότι οφείλουμε να παίξουμε, και κα παίξουμε, καίριο ρόλο ςτθ 
διαμόρφωςθ των νζων ςυνκθκϊν τθσ αγοράσ, αναμζνοντασ τθν κατάλλθλθ ςτιγμι 
και τθν αφορμι για διάλογο και ςυνεργαςία με τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ».        
 
Όπωσ διλωςε, πρόςφατα, ο κ. Παπακωνςταντίνου κα ιδιωτικοποιθκοφν οι 
ςυμμετοχζσ του δθμοςίου ςτον ιδιωτικό τομζα. Βρίςκετε τθν εξαγγελία ςωςτι, 
κακώσ το δθμόςιο κατζχει ποςοςτό ςτο καηίνο τθσ Πάρνθκασ; 
 
«Η αλικεια είναι ότι  τα τελευταία 2-3 χρόνια ακοφμε διαρκϊσ από τουσ 
εκπροςϊπουσ τθσ Πολιτείασ, τθν πρόκεςθ για τθν ιδιωτικοποίθςθ του μεριδίου του 
Ελλθνικοφ δθμοςίου ςτο καηίνο τθσ Πάρνθκασ. Θεωροφμε ότι αυτό είναι το ςωςτό. 
Αναμζνουμε πότε αυτό κα γίνει πιο ςυγκεκριμζνο. Όπωσ γνωρίηετε ζχουμε το 
δικαίωμα πρϊτθσ προτίμθςθσ. Όταν λοιπόν ζρκει θ ςτιγμι, κα αξιολογιςουμε τισ 
καταςτάςεισ και υπό το πρίςμα των εξελίξεων ςτθν αγορά κα πάρουμε τισ 
αποφάςεισ μασ». 
 
 
 



Όςον αφορά ςτθν ανανζωςθ των αδειών καηίνο, που βρίςκεται το κζμα; Σε ζνα 
πικανό άνοιγμα και δεφτερθσ άδειασ ςτθν περιοχι τθσ Αττικισ πωσ κα 
αντιδροφςατε; 
 
«Οι άδειεσ των καηίνο, όπωσ ζχουμε επανειλθμμζνα επιςθμάνει είναι αορίςτου 
χρόνου. Σε κάποια καηίνο ζχει λιξει θ άδεια αποκλειςτικότθτασ ςτθ γεωγραφικι 
περιοχι που βρίςκονται. Για το Μοντ Παρνζσ, θ άδεια αποκλειςτικότθτασ λιγει το 
2015. Ωςτόςο να τονίςω ότι ςιμερα ςτθν Αττικι ςτθν ουςία λειτουργοφν 2 καηίνο. 
Το καηίνο Λουτρακίου βρίςκεται πολφ κοντά ςτθν Ακινα και ςε περιςςότερο από το 
90% των επιςκεπτϊν του είναι επιβεβαιωμζνο ότι προζρχονται από τθν Αττικι. 
Θεωροφμε λοιπόν ότι θ περιοχι τθσ Αττικισ είναι κορεςμζνθ και ότι δεν υπάρχει 
χϊροσ για τρίτο καηίνο».  


