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Χαρακτηριστικά Ομάδων Εστίασης

Άνδρες και γυναίκες 18-24,
οι οποίοι παίζουν αθλητικό στοίχημα
ή άλλα τυχερά παιχνίδια

Άνδρες και γυναίκες 25-35,
οι οποίοι παίζουν αθλητικό στοίχημα
ή άλλα τυχερά παιχνίδια

Άνδρες και γυναίκες 18-24,
οι οποίοι παίζουν αθλητικό στοίχημα

Άνδρες και γυναίκες 25-35,
οι οποίοι παίζουν αθλητικό στοίχημα
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Ερευνητικοί στόχοι
Κατανόηση των αντιλήψεων γύρω από τα
τυχερά παιχνίδια και συγκεκριμένα γύρω
από το αθλητικό στοίχημα.

‣ Διερεύνηση γενικών συνηθειών που έχουν να
κάνουν με τα τυχερά παιχνίδια
• απόψεις για κάθε παιχνίδι
• προφίλ παικτών
• συχνότητα και τόπος που παίζουν
• λόγοι που παίζουν
• κατανόηση για θέματα εθισμού

‣ Αξιολόγηση ιστοσελίδας
‣ Θεματολογία ιστοσελίδας
‣ Αξιολόγηση λογότυπου
‣ Εισηγήσεις και δράσεις για υπεύθυνο
‣
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στοιχηματισμό
Εισηγήσεις και δράσεις για την προβολή του
έργου της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων

Αυθόρμητες Αναφορές

Χρήμα

Παιχνίδια
Συναίσθημα
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Γενικά στην αντίληψη των ατόμων
τα «τυχερά παιχνίδια» συνδέονται
αυθόρμητα με τρεις άξονες:

1

Πρώτος άξονας είναι το παιχνίδι,
είτε αυτό παραπέμπει σε κάποιο
συγκεκριμένο παιχνίδι είτε σε
συνειρμούς που σχετίζονται με το
παιχνίδι γενικότερα
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Δεύτερος άξονας είναι το χρήμα και
πως αυτό επηρεάζει την ζωή των
ατόμων

3

Τρίτος άξονας είναι το
συναίσθημα του παίκτη την ώρα
του παιχνιδιού

Αυθόρμητες Αναφορές

Παιχνίδια

ΟΠΑΠ

Κρατικό Λαχείο

Αθλητισμός

«Πάμε στοίχημα»

Στοίχημα
Κουπόνι

Καζίνο

Τζόκερ
Bet365
Κίνο

Ιππόδρομος
Πρακτορείο

Στημένα
Χαρτιά

Τράπουλα
Άλογα

Μπαλάκια

Λαχείο
Κλήρωση
Προπο

Πόκερ
Λόττο

Ομάδες
Ρουλέτα

Bingo
Μπλακ -τζακ

Bet fair
Προτο
Euro million
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Ποδόσφαιρο

Αυθόρμητες Αναφορές

Χρήμα

Πιθανότητες
Γνώσεις
Χρήματα
Κέρδος
Μελέτη

Ζημιά

Χρέη
Τύχη

Απόδοση
Τζόγος

Δάνειο
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Εύκολο χρήμα

Αυθόρμητες Αναφορές

Συναίσθημα

Ξεκούραση

Ρίσκο
Ψυχαγωγία

Όνειρα

Εθισμός

«Ποσκόλιο»

Ναρκωτικό
«Κερδίζω – χάνω»

Χαρά
Καταστροφή

Διασκέδαση

Ξενύχτι

Μικρόβιο
Ποτό
Αγωνία
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«Κουμάρι»

Αθλητικό Στοίχημα

Αυθόρμητοι Χαρακτηρισμοί

Bet 365

Καθημερινό

Κόκκινοι φάκελοι
Ποδόσφαιρο

Έχεις περισσότερες
πιθανότητες να κερδίσεις

Στοχευμένο κέρδος

«Θέλει μελέτη, πρέπει να ξέρεις
πως πάει η κάθε ομάδα»

Στημένα

«Είναι το πιο υγιές»

Παίζουν όλοι

«Είναι πιο λίγο τύχη
και περισσότερο
γνώση»

«Μπορείς να το
διαβάσεις»

«Το κέρδος σου μπορεί
να είναι πιο μικρό,
αλλά σίγουρο»

Εθισμός
«Έχει ρίσκο γιατί η μπάλα
είναι στρογγυλή, και
ποτέ δεν ξέρεις»
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Αθλητικό Στοίχημα

Προφίλ παικτών
Γενικά, κυριαρχεί η αντίληψη ότι το
αθλητικό στοίχημα είναι ένα παιχνίδι
στο οποίο μπορείς να έχεις βέβαιο
κέρδος.
Πρόσθετα πιστεύουν ότι είναι ένα
παιχνίδι για όλους και συνδέεται με την
διασκέδαση, την ψυχαγωγία και την
παρέα.
Θεωρείται ένα παιχνίδι όπου οι γνώσεις
του παίκτη αυξάνουν τις πιθανότητες
για να κερδίσει, δηλαδή δεν είναι μόνο
τύχη
Παράλληλα, το αθλητικό στοίχημα κάνει
πιο ενδιαφέρον το παιχνίδι που βλέπουν
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‣ Παιχνίδι για όλους
‣ Παιχνίδι της παρέας
‣ Άνδρες
‣ Έχουν ενδιαφέρον για το
ποδόσφαιρο, τον αθλητισμό

Λόγοι που παίζουν τυχερά παιχνίδια

Οι τρεις βασικότεροι λόγοι για τους οποίους παίζουν τυχερά παιχνίδια είναι:

Το χρήμα
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Η διασκέδαση

Ο εθισμός

Λόγοι που παίζουν τυχερά παιχνίδια

‣

Χρήμα

Κέρδος

Τα άτομα που παίζουν
τυχερά παιχνίδια φαίνεται
να έχουν ως κίνητρο το
έπαθλο

‣

Παίζουν με στόχο να
αλλάξει η ζωή τους

‣

Γενικά, επικρατεί η
αντίληψη ότι είναι ένας
εύκολος τρόπος για
απόκτηση χρημάτων

Απληστία

Εύκολο
χρήμα

«Για να
προκαλέσω την
τύχη μου»

Ρίσκο
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«Για το
όνειρο»

Λόγοι που παίζουν τυχερά παιχνίδια

‣

‣

Γενικά δηλώνουν ότι
περνούν καλά παίζοντας
τυχερά παιχνίδια.

«Έχει
action»

Είναι για αυτούς, μια
μορφή διασκέδασης, η
οποία είναι συνδεδεμένη
με τον ενθουσιασμό, την
δράση και την αγωνία

Για
ψυχαγωγία

«τρόπος να
περάσεις την
ώρα σου»

Χόμπι
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Διασκέδαση

Λόγοι που παίζουν τυχερά παιχνίδια

‣

‣

Εθισμός

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το
γεγονός ότι μερίδα ατόμων
δηλώνει ότι παίζει τυχερά
παιχνίδια γιατί δεν μπορεί να
κάνει διαφορετικά.

«Στοιχηματίζουμε
σε αυτοκίνητα
μονά / ζυγά»

Ομολογούν ότι αισθάνονται
εθισμένοι στον τζόγο και
περνούν πολλές ώρες της μέρας
τους σε πρακτορεία ή παίζοντας
τυχερά παιχνίδια online.

Απληστία

«Δεν νιώθω
καλά αν δεν
παίξω, πρέπει να
πάω στο
πρακτορείο»

«Ο τζόγος
είναι μέσα στο
αίμα μας»
«Περνώ
περισσότερη ώρα
στο πρακτορείο,
από ότι στο σπίτι
μου»
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ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
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Λόγοι που παίζουν αθλητικό στοίχημα :

«Δεν είναι
μόνο τύχη,
χρειάζεται
γνώση και
μελέτη»

«Όταν παίζω
έχει πιο πολύ
action το παιχνίδι
που βλέπω»

«Αγαπώ το
ποδόσφαιρο,
για αυτό
παίζω»
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‣

Γενικά το ποδόσφαιρo είναι το πιο δημοφιλές άθλημα για τους Κύπριους,
και ως εκ τούτου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να παίξει κάποιος
αθλητικό στοίχημα

‣

Το αθλητικό στοίχημα είναι το πιο δημοφιλές τυχερό παιχνίδι για τους
νέους άνδρες, ηλικίας 18-35

‣

Θεωρούν ότι είναι ένας εύκολος τρόπος να έχεις σίγουρο κέρδος

‣

Κυριαρχεί η αντίληψη ότι το αθλητικό στοίχημα είναι παιχνίδι γνώσης και
μελέτης και όχι τύχης

‣

Υποστηρίζεται ότι το αθλητικό στοίχημα συνδυάζει την ψυχαγωγία με το
κέρδος:
• παρακολουθούν κάτι που τους αρέσει (όπως το ποδόσφαιρο) και να
έχουν χρηματικό όφελος.
• στοιχηματίζοντας το παιχνίδι αποκτά επιπρόσθετο ενδιαφέρον και
έχουν αγωνία όχι μόνο για την νίκη της ομάδας που αγωνίζεται αλλά
και για τη δική τους

‣

Έχουν εύκολη πρόσβαση στις εταιρείες στοιχημάτων καθώς παίζουν
μέσω διαδικτύου καθ’ όλο το 24ωρο.

‣

Είναι ένα παιχνίδι που μπορούν να παίζουν συνέχεια, γιατί πάντα υπάρχει
κάποιος αγώνας στον οποίο θα μπορούν να στοιχηματίσουν.

«Είναι
γρήγορο και
εύκολο
χρήμα»

«Έχεις
περισσότερες
πιθανότητες να
κερδίσεις με το
στοίχημα»

«Προσπαθώ
να βγάλω
λεφτά κάνοντας
κάτι που μου
αρέσει»

Που παίζουν αθλητικό στοίχημα

Μέσω διαδικτύου

‣
‣

Το στοίχημα μέσω διαδικτύου είναι ιδιαίτερα δημοφιλές ανάμεσα στις ηλικίες 18-35.

‣

Ωστόσο, φαίνεται να παρουσιάζει τους μεγαλύτερους κινδύνους εθισμού, ιδιαίτερα στις πιο νεαρές ηλικίες
για τους λόγους ότι:

Έχουν μεγαλύτερο έλεγχο στα παιχνίδια που παίζουν καθώς συμμετέχουν ζωντανά και μπορούν να κάνουν
αλλαγές στο στοίχημα.

Έχουν συνέχεια πρόσβαση, από όπου και αν βρίσκονται αρκεί να υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο
Μπορούν να παίζουν καθημερινά 24/24
Υπάρχει συνέχεια κάποιο άθλημα στο οποίο μπορούν να στοιχηματίζουν

‣

Πρόσθετα, μέσω διαδικτυακών στοιχημάτων χάνονται μεγαλύτερα χρηματικά ποσά καθώς:
Τα χρήματα με τα οποία παίζουν δεν είναι χειροπιαστά, είναι σε ηλεκτρονική μορφή, οπότε χάνουν
την αντίληψη της αξίας των λεφτών που στοιχηματίζουν.
Συνήθως δεν εξαργυρώνουν τα χρήματα που κερδίζουν από κάθε στοίχημα, τα κρατούν στο
λογαριασμό τους και τα ξαναποντάρουν, χωρίς να τα υπολογίζουν στα λεφτά που χάνουν.
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Που παίζουν αθλητικό στοίχημα

Μέσω διαδικτύου

«Στο διαδίκτυο είναι πιο εύκολο
να ξεφύγεις, γιατί τα λεφτά
είναι εικονικά και χάνεις την
αξία του χρήματος»

«Δίνει καλύτερες
αποδόσεις»

«Είναι πιο βολικό,
λόγω χρόνου»

«Μπορείς να παίξεις
όλο το 24ώρο»

«Μπορείς να κάνεις
check-out πριν τελειώσει
το παιχνίδι και να πάρεις
λιγότερα λεφτά»

«Δεν υπολογίζεις ότι
τα κέρδισες, γιατί δεν
τα έβαλες ποτέ στην
τσέπη σου»

stoixima.gr
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«Έχει live
στοιχήματα»

Bet365

Betfair

Stoiximan

Betwin

Pame
stoixima

Που παίζουν αθλητικό στοίχημα

Στα πρακτορεία

«Αν παίζεις με δικά σου
λεφτά παίζεις πιο συνετά,
αν παίζεις το κέρδος σου
μπορεί να ξεφύγεις»
«Είναι πιο εύκολο
να ελέγξεις τον
εαυτό σου»

«Έχεις καλύτερη
αίσθηση των
χρημάτων που
ξοδεύεις»

Bet on Alpha
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Meridian

Megabet

‣

Τα πρακτορεία στοιχημάτων
φαίνεται να είναι λιγότερο
δημοφιλή για τις ηλικίες 18-35.

‣

Το παιχνίδι στα πρακτορεία είναι
πιθανό να συνδυάζεται και με
άλλα τυχερά παιχνίδια

‣

Οι συμμετέχοντες υποστηρίζουν
ότι το παιχνίδι στα πρακτορεία
είναι πιθανό να περιορίζει
ορισμένους από τους κινδύνους
του διαδικτύου καθώς έχουν
καλύτερη επίγνωση των
χρημάτων που χάνονται

Stanleybet

Ηλικία που ξεκίνησαν να παίζουν

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι μεγάλη μερίδα παικτών είχαν
αρχίσει να παίζουν τυχερά παιχνίδια από πολύ μικρή ηλικία ακόμα και 12 ετών
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ΑΞΙΟΛOΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
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Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

Ωραίο

Αρχική Σελίδα

«Οι αγκαλιές σε κάθε σελίδα
είναι υπερβολικές, να υπάρχει
αλλά όχι παντού»

«Απευθύνεται κυρίως σε άνδρες
αλλά έχει θηλυκή αισθητική»

Ευρηματική

Ασφάλεια

«Δεν ταιριάζουν
πολύ τα χρώματα»

«Θα νιώσει ότι
έχει πρόβλημα»

«Θυμίζει υπεραγορά»

Προστασία
«Θυμίζει την υδατοπρομήθεια»
Αγκαλιά

Ειρήνη
«Θυμίζουν εταιρείες στοιχημάτων»
Ψαγμένη ιστοσελίδα

«Θυμίζει περιβάλλον, οικολογία»

Ωραία χρώματα

«Θυμίζει Unicef»
«Τα χρώματα θυμίζουν
social media»
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«Δεν παραπέμπει, θυμίζει
ειρηνιστική εκδήλωση»

Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

1η επιλογή Website

Έχει πάρα πολλές
πληροφορίες

Μόνο για νέους
Πολλά γράμματα

Κουράζει
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Αξιολόγηση Ιστοσελίδας

2η επιλογή Website

Προσελκύει τον
αναγνώστη

Καθαρή / Απλή

Πιο εύκολο στο μάτι

Ευχάριστη

Αρέσει

• Γενικά οι συμμετέχοντες προτιμούν την 2η επιλογή website
24

«Καλύτερα να έχει μόνο
πληροφορίες και όχι πολλά
κουμπιά να χάνεσαι»

Περιεχόμενα Ιστοσελίδας

‣ Συμβουλές για υπεύθυνο
στοιχηματισμό
‣ Επισημάνσεις για τους κινδύνους
‣ Παραδείγματα/case studies από
άτομα που είχαν εθιστεί στον τζόγο
‣ Άρθρα για βοήθεια
‣ Συμβουλές για αυτοσυγκράτηση
‣ Άρθρα / μελέτες για το φαινόμενο
του εθισμού στον τζόγο
‣ Hotline / ζωντανή γραμμή βοήθειας
‣ Chat line
‣ Οδηγίες για να παίζουν σωστά
‣ Προώθηση νέων δραστηριοτήτων
αντί του τζόγου
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Προστασία ατόμων με εθισμό στο τζόγο:

Ενημέρωση στις
οικογένειες των
ατόμων με εθισμό

Ψυχολογική
στήριξη

Συμβουλευτική
σε ομάδες

Μεγαλύτερος
έλεγχος

Συμβουλευτική για
απεξάρτηση

26

Ενημέρωση στα
σχολεία για τους
κινδύνους εθισμού
από νεαρή ηλικία

Αυστηρότερες
ποινές

Δράσεις

Προστασία Παικτών

Έλεγχος
‣ Εποπτεία πρακτορείων και εταιρειών
στοιχημάτων για επιβολή κυρώσεων
στους παρανομούντες
‣ Έλεγχος/περιορισμός στα ποσά που
δαπανώνται στη διαφημιστική καμπάνια
των εταιρειών στοιχημάτων
‣ Έλεγχος ταυτοτήτων για είσοδο σε
πρακτορεία και online παιχνίδια
‣ Έλεγχος στημένων παιχνιδιών
‣ Θεσμοθέτηση ορίων στο ποσό στοίχημα
‣ Αθλητικοί οργανισμοί όπως ΚΟΠ και ΚΟΑ
θα πρέπει να υπάγονται στην Εθνική
Αρχή Στοιχημάτων
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Δράσεις

Προστασία Παικτών

Ποινές
‣ Αυστηρότερες ποινές για πρακτορεία που
αφήνουν ανήλικους να στοιχηματίζουν
‣ Θέσπιση νομικού πλαισίου
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Δράσεις

Προστασία Παικτών

Εκπαίδευση για υπεύθυνο
στοιχηματισμό
‣ Ενημέρωση για τους κανονισμούς
‣ Θέσπιση ορίου στο ποσό στοιχήματος
(ανώτατο όριο ανά στοιχηματισμό)
‣ Θέσπιση ορίου ανά ημέρα / εβδομάδα /
μήνα
‣ Γραμμή απεξάρτησης - Live Chat
‣ Παροχή συμβουλών για αυτοσυγκράτηση
‣ Δυνατότητα επικοινωνίας με άτομα που
μπορούν να βοηθήσουν
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Δράσεις

Ενημερωτικές Καμπάνιες

Ενημέρωση στα
δελτία όπου σε κάθε
δελτίο να υπάρχει
υπενθύμιση για τον
υπεύθυνο
στοιχηματισμό

Ενημέρωση σε γονείς,
ώστε να είναι σε θέση
να αναγνωρίσουν και
να είναι σε θέση να
αντιμετωπίσουν τους
πιθανούς κινδύνους
στα παιδιά τους
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Εκστρατείες
ενημέρωσης στα
σχολεία και προώθηση
νέων υγιών
δραστηριοτήτων

Εκστρατείες
για καλλιέργεια
του ελέγχου και
του υπεύθυνου
στοιχηματισμού

Δράσεις

Διαφημίσεις

Ενημερωτικές
καμπάνιες για
προβολή της
Εθνικής Αρχής
Στοιχημάτων
Προβολή του
έργου που
παράγει
Δημιουργία
εκδηλώσεων
σχετικά με τον
αθλητισμό
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Σημεία προβολής
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‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Στα πρακτορεία

‣

Χορηγός σε αθλητικές οργανώσεις
(βραβεύσεις αθλητών)

‣

Συνεργασία με αθλητικούς οργανισμούς (ΚΟΠ – ΚΟΑ)

ΜΜΕ
Social Media
Banner σε σελίδες στοιχημάτων, πριν παίξεις
Σε ακαδημίες ποδοσφαίρου
Σχολεία /summer schools
Σλόγκαν στα τετράδια του σχολείου
Διαφήμιση στα λεωφορεία
Σε ποδοσφαιρικούς αγώνες
Χορηγός πρωταθλήματος / κυπέλλου
(παράδοση πρωταθλήματος/ κυπέλλου)

Ευχαριστώ!
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