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Προς τη Βουκη των Ελλήνο'ν
ΣΤΟΧΟΣ
Ι.α. Στις 13.5.1961 ουνομο.',ογήθηκε ούμβαση μεταξύ αφ ενός
του Ελληνικού Δημοσίου κο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρι
σμού 'Ε.Ο.Τ > και οφ'ετέρου του αναδόχου DR. HARTMAN
FREIHERR VON RICHTHOFEN, που κυρώθηκε με το ν.δ. 4212/1961
για την ίδρυση διεθνούς τύπου λεσχών ψυχαγωγίας και τυχερών
παιγνίων στη Ρόδο και στην Κέρκυρα. Στα δικαιώματα και τις υ
ποχρεώσεις του αρχικού αναδόχου υποκαταστάθηκε η εταιρεία
με την επωνυμία «ΚΑΖΙΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Α
θήνα, όπως προβλεπόταν gho το άρθρο 2 του παραπάνω κυρωτι
κού της σύμβασης νομοθετικού διατάγματος. Η διάρκεια της
σύμβασης ορίστηκε 20ετης από την έναρξη λειτουργίας του κά
θε καζίνου. Η λειτουργία του Καζίνου της Ρόδου άρχισε την
1-6 1962 και έληγε την 31-51933. αλλά είχε παραταθεί με σύμβα
ση που ναοί βήκε υε το ν.δ. 61/1988 μέχρι την 15-7-1988, η οποία
και tkv.it. ενώ η λειτουργία του Καζίνου της Κέρκυρας άρχισε την
29-12-1962 και έληξε την 28-12-1932 και ήδη τα καζίνα της Ρόδου
και της Κέρκυρας βρίσκονται στην εκμετάλλευση του Ε.Ο.Τ..
β. Στις 3-12-1963 συνολογήθηκε ούμβαση μεταξύ αφ'ενός του
Ελληνικού Δημοσίου και του Ε.Ο.Τ. και αφ'ετέρου του Φρίξου Δημητρίου. η οποία κυρώθηκε με το ν.δ. 468/1970 (ΦΕΚ 60Α), για την
ίδρυσιι Διεθνούς Τύπου Λέαχης Τυχερών Παιννίων και Ψυχαγω
γίες (καζίνο) στην περιοχή του όρους «Πόρνης» του νομού Αττικής.
Ο αρχικός ονόδοχος υποκαταστάθηκε στη σύμβαση από την «Α
νώνυμη εταιρία ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ ΚΑΙ ΚΑΖΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»,
που εδρεύει στην Αθήνα.
Ήδη, συνεπεία συμβατικών παραβάσεων της αναδόχου εταιαίας, αυτή κηρύχθηκε έκπτωτη και το καζίνο της Πάρνηθας περιηλθε στον E.C.T., ο οποίος το εκμεταλλεύεται από 3.5.1984.
ν Για την εκμετάλλευση τόσο του καζίνου της Ρόδου και Κέρ
κυρας, όσο και του καζίνου της Πάρνηθας ο Ε.Ο.Τ. ίδρυσε οντίστοιχες μονάδες αυτεπιστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.δ.
4109/1960 (ΦΕΚ 153Α'), οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τους
κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Η εκμετάλλευση αυτή των κα
ζίνων Κέρκυρας. Ρόδου και Πάρνηθας υπήρξε κερδοφόρος και α
πέδωσε αξιόλογα οικονομικά αποτελέσματα στον Ε.Ο.Τ..
2.α. Η επιχείρηση καζίνων είναι μία ιδιάζουσα έκφραση της ε
πιχειρηματικής δράσης και μια ευαίσθητη οικονομική δραστηριό
τητα και, παοά την ύπαρξη οποιουδήποτε αντίλογου, παραμένει
ένα αναπόφευκτα αναγκαίο κομμάτι της οικονομικής ζωής στην
οργάνωση της ψυχαγωγίας και των τυχερών παιχνιδιών και συ
μπληρώνει την τουριστική προσφορά της χώρας.
β. Η οργάνωση Kat η ανάπτυξη της επιχείρησης των καζίνων
κατά τα διεθνή πρότυπα και σε ανταγωνισπκό επίπεδο αναμένε
ται ότι θα αποτελέσει πόλο έλξης τουριστικής πελατείας εξαιρε
τικά υψηλής εισοδηματικής στάθμης, γεγονός που θα τονώσει τη
συναλλαγματική εισροή στη χώρα 6α δημιουργήσει απασχόλη
ση σε μία περίοδο που η διεθνής οικονομική συγκυρία την έχει
καταστήσει υψίστης και πρωταρχικής σημασίας κοινωνική ανάγκη
και 9ε συμβάλλει ουσιαστικά στην αύξηση του εθνικού εισον. Η οργάνωση και ανάπτυΕ»1 αυτό δεν είναι βέβαια δυνατό να
νίνει από τον ίδιο τον Ε.Ο.Τ. και μάλιστα με το καθεστώς της αυ.-π.οταοιΡ, ul τους συνεπαγόμενους δημοσιονομικούς περιορισ.ΐΓ.ύς γιατί *
iC c .- : τ ή π.ο"στάβεια τον μεταβάλλει σε
επιχειρηματία και τον αποσπά από την κύρια αποστολή του που
διαγράφεται από τους νομοθετημένους σκοπούς του.
δ. Για το λογά αυτόν κρίθηκε σκόπιμο, ότι Yta το παραπάνω έρ
γο χρειάζεται μια νέα μορφή επιχειρηματικής δράσης και ως κα
τάλληλη επιλέχτηκε ο τύπος της ανώνυμης εταιρίας, επειδή
ανταποκρίνεται στον καθιερωμένο νομ'κό τύπο της μεγάλης επι

χείρησης, αλλά και της επιχειρηματικής δράσης του δημόσιου το
μέα της οικονομίας και επειδή συγκεντρώνει τα πλεονεκτήματα
του νομικού μοντέλου της διεθνούς επιχείρησης.
Με την ίδουση της ανώνυμης εταιρίας επιδιώκεται ακόμη:
α. Η πλήρης αποσύνθεση της επιχειρηματικής δραστηριότητας
των καζίνων από τη δημόσια υπηρεσία και η πλήρης αυτονόμησή
της από το κλίμα της δημόσιας εξουσίας.
β Η οργάνωση και στελέχωση της επιχείρησης με τις αρχές του
σύγχρονου «MANAGEMENT» και
γ. Η απόκτηση από την επιχείρηση των καζίνων, οργάνων διοί
κησης τα οποία θα μπορούν να ζουν τον παλμό της αγοράς και
να προσαρμόζουν την επιχειρηματική δράση μέσα στις συνθήκες
που η (δια η αγορά επιβάλλει.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΥ
Με το άρθρο πρώτο συνιστάται η ανώνυμη εταιρία και ορίζεται
ότι αυτή είναι δημόσιου συμφέροντος, λειτουργεί σύμφωνα με
τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και εποπτεύεται από τον
αρμόδιο για τα θέματα τουρισμού Υπουργό, γιατί, όπως προεκτέθηκε, η λειτουργία των καζίνων αποτελεί συμπλήρωση της του
ριστικής προσφοράς. Επίσης με το ίδιο άρθρο εγκρίνεται το
καταστατικό της εταιρίας,

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Αρθρο 1
Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια
Στο άρθρο 1 του καταστατικού ορίζεται η επωνυμία της, η ο
ποία είναι «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΖΙΝΑ ΑΕ» και για την ξενόγλωσση επι
κοινωνία της «HELLENIC CASINOS SA». Επίσης ορίζεται ότι η
έδρα της εταιρίας θα είναι στην Αττική και εξουσιοδοτείται ο εποπτευων Υπουργός να ορίζει την έδρα της, όταν αποφασιστεί
ο δήμος ή η κοινότητα όπου θα έχει τα γραφεία της η εταιρία. Ε
πίσης ορίζεται η διάρκεια της εταιρίας μέχρι το έτος 2050 με δυ
νατότητα παράτασης της διάρκειάς της.
Άρθρο 2
Σκοπός
1.
Στο άρθρο 2 του καταστατικού περιγράφονται οι σκοποί της
εταιρίας, όπως σε κάθε νομικό πρόσωπο για να προσδιοριστεί η
έκταση της δράσης της εταιρίας και ή έκταση της εξουσίας των
οργάνων της εταιρίας για λήψη αποφάσεων. Ειδικότερα ορίζεται
ότι αποκλειστικός φορέας ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευ
σης καζίνων μέσα στον ελληνικό χώρο είναι η ανώνυμη εταιρία
που ιδρύεται με το νόμο αυτόν. Τονίζεται επίσης ότι κανένας άλ
λος φορέας του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα δεν μπορεί να ιδρύ
σει και να λειτουργήσει καζίνο.
Με τη διάταξη αυτήν τίθεται τέρμα στις επιδιώξεις οργανωμέ
νων συμφερόντων να αλώοουν το χώρο της επιχειρηματικής ίδρυ
σης και εκμετάλλευσης των καζίνων.
Οι λόγοι που υπαγορεύουν την εκμετάλλευση των καζίνων με
μορφή κρατικής επιχείρησης οφείλονται αποκλειστικά στο είδος
της επιχείρησης, η οποία συνάπτεται με τη δημόσια τάξη και, ό
πως προεκτέθηκε. έχει ιδιάζουσα μορφή και χρειάζεται ευαίσθη
τους χειρισμούς, οι οποίοι θα συνδυάσουν τους επιχειρηματικούς
σκοπούς σε αρμονία με τους ευρύτερους αναπτυξιακούς στόχους
της τουριστικής και κοινωνικής πολιτικής, επιδίωξη όμως η οποία
είναι ασυμβίβαστη με τα οργανωμένα ιδιωτικά συμφέροντα, τα ο
ποία έχουν ως κυρίαρχο στόχο τη μεγιστοποίηση του επιχειρη
ματικού κέρδους. Είναι δε γενικά αποδεκτό άτι η ανάπτυξη και
εκμετάλλευση των καζίνων πρέπει να συμπληρώνει την τουριστι
κή προσφορά και έτσι συνάπτεται στενά με την τουριστική πολι
τική ανάπτυξη. Ένας επίσης σοβαρός λόγος είναι ότι η ιδιομορφία

των .-.αζίνων απο.τεί την κρατική εποτττεία, γιατί συνάπτεται με
τη ~· υοσιο ταει- τ οποία είναι συνεχής και ταυτίζεται με τη διεξαγ. , '.ω> Γ.υ.,, ,υΐ'. ώστε τα όργανα του κράτους, τα εντεταλμ£ν'-. με την εποπτεία, να υψίστανται καθημερινό τον πειρασμό της
αθε. .της συναλ,.αγής με τα ιδιωτικά συμφέροντα, με υφέρποντα
π/ ·/ τον κίνδυνο εκμαυλισμού της δημόσιας διοίκησης. Για τους
Λόγους αποκλείστηκε (παράγραφος 4 του άρθρου 2) η (δρυ
ίδι
ς·
: .μετάλλευση καζίνων από κοινού ή σε συνεργασία της ετ
. if όλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα
Γτην παράγραφο 3 του άρθρου 2 ορίζεται ότι επιτρέπεται η
ι- . υη μέχρι (0 καζίνων στον ελληνικό χώρο, που αποτελεί το
.ικο δυνατό οριο της εταιρίας.
,·σηο προβλέπεται (παράγρ. 4; η στέγαση καζίνων σε κτίριακ>λ. ενκυΐασιάοεις κρατικής ιδιοκτηοίας ή σε ιδιωτικά τουριστι
κά συγκροτήματα που υπάρχουν ή που προτείνονται ως νέες
τουριστικές επενδύσεις. α·- γ· εταιρία καταβάλλει οποιοσδήποτε
. ■ Άής α·ντιπαρσχή, όπως π.χ. μίσθωμα, η αντιπαροχή αυτή δεν
τ αεί vc συνδέεται με τα έσοδα ή κέρδη της επιχείρησης του
Ki.l-.VOU
C αποκλεισμός αυτός κρίθηκε σκόπιμος για να μην υπάρξει συμ
μετοχή άλλων προσώπων στα έσοδα ή κέρδη του καζίνου, γεγο
νός που θα δημιουργούσε εννομο συμφέρον τρίτων για επέμβαση
στην πολιτική διαχείριση και διοίκηση της εταιρίας, αλλά κα: θα
μπορούσε να αποφέρει τεράστια έσοδα σε ιδιώτες, τα οποία
θα μπορούσαν να ανατρέψουν την οικονομική ισορροπία της
σύμβασης.
Αντίθετα με τη σύμβαση μίσθωσης για τη στέγαση καζίνου δεν
αποκλείεται η συνομολόγηση «αρνητικού οιονεί μισθώματος», δη
λαδή η καταβολή αντιπαροχής στην εταιρία από το φορέα του τουοιστικού συγκροτήματος, ο οποίος προβλέπει ότι η στέγαση του
καζίνου θα αυξήσει κατά οποιονδήποτε τρόπο την πελατεία του
και συνεπώς τα έσοδα από την εκμετάλλευση του συγκροτήμα
τος αυτού.
Με την παράγραφο 5 προβλέπεται η ακυρότητα κάθε πράξης
ίδρυσης, εκμετάλλευσης και λειτουργίας καζίνων και κοινού με
τρίτους.
Στις παραγράφους 6 μέχρι και 12 του άρθρου αυτού προβλέπονται εξουσιοδοτικές διατάξεις και η διαδικασία για την υλοποίη
ση της επιλογής των περιοχών εγκατάστασης των νέων καζίνων,
καθορισμός των προδιαγραφών και τύπων εγκαταστάσεων που
θα στεγάσουν τα νέα καζίνα, αντικειμενικά κριτήρια επιλογής των
περιοχών και αξιολόγησης των προτάσεων των ενδιαφερομένων
να στεγάσουν καζίνα σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν ή που προ
τείνουν ως νέες επενδύσεις, η διαδικασία της έγκρισης των
προτάσεων KGt η συνομολόγηση σύμβασης μεταξύ εταιρίας και
επενδυτή.
Στην παράγραφο 13 ορίζονται οι δραστηριότητες πς οποίες μπο
ρεί να αναλαμβάνει η εταιρία για να εκπληρώσει το σκοπό της.
Στην παράγραφο 14 του άρθρου 2 ορίζεται ότι στην εταιρία παραχωρείται το δικαίωμα να διεξάγει κάθε φύσεως τυχερά παιχνί
δια. χωρίς την προηγούμενη άδεια οποιοσδήποτε αρχής.
Άρθρο 3
Μετοχικό κεφάλαιο-Μετοχές
Στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι το μετοχικό
κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρίας θα συγκροτηθεί από την καθα
ρή θέση των περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στην
παράγραφο 4 του άρθρου 14 του καταστατικού ύστερα από απογραψή και εκτίμηση αυτών. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία ανήκουν
στην περιουσία του Ε.Ο.Τ. και αποτελούν τα μέσα δράσης των μο
νάδων αυτεπιστασίας που έχουν ουσταθεί, σύμφωνα με το άρθρο
2 του ν.δ.4109/1960, για την εκμετάλλευση των καζίνων της Πάρ
νηθας και Κέρκυρας,
Γίνεται, λοιπόν, φανερό άτι ο Ε.Ο.Τ. είναι ο ιδρυτής της ανώνυ
μης εταιρίας, η οποία προέρχεται από τη μετατροπή της μορφής
αυτεπιστίας των επιχειρήσεων των καζίνων της Πάρνηθας, της
Ρόδου και της Κέρκυρας, σε ανώνυμη εταιρία. Όταν συνταχθεί

η έκθεση της εκτιμητικής επιτροπής, τότε η καθαρή θέση που θα
προκυιμει θα αποτελέσει το μετοχικό κεφακαιο της ανώνυμης ε
ταιρίας (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΖΙΝΑ Α.Ε.), ο δε εποπτευων υπουργός, με
απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζει ακριβώς το μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο ολόκληρο α
ναλαμβάνεται από τον Ε.Ο.Τ..
Στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι το μετοχικό κεφάλαιο της εται
ρίας αντιπροσωπεύεται από μία μετοχή, η οποία είναι ονομαστι
κή, μη μεταβιβΟσιμη, αδιαίρετη και ακατάσχετη και ανήκει στην
περιουσία του Ε.Ο.Τ. υπέρ του οποίου εκδίδεται μία μετοχή. Η με
τοχή αυτή δεν φέρνει μερισματαποδείξεις, κατά παρέκκλιση από
τις κοινές διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρίες, το γεγονός δε τού
το δικαιολογείται αφού υπάρχει μόνο ένας μέτοχος και η μετοχή
είναι ονομαστική και μη μεταβιβάσιμη.
Στην παράγραφο 3 προβλέπεται η σύσταση της εκτιμητικής ε
πιτροπής. Ορίζεται επίσης ότι η έκθεση της εκτιμητικής επιτρο
πής αποτελεί το δικαιολογητικό έγγραφο για την καταχώριση στα
βιβλία της εταιρίας της απογραφής ενάρξεως. Η λύση αυτή συνάδει προς την ακολουθούμενη πρακτική της μετατροπής επι
χειρήσεων σε ανώνυμη εταιρία και ικανοποιεί λογιστική νομοθε
τημένη ανάγκη να υπάρχει αποτιμημένη απογραφή της περιου
σίας κάθε εταιρίας, στην έναρξη των εργασιών της, το μεν για να
εμφανίζονται τα μέσα δράσεως αυτής, το δε Yta να μπορεί να γί
νει σύγκριση των οικονομικών μεγεθών της εταιρίας κατά την έ
ναρξη και λήξη μιας διαχειριστικής χρήσης, ώστε να προκύπτουν
τα οικονομικά αποτελέσματα.
Άρθρο 4
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Στις παραγράφους 1 και 2 προβλέπεται ότι το μετοχικά κεφά
λαιο της εταιρίας μπορεί να αυξάνεται απεριόριστα, χωρίς χρονι
κούς ή άλλους περιορισμούς που προβλέπονται από τις κοινές
διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιριών. Όταν η αύ
ξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας καλύπτεται από ει
σφορές σε είδος, τότε η εκτίμηση αυτών ενεργείται από την
εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920 και για οποια
δήποτε άλλη εταιρία του ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή μόνο κατά τη
σύσταση της εταιρίας εισάγεται απόκλιση από το καθεστώς εκτί
μησης του ν. 2190/1920 και προκρίθηκε αυτή η απόκλιση, γιατί δια
πιστώθηκε ότι το σύστημα των μονάδων αυτεπιστασίας για την
εκμετάλλευση των καζίνων (επηρεασμένα από τη λειτουργία της
δημόσιας υπηρεσίας και την εμπλοκή κανόνων του δημόσιου λο
γιστικού) δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου λο
γιστικού συστήματος, το οποίο ύστερα από τα π.δ. 409/1986 και
498/1987, πρέπει να εξυπηρετεί πολιτικές και αρχές διεθνών λο
γιστικών προτύπων.
Στην παράγραφο 3 ορίζεται ότι η εισφορά των περιουσιακών
στοιχείων από τον Ε.Ο.Τ., ο οποίος ως μοναδικός μέτοχος ανα
λαμβάνει κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα γίνεται με
αποφάσεις της γενικής συνέλευσης της εταιρίας.
Με τον τρόπο αυτόν δεν χρειάζονται ιδιωτικά ή συμβολαιογρα
φικά έγγραφα για τη μεταβίβαση λόγω εταιρικής εισφοράς πε
ριουσιακών στοιχείων από τον Ε.Ο.Τ. προς την ανώνυμη εταιρία,
ακόμη και στην περίπτωση που εισφέρονται ακίνητα. Στην τελευ
ταία αυτήν όμως περίπτωση η απόφαση της γενικής συνέλευσης
μεταγράφεται.
Η μεταβίβαση αυτή των περιουσιακών στοιχείων από τον
Ε.Ο.Τ. προς την εταιρία γίνεται ανεξάρτητα από τον τίτλο κτή
σης. Δηλαδή μπορεί να αφορά και ακίνητα που περιήλθαν στον
Ε.Ο.Τ. συνέπεια απαλλοτρίωσης, αλλά απαιτείται κάθε εισφορά
περιουσιακού στοιχείου του Ε.Ο.Τ. στην εταιρία να συνδέεται α
παραίτητα με τους σκοπούς της εταιρίας.
Άρθρο 5
Γ ενική συνέλευση
Στο άρθρο 5 του καταστατικού ορίζεται ότι το διοικητικό συμ

φιο στ' άρθρου 6) για τον εκπρόσωπο των εργαζομένων, ο οποίος
ως τακτικός υπάλληλος της εταιρίας είναι φυσικό και αποτελεί α
ναφαίρετο δικαίωμά του να είναι μέλος συνδικαλιστικής οργάνω
σης των εργαζομένων στην εταιρία.
3. Ο Ε.Ο.Τ. δια του διοικητικού του συμβουλίου που αποτελεί,
όπως προανί’φέρθηκε τη γενική συνέλευση της εταιρίας, εκλέγει
πέντε από το επτά μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας, δηλαδή τον πρόε
δρο, αντιπρόεδρο και τρία από τα απλά μέλη. Το τέταρτο από τα
απλά μέ> η εκλέγεται με μυστική καθολική ψηφοφορία των εργα
ζομένων. σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 13 του ν. 1264/1982, χω
ρίς την παραμικρή ανάμειξη ούτε της εταιρίας ούτε του Ε.Ο.Τ. ούτε
άλλου εκπροσώπου της εκτελεστικής εξουσίας. Ακόμη και η πρω
τοβουλία ανάδειξης του εκπροσώπου των εργαζομένων αφήνε
ται στα χέρια των διοικητικών συμβουλίων τους για να μην
εξαρτάται η έναρξη της διαδικασίας εκλογής από καμιά πολιτειακή
πράξη. Γ ια το λόγο αυτόν, η εταιρία δεν φέρει καμιά ευθύνη για
το κύρος της εκλογής του εκπροσώπου των εργαζομένων ούτε
οι αποφάσεις του Δ.Σ. της εταιρίας πάσχουν ακυρότητα αν μετα
γενέστερα ακυρωθεί δικαστικά η εκλογή του εκπροσώπου των ερ
γαζομένων, ο οποίος συμμετείχε στη λήψη αποφάσεων του Δ.Σ..
Γ ια τον ίδιο λόγο κρίθηκε σκόπιμο να συγκροτείται το διοικητικό
συμβούλιο της εταιρίας νόμιμα και στην περίπτωση ακόμη που δεν
διορίστηκε ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ. της εταιρίας
για οποιονδήποτε λόγο, αφού ο διορισμός του εξαρτάται και γί
νεται αποκλειστικά από τους εργαζόμενους. Διαφορετική ρύθμι
ση θα μπορούσε να προκαλέσει εμπλοκή στη λειτουργία του Δ.Σ.
της εταιρίας και να εξαρτήσει τη λειτουργία αυτού από τη λύση
Άρθρα 6 ως 9
ενδοσυνδικαλιστικών διαφορών και να καταστεί η λειτουργία του
Διοικητικό συμβούλιο
Δ.Σ. της εταιρίας ο πόλος αντιπαράθεσης συνδικαλιστικών
ομάδων.
Στα άρθρα 6,7,8 και 9 ορίζονται τα σχετικά με το Διοικητικό Συμ
4. Τέλος ο διευθύνων σύμβουλος κρίθηκε σκόπιμο (εδάφιο δ'
βούλιο της εταιρίας.
παράγρ. 3 άρθρου 6) να εκλέγεται από το Δ.Σ. της εταιρίας, ώστε
1.
Στο άρθρο 6 του καταστατικού ορίζεται ότι το Δ.Σ. της εταινα αναπτυχθεί το αίσθημα της ευθύνης στα μέλη αυτά, αναφορι
ρίας είναι ειτταμελές. Αποτελείται από τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο,
κά με το πρόσωπο που θα εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. της ε
διευθύνοντα σύμβουλο και τέσσερα απλά μέλη, από τα οποία το
ταιρίας και θα διαχειρίζεται τη ζωή της επιχειρηματικής δράσης
ένα προέρχεται από τους εργαζόμενους στην εταιρία. Η θητεία
της εταιρίας.
των συμβούλων είναι τριετής και οι σύμβουλοι μπορεί να επανα5. Στο άρθρο 7 του καταστατικού προβλέπονται οι αρμοδιότη
κλεγούν και για επόμενη θητεία. Ορίζονται επίσης τα ασυμβίβα τες και οι εξουσίες του Δ.Σ.. Εκείνο που επιβάλλεται να επισημανστα με την ιδιότητα μέλους του διοικητικού συμβουλίου της
θεί στο θέμα αυτό είναι το εξής σημείο: ότι εισάγεται πλέον Kat
εταιρίας και τα κωλύματα διορισμού αυτών των μελών, τα οποία
νομοθετείται ο θεσμός του εσωτερικού ελέγχου (INTERNAL AU
ορίζονται στο άρθρο 22 του υπαλληλικού κώδικα. Έτσι δεν μπο
DIT), ο οποίος μάλιστα θα ανήκει σε άλλο πρόσωπο από εκείνο
ρεί να διοριστεί ως μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας δήμαρχος ή πρό που έχει τις αρμοδιότητες από το Δ.Σ. και από το καταστατικό για
εδρος κοινότητας ή βουλευτής ή προμηθευτής της εταιρίας ή
τη διοίκηση της εταιρίας. Έτσι, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος προίεργολάβος αυτής. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 22 του υπαλλη σταται και ασκεί εποπτεία σε κάθε υπηρεσία της εταιρίας μεταξύ
λικού κώδικα, δεν μπορούν να διοριστούν πρόσωπα που έχουν κα των οποίων και η οικονομική διεύθυνση και το λογιστήριο, όμως
ταδικαστεί για κακούργημα, καθώς κι εκείνα που λόγω καταδίκης
ο εσωτερικός έλεγχος δεν ανήκει στο διευθύνοντα σύμβουλο, αλ
στερήθηκαν των πολιτικών τους δικαιωμάτων. Επίσης δεν διορί λά στον πρόεδρο του Δ.Σ.. Μολονότι αυτό θα μπορούσε να αφεζονται πρόσωπα που καταδικάστηκαν σε οποιαδήποτε ποινή: για
θεί στη διακριτική εξουσία του Δ.Σ. να το ρυθμίσει, εν τούτοις
κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικη
κρίθηκε σκόπιμο να ρυθμιστεί νομοθετικά για να μη αφεθεί περι
γόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, πα
θώριο στο Δ.Σ. της εταιρίας να αμελήσει τη ρύθμιση αυτή για οράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά των ηθών και συκοφαντική δυποιονδήποτε λόγο. Με τη νομοθετική αυτονόμηση του εσωτερικού
σφήμηση. Το κώλυμα υπάρχει ακόμη και στην περίπτωση που το
ελέγχου εκτιμάται ότι θα υπάρξει πληρέστερη εγγύηση για την
πρόσωπο είναι υπόδικο για κακούργημα ή για τα παραπάνω πλημ περιφρούρηση της περιουσίας της εταιρίας και τη διαχείριση του
μελήματα. Το κώλυμα διορισμού υπάρχει ακόμη και αν παραγρόδημόσιου χρήματος.
φηκε το αδίκημα για το οποίο διατάχθηκε παραπομπή με
6. Αντίθετα το θέμα της δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπη
τελεσίδικο βούλευμα. Δεν διορίζονται πρόσωπα που τελούν υπό
σης της εταιρίας και ο τρόπος που έγκυρα η εταιρία δεσμεύεται
δικαστική απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
κατά την ανάληψη υποχρεώσεων ρυθμίζονται με αποφάσεις του
Κώλυμα διορισμού επίσης αποτελεί και η ύπαρξη δεσμού συγΔ.Σ. της εταιρίας.
γενείας μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας μεταξύ προ
7. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του καταστατικού προβλέσώπων, τα οποία ενδέχεται να είναι ταυτόχρονα μέλη στο Δ.Σ. της
πεται ότι δικαιοπραξίες που έχουν ως αντικείμενο την πώληση,
εταιρίας. Ούτε δύο σύζυγοι μπορούν να διοριστούν μέλη του Δ.Σ.
μεταβίβαση ή παραχώρηση εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμά
ταυτόχρονα. Τα μέλη του Δ.Σ. απαγορεύεται να είναι μέλη συνδι των επί ακινήτων που ανήκουν στήν εταιρία προς ιδιωτικούς φο
καλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων στην εταιρία, γιατί μία
ρείς είναι απαγορευμένες και απόλυτα άκυρες. Η ρύθμιση αυτή
τέτοια ιδιότητα θα είχε τα στοιχεία της αντίφασης, δηλαδή θα α είναι αναγκαία, γιατί τα ακίνητα της εταιρίας αποτελούν κρατική
ποτελούσε αντινομία για ένα πρόσωπο να εμφανίζεται με τις ιδιό περιουσία. Όμως δικαιοπραξίες που αφορούν αγορές ακινήτων
τητες του εργοδότη και του εργαζόμενου ταυτόχρονα (βλέπε και
από οποιονδήποτε ή την πώληση, μεταβίβαση ή παραχώρηση ε
σχετικές διατάξεις ν.1264/1982).
μπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων επί ακινήτων που ανήκουν
2. Από τη ρύθμιση αυτήν εισάγεται εξαίρεση (παράγρ. 2 εδά στην εταιρία προς φορείς του δημόσιου τομέα απαγορεύονται και
βούλιο του Ε.Ο.Τ. αποτελεί τη γενική συνέλευση της εταιρίας (πα
ράγραφος 4). Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης εγκρίνονται
από τον εποπτεύοντα υπουργό. Με τον τρόπο αυτόν οι κρίσιμες
για τη ζωή και την ανάπτυξή της εταιρίας αποφάσεις, ανήκουν στο
μοναδικό μέτοχο της εταιρίας, δηλαδή τον Ε.Ο.Τ., ο οποίος, λό
γω της ειδικής αποστολής του ως φορέα υλοποίησης της τουρι
στικής πολιτικής, εναρμονίζει τις αποφάσεις του μέσα στα όρια
της πολιτικής αυτής, ο δε εποτεύων υπουργός παρεμβαίνει για
να ασκήσει την κρατική εποπτεία και να ελέγξει τη σκοπιμότητα
των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης υπό το πρίσμα της του
ριστικής πολιτικής, αλλά και να υποστηρίξει το έργο της.
Η γενική συνέλευση (παράγρ.3) συγκαλείται είτε από το Δ.Σ. της
εταιρίας είτε αυτόκλητο, δηλαδή με δική της πρωτοβουλία. Η σύ
γκληση της γενικής συνέλευσης, στην προκειμένη περίπτωση, α
πό το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας αποτελεί στην ουσία
αίτηση για λήψη αποφάσεως και δεν μπορεί να καθορίζει ημερο
μηνία και ώρα σύγκλησης, αφού το διοικητικό συμβούλιο του
Ε.Ο.Τ., που αποτελεί τη γενική συνέλευση της εταιρίας, ως όργα
νο διαρκούς λειτουργίας, έχει νομοθετημένους κανόνες σύγκλη
σης και λειτουργίας. Για το λόγο αυτόν και επειδή ο Ε.Ο.Τ. είναι
μοναδικός μέτοχος, παρέλκει η δημοσίευση της σύγκλησης της
γενικής συνέλευσης στον τύπο ή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αφού η δημοσίευση αυτή δεν θα εξυπηρετούσε κανένα σκο
πό. Οι αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης (παράγραφος 4)
ορίζονται κατά τρόπο που συνάδει προς τις διατάξεις του κ.ν.
2190/1920.
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:■ v. jutv!' έγκριση της γενικής συνέ
ζει η επιχοίρηση του Κότινου και τ:,^ ευυ.ιΟυ.ηυιυυ της οιαχαιρισης,
λευσης της εταιρίας. Λαμβανομένου δε υποιμη ότι ο. αποφύσεις
να υπάρχει και πρόσθετός διαρκής διαχοιο.στικας έκενγος από
' . - ■ ■
·;α. Ρ“.ε το» εποπτεύο/το υπουρυπάλληλους του Ε.^.... ο. οποίοι έχουν πείρα ο την μκμεταΛ/.ει,·- -ο- .
τρνπο αστόν και η ουσιαστική κρατι
ση των καζίνων, γιο να προληφθούν τυχόν δυΟαροΡ ιες καταρτί
κή εποπτεία και έτσι απορεί νο προληφθούν τυχόν ζημιογόνες γιο
σεις που μπορεί να προκληθούν από τον πειρασμό για το χρήμο
την.περιουσία του Δημοσίου πράξεις. Με την παράγραφο 4 του
που διακινείτοι πάνω στα τραπέζια και άφθονο μέσα στο καζίνα.
άοερν~ ” ορίζεται ότι ο πρόεδρός και ο διευβυνων σύμβουλος κατά
τη διάρκεια της θητείας τουο είναι ιιπάλληλοι της εταιρίας και οι
Άρθρο 11
κάδε γ’ττ·.■'
- ι -, - . - καθορίζονται με απόφαση της γενι
Εταιρική χρηση - Οικονομικές κατασταθείς
κής συνέλευσης.
Λι'τΐήετ.,, τα λοιπά μέλη του ΔΧ λαμβάνουν από την εταιρία
Στο άρθρο τι του καταστατικού υπάρχουν ρυθμίσεις ανάλογες
Pi..... ■··- ·· ·
; ■·. υψνς της οποίας καθορίζει η γενική
με αυτές που προβλέπει ο κ.ν. 2190,'1S2C, όπως τροποποιήθηκε και
συνέλευση. Αυτή η δισΛοοετική μεταχείριση είναι εύλογη, γιατί
συμπληρώθηκε από το π.δ. 409/1980. Με εξαίρεση την πρώτη ττα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. δεν είναι υπάλληλοι της εταιρίας και
ταιρική χρήση, η οποία είναι υπερδωδεκάμηνη, οι άλλες εταιρι
δεν προσφέρουν άλλες υπηρεσίες έκτος από τη ουμμετοχή τους
κές χρήσεις συμπίπτουν προς τη διαχειριστική περίοδο του Κώδι
στο Δ.Σ..
κα Φορολογικών Στοιχείων και περιλαμβάνουν δωδεκάμηνο
Με την παοάνοαοο δ του άοθοου 7 ορίζεται ότι το Δ.Σ. συγκρο διάστημα.
τείται νόμιμα νια ένσ.τρίμηνο και με πεντε μέλη για να μην υπάρ
Η απόφαση όμως της γενικής συνέλευσης περί ενκρίσεως ή ό
χει πρόβλημα uou·.·τι. Λήψης αποφάσεων στην περίπτωση
χι των οικονομικών καταστάσεων υπόκειται στην τελική έγκριση
ύπαρξης Kt.vr-: >. / ·.
- παράγραφο 6 προβλέπεται ότι α του εποπτεύοντας υπουργού.
παιτείται η συνδρομή σπουδαίου λόγου για την ανάκληση του
προέδρου, διευθύνοντα συμβούλου και του εκπροσώπου των ερ
Άρθρο 12
γαζομένων. Η ρύθμιση αυτή κρινεται αναγκαία για να αποκλειστεί
Λύση και εκκαθάριση της εταιρίας
αυθαιρεσία στη λήψη αποφάσεων ανάκλησης του διορισμού των
προσώπων που διοικούν την εταιρεία, αναφορικά δε με τον εκπρό
Στο άρθρο 12 του καταστατικού προβλέπεται η λύση και εκκα
σωπο των εργαζομένων για να αποκλειστεί η ανάκληση αυτού χω θάριση της εταιρίας κατά τρόπο ανάλογο με αυτόν που ισχύει για
ρίς περίσκεψη και με συνδικαλιστικά κριτήρια, τα οποία
κάθε εταιρία του ιδιωτικού τομέα. Ορίζεται δε ότι ο εποπτεύων
εναλλάσσονται ανάλογο με την ισορροπία των συνδικαλιστικών
υπουργός διατηρεί τα δικαιώματά του και κατά το στάδιο της εκ
ζυμώσεων.
καθάρισης. Μετά την εκκαθάριση, τα τυχόν υπάρχοντα περιουσια
Με την παράγραφο 7 ορίζεται η υποχρεωτική παράσταση των
κά στοιχεία αναλαμβάνονται από τον Ε.Ο.Τ., ο οποίος τα δικαιούται
μελών του Δ.Σ. στις συνεδριάσεις. Και τούτο, γιατί το μέλη του
ως μοναδικός μέτοχος.
Δ.Σ. εκπροσωπούν τα κρατικά συμφέροντα, τα οποία οφείλουν να
υπηρετούν.
Άρθρο 13
Επίσης με το άρθρο 7 ορίζονται οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. του
Ποσοστά υπέρ του Ε.Ο.Τ. και των Ο.Τ.Α.
προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου, η μεταβίβαση των αρμοοιΟι.,ιΐΛ,ν τους Kui οναπληρωσή ιούς.
1. Στο άρθρο αυτό προβλέπεται η διανομή προσωρινού μερίσμα
8.
Στο άρθρο 8 ορίζονται διαδικαστικά θέματα αναφορικά με τη τος από την εταιρία στον Ε.Ο.Τ. κατά τρόπο που αφίσταται των
σύγκληση του Δ.Σ. της εταιρίας και την κλητευση των μελών του.
διατάξεων του άρθρου 46 του κ.ν. 2190/1920.
S. Στο άρθρο 9 ορίζονται τα περί απαρτίας του Δ.Σ. και της λή
2. Η διανομή του προσωρινού μερίσματος γίνεται υπό τη μορ
ψης αποφάσεων.
φή καταβολής ποσοστού επί των ημερήσιων ακαθάριστων εισπρά
Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 ορίζεται
ξεων του καζίνου.
ότι σύμβουλος που απουσιάζει δεν μπορεί να αντιπροσωπεύεται
3. Το ποσοστο αυτό αποφασίζεται από τη γενική συνέλευση, της
στο Δ.Σ. της εταιρίας από Ολλο πρόσωπο. Αυτή η ρύθμιση προοποίας η απόφαση υπόκειται στην έγκριση του εποπτεύοντος υ
κοίθπκε yict! στο Δ.Σ. δεν εκπροσωπούνται αντιτιθεμενα συμ πουργού. Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία για τη χρηματο
φέροντα. αλλά εκπροσωπείται το κρατικό συμφέρον και είναι κα δότηση του Ε.Ο.Τ. που επί σειρό ετών τώρα μέρος του προϋπολο
θήκον του συμβούλου, που αποδέχεται το διορισμό, να συμμετέ γισμού του καλύπτεται από τα κέρδη των καζίνων και, ενώ υπάρ
χει αυτή η ανάγκη χρηματοδότησης του Ε.Ο.Τ., θα ήταν αντιφατικό
χει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
10. Κρίθηκε επίσης σκόπιμο (άρθρο 9 παρ. 3), ότι σε περίπτωση
από οικονομικής άποψης τα διαθέσιμα της επιχείρησης των καζί
ισοψηφίας δεν 6c πρεπει να υπερισχύει η Ψήφος του προέδρου,
νων να είναι κατατεθειμένα σε τράπεζες. Σε κάθε δε περίπτωση,
εάν ο Ε.Ο.Τ. ανέμενε την έγκριση του ισολογισμού της εταιρίας
αλλά να αναβάλλεται η λήψη απόφασης. Εκτιμάται ότι η περίπτωση
αυτή δεν θα εμφανίζεται τακτικά στην πράξη, γιατί ο αριθμός της
για να εισπράξει μέρισμα, θα αντιμετώπιζε σοβαρά δισεπίλυτα
σύνθεσης του Δ.Σ. αποτελείται από επτά μέλη. Συνεπώς, ενδέχε προβλήματα με τον προϋπολογισμό του.
4. Είναι αυτονόητο ότι η ανάληψη αυτή των κερδών, υπό την
ται να προκύψει στην περίπτωση που το Δ.Σ. συνεδριάζει με έξι
παραπάνω μορψη, θα αναθεωρείται από τη γενική συνέλευση, ώ
ή τέσσερα μέλη. Αν σ' αυτήν την περίπτωση προκύψει ισοψηφία,
σημαίνει ότι το Δ.Σ. δεν έχει πεισθεί ακόμη για τη ληψη απόφα στε να εξασφαλίζεται και η ουσιαστική ακεραιότητα των κεφαλαί
ων της εταιρείας, αλλά και η ύπαρξη αδιανέμητων κερδών για την
σης. Κρινεται δε ότι φρονιμότερη στην περίπτωση αυτήν είναι η
αυτοχρηματοδότηση των επενδυτικών της προγραμμάτων.
ovabf. τ
:,ς απόφασης για επόμενη συνεδρίαση, στην οποία
5. Στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού προβλέπεται και η κα
πιθανολογείται ότι μπορεί να αυξηθούν τα μέλη σε μονό αριθμό,
ταβολή μερίσματος στους Ο.Τ.Α. για να διαθέτουν για την εκτέ
ενώ παράλληλα επιδιώκεται με την αναβολή να ωριμάσει η κρίση
cm το o.w.oyc κα. τη. εξειαση εναλλακτικών προτάσεων.
λεση τουριστικής φύσης προγραμμάτων. Η παραπάνω διανομή
μερίσματος προς τους Ο.Τ.Α. της ευρύτερης περιοχής έχει αντα
ποδοτικό χαρακτήρα και ενισχύει το δήμο ή την κοινότητα να ε'Αρθρο 10
κτελέσει προγράμματα έργων, το οποία θα τονώσουν την
Τακτικός έλεγχος. Εποπτεία
τουριστική κίνηση στην περιοχή του. Το ποσό αυτό δεν ορίζεται
Στο άρθρο ΐσ του καταστατικού προβλέπεται ο τακτικός έλεγ με το νόμο, γιατί εκτιμάται ότι κάθε καζίνο θα έχει διαφορετική
κλίμακα κερδών και έτοι θα υπήρχε ο κίνδυνος άνισης και συνε
χος της εταιρίας από ορκωτούς λογιστές, όπως συμβαίνει και για
πώς άδικης κατανομής πόρων οε δήμους ή κοινότητες. Σημειώ
τις λοιπές μεγάλες ανώνυμες εταιρίες του ιδιωτικού τομέα.
Κρίθηκε όμως σκόπιμο, λόγω της ιδιαιτερότητας που εμφανί νεται ότι και σήμερα ο Ε.Ο.Τ. καταβάλλει στους Ο.Τ.Α., στην

περιοχή των οποίων λειτουργούν τα καζίνο του Ε.Ο 7. ποσοητ
επί των ακαθάριστων εισπράξεων των καζίνων.

Αρθρο 15
Δημοσιονομικές και άλλες ρυθμίσεις

Άο6οο 14
Μεταβατικέο διατάξεις

1. Στο αρ&υο αυτό προβλέπονται φορολογικές απαλλαγές των
καθαρών κευΰών της εταιρίας κα: του δ.ανεμόαενου μερίσματος
στον Ε.Ο.Τ.. επειδή η εταιρία είναι δημόοιαυ συμφέροντος και τα
κέρδη της θα διατίθενται από τον Ε.Ο.Τ. για την κύρια αποστολή
του, η οποία εξυπηρετεί καθαρά κρατικούς σκοπούς. Τυχόν φορολόνηση των κερδών της εταιρίας και της διανομής μεοίσματος
στον Ε.Ο.Τ. θα αποστερούσε τον Ε.Ο.Τ. απο σημαντικά έσοδα και
θα ανετρεπε τον προϋπολογισμό του. Σημειώνεται ότι ο Ε.Ο.Τ. κα
λύπτει μέρος των εσόδων του προϋπολογισμού του από τα
κέρδη των καζίνοιν κα: κατά το υπόλοιπο από τον κρατικό προϋ
πολογισμό.
2. Τα προνόμια αυτά έχουν χορηγηθεί και στους αναδόχους των
καζίνων με τις νομοθετικά κυρωμένες συμβάσεις που προεκτέθηκαν (ν.ο 4212Ί901 και ν.δ. 468/1970).
*
3. Στην παράγραφο 3 ποοβλέπεται ένα μεταβατικό στάδιο ευ
νοϊκών ρυθιιίσεων για την περίπτωση εκτέλεσης κατ' αυτής. Η ρύθuior, ουτή κρίθηκε σκόπιμη για το πρώτο στάδιο της εταιρίας, ώστε
να ολοκληρωθεί η οργάνωση αυτήο.
4. Στην παρύνραφο 4 προβλέπεται εξαιρετικό καθεστώς αμοι
βών ορισμένου ποοοστού προσωπικού της εταιρίας κατά πα
ρέκκλιση διατάξεων νόμου. Τούτο κρίθηκε απαραίτητο για να εξευρεθούν ικανά οτελεχη από την αγορά, τα οποία θα αμείβονται
με τις συνθήκες της αγοράς, για να αφιερώσουν τις προσπάθειές
τους στο έργο και την αποστολή της εταιρίας.
5. Στις παραγράφους 5 και 6 επιτρέπεται η εισαγωγή διαφόρων
αγαθών για τον άρτιο και σε διεθνές επίπεδο ανταγωνιστικό εξο
πλισμό των καζίνων.

1. Στο άρθρο αυτό προβλέπονται μεταβατικές ρυθμίσεις για την
ολοκλήρωση της δια μετατροπής των μονάδων αυτεπιστασίας σύ
σταση της ανώνυμης εταιρίας. Οι περισσότερες από τις διατάξεις
αυτές έχουν καθαρά τεχνικό χαρακτήρα για να ολοκληρωθεί η συ
γκρότηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και να προετοι
μαστεί η λειτουργία της. η οποία είναι διάδοχος επιχείρηση κα,
εργοδότης των ασκούμενων επιχειρήσεων καζίνου από τις μονά
δες αυτεπιστασίας του Ε.Ο.Τ.. Έτσι, με τη ρύθμιση αυτήν, κάθε
εργαζόμενος στη μονάδα αυτεπιστασίας του καζίνου, που έχει ερ
γασιακή σύμβαση με την καταργούμενη μονάδα αυτεπιστασίας,
γίνεται αυτοδίκαια υπάλληλος της ανώνυμης εταιρίας.
Επίσης στην παράγραφο 2 προβλέπεται η κατάργηση των μο
νάδων αυτεπιστασίας των καζίνων από τη νόμιμη σύσταση της ε
ταιρίας.
2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού προβλέπεται η διακο
πή δικών μεταξύ Ε.Ο.Τ. και τρίτων, που αφορούν διαφορές από
την επιχείρηση των καζίνων. Η διακοπή των δικών προβλέπεται
για ένα εξάμηνο, που αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρίας
και κρίθηκε αναγκαία γιατί η εταιρία πρέπει να αποκτήσει και να
οργανώσει νομική υπηρεσία, η οποία να ενημερωθεί για τις εκ
κρεμείς δίκες και νc προετοιμάσει την υπεράσπιση της εταιρίας.
Στην ίδια παράγραφο προβλέπεται ότι οι έντοκες υποχρεώσεις
του Ε.Ο.Τ. που αναδέχεται η ανώνυμη εταιρία θα εκτοκίζονται μέ
χρι την εξόφλησή τους με το ίδιο επιτόκιο που ισχύει για τις έ
ντοκες οφειλές του Ε.Ο.Τ.. Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε σκόπιμη γιατί
δεν νοείται και δεν θα ήταν δίκαιο να εξοπλιστούν αυτές οι υπο
χρεώσεις με ευνοϊκότερο επιτόκιο από εκείνο που θα κατέβαλλε
ο Ε.Ο.Τ., επειδή απλώς τις αναδέχεται η εταιρία.
3. Ειδική πρόβλειί'η υπάρχει (εόόΦια γ' και δ' παρ. 3) για τους
ελεγκτές των καζίνων, οι οποίοι έχουν ως έργο τον έλεγχο της
ορθής διεξαγωγής των τυχερών παιχνιδιών. Οι ελεγκτές αυτοί α
νήκουν σε ιδία μονάδα αυτεπιστασίας του Ε.Ο.Τ. και περίπου οι
μισοί έχουν μονιμοποιηθεί με τις διατάξεις του ν. 1476/1984, όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 1583Ί985, ενώ οι υπόλοιποι μισοί περί
που υπηρετούν με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου. Επειδή ο έλεγχος
της ορθής διεξαγωγής των τυχερών παιχνιδιών θ' ανήκει πλέον
στην (δια την ανώνυμη εταιρία κι επειδή ολόκληρο το προσωπικό
της ανώνυμης εταιρίας θα διεπεται από την εργατική νομοθεσία
του ιδιωτικού δικαίου, κρίθηκε σκόπιμο να παρασχεθεί η ευκαι
ρία σε όσους από τους ελεγκτές έχουν μονιμοποιηθεί να επιλέξουν ελεύθερα αν θέλουν να υπηρετήσουν στον Ε.Ο.Τ. ως μόνιμοι
(τακτικού υπάλληλοι αυτού ή επιθυμούν να ενταχθούν στο προ
σωπικό της ανώνυμης εταιρίας, ως υπάλληλοι αυτού με σύμβαση
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Το δικαίωμα αυτό πρέπει να
το ασκήσουν μέσα σε ανετρεπτική προθεσμία 45 ημερών, διαφο
ρετικά θα διατεθούν στις υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ..
4. Στην παράγραφο 4 του άοθοου αυτού πεοιγράφονται το πε
ριουσιακά στοιχεία που θα συνκροτήσουν το μετοχικό κεφάλαιο
της εταιρίας.
5. Στην παράγροΦο 5 ορίζεται ότι, με εξαίρεση το σύμβουλο που
εκλέγουν ο: ερ γαζόμενοι, τα λοιπά μέλη του πρώτου Δ.Σ. της εταιοίοο θα εκλεγούν .--.οι θα διοριστούν από τον εποπτεύοντσ υ
πουργό.
6. Στην παράγραφο 6 ορίζεται ότι, από τη δημοσίευση του νό
μου, ο εποπτεύων υπουργός ασκεί όλες τις αρμοδιότητες και ε
ξουσίες που ορίζονται στο καταστατικό της εταιρίας, ώστε ν'
αρχίσει η εποπτεία κάθε προπαρασκευαστικής πράξης και να α
ποκτήσει όργανα η εταιρία.

'Αρθρο 16
Εξουσιοδοτικές και άλλες διατάξεις
-0.TC άρ6ρθ QU70 του καταστατικού προβλέπεται η απαγόρευση
εισόδου στα καζίνα σε ορισμένες κατηγορίες προσώπων, ανάγκη
που υπα'Όοεϋετο; από'λόγους γενικοτέοου δημοσίου συμφέ
ροντος.
2.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 παρέχεται η νομοθετική
εξουσιοδότηση για την έκδοση γενικού κανονισμού λειτουργίας
των καζίνων. Μέχρι να τεθεί όμως αε λειτουργία αυτός ο κανονι
σμός θα ισχύουν οι κανονισμοί των καζίνων Πάρνηθας και
Κέρκυρας.
2. Τέλος, προβλέπονται διάφορες εξουσιοδοτικές διατάξεις για
την ορνάνωσπ και τη λειτουργία της εταιρίας (οργανωτική δομή
εταιρίας, μιοθολογική εξέλιξη προσωπικού, κανονισμός λειτουρ
γίας Δ.Σ., οικονομικός κανονισμός, κανονισμός προμηθειών,
κανονισμός συλλογής και διάθεσης φιλοδωρημάτων και διαχει
ριστικού ελέγχου της εταιρίας από τον Ε.Ο.Τ. κ,λ.π.).

Άρθρο δεύτερο
Ms το PcSrr δεύτερο ορίζεται ότ. r. ισχύς του νΟμου αυτου αρ
χίζει από τη δημοσίευσή του στην Εοημερίδα της Κυβερνήσεως,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικό στις επί μέρους διατάξεις.
Αθήνα. 24 Αυνούστου 1990
Οι ποοτείνοντες βουλευτές
ι. Ακρίτα Σύλβα
2 Σφυρίου Κοσμάς
3. Γιαλαιοθόδωρος Δημ.
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ
Σύσταση ανώνυμης εταιρίας για το καζίνα

Αρθρο πρώτο
Σύσταση · εποτττεία
Συνιστάται ανώνυμη εταιρία δημόσιου συμφέροντος, η οποία
λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και
εποπτεύεται από τον αρμόδιο για τα θέματα τουρισμού υπουργό.
Με το νόμο αυτόν εγκρίνεται το καταστατικό της εταιρίας, που
έχει ως εξής:
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Άρθρο 1
Επωνυμία - Έδρο · Διάρκεια
1. Η επωνυμία της εταιρίας είναι «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΖΙΝΑ Α.Ε.». Στην
επικοινωνία, στις συναλλαγές και στις σχέσει της με αλλοδαπούς
η εταιρία εμφανίζεται με την επωνυμία «HELLENIC CASINOS S.A.».
2. Με απόφαση του εποπτεύοντος υπουργού, η οποία δημοσιεύ
εται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται δήμος ή κοινό
τητα του νομού Αττικής ως έδρα της εταιρίας.
3. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του
έτους 2050, μπορεί όμως να παρατείνεται με απόφαση της γενι
κής συνέλευσης.
Άρθρο 2
Σκοπός
1. Σκοπός της εταιρίας είναι η ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία,
αξιοποίηση, ανάπτυξη, τουριστική και οικονομική εκμετάλλευση
και διαχείριση καζίνων σε ολόκληρη την επικράτεια.
2. Απαγορεύεται η ίδρυση και λειτουργία καζίνων από άλλο φο
ρέα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
3. Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία από την εταιρία μέχρι
δέκα (10) καζίνων κατά ανώτατο όριο στο σύνολο της επικράτειας,
στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που ήδη λειτουργούν κα
τά τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Τα καζίνα αυτά λειτουργούν
ως αυτοτελείς κλάδοι της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΖΙΝΑ Α.Ε.».
4. Τα καζίνα μπορούν να λειτουργούν σε κτιριακές εγκαταστά
σεις κρατικής ιδιοκτησίας ή ιδιωτικά τουριστικά συγκροτήματα που
υπάρχουν ή προτείνονται ως νέες τουριστικές επενδύσεις. Αν η
εταιρία καταβάλλει οποιοσδήποτε μορφής αντιπαροχή, αυτή δεν
επιτρέπεται να συνδέεται με τα έσοδα ή κέρδη της επιχείρησης
του καζίνου.
Με απόφαση του εποπτεύοντος υπουργού, που εκδίδεται ύστε
ρα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας και δη
μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι
προδιαγραφές και οι τύποι των εγκαταστάσεων όπου θα στεγα
στούν τα καζίνα, καθώς και οι ελάχιστοι εξασφαλιστικοί όροι της
εγκατάστασής του. Οι όροι αυτοί θα αποτελούν υποχρεωτικό πε
ριεχόμενο των σχετικών συμβάσεων.
5. Η ίδρυση, εκμετάλλευση και λειτουργία καζίνων από κοινού
με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα είτε του δημόσιου είτε του ι
διωτικού τομέα είναι απολύτως άκυρη.
6. Με απόφαση του εποπτεύοντος υπουργού συγκροτείται εττταμελής γνωμοδοτική επιτροπή επιλογής των περιοχών εγκατάστα
σης νέων καζίνων. Η επιτροπή αυτή αποτελείται από έναν
εκπρόσωπο του υπουργείου, στην εποπτεία του οποίου υπάγεται
η εταιρία, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, έναν εκ
πρόσωπο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, έναν εκπρόσωπο του
Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), έναν εκπρόσωπο της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), έναν εκ
πρόσωπο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.)
και έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατών
Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων

(Π.Ο.Ε.Ε.Υ.Τ.Ε.).
Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο πρόεδρος της επιτροπής.
7. Με απόφαση του εποπτεύοντος υπουργού, που εκδίδεται ύ
στερα από γνώμη της επιτροπής της προηγούμενης παραγράφου
και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιλέγονται
οι περιοχές εγκατάστασης των νέων καζίνων.
8. Για την επιλογή των νέων περιοχών λαμβάνεται ιδιαίτερα
υπόψη:
α. ο βαθμός τουριστικής ανάπτυξης κάθε περιοχής,
β. η ανάγκη συμπλήρωσης της τουριστικής προσφοράς,
γ. το όφελος της εθνικής οικονομίας,
δ. το κοινωνικό όφελος, όπως η απασχόληση κ.λ.π. και
ε. η επιχειρηματική ωφέλεια της εταιρείας.
9. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, που
εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση, εκδίδεται πρόσκληση εκδή
λωσης ενδιαφέροντος, που δημοσιεύεται σε τρεις τουλάχιστον η
μερήσιες πολιτικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και σε
μία τουλάχιστον εφημερίδα που εκδίδεται στην περιοχή που έχει
επιλεγεί για την εγκατάσταση του καζίνου. Με την πρόσκληση κα
λείται κάθε επιχειρηματίας ή επενδυτής που ενδιαφέρεται για τη
στέγαση του καζίνου να υποβάλει στην εταιρία ολοκληρωμένες
προτάσεις με τους όρους που δέχεται την εγκατάστασή του σε
εγκαταστάσεις που διαθέτει ή που προτείνει ως νέα επένδυση, μέ
σα σε τακτή προθεσμία, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από
δύο μήνες.
10. Με μέριμνα και ευθύνη του προέδρου της εταιρίας οι προ
τάσεις αυτές διαβιβάζονται σε επταμελή επιτροπή αξιολόγησης.
Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του εποπτεύοντος υ
πουργού και αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του υπουργείου,
στην εποπτεία του οποίου υπάγεται ο Ε.Ο.Τ., έναν εκπρόσωπο του
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου
Εσωτερικών, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, έναν
εκπρόσωπο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, έναν εκπρόσωπο του
Ε.Ο.Τ. και έναν εκπρόσωπο της εταιρίας. Με την ίδια απόφαση ο
ρίζεται ο πρόεδρος της επιτροπής.
11. Για την αξιολόγηση των προτάσεων, η επιτροπή εκτιμά ιδίως:
α. Το συναλλαγματικό όφελος.
β. Τα προσψερόμενα ανταλλάγματα στην εταιρία,
γ. Την καταλληλότητα του χώρου για στέγαση από άποψη λει
τουργικής αρτιότητας και επιπέδου προσφοράς υψηλής στάθμης
υπηρεσιών.
δ. Την αποδοτικότητα της επιχείρησης του καζίνου,
ε. Τη χρήση εγχώριου κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και τεχνο
λογίας.
στ. Τις συγκοινωνιακές και άλλες ευκολίες και
ζ. Τους λοιπούς όρους των προτάσεων.
12. Η έγκριση της στέγασης καζίνου σε τουριστικά συγκροτή
ματα που υπάρχουν ή που προτείνονται ως νέες τουριστικές επεν
δύσεις παρέχεται στην εταιρία με απόφαση του εποπτεύοντος
υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της επιτροπής της
παραγράφου 10. Με βάση την απόφαση αυτήν, η οποία περιέχει
αναλυτικά τους όρους της πρότασης που εγκρίθηκε, η εταιρία καλεί τον εκμεταλλευόμενο το τουριστικό συγκρότημα ή τον επεν
δυτή, του οποίου η πρόταση εγκρίθηκε, να συνάψουν σύμβαση με
ιδιωτικό έγγραφο.
13. Για την εκπλήρωση του σκοπού της η εταιρία μπορεί να προ
βαίνει:
α. Στην κατασκευή, δημιουργία, οργάνωση, ανάπτυξη, εκμετάλ
λευση, λειτουργία και διεύθυνση αιθουσών τυχερών παιχνιδιών
και ψυχαγωγίας, μεταφορικών μέσων, ξενοδοχειακών μονάδων
και κάθε είδους τουριστικών εγκαταστάσεων και εκμεταλλεύσε
ων σχετικών με τη λειτουργία των καζίνων. Η γενική συνέλευση
με απόφασή της, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του διοικη
τικού συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ
βερνήσεως, μπορεί να εγκρίνει διακριτικό τίτλο για κάθε επιχει
ρηματική μονάδα της εταιρίας. Ο διακριτικός αυτός τίτλος απα
γορεύεται να χρησιμοποιείται ως επωνυμία, σήμα ή τίτλος από
οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ο διακριτικός τίτλος

