
χζδιο νόμου  

του Τπουργείου Οικονομικών με τίτλο 

«Ρυθμίςεισ για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων - Σροποποίηςη του ν. 

4002/2011»  

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

Α. ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ 

Με τον παρόντα νόμο βελτιϊνεται ςθμαντικά και εκςυγχρονίηεται το ρυκμιςτικό 

πλαίςιο για τθν αγορά τυχερϊν παιγνίων, λαμβάνοντασ υπόψθ τόςο τθν ελλθνικι 

πραγματικότθτα όςο και τισ βζλτιςτεσ διεκνείσ πρακτικζσ. Πζραν των τεχνικϊν 

βελτιϊςεων που επιφζρει ο παρϊν νόμοσ, ςθμαντικι τομι προσ τθν κατεφκυνςθ 

τθσ διαφάνειασ, του υγιοφσ ανταγωνιςμοφ, τθσ προςταςίασ των παικτϊν και τθσ 

καταπολζμθςθσ των αςτοχιϊν και των καταχριςεων του υφιςτάμενου πλαιςίου, 

αποτελοφν οι ρυκμίςεισ για τον νζο τρόπο αδειοδότθςθσ των προςϊπων που 

δραςτθριοποιοφνται ςτθ ςυγκεκριμζνθ αγορά. Επίςθσ, ςθμαντικζσ βελτιϊςεισ 

επζρχονται και ωσ προσ τον Κανονιςμό Παιγνίων, τθν προςταςία δεδομζνων 

προςωπικοφ χαρακτιρα των παικτϊν και τον κατάλογο μθ αδειοδοτθμζνων 

παρόχων τυχερϊν παιγνίων (black list). Τζλοσ, ρυκμίηονται ηθτιματα μεταφορϊν 

χρθμάτων και φορολογίασ των κερδϊν από τυχερά παίγνια.      

 

Β. ΕΠΙ ΣΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 

  

Επί του άρθρου 1   

Με τθν τροποποίθςθ του άρκρου 25 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) γίνονται οι 

απαραίτθτεσ αντικαταςτάςεισ και προςκικεσ ςε βαςικοφσ και τεχνικοφσ οριςμοφσ 

που είχαν δοκεί με τον αρχικό νόμο του 2011, με ςτόχο τθν επικαιροποίθςι τουσ 

ϊςτε να προςαρμόηονται ςτθν ελλθνικι αγορά τυχερϊν παιγνίων μζςω διαδικτφου 

όπωσ αυτι ρυκμίηεται με τθν παροφςα νομοκετικι πρωτοβουλία. Ενδεικτικά 

ειςάγεται θ βαςικι ζννοια του «κατόχου άδειασ διεξαγωγισ τυχερϊν παιγνίων 

μζςω διαδικτφου» ςτο πλαίςιο του νζου ρυκμιςτικοφ πλαιςίου αδειοδότθςθσ και 

λειτουργίασ τθσ εν λόγω αγοράσ. Ειςάγεται θ ζννοια «των λοιπϊν διαδικτυακϊν 

παιγνίων» ωσ ειδικι κατθγορία παιγνίων που κα μποροφν να αδειοδοτθκοφν με τθ 

νζα διαδικαςία του παρόντοσ και προςτίκεται ο όροσ των «ςυνεργατϊν» που 

αποτελεί ξεχωριςτι κατθγορία ςυνεργαηόμενων με τουσ κατόχουσ άδειασ 

διεξαγωγισ τυχερϊν παιγνίων.  

Επί του άρθρου 2 



Με δεδομζνο ότι μζχρι ςιμερα δεν υπιρχε πρόβλεψθ για διάκριςθ διαφορετικϊν 

τφπων αδειϊν, ςτο παρόν άρκρο προβλζπεται διαχωριςμόσ των αδειϊν διεξαγωγισ 

τυχερϊν παιγνίων μζςω διαδικτφου ςε δφο κατθγορίεσ οι οποίεσ αντιςτοιχοφν ςε 

δφο τφπουσ αδειϊν:  α) άδεια για διεξαγωγι ςτοιχθματικϊν παιγνίων, ιτοι 

ακλθτικϊν και μθ ςτοιχθμάτων  και β) άδεια λοιπϊν διαδικτυακϊν παιγνίων.     

Επί του άρθρου 3 

Με τθν παρ. 1 του άρκρου προβλζπεται πλζον ότι ο Κανονιςμόσ Παιγνίων 

κεςπίηεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν μετά από ςχετικι ειςιγθςθ τθσ 

ΕΕΕΠ και όχι με ζκδοςθ προεδρικοφ διατάγματοσ, ωσ ίςχυε μζχρι ςιμερα. Η 

προτεινόμενθ  τροποποίθςθ κρίνεται ςκόπιμθ δεδομζνθσ τθσ ταχφτθτασ τθσ 

τεχνολογικισ εξζλιξθσ του ςυγκεκριμζνου τομζα.  

Με τισ  παρ. 2 ζωσ 8 του άρκρου 3 γίνονται αναγκαίεσ νομοτεχνικζσ αλλαγζσ και 

προςκικεσ  αναφορικά με τα ειδικότερα κζματα που κακορίηονται με τον 

Κανονιςμό Παιγνίων για λόγουσ εναρμόνιςθσ τθσ διάταξθσ με το νζο αδειοδοτικό 

μοντζλο (ανοικτό ςφςτθμα αδειοδότθςθσ).  

Επί του άρθρου 4 

Με τθν διάταξθ του άρκρου 4 επικαιροποιοφνται οι τεχνικζσ απαιτιςεισ του 

Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Εποπτείασ και Ελζγχου (Π.Σ.Ε.Ε) που κα κακορίηονται  

με τον Κανονιςμό Παιγνίων και προβλζπεται ρθτά ότι διεξαγωγι τυχερϊν παιγνίων 

μζςω διαδικτφου γίνεται αποκλειςτικά μζςω ςυςτθμάτων και υποςυςτθμάτων, 

ςυνδεδεμζνων με το Π.Σ.Ε.Ε., ςτα οποία ζχει πρόςβαςθ θ Ε.Ε.ΕΠ. και θ Α.Α.Δ.Ε. 

Επί του άρθρου  5 

Με τθν προτεινόμενθ τροποποίθςθ τθσ παρ. 1 προςτίκενται ςτα ιδρφματα που 

μπορεί να τθρεί λογαριαςμό ο παίκτθσ ςτα οποία κατατίκενται τα κζρδθ του από  

τυχερά παίγνια μζςω διαδικτφου, τα ιδρφματα θλεκτρονικοφ χριματοσ του ν. 

4021/2011 (Α’ 218).  

Με τθν παρ. 2 προβλζπεται ότι με τον Κανονιςμό Παιγνίων κακορίηεται το φψοσ του 

ποςοφ που οφείλουν να ζχουν οι κάτοχοι τθσ άδειασ διεξαγωγισ τυχερϊν παιγνίων 

μζςω διαδικτφου ςε πιςτωτικό ίδρυμα ι ίδρυμα πλθρωμϊν ι ίδρυμα θλεκτρονικοφ 

χριματοσ ανάλογα με τον τφπο τθσ άδειασ.  

Επί του άρθρου 6 

Με το παρόν άρκρο αντικακίςταται το άρκρο 34 του ν. 4002/2011 αναφορικά με 

τθν Προςταςία των Προςωπικϊν Δεδομζνων που τθροφνται από τθν Ε.Ε.Ε.Π  και 

τουσ κατόχουσ άδειασ διεξαγωγισ τυχερϊν παιγνίων,  για λόγουσ εναρμόνιςθσ με το 

Γενικό Κανονιςμό για τθν Προςταςία των Προςωπικϊν Δεδομζνων (GDPR), υπό το 

πρίςμα τθσ νζασ αδειοδοτικισ διαδικαςίασ για τα τυχερά παίγνια μζςω διαδικτφου. 



Επί του άρθρου 7 

Με το άρκρο αυτό κεςμοκετείται θ νζα διαδικαςία αδειοδότθςθσ, αποκλειςτικισ 

αρμοδιότθτασ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. Ειδικότερα με τθν παρ. 2 ςτο νζο 

αδειοδοτικό ςφςτθμα ανοικτοφ τφπου (χωρίσ διαγωνιςτικι διαδικαςία) 

προβλζπεται θ δυνατότθτα χοριγθςθσ ζωσ δφο τφπων αδειϊν: α) άδεια για 

διεξαγωγι ςτοιχθματικϊν παιγνίων, ιτοι ακλθτικϊν και μθ ςτοιχθμάτων και β) 

άδεια λοιπϊν διαδικτυακϊν παιγνίων και κακορίηονται τα βαςικά χαρακτθριςτικά 

των εν λόγω αδειϊν. Προβλζπεται ρθτά ότι ςε κάκε υποψιφιο κάτοχο άδειασ 

δφναται να χορθγθκοφν και οι δφο τφποι, χωρίσ να τίκεται όριο ωσ προσ τον τελικό 

αρικμό αδειϊν, υπό τισ ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ του άρκρου 46 του 

ν.4002/2011, όπωσ αυτό τροποποιείται με το άρκρο 9 του παρόντοσ. 

Με τθν παρ. 3 του προτεινόμενου άρκρου προβλζπεται ρθτά ότι θ άδεια 

διεξαγωγισ τυχερϊν παιγνίων μζςω διαδικτφου χορθγείται με απόφαςθ τθσ Ε.Ε.Ε.Π. 

Με τισ παρ. 4 ζωσ 7 προςδιορίηεται το φψοσ του παράβολου για τθ ςυμμετοχι ςτθ 

διαδικαςία αδειοδότθςθσ, κακορίηεται το αντίτιμο ανά τφπο άδειασ, θ διάρκεια των 

αδειϊν και οι προχποκζςεισ ανανζωςισ τουσ. 

Επί του άρθρου 8 

Με τθν προςκικθ του άρκρου 45Α ςτο ν. 4002/2011 κεςμοκετείται Μθτρϊο 

Συνεργατϊν το οποίο ςυςτινεται και τθρείται ςτθν Ε.Ε.Ε.Π και προβλζπεται θ 

διαδικαςία και όροι εγγραφισ και διαγραφισ των ςυνεργατϊν ςε αυτό, ϊςτε να 

διαςφαλίηεται θ διαφάνεια και θ φερεγγυότθτα διεξαγωγισ τυχερϊν παιγνίων 

μζςω διαδικτφου. 

 Επί του άρθρου 9 

Με το παρόν άρκρο ρυκμίηονται εκ νζου οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτθ νζα 

διαδικαςία αδειοδότθςθσ. 

Παραμζνει ο περιοριςμόσ ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία μόνο των εταιρειϊν με 

καταβεβλθμζνο κεφάλαιο τουλάχιςτον 200.000 ευρϊ (παρ.1), προςδιορίηονται τα 

ειδικότερα κωλφματα ςυμμετοχισ των αιτοφντων νομικϊν προςϊπων και όςων 

ςυμμετζχουν ςε αυτά (παρ. 2 και 3).  

Προβλζπεται ρθτά ότι οι υποψιφιοι κάτοχοι άδειασ υποχρεοφται να διεξάγουν 

τυχερά παίγνια μζςω ιςτοτόπου με ονομαςία χϊρου  με κατάλθξθ .gr. 

Διευκρινίηεται ότι κάκε υποψιφιοσ μπορεί να ζχει ζωσ δφο άδειεσ διαφορετικοφ 

τφπου (μία άδεια ςτοιχθματικϊν παιγνίων και μία άδεια λοιπϊν διαδικτυακϊν 

παιγνίων) ανά ιςτοτόπο. Σε περίπτωςθ που ο εν λόγω υποψιφιοσ επικυμεί να 

αιτθκεί περιςςότερεσ άδειεσ ίδιου τφπου υποχρεοφται να καταβάλλει το αντίςτοιχο 

αντίτιμο. Τζλοσ, ςε καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται μία άδεια να ζχει αναφορά ςε 

περιςςότερουσ από ζναν ιςτότοπουσ. (παρ.4) 



Εφόςον οι υποψιφιοι κάτοχοι άδειασ ζχουν καταςτατικι ζδρα εκτόσ Ελλάδασ, 

προβλζπεται υποχρζωςθ φυςικισ εγκατάςταςθσ ενόσ safe διακομιςτι εντόσ 

Ελλάδασ ςε διαςφνδεςθ με τθν Ε.Ε.Ε.Π και τθν Α.Α.Δ.Ε για λόγουσ διαςφάλιςθσ του 

ελεγκτικοφ μθχανιςμοφ. (παρ.5) 

Κακορίηεται ωσ αρμόδιο όργανο για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ τυχερϊν παιγνίων 

μζςω διαδικτφου θ Ε.Ε.Ε.Π και προβλζπεται ο χρόνοσ καταβολισ του 

τιμιματοσ.(παρ.6) 

 Προβλζπεται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ και τα ςυνυποβαλλόμενα με τθν 

αίτθςθ δικαιολογθτικά ωσ προχπόκεςθ για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ. (παρ. 7-8). 

Επί του άρθρου 10 

Οι διατάξεισ αυτζσ αφοροφν τισ γενικζσ  υποχρεϊςεισ όςων ζχουν αποκτιςει άδεια 

διεξαγωγισ τυχερϊν παιγνίων μζςω διαδικτφου ςφμφωνα με τθν νζα διαδικαςία 

(παρ.1, 2 και 5).  Ειδικότερθ υποχρζωςθ γνωςτοποίθςθσ ςτθν Ε.Ε.Ε.Π για τουσ 

κατόχουσ άδειασ «λοιπϊν διαδικτυακϊν παιγνίων» εφόςον προτίκενται να 

διεξάγουν νζο είδοσ «λοιποφ διαδικτυακοφ παιγνίου» πζραν των όςων 

περιλαμβάνονται ςτθν αρχικι αίτθςι τουσ για τθ χοριγθςθ τθσ ςχετικισ άδειασ. 

(παρ.3) 

Τζλοσ προβλζπεται ότι θ ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων (ανάκλθςθ αδειϊν, 

διαδικαςία επιβολισ κυρϊςεων, προχποκζςεισ λειτουργίασ server, κ.α) κα γίνεται 

με απόφαςθ τθσ Ε.Ε.Ε.Π. ι των Κανονιςμό Παιγνίων. (παρ. 4, 6,7). 

Επί του άρθρου 11 

Με τθν παρ. 7 επικαιροποιείται θ διαδικαςία ςφνταξθσ και ανακεϊρθςθσ του 

καταλόγου μθ αδειοδοτθμζνων παρόχων τυχερϊν παιγνίων (black list), 

προκειμζνου να ανταποκρίνεται ςτο νζο ςφςτθμα αδειοδότθςθσ, διοργάνωςθσ και 

διεξαγωγισ τυχερϊν παιγνίων μζςω διαδικτφου.  

Επί του άρθρου 12 

Με τθν τροποποίθςθ του άρκρου 49 του ν. 4002/2001 προςτίκενται ςτουσ 

παρόχουσ υπθρεςιϊν πλθρωμϊν από ςυμμετοχι ςε τυχερά παίγνια τα ιδρφματα 

θλεκτρονικοφ χριματοσ που είναι αδειοδοτθμζνα ςφμφωνα με τον 4021/2011 

Επίςθσ, με τθν νζα παρ. 6, προβλζπεται θ υποχρζωςθ των ωσ άνω παρόχων να 

αποςτζλλουν ςτοιχεία αναφορικά με τισ ςυναλλαγζσ των κατόχων άδειασ τυχερϊν 

παιγνίων και των κατόχων ατομικισ κάρτασ παίκτθ και Ηλεκτρονικοφ Λογαριαςμοφ 

Παίκτθ μζςω του Συςτιματοσ Μθτρϊων Τραπεηικϊν Λογαριαςμϊν και 

Λογαριαςμϊν Πλθρωμϊν (ΣΜΤΛ και ΛΠ) που τθρείται ςτθ ΓΓΠΣ, δυνάμει του ν. 

4170/2013 (Α’ 163). 

Επί του άρθρου 13 



Με τθν νζα παρ. 2 του άρκρου 50 του ν. 4002/2011, ορίηεται αφενόσ ότι για τθν 

ζκδοςθ και τθν ανανζωςθ άδειασ διεξαγωγισ τυχερϊν παιγνίων με 

παιγνιομθχανιματα και για τθ λειτουργία των παιγνιομθχανθματων αυτϊν, 

καταβάλλεται το τίμθμα για τα τυχερά παίγνια με παιγνιομθχανιματα ςφμφωνα με 

το άρκρο 39 του ωσ άνω νόμου και αφετζρου ότι για τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία 

χοριγθςθσ άδειασ διεξαγωγισ τυχερϊν παιγνίων μζςω διαδικτφου, καταβάλλεται 

το παράβολο του άρκρου 45 παρ. 4. Επίςθσ, καταργοφνται οι παρ. 7, με τθ λιξθ του 

μεταβατικοφ κακεςτϊτοσ, 10 και 12 του άρκρου 50. 

Επί του άρθρου 14 

Με το παρόν άρκρο εκςυγχρονίηεται ο τρόποσ φορολόγθςθσ των παικτϊν μζςω 

διαδικτφου. Κακορίηεται ζνασ ενιαίοσ ςυντελεςτισ 10% για τθ φορολόγθςθ τουσ  

και εγκαταλείπεται θ χριςθ των ςτθλϊν και τθσ παικτικισ ςυνεδρίασ. 

Επί του άρθρου 15 

Στο παρόν άρκρο περιλαμβάνονται μεταβατικζσ διατάξεισ (α) για τισ εηαιπείερ 

παποσήρ ςπηπεζιών ζηοισημάηων και ηςσεπών παιγνίων μέζω ηος διαδικηύος πος 

είναι νόμιμα εγκαηεζηημένερ ζε κπάηη - μέλη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ και ηος 

Εςπωπαϊκού Οικονομικού Χώπος και καηέσοςν ζσεηική νόμιμη άδεια λειηοςπγίαρ και 

παποσήρ ηέηοιων ςπηπεζιών και είσαν ςποβάλλει έωρ 31-12-2011 οικειοθελή αίηηζη 

ςπαγωγήρ ζηο θοπολογικό καθεζηώρ ηος ν.4002/2011 και (β) για ηοςρ καηόσοςρ 

άδειαρ διοπγάνωζηρ και διεξαγωγήρ παιγνίων ζσεηικά με ηην εξαζθάλιζη 

δςναηόηηηαρ ππόζβαζηρ ηηρ ΕΕΕΠ ζηα ζςζηήμαηα και ςποζςζηήμαηά ηοςρ μέσπι ηην 

εγκαηάζηαζη και λειηοςπγία ηος Π.Σ.Ε.Ε. 

Επί του άρθρου 16 

Αναφζρεται θ ζναρξθ ιςχφοσ του νόμου. 

 

 

 

 

 

 


