σέδιο νόμος
ηος Τποςπγείος Οικονομικών με ηίηλο:
Ρςθμίζειρ για ηην αγοπά διαδικηςακών παιγνίων- Σποποποίηζη ηος ν. 4002/2011

Άπθπο 1
Σποποποίηζη ηος άπθπος 25 ηος ν. ηος ν. 4002/2011
Οπιζμοί

1. Η πεπ. ε) ηος άπθπος 25 ηος ν.4002/2011 (Α 180) ανηικαθίζηαηαι ωρ
εξήρ:
«ε) «Πληποθοπικό ύζηημα Δποπηείαρ και Δλέγσος» (Π..Δ.Δ.): ην
ζχλνιν ηνπ πιηζκηθνχ θαη ινγηζκηθνχ πνπ εγθαζίζηαηαη θαη ιεηηνπξγεί ζηελ
Δπηηξνπή Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ γηα ηελ άζθεζε ηεο ζπλερνχο
επνπηείαο θαη ηνπ ειέγρνπ φισλ ησλ ηπρεξψλ παηγλίσλ αλεμαξηήησο ηνπ
κέζνπ, ηνπ ρξφλνπ, ηνπ ηξφπνπ θαη ηνπ δηθηχνπ πξνψζεζεο θαη δηαλνκήο ησλ
ππεξεζηψλ γηα ηε δηνξγάλσζε θαη ηε δηεμαγσγή ηπρεξψλ παηγλίσλ.»
2. Η πεπ. ιγ) ηος άπθπος 25 καηαπγείηαι.
3. Η πεπ. ιε) ηος άπθπος 25 ανηικαθίζηαηαι ωρ εξήρ:
«ηε) «Ηιεθηξνληθφο Λνγαξηαζκφο Παίθηε»: είλαη ν κνλαδηθφο ινγαξηαζκφο
πνπ απνδίδεηαη ζε θάζε παίθηε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα
παίγληα, απφ ηα πξφζσπα πνπ δηνξγαλψλνπλ ή/θαη δηεμάγνπλ ηα παίγληα απηά.
Ο ινγαξηαζκφο απηφο θαηαγξάθεη, θαη’ ειάρηζηνλ, ηα πνζά ζπκκεηνρήο θαη
ηα θέξδε απφ παίγληα, ηηο νηθνλνκηθέο θηλήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε απηά,
θαζψο θαη ην ππφινηπν ησλ δηαζέζηκσλ πνζψλ ηνπ παίθηε. Οη θάηνρνη ησλ
αδεηψλ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα ζηα νπνία έρεη παξαρσξεζεί ην δηθαίσκα
δηεμαγσγήο παηγλίσλ, είηε κέζσ δηαγσληζκνχ είηε κε νπνηνλδήπνηε άιινλ
λφκηκν ηξφπν, ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηήξεζεο
ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Λνγαξηαζκνχ Παίθηε, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηνλ
Καλνληζκφ Παηγλίσλ. Όπνπ ζηνλ λφκν απηφλ αλαθέξεηαη ε Αηνκηθή Κάξηα
Παίθηε ηνπ άξζξνπ 33 ελλνείηαη θαη ν Ηιεθηξνληθφο Λνγαξηαζκφο Παίθηε
θαη αληηζηξφθσο.»
4. Η πεπ. ιζη) ηος άπθπος 25 ανηικαθίζηαηαι ωρ εξήρ:
«ηζη) «Απνθιεηφκελνο παίθηεο»: είλαη ν παίθηεο, ν νπνίνο είηε κε δηθή ηνπ
πξσηνβνπιία, είηε θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ δηθαζηηθνχ ηνπ ζπκπαξαζηάηε, είηε

θαηφπηλ δηθαζηηθήο απνθάζεσο, θαζψο θαη κε θάζε άιιν λφκηκν ηξφπν δελ
κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζε ηπρεξά παίγληα.»
5. ηο άπθπο 25 πποζηίθεηαι πεπ. κα) ωρ εξήρ:
«κα) «κάηοσορ άδειαρ διεξαγωγήρ ηςσεπών παιγνίων μέζω διαδικηύος»:
ην λνκηθφ πξφζσπν πνπ παξέρεη ππεξεζίεο δηνξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο
ηπρεξψλ παηγλίσλ κέζσ δηαδηθηχνπ θαη ζην νπνίν έρεη ρνξεγεζεί άδεηα
δηεμαγσγήο ηπρεξψλ παηγλίσλ ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. »
6. ηο άπθπο 25 πποζηίθεηαι πεπ. κβ) ωρ εξήρ:
«θβ) «Λνηπά δηαδηθηπαθά παίγληα»: ηα ηπρεξά παίγληα θαδίλν πνπ δηεμάγνληαη
ζε δσληαλή κεηάδνζε θαη ρσξίο γελλήηξηα ηπραίσλ αξηζκψλ (live casino) θαη
ην δηαδηθηπαθφ πφθεξ (peer to peer) θαη νη παξαιιαγέο ηνπ) .»
7. ηο άπθπο 25 πποζηίθεηαι πεπ. κγ) ωρ εξήρ:
«θγ) «πλεξγάηεο (affiliates)»: Όζνη ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο θαηφρνπο αδεηψλ
δηεμαγσγήο ηπρεξψλ παηγλίσλ κέζσ δηαδηθηχνπ γηα ηελ πξνψζεζε
ζπγθεθξηκέλσλ ηπρεξψλ παηγλίσλ κέζσ ηνπνζέηεζεο ζπλδέζκσλ ζε εκθαλέο
ζεκείν ηεο ηζηνζειίδαο ηνπο, κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ
παηθηψλ ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ δηαθεκηδφκελνπ θαηφρνπ άδεηαο δηεμαγσγήο
ηπρεξψλ παηγλίσλ κέζσ δηαδηθηχνπ θαη νη νπνίνη ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 35 ηνπ παξφληνο.
8. ηο άπθπο 25 πποζηίθεηαι πεπ. κδ) ωρ εξήρ:
«θδ)

«Δηήζην

απνηέιεζκα

ειεθηξνληθνχ

ινγαξηαζκνχ

παίθηε»: ην

απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη φηαλ απφ ην άζξνηζκα ηνπ ππνινίπνπ ηνπ
ινγαξηαζκνχ ζηηο 31/12 θαη ησλ πξαγκαηνπνηεζέλησλ αλαιήςεσλ θαζ’ φιε
ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο αθαηξεζεί ην άζξνηζκα ησλ θαηαζέζεσλ θαη ηνπ
ππφινηπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ ηελ 1/1 ηνπ ίδηνπ έηνπο.

Άπθπο 2
Σποποποίηζη ηος άπθπος 27 ηος ν. 4002/2011
Η παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4002/2011 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«1. Γηα ηε δηεμαγσγή ηπρεξψλ παηγλίσλ κε παηγληνκεραλήκαηα ή κέζσ ηνπ
δηαδηθηχνπ απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε έθδνζε δηνηθεηηθήο άδεηαο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ. Δηδηθφηεξα γηα ηε δηεμαγσγή ηπρεξψλ παηγλίσλ κέζσ
δηαδηθηχνπ πξνβιέπνληαη απνθιεηζηηθά δχν ηχπνη αδεηψλ: α) άδεηα γηα δηεμαγσγή
ζηνηρεκαηηθψλ παηγλίσλ, ήηνη αζιεηηθψλ θαη κε ζηνηρεκάησλ θαη β) άδεηα ινηπψλ
δηαδηθηπαθψλ παηγλίσλ. Σα παίγληα θαη ηα παηγληνκεραλήκαηα πξέπεη λα είλαη
πηζηνπνηεκέλα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.»
Άπθπο 3
Σποποποίηζη ηος άπθπος 29 ηος ν. 4002/2011

1. Σν πξψην εδάθην ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 29 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο, κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Δ.Δ.Δ.Π., ζεζπίδεηαη ζε εληαίν θείκελν
ν Καλνληζκφο Παηγλίσλ, ν νπνίνο δηαθξίλεηαη ζηα αθφινπζα θεθάιαηα:»
2. Η πεξ. 2 ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 29 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«2. Οη εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ νη θάηνρνη ησλ αδεηψλ θαη
πηζηνπνηήζεσλ, ηα πξφζσπα πνπ αηηνχληαη άδεηεο δηεμαγσγήο παηγλίσλ ή/θαη
ζπκκεηέρνπλ ζε δηαγσληζκνχο ρνξήγεζεο ηέηνησλ αδεηψλ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα
ζηα νπνία έρεη παξαρσξεζεί ην δηθαίσκα δηεμαγσγήο παηγλίσλ είηε κέζσ
δηαγσληζκνχ είηε κε νπνηνλδήπνηε άιινλ λφκηκν ηξφπν, αλεμαξηήησο ηνπ κέζνπ, ηνπ
ρξφλνπ, ηνπ ηξφπνπ θαη ηνπ δηθηχνπ πξνψζεζεο θαη δηαλνκήο ησλ ζρεηηθψλ
ππεξεζηψλ γηα ηε δηνξγάλσζε, δηεμαγσγή παηγλίσλ ή ηνπ κεηαβαηηθνχ ραξαθηήξα
ησλ ζρεηηθψλ κε ηε δηνξγάλσζε θαη ηε δηεμαγσγή απηή δηθαησκάησλ.».
3. Η πεξ. 3 ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 29 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«3) Οη πξνυπνζέζεηο πηζηνπνίεζεο θαη εγγξαθήο ζηα νηθεία κεηξψα ησλ
θαηαζθεπαζηψλ θαη ησλ εηζαγσγέσλ ηπρεξψλ παηγλίσλ θαη παηγληνκεραλεκάησλ,
ησλ ηερληθψλ φισλ ησλ παηγλίσλ θαη παηγληνκεραλεκάησλ, ηεο ππνρξέσζεο δήισζεο
απηψλ ζηελ Δ.Δ.Δ.Π, θαζψο θαη ν ηξφπνο ηήξεζεο ησλ κεηξψσλ απηψλ.».
4. Η πεξ. 8 ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 29 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«8) Ο ηξφπνο έθδνζεο θαη παξαιαβήο ηεο αηνκηθήο θάξηαο παίθηε, ηα ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά απηήο, θαζψο θαη πξφζζεηνη πεξηνξηζκνί πνπ κπνξνχλ λα
ελζσκαησζνχλ ζε απηήλ απφ ηνλ ίδην ηνλ παίθηε. Σα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά
θαη νη εηδηθφηεξνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο δεκηνπξγίαο ηνπ Ηιεθηξνληθνχ
Λνγαξηαζκνχ Παίθηε, αλά παίγλην, ηχπνπο ή/θαη θαηεγνξίεο απηψλ, ηα επηπιένλ
ζηνηρεία πνπ απαηηείηαη λα ηεξνχληαη ζηνλ Ηιεθηξνληθφ Λνγαξηαζκφ Παίθηε, νη
πξφζζεηνη πεξηνξηζκνί πνπ κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζε απηφλ απφ ηνλ ίδην ηνλ
παίθηε, ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο δηαηήξεζεο ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ θαη
πεξηνξηζκψλ, νη πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ν Ηιεθηξνληθφο Λνγαξηαζκφο Παίθηε
θαζίζηαηαη αλελεξγφο, νη ελέξγεηεο πνπ επηηξέπεηαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ
απηνχ, θαζψο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα.».
5. Η πεξ. 21 ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 29 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«21. Ο ηξφπνο, ν ρξφλνο θαη ε δηαδηθαζία ηαπηνπνίεζεο ησλ παηθηψλ θαη θαηαβνιήο
ησλ θεξδψλ ηνπο ζηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ απηνί ηεξνχλ ζε πηζησηηθφ ίδξπκα ή
ίδξπκα πιεξσκψλ, ή ίδξπκα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο.»
6. Η πεξ. 22 ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 29 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«22. Η κνξθή, ην πεξηερφκελν, ε δηαδηθαζία έθδνζεο θαη παξαιαβήο ηεο αηνκηθήο
θάξηαο παίθηε, θαζψο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία θαη
δηαζχλδεζε απηήο , φπνπ απαηηείηαη, κε ηνλ Ηιεθηξνληθφ Λνγαξηαζκφ Παίθηε.».
7. Η πεξ. 25 ηεο παξ. 3 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«25) Σν είδνο θαη ην χςνο ησλ επηβαιιφκελσλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ, εληφο ησλ
νξίσλ πνπ ζέηνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, αλά παξάβαζε ή αλά θαηεγνξία παξαβάζεσλ
ή αλά παηγληνκεράλεκα ή ηζηφηνπν θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα.».
8. ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 29 πξνζηίζεληαη πεξ.33) θαη 34) σο εμήο:
«33. Ο θαζνξηζκφο ησλ εηδψλ ηνπ ζηνηρήκαηνο.
34. Η εηδηθφηεξε δηαδηθαζία θαη πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο ζην Μεηξψν πλεξγαηψλ
ησλ θαηφρσλ άδεηαο δηεμαγσγήο ηπρεξψλ παηγλίσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ε
ζχζηαζε θαη ηήξεζε ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ.»

Άπθπο 4
Σποποποίηζη ηος άπθπος 30 ηος ν. 4002/2011
Σν άξζξν 30 ηνπ λ. 4002/2011 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Άπθπο 30
Πληποθοπικό ύζηημα Δποπηείαρ και Δλέγσος (Π..Δ.Δ.)
1. Με ηνλ Καλνληζκφ Παηγλίσλ ηνπ άξζξνπ 29 θαζνξίδνληαη νη ηερληθέο απαηηήζεηο
θαη εμαζθαιίζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Πιεξνθνξηθνχ πζηήκαηνο Δπνπηείαο θαη
Διέγρνπ (Π..Δ.Δ.), ψζηε λα επηηπγράλεηαη:
α. Η ειεθηξνληθή παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ησλ ειεθηξνληθψλ ηερληθψλςπραγσγηθψλ παηγλίσλ πνπ δηεμάγνληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ζχκθσλα κε ηα
εθάζηνηε πξνβιεπφκελα ζηνλ Καλνληζκφ Παηγλίσλ.
β. Η ειεθηξνληθή παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ηεο δηεμαγσγήο φισλ ησλ ηπρεξψλ
παηγλίσλ αλεμαξηήησο ηνπ κέζνπ, ηνπ ρξφλνπ, ηνπ ηξφπνπ ή θαη ηνπ δηθηχνπ
πξνψζεζεο ή θαη δηαλνκήο ησλ ζρεηηθψλ κε ηε δηνξγάλσζε θαη δηεμαγσγή απηή
ππεξεζηψλ.
Ο ρξφλνο παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ κπνξεί λα είλαη πξαγκαηηθφο ή/θαη
κεηαγελέζηεξνο, κέζσ απνζεθεπκέλσλ δεδνκέλσλ.
γ. Ο άκεζνο εληνπηζκφο ηερληθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ πξνβιεκάησλ ησλ κέζσλ θαη
πιηθψλ δηεμαγσγήο παηγλίσλ, θαη ησλ ζπζηεκάησλ θαη ππνζπζηεκάησλ.
δ. Η ζπιινγή ησλ αλαγθαίσλ δεδνκέλσλ απφ ηα κέζα θαη πιηθά δηεμαγσγήο, ηα
ζπζηήκαηα θαη ππνζπζηήκαηα, θαζψο θαη ε απνζήθεπζε, αλάιπζε, επεμεξγαζία θαη
παξνπζίαζε αλαθνξψλ.
ε. Η δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο θαη αμηφπηζηεο δηεμαγσγήο φισλ ησλ κνξθψλ παηγλίσλ.
2. Η δηεμαγσγή ηπρεξψλ παηγλίσλ κε παηγληνκεραλήκαηα γίλεηαη απνθιεηζηηθά κέζσ
ηεξκαηηθψλ ζπλδεδεκέλσλ δηθηπαθά κε Κεληξηθά Πιεξνθνξηθά πζηήκαηα (Κ.Π..),
θαζψο θαη ζπζηήκαηα θαη ππνζπζηήκαηα, ζπλδεδεκέλα κε ην Π..Δ.Δ., ζηα νπνία
έρεη πξφζβαζε ε Δ.Δ.ΔΠ. θαη ε Α.Α.Γ.Δ.
3. Η δηεμαγσγή ηπρεξψλ παηγλίσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ γίλεηαη απνθιεηζηηθά κέζσ
ζπζηεκάησλ θαη ππνζπζηεκάησλ, ζπλδεδεκέλσλ κε ην Π..Δ.Δ., ζηα νπνία έρεη
πξφζβαζε ε Δ.Δ.ΔΠ. θαη ε Α.Α.Γ.Δ.

4. Ο θάηνρνο ηεο άδεηαο δηνξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο παηγλίσλ νθείιεη λα δηαηεξεί
ηα ζηνηρεία πνπ ιακβάλεη απφ ηα ζπζηήκαηα θαη ππνζπζηήκαηα ησλ παηγλίσλ πνπ
δηεμάγεη γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ρξφληα, ζε αζθαιή κέζα, ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ
αθξηβή αλαπαξαγσγή φισλ ησλ απνζεθεπκέλσλ ζηνηρείσλ επνπηείαο θαη ειέγρνπ.
5. Η Δ.Δ.Δ.Π., γηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ρξφληα, δηαηεξεί ζε αζθαιή κέζα, ηα νπνία
επηηξέπνπλ ηελ αθξηβή αλαπαξαγσγή φισλ ησλ απνζεθεπκέλσλ ζηνηρείσλ επνπηείαο
θαη ειέγρνπ, ηα δεδνκέλα θαη ζηνηρεία πνπ ιακβάλεη απφ ηνπο θαηφρνπο ηεο άδεηαο.
Άπθπο 5
Σποποποίηζη ηος άπθπος 31 ηος ν. 4002/2011

1.

Η παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 31 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«5. Σα θέξδε απφ ηπρεξά παίγληα κέζσ δηαδηθηχνπ θαηαηίζεληαη ζε ινγαξηαζκφ πνπ
ηεξεί ν παίθηεο ζε πηζησηηθφ ίδξπκα ή ίδξπκα πιεξσκψλ ή ίδξπκα ειεθηξνληθνχ
ρξήκαηνο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα, ή ζε άιιν
θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ
ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηα φζα νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ
Παηγλίσλ.

2.

ην άξζξν 31 ηνπ λ. 4002/2011 πξνζηίζεηαη παξ. 6 σο εμήο:

«6. Με ηνλ Καλνληζκφ Παηγλίσλ θαζνξίδεηαη ην χςνο ηνπ πνζνχ πνπ νθείινπλ λα
έρνπλ νη θάηνρνη ηεο άδεηαο ζε πηζησηηθφ ίδξπκα ή ίδξπκα πιεξσκψλ ή ίδξπκα
ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα
ή ζε άιιν θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ
Υψξνπ. Γηα ην χςνο ηνπ πνζνχ ιακβάλνληαη ππφςε ην είδνο θαη ην εχξνο ηεο
άδεηαο.»

Άπθπο 6
Σποποποίηζη ηος άπθπος 34 ηος ν. 4002/2011
1. Σν άξζξν 34 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«1. Η Δ.Δ.Δ.Π. θαη φινη νη θάηνρνη άδεηαο δηεμαγσγήο παηγλίσλ εθφζνλ ηεξνχλ
αξρεία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνχ
Καλνληζκνχ γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ (GDPR) θαη ηνπ λ.
2472/1997, φπσο ηζρχεη.
2. Απαγνξεχεηαη ζηελ Δ.Δ.Δ.Π. θαη ζηνπο θαηφρνπο άδεηαο δηεμαγσγήο παηγλίσλ
νπνηαδήπνηε δεκνζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ. Όινη νη
αλσηέξσ νθείινπλ λα ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια πξνιεπηηθά κέηξα ψζηε λα κελ είλαη
δπλαηή ε αλαγλψξηζε ησλ παηθηψλ κε ηερληθά ή άιια κέζα πνπ εχινγα κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηξίηνπο. Δάλ παξαβηαζηεί ην απφξξεην ησλ ζηνηρείσλ ή/θαη ε
ππνρξέσζε ερεκχζεηαο, εθηφο απφ ηηο Πνηληθέο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα
άξζξα 252, 253, 370Β, 370Γηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη ζην άξζξν 4 ηνπ λ. 2392/1996
(Α` 60), επηβάιινληαη θαη νη Γηνηθεηηθέο θπξψζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 51.
3. Σα ζηνηρεία γηα ηνπο παίθηεο πνπ δηαζέηεη ε Δ.Δ.Δ.Π. ή πνπ δηαβηβάδνληαη ζε
απηήλ απφ ηνπο θαηφρνπο ησλ αδεηψλ δηεμαγσγήο παηγλίσλ ρξεζηκνπνηνχληαη
απνθιεηζηηθά γηα ειεγθηηθνχο ζθνπνχο φπσο, ε ηήξεζε ησλ απαγνξεχζεσλ
πξφζβαζεο θαη ζπκκεηνρήο, ε αληηζηνίρηζε ησλ παηθηψλ κε πξαγκαηηθά θπζηθά
πξφζσπα, ε δηαζηαχξσζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα
θέξδε, ε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ δηνξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο, ε πξνθαηαξθηηθή
έξεπλα ή πξναλάθξηζε γηα ηε δηαπίζησζε ηέιεζεο εγθιεκάησλ.
4. Σν πξνζσπηθφ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ πνπ ππεξεηεί ζηελ Δ.Δ.Δ.Π., φπσο θαη ζηνπο
θαηφρνπο άδεηαο δηεμαγσγήο παηγλίσλ, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, θαζψο θαη ηα
θπζηθά πξφζσπα πνπ απνθηνχλ, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, πξφζβαζε ζε ζηνηρεία
παηθηψλ, δεζκεχνληαη απφ ην απφξξεην θαη ηελ ππνρξέσζε ερεκχζεηαο.
Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε ρξήζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ απφ ηα πξφζσπα ηνπ
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θαη κεηά ηε ιήμε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο».

Άπθπο 7
Σποποποίηζη ηος άπθπος 45 ηος ν. 4002/2011
Σν άξζξν 45 ηνπ λ. 4002/2011 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Άξζξν 45
Ρπζκίζεηο αδεηψλ ηπρεξψλ παηγλίσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ - Γηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο

1. Η δηεμαγσγή ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα ηπρεξψλ παηγλίσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ
αλήθεη ζηελ απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία ηνπ Γεκνζίνπ πνπ ηελ αζθεί κέζσ εηδηθά
αδεηνδνηεκέλσλ παξφρσλ.
2. Γηα ηε δηεμαγσγή ηπρεξψλ παηγλίσλ κέζσ δηαδηθηχνπ πξνβιέπνληαη απνθιεηζηηθά
δχν ηχπνη αδεηψλ: α) άδεηα γηα δηεμαγσγή ζηνηρεκαηηθψλ παηγλίσλ, ήηνη αζιεηηθψλ
θαη κε ζηνηρεκάησλ θαη β) άδεηα ινηπψλ δηαδηθηπαθψλ παηγλίσλ. ε θάζε ππνςήθην
θάηνρν δχλαηαη λα ρνξεγεζνχλ θαη νη δχν ηχπνη αδεηψλ. Οη άδεηεο είλαη
πξνζσπνπαγείο θαη δελ επηηξέπεηαη λα κεηαβηβαζηνχλ νιηθψο ή κεξηθψο ζε άιιν
θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν. Κάζε άδεηα έρεη εληαίν θαη αδηαίξεην ραξαθηήξα θαη δελ
επηηξέπεηαη ε θαηάηκεζή ηεο. Απαγνξεχεηαη ε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν εθκίζζσζε ή
ζπλεθκεηάιιεπζε ηεο άδεηαο κε ηξίηνπο.
3. Η άδεηα δηεμαγσγήο ηπρεξψλ παηγλίσλ κέζσ δηαδηθηχνπ ρνξεγείηαη κε απφθαζε
ηεο Δ.Δ.Δ.Π., εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή αίηεζεο απφ ηνλ ππνςήθην
θάηνρν ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο. Η κε έθδνζε απφθαζεο ηεο
Δ.Δ.Δ.Π., εληφο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο, ζεσξείηαη ζησπεξή απφξξηςε ηεο αίηεζεο.
4. Η αίηεζε ηνπ ππνςήθηνπ πεξηιακβάλεη ηνλ ηχπν ηεο αηηνχκελεο άδεηαο θαη ην
είδνο ησλ δηαδηθηπαθψλ ηπρεξψλ παηγλίσλ πνπ πξνηίζεηαη απηφο λα δηεμάγεη. Με ηελ
αίηεζε ζπλππνβάιινληαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ παξφληνο θαη
θαηαβάιιεηαη παξάβνιν χςνπο δέθα ρηιηάδσλ (10.000) επξψ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε
δηαδηθαζία.
5. Σν αληίηηκν γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο δηεμαγσγήο ηπρεξψλ παηγλίσλ κέζσ ηνπ
δηαδηθηχνπ νξίδεηαη:
α) ζε 4.000.000 € γηα ηελ άδεηα δηεμαγσγήο ζηνηρεκαηηθψλ παηγλίσλ θαη
β) ζε 1.000.000 € γηα ηελ άδεηα δηεμαγσγήο ινηπψλ δηαδηθηπαθψλ παηγλίσλ.
6. Η άδεηα δηεμαγσγήο ηπρεξψλ παηγλίσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ έρεη δηάξθεηα πέληε
(5) έηε απφ ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο ρνξήγεζεο απφ ηελ Δ.Δ.Δ.Π. θαη πεξηιακβάλεη
ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο δηεμαγσγήο ησλ ηπρεξψλ παηγλίσλ , γηα ηα νπνία απηή
εθδίδεηαη.
7. α. Σνπιάρηζηνλ έλα έηνο πξηλ ηε ιήμε ηεο θάζε άδεηαο, ν θάηνρνο κπνξεί λα δεηά
κε αίηεζε ηνπ πξνο ηελ Δ.Δ.Δ.Π. ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο γηα ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα.
Γηα ηελ αλαλέσζε απαηηείηαη ε θαηαβνιή λένπ ηηκήκαηνο, ηζφπνζνπ κε ην αξρηθφ,
θαζψο θαη ε κε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 46.
β. Η Δ.Δ.Δ.Π. δχλαηαη λα κεηαβάιιεη ηνπο φξνπο ρνξήγεζεο ηεο λέαο άδεηαο κε
αηηηνινγεκέλε γλψκε ηεο.»

Άπθπο 8
Πποζθήκη άπθπος 45Α ζηο ν. 4002/2011
Μεηά ην άξζξν 45 ηνπ λ. 4002/2011, πξνζηίζεηαη λέν άξζξν 45Α, σο εμήο :
«Άξζξν 45Α
Γιαδικαζία εγγπαθήρ ηων ςνεπγαηών ηων καηόσων άδειαρ διεξαγωγήρ ηςσεπών
παιγνίων μέζω διαδικηύος, ζηο Μηηπώο ςνεπγαηών
1. Οη θάηνρνη άδεηαο δηεμαγσγήο ηπρεξψλ παηγλίσλ κέζσ δηαδηθηχνπ ππνρξενχληαη λα
επηιέγνπλ ζπλεξγάηεο απφ ην Μεηξψν πλεξγαηψλ πνπ ζπζηήλεηαη θαη ηεξείηαη ζηελ
Δ.Δ.Δ.Π.
2. Η εγγξαθή ζην Μεηξψν πλεξγαηψλ γίλεηαη κε απφθαζε ηεο Δ.Δ.Δ.Π., κεηά απφ
ππνβνιή αίηεζεο ηνπ ππνςήθηνπ πλεξγάηε. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα
ηελ εγγξαθή θαζψο θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πηζηνπνίεζεο θαη θαηαιιειφηεηαο
ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ησλ πλεξγαηψλ, θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηεο
Δ.Δ.Δ.Π.
3. πλεξγάηεο θαηφρνπ άδεηαο δηαγξάθεηαη απφ ην Μεηξψν πλεξγαηψλ, κε απφθαζή
ηεο Δ.Δ.Δ.Π., ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ πηζηνπνίεζεο θαη
θαηαιιειφηεηαο.»
Άπθπο 9
Σποποποίηζη ηος άπθπος 46 ηος ν. 4002/2011
Σν άξζξν 46 ηνπ λ. 4002/2011 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Άξζξν 46
Πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο θαη ρνξήγεζεο άδεηαο
δηεμαγσγήο ηπρεξψλ παηγλίσλ κέζσ δηαδηθηχνπ
1. Οη ππνςήθηνη θάηνρνη ησλ αδεηψλ είλαη λνκηθά πξφζσπα, κε θαηαζηαηηθή έδξα ή
κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο ηεο Δ.Δ. θαη θαηαβεβιεκέλν
θεθάιαην ηνπιάρηζηνλ 200.000 επξψ.

2. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, νη εηαίξνη θαη νη αζθνχληεο ηε δηνίθεζε θαη
ηε δηαρείξηζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ αηηείηαη ηε ρνξήγεζε άδεηαο δελ πξέπεη λα
έρνπλ θαηαδηθαζζεί ηειεζίδηθα γηα θαθνχξγεκα ή ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή,
ππεμαίξεζε, απάηε, απηζηία, απνδνρή θαη δηάζεζε πξντφλησλ εγθιήκαηνο, εθβίαζε,
πιαζηνγξαθία, ελεξγεηηθή ή παζεηηθή δσξνδνθία, επηθίλδπλε ή βαξηά ζσκαηηθή
βιάβε, παξαζηψπεζε εγθιήκαηνο, έγθιεκα πεξί ην λφκηζκα, θνηλψο επηθίλδπλν
έγθιεκα, έγθιεκα θαηά ηεο πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο, έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο
ειεπζεξίαο, έγθιεκα νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο, θαζψο θαη γηα
έγθιεκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηε λνκνζεζία πεξί λαξθσηηθψλ, φπισλ, εθξεθηηθψλ πιψλ
θαη θνξνδηαθπγήο.
3. Γελ επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε άδεηαο ζε ππνςήθηα λνκηθά πξφζσπα πνπ ην
ηειεπηαίν έλα έηνο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο
ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηνλ θαηάινγν κε αδεηνδνηεκέλσλ παξφρσλ ηπρεξψλ παηγλίσλ
(black list) ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ παξφληνο. Η πξνυπφζεζε απηή ηζρχεη θαη
γηα ηηο ππνςήθηεο εηαηξείεο ησλ πεξ. α)θαη β) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 15.
4.Οη ππνςήθηνη θάηνρνη

δηεμάγνπλ

ηπρεξά παίγληα κέζσ ηζηνηφπσλ πνπ έρνπλ

ππνρξεσηηθά νλνκαζία ρψξνπ (domain name) κε θαηάιεμε.gr. Κάζε ηζηφηνπνο
κπνξεί λα θηινμελεί κέρξη κία άδεηα απφ θάζε ηχπν.
5. Οη ππνςήθηνη θάηνρνη άδεηαο κε θαηαζηαηηθή έδξα εθηφο Διιάδαο ππνρξενχληαη
λα έρνπλ ηε θπζηθή εγθαηάζηαζε ελφο safe δηαθνκηζηή εληφο Διιάδαο ζε δηαζχλδεζε
κε ηελ Δ.Δ.Δ.Π θαη κε ηελ Α.Α.Γ.Δ., ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 30.
6. Γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο δηεμαγσγήο ηπρεξψλ παηγλίσλ κέζσ δηαδηθηχνπ, ε
ΔΔΔΠ δηαπηζηψλεη φηη ν ππνςήθηνο θάηνρνο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο
θαη εθδίδεη ηελ απφθαζε ρνξήγεζήο ηεο. Γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο απαηηείηαη ε
πξνεγνχκελε εθάπαμ θαηαβνιή ηνπ αληίζηνηρνπ, γηα θάζε ηχπν άδεηαο, ηηκήκαηνο.
7. Γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο άδεηαο δηεμαγσγήο ηπρεξψλ παηγλίσλ κέζσ δηαδηθηχνπ
απαηηείηαη θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο 500.000 επξψ απφ πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ
είλαη εγθαηεζηεκέλν θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο - κέινο
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαηαπίπηεη εάλ δελ ηεξνχληαη νη
φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο άδεηαο, αλ ηα θέξδε δελ θαηαβιεζνχλ άκεζα ζηνπο
παίθηεο, θαζψο θαη ζε φζεο πεξηπηψζεηο νξίδνληαη ζην λφκν απηφλ θαη ζηνλ
Καλνληζκφ Παηγλίσλ. Η εγγπεηηθή επηζηνιή επηζηξέθεηαη ζηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο

έλα ρξφλν κεηά ηε ιήμε ηεο άδεηαο θαη εθφζνλ δελ ππάξμεη ιφγνο κεξηθήο ή νιηθήο
παξαθξάηεζεο ή εάλ δελ θαηαηεζεί αίηεζε αλαλέσζεο ηεο αξρηθήο άδεηαο.
8. Ο ππνςήθηνο θάηνρνο ππνρξενχηαη λα ζπλππνβάιιεη κε ηελ αίηεζε γηα ηε
ρνξήγεζε άδεηαο:
α) δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ εηψλ εθφζνλ δελ
απνηειεί λενζχζηαηε εηαηξεία,
β) πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο,
γ) πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο,
δ) πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε πηψρεπζεο,
ε) πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεο ζε εθθαζάξηζε,
ζη) πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε αίηεζεο γηα πηψρεπζε,
δ) πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε αίηεζεο γηα ζέζε ζε εθθαζάξηζε.»

Άπθπο 10
Σποποποίηζη ηος άπθπος 47 ηος ν. 4002/2011
Σν άξζξν 47 ηνπ λ. 4002/2011 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Άξζξν 47
Τπνρξεψζεηο ησλ θαηφρσλ άδεηαο δηεμαγσγήο ηπρεξψλ παηγλίσλ κέζσ δηαδηθηχνπ
1. Κάζε δηάζεζε ελ δσή κεηνρψλ εηαηξείαο θαηφρνπ άδεηαο δηελέξγεηαο ηπρεξψλ
παηγλίσλ κε παηγληνκεραλήκαηα ίζε ή κεγαιχηεξε κε ην 2% ηνπ κεηνρηθνχ ή ηνπ
εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ γλσζηνπνηείηαη ζηελ Δ.Δ.Δ.Π. κέζα ζε πξνζεζκία 15 εκεξψλ
απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 46
ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ε ζπγθεθξηκέλε δηάζεζε κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε άκεζε ή έκκεζε αιιαγή ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο, απαηηείηαη ε
πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο Δ.Δ.Δ.Π., ρσξίο ηελ νπνία απηή είλαη άθπξε.

2. Η ίδηα ππνρξέσζε γλσζηνπνίεζεο πξνο ηελ Δ.Δ.Δ.Π. πθίζηαηαη θαη φηαλ ε
κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ή ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ επήιζε ιφγσ θιεξνλνκηθήο
δηαδνρήο.
3. Ο θάηνρνο ηεο άδεηαο «ινηπψλ δηαδηθηπαθψλ παηγλίσλ» ππνρξενχηαη λα
γλσζηνπνηεί ζηελ ΔΔΔΠ θάζε λένο είδνο «ινηπνχ δηαδηθηπαθνχ παηγλίνπ» πνπ
πξνηίζεηαη λα δηεμάγεη πξνθεηκέλνπ απηφ λα πηζηνπνηεζεί θαη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ
ρνξεγεζείζα αξρηθή άδεηα.
4. Με ηνλ Καλνληζκφ

Παηγλίσλ ξπζκίδνληαη ε δηαδηθαζία θαη νη πξνυπνζέζεηο

αλάθιεζεο ησλ αδεηψλ δηελέξγεηαο ηπρεξψλ παηγλίσλ κέζσ δηαδηθηχνπ, ε δηαδηθαζία
επηβνιήο θπξψζεσλ θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα.
5. Ο θάηνρνο ηεο άδεηαο ππνρξενχηαη λα απνζεθεχεη ζε πιηθφ κεραληζκφ πνπ
βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα (server ή safe), ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηε δηεμαγσγή
ηπρεξψλ παηγλίσλ κέζσ δηαδηθηχνπ, θαζψο θαη ηα δεδνκέλα πνπ αληαιιάζζνληαη
κεηαμχ παίθηε, θαηφρνπ ηεο άδεηαο, παξφρνπ ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ θαη
ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ζρεηηθά κε ηα παίγληα απηά. Σα ζηνηρεία
δηαηεξνχληαη ζε αζθαιή κέζα, ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ αθξηβή αλαπαξαγσγή ησλ
απνζεθεπκέλσλ ζηνηρείσλ απφ ηελ Δ.Δ.Δ.Π. θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ ησλ
θνξνινγηθψλ, δησθηηθψλ θαη δηθαζηηθψλ αξρψλ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ
δέθα (10) εηψλ.
6. Η Δ.Δ.Δ.Π. θαζνξίδεη ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο θαη ηα ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ εμππεξεηεηψλ (servers) θαη ηνπ ινγηζκηθνχ ησλ ηπρεξψλ
παηγλίσλ γηα ηνπο θαηφρνπο ηεο άδεηαο δηεμαγσγήο ηπρεξψλ παηγλίσλ κέζσ ηνπ
δηαδηθηχνπ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε φισλ ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ
πξνζηαζία ησλ παηθηψλ θαη ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.
7. Με ηνλ Καλνληζκφ Παηγλίσλ θαζνξίδεηαη ην ειάρηζην πεξηερφκελν ηεο αξρηθήο
ζειίδαο ησλ ηζηνηφπσλ δηεμαγσγήο ηπρεξψλ παηγλίσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ.

8. Οη θάηνρνη ησλ αδεηψλ ππνρξενχληαη λα έρνπλ θαη λα ηεξνχλ ηηο λνκηθέο θαη
νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαζ` φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο
άδεηαο.»

Άπθπο 11
Σποποποίηζη ηος άπθπος 48 ηος ν. 4002/2011

1.

Η παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 4002/2011 θαηαξγείηαη.

2.

Οη παξ. 3-11 ηνπ άξζξνπ 48 αλαξηζκνχληαη ζε παξ. 2-10.

3.

Η λέα, κεηά ηελ αλαξίζκεζε, παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ.4002/2011
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«7. Η Δ.Δ.Δ.Π. ζπληάζζεη θαη αλαζεσξεί θαηάινγν κε αδεηνδνηεκέλσλ παξφρσλ
ηπρεξψλ παηγλίσλ (Βlack list), νη νπνίνη δηνξγαλψλνπλ ή/θαη δηεμάγνπλ ηπρεξά
παίγληα θαηά παξάβαζε ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ, κε επίγεην ηξφπν (land based),
κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ (on line) ή κε άιιε εμ απνζηάζεσο κέζνδν (remote gambling),
ηνλ νπνίν αλαξηά ζηνλ ηζηφηνπφ ηεο, ε δε αλάξηεζε απηή είλαη επαξθήο
γλσζηνπνίεζε θαη απφδεημε, ψζηε λα θηλεζνχλ φιεο νη δηαδηθαζίεο επηβνιήο θάζε
είδνπο πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ απφ θάζε αξκφδην θνξέα, ππεξεζία ή Αξρή. Ο
θαηάινγνο αλαγξάθεη, φηαλ είλαη δηαζέζηκα, ηα πξφζσπα πνπ δηνξγαλψλνπλ ή/θαη
δηεμάγνπλ ηπρεξά παίγληα ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα θαηά παξάβαζε ησλ θείκελσλ
δηαηάμεσλ, ή/θαη ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο, δηαρεηξηζηέο, κέιε δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ, εηαίξνπο θαη κεηφρνπο ησλ πξνζψπσλ απηψλ θαη θάζε είδνπο παξάβαζε
πνπ έρεη δηαπηζησζεί θαη θχξσζε πνπ έρεη επηβιεζεί. Οη εγγεγξακκέλνη ζηνλ
θαηάινγν δελ επηηξέπεηαη λα αδεηνδνηεζνχλ ζηελ Διιάδα. Με ηνλ Καλνληζκφ
Παηγλίσλ ξπζκίδνληαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα δηαηήξεζεο ηεο εγγξαθήο, νη
πξνυπνζέζεηο δηαγξαθή, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο.».

Άπθπο 12
Σποποποίηζη ηος άπθπος 49 ηος ν. 4002/2011
Σν άξζξν 49 ηνπ λ. 4002/2011 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«Μεηαθνξέο ρξεκάησλ
1. Οη πιεξσκέο ησλ πνζψλ ζπκκεηνρήο θαη απφδνζεο θέξδνπο πνπ απνξξένπλ απφ
ηε ζπκκεηνρή ζε ηπρεξά παίγληα πνπ δηεμάγνπλ νη θάηνρνη ησλ αδεηψλ, ζχκθσλα κε
ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο λφκνπ, δηελεξγνχληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνπο θάησζη
παξφρνπο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ :
α) πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ έρνπλ αδεηνδνηεζεί ζχκθσλα κε ηελ παξ. 16 ηνπ αξ. 3
θαη 34 ηνπ λ. 4261/2014,
β) ηδξχκαηα πιεξσκψλ πνπ έρνπλ αδεηνδνηεζεί ζχκθσλα κε ην άξ. 4, παξ. 29 θαη άξ.
24 ηνπ λ. 3862/2010 θαη
γ) ηδξχκαηα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο πνπ είλαη αδεηνδνηεκέλα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1
ηνπ αξ. 13 ηνπ λ.4021/2011.
2. Ο αξηζκφο ινγαξηαζκνχ ησλ θαηφρσλ άδεηαο ιακβάλεη εηδηθφ θσδηθφ, ν νπνίνο
γλσζηνπνηείηαη ζηελ Δ.Δ.Δ.Π. κε επζχλε ηνπο. Κάζε δνζνιεςία πνπ αθνξά ηπρεξά
παίγληα κέζσ δηαδηθηχνπ απνηππψλεηαη μερσξηζηά κε επζχλε ησλ αλσηέξσ παξφρσλ
ππεξεζηψλ πιεξσκψλ .
3. Ο θάηνρνο ηεο άδεηαο δηαηεξεί ίδην ινγαξηαζκφ θαη μερσξηζηφ ινγαξηαζκφ
παηθηψλ ζε πηζησηηθφ ίδξπκα ή ίδξπκα πιεξσκψλ ή ίδξπκα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο
πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα.
Σα πνζά πνπ βξίζθνληαη θαηαηεζεηκέλα ζην ινγαξηαζκφ παηθηψλ πξέπεη ηνπιάρηζηνλ
λα εμηζψλνληαη κε ην ζπλνιηθφ πνζφ κε ην νπνίν είλαη πηζησκέλνη νη δηαδηθηπαθνί
ινγαξηαζκνί ησλ παηθηψλ. Όηαλ ην πνζφ πνπ βξίζθεηαη θαηαηεζεηκέλν ζην
ινγαξηαζκφ παηθηψλ παξνπζηάδεη έιιεηκκα ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ πνζφ κε ην
νπνίν είλαη πηζησκέλνη νη δηαδηθηπαθνί ινγαξηαζκνί παηθηψλ πνπ δηαηεξεί ν θάηνρνο
ηεο άδεηαο, ν θάηνρνο ηεο άδεηαο ππνρξενχηαη λα αλαπιεξψζεη ην έιιεηκκα κε δηθά
ηνπ πνζά, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο.
4. Η θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο γηα ηε ζπκκεηνρή ζε ηπρεξφ παίγλην κέζσ ηνπ
δηαδηθηχνπ γίλεηαη ππνρξεσηηθά ζε αδεηνδνηεκέλν θάηνρν άδεηαο, ρσξίο ηε
κεζνιάβεζε ηξίηνπ, πιελ ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ
παξφρσλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, κε ηξφπν πνπ δηαζθαιίδεη ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ
παίθηε, φπσο εηδηθφηεξα θαζνξίδεηαη κε ηνλ Καλνληζκφ Παηγλίσλ.

5. Απαγνξεχεηαη ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ή ηα ηδξχκαηα πιεξσκψλ ή ηα ηδξχκαηα
ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα θαη ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ
Διιάδα λα πξαγκαηνπνηνχλ νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή, θαζψο θαη πιεξσκέο πνζψλ
ζπκκεηνρήο θαη απφδνζεο θέξδνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε ηπρεξά
παίγληα ζε ινγαξηαζκνχο πνπ ηεξνχλ ζε απηά κε αδεηνδνηεκέλνη πάξνρνη ηπρεξψλ
παηγλίσλ

κέζσ

ηνπ

δηαδηθηχνπ,

φπσο

αλαθέξνληαη

ζηνλ

θαηάινγν

κε

αδεηνδνηεκέλσλ παξφρσλ (black list) πνπ ηεξεί ε Δ.Δ.Δ.Π. αλαξηεκέλν ζηνλ
ηζηφηνπφ ηεο. Σα παξαπάλσ ηδξχκαηα, δηαβηβάδνπλ ακειιεηί ζηελ Σξάπεδα ηεο
Διιάδνο θαη ζηελ Δ.Δ.Δ.Π. θαηάζηαζε κε θάζε ζπλαιιαγή ή πιεξσκή πνπ έρεη
πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηα παξαπάλσ, θαζψο θαη φια ηα ζηνηρεία ησλ ινγαξηαζκψλ
πνπ έρνπλ ζπλαιιαγεί θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ ηνπο θαηέρνπλ. ην πηζησηηθφ ίδξπκα
ή ζην ίδξπκα πιεξσκψλ ή ζην ίδξπκα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο πνπ είλαη
εγθαηεζηεκέλν θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα θαη ην νπνίν παξαβαίλεη ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο επηβάιιεηαη, κε απφθαζε ηεο Δ.Δ.Δ.Π., πξφζηηκν
ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ίζν κε ην δεθαπιάζην θάζε πνζνχ πνπ δηαθηλήζεθε θαη
ηνπιάρηζηνλ ίζν κε πεληαθφζηα (500) επξψ.
6. Οη πάξνρνη

ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ππνρξενχληαη λα απνζηέιινπλ ζηνηρεία

αλαθνξηθά κε ηηο ζπλαιιαγέο ησλ θαηφρσλ άδεηαο ηπρεξψλ παηγλίσλ θαη ησλ
θαηφρσλ αηνκηθήο θάξηαο παίθηε θαη Ηιεθηξνληθνχ Λνγαξηαζκνχ Παίθηε κέζσ ηνπ
πζηήκαηνο Μεηξψσλ Σξαπεδηθψλ Λνγαξηαζκψλ θαη Λνγαξηαζκψλ Πιεξσκψλ
(ΜΣΛ θαη ΛΠ) πνπ δηαηεξείηαη ζηε ΓΓΠ, δπλάκεη ηνπ λ. 4170/2013.»

Άπθπο 13
Σποποποίηζη ηος άπθπος 50 ηος ν. 4002/2011

1.

Η παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ λ. 4002/2011 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«2. α)Γηα ηελ έθδνζε θαη ηελ αλαλέσζε άδεηαο δηεμαγσγήο ηπρεξψλ παηγλίσλ κε
παηγληνκεραλήκαηα θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ παηγληνκεραλεκαησλ απηψλ,
θαηαβάιιεηαη ην ηίκεκα γηα ηα ηπρεξά παίγληα κε παηγληνκεραλήκαηα ζχκθσλα κε ην
άξζξν 39 ηνπ παξφληνο λφκνπ.

β) Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο ρνξήγεζεο άδεηαο δηεμαγσγήο
ηπρεξψλ παηγλίσλ κέζσ δηαδηθηχνπ, θαηαβάιιεηαη ην παξάβνιν ηνπ άξζξνπ 45 παξ.
4.»
Η παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 50 θαηαξγείηαη κε ηε ιήμε ηνπ κεηαβαηηθνχ

2.

θαζεζηψηνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ήηνη εληφο πξνζεζκίαο έμη (6) κελψλ απφ
ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
3.

Η παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 50 θαηαξγείηαη.

4.

Η παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 50 θαηαξγείηαη

Άπθπο 14
Σποποποίηζη ηος άπθπος 60 ηος Κώδικα Φοπολογίαρ Κληπονομιών
Κληπονομιών, Γωπεών, Γονικών Παποσών Πποικών και Κεπδών από Σςσεπά
Παίγνια (ν. 2961/2001 Α΄ 266)
Η παπ. 2 ηος άπθπος 60 ηος ν. 2961/2011, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο
κε ηελ παξ.18 άξζξνπ 22 ηνπ λ. 4141/2013 (Α 81), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«2. α) Σα θέξδε πνπ νξίδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο β`θαη δ` ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 58,
ζηα ηπρεξά παίγληα πνπ δηεμάγνληαη κε ζηήιεο, ππνβάιινληαη ζε θφξν αλά ζηήιε
παηρληδηνχ, κεηά ηελ αθαίξεζε αθνξνιφγεηνπ πνζνχ εθαηφ (100) επξψ, κε
ζπληειεζηή δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) γηα θέξδε κέρξη πεληαθφζηα (500) επξψ θαη
κε ζπληειεζηή είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) γηα θέξδε απφ πεληαθφζηα επξψ θαη έλα
ιεπηφ (500,01) θαη πάλσ.
β) ηα ηπρεξά παίγληα πνπ δηεμάγνληαη κε παηθηηθέο ζπλεδξίεο, ηα θέξδε πνπ
πιεξψλνληαη ή πηζηψλνληαη ζηνλ παίθηε θαηά ηε ιήμε ηεο παηθηηθήο ζπλεδξίαο
ππνβάιινληαη ζε θφξν αλά παηθηηθή ζπλεδξία, κεηά ηελ αθαίξεζε αθνξνιφγεηνπ
πνζνχ εθαηφ (100) επξψ, κε ζπληειεζηή δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) γηα θέξδε κέρξη
πεληαθφζηα (500) επξψ θαη κε ζπληειεζηή είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) γηα θέξδε απφ
πεληαθφζηα επξψ θαη έλα ιεπηφ (500,01) θαη πάλσ. Ωο παίγληα πνπ δηεμάγνληαη κε
παηθηηθέο

ζπλεδξίεο

λννχληαη

ηα

ηπρεξά

παίγληα

πνπ

δηεμάγνληαη

κε

παηγληνκεραλήκαηα. Ωο παηθηηθή ζπλεδξία λνείηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε
ζηηγκή πνπ ν παίθηεο εηζάγεη ηελ αηνκηθή θάξηα παίθηε ζε παηγληνκεράλεκα κέρξη

πνπ εμάγεη ηελ αηνκηθή θάξηα παίθηε απφ ην παηγληνκεράλεκα. ε θάζε πεξίπησζε,
έθαζηε παηθηηθή ζπλεδξία ιήγεη κε ηελ πάξνδν 24 σξψλ απφ ηε ζηηγκή πνπ ν παίθηεο
εηζάγεη ηελ αηνκηθή θάξηα παίθηε ζε παηγληνκεράλεκα
γ) Σα θέξδε πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 58, ηα θέξδε
απφ ηελ ζπκκεηνρή ζην «ΠΑΜΔ ΣΟΙΥΗΜΑ» ηεο ΟΠΑΠ ΑΔ, φηαλ πξνζθέξεηαη
δηαδηθηπαθά, θαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε άιια λέα παηρλίδηα πνπ ζα αδεηνδνηεζνχλ ζην
κέιινλ απνθιεηζηηθά γηα ην δηαδίθηπν, φπσο πξνθχπηνπλ φηαλ ην εηήζην απνηέιεζκα
ειεθηξνληθνχ ινγαξηαζκνχ παίθηε είλαη ζεηηθφο αξηζκφο, ππνβάιινληαη ζε θφξν κε
ζπληειεζηή δέθα ηνηο εθαηφ (10%). Ο θφξνο απηφο παξαθξαηείηαη απφ ηνλ θάηνρν
ηεο άδεηαο θαηά ηελ αλάιεςε απφ ηνλ Ηιεθηξνληθφ Λνγαξηαζκφ Παίθηε, απνδίδεηαη
ζην Διιεληθφ Γεκφζην θαη εθθαζαξίδεηαη θαηά ην ρξφλν Γήισζεο Φνξνινγίαο
Δηζνδήκαηνο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη θάζε αλαγθαία
ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο. »

Άπθπο 15
ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
1. Οη εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζηνηρεκάησλ θαη ηπρεξψλ παηγλίσλ κέζσ ηνπ
δηαδηθηχνπ πνπ είλαη λφκηκα εγθαηεζηεκέλεο ζε θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ ρψξνπ θαη θαηέρνπλ ζρεηηθή λφκηκε άδεηα
ιεηηνπξγίαο θαη παξνρήο ηέηνησλ ππεξεζηψλ θαη είραλ ππνβάιιεη έσο 31-12-2011
νηθεηνζειή αίηεζε ππαγσγήο ζην θνξνινγηθφ θαζεζηψο ηνπ λ.4002/2011 ππνβάιινπλ
αίηεζε ρνξήγεζεο άδεηαο δηεμαγσγήο ηπρεξψλ παηγλίσλ κέζσ δηαδηθηχνπ, εληφο έμη
(6) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο. ε πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο
αίηεζεο απφ ηελ Δ.Δ.Δ.Π, νη σο άλσ εηαηξείεο ππνρξενχληαη λα παχζνπλ ηελ
ιεηηνπξγία ηνπο, εληφο 4 κελψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απνξξηπηηθήο απφθαζεο. ε
πεξίπησζε κε ππνβνιήο αίηεζεο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ παξφληνο, νη σο άλσ εηαηξείεο ππνρξενχληαη λα παχζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο,
εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο.
2. Μέρξη ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Π..Δ.Δ, νη θάηνρνη άδεηαο
δηνξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο παηγλίσλ ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ζηελ Δ.Δ.Δ.Π. ηε

δπλαηφηεηα

απνκαθξπζκέλεο,

πιήξνπο

πξφζβαζεο

ζηα

ζπζηήκαηα

θαη

ππνζπζηήκαηα ηνπο.
3. Όπνπ ζηνλ παξφληα λφκν αλαθέξεηαη ν Καλνληζκφο Γηεμαγσγήο θαη Διέγρνπ
Παηγλίσλ λνείηαη εθεμήο ν Καλνληζκφο Παηγλίσλ.
Άπθπο 16
Έναπξη ιζσύορ
Η ηζρχο ηνπ παξφληνο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο.

