ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ
ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΖΙΝΟ
ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

Άρθρο 1- Χορήγηςη άδειασ λειτουργίασ καζίνο
1. Με την επιφϑλαξη των διατϊξεων τησ νομοθεςύασ για τισ επιχειρόςεισ που
διαθϋτουν όδη ϊδεια καζύνο ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ν. 2206/1994 (Α’ 62)
και του ν. 3139/2003 (A’ 100), για τη λειτουργύα καζύνο απαιτεύται η χορόγηςη
ϊδειασ λειτουργύασ ςτην οικεύα επιχεύρηςη κατϊ τισ διατϊξεισ του παρϐντοσ
νϐμου.

Η ϊδεια λειτουργύασ χορηγεύται απϐ την «Επιτροπό Εποπτεύασ και

Ελϋγχου Παιγνύων» (ΕΕΕΠ), ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του παρϐντοσ νϐμου,
τηρουμϋνων των διατϊξεων των παραγρϊφων 1 και 2 του ϊρθρου 1 του ν.
2206/1994 (Α’ 62), ϐπωσ αυτϋσ τροποποιοϑνται με τον παρϐντα νϐμο.
2. Η ΕΕΕΠ χορηγεύ ϊδεια λειτουργύασ επιχεύρηςησ καζύνο ςε υπϐ ύδρυςη ό
υφιςτϊμενη ανώνυμη εταιρύα («ΕΚΑΖ»), κατϐπιν αιτόςεωσ που υποβϊλλεται
κατϊ τισ διατϊξεισ του παρϐντοσ νϐμου, εφϐςον πληροϑνται οι προϒποθϋςεισ
των ϊρθρων 2, 4, 7, 8 και 9.
3. Για τη χορόγηςη απϐ την ΕΕΕΠ ϊδειασ λειτουργύασ νϋασ επιχεύρηςησ καζύνο
απαιτεύται η προηγοϑμενη προκόρυξη τησ παραχώρηςησ νϋασ ϊδειασ
λειτουργύασ καζύνο απϐ την ΕΕΕΠ, αφοϑ εκδοθεύ Κοινό Τπουργικό Απϐφαςη των
Τπουργών

Οικονομικών,

Οικονομύασ

και

Ανϊπτυξησ,

Σουριςμοϑ

και

Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ, με την οπούα καθορύζεται η γεωγραφικό θϋςη
ύδρυςησ και λειτουργύασ τησ επιχεύρηςησ καζύνο, εφϐςον ϋχει γύνει ςχετικό
χωροθϋτηςη με νϐμο. Η ΕΕΕΠ προκηρϑςςει διεθνό πλειοδοτικϐ διαγωνιςμϐ για
την παραχώρηςη τησ ϊδειασ εντϐσ ϋξι (6) μηνών απϐ την ϋκδοςη τησ εν λϐγω
Κοινόσ Τπουργικόσ Απϐφαςησ, ςϑμφωνα με τα προβλεπϐμενα ςτα ϊρθρα 5 και
6 του παρϐντοσ νϐμου.
4. Οι επιχειρόςεισ που διαθϋτουν ϊδεια καζύνο ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ν.
2206/1994 (Α’ 62) και του ν. 3139/2003 (A’ 100) εξακολουθοϑν να λειτουργοϑν
υπϐ το υφιςτϊμενο καθεςτώσ και κατϊ τισ υφιςτϊμενεσ διατϊξεισ, οι οπούεσ
εξακολουθοϑν να ιςχϑουν ωσ προσ αυτϋσ τισ επιχειρόςεισ.

Οι εν λϐγω

επιχειρόςεισ μποροϑν να υπαχθοϑν ςτο καθεςτώσ του παρϐντοσ νϐμου, εφϐςον
τουσ χορηγηθεύ ϊδεια λειτουργύασ καζύνο απϐ την ΕΕΠ ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ
του ϊρθρου 13, οπϐτε εφαρμϐζονται και ς’ αυτϋσ οι διατϊξεισ οι διατϊξεισ του
παρϐντοσ νϐμου.
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5. Με εξαύρεςη τισ επιχειρόςεισ που διαθϋτουν ϊδεια λειτουργύασ καζύνο βϊςει
των διατϊξεων του ν. 2206/1994 (Α’ 62) και του ν. 3139/2003 (Α’ 100), η
λειτουργύα καζύνο προϒποθϋτει τη ςϑναψη ςϑμβαςησ παραχώρηςησ ϊδειασ
μεταξϑ του Ελληνικοϑ Δημοςύου, νομύμωσ εκπροςωποϑμενου απϐ τον Τπουργϐ
Οικονομικών, και του παραχωρηςιοϑχου. Για επιχειρόςεισ που διαθϋτουν ϊδεια
λειτουργύασ καζύνο βϊςει των διατϊξεων του ν. 2206/1994 (Α’ 62) και του ν.
3139/2003 (Α’ 100) και υπϊγονται ςτισ διατϊξεισ του παρϐντοσ νϐμου
ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτην παρϊγραφο 4, τροποποιοϑνται η ςχετικό
ςϑμβαςη παραχώρηςησ μεταξϑ του Ελληνικοϑ Δημοςύου και τησ επιχεύρηςησ
και, με απϐφαςη τησ ΕΕΕΠ, η υφιςτϊμενη ϊδειϊ τουσ, εκδιδομϋνησ νϋασ αδεύασ
λειτουργύασ κατϊ τισ διατϊξεισ του παρϐντοσ νϐμου.
6. Οι ϊδειεσ εύναι προςωπικϋσ και αμεταβύβαςτεσ. Απαγορεϑεται η με
οποιονδόποτε τρϐπο εκμύςθωςη ό ςυνεκμετϊλλευςη τησ ϊδειασ με τρύτουσ.
Άρθρο 2 - Νομική μορφή λειτουργίασ των επιχειρήςεων καζίνο και
καταςτατικοί όροι
1. Οι επιχειρόςεισ που λειτουργοϑν καζύνο ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του
παρϐντοσ νϐμου («ΕΚΑΖ») ϋχουν τη μορφό ανώνυμησ εταιρύασ.
2. Οι μετοχϋσ των Εταιριών Καζύνο (ΕΚΑΖ) εύναι ονομαςτικϋσ.
3. Κϑριοσ ςκοπϐσ των ΕΚΑΖ εύναι η λειτουργύα επιχεύρηςησ καζύνο, που
περιλαμβϊνει τη διεξαγωγό παιγνύων, και η παροχό υπηρεςιών ςτον πολιτιςτικϐ
τομϋα και ςτον τομϋα του τουριςμοϑ, ϐπωσ η ςτϋγαςη και οργϊνωςη
λειτουργιών πολιτιςμοϑ, διαςκϋδαςησ, εςτύαςησ, αναψυχόσ, η λειτουργύα
ςυνεδριακών
καταςτημϊτων,

κϋντρων,
καθώσ

χώρων
και

η

ςυνϊθροιςησ
λειτουργύα

κοινοϑ

και

ξενοδοχεύου

εμπορικών
και

ϊλλων

δραςτηριοτότων ςυναφών προσ τη βιομηχανύα του ελεϑθερου χρϐνου των
κατούκων και των επιςκεπτών.

Σηρουμϋνων των λοιπών διατϊξεων τησ

νομοθεςύασ και των ϐρων που περιϋχονται ςτην οικεύα ςϑμβαςη παραχώρηςησ,
οι ΕΚΑΖ μποροϑν να αςκοϑν και ϊλλεσ δραςτηριϐτητεσ, εφϐςον η ϊςκηςό τουσ
δεν θϋτει ςε κύνδυνο τη ςϑμφωνη με το νϐμο λειτουργύα τουσ, το κοινωνικϐ
ςϑνολο ό το δημϐςιο ςυμφϋρον.
4. Για τροποπούηςη του ςκοποϑ ΕΚΑΖ απαιτεύται προηγοϑμενη ϊδεια τησ ΕΕΕΠ,
η οπούα παρϋχεται, κατϐπιν αιτόςεωσ τησ ΕΚΑΖ, αφοϑ ληφθοϑν υπϐψη οι
υποχρεώςεισ που ϋχει αναλϊβει η ΕΚΑΖ με την ϊδεια λειτουργύασ τησ και τη
ςχετικό ςϑμβαςη παραχώρηςησ, και δεν τύθενται ςε κύνδυνο ςκοπού δημοςύου
ςυμφϋροντοσ.
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5. Με απϐφαςη τησ ΕΕΕΠ δϑνανται να ρυθμύζονται ειδικϊ και τεχνικϊ θϋματα,
λεπτομϋρειεσ και διαδικαςτικϊ θϋματα ωσ προσ την εφαρμογό των διατϊξεων
των παραγρϊφων 3 και 4.
Άρθρο 3 - Κατηγορίεσ αδειών λειτουργίασ καζίνο και χρονική διάρκεια
1.

Οι ϊδειεσ λειτουργύασ καζύνο διακρύνονται ςε:

α) ϊδεια λειτουργύασ καζύνο κλαςικοϑ τϑπου και
β) ϊδεια λειτουργύασ επιχεύρηςησ καζύνο – θερϋτρου.
2. Με απϐφαςη τησ ΕΕΕΠ καθορύζονται κριτόρια για την υπαγωγό των ΕΚΑΖ
ςτισ ανωτϋρω κατηγορύεσ, ϐπωσ το ϑψοσ τησ επϋνδυςησ, το εύδοσ των
εγκαταςτϊςεων και δραςτηριοτότων, ο αριθμϐσ των τεχνικών μϋςων και
υλικών που χρηςιμοποιοϑνται για τη διεξαγωγό των παιγνύων, το μϋγεθοσ και η
ϋκταςη των κϑριων και επικουρικών χώρων και εγκαταςτϊςεων, ο αριθμϐσ και
ο τϑποσ των θϋςεων εργαςύασ και ϊλλα πρϐςφορα κριτόρια. Με την ύδια
απϐφαςη μπορεύ να ρυθμύζεται και κϊθε ϊλλο ειδικϐ θϋμα και αναγκαύα
λεπτομϋρεια για την εφαρμογό των ανωτϋρω. Για υφιςτϊμενεσ επιχειρόςεισ,
που λαμβϊνουν ϊδεια ΕΚΑΖ ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του παρϐντοσ νϐμου,
λαμβϊνονται υπϐψη το ϑψοσ τησ υφιςτϊμενησ επϋνδυςησ και, εν γϋνει, τησ αξύασ
τησ επιχεύρηςησ, ϐπωσ αυτό αποτιμϊται κατϊ το χρϐνο χορόγηςησ ϊδειασ
λειτουργύασ ΕΚΑΖ. Η μϋθοδοσ και οι κανϐνεσ τησ αποτύμηςησ, καθώσ και η
διαδικαςύα διενϋργειϊσ τησ καθορύζονται με κοινό απϐφαςη των Τπουργών
Οικονομικών, Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ και Σουριςμοϑ, ϑςτερα απϐ γνώμη τησ
ΕΕΕΠ.
3. Οι ΕΚΑΖ δϑνανται με αύτηςό τουσ να ζητόςουν απϐ την ΕΕΕΠ να εγκρύνει με
απϐφαςό τησ την υπαγωγό τουσ ςτην ετϋρα των ανωτϋρω δϑο κατηγοριών,
εφϐςον ςυντρϋχουν οι ςχετικϋσ προϒποθϋςεισ. Με απϐφαςη τησ ΕΕΕΠ δϑνανται
να ρυθμύζονται ειδικϊ θϋματα για την εφαρμογό τησ παροϑςασ διϊταξησ, μεταξϑ
των οπούων και ο χρϐνοσ κατϊ τον οπούο δϑνανται να υποβϊλουν την αύτηςη ςε
ςχϋςη με τη χορόγηςη τησ ϊδειασ λειτουργύασ, την τόρηςη των ϐρων
προκόρυξησ και τησ ςϑμβαςησ παραχώρηςησ, τυχϐν ςκοπιμϐτητα αλλαγόσ
κατηγορύασ για ςκοποϑσ δημοςύου ςυμφϋροντοσ ό διαςφϊλιςησ τησ ςυνϋχιςησ
τησ λειτουργύασ τησ ΕΚΑΖ και ϊλλα κριτόρια.
4. Η ϊδεια λειτουργύασ καζύνο ιςχϑει για ςυγκεκριμϋνη γεωγραφικό θϋςη που
ϋχει χωροθετηθεύ ςϑμφωνα με την Κοινό Τπουργικό Απϐφαςη τησ παραγρϊφου
3 του ϊρθρου 1 του παρϐντοσ νϐμου και εύναι οριςμϋνου χρϐνου. Η χρονικό
διϊρκεια τησ ϊδειασ ό το χρονικϐ εϑροσ αυτόσ καθορύζονται απϐ την ΕΕΕΠ, εντϐσ
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των ορύων των παραγρϊφων 5 και 6 του παρϐντοσ ϊρθρου, εύτε ςτην
προκόρυξη του διεθνοϑσ πλειοδοτικοϑ διαγωνιςμοϑ, εύτε ςϑμφωνα με τα
προβλεπϐμενα ςτο ϊρθρο 13 του παρϐντοσ νϐμου και ςυναρτϊται κϊθε φορϊ με
το ϑψοσ τησ αιτοϑμενησ επϋνδυςησ και τον εκτιμώμενο για την απϐςβεςη αυτόσ
αναγκαύο χρϐνο.
5.

Η χρονικό διϊρκεια τησ ϊδειασ [παραχώρηςησ] επιχεύρηςησ καζύνο

κατηγορύασ κλαςικοϑ τϑπου εύναι τουλϊχιςτον δϋκα (10) ϋτη και δεν μπορεύ να
υπερβαύνει τα δεκαπϋντε (15) ϋτη.
6. Η χρονικό διϊρκεια παραχώρηςησ ϊδειασ κατηγορύασ καζύνο - θερϋτρου δεν
μπορεύ να εύναι μικρϐτερη απϐ εύκοςι (20) και μεγαλϑτερη απϐ τριϊντα (30) ϋτη.

Άρθρο 4 – Κανόνεσ εταιρικήσ οργάνωςησ, κεφαλαιακήσ επάρκειασ και
εποπτείασ των ΕΚΑΖ
1. Με κοινό απϐφαςη των Τπουργών Οικονομικών, Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ
και Σουριςμοϑ, ϑςτερα απϐ γνώμη τησ ΕΕΕΠ, καθορύζεται το ελϊχιςτο,
ολοςχερώσ καταβεβλημϋνο μετοχικϐ κεφϊλαιο των ΕΚΑΖ που διαθϋτουν ϊδεια
λειτουργύασ καζύνο κλαςικοϑ τϑπου και το ελϊχιςτο, ολοςχερώσ καταβεβλημϋνο
μετοχικϐ κεφϊλαιο των ΕΚΑΖ που διαθϋτουν ϊδεια λειτουργύασ καζύνο θερϋτρου. Σο ϑψοσ του ελαχύςτου ανϊ κατηγορύα κεφαλαύου καθορύζεται επύ τη
βϊςει των ελαχύςτων ιδύων κεφαλαύων που εκτιμϊται ϐτι εύναι αναγκαύο να
διαθϋτει και διατηρεύ η ΕΚΑΖ, ϋτςι ώςτε να διαςφαλύζεται η ςϑννομη λειτουργύα
τησ, λαμβανομϋνων υπϐψη των κανϐνων οργϊνωςησ που οφεύλει να τηρεύ και
τησ ϋκταςησ των δραςτηριοτότων τησ, αναλϐγωσ τησ κατηγορύασ ςτην οπούα
υπϊγεται.
2. την περύπτωςη του ϊρθρου 47 του κ.ν. 2190/1920 (Α’37), το Διοικητικϐ
υμβοϑλιο τησ ΕΚΑΖ ανακοινώνει ςτην ΕΕΕΠ το γεγονϐσ τησ μεύωςησ των ιδύων
κεφαλαύων τησ ΕΚΑΖ, ϐπωσ αυτϊ προςδιορύζονται για τισ ανώνυμεσ εταιρύεσ ςτο
υπϐδειγμα ιςολογιςμοϑ που προβλϋπεται απϐ το ϊρθρο 16 του ν. 4308/2014,
κϊτω του ημύςεωσ (1/2) του μετοχικοϑ τησ κεφαλαύου μϋςα ςε προθεςμύα ϋξι
(6) μηνών απϐ τη λόξη τησ χρόςησ, γνωρύζοντασ ςτην ΕΕΕΠ και τα μϋτρα που
ϋχει λϊβει η ΕΚΑΖ ςϑμφωνα με τη διϊταξη του εν λϐγω ϊρθρου. Με απϐφαςό
τησ η ΕΕΕΠ μπορεύ να καθορύζει εναλλακτικϊ μϋτρα, ςε ςχϋςη με τα
προβλεπϐμενα ςτο ϊρθρο 47 του κ.ν. 2190/1920 (Α’37), τα οπούα θα δϑνανται
και οφεύλουν να λϊβουν οι ΕΚΑΖ προκειμϋνου τα ύδια κεφϊλαια τησ ΕΚΑΖ να μην
υπολεύπονται του ημύςεωσ (1/2) του μετοχικοϑ τησ κεφαλαύου, ϋτςι ώςτε να
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διαςφαλύζεται η ςϑννομη λειτουργύα τησ ΕΚΑΖ και η επϊρκεια των ιδύων
κεφαλαύων τουσ, λαμβανομϋνου υπϐψη του εγκεκριμϋνου επιχειρηματικοϑ τουσ
ςχεδύου. ε περύπτωςη μη ςυμμϐρφωςησ των ΕΚΑΖ προσ τισ υποχρεώςεισ τησ
παροϑςασ παραγρϊφου, η ΕΕΕΠ δϑναται να επιβϊλλει ςτισ ΕΚΑΖ ό ςτα μϋλη του
Διοικητικοϑ τησ υμβουλύου τισ κυρώςεισ του ϊρθρου 51 του ν. 4002/2011.
3. Ο τακτικϐσ και ϋκτακτοσ ϋλεγχοσ που προβλϋπεται απϐ τισ διατϊξεισ για τισ
ανώνυμεσ εταιρύεσ αςκεύται ςτισ ΕΚΑΖ απϐ ορκωτϐ ελεγκτό λογιςτό.
4. 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.
5. Οι ΕΚΑΖ γνωςτοποιοϑν ςτην ΕΕΕΠ τα ςτοιχεύα που υποβϊλλονται ςε
δημοςιϐτητα, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 7α του κ.ν. 2190/1920 (A’
37).

Άρθρο 5 - Διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνιςμού
1.

Με την επιφϑλαξη τησ παραγρϊφου 7 του ϊρθρου 21 του παρϐντοσ, η

επιλογό του παραχωρηςιοϑχου νϋασ ϊδειασ καζύνο γύνεται απϐ την ΕΕΕΠ
κατϐπιν διεθνοϑσ πλειοδοτικοϑ διαγωνιςμοϑ.
2.

Για τη ςυμμετοχό ςε πλειοδοτικϐ διαγωνιςμϐ παραχώρηςησ ϊδειασ,

απαιτεύται η καταβολό παραβϐλου. Σο ϑψοσ του παραβϐλου ςυνδϋεται με την
κατηγορύα τησ ϊδειασ, τη διϊρκεια αυτόσ, το ϑψοσ τησ επϋνδυςησ και λοιπϊ
θϋματα που καθορύζονται με απϐφαςη τησ ΕΕΕΠ.
3.

Με την επιφϑλαξη τησ παραγρϊφου 7 του ϊρθρου 21 του παρϐντοσ, με

απϐφαςη τησ ΕΕΕΠ, καθορύζονται οι ϐροι και οι προϒποθϋςεισ διεξαγωγόσ του
διαγωνιςμοϑ και ιδύωσ το ελϊχιςτο τύμημα τησ ϊδειασ, τα τϋλη λειτουργύασ, τα
οπούα μποροϑν να ορύζονται εύτε ενιαύα, εύτε ανϊ μϋςο και υλικϐ διεξαγωγόσ
παιγνύων, καθώσ και να επιμερύζονται ανϊ ϋτοσ ό για μικρϐτερα του ϋτουσ
χρονικϊ διαςτόματα, η ςϑςταςη και ςυγκρϐτηςη τησ Επιτροπόσ Διενϋργειασ του
Διαγωνιςμοϑ, οι ϐροι διεξαγωγόσ και οι ειδικϐτερεσ προϒποθϋςεισ ςυμμετοχόσ,
οι υποχρεώςεισ που υποχρεοϑνται να αναλϊβουν οι ςυμμετϋχοντεσ ςτο
διαγωνιςμϐ για την πλόρωςη ςυγκεκριμϋνων προϒποθϋςεων του παρϐντοσ
νϐμου εφϐςον κατακυρωθεύ ς’ αυτοϑσ ο διαγωνιςμϐσ και ο τρϐποσ διαςφϊλιςησ
τησ εκπλόρωςόσ τουσ και ικανοπούηςησ αυτών μϋχρι τη χορόγηςη τησ ϊδειασ
λειτουργύασ, τα απαιτοϑμενα δικαιολογητικϊ, οι διαςφαλύςεισ και εγγυόςεισ
τεχνικόσ, επαγγελματικόσ, οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ των
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υποψηφύων, η διαδικαςύα, η μεθοδολογύα και τα κριτόρια αξιολϐγηςησ των
προςφορών, καθώσ και κϊθε ϊλλη αναγκαύα λεπτομϋρεια που αφορϊ ςτην εν
γϋνει διαδικαςύα, το χρονοδιϊγραμμα, τα ςυμβατικϊ τεϑχη και την κατακϑρωςη.
Κατϊ τη διαδικαςύα προετοιμαςύασ και διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ
εφαρμϐζονται οι διατϊξεισ του ϊρθρου 35 του ν. 4413/2016 (Α’ 148).
4.

Οι ςυμμετϋχοντεσ ςτο διαγωνιςμϐ παραθϋτουν πληροφορύεσ ωσ προσ την

ανώνυμη εταιρύα, που υφύςταται ό που θα ιδρυθεύ, εφϐςον γύνει η κατακϑρωςη
του διαγωνιςμοϑ, ςτην οπούα θα παραςχεθεύ η ϊδεια λειτουργύασ ΕΚΑΖ και
αναλαμβϊνουν την υποχρϋωςη ϐτι αυτό, θα πληρού τισ προϒποθϋςεισ που
απαιτοϑν οι διατϊξεισ του νϐμου για τη χορόγηςη ϊδειασ λειτουργύασ ΕΚΑΖ.
5.

Για τη ςυμμετοχό ςτο διεθνό διαγωνιςμϐ απαιτεύται κατϊθεςη εγγυητικόσ

επιςτολόσ απϐ πιςτωτικϐ ύδρυμα που εύναι εγκατεςτημϋνο και λειτουργεύ
νϐμιμα ςτην Ελλϊδα ό ςε ϊλλο κρϊτοσ - μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ ό του
Ευρωπαώκοϑ Οικονομικοϑ Φώρου (ΕΟΦ), το ϑψοσ τησ οπούασ ορύζεται με
απϐφαςη τησ ΕΕΕΠ ςτην προκόρυξη του διαγωνιςμοϑ. Με απϐφαςη τησ ΕΕΕΠ
ορύζονται κριτόρια για τον προςδιοριςμϐ του ϑψουσ τησ εγγυητικόσ επιςτολόσ,
τη διϊρκεια και επιςτροφό αυτόσ και ϊλλα τεχνικϊ και διαδικαςτικϊ θϋματα ωσ
προσ την εφαρμογό τησ διϊταξησ τησ παροϑςασ παραγρϊφου.
6.

Η προκόρυξη περιλαμβϊνει τουλϊχιςτον τα ακϐλουθα:

α) τον αριθμϐ των αδειών που προκηρϑςςονται,
β) την κατηγορύα και τη διϊρκεια τησ ϊδειασ ό το χρονικϐ εϑροσ αυτόσ,
γ) την προθεςμύα μϋςα ςτην οπούα οι ενδιαφερϐμενοι μποροϑν να ζητόςουν απϐ
την Επιτροπό Διενϋργειασ του Διαγωνιςμοϑ τα ςχετικϊ ϋγγραφα,
δ) το αρμϐδιο ϐργανο για την αποςφρϊγιςη των προςφορών, την ημερομηνύα
και τον τϐπο τησ αποςφρϊγιςησ, καθώσ και τα πρϐςωπα που δικαιοϑνται να
παρύςτανται,
ε) τον τϑπο, τα ποςοςτϊ, το νϐμιςμα, τον χρϐνο υποβολόσ των εγγυόςεων
ςυμμετοχόσ ςτο διαγωνιςμϐ, καθώσ και ϊλλεσ εξαςφαλύςεισ που τυχϐν
ζητοϑνται,
ςτ) τα ςτοιχεύα και τα δικαιολογητικϊ απϐ τα οπούα προκϑπτει ϐτι τηροϑνται τα
ελϊχιςτα ϐρια των οικονομικών και τεχνικών προϒποθϋςεων, που τϊςςονται με
την προκόρυξη,
ζ) την προθεςμύα για την παραλαβό των προςφορών και τη διεϑθυνςη ςτην
οπούα πρϋπει να κατατεθοϑν,
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η) τη διϊρκεια ιςχϑοσ των προςφορών,
θ) τουσ απαρϊβατουσ ϐρουσ, απϐκλιςη απϐ τουσ οπούουσ ςυνεπϊγεται
απϐρριψη τησ προςφορϊσ,
ια) την ελϊχιςτη τιμό εκκύνηςησ του πλειοδοτικοϑ διαγωνιςμοϑ,
ιβ) τα κριτόρια και τη μεθοδολογύα αξιολϐγηςησ των προςφορών,
ιγ) τα τϋλη λειτουργύασ,
ιδ) το ςχϋδιο τησ ϊδειασ που θα χορηγηθεύ,
ιε) πληροφϐρηςη που θα πρϋπει να παραςχεθεύ για το νομικϐ πρϐςωπο, υπϐ
μορφό ανώνυμησ εταιρύασ, ςτο οπούο θα χορηγηθεύ η ϊδεια λειτουργύασ
ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 5 του παρϐντοσ νϐμου, τη διούκηςη, τουσ
μετϐχουσ και την οργϊνωςό τησ, και ανϊληψη δϋςμευςησ ϐτι η εν λϐγω εταιρύα,
εύτε υφύςταται εύτε θα ςυςταθεύ, θα πληρού τισ προϒποθϋςεισ του νϐμου και θα
εκπληρώςει προςηκϐντωσ τισ υποχρεώςεισ που αναλαμβϊνει ο υποψόφιοσ ςτον
διαγωνιςμϐ,
ιςτ) πληροφϐρηςη που θα πρϋπει να παραςχεθεύ για τα οικονομικϊ και τεχνικϊ
μϋςα τησ ανώνυμησ εταιρύασ που θα αναλϊβει τη λειτουργύα του καζύνο, τα ύδια
κεφϊλαια και τισ πηγϋσ χρηματοδϐτηςόσ τησ,
ιζ) κϊθε ϊλλο ειδικϐ θϋμα και αναγκαύα λεπτομϋρεια που ςυνδϋονται με την
ϊρτια οργϊνωςη και διεξαγωγό του διαγωνιςμοϑ και με τη διαςφϊλιςη τησ
ςυμμϐρφωςησ του υποψηφύου ςτον διαγωνιςμϐ προσ τουσ ϐρουσ του και για
την εκπλόρωςη απϐ αυτϐν και την ανώνυμη εταιρύα, ςτην οπούα θα χορηγηθεύ η
ϊδεια λειτουργύασ, των υποχρεώςεων που αναλαμβϊνουν και των ϐρων που θα
διαλαμβϊνει η ςϑμβαςη παραχώρηςησ, καθώσ και κϊθε διαδικαςτικϐ θϋμα ςε
ςχϋςη με τη διενϋργεια του διαγωνιςμοϑ.
7.

Η επιλογό και ποιοτικό αξιολϐγηςη των υποψηφύων διενεργεύται ςϑμφωνα

με τα προβλεπϐμενα ςτο ϊρθρο 73 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και το ϊρθρο 39
του ν. 4413/2016 (Α’ 148).
8.

Θϋςεισ εργαςύασ που τυχϐν περιλαμβϊνονται ςτισ προςφορϋσ των

υποψηφύων, υπολογύζονται με αναλογύα θϋςησ προσ Ετόςιεσ Μονϊδεσ Εργαςύασ
(ΕΜΕ), ϋνα προσ ϋνα (1/1).
9.

Με απϐφαςη τησ ΕΕΕΠ ςυγκροτεύται η Επιτροπό Διενϋργειασ του

διαγωνιςμοϑ, ρυθμύζονται οι κανϐνεσ λειτουργύασ τησ, καθώσ και κϊθε ϊλλη
λεπτομϋρεια για τη διενϋργεια του διαγωνιςμοϑ, με ςκοπϐ τη διαςφϊλιςη τησ
αμεροληψύασ και διαφϊνειασ τησ διαγωνιςτικόσ διαδικαςύασ.
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10. Απϐ την ματαύωςη του διαγωνιςμοϑ δεν προκϑπτει δικαύωμα αποζημύωςησ
ϐςων ϋλαβαν μϋροσ για οποιονδόποτε λϐγο.
11. Για την παραχώρηςη ςυνϊπτεται ςϑμβαςη μεταξϑ του Ελληνικοϑ Δημοςύου,
νομύμωσ εκπροςωποϑμενου απϐ τον Τπουργϐ Οικονομικών και του πλειοδϐτη
εντϐσ ϋξι (6) μηνών απϐ την κατακϑρωςη. Η ΕΕΕΠ εκφϋρει γνώμη ωσ προσ τουσ
ϐρουσ τησ ςϑμβαςησ παραχώρηςησ, πριν απϐ την υπογραφό τησ, ςε ςχϋςη με
εποπτικϊ και λειτουργικϊ θϋματα τησ εταιρύασ. Για την υπογραφό τησ
ςϑμβαςησ, αςκεύται προςυμβατικϐσ ϋλεγχοσ απϐ το Ελεγκτικϐ υνϋδριο,
εφαρμοζϐμενων αναλϐγωσ των διατϊξεων του ϊρθρου 35 του ν. 4129/2013 (Α’
52). Ο προςυμβατικϐσ ϋλεγχοσ μπορεύ να αςκεύται ςυνολικϊ, εφϐςον
υποβϊλλονται ςτο Ελεγκτικϐ υνϋδριο ο τϑποσ τησ ςϑμβαςησ και η διαδικαςύα
εξεϑρεςησ αντιςυμβαλλομϋνου απϐ την ϋναρξη τησ διαδικαςύασ αυτόσ μϋχρι και
τον οριςμϐ των υποψηφύων αντιςυμβαλλομϋνων. την περύπτωςη αυτό
απαιτεύται προςυμβατικϐσ ϋλεγχοσ κατ΄ ιδύαν ςϑμβαςησ μϐνο ςτο μϋτρο που
υπϊρξει απϐκλιςη απϐ τον τϑπο τησ ςϑμβαςησ ό απϐ τη διαδικαςύα που ϋχουν
υποβληθεύ

ςτο

Ελεγκτικϐ

υνϋδριο.

υμβϊςεισ

παραχώρηςησ

ϊδειασ

λειτουργύασ ΕΚΑΖ που ςυνομολογόθηκαν ϑςτερα απϐ προςυμβατικϐ ϋλεγχο του
Ελεγκτικοϑ υνεδρύου θεωροϑνται επωφελεύσ και ςυμφϋρουςεσ για το Ελληνικϐ
Δημϐςιο, και δεν γεννϊται ςχετικώσ αςτικό ό ποινικό ευθϑνη των εκπροςώπων
του Ελληνικοϑ Δημοςύου που τισ υπογρϊφουν οϑτε των μελών τησ ΕΕΕΠ και τησ
Επιτροπόσ Διενϋργειασ του Διαγωνιςμοϑ ςε ςχϋςη με τουσ ϐρουσ τησ
προκόρυξησ.
12. Με την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ παραχώρηςησ καταβϊλλεται το τύμημα τησ
ϊδειασ. Με την χορόγηςη τησ ϊδειασ λειτουργύασ ΕΚΑΖ καταβϊλλονται:
α) Προκαταβολό ποςοϑ πενόντα τοισ εκατϐ (50%) ϋναντι τησ καταβολόσ των
τελών λειτουργύασ για τα πρώτα πϋντε (5) ϋτη απϐ την ϋναρξη λειτουργύασ.
β) Εγγυητικό επιςτολό για την καλό εκτϋλεςη των ϐρων χορόγηςησ τησ ϊδειασ,
το ϑψοσ τησ οπούασ, οριζϐμενο ςε ςχϋςη με το τύμημα αυτόσ, καθορύζεται με
κοινό απϐφαςη των Τπουργών Οικονομικών, Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ και
Σουριςμοϑ, ϑςτερα απϐ γνώμη τησ ΕΕΕΠ. Η εγγυητικό επιςτολό καταπύπτει εϊν
δεν τηροϑνται οι ϐροι και προϒποθϋςεισ των αδειών, , καθώσ και ςε ϐςεσ
περιπτώςεισ ορύζονται ςτο νϐμο αυτϐν, ςτον Κανονιςμϐ Παιγνύων τησ
παραγρϊφου 3 του ϊρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) ό ςτισ ςχετικϋσ με τα
θϋματα αυτϊ αποφϊςεισ τησ ΕΕΕΠ. Η εγγυητικό επιςτολό επιςτρϋφεται ςτον
κϊτοχο τησ ϊδειασ ϋναν (1) χρϐνο μετϊ τη λόξη τησ ϊδειασ και εφϐςον δεν
υπϊρξει λϐγοσ μερικόσ ό ολικόσ παρακρϊτηςησ ό κατϊπτωςόσ τησ.
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13. Για την προετοιμαςύα διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ, η ΕΕΕΠ μπορεύ να
αναθϋτει ςε ημεδαπϊ ό αλλοδαπϊ, φυςικϊ ό νομικϊ πρϐςωπα, με προςφυγό ςε
διαδικαςύα διαπραγμϊτευςησ, χωρύσ δημοςύευςη προκόρυξησ, με ανϊρτηςη τησ
πρϐςκληςησ ςτον ιςτϐτοπϐ τησ και ϋναντι ςυνολικόσ αμοιβόσ μϋχρι του ορύου
τησ περύπτωςησ β) του ϊρθρου 5 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), ϐπωσ ιςχϑει κϊθε
φορϊ, υπηρεςύεσ ςυμβοϑλων οποιαςδόποτε ειδικϐτητασ, ϐπωσ ιδύωσ, τεχνικοϑ,
νομικοϑ, οικονομικοϑ και ςυμβοϑλου οργϊνωςησ, επύ ειδικών θεμϊτων, που
απαιτοϑνται για τη ςϑνταξη και κατϊρτιςη των ςυμβατικών τευχών, τον
καθοριςμϐ του ελαχύςτου κατϊ περύπτωςη τιμόματοσ, τη μεθοδολογύα και τα
κριτόρια αξιολϐγηςησ των επενδυτικών ςχεδύων, την αποτύμηςη περιουςιακών
ςτοιχεύων, την προςϋλκυςη δυνητικών επενδυτών, καθώσ και κϊθε ϊλλο
ςχετικϐ θϋμα. Οι ςϑμβουλοι δϑνανται να ςυνδρϊμουν την Επιτροπό Διενϋργειασ
του Διαγωνιςμοϑ τϐςο κατϊ την αξιολϐγηςη των προτϊςεων ϐςο και κατϊ την
παρακολοϑθηςη, επύβλεψη και τον ϋλεγχο τησ προϐδου υλοπούηςησ των
επενδυτικών ςχεδύων, καθώσ και των μελετών και ϋργων που αναλαμβϊνουν οι
παραχωρηςιοϑχοι, μϋχρι και την ολοκλόρωςό τουσ. Οι ςχετικϋσ δαπϊνεσ
βαρϑνουν την ΕΕΕΠ. Η ανϊθεςη καθηκϐντων ςυμβοϑλου γύνεται με ςϑμβαςη,
ςτην οπούα ορύζονται οι παρεχϐμενεσ απϐ τον ςϑμβουλο υπηρεςύεσ, οι ϐροι και
προϒποθϋςεισ παροχόσ τουσ, η διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ και κϊθε ϊλλη
λεπτομϋρεια για την εκτϋλεςό τησ.
14. Με την επιφϑλαξη των θεμϊτων τα οπούα ρυθμύζονται με κοινό απϐφαςη
των Τπουργών Οικονομικών, Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ και Σουριςμοϑ, ϑςτερα
απϐ γνώμη τησ ΕΕΕΠ, με απϐφαςη τησ ΕΕΕΠ δϑναται να ρυθμύζεται κϊθε ϊλλο
ειδικϐ θϋμα και λεπτομϋρεια για την εφαρμογό των διατϊξεων του παρϐντοσ
ϊρθρου.
Άρθρο 6 - Προώποθέςεισ χορήγηςησ άδειασ λειτουργίασ ΕΚΑΖ
1. Για τη χορόγηςη απϐ την ΕΕΕΠ ϊδειασ λειτουργύασ ΕΚΑΖ ςε επιχεύρηςη,
πρϋπει αυτό να πληρού τισ προϒποθϋςεισ των ϊρθρων 2, 3, 4, 7, 8 και 9 του
παρϐντοσ νϐμου. Η ϊδεια λειτουργύασ χορηγεύται κατϐπιν υποβολόσ αιτόςεωσ
ςϑμφωνα με τισ παραγρϊφουσ 1-3 του ϊρθρου 11 του παρϐντοσ νϐμου. Η ΕΕΕΠ,
προκειμϋνου να εκδώςει την ϊδεια λειτουργύασ, ελϋγχει αν πληροϑνται οι
προϒποθϋςεισ του νϐμου και, εφϐςον ςυντρϋχει περύπτωςη, οι ϐροι τησ
ςϑμβαςησ παραχώρηςησ.
2. Η ΕΕΕΠ το αργϐτερο εντϐσ δϑο μηνών απϐ την υποβολό πλόρουσ φακϋλου
εκδύδει την ϊδεια λειτουργύασ ό διατυπώνει τισ παρατηρόςεισ τησ ςϑμφωνα με
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ϐςα εκτύθενται παρακϊτω. Συχϐν ελλεύψεισ του φακϋλου γνωςτοποιοϑνται
εγγρϊφωσ ςτον αιτοϑντα εντϐσ ευλϐγου χρϐνου απϐ τησ

υποβολόσ του.

Εφϐςον, κατϊ τη γνώμη τησ ΕΕΕΠ, η αύτηςη δεν ικανοποιεύ τισ απαιτόςεισ του
νϐμου ό τησ ςϑμβαςησ παραχώρηςησ, η ΕΕΕΠ γνωςτοποιεύ ςτον αιτοϑντα με
τρϐπο ςυγκεκριμϋνο εγγρϊφωσ και αιτιολογημϋνα τα κενϊ, τισ ελλεύψεισ ό
ϊλλουσ λϐγουσ για τουσ οπούουσ δεν προχωρεύ ςτην ϋκδοςη τησ ϊδειασ
λειτουργύασ και υποδεικνϑει με κϊθε πρϐςφορο μϋτρο τισ απαραύτητεσ
διορθώςεισ ό ςυμπληρώςεισ που απαιτοϑνται για την ϋκδοςη τησ ϊδειασ
λειτουργύασ.

Οριςτικό απϐφαςη τησ ΕΕΕΠ για απϐρριψη τησ αύτηςησ

προςβϊλλεται ενώπιον του Διοικητικοϑ Εφετεύου Αθηνών, η οπούα εκδικϊζεται
με τη διαδικαςύα του κατεπεύγοντοσ εντϐσ τριών μηνών απϐ την κατϊθεςό τησ.
3. Η ϊδεια λειτουργύασ μπορεύ να παρϋχει δικαύωμα αποκλειςτικϐτητοσ ωσ προσ
τη δραςτηριοπούηςη ςτη γεωγραφικό περιοχό που ορύζεται ςτην ϊδεια
λειτουργύασ, ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ τησ προκόρυξησ. Η διϊρκεια τησ
αποκλειςτικϐτητασ, τηρουμϋνων των διατϊξεων των παραγρϊφων 5 και 6 του
ϊρθρου 3, ςυναρτϊται με το ϑψοσ του ανταλλϊγματοσ που θα καταβϊλει ο
παραχωρηςιοϑχοσ, το ϑψοσ των επενδϑςεων που θα αναλϊβει να διενεργόςει, οι
οπούεσ θα καθοριςθοϑν ςτη ςχετικό ςϑμβαςη παραχώρηςησ τησ επιχεύρηςησ με
το Ελληνικϐ Δημϐςιο, νομύμωσ εκπροςωποϑμενο απϐ τον Τπουργϐ Οικονομικών,
την ϋκταςη τησ περιοχόσ για την οπούα θα ιςχϑει η αποκλειςτικϐτητα και το
εκτιμώμενο χρϐνο απϐςβεςησ τησ επϋνδυςησ.

Με κοινό Απϐφαςη των

Τπουργών Οικονομικών, Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ και Σουριςμοϑ, ϑςτερα απϐ
γνώμη τησ ΕΕΕΠ μπορεύ να ορύζονται και περαιτϋρω κριτόρια, ϋτςι ώςτε να
διαςφαλύζεται εξιςορρϐπηςη του ανταλλϊγματοσ με τη διϊρκεια τησ
αποκλειςτικϐτητοσ, τηρουμϋνων τησ αρχόσ τησ αναλογικϐτητοσ και των αρχών
του ενωςιακοϑ δικαύου, λαμβανομϋνων υπϐψη τθσ μορφόσ και των φορϋων
χρηματοδϐτηςησ τησ νϋασ επϋνδυςησ, του δημοςιονομικοϑ οφϋλουσ, των θϋςεων
εργαςύασ και των εν γϋνει ωφελειών που αναμϋνεται να προκϑψουν απϐ τη
δραςτηριοπούηςη τησ ΕΚΑΖ για την εθνικό οικονομύα.
4. Για τη χορόγηςη ϊδειασ λειτουργύασ ΕΚΑΖ η αιτοϑςα επιχεύρηςη καταβϊλλει
αντϊλλαγμα, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτην προκόρυξη του πλειοδοτικοϑ
διαγωνιςμοϑ. Η καταρτιζϐμενη ςϑμβαςη παραχώρηςησ διαλαμβϊνει τουσ ϐρουσ
ανϊπτυξησ τησ επϋνδυςησ και περιλαμβϊνει μϋτρα τα οπούα, κατϊ την εϑλογη
κρύςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, διαςφαλύζουν ευλϐγωσ, με ϐρουσ αγορϊσ, την
προςόκουςα υλοπούηςη τησ επϋνδυςησ ςϑμφωνα με το χρονοδιϊγραμμϊ τησ και
τισ υποχρεώςεισ που αναλαμβϊνει η επιχεύρηςη.
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5. Για τη χορόγηςη ϊδειασ ΕΚΑΖ ςε επιχεύρηςη που διαθϋτει ϊδεια λειτουργύασ
καζύνο ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ν. 2206/1994 (Α’ 62) και του ν. 3139/2003
(Α’ 100) εφαρμϐζεται το ϊρθρο 13 του παρϐντοσ νϐμου.
Άρθρο 7 – Οργάνωςη και υποδομή τησ ΕΚΑΖ
1. Για τη χορόγηςη ϊδειασ λειτουργύασ, η ΕΚΑΖ πρϋπει να διαθϋτει α) ϊρτια και
ορθολογικό διοικητικό και τεχνικοοικονομικό οργϊνωςη και διϊρθρωςη, καθώσ
και τεχνολογικό και υλικοτεχνικό υποδομό, β) κατϊλληλο οργανϐγραμμα και
πρϐςφορουσ κανϐνεσ δεοντολογύασ τησ διούκηςησ, των ςτελεχών και εν γϋνει
του προςωπικοϑ τησ, και γ) Εςωτερικϐ Κανονιςμϐ που προβλϋπει i) μϋτρα ϋτςι
ώςτε να ελαχιςτοποιεύται ο κύνδυνοσ βλϊβησ των ςυμφερϐντων των παικτών
απϐ τυχϐν ςϑγκρουςη ςυμφερϐντων τουσ με αυτϊ τησ ΕΚΑΖ, των ςτελεχών τησ,
των ςυνδεδεμϋνων με αυτό προςώπων ό ϊλλων προςώπων που ςυμμετϋχουν ςε
παύγνια, ii) κανϐνεσ που διαςφαλύζουν ςυνθόκεσ διαφϊνειασ ωσ προσ την
λειτουργύα και ακεραιϐτητα τησ διοργϊνωςησ τησ διεξαγωγόσ των παιγνύων, iii)
κατϊλληλουσ μηχανιςμοϑσ για την παρακολοϑθηςη τησ λειτουργύασ των
παιγνιομηχανημϊτων και των παιγνύων τραπεζιών και για την αποτροπό τησ
ανϊπτυξησ απατηλών μεθϐδων και, εν γϋνει, την πρϐληψη τησ απϊτησ, για την
καταςτολό του εγκλόματοσ και την πρϐληψη τησ νομιμοπούηςησ εςϐδων απϐ
παρϊνομεσ δραςτηριϐτητεσ, για την προςταςύα των ανηλύκων και των
καταναλωτών, την εξαςφϊλιςη του αδιϊβλητου των τυχερών παιγνύων και, εν
γϋνει, τησ κανονικόσ, απρϐςκοπτησ, ελεγχϐμενησ και αςφαλοϑσ διεξαγωγόσ τουσ,
iv) κατϊλληλουσ μηχανιςμοϑσ ελϋγχου και αςφαλεύασ ςτον τομϋα τησ
ηλεκτρονικόσ

επεξεργαςύασ

των

δεδομϋνων

και

v)

αποτελεςματικοϑσ

μηχανιςμοϑσ εςωτερικοϑ ελϋγχου και ςϑςτημα λογιςτικόσ καταχώριςησ των
διενεργοϑμενων πρϊξεων και δεδομϋνων, ώςτε να εύναι ευχερόσ ο ϋλεγχοσ τησ
δραςτηριϐτητασ τησ ΕΚΑΖ απϐ την ΕΕΕΠ και ςυμβατϐσ με τα ςυςτόματϊ τησ.
2. Με απϐφαςη τησ ΕΕΕΠ δϑνανται Α) να ορύζονται α) ειδικϋσ υποχρεώςεισ και
προδιαγραφϋσ των ΕΚΑΖ ωσ προσ το λογιςτικϐ τουσ ςϑςτημα, τα λογιςτικϊ
αρχεύα και βιβλύα τουσ, την τόρηςη και διατόρηςη κϊθε εύδουσ δεδομϋνου,
ςτοιχεύου, αρχεύου και μητρώου, το εύδοσ, τον τϑπο, τη μορφό, το περιεχϐμενο,
τον τρϐπο και χρϐνο τόρηςησ και αποθόκευςησ των κϊθε εύδουσ δεδομϋνων και
πληροφοριών,

β)

υποχρεώςεισ

και

προδιαγραφϋσ

ςχετικϊ

με

χρηματοοικονομικϋσ καταςτϊςεισ που οι ΕΚΑΖ οφεύλουν να υποβϊλλουν ςτην
ΕΕΕΠ, πϋραν των υποχρεώςεων που αυτϋσ υπϋχουν ςϑμφωνα με τον ν.
4308/2014 (Α’ 251), καθώσ και απαιτόςεισ και υποχρεώςεισ ελϋγχου μϋρουσ ό
του ςυνϐλου των καταςτϊςεων αυτών απϐ ανεξϊρτητο εξωτερικϐ ορκωτϐ
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ελεγκτό λογιςτό, που ορύζεται απϐ την ΕΕΕΠ, γ) υποχρεώςεισ για τα μϋτρα
πρϐληψησ νομιμοπούηςησ εςϐδων απϐ παρϊνομεσ δραςτηριϐτητεσ και
χρηματοδϐτηςησ τησ τρομοκρατύασ που οφεύλουν να εφαρμϐζουν οι ΕΚΑΖ, δ)
υποχρεώςεισ και προδιαγραφϋσ για την ανϊπτυξη και εφαρμογό των
ςυςτημϊτων

εςωτερικοϑ

ελϋγχου

των

ΕΚΑΖ,

ε)

κανϐνεσ

για

την

παρακολοϑθηςη θεμϊτων οικονομικόσ και χρηματοπιςτωτικόσ δομόσ και
επϊρκειασ ιδύων κεφαλαύων των ΕΚΑΖ, ςτ) υποχρεώςεισ των ΕΚΑΖ ςχετικϊ με
τον τϑπο, τη μορφό, το περιεχϐμενο, τον τρϐπο και τον χρϐνο υποβολόσ προσ
την ΕΕΕΠ τησ δόλωςησ απϐδοςησ και κϊθε ϊλλου δεδομϋνου, ςτοιχεύου ό
πληροφορύασ για την εύςπραξη τησ ςυμμετοχόσ του Ελληνικοϑ Δημοςύου ςτα
μικτϊ κϋρδη των ΕΚΑΖ, ϐπωσ και κϊθε ϊλλου εςϐδου ό απαύτηςησ προκϑπτει
υπϋρ του Ελληνικοϑ Δημοςύου και των φορϋων του απϐ τη ςυμμετοχό ςτη
διοργϊνωςη και διεξαγωγό των παιγνύων, ζ) υποχρεώςεισ και προδιαγραφϋσ
των ΕΚΑΖ ςχετικϊ με την καθιϋρωςη διαδικαςιών για τη λογιςτικό
καταμϋτρηςη των ταμειακών διαθεςύμων, την πραγματοπούηςη των ςχετικών
ςυναλλαγών και των κϊθε εύδουσ πληρωμών, ανεξαρτότωσ των μϋςων
ςυμμετοχόσ και πληρωμόσ, και Β) να ρυθμύζονται και ϊλλα ειδικϊ θϋματα και
λεπτομϋρειεσ για την εφαρμογό του παρϐντοσ ϊρθρου.
3. Η απϐφαςη τησ ΕΕΕΠ τησ παραγρϊφου 2 δϑναται να διαφοροποιεύ τισ
υποχρεώςεισ και προδιαγραφϋσ που θϋτει ςτισ ΕΚΑΖ βϊςει αντικειμενικών
κριτηρύων και παραγϐντων που προςδιορύζονται ςτην απϐφαςη τησ, ϐπωσ η
μορφό και το μϋγεθοσ τησ ΕΚΑΖ, το μερύδιο τησ αγορϊσ που κατϋχουν, ο αριθμϐσ
των απαςχολουμϋνων ς’ αυτϋσ και η κατϊταξό τησ ςτην εκτύμηςη κινδϑνων,
βϊςει ςχετικόσ ανϊλυςησ κινδϑνου που διενεργεύ η ΕΕΕΠ.

Άρθρο 8 - Αξιοπιςτία και καταλληλότητα τησ διοίκηςησ και των
διευθυντικών ςτελεχών τησ ΕΚΑΖ
1. Για τη χορόγηςη ϊδειασ λειτουργύασ, τα μϋλη του Διοικητικοϑ υμβουλύου και
τα διευθυντικϊ ςτελϋχη τησ ΕΚΑΖ, καθώσ και τα πρϐςωπα που αςκοϑν, ϊμεςα ό
ϋμμεςα, τη διούκηςη τησ ΕΚΑΖ, πρϋπει να διαθϋτουν την απαιτοϑμενη για την
αποτελεςματικό ϊςκηςη των καθηκϐντων εκϊςτου ακεραιϐτητα, αξιοπιςτύα,
κατϊρτιςη, εμπειρύα και βαθμϐ γνώςεων, ϋτςι ώςτε να εύναι ςε θϋςη να
εκπληρώνουν αποτελεςματικϊ τα καθόκοντϊ τουσ, ςϑμφωνα με τισ κεύμενεσ
διατϊξεισ, και, εν γϋνει, να εύναι κατϊλληλα να εξαςφαλύςουν τη ςυνετό και
χρηςτό διαχεύριςη τησ ΕΚΑΖ και τη ςϑμφωνη με το νϐμο λειτουργύα τησ. Η ΕΚΑΖ
πρϋπει να διαθϋτει δϑο τουλϊχιςτον ϋμπειρα και αξιϐπιςτα διοικητικϊ ςτελϋχη
πλόρουσ απαςχϐληςησ, που θα ςυμμετϋχουν ςτο Διοικητικϐ υμβοϑλιο ωσ
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εκτελεςτικϊ του μϋλη ό θα κατϋχουν κατ’ ελϊχιςτο θϋςη Γενικοϑ Διευθυντό, τα
οπούα θα εύναι επιφορτιςμϋνα με την ϊςκηςη των δραςτηριοτότων τησ ΕΚΑΖ
και τη ςϑννομη λειτουργύα τησ. Οι προδιαγραφϋσ του πρώτου εδαφύου ιςχϑουν,
αναλϐγωσ, και για τον οικονομικϐ διευθυντό, τουσ διευθυντϋσ των τομϋων
παιγνύων,

τον

διευθυντό

του

τομϋα

τεχνολογιών,

πληροφορικόσ

και

επικοινωνιών, τον υπεϑθυνο κανονιςτικόσ ςυμμϐρφωςησ, τον υπεϑθυνο
εςωτερικοϑ ελϋγχου, τον υπεϑθυνο αςφαλεύασ, ελϋγχου και επιτόρηςησ και εν
γϋνει κϊθε πρϐςωπο που αςκεύ καθόκοντα και αρμοδιϐτητεσ αντύςτοιχα ό
ανϊλογα με τα παραπϊνω.
2. Η ΕΚΑΖ πρϋπει 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.
3. Η ΕΕΕΠ αξιολογεύ την καταλληλϐτητα των προςώπων τησ παραγρϊφου 1
ερευνώντασ την ακεραιϐτητα, αξιοπιςτύα, τεχνικό και επαγγελματικό τουσ
επϊρκεια, ανϊλογα με τα καθόκοντα που αςκοϑν. Επύ ςυλλογικών οργϊνων ό
ςυμπραττϐντων ςτελεχών η ςυνδρομό επαγγελματικόσ γνώςησ, κατϊρτιςησ και
εμπειρύασ

κρύνεται

ςτο

πρϐςωπο

των

μελών

του

οργϊνου

ό

των

ςυμπραττϐντων ςτελεχών ςυνολικώσ.
4. Η ΕΕΕΠ για να κρύνει την αξιοπιςτύα και καταλληλϐτητα των προςώπων τησ
παραγρϊφου 1 εξετϊζει μεταξϑ ϊλλων α) αν αυτϊ ϋχουν καταδικαςθεύ για
κακοϑργημα ό ςε οποιαδόποτε ποινό για κλοπό, υπεξαύρεςη, απϊτη, απιςτύα,
αποδοχό και διϊθεςη προώϐντων εγκλόματοσ, εκβύαςη, πλαςτογραφύα,
ενεργητικό ό παθητικό δωροδοκύα, επικύνδυνη ό βαριϊ ςωματικό βλϊβη,
παραςιώπηςη εγκλόματοσ, ϋγκλημα περύ το νϐμιςμα, κοινώσ επικύνδυνο
ϋγκλημα, ϋγκλημα κατϊ τησ προςωπικόσ ελευθερύασ, ϋγκλημα κατϊ τησ
γενετόςιασ ελευθερύασ, ϋγκλημα οικονομικόσ εκμετϊλλευςησ τησ γενετόςιασ
ζωόσ, ϋγκλημα που προβλϋπεται ςτη νομοθεςύα περύ ναρκωτικών, ϐπλων,
εκρηκτικών

υλών

και

φοροδιαφυγόσ,

εγκλόματα

του

ευρϑτερου

χρηματοπιςτωτικοϑ τομϋα, καθώσ και για ϋγκλημα που προβλϋπεται ςτη
νομοθεςύα περύ τυχερών παιγνύων, β) αν ϋχει επιβληθεύ εισ βϊροσ τουσ
οποιαδόποτε διοικητικό κϑρωςη για παραβϊςεισ τησ νομοθεςύασ ςτον ευρϑτερο
χρηματοπιςτωτικϐ τομϋα, καθώσ και γ) αν υφύςταται οποιαδόποτε εκκρεμόσ
διαδικαςύα εναντύον τουσ για παραβϊςεισ και αδικόματα των περιπτώςεων α΄
και β΄, εύτε ςτην Ελλϊδα εύτε ςτην αλλοδαπό.
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5. Κατϊ την εξϋταςη τησ καταλληλϐτητασ και αξιοπιςτύασ των παραπϊνω
προςώπων η ΕΕΕΠ δϑναται να ζητϊ απϐ τα προσ ϋγκριςη πρϐςωπα, καθώσ και
απϐ κϊθε ϊλλο φορϋα και αρχό του δημϐςιου και ιδιωτικοϑ τομϋα, τησ Ελλϊδασ
και του εξωτερικοϑ, οποιοδόποτε ςτοιχεύο, ϋγγραφο ό πληροφορύα κρύνει
ςκϐπιμο για τη διαμϐρφωςη τησ κρύςησ τησ, ϐπωσ ιδύωσ υπεϑθυνεσ δηλώςεισ,
ϋνορκεσ βεβαιώςεισ, αντύγραφα ποινικοϑ μητρώου, ςτοιχεύα για εκκρεμεύσ
δικαςτικϋσ υποθϋςεισ, εκκρεμεύσ ποινικϋσ διώξεισ, καθώσ και για δικαςτικϋσ
αποφϊςεισ,

πτυχύα,

πιςτοποιόςεισ

ό/και

βεβαιώςεισ

επαγγελματικόσ

εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ, ϊδειεσ ϊςκηςησ επαγγϋλματοσ, καθώσ και κϊθε
ϊλλο ςτοιχεύο κρύνει απαραύτητο για την αξιολϐγηςη τησ ικανϐτητασ, τησ
αξιοπιςτύασ και τησ ακεραιϐτητασ του προςώπου. ε περύπτωςη κατούκων
εξωτερικοϑ η ΕΕΕΠ μπορεύ να δϋχεται αντύςτοιχα ϋγγραφα και πιςτοποιητικϊ
που εκδύδονται ςϑμφωνα με το δύκαιο τησ χώρασ εγκατϊςταςησ.
6. Η ΕΕΕΠ δϑναται να καλεύ τα μϋλη του Διοικητικοϑ υμβουλύου, τουσ γενικοϑσ
διευθυντϋσ και τα πρϐςωπα που αςκοϑν πρϊγματι τη διούκηςη τησ εταιρύασ ςε
προςωπικό ςυνϋντευξη, προκειμϋνου να διαπιςτώςει την καταλληλϐτητα τουσ.
7. Με απϐφαςη τησ ΕΕΕΠ δϑνανται να εξειδικεϑονται ειδικϊ θϋματα που
αποτελοϑν αντικεύμενο ρϑθμιςησ του παρϐντοσ ϊρθρου, να ορύζονται
προϒποθϋςεισ και κανϐνεσ ςε ςχϋςη με την αξιοπιςτύα και καταλληλϐτητα
προςώπων που απαςχολοϑνται ςτισ ΕΚΑΖ, εφϐςον τοϑτο απαιτεύται για τη
διαςφϊλιςη τησ ςϑννομησ λειτουργύασ τουσ, και να ρυθμύζονται τεχνικϊ θϋματα,
διαδικαςύεσ και λεπτομϋρειεσ για την εφαρμογό των διατϊξεων του παρϐντοσ
ϊρθρου.
Άρθρο 9 - Αξιοπιςτία και καταλληλότητα των μετόχων ΕΚΑΖ
με ειδική ςυμμετοχή
1. Για τη χορόγηςη τησ ϊδειασ λειτουργύασ, η ΕΕΕΠ ελϋγχει κατϊ πϐςον οι
μϋτοχοι που διαθϋτουν ειδικό ςυμμετοχό ςτην ΕΚΑΖ διαθϋτουν τα απαιτοϑμενα
εχϋγγυα επαγγελματικοϑ όθουσ και αξιοπιςτύασ, ώςτε να εύναι ικανού να
διαςφαλύςουν τη χρηςτό διαχεύριςη τησ ΕΚΑΖ, προκειμϋνου αυτό να λειτουργεύ
ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ νομοθεςύασ.
2. Ειδικό ςυμμετοχό διαθϋτουν οι μϋτοχοι που κατϋχουν, ϊμεςα ό ϋμμεςα,
ποςοςτϐ μεγαλϑτερο του πϋντε τοισ εκατϐ (5%) του μετοχικοϑ κεφαλαύου ό
των δικαιωμϊτων ψόφου τησ ΕΚΑΖ.
3. Ωσ ϋμμεςη ςυμμετοχό νοεύται η κατοχό και ϋλεγχοσ μετοχών
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α) μϋςω ςυνδεδεμϋνων επιχειρόςεων,
β) μϋςω τρύτων, ϐταν υφύςταται ςυμφωνύα, βϊςει τησ οπούασ τα πρϐςωπα αυτϊ
υποχρεοϑνται μϋςω ςυντονιςμϋνησ ϊςκηςησ των δικαιωμϊτων ψόφου που
κατϋχουν, να υιοθετοϑν διαρκώσ κοινό πολιτικό ωσ προσ τη διούκηςη τησ ΕΚΑΖ ό
μητρικόσ τησ εταιρύασ, ό ϐταν, δυνϊμει ςυμφωνύασ, ϋχει μεταβιβαςθεύ η ϊςκηςη
των δικαιωμϊτων ψόφου μϋςω αυτών,
γ) ϐταν δικαιώματα ψόφου που ενςωματώνονται ςε μετοχϋσ ϋχουν παραςχεθεύ
ωσ εμπρϊγματη αςφϊλεια και αςκοϑνται απϐ τρύτο πρϐςωπο ό ϋχουν
παραςχεθεύ λϐγω επικαρπύασ ςε τρύτο πρϐςωπο,
δ) ϐταν τα δικαιώματα ψόφου που κατϋχονται ό τα οπούα μποροϑν να
αςκηθοϑν κατϊ την ϋννοια των ςτοιχεύων (α) ϋωσ (γ) αςκοϑνται απϐ επιχεύρηςη
την οπούα ελϋγχει τρύτο πρϐςωπο,
ε) κϊθε περύπτωςη ςτην οπούα τα δικαιώματα ψόφου που κατϋχει πρϐςωπο ςτο
ϐνομα του, αυτϐ τα αςκεύ για λογαριαςμϐ ό ςϑμφωνα με τισ οδηγύεσ τρύτου
προςώπου.
4. Η ΕΕΕΠ δικαιοϑται να ζητεύ για τουσ μετϐχουσ ϐςα ςτοιχεύα θεωρεύ
απαραύτητα, εφϐςον κρύνει ϐτι εύναι δυνατϐ οι μϋτοχοι αυτού να επηρεϊζουν
ϊμεςα ό ϋμμεςα την διαχεύριςη τησ εταιρύασ, προσ διαςφϊλιςη των κατϊ την
παρϊγραφο 1 απαιτοϑμενων εχϋγγυων επαγγελματικοϑ όθουσ και αξιοπιςτύασ
προσ διαςφϊλιςη τησ χρηςτόσ διαχεύριςησ τησ ΕΚΑΖ.
5. Οι ιδρυτϋσ και οι μϋτοχοι τησ ΕΚΑΖ παρϋχουν ϐλεσ τισ πληροφορύεσ, οι οπούεσ
εύναι αναγκαύεσ για να εύναι ςε θϋςη η ΕΕΕΠ να αξιολογόςει ϐτι ςτο πρϐςωπϐ
τουσ ςυντρϋχουν οι απαιτοϑμενεσ προϒποθϋςεισ καταλληλϐτητασ.
6. ε περύπτωςη που οι μϋτοχοι με ειδικό ςυμμετοχό εύναι ςυνολικώσ κϑριοι
ποςοςτοϑ κατώτερου του πενόντα τοισ εκατϐ (50%) του μετοχικοϑ κεφαλαύου
τησ εταιρύασ ό του ςυνϐλου των δικαιωμϊτων ψόφου, η ΕΕΕΠ δϑναται να
απαιτεύ την υποβολό των πιο πϊνω ςτοιχεύων και απϐ ϊλλουσ ιδρυτϋσ ό
μετϐχουσ, που καθορύζει με απϐφαςό τησ ό κατϊ περύπτωςη.
7. Εϊν μϋτοχοι που κατϋχουν ειδικό ςυμμετοχό εύναι νομικϊ πρϐςωπα, η ΕΕΕΠ
ελϋγχει τα φυςικϊ πρϐςωπα που διοικοϑν τα παραπϊνω νομικϊ πρϐςωπα και
τουσ κϑριουσ μετϐχουσ ό εταύρουσ αυτών, δυνϊμενη να ζητόςει ςτοιχεύα που
αφοροϑν την καταλληλϐτητα και αξιοπιςτύα και για τη διούκηςη και τουσ
κϑριουσ εταύρουσ των νομικών προςώπων, μϋχρι και φυςικοϑ προςώπου,
ανϊλογα με τη νομικό μορφό και το εύδοσ του μετϐχου, εφϐςον θεωρεύ τοϑτο
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απαραύτητο για να μορφώςει κρύςη ωσ προσ την καταλληλϐτητα και αξιοπιςτύα
των μετϐχων που κατϋχουν ειδικό ςυμμετοχό.
8.

Για την εφαρμογό των διατϊξεων του παρϐντοσ ϊρθρου εφαρμϐζονται

αναλϐγωσ οι διατϊξεισ των παραγρϊφων 4 – 6 του ϊρθρου 8.
9.

Κατϊ τον ϋλεγχο των ανωτϋρω εφαρμϐζονται ςυμπληρωματικϊ και

αναλϐγωσ οι διατϊξεισ του ϊρθρου 40 παρ. 2α του ν. 4002/2011 (A’ 180).
10. Με απϐφαςη τησ ΕΕΕΠ δϑνανται να εξειδικεϑονται οι προϒποθϋςεισ του
παρϐντοσ ϊρθρου και να ρυθμύζονται ειδικϊ θϋματα και λεπτομϋρειεσ για την
εφαρμογό τησ.
Άρθρο 10 – Περιεχόμενο άδειασ λειτουργίασ καζίνο
1. Με την ϊδεια λειτουργύασ ΕΚΑΖ που χορηγεύται απϐ την ΕΕΕΠ ςε επιχεύρηςη
καζύνο α) εγκρύνονται οι περύ ςκοποϑ διατϊξεισ του Καταςτατικοϑ τησ ΕΚΑΖ, β)
απαριθμοϑνται οι δραςτηριϐτητϋσ τησ και γ) καθορύζονται i) η χρονικό διϊρκεια
τησ ϊδειασ, ii) η ακριβόσ θϋςη ςτην οπούα επιτρϋπεται η λειτουργύα τησ
επιχεύρηςησ, ϐπωσ η θϋςη αυτό ϋχει καθοριςτεύ απϐ την Κοινό Τπουργικό
Απϐφαςη τησ παραγρϊφου 3 του ϊρθρου 1 του παρϐντοσ νϐμου ό, προκειμϋνου
περύ επιχειρόςεων που διαθϋτουν ϊδεια, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτην
υφιςτϊμενη

ςϑμβαςη

παραχώρηςησ,

τηρουμϋνησ

τησ

διατϊξεωσ

τησ

παραγρϊφου 3 του ϊρθρου 1 του ν. 2206/1994 (Α’ 62), ϐπωσ αυτό
τροποποιεύται με τον παρϐντα νϐμο, iii) το εύδοσ και η κατηγορύα των παιγνύων
ςτα οπούα δικαιοϑται να δραςτηριοποιεύται η ΕΚΑΖ, και iv) τυχϐν ειδικού ϐροι
και λοιπϋσ προϒποθϋςεισ για τη λειτουργύα τησ, 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.
2. Για τη χορόγηςη τησ ϊδειασ λειτουργύασ ΕΚΑΖ υποβϊλλονται επύςησ ςτην
ΕΕΕΠ προσ ϋλεγχο νομιμϐτητασ:
α) η απϐφαςη τησ Διεϑθυνςησ Αρχιτεκτονικόσ, Οικοδομικών Κανονιςμών και
Αδειοδοτόςεων του Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ, με την οπούα
εγκρύνεται η επϋνδυςη ωσ προσ τισ χρόςεισ γησ, καθώσ και οι προεγκρύςεισ,
εγκρύςεισ και ϊδειεσ δϐμηςησ που απαιτοϑνται για την ϋναρξη υλοπούηςησ τησ
επϋνδυςησ,
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β)

οι

απαιτοϑμενεσ

τοπογραφικϋσ,

αρχιτεκτονικϋσ,

ςτατικϋσ,

ηλεκτρομηχανολογικϋσ, περιβαλλοντικϋσ και λοιπϋσ μελϋτεσ για τα κτύρια και τισ
εγκαταςτϊςεισ ϐπου θα γύνει η εγκατϊςταςη,
γ) οι οικοδομικϋσ ϊδειεσ ό, κατϊ περύπτωςη, τα ςχϋδια ανϋγερςησ των κτιρύων
αυτών
δ) και κϊθε ϊλλο ςτοιχεύο, δεδομϋνο ό ϋγγραφο, που κρύνεται ςκϐπιμο να
υποβληθεύ ςτην ΕΕΕΠ, προκειμϋνου αυτό να κρύνει τη ςυνδρομό των
προϒποθϋςεων τησ παροϑςασ παραγρϊφου.
3. Η ϋναρξη λειτουργύασ τησ ΕΚΑΖ προϒποθϋτει την ϋκδοςη βεβαιωτικόσ πρϊξησ
απϐ την ΕΕΕΠ η οπούα διαπιςτώνει την πλόρωςη των ϐρων που τυχϐν ϋχουν
τεθεύ με τη ςϑμβαςη παραχώρηςησ ό ϊλλων προϒποθϋςεων που τυχϐν
απαιτοϑνται με την ϊδεια λειτουργύασ, κατϊ τα ειδικϐτερον οριζϐμενα ςτο
ϊρθρο 11 του παρϐντοσ νϐμου.
4.

Με απϐφαςη τησ ΕΕΕΠ δϑνανται να ρυθμύζονται ειδικϊ θϋματα και

λεπτομϋρειεσ για την εφαρμογό τησ παροϑςασ διϊταξησ, καθώσ και κανϐνεσ και
η

διαδικαςύα

για

περιλαμβανομϋνησ

την
τησ

τροποπούηςη
διαδικαςύασ

τησ

που

ϊδειασ

πρϋπει

να

λειτουργύασ
τηρεύται

ΕΚΑΖ,
για

τη

δραςτηριοπούηςό τησ ΕΚΑΖ ςε νϋα παύγνια.
Άρθρο 11 – Διαδικαςία χορήγηςησ από την ΕΕΕΠ άδειασ λειτουργίασ ΕΚΑΖ
1. Η αύτηςη που υποβϊλλει λειτουργοϑςα ό υπϐ ύδρυςη ανώνυμη εταιρύα ςτην
ΕΕΕΠ για τη χορόγηςη ϊδειασ λειτουργύασ ΕΚΑΖ ςυνοδεϑεται απϐ:
α) Πλόρη κατϊλογο των δραςτηριοτότων τησ ΕΚΑΖ, με ανϊλυςη του εύδουσ των
δραςτηριοτότων και τησ οργανωτικόσ δομόσ τησ εταιρύασ, παρϊθεςη του
ςχετικοϑ

προγραμματιςμοϑ

για

την

προβλεπϐμενη

διαμϐρφωςη

των

οικονομικών μεγεθών τησ για τισ δϑο (2) προςεχεύσ οικονομικϋσ χρόςεισ και
γενικώσ τα ςτοιχεύα που απαιτοϑνται για να μορφώςει γνώμη η ΕΕΕΠ ωσ προσ
τη ςυνδρομό των προϒποθϋςεων των ϊρθρων 7, 8 και 9,
β) πλόρεσ Επιχειρηματικϐ χϋδιο (business plan) για τη λειτουργύα του καζύνο
και την ανϊπτυξη τησ επϋνδυςησ ςε βϊθοσ πενταετύασ, ςε ςυνδυαςμϐ με τισ
κτιριακϋσ εγκαταςτϊςεισ και τα λοιπϊ θϋματα υλοπούηςησ τησ επϋνδυςησ που
τυχϐν απαιτεύται για τη χορόγηςη τησ ϊδειασ λειτουργύασ, τουσ κϑριουσ και
επικουρικοϑσ χώρουσ διοργϊνωςησ και διεξαγωγόσ των παιγνύων, το εύδοσ και
τον αριθμϐ των επιτρεπϐμενων παιγνύων και ϊλλα ςυναφό θϋματα,
γ) αναλυτικϐ χρονοδιϊγραμμα υλοπούηςησ τησ επϋνδυςησ,
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δ) τισ πηγϋσ και τουσ φορεύσ χρηματοδϐτηςησ τησ επϋνδυςησ και αναλυτικό
επιμϋτρηςη του κϐςτουσ τησ,
ε) αναλυτικό εκτύμηςη του ϊμεςου δημοςιονομικοϑ οφϋλουσ που προκϑπτει απϐ
την επϋνδυςη, του κοινωνικοϑ κϐςτουσ / οφϋλουσ που αυτό ςυνεπϊγεται,
καθώσ και των ωφελειών που θα προκϑψουν για την εθνικό οικονομύα,
ςτ) περιγραφό των ϊμεςων θϋςεων εργαςύασ που θα δημιουργηθοϑν, ανϊ
ειδικϐτητα και επιμϋρουσ επιχειρηματικό δραςτηριϐτητα,
ζ) ανϊλυςη κινδϑνων που μποροϑν να επηρεϊςουν την ϋγκαιρη ολοκλόρωςη τησ
επϋνδυςησ,
η) ςχϋδιο καταςτατικοϑ, προκειμϋνου περύ νεοώδρυϐμενησ, ό καταςτατικϐ τησ
εταιρύασ, προκειμϋνου περύ υφιςταμϋνησ και
θ) ϊλλα ςτοιχεύα που μπορεύ να καθορύζει με απϐφαςό τησ η ΕΕΕΠ, με την οπούα
μποροϑν να ςυμπληρώνονται, εξειδικεϑονται και τροποποιοϑνται τα ςτοιχεύα
που απαιτεύται να υποβϊλλονται ςε αυτό κατϊ το παρϐν ϊρθρο, η διαδικαςύα
υποβολόσ του, και να ρυθμύζεται κϊθε ϊλλο ειδικϐ και τεχνικϐ θϋμα και
λεπτομϋρεια ωσ προσ θϋματα που αποτελοϑν περιεχϐμενο των διατϊξεων του
παρϐντοσ ϊρθρου.
2. ε περύπτωςη παραχωρηςιοϑχου, τα ςτοιχεύα που υποβϊλλονται ςτην ΕΕΕΠ
πρϋπει να ςυνϊδουν με τισ υποχρεώςεισ που αυτϐσ ϋχει αναλϊβει ςτο
διαγωνιςμϐ που ϋχει ςυμμετϊςχει.
3. Προκειμϋνου περύ χορηγόςεωσ ϊδειασ ΕΚΑΖ ςε εταιρύα, η οπούα:
α) εύναι θυγατρικό επιχεύρηςησ που λειτουργεύ καζύνο ό αςκεύ δραςτηριϐτητα
τυχερών παιγνύων ςε ϊλλο Κρϊτοσ, ό
β) ελϋγχεται απϐ τα ύδια φυςικϊ ό νομικϊ πρϐςωπα, τα οπούα ελϋγχουν
επιχεύρηςη που δραςτηριοποιεύται ςτον χώρο των τυχερών παιγνύων ςε ϊλλο
κρϊτοσ η ΕΕΕΠ, πριν απϐ τη χορόγηςη τησ ϊδειασ ΕΚΑΖ, ζητεύ απϐ την αιτοϑςα
εταιρύα να προςκομύςει βεβαύωςη των αρμϐδιων ςτη χώρα καταγωγόσ τησ
εποπτικών αρχών, εφϐςον υφύςτανται, για τη ςϑννομη λειτουργύα τησ, καθώσ
και εξουςιοδϐτηςη τησ εταιρύασ ςτην ΕΕΕΠ να ζητόςει η ύδια απϐ τισ αρχϋσ
αυτϋσ οποιαδόποτε πληροφορύα κρύνει απαραύτητη για να κρύνει αν πληροϑνται
οι προϒποθϋςεισ χορόγηςησ ςτην εταιρύα ϊδειασ λειτουργύασ ΕΚΑΖ κατϊ τον
παρϐντα νϐμο και αν υπϊρχουν ικανοποιητικϊ εχϋγγυα για τη ςϑννομη
λειτουργύασ τησ.
4. Η απϐφαςη τησ ΕΕΕΠ για τη χορόγηςη ϊδειασ λειτουργύασ ΕΚΑΖ εκδύδεται
κατϐπιν ελϋγχου τησ αιτόςεωσ, εφϐςον πληροϑνται οι προϒποθϋςεισ του νϐμου,
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τηρουμϋνων των διατϊξεων του ϊρθρου 6. Η ϊδεια λειτουργύασ απαριθμεύ τισ
δραςτηριϐτητεσ τησ ΕΚΑΖ.
5. Η ΕΕΕΠ ςτην απϐφαςη για τη χορόγηςη ϊδειασ λειτουργύασ ΕΚΑΖ δϑναται,
εφϐςον το κρύνει αναγκαύο, λαμβανομϋνων υπϐψη και των ϐρων τησ ςϑμβαςησ
παραχώρηςησ, να καθορύζει ειδικϊ θϋματα που ςυνδϋονται με την εξυπηρϋτηςη
του δημοςύου ςυμφϋροντοσ και την προςταςύα του κοινωνικοϑ ςυνϐλου και
διαςφαλύςεισ που πρϋπει να αναλϊβουν η ΕΚΑΖ ό, κατϊ περύπτωςη, οι βαςικού
μϋτοχοι αυτόσ, για την εκπλόρωςη και τόρηςη των υποχρεώςεων που
αναλαμβϊνονται με τη χορόγηςη τησ ϊδειασ.
Άρθρο 12 - Προώποθέςεισ έναρξησ λειτουργίασ ΕΚΑΖ
1. Η ϋναρξη λειτουργύασ του καζύνο προϒποθϋτει την προςόκουςα πλόρωςη
τυχϐν ϐρων και αιρϋςεων που περιλαμβϊνονται ςτην ϊδεια λειτουργύασ ΕΚΑΖ,
ςϑμφωνα με το περιεχϐμενϐ τησ, που βεβαιώνεται με απϐφαςη τησ ΕΕΕΠ.
2. Η πλόρωςη τυχϐν ϐρων και υποχρεώςεων που αναλαμβϊνει η ΕΚΑΖ με τη
ςϑμβαςη παραχώρηςησ ό την ϊδεια λειτουργύασ, που πρϋπει να πληρωθοϑν
κατϊ τη διϊρκεια λειτουργύασ τησ, ςϑμφωνα με την απϐφαςη τησ ΕΕΕΠ που
χορηγεύ την ϊδεια λειτουργύασ, πιςτοποιεύται προοδευτικϊ απϐ την ΕΕΕΠ, με την
ϋκδοςη απϐ αυτό βεβαιωτικών πρϊξεων που διαπιςτώνουν την πλόρωςη των
ϐρων. Προσ το ςκοπϐ αυτϐ, η ΕΚΑΖ υποβϊλλει ςτην ΕΕΕΠ προοδευτικϊ,
ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ τησ ϊδειασ λειτουργύασ και το οικεύο χρονοδιϊγραμμα
που περιϋχεται ς’ αυτό, πλόρη αναφορϊ για την ολοκλόρωςη τησ υλοπούηςησ
των επιμϋρουσ ςτοιχεύων τησ επϋνδυςησ, ςυνοδευϐμενη απϐ τισ ςχετικϋσ με τισ
επιμϋρουσ δραςτηριϐτητεσ εγκρύςεισ και ϊδειεσ λειτουργύασ, ςϑμφωνα με τισ
κεύμενεσ διατϊξεισ. Εφϐςον πρϐκειται για υλοπούηςη επιμϋρουσ τμημϊτων τησ
επϋνδυςησ, τα τμόματα αυτϊ πρϋπει να ϋχουν καταςτεύ πλόρωσ λειτουργικϊ.

Άρθρο 13 – Χορήγηςη άδειασ ΕΚΑΖ ςε επιχειρήςεισ που διαθέτουν άδεια
λειτουργίασ καζίνο
1.

Παραχωρηςιοϑχοσ, ςτον οπούο ϋχει παραχωρηθεύ ϊδεια καζύνο πριν απϐ

την ϋναρξη ιςχϑοσ του παρϐντοσ νϐμου, δικαιοϑται, κατϐπιν υποβολόσ ςχετικόσ
αύτηςησ ςτην ΕΕΕΠ, να αιτηθεύ τη χορόγηςη ϊδειασ λειτουργύασ ΕΚΑΖ ςϑμφωνα
με τισ διατϊξεισ του παρϐντοσ νϐμου.
2.

Η αύτηςη αναφϋρει την κατηγορύα τησ ϊδειασ, τησ οπούασ ο

παραχωρηςιοϑχοσ αιτεύται τη χορόγηςη, περιλαμβϊνει τα ςτοιχεύα τησ
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παραγρϊφου 1 ςτοιχεύα α΄, ε΄ και ςτ΄ του ϊρθρου 11, που εφαρμϐζεται
αναλϐγωσ, και τυχϐν ϊλλα ςτοιχεύα που μπορεύ να καθορύζει με απϐφαςό τησ η
ΕΕΕΠ, και χορηγεύται, εφϐςον ςυντρϋχουν οι προϒποθϋςεισ του πρώτου και
τρύτου εδαφύου τησ παραγρϊφου 1 και τησ παραγρϊφου 2 του ϊρθρου 6 του
παρϐντοσ νϐμου. Η ΕΕΕΠ αποφαύνεται αιτιολογημϋνα επύ τησ αιτόςεωσ εντϐσ
δϑο (2) μηνών απϐ τησ υποβολόσ πλόρουσ φακϋλου και, εφϐςον χορηγηθεύ
ϊδεια λειτουργύασ, τροποποιεύται αναλϐγωσ, το αργϐτερο εντϐσ δϑο (2) μηνών, η
υφιςτϊμενη ςϑμβαςη παραχώρηςησ μεταξϑ του παραχωρηςιοϑχου και του
Ελληνικοϑ Δημοςύου.
3.

Απϐ την ημερομηνύα χορόγηςησ ϊδειασ λειτουργύασ ΕΚΑΖ κατϊ τισ

διατϊξεισ του παρϐντοσ νϐμου, αυτοδικαύωσ παϑουν να ιςχϑουν η προγενϋςτερη
ϊδεια και οι επιμϋρουσ ϐροι τησ, ανεξαρτότωσ του αν εύναι ευμενϋςτεροι ό ϐχι,
εκτϐσ αν ορύζεται διαφορετικϊ ςτη νϋα ϊδεια λειτουργύασ ΕΚΑΖ, τηρουμϋνων
των διατϊξεων του παρϐντοσ νϐμου, και η ΕΚΑΖ υπϊγεται ςτισ διατϊξεισ του
παρϐντοσ νϐμου.
4.

Η χρονικό διϊρκεια των αδειών που παραχωροϑνται κατϊ τη διαδικαςύα

του παρϐντοσ ϊρθρου καθορύζεται απϐ την ΕΕΕΠ, για κϊθε επιχεύρηςη
ξεχωριςτϊ, εντϐσ του πλαιςύου του ϊρθρου 3 του παρϐντοσ νϐμου. Κριτόρια για
τον καθοριςμϐ τησ χρονικόσ διϊρκειασ τησ νϋασ ϊδειασ εντϐσ των ορύων του
ϊρθρου 3 του παρϐντοσ νϐμου αποτελοϑν το ϑψοσ τησ επϋνδυςησ, ο
εκτιμώμενοσ για την απϐςβεςό τησ αναγκαύοσ χρϐνοσ, η ςτϊθμιςη του οφϋλουσ
τησ επιχεύρηςησ ωσ εκ τησ αλλαγόσ των υποχρεώςεών τησ βϊςει του ϊρθρου 18
του παρϐντοσ νϐμου ςε ςχϋςη με τισ υφιςτϊμενεσ, λαμβανομϋνου υπϐψη του
χρϐνου τησ παραχώρηςησ, καθώσ και λοιπϊ κριτόρια που δϑναται να ορύζει με
κανονιςτικό απϐφαςη τησ ΕΕΕΠ.
5.

Η χορηγοϑμενη ςϑμφωνα με το παρϐν ϊρθρο ϊδεια λειτουργύασ ΕΚΑΖ

δϑναται να ανανεώνεται ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 14 του παρϐντοσ
νϐμου.
6.

Η νϋα ϊδεια λειτουργύασ θα παρϋχει ϐλα τα δικαιώματα και θα

περιλαμβϊνει τισ υποχρεώςεισ τησ όδη υφιςτϊμενησ, με εξαύρεςη τη χρονικό
διϊρκεια τησ ϊδειασ και τισ οικονομικϋσ υποχρεώςεισ, ϐπωσ αυτϋσ προβλϋπονται
ςτο

ϊρθρο

18

του

παρϐντοσ

νϐμου,

επιτρεπομϋνων

και

ϊλλων

διαφοροποιόςεων που θα περιλαμβϊνονται ςτη ςϑμβαςη παραχώρηςησ που θα
καταρτιςθεύ μεταξϑ του Ελληνικοϑ Δημοςύου, νομύμωσ εκπροςωποϑμενου απϐ
τον Τπουργϐ Οικονομικών, και τησ ΕΚΑΖ, προσ τροποπούηςη τησ υφιςτϊμενησ
ςϑμβαςησ.
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7.

Η επιχεύρηςη μπορεύ να ζητόςει δικαύωμα αποκλειςτικόσ λειτουργύασ

καζύνο εντϐσ τησ ζώνησ ςτην οπούα δικαιοϑται να αςκεύ τη δραςτηριϐτητϊ τησ ό
και ϊλλησ περιοχόσ που θα χωροθετηθεύ με Κοινό Απϐφαςη των Τπουργών
Οικονομικών, Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ, Σουριςμοϑ και Περιβϊλλοντοσ και
Ενϋργειασ, ϑςτερα απϐ γνώμη τησ ΕΕΕΠ. Η ΕΕΕΠ δϑναται να εγκρύνει τη ςχετικό
αύτηςη και να περιλϊβει δικαύωμα αποκλειςτικόσ λειτουργύασ ςτην ϊδεια
λειτουργύασ ΕΚΑΖ που θα εκδώςει, τηρουμϋνων των διατϊξεων του ϊρθρου 3
του παρϐντοσ νϐμου,

εφϐςον η επιχεύρηςη αναλϊβει την υποχρϋωςη

διενϋργειασ νϋων επενδϑςεων, που θα καθοριςθοϑν ςτη ςχετικό ςϑμβαςη
παραχώρηςησ

τησ

επιχεύρηςησ

με

το

Ελληνικϐ

Δημϐςιο,

νομύμωσ

εκπροςωποϑμενο απϐ τον Τπουργϐ Οικονομικών, και ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ
τησ παροϑςασ παραγρϊφου. την περύπτωςη αυτό η επιχεύρηςη καταβϊλλει
αντϊλλαγμα υπϐ μορφό ανϊληψησ υποχρϋωςησ ύδιασ επϋνδυςησ, ϐπωσ θα
διαλαμβϊνει η ςχετικό ςϑμβαςη παραχώρηςησ που θα υπογρϊψει με το
Ελληνικϐ Δημϐςιο. Σο ϑψοσ του ανταλλϊγματοσ καθορύζεται απϐ Πιςτοποιημϋνο
Εκτιμητό, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ν. 4152/2013 (Α’ 107). Η αποτύμηςη
γύνεται λαμβανομϋνων υπϐψη τησ χρονικόσ διϊρκειασ τησ ϊδειασ υπϐ καθεςτώσ
αποκλειςτικϐτητασ, τησ ϋκταςησ τησ γεωγραφικόσ περιοχόσ ςτην οπούα αυτό θα
ιςχϑει, του εκτιμώμενου χρϐνου απϐςβεςησ τησ επϋνδυςησ, ςε ςχϋςη με το ϑψοσ
τησ, και λοιπών κριτηρύων που μποροϑν να οριςθοϑν με κοινό Απϐφαςη των
Τπουργών Οικονομικών, Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ και Σουριςμοϑ, ϑςτερα απϐ
γνώμη τησ ΕΕΕΠ. Με την ύδια απϐφαςη μποροϑν να ρυθμύζονται η διαδικαςύα
οριςμοϑ του Πιςτοποιημϋνου Εκτιμητό, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ν.
4152/2013 (Α’ 107) και λοιπϊ θϋματα ϊςκηςησ του ϋργου, θϋματα μεθοδολογύασ
τησ αποτύμηςησ και οποιοδόποτε ϊλλο ειδικϐ θϋμα. Η ΕΕΕΠ αποφαςύζει για τη
χορόγηςη δικαιώματοσ αποκλειςτικόσ λειτουργύασ καζύνο, τηρουμϋνων των
διατϊξεων του ϊρθρου 3 του παρϐντοσ νϐμου, εφϐςον κρύνει ϐτι η επϋνδυςη
εύναι επωφελόσ και εξυπηρετεύ το δημϐςιο ςυμφϋρον, λαμβϊνοντασ υπϐψη τθ
μορφό και τουσ φορεύσ χρηματοδϐτηςησ τησ νϋασ επϋνδυςησ, το δημοςιονομικϐ
ϐφελοσ, τισ νϋεσ θϋςεισ εργαςύασ και τισ εν γϋνει ωφϋλειεσ που αναμϋνεται να
προκϑψουν απϐ αυτόν για την εθνικό οικονομύα. Η καταρτιζϐμενη ςϑμβαςη
παραχώρηςησ διαλαμβϊνει τουσ ϐρουσ ανϊπτυξησ τησ επϋνδυςησ και
περιλαμβϊνει μϋτρα, τα οπούα διαςφαλύζουν ευλϐγωσ, με ϐρουσ αγορϊσ, την
προςόκουςα υλοπούηςη τησ επϋνδυςησ ςϑμφωνα με το χρονοδιϊγραμμϊ τησ και
τισ υποχρεώςεισ που αναλαμβϊνει η επιχεύρηςη. Οι ϐροι αυτού αποτυπώνονται
καταλλόλωσ και ςτην ϊδεια λειτουργύασ, κατϊ την εϑλογη κρύςη τησ ΕΕΕΠ.
Άρθρο 14 - Ανανέωςη άδειασ λειτουργίασ ΕΚΑΖ
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1. Με απϐφαςη τησ ΕΕΕΠ, ϑςτερα απϐ αύτηςη τησ ΕΚΑΖ, η ϊδεια λειτουργύασ
επιχεύρηςησ καζύνο που ϋχει χορηγηθεύ βϊςει του παρϐντοσ νϐμου δϑναται να
ανανεώνεται για χρονικό διϊρκεια που καθορύζεται ςτην οικεύα απϐφαςη τησ
ΕΕΕΠ και η οπούα για την κατηγορύα καζύνο κλαςικοϑ τϑπου κυμαύνεται μεταξϑ
πϋντε (5) και δϋκα (10) ετών και για την κατηγορύα καζύνο - θερϋτρου μεταξϑ
δϋκα (10) και εύκοςι (20) ετών. Η ςχετικό αύτηςη τησ ΕΚΑΖ πρϋπει να υποβληθεύ
πριν απϐ την πϊροδο ενϐσ (1) ϋτουσ απϐ τη λόξη τησ ιςχϑουςασ, τρϋχουςασ
ϊδειϊσ τησ.
2. Η αύτηςη για ανανϋωςη ςυνοδεϑεται απϐ πλόρη φϊκελο που περιϋχει ϐλα τα
ςτοιχεύα τησ παραγρϊφου 1 ςτοιχεύα α΄, ε΄ και ςτ΄ του ϊρθρου 11, πλόρεσ
επιχειρηματικϐ ςχϋδιο για τη λειτουργύα του καζύνο κατϊ τη διϊρκεια τησ
αιτοϑμενησ ανανϋωςησ και ϊλλα ςτοιχεύα που μπορεύ να καθορύζει με απϐφαςό
τησ η ΕΕΕΠ.
3. Η απϐφαςη τησ ΕΕΕΠ για την ανανϋωςη τησ ϊδειασ λειτουργύασ ΕΚΑΖ
εκδύδεται κατϐπιν ελϋγχου τησ αιτόςεωσ, εφϐςον πληροϑνται οι προϒποθϋςεισ
του νϐμου για τη ςϑννομη λειτουργύα ΕΚΑΖ, τηρουμϋνων των διατϊξεων του
πρώτου και τρύτου εδαφύου τησ παραγρϊφου 1 και τησ παραγρϊφου 2 του
ϊρθρου 6 του παρϐντοσ νϐμου.
4. Για την ανανϋωςη τησ ϊδειασ λειτουργύασ η ΕΚΑΖ καταβϊλλει ςτο Ελληνικϐ
Δημϐςιο αντϊλλαγμα για την παραχώρηςη, αναλϐγωσ του χρϐνου παρϊταςησ
τησ αδεύασ. Σο αντϊλλαγμα δϑναται να καταβϊλλεται και υπϐ μορφό
αντιςταθμιςτικών παροχών για τη διενϋργεια επενδϑςεων που αναλαμβϊνει να
διενεργόςει η ΕΚΑΖ, ϐπωσ μπορεύ να ορύζεται με κοινό Απϐφαςη των Τπουργών
Οικονομικών, Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ και Σουριςμοϑ ϑςτερα απϐ γνώμη τησ
ΕΕΕΠ. Με την ύδια απϐφαςη μποροϑν να ρυθμύζονται κριτόρια για την
αποτύμηςη του οφϋλουσ τησ ΕΚΑΖ λϐγω τησ ανανϋωςησ τησ ϊδειασ λειτουργύασ
απϐ Πιςτοποιημϋνο Εκτιμητό, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ν. 4152/2013 (Α’
107), που εύναι ορκωτϐσ ελεγκτόσ λογιςτόσ, τον οπούο ορύζει η ΕΕΕΠ, η
διαδικαςύα οριςμοϑ του Πιςτοποιημϋνου Εκτιμητό, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ
του ν. 4152/2013 (Α’ 107) και λοιπϊ θϋματα ϊςκηςησ του ϋργου, καθώσ και
οποιοδόποτε ϊλλο ςχετικϐ ειδικϐ θϋμα.

Η καταρτιζϐμενη ςϑμβαςη

παραχώρηςησ διαλαμβϊνει τουσ ϐρουσ ανϊπτυξησ τησ επϋνδυςησ και
περιλαμβϊνει μϋτρα, τα οπούα διαςφαλύζουν ευλϐγωσ, με ϐρουσ αγορϊσ, την
προςόκουςα υλοπούηςό τησ με το χρονοδιϊγραμμϊ τησ και τισ υποχρεώςεισ που
αναλαμβϊνει η επιχεύρηςη. Οι ϐροι αυτού αποτυπώνονται καταλλόλωσ και ςτην
ϊδεια λειτουργύασ, κατϊ την εϑλογη κρύςη τησ ΕΕΕΠ.
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5. Με την ανανϋωςη τησ ϊδειασ λειτουργύασ, τυχϐν υφιςτϊμενη ςτην τρϋχουςα
ϊδεια ρότρα αποκλειςτικϐτητασ δεν ανανεώνεται.

Άρθρο 15 – Διαρκείσ υποχρεώςεισ των ΕΚΑΖ ςε θέματα οργάνωςησ,
λειτουργίασ και ςτελέχωςήσ τουσ
1.

Προσ διαςφϊλιςη τησ ςϑννομησ λειτουργύασ τησ και την αποφυγό

ςυγκροϑςεωσ ςυμφερϐντων ό τησ ανϊπτυξησ μεθϐδων που θα ϋθεταν ςε
κύνδυνο τα ςυμφϋροντα των παικτών και την αγορϊ παιγνύων, η ΕΚΑΖ πρϋπει
να πληρού καθϐλη τη διϊρκεια λειτουργύασ τησ τισ προδιαγραφϋσ:
α) για την οργϊνωςη και υποδομό που προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 7 ωσ
προϒποθϋςεισ για τη χορόγηςη τησ ϊδειασ λειτουργύασ,
β) για τη διούκηςη και τα διευθυντικϊ ςτελϋχη, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του
ϊρθρου 8 για τη χορόγηςη τησ ϊδειασ λειτουργύασ τησ, και
γ) για την αξιοπιςτύα και καταλληλϐτητα των μετϐχων με ειδικό ςυμμετοχό,
ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 9.
Οι ΕΚΑΖ οφεύλουν να ςυμμορφώνονται καθϐλη τη διϊρκεια λειτουργύασ τουσ με
τισ οργανωτικϋσ και λειτουργικϋσ απαιτόςεισ του παρϐντοσ ϊρθρου, 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.
2. Οι ΕΚΑΖ εφαρμϐζουν κατϊλληλεσ πολιτικϋσ και διαδικαςύεσ για να
εξαςφαλύζεται επαρκώσ η ςυμμϐρφωςό τουσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των
ςτελεχών, υπαλλόλων και εν γϋνει του προςωπικοϑ τουσ, με τισ υποχρεώςεισ
που υπϋχουν απϐ τισ διατϊξεισ του νϐμου αυτοϑ, καθώσ και κανϐνεσ για τη
διενϋργεια ςυναλλαγών ςε καζύνο.
3. Οι ΕΚΑΖ διαθϋτουν και εφαρμϐζουν καθϐλη τη διϊρκεια λειτουργύασ τουσ
Εςωτερικϐ Κανονιςμϐ Λειτουργύασ, που περιϋχει αποτελεςματικϋσ οργανωτικϋσ
και διοικητικϋσ ρυθμύςεισ, ώςτε να ενεργοϑν ϐλα τα ευλϐγωσ πρακτϋα
προκειμϋνου να τηροϑν τισ διατϊξεισ τησ νομοθεςύασ και να μην επηρεϊζονται
αρνητικϊ τα ςυμφϋροντα των παικτών. Οφεύλουν επύςησ να διαθϋτουν υγιεύσ
και αποτελεςματικϋσ διοικητικϋσ και λογιςτικϋσ διαδικαςύεσ, μηχανιςμοϑσ
εςωτερικοϑ ελϋγχου, αποτελεςματικϋσ διαδικαςύεσ εκτύμηςησ των κινδϑνων και
κατϊλληλουσ

μηχανιςμοϑσ

ελϋγχου

και

αςφϊλειασ

των

ςυςτημϊτων

ηλεκτρονικόσ επεξεργαςύασ δεδομϋνων και λειτουργύασ των παιγνύων.
Λαμβϊνουν επύςησ ϐλα τα αναγκαύα μϋτρα για να εξαςφαλύζεται η ςυνεχόσ και
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κανονικό εκτϋλεςη των δραςτηριοτότων τουσ και χρηςιμοποιοϑν για τον ςκοπϐ
αυτϐν κατϊλληλα και ανϊλογα ςυςτόματα, μϋςα και διαδικαςύεσ, ςϑμφωνα με
τον Εςωτερικϐ Κανονιςμϐ Λειτουργύασ τουσ.
4. Οι ΕΚΑΖ καταγρϊφουν ϐλεσ τισ δραςτηριϐτητϋσ τουσ, τισ υπηρεςύεσ που
παρϋχουν και τισ ςυναλλαγϋσ που εκτελοϑν, κατϊ τρϐπο που να επιτρϋπει ςτην
ΕΕΕΠ να ελϋγχει τη ςυμμϐρφωςό τουσ με τισ απαιτόςεισ του παρϐντοσ νϐμου,
περιλαμβανομϋνων των υποχρεώςεών τουσ ϋναντι των παικτών ό των εν
δυνϊμει παικτών.
5.

ε περύπτωςη αλλαγόσ μελών του Διοικητικοϑ υμβουλύου ό ϊλλων

διοικητικών ςτελεχών τησ παρ. 1 του ϊρθρου 8, η ΕΚΑΖ γνωςτοποιεύ ςτην ΕΕΕΠ
την αλλαγό και τα ςτοιχεύα των νϋων προςώπων που αναλαμβϊνουν και αςκοϑν
τα ςχετικϊ καθόκοντα, με ϐλα τα απαιτοϑμενα για την αξιολϐγηςό τουσ
δικαιολογητικϊ και πληροφορύεσ, αντύςτοιχα με εκεύνα που παρϋχονται ς’ αυτό
κατϊ τη χορόγηςη τησ ϊδειασ λειτουργύασ, εντϐσ δϋκα (10) ημερών απϐ την
ανϊληψη των καθηκϐντων τουσ. Η ΕΕΕΠ αξιολογεύ τα νϋα πρϐςωπα,
εφαρμοζομϋνων αναλϐγωσ των διατϊξεων του ϊρθρου 8, και, εφϐςον κρύνει με
αιτιολογημϋνη απϐφαςό τησ ϐτι δεν ςυντρϋχουν ςτο πρϐςωπϐ τουσ οι
απαραύτητεσ προϒποθϋςεισ, ζητεύ εντϐσ εξόντα (60) ημερών απϐ τησ
γνωςτοποιόςεωσ ς’ αυτόν των ςτοιχεύων των νϋων προςώπων την
απομϊκρυνςη και αντικαςτϊςταςό τουσ. Σϋτοια απϐφαςη μπορεύ να λϊβει η
ΕΕΕΠ και ςε οποιαδόποτε φϊςη λειτουργύασ τησ ΕΚΑΖ ωσ προσ τα πρϐςωπα
αυτϊ, εφϐςον περιϋλθουν ςε γνώςη τησ ςτοιχεύα που θα οδηγοϑςαν ςε μη
αποδοχό τουσ ωσ μελών του Διοικητικοϑ υμβουλύου ό διευθυντικών ςτελεχών
τησ ΕΚΑΖ ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 8, αφοϑ παρϊςχει ςτην ΕΚΑΖ
προςηκϐντωσ δικαύωμα προηγοϑμενησ ακροϊςεωσ.
6. Σο λοιπϐ διοικητικϐ, τεχνικϐ, κϑριο ό βοηθητικϐ προςωπικϐ των ΕΚΑΖ, που,
λϐγω των καθηκϐντων και εν γϋνει αρμοδιοτότων του, μετϋχει με οποιονδόποτε
τρϐπο ςτη διεξαγωγό των παιγνύων, πρϋπει να διαθϋτει την απαραύτητη
αξιοπιςτύα και να εύναι κατϊλληλο για την εκτϋλεςη των καθηκϐντων του,
ςϑμφωνα με τα ειδικώσ προβλεπϐμενα ςτον Κανονιςμϐ Παιγνύων τησ παρ. 3 του
ϊρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) και τισ ςχετικϋσ με τα θϋματα αυτϊ
αποφϊςεισ τησ ΕΕΕΠ. Οι ΕΚΑΖ γνωςτοποιοϑν ςτην ΕΕΕΠ ϐλα τα φυςικϊ
πρϐςωπα που αναλαμβϊνουν και αςκοϑν τα παραπϊνω καθόκοντα και
αρμοδιϐτητεσ, εντϐσ τριϊντα (30) ημερών απϐ την ανϊληψη των καθηκϐντων
και αρμοδιοτότων τουσ, με τα ςτοιχεύα του βιογραφικοϑ και λοιπϊ
δικαιολογητικϊ που αυτό καθορύζει με απϐφαςό τησ. Η ΕΕΕΠ αξιολογεύ τα
παραπϊνω πρϐςωπα, ανϊλογα με τη θϋςη τουσ και τισ αρμοδιϐτητεσ που τουσ

24

ανατύθενται, λαμβϊνοντασ υπϐψη και τη διϊταξη τησ παρ. 4 του ϊρθρου 8, και
εφϐςον κρύνει με αιτιολογημϋνη απϐφαςό τησ ϐτι δεν ςυντρϋχουν ςτο πρϐςωπϐ
τουσ οι απαραύτητεσ προϒποθϋςεισ αξιοπιςτύασ και καταλληλϐτητασ, ζητεύ εντϐσ
ενενόντα (90) ημερών απϐ τησ γνωςτοποιόςεωσ ς’ αυτόν των ςτοιχεύων των εν
λϐγω προςώπων την απομϊκρυνςη και αντικαςτϊςταςό τουσ. Σϋτοια απϐφαςη
μπορεύ να λϊβει η ΕΕΕΠ, με αιτιολογημϋνη απϐφαςη τησ, και ςε οποιαδόποτε
φϊςη λειτουργύασ τησ ΕΚΑΖ ωσ προσ τα πρϐςωπα αυτϊ εφϐςον περιϋλθουν ςε
γνώςη τησ ςτοιχεύα που θα οδηγοϑςαν ςε κρύςη περύ ακαταλληλϐτητοσ, αφοϑ
παρϊςχει ςτην ΕΚΑΖ προςηκϐντωσ δικαύωμα προηγοϑμενησ ακροϊςεωσ.
7. Η ΕΕΕΠ με αιτιολογημϋνη απϐφαςό τησ δϑναται να ζητόςει απϐ ΕΚΑΖ την
απομϊκρυνςη οποιουδόποτε υπαλλόλου ό ςυνεργϊτη τησ, εφϐςον αυτϐσ, κατϊ
την ϊςκηςη των καθηκϐντων του, θϋτει ςε κύνδυνο την εϑρυθμη λειτουργύα τησ
ΕΚΑΖ, αφοϑ παρϊςχει ςτην τελευταύα προςηκϐντωσ δικαύωμα προηγοϑμενησ
ακροϊςεωσ.
8. Με τον Κανονιςμϐ Παιγνύων τησ παρ. 3 του ϊρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’
180) και, γενικώσ, με αποφϊςεισ τησ ΕΕΕΠ, μπορεύ να ορύζεται ο τϑποσ και το
περιεχϐμενο

πιςτοπούηςησ

τησ

καταλληλϐτητασ

των

προςώπων

τησ

παραγρϊφου 3, τα αρμϐδια ϐργανα για την εξϋταςη των αιτόςεων και
γνωςτοποιόςεων, τα ακριβό ςτοιχεύα, ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ που πρϋπει,
κατϊ περύπτωςη, να υποβϊλλονται, ο χρϐνοσ υποβολόσ, οι προθεςμύεσ
επανεξϋταςησ και επαναξιολϐγηςησ των αιτόςεων και γνωςτοποιόςεων, οι
θϋςεισ,

τα

καθόκοντα

και

οι

αρμοδιϐτητεσ

που

χρόζουν

ελϋγχου

καταλληλϐτητασ για τα πρϐςωπα που κατϋχουν και αςκοϑν αυτϋσ, οι
διοικητικϋσ κυρώςεισ που επιβϊλλονται ςε περύπτωςη παρϊβαςησ των
διατϊξεων του ϊρθρου αυτοϑ, καθώσ και κϊθε ϊλλο ειδικϐ θϋμα.
9. Με την ϋναρξη ιςχϑοσ των διατϊξεων του Κανονιςμοϑ Παιγνύων τησ παρ. 3
του ϊρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) ό των ςχετικών με τα θϋματα του
παρϐντοσ ϊρθρου αποφϊςεων τησ ΕΕΕΠ, οι ΕΚΑΖ υποβϊλλουν τισ, κατϊ
περύπτωςη, γνωςτοποιόςεισ ό αιτόςεισ πιςτοπούηςησ του ϊρθρου αυτοϑ με τον
τρϐπο και ςτον χρϐνο που ορύζει η ΕΕΕΠ.
10.

Δελτύα

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, εξακολουθοϑν
να ιςχϑουν και για το προςωπικϐ που θα απαςχολεύται ςτισ ΕΚΑΖ, με την
επιφϑλαξη ϐςων δϑναται με αποφϊςεισ τησ να ρυθμύζει η ΕΕΕΠ για την
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επαναξιολϐγηςη των προςώπων αυτών ςτο πλαύςιο των διατϊξεων του
παρϐντοσ νϐμου.
11. Με απϐφαςη τησ ΕΕΕΠ μποροϑν να εξειδικεϑονται οι υποχρεώςεισ που
προβλϋπονται για τισ ΕΚΑΖ ςτο παρϐν ϊρθρο.

Άρθρο 16 – Λειτουργία, εποπτεία και έλεγχοσ των ΕΚΑΖ
1. Η λειτουργύα των ΕΚΑΖ εξαιρεύται απϐ τισ εκϊςτοτε ιςχϑουςεσ διατϊξεισ
ωραρύων ομοειδών επιχειρόςεων.
2. Οι ΕΚΑΖ εξομοιώνονται ωσ προσ την καταβολό τελών και δικαιωμϊτων υπϋρ
τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ με τισ επιχειρόςεισ ξενοδοχεύων πολυτελεύασ.
3. Κατϊ την ϊςκηςη των αρμοδιοτότων τησ ΕΕΕΠ, ιδύωσ για τη ςυλλογό
ςτοιχεύων προσ διενϋργεια των ελϋγχων που απαιτοϑνται για τη χορόγηςη
ϊδειασ λειτουργύασ κατϊ τα ϊρθρα 7, 8, 9, 13 και 14 και για την εκπλόρωςη των
υποχρεώςεων των ΕΚΑΖ κατϊ τα ϊρθρα 15, 17 και το παρϐν ϊρθρο, δεν
εφαρμϐζονται οι περιοριςμού τησ εκϊςτοτε ιςχϑουςασ νομοθεςύασ περύ
επαγγελματικοϑ ό ϊλλου απορρότου. Για την εφαρμογό των διατϊξεων του
παρϐντοσ νϐμου και την ϊςκηςη των εν γϋνει εποπτικών τησ καθηκϐντων, η
ΕΕΕΠ, μϋςω των εντεταλμϋνων οργϊνων τησ, ϋχει πλόρη πρϐςβαςη ςε ϐλα τα
ςτοιχεύα που τηροϑν οι ΕΚΑΖ, τϐςο των ιδύων των ΕΚΑΖ, 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, και δικαιοϑται να λαμβϊνει αντύγραφα ό αποςπϊςματα απϐ ϋγγραφα,
βιβλύα και ϊλλα ςτοιχεύα που τηροϑνται ςε οποιαδόποτε μορφό (ϋγγραφη,
ηλεκτρονικό, μαγνητικό ό ϊλλη) ςτισ εγκαταςτϊςεισ ϐπου δραςτηριοποιοϑνται
οι ΕΚΑΖ. Σο προςωπικϐ, τα εντεταλμϋνα ϐργανα και τα ςτελϋχη 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).
4. Η ΕΕΕΠ δικαιοϑται να ελϋγχει, η ύδια ό μϋςω ορκωτών ελεγκτών λογιςτών α)
τα βιβλύα και ςτοιχεύα που οφεύλουν να τηροϑν οι ΕΚΑΖ ςϑμφωνα με τισ
διατϊξεισ του παρϐντοσ νϐμου και των κατ’ εξουςιοδϐτηςη αυτοϑ εκδιδομϋνων
κανονιςτικών πρϊξεων, καθώσ και β) τισ χρηματοοικονομικϋσ τουσ καταςτϊςεισ.
Οι ΕΚΑΖ υποχρεοϑνται να παρϋχουν ςτην ΕΕΕΠ και τα ϐργανα που αυτό
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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, χωρύσ οι ΕΚΑΖ
να μποροϑν να αντιτϊξουν επαγγελματικϐ ό ϊλλο απϐρρητο.
Άρθρο 17 - Μεταβίβαςη μετοχών ΕΚΑΖ
1. Μϋτοχοσ ΕΚΑΖ, που προτύθεται να μεταβιβϊςει μετοχϋσ τησ, ϋτςι ώςτε με τη
μεταβύβαςη το ποςοςτϐ ςυμμετοχόσ του ςτο μετοχικϐ κεφϊλαιο τησ εταιρύασ να
κατϋρχεται των ποςοςτών 10%, 20%, 33%, 50% ό 66,7% του μετοχικοϑ τησ
κεφαλαύου ό των μετοχών με δικαύωμα ψόφου ό εφϐςον η εταιρύα παϑςει να
εύναι θυγατρικό του μεταβιβϊζοντοσ, υποχρεοϑται να ενημερώςει την ΕΕΕΠ
τουλϊχιςτον ϋνα (l) μόνα πριν απϐ τη μεταβύβαςη των μετοχών. Απϐ τη διϊταξη
αυτό εξαιρεύται η μεταβύβαςη μετοχών λϐγω γονικόσ παροχόσ. Επύςησ, μϋτοχοσ
ΕΚΑΖ, που προτύθεται να αποκτόςει μετοχϋσ με ςϑμβαςη, ϋτςι ώςτε με τη
μεταβύβαςη το ποςοςτϐ ςυμμετοχόσ του ςτο μετοχικϐ κεφϊλαιο τησ εταιρύασ να
ξεπερϊςει τα ποςοςτϊ 10%, 20%, 33%, 50% ό 66,6% του μετοχικοϑ τησ
κεφαλαύου ό των μετοχών με δικαύωμα ψόφου ό ϐταν η ΕΚΑΖ καθύςταται
θυγατρικό του υποχρεοϑται να ενημερώςει την ΕΕΕΠ τουλϊχιςτον ϋνα (l) μόνα
πριν απϐ την απϐκτηςη των μετοχών.
2. Η ΕΕΕΠ εκτιμϊ την καταλληλϐτητα του αποκτώντοσ για την διαςφϊλιςη τησ
χρηςτόσ διαχεύριςησ τησ εταιρύασ και δϑναται να εναντιωθεύ με αιτιολογημϋνη
απϐφαςό τησ ςτη ςκοποϑμενη μεταβύβαςη αν κρύνει ϐτι ςτο πρϐςωπο του
αποκτώντοσ δεν ςυντρϋχουν οι προϒποθϋςεισ καταλληλϐτητασ. Οι διατϊξεισ
των παραγρϊφων 1 – 9 του ϊρθρου 9 του παρϐντοσ νϐμου ωσ προσ τα κριτόρια
καταλληλϐτητασ των μετϐχων με ειδικό ςυμμετοχό και για ϋμμεςη ςυμμετοχό
εφαρμϐζονται αναλϐγωσ και ςτο παρϐν ϊρθρο.
3. Μετοχϋσ που αποκτώνται χωρύσ την τόρηςη τησ ωσ ϊνω διαδικαςύασ ό παρϊ
την εναντύωςη τησ ΕΕΕΠ δεν παρϋχουν δικαύωμα ψόφου οϑτε δικαιοϑνται
μερύςματοσ, εκτϐσ και αν η ΕΕΕΠ παρϊςχει ςχετικό ϋγκριςη μεταβύβαςησ
κατϐπιν ελϋγχου καταλληλϐτητασ του αποκτώντοσ κατϊ τα ανωτϋρω.
4. Κϊθε μεταβύβαςη μετοχών ΕΚΑΖ γνωςτοποιεύται ςτην ΕΕΕΠ απϐ την ΕΚΑΖ
μϋςα ςε προθεςμύα δεκαπϋντε (15) ημερών απϐ την καταχώριςό τησ ςτα βιβλύα
μετϐχων τησ ΕΚΑΖ. Μϋτοχοι ΕΚΑΖ υποχρεοϑνται να ανακοινώνουν ςτην εταιρύα
χωρύσ υπαύτια βραδϑτητα κϊθε ςυμφωνύα για μεταβύβαςη μετοχών.
5. Ωσ προσ τισ ΕΚΑΖ, οι μετοχϋσ των οπούων εύναι ειςηγμϋνεσ ςε οργανωμϋνη
αγορϊ, αντύ των διατϊξεων των προηγουμϋνων παραγρϊφων, εφαρμϐζονται
αναλϐγωσ οι διατϊξεισ των παρ. 2 και 2α του ϊρθρου 40 του ν. 4002/2011.
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6. Με απϐφαςό τησ η ΕΕΕΠ μπορεύ να εξειδικεϑει τα κριτόρια για τη χορόγηςη
τησ ϊδειασ τησ παραγρϊφου 1 και να ρυθμύζει κϊθε ειδικϐ θϋμα, διαδικαςύα και
λεπτομϋρεια για την εφαρμογό του παρϐντοσ ϊρθρου.
Άρθρο 18 - Οικονομικέσ υποχρεώςεισ ΕΚΑΖ
1. Σο Ελληνικϐ Δημϐςιο ςυμμετϋχει ςτα ακαθϊριςτα ϋςοδα των τυχερών
παιγνύων των ΕΚΑΖ, ωσ τοιοϑτων νοουμϋνων των εταιριών που ϋχουν λϊβει
ϊδεια λειτουργύασ ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του παρϐντοσ νϐμου, μϋχρι ποςοϑ
εκατϐ εκατομμυρύων (100.000.000) ευρώ με ενιαύο ςυντελεςτό εύκοςι τοισ
εκατϐ (20%).
2. τα ακαθϊριςτα ϋςοδα ϊνω των εκατϐ εκατομμυρύων (100.000.000) ευρώ και
μϋχρι των διακοςύων εκατομμυρύων (200.000.000) ευρώ το ποςοςτϐ
ςυμμετοχόσ του Δημοςύου εύναι δεκαπϋντε τοισ εκατϐ (15%).
3. τα ακαθϊριςτα ϋςοδα ϊνω των διακοςύων εκατομμυρύων (200.000.000)
ευρώ και μϋχρι των πεντακοςιων

εκατομμυρύων (500.000.000) ευρώ το

ποςοςτϐ ςυμμετοχόσ του Δημοςύου εύναι δεκαπϋντε τοισ εκατϐ (12%).
4. τα ακαθϊριςτα ϋςοδα ϊνω των πεντακοςιων εκατομμυρύων (500.000.000)
ευρώ το ποςοςτϐ ςυμμετοχόσ του Δημοςύου εύναι οχτώ τοισ εκατϐ (8%)
5. Οι ςυντελεςτϋσ ςυμμετοχόσ του Δημοςύου ςτα ακαθϊριςτα ϋςοδα των
τυχερών παιγνύων των ΕΚΑΖ των παραγρϊφων 1, 2 και 3 του παρϐντοσ ϊρθρου
εφαρμϐζονται απϐ 1.1.2020. Για ΕΚΑΖ που λαμβϊνουν ϊδεια λειτουργύασ
ςϑμφωνα με διατϊξεισ του παρϐντοσ νϐμου για τη λειτουργύα νϋων καζύνο,
ϑςτερα απϐ πλειοδοτικϐ διαγωνιςμϐ, οι ςυντελεςτϋσ αυτού εφαρμϐζονται απϐ
την ϋναρξη λειτουργύασ τουσ.
6. Οι ΕΚΑΖ καταβϊλλουν ειδικϐ ετόςιο τϋλοσ για την κατοχό ϊδειασ λειτουργύασ
καζύνο, το ϑψοσ του οπούου θα καθορύζεται με την προκόρυξη του διαγωνιςμοϑ.
7. Οι ΕΚΑΖ βαρϑνονται με φϐρουσ, τϋλη και δικαιώματα που προβλϋπονται απϐ
τουσ νϐμουσ που αφοροϑν τη λειτουργύα, τη διανομό μεριςμϊτων ςτο πλαύςιο
αυτόσ, καθώσ και τη δραςτηριϐτητα ανωνϑμων εταιριών ςτην Ελλϊδα.
8. Εταιρεύεσ καζύνο που λειτουργοϑςαν και ειπϊχθηκαν ςτον παρϐντα νϐμο
βαρϑνονται με τα ποςοςτϊ ςυμμετοχόσ του παρϐντοσ ϊρθρου απϐ την
1/1/2020
9.

Με Απϐφαςη του Τπουργοϑ Οικονομικών μπορεύ να ρυθμύζονται ειδικϊ

θϋματα για την εφαρμογό του παρϐντοσ ϊρθρου.
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Άρθρο 19 - Ανάκληςη και αναςτολή άδειασ λειτουργίασ ΕΚΑΖ
1. Η ΕΕΕΠ, πϋραν των περιπτώςεων που προβλϋπονται ςτουσ οικεύουσ ϐρουσ
των ςυμβϊςεων παραχώρηςησ, ανακαλεύ την ϊδεια λειτουργύασ ΕΚΑΖ και ςτισ
εξόσ περιπτώςεισ:
α) εϊν η ΕΚΑΖ παραβιϊζει διατϊξεισ τησ νομοθεςύασ ςε ςχϋςη με τισ οργανωτικϋσ
υποχρεώςεισ και τον Κώδικα Δεοντολογύασ, τύθενται ςε κύνδυνο τα ςυμφϋροντα
του κοινωνικοϑ ςυνϐλου και, γενικϐτερα, το δημϐςιο ςυμφϋρον και με τρϐπο
ώςτε η ΕΕΕΠ να κρύνει ϐτι ςυντρϋχουν προϒποθϋςεισ που θα οδηγοϑςαν ςε
απϐρριψη τησ αύτηςησ χορόγηςησ ϊδειασ λειτουργύασ ΕΚΑΖ, ιδύωσ ϐταν η ΕΚΑΖ
ϋχει υποπϋςει ςε ςοβαρϋσ και επανειλημμϋνεσ παραβϊςεισ διατϊξεων τησ
νομοθεςύασ, που καθιςτοϑν τη λειτουργύα τησ επικύνδυνη για τουσ παύκτεσ και
την εϑρυθμη λειτουργύα τησ αγορϊσ παιγνύων,
β) εϊν η ΕΚΑΖ δεν πληρού τισ προϒποθϋςεισ των ϊρθρων 2, 4, 7, 8 , 9, 15 και 16
του παρϐντοσ νϐμου και, εν γϋνει, δεν τηρεύ τισ υποχρεώςεισ τησ που
προκϑπτουν απϐ τισ διατϊξεισ του παρϐντοσ νϐμου, του Κανονιςμοϑ Παιγνύων
τησ παραγρϊφου 3 του ϊρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) ό των ςχετικών με
κανϐνεσ

λειτουργύασ

και

εποπτεύασ

τησ

αποφϊςεων

τησ

ΕΕΕΠ,

περιλαμβανομϋνων εκεύνων που εκδύδονται κατ’ εξουςιοδϐτηςη του παρϐντοσ
νϐμου, καθώσ και τισ διατϊξεισ τησ νομοθεςύασ για την πρϐληψη τησ
νομιμοπούηςησ εςϐδων απϐ εγκληματικϋσ δραςτηριϐτητεσ και για τη λειτουργύα
τησ αγορϊσ παιγνύων, και
γ) εϊν τα ύδια κεφϊλαιϊ τησ υπολεύπονται του ελϊχιςτου μετοχικοϑ κεφαλαύου
που οφεύλει να διαθϋτει, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 4 του παρϐντοσ νϐμου.
2.

Η ανϊκληςη τησ ϊδειασ λειτουργύασ μπορεύ να ϋχει ωσ αντικεύμενο και

οριςμϋνεσ μϐνον απϐ τισ δραςτηριϐτητεσ λειτουργύασ τυχερών παιγνύων που
περιλαμβϊνει η ϊδεια λειτουργύασ ΕΚΑΖ.
3. Πριν προχωρόςει ςτην ανϊκληςη τησ ϊδειασ λειτουργύασ, η ΕΕΕΠ κοινοποιεύ
ςτην ΕΚΑΖ τισ διαπιςτωθεύςεσ ελλεύψεισ ό παραβϊςεισ και τησ γνωςτοποιεύ την
απϐφαςη που ϋχει λϊβει να προχωρόςει ςε ανϊκληςη τησ ϊδειασ λειτουργύασ,
εϊν η ΕΚΑΖ δεν λϊβει τα κατϊλληλα μϋτρα εντϐσ προθεςμύασ που τησ τϊςςει, η
οπούα δεν μπορεύ να εύναι μικρϐτερη απϐ τρεισ (3) μόνεσ απϐ την κοινοπούηςη
τησ αποφϊςεωσ. Μετϊ την πϊροδο τησ προθεςμύασ και αφοϑ λϊβει υπϐψη τησ
τισ θϋςεισ τησ ΕΚΑΖ, η ΕΕΕΠ αποφαςύζει οριςτικώσ.
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4.

Η ΕΕΕΠ μπορεύ με απϐφαςό τησ να αναςτϋλλει προςωρινϊ την ϊδεια

λειτουργύασ ΕΚΑΖ, εφϐςον διαπιςτώνει ϐτι αυτό παραβιϊζει τη νομοθεςύα, ϋτςι
ώςτε η λειτουργύα τησ να δημιουργεύ ςοβαροϑσ κινδϑνουσ για τουσ παύκτεσ και
την εϑρυθμη λειτουργύα τησ αγορϊσ τυχερών παιγνύων. Αντικεύμενο τησ
απϐφαςησ μπορεύ να εύναι και η αναςτολό τησ ϊδειασ αςκόςεωσ ςυγκεκριμϋνων
λειτουργιών και δραςτηριοτότων τησ ΕΚΑΖ, που καθορύζονται ςτην απϐφαςη.
Η διϊρκεια τησ αναςτολόσ δεν μπορεύ να υπερβαύνει τουσ δϑο (2) μόνεσ. την
απϐφαςη αναςτολόσ τησ ϊδειασ λειτουργύασ ΕΚΑΖ μπορεύ να τύθεται απϐ την
ΕΕΕΠ ςτην ΕΚΑΖ ςϑντομη προθεςμύα, μϋςα ςτην οπούα αυτό οφεύλει να λϊβει τα
αναγκαύα μϋτρα για την παϑςη των παραβϊςεων ό την ϊρςη των ςυνεπειών
τουσ.
5. Η απϐφαςη με την οπούα επιβϊλλεται προςωρινό αναςτολό εύναι αμϋςωσ
εκτελεςτό και γνωςτοποιεύται ςτην ΕΚΑΖ με κϊθε πρϐςφορο μϋςο. Σο αργϐτερο
με την παρϋλευςη του χρϐνου αναςτολόσ και αφοϑ λϊβει υπϐψη τισ θϋςεισ τησ
ΕΚΑΖ, η ΕΕΕΠ αποφαςύζει εύτε την ϊρςη τησ αναςτολόσ εύτε την ανϊκληςη τησ
ϊδειασ λειτουργύασ τησ ΕΚΑΖ. ε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ ό ϑςτερα απϐ αύτηςη
τησ ύδιασ τησ ΕΚΑΖ, η αναςτολό λειτουργύασ μπορεύ να παραταθεύ για ϊλλεσ
ςαρϊντα πϋντε (45) ημϋρεσ κατ’ ανώτατο ϐριο μετϊ τη λόξη του χρϐνου ιςχϑοσ
τησ πρώτησ αναςτολόσ.
Άρθρο 20 – Κυρώςεισ
1. ε περύπτωςη παρϊβαςησ των διατϊξεων του παρϐντοσ νϐμου επιβϊλλονται
οι διοικητικϋσ κυρώςεισ του ϊρθρου 51 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), δυνϊμενη η
ΕΕΕΠ να επιβϊλει τισ κυρώςεισ αυτϋσ πϋραν τησ ΕΚΑΖ, και ςτα μϋλη του
Διοικητικοϑ τησ υμβουλύου και ςε λοιπϊ υπαύτια πρϐςωπα, ςυνδεϐμενα καθ’
οιονδόποτε τρϐπο με αυτϋσ, που παραβιϊζουν τισ ανωτϋρω διατϊξεισ. Με τον
Κανονιςμϐ Παιγνύων τησ παραγρϊφου 3 του ϊρθρου 29 του ν.4002/2011 (Α’
180) ό τισ ςχετικϋσ με τα θϋματα αυτϊ αποφϊςεισ τησ ΕΕΕΠ, καθορύζονται το
εύδοσ και το ϑψοσ των επιβαλλϐμενων διοικητικών κυρώςεων, εντϐσ των ορύων
που θϋτουν οι κεύμενεσ διατϊξεισ, ανϊ παρϊβαςη ό ανϊ κατηγορύα παραβϊςεων
ό ανϊ τεχνικϐ μϋςο και υλικϐ και κϊθε αναγκαύα λεπτομϋρεια. Η ΕΕΕΠ κατϊ την
επιβολό τησ κϑρωςησ και προσ επιμϋτρηςη του προςτύμου λαμβϊνει υπϐψη τη
βαρϑτητα και τη ςημαςύα τησ παρϊβαςησ,
2. Οι κυρώςεισ τησ παραγρϊφου 1 επιβϊλλονται απϐ την ΕΕΕΠ και ςε
περύπτωςη που η ΕΚΑΖ ό οι μϋτοχοι αυτόσ δεν τηρόςουν υποχρεώςεισ που
αναλαμβϊνουν και υπϋχουν εύτε ςυμβατικώσ εύτε εκ του νϐμου, με τη ςϑμβαςη
παραχώρηςησ και ςϑμφωνα με την ϊδεια που χορηγεύται ςτην ΕΚΑΖ.
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3.

Η παρακολοϑθηςη, η εποπτεύα και ο ϋλεγχοσ τησ τόρηςησ ϐλων των

προβλεπϐμενων διαδικαςιών και υποχρεώςεων που απαιτοϑνται για την ορθό
λειτουργύα των ΕΚΑΖ, αςκοϑνται απϐ την ΕΕΕΠ, ςϑμφωνα με τα ειδικώσ
προβλεπϐμενα ςτην ϊδεια λειτουργύασ, ςτον Κανονιςμϐ Παιγνύων τησ
παραγρϊφου 3 του ϊρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) ό τισ ςχετικϋσ με τα
θϋματα αυτϊ αποφϊςεισ τησ ΕΕΕΠ, ςτο ϊρθρο 18 του ν. 3229/2004 (Α’ 38) και
ςτισ κεύμενεσ διατϊξεισ.
Άρθρο 21 – Καταργούμενεσ, τροποποιούμενεσ και μεταβατικέσ διατάξεισ
1. Η παρϊγραφοσ 1 ςτοιχεύα α΄ ϋωσ ια΄ του ϊρθρου 1 του ν. 2206/1994 (Α’ 62)
αντικαθύςτανται ωσ εξόσ:
«1. Για τη χορόγηςη νϋων αδειών λειτουργύασ καζύνο απαιτεύται η ϋκδοςη κοινόσ
απϐφαςησ των Τπουργών Οικονομικών, Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ, Σουριςμοϑ
και Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ, κατϐπιν γνώμησ τησ ΕΕΕΠ, για τη χωροθϋτηςη
τησ ϊδειασ. Κατϊ τη χωροθϋτηςη τησ ϊδειασ δεν θύγονται τυχϐν δικαιώματα
επιχειρόςεων που διαθϋτουν ϊδεια λειτουργύασ καζύνο.»
2. Η παρϊγραφοσ 2 του ϊρθρου 1 του ν. 2206/1994 καταργεύται και ειςϊγεται
νϋα παρϊγραφοσ 2 ωσ εξόσ:
Α. Σο ςτοιχεύο ιβ΄ τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 1 του ν. 2206/1994 (Α’ 62)
αριθμεύται ωσ ςτοιχεύο α. τησ νϋασ παραγρϊφου 2 του ιδύου ϊρθρου και
προςτύθεται τρύτο εδϊφιο ωσ εξόσ:
«Η ΕΕΕΠ γνωμοδοτεύ, ειςηγεύται και προβαύνει ςε κϊθε ϊλλη ενϋργεια που θα
τησ ζητηθεύ απϐ τον Τπουργϐ Οικονομικών με ςκοπϐ την απϐδοςη τησ ϊδειασ
τησ παροϑςασ παραγρϊφου.»
Β. Προςτύθενται τρύα νϋα ςτοιχεύα β., γ. και δ. ςτην παρϊγραφο 2 του ϊρθρου 1
του ν. 2206/1994 (Α’ 62) που ϋχουν ωσ εξόσ:
«α. Με απϐφαςη τησ ΕΕΕΠ χορηγεύται ϊδεια λειτουργύασ καζύνο ςτην Κρότη,
ςτη γεωγραφικό θϋςη που θα οριςθεύ με Κοινό Τπουργικό Απϐφαςη των
Τπουργών

Οικονομικών,

Οικονομύασ

και

Ανϊπτυξησ,

Σουριςμοϑ

και

Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ.
β. Με απϐφαςη τησ ΕΕΕΠ χορηγεύται ϊδεια λειτουργύασ καζύνο ςτη Μϑκονο, ςτη
γεωγραφικό θϋςη που θα οριςθεύ με Κοινό Τπουργικό Απϐφαςη των Τπουργών
Οικονομικών, Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ, Σουριςμοϑ και Περιβϊλλοντοσ και
Ενϋργειασ.
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γ. Με απϐφαςη τησ ΕΕΕΠ χορηγεύται ϊδεια λειτουργύασ καζύνο ςτη αντορύνη,
ςτη γεωγραφικό θϋςη που θα οριςθεύ με Κοινό Τπουργικό Απϐφαςη των
Τπουργών

Οικονομικών,

Οικονομύασ

και

Ανϊπτυξησ,

Σουριςμοϑ

και

Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ.»
3. Η παρϊγραφοσ 3 του ϊρθρου 1 του ν. 2206/1994 (Α’ 62) τροποποιεύται ωσ
εξόσ:
«3. Απαγορεϑεται η μεταφορϊ των καζύνο των επιχειρόςεων ςτισ οπούεσ ϋχει
χορηγηθεύ ϊδεια βϊςει του παρϐντοσ νϐμου εκτϐσ των γεωγραφικών θϋςεων
που ορύζονται ςτην οικεύα ϊδεια, για ϐλη τη διϊρκεια του χρϐνου τησ ϊδειασ.
Ειδικώσ για τισ παρακϊτω επιχειρόςεισ, το καζύνο μπορεύ να μεταφερθεύ και
εντϐσ των παρακϊτω ζωνών ανϊ επιχεύρηςη καζύνο, για ϐλη τη διϊρκεια του
χρϐνου τησ ϊδειασ:
α) Για το καζύνο που λειτουργεύ ςτη θϋςη του Μον Παρνϋσ ςτην Πϊρνηθα εύτε
ςτη θϋςη αυτό εύτε ςτην περιοχό που ϋχει χωροθετηθεύ ςϑμφωνα με τισ
διατϊξεισ των ϊρθρων 6 επ. του ν. 4499/ 2017, υπϐ τουσ ϐρουσ και
προϒποθϋςεισ που ορύζονται ςτισ οικεύεσ διατϊξεισ.
β) Για το καζύνο που λειτουργεύ ςτην κοινϐτητα Νϋου Ρυςύου Θεςςαλονύκησ,
εντϐσ του νομοϑ Θεςςαλονύκησ μϋςα ςε περιμετρικό ζώνη δεκαπϋντε (15)
χιλιομϋτρων απϐ την πλατεύα Αριςτοτϋλουσ τησ Θεςςαλονύκησ.
γ) Για το καζύνο που λειτουργεύ ςτισ εγκαταςτϊςεισ ςτο Δόμο Λουτρακύου –
Περαχώρασ, θϋςη Λειβαδϊκι (Ο.Σ.Α. 278, Α279), εντϐσ του δόμου ΛουτρακύουΠεραχώρασ.
δ) Για το καζύνο που λειτουργεύ ςτην κοινϐτητα του Ρύο ςτον νομϐ ΑχαϏασ, εντϐσ
του νομοϑ ΑχαϏασ.
ε) Για το καζύνο που λειτουργεύ ςτην Αλεξανδροϑπολη, εντϐσ τησ περιοχόσ τησ
Θρϊκησ.
ςτ) Για το καζύνο που προβλϋπεται ςϑμφωνα με τον ν. 2206/1994 (Α’ 62) να
λειτουργόςει, εντϐσ του νομοϑ τησ Υλώρινασ.
4. Η παρϊγραφοσ 17 του ϊρθρου 1 του ν. 2206/1994 (Α’62) καταργεύται.
5. Η περύπτωςη α τησ παραγρϊφου 2 του ϊρθρου 92 του ν. 4182/2013 (Α’ 185)
καταργεύται.
6. Η περύπτωςη 9, τησ υποπαραγρϊφου Ε.7., του ϊρθρου πρώτου του ν.
4093/2012 (Α’ 222) καταργεύται απϐ 1.1.2020 για τισ ΕΚΑΖ που λαμβϊνουν
ϊδεια ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του παρϐντοσ νϐμου.
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7. Ειδικώσ για την ϊδεια του ςτοιχεύου ιβ΄ τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 1 του
ν. 2206/1994 (Α’ 62), το οπούο αριθμόθηκε ωσ ςτοιχεύο α. τησ νϋασ παραγρϊφου
2 του ιδύου ϊρθρου και το πρώτο τησ εδϊφιο αντικαταςτϊθηκε με την παρ. 2 του
παρϐντοσ ϊρθρου, ο πλειοδοτικϐσ διαγωνιςμϐσ για την επιλογό του
παραχωρηςιοϑχου νϋασ ϊδειασ καζύνο διενεργεύται απϐ τον Τπουργϐ
Οικονομικών, ο οπούοσ δϑναται να αναθϋςει τη διενϋργεια μϋρουσ ό ϐλου του
πλειοδοτικοϑ διαγωνιςμοϑ ςτην ΕΕΕΠ. Για τη διενϋργεια του πλειοδοτικοϑ
διαγωνιςμοϑ εφαρμϐζονται αναλϐγωσ οι διατϊξεισ του ϊρθρου 5. Όπου ςτο
τελευταύο ϊρθρο γύνεται λϐγοσ για την ΕΕΕΠ ωσ αρχό που διενεργεύ τον
πλειοδοτικϐ διαγωνιςμϐ, για την περύπτωςη του διαγωνιςμοϑ του ςτοιχεύου α΄
τησ νϋασ παραγρϊφου 2 του ϊρθρου 1 του ν. 2206/1994 ωσ αναθϋτουςα αρχό
νοεύται ο Τπουργϐσ Οικονομικών.
8. Με την επιφϑλαξη του ϊρθρου 22, διατϊξεισ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ για τισ
επιχειρόςεισ καζύνο που ϋρχονται ςε αντύθεςη με διατϊξεισ του παρϐντοσ νϐμου
για τισ ΕΚΑΖ δεν εφαρμϐζονται ωσ προσ τισ τελευταύεσ και εξακολουθοϑν να
ιςχϑουν για τισ επιχειρόςεισ που διαθϋτουν όδη ϊδεια καζύνο ςϑμφωνα με τισ
διατϊξεισ του ν. 2206/1994 και του ν. 3139/2003. Διατϊξεισ τησ νομοθεςύασ για
τη ρϑθμιςη τησ αγορϊσ παιγνύων που εφαρμϐζονται ςτισ επιχειρόςεισ καζύνο
που λειτουργοϑν ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ν. 2206/1994 και του ν.
3139/2003 εφαρμϐζονται και ςτισ ΕΚΑΖ, εκτϐσ και αν ϋρχονται ςε αντύθεςη με
διατϊξεισ του παρϐντοσ νϐμου για τισ ΕΚΑΖ. Με απϐφαςη τησ ΕΕΕΠ μποροϑν να
διευκρινύζονται θϋματα ωσ προσ την εφαρμογό και ςτισ ΕΚΑΖ διατϊξεων τησ
υφιςτϊμενησ νομοθεςύασ για την εποπτεύα των καζύνο και να καθορύζεται
επϋκταςη τησ εφαρμογόσ τουσ και ςτισ ΕΚΑΖ.
9. Η περίπτωςθ ιβ του άρκρου 25 του ν.4002/2011 (Α 180) αντικακίςταται ωσ εξισ:
«ιβ) "Μικτό Κζρδοσ" (Gross Gaming Revenue ι Gross Gaming Yield): το χρθματικό
ποςό που απομζνει εάν από το ςυνολικό χρθματικό ποςό ςυμμετοχισ των παικτών
αφαιρεκοφν τα αποδιδόμενα ςε αυτοφσ ποςά. Στθν περίπτωςθ παιγνίων, ςτα οποία
οι παίκτεσ ςυμμετζχουν αγωνιηόμενοι ο ζνασ εναντίον του άλλου (peer to peer
games), το μικτό κζρδοσ ιςοφται με τθν προμικεια (γκανιότα ι rake ι commission),
που παρακρατείται από το πρόςωπο που διοργανώνει ι/και διεξάγει το παίγνιο,
ανάλογα με τθ ςυμμετοχι κάκε παίκτθ.».
Άρθρο 22 - Γενικέσ διατάξεισ που εφαρμόζονται ςτισ επιχειρήςεισ
που λειτουργούν καζίνο
1. Όλεσ οι επιχειρόςεισ που λειτουργοϑν καζύνο, τϐςο εκεύνεσ που ϋχουν λϊβει
ϊδεια καζύνο ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ν. 2206/1994 (Α’ 62) και του ν.
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3139/2003 (A’ 100), ϐςο και αυτϋσ που θα λϊβουν ϊδεια λειτουργύασ ΕΚΑΖ
ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του παρϐντοσ νϐμου, οφεύλουν να ςυμμορφώνονται
προσ τισ διατϊξεισ του παρϐντοσ ϊρθρου.
2. Απαγορεϑεται η εύςοδοσ ςτο καζύνο ατϐμων που δεν ϋχουν ςυμπληρώςει το
εικοςτϐ πρώτο ϋτοσ τησ ηλικύασ τουσ..
3. H παρακολοϑθηςη, η εποπτεύα και ο ϋλεγχοσ τησ τόρηςησ ϐλων των
προβλεπϐμενων διαδικαςιών και υποχρεώςεων που απαιτοϑνται για την ορθό
λειτουργύα των καζύνο που κατϋχουν ϊδεια ςϑμφωνα με το δεϑτερο εδϊφιο τησ
παραγρϊφου 2 του ϊρθρου 4 του ν. 2206/1994 (Α’ 62), αςκοϑνται απϐ τα
αρμϐδια ϐργανα που ορύζονται ςϑμφωνα με τα ειδικώσ προβλεπϐμενα ςτην
απϐφαςη του Τπουργοϑ Ναυτιλύασ και Νηςιωτικόσ Πολιτικόσ, με την οπούα
χορηγεύται η ϊδεια, καθώσ και ςτισ ςχετικϋσ με τα θϋματα αυτϊ διατϊξεισ που
ρυθμύζουν την οργϊνωςη και λειτουργύα του Τπουργεύου Ναυτιλύασ και
Νηςιωτικόσ Πολιτικόσ και των εποπτευϐμενων αυτοϑ φορϋων, αρχών και
υπηρεςιών. Η εφαρμογό και τόρηςη των μϋτρων που λαμβϊνουν τα ανωτϋρω
καζύνο ςτο πλαύςιο τησ διϊταξησ τησ περύπτωςησ ςτ΄ τησ παραγρϊφου 3 του
ϊρθρου 28 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) ελϋγχεται απϐ τα αρμϐδια ϐργανα και με
τισ διαδικαςύεσ που ορύζονται ςτον Κανονιςμϐ Παιγνύων τησ παραγρϊφου 3 του
ϊρθρου 29 του ύδιου νϐμου και ςτισ ςχετικϋσ αποφϊςεισ τησ ΕΕΕΠ. Για την
παρακολοϑθηςη και τον ϋλεγχο των καζύνο μποροϑν να ςυγκροτοϑνται μικτϊ
κλιμϊκια ελϋγχου, εφαρμοζϐμενων αναλϐγωσ των διατϊξεων του ϊρθρου 18 του
ν. 3229/2004 (Α’ 38), ϐπωσ κϊθε φορϊ ιςχϑει.
4. Σα μϋςα πληρωμόσ και τα μϋςα ςυμμετοχόσ, που επιτρϋπεται να
χρηςιμοποιοϑνται για τη διεξαγωγό παιγνύων ςτα καζύνο καθορύζονται με τον
Κανονιςμϐ Παιγνύων τησ παραγρϊφου 3 του ϊρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’
180) ό τισ ςχετικϋσ με τα θϋματα αυτϊ αποφϊςεισ τησ ΕΕΕΠ.
5. Σα παύγνια που επιτρϋπεται να διοργανώνονται ςτα καζύνο πρϋπει να
διεξϊγονται νϐμιμα ςε τουλϊχιςτον ϋνα κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ,
ςτισ Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ τησ Αμερικόσ, ςτην Αυςτραλύα, ςτην Ιαπωνύα, ςτην
Κύνα ό ςε ϊλλεσ χώρεσ, υπϐ τισ προϒποθϋςεισ, τουσ ϐρουσ, τισ τεχνικϋσ και λοιπϋσ
προδιαγραφϋσ που τύθενται κϊθε φορϊ απϐ την ΕΕΕΠ.
6. Για την πιςτοπούηςη παιγνύων και τεχνικών μϋςων και υλικών
καταβϊλλονται: α) παρϊβολο με την υποβολό τησ αύτηςησ, β) εφϊπαξ τϋλοσ
πιςτοπούηςησ.
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7. Σα παύγνια που πιςτοποιοϑνται, καταχωροϑνται ςε ειδικϐ μητρώο παιγνύων
καζύνο που τηρεύ η ΕΕΕΠ, το οπούο αναρτϊται ςτον ιςτϐτοπϐ τησ. Η ανϊρτηςη
αυτό εύναι επαρκόσ γνωςτοπούηςη και απϐδειξη τησ ςυνδρομόσ των, κατϊ
περύπτωςη, προβλεπϐμενων ϐρων και προϒποθϋςεων πιςτοπούηςησ των
παιγνύων προσ διεξαγωγό. το ανωτϋρω μητρώο καταχωροϑνται υποχρεωτικϊ
και ϐςα παύγνια ϋχουν λϊβει ςχετικό ϊδεια καταλληλϐτητασ μϋχρι την ϋναρξη
ιςχϑοσ του παρϐντοσ νϐμου.
8. Για τη χορόγηςη τησ πιςτοπούηςησ που απαιτεύται απϐ τισ κεύμενεσ διατϊξεισ
περύ παιγνύων, μπορεύ, μϋχρι τη θϋςπιςη τεχνικών προδιαγραφών απϐ την
ΕΕΕΠ, να εφαρμϐζεται η διϊταξη τησ παραγρϊφου 4 του ϊρθρου 27 του ν.
4002/2011 (Α’ 180).
9. Κϊθε επιχεύρηςη καζύνο εκδύδει για τα παύγνια που διεξϊγει Οδηγϐ
υμμετοχόσ, ο οπούοσ περιλαμβϊνει κατ’ ελϊχιςτον τισ γενικϋσ πληροφορύεσ,
τουσ ϐρουσ, τισ υποχρεώςεισ και τα δικαιώματα των παικτών και επιςκεπτών
για την πρϐςβαςη ςτο χώρο παιγνύων και τη ςυμμετοχό ςτα παύγνια, τουσ
κανϐνεσ διεξαγωγόσ για κϊθε παύγνιο που διεξϊγεται και πληροφορύεσ για την
εφαρμογό των αρχών του Τπεϑθυνου Παιχνιδιοϑ (Responsible Gambling). Ο
Οδηγϐσ υμμετοχόσ επϋχει θϋςη ςϑμβαςησ προςχώρηςησ ςτο παύγνιο κατϊ την
ϋννοια τησ περύπτωςησ 11 τησ παραγρϊφου 3 του ϊρθρου 29 του ν. 4002/2011
(Α’ 180) και εύναι διαθϋςιμοσ ςτουσ παύκτεσ και ςε κϊθε ενδιαφερϐμενο. Για τον
ςκοπϐ αυτϐ η επιχεύρηςη καζύνο υποχρεοϑται να διαςφαλύζει την απρϐςκοπτη
πρϐςβαςη των παικτών και επιςκεπτών ςε κϊθε ςχετικό με τον Οδηγϐ
υμμετοχόσ, γενικό ό ειδικό πληροφορύα, τϐςο ςτον χώρο παιγνύων ϐςο και
ςτον ιςτϐτοπϐ τησ. Πριν τη θϋςη του ςε ιςχϑ, ο Οδηγϐσ γνωςτοποιεύται ςτην
ΕΕΕΠ, η οπούα ϋχει το δικαύωμα να ζητόςει, οποτεδόποτε, την αλλαγό ό
τροποπούηςη,

μϋρουσ ό του ςυνϐλου των ϐρων και κανϐνων που

περιλαμβϊνονται ςε αυτϐν, αιτιολογώντασ ειδικώσ την απϐφαςό τησ αυτό. Με
τον Κανονιςμϐ Παιγνύων τησ παραγρϊφου 3 του ϊρθρου 29 του ν. 4002/2011
(Α’ 180) ό τισ ςχετικϋσ με τα θϋματα αυτϊ αποφϊςεισ τησ ΕΕΕΠ, καθορύζεται το
ελϊχιςτο περιεχϐμενο που πρϋπει να περιλαμβϊνουν οι γνωςτοποιόςεισ
ειςαγωγόσ νϋου παιγνύου προσ διεξαγωγό, ο Οδηγϐσ υμμετοχόσ, ο τρϐποσ και ο
χρϐνοσ τησ κατϊ τα ανωτϋρω γνωςτοπούηςησ, η προθεςμύα εντϐσ τησ οπούασ η
ΕΕΕΠ δϑναται να απαιτόςει αλλαγϋσ ό τροποποιόςεισ, ο τρϐποσ αποδοχόσ των
κανϐνων ςυμμετοχόσ και διεξαγωγόσ απϐ τον παύκτη, οι επιβαλλϐμενεσ
κυρώςεισ ςε περύπτωςη παρϊβαςησ, καθώσ και κϊθε ϊλλη αναγκαύα
λεπτομϋρεια για την εφαρμογό τησ παροϑςασ παραγρϊφου. Εκτϐσ των
ανωτϋρω, ειδικϐτερα θϋματα που ςυναρτώνται με τον Οδηγϐ υμμετοχόσ,
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δϑναται

να

αποτελοϑν

αντικεύμενο,

ςυμπληρωματικόσ

ρϑθμιςησ

που

περιλαμβϊνεται ςτην εςωτερικό πολιτικό (house policy) των επιχειρόςεων που
λειτουργοϑν καζύνο.
10. Με απϐφαςη τησ ΕΕΕΠ, κατϐπιν αύτηςησ επιχεύρηςησ που λειτουργεύ καζύνο,
μπορεύ να χορηγεύται «Ειδικό ϊδεια για δοκιμαςτικό λειτουργύα νϋων παιγνύων
ςτην αγορϊ», με διϊρκεια ιςχϑοσ ϋωσ δϑο (2) μόνεσ. την ειδικό αυτό ϊδεια
περιλαμβϊνεται ειδικό μνεύα για το δοκιμαςτικϐ χαρακτόρα του παιγνύου,
καθορύζεται η διαδικαςύα ενημϋρωςησ των παικτών και κϊθε ϊλλη αναγκαύα
λεπτομϋρεια για την εφαρμογό τησ δοκιμαςτικόσ λειτουργύασ. Με τον Κανονιςμϐ
Παιγνύων τησ παραγρϊφου 3 του ϊρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) ό τισ
ςχετικϋσ με τα θϋματα αυτϊ αποφϊςεισ τησ ΕΕΕΠ, καθορύζεται κϊθε ςχετικό
λεπτομϋρεια για την χορόγηςη τησ ειδικόσ ϊδειασ τησ παροϑςασ παραγρϊφου.
11. Κϊθε επιχεύρηςη καζύνο υποχρεοϑται να καταβϊλει αυθημερϐν ςε κϊθε
παύκτη, εφϐςον αυτϐσ το ζητόςει, οποιοδόποτε ποςϐ κϋρδουσ του ό
οποιοδόποτε ποςϐ αυτϐσ διϋθεςε για την αγορϊ μϋςων ςυμμετοχόσ ςτα παύγνια
και το οπούο δεν διϋθεςε για τη ςυμμετοχό αυτό. Προσ διαςφϊλιςη τησ
παραπϊνω υποχρϋωςησ και για την αντιμετώπιςη των αναγκών διεξαγωγόσ
των παιγνύων, η επιχεύρηςη καζύνο οφεύλει να διαθϋτει, κατϊ την ημερόςια
λειτουργύα τησ, χρηματικϐ απϐθεμα αςφαλεύασ. Σο απϐθεμα αςφαλεύασ δεν
επιτρϋπεται να χρηςιμοποιεύται για οποιονδόποτε ϊλλο λϐγο πλην τησ
πληρωμόσ των παικτών. Για την προςμϋτρηςη του αποθεματικοϑ εύναι δυνατϐν
να ςυνυπολογύζονται τα ποςϊ που διαθϋτει η επιχεύρηςη καζύνο ςε ξϋνο νϐμιςμα.
Με τον Κανονιςμϐ Παιγνύων τησ παραγρϊφου 3 του ϊρθρου 29 του ν.
4002/2011 (Α’ 180) ό τισ ςχετικϋσ με τα θϋματα αυτϊ αποφϊςεισ τησ ΕΕΕΠ,
ρυθμύζεται ο τρϐποσ υπολογιςμοϑ του ελϊχιςτου αποθϋματοσ αςφαλεύασ για
κϊθε επιχεύρηςη καζύνο, ο τρϐποσ ελϋγχου τόρηςησ του αποθεματικοϑ και κϊθε
ϊλλη ςχετικό λεπτομϋρεια.
12. Η παρακολοϑθηςη, η εποπτεύα και ο ϋλεγχοσ τησ τόρηςησ ϐλων των
προβλεπϐμενων διαδικαςιών και υποχρεώςεων που απαιτοϑνται για την ορθό
λειτουργύα των καζύνο, αςκοϑνται απϐ την ΕΕΕΠ, ςϑμφωνα με τα ειδικώσ
προβλεπϐμενα ςτην ϊδεια λειτουργύασ, ςτη ςϑμβαςη παραχώρηςησ, ςτον
Κανονιςμϐ Παιγνύων τησ παραγρϊφου 3 του ϊρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’
180) ό τισ ςχετικϋσ με τα θϋματα αυτϊ αποφϊςεισ τησ ΕΕΕΠ, ςτο ϊρθρο 18 του ν.
3229/2004 (Α’ 38) και ςτισ κεύμενεσ διατϊξεισ.
13. Οι υπϐλοιπεσ οικονομικϋσ υποχρεώςεισ των επιχειρόςεων καζύνο προσ το
Ελληνικϐ Δημϐςιο, τουσ δικαιοϑχουσ φορεύσ του και τουσ Ο.Σ.Α., που
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προβλϋπονται απϐ τισ ϊδειεσ λειτουργύασ και τισ ςυμβϊςεισ, καταβϊλλονται με
τον τρϐπο και ςτον χρϐνο που προβλϋπεται, η δε καταβολό τουσ αποδεικνϑεται
με την υποβολό, αυθημερϐν τησ καταβολόσ, των αποδεικτικών πληρωμόσ ςτην
ΕΕΕΠ.
14. Η λειτουργύα καζύνο δεν επιτρϋπεται, αν δεν ϋχουν καταβληθεύ πλόρωσ και
εγκαύρωσ τα χρόματα τησ ςυμμετοχόσ του Ελληνικοϑ Δημοςύου, καθώσ και των
λοιπών οικονομικών υποχρεώςεων . Αν τα χρόματα δεν καταβληθοϑν, ϐπωσ
ορύζουν οι διατϊξεισ , αυτοδικαύωσ, αναςτϋλλεται προςωρινϊ, απϐ την επϐμενη
ημϋρα εκεύνησ κατϊ την οπούα ϐφειλαν να καταβληθοϑν τα χρόματα, η ιςχϑσ τησ
ϊδειασ και αυτοδικαύωσ διακϐπτεται η λειτουργύα του καζύνο, γεγονϐσ που
διαπιςτώνεται με πρϊξη τησ ΕΕΕΠ. Εφϐςον τα οφειλϐμενα χρόματα, με τισ
προβλεπϐμενεσ προςαυξόςεισ τουσ, καταβληθοϑν, με νεϐτερη πρϊξη τησ ΕΕΕΠ
διαπιςτώνεται η παϑςη τησ αναςτολόσ και εκκινεύ η λειτουργύα του καζύνο. Η
λειτουργύα του καζύνο κατϊ παρϊβαςη τησ αναςτολόσ, επιφϋρει οριςτικό
αυτοδύκαια ανϊκληςη τησ ϊδειασ, γεγονϐσ που διαπιςτώνεται με πρϊξη τησ
ΕΕΕΠ και επιφϋρει τισ ςυνϋπειεσ τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 52 του ν.
4002/2011 (Α΄ 180).
15. Κϊθε μη ϋγκαιρη και πλόρησ καταβολό τησ ςυμμετοχόσ του Ελληνικοϑ
Δημοςύου και των λοιπών οικονομικών υποχρεώςεων

ςυνιςτϊ αυτοτελό

παρϊβαςη, η οπούα διαπιςτώνεται με την πρϊξη που εκδύδει η ΕΕΕΠ, με βϊςη τη
διϊταξη τησ παραγρϊφου 14 του ϊρθρου αυτοϑ. Ανεξϊρτητα απϐ τισ ςυνϋπειεσ
τησ παραγρϊφου 14, η διαπύςτωςη τριών (3) τϋτοιων παραβϊςεων, ανϊ ϋτοσ,
επιφϋρει προςωρινό ανϊκληςη τησ ϊδειασ για τρεισ (3) μόνεσ. Προςωρινό
ανϊκληςη τησ ϊδειασ, πριν την παρϋλευςη των δϑο (2) επϐμενων τησ
προηγοϑμενησ ανϊκληςησ, οικονομικών ετών, επιφϋρει οριςτικό ανϊκληςη τησ
ϊδειασ και καταγγελύα τησ ςϑμβαςησ απϐ την ΕΕΕΠ.
16. Η καταβολό των χρημϊτων που οφεύλονται απϐ ρυθμύςεισ υποχρεώςεων
προσ το Ελληνικϐ Δημϐςιο και τουσ δικαιοϑχουσ φορεύσ του αποδεικνϑεται με
ανϊλογη εφαρμογό τησ διαδικαςύασ τησ παραγρϊφου 14. Αν η ρϑθμιςη παϑςει
να ιςχϑει εξαιτύασ μη εξυπηρϋτηςόσ τησ, ςϑμφωνα με τα προβλεπϐμενα απϐ τισ
ςχετικϋσ κεύμενεσ διατϊξεισ, επϋρχονται οι ςυνϋπειεσ των παραγρϊφων 16 και
15 του ϊρθρου αυτοϑ, εφαρμοζϐμενησ τησ ύδιασ διαδικαςύασ.
17. Οι ςυνϋπειεσ των παραγρϊφων 14 και 15 του ϊρθρου αυτοϑ επϋρχονται
ανεξϊρτητα απϐ τισ προβλεπϐμενεσ απϐ τισ κεύμενεσ διατϊξεισ διοικητικϋσ
κυρώςεισ.
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18. Οι υπϊλληλοι των επιχειρόςεων καζύνο που μετϋχουν καθ’ οιονδόποτε τρϐπο
ςτη διεξαγωγό των παιγνύων οφεύλουν να φϋρουν, καθ' ϐλη τη διϊρκεια ειςϐδου
και παραμονόσ ςτον χώρο εργαςύασ τουσ, δελτύο καταλληλϐτητασ που εκδύδεται
απϐ την ΕΕΕΠ.
19. Με απϐφαςη τησ ΕΕΕΠ μποροϑν να διευκρινύζονται θϋματα ωσ προσ την
εφαρμογό εποπτικών διατϊξεων τησ υφιςτϊμενησ νομοθεςύασ για τα τυχερϊ
παύγνια και ςτισ επιχειρόςεισ καζύνο και να καθορύζεται επϋκταςη τησ
εφαρμογόσ των διατϊξεων αυτών και ςτισ επιχειρόςεισ που λειτουργοϑν καζύνο.
20. Απϐ την ϋναρξη ιςχϑοσ του παρϐντοσ νϐμου, μεταφϋρονται ςτην ΕΕΕΠ οι
αρμοδιϐτητεσ εποπτεύασ και ελϋγχου των θεμϊτων που αφοροϑν ςτα
αντιςταθμιςτικϊ οφϋλη, τα οπούα ςυμβατικϊ αναλαμβϊνουν να παρϋχουν οι
επιχειρόςεισ καζύνο.
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