
 

 

 

 

 

Η INTRALOT Υπογράφει Επέκταση Συμβολαίου στη Νέα Ζηλανδία μέχρι το 2025 

Η εταιρία θα συνεχίσει να παρέχει στο Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας την ολοκληρωμένη 

λύση Ηλεκτρονικής Εποπτείας για τα σημεία πώλησης (Class 4). 

 

11 Σεπτεμβρίου, 2020 

 

Η INTRALOT ανακοινώνει ότι η θυγατρική της στη Νέα Ζηλανδία, INTRALOT NZ Ltd., υπέγραψε με το Υπουργείο 

Εσωτερικών (Department of Internal Affairs) επέκταση συμβολαίου διάρκειας τριών (3) ετών από το 2022 έως το 

2025 με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) επιπλέον έτος για την παροχή του συστήματος Ηλεκτρονικής 

Εποπτείας (Electronic Monitoring System – EMS). Στο πλαίσιο του συμβολαίου, η εταιρία θα συνεχίσει να παρέχει 

ολοκληρωμένες υπηρεσίες reporting, accounting, auditing και ασφαλή διαχείριση των σημείων πώλησης (Class 4). 

 

Η INTRALOT εισήγαγε το σύστημα EMS τον Μάρτιο του 2007 με στόχο να παρέχει εποπτεία και επίβλεψη της 

λειτουργίας των τερματικών τυχερών παιχνιδιών στα σημεία πώλησης, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα των 

παιχνιδιών και παρέχοντας επακριβή οικονομική ενημέρωση επί των σχετικών συναλλαγών. 

 

Ο κ. Χρήστος Δημητριάδης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT δήλωσε: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε 

το Υπουργείο Εσωτερικών για τη συνεχή εμπιστοσύνη που μας δείχνει την τελευταία δεκαετία. Η επέκταση της 

συνεργασίας μας αποδεικνύει την επιτυχημένη παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας από την εταιρία μας για τη 

λειτουργία του συστήματος EMS. Η παγκόσμιας κλάσης λύση μας, σχεδιασμένη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 

της Ένωσης Τυχερών Παιχνιδιών, ανταποκρίνεται στα πιο απαιτητικά ρυθμιστικά περιβάλλοντα και δεσμευόμαστε 

να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε το Υπουργείο Εσωτερικών, δημιουργώντας ένα υπεύθυνο περιβάλλον 

διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για την τοπική κοινωνία των παικτών». 

 
INTRALOT 

Η INTRALOT, εισηγμένη εταιρία που ιδρύθηκε το 1992, έχει αναδειχθεί σε ηγέτιδα δύναμη του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών, ως προμηθευτής 

λύσεων και διοργανωτής τυχερών παιχνιδιών σε 42 κράτη και πολιτείες του κόσμου με ρυθμισμένη αγορά, Με περίπου 3,800 εργαζομένους το 2019, 

η INTRALOT επαναπροσδιορίζει την καινοτομία και την ποιότητα παροχής υπηρεσιών στις Λοταρίες και τους διοργανωτές τυχερών παιχνιδιών και 

στηρίζει τον σκοπό τους για τη συγκέντρωση κεφαλαίων για κοινωφελείς σκοπούς, Η εταιρία είναι τοποθετημένη στρατηγικά ώστε να παρέχει άριστη 

τεχνολογία σε όλον τον κόσμο, έχοντας αναπτύξει ένα οικοσύστημα προηγμένων λύσεων για όλους τους τομείς τυχερών παιχνιδιών, που επιταχύνουν 

τον ψηφιακό μετασχηματισμό των διοργανωτών και προσφέρουν απαράμιλλη εμπειρία του παίκτη, Η INTRALOT έχει πιστοποιηθεί από την 

Παγκόσμια Ένωση Λοταριών (WLA) για τις αρχές που έχει υιοθετήσει για το Υπεύθυνο Παιχνίδι με το «Responsible Gaming Framework» και για τα 

υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας των ψηφιακών υπηρεσιών της με το «WLA Security Control Standard». 

Για περισσότερες πληροφορίες: κα Χρύσα Αμανατίδου, Group Corporate Affairs Director 
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