Αιτιολογική Έκθεςη

Ι. Επί τησ αρχήσ του νομοςχεδίου
Η ελληνικό αγορϊ των καζύνο διϋπεται κυρύωσ απϐ τισ διατϊξεισ του ν.
2206/1994. Ο νϐμοσ αυτϐσ ϋχει υποςτεύ πολλαπλϋσ τροποποιόςεισ και το
ιςχϑον ςόμερα νομικϐ πλαύςιο χαρακτηρύζεται απϐ αποςπαςματικϐτητα,
ετερογϋνεια, αλλϊ και απϐ ατομικϐ χαρακτόρα αρκετών κανϐνων δικαύου, που
αφοροϑν ςυγκεκριμϋνα καζύνο. Σο κυριϐτερο ϐμωσ εύναι η ϋλλειψη προςαρμογόσ
ςε νεϐτερα νομολογιακϊ και νομοθετικϊ δεδομϋνα του ενωςιακοϑ δικαύου. Όλα
αυτϊ αναδεικνϑουν την ανϊγκη αναμϐρφωςησ και εκςυγχρονιςμοϑ του
ρυθμιςτικοϑ πλαιςύου τησ αγορϊσ καζύνο.
κοπϐσ του νομοςχεδύου εύναι να προςαρμϐςει το θεςμικϐ πλαύςιο λειτουργύασ
των καζύνο ςτην Ελλϊδα ςτισ απαιτόςεισ του ενωςιακοϑ δικαύου και να το
καταςτόςει ανταγωνιςτικϐ ςε ευρωπαώκϐ και διεθνϋσ επύπεδο και κατϊλληλο
τϐςο για την προςϋλκυςη επενδϑςεων προσ ϐφελοσ τησ ελληνικόσ οικονομύασ
και των δημοςιονομικών μεγεθών, ϐςο και για την ανϊπτυξη ενϐσ νϋου κλϊδου
ψυχαγωγικών και τουριςτικών υπηρεςιών ελκυςτικοϑ για ξϋνουσ καταναλωτϋσ,
υψηλοϑ ειςοδόματοσ.
Η αγορϊ των καζύνο ςτη χώρα μασ ακολουθεύ επύ ςειρϊ ετών πτωτικό πορεύα
λϐγω και τησ ςυρρύκνωςησ του εθνικοϑ προώϐντοσ και τησ οικονομικόσ κρύςησ
που διϋρχεται η χώρα την τελευταύα εννιαετύα. Η κατϊςταςη αυτό ϋχει επιφϋρει
απώλειεσ ςε επύπεδο εςϐδων των επιχειρόςεων καζύνο, καθώσ και ςημαντικϊ
προβλόματα ςτη ρευςτϐτητα και την κεφαλαιακό τουσ διϊρθρωςη, ωσ
επακϐλουθο τησ μεύωςησ των ειςοδημϊτων των επιςκεπτών, οι οπούοι κατϊ
κϑριο λϐγο εύναι ημεδαπού. Κατ’ αποτϋλεςμα, προκαλεύται, αντύςτοιχα,
ςημαντικό απώλεια εςϐδων για το Δημϐςιο. Οι υψηλού ςυντελεςτϋσ ςυμμετοχόσ
του Ελληνικοϑ Δημοςύου ςτα ϋςοδα των καζύνο ςε ςυνδυαςμϐ με την μεύωςη
των εςϐδων τουσ θϋτουν ςε κύνδυνο τη βιωςιμϐτητα των επιχειρόςεων καζύνο,
αφοϑ αυτϋσ αντιμετωπύζουν δυςκολύεσ να αντιμετωπύςουν τισ οικονομικϋσ τουσ
υποχρεώςεισ. Σοϑτο θϋτει, ακολοϑθωσ, ςε κύνδυνο χιλιϊδεσ θϋςεων εργαςύασ.
Κρύνεται, λοιπϐν, απαραύτητοσ ο εκςυγχρονιςμϐσ του θεςμικοϑ πλαιςύου
λειτουργύασ των καζύνο, που θα επιτρϋψει τον προςανατολιςμϐ τουσ ςε ϋνα νϋο
μοντϋλο ανϊπτυξησ, που θα επιτρϋπει την ϋντονη διαςϑνδεςη τησ αγορϊσ των
καζύνο με τον τουριςμϐ. Η διαςϑνδεςη αυτό θα επιτρϋψει την αϑξηςη τησ
επιςκεψιμϐτητασ, την ενύςχυςη των εςϐδων, την επιςτροφό ςε κερδοφϐρα
αποτελϋςματα και εν τϋλει τη διαμϐρφωςη των απαιτοϑμενων λειτουργικών
ροών που θα καταςτόςει δυνατό την αντιμετώπιςη των ςυςςωρευμϋνων
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υποχρεώςεων και την ενύςχυςη τησ βιωςιμϐτητασ των καζύνο. Απϐ τη
μεταρρϑθμιςη αυτό προςδοκώνται ωφϋλειεσ απϐ την ενύςχυςη των δημοςύων
εςϐδων, τη βελτύωςη τησ επιχειρηματικόσ δραςτηριϐτητασ, την αναβϊθμιςη των
υποδομών, την οικονομικό ανϊπτυξη των περιοχών ςτισ οπούεσ θα λειτουργοϑν
καζύνο. Η αναμϐρφωςη του ρυθμιςτικοϑ πλαιςύου αφορϊ τϐςο την εποπτεύα επύ
των καζύνο, ϐςο και το φορολογικϐ τουσ καθεςτώσ, ώςτε πϋρα απϐ την
απαραύτητη για οιαδόποτε επϋνδυςη αςφϊλεια δικαύου, να υφύςτανται και οι
κατϊλληλεσ ςυνθόκεσ μακροπρϐθεςμου οικονομικοϑ ςχεδιαςμοϑ.
Η προτεινϐμενη μεύωςη των ςυντελεςτών ςυμμετοχόσ του Ελληνικοϑ Δημοςύου
ςτα μικτϊ κϋρδη των επιχειρόςεων καζύνο, κατϊ ενιαύο τρϐπο, ωσ κύνηςη η
οπούα θα βοηθόςει τισ εν λϐγω επιχειρόςεισ προσ την κατεϑθυνςη ανϊπτυξησ
τησ αγορϊσ και αντιμετώπιςησ των ςϑγχρονων προκλόςεών τησ, θα επιφϋρει
τελικϊ ςημαντικό ενύςχυςη των δημοςύων εςϐδων, βϊζοντασ ταυτϐχρονα ϋνα
τϋλοσ ςτην ετερογϋνεια και την πολυπλοκϐτητα που χαρακτηρύζει τισ
υποχρεώςεισ των καζύνο ωσ προσ τη ςυμμετοχό του Ελληνικοϑ Δημοςύου ςτα
μικτϊ κϋρδη των παιγνύων ϋωσ ςόμερα.
Η μεγιςτοπούηςη των ωφελειών που προϋρχονται απϐ τα καζύνο, ςυνδϋεται
ϊρρηκτα με την επιδύωξη μεγιςτοπούηςησ τησ ανταγωνιςτικϐτητασ των
επιχειρόςεων καζύνο τϐςο μεταξϑ τουσ, ϐςο κυρύωσ ωσ προσ τισ αντύςτοιχεσ
επιχειρόςεισ που λειτουργοϑν ςε ϊλλα κρϊτη, ιδύωσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ.
Άλλωςτε, η αγορϊ των καζύνο παγκοςμύωσ αποτελεύ ϋναν απϐ τουσ βαςικοϑσ
πυλώνεσ τησ επύγειασ αγορϊσ των τυχερών παιγνύων, αντιπροςωπεϑοντασ
ςημαντικϐ τμόμα των ςχετικών εςϐδων. το πλαύςιο αυτϐ, κρύνεται αναγκαύο να
ςυνδεθεύ η αγορϊ καζύνο με τον ευρϑτερο τομϋα του τουριςμοϑ, ώςτε να
καταςτεύ περιςςϐτερο ελκυςτικό για επενδϑςεισ και ακολοϑθωσ να ϋχει θετικϋσ
επιδρϊςεισ για την οικονομύα, λαμβανομϋνων υπϐψη τϐςο των ςυςχετιςμών
εντϐσ τησ αγορϊσ, ϐςο και των προςτατευτϋων ςυμφερϐντων των πολιτών,
αλλϊ και τρύτων, υποψόφιων επενδυτών.
Σο μοντϋλο του καζύνο-θερϋτρου κρύνεται ιδανικϐ για την επύτευξη του ανωτϋρω
ςκοποϑ, καθώσ ςυνδυϊζει εγκαταςτϊςεισ υψηλών προδιαγραφών, υπηρεςύεσ
ψυχαγωγύασ (ςυμπεριλαμβανομϋνων των παιγνύων) και πολιτιςμοϑ, εμπορικϊ
καταςτόματα και πολυτελό ξενοδοχεύα, ςτοιχεύα οπούα καθύςτανται ελκυςτικϊ
τϐςο για επιςκϋπτεσ απϐ το εςωτερικϐ, ϐςο και απϐ το εξωτερικϐ.
Επιςημαύνεται δε πωσ, παρϐτι ο χώροσ εγκατϊςταςησ καζύνο εντϐσ ενϐσ
ολοκληρωμϋνου τϑπου καζύνο-θερϋτρου δεν καταλαμβϊνει μεγϊλο χώρο ωσ
προσ το ςϑνολο, λειτουργεύ ωσ βαςικό πηγό δημιουργύασ εςϐδων, καθώσ εύναι
πϐλοσ ϋλξησ επιςκεπτών και εν τϋλει επενδϑςεων, αφοϑ τα καζύνο λειτουργοϑν
ωσ ςυνδετικϐ ςτοιχεύο με τον χώρο τησ ευρϑτερησ ψυχαγωγύασ και
διαςκϋδαςησ.
Σο νομοςχϋδιο επιχειρεύ τη ςυνολικό και ςφαιρικό αντιμετώπιςη των
υφιςταμϋνων ζητημϊτων και ςτοχεϑει την ιςορροπημϋνη εξυπηρϋτηςη ςειρϊσ
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ςκοπών δημοςύου ςυμφϋροντοσ. Η αναμϐρφωςη και εκςυγχρονιςμϐσ του
ρυθμιςτικοϑ πλαιςύου τησ αγορϊσ με τη δημιουργύα ανταγωνιςτικοϑ ςε
πανευρωπαώκϐ και διεθνϋσ επύπεδο περιβϊλλοντοσ κατϊλληλου και ελκυςτικοϑ
για την προςϋλκυςη επενδϑςεων προσ ϐφελοσ τησ ελληνικόσ οικονομύασ και των
δημοςιονομικών μεγεθών και για την ανϊπτυξη νϋου κλϊδου ψυχαγωγικών και
τουριςτικών υπηρεςιών, που θα απευθϑνονται ςε ξϋνουσ κυρύωσ καταναλωτϋσ,
υψηλοϑ ειςοδόματοσ, ςυνδυϊζεται με ουςιαςτικϊ μϋτρα για την αδειοδϐτηςη
των επιχειρόςεων καζύνο και την αυςτηρό εποπτεύα τουσ κατϊ τη διϊρκεια
λειτουργύασ τουσ, προσ διαςφϊλιςη τησ απαραύτητησ και αποτελεςματικόσ
εποπτεύασ τησ αγορϊσ των καζύνο και τησ δραςτηριϐτητασ καθενϐσ καζύνο
ξεχωριςτϊ, ϋτςι ώςτε να προςτατευθοϑν ςτο μϋγιςτο βαθμϐ οι καταναλωτϋσ
απϐ τουσ κινδϑνουσ που ωσ εκ τησ φϑςεώσ τουσ προκαλοϑν τα τυχερϊ παύγνια.
Σο νομοςχϋδιο ειςϊγει ρυθμύςεισ για την ενύςχυςη τησ αποτελεςματικϐτητασ τησ
εποπτεύασ των επιχειρόςεων καζύνο, ϋτςι ώςτε να προλαμβϊνονται
παραβατικϋσ ςυμπεριφορϋσ, που προκαλοϑν τον εθιςμϐ των ιδιωτών με τη
ςυμμετοχό τουσ ςε τυχερϊ παύγνια, αλλϊ και η αλλούωςη των χαρακτηριςτικών
των περιοχών ςτισ οπούεσ εγκαθύςτανται καζύνο. Η θϋςπιςη υποχρεώςεων
διαφϊνειασ, οργϊνωςησ και εςωτερικοϑ ελϋγχου αποτελοϑν ςημαντικϐ μϋροσ
των νϋων διατϊξεων.
Οι παραπϊνω ςτϐχοι επιδιώκονται λαμβανομϋνων ιδιαιτϋρωσ υπϐψη των
τελευταύων νομοθετικών και νομολογιακών εξελύξεων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη,
ιδύωσ ςε θϋματα ελεϑθερησ λειτουργύασ τησ εςωτερικόσ αγορϊσ και, ςχετικώσ,
πρϐςβαςησ ςτην αγορϊ καζύνο, καθώσ και παραχώρηςησ δικαιωμϊτων, που
εύναι δεςμευτικού για τον Έλληνα νομοθϋτη και επιβϊλλουν την τροποπούηςη
του ιςχϑοντοσ πλαιςύου προσ εναρμϐνιςη με το ενωςιακϐ δύκαιο.
Η εναρμϐνιςη του ρυθμιςτικοϑ πλαιςύου τησ αγορϊσ καζύνο με τισ ςϑγχρονεσ
επιταγϋσ του ενωςιακοϑ δικαύου περύ ανούγματοσ τησ αγορϊσ υπηρεςιών ςτον
ανταγωνιςμϐ, ςϑμφωνα με τισ επιταγϋσ του δικαιώματοσ ελεϑθερησ ανϊπτυξησ
οικονομικόσ δραςτηριϐτητασ και τησ βαςικόσ ελευθερύασ παροχόσ υπηρεςιών,
που ϋχει κριθεύ με ςειρϊ αποφϊςεων του ΔΕΕ ϐτι ιςχϑουν και ςτον τομϋα των
τυχερών παιγνύων, ςε ςυνδυαςμϐ με τα νϋα αποτελεςματικϊ ουςιαςτικϊ μϋτρα
εποπτεύασ των επιχειρόςεων καζύνο που ειςϊγονται, αναμϋνεται να οδηγόςουν
ςε προςϋλκυςη επενδϑςεων και ςτη βελτύωςη των ςυνθηκών ανταγωνιςμοϑ
ςτην αγορϊ των καζύνο. το πλαύςιο ςεβαςμοϑ των ανωτϋρω δικαιωμϊτων και
ελευθεριών, με τισ νϋεσ διατϊξεισ προβλϋπεται ακριβόσ πλϋον καθοριςμϐσ τησ
χρονικόσ διϊρκειασ των αδειών λειτουργύασ επιχεύρηςησ καζύνο, ϑςτερα απϐ
αξιολϐγηςη ςειρϊσ κριτηρύων ςτα οπούα ςυμπεριλαμβϊνεται ο εκτιμώμενοσ
αναγκαύοσ χρϐνοσ για την απϐςβεςη των επενδϑςεων που πραγματοποιοϑνται,
η οπούα θα κυμαύνεται για τισ επιχειρόςεισ καζύνο κατηγορύασ κλαςικοϑ τϑπου
ανϊμεςα ςε δϋκα και δεκαπϋντε ϋτη, ενώ για τισ επιχειρόςεισ καζύνο κατηγορύασ
καζύνο-θερϋτρου ανϊμεςα ςε εύκοςι και τριϊντα ϋτη. το ύδιο πνεϑμα και ςε
ςυμφωνύα με τισ επιταγϋσ του ενωςιακοϑ δικαύου, η αποκλειςτικϐτητα
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δραςτηριοπούηςησ ςτη γεωγραφικό περιοχό που ορύζεται ςτην ϊδεια
λειτουργύασ προβλϋπεται μϐνο ωσ δυνατϐτητα η οπούα ςυνδϋεται με την
καταβολό ανταλλϊγματοσ και εξαρτϊται απϐ ςειρϊ παραγϐντων/ μϋςω
μηχανιςμοϑ εξιςορρϐπηςησ ωφελειών που ορύζονται ςτο νϐμο.
Η ςυνδυαςτικό επύτευξη ϐλων των ανωτϋρω ςτϐχων με τισ προτεινϐμενεσ
νομοθετικϋσ επιλογϋσ ενιςχϑει περαιτϋρω τον ειδικϐ ρϐλο που φϋρει η αρμϐδια
εποπτικό αρχό, ςυγκεκριμϋνα η Επιτροπό Εποπτεύασ και Ελϋγχου Παιγνύων, οι
αρμοδιϐτητεσ τησ οπούασ για την εποπτεύα των ϐρων και διαδικαςιών
αδειοδϐτηςησ, καθώσ και τησ ςϑννομησ λειτουργύασ των επιχειρόςεων καζύνο,
μϋςω
τησ
υιοθϋτηςησ
περαιτϋρω
μϋτρων
εταιρικόσ
εποπτεύασ,
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ τόρηςησ των υποχρεώςεων τουσ, ενιςχϑονται και
ουςιαςτικοποιοϑνται. Η Επιτροπό Ελϋγχου και Εποπτεύασ Παιγνύων, κατϊ την
εφαρμογό των ανωτϋρω, ϋχει ωσ γνώμονα για την ϊςκηςη τησ κρύςησ και τησ
διακριτικόσ τησ ευχϋρειασ την αρχό τησ διαφϊνειασ και την προςταςύα του
δημοςύου ςυμφϋροντοσ και των ευϊλωτων κοινωνικών ομϊδων, παρϊλληλα με
τη διαςφϊλιςη των ενωςιακών θεμελιωδών αρχών τησ οικονομικόσ ελευθερύασ,
τησ ελεϑθερησ εγκατϊςταςησ και ελεϑθερησ παροχόσ υπηρεςιών και τησ αρχόσ
τησ αναλογικϐτητασ.

ΙΙ. Κατ’ άρθρο ανάλυςη
Άρθρο 1:
Με το ϊρθρο 1 ορύζεται ϐτι, χωρύσ να θύγονται οι επιχειρόςεισ που διαθϋτουν όδη
ϊδεια καζύνο ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ν. 2206/1994 και του ν. 3139/2003,
οι οπούεσ επιχειρόςεισ εξακολουθοϑν να λειτουργοϑν υπϐ το νομοθετικϐ
καθεςτώσ που τισ διϋπει, εφεξόσ για τη λειτουργύα επιχεύρηςησ καζύνο
απαιτεύται η χορόγηςη ϊδειασ λειτουργύασ απϐ την ΕΕΕΠ. Η ϊδεια αυτό
χορηγεύται ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του παρϐντοσ ςχεδύου νϐμου, ϑςτερα απϐ
αύτηςη που υποβϊλλεται ςϑμφωνα με τισ νεοειςαγϐμενεσ διατϊξεισ, εφϐςον
πληροϑνται οι προϒποθϋςεισ που ορύζονται ςτισ προτεινϐμενεσ διατϊξεισ του
νομοςχεδύου και αφοροϑν κυρύωσ τη νομικό μορφό, την εταιρικό οργϊνωςη και
εποπτεύα, τα τεχνικϊ και οικονομικϊ μϋςα, την αξιοπιςτύα και την
καταλληλϐτητα τησ Διούκηςησ.
Η παρϊγραφοσ 2 καθιςτϊ ςαφϋσ ϐτι ϊδεια λειτουργύασ επιχεύρηςησ καζύνο
μπορεύ να χορηγεύται ςε υπϐ ύδρυςη ό υφιςτϊμενη ανώνυμη εταιρύα, κατϐπιν
αιτόςεωσ που υποβϊλλεται ςϑμφωνα με τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ του νομοςχεδύου,
εφϐςον πληροϑνται οι προϒποθϋςεισ των ϊρθρων 2, 4, 7, 8 και 9 του παρϐντοσ.
Εξυπακοϑεται ϐτι την αύτηςη δεν απαιτεύται να την υποβϊλει η ύδια η εταιρύα
που πρϐκειται να αδειοδοτηθεύ, κυρύωσ εφϐςον αυτό δεν υφύςταται ακϐμη, π.χ.
ϐταν εύναι υπϐ ύδρυςη ό ϐταν ςτο διαγωνιςμϐ ςυμμετϋχει κοινοπρακτικϐ ςχόμα.
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Όπωσ ορύζεται ςτην παρϊγραφο 3, προηγεύται η προκόρυξη τησ παραχώρηςησ
νϋασ ϊδειασ απϐ την ΕΕΕΠ, η οπούα πρϋπει να πραγματοποιηθεύ εντϐσ ϋξι μηνών
απϐ τον προςδιοριςμϐ τησ γεωγραφικόσ θϋςησ ύδρυςησ και λειτουργύασ καζύνο
με κοινό υπουργικό απϐφαςη των Τπουργών Οικονομικών, Οικονομύασ και
Ανϊπτυξησ, Σουριςμοϑ και Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ, επύ τη βϊςει ςχετικόσ
χωροθϋτηςησ που ϋχει γύνει με νϐμο. Με την ολοκλόρωςη του διαγωνιςμοϑ
ςυνϊπτεται η ςϑμβαςη παραχώρηςησ τησ ϊδειασ μεταξϑ του Ελληνικοϑ
Δημοςύου και του παραχωρηςιοϑχου.
Διευκρινύζεται ϐτι οι υφιςτϊμενεσ επιχειρόςεισ καζύνο εξακολουθοϑν να
λειτουργοϑν υπϐ το καθεςτώσ που τισ διϋπει και, εφϐςον το επιθυμοϑν, μποροϑν
να υπαχθοϑν ςτο νϋο θεςμικϐ πλαύςιο που δημιουργεύται με τισ προτεινϐμενεσ
διατϊξεισ, οπϐτε και τροποποιεύται η ςϑμβαςη παραχώρηςησ και εκδύδεται νϋα
ϊδεια λειτουργύασ απϐ την ΕΕΕΠ κατϊ τισ νϋεσ διατϊξεισ.
την παρϊγραφο 6 ορύζεται ϐτι, ςτο ςϑνολϐ τουσ, οι προβλεπϐμενεσ ϊδειεσ εύναι
προςωπικϋσ και αμεταβύβαςτεσ και απαγορεϑεται ρητώσ η εκμύςθωςη ό
ςυνεκμετϊλλευςό τουσ με τρύτουσ.

Άρθρο 2:
Με το ϊρθρο 2 καθορύζεται ϐτι οι επιχειρόςεισ ςτισ οπούεσ χορηγεύται ϊδεια
λειτουργύασ καζύνο ςϑμφωνα με τισ προτεινϐμενεσ διατϊξεισ («Εταιρύεσ Καζύνο»
/ ΕΚΑΖ) πρϋπει να ϋχουν τη νομικό μορφό ανώνυμησ εταιρύασ.
Για λϐγουσ διαφϊνειασ, οι μετοχϋσ των ΕΚΑΖ επιβϊλλεται να εύναι ονομαςτικϋσ
μετοχϋσ.
Σο νομοςχϋδιο ορύζει τισ δραςτηριϐτητεσ που πρϋπει να εμπύπτουν ςτον κϑριο
ςκοπϐ των ΕΚΑΖ, που εύναι η διεξαγωγό παιγνύων και γενικϐτερα η παροχό
υπηρεςιών ςτον πολιτιςτικϐ τομϋα και ςτον τομϋα τουριςμοϑ. Η διϊταξη
παραθϋτει ενδεικτικϊ διϊφορεσ δραςτηριϐτητεσ που εμπύπτουν ςτο ςκοπϐ
αυτϐ. Προβλϋπεται επύςησ η δυνατϐτητα για τισ εν λϐγω επιχειρόςεισ να αςκοϑν
και ϊλλεσ δραςτηριϐτητεσ, εφϐςον η ϊςκηςό τουσ δε θϋτει ςε κύνδυνο τη
ςϑμφωνη με το νϐμο λειτουργύα τουσ ωσ ΕΚΑΖ και, ςυναφώσ, τα ςυμφϋροντα
του κοινωνικοϑ ςυνϐλου ό το δημϐςιο ςυμφϋρον.
Για τη διαςφϊλιςη των ανωτϋρω και λαμβανομϋνου υπϐψη ϐτι κατϊ τη
χορόγηςη ϊδειασ λειτουργύασ ΕΚΑΖ απϐ την ΕΕΕΠ η τελευταύα ελϋγχει το
ςϑννομο του ςκοποϑ του, η διϊταξη προβλϋπει ϐτι για την τροποπούηςη του
ςκοποϑ ΕΚΑΖ απαιτεύται ςχετικό ϊδεια τησ ΕΕΕΠ, η οπούα παρϋχεται, ϑςτερα
απϐ αύτηςη τησ ΕΚΑΖ, κατϐπιν ελϋγχου νομιμϐτητοσ, αφοϑ δηλαδό ληφθοϑν
υπϐψη οι υποχρεώςεισ που αυτό ϋχει αναλϊβει με την ϊδεια λειτουργύασ τησ και
τη ςχετικό ςϑμβαςη παραχώρηςησ, και εφϐςον δεν τύθενται ςε κύνδυνο ςκοπού
δημοςύου ςυμφϋροντοσ.
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Με την παρϊγραφο 5 εξουςιοδοτεύται η ΕΕΕΠ, με κανονιςτικό τησ απϐφαςη, να
ρυθμύζει ειδικϊ και τεχνικϊ θϋματα, λεπτομϋρειεσ και διαδικαςτικϊ θϋματα ωσ
προσ την εφαρμογό των διατϊξεων των παραγρϊφων 3 και 4.

Άρθρο 3:
Σο νομοςχϋδιο προβλϋπει δϑο κατηγορύεσ αδειών λειτουργύασ καζύνο: κλαςικοϑ
τϑπου και καζύνο - θερϋτρου.
Ο καθοριςμϐσ και εξειδύκευςη των κριτηρύων για την υπαγωγό ςε μύα εκ των
δϑο κατηγοριών καθορύζονται με κανονιςτικό απϐφαςη τησ ΕΕΕΠ. Η
παρϊγραφοσ 2 ορύζει το πλαύςιο εντϐσ του οπούου θα κινηθεύ η ςχετικό
κανονιςτικό απϐφαςη τησ ΕΕΕΠ, παραθϋτοντασ τα χαρακτηριςτικϊ των
κριτηρύων, τα οπούα, ενδεικτικϊ, μπορεύ να ςχετύζονται με το ϑψοσ τησ
επϋνδυςησ, το εύδοσ των εγκαταςτϊςεων και δραςτηριοτότων, τον αριθμϐ των
τεχνικών μϋςων και υλικών που χρηςιμοποιοϑνται για τη διεξαγωγό παιγνύων κ.
α. Γύνεται ειδικό μνεύα των υφιςταμϋνων επιχειρόςεων καζύνο, εφϐςον αυτϋσ
υπαχθοϑν ςτο νϋο αυτϐ καθεςτώσ, και προβλϋπεται ϐτι εν προκειμϋνω
λαμβϊνονται υπϐψη το ϑψοσ τησ υφιςτϊμενησ επϋνδυςησ και η αξύα τησ
επιχεύρηςησ, η μϋθοδοσ και οι κανϐνεσ υπολογιςμοϑ και αποτύμηςησ τησ οπούασ
καθορύζονται με κοινό απϐφαςη των Τπουργών Οικονομικών, Οικονομύασ και
Ανϊπτυξησ και Σουριςμοϑ, ϑςτερα απϐ γνώμη τησ ΕΕΕΠ.
Η παρϊγραφοσ 3 ορύζει ϐτι ΕΚΑΖ μπορεύ να ζητόςει την υπαγωγό τησ ςτην ετϋρα
των ανωτϋρω κατηγοριών, εφϐςον ςυντρϋχουν οι ςχετικϋσ προϒποθϋςεισ.
Εξυπακοϑεται ϐτι η αύτηςη αυτό θα μπορεύ να υποβϊλλεται μετϊ την πϊροδο
ικανοϑ χρονικοϑ διαςτόματοσ μετϊ τη χορόγηςη τησ ϊδειασ λειτουργύασ ΕΚΑΖ
και εφϐςον η αλλαγό κατηγορύασ εξυπηρετεύ το δημϐςιο ςυμφϋρον, τα
ςυμφϋροντα του δημοςύου, τη διαςφϊλιςη τησ ςυνϋχιςησ τησ επιχεύρηςησ, ϐπωσ
μπορεύ ειδικϐτερα να ορύζεται με κανονιςτικό απϐφαςη τησ ΕΕΕΠ. Σα ειδικϊ
θϋματα τροποπούηςησ, κατϊ περύπτωςη, τησ ϊδειασ ΕΚΑΖ ρυθμύζονται ςτην
οικεύα ατομικό διοικητικό πρϊξη για την τροποπούηςη τησ ϊδειασ λειτουργύασ
τησ ΕΚΑΖ.
την παρϊγραφο 4 καθύςταται ςαφϋσ ϐτι η ϊδεια λειτουργύασ ιςχϑει για τη
ςυγκεκριμϋνη γεωγραφικό θϋςη που ϋχει χωροθετηθεύ και με δεδομϋνο ϐτι
χρονικό διϊρκεια τησ ϊδειασ κυμαύνεται για τισ επιχειρόςεισ καζύνο κατηγορύασ
κλαςικοϑ τϑπου ανϊμεςα ςε δϋκα και δεκαπϋντε ϋτη, ενώ για τισ επιχειρόςεισ
καζύνο κατηγορύασ καζύνο- θερϋτρου ανϊμεςα ςε εύκοςι και τριϊντα ϋτη.
Η ΕΕΕΠ εξειδικεϑει τη χρονικό διϊρκεια τησ ϊδειασ ό το χρονικϐ τησ εϑροσ αυτόσ
εντϐσ των χρονικών ορύων των παραγρϊφων 5 και 6 λαμβανομϋνου υπϐψη του
περιεχομϋνου τησ προκόρυξησ του διεθνοϑσ πλειοδοτικοϑ διαγωνιςμοϑ και,
προκειμϋνου για επιχειρόςεισ που διαθϋτουν ςόμερα ϊδεια καζύνο και
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υπϊγονται ςτο νϋο πλαύςιο, ςϑμφωνα με τα κριτόρια που ορύζονται ςτο ϊρθρο
13 και ιδύωσ ςτην παρϊγραφο 4 και ςυναρτώνται κυρύωσ με το ϑψοσ τησ
επϋνδυςησ, υφιςτϊμενησ ό νϋασ και τον εκτιμώμενο για την απϐςβεςη αυτόσ
αναγκαύο χρϐνο.

Άρθρο 4:
Σο ϊρθρο 4 θϋτει κανϐνεσ εταιρικόσ οργϊνωςησ των ΕΚΑΖ και εποπτεύασ τουσ
απϐ την ΕΕΕΠ για θϋματα που ςυνδϋονται με την εταιρικό τουσ οργϊνωςη και
την κεφαλαιουχικό τουσ βϊςη. Προβλϋπεται αρχικώσ η ϋκδοςη κοινόσ
απϐφαςησ των Τπουργών Οικονομικών, Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ και
Σουριςμοϑ, ϑςτερα απϐ γνώμη τησ ΕΕΕΠ, για τον καθοριςμϐ του ελϊχιςτου
ολοςχερώσ καταβεβλημϋνου μετοχικοϑ κεφαλαύου των ΕΚΑΖ. Η διϊταξη
καθορύζει τα κριτόρια που θα πρϋπει να λϊβει υπϐψη η κανονιςτικό απϐφαςη
τησ ΕΕΕΠ.
την παρϊγραφο 2 ορύζονται, για λϐγουσ νομικόσ ςυνϋπειασ, κανϐνεσ για την
παρακολοϑθηςη απϐ την ΕΕΕΠ του ϑψουσ των ιδύων κεφαλαύων των ΕΚΑΖ
καθϐλη τηδιϊρκεια λειτουργύασ τουσ και για την υποχρϋωςη αποκατϊςταςόσ
τουσ ςτο ϑψοσ που κρύνεται απαραύτητο για την ομαλό ςυνϋχιςη τησ
λειτουργύασ τουσ. χετικώσ εξουςιοδοτεύται η ΕΕΕΠ με κανονιςτικό τησ πρϊξη
να ρυθμύζει ςχετικϊ θϋματα. Προβλϋπεται, επύςησ, η δυνατϐτητα πρϐβλεψησ και
επιβολόσ κυρώςεων απϐ την ΕΕΕΠ ςτισ ΕΚΑΖ ό ςτα μϋλη του Διοικητικοϑ τησ
υμβουλύου ςε περύπτωςη μη ςυμμϐρφωςόσ τουσ προσ τισ υποχρεώςεισ του
νϐμου, περιλαμβανομϋνων εκεύνων που ορύζονται ςτισ οικεύεσ κανονιςτικϋσ
πρϊξεισ, ςε ςχϋςη με τα ύδια κεφϊλαια των ΕΚΑΖ.
Για τα διαςφϊλιςη υψηλοϑ επιπϋδου ελϋγχου ςτην παρϊγραφο 3 ορύζεται ϐτι ο
τακτικϐσ και ϋκτακτοσ ϋλεγχοσ που προβλϋπεται απϐ τισ διατϊξεισ για τισ
ανώνυμεσ εταιρύεσ αςκεύται ςτισ ΕΚΑΖ απϐ ορκωτϐ ελεγκτό λογιςτό.
Για λϐγουσ νομικόσ ςυνϋπειασ, ορύζεται ςτην παρϊγραφο 4 ϐτι για την
τροποπούηςη των περύ ςκοποϑ διατϊξεων των ΕΚΑΖ απαιτεύται προηγοϑμενη
ϊδεια τησ ΕΕΕΠ, η οπούα παρϋχεται εφϐςον πληροϑνται οι ϐροι τησ παραγρϊφου
4 του ϊρθρου 2.
Σϋλοσ, ςτην παρϊγραφο 5 ορύζεται ϐτι οι ΕΚΑΖ υποχρεοϑνται να γνωςτοποιοϑν
και απ’ ευθεύασ ςτην ΕΕΕΠ τα ςτοιχεύα που υποβϊλλονται ςε δημοςιϐτητα,
ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920, προσ διευκϐλυνςη
του ελϋγχου που διενεργεύ η ΕΕΕΠ.

Άρθρο 5:
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το ϊρθρο 5 προβλϋπεται ο καθοριςμϐσ ϐρων και προϒποθϋςεων διεξαγωγόσ
του πλειοδοτικοϑ διαγωνιςμοϑ βϊςει του οπούου θα γύνει η επιλογό του
παραχωρηςιοϑχου νϋασ ϊδειασ καζύνο, με απϐφαςη τησ ΕΕΕΠ, η οπούα δϑναται
να αποφαςύζει και τη ςυγκρϐτηςη Επιτροπόσ Διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ. Οι
διατϊξεισ λαμβϊνουν υπϐψη τη νομολογύα του Δικαςτηρύου τησ Ευρωπαώκόσ
Ένωςησ, που αποδύδει ςημαςύα ςε θϋματα διαφϊνειασ και ελεϑθερου
ανταγωνιςμοϑ κατϊ το διαγωνιςμϐ παραχώρηςησ των αδειών, ϋτςι ώςτε να
καθύςταται δυνατϐσ ο ϋλεγχοσ του αμερϐληπτου χαρακτόρα των διαδικαςιών
του διαγωνιςμοϑ. Ο διαγωνιςμϐσ θα διενεργεύται τηρουμϋνων των κανϐνων του
ν. 4413/2016 για τισ ςυμβϊςεισ παραχώρηςησ και ςϑμφωνα με τισ αρχϋσ του
πρωτογενοϑσ ενωςιακοϑ δικαύου. Οι διαδικαςύεσ πρϋπει να διαςφαλύζουν ύςη
μεταχεύριςη ϐλων των ςυμμετεχϐντων και η επιλογό να γύνεται ςϑμφωνα με
αμερϐληπτα κριτόρια επιλογόσ που ςυνδϋονται με το αντικεύμενο τησ ςϑμβαςησ
παραχώρηςησ, εύναι αντικειμενικϊ και οριοθετοϑν τη διακριτικό ευχϋρεια τησ
αναθϋτουςασ Αρχόσ με τρϐπο ςυγκεκριμϋνο και ειδικϐ. Σα κριτόρια αυτϊ πρϋπει
να δημοςιοποιοϑνται ςτο πλαύςιο τησ προκόρυξησ του διαγωνιςμοϑ.
Η παρ. 4 ορύζει ϐτι οι ςυμμετϋχοντεσ ςτο διαγωνιςμϐ παραθϋτουν πληροφορύεσ
ωσ προσ την ανώνυμη εταιρύα ςτην οπούα θα παραςχεθεύ η ϊδεια λειτουργύασ
ΕΚΑΖ, εφϐςον η κατακϑρωςη του διαγωνιςμοϑ γύνει ςτην εν λϐγω προςφορϊ,
ανεξϊρτητα απϐ το αν η εταιρύα αυτό υφύςταται ό θα ιδρυθεύ πριν απϐ ό μετϊ
την κατακϑρωςη του διαγωνιςμοϑ. Αναλαμβϊνουν ςχετικώσ την υποχρϋωςη ϐτι
η εταιρύα αυτό θα πληρού τισ προϒποθϋςεισ που απαιτοϑν οι διατϊξεισ του νϐμου
για τη χορόγηςη ϊδειασ λειτουργύασ ΕΚΑΖ.
Περιγρϊφονται επύςησ, ςτην παρϊγραφο 5 θϋματα διαδικαςύασ, που
διαςφαλύζουν την ϊρτια και αςφαλό διενϋργεια του διαγωνιςμοϑ, ϐπωσ η
καταβολό παραβϐλου και εγγυητικόσ επιςτολόσ, και εξουςιοδοτεύται η ΕΕΕΠ με
κανονιςτικό τησ απϐφαςη να ρυθμύζει ειδικϊ θϋματα τησ διαδικαςύασ του
διαγωνιςμοϑ και του περιεχομϋνου του, καθώσ και των προςώπων που
επιτρϋπεται να ςυμμετϋχουν ς’ αυτϐν.
Επύςησ, ςτην παρϊγραφο 6 περιγρϊφονται αναλυτικϊ ϐλα τα απαραύτητα
ςτοιχεύα και οι πληροφορύεσ που πρϋπει να περιλαμβϊνει η προκόρυξη, καθώσ
και τα ςχετικϊ με την εταιρεύα που θα καταςτεύ παραχωρηςιοϑχοσ ωσ προσ τα
οπούα θα πρϋπει ο ςυμμετϋχων ςτο διαγωνιςμϐ να παρϊςχει πληροφϐρηςη ό να
αναλϊβει δεςμεϑςεισ.
τη ςυνϋχεια και ςυγκεκριμϋνα ςτην παρϊγραφο 7 διευκρινύζεται ϐτι η επιλογό
και αξιολϐγηςη των υποψηφύων θα γύνεται ακολουθώντασ τα ϐςα ορύζονται ςτα
ςχετικϊ ϊρθρα των ν. ν. 4412/2016 (Α’ 147) και ν. 4413/2016 (Α’ 148), ενώ
ςτην παρϊγραφο 8 ορύζεται ο τρϐποσ υπολογιςμοϑ των θϋςεων εργαςύασ που
τυχϐν περιλαμβϊνονται ςτισ προςφορϋσ των υποψηφύων.
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την παρϊγραφο 9 ορύζονται τα ςχετικϊ με την ςυγκρϐτηςη Επιτροπόσ
Διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ, κατϐπιν απϐφαςησ τησ ΕΕΕΠ.
Η παρϊγραφοσ 10 αποκλεύει την περύπτωςη να προκϑψει δικαύωμα
αποζημύωςησ των ςυμμετεχϐντων ςτον διαγωνιςμϐ για οποιονδόποτε λϐγο.
την παρϊγραφο 11 ρυθμύζονται αναλυτικϊ τα θϋματα που αφοροϑν τη ςϑναψη
τησ ςϑμβαςησ παραχώρηςησ του Ελληνικοϑ Δημοςύου, νομύμωσ
εκπροςωποϑμενο απϐ τον Τπουργϐ Οικονομικών και του πλειοδϐτη, καθώσ
επύςησ τα ςχετικϊ με τον προςυμβατικϐ ϋλεγχο που χρονικϊ προηγεύται.
τισ παραγρϊφουσ 12 και 13 περιγρϊφονται τα ςτϊδια που ακολουθοϑν την
κατακϑρωςη, ιδύωσ ςε ϐ,τι αφορϊ τη ςϑναψη ςϑμβαςησ παραχώρηςησ με τον
πλειοδϐτη - παραχωρηςιοϑχο και την καταβολό του ποςοϑ που ϋχει οριςτεύ ωσ
τύμημα τησ ϊδειασ.
Λϐγω τησ πολυπλοκϐτητοσ τησ διαδικαςύασ, η παρϊγραφοσ 14 δύνει τη
δυνατϐτητα ςτην ΕΕΕΠ να αναθϋςει επιμϋρουσ τεχνικϊ θϋματα που ανακϑπτουν
ςτο πλαύςιο του διαγωνιςμοϑ ςε ειδικοϑσ ςυμβοϑλου, ενώ με την παρϊγραφο 15
εξουςιοδοτεύται η ΕΕΕΠ να ρυθμύζει με κανονιςτικό τησ πρϊξη ειδικϊ θϋματα
διενϋργειασ του πλειοδοτικοϑ διαγωνιςμοϑ.

Άρθρο 6:
Σο ϊρθρο 6 ορύζει ϐτι προκειμϋνου η ΕΕΕΠ να χορηγόςει ϊδεια λειτουργύασ ΕΚΑΖ
πρϋπει να πληροϑνται οι προϒποθϋςεισ των ϊρθρων 2, 3, 4, 7, 8 και 9 του
νομοςχεδύου. Σο νομοςχϋδιο ειςϊγει ουςιαςτικό βελτιωτικό μεταβολό των
προϒποθϋςεων χορόγηςησ τησ ϊδειασ λειτουργύασ, ςε ςυνδυαςμϐ και με τη
θϋςπιςη διαρκών υποχρεώςεων των φορϋων που λαμβϊνουν την ϊδεια
λειτουργύασ καζύνο και δη ωσ προσ την καταλληλϐτητα και αξιοπιςτύα τησ
διούκηςόσ τουσ, καθώσ και των κυρύων μετϐχων των επιχειρόςεων ςε ςχϋςη με
τη διαςφϊλιςη τησ χρηςτόσ τουσ διαχεύριςησ, τη θϋςπιςη υποχρεωτικών
οργανωτικών δομών και κανϐνων λειτουργύασ και δεοντολογύασ, που θα
διαςφαλύζουν επϊρκεια ελεγκτικών μηχανιςμών, καθώσ και κανϐνων περύ
επαρκών ιδύων κεφαλαύων καθ’ϐλη τη διϊρκεια ιςχϑοσ τησ ϊδειασ. H ϊδεια
λειτουργύασ χορηγεύται κατϐπιν υποβολόσ αιτόςεωσ, ςϑμφωνα με τα ϐςα
ορύζονται ςτισ παραγρϊφουσ 1-3 του ϊρθρου 11 του νομοςχεδύου.
Με την παρϊγραφο 2 ορύζεται ϐτι η ΕΕΕΠ εκδύδει την ϊδεια λειτουργύασ εντϐσ
δϑο μηνών απϐ την υποβολό πλόρουσ φακϋλου, διαφορετικϊ γνωςτοποιεύ
εγγρϊφωσ τισ ελλεύψεισ που εντοπύζει και τουσ λϐγουσ για τουσ οπούουσ δεν
προχωρεύ ςτην ϋκδοςη τησ ϊδειασ λειτουργύασ και υποδεικνϑει τισ απαραύτητεσ
διορθώςεισ ό ςυμπληρώςεισ. Προβλϋπεται δυνατϐτητα προςβολόσ τυχϐν
οριςτικόσ απορριπτικόσ απϐφαςησ τησ ΕΕΕΠ ενώπιον του αρμϐδιου διοικητικοϑ
δικαςτηρύου.
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Η παρϊγραφοσ 3 προβλϋπει τη δυνατϐτητα χορόγηςησ δικαιώματοσ
αποκλειςτικϐτητασ ωσ προσ τη δραςτηριοπούηςη ςτη γεωγραφικό περιοχό που
ορύζεται ςτην ϊδεια λειτουργύασ, ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ τησ προκόρυξησ. Οι
διατϊξεισ του νομοςχεδύου, ακολουθώντασ τη νομολογύα του ΔΕΕ, αποκλεύουν
την παραχώρηςη αποκλειςτικών δικαιωμϊτων για αϐριςτο χρϐνο. Συχϐν
δικαύωμα αποκλειςτικϐτητοσ θα εύναι, επομϋνωσ, περιοριςμϋνησ χρονικόσ
διϊρκειασ. την παρϊγραφο 3 καθορύζονται τα κριτόρια απϐ τα οπούα
ςυναρτϊται η διϊρκεια τησ αποκλειςτικϐτητασ, τηρουμϋνων των διατϊξεων των
παραγρϊφων 5 και 6 του ϊρθρου 3. Κριτόρια αποτελοϑν το ϑψοσ του
ανταλλϊγματοσ που θα καταβϊλει ο παραχωρηςιοϑχοσ, το ϑψοσ των
επενδϑςεων που θα αναλϊβει να διενεργόςει, ϐπωσ θα καθοριςθοϑν ςτη
ςϑμβαςη παραχώρηςησ που θα υπογρϊψει η ΕΕΕΠ με την ΕΚΑΖ, η ϋκταςη τησ
περιοχόσ για την οπούα θα ιςχϑει η αποκλειςτικϐτητα και ο εκτιμώμενοσ χρϐνοσ
απϐςβεςησ τησ επϋνδυςησ. Περαιτϋρω κριτόρια μπορεύ να ορύζονται με κοινό
απϐφαςη των Τπουργών Οικονομικών, Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ και
Σουριςμοϑ, ϑςτερα απϐ γνώμη τησ ΕΕΕΠ προκειμϋνου να διαςφαλύζεται
εξιςορρϐπηςη του ανταλλϊγματοσ με τη διϊρκεια τησ αποκλειςτικϐτητασ, ϐπωσ
επιτϊςςουν οι αρχϋσ τησ αναλογικϐτητασ και του ενωςιακοϑ δικαύου,
λαμβανομϋνων υπϐψη των ωφελειών που αναμϋνεται να προκϑψουν απϐ τη
δραςτηριοπούηςη τησ ΕΚΑΖ για την εθνικό οικονομύα.
Η παρϊγραφοσ 4 ορύζει ϐτι η επιχεύρηςη, προκειμϋνου να λϊβει ϊδεια
λειτουργύασ καζύνο, καταβϊλλει αντϊλλαγμα ςϑμφωνα με ϐςα ορύζει η
προκόρυξη του πλειοδοτικοϑ διαγωνιςμοϑ, ενώ η ςϑμβαςη παραχώρηςησ
διαλαμβϊνει τουσ ϐρουσ ανϊπτυξησ τησ επϋνδυςησ και μϋτρα διαςφϊλιςησ τησ
προςόκουςασ υλοπούηςόσ τησ.
Η παρϊγραφοσ 5 προβλϋπει ϐτι, προκειμϋνου για επιχειρόςεισ που διαθϋτουν
ςόμερα ϊδεια καζύνο, εφϐςον αυτϋσ υπαχθοϑν ςτο νϋο πλαύςιο, η χορόγηςη
ϊδειασ λειτουργύασ γύνεται ςϑμφωνα με τα κριτόρια που ορύζονται ςτο ϊρθρο
13.

Άρθρο 7:
Σο ϊρθρο 7 ορύζει ϐτι οι ΕΚΑΖ, προκειμϋνου να λϊβουν ϊδεια λειτουργύασ απϐ
την ΕΕΕΠ, πρϋπει να θεςπύςουν και τηροϑν οργανωτικοϑσ κανϐνεσ που
καλϑπτουν θϋματα διοικητικόσ και τεχνικοοικονομικόσ του οργϊνωςησ και
διαςφαλύζουν ςυνθόκεσ διαφϊνειασ ωσ προσ την λειτουργύα και ακεραιϐτητα
τησ διοργϊνωςησ τησ διεξαγωγόσ των παιγνύων, πρϐςφορουσ μηχανιςμοϑσ
εςωτερικοϑ ελϋγχου, καθώσ και κανϐνεσ δεοντολογύασ για το προςωπικϐ τουσ,
ϋτςι ώςτε να διαςφαλύζεται η ςϑννομη λειτουργύα τουσ και να ελαχιςτοποιεύται
ο κύνδυνοσ βλϊβησ των ςυμφερϐντων των παικτών απϐ τυχϐν ςϑγκρουςη
ςυμφερϐντων τουσ με αυτϊ τησ ΕΚΑΖ. Πρϋπει επύςησ να διαθϋτουν μηχανιςμοϑσ
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κατϊλληλουσ για την πρϐληψη τησ νομιμοπούηςησ εςϐδων απϐ παρϊνομεσ
δραςτηριϐτητεσ. Οφεύλουν επύςησ να διαθϋτουν κατϊλληλουσ μηχανιςμοϑσ που
εξαςφαλύζουν το αδιϊβλητο των τυχερών παιγνύων και, εν γϋνει, την κανονικό,
απρϐςκοπτη και αςφαλό διεξαγωγό τουσ, αποτρϋπουν την ανϊπτυξη απατηλών
μεθϐδων, καθιςτοϑν ευχερό και αποτελεςματικό την παρακολοϑθηςη τησ
λειτουργύασ των και διαςφαλύζουν τον ευχερό ϋλεγχο τησ δραςτηριϐτητϊσ τουσ
απϐ την ΕΕΕΠ. Επιβϊλλεται επύςησ να διαθϋτουν μηχανιςμοϑσ ελϋγχου και
αςφαλεύασ ςτον τομϋα τησ ηλεκτρονικόσ επεξεργαςύασ των δεδομϋνων και
ςϑςτημα λογιςτικόσ καταχώριςησ των διενεργοϑμενων πρϊξεων και δεδομϋνων,
που διευκολϑνει την αποτελεςματικό ϊςκηςη των καθηκϐντων τησ ΕΕΕΠ. Σα
παραπϊνω αποτελοϑν προϒπϐθεςη για τη χορόγηςη ϊδειασ λειτουργύασ ςε
ΕΚΑΖ.
Λϐγω του εξϐχωσ τεχνικοϑ χαρακτόρα πολλών απϐ τουσ κανϐνεσ που θϋτει η
διϊταξη αυτό, με την παρϊγραφο 2 εξουςιοδοτεύται η ΕΕΕΠ να εκδύδει
κανονιςτικϋσ πρϊξεισ για τη ρϑθμιςη ειδικών και τεχνικών θεμϊτων που
αποτελοϑν αντικεύμενο ρϑθμιςησ του ϊρθρου. Με τισ πρϊξεισ αυτϋσ δϑνανται να
εξειδικεϑονται και ρυθμύζονται ςειρϊ θεμϊτων που παρατύθενται ενδεικτικώσ,
ϐπωσ οργανωτικϋσ υποχρεώςεισ των ΕΚΑΖ, χαρακτηριςτικϊ των μηχανιςμών
εςωτερικοϑ ελϋγχου και του ςυςτόματοσ λογιςτικόσ καταχώριςησ των
διενεργοϑμενων πρϊξεων και δεδομϋνων που πρϋπει να διαθϋτουν οι ΕΚΑΖ,
ζητόματα που αφοροϑν το λογιςτικϐ τουσ ςϑςτημα, τα λογιςτικϊ αρχεύα και
βιβλύα τουσ, την τόρηςη και αποθόκευςη αρχεύων, τισ χρηματοοικονομικϋσ
καταςτϊςεισ που οι ΕΚΑΖ οφεύλουν να υποβϊλλουν ςτην ΕΕΕΠ, θϋματα
διαςφϊλιςησ των ςυνθηκών διαφϊνειασ ωσ προσ την διοργϊνωςη και διεξαγωγό
των παιγνύων, το εύδοσ των μηχανιςμών για την παρακολοϑθηςη των
παιγνιομηχανημϊτων και των παιγνύων τραπεζιών προσ διαςφϊλιςη τησ
τόρηςησ τησ ϋννομησ τϊξησ, ζητόματα μηχανιςμών ελϋγχου και αςφαλεύασ ςτον
τομϋα τησ ηλεκτρονικόσ επεξεργαςύασ των δεδομϋνων κλπ. Με τισ εν λϐγω
κανονιςτικϋσ πρϊξεισ η ΕΕΕΠ δϑναται επύςησ να καθορύζει διαδικαςύεσ που
πρϋπει να τηροϑν οι ΕΚΑΖ προσ διευκϐλυνςη του ελϋγχου α) απϐ το Δημϐςιο
θεμϊτων που αφοροϑν τα οικονομικϊ ςτοιχεύα και εν γϋνει την οικονομικό τουσ
κατϊςταςη, καθώσ και β) απϐ την ΕΕΕΠ ωσ προσ τη ςυμμϐρφωςό τουσ με
εποπτικϋσ διατϊξεισ.
Οι αποφϊςεισ αυτϋσ μποροϑν να ειςϊγουν διαφοροποιόςεισ βϊςει
αντικειμενικών ςτοιχεύων και παραγϐντων, ϐπωσ η μορφό και το μϋγεθοσ τησ
ΕΚΑΖ, το μερύδιϐ τουσ ςτην αγορϊ, ο αριθμϐσ των απαςχολουμϋνων τουσ, η
κατϊταξό τουσ ςτη εκτύμηςη κινδϑνων βϊςει ςχετικόσ ανϊλυςησ που διενεργεύ η
ΕΕΕΠ κλπ.

Άρθρο 8:

11

το ϊρθρο 8 περιγρϊφονται τα κριτόρια καταλληλϐτητασ που πρϋπει να
ςυγκεντρώνονται ςτα πρϐςωπα των μελών του Δ και των διευθυντικών
ςτελεχών των ΕΚΑΖ, καθώσ και γενικϊ των προςώπων που αςκοϑν, ϊμεςα ό
ϋμμεςα, τη διούκηςη τουσ, προκειμϋνου να χορηγηθεύ ςτην ΕΚΑΖ ϊδεια
λειτουργύασ. υγκεκριμϋνα, τα εν λϐγω πρϐςωπα απαιτεύται να εύναι αξιϐπιςτα,
να διαθϋτουν την απαιτοϑμενη για την αποτελεςματικό ϊςκηςη των
καθηκϐντων τουσ ακεραιϐτητα, κατϊρτιςη, εμπειρύα και βαθμϐ γνώςεων, καθώσ
και τα απαραύτητα προςϐντα, ικανϐτητεσ και δεξιϐτητεσ που, κατϊ τεκμόριο, θα
τουσ επιτρϋπουν να εκπληρώνουν αποτελεςματικϊ τα καθόκοντϊ τουσ, να μην
ϋχουν καταδικαςθεύ για ςειρϊ εγκλημϊτων που απαριθμοϑνται ςτην παρ. 4 και,
εν γϋνει, να εύναι κατϊλληλα να εξαςφαλύςουν τη ςυνετό και χρηςτό διαχεύριςη
τησ ΕΚΑΖ και τη ςϑμφωνη με το νϐμο λειτουργύα τησ. Αντύςτοιχεσ προϒποθϋςεισ
πρϋπει να πληροϑν και ϊλλα πρϐςωπα που αςκοϑν ουςιαςτικϊ καθόκοντα ςτην
ΕΚΑΖ, τα οπούα και απαριθμεύ το τελευταύο εδϊφιο τησ παραγρϊφου 1.
Η παρϊγραφοσ 2 προβλϋπει την υποχρϋωςη τησ ΕΚΑΖ να διαθϋτει κατϊλληλεσ
διαδικαςύεσ που αποτυπώνονται ςτα ςυςτόματα εςωτερικόσ οργϊνωςησ του
ϊρθρου 7, για την πρϐληψη ϊςκηςησ επιρροών απϐ τα πρϐςωπα τησ
παραγρϊφου 1 που θα μποροϑςαν να αποβοϑν ςε βϊροσ τησ ςυνετόσ και
χρηςτόσ διαχεύριςησ τησ ΕΚΑΖ, καθώσ και για την αποτροπό και την επύλυςη
καταςτϊςεων ςϑγκρουςησ ςυμφερϐντων μεταξϑ των προςώπων αυτών και των
πελατών τησ.
ϑμφωνα με την παρϊγραφο 3 η ακεραιϐτητα, η αξιοπιςτύα, η τεχνικό και
επαγγελματικό επϊρκεια των προςώπων τησ παραγρϊφου 1, ανϊλογα με τα
καθόκοντα που αςκοϑν, αποτελοϑν τα κριτόρια ςϑμφωνα με τα οπούα η ΕΕΕΠ
αξιολογεύ την καταλληλϐτητϊ τουσ. Διευκρινύζεται ϐτι επύ ςυλλογικών οργϊνων
ό ςυμπραττϐντων ςτελεχών, δεν απαιτεύται να διαθϋτει ϋκαςτο πρϐςωπο
ατομικϊ εμπειρύα και επαγγελματικό κατϊρτιςη ςτον τομϋα των τυχερών
παιγνύων, αλλϊ κρύςιμη εύναι η πλόρωςη των εν λϐγω προϒποθϋςεων για το
ςυλλογικϐ ϐργανο ό τα ςυμπρϊττοντα ςτελϋχη ωσ ςυνϐλου.
την παρϊγραφο 4 απαριθμοϑνται ςειρϊ ποινικών αδικημϊτων, η καταδύκη ςτα
οπούα ςυνιςτϊ κατ’ αρχόν κώλυμα για την ανϊληψη καθηκϐντων ςε ΕΚΑΖ, ενώ η
παρϊγραφοσ 5 ορύζει ϐτι η ΕΕΕΠ δϑναται να ζητϊ απϐ τα προσ ϋγκριςη
πρϐςωπα, καθώσ και απϐ κϊθε ϊλλο φορϋα και αρχό του δημϐςιου και
ιδιωτικοϑ τομϋα, οποιοδόποτε ςτοιχεύο, ϋγγραφο ό πληροφορύα κρύνει ςκϐπιμο
για τη διαμϐρφωςη τησ κρύςησ τησ, απαραύτητο για την αξιολϐγηςη τησ
ικανϐτητασ, τησ αξιοπιςτύασ και τησ ακεραιϐτητϊ τουσ.
Η παρϊγραφοσ 6 δύνει τη δυνατϐτητα ςτην ΕΕΕΠ να καλεύ τα παραπϊνω
πρϐςωπα ςε ςυνϋντευξη, προκειμϋνου να βεβαιώςει την καταλληλϐτητϊ τουσ.
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την παρϊγραφο 7, εξουςιοδοτεύται η ΕΕΕΠ, με κανονιςτικό τησ πρϊξη, να

εξειδικεϑει ειδικϊ και τεχνικϊ θϋματα, διαδικαςύεσ και τισ λεπτομϋρειεσ που
απαιτοϑνται για την εφαρμογό του παρϐντοσ ϊρθρου

Άρθρο 9:
Με το ϊρθρο 9 ρυθμύζονται τα ζητόματα αξιοπιςτύασ και καταλληλϐτητασ των
μετϐχων ΕΚΑΖ ϐταν αυτού ϋχουν ειδικό ςυμμετοχό ςτισ εν λϐγω εταιρύεσ.
υγκεκριμϋνα, ορύζεται ϐτι οι ωσ ϊνω μϋτοχοι πρϋπει να διαθϋτουν εχϋγγυα
επαγγελματικοϑ όθουσ και αξιοπιςτύασ και να εύναι ικανού να διαςφαλύςουν τη
χρηςτό διαχεύριςη τησ ΕΚΑΖ.
Η παρϊγραφοσ 2 ορύζει ϐτι ειδικό ςυμμετοχό διαθϋτουν οι μϋτοχοι που
κατϋχουν, ϊμεςα ό ϋμμεςα, ποςοςτϐ μεγαλϑτερο του 5% του μετοχικοϑ
κεφαλαύου ό των δικαιωμϊτων ψόφου τησ ΕΚΑΖ.
την παρϊγραφο 3 προςδιορύζεται η ϋννοια τησ ϋμμεςησ ςυμμετοχόσ. Αυτό
νοεύται ωσ κατοχό και ϋλεγχοσ μετοχών εύτε μϋςω ςυνδεδεμϋνων επιχειρόςεων,
εύτε μϋςω τρύτων, ϐταν υφύςταται ςχετικό ςυμφωνύα, εύτε ςτην περύπτωςη
κατϊ την οπούα δικαιώματα ψόφου που ενςωματώνονται ςε μετοχϋσ ϋχουν
παραςχεθεύ ωσ εμπρϊγματη αςφϊλεια και αςκοϑνται απϐ τρύτο πρϐςωπο ό
ϋχουν παραςχεθεύ λϐγω επικαρπύασ ςε τρύτο πρϐςωπο, εύτε ϐταν τα δικαιώματα
ψόφου που κατϋχονται ό τα οπούα μποροϑν να αςκηθοϑν, αςκοϑνται απϐ
επιχεύρηςη την οπούα ελϋγχει τρύτο πρϐςωπο, καθώσ και ςε κϊθε περύπτωςη
που τα δικαιώματα ψόφου τα οπούα κατϋχει πρϐςωπο ςτο ϐνομα του, αυτϐ τα
αςκεύ για λογαριαςμϐ ό ςϑμφωνα με τισ οδηγύεσ τρύτου προςώπου.
Η παρϊγραφοσ 4 διαςφαλύζει το δικαύωμα τησ ΕΕΕΠ να ζητεύ απϐ τουσ μετϐχουσ
ϐςα ςτοιχεύα θεωρεύ απαραύτητα προσ διαςφϊλιςη των κατϊ την παρϊγραφο 1
απαιτοϑμενων εχϋγγυων επαγγελματικοϑ όθουσ και αξιοπιςτύασ, που
αποςκοποϑν ςτη διαςφϊλιςη τησ χρηςτόσ διαχεύριςησ τησ ΕΚΑΖ.
Η παρϊγραφοσ 5 επιβϊλλει ςτουσ ιδρυτϋσ (προκειμϋνου για εταιρύεσ που
ςυνιςτώνται ενϐψει τησ αδειοδϐτηςόσ τουσ ωσ ΕΚΑΖ) και ςτουσ μετϐχουσ των
ΕΚΑΖ (προκειμϋνου για υφιςτϊμενεσ εταιρύεσ που λαμβϊνουν ϊδεια λειτουργύασ
ωσ ΕΚΑΖ) την υποχρϋωςη να παρϋχουν ϐλεσ τισ πληροφορύεσ, οι οπούεσ εύναι
αναγκαύεσ ώςτε να μπορεύ η ΕΕΕΠ να αξιολογόςει κατϊ πϐςο ςυντρϋχουν ςτο
πρϐςωπο των μετϐχων με ειδικό ςυμμετοχό οι προϒποθϋςεισ καταλληλϐτητασ.
Με την παρϊγραφο 6 δύνεται η δυνατϐτητα ςτην ΕΕΕΠ να ζητϊ τα πιο πϊνω
ςτοιχεύα και απϐ ϊλλουσ ιδρυτϋσ ό μετϐχουσ ςτην περύπτωςη που οι μϋτοχοι με
ειδικό ςυμμετοχό εύναι ςυνολικώσ κϑριοι ποςοςτοϑ κατώτερου του 50% του
μετοχικοϑ κεφαλαύου τησ εταιρύασ ό του ςυνϐλου των δικαιωμϊτων ψόφου.
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Εφϐςον μϋτοχοι ΕΚΑΖ εύναι νομικϊ πρϐςωπα, η παρ. 7 παρϋχει δικαύωμα
ελϋγχου και των φυςικών προςώπων που τα διοικοϑν, καθώσ και των κυρύων
μετϐχων τουσ, μϋχρι και φυςικοϑ προςώπου, εφϐςον εύναι αναγκαύο, ανϊλογα
με το εύδοσ τησ εταιρύασ, για να εύναι ςε θϋςη να μορφώςει κρύςη για την
καταλληλϐτητϊ τουσ.
Για τη διαςφϊλιςη τησ δυνατϐτητασ διεξαγωγόσ του ελϋγχου, η παρ. 8 ορύζει ϐτι,
για την αναζότηςη των ςτοιχεύων που αφοροϑν τα πρϐςωπα των μετϐχων,
κϊμπτεται το απϐρρητο, παραπϋμποντασ, προσ αποφυγό επανϊληψησ, ςτισ
αντύςτοιχεσ διατϊξεισ του ϊρθρου 8.
Η παρϊγραφοσ 9 ορύζει ϐτι κατϊ τον ωσ ϊνω ϋλεγχο εφαρμϐζονται
ςυμπληρωματικϊ οι διατϊξεισ του ϊρθρου 40 παρ. 2α του ν. 4002/2011 (A’ 180),
ενώ με την παρϊγραφο 10 εξουςιοδοτεύται η ΕΕΕΠ με κανονιςτικό τησ πρϊξη να
ρυθμύζει τα ειδικϊ θϋματα και τισ λεπτομϋρειεσ που απαιτοϑνται για την
εφαρμογό του παρϐντοσ ϊρθρου.

Άρθρο 10:
το ϊρθρο 10 περιγρϊφεται λεπτομερώσ το περιεχϐμενο τησ ϊδειασ λειτουργύασ
ΕΚΑΖ. υγκεκριμϋνα, ορύζεται ϐτι με τη χορηγοϑμενη ϊδεια λειτουργύασ
εγκρύνονται οι περύ ςκοποϑ διατϊξεισ του Καταςτατικοϑ τησ ΕΚΑΖ,
απαριθμοϑνται οι δραςτηριϐτητϋσ τησ και καθορύζονται η χρονικό διϊρκεια τησ
ϊδειασ, η ακριβόσ θϋςη ςτην οπούα επιτρϋπεται η λειτουργύα τησ επιχεύρηςησ, το
εύδοσ και η κατηγορύα των παιγνύων ςτα οπούα δικαιοϑται να δραςτηριοποιεύται
η ΕΚΑΖ, καθώσ και τυχϐν ειδικού ϐροι και προϒποθϋςεισ για τη λειτουργύα τησ,
ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ τησ προκόρυξησ και τησ ςϑμβαςησ παραχώρηςησ. Η
ϊδεια λειτουργύα μπορεύ να περιϋχει και ειδικοϑσ ϐρουσ ό ϊλλεσ προϒποθϋςεισ
για τη λειτουργύα τησ ΕΚΑΖ, ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ τησ προκόρυξησ και τησ
ςϑμβαςησ παραχώρηςησ, ϐπωσ η εκτϋλεςη ϋργων, τα ςτϊδια και το
χρονοδιϊγραμμα υλοπούηςησ αυτών, η τόρηςη και εκπλόρωςη τυχϐν
οικονομικών τησ υποχρεώςεων, θϋματα πλόρωςησ τυχϐν αιρϋςεων,
αναβλητικών ό διαλυτικών, καθώσ και θϋματα διαςφϊλιςησ τησ τόρηςησ των
ϐρων τησ προκόρυξησ.
Η ΕΕΕΠ εξετϊζει επύςησ, ςτο πλαύςιο ελϋγχου νομιμϐτητοσ, αν υπϊρχουν οι
απαραύτητεσ εγκρύςεισ τισ επϋνδυςησ ωσ προσ τισ χρόςεισ γησ απϐ τισ αρμϐδιεσ
υπηρεςύεσ του Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ, οι ϊδειεσ δϐμηςησ, οι
απαιτοϑμενεσ τοπογραφικϋσ, αρχιτεκτονικϋσ, ςτατικϋσ, ηλεκτρομηχανολογικϋσ,
περιβαλλοντικϋσ και λοιπϋσ μελϋτεσ για τα κτύρια και τισ εγκαταςτϊςεισ ϐπου θα
γύνει η εγκατϊςταςη και οι οικοδομικϋσ ϊδειεσ ό, κατϊ περύπτωςη, τα ςχϋδια
ανϋγερςησ των κτιρύων αυτών. Η ςυνδρομό των προϒποθϋςεων αυτών
εξετϊζεται ςε ςυνδυαςμϐ και με το περιεχϐμενο τησ ςϑμβαςησ παραχώρηςησ.
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Επειδό η ϊδεια λειτουργύασ εκδύδεται ςυνόθωσ πριν απϐ την ϋναρξη λειτουργύασ
τησ ΕΚΑΖ και ςυχνϊ περιϋχει ϐρουσ, η πλόρωςη των οπούων εύναι απαραύτητη
προϒπϐθεςη για την ϋναρξη λειτουργύασ τησ επιχεύρηςησ, ςτην παρϊγραφο 3
ορύζεται η ϋκδοςη βεβαιωτικόσ πρϊξησ τησ ΕΕΕΠ ωσ προϒπϐθεςη για την ϋναρξη
λειτουργύασ τησ ΕΚΑΖ. Με αυτόν τησ την πρϊξη η ΕΕΕΠ διαπιςτώνει την
πλόρωςη των ϐρων που ϋχουν τεθεύ με τη ςϑμβαςη παραχώρηςησ ό ϊλλων
προϒποθϋςεων που η ϊδεια λειτουργύασ ορύζει ωσ προαπαιτοϑμενο για την
ϋναρξη λειτουργύασ τησ επιχεύρηςησ.
Με την παρϊγραφο 4 εξουςιοδοτεύται η ΕΕΕΠ με κανονιςτικό τησ πρϊξη να
ρυθμύζει τα ειδικϊ θϋματα και τισ λεπτομϋρειεσ που απαιτοϑνται για την
εφαρμογό του παρϐντοσ ϊρθρου, καθώσ επύςησ και τουσ κανϐνεσ και τη
διαδικαςύα που απαιτεύται για την τροποπούηςη τησ ϊδειασ λειτουργύασ ΕΚΑΖ ,
καθώσ και αυτό που πρϋπει να ακολουθεύται για τη διεξαγωγό νϋων κατηγοριών
ό ειδών παιγνύων ςε ΕΚΑΖ

Άρθρο 11:
το ϊρθρο 11 περιγρϊφεται η διαδικαςύα χορόγηςησ απϐ την ΕΕΕΠ ϊδειασ
λειτουργύασ ΕΚΑΖ.
Η παρϊγραφοσ 1 ορύζει το περιεχϐμενο τησ αύτηςησ που υποβϊλλει η εκϊςτοτε
ενδιαφερϐμενη εταιρύα προκειμϋνου να τησ χορηγηθεύ ϊδεια λειτουργύασ ΕΚΑΖ.
Σα ςτοιχεύα αυτϊ εύναι απαραύτητα για να μπορεύ η ΕΕΕΠ να μορφώςει γνώμη
ωσ προσ την τόρηςη των εταιρικών κανϐνων που ορύζουν για τισ ΕΚΑΖ τα ϊρθρα
2 και 4, τη ςυνδρομό των οργανωτικών προϒποθϋςεων του ϊρθρου 7, καθώσ και
την τόρηςη των κανϐνων που θϋτουν τα ϊρθρα 8 και 9 ωσ προσ την αξιοπιςτύα
και καταλληλϐτητα τησ διούκηςησ, του προςωπικοϑ και των μετϐχων με ειδικό
ςυμμετοχό. Ειδικϐτερα, απαιτεύται η υποβολό πλόρουσ προγρϊμματοσ των
δραςτηριοτότων τησ εταιρύασ, πλόρουσ επιχειρηματικοϑ ςχεδύου, αναλυτικοϑ
χρονοδιαγρϊμματοσ υλοπούηςησ τησ επϋνδυςησ, των πηγών και φορϋων
χρηματοδϐτηςησ, καθώσ και αναλυτικόσ επιμϋτρηςησ του κϐςτουσ τησ,
αναλυτικόσ εκτύμηςησ του ϊμεςου δημοςιονομικοϑ οφϋλουσ που προκϑπτει απϐ
την επϋνδυςη και των ωφελειών για την εθνικό οικονομύα, τησ περιγραφόσ των
θϋςεων εργαςύασ που θα δημιουργηθοϑν ανϊ ειδικϐτητα και επιμϋρουσ
επιχειρηματικό δραςτηριϐτητα, ανϊλυςησ κινδϑνων που μποροϑν να
επηρεϊςουν την ϋγκαιρη ολοκλόρωςη τησ επϋνδυςησ, ςχεδύου καταςτατικοϑ
προκειμϋνου περύ νεοώδρυϐμενησ ό καταςτατικοϑ τησ εταιρύασ προκειμϋνου περύ
υφιςτϊμενησ, αντιγρϊφου ποινικοϑ μητρώου, πιςτοποιητικών περύ μη
πτωχεϑςεωσ και βιογραφικοϑ ςημειώματοσ των μελών του Δ, των
διευθυντικών ςτελεχών και των μετϐχων που κατϋχουν ειδικό ςυμμετοχό ςτη
εταιρύα.
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Η παρϊγραφοσ 2, λαμβϊνοντασ υπϐψη ϐτι, ςε περύπτωςη πλειοδοτικοϑ
διαγωνιςμοϑ, ϐταν ο επιχειρηματικϐσ φορϋασ που θα λειτουργόςει ωσ ΕΚΑΖ
μπορεύ να μην υφύςταται κατϊ τη ςυμμετοχό ςτο διαγωνιςμϐ, τα ςτοιχεύα που
υπϋβαλαν οι ςυμμετϋχοντεσ ςτον πλειοδοτικϐ διαγωνιςμϐ θα πρϋπει να
ςυνϊδουν με αυτϊ που προςκομύζονται ςτην ΕΕΕΠ για τη χορόγηςη τησ ϊδειασ
λειτουργύα απϐ τον παραχωρηςιοϑχο, π.χ. ωσ προσ τισ υποχρεώςεισ που αυτϐσ
ϋχει αναλϊβει ςτο διαγωνιςμϐ που ϋχει ςυμμετϊςχει.
Πρϐςθετεσ απαιτόςεισ προβλϋπει η παρϊγραφοσ 3 για την περύπτωςη που η
χορόγηςη ϊδειασ ΕΚΑΖ αφορϊ εταιρύα η οπούα εύναι θυγατρικό επιχεύρηςησ που
λειτουργεύ καζύνο ό αςκεύ δραςτηριϐτητα τυχερών παιγνύων ςε ϊλλοσ Κρϊτοσ ό
ελϋγχεται απϐ τα ύδια φυςικϊ ό νομικϊ πρϐςωπα, τα οπούα ελϋγχουν επιχεύρηςη
που δραςτηριοποιεύται ςτο χώρο των τυχερών παιγνύων ςε ϊλλο κρϊτοσ. Και
τοϑτο διϐτι τα ςτοιχεύα αυτϊ θεωροϑνται κρύςιμα για να μορφώςει γνώμη η
ΕΕΕΠ ωσ προσ τα κριτόρια που πρϋπει να ςυντρϋχουν προκειμϋνου να χορηγόςει
ϊδεια λειτουργύασ ΕΚΑΖ.
Η παρϊγραφοσ 4 διευκρινύζει ϐτι η απϐφαςη τησ ΕΕΕΠ για τη χορόγηςη ϊδειασ
λειτουργύασ ΕΚΑΖ εκδύδεται αφοϑ ϋχει προηγηθεύ ϋλεγχοσ τησ αιτόςεωσ και
εφϐςον πληροϑνται οι προϒποθϋςεισ του νϐμου, ενώ απαριθμεύ και τισ
δραςτηριϐτητεσ τησ ΕΚΑΖ.
Με την παρϊγραφο 5 δύνεται η δυνατϐτητα ςτην ΕΕΕΠ με κανονιςτικό τησ
πρϊξη και προσ ικανοπούηςη των διατϊξεων των ϊρθρων 3, 6 και 12 του
νομοςχεδύου να εξειδικεϑει και να τροποποιεύ τα ςτοιχεύα που απαιτεύται να
υποβϊλλονται ςε αυτό κατϊ την εφαρμογό του παρϐντοσ ϊρθρου, καθώσ και
κϊθε ϊλλο ειδικϐ, τεχνικϐ θϋμα και λεπτομϋρεια ωσ προσ θϋματα που ρυθμύζει το
παρϐν ϊρθρο.

Άρθρο 12:
Σο ϊρθρο 12 θϋτει τισ προϒποθϋςεισ ϋναρξησ λειτουργύασ ΕΚΑΖ, λαμβανομϋνησ
υπϐψη τησ πορεύασ που ακολουθεύται για τη χορόγηςη απϐ την ΕΕΕΠ ϊδειασ
λειτουργύασ ΕΚΑΖ ςτον παραχωρηςιοϑχο που εύχε ςυμμετϊςχει ςτον οικεύο
πλειοδοτικϐ διαγωνιςμϐ, με τον οπούο ϋχει υπογραφεύ ςϑμβαςη παραχώρηςησ.
υγκεκριμϋνα, προκειμϋνου οι ΕΚΑΖ να ξεκινόςουν τη λειτουργύα τουσ,
απαιτεύται η ϋκδοςη απϐφαςησ τησ ΕΕΕΠ με την οπούα βεβαιώνεται η πλόρωςη
των ϐρων και υποχρεώςεων που ανϋλαβε η επιχεύρηςη με τη ςϑμβαςη
παραχώρηςησ.
ϑμφωνα με την παρϊγραφο 2, η προοδευτικό εκπλόρωςη των ϐρων και
υποχρεώςεων που αναλαμβϊνει η ΕΚΑΖ με τη ςϑμβαςη παραχώρηςησ, που
αποτυπώνονται και ςτην ϊδεια λειτουργύασ, πιςτοποιεύται απϐ την ΕΕΕΠ
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κατϐπιν υποβολόσ ςε αυτόν πλόρουσ αναφορϊσ για την ολοκλόρωςη τησ
υλοπούηςησ των επιμϋρουσ ςτοιχεύων τησ επϋνδυςησ, καθώσ και των ςχετικών
εγγρϊφων (εγκρύςεισ και ϊδειεσ λειτουργύασ κ.α.). Για την ϋκδοςη πρϊξεων που
διαπιςτώνουν την υλοπούηςη επιμϋρουσ τμημϊτων τησ επϋνδυςησ, τα τμόματα
αυτϊ πρϋπει να ϋχουν καταςτεύ πλόρωσ λειτουργικϊ.

Άρθρο 13:
Σο ϊρθρο 13 προβλϋπει ϐτι εύναι δυνατό η χορόγηςη ϊδειασ ΕΚΑΖ ςε
επιχειρόςεισ που διαθϋτουν ϊδεια λειτουργύασ καζύνο, που τουσ χορηγόθηκε
βϊςει τησ ιςχϑουςασ ςόμερα νομοθεςύασ. Με τη χορόγηςη ςτην επιχεύρηςη
αυτό ϊδειασ λειτουργύασ ΕΚΑΖ εφαρμϐζονται και ς’ αυτόν οι διατϊξεισ που
προτεύνονται με το παρϐν νομοςχϋδιο. Διαφορετικϊ, η επιχεύρηςη εξακολουθεύ
να διϋπεται απϐ το ιςχϑον ςόμερα καθεςτώσ.
Η προβλεπϐμενη διαδικαςύα περιλαμβϊνει, ςϑμφωνα με την παρϊγραφο 2, την
υποβολό αύτηςησ για την υπαγωγό ςε μύα απϐ τισ δϑο κατηγορύεσ ΕΚΑΖ που
προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 3. Η διϊταξη καθορύζει τα ςτοιχεύα που θα
περιλαμβϊνει η αύτηςη. Επύ τησ αιτόςεωσ εκδύδεται αιτιολογημϋνη απϐφαςη τησ
ΕΕΕΠ εντϐσ χρονικοϑ διαςτόματοσ δϑο μηνών απϐ την υποβολό πλόρουσ
φακϋλου. Εφϐςον χορηγηθεύ ϊδεια λειτουργύασ ΕΚΑΖ, τροποποιεύται αναλϐγωσ
η υφιςτϊμενη ςϑμβαςησ παραχώρηςησ μεταξϑ του παραχωρηςιοϑχου και του
Ελληνικοϑ Δημοςύου το αργϐτερο εντϐσ δϑο μηνών απϐ τη χορόγηςη τησ ϊδειασ
λειτουργύασ. την περύπτωςη αυτό ακολουθεύται δηλαδό διαφορετικό χρονικό
ςειρϊ ςε ςχϋςη με ϐ,τι ςυμβαύνει με τη ςϑμβαςη παραχώρηςησ και την ϊδεια
λειτουργύασ των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν ςε πλειοδοτικϐ διαγωνιςμϐ.
Η παρϊγραφοσ 3 διευκρινύζει ϐτι απϐ την ημερομηνύα χορόγηςησ ϊδειασ
λειτουργύασ ΕΚΑΖ παϑουν αυτοδικαύωσ να ιςχϑουν η προγενϋςτερη ϊδεια και οι
επιμϋρουσ ϐροι τησ, εκτϐσ αν ορύζεται διαφορετικϊ ςτη νϋα ϊδεια λειτουργύασ
ΕΚΑΖ.
την παρϊγραφο 4 ορύζεται ϐτι η χρονικό διϊρκεια τησ κϊθε ϊδειασ καθορύζεται
απϐ την ΕΕΕΠ εντϐσ του πλαιςύου του ϊρθρου 3, ανϊλογα δηλαδό με το αν
πρϐκειται για ϊδεια καζύνο κλαςικοϑ τϑπου ό καζύνου-θϋρετρο. Για τον
προςδιοριςμϐ τησ χρονικόσ διϊρκειασ, η ΕΕΕΠ λαμβϊνει υπϐψη κριτόρια ϐπωσ
το ϑψοσ τησ επϋνδυςησ, αρχικόσ ό και νϋασ, ο εκτιμώμενοσ για την απϐςβεςό τησ
αναγκαύοσ χρϐνοσ, η ςτϊθμιςη του οφϋλουσ τησ επιχεύρηςησ που προκϑπτει απϐ
την αλλαγό των υποχρεώςεών τησ βϊςει του ϊρθρου 18 του παρϐντοσ
νομοςχεδύου ςε ςχϋςη με τισ υφιςτϊμενεσ, ςε βϊθοσ χρϐνου παραχώρηςησ,
καθώσ και ϊλλα κριτόρια που δϑναται να ορύζει περαιτϋρω η ΕΕΕΠ με απϐφαςό
τησ, που εκδύδεται ϑςτερα απϐ ςτϊθμιςη των κριτηρύων παραχώρηςησ κατϊ το
ελληνικϐ και ενωςιακϐ δύκαιο.
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την παρϊγραφο 5 καθύςταται ςαφϋσ ϐτι η χορηγοϑμενη ϊδεια λειτουργύασ
ΕΚΑΖ δϑναται να ανανεώνεται ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 14 του
παρϐντοσ νομοςχεδύου.
την παρϊγραφο 6 ορύζεται ϐτι με την τροποπούηςη τησ ϊδειασ λειτουργύασ και
την υπαγωγό τησ επιχεύρηςησ ςτο νϋο πλαύςιο δεν θύγονται και διατηροϑνται τα
δικαιώματα και οι υποχρεώςεισ τησ υφιςτϊμενησ ϊδειασ, με εξαύρεςη τη χρονικό
τησ διϊρκεια και τισ οικονομικϋσ υποχρεώςεισ, που διαμορφώνονται ςϑμφωνα
με το ϊρθρο 18 του νομοςχεδύου, χωρύσ να αποκλεύονται και ϊλλεσ
διαφοροποιόςεισ που μπορεύ να περιλαμβϊνει η καταρτιζϐμενη ςϑμβαςη
παραχώρηςησ, τισ οπούεσ δηλαδό θα ϋχει αποδεχθεύ ό προτεύνει η επιχεύρηςη
και, κατϊ τοϑτο, θα αποτελοϑν δηλαδό αντικεύμενο ςυμφωνύασ των μερών, οι
οπούεσ και θα αποτυπώνονται ςτην ϊδεια λειτουργύασ που θα εκδοθεύ.
την παρϊγραφο 7 προβλϋπεται επύςησ ϐτι, κατϐπιν υποβολόσ ςχετικόσ αύτηςησ
ςτην ΕΕΕΠ, μπορεύ να χορηγηθεύ ςτην ΕΚΑΖ δικαύωμα αποκλειςτικόσ
λειτουργύασ καζύνο εντϐσ τησ ζώνησ ςτην οπούα δικαιοϑται να αςκεύ τη
δραςτηριϐτητϊ τησ ό και ςε ϊλλη περιοχόσ που θα χωροθετηθεύ με κοινό
απϐφαςη των Τπουργών Οικονομικών, Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ, Σουριςμοϑ
και Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ, ϑςτερα απϐ γνώμη τησ ΕΕΕΠ. Ωσ προϒπϐθεςη
ϋγκριςησ απϐ την ΕΕΕΠ ςχετικόσ αύτηςησ τησ ΕΚΑΖ ορύζεται η ανϊληψη
υποχρϋωςησ διενϋργειασ νϋων επενδϑςεων, που θα καθοριςθοϑν ςτη ςϑμβαςη
παραχώρηςησ. Εφϐςον η ΕΕΕΠ εγκρύνει την αύτηςη και περιλϊβει δικαύωμα
αποκλειςτικόσ λειτουργύασ ςτην ϊδεια λειτουργύασ ΕΚΑΖ, προβλϋπεται η
καταβολό ανταλλϊγματοσ υπϐ τη μορφό
ανϊληψησ υποχρϋωςησ ύδιασ
επϋνδυςησ. Σο ϑψοσ του ανταλλϊγματοσ καθορύζεται απϐ Πιςτοποιημϋνο
Εκτιμητό. Κριτόρια για τον καθοριςμϐ του θα εύναι η χρονικό διϊρκεια τησ
ϊδειασ υπϐ καθεςτώσ αποκλειςτικϐτητασ, η ϋκταςη τησ γεωγραφικόσ περιοχόσ
ςτην οπούα αυτό θα ιςχϑει , ο εκτιμώμενοσ χρϐνοσ απϐςβεςησ τησ επϋνδυςησ ςε
ςχϋςη με το ϑψοσ τησ, καθώσ και ϊλλα κριτόρια, ςϑμφωνα με το ενωςιακϐ
δύκαιο, που θα καθοριςθοϑν με κοινό απϐφαςη των Τπουργών Οικονομικών,
Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ και Σουριςμοϑ, ϑςτερα απϐ γνώμη τησ ΕΕΕΠ. Η εν
λϐγω απϐφαςη μπορεύ περαιτϋρω να ορύζει τη διαδικαςύα οριςμοϑ του
Εκτιμητό, θϋματα ϊςκηςησ του ϋργου του, θϋματα μεθοδολογύασ τησ αποτύμηςησ
και ϊλλα ειδικϊ θϋματα. Εφϐςον η ΕΕΕΠ κρύνει ϐτι η χορόγηςη δικαιώματοσ
αποκλειςτικϐτητασ θα αποβεύ επωφελόσ για το δημϐςιο ςυμφϋρον,
λαμβϊνοντασ υπϐψη τισ ωφϋλειεσ που θα προκϑψουν απϐ την επϋνδυςη για την
εθνικό οικονομύα, εκδύδει ςχετικό απϐφαςό τησ. την καταρτιζϐμενη ςϑμβαςη
προςχώρηςησ προςδιορύζονται οι ϐροι ανϊπτυξησ τησ επϋνδυςησ, καθώσ και
μϋτρα τα οπούα διαςφαλύζουν την προςόκουςα υλοπούηςη τησ επϋνδυςησ.

Άρθρο 14:
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Σο ϊρθρο 14 προβλϋπει τη δυνατϐτητα ανανϋωςησ τησ ϊδειασ λειτουργύασ ΕΚΑΖ
που ϋχει χορηγηθεύ βϊςει του παρϐντοσ νομοςχεδύου με απϐφαςη τησ ΕΕΕΠ, η
οπούα εκδύδεται κατϐπιν ςχετικόσ αύτηςησ τησ ενδιαφερϐμενησ ΕΚΑΖ πριν απϐ
την πϊροδο ενϐσ ϋτουσ απϐ τη λόξη τησ ιςχϑουςασ. Η απϐφαςη τησ ΕΕΕΠ
καθορύζει και τη χρονικό διϊρκεια τησ ανανϋωςησ, η οπούα δϑναται να
κυμαύνεται μεταξϑ 5 και 10 ετών για την κατηγορύα καζύνο κλαςικοϑ τϑπου και
10 και 20 ετών για την κατηγορύα καζύνο-θερϋτρου.
Η παρϊγραφοσ 2 καθορύζει τα ςτοιχεύα που πρϋπει να περιϋχει η αύτηςη για
ανανϋωςη.
Η παρϊγραφοσ 3 ορύζει ϐτι η ΕΕΕΠ εγκρύνει την ανανϋωςη κατϐπιν ελϋγχου
νομιμϐτητοσ, αφοϑ δηλαδό διαπιςτώςει ϐτι πληροϑνται οι προϒποθϋςεισ του
νϐμου για τη χορόγηςη ϊδειασ λειτουργύασ ΕΚΑΖ ςε ςχϋςη με την οργϊνωςη, τη
διούκηςη και τη μετοχικό ςϑνθεςη τησ εταιρύασ. Δεδομϋνου ϐτι εν προκειμϋνω η
αύτηςη υποβϊλλεται απϐ ΕΚΑΖ που ϋχει όδη ελεγχθεύ ωσ προσ το αν πληρού τισ
προϒποθϋςεισ αυτϋσ κατϊ τη χορόγηςη τησ ϊδειασ λειτουργύασ και, επιπλϋον,
υποχρεοϑται να τηρεύ τισ υποχρεώςεισ οργϊνωςησ, ςτελϋχωςησ και αξιϐπιςτησ
μετοχικόσ ςϑνθεςησ ςε διαρκό βϊςη, ςϑμφωνα με τα ϊρθρα 15 και 17, πρϐκειται
ουςιαςτικϊ για επανϋλεγχο των προϒποθϋςεων αυτών και επιβεβαύωςη τησ
τόρηςόσ τουσ απϐ την ΕΚΑΖ.
Για την ανανϋωςη τησ ϊδειασ η ΕΚΑΖ καταβϊλλει ςτο Ελληνικϐ Δημϐςιο
αντϊλλαγμα, που μπορεύ να ϋχει και τη μορφό αντιςταθμιςτικών παροχών για
τη διενϋργεια επενδϑςεων που αναλαμβϊνει να διενεργόςει η ΕΚΑΖ, κατϊ την
παρϊγραφο 4, ςϑμφωνα με τα ϐςα ορύζει τυχϐν ςχετικό κοινό απϐφαςη των
Τπουργών Οικονομικών, Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ και Σουριςμοϑ που ϋχει
εκδοθεύ ϑςτερα απϐ γνώμη τησ ΕΕΕΠ. Η ύδια απϐφαςη μπορεύ να καθορύζει και
κριτόρια για την αποτύμηςη του οφϋλουσ τησ ΕΚΑΖ λϐγω τησ ανανϋωςησ τησ
ϊδειασ, η οπούα θα πραγματοποιηθεύ απϐ Πιςτοποιημϋνο Εκτιμητό τον οπούο
ορύζει η ΕΕΕΠ, καθώσ και θϋματα που αφοροϑν τη διαδικαςύα οριςμοϑ του
Εκτιμητό, την ϊςκηςη του ϋργου του, τη μεθοδολογύα τησ αποτύμηςησ και ϊλλα
ειδικϊ θϋματα την καταρτιζϐμενη ςϑμβαςη προςχώρηςησ προςδιορύζονται οι
ϐροι ανϊπτυξησ τησ επϋνδυςησ, καθώσ και μϋτρα τα οπούα διαςφαλύζουν την
προςόκουςα υλοπούηςη τησ επϋνδυςησ.
Η παρϊγραφοσ 5 διευκρινύζει ϐτι ςε περύπτωςη ανανϋωςησ τησ ϊδειασ
λειτουργύασ, τυχϐν υφιςτϊμενη ςτην τρϋχουςα ϊδεια ρότρα αποκλειςτικϐτητασ
δεν ανανεώνεται.

Άρθρο 15:
το ϊρθρο 15 περιγρϊφονται οι διαρκεύσ υποχρεώςεισ που υπϋχουν οι ΕΚΑΖ ςε
θϋματα οργϊνωςησ και ςτελϋχωςόσ τουσ, οι οπούεσ αποςκοποϑν ςτη
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διαςφϊλιςη τησ ςϑννομησ λειτουργύασ τουσ και ςτην αποφυγό ςϑγκρουςησ
ςυμφερϐντων ό ανϊπτυξησ μεθϐδων που θα ϋθεταν ςε κύνδυνο τα ςυμφϋροντα
των παικτών και την αγορϊ παιγνύων. Οι εν λϐγω υποχρεώςεισ αφοροϑν την
διοικητικό και τεχνικοοικονομικό οργϊνωςη και δομό τησ ΕΚΑΖ ςτην
αξιοπιςτύα, πεύρα, ικανϐτητα και επαγγελματικϐ όθοσ τησ διούκηςησ και των
διευθυντικών ςτελεχών προσ επιτϋλεςη των ςκοπών τησ ΕΚΑΖ, καθώσ και την
μετοχικό ςϑνθεςη που διαςφαλύζει τη χρηςτό τησ διαχεύριςη. Σο τελευταύο
ζότημα ρυθμύζεται ειδικϐτερα ςτο ϊρθρο 17. την ύδια παρϊγραφο τονύζεται η
υποχρϋωςη των ΕΚΑΖ να ςυμμορφώνονται καθϐλη τη διϊρκεια λειτουργύασ
τουσ με τισ οργανωτικϋσ και λειτουργικϋσ απαιτόςεισ που υπϋχουν εκ του νϐμου,
με τουσ κανϐνεσ δεοντολογύασ που θεςπύζει η ΕΕΕΠ και διϋπουν τισ ςχετικϋσ
δραςτηριϐτητεσ και, εν γϋνει, με τουσ κανϐνεσ που θϋτουν οι ύδιεσ με τον
Εςωτερικϐ Κανονιςμϐ τουσ.
τισ παραγρϊφουσ 2, 3 και 4 ρυθμύζονται υποχρεώςεισ των ΕΚΑΖ που πρϋπει να
τηροϑν καθϐλη τη διϊρκεια λειτουργύασ τουσ και, ςυγκεκριμϋνα, να διαθϋτουν
και εφαρμϐζουν τον Εςωτερικϐ Κανονιςμϐ Λειτουργύασ, οπούοσ πρϋπει να
περιϋχει αποτελεςματικϋσ οργανωτικϋσ και διοικητικϋσ ρυθμύςεισ, να διαθϋτουν
υγιεύσ και αποτελεςματικϋσ διοικητικϋσ και λογιςτικϋσ διαδικαςύεσ και
μηχανιςμοϑσ εςωτερικοϑ ελϋγχου, αποτελεςματικϋσ διαδικαςύεσ εκτύμηςησ των
κινδϑνων, καθώσ και μηχανιςμοϑσ ελϋγχου και αςφϊλειασ των ςυςτημϊτων
ηλεκτρονικόσ επεξεργαςύασ δεδομϋνων λειτουργύασ των παιγνύων.
Η παρϊγραφοσ 5 ορύζει τη διαδικαςύα αξιολϐγηςησ των νϋων μελών του
Διοικητικοϑ υμβουλύου και ϊλλων διευθυντικών ςτελεχών, ςε περύπτωςη
αλλαγόσ τουσ. Η αξιολϐγηςη γύνεται ςϑμφωνα με τουσ κανϐνεσ του ϊρθρου 8.
Η παρϊγραφοσ 6 περιλαμβϊνει ρυθμύςεισ για τη διαςφϊλιςη τησ αξιοπιςτύασ του
διοικητικοϑ, τεχνικοϑ, κϑριου ό βοηθητικοϑ προςωπικοϑ των ΕΚΑΖ, που, λϐγω
των καθηκϐντων και εν γϋνει αρμοδιοτότων του, μετϋχει με οποιονδόποτε
τρϐπο ςτη διεξαγωγό των παιγνύων. Η διϊταξη προβλϋπει τη διαδικαςύα
γνωςτοπούηςησ ςτην ΕΕΕΠ των εν λϐγω υπαλλόλων και αξιολϐγηςόσ τουσ απϐ
την ΕΕΕΠ, ςτην οπούα παρϋχεται η δυνατϐτητα, εφϐςον κρύνει με αιτιολογημϋνη
απϐφαςό τησ ϐτι δεν ςυντρϋχουν ςτο πρϐςωπϐ τουσ οι απαραύτητεσ
προϒποθϋςεισ αξιοπιςτύασ και καταλληλϐτητασ, να απαιτόςει την απομϊκρυνςη
και αντικαςτϊςταςό τουσ.
την παρ. 7 προβλϋπεται επύςησ η αρμοδιϐτητα τησ ΕΕΕΠ να ζητόςει απϐ ΕΚΑΖ
την απομϊκρυνςη οποιουδόποτε υπαλλόλου ό ςυνεργϊτη τησ, ο οπούοσ, κατϊ
την ϊςκηςη των καθηκϐντων του, θϋτει ςε κύνδυνο την εϑρυθμη λειτουργύα τησ
ΕΚΑΖ. ε ϐλεσ αυτϋσ τισ περιπτώςεισ παρϋχεται δικαύωμα προηγοϑμενησ
ακροϊςεωσ ςτην ΕΚΑΖ.
την παρ. 8 ρυθμύζονται θϋματα πιςτοπούηςησ τησ καταλληλϐτητασ των
υπαλλόλων των ΕΚΑΖ που μετϋχουν ςτη διεξαγωγό των παιγνύων. Οι παρ. 9 και
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10 ρυθμύζουν θϋματα γνωςτοποιόςεων, αιτόςεων πιςτοπούηςησ και δελτύων
καταλληλϐτητασ που ϋχουν εκδοθεύ για πρϐςωπα που απαςχολοϑνται ςε
επιχειρόςεισ καζύνο ςϑμφωνα με τισ νομοθετικϋσ και κανονιςτικϋσ διατϊξεισ που
ύςχυαν κατϊ το χρϐνο ϋκδοςό τουσ ϐταν τα πρϐςωπα αυτϊ απαςχολοϑνται ςε
ΕΚΑΖ.
Η παρ. 11 εξουςιοδοτεύ την ΕΕΕΠ να εξειδικεϑει τισ υποχρεώςεισ που
προβλϋπονται για τισ ΕΚΑΖ ςτο εν λϐγω ϊρθρο.

Άρθρο 16:
το ϊρθρο 16 περιγρϊφονται ειδικϊ θϋματα και λεπτομϋρειεσ που αφοροϑν τη
λειτουργύα των καζύνο. Με την παρϊγραφο 1 τύθεται εξαύρεςη για τισ
επιχειρόςεισ που λειτουργοϑν καζύνο απϐ τισ διατϊξεισ περύ ωραρύων ομοειδών
επιχειρόςεων διατϊξεισ.
Με την παρϊγραφο 2 εξομοιώνονται οι ΕΚΑΖ με τισ επιχειρόςεισ λειτουργύασ
ξενοδοχεύων πολυτελεύασ ςχετικϊ με τισ υποχρεώςεισ για καταβολό τελών και
δικαιωμϊτων.
Με την παρ. 3 ρυθμύζεται η ϊρςη του επαγγελματικοϑ και κϊθε ϊλλου
απορρότου κατϊ την ϊςκηςη των αρμοδιοτότων τησ ΕΕΕΠ, ιδύωσ για τη
ςυλλογό ςτοιχεύων προσ διενϋργεια των ελϋγχων που διενεργεύ για τη χορόγηςη
ϊδειασ λειτουργύασ και για την εκπλόρωςη των υποχρεώςεων των ΕΚΑΖ.
Βεβαύωσ, το προςωπικϐ και τα μϋλη τησ ΕΕΕΠ, εισ γνώςη των οπούων
περιϋρχονται πληροφορύεσ και ςτοιχεύα κατϊ την ϊςκηςη των καθηκϐντων
τουσ, υποχρεοϑνται ςτην τόρηςη των διατϊξεων περύ εχεμϑθειασ του ϊρθρου 26
του ν. 3528/2007 (Α’ 26). Ρητώσ προβλϋπεται η εξουςύα τησ ΕΕΕΠ για
πρϐςβαςη, μϋςω των εντεταλμϋνων οργϊνων τησ και ςτο πλαύςιο ϊςκηςη των
εποπτικών τησ καθηκϐντων για την εφαρμογό των διατϊξεων του
προτεινομϋνου νϐμου, ςε ϐλα τα ςτοιχεύα που τηροϑν οι ΕΚΑΖ, τϐςο τα δικϊ
τουσ, των μελών τησ διούκηςησ, των μετϐχων και ϐλων ϐςων εργϊζονται και
απαςχολοϑνται ς’ αυτϋσ, ϐςο και των πελατών τουσ και, γενικώσ, κϊθε
ςυναλλαςςομϋνου με αυτϋσ, καθώσ και ςε κϊθε ϋγγραφο που τηροϑν, με τον
τρϐπο και ςτον χρϐνο που ορύζει η ΕΕΕΠ, Σα ϐργανα τησ ΕΕΕΠ δικαιοϑνται να
λαμβϊνουν αντύγραφα ό αποςπϊςματα απϐ ϋγγραφα, βιβλύα και ϊλλα ςτοιχεύα
που τηροϑνται ςε οποιαδόποτε μορφό (ϋγγραφη, ηλεκτρονικό, μαγνητικό ό
ϊλλη) ςτην επαγγελματικό εγκατϊςταςη των ΕΚΑΖ, χωρύσ οι ΕΚΑΖ να μποροϑν
να αντιτϊξουν θϋματα επαγγελματικοϑ ό ϊλλου απορρότου.
Σϋλοσ, με την παρ. 4 η ΕΕΕΠ εξουςιοδοτεύται να ελϋγχει, η ύδια ό μϋςω ορκωτών
ελεγκτών λογιςτών τα βιβλύα και ςτοιχεύα που οφεύλουν να τηροϑν οι ΕΚΑΖ
ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του προτεινϐμενου νϐμου και των κατ’ εξουςιοδϐτηςη
αυτοϑ εκδιδομϋνων κανονιςτικών πρϊξεων, καθώσ και τισ χρηματοοικονομικϋσ
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καταςτϊςεισ των ΕΚΑΖ, ειςϊγεται δε η υποχρϋωςη των ΕΚΑΖ να παρϋχουν ςτην
ΕΕΕΠ και τα ϐργανα που αυτό εντϋλλεται για τη διενϋργεια του ελϋγχου ϐλα τα
ςτοιχεύα που εύναι αναγκαύα για την ϊςκηςό του, με τον τρϐπο και ςτον χρϐνο
που αυτό ορύζει.
Άρθρο 17:
το ϊρθρο 17 ρυθμύζονται τα ςχετικϊ με τη μεταβύβαςη μετοχών των ΕΚΑΖ
ζητόματα. Η διϊταξη αυτό ςκοπεύ ςτη διαςφϊλιςη τησ αξιοπιςτύασ των μετϐχων
των ΕΚΑΖ με ειδικό ςυμμετοχό καθ’ ϐλη τη διϊρκεια λειτουργύασ τουσ, ςε
ςυνϋχεια του ϊρθρου 9.
τισ παραγρϊφουσ 1 ϋωσ 4 θεςπύζεται διαδικαςύα ελϋγχου τησ καταλληλϐτητασ
νϋων μετϐχων με ειδικό ςυμμετοχό ςε ΕΚΑΖ που οι μετοχϋσ τησ δεν εύναι
ειςηγμϋνεσ ςε χρηματιςτόριο, ϐταν ςυνεπεύα τησ ςυναλλαγόσ επϋρχονται
μεταβολϋσ ωσ προσ ςυγκεκριμϋνα ϐρια μετοχικοϑ κεφαλαύου ό δικαιωμϊτων
ψόφου τησ ΕΚΑΖ. Απϐ την παρϊγραφο 1 προκϑπτει ϐτι πριν απϐ κϊθε
μεταβύβαςη εν ζωό, ανεξαρτότωσ νομικόσ αιτύασ, εξαιρουμϋνησ τησ γονικόσ
παροχόσ, πρϋπει να γύνει γνωςτοπούηςη ςτην ΕΕΕΠ τησ κατϊρτιςησ ςυναλλαγόσ
ϋνα μόνα πριν αυτό πραγματοποιηθεύ, ϐταν με τη μεταβύβαςη ό ςυνεπεύα αυτόσ
ο μεταβιβϊζων κατϋρχεται των ποςοςτών 10%, 20% 33%, 50% ό 66,6% του
μετοχικοϑ κεφαλαύου τησ ΕΚΑΖ ό των δικαιωμϊτων ψόφου τησ ό ϐταν ο
αποκτών υπερβαύνει τα ποςοςτϊ 10%, 20% 33%, 50% ό 66,66% του μετοχικοϑ
κεφαλαύου τησ ΕΚΑΖ ό των δικαιωμϊτων ψόφου τησ ΕΚΑΖ. Η ΕΕΕΠ ελϋγχει την
καταλληλϐτητα του αποκτώντοσ να διαχειριςτεύ με τρϐπο χρηςτϐ την ΕΚΑΖ και
δϑναται να εναντιωθεύ με αιτιολογημϋνη απϐφαςό τησ ςτη ςκοποϑμενη
μεταβύβαςη αν κρύνει ϐτι ςτο πρϐςωπο του αποκτώντοσ δεν ςυντρϋχουν οι
προϒποθϋςεισ καταλληλϐτητασ, που κρύνονται ςϑμφωνα με τα κριτόρια των
διατϊξεων του ϊρθρου 9. Οι διατϊξεισ των παραγρϊφων 1 – 9 του ϊρθρου
αυτοϑ εφαρμϐζονται και ςτισ μεταβιβϊςεισ που ρυθμύζει το ϊρθρο 17.
Επομϋνωσ, ελϋγχεται η καταλληλϐτητα των μετϐχων με ειδικό ςυμμετοχό που
αποκτοϑν ϊμεςα ό και ϋμμεςα μετοχϋσ ό δικαιώματα ψόφου ΕΚΑΖ.
Η παρϊγραφοσ 3 ορύζει ϐτι κϑρωςη για την μη τόρηςη τησ διαδικαςύασ που
επιβϊλλεται ςτην παρϊγραφο 1 εύναι ϐτι ο αποκτών δεν αποκτϊ ωσ προσ τισ
μετοχϋσ αυτϋσ δικαύωμα μερύςματοσ οϑτε διοικητικϊ δικαιώματα, δηλαδό
δικαύωμα ψόφου, εκτϐσ και αν η ϋλλειψη αυτό θεραπευθεύ με ςχετικό ϋγκριςη
μεταβύβαςησ απϐ την ΕΕΕΠ κατϐπιν ελϋγχου καταλληλϐτητασ του αποκτώντοσ,
κατϊ τα ανωτϋρω.
Η παρ. 4 ορύζει επύςησ γενικό υποχρϋωςη τησ ΕΚΑΖ να γνωςτοποιεύ ςτην ΕΕΕΠ
κϊθε μεταβύβαςη μετοχών που καταχωρεύται ςτο βιβλύο μετϐχων τησ εντϐσ
δεκαπϋντε (15) ημερών απϐ την καταχώριςη.
Παρϊλληλα θεςπύζεται
υποχρϋωςη των μετϐχων τησ ΕΚΑΖ να ανακοινώνουν ςτην εταιρύα χωρύσ
υπαύτια βραδϑτητα κϊθε ςυμφωνύα για μεταβύβαςη μετοχών.
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Η παρ. 5 ορύζει ϐτι ωσ προσ τισ ΕΚΑΖ, οι μετοχϋσ των οπούων εύναι ειςηγμϋνεσ ςε
οργανωμϋνη αγορϊ δεν ιςχϑουν οι διατϊξεισ των παραγρϊφων 1 – 4, αλλϊ
εφαρμϐζονται αναλϐγωσ οι διατϊξεισ των παρ. 2 και 2α του ϊρθρου 40 του ν.
4002/2011.
Σϋλοσ, με την παρϊγραφο 6 εξουςιοδοτεύται η ΕΕΕΠ, με κανονιςτικό τησ πρϊξη,
να εξειδικεϑει τα κριτόρια για την ϊδεια μεταβύβαςησ μετοχών του ϊρθρου
αυτοϑ.

Άρθρο 18:
το ϊρθρο 18 αναλϑονται οι οικονομικϋσ υποχρεώςεισ που αναλαμβϊνει με την
ϊδεια λειτουργύασ τησ η ΕΚΑΖ.
Με την παρϊγραφο 1 ορύζεται η ςυμμετοχό του Ελληνικοϑ Δημοςύου ςτα
ακαθϊριςτα ϋςοδα των ΕΚΑΖ που προκϑπτουν απϐ τη διεξαγωγό των τυχερών
παιγνύων ςε ποςοςτϐ 20%, ϐταν τα εν λϐγω ϋςοδα υπολογύζονται ϋωσ 100
εκατομμϑρια ευρώ.
την παρϊγραφο 2 ορύζεται η ωσ ϊνω ςυμμετοχό ςε ποςοςτϐ 15%, ςτα
ακαθϊριςτα ϋςοδα απϐ 100 εκατομμϑρια ϋωσ 200 εκατομμϑρια ευρώ.
την παρϊγραφο 3 το ποςοςτϐ ςυμμετοχόσ ορύζεται ςε 8%, για τα ακαθϊριςτα
ϋςοδα εκεύνα μϐνο που υπολογύζονται ςε ποςϐ ϊνω των 200 εκατομμυρύων
ευρώ.
Με την παρϊγραφο 4 τύθεται ωσ ημερομηνύα ϋναρξησ εφαρμογόσ των ποςοςτών
ςυμμετοχόσ των παραγρϊφων 1 ϋωσ 3 του ϊρθρου 18 η 1η Ιανουαρύου 2020,
εξαιρουμϋνων των ΕΚΑΖ που λαμβϊνουν ϊδεια λειτουργύασ κατϊ τον παρϐντα
νϐμο μϋςω πλειοδοτικοϑ διαγωνιςμοϑ και για τισ οπούεσ ωσ ημερομηνύα ϋναρξησ
εφαρμογόσ των ποςοςτών ςυμμετοχόσ των προηγοϑμενων παραγρϊφων
ορύζεται η ημερομηνύα ϋναρξησ λειτουργύασ τουσ.
Με την παρϊγραφο 5, προςτύθεται υποχρϋωςη εκ μϋρουσ των ΕΚΑΖ καταβολόσ
ειδικοϑ ετόςιου τϋλουσ προκειμϋνου για τη διατόρηςη τησ ϊδειασ λειτουργύασ
ΕΚΑΖ, ϐπωσ αυτϐ θα προβλϋπεται ςτην προκόρυξη του ςχετικοϑ διαγωνιςμοϑ.
την παρϊγραφο 6 καθύςταται ςαφϋσ ϐτι οι ΕΚΑΖ βαρϑνονται, επιπλϋον, με
φϐρουσ, τϋλη και δικαιώματα, ςχετικϊ με τη λειτουργύα, τη διανομό μεριςμϊτων
και τη δραςτηριϐτητα των ανωνϑμων εταιριών που δραςτηριοποιοϑνται ςτην
Ελλϊδα.
Με την παρϊγραφο 7 χορηγεύται ςτον Τπουργϐ Οικονομικών δικαύωμα
εξειδύκευςησ των ωσ ϊνω υποχρεώςεων.
Άρθρο 19:

23

Με το ϊρθρο 19 ρυθμύζονται τα ςχετικϊ με την ανϊκληςη και την αναςτολό
ϊδειασ λειτουργύασ ΕΚΑΖ.
την παρϊγραφο 1 διατυπώνονται οι περιπτώςεισ πϋρα απϐ ϐςεσ ειδικϐτερα
προβλϋπονται ςτην εκϊςτοτε ςϑμβαςη παραχώρηςησ ϊδειασ λειτουργύασ ΕΚΑΖ,
που ϋχουν ωσ αποτϋλεςμα την ανϊκληςη απϐ την ΕΕΕΠ τησ ϊδειασ λειτουργύασ
ΕΚΑΖ.
Πιο ςυγκεκριμϋνα, υπϐ α) ορύζεται η περύπτωςη παραβύαςησ εκ μϋρουσ τησ
ΕΚΑZ των ςχετικών με την οργϊνωςη και τον Κώδικα Δεοντολογύασ διατϊξεων
εισ βϊροσ του κοινωνικοϑ ςυνϐλου και του δημϐςιου ςυμφϋροντοσ, ιδύωσ εϊν
κριθεύ επικύνδυνη η λειτουργύα τησ εν λϐγω ΕΚΑΖ για τουσ παύκτεσ και την
αγορϊ των τυχερών παιγνύων λϐγω ςημαντικών και επανειλημμϋνων
παραβϊςεων.
Τπϐ β) περιγρϊφεται η περύπτωςη ανϊκληςησ λϐγω μη πλόρωςησ
προϒποθϋςεων των ϊρθρων 2, 4, 7, 8, 9, 15, 16 αυτοϑ του νομοςχεδύου και
παρϊβαςησ του Κανονιςμοϑ Παιγνύων, των αποφϊςεων τησ ΕΕΕΠ, των
ρυθμύςεων περύ νομιμοπούηςησ εςϐδων απϐ εγκληματικϋσ δραςτηριϐτητεσ,
καθώσ και αυτών ςχετικϊ με την αγορϊ των τυχερών παιγνύων.
Τπϐ γ) προβλϋπεται ανϊκληςη τησ ϊδειασ λειτουργύασ ΕΚΑΖ, εϊν τα ύδια
κεφϊλαια τησ τελευταύασ υπολογύζονται κϊτω του ελϊχιςτου μετοχικοϑ
κεφαλαύου, ϐπωσ αυτϐ προβλϋπεται με τα κριτόρια του ϊρθρου 4 του παρϐντοσ
νϐμου.
Με την παρϊγραφο 2 χορηγεύται η δυνατϐτητα ςτην ΕΕΕΠ ανϊκληςησ τησ
ϊδειασ λειτουργύασ ΕΚΑΖ μϐνο για οριςμϋνεσ απϐ τισ δραςτηριϐτητεσ αυτόσ.
Με την παρϊγραφο 3 τύθεται υποχρϋωςη τησ ΕΕΕΠ προσ κοινοπούηςη ςτην
ΕΚΑΖ των ελλεύψεων ό παραβϊςεων αυτόσ και τησ ςχετικόσ απϐφαςησ τησ
ΕΕΕΠ και προσ θϋςη προθεςμύασ κατ’ ελϊχιςτον τριών μηνών για λόψη απϐ την
ΕΚΑΖ κατϊλληλων μϋτρων, πριν την οριςτικό απϐφαςη περύ ανϊκληςησ.
Αντύςτοιχα, με την παρϊγραφο 4 καθορύζεται δυνατϐτητα τησ ΕΕΕΠ για
προςωρινό αναςτολό τησ ϊδειασ λειτουργύασ ΕΚΑΖ, ότοι για μϋγιςτο χρονικϐ
διϊςτημα δϑο μηνών, εύτε επύ του ςυνϐλου των δραςτηριοτότων αυτόσ, εύτε επύ
οριςμϋνων εξ αυτών, ςε περύπτωςη που η λειτουργύα τησ ΕΚΑΖ δημιουργεύ
ςοβαροϑσ κινδϑνουσ για τουσ παύκτεσ ό/και την αγορϊ των τυχερών παιγνύων.
Η ΕΕΕΠ δϑναται, κατϊ το κεύμενο τησ ύδιασ παραγρϊφου, να θϋτει ςτην ΕΚΑΖ
προθεςμύα για τη λόψη των κατϊλληλων μϋτρων, ώςτε να παϑςει η παρϊβαςη
και να αρθοϑν οι ςυνϋπειϋσ τησ.
Με την παρϊγραφο 5 προςδιορύζεται η φϑςη τησ απϐφαςησ προςωρινόσ
αναςτολόσ εκ μϋρουσ τησ ΕΕΕΠ, ωσ ϊμεςα εκτελεςτόσ και αναγκαύασ
κοινοπούηςησ με κϊθε δυνατϐ τρϐπο. Αφοϑ παρϋλθει ο χρϐνοσ αναςτολόσ και
ληφθοϑν υπϐψη οι θϋςεισ τησ ΕΚΑΖ, η ΕΕΕΠ εύτε αύρει την αναςτολό εύτε
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ανακαλεύ την ϊδεια. Δύδεται, επύςησ, δυνατϐτητα παρϊταςησ τησ προθεςμύασ
αναςτολόσ κατϊ μϋγιςτο ςαρϊντα πϋντε ημερών, εύτε ςε εξαιρετικϋσ
περιπτώςεισ εύτε κατϐπιν αύτηςησ τησ ΕΚΑΖ.

Άρθρο 20:
το ϊρθρο 20 εξειδικεϑονται οι προβλεπϐμενεσ κυρώςεισ εισ βϊροσ των ΕΚΑΖ.
Με την παρϊγραφο 1 προβλϋπεται η εφαρμογό τησ διϊταξησ περύ διοικητικών
κυρώςεων του ϊρθρου 51 του ν. 4002/2011, ςε περύπτωςη μη τόρηςησ των
προβλεπϐμενων ςτον παρϐντα νϐμο, κατϊ τησ ΕΚΑΖ, των μελών του Δ αυτόσ
και τυχϐν ςυνδεϐμενων υπαύτιων προςώπων. Επιπλϋον, ορύζεται ϐτι,
τηρουμϋνων των εφαρμοζϐμενων ορύων, η ΕΕΕΠ δϑναται εύτε με τον Κανονιςμϐ
Παιγνύων εύτε με αποφϊςεισ τησ, να εξειδικεϑει τα ςχετικϊ με τισ διοικητικϋσ
κυρώςεισ και την επιβολό αυτών θϋματα. Κριτόριο αποτελεύ πϊντοτε η
βαρϑτητα τησ μη τόρηςησ των υποχρεώςεων.
την παρϊγραφο 2 προβλϋπεται ανϊλογη εφαρμογό τησ ρϑθμιςησ τησ
παραγρϊφου 1, ςε περύπτωςη που η ΕΚΑΖ ό οι μϋτοχοι αυτόσ παραβαύνουν
υποχρεώςεισ που υπϋχουν εκ του νϐμου ό ϋχουν αναλϊβει με την υπογραφεύςα
ςϑμβαςη παραχώρηςησ..
Με την παρϊγραφο 3 απονϋμεται η αρμοδιϐτητα ςτην ΕΕΕΠ μϋςω τησ
χορηγοϑμενησ ϊδειασ λειτουργύασ, του Κανονιςμοϑ Παιγνύων, τισ αποφϊςεισ τησ
και ιςχϑουςεσ διατϊξεισ να εξειδικεϑει ζητόματα εποπτεύασ των ΕΚΑΖ
αναφορικϊ με την εϑρυθμη λειτουργύα των επιχειρόςεων καζύνο.

Άρθρο 21:
το ϊρθρο 21 προςδιορύζονται οι καταργοϑμενεσ, τροποποιοϑμενεσ και
μεταβατικϋσ διατϊξεισ.
Σροποποιεύται η παρϊγραφοσ 1 ςτοιχεύα α’ ϋωσ ια’ του ϊρθρου 1 του ν.
2206/1994, προβλϋποντασ χορόγηςη νϋων αδειών λειτουργύασ καζύνο, κατϐπιν
γνώμησ τησ ΕΕΕΠ και κοινόσ υπουργικόσ απϐφαςησ των Τπουργών
Οικονομικών, Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ, Σουριςμοϑ και Περιβϊλλοντοσ και
Ενϋργειασ ςχετικϊ με τη χωροθϋτηςη τησ προκεύμενησ ϊδειασ, χωρύσ να
επηρεϊζονται τα δικαιώματα των όδη κατϐχων αδειών λειτουργύασ καζύνο.
Καταργεύται η παρϊγραφοσ 2 του ϊρθρου 1 του ν. 2206/1994, ειςαγϐμενησ νϋασ
παραγρϊφου που προβλϋπει τη χορόγηςη ϊδειασ λειτουργύα καζύνο ςτα ϐρια τησ
περιοχόσ του Μητροπολιτικοϑ Πϐλου Ελληνικοϑ – Αγύου Κοςμϊ, λαμβανομϋνου
υπϐψη του χεδύου Γενικόσ Διϊταξησ. Με το ςτοιχεύο Β τησ παραγρϊφου 2
προβλϋπεται χορόγηςη αδειών λειτουργύασ καζύνο ςτην Κρότη, ςτη Μϑκονο και
ςτη αντορύνη, κατϐπιν χωροθϋτηςησ με κοινό υπουργικό απϐφαςη των
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Τπουργών Οικονομικών, Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ, Σουριςμοϑ και
Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ. Διατυπώνεται η απαγϐρευςη μετακύνηςησ των
αδειοδοτημϋνων βϊςει του παρϐντοσ νϐμου καζύνο καθ’ ϐλη τη διϊρκεια ιςχϑοσ
τησ αδεύασ, εξαιρουμϋνων των περιπτώςεων που η ϊδεια ϋχει χορηγηθεύ για
λειτουργύα επιχεύρηςησ καζύνο εντϐσ ςυγκεκριμϋνησ ζώνησ, ότοι του καζύνο τησ
Πϊρνηθασ ςτην οριζϐμενη ςτον ν. 4499/2017 ζώνη, του καζύνο τησ
Θεςςαλονύκησ εντϐσ τησ κοινϐτητασ Νϋου Ρυςύου Θεςςαλονύκησ με τον
περιοριςμϐ τησ ακτύνασ δεκαπϋντε χιλιομϋτρων απϐ την πλατεύα Αριςτοτϋλουσ
τησ Θεςςαλονύκησ, του καζύνο Λουτρακύου εντϐσ του δόμου Λουτρακύου –
Περαχώρασ, του καζύνο του Ρύου εντϐσ του νομοϑ ΑχαϏασ, του καζύνο τησ
Αλεξανδροϑπολησ εντϐσ τησ περιοχόσ τησ Θρϊκησ και του καζύνο τησ Υλώρινασ
εντϐσ του νομοϑ Υλώρινασ. Καταργεύται απϐ 1.1.2020 η περύπτωςη 9, τησ
υποπαραγρϊφου Ε.9., του ϊρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 ςχετικϊ με τα
ειςιτόρια ειςϐδου. Αποςαφηνύζεται το πλϋγμα των διατϊξεων που διϋπουν
αφενϐσ τισ ΕΚΑΖ, ϐπωσ αυτϋσ ρυθμύζονται με τον παρϐντα νϐμο και αφετϋρου
τισ επιχειρόςεισ καζύνο που λειτουργοϑν ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ν.
2206/1994 και του ν. 3139/2003, ώςτε να εξαςφαλιςτεύ η αναγκαύα αςφϊλεια
δικαύου. Σϋλοσ, χορηγεύται δυνατϐτητα ςτην ΕΕΕΠ με απϐφαςό τησ να καθορύζει
το πεδύο εφαρμογόσ του υφιςτϊμενου ρυθμιςτικοϑ πλαιςύου ςτισ ΕΚΑΖ.
Επαναδιατυπώνεται ο οριςμϐσ του μικτοϑ κϋρδουσ ώςτε να προβλϋπονται και οι
περιπτώςεισ ϐπου το διεξαγϐμενο παύγνιο εύναι μεταξϑ παικτών και εναντύον
του Καζύνο.
Άρθρο 22:
το ϊρθρο 22 περιγρϊφονται ειδικϊ θϋματα που αφοροϑν τη λειτουργύα ϐλων
των επιχειρόςεων καζύνο, τϐςο αυτών που ϋχουν λϊβει ϊδεια καζύνο ςϑμφωνα
με τισ διατϊξεισ του ν. 2206/1994 (Α’ 62) και του ν. 3139/2003, ϐςο και εκεύνων
που θα λϊβουν ϊδεια λειτουργύασ ΕΚΑΖ ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του
προτεινϐμενου ςχεδύου νϐμου.
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