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Α’ Μέρος 

Ορισμοί – Γενικές αρχές  

 

Άρθρο 1 

Ορισμοί 

 

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ορίζονται ως: 

 

α) «Σεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια»: Παίγνια των οποίων το αποτέλεσμα εξαρτάται 

αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από την τεχνική ή πνευματική ικανότητα του 

παίκτη, που διενεργούνται σε δημόσιο χώρο αποκλειστικά για ψυχαγωγικούς 

σκοπούς και δεν επιτρέπεται να συνομολογηθεί στοίχημα μεταξύ οποιωνδήποτε 

προσώπων ή να αποδοθεί οποιασδήποτε μορφής οικονομικό όφελος στον παίκτη. 

την 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. Σα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια, απαγορεύεται να διαθέτουν 

σύστημα υπολογισμού, καταγραφής και απόδοσης οικονομικού οφέλους στον 

παίκτη.  

Σα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια, ανάλογα με τα μέσα διενέργειάς 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) «Συχερά παίγνια»: Παίγνια των οποίων το αποτέλεσμα εξαρτάται τουλάχιστον εν 

μέρει από την τύχη και αποδίδουν στον παίκτη οικονομικό όφελος. Ως τυχερά 

παίγνια θεωρούνται και τα ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια που παραλλάσσονται σε 

τυχερά ή για το αποτέλεσμα των οποίων συνομολογείται στοίχημα μεταξύ 

οποιωνδήποτε προσώπων ή το αποτέλεσμά τους μπορεί να αποδώσει στον παίκτη 

οικονομικό όφελος οποιασδήποτε μορφής. την κατηγορία των τυχερών παιγνίων 

εντάσσονται και όλα όσα έχουν χαρακτηριστεί ως «μικτά παίγνια» ή «τυχερά 
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παίγνια», σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 29/1971, μέχρι την έναρξη ισχύος του 

παρόντος νόμου. 

Συχερό παίγνιο είναι και το στοίχημα.  

 

γ) «τοίχημα»: το τυχερό παίγνιο που συνίσταται σε πρόβλεψη επί γεγονότων πάσης 

φύσεως, από αριθμό φυσικών προσώπων, υπό τον όρο ότι τα κέρδη κάθε παίκτη 

καθορίζονται από το διοργανωτή του στοιχήματος, πριν ή κατά το χρόνο 

διενέργειάς του, με αναφορά, τόσο στο ποσό που κάθε παίκτης κατέβαλε για τη 

συμμετοχή του στο στοίχημα, όσο και στην καθορισμένη τιμή απόδοσης του 

στοιχήματος. 

 

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. 

 

ε) «Πληροφορικό ύστημα Εποπτείας και Ελέγχου» (Π..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 ύστημα» (Κ.Π..): 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 line) των 

παιγνιομηχανημάτων με το Κ.Π.. 

 

η) «Μονάδα Πίστωσης» είναι η λογιστική μονάδα που αντιπροσωπεύει το ελάχιστο 

χρηματικό ποσό συμμετοχής του παίκτη σε κάθε παίγνιο. 

 

θ) «υνολικές μονάδες πίστωσης» (credits played): το σύνολο των μονάδων πίστωσης 

που οι παίκτες έχουν παίξει σε συγκεκριμένο παίγνιο ή παιγνιομηχάνημα. 

 

ι) υνολικές 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 (%). 
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ιβ) «Μικτό Κέρδος» (gross gaming revenue): το χρηματικό ποσό που απομένει εάν 

από τo 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, β) 

‘σχέση ελέγχου’ δηλαδή σχέση μεταξύ μητρικής και θυγατρικής εταιρείας κατά την 

έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42 ε του ν. 2190/1920 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 42 ε ή 106 του ν. 2190/1920).  

 

Άρθρο 2 

Πεδίο εφαρμογής 

 

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στα τεχνικά-ψυχαγωγικά του 

άρθρου 1 περ. α’ υποπερίπτωση γγ’ και στα τυχερά παίγνια, που διενεργούνται με 

παιγιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου. 

 

2. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων για την Ε.Ε.Ε.Π., 

δεν εφαρμόζονται για τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται κατά την έναρξη ισχύος 

του παρόντος νόμου στα καζίνο και από τις εταιρίες Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε., 

για τα οποία εφαρμόζονται οι ειδικές για αυτά διατάξεις. 

 

3. Όπου στον παρόντα νόμο γίνεται αναφορά σε τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια, 

νοούνται τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 περ. α’ υποπερίπτωση γγ’.  

 

Άρθρο 3 

Άδειες 

 

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. Σρίτοι μπορούν κατ’ εξαίρεση να λειτουργούν και να 

εκμεταλλεύονται παίγνια με παιγνιομηχανήματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 

άρθρο 17 παρ. 8. Σα παίγνια και τα παιγνιομηχανήματα πρέπει να είναι 

πιστοποιημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 
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Β’ Μέρος 

Εποπτική Αρχή 

 

Άρθρο 4 

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 Συχερών 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 Τπουργού Οικονομικών μπορεί να συσταθεί «υμβουλευτική 

Επιτροπή Παιγνίων», η οποία υποβάλλει προτάσεις προς την Ε.Ε.Ε.Π. για τη 

βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς και διατυπώνει απόψεις προς την Ε.Ε.Ε.Π. για 

τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του 

παρόντος νόμου και του ν. 3229/2004. 

Ως μέλη της υμβουλευτικής Επιτροπής ορίζονται εκπρόσωποι των κυρίων 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. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται κάθε 

άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη συγκρότηση και λειτουργία της υμβουλευτικής 

Επιτροπής Παιγνίων. 

 

3. Με απόφαση του Τπουργού Οικονομικών συστήνεται Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών 

(ΕΕΔ). Η ΕΕΔ αποτελεί υπηρεσία της Ε.Ε.Ε.Π., μεσολαβεί μεταξύ παικτών και 

εταιρειών και διαιτητεύει τις μεταξύ τους διαφορές σε πρώτο βαθμό. Η ΕΕΔ είναι 

τριμελής και απαρτίζεται από ένα δικαστικό και δύο νομικούς με εξειδίκευση στον 

τομέα των παιγνίων και του στοιχηματισμού.  

 

4. Η Ε.Ε.Ε.Π. ασκεί, εκτός από τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο  άρθρο 17 του ν. 

3229/2004, και τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α) Σην εποπτεία και τον έλεγχο της αγοράς : 

(i) τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων, με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του 

διαδικτύου 

(ii) τυχερών παιγνίων, με παιγνιομηχανήματα ή μέσω του διαδικτύου 
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(iii) των μορφών παιγνίων για τα οποία δεν ορίζεται από άλλες διατάξεις 

αρμόδια εποπτική αρχή, ανεξαρτήτως των μέσων διεξαγωγής τους. 

Ο έλεγχος συνίσταται στον έλεγχο νομιμότητας διεξαγωγής του παιγνίου, στον 

έλεγχο οικονομικής διαχείρισης, στον έλεγχο τήρησης των κανόνων διεξαγωγής του 

παιγνίου, στον έλεγχο απόδοσης των κερδών στους παίκτες και το Δημόσιο, στη 

χρηστή λειτουργία του παιγνίου και στον έλεγχο εφαρμογής των όρων της άδειας 

λειτουργίας τυχερών παιγνίων, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και 

Ελέγχου Παιγνίων του άρθρου 5. 

β) την παρακολούθηση και τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων στους 

συμμετέχοντες στους αδειοδοτικούς διαγωνισμούς, στους κατόχους των αδειών και 

σε όσους εκμεταλλεύονται παίγνια προκειμένου να διαπιστώνεται συνεχώς η τήρηση 

των όρων του νόμου αυτού και της αδειοδότησής τους. Οι έλεγχοι διενεργούνται είτε 

από κλιμάκια της Ε.Ε.Ε.Π. είτε από μικτά κλιμάκια με άλλες υπηρεσίες ή φορείς του 

Δημοσίου. Η Ε.Ε.Ε.Π., ύστερα από την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού, μπορεί να 

αναθέτει μέρος ή και το σύνολο του ελέγχου των παιγνίων σε εταιρείες με ειδική 

εμπειρία σε θέματα ελέγχου. Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί για τον ίδιο σκοπό να προβαίνει σε 

συμφωνία με φορείς κρατικούς ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής. 

γ) την εξέταση, 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,  

δ) την τεχνική πραγματογνωμοσύνη κατόπιν αιτήματος από δικαστική αρχή, 

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, την εκπροσώπηση και το συντονισμό  με όλες τις συναφείς 

κρατικές και διεθνείς υπηρεσίες (όπως, ιδίως, το .Δ.Ο.Ε., η Τ.Δ.Η.Ε., η ΙΝΣΕΡΠΟΛ, 

οι αντίστοιχες αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης , πανεπιστήμια, 

ερευνητικά κέντρα) προκειμένου να εξασφαλίζεται η καλλίτερη και 

αποτελεσματικότερη δυνατή εφαρμογή του παρόντος νόμου,  

η) την επιβολή των προβλεπομένων από τη νομοθεσία διοικητικών κυρώσεων μεταξύ 

των οποίων και η προσωρινή ή οριστική αφαίρεση των αδειών διενέργειας παιγνίων, 
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θ) την παρακολούθηση των εξελίξεων ως προς το παράνομο παίγνιο και την 

υποβολή εισηγήσεων σε κάθε αρμόδιο όργανο για την αποτελεσματικότερη πάταξή 

του,  

ι) την κατάρτιση του Οργανισμού της Ε.Ε.Ε.Π., του Κανονισμού Διεξαγωγής και 

Ελέγχου Παιγνίων και του Κώδικα Δεοντολογίας Παιγνίων. 

ια) η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να εισηγείται την ανάθεση διαδικαστικών ενεργειών στο 

πλαίσιο των καθηκόντων της σχετικά με τα παίγνια σε άλλους φορείς του Δημοσίου 

και των ΟΣΑ Α’ και Β’ βαθμού, η οποία θα γίνεται με κοινή απόφαση των Τπουργών 

Οικονομικών και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

καθώς και του εκάστοτε αρμόδιου υπουργού.  

5. Οι θέσεις μόνιμου 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. 

Επιπλέον, στην Ε.Ε.Ε.Π. αποσπάται ένας Εισαγγελέας Πρωτοδικών και τρία μέλη του 

.Δ.Ο.Ε. 

Οι τακτικές και οι πρόσθετες αποδοχές του προσωπικού της Ε.Ε.Ε.Π., καθορίζονται 

με απόφαση του Τπουργό Οικονομικών. Η μισθοδοσία, πρόσθετα επιδόματα ή 

αποζημιώσεις των αποσπασμένων υπαλλήλων βαρύνουν την Ε.Ε.Ε.Π.  

Με απόφαση του Τπουργό Οικονομικών ορίζεται τυχόν πρόσθετη ειδική αμοιβή για 

το προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση στην Ε.Ε.Ε.Π. 

 

6. Σο 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 απομάκρυνσή του καθ’ οποιονδήποτε 

τρόπο από αυτήν, να μην παρέχει, με οποιονδήποτε τρόπο, υπηρεσία με έμμισθη 

εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, σε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ελεγχόμενο 

από την Ε.Ε.Ε.Π. 

 

7. Σο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3229/2004 αντικαθίσταται με  

εδάφια ως εξής: «Η θητεία του προέδρου και των υπολοίπων μελών της Ε.Ε.Ε.Π. είναι 

τετραετής, δυναμένη να ανανεωθεί για μία μόνο φορά. 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. Σα μέλη της Ε.Ε.Ε.Π., οι σύζυγοί 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. 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 
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απόφαση του Τπουργού 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.» 

Σα μέλη της Ε.Ε.Σ.Π. συνεχίζουν τη θητεία τους ως μέλη της Ε.Ε.Ε.Π. καθ’ όλη τη 

διάρκεια της πρώτης θητείας της σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 

 

8. Πόροι της Ε.Ε.Ε.Π. είναι: 

α) ποσοστό επί της συμμετοχής του Δημοσίου, της παραγράφου 6 του άρθρου 32, του 

οποίου το ύψος καθορίζεται με απόφαση του Τπουργού Οικονομικών. 

β) τα διοικητικά τέλη που ορίζονται στις παρ. 1 έως και 4 του άρθρου 32.  

γ) H E.E.E.Π. υποχρεούται να συντάσσει και να δημοσιεύει ετήσιους ισολογισμούς 

που έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή. Τποχρεούται επίσης να συντάσσει εγκαίρως 

ετήσιο προϋπολογισμό που προσαρτάται στο γενικό προϋπολογισμό του κράτους 

και υποβάλλεται στον Τπουργό Οικονομικών. ε περίπτωση ελλείμματος του 

προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π., και κατόπιν αποφάσεως του Τπουργού Οικονομικών 

της χορηγούνται έσοδα από πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό 

προϋπολογισμό. ε περίπτωση πλεονάσματος, και κατόπιν αποφάσεως του 

Τπουργού Οικονομικών τούτο αποδίδεται εν όλω ή εν μέρει στο Δημόσιο. Σον 

Μάρτιο κάθε τρέχοντος έτους η Ε.Ε.Ε.Π. υποβάλλει απολογιστική έκθεση 

πεπραγμένων στον Τπουργό Οικονομικών. 

δ) Για το πρώτο έτος λειτουργίας της, η Ε.Ε.Ε.Π. επιχορηγείται από τον κρατικό 

προϋπολογισμό. 

 

Άρθρο 5 

Κανονισμοί της Ε.Ε.Ε.Π. 

 

1. Με αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π., που εγκρίνονται από τον Τπουργό Οικονομικών και 

δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίζονται ο Οργανισμός της 

Ε.Ε.Ε.Π., ο Κανονισμός Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων και ο Κώδικας 

Δεοντολογίας Παιγνίων. 

 

2. Με τον Οργανισμό της Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζονται ειδικότερα θέματα άσκησης των 

αρμοδιοτήτων της, κατανομής του προσωπικού και κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτομέρεια για την επιχειρησιακή της διάρθρωση και οργάνωση. 

Ο Κανονισμός Εσωτερικής Διάρθρωσης και ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας 

και Διαχείρισης της ΕΕΣΠ που προβλέπονται αντιστοίχως στα άρθρα 16 παρ. 6 και 

17 περ. ιβ) του ν. 3229/2004 απορροφώνται από τον Οργανισμό της Ε.Ε.Ε.Π. 
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3. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων καθορίζονται θέματα σχετικά 

με τα παίγνια, ιδίως δε : 

α) οι προϋποθέσεις πιστοποίησης και εγγραφής στα οικεία μητρώα των 

κατασκευαστών, των εισαγωγέων και των τεχνικών παιγνίων και 

παιγνιομηχανημάτων, καθώς και ο τρόπος τήρησης των μητρώων αυτών. 

β) 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. 

γ) 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. 

δ) το περιεχόμενο και η μορφή της υποχρεωτικής σήμανσης της πιστοποίησης 

αναφορικά με τα παίγνια, τα καταστήματα, τα παιγνιομηχανήματα και τους 

ιστοτόπους, το περιεχόμενο και η μορφή της υποχρεωτικής σήμανσης της 

απαγόρευσης εισόδου ανηλίκων σε καταστήματα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων με 

παιγνιομηχανήματα ή σε ιστοτόπους διεξαγωγής τυχερών παιγνίων. 

ε) ο τρόπος επικύρωσης μέσω του Π..Ε.Ε. της συμμετοχής σε τυχερά παίγνια 

σύμφωνα με το άρθρο 8. 

στ) ο τρόπος έκδοσης και παραλαβής της ατομικής κάρτας παίκτη, τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά αυτής καθώς και τυχόν πρόσθετοι περιορισμοί που μπορούν να 

ενσωματωθούν σε αυτήν από τον ίδιο τον παίκτη. 

ζ) οι κανόνες υπεύθυνου παιχνιδιού που αφορούν τους κατόχους αδείας, 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. 

η) οι υποχρεώσεις του κατόχου ή των εκμεταλλευτών της άδειας προκειμένου να 

διασφαλίζεται η μη συμμετοχή ανηλίκων παικτών σε τυχερά παίγνια, καθώς και 

ενηλίκων που έχουν ζητήσει απαγόρευση συμμετοχής σε τυχερά παίγνια ή που έχουν 

περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα. 

θ) η εξέταση των συμβάσεων 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, 

ι) ο τρόπος ενημέρωσης των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου (ΙSPs) από την Ε.Ε.Ε.Π., 

προκειμένου να διασφαλίζεται η φραγή μη αδειοδοτημένων ιστοτόπων διεξαγωγής 

τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου από τους χρήστες. 
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ια) 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. 

ιβ) ο προσδιορισμός πανελλαδικά των ωρών λειτουργίας των καταστημάτων, των 

ελαχίστων αποστάσεων μεταξύ των πιστοποιημένων καταστημάτων καθώς και κάθε 

άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 

ιγ) οι διαδικασίες επιβολής κυρώσεων, ο τρόπος καταλογισμού και κλιμάκωσης  των 

κυρώσεων κατά το άρθρο 33. 

 

4. Με τον Κώδικα Δεοντολογίας Παιγνίων ρυθμίζονται ιδίως η εμπορική επικοινωνία 

των παιγνίων, τα της διαφημίσεως των παιγνίων, ιδιαίτερα των τυχερών, και οι 

κανόνες δεοντολογίας που πρέπει να διέπουν τις σχετικές δραστηριότητες. 

 

5. Μέχρι την έκδοση των ανωτέρω Οργανισμού της Ε.Ε.Ε.Π., Κανονισμού Διεξαγωγής 

και Ελέγχου Παιγνίων και Κώδικας Δεοντολογίας Παιγνίων, τα ανωτέρω θέματα 

ρυθμίζονται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. 

 

Άρθρο 6 

Πληροφορικό ύστημα Εποπτείας και Ελέγχου (Π..Ε.Ε.) 

 

1. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων του προηγουμένου άρθρου 

καθορίζονται οι τεχνικές απαιτήσεις και εξασφαλίσεις για τη λειτουργία του 

Πληροφορικού υστήματος Εποπτείας και Ελέγχου (Π..Ε.Ε.), ώστε να 

επιτυγχάνεται: 

α. Η λογισμική παρακολούθηση όλων των μορφών παιγνίων και όλων των 

πιστοποιημένων παιγνιομηχανημάτων και ιστοτόπων. 

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. 

γ. Ο άμεσος εντοπισμός τεχνικών και λειτουργικών προβλημάτων 

παιγνιομηχανημάτων και κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων. 

δ. Η συλλογή από τα παιγνιομηχανήματα και τα Κ.Π.., η αποθήκευση, ανάλυση, 

επεξεργασία και παρουσίαση των αναγκαίων δεδομένων, για όλες τις μορφές 
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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 υστήματα, τα 

οποίο συνδέονται με το Π..Ε.Ε. 

 

3. Η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου γίνεται αποκλειστικά μέσω 

ιστοτόπων συνδεδεμένων με το Π..Ε.Ε. 

 

4. Οι κάτοχοι της άδειας οφείλουν να διασφαλίζουν ανά πάσα στιγμή ότι κάθε 

παιγνιομηχάνημα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Π..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.. και 

του δικτύου επικοινωνιών, οι διαδικασίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης, 

λειτουργίας και αναβάθμισής τους.  

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..Ε.Ε. 

Η τεχνική υποδομή διεξαγωγής τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ή μέσω 

του διαδικτύου, που συνδέονται μέσω Κεντρικών Πληροφορικών υστημάτων με το 

Π..Ε.Ε., υλοποιείται από τους κατόχους της άδειας, επί ποινή καταβολής προστίμου 

ή ανάκλησης της αδείας, από την Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρο 33. 

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 7 
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Ελάχιστο αποδιδόμενο ποσοστό κέρδους 

 

1. Σο 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 προηγούμενης 

παραγράφου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ορθή, στατιστικά αμερόληπτη και 

ακριβής επίτευξή του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή 

της παρούσας και της προηγουμένης παραγράφου. 

 

3. Σζάκποτ με παιγνιομηχανήματα μεταξύ  περισσοτέρων του ενός  πιστοποιημένων 

καταστημάτων του κατόχου της άδειας, μπορεί να επιτρέπονται με απόφαση του 

Τπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π. 

 

4. Σα κέρδη από τυχερά παίγνια μέσω παιγνιομηχανημάτων αποδίδονται άμεσα στον 

παίκτη.  

 

5. Σα κέρδη από τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου κατατίθενται στον τραπεζικό 

λογαριασμό του παίκτη, 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 τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα. 

Για το ύψος του ποσού λαμβάνονται υπόψη το είδος και το εύρος της άδειας. 

 

 

Γ’ Μέρος 

Τπεύθυνο παιχνίδι 

 

Άρθρο 8 

Όροι συμμετοχής των παικτών 
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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..Ε.Ε., με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο, 

όπως ορίζεται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.  

 

2. Σο ελάχιστο ποσό συμμετοχής στα τυχερά παίγνια μέσω παιγνιομηχανημάτων είναι 

δέκα λεπτά (0,10) του ευρώ και το μέγιστο δύο (2) ευρώ. Σα 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 να χάσει ο 

παίκτης είναι ανώτερο από το χρηματικό ποσό συμμετοχής του στο κάθε παίγνιο. 

 

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. Σα μέλη και το προσωπικό της Ε.Ε.Ε.Π. 

απαγορεύεται να συμμετέχουν σε τυχερά παίγνια. 

 

6. Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε παίκτη να συμμετέχει σε τυχερά παίγνια μέσω 

παρένθετων φυσικών ή νομικών προσώπων. 

 

Άρθρο 9 

Προστασία ανηλίκων 

 

1. Οι ανήλικοι 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. 

Σα παιγνιομηχανήματα στα οποία επιτρέπεται να παίζουν ανήλικοι πρέπει να είναι 

τοποθετημένα σε διακριτούς χώρους και να υπάρχει εποπτεία από υπεύθυνο του 

καταστήματος, που ορίζεται στο άρθρο 19 παρ. 4. 

 

3. Οι κάτοχοι των αδειών, οι φορείς εκμετάλλευσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, 

οι υπεύθυνοι λειτουργίας και οι υπάλληλοι των καταστημάτων, καθώς και όσοι 



14 
 

ασκούν μόνιμα ή προσωρινά εποπτεία στους χώρους όπου λειτουργούν 

παιγνιομηχανήματα τυχερών παιγνίων, υποχρεούνται να απαγορεύουν στους 

ανήλικους την είσοδο και την παραμονή στους χώρους αυτούς. Τποχρεούνται επίσης 

να αναρτούν στο εσωτερικό και στο εξωτερικό των καταστημάτων, σήμανση 

απαγόρευσης για την είσοδο ανηλίκων.  

 

Άρθρο 10  

Ατομική κάρτα παίκτη 

 

1. Για τη συμμετοχή σε  τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα ή 

μέσω του διαδικτύου απαιτείται η έκδοση ατομικής κάρτας παίκτη, ώστε να 

διαπιστώνονται στοιχεία όπως η ηλικία, ο Αριθμός Υορολογικού Μητρώου (ΑΥΜ), 

καθώς και να διασφαλίζονται τυχόν πρόσθετοι περιορισμοί που θέτει ο ίδιος ο 

παίκτης.  

2. 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., η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Άρθρο 11 

Γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα 

 

1. Η Ε.Ε.Ε.Π. γνωστοποιεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Φαρακτήρα 

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. Ν.2472/1997 (Α’ 

50). 

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π. ορίζεται ως «Τπεύθυνος Επεξεργασίας», κατά το άρθρο 2 

παρ. ζ του ν. 2472/1997, για την τήρηση και την επεξεργασία δεδομένων. 

 

2. Τποχρέωση γνωστοποίησης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Φαρακτήρα έχουν και όλοι οι κάτοχοι άδειας, φορείς εκμετάλλευσης και διεξαγωγής 

τεχνικών – ψυχαγωγικών και τυχερών παιγνίων, ιδιοκτήτες ή υπεύθυνοι 

καταστήματος, οι οποίοι τηρούν αρχεία. 

 

Άρθρο 12 
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Απόρρητο – υποχρέωση εχεμύθειας 

 

1. 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 

της ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 252, 253, 370Β, 370Γ του 

Ποινικού Κώδικα και στο άρθρο 4 του ν.2392/1996 (60 Α΄), επιβάλλονται και οι 

διοικητικές κυρώσεις που ορίζονται στο άρθρο 33. 

 

2. Σα 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 αυτό, 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. 

 

3. Σο 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 13 

Εμπορική επικοινωνία 

 

1. Η εμπορική επικοινωνία που αφορά σε παίγνια υπόκειται σε περιορισμούς. 

Τποχρεωτικά αναφέρεται ότι οι ανήλικοι απαγορεύεται να παίζουν τυχερά παίγνια, 

καθώς και οι γραμμές και υπηρεσίες υποστήριξης για απεξάρτηση από το παίγνιο. 

 

2. Απαγορεύεται η εμπορική επικοινωνία με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, για οιονδήποτε 

φορέα δυνάμενο να παράσχει υπηρεσίες πίστωσης στους παίκτες για τη συμμετοχή 

σε τυχερά παίγνια. 
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3. Σο περιεχόμενο των κάθε είδους εμπορικών επικοινωνιών πρέπει να είναι σύμφωνο 

με τις αρχές που καθιερώνει ο Κώδικας Δεοντολογίας Παιγνίων. 

 

4. Μέχρι τη θέσπιση του Κώδικα Δεοντολογίας Παιγνίων, απαγορεύεται η εμπορική 

επικοινωνία για τυχερά παίγνια, με εξαίρεση τα παίγνια που διεξάγονται σύμφωνα 

με άδεια που έχει εκδοθεί από την Ελληνική Δημοκρατία. 

 

Άρθρο 14 

Τποχρεωτική σήμανση 

 

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

αναρτώνται στο χώρο και εμφανίζονται στις οθόνες των μηχανημάτων. Οι 

υπεύθυνοι καταστημάτων που δεν διασφαλίζουν την τήρηση των διατάξεων 

προστασίας των ανηλίκων, υπέχουν διοικητικές και ποινικές  κυρώσεις, σύμφωνα με 

τα άρθρα 33 και 34. 

2. ε κάθε παιγνιομηχάνημα επικολλάται σήμα νόμιμης λειτουργίας. Ο τύπος και το 

περιεχόμενο του ειδικού αυτού σήματος, η εκτύπωση και διάθεσή του, καθώς και 

κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια, καθορίζεται με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και 

Ελέγχου Παιγνίων. 

3. τα 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 15 

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. ε 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. 
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3. Σο 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. 

 

 

Δ’ Μέρος 

Παίγνια με παιγνιομηχανήματα 

 

Άρθρο 16 

Σεχνικά – ψυχαγωγικά παίγνια 

 

1. Η διεξαγωγή όλων των μορφών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων είναι ελεύθερη, 

υπό τον όρο της τήρησης των νομίμων 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.  

 

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), όπως ισχύουν κάθε φορά. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης 

τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα σε νομικά πρόσωπα μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

 

4. Σα 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 να 

μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία 

περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής. 
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Άρθρο 17 

Αδειοδότηση τυχερών παιγνίων 

 

1. Με απόφαση του Τπουργού Οικονομικών προκηρύσσονται τέσσερις (4) έως και δέκα 

(10) άδειες για τη διενέργεια τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα, των οποίων 

ο αριθμός δεν υπερβαίνει τα 30.000. Οι αδειοδοτήσεις γίνονται με διεθνή 

πλειοδοτικό διαγωνισμό, που διενεργείται από το Τπουργείο Οικονομικών, υπό την 

επιφύλαξη τυχόν δικαιωμάτων που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 27 του 

ν. 2843/2000 (Α’ 219). 

 

2. Η προκήρυξη περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:  

α) τον αριθμό των προκηρυσσόμενων αδειών και τον αριθμό των 

παιγνιομηχανημάτων ανά άδεια,  

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,  

στ) τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι τηρούνται 

τα ελάχιστα όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων, που 

τάσσονται με την προκήρυξη, 

ε) την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών και τη διεύθυνση στην 

οποία πρέπει να κατατεθούν,  

στ) τη διάρκεια ισχύος των προσφορών,  

ζ) τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται 

απόρριψη της προσφοράς, 

η) τα κριτήρια επιλογής σχετικά με την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων 

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, 

θ) την ελάχιστη τιμή εκκίνησης του πλειοδοτικού διαγωνισμού, 

ι) τη γεωγραφική διασπορά των παιγνιομηχανημάτων και τις ελάχιστες 

απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές των πληροφοριακών συστημάτων των 

αναδόχων, 

ια) το σχέδιο της άδειας που θα χορηγηθεί, 

ιβ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

 

3. Για την χορήγηση της άδειας καταβάλλονται: 
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α) το τίμημα της άδειας, όπως ορίζεται στην παρ. 5. 

β) εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της άδειας, με την κατάθεση της 

εγγυητικής επιστολής του άρθρου 18. 

Με την προκήρυξη του διαγωνισμού καθορίζονται το ύψος της εγγύησης και κάθε 

αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. 

 

4. ε περίπτωση που δεν κατακυρωθεί το σύνολο των προκηρυχθεισών αδειών, οι 

ανάδοχοι έχουν δικαίωμα επέκτασης της αδείας στον υπολοιπόμενο μη 

κατακυρωμένο αριθμό παιγνιομηχανημάτων, διανεμόμενο κατ’ αναλογία μεταξύ 

των ενδιαφερομένων αναδόχων, με την τιμή της αρχικής προσφοράς τους ανά 

παιγνιομηχάνημα. 

Οι άδειες που δεν κατακυρώθηκαν επαναπροκηρύσσονται με απόφαση του 

Τπουργού Οικονομικών μετά πάροδο ενός τουλάχιστον έτους. 

Η άδεια ισχύει δέκα (10) έτη από την κατακύρωση. 

5. Σο τίμημα για κάθε  άδεια καταβάλλεται σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) με 

την έκδοσή της, το δε υπόλοιπο είκοσι τοις εκατό (20%) σταδιακά, όπως ορίζεται 

ειδικότερα στην προκήρυξη. 

 

6. Σουλάχιστον ένα έτος πριν τη λήξη ισχύος κάθε άδειας, ο κάτοχος της άδειας μπορεί 

με αίτησή του προς την Ε.Ε.Ε.Π. να ζητά τη χρονική επέκτασή της 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 Τπουργού Οικονομικών. 

 

7. Νέες άδειες δεν μπορούν να προκηρυχθούν αν δεν παρέλθει δεκαετία από τη 

δημοσίευση του παρόντος νόμου. 

 

8. Οι άδειες είναι προσωπικές και αμεταβίβαστες. Ο κάτοχος άδειας μπορεί να 

παραχωρεί σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος το δικαίωμα εκμετάλλευσης του 

συνόλου ή μέρους των παιγνιομηχανημάτων, παραμένοντας όμως κάτοχος της 

αδείας και υπέχων τις υποχρεώσεις που απορρέουν απ’αυτήν. Η παραχώρηση του 

προηγουμένου εδαφίου δεν μπορεί να γίνει υπέρ άλλου κατόχου αδείας. Με 

απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης του 

δικαιώματος εκμετάλλευσης των παιγνιομηχανημάτων. 

 

9. Εκείνος στον οποίο έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα εκμετάλλευσης 

παιγνιομηχανημάτων κατά την έννοια της προηγουμένης παραγράφου, 

απαγορεύεται να παραχωρεί περαιτέρω, με ή χωρίς αντάλλαγμα, το δικαίωμα αυτό.  

 

 

Άρθρο 18 
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Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  

 

1. Η συμμετοχή στο διεθνή διαγωνισμό για τη χορήγηση άδειας επιτρέπεται σε 

ανώνυμες εταιρίες, με καταβεβλημένο κεφάλαιο τουλάχιστον 400.000 ευρώ που 

έχουν καταστατική έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα σύμφωνα με τις 

γενικές διατάξεις του ν. 2238/1994, όπως ισχύουν κάθε φορά.  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής 200.000 

ευρώ από τράπεζα που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 

 

2. Σα μέλη του Διοικητικού υμβουλίου της εταιρίας 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 να μην έχουν 

καταδικασθεί τελεσίδικα για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί 

ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής. 

 

Άρθρο 19 

Προϋποθέσεις για τους κατόχους αδειών 

 

1. Οι κάτοχοι των αδειών έχουν και τηρούν τις νομικές και οικονομικές υποχρεώσεις 

του παρόντος νόμου, καθ’ όλη τη διάρκεια της άδειας. Οι κάτοχοι των αδειών  

λειτουργούν τα παιγνιομηχανήματα εντός εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την 

κατακύρωση. Μετά την παρέλευση των 24 μηνών, ο αριθμός των 

παιγνιομηχανημάτων που κατακυρώθηκαν αλλά δεν λειτουργούν, αφαιρείται από 

τον αριθμό των παιγνιομηχανημάτων που αντιστοιχούν στην άδεια, αζημίως για το 

Δημόσιο. Ο αριθμός των μη λειτουργούντων παιγνιομηχανημάτων μπορεί να 

κατανεμηθεί κατ’αναλογία μεταξύ των ενδιαφερομένων κατόχων άδειας. 

2. Οι κάτοχοι αδειών δικαιούνται μιάς και μόνον αδείας. Οι κάτοχοι αδειών 

απαγορεύεται να είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους εταιρείες κατά την έννοια της 

περίπτωσης ιγ’ του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.  

3. Κάθε διάθεση εν ζωή μετοχών εταιρείας κατόχου άδειας διενέργειας τυχερών 

παιγνίων με παιγνιομηχανήματα ίση ή μεγαλύτερη με το 2% του μετοχικού 

κεφαλαίου γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την 

πραγματοποίησή της. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, 

σε περίπτωση που η συγκεκριμένη διάθεση μπορεί να οδηγήσει σε άμεση ή έμμεση 
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αλλαγή ελέγχου της εταιρείας, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π., χωρίς 

την οποία αυτή δεν θεωρείται έγκυρη και δεν παράγει έννομες συνέπειες. 

Η ίδια υποχρέωση γνωστοποίησης προς την Ε.Ε.Ε.Π. υφίσταται και στην περίπτωση 

που η μεταβίβαση των μετοχών επήλθε λόγω κληρονομικής διαδοχής. 

 

4. 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 αυτό, στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων και 

στους όρους της άδειας. 

5. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον κάτοχο της άδειας ένα χρόνο μετά την 

εκπνοή της άδειας και εφόσον δεν υπάρξει λόγος μερικής ή ολικής παρακράτησης. 

 

Άρθρο 20 

Προδιαγραφές παιγνιομηχανημάτων 

 

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

με στόχο την απρόσκοπτη, ασφαλή, σύννομη λειτουργία και παρακολούθηση αυτών. 

2. Για τα καταστήματα εγκατάστασης και λειτουργίας των παιγνιομηχανημάτων αυτών 

απαιτείται πιστοποίηση τύπου Α’, Β’, Γ’ ή Δ’, όπως ορίζεται στο άρθρο 22. 

3. ε 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 21 

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, 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 
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τοποθέτησης των παιγνιομηχανημάτων, στον αριθμό των παιγνιομηχανημάτων ανά 

κατάστημα, στο είδος των παιγνίων που διενεργούνται σε αυτά και στο ύψος του 

παραβόλου. 

 

2. Επιτρέπεται η εγκατάσταση, λειτουργία και διεξαγωγή, στο πλαίσιο άσκησης 

επιτηδεύματος των τεχνικών-ψυχαγωγικών και τυχερών παιγνίων σε αμιγείς ή 

μικτούς χώρους. 

α) «Αμιγής χώρος» διεξαγωγής παιγνίων είναι κατάστημα, στο οποίο επιτρέπεται η 

διεξαγωγή αποκλειστικά είτε τεχνικών-ψυχαγωγικών είτε τυχερών παιγνίων.  

Αμιγείς χώροι μπορούν να εγκατασταθούν σε περιοχές με χρήση γης σύμφωνα με τα 

άρθρα 233 (άρθρο 4 του ΠΔ 23.2/6.3.1987) και 237 (άρθρο 8 παρ. 18 α του ν. 

2160/1993) του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας. Ειδικά για τα τεχνικά – 

ψυχαγωγικά παίγνια μικτοί χώροι μπορούν να δημιουργηθούν και σε περιοχές με 

χρήση γης σύμφωνα με το άρθρο 232 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής 

Νομοθεσίας (άρθρο 3 του ΠΔ 23.2/6.3/1987). 

β) «Μικτός χώρος» διεξαγωγής παιγνίων με παιγνιομηχανήματα είναι κατάστημα, 

με ελάχιστο εμβαδόν 80 τ.μ. τους χώρους αυτούς επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η 

διεξαγωγή είτε αποκλειστικά τεχνικών – ψυχαγωγικών είτε αποκλειστικά τυχερών 

παιγνίων με παιγνιομηχανήματα, υπό την προϋπόθεση ότι ο μέγιστος αριθμός 

παιγνιομηχανημάτων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων δεν υπερβαίνει τα τρία (3). 

Μικτοί χώροι μπορούν να δημιουργηθούν σε περιοχές με χρήση γης σύμφωνα με τα 

άρθρα 233 (άρθρο 4 του ΠΔ 23.2/6.3.1987) και 237 (άρθρο 8 παρ. 18 α του ν. 

2160/1993) του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας. Ειδικά για τα τεχνικά – 

ψυχαγωγικά παίγνια μικτοί χώροι μπορούν να δημιουργηθούν και σε περιοχές με 

χρήση γης σύμφωνα με το άρθρο 232 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής 

Νομοθεσίας (άρθρο 3 του ΠΔ 23.2/6.3/1987). 

 

3. Για τη χορήγηση κάθε τύπου πιστοποίησης και για τη διατήρησή της σε ισχύ 

καταβάλλεται από το πρόσωπο που εκμεταλλεύεται το χώρο ετήσιο τέλος λειτουργίας 

του καταστήματος. Σο ύψος του τέλους αυτού καθορίζεται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. 

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

αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τον κάτοχο της άδειας διεξαγωγής ή το 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 πληροί τις κάτωθι 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 
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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 να μην έχει καταδικασθεί τελεσίδικα 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. ε 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) Απαγορεύεται η εγκατάσταση αυτόματων ταμειακών μηχανών (ΑΣΜ). 

 

Άρθρο 22 

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. 

Σα μηχανήματα μπορούν να τοποθετηθούν σε αμιγείς χώρους και μέχρι 30 

μηχανήματα ανά κατάστημα. Σο κατάστημα δεν μπορεί να συνδέεται εσωτερικά με 

άλλο. τα καταστήματα με τεχνικά – ψυχαγωγικά παίγνια υπάρχει διακριτός χώρος 

για τους ανηλίκους. 

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. 
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Σα μηχανήματα μπορούν να τοποθετηθούν σε αμιγείς χώρους και μέχρι 20 

μηχανήματα ανά κατάστημα. Σο κατάστημα δεν μπορεί να συνδέεται εσωτερικά με 

άλλο. Σα καταστήματα με πιστοποίηση τύπου Β’ απέχουν από τα ήδη λειτουργούντα 

καζίνο τουλάχιστον 5 χλμ., που υπολογίζονται σε ευθεία γραμμή. 

γ) πιστοποίηση τύπου Γ’ για καταστήματα διεξαγωγής αποκλειστικά τεχνικών-

ψυχαγωγικών ή αποκλειστικά τυχερών 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 

ή αποκλειστικά τυχερών παιγνίων σε θαλασσοπλοούντα πλοία που διενεργούν πλόες 

εσωτερικού, απαιτείται η έκδοση πιστοποίησης τύπου Δ’, που εκδίδεται από την 

Ε.Ε.Ε.Π., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. 

 

Άρθρο 23 

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. Σα 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 αίτηση, με 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. Σα δικαιολογητικά του 

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

Ε.Ε.Ε.Π. 

 

3. Η Ε.Ε.Ε.Π. δύναται 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. Με την ίδια απόφαση 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. Σα 

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. 

 

 

Ε’ Μέρος 

Διαδικτυακό παίγνιο 

 

Άρθρο 24 

Ειδικοί ορισμοί 

 

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 διαθεσίμων 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 

 

Άρθρο 25 

Ρυθμίσεις αδειών τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου  
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1. Η διεξαγωγή στην ελληνική επικράτεια τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου 

(internet) επιτρέπεται μόνο ύστερα από χορήγηση ειδικής άδειας. 

 

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. 

 

Άρθρο 26 

Διαδικασία αδειοδότησης 

 

1. Με απόφαση του Τπουργού Οικονομικών προκηρύσσονται 15 έως 50 άδειες 

διενέργειας τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου. Οι άδειες χορηγούνται ύστερα 

από διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό. 

 

2. Αν δεν κατακυρωθεί το σύνολο των αδειών που προκηρύχθηκαν, οι άδειες που δεν 

κατακυρώθηκαν επαναπροκηρύσσονται με απόφαση του Τπουργού Οικονομικών 

μετά την πάροδο ενός τουλάχιστον έτους. 

 

3. 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. 

 

4. Σουλάχιστον ένα έτος πριν τη λήξη της εκάστοτε ισχύουσας άδειας, ο ανάδοχος 

μπορεί να ζητά με αίτησή 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 Τπουργού Οικονομικών. 

 

5. Άδειες πέραν των όσων προκηρύχθηκαν σύμφωνα με την παρ. 1, δεν μπορούν να 

προκηρυχθούν αν δεν παρέλθει πενταετία από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. 

 

6. Κάθε ανάδοχος δεν μπορεί να λάβει πάνω από μία άδεια. Οι άδειες είναι προσωπικές 

και αμεταβίβαστες. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο εκμίσθωση ή 

συνεκμετάλλευση της άδειας με τρίτους.   

 

Άρθρο 27 
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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€. Σα μέλη του Διοικητικού 

υμβουλίου 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 να μην έχουν 

καταδικασθεί τελεσίδικα 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 τράπεζα που είναι εγκατεστημένη 

και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.  

 

3. Η προκήρυξη περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:  

α) τον αριθμό των προκηρυσσόμενων αδειών,  

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,  

στ) τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι τηρούνται 

τα ελάχιστα όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων, που 

τάσσονται με την προκήρυξη, 

ε) την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών και τη διεύθυνση στην 

οποία πρέπει να κατατεθούν,  

στ) τη διάρκεια ισχύος των προσφορών,  

ζ) τους απαράβατους όρους, απόκλιση από τους οποίους συνεπάγεται 

απόρριψη της προσφοράς, 

η) τα κριτήρια επιλογής σχετικά με την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων 

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, 

θ) την ελάχιστη τιμή εκκίνησης του πλειοδοτικού διαγωνισμού, 

ι) το σχέδιο της άδειας που θα χορηγηθεί 

ια) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διενέργεια του διαγωνισμού. 
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Άρθρο 28 

Τποχρεώσεις 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 εταιρίας 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 να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για έγκλημα που 

προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και 

φοροδιαφυγής. 

 

2.  Οι κάτοχοι αδειών απαγορεύεται να είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους εταιρείες κατά 

την έννοια του άρθρου 1 περ. ιδ) του παρόντος νόμου.  

 

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 πραγματοποίησή 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 δεν θεωρείται έγκυρη και δεν παράγει έννομες 

συνέπειες. 

Η ίδια υποχρέωση γνωστοποίησης προς την Ε.Ε.Ε.Π. υφίσταται και στην περίπτωση 

που η μεταβίβαση των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων επήλθε λόγω 

κληρονομικής διαδοχής. 

 

4. 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 άλλη λεπτομέρεια που αφορά 

την έκδοση των αδειών και τις υποχρεώσεις των μετόχων των εταιριών που είναι 

κάτοχοι της άδειας.  

 

5. Για την χορήγηση της άδειας καταβάλλονται: 

α) το τίμημα της άδειας, 

β) προκαταβολή ποσού έναντι της συμμετοχής του Δημοσίου, σύμφωνα με το 

άρθρο 32 παρ. 6. 
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6. Οι ιστότοποι στους οποίους διενεργούνται τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου έχουν 

υποχρεωτικά ονομασία με κατάληξη .gr 

 

7. 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. Σα 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. 

 

8. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων καθορίζεται το ελάχιστο 

περιεχόμενο της αρχικής σελίδας των ιστοτόπων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω 

του διαδικτύου. 

 

9. 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. 

 

10. 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 αυτό, στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων και 

στους όρους της άδειας. 

 

11. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον κάτοχο της άδειας ένα χρόνο μετά την 

εκπνοή της άδειας και εφόσον δεν υπάρξει λόγος μερικής ή ολικής παρακράτησης. 

 

Άρθρο 29 

Τποχρεώσεις - Απαγορεύσεις 

 

1. Σο στοίχημα οποιουδήποτε τύπου σε χρηματοπιστωτικά μέσα που 

διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα 

απαγορεύεται. την απαγόρευση αυτή δεν εμπίπτουν τα χρηματοπιστωτικά μέσα 

που προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας περί Κεφαλαιαγοράς. 

 

2. Σο πρόσωπο που ασκεί την εκμετάλλευση ιστοτόπων τυχερών παιγνίων υποχρεωτικά 

ασκεί και τη λειτουργία των ιστότοπων αυτών. 

 

3. Απαγορεύεται η δημιουργία και η λειτουργία ιστοτόπων από μη κατόχους άδειας. 
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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. 

 

Άρθρο 30 

τοιχεία παικτών 

 

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.  

 

Άρθρο 31 

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 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην 

Ελλάδα. Ο αριθμός λογαριασμού των κατόχων άδειας λαμβάνει ειδικό κωδικό, ο 

οποίος γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. με ευθύνη τους. Κάθε τραπεζική δοσοληψία 

που αφορά τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου αποτυπώνεται ξεχωριστά με ευθύνη των 

οικείων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

 

2. Ο κάτοχος της άδειας διατηρεί ίδιο λογαριασμό και ξεχωριστό λογαριασμό παικτών 

σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην ελληνική επικράτεια. Σα 

ποσά που βρίσκονται κατατεθειμένα στο λογαριασμό παικτών, 

συμπεριλαμβανομένων ποσών που βρίσκονται σε διαδικασία συμψηφισμού από 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 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 
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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, εντός τριών (3) ημερών. 

 

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 χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν νόμιμα στην επικράτεια, με 

τρόπο που διασφαλίζει την ταυτοποίηση του παίκτη, όπως ειδικότερα καθορίζεται με 

τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων. 

 

4. Απαγορεύεται στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με καταστατική έδρα ή έδρα 

πραγματικής διοίκησης ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα σύμφωνα με τις γενικές 

διατάξεις του ν. 2238/1994, όπως κάθε φορά ισχύουν, να πραγματοποιούν πληρωμές 

των ποσών συμμετοχής και απόδοσης κέρδους που απορρέουν από τη συμμετοχή σε 

τυχερά παίγνια στους λογαριασμούς που τηρούν σε αυτά παράνομοι πάροχοι 

τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, όπως αναφέρονται στον οικείο κατάλογο 

(black list) που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που παραβαίνει τη 

διάταξη της παραγράφου αυτής επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο του 

ποσού που διακινήθηκε παρανόμως και κατ’ ελάχιστον ίσο με πεντακόσια (500) 

ευρώ. 

 

 

Σ’ Μέρος 

Γενικές υποχρεώσεις 

 

Άρθρο 32 

Παράβολα, τέλη, συμμετοχή του Δημοσίου στα έσοδα και φόροι 

 

1. Για την έκδοση και την ανανέωση των όρων της άδειας διεξαγωγής τεχνικών-

ψυχαγωγικών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα, καθώς και για τη λειτουργία των 

παιγνιομηχανημάτων 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 

παιγνιομηχανημάτων και τον πληθυσμό του τόπου εγκατάστασής τους. 

β) προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διενέργειας τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων με 

παιγνιομηχανήματα, ανάλογα με τον αριθμό των παιγνιομηχανημάτων και τον 

πληθυσμό του τόπου εγκατάστασής 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 

παιγνιομηχανημάτων αυτών, καταβάλλονται : 

α) παράβολο για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό χορήγησης αδειών, σύμφωνα με τα 

άρθρα 17 και 26. 

β) το τίμημα για τη χορήγηση της άδειας, όπως προέκυψε κατά τη διαγωνιστική 

διαδικασία, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 28. 

γ) η συμμετοχή του Δημοσίου στον κύκλο εργασιών των τυχερών παιγνίων, 

σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου αυτού. 

 

3. Για την πιστοποίηση των παιγνίων, των παιγνιομηχανημάτων 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 19 παρ. 1 και 21 

παρ. 1, 2 και 3. 

β) εφάπαξ τέλος πιστοποίησης παιγνίου, παιγνιομηχανήματος και καταστήματος 

σύμφωνα με τα άρθρα 19 παρ. 1 και 21 παρ. 1, 2 και  3. 

 

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 παρ. 3 του άρθρου 5. 

β) προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διατήρησης εγγραφής, σύμφωνα με την παρ. 3 του 

άρθρου 5. 

 

5. Για την προσφυγή στην ΕΕΔ καταβάλλεται παράβολο από τον προσφεύγοντα.  

 

6. Η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα έσοδα καθορίζεται σε τριάντα τοις εκατό 

(30%) επί του μικτού κέρδους που αφορά τα ποσά τα οποία προέρχονται από την 

εκμετάλλευση της δραστηριότητας του κατόχου της άδειας για όλα τα τυχερά 

παίγνια. 

Σα έσοδα αυτά αποδίδονται στο Δημόσιο κάθε τρίμηνο και πάντως όχι αργότερα 

από τις 16 Ιανουαρίου, 16 Απριλίου, 16 Ιουλίου και τις 16 Οκτωβρίου κάθε έτους, για 

το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο. Ο κάτοχος άδειας, σε περίπτωση που έχει 

παραχωρήσει το δικαίωμα εκμετάλλευσης, βαρύνεται αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρον με τον φορέα εκμετάλλευσης για την καταβολή της συμμετοχής του 

πρώτου εδαφίου. 

Με κοινή απόφαση του Τπουργού Οικονομικών και του Τπουργού Πολιτισμού και 

Σουρισμού 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 ΟΣΑ Α’ και Β’ βαθμού 
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σχετικά με  τις παραπάνω πολιτικές και τις διαδικαστικές ενέργειες που 

προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 4 ια’, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 

 

7. 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 στο 

άρθρο 36, εσωτερική παρ. 1, περ. β, γ και δ και αποδίδεται κατά την παρ. 6 του 

παρόντος άρθρου. 

 

8. Σα ποσά που καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 7 

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 εξωλογιστικά, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του ν. 2238/1994. Σα παραπάνω καταβαλλόμενα δεν συμψηφίζονται 

με άλλους φόρους ή άλλα τέλη, ούτε επιστρέφονται. 

 

9. Σα κέρδη που προκύπτουν από την εκμετάλλευση των παιγνίων, που ρυθμίζονται 

σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του νόμου αυτού, 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. 

 

10. Σα 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 Υορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών 

Παροχών και Κερδών από Λαχεία, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2961/2001 (ΥΕΚ 266 

Α’). Ο φόρος αυτός παρακρατείται και αποδίδεται κάθε μήνα στο Δημόσιο από τους 

κατόχους των αδειών. 

 

11. Με απόφαση του Τπουργού 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 άλλη αναγκαία 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προηγουμένων παραγράφων. 

 

12. Με απόφαση του Τπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από εισήγηση της  

Ε.Ε.Ε.Π., καθορίζονται όλα τα έγγραφα, μηχανικά ή ηλεκτρονικά μέσα, για τη 
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βεβαίωση κάθε φύσης εσόδων του Δημοσίου, επιπλέον εκείνων που προβλέπονται 

από τις γενικές διατάξεις. 

 

Άρθρο 33 

Διοικητικές κυρώσεις 

 

1. Αν παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου ή των κανονιστικών 

αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του ή των όρων των αδειών, η 

Ε.Ε.Ε.Π. με απόφασή της : 

α) επιβάλει κατ’αποκοπή 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 προθεσμία για την άσκηση προσφυγής και η άσκησή της δεν αναστέλλουν την 

εκτέλεση της αποφάσεως της Ε.Ε.Ε.Π. Αναστολή της εκτέλεσης της προσβληθείσας 

αποφάσεως από το Δικαστήριο επιτρέπεται μόνο αν ο αιτών αποδεικνύει ότι η βλάβη 

που θα προκληθεί σε αυτόν από την εκτέλεση της αποφάσεως είναι ανεπανόρθωτη 

και εφόσον δεν συντρέχουν στη συγκεκριμένη περίπτωση λόγοι δημοσίου 

συμφέροντος που επιβάλλουν την εκτέλεση της πράξης. 

Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων καθορίζονται οι περιπτώσεις 

κατά τις οποίες το πρόστιμο επιβάλλεται ανά παράβαση ή ανά παιγνιομηχάνημα 

και εξειδικεύονται οι επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις της παραγράφου αυτής 

ανά παράβαση ή ανά κατηγορίες παραβάσεων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για 

την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.  

 

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 αυτό και στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Έλεγχου 

Παιγνίων, προβαίνουν σε άμεση σφράγιση του καταστήματος διεξαγωγής των 

παιγνίων.  

 

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 ανά διαπιστωμένη παράβαση. Η συστηματική παράλειψη απαίτησης 

κάρτας παίκτη μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή ισχύος της άδειας μέχρι και σε 

οριστική ανάκλησή της, καθώς και σε προσωρινό ή οριστικό κλείσιμο του 

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

άρθρου 8 τιμωρούνται με πρόστιμο, ύψους 1.000 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 τις 

γενικές διατάξεις του ν. 2238/1994, όπως κάθε φορά ισχύουν, 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. τον 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 παρ. 2 του άρθρου 31 

τιμωρούνται με πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ ανά διαπιστωμένη παράβαση.  

 

7. 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 είσπραξής 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 άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή του άρθρου αυτού. 

 

Άρθρο 34 

Ποινικές κυρώσεις 

 

1. Όποιος διεξάγει παίγνια χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη προς τούτο άδεια, 

τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 3 ετών και με χρηματική ποινή από 

100.000 έως 200.000 ευρώ, ανά παιγνιομηχάνημα ή προκειμένου για παίγνια που 

διεξάγονται μέσω του διαδικτύου με χρηματική ποινή από 200.000 έως 500.000 ευρώ. 

Αν το παίγνιο που διεξάγεται είναι τυχερό, το αδίκημα τιμωρείται με κάθειρξη 

τουλάχιστον 10 έτη. 

 

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 2 ετών και με 

χρηματική ποινή από 100.000 έως 200.000 ευρώ. 

 

3. Όποιος μετέχει σε τυχερό παίγνιο, το οποίο διοργανώνεται χωρίς άδεια, τιμωρείται 

με ποινή φυλάκισης έως τριών (3) μηνών και με χρηματική ποινή από 5.000 έως 

20.000 ευρώ. 
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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 2 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 

χώρου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 3 ετών και με χρηματική ποινή 

από 150.000 έως 200.000 ευρώ ανά παιγνιομηχάνημα. 

 

6. Όποιος επιτρέπει την πρόσβαση σε παίγνια ανηλίκων που δεν έχουν αυτό το 

δικαίωμα, στερουμένων δικαιοπρακτικής ικανότητας ή αυτοαποκλειόμενων ατόμων, 

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών και με χρηματική ποινή από 100.000 έως 

200.000 ευρώ. 

 

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. Σο παρένθετο πρόσωπο τιμωρείται επίσης με τις ίδιες ποινές. 

 

8. Όποιος μετατρέπει τεχνικό-ψυχαγωγικό παιγνιομηχανήμα σε τυχερό τιμωρείται με 

κάθειρξη έως 10 ετών και χρηματική ποινή από 200.000 έως 300.000 ευρώ. 

 

9. Προκειμένου περί νομικών προσώπων, ως αυτουργοί των αδικημάτων των 

προηγουμένων παραγράφων θεωρούνται οι πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων, 

οι Διευθύνοντες, οι εντεταλμένοι ή οι συμπράττοντες σύμβουλοι, οι γενικοί 

διευθυντές ή διευθυντές, καθώς και εν γένει κάθε πρόσωπο εντεταλμένο 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. 

 

10. 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 περιέρχονται στην κυριότητα 

του Ελληνικού Δημοσίου. 

 

 

Ζ’ Μέρος  

Ειδικές ρυθμίσεις 

 

Άρθρο 35 
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Διεξαγωγή τυχερών παιγνίων από ραδιοτηλεοπτικά μέσα 

 

1. Για τη διεξαγωγή οιουδήποτε τυχερού παιγνίου σύμφωνα με το άρθρο 1 περ. β από 

τηλεοπτικά μέσα, στα οποία οι παίκτες συμμετέχουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με 

τηλεφωνική συμμετοχή, είτε με συμμετοχή μέσω του διαδικτύου, απαιτείται ειδική 

άδεια η οποία χορηγείται από την Ε.Ε.Ε.Π., μετά από σύμφωνη γνώμη του Εθνικού 

υμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε..Ρ.). 

 

2. Η άδεια περιλαμβάνει τους όρους διεξαγωγής των παιγνίων αυτών, οι οποίοι 

καθορίζονται κατά περίπτωση για κάθε εγκρινόμενο παίγνιο ή κατηγορία παιγνίων. 

 

3. Με τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων καθορίζονται οι ειδικότεροι 

όροι και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού. 

 

Άρθρο 36 

Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (Ο.Δ.Ι.Ε.) 

 

1. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 5 του α.ν. 598/1968 (Α’ 256) αντικαθίσταται 

ως εξής : 

«1. Οι ακαθάριστες εισπράξεις από κάθε είδους αμοιβαία στοιχήματα με εξαίρεση το 

πρόσθετο αμοιβαίο στοίχημα (sweepstake) της παραγράφου 3 του άρθρου 4 

διανέμονται ως εξής: 

 α).   σε αυτούς που κερδίζουν, ποσοστό επί των ακαθαρίστων εισπράξεων το οποίο 

θα ορίζεται ανά είδος στοιχήματος με απόφαση του Διοικητικού υμβουλίου της 

«ΟΔΙΕ ΑΕ». 

Ακολούθως, και επί του ποσού που απομένει μετά τη διανομή των υπό στοιχ. (α) 

κερδών του στοιχήματος : 

β).    ποσοστό 25 % για έπαθλα ιπποδρομιών, και με ανώτατο όριο που θα ορίζεται 

κατά ποσοστό επί του συνόλου των ακαθαρίστων εισπράξεων με κοινή απόφαση των 

Τπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Σουρισμού κατόπιν εισηγήσεως της 

Ε.Ε.Ε.Π. Επί στοιχήματος που αφορά αλλοδαπές ιπποδρομίες ή ιπποδρομίες που 

διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα,  και εν γένει επί κάθε στοιχήματος ή παιγνίου 

πλην αυτών των ημεδαπών ιπποδρομιών, το ποσοστό αυτό αποδίδεται απευθείας 

προς το λογαριασμό επάθλων της Υιλίππου Ενώσεως Ελλάδος. 

γ).  ποσοστό 0,625 % στη Υίλιππο Ένωση  
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δ).  ποσοστό 2,5 % στα ακόλουθα ασφαλιστικά ταμεία, κατανεμόμενο αντίστοιχα 

ως εξής: προς τον Ο.Α.Ε.Ε. ποσοστό 1,05 %, προς το Ε.Σ.Ε.Α.Μ. ποσοστό 0,825 % και 

προς το ΣΑ.Π.Ι.Σ. ποσοστό 0,625 %.» 

 

2. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του α.ν. 598/1968 αντικαθίσταται ως εξής:  

«Ομοίως ο Ο.Δ.Ι.Ε. για τη βελτίωση των συνθηκών διεξαγωγής του αμοιβαίου 

Ιπποδρομιακού τοιχήματος και τη διασφάλιση των Υιλίππων, μπορεί, με 

αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού του υμβουλίου και ύστερα από έγκριση 

του Τπουργού Πολιτισμού και Σουρισμού, να επιχορηγεί τους ιδιοκτήτες δρομώνων 

ίππων κατά συνολικό ποσοστό μέχρι ένα τοις εκατό (1%) επί των ακαθάριστων 

εισπράξεων των αμοιβαίων στοιχημάτων που διεξάγονται από τον Οργανισμό, εκτός 

από το πρόσθετο αμοιβαίο στοίχημα (SWEEPSTAKE), για την αντιμετώπιση 

έκτακτων δαπανών συντήρησης των ίππων αυτών. Η επιχορήγηση αυτή θα είναι 

δυνατή, εφόσον η προηγούμενη εταιρική χρήση υπήρξε κερδοφόρα και δεν μπορεί 

να υπερβαίνει κατά ποσοστό το δέκα τοις εκατό (10%) των κερδών αυτής. Η 

επιχορήγηση θα διανέμεται μέσα στην επόμενη από την κερδοφόρα χρήση και το 

μισό ποσό αυτής θα διανέμεται υποχρεωτικά στους προπονητές, αναβάτες και 

σταβλίτες, με βάση συντελεστές που θα ορίζονται εκάστοτε με αποφάσεις του Δ.. της 

Ο.Δ.Ι.Ε ΑΕ». 

 

3. Η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του α.ν. 598/1968, αντικαθίσταται ως εξής: 

«  κοπός του Οργανισμού  είναι η άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων : 

α).  Η οργάνωση και διεξαγωγή κατ’ αποκλειστικότητα ιπποδρομιών στη χώρα 

καθώς και η διοργάνωση για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου αμοιβαίων  σε 

σχέση με τις Ιπποδρομίες στοιχημάτων, λαχειοφόρων ή μη, εντός και εκτός του 

χώρου των Ιπποδρομιών. 

β). Η ανάληψη δραστηριοτήτων συναφών προς τις ιπποδρομίες και τα 

ιπποδρομιακά στοιχήματα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της 

διοργάνωσης, διεξαγωγής  και εκμετάλλευσης αμοιβαίων στοιχημάτων για 

αλλοδαπές ιπποδρομίες ή της συμμετοχής στη διοργάνωση, διεξαγωγή και 

εκμετάλλευση αλλοδαπών αμοιβαίων στοιχημάτων επί ιπποδρομιών. 

γ). Η με κάθε νόμιμο τρόπο εκμετάλλευση και εμπορική αξιοποίηση της 

ακίνητης περιουσίας και των εγκαταστάσεών του. 

δ). Η εγκατάσταση και εκμετάλλευση τεχνικών–ψυχαγωγικών ή τυχερών 

παιγνίων με παιγνιομηχανήματα στις εγκαταστάσεις του και μέσω του δικτύου του, 

καθώς και η διεξαγωγή αμοιβαίων στοιχημάτων επί ιπποδρομιών που διενεργούνται 

με ηλεκτρονικά μέσα.». 



39 
 

Για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση τεχνικών–ψυχαγωγικών ή τυχερών παιγνίων 

με παιγνιομηχανήματα στις εγκαταστάσεις του και μέσω του δικτύου της ΟΔΙΕ Α.Ε., 

σύμφωνα με το ως άνω τροποποιημένο άρθρο 2 παρ. 1 του α.ν. 598/1968, καθώς και 

μέσω του διαδικτύου, απαιτείται η τήρηση των προϋποθέσεων αδειοδότησης, 

πιστοποίησης και λειτουργίας του νόμου αυτού. 

4. Σο στοιχείο (ε) της παρ. 2 του άρθρου 2  του α.ν. 598/1968,  αντικαθίσταται ως 

εξής: 

«(ε) να ιδρύει στην ελληνική επικράτεια πρακτορεία διενέργειας των αμοιβαίων 

στοιχημάτων και παιγνίων του.» 

5. Η διάταξη του άρθρου 13 του α.ν. 598/1968,  αντικαθίσταται ως εξής: 

«Με κανονισμούς που καταρτίζονται από το Διοικητικό υμβούλιο του Οργανισμού 

και εγκρίνονται με απόφαση του Τπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να ρυθμίζονται: α) Η οργάνωση και 

λειτουργία των αμοιβαίων στοιχημάτων της ΟΔΙΕ ΑΕ και β) Η σύσταση 

πρακτορείων στοιχημάτων και παιγνίων της ΟΔΙΕ ΑΕ και τα της λειτουργίας 

αυτών». 

 

 

Η’ Μέρος 

Σελικές και μεταβατικές διατάξεις 

 

Άρθρο 37 

Μεταβατικές διατάξεις 

 

1. Η Ε.Ε.Ε.Π. ασκεί τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εποπτείας Καζίνο του Τπουργείου 

Πολιτισμού και Σουρισμού και των άλλων εν λειτουργία φορέων ελέγχου εντός ενός 

έτους από το διορισμό των μελών της. Με απόφαση του Τπουργού Οικονομικών, 

αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να παραταθεί συνολικά ή ανά φορέα. 

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. 
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4. Εντός έξι μηνών από το διορισμό των μελών της Ε.Ε.Ε.Π., 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 και άδειες από το νόμο αυτό. Άλλως, εφαρμόζονται οι 

κυρώσεις των άρθρων 33 και 34.  

5. Εκκρεμείς δίκες για παράνομη λειτουργία τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων 

σύμφωνα με το ν. 3037/2002 καταργούνται αζημίως για το ελληνικό Δημόσιο. 

 

Άρθρο 38 

Λοιπές διατάξεις 

 

1. Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται τα άρθρα 1, 2, 4, 5, 6, 

8 και 9 του ν. 3037/2002 (Α’ 174), στο μέτρο που αντίκεινται στις διατάξεις του 

παρόντος νόμου ή ρυθμίζουν διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν. 

2. Σο άρθρο 19 και οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 23 του ν. 3229/2004 καταργούνται. 

3. Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγονται οι διατάξεις περί ΟΠΑΠ Α.Ε. και 

ΟΔΙΕ Α.Ε., επιφυλασσομένων των διατάξεων περί αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Ε.Π. και 

των άλλων διατάξεων του παρόντος νόμου που τις αφορούν. 

4. 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. 

5. Σο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του ν. 2206/1994 τροποποιείται 

ως εξής: «το καζίνο επιτρέπεται η είσοδος ατόμων που έχουν συμπληρώσει το 

εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους». 

6. 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. 

7. Η περίπτωση κζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Υ.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»,». 
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Άρθρο 39 

Έναρξη ισχύος 

 

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τις επί μέρους 

διατάξεις του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα, … Μαρτίου 2011 
 

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ 

 

ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  
ΓΙΑΝΝΗ ΡΑΓΚΟΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 

  
  
  
  



42 
 

  
  

 

ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ, ΔΙΑΥΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ 

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

  
ΦΑΡΗ ΚΑΣΑΝΙΔΗ ΠΑΤΛΟ ΓΕΡΟΤΛΑΝΟ 

  
  
  
  
  

 


