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Μευψηλά επίπεδα συμμετοχής προχωρά η δημόσια διαβούλευση που πραγματοποιεί η Επιτροπή
Παιγνίων (ΕΕΕΠ) στο πλαίσιο της παραχώρησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καζίνο στην
περιοχή του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσµά.
Πηγέςμε εικόνα της πορείας της διαδικασίας αναφέρουν πως μέχρι σήμερα ο αριθμός των
συμμετεχόντων είναι περισσότερο από ικανοποιητικός και διαρκώς αυξάνεται, όσο πλησιάζει η
ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαβούλευσης. Σχόλια και προτάσεις επί του συνοπτικού
πληροφοριακού δελτίου (teaser) για την παραχώρηση της άδειας καζίνο έχουν υποβάλλει διεθνείς
όμιλοι από τον κλάδο της ψυχαγωγίας και των τυχερών παιχνιδιών, αλλά και εγχώριες εταιρείες
που ήδη δραστηριοποιούνται στην αγορά των καζίνο. Η διαβούλευση, σημειωτέον, ξεκίνησε στις 9
Αυγούστου και ολοκληρώνεται στις 10 Σεπτεμβρίου 2018.
Ορισμένοιαπό τους συμμετέχοντες και δυνητικούς επενδυτές έχουν ήδη πραγματοποιήσει
συναντήσεις με κυβερνητικά στελέχη αλλά και την ΕΕΕΠ, στο πλαίσιο της ενημέρωσής τους για το
διαγωνισμό. Όπως έχει αναφέρει το Capital.gr., σε αυτούς περιλαμβάνονται η Hard Rock
International, η Ceasars Entertainment Coproration (σ.σ. έχει ανακοινώσει ότι θα συμμετάσχει στη
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο περίπτερο των ΗΠΑ, που αποτελεί την τιμώμενη χώρα της
ΔΕΘ) και η μικρότερου μεγέθους Mohegan Gaming Entertainment (λειτουργεί το Mohegan Sun σε
έκταση που ανήκει στη φυλή των Ινδιάνων Mohegan στο Κονέκτικατ και άλλα καζίνο),
Ασφαλείςπληροφορίες αναφέρουν πως η Las Vegas Sands παρακολουθεί τη διαδικασία στενά και
δεν αποκλείεται να συμμετάσχει τελικώς και στη διαβούλευση. Αντίθετα η κινεζική Melco δεν
εμφανίζεται, μέχρι στιγμής να έχει συμμετάσχει έμπρακτα στη διαδικασία, επιβεβαιώνοντας τους
γνώστες της αγοράς ότι έχει στρέψει το βάρος των επενδύσεών της σε άλλα project.
Οιίδιες πηγές σημειώνουν πως με βάση το μέγεθος και τη σημασία του project που αποτελεί το
ένα από τα μεγαλύτερα Integrated Resort Casino (IRC) στην Ευρώπη, αποτελεί μείζονος
σημασίας ο επενδυτής που θα αποκτήσει το δικαίωμα λειτουργίας καζίνο στο Ελληνικό. Για το
λόγο αυτό η διαδικασία προχωρά με προσεκτικά βήματα και με γνώμονα να προσελκυστούν

μεγάλου βεληνεκούς επενδυτές, οι οποίοι και θα διεκδικήσουν την άδεια.
Μεδεδομένο το απαιτητικό χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί, εκτιμάται πως η προκήρυξη του
διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί εντός Οκτωβρίου, κάτι που αφήνει περιθώρια να προκύψει ο
προτιμητέος επενδυτής στις αρχές του 2019.
Το πάρκο
Σήμερα, εξάλλου, ολοκληρώνεται και η δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου γενικής οργάνωσης
του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και
Αναψυχής, στην έκταση του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό.
Μεέκταση περίπου 2.000 στρεμμάτων το μητροπολιτικό πάρκο θα είναι από τα μεγαλύτερα αστικά
πάρκα στην Ευρώπη και θα βρίσκεται στο κέντρο της συνολικής έκτασης των 6.200 στρεμμάτων
του πρώην αεροδρομίου. Όπως επισημαίνεται στην τεχνική έκθεση του γενικού σχεδίου, το πάρκο
οργανώνεται από τον ελικοειδή δρόμο που το διασχίζει εγκάρσια και τρεις βασικούς άξονες
κίνησης πεζών. Οι δύο από αυτούς είναι μικρού πλάτους ζώνες των υφιστάμενων διαδρόμων που
επαναχρησιμοποιούνται.
Οτρίτος είναι μία νέα "ραχοκοκαλιά" του Πάρκου που συνδέει τη λεωφόρο Βουλιαγμένης και τους
υφιστάμενους σταθμούς Μετρό στα ανατολικά με την παραλία, περνώντας και μέσα από την νέα
οικιστική περιοχή στα δυτικά. Όπως έχει αναφερθεί, η κεντρική είσοδος του πάρκου θα βρίσκεται
κοντά στο σταθμό μετρό της Αργυρούπολης.
Διαβάστεακόμη:
- Κάλεσμα σε μεγάλους ομίλους για το καζίνο στο Ελληνικό
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

