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Αθήνα, 30 Μαρτίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Επιπλέον 40 ιστότοποι στη «Blacklist» της Ε.Ε.Ε.Π. 

Σε 1038 ανέρχονται πλέον οι ιστότοποι της 20ης έκδοσης Blacklist της Επιτροπής Εποπτείας και 

Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), μετά την προσθήκη 40 επιπλέον ιστοτόπων. Από τις σχετικές έρευνες 

που διενήργησαν τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.Ε.Π., στο πλαίσιο της διαρκούς ανάγκης αποτροπής της 

λειτουργίας ιστοτόπων παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μη αδειοδοτημένων παρόχων στην 

Ελλάδα, με στόχο την προστασία του κοινού και των παικτών από τη συμμετοχή σε παράνομα δίκτυα 

διεξαγωγής τυχερών παιγνίων και τη διασφάλιση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος, 

διαπιστώθηκε ότι 40 ιστότοποι/ονόματα χώρου, παρείχαν μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες τυχερών 

παιγνίων μέσω του διαδικτύου στην Ελληνική Επικράτεια (πρόσβαση από ελληνική IP), κατά 

παράβαση των κείμενων διατάξεων. Η 20η έκδοση της Blacklist είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της 

Ε.Ε.Ε.Π. και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τη βρουν εδώ. 

Στους ιστοτόπους που συμπεριλήφθηκαν στη Blacklist συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων, πέντε (5) 

ιστότοποι που ανήκουν στην εταιρεία με την επωνυμία “Eldorado Sportwetten GmbH” ή φέρονται 

να έχουν συγγενή σχέση με αυτή. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία “Eldorado Sportwetten GmbH”, ήδη 

από το Νοέμβριο του 2016,  είχε προστεθεί στην 13η έκδοση της Blacklist, ενώ έκτοτε και κατόπιν 

ενδελεχών ελέγχων της Αρχής έχουν εγγραφεί στη Blacklist συνολικά δώδεκα (12) ιστότοποι της εν 

λόγω εταιρείας. Η Ε.Ε.Ε.Π., ήδη από το Νοέμβριο του 2016, ενημέρωσε τόσο τους παίκτες όσο και 

τις αρμόδιες υπηρεσίες του δημοσίου για τα αποτελέσματα των ελέγχων της, προκειμένου αυτές να 

προβούν στις εκ του νόμου αρμοδιότητές τους. 

Επισημαίνεται ότι σε όλους τους ιστοτόπους που είναι εγγεγραμμένοι στη Blacklist επιβάλλεται 

απαγόρευση πρόσβασης από ελληνική IP, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι δε πάροχοι 

υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs), διακόπτουν άμεσα, με τη γνωστοποίηση της Blacklist, την πρόσβαση 

σε όλους τους ιστοτόπους/ονόματα χώρου που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο και ανακατευθύνουν 

τον επισκέπτη στην σχετική ενημερωτική ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ε.Π.. Ήδη τις τελευταίες τρεις ημέρες 

έχουν καταγραφεί 3.000 προσπάθειες εισόδου σε παράνομες ιστοσελίδες, οι οποίες αποτράπηκαν 

επιτυχώς από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε.Ε.Π..  

Η Ε.Ε.Ε.Π., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, συνεχίζει να εργάζεται εντατικά για την 

καταπολέμηση της παράνομης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου. Για το λόγο 

αυτό, λαμβάνει και εξετάζει συστηματικά κάθε σχετική καταγγελία ή αναφορά που υποβάλλεται σε 

αυτήν. Η Αρχή καλεί οποιονδήποτε να μη διστάζει να καταγγείλει φαινόμενα παράνομης διεξαγωγής 

τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου ή/και όταν διαπιστώνει ότι συγκεκριμένοι πάροχοι 

υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) δεν έχουν διακόψει την πρόσβαση από ελληνική IP σε εγγεγραμμένο 
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στην Blacklist ιστότοπο. Επισημαίνεται ότι η Ε.Ε.Ε.Π., όπως έχει υποχρέωση από το νόμο, χειρίζεται 

και εξετάζει οποιαδήποτε καταγγελία με την απαιτούμενη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα. Σχετικές 

καταγγελίες μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

info@gamingcommission.gov.gr.  

Τέλος, η Ε.Ε.Ε.Π. συνιστά στους παίκτες τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, να επιδεικνύουν 

ιδιαίτερη προσοχή κατά την επιλογή των ιστοτόπων, στα παίγνια των οποίων ενδιαφέρονται να 

συμμετέχουν. Συνιστάται δε ιδιαίτερα, πριν λάβουν τις σχετικές αποφάσεις, να συμβουλεύονται 

πάντοτε την τρέχουσα έκδοση της Blacklist που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π., 

καθώς επίσης και να εξετάζουν τις πληροφορίες που είναι αναρτημένες στον ιστότοπο και αφορούν 

στην αρμόδια ρυθμιστική Αρχή έκδοσης της άδειάς του, τα ψηφιακά πιστοποιητικά ή τις αποφάσεις 

αδειοδότησης της Αρχής αυτής, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε κάθε 

κατηγορία των προσφερόμενων παιγνίων (π.χ. στοίχημα, καζίνο, poker, live casino, virtual games 

κ.λπ.). 
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