
 

 
 

 

Βασιλική Εξεταστική Επιτροπή για το Διαχειριστή και την Άδεια του Καζίνου 

Σχετικά με την Επιτροπή  

Η Κυβέρνηση της Βικτώριας θέσπισε τη Βασιλική Εξεταστική Επιτροπή για το Διαχειριστή και την Άδεια του 

Καζίνου (Royal Commission into the Casino Operator and Licence) για να διερευνήσει την καταλληλότητα 

της εταιρείας Crown Melbourne Limited να έχει άδεια λειτουργίας καζίνου. Ο Αξιότιμος Ray Finkelstein AO 

QC διορίστηκε Επίτροπος και Πρόεδρος της Επιτροπής. 

Η Βασιλική Εξεταστική Επιτροπή υποχρεούται να υποβάλει έκθεση για τα πορίσματα και τις οποιεσδήποτε 

συστάσεις της στον Κυβερνήτη της Βικτώριας έως την 1η Αυγούστου 2021. 

Υποβολή δημόσιων εισηγήσεων  

Η Βασιλική Εξεταστική Επιτροπή ξεκίνησε τη διαδικασία υποβολής δημόσιων εισηγήσεων στις 29 Μαρτίου 

2021 από ιδιώτες και ενδιαφερόμενους οργανισμούς για θέματα που σχετίζονται με τις Αρμοδιότητες της 

Επιτροπής οι οποίες περιλαμβάνονται σ’ αυτό το φυλλάδιο. 

Η Βασιλική Εξεταστική Επιτροπή θα συνεχίσει να δέχεται δημόσιες εισηγήσεις και μετά την πάροδο της 

προθεσμίας υποβολής στις 26 Απριλίου 2021 για όσους ζητούν παράταση. 

Αν θέλετε να υποβάλετε δημόσια εισήγηση, σας παροτρύνουμε να το κάνετε το συντομότερο δυνατό λόγω 

των περιορισμένων χρονικών ορίων της Βασιλικής Εξεταστικής Επιτροπής. Αυτό είναι σημαντικό ώστε η 

Βασιλική Εξεταστική Επιτροπή να μπορέσει να εξετάσει τις πληροφορίες ως μέρος των επίσημων 

διαδικασιών της. 

Πώς να υποβάλλετε δημόσια εισήγηση: 

 Επικοινωνήστε με τη Βασιλική Εξεταστική Επιτροπή με email στο contact@rccol.vic.gov.au για να 

ζητήσετε παράταση ή για επιπρόσθετη βοήθεια για να γράψετε την εισήγησή σας, όπως μεταφραστικές 

υπηρεσίες. 

 Στο email σας στη Βασιλική Εξεταστική Επιτροπή συμπεριλάβετε έναν αριθμό τηλεφώνου για 

επικοινωνία αν θέλετε να επικοινωνήσουν μαζί σας τηλεφωνικά. 

 Στο πάνω μέρος της εισήγησής σας, συμπεριλάβετε τα παρακάτω στοιχεία: 

o Ονοματεπώνυμο  

o Λεπτομέρειες για το πώς προτιμάτε να επικοινωνήσουν μαζί σας  

o Σε ποια κατηγορία θα θέλατε να κατατάξουμε την εισήγησή σας. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω 

κατηγορίες: 

 

 Δημόσια  

Το όνομά σας και το περιεχόμενο της εισήγησής σας μπορεί να δημοσιοποιηθούν, αλλά 

όχι τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Αυτό περιλαμβάνει δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα 

της Επιτροπής και αναφορά ή συμπερίληψη στην Τελική Έκθεση. 

 

 Ανώνυμη  

Θα διαγραφούν όλα τα στοιχεία με τα οποία μπορεί να αναγνωριστεί η ταυτότητά σας, 

αλλά θα είναι εντάξει να δημοσιευθεί και να γίνει αναφορά στην εισήγησή σας. 
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 Εμπιστευτική  

Μόνο ο Επίτροπος και το προσωπικό της Επιτροπής μπορούν να το δουν την εισήγηση 

και δεν θα δημοσιευθεί ή θα γίνει αναφορά από την Επιτροπή. 

 Η Βασιλική Εξεταστική Επιτροπή θα δεχτεί εισηγήσεις με τις παρακάτω μορφές: .PDF, .docx, .doc ή 

γραπτό κείμενο σε email. 

Λεπτομέρειες επικοινωνίας 

Για ερωτήματα και απορίες από το κοινό, στείλτε email στη Βασιλική Εξεταστική Επιτροπή στο 

contact@rccol.vic.gov.au 

Ταχυδρομική διεύθυνση: 

Royal Commission into the Casino Operator and Licence 

PO Box 24290 

MELBOURNE VIC 3001 

Πληροφορίες για τα ΜΜΕ 

Για πληροφορίες για τα ΜΜΕ στείλτε email στη Βασιλική Εξεταστική Επιτροπή στο media@rccol.vic.gov.au  

Αρμοδιότητες Επιτροπής 

Η Βασιλική Εξεταστική Επιτροπή για το Διαχειριστή και την Άδεια του Καζίνου απαιτείται να διερευνήσει, να 

αναφέρει και να προβεί σε οποιεσδήποτε συστάσεις βάσει των αρμοδιοτήτων της, όπως: 

A. Κατά πόσο η εταιρεία Crown Melbourne είναι το κατάλληλο πρόσωπο να συνεχίσει να έχει άδεια καζίνου 

σύμφωνα με τον Νόμο Ελέγχου Καζίνου 1991. 

B. Κατά πόσο η Crown Melbourne συμμορφώνεται με τον Νόμο Ελέγχου Καζίνου, τον Νόμο περί Καζίνου 

(Συμφωνία Διαχείρισης) 1993, τον Νόμο Τυχερών Παιγνίων 2003 (μαζί με τυχόν κανονισμούς ή άλλα 

διατάγματα που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τους παραπάνω Νόμους) και οποιουσδήποτε άλλους ισχύοντες 

νόμους. 

Γ. Κατά πόσο η Crown Melbourne συμμορφώνεται με τις Συμβάσεις Crown Melbourne. 

Δ. Κατά πόσο είναι προς το δημόσιο συμφέρον για την Crown Melbourne να συνεχίσει να έχει άδεια καζίνου 

στη Βικτώρια. 

Ε. Αν θεωρείτε ότι η Crown Melbourne δεν είναι το κατάλληλο πρόσωπο ή ότι δεν είναι προς το δημόσιο 

συμφέρον για την Crown Melbourne να έχει άδεια καζίνου στη Βικτώρια, ποια μέτρα (αν απαιτούνται) θα 

χρειαστεί να παρθούν για να γίνει η Crown Melbourne το κατάλληλο πρόσωπο, ή να είναι προς το δημόσιο 

συμφέρον για την Crown Melbourne να συνεχίσει να έχει άδεια καζίνου στη Βικτώρια. 

Ζ. Κατά πόσο η εταιρεία Crown Resorts είναι Κατάλληλος Συνεργάτης της Crown Melbourne. 

Η. Αν θεωρείτε ότι η Crown Resorts δεν είναι Κατάλληλος Συνεργάτης της Crown Melbourne, ποια μέτρα (αν 

απαιτούνται) θα χρειαστεί να παρθούν για να γίνει η Crown Resorts Κατάλληλος Συνεργάτης της Crown 

Melbourne. 
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Θ. Κατά πόσο οποιοιδήποτε άλλοι υφιστάμενοι συνεργάτες της Crown Melbourne δεν είναι Κατάλληλοι 

Συνεργάτες της Crown Melbourne. 

I. Αν θεωρείτε ότι οποιοιδήποτε άλλοι υφιστάμενοι συνεργάτες της Crown Melbourne δεν είναι Κατάλληλοι 

Συνεργάτες της Crown Melbourne, ποια μέτρα (αν απαιτούνται) θα χρειαστεί να παρθούν για να γίνουν αυτά 

τα πρόσωπα Κατάλληλοι Συνεργάτες της Crown Melbourne. 

Κ. Κατά πόσο θεωρείτε ότι οι αλλαγές στη σχετική νομοθεσία της Βικτώριας, συμπεριλαμβανομένου του 

Νόμου Ελέγχου Καζίνου και του Νόμου Σύστασης Επιτροπής Τυχερών Παιγνίων και Αλκοολούχων Ποτών 

2011, καθώς και των Συμβάσεων Crown Melbourne, είναι απαραίτητες για την Πολιτεία να εξετάσει τα 

πορίσματά σας και να εφαρμόσει τις συστάσεις σας. 

Λ . Κατά πόσο υπάρχουν άλλα θέματα που είναι απαραίτητα για την ικανοποιητική επίλυση των θεμάτων 

που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους Α έως Λ. 
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