Καζίνο Φλώρινας: Πήρε άδεια το
1995, λειτούργησε τον Νοέμβριο
του 2019
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ΤουΝίκου Χρυσικόπουλου
Παρότιπεριλαμβάνεται στα καζίνο που αδειοδοτήθηκαν πίσω στο 1995, όταν και θεσμοθετήθηκε
το σχετικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων καζίνο στην Ελλάδα, ουδέποτε μπόρεσε να
λειτουργήσει, κυρίως λόγω τοπικών αντιδράσεων.
Χρειάστηκαν24 χρόνια, διαρκείς αντιδικίες με το ελληνικό Δημόσιο και μια αποζημίωση που
ξεπέρασε τα 20 εκατ. ευρώ μαζί με τους τόκους, για το Καζίνο Φλώρινας να ανοίξει επισήμως τις
πόρτες του την περασμένη Παρασκευή.

Διαμάχη
Έπειτααπό μια πολυετή διαμάχη με το ελληνικό Δημόσιο, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου
Παιγνίων (ΕΕΕΠ) εξέδωσε, μετά τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων, απόφαση για την
έναρξη λειτουργίας του The Lynx Casino Florina που διαθέτει 103 slot machines, έξι ρουλέτες, έξι
τραπέζια black jack και δύο poker.
Πρόκειταιγια μια επένδυση του Ομίλου Τόττη που μέχρι σήμερα ανέρχεται σε περίπου 9 εκατ.
ευρώ. Το καζίνο είναι μέρος του πολυτελούς Hotel & Casino Resort στο πρώην Ξενία της
περιοχής, η λειτουργία του οποίου (στο σκέλος της φιλοξενίας) θα ξεκινήσει στο προσεχές
διάστημα.
Ήδηέχουν προσληφθεί 87 εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων στις νέες θέσεις εργασίας που
έχουν δημιουργηθεί για τη λειτουργία του καζίνο, εκτός αυτών που απαιτούνται για τη λειτουργία
του ξενοδοχείου που στεγάζεται στο Ξενία της Φλώρινας το οποίο και ανακαινίστηκε ριζικά.

Δενλειτούργησε
Ακόμηκαι μετά από την κατάληξη αυτή, η λειτουργία του καζίνο στην Φλώρινα συνεχίζει να
προκαλεί ορισμένες αντιδράσεις. Πίσω στο 1995 ήταν η αντίδραση τοπικών παραγόντων και της
Μητρόπολης, μεταξύ άλλων, που οδήγησαν στην ματαίωση της λειτουργίας του καζίνο, παρότι η

κοινοπραξία "Καζίνο Φλώρινας" υπό τον Πέτρο Τόττη απέκτησε έναντι 225 εκατ. δρχ την άδεια για
την ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση καζίνο στην περιοχή.
Ηκοινοπραξία προχώρησε στην κατασκευή πολυτελούς συγκροτήματος καζίνο και ξενοδοχείου
στη Φλώρινα, όμως ουδέποτε εξασφάλισε από το δημόσιο άδεια λειτουργίας.
Οικληρονόμοι του Π. Τόττη διεκδίκησαν αποζημίωση και έπειτα από πολυετή αγώνα το Συμβούλιο
της Επικρατείας με απόφασή του υποχρέωσε το Ελληνικό Δημόσιο να καταβάλει οριστικά και
αμετάκλητα αποζημίωση ύψους 11.980.697 ευρώ, που μαζί με τους νόμιμους τόκους ξεπέρασε τα
20 εκατομμύρια ευρώ.
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