
  
 

Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2010 

 

Καηάζεζε ηωλ ζέζεωλ ηεο CENTRIC A.E. θαη ηεο SPORTINGBET PLC 

ζην πιαίζην ηεο δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο γηα ηε ξύζκηζε ηεο αγνξάο 

παηγλίωλ 

 

 

Η CENTRIC A.E. θαζψο θαη ε Sportingbet Plc, κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο 
εηαηξίεο δηαδηθηπαθνχ ζηνηρεκαηηζκνχ θαη παηγλίσλ παγθνζκίσο κε ηελ 

νπνία ζπλεξγάδεηαη ε Centric, θαηέζεζαλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο ελφςεη ηεο 
νινθιήξσζεο ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο γηα ην λνκνζρέδην ξχζκηζεο ηεο 
αγνξάο παηγλίσλ παίξλνληαο ζαθή ζέζε ππέξ ηεο αλνηρηήο αγνξάο, κε ηελ 

πξνυπφζεζε ηεο ζέζπηζεο απζηεξνχ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα νξίδεη 
ηνπο θαλφλεο, ηε δενληνινγία θαη ην ζχζηεκα ειέγρσλ θαη πνηλψλ ηεο ελ 

ιφγσ αγνξάο.  
 
Μεηαθέξνληαο ηελ εκπεηξία ηεο απφ ηνλ επξσπατθφ ρψξν θαη απφ ηε 

ζπλεξγαζία ηεο κε εγεηηθνχο ζε παγθφζκην επίπεδν παξφρνπο 
δηαδηθηπαθψλ παηρληδηψλ, ε CENTRIC θαηαζέηεη καδί κε ηε Sportignbet 

κία ζεηξά απφ πξνηάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ηφζν ζηελ αζθάιεηα ησλ 
παηθηψλ φζν θαη ζηελ επηινγή αμηφπηζησλ παξφρσλ θαη ζηελ εχξπζκε 
ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο. Η Centric, ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε δηεζλή 

αγνξά δηαδηθηπαθήο ςπραγσγίαο απφ ην 2007, ηνλίδεη φηη ε νξηνζέηεζε ηνπ 
πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο αληίζηνηρεο ειιεληθήο αγνξάο κπνξεί λα 

επσθειεζεί απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνδεδεηγκέλα απνηειεζκαηηθψλ 
δηεζλψλ πξαθηηθψλ. 

 
Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζέζεηο ηεο CENTRIC A.Δ. θαη ηεο Sportingbet Plc 
γηα ηε ξχζκηζε ηεο αγνξάο παηγλίσλ ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ: 

 
 Παίγληα πνπ πεξηιακβάλνληαη: Τπαγωγή όιωλ αλεμαηξέηωο ηωλ 

ηπρεξώλ παηρληδηώλ (επίγεησλ ή δηαδηθηπαθψλ), παηγλίσλ, 
δηνξγαλσηψλ, παξφρσλ θαζψο θαη πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ππό ηελ 
επνπηεία ηεο Επηηξνπήο Επνπηείαο Παηγλίωλ (Δ.Δ.Π.) ψζηε λα 

ππάξρεη θνηλφ λνκηθφ πιαίζην θαη θαλνληζκφο. Ρχζκηζε ηεο ζεκαληηθήο 
αγνξάο ηνπ δηαδηθηπαθνύ θαδίλν, πνπ εθηηκάηαη ζηα € 3,5 δηζ. 

πεξίπνπ (πνληαξίζκαηα). 
 Πξνζηαζία ησλ παηθηψλ: Καζνιηθή απαγόξεπζε ζπκκεηνρήο 

αλειίθωλ, απαγφξεπζε φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ πξνζέιθπζεο 

λέσλ πειαηψλ (πίζησζε, έθπησζε θιπ), πιήξεο ηαπηνπνίεζε ηνπ 
πειάηε – ζηνπο δηαδηθηπαθνχο παξφρνπο κε ειεθηξνληθφ ηξφπν, ζηνπο 

δε επίγεηνπο ζηα πξφηππα ησλ επίγεησλ θαδίλν κε δπλαηόηεηεο 
απηναπνθιεηζκνύ είηε απφ ηνλ πάξνρν είηε απφ ηελ Δ.Δ.Π. θαζψο θαη 
απαγφξεπζε κεγάισλ ζπλαιιαγψλ ζην ζηνίρεκα  κε κεηξεηά ζχκθσλα 

κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. πλεξγαζία κεηαμχ φισλ ησλ παξφρσλ, 
ηεο Δ.Δ.Π. θαη ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ζε πεξίπησζε χπνπησλ ή 

παξάλνκσλ ξνψλ θεθαιαίσλ. 



  
 Γηαθήκηζε θαη πξνψζεζε ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ: Θέζπηζε ζαθώλ 

θαη θνηλώλ θαλόλωλ πξνβνιήο γηα όια ηα παίγληα αλεμαηξέηωο, 
κε γλψκνλα: ηελ πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ, ηηο θνηλσληθέο δηαζηάζεηο 

ησλ παηγλίσλ, ηελ επηβνιή απζηεξψλ πεξηνξηζκψλ γχξσ απφ ην 
πεξηερφκελν, ηα κέζα θαη ηηο ψξεο δηαθήκηζεο. Πξνηείλεηαη πηνζέηεζε 

θώδηθα δενληνινγίαο ζην πλεχκα ηεο Βξεηαληθήο Δπηηξνπήο 
Γηαθεκηζηηθήο Πξαθηηθήο (Committee of Advertising Practice) πνπ είλαη 

απφ ηηο πην ζαθείο, αλαιπηηθέο, ζπληεξεηηθέο, απαηηεηηθέο θαη 
πξνζηαηεπηηθέο πξνζεγγίζεηο.  

 Γηαθάλεηα Παξφρσλ: Εμαζθάιηζε ηεο πιήξνπο δηαθάλεηαο ηωλ 

κεηόρωλ ηεο εηαηξείαο-παξφρνπ κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ θαζψο θαη 
ησλ θχξησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο. Εμαζθάιηζε θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο θαη ηζηνξηθό θεξδνθνξίαο θαηά Γ.Λ.Π. (ηνπιάρηζηνλ 
ηξηεηία) γηα ηνλ πάξνρν. Δπίζεο νη θπξψζεηο ζα πξέπεη γηα ιφγνπο 
ηζνηηκίαο λα αθνξνχλ ζε φινπο ηνπο παξφρνπο αθφκε θαη απηνχο πνπ 

δελ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ λνκνζρέδην.   
 Αδεηνδφηεζε δηαδηθηπαθψλ παξφρσλ: Όζνλ αθνξά ζηελ αδεηνδφηεζε 

ησλ δηαδηθηπαθψλ παξφρσλ, ε βέιηηζηε  πξνζέγγηζε είλαη απηή πνπ 
πεξηγξάθεηαη ζηελ πεξίπηωζε «Α» ηνπ ‘Άξζξνπ 11, λα επηηξαπεί 
δειαδή απεξηφξηζηνο αξηζκφο αδεηψλ, νη νπνίεο φκσο λα ρνξεγεζνχλ κε 

πνιχ απζηεξά θξηηήξηα ζε φια ηα επίπεδα. Με ηνλ ηξφπν απηφ 
εμαζθαιίδεηαη ε εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, 

εμαζθαιίδνληαο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ελώ ηαπηόρξνλα 
εληζρύνληαη ηα έζνδα ηνπ Κξάηνπο.  

 Απνθιεηζκφο παξφρσλ: Δπηπιένλ ν κεραληζκόο απνθιεηζκνύ κε-

αδεηνδνηεκέλωλ παξόρωλ είλαη έλα από ηα θεληξηθά ζεκεία πνπ 
ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ.  

 Φνξνιφγεζε/εηζθνξά: Πξνηείλεηαη ε εθάπαμ εηζθνξά λα είλαη 
αλάινγε ηωλ ηζρπόληωλ  ζε άιιεο επξσπατθέο αγνξέο, ιακβάλνληαο 
ππφςηλ θαη πιεζπζκηαθά θξηηήξηα. Η πεξηνδηθή εηζθνξά λα 

ππνινγίδεηαη ωο  πνζνζηό επί ηωλ κεηθηώλ θεξδώλ (ζπλνιηθφο 
ζηνηρεκαηηζκφο κείνλ θέξδε παηθηψλ ή «payout») θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε λα κελ είλαη ρακειφηεξν ηνπ €1 εθαη., ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε αμηνπηζηία ησλ παξφρσλ. Σαπηφρξνλα ζέζπηζε κέγηζηνπ 
νξίνπ payout ίζν κε 80% επί ηνπ ζπλνιηθνχ ζηνηρεκαηηζκνχ, ην νπνίν 

θαη ζα δηαζθαιίζεη ηελ χπαξμε θνξνινγεηέαο χιεο γηα ην δεκφζην. 
Δπηπιένλ ε θνξνινγία ηνπ ζηνηρήκαηνο λα είλαη ε ίδηα γηα όια ηα 

είδε ζηνηρεκαηηζκνύ (επίγεηα θαη δηαδηθηπαθά) θαζψο θαη γηα φια ηα 
κέζα δηάζεζήο ηνπο (πξαθηνξεία ή δηαδηθηπαθά) γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ 
ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ. 

 Αληαιιαθηήξηα ηνηρεκάησλ: Πξνηείλνπκε ηελ κε αδεηνδόηεζε ηωλ 
αληαιιαθηεξίωλ ζηνηρεκάηωλ θαζψο ηα αληαιιαθηήξηα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε σο δίαπινο αληαζθάιηζεο ζηνηρεκάησλ κε-
αδεηνδνηεκέλσλ παξφρσλ είηε σο δίαπινο δηαθίλεζεο παξάλνκνπ 

ρξήκαηνο. 
 
Η CENTRIC θαζψο θαη ε Sporingbet θαηαζέηνπλ αλνηρηά θαη κε 

ππεπζπλφηεηα ηελ εκπεηξία ηνπο ζην δεκφζην δηάινγν γηα ηελ αμηνπνίεζε 
κίαο ζεκαληηθήο επθαηξίαο: λα δηεπζεηεζνχλ ηα κειαλά ζεκεία κίαο αγνξάο 

ε νπνία ιεηηνπξγεί ζήκεξα ζηελ Διιάδα κε απαξραησκέλε λνκνζεζία πνπ 



  
αδξαλνπνηεί ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, αθήλεη 
πεξηζψξηα παξάλνκεο ή αλήζηθεο δξαζηεξηφηεηαο, θαη ζηεξεί απφ ηελ 
ειιεληθή νηθνλνκία ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηήζεη ηα νθέιε απφ ηελ νξζά 

ξπζκηζκέλε θαη αληαγσληζηηθή ιεηηνπξγία κίαο ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλεο θαη 
επηθεξδνχο αγνξάο.  

 
 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗ CENTRIC 

 

H Centric ΠΟΛΤΜΔΑ ΑΔ είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. Η Δηαηξία ζπκκεηέρεη ζε εηαηξίεο 

νη νπνίεο πξνζαξκφδνπλ ζε ηνπηθέο αγνξέο, δηαρεηξίδνληαη θαη πξνσζνχλ ππεξεζίεο δηαδηθηπαθήο 

ςπραγσγίαο. Οη ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηεο Centric AΔ ζπλεξγάδνληαη κε κεγάινπο παξφρνπο δηαδηθηπαθήο 

ςπραγσγίαο, νη νπνίνη είλαη εηζεγκέλνη ζε Δπξσπατθά Υξεκαηηζηήξηα θαη θαηέρνπλ άδεηα εμ απνζηάζεσο 

παξνρήο ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ, γηα ηελ απφ θνηλνχ ιεηηνπξγία θαη πξνψζεζε ηζηνζειίδσλ ηπρεξψλ 

παηρληδηψλ ζε δηάθνξεο γιψζζεο ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο θαη Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. 

Η πην ζεκαληηθή εμ απηψλ, είλαη ε ζπλεξγαζία κε ηε Sportingbet Plc. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗ SPORTINGBET 

 

Η Sportingbet Plc απνηειεί κία εθ ησλ πξσηνπφξσλ εηαηξηψλ φζνλ αθνξά ηε βηνκεραλία ηνπ 

δηαδηθηπαθνχ ζηνηρήκαηνο θαη ηεο δηαδηθηπαθήο ςπραγσγίαο θαη ζήκεξα είλαη κία εθ ησλ εγεηηθψλ 

εηαηξηψλ ηεο αγνξάο ζε παγθφζκην επίπεδν. Η εηαηξία ζπζηήζεθε ην 1998 θαη είλαη εγθαηεζηεκέλε ζην 

Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Λνλδίλν. Η εηαηξία είλαη εηζεγκέλε ζηελ θχξηα αγνξά ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ ηνπ Λνλδίλνπ θαη ε θεθαιαηνπνίεζή ηεο άγγημε ηα £301 εθαηνκκχξηα (βάζεη ησλ ηηκψλ 

θιεηζίκαηνο ηεο 9/9/2010). Οη δηάθνξεο ηζηνζειίδεο ηεο θαιχπηνπλ πάλσ απφ 30 ρψξεο εμππεξεηψληαο 

πειάηεο ζε 26 γιψζζεο. Η Sportingbet πξνζαξκφδεη ηηο ηζηνζειίδεο ηεο ζηηο ηνπηθέο αγνξέο 

πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηνπηξίδνληαη ζε απηέο νη δηαθνξεηηθέο γιψζζεο, λνκίζκαηα θαη ηα πξνηηκνχκελα 

αζιήκαηα ησλ αγνξψλ-ζηφρσλ ηεο. Ο ζθνπφο ηεο εηαηξίαο είλαη ε παξνρή ελφο «πξνζηαηεπκέλνπ 

πεξηβάιινληνο ςπραγσγίαο», ζην νπνίν ηα πξνγξάκκαηα εμππεξέηεζεο πειαηψλ παξέρνπλ ζηνπο 

ππεχζπλνπο ελήιηθεο ηε ζηγνπξηά φηη γλσξίδνπλ φηη ηα ρξήκαηά ηνπο είλαη αζθαιή, ελψ παξέρνπλ ζηελ 

εηαηξία ηε ζηγνπξηά φηη ιακβάλνληαη φια ηα εχινγα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επάισησλ πξνζψπσλ. 


