Αθήνα, 11-10-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
1. Με την αίτηση με αριθμό 194408/2019 προς το London Court of International
Arbitration (L.C.I.A.), η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. (Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.)», επικαλούμενη
παραβίαση της από 15.12.2000 σύμβασης μεταξύ αυτής και του Ελληνικού
Δημοσίου, δυνάμει της οποίας της παραχωρήθηκε το αποκλειστικό δικαίωμα
διεξαγωγής συγκεκριμένων τυχερών παιγνίων ζητεί, μεταξύ άλλων, να υποχρεωθεί η
Ελληνική Δημοκρατία να της καταβάλει αποζημίωση για την αποκατάσταση της
ζημίας της, πλέον τόκων και δικαστικών εξόδων.
2. Επίσης, με την αίτηση με αριθμό 194409/2019, προς το L.C.I.A., η ως άνω
εταιρεία, επικαλούμενη παραβίαση της από 4.11.2011 σύμβασης μεταξύ αυτής και
του Ελληνικού Δημοσίου, δυνάμει της οποίας της παραχωρήθηκε το αποκλειστικό
δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσης 35.000 παιγνιομηχανημάτων στην
Ελλάδα, ζητεί, μεταξύ άλλων, να υποχρεωθεί η Ελληνική Δημοκρατία να της
καταβάλει αποζημίωση για την αποκατάσταση της ζημίας της, πλέον τόκων και
δικαστικών εξόδων. Οι πιο πάνω διαιτησίες θα διεξαχθούν στην Αθήνα και γλώσσα
διεξαγωγής θα είναι η αγγλική.
Δεδομένου ότι στο πλαίσιο των παραπάνω διαφορών τίθενται σοβαρά και
πολύπλοκα τόσο νομικά όσο και οικονομικά θέματα, δικηγορικές εταιρείες/δικηγορικά
γραφεία με ανάλογη εμπειρία στον τομέα αυτό (αγορά παιγνίων) που θα
ενδιαφέρονταν να αναλάβουν την υποστήριξη της Ελληνικής Δημοκρατίας από
κοινού με μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, παρακαλούνται για την
υποβολή σχετικών προσφορών μέχρι την Τετάρτη 16-10-2019 (3.30 μ.μ. τοπική
ώρα) λόγω ύπαρξης στενής χρονικής προθεσμίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
hragent@nsk.gr.
Ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
Ιωάννης - Κωνσταντίνος Γ. Χαλκιάς
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INVITATION
1. “ORGANISMOS PROGNOSTIKON AGONON PODOSFEROU S.A.” (O.P.A.P.
S.A) have communicated to the Hellenic Republic (Respondent) a request for
arbitration under no 194408/2019 before the London Court of International
Arbitration (L.C.I.A.), seeking indemnisation for a breach of the contract dated
15.12.2000 between the Petitioner and the Respondent by which the Petitioner have
been granted the exclusive right to organize concrete chance games.
2. The above Petitioner have also communicated to the Hellenic Republic
(Respondent) a request for arbitration under no 194409/2019 before the L.C.I.A.,
seeking indemnisation for breach of the contract dated 4.11.2011 between the
Petitioner and the Respondent by which the first have been granted the exclusive
right to install and operate 35.000 slot machines in Greece.
The arbitration procedure will be conducted in Athens and the language will be
English.
Bearing in mind that in the context of the arbitrations above, serious and complex
legal and financial issues have been raised, the effective support of the Hellenic
Republic’s interests calls upon specialized knowledge and experience on the market
of chance games. We invite therefore law firms which have such experience and are
interested in representing the Hellenic Republic in the above mentioned cases along
with members of the Legal Council of the State to declare their interest and introduce
their financial offer, by mail to the following address hragent@nsk.gr, the latest by
October 16 2019 (3.30 p.m. local time) due to the narrow time limit for responding
to the above notice.

The President of the Legal Council of the State
IOANNIS-KONSTANTINOS G. CHALKIAS

