
Άρθρο 23 ΧΡΗΜΑΣΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΟΤ ΚΑΖΙΝΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΩΝ 
ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

23.1 Ο Κάτοχοσ Άδειασ υποχρεοφται να καταβάλει αυκθμερόν ςε κάκε Παίκτθ, 
εφόςον αυτόσ το ηθτιςει, οποιοδιποτε ποςό κζρδουσ του ι οποιοδιποτε ποςό 
αυτόσ διζκεςε για τθν αγορά μζςων ςυμμετοχισ τθσ παραγράφου 9.1, τισ οποίεσ 
δεν ςτοιχθμάτιςε.  

23.2 Προσ διαςφάλιςθ τθσ παραπάνω υποχρζωςθσ και για τθν αντιμετϊπιςθ των 
αναγκϊν διεξαγωγισ των Παιγνίων, ο Κάτοχοσ Άδειασ οφείλει να διακζτει, 
χρθματικό απόκεμα αςφαλείασ.  

23.3 Το χρθματικό απόκεμα αςφαλείασ τθρείται από τον Κάτοχο Άδειασ ςτισ 
παρακάτω μορφζσ: 

α) μετρθτά ςτο ταμείο του καηίνο (cash in cage) ςε ευρϊ ι/και 

β) χρθματικό ποςό ςε τραπεηικό λογαριαςμό (cash in bank). 

23.4 Ο υπολογιςμόσ του χρθματικοφ αποκζματοσ αςφαλείασ πραγματοποιείται με 
τθν παρακάτω μεκοδολογία: 

23.4.1 Για τον υπολογιςμό του τελικοφ ποςοφ του ελάχιςτου χρθματικοφ 
αποκζματοσ αςφαλείασ που πρζπει να τθρείται από κάκε καηίνο, λαμβάνονται 
υπόψθ τα παρακάτω δεδομζνα: 

α. Το μικτό κζρδοσ (GGR) του Κατόχου τθσ Άδειασ κατά το προθγοφμενο 
θμερολογιακό ζτοσ. 

β. Το μικτό κζρδοσ (GGR) των τραπεηιϊν του Κατόχου τθσ Άδειασ κατά το 
προθγοφμενο θμερολογιακό ζτοσ. 

γ. Το μικτό κζρδοσ (GGR) των παιγνιομθχανθμάτων του Κατόχου τθσ Άδειασ 
κατά το προθγοφμενο θμερολογιακό ζτοσ. 

δ. Το πλικοσ των τραπεηιϊν τυχερϊν παιγνίων για κάκε κατθγορία επιτραπζηιου 
Παιγνίου. 

ε. Το πλικοσ των Παιγνιομθχανθμάτων για κάκε κατθγορία πονταρίςματοσ. 

ςτ. Το ςυνολικό ποςό των προοδευτικϊν λειτουργιϊν (Jackpot) όπωσ αυτό 
διαμορφϊκθκε από τθν προθγοφμενθ παικτικι θμζρα. 

 

23.4.2 Το Χρθματικό Απόκεμα Αςφαλείασ (ΧΑΑ) που πρζπει να τθρεί ο Κάτοχοσ τθσ 
Άδειασ προκφπτει από τον τφπο: 

 

    =(   *0,01)+   +   +    

Όπου: 

k: ακζραιοσ αρικμόσ που παίρνει τιμζσ k = 1, 2,….,n και αντιςτοιχεί ςε ζναν Κάτοχο 
Άδειασ. 



   : Το μικτό κζρδοσ του καηίνο k κατά το διάςτθμα λειτουργίασ του το 
προθγοφμενο θμερολογιακό ζτοσ. 

Απόθεμα Σραπεηιών (   ): Το ελάχιςτο απαιτοφμενο ποςό που ο Κάτοχοσ Άδειασ 
(k) οφείλει να τθρεί ςε θμεριςια βάςθ για το ςφνολο των τραπεηιϊν Παιγνίων που 
βρίςκονται εγκατεςτθμζνα ςτον Χϊρο Παιγνίων. 

Απόθεμα Παιγνιομθχανθμάτων (   ): Το ελάχιςτο απαιτοφμενο ποςό που ο 
Κάτοχοσ Άδειασ (k) οφείλει να τθρεί ςε θμεριςια βάςθ για το ςφνολο των 
Παιγνιομθχανθμάτων που βρίςκονται εγκατεςτθμζνα ςτον Χϊρο Παιγνίων. 

Προοδευτικζς Λειτουργίες (   ): Το ςυνολικό ποςό των προοδευτικϊν 
λειτουργιϊν (Jackpot), του καηίνο (k) όπωσ αυτό διαμορφϊκθκε από τθν 
προθγοφμενθ παικτικι θμζρα. 

23.4.3 Ανά θμερολογιακό ζτοσ, κάκε καηίνο, ανάλογα με το ποςό μικτϊν κερδϊν 
(GGR) του αμζςωσ προθγοφμενου ζτουσ, κατατάςςεται ςε μία από τισ βακμίδεσ τθσ 
παρακάτω οικονομικισ κλίμακασ: 

 Μικρότερο ι ίςο του 1.000.000 ευρϊ,  

 από 1.000.001 ζωσ και 3.000.000 ευρϊ,  

 από 3.000.001 ζωσ και 6.000.000 ευρϊ, 

 από 6.000.001 ζωσ και 12.000.000 ευρϊ, 

 από 12.000.001 ζωσ και 24.000.000 ευρϊ, 

 από 24.000.001 ζωσ και 48.000.000 ευρϊ, 

 ίςο ι μεγαλφτερο των 48.000.001 ευρϊ. 
 

23.4.4 Τα επιτραπζηια Παίγνια κατανζμονται, ςε κατθγορίεσ ανά  Παίγνιο, ςφμφωνα 
με τισ ςχετικζσ γνωςτοποιιςεισ των Κατόχων τθσ Άδειασ. 

23.4.5 Με βάςθ το μικτό κζρδοσ (GGR) των επιτραπζηιων παιγνίων του 
προθγοφμενου ζτουσ το καηίνο κατατάςςεται ςε μία από τισ βακμίδεσ τθσ 
οικονομικισ κλίμακασ τθσ παραγράφου 23.4.3. 

23.4.6 Στθ ςυνζχεια, για κάκε καηίνο, υπολογίηεται, ςε ετιςια βάςθ, ο μζςοσ όροσ 
του πλικουσ των τραπεηιϊν, ανά κατθγορία επιτραπζηιου παιγνίου, που ιταν 
εγκατεςτθμζνα ςτο Χϊρο Παιγνίων κατά το προθγοφμενο θμερολογιακό ζτοσ. 

23.4.7 Ακολοφκωσ, για κάκε καηίνο, το μικτό κζρδοσ (GGR) τθσ κάκε κατθγορίασ 
επιτραπζηιου παιγνίου του προθγοφμενου θμερολογιακοφ ζτουσ διαιρείται με το 
μζςο όρο του πλικουσ των τραπεηιϊν τθσ παραγράφου 23.4.6. 

23.4.8 Στθ ςυνζχεια, τα ακροίςματα των μζςων όρων του μικτοφ κζρδουσ (GGR) τθσ 
παραγράφου 23.4.7, των καηίνο που κατατάςςονται ςτθν ίδια βακμίδα οικονομικισ 
κλίμακασ, διαιροφνται με το ςφνολο των καηίνο αυτισ τθσ βακμίδασ. 

23.4.9 Το ποςό που προκφπτει ςφμφωνα με τον υπολογιςμό τθσ παραγράφου 
23.4.8 διαιρείται με τον αρικμό θμερϊν του ζτουσ (365) και το αποτζλεςμα 
αποτελεί το χρθματικό απόκεμα αςφαλείασ ανά τραπζηι, ανά κατθγορία 
επιτραπζηιου παιγνίου, για τα καηίνο τθσ ίδιασ βακμίδασ οικονομικισ κλίμακασ. 

23.4.10 Το άκροιςμα των γινομζνων των ποςϊν τθσ παραγράφου 23.4.9 επί το 
πλικοσ των τραπεηιϊν, ανά κατθγορία επιτραπζηιου παιγνίου, που είναι 



εγκατεςτθμζνα ςτο χϊρο παιγνίων του καηίνο, κατά τθν θμζρα υπολογιςμοφ, είναι 
το θμεριςιο Απόκεμα Τραπεηιϊν (   ) και προκφπτει από τον παρακάτω τφπο: 

    ∑     

 

   

  

                              

Όπου: 

k: είναι το καηίνο για το οποίο υπολογίηουμε το ελάχιςτο θμεριςιο απαιτοφμενο 
ποςό που πρζπει να διακζτει για το ςφνολο των τραπεηιϊν, 

α: είναι το πλικοσ των κατθγοριϊν των τραπεηιϊν τυχερϊν παιγνίων. 

  : είναι το χρθματικό απόκεμα αςφαλείασ ανά τραπζηι, ανά κατθγορία παιγνίου (i), 
για τα καηίνο τθσ ίδιασ βακμίδασ οικονομικισ κλίμακασ. 

  : είναι το πλικοσ των τραπεηιϊν, ανά κατθγορία παιγνίου (i), που είναι 
εγκατεςτθμζνα ςτο χϊρο παιγνίων του καηίνο, κατά τθν θμζρα υπολογιςμοφ, 

23.4.11 Στθν περίπτωςθ που για ζνα ςυγκεκριμζνο επιτραπζηιο Παίγνιο που 
εγκακίςταται ςτο Χϊρο Παιγνίων δεν υπάρχουν ιςτορικά ςτοιχεία για τον 
υπολογιςμό του αποκζματοσ, λαμβάνεται υπόψθ ο μζςοσ όροσ των λοιπϊν 
Παιγνίων. 

23.4.12 Στθν περίπτωςθ λειτουργίασ νζου καηίνο ι μετεγκατάςταςθσ υφιςτάμενου, 
για τουσ ςκοποφσ υπολογιςμοφ του αποκζματοσ, το καηίνο κατατάςςεται ςτθ 
βακμίδα οικονομικισ κλίμακασ τθσ παραγράφου 23.4.3, ςτθν οποία εντάςςονται τα 
καηίνο με τον εγγφτερο μικρότερο αρικμό τραπεηιϊν. 

23.4.13 Τα Παιγνιομθχανιματα κατατάςςονται με βάςθ το ελάχιςτο ποςό 
πονταρίςματοσ (denomination) ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ γνωςτοποιιςεισ των 
Κατόχων τθσ Άδειασ, ωσ εξισ: 

 από 0,01 ζωσ και 0,50 ευρϊ 

 1 ευρϊ 

 μεγαλφτερο από 1 ευρϊ 
23.4.14 Με βάςθ το μικτό κζρδοσ (GGR) των Παιγνιομθχανθμάτων του 
προθγοφμενου ζτουσ, το καηίνο κατατάςςεται ςε μία από τισ βακμίδεσ τθσ 
οικονομικισ κλίμακασ τθσ παραγράφου 23.4.3. 

23.4.15 Στθ ςυνζχεια, για κάκε καηίνο, υπολογίηεται ο μζςοσ όροσ, ςε ετιςια βάςθ, 
του πλικουσ των Παιγνιομθχανθμάτων, που ιταν εγκατεςτθμζνα ςτο χϊρο 
παιγνίων κατά το προθγοφμενο θμερολογιακό ζτοσ. 

23.4.16 Ακολοφκωσ, για κάκε καηίνο, το μικτό κζρδοσ (GGR) των 
Παιγνιομθχανθμάτων του προθγοφμενου θμερολογιακοφ ζτουσ διαιρείται με το 
μζςο όρο του πλικουσ των Παιγνιομθχανθμάτων τθσ παραγράφου 23.4.13. 

23.4.17 Στθ ςυνζχεια, τα ακροίςματα των μζςων όρων του μικτοφ κζρδουσ (GGR) 
τθσ παραγράφου 23.4.14, των καηίνο που κατατάςςονται ςτθν ίδια βακμίδα 
οικονομικισ κλίμακασ, διαιροφνται με το ςφνολο των καηίνο αυτισ τθσ βακμίδασ. 



23.4.18 Το ποςό που προκφπτει ςφμφωνα με τον υπολογιςμό τθσ παραγράφου 
23.4.15 διαιρείται με τον αρικμό θμερϊν του ζτουσ (365) και το αποτζλεςμα 
αποτελεί το χρθματικό απόκεμα αςφαλείασ ανά Παιγνιομθχάνθμα τθσ 1θ 
κατθγορίασ πονταρίςματοσ (denomination), ςφμφωνα με τθν παράγραφο 23.4.11. 

23.4.19 Το άκροιςμα των γινομζνων των ποςϊν τθσ παραγράφου 23.4.16 επί το 
πλικοσ των Παιγνιομθχανθμάτων που είναι εγκατεςτθμζνα ςτο χϊρο παιγνίων του 
καηίνο, κατά τθν θμζρα υπολογιςμοφ, είναι το θμεριςιο Απόκεμα 
Παιγνιομθχανθμάτων (   ) και προκφπτει από τον παρακάτω τφπο: 

    ∑     

 

   

  

                              

 

Όπου: 

k: είναι το καηίνο για το οποίο υπολογίηουμε το ελάχιςτο θμεριςιο απαιτοφμενο 
ποςό που πρζπει να διακζτει για το ςφνολο των Παιγνιομθχανθμάτων, 

β: είναι το πλικοσ των Παιγνιομθχανθμάτων που κατατάςςονται ςτθν ίδια 
κατθγορία ποςοφ πονταρίςματοσ. 

  : είναι το χρθματικό απόκεμα αςφαλείασ που πρζπει να τθρείται ςτθν κατθγορία 
(i) ανά Παιγνιομθχάνθμα, ςε θμεριςια βάςθ, απ’ όλα τα καηίνο που ανικουν ςτθν 
ίδια βακμίδα οικονομικισ κλίμακασ. 

  : είναι το πλικοσ των Παιγνιομθχανθμάτων, που είναι εγκατεςτθμζνα ςτο χϊρο 
παιγνίων του καηίνο, κατά τθν θμζρα υπολογιςμοφ.  

23.4.20 Στθν περίπτωςθ λειτουργίασ νζου καηίνο ι μετεγκατάςταςθσ υφιςτάμενου, 
για τουσ ςκοποφσ υπολογιςμοφ του αποκζματοσ, το καηίνο κατατάςςεται ςτθ 
βακμίδα οικονομικισ κλίμακασ τθσ παραγράφου 23.4.3, ςτθν οποία εντάςςονται τα 
καηίνο με τον εγγφτερο μικρότερο αρικμό Παιγνιομθχανθμάτων. 

23.4.21 Για τον υπολογιςμό τθσ 2θσ κατθγορίασ ποςοφ πονταρίςματοσ, για κάκε 
Παιγνιομθχάνθμα τθσ κατθγορίασ αυτισ, το ποςό που προκφπτει για τθν 1θ 
κατθγορία προςαυξάνεται με ςυντελεςτι 2,00.  

23.4.22 Για τον υπολογιςμό τθσ 3θσ κατθγορίασ ποςοφ πονταρίςματοσ, για κάκε 
Παιγνιομθχάνθμα τθσ κατθγορίασ αυτισ, το ποςό που προκφπτει για τθν 1θ 
κατθγορία προςαυξάνεται με ςυντελεςτι 4,00.  

23.4.23 Το χρθματικό απόκεμα των Προοδευτικϊν Λειτουργιϊν (   ) κατά τθν 
θμζρα υπολογιςμοφ, αποτελεί το ποςό των Λειτουργιϊν αυτϊν που ζχει 
διαμορφωκεί κατά το κλείςιμο τθσ αμζςωσ προθγοφμενθσ παικτικισ θμζρασ ςτο 
κάκε καηίνο. 

23.4.24 Σε περίπτωςθ εποχικισ λειτουργίασ το      υπολογίηεται μεμονωμζνα για 
κάκε καηίνο, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω μεκόδου υπολογιςμοφ. 

23.4.25 Ο Κάτοχοσ τθσ Άδειασ οφείλει να ςυμπλθρϊνει, ςε θμεριςια βάςθ, ςτον 
πίνακα υπολογιςμοφ του Χρθματικοφ Αποκζματοσ Αςφαλείασ        του 



Παραρτιματοσ ΧΧΧ και να γνωςτοποιεί αυτόν ςτθν Ε.Ε.Ε.Π., αμελλθτί, με τθν ζναρξθ 
τθσ παικτικισ θμζρασ. 

 

 

 

23.5 Ο Κάτοχοσ Άδειασ δφναται για τισ ανάγκεσ του αποκζματοσ να τθρεί ςε 
τραπεηικό λογαριαςμό του οποίου είναι αποκλειςτικόσ δικαιοφχοσ  ποςό ίςο μζχρι 
και του θμίςεοσ του αποκζματοσ που υποχρεοφται να τθρεί ανά παικτικι θμζρα. 
Προσ τοφτο γνωςτοποιεί ςτθν Ε.Ε.Ε.Π. ζγγραφο τθσ τράπεηασ, ςτο οποίο 
καταγράφονται ο δικαιοφχοσ του λογαριαςμοφ και ο Διεκνισ Αρικμόσ Τραπεηικοφ 
Λογαριαςμοφ (IBAN).  

23.5.1 Εφόςον ο Κάτοχοσ Άδειασ προτίκεται να κάνει χριςθ ποςοφ του ωσ άνω 
τραπεηικοφ λογαριαςμοφ για τισ ανάγκεσ τιρθςθσ των υποχρεϊςεων αποκζματοσ, 
περιλαμβάνει το πόςο αυτό ςτον πίνακα υπολογιςμοφ (φόρμα) του Χρθματικοφ 
Αποκζματοσ Αςφαλείασ        του Παραρτιματοσ ΧΧΧ και αποςτζλλει, 
ταυτόχρονα  με τον Πίνακα, ςχετικό τεκμθριωτικό ζγγραφο ζκδοςθσ τθσ Τράπεηασ, 
ςτο οποίο αναγράφεται ο Διεκνισ Αρικμόσ Τραπεηικοφ Λογαριαςμοφ (IBAN), ο 
Δικαιοφχοσ του λογαριαςμοφ το λογιςτικό και διακζςιμο υπόλοιπο του 
λογαριαςμοφ. 

 


