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 Άρθρο 25 
 
Ορισμοί 
 
 Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ορίζονται ως: α) "Τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια": 
Παίγνια των οποίων το αποτέλεσμα εξαρτάται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από την 

τεχνική ή πνευματική ικανότητα του παίκτη και διενεργούνται σε δημόσιο χώρο 
αποκλειστικά για ψυχαγωγικούς σκοπούς χωρίς να επιτρέπεται για το αποτέλεσμα αυτών να 
συνομολογηθεί στοίχημα μεταξύ οποιωνδήποτε προσώπων ή να αποδοθεί οποιασδήποτε 
μορφής οικονομικό όφελος στον παίκτη. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και όλα όσα 
έχουν χαρακτηριστεί ως "τεχνικά παίγνια" σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 29/1971 (Α` 
21), μέχρι την Έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 

 

 Τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια, απαγορεύεται να διαθέτουν σύστημα υπολογισμού, 
καταγραφής και απόδοσης οικονομικού οφέλους στον παίκτη. 
 
 Τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια, ανάλογα με τα μέσα διενέργειας τους διακρίνονται σε: 
 
 αα) "Μηχανικά παίγνια": όταν για τη διεξαγωγή τους απαιτούνται μόνο μηχανικά μέσα 

καθώς και η συμβολή της μυϊκής δύναμης του παίκτη. 
 
 ββ) "Ηλεκτρομηχανικά παίγνια": όταν για τη διεξαγωγή τους απαιτούνται ηλεκτρικοί ή 
ηλεκτρονικοί υποστηρικτικοί μηχανισμοί. 
 
 γγ) "Ηλεκτρονικά παίγνια": όταν για τη διεξαγωγή τους, εκτός των υποστηρικτικών 
ηλεκτρονικών και άλλων μηχανισμών, απαιτούνται ηλεκτρονικές υποστηρικτικές διατάξεις 

(hardware), καθώς και η ύπαρξη και η εκτέλεση λογισμικού - προγράμματος (software) 

παιγνίων, το οποίο ενσωματώνεται ή εγκαθίσταται σε αυτά και περιέχει το σύνολο των 
πληροφοριών, οδηγιών και λοιπών στοιχείων που αφορούν στη χρήση και στη διεξαγωγή 
του παιγνίου. 
 
 
 «β) «Τυχερά παίγνια»: Προκειμένου ένα παίγνιο να χαρακτηριστεί ως τυχερό πρέπει να 

συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 
 
 αα. Να υφίσταται, έστω και εν μέρει, επιρροή της τύχης στο αποτέλεσμα του παιγνίου. 
 
 ββ. Να υφίσταται οικονομική διακινδύνευση (wager ή bet), που ως τέτοια νοείται η επιλογή 
του παίκτη να αναλάβει τον κίνδυνο επένδυσης στο αποτέλεσμα του παιγνίου, 

οποιουδήποτε χρηματικού ποσού ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, ανεξάρτητα από το ύψος 
της αξίας του στοιχείου αυτού, προκειμένου να επιδιώξει άμεσα ή έμμεσα οικονομικό 
όφελος από το αποτέλεσμα διεξαγωγής του παιγνίου. Για την εφαρμογή του παρόντος 

ορισμού, στην έννοια της οικονομικής διακινδύνευσης περιλαμβάνεται και η συμμετοχή σε 
διεξαγωγή τυχερού παιγνίου που παρέχεται δωρεάν (bonus, free bets κλπ.) και συνδέεται 
με οικονομική διακινδύνευση χρηματικού ποσού ή άλλου περιουσιακού στοιχείου, η οποία 



προηγήθηκε ή/και ακολουθεί. Στην κατηγορία των τυχερών παιγνίων εντάσσονται και όλα 

όσα έχουν χαρακτηριστεί ως «μικτά παίγνια» ή «τυχερά παίγνια», σύμφωνα με τις διατάξεις 
του β.δ. 29/1971, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Τυχερό παίγνιο είναι και 
το στοίχημα.» 

 
 
*** Η περίπτωση β΄αντικαταστάθηκε ως άνω  με την παρ.2.α άρθρου 22 
       Ν.4141/2013,ΦΕΚ Α 81/5.4.2013. 
 
  «γ) «Στοίχημα»: το τυχερό παίγνιο που συνίσταται σε πρόβλεψη, από τους 
συμμετέχοντες, της εξέλιξης ή/και της τελικής έκβασης κάθε είδους γεγονότων. Με τον 

Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων καθορίζονται τα είδη του στοιχήματος». 
 
*** Η περίπτωση γ΄αντικαταστάθηκε ως άνω  με την παρ.2.β άρθρου 22 
       Ν.4141/2013,ΦΕΚ Α 81/5.4.2013. 

 
 δ) "Μέσο ή υλικό διεξαγωγής παιγνίου ή παιγνιομηχάνημα": οποιοδήποτε μηχάνημα, υλικό 

ή μέσο ηλεκτρονικό, μηχανικό ή ηλεκτρομηχανικό που χρησιμοποιείται άμεσα ή έμμεσα για 
τη διεξαγωγή παιχνιδιού και επηρεάζει ή καθορίζει την έκβασή του. 
 
 «Παιγνιομηχάνημα, το οποίο έχει εγκατεστημένο τυχερό παίγνιο ή μέσω του οποίου 
παρέχεται πρόσβαση σε σύστημα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων ή/και φέρει σύστημα 
υπολογισμού, καταγραφής ή απόδοσης οικονομικού οφέλους στον παίκτη, θεωρείται, για τις 
ανάγκες του νόμου αυτού, παιγνιομηχάνημα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων.» 

 
*** Το δεύτερο εδάφιο της περ.δ΄προστέθηκε με το άρθρο 173 παρ.1 
      Ν.4261/2014, ΦΕΚ Α 107/5.5.2014. 
 
 ε) "Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου" (Π.Σ.Ε.Ε.): το σύνολο του υλικού και 
του λογισμικού που εγκαθίσταται και λειτουργεί στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου 

Παιγνίων για την άσκηση της συνεχούς εποπτείας και του ελέγχου των τυχερών παιγνίων 

με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου. 
 
 στ) "Κεντρικό Πληροφορικό Σύστημα" (Κ.Π.Σ.): το σύνολο του αναγκαίου υλικού και του 
λογισμικού για την οργάνωση, τη λειτουργία, τη διεξαγωγή, την παρακολούθηση, την 
καταγραφή, τον έλεγχο και τη διαχείριση σε κεντρικό επίπεδο των τυχερών παιγνίων με 
παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου από τους κατόχους των αντίστοιχων αδειών. 

 
 ζ) "Δίκτυο Επικοινωνιών": το σύνολο του αναγκαίου υλικού, του λογισμικού και των 
δικτυακών διασυνδέσεων για την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο (on ) των 
παιγνιομηχανημάτων με το Κ.Π.Σ.. 
 
 η) "Μονάδα Πίστωσης" είναι η λογιστική μονάδα που αντιπροσωπεύει το ελάχιστο 
χρηματικό ποσό συμμετοχής του παίκτη σε κάθε παίγνιο. 

 

 θ) "Συνολικές μονάδες πίστωσης" (credits played): το σύνολο των μονάδων πίστωσης που 
οι παίκτες έχουν παίξει σε συγκεκριμένο παίγνιο ή παιγνιομηχάνημα. 
 
 ι) "Συνολικές μονάδες κέρδους" (credits won): το σύνολο των μονάδων πίστωσης που οι 
παίκτες έχουν κερδίσει σε συγκεκριμένο παίγνιο ή παιγνιομηχάνημα. 
 

 ια) "Αποδιδόμενο ποσοστό κέρδους" (payout): ο λόγος των συνολικών μονάδων κέρδους 
προς τις συνολικές μονάδες πίστωσης που έχουν παιχθεί στο ίδιο παίγνιο ή 
παιγνιομηχάνημα, εκφραζόμενος ως ποσοστό επί τοις εκατό (%). 
 
 ιΡ) "Μικτό Κέρδος" (gross gaming revenue): το χρηματικό ποσό που απομένει εάν από το 
συνολικό χρηματικό ποσό συμμετοχής των παικτών αφαιρεθούν τα αποδιδόμενα σε αυτούς 

ποσά. 
 
 ιγ) "Συνδεδεμένες εταιρείες": Κατάσταση στην οποία δύο ή περισσότερες εταιρείες 

συνδέονται με: α) "σχέση συμμετοχής", δηλαδή κατοχή άμεσα ή έμμεσα του ελέγχου 
τουλάχιστον του 10% των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου της εταιρείας, Ρ) "σχέση 
ελέγχου" δηλαδή σχέση μεταξύ μητρικής και θυγατρικής εταιρείας κατά την έννοια της παρ. 



5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/ 1920 (Α` 37) ή παρόμοια σχέση μεταξύ οποιουδήποτε 

φυσικού ή νομικού προσώπου και μίας εταιρείας. Μια εταιρεία θεωρείται ότι ελέγχει άλλη 
όταν συντρέχει μία τουλάχιστον από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα 42ε ή 
106 του κ.ν. 2190/1920. 

 
 ιδ) "Εμπορική επικοινωνία": αποτελεί κάθε μορφή επικοινωνίας για την έμμεση ή άμεση 
προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών ή της εικόνας επιχειρήσεων, οργανισμών ή προσώπων 
που ασκούν δραστηριότητα σχετική με παίγνια, οι πληροφορίες που επιτρέπουν την άμεση 
πρόσραση σε δραστηριότητα σχετικά με τα παίγνια, οι επικοινωνίες σχετικά με προϊόντα ή 
με υπηρεσίες της επιχείρησης, που δραστηριοποιείται στον τομέα των παιγνίων. 
 

 ιε) "Διαδικτυακός λογαριασμός παίκτη": είναι ο λογαριασμός που αποδίδεται σε κάθε παίκτη 
από τον κάτοχο της άδειας για ένα ή περισσότερα παίγνια. Ο λογαριασμός αυτός 
καταγράφει τα ποσά συμμετοχής και τα κέρδη από παίγνια, τις οικονομικές κινήσεις που 
συνδέονται με αυτά, καθώς και το υπόλοιπο των διαθέσιμων ποσών του παίκτη. Ο κάτοχος 

της άδειας συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις τήρησης λογαριασμών 
παικτών, όπως ορίζονται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. 

 
 ιστ) "Αυτοαποκλειόμενος παίκτης": είναι όσοι με δική τους πρωτορουλία, κατόπιν αιτήσεως 
του ασκούντος την κηδεμονία τους, κατόπιν δικαστικής αποφάσεως και με κάθε άλλο 
νόμιμο τρόπο δεν μπορούν να συμμετέχουν σε τυχερά παίγνια. 
 
ιζ΄ «Πρακτορεία» είναι τα εκάστοτε σημεία πώλησης της ΟΠΑΠ Α.Ε. 
 

*** Η περίπτωση ιζ΄προστέθηκε με την παρ.1 άρθρου 24 Ν. 4141/2013,ΦΕΚ Α 
81/5.4.2013. 
 
 «ιη. Διοργάνωση παιγνίου: Διοργάνωση παιγνίου υφίσταται όταν διαζευκτικά: 
 
 α. Υφίσταται η συγκρότηση ή/και η διάθεση σε τρίτους υποδομής, που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή παιγνίου, και η οποία ενδεικτικά περιλαμβάνει χώρους 

ή/και ανάλογο εξοπλισμό ή/και μέσα διεξαγωγής παιγνίου παροχή των σχετικών υπηρεσιών. 
 
 β. Διενεργείται προώθηση της δυνατότητας διεξαγωγής παιγνίου σε τρίτους. 
 
 γ. Προσφέρεται παίγνιο προς διεξαγωγή ενδεικτικά είτε με την πρόσκληση τρίτων να 
συμμετέχουν σε αυτό είτε με την παρουσίαση των παιγνίων στα σημεία της υποδομής που 

είναι δυνατή η διεξαγωγή τους είτε με την ανάρτηση των παιγνίων σε οθόνες ηλεκτρονικών 
μέσων διεξαγωγής. 
 
 Το παίγνιο διοργανώνει εκείνος που κατέχει ή/και διαθέτει σε τρίτους υποδομή διεξαγωγής 
ή/και διενεργεί την προώθηση της δυνατότητας διεξαγωγής σε τρίτους ή/και προσφέρει 
παίγνιο προς διεξαγωγή. 
 

 ιθ. Διεξαγωγή παιγνίου: Διεξαγωγή παιγνίου υφίσταται όταν διαζευκτικά: 

 
 α. Κατατίθεται από τον παίκτη χρηματικό ποσό ή περιουσιακό στοιχείο, προκειμένου αυτός 
να συμμετέχει στο παίγνιο. 
 
 β. Πραγματοποιήθηκε έναρξη του παιγνίου, στο οποίο συμμετέχει ο παίκτης. 
 

 γ. Ολοκληρώθηκε το παίγνιο, στο οποίο συμμετείχε ο παίκτης. 
 
 δ. Αποδίδονται στον παίκτη κέρδη. 
 
 Το παίγνιο διεξάγει εκείνος που το διοργανώνει ή/και εκείνος που λειτουργεί και 
εκμεταλλεύεται τις υποδομές διεξαγωγής του παιγνίου ή/και εκείνος που έχει στην κατοχή 

του χώρους διεξαγωγής. 
 
 κ. Όπου στις κείμενες διατάξεις, πλην του άρθρου 52 του νόμου αυτού, υφίσταται η έννοια 

της διεξαγωγής εννοείται και η έννοια της διοργάνωσης και αντιστρόφως.» 
 



*** Οι περιπτώσεις ιη΄, ιθ΄ και κ΄ προστέθηκαν με το άρθρο 173 παρ.2 Ν.4261/2014, ΦΕΚ 

Α 107/5.5.2014. 
 
  

  

 

Άρθρο 26 

 
 Άρθρο 26 

 
Πεδίο εφαρμογής 
 
 1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στα τεχνικά-ψυχαγωγικά της 
υποπερίπτωσης γγ` της περίπτωσης α` του άρθρου 25 και στα τυχερά παίγνια, που 
διενεργούνται με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου. 

 

 2. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου, εκτός από τις διατάξεις που αναφέρονται στην 
Ε.Ε.Ε.Π. και το άρθρο 35, δεν εφαρμόζονται για τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται ή για τα 
οποία έχει ήδη χορηγηθεί άδεια κατά την Έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στα καζίνο και 
στις εταιρίες Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε., για τα οποία εφαρμόζονται οι ειδικές γι` αυτά 
διατάξεις. 
 
 «3. Διαδικασίες, το αποτέλεσμα των οποίων εξαρτάται από την τύχη ή από την τεχνική και 

πνευματική ικανότητα, χωρίς όμως οι συμμετέχοντες να έχουν προς τούτο οποιαδήποτε 
άμεση ή έμμεση περιουσιακή επιβάρυνση, ανεξάρτητα αν είναι πιθανό να αποκτήσουν από 
τη συμμετοχή τους αυτή περιουσιακό όφελος, δεν χαρακτηρίζονται, για τις ανάγκες του 
νόμου αυτού, ως τυχερά παίγνια.» 
 
*** Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παρ.3  άρθρου 22 

       Ν.4141/2013,ΦΕΚ Α 81/5.4.2013. 

 
  
  

 

Άρθρο 27 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΒΛ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  του παρόντος στο άρθρ.173  Ν.4261/2014 
 
 Άρθρο 27 
 
Άδειες 
 

"1" Για τη διεξαγωγή και εκμετάλλευση παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του 
διαδικτύου απαιτείται η προηγούμενη έκδοση διοικητικής άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του νόμου αυτού. Τρίτοι μη κάτοχοι άδειας μπορούν κατ` εξαίρεση να λειτουργούν και να 
εκμεταλλεύονται παίγνια με παιγνιομηχανήματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 
παράγραφο 6 του άρθρου 39. Τα παίγνια και τα παιγνιομηχανήματα πρέπει να είναι 
πιστοποιημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 

 
"2. Κατά τη διαδικασία έκδοσης διοικητικών πράξεων σε εφαρμογή της κάθε είδους κείμενης 
νομοθεσίας, η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί, με απόφαση της, να ορίζει τα δικαιολογητικά που είναι 
δυνατόν να αντικατασταθούν με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου. Με την ίδια 
απόφαση ορίζεται ο τρόπος και το είδος του ελέγχου της ακρίβειας του περιεχομένου των 
δηλώσεων αυτών." 
 

 
***Το περιεχόμενο του άρθρου 27 αναριθμήθηκε σε 1 και προστέθηκε παρ.2 με τη παρ. 5 
του άρθρο 34 του Ν. 4223/2013  (ΦΕΚ Α 287/31.12.2013) 
 

 
«3. Η προϋπόθεση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 42 ισχύει και για τα 
μέλη των διοικητικών συμβουλίων, τους διευθύνοντες και εντεταλμένους συμβούλους, τους 

διαχειριστές, τους γενικούς διευθυντές και διευθυντές και γενικά για κάθε εντεταλμένο 
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πρόσωπο που είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση 

συμμετέχει στη διοίκηση ή στη διαχείριση νομικού προσώπου, το οποίο είναι 
αδειοδοτημένος πάροχος ή παραχωρησιούχος υπηρεσιών τυχερών παιγνίων, καθώς και για 
κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι πάροχος τέτοιων υπηρεσιών είτε ως αδειοδοτημένος 

πάροχος είτε ως νόμιμος παραχωρησιούχος είτε ως νόμιμος αντισυμβαλλόμενος 
αδειοδοτημένου παρόχου ή παραχωρησιούχου είτε ως προσωπικό, που με οποιονδήποτε 
τρόπο συμμετέχει στη διεξαγωγή ή/και τον έλεγχο των παιγνίων. 
 
 4. Για τη χορήγηση πιστοποίησης ή άδειας καταλληλότητας που απαιτείται από τις κείμενες 
διατάξεις περί παιγνίων μπορεί, μέχρι τη θέσπιση εθνικών προδιαγραφών, να εφαρμόζονται 
ισχύουσες προδιαγραφές άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., όπως αυτές 

προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, τις άδειες και τις συμβάσεις, που έχουν υπογραφεί 
μεταξύ των αδειοδοτημένων παρόχων και του Ελληνικού Δημοσίου.» 
 
*** Οι παράγραφοι 3 και 4 προστέθηκαν με το άρθρο 173 παρ.3 Ν.4261/2014, ΦΕΚ Α 

107/5.5.2014. 
 

  
  

 

Άρθρο 28 

 
 

 Άρθρο 28 
 
Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων 
 
 1. Αρμόδια Αρχή για την έκδοση των αδειών, τις πιστοποιήσεις, την εποπτεία και τον 
έλεγχο διεξαγωγής και εκμετάλλευσης παιγνίων είναι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου 

Τυχερών Παιχνιδιών του άρθρου 16 του ν. 3229/2004 (Α` 38), η οποία μετονομάζεται σε 

"Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων" (Ε.Ε.Ε.Π.). 
 
«2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π. για τη 
σύνθεση της, συγκροτείται «Συμβουλευτική Επιτροπή Παιγνίων». Η Συμβουλευτική 
Επιτροπή, κατόπιν ερωτημάτων της Ε.Ε.Ε.Π., διατυπώνει την άποψη της για θέματα 
βελτίωσης της λειτουργίας της αγοράς, για τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει η 

Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και για κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται κάθε άλλο 
σχετικό θέμα με τη λειτουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής Παιγνίων και την αποζημίωση 
των μελών της. 
 
  Ως μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής ορίζονται εκπρόσωποι των κύριων φορέων της 
ελληνικής αγοράς παιγνίων, φορέων που προωθούν το υπεύθυνο παιχνίδι και την ασφάλεια 
των διαδικτυακών συναλλαγών, καθώς και προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους και 

υψηλής επιστημονικής κατάρτισης με ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εξειδίκευση στο 
αντικείμενο.» 

 
*** Η παράγραφος 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με το  άρθρο 7 παρ.22 Ν.4038/2012, 
      ΦΕΚ Α 14/2.2.2012. 
 

 3. Η Ε.Ε.Ε.Π. ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες πέραν αυτών που προβλέπονται στο 
άρθρο 17 του ν. 3229/2004: 
 
 α) Την εποπτεία και τον έλεγχο της αγοράς: 
 
 αα) «ηλεκτρονικών τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων,» με παιγνιομηχανήματα ή μέσω 
του διαδικτύου, 

 
*** Οι λέξεις «τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων,»  της υποπερ.αα΄ αντικαταστάθηκαν ως 
άνω με την παρ.4.β  άρθρου 22 Ν.4141/2013,ΦΕΚ Α 81/5.4.2013. 
 

 ββ) τυχερών παιγνίων, με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου, 
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 γγ) των μορφών παιγνίων για τα οποία δεν ορίζεται από άλλες διατάξεις αρμόδια εποπτική 

αρχή, ανεξάρτητα από τα μέσα διεξαγωγής τους. 
 
«Ο τρόπος, η διαδικασία και τα είδη του ασκούμενου ελέγχου ορίζονται με τον Κανονισμό 

Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. Οι έλεγχοι αφορούν ενδεικτικά τη νομιμότητα 
διεξαγωγής του παιγνίου, την τήρηση των κανόνων διεξαγωγής του, την εφαρμογή των 
όρων της άδειας, την οικονομική διαχείριση του παιγνίου, την απόδοση των κερδών στους 
παίκτες στο Δημόσιο και τους δικαιούχους φορείς του.» 
 
*** Το τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης γγ΄,όπως είχε τροποποιηθεί με την παρ.4.α 
       άρθρου 22 Ν.4141/2013,ΦΕΚ Α 81,αντικαταστάθηκε ως άνω  με το άρθρο 173 παρ. 4 

      Ν.4261/2014, ΦΕΚ Α 107/5.5.2014. 
 
 
«β) Τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων στα πρόσωπα που αιτούνται άδειες 

διεξαγωγής παιγνίων ή/ και συμμετέχουν σε διαγωνισμούς χορήγησης τέτοιων αδειών ή 
παραχώρησης δικαιωμάτων διεξαγωγής παιγνίων, καθώς και στους κατόχους αδειών και 

πιστοποιήσεων, ώστε να διαπιστώνεται η εφαρμογή των κειμένων διατάξεων, των 
διατάξεων του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων και των όρων των αδειών και 
πιστοποιήσεων. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ορίζονται οι 
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα πρόσωπα που αιτούνται άδειες διεξαγωγής 
παιγνίων ή/και συμμετέχουν σε διαγωνισμούς χορήγησης τέτοιων αδειών ή παραχώρησης 
δικαιωμάτων διεξαγωγής παιγνίων, οι κάτοχοι αδειών και πιστοποιήσεων, καθώς και η 
μορφή, ο τρόπος, η διαδικασία και τα όργανα διεξαγωγής των κάθε είδους ελέγχων». 

 
*** Η περίπτωση β΄ ανανδιατυπώθηκε ως άνω με την παρ.4.γ  άρθρου 22 Ν.4141/2013, 
       ΦΕΚ Α 81/5.4.2013. 
 
 γ) Τον έλεγχο, το χαρακτηρισμό, την ταξινόμηση και την πιστοποίηση κάθε τύπου παιγνίου 
ή λογισμικού αυτών και τη λήψη ή ανάκληση των σχετικών αποφάσεων, μετά από αίτηση 

που υποβάλλεται από κατασκευαστή, προμηθευτή, διανομέα, κάτοχο άδειας ή επιτηδευματία 

στο κατάστημα του οποίου θα εγκατασταθούν και θα διενεργούνται τα παίγνια «, ή 
αυτεπάγγελτα». 
 
***Οι λέξεις «, ή αυτεπάγγελτα» προστέθηκαν με τη παρ.1 του άρθρου 74 του 
Ν.4170/2013 (ΦΕΚ Α 163 12.7.2013) 
 

«δ) Την τεχνική πραγματογνωμοσύνη κατόπιν αιτήματος από δικαστική αρχή, το Υπουργείο 
Οικονομικών, τις Αστυνομικές Αρχές ή αυτοβούλως. Ο τρόπος, ο τόπος και η διαδικασία 
εκτέλεσης της πραγματογνωμοσύνης καθορίζονται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.. Η Ε.Ε.Ε.Π., για 
τη διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης, μπορεί να χρησιμοποιεί τεχνικούς παιγνίων και 
παιγνιομηχανημάτων ή/και ανεξάρτητα εξειδικευμένα εργαστήρια ή οργανισμούς 
πιστοποίησης, που είναι καταχωρημένοι στα μητρώα της.» 
 

*** Η περίπτωση δ΄ αντικαταστάθηκε ως άνω  με το άρθρο 173 παρ. 5 

      Ν.4261/2014, ΦΕΚ Α 107/5.5.2014. 
 
 ε) Την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων με σκοπό την προστασία ανηλίκων και γενικά 
ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων πρόληψης και 
καταστολής, την απαγόρευση παιγνίων με περιεχόμενο ρατσιστικό, ξενοφοβικό, 
πορνογραφικό ή αντίθετο σε κανόνες δημόσιας τάξης. 

 
 στ) Την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων που απευθύνονται στους κατόχους των αδειών 
για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και παρεμπόδισης νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες. 
 
 ζ) Τη συνεργασία και το συντονισμό με όλες τις συναφείς κρατικές και διεθνείς υπηρεσίες 

(όπως, ιδίως, το Σ.Δ.Ο.Ε., η Υ.Δ.Η.Ε., η ΙΝΤΕΡΠΟΛ, οι αντίστοιχες αρχές των κρατών - 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα), καθώς και την 
εκπροσώπηση σε αυτές. 

 
 η) Την επιβολή των προβλεπόμενων από το νόμο αυτόν διοικητικών κυρώσεων μεταξύ των 
οποίων και η προσωρινή ή οριστική αφαίρεση των αδειών διενέργειας παιγνίων, χωρίς αυτό 



να αποτελεί εμπόδιο για την επιβολή άλλων κυρώσεων που ορίζονται από τη λοιπή 

νομοθεσία. 
 
 θ) Την παρακολούθηση των εξελίξεων σχετικά με το παράνομο παίγνιο και την υποβολή 

εισηγήσεων σε κάθε αρμόδιο όργανο για την αποτελεσματικότερη πάταξη του. 
 
 ι) Την κατάρτιση του Οργανισμού της Ε.Ε.Ε.Π. και του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου 
Παιγνίων. 
 
 ια) Την ανάθεση διαδικαστικών ενεργειών αναφορικά με τα καθήκοντα που ασκεί σχετικά 
με τα παίγνια σε άλλους φορείς του Δημοσίου και των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, η 

οποία θα γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, καθώς και 
του καθ` ύλην αρμόδιου Υπουργού. 
 
«3 Α. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. συνιστάται, τριμελής Επιτροπή Ελέγχου, στην οποία το ένα 

μέλος προέρχεται από τα διορισμένα μέλη της Ε.Ε.Ε.Π., τα δε άλλα δύο επιλέγονται με τις 
προϋποθέσεις, τα προσόντα και τη διαδικασία που ορίζεται από τον Κανονισμό Διεξαγωγής 

και Ελέγχου Παιγνίων. Η τριμελής Επιτροπή Ελέγχου, η οποία παρίσταται στις συνεδριάσεις 
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε., "επιβλέπει και μεριμνά την τήρηση εκ μέρους 
της ΟΠΑΠ Α.Ε."  των πρακτόρων της και των παραχωρησιούχων του άρθρου 39, της 
κείμενης νομοθεσίας και των συμβατικών υποχρεώσεων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έναντι του 
Ελληνικού Δημοσίου. 
 
 

***Οι εντός "" λέξεις προστέθηκαν με τη παρ.2 του άρθρου 74 του Ν.4170/2013 
 (ΦΕΚ Α 163 12.7.2013) 
 
 α. Τα θέματα που αφορούν τον έλεγχο και την εποπτεία της Επιτροπής αυτής ενδεικτικά 
είναι εκείνα που αφορούν: 
 

 αα. Την από 15 Δεκεμβρίου 2000 σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΠΑΠ για την 

παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και 
λειτουργίας των σε αυτή αναφερομένων παιγνίων και των όρων της από 4.11.2011 
σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΠΑΠ Α.Ε. για την εγκατάσταση και 
εκμετάλλευση 35.000 παιγνιομηχανημάτων στην Ελληνική Επικράτεια, όπως εκάστοτε 
ισχύουν. 
 

 ββ. Την εισήγηση έκδοσης κανονιστικών πλαισίων όσον αφορά τη διεξαγωγή, διαχείριση, 
οργάνωση και λειτουργία των παιγνίων που περιλαμβάνονται στις παραπάνω συμβάσεις, 
καθώς και τα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων. 
 
 γγ. Την εισαγωγή νέων ή την τροποποίηση υφισταμένων μέτρων για την εμπορία και τη 
διεξαγωγή των παραπάνω παιγνίων. 
 

 δδ. Την κάθε είδους εμπορική επικοινωνία της εταιρείας και των υπηρεσιών που με κάθε 

τρόπο παρέχει. 
 
 εε. Την ενιαία τιμολογιακή πολιτική, την οποία καθορίζει η ΟΠΑΠ σε σχέση με τους 
παραχωρησιούχους των παιγνιομηχανημάτων του άρθρου 39. 
 
 στστ. Τον αριθμό των σημείων πώλησης των υπηρεσιών και το χρονοδιάγραμμα 

λειτουργίας τους. 
 
 ζζ. Το περιεχόμενο των συμβάσεων της ΟΠΑΠ με τους πράκτορες της, τους 
παραχωρησιούχους της ή με τρίτους που διαθέτουν τις υπηρεσίες της στο καταναλωτικό 
κοινό. 
 

 ηη. Άλλα ζητήματα, τα οποία σχετίζονται, συνδέονται ή επηρεάζουν τα αντικείμενα της 
παραγράφου 3. 
 

 β. Τα αντικείμενα, ως προς τα οποία θα ελέγχονται τα παραπάνω θέματα, είναι: 
 



 αα. Η τήρηση του νομοθετικού πλαισίου ρύθμισης της αγοράς των τυχερών παιγνίων, του 

Κανονισμού Διεξαγωγής Παιγνίων και των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδει η Ε.Ε.Ε.Π.. 
 
 ββ. Η τήρηση των όρων της από 15 Δεκεμβρίου 2000 σύμβασης μεταξύ Ελληνικού 

Δημοσίου και ΟΠΑΠ για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος διεξαγωγής, 
διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας των σε αυτή αναφερομένων παιγνίων και των όρων 
της από 4.11.2011 σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΠΑΠ Α.Ε. για την 
εγκατάσταση και εκμετάλλευση 35.000 παιγνιομηχανημάτων στην Ελληνική Επικράτεια, με 
βάση τις διατάξεις του άρθρου 39, όπως εκάστοτε ισχύουν. 
 
 γγ. Η προστασία του καταναλωτικού κοινού και των παικτών από τον εθισμό, την απάτη, το 

έγκλημα και τη σπατάλη χρημάτων στα τυχερά παίγνια, καθώς και την κατεύθυνση των 
παικτών στα νόμιμα δίκτυα παιγνίων. 
 
 δδ. Η προστασία των ανηλίκων και ο έλεγχος της ηλικίας. 

 
 εε. Η αναγνώριση των ευάλωτων ομάδων, η υποστήριξη και η προστασία τους. 

 
 στστ. Η διασφάλιση της φερεγγυότητας των παιγνίων. 
 
 ζζ. Η προβλεπόμενη απόδοση του κέρδους στους παίκτες. 
 
 ηη. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων. 
 

 θθ. Η, κατά τα προβλεπόμενα, απόδοση των συμμετοχών και φόρων στο Ελληνικό 
Δημόσιο. 
 
 γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. και τα πρόσωπα στα οποία το Διοικητικό 
Συμβούλιο αναθέτει αρμοδιότητες, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22 του κ.ν. 
2190/1920, υποχρεούνται να θέτουν υπόψη της Επιτροπής Ελέγχου πριν τη λήψη 

απόφασης τα παρακάτω έγγραφα σε σχέση με τα ελεγχόμενα θέματα: 

 
 αα. Σχέδια εισηγήσεων, προσχέδια αποφάσεων ή άλλο υλικό που προσκομίζεται στο στάδιο 
πριν την απόφαση, προς τα εξουσιοδοτημένα, κατά περίπτωση, να αποφασίσουν όργανα της 
εταιρείας. 
 
 ββ. Αν δεν υφίστανται τα παραπάνω, σχέδια εγγράφων που θα εξωτερικεύσουν τη 

βούληση της εταιρείας και θα δημιουργήσουν ή θα μετατρέψουν υφιστάμενους συμβατικούς 
δεσμούς ή θα συνιστούν μονομερή δέσμευση της εταιρείας. 
 
 δ. Η Επιτροπή Ελέγχου, με αποφάσεις της, εξειδικεύει τον τρόπο ελέγχου, τη διαδικασία και 
τα σχετικά χρονοδιαγράμματα, με τρόπο ώστε ο έλεγχος να εκτελείται αποτελεσματικά. 
 
 Σε περίπτωση διαφωνίας της Επιτροπής Ελέγχου με τις προτεινόμενες εισηγήσεις, η ΟΠΑΠ 

Α.Ε. οφείλει να απόσχει από τη λήψη απόφασης ή/και τη σύναψη σύμβασης. Η διαφωνία 

της Επιτροπής διατυπώνεται και αιτιολογείται εγγράφως και απευθύνεται προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. κοινοποιούμενη στην Ε.Ε.Ε.Π.. 
 
 Η Επιτροπή Ελέγχου εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ Α.Ε. μέτρα για την 
προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. με 
τις εισηγήσεις αυτές η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώνει την Ε.Ε.Ε.Π.. Γενικότερα, η Επιτροπή 

Ελέγχου ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την Ε.Ε.Ε.Π. σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της 
ΟΠΑΠ Α.Ε. με τις συμβατικές της υποχρεώσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου και με την 
κείμενη νομοθεσία και οφείλει να παρέχει στην Ε.Ε.Ε.Π. κάθε αναγκαίο στοιχείο και 
πληροφορία ως προς τις σχετικές παραβάσεις. 
 
 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. μπορεί να προσφύγει κατά των αποφάσεων της Επιτροπής Ελέγχου στην 

Ε.Ε.Ε.Π. εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση των αποφάσεων 
αυτών. Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να αποδέχεται εν όλω ή εν μέρει τέτοιες προσφυγές, να τις 
απορρίπτει ή και να ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο το αντικείμενο τους. 

 



 Η Επιτροπή Ελέγχου υποβάλλει στην Ε.Ε.Ε.Π. στο τέλος Ιανουαρίου και στο τέλος Ιουλίου 

κάθε έτους τακτική έκθεση ελέγχου για το προηγούμενο των μηνών αυτών εξάμηνο. 
Εφόσον συντρέχει λόγος, μπορούν να υποβάλλονται και ενδιάμεσες έκτακτες εκθέσεις. 
 

 Η Επιτροπή Ελέγχου είναι όργανο ειδικού ελέγχου, δεν διέπεται από τις διατάξεις περί 
συλλογικών οργάνων  "οργάνων, ομάδων εργασίας και επιτροπών" του Δημοσίου, βρίσκεται 
εκτός του δημόσιου τομέα «και των διατάξεων που τον διέπουν» 
 και λειτουργεί με βάση τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου  "και της ιδιωτικής οικονομίας και 
δεν διαχειρίζεται δημόσια χρήματα". 
 
*** Οι  λέξεις «και των διατάξεων που τον διέπουν» προστέθηκαν ως άνω με 

       το άρθρο 173 παρ. 7.α Ν.4261/2014, ΦΕΚ Α 107/5.5.2014. 
 
Το κόστος λειτουργίας της Επιτροπής, καλύπτεται από την ΟΠΑΠ Α.Ε.. 
 

 Η Επιτροπή Ελέγχου  "έχει δικό της ΑΦΜ και" [ υποστηρίζεται διοικητικά και διαχειριστικά 
από τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Ε.Ε.Ε.Π., μέσω των οποίων] συντάσσει και διαβιβάζει τον 

ετήσιο προϋπολογισμό δαπανών της στην ΟΠΑΠ Α.Ε. η οποία και καταβάλει το 
προβλεπόμενο σε αυτόν ποσό, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφαση σύνταξης.  " 
 
*** Οι μέσα σε [ ] πιο πάνω λέξεις διαγράφηκαν με το άρθρο 173 παρ. 7.β Ν.4261/2014, 
ΦΕΚ Α 107/5.5.2014. 
 
Ο προϋπολογισμός και οι δαπάνες εκτελούνται με απόφαση της Επιτροπής από τις υπηρεσίες 

της Ε.Ε.Ε.Π., οι οποίες τηρούν διακριτούς λογιστικούς και τραπεζικούς λογαριασμούς, 
εφόσον η Επιτροπή δεν έχει αυτόνομη οικονομική «διοικητική»  και λογιστική υποστήριξη. 
 
*** Η  λέξη «διοικητική» προστέθηκε με το άρθρο 173 παρ. 7.γ Ν.4261/2014, ΦΕΚ Α 
107/5.5.2014. 
 

Οι συμβάσεις της Επιτροπής δεν είναι δημόσιες συμβάσεις και αποφασίζονται και 

συνάπτονται από αυτήν, εφόσον υφίσταται σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό της, 
εκτελούνται δε για λογαριασμό της από τις υπηρεσίες της Ε.Ε.Ε.Π., εφόσον η Επιτροπή δεν 
διαθέτει δική της αντίστοιχη υποδομή. Η Επιτροπή, όταν χρησιμοποιεί υπηρεσίες της 
Ε.Ε.Ε.Π., καταβάλλει σε αυτήν το κόστος των υπηρεσιών αυτών." 
 
«Η Επιτροπή Ελέγχου συντάσσει έως το τέλος Μαρτίου κάθε έτους απολογισμό, ο οποίος 

ελέγχεται από ορκωτό ελεγκτή.» 
 
 *** Το δέκατο έβδομο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ αντικαταστάθηκε ως άνω 
       με το άρθρο 173 παρ. 7.ε.  Ν.4261/2014, ΦΕΚ Α 107/5.5.2014. 
 
«Η Επιτροπή Ελέγχου»  χορηγεί στην ΟΠΑΠ Α.Ε. [για λογαριασμό της Επιτροπής] βεβαίωση 
καταβολής του προβλεπόμενου στον προϋπολογισμό ποσού, ώστε αυτό να καταχωρηθεί στο 

λογαριασμό εξόδων. 

 
***  Οι λέξεις «Η Ε.Ε.Ε.Π.»  του πιο πάνω εδαφίου αντικαταστάθηκαν  από τις λέξεις «Η 
Επιτροπή Ελέγχου» και οι λέξεις «για λογαριασμό της Επιτροπής» ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΑΝ με το 
άρθρο 173 παρ. 7.στ.  Ν.4261/2014, ΦΕΚ Α 107/5.5.2014. 
 
 

«Η Επιτροπή Ελέγχου ενεργεί στο όνομά της, είναι φορέας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 
και παρίσταται αυτοτελώς σε κάθε είδους δίκες». 
 
*** Το πιο πάνω εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 173 παρ. 7.ζ. Ν.4261/2014, 
        ΦΕΚ Α 107/5.5.2014. 
 

Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, θεσπίζεται 
Κανονισμός Λειτουργίας της τελευταίας, με τον οποίο ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες 
λεπτομέρειες σε σχέση με τα παραπάνω θέματα, καθώς και κάθε άλλο θέμα οργάνωσης, 

λειτουργίας, και υποστήριξης της. 
 



***Οι εντος "" λέξεις στο ενδέκατο και  δέκατο τρίτο εδάφιο προστέθηκαν με τις παρ.1  και 

2 του άρθρου 35 του Ν.4223/2013   (ΦΕΚ Α 287/31.12.2013) 
 
***Το δέκατο τέταρτο και δέκατο πέμπτο εδάφιο αντικαταστάθηκαν ως άνω με τη παρ. 3 

του άρθρου 35 του Ν.4223/2013   (ΦΕΚ Α 287/31.12.2013) 
 
 
 ε. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται τριετής. Σε περίπτωση παραίτησης ή παύσης 
μέλους ή για όποιον άλλο λόγο πρόωρης λήξης της θητείας αυτού ορίζεται στον Κανονισμό 
Λειτουργίας της, ο αντικαταστάτης αυτού ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου αυτού μέχρι 
την ολοκλήρωση του υπολοίπου της θητείας του απερχόμενου μέλους.» 

"Στην Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου μπορούν να συμμετέχουν μέλη διδακτικού προσωπικού 
Α.Ε.Ι. πλήρους απασχόλησης, που δεν προέρχονται από την Ε.Ε.Ε.Π.. Τα μέλη αυτά της 
Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, απαγορεύεται για το χρονικό διάστημα της θητείας τους και 
πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της να παρέχουν, με οποιονδήποτε τρόπο, υπηρεσία με έμμισθη 

εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, στην ΟΠΑΠ Α.Ε.. Με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών, παύει η θητεία των μελών της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου που 

παραβαίνουν τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων και τους επιβάλλεται πρόστιμο, ίσο 
με το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών που έλαβαν κατά τη διάρκεια της θητείας 
τους." 
 
***Τα εντός "" εδάφια προστέθηκαν με τη παρ. 4 του άρθρου 35 του Ν.4223/2013   (ΦΕΚ 
Α 287/31.12.2013) 
 

 
*** Η παράγραφος 3α προστέθηκε με την παρ.2 άρθρου 24 Ν. 4141/2013,ΦΕΚ Α 
81/5.4.2013. 
 
***  Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 3051/2002 (Α΄ 
220), ισχύει για τα μέλη και το προσωπικό που υπηρετεί στην Ε.Ε.Ε.Π., η δε προβλεπόμενη 

παράσταση μπορεί να λάβει χώρα και με δικηγόρους που υπηρετούν σε αυτήν ή με τους 

οποίους αυτή συνεργάζεται, με βάση τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 28 του ν. 
4002/2011. Το αυτό ισχύει και για τα μέλη της Επιτροπής της παραγράφου 3Α του άρθρου 
28 του ν. 4002/2011, όπου η προβλεπόμενη παράσταση λαμβάνει χώρα με δικηγόρους, 
τους οποίους αυτή επιλέγει και συνεργάζεται. 
 
 4. Οι θέσεις μόνιμου «ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου»  διοικητικού προσωπικού της 

Ε.Ε.Ε.Π. που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 3229/2004 αυξάνονται κατά 
τριάντα (30) και οι θέσεις επιστημονικού προσωπικού με εξειδίκευση στα τυχερά παίγνια 
που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο αυξάνονται κατά δέκα (10). 
 Οι θέσεις αυτές κατανέμονται ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα με τον Οργανισμό της 
Ε.Ε.Ε.Π.. Οι τακτικές και οι πρόσθετες αποδοχές του προσωπικού της Ε.Ε.Ε.Π., καθορίζονται 
με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η μισθοδοσία, πρόσθετα επιδόματα ή 
αποζημιώσεις των αποσπασμένων υπαλλήλων βαρύνουν την Ε.Ε.Ε.Π.. 

  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται τυχόν πρόσθετη ειδική αμοιβή για το 

προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση στην Ε.Ε.Ε.Π.. 
 
*** Οι λέξεις «ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου» προστέθηκαν στο πρώτο εδάφιο 
       της παρ.4 με το άρθρο 7 παρ.14  ν.4038/2012,ΦΕΚ Α 14/2.2.2012. 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 7 παρ.13  ν.4038/2012,ΦΕΚ Α 14/2.2.2012: 

        "Στην εξειδίκευση του επιστημονικού προσωπικού του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του 
άρθρου 16 του ν. 3229/2004 (Α` 38) και του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 28 
του ν. 4002/2011 (Α` 180) προστίθενται εξειδίκευση ή εξειδικεύσεις και σε άλλα 
αντικείμενα που θα ορίσει με απόφαση της η Ε.Ε.Ε.Π. ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας 
της". 
 

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 7 παρ.16  ν.4038/2012,ΦΕΚ Α 14/2.2.2012: 
"Για τις θέσεις των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 3229/2004 (Α` 38) και της 
παρ. 4 του άρθρου 28 του ν.4002/2011 (Α` 180) δεν εφαρμόζονται από τότε που ίσχυσαν 

οι διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 (Α` 226)". 
 



5. Το προσωπικό της Ε.Ε.Ε.Π. υποχρεούται για το χρονικό διάστημα της υπηρεσίας του στην 

Ε.Ε.Ε.Π. και πέντε (5) χρόνια μετά την απομάκρυνση του καθ` οποιονδήποτε τρόπο από 
αυτήν, να μην παρέχει, υπηρεσία με έννομη σχέση, σε νομικό ή φυσικό πρόσωπο 
ελεγχόμενο από την Ε.Ε.Ε.Π.. 

 
 6. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3229/2004 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 "Η θητεία του Προέδρου και των υπόλοιπων μελών της Ε.Ε.Ε.Π. είναι τετραετής και μπορεί 
να ανανεώνεται για μία μόνο φορά. Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π. διορίζεται με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής θεσμών και Διαφάνειας της 
Βουλής. Η σύνθεση των μελών της Ε.Ε.Ε.Π. πλην του Προέδρου, ανανεώνεται κατά το 

ήμισυ ανά διετία. Με την απόφαση διΟρισμού της Ε.Ε.Ε.Π. που εκδίδεται για πρώτη φορά 
καθορίζονται τα μέλη για τα οποία η θητεία είναι διετής. Τα μέλη της Ε.Ε.Ε.Π., οι σύζυγοι 
τους και οι συγγενείς τους α` και β` βαθμού, απαγορεύεται να είναι εταίροι, μέτοχοι, μέλη 
διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί ή άλλοι σύμβουλοι ή μελετητές 

σε επιχείρηση που αναπτύσσει δραστηριότητα στον τομέα των τεχνικών-ψυχαγωγικών και 
τυχερών παιγνίων. Τα ανωτέρω αποτελούν κώλυμα διΟρισμού ή λόγο παύσης μέλους της 

Ε.Ε.Ε.Π.. Επίσης, τα μέλη της Ε.Ε.Ε.Π. απαγορεύεται για το χρονικό διάστημα της θητείας 
τους και πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της να παρέχουν, με οποιονδήποτε τρόπο, υπηρεσία με 
έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, σε ελεγχόμενο από την Ε.Ε.Ε.Π. φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, παύει η θητεία των μελών της 
Ε.Ε.Ε.Π. που παραβαίνουν τις διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων και τους επιβάλλεται 
πρόστιμο, ίσο με το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών που έλαβαν κατά τη διάρκεια της 
θητείας τους." 

 
 7. Πόροι της Ε.Ε.Ε.Π. είναι: 
 «α. Ποσοστό 0,5% επί του μικτού κέρδους (GGR) όλων των τυχερών παιγνίων, που 
διεξάγονται στην Ελληνική Επικράτεια. Με την παρούσα διάταξη τροποποιούνται αντίστοιχα 
οι κείμενες διατάξεις που, ορίζουν την κατά περίπτωση οικονομική συμμετοχή του 
Ελληνικού Δημοσίου στo μικτό κέρδος τυχερών παιγνίων, η οποία μειώνεται κατά ίδιο 

ποσοστό. 

 
 β. Ποσοστό 10% επί των επιβαλλόμενων διοικητικών προστίμων του άρθρου 51 του 
παρόντος νόμου, καθώς και επί των διοικητικών προστίμων που επιβάλλονται από την 
Ε.Ε.Ε.Π., με βάση άλλες διατάξεις, που αφορούν τους λοιπούς εν λειτουργία φορείς 
αδειοδότησης και ελέγχου, από την ημερομηνία κατά την οποία η Ε.Ε.Ε.Π. θα αναλάβει την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων των φορέων αυτών, όπως και επί εκείνων που έχουν ήδη 

επιβληθεί, αλλά δεν έχουν εισπραχθεί μέχρι την παραπάνω ημερομηνία. Τα παραπάνω 
πρόστιμα εισπράττονται από την Ε.Ε.Ε.Π., η οποία, στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα, 
αποδίδει ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) του ποσού των προστίμων που έχει 
εισπραχθεί, στο Ελληνικό Δημόσιο. 
 
 γ. Τα διοικητικά τέλη και παράβολα που ορίζονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, 
καθώς και όσα προβλέπονται να καταβάλλονται, με βάση άλλες διατάξεις, σε λοιπούς εν 

λειτουργία φορείς αδειοδότησης και ελέγχου, τις αρμοδιότητες των οποίων αναλαμβάνει η 

Ε.Ε.Ε.Π..» 
 
*** Οι περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ αντικαταστάθηκαν ως άνω  με το άρθρο 173 παρ. 6 
      Ν.4261/2014, ΦΕΚ Α 107/5.5.2014. 
 
«δ. Πόροι που προέρχονται από προγράμματα της Ε.Ε., διεθνών οργανισμών και από λοιπά 

προγράμματα χρηματοδότησης το αντικείμενο των οποίων είναι σχετικό με τις 
αρμοδιότητες, τις δραστηριότητες και τις υποδομές της Ε.Ε.Ε.Π.. 
 
 ε. Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο. 
 Η καταβολή των πόρων πραγματοποιείται απευθείας από τους υπόχρεους προς την 
Ε.Ε.Ε.Π.. Η διαδικασία και ο χρόνος καταβολής και είσπραξης, οι προσαυξήσεις σε 

περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής, η διαδικασία βεβαίωσης και αναγκαστικής 
είσπραξης, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), καθώς 
και κάθε συναφές θέμα, ορίζονται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.» 

 
*** Οι περιπτώσεις δ΄και ε΄της παρ.7 προστέθηκαν με την παρ.4.δ  άρθρου 22 
Ν.4141/2013, ΦΕΚ Α 81/5.4.2013. 



 

 8. Η Ε.Ε.Ε.Π. υποχρεούται να συντάσσει και να δημοσιεύει ετήσιους ισολογισμούς 
που έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή. Υποχρεούται επίσης να συντάσσει εγκαίρως ετήσιο 
προϋπολογισμό που υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών και προσαρτάται στο γενικό 

προϋπολογισμό του κράτους. Σε περίπτωση ελλείμματος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π., 
χορηγούνται σε αυτήν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών έσοδα και πιστώσεις, που 
εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό. Αν εμφανιστεί πλεόνασμα, τούτο αποδίδεται εν 
όλω ή εν μέρει στο Δημόσιο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Τον Μάρτιο κάθε 
τρέχοντος έτους η Ε.Ε.Ε.Π. υποβάλλει απολογιστική έκθεση πεπραγμένων στον Υπουργό 
Οικονομικών. 
 

"9. «Ανεξάρτητα από την ύπαρξη και λειτουργία νομικής υπηρεσίας» 
 Η Ε.Ε.Ε.Π., με απόφαση της, μπορεί να αναθέτει την υποστήριξη και διεκπεραίωση 
δικαστικών και εξωδικαστικών υποθέσεων ή/και την παροχή συμβουλών και 
γνωμοδοτήσεων σε εξειδικευμένους δικηγόρους στον Άρειο Πάγο, των οποίων η αμοιβή 

συμφωνείται κατά υπόθεση ή ομάδα υποθέσεων ή κατά γνωμοδότηση." 
 

***Η παρ.9 προστέθηκε με τη παρ. 6 του άρθρου 34 του Ν.4223/2013  (ΦΕΚ Α 
287/31.12.2013) και οι μέσα σε  « » λέξεις προστέθηκαν στην αρχή  αυτής με το άρθρο 
173 παρ.8.α. Ν.4261/2014, ΦΕΚ Α 107/5.5.2014. 
 
***  Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 3051/2002 (Α΄ 
220), ισχύει για τα μέλη και το προσωπικό που υπηρετεί στην Ε.Ε.Ε.Π., η δε προβλεπόμενη 
παράσταση μπορεί να λάβει χώρα και με δικηγόρους που υπηρετούν σε αυτήν ή με τους 

οποίους αυτή συνεργάζεται, με βάση τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 28 του ν. 
4002/2011. Το αυτό ισχύει και για τα μέλη της Επιτροπής της παραγράφου 3Α του άρθρου 
28 του ν. 4002/2011, όπου η προβλεπόμενη παράσταση λαμβάνει χώρα με δικηγόρους, 
τους οποίους αυτή επιλέγει και συνεργάζεται. 
 
 «10. Από την 1.6.2014 η Ε.Ε.Ε.Π. καθίσταται καθολικός διάδοχος όλων των εκκρεμών, 

κατά την δημοσίευση του νόμου αυτού, δικών κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του 

Υπουργού Οικονομικών, όπως και εκείνων που θα προκύψουν στο μέλλον, και οι οποίες 
έχουν ως αντικείμενο οποιοδήποτε θέμα σχετικό με την αγορά παιγνίων. Το Νομικό 
Συμβούλιο του Κράτους και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών 
διαβιβάζουν στην Ε.Ε.Ε.Π. κάθε σχετικό, με τις παραπάνω υποθέσεις, φάκελο ή έγγραφο, 
προκειμένου να συγκροτηθεί το απαιτούμενο αρχείο διαχείρισης των υποθέσεων αυτών. 
Κατ΄ εξαίρεση, ο χειρισμός κάθε είδους δικαστικών υποθέσεων σχετικών με τα καζίνο, που 

αφορούν ή έχουν ως αιτία τους πράξεις ή παραλήψεις της Διοίκησης, οι οποίες εκκρεμούσαν 
μέχρι την ημερομηνία μεταφοράς αρμοδιοτήτων της παρ. 2 του άρθρου 92 του ν. 
4182/2013, καθώς και όσων τέτοιων δημιουργούνται μετά την ημερομηνία αυτή, για τις 
οποίες ο κρίσιμος χρόνος προσδιορίζεται πριν την παραπάνω ημερομηνία μεταφοράς 
αρμοδιοτήτων, παραμένει στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, το οποίο τις διεκπεραιώνει 
με την υπηρεσιακή υποστήριξη της Ε.Ε.Ε.Π.. Το αυτό ισχύει και για ζητήματα κρατικών 
ενισχύσεων, όπου, ως αρμόδια υπηρεσία, συνεχίζει να θεωρείται η υπηρεσία, από την οποία 

μεταφέρθηκαν οι παραπάνω αρμοδιότητες.» 

 
*** Η παράγραφος 10 προστέθηκε  με το άρθρο 173 παρ.8.β. Ν.4261/2014, ΦΕΚ Α 
107/5.5.2014. 
 
  
  

Άρθρο 29 
 
Κανονισμοί της Ε.Ε.Ε.Π. 
 
 «1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, μετά 
από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π., θεσπίζεται ο Οργανισμός της Ε.Ε.Ε.Π..» 

 
*** Η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε ως άνω  με το άρθρο 173 παρ.9. Ν.4261/2014, ΦΕΚ 
Α 107/5.5.2014. 

 
 



*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. και περίπτωση θ` της παρ. 7 άρθρου 13 ν. 4111/2013 (Α` 18), 

όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ.20 άρθρου 22 Ν. 4141/2013,ΦΕΚ Α 81/5.4.2013, 
με το δεύτερο εδάφιο της οποίας ορίζεται ότι: 
«Στα παίγνια που ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων της παρ. 

1 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011, συμπεριλαμβάνεται και το κάθε μορφής ιπποδρομιακό 
στοίχημα.» 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. και παρ.6 άρθρου 35 Ν.4141/2013,ΦΕΚ Α 81/5.4.2013, με την 
οποία αντικαθίσταται  η παρ. 2β του άρθρου 27 του ν. 2843/2000  και σύμφωνα με την  
οποία: «2β. Στα παίγνια που ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου 
Παιγνίων της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011, συμπεριλαμβάνονται και τα παίγνια 

που οργανώνει και διεξάγει η ΟΠΑΠ Α.Ε". 
 
«2α) Με τον Οργανισμό της Ε.Ε.Ε.Π. ρυθμίζονται ενδεικτικά τα θέματα που αφορούν το 
οργανόγραμμα των υπηρεσιών, την εσωτερική λειτουργία, τις κατηγορίες, τους κλάδους και 

τις ειδικότητες του προσωπικού, καθώς και τον τρόπο και τις προϋποθέσεις ένταξης στις 
οργανικές θέσεις, τον αριθμό και την κατανομή των οργανικών θέσεων, τις σχέσεις 

εργασίας και έργου, τη σύσταση, τον τρόπο, το χρόνο και τους όρους λειτουργίας ομάδων 
εργασίας, το χρόνο και το ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας των υπηρεσιών, τις 
διαβαθμίσεις εμπιστευτικότητας των εγγράφων και των πληροφοριών και τις υποχρεώσεις 
εχεμύθειας που διέπουν το πρόσωπικό και τους με οποιονδήποτε τρόπο συνεργαζόμενους 
με την Αρχή, την νομική υποστήριξη και τη δικαστική εκπροσώπηση της Ε.Ε.Ε.Π. από 
πληρεξούσιους δικηγόρους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και κάθε άλλο θέμα 
σχετικό με το προσωπικό, τη διάρθρωση, τη λειτουργία και την εσωτερική οργάνωση της 

Ε.Ε.Ε.Π.. 
 
 β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδεται μετά από πρόταση της Ε.Ε.Ε.Π. 
και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θεσπίζονται: 
 
 αα. Ο Κανονισμός Οικονομικής Λειτουργίας και Διαχείρισης, με τον οποίο ρυθμίζονται 

ενδεικτικά τα θέματα που αφορούν στην είσπραξη, τη διαχείριση και τη διάθεση των πόρων, 

τις κάθε είδους αποζημιώσεις, τη λογιστική καταγραφή και παρακολούθηση και κάθε άλλο 
συναφές θέμα. 
 
 ββ. Ο Κανονισμός Προμηθειών και Μισθώσεων, με τον οποίο ρυθμίζονται ενδεικτικά τα 
θέματα εκτέλεσης προμηθειών υπηρεσιών και αγαθών, τα θέματα που αφορούν κάθε είδους 
μισθώσεις κινητών και ακινήτων πραγμάτων και υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές θέμα. 

 
 γγ. Ο Κανονισμός Μελετών και Έργων, με τον οποίο ρυθμίζονται ενδεικτικά τα θέματα που 
αφορούν την εκπόνηση μελετών, την εκτέλεση έργων και κάθε άλλο συναφές θέμα. 
 
 δδ. Ο Κανονισμός Κίνησης, με τον οποίο ρυθμίζονται ενδεικτικά τα θέματα που αφορούν 
τις κάθε είδους μετακινήσεις των μελών της, του προσωπικού που υπηρετεί στην Ε.Ε.Ε.Π. 
και των ελεγκτικών οργάνων, τα μεταφορικά της μέσα, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα. 

«Για το υπηρεσιακό και ελεγκτικό της έργο και μέχρι την απόκτηση ιδίων μεταφορικών 

μέσων, η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να χρησιμοποιεί μέσα δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης κατά δωρεάν 
παραχώρηση της χρήσης, εφόσον επιβαρύνεται αποκλειστικά και μόνο με το κόστος των 
καυσίμων.» 
 
 Μέχρι την έκδοση των παραπάνω Κανονισμών τα σχετικά θέματα ρυθμίζονται με ανάλογη 
εφαρμογή των προβλεπομένων από τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του 

νόμου αυτού. 
 
 
***Το εντός "" εδάφιο μετά το πρώτο εδάφιο προστέθηκε με τη παρ. 7α του άρθρου 34 του 
Ν. 4223/2013  (ΦΕΚ Α 287/31.12.2013) 
 

 
 γ) Στον Οργανισμό και στους Κανονισμούς της Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να περιλαμβάνονται και να 
ενσωματώνονται υφιστάμενες κάθε φορά ρυθμίσεις ή εξαιρέσεις, όμοιες ή ανάλογες εκείνων 

που ισχύουν για άλλους δημόσιους Φορείς, Αρχές και Υπηρεσίες διεξαγωγής ελέγχων και 
δίωξης, που έχουν ως σκοπό τη διαπίστωση και την πάταξη του εγκλήματος και την τήρηση 



της δημόσιας τάξης, καθώς και για δημόσιους Φορείς, Αρχές και Υπηρεσίες που ασκούν 

ελέγχους νόμιμης λειτουργίας σε διάφορους άλλους τομείς της αγοράς.» 
 
*** Η παράγραφος 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.4 άρθρου 23 Ν. 4141/2013,ΦΕΚ 

Α 81/5.4.2013. 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ.5 άρθρου 23 Ν. 4141/2013,ΦΕΚ Α 81/5.4.2013: 
" 5. Στην Ε.Ε.Ε.Π. για την κάλυψη των σχετικών αναγκών, μπορεί να αποσπάται, κατά τις 
κείμενες διατάξεις, προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας για την εκτέλεση των 
αρμοδιοτήτων της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011, όπου απαιτείται 
διεξαγωγή αστυνομικού έργου της περίπτωσης ζ της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου και 

εκείνων του ν. 3691/2008 (Α` 166). Το αποσπασμένο προσωπικό λαμβάνει το σύνολο των 
αποδοχών που θα λάμβανε στη θέση στην οποία υπηρετούσε πριν την απόσπαση, η δε 
υπηρεσία στην Ε.Ε.Ε.Π. θεωρείται, για κάθε συνέπεια, ως κανονική υπηρεσία στο Σώμα 
Ασφαλείας από το οποίο αυτό προέρχεται. Η απόσπαση γίνεται με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη". 
 

 «3. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π., που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίζεται ο Κανονισμός Παιγνίων, ο 
οποίος διακρίνεται στα ακόλουθα κεφάλαια: 
 
 Κεφάλαιο πρώτο: Προδιαγραφές παιγνίων, εξοπλισμού και καταστημάτων παιγνίων. 
 
 Κεφάλαιο δεύτερο: Αδειοδότηση παρόχων και πιστοποιήσεις προσώπων, παιγνίων, 

εξοπλισμού και καταστημάτων. 
 
 Κεφάλαιο τρίτο: Προϋποθέσεις λειτουργίας και διεξαγωγής των παιγνίων. 
 
 Κεφάλαιο τέταρτο: Εμπορική επικοινωνία. 
 

 Κεφάλαιο πέμπτο: Προϋποθέσεις συμμετοχής των παικτών στα παίγνια. 

 
 Κεφάλαιο έκτο: Μέτρα προστασίας του κοινού και των παικτών. 
 
 Κεφάλαιο έβδομο: Έλεγχοι συμμόρφωσης. 
 
 Κεφάλαιο όγδοο: Διοικητικά μέτρα και κυρώσεις. 

 
 Με τον Κανονισμό Παιγνίων καθορίζονται, στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων, τα 
ειδικότερα θέματα και οι λεπτομέρειές τους σχετικά με τα παίγνια ως εξής: 
 
 1) Οι όροι των αδειών των παιγνίων. 
 
 2) Οι ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα πρόσωπα που αιτούνται άδειες 

διεξαγωγής παιγνίων ή/και συμμετέχουν σε διαγωνισμούς χορήγησης τέτοιων αδειών ή 

παραχώρησης δικαιωμάτων διεξαγωγής παιγνίων, οι κάτοχοι αδειών και πιστοποιήσεων, 
καθώς και η μορφή, ο τρόπος, η διαδικασία και τα όργανα διεξαγωγής των κάθε είδους 
ελέγχων. 
 
 3) Οι προϋποθέσεις πιστοποίησης και εγγραφής στα οικεία μητρώα των κατασκευαστών και 
των εισαγωγέων τυχερών παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων, όπως και των τεχνικών όλων 

των παιγνίων και παιγνιομηχα-νημάτων, καθώς και ο τρόπος τήρησης των μητρώων αυτών. 
 
 4) Η ειδικότερη διαδικασία χορήγησης των αδειών και οι διαδικασίες παρακολούθησης, 
εποπτείας, ελέγχου, τήρησης των όρων των αδειών και των υποχρεώσεων του νόμου αυτού 
από τους κατόχους των αδειών. 
 

 5) Η διαδικασία πιστοποίησης, η διάρκειά της και η εγγραφή στα οικεία μητρώα των 
καταστημάτων, των παιγνιομηχανημάτων, των παιγνίων ή των ιστοτόπων διεξαγωγής 
παιγνίων, καθώς και ο τρόπος τήρησης των μητρώων αυτών. 

 
 6) Το περιεχόμενο και η μορφή της υποχρεωτικής σήμανσης της πιστοποίησης αναφορικά 
με τα παίγνια, τα καταστήματα, τα παιγνιομηχανήματα και τους ιστοτόπους, καθώς και το 



περιεχόμενο και η μορφή της υποχρεωτικής σήμανσης της απαγόρευσης εισόδου στα άτομα 

της παραγράφου 1 του άρθρου 33 σε καταστήματα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων με 
παιγνιομηχανήματα ή σε ιστοτόπους διεξαγωγής τυχερών παιγνίων. 
 

 7) Ο τρόπος επικύρωσης μέσω του Π.Σ.Ε.Ε. της συμμετοχής σε τυχερά παίγνια σύμφωνα 
με το άρθρο 32. 
 
 8) Ο τρόπος έκδοσης και παραλαβής της ατομικής κάρτας παίκτη, τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά αυτής, καθώς και πρόσθετοι περιορισμοί που μπορούν να ενσωματωθούν σε 
αυτήν από τον ίδιο τον παίκτη. 
 

 9) Οι κανόνες υπεύθυνου παιχνιδιού που αφορούν τους κατόχους άδειας, όσους 
εκμεταλλεύονται παίγνια, τους παρόχους, τους παίκτες, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων, τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs), τους 
διαφημιστές και κάθε εμπλεκόμενο στη σχετική διαδικασία. 

 
 10) Οι υποχρεώσεις του κατόχου ή των εκμεταλλευτών της άδειας προκειμένου να 

διασφαλίζεται η μη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια ατόμων της παραγράφου 1 του άρθρου 
33. 
 
 11) Ο έλεγχος των συμβάσεων προσχώρησης στο παίγνιο που συνάπτουν οι παίκτες με 
τους κατόχους των αδειών ή όσους εκμεταλλεύονται, διεξάγουν και λειτουργούν τυχερά 
παίγνια, με στόχο την προστασία των παικτών από καταχρηστικές ή παρακωλυτικές 
πρακτικές, όπως δέσμευση ποσού για επόμενο στοίχημα, καταβολή ποσού κερδών εφόσον 

υπερβαίνει ορισμένο ύψος κερδών. 
 
 12) Ο τρόπος ενημέρωσης των παροχών υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) από την Ε.Ε.Ε.Π., 
προκειμένου να διασφαλίζεται η φραγή μη αδειοδοτημένων ιστοτόπων διεξαγωγής τυχερών 
παιγνίων μέσω διαδικτύου από τους χρήστες. 
 

 13) Οι απαιτούμενες προϋποθέσεις λειτουργίας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 

εξυπηρετητών (servers) και του λογισμικού των παιγνίων για τους κατόχους της άδειας και 
όσους εκμεταλλεύονται παίγνια είτε με παιγνιομηχανήματα είτε μέσω του διαδικτύου, καθώς 
και η περιοδικότητα και το ακριβές περιεχόμενο των δεδομένων που αποστέλλονται στην 
Ε.Ε.Ε.Π.. 
 
 14) Ο προσδιορισμός πανελλαδικά των ωρών λειτουργίας των καταστημάτων, των 

ελαχίστων αποστάσεων μεταξύ των πιστοποιημένων καταστημάτων και αναλόγως του τύπου 
της πιστοποίησης, από την κύρια είσοδο σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και οικοτροφείων, η ελάχιστη επιφάνεια των χώρων διεξαγωγής τυχερών 
παιγνίων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 
 
 15) Τα θέματα του χρόνου λειτουργίας των επιχειρήσεων καζίνο εντός του έτους και του 
ωραρίου, καθώς και ο τρόπος και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των με κάθε σχέση 

απασχολουμένων ή συνεργαζομένων με τις επιχειρήσεις καζίνο. 

 
 16) Οι κανονιστικές αποφάσεις που προβλέπεται να εκδίδονται από τα διοικητικά όργανα οι 
αρμοδιότητες των οποίων μεταβιβάστηκαν στην Ε.Ε.Ε.Π. με βάση τη διάταξη της παρ. 2 του 
άρθρου 92 του ν. 4182/ 2013, καθώς και εκείνες που προβλέπονται στα άρθρα 16 έως 23 
του ν. 3229/2004. 
 

 17) Η εμπορική επικοινωνία των παιγνίων, τα της διαφημίσεως των παιγνίων, ιδιαίτερα των 
τυχερών, και οι κανόνες δεοντολογίας που πρέπει να διέπουν τις σχετικές δραστηριότητες. 
Η διαφήμιση πρέπει να εξασφαλίζει ένα ιδιαιτέρως αυστηρό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών στον τομέα των παιγνίων και σε κάθε περίπτωση να είναι λελογισμένη και να 
περιορίζεται αυστηρά σε ό,τι απαιτείται προκειμένου να κατευθυνθούν οι καταναλωτές προς 
τα ελεγχόμενα δίκτυα παιγνίων. 

 
 Η διαφήμιση δεν θα πρέπει να αποσκοπεί στην ενίσχυση της φυσικής ροπής των 
καταναλωτών προς τα παίγνια μέσω της ενθάρρυνσης της ενεργού συμμετοχής τους σε 

αυτά καθιστώντας μεταξύ άλλων κοινότυπα τα παίγνια ή προβάλλοντας μια θετική εικόνα σε 
σχέση με το γεγονός ότι τα πραγματοποιούμενα έσοδα προορίζονται για δραστηριότητες 



γενικού ενδιαφέροντος ή ακόμα αυξάνοντας τη δύναμη έλξης των παιγνίων μέσω 

διαφημιστικών μηνυμάτων που προβάλλουν παραπλανητικώς σημαντικά κέρδη. 
 
 18. Οι τεχνικές απαιτήσεις και εξασφαλίσεις για τη λειτουργία του Πληροφορικού 

Συστήματος Εποπτείας και Ελέγχου (Π.Σ.Ε.Ε.), ώστε να επιτυγχάνεται: 
 
 18.1. Η ηλεκτρονική παρακολούθηση όλων των μορφών παιγνίων και όλων των 
πιστοποιημένων παιγνιομηχανημάτων και ιστοτόπων. 
 
 18.2. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των παιγνιομηχανημάτων διεξαγωγής τυχερών 
παιγνίων, που είναι εγκατεστημένα στα πιστοποιημένα καταστήματα, καθώς και η 

παρακολούθηση και ο έλεγχος των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω 
αδειοδοτημένων ιστοτόπων. Ο χρόνος παρακολούθησης μπορεί να είναι πραγματικός ή/και 
μεταγενέστερος, μέσω αποθηκευμένων δεδομένων. Το είδος των δεδομένων, ο τρόπος 
μετάδοσης και αποθήκευσής τους, τα μέσα που χρησιμοποιούνται, ο τόπος και ο χώρος που 

φυλάσσονται, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια. 
 

 18.3. Ο άμεσος εντοπισμός τεχνικών και λειτουργικών προβλημάτων παιγνιομηχανημάτων 
και κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων. 
 
 18.4. Η συλλογή από τα παιγνιομηχανήματα και τα Κ.Π.Σ., η αποθήκευση, ανάλυση, 
επεξεργασία και παρουσίαση των αναγκαίων δεδομένων, για όλες τις μορφές τυχερών 
παιγνίων και για όλα τα παιγνιομηχανήματα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων και ιστοτόπους. 
 

 18.5. Η διασφάλιση της ομαλής και αξιόπιστης διεξαγωγής όλων των μορφών παιγνίων. 
 
 19. Οι ελάχιστες απαιτούμενες λειτουργικές και επιχειρησιακές δυνατότητες των Κ.Π.Σ. και 
του δικτύου επικοινωνιών, οι διαδικασίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης, λειτουργίας και 
αναβάθμισης τους, καθώς και το επίπεδο πρόσβασης των κατόχων αδειών στα δεδομένα 
που συλλέγονται. 

 

 20. Το μέγιστο ποσό κέρδους που αποδίδει κάθε μορφή τυχερού παιγνίου, ο χρόνος και ο 
τρόπος καταβολής των κερδών, οι όροι μεγιστοποίησης κατά τυχαία περιοδικότητα 
(τζάκποτ) των κερδών που προκύπτουν στο διαδίκτυο ή από κάθε παιγνιομηχάνημα ή από 
όλα τα παιγνιομηχανήματα που λειτουργούν στο ίδιο πιστοποιημένο κατάστημα και οι όροι 
και οι τεχνικές προϋποθέσεις για την εξασφάλιση της απόδοσης του ελάχιστου 
αποδιδόμενου ποσοστού κέρδους της παραγράφου 1, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ορθή, 

στατιστικά αμερόληπτη και ακριβής επίτευξή του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την 
εφαρμογή της παρούσας παραγράφου και της παραγράφου 1. 
 
 21. Ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία ταυτοποίησης των παικτών και καταβολής των 
κερδών τους στους λογαριασμούς που αυτοί τηρούν σε πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα 
πληρωμών. 
 

 22. Η μορφή, το περιεχόμενο, η διαδικασία έκδοσης και παραλαβής της ατομικής κάρτας 

παίκτη, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία της. 
 
 23. Τον τύπο, τη μορφή και το περιεχόμενο των ειδικών σημάτων για τις χορηγούμενες 
πιστοποιήσεις. 
 
 24. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις, τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά και το ύψος του 

παραβόλου, όπου αυτό δεν προβλέπεται από ειδικότερες διατάξεις, για τη χορήγηση κάθε 
είδους προβλεπόμενης πιστοποίησης ή/και αδειοδότησης προσώπων, παιγνίων, τεχνικών 
μέσων διεξαγωγής παιγνίων, παιγνιομηχανημάτων, συστημάτων, εξοπλισμού, και 
καταστημάτων διεξαγωγής παιγνίων. 
 
 25. Την εξειδίκευση του είδους και του ύψους των επιβαλλόμενων διοικητικών κυρώσεων, 

εντός των ορίων που θέτουν οι κείμενες διατάξεις, ανά παράβαση ή ανά κατηγορία 
παραβάσεων ή ανά παιγνιομηχάνημα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 
 

 26. Ο τρόπος και τα όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων, τη διαδικασία ελέγχου και 
πιστοποίησής τους, τη διαδικασία είσπραξης των προστίμων, τον τρόπο καταβολής και την 



ειδικότερη διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων 

Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως και κάθε σχετική λεπτομέρεια. 
 
 27. Τα ειδικότερα θέματα του άρθρου 53 του νόμου αυτού, περιλαμβανομένων των 

χαρακτηριστικών, των υποχρεώσεων, των δεσμεύσεων, των περιορισμών και των 
απαγορεύσεων που αφορούν τους κατόχους άδειας, του ελάχιστα αποδιδόμενου στους 
συμμετέχοντες ποσοστού κέρδους, καθώς και των αναγκαίων πιστοποιήσεων και των 
υποχρεώσεων και κυρώσεων που επιβάλλονται σε τρίτους που, με οποιονδήποτε τρόπο, 
εμπλέκονται στη διεξαγωγή και μετάδοση των παιγνίων του άρθρου αυτού. 
 
 28. Τα θέματα λειτουργίας του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων, τις ειδικεύσεις στα 

αντικείμενα του έλεγχου, την περιοδικότητα συμμετοχής των Ελεγκτών στους ελέγχους, 
καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. 
 
 29. Ο τρόπος, η διαδικασία και τα είδη του ασκούμενου ελέγχου ορίζονται με τον 

Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. Οι έλεγχοι αφορούν ενδεικτικά τη νομιμότητα 
διεξαγωγής του παιγνίου, την τήρηση των κανόνων διεξαγωγής του, την εφαρμογή των 

όρων της άδειας, την οικονομική διαχείριση του παιγνίου, την απόδοση των κερδών στους 
παίκτες στο Δημόσιο και τους δικαιούχους φορείς του, όπως αυτές προβλέπονται από τις 
κείμενες διατάξεις, τις άδειες και τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μεταξύ των 
αδειοδοτημένων παρόχων και του Ελληνικού Δημοσίου. 
 
 30. Ο τρόπος πιστοποίησης των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών που καθορίζει η 
Ε.Ε.Ε.Π. για τα κάθε είδους πληροφοριακά συστήματα των αδειοδοτημένων παρόχων 

παιγνίων. Κατά τη διαδικασία των πιστοποιήσεων αυτών, όπως και εκείνων των 
παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 44 του παρόντος νόμου, καθώς και κάθε παιγνίου, 
εξοπλισμού ή μέσου που χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή του, η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να ζητά 
και να δέχεται, πιστοποιήσεις, οι οποίες έχουν χορηγηθεί από ανεξάρτητα εξειδικευμένα 
εργαστήρια ή οργανισμούς πιστοποίησης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό 
Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. Με τον παραπάνω Κανονισμό προσδιορίζονται οι 

προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι φορείς αυτοί προκειμένου οι πιστοποιήσεις τους να 

γίνονται δεκτές. 
 
 31. Τα ειδικότερα κριτήρια, βάσει των οποίων η ΟΠΑΠ Α.Ε. συμβάλλεται με πράκτορες, 
ιδίως δε κριτήρια δημογραφικά, ώστε να υφίσταται εύλογη σχέση ανάμεσα στον αριθμό των 
πρακτορείων σε κάθε περιοχή προς τον πληθυσμό της περιοχής αυτής, προκειμένου να 
αποτρέπεται μεγάλη συγκέντρωση πρακτορείων στην ίδια εδαφική περιοχή, κριτήρια και 

προϋποθέσεις για τη διασφάλιση των βασικών σκοπών και των θεμελιωδών αρχών της 
πρακτόρευσης τυχερών παιγνίων, ιδίως δε την εμπέδωση της δημόσιας τάξης, την 
προστασία του κοινού από τον εθισμό στα τυχερά παίγνια, την πρόληψη της απάτης, την 
καταστολή του εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 
την προστασία των ανηλίκων και των καταναλωτών, την εξασφάλιση της διαφάνειας και του 
αδιάβλητου των τυχερών παιγνίων, την κανονική, απρόσκοπτη, ελεγχόμενη και ασφαλή 
διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων, καθώς και τον αυστηρό έλεγχο των όρων και των 

προϋποθέσεων διεξαγωγής της στοιχηματικής δραστηριότητας και της συμμετοχής του 

κοινού σε αυτή, ώστε με τον τρόπο αυτόν να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα των γεγονότων, 
τα οποία αποτελούν το αντικείμενο της στοιχηματικής δραστηριότητας, οι βασικοί κανόνες, 
οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας της επιχείρησης του πράκτορα. 
 
 32. Κάθε άλλο θέμα που από τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται να ρυθμίζεται από τον 
Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ή με σχετικές με τα θέματα αυτά κανονιστικές 

αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π.. 
 
 Όπου, στις κείμενες διατάξεις, αναφέρεται ο Κανονισμός Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων 
εννοείται ο Κανονισμός Παιγνίων.» 
 
*** Η παράγραφος 3, όπως είχε τροποποιηθεί  με την παρ.5 άρθρου 22 Ν.4141/2013,ΦΕΚ 

Α 81,  και συμπληρωθεί με τη παρ. 7 άρθρου 34  Ν. 4223/2013  (ΦΕΚ Α 287)       
αντικαταστάθηκε ως άνω  με το άρθρο 173 παρ.10.Ν.4261/2014, ΦΕΚ Α 107/5.5.2014. 
 

 4. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ρυθμίζονται η εμπορική 
επικοινωνία των παιγνίων, τα της διαφημίσεως των παιγνίων, ιδιαίτερα των τυχερών, και οι 
κανόνες δεοντολογίας που πρέπει να διέπουν τις σχετικές δραστηριότητες. 



 

 Η διαφήμιση πρέπει να εξασφαλίζει ένα ιδιαιτέρως αυστηρό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών στον τομέα των παιγνίων και σε κάθε περίπτωση να είναι λελογισμένη και να 
περιορίζεται αυστηρώς σε ό,τι απαιτείται προκειμένου να κατευθυνθούν οι καταναλωτές 

προς τα ελεγχόμενα δίκτυα παιγνίων. Η διαφήμιση δεν θα πρέπει να αποσκοπεί στην 
ενίσχυση της φυσικής ροπής των καταναλωτών προς τα παίγνια μέσω της ενθάρρυνσης της 
ενεργού συμμετοχής τους σε αυτά καθιστώντας μεταξύ άλλων κοινότυπα τα παίγνια ή 
προβάλλοντας μια θετική εικόνα σε σχέση με το γεγονός ότι τα πραγματοποιούμενα έσοδα 
προορίζονται για δραστηριότητες γενικού ενδιαφέροντος ή ακόμα αυξάνοντας τη δύναμη 
έλξης των παιγνίων μέσω διαφημιστικών μηνυμάτων που προβάλλουν παραπλανητικώς 
σημαντικά κέρδη. Κάθε παραβίαση των προηγούμενων κανόνων επιφέρει την επιβολή 

κυρώσεων που καθορίζονται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. 
 
«5. Ο Κανονισμός Διεξαγωγής Παιγνίων και ο Οργανισμός της Ε.Ε.Ε.Π. ή οι αποφάσεις της 
παραγράφου 5 του άρθρου 54, μπορούν να ενσωματώνουν μεταβατικές περιόδους έναρξης 

ισχύος όλων ή ορισμένων διατάξεών τους. 
 

 6. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. ορίζεται ο κώδικας της επίσημης ενιαίας ορολογίας που 
χρησιμοποιείται για την απεικόνιση των οικονομικών στοιχείων που αφορούν τα τυχερά 
παίγνια.» 
 
*** Οι παράγραφοι 5 και 6 με το άρθρο 173 παρ.11.Ν.4261/2014, ΦΕΚ Α 107/5.5.2014. 
 
  

  

 

Άρθρο 30 

 
 Άρθρο 30 

 

 Πληροφορικό Σύστημα Εποπτείας 
 και Ελέγχου (Π.Σ.Ε.Ε.) 
 
 1. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων του άρθρου 29 καθορίζονται οι 
τεχνικές απαιτήσεις και εξασφαλίσεις για τη λειτουργία του Πληροφορικού Συστήματος 
Εποπτείας και Ελέγχου (Π.Σ.Ε.Ε.), ώστε να επιτυγχάνεται: 

 
 α. Η «ηλεκτρονική»  παρακολούθηση όλων των μορφών παιγνίων και όλων των 
πιστοποιημένων παιγνιομηχανημάτων και ιστοτόπων. 
 
*** Η λέξη «λογισμική» της περ. α` αντικαταστάθηκε από τη λέξη «ηλεκτρονική» με την 
παρ.6.α. άρθρου 22 Ν.4141/2013, ΦΕΚ Α 81/5.4.2013. 
 

 
 β. Η παρακολούθηση [σε πραγματικό χρόνο (on line)] και ο έλεγχος των 

παιγνιομηχανημάτων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, που είναι εγκατεστημένα στα 
πιστοποιημένα καταστήματα, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των τυχερών 
παιγνίων που διεξάγονται μέσω αδειοδοτημένων ιστοτόπων. 
 

«Ο χρόνος παρακολούθησης μπορεί να είναι πραγματικός ή/και μεταγενέστερος, μέσω 
αποθηκευμένων δεδομένων. Το είδος των δεδομένων, ο τρόπος μετάδοσης και 
αποθήκευσής τους, τα μέσα που χρησιμοποιούνται, ο τόπος και ο χώρος που φυλάσσονται, 
καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και 
Ελέγχου Παιγνίων.» 
 
*** Οι λέξεις  «σε πραγματικό χρόνο (on line)»  της περ. β΄ ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΑΝ και το 

τελευταίο εδάφιο αυτής προστέθηκε με το άρθρο 173 παρ.12 Ν.4261/2014, ΦΕΚ Α 
107/5.5.2014. 
 
 γ. Ο άμεσος εντοπισμός τεχνικών και λειτουργικών προβλημάτων παιγνιομηχανημάτων και 

κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων. 
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 δ. Η συλλογή από τα παιγνιομηχανήματα και τα Κ.Π.Σ., η αποθήκευση, ανάλυση, 

επεξεργασία και παρουσίαση των αναγκαίων δεδομένων, για όλες τις μορφές τυχερών 
παιγνίων και για όλα τα παιγνιομηχανήματα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων και ιστοτόπους. 
 

 ε. Η διασφάλιση της ομαλής και αξιόπιστης διεξαγωγής όλων των μορφών παιγνίων. 
 
 2. Η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα γίνεται αποκλειστικά μέσω 
τερματικών συνδεδεμένων δικτυακά με Κεντρικά Πληροφορικά Συστήματα, τα οποία 
συνδέονται με το Π.Σ.Ε.Ε.. 
 
 3. Η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου γίνεται αποκλειστικά μέσω 

ιστοτόπων συνδεδεμένων με το Π.Σ.Ε.Ε.. 
 
«4. Οι κάτοχοι της άδειας οφείλουν να διασφαλίζουν ανά πάσα στιγμή ότι κάθε 
παιγνιομηχάνημα ή διαδικτυακός τόπος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Π.Σ.Ε.Ε., 

ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος και η εποπτεία του σε πραγματικό χρόνο. Με τον 
Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων της Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζονται οι ελάχιστες 

απαιτούμενες λειτουργικές και επιχειρησιακές δυνατότητες των Κ.Π.Σ. και του δικτύου 
επικοινωνιών, οι διαδικασίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης, λειτουργίας και 
αναβάθμισης τους, καθώς και το επίπεδο πρόσβασης των κατόχων αδειών στα δεδομένα 
που συλλέγονται. 
 
 Κάθε σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου παιγνιομηχανημάτων πρέπει να διαθέτει 
πλήρη λογισμική και φυσική ασφάλεια, ώστε να εξασφαλίζονται πλήρως: α) η πρόσβαση 

από την Ε.Ε.Ε.Π. σε όλα τα πληροφορικά προγράμματα, στα αποθηκευμένα αρχεία και 
στοιχεία και γενικότερα σε όλες τις λειτουργικότητες (functionalities) του συστήματος 
αυτού, και β) η ακεραιότητα, αξιοπιστία, ακρίβεια και πιστότητα των αποθηκευμένων στα 
αρχεία στοιχείων και όλων των αντλούμενων στοιχείων που αποστέλλονται στο Π.Σ.Ε.Ε.. Η 
πλήρης και ολοκληρωμένη τεχνική υποδομή διεξαγωγής τυχερών παιγνίων με 
παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου, που συνδέονται μέσω Κεντρικών 

Πληροφορικών Συστημάτων με το Π.Σ.Ε.Ε., είναι συνεχής υποχρέωση, καθ` όλη τη 

διάρκεια ισχύος της άδειας, η οποία πραγματοποιείται με ευθύνη, δαπάνες και μέριμνα των 
κατόχων της άδειας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου. Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης επιβάλλεται πρόστιμο ή/και ανάκληση της αδείας από την Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα 
με το άρθρο 51 του παρόντος νόμου. 
 
 Μέχρι την εγκατάσταση και λειτουργία του Π.Σ.Ε.Ε. από την Ε.Ε.Ε.Π., οι κάτοχοι αδείας 

υποχρεούνται να παρέχουν στην Ε.Ε.Ε.Π. τη δυνατότητα απομακρυσμένης πλήρους 
πρόσβασης στα Κεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα τους. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. 
προσδιορίζονται ειδικότερα οι λεπτομέρειες του τρόπου πρόσβασης της στα Κεντρικά 
Πληροφοριακά Συστήματα των κατόχων αδειών, έτσι ώστε να εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
παρόντος νόμου.» 
 
*** Η παράγραφος 4 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.6.β. άρθρου 22      

Ν.4141/2013, ΦΕΚ Α 81/5.4.2013. 

 
 5. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να διατηρεί τα στοιχεία που λαμβάνει από τα 
παιγνιομηχανήματα ή το διαδικτυακό παίγνιο για τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια σε ασφαλές 
μέσο (ή μέσα) τα οποία επιτρέπουν την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευμένων 
στοιχείων εποπτείας από την Ε.Ε.Ε.Π.. 
 

 6. Η Ε.Ε.Ε.Π. οφείλει να διατηρεί τα στοιχεία που λαμβάνει από κατόχους της άδειας για 
τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια σε ασφαλές μέσο (ή μέσα) τα οποία επιτρέπουν την ακριβή 
αναπαραγωγή όλων των αποθηκευμένων στοιχείων εποπτείας. 
 
  
  

 

Άρθρο 31 

 
 Άρθρο 31 
 
Ελάχιστο αποδιδόμενο ποσοστό κέρδους 
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 1. Το Ελάχιστο αποδιδόμενο ποσοστό κέρδους (payout) στα τυχερά παίγνια ορίζεται σε 
ογδόντα τοις εκατό (80%) ανεξαρτήτως αν διεξάγονται με παιγνιομηχάνημα ή μέσω του 
διαδικτύου. 

 
 2. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων της Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζονται το 
μέγιστο ποσό κέρδους που αποδίδει κάθε μορφή τυχερού παιγνίου, ο χρόνος και ο τρόπος 
καταβολής των κερδών, οι όροι μεγιστοποίησης κατά τυχαία περιοδικότητα (τζάκποτ) των 
κερδών που προκύπτουν στο διαδίκτυο, ή από κάθε παιγνιομηχάνημα ή από όλα τα 
παιγνιομηχανήματα που λειτουργούν στο ίδιο πιστοποιημένο κατάστημα και οι όροι και οι 
τεχνικές προϋποθέσεις για την εξασφάλιση της απόδοσης του ελάχιστου αποδιδόμενου 

ποσοστού κέρδους της παραγράφου 1, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ορθή, στατιστικά 
αμερόληπτη και ακριβής επίτευξη του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή 
της παρούσας παραγράφου και της παραγράφου 1. 
 

 3. Τζάκποτ με παιγνιομηχανήματα μεταξύ περισσοτέρων του ενός πιστοποιημένων 
καταστημάτων του κατόχου της άδειας, επιτρέπονται με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π.. 
 
 4. Τα κέρδη από τυχερά παίγνια μέσω παιγνιομηχανημάτων αποδίδονται άμεσα στον 
παίκτη. 
 
«5. Τα κέρδη από τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου κατατίθενται σε λογαριασμό που τηρεί ο 
παίκτης σε πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί 

νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου 
Παιγνίων. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζεται το ύψος του ποσού που οφείλουν να έχουν 
οι κάτοχοι της άδειας σε πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών που είναι εγκατεστημένο και 
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Για το ύψος του ποσού λαμβάνονται υπόψη το είδος και 

το εύρος της άδειας.» 

 
*** Η παράγραφος 5 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 173 παρ.13 Ν.4261/2014,       
ΦΕΚ Α 107/5.5.2014. 
 
  
  

 

Άρθρο 32 

 
 Άρθρο 32 
 
Όροι συμμετοχής των παικτών 

 
 1. Η συμμετοχή στα τυχερά παίγνια, επιτρέπεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα που έχουν 

συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους, εφόσον προηγουμένως επικυρωθεί με 
ενημέρωση του Π.Σ.Ε.Ε., με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο, όπως ορίζεται με 
απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.. 
 

 2. Το ελάχιστο ποσό συμμετοχής στα τυχερά παίγνια μέσω παιγνιομηχανημάτων είναι δέκα 
λεπτά (0,10) του ευρώ και το μέγιστο δύο (2) ευρώ. Τα ποσά αυτά μπορούν να 
αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.. Η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων με 
παιγνιομηχανήματα γίνεται μόνο με την τοποθέτηση κέρματος ή χαρτονομίσματος, με 
επανεπένδυση μονάδων κέρδους ή με χρήση προπληρωμένης κάρτας, κατά τρόπο που να 
εξασφαλίζεται η ταυτοποίηση του παίκτη. 
 

 3. Απαγορεύεται η διεξαγωγή πάσης φύσεως τυχερών παιγνίων με πίστωση, καθώς και η 
παροχή έκπτωσης στο κόστος συμμετοχής. 
 
 4. Απαγορεύονται τυχερά παίγνια στα οποία το μέγιστο ποσό που μπορεί για μία συμμετοχή 

να χάσει ο παίκτης είναι ανώτερο από το χρηματικό ποσό συμμετοχής του στο κάθε παίγνιο. 
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 5. Ο κάτοχος άδειας τυχερών παιγνίων, το πάσης φύσεως προσωπικό του, τα μέλη του 

οργάνου διοίκησης του, όποιος εκμεταλλεύεται και λειτουργεί παιγνιομηχανήματα 
διεξαγωγής τυχερών παιγνίων και το προσωπικό του απαγορεύεται να μετέχουν σε τυχερά 
παίγνια που διεξάγουν οι ίδιοι. Τα μέλη και το προσωπικό της Ε.Ε.Ε.Π. απαγορεύεται να 

συμμετέχουν σε τυχερά παίγνια. 
"με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού Διεξαγωγής και`Ελεγχου Παιγνίων όσον 
αφορά τις καθοριζόμενες από αυτόν διαδικασίες ελέγχου`. 
 
*** Οι μέσα σε " " λέξεις  της παρ.5 προστέθηκαν με την παρ.7 άρθρου 22 
       Ν.4141/2013, ΦΕΚ Α 81/5.4.2013. 
 

 6. Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε παίκτη να συμμετέχει σε τυχερά παίγνια μέσω 
παρένθετων φυσικών ή νομικών προσώπων. 
 
  

  

 

Άρθρο 33 

 
 Άρθρο 33 
 
Προστασία παικτών και Ατομική Κάρτα Παίκτη 
 

 1. Οι ανήλικοι, όσοι είναι ηλικίας 18-21 ετών και οι αυτοαποκλειόμενοι απαγορεύεται να 
έχουν πρόσβαση σε χώρους όπου διεξάγονται τυχερά παίγνια. 
 
 2. Οι ανήλικοι επιτρέπεται να παίζουν τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια, κατάλληλα για την 
ηλικία τους, σύμφωνα με πιστοποίηση από την Ε.Ε.Ε.Π.. 
 

 Τα παιγνιομηχανήματα στα οποία επιτρέπεται να παίζουν ανήλικοι πρέπει να είναι 

τοποθετημένα σε διακριτούς χώρους και να υπάρχει εποπτεία από υπεύθυνο εκμετάλλευσης, 
που ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 42. 
 
 3. Οι κάτοχοι των αδειών, οι φορείς εκμετάλλευσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, οι 
υπεύθυνοι λειτουργίας και οι υπάλληλοι των καταστημάτων, καθώς και όσοι ασκούν μόνιμα 
ή προσωρινά εποπτεία στους χώρους όπου λειτουργούν παιγνιομηχανήματα τυχερών 

παιγνίων, υποχρεούνται να απαγορεύουν στα άτομα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
την είσοδο και την παραμονή στους χώρους αυτούς. Υποχρεούνται επίσης να αναρτούν στο 
εσωτερικό και στο εξωτερικό των καταστημάτων, σήμανση απαγόρευσης για την είσοδο στα 
άτομα αυτά. 
 
 4 «Για τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα ή μέσω 
διαδικτύου απαιτείται η έκδοση και η χρήση μοναδικής ατομικής κάρτας για κάθε παίκτη, 

ώστε να διασφαλίζονται πρόσθετοι περιορισμοί που θέτει ο ίδιος ο παίκτης ή/και η Ε.Ε.Ε.Π.. 
Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων η απαίτηση χρήσης μοναδικής 

ατομικής κάρτας για κάθε παίκτη μπορεί να επεκτείνεται και στα υπόλοιπα τυχερά παίγνια 
που διεξάγονται στην Ελληνική Επικράτεια.» 
 
*** Η παράγραφος 4,όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 7 παρ.24 ν.4038/2012, ΦΕΚ Α 

14,αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.8  άρθρου 22 Ν.4141/2013, ΦΕΚ Α 81/5.4.2013. 
 
 5. Η ατομική κάρτα παίκτη μπορεί να εκδίδεται από τους κατόχους των αδειών, σύμφωνα 
με τη διαδικασία και τους όρους που καθορίζονται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.. 
 
  
  

 

Άρθρο 34 

 
 Άρθρο 34 
 
 Γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

 Προσωπικού Χαρακτήρα - Απόρρητο - 
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 Υποχρέωση Εχεμύθειας 

 
 1. Η Ε.Ε.Ε.Π. γνωστοποιεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα τη σύσταση και λειτουργία αρχείου ή την έναρξη της επεξεργασίας αναφορικά 

με το σύνολο των εργασιών που εκτελεί, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2472/1997 (Α` 
50). 
 
 Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π. ορίζεται ως "Υπεύθυνος Επεξεργασίας", κατά το άρθρο 2 παρ. ζ` 
του ν. 2472/ 1997, για την τήρηση και την επεξεργασία δεδομένων. 
 
 2. Υποχρέωση γνωστοποίησης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα έχουν και όλοι οι κάτοχοι άδειας, φορείς εκμετάλλευσης και διεξαγωγής 
τεχνικών - ψυχαγωγικών και τυχερών παιγνίων, ιδιοκτήτες ή υπεύθυνοι εκμετάλλευσης, 
εφόσον τηρούν αρχεία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
 

 3. Απαγορεύεται στην Ε.Ε.Ε.Π., στους κατόχους της άδειας και σε όλους της φορείς 
εκμετάλλευσης και διεξαγωγής παιγνίων οποιαδήποτε δημοσιοποίηση των στοιχείων του 

προηγουμένου άρθρου. Όλοι οι ανωτέρω οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα 
προληπτικά μέτρα ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση των παικτών με τεχνικά ή άλλα 
μέσα που εύλογα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρίτους. Εάν παραβιαστεί το απόρρητο 
των στοιχείων ή/και η υποχρέωση εχεμύθειας, εκτός από τιςΠοινικές κυρώσεις που 
προβλέπονται στα άρθρα 252, 253, 370Β, 370Γτου Ποινικού Κώδικα και στο άρθρο 4 του ν. 
2392/1996 (Α` 60), επιβάλλονται και οιΔιοικητικές κυρώσεις που ορίζονται στο άρθρο 51. 
 

 4. Τα στοιχεία για τους παίκτες που διαθέτει η Ε.Ε.Ε.Π. ή που διαβιβάζονται σε αυτήν από 
τους κατόχους των αδειών, ή τους φορείς εκμετάλλευσης και διεξαγωγής παιγνίων, 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ελεγκτικούς σκοπούς όπως, ιδίως, ο περιορισμός της 
πρόσβασης ανηλίκων, η αντιστοίχιση των παικτών με πραγματικά φυσικά πρόσωπα, η 
διασταύρωση των φορολογικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από τα κέρδη. Αποκλειστικό 
δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά έχει μόνο το προσωπικό που απασχολείται για το σκοπό 

αυτόν, έχει οριστεί με πράξη της Ε.Ε.Ε.Π. και είναι επιφορτισμένο με την τήρηση των 

υποχρεώσεων του νόμου αυτού, καθώς και το προσωπικό των φορολογικών ή διωκτικών 
αρχών. 
 
 5. Το προσωπικό όλων των κατηγοριών που υπηρετεί στην Ε.Ε.Ε.Π., όπως και στους 
φορείς διεξαγωγής παιγνίων, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και τα φυσικά 
πρόσωπα που αποκτούν, με οποιονδήποτε τρόπο, πρόσβαση σε στοιχεία παικτών, 

δεσμεύονται από το απόρρητο και την υποχρέωση εχεμύθειας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε 
χρήση αυτών των στοιχείων από τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου και μετά τη λήξη 
των καθηκόντων τους. 
 
  
  

 

Άρθρο 35 

 
 Άρθρο 35 
 
Εμπορική επικοινωνία 

 
 1. Η Εμπορική επικοινωνία που αφορά σε παίγνια υπόκειται σε περιορισμούς. Υποχρεωτικά 
αναφέρονται τα άτομα που απαγορεύεται να παίζουν τυχερά παίγνια, καθώς επίσης 
αναφέρονται και οι γραμμές και υπηρεσίες υποστήριξης για απεξάρτηση από το παίγνιο. 
 
 2. Απαγορεύεται η Εμπορική επικοινωνία με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, για οποιονδήποτε 
φορέα σχετικά με την παροχή πίστωσης στους παίκτες για τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια. 

 
 3. Το περιεχόμενο των κάθε είδους εμπορικών επικοινωνιών πρέπει να είναι σύμφωνο με 
τις αρχές που καθιερώνει ο Κανονισμός Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων και σε κάθε 
περίπτωση σύμφωνο με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 29. 

 
 4. Μέχρι τη θέσπιση του Κώδικα Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων, απαγορεύεται η 
Εμπορική επικοινωνία για τυχερά παίγνια, με εξαίρεση τα παίγνια που διεξάγονται σύμφωνα 
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με άδεια που έχει εκδοθεί από την Ελληνική Δημοκρατία «, καθώς και εκείνα που 

διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 50». 
 
*** Η μέσα σε " " φράση της παρ.4 προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ.23  ν.4038/2012, ΦΕΚ 

Α 14/2.2.2012. 
 
  
  

 

Άρθρο 36 

 
 Άρθρο 36 
 
Υποχρεωτική σήμανση 
 

 1. Εμφανείς επιγραφές αναφορικά με το είδος και την προσβασιμότητα των παιγνίων, 

αναρτώνται στο κατάστημα και εμφανίζονται στις οθόνες των μηχανημάτων. Οι υπεύθυνοι 
καταστημάτων που δεν διασφαλίζουν την τήρηση των διατάξεων προστασίας των ατόμων 
που απαγορεύεται να παίζουν τυχερά παίγνια, υπέχουν διοικητικές καιΠοινικές κυρώσεις, 
σύμφωνα με τα άρθρα 51 και 52. 
 
 2. Σε κάθε παιγνιομηχάνημα επικολλάται σήμα νόμιμης λειτουργίας. Ο τύπος και το 
περιεχόμενο του ειδικού αυτού σήματος, η εκτύπωση και διάθεση του, καθώς και κάθε 

αναγκαία σχετική λεπτομέρεια, καθορίζεται με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου 
Παιγνίων. 
 
 3. Στα καταστήματα και στις οθόνες διεξαγωγής παιγνίων αναγράφεται υποχρεωτικά κάθε 
πληροφορία σχετικά με υπηρεσίες αντιμετώπισης του εθισμού και στήριξης για την 
απεξάρτηση από τα παίγνια. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων μπορούν 

να εξειδικεύονται οι ανωτέρω υποχρεωτικές αναγραφές. 

 
  
  

 

Άρθρο 37 

 
 Άρθρο 37 
 
Έντυπο προγράμματος για τη διεξαγωγή παιγνίων 
 
 1. Για κάθε τυχερό παίγνιο εκδίδεται και κυκλοφορεί από τον κάτοχο της άδειας ειδικό 
έντυπο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, που φέρει την ονομασία "Έντυπο Προγράμματος". 

 
 2. Σε κάθε Έντυπο Προγράμματος και για κάθε μία από τις μορφές παιγνίου που 

περιλαμβάνεται σε αυτό, αναγράφονται υποχρεωτικά η μορφή του, ο ατομικός ή ομαδικός 
χαρακτήρας του, το αποδιδόμενο ποσοστό κέρδους και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, που 
ορίζονται με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. 
 

 3. Το Έντυπο Προγράμματος διατίθεται σε εμφανές σημείο στα καταστήματα, στην σελίδα 
εισόδου του διαδικτυακού τόπου των παιγνίων και γενικά τίθεται στη διάθεση και 
ενημέρωση του παίκτη με κάθε πρόσφορο μέσο. 
 
  
  

 

Άρθρο 38 

 
 Άρθρο 38 
 

Τεχνικά - ψυχαγωγικά παίγνια 
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 1. Η διεξαγωγή όλων των μορφών τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων είναι ελεύθερη, υπό 

τον όρο της τήρησης των νόμιμων προϋποθέσεων. 
 
 2. Η Ε.Ε.Ε.Π. πιστοποιεί τον αμιγώς τεχνικό - ψυχαγωγικό χαρακτήρα των προτεινομένων 

παιγνίων για διεξαγωγή σε καταστήματα με παιγνιομηχανήματα. Η συμμετοχή των παικτών 
γίνεται μέσω παιγνιομηχανημάτων τα οποία διαθέτουν ατομικό ενσωματωμένο ειδικό 
απαραβίαστο φορολογικό μηχανισμό αυτόματης καταγραφής και έκδοσης αποδείξεων 
εσόδων. 
 
«Η ημερομηνία, μετά την οποία η τοποθέτηση του ατομικού ενσωματωμένου ειδικού 
απαραβίαστου φορολογικού μηχανισμού καθίσταται υποχρεωτική, καθορίζεται με απόφαση 

του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου 
Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)». 
 
*** Το δεύτερο εδάφιο της παρ.2 προστέθηκε με το άρθρο 26 Ν.4110/2013,ΦΕΚ Α 

17/23.1.2013. 
 

 3. Για την εκμετάλλευση τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα 
εκδίδεται άδεια από την Ε.Ε.Ε.Π. στο πλαίσιο άσκησης του επιτηδεύματος. Οι κάτοχοι των 
αδειών εκμετάλλευσης τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων είναι ατομικές επιχειρήσεις ή 
νομικά πρόσωπα, με τη μορφή προσωπικής ή κεφαλαιουχικής εταιρίας, που φορολογούνται 
σύμφωνα με τις Γενικές διατάξεις του ν. 2238/1994 (Α` 151). Δεν επιτρέπεται η χορήγηση 
άδειας εκμετάλλευσης τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα σε νομικά 
πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

 
 4. Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή τη διαχείριση αυτών δεν πρέπει να έχουν 
καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, 
απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, 
ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση 
εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της 

προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής 

εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη 
νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής. 
 
  
  

 

Άρθρο 39 

 
 Άρθρο 39 
 
Αδειοδότηση τυχερών παιγνίων 
 

 1. Στην Ελληνική Επικράτεια επιτρέπεται να λειτουργήσουν 35.000 παιγνιομηχανήματα. 
 

 2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών χορηγείται μια άδεια στην ΟΠΑΠ Α.Ε. σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α` 219) για το σύνολο των 35.000 
παιγνιομηχανημάτων. Από τα ανωτέρω, τα 16.500 παιγνιομηχανήματα εγκαθίστανται και 
εκμεταλλεύονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω των πρακτορείων της και τα υπόλοιπα 18.500 

παιγνιομηχανήματα εγκαθίστανται σε αμιγείς χώρους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 42 και 43, και εκμεταλλεύονται από παραχωρησιούχους προς τους οποίους η ΟΠΑΠ 
Α.Ε. παραχωρεί το δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσης τους, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στην παράγραφο 6. 
 
 Οι παραχωρησιούχοι αναλαμβάνουν το συνολικό επιχειρηματικό κίνδυνο της 
εκμετάλλευσης  [και δύνανται να εγκαθιστούν τα παιγνιομηχανήματα σε αδειοδοτημένους 

χώρους τρίτων]. 
 
*** Η μέσα σε [ ] πιο πάνω φράση διαγράφηκε με την παρ.9  άρθρου 22 Ν.4141/2013, 
ΦΕΚ Α 81/5.4.2013. 

 
 «Οι παραχωρησιούχοι επιλέγουν τα παιγνιομηχανήματα που θα χρησιμοποιήσουν, καθώς 
και τα παίγνια που θα προσφέρουν, από τον κατάλογο των εγκεκριμένων από την Ε.Ε.Ε.Π. 
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παιγνίων και παιγνιομηχανηματων, που θέτει στη διάθεση τους η ΟΠΑΠ Α.Ε., οι τεχνικές 

προδιαγραφές των οποίων πρέπει να διασφαλίζουν, σε κάθε περίπτωση, την ηλεκτρονική 
παρακολούθηση τους από την ΟΠΑΠ Α.Ε., την Ε.Ε.Ε.Π. και το Υπουργείο Οικονομικών, κατά 
τα ειδικότερα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.» 

 
*** Τα τέταρτο και πέμπτο εδάφια της παραγράφου 2 αντικαταστάθηκαν ως άνω 
       με την παρ.4α άρθρου 24 Ν. 4141/2013,ΦΕΚ Α 81/5.4.2013. 
 
 «Η τιμολογιακή πολιτική των παραχωρησιούχων εντάσσεται στο πλαίσιο της τιμολογιακής 
πολιτικής που καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας, οι δε παραχωρησιούχοι μπορούν να 
καθορίζουν την πολιτική προώθησης τους τηρουμένων πάντα των περιορισμών που 

επιβάλλονται από το νόμο ως προς τις διαφημίσεις παιγνίων.» 
 
*** Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την        
παράγραφο 1 άρθρου 52 Ν.4021/2011,ΦΕΚ Α 218/3.10.2011. 

 
3. Για τη χορήγηση της άδειας καταβάλλεται τίμημα που προσδιορίζεται σύμφωνα με 

τη διαδικασία της περίπτωσης α` της παρ. 9 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000. 
 
 Το τίμημα για τα παιγνιομηχανήματα που εγκαθίστανται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. και 
εκμεταλλεύονται μέσω των πρακτορείων της καταβάλλεται αμέσως με την χορήγηση της 
αδείας. Ο τρόπος, ο χρόνος και οι όροι καταβολής από την ΟΠΑΠ Α.Ε. του τιμήματος για τα 
παιγνιομηχανήματα που εγκαθιστούν και εκμεταλλεύονται παραχωρησιούχοι, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στην παράγραφο 6, καθορίζονται στην άδεια. 

 
«4. Η άδεια ισχύει για περίοδο δέκα ετών, που αρχίζει το νωρίτερο είτε: α) δώδεκα (12) 
μήνες μετά την έκδοση του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων του άρθρου 29 ή 
της απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. της παραγράφου 5 του άρθρου 54, σε σχέση με τους όρους 
λειτουργίας των παιγνιομηχανηματων είτε β) από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του 
πρώτου παιγνιομηχανήματος, μετά την έκδοση του ως άνω Κανονισμού ή της ως άνω 

απόφασης, όπως αυτή θα διαπιστωθεί από την Ε.Ε.Ε.Π. με σχετική πράξη της, που 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» 
 
*** Η παράγραφος 4 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.4β άρθρου 24 Ν. 
4141/2013,ΦΕΚ Α 81/5.4.2013. 
 
 5. Τουλάχιστον ένα έτος πριν τη λήξη της άδειας, η ΟΠΑΠ Α.Ε. μπορεί, με αίτηση της προς 

την Ε.Ε.Ε.Π. να ζητήσει τη χρονική επέκταση της για ίσο ή μικρότερο χρονικό διάστημα, με 
τους ίδιους όρους, αλλά με νέο τίμημα. Η διαδικασία για τον καθορισμό του νέου τιμήματος 
ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 
 
 6. Η άδεια είναι προσωπική και αμεταβίβαστη. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. παραχωρεί έναντι 
ανταλλάγματος το δικαίωμα για εγκατάσταση και εκμετάλλευση 18.500 
παιγνιομηχανημάτων σε τέσσερις έως και δέκα παραχωρησιούχους, ύστερα από προκήρυξη 

δημόσιου διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, οι όροι της οποίας εγκρίνονται από την 

Ε.Ε.Ε.Π.. (Το αντάλλαγμα καταβάλλεται στην ΟΠΑΠ Α.Ε. με τη σύναψη της σύμβασης 
παραχώρησης για το συνολικό χρόνο διάρκειας της.) 
 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. παραμένει κάτοχος της αδείας και συνεχίζει να υπέχει τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από αυτήν. 
 
*** Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  με την παράγραφο 2 άρθρου 52 

Ν.4021/2011,ΦΕΚ Α 218/3.10.2011. 
 
 7. Εκείνος στον οποίο έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα εκμετάλλευσης παιγνιομηχανημάτων 
κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, απαγορεύεται να παραχωρεί περαιτέρω, 
με ή χωρίς αντάλλαγμα, το δικαίωμα αυτό. 
 

  
  

 

Άρθρο 40 

 
 Άρθρο 40 
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«Προϋποθέσεις για την ΟΠΑΠ ΑΕ και τους παραχωρησιούχους». 
 
*** Ο τίτλος του άρθρου 40 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παράγραφο 4 άρθρου 52 

Ν.4021/2011,ΦΕΚ Α 218/3.10.2011. 
 
 1. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. και εκείνοι στους οποίους έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα 
εγκατάστασης και εκμετάλλευσης παιγνιομηχανημάτων υποχρεούνται να τηρούν τις νομικές 
και οικονομικές υποχρεώσεις του παρόντος νόμου, καθ` όλη τη διάρκεια της άδειας. «Η 
ΟΠΑΠ Α.Ε. υποχρεούται να θέσει σε λειτουργία τα παιγνιομηχανήματα που εκμεταλλεύεται 
μέσω των Πρακτορείων της, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 39, εντός 

δεκαοκτώ (18) μηνών από την έκδοση του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων 
του άρθρου 29 ή της απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. της παραγράφου 5 του άρθρου 54, όπως 
ισχύει. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, ο αριθμός των μη λειτουργούντων 
παιγνιομηχανηματων αφαιρείται, αζημίως για το Δημόσιο, από τον αριθμό για τον οποίο έχει 

χορηγηθεί η άδεια, εκτός αν η μη εμπρόθεσμη εγκατάσταση και λειτουργία των 
παιγνιομηχανηματων από την ΟΠΑΠ Α.Ε. κατά τα ανωτέρω οφείλεται σε υπαιτιότητα της 

Ε.Ε.Ε.Π.. Εκείνοι στους οποίους έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα εγκατάστασης και 
εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 39, λειτουργούν τα 
παιγνιομηχανήματα μέσα σε προθεσμία που ορίζεται στη σύμβαση με την ΟΠΑΠ Α.Ε. για την 
παραχώρηση τους και σε κάθε περίπτωση, μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την 
παραχώρηση και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει ο Κανονισμός Διεξαγωγής και 
Ελέγχου Παιγνίων του άρθρου 29 ή η απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. της παραγράφου 5 του άρθρου 
54. Μετά την παρέλευση των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, ο αριθμός των 

παιγνιομηχανηματων που παραχωρήθηκαν με τη διαδικασία της παραγράφου 6 του άρθρου 
39, αλλά δεν λειτουργούν, αφαιρείται, αζημίως για την ΟΠΑΠ Α.Ε., από τον αριθμό των 
παιγνιομηχανηματων που αντιστοιχούν στο δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσης. Η 
ΟΠΑΠ Α.Ε. μπορεί, το αργότερο εντός ενός (1) έτους από τη λήξη της προθεσμίας των 
είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, να προβαίνει στην εγκατάσταση και εκμετάλλευση των μη 
λειτουργούντων παιγνιομηχανηματων του προηγούμενου εδαφίου μέσω των πρακτορείων 

της ή να παραχωρήσει το δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσης τους σε τρίτους 

ύστερα από προκήρυξη δημόσιου διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, οι όροι του οποίου 
εγκρίνονται από την Ε.Ε.Ε.Π.. Μετά την παρέλευση της άνω ετήσιας προθεσμίας ο αριθμός 
των μη λειτουργούντων παιγνιομηχανηματων αφαιρείται αζημίως για το Δημόσιο, από τον 
αριθμό για τον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια.» 
 
*** Τα μέσα σε " " εδάφια της παρ.1 αντικαταστάθηκαν  ως άνω με την παρ.5α άρθρου 24 

Ν. 4141/2013,ΦΕΚ Α 81/5.4.2013. 
 
[«Η Ε.Ε.Ε.Π. υποχρεούται να ολοκληρώσει τη διαδικασία πιστοποίησης σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στα άρθρα 28 - 44 εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την 
υποβολή του σχετικού φακέλου. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας αυτής τα 
παιγνιομηχανήματα λειτουργούν με την ευθύνη του κατόχου της άδειας ή του 
παραχωρησιούχου που πρέπει να τηρεί αυστηρά τις προδιαγραφές του νόμου και των 

σχετικών κανονιστικών πράξεων, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές των 

παιγνιομηχανημάτων που υπεβλήθησαν προς έλεγχο και πιστοποίηση.»] 
 
*** Τα πιο πάνω εντός " " εδάφια  προστέθηκαν με την παρ. 2 άρθρου 52        
Ν.4021/2011,ΦΕΚ Α 218/3.10.2011.,η οποία όμως στην συνέχεια ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  με το  
άρθρο 7 παρ.26 Ν.4038/2012, ΦΕΚ Α 14/2.2.2012. 
 

 
 2. Κάθε διάθεση μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε. ή παραχωρησιούχου δικαιώματος 
εγκατάστασης και εκμετάλλευσης τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ίση ή 
μεγαλύτερη με το 2% του μετοχικού κεφαλαίου γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. μέσα σε 
προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την πραγματοποίηση της. Αν πρόκειται για διάθεση 
εν ζωή που μπορεί να οδηγήσει σε άμεση ή έμμεση αλλαγή ελέγχου της εταιρείας, 

απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π., χωρίς την οποία αυτή είναι άκυρη. 
«Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου έλεγχος εννοείται αυτός που ορίζεται στην 
παράγραφο 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 ή παρόμοια σχέση φυσικού προσώπου 

και μίας εταιρείας.» 
 



*** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 προστέθηκε με την παρ.5β άρθρου 24 Ν. 

4141/2013,ΦΕΚ Α 81/5.4.2013. 
 
«2α. Για την έγκριση, κατά τα ανωτέρω, της άμεσης ή έμμεσης αλλαγής ελέγχου στην 

ΟΠΑΠ Α.Ε., η ΕΕΕΠ, προκειμένου να διασφαλίσει τη χρηστή διοίκηση της εταιρείας, 
αξιολογεί την καταλληλότητα του υποψήφιου αγοραστή με βάση το σύνολο των ακόλουθων 
κριτηρίων: 
 
 α) Τη φήμη του υποψήφιου αγοραστή ή/και, σε περίπτωση νομικού προσώπου, των 
φυσικών προσώπων που ασκούν την εκπροσώπηση, τη διαχείριση και τη διοίκηση ή/και 
ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα το νομικό πρόσωπο. 

 
 β) Τη φήμη και την εμπειρία οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο θα διευθύνει 
δραστηριότητες της ΟΠΑΠ, κατόπιν της προτεινόμενης απόκτησης ελέγχου. 
 

 Υ) Τη χρηματοοικονομική ευρωστία του υποψήφιου αγοραστή, λαμβάνοντας υπόψη τις 
δραστηριότητες που ασκούνται ή προβλέπεται ότι θα ασκούνται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. και τα 

προσκόμματα που ενδέχεται να δημιουργήσει η απόκτηση ελέγχου στη δυνατότητα 
αποτελεσματικής εποπτείας εκ μέρους της ΕΕΕΠ. 
 
 δ) Το γεγονός ότι υφίστανται βάσιμες υπόνοιες πως, σε σχέση με την προτεινόμενη 
απόκτηση ελέγχου, διαπράττεται, επιχειρείται να διαπραχθεί, έχει διαπραχθεί ή επιχειρήθηκε 
να διαπραχθεί, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 
της τρομοκρατίας, κατά την έννοια του ν. 3691/2008 ή ότι η προτεινόμενη απόκτηση 

ελέγχου είναι δυνατόν να αυξήσει τον κίνδυνο αυτόν. 
 
 ε) Το γεγονός ότι υφίστανται δεδομένα, ιδίως προερχόμενα από άλλες, αρμόδιες για την 
εποπτεία, τον έλεγχο και την αδειοδότηση των παιγνίων αρχές, σε σχέση με την παράβαση 
από τον υποψήφιο αγοραστή ή από συνδεδεμένη με αυτόν εταιρεία, της νομοθεσίας περί 
παιγνίων σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, και ιδίως σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
 στ) Παραβάσεις της νομοθεσίας περί παιγνίων, που έχει διαπράξει ο υποψήφιος αγοραστής 
ή/και συνδεδεμένη με αυτόν εταιρεία ή/και οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους και οι οποίες έχουν 
διαπιστωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.» 
 
*** Η παράγραφος 2Α προστέθηκε από την Ιανουαρίου 2014 με την παρ.6  άρθρου 24 

       Ν. 4141/2013,ΦΕΚ Α 81/5.4.2013 
 
 3. Η ίδια υποχρέωση γνωστοποίησης προς την Ε.Ε.Ε.Π. υφίσταται και όταν η 
μεταβίβαση των μετοχών επήλθε λόγω κληρονομικής διαδοχής. 
 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με τη παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν. 4223/2013  (ΦΕΚ Α 

287/31.12.2013) ορίζεται ότι: 

"8. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 2α και 3 του άρθρου 40 του ν. 4002/2011 από την 
ημερομηνία ισχύος τους, εφαρμόζονται σε όλους τους παρόχους υπηρεσιών τυχερών 
παιγνίων." 
 
 4. Εκείνοι προς τους οποίους έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα εγκατάστασης και 
εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 39, απαγορεύεται να είναι 

συνδεδεμένες εταιρίες. 
 
  
  

 

Άρθρο 41 

 
 Άρθρο 41 
 

Προδιαγραφές παιγνιομηχανημάτων 
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 1. Οι προδιαγραφές των παιγνιομηχανημάτων ορίζονται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., με στόχο 

την απρόσκοπτη, ασφαλή και σύννομη λειτουργία τους, καθώς και την παρακολούθηση 
αυτών. 
 

 2. Για τα καταστήματα εγκατάστασης και λειτουργίας των παιγνιομηχανημάτων αυτών 
απαιτείται πιστοποίηση τύπου Α`, Β`, Γ`, Δ`, Ε` ή ΣΤ`, όπως ορίζεται στο άρθρο 43. 
 
 3. Σε κάθε παίγνιο που διεξάγεται με παιγνιομηχανήματα πρέπει να εμφανίζεται πριν την 
εισαγωγή του μέσου πληρωμής, ηλεκτρονική ένδειξη με τον αριθμό πιστοποίησης του 
παιγνίου από την Ε.Ε.Ε.Π.. 
 

  
  

 

Άρθρο 42 

 
 Άρθρο 42 
 
Πιστοποίηση καταστημάτων 
 
 1. Για τη διεξαγωγή τεχνικών - ψυχαγωγικών ή τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα 
απαιτείται πιστοποίηση του καταστήματος, που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π. μετά από αίτηση 
των κατόχων αδειών διεξαγωγής παιγνίων ή όσων εκμεταλλεύονται παίγνια με 

παιγνιομηχανήματα,   «ή, προκειμένου για τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια που διεξάγονται σε 
μικτούς χώρους, όσων ασκούν την κύρια δραστηριότητα στους χώρους αυτούς» σύμφωνα 
με τους όρους του νόμου αυτού. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων 
καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί πιστοποίηση 
καταστημάτων διεξαγωγής τεχνικών - ψυχαγωγικών ή τυχερών παιγνίων με 
παιγνιομηχανήματα, τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων, σε στοιχεία για το χώρο τοποθέτησης 

των παιγνιομηχανημάτων, στον αριθμό των παιγνιομηχανημάτων ανά κατάστημα, στο είδος 

των παιγνίων που διενεργούνται σε αυτά και στο ύψος του παραβόλου. 
 
*** Οι μέσα σε «  » λέξεις του πρώτου εδαφίου τη παρ.1 προστέθηκαν με την παρ.10.α       
άρθρου 22 Ν.4141/2013, ΦΕΚ Α 81/5.4.2013. 
 
 2. Επιτρέπεται η εγκατάσταση, λειτουργία και διεξαγωγή, στο πλαίσιο άσκησης 

επιτηδεύματος, των τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων σε αμιγείς ή μικτούς χώρους, ενώ 
των  «τυχερών» παιγνίων με παιγνιομηχανήματα μόνο σε αμιγείς χώρους. 
 
*** Η λέξη «τυχερών» προστέθηκε ως άνω με την παρ.10.β άρθρου 22 Ν.4141/2013, ΦΕΚ 
Α 81/5.4.2013. 
 
 α) "Αμιγής χώρος" διεξαγωγής παιγνίων είναι κατάστημα, στο οποίο επιτρέπεται η 

διεξαγωγή αποκλειστικά είτε τεχνικών - ψυχαγωγικών είτε τυχερών παιγνίων, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας. 

 
 Τα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. θεωρούνται αμιγείς χώροι για την εγκατάσταση τυχερών 
παιγνίων, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται με τον Κώδικα 
Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. 

 
 
 «β) «Μικτός χώρος» διεξαγωγής τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα 
είναι κατάστημα ή χώρος, στον οποίο ασκείται νόμιμα άλλη εμπορική κύρια δραστηριότητα, 
και επιτρέπεται, κατ` εξαίρεση, η εγκατάσταση και λειτουργία παιγνιομηχανημάτων για τη 
διεξαγωγή αποκλειστικά τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων». 
 

***  Η περίπτωση β` της παραγράφου 2 αντικαταστάθηκε ως άνω  με την παρ.10.γ 
       άρθρου 22 Ν.4141/2013, ΦΕΚ Α 81/5.4.2013. 
 
 3. Για τη χορήγηση κάθε τύπου πιστοποίησης και για τη διατήρηση της σε ισχύ 

καταβάλλεται από το πρόσωπο που εκμεταλλεύεται το χώρο, ετήσιο τέλος λειτουργίας του 
καταστήματος. Το ύψος του τέλους αυτού καθορίζεται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα 
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με σχετική οικονομική μελέτη που βασίζεται σε πρόσφορα στοιχεία, για τον προσδιορισμό 

του. 
 
 4. Για κάθε κατάστημα ορίζεται υπεύθυνος εκμετάλλευσης, ο οποίος ευθύνεται 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον κάτοχο της άδειας διεξαγωγής παιγνίων ή τον 
φορέα εκμετάλλευσης για την τήρηση των διατάξεων του νόμου αυτού. Ο υπεύθυνος 
εκμετάλλευσης πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο ηλικίας 25 έως 60 ετών, μόνιμος κάτοικος 
Ελλάδας και να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: 
 
 α) Έχει την ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

 β) Δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, 
υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, 
πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, 
παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα 

κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται 

στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής. 
 
 γ) Διαθέτει, τουλάχιστον απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχο αυτού και 
έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν υπέχει υποχρέωση ή έχει νόμιμα 
απαλλαγεί από αυτές. 
 
 δ) Γνωρίζει την ελληνική γλώσσα. 

 
 5. Σε όλα τα καταστήματα: 
 
 α) Απαγορεύεται να εγκαθίστανται ή και να λειτουργούν μη πιστοποιημένα παίγνια και 
παιγνιομηχανήματα. 
 

 β) Απαιτούνται τουλάχιστον 3 τ. μ. καθαρού χώρου ανά παιγνιομηχάνημα. 

 
 γ) Αναρτάται υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο της προσόψεως σήμα νόμιμης λειτουργίας με 
τον αριθμό και τον τύπο πιστοποίησης του καταστήματος. 
 
«δ. Στις όψεις του καταστήματος διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, καθώς και εντός αυτού, 
απαγορεύεται η εγκατάσταση μηχανών αυτόματης ανάληψης μετρητών (ATM).» 

 
 ***  Η περίπτωση δ` της παραγράφου 2 αντικαταστάθηκε ως άνω  με την παρ.10.δ`       
άρθρου 22 Ν.4141/2013, ΦΕΚ Α 81/5.4.2013. 
 
  
  

 

Άρθρο 43 

 
 Άρθρο 43 
 
Κατηγορίες πιστοποίησης καταστημάτων 

 
 Οι πιστοποιήσεις των καταστημάτων διεξαγωγής παιγνίων με παιγνιομηχανήματα 
διακρίνονται σε κατηγορίες ως εξής: 
 
 α) Πιστοποίηση τύπου Α` για τα καταστήματα διεξαγωγής τεχνικών - ψυχαγωγικών 
παιγνίων σε αμιγείς χώρους, που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π., όπως ορίζεται στον Κανονισμό 
Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. 

 
 [Τα μηχανήματα μπορούν να τοποθετηθούν σε αμιγείς χώρους μέχρι τριάντα ανά 
κατάστημα. Το κατάστημα δεν μπορεί να συνδέεται εσωτερικά με άλλο. Στα καταστήματα με 
Τεχνικά - ψυχαγωγικά παίγνια υπάρχει διακριτός χώρος για τους ανηλίκους]. 

 
*** Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α` ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ  με την παρ.11 
άρθρου 22 Ν.4141/2013, ΦΕΚ Α 81/5.4.2013. 
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 β) Πιστοποίηση τύπου Β` για τα καταστήματα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων σε αμιγείς 
χώρους, που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και 
Ελέγχου Παιγνίων. 

 
 Τα μηχανήματα μπορούν να τοποθετηθούν σε αμιγείς χώρους και μέχρι είκοσι πέντε 
μηχανήματα ανά κατάστημα. Το κατάστημα δεν μπορεί να συνδέεται εσωτερικά με άλλο. 
Δεν χορηγείται πιστοποίηση τύπου Β` σε καταστήματα που απέχουν από τα ήδη 
λειτουργούντα καζίνο απόσταση ίση ή μικρότερη των πέντε χιλιομέτρων, που υπολογίζεται 
σε ευθεία γραμμή. 
 

 γ) Πιστοποίηση τύπου Γ` για καταστήματα διεξαγωγής αποκλειστικά τεχνικών - 
ψυχαγωγικών παιγνίων σε μικτούς χώρους, που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π., όπως ορίζεται 
στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. 
 

 δ) Για την εγκατάσταση παιγνιομηχανημάτων αποκλειστικά τεχνικών - ψυχαγωγικών 
παιγνίων σε θαλασσοπλοούντα πλοία που διενεργούν πλόες εσωτερικού  «ή εξωτερικού» , 

απαιτείται η έκδοση πιστοποίησης τύπου Δ`, που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π., όπως ορίζεται 
στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. 
 
*** Οι  λέξεις «ή εξωτερικού» της περ. δ΄προστέθηκαν με την παρ.12.α άρθρου 22 
Ν.4141/2013, ΦΕΚ Α 81/5.4.2013. 
 
 «ε) Για την εγκατάσταση παιγνιομηχανημάτων τυχερών παιγνίων, που πραγματοποιείται 

μόνο σε αμιγείς χώρους, στα υπό ελληνική σημαία θαλασσοπλοούντα πλοία, που διενεργούν 
πλόες εξωτερικού, απαιτείται η έκδοση πιστοποίησης τύπου Ε`, που εκδίδεται από την 
Ε.Ε.Ε.Π., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.» 
 
*** Η περίπτωση ε΄ αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.12.β άρθρου 22 Ν.4141/2013, 
ΦΕΚ Α 81/5.4.2013. 

 

 στ)  «Για την εγκατάσταση μέχρι τριών παιγνιομηχανημάτων τυχερών παιγνίων στα 
πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., τα οποία προσφέρουν τα τυχερά παίγνια που δικαιούται να 
διεξάγει η ΟΠΑΠ δυνάμει της από 15.12.2000 σύμβασης μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και του 
Ελληνικού Δημοσίου, όπως ισχύει, και της παρ. 2α του άρθρου 27 του ν. 2843/2000, 
απαιτείται η έκδοση πιστοποίησης του πρακτορείου, τύπου ΣΤ`, που εκδίδεται από την 
Ε.Ε.Ε.Π., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.» 

 
*** Η περίπτωση στ` αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.6  άρθρου 24 Ν. 
4141/2013,ΦΕΚ Α 81/5.4.2013 
 
  
Άρθρο 44 
 

Πιστοποίηση παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων 

 
 1. Για κάθε τεχνικό - ψυχαγωγικό παίγνιο που πρόκειται να εγκατασταθεί ή που 
παίζεται σε παιγνιομηχάνημα απαιτείται πιστοποίηση από την Ε.Ε.Ε.Π.. Η αίτηση για την 
πιστοποίηση κάθε τύπου τεχνικού - ψυχαγωγικού παιγνίου πρέπει να συνοδεύεται από 
φάκελο ο οποίος περιέχει στοιχεία που αφορούν ιδίως το παίγνιο, την εμπορική ονομασία 
του, το χαρακτήρα αυτού, την περιγραφή του, πρωτότυπο δείγμα αυτού σε κατάλληλο 

[ψηφιακό] μέσο, το εύρος ηλικίας των παικτών, τυχόν υπάρχουσα πιστοποίηση και 
παράβολο. 
 
*** Η λέξη «ψηφιακό» του δευτέρου εδαφίου διαγράφηκε  με την παρ.13 άρθρου 22 
Ν.4141/2013, ΦΕΚ Α 81/5.4.2013. 
 

Τα δικαιολογητικά του φακέλου, η διάρκεια εξέτασης και το ύψος του παραβόλου 
καθορίζονται με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ή με κανονιστική 
απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.. 

 
 Θεωρούνται πιστοποιημένα τα Τεχνικά - ψυχαγωγικά παίγνια για τα οποία έχει ήδη εκδοθεί 
πιστοποίηση άλλων εθνικών αρχών, αναγνωρισμένων διεθνών ή ευρωπαϊκών οργανισμών ή 



οργανισμών πιστοποίησης με τους οποίους η Ε.Ε.Ε.Π. έχει υπογράψει συμφωνία 

αναγνώρισης. Η Ε.Ε.Ε.Π. εκδίδει απόφαση με το σχετικό κατάλογο και τα κριτήρια ένταξης 
σε αυτόν, που αναρτάται στο διαδικτυακό της τόπο. 
 

 2. Για κάθε τυχερό παίγνιο που πρόκειται να εγκατασταθεί ή που παίζεται σε 
παιγνιομηχάνημα απαιτείται πιστοποίηση από την Ε.Ε.Ε.Π.. Η αίτηση για την πιστοποίηση 
κάθε τύπου τυχερών παιγνίων πρέπει να συνοδεύεται από φάκελο ο οποίος περιέχει μεταξύ 
άλλων, στοιχεία που αφορούν ιδίως το παίγνιο, την εμπορική ονομασία του, το χαρακτήρα 
αυτού, την περιγραφή του, πρωτότυπο δείγμα αυτού σε κατάλληλο ψηφιακό μέσο και 
παράβολο. Τα δικαιολογητικά του φακέλου, η διάρκεια εξέτασης και το ύψος του 
παραβόλου καθορίζονται με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ή με 

κανονιστική απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.. 
 
 3. Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να εκδίδει "Ειδική άδεια για δοκιμαστική λειτουργία νέων παιγνίων 
στην αγορά" με διάρκεια έως 2 μήνες, τα οποία διενεργούνται σε συγκεκριμένα 

καταστήματα που δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 4 συνολικά στην Επικράτεια. Στην ειδική 
αυτή άδεια ορίζονται και άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της δοκιμαστικής 

λειτουργίας, όπως ειδική μνεία για το δοκιμαστικό χαρακτήρα του παιγνίου. 
 
 4. Για τα προς εγκατάσταση παιγνιομηχανήματα μέσω των οποίων διενεργούνται τεχνικά - 
ψυχαγωγικά ή τυχερά παίγνια, απαιτείται πιστοποίηση από την Ε.Ε.Ε.Π.. Προς τούτο 
απαιτείται αίτηση με στοιχεία που αφορούν το παιγνιομηχάνημα και ιδίως τον τύπο, την 
περιγραφή, τον τρόπο λειτουργίας του και παράβολο. Τα δικαιολογητικά του φακέλου, η 
διάρκεια εξέτασης και το ύψος του παραβόλου καθορίζονται με τον Κανονισμό Διεξαγωγής 

και Ελέγχου Παιγνίων ή με κανονιστική απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.. 
 
  
  

 

Άρθρο 45 

 
 Άρθρο 45 
 
 Ρυθμίσεις αδειών τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου - Διαδικασία αδειοδότησης 
 
 1. Η διεξαγωγή στην Ελληνική Επικράτεια τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου 

(internet) ανήκει στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Δημοσίου που την ασκεί μέσω ειδικά 
αδειοδοτημένων παροχών. 
 
 2. Η Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις λειτουργίας και τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των εξυπηρετητών (servers) και του λογισμικού των τυχερών παιγνίων για 
τους κατόχους της άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, ώστε να 
εξασφαλίζεται η τήρηση όλων των διατάξεων που αφορούν την προστασία των παικτών και 

του δημοσίου συμφέροντος. 
 

 3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών προκηρύσσονται Άδειες διενέργειας τυχερών 
παιγνίων μέσω του διαδικτύου. Οι Άδειες χορηγούνται ύστερα από διεθνή πλειοδοτικό 
διαγωνισμό. 
 

 4. Αν δεν κατακυρωθεί το σύνολο των αδειών που προκηρύχθηκαν, οι Άδειες που δεν 
κατακυρώθηκαν επαναπροκηρύσσονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά την 
πάροδο ενός τουλάχιστον έτους από την κατακύρωση. 
 
 5. Η άδεια διενέργειας τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου έχει διάρκεια πέντε (5) έτη 
από την κατακύρωση και περιλαμβάνει όρους, υπό τους οποίους ασκείται η δραστηριότητα 
για την οποία εκδίδεται. 

 
 6. Τουλάχιστον ένα έτος πριν τη λήξη της εκάστοτε ισχύουσας άδειας, ο ανάδοχος μπορεί 
να ζητά με αίτηση του προς την Ε.Ε.Ε.Π. τη χρονική επέκταση της άδειας για ίσο ή 
μικρότερο χρονικό διάστημα, με τους ίδιους όρους, αλλά με νέο τίμημα. Για την ανανέωση 

της αδείας απαιτείται η καλή εκτέλεση των όρων της αδείας και η πρόταση ευλόγου 
τιμήματος. Η διαδικασία για τον καθορισμό του νέου τιμήματος ορίζεται με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών. 
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 7.Άδειες πέραν των όσων προκηρύχθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 3, δεν μπορούν να 
προκηρυχθούν αν δεν παρέλθει πενταετία από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. 
 

 8. Κάθε ανάδοχος δεν μπορεί να λάβει πάνω από μία άδεια. ΟιΆδειες είναι προσωπικές και 
αμεταβίβαστες. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο εκμίσθωση ή συνεκμετάλλευση της 
άδειας με τρίτους. 
 
  
  

 

Άρθρο 46 

 
 Άρθρο 46 
 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό 

 
 1. Η συμμετοχή στο διεθνή διαγωνισμό για τη χορήγηση άδειας διενέργειας τυχερών 
παιγνίων μέσω του διαδικτύου επιτρέπεται σε κεφαλαιουχικές εταιρίες, με καταβεβλημένο 
κεφάλαιο τουλάχιστον 200.000 ευρώ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή οι εταίροι, δεν 
πρέπει να έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για 
κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, 
πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, 

παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα 
κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται 
στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής. 
 
 2. Για τη συμμετοχή στο διεθνή διαγωνισμό για τη χορήγηση αδείας απαιτείται κατάθεση 

εγγυητικής επιστολής 100.000 ευρώ από πιστωτικό ίδρυμα που είναι εγκατεστημένο και 

λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
 3. Η προκήρυξη περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 
 
 α) τον αριθμό των αδειών που προκηρύσσονται, 
 

 β) την προθεσμία μέσα στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από το 
αρμόδιο όργανο του διαγωνισμού τα σχετικά έγγραφα, 
 
 γ) το αρμόδιο όργανο για την αποσφράγιση των προσφορών, την ημερομηνία και τον τόπο 
της αποσφράγισης, καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται, 
 
 δ) τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα, το χρόνο υποβολής των εγγυήσεων συμμετοχής στο 

διαγωνισμό, καθώς και άλλες εξασφαλίσεις που τυχόν ζητούνται, 
 

 ε) τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι τηρούνται τα ελάχιστα όρια 
των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων, που τάσσονται με την προκήρυξη, 
 
 στ) την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών και τη διεύθυνση στην οποία πρέπει 

να κατατεθούν, 
 
 ζ) τη διάρκεια ισχύος των προσφορών, 
 
 η) τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται απόρριψη της 
προσφοράς, 
 

 θ) τα κριτήρια επιλογής σχετικά με την προσωπική κατάσταση των υποψήφιων τα οποία 
οδηγούν σε αποκλεισμό τους και τα απαιτούμενα στοιχεία βάσει των οποίων αποδεικνύεται 
ότι οι υποψήφιοι δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις που οδηγούν σε αποκλεισμό, 
 

 ι) την ελάχιστη τιμή εκκίνησης του πλειοδοτικού διαγωνισμού, 
 
 ια) το σχέδιο της άδειας που θα χορηγηθεί και 
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 ιβ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διενέργεια του διαγωνισμού. 
 
  

  

 

Άρθρο 47 

 
 Άρθρο 47 

 
Υποχρεώσεις των κατόχων της άδειας 
 
 1. Οι κάτοχοι των αδειών είναι νομικά πρόσωπα, με καταστατική έδρα ή μόνιμη 
εγκατάσταση στην Ελλάδα και φορολογούνται σύμφωνα με τις Γενικές διατάξεις του ν. 
2238/1994, όπως ισχύουν κάθε φορά. Οι ασκούντες τη διοίκηση και τη διαχείριση της 

εταιρείας δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε 

ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, 
εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική 
βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, 
έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, 
έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που 
προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής. 
 

 2. Οι κάτοχοι αδειών απαγορεύεται να είναι συνδεδεμένες εταιρείες. 
 
 3. Κάθε διάθεση εν ζωή μετοχών εταιρείας κατόχου άδειας διενέργειας τυχερών παιγνίων 
με παιγνιομηχανήματα ίση ή μεγαλύτερη με το 2% του μετοχικού ή του εταιρικού 
κεφαλαίου γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την 
πραγματοποίηση της. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, σε 

περίπτωση που η συγκεκριμένη διάθεση μπορεί να οδηγήσει σε άμεση ή έμμεση αλλαγή 

ελέγχου της εταιρείας, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π., χωρίς την οποία 
αυτή είναι άκυρη. 
 
 4. Η ίδια υποχρέωση γνωστοποίησης προς την Ε.Ε.Ε.Π. υφίσταται και όταν η 
μεταβίβαση των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων επήλθε λόγω κληρονομικής διαδοχής. 
 

 5. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ρυθμίζονται η διαδικασία και 
οι προϋποθέσεις έκδοσης, επέκτασης χρονικής ισχύος και ανάκλησης των αδειών 
διενέργειας τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, οι όροι που πρέπει να περιέχονται σε αυτές, 
η διαδικασία επιβολής κυρώσεων και κάθε σχετικό θέμα που αφορά την έκδοση των αδειών 
και τις υποχρεώσεις των μετόχων των εταιρειών που είναι κάτοχοι της άδειας. 
 
 6. Για την χορήγηση της άδειας καταβάλλονται: 

 
 α) το τίμημα της άδειας, 

 
 β) προκαταβολή ποσού έναντι της συμμετοχής του Δημοσίου, σύμφωνα με την παράγραφο 
5 του άρθρου 50. 
 

 7. Οι ιστότοποι στους οποίους διενεργούνται τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου έχουν 
υποχρεωτικά ονομασία με κατάληξη.gr. 
 
 8. Ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να αποθηκεύει σε υλικό μηχανισμό που βρίσκεται 
στην Ελλάδα, τα δεδομένα που αφορούν στη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω 
διαδικτύου, καθώς και τα δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ παίκτη, κατόχου της 
άδειας, παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, σχετικά με τα 

παίγνια αυτά. Τα στοιχεία διατηρούνται σε ασφαλή μέσα, τα οποία επιτρέπουν την ακριβή 
αναπαραγωγή των αποθηκευμένων στοιχείων από την Ε.Ε.Ε.Π. για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον δέκα (10) ετών. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων μπορεί 
να ορίζεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 
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 9. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων καθορίζεται το ελάχιστο 

περιεχόμενο της αρχικής σελίδας των ιστοτόπων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του 
διαδικτύου. 
 

 10. Οι κάτοχοι των αδειών υποχρεούνται να έχουν και να τηρούν τις νομικές και 
οικονομικές υποχρεώσεις του παρόντος νόμου, καθ` όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας. 
 
 11. Η εγγυητική επιστολή καταπίπτει εάν δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις των αδειών, αν τα 
κέρδη δεν καταβληθούν άμεσα στους παίκτες, καθώς και σε όσες περιπτώσεις ορίζονται στο 
νόμο αυτόν, στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων και στους όρους της άδειας. 
 

 12. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον κάτοχο της άδειας ένα χρόνο μετά τη λήξη 
της άδειας και εφόσον δεν υπάρξει λόγος μερικής ή ολικής παρακράτησης. 
 
  

  

 

Άρθρο 48 

 
 Άρθρο 48 
 
Υποχρεώσεις - Απαγορεύσεις - Στοιχεία παικτών 
 

 1. Το στοίχημα οποιουδήποτε τύπου σε χρηματοπιστωτικά μέσα που διαπραγματεύονται σε 
οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα απαγορεύεται. Στην απαγόρευση αυτή δεν 
εμπίπτουν τα χρηματοπιστωτικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 5 του ν. 3606/2007 (Α` 
195). 
 
 2. Το πρόσωπο που ασκεί την εκμετάλλευση ιστοτόπων τυχερών παιγνίων υποχρεωτικά 

ασκεί και τη λειτουργία των ιστοτόπων αυτών. 

 
 3. Απαγορεύεται η δημιουργία και η λειτουργία ιστοτόπων από μη κατόχους άδειας. 
 
 4. Η λειτουργία ανταλλακτηρίων στοιχημάτων απαγορεύεται. 
 
 5. Η διεξαγωγή στην Ελληνική Επικράτεια τυχερών παιγνίων μέσω άλλων 

οπτικοακουστικών και ηλεκτρομαγνητικών μέσων επιτρέπεται μόνο ύστερα από χορήγηση 
ειδικής άδειας, που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π.. 
 
 6. Οι κάτοχοι της άδειας απαγορεύεται να επιτρέπουν τη συμμετοχή στα προσφερόμενα 
μέσω των ιστοτόπων τους τυχερά παίγνια σε φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν συμπληρώσει 
το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους και σε μη εγγεγραμμένους χρήστες. Πριν τη 
δημιουργία λογαριασμού παίκτη για συμμετοχή σε οποιοδήποτε τυχερό παίγνιο μέσω του 

διαδικτύου, ο παίκτης συνομολογεί σύμβαση προσχώρησης στο παίγνιο. 
 

 Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων καθορίζονται ο τρόπος πιστοποίησης 
της ηλικίας των παικτών και το ειδικότερο περιεχόμενο της σύμβασης προσχώρησης. 
 
«7. Η Ε.Ε.Ε.Π. συντάσσει και αναθεωρεί κατάλογο αδειοδοτημένων παρόχων παιγνίων 

(white list), οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες παιγνίων με επίγειο τρόπο (land based), μέσω 
του διαδικτύου (on line) ή με άλλη εξ αποστάσεως μέθοδο (remote gambling), καθώς και 
πιστοποιημένων παιγνιομηχανημάτων, παιγνίων, χώρων και καταστημάτων διεξαγωγής 
παιγνίων, κατασκευαστών, εισαγωγέων και τεχνικών παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων, τον 
οποίο αναρτά στον ιστότοπό της, η δε ανάρτηση αυτή είναι επαρκής γνωστοποίηση και 
απόδειξη ύπαρξης της αναφερόμενης άδειας ή πιστοποίησης. Ο κατάλογος αυτός 
περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία, έτσι ώστε να απεικονίζονται με πληρότητα και 

σαφήνεια οι αδειοδοτήσεις και οι πιστοποιήσεις, προκειμένου να διευκολύνεται ο έλεγχος. 
 
 8. Η Ε.Ε.Ε.Π. συντάσσει και αναθεωρεί κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών 
παιγνίων (black list), οι οποίοι παρέχουν τυχερά παίγνια με επίγειο τρόπο (land based), 

μέσω του διαδικτύου (on line) ή με άλλη εξ αποστάσεως μέθοδο (remote gambling), τον 
οποίο αναρτά στον ιστότοπό της, η δε ανάρτηση αυτή είναι επαρκής γνωστοποίηση και 
απόδειξη, ώστε να κινηθούν όλες οι διαδικασίες επιβολής κάθε είδους προβλεπομένων 
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κυρώσεων από κάθε αρμόδιο φορέα, υπηρεσία ή Αρχή. Ο κατάλογος αναγράφει, όταν είναι 

διαθέσιμα, τα πρόσωπα που παρέχουν μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες τυχερών παιγνίων 
ή/και τους νομίμους εκπροσώπους, διαχειριστές, μέλη διοικητικού συμβουλίου, εταίρους και 
μετόχους τους, καθώς και κάθε είδους παράβαση που έχει διαπιστωθεί και κύρωση που έχει 

επιβληθεί. Όλοι οι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο δεν επιτρέπεται να αδειοδοτηθούν ή με 
οποιονδήποτε τρόπο να συμμετέχουν σε αδειοδοτημένο φορέα παροχής υπηρεσιών 
παιγνίων στην Ελλάδα. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ρυθμίζονται το 
χρονικό διάστημα διατήρησης της εγγραφής, καθώς και οι προϋποθέσεις άρσης της. 
 
 9. Προκειμένου για μη αδειοδοτημένους παρόχους τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, 
στον παραπάνω κατάλογο (black list) εγγράφονται τα ονόματα χώρου (domain names) 

ή/και οι διευθύνσεις πρωτοκόλλου διαδικτύου (Internet Protocols) των μη αδειοδοτημένων 
ιστοτόπων που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων, ανεξαρτήτως των επιβαλλομένων 
διοικητικών κυρώσεων. Επιπλέον, στον κατάλογο, πέραν των ιστοτόπων, εγγράφονται και 
τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού. 

 
 10. Μετά την εγγραφή στον κατάλογο, οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs), οφείλουν, 

χωρίς καθυστέρηση, πέραν της άμεσης άσκησης της υποχρέωσής τους, που προβλέπεται 
στην παράγραφο 5 του άρθρου 51 του παρόντος, να διαβιβάσουν στην Ε.Ε.Ε.Π. κάθε 
στοιχείο νομικού και φυσικού προσώπου που έχει την ιδιοκτησία, τη χρήση ή/και την 
ευθύνη λειτουργίας των ιστοτόπων αυτών, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία εφαρμογής 
των κυρώσεων που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις. Η Ε.Ε.Ε.Π., επιπλέον, συντάσσει και 
αναθεωρεί κατάσταση, στην οποία περιλαμβάνονται λέξεις - κλειδιά (key words), που 
παραπέμπουν, άμεσα ή έμμεσα, σε διεξαγωγή τυχερών παιγνίων την οποία αποστέλλει 

στους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs). Μόλις χορηγηθεί η χρήση ηλεκτρονικής 
διεύθυνσης, η οποία περιλαμβάνει σε οποιοδήποτε σημείο της μία ή περισσότερες από τις 
λέξεις - κλειδιά της παραπάνω κατάστασης, οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs), 
οφείλουν, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη χορήγηση της χρήσης, να ενημερώσουν 
την Ε.Ε.Ε.Π. διαβιβάζοντας όλα τα στοιχεία του αιτούμενου και του χορηγηθέντος ονόματος 
χώρου (domain name). Στον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου που παραβαίνει την υποχρέωση 

αυτή επιβάλλεται πρόστιμο του οποίου το κατώτερο και το ανώτερο όριο ορίζεται με τον 

Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. 
 
 11. Για όλα τα στοιχεία που διαβιβάζονται στην Ε.Ε.Ε.Π. με βάση τις διατάξεις της 
παραγράφου 4 του άρθρου 49 και της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού, ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος νόμου.» 
 

*** Οι παράγραφοι 7,8,9,10 και 11  προστέθηκαν  με το άρθρο 173 παρ.14 Ν.4261/2014, 
ΦΕΚ Α 107/5.5.2014. 
 
  
  

 

Άρθρο 49 

 
 Άρθρο 49 
 
Μεταφορές χρημάτων 
 

 1.«Οι πληρωμές των ποσών συμμετοχής και απόδοσης κέρδους που απορρέουν από τη 
συμμετοχή σε τυχερά παίγνια μέσω του διαδικτύου διενεργούνται υποχρεωτικά μέσω 
πιστωτικών ιδρυμάτων ή ιδρυμάτων πληρωμών που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν 
νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου.» 
 Ο αριθμός λογαριασμού των κατόχων άδειας λαμβάνει ειδικό κωδικό, ο οποίος 
γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. με ευθύνη τους. Κάθε δοσοληψία που αφορά τυχερά παίγνια 

μέσω διαδικτύου αποτυπώνεται ξεχωριστά με ευθύνη των οικείων πιστωτικών ιδρυμάτων ή 
ιδρυμάτων πληρωμών. 
 
*** Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 173 

παρ.15.α. Ν.4261/2014, ΦΕΚ Α 107/5.5.2014. 
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 2. «Ο κάτοχος της άδειας διατηρεί ίδιο λογαριασμό και ξεχωριστό λογαριασμό παικτών σε 

πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην 
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου.» 

 
Τα ποσά που βρίσκονται κατατεθειμένα στο λογαριασμό παικτών πρέπει τουλάχιστον να 
εξισώνονται με το συνολικό ποσό με το οποίο είναι πιστωμένοι οι διαδικτυακοί λογαριασμοί 
των παικτών. Όταν το ποσό που βρίσκεται κατατεθειμένο στο λογαριασμό παικτών 
παρουσιάζει έλλειμμα σε σχέση με το συνολικό ποσό με το οποίο είναι πιστωμένοι οι 
διαδικτυακοί λογαριασμοί παικτών που διατηρεί ο κάτοχος της άδειας, ο κάτοχος της άδειας 
υποχρεούται να αναπληρώσει το έλλειμμα με δικά του ποσά, μέσα σε τρεις (3) ημέρες. 

 
*** Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 173 
παρ.15.β. Ν.4261/2014, ΦΕΚ Α 107/5.5.2014. 
 

«3. Η καταβολή του τιμήματος για τη συμμετοχή σε τυχερό παίγνιο μέσω του διαδικτύου 
γίνεται υποχρεωτικά σε αδειοδοτημένο κάτοχο άδειας, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτου, πλην 

πιστωτικών ιδρυμάτων ή ιδρυμάτων πληρωμών που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν 
νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου, με τρόπο που διασφαλίζει την ταυτοποίηση του παίκτη, όπως 
ειδικότερα καθορίζεται με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.» 
 
*** Η παράγραφος 3  αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 173 παρ.15.γ      
Ν.4261/2014, ΦΕΚ Α 107/5.5.2014. 

 
 «4. Απαγορεύεται στα πιστωτικά ιδρύματα ή τα ιδρύματα πληρωμών που είναι 
εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα να πραγματοποιούν οποιαδήποτε 
συναλλαγή, καθώς και πληρωμές ποσών συμμετοχής και απόδοσης κέρδους που απορρέουν 
από τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια σε λογαριασμούς που τηρούν σε αυτά μη 
αδειοδοτημένοι πάροχοι τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, όπως αναφέρονται στον 

κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων (black list) που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. αναρτημένο στον 

ιστότοπό της. Τα παραπάνω ιδρύματα, διαβιβάζουν αμελλητί στην Τράπεζα της Ελλάδος και 
στην Ε.Ε.Ε.Π. κατάσταση με κάθε συναλλαγή ή πληρωμή που έχει πραγματοποιηθεί κατά τα 
παραπάνω, καθώς και όλα τα στοιχεία των λογαριασμών που έχουν συναλλαγεί και των 
προσώπων που τους κατέχουν. Στο πιστωτικό ίδρυμα ή στο ίδρυμα πληρωμών που 
παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου αυτής επιβάλλεται, με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., 
πρόστιμο υπέρ του Δημοσίου ίσο με το δεκαπλάσιο κάθε ποσού που διακινήθηκε και 

τουλάχιστον ίσο με πεντακόσια (500) ευρώ.» 
 
*** Η παράγραφος 4  αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 173 παρ.15.δ Ν.4261/2014, 
ΦΕΚ Α 107/5.5.2014. 
 
  
  

 

Άρθρο 50 

 
 Άρθρο 50 
 

Παράβολα - Τέλη - Συμμετοχή του Δημοσίου στα έσοδα - Φόροι 
 
 1. Για την έκδοση και την ανανέωση των όρων της άδειας διεξαγωγής τεχνικών - 
ψυχαγωγικών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα, καθώς και για τη λειτουργία των 
παιγνιομηχανηματων τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων, καταβάλλονται: 
 
 α) προκαταβλητέο εφάπαξ τέλος για την έκδοση ή την ανανέωση των όρων της άδειας 

διεξαγωγής τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων, ανάλογα με τον αριθμό των 
παιγνιομηχανηματων και τον πληθυσμό του τόπου εγκατάστασης τους, 
 
 β) προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διενέργειας τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων με 

παιγνιομηχανήματα, ανάλογα με τον αριθμό των παιγνιομηχανηματων και τον πληθυσμό 
του τόπου εγκατάστασης τους. 
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 2. Για την έκδοση και την ανανέωση άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων με 

παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου, καθώς και για τη λειτουργία των 
παιγνιομηχανηματων αυτών, καταβάλλονται: 
 

  «α) παράβολο για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό χορήγησης αδειών, σύμφωνα με το 
άρθρο 46, β) το τίμημα για τη χορήγηση της άδειας, όπως προέκυψε κατά τη διαγωνιστική 
διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 46 για τα τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου, καθώς και το 
τίμημα για τα τυχερά παίγνια με παιγνιομηχανήματα σύμφωνα με το άρθρο 39 του 
παρόντος νόμου.» 
 
 γ) σε περίπτωση ανανέωσης άδειας, ποσό έναντι της συμμετοχής του Δημοσίου στα έσοδα 

των τυχερών παιγνίων, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού. 
 
 *** Οι περιπτώσεις α΄και β΄αντικαταστάθηκαν  ως άνω με την παράγραφο 5 άρθρου 52 
Ν.4021/2011,ΦΕΚ Α 218/3.10.2011. 

 
 3. Για την πιστοποίηση των παιγνίων, των παιγνιομηχανηματων και των καταστημάτων στα 

οποία διεξάγονται τεχνικά - ψυχαγωγικά ή τυχερά παίγνια με παιγνιομηχανήματα, 
καταβάλλονται: 
 
 α) παράβολο με την υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με τα άρθρα 42 παράγραφοι 1 και 3 
και 44 παράγραφοι 1 έως και 4, 
 
 β) εφάπαξ τέλος πιστοποίησης παιγνίου, παιγνιομηχανήματος και καταστήματος σύμφωνα 

με τα άρθρα 42 παράγραφοι 1 και 3 και 44 παράγραφοι 1 έως και 4. 
 
 4. Για την εγγραφή και τη διατήρηση στα μητρώα της Ε.Ε.Ε.Π. των κατασκευαστών, των 
τεχνικών και των εισαγωγέων παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων καταβάλλεται: 
 
 α) παράβολο με την υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 29, 

 

 β) προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διατήρησης εγγραφής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 
άρθρου 29. 
 
«5. Για όλα τα τυχερά παίγνια η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα έσοδα καθορίζεται 
σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί του μικτού κέρδους που αφορά τα ποσά τα οποία 
προέρχονται από την εκμετάλλευση της δραστηριότητας του κατόχου της άδειας. 

 
 Τα έσοδα αυτά αποδίδονται στο Δημόσιο εντός δεκαέξι (16) ημερών από το τέλος του 
ημερολογιακού μήνα που αφορούν. 
 
 
*** Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ.5  αντικαταστάθηκαν ως άνω ΑΠΟ 1.1.2016 με το άρθρο 
56  Ν.4389/2016,ΦΕΚ Α 94/27.5.2016,σύμφωνα με το οποίο: 

" Για έσοδα που έχουν πραγματοποιηθεί από 1.1.2016 έως και το τέλος του προηγούμενου 

μήνα από τον μήνα δημοσίευσης του παρόντος, η καταβολή πραγματοποιείται εμπρόθεσμα 
εντός δεκαέξι (16) ημερών από το τέλος του ημερολογιακού μήνα δημοσίευσης του 
παρόντος". 
 
"Εξαιρετικά, η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα έσοδα από τα τυχερά παίγνια που 
διεξάγει η ΟΠΑΠ Α.Ε. δυνάμει της από 15.12.2000 σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού 

Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως αυτή ισχύει και τροποποιήθηκε με την από 12.12.2011 
πρόσθετη πράξη μεταξύ της ΟΠΑΠ και του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας 
Δημοσίου Α.Ε. σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα ισχύει μέχρι την 12.10.2020."  "Μετά τη λήξη 
κάθε οικονομικής χρήσεως τα αδιάθετα ποσά των κερδών των τυχερών παιγνίων, 
αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο" Ο κάτοχος άδειας, αν έχει παραχωρήσει το δικαίωμα 
εκμετάλλευσης, βαρύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον φορέα εκμετάλλευσης 

για την καταβολή της συμμετοχής του πρώτου εδαφίου. 
 
 

***Το εντός "" δεύτερο εδάφιο προστέθηκε με τη παρ.1 και στο τέλος του νέου ως άνω 
τρίτου εδαφίου προστέθηκε τέταρτο εδάφιο με τη παρ.2 του δεύτερου άρθρου του Ν. 
4093/2012 (ΦΕΚ Α 222/12-11-2012).  Με τη παρ.9 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι:" 9. Οι 



διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2013, ενώ σε ό,τι αφορά το 

αμοιβαίο ιπποδρομιακό στοίχημα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2014." 
 
 

"5Α. Σε ό,τι αφορά τα παίγνια μέσω παιγνιομηχανηματων για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια 
εκμετάλλευσης στην ΟΠΑΠ Α.Ε. δυνάμει του άρθρου 39 του παρόντος και της από 
4.11.2011 σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε., θα ισχύουν τα 
ακόλουθα: 
 
  Το ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου επί του μικτού κέρδους από τα παίγνια 
αυτά δύναται να αυξάνεται μέχρι και κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες διαμορφούμενο έτσι 

κατ` ανώτατο όριο σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), σύμφωνα με την παρακάτω 
μεθοδολογία. 
 
 Το χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας χωρίζεται στις εξής 3 περιόδους: 

 
  Περίοδος Α`: από την έναρξη ισχύος της άδειας κατά το άρθρο 39 του παρόντος έως το 

τέλος του τέταρτου έτους της ισχύος της άδειας. 
 
  Περίοδος Β: από την έναρξη του πέμπτου έτους ισχύος της άδειας μέχρι τη λήξη του 
όγδοου έτους ισχύος της άδειας, και 
 
  Περίοδος Γ: από την έναρξη του ένατου έτους ισχύος της άδειας μέχρι τη λήξη της ισχύος 
της άδειας. 

 
  Για κάθε περίοδο, η επιπλέον του ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) συμμετοχή του 
Ελληνικού Δημοσίου θα διαμορφώνεται ανάλογα με το ποσό των μικτών κερδών της ΟΠΑΠ 
Α.Ε. κατά την περίοδο από τα παίγνια μέσω παιγνιομηχανηματων («Μικτά Κέρδη»). Αν το 
ποσό των Μικτών Κερδών είναι: α) μικρότερο ή ίσο από το Κάτω Όριο (όπως καθορίζεται 
κατωτέρω) δεν θα υπάρχει επιπλέον συμμετοχή, β) μεγαλύτερο ή ίσο από Άνω Όριο (όπως 

καθορίζεται κατωτέρω) η επιπλέον συμμετοχή θα ισούται με πέντε ποσοστιαίες μονάδες, γ) 

μεταξύ του Κάτω Ορίου και του Ανω Ορίου η επιπλέον συμμετοχή θα διαμορφώνεται 
σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο: Επιπλέον συμμετοχή = (Μικτά Κέρδη - Κάτω Όριο)/(Άνω 
Όριο - Κάτω Όριο) χ 5%. 
 
  Τα άνω και κάτω όρια καθορίζονται για κάθε χρονική περίοδο σύμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα: 

 
                            ΚΑΤΩ ΟΡΙΟ             ΑΝΩ ΟΡΙΟ 
 
Περίοδος Α      €2.793.000.000      €4.190.000.000 
Περίοδος Β      €2.940.000.000      €4.410.000.000 
Περίοδος Γ      €1.470.000.000      €2.205.000.000 
 

  Η επιπλέον του ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) συμμετοχή, θα αποδίδεται στο 

Ελληνικό Δημόσιο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη της αντίστοιχης περιόδου." 
 
***Η παρ.5Α προστέθηκε με τη παρ.3 του δεύτερου άρθρου του Ν. 4093/2012 
(ΦΕΚ Α 222/12-11-2012). Με τη παρ.9 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι:" 9. Οι διατάξεις του 
παρόντος άρθρου ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2013, ενώ σε ό,τι αφορά το αμοιβαίο 
ιπποδρομιακό στοίχημα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2014." 

 
***ΠΡΟΣΟΧΗ: Με την παρ. 6 του άρθρου 35 του Ν.4223/2013   (ΦΕΚ Α 287/31.12.2013) 
ορίζεται ότι: "6. Η εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α` 180) για 
όσους εμπίπτουν στο άρθρο 53 του ν. 4002/2011, αναστέλλεται για μεταβατικό διάστημα 
από την έναρξη ισχύος του άρθρου 106 του ν. 4209/2013 (Α` 253), μη θιγομένης της 
εφαρμογής λοιπών φορολογικών διατάξεων. Για το ίδιο χρονικό διάστημα η φορολογία των 

παικτών εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις που ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του 
άρθρου 106 του ν. 4209/2013." 
 

 
 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και του 
συναρμόδιου Υπουργού καθορίζεται μέρος των εσόδων αυτών του Ελληνικού Δημοσίου, 



ύψους τουλάχιστον 20%, το οποίο προορίζεται για κοινωνικές πολιτικές, όπως η ενίσχυση 

μέτρων πολιτικής για άτομα με αναπηρία, για την καταπολέμηση της ανεργίας, για την 
απεξάρτηση από τα παίγνια, καθώς και για την απεξάρτηση από άλλες μορφές εθισμού, για 
τον αθλητισμό, για τον πολιτισμό, και για τους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού σχετικά 

με τις παραπάνω πολιτικές και τις διαδικαστικές ενέργειες που προβλέπονται στην 
περίπτωση ια` της παραγράφου 3 του άρθρου 28, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 
 
 7. Τα ποσά που καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 6 του 
άρθρου αυτού, θεωρούνται δαπάνη της επιχείρησης και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα 
των επιχειρήσεων στις περιπτώσεις που το καθαρό εισόδημα αυτών προσδιορίζεται 
λογιστικά, ή από τα συνολικά κέρδη των επιχειρήσεων στις περιπτώσεις που το καθαρό 

εισόδημα αυτών προσδιορίζεται εξωλογιστικα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2238/ 1994. 
Τα παραπάνω ποσά δεν συμψηφίζονται με άλλους φόρους ή άλλα τέλη, ούτε επιστρέφονται. 
 
 8. Τα κέρδη που προκύπτουν από την εκμετάλλευση των παιγνίων, που ρυθμίζονται 

σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26, φορολογούνται με τις Γενικές διατάξεις 
φορολογίας του εισοδήματος. 

 
 Γενικά έξοδα διαχείρισης και διάφορα άλλα έξοδα οργάνωσης και λειτουργίας της 
αλλοδαπής επιχείρησης που έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και είναι κάτοχος άδειας 
του νόμου αυτού, που πραγματοποιούνται από την έδρα της επιχείρησης που βρίσκεται στην 
αλλοδαπή, δεν υπολογίζονται προκειμένου να προσδιοριστεί το καθαρό κέρδος που 
προκύπτει στην Ελλάδα από τη μόνιμη εγκατάσταση της αλλοδαπής επιχείρησης. 
 

 [9. Τα κέρδη των παικτών από τη διεξαγωγή στην Ελλάδα τυχερών παιγνίων, που 
διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα, ή μέσω του διαδικτύου, υποβάλλονται σε φόρο, ο 
οποίος υπολογίζεται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), κατά τις διατάξεις των 
παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 58, της παραγράφου 1 του άρθρου 91 και των άρθρων 
92 έως και 97 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και 
Κερδών από Λαχεία, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2961/2001 (Α` 266). Ο φόρος αυτός 

παρακρατείται και αποδίδεται κάθε μήνα στο Δημόσιο από τους κατόχους των αδειών.] 

 
***Η παρ.9 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ με τη παρ.4 του δεύτερου άρθρου του Ν. 4093/2012 
(ΦΕΚ Α 222/12-11-2012). Με τη παρ.9 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι:" 9. Οι διατάξεις του 
παρόντος άρθρου ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2013, ενώ σε ό,τι αφορά το αμοιβαίο 
ιπποδρομιακό στοίχημα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2014." 
 

 
 10. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από εισήγηση της 
Ε.Ε.Ε.Π., καθορίζονται τα ποσά των παραβόλων, τελών και συμμετοχών, καθώς και ο 
χρόνος, η διαδικασία καταβολής, τα όργανα είσπραξης και κάθε σχετικό θέμα για την 
εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων, σύμφωνα με σχετική οικονομική μελέτη που 
βασίζεται σε πρόσφορα στοιχεία, τα οποία αντανακλούν το κόστος των διαδικασιών που 
απαιτούνται για το σκοπό αυτόν. 

 

 11. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από εισήγηση της 
Ε.Ε.Ε.Π., καθορίζονται όλα τα έγγραφα, μηχανικά ή ηλεκτρονικά μέσα, για τη βεβαίωση 
κάθε φύσης εσόδων του Δημοσίου, επιπλέον εκείνων που προβλέπονται από τιςΓενικές 
διατάξεις. 
 
 12. Εταιρείες παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου 

που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και κατέχουν σχετική νόμιμη άδεια λειτουργίας και 
παροχής τέτοιων υπηρεσιών, μπορούν να συνεχίσουν την παροχή υπηρεσιών στη 
μεταβατική περίοδο μέχρι την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού που διέπουν το 
διαδικτυακό στοίχημα και τη χορήγηση των σχετικών αδειών μόνον εφόσον υπαχθούν 
αμέσως και οικειοθελώς στο φορολογικό καθεστώς των άρθρων 45 έως 50 του νόμου 

αυτού, αναδρομικά στο πλαίσιο του άρθρου 78 παρ. 2 του Συντάγματος. Κάθε σχετική 
λεπτομέρεια καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η εφαρμογή της 
παραγράφου αυτής δεν θίγει τη σχετική αποκλειστική δικαιοδοσία του Ελληνικού Δημοσίου, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο αυτόν και δεν προδικάζει την παροχή άδειας κατά 
το άρθρο 45. 
 



 «13. Ποσοστό ίσο με το 30% επί των μεικτών κερδών όσων διεξάγουν στοίχημα επί 

ιπποδρομιών, το οποίο υπολογίζεται με όμοιο τρόπο όπως η συμμετοχή του Δημοσίου στα 
έσοδα της παρ. 5, κατανέμεται ως εξής: 
 

  α) ποσοστό 4,5% επί των μεικτών κερδών καταβάλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο, 
 
  β) ποσοστό 1,5% επί των μεικτών κερδών καταβάλλεται στη Φίλιππο Ένωση, 
 
  γ) ποσοστό 24% επί των μεικτών κερδών αποδίδεται ως κατωτέρω: 
 
  (αα) Αν ο παραχωρησιούχος της παραγράφου 7β του άρθρου 13 του ν. 4111/2013 είναι ο 

μοναδικός Φορέας Ιπποδρομιών κατά την έννοια του άρθρου 83 του ν. 4172/2013 το 
ανωτέρω ποσοστό καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό επάθλων που τηρείται από τον 
παραχωρησιούχο της παραγράφου 7β του άρθρου 13 του ν. 4111/2013, με αποκλειστικό 
σκοπό να διατεθεί στους δικαιούχους των επάθλων. 

 
  (ββ) Αν περισσότεροι του ενός Φορείς Ιπποδρομιών οργανώνουν και διεξάγουν στην 

Ελλάδα ιπποδρομίες επί των οποίων διεξάγεται στοίχημα, ο τρόπος διανομής του ανωτέρω 
ποσοστού μεταξύ των Φορέων Ιπποδρομιών καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών. 
 
  Από το ανωτέρω ποσοστό της περίπτωσης γ`, ποσό ύψους μέχρι 16% επί των μεικτών 
κερδών όσων διεξάγουν στοίχημα επί ιπποδρομιών που προέρχεται από στοίχημα επί 
ιπποδρομιών τρίτων θα μπορεί να παρακρατείται από τους φορείς που διεξάγουν στοίχημα 

επί ιπποδρομιών και να αποδίδεται σε τρίτους φορείς που διοργανώνουν και διεξάγουν 
ιπποδρομίες, σε αντάλλαγμα για την παραχώρηση δικαιωμάτων επί των ιπποδρομιών τους. 
 
  Τα έσοδα αυτά αποδίδονται στους δικαιούχους των ανωτέρω περιπτώσεων α` έως και γ` 
το αργότερο μέχρι την 16η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία 
παρακράτησης. 

 

  Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν από τη θέση του ΟΔΙΕ Α.Ε. σε 
εκκαθάριση σύμφωνα με την παράγραφο 7 (στ) του ν. 4111/2013 (Α` 18).» 
 
*** Η παράγραφος 13 προστέθηκε  με την περ.1 υποπαρ.Β.4  άρθρου πρώτου 
       Ν.4254/2014,ΦΕΚ Α 85/7.4.2014. 
 

  
  

 

Άρθρο 51 

 
 Άρθρο 51 

 
Διοικητικές κυρώσεις 

 
 1. «Αν παραβιάζονται οι διατάξεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας περί παιγνίων ή 
των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση τους ή των όρων των 
αδειών, η Ε.Ε.Ε.Π. με απόφαση της:» 

 
***Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με τη παρ. 3 του άρθρου 74 του Ν.4170/2013 
 (ΦΕΚ Α 163 12.7.2013) 
 
 α) επιβάλει κατ’ αποκοπήν πρόστιμο από 1.000 έως 2.000.000 ευρώ ή σε ποσοστό επί των 
ακαθαρίστων εισπράξεων, ανά παράβαση ή και ανά παιγνιομηχάνημα, ανάλογα με τη 
βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, ή και 

 
 β) ανακαλεί προσωρινά μέχρι 3 μήνες ή οριστικά την άδεια, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη 
συχνότητα της παράβασης. 
 

 Η προσφυγή, ως διαφορά ουσίας, κατά απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. ασκείται στα τακτικά 
διοικητικά Δικαστήρια, σύμφωνα με τις Γενικές διατάξεις. 
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 Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις 

οποίες το πρόστιμο επιβάλλεται ανά παράβαση ή ανά παιγνιομηχάνημα και εξειδικεύονται οι 
επιβαλλόμενεςΔιοικητικές κυρώσεις της παραγράφου αυτής ανά παράβαση ή ανά κατηγορίες 
παραβάσεων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. 

 
«Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί, κατά την κρίση της, πριν την επιβολή διοικητικής κύρωσης για τις 
παραβάσεις να προβαίνει στην παροχή οδηγιών, κατευθύνσεων και συστάσεων προκειμένου 
οι παραβάτες να συμμορφωθούν. Η παρόλα αυτά μη συμμόρφωση, αποτελεί επιβαρυντική 
περίπτωση κατά την επιβολή της διοικητικής κύρωσης.» 
 
*** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 προστέθηκε  με το άρθρο 173 παρ.16 Ν.4261/2014, 

ΦΕΚ Α 107/5.5.2014. 
 
 [2. Αν διαπιστωθεί ότι διεξάγονται παίγνια χωρίς την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του 
νόμου αυτού άδεια, ή χωρίς την προηγούμενη κατάλληλη πιστοποίηση του καταστήματος, 

τα ελεγκτικά όργανα, ανεξάρτητα από τις Διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο νόμο 
αυτόν και στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελεγχου Παιγνίων, προβαίνουν σε άμεση 

σφράγιση του καταστήματος διεξαγωγής των παιγνίων]. 
 
*** Η παράγραφος 2 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  με το άρθρο 173 παρ.18 Ν.4261/2014, ΦΕΚ Α 
107/5.5.2014. 
 
 
 3. Όποιος διεξάγει τυχερά παίγνια χωρίς τη χρήση και τον έλεγχο των ατομικών καρτών 

παίκτη των συμμετεχόντων τιμωρείται με πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ έως 
και επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ ανά διαπιστωμένη παράβαση. Η συχνή και σε πολλούς 
πελάτες παράλειψη απαίτησης κάρτας παίκτη μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή ισχύος της 
άδειας μέχρι και σε οριστική ανάκληση της, καθώς και σε προσωρινό ή οριστικό κλείσιμο 
του καταστήματος. 
 

 4. Όσοι παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 

32 τιμωρούνται με πρόστιμο, ύψους χιλίων (1.000) ευρώ έως και δύο χιλιάδων (2.000) 
ευρώ ανά διαπιστωμένη παράβαση. 
 
 5. Απαγορεύεται στους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) με καταστατική έδρα ή 
έδρα πραγματικής διοίκησης ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα σύμφωνα με τιςΓενικές 
διατάξεις του ν. 2238/1994, να επιτρέπουν την πρόσβαση σε παράνομους παρόχους 

τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, όπως αναφέρονται στον οικείο κατάλογο (black 
list) που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π.. Στον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου που παραβαίνει την 
υποχρέωση αυτή επιβάλλεται πρόστιμο που ορίζεται με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και 
Ελέγχου Παιγνίων. 
 
 6. Όσοι παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 
49 τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ έως και χιλίων πεντακοσίων 

(1.500) ευρώ ανά διαπιστωμένη παράβαση. 

 
 7. Σε περίπτωση που οι κάτοχοι άδειας δεν εγκαθιστούν τεχνική υποδομή διεξαγωγής 
τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου, που να συνδέεται μέσω 
Κεντρικών Πληροφορικών Συστημάτων με το Π.Σ.Ε.Ε., υπόκεινται σε ποινή προστίμου 
ύψους από εκατό χιλιάδων (100.000) έως και πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, 
καθώς και σε προσωρινή παύση λειτουργίας ή οριστική ανάκληση της αδείας, από την 

Ε.Ε.Ε.Π.. 
 
 8. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων καθορίζονται ο τρόπος και τα 
όργανα βεβαίωσης της παράβασης, η διαδικασία ελέγχου, πιστοποίησης παραβάσεων και 
επιβολής προστίμων, το ύψος και τα κριτήρια επιμέτρησης των προστίμων, η διαδικασία 
είσπραξης τους, ο τρόπος καταβολής και η ειδικότερη διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης, 

κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως και κάθε 
σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού. 
 

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ.14 άρθρου 22 Ν.4141/2013, ΦΕΚ Α 81/5.4.2013. 
       "Οι διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4002/2011 εφαρμόζονται σε κάθε παίγνιο τη 
διεξαγωγή του οποίου αδειοδοτεί ή/και ελέγχει η Ε.Ε.Ε.Π".. 



 

  
  

 

Άρθρο 52 

 
 Άρθρο 52 
 
Ποινικές κυρώσεις 

 
 «1. Απαγορεύεται η διοργάνωση και η διεξαγωγή παιγνίων χωρίς την προβλεπόμενη άδεια 
ή/και πιστοποίηση. Όποιος διεξάγει παίγνια χωρίς την απαιτούμενη προς τούτο άδεια ή/και 
πιστοποίηση: 
 
 α. Αν τα παίγνια διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα τιμωρείται με ποινή φυλάκισης 

τουλάχιστον τριών (3) ετών και με χρηματική ποινή από 100.000 έως και 200.000 ευρώ, 

ανά παιγνιομηχάνημα. 
 
 β. Αν τα παίγνια διεξάγονται μέσω του διαδικτύου τιμωρείται με ποινή φυλάκισης 
τουλάχιστον τριών (3) ετών και με χρηματική ποινή από διακόσιες χιλιάδες (200.000) έως 
και πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. 
 
 γ. Αν τα παίγνια που διεξάγονται είναι τυχερά τιμωρείται με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα 

(10) ετών και με χρηματική ποινή επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ, ανεξάρτητα από 
τον τρόπο ή το μέσο διεξαγωγής των παιγνίων. 
 
 δ. Όποιος διοργανώνει παίγνια, χωρίς τις απαιτούμενες άδειες ή/και πιστοποιήσεις, χωρίς 
αυτά να διεξάγονται, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και με 
χρηματική ποινή από εβδομήντα χιλιάδες (70.000) έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) 

ευρώ. Εφόσον τα παίγνια που διοργανώνονται είναι τυχερά, τιμωρείται με φυλάκιση 

τουλάχιστον τριών ετών και με πρόστιμο διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.» 
 
*** Η παράγραφος 1 αναδιατυπώθηκε ως άνω με το άρθρο 173 παρ.17 Ν.4261/2014, ΦΕΚ 
Α 107/5.5.2014. 
 
 2. Όποιος προβαίνει σε Εμπορική επικοινωνία για τυχερά παίγνια τα οποία διοργανώνονται 

ή διεξάγονται χωρίς άδεια, είτε ως διαφημιστής είτε ως διαφημιζόμενος, τιμωρείται με ποινή 
φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών και με χρηματική ποινή από 100.000 έως και 200.000 
ευρώ. 
 
 3. Όποιος μετέχει σε τυχερό παίγνιο, το οποίο διοργανώνεται χωρίς άδεια από την 
Ελληνική Δημοκρατία, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως τριών (3) μηνών και με 
χρηματική ποινή από 5.000 έως 20.000 ευρώ. 

 
 4. Όποιος εγκαθιστά ή λειτουργεί Τεχνικά - ψυχαγωγικά παίγνια χωρίς την κατάλληλη 

πιστοποίηση είτε του παιγνίου είτε του παιγνιομηχανήματος είτε του χώρου, τιμωρείται με 
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών και με χρηματική ποινή από 5.000 έως 50.000 
ευρώ ανά παιγνιομηχάνημα. 
 

 5. Όποιος εγκαθιστά ή λειτουργεί τυχερά παίγνια με παιγνιομηχανήματα χωρίς την 
κατάλληλη πιστοποίηση είτε του παιγνίου είτε του παιγνιομηχανήματος είτε του 
καταστήματος, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών και με χρηματική 
ποινή από 150.000 έως 200.000 ευρώ ανά παιγνιομηχάνημα. 
 
 6. Όποιος επιτρέπει την πρόσβαση σε παίγνια ατόμων της παραγράφου 1 του άρθρου 33, 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και με χρηματική ποινή από 100.000 έως 

200.000 ευρώ. 
 
 «Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και όποιος παραχωρεί στα παραπάνω άτομα κάρτα παίκτη 
για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων, η οποία του ανήκει ή ανήκει σε τρίτο, καθώς και ο 

τρίτος, αν γνώριζε την παραχώρηση αυτή.» 
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*** Το δεύτερο εδάφιο της παρ.6 προστέθηκε με την παρ.15 άρθρου 22 Ν.4141/2013,  

ΦΕΚ Α 81/5.4.2013. 
 
 7. Όποιος μετέχει σε παίγνια μέσω παρενθέτου φυσικού ή νομικού προσώπου τιμωρείται με 

φυλάκιση έως δύο (2) ετών και χρηματική ποινή από 100.000 έως 200.000 ευρώ. Με τις 
ίδιες ποινές τιμωρείται και το παρένθετο φυσικό πρόσωπο και αν πρόκειται για νομικό 
πρόσωπο, τα πρόσωπα που καθορίζονται ως αυτουργοί με την παράγραφο 11. 
 
 8. Όποιος, ακόμη και εάν είναι κάτοχος άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, μετατρέπει 
τεχνικό - ψυχαγωγικό παιγνιομηχάνημα σε τυχερό, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα ετών 
και χρηματική ποινή από 200.000 έως 300.000 ευρώ. 

 
 9. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, απαγορεύεται στα πιστωτικά ιδρύματα ή τα 
ιδρύματα πληρωμών που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα να 
πραγματοποιούν πληρωμές των ποσών συμμετοχής και απόδοσης κέρδους που απορρέουν 

από τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια στους λογαριασμούς που τηρούν σε αυτά πάροχοι 
τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, οι οποίοι δεν έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος νόμου. Αν παραβιάζεται η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου τα 
πρόσωπα που ορίζονται στην παράγραφο 11 τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο 
ετών και με χρηματική ποινή ίση με το δεκαπλάσιο του ποσού που διακινήθηκε παρανόμως 
και κατ` ελάχιστον ίσο με εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά παράβαση. 
 
 10. Από την Έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, απαγορεύεται στους παρόχους 
υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) με καταστατική έδρα ή έδρα πραγματικής διοίκησης ή μόνιμη 

εγκατάσταση στην Ελλάδα σύμφωνα με τις Γενικές διατάξεις του ν. 2238/1994, να 
επιτρέπουν την πρόσβαση σε παρόχους τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, οι οποίοι 
δεν έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Αν παραβιάζεται η 
διάταξη του προηγουμένου εδαφίου τα πρόσωπα που ορίζονται στην παράγραφο 11 
τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και με χρηματική ποινή από εκατό χιλιάδες 
(100.000) ευρώ μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ ανά παράβαση. 

 

 11. Προκειμένου περί νομικών προσώπων, ως αυτουργοί των αδικημάτων των 
προηγουμένων παραγράφων θεωρούνται οι διευθύνοντες, εντεταλμένοι και συμπράττοντες 
σύμβουλοι ή οι πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων ή οι γενικοί διευθυντές και 
διευθυντές ή εν γένει κάθε εντεταλμένο πρόσωπο είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική 
βούληση είτε με δικαστική απόφαση στη διοίκηση ή στη διαχείριση του νομικού προσώπου. 
Εάν ελλείπουν όλα τα παραπάνω πρόσωπα, ως αυτουργοί θεωρούνται τα μέλη των 

διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων αυτών, εφόσον ασκούν πράγματι 
προσωρινά ή διαρκώς ένα από τα ως άνω καθήκοντα. 
 
 [12. Ο πάσης φύσεως τεχνικός εξοπλισμός και τα παιγνιομηχανήματα που 
χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση των αδικημάτων του άρθρου αυτού κατάσχονται και μετά 
την έκδοση αμετάκλητης ποινικής απόφασης δημεύονται]. 
 

*** Η παράγραφος 12 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  με το άρθρο 173 παρ.18 Ν.4261/2014, ΦΕΚ Α 

107/5.5.2014. 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 110 του Κωδ.Ποιν.Δικον. ,το οποίο προστέθηκε 
      με το άρθρο 29  παρ.2 Ν.4055/2012,ΦΕΚ Α 51 "Το μονομελές εφετείο δικάζει τα πιο 
κάτω εγκλήματα, εκτός αν στο νόμο απειλείται κατά αυτών η ποινή της ισόβιας κάθειρξης: 
 1)....  2) Τα κακουργήματα των άρθρων 114 του ν. 1892/1990 (ΑΊ01), 66 του ν. 

2121/1993 (Α`25) και 52 του ν. 4002/2011 (Α 180). 
 
  
  

 

Άρθρο 52Α 

 
«Άρθρο 52Α 
 

 1. Οι έλεγχοι διοργάνωσης και διεξαγωγής κάθε είδους παιγνίων χωρίς την προβλεπόμενη 
άδεια ή/και πιστοποίηση του καταστήματος, των παιγνιομηχανημάτων και των παιγνίων, 
που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις, πραγματοποιούνται από την Ελληνική Αστυνομία, 
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ενώ, στην περίπτωση των καταστημάτων, παιγνιομηχανημάτων και παιγνίων του άρθρου 39 

του νόμου αυτού, καθώς και κάθε άλλων αδειοδοτημένων καταστημάτων, 
παιγνιομηχανημάτων και παιγνίων από την Ε.Ε.Ε.Π.. 
 

 2. Ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες στο νόμο και τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου 
Παιγνίων διοικητικές κυρώσεις και με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 4 του 
άρθρου 54 του νόμου αυτού τα κάθε είδους παιγνιομηχανήματα ή/και εξοπλισμός ή/και 
μέσα διεξαγωγής παιγνίων, που καταλαμβάνονται, κατά τη διάρκεια των παραπάνω 
ελέγχων, να μην διαθέτουν την προβλεπόμενη πιστοποίηση ή άδεια καταλληλότητας, αφού 
καταγραφούν και αποτυπωθούν φωτογραφικά, καταστρέφονται επιτόπου από τα όργανα 
που πραγματοποιούν τους ελέγχους αυτούς. 

 
 Για την καταστροφή συντάσσεται ειδικό πρακτικό. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. ορίζεται η 
διαδικασία καταστροφής και ο τύπος και το περιεχόμενο του συντασσόμενου ειδικού 
πρακτικού. 

 
 3. Πρόσωπα που εισάγουν ή/και εμπορεύονται κάθε είδους εξοπλισμό διεξαγωγής τυχερών 

παιγνίων, πλην παιγνιόχαρτων, καταγράφονται σε ειδικό μητρώο που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π.. Η 
εισαγωγή ή/και εμπορία του παραπάνω εξοπλισμού από πρόσωπο που δεν είναι 
καταγεγραμμένο στο μητρώο αυτό απαγορεύεται. 
 
 4. Η με κάθε τρόπο διάθεση σε τρίτο και η διακίνηση κάθε είδους εξοπλισμού διεξαγωγής 
τυχερών παιγνίων, πλην παιγνιόχαρτων, υπόκειται στην εκ των προτέρων έγκριση και τον 
έλεγχο της Ε.Ε.Ε.Π.. Με απόφασή της ορίζεται η ακολουθούμενη διαδικασία και τα 

τηρούμενα έγγραφα. 
 
 5. Πρόσωπο το οποίο εισάγει ή/και εμπορεύεται ή/και διαθέτει με οποιονδήποτε τρόπο σε 
τρίτο ή/και διακινεί το ίδιο ή μέσω χρήσης υπηρεσιών μεταφοράς τρίτων κάθε είδους 
εξοπλισμό διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, πλην παιγνιόχαρτων, χωρίς να είναι 
καταγεγραμμένο στο ειδικό μητρώο της Ε.Ε.Ε.Π. ή/και χωρίς να έχει λάβει την εκ των 

προτέρων έγκριση για τη διάθεση ή/και διακίνηση του εξοπλισμού αυτού, θεωρείται 

διοργανωτής τυχερών παιγνίων χωρίς την προβλεπόμενη άδεια και τιμωρείται με τις ποινές 
που προβλέπει η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του νόμου αυτού.» 
 
***Το άρθρο 52Α προστέθηκε  με το άρθρο 173 παρ.19 Ν.4261/2014, ΦΕΚ Α 
107/5.5.2014. 
 

  
  

 

Άρθρο 53 

 
 «Άρθρο 53 

 
 1. Η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω ραδιοτηλεοπτικών μέσων, ανεξάρτητα από τον 

τρόπο συμμετοχής των παικτών σε αυτά, επιτρέπεται μόνο μετά από ειδική άδεια, ανά 
παίγνιο, η οποία χορηγείται από την Ε.Ε.Ε.Π., μετά από σύμφωνη γνώμη του Εθνικού 
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), στον πάροχο των υπηρεσιών των παιγνίων αυτών, 
που ασκεί την εκμετάλλευση τους. Η άδεια περιλαμβάνει τους όρους διεξαγωγής του 

παιγνίου. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, με απόφαση του, καθορίζει το μέγιστο 
ανά εικοσιτετράωρο και ανά μέσο, χρόνο κατά τον οποίο επιτρέπεται να διεξάγονται τυχερά 
παίγνια μέσω των ραδιοτηλεοπτικών μέσων. 
 
 2. Η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων δια των τηλεπικοινωνιακών μέσων επιτρέπεται μόνο 
μετά από ειδική άδεια, ανά παίγνιο, η οποία χορηγείται από την Ε.Ε.Ε.Π. στον πάροχο των 
υπηρεσιών των παιγνίων αυτών, που ασκεί την εκμετάλλευση τους. Η άδεια περιλαμβάνει 

τους όρους διεξαγωγής του παιγνίου. 
 
 3. Για τα τυχερά παίγνια που αδειοδοτούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 και 
προκειμένου να αδειοδοτηθούν πρέπει, πέραν των προϋποθέσεων του ορισμού της 

περίπτωσης β` του άρθρου 25, να συντρέχουν επιπλέον σωρευτικά και οι εξής 
προϋποθέσεις: 
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 α) Η δομή του παιγνίου να διαθέτει τουλάχιστον δύο φάσεις, εκ των οποίων τουλάχιστον 

της μιας το αποτέλεσμα να εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τις γνώσεις των 
συμμετεχόντων ενώ μίας το πολύ, έστω και εν μέρει από την τύχη, η δε τυχαιότητα να 
παράγεται αποκλειστικά και μόνο μέσω κλήρωσης. 

 
 β) Αν το παίγνιο διεξάγεται μέσω ραδιοτηλεοπτικών μέσων, η διεξαγωγή πρέπει να 
συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο, με τη συμμετοχή φυσικού προσώπου ως παρουσιαστή. 
 
 4. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ρυθμίζεται επιπλέον κάθε σχετικό 
θέμα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, περιλαμβανομένων των χαρακτηριστικών, των 
υποχρεώσεων, των δεσμεύσεων, των περιορισμών και των απαγορεύσεων που αφορούν 

τους κατόχους άδειας, του ελάχιστα αποδιδόμενου στους συμμετέχοντες ποσοστού κέρδους, 
καθώς και των αναγκαίων πιστοποιήσεων και των υποχρεώσεων και κυρώσεων που 
επιβάλλονται σε τρίτους που, με οποιονδήποτε τρόπο, εμπλέκονται στη διεξαγωγή και 
μετάδοση των παιγνίων του άρθρου αυτού, με την επιφύλαξη των διατάξεων της 

παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Συντάγματος. 
 

 5. Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
προσδιορίζεται το ύψος των καταβαλλόμενων τελών και παραβόλων για τη χορήγηση και 
διατήρηση των αδειών του άρθρου αυτού, το είδος και το ύψος των απαιτούμενων 
εγγυήσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 
 
 6. Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων επιτρέπεται η 
διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων του άρθρου αυτού, υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

 
 α) Αποδοχή εκ μέρους του παρόχου των γενικών αρχών και κανόνων διεξαγωγής των 
παιγνίων αυτών, όπως αυτές ορίζονται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.. Οι αρχές και οι κανόνες 
αυτοί πρέπει να διασφαλίζουν, εκτός των άλλων, την προστασία εκείνων που συμμετέχουν 
στα παίγνια, των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και των ανηλίκων. 
 

 β) Απόδοση των δικαιωμάτων του Δημοσίου, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5 

του άρθρου 50 και του φόρου στα κέρδη των παικτών, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες 
διατάξεις. 
 
 γ) Η μη τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων επισύρει τις διοικητικές και ποινικές 
κυρώσεις των άρθρων 51 και 52. 
 

 7. Η συμμετοχή των παικτών στα τυχερά παίγνια του άρθρου αυτού μέσω χρέωσης του 
τηλεφωνικού τους λογαριασμού, δεν εμπίπτει στην έννοια της πίστωσης της παραγράφου 3 
του άρθρου 32 του νόμου αυτού.» 
 
 
*** Το άρθρο 53 αντικαταστάθηκε ως άνω  με το άρθρο 106 Ν.4209/2013, ΦΕΚ Α 
253/21.11.2013. 

 

 
  

 

Άρθρο 54 

 
 Άρθρο 54 
 
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις 
 
 1. Η Ε.Ε.Ε.Π. ασκεί τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εποπτείας Καζίνο του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Τουρισμού και των άλλων εν λειτουργία φορέων ελέγχου μέσα σε ένα έτος 

από το διορισμό των μελών της. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, αυτό το χρονικό 
διάστημα μπορεί να παραταθεί συνολικά ή ανά φορέα. 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την ΥΑ 37083/577(ΦΕΚ Β 2166/30.8.2013) ισχύουν τα 

ακόλουθα: "....αποφασίζουμε: 
         "Την παράταση του χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του 
άρθρου 54 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α 180), όπως έχει ήδη παραταθεί με την υπ αριθμ. 
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52650/1017/12-12-2012 (Β 3327) απόφαση μας, ως την 30ή Σεπτεμβρίου 2013, όσον 

αφορά την έναρξη άσκησης των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Εποπτείας Καζίνο του 
Υπουργείου Τουρισμού από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων". 
 

 ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την ΥΑ 52650/1017/5.12.2012 (ΦΕΚ Β΄3327/       
12.12.2012) ισχύουν τα ακόλουθα:  "....αποφασίζουμε: "Την παράταση του χρονικού 
διαστήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α` 
180), έως την 31η Αυγούστου 2013, συνολικά, για όλους τους φορείς, των οποίων οι 
αρμοδιότητες δεν έχουν αναληφθεί από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων 
(Ε.Ε.Ε.Π)." 
 

 
 2. Μέχρι την ανάληψη των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Εποπτείας Καζίνο από την 
Ε.Ε.Ε.Π., οι αρμοδιότητες αυτές εξακολουθούν να ασκούνται από τη Διεύθυνση Εποπτείας 
Καζίνο. 

 
 3. Μέχρι την ανάληψη των αρμοδιοτήτων των λοιπών εν λειτουργία φορέων ελέγχου από 

την Ε.Ε.Ε.Π., οι αρμοδιότητες αυτές εξακολουθούν να ασκούνται από τους φορείς αυτούς. 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 7 παρ.18  ν.4038/2012,ΦΕΚ Α 14/2.2.2012: 
" Η ανάληψη των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) 
που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 54 του ν. 4002/2011 (Α` 180), 
πραγματοποιείται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. Από την ημερομηνία δημοσίευσης της αντίστοιχης απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. για 

την ανάληψη των αρμοδιοτήτων της στον τομέα των Καζίνο καταργείται η Επιτροπή Καζίνο 
του άρθρου 1 του ν. 2206/1994. 
 
 4. Μέσα σε έξι μήνες   " από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του 
Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ή της σχετικής απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., που 
εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, όπως ισχύει, και ρυθμίζει τα 

θέματα των ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων της υποπερίπτωσης γγ` της 

περίπτωσης α` του άρθρου 25 του παρόντος νόμου,"  τα τεχνικά - ψυχαγωγικά παίγνια που 
ήδη διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα χωρίς να έχουν άδεια από την ελληνική πολιτεία και 
κατά παράβαση της εθνικής νομοθεσίας, λαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις 
καιΆδειες από το νόμο αυτόν. Άλλως, εφαρμόζονται οι κυρώσεις των άρθρων 51 και 52. 
 
*** Οι λέξεις  «από το διορισμό των μελών της Ε.Ε.Ε.Π.»  της παρ.4 αντικαταστάθηκαν από 

       τις μέσα σε "   ",ως άνω,δυνάμει  της παρ.16 άρθρου 22 Ν.4141/2013, ΦΕΚ Α 
81/5.4.2013. 
 
5. «Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού της Ε.Ε.Ε.Π. και του Κανονισμού Διεξαγωγής και 
Ελέγχου Παιγνίων, τα θέματα που διέπονται από αυτούς ρυθμίζονται με απόφαση της 
Ε.Ε.Ε.Π. «κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων όσον αφορά τον Οργανισμό της». 
  

*** Η φράση «κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων όσον αφορά τον Οργανισμό της» 

στο πρώτο εδάφιο της παρ.5 (όπως αυτή είχε αντικατασταθεί  με την παρ. 6 άρθρου 52 
Ν.4021/2011,ΦΕΚ Α 218/3.10.2011) προστέθηκε  με το άρθρο 7 παρ.20  ν.4038/2012,       
ΦΕΚ Α 14/2.2.2012. 
 
[Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου οι ειδικότερες προϋποθέσεις, η διαδικασία, 
ο τρόπος και κάθε αναγκαίο θέμα για την πιστοποίηση των παιγνιομηχανημάτων και των 

παιγνίων για τα τυχερά παίγνια, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια ρυθμίζεται με απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»] 
 
*** Το δεύτερο εδάφιο  της παρ.5 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 7 παρ.20  ν.4038/2012,       
ΦΕΚ Α 14/2.2.2012. 
 

 (6. Τα κατά την Έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου μέλη της Ε.Ε.Τ.Π., συνεχίζουν τη 
θητεία τους ως μέλη της Ε.Ε.Ε.Π. για τέσσερα έτη από το διορισμό τους). 
 

*** Η παράγραφος 6 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  από τότε που ίσχυσε με την παράγραφο 6 άρθρου 52 
Ν.4021/2011,ΦΕΚ Α 218/3.10.2011. 
 



 7. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α` του άρθρου 17 του ν. 3229/2004 αντικαθίσταται 

ως εξής: 
  "Τα τυχερά παιχνίδια, ο έλεγχος των οποίων υπάγεται στην αρμοδιότητα της Επιτροπής 
είναι: τα Κρατικά Λαχεία, ο Ιππόδρομος, το Ξυστό, το Λόττο, το Πρώτο, το ΠΡΟΠΟ, το 

Τζόκερ, όπως επίσης και κάθε τυχερό παιχνίδι, που ήδη λειτουργεί ή έχει τεθεί σε 
λειτουργία μέχρι την Έναρξη ισχύος του παρόντος εδαφίου." 
 
 8. Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγονται οι διατάξεις περί ΟΠΑΠ Α.Ε. και 
Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε., επιφυλασσομένων των διατάξεων περί αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Ε.Π. και των 
άλλων διατάξεων του παρόντος νόμου που τις αφορούν. 
 

 9. Για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση τεχνικών-ψυχαγωγικών ή τυχερών παιγνίων με 
παιγνιομηχανήματα στις εγκαταστάσεις του Ο.Δ.Ι.Ε. και μέσω του δικτύου της Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε., 
σύμφωνα με την περίπτωση δ` της παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν. 598/1968, καθώς και 
μέσω του διαδικτύου, απαιτείται η τήρηση των προϋποθέσεων αδειοδότησης, πιστοποίησης 

και λειτουργίας του νόμου αυτού. 
 

 10. Επί ιπποδρομιών και συναφών στοιχημάτων επιβάλλεται στο ποσό που απομένει μετά 
τη διανομή των κερδών στους παίκτες και την απόδοση της συμμετοχής του Δημοσίου, 
ποσοστό υπέρ των εγχωρίων ιπποδρομιακών φορέων, όπως ορίζεται με τις περιπτώσεις β`, 
γ` και δ` της παρ. 1 του άρθρου 5 του α.ν. 598/1968 (Α` 256) και αποδίδεται κατά την 
παράγραφο 5 του άρθρου 50. 
 
 11. Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγονται οι διατάξεις του ν. 2206/1994 (Α` 

62), καθώς επίσης και οι λοιπές διατάξεις περί καζίνο, επιφυλασσομένων των διατάξεων 
περί αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Ε.Π. και των τροποποιούμενων σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. 
 
 12. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του ν. 2206/1994 τροποποιείται 
ως εξής: 
 

 "Στο καζίνο επιτρέπεται η είσοδος ατόμων που έχουν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος 

της ηλικίας τους." 
 
 13. Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγονται οι υφιστάμενες διατάξεις για διάθεση 
πόρων υπέρ τρίτων από κέρδη των εποπτευομένων φορέων και οργανισμών διεξαγωγής και 
εκμετάλλευσης τυχερών παιγνίων και στοιχηματισμού. 
 

 14. Η περίπτωση κζ` της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. που κυρώθηκε 
με το ν. 2859/2000 (Α` 248), αντικαθίσταται ως εξής: 
 
"κζ) τα κρατικά λαχεία και τα τυχερά παίγνια και στοιχήματα που διεξάγονται από τις 
εταιρίες Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε., καθώς και τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με 
παιγνιομηχανήματα ή μέσω διαδικτύου, με βάση τις σχετικές διατάξεις του νόμου "Ρύθμιση 
της αγοράς παιγνίων",". 

 

 15. Στο άρθρο 232 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Δ` 580, άρθρο 3 του 
π.δ. 23.2/6.3.1987, Δ` 166) προστίθεται περίπτωση 15 ως εξής: 
 
 "15. Διεξαγωγή τυχερών παιγνίων". 
 
 β) Στο άρθρο 233 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (άρθρο 4 του π.δ. 

23.2/6.3.1987) προστίθεται περίπτωση 20 ως εξής: 
 
 "20. Διεξαγωγή τυχερών και τεχνικών παιγνίων". 
 
 γ) Στο άρθρο 237 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (άρθρο 8 του π.δ. 
23.2/6.3.1987, άρθρο 6 παρ. 18α του ν. 2160/1993, (Α` 118), προστίθεται περίπτωση 20 

ως εξής: 
 
 "20. Διεξαγωγή τυχερών και τεχνικών παιγνίων". 

 
 16. Από την Έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται τα άρθρα 1,2,3 εδάφια 
πρώτο και δεύτερο, 4, 5, 6, 7 παράγραφοι 2, 8 και 9 του ν. 3037/2002 (Α` 174). 



 

 17. Το άρθρο 19 και οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 23 του ν. 3229/2004 
καταργούνται. 
  

 
 

 


