
Εφθμερίδα Κζρδοσ, 23.05.2010 
 
Συνζντευξθ του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου τθσ Regency Entertainment κ. Στζφανου 
Θεοδωρίδθ ςτο Γιάννθ Παπαδόπουλο 
 

«Με ίςουσ κανόνεσ το άνοιγμα τησ αγοράσ τυχερών παιχνιδιών» 
 
Κφριε Θεοδωρίδθ, εδώ και αρκετά χρόνια τα διαδικτυακά καηίνο ζχουν ειςβάλει 
ςτθν Ελλάδα, μολονότι ο νόμοσ επιτρζπει τθ διεξαγωγι των ςυγκεκριμζνων 
τυχερών παιχνιδιών μόνο από τισ επιχειριςεισ καηίνο, που ζχουν αδειοδοτθκεί με 
βάςθ τισ διατάξεισ του ν. 2206/1994.  Πώσ γίνεται αυτό;  
 
«Ρράγματι ςτθ χϊρα μασ επιτρζπεται θ διεξαγωγι τυχερϊν παιχνιδιϊν μόνο ςτα 9 
καηίνο που ζχουν λάβει νόμιμα άδεια, και που λειτουργοφν με αυςτθροφσ κανόνεσ και 
προδιαγραφζσ που αφοροφν ςτθν θλικία, τον ζλεγχο, τθν είςοδο και τισ διαδικαςίεσ 
κάκε παιχνιδιοφ. Ειδικά ςτθ Regency, εφαρμόηουμε επιπλζον τα αυςτθρότατα 
πρότυπα λειτουργίασ καηίνο διεκνϊσ, τα ονομαηόμενα Nevada Standards.  
 
Τθν ίδια ςτιγμι, και ενϊ ελλθνικζσ επιχειριςεισ δεν δικαιοφνται να λειτουργοφν 
καηίνο ςτο internet, οι ζλλθνεσ πολίτεσ ζχουν τθ δυνατότθτα να δοκιμάηουν τθν τφχθ 
τουσ ςε περιςςότερα από 300 τζτοια sites με ζδρα το Γιβραλτάρ, τθ Μάλτα ι τισ 
Ραρκζνεσ Νιςουσ. Με αυτό τον τρόπο χάνονται χιλιάδεσ κζςεισ εργαςίασ κακϊσ και 
ςθμαντικά ζςοδα από το Ελλθνικό Δθμόςιο. Ταυτόχρονα επιτρζπεται ςτισ 
επιχειριςεισ αυτζσ να διαφθμίηονται ελεφκερα, να πραγματοποιοφν κάκε είδουσ 
οικονομικζσ ςυναλλαγζσ, ακόμα και να ειςάγονται ςτο Ελλθνικό Χρθματιςτιριο. 

  
Είναι γεγονόσ ότι δεν υπάρχει ακόμθ ενιαίοσ τρόποσ αντιμετϊπιςθσ για το online 
gaming ςε επίπεδο ΕΕ. Υπάρχουν όμωσ επιτυχθμζνα παραδείγματα (Βζλγιο, Εςκονία) 
όπου ο τηόγοσ ςτο διαδίκτυο ζχει αντιμετωπιςτεί αποτελεςματικά με τθν επζκταςθ 
των αδειϊν των επίγειων καηίνο ςτο internet, ενϊ αυςτθρό φαίνεται να είναι και το 
κανονιςτικό πλαίςιο τθσ Γαλλίασ».   

 
Ακοφμε ότι θ κυβζρνθςθ ετοιμάηει νομοςχζδιο για τθ λειτουργία «κουλοχζρθδων». 
Ποια είναι θ κζςθ τθσ Regency Entertainment; Πόςο κα επθρεαςκοφν τα 
αποτελζςματα του καηίνο τθσ Πάρνθκασ εάν ςυμβεί αυτό; 
 
«Η αλικεια είναι ότι μζχρι πρόςφατα εκπρόςωποι τθσ κυβζρνθςθσ διλωναν ότι ςτθ 
χϊρα μασ κα αδειοδοτθκοφν μόνο τα ψυχαγωγικά τεχνικά παιχνίδια, για τα οποία 
εξάλλου υφίςταται και το πρόςτιμο από τθν ΕΕ. Ξαφνικά, διαβάηουμε ςτον Τφπο ότι 
ετοιμάηεται νομοςχζδιο για τθ λειτουργία 50.000 τερματικϊν που κα λειτουργοφν με 
οικονομικό όφελοσ, και κα τοποκετθκοφν ςε χιλιάδεσ ςθμεία ςε όλθ τθ χϊρα. 
Θα πρζπει να καταλάβουμε όλοι, ότι θ αγορά των τυχερϊν παιχνιδιϊν είναι μία. 
Αποτελείται από τα παιχνίδια του ΟΡΑΡ και αυτά των καηίνο, και ςε μικρότερο βακμό 
από τον ιππόδρομο. Υπάρχει βζβαια και ζνα κομμάτι που περιλαμβάνει τον 
παράνομο ςτοιχθματιςμό. 



Σε περίπτωςθ που ανοίξει θ αγορά των «κουλοχζρθδων» όπωσ τουσ λζτε, ςτισ 
γειτονιζσ, το μόνο βζβαιο είναι ότι κα μετακινθκεί ο κόςμοσ από τα καηίνο ςτα 
μαγαηιά αυτά. Αν πράγματι ιςχφει ο αρικμόσ των 50.000 μθχανϊν, τότε πρόκειται για 
ζνα ιλιγγιϊδεσ άνοιγμα τθσ αγοράσ, τθ ςτιγμι ςιμερα λειτουργοφν 5.000 από αυτά 
ςτα καηίνο και ίςωσ άλλα τόςα ςτθν παράνομθ αγορά. Αυτό κεωρϊ ότι μία τζτοια 
κίνθςθ εγκυμονεί κινδφνουσ για τον κοινωνικό ιςτό, ειδικά αν δεν λθφκοφν τα 
απαραίτθτα αυςτθρά μζτρα». 
 
Θεωρείτε δθλαδι ότι δθμιουργείται ακζμιτοσ ανταγωνιςμόσ; 
 
«Κατ’ αρχιν να ςασ ξεκακαρίςω ότι δεν φοβάμαι τον ανταγωνιςμό. Κςα ίςα πιςτεφω 
ότι μασ κάνει όλουσ καλφτερουσ. Ρρζπει όμωσ να είναι κεμιτόσ για να προάγει τισ 
υπθρεςίεσ και τα προϊόντα, και να προςτατεφει τθν κοινωνία. 

Δεν γνωρίηω ποιο κα είναι ακριβϊσ το πλαίςιο λειτουργίασ καταςτθμάτων αυτϊν. Το 
βζβαιο πάντωσ είναι ότι, ακριβϊσ επειδι τα ςθμεία αυτά κα είναι τόςο εφκολα 
προςβάςιμα, κα πρζπει να ιςχφςει παρόμοιο κανονιςτικό πλαίςιο όπωσ και ςτα 
καηίνο, δθλ. όριο θλικίασ ειςόδου τα 23 ζτθ, ειςιτιριο ειςόδου και ζλεγχοσ κατά τθν 
είςοδο, δυνατότθτα αυτό-αποκλειςμοφ παικτϊν, παρουςία κυβερνθτικϊν για τον 
ζλεγχο και βεβαίωςθ όλων των ςυναλλαγϊν, διαδικαςία αδειοδότθςθσ των μθχανϊν, 
του λογιςμικοφ και των προμθκευτϊν όπωσ ςυμβαίνει για τα καηίνο, παρακολοφκθςθ 
και καταγραφι από κλειςτό κφκλωμα τθλεόραςθσ –υλικό το οποίο κα φυλάςςεται για 
15 μζρεσ-, και φυςικά ίδιο επίπεδο φορολόγθςθσ, δθλ. 32% όπωσ και ςτα καηίνο».  
 
Πολφ αυςτθρό φαίνεται αυτό το πλαίςιο. Είςαςτε ςίγουροσ ότι κα λειτουργιςει; 
 
«Δεν μπορϊ να ςασ απαντιςω εφκολα ςτο ερϊτθμά μασ. Εφόςον πάντωσ επιτραπεί 
το άνοιγμα τθσ αγοράσ αυτισ, κα πρζπει να βρεκεί τρόποσ να λειτουργιςει. Εξάλλου, 
ζτςι λειτουργοφν τα καηίνο που ζχουν το ίδιο προϊόν. Οι λόγοι είναι ίδιοι: προςταςία 
τθσ κοινωνίασ, ζςοδα για το Κράτοσ, προςζλκυςθ ξζνων επενδφςεων, ομαλι 
λειτουργία τθσ αγοράσ. Αλλιϊσ κα πρζπει να ςταματιςει να ιςχφει για τα καηίνο το 
ιςχφον πλαίςιο, ϊςτε να λειτουργοφμε όλοι με ίςουσ όρουσ ςτθν αγορά». 

 
Εςείσ κα διεκδικιςετε άδεια ςτο χώρο; 
 
«Ασ δοφμε πρϊτα αν κα ανοίξει αυτι θ αγορά, και ποιο κα είναι το κανονιςτικό 
πλαίςιο, τα οικονομικά και οι προοπτικζσ τθσ, και εφόςον αξιολογιςουμε όλα τα 
δεδομζνα, κα μπορζςω να πάρω κζςθ». 

 
Βιώνουμε όλοι όςοι ηοφμε ςτθν Ελλάδα μια εποχι ζντονθσ οικονομικισ κρίςθσ. 
Πόςο ζχει επθρεαςκεί θ κίνθςθ ςτο καηίνο τθσ Πάρνθκασ, αλλά και ςτα υπόλοιπα 
καηίνο τθσ χώρασ; 
 
«Και θ δικι μασ αγορά ζχει φυςικά επθρεαςτεί από τθν κρίςθ. Ο κόςμοσ είναι 
περιςςότερο προςεκτικόσ ςτον τρόπο που ξοδεφει τα χριματά του, και ςαν 
αποτζλεςμα οι πελάτεσ μασ επιςκζπτονται λιγότερο τα καηίνο, και όταν το κάνουν 
ξοδεφουν λιγότερο από πριν. Υπολογίηουμε ότι θ πτϊςθ ςτθν αγορά είναι τθσ τάξθσ 
του -20%».   



 
Η κυβζρνθςθ ζχει εξαγγείλει τθν ολικι αποκρατικοποίθςθ του καηίνο τθσ 
Πάρνθκασ. Εκ του νόμου, θ Regency Entertainment ζχει τον πρώτο λόγο για να 
διεκδικιςει το υπόλοιπο 51%. Πείτε μασ κατ’ αρχιν γιατί ζχει «κολλιςει» θ 
απόκτθςθ του 2%, που μποροφςε να αποκτιςει θ εταιρεία από το 2008 και εάν 
τελικά κα ενδιαφερκείτε να αποκτιςετε το 100% του ςυγκροτιματοσ τθσ Πάρνθκασ; 
 
«Για το 2% κα ζχουμε πιςτεφω τθν απόφαςθ του διαιτθτικοφ δικαςτθρίου τον Ιοφνιο, 
οπότε και κα ξζρουμε. Για το υπόλοιπο 49%, όπωσ ξζρετε ζχουμε το δικαίωμα πρϊτθσ 
προτίμθςθσ και κατ’ αρχάσ μασ ενδιαφζρει. Πταν ζρκει θ κατάλλθλθ ςτιγμι, ανάλογα 
με τισ εξελίξεισ κα αξιολογιςουμε προςεκτικά τισ ςυνκικεσ και κα δοφμε τι κα 
κάνουμε. Αντιλαμβάνεςτε  βζβαια ότι αν γεμίςει θ αγορά φρουτάκια, θ αξία του 49% 
κα επθρεαςτεί ςθμαντικά». 

 
Γιατί δεν προχωρά το επενδυτικό ςασ ςχζδιο για τθν ανάπλαςθ του ξενοδοχείου ςτο 
ςυγκρότθμα τθσ Πάρνθκασ;  
 
«Δυςτυχϊσ, όπωσ και πολλζσ άλλεσ ςθμαντικζσ επενδφςεισ ςτθν Ελλάδα, οι 
διαδικαςίεσ είναι αργζσ εξαιτίασ τθσ γραφειοκρατίασ. Ελπίηω όμωσ ότι μετά από 6 
χρόνια προςπάκειασ και αγϊνα είμαςτε πολφ κοντά ςτθν ολοκλιρωςθ 
αδειοδοτιςεων για να ξεκινιςει το ζργο ανάπλαςθσ του Μοντ Ραρνζσ». 

 
Πόςα χριματα ζχει επενδφςει μζχρι τώρα θ Regency Entertainment ςτο καηίνο τθσ 
Πάρνθκασ;  
 
«Από τθ ςτιγμι τθσ ιδιωτικοποίθςθσ το 2003, περιςςότερα από €90εκ ζχουν 
επενδυκεί για τθν αντικατάςταςθ του παλαιοφ τελεφερίκ με το υπερςφχρονο που 
όλοι γνωρίηουμε, για τθ δθμιουργία υπαίκριου και υπόγειου πάρκιγκ (ϊςτε οι 
επιςκζπτεσ να μθν μετακινοφνται με το αυτοκίνθτό τουσ), κακϊσ και για τθν 
αναβάκμιςθ των χϊρων και των υπθρεςιϊν μασ.  
 
Σαν διοίκθςθ πάντοτε πιςτεφαμε ςτθ δυναμικι τθσ αγοράσ, γι αυτό και οι μζτοχοί 
μασ επζνδυςαν €1δισ το 2006 ςτθ χϊρα μασ –ςτθν πλειονότθτά τουσ ξζνα κεφάλαια.  
Σιμερα είμαςτε περιφανοι για τον τρόπο λειτουργίασ μασ, για τθ ςυμβολι μασ ςτθν 
Ελλθνικι οικονομία με περιςςότερα από €150εκ το χρόνο ςε φόρουσ και ειςφορζσ, 
και για τθν απαςχόλθςθ περιςςότερων από 2.500 ανκρϊπων που είναι θ 
«οικογζνεια» τθσ Regency. Ριςτεφω ακράδαντα ότι ςε τζτοιεσ δφςκολεσ ςυνκικεσ 
είναι ςθμαντικό να διατθριςουμε τισ κζςεισ εργαςίασ κι ζνα ευχάριςτο περιβάλλον, 
κακϊσ και υψθλό επίπεδο υπθρεςιϊν προσ τουσ επιςκζπτεσ μασ, οι οποίοι επιηθτοφν 
ακόμα μεγαλφτερθ αξία για τα χριματα που ξοδεφουν. Θεωροφμε χρζοσ μασ να 
προαςπίςουμε τθν αγορά μασ, τουσ ανκρϊπουσ μασ και τθν κοινωνία ςτθν οποία 
λειτουργοφμε». 

 
           
 
 
 


