Αθήνα, 08-04-2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. Με την αίτηση με αριθμό 215123/26-03-2021 προς το London Court of
International Arbitration (L.C.I.A.), η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΛΑΧΕΙΑ-ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΛΑΧΕΙΩΝ», εστράφη κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.»
(ΤΑΙΠΕΔ) και της Ελληνικής Δημοκρατίας, επικαλούμενη τη Σύμβαση
Παραχώρησης (ΣΠ) με ημερομηνία 30-07-2013, που υπογράφηκε
μεταξύ αυτής και του ΤΑΙΠΕΔ, δυνάμει της οποίας της παραχωρήθηκε
το αποκλειστικό δικαίωμα της παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας,
προβολής και εν γένει διαχείρισης των κατωτέρω τυχερών παιγνίων
κλήρωσης-κρατικών λαχείων: α) Λαϊκό Λαχείο, β)Εθνικό Λαχείο,
γ)Ευρωπαϊκό Λαχείο του άρθρου 10 του ν. 2515/1997, δ) Στιγμιαίο
Κρατικό Λαχείο (ΣΚΡΑΤΣ), ε) Στεγαστικό Κρατικό Λαχείο και στ) Ειδικό
Κρατικό Λαχείο Κοινωνικής Αντίληψης ή Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο και
ζητώντας, μεταξύ άλλων, να κριθεί ότι:
Α) η πανδημία COVID-19 και τα μέτρα που υιοθετήθηκαν από την
Ελληνική Δημοκρατία για την αντιμετώπισή της, την απαλλάσσουν : i)
από την καταβολή της Ελάχιστης Ετήσιας Αμοιβής βάσει του άρθρου
11.2 της ΣΠ του έτους 2020, της οποίας το υπολειπόμενο ποσό
ανέρχεται στα 38 εκατομμύρια ευρώ και από ένα μέρος ή το σύνολο
της Ελάχιστης Ετήσιας Αμοιβής του έτους 2021 (ανάλογα με τα
συνεχιζόμενα

μέτρα

της

Ελληνικής

Δημοκρατίας)

και

ii)

από

οποιαδήποτε άλλη ευθύνη ή νομικές συνέπειες συνεπάγεται η μη

καταβολή του ποσού που προβλέπεται στο άρθρο 11.2 της ΣΠ ή
εναλλακτικά
Β) να αναπροσαρμοσθεί η Ελάχιστη Ετήσια Αμοιβή για το 2020 και για
όλο ή μέρος του 2021,
Γ) επιπλέον, και σε κάθε περίπτωση:
i) να παραταθεί η διάρκεια της Παραχώρησης κατά ορισμένο χρονικό
διάστημα που θα καθοριστεί επαρκές για να επιτρέψει στην Αιτούσα
να αποκομίσει εύλογη απόδοση της επένδυσής της, λόγω του
χρονικού διαστήματος που απωλέσθηκε ενόψει των συνεχιζόμενων
μέτρων της Ελληνικής Δημοκρατίας για την αντιμετώπιση της
πανδημίας, το οποίο εκτιμάται προσωρινά από την Αιτούσα ότι
ανέρχεται σε 15 μήνες και /ή
ii) να επιστραφεί στην Αιτούσα, ως αποζημίωση, ένα μέρος του ποσού
του Οικονομικού Ανταλλάγματος των 190 εκατομμυρίων ευρώ, που
αντιστοιχεί στη μείωση της αξίας της Παραχώρησης, λόγω των
συνεχιζόμενων μέτρων της Ελληνικής Δημοκρατίας που εμποδίζουν
την πλήρη λειτουργία της Σύμβασης.
2. Δεδομένου ότι στο πλαίσιο της παραπάνω διαφοράς τίθενται
πρωτότυπα και σοβαρά νομικά ζητήματα, τα οποία ενδέχεται να
επηρεάσουν και το αποτέλεσμα άλλων αντίστοιχων υποθέσεων,
δικηγορικές εταιρείες/δικηγορικά γραφεία με ανάλογη εμπειρία στον
τομέα αυτό που θα ενδιαφέρονταν να αναλάβουν την υποστήριξη της
Ελληνικής Δημοκρατίας (κατά προτίμηση προσφέροντας την αμοιβή
τους με ανώτατο όριο αμοιβής) από κοινού με μέλη του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους, παρακαλούνται για την υποβολή σχετικών
προσφορών μέχρι την Παρασκευή 23-04-2021 (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.

“Hellenic Lotteries S.A.” has communicated to the Hellenic Republic
and the “Hellenic Republic Asset Development Fund S.A.” (TAIPED)
a request for arbitration under no 215123/26-03-2021 before the
London Court of International Arbitration (L.C.I.A.), invoking the
Concession Agreement dated 30-07-2013 which has been signed by
the Petitioner and TAIPED, transferring the absolute right of
production, functioning, circulation, promotion and in general
administration of the below lottery: a) Public Lottery, b) National
Lottery, c) European Lottery of article 10 of the law 2515/1997, d)
Instant State Lottery (SKRATS), e) Housing State Lottery and
f)Special State Lottery of Social Conception or New Year Lottery and
seeking, inter alia:
A) a declaration that the COVID-19 pandemic and the measures
adopted in response by the Hellenic Republic release Hellenic
Lotteries from (i) paying the Minimum Annual Fee under Clause 11.2
of the Concession Agreement in respect of 2020 and a part or the
whole of 2021 (as the case may be, depending on the Hellenic
Republic's ongoing measures), and (ii) from any other liabilities or
legal consequences attendant upon non-payment under Clause 11.2;
B) in the alternative to (a), an order for the adjustment of the Minimum
Annual Fee in an amount to be determined, in respect of 2020 and a
part or the whole of 2021;
C) In addition, and in any event:

An order that the term of the Concession be extended by a period to
be

determined, sufficient to allow the Concessionaire to earn a

reasonable return on its investment notwithstanding the period lost by
reason of the Hellenic Republic's ongoing measures; and/or
an order that the Respondents indemnify the Claimant by refunding
an amount (to be determined) of the €190 million Financial
Consideration, corresponding to the decrease in value of the
Concession by reason of the Hellenic Republic's ongoing measures
that prevent full operation of the Concession;
2. Taking into account that the present arbitral litigation sets a number of
original and serious legal matters that may influence other litigations
as well, law firms with the relevant experience, which would be
interested in representing the Hellenic Republic (preferable offering to
cap their fees) in the above mentioned cases along with members of
the Legal Council of the State, are invited to declare their interest and
introduce their financial offer, by mail to the following address
hragent@nsk.gr, the latest by April 23 2021 (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

