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Αξιότιμη Κυρία και Κύριοι, 

Σε συνέχεια της χθεσινής μας συνάντησης με αντικείμενο την υποχρέωση των 

νικητών να εξαργυρώνουν τα  κερδισμένα δελτία της ΟΠΑΠ ΑΕ σε τράπεζες, σας 

επισημαίνουμε ότι αυτή  η διαδικασία έχει δημιουργήσει τρομερά προβλήματα 

στην  εξυπηρέτηση των παικτών μας και σε καμία περίπτωση δεν εξυπηρετεί  τους 

σκοπούς του υπεύθυνου παιχνιδιού και της προστασίας των συναλλαγών . 

Για τους λόγους αυτούς δημιουργείται η επιτακτική ανάγκη να έχουμε τη 

δυνατότητα να εξαργυρώνουμε στα πρακτορεία μας μέχρι του νόμιμου ποσού των 

2.000 ευρώ, όπως σας αναλύουμε παρακάτω: 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 περ. δ΄ του ν. 4557/2018, τα υπόχρεα 

πρόσωπα εφαρμόζουν τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη «όταν 

πρόκειται για παρόχους υπηρεσιών τυχερών παιγνίων που διενεργούν συναλλαγή που 

αφορά ποσό δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ τουλάχιστον κατά την κατάθεση του 

στοιχήματος, την είσπραξη των κερδών ή και στις δύο περιπτώσεις, ανεξάρτητα από το 

αν η συναλλαγή διενεργείται με μία μόνη πράξη ή με περισσότερες που φαίνεται να 

συνδέονται μεταξύ τους». Ταυτόσημο είναι και το περιεχόμενο του 

μεταφερθέντος πλέον με την ως άνω διάταξη άρθρου 11 της Οδηγίας (ΕΕ) 

2015/849, κατά το οποίο «Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι υπόχρεες οντότητες να 

εφαρμόζουν τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη για παρόχους υπηρεσιών 

τυχερών παιχνιδιών, κατά την είσπραξη των κερδών, κατά την κατάθεση του 

στοιχήματος ή και στις δύο περιπτώσεις, όταν πραγματοποιούν συναλλαγές που 

ανέρχονται σε ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των 2 000 EUR, είτε η συναλλαγή 

πραγματοποιείται με μία και μόνη πράξη είτε με περισσότερες της μιας πράξεις που 

φαίνεται να συνδέονται μεταξύ τους». 



Εκκινώντας από το σαφές γράμμα των διατάξεων, τα μέτρα δέουσας 

επιμέλειας εφαρμόζονται μόνο όταν το ποσό είναι ίσο ή υπερβαίνει τα 2.000 

ευρώ. Σημειωτέον ότι η προκειμένη Οδηγία είναι πλήρους εναρμόνισης, 

καθώς ο ενωσιακός νομοθέτης ουδέν περιθώριο καταλείπει στον εθνικό, να 

αυξομειώσει το κατώφλι των 2.000 ευρώ, όπως συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις 

(ενδεικτικά άρθρο 8 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Προς επίρρωση, 

παρατίθεται και η αιτιολογική σκέψη 21 της Οδηγίας 2015/849, κατά την 

οποία «Προκειμένου να μετριασθούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις υπηρεσίες 

τυχερών παιχνιδιών, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να καθιερώσει υποχρέωση των 

παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών υψηλότερου κινδύνου να 

λαμβάνουν μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη για μεμονωμένες 

συναλλαγές ύψους 2 000 EUR και πλέον», καθώς και το σχετικό χωρίο της 

αιτιολογικής έκθεσης του ν. 4557/2018, κατά την οποία «Το πεδίο εφαρμογής 

του νόμου έχει επεκταθεί σε σύγκριση με την ρύθμιση του άρθρου 12 του ν. 3691/2008, 

καθώς στις περιπτώσεις που προβλέπονταν στον τελευταίο, έχουν προστεθεί: […] 3) οι 

συναλλαγές των παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων που υπερβαίνουν τα δύο 

χιλιάδες (2.000) ευρώ και διενεργούνται είτε κατά την κατάθεση του στοιχήματος είτε 

κατά την είσπραξη των κερδών».  

Στο συμπέρασμα ότι το κατώφλι των 2.000 ευρώ δε μπορεί να 

μεταβληθεί, συντείνει και η τελολογική ερμηνεία των διατάξεων. Ratio είναι 

να εναρμονίσουν αφενός τα μέτρα δέουσας επιμέλειας, που συνιστούν 

περιορισμό στην κατ’ άρθρο 5 του Συντάγματος ελεύθερη ανάπτυξη της 

προσωπικότητας, υπό την ειδικότερη έκφανση της επιχειρηματικής 

ελευθερίας, χάριν της πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων 

από εγκληματικές δραστηριότητες, και αφετέρου την «ανάγκη για δημιουργία 

ενός ρυθμιστικού περιβάλλοντος που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αναπτύσσουν τις 

δραστηριότητές τους χωρίς να υφίστανται δυσανάλογο κόστος συμμόρφωσης», όπως 

αναφέρει ρητώς η αιτιολογική έκθεση του ν. 4557/2018. Για να το 

διατυπώσουμε διαφορετικά, ο ενωσιακός και ο εθνικός νομοθέτης στάθμισαν 

ότι η εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας μόνο στις συναλλαγές που 

είναι ίσες ή υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ, αποτελεί πρόσφορο, αναγκαίο και 

stricto sensu αναλογικό περιορισμό του ελευθερίας του επιχειρείν. Αντιθέτως, 

ενδεχόμενη ελάττωση του ως άνω ορίου, θα εισήγαγε επαχθέστερο 

περιορισμό, που δεν είναι αναγκαίος και κατ’ επέκταση αναλογικός, καθ΄ ο 

μέτρο ο ηπιότερος (όταν τα μέτρα εφαρμόζονται μόνο για τις συναλλαγές από 

2.000 ευρώ και άνω) κρίνεται εξίσου αποτελεσματικός.  

Επιχείρημα για το αμετάβλητο του κατωφλιού θα μπορούσε να 

αντληθεί και βάσει συστηματικής ερμηνείας της Οδηγίας 2015/849, κατά την 

αιτιολογική σκέψη 21 της οποίας, «σε συνθήκες αποδεδειγμένα χαμηλού κινδύνου, 

τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εξαιρούν ορισμένες υπηρεσίες 

τυχερών παιχνιδιών από ορισμένες ή όλες τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Η 

χρήση μιας εξαίρεσης από κράτος μέλος θα πρέπει να εξετάζεται μόνον σε αυστηρά 

περιορισμένες και δικαιολογημένες περιπτώσεις και εφόσον ο κίνδυνος νομιμοποίησης 



εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι 

χαμηλός. Οι εξαιρέσεις αυτές θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο ειδικής εκτίμησης 

κινδύνου που θα εξετάζει επίσης πόσο ευάλωτες είναι οι σχετικές συναλλαγές. Οι 

εξαιρέσεις θα πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή. Στην εκτίμηση κινδύνου τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να επισημαίνουν τον τρόπο με τον οποίο έλαβαν υπόψη τυχόν 

σχετικά πορίσματα των εκθέσεων που εκπονεί η Επιτροπή στο πλαίσιο της υπερεθνικής 

εκτίμησης κινδύνου». Συνεπώς, τα κράτη-μέλη δεσμεύονται να θέσουν το 

κατώφλι στα 2.000 ευρώ, χωρίς καμία εκτιμητική ευχέρεια ως προς το ύψος, 

ενώ περιθώριο καταλείπεται μόνο ως προς την κατεύθυνση να εξαιρούν 

ορισμένες υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών από ορισμένες ή όλες τις απαιτήσεις 

της εν λόγω Οδηγίας.  

Τέλος, κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ,  η διεύρυνση 

των κανόνων της Οδηγίας κατά τη μεταφορά τους στο εθνικό δίκαιο, αν δεν 

προβλέπεται από την ίδια την Οδηγία ή δε συνάδει προς την πλήρη 

εναρμόνιση, που επιδιώκεται δια μέσου αυτής, όπως εν προκειμένω, 

ανεξαρτήτως του αν ενισχύει τον προστατευτικό της χαρακτήρα, κρίνεται 

αντίθετη στο ενωσιακό δίκαιο (ΔΕΕ, Απόφαση της 25ης Απριλίου 2002, 

Επιτροπή κατά Γαλλίας, C-52/00. Απόφαση της 25ης Απριλίου 2002, Επιτροπή 

κατά Ελλάδας, C-154/00). 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι το άρθρο 7.1.1 της υπ’ αριθ. 

129/2/7.11.2014 απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., που εκδόθηκε υπό το προϊσχύσαν 

καθεστώς και ελαττώνει το κατώφλι από τα 2.000 στα 800 ευρώ, αντίκειται 

τόσο στο γράμμα όσο και στο πνεύμα της Οδηγίας 2015/849 και του ν. 

4557/2018, ενώ δεν τελεί σε αρμονία ούτε με το σύστημα των διατάξεων, αλλά 

ούτε και με τη βούληση του νομοθέτη (βλ. αιτιολογικές σκέψεις και 

αιτιολογική έκθεση). 

 

Κατόπιν των παραπάνω αναμένουμε την θετική σας ανταπόκριση. Για οποιαδήποτε  

διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.  

Με εκτίμηση . 

  

   Για το Δ.Σ της ΠΟΕΠΠΠ 

 

 

   Ο Γενικός Γραμματέας             Ο Πρόεδρος 

                                                       

    Γεώργιος Πουλημάς                                      Αναστάσιος Λυριστής  


