
 1 

ΔΝΩΠΗΟΝ ΚΑΘΔ ΑΡΜΟΓΗΟΤ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΖ 

ΔΞΩΓΗΚΖ ΓΖΛΩΖ – ΠΡΟΚΛΖΖ - ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΗΑ 

ΚΑΗ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ 

Σνπ ηδησηηθνύ δηεζλνύο ζπιινγηθνύ επελδπηηθνύ ζρήκαηνο κε ηελ επσλπκία 

«EMMA DELTA Ltd», πνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηελ Κύπξν, νδόο Δζπεξίδσλ 

αξ.12, 1087 Λεπθσζία, λνκίκσο εθπξνζσπνύκελνπ. 

 

ΠΡΟ 

Α) Σν Σακείν Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ, πνπ έρεη 

ηελ έδξα ηνπ ζηελ Αζήλα, Κνινθνηξώλε αξ.1 & ηαδίνπ, όπσο λόκηκα 

εθπξνζσπείηαη, 

Β) Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ Αμηνπνίεζεο 

Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ, ήηνη: 

1) Σνλ θ. ηέιην ηαπξίδε, Πξόεδξν Γ.., 

2) Σνλ θ. Ησάλλε Δκίξε, Γηεπζύλνληα ύκβνπιν, 

3) Σνλ θ. Αλδξέα Σαπξαληδή, Δληεηαικέλν ύκβνπιν (εθηειεζηηθό 
κέινο), 

4) Σνλ θ. Γηώξγν Κνπηζνπδάθε, Μέινο, 

5) Σνλ θ. Άξε Καιηπνιίηε, Μέινο, 

θαηνηθνεδξεύνληεο όινη ζηελ Αζήλα, επί ησλ νδώλ Κνινθνηξώλε αξ.1 

& ηαδίνπ. 

 

ΚΟΗΝΟΠΟΗΟΤΜΔΝΖ ΠΡΟ 

1) Σνλ θ. Herve Le Roy, Παξαηεξεηή Γ.. ΣΑΗΠΔΓ, θαηνηθνεδξεύνληα ζηελ 

Αζήλα, επί ησλ νδώλ Κνινθνηξώλε αξ.1 & ηαδίνπ, 

2) Σνλ θ. Εήλσλα Κνληνιαίκε, Παξαηεξεηή Γ.. ΣΑΗΠΔΓ, θαηνηθνεδξεύνληα 

ζηελ Αζήλα, επί ησλ νδώλ Κνινθνηξώλε 1 & ηαδίνπ, 
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3) Σελ αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Οξγαληζκόο Πξνγλσζηηθώλ 

Αγώλσλ Πνδνζθαίξνπ Αλώλπκε Δηαηξεία» θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΟΠΑΠ 

Α.Δ.» πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ Αζήλα, ιεσθόξνο Κεθηζνύ αξ.62, λνκίκσο 

εθπξνζσπνύκελεο, 

4) Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ., ήηνη: 

α) Σνλ θ. Κσλζηαληίλν Λνπξόπνπιν,  

β) Σνλ θ. Θενθάλε Μνπζηαθάην, 

γ) Σνλ θ. ηέθαλν Παληδόπνπιν, 

δ) Σνλ θ. Παλαγηώηε Κνιηνπάλν, 

ε) Σνλ θ. Κσλζηαληίλν Φνπιίδε, 

δ) Σνλ θ. Γεκήηξην Αγξαθηώηε, 

ε) Σνλ θ. Δπακεηλώλδα Λεθέα, 

ζ) Σελ θ. Γέζπνηλα Λαζθαξίδνπ, 

η) Σνλ θ. Γεώξγην πκεσλίδε, 

θ) Σνλ θ. Γξεγόξην Φειώλε, 

ι) Σελ θ. Δπζπκία Υαιάηζε, 

θαηνηθνεδξεύνληεο όινη ζηελ Αζήλα, ιεσθόξνο Κεθηζνύ αξ.62. 

5) Σνλ Αμηόηηκν θ. Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ,  

----------------------------- 

 ε ζπλέρεηα ησλ αληαιιαγεηζώλ εμσδίθσλ δειώζεσλ – απαληήζεσλ 

θαη ζπγθεθξηκέλα: (α.) Σεο από 29 Μαΐνπ 2013 εμσδίθνπ πξνζθιήζεσο – 

δηακαξηπξίαο ηεο ΔΜΜΑ DELTA πξνο ηελ ΟΠΑΠ Α.Δ. θαη ηα κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνύ ηνπ ζπκβνπιίνπ, (β.) Σεο από 05 Ηνπλίνπ 2013 εμσδίθνπ 

απαληήζεσο ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. πξνο ηελ ΔΜΜΑ DELTA, (γ.) Σεο από 07 

Ηνπλίνπ 2013 εμσδίθνπ απαληήζεσο – πξνζθιήζεσο – δηακαξηπξίαο ηεο 

EMMA DELTA πξνο ηελ ΟΠΑΠ Α.Δ. θαη ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ηνπ 

ζπκβνπιίνπ, (δ.) Σεο από 10 Ηνπλίνπ 2013 εμσδίθνπ δειώζεσο – 

δηακαξηπξίαο ηνπ ΣΑΗΠΔΓ πξνο ηελ EMMA DELTA θαη (ε.) Σεο από 12 

Ηνπλίνπ 2013 εμσδίθνπ απαληήζεσο – πξνζθιήζεσο – δηακαξηπξίαο ηεο 
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EMMA DELTA θαη ηνπ ΣΑΗΠΔΓ θαζώο θαη ησλ απνθαιπθζέλησλ γεγνλόησλ,  

ηα νπνία επηγξακκαηηθώο ζα αλαθέξνπκε παξαθάησ, επηζπκνύκε λα ζαο 

επηζεκάλνπκε γηα κία αθόκε θνξά όηη ε ζπκπεξηθνξά θαη νη ελέξγεηεο ηηο 

νπνίεο επηδηώθεηε λα επηβάιεηε ζηελ ΟΠΑΠ Α.Δ. δελ είλαη κόλν δεκηνγόλεο 

γηα ηα ζπκθέξνληα απηήο (δει. ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ.), αιιά επηπξνζζέησο 

πξνζθξνύνπλ ηόζνλ ζηνπο ξεηνύο θαη αλακθηζβήηεηνπο όξνπο ησλ 

Γηαθεξύμεσλ αθελόο γηα ηελ παξαρώξεζε ηνπ απνθιεηζηηθνύ δηθαηώκαηνο 

παξαγσγήο, ιεηηνπξγίαο, θπθινθνξίαο πξνβνιήο θαη ελ γέλεη δηαρείξηζεο ησλ 

θξαηηθώλ ιαρείσλ θαη αθεηέξνπ γηα ηελ πώιεζε θαη κεηαβίβαζε ηνπ 33% ησλ 

κεηνρώλ ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. όζνλ θαη ζε απαγνξεπηηθέο θαη δεκνζίαο ηάμεσο 

δηαηάμεηο ηεο ειιεληθήο θαη ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο. Έηζη, ε ΔΜΜΑ DELTA 

ζηελ νπνία σο πιεηνδόηξηα θαηαθπξώζεθε ν δηεμαρζείο δηεζλήο πιεηνδνηηθόο 

δηαγσληζκόο γηα ηελ απόθηεζε ηνπ 33% ησλ κεηνρώλ ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. θαη ε 

νπνία σο εθ ηεο ηδηόηεηαο ηεο απηήο έρεη άκεζνλ έλλνκν ζπκθέξνλ αθελόο 

γηα ηελ ηήξεζε ησλ όξσλ ησλ σο άλσ Γηαθεξύμεσλ, αθεηέξνπ γηα ηε κε 

αιινίσζε ησλ δεδνκέλσλ ελόςεη ησλ νπνίσλ ππέβαιε ηελ εγθξηζείζα ήδε 

πξνζθνξά ηεο θαη εθ ηξίηνπ γηα ηε ζπκκόξθσζε πξνο ηηο δεκνζίαο ηάμεσο 

δηαηάμεηο ηεο ειιεληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο επηζπκεί λα ζαο επηζηήζεη 

ηελ πξνζνρή επί ησλ εμήο γεγνλόησλ. Πξνο απνθπγή επαλαιήςεσλ 

επηζπλάπηνπκε ζηελ παξνύζα ηηο πξναλαθεξζείζεο εμσδίθνπο δειώζεηο – 

απαληήζεηο.   

Η 

 

 Ωο πξνο ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο ζπζηαζείζεο ήδε 

αλσλύκνπ εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΛΑΥΔΗΑ Α.Δ.» (εθεμήο 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΛΑΥΔΗΑ Α.Δ.)  

 

1. Όπσο ζαο είλαη γλσζηόλ ν δηεμαρζείο δηεζλήο πιεηνδνηηθόο δηαγσληζκόο 

γηα ηελ παξαρώξεζε απνθιεηζηηθνύ δηθαηώκαηνο εθκεηαιιεύζεσο ησλ 

θξαηηθώλ ιαρείσλ γηα δώδεθα (12) ρξόληα θαηαθπξώζεθε ζηελ θνηλνπξαμία 

αιινδαπώλ εηαηξηώλ νη νπνίεο ζπλέζηεζαλ ηελ «ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΛΑΥΔΗΑ Α.Δ.». 

Όπσο πξνθύπηεη από ην θαηαζηαηηθό ηεο «ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΛΑΥΔΗΑ Α.Δ.» ζ’ 
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απηήλ ζπκκεηέρνπλ ε ζπγαηξηθή ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. εηαηξία κε ηελ επσλπκία 

«OPAP INVESTMENT LIMITED», (OPAP INV) πνπ εδξεύεη ζηελ Κύπξν, (ε 

νπνία θαη ήην επηθεθαιήο ηεο σο άλσ θνηλνπξαμίαο) κε 1.339.000 κεηνρέο 

επί ζπλόινπ 2.000.000 κεηνρώλ νλνκαζηηθήο αμίαο 10 επξώ ε θάζε κία νη 

νπνίεο εθπξνζσπνύλ ην 66,999 % ηνπ κεηνρηθνύ ηεο θεθαιαίνπ, ε εηαηξία κε 

ηελ επσλπκία «LOTTOMATICA GIOCHI PARTECIPAZIONI S.r.l» (L.G.P) 

πνπ εδξεύεη ζηελ Ηηαιία κε κία (1) κεηνρή πνπ εθπξνζσπεί ην 0,001 % επί 

ηνπ κεηνρηθνύ ηεο θεθαιαίνπ, ε εηαηξία κε ηελ επσλπκία «INTRALOT 

LOTTERIES LIMITED» (ΗΝΣ) πνπ εδξεύεη ζηελ Κύπξν κε 330.000 κεηνρέο 

πνπ εθπξνζσπνύλ ην 16,5% ηνπ κεηνρηθνύ ηεο θεθαιαίνπ θαη ε εηαηξία 

«SCIENTIFIC GAMES GLOBAL GAMIND S.a.r.l» (S.G.) πνπ εδξεύεη ζην 

Λνπμεκβνύξγν κε 330.000 κεηνρέο πνπ εθπξνζσπνύλ ην 16,5% ηνπ 

κεηνρηθνύ ηεο θεθαιαίνπ.  

 

2. Όπσο επίζεο ζαο είλαη γλσζηό νη όξνη 6.1.8. θαη 8.1.4. ηεο Γηαθεξύμεσο 

(δειαδή ηεο από 12 Μαξηίνπ 2012 πξόζθιεζεο γηα πιεηνδνζία) γηα ηελ 

παξαρώξεζε ηνπ απνθιεηζηηθνύ δηθαηώκαηνο εθκεηαιιεύζεσο ησλ θξαηηθώλ 

ιαρείσλ θαζώο θαη  ν όξνο 13.1 (α) ηεο πκβάζεσο Παξαρσξήζεσο 

επηηάζζνπλ όηη ζα έπξεπε λα δηαζθαιηζζεί ηόζνλ κε ηε ζπκθσλία κεηόρσλ 

όζν θαη κε ην θαηαζηαηηθό ηεο ζπζηαζεζνκέλεο ειιεληθήο εηαηξίαο (δειαδή 

ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΛΑΥΔΗΑ Α.Δ.) όηη ε OPAP INV 

ζα έρεη πιήξε έιεγρν ησλ ιεηηνπξγηθώλ ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ζηελ 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΛΑΥΔΗΑ Α.Δ. δηνξίδνληαο ηελ θπξία 

νκάδα δηνηθήζεσο. Ζ επηηαγή, κάιηζηα απηή ραξαθηεξίζζεθε από ηα θείκελα 

ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο σο ζεκειηώδεο όξνο (εθεμήο ν Θεκειηώδεο 

Όξνο) θαη πξνο επηβεβαίσζε ηνύηνπ επηβιήζεθε όπσο απνηππσζεί «ζε 

ξήηξα ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηεο Εηαηξίαο Εηδηθνύ Σθνπνύ θαη παξάιιεια ην 

θαηαζηαηηθό ζα πξέπεη λα πξνβιέπεη όηη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηεο 

ξήηξαο απηήο είλαη αλεπίηξεπηε»  
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3. Τα μέλη ηηρ ωρ άνω Κοινοππαξίαρ πος είναι ζήμεπα μέηοσοι ηηρ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. επιβεβαίωζαν και δεζμεύηηκαν πηηά, με ηο ςποβληθέν ππορ ηο 

ΤΑΙΠΕΔ Δπηρεηξεκαηηθό ρέδην πνπ απεηέιεζε θαη αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο 

Πξνζθνξάο ηεο ελ ιόγσ Κνηλνπξαμίαο, γηα ηελ απζηεξή ζπκκόξθσζε ηνπο 

κε ηνλ αλσηέξσ ζεκειηώδε όξν, θαη δε: 

(i) ηελ Δηζαγσγή ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνύ ρεδίνπ γηα ηελ Γηαρείξηζε ησλ 

Κξαηηθώλ Λαρείσλ, ζει. 8, αλαθέξεηαη:  

«Οη βαζηθέο θαζνδεγεηηθέο αξρέο ησλ Μειώλ ηεο ύκπξαμεο, νη 

νπνίεο δηέπνπλ ην Δπηρεηξεκαηηθό ρέδην πνπ αλαπηύμακε αιιά 

θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΔ, εθόζνλ καο αλαηεζεί ε 

Παξαρώξεζε, πεξηιακβάλνπλ: 

 πκκόξθσζε – Απζηεξή ζπκκόξθσζε κε ηνπο όξνπο ηεο 

ύκβαζεο Παξαρώξεζεο, ην θαλνληζηηθό πιαίζην θαη ηνπο 

λόκνπο ηεο Διιάδαο.» 

(ii) ην ηκήκα (Β) – Δπηρεηξεζηαθό ρέδην, Γηνηθεηηθό πκβνύιην, 

ζει.21 αλαθέξεηαη:  

«Δίλαη ζεκαληηθό λα ηνλίζνπκε, όηη ε ύκπξαμε καο αλαγλσξίδεη 

ηελ απαίηεζε ηνπ Σακείνπ ν Δπηθεθαιήο ηεο ύκπξαμεο λα 

ειέγρεη ηα ιεηηνπξγηθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νξγάλσζε 

θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΔ, δηνξίδνληαο ηελ θύξηα νκάδα δηνίθεζεο 

ηεο ΔΔ, όπσο ζα πξνβιέπεηαη ζην θαηαζηαηηθό ηεο.  Ζ ζύκβαζε 

κεηαμύ ησλ κεηόρσλ ζα επηβεβαηώλεη όηη ν Δπηθεθαιήο έρεη 

δηθαίσκα λα ππνδείμεη ηα πξόζσπα απηά πνπ δηνξίδνληαη από ην 

Γ.. θαη ζα πξνβιέπεη ξεηά όηη εάλ ην Γ.. δελ ζπκκνξθώλεηαη κε 

ηε δέζκεπζε απηή ζα αληηθαζίζηαηαη ακέζσο.» 

 

 4. Αμηνζεκείσηε επίζεο ηπγράλεη θαη ε δνζείζα από ην ΣΑΗΠΔΓ 

έγγξαθε απάληεζε ζε εξώηεκα/αίηεζε δηεπθξίλεζεο ζπκκεηέρνληνο ζην 

δηαγσληζκό γηα ηα Κξαηηθά Λαρεία έρνπζα σο εμήο: 

 

ΔΡΩΣΖΜΑ ΓΗΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΟΤ: Παξαθαινύκε δηεπθξηλίζαηε ηελ θξάζε 

«δηα ηνπ δηνξηζκνύ ηεο θύξηαο νκάδαο δηαρείξηζεο» ιακβάλνληαο 

eu
ro2

da
y.g

r



 6 

ππόςε όηη, ζύκθσλα κε ηνλ ΚΝ 2190/1920, είλαη αξκνδηόηεηα ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο Δηδηθνύ θνπνύ λα δηνξίζεη 

(πξνζιάβεη) ηελ ελ ιόγσ νκάδα» 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ ΣΑΗΠΔΓ: H θύξηα νκάδα δηαρείξηζεο δύλαηαη ηππηθά λα 

δηνξίδεηαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην.  Απηό πνπ ελδηαθέξεη ελ 

πξνθεηκέλσ, είλαη όηη ν Δπηθεθαιήο ηεο θνηλνπξαμίαο έρεη ην δηθαίσκα 

λα θαζνξίζεη πνηα πξόζσπα ζα δηνξηζηνύλ από ην Γηνηθεηηθό 

πκβνύιην.  Μέζσ ηεο ζπκθσλίαο κεηόρσλ νη κέηνρνη ζα πξέπεη λα 

δεζκεπζνύλ όηη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ζα εθρσξήζεη ζηνλ επηθεθαιήο 

ηελ εμνπζία λα δηνξίδεη ηελ θύξηα νκάδα δηαρείξηζεο.  ην Καηαζηαηηθό 

ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 22 (2) θαη (3) ηνπ 

Νόκνπ 2190/1920, όηη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην δύλαηαη λα εθρσξήζεη 

απηή ηελ εμνπζία (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη άιισλ, εάλ νύησο 

επηζπκνύλ λα πξνβιέςνπλ) ζηνλ Δπηθεθαιήο.  Δπίζεο νη κέηνρνη ζα 

πξέπεη ξεηά λα πξνβιέςνπλ όηη εάλ ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην δελ 

ζπκκνξθώλεηαη κε απηή ηε δέζκεπζε ζα ην αληηθαηαζηήζνπλ άκεζα. 

 

 

5. Δλ ηνύηνηο, ε από 30 Ννεκβξίνπ 2012 πκθσλία Μεηόρσλ πνπ 

ζπλσκνιόγεζαλ νη πξναλαθεξζείζεο (παξ. 1) εηαηξίεο (OPAP INV, L.G.P, 

INT θαη SG) θαη ε νπνία θαιείηαη εθεμήο ε πκθσλία Μεηόρσλ παξόιν όηη κε 

ηελ παξ. 2 εκθαλίδεηαη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηνλ Θεκειηώδε Όξν, ελ ηνύηνηο, 

κε ηηο παξ. 4.2, 4.3, 9.3, 9.4 θαη 9.5 απηήο θαη ηδίσο κε ηα παξερόκελα ζηνπο 

κεηόρνπο κεηνςεθίαο δηθαηώκαηα, αλαηξεί(ηαη) ελ ηνηο πξάγκαζη ηνλ 

Θεκειηώδε απηό Όξν). Δπίζεο ε παξ. 6.1.2 ηεο πκθσλίαο Μεηόρσλ θαη ην 

παξερόκελν ζηνπο κεηόρνπο κεηνςεθίαο δηθαίσκα λα δηνξίδνπλ ηέζζεξα (4) 

από ηα 11 κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΛΑΥΔΗΑ Α.Δ. 

αληίθεηηαη ζηηο δεκνζίαο ηάμεσο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 παξ. 3 ηνπ λ. 

2190/1902 θαη είλαη άθπξνο.  

 

6. Δθηόο ηνύηνπ, ην Καηαζηαηηθό, ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΛΑΥΔΗΑ Α.Δ. (εθεμήο ην 

Καηαζηαηηθό) αθνύ κε ην άξζξν 8 παξ. 4 θαζηεξώλεη ηνλ Θεκειηώδε Όξν θαη 
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απνθιείεη λνκίκσο ηε κεηαγελεζηέξα ηξνπνπνίεζε ηνπ (βι. 34 παξ. 1 εδαθ. α 

ηνπ Κσδ. Ν. 2190/1920), ζηε ζπλέρεηα κε ην άξζξν 12 παξ. 3.1 εδαθ. (ηδ) θαη 

(ηζη) ζέηεη ππό ηνλ έιεγρν ηεο κεηνςεθίαο νξηζκέλεο απνθάζεηο πνπ αθνξνύλ 

ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΛΑΥΔΗΑ Α.Δ. θαη κε ηνλ ηξόπν 

απηό αλαηξέπεηαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ν Θεκειηώδεο Όξνο. Ωζηόζν θαηόπηλ 

ησλ δηακαξηπξηώλ καο πνπ εμεθξάζζεζαλ κε ηηο από 29 Μαΐνπ 2013 θαη 07 

Ηνπλίνπ 2013 εμσδίθνπο δειώζεηο καο πξνζεηέζε λέα παξ. 3.3. ζην άξζξν 12   

ηνπ Καηαζηαηηθνύ ε νπνία νξίδεη όηη νη ξπζκίζεηο ησλ παξ. 3.1 θαη 3.2 ηνπ 

άξζξνπ 12 ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηα εδαθ. (ηδ) θαη 

(ηζη) ηεινύλ ππό ηελ επηθύιαμε ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 4 ηνπ Καηαζηαηηθνύ. Έηζη 

ην άξζξν 12 ηνπ Καηαζηαηηθνύ δηεηππώζε σο αθνινύζσο:  

 

«ΑΡΘΡΟ 12 

Απαρηία – Πλειουηθία ηοσ Διοικηηικού σμβοσλίοσ 

1. Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη λόκηκα, 

όηαλ παξίζηαληαη απηνπξνζώπσο ή αληηπξνζσπεύνληαη ζ’ απηό ην ήκηζπ 

(1/2) πιένλ ελόο ησλ Σπκβνύισλ, νη παξόληεο όκσο Σύκβνπινη δελ κπνξεί 

πνηέ λα είλαη ιηγόηεξνη από ηξεηο (3). Γηα ηελ εμεύξεζε ηνπ αξηζκνύ απαξηίαο 

παξαιείπεηαη ηπρόλ πξνθύπηνλ θιάζκα. 

2. Με ηελ επηθύιαμε ησλ δηαιακβαλόκελσλ ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ 

άξζξνπ απηνύ, νη απνθάζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε 

απόιπηε πιεηνςεθία επί ησλ παξόλησλ θαη αληηπξνζσπεπόκελσλ κειώλ ηνπ. 

Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο δελ ππεξηζρύεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ.  

3. Γηα όζν ρξόλν ηνπιάρηζηνλ έλαο εθ ησλ ηδξπηώλ ηεο εηαηξείαο, εθηόο ηεο 

εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «OPAP INVESTMENT LIMITED», έρεη δηθαίσκα 

βάζεη ηπρόλ ζπκθσλίαο ηνπ κε ηνπο ινηπνύο ηδξπηέο λα εθπξνζσπείηαη (δηα 
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ηεο εθινγήο έζησ ελόο κέινπο πξνηαζέληνο εθ κέξνπο ηνπ) ζην Δηνηθεηηθό 

Σπκβνύιην, ηόηε νη απνθάζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνύιηνπ ιακβάλνληαη κε 

πιεηνςεθία ησλ δύν ηξίησλ (2/3) ησλ κειώλ πνπ παξίζηαληαη ή 

αληηπξνζσπεύνληαη - ζε πεξίπησζε δε θιάζκαηνο ζηξνγγπινπνηείηαη πξνο ηα 

πάλσ – αλαθνξηθά κε ηα θαησηέξσ ζέκαηα: 

3.1. α) νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηεο Σύκβαζεο Παξαρώξεζεο εθηόο από 

ηελ αθνξώζα ζηελ παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο απηήο· 

β) νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή κε εηαηξεία ζπλδεδεκέλε ησλ ηδξπηώλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηάξηηζεο ή ηξνπνπνίεζεο νπνηαζδήπνηε 

ζπκθσλίαο πώιεζεο ή ππεξεζηώλ ή Κύξηαο Σύκβαζεο Πξνκήζεηαο ή 

Σύκβαζεο Πξόζζεησλ Υπεξεζηώλ·  

γ) νπζηώδεηο όξνπο ρξεκαηνδόηεζεο ή απόθιηζε από ηέηνηνπο όξνπο ζρεηηθά 

κε νπνηνλδήπνηε δαλεηζκό κε πξνβιεπόκελν ζην Επηρεηξεκαηηθό Σρέδην ηεο 

εηαηξείαο πνπ ππεξβαίλεη ην κηζό εθαηνκκύξην επξώ (0,5 εθ. επξώ) αλά 

ζπλαιιαγή ή αλά ζεηξά ζπλαθώλ ζπλαιιαγώλ· 

δ) απνθάζεηο νπζησδώλ απνθηήζεσλ, θνηλνπξαμηώλ ή λέσλ επηρεηξεκαηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ· 

ε) θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο κε πξνβιεπόκελεο ζην Επηρεηξεκαηηθό Σρέδην ηεο 

εηαηξείαο πνπ ππεξβαίλνπλ ην κηζό εθαηνκκύξην επξώ (0,5 εθ. επξώ) αλά 

ζπλαιιαγή ή αλά ζεηξά ζπλαθώλ ζπλαιιαγώλ· 

ζη) απνθηήζεηο θαη εθπνηήζεηο ιεηηνπξγηώλ ή επηρεηξεκαηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ· 

δ) πώιεζε ηνπ ζπλόινπ ή ζεκαληηθνύ κέξνπο ησλ παγίσλ ηεο εηαηξείαο· 
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ε) θαηάξηηζε, νπζηώδε αιιαγή, ιύζε ή/ θαη αλαλέσζε νπνηαζδήπνηε 

νπζηώδνπο (δει. νπνηαζδήπνηε ζύκβαζεο ή ζεηξάο ζπλαθώλ ζπκβάζεσλ 

ζπλνιηθήο εηήζηαο αμίαο πνπ ππεξβαίλεη ην κηζό εθαηνκκύξην επξώ (0,5 εθ. 

επξώ)) ζύκβαζεο πξνκήζεηαο ή ππεξεζηώλ ηεο εηαηξείαο κε πξνβιεπόκελεο 

ζην Επηρεηξεκαηηθό Σρέδην ηεο εηαηξείαο, θαη ε νπνία δελ είλαη Κύξηα Σύκβαζε 

Πξνκήζεηαο ή  Σύκβαζε Πξόζζεησλ Υπεξεζηώλ·  

ζ) νπζηώδεηο απνθιίζεηο από ζηξαηεγηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, πνπ ηπρόλ 

έρνπλ ζπκθσλήζεη νη κέηνρνη ηεο εηαηξείαο·  

η) νπζηώδεηο απνθιίζεηο από ηελ πνιηηηθή δηαλνκήο κεξηζκάησλ ηεο εηαηξείαο, 

όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Επηρεηξεκαηηθό Σρέδην, κε ηελ επηθύιαμε ησλ 

αλαγθαζηηθώλ δηαηάμεσλ ηνπ θ.λ. 2190/1920 πεξί δηαλνκήο κεξηζκάησλ, όπσο 

εθάζηνηε ηζρύεη, θαη ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα δηαηεξείηαη επαξθέο θεθάιαην 

θίλεζεο γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο εηαηξείαο επί ηεηξάκελν ζύκθσλα κε ην 

Επηρεηξεκαηηθό Σρέδην ηεο εηαηξείαο·  

ηα) νπνηαδήπνηε νπζηώδε ππεγγπόηεηα ηεο εηαηξείαο ή νπνησλδήπνηε θύξησλ 

πάγησλ ζηνηρείσλ ηεο κε πξνβιεπόκελε ζην Επηρεηξεκαηηθό Σρέδην ηεο 

εηαηξείαο· 

ηβ) έγθξηζε ή/ θαη αιιαγέο ζηνλ Εηήζην Πξνϋπνινγηζκό ηεο εηαηξείαο θαη ζην 

Επηρεηξεκαηηθό Σρέδην ηεο εηαηξείαο·    

ηγ) νπζηώδεηο απνθιίζεηο από ηνλ ζπκθσλεζέληα Εηήζην Πξνϋπνινγηζκό ηεο 

εηαηξείαο· 

ηδ) απόθαζε Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα ζπγθξόηεζε απηνύ ζε ζώκα θαη γηα 

ηνλ θαζνξηζκό ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Δηεπζύλνληνο 

Σπκβνύινπ ή/θαη ησλ άιισλ εθπξνζώπσλ ηεο εηαηξείαο· 
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ηε) παξάηαζε ηεο πεξηόδνπ εθθίλεζεο ηεο εηαηξείαο πέξαλ ησλ δύν εηώλ από 

ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο· 

ηζη) δηνξηζκό ή/θαη αληηθαηάζηαζε ησλ Γεληθώλ Δηεπζπληώλ ηεο εηαηξείαο κεηά 

ηελ παξέιεπζε ηεο πεξηόδνπ εθθίλεζεο.  

3.2. εηζεγήζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ πξνο ηε Γεληθή Σπλέιεπζε γηα ηελ 

εθ κέξνπο ηεο ιήςε απνθάζεσλ επί ησλ ζεκάησλ ηνπ άξζξνπ 29 παξ. 3 ηνπ 

θ.λ. 2190/1920, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη (επί ησλ νπνίσλ πάλησο γηα ηε ιήςε 

απόθαζεο από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε απαηηείηαη ε πιεηνςεθία ηνπ άξζξνπ 17 

παξ. 2 ηνπ παξόληνο). 

3.3. Σε θάζε πεξίπησζε ηα αλσηέξσ ηεινύλ ππό ηελ επηθύιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ παξόληνο. 

4. Οη ζπδεηήζεηο θαη νη απνθάζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

θαηαρσξνύληαη πεξηιεπηηθά ζε εηδηθό βηβιίν πνπ κπνξεί λα ηεξείηαη θαη 

κεραλνγξαθηθά. Τα πξαθηηθά απηά ππνγξάθνληαη από ηνλ Πξόεδξν θαη ηνπο 

παξεπξηζθόκελνπο θαηά ηε ζπλεδξίαζε ζπκβνύινπο. 

5. Καλέλαο Σύκβνπινο δελ δηθαηνύηαη λα αξλεζεί ηελ ππνγξαθή ησλ 

πξαθηηθώλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ, ζηηο νπνίεο έιαβε κέξνο. Μεηά από αίηεζε 

κέινπο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ν Πξόεδξνο ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ 

ππνρξενύηαη λα θαηαρσξήζεη ζηα πξαθηηθά πεξίιεςε ηεο γλώκεο ηνπ. 

Πάλησο θακία αθπξόηεηα απόθαζεο πνπ ιήθζεθε λόκηκα από ην Δηνηθεηηθό 

Σπκβνύιην δελ ππάξρεη από κόλν ην γεγνλόο ηεο κε ππνγξαθήο ηνπ 

πξαθηηθνύ από Σύκβνπιν πνπ παξεπξηζθόηαλ ζηε ζπλεδξίαζε, αξθεί ζην 

πξαθηηθό λα αλαθέξεηαη ε άξλεζε ηνπ Σπκβνύινπ λα ππνγξάςεη.» 
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7. Όπσο πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα από ηα πξναλαθεξζέληα ηόζνλ κε ηε 

πκθσλία Μεηόρσλ όζνλ θαη κε ην Καηαζηαηηθό, ε OPAP INV παξόινλ όηη 

ήην ν επηθεθαιήο ηεο σο άλσ Κνηλνπξαμίαο θαη είλαη θπξίαξρνο κέηνρνο ηεο 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΛΑΥΔΗΑ Α.Δ. δελ ειέγρεη ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία απηήο, 

αθνύ κε ηηο πξναλαθεξζείζεο δηαηάμεηο ηεο πκθσλίαο Μεηόρσλ θαη ηνπ 

Καηαζηαηηθνύ βαζηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

ηεο ππόθεηληαη ζηνλ απόιπην έιεγρν ηεο κεηνςεθίαο ζηελ νπνία παξέρεηαη 

κάιηζηα δηθαίσκα αξλεζηθπξίαο (veto) ζηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο πνπ ζα 

πξνηείλεη ε επηθεθαιήο ηεο σο άλσ Kνηλνπξαμίαο θαη πιεηνςεθνύζα κέηνρνο 

OPAP INV δηά ησλ επηά (7) κειώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ ηεο ζπκβνπιίνπ, ηα νπνία 

ζα είλαη ηεο επηινγήο ηεο.  Έηζη ηόζνλ ε πκθσλία Μεηόρσλ όζνλ θαη ην 

Καηαζηαηηθό πξνζθξνύνπλ ζηνλ Θεκειηώδε Όξν. 

  

8. Απόδεημε όηη ην Καηαζηαηηθό θαη ε πκθσλία Μεηόρσλ πξνζθξνύνπλ ζηνλ 

Θεκειηώδε Όξν απνηειεί ε αδπλακία ζπγθξνηήζεσο ηνπ δηνηθεηηθνύ 

ζπκβνπιίνπ ηεο «ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΛΑΥΔΗΑ Α.Δ.» ζε ζώκα ηελ Παξαζθεπή 28 

Ηνπλίνπ 2013, όηαλ, όπσο πιεξνθνξεζήθακε, ε κεηνςεθία ηνπ δηνηθεηηθνύ 

ζπκβνπιίνπ απνηεινύκελε από ηα ηέζζεξα κέιε πνπ είραλ πξνηείλεη νη 

εθπξνζσπνύζεο ην 33% ηνπ κεηνρηθνύ ηεο θεθαιαίνπ εηαηξίεο ( INT θαη S.G) 

επηθαινπκέλε ην άξζξν 12 παξ. 3.1 εδαθ. Ηδ ηνπ Καηαζηαηηθνύ αξλήζεθε λα 

εγθξίλεη ηνλ νξηζκό Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ θαη ηνλ θαζνξηζκό ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ.  Έηζη κε ηε ζηάζε ηεο απηή ε κεηνςεθία ηνπ δηνηθεηηθνύ 

ζπκβνπιίνπ ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΛΑΥΔΗΑ Α.Δ πνπ εθπξνζσπεί θαη ηελ κεηνςεθία 

ησλ κεηόρσλ ηεο αθελόο θαηεπάηεζε ηόζνλ ην άξζξν 8 παξ. 4 ηνπ 

Καηαζηαηηθνύ πνπ εκθαλίδεηαη απαηειώο όηη θαζηεξώλεη ηνλ Θεκειηώδε Όξν, 

όζνλ θαη ηελ παξ. 3.3 ηνπ άξζξνπ 12 κε ηελ νπνία εκθαλίδεηαη όηη ν 

Θεκειηώδεο Όξνο ππεξηζρύεη ησλ ηπρόλ αληηζέησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 3.1 

θαη 3.2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Καηαζηαηηθνύ θαη αθεηέξνπ απεθάιπςε ηηο 

πξνζέζεηο ηεο πεξί ζπλδηνηθήζεσο θαη ζπλδηαρεηξίζεσο ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

ΛΑΥΔΗΑ, νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζηηο ινηπέο δηαηάμεηο ηεο πκθσλίαο Μεηόρσλ 

θαη ηνπ Καηαζηαηηθνύ.  
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9. Αιιά δελ αξθεί κόλνλ όηη νη πξναλαθεξζείζεο δηαηάμεηο ηεο πκθσλίαο 

Μεηόρσλ θαη ηνπ Καηαζηαηηθνύ αληηζηξαηεύνληαη ηνλ Θεκειηώδε Όξνλ, ηνλ 

νπνίνλ απαηειώο εκθαλίδεηαη όηη θαζηεξώλνπλ κε άιιεο δηαηάμεηο ηνπο.  Οη 

εηδηθέο απηέο δηαηάμεηο κε ηηο νπνίεο θαζηεξώλεηαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ε 

ζπλδηνίθεζε θαη ζπλδηαρείξηζε ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΛΑΥΔΗΑ Α.Δ. έρνπλ 

ηερλεέλησο απνθξπβεί από ηηο αξκόδηεο αξρέο θαη ζπγθεθξηκέλα ηόζνλ από 

ην Διεγθηηθό πλέδξην όζνλ θαη ελδερνκέλσο από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή  

θαζώο θαη από ηελ Διιεληθή Δπηηξνπή Αληαγσληζκνύ. ην Διεγθηηθό 

πλέδξην ελεθαλίζζε απόζπαζκα ηεο πκθσλίαο Μεηόρσλ πνπ πεξηείρε 

κόλνλ ηελ παξ. 5.2 απηήο, κε ηελ νπνία, σο ειέρζε εκθαλίδεηαη απαηειώο όηη 

θαζηεξώλεηαη  ν Θεκειηώδεο Όξνο (βι. παξ. 4.6 ζ. 7 ηεο ζπλεκκέλεο από 05 

Ηνπλίνπ 2013 Δμσδίθνπ απαληήζεσο – δηακαξηπξίαο ηνπ ΟΠΑΠ Α.Δ πξνο ηελ 

ΔΜΜΑ DELTA όπνπ ζπλνκνινγείηαη ε πξνζθόκηζε ηνπ σο άλσ απαηεινύ 

απνζπάζκαηνο ηεο πκθσλίαο Μεηόρσλ ζην Διεγθηηθό πλέδξην). Έηζη, κε 

βάζε ηηο κεζνδεύζεηο απηέο ελεθαλίζζε ζηελ Διιεληθή Δπηηξνπή 

Αληαγσληζκνύ ςεπδώο όηη ε ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΛΑΥΔΗΑ Α.Δ. ειέγρεηαη ηάρα 

απνθιεηζηηθά κόλνλ από ηελ OPAP INV, θαίηνη κε βάζε ηε πκθσλία 

Μεηόρσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνβιεπνκέλσλ γηα ηηο 

απνθιεηζηηθά ζπκβάζεηο πξνκεζείαο θαζηεξώλεηαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα 

ζπλδηνίθεζε θαη ζπλδηαρείξηζε ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΛΑΥΔΗΑ Α.Δ. (άιισο, 

«θνηλόο έιεγρνο») επ’ απηήο γεγνλόο πνπ επηβεβαηώζεθε από ηελ ζηάζε ηεο 

κεηνςεθίαο θαηά ηελ πξναλαθεξζείζα (παξ. 8) ζπλεδξίαζε ηνπ δηνηθεηηθνύ 

ζπκβνπιίνπ ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΛΑΥΔΗΑ Α.Δ. γηα ηε ζπγθξόηεζε ηνπ ζε ζώκα.  

 

10. Όπσο είλαη επλόεηνλ ηα πξναλαθεξζέληα θείκελα (πκθσλία Μεηόρσλ 

θαη Καηαζηαηηθό) κε ηηο πξναλαθεξζείζεο δηαηάμεηο ηνπο πξνζθξνύνπλ ζηνλ 

Θεκειηώδε Όξν πνπ εκθαλίδνπλ απαηειώο όηη θαζηεξώλνπλ δήζελ κε άιιεο 

δηαηάμεηο ηνπο θαη είλαη θαηά ην κέξνο απηό άθπξα θαη παξάλνκα, ελώ νη 

πξναλαθεξζείζεο κεζνδεύζεηο κε ηηο νπνίεο απεθξύβεζαλ νη ξεζείζεο 

δηαηάμεηο από ηηο αξκόδηεο αξρέο απνηεινύλ παξάλνκεο θαη αμηόπνηλεο 

πξάμεηο ηηο νπνίεο επηθπιαζζόκεζα λα θαηαγγείινπκε.  
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ΗΗ 

 

 Ωο πξνο ηηο πκβάζεηο Πξνκεζείαο κεηαμύ ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΛΑΥΔΗΑ 

Α.Δ. θαη ησλ κεηόρσλ ηεο  

 

11. Όπσο ξεηά νξίδεη ε πκθσλία Μεηόρσλ, (όξνο 16.1) θαη παξαδέρζεθε ε 

ΟΠΑΠ Α.Δ. (βι. 4.5 ζ. 6-7 ηεο από 05.06.2013 εμσδίθνπ απαληήζεσο ηεο 

ΟΠΑΠ Α.Δ. πξνο ηελ ΔΜΜΑ DELTA) νη ζπκβάζεηο πξνκήζεηαο νη νπνίεο 

πξνβιέπνληαη από ηνλ όξνλ 17 ηεο πκθσλίαο Μεηόρσλ θαη ζα 

ζπλνκνινγεζνύλ κεηαμύ ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΛΑΥΔΗΑ Α.Δ. θαη ησλ κεηόρσλ ηεο 

(εθεμήο νη πκβάζεηο Πξνκεζείαο) πξέπεη λα είλαη «on an arm’s length 

commercial basis». Δθηόο ηνύηνπ, όπσο επίζεο νξίδνπλ ξεηά νη όξνη 17.1 

θαη 17.2 ηεο πκθσλίαο Μεηόρσλ νη εηδηθώηεξνη όξνη θαη ζπκθσλίεο ησλ 

πκβάζεσλ Πξνκεζείαο ζα ζπλνκνινγεζνύλ κεηαμύ ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΛΑΥΔΗΑ 

Α.Δ. θαη ησλ κεηόρσλ ηεο θαηόπηλ δηαπξαγκαηεύζεσλ. Σέινο, ε ύκβαζε 

παξαρσξήζεσο ε νπνία πξόθεηηαη λα ππνγξαθεί κεηαμύ ηνπ ΣΑΗΠΔΓ θαη ηεο 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΛΑΥΔΗΑ Α.Δ. (εθεμήο ε ύκβαζε Παξαρώξεζεο) θαη λα θπξσζεί 

κε λόκν (βι. παξ. 2.1 (α), 3.10, 3.11 απηήο) πξνβιέπεη ξεηά όηη νη πκβάζεηο 

Πξνκεζείαο, ιόγσ ηνπ νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπο, ππόθεηληαη ζηελ 

έγθξηζε ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ (βι. παξ. 15 ηεο πκβάζεσο 

Παξαρσξήζεσο, ε νπνία ηζρύεη από ηελ εκεξνκελία ηεο ππνγξαθήο ηεο θαηά 

ηελ παξ. 4 απηήο). 

 

12. Από ηηο πξναλαθεξζείζεο (παξ. 10) θαλνληζηηθνύ πεξηερνκέλνπ δηαηάμεηο 

πξνθύπηεη θαηά ηνλ πιένλ αλακθηζβήηεην ηξόπνλ  

 

Πξώηνλ όηη νη πκβάζεηο Πξνκεζείαο θαη ζπγθεθξηκέλα νη πεξηερόκελνη ζ’ 

απηέο όξνη θαη ζπκθσλίεο απνηεινύλ αληηθείκελν δηαπξαγκαηεύζεσλ, νη 

νπνίεο δηεμάγνληαη κεηαμύ ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΛΑΥΔΗΑ Α.Δ. θαη ησλ επί κέξνπο 

κεηόρσλ ηεο (INT S.G θαη OPAP INV) θαη κάιηζηα κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο 
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πκβάζεσο Παξαρσξήζεσο, ώζηε λα είλαη δπλαηή ε πξνβιεπόκελε από 

ηελ παξ. 15 απηήο έγθξηζε ηνπο από ην Διιεληθό Γεκόζην θαη  

 

Γεύηεξνλ νη πκβάζεηο Παξαρσξήζεσο πξέπεη λα είλαη on an arm’s length 

commercial basis.  

 

13.     Δλόςεη ησλ σο άλσ ξπζκίζεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηε πκθσλία 

Μεηόρσλ θαη ηε ύκβαζε Παξαρσξήζεσο πξόδεινλ είλαη όηη ε από 

30.11.2012 Δπηζηνιή – πκθσλία πνπ ππεγξάθε κεηαμύ ησλ κειώλ ηόηε ηεο 

Κνηλνπξαμίαο Δηαηξηώλ OPAP INV, L.G.P INT θαη S.G θαη ήδε κεηόρσλ ηεο 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΛΑΥΔΗΑ Α.Δ. θαη κε ηελ νπνία θαζνξίζζεθε ε ζπλνιηθή ακνηβή 

ησλ επηκέξνπο πκβάζεσο Πξνκεζείαο, ρσξίο λα έρνπλ πξνζδηνξηζζεί νη 

ινηπνί όξνη θαη θπξίσο ην είδνο, ε έθηαζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνκεζείαο (παξνρήο) είλαη παξάλνκε θαη άθπξε. Καη ηνύην γηαηί ε ελ ιόγσ 

Δπηζηνιή – πκθσλία ππεγξάθε πξηλ από ηε ζύζηαζε ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

ΛΑΥΔΗΑ Α.Δ. θαη πξηλ από ηελ ππνγξαθή ηεο πκβάζεσο Παξαρσξήζεσο 

θαη θαη’ αθνινπζίαλ ρσξίο λα δηεμαρζνύλ πξνεγνπκέλσο δηαπξαγκαηεύζεηο 

κεηαμύ ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΛΑΥΔΗΑ Α.Δ. θαη ησλ κεηόρσλ ηεο θαη ρσξίο λα 

εγθξηζεί από ην Διιεληθό Γεκόζην όπσο απαηηνύλ νη δηαηάμεηο ηνπ όξνπ 17 

ηεο πκθσλίαο Μεηόρσλ θαη ηεο παξ. 15 ηεο πκβάζεσο Παξαρσξήζεσο.   

 

14.  Καηά κείδνλα ιόγν ε ξεζείζα από 30.11.2012 Δπηζηνιή – πκθσλία 

είλαη παξάλνκε θαη άθπξε,  αθνύ όπσο θαιά γλσξίδεηε ε εηαηξία 

ζπκβνύισλ BAIN ηελ νπνία πξνζέιαβε ε ΟΠΑΠ Α.Δ. γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

ζηε δηαδηθαζία νινθιήξσζεο/ππνγξαθήο ησλ supply agreements” (βι. ην ππ’ 

αξηζκόλ πξση. 8280/10 Ηνπλίνπ 2013 έγγξαθν ηνπ ΣΑΗΠΔΓ) έρεη ήδε 

απνθαλζεί όηη νη θαζνξηζζείζεο απζαηξέησο ζπλνιηθέο ακνηβέο  γηα ηηο 

επί κέξνπο πκβάζεηο Πξνκεζείαο ππεξβαίλνπλ θαηά πνιύ ηηο δηεζλώο 

επηθξαηνύζεο ηηκέο γηα ηελ παξνρή παξνκνίσλ ππεξεζηώλ – πξνκεζεηώλ 

θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ σο ζπκθσλίεο 

θαηαξηηζζείζεο on an arm’s length commercial basis, όπσο άιισζηε είρε 

ξεηώο επηζεκάλεη θαη ε ΔΜΜΑ DELTA κε ηελ από 07 Ηνπλίνπ 2013 εμώδηθν 
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απάληεζε ηεο πξνο ηεο ΟΠΑΠ ΑΔ. Πξαγκαηηθά, ζύκθσλα κε ηηο δηεζλώο 

επηθξαηνύζεο ηηκέο ε αμία ησλ ππεξεζηώλ – πξνκεζεηώλ, ηηο νπνίεο πξόθεηηαη 

θαηά ηε πκθσλία Μεηόρσλ λα παξάζρνπλ ζηελ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΛΑΥΔΗΑ Α.Δ. νη 

κέηνρνί ηεο θαη ζπγθεθξηκέλα νη INT θαη S.G δελ ππεξβαίλνπλ ην 1.5% - 2% 

επί ηνπ ζπλνιηθνύ θύθινπ ησλ εξγαζηώλ.  Έηζη κε βάζε ηηο δηεζλώο 

επηθξαηνύζεο ηηκέο γηα ηελ παξνρή ησλ ξεζεηζώλ ππεξεζηώλ πξνκεζεηώλ ε 

πεξηερνκέλε ζηελ από 30.11.2011 Δπηζηνιή – πκθσλία ζπλνιηθή ηηκή γηα 

απηέο, ε νπνία έρεη θαζνξηζζεί ζε πνζνζηό 3,3% επί ηνπ ζπλνιηθνύ θύθινπ 

εξγαζηώλ ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΛΑΥΔΗΑ Α.Δ. όρη κόλνλ δελ κπνξεί ζε 

νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα ζεσξεζεί σο  an arm’s length commercial 

basis ζπλαιιαγή αιιά είλαη ζρεδόλ ππεξδηπιαζία θαη ζπγθεθξηκέλα 

θαηά 55% - 42 % κεγαιπηέξα ησλ επηθξαηνπζώλ ζηε δηεζλή αγνξά 

ηηκώλ.   

 

15.  Σα πξνιερζέληα έρνπλ ζαλ άκεζε ζπλέπεηα όηη κε βάζε ηελ από 

30.11.2012 παξάλνκε θαη άθπξε Δπηζηνιή – πκθσλία, νη κέηνρνη ηεο 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΛΑΥΔΗΑ Α.Δ, εηαηξίεο ΗΝΣ θαη S.G επηδηώθνπλ λα εηζπξάμνπλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσδεθαεηίαο θαηά ηελ νπνία ζα ηζρύζεη ε ύκβαζε 

Παξαρώξεζεο γηα ηηο παξαζρεζεζόκελεο πξνο απηή (δει. ηελ ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

ΛΑΥΔΗΑ Α.Δ.) ππεξεζίεο – πξνκήζεηεο ην ζπλνιηθό πνζό ησλ ηξηαθνζίσλ 

ζαξάληα δύν (342.000.000) εθαηνκκπξίσλ επξώ, ιακβαλνκέλνπ ππόςε όηη 

θαηά ηηο εθηηκήζεηο ησλ ηδίσλ εηαηξηώλ πνπ πεξηέρνληαη ζην ζπληαρζέλ από 

απηέο Δπηρεηξεκαηηθό ρέδην ν ζπλνιηθόο θύθινο εξγαζηώλ ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ  

ΛΑΥΔΗΑ Α.Δ. ζα αλέιζεη θαηά ηε ξεζείζα δσδεθαεηή δηάξθεηα ζε 10 

δηζεθαηνκκύξηα θαη 370 εθαηνκκύξηα επξώ, δειαδή θαηά κέζν όξν 865 

εθαηνκκύξηα επξώ εηεζίσο.  Σν επηδησθόκελν λα εηζπξαρζεί από ηηο 

κεηόρνπο – εηαηξίεο ΗΝΣ θαη S.G πνζό ησλ 342.000.000 Δπξώ γηα ηηο 

παξαζρεζεζόκελεο από απηέο ππεξεζίεο θαη πξνκήζεηεο πξνο ηελ 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΛΑΥΔΗΑ Α.Δ είλαη, σο ειέρζε, ζρεδόλ ππεξδηπιάζηνλ ησλ 

δηεζλώο επηθξαηνπζώλ ηηκώλ νη νπνίεο δελ ππεξβαίλνπλ κε βάζε ην ίδην 

ζπλνιηθό θύθιν εξγαζηώλ (10 δηζ. θαη 370 εθαη.) ην πνζό ησλ 155.000.000 – 

200.000.000 Δπξώ.  Έηζη νη εηαηξίεο ΗΝΣ θαη S.G. κε βάζε ηελ άθπξν θαη 

παξάλνκε από 30.11.2012 Δπηζηνιή – πκθσλία επηδηώθνπλ λα εηζπξάμνπλ 
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πνζά ηα νπνία ππεξβαίλνπλ ηα δηθαηνύκελα από απηέο πνζά γηα ηηο 

παξαζρεζεζόκελεο πξνο ηελ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΛΑΥΔΗΑ Α.Δ. ππεξεζίεο – 

πξνκήζεηεο 187.000.000 – 142.000.000 επξώ, ηα νπνία όρη κόλνλ 

ππεξθαιύπηνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο γηα ηελ παξαρώξεζε ζηελ 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΛΑΥΔΗΑ Α.Δ. ηνπ απνθιεηζηηθνύ δηθαηώκαηνο εθκεηαιιεύζεσο 

ησλ θξαηηθώλ ιαρείσλ πνπ αλέξρεηαη ζε 49.500.000 επξώ αιιά είλαη 

επηπξνζζέησο θαηά 3,8 – 2,8 θνξέο κεγαιπηέξα απηήο.  

 

15.  Όπσο είλαη επλόεηνλ νη πξναλαθεξζείζεο επηδηώμεηο ησλ κεηόρσλ 

εηαηξηώλ ΗΝΣ θαη S.G νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζηελ παξάλνκε θαη άθπξε από 

30.11.2012 Δπηζηνιή – πκθσλία είλαη όρη κόλνλ δεκηνγόλεο γηα ηελ 

ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΛΑΥΔΗΑ Α.Δ. αθνύ ζα κεηώζνπλ νπζησδώο ηα θέξδε ηεο θαη θαη’ 

επέθηαζε γηα ηελ ΟΠΑΠ Α.Δ.  αιιά απνηεινύλ ζπγρξόλσο παξάλνκεο θαη 

αμηόπνηλεο κεζνδεύζεηο, γηα ηηο νπνίεο θαη επηθπιαζζόκεζα.  

 

16.  Δίλαη θαηόπηλ ηνύηνπ αθαηαλόεηε ε απζαίξεηε απαίηεζε ηεο Γηνηθήζεσο 

ηνπ ΣΑΗΠΔΓ πξνο ηελ ΟΠΑΠ Α.Δ. «Να σπογράυει – ακόμη και αύριο 

Μ.Ο.Κ όηι δεζμεύεζηε ζηις αμέζφς επόμενες 10-12 ημέρες να 

ζσμθφνήζεηε και να σπογράυεηε ηα supply agreements, πριν να 

σπογράυεηε ηη ζύμβαζη για ηα λατεία (Consession Agreement).»  H 

απζαίξεηε απηή απαίηεζε ηνπ ΣΑΗΠΔΓ, δεκηνπξγεί ζνβαξόηαηα δεηήκαηα ηα 

νπνία  

Αθελόο απεηινύλ λα βιάςνπλ ηα λόκηκα ζπκθέξνληα θαη ηελ 

νηθνλνκηθή αμία ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ., ε νπνία ζα επσκηζζεί ζηελ πξαγκαηηθόηεηα  

ην θόζηνο γηα ηελ παξαρώξεζε εθκεηαιιεύζεσο ησλ θξαηηθώλ ιαρείσλ (αθνύ 

ε ζπκκεηνρή ηνπ ΗΝΣ θαη S.G. ζα ππεξθαιπθζεί από ηα πνζά ηα νπνία 

επηδηώθνπλ λα εηζπξάμνπλ πέξαλ ησλ δηθαηνπκέλσλ από απηέο) θαη ζα 

απσιέζεη θέξδε από ηε ζπκκεηνρή ηεο θαηά 66,999% ζηελ ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

ΛΑΥΔΗΑ Α.Δ. θαη    

 

Αθεηέξνπ ζπληζηνύλ βαξύηαηεο παξαβηάζεηο ησλ έλαληη καο 

ππνρξεώζεσλ ηνπ ΣΑΗΠΔΓ σο πσιεηνύ ηνπ 33% ησλ κεηόρσλ ηεο ΟΠΑΠ 
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Α.Δ, αθνύ κε ηελ απαίηεζε απηή επηδηώθεηαη ε αλαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ 

ελόςεη ηεο νπνίαο ππεβάιακε ηελ πξνζθνξά καο.  

 Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε  παξάλνκε θαη απζαίξεηε απηή απαίηεζε 

απεηέιεζε άιισζηε  ηελ αηηία γηα ηε ζύληαμε θαη απνζηνιή ηεο παξνύζεο 

εμσδίθνπ δειώζεσο πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβνπλ όινη νη εκπιεθόκελνη ηηο 

επζύλεο ηνπο.   

ΗΗΗ 

 

17.  Δλόςεη ησλ πξναλαθεξζέλησλ θαη κε ηελ επηθύιαμε όισλ ησλ 

δηθαησκάησλ καο.  

ΓΗΑΜΑΡΣΤΡΟΜΔΘΑ  

 

 Γηα ηηο πξνπεξηγξαθείζεο παξάλνκεο θαη ππαίηηεο θαη απζαίξεηεο 

ελέξγεηεο ζαο.  

 

Α ΚΑΛΟΤΜΔ  

 

 Να ζπκκνξθσζείηε κε ηηο δηαηάμεηο ηόζνλ ησλ θεηκέλσλ ηεο 

δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο  γηα ηελ παξαρώξεζε ηεο εθκεηαιιεύζεσο ησλ 

θξαηηθώλ ιαρείσλ θαη ηνπ 33% ησλ κεηόρσλ ηεο ΟΠΑΠ Α.Δ. όζνλ θαη ηεο 

ηζρύνπζαο θνηλνηηθήο θαη εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο θαη  

 

Α ΓΖΛΟΤΜΔ 

 

 Όηη κε ηελ επηθύιαμε όισλ ησλ ινηπώλ πάζεο θύζεσο δηθαησκάησλ 

καο,  ζαο θαζηζηνύκε πξνζσπηθά ππεύζπλνπο γηα ηε ζεηηθή θαη απνζεηηθή 

δεκία ηελ νπνία ζα ππνζηνύκε ηόζνλ εκείο όζνλ θαη ε ΟΠΑΠ Α.Δ. σο 

θπξηάξρνπο κεηόρνπο ηεο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΛΑΥΔΗΑ Α.Δ. από ηηο αληηζπκβαηηθέο 

παξάλνκεο απζαίξεηεο θαη ππαίηηεο ελέξγεηεο ζαο.  
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 Με ηελ επηθύιαμε όισλ ησλ δηθαησκάησλ καο, αξκόδηνο δηθαζηηθόο 

επηκειεηήο εληέιιεηαη λα επηδώζεη ηελ παξνύζα κε ηα ζπλεκκέλα ζε απηή 

έγγξαθα πξνο θαζέλα από απηνύο πξνο ηνπο νπνίνπο απεπζύλεηαη θαη 

θνηλνπνηείηαη ε παξνύζα πξνο γλώζε ηνπο θαη γηα ηηο λόκηκεο ζπλέπεηεο 

αληηγξάθνληαο απηή ζηηο νηθείεο εθζέζεηο επηδόζεσο.  
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