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ΣτοΔικαστήριο Διεθνούς Διαιτησίας του Λονδίνου προσφεύγει η ΟΠΑΠ ΑΕ για την υπόθεση των
VLTs. Σύμφωνα με την εταιρεία, η προσφυγή πραγματοποιήθηκε προκειμένου η ΟΠΑΠ να
προασπίσει τα κατοχυρωμένα δικαιώματά και τα δικαιολογημένα συμφέροντά της αλλά και αυτά
των πρακτόρων της. Παράλληλα, η ΟΠΑΠ προαναγγέλλει και νέες πρωτοβουλίες για το τέλος

που επιβλήθηκε από την κυβέρνηση στα παιχνίδια της, το οποίο "συνιστά διακριτική
μεταχείριση σε βάρος της εταιρείας και σε όφελος άλλων παρόχων τυχερών παιγνίων στην
Ελλάδα". Προς την κατεύθυνση αυτή, αναφέρει πως "προτίθεται να προβεί σε περαιτέρω
νομικές ενέργειες, το συντομότερο καταλλήλως δυνατόν”.
Σεανακοίνωσή της η ΟΠΑΠ. ΑΕ, τονίζει πως "ως συνέπεια αιφνίδιων και αμφίβολης
αποτελεσματικότητας παρεμβάσεων, στο λειτουργικό και κανονιστικό πλαίσιο της ΟΠΑΠ ΑΕ, οι
οποίες παραβιάζουν τα αποκλειστικά δικαιώματα που έχουν παραχωρηθεί στην εταιρεία από την
Ελληνική Δημοκρατία και το νόμο, η ΟΠΑΠ ΑΕ υποχρεώθηκε να προβεί σε νομικές ενέργειες
προκειμένου να προασπίσει τα κατοχυρωμένα δικαιώματά της και τα δικαιολογημένα συμφέροντά
της.
Συγκεκριμένα, η ΟΠΑΠ ΑΕ, την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015, κοινοποίησε έγγραφη ειδοποίηση
στην Ελληνική Δημοκρατία σχετικά με παραβάσεις της από 2000 Σύμβασης Παραχώρησης
Αποκλειστικών Δικαιωμάτων Τυχερών Παιγνίων που σχετίζονται τόσο με την επιβολή τέλους στα
παίγνια της ΟΠΑΠ ΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4346/2015 όσο και με το αποκλειστικό
δικαίωμα της ΟΠΑΠ ΑΕ στο διαδικτυακό στοίχημα.
Στις19 Νοεμβρίου 2015, η Ελληνική Δημοκρατία αποφάσισε την επιβολή ειδικού τέλους ανά στήλη
σε κάθε παιγνίδι της ΟΠΑΠ ΑΕ, η οποία τίθεται σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2016. Μεταξύ
άλλων, το τέλος αυτό συνιστά διακριτική μεταχείριση σε βάρος της εταιρείας και σε όφελος άλλων
παρόχων τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων μη-αδειοδοτημένων και μηεποπτευόμενων στην Ελλάδα διαδικτυακών παρόχων, οι οποίοι λειτουργούν κατά παράβαση των
αποκλειστικών δικαιωμάτων της ΟΠΑΠ ΑΕ. Η εταιρεία προτίθεται να προβεί σε περαιτέρω νομικές
ενέργειες, το συντομότερο καταλλήλως δυνατόν.
Επιπρόσθετα, η εταιρεία κατέθεσε σήμερα στο Δικαστήριο Διεθνούς Διαιτησίας του Λονδίνου

αίτημα διαιτησίας, κατά τα οριζόμενα στην από 2011 Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του
Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ ΑΕ για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση 35.000
παιγνιομηχανημάτων (VLTs), για ζημίες που ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ.
Οιαποφάσεις της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για το κανονιστικό πλαίσιο των
VLTs είχαν ως αποτέλεσμα τη ριζική μεταβολή των συνθηκών υλοποίησης του έργου, γεγονός
που οδήγησε την ΟΠΑΠ ΑΕ στην αναστολή της δραστηριότητας των VLTs. Το ισχύον κανονιστικό
πλαίσιο περιέχει σειρά πρωτοφανών περιορισμών, που παραβλέπουν τις διεθνείς βέλτιστες
πρακτικές του υπεύθυνου παιχνιδιού και καθιστούν πλέον το έργο των VLTs οικονομικά μη
βιώσιμο.
Παράτις επανειλημμένες προσπάθειες της εταιρείας να συνεργαστεί με όλες τις αρμόδιες κρατικές
αρχές και υπηρεσίες, ώστε να διαμορφωθεί ένα εύλογο και ισορροπημένο κανονιστικό πλαίσιο για
τα VLTs, που θα διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και τα δημόσια έσοδα, ενώ ταυτόχρονα θα
επιτρέπει την οικονομική βιωσιμότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας των VLTs της ΟΠΑΠ
ΑΕ και των συνεργατών της, σύμφωνα με την από 2011 Σύμβαση Παραχώρησης, το κανονιστικό
πλαίσιο δεν έχει αλλάξει.
Σεκάθε περίπτωση, η ΟΠΑΠ ΑΕ διαβεβαιώνει τους επενδυτές, συνεργάτες και εργαζόμενούς της,
ότι παραμένει απολύτως προσηλωμένη στις επενδύσεις της και θα εξακολουθήσει να προβαίνει
στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαμόρφωση ενός ορθολογικού και ισορροπημένου νομικού
πλαισίου, που θα διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και τα δημόσια έσοδα και παράλληλα θα
αποκαθιστά τα δικαιώματα της ΟΠΑΠ ΑΕ και την οικονομική βιωσιμότητα της επιχειρηματικής
δραστηριότητάς της, όπως κατοχυρώνονται στις συμβάσεις αποκλειστικότητας της ΟΠΑΠ ΑΕ με
την Ελληνική Δημοκρατία".
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

