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    * Centric αιςιόδοξθ για απόκτθςθ άδειασ ιντερνετικοφ ςτοιχιματοσ-αντιπρόεδροσ  

   * Νειάδασ λζει πολλά τα ξζνα funds που ενδιαφζρονται να επενδφςουν ςτθν εταιρία   

  

   Σθσ Αγγελικισ Κουτάντου  

   ΑΘΗΝΑ, 12 Οκτ. (Reuters) - Η Centric <DESr.AT>, αντιπρόςωποσ τθσ βρετανικισ  Sportingbet <SBT.L> 

για τθν Ελλάδα, κα κατακζςει αίτθςθ για το διαδικτυακό ςτοίχθμα που  ςχεδιάηει να απελευκερϊςει θ 

κυβζρνθςθ το 2011 και είναι αιςιόδοξθ ότι κα αδειδοτθκεί, είπε  ο αντιπρόεδροσ τθσ εταιρίασ ςτο 

Reuters.  

   Ο ςτοιχθματιςμόσ ςτο διαδίκτυο είναι παράνομοσ ςτθν Ελλάδα, ωςτόςο, θ βιομθχανία,  που θ 

κυβζρνθςθ υπολογίηει ςτα 3 δισ ευρϊ, καλά κρατεί ςτθ χϊρα, με δεκάδεσ παράνομα  sites  να 

προςφζρουν ακλθτικό κυρίωσ ςτοίχθμα μζςω μονάδων αδειοδοτθμζνων ςε άλλεσ χϊρεσ  τθσ ΕΕ.  

  "Η Centric, ωσ εκπρόςωποσ των δικαιωμάτων χριςθσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ (τθσ  Sportingbet),  

οπωςδιποτε κα υποβάλει μια αίτθςθ και κα είναι μζροσ τθσ διαδικαςίασ αδειοδότθςθσ",  διλωςε ο 

αντιπρόεδροσ τθσ εταιρίασ Βαςίλθσ Νειάδασ ςε ςυνζντευξθ τθν Σρίτθ.  

   "Εάν δεν μπορεί να αδειοδοτθκεί μία ειςθγμζνθ ςτο ελλθνικό χρθματιςτιριο εταιρία με  Ζλλθνεσ 

μετόχουσ, θ οποία δθλϊνει ςτο ελλθνικό κράτοσ 760 εκατομμφρια τηίρο και τα  αντίςτοιχα κζρδθ, και 

υπόκειται ςε όλουσ τουσ ελζγχουσ για τουσ μετόχουσ τθσ, για το  διοικθτικό τθσ ςυμβοφλιο, για τα 

βιβλία τθσ, και για τα πάντα, ποιοσ κα αδειοδοτθκεί;"  

   τθν προςπάκειά τθσ να αντλιςει επιπλζον ζςοδα και να εκπλθρϊςει τουσ ςτόχουσ του  μνθμονίου 

με τθν ΕΕ και το ΔΝΣ, θ κυβζρνθςθ ςχεδιάηει να ρυκμίςει τθν αγορά ιντερνετικοφ  ςτοιχιματοσ εντόσ 

του 2011 και να άρει τθν απαγόρευςθ επί των τεχνικϊν  ψυχαγωγικϊν και τυχερϊν παιχνιδιϊν, για τθν 

οποία πλθρϊνει πρόςτιμο 11,5 εκατ. ευρϊ  ετθςίωσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.  

   Η Centric ειςιλκε ςτον online ακλθτικό ςτοιχθματιςμό για τθν ελλθνικι γλϊςςα το 2007.  Αυτι τθ 

ςτιγμι προςφζρει διαδικτυακό ςτοίχθμα ςε Ελλάδα, λοβενία, λοβακία και  Ρουμανία, κακϊσ και 

πόκερ και καηίνο.  

   Βάςει του μνθμονίου, το ελλθνικό Δθμόςιο αναμζνει ζςοδα 700 εκατ. ευρϊ από νζεσ άδειεσ  και  

δικαιϊματα τυχερϊν παιχνιδιϊν για το 2011 και άλλα 600 εκατ. για το 2012.  

   Ο Νειάδασ, πρϊθν διευκφνων ςφμβουλοσ ςτον ΟΠΑΠ <OPAr.AT>, είπε ότι ο ςτόχοσ για  φζτοσ είναι 

απολφτωσ εφικτόσ και ότι θ ρφκμιςθ τθσ αγοράσ κα τονϊςει τα ζςοδα από τουσ  φόρουσ, κα ενιςχφςει 

τθν ανάπτυξθ και κα δθμιουργιςει νζεσ κζςεισ εργαςίασ.  



   "Είναι χρυςι ευκαιρία για τθν Ελλάδα, μία από τισ μεγαλφτερεσ βιομθχανίεσ τθσ, να τθν  ρυκμίςει 

ςωςτά, προσ όφελοσ όλων", είπε, ενϊ δεςμεφκθκε ότι θ εταιρία κα μεταφζρει τισ  δραςτθριότθτζσ ςτθν 

Ελλάδα μόλισ αδειοδοτθκεί.  

   Η Γαλλία, θ Δανία και θ Ιταλία ζχουν ιδθ χορθγιςει πολλζσ άδειεσ για online ςτοίχθμα,  επιβάλλοντασ 

ςχετικά χαμθλά παράβολα και τζλθ. Ο Νειάδασ είπε ότι θ Ελλάδα κα πρζπει να  ακολουκιςει τα 

βιματά τουσ.  

   "Δεν είναι ποτζ δυνατόν να ςτοχεφουμε ςτο να ειςπράξουμε ζνα δυνατό παράβολο τϊρα,  ςαν 

κράτοσ, ςαν κυβζρνθςθ μιλάω, και να αγνοοφμε ότι, εάν ζρκουν λίγοι να εγγραφοφν ςτθ  χϊρα  μασ, κα 

χάςουμε φορολογία από τουσ υπολοίπουσ", είπε, εκτιμϊντασ ότι τα ζςοδα του  Δθμοςίου από  τθν 

φορολόγθςθ του διαδικτυακοφ ςτοιχιματοσ κα μποροφςαν να φτάνουν τα 1 δισ ευρϊ  ετθςίωσ.  

   Ο Νειάδασ είπε ότι πολλά επενδυτικά κεφάλαια του εξωτερικοφ ζχουν εκφράςει ενδιαφζρον  για να 

επενδφςουν ςτθν εταιρία και ότι θ Centric δεν κα αφιςει τθν ευκαιρία αυτι να πάει  χαμζνθ.  

     "Ζχουμε ζνα πολφ αιςιόδοξο πρόγραμμα για το 2011, ςτο οποίο κα κεντρίςουμε το  ενδιαφζρον 

όλων των ςοβαρϊν funds του εξωτερικοφ ςε Ευρϊπθ και Αμερικι, για να  επενδφςουνε ςε μία 

πρωτοπόρα ιδιωτικι εταιρία, θ οποία αναπτφςςεται ςε όλα τα  Βαλκάνια", είπε. Πρόςκεςε ότι θ Centric 

κα μποροφςε να βγει ςτισ αγορζσ για άντλθςθ  κεφαλαίων, μόλισ αδειοδοτθκεί.  

   το πρϊτο εξάμθνο φζτοσ, τα κακαρά κζρδθ τθσ εταιρίασ υποχϊρθςαν 13,6% ςε ετιςια  βάςθ ςτα 3 

εκατ. ευρϊ, κακϊσ τα μζτρα λιτότθτασ και θ φφεςθ ζπλθξαν το διακζςιμο  ειςόδθμα των παικτϊν.  

  Ο Νειάδασ είπε ότι θ εξαγορά νωρίτερα φζτοσ ποςοςτοφ 20% ςτθν εταιρία διανομισ  λογιςμικοφ 

παιχνιδιϊν CD Media και 49% ςτθν Usmar Management, που ζχει τα δικαιϊματα  τθσ ςουθδικισ Unibet 

<UNIBsdb.ST> ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, κα αντιςτακμίςουν μερικϊσ τθν  πτϊςθ αυτι για το υπόλοιπο 

του ζτουσ.   

 

 


