
 

Τρίτη 13 Μαρτίου 2012 

Δελτίο Τύπου  

     

Με αφορμι δθμοςιεφματα και ανακοινϊςεισ  που αμφιςβθτοφν τθ νομιμότθτα τθσ 

δραςτθριοποίθςθσ ςτθν Ελλάδα των ςυνεργατϊν των εταιριϊν του Ομίλου τθσ CENTRIC ΑΕ,  

διευκρινίηουμε τα ακόλουκα: 

Η εταιρία Sporting Odds Ltd που προςφζρει υπθρεςίεσ τυχερϊν παιγνίων ςτθν ιςτοςελίδα 

www.sportingbet.gr, με νόμιμθ ζδρα και άδεια ςτοιχθματιςμοφ ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο από 

το 2002, ζχει υπαχκεί εκελοντικά ςτο φορολογικό κακεςτϊσ τθσ μεταβατικισ περιόδου τθσ 

παρ. 12 του άρκρου 50 του ν. 4002/2011 και τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ με αρικμό 

1248/2011 και ζλαβε αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου. Ωσ εκ τοφτου παρζχει νομίμωσ ςτθν 

Ελλάδα από τθν 1θ Ιανουαρίου 2012 υπθρεςίεσ τυχερϊν παιγνίων ςτο διαδίκτυο (Κωδικόσ 

Δραςτθριότθτασ 92001000). Η κυγατρικι εταιρία του Ομίλου μασ Zatrix Ltd είναι 

ςυνεργάτθσ τθσ Sporting Odds Ltd προςφζροντασ υπθρεςίεσ μάρκετινγκ.  

Παρ’ όλο που θ Sporting Odds ζχει ςυμπεριλθφκεί ςτο ςχετικό κατάλογο που ζχει ςυντάξει 

το Υπουργείο Οικονομικϊν, ενϊ ταυτόχρονα υπάρχει ςχετικι αναφορά ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 

Sporting Odds, www.sportingbet.gr,  εντφπωςθ προκαλοφν οι πρόςφατεσ ανακοινϊςεισ τθσ 

ΟΠΑΠ ΑΕ με τισ οποίεσ επιχειρεί να πλιξει τθν ανωτζρω αναφερόμενθ εταιρία –ςυνεργάτθ 

του Ομίλου μασ, φωτογραφίηοντάσ τθν ωσ παρανόμωσ δραςτθριοποιοφμενθ ςτο χϊρο του 

διαδικτυακοφ ςτοιχιματοσ. Παράλλθλα δε ηιτθςε τθ διενζργεια ςωρείασ ελζγχων τθσ εν 

λόγω εταιρίασ, επικαλοφμενθ και προςβολι των νομίμων δικαιωμάτων τθσ ΟΠΑΠ ΑΕ, 

παρόλο που θ ίδια δεν δραςτθριοποιείται ςτο χϊρο του διαδικτυακοφ ςτοιχιματοσ. 

Εξάλλου, ζχει ιδθ κρικεί προςφάτωσ από τα Δικαςτιρια τθσ Ακινασ ότι ουδζποτε είχε θ 

ΟΠΑΠ ΑΕ το αποκλειςτικό δικαίωμα διεξαγωγισ διαδικτυακϊν παιγνίων και επομζνωσ θ 

ΟΠΑΠ ΑΕ δε νομιμοποιείται να αιτείται τθ λιψθ οιωνδιποτε μζτρων κατά των εταιριϊν 

τυχερϊν παιγνίων για παράβαςθ τθσ εφαρμοςτζασ νομοκεςίασ. 

Ο Όμιλοσ εταιριϊν τθσ CENTRIC ΑΕ και οι εταιρίεσ που ςυνεργάηεται, υποςτθρίηουν πάγια 

ζνα δίκαιο και εφαρμόςιμο κακεςτϊσ ρφκμιςθσ και φορολογίασ ςτθν Ελλάδα. 

Επιφυλάςςονται δε παντόσ νομίμου δικαιϊματόσ τουσ προσ άςκθςθ κάκε ζνδικου μζςου 

για τθ διαφφλαξθ των εννόμων ςυμφερόντων τουσ κατά των φορζων που κακθμερινά τισ 

διαβάλλουν, πλιττοντασ και παρεμποδίηοντασ τθν επιχειρθματικι τουσ δραςτθριότθτα.  

Η Sporting Odds Ltd είναι 100% κυγατρικι του Ομίλου Sportingbet. Η Sportingbet ιδρφκθκε 

το 1998, είναι ειςθγμζνθ ςτο Χρθματιςτιριο του Λονδίνου από το 2001 και ςυγκαταλζγεται 

ανάμεςα ςτισ κορυφαίεσ εταιρίεσ του κόςμου ςτο χϊρο του ςτοιχιματοσ και των τυχερϊν 

παιγνίων μζςω διαδικτφου. Θυγατρικζσ εταιρίεσ του Ομίλου Sportingbet είναι 

αδειοδοτθμζνεσ, μεταξφ άλλων, ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο, τθν Αυςτραλία, τθ Νότιο Αφρικι, τθ 

Δανία και τθν Ιταλία, ενϊ αναμζνεται να ολοκλθρωκεί και θ αδειοδότθςι τθσ ςτθν Ιςπανία 

τισ ερχόμενεσ εβδομάδεσ, όπου καταβάλλει φόρο από το Μάιο του 2011. 

http://www.sportingbet.gr/

