
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΖΙΝΟ ΡΙΟ 

Casino Rio Employees Union 

Ρίο, 16.1.2023 
Προς: Διοικητή Ε.Φ.Κ.Α κ. Παναγιώτη Δουφεξή 
Κοιν:  1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ,  
 2. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ, 
 3. Ε.Ε.Ε.Π 
 4. Ο.Σ.Ε.ΤΥ.Π,  
 5. Γ.Σ.Ε.Ε,  
 6. ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ,  
Θέμα: «Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην εξέταση καταγγελιών εργαζομένων, στον 
καταλογισμό εισφορών και προστίμων και στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος της THEROS 
INTERNATIONAL GAMING INC (Casino Rio) για ανασφάλιστη εργασία» 
  
 Κύριε Διοικητά, 
 Οι 230 εργαζόμενοι της εταιρείας THEROS INTERNATIONAL GAMING INC που έχει 
υπό την εκμετάλλευση της άδεια λειτουργίας καζίνο στο Νομό Αχαΐας και συγκεκριμένα 
στο Ρίο, εντός των εγκαταστάσεων του Ξενοδοχείου Πόρτο Ρίο, είμαστε ανασφάλιστοι 
από τον Ιούλιο του 2021 (πολλοί εργαζόμενοι και ορισμένους μήνες του 2020). Οι 
ελεγκτικοί μηχανισμοί του Ε.Φ.Κ.Α (ΠΕΚΑ) έχουν λάβει σχετική καταγγελία του σωματείου 
μας από τον Οκτώβριο του 2021, ενώ δεκάδες εργαζόμενοι υπέβαλλαν σταδιακά από το 
Σεπτέμβριο του 2022 έως και τα τέλη Δεκεμβρίου ατομικές καταγγελίες στις υπηρεσίες σας 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγγελιών του e-ΕΦΚΑ. 
 Και ενώ ως επιχειρησιακή συνδικαλιστική οργάνωση, αλλά και ως εργαζόμενοι 
ατομικά, σας έχουμε υποβάλει εγκαίρως τις καταγγελίες μας, προκαλεί αλγεινή εντύπωση 
το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχετε εξετάσει τις καταγγελίες μας και δεν έχετε 
προχωρήσει στον εκ του νόμου προβλεπόμενο καταλογισμό των εισφορών προς την 
εργοδότρια εταιρεία. Πέραν των ανωτέρω υποχρεώσεών σας, προκύπτει και επιπρόσθετη 
υποχρέωσή σας, βάσει του άρθρου 161 του ν. 4635/19 προβλέπεται ότι «η άνω των 
εξήντα (60) ημερών καθυστέρηση καταβολής ή ρύθμισης των οφειλόμενων 
ασφαλιστικών εισφορών, επιφέρει προσωρινή ανάκληση της άδειας για δύο (2) 

μήνες» . Σε συνάντηση που είχαμε την περασμένη εβδομάδα με τον Πρόεδρο της 

Ανεξάρτητης Αρχής με την επωνυμία «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ», 
αρμόδιας για την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 161 του ν. 4635/2019, 



ενημερωθήκαμε ότι δεν έχετε αποστείλει κανέναν απολύτως καταλογισμό οφειλών, ώστε 
η Ε.Ε.Ε.Π να συνεδριάσει και να εφαρμόσει το νόμο. 
 Για την κατάσταση αυτή ενημερωθήκατε και προσωπικά από τον πρόεδρο της 
Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τυχερών Παιχνιδιών, ενώ δεν έχετε απαντήσει εδώ 
και μκια εβδομάδα στο αίτημά μας για συνάντηση μαζί σας προκειμένου να μας δώσετε 
απαντήσεις για την κωλυσιεργία των υπηρεσιών σας. Πραγματικά η στάση του Ε.Φ.Κ.Α και 
των ελεγκτικών του μηχανισμών μας εξοργίζει. 230 εργαζόμενοι στο Καζίνο Ρίο είναι 
ανασφάλιστοι για πάνω από 17 μήνες, ενώ σε λίγες ημέρες λήγει και η κάλυψη 
ιατροφαρμακευτικής μας περίθαλψης με ότι αυτό συνεπάγεται για εμάς και τις οικογένειές 
μας, πολλοί εκ των οποίων είναι χρόνια ασθενείς, καρκινοπαθείς και άτομα με ειδικές 
ανάγκες. Αλήθεια, εκεί στον Ε.Φ.Κ.Α, μπορείτε και κοιμάστε ήσυχοι όταν 
εργαζόμενοι καρκινοπαθείς, καρδιοπαθείς και άτομα με ειδικές ανάγκες δεν θα 
έχουν σε λίγο τη δυνατότητα να προμηθευτούν τα πολύ ακριβά φάρμακά τους 
και θα αναγκαστούν να αναστείλουν θεραπείες τους; Θεωρείτε ότι έχετε ήσυχη 
τη συνείδησή σας όταν τέκνα και μέλη των 230 οικογενειών δεν θα μπορούν να 
συνταγογραφήσουν έστω και μια απλή αντιβίωση; 
  
 Κύριε Διοικητά, 
 Σας ζητάμε να τερματίσετε άμεσα τις κωλυσιεργίες των υπηρεσιών σας. Τώρα και 
επισήμως είστε γνώστης της κατάστασης και ο ίδιος. Πρέπει άμεσα να εξεταστούν οι 
καταγγελίες μας, να γίνουν άμεσα οι καταλογισμοί, να αναγνωριστούν τα ασφαλιστικά 
ημερομίσθια σε καθέναν και καθεμία εκ των 230 εργαζομένων.  
Θα είμαστε οι τελευταίοι που θα υιοθετήσουμε τις λέξεις «απιστία» και «παράβαση 
καθήκοντος», αλλά αν απαιτηθεί, για τα συμφέροντα των εργαζομένων – μελών μας, θα 
στραφούμε με μηνύσεις μας κατά παντός υπευθύνου.  
Το γεγονός ότι το Καζίνο Ρίο έφτασε να οφείλει άνω 40εκ. ευρώ στο ΕΦΚΑ είναι άλλη 
σοβαρότατη ευθύνη των υπηρεσιών σας, για την οποία θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε 
το επόμενο διάστημα. 
 Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος                  Η Γενική Γραμματέας 
 
 

Δημήτριος Καραγεωργόπουλος               Γεωργία Τερζάκη  
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