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Εξώδικο το οποίο κοινοποιήθηκε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στη διοίκηση και τα μέλη του
ΟΠΑΠ αλλά και στους δύο παρατηρητές έχει τοποθετήσει η Τρόϊκά στο ΤΑΙΠΕΔ, απέστειλε το
επενδυτικό σχήμα Emma Delta, πλειοδότης στο διαγωνισμό για την παραχώρηση του 33% του
ΟΠΑΠ, στη διοίκηση του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων.
Στο εξωδικό η Emma Delta, σε συνέχεια των προηγούμενων εξώδικων δηλώσεων – απαντήσεων,
βάλλει ευθέως κατά του ΤΑΙΠΕΔ λέγοντας ότι η η συμπεριφορά και οι ενέργειες που επιδιώκει το
Ταμείο να επιβάλλει στον ΟΠΑΠ δεν είναι μόνον επιζήμιες για τα συμφέροντα του Οργανσιμού
αλλά επιπρόσθετα προσκρούουν στους όρους των διακυρήξεων για την παραχώρηση της άδειας
για τα Λαχεία.
Σε εξαιρετικά υψηλούς τόνους, η Emma Delta αναφέρει μεταξύ άλλων απευθυνόμενο στα μέλη του
ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ ότι «σας καθιστούμε προσωπικά υπεύθυνους, για την θετική και αποθετική ζημία
την οποία θα υποστούμε τόσο εμείς όσο και η ΟΠΑΠ ΑΕ... από τις αντισυμβατικές, παράνομες,
αυθαίρετες και υπαίτιες ενέργειες σας».
Στο εξώδικο σημειώνεται ακόμη ότι από πλευράς ΤΑΙΠΕΔ υπήρξε απαίτηση προς την διοίκηση
του ΟΠΑΠ να δεσμευτεί ότι στις αμέσως επόμενες 10-12 μέρες θα συμφωνήσει και θα υπογράψει
τις συμφωνίες προμήθειας, πριν να υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης των λαχείων.
Η Εmma Delta, αναφέρει ότι αυτή η «ακατανόητη και αυθαίρετη» ενέργεια του ΤΑΙΠΕΔ δημιουργεί
σοβαρότατα ζητήματα καθώς αφενός απειλεί να βλάψει τα νόμιμα συμφέροντα και την οικονομική
αξία της ΟΠΑΠ ΑΕ, κι αφετέρου συνιστά βαρύτατη παραβίαση των υποχρεώσεων του ΤΑΙΠΕΔ,
ως πωλητή του 33% της ΟΠΑΠ ΑΕ, έναντι της Emma Delta, αφού με την «παράνομη και
αυθαίρετη» αυτή απαίτηση, «επιδιώκεται η ανατροπή των δεδομένων με τα οποία υποβάλαμε την
προσφορά μας».
Τι υποστηρίζει
Παράλληλα η Εmma Delta αναδεικνύει θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία της

Ελληνικά Λαχεία ΑΕ, κάνοντας λόγο για συνδιοίκηση και συνδιαχείριση των Λαχείων παρά το ότι η
ΟΠΑΠ ΑΕ διαθέτει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου, υποστηρίζοντας ότι το γεγονός αυτό
έχει αποκρυβεί από τις αρμόδιες αρχές και συγκεκριμένα από το Ελεγκτικό Συνέδριο και
ενδεχομένως από την Ε.Ε., κάτι που αντιβαίνει σε θεμελιώδη όρο του διαγωνισμού για τα λαχεία
και της σύμβασης παραχώρησης.
Ο όρος αυτός, προβλέπει ότι ο ΟΠΑΠ θα έχει τον έλεγχο της εταιρείας και θα διορίζει και θα παύει
την κύρια ομάδα διαχείρισης της, ακόμη κι αν αυτό συνεπάγεται την αντικατάσταση όλων των
μελών του Δ.Σ. που αντιτίθενται σε κάτι τέτοιο.
Ωστόσο, η Emma Delta αναφέρει στο εξώδικο της ότι στις αρμόδιες αρχές προσκομίστηκε
απόσπασμα της συμφωνίας μετόχων μεταξύ των μελών της κοινοπραξίας, με το οποίο
«εμφανίζεται απατηλώς» ότι καθιερώνεται αυτός ο θεμελιώδης όρος, κι έτσι ενεφανίσθει ψευδώς,
όπως τονίζεται στο κείμενο, ότι η Eλληνικά Λαχεία ΑΕ, ελέγχεται αποκλειστικά από τον ΟΠΑΠ,
παρότι με τη συμφωνία μετόχων και άλλες διατάξεις που όμως δεν παρουσιάστηκαν στις αρχές,
καθιερώνεται στην πραγματικότητα συνδιοίκηση και συνδιαχείριση της εταιρίας παρότι ο ΟΠΑΠ
ελέγχει το 67% των μετοχών.
Στο εξώδικο τονίζεται πως αυτό αποδείχτηκε στην πράξη καθώς την Παρασκεύη 28 Ιουνίου
παρουσιάστηκε αδυναμία συγκρότησης του ΔΣ της Ελληνικά Λαχεία σε σώμα, καθώς η μειοψηφία
αρνήθηκε τον διορισμό Διευθύνοντος Συμβούλου και των καθορισμό των αρμοδιοτήτων του,
επικαλούμενη σχετικό άρθρο του καταστατικού, κι αποκαλύπτοντας τις προθέσεις της για
συνδιοίκηση και συνδιαχείριση της εταιρείας.
Επίσης, υποστηρίζει ότι η διεθνής συμβουλευτική εταρεία Bain εκτελώντας χρέη συμβούλου του
ΟΠΑΠ, ειδικά για την υποστήριξη του στη διαδικασία ολοκλήρωσης–υπογραφής των συμβάσεων
προμήθειας έχει ήδη αποφανθεί ότι οι αυθαίρετα καθορισμένες αμοιβές των Intralot και SGI,
υπερβαίνουν κατά πολύ τις διεθνώς επικρατούσες τιμές, κι ότι είναι στην πράξη υπερδιπλάσιες του
συνήθους σε τέτοιες υπηρεσίες.
Αρα, σημειώνει η Emma Delta, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν γίνει με
ανταγωνιστικούς όρους της αγοράς (on an arms length commercial basis). Αυτόμ υποστηρίζεται,
σημαίνει ότι η σχετική συμφωνία με την οποία οι δύο εταιρίες θα λαμβάνουν το 3,3% των
πωλήσεων της κοινοπραξίας είναι παράνομη και άκυρη, καθώς η ίδια η συμφωνία μετόχων μεταξύ
τους, προβλέπει ότι πρέπει να είναι «on an arms length commercial basis».
H Emma Delta υποστηρίζει ότι όσα αναφέρονται στο εξώδικο απειελούν να βλάψουν τα νόμιμα
συμφέροντα και την οικονομικά αξία του ΟΠΑΠ η οποία θα επωμιστεί στην πραγματικότητα το
κόστος για την παραχώρηση των Λαχείων. Παράλληλα, συνιστούν «βαρύτατες παραβιάσεις των
έναντί μας υποχρεώσεων του ΤΑΙΠΕΔ ως πωλητού του 33% του ΟΠΑΠ».
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