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Νέα κόλπα με τη χρήση της τεχνολογίας εφαρμό-
ζουν τον τελευταίο καιρό οι παράνομοι για να προ-
σφέρουν υπηρεσίες on line καζίνο, μετά την απαγό-
ρευσή τους με νέα νομοθεσία. Από τους ελέγχους 
της Αστυνομίας προκύπτουν δύο νέα στοιχεία που 
επιστράτευσαν οι παράνομοι: Στήνουν τα υποστα-
τικά τους σε υπόγεια, ώστε να μη φαίνονται, και 
παράλληλα χρησιμοποιούν εξελιγμένα συστήματα, 
ώστε στην περίπτωση που οι αστυνομικοί κάνουν 
έφοδο, να μην εντοπίζεται η παρανομία.
 Σύμφωνα με πληροφορίες ορισμένοι ιδιοκτήτες υπο-
στατικών τζόγου χρησιμοποιούν κωδικοποιημένο λο-
γισμικό ή κόβουν το ρεύμα μόλις εμφανιστούν αστυ-
νομικοί, ώστε να μην εντοπίζουν τις παρανομίες τους. 
Επίσης, όπως εξηγήθηκε, τοποθετούν μικρή μνήμη 
στους υπολογιστές, με αποτέλεσμα να μη διατηρούν 
μεγάλα αρχεία που προδίδουν τη χρήση τους.
 Πρόσφατα σε επιχείρηση σε υποστατικό στη Λευκω-
σία, τα μέλη του Γραφείου Καταπολέμησης Ηλεκτρο-
νικού Εγκλήματος κατάφεραν να εντοπίσουν σέρβερ 

και να σπάσουν τους κωδικούς, ώστε να διαπιστώσουν 
πώς πιστώνονταν οι μηχανές καζίνο. Με τον τρόπο 
αυτό θα μπορέσουν να σχηματίσουν υπόθεση εναντίον 
του υπευθύνου του υποστατικού για διεξαγωγή παρά-
νομων τυχερών παιχνιδιών.
 Από τις απανωτές επιχειρήσεις της Αστυνομίας δια-
πιστώνεται ότι η νομοθεσία που ψήφισε πρόσφατα η 
Βουλή, με την οποία απαγορεύτηκαν τα on line καζίνο, 
είναι καλή και βοηθητική στο έργο των αστυνομικών 
και έχει περιοριστεί η δραστηριότητα όσων ασχολού-
νται με το παράνομο στοίχημα.
 Σημειώνεται ότι ούτε και τώρα κατάφερε η Αστυνομία 
να ξεπεράσει τα προβλήματα διαρροών, αφού σε πρό-
σφατη επιχείρηση, ενώ σκοπείτο ο εντοπισμός αυτού 
που κρυβόταν πίσω από το υποστατικό, τελικά όπως 
διαπιστώθηκε, το γνώριζε εκ των προτέρων και πήρε 
τα μέτρα του. 
Οι έλεγχοι πάντως της Αστυνομίας θα συνεχι-
στούν, με οδηγίες και του υπουργού Δικαιοσύ-
νης, Ιωνά Νικολάου.Ο

Νέα κόλπα για τα on line καζίνο

Σημαντική εξοικονόμηση του συνολικού κόστους μι-
σθοδοσίας, η οποία υπολογίζεται γύρω στο 14% κα-
τάφερε να πετύχει η Ελληνική Τράπεζα με την υλοποί-
ηση Ειδικού Σχεδίου Πρόωρης Αφυπηρέτησης, με το 
οποίο επιτεύχθηκε μείωση στον αριθμό του προσωπι-
κού της τάξης του 11%.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μέσα στα πλαίσια 
των προσπαθειών του Ομίλου για περαιτέρω μείωση 
του λειτουργικού κόστους, η Ελληνική Τράπεζα προ-
χώρησε στις 19/7/2013 με την εισαγωγή Ειδικού 
Σχεδίου Πρόωρης Αφυπηρέτησης Προσωπικού, το 
οποίο ολοκληρώθηκε στις 2/8/2013.

Το Ειδικό Σχέδιο, που απευθυνόταν σε όλο το μόνιμο 
προσωπικό του Ομίλου στην Κύπρο, είχε τη μορφή 
εθελούσιας εξόδου, όπως αναφέρεται.
Με την ολοκλήρωση του Σχεδίου, προστίθεται, επι-
τεύχθηκε μείωση στον αριθμό του προσωπικού της 
τάξης του 11% επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα σημαντική 
εξοικονόμηση του συνολικού κόστους μισθοδοσίας, η 
οποία υπολογίζεται γύρω στο 14%.
Ταυτόχρονα, συνεχίζει η ανακοίνωση, λαμβάνονται 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της απρό-
σκοπτης ροής και της ομαλής διεξαγωγής των εργασι-
ών του Ομίλου.

Μείωση προσωπικού και κόστους 
μισθοδοσίας στην Ελληνική Τράπεζα


