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ΠΡOΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡOE∆ΡΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧHΣ

Με την παραπάνω ρήση του Πρωταγόρα άρχισα την οµιλία 
µου στις 30 Απριλίου 2015 ενώπιον της Ειδικής Μόνιµης 
Επιτροπής Θεσµών και ∆ιαφάνειας της Βουλής των Ελλή-
νων, κατά τη συνεδρίαση που ενέκρινε τον διορισµό µου 
ως νέου Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.

Πιστεύω ακράδαντα ότι η ανθρωποκεντρική προσήλωση 
πρέπει να αποτελεί την ουσιαστική παράµετρο δραστηρι-
οποίησης της Ε.Ε.Ε.Π., πολλώ δε µάλλον στην τρέχουσα συ-
γκυρία της τεράστιας οικονοµικο-κοινωνικής κρίσης που 
περνά η χώρα µας από το 2010 και µέχρι σήµερα.

Πιστεύω, επίσης, ότι δεν υπάρχει κανενός είδους υποκει-
µενισµός στα παραπάνω γραφόµενα, από τη στιγµή που, µε 
βάση το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, αποστολή της Ε.Ε.Ε.Π. 
είναι η ρύθµιση, η εποπτεία και ο έλεγχος των παιγνίων, 
ώστε να διασφαλίζεται η νόµιµη και αδιάβλητη διεξαγω-
γή τους, η προστασία των παικτών, των ανηλίκων και του 
κοινωνικού συνόλου καθώς και η είσπραξη των προβλεπό-
µενων εσόδων.

Από τα παραπάνω, είναι σαφές ότι η Ε.Ε.Ε.Π. καλείται να 
ισορροπήσει σηµαντικούς και ευαίσθητους αλλά, ταυτό-
χρονα, αντικρουόµενους στόχους, όπως την προστασία 
του κοινού από τον εθισµό στα παίγνια και τα εγκλήµατα 
που συνδέονται µε τα τυχερά παίγνια, αλλά και τη διασφά-
λιση των δηµόσιων εσόδων, µέσω της δηµιουργίας των 
αναγκαίων συνθηκών στη λειτουργία των νόµιµων δικτύ-
ων παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων, ώστε τα δίκτυα 
αυτά να είναι ελκυστικά στους παίκτες.

Η επέλευση της ισορροπίας αυτής καθίσταται ακόµα πιο 
δύσκολη, αν αναλογισθεί κανείς τις ιδιαιτερότητες της 
συγκεκριµένης αγοράς των τυχερών παιγνίων στη χώρα 
µας, στην παρούσα οικονοµική και κοινωνική συγκυρία, και 
µε δεδοµένο το οικονοµικό διακύβευµα και την ισχύ των 
επιχειρηµατικών συµφερόντων που δραστηριοποιούνται 
στον συγκεκριµένο χώρο. 

Και για να γίνω λίγο πιο συγκεκριµένος, µιλάµε για µια 
αγορά όπου το 2015 «παίχτηκαν» άνω των 7,5 δισ. ευρώ, 
µε ακαθάριστα έσοδα για τους παρόχους 1,7 δισ. ευρώ 
και που επιπλέον – άλλο καίριο χαρακτηριστικό της συγκε-
κριµένης αγοράς – αποτελεί το “βασίλειο των µετρητών”. 
Μία αγορά στην οποία κυριαρχεί το ιδιωτικό µονοπώλιο 
(Όµιλος ΟΠΑΠ), ενώ στα τµήµατα εκείνα όπου δεν δραστη-
ριοποιείται η ΟΠΑΠ Α.Ε. κυριαρχούν ολιγοπωλιακές δοµές 
(καζίνο, διαδίκτυο).

Υπό αυτό το πρίσµα µπορεί να γίνει κατανοητή η σκοπιµό-
τητα των πρωτοβουλιών και των αποφάσεων, που λαµβά-
νονται από τη ∆ιοίκηση της Ε.Ε.Ε.Π., µε στόχο:

(α)   την άσκηση συνεπούς και συστηµατικής περιοριστι-
κής πολιτικής στον τοµέα των τυχερών παιγνίων για 
λόγους προστασίας του ∆ηµόσιου συµφέροντος, ελα-
χιστοποίησης των αρνητικών για το κοινωνικό σύνο-
λο συνεπειών από τη συµµετοχή στα τυχερά παίγνια 
(όπως, ενδεικτικά, η κατασπατάληση του διαθέσιµου 
εισοδήµατος, ο εθισµός στα τυχερά παίγνια κ.λπ.) και 
προστασίας ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, 

(β)   την προώθηση των αρχών του υπεύθυνου παιχνιδιού 
και της ανάγκης ελαχιστοποίησης των παραγόντων 
που οδηγούν στον εθισµό από τη µη λελογισµένη συµ-
µετοχή στα τυχερά παίγνια (διάρκεια, συχνότητα, ποσό-
τητα, ένταση), 

(γ)    την εφαρµογή αποτελεσµατικών µεθόδων εκ µέρους 
της Ε.Ε.Ε.Π. για την επίτευξη των εποπτικών και ελε-
γκτικών καθηκόντων και αρµοδιοτήτων της, 

(δ)   την περαιτέρω διασφάλιση της απρόσκοπτης, φερέγγυ-
ας και αξιόπιστης διεξαγωγής των παιγνίων, 

(ε)    τον συστηµατικό και απρόσκοπτο έλεγχο ως προς την 
προβλεπόµενη από το νόµο απόδοση του εκάστοτε 
ισχύοντος δικαιώµατος του ∆ηµοσίου επί των µικτών 
κερδών των επιχειρήσεων - παρόχων, καθώς και την 
παρακράτηση και απόδοση του προβλεπόµενου φόρου 
επί των κερδών των παικτών,

(στ)  τη διαµόρφωση προϋποθέσεων που επιτρέπουν τη δι-
ασταύρωση των δαπανών κάθε παίκτη για συµµετοχή 
σε τυχερά παίγνια µε τα δηλωθέντα εισοδήµατα, και

(ζ)    τη λήψη περαιτέρω µέτρων που θωρακίζουν νοµικά τη 
διαδικασία βεβαίωσης παραβάσεων-επιβολής κυρώσε-
ων και αποτρέπουν καθυστερήσεις στην καταβολή των 
επιβαλλόµενων από την Ε.Ε.Ε.Π. προστίµων, ως µέσου 
συµµόρφωσης αυτοπεριορισµού του ελεγχόµενου πα-
ραβάτη.  

Τούτων λεχθέντων, µπορεί να γίνει, επίσης, κατανοητή και 
η πολεµική που δέχθηκε από τον Ιούνιο του 2015 (και συ-
νεχίζει να δέχεται) η Ε.Ε.Ε.Π., τα Μέλη της και ιδιαίτερα ο 
Πρόεδρός της, για τις κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεις 
που έλαβε η Επιτροπή. 

Το αντίθετο θα αποτελούσε έκπληξη.

Η πολεµική αυτή, που έφθασε στα όρια του κανιβαλισµού 
και του δηµόσιου διασυρµού προσώπων και συνειδήσεων, 
δεν κατέστη δυνατή να κλονίσει την ακράδαντη βούληση 
της Ε.Ε.Ε.Π. για εµπέδωση της νοµιµότητας, της ισονοµίας 
και ισοπολιτείας στην ιδιάζουσα και αντίξοη αυτή αγορά. 

Η ανεξαρτησία της Ε.Ε.Ε.Π., ως ανεξάρτητης διοικητικής 
Αρχής, δε νοείται άλλωστε, µονοσήµαντα σε σχέση µε την 
Κεντρική Κυβέρνηση (η οποία επέδειξε και επιδεικνύει 
απόλυτο σεβασµό προς την Ε.Ε.Ε.Π.), αλλά –και κυρίως- σε 
σχέση µε τα επιχειρηµατικά συµφέροντα που δραστηριο-
ποιούνται στη συγκεκριµένη αγορά, όσο ισχυρά και να εί-
ναι αυτά.

Η Ε.Ε.Ε.Π. το 2015 γνώρισε δύο ∆ιοικήσεις. την απελθούσα 
υπό τον κ. Ευγένιο Γιαννακόπουλο και τα Μέλη της Επιτρο-
πής που λειτούργησε µέχρι τα τέλη του Μάη και τη νέα 
Επιτροπή από τον Ιούνιο και µέχρι σήµερα που διορίστηκε 
από το Υπουργείο Οικονοµικών µε επικεφαλής τον υπογρά-
φοντα.

Στη διάρκεια της χρονιάς αυτής, η Ε.Ε.Ε.Π. ανέπτυξε ένα 
σηµαντικό έργο, ολοκληρώνοντας το πρώτο σχέδιο δράσης 
της περιόδου 2013 – 2015, πετυχαίνοντας την καλύτερη 
επίδοση της τριετίας µε το 87% των προγραµµατισµένων 
έργων να έχουν ολοκληρωθεί ή να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σηµειώνεται, εν προκειµένω, ότι σε επιτελικό επίπεδο η 
Ε.Ε.Ε.Π. είναι από τους ελάχιστους δηµόσιους φορείς που 
λειτουργεί, από την ενεργοποίησή της το 2012 και µέχρι 
σήµερα, µε αναλυτικό στρατηγικό σχέδιο και λεπτοµερές 
σχέδιο δράσης (στο οποίο σχέδιο δράσης βασίζεται και ο 
ετήσιος απολογισµός).

Σε αντίθεση µε το προηγούµενο πρόγραµµα της περιόδου 
2013 – 2015, που είχε στόχευση στη γρήγορη δηµιουργία 
των αναγκαίων υποδοµών και, ταυτόχρονα, ήταν επικε-
ντρωµένο στην ολοκλήρωση του κανονιστικού πλαισίου δι-
εξαγωγής και ελέγχου των παιγνίων και στη χορήγηση των 
απαιτούµενων αδειών και πιστοποιήσεων, το νέο Σχέδιο 
∆ράσης 2016 – 2018, που εκπονήθηκε και ενσωµατώνεται 
στην παρούσα Έκθεση, έχει κύριο επιχειρησιακό στόχο την 
πλήρη ενεργοποίηση της ελεγκτικής δραστηριότητας της 
Αρχής.

Οι προκλήσεις για την Ε.Ε.Ε.Π. τόσο στο άµεσο µέλλον, όσο 
και για τα χρόνια που έρχονται είναι µεγάλες. Κεφαλαιώ-
δους σηµασίας, είναι η ολοκλήρωση και θέσπιση µε Προε-
δρικό ∆ιάταγµα του Οργανισµού της Ε.Ε.Ε.Π., το σύνολο του 

προσωπικού της οποίας µέχρι σήµερα, αποτελείται µόνο 
από αποσπασµένους υπαλλήλους από άλλες υπηρεσίες και 
φορείς του ∆ηµοσίου, καθώς και η τεκµηριωµένη εισήγη-
ση προς την Πολιτεία για ουσιώδεις αλλαγές στο θεσµικό 
πλαίσιο της αγοράς τυχερών παιγνίων (και αναφέροµαι εν 
προκειµένω στην ανάγκη ριζικής τροποποίησης των διατά-
ξεων των ν.4002/2011 και ν.2206/1994), θεσµικό πλαί-
σιο εν πολλοίς αναχρονιστικό ή/και αποτυχηµένο σε σχέση 
µε τους αρχικούς σκοπούς του Νοµοθέτη.

Οφείλω να ευχαριστήσω την προηγούµενη, υπό τον κ. Ευ-
γένιο Γιαννακόπουλο, ∆ιοίκηση της Ε.Ε.Ε.Π. για το έργο που 
υλοποίησε από ιδρύσεως της Ε.Ε.Ε.Π. και µέχρι το Μάιο 
2015. Η απελθούσα ∆ιοίκηση παρέλαβε ένα ΦΕΚ και µετά 
από 3 χρόνια µας παρέδωσε µια ανεξάρτητη διοικητική 
Αρχή µε σύγχρονες υποδοµές, σηµαντικό έργο, στελεχω-
µένη µε εξαιρετικό προσωπικό. Οµοίως, οφείλω θερµές 
ευχαριστίες στα διευθυντικά και λοιπά στελέχη, που απο-
τέλεσαν την πρώτη-αρχική στελέχωση της Αρχής, και τα 
οποία πρόσφατα αποχώρησαν από την Ε.Ε.Ε.Π. λόγω λήξης 
των αποσπάσεών τους, για την, οµολογουµένως, τεράστια 
συνεισφορά τους όλα αυτά τα χρόνια στο έργο τόσο της 
απελθούσας όσο και της σηµερινής ∆ιοίκησης της Επιτρο-
πής.

Τις θερµές µου, επίσης, ευχαριστίες επιθυµώ να απευθύνω 
και στα Μέλη της Επιτροπής, για την πολύτιµη συνεισφορά 
τους και την καταβολή δυνάµεων για την επίτευξη των 
στόχων της Ε.Ε.Ε.Π., µε τα οποία αναλάβαµε από τον Ιούνιο 
του 2015 από κοινού τη σκυτάλη για την εκπλήρωση αυ-
τού του απαιτητικού έργου.  

Τέλος, ένα µεγάλο ευχαριστώ σε όλο το προσωπικό που 
υπηρέτησε και υπηρετεί στην Ε.Ε.Ε.Π., για την αφοσίωση, 
την εργατικότητα, τη δίψα για βελτίωση της εργασίας, την 
πίστη στο όραµα της Αρχής. Με το ήθος και το έργο τους 
δίνουν την καλύτερη απάντηση στα καλλιεργούµενα στε-
ρεότυπα περί «αναποτελεσµατικού» και «άχρηστου» ∆η-
µόσιου Τοµέα.

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π.

Αντώνης Στεργιώτης

«Πάντων χρηµάτων µέτρον άνθρωπος»

http://?.?p/
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Έκθεση Πεπραγµένων της Ε.Ε.Ε.Π. για το έτος 2015, αποτελείται από δέκα πέντε (15) Κεφάλαια, ως 
εξής:

Το Κεφάλαιο 1, στο οποίο παρουσιάζεται η ανεξάρτητη διοικητική Αρχή «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγ-
χου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)» και ειδικότερα η αποστολή της, το νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που τη 
διέπει, οι αρµοδιότητές της, οι κανόνες λειτουργίας της καθώς και η οργανωτική της δοµή.

Το Κεφάλαιο 2, στο οποίο παρουσιάζονται οι φορείς διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, οι υπηρεσίες παι-
γνίων που παρέχουν, καθώς και τα οικονοµικά µεγέθη της αγοράς τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα. 

Τα Κεφάλαια 3, 4, 5, 6, 7, και 10, στα οποία παρουσιάζεται αναλυτικά το έργο της Ε.Ε.Ε.Π. στους τοµείς 
ρύθµισης της αγοράς των παιγνίων, ελέγχου συµµόρφωσης των παρόχων, κοινωνικής υπευθυνότητας, 
εµπορικής επικοινωνίας, καταπολέµησης της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, 
καθώς και των συνεργασιών της Αρχής. 

Το Κεφάλαιο 8, στο οποίο περιλαµβάνονται εισηγήσεις της Ε.Ε.Ε.Π. προς την Πολιτεία για τη βελτίωση 
του νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει την αγορά παιγνίων στην Ελλάδα.

Το Κεφάλαιο 9, στο οποίο περιλαµβάνονται οι δικαστικές υποθέσεις που χειρίστηκε η Ε.Ε.Ε.Π. καθώς και 
η συνδροµή της στον Κοινοβουλευτικό ‘Ελεγχο. 

Το Κεφάλαιο 11, στο οποίο γίνεται ο απολογισµός του έργου στην ανάπτυξη συστηµάτων οργάνωσης 
και λειτουργίας της Αρχής, στη στελέχωση, στην επιµόρφωση προσωπικού, σε θέµατα επικοινωνίας της 
Αρχής καθώς και στην ανάπτυξη των αναγκαίων υποδοµών της Ε.Ε.Ε.Π. 

Το Κεφάλαιο 12, στο οποίο παρουσιάζονται τα βασικά οικονοµικά µεγέθη της Αρχής και ειδικότερα τα 
έσοδα και οι δαπάνες του έτους 2015, καθώς και ο προϋπολογισµός του έτους 2016.

Το Κεφάλαιο 13, στο οποίο παρουσιάζεται συνοπτικά η δραστηριότητα των Οργάνων ∆ιοίκησης της 
Ε.Ε.Ε.Π.

Το Κεφάλαιο 14, στο οποίο συνοψίζεται η πορεία υλοποίησης των έργων του Σχεδίου ∆ράσης 2013-
2015 ανά Επιχειρησιακό Άξονα.

Το Κεφάλαιο 15, στο οποίο παρουσιάζεται το νέο Σχέδιο ∆ράσης 2016-2018 ανά Επιχειρησιακό Άξονα.
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1Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)

1.1 Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π.
Αποστολή της Ε.Ε.Ε.Π. είναι η ρύθµιση, η εποπτεία και ο έλεγχος των παιγνίων, ώστε να διασφαλίζονται 
η νόµιµη και αδιάβλητη διεξαγωγή τους, η προστασία των παικτών, των ανηλίκων και του κοινωνικού 
συνόλου καθώς και τα προβλεπόµενα δηµόσια έσοδα.

Όραµα της Ε.Ε.Ε.Π. είναι όλα τα παιχνίδια να διεξάγονται νόµιµα και µε ασφάλεια, χωρίς δυσµενείς οικο-
νοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις.

1.2 ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
Η Ε.Ε.Ε.Π. συστήθηκε αρχικά το 2004 µε τον ν. 3229/2004 (Α 38). Ο νόµος δηµιούργησε µια διοικητική Αρχή 
µε την επωνυµία «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών», η οποία θα αναλάµβανε τις αρµοδι-
ότητες ελέγχου και εποπτείας των τυχερών παιχνιδιών που διεξάγονταν και τις οποίες, µέχρι τότε, ασκούσαν 
διαφορετικοί δηµόσιοι φορείς. Η Αρχή, µε την τότε µορφή της, δεν ενεργοποιήθηκε ούτε λειτούργησε. 

Το 2011, µε τις διατάξεις του ν.4002/2011 (Α 180), η Αρχή µετονοµάστηκε σε «Επιτροπή Εποπτείας 
και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», αποκτώντας αρµοδιότητα και στην εποπτεία και τον έλεγχο των τε-
χνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων. Στο τέλος ∆εκεµβρίου του 2011 διορίστηκαν τα µέλη της Ε.Ε.Ε.Π., ενώ 
τον Φεβρουάριο 2012, µε τον ν.4038/2012 (Α 14), µετατράπηκε και λειτουργεί, πλέον, ως ανεξάρτητη 
διοικητική Αρχή. 

1.2.1 ΚΥΡΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η Ε.Ε.Ε.Π. στο επίπεδο της κύριας νοµοθεσίας, διέπεται από τους ακόλουθους νόµους (κατά χρονολογία 
έκδοσης):

α.    Τον ν.3051/2002 (Α 220): «Συνταγµατικά κατοχυρωµένες Ανεξάρτητες Αρχές». Οι διατάξεις του 
νόµου εφαρµόζονται συµπληρωµατικά των ειδικών διατάξεων που διέπουν την Ε.Ε.Ε.Π. 

β.   Τον ν.3229/2004 (Α 38), Κεφάλαιο Γ, άρθρα 16 έως 23: «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών 
Παιχνιδιών και θέµατα λειτουργίας Καζίνο». 

γ.  Τον ν.3634/2008 (Α 9), άρθρο 33: «Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν.3229/2004 (38)».

δ.   Τον ν.3691/2008 (Α 166): «Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 
δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιή-
θηκε µε τις διατάξεις του ν.3932/2011 (Α 49) και ισχύει, µε βάση τις διατάξεις του οποίου η Ε.Ε.Ε.Π. 
είναι η αρµόδια Αρχή που εποπτεύει την εφαρµογή των διατάξεών του στις επιχειρήσεις καζίνων, 
στα καζίνα επί πλοίων µε ελληνική σηµαία, στις επιχειρήσεις, στους οργανισµούς και στους άλλους 
φορείς που διοργανώνουν ή και διεξάγουν τυχερά παιχνίδια, καθώς και στα πρακτορεία.

ε.   Τον ν.4002/2011 (Α 180), Μέρος ∆, Κεφάλαιο Η: «Ρύθµιση της αγοράς παιγνίων», άρθρα 25 έως 54. 
Ο νόµος αυτός, έδωσε επιπλέον αρµοδιότητες στην διοικητική Αρχή που είχε ιδρυθεί από το 2004 
και παρέµενε αδρανής, µετονοµάζοντάς την σε «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)». 
Η Ε.Ε.Ε.Π. αποτελεί, πλέον, την αρµόδια Αρχή για την έκδοση των αδειών, τις πιστοποιήσεις, την επο-
πτεία και τον έλεγχο διεξαγωγής και εκµετάλλευσης παιγνίων. 

στ.  Τον ν.4021/2011 (Α 218), άρθρο 52: «Τροποποιήσεις του ν.4002/2011». Στην τροποποίηση αυτή 
ρυθµίζονται θέµατα αναφορικά µε την τιµολογιακή πολιτική των παραχωρησιούχων, τη διαδικασία 
πιστοποίησης στους κατόχους αδειών εγκατάστασης και εκµετάλλευσης των παιγνιοµηχανηµάτων 
της ΟΠΑΠ Α.Ε., τα παράβολα για τη συµµετοχή στον διαγωνισµό χορήγησης αδειών και άλλα σχετικά 
θέµατα.

ζ.      Τον ν.4038/2012 (Α 14), άρθρο 7: «Ρύθµιση θεµάτων Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας 
του ∆ηµοσίου και της Ε.Ε.Ε.Π.», παράγραφοι 10 έως 26. Το έτος 2012, µε την ψήφιση του νόµου 
4038/2012, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) µετατρέπεται και λειτουργεί µε 
τις ίδιες αρµοδιότητες, έδρα και επωνυµία ως ανεξάρτητη διοικητική Αρχή µε διοικητική και οικο-
νοµική ανεξαρτησία και αυτοτέλεια στην οποία έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του ν.3051/2002 µε 
την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που αναφέρονται σε αυτή. 

η.    Τον ν.4141/2013, (Α 81), Κεφάλαιο Ε΄: «Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών, 
άρθρα 22 έως 24. Ρυθµίστηκαν θέµατα που αφορούν οργανωτικά ζητήµατα της Ε.Ε.Ε.Π., διορθώσεις 
και προσθήκες στις υφιστάµενες διατάξεις περί παιγνίων, καθώς και θέµατα της ΟΠΑΠ Α.Ε. 

θ.   Τον ν.4182/2013 (Α 185), Κεφάλαιο Ι∆: «Άλλες διατάξεις», άρθρο 92, «Θέµατα Κεντρικής Μονάδας 
Κρατικών Ενισχύσεων και Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», µε το οποίο µε-
ταφέρθηκαν στην Ε.Ε.Ε.Π. όλες οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης Εποπτείας Καζίνο του Υπουργείου 
Τουρισµού και της Επιτροπής Καζίνο του ν.2206/1994 (Α 62). 

ι.    Τον ν.4209/2013 (Α 253). Με το άρθρο 106 του νόµου αυτού ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη χορή-
γηση ειδικών αδειών από την Ε.Ε.Ε.Π., για την διεξαγωγή τυχερών παιγνίων µέσω ραδιοτηλεοπτικών 
και τηλεπικοινωνιακών µέσων καθώς και άλλα συναφή θέµατα.

ια.  Τον ν.4223/2013 (Α 287), άρθρο 34, σύµφωνα µε το οποίο ρυθµίζονται οργανωτικά θέµατα της 
Ε.Ε.Ε.Π.

ιβ.  Τον ν.4255/2014 (Α 89), άρθρο 22, παρ. 3, όπου καθορίζονται οι όροι και ο τρόπος καταβολής των 
χρηµάτων από τη συµµετοχή του Ελληνικού ∆ηµοσίου στο µικτό κέρδος των τυχερών παιγνίων, που 
διεξάγονται από τις επιχειρήσεις καζίνων.

ιγ. Τον ν.4261/2014 (Α 107), άρθρο 173 «Ρυθµίσεις σχετικά µε τα Τυχερά παίγνια.». 

ιδ.  Το Π∆ 31/2014 (Α 56): «Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών της Ανεξάρτητης ∆ιοικητικής Αρχής 
µε την επωνυµία «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ» (Ε.Ε.Ε.Π.)», σύµφωνα µε το οποίο, µετά από 
πρόταση της Ε.Ε.Ε.Π., οι δαπάνες όλων των κατηγοριών της Αρχής υπήχθησαν στον προληπτικό έλεγχο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου.

1.2.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Στο επίπεδο της κανονιστικής νοµοθεσίας, οι σηµαντικότερες αποφάσεις για τη λειτουργία της Ε.Ε.Ε.Π. 
είναι οι ακόλουθες:

α.   Η µε αριθµό 55906/1673/20.12.2011 (Υ.Ο.∆.∆. 444) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε τίτλο 
«Συγκρότηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», όπως τροποποιήθηκε και 
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ισχύει µε τη µε αριθµό 2/36411/0004/28.5.2015 (Υ.Ο.∆.∆. 385) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών 
µε την οποία έγιναν δεκτές οι δηλώσεις παραίτησης του Πρόεδρου και των µελών της Ε.Ε.Ε.Π. και 
διορίστηκαν νέος Πρόεδρος και νέα µέλη, ως και τη µε αριθµό 2/69356/0004/17.11.2015 (Υ.Ο.∆.∆. 
843) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία έγινε δεκτή η παραίτηση µέλους της Ε.Ε.Ε.Π. 
και διορίστηκε νέο µέλος,

β.    Η µε αριθµό 56660/1679/22.12.2011 (Β 2910) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 
Πολιτισµού και Τουρισµού, «Περί πιστοποίησης έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και 
Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)».

γ.    Η µε αριθµό 6/1/24.4.2012 (Β 1347) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., που εκδόθηκε µε βάση τη διάταξη της 
παραγράφου 5 του ν.4002/2011 (Α 180) µε τίτλο «Θέµατα του Οργανισµού της Ε.Ε.Ε.Π. σχετικά µε 
την οικονοµική διαχείρισή της». 

δ.    Η µε αριθµό 10/3/11.6.2012 (Β 2066) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., όπως ισχύει, που εκδόθηκε µε βάση τη 
διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του ν.4002/2011 (Α 180) µε τίτλο «Ρύθµιση θεµάτων 
σχετικά µε την εσωτερική λειτουργία της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων», όπως τροπο-
ποιήθηκε µε τη µε αριθµό 36/3/3.1.2013 (Β 6) όµοια απόφαση.

ε.     Η µε αριθµό 39/7/14.1.2013 (Β 43) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. µε τίτλο «Θέµατα του Οργανισµού της 
Ε.Ε.Ε.Π. σχετικά µε τη µίσθωση ακινήτων».

στ.  Η µε αριθµό 51/4/2/26.4.2013 (Β 1330) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. µε τίτλο «Ρύθµιση των θεµάτων που 
περιλαµβάνονται στον Κανονισµό Κίνησης της Ε.Ε.Ε.Π.», µε την οποία ρυθµίζονται θέµατα µετακινή-
σεων των µελών και του προσωπικού που υπηρετεί στην Ε.Ε.Ε.Π. 

ζ.    Η µε αριθµό 133/2/3.12.2014 (Β 3508) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. µε τίτλο «Έγκριση Κανονισµού Οργά-
νωσης, ∆ιάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου 
Παιγνίων», όπως ισχύει. Η απόφαση αυτή αντικατέστησε τη µε αριθµό 90/2/13.1.2014 (Β 190) 
προηγούµενη απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. επί του θέµατος, µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της Αρχής.

1.3 ΟΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
Οι αρµοδιότητες της Αρχής περιλαµβάνουν τη ρύθµιση, την εποπτεία και τον έλεγχο της αγοράς παρο-
χής υπηρεσιών παιγνίων, τη µέριµνα για την προστασία των παικτών και του κοινωνικού συνόλου, ειδι-
κότερα δε των ανηλίκων και των ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού καθώς και τον έλεγχο της απόδοσης 
των δηµοσίων εσόδων.

Τα παίγνια διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: τα τεχνικά-ψυχαγωγικά, που παίζονται για διασκέ-
δαση χωρίς κέρδος, και τα τυχερά. 

Στις αρµοδιότητες της Αρχής περιλαµβάνεται, κυρίως, η εκπόνηση και έκδοση της προβλεπόµενης κανο-
νιστικής νοµοθεσίας, η χορήγηση των προβλεπόµενων αδειών και πιστοποιήσεων, καθώς και ο έλεγχος 
κάθε τµήµατος της αλυσίδας διεξαγωγής παιγνίων (παιγνιοµηχανήµατα, παίγνια, χώροι, πρόσωπα). 

Οι έλεγχοι αφορούν τη νοµιµότητα διεξαγωγής του παιγνίου, την τήρηση των κανόνων για τη διαφανή, 

έντιµη, και αδιάβλητη διεξαγωγή των παιγνίων, την οικονοµική διαχείριση, την απόδοση των κερδών 
στους παίκτες, την είσπραξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και την εφαρµογή των όρων των αδειών 
εκµετάλλευσης τυχερών παιγνίων. Επιπλέον, η Αρχή είναι αρµόδια για την θέσπιση και εφαρµογή πλαι-
σίων και µέτρων προστασίας των ανηλίκων και των ευάλωτων οµάδων καθώς και για την καταπολέµηση 
της παράνοµης διεξαγωγής παιγνίων, της απάτης, της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηρι-
ότητες και των συναφών εγκληµάτων. 

Επίσης, η Αρχή είναι επιφορτισµένη µε την επιβολή των προβλεπόµενων διοικητικών κυρώσεων. Η Αρχή, 
ως προς τα τυχερά παίγνια, ασκεί τις αρµοδιότητές της επί των παιγνίων που διεξάγει η ΟΠΑΠ Α.Ε., η 
Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., οι επιχειρήσεις καζίνων καθώς και η Ιπποδροµίες Α.Ε., ανεξάρτητα από τη µέθοδο 
διεξαγωγής (επίγεια, µέσω διαδικτύου κ.λπ.). Η Αρχή, επίσης, είναι αρµόδια για τα τυχερά παίγνια που 
διεξάγονται µέσω των ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών µέσων. 

Επιπλέον, η Ε.Ε.Ε.Π. αδειοδοτεί, πιστοποιεί και ελέγχει, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, τα ηλεκτρο-
νικά τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια. 

Τέλος, η Ε.Ε.Ε.Π. είναι η αρµόδια Αρχή που εποπτεύει την εφαρµογή των κείµενων διατάξεων για την 
καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης 
της τροµοκρατίας στις επιχειρήσεις καζίνων, στα καζίνα επί πλοίων µε ελληνική σηµαία, στις επιχειρή-
σεις, στους οργανισµούς και στους άλλους φορείς που διοργανώνουν ή και διεξάγουν τυχερά παιχνίδια, 
καθώς και στα πρακτορεία. 

1.4 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
Η Ε.Ε.Ε.Π., µε τη µε αριθµό 8/6/25.05.2012 απόφασή της, υιοθέτησε µία σειρά γενικών κανόνων που 
πρέπει να διέπουν τις δραστηριότητές της, τόσο ως προς τη λειτουργία της όσο και ως προς τη διεξα-
γωγή του ρυθµιστικού της έργου. 

1.4.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π., ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ

Οι γενικοί κανόνες της Αρχής, ως προς τη λει-
τουργία της, είναι οι παρακάτω:

α.   Ο κανόνας της χρήσης υφισταµένων πόρων: Η 
Αρχή πρέπει να εξαντλεί τις δυνατότητες χρή-
σης των ήδη διαθέσιµων ανθρώπινων πόρων 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου, πριν προβεί σε ενέρ-
γειες απόκτησης νέων, που αυξάνουν τόσο τις 
δικές της όσο και την συνολική δηµόσια δαπάνη.

β.   Ο κανόνας χρήσης των αναγκαίων πόρων: Η 
Αρχή πρέπει να αποκτά και να χρησιµοποιεί 
τους πόρους, αποκλειστικά και µόνο στο µέτρο 
των αναγκών της και προκειµένου να λειτουρ-
γεί εύρυθµα. 

1Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)

ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ

• Ο κανόνας της χρήσης υφιστάµενων πόρων

• Ο κανόνας χρήσης των αναγκαίων πόρων

• Ο κανόνας του ελάχιστου κόστους

• Ο κανόνας του προληπτικού ελέγχου

• Ο κανόνας της ιεράρχησης των ενεργειών

• Ο κανόνας της αποτελεσµατικής αναπόκρισης

http://?.?p/
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γ.   Ο κανόνας του ελαχίστου κόστους: Η Αρχή πρέπει να εξαντλεί κάθε λογικό περιθώριο, ώστε να βελ-
τιώνει τη σχέση επένδυσης προς απόδοση στις δαπάνες της. 

δ.    Ο κανόνας του προληπτικού ελέγχου: Η Αρχή πρέπει να επιδιώκει τον προληπτικό έλεγχο της νοµι-
µότητας των δαπανών της. Για τον λόγο αυτό, κατόπιν εισήγησής της στην Πολιτεία, υπάχθηκε στον 
προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ε.   Ο κανόνας της ιεράρχησης των ενεργειών: Η Αρχή, δεδοµένου ότι οργανώνεται για πρώτη φορά, πρέπει 
να ιεραρχεί τη δραστηριότητά της µε βάση την ανάγκη να υπηρετηθεί αποτελεσµατικότερα το δηµόσιο 
συµφέρον.

στ.  Ο κανόνας της αποτελεσµατικής ανταπόκρισης: Η Αρχή πρέπει να ανταποκρίνεται στα αιτήµατα των 
πολιτών µε τον ταχύτερο και πληρέστερο τρόπο, αντιµετωπίζοντας την ουσία και αποφεύγοντας τη 
γραφειοκρατία.

1.4.2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π., ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ

Οι γενικοί κανόνες της Αρχής, ως προς τη διεξαγωγή του ρυθµιστικού έργου της, είναι οι παρακάτω:

α.   Ο κανόνας της αναλογικότητας: Η ρυθµιστική Αρχή πρέπει να παρεµβαίνει µόνο όταν η παρέµβαση 
είναι αναγκαία. Τα µέτρα που λαµβάνονται πρέπει να είναι επαρκή για την αποτροπή του κινδύνου 
που αφορούν και το κόστος για τους ρυθµιζόµενους πρέπει να είναι αιτιολογηµένο.

β.    Ο κανόνας της λογοδοσίας: Η ρυθµιστική Αρχή πρέπει να αιτιολογεί τις αποφάσεις της και να υπο-
βάλλεται σε δηµόσιο έλεγχο.

γ.    Ο κανόνας της συνέπειας: Η ρυθµιστική Αρχή πρέπει να θεσπίζει ρυθµιστικά πλαίσια που περιέχουν 
διατάξεις και προβλέψεις, οι οποίες διέπονται από συνοχή και που τις εφαρµόζει µε αδιάβλητο τρόπο.

δ.     Ο κανόνας της διαφάνειας: Η ρυθµιστική Αρχή 
πρέπει να είναι ειλικρινής, να θεσπίζει απλά και 
σαφή ρυθµιστικά πλαίσια και να τα διατυπώνει 
µε τρόπο που είναι κατανοητός στους χρήστες. 

ε.    Ο κανόνας της προσήλωσης: Η ρυθµιστική Αρχή 
πρέπει να λειτουργεί µε προσήλωση στην επί-
λυση των προβληµάτων, µειώνοντας παράλλη-
λα την πιθανότητα παρενεργειών που µπορεί 
να προκληθούν από τις αποφάσεις της. 

στ.  Ο κανόνας της κοινωνικής ευθύνης και ενσυ-
ναίσθησης: Η ρυθµιστική Αρχή, προκειµένου να 
προωθεί το Υπεύθυνο Παιχνίδι, πρέπει να δια-
θέτει επίγνωση και κατανόηση των αναγκών του 
κοινωνικού συνόλου και να διατηρεί άµεση και 
ανοικτή επικοινωνία µε τους πολίτες, µε ιδιαί-
τερη έµφαση στις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες. 

1.5 Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π. 
Με τη µε αριθµό 2/36411/0004/28.5.2015 (Υ.Ο.∆.∆. 385) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µε θέµα 
«Αποδοχή παραίτησης και διορισµός νέων µελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων 
(Ε.Ε.Ε.Π.).», όπως τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµό 2/69356/0004/17.11.2015 (Υ.Ο.∆.∆. 843) απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµικών µε θέµα «Αποδοχή παραίτησης µέλους της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου 
Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) και διορισµός νέου.», η σύνθεση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, 
µέχρι την 31/12/2015, είχε ως εξής: 

1) Στεργιώτης Αντώνιος του Ιωάννη, Οικονοµολόγος, Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π.,

2) Βαγιανός Παναγιώτης του Ιωάννη, Ηλεκτρολόγος- Μηχανολόγος Μηχανικός, Μέλος της Ε.Ε.Ε.Π.,

3)  Καραγρηγορίου Ευάγγελος του Παντελή, Οικονοµολόγος, πτυχιούχος µεταπτυχιακού προγράµµα-
τος σπουδών στη Ναυτιλία, Μέλος της Ε.Ε.Ε.Π.,

4) Κατρακάζης Ηλίας του Σταύρου, Οικονοµολόγος, Μέλος της Ε.Ε.Ε.Π.,

5) Στρατής Νικόλαος του Μύρωνα, Βιοτέχνης, Μέλος της Ε.Ε.Ε.Π, 

6)  Αλιφιεράκης Σοφοκλής του Μιχαήλ, Σύµβουλος Επιχειρήσεων µε µεταπτυχιακό δίπλωµα στα Χρη-
µατοοικονοµικά, Μέλος της Ε.Ε.Ε.Π.,

7)  Θεοδωρής Γεώργιος του Αθανασίου, ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός Η/Υ, κάτοχος µεταπτυχιακού δι-
πλώµατος ειδίκευσης στη Στρατηγική ∆ιοίκηση και στα Χρηµατοοικονοµικά, Μέλος της Ε.Ε.Ε.Π.

8)  Γεωργοπούλου Ελένη του Κωνσταντίνου, ∆ικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Μέλος της Ε.Ε.Ε.Π., που 
αντικατέστησε το παραιτηθέν µέλος Πατώκο Αναστάσιο του Γεωργίου, σύµφωνα µε τη µε αριθµό 
2/69356/0004/17.11.2015 (Υ.Ο.∆.∆. 843) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, και

9)  Τσεριώνης Ηλίας του Χαραλάµπους, ∆ικηγόρος µε ειδίκευση στο ∆ηµόσιο ∆ίκαιο, Μέλος της Ε.Ε.Ε.Π.,

Η θητεία του Προέδρου και των υπό τα στοιχεία 2 έως 5 µελών έληξε την 19η ∆εκεµβρίου 2015 (ασκούν 
τα καθήκοντά τους για έξι µήνες από τη λήξη της θητείας τους, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 
2 του άρθρου 3 του ν.3051/2002, όπως ισχύει), ενώ των υπό τα στοιχεία 6 έως 9 µελών λήγει την 19η 
∆εκεµβρίου 2017. 

Η σύνθεση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) µέχρι και την 28η Μαΐου 2015, οπό-
τε και έγινε αποδεκτή η παραίτηση και η αντικατάσταση του Προέδρου και των Μελών της, είχε ως εξής:

1) Γιαννακόπουλος Ευγένιος του Ιωάννου, ∆ικηγόρος, Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π., 

2) Κατσούδας Κωνσταντίνος του Σωκράτη, ∆ικηγόρος, Μέλος της Ε.Ε.Ε.Π., 

3) Περάκης Παναγιώτης του Ιωάννου, ∆ικηγόρος, Μέλος της Ε.Ε.Ε.Π., 

4)  Χαραλαµπίδης Ιωάννης του Κωνσταντίνου, επίκουρος Καθηγητής Πληροφοριακών Συστηµάτων 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Μέλος της Ε.Ε.Ε.Π., 

5)  Τσαλίκη Ελισσάβετ του Γαβριήλ - Επαµεινώνδα, επίκουρη Καθηγήτρια του Τµήµατος Επικοινωνίας 
και ΜΜΕ στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Μέλος της Ε.Ε.Ε.Π.

1Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)

ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ

• Ο κανόνας της αναλογικότητας

• Ο κανόνας της λογοδοσίας

• Ο κανόνας της συνέπειας

• Ο κανόνας της διαφάνειας

• Ο κανόνας της προσήλωσης

• Ο κανόνας της κοινωνικής ευθύνης και 
ενσυναίσθησης
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6) ∆ανδουλάκης Ιωάννης του Κωνσταντίνου, ∆ιεθνολόγος, Μέλος της Ε.Ε.Ε.Π.,

7) Μάλλιου-Ανδριτσοπούλου ∆ήµητρα του Ευθυµίου, Εκπαιδευτικός, Μέλος της Ε.Ε.Ε.Π., 

8) Χαλιώτη Γερασιµούλα του Παναγιώτη, Εκπαιδευτικός, Μέλος της Ε.Ε.Ε.Π., και

9) Κωστοπούλου Μαρία του Βασιλείου, ∆ικηγόρος, Μέλος της Ε.Ε.Ε.Π.

1.6 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π.
Με τη µε αριθµό 133/2/03.12.2014 (Β 3508) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., όπως ισχύει, εγκρίθηκε ο Κανονισµός 
Οργάνωσης, ∆ιάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Ε.Ε.Ε.Π. 

Συνοπτικά, η οργανωτική δοµή της Αρχής, είναι η εξής:

1.6.1 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π.

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π. έχει, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, τη γενική αρµοδιότητα και εποπτεία 
της Αρχής και ασκεί όλες τις προς τούτο αρµοδιότητες. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ε.Ε.Ε.Π. δικαστικώς 
και εξωδίκως και µπορεί να αναθέτει την υποστήριξη και διεκπεραίωση δικαστικών και εξωδικαστικών 
υποθέσεων ή/και την παροχή συµβουλών και γνωµοδοτήσεων σε εξειδικευµένους δικηγόρους στον 
Άρειο Πάγο, συντονίζει και κατευθύνει τις Υπηρεσίες τις Αρχής, εποπτεύει και µεριµνά για την εκτέ-
λεση των αποφάσεων της Αρχής, είναι ο διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάµενος του προσωπικού, 
συγκροτεί το Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συµβούλιο, κατά τα προβλεπόµενα και ασκεί τις αρµοδιότητες 
που του µεταβιβάζει η Ε.Ε.Ε.Π., κατά τις κείµενες διατάξεις.

Στον Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε.Π., υπάγονται, απευθείας, οι παρακάτω Υπηρεσιακές Μονάδες:

α. Το Γραφείο Νοµικού Συµβούλου

Το Γραφείο Νοµικού Συµβούλου, έχει την ευθύνη δικαστικής και εξωδικαστικής νοµικής υποστήριξης 
της Ε.Ε.Ε.Π. καθώς και της παροχής των αναγκαίων κάθε φορά νοµικών συµβουλών και της ενηµέρωσης 
των Υπηρεσιακών Μονάδων επί των διατάξεων της νοµοθεσίας και νοµολογίας που έχουν σχέση µε 
θέµατα αρµοδιότητας τους. Παρίσταται ενώπιον κάθε δικαστηρίου ή Αρχής και διεκπεραιώνει τις ανα-
γκαίες διαδικασίες για τη νοµική και δικαστική υποστήριξη της Ε.Ε.Ε.Π. Επίσης, καταρτίζει και ελέγχει 
τις κάθε είδους συµβάσεις, συµφωνητικά και διακηρύξεις της Αρχής, παρακολουθεί την πορεία των 
νοµοσχεδίων και των σχεδίων κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση νόµου που 
αφορούν στο αντικείµενο και τις δραστηριότητες της Ε.Ε.Ε.Π. και επεξεργάζεται σχετικές προτάσεις.

β. Η Γραµµατεία της Ε.Ε.Ε.Π.

Η Γραµµατεία της Ε.Ε.Ε.Π., έχει την ευθύνη για την ορθή και ακριβή αποτύπωση των αποφάσεων της 
Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και τη διατήρηση των αρχείων που αποδεικνύουν την τήρηση των διατάξεων του Κανονι-
σµού Εσωτερικής Λειτουργίας της. Προετοιµάζει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων 
της Επιτροπής, σε συνεργασία µε τις κάθε φορά εµπλεκόµενες Υπηρεσιακές Μονάδες της Ε.Ε.Ε.Π., συ-
ντάσσει και κοινοποιεί την ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων στα Μέλη της Ε.Ε.Ε.Π., τηρεί τα πρακτι-
κά των συνεδριάσεων και επιµελείται την έκδοσή τους.

γ. Το Γραφείο του Προέδρου 

Το Γραφείο Προέδρου υποστηρίζει τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε.Π. στην άσκηση των αρµοδιοτήτων του. Με-
ριµνά για τη γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη του Προέδρου και είναι υπεύθυνο για τη διεκ-
περαίωση ειδικών υπηρεσιακών θεµάτων που ανατίθενται µε εντολή του Προέδρου. Επίσης, έχει την 
ευθύνη σχεδιασµού και υλοποίησης της πολιτικής για τη δηµόσια επικοινωνία της Ε.Ε.Ε.Π., συντάσσει 
και αποστέλλει δελτία Τύπου στα Μέσα και µεριµνά για την ορθή χρήση του σήµατος και των συµβόλων 
της Αρχής. Τέλος, διερευνά και αξιολογεί προτάσεις που υποβάλλονται στην Ε.Ε.Ε.Π. για συµµετοχή ή 
συνδιοργάνωση συνεδρίων, ηµερίδων, εκθέσεων και άλλων εκδηλώσεων.

δ. Το Γραφείο Ασφάλειας και Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων

Το Γραφείο Ασφάλειας και Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων, έχει την ευθύνη για τα θέµατα 
ασφάλειας της Αρχής και για τα θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων της Ε.Ε.Ε.Π., ως αρµόδιας 
Αρχής για την καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρη-
µατοδότησης της τροµοκρατίας, στην αγορά των παιγνίων. Στο πλαίσιο αυτό, συνεργάζεται µε τις, κατά 
περίπτωση, αρµόδιες αστυνοµικές και διωκτικές Υπηρεσίες, Αρχές και Φορείς στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό για την άντληση και διαβίβαση πληροφοριών, συλλέγει, επεξεργάζεται, αναλύει, αξιολογεί 
και συνθέτει πληροφοριακό υλικό, στοιχεία και καταγγελίες για τα θέµατα που άπτονται εγκληµάτων, τα 
οποία τελούνται µέσω της διεξαγωγής παιγνίων και συνεργάζεται µε τις αντίστοιχες υπηρεσίες Αρχών 
άλλων κρατών ή διεθνών οργανισµών για ανταλλαγή εµπειριών και τεχνογνωσίας. 

1.6.2 ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π. ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Οι Υπηρεσιακές Μονάδες της Ε.Ε.Ε.Π., σε επίπεδο ∆ιεύθυνσης, είναι:

α. Η ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Μελετών

Η ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Μελετών, έχει την ευθύνη για την εκπόνηση του Σχεδίου ∆ράσης της Αρ-
χής, σύµφωνα µε τις γενικές αρχές που θέτει η Ε.Ε.Ε.Π., η οποία και το εγκρίνει. Επίσης, η ∆ιεύθυνση έχει την 
ευθύνη για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας επίτευξης των στόχων του Σχεδίου ∆ράσης, την 
εισήγηση για τη θέσπιση προτύπων και τον έλεγχο συµµόρφωσης προς αυτά, καθώς και την ανάπτυξη και 
διαχείριση του περιεχοµένου του ιστοτόπου της Ε.Ε.Ε.Π. Επιπλέον, η ∆ιεύθυνση πραγµατοποιεί τις αναγκαίες 
µελέτες και έρευνες που απαιτούνται κατά τους στόχους και τις αρµοδιότητες της Ε.Ε.Ε.Π., εκτός των µε-
λετών που αφορούν τον εθισµό του κοινού στα παίγνια, την προστασία ανηλίκων και το Υπεύθυνο Παιχνίδι. 

Η ∆ιεύθυνση διαρθρώνεται σε δύο (2) Τµήµατα, τα εξής:

- Το Τµήµα Προγραµµατισµού.

- Το Τµήµα Μελετών και Συστηµάτων Ποιότητας.

β. Η ∆ιεύθυνση Ρύθµισης και Κοινωνικής Ευθύνης 

Η ∆ιεύθυνση Ρύθµισης και Κοινωνικής Ευθύνης, έχει την ευθύνη για την εκπόνηση των σχεδίων του ρυθ-
µιστικού πλαισίου διεξαγωγής και ελέγχου κάθε µορφής παιγνίων, καθώς και για τη διεκπεραίωση των 
διαδικασιών έκδοσης των αδειών και χορήγησης των πιστοποιήσεων, που προβλέπονται από τις κείµενες 

1Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)
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διατάξεις. Επίσης, η ∆ιεύθυνση έχει την ευθύνη για τη συνεργασία µε θεσµικούς φορείς, τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στο εξωτερικό, σε θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων της Ε.Ε.Ε.Π, καθώς και την ευθύνη για τον 
σχεδιασµό και την υλοποίηση των πολιτικών που αφορούν τον εθισµό του κοινού στα παίγνια την προστασία 
των ανηλίκων και το Υπεύθυνο Παιχνίδι. Επιπλέον, η ∆ιεύθυνση συµµετέχει, όπου απαιτείται, στην εκπόνηση 
του Κανονισµού Παιγνίων, για τα θέµατα που αφορούν τις αρµοδιότητές της. 

Η ∆ιεύθυνση διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τµήµατα, τα εξής:

- Το Τµήµα Στοιχήµατος και Τυχερών Παιγνίων Κλήρωσης.

- Το Τµήµα Καζίνων και Παιγνιοµηχανηµάτων.

- Το Τµήµα Τεχνικών-Ψυχαγωγικών Παιγνίων. 

- Το Τµήµα Κοινωνικής Ευθύνης και Συνεργασιών.

γ. Η ∆ιεύθυνση Ελέγχου και Συµµόρφωσης Παρόχων µε Αποκλειστικά ∆ικαιώµατα

Η ∆ιεύθυνση Ελέγχου και Συµµόρφωσης Παρόχων µε Αποκλειστικά ∆ικαιώµατα, έχει την ευθύνη για τον 
έλεγχο συµµόρφωσης µε το ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους προβλεπόµενους, κατά 
περίπτωση, ειδικούς όρους αδειοδότησης και λειτουργίας, των φορέων παροχής υπηρεσιών παιγνίων, 
στους οποίους έχει, κατ΄ αποκλειστικότητα, παραχωρηθεί η διαχείριση αντιστοίχων δικαιωµάτων του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου. Η ∆ιεύθυνση υποβάλλει προτάσεις για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του 
τοµέα ευθύνης της και συµµετέχει, όπου απαιτείται, στην εκπόνηση του Κανονισµού Παιγνίων, για τα 
θέµατα που αφορούν τις αρµοδιότητές της.

Η ∆ιεύθυνση διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τµήµατα, τα εξής:

- Το Τµήµα Στοιχήµατος και Τυχερών Παιγνίων.

- Το Τµήµα Παιγνιοµηχανηµάτων.

- Το Τµήµα Κρατικών Λαχείων. 

- Το Τµήµα ∆ιαχείρισης Σώµατος Ελεγκτών.

δ. Η ∆ιεύθυνση Ελέγχου και Συµµόρφωσης Άλλων Παρόχων 

Η ∆ιεύθυνση Ελέγχου και Συµµόρφωσης Άλλων Παρόχων, έχει την ευθύνη για τον έλεγχο της συµµόρ-
φωσης µε το ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους προβλεπόµενους, κατά περίπτωση, 
ειδικούς όρους αδειοδότησης και λειτουργίας, των παρόχων υπηρεσιών παιγνίων που δραστηριοποι-
ούνται µέσω περιορισµένης ή πλήρους αδειοδότησης, όπως οι επιχειρήσεις καζίνων, τα ηλεκτρονικά 
τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια, τα παίγνια που διεξάγονται µε εξ αποστάσεως µέσα, καθώς και κάθε 
παίγνιο που δεν ανήκει στην αρµοδιότητα της ∆ιεύθυνσης Ελέγχου και Συµµόρφωσης Παρόχων µε 
Αποκλειστικά ∆ικαιώµατα. Η ∆ιεύθυνση υποβάλλει προτάσεις για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία 
του τοµέα ευθύνης της και συµµετέχει, όπου απαιτείται, στην εκπόνηση του Κανονισµού Παιγνίων, για 
τα θέµατα που αφορούν τις αρµοδιότητές της. 

Η ∆ιεύθυνση διαρθρώνεται σε τρία (3) Τµήµατα, τα εξής:

- Το Τµήµα Καζίνων.

- Το Τµήµα Λοιπών Τυχερών Παιγνίων.

- Το Τµήµα Ηλεκτρονικών Τεχνικών-Ψυχαγωγικών Παιγνίων. 

ε. Η ∆ιεύθυνση Τεχνολογικών Υποδοµών

Η ∆ιεύθυνση Τεχνολογικών Υποδοµών, έχει την ευθύνη για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της 
Ε.Ε.Ε.Π., µέσω της αξιοποίησης των τεχνολογιών ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών µέσων διεκ-
περαίωσης συναλλαγών και τηλεπικοινωνιακών δικτύων, την ανάπτυξη, την ασφάλεια και την αναβάθ-
µιση των συστηµάτων πληροφορικής, την τήρηση των πληροφοριακών βάσεων δεδοµένων της Ε.Ε.Ε.Π. 
και τη φροντίδα για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισµό τους. Επιπλέον, έχει την ευθύνη συντήρησης και 
οµαλής λειτουργίας των κτιριακών και ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και της εκτέ-
λεσης των σχετικών έργων υποδοµής. Η ∆ιεύθυνση είναι αρµόδια για την τήρηση, κατά τις κείµενες 
διατάξεις, του αρχείου προσωπικών δεδοµένων της Ε.Ε.Ε.Π., τη µηχανοργάνωση αυτού και τη διασφάλιση 
του απορρήτου.

Η ∆ιεύθυνση διαρθρώνεται σε τρία (3) Τµήµατα, τα εξής:

- Το Τµήµα Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Συστηµάτων.

- Το Τµήµα Λειτουργίας και Υποστήριξης Συστηµάτων.

- Το Τµήµα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Προστασίας ∆εδοµένων.

στ. Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υποθέσεων

Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υποθέσεων έχει την ευθύνη για τον σχεδιασµό, την εφαρµογή 
και την υποστήριξη των οικονοµικών, διαχειριστικών και διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται για 
τη λειτουργία της Ε.Ε.Ε.Π. Καταρτίζει και παρακολουθεί την εκτέλεση του ετήσιου προϋπολογισµού, και 
παρακολουθεί την πορεία των εσόδων και των εξόδων στο πλαίσιο του εγκεκριµένου προϋπολογισµού, 
την περιουσιακή κατάσταση, συντάσσει τον ισολογισµό και τις οικονοµικές καταστάσεις και πραγµατο-
ποιεί τη λογιστική και ταµειακή διαχείριση. Έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων 
και τα θέµατα πρόσληψης, απόλυσης, υπηρεσιακής κατάστασης και αξιολόγησης του προσωπικού, όπως 
και για τη διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιακών µονάδων. Επιπλέον, καταρτίζει και εκτελεί το ετήσιο 
πρόγραµµα προµήθειας αγαθών και υπηρεσιών της Ε.Ε.Ε.Π.

Η ∆ιεύθυνση διαρθρώνεται σε πέντε (5) Τµήµατα, τα εξής:

- Το Τµήµα Οικονοµικού Σχεδιασµού και Λογιστηρίου.

- Το Τµήµα Εκτέλεσης Προϋπολογισµού και Ταµείου.

- Το Τµήµα ∆ιοικητικών Υποθέσεων.

- Το Τµήµα Προµηθειών και ∆ιαχείρισης Υλικού. 

- Το Τµήµα Κεντρικού Πρωτοκόλλου και ∆ιεκπεραίωσης.

1Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)
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2.1 Η ΑΓΟΡΑ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

2.1.1 Η ΕΠΙΓΕΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Τα ακαθάριστα έσοδα της επίγειας αγοράς τυχερών παιγνίων για το 2015 ανήλθαν στα 1.610.273.033 
ευρώ, συνεισφέροντας κατά 0,91% στο συνολικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ)1, συµµετοχή η οποία 
µειώθηκε κατά 0,03% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος.

Συµµετοχή Ακαθάριστων Εσόδων Αγοράς 
Παιγνίων στο Α.Ε.Π. 2014

2014

Συµµετοχή Ακαθάριστων Εσόδων Αγοράς 
Παιγνίων στο Α.Ε.Π. 2015

2015

0,94%

99,06% 99,09%

25,4% 25,3%

74,7%74,6%

0,91%

Παράλληλα, τα ακαθάριστα έσοδα (GGR) της αγοράς τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα, το έτος 2015, κάλυ-
ψαν ποσοστό 25,3% επί της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας του κλάδου «Τέχνες, διασκέδαση, ψυχα-
γωγία, επισκευές ειδών νοικοκυριού και άλλες υπηρεσίες»2, στον οποίο εντάσσεται, συµµετοχή ελαφρώς 
µειωµένη σε σχέση το 2014.

1. Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Ετήσιοι Εθνικοί Λογαριασµοί/Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 2015 (προσωρινά στοιχεία).

2. Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Ετήσιοι Εθνικοί Λογαριασµοί/Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία κατά κλάδο/2015 (προσωρινά στοιχεία).

3. Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή - Εκτίµηση πληθυσµού την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. 

Η δαπάνη για τυχερά παίγνια ανά άτοµο ηλικίας µεγαλύτερης των 18 ετών3, ακολούθησε την πτωτική 
πορεία του εισοδήµατος, και µάλιστα µε µεγαλύτερο ρυθµό µείωσης, µε εξαίρεση τα έτη 2008 και 2014 
όπου σηµείωσε άνοδο σε αντίθεση µε το ρυθµό µεταβολής του εισοδήµατος

Συµµετοχή GGR τυχερών παιγνίων Υπόλοιπος κλάδος

Εξέλιξη µεταβολής Εισοδήµατος και ∆απάνης για τυχερά παίγνια

6,81%

3,99%

-1,84%

-4,84%

-8,41%
-7,64%

-5,66%

-1,57%
-0,87%

4,15%

8,30%

--7,67%

--10,84%

-15,75%

-11,77%

-
-7,58%

7,41%

-3,62%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014
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Στο διάγραµµα που ακολουθεί αποτυπώνεται το ποσό που διακυβεύεται (ποντάρεται) σε τυχερά παίγνια 
ανά άτοµο ηλικίας άνω των δεκαοκτώ ετών (>18), το οποίο, κατά την εξεταζόµενη περίοδο ακολούθησε 
την πορεία του ΑΕΠ. Κορυφώθηκε το 2008 και έκτοτε σηµείωσε πτωτική πορεία, µε εξαίρεση το 2014, 
καταλήγοντας σε 639 ευρώ το 2015.

Παρόµοια µεταβολή παρατηρείται και για τη δαπάνη σε τυχερά παίγνια ανά άτοµο ηλικίας άνω των δε-
καοκτώ ετών. Η δαπάνη αυτή αντιπροσωπεύει το ποσό που τελικά χάνεται από τους παίκτες. 

909€

990€
1.032€

971€

755€

667€ 639€

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0

50.000.000.000

100.000.000.000

150.000.000.000

200.000.000.000

250.000.000.000

300.000.000.000

∆απάνη σε τυχερά ανά άτοµο (>18 ετών)

275€

2006

285€

2007

307€

2008

282€

2009

251€

2010

211€

2011

187€

2012

174€

2013

188€

2014

182€

2015

2.1.2 ΑΓΟΡΑ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗΣ: ΕΛΛΑ∆Α 
ΚΑΙ EU28 

Το 2015 στην Ελλάδα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της αγοράς τυχερών παιγνίων, διαµορφώθηκαν 
στα 1.726.473.268 ευρώ. Στο ποσό αυτό συµπεριλαµβάνονται και τα ακαθάριστα έσοδα των τυχερών 
παιγνίων που διεξάγονται µέσω διαδικτύου, όπως προκύπτουν από στοιχεία που έχουν δηλώσει στην 
Ε.Ε.Ε.Π. οι είκοσι µία (21) από τις είκοσι τέσσερις (24) εταιρείες του µεταβατικού καθεστώτος της πα-
ραγράφου 12 του άρθρου 50 του ν.4002/2011 (Α 180).

Τα ακαθάριστα έσοδα της αγοράς τυχερών παιγνίων, συνεισέφεραν κατά 0,98% στο συνολικό ακαθάρι-
στο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ), ενώ η αντίστοιχη συµµετοχή των ακαθάριστων εσόδων στο ΑΕΠ των χωρών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU28) ανήλθε σε 0,59%.

ΕΤΟΣ 2015 Ακαθάριστα έσοδα ΑΕΠ
Συµµετοχή των ακαθάρι-
στων εσόδων τυχερών 

παιγνίων στο ΑΕΠ

EU28 (επίγειο) 73.080.000.000 €

14.625.372.900.0004 €

0,50%

EU28 (διαδίκτυο) 13.270.000.000 € 0,09%

EU 28 Σύνολο 86.350.000.0005 € 0,59%

4. Πηγή: Eurostat. Τα στοιχεία για το ΑΕΠ αναφέρονται σε τρέχουσες τιµές.

5. Πηγή: European Gaming & Betting Association. Ανάκτηση από: http://www.egba.eu/media/FACTSHEET_MARKET_REALITY.pdf

662€
614€

893€

http://www.egba.eu/media/FACTSHEET_MARKET_REALITY.pdf
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ΕΤΟΣ 2015 Ακαθάριστα έσοδα ΑΕΠ
 Συµµετοχή των ακαθά-
ριστων εσόδων τυχερών 

παιγνίων στο ΑΕΠ

Ελλάδα (επίγειο) 1.610.273.033 €

176.022.700.0006€

0,91%

Ελλάδα (διαδίκτυο) 116.200.235 € 0,07%

Ελλάδα Σύνολο 1.726.473.268 € 0,98%

Ελλάδα (επίγειο) 1.610.273.033 €

8.850.6658

182 €

Ελλάδα (διαδίκτυο) 116.200.235 € 13 €

Ελλάδα Σύνολο 1.726.473.268 € 195 €

6. Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Ετήσιοι Εθνικοί Λογαριασµοί/Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 2015 (προσωρινά στοιχεία).

7. Πηγή: Eurostat. Εκτίµηση πληθυσµού Μαρτίου 2016.

8. Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή. Εκτίµηση πληθυσµού Ιανουαρίου 2016.

Συγκρίνοντας τις δύο επιµέρους αγορές τυχερών παιγνίων για το 2015, παρατηρείται ότι στην περί-
πτωση της Ελλάδας, η επίγεια αγορά έχει µεγαλύτερη συνεισφορά στο ΑΕΠ της (0,91%), σε σχέση µε τη 
συνεισφορά της αντίστοιχης αγοράς στο ΑΕΠ των χωρών της ΕU28 (0,50%). Η συµµετοχή της διαδικτυ-
ακής αγοράς στα συγκρινόµενα ΑΕΠ ανέρχεται σε 0,07% για την περίπτωση της Ελλάδας και σε 0,09% 
για την περίπτωση των EU28. 

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται τα µεγέθη που αφορούν τη δαπάνη για τυχερά παίγνια ανά άτοµο 
ηλικίας µεγαλύτερης των δεκαοκτώ ετών (>18), για την Ελλάδα και των EU28.

ΕΤΟΣ 2015 Ακαθάριστα έσοδα Πληθυσµός >18 ∆απάνη σε τυχερά παίγνια 
ανά άτοµο >18

EU28 (επίγειο) 73.080.000.000 €

407.534.8787

179 €

EU28 (διαδίκτυο) 13.270.000.000 € 33 €

EU 28 Σύνολο 86.350.000.000 € 212 €

Παρατηρείται ότι η κατά κεφαλή δαπάνη για τα επίγεια τυχερά παίγνια στην Ελλάδα ανήλθε το 2015 
σε 182€, έναντι του ευρωπαϊκού µέσου όρου που διαµορφώθηκε σε 179€. H αντίστοιχη κατά κεφαλή 
δαπάνη για τη διαδικτυακή αγορά ανήλθε σε 13€ για την Ελλάδα, έναντι των 33€ που καταγράφονται 
στους EU28. Η δαπάνη στο σύνολο της αγοράς των τυχερών παιγνίων ανήλθε σε 195€ για την Ελλάδα 
και σε 212€ για τους EU28.

∆απάνη σε επίγεια και διαδικτυακά τυχερά παίγνια 
EU28 και Ελλάδα, ανά άτοµο > 18 ετών (2015)

Συνολική δαπάνη σε τυχερά παίγνια ΕU28 και 
Ελλάδα, ανά άτοµο >18 (2015)

179 € 182 €

33 €

13 €

EU28 EU28

212 €

195 €

EU 28

2.1.3 ΤΑ ΕΣΟ∆Α ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ 

Τα έσοδα του ∆ηµοσίου από τη διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων έχουν, κατά κατηγορία, τις εξής µορφές:

• Έσοδα από τη χορήγηση των αδειών.

• Έσοδα µε τη µορφή συµµετοχής στα ακαθάριστα έσοδα (µικτά κέρδη – GGR) των παιγνίων.

• Έσοδα από τα εισιτήρια των παικτών στα καζίνα.

• Έσοδα από τη φορολόγηση των κερδών των παικτών.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 50 του ν.4002/2011 (Α 180) καθορίζεται σε τριάντα 
τοις εκατό (30%) το ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ∆ηµοσίου επί των µικτών κερδών (ακαθάριστων 
εσόδων – GGR) των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται στη χώρα.

Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρµογή σε όλους τους παρόχους πλην των επιχειρήσεων καζίνων, για τις 
οποίες ισχύουν διαφοροποιηµένα ποσοστά, όπως αυτά προέκυψαν από τη διαγωνιστική διαδικασία χο-
ρήγησης των αντίστοιχων αδειών και, σε κάποιες περιπτώσεις, τροποποιήθηκαν µεταγενέστερα.

Η Ε.Ε.Ε.Π., βάσει των αρµοδιοτήτων της, εποπτεύει την απόδοση στο ∆ηµόσιο των εσόδων που προκύ-
πτουν από τη συµµετοχή του στα µικτά κέρδη των παιγνίων. Για τις είκοσι τέσσερις (24) εταιρείες, που 
έχουν υπαχθεί στο µεταβατικό καθεστώς της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του ν.4002/2011 (Α 180), 
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αρµόδιος φορέας για τον έλεγχο και την είσπραξη των εσόδων του Ελληνικού ∆ηµοσίου είναι το Υπουρ-
γείο Οικονοµικών δια των φορολογικών του αρχών.

Τα έσοδα από τα µικτά κέρδη των παιγνίων του έτους 2015, διαµορφώθηκαν στο ύψος των 549.595.652 
ευρώ. Αυτά κατανέµονται ανά πάροχο, όπως παρουσιάζεται αναλυτικά, στο σχετικό διάγραµµα. 

Σηµειώνεται ότι το ποσό των 34.903.093 ευρώ που αφορά στη συµµετοχή του ∆ηµοσίου στα ακαθά-
ριστα έσοδα τυχερών παιγνίων που διεξάγονται µέσω διαδικτύου, προκύπτει από στοιχεία που έχουν 
χορηγήσει, κατά δήλωσή τους, στην Ε.Ε.Ε.Π. οι είκοσι µία (21) από τις είκοσι τέσσερις (24) εταιρείες του 
µεταβατικού καθεστώτος της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του ν.4002/2011 (Α 180).

Στο ποσό των 110.293.062 ευρώ, που προέρχεται από τις επιχειρήσεις καζίνων, συµπεριλαµβάνονται 
και τα έσοδα του ∆ηµοσίου από το ειδικό ετήσιο τέλος λειτουργίας και τα εισιτήρια, καθώς και τα 
δικαιώµατα των τοπικών ∆ήµων επί των µικτών κερδών των αντίστοιχων καζίνων συνολικού ύψους 
25.183.887 ευρώ.

Τέλος, στα παραπάνω έσοδα του Ελληνικού ∆ηµοσίου δεν περιλαµβάνονται έσοδα από το ιπποδροµιακό 
στοίχηµα, λόγω έλλειψης σχετικών στοιχείων.

2.2 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην παρούσα ενότητα, δεν περιλαµβάνουν οικονοµικά στοιχεία των 
παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου, προκειµένου να είναι δυνατή η συγκριτική 
ανάλυση για την περίοδο 2006-2015. 

350.419.824,47 €

110.293.062,17 €

53.979.672,80 €
34.903.092,66 €

ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΖΙΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΥ 

ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ

ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΖΙΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.

Ο∆ΙΕ Α.Ε.

Έσοδα Ελληνικού ∆ηµοσίου 2015 από παρόχους τυχερών παιγνίων

Μερίδιο παρόχων στον κύκλο εργασιών 2015

2.2.1 Ο ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 2006-2015 

Ο κύκλος εργασιών τυχερών παιγνίων είναι το συνολικό χρηµατικό ποσό που παίζουν οι παίκτες στα 
τυχερά παίγνια.

Ο κύκλος εργασιών αγοράς τυχερών παιγνίων το έτος 2015 ανήλθε στα 5.659.137.900 ευρώ και κα-
τανέµεται ανά πάροχο, ως εξής: 

ΠΑΡΟΧΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2015
(ποσά σε ευρώ)

ΟΠΑΠ Α.Ε. 3.603.418.939

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΖΙΝΩΝ 1.571.402.581

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. 449.567.165

Ο∆ΙΕ Α.Ε. 34.749.215

ΣΥΝΟΛΟ 5.659.137.900

63,7%

0,6%7,9%

27,8%
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Η συνολική πτώση του κύκλου εργασιών των τυχερών παιγνίων το 2015, οφείλεται στη µείωση των 
πωλήσεων όλων των παρόχων, η οποία κυµάνθηκε από 1,8% έως 24,5%. 

Συγκεκριµένα, η µικρότερη πτώση καταγράφηκε για το σύνολο των επιχειρήσεων καζίνων, η οποία δια-
µορφώθηκε σε 1,8%, ακολουθεί η ΟΠΑΠ Α.Ε. µε µείωση 4,2% και η Ελληνικά Λαχεία µε 6,3%. Η µεγαλύτερη 
πτώση καταγράφηκε για την Ο∆ΙΕ Α.Ε. 

Η εξέλιξη του κύκλου εργασιών των τυχερών παιγνίων ανά πάροχο στην Ελλάδα καθώς και η ποσοστιαία 
µεταβολή του, κατά την δεκαετία 2006-2015, αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα. 

ΕΤΟΣ
ΑΓΟΡΑ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Κύκλος Εργασιών (σε ευρώ)

2006 8.062.091.819 -

2007 8.821.942.576 9,4%

2008 9.239.831.836 4,7%

2009 8.739.482.829 -5,4%

2010 8.064.537.555 -7,7%

2011 6.835.277.700 -15,2%

2012 6.013.674.926 -12,0%

2013 5.495.241.086 -8,6%

2014 5.888.952.747 7,2%

2015 5.659.137.900 -3,9%

ΕΤΟΣ

ΟΠΑΠ Α.Ε.9 ΕΠΙΧ. ΚΑΖΙΝΩΝ10 ΚΡΑΤΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ11 Ο∆ΙΕ Α.Ε.12

Κύκλος
Εργασιών 
(σε ευρώ)

%
Κύκλος

Εργασιών 
(σε ευρώ)

%
Κύκλος

Εργασιών 
(σε ευρώ)

%
Κύκλος

Εργασιών 
(σε ευρώ)

%

2006 4.524.105.000  2.782.951.157  417.518.270  337.517.392  

2007 4.929.708.000 9,0% 3.199.376.056 15,0% 409.708.870 -1,9% 283.149.650 -16,1%

2008 5.328.100.000 8,1% 3.184.877.971 -0,5% 430.098.800 5,0% 296.755.065 4,8%

2009 5.222.199.000 -2,0% 2.839.587.829 -10,8% 417.601.000 -2,9% 260.095.000 -12,4%

2010 4.937.530.000 -5,5% 2.585.936.555 -8,9% 347.638.000 -16,8% 193.433.000 -25,6%

2011 4.172.459.000 -15,5% 2.239.462.700 -13,4% 299.894.000 -13,7% 123.462.000 -36,2%

2012 3.775.251.000 -9,5% 1.890.156.056 -15,6% 263.879.870 -12,0% 84.388.000 -31,6%

2013 3.504.294.000 -7,2% 1.687.698.396 -10,7% 238.226.690 -9,7% 65.022.000 -22,9%

2014 3.759.712.676 7,3% 1.599.943.054 -5,2% 479.574.260 101,3% 49.722.757 -23,5%

2015 3.603.418.939 -4,2% 1.571.402.581 -1,8% 449.567.165 -6,3% 34.749.215 -30,1%

Το έτος 2015, η ρυθµιζόµενη αγορά τυχερών παιγνίων εµφάνισε περιορισµένη πτώση της τάξης του 
3,9% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Παρέµεινε, ωστόσο, σε καλύτερο επίπεδο σε σχέση µε το ιστο-
ρικά χαµηλό του 2013, το οποίο είχε διαµορφωθεί στα 5.495.241.086 ευρώ, αλλά σηµαντικά µικρότερη 
από το µέγεθος των 9.239.831.836 ευρώ που είχε διαµορφωθεί το 2008. 

Κατά την περίοδο 2006-2015 ο κύκλος εργασιών της αγοράς τυχερών παιγνίων εµφάνισε πτωτική τάση, 
µε εξαίρεση την περίοδο 2006-2008 και το έτος 2014, µε αποτέλεσµα να παρουσιάσει συνολικά µείωση 
της τάξης του 29,8%. Η µείωση είναι ακόµη µεγαλύτερη (38,8%) αν συγκριθούν τα µεγέθη της αγοράς 
µεταξύ των ετών 2015 και 2008.

Η µεγαλύτερη ετήσια µεταβολή σηµειώθηκε το 2011 και 2012, έτη όπου η αγορά τυχερών παιγνίων 
συρρικνώθηκε κατά 15,2% και 12,0%, αντίστοιχα. 

Σε όλη την περίοδο 2006-2015, το µεγαλύτερο µερίδιο στην αγορά τυχερών παιγνίων διατηρεί η ΟΠΑΠ 
Α.Ε. και ακολουθούν οι εννέα (9) επιχειρήσεις καζίνων, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. και η Ο∆ΙΕ Α.Ε.

9. Ο κύκλος εργασιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. προέρχεται από τις Ετήσιες Οικονοµικές Εκθέσεις ΟΠΑΠ και τα ενηµερωτικά δελτία.

10. Ο κύκλος εργασιών των καζίνων είναι τα χρήµατα των παικτών που µετατράπηκαν σε παιγνιονοµίσµατα (Drop) και αφορούν 

και τις εννέα επιχειρήσεις καζίνων της χώρας. Τα στοιχεία προέρχονται από το Υπουργείο Τουρισµού-∆ιεύθυνση Εποπτείας Καζί-

νο για τα έτη 2006-2012 και από τις υπηρεσίες της Ε.Ε.Ε.Π. για τα έτη 2013-2015

11. Ο κύκλος εργασιών επί των Κρατικών Λαχείων των ετών 2006-2013 προέρχεται από τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 

της ∆ιεύθυνσης Κρατικών Λαχείων. Ο κύκλος εργασιών του έτους 2014 προκύπτει από προσωρινά στοιχεία της ∆ιεύθυνσης 

Κρατικών Λαχείων για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2014 και της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. για την περίοδο Μαΐου-∆εκεµβρίου 

2014. Για το 2015 ο κύκλος εργασιών προκύπτει από στοιχεία που χορηγήθηκαν στην Ε.Ε.Ε.Π. από την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.

12. Ο κύκλος εργασιών της Ο∆ΙΕ Α.Ε. των ετών 2006-2013 προέρχεται από τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο κύκλος εργα-

σιών για τα έτη 2014 - 2015 προέρχεται από στοιχεία που χορηγήθηκαν στην Ε.Ε.Ε.Π. από την Ο∆ΙΕ Α.Ε.
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Εξέλιξη του κύκλου εργασιών τυχερών παιγνίων (2006-2015) Ρυθµός µεταβολής του κύκλου εργασιών τυχερών παιγνίων (2006-2015) 

2.2.2 ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ∆Α ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 2006-2015

Ο όρος ακαθάριστα έσοδα τυχερών παιγνίων (µικτά κέρδη) ή GGR (Gross Gaming Revenue), αναφέρεται 
στο ποσό που αποµένει εάν αφαιρεθούν από τον κύκλο εργασιών τυχερών παιγνίων τα κέρδη που απο-
δόθηκαν στους παίκτες.

Τα ακαθάριστα έσοδα της αγοράς τυχερών παιγνίων, για το 2015, καταγράφουν πτώση κατά 3,6% σε 
σχέση µε το 2014, ακολουθώντας την εξέλιξη του κύκλου εργασιών. Ωστόσο, το µέγεθος των ακαθάρι-
στων εσόδων του 2015, είναι υψηλότερο, από το ιστορικά χαµηλό µέγεθος του έτους 2013, αλλά σηµα-
ντικά χαµηλότερο από το µέγεθος των 2.750.091.782 ευρώ που είχε διαµορφωθεί το 2008.
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ΕΤΟΣ
ΑΓΟΡΑ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Ακαθάριστα έσοδα (σε ευρώ)

2006 2.438.122.888 -

2007 2.539.315.886 4,2%

2008 2.750.091.782 8,3%

2009 2.539.149.638 -7,7%

2010 2.264.010.978 -10,8%

2011 1.907.467.435 -15,7%

2012 1.683.046.995 -11,8%

2013 1.555.525.006 -7,6%

2014 1.670.715.091 7,4%

2015 1.610.273.033 -3,6%

Η µεγαλύτερη ετήσια µεταβολή σηµειώθηκε το 2011 και 2012, έτη κατά τα οποία η αγορά τυχερών 
παιγνίων συρρικνώθηκε κατά 15,7% και 11,8%, αντίστοιχα.

Η συνολική µείωση των ακαθάριστων εσόδων των τυχερών παιγνίων το 2015, οφείλεται στη µείωση 
των ακαθάριστων εσόδων όλων των παρόχων, η οποία κυµάνθηκε από 2,6% έως και 34,3%.

Συγκεκριµένα, η µικρότερη πτώση καταγράφηκε για την ΟΠΑΠ Α.Ε., η οποία διαµορφώθηκε σε 2,6%. 
Ακολουθούν οι επιχειρήσεις καζίνων µε µείωση 3,8% και η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. µε 8,8%. Η µεγαλύτερη 
πτώση καταγράφηκε για την Ο∆ΙΕ Α.Ε. 

Τα ακαθάριστα έσοδα του 2015, κατανέµονται ανά πάροχο ως εξής: η ΟΠΑΠ Α.Ε. κατέχει το 72,5%, οι 
επιχειρήσεις καζίνων το 16,5%, η Ελληνικά Λαχεία το 10,8% και, τέλος, η Ο∆ΙΕ Α.Ε. το 0,2%. Παρατη-
ρείται, ότι αν και η κατάταξη κατά µέγεθος δραστηριότητας των παρόχων στα ακαθάριστα έσοδα είναι 
αντίστοιχη µε εκείνη του κύκλου εργασιών, εντούτοις, το ύψος των µεριδίων στα ακαθάριστα έσοδα, 
είναι µικρότερο για τις επιχείρησεις καζίνων και την Ο∆ΙΕ Α.Ε. και µεγαλύτερο για την ΟΠΑΠ Α.Ε. και 
την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. 

Με εξαίρεση την περίοδο 2006-2008, καθώς και το έτος 2014, τα ακαθάριστα έσοδα της αγοράς τυχερών 
παιγνίων µειώνονται συνεχώς. Επί συνόλου δεκαετίας, το µεγαλύτερο µέρος των ακαθάριστων εσόδων 
απώλεσαν η Ο∆ΙΕ Α.Ε. (92,4%), οι επιχειρήσεις καζίνων (61,5%) και ακολουθεί η ΟΠΑΠ Α.Ε (23,2%). Εξαίρεση 
αποτελεί η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. που κατέγραψε αύξηση των ακαθάριστων εσόδων της κατά 7,8%.

Η εξέλιξη των ακαθάριστων εσόδων των τυχερών παιγνίων ανά πάροχο στην Ελλάδα καθώς και η ποσο-
στιαία µεταβολή τους, κατά την δεκαετία 2006-2015, αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα.

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΠΙΧ. ΚΑΖΙΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. Ο∆ΙΕ Α.Ε.

Έτος
Ακαθάριστα Έσοδα 

(σε ευρώ)

µετα-
βολή

%

Ακαθάριστα Έσοδα 
(σε ευρώ)

µετα-
βολή

%

Ακαθάριστα Έσοδα 
(σε ευρώ)

µετα-
βολή

%

Ακαθάριστα Έσοδα 
(σε ευρώ)

µετα-
βολή

%

2006 1.521.226.000  688.109.951  161.283.459  67.503.478  

2007 1.547.956.000 1,8% 776.744.651 12,9% 157.985.305 -2,0% 56.629.930 -16,1%

2008 1.786.093.000 15,4% 744.501.239 -4,2% 160.035.658 1,3% 59.461.885 5,0%

2009 1.704.426.000 -4,6% 626.074.105 -15,9% 156.536.000 -2,2% 52.113.533 -12,4%

2010 1.582.854.000 -7,1% 513.434.978 -18,0% 128.486.000 -17,9% 39.236.000 -24,7%

2011 1.348.933.000 -14,8% 419.720.435 -18,3% 111.385.000 -13,3% 27.429.000 -30,1%

2012 1.235.082.000 -8,4% 330.168.995 -21,3% 97.509.000 -12,5% 20.287.000 -26,0%

2013 1.150.146.000 -6,9% 298.665.006 -9,5% 90.898.000 -6,8% 15.816.000 -22,0%

2014 1.199.603.000 4,3% 275.273.290 -7,8% 190.709.020 109,8% 5.129.781 -67,6%

2015 1.168.066.081 -2,6% 264.940.845 -3,8% 173.894.656 -8,8% 3.371.451 -34,3%

0,6%

63,7%

27,8%

7,9%10,8% 0,2%

16,5%

72,5%

Ακαθάριστα έσοδα 2015 ανά πάροχο Κύκλος εργασιών 2015 ανά πάροχο

ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΖΙΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.

Ο∆ΙΕ Α.Ε.
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Εξέλιξη των ακαθάριστων εσόδων τυχερών παιγνίων (2006-2015)
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Ρυθµός µεταβολής ακαθάριστων εσόδων τυχερών παιγνίων (2006-2015)

4,2% 8,3%

-7,7%
-10,8% -15,7% -11,8%

-7,6% -3,6%

7,4%

2.3 ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ
Τα τυχερά παίγνια στην Ελλάδα το 2015 διεξήχθησαν από:  

α.  Την Ανώνυµη Εταιρεία «Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου» (ΟΠΑΠ Α.Ε.), η οποία δια-
χειρίζεται και τα περισσότερα τυχερά παίγνια. 

β. Τις εννέα (9) επιχειρήσεις καζίνων, που λειτουργούν σε διάφορες περιοχές της χώρας.

γ. Την Ανώνυµη Εταιρεία «Ελληνικά Λαχεία». 

δ. Την Ανώνυµη Εταιρεία «Οργανισµός ∆ιεξαγωγής Ιπποδροµιών Ελλάδας» (Ο∆ΙΕ Α.Ε.). 

ε.  Τις είκοσι τέσσερις (24) εταιρείες, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων και στοιχηµά-
των µέσω του διαδικτύου, µε βάση το µεταβατικό καθεστώς της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του 
ν.4002/2011 (A 180).

2.3.1 Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» 
(ΟΠΑΠ Α.Ε.)

Ο ΟΠΑΠ ιδρύθηκε το 1958, ως δηµόσιος οργανισµός. Το 1999 µετατράπηκε σε ανώνυµη εταιρεία µε την 
επωνυµία ΟΠΑΠ Α.Ε. ενώ τον Οκτώβριο του 2013, ολοκληρώθηκε η ιδιωτικοποίηση της ΟΠΑΠ Α.Ε., µε τη 
µεταβίβαση του 33% του µετοχικού της κεφαλαίου που ανήκε στο Ελληνικό ∆ηµόσιο.
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Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει το αποκλειστικό δικαίωµα εκµετάλλευσης µίας σειράς τυχερών παιγνίων και του στοιχή-
µατος προκαθορισµένης και µη απόδοσης, των οποίων τις υπηρεσίες παρέχει µέσω 4.739 πρακτορείων13.

Η άδεια παραχώρησης των αποκλειστικών δικαιωµάτων εκµετάλλευσης των παιγνίων που διεξάγει η 
ΟΠΑΠ Α.Ε. χορηγήθηκε το έτος 2000 µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.2843/2000 (Α 219), µε 
διάρκεια 20 ετών, η οποία επεκτάθηκε τον Αύγουστο του 2011 µέχρι το έτος 2030 για όλα τα παίγνια, 
πλην του στοιχήµατος µέσω του διαδικτύου. 

Με τις διατάξεις και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 39 και επ. του ν. 4002/2011 (Α 180), όπως τρο-
ποποιήθηκαν και ισχύουν, χορηγήθηκε στην εταιρεία µία άδεια για την εγκατάσταση και εκµετάλλευση 
35.000 παιγνιοµηχανηµάτων για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων µε επίγειο τρόπο (µέσω καταστηµά-
των). Σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις, από αυτά, 16.500 παιγνιοµηχανήµατα θα εγκαταστήσει και θα 
λειτουργήσει η ΟΠΑΠ Α.Ε., ενώ τα υπόλοιπα 18.500 θα εκµεταλλευθεί µέσω 4 έως 10 παραχωρησιούχων, 
οι οποίοι θα προκύψουν από διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισµό, τον οποίο θα διενεργήσει. Τα παραπάνω 
παιγνιοµηχανήµατα δεν έχουν, µέχρι σήµερα, τεθεί σε λειτουργία. 

Τα τυχερά παίγνια που διοργανώνονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι διαφόρων κατηγοριών, άλλα στηριζόµε-
να αποκλειστικά στην τύχη και άλλα στην ικανότητα πρόβλεψης, διακρινόµενα επίσης σε αµοιβαία και 
σε σταθερής (προκαθορισµένης) απόδοσης.

Τα παίγνια αυτά, ανά κατηγορία, είναι:

13. Στοιχεία από ιστοσελίδα της ΟΠΑΠ Α.Ε. (08.03.2015), http://www.opap.gr/el/web/corporate.opap.gr/newretailpage

14. Πηγή: Στοιχεία που χορηγήθηκαν στην Ε.Ε.Ε.Π. από την ΟΠΑΠ Α.Ε.. 

ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΑ
Σταθερής απόδοσης

•  Κίνο 
•  Έχτρα 5 
•  Σούπερ 3 
•  Go Lucky

Αµοιβαία
•  Τζόκερ 
•  Λόττο 
•  ΠΡΟΤΟ

ΠΑΙΓΝΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ
Σταθερής απόδοσης

• Πάµε στοίχηµα
• Monitor Games

Αµοιβαία
•  ΠΡΟΠΟ
• ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ

Στην ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει, επίσης, παραχωρηθεί και η άδεια διεξαγωγής του αριθµολαχείου «ΜΠΙΝΓΚΟ-ΛΟΤ-
ΤΟ». Μέχρι σήµερα, δεν έχει ξεκινήσει η διεξαγωγή αυτού του παιγνίου.

Το µόνιµο προσωπικό που απασχολούσε η ΟΠΑΠ Α.Ε. την 31.12.2014 ήταν εξακόσια τέσσερα (604) άτο-
µα. Την 31.12.2015 αυξήθηκε κατά εκατό τριάντα τρία (133) άτοµα και ανήλθε σε επτακόσια τριάντα 
επτά (737)14.

Η εξέλιξη του κύκλου εργασιών της ΟΠΑΠ Α.Ε., ανά παίγνιο, για την δεκαετία 2006–2015 παρουσιάζεται 
στον παρακάτω διάγραµµα. Το 2015 σηµειώθηκε πτώση του κύκλου εργασιών των τυχερών παιγνίων της 
ΟΠΑΠ Α.Ε. κατά 4,2% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, και συνολικά 20,4% τη δεκαετία 2006-2015. Η 
µείωση είναι ακόµη µεγαλύτερη σε σχέση µε το 2008, έτος που η αγορά παιγνίων κατέγραψε τις ιστορικά 

υψηλότερες επιδόσεις της δεκαετίας. Συγκεκριµένα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 3.603.418.939 ευρώ το 
έτος 2015 έναντι 3.759.712.676 ευρώ το προηγούµενο έτος και 5.328.100.000 ευρώ το 2008.

Εξέλιξη του κύκλου εργασιών τυχερών παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. (2006-2015)
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Το ΤΖΟΚΕΡ και το ΚΙΝΟ είναι τα µόνα παίγνια που παρουσίασαν µικρή αύξηση του κύκλου εργασιών το 
2015, σε σχέση µε το 2014. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα δύο παραπάνω παίγνια παρουσίασαν αύξηση κατά 
την τελευταία δεκαετία, κατά 4,6% και 18,3%, αντίστοιχα. 

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, αντίθετα, κατά την τελευταία δεκαετία εµφάνισε µείωση κατά 41,3%. 

Τα υπόλοιπα παίγνια σηµείωσαν απώλειες στον κύκλο εργασιών που κυµάνθηκαν µεταξύ 30%-60% την πε-
ρίοδο 2006-2015. Ωστόσο, τα παίγνια αυτά έχουν µικρή συµβολή στο συνολικό κύκλο εργασιών (4,67%).

Η εξέλιξη του κύκλου εργασιών των τυχερών παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. καθώς και η ποσοστιαία µεταβολή 
του σε ετήσια βάση την δεκαετία 2006-2015 αποτυπώνονται στους παρακάτω πίνακες.

http://www.opap.gr/el/web/corporate.opap.gr/newretailpage
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ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. 2006-2015                                                                                                                                                                                               (ποσά σε ευρώ)

ΠΑΙΓΝΙΑ 2006 2007 2008 2009 2010     2011 2012 2013 2014 2015 ΣΥΝΟΛΟ

KINO 1.790.532.000 2.328.845.000 2.703.256.000 2.719.836.000 2.457.296.000 2.118.340.000 2.011.111.000 1.896.176.000 1.867.300.400 1.872.639.971 21.765.332.371

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 2.272.825.000 2.137.982.000 2.185.079.000 2.004.930.000 2.029.406.000 1.543.633.000 1.361.881.000 1.239.977.000 1.503.062.127 1.334.471.978 17.613.247.105

ΤΖΟΚΕΡ 227.444.000 235.200.000 224.422.000 294.027.000 273.746.000 206.987.000 183.964.000 182.901.000 238.556.020 269.153.033 2.336.400.053

MONITOR GAMES - - - - - 137.633.000 92.661.000 68.070.000 54.405.445 44.226.884 396.996.329

ΛΟΤΤΟ 48.940.000 50.146.000 50.940.000 57.647.000 65.132.000 59.326.000 50.066.000 52.680.000 42.906.432 37.140.214 514.923.646

ΠΡΟΤΟ 42.510.000 44.305.000 44.527.000 43.119.000 34.468.000 25.800.000 22.951.000 25.615.000 22.981.682 21.136.399 327.413.081

SUPER 3 60.942.000 55.471.000 52.332.000 44.898.000 36.456.000 30.685.000 22.413.000 16.726.000 14.724.111 13.228.867 347.875.978

ΠΡΟΠΟ 64.035.000 63.124.000 54.167.000 45.169.000 30.277.000 21.895.000 15.747.000 12.419.000 7.900.854 5.331.185 320.065.039

EXTRA 5 15.430.000 13.007.000 12.087.000 11.474.000 10.060.000 9.840.000 8.609.000 7.123.000 6.520.970 5.558.301 99.709.271

GO LUCKY - - - - - 17.293.000 4.711.000 1.650.000 926.724 - 24.580.724

ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ 1.447.000 1.628.000 1.290.000 1.099.000 689.000 1.027.000 1.137.000 957.000 427.913 532.108 10.234.021

ΣΥΝΟΛΟ 4.524.105.000 4.929.708.000 5.328.100.000 5.222.199.000 4.937.530.000 4.172.459.000 3.775.251.000 3.504.294.000 3.759.712.676 3.603.418.939 43.756.777.615

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ

ΠΑΙΓΝΙΑ 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010      2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2015/2008 2015/2006

KINO 30,1% 16,1% 0,6% -9,7% -13,8% -5,1% -5,7% -1,5% 0,3% -30,7% 4,6%

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ -5,9% 2,2% -8,2% 1,2% -23,9% -11,8% -9,0% 21,2% -11,2% -38,9% -41,3%

ΤΖΟΚΕΡ 3,4% -4,6% 31,0% -6,9% -24,4% -11,1% -0,6% 30,4% 12,8% 19,9% 18,3%

MONITOR GAMES - - - - - -32,7% -26,5% -20,1% -18,7% - -67,9%15 

ΛΟΤΤΟ 2,5% 1,6% 13,2% 13,0% -8,9% -15,6% 5,2% -18,6% -13,4% -27,1% -24,1%

ΠΡΟΤΟ 4,2% 0,5% -3,2% -20,1% -25,1% -11,0% 11,6% -10,3% -8,0% -52,5% -50,3%

SUPER 3 -9,0% -5,7% -14,2% -18,8% -15,8% -27,0% -25,4% -12,0% -10,2% -74,7% -78,3%

ΠΡΟΠΟ -1,4% -14,2% -16,6% -33,0% -27,7% -28,1% -21,1% -36,4% -32,5% -90,2% -91,7%

EXTRA 5 -15,7% -7,1% -5,1% -12,3% -2,2% -12,5% -17,3% -8,5% -14,8% -54,0% -64,0%

GO LUCKY - - - - - -72,8% -65,0% -43,8% - - -94,6%16 

ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ 12,5% -20,8% -14,8% -37,3% 49,1% 10,7% -15,8% -55,3% 24,3% -58,8% -63,2%

ΣΥΝΟΛΟ 9,0% 8,1% -2,0% -5,5% -15,5% -9,5% -7,2% 7,3% -4,2% -32,4% -20,4%

15. Αφορά την περίοδο 2011-2015

16. Αφορά την περίοδο 2011-2013
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Στον επόµενο πίνακα παρουσιάζεται η ποσοστιαία συµµετοχή των παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. στο συνολικό 
κύκλο εργασιών της για την περίοδο 2006-2015.

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2006-2015

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΣΥΝΟΛΟ

KINO 39,58% 47,24% 50,74% 52,08% 49,77% 50,77% 53,27% 54,11% 49,67% 51,97% 49,74%

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 50,24% 43,37% 41,01% 38,39% 41,10% 37,00% 36,07% 35,38% 39,98% 37,03% 40,25%

ΤΖΟΚΕΡ 5,03% 4,77% 4,21% 5,63% 5,54% 4,96% 4,87% 5,22% 6,35% 7,47% 5,34%

MONITOR GAMES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,30% 2,45% 1,94% 1,45% 1,23% 0,91%

ΛΟΤΤΟ 1,08% 1,02% 0,96% 1,10% 1,32% 1,42% 1,33% 1,50% 1,14% 1,03% 1,18%

ΠΡΟΤΟ 0,94% 0,90% 0,84% 0,83% 0,70% 0,62% 0,61% 0,73% 0,61% 0,59% 0,75%

SUPER 3 1,35% 1,13% 0,98% 0,86% 0,74% 0,74% 0,59% 0,48% 0,39% 0,37% 0,80%

ΠΡΟΠΟ 1,42% 1,28% 1,02% 0,86% 0,61% 0,52% 0,42% 0,35% 0,21% 0,15% 0,73%

EXTRA 5 0,34% 0,26% 0,23% 0,22% 0,20% 0,24% 0,23% 0,20% 0,17% 0,15% 0,23%

GO LUCKY 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,41% 0,12% 0,05% 0,02% 0,00% 0,06%

ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 0,01% 0,02% 0,03% 0,03% 0,01% 0,01% 0,02%

ΣΥΝΟΛΟ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Τα δηµοφιλέστερα τυχερά παίγνια της ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι το ΚΙΝΟ, το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ και το ΤΖΟΚΕΡ. Τα 
παραπάνω παίγνια συµµετέχουν κατά 95,30% στον συνολικό κύκλο εργασιών.

Κατά την τελευταία δεκαετία το ΚΙΝΟ και το ΤΖΟΚΕΡ, αύξησαν το µερίδιό τους στην προτίµηση των παι-
κτών, σε αντίθεση µε το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ (συµπεριλαµβανοµένου του διαδικτυακού) που εµφάνισε βαθµι-
αία µείωση. Συγκεκριµένα, η ποσοστιαία συµµετοχή του ΚΙΝΟ στον συνολικό κύκλο εργασιών αυξήθηκε 
από 39,94% το 2006 σε 51,97% το 2015 και ανήλθε στο 49,74% για το σύνολο της δεκαετίας. Η συµ-
µετοχή του ΤΖΟΚΕΡ αυξήθηκε από 5,03% (2006) σε 7,47% (2015), συνεισφέροντας σε βάθος δεκαετίας 
στο 5,34% του κύκλου εργασιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. Αντίθετα, η ποσοστιαία συµµετοχή του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 
µειώθηκε την ίδια χρονική περίοδο από 50,24% το 2006 σε 37,03% το 2015, µε αποτέλεσµα να αποτε-
λεί το 40,25% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης σε επίπεδο δεκαετίας.

Χωρίς αξιοσηµείωτες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τον κύκλο εργασιών, εµφανίζονται τα ακαθάριστα 
έσοδα των τυχερών παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε., κατά την περίοδο 2006-2015.

Εξέλιξη της µεταβολής κύκλου εργασίων & ακαθάριστων εσόδων των παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Εξέλιξη των ακαθάριστων έσοδων των παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. (2006-2015)

Σε ότι αφορά τα τρία δηµοφιλέστερα παίγνια της ΟΠΑΠ Α.Ε, τα ακαθάριστα έσοδα από το ΚΙΝΟ αυξήθηκαν κατά 
8,3%, το ΤΖΟΚΕΡ, παρά τις διακυµάνσεις που παρουσίασε, στο σύνολο της δεκαετίας εµφάνισε σηµαντική αύξηση 
24,7%, ενώ το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ παρουσίασε καθ’ όλη την εξεταζόµενη περίοδο πτωτικές τάσεις, µε εξαίρεση 
το 2014, µε αποτέλεσµα να απωλέσει το 48,1% των ακαθάριστων εσόδων του. Τα λοιπά παίγνια παρουσίασαν 
αρνητική µεταβολή, ωστόσο αποτελούν λιγότερο από το 7% των συνολικών ακαθάριστων εσόδων της περιόδου.
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Η ποσοστιαία µεταβολή, καθώς και η συµµετοχή κάθε παιγνίου στα συνολικά ακαθάριστα έσοδα παρου-
σιάζονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες:

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ∆Α ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. 2006-2015 (ποσά σε ευρώ)

ΠΑΙΓΝΙΑ 2006 2007 2008 2009 2010     2011 2012 2013 2014 2015 ΣΥΝΟΛΟ

KINO 532.949.313 698.861.334 829.897.586 839.975.233 760.662.848 640.041.707 620.217.933 582.942.344 578.044.581 576.973.012 6.660.565.890

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 754.962.708 619.788.230 729.695.324 602.053.596 582.561.133 472.168.150 421.747.260 386.956.629 427.717.971 392.176.939 5.389.827.940

ΤΖΟΚΕΡ 113.722.149 117.600.161 112.210.752 156.486.267 145.090.438 110.040.713 98.138.511 97.181.224 126.591.885 141.848.016 1.218.910.116

MONITOR GAMES - - - - - 41.926.221 28.937.896 21.205.059 16.960.043 13.756.682 122.785.901

ΛΟΤΤΟ  29.559.995 30.288.105 30.767.948 33.562.473 36.978.451 34.099.379 28.088.494 30.750.845 25.461.304 22.292.385 301.849.379

ΠΡΟΤΟ 20.064.535 20.911.992 21.016.627 20.702.043 17.371.044 12.182.009 10.714.467 12.494.822 11.157.763 9.941.491 156.556.793

SUPER 3 23.240.198 22.276.615 20.803.474 18.215.989 15.171.465 11.971.176 8.853.891 6.826.049   6.089.766 5.369.122 138.817.743

ΠΡΟΠΟ 37.752.743 37.215.944 31.935.412 26.521.827 17.850.499 12.908.804 9.283.910 7.321.629  4.658.090 3.143.096 188.591.954

EXTRA 5 7.568.405 5.915.738 5.797.479 4.877.160 3.828.010 4.783.312 3.760.888 2.280.836  2.342.320 2.243.946 43.398.092

GO LUCKY - - - - - 5.266.610 1.528.674 547.728 313.888 - 7.656.900

ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ 874.170 983.296 779.292 663.572 416.330 620.631 686.452 577.947 258.459 321.392 6.181.542

ΣΥΝΟΛΟ 1.520.694.215 1.553.841.413 1.782.903.895 1.703.058.158 1.579.930.217 1.346.008.711 1.231.958.376 1.149.085.110 1.199.596.071 1.168.066.082 14.235.142.248

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. 2006-2015

ΠΑΙΓΝΙΑ 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010      2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2015/2008 2015/2006

KINO 31,1% 18,7% 1,2% -9,4% -15,9% -3,1% -6,0% -0,8% -0,2% -30,5% 8,3%

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ -17,9% 17,7% -17,5% -3,2% -18,9% -10,7% -8,2% 10,5% -8,3% -46,3% -48,1%

ΤΖΟΚΕΡ 3,4% -4,6% 39,5% -7,3% -24,2% -10,8% -1,0% 30,3% 12,1% 26,4% 24,7%

MONITOR GAMES - - - - - -31,0% -26,7% -20,0% -18,9% - -67,2%17

ΛΟΤΤΟ 2,5% 1,6% 9,1% 10,2% -7,8% -17,6% 9,5% -17,2% -12,4% -27,5% -24,6%

ΠΡΟΤΟ 4,2% 0,5% -1,5% -16,1% -29,9% -12,0% 16,6% -10,7% -10,9% -52,7% -50,5%

SUPER 3 -4,1% -6,6% -12,4% -16,7% -21,1% -26,0% -22,9% -10,8% -11,8% -74,2% -76,9%

ΠΡΟΠΟ -1,4% -14,2% -17,0% -32,7% -27,7% -28,1% -21,1% -36,4% -32,5% -90,2% -91,7%

EXTRA 5 -21,8% -2,0% -15,9% -21,5% 25,0% -21,4% -39,4% 2,7% -4,2% -61,3% -70,4%

GO LUCKY - -  - - - -71,0% -64,2% -42,7% - - -94,0%18

ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ 12,5% -20,7% -14,8% -37,3% 49,1% 10,6% -15,8% -55,3% 24,3% -58,8% -63,2%

ΣΥΝΟΛΟ 2,2% 14,7% -4,5% -7,2% -14,8% -8,5% -6,7% 4,4% -2,6% -34,5% -23,2%

17. Αφορά την περίοδο 2011-2015

18. Αφορά την περίοδο 2011-2013
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ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΣΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ∆Α 2006-2015 

ΠΑΙΓΝΙΑ 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010      2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2015/2008 2015/2006

KINO 35,05% 44,98% 46,55% 49,32% 48,15% 47,55% 50,34% 50,73% 48,19% 49,40% 46,79%

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 49,65% 39,89% 40,93% 35,35% 36,87% 35,08% 34,23% 33,68% 35,66% 33,57% 37,86%

ΤΖΟΚΕΡ 7,48% 7,57% 6,29% 9,19% 9,18% 8,18% 7,97% 8,46% 10,55% 12,14% 8,56%

MONITOR GAMES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,11% 2,35% 1,85% 1,41% 1,18% 0,86%

ΛΟΤΤΟ 1,94% 1,95% 1,73% 1,97% 2,34% 2,53% 2,28% 2,68% 2,12% 1,91% 2,12%

ΠΡΟΤΟ 1,32% 1,35% 1,18% 1,22% 1,10% 0,91% 0,87% 1,09% 0,93% 0,85% 1,10%

SUPER 3 1,53% 1,43% 1,17% 1,07% 0,96% 0,89% 0,72% 0,59% 0,51% 0,46% 0,98%

ΠΡΟΠΟ 2,48% 2,40% 1,79% 1,56% 1,13% 0,96% 0,75% 0,64% 0,39% 0,27% 1,32%

EXTRA 5 0,50% 0,38% 0,33% 0,29% 0,24% 0,36% 0,31% 0,20% 0,20% 0,19% 0,30%

GO LUCKY 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,39% 0,12% 0,05% 0,03% 0,00% 0,05%

ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ 0,06% 0,06% 0,04% 0,04% 0,03% 0,05% 0,06% 0,05% 0,02% 0,03% 0,04%

ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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2.3.2 ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΖΙΝΩΝ

Κατά το 2015, στην Ελλάδα, λειτουργούσαν εννέα (9) από τις συνολικά δέκα (10) αδειοδοτηµένες επιχει-
ρήσεις καζίνων, στις οποίες επιτρέπεται να διεξάγονται τυχερά παιχνίδια19. 

Οι εννέα (9) επιχειρήσεις καζίνων αναφέρονται παρακάτω µε αλφαβητική σειρά:

19. σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.2206/1994 (Α 62)

ΚΑΖΙΝΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε THEROS 
INTERNATIONAL

GAMING INC

REGENCY ENTERTAINMENT
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 

VIVERE ENTERTAINMENT
ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ 
ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. 

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ – 

ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΕ – ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ 
ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ – 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

KΑΖΙΝΟ ΡΟ∆ΟΥ 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε

ΚΑΖΙΝΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΑΖΙΝΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ

ΚΑΖΙΝΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΚΑΖΙΝΟ ΡΟ∆ΟΥ

ΚΑΖΙΝΟ ΑΧΑΪΑΣ

ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ

Ο χώρος των επιχειρήσεων καζίνων αποτελείται από τον χώρο παιγνίων του καζίνου, δηλαδή τον κύριο 
χώρο, µέσα στον οποίο εγκαθίστανται και λειτουργούν τα µέσα διεξαγωγής των παιγνίων και τους λοι-
πούς επικουρικούς χώρους, οι οποίοι υποστηρίζουν την εξυπηρέτηση των υπολοίπων λειτουργιών του 
καζίνου (εστιατόρια, µπαρ, κ.λπ.).

Η λειτουργία των καζίνων εξαιρείται από τις ισχύουσες διατάξεις για το ωράριο λειτουργίας και επι-
τρέπεται για όλες τις ηµέρες του έτους, µε ωράριο που καθορίζουν οι επιχειρήσεις αυτές και το γνω-
στοποιούν στην Αρχή. 

Τα παίγνια τα οποία διεξάγονται στις επιχειρήσεις καζίνων είναι:

Οι επιχειρήσεις καζίνων, τον ∆εκέµβριο του έτους 2015, απασχολούσαν, συνολικά, τρεις χιλιάδες επτα-
κόσια εβδοµήντα εννέα (3779) άτοµα, έναντι τριών χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα οκτώ (3888) ατόµων 
τον ∆εκέµβριο του 2014. Μεταξύ των δύο τελευταίων ετών σηµειώθηκε µείωση του προσωπικού κατά 
εκατό εννέα (109) άτοµα.

Η κατανοµή των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις καζίνων κατά τον ∆εκέµβριο του έτους 2015 απεικονί-
ζεται στο παρακάτω διάγραµµα:

ΠΑΙΓΝΙΑ ΚΑΖΙΝΩΝ

• Μπλάκ τζάκ (Black Jack) ή «21». 

• Αµερικάνικη ρουλέτα (American Roulette) και η γαλλική ρουλέτα (French Roulette).

• Μπάνκο - πούντο (Banco - Punto).

• Μπακαράς (Baccarat) - Σεµέν ντε φερ (Chemin de fer).

• Αµερικάνικα ζάρια (Craps).

• Ελληνικά ζάρια.

• Πόκερ (Poker και παραλλαγές του: Το Καζίνο Σταντ Πόκερ (Casino Stud Poker), πόκερ µε πέντε 

(5) κάρτες (5 Card Stud), πόκερ µε επτά (7) κάρτες (7 Card Stud), Όµαχα (Omaha), Τέξας Χόλντεµ 

ή Χόλντεµ (Texas Hold’em ή Hold’em). 

• Ηλεκτρονικά τυχερά παίγνια που διεξάγονται σε µηχανήµατα µε εγκατεστηµένο επί αυτών λογι-

σµικό τυχερών παιγνίων (slot machines).

• Ηλεκτρονική ρουλέτα (Electronic Roulette).

• Οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι, για το οποίο έχει προηγουµένως χορηγηθεί άδεια καταλληλότητας.

http://?.?p/
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Καζiνο Πάρνηθας

Καζίνο Λουτρακίου

Καζίνο Θεσσαλονίκης

Καζίνο Ρόδου

Καζίνο Θράκης

Καζίνο Αχαΐας

Καζίνο Κέρκυρας

Καζίνο Αιγαίου

Καζίνο Πόρτο Καρράς

Κατανοµή εργαζοµένων στις επιχειρήσεις καζίνων

Μηνιαία διακύµανση της απασχόλησης στα καζίνα 2015

Η µηνιαία διακύµανση της απασχόλησης για το σύνολο των επιχειρήσεων καζίνων αποτυπώνεται στο 
παρακάτω διάγραµµα.

Παρατηρείται αύξηση του προσωπικού κατά τους θερινούς µήνες προκειµένου τα καζίνα να ανταποκρι-
θούν στις ανάγκες της αυξηµένης τουριστικής ζήτησης. 

Ως προς τα µέσα διεξαγωγής των παιγνίων, οι εννέα (9) επιχειρήσεις καζίνων έχουν αδειοδοτηθεί για 
την εγκατάσταση, συνολικά20, έως έξι χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα έξι (6.446) µέσων διεξαγωγής παι-
γνίων, εκ των οποίων τα πεντακόσια πενήντα επτά (557) είναι τραπέζια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων 
και τα πέντε χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα εννέα (5.889) παιγνιοµηχανήµατα. Τον ∆εκέµβριο του 2015, 
είχαν εγκατασταθεί και λειτουργούσαν σε όλα τα καζίνα21 τριακόσια ογδόντα (380) τραπέζια και τρεις 
χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα τέσσερις (3.584) µηχανές τυχερών παιγνίων, δηλαδή συνολικά τρεις 
χιλιάδες εννιακόσια εξήντα τέσσερα (3.964) µέσα διεξαγωγής παιγνίων. Στα τραπέζια περιλαµβάνονται 
τα είδη παιγνίων: american roulette και french roulette, baccarat και chemin de fer και παραλλαγές 
του, black jack, poker και παραλλαγές του, banco-punto και παραλλαγές του και ζάρια (craps), ενώ στις 
µηχανές τυχερών παιγνίων περιλαµβάνονται οι ηλεκτρονικές ρουλέτες, οι τερµατικοί σταθµοί των ηλε-
κτρονικών ρουλετών και τα παιγνιοµηχανήµατα µε εγκατεστηµένες επί αυτών εφαρµογές λογισµικού 
τυχερών παιγνίων (stand-alone slot machines). 

3816

3803

3825 3830

3802

3853

3894
3886

3818

3774

3738

3779

Σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος (∆εκέµβριος 2014), παρατηρήθηκε οριακή αύξηση κατά 1,12% (44 
τεµάχια) στο σύνολο των µέσων διεξαγωγής, σε λειτουργία, στα εννέα καζίνα. Συγκεκριµένα, αυξήθηκαν 
τα µηχανήµατα µε εγκατεστηµένες επί αυτών εφαρµογές λογισµικού τυχερών παιγνίων (Slot machines) 
και οι ηλεκτρονικές ρουλέτες κατά 1,73% και 21,43% αντίστοιχα, ενώ µειώθηκε ο αριθµός των τραπε-
ζιών και των τερµατικών σταθµών ηλεκτρονικών ρουλετών κατά 3,55% και 1,82%, αντίστοιχα.

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται αναλυτικά, ανά επιχείρηση καζίνου, η εγκατεστηµένη δυναµικότητα 
διεξαγωγής τυχερών παιγνίων κατά τον µήνα ∆εκέµβριο για τα έτη 2014 και 2015.

20. Σύµφωνα µε τις χορηγηθείσες άδειες λειτουργίες, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

21. Σύµφωνα µε τις τελευταίες εγκριτικές αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π. για αναδιάταξη των χώρων των καζίνων. 

Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΑ 
ΜΕΣΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΠΑΙΓΝΙΩΝ
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 

ΜΕΣΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΠΑΙΓΝΙΩΝ
ΣΕ ΧΡΗΣΗ 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 
(σε τεµάχια)

ΜΕΣΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΠΑΙΓΝΙΩΝ
ΣΕ ΧΡΗΣΗ 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 
(σε τεµάχια)

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 
-∆ΕΚΜΒΡΙΟΣ 2014

Τραπέζια 557 394 380 -3,55%

Ηλεκτρονικές
Ρουλέτες 41 14 17 21,43%

Τερµατικοί
σταθµοί Ηλεκτρονι-
κών Ρουλετών 

377 165 162 -1,82%

Slot machines 5.471 3.347 3.405 1,73%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.446 3.920 3.964 1,12%
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ΚΑΖΙΝΟ/ΜΕΣΑ 
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΑ 
ΜΕΣΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΠΑΙΓΝΙΩΝ
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

(σε τεµάχια) 

ΜΕΣΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΠΑΙΓΝΙΩΝ
ΣΕ ΧΡΗΣΗ 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 
(σε τεµάχια)

ΜΕΣΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΠΑΙΓΝΙΩΝ
ΣΕ ΧΡΗΣΗ 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 
(σε τεµάχια)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΣΩΝ 
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ-
ΓΝΙΩΝ ΣΕ ΧΡΗΣΗ 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 - 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 

(σε τεµάχια)

ΚΑΖΙΝΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 211 68 66 -2

Slot machines 185 53 53 0

Ηλεκτρονικές Ρουλέτες 0 0 0 0

Τερµατικοί σταθµοί Ηλε-
κτρονικών Ρουλετών 0 0 0 0

Τραπέζια 26 15 13 -2

ΚΑΖΙΝΟ ΑΧΑΪΑΣ 650 311 311 0

Slot machines 550 263 263 0

Ηλεκτρονικές Ρουλέτες 4 2 2 0

Τερµατικοί σταθµοί Ηλε-
κτρονικών Ρουλετών 56 16 16 0

Τραπέζια 40 30 30 0

ΚΑΖΙΝΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1138 1028 1028 0

Slot machines 941 897 897 0

Ηλεκτρονικές Ρουλέτες 10 4 4 0

Τερµατικοί σταθµοί Ηλε-
κτρονικών Ρουλετών 84 27 27 0

Τραπέζια 103 100 100 0

ΚΑΖΙΝΟ ΘΡΑΚΗΣ 384 207 207 0

Slot machines 320 178 178 0

Ηλεκτρονικές Ρουλέτες 3 1 1 0

Τερµατικοί σταθµοί Ηλε-
κτρονικών Ρουλετών 35 8 8 0

Τραπέζια 26 20 20 0

ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 393 123 123 0

Slot machines 300 90 90 0

Ηλεκτρονικές Ρουλέτες 3 2 2 0

Τερµατικοί σταθµοί Ηλε-
κτρονικών Ρουλετών 56 16 16 0

Τραπέζια 34 15 15 0

ΚΑΖΙΝΟ/ΜΕΣΑ 
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΑ 
ΜΕΣΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΠΑΙΓΝΙΩΝ
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

(σε τεµάχια) 

ΜΕΣΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΠΑΙΓΝΙΩΝ
ΣΕ ΧΡΗΣΗ 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 
(σε τεµάχια)

ΜΕΣΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΠΑΙΓΝΙΩΝ
ΣΕ ΧΡΗΣΗ 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 
(σε τεµάχια)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΣΩΝ 
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ-
ΓΝΙΩΝ ΣΕ ΧΡΗΣΗ 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 - 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 

(σε τεµάχια)

ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 1185 838 800 -38

Slot machines 1000 714 696 -18

Ηλεκτρονικές Ρουλέτες 7 2 2 0

Τερµατικοί σταθµοί Ηλε-
κτρονικών Ρουλετών 86 40 35 -5

Τραπέζια 92 82 67 -15

ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 1669 755 813 58

Slot machines 1500 654 704 50

Ηλεκτρονικές Ρουλέτες 12 2 5 3

Τερµατικοί σταθµοί Ηλε-
κτρονικών Ρουλετών 40 38 40 2

Τραπέζια 117 61 64 3

ΚΑΖΙΝΟ

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ 
511 315 315 0

Slot machines 425 277 277 0

Ηλεκτρονικές Ρουλέτες 1 0 0 0

Τερµατικοί σταθµοί Ηλε-
κτρονικών Ρουλετών 8 8 8 0

Τραπέζια 77 30 30 0

ΚΑΖΙΝΟ ΡΟ∆ΟΥ 305 275 301 26

Slot machines 250 221 247 26

Ηλεκτρονικές Ρουλέτες 1 1 1 0

Τερµατικοί σταθµοί Ηλε-
κτρονικών Ρουλετών 12 12 12 0

Τραπέζια 42 41 41 0
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    (  µ ) 

      2014 (  µ ) 

      2015 (  µ ) 

Μεσα διεξαγωγής παιγνίων καζίνων Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων καζίνων (2006-2015)

Εξέλιξη της µεταβολής κύκλου εργασιών & ακαθάριστων εσόδων καζίνων

Το 2015, ο κύκλος εργασιών (DROP) του συνόλου των επιχειρήσεων καζίνων σηµείωσε οριακή πτώση 
2% σε σχέση µε το 2014, µε µόλις τρεις (3) επιχειρήσεις να εµφανίζουν θετικούς ρυθµούς µεταβολής. 
Η αύξηση αφορά στον κύκλο εργασιών του καζίνου Πόρτο Καρράς (13%), του καζίνου Θράκης (10%) και 
του καζίνου Αιγαίου (7%). 

Για την περίοδο 2006-2015, το σύνολο των επιχειρήσεων καταγράφει απώλειες του κύκλου εργασιών 
τους σε ποσοστό 44%, µε τέσσερα (4) από τα εννέα (9) λειτουργούντα καζίνα, να καταγράφουν µείωση 
άνω του 50%. Η µεγαλύτερη µείωση σηµειώνεται για το καζίνο Πόρτο Καρράς, η οποία ανήλθε σε 86% 
και ακολουθούν το καζίνο Αιγαίου (74%), το καζίνο Αχαΐας (69%) και τέλος το καζίνο Λουτρακίου (60%). 

Για την ίδια περίοδο, τα ακαθάριστα έσοδα (WIN) του συνόλου των επιχειρήσεων καζίνων παρουσιάζουν 
υψηλότερο ρυθµό µείωσης, από τον αντίστοιχο του κύκλου εργασιών τους, τα οποία για το σύνολο της 
δεκαετίας 2006-2015 ανήλθαν σε 61,5% και κυµάνθηκαν µεταξύ 31% και 88% σε επίπεδο επιχείρησης.
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Η παρατεταµένη µείωση στην οικονοµική δραστηριότητα των καζίνων που καταγράφεται συνεχώς από 
το 2008, έτος που ο κλάδος τυχερών παιγνίων παρουσίασε τα υψηλότερα επίπεδα µεγεθών της δεκα-
ετίας 2006-2015, εγείρει προβληµατισµό, εάν αυτή απορρέει αποκλειστικά και µόνο, από τη δυσµενή 
οικονοµική συγκυρία, ή, ενδεχοµένως, οφείλεται και σε επιλογές εµπλεκόµενων (stakeholders) στον 
κλάδο των καζίνων, οι οποίες επηρέασαν την εξέλιξή του. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εξεταστούν οι 
προϋποθέσεις διασφάλισης της βιωσιµότητας του κλάδου, της διατήρησης των θέσεων εργασίας, της 
στήριξης της τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης και εν γένει του δηµοσίου συµφέροντος.

Στους παρακάτω πίνακες αποτυπώνονται η εξέλιξη του κύκλου εργασιών (DROP) και των ακαθάριστων 
εσόδων (WIN) των εννέα (9) επιχειρήσεων καζίνων, ανά καζίνο, για την δεκαετία 2006-2015, καθώς και 
οι ρυθµοί µεταβολής για τις περιόδους 2015/2014, 2015/2008 και 2015/2006.
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Ακαθάριστα έσοδα επιχειρήσεων καζίνων 2006-2015

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΖΙΝΩΝ 2006-2015 (ποσά σε ευρώ) 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΖΙΝΟΥ 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ΚΑΖΙΝΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 25.771.820 25.781.989 24.349.911 20.266.951 22.538.607 15.094.630

ΚΑΖΙΝΟ ΑΧΑΪΑΣ 166.159.941 174.344.730 158.174.022 129.817.755 106.925.825 91.375.620

ΚΑΖΙΝΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 631.055.663 707.471.406 761.879.013 682.891.434 638.202.573 571.449.874

ΚΑΖΙΝΟ ΘΡΑΚΗΣ 55.397.562 55.854.204 50.277.422 38.940.889 30.452.799 25.980.280

ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 25.415.371 30.200.683 27.079.443 18.947.299 16.649.538 19.217.320

ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 996.723.770 1.192.082.068 1.106.748.957 906.550.183 830.883.937 700.793.105

ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 648.171.936 752.842.294 804.338.221 835.626.619 768.324.122 663.039.005

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ 
ΚΑΡΡΑΣ

82.752.265 78.195.258 75.810.663 60.279.445 36.697.077 32.969.781

ΚΑΖΙΝΟ ΡΟ∆ΟΥ 151.502.829 182.603.424 176.220.321 146.267.254 135.262.078 119.543.086

ΣΥΝΟΛΟ 2.782.951.157 3.199.376.056 3.184.877.971 2.839.587.829 2.585.936.555  2.239.462.700  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΖΙΝΟΥ 2012 2013 2014 2015 2015/2014 2015/2008 2015/2006

ΚΑΖΙΝΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 11.030.985 8.595.255 6.135.230 6.593.255 7% -73% -74%

ΚΑΖΙΝΟ ΑΧΑΪΑΣ 71.129.955 60.081.785 56.669.490 52.069.620 -8% -67% -69%

ΚΑΖΙΝΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 544.247.474 470.388.832 452.258.885 448.841.866 -1% -41% -29%

ΚΑΖΙΝΟ ΘΡΑΚΗΣ 18.538.301 19.563.565 26.222.538 28.872.550 10% -43% -48%

ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 19.210.020 19.962.485 21.569.065 20.477.700 -5% -24% -19%

ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 553.569.747 478.045.445 403.600.422 394.508.040 -2% -64% -60%

ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 568.525.966 531.390.828  524.806.706 513.915.909 -2% -36% -21%

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ 
ΚΑΡΡΑΣ

11.827.095 8.000.579  10.287.501 11.604.767 13% -85% -86%

ΚΑΖΙΝΟ ΡΟ∆ΟΥ 92.076.514 91.669.622 98.393.218 94.518.874 -4% -46% -38%

ΣΥΝΟΛΟ 1.890.156.056  1.687.698.396  1.599.943.054  1.571.402.581 -2% -51% -44%
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ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ∆Α ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΖΙΝΩΝ 2006-2015 (ποσά σε ευρώ) 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΖΙΝΟΥ 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ΚΑΖΙΝΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 7.280.564 7.268.476 6.825.620 5.942.176 4.947.907  3.693.152  

ΚΑΖΙΝΟ ΑΧΑΪΑΣ 40.865.726 42.876.562 39.001.923 32.884.990 24.161.650  20.031.036  

ΚΑΖΙΝΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 163.217.923 178.211.015 177.998.734 143.931.393 121.036.475  100.948.680  

ΚΑΖΙΝΟ ΘΡΑΚΗΣ 15.480.676 16.056.688 14.513.815 10.749.331 7.950.272  6.329.633  

ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5.381.263 6.102.955 6.077.538 3.801.858 3.067.213  4.083.165  

ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 233.696.251 275.312.170 256.067.644 203.284.682 162.806.667  132.777.710  

ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 169.680.680 191.024.217 190.113.634 178.735.371 153.530.629  119.791.586  

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ 
ΚΑΡΡΑΣ

19.180.795 20.623.527 18.162.684 14.805.137 8.466.302  7.833.881  

ΚΑΖΙΝΟ ΡΟ∆ΟΥ 33.326.074 39.269.042 35.739.648 31.939.166 27.467.862  24.231.593  

ΣΥΝΟΛΟ 688.109.951 776.744.651 744.501.239 626.074.105 513.434.978  419.720.435  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΖΙΝΟΥ 2012 2013 2014 2015 2015/2014 2015/2008 2015/2006

ΚΑΖΙΝΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2.426.453  2.089.691  1.368.854  1.438.801  5,1% -79% -80%

ΚΑΖΙΝΟ ΑΧΑΪΑΣ 15.562.690  13.607.281  13.234.598  12.720.347  -3,9% -67% -69%

ΚΑΖΙΝΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 89.940.353  80.337.700  73.335.991  73.109.016  -0,3% -59% -55%

ΚΑΖΙΝΟ ΘΡΑΚΗΣ 3.815.890  4.063.833  6.220.079  6.686.360  7,5% -54% -57%

ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3.946.782  4.400.106  4.279.386  4.199.809  -1,9% -31% -22%

ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 94.362.377  80.355.087  63.892.385  58.808.627  -8,0% -77% -75%

ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 97.427.876  92.654.783  91.277.420  86.262.895  -5,5% -55% -49%

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ 
ΚΑΡΡΑΣ

2.706.814  1.596.191  2.222.167  2.180.454  -1,9% -88% -89%

ΚΑΖΙΝΟ ΡΟ∆ΟΥ 19.979.759  19.560.334  19.442.409  19.534.536  0,5% -45% -41%

ΣΥΝΟΛΟ 330.168.995  298.665.006  275.273.290  264.940.845  -3,8% -64% -61%

Όσον αφορά στα παίγνια καζίνων το 2015, το πόκερ και οι παραλλαγές του, καθώς και το µπάνκο-πούντο, 
εµφάνισαν µείωση του κύκλου εργασιών τους ύψους 14,53% και 17,41%, αντίστοιχα, έναντι του προη-
γούµενου έτους. Οριακή µείωση κατέγραψε επίσης το µπλακ-τζακ (0,67%), ενώ ο κύκλος εργασιών των 
παιγνιοµηχανών22 (slot machines) παρέµεινε σταθερός. Το µίνι µπάνκο-πούντο είναι το µόνο παίγνιο 
που παρουσίασε µικρή θετική µεταβολή.

Για την περίοδο 2006-2015, η µεγαλύτερη µεταβολή σηµειώθηκε στο παίγνιο µπάνκο-πούντο το οποίο 
εµφάνισε µείωση του κύκλου εργασιών του κατά 90,52%, ωστόσο συµµετέχει µόλις στο 0,45% του κύ-
κλου εργασιών των καζίνων κατά την εξεταζόµενη περίοδο. Σηµαντικές απώλειες εµφάνισαν, επίσης, 
η αµερικάνικη ρουλέτα (71,42%) και το µπλακ-τζακ (67,87%). Στο σύνολο της δεκαετίας η µικρότερη 
αρνητική µεταβολή παρατηρήθηκε στα ηλεκτρονικά τυχερά παίγνια που διεξάγονται µε παιγνιοµηχανές 
(slot machines). 

22. Στις παιγνιοµηχανές περιλαµβάνονται και οι τερµατικοί σταθµοί των ηλεκτρονικών ρουλετών

Εξέλιξη του κύκλου εργασιών παιγνίων επιχειρήσεων καζίνων (2006-2015)
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Τα ακαθάριστα έσοδα των παιγνίων καζίνων ακολουθούν την καθοδική εξέλιξη του κύκλου εργασιών 
τους, µε σχετικά εντονότερο ρυθµό. Η µεγαλύτερη ωστόσο απόκλιση αφορά στις παιγνιοµηχανές, που 
ενώ καταγράφουν στον κύκλο εργασιών τους µείωση µόλις 5,27%, για τα ακαθάριστα έσοδα η µείωση 
ανέρχεται σε 51,5%. 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΖΙΝΩΝ 2006-2015

ΠΑΙΓΝΙΑ 2006 2007 2008 2009 2010     2011 2012 2013 2014 2015 ΣΥΝΟΛΟ

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ 
ΡΟΥΛΕΤΑ 

1.106.796.718 1.281.170.909 1.150.957.957 910.501.433 724.526.032 539.897.020 401.379.300 345.793.455 334.998.115 316.355.000 7.112.375.938

ΜΠΛΑΚ ΤΖΑΚ 465.389.945 533.193.360 506.104.688 406.714.365 337.029.630 249.569.520 187.199.615 162.230.740 150.559.785 149.546.820 3.147.538.467

ΜΠΑΝΚΟ-ΠΟΥΝΤΟ 19.149.156 21.084.420 21.496.825 15.302.690 12.157.215 9.440.535 2.245.160 690.355 2.198.415 1.815.780 105.580.551

ΜΙΝΙ ΜΠΑΝΚΟ-
ΠΟΥΝΤΟ

3.695.105 1.669.885 1.529.520 1.362.800 1.770.890 - 3.773.470 3.201.090 2.076.315 2.130.230 21.209.305

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ 
ΖΑΡΙΑ

3.502.935 3.814.620 3.431.435 2.541.180 1.413.090 4.249.170 1.555.655 - - - 20.508.085

ΠΟΚΕΡ & 
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

72.811.885 83.316.935 84.450.852 71.715.230 74.336.545 121.417.462 83.569.955 65.781.551 56.788.491 48.536.575 762.725.480

ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΕΣ 1.111.605.413 1.275.125.927 1.416.906.695 1.431.450.131 1.434.703.153 1.314.888.993 1.210.432.901 1.110.001.206 1.053.321.934 1.053.018.176 12.411.454.529

ΣΥΝΟΛΟ 2.782.951.157 3.199.376.056 3.184.877.971 2.839.587.829 2.585.936.555 2.239.462.700 1.890.156.056 1.687.698.396 1.599.943.054 1.571.402.581 23.581.392.355

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΖΙΝΩΝ, ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ

ΠΑΙΓΝΙΑ 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010     2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2015/2008 2015/2006

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ 
ΡΟΥΛΕΤΑ 

15,75% -10,16% -20,89% -20,43% -25,48% -25,66% -13,85% -3,12% -5,57% -72,51% -71,42%

ΜΠΛΑΚ ΤΖΑΚ 14,57% -5,08% -19,64% -17,13% -25,95% -24,99% -13,34% -7,19% -0,67% -70,45% -67,87%

ΜΠΑΝΚΟ-ΠΟΥΝΤΟ 10,11% 1,96% -28,81% -20,56% -22,35% -76,22% -69,25% 218,45% -17,41% -91,55% -90,52%

ΜΙΝΙ ΜΠΑΝΚΟ-
ΠΟΥΝΤΟ

-54,81% -8,41% -10,90% 29,94% -100% - -15,17% -35,14% 2,60% 39,27% -42,35%

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ 
ΖΑΡΙΑ

8,90% -10,05% -25,94% -44,39% 200,70% -63,39% - - - -54,66%23 21,30%24

ΠΟΚΕΡ & 
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

14,43% 1,36% -15,08% 3,66% 63,33% -31,17% -21,29% -13,67% -14,53% -42,53% -33,34%

ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΕΣ 14,71% 11,12% 1,03% 0,23% -8,35% -7,94% -8,30% -5,11% -0,03% -25,68% -5,27%

ΣΥΝΟΛΟ 14,96% -0,45% -10,84% -8,93% -13,40% -15,60% -10,71% -5,20% -1,78% -50,66% -43,53%

23. Αφορά την περίοδο 2008-2012

24. Αφορά την περίοδο 2006-2012
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ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ∆Α ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΖΙΝΩΝ 2006-2015                                                                                                                                                                                                      
(ποσά σε ευρώ)

ΠΑΙΓΝΙΑ 2006 2007 2008 2009 2010     2011 2012 2013 2014 2015 ΣΥΝΟΛΟ

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ 
ΡΟΥΛΕΤΑ 

215.693.936 239.180.827 209.611.497 170.458.301 134.188.424 99.281.434 70.005.503 64.508.910 59.148.157 55.164.640 1.317.241.629

ΜΠΛΑΚ ΤΖΑΚ 98.959.095 110.299.056 106.722.215 86.735.221 69.783.890 53.235.047 38.281.947 34.847.197 31.803.562 29.985.528 660.652.757

ΜΠΑΝΚΟ-ΠΟΥΝΤΟ 2.834.832 2.898.678 2.372.036 1.860.075 1.189.797 978.026 272.725 129.472 333.987 324.728 13.194.355

ΜΙΝΙ ΜΠΑΝΚΟ-
ΠΟΥΝΤΟ

359.109 204.703 347.636 218.702 426.319 - 656.956 717.270 361.610 437.448 3.729.751

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ 
ΖΑΡΙΑ

585.044 693.537 806.535 524.337 148.573 521.080 196.047 - - - 3.475.151

ΠΟΚΕΡ & 
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

19.901.988 23.631.792 26.071.622 21.662.065 18.808.525 23.017.549 17.508.928 13.593.937 11.544.128 9.489.780 185.230.312

ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΕΣ 349.775.948 399.836.061 398.569.698 344.615.404 288.889.451 242.687.299 203.246.890 184.868.220 172.081.847 169.538.722 2.754.109.540

ΣΥΝΟΛΟ 688.109.951 776.744.651 744.501.239 626.074.105 513.434.978 419.720.435 330.168.995 298.665.006 275.273.290 264.940.845 4.937.633.493

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΖΙΝΩΝ, ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ 

ΠΑΙΓΝΙΑ 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010     2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2015/2008 2015/2006

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ 
ΡΟΥΛΕΤΑ 

10,9% -12,4% -18,7% -21,3% -26,0% -29,5% -7,9% -8,3% -6,7% -73,7% -74,4%

ΜΠΛΑΚ ΤΖΑΚ 11,5% -3,2% -18,7% -19,5% -23,7% -28,1% -9,0% -8,7% -5,7% -71,9% -69,7%

ΜΠΑΝΚΟ-ΠΟΥΝΤΟ 2,3% -18,2% -21,6% -36,0% -17,8% -72,1% -52,5% 158,0% -2,8% -86,3% -88,5%

ΜΙΝΙ ΜΠΑΝΚΟ-
ΠΟΥΝΤΟ

-43,0% 69,8% -37,1% 94,9% -100,0% - 9,2% -49,6% 21,0% 25,8% 21,8%

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ 
ΖΑΡΙΑ

18,5% 16,3% -35,0% -71,7% 250,7% -62,4% - - - -75,7%25 -66,5%26

ΠΟΚΕΡ & 
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

18,7% 10,3% -16,9% -13,2% 22,4% -23,9% -22,4% -15,1% -17,8% -63,6% -52,3%

ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΕΣ 14,3% -0,3% -13,5% -16,2% -16,0% -16,3% -9,0% -6,9% -1,5% -57,5% -51,5%

ΣΥΝΟΛΟ 12,9% -4,2% -15,9% -18,0% -18,3% -21,3% -9,5% -7,8% -3,8% -64,4% -61,5%

25. Αφορά την περίοδο 2008-2012

26. Αφορά την περίοδο 2006-2012



62 63E.E.Ε.Π. ΠΕΠΡAΓΜΕΝΑ 2015

2ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Παρόλα αυτά, οι παιγνιοµηχανές αποτελούν το δηµοφιλέστερο παίγνιο των καζίνων και ακολουθούν, 
σε προτίµηση, η αµερικάνικη ρουλέτα και το µπλακ-τζακ. Τα παίγνια αυτά, για τη δεκαετία 2006-2015 
διατηρούν µερίδιο άνω του 96% επί του κύκλου εργασιών των τυχερών παιγνίων των καζίνων, µε τις 
παιγνιοµηχανές (slot machines) να παρουσιάζουν αυξητική τάση σε όλη τη διάρκεια της περιόδου.

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΖΙΝΩΝ ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2006-2015

ΠΑΙΓΝΙΑ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΣΥΝΟΛΟ

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ 
ΡΟΥΛΕΤΑ 

39,77% 40,04% 36,14% 32,06% 28,02% 24,11% 21,24% 20,49% 20,94% 20,13% 30,16%

ΜΠΛΑΚ ΤΖΑΚ 16,72% 16,67% 15,89% 14,32% 13,03% 11,14% 9,90% 9,61% 9,41% 9,52% 13,35%

ΜΠΑΝΚΟ-ΠΟΥΝΤΟ 0,69% 0,66% 0,67% 0,54% 0,47% 0,42% 0,12% 0,04% 0,14% 0,12% 0,45%

ΜΙΝΙ ΜΠΑΝΚΟ-
ΠΟΥΝΤΟ

0,13% 0,05% 0,05% 0,05% 0,07% - 0,20% 0,19% 0,13% 0,14% 0,09%

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ 
ΖΑΡΙΑ

0,13% 0,12% 0,11% 0,09% 0,05% 0,19% 0,08% - - - 0,09%

ΠΟΚΕΡ & 
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

2,62% 2,60% 2,65% 2,53% 2,87% 5,42% 4,42% 3,90% 3,55% 3,09% 3,23%

ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΕΣ 39,94% 39,86% 44,49% 50,41% 55,48% 58,71% 64,04% 65,77% 65,83% 67,01% 52,63%

ΣΥΝΟΛΟ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΖΙΝΩΝ ΣΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ∆Α
2006-2015

ΠΑΙΓΝΙΑ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΣΥΝΟΛΟ

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ 
ΡΟΥΛΕΤΑ 

31,35% 30,79% 28,15% 27,23% 26,14% 23,65% 21,20% 21,60% 21,49% 20,82% 26,68%

ΜΠΛΑΚ ΤΖΑΚ 14,38% 14,20% 14,33% 13,85% 13,59% 12,68% 11,59% 11,67% 11,55% 11,32% 13,38%

ΜΠΑΝΚΟ-ΠΟΥΝΤΟ 0,41% 0,37% 0,32% 0,30% 0,23% 0,23% 0,08% 0,04% 0,12% 0,12% 0,27%

ΜΙΝΙ ΜΠΑΝΚΟ-
ΠΟΥΝΤΟ

0,05% 0,03% 0,05% 0,03% 0,08% - 0,20% 0,24% 0,13% 0,17% 0,08%

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ 
ΖΑΡΙΑ

0,09% 0,09% 0,11% 0,08% 0,03% 0,12% 0,06% - - - 0,07%

ΠΟΚΕΡ & 
ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ

2,89% 3,04% 3,50% 3,46% 3,66% 5,48% 5,30% 4,55% 4,19% 3,58% 3,75%

ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΕΣ 50,83% 51,48% 53,54% 55,04% 56,27% 57,82% 61,56% 61,90% 62,51% 63,99% 55,78%

ΣΥΝΟΛΟ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Η συµβολή των παιγνιοµηχανών στα ακαθάριστα έσοδα συµβάδισε µε την αντίστοιχη αυξητική τάση, 
καθ΄ όλη τη δεκαετία 2006-2015, της συµµετοχής των παιγνιοµηχανών στον κύκλο εργασιών, κατα-
λήγοντας το 2015 στο 63,99%, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραµµα. Οι παιγνιο-
µηχανές συνεισέφεραν το 52,63% του κύκλου εργασιών και το 55,78% των ακαθάριστων εσόδων της 
εξεταζόµενης περιόδου.

Σε ό,τι αφορά την επισκεψιµότητα στα καζίνα, το 2015 εµφανίζεται οριακά µειωµένη (1,5%) σε σχέση µε 
το 2014. Συγκεκριµένα, ο συνολικός αριθµός εισιτηρίων που εκδόθηκαν από τις επιχειρήσεις καζίνων 
το 2015 ανήλθε στα 2.575.08227, έναντι των 2.615.569 το 2014. Στο παρακάτω διάγραµµα εµφανίζεται 
η διακύµανση της επισκεψιµότητας, βάσει των εισιτηρίων κατά µήνα, για τα έτη 2014 και 2015. Πα-
ρατηρείται ότι, µεγαλύτερη πτώση µεταξύ των δύο ετών, καταγράφηκε τον µήνα Ιούλιο, περίοδος που 
συνέπεσε µε την επιβολή των έκτακτων µέτρων στην κίνηση κεφαλαίων (capital control).

27. Σύµφωνα µε τα Ηµερήσια ∆ελτία Αποτελεσµάτων Ελέγχου της Ε.Ε.Ε.Π. 

Ποσοστιαία συµµετοχή των παιγνίων των επιχειρήσεων καζίνων στα ακαθάριστα έσοδα (2016-2015)

50,83% 51,48% 53,54% 55,04% 56,27% 57,82% 61,56% 61,90% 62,51% 63,99%
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Επιπρόσθετα, διαχωρίζοντας τα καζίνα σε δύο µεγάλες κατηγορίες, σε εκείνα που λειτουργούν σε του-
ριστικές περιοχές και σε εκείνα που βρίσκονται πλησίον µεγάλων αστικών κέντρων.

Παρατηρείται ότι το 2015 η επισκεψιµότητα της πρώτης κατηγορίας ήταν αυξηµένη κυρίως κατά τους 
θερινούς µήνες. Αντιθέτως, η επισκεψιµότητα των καζίνο που λειτουργούν κοντά σε αστικά κέντρα κο-
ρυφώθηκε κυρίως κατά τους χειµερινούς µήνες, όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραµµα.

Συγκρίνοντας τη διακύµανση της επισκεψιµότητας στις επιχειρήσεις καζίνων µε τη  δαπάνη (spending)28 
ανά επίσκεψη, παρατηρείται κορύφωση της επισκεψιµότητας κατά το διάστηµα των Χριστουγεννιάτικων 
εορτών, αν και η δαπάνη ανά επίσκεψη στην εν λόγω περίοδο υπολείπεται της µέσης ετήσιας δαπάνης 
των 102,89€, όπως αυτή διαµορφώθηκε το 2015.

Στον παρακάτω πίνακα και το διάγραµµα απεικονίζονται, για το έτος 2015, ανά µήνα, ο αριθµός εισι-
τηρίων που εκδόθηκαν από τις επιχειρήσεις καζίνων, το ύψος της δαπάνης ανά επίσκεψη καθώς και η 
µέση ετήσια δαπάνη ανά επίσκεψη.

28. Ως δαπάνη (spending) θεωρείται το ποσό που χάνουν οι παίκτες και κερδίζουν οι επιχειρήσεις καζίνων. Ισούται δηλαδή µε τα 

ακαθάριστα έσοδα τυχερών παιγνίων (GGR ή WIN) των καζίνων.
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Το Στιγµιαίο Κρατικό Λαχείο κυκλοφόρησε την περί-
οδο 1993-2003 µε την εµπορική επωνυµία «ξυστό» 
και έκτοτε δεν επανεκδόθηκε, ενώ τα δύο τελευταία 
λαχεία δεν τέθηκαν ποτέ σε κυκλοφορία.

Η εκµετάλλευση από την παραχωρησιούχο εταιρεία Ελ-
ληνικά Λαχεία Α.Ε. των ήδη κυκλοφορούντων Κρατικών 
Λαχείων ξεκίνησε την 1η Μαΐου 2014. Την ίδια ηµερο-
µηνία επανακυκλοφόρησε το Στιγµιαίο Κρατικό Λαχείο 
µε τη νέα εµπορική ονοµασία «ΣΚΡΑΤΣ», το οποίο κατέ-

λαβε την πρώτη θέση στις πωλήσεις των Κρατικών Λαχείων το 2014 και το 2015. 

Το µόνιµο προσωπικό της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. την 31η ∆εκεµβρίου 2015 ανερχόταν σε 24 άτοµα29.

Το 2015 ο κύκλος εργασιών των Κρατικών Λαχείων, παρουσίασε κάµψη σε σχέση µε το 2014, παρόλα 
ταύτα παρέµεινε σηµαντικά αυξηµένος σε σχέση µε το 2013. Συγκεκριµένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών 
των λαχείων ανήλθε σε 449.567.165 ευρώ το 2015 και 
σε 479.574.260 ευρώ το 2014 έναντι των 238.226.690 
το 2013. Για την περίοδο 2006-2015, τα Κρατικά Λαχεία 
είναι τα µόνα παίγνια για τα οποία ο κύκλος εργασιών 
παρουσιάζει θετική µεταβολή µεγέθους 7,7%. 

Παρόλο που η εξέλιξη του συνολικού κύκλου εργασιών 
των Κρατικών Λαχείων, σε επίπεδο δεκαετίας είναι θετι-
κή, η αποτύπωση των µεγεθών κατά παίγνιο διαφοροποι-
είται. Συγκεκριµένα, τα Κρατικά Λαχεία, εκτός του ΣΚΡΑΤΣ 
που κυκλοφόρησε το 2014, κατέγραψαν σηµαντικές απώ-
λειες, µε την µεγαλύτερη να σηµειώνεται για το Λαχείο 
Κοινωνικής Αντίληψης (ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ), η οποία ανήλ-
θε στο 76,08%, για το σύνολο της περιόδου 2006-2015.

Το Ειδικό Λαχείο (Πρωτοχρονιάτικο), σε σχέση µε τα υπό-
λοιπα τυχερά παίγνια, είναι το µοναδικό για το οποίο ο 
πάροχος λαµβάνει µόνο διαχειριστική αµοιβή (για την πα-
ραγωγή, λειτουργία, προβολή του κ.λπ.), δεδοµένου ότι τα 
καθαρά έσοδα, διατίθενται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο για 
κοινωνικές πολιτικές.

Το Πρωτοχρονιάτικο, εκδίδεται µια φορά το χρόνο και η κλή-
ρωση πραγµατοποιείται την τελευταία ηµέρα του έτους. Την ίδια περίοδο, το 2015, διενεργήθηκε για πρώτη 
φορά, ειδική κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου η οποία είχε εορταστικό χαρακτήρα, το Χριστουγεννιάτικο Λαϊκό. 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται η εξέλιξη του κύκλου εργασιών των Κρατικών Λαχείων, ανά 
λαχείο, για τη δεκαετία 2006–2015.

Μήνας Εισιτήρια ανά µήνα ∆απάνη ανά επίσκεψη

Μ
έσ

η 
ετ

ή
σι

α 
δα

πά
νη

 (
2
0
1
5
) 
1
0
2
,8

9
 €

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 246.047 98,69 €

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 191.105 107,00 €

ΜΑΡΤΙΟΣ 212.852 105,94 €

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 204.556 112,50 €

ΜΑΙΟΣ 211.811 105,11 €

ΙΟΥΝΙΟΣ 192.975 110,78 €

ΙΟΥΛΙΟΣ 182.937 92,73 €

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 228.136 100,12 €

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 206.743 100,95 €

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 222.813 106,03 €

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 205.214 104,96 €

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 269.893 93,25 €

ΣΥΝΟΛΟ 2.575.082

ΚΡΑΤΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ

Έτος
Κύκλος Εργασιών

(σε ευρώ)
%

2006 417.518.270  -

2007 409.708.870  -1,9%

2008 430.098.800  5,0%

2009 417.601.180  -2,9%

2010 347.637.980  -16,8%

2011 299.894.010  -13,7%

2012 263.879.870  -12,0%

2013 238.226.690  -9,7%

2014 479.574.260  101,3%

2015 449.567.165  -6,3%

2.3.3 Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ»

Το αποκλειστικό δικαίωµα εκµετάλλευσης του παιγνίου των Κρατικών Λαχείων ανήκει στο Ελληνικό 
∆ηµόσιο, το οποίο το ασκούσε µέσω της ∆ιεύθυνσης Κρατικών Λαχείων του Υπουργείου Οικονοµικών. 

Το 2013, µετά την υπογραφή της σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της εταιρείας «Ελληνικά 
Λαχεία Α.Ε.» παραχωρήθηκε το αποκλειστικό δικαίωµα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προώθη-
σης και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων, για χρονική περίοδο 12 ετών. Η σύµβαση αυτή κυρώθηκε 
από τη Βουλή των Ελλήνων µε τον ν.4183/2013 (Α 186).

Η σύµβαση παραχώρησης αφορά τα εξής Κρατικά Λαχεία:

• Το Λαϊκό Λαχείο.

• Το Εθνικό Λαχείο.

• Το Ειδικό Κρατικό Λαχείο Κοινωνικής Αντίληψης ή Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο.

• Το Στιγµιαίο Κρατικό Λαχείο.

• Το Ευρωπαϊκό Λαχείο.

• Το Στεγαστικό Κρατικό Λαχείο. 29. Πηγή: στοιχεία που χορηγήθηκαν στην Ε.Ε.Ε.Π. από την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. 

http://?.?p/
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ΛΑΪΚΟ ΛΑΧΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ
(ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ) ΣΚΡΑΤΣ

Έτος
Κύκλος Εργασιών

 (σε ευρώ)
%

Κύκλος Εργασιών
(σε ευρώ)

%
Κύκλος Εργασιών

(σε ευρώ)
%

Κύκλος Εργασιών
(σε ευρώ)

%

2006 254.838.270  108.180.000  54.500.000  - -

2007 247.848.870 -2,7% 108.360.000 0,2% 53.500.000 -1,8% - -

2008 250.610.800 1,1% 126.140.000 16,4% 53.348.000 -0,3% - -

2009 237.555.500 -5,2% 127.513.680 1,1% 52.532.000 -1,5% - -

2010 202.867.100 -14,6% 107.522.880 -15,7% 37.248.000 -29,1% - -

2011 184.258.810 -9,2% 88.063.200 -18,1% 27.572.000 -26,0% - -

2012 165.981.910 -9,9% 74.307.960 -15,6% 23.590.000 -14,4% - -

2013 154.848.450 -6,7% 62.378.240 -16,1% 21.000.000 -11,0% - -

2014 129.495.340 -16,4% 52.912.720 -15,2% 17.357.100 -17,3% 279.809.100 -

2015 103.611.785 -20,0% 42.627.480 -19,4% 13.035.000 -24,9% 290.292.900 3,7%

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ
ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2006-2015

Έτος ΛΑΪΚΟ ΛΑΧΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ ΣΚΡΑΤΣ ΣΥΝΟΛΟ

2006 61,04% 25,91% 13,05% - 100%

2007 60,49% 26,45% 13,06% - 100%

2008 58,27% 29,33% 12,40% - 100%

2009 56,89% 30,53% 12,58% - 100%

2010 58,36% 30,93% 10,71% - 100%

2011 61,44% 29,36% 9,19% - 100%

2012 62,90% 28,16% 8,94% - 100%

2013 65,00% 26,18% 8,82% - 100%

2014 27,00% 11,03% 3,62% 58,35% 100%

2015 23,05% 9,48% 2,90% 64,57% 100%

Επίσης, το 2015, κυκλοφόρησαν 14 εκδόσεις ΣΚΡΑΤΣ (10 νέες εκδόσεις και 4 επανεκδόσεις), ενώ εξα-
κολουθούν να διατίθενται στην αγορά παλαιότερες εκδόσεις.

417.518.270
409.708.870

430.098.800
417.601.180
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200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000
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Εξέλιξη του κύκλου εργασιών κρατικών λαχείων (2006-2015)

Το Λαϊκό, κατείχε το µεγα-
λύτερο ποσοστό (65,0%) του 
µεριδίου της αγοράς µέχρι 
το 2013, ωστόσο µε την ει-
σαγωγή του ΣΚΡΑΤΣ η εικό-
να µεταβλήθηκε και έκτοτε 
το τελευταίο αποτελεί το 
δηµοφιλέστερο παίγνιο τύ-
που λαχείου. Ειδικότερα, 
το 2015 το ΣΚΡΑΤΣ, κατέλα-
βε το 64,57% του µεριδίου 
αγοράς των λαχείων, από το 
58,35% που είχε το 2014, 
ενώ το Λαϊκό εξακολούθη-
σε την πτωτική του πορεία, 
φτάνοντας στο 23,05% το 
2015.

Το Εθνικό Λαχείο, καταγράφει το 2006 ποσοστό 
συµµετοχής στον κύκλο εργασιών των Κρατικών Λα-
χείων 25,91%. Με µικρές διακυµάνσεις, το µερίδιο 
του Εθνικού διατηρήθηκε µέχρι και το 2013. Έκτοτε, 
το µερίδιό του διαµορφώθηκε σε 11,03% και 9,48% 
για τα έτη 2014 και 2015, αντίστοιχα. Το Εθνικό, 
αποτελεί ένα παραδοσιακό λαχείο µε ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά. Η πτωτική τάση που παρατηρείται τα 
τελευταία χρόνια, ενδέχεται να εµφανίσει υψηλό 
βαθµό δυσκολίας ανάκτησης του µεριδίου του, δε-
δοµένου ότι απευθύνεται σε συγκεκριµένη αγορά.

Το Ειδικό Λαχείο Κοινωνικής Αντίληψης (Πρωτο-
χρονιάτικο), διατηρούσε µέχρι και το 2010, µερίδιο 
πάνω από 10%. Έκτοτε το ποσοστό συµµετοχής του 
στον συνολικό κύκλο εργασιών, συρρικνώθηκε σε 
µονοψήφια ποσοστά, καταγράφοντας µόλις 2,90% το 
2015. 

Χωρίς αξιοσηµείωτες διαφοροποιήσεις σε σχέση 
µε τον κύκλο εργασιών, εµφανίζονται τα ακαθάρι-
στα έσοδα των Κρατικών Λαχείων, κατά την περίοδο 
2006-2015.

ΚΡΑΤΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ

Έτος Ακαθάριστα Έσοδα (σε ευρώ) %

2006 161.283.459  -

2007 157.985.305  -2,0%

2008 160.035.658  1,3%

2009 156.536.028  -2,2%

2010 128.486.342  -17,9%

2011 111.384.762  -13,3%

2012 97.509.021  -12,5%

2013 90.898.837  -6,8%

2014 190.709.020  109,8%

2015 173.894.656  -8,8%

201232 201242 20015
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Εξέλιξης της µεταβολής του κύκλου εργασιών & των ακαθάριστων εσόδων των κρατικών λαχείων

Εξέλιξη των ακαθάριστων εσόδων κρατικών λαχείων (2006-2015) 

Η αρνητική µεταβολή που καταγράφεται από το 2006 και µετά, αντιστράφηκε το 2014, έτος, κατά το 
οποίο καταγράφεται το υψηλότερο µέγεθος ακαθάριστων εσόδων σε επίπεδο δεκαετίας. Το 2015, παρό-
λο που σηµείωθηκε µείωση κατά 8,8%, το µέγεθος των ακαθάριστων εσόδων κατάσσεται ως το δεύτερο 
µεγαλύτερο σε επίπεδο δεκαετίας.

ΛΑΪΚΟ ΛΑΧΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ
(ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ) ΣΚΡΑΤΣ

Έτος
Ακαθάριστα

Έσοδα 
(σε ευρώ)

%
Ακαθάριστα

Έσοδα 
(σε ευρώ)

%
Ακαθάριστα

Έσοδα 
(σε ευρώ)

%
Ακαθάριστα

Έσοδα 
(σε ευρώ)

%

2006 98.112.734  37.560.000  25.610.725   - -

2007 95.421.815 -2,7% 37.500.000 -0,2% 25.063.490 -2,1%  - -

2008 96.485.158 1,1% 42.547.000 13,5% 21.003.500 -16,2%  - -

2009 91.458.868 -5,2% 43.115.360 1,3% 21.961.800 4,6%  - -

2010 78.103.834 -14,6% 37.633.008 -12,7% 12.749.500 -41,9% - -

2011 70.939.642 -9,2% 30.822.120 -18,1% 9.623.000 -24,5% - -

2012 61.671.035 -13,1% 26.007.786 -15,6% 9.830.200 2,2% - -

2013 59.616.653 -3,3% 21.832.384 -16,1% 9.449.800 -3,9% - -

2014 57.858.260 -2,9% 20.473.700 -6,2% 6.530.770 -30,9% 105.846.290 -

2015 41.402.961 -28,4% 17.202.740 -16,0% 5.753.180 -11,9% 109.535.775 3,5%
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2.3.4 Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ» (Ο∆ΙΕ Α.Ε.)

Το αποκλειστικό δικαίωµα οργάνωσης και διεξαγωγής του αµοιβαίου ιπποδροµιακού στοιχήµατος, κα-
τείχε η Ο∆ΙΕ Α.Ε. Η Ο∆ΙΕ Α.Ε. ξεκίνησε να δραστηριοποιείται το 1968 σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Α.Ν.598/1968 (Α 256) «Περί ιδρύσεως οργανισµού τελέσεως Ιπποδροµιών και άλλων τινών διατάξε-
ων». Οι ιπποδροµίες διεξάγονταν στον ιππόδροµο του Φαληρικού ∆έλτα. Το αµοιβαίο ιπποδροµιακό στοί-
χηµα παίζονταν µέσα στον ιππόδροµο ή από τα ειδικά πρακτορεία ιπποδροµιακού στοιχήµατος.

Το 2003, η Ο∆ΙΕ Α.Ε. εγκαταστάθηκε και εδρεύει στο Μαρκόπουλο Αττικής, στο νέο ιπποδρόµιο, που 
κατασκευάστηκε για τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004. Πλέον διέθετε ένα υποκατάστηµα στην Αθήνα 
και είχε συνεργασία µε πρακτορεία του δικτύου πρακτορείων της ΟΠΑΠ Α.Ε. σε όλη την επικράτεια.

Στις αρχές του 2013, το Ελληνικό ∆ηµόσιο ξεκίνησε τη διαδικασία παραχώρησης του αποκλειστικού δι-
καιώµατός του για την εκµετάλλευση του αµοιβαίου ιπποδροµιακού στοιχήµατος και στις 23 Σεπτεµβρίου 
2014, ανακηρύχθηκε προτιµητέος επιτυχών πλειοδότης (provisional successful bidder) του σχετικού 
διαγωνισµού η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΟΠΑΠ Investments LTD», θυγατρική της ΟΠΑΠ Α.Ε.30

Στις 24 Απριλίου 2015 υπογράφηκε η σύµβαση παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµατος διοργά-
νωσης και διεξαγωγής αµοιβαίου στοιχήµατος επί ιπποδροµιών στην Ελλάδα για περίοδο είκοσι ετών, 
µεταξύ του «Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου Α.Ε.» και της «Ιπποδροµίες Α.Ε.» 
του οµίλου ΟΠΑΠ Α.Ε.

Στις 23 Οκτωβρίου 2015, µε τον νόµο 4338/2015 (Α 131) κυρώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων η σύµβα-
ση παραχώρησης στην «Ιπποδροµίες Α.Ε.». Στις 9 Νοεµβρίου 2015 κυρώθηκε µε τον ν.4342/2015 (Α 143), 
παράγραφος 5 άρθρο 51, ο τελευταίος όρος των αναβλητικών αιρέσεων της σύµβασης παραχώρησης.

Με την πλήρωση όλων των προϋποθέσεων η Ιπποδροµίες Α.Ε. αναλάµβανε επίσηµα την έναρξη διεξαγωγής 
των ιπποδροµιών στις 10 ∆εκεµβρίου 2015, ηµεροµηνία που µετατέθηκε για τις αρχές Ιανουαρίου του 
επόµενου έτους, µετά από σχετική παράταση που δόθηκε από το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσί-
ας του ∆ηµοσίου Α.Ε.

Η Ο∆ΙΕ Α.Ε. παρείχε, το 2015, τις ακόλουθες κατηγορίες 
ιπποδροµιακής συγκέντρωσης:

α. Ελληνικές Ιπποδροµίες,

β. Γαλλικές Ιπποδροµίες και

γ. Νοτιοαφρικανικές Ιπποδροµίες.

Το µόνιµο προσωπικό της Ο∆ΙΕ Α.Ε. το 2015 ανερχόταν σε 54 άτοµα31.

Το 2015, έτος κατά το οποίο ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώµα-
τος διοργάνωσης και διεξαγωγής του αµοιβαίου ιπποδροµιακού στοιχήµατος, ο κύκλος εργασιών του, 
παρουσίασε σηµαντική κάµψη, κατά 24,5%, έναντι του 2014. Σηµειώνεται ότι σε όλο το παραπάνω διά-
στηµα η Ο∆ΙΕ Α.Ε. υπολειτουργούσε εν αναµονή ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

Εξίσου υψηλά ποσοστά µείωσης του κύκλου εργασι-
ών του αµοιβαίου ιπποδροµιακού στοιχήµατος, κα-
ταγράφονται σε ετήσια βάση από το 2010 και µετά, 
µε αποτέλεσµα, η µείωση για το σύνολο της δεκαε-
τίας να ανέλθει σε 89,7%. 

Μοναδική εξαίρεση θετικής ετήσιας µεταβολής, εί-
ναι το 2008, που ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 
4,8% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. 

Σε ότι αφορά τον κύκλο εργασιών της Ο∆ΙΕ Α.Ε. 
κατά ιπποδροµιακή συγκέντρωση32, η παρουσίαση 
των µεγεθών αφορά τα έτη 2010-2015. Παρατηρεί-
ται ότι η µεγαλύτερη µείωση καταγράφεται για τα 
στοιχήµατα επί των ελληνικών ιπποδροµιακών συ-
γκεντρώσεων, η οποία ανήλθε στο 94,2%, ενώ ση-
µαντική πτώση είχαν τα αντίστοιχα στοιχήµατα επί 
των νοτιοαφρικάνικων ιπποδροµιακών συγκεντρώ-
σεων (51,55%). 

Ο∆ΙΕ Α.Ε.

Έτος Κύκλος Εργασιών (σε ευρώ) %

2006 337.517.392  

2007 283.149.650 -16,10%

2008 296.755.065 4,80%

2009 260.095.000 -12,40%

2010 193.433.000 -25,60%

2011 123.462.000 -36,20%

2012 84.388.000 -31,60%

2013 65.022.000 -22,90%

2014 49.722.757 -29,20%

2015 34.749.215 -24,50%

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Ο∆ΙΕ Α.Ε. 2010-2015,
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΠΠΟ∆ΡΟΜΙΑΚΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ

(ποσά σε ευρώ)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΠΠΟ∆ΡΟΜΙΑΚΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ

Έτος ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ % ΓΑΛΛΙΚΕΣ % ΑΓΓΛΙΚΕΣ %
ΝΟΤΙΟ-

ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΕΣ
% QUINTE %

2010 160.445.327 - 32.987.796 - -  -  -  

2011 62.427.031 -61,1% 57.715.988 75,0% 3.319.186 - -  -  

2012 43.110.180 -30,9% 28.418.640 -50,8% 10.631.597 220,3% 2.227.382 - -  

2013 31.428.566 -27,1% 25.623.043 -9,8% 4.207.122 -60,4% 3.498.895 57,1% 264.914 -

2014 18.864.732 -40,0% 27.396.238 6,9% - - 3.263.569 -6,7% 198.217 -25,2%

2015 8.143.475 -56,8% 25.526.648 -6,8% - - 1.079.092 -66,9% - -

30. Πηγή: ΤΑΙΠΕ∆ Α.Ε. - ∆ελτίο Τύπου της 23.09.2014.

31. Πηγή: Στοιχεία που χορηγήθηκαν στην ΕΕΕΠ από την Ο∆ΙΕ Α.Ε. για λογαριασµό του εκκαθαριστή της εταιρείας.

32. Στην περίοδο 2010-2015, διεξήχθησαν οι εξής κατηγορίες ιπποδροµιακών συγκεντρώσεων: Ελληνικές, Γαλλικές, Αγγλικές,

Νοτιοαφρικάνικες και QUINTE. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΠΠΟ∆ΡΟΜΙΑΚΗΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

• ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΠΠΟ∆ΡΟΜΙΕΣ
• ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΙΠΠΟ∆ΡΟΜΙΕΣ
• ΝΟΤΙΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΙΠΠΟ∆ΡΟΜΙΕΣ
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Εξέλιξη του κύκλου εργασιών της Ο∆ΙΕ Α.Ε. ανά κατηγορία ιπποδροµιακών συγκεντρώσεων (2010-2015)

Τα στοιχήµατα στις ελληνικές και γαλλικές ιπποδροµίες αποτέλεσαν το 94,79% του συνολικού κύκλου 
εργασιών κατά την συγκεκριµένη περίοδο. Το 2014 και 2015 οι γαλλικές ιπποδροµίες, κατέλαβαν το µε-
γαλύτερο µερίδιο της αγοράς ιπποδροµιακού στοιχήµατος, ενώ το µερίδιο των ελληνικών ιπποδροµιών 
εξακολούθησε την πτωτική του πορεία, η οποία είχε ήδη ξεκινήσει από το 2012.

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΠΠΟ∆ΡΟΜΙΑΚΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010-2015

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΠΠΟ∆ΡΟΜΙ-
ΑΚΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ

2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΣΥΝΟΛΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΠΠΟ∆ΡΟΜΙΕΣ 82,95% 50,56% 51,09% 48,33% 37,94% 23,43% 58,90%

ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΙΠΠΟ∆ΡΟΜΙΕΣ 17,05% 46,75% 33,68% 39,41% 55,10% 73,46% 35,89%

ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΙΠΠΟ∆ΡΟΜΙΕΣ - 2,69% 12,60% 6,47% - - 3,30%

ΝΟΤΙΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΕΣ
ΙΠΠΟ∆ΡΟΜΙΕΣ

- - 2,64% 5,38% 6,56% 3,11% 1,63%

QUINTE - - - 0,41% 0,40% - 0,08%

ΣΥΝΟΛΟ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

193.433.123   

123.462.205   

84.387.799   

65.022.540   

49.722.757
34.749.215
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2.3.5 ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 12 ΤΟΥ ΑΡ-
ΘΡΟΥ 50 ΤΟΥ Ν.4002/2011

Τα τυχερά παίγνια µέσω διαδικτύου αποτελούν έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόµενους τοµείς της 
αγοράς παιγνίων σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο. Στην Ελλάδα, δραστηριοποιούνται στον παρα-
πάνω τοµέα, είκοσι τέσσερις (24) εταιρείες, µε βάση το µεταβατικό καθεστώς της παραγράφου 12 του 
άρθρου 50 του ν.4002/2011 (Α 180).

Η υπαγωγή στο καθεστώς της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του ν.4002/2011 (Α 180) έγινε µε τις 
προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπει η µε αριθµό ΠΟΛ 1248/13.12.2011 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονοµικών. 

Οι εταιρείες που έχουν υπαχθεί στο παραπάνω καθεστώς, όπως ανακοινώθηκαν33 από το Υπουργείο 
Οικονοµικών, είναι οι εξής:

1. PERSONAL EXCHANGE INTERNATIONAL LIMITED

2. DIAMOND LINK LIMITED

3. LUCKY STREAM LIMITED

4. SILVER LINK LIMITED

5. GLB GmbH

6. ON LINE AMUSEMENT SOLUTIONS N.V.

7. ON LINE AMUSEMENT SOLUTIONS LIMITED

8. GAMBLING MALTA LIMITED

9. REBELS GAMING LTD

10. SPORTING ODDS LTD

11. KINGMAKER LTD

12. PADDY POWER PLC

13. B2B GAMING SERVICES MALTA LIMITED 

14. CASHPOINT MALTA LIMITED

15. AS IMG KASIINOD

16. MAGIC SERVICES LIMITED

17. ELDORADO SPORTWETTEN GmbH

18. STS SPORTWETTEN GmbH

19. YEZ GAMING LTD

20. DOMS HOLDINGS (UK) LIMITED

21. LOGFLEX LIMITED

33. Η ανακοίνωση έγινε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.minfin.gr/portal/el/resource/ contentObject/id/adce2057-

71fb-4925-b094-42ca230af81f, η οποία δεν είναι πλέον προσβάσιµη.  

QUINTE

http://www.minfin.gr/portal/el/resource/
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22. DOMS CARS UK LIMITED 

23. LOVE 2 CELEBRATE LIMITED

24. MERIDIAN GAMING LIMITED 

Επισηµαίνεται ότι, µε βάση τη διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του ν.4002/2011, οι εταιρεί-
ες που έχουν υπαχθεί στη µεταβατική περίοδο µπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τυχερών παιγνίων 
και στοιχηµάτων, που προβλέπονται από τις σχετικές νόµιµες άδειες λειτουργίας και παροχής τέτοιων 
υπηρεσιών που κατέχουν. 

Επίσης, αρµόδιος φορέας για τον έλεγχο και την είσπραξη των εσόδων του Ελληνικού ∆ηµοσίου είναι 
το Υπουργείο Οικονοµικών δια των φορολογικών του αρχών. 

Αρχικά, ορίστηκε η ∆ΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων, στη συνέχεια, όταν η Υπηρεσία αυτή καταργήθηκε, η αρ-
µόδια ∆ΟΥ του Υπουργείου Οικονοµικών, στη δικαιοδοσία της οποίας υπαγόταν η έδρα του εκπροσώπου 
κάθε εταιρείας και προσφάτως η ∆ΟΥ ∆΄ Αθηνών.

Ως εκ τούτου, οι αρµοδιότητες της Ε.Ε.Ε.Π. επί αυτών των επιχειρήσεων περιορίζονται στην έγκριση και 
τον έλεγχο υλοποίησης των προγραµµάτων επικοινωνίας και στα θέµατα που σχετίζονται µε καταπολέ-
µηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.

Η αναλυτική περιγραφή της κατάστασης σε σχέση µε το µεταβατικό καθεστώς της παραγράφου 12 του 
άρθρου 50 του ν.4002/2011 (Α 180), έχει επισηµανθεί από την Ε.Ε.Ε.Π. και διαβιβάστηκε σχετική εισή-
γηση στον Υπουργό Οικονοµικών.

Η διαδικασία οριστικής αδειοδότησης παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων µέσω του διαδικτύου, 
αναµένεται να λειτουργήσει καταλυτικά για τη εύρυθµη λειτουργία της εν λόγω αγοράς, αίροντας τις 
ελλείψεις του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου λειτουργίας και ελέγχου των επιχειρήσεων του µετα-
βατικού καθεστώτος.

Η ενεργοποίηση της σχετικής διαδικασίας ανήκει στις αρµοδιότητες του Υπουργείου Οικονοµικών.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται ο κύκλος εργασιών και τα ακαθάριστα έσοδα των τυχερών παιγνίων που 
διεξάγονται µέσω διαδικτύου. Τα µεγέθη αυτά, προκύπτουν από στοιχεία που έχουν δηλώσει στην Ε.Ε.Ε.Π. 
οι είκοσι µία (21) από τις είκοσι τέσσερις (24) εταιρείες του µεταβατικού καθεστώτος της παραγράφου 
12 του άρθρου 50 του ν.4002/2011 (Α 180).

Το 2015, ο κύκλος εργασιών των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται µέσω διαδικτύου, των εταιριών 
που δραστηριοποιούνται µε βάση το µεταβατικό καθεστώς της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του 
ν.4002/2011 (Α 180), ανήλθε στο 1.887.029.336 ευρώ, καταλαµβάνοντας µερίδιο 25%, στο σύνολο του 
κύκλου εργασιών τυχερών παιγνίων της Ελλάδας.

Ωστόσο, µε βάση τα ακαθάριστα έσοδα, που προκύπτουν από τον κύκλο εργασιών µείον τις αποδόσεις 
των παικτών, το µερίδιο των παραπάνω εταιρειών διαµορφώνεται στο 6,7%, ποσό που αναλογεί σε 
116.200.235 ευρώ, εκ των οποίων τα 34.903.093 ευρώ είναι η συµµετοχή του ∆ηµοσίου στα ακαθάρι-
στα έσοδα τυχερών παιγνίων που διεξάγονται µέσω διαδικτύου.

Οικονοµικά στοιχεία 2015 τυχερών παιγνίων µέσω διαδικτύου των εταιριών που δραστηριοποιούνται µε 
βάση το µεταβατικό καθεστώς της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του ν.4002/2011 (Α 180) 

Ποσοστιαία συµµετοχή στον κύκλο εργασιών
του 2015

Ποσοστιαία συµµετοχή στα ακαθάριστα έσοδα
του 2015

1.887.029.336

116.200.235

47,8%

20,8%

6,0%

0,5%

25,0%

67,7%

15,3%

10,1%

0,2%

6,7%

ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΖΙΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.

Ο∆ΙΕ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ
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2.4 Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
Η αγορά τυχερών παιγνίων έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που καθιστούν αναγκαία την αυστηρή νο-
µοθετική ρύθµιση και έλεγχο. Η οργάνωση και διεξαγωγή παράνοµων παιγνίων ενέχει υψηλό κίνδυνο 
διάπραξης εγκληµάτων, όπως η απάτη, ενώ αποτελεί σύνηθες πεδίο ανάλωσης µη νόµιµου χρήµατος. 
Οι παίκτες µπορεί να οδηγηθούν στον εθισµό, στη χρεωκοπία, στην εξάρτηση από δανειστές, στη διά-
πραξη αξιόποινων πράξεων για την εξασφάλιση πόρων για τη συµµετοχή τους στα τυχερά παίγνια, στην 
κοινωνική αποµόνωση και στην απώλεια παραγωγικότητας. Παράλληλα, από την παράνοµη διοργάνωση 
τυχερών παιγνίων δεν δηµιουργούνται έσοδα για το ∆ηµόσιο.

Τα παράνοµα τυχερά παίγνια περιλαµβάνουν ενδεικτικά: παίγνια που παίζονται µέσω παιγνιοµηχανη-
µάτων (φρουτάκια), παράνοµα στοιχήµατα, παίγνια που διεξάγονται σε χαρτοπαικτικές λέσχες ή άλλα 
καταστήµατα και παίγνια και στοιχήµατα που διεξάγονται µέσω του διαδικτύου. 

Για την αντιµετώπιση του φαινοµένου η Πολιτεία επιδιώκει την ανάπτυξη νόµιµων, αδειοδοτηµένων και 
αυστηρά ελεγχόµενων δικτύων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, προς τα οποία αποβλέπει να στραφούν 
οι παίκτες, αλλά και την εφαρµογή αυστηρών µέτρων καταστολής.

Σύµφωνα µε στοιχεία της Ελληνικής Αστυνοµίας34, κατά το έτος 2015 εντοπίστηκαν 480 παραβάσεις, 
συνελήφθησαν 1.513 άτοµα και κατασχέθηκαν 160.085,36 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική κατανοµή των συλληφθέντων κατά το ίδιο έτος, διαπιστώνεται αυξηµένη 
παραβατικότητα σε δύο Περιφέρειες όπως προκύπτει από την αναλογία των συλλήψεων στον ενήλικο 
πληθυσµό, ανά Περιφέρεια. Συγκεκριµένα, στην Κρήτη και στην Κεντρική Μακεδονία η αναλογία των συλ-
ληφθέντων ατόµων ανά 100.000 ενήλικα άτοµα, ανήλθε σε 47,7 και 35, αντίστοιχα.
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Συλληφθέντες ανά 100.000 άτοµα ενήλικου πληθυσµού, ανά Περιφέρεια (2015)

Παραβάσεις - Χρηµατικά ποσά (2005-2015)

Κατά την περίοδο 2005-2015, εντοπίστηκαν 18.149 παραβάσεις, συνελήφθησαν 28.987 άτοµα, κατα-
σχέθηκαν 5.483.891,47 ευρώ, καθώς και µεγάλος αριθµός από παράνοµα µέσα διεξαγωγής τυχερών 
παιγνίων, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

34. Πηγή: Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας – τα στοιχεία χορηγήθηκαν µετά από σχετικό αίτηµα της Ε.Ε.Ε.Π.

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΧΡΗΜ.ΠΟΣΑ

2005 2.109 2.617 489.495,15 €

2006 3.031 3.141 792.108,97 €

2007 1.886 2.405 695.986,21 €

2008 2.289 2.913 1.090.116,91 €

2009 1.958 2.362 412.079,15 €

2010 2.446 3.497 376.097,31 €

2011 1.949 3.199 447.002,35 €

2012 825 3.090 546.475,90 €

2013 594 2.295 251.873,60 €

2014 582 1.955 222.570,56 €

2015 480 1.513 160.085,36 €

ΣΥΝΟΛΟ 18.149 28.987 5.483.891,47 €

Με βάση τα διαθέσιµα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνοµίας, ο αριθµός των παραβάσεων παρουσίασε πτω-
τική τάση από το 2010 και µετά. Οι παραβάσεις και τα χρηµατικά ποσά που κατασχέθηκαν µειώθηκαν το 
2015 σε σχέση µε το 2006, κατά 84,2% και 79,8%, αντίστοιχα.
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Στόχος του ρυθµιστικού έργου της Ε.Ε.Ε.Π. είναι η κατάρτιση του θεσµικού πλαισίου και 
η θέσπιση προδιαγραφών, διασφαλίζοντας ότι τόσο τα τυχερά όσο και τα επιτρεπόµενα 
τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια, οργανώνονται και διεξάγονται µε διαφανή και αδιάβλητο 
τρόπο και δεν εκτρέπονται σε παράνοµη εκµετάλλευση και αισχροκέρδεια, προκειµέ-
νου να προστατεύονται τα συµφέροντα των πολιτών και του δηµοσίου. Το ρυθµιστικό 
έργο της Ε.Ε.Ε.Π. συντελείται µε σειρά Κανονισµών που είτε αφορούν στο σύνολο της 
αγοράς παιγνίων (οριζόντιοι κανονισµοί), είτε αφορούν σε συγκεκριµένα παίγνια ή κα-
τηγορία παιγνίων ή τέλος, σε θέµατα λειτουργίας των φορέων διεξαγωγής τους. 

Τα ειδικότερα θέµατα που αφορούν τους όρους αδειοδότησης, την εκµετάλλευση, διοργάνωση και διεξα-
γωγή των παιγνίων, καθώς και την εµπορική τους επικοινωνία, ρυθµίζονται µε τον Κανονισµό Παιγνίων, 
ο οποίος θεσπίζεται µε Προεδρικό ∆ιάταγµα που εκδίδεται µετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π. Με τον κανο-
νισµό θεσπίζονται κατάλληλοι και ελέγξιµοι όροι, κανόνες και προδιαγραφές, ώστε να διασφαλίζεται ότι 
τα κάθε είδους τυχερά παίγνια καθώς και τα αδειοδοτούµενα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια οργανώνο-
νται και διεξάγονται σύµφωνα µε το νόµο και δεν εκτρέπονται σε παράνοµη εκµετάλλευση και αισχρο-
κέρδεια, καθώς και ότι προστατεύονται το κοινό, ιδίως οι ανήλικοι, και τα συµφέροντα του δηµοσίου. 

Σύµφωνα µε πρόβλεψη του νοµοθέτη (άρθρο 54, ν.4002/2011), µέχρι την έκδοση του Κανονισµού Παι-
γνίων, τα θέµατα που διέπονται από αυτόν ρυθµίζονται µε αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π. Αυτή η, µεταβατικού 
χαρακτήρα, διάταξη αποδείχθηκε σοφή στην πράξη, διότι θα ήταν ανέφικτο και αντιλειτουργικό όλα τα 
ειδικότερα θέµατα που αφορούν τα παίγνια να αντιµετωπιστούν ταυτόχρονα και συνολικά, µε τις µακρές 
διαδικασίες που απαιτούνται για την έκδοση του Προεδρικού ∆ιατάγµατος. 

Το έργο στον τοµέα ρύθµισης των παιγνίων, αποτυπώνεται σε τρεις διακριτές ενότητες, µε την παρου-
σίαση α) της ανάπτυξης και εφαρµογής του θεσµικού πλαισίου των παιγνίων, β) την αδειοδότηση της 
εκµετάλλευσης των παιγνίων για τις περιπτώσεις που είναι αρµόδια η Ε.Ε.Ε.Π. και τέλος γ) τη χορήγηση 
των απαιτούµενων πιστοποιήσεων για τη διοργάνωση των παιγνίων. 

Το έργο στον τοµέα αυτό υλοποιήθηκε από τη ∆ιεύθυνση Ρύθµισης και Κοινωνικής Ευθύνης.

3.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 
Στο Σχέδιο ∆ράσης 2013-2015 της Ε.Ε.Ε.Π. είχαν περιληφθεί έργα που αφορούσαν την έκδοση αποφά-
σεων ρύθµισης θεµάτων Κανονισµού Παιγνίων για όλα σχεδόν τα διεξαγόµενα παίγνια στην Ελληνική 
Επικράτεια (για λόγους οικονοµίας αποτύπωσης, οι αποφάσεις αυτές αποκαλούνται «κανονισµοί διεξα-
γωγής και ελέγχου» των επιµέρους παιγνίων).

Ο απολογισµός του έργου, αποτυπώνεται ανά παίγνιο ή οµάδα παιγνίων ή φορέα διεξαγωγής παιγνίων, 
σε αντιστοίχιση µε τα έργα του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015.

3.1.1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΨΥ-
ΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Η υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση Κανονισµού διεξαγωγής και ελέγχου τεχνικών - ψυχαγωγικών παι-
γνίων µε παιγνιοµηχανήµατα» (έργο: 1.1 του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015) ολοκληρώθηκε 

και τέθηκε σε ισχύ µε τη µε αριθµό 110/2/20.06.2014 (Β 1801) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. µε τίτλο: «Ρύθµιση 
θεµάτων διεξαγωγής και ελέγχου Ηλεκτρονικών Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων µε Παιγνιοµηχανή-
µατα». Με γνώµονα τη βελτίωση του ρυθµιστικού πλαισίου, που αποτελούν σταθερό προσανατολισµό 
της Ε.Ε.Ε.Π., ο Κανονισµός τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε µε τις 115/4Β/11.07.2014 (Β 2035), 
130/2/18.11.2014 (Β 3225) και 139/2/15.01.2015 (Β 223) αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π., µε τις οποίες ενσω-
µατώθηκαν στο κανονιστικό πλαίσιο ρυθµίσεις που αφορούν, κυρίως, στον έλεγχο συµµόρφωσης, στον 
αντικειµενικό προσδιορισµό των διοικητικών κυρώσεων στις περιπτώσεις παράβασης καθώς και στην 
οριοθέτηση των χώρων εγκατάστασης των παιγνιοµηχανηµάτων. 

3.1.2 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙ-
ΓΝΙΩΝ ΜΕΣΩ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ

Στο πλαίσιο του έργου «Εκπόνηση Κανονισµού διεξαγωγής και ελέγχου τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνί-
ων µέσω του διαδικτύου» (έργο: 1.2 του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015), έχουν γίνει οι προ-
παρασκευαστικές ενέργειες έρευνας και συλλογής στοιχείων που ήταν απαραίτητες για την υλοποίησή 
του.

Από την έρευνα προέκυψε ότι δεν υφίσταται αντίστοιχο θεσµικό πλαίσιο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 
Οι οµόλογες της Ε.Ε.Ε.Π. Αρχές, σε διεθνές επίπεδο, δεν ρυθµίζουν την αδειοδότηση παρόχων και τη 
διεξαγωγή τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων στο διαδίκτυο και, κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατόν να 
αντληθεί και χρησιµοποιηθεί προηγούµενη εµπειρία.

Σηµειώνεται ότι τα παίγνια αυτά ακολουθούν την ταχύτατη εξέλιξη και εξάπλωση του διαδικτύου και 
των µέσων κοινωνικής δικτύωσης, αναπτύσσοντας συνεχώς καινούργια δεδοµένα.

Παράλληλα η µέχρι τώρα έρευνα δείχνει ότι τα εν θέµατι παίγνια υπάγονται σε πολλές και διαφορετι-
κές κατηγορίες, όπως σε παίγνια ρόλων (role playing games, massive multiplayer online role playing 
games), σε παίγνια που διεξάγονται σε πραγµατικό χρόνο (real time strategy) κ.λπ., που διαρκώς εξε-
λίσσονται και τροποποιούνται ανάλογα µε το περιεχόµενο αλλά και το µέσο διεξαγωγής, όπως το mobile 
gaming.

Σύµφωνα µε την υφιστάµενη βιβλιογραφία απαιτούνται περισσότερες, καλύτερα τεκµηριωµένες και 
κυρίως µακροπρόθεσµες µελέτες για να απαντηθούν τα ερωτήµατα που άπτονται της επίδρασης των 
παιγνίων αυτών. 

3.1.3 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ∆ΙΕ-
ΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ VLT

Στο πλαίσιο του έργου «Εκπόνηση Κανονισµού διεξαγωγής και ελέγχου τυχερών παιγνίων που διεξάγονται µε 
παιγνιοµηχανήµατα VLT» (έργο: 1.4 του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015) κρίθηκε αναγκαία η υλοποί-
ηση των παρακάτω τροποποιήσεων της µε αριθµό 115/2/11.07.2014 (Β 2041) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π µε τίτλο 
«Ρύθµιση θεµάτων διεξαγωγής και ελέγχου τυχερών παιγνίων που διεξάγονται µέσω παιγνιοµηχανηµάτων 
τύπου VLT», όπως ισχύει:

α. Με τη µε αριθµό 143/2/6.02.2015 (Β 328) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. ρυθµίστηκαν θέµατα που αφορούν 
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• Τη θέσπιση µέγιστου επιτρεπόµενου ηµερήσιου ορίου δαπανών, ανά Παίκτη. Το όριο αυτό τίθεται 
από τον ίδιο τον παίκτη µε σκοπό την εσωτερίκευση των κανόνων του υπεύθυνου παιχνιδιού.

• Τη θέσπιση µέγιστου επιτρεπόµενου χρονικού ορίου συµµετοχής στα παίγνια, το οποίο τίθεται σε 
εβδοµαδιαία και µηνιαία βάση, µε στόχο την ελαχιστοποίηση των παραγόντων εκείνων (διάρκεια, 
συχνότητα, ποσότητα, ένταση παιχνιδιού) που οδηγούν στον εθισµό από τη συµµετοχή στα τυχερά 
παίγνια.

• Τη θέσπιση υποχρέωσης του Φορέα Εκµετάλλευσης για διακοπή της παικτικής συνεδρίας, όταν ο 
παίκτης ξεπερνά συγκεκριµένο όριο δαπανών. Σκοπός είναι η δηµιουργία περιόδου «cooling off» 
κατά την οποία ο παίκτης έχει την ευκαιρία, αφενός, να αναπροσαρµόσει προς το έλασσον το µέ-
γιστο επιτρεπόµενο ηµερήσιο όριο δαπανών, και αφετέρου, να επαναξιολογήσει τη συµµετοχή του 
στα τυχερά παίγνια.

• Τον ορισµό ελάχιστης απόστασης των πιστοποιηµένων καταστηµάτων από σχολικές µονάδες και 
οικοτροφεία µε σκοπό την προστασία των ανηλίκων από την έκθεση στη διεξαγωγή τυχερών παι-
γνίων και την αποφυγή δηµιουργίας κανονικότητας (αρχή της κανονικοποίησης) της συµµετοχής 
στα τυχερά παίγνια.

• Τον ορισµό ελάχιστης απόστασης µεταξύ των πιστοποιηµένων καταστηµάτων προς αποφυγή συ-
γκέντρωσης καταστηµάτων τυχερών παιγνίων εντός συγκεκριµένων σηµείων του αστικού ιστού, 
που οδηγεί σε οικονοµίες κλίµακας και αλλοτρίωσης της περιοχής.

β.  Με τη µε αριθµό 148/2/20.03.2015 (Β 613) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. ρυθµίστηκαν θέµατα που αφορούν 
στο ωράριο λειτουργίας και τις διαστάσεις των χώρων υγιεινής των καταστηµάτων.

γ.  Με τη µε αριθµό 158/4/05.06.2015 (Β 1120) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. τροποποιήθηκε σειρά διατάξεων 
που έχουν σκοπό 

• την άσκηση εκ µέρους της Ελληνικής Πολιτείας, συνεπούς και συστηµατικής περιοριστικής πο-
λιτικής στον τοµέα των τυχερών παιγνίων, για λόγους προστασίας του δηµοσίου συµφέροντος, 
ελαχιστοποίησης των αρνητικών για το κοινωνικό σύνολο συνεπειών από τη συµµετοχή στα τυχε-
ρά παίγνια (όπως, ενδεικτικά είναι η κατασπατάληση του διαθέσιµου εισοδήµατος, ο εθισµός στα 
τυχερά παίγνια, κ.λπ.) και προστασίας ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, 

• την τήρηση των αρχών (κανόνων) του υπεύθυνου παιχνιδιού και την ελαχιστοποίηση των παραγό-
ντων εκείνων (διάρκεια, συχνότητα, ποσότητα, ένταση παιχνιδιού), που οδηγούν στον εθισµό από 
τη συµµετοχή στα τυχερά παίγνια, 

• την αποτελεσµατική άσκηση εκ µέρους της Ε.Ε.Ε.Π. των εποπτικών και ελεγκτικών καθηκόντων και 
αρµοδιοτήτων της, 

• την περαιτέρω διασφάλιση της απρόσκοπτης, φερέγγυας και αξιόπιστης διεξαγωγής των παιγνίων, 

• την περαιτέρω διασφάλιση, αφενός, του απρόσκοπτου ελέγχου ως προς την προβλεπόµενη από 
το νόµο παρακράτηση και απόδοση του εκάστοτε ισχύοντος φόρου επί των κερδών των παικτών 
από τυχερά παίγνια και, αφετέρου, της διασταύρωσης των δαπανών κάθε παίκτη για συµµετοχή σε 
τυχερά παίγνια µε το δηλωθέν ετήσιο εισόδηµα, και 

• την καταβολή των επιβαλλόµενων από την Ε.Ε.Ε.Π. προστίµων σε µικρό χρονικό διάστηµα από τη 
βεβαίωση της παράβασης και τον καταλογισµό του προστίµου ως µέσο συµµόρφωσης και αυτοπε-
ριορισµού του ελεγχοµένου παραβάτη, λόγω της άµεσης σύνδεσης της βεβαίωσης της παράβασης 
και της επιβληθείσας κύρωσης.

Στο παραπάνω πλαίσιο, οι κυριότερες νέες ρυθµίσεις που αφορούν τη συµµετοχή των παικτών στα παί-
γνια είναι οι εξής:

• Στα στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση ατοµικής κάρτας παίκτη περιλαµβάνεται πλέον και 
ο αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) του παίκτη.

• Θεσπίζεται ηµερήσιο όριο απωλειών (maximum daily loss) στο ύψος των 80 ευρώ.

• Μειώνεται ο χρόνος συµµετοχής των παικτών στα παίγνια σε 10 ώρες την εβδοµάδα και σε 32 
ώρες τον µήνα, από 12 και 40 ώρες αντίστοιχα.

• ∆ιακόπτεται η παικτική συνεδρία, όταν ο παίκτης καταγράψει απώλεια χρηµατικού ποσού ύψους 
20 ευρώ (αντί 80 ευρώ).

• Μειώνεται το µέγιστο Jackpot Καταστήµατος από 100.000 σε 20.000 ευρώ.

• Μειώνεται το ηµερήσιο ωράριο λειτουργίας των Καταστηµάτων (Gaming Halls) κατά 3 ώρες.

H ΟΠΑΠ Α.Ε. την 1η Ιουλίου 2015 ανακοίνωσε στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, την αναστολή 
της δραστηριότητας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα, για επιχειρηµατι-
κούς λόγους. 

δ.  Τέλος, µε τη µε αριθµό 166/4/23.07.2015 (Β 2295) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. ρυθµίστηκαν θέµατα που 
αφορούν τα δικαιολογητικά πυρασφάλειας, καθώς και την απόσταση από τα ήδη λειτουργούντα καζί-
νο, η οποία πρέπει να είναι µεγαλύτερη των πέντε (5) χιλιοµέτρων, υπολογιζόµενη σε ευθεία γραµµή, 
όπως ο ν. 4002/2011 (Α 180) ορίζει. 

3.1.4 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΤΕΠ) ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 
ΜΕΣΩ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ VLT

Το έργο «Εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών (ΤΕΠ) για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων µέσω παιγνιοµη-
χανηµάτων τύπου VLT» (έργο 1.19 του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015) ολοκληρώθηκε µε την 
έκδοση της µε αριθµό 115/3/11.07.2014 (Β 2042) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. µε τίτλο «Ρύθµιση θεµάτων Τε-
χνικών Προδιαγραφών (ΤΕΠ) για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων µέσω παιγνιοµηχανηµάτων τύπου VLT», 
που θεσπίζει τις τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν κάθε είδους µηχανήµατα, στοιχεία εξο-
πλισµού, εφαρµογές λογισµικού ή συστήµατα που συνδέονται µε τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων µέσω 
παιγνιοµηχανηµάτων τύπου VLT. 

Με γνώµονα τη βελτίωση του ρυθµιστικού πλαισίου, που αποτελεί σταθερό προσανατολισµό της Ε.Ε.Ε.Π., 
ο ως άνω κανονισµός τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµό 138/5/19.01.2015 (Β 223) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. 
Οι βελτιωτικές ρυθµίσεις αφορούν ζητήµατα σχετικά µε τη λειτουργία των παιγνιοµηχανηµάτων και του 
Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήµατος. 
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3.1.5 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕΣΩ ∆Ι-
Α∆ΙΚΤΥΟΥ 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν.4002/2011 (Α 180), η διεξαγωγή στην Ελληνική Επι-
κράτεια τυχερών παιγνίων µέσω του διαδικτύου (internet) ανήκει στην αποκλειστική δικαιοδοσία του 
∆ηµοσίου που την ασκεί µέσω ειδικά αδειοδοτηµένων παρόχων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών 
προκηρύσσονται οι σχετικές άδειες οι οποίες χορηγούνται ύστερα από διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισµό. 

Η προβλεπόµενη υπουργική απόφαση δεν έχει µέχρι σήµερα εκδοθεί και συνεπώς η έκδοση σχετικού 
κανονισµού θα πραγµατοποιηθεί µετά τη ρύθµιση των σχετικών θεµάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
ν.4002/2011 (Α 180). 

3.1.6 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. 

Στο πλαίσιο της ρύθµισης των τυχερών παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. εκδόθηκαν το έτος 2015:

α.  η µε αριθµό 168/4/30.7.2015 (Β 1959) απόφαση τροποποίησης της µε αριθµό 2170/2009 (Β 78) 
υπουργικής απόφασης µε τίτλο «Έγκριση του Κανονισµού Οργάνωσης Λειτουργίας και ∆ιεξαγωγής 
του Αριθµολαχείου ΚΙΝΟ της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.», όπως ισχύει, κατόπιν υποβολής σχετικής πρότασης της 
ΟΠΑΠ Α.Ε., και 

β.  η µε αριθµό 188/3/10.12.2015 (Β 2928) απόφαση τροποποίησης της µε αριθµό 2170/2009 (Β 78) 
υπουργικής απόφασης µε τίτλο «Έγκριση του Κανονισµού Οργάνωσης Λειτουργίας και ∆ιεξαγωγής 
του Αριθµολαχείου ΚΙΝΟ της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.», όπως ισχύει, κατόπιν υποβολής σχετικής πρότασης της 
ΟΠΑΠ Α.Ε. 

Οι παραπάνω τροποποιήσεις αφορούν στον τύπο παιχνιδιού επιλεγµένων αριθµών KINO BONUS.

Σηµειώνεται ότι η Ε.Ε.Ε.Π., πλέον, έχει δώσει προτεραιότητα στην εκπόνηση νέων κανονισµών διεξαγω-
γής και ελέγχου των παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε., έργα που εντάσσονται και στο Σχέδιο ∆ράσης 2016-2018. 
Μέχρι να εκδοθούν οι νέοι κανονισµοί, ισχύουν οι υφιστάµενοι, όπως έχουν οριστεί µε τις προβλεπόµε-
νες κατά την περίοδο θέσπισής τους υπουργικές αποφάσεις. 

3.1.7 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ

Η Ε.Ε.Ε.Π. έθεσε ως προτεραιότητα την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων επί των παιγνίων των Κρα-
τικών Λαχείων, διότι πριν την παραχώρηση φορέας διεξαγωγής ήταν αµιγώς ∆ηµόσια υπηρεσία και 
συνεπώς ήταν άµεσης προτεραιότητας η εκπόνηση νέου κανονιστικού πλαισίου που θα διασφάλιζε την 
εποπτεία και τον έλεγχο του ιδιώτη παρόχου. Λόγω της έναρξης ισχύος της σύµβασης παραχώρησης 
στην Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. του οµίλου ΟΠΑΠ, την 1η Μαΐου 2014, έχει ήδη ολοκληρωθεί η έκδοση από 
την Ε.Ε.Ε.Π. του συνόλου των αποφάσεων ρύθµισης των Κρατικών Λαχείων. 

3.1.8 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΙΠΠΟ∆ΡΟΜΙ-
ΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εκπόνηση Κανονισµού διεξαγωγής και ελέγχου του αµοιβαίου ιππο-

δροµιακού στοιχήµατος» (έργο: 1.6 του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015) εκδόθηκε η µε αριθµό 
171/14.8.2015 (Β 1708) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. µε τίτλο «Κανονισµός Αµοιβαίου Ιπποδροµιακού Στοιχήµατος».

Στον κανονισµό προβλέπεται, µεταξύ άλλων, η δηµιουργία ειδικών κανονισµών για κάθε τύπο αµοιβαίου 
ιπποδροµιακού στοιχήµατος, οι οποίοι θα καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής του, 
τη µέθοδο υπολογισµού και τον τρόπο απόδοσης των κερδών στους παίκτες, τον τρόπο αντιµετώπισης 
στην περίπτωση ακύρωσης ιπποδροµιών, την τήρηση αρχείου και την υποβολή αναφορών, την επιβολή 
διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης του κανονιστικού πλαισίου κ.λπ. 

Σηµειώνεται ότι δόθηκε προτεραιότητα στη ρύθµιση του αµοιβαίου ιπποδροµιακού στοιχήµατος, που, βά-
σει της από 29.4.2015 σύµβασης παραχώρησης, διεξάγεται πλέον από τον νέο, ιδιώτη, πάροχο Ιπποδροµί-
ες Α.Ε. του οµίλου ΟΠΑΠ, καθώς πριν φορέας διεξαγωγής ήταν η υπό την ιδιοκτησία του κράτους Ο∆ΙΕ Α.Ε. 
Επίσης, µε τη µε αριθµό 191/5/11.01.2016 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. εγκρίθηκε η σύµβαση προσχώρησης που 
καταρτίζεται ανάµεσα στον παίκτη και την εταιρία Ιπποδροµίες Α.Ε., µε την οποία ρυθµίζονται οι όροι και 
οι προϋποθέσεις συµµετοχής στο αµοιβαίο ιπποδροµιακό στοίχηµα, οι κανόνες συµπεριφοράς στα σηµεία 
του αµοιβαίου ιπποδροµιακού στοιχήµατος, ο τρόπος απόδοσης των κερδών κ.λπ.

Τέλος, εντός του 2016 αναµένεται η ολοκλήρωση του «Τεχνικού Κανονισµού Αµοιβαίου Ιπποδροµιακού 
Στοιχήµατος. 

3.1.9 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ∆Ι-
ΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΑΖΙΝΑ 

Στο πλαίσιο του έργου «Εκπόνηση νέου Κανονισµού ∆ιεξαγωγής και Ελέγχου των παιγνίων που διεξάγο-
νται στα καζίνα» (έργο: 1.9 του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015) κρίθηκε αναγκαίος ο εκσυγχρο-
νισµός του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου και υλοποιήθηκαν οι παρακάτω τροποποιήσεις του Κανο-
νισµού ∆ιοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνων (Β 929/4.7.2003), όπως ισχύει:

α.  Με τη µε αριθµό 144/2/13.02.2015 (Β 362) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. προστέθηκαν ρυθµίσεις αναφορικά 
µε τη διαδικασία διαπίστωσης παραβάσεων, τον τρόπο επιβολής κυρώσεων καθώς και το ύψος των 
ποινών κατά παράβαση.

β.  Με τη µε αριθµό 166/8/23.07.2015 (Β 1662) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. προστέθηκαν ρυθµίσεις αναφορικά 
µε τη διαδικασία τήρησης των αρχείων και τροποποιήθηκε ο τρόπος υπολογισµού του αποθεµατικού.

γ.  Με τη µε αριθµό 160/4Β/18.06.2015 (Β 1370) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., καθορίστηκε η διαδικασία έκτα-
κτης αποµάκρυνσης τεχνικών µέσων και υλικών διεξαγωγής τυχερών παιγνίων σε καζίνα καθώς και 
τεχνικά θέµατα που αφορούν τη λειτουργία της ρουλέτας. 

δ.  Με τη µε αριθµό 166/7/23.7.2015 (Β 1763) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., πραγµατοποιήθηκε η προσωρινή 
αναστολή των διατάξεων του άρθρου 35 της µε αριθµό Τ/6736/2003 (Β 929) απόφασης του Υπουργού 
Ανάπτυξης µε τίτλο «Κανονισµός ∆ιοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο», 
ως προς τον υπολογισµό της τήρησης ελαχίστων αποθεµατικών ασφαλείας και την εφαρµογή νέας 
µεθοδολογίας του υπολογισµού τους, λόγω των έκτακτων οικονοµικών συνθηκών που επικρατούν στη 
χώρα (capital control). Για τον ίδιο λόγο λήφθηκαν, αντίστοιχα, σχετικές αποφάσεις από την Ε.Ε.Ε.Π. 
για την ΟΠΑΠ Α.Ε., την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. και την Ιπποδροµίες Α.Ε. Συγκεκριµένα, µε τις µε αριθµό 
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163/6/9.07.2015 (Β 1607) και 191/6/11.01.2016 (Β 500) καθορίστηκε, ότι το όριο καταβολής κερ-
δών κερδοφόρων δελτίων/λαχνών της ΟΠΑΠ Α.Ε., της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. και της Ιπποδροµίες Α.Ε. 
σε µετρητά από τα σηµεία πώλησης (πρακτορεία) και από τα ταµεία του Οµίλου ΟΠΑΠ Α.Ε. ανέρχεται 
πλέον, προ φόρων, στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. 

Περαιτέρω βελτιώσεις του υφιστάµενου Κανονισµού ∆ιοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργί-
ας των Καζίνων, µε σκοπό τη βελτίωση των ρυθµίσεων, τον αποτελεσµατικότερο έλεγχο συµµόρφωσης 
και την απλούστευση των διαδικασιών, αναµένεται να πραγµατοποιηθούν και κατά το έτος 2016.

Παράλληλα µε τον εκσυγχρονισµό του υφιστάµενου κανονισµού, η Ε.Ε.Ε.Π. εργάζεται για την εκπόνηση 
νέου «Κανονισµού διεξαγωγής και ελέγχου των παιγνίων που διεξάγονται στα καζίνα» (έργο 1.9 του 
εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης). Ο νέος κανονισµός, που θα αντικαταστήσει τον ισχύοντα, θα υιοθετεί 
σύγχρονες αντιλήψεις και µεθόδους για την εποπτεία και τον έλεγχο των επιχειρήσεων καζίνων και θα 
κωδικοποιεί υφιστάµενες κανονιστικές διατάξεις που θα εξακολουθούν να ισχύουν. Το τελικό σχέδιό 
του αναµένεται να εγκριθεί εντός του 2016, αφού τεθεί σε εγχώρια και ευρωπαϊκή διαβούλευση (µέσω 
του TRIS), σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από την Οδηγία 98/34/ΕΚ.

3.1.10 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ 
∆ΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΜΕΣΑ 

Στο πλαίσιο του έργου «Εκπόνηση κανονισµού διεξαγωγής και ελέγχου τυχερών παιγνίων στα ραδιοτη-
λεοπτικά και τηλεπικοινωνιακά µέσα» (έργο: 1.8 του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015) αναφέ-
ρονται τα εξής:

α.  Με τις διατάξεις του άρθρου 106 του ν.4209/2013 (Α 253) αναµορφώθηκαν και συµπληρώθηκαν οι 
διατάξεις του άρθρου 53 του ν.4002/2011 (Α 180), µε αποτέλεσµα να καλυφθεί η νοµική ασάφεια ως 
προς την αδειοδότηση των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται µε ραδιοτηλεοπτικά και τηλεπικοινω-
νιακά µέσα. Με τις νέες διατάξεις προσδιορίστηκαν τα παίγνια που διεξάγονται στα ραδιοτηλεοπτικά 
και τηλεπικοινωνιακά µέσα, τα οποία επιδέχονται αδειοδότησης καθώς και όλες οι αναγκαίες λεπτο-
µέρειες για τη χορήγηση των αδειών. Με γνώµονα την προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλί-
κων και των ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού, επιδέχονται αδειοδότησης µόνο τα µικτά παίγνια, που 
είναι αυτά που χαρακτηρίζονται υποχρεωτικά από µία τουλάχιστον φάση πνευµατικών ικανοτήτων 
και από µία το πολύ φάση που εδράζεται στον παράγοντα της τύχης, δηλαδή αποκλείονται τα αµιγώς 
τυχερά. Περαιτέρω, απαιτείται η διεξαγωγή του τυχερού παιγνίου να συµβαίνει σε πραγµατικό ραδι-
οτηλεοπτικό χρόνο, µε τη συµµετοχή φυσικού προσώπου ως παρουσιαστή. 

β.  Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Ε.Ε.Π. έθεσε σε ισχύ, µε τη µε αριθµό 93/2/28.01.2014 (Β 205) απόφασή της, 
τις «Γενικές Αρχές και Κανόνες ∆ιεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων µέσω ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπι-
κοινωνιακών µέσων», σύµφωνα µε τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής των παραπάνω 
παιγνίων στη µεταβατική περίοδο µέχρι την έκδοση του Κανονισµού και τη χορήγηση αδειών, εφόσον 
οι πάροχοι των ως άνω παιγνίων υποβάλουν ∆ήλωση Αποδοχής των όρων της παραπάνω απόφασης 
στην Ε.Ε.Ε.Π. Στη συνέχεια, η Ε.Ε.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο πληρότητας της ∆ήλωσης Αποδοχής και συγκα-
ταλέγει τα στοιχεία του παιγνίου στην Κατάσταση τυχερών παιγνίων που διεξάγονται µέσω ραδιοτη-
λεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών µέσων, η οποία είναι αναρτηµένη στο ιστότοπο της Αρχής (www.

gamingcommission.gov.gr). Η διεξαγωγή και µετάδοση 
τυχερών παιγνίων επιτρέπεται µόνο µετά την ανάρτηση 
των στοιχείων τους στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π.

Το έτος 2015 παραλήφθηκαν ∆ηλώσεις Αποδοχής των 
Γενικών Αρχών για σαράντα δύο (42) παίγνια. Οι τρι-
άντα (30) από αυτές αφορούσαν ραδιοτηλεοπτικά και 
οι δώδεκα (12) τηλεπικοινωνιακά παίγνια. Συνολικά 
αναρτήθηκαν κανόνες διεξαγωγής για δέκα οκτώ (18) 
παίγνια, δέκα επτά (17) ραδιοτηλεοπτικά και ένα (1) τη-
λεπικοινωνιακό, και απορρίφθηκαν είκοσι τέσσερα (24), 
δέκα τρία (13) ραδιοτηλεοπτικά και έντεκα (11) τηλε-
πικοινωνιακά. Για τα είκοσι τέσσερα (24) που απορρί-
φθηκαν, στάλθηκαν απαντητικές επιστολές προς τους 
παρόχους µε τους λόγους απόρριψης. Την 31η ∆εκεµ-
βρίου του 2015 παρέµειναν αναρτηµένα στον ιστότοπο 
της Ε.Ε.Ε.Π. είκοσι εννέα (29) παίγνια. Τα δέκα οκτώ (18) 
του έτους 2015 και έντεκα (11) από το 2014.

γ.  Τέλος, µε γνώµονα την προστασία του καταναλωτικού κοινού γενικότερα και ειδικότερα των ανηλίκων 
και των ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού, που δέχονται χωρίς όρια προτροπές από τους σχετικούς 
παρόχους για συµµετοχή στα παίγνια αυτού του είδους και υπό τον κίνδυνο της απειρίας ή άγνοια τους, 
η Ε.Ε.Ε.Π. µε τις µε αριθµό 124/2/29.09.2014 και 158/3/05.06.2015 αποφάσεις της, εισηγήθηκε προς 
την Πολιτεία την καθολική απαγόρευση των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται στα ραδιοτηλεοπτικά ή 
τηλεπικοινωνιακά µέσα35.

3.1.11 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΟΙΝΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

Το έργο «Εκπόνηση Κανονισµού ποινών παιγνίων» (έργο: 1.11 του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-
2015) έχει ήδη ολοκληρωθεί από το 2014, µε την εξειδίκευση των διοικητικών κυρώσεων που επι-
βάλλονται στις περιπτώσεις παράβασης του νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου διοργάνωσης και 
διεξαγωγής των παιγνίων. 

Ήδη από το 2014 είχε συγκροτηθεί Οµάδα Εργασίας µε σκοπό την εξειδίκευση των διοικητικών κυρώσεων 
που επιβάλλονται στις περιπτώσεις παράβασης του νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου διοργάνωσης 
και διεξαγωγής των παιγνίων, δυνάµει της µε αριθµό ΠΡΠ4685140714/14.07.2014 απόφασης του Προ-
έδρου της Ε.Ε.Ε.Π.

Το παραδοτέο της Οµάδας Εργασίας, µε τίτλο «Εκπόνηση σχεδίου απόφασης για τη ρύθµιση θεµάτων 
καθορισµού και επιβολής διοικητικών κυρώσεων στις περιπτώσεις παράβασης του νοµοθετικού και κα-

13

17
11

1

35. Βλ. παράγραφο 8.3
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νονιστικού πλαισίου διοργάνωσης και διεξαγωγής των παιγνίων», ενσωµατώνεται, σταδιακά, στα οικεία 
ρυθµιστικά πεδία του Κανονισµού Παιγνίων. 

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το 2015, ενσωµατώθηκαν οι ρυθµίσεις θεµάτων καθορισµού και επιβολής διοι-
κητικών κυρώσεων στις περιπτώσεις παράβασης του νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου διοργά-
νωσης και διεξαγωγής των παιγνίων στον:

α.  Κανονισµό Εµπορικής Επικοινωνίας Τυχερών Παιγνίων, µε τη µε αριθµό 163/4Γ/09.07.2015 (Β 1824) 
απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., όπως ισχύει, και στον

β.  Κανονισµό Αµοιβαίου Ιπποδροµιακού Στοιχήµατος, µε τη µε αριθµό 171/14.8.2015 (Β 1708) απόφαση 
της Ε.Ε.Ε.Π.

3.1.12 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Με τη µε αριθµό 144/3α/13.02.2015 (Β 403) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. µε τίτλο: «Κατάρτιση του ειδικού 
Μητρώου της παραγράφου 3 του άρθρου 52Α του Ν. 4002/2011 (Α 180) όπως ισχύει» η Ε.Ε.Ε.Π. συ-
γκροτεί το Ειδικό Μητρώο προµηθευτών εξοπλισµού διεξαγωγής τυχερών παιγνίων της παραγράφου 3 
του άρθρου 52Α του ν.4002/2011 (Α 180), στο οποίο καταγράφονται τα πρόσωπα που εισάγουν ή/και 
εµπορεύονται κάθε είδους εξοπλισµό διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, πλην παιγνιόχαρτων. Η εισαγωγή 
ή/και εµπορία του παραπάνω εξοπλισµού από πρόσωπο, που δεν είναι καταγεγραµµένο στο µητρώο αυτό, 
απαγορεύεται. Έχουν αιτηθεί και εγγραφεί είκοσι δύο (22) εταιρείες στο παραπάνω µητρώο εντός του 
2015.

Με τη µε αριθµό 156/3/27.04.2015 (Β 1370) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. µε τίτλο: «Καθορισµός της διαδικασί-
ας καταστροφής και ο τύπος και το περιεχόµενο του συντασσόµενου ειδικού πρακτικού της παραγράφου 
2 του άρθρου 52Α του ν.4002/2011 (Α 180), όπως ισχύει» καθορίστηκε η διαδικασία καταστροφής 
των κάθε είδους παιγνιοµηχανηµάτων ή/και εξοπλισµού ή/και µέσων διεξαγωγής παιγνίων, που κατα-
λαµβάνονται, κατά τη διάρκεια των ελέγχων, να µην διαθέτουν την προβλεπόµενη πιστοποίηση ή άδεια 
καταλληλότητας, αφού καταγραφούν και αποτυπωθούν φωτογραφικά, καταστρέφονται επιτόπου από τα 
όργανα που πραγµατοποιούν τους ελέγχους αυτούς.

Με τη µε αριθµό 161/2/23.6.2015 (Β 2295) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. µε τίτλο: «Καθορισµός της διαδικασίας 
της εκ των προτέρων έγκρισης για τη διάθεση ή/και διακίνηση κάθε είδους εξοπλισµού διεξαγωγής 
τυχερών παιγνίων, πλην παιγνιόχαρτων, της παραγράφου 4 του άρθρου 52Α του Ν. 4002/2011 (Α 180), 
όπως ισχύει» καθορίστηκε η διαδικασία της εκ των προτέρων έγκρισης της Ε.Ε.Ε.Π. για τη διάθεση ή/
και διακίνηση κάθε είδους εξοπλισµού διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, πλην παιγνιόχαρτων. Έχει πραγ-
µατοποιηθεί και εγκριθεί µία (1) Γνωστοποίηση εντός του 2015.

3.2 Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
Για τη διεξαγωγή και εκµετάλλευση των επιτρεπόµενων παιγνίων απαιτείται διοικητική άδεια, που 
-στην πλειονότητα των περιπτώσεων- εκδίδεται από τον Υπουργό Οικονοµικών. Η Ε.Ε.Ε.Π., σύµφωνα µε 
τις κείµενες διατάξεις, είναι αρµόδια για τη χορήγηση των αδειών που αφορούν τη διεξαγωγή των τυ-
χερών παιγνίων µέσω ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών µέσων.

Η Ε.Ε.Ε.Π., επίσης, έχει την αρµοδιότητα (άρθρο 38, ν.4002/2011) να χορηγεί τις άδειες εκµετάλλευσης 
των ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων που διεξάγονται µέσω παιγνιοµηχανηµάτων.

Ακόµα η Ε.Ε.Ε.Π. έχει την αρµοδιότητα, η οποία της µεταβιβάστηκε από το Υπουργείο Τουρισµού σύµφωνα 
µε το άρθρο 92 του ν. 4182/2013 (Α 185), να τροποποιεί τις άδειες ίδρυσης, λειτουργίας και εκµετάλ-
λευσης των καζίνο που λειτουργούν στη χώρα.

Ο απολογισµός του έργου στον τοµέα αυτό, αποτυπώνεται ανά παίγνιο ή οµάδα παιγνίων ή φορέα διεξα-
γωγής παιγνίων, σε αντιστοίχιση µε τα έργα του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015.

3.2.1 ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

Φορέας εκµετάλλευσης ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων, µε παιγνιοµηχανήµατα, µπορεί 
να είναι ατοµική επιχείρηση ή νοµικό πρόσωπο, µε τη µορφή προσωπικής ή κεφαλαιουχικής εταιρίας, 
που φορολογείται σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις του ν.2238/1994 (Α 151), όπως ισχύει. ∆εν επι-
τρέπεται η χορήγηση άδειας εκµετάλλευσης ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων σε νοµικά 
πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση ή τη διαχείριση των επιχειρήσεων που αιτούνται ή διαθέ-
τουν άδεια εκµετάλλευσης δεν πρέπει να έχουν:

α)  καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργηµα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απι-
στία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήµατος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική 
δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωµατική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήµατος, έγκληµα περί το νόµισµα, 
κοινώς επικίνδυνο έγκληµα, έγκληµα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκληµα κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας, έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκληµα που 
προβλέπεται στη νοµοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής,

β)  καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργηµα ή σε οποιαδήποτε ποινή για έγκληµα που προβλέπεται στο 
ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο περί παιγνίων.

Για την έκδοση άδειας εκµετάλλευσης ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων, µε παιγνιοµη-
χανήµατα (έργο: 2.1 του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015), υποβάλλεται σχετική αίτηση στην 
Ε.Ε.Ε.Π., η οποία περιλαµβάνει τα στοιχεία του αιτούντος φορέα εκµετάλλευσης, καθώς και τον αριθµό 
των πιστοποιηµένων παιγνιοµηχανηµάτων που θα περιλαµβάνει η εκµετάλλευση, σύµφωνα µε τη µε αριθµό 
130/2/18.11.2014 (Β 3225) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. «Ρύθµιση θεµάτων διεξαγωγής και ελέγχου Ηλεκτρο-
νικών Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων µε Παιγνιοµηχανήµατα», όπως ισχύει. Τόσο η υποβολή των αιτή-
σεων, όσο και η διαχείριση και διεκπεραίωση των αιτήσεων πραγµατοποιούνται µέσω του «Πληροφορια-
κού Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου της εκµετάλλευσης και των πιστοποιήσεων των ηλεκτρονικών 
τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων και των τυχερών παιγνίων, µε παιγνιοµηχανήµατα», ηλεκτρονικά. Η 
αξιολόγηση των αιτήσεων και ο έλεγχος της πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών πραγµατο-
ποιούνται από το αρµόδιο τµήµα της Ε.Ε.Ε.Π. Τυχόν µεταβολές στην κατάσταση των αδειών εκµετάλλευσης 
πραγµατοποιούνται, επίσης, ηλεκτρονικά. Τέλος, το σύστηµα υποστηρίζει τη συγκρότηση του σχετικού 
Μητρώου Αδειοδοτηµένων Φορέων Εκµετάλλευσης Ηλεκτρονικών Τεχνικών-Ψυχαγωγικών Παιγνίων που 
αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Ε.Ε.Ε.Π. (www.gamingcommission.gov.gr).

http://www.gamingcommission.gov.gr/
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Το έργο είναι συνεχές και προβλέπεται να υλοποιείται και στο νέο Σχέδιο ∆ράσης 2016-2018.

Χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης ηλεκτρονικών τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων, µε παιγνιοµηχανήµατα (2015)

Τύπος Αίτησης Πλήθος
αιτήσεων

Πλήθος
Εγκρίσεων

Πλήθος
Απορρίψεων

∆υναµικό
παιγνιοµηχα-

νηµάτων

Ποσοστό
διεκπεραίωσης

αιτήσεων

Ποσοστό
εγκρίσεων
αιτήσεων

Άδεια
Εκµετάλλευσης

52 49 1 1.107 96,2% 94,2%

Η υποβολή αιτήσεων αδειοδότησης ξεκίνησε το α’ τρίµηνο του 2015. Έως την 31η ∆εκεµβρίου του 
2015, υποβλήθηκαν συνολικά πενήντα δύο (52) αιτήσεις αδειών εκµετάλλευσης ηλεκτρονικών τεχνι-
κών - ψυχαγωγικών παιγνίων, µε παιγνιοµηχανήµατα, εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι σαράντα εννέα (49) 
και απορρίφθηκε µία (1), όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Το ποσοστό διεκπεραίωσης των 
αιτήσεων ανήλθε σε 96,2%, ενώ το ποσοστό εγκρίσεων σε 94,2%. Ο αριθµός των παιγνιοµηχανηµάτων, 
που αντιστοιχεί στους σαράντα εννέα (49) αδειοδοτηµένους φορείς εκµετάλλευσης, ανέρχεται σε χίλια 
εκατόν επτά (1.107) παιγνιοµηχανήµατα. Από αυτά, επτακόσια τριάντα πέντε (735) έχουν πιστοποιηθεί 
και εγγραφεί στο σχετικό µητρώο, ενώ για τα υπόλοιπα δεν έχουν υποβληθεί ακόµη οι σχετικές αιτήσεις 
(βλ. ενότητα 3.3.1).

3.2.2 ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΟΡΩΝ ΤΩΝ Α∆ΕΙΩΝ ΚΑΖΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ

Με την έναρξη ισχύος της µε αριθµό 85/8/16.12.2013 (Β 3353) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. δεν απαιτείται 
πλέον η λήψη έγκρισης για την πραγµατοποίηση µεταβολών ήσσονος σηµασίας σε ορισµένα στοιχεία 
της λειτουργίας των επιχειρήσεων καζίνων αλλά η έγκαιρη γνωστοποίησή τους στην Ε.Ε.Ε.Π., µε αποτέ-
λεσµα να απλοποιηθεί η διαδικασία και να µειωθεί το διοικητικό κόστος τόσο των επιχειρήσεων όσο 
και της Αρχής και κατ’ επέκταση του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Στο νέο αυτό πλαίσιο, το έτος 2015, η Ε.Ε.Ε.Π. 
υποδέχτηκε και εξέτασε συνολικά εκατόν ογδόντα δύο (182) γνωστοποιήσεις µεταβολών, όπως παρου-
σιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Γνωστοποιήσεις µεταβολών στη λειτουργία των καζίνων

α/α Τύπος Πλήθος

1 Τροποποίηση µη διασυνδεδεµένων προοδευτικών λειτουργιών 2

2 Εγκατάσταση ή τροποποίηση ή επαναλειτουργία διασυνδεδεµένων προοδευτικών 
λειτουργιών 22

3 Κατάργηση µη προοδευτικής λειτουργίας 1

4 Κατάργηση προοδευτικής λειτουργίας και µεταφορά του προοδευτικού ποσού 7

5 Χρηµατικό απόθεµα 3

6 Ωράριο λειτουργίας 21

7 Μεταβολές προσωπικού 9

8 Αλλαγή θέσης τεχνικών µέσων ή µεταβολή σε χώρους του καζίνου 19

7 Αποµάκρυνση ή καταστροφή µηχανηµάτων ή τραπεζιών 38

10 Αναδιάταξη τραπεζιών και µηχανηµάτων 16

11 Μείωση στο ποσό εκκίνησης διαµορφούµενου ύψους διασυνδεδεµένης προοδευτικής 
λειτουργίας και µεταφοράς αυτού 2

12 Εγκατάσταση ή τροποποίηση µηχανηµάτων ή/και τραπεζιών 24

13 ∆ιενέργεια εργασιών 8

14 Μεταφορά από/προς την αποθήκη και την εγκατάσταση υλικών µέσων στο χώρο 
παιγνίων 8

15 Εγκατάσταση ή τροποποίηση λειτουργιών µέγιστου κέρδους 2

Σύνολο 182

∆ύο µεταβολές (2) αφορούσαν την τροποποίηση µη διασυνδεδεµένων προοδευτικών λειτουργιών, είκο-
σι δύο (22) την εγκατάσταση ή τροποποίηση ή επαναλειτουργία διασυνδεδεµένων προοδευτικών λει-
τουργιών, µία (1) την κατάργηση µη προοδευτικής λειτουργίας, επτά (7) την κατάργηση προοδευτικής 
λειτουργίας και µεταφορά του προοδευτικού ποσού, τρείς (3) το χρηµατικό απόθεµα, είκοσι µία (21) το 
ωράριο λειτουργίας, εννέα (9) τις µεταβολές προσωπικού, δεκαεννέα (19) την αλλαγή θέσης τεχνικών 
µέσων ή µεταβολή σε χώρους του καζίνου, τριάντα οκτώ (38) την αποµάκρυνση ή καταστροφή µηχανηµά-
των ή τραπεζιών, δεκαέξι (16) την αναδιάταξη τραπεζιών και µηχανηµάτων, δύο (2) τη µείωση στο ποσό 
εκκίνησης διαµορφούµενου ύψους διασυνδεδεµένης προοδευτικής λειτουργίας και µεταφοράς αυτού, 
είκοσι τέσσερις (24) την εγκατάσταση ή τροποποίηση µηχανηµάτων ή/και τραπεζιών, µία (1) διενέργεια 
εργασιών, οκτώ (8) τη µεταφορά από/προς την αποθήκη και την εγκατάσταση υλικών µέσων στο χώρο 
παιγνίων, επτά (7) την πιστοποίηση προσώπων και δύο (2) την εγκατάσταση ή τροποποίηση λειτουργιών 
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µέγιστου κέρδους. Σηµειώνεται ότι οι ως άνω µεταβολές διενεργούνται από τις επιχειρήσεις καζίνων 
υπό τον έλεγχο των παριστάµενων επιτοπίως Κλιµακίων Ελέγχου της Ε.Ε.Ε.Π. και µετά την παρέλευση 
χρονικού διαστήµατος επτά (7) ηµερολογιακών ηµερών από τη γνωστοποίησή τους.

Περαιτέρω, εξετάστηκαν από την Ε.Ε.Ε.Π. σχετικά αιτήµατα και εκδόθηκαν οκτώ (8) αποφάσεις, που αφο-
ρούν αναδιατάξεις των χώρων παιγνίων των καζίνων.

Τέλος, εκδόθηκαν τέσσερις (4) αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π., µε τις οποίες τροποποιήθηκαν άδειες για την 
ίδρυση, λειτουργία και εκµετάλλευση τεσσάρων (4) καζίνων. Ειδικότερα: 

α.  Με τη µε αριθµό 166/6/23.07.2015 (Β 2295) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. εγκρίθηκε αίτηµα της κοινοπρα-
ξίας εκµετάλλευσης του Καζίνου Φλώρινας για την τροποποίηση της µε αριθµό 2554/21.12.1995 (Β 
1083) απόφασης του Υπουργού Τουρισµού µε τίτλο «Παραχώρηση άδειας για την ίδρυση, λειτουργία 
και εκµετάλλευση Καζίνο στην περιοχή της Φλώρινας», ως προς τη διάρκεια αναδιάταξης του χώρου 
παιγνίων του καζίνου, η οποία κρίθηκε από την κοινοπραξία αναγκαία προκειµένου να θέσει το καζίνο 
σε λειτουργία.

β.  Με τη µε αριθµό 186/2/20.11.2015 (Β 2716) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. εγκρίθηκε η τροποποίηση της µε 
αριθµό 2064/1.12.1994 (Β 904) απόφασης του Υπουργού Τουρισµού µε τίτλο «2096/9.12.1994 (Β 
994/30.12.1994) απόφαση του Υπουργού Τουρισµού µε την οποία παραχωρήθηκε άδεια για ίδρυση, 
λειτουργία και εκµετάλλευση καζίνο στο Πόρτο Καρράς Χαλκιδικής», όπως ισχύει, σχετικά µε τη µετε-
γκατάσταση του τµήµατος του χώρου παιχνιδιών Salon prive στο ξενοδοχείο ΜΕΛΙΤΩΝ .

γ.  Με τη µε αριθµό 146/2α/06.03.2015 (Β 494) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. εγκρίθηκε η τροποποίηση της µε 
αριθµό Τ/633/29.5.1996 (Β 438) απόφασης της Υπουργού Ανάπτυξης µε τίτλο «Παραχώρηση αδείας 
για ίδρυση, λειτουργία και εκµετάλλευση καζίνο στη νήσο Ρόδο», όπως ισχύει σχετικά µε τη σύνθεση 
τεχνικών µέσων και υλικών διεξαγωγής παιγνίων σε καζίνα.

δ.  Με τη µε αριθµό 155/7/24.04.2015 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. εγκρίθηκε η τροποποίηση της µε αριθµό 18/3-
1-1996 (Β 17) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης µε τίτλο «Παραχώρηση αδείας για ίδρυση, λειτουργία 
και εκµετάλλευση καζίνο στη Νοµό Αχαΐας», όπως ισχύει, σχετικά µε την έγκριση µετεγκατάστασής του.

3.2.3 ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ∆ΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΑ 
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Η «Χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης τυχερών παιγνίων που διεξάγονται στα ραδιοτηλεοπτικά µέσα» 
(έργο: 2.3 του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015) θα ξεκινήσει µε την έγκριση και δηµοσίευση 
του σχετικού Κανονισµού.

Το έργο είναι συνεχές και προβλέπεται να υλοποιείται και στο νέο Σχέδιο ∆ράσης 2016-2018.

3.2.4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟI ΠΑΙΓΝIΩΝ 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Χαρακτηρισµοί παιγνίων που διεξάγονται από ραδιοτηλεοπτικά 
ή άλλα τηλεπικοινωνιακά µέσα ως τυχερών ή µη» (έργο: 3.4 του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-
2015), κατά το έτος 2015 κατατέθηκαν στην Ε.Ε.Ε.Π. τριάντα επτά (37) αιτήµατα για χαρακτηρισµό, όπως 
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Τύπος Αιτήµατος Πλήθος
αιτηµάτων χαρακτηρισµών

Πλήθος
αποφάσεων χαρακτηρισµών

Χαρακτηρισµός παιγνίων που διεξάγονται από 
ραδιοτηλεοπτικά µέσα ως τυχερών ή µη 28 12

Χαρακτηρισµός παιγνίων που διεξάγονται από 
τηλεοπτικά µέσα ως τυχερών ή µη 9 6

Σύνολο 37 12

Είκοσι οκτώ (28) από αυτά αφορούσαν στο χαρακτηρισµό ραδιοτηλεοπτικών παιγνίων, ενώ εννέα (9) τηλε-
πικοινωνιακών. Εκδόθηκαν δέκα οκτώ (18) αποφάσεις χαρακτηρισµών, δώδεκα (12) για ραδιοτηλεοπτικά 
και έξι (6) για τηλεπικοινωνιακά. Για τα υπόλοιπα αιτήµατα, που στερούνταν των απαραίτητων πληροφορι-
ών ώστε να είναι δυνατός ο χαρακτηρισµός, στάλθηκαν επεξηγηµατικές επιστολές στους παρόχους. 

Επίσης, χορηγήθηκαν αντίγραφα των εισηγήσεων, σχετικά µε το χαρακτηρισµό παιγνίων, στους παρό-
χους που τα ζήτησαν κατόπιν γραπτών αιτηµάτων και παρασχέθηκαν διευκρινήσεις σχετικά µε το ρυθ-
µιστικό πλαίσιο που αφορά στα συγκεκριµένα παίγνια.

Όσον αφορά το έργο «Χαρακτηρισµοί παιγνίων ως ηλεκτρονικά τεχνικά–ψυχαγωγικά παίγνια ή µη» (έργο 
3.14 του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015) υποβλήθηκαν συνολικά 15 αιτήµατα, που αφορούν 
την αποσαφήνιση του τύπου ορισµένων ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων προκειµένου να 
διαπιστωθεί εάν εµπίπτουν στην κατηγορία της υποπερίπτωσης γγ της παραγράφου α του άρθρου 25 
του ν.4002/2011 (Α 180), γεγονός που επιβάλλει την πιστοποίησή τους από την Ε.Ε.Ε.Π.

Φορέας υποβολής

Τύπος Αιτήµατος ∆ηµόσιες
Αρχές Πολίτες Σύνολο

Χαρακτηρισµός παιγνίων ως ηλεκτρονικών τεχνικών ψυχαγωγικών ή µη 2 13 15

Από τα υποβληθέντα αιτήµατα, όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, δεκατρία (13) υποβλήθηκαν 
από πολίτες και δύο (2) από άλλες συναρµόδιες αρχές. Όλα τα ανωτέρω αιτήµατα αντιµετωπίστηκαν 
εγκαίρως και απαντήθηκαν πλήρως.

Τέλος, η Ε.Ε.Ε.Π. έγινε αποδέκτης ερωτηµάτων ενδιαφεροµένων πολιτών ή κοινωνικών φορέων, τα οποία 
αφορούν είτε σε διευκρινήσεις επί του νόµιµου ή µη της διεξαγωγής παιγνίων σε κοινωνικές συναθροίσεις 
είτε στην παροχή άδειας διεξαγωγής διαφόρων τύπων παιγνίων µέσω των υφιστάµενων παρόχων παιγνίων. 

∆ιευκρινίζεται ότι άπαξ ένα παιχνίδι εµπίπτει στην κατηγορία των τυχερών, τότε η διεξαγωγή του δι-
έπεται από τις διατάξεις του νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου περί τυχερών παιγνίων και εµπί-
πτει στους περιορισµούς που ο νοµοθέτης έχει θεσπίσει.

Κατά το 2015 υποβλήθηκαν συνολικά τέσσερα (4) τέτοιου τύπου ερωτήµατα, εκ των οποίων, δύο (2) από 
ενδιαφερόµενους πολίτες και δύο (2) από κοινωνικούς φορείς.   

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανοµή των διεκπεραιωµένων ερωτηµάτων, κατά τύπο 
και κατά φορέα υποβολής.
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Όλα τα ανωτέρω ερωτήµατα και αιτήµατα αντιµετωπίστηκαν εγκαίρως και απαντήθηκαν πλήρως.

3.3 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
Για τη διασφάλιση της φερεγγυότητας των τυχερών παιγνίων, τόσο η κύρια όσο και η δευτερεύουσα 
(κανονιστική) νοµοθεσία θέτουν κανόνες και προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα τεχνικά µέσα, 
τα συστήµατα και ο λοιπός εξοπλισµός που χρησιµοποιούνται για τη διεξαγωγή τους, οι εµπλεκόµενοι 
επαγγελµατίες και τα σηµεία διάθεσης των παιγνίων αυτών.

Στην Ε.Ε.Ε.Π. έχει χορηγηθεί η αρµοδιότητα χορήγησης των κατά περίπτωση απαιτούµενων πιστοποιή-
σεων ή αδειών καταλληλότητας των τεχνικών µέσων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, των εµπλεκόµενων 
επαγγελµατιών, καθώς και των σηµείων παροχής τέτοιων υπηρεσιών. Αντίστοιχες πιστοποιήσεις είναι 
απαραίτητες και για τη διεξαγωγή των ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων που παίζονται 
µέσω παιγνιοµηχανηµάτων, κυρίως για να αποτρέπεται η µετατροπή των παραπάνω παιγνίων σε τυχερά.

Ο απολογισµός του έργου στον τοµέα αυτό, αποτυπώνεται ανά παίγνιο ή οµάδα παιγνίων ή φορέα διεξα-
γωγής παιγνίων, σε αντιστοίχιση µε τα έργα του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015.

3.3.1 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΨΥΧΑ-
ΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Η ηλεκτρονική υποβολή, επεξεργασία και διεκπεραίωση αιτήσεων για τη «Χορήγηση πιστοποιήσεων 
Τεχνικών ηλεκτρονικών τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων» (έργο: 3.11 του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ρά-
σης 2013-2015) ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2014, κατά εφαρµογή της µε αριθµό 107/5/30.05.2014 (Β 
1637) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. µε τίτλο «Εκπόνηση Κανονισµού πιστοποίησης Τεχνικών ηλεκτρονικών τε-
χνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων και παιγνιοµηχανηµάτων και Τεχνικών τυχερών παιγνίων και παιγνιο-
µηχανηµάτων τύπου VLT και κατάρτισης σχετικών µητρώων», όπως ισχύει, µετά την ενεργοποίηση της 
αντίστοιχης εφαρµογής πληροφοριακού συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου της εκµετάλλευσης και 
των πιστοποιήσεων ηλεκτρονικών τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων και τυχερών παιγνίων, µε παιγνιο-
µηχανήµατα.

Κατά το 2015, επεξεργάστηκαν και διεκπεραιώθηκαν συνολικά πενήντα επτά (57) αιτήσεις χορήγησης 
πιστοποιήσεων Τεχνικών ηλεκτρονικών τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων, µε παιγνιοµηχανήµατα, εκ 
των οποίων εγκρίθηκαν οι πενήντα τρεις (53) και απορρίφθηκαν τέσσερις (4), όπως παρουσιάζονται 
στον παρακάτω πίνακα. Το ποσοστό διεκπεραίωσης των αιτήσεων ανήλθε σε 100%, ενώ το ποσοστό 
εγκρίσεων σε 93%. Από τις πενήντα επτά (57) συνολικά αιτήσεις πιστοποίησης Τεχνικών ηλεκτρονικών 
τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων και παιγνιοµηχανηµάτων, δέκα έξι (16) αφορούν σε αιτήσεις που εί-
χαν υποβληθεί ήδη από το 2014.

Χορήγηση πιστοποιήσεων Τεχνικών ηλεκτρονικών τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων, 
µε παιγνιοµηχανήµατα (2015)

Τύπος Αίτησης Πλήθος 
αιτήσεων

Πλήθος 
Εγκρίσεων

Πλήθος 
Απορρίψεων

Ποσοστό 
διεκπεραίωσης 

αιτήσεων

Ποσοστό 
εγκρίσεων
αιτήσεων

Τεχνικοί ηλεκτρονικών τεχνικών 
- ψυχαγωγικών παιγνίων και 
παιγνιοµηχανηµάτων

57 53 4 100% 93%

Η ηλεκτρονική υποβολή, επεξεργασία και διεκπεραίωση αιτήσεων για τη:

α.  «Χορήγηση πιστοποιήσεων ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων» (έργο 3.1 του εγκεκριµέ-
νου Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015), 

β.  «Χορήγηση πιστοποιήσεων παιγνιοµηχανηµάτων ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων» 
(έργο 3.5 του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015) και

γ.  «Χορήγηση πιστοποιήσεων καταστηµάτων διεξαγωγής ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνί-
ων» (έργο 3.7 του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015),

ξεκίνησε αµέσως µετά τη θέση σε πλήρη παραγωγική λειτουργία του πληροφοριακού συστήµατος στις 
αρχές ∆εκεµβρίου 2014.

Η κατανοµή των πιστοποιήσεων, κατά τύπο πιστοποίησης, και τα αποτελέσµατα της αξιολόγησής των 
απαιτούµενων δικαιολογητικών για το έτος 2015 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Χορήγηση πιστοποιήσεων διεξαγωγής ηλεκτρονικών τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων, 
µε παιγνιοµηχανήµατα (2015)

Τύπος Αίτησης Πλήθος 
αιτήσεων

Πλήθος 
Εγκρίσεων

Πλήθος 
Απορρίψεων

Πλήθος 
µέσων 

διεξαγωγής

Ποσοστό 
διεκπεραίωσης 

αιτήσεων

Ποσοστό 
εγκρίσεων
αιτήσεων

Παιγνιοµηχανήµατα 
ηλεκτρονικών τεχνικών - 
ψυχαγωγικών παιγνίων

301 289 4 73536 97,3% 96,0%

Ηλεκτρονικά τεχνικά - 
ψυχαγωγικά παίγνια 202 199 2 19937 99,5% 98,5%

Καταστήµατα διεξαγωγής 
ηλεκτρονικών τεχνικών - 
ψυχαγωγικών παιγνίων

62 44 7 59138 82,3% 71,0%

Σύνολο 565 532 13 96,5% 94,2%

36. Πλήθος παιγνιοµηχανηµάτων που πιστοποιήθηκαν και είναι αναρτηµένα στο Μητρώο.
37. Πλήθος παιγνίων που πιστοποιήθηκαν και είναι αναρτηµένα στο Μητρώο.
38. Πλήθος θέσεων παιγνιοµηχανηµάτων στα καταστήµατα που πιστοποιήθηκαν και είναι αναρτηµένα στο Μητρώο.

Φορέας υποβολής

Τύπος Αιτήµατος Πολίτες Κοινωνικοί 
φορείς Σύνολο

Χαρακτηρισµός παιγνίων ως ηλεκτρονικών τεχνικών ψυχαγωγικών ή µη 2 2 4
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Υποβλήθηκαν συνολικά πεντακόσιες εξήντα πέντε (565) αιτήσεις πιστοποιήσεων Παιγνιοµηχανηµάτων, 
Παιγνίων και Καταστηµάτων ηλεκτρονικών τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων, µε παιγνιοµηχανήµατα, εκ 
των οποίων εγκρίθηκαν οι πεντακόσιες τριάντα δύο (532) και απορρίφθηκαν οι δέκα τρεις (13). Το µέσο 
ποσοστό διεκπεραίωσης των υποβληθέντων αιτήσεων ανήλθε σε 96,5%, ενώ το µέσο ποσοστό εγκρίσε-
ων σε 94,2%. Το µικρότερο ποσοστό διεκπεραίωσης και εγκρίσεων αφορά στις πιστοποιήσεις καταστη-
µάτων διεξαγωγής ηλεκτρονικών τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων (82,3% και 71% αντίστοιχα). Βασι-
κοί λόγοι απόρριψης των εν θέµατι αιτήσεων πιστοποίησης ήταν, είτε η αίτηση ανάκλησης της αίτησης 
από τους ίδιους τους αιτούντες, είτε η τελικώς, παρά τις επανειληµµένες οχλήσεις της υπηρεσίας, η 
µη προσκόµιση των απαιτούµενων δικαιολογητικών. Αξίζει, ωστόσο, να σηµειωθεί ότι ο συγκεκριµένος 
τύπος αιτήσεων απαιτεί µεγάλα χρονικά διαστήµατα πλήρωσης τυχόν ελλείψεων των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών, δεδοµένου ότι η έκδοση πλείστων εξ αυτών απαιτεί τη συνδροµή και άλλων συναρµό-
διων φορέων και υπηρεσιών (πολεοδοµικές και δηµοτικές αρχές, υγειονοµικές υπηρεσίες, υπηρεσίες 
του πυροσβεστικού ή/και λιµενικού σώµατος κ.λπ.). 

Αποτέλεσµα της ανωτέρω διαδικασίας υπήρξε η σταδιακή συγκρότηση των µητρώων των Φορέων Εκ-
µετάλλευσης, των πιστοποιηµένων Παιγνίων, Παιγνιοµηχανηµάτων και Καταστηµάτων διεξαγωγής ηλε-
κτρονικών τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων, µε παιγνιοµηχανήµατα καθώς και των Πιστοποιηµένων 

Πιστοποιήσεις διεξαγωγής ηλεκτρονικών-ψυχαγωγικών παιγνίων, µε παιγνιοµηχανήµατα (2015) 
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Τεχνικών ηλεκτρονικών τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων, µε παιγνιοµηχανήµατα. Με βάση τις εγκρί-
σεις που χορηγήθηκαν, στα οικεία Μητρώα έχει πλέον εγγραφεί το σύνολο των φορέων που αδειοδοτή-
θηκαν, καθώς και των µέσων διεξαγωγής (Παίγνια, Παιγνιοµηχανήµατα, Καταστήµατα) και των Τεχνικών 
που πιστοποιήθηκαν. Σήµερα η συνοπτική εικόνα των εγγεγραµµένων στα σχετικά Μητρώα είναι η εξής:

Μητρώα διεξαγωγής 
ηλεκτρονικών 
τεχνικών - 
ψυχαγωγικών 
παιγνίων, µε 
παιγνιοµηχανήµατα

Εγγεγραµµένα 
στοιχεία

∆υναµικό 
παιγνιοµηχανηµάτων

Πλήθος 
πιστοποιηµένων 

παιγνιοµηχανηµάτων

Πλήθος θέσεων 
παιγνιοµηχανηµάτων 
στα πιστοποιηµένα 

καταστήµατα

Φορείς 
Εκµετάλλευσης 49 1.107

Παιγνιοµηχανήµατα 735 735

Παίγνια 199

Καταστήµατα 44 591

Τεχνικοί 80

Από τα στοιχεία των Μητρώων προκύ-
πτει ότι έχουν εκδοθεί και βρίσκονται 
σε ισχύ σαράντα εννέα (49) άδειες 
Φορέων Εκµετάλλευσης µε συνολικό 
δυναµικό χιλίων εκατόν επτά (1.107) 
παιγνιοµηχανηµάτων. Από αυτά, επτα-
κόσια τριάντα πέντε (735) έχουν πιστο-
ποιηθεί και εγγραφεί στο Μητρώο, ενώ 
για τα υπόλοιπα δεν έχουν υποβληθεί 
ακόµη οι σχετικές αιτήσεις. Επιπλέ-
ον, πιστοποιήθηκαν εκατόν ενενήντα 
εννέα (199) ηλεκτρονικά τεχνικά-ψυ-
χαγωγικά Παίγνια καθώς και σαράντα 
τέσσερα (44) Καταστήµατα σε ολόκλη-
ρη τη Χώρα µε συνολικό δυναµικό πε-
ντακοσίων ενενήντα ενός (591) θέσε-
ων Παιγνιοµηχανηµάτων. Στο ακόλουθο 
διάγραµµα παρουσιάζεται η γεωγρα-
φική κατανοµή των πιστοποιηµένων 
Καταστηµάτων για τη διεξαγωγή ηλε-
κτρονικών τεχνικών - ψυχαγωγικών 
παιγνίων, µε παιγνιοµηχανήµατα, κατά 
περιφερειακή ενότητα.

Κατανοµή πιστοποιηµένων Καταστηµάτων διεξαγωγής 
ηλεκτρονικών τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων, µε 

παιγνιοµηχανήµατα, κατά Περιφερειακή Ενότητα (2015)

http://?.?p/
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Τέλος, στο Μητρώο είναι εγγεγραµµένοι συνολικά ογδόντα (80) Τεχνικοί ηλεκτρονικών τεχνικών - ψυ-
χαγωγικών παιγνίων, µε παιγνιοµηχανήµατα, εκ των οποίων οι εβδοµήντα έξι (76) αποτελούν φυσικά 
πρόσωπα και οι τέσσερις (4) νοµικά. Από τους ήδη πιστοποιηµένους εντός του 2014 Τεχνικούς, δέκα 
οκτώ (18) δεν κατέβαλαν το ετήσιο τέλος ανανέωσης της πιστοποίησής τους, µε συνέπεια να δια-
γραφούν από το Μητρώο. Η υποβολή αιτήσεων πιστοποίησης Τεχνικών ηλεκτρονικών τεχνικών - ψυ-
χαγωγικών παιγνίων, µε παιγνιοµηχανήµατα, προβλέπεται ότι θα µειώνεται προοδευτικά τα επόµενα 
έτη, σε συνάρτηση µε τη σταθεροποίηση του ρυθµού αύξησης των αδειοδοτήσεων εκµετάλλευσης και 
των πιστοποιήσεων ηλεκτρονικών τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων, µε παιγνιοµηχανήµατα, και την 
σταδιακή εξισορρόπηση της συγκεκριµένης αγοράς από ρυθµιστικής σκοπιάς. Όλα τα µητρώα είναι 
αναρτηµένα στον ιστότοπο της Αρχής (www.gamingcommission.gov.gr).

Τα έργα είναι συνεχή και προβλέπεται να υλοποιούνται και στο νέο Σχέδιο ∆ράσης 2016-2018.

3.3.2 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ 
ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ VLT.

Η ηλεκτρονική υποβολή, επεξεργασία και διεκπεραίωση αιτήσεων για τη «Χορήγηση πιστοποιήσε-
ων Τεχνικών τυχερών παιγνίων και παιγνιοµηχανηµάτων τύπου VLT» (έργο: 3.12 του εγκεκριµένου 
Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015) κατέστη δυνατή από τον Ιούλιο του 2014, µετά την ενεργοποίηση του 
πληροφοριακού συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου της εκµετάλλευσης και των πιστοποιήσεων ηλε-
κτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων και τυχερών παιγνίων, µε παιγνιοµηχανήµατα και κατά 
εφαρµογή της µε αριθµό µε αριθµό 107/5/30.05.2014 (Β 1637) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., όπως ισχύει. 

Οι πιστοποιηµένοι Τεχνικοί εγγράφονται στο Μητρώο Τεχνικών που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. που έχει αναρ-
τηθεί στον ιστότοπο της Αρχής (www.gamingcommission.gov.gr) και επιτρέπει την αναζήτηση των 
εγγραφών µε συγκεκριµένα κριτήρια αναζήτησης, όπως την ειδικότητα και την γεωγραφική περιοχή. 
Η διαδικασία επικαιροποίησης του Μητρώου βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη.

Από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η ∆εκεµβρίου 2015, υποβλήθηκαν συνολικά εκατόν είκοσι µία 
(121) νέες αιτήσεις πιστοποίησης Τεχνικών VLT (116 φυσικών και 5 νοµικών προσώπων). Εγκρίθηκαν 
συνολικά εκατό σαράντα πέντε (145) αιτήσεις, συνυπολογιζοµένων και αιτήσεων του έτους 2014, και 
απορρίφθηκαν δέκα εννέα (19), ενώ πραγµατοποιήθηκαν ογδόντα δύο (82) ανακλήσεις αιτήσεων. Ο 
συνολικός αριθµός των πιστοποιηµένων Τεχνικών τυχερών παιγνίων και παιγνιοµηχανηµάτων τύπου 
VLT που είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέρχεται σε διακόσιους πενήντα ένα (251).  

Η ηλεκτρονική υποβολή, επεξεργασία και διεκπεραίωση αιτήσεων για τη:

α.  «Χορήγηση πιστοποιήσεων τυχερών παιγνίων, που παίζονται σε παιγνιοµηχανήµατα τύπου VLT» 
(έργο 3.2 του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015), 

β.  «Χορήγηση πιστοποιήσεων παιγνιοµηχανηµάτων τύπου VLT» (έργο 3.6 του εγκεκριµένου Σχεδίου 
∆ράσης 2013-2015), 

γ.  «Χορήγηση πιστοποιήσεων καταστηµάτων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα 
τύπου VLT» (έργο 3.8 του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015), 

δ.  «Χορήγηση πιστοποιήσεων Κατασκευαστών τυχερών παιγνίων και παιγνιοµηχανηµάτων τύπου VLT» 
(έργο 3.9 του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015), 

ε.  «Χορήγηση πιστοποιήσεων Εισαγωγέων τυχερών παιγνίων και παιγνιοµηχανηµάτων τύπου VLT» 
(έργο 3.10 του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015), 

ξεκίνησε αµέσως µετά τη θέση σε πλήρη παραγωγική λειτουργία του «Πληροφοριακού συστήµατος 
διαχείρισης και ελέγχου της εκµετάλλευσης και των πιστοποιήσεων ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγω-
γικών παιγνίων και τυχερών παιγνίων, µε παιγνιοµηχανήµατα», στις αρχές ∆εκεµβρίου 2014. 

Η κατανοµή των πιστοποιήσεων, κατά τύπο πιστοποίησης, και τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των 
απαιτούµενων δικαιολογητικών για το έτος 2015 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Χορήγηση πιστοποιήσεων Εισαγωγέων, Κατασκευαστών, Καταστηµάτων, 
Παιγνίων και Παιγνιοµηχανηµάτων VLT (2015)

Τύπος Αίτησης Πλήθος 
αιτήσεων

Πλήθος 
Εγκρίσεων

Πλήθος 
Απορρίψεων

Πλήθος 
πιστοποιη-

µένων παιγνιο-
µηχανηµάτων

Ποσοστό 
διεκπεραίωσης

Ποσοστό 
εγκρίσεων

Εισαγωγείς 
παιγνίων και 
παιγνιοµηχανηµάτων 
VLT

7 7 0 100,0% 100,0%

Κατασκευαστές 
παιγνίων και 
παιγνιοµηχανηµάτων 
VLT

7 7 0 100,0% 100,0%

Καταστήµατα 
διεξαγωγής 
παιγνίων µε 
παιγνιοµηχανήµατα 
VLT

71 58 0 81,7% 81,7%

Παίγνια µε 
παιγνιοµηχανήµατα 
VLT

40 40 0 100,0% 100,0%

Παιγνιοµηχανήµατα 
VLT 17 17 0 6.739 100,0% 100,0%

Σύνολο 142 129 0 90,8% 90,8%

http://www.gamingcommission.gov.gr/
http://www.gamingcommission.gov.gr/
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Χορήγηση πιστοποιήσεων Εισαγωγέων, Κατασκευαστών, Καταστηµάτων, 
Παιγνίων και Παιγνιοµηχανηµάτων VLT (2015)

Υποβλήθηκαν συνολικά 142 αιτήσεις πιστοποίησης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µε παιγνιοµηχανή-
µατα τύπου VLT, εκ των οποίων οι επτά (7) αφορούσαν σε εισαγωγείς, οι επτά (7) σε κατασκευαστές, οι 
εβδοµήντα ένα (71) σε καταστήµατα, οι σαράντα (40) σε παίγνια και οι δεκαεπτά (17) σε παιγνιοµηχανή-
µατα, που αντιστοιχούν σε συνολικό δυναµικό έξι χιλιάδων επτακοσίων εννέα (6.739) παιγνιοµηχανηµά-
των. Οι αιτήσεις πιστοποίησης των εισαγωγέων, των κατασκευαστών, των παιγνίων και των παιγνιοµη-
χανηµάτων διεκπεραιώθηκαν και εγκρίθηκαν όλες στο σύνολό τους. Σε ότι αφορά τα καταστήµατα, στο 
σύνολο των εβδοµήντα ένα (71) υποβληθέντων αιτήσεων, διεκπεραιώθηκαν και εγκρίθηκαν οι πενήντα 
οκτώ (58), µε αποτέλεσµα το ποσοστό διεκπεραίωσης και έγκρισης να ανέρχεται σε 81,7%. 

Η χρονική κατανοµή των υποβληθέντων αιτήσεων και των εγκεκριµένων πιστοποιήσεων, κατά τύπο αί-
τησης και κατά µήνα, παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν.

Χορήγηση πιστοποιήσεων Εισαγωγέων, Κατασκευαστών, Καταστηµάτων, 
Παιγνίων και Παιγνιοµηχανηµάτων VLT (2015)

Τύπος Αίτησης
Πλήθος αιτήσεων

µέχρι 
06/2015 07/2015 08/2015 09/2015 10/2015 11/2015 12/2015 Σύνολο

Εισαγωγείς παιγνίων και 
παιγνιοµηχανηµάτων VLT 4 0 3 0 0 0 0 7

Κατασκευαστές παιγνίων και 
παιγνιοµηχανηµάτων VLT 7 0 0 0 0 0 0 7

Καταστήµατα 
διεξαγωγής παιγνίων µε 
παιγνιοµηχανήµατα VLT

4 10 16 27 14 0 0 71

Παίγνια µε 
παιγνιοµηχανήµατα VLT 30 0 5 0 5 0 0 40

Παιγνιοµηχανήµατα VLT
(για πλήθος 
παιγιοηχανηµάτων)

10
(6.271)

0
(0)

3
(30)

3
(390)

1
(48)

0
(0)

0
(0)

17
(6.739)

Σύνολο 55 10 27 30 20 0 0 142

Χορήγηση πιστοποιήσεων Εισαγωγέων, Κατασκευαστών, Καταστηµάτων, 
Παιγνίων και Παιγνιοµηχανηµάτων VLT (2015)

Τύπος Αίτησης
Πλήθος εγκρίσεων

µέχρι 
06/2015 07/2015 08/2015 09/2015 10/2015 11/2015 12/2015 Σύνολο

Εισαγωγείς παιγνίων και 
παιγνιοµηχανηµάτων VLT 4 0 1 2 0 0 0 7

Κατασκευαστές παιγνίων και 
παιγνιοµηχανηµάτων VLT 7 0 0 0 0 0 0 7

Καταστήµατα 
διεξαγωγής παιγνίων µε 
παιγνιοµηχανήµατα VLT

0 0 10 15 30 3 0 58

Παίγνια µε 
παιγνιοµηχανήµατα VLT 25 4 1 5 5 0 0 40

Παιγνιοµηχανήµατα VLT
(για πλήθος 
παιγιοηχανηµάτων)

10
(6.271)

0
(0)

0
(0)

6
(420)

1
(48)

0
(0)

0
(0)

17
(6.739)

Σύνολο 46 4 12 28 36 3 0 129
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Συγκεκριµένα, µέχρι την 1η Ιουλίου 2015, (ηµέρα κατά την οποία ανακοινώθηκε από την ΟΠΑΠ Α.Ε. στο 
Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών η αναστολή της επιχειρηµατικής της δραστηριότητας των VLTs), είχαν 
υποβληθεί συνολικά πενήντα πέντε (55) αιτήσεις πιστοποίησης, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) αφο-
ρούσαν καταστήµατα, οι τριάντα (30) παίγνια, και οι δέκα (10) παιγνιοµηχανήµατα που αντιστοιχούν σε 
συνολικό δυναµικό έξι χιλιάδων διακοσίων εβδοµήντα ενός (6.271) παιγνιοµηχανηµάτων.

Στο ακόλουθο διάγραµµα παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανοµή των πιστοποιηµένων καταστηµάτων για 
τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα τύπου VLT, κατά περιφερειακή ενότητα.

Μέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου 2015, τα εγγεγραµµένα στοιχεία στα µητρώα των πιστοποιηµένων εισα-
γωγέων, κατασκευαστών, καταστηµάτων, παιγνίων και παιγνιοµηχανηµάτων τύπου VLT, που συγκροτεί η 
Ε.Ε.Ε.Π. και αναρτά στο διαδικτυακό της τόπο, είναι τα εξής:

Κατανοµή πιστοποιηµένων Καταστηµάτων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων 
µε παιγνιοµηχανήµατα, κατά Περιφερειακή Ενότητα (2015)

Μητρώα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα τύπου VLT Εγγεγραµµένα στοιχεία 2015

Εισαγωγείς 7

Κατασκευαστές 7

Καταστήµατα 58

Παίγνια 40

Παιγνιοµηχανήµατα 6.739

Τεχνικοί 251

Τα έργα είναι συνεχή και προβλέπεται να υλοποιούνται και στο νέο Σχέδιο ∆ράσης 2016-2018.

3.3.3 ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΣΕ ΚΑΖΙΝΑ

Το έργο «Χορήγηση αδειών καταλληλότητας τεχνικών µέσων και υλικών διεξαγωγής παιγνίων σε κα-
ζίνα», µε προηγούµενο τίτλο «Χορήγηση πιστοποιήσεων τυχερών παιγνίων και µηχανηµάτων των καζί-
νων» (έργο: 3.3 του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015), ξεκίνησε το γ’ τρίµηνο του 2013, είναι 
συνεχές και προβλέπεται να υλοποιείται και στο νέο Σχέδιο ∆ράσης 2016-2018. Έως την 31η ∆εκεµ-
βρίου 2015 πραγµατοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες: 

α.  Στο πλαίσιο χορήγησης αδειών καταλληλότητας Κατασκευαστών τεχνικών µέσων και υλικών διεξαγω-
γής παιγνίων σε καζίνα, σε σύνολο οκτώ (8) αιτηµάτων, χορηγήθηκαν δύο (2) άδειες καταλληλότητας 
και ανανεώθηκαν ή τροποποιήθηκαν έξι (6).

β.  Στο πλαίσιο χορήγησης αδειών καταλληλότητας Συντηρητών τεχνικών µέσων και υλικών διεξαγωγής 
τυχερών παιχνιδιών σε καζίνα, χορηγήθηκαν συνολικά εξήντα τέσσερις (64) άδειες καταλληλότητας 
Συντηρητών, από τους οποίους πενήντα εννιά (59) είναι υπάλληλοι επιχείρησης καζίνου και πέντε (5) 
υπάλληλοι τρίτης εταιρείας. 

γ.  Στο πλαίσιο χορήγησης αδειών καταλληλότητας τεχνικών µέσων και υλικών διεξαγωγής παιγνίων 
σε καζίνα, σε σύνολο διακοσίων (200) αιτηµάτων, εκδόθηκαν εκατόν ενενήντα τέσσερις (194) νέες 
άδειες καταλληλότητας. Για τα υπόλοιπα αιτήµατα ζητήθηκαν συµπληρωµατικά έγγραφα. 

3.3.4 ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

Κατά το 2015 υποβλήθηκαν συνολικά διακόσια ενενήντα εννιά (299) ερωτήµατα, σχετικά µε τη διορ-
γάνωση και διεξαγωγή των παιγνίων, τόσο από τους ενδιαφερόµενους πολίτες όσο και από ∆ηµόσιες 
Αρχές, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανοµή των 
διεκπεραιωµένων ερωτηµάτων, κατά τύπο και κατά φορέα υποβολής.
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∆ηµόσιες Αρχές Πολίτες Σύνολο

Ερωτήµατα σχετικά µε πιστοποιήσεις 26 98 124

Ερωτήµατα σχετικά µε ρυθµιστικό πλαίσιο 54 112 166

Αναφορές - 9 9

Σύνολο 80 219 299

Σε σύνολο διακοσίων ενενήντα εννέα (299) ερωτηµάτων, διακόσια δέκα εννέα (219) υποβλήθηκαν από 
ενδιαφερόµενους πολίτες και ογδόντα (80) από ∆ηµόσιες Αρχές. Από τα διακόσια δέκα εννέα (219) 
ερωτήµατα των πολιτών, τα ενενήντα οχτώ (98) αφορούσαν σε πιστοποιήσεις, εκατό δώδεκα (112) σε 
διευκρινήσεις επί του ρυθµιστικού πλαισίου, ενώ εννιά (9) ήταν αναφορές. 

Όλα τα ανωτέρω ερωτήµατα και αιτήµατα αντιµετωπίστηκαν εγκαίρως και απαντήθηκαν πλήρως.

∆ιεκπεραίωση ερωτηµάτων 

26

98

54

112 9
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Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, η Ε.Ε.Ε.Π. είναι η αρµόδια Αρχή για την εποπτεία 
και τον έλεγχο της αγοράς των τυχερών παιγνίων, καθώς και των ηλεκτρονικών τεχνι-
κών-ψυχαγωγικών παιγνίων. Οι έλεγχοι αφορούν ενδεικτικά τη νοµιµότητα διεξαγω-
γής του παιγνίου, την τήρηση των κανόνων διεξαγωγής του, την εφαρµογή των όρων 
της άδειας, την οικονοµική διαχείριση του παιγνίου, την απόδοση των κερδών στους 
παίκτες, στο ∆ηµόσιο και τους δικαιούχους φορείς του.

Επισηµαίνεται ότι οι έλεγχοι διοργάνωσης και διεξαγωγής κάθε είδους παιγνίων χωρίς την προβλεπό-
µενη άδεια ή/και πιστοποίηση του καταστήµατος, των παιγνιοµηχανηµάτων και των παιγνίων, που προ-
βλέπουν οι κείµενες διατάξεις, πραγµατοποιούνται από την Ελληνική Αστυνοµία [ν.4002/2011, άρθρο 
52Α].

Ο απολογισµός του έργου στον τοµέα του ελέγχου συµµόρφωσης της αγοράς των παιγνίων παρουσιά-
ζεται ανά οµάδα φορέων διεξαγωγής κατά αντιστοιχία µε το παίγνιο ή οµάδα παιγνίων τους, σύµφωνα 
µε το εγκεκριµένο Σχέδιο ∆ράσης 2013-2015. Στην ενότητα αυτή δεν περιλαµβάνεται ο απολογισµός 
της ελεγκτικής δραστηριότητας που αφορά τον έλεγχο συµµόρφωσης προς τις υποχρεώσεις εφαρµογής 
µέτρων καταπολέµησης της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, καθώς και θέµατα 
εφαρµογής των προγραµµάτων εµπορικής επικοινωνίας, δεδοµένου ότι ο απολογισµός αυτών αναπτύσ-
σεται σε διακριτές ενότητες της παρούσας έκθεσης. 

Το έργο στον τοµέα αυτόν, το 2015, υλοποιήθηκε από τη ∆ιεύθυνση Ελέγχου και Συµµόρφωσης Παρόχων 
µε Αποκλειστικά ∆ικαιώµατα και τη ∆ιεύθυνση Ελέγχου και Συµµόρφωσης Άλλων Παρόχων.

4.1 ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕ ΜΗ ΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

4.1.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Το έτος 2015, είναι το πρώτο έτος κατά το οποίο η διεξαγωγή ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών 
Παιγνίων (ΗΤΨΠ) µέσω παιγνιοµηχανηµάτων, επιτρέπεται µόνο από φορείς που διαθέτουν την προβλε-
πόµενη Άδεια Εκµετάλλευσης και γίνεται µόνο µε πιστοποιηµένα παίγνια, τα οποία εγκαθίστανται σε 
πιστοποιηµένα παιγνιοµηχανήµατα και λειτουργούν σε πιστοποιηµένα καταστήµατα. ∆ιαφορετικά, η εκ-
µετάλλευση που διενεργείται κατά παράβαση της µε αριθµό 130/2/18.11.2014 (Β 3225) απόφαση της 
Ε.Ε.Ε.Π. «Ρύθµιση θεµάτων διεξαγωγής και ελέγχου Ηλεκτρονικών Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων µε 
Παιγνιοµηχανήµατα», όπως ισχύει, επισύρει σοβαρές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Ε.Ε.Π. σχεδίασε, ανέπτυξε και έθεσε σε λειτουργία το «Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ια-
χείρισης και Ελέγχου της εκµετάλλευσης και των πιστοποιήσεων ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών 
παιγνίων και τυχερών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα», µέσω του οποίου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν 
να αιτηθούν την σχετική αδειοδότηση και τις πιστοποιήσεις, ενώ η προθεσµία προσαρµογής της αγοράς 
στις ρυθµίσεις της παραπάνω απόφασης, έληγε την 28η Φεβρουαρίου 2015. 

Κατά συνέπεια, το έργο 4.17 του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015, «διεξαγωγή ελέγχων τε-
χνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα» ολοκληρώθηκε το τελευταίο εξάµηνο του 2015, 

µε την έναρξη της διενέργειας επιτόπιων και διοικητικών ελέγχων. Τα πρώτα αποτελέσµατα της ελε-
γκτικής διαδικασίας, οδήγησαν σε συστάσεις προς στους εµπλεκόµενους φορείς εκµετάλλευσης και στα 
καταστήµατα, µε σκοπό τη συµµόρφωσής τους στις κείµενες διατάξεις. 

Το έργο είναι συνεχές και προβλέπεται να υλοποιείται ως δράση και στο Σχέδιο ∆ράσης 2016-2018.

Τέλος, ο έλεγχος των τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων που διεξάγονται στο διαδίκτυο (έργο 4:19 του 
εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015) δεν είναι δυνατός επί του παρόντος, δεδοµένου ότι είναι 
υπό µελέτη το ρυθµιστικό πλαίσιο που θα διέπει τη διεξαγωγή αυτών των παιγνίων. 

4.1.2 ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΜΗ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕΣΩ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ

Η διεξαγωγή ελέγχων για τον εντοπισµό µη αδειοδοτηµένων παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων 
µέσω διαδικτύου συνεχίστηκε και το έτος 2015 (έργο 4.10 του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-
2015), διαδικασία η οποία έχει τεθεί σε εφαρµογή µε τη µε αριθµό 51/3/26.04.2013 (Β 1147) απόφαση 
της Ε.Ε.Ε.Π. 

Η διαδικασία αφορά το συνεχή έλεγχο του διαδικτύου για τον εντοπισµό ιστοτόπων που προσφέρουν 
υπηρεσίες τυχερών παιγνίων στην Ελληνική Επικράτεια, και εφόσον επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για µη 
αδειοδοτηµένη παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων, εντάσσονται στον σχετικό κατάλογο (black list) 
που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. 

Ο κατάλογος µη αδειοδοτηµένων παρόχων τυχερών παιγνίων (black list) τηρείται και επικαιροποιείται 
συνεχώς από τον Ιούλιο του 2013.

Επιπλέον, από τη δηµοσίευση της 6ης έκδοσής του (21/04/2015) και εφεξής, ο κατάλογος µη αδειοδο-
τηµένων παρόχων (black list) υπηρεσιών τυχερών παιγνίων µέσω του διαδικτύου περιλαµβάνει και τα 
νοµικά ή/και φυσικά πρόσωπα, τα οποία αναφέρονται ότι παρέχουν τις µη αδειοδοτηµένες υπηρεσίες 
από κάθε ιστότοπο που καταχωρείται στον κατάλογο. Η black list είναι αναρτηµένη στον ιστότοπο της 
Ε.Ε.Ε.Π., σε επεξεργάσιµη µορφή, δίδοντας έτσι την αναγκαία πληροφορία προκειµένου να γίνουν οι απα-
ραίτητες ενέργειες από κάθε αρµόδιο, αλλά και να ενηµερώνεται το κοινό.

Συγκεκριµένα, κατά το έτος 2015 εκδόθηκαν και δηµοσιεύτηκαν τρεις (3) επικαιροποιηµένες εκδόσεις 
του καταλόγου αυτού, ως εξής: 

• 21η Απριλίου 2015, εκδόθηκε η 6η έκδοση καταλόγου (black list) 

• 24η Απριλίου 2015, εκδόθηκε η 7η έκδοση καταλόγου (black list) 

• 30η Απριλίου 2015, εκδόθηκε η 8η έκδοση καταλόγου (black list) 

Ειδικότερα, για κάθε επικαιροποιηµένη έκδοση του καταλόγου black list, που εκδίδει η Ε.Ε.Ε.Π., και µετά την 
ανάρτησή της στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ε.Π. ενηµερώνονται αυτόµατα  όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς, όπως:

• οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs),

• η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), ως ρυθµιστική Αρχή των παρόχων υπη-
ρεσιών διαδικτύου (ISPs),
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• η Τράπεζα της Ελλάδος, ως ρυθµιστική Αρχή για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων και των 
ιδρυµάτων πληρωµών, καθώς και

• οι αρµόδιες εισαγγελικές και διωκτικές  Αρχές, ώστε να ενεργήσουν κατά τα προβλεπόµενα από τις 
κείµενες διατάξεις. 

Το έργο 4.10 του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015,  είναι συνεχές και εντάσσεται και στο Σχέ-
διο ∆ράσης 2016-2018 ως δράση, µε τίτλο «∆ιεξαγωγή ελέγχων εντοπισµού ιστοτόπων µέσω των οποί-
ων παρέχονται µη αδειοδοτηµένες υπηρεσίες τυχερών παιγνίων και κατάρτιση αντίστοιχου καταλόγου 
(black list)». Παράλληλα, η Ε.Ε.Ε.Π. βρίσκεται σε διαδικασία αναδιαµόρφωσης του τρόπου συγκρότησης 
του καταλόγου της black list, προκειµένου να επέλθουν οι απαραίτητες βελτιώσεις.  

Επίσης, στο πλαίσιο της διεξαγωγής ελέγχων στο διαδίκτυο, η Ε.Ε.Ε.Π. στο Σχέδιο ∆ράσης 2016-2018, 
επεκτείνει την ελεγκτική της δραστηριότητα µε την ανάπτυξη δράσεων που αφορούν τον  «Έλεγχο 
συµµόρφωσης παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) ως προς τον αποκλεισµό πρόσβασης σε ιστό-
τοπους µέσω των οποίων παρέχονται µη αδειοδοτηµένες υπηρεσίες τυχερών παιγνίων». Πρόκειται 
για πραγµατοποίηση ελέγχων στους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) µε καταστατική έδρα ή 
έδρα πραγµατικής διοίκησης ή µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις 
του Ν. 2238/1994, όπως ισχύει, ως προς το εάν επιτρέπουν την πρόσβαση, όταν αυτή επιχειρείται 
από IP που βρίσκεται στην Ελληνική Επικράτεια, στους ιστότοπους µέσω των οποίων παρέχονται µη 
αδειοδοτηµένες υπηρεσίες τυχερών παιγνίων, όπως αυτοί αναφέρονται στον οικείο κατάλογο (black 
list) που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π. 

4.1.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ∆ΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΑΖΙΝΑ

Όσον αφορά τον έλεγχο των σχετικών µε τα παίγνια οικονοµικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων κα-
ζίνων, ήδη από την 1η Ιουλίου 2014, η είσπραξη των χρηµάτων από το δικαίωµα συµµετοχής του Ελλη-
νικού ∆ηµοσίου στο µικτό κέρδος, πραγµατοποιείται καθηµερινά και ανελλιπώς. 

Τα ποσά καταβάλλονται σε λογαριασµό της Ε.Ε.Ε.Π., µέσω web banking, η οποία µε τη σειρά της τα απο-
δίδει, σε εβδοµαδιαία βάση στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 22 του 
ν.4255/2014 (Α 89) και της µε αριθµό 111/2/24.06.2014 απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. Σηµειώνεται ότι η 
Ε.Ε.Ε.Π., πραγµατοποιεί  παρακολούθηση και ηλεκτρονική διασταύρωση των οικονοµικών στοιχείων σε 
πραγµατικό χρόνο, µέσω ηλεκτρονικής εφαρµογής, που έχει αναπτύξει.

Επίσης, µε βάση τις διατάξεις της ίδιας απόφασης, οι επιχειρήσεις καζίνων ελέγχονται από την Ε.Ε.Ε.Π. 
εάν αποδίδουν εγκαίρως τα δικαιώµατα των Ο.Τ.Α και τα δικαιώµατα των λοιπών δικαιούχων φορέων, 
καθώς και εάν τηρούν ενήµερες τυχόν ρυθµίσεις παλαιότερων οφειλών τους προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 

Το έτος 2015, κατόπιν µελέτης των στοιχείων παικτικής δραστηριότητας των καζίνων έγινε η επα-
νεξέταση του ελάχιστου αποθεµατικού ασφαλείας των επιχειρήσεων καζίνων, το οποίο διακρίνεται 
σε απόθεµα ασφαλείας συνήθους παικτικής δραστηριότητας και σε απόθεµα ασφαλείας προοδευτικών 
λειτουργιών (jackpot), θέµατα τα οποία διευθετήθηκαν µε τις µε αριθµό 166/7/23.7.2015 (Β 1763) και  
166/8/23.7.2015 (Β 1662) αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π.

Καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, ο έλεγχος των επιχειρήσεων καζίνων πραγµατοποιήθηκε διαρκώς, κα-

θηµερινά και επιτόπια από Κλιµάκια Ελέγχου που συγκροτούνται µε εντεταλµένους για τον σκοπό αυτόν 

υπαλλήλους της Αρχής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του σχετικού Κανονισµού. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο πλαίσιο του παραπάνω τακτικού ελέγχου, η Ε.Ε.Ε.Π. για το έτος 2015, 

έλαβε και αξιολόγησε περίπου 3.160 ηµερήσια ενηµερωτικά δελτία αποτελεσµάτων, 108 µηνιαίες εκ-

θέσεις ελέγχων, 180  εκθέσεις Ελέγχου Χρηµατικού Αποθέµατος Ασφαλείας των επιχειρήσεων καζίνων 

και συνέταξε 800 µηνιαία προγράµµατα ελέγχων. Επιπλέον, πραγµατοποίησε 900 περίπου µηνιαίες ανα-

φορές και εκκαθαρίσεις µετακίνησης των ελεγκτών (συγκέντρωση απαιτούµενων δικαιολογητικών για 

την εκκαθάριση των οδοιπορικών) καθώς και νυχτερινών και εξαιρέσιµων ωρών εργασίας των κλιµακί-

ων ελέγχου.  

Τέλος, οποτεδήποτε κρίθηκε αναγκαία η επαλήθευση της συµµόρφωσης σε ειδικά θέµατα ή η αντιµετώ-

πιση περιστατικών, η Αρχή πραγµατοποίησε και έκτακτους ελέγχους. Οι περισσότεροι από αυτούς τους 

ελέγχους αφορούσαν τη γενικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων καζίνων, σύµφωνα µε τις προβλεπό-

µενες κατά περίπτωση διατάξεις, καθώς και τη διερεύνηση διάφορων περιστατικών που καταγγέλλονται 

από χρήστες των υπηρεσιών των εν λόγω επιχειρήσεων. 

Κατά το 2015, επιβλήθηκαν σε µία περίπτωση διοικητικό πρόστιµο, σε δύο περιπτώσεις έγιναν αυστη-

ρές συστάσεις και σε µία εκδόθηκε διαπιστωτική πράξη προσωρινής παύσης λειτουργίας.

Το έργο είναι συνεχές και προβλέπεται να υλοποιείται ως δράση και στο Σχέδιο ∆ράσης της Ε.Ε.Ε.Π. 

2016-2018.

4.1.4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ∆ΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΡΑ∆ΙΟ-
ΤΗΛΕΟΠTΙΚΑ ΜΕΣΑ

Ο στόχος του έργου 4.16 του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015  «∆ιεξαγωγή ελέγχων τυχε-

ρών παιγνίων στα ραδιοτηλεοπτικά µέσα» είναι η εφαρµογή ελεγκτικών διαδικασιών προκειµένου να 

εξασφαλιστεί η διαφάνεια και φερεγγυότητα στη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων µέσω ραδιοτηλεοπτικών 

µέσων, η αποτροπή της υπέρµετρης συµµετοχής των πολιτών και η διασφάλιση της προστασίας των 

ανήλικων και των λοιπών ευαίσθητων οµάδων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή έλαβε εισαγγελική παραγγελία από το Πρωτοδικείο Αθηνών για την διερεύνηση 

δύο εταιρειών που διεξάγουν τυχερά παίγνια στα ραδιοτηλεοπτικά µέσα και συγκεκριµένα σε τηλεοπτι-

κά µέσα. Η σχετική έκθεση ελέγχου που αποτυπώνει τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής προωθήθηκε 

στο Προανακριτικό Τµήµα της Εισαγγελίας Αθηνών για περαιτέρω ενέργειες.   

Παράλληλα, οι διαπιστώσεις αυτών των ελέγχων οδήγησαν την Ε.Ε.Ε.Π. να προτείνει στην Πολιτεία τη 

γενική απαγόρευση της διεξαγωγής παιγνίων αυτής της κατηγορίας39.

Το έργο είναι συνεχές και προβλέπεται να υλοποιείται ως δράση και στο Σχέδιο ∆ράσης 2016-2018.

39. Βλ. παράγραφο 8.3
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4.2 ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

4.2.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. 

Το ελεγκτικό έργο της Ε.Ε.Ε.Π. στον τοµέα αυτό πραγµατοποιείται µε σκοπό την αποτύπωση µεγεθών που 
αφορούν τον κύκλο εργασιών, τις σχετικές αποδόσεις προς τους παίκτες και την απόδοση του δικαιώ-
µατος της συµµετοχής του Ελληνικού ∆ηµοσίου στα µικτά κέρδη των παιγνίων, δεδοµένου ότι βάσει των 
διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 27 του ν.2843/2000 (Α 219), οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ, 
υπεύθυνη για τον έλεγχο της διεξαγωγής των παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε., της ανακήρυξης νικητών και της εκ-
δίκασης ενστάσεων των παικτών παραµένει η δεκαπενταµελής «Επιτροπή Ελέγχου, Ανακήρυξης Νικητών 
και Εκδίκασης Ενστάσεων» που ορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού.  

Ωστόσο, η µε αριθµό 29157/2000 (Β 1417) απόφαση συγκρότησης της εν λόγω Επιτροπής κατ΄ εξου-
σιοδότηση των παραπάνω διατάξεων καταργήθηκε µε τη διάταξη της παραγράφου 29 του άρθρου 
24 του ν.4141/2013 (Α 81). Η Ε.Ε.Ε.Π., λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγήθηκε, µε τη µε αριθµό  
162/5/02.07.2015 απόφασή της, την κατάργηση του συνόλου των διατάξεων της παραγράφου 5, του 
άρθρου 27 του ν.2843/2000 (Α 219)40.

Στο πλαίσιο αυτό, το έτος 2015 η «∆ιεξαγωγή ελέγχων των τυχερών παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε.» (έργο 4.11 
του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015) υλοποιήθηκε  σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό. Συγκεκριµέ-
να, διεξήχθησαν τακτικοί έλεγχοι, σχετικά µε το σύστηµα διανοµής κερδών, την απόδοση των κερδών στους 
παίκτες και την απόδοση των δικαιωµάτων του Ελληνικού ∆ηµοσίου από τη συµµετοχή του στο µικτό κέρδος 
αυτών των παιγνίων. 

Η διεξαγωγή ελέγχων στα παίγνια της ΟΠΑΠ Α.Ε. (έργο: 4.11 του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-
2015)  είναι συνεχής και προβλέπεται να υλοποιείται και στο Σχέδιο ∆ράσης 2016-2018.

4.2.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑ-
ΝΗΜΑΤΑ

Η πραγµατοποίηση ελέγχων των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται µε παιγνιοµηχανήµατα (έργο: 4.15 
του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015) επρόκειτο αρχικά να ξεκινήσει το β΄ τρίµηνο του έτους 
2014, υπό την προϋπόθεση ότι θα είχε ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και λειτουργία των εν λόγω παι-
γνιοµηχανηµάτων από τον φορέα εκµετάλλευσης (OΠΑΠ Α.Ε.), χρονοδιάγραµµα το οποίο αναθεωρήθηκε 
για το β’ τρίµηνο 2015. 

Ωστόσο, µέχρι και το τέλος Μαρτίου 2016 που εκπονείται η παρούσα έκθεση  η εγκατάσταση και λει-
τουργία των παιγνιοµηχανηµάτων δεν έχει ολοκληρωθεί, ενώ δεν έχει προσκοµισθεί στην Ε.Ε.Ε.Π. σχετι-
κό χρονοδιάγραµµα ενεργειών από το φορέα εκµετάλλευσης προκειµένου να είναι δυνατή µια ασφαλής 
εκτίµηση για την έναρξη των ελέγχων.

Σηµειώνεται ότι το έργο 4.15 του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015 προβλέπεται να υλοποιεί-
ται και στο Σχέδιο ∆ράσης 2016-2018, αµέσως µετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και λειτουργί-
ας των παιγνιοµηχανηµάτων από την ΟΠΑΠ Α.Ε.

4.2.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΙΠΠΟ∆ΡΟΜΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ

Ως προς το έργο 4.13 του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015 αναφέρονται τα εξής: 

Με τη µε αριθµό 171/14.8.2015 (Β 1708) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. δηµοσιεύτηκε ο Γενικός Κανονισµός του 
Αµοιβαίου Ιπποδροµιακού Στοιχήµατος. Στη συνέχεια µε το ν.4338 (Α 131) κυρώθηκε από τη Βουλή των 
Ελλήνων η σύµβαση παραχώρησης στην Ιπποδροµίες Α.Ε. και µε το ν.4342 (Α 143) παράγραφος 5 άρθρο 
51 κυρώθηκε ο τελευταίος όρος των αναβλητικών αιρέσεων της σύµβασης παραχώρησης.

Με την πλήρωση όλων των προϋποθέσεων η Ιπποδροµίες Α.Ε. αναλάµβανε επίσηµα την έναρξη διεξαγω-
γής των ιπποδροµιών στις 10 ∆εκεµβρίου 2015, ηµεροµηνία που µετατέθηκε για τις αρχές Ιανουαρίου 
του επόµενου έτους, µετά από σχετική παράταση που δόθηκε από το Ελληνικό ∆ηµόσιο.  

Το έργο 4.13 του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015 προβλέπεται να υλοποιείται και στο Σχέδιο 
∆ράσης 2016-2018. 

4.2.4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.

Το έργο «∆ιεξαγωγή ελέγχων των τυχερών παιγνίων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.» (έργο 4.12 του εγκε-
κριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015) υλοποιείται σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό. Στο πλαίσιο αυτό, 
διεξάγονται τακτικοί περιοδικοί έλεγχοι ανά παίγνιο Κρατικού Λαχείου, ως προς την απόδοση των κερ-
δών στους παίκτες και την απόδοση των δικαιωµάτων του Ελληνικού ∆ηµοσίου από τη συµµετοχή του 
στο µικτό κέρδος αυτών των παιγνίων. 

Επιπρόσθετα, το 2015 διενεργήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι επί συγκεκριµένων διαδικασιών του Φορέα Εκ-
µετάλλευσης,  καθώς και έκτακτοι έλεγχοι επί των εκδόσεων και επανεκδόσεων του Στιγµιαίου Λαχείου 
(ΣΚΡΑΤΣ). Τα αποτελέσµατα της ελεγκτικής διαδικασίας, συνοψίζονται σε συστάσεις της Ε.Ε.Ε.Π. στον 
φορέα εκµετάλλευσης.

Το έργο «∆ιεξαγωγή ελέγχων των τυχερών παιγνίων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.» είναι συνεχές και 
εντάσσεται και στο νέο Σχέδιο ∆ράσης της Ε.Ε.Ε.Π. για την περίοδο 2016-2018. 

4.3 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ∆Ι-
Α∆ΙΚΑΣΙΑΣ
∆εδοµένου ότι η αγορά παιγνίων και το περιβάλλον εντός του οποίου αναπτύσσεται, µεταβάλλεται συ-
νεχώς, η ανάγκη για τη διαµόρφωση ενός σύγχρονου ελεγκτικού µηχανισµού που να µπορεί να ανταπο-
κρίνεται έγκαιρα και αποτελεσµατικά στις νέες προκλήσεις, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη διαφάνεια 
σε όλα τα στάδια ελέγχου, αποτελεί βασικό στόχο για την Ε.Ε.Ε.Π.  

Η διενέργεια, εποµένως, αποτελεσµατικών και αξιόπιστων ελέγχων, όσον αφορά τους φορείς εκµετάλλευ-
σης παιγνίων, τη διεξαγωγή των παιγνίων αλλά και τα σηµεία διεξαγωγής τους, απαιτεί τη διαµόρφωση 

40. Βλ. παράγραφο 8.4
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ενός ολοκληρωµένου συστήµατος ελέγχου, που αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιµα εργαλεία, θα εξυπηρετεί 
τον καθορισµό των ελεγκτικών αναγκών, την ιεράρχησή τους,  τη σαφή αποτύπωση των ευρηµάτων και των 
αποτελεσµάτων των ελέγχων, τη βελτιστοποίηση των διαθέσιµων ανθρώπινων και υλικών πόρων και τέλος 
τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών. 

Υπό το πρίσµα αυτό, η Ε.Ε.Ε.Π., για το έτος 2015:

• Ολοκλήρωσε και έθεσε σε ισχύ τον Κανονισµό Ελέγχου Παιγνίων.

• Συγκρότησε το Σώµα Ελεγκτών Παιγνίων.

• Εκπόνησε Εγχειρίδια Ελέγχου, για εφαρµογή σε διάφορα ελεγκτικά πεδία.

• Ανέπτυξε υποστηρικτικά εργαλεία για τη διαχείριση του ελεγκτικού έργου.

Στο πλαίσιο του Σχεδίου ∆ράσης 2016-2018 προγραµµατίζει την περαιτέρω επέκταση της δραστηριό-
τητάς της για τη συνεχή βελτίωση της ελεγκτικής διαδικασίας. 

Τα παραπάνω παρουσιάζονται αναλυτικά στις ενότητες που ακολουθούν. 

4.3.1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 

∆εδοµένου ότι ο έλεγχος συµµόρφωσης της αγοράς των τυχερών παιγνίων έχει πολλά κοινά γενικά χα-
ρακτηριστικά, ανεξάρτητα από τον πάροχο ή τον τύπο των παιγνίων, απαιτείται η συστηµατοποίηση και 
η οµογενοποίηση των ελεγκτικών ενεργειών, ώστε να διασφαλίζεται ότι ακολουθούνται κοινοί κανόνες 
και διαδικασίες διεξαγωγής τους, ανεξάρτητα από το όργανο ελέγχου. 

Οι επιδιώξεις αυτές, αποτελούν τον κύριο στόχο του «Κανονισµού Ελέγχου Παιγνίων» (έργο 4.20 του 
εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015), ο οποίος και ολοκληρώθηκε. Ο Κανονισµός εγκρίθηκε και 
τέθηκε σε ισχύ µε τη µε αριθµό  168/6/30.7.2015 (Β 1959) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. 

Με το έργο αυτό, τέθηκαν οι γενικές αρχές διεξαγωγής της ελεγκτικής διαδικασίας, που µεταξύ άλλων, 
προκρίνουν τον καθορισµό και την ιεράρχηση των ελεγκτικών αναγκών, την εφαρµογή συγκεκριµένης 
µεθοδολογίας προκειµένου να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία και η αµεροληψία των ελεγκτικών οργάνων, 
την εµπιστευτικότητα των δεδοµένων και πληροφοριών, την αποτύπωση µε ακρίβεια και σαφήνεια των 
ευρηµάτων και αποτελεσµάτων των ελέγχων, την αποτελεσµατική και αποδοτική διαχείριση υλικών και αν-
θρώπινων πόρων, τη µέριµνα για τη συνεχή βελτίωση των ελεγκτικών διαδικασιών και λειτουργιών, κ.λπ. 

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ότι σκοπός του ελέγχου είναι η διαπίστωση της συµµόρφωσης των ελεγ-
χόµενων στο ισχύον ρυθµιστικό πλαίσιο των παιγνίων και ότι ο έλεγχος αποσκοπεί πρωτίστως στη 
διαπίστωση της τήρησης α) των όρων των αδειών των συµβάσεων παραχώρησης που έχουν συναφθεί 
µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο, β) των νοµοθετικών και λοιπών κανονιστικών διατάξεων που ρυθµίζουν τη διορ-
γάνωση και διεξαγωγή των παιγνίων, γ) των οδηγιών και συστάσεων που έχουν εγκριθεί µε απόφαση της 
Ε.Ε.Ε.Π., δ) των όρων απόδοσης των κερδών στους παίκτες, των δικαιωµάτων του Ελληνικού ∆ηµοσίου 
αλλά και της Ε.Ε.Ε.Π., σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

Ειδικότερα, καθορίζεται η µεθοδολογία άσκησης του Ελέγχου.  Συγκεκριµένα, η ελεγκτική διαδικασία 
περιλαµβάνει αρχικά, την αναγνώριση, αξιολόγηση και ιεράρχηση των κινδύνων για κάθε περιοχή, πεδίο, 

κατηγορία, σύστηµα, λειτουργία ή/και δραστηριότητα που σχετίζεται µε τη διοργάνωση και τη διεξα-
γωγή παιγνίων. Με βάση τα αποτελέσµατα αυτής της διαδικασίας και σε συνδυασµό µε την εφαρµογή 
ειδικών παραµέτρων και κριτήριων (όπως η συχνότητα, η γεωγραφική διασπορά, η διαθεσιµότητα των 
υλικών και ανθρώπινων πόρων, κ.ο.κ.) καταρτίζεται το πρόγραµµα τακτικών ελέγχων.  Η υλοποίηση του 
προγράµµατος τακτικών ελέγχων αλλά και η διενέργεια έκτακτων ελέγχων µε την εφαρµογή όλων των 
απαιτούµενων διαδικασιών για τη διενέργεια και ολοκλήρωσή τους, αποτελεί το επόµενο στάδιο της 
διαδικασίας, η οποία ολοκληρώνεται µε την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων ελέγχου και τη µέριµνα για 
τη συνεχή βελτίωση της µεθοδολογίας άσκησης του ελέγχου. 

4.3.2 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Οι ελεγκτικές διαδικασίες και ιδιαιτέρως το ανθρώπινο δυναµικό που θα επιφορτιστεί µε τη διεξαγωγή  
ελέγχων θα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε πλήθος εργαλείων, δεξιοτήτων και ειδικών γνώσεων για 
την επιτυχή διενέργεια αυτών. 

Στο πλαίσιο αυτό, και εντός των αρµοδιοτήτων της Ε.Ε.Ε.Π., ως φορέα εποπτείας και ελέγχου του συνό-
λου των τυχερών παιγνίων που διενεργούνται στην ελληνική επικράτεια, πραγµατοποιήθηκαν όλες οι 
απαραίτητες ενέργειες για τη συγκρότηση του Σώµατος Ελεγκτών Παιγνίων, σύµφωνα µε τα προβλεπό-
µενα στις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.3229/2004 (Α 38), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε την 
παράγραφο 2 του άρθρου 23 του ν.4141/2013 (Α 81).

Συγκεκριµένα, µε τη µε αριθµό 168/6/30.07.2015 (Β 1959) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., µε τίτλο «Έγκριση θε-
µάτων σχετικά µε τον Κανονισµό Ελέγχου Παιγνίων και τη λειτουργία του Σώµατος Ελεγκτών Παιγνίων», 
ρυθµίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες συγκρότησης, διαχείρισης, εκπαίδευσης και 
αξιολόγησης του Σώµατος Ελεγκτών Παιγνίων.

Ειδικότερα, στην εν λόγω απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη 
στελέχωση του Σώµατος Ελεγκτών Παιγνίων, σύµφωνα µε τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις ένταξης 
που περιγράφονται στα άρθρα 12 και 13 του κεφαλαίου Β της παραπάνω απόφασης,  όπως κυρίως η 
κατοχή διπλώµατος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι, η ύπαρξη γνώσεων ξένης γλώσσας, γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσης 
εφαρµογών πληροφορικής και διαδικτύου. 

Στην ίδια απόφαση προβλέπεται ακόµη η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση των ενταγµένων στο Σώµα 
ελεγκτών, η αξιολόγηση των επιδόσεών τους, όπως επίσης οι υποχρεώσεις που τους διέπουν, αλλά και 
οι όροι διαγραφής από το Σώµα. 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω η Ε.Ε.Ε.Π. προέβη στις προβλεπόµενες ενέργειες για την επιλογή των υποψηφί-
ων για ένταξη στο Σώµα Ελεγκτών Παιγνίων, απευθυνόµενη αρχικά στους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους 
στην Αρχή, δεδοµένου ότι στη παρούσα φάση το ήδη υπάρχων προσωπικό διαθέτει την απαιτούµενη 
τεχνογνωσία επί των θεµάτων της ελληνικής αγοράς τυχερών παιγνίων.

Τέλος, µετά την ολοκλήρωση των προβλεπόµενων διαδικασιών, µε τη µε αριθµό 192/4/14.01.2016 από-
φαση της Ε.Ε.Ε.Π. πραγµατοποιήθηκε η συγκρότηση του Σώµατος Ελεγκτών Παιγνίων. Σηµειώνεται, ότι 
στο σώµα εντάσσονται και τα υφιστάµενα κλιµάκια για την επιτόπια διεξαγωγή διοικητικού ελέγχου και 
εποπτείας των επιχειρήσεων καζίνων. 

http://?.?p/
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4.3.3 ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Τα εγχειρίδια ελέγχου αποτελούν ένα ακόµη εργαλείο, προκειµένου να τυποποιηθούν οι βασικές ενέρ-
γειες των εντεταλµένων υπαλλήλων της που θα συµµετέχουν σε κλιµάκια ελέγχου σε όλα τα στάδια 
της ελεγκτικής διαδικασίας, συµβάλλοντας έτσι στην πληρότητα, την εγκυρότητα και την ακρίβεια των 
ελέγχων.

Τα εγχειρίδια έχουν εξειδικευθεί ανάλογα µε τον τύπο του παιγνίου, το πλήθος και τη διασπορά των 
ελεγχόµενων, το µέγεθος των παρόχων υπηρεσιών παιγνίων κ.λπ., µε στόχο να κατευθύνουν τον ελεγκτή 
ως προς τα σηµεία ελέγχου, τα στάδια, τον τρόπο διεξαγωγής, την τεκµηρίωση και τον τρόπο αποτύπω-
σης των αποτελεσµάτων. 

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση των εγχειριδίων ελέγχου: έργο 4.1 του εγκεκριµένου 
Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015, µε τίτλο «Εγχειρίδιο εφαρµογής διαδικασιών ελέγχου των τεχνικών-ψυ-
χαγωγικών παιγνίων που διεξάγονται µέσω παιγνιοµηχανηµάτων», έργο 4.3 του εγκεκριµένου Σχεδίου 
∆ράσης 2013-2015 µε τίτλο, «Εγχειρίδιο εφαρµογής διαδικασιών ελέγχου των τυχερών παιγνίων που 
διεξάγονται µε παιγνιοµηχανήµατα», έργο 4.8 του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015 µε τίτλο 
«Εκπόνηση εγχειριδίου εφαρµογής διαδικασιών ελέγχου της εµπορικής επικοινωνίας» καθώς και το 
έργο 4.23 του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015, µε τίτλο «Εκπόνηση εγχειριδίου εφαρµογής 
διαδικασιών ελέγχου των λαχείων».

Σε στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκονται και τα έργα 4.4, 4.5, 4.21, 4.22, ενώ η εκπόνηση των εγχειριδίων 
ελέγχου του ∆ιαδικτύου (εντοπισµός µη αδειοδοτηµένων ιστοτόπων και ένταξή τους στη black list) 
και των επιχειρήσεων καζίνων, δεδοµένου ότι οι διαδικασίες ελέγχου καλύπτονται επαρκώς από τις 
υφιστάµενες κανονιστικές διατάξεις. Η Αρχή έχει εντάξει την ολοκλήρωση αυτών στο Σχέδιο ∆ράσης 
2016-2018.

Σηµειώνεται ότι η εκπόνηση των εγχειριδίων είναι µια διαδικασία η οποία τελεί υπό συνεχή επικαιρο-
ποίηση, προκειµένου να ενσωµατώνονται σε αυτά και οι ενδεχόµενες τροποποιήσεις του ρυθµιστικού 
πλαισίου αλλά και οι βελτιωτικές διαδικασίες που ανακύπτουν ως ανατροφοδότηση από την ίδια την 
ελεγκτική διαδικασία.  

4.3.4 ΜΗΤΡΩΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

Η Ε.Ε.Ε.Π. τηρεί µητρώα και βάσεις δεδοµένων στα οποία περιλαµβάνονται αναλυτικά στοιχεία, απαραίτητα 
για την ελεγκτική διαδικασία, και για τα οποία υπάρχει η µέριµνα για τη διαρκή βελτίωση και εξειδίκευ-
σή τους. Στο πλαίσιο αυτό, επεκτάσεις και αναβαθµίσεις πραγµατοποιήθηκαν για τα έργα «∆ηµιουργία 
κέντρου συλλογής και επεξεργασίας ψηφιακών δεδοµένων (data center)», «Ανάπτυξη πληροφοριακού 
συστήµατος υποστήριξης διαδικασιών, αδειοδοτήσεων, πιστοποιήσεων και ελέγχων καθώς και της παρα-
κολούθησης των σχετικών µητρώων» και «Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήµατος εποπτείας και ελέγχου 
(Π.Σ.Ε.Ε)» (έργα: 7.11, 7.12 και 7.15 του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015, αντίστοιχα).

Περαιτέρω, για την καλύτερη οργάνωση της ελεγκτικής διαδικασίας έχουν αναπτυχθεί εφαρµογές για 
την παρακολούθηση της ορθής διεξαγωγής των παιγνίων των Κρατικών Λαχείων: α) Εφαρµογή Παρακο-
λούθησης ΛΑΪΚΟΥ Λαχείου, β) Εφαρµογή Παρακολούθησης ΕΘΝΙΚΟΥ Λαχείου και γ) Εφαρµογή Παρακολού-

θησης ΣΚΡΑΤΣ. Συγκεκριµένα, οι εφαρµογές αυτές έχουν αναπτυχθεί µε σκοπό τη διοικητική παρακολού-
θηση/επιβεβαίωση των στοιχείων που αφορούν στη διεξαγωγή των παιγνίων καθώς και των στοιχείων 
των µηνιαίων δηλώσεων απόδοσης δικαιωµάτων του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

Οµοίως, ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη σχετικής εφαρµογής καταγραφής αναφορών των στοιχείων των 
κρατικών λαχείων, (δυναµική ηλεκτρονική βάση δεδοµένων .ftp), έργο 4.26 του εγκεκριµένου Σχεδίου 
∆ράσης 2013-2015 µε τίτλο «Ανάπτυξη µηχανισµού καταγραφής και αναφορών στοιχείων των Κρατι-
κών Λαχείων», προκειµένου να αποτυπώνονται στοιχεία σχετικά µε τη διεξαγωγή των παιγνίων, όπως 
στοιχεία πωλήσεων, αποδόσεων, ακυρώσεων κ.λπ. καθώς και στοιχεία που αφορούν στη γενικότερη 
διαχείριση των κρατικών λαχείων σχετικά µε το δίκτυο πωλήσεων, τις καταγγελίες κ.λπ. Τα πρωτογενή 
στοιχεία των αναφορών τροφοδοτούνται σε ηµερήσια, εβδοµαδιαία και τριµηνιαία βάση µε ευθύνη της 
Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. στη βάση δεδοµένων που έχει αναπτυχθεί, ενώ τα στοιχεία και οι αναφορές που 
παράγονται από τον µηχανισµό που έχει αναπτυχθεί στην Ε.Ε.Ε.Π. αξιοποιούνται για την παρακολούθηση 
και εποπτεία των Κρατικών Λαχείων, αλλά και αποτελούν τη βάση για συγκεκριµένους διοικητικούς 
ελέγχους.

Όλες οι παραπάνω εφαρµογές πληροφορικής και βάσεις δεδοµένων έχουν αναπτυχθεί από τη ∆ιεύθυνση 
Τεχνολογικών Υποδοµών της Αρχής. 

http://?.?p/
http://?.?p/
http://?.?p/
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Ο απολογισµός του έργου της Ε.Ε.Ε.Π. στον τοµέα της Κοινωνικής Ευθύνης, παρουσιάζεται σε αντιστοί-
χιση µε τα έργα του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015.

Το έργο στον τοµέα αυτόν υλοποιήθηκε από τη ∆ιεύθυνση Ρύθµισης και Κοινωνικής Ευθύνης.

5.1 ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΓΝΙΑ
Το έργο της Αρχής, το έτος 2015, στο πεδίο των δράσεων πρόληψης και καταπολέµησης του εθισµού 
από την προβληµατική ενασχόληση µε τα παίγνια περιλαµβάνει τις παρακάτω δραστηριότητες:

5.1.1 ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ PREVALENCE STUDY

Το έργο αυτό (έργο: 5.1 του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015) αφορά στη διενέργεια πανελ-
λαδικής έρευνας µε τίτλο «Καταγραφή της διάδοσης του εθισµού από τα τυχερά παίγνια (Prevalence 
Study)».

Η Ε.Ε.Ε.Π. προέβη στη σύνταξη πρότασης µεθοδολογίας για την παραπάνω έρευνα, υιοθετώντας βέλ-
τιστες πρακτικές που προέκυψαν από την αξιολόγηση µελετών επιπολασµού της προβληµατικής ενα-
σχόλησης µε τα τυχερά παίγνια σε άλλες χώρες, µε έµφαση στο βρετανικό µοντέλο, την ανάλυση µεθο-
δολογικών προσεγγίσεων και τη διερεύνηση των πιο διαδεδοµένων εργαλείων που χρησιµοποιούνται 
διεθνώς, ύστερα από την αξιολόγησή τους σε σχέση µε το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα και την ελληνική 
πραγµατικότητα. 

Η Αρχή  αφού επικαιροποίησε και εµπλούτισε µε νέα ερευνητικά ζητήµατα τις τεχνικές απαιτήσεις του 
έργου, ξεκίνησε και ολοκλήρωσε τη σύνταξη των τεχνικών απαιτήσεων, όπως το τεύχος προδιαγραφών 
του αναδόχου και τον πίνακα συµµόρφωσης, για την προκήρυξη διαγωνισµού και την επιλογή αναδόχου 
υλοποίησης του έργου. Η προκήρυξη του διαγωνισµού θα πραγµατοποιηθεί το 2016. 

5.1.2 ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΥ-
ΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

Η Ε.Ε.Ε.Π. ξεκίνησε τη διενέργεια έρευνας µε τίτλο «Μέτρηση και αξιολόγηση της εθιστικότητας των 
τυχερών παιγνίων (έργο: 5.11 του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015) µε τη χρήση του εργαλεί-
ου «AsTERiG – Assessment Tool to Measure and Evaluate the Risk Potential of Gambling Products».

Σκοπός της έρευνας αποτελεί η µέτρηση και αξιολόγηση του βαθµού της εθιστικότητας των τυχερών 
παιγνίων, κατά τύπο, προκειµένου να διατυπωθούν προτάσεις υιοθέτησης πολιτικών προστασίας του 
κοινού µέσω της ελαχιστοποίησης των βλαπτικών συνεπειών της παθολογικής ενασχόλησης µε τα τυχε-
ρά παίγνια. Ήδη, έχει ολοκληρωθεί το τµήµα εκείνο της µελέτης που αφορά στα παίγνια που παίζονται 
στα καζίνα. Η µελέτη αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2016.  

5.1.3 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕ-
ΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Συνεργασίες µε φορείς για την προστασία του κοινού και την κατα-
πολέµηση του εθισµού» (έργο: 5.4 του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015), η Ε.Ε.Ε.Π. καλλιεργεί 

συστηµατικά και µε εποικοδοµητικό τρόπο την επαφή και τη συνεργασία µε εξειδικευµένους φορείς. 
Κατά το 2015 πραγµατοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες: 

α. Συνεργασία µε το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕΘΕΑ)

Η Ε.Ε.Ε.Π. συνέχισε τη συνεργασία της µε το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕΘΕΑ). Το πρό-
γραµµα του ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ, περιλαµβάνει συνεδρίες συµβουλευτικής υποστήριξης για την απεξάρτηση 
εθισµένων παικτών και την πρόληψη της υποτροπής µε την καθοδήγηση εξειδικευµένου ψυχολόγου. 
Σκοπός της συνεργασίας είναι η απόκτηση εµπειρίας και τεχνογνωσίας προκειµένου η Αρχή να αντα-
ποκριθεί στη δέσµευσή της για ενέργειες ενηµέρωσης, πρόληψης και καταπολέµησης του εθισµού στα 
τυχερά παίγνια.

β. Συνεργασία µε τους Ανώνυµους Παίκτες Τυχερών Παιγνίων

Η Ε.Ε.Ε.Π., συνέχισε τη συνεργασία της µε τους Ανώνυµους Παίκτες Τυχερών Παιγνίων, την ελληνική 
εκπροσώπηση των Gamblers Anonymous που εδρεύει στο Los Angeles των Η.Π.Α. Το πρόγραµµα αποκα-
τάστασης (recovery program) «δώδεκα βηµάτων», απευθύνεται σε όσους αντιµετωπίζουν πρόβληµα µε 
τα τυχερά παίγνια και τον αλκοολισµό. Σκοπός της συνεργασίας είναι η απόκτηση εµπειρίας και τεχνο-
γνωσίας προκειµένου η Αρχή να ανταποκριθεί στη δέσµευσή της για ενέργειες ενηµέρωσης, πρόληψης 
και καταπολέµησης του εθισµού στα τυχερά παίγνια.

Τα έργο είναι συνεχές και προβλέπεται να υλοποιείται και στο επόµενο Σχέδιο ∆ράσης 2016-2018.

5.2 ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥ-
ΘΥΝΟΥ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ
Υπεύθυνο Παιχνίδι νοείται το σύνολο των ρυθµίσεων και προβλέψεων που έχουν ως στόχο τον περι-
ορισµό των αρνητικών επιπτώσεων από την υπερβολική έκθεση στα τυχερά παίγνια, καθώς και την 
υπεύθυνη και ενσυνείδητη λήψη αποφάσεων από την πλευρά του παίκτη. Το Υπεύθυνο Παιχνίδι αφορά 
δράσεις και ενέργειες που στόχο έχουν την προστασία των παικτών και του κοινωνικού συνόλου από 
την πιθανότητα πρόκλησης βλάβης και γενικότερα από τις αρνητικές συνέπειες της υπερβολικής συµµε-
τοχής στα τυχερά παίγνια. Έµφαση δίνεται στους ανήλικους και στις ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού.

Στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού και προώθησης του Υπεύθυνου Παιχνι-
διού πραγµατοποιήθηκαν το 2015 οι παρακάτω ενέργειες: 

5.2.1 EΚ∆ΟΣΗ ΑΡΧΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ

Η Ε.Ε.Ε.Π. εξέδωσε τη µε αριθµό 163/5/9.7.2015 (Β 1788) απόφαση µε τίτλο «Αρχές Υπεύθυνου Παι-
χνιδιού» (έργο: 5.3 του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015), µε στόχο τη διασφάλιση ότι κάθε 
δραστηριότητα στον τοµέα των παιγνίων ασκείται µε κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο, προκειµένου να ελαχι-
στοποιηθούν οι αρνητικές συνέπειες που µπορεί να επιφέρει η µη λελογισµένη συµµετοχή στα παίγνια. 
Ο στόχος αυτός εξυπηρετείται κυρίως µέσω:

α.  Της δέσµευσης τήρησης, από το σύνολο των εµπλεκοµένων στην αγορά των παιγνίων, του κανόνα της 
κοινωνικής ευθύνης και της κοινωνικής ενσυναίσθησης.
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β.  Της ήπιας και λελογισµένης εµπορικής επικοινωνίας που υλοποιείται σύµφωνα µε τον νόµο και τις 
αποφάσεις και οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π.

γ. Της έντιµης και ακέραιης διεξαγωγής των παιγνίων στο πλαίσιο του νόµου και των αποφάσεων της Ε.Ε.Ε.Π.

δ.  Της δηµιουργίας και διατήρησης ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος παροχής προϊόντων 
και υπηρεσιών παιγνίων.

ε.  Του καθορισµού από κάθε πάροχο διαδικασιών, ώστε να προστατεύονται οι ευάλωτες οµάδες του πλη-
θυσµού από την ενασχόληση µε τα παίγνια και να αποκλείονται οι ανήλικοι από τη συµµετοχή σε αυτά.

Οι Αρχές Υπεύθυνου Παιχνιδιού διέπουν όλα τα τυχερά παίγνια. Αφορούν τους κατόχους άδειας, όσους 
εκµεταλλεύονται παίγνια, τους παρόχους, τους παίκτες, τους παρόχους υπηρεσιών τηλεφωνίας και δια-
δικτύου (ISPs), τους διαφηµιστές και κάθε εµπλεκόµενο στην αγορά των τυχερών παιγνίων.

5.2.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (WEB BASED) ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ 
ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π. 

H E.Ε.Ε.Π. δηµιούργησε ειδική ενότητα στην ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π. (www.gamingcommission.gov.gr) υπό 
τον τίτλο e-AsSOS. Η πλατφόρµα περιλαµβάνει εργαλεία και εφαρµογές που έχουν στόχο την ενηµέρωση 
και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοπροστασίας 
των παικτών, προκειµένου τα τυχερά παίγνια να παραµένουν τρόπος διασκέδασης κα να µην εξελίσσο-
νται σε πηγή προβληµάτων. Κατά το 2015 υλοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες:

α. Ανάπτυξη διαδραστικής εφαρµογής µε τίτλο «Βρες το δρόµο σου»

Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε η web based ενηµερωτική εφαρµογή  µε τίτλο «Βρες το δρόµο σου» (έργο: 
5.7 του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015), µε τη µορφή διαδραστικού παιχνιδιού, µε σκοπό την 
ενηµέρωση των παικτών σχετικά µε τις αρχές της υπεύθυνης συµµετοχής τους στα παίγνια. Η εφαρµογή 
αναρτήθηκε στην ενότητα ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι – πλατφόρµα e-AsSOS στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π.. 

Η εν θέµατι διαδραστική εφαρµογή προσαρµόστηκε για τους µαθητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
στο πλαίσιο της ανάπτυξης εκπαιδευτικών-προληπτικών δράσεων που πρόκειται να υλοποιήσει η Αρχή, 
για την προστασία των ανηλίκων.   

β. Ανάπτυξη διαδραστικής εφαρµογής µε τίτλο «Όλοι οι δρόµοι οδηγούν στη γνώση»

Κατά το 2015 ξεκίνησε η ανάπτυξη web based εφαρµογής µε τίτλο «Όλοι οι δρόµοι οδηγούν στη γνώ-
ση» (έργο: 5.13 του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015), µε τη µορφή διαδραστικού παιχνιδιού, 
που έχει σκοπό την ενηµέρωση του κοινού προς την κατεύθυνση της καλλιέργειας µιας υγιούς στάσης 
απέναντι στα τυχερά παίγνια. Η εφαρµογή έχει ως αφετηρία το αξίωµα ότι η γνώση είναι δύναµη, επο-
µένως είναι ένα παιχνίδι γνώσεων σχετικού µε τα τυχερά παίγνια. Η εφαρµογή, µε διασκεδαστικό τρόπο, 
αποβλέπει στην ευαισθητοποίηση του κοινού και την αποµυθοποίηση λανθασµένων αντιλήψεων περί των 
τυχερών παιγνίων που τυχόν να έχουν υιοθετηθεί. Το παιχνίδι διαρθρώνεται σε τρία επιµέρους γνωστι-
κά πεδία: την ιστορία, τα µαθηµατικά και την ηθική στο πλαίσιο της ενασχόλησης µε τα τυχερά παίγνια 
(υπεύθυνο παιχνίδι). Η ανάπτυξη της εφαρµογής αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους 2016, οπό-
τε και θα αναρτηθεί στην ενότητα ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι – πλατφόρµα e-AsSOS στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π..

γ. Ανάπτυξη διαδραστικής εφαρµογής µε τίτλο «Πρόδροµος η Παιγνιοµηχανή»

Οµοίως, κατά το 2015, ξεκίνησε η ανάπτυξη εφαρµογής µε τίτλο «Πρόδροµος η παιγνιοµηχανή» (έργο: 
5.14 του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015), µε τη µορφή διαδραστικού παιχνιδιού, που έχει 
σκοπό την προώθηση του υπεύθυνου παιχνιδιού. Ο Πρόδροµος είναι ένα ανθρωπόµορφο παιγνιοµηχά-
νηµα τύπου Video Lottery Terminal (VLT), που µε ένα ευχάριστο τρόπο ενηµερώνει και κατευθύνει το 
κοινό προς µια πιο υπεύθυνη και συνειδητοποιηµένη στάση απέναντι στα τυχερά παίγνια. Η ανάπτυξη 
της εφαρµογής αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους 2016, οπότε και θα αναρτηθεί στην ενότη-
τα ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι – πλατφόρµα e-AsSOS στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π.

Τα έργα είναι συνεχή και προβλέπεται να υλοποιούνται, µε νέες επιµέρους ενέργειες στο νέο Σχέδιο 
∆ράσης 2016-2018.

5.3 ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΤΟΥ ΠΛΥΘΗΣΜΟΥ
Η διατήρηση της λελογισµένης συµµετοχής των ενηλίκων πολιτών στα τυχερά παίγνια και η προστα-
σία των ευαίσθητων οµάδων του πληθυσµού, και ιδιαίτερα των ανηλίκων, αποτελεί σταθερό προσα-
νατολισµό της Ε.Ε.Ε.Π. Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Ε.Ε.Π. σχεδιάζει και υλοποιεί θεµατικές εκπαιδευτικές 
ενέργειες (έργο: 5.6 του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015) σε συνεχή βάση. Κατά το 2015 
υλοποιήθηκαν τα εξής:

5.3.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

Η Ε.Ε.Ε.Π. ξεκίνησε την ανάπτυξη ενός Προγράµµατος Αγωγής Υγείας µε τίτλο «Πρόληψη και εκπαίδευση 
των εφήβων σχετικά µε τους κινδύνους  που µπορεί να ενέχουν οι διαφηµιστικές καµπάνιες των τυ-
χερών παιγνίων: ΣΠΟΤ-ΑΡΕ ΤΟ!» και έχει ολοκληρώσει το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό. Το πρόγραµµα 
απευθύνεται σε µαθητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και έχει στόχο την ευαισθητοποίηση της συγκε-
κριµένης ηλικιακής οµάδας, που βρίσκεται στο µεταβατικό στάδιο µεταξύ εφηβείας και ενηλικίωσης, 
σχετικά µε τα τυχερά παίγνια. Συγκεκριµένα, πρόκειται για ένα πρόγραµµα προστασίας της εν θέµατι 
ηλικιακής οµάδας από τις επιρροές της εµπορικής προβολής των τυχερών παιγνίων, προκειµένου να 
καλλιεργηθεί µια κριτική στάση και ισχυρή άµυνα έναντι του καταιγισµού διαφηµίσεων τυχερών παι-
γνίων. 

Το έργο είναι συνεχές και προβλέπεται να υλοποιείται, µε νέες επιµέρους ενέργειες στο νέο Σχέδιο 
∆ράσης 2016-2018.

http://www.gamingcommission.gov.gr/
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5.4 ΑΛΛΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Το έργο της Αρχής, το έτος 2015, στο πεδίο αυτό περιλαµβάνει τις παρακάτω δραστηριότητες:

5.4.1 ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 
ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Το έργο αυτό (έργο: 5.16 του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015) αφορά στη διενέργεια πανελ-
λαδικής έρευνας µε τίτλο «∆ιεξαγωγή έρευνας αναφορικά µε τη χαρτογράφηση και διερεύνηση του 
φαινοµένου των παράνοµων τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα» και υλοποιείται από τη ∆ιεύθυνση Προ-
γραµµατισµού και Μελετών. Σκοπός της έρευνας αποτελεί η διερεύνηση της παικτικής συµπεριφοράς 
των καταναλωτών σε σχέση µε τα παράνοµα παίγνια και την αποτύπωση εκτιµήσεων ως προς το προφίλ, 
το βαθµό και τη συχνότητα συµµετοχής των παικτών σε παράνοµα παίγνια, κατά τύπο παιγνίων και κατά 
τύπο σηµείων διεξαγωγής παράνοµων παιγνίων. 

Η Ε.Ε.Ε.Π. προέβη στην αξιολόγηση βέλτιστων πρακτικών που προέκυψαν από την επισκόπηση της διε-
θνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας, σχετικής µε τα παράνοµα παίγνια και την ανάλυση των πιο ενδε-
δειγµένων µεθοδολογικών προσεγγίσεων. Η Αρχή πραγµατοποίησε συναντήσεις εργασίας µε επιστη-
µονικούς φορείς στον τοµέα των κοινωνικών ερευνών, προκειµένου να προσδιοριστούν οι επιµέρους 
τοµείς διερεύνησης και η µεθοδολογία εκτέλεσης του έργου. Στη συνέχεια προέβη στη σύνταξη πρότα-
σης µεθοδολογίας για τη διερεύνηση της παικτικής συµπεριφοράς των καταναλωτών σε σχέση µε τα 
παράνοµα παίγνια καθώς και στη διατύπωση ερευνητικών στόχων και ερευνητικών υποθέσεων.   

Η Ε.Ε.Ε.Π. προσανατολίζεται στην ένταξη των ερευνητικών ζητηµάτων της έρευνας των παράνοµων τυ-
χερών παιγνίων στην έρευνα της καταγραφής της διάδοσης του εθισµού (έργο: 5.1 του εγκεκριµένου 
Σχεδίου ∆ράσης), στο βαθµό που οι δύο έρευνες, βασίζονται στη συλλογή πρωτογενών ποσοτικών δεδο-
µένων της συµπεριφοράς των καταναλωτών που χρησιµοποιούν είτε το νόµιµο είτε το παράνοµο δίκτυο 
τυχερών παιγνίων και µπορούν να διενεργηθούν στο ίδιο αντιπροσωπευτικό δείγµα του πληθυσµού. 
Στη συνέχεια, µπορεί να ακολουθήσει διακριτή και εξειδικευµένη ανάλυση των πρωτογενών ποσοτικών 
στοιχείων, σύµφωνα µε τις ερευνητικές ανάγκες της κάθε έρευνας. Η Ε.Ε.Ε.Π. εργάζεται προς αυτή την 
κατεύθυνση, µε γνώµονα την επίτευξη σηµαντικής εξοικονόµησης κόστους.

5.4.2 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΒΑΘ-
ΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Η Ε.Ε.Ε.Π.  σύµφωνα µε τις διατάξεις της µε αριθµό 130/2/18.11.2014 (Β 3225) απόφασης µε τίτλο 
«Ρύθµιση θεµάτων διεξαγωγής και ελέγχου Ηλεκτρονικών Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων µε Παιγνιο-
µηχανήµατα», όπως ισχύει, θέτει ως προϋπόθεση πιστοποίησης των  ηλεκτρονικών τεχνικών–ψυχαγω-
γικών παιγνίων την άδεια χρήσης επισήµανσης ηλικιακής διαβάθµισης σύµφωνα µε το «Πανευρωπαϊκό 
Σύστηµα Πληροφόρησης για τα Ηλεκτρονικά Παιγνίδια» (Pan-European Game Information – “PEGI”).

Στην περίπτωση που το παίγνιο δε διαθέτει άδεια χρήσης επισήµανσης ηλικιακής διαβάθµισης, το περι-
εχόµενό του, ως προς τις περιγραφικές ενδείξεις που αφορούν στο περιεχόµενο του παιγνίου (όπως για 

παράδειγµα ενδείξεις βίας, χυδαίας γλώσσας, πορνογραφικού περιεχοµένου, διακρίσεων, χρήσης εξαρ-
τησιογόνων ουσιών, κ.λπ.), πρέπει να έχει ελεγχθεί από τον κατασκευαστή ή εισαγωγέα ή από όποιον 
έχει µε νόµιµο τρόπο την κυριότητα ή το δικαίωµα εκµετάλλευσης του παιγνίου.

Ο σχεδιασµός υλοποίησης της εν θέµατι µελέτης (έργο: 5.10 του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-
2015) αφορά στις περιπτώσεις των παιγνίων που δεν διαθέτουν άδεια χρήσης επισήµανσης ηλικιακής 
διαβάθµισης και βρίσκεται στο στάδιο συγκέντρωσης και αξιοποίησης των στοιχείων από τη διεθνή 
πρακτική και βιβλιογραφία σε συνδυασµό µε τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που προκύπτουν από την 
κατάθεση των σχετικών αιτήσεων πιστοποίησης στην Ε.Ε.Ε.Π.

Η έρευνα έχει καταδείξει πως το σύστηµα ηλικιακής διαβάθµισης της PEGI που έχει αναπτυχθεί από τον 
Interactive Software Federation of Europe (ISFE), χρησιµοποιείται σε περισσότερες από τριάντα (30) 
Ευρωπαϊκές χώρες και υποστηρίζεται από µεγάλες βιοµηχανίες.

http://?.?p/
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6.1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Η υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση Κανονισµού Εµπορικής Επικοινωνίας» (έργο: 1.12 του εγκεκριµένου 
Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015) αποσκοπεί στην υιοθέτηση και την εφαρµογή ενός πλαισίου αρχών υπεύ-
θυνης διαφήµισης, προκειµένου να ελαχιστοποιούνται, στο πλαίσιο της εµπορικής επικοινωνίας των 
παρόχων παιγνίων, οι αρνητικές συνέπειες στο κοινό και ειδικότερα στις ευάλωτες οµάδες του πληθυ-
σµού που απορρέουν από τη συµµετοχή σε τυχερά παίγνια.   

Με τη µε αριθµό 106/2/23.5.2014 (Β 1368) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. µε τίτλο: «Ρύθµιση θεµάτων εµπορι-
κής επικοινωνίας τυχερών παιγνίων», όπως αυτή τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε µε τις µε αριθµό 
108/2/6.6.2014 (Β 1727) και 127/4/23.10.2014 (Β 3125) αποφάσεις της, ορίζεται το πλαίσιο αρχών 
που οφείλουν να εφαρµόζουν οι πάροχοι τυχερών παιγνίων όσον αφορά τον σχεδιασµό, την παραγωγή, 
τη διάθεση, την προώθηση και την προβολή της διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων και 
γενικότερα ό,τι εµπίπτει στην έννοια της Εµπορικής Επικοινωνίας. 

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό, οι πάροχοι είναι υποχρεωµένοι να υποβάλουν στην Ε.Ε.Ε.Π. τα σχέδια εµπο-
ρικής επικοινωνίας των παιγνίων που διεξάγουν και να µην προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια εφαρ-
µογής του σχεδίου πριν λάβουν την απαιτούµενη έγκριση.

Στη συνέχεια, η ανάγκη συµπλήρωσης και περαιτέρω εξειδίκευσης του παραπάνω πλαισίου, µε σκοπό αφενός 
τη διασφάλιση της κοινωνικής τάξης και την προστασία του κοινού και ιδίως των ανήλικων από τον εθισµό 
και την κατασπατάληση περιουσίας και αφετέρου τη βέλτιστη συµβατότητα του κανονιστικού πλαισίου µε την 
πραγµατική λειτουργία της αγοράς, οδήγησε στην έκδοση της µε αριθµό 163/4Γ/09.07.2015 (Β 1824) νέας 
απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. µε τον ίδιο τίτλο: «Ρύθµιση θεµάτων εµπορικής επικοινωνίας τυχερών παιγνίων».

Με την τελευταία απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., µεταξύ άλλων:

α.    Θεσπίζεται η υποχρέωση τα σχέδια εµπορικής επικοινωνίας να λαµβάνουν την έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π. 
πριν την υλοποίησή τους (Άρθρο 8).

β.    Εισάγονται ειδικές διατάξεις για την προστασία των ανηλίκων (Άρθρο 4).

γ.   Ρυθµίζονται οι εµπορικές ανακοινώσεις στο πλαίσιο προγραµµάτων Χορηγίας (Άρθρο 5).

δ.    Ρυθµίζονται θέµατα εµπορικών ανακοινώσεων που αφορούν προγράµµατα Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης (Άρθρο 6).

ε.    Θεσπίζεται η υποχρέωση των παρόχων να υποβάλλουν τα σχέδια εµπορικής επικοινωνίας σύµφωνα 
µε πρότυπο οδηγό που εκδίδει η Ε.Ε.Ε.Π. (Άρθρο 8, παρ.8.2.1).

στ.  Καθορίζονται τα σχετικά µε την επιβολή διοικητικών κυρώσεων θέµατα, σε περίπτωση διαπίστωσης 
παραβάσεων των διατάξεων της απόφασης (Άρθρα 13 και 14).

Ο ως άνω Κανονισµός τροποποιήθηκε µε τη µε αριθµό 184/3/12.11.2015 (Β 2487) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., 
µε γνώµονα τη βελτίωση του πλαισίου ρύθµισης των, σχετικών µε την εµπορική επικοινωνία, θεµάτων 
του Κανονισµού Παιγνίων, προς εξυπηρέτηση των αρχών της νοµιµότητας της διοίκησης, της αναλο-
γικότητας σκοπού και µέσου, της χρηστής διοίκησης και της επιείκειας προς τον διοικούµενο και της 
προστατευόµενης εµπιστοσύνης.

Από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η ∆εκεµβρίου 2015 υποβλήθηκαν προς έγκριση συνολικά διακόσια 
δέκα πέντε (215) σχέδια εµπορικής επικοινωνίας παρόχων τυχερών παιγνίων, εκ των οποίων ογδόντα 
εννέα (89) από τις εταιρείες παροχής  διαδικτυακού στοιχηµατισµού που έχουν υπαχθεί στο µεταβατικό 
καθεστώς της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α180), εξήντα τρία (63) από τα καζίνα, 
είκοσι εννέα (29) από την ΟΠΑΠ Α.Ε., τριάντα τρία (33) από την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. και ένα (1) από την 
Ιπποδροµίες Α.Ε. Η ποσοστιαία κατανοµή αιτηµάτων έγκρισης σχεδίων Εµπορικής Επικοινωνίας ανά 
πάροχο τυχερών παιγνίων, απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραµµα.

Από το σύνολο των σχεδίων εµπορικής επικοινωνίας παρόχων τυχερών παιγνίων που αξιολογήθηκε, 
εγκρίθηκαν εκατόν δύο (102), απορρίφθηκαν ογδόντα έξι (86), ενώ είκοσι επτά (27) βρίσκονταν σε εκκρε-
µότητα, για τα οποία έχει ζητηθεί η αποστολή συµπληρωµατικών στοιχείων ή/και η τροποποίησή τους, 
σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις της Αρχής. 

Προς υποβοήθηση των διαδικασιών υποβολής και έγκρισης των σχεδίων εµπορικής επικοινωνίας, η 
Ε.Ε.Ε.Π. έχει εκδώσει πρότυπο οδηγό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8, παρ. 8.2.1 του ως άνω 
Κανονισµού µε τη µε αριθµό 177/3/01.10.2015 απόφασή της, που αποτελεί βοηθητικό εργαλείο για τη 
σύνταξη και υποβολή τους, ο οποίος είναι αναρτηµένος στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π. Πέραν αυτού, πραγ-
µατοποιήθηκαν συναντήσεις µε εκπροσώπους παρόχων τυχερών παιγνίων µε αντικείµενο την παροχή 
διευκρινίσεων επί του Κανονισµού και των διαδικασιών υποβολής των σχεδίων.  

41%

29%

14%

15%
1%

Κατανοµή αιτηµάτων έγκρισης σχεδίων Εµπορικής Επικοινωνίας ανά πάροχο τυχερών παιγνίων

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
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ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.

ΙΠΠΟ∆ΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.
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Τέλος, στο πλαίσιο της συνεχούς επιµόρφωσης του προσωπικού της Ε.Ε.Ε.Π. (έργο: 5.15 του εγκεκρι-
µένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015) σχεδιάστηκε εκπαιδευτικό υλικό για την υλοποίηση εργαστηρίων 
ενηµέρωσης του προσωπικού της Αρχής που στελεχώνει το Σώµα Ελεγκτών της Ε.Ε.Ε.Π. Σκοπός των ερ-
γαστηρίων είναι η εκπαίδευση του προσωπικού σε θέµατα εφαρµογής του νέου Κανονισµού Εµπορικής 
Επικοινωνίας που εκδόθηκε µε τη µε αριθµό  163/4Γ/9.7.2015 (Β 1824) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., όπως 
ισχύει. Τα εργαστήρια πραγµατοποιήθηκαν τον Ιανουάριο 2016. 

Το παραπάνω έργο στον τοµέα της εµπορικής επικοινωνίας των παρόχων παιγνίων υλοποιήθηκε από τη 
∆ιεύθυνση Ρύθµισης και Κοινωνικής Ευθύνης.

6.2 EΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
Ο στόχος του έργου 4.18 «∆ιεξαγωγή ελέγχων τήρησης κανόνων εµπορικής επικοινωνίας» είναι ο 
έλεγχος της  εµπορικής επικοινωνίας των παρόχων υπηρεσιών παιγνίων, προκειµένου αυτή να είναι 
λελογισµένη και κυρίως να προάγει το Υπεύθυνο Παιχνίδι έτσι ώστε οι καταναλωτές να κατευθύνονται 
στα νόµιµα δίκτυα διεξαγωγής παιγνίων.

Οι περιπτώσεις αποκλίσεων που αναδείχθηκαν κατά το ελεγκτικό έργο της συµµόρφωσης µε τις δράσεις 
της εφαρµοζόµενης εµπορικής επικοινωνίας, ήταν:

•  η µη συµµόρφωση των παρόχων στην υποχρέωση υποβολής σχεδίου Εµπορικής Επικοινωνίας προς 
έγκριση στην Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και 

• η υλοποίηση και προβολή Εµπορικής Επικοινωνίας χωρίς προηγούµενη έγκριση από την Ε.Ε.Ε.Π. 

Τα αποτελέσµατα της ελεγκτικής διαδικασίας, οδήγησαν σε διοικητικές κυρώσεις για τέσσερις περι-
πτώσεις, ενώ εκκρεµεί σχετική απόφαση ποινής για δύο ακόµη περιπτώσεις. 

Το έργο 4.18 είναι συνεχές και προβλέπεται να υλοποιείται και στο Σχέδιο ∆ράσης 2016-2018.
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Η Ε.Ε.Ε.Π., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του ν.3691/2008 (Α 166) «Πρόλη-
ψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και τη 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε τις 
διατάξεις του ν.3932/2011 (Α 49) και ισχύει, αποτελεί την Αρµόδια Αρχή για την πρό-
ληψη φαινοµένων νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και χρη-
µατοδότησης της τροµοκρατίας στην αγορά των τυχερών παιγνίων και για την επιβολή 
πειθαρχικών και διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων 
που απορρέουν από τις κείµενες διατάξεις. 

Το έργο της Αρχής στον τοµέα αυτόν, το έτος 2015, υλοποιήθηκε από το Γραφείο Ασφάλειας και Κατα-
πολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων. 

Στο πλαίσιο των παραπάνω αρµοδιοτήτων η Ε.Ε.Ε.Π. προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:

7.1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟ-
ΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑ-
ΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
Το έργο «Εκπόνηση Κανονισµού εφαρµογής µέτρων για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων 
από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα, 
στην αγορά υπηρεσιών τυχερών παιγνίων» (έργο: 1.20 του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015), 
ολοκληρώθηκε το 2014. Ο Κανονισµός, που εξειδικεύει την εφαρµογή των διατάξεων του ν.3691/2008 
(Α 166), όπως ισχύει, εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ µε τη µε αριθµό 129/2/07.11.2014 (Β 3162) από-
φαση της Ε.Ε.Ε.Π.

Με τον παραπάνω Κανονισµό προσδιορίστηκαν τα Υπόχρεα Πρόσωπα, οι υποχρεώσεις τους, τα µέτρα 
δέουσας επιµέλειας και οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται στις περιπτώσεις παράβασης του 
κείµενου νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου. Ως Υπόχρεα Πρόσωπα ορίστηκαν τα πρόσωπα που 
διοργανώνουν ή διεξάγουν τυχερά παίγνια στην Ελληνική Επικράτεια, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατά-
ξεις, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που απαρτίζουν το φυσικό (επίγειο) δίκτυό τους και εξαιρουµένων 
των επιχειρήσεων καζίνων, για τις οποίες θα εκδοθεί χωριστός Κανονισµός εντός του 2016. 

Για την εφαρµογή του παραπάνω Κανονισµού, η Ε.Ε.Ε.Π. χαρτογράφησε την αγορά ως προς το βαθµό 
συµµόρφωσης των Υπόχρεων Προσώπων µε τον Κανονισµό, εντόπισε τα κενά συµµόρφωσης και ενηµέ-
ρωσε τα Υπόχρεα Πρόσωπα για τις υποχρεώσεις τους, παρέχοντας την απαραίτητη συνδροµή για την 
πλήρη συµµόρφωσή τους. Για τον έλεγχο της συµµόρφωσης των Υπόχρεων Προσώπων µε τον Κανονισµό, 
ακολουθήθηκε η ολοκληρωµένη προσέγγιση, µε τη δηµιουργία και σύνθεση πληροφοριακού υλικού που 
αφορούσε όλα τα στάδια του παιγνίου, από την έναρξη διεξαγωγής του παιγνίου µε τη δήλωση πρόθεσης 
από τον υποψήφιο παίκτη, έως τη λήξη του παιγνίου και την παροχή βεβαίωσης κέρδους. 

Η Ε.Ε.Ε.Π. γνωστοποίησε γραπτώς τους ιστοτόπους, µέσω των οποίων, τα Υπόχρεα Πρόσωπα µπορούν να 
παρακολουθούν τους καταλόγους προσώπων υποκείµενων σε περιοριστικά µέτρα που εκδίδονται βάσει 
σχετικών Κανονισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αποφάσεων του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. 

Η Ε.Ε.Ε.Π., κατά την πρώτη εφαρµογή του Κανονισµού, επέλεξε την προσέγγιση της κατ’ αρχήν παροχής 
συνδροµής και υποστήριξης στα Υπόχρεα Πρόσωπα, ώστε σε συνεργασία και µε συνεχή διάλογο µαζί 
τους, να διαφανούν τυχόν προβλήµατα εφαρµογής του Κανονισµού.

7.2 ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Στον τοµέα της συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων, η Ε.Ε.Ε.Π. αποτύπωσε την υφιστάµενη κατάσταση 
από πλευράς συµµόρφωσης των Υπόχρεων Προσώπων µε τις διατάξεις τους Κανονισµού και του ν. 
3691/2008, όπως ισχύει. Στο πλαίσιο αυτό, κατά το 2015, πραγµατοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες: 

α.  Ενηµερώθηκαν τα Υπόχρεα Πρόσωπα για τις υποχρεώσεις τους ως προς τη συµµόρφωση µε τον Κανο-
νισµό. Πρωταρχικό µέληµα της Ε.Ε.Ε.Π. ήταν να επιτύχει τον ορισµό του Υπευθύνου Συµµόρφωσης από 
όλα τα Υπόχρεα Πρόσωπα.

β.  Πραγµατοποιήθηκε διοικητικός έλεγχος για το βαθµό συµµόρφωσης των Υπόχρεων Προσώπων σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3.2 του άρθρου 3 και των παραγράφων 4.2 και 4.3 της µε 
αριθµό 129/2/7.11.2014 (Β 3162) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. που αφορούν την υποχρέωση ορισµού Υπευ-
θύνου Συµµόρφωσης. 

γ.  Σε περιπτώσεις εντοπισµού ελλείψεων και κενών συµµόρφωσης, παρασχέθηκε η απαραίτητη συνδρο-
µή για την πλήρη συµµόρφωσή τους.

δ.  Σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Αρχές, ζητήθηκαν και συλλέχθηκαν πληροφορίες για τα µέσα πληρω-
µής που χρησιµοποιούν τα Υπόχρεα Πρόσωπα για την πληρωµή των ποσών συµµετοχής και απόδοσης 
κέρδους στους παίκτες (αποκλειστικοί λογαριασµοί παικτών), για τον τόπο εκκαθάρισής τους, καθώς 
και για τα σχετικά υποβαλλόµενα έντυπα βεβαιώσεων κέρδους.

ε.  Σε συνεργασία µε την Αρχή Καταπολέµησης (Αρχή του άρθρου 7 του ν. 3691/2007) και άλλες αρµόδι-
ες Αρχές, συγκεντρώθηκαν στατιστικά στοιχεία ως προς τη γεωγραφική και ηλικιακή κατανοµή των 
υπό έλεγχο προσώπων και το είδος του παιγνίου, τα οποία βρίσκονται στο στάδιο διερεύνησης.

στ.  Με σκοπό την υποστήριξη του ελεγκτικού έργου της Αρχής, ως προς την εξειδίκευση των διοικητι-
κών κυρώσεων και προστίµων του άρθρου 52 του ν. 3691/2008, όπως ισχύει, στο πλαίσιο συµµόρ-
φωσης των Υπόχρεων Προσώπων εκπονήθηκαν τα παρακάτω:

• Καταγραφή των παραβάσεων (σηµεία ελέγχου)

• Προσδιορισµός κριτήριων, µεθοδολογία στάθµισης βαρύτητας και επιµέτρησης προστίµων. 

• Υπολογισµός σηµαντικότητας παράβασης βάσει τεσσάρων κριτηρίων: 

i)   της Προστασίας των Συµφερόντων του ∆ηµοσίου, 

ii)  της Προστασίας του Κοινωνικού Συµφέροντος, 

iii)  της Αποτροπής διάπραξης ή κινδύνου διάπραξης ξεπλύµατος µαύρου χρήµατος και χρηµατο-
δότησης της τροµοκρατίας και

iv)  της ∆ιατήρησης κανονιστικών διατάξεων (αριθµός επιµέρους υποχρεώσεων που έχουν παραβιαστεί). 
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7.3 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΩΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
Η Ε.Ε.Ε.Π. συνεργάστηκε µε τις, κατά περίπτωση, αρµόδιες αστυνοµικές και διωκτικές Υπηρεσίες, Αρχές 
και Φορείς στην Ελλάδα για την άντληση και διαβίβαση πληροφοριών, συνέλεξε, επεξεργάστηκε, ανέλυ-
σε, αξιολόγησε και συνέθεσε πληροφοριακό υλικό, στοιχεία και καταγγελίες για τα θέµατα που άπτονται 
εγκληµάτων, τα οποία τελούνται µέσω της διεξαγωγής παιγνίων και συνεργάστηκε µε τις αντίστοιχες 
υπηρεσίες Αρχών άλλων κρατών ή διεθνών οργανισµών για ανταλλαγή εµπειριών και τεχνογνωσίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Ε.Ε.Π., κατά το έτος 2015, συνεργάστηκε στην Ελλάδα, µε:

• Το Υπουργείο Οικονοµικών

• Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

• Τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.),

• Την Αρχή Καταπολέµησης (Αρχή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008).

Στο πλαίσιο ανταλλαγής πληροφόρησης και εµπειρίας σε θέµατα που άπτονται της καταπολέµησης της 
νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, η Ε.Ε.Ε.Π., κατά το έτος 2015, συνεργάστηκε 
µε υπηρεσίες Αρχών άλλων κρατών ή διεθνών οργανισµών, τις εξής: 

•  Διεθνή Οργανισµό FATF (Inter-govermental body developing and promoting policies to combat 
money laundering and terrorist financing).

•  Την Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Ενέργειες (FIOD) της 
Ολλανδίας. 

Τέλος, η Ε.Ε.Ε.Π. συµµετείχε στις διαβουλεύσεις για την αναθεώρηση της 3ης Οδηγίας για την καταπο-
λέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµο-
κρατίας και διατύπωσε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικές προτάσεις. Μετά την ολοκλήρωση των 
διαβουλεύσεων, εκδόθηκε την 20η Μαΐου 2015 η µε αριθµό 2015/849 Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συµβουλίου, που αποτελεί και την 4η Οδηγία σχετικά µε τον εν λόγω τοµέα. Περαιτέρω, 
η Ε.Ε.Ε.Π. συµµετέχει στη Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή που συγκροτήθηκε µε Απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών για την ενσωµάτωση της ανωτέρω Οδηγίας στο Εθνικό ∆ίκαιο. 

7.4 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π. ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗ-
ΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ο Πρόεδρος και στελέχη της Ε.Ε.Ε.Π. συµµετείχαν σε συνάντηση εργασίας για την καταπολέµηση της 
νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας και 
συγκεκριµένα στο 2nd Transposition Workshop Meeting – 4th Directive On The Prevention Of Money 
Laundering and Terrorist Financing (2015/849), το οποίο έλαβε χώρα την 27η Νοεµβρίου 2015, στις 
Βρυξέλλες.
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Σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις41 που ορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας και τις αρ-
µοδιότητές της, η Ε.Ε.Ε.Π., µεταξύ άλλων: 

• Συγκεντρώνει, µελετά και επεξεργάζεται στοιχεία σχετικά µε τα έσοδα του ∆ηµοσί-
ου από τη λειτουργία των τυχερών παιχνιδιών και τη διεξαγωγή τους.

• Μελετά και αξιολογεί το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των τυχερών 
παιχνιδιών, καθώς και των συστηµάτων ελέγχου αυτών και της διασφάλισης των 
οικονοµικών συµφερόντων του ∆ηµοσίου. 

• Εισηγείται τη λήψη µέτρων βελτίωσης του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου για τη 
διασφάλιση των συµφερόντων του ∆ηµοσίου και την προστασία των παικτών.

Στο πλαίσιο αυτών των αρµοδιοτήτων, το έτος 2015, η Ε.Ε.Ε.Π. υπέβαλε στην Πολιτεία 
εισηγήσεις επί των θεµάτων που ακολουθούν.

8.1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΩΣ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
Σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 50 του ν.4002/2011 (Α 180), όπως ισχύει, η συµµετοχή του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου από την εκµετάλλευση τυχερών παιγνίων αποδίδεται στο ∆ηµόσιο κάθε τρίµηνο. 
Η Ε.Ε.Ε.Π., λαµβάνοντας, επιπλέον, υπόψη τους όρους των σχετικών συµβάσεων παραχώρησης και µε 
γνώµονα την προάσπιση του δηµοσίου συµφέροντος, εισηγήθηκε, µε τη µε αριθµό 162/4/02.07.2015 
απόφασή της, την τροποποίηση των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 50 του ν.4002/2011 (Α 
180). Σύµφωνα µε την εισήγηση (α) τα δικαιώµατα του ∆ηµοσίου θα αποδίδονται την επόµενη εργάσιµη 
ηµέρα που ακολουθεί την τελική έκβαση κάθε στοιχηµατικού γεγονότος ή κάθε κύκλου παιγνίου κλήρω-
σης είτε την ηµέρα διεξαγωγής παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα τύπου VLT και (β) τα αδιάθετα ποσά των 
κερδών των τυχερών παιγνίων θα αποδίδονται στο ∆ηµόσιο µηνιαίως και εντός 28 ηµερών από τη λήξη 
έκαστου µήνα εντός του οποίου έχουν αυτά προκύψει. 

8.2 H ΕΙΣHΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗ-
ΡΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ∆ΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΑΖΙΝΑ
Οι διατάξεις του ν.2206/1994 (Α 62), όπως ισχύει, επιβάλλουν ένα αυστηρό νοµικό καθεστώς, που 
χαρακτηρίζεται από τον στενό κρατικό έλεγχο σχετικά µε την ίδρυση, οργάνωση και τη λειτουργία των 
καζίνων. Επιπλέον, σύµφωνα µε την εισηγητική έκθεση του ν. 2206/1994, σκοπός των διατάξεων, που 
ρυθµίζουν τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων καζίνων, είναι η προστασία του κοινωνικού συνόλου 
από τους κινδύνους που συνεπάγεται η λειτουργία τους. Ένας τέτοιος περιορισµός, ο οποίος υπαγορεύ-
εται από λόγους δηµόσιου αλλά και κοινωνικού συµφέροντος, συνιστά και η επιβολή εισιτήριου κατά 
την είσοδο, στους εισερχόµενους πελάτες στους χώρους των τυχερών παιγνίων των καζίνων. Με τις 
διατάξεις της περίπτωσης 9 της υποπαραγράφου 7 του άρθρου 1 του ν.4093/2012 (Α 222), θεσπίστηκε 
ενιαίο εισιτήριο αξίας έξι (6) ευρώ για όλα τα καζίνα.

Με τις παραγράφους 6, 7 της µε αριθµό 128269/1226/0015/ΠΟΛ.1292/16.11.1995 (Β 982) απόφασης 
του Υπουργού Οικονοµικών καταστρατηγείται ο σκοπός του νοµοθέτη, που συνίσταται στην αποθάρ-
ρυνση της συµµετοχής στα τυχερά παίγνια των πολιτών και κυρίως των προερχοµένων από χαµηλές 
εισοδηµατικές τάξεις και την αποδυνάµωση της προσέλκυσης πελατών στα τυχερά παίγνια. Επιπλέον 
η παράγραφος 8 της παραπάνω απόφασης, καθιστά επιπλέον αδύναµο τον αποτρεπτικό χαρακτήρα της 
θέσπισης εισιτηρίου εισόδου στα καζίνο αφού δυνάµει της παραγράφου αυτής, χορηγούνται οικονοµικά 
κίνητρα µε την παροχή εκπτώσεων, ώστε οι ενδιαφερόµενοι να επισκέπτονται συχνότερα τα καζίνο, 
παρά το αντίθετο.

Η Ε.Ε.Ε.Π., λαµβάνοντας υπόψη τον περιοριστικού χαρακτήρα προσανατολισµό της Πολιτείας σχετικά µε 
τον κλάδο των τυχερών παιγνίων, ο οποίος εστιάζει στο κοινωνικό συµφέρον και την προστασία του 
κοινού µε την αποτροπή χρήσης από τους παρόχους µέσων και προωθητικών ενεργειών που ενθαρρύ-
νουν την ενεργό συµµετοχή των καταναλωτών προς τα παίγνια, και όχι στη µεγιστοποίηση των εσόδων 
σε βάρος του πολίτη, εισηγήθηκε, µε τη µε αριθµό 158/1/05.06.2015 απόφασή της, την κατάργηση της 
µε αριθµό 128269/1226/0015/ΠΟΛ.1292/ 16.11.1995 (Β 982) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, 
την έκδοση απόφασης του τελευταίου εδαφίου, της περίπτωσης 9, της υποπαραγράφου Ε.7 του άρθρου 
πρώτου του ν.4093/2012 (Α 222), ως και την επανεξέταση και συµπλήρωση των κανόνων της εµπορι-
κής επικοινωνίας όπως αυτοί τίθενται στη µε αριθµό 108/2/6.6.2014 (Β 1727) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., 
ώστε να αποφευχθεί η έµµεση πριµοδότηση του εισιτηρίου εισόδου που δύναται να αποτελέσει έµµεση 
διαφηµιστική και προωθητική ενέργεια.

8.3 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΤΥΧΕΡΩΝ 
ΠΑΙΓΝΙΩΝ ∆ΙΑ ΤΩΝ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Με τη µε αριθµό 93/2/28.01.2014 (Β 205) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. µε τίτλο «Γενικές Αρχές και Κανόνες 
∆ιεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται µέσω ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών 
µέσων σύµφωνα µε το άρθρο 53 παράγραφος 6 του ν.4002/2011 (Α 180), όπως ισχύει» παρέχεται η 
δυνατότητα διεξαγωγής των παραπάνω τυχερών παιγνίων στη µεταβατική περίοδο µέχρι την έκδοση 
του Κανονισµού και τη χορήγηση αδειών, υπό την προϋπόθεση της υποβολής στην Ε.Ε.Ε.Π. ∆ήλωσης Απο-
δοχής των όρων της παραπάνω απόφασης από τους παρόχους. 

Η Ε.Ε.Ε.Π., στο πλαίσιο του περιοριστικού χαρακτήρα προσανατολισµού της Πολιτείας σχετικά µε τον 
κλάδο των τυχερών παιγνίων, ο οποίος εστιάζει στο κοινωνικό συµφέρον και την προστασία του κοινού 
και όχι στη µεγιστοποίηση των εσόδων σε βάρος του πολίτη, και συνεκτιµώντας την ευρύτατη διείσδυ-
ση που έχουν τα ραδιοτηλεοπτικά και τηλεπικοινωνιακά µέσα και την ικανότητά τους να απευθύνονται 
µαζικά στο κοινό, τη δυνατότητα ανώνυµης συµµετοχής σε αυτά και την ανάδειξη σοβαρών προβληµάτων 
συµµόρφωσης των παιγνίων που διεξάγονται κατά το µεταβατικό στάδιο, εισηγήθηκε προς την Πολιτεία, 
µε τη µε αριθµό 158/3/05.06.2015 απόφασή της, την ολοκληρωτική απαγόρευση διεξαγωγής και µετά-
δοσής τους µε την κατάργηση του άρθρου 53 του ν. 4002/2011 (Α 180), καθώς και κάθε άλλης σχετικής 
µε το άρθρο αυτό διάταξης, µε γνώµονα την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, και τη µη εκµε-
τάλλευση της ανάγκης και της απειρίας των ανηλίκων και των ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού, αλλά 
και του κοινού και των καταναλωτών γενικότερα. Όµοια εισήγηση προς την Πολιτεία είχε υποβληθεί και 
το 2014, µε τη µε αριθµό 124/2/29.09.2014 απόφασή της.41. Άρθρο 17 του ν. 3229/2004 (Α 38), περιπτώσεις δ, ε και ζ.
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8ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑIΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

8.4 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΜΣΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ-
ΓΝΙΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Οι διατάξεις της παραγράφου 5, του άρθρου 27 του ν.2843/2000 (Α 219) προβλέπουν τη σύσταση Επι-
τροπής Ελέγχου, Ανακήρυξης Νικητών και Εκδίκασης Ενστάσεων για όλα τα παίγνια που διεξάγονται από 
τον ΟΠΑΠ. Με βάση την ως άνω νοµοθετική εξουσιοδότηση εκδόθηκαν κανονιστικές ως και ατοµικές δι-
οικητικές πράξεις που όρισαν τη σύσταση και συγκρότηση της εν λόγω Επιτροπής που αποτελείται από 
δεκαπέντε (15) µέλη µε ισάριθµα αναπληρωµατικά, το χρόνο της θητείας των µελών της σε τρία (3) έτη, 
τα ειδικότερα καθήκοντα και τις αρµοδιότητές της και την αµοιβή των τακτικών και αναπληρωµατικών 
µελών, του γραµµατέα και του πραγµατογνώµονα, η οποία βαρύνει τον ΟΠΑΠ. 

Η Επιτροπή Ελέγχου συστήθηκε και συγκροτήθηκε µε τη µε αριθµό 29157/2000 (Β 1417) κοινή υπουρ-
γική απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Πολιτισµού, µε τίτλο «Έγκριση του Γενικού Κανονισµού 
Λειτουργίας και ∆ιεξαγωγής των παιχνιδιών ΟΠΑΠ Α.Ε. µε απευθείας σύνδεση». Η ως άνω απόφαση 
καταργήθηκε µε τη διάταξη της παραγράφου 29 του άρθρου 24 του ν.4141/2013 (Α 81). Η βούληση για 
κατάργηση των πολυµελών επιτροπών ελέγχου της ΟΠΑΠ Α.Ε. απορρέει, επίσης, από την Αιτιολογική 
Έκθεση του ν.4141/2013 (Α 81).

Σύµφωνα µε τη διάταξη του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης α΄ του άρθρου 17 του ν.3229/2004 (Α 
38), όπως τροποποιήθηκε µε τη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 54 του ν.4002/2011 (Α 180) και 
ισχύει, καθώς και τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν.4002/2011 (Α 180), όπως ισχύει, 
ο έλεγχος των τυχερών παιγνίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. αποτελεί αρµοδιότητα της Ε.Ε.Ε.Π. Περαιτέρω, σύµφωνα 
µε τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3Α του άρθρου 28 του ν.4002/2011 (Α180), όπως 
ισχύει, ο προληπτικός έλεγχος συµµόρφωσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. αποτελεί αρµοδιότητα της τριµελούς Επι-
τροπής Ελέγχου, η οποία επιβλέπει και µεριµνά για την τήρηση εκ µέρους της ΟΠΑΠ Α.Ε. της κείµενης 
νοµοθεσίας και των συµβατικών της υποχρεώσεων έναντι του Ελληνικού ∆ηµοσίου.

Η Ε.Ε.Ε.Π. λαµβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και µε γνώµονα την εξυπηρέτηση των αρχών της χρηστής 
διοίκησης, της ίσης µεταχείρισης των διοικούµενων και της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης, ως και την 
υπεράσπιση του δηµοσίου συµφέροντος, εισηγήθηκε, µε τη µε αριθµό 162/5/02.07.2015 απόφασή της, 
την κατάργηση του συνόλου των διατάξεων της παραγράφου 5, του άρθρου 27 του ν.2843/2000 (Α 219) 
καθώς και όλων των κανονιστικών και ατοµικών διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδό-
τηση των διατάξεων αυτών. Περαιτέρω, η Ε.Ε.Ε.Π., µε την ίδια απόφαση, εισηγήθηκε την τροποποίηση 
του άρθρου 18 του ν.3229/2004 (Α 38), όπως ισχύει, περί σύστασης, συγκρότησης και λειτουργίας του 
Σώµατος Ελεγκτών, ως προς την αρµοδιότητα του Υπουργού Οικονοµικών σχετικά µε τον ορισµό αποζη-
µίωσης των µελών του Σώµατος Ελεγκτών.

8.5 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ Ή ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ∆ΙΕΞΑ-
ΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΖΙΝΑ.
Στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.3139/2013 (Α 100) όπως ισχύουν, προβλέπεται, 
αποκλειστικά για το καζίνο Πάρνηθας, διαφοροποιηµένη διαδικασία για τη µεταβολή του αριθµού ή της 
σύνθεσης (είδος) των τεχνικών µέσων και υλικών διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων. Σύµφωνα µε την 

παράγραφο 2, του άρθρου 1, του ίδιου νόµου «ο αριθµός και τα είδη των παιχνιδιών της υποπερίπτωσης 
ββ΄ της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 µπορούν να τροποποιούνται µε κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µετά 
από γνώµη της Επιτροπής Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο.».

Επειδή, η εν λόγω διαδικασία είναι περισσότερο χρονοβόρα σε σχέση µε τη διαδικασία που ισχύει για 
τις άλλες επιχειρήσεις καζίνων και δεδοµένου ότι η διοίκηση οφείλει να αντιµετωπίζει µε ενιαίο τρό-
πο οµοειδή αιτήµατα, η Ε.Ε.Ε.Π. µε τη µε αριθµό 184/4/12.11.2015 απόφασή της, εισηγήθηκε προς τον 
Υπουργό Οικονοµικών την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων.
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9∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π. 
ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

9.1 ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οι δικαστικές υποθέσεις που χειρίστηκε η Ε.Ε.Ε.Π. κατά το έτος 2015 εκτείνονται σε όλο το φάσµα των 
αρµοδιοτήτων της και αφορούν στο σύνολο των παρόχων τυχερών παιγνίων. Ειδικότερα:

- Σειρά δικαστικών υποθέσεων αφορούν σε διαφωνίες που δηµιουργήθηκαν από την εφαρµογή και 
ερµηνεία των όρων των αδειών λειτουργίας Καζίνο. Ενδεικτικά αναφέρεται η δικαστική διαφωνία µε 
καζίνο ως προς το ύψος της συµµετοχής του Ελληνικού ∆ηµοσίου στα µικτά κέρδη του και ως προς το 
καταβαλλόµενο ετήσιο τέλος λειτουργίας. Απόφαση που να επιλύει επί της ουσίας το υπόψη θέµα δεν 
έχει ακόµη εκδοθεί, σε επίπεδο, όµως, προσωρινής προστασίας, η Ε.Ε.Ε.Π. έχει δικαιωθεί, καθώς έχουν 
απορριφθεί οι σχετικές αιτήσεις για παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας του αντιδίκου, διατη-
ρουµένων στο ακέραιο των συµβατικών προβλέψεων. 

- Άλλες δικαστικές υποθέσεις αφορούν σε διαφωνίες που δηµιουργήθηκαν από αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π. 
περί χαρακτηρισµού τηλεοπτικών παιγνίων ως τυχερών. Οι σχετικές υποθέσεις συζητήθηκαν ενώπιον 
του Συµβουλίου της Επικρατείας το έτος 2015 και αναµένεται η έκδοση αποφάσεων. 

- ∆ιαφωνίες ανέκυψαν, επίσης, και από αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π. σχετικές µε τη συγκρότηση συλλογικών 
οργάνων. Ενδεικτικά αναφέρεται η διαφωνία που ανέκυψε από την απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. για τη σύσταση 
της Τριµελούς Επιτροπής Ελέγχου της ΟΠΑΠ Α.Ε., η οποία επιλύθηκε από το ΣτΕ υπέρ της Ε.Ε.Ε.Π., απορ-
ριπτοµένης της αιτήσεως ακυρώσεως της ΟΠΑΠ Α.Ε. 

Περαιτέρω, η Ε.Ε.Ε.Π. χειρίστηκε, το έτος 2015, ως καθολικός διάδοχος του Ελληνικού ∆ηµοσίου σύµφω-
να µε τη διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 28 του ν.4002/2011, υποθέσεις αποζηµιώσεων κατά 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου που γεννήθηκαν από την εφαρµογή του καταργηθέντος ν. 3037/2002 (σύνολο 
13). Σε πρώτο βαθµό, ο χειρισµός των εν λόγω υποθέσεων έχει αποβεί θετικός για την Ε.Ε.Ε.Π. και κατ’ 
επέκταση για τα συµφέροντα του Ελληνικού ∆ηµοσίου, εκκρεµούν, ωστόσο, εφέσεις επί των οποίων δεν 
έχουν εκδοθεί ακόµη αποφάσεις. 

Επίσης, η Ε.Ε.Ε.Π. συνέδραµε το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους µε σύνταξη απόψεων και αποστολή δι-
οικητικού φακέλου και σε όσες σχετικές µε τα καζίνα δίκες εξακολουθεί να χειρίζεται το Ελληνικό ∆η-
µόσιο. Σηµαντική εδώ ήταν η συµβολή της Ε.Ε.Ε.Π. σε δικαστική διαµάχη κατά την οποία αντίδικο καζίνο 
ζητούσε από το Ελληνικό ∆ηµόσιο αποζηµίωση ύψους περίπου € 26.000.000. Μετά την αποστολή από την 
Ε.Ε.Ε.Π. των απαραίτητων στοιχείων και απόψεων στο δικαστήριο, οι σχετικές αγωγές απερρίφθησαν.

Για την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη προάσπιση των συµφερόντων του Ελληνικού ∆ηµοσίου, η 
Ε.Ε.Ε.Π. παρέσχε και εξακολουθεί να παρέχει συνδροµή στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους και στο 
πλαίσιο της αίτησης διαιτησίας της ΟΠΑΠ Α.Ε. κατά της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας ενώπιον του ∆ιεθνούς 
∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου του Λονδίνου.

Τέλος, η Ε.Ε.Ε.Π. ανταποκρίθηκε άµεσα σε αιτήµατα του Υπουργείου Εξωτερικών και παρέσχε, το έτος 
2015, απόψεις και παρατηρήσεις, επί τριών (3) προδικαστικών υποθέσεων που παραπέµφθηκαν στο 
∆.Ε.Ε., κατόπιν αιτήσεων δικαστικών αρχών της Ιταλίας, της Πολωνίας και της Αυστρίας, για έκδοση 
αποφάσεων σχετικά µε την ερµηνεία διατάξεων του δικαίου της Ένωσης, στην αγορά των παιγνίων. 

9.2 ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π. ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
Το έτος 2015, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, υποβλήθηκαν στην Βουλή των Ελλήνων εί-
κοσι πέντε (25) ερωτήσεις, σχετικά µε τα παίγνια. Σηµαντικός όγκος αυτών αφορούσε το πρόγραµµα 
εγκατάστασης των παιγνιοµηχανηµάτων τύπου VLT της ΟΠΑΠ Α.Ε. 

Η Ε.Ε.Ε.Π. συνέδραµε την ελληνική πολιτεία, µε την παροχή στοιχείων και υλικό πληροφόρησης προκει-
µένου να ενηµερωθεί το Ελληνικό Κοινοβούλιο.
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10ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

Ο απολογισµός του έργου στον τοµέα των θεσµικών συνεργασιών της Αρχής παρουσιάζεται σε αντιστοί-
χιση µε τα έργα του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015.

Το έργο στον τοµέα αυτόν, υλοποιήθηκε από τη ∆ιεύθυνση Ρύθµισης και Κοινωνικής Ευθύνης. 

10.1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

10.1.1 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π. ΣΕ ΟΜΑ∆Α ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. 

Ήδη από το 2013, η Ε.Ε.Ε.Π. συµµετέχει στην Ειδική Οµάδα Εµπειρογνωµόνων “Expert Group on Online 
Gambling” που έχει συστήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  (DG Internal Market and Services) µε αντικείµενο 
τη δηµιουργία ενός κοινού πλαισίου αρχών και προτύπων που θα διέπει τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων 
µέσω του διαδικτύου (TOWARDS A COMPREHENSIVE EUROPEAN FRAMEWORK FOR ONLINE GAMBLING). Στο 
πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εκπροσώπηση της Ε.Ε.Ε.Π. σε Οµάδα Εµπειρογνωµόνων της Ε.Ε.» (έργο: 
5.8 του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015), το έτος 2015, η αντιπροσωπεία της Αρχής έλαβε 
µέρος στις παρακάτω τακτικές συναντήσεις: 

α. Συνάντηση της 18ης  Σεπτεµβρίου 2015 

Αντικείµενο της 12ης τακτικής συνάντησης εργασίας της Oµάδας Εµπειρογνωµόνων αποτέλεσε η τελική 
επεξεργασία του κειµένου Συµφωνίας ∆ιοικητικής Συνεργασίας µεταξύ των εθνικών ρυθµιστικών Αρχών 
των κρατών – µελών, προκειµένου να οριστικοποιηθεί το περιεχόµενο µε τελικό στόχο την υπογραφή 
της Συµφωνίας από τους επικεφαλής των εθνικών ρυθµιστικών Αρχών σε ειδική εκδήλωση την 27η 
Νοεµβρίου 2015. Η Ε.Ε.Ε.Π. συνέδραµε εποικοδοµητικά στις εργασίες της Οµάδας Εµπειρογνωµόνων για 
την οριστικοποίηση του περιεχοµένου του κειµένου της ως άνω Συµφωνίας. Στο πλαίσιο της συνάντη-
σης, πραγµατοποιήθηκε παρουσίαση από το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραµµα ALICE RAP (Addiction 
and Lifestyles in Contemporary Europe - Reframing Addictions Project) µε θέµα την πρόληψη των 
διαταραχών από τη µη λελογισµένη συµµετοχή σε τυχερά παίγνια, στο πλαίσιο της προστασίας των κα-
ταναλωτών. Η ηµερήσια διάταξη περιελάµβανε επίσης συζήτηση και ενηµέρωση σχετικά µε τη Σύσταση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί των κατευθυντήριων αρχών για την προστασία των παικτών, του κατανα-
λωτικού κοινού, και ειδικότερα, των ανηλίκων στο πλαίσιο της ενασχόλησής τους µε παίγνια που διεξά-
γονται µέσω του διαδικτύου. Επίσης, πραγµατοποιήθηκε εκ µέρους εθνικής αντιπροσωπίας παρουσίαση 
των συστηµάτων ελέγχου που εφαρµόζει, σχετικά µε τα εν λόγω παίγνια. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε µε 
ενηµέρωση αναφορικά µε τις εξελίξεις στο πλαίσιο της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων και του 
στοιχηµατισµού επί αυτών, κυρίως σε επίπεδο Συµβουλίου της Ευρώπης.

β. Συνάντηση της 26ης  Νοεµβρίου 2015 

Η ηµερήσια διάταξη της 13ης τακτικής συνάντησης ξεκίνησε µε την ανανέωση της εντολής των εργα-
σιών της Οµάδας Εµπειρογνωµόνων για τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται µέσω του διαδικτύου για 
το χρονικό διάστηµα 2016-2018. Στη συνέχεια, συζητήθηκε η αναδιοργάνωση και ο εµπλουτισµός της 
βάσης δεδοµένων (CIRCA BC), η οποία λειτουργεί ως τράπεζα πληροφοριών για τις ρυθµιστικές Αρχές. Η 
ηµερήσια διάταξη, επίσης, περιελάµβανε µία παρουσίαση σε θέµατα ευρωπαϊκής τυποποίησης, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στον µε αριθµό 1025/2012 Κανονισµό (ΕΕ). Στη συνέχεια, ακολούθησε η παρουσίαση 
της 4ης  Οδηγίας για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες 

και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας. Επίσης, παρουσιάστηκαν δύο έρευνες: η πρώτη αφορούσε το 
προφίλ των παικτών τυχερών παιγνίων, και η δεύτερη, τα παίγνια που διεξάγονται µέσω κοινωνικών 
δικτύων (social games). Η συνάντηση ολοκληρώθηκε µε την ενηµέρωση για τις εξελίξεις σχετικά µε τη 
Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων και του στοιχηµατι-
σµού επί αυτών.

γ.  Συµµετοχή στην εκδήλωση υπογραφής της Συµφωνίας ∆ιοικητικής Συνεργασίας µεταξύ των ρυθµιστι-
κών Αρχών των κρατών – µελών του Ε.Ο.Χ

Την 27η Νοεµβρίου 2015 πραγµατοποιήθηκε η Ειδική Εκ-
δήλωση για την υπογραφή της Συµφωνίας ∆ιοικητικής 
Συνεργασίας µεταξύ των ρυθµιστικών Αρχών των περισ-
σότερων κρατών - µελών του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 
Χώρου Ε.Ο.Χ. σε θέµατα διαδικτυακής παροχής υπηρεσιών 
τυχερών παιγνίων (Cooperation Arrangement between 
the gambling regulatory authorities of the EEA Member 
States concerning online gambling services). Στο πλαίσιο 
της εκδήλωσης υπεγράφη η σχετική Συµφωνία, ∆ιοικητικής 
Συνεργασίας µεταξύ των οµόλογων Ρυθµιστικών Αρχών υπό 
την προεδρία εκπροσώπων της Ε.Ε.. Στην εκδήλωση συµµε-
τείχε η Ελληνική αντιπροσωπεία µε επικεφαλής τον Πρόε-
δρο της Ε.Ε.Ε.Π., ο οποίος υπέγραψε τη Συµφωνία.   

10.1.2 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΜΟΛΟΓΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Στο πλαίσιο του έργου «Συνεργασία µε οµόλογες Αρχές και φορείς του εξωτερικού» (έργο: 5.9 του εγκε-
κριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015), το έτος 2015, πραγµατοποιήθηκαν οι παρακάτω ενηµερωτικές 
επισκέψεις και συνεργασίες:

α.  Συνάντηση εργασίας µε τη Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Aγοράς (DG Internal Market) της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής

Ο Πρόεδρος και στελέχη της Ε.Ε.Ε.Π. συµµετείχαν σε συνάντηση εργασίας µε στελέχη της Γενικής ∆ι-
εύθυνσης Εσωτερικής Aγοράς (DG Internal Market) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε θέµα την ανάληψη 
πρωτοβουλιών εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση των συνεργασιών µεταξύ των 
εθνικών Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών Αρχών στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων µέσω 
του διαδικτύου. Στην εν θέµατι συνάντηση ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π. ενηµέρωσε τους εκπροσώπους της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µεταξύ άλλων,  για την ανάληψη των καθηκόντων των νέων µελών της Ε.Ε.Ε.Π., 
τις άµεσες προτεραιότητες που έχει θέσει η Ε.Ε.Ε.Π. καθώς και την πρόθεσή της να συνδράµει αποφα-
σιστικά και εποικοδοµητικά στις εργασίες της Οµάδας Εµπειρογνωµόνων (Expert Group). Η συνάντηση 
πραγµατοποιήθηκε στις 12 και 13 Αυγούστου 2015 στις Βρυξέλλες.

β. Εκπαίδευση στελεχών της Ε.Ε.Ε.Π στον Ανεξάρτητο Οργανισµό Πιστοποίησης GLI και της εταιρείας IGT

Στελέχη της Ε.Ε.Ε.Π, συµµετείχαν σε εκπαιδευτικό πρόγραµµα που διοργάνωσε ο Ανεξάρτητος Οργανι-
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σµός Πιστοποίησης GLI καθώς και η εταιρεία IGT µε σκοπό την απόκτηση τεχνογνωσίας σε θέµατα πι-
στοποίησης παιγνιοµηχανηµάτων. Η εκπαίδευση πραγµατοποιήθηκε στο Άµστερνταµ Ολλανδίας από την 
24η  έως την 27η  Νοεµβρίου 2015.

γ. Συνεργασία µε άλλες οµόλογες ρυθµιστικές Αρχές της Ευρώπης

Η Ε.Ε.Ε.Π. διατηρεί στενή συνεργασία µε οµόλογες Αρχές της Ευρώπης, στο πλαίσιο ανταλλαγής πληρο-
φόρησης για θέµατα που άπτονται στο ρυθµιστικό και εποπτικό έργο της. 

δ. Συµµετοχή σε ενώσεις και δίκτυα σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο 

Η Ε.Ε.Ε.Π. συµµετέχει ως µέλος της ∆ιεθνούς  Ένωσης Ρυθµιστικών Αρχών (IAGR) και στο Φόρουµ Ευρω-
παίων Ρυθµιστών για τα τυχερά παίγνια (Gaming Regulators European Forum – GREF). Επίσης, το έτος 
2015 ανανέωσε τη συνδροµή της στην τράπεζα πληροφοριών Gambling Compliance.

10.2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π. ΣΕ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
Το έτος 2015, η Ε.Ε.Ε.Π. συµµετείχε στα παρακάτω συνέδρια και εκδηλώσεις:

10.2.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ «EIG - EXCELLENCE IN IGAMING» 2015

Ο  Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π. συµµετείχε στο συνέδριο EIG (Excellence in iGaming) µε θέµα τις εξελίξεις στο 
iGaming που πραγµατοποιήθηκε από την 20η έως την 22η Οκτωβρίου 2015 στο Βερολίνο. Ο Πρόεδρος 
ήταν οµιλητής σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης µε θέµα «Regulated Markets - Who’s next, what’s 
next». 

10.2.2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 4Ο ∆ΙΕΘΝΕΣ ∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ, «E-LIFE 2015»

Ο Πρόεδρος και στελέχη της Ε.Ε.Ε.Π. συµµετείχαν στο 4ο ∆ιεθνές ∆ιεπιστηµονικό Συνέδριο, «E-LIFE 
2015», που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της ∆ιαταραχής Εθισµού στο ∆ιαδίκτυο, µε σκοπό 
την ανάπτυξη επαφών και την ανταλλαγή απόψεων µε την επιστηµονική κοινότητα σε θέµατα πρόληψης 
και αντιµετώπισης των δυσµενών συνεπειών του εθισµού στο διαδίκτυο. Το συνέδριο πραγµατοποιήθη-
κε από την  6η  και 7η Νοεµβρίου 2015 στην Αθήνα.  Στέλεχος της Αρχής ήταν οµιλητής σε ενότητα του 
συνεδρίου µε θέµα: «Η συµµετοχή στα τυχερά παίγνια από χρήστες των µέσων κοινωνικής δικτύωσης».
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Ο απολογισµός του έργου στον τοµέα ανάπτυξης και εφαρµογής συστηµάτων οργάνωσης και λειτουργί-
ας της Αρχής παρουσιάζεται σε αντιστοίχιση µε τα έργα του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015.

11.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

11.1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

Το έργο 7.3 «Ανάπτυξη Συστήµατος κατάρτισης του Προϋπολογισµού της Αρχής» του εγκεκριµένου Σχεδίου 
∆ράσης 2013-2015, αφορά την απόκτηση νέου ειδικού λογισµικού προγράµµατος, µέσω του οποίου θα αυ-
τοµατοποιηθούν πλήρως οι σχετικές διεργασίες, διαδικασία η οποία και ολοκληρώνεται τον Μάρτιο 2016. 

Στο πλαίσιο του έργου 7.3 µε την εγκατάσταση και παραµετροποίηση του προγράµµατος στις ανάγκες 
της Αρχής, αναµένεται η εξοικονόµηση πόρων (υλικοί πόροι, ανθρωποώρες κ.λπ.) αναφορικά µε την κα-
τάρτιση αλλά και την παρακολούθηση εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισµού, σύµφωνα µε τις πρόσφα-
τες κείµενες διατάξεις για τη διαχείριση του δηµοσίου χρήµατος.

Το έργο υλοποιείται από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υποθέσεων.

11.1.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Για τη διαρκή βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της Αρχής, είναι αναγκαία η ανά-
πτυξη συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας. Στο πλαίσιο αυτό η Ε.Ε.Ε.Π. έχει ξεκινήσει τις σχετικές ενέρ-
γειες για την πιστοποίηση σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 για τη διαχείριση της ποιότητας 
και το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 27001 για τη διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών. 

Η απόφαση της Αρχής για πιστοποίηση των ανωτέρω συστηµάτων ανέδειξε την ανάγκη για επιλογή και 
χρήση συµβούλου, ο οποίος θα βοηθούσε προς το σκοπό αυτό. Το έτος 2015 η Αρχή συνέταξε προκή-
ρυξη για την «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Ε.Ε.Ε.Π. για την ανάπτυξη και εφαρµογή συστηµάτων 
διαχείρισης ποιότητας και διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών». Η προκήρυξη αυτή κατέληξε σε 
διαγωνισµό ο οποίος κατέστη άγονος και θα επαναπροκηρυχθεί το 2016.

Τα έργα υλοποιούνται από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Μελετών, βρίσκονται σε εξέλιξη και 
εντάσσονται και στο Σχέδιο ∆ράσης 2016-2018.

11.1.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Η Ε.Ε.Ε.Π. µε σταθερό προσανατολισµό στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας της 
λειτουργίας της και της επιτέλεσης του σκοπού της, προγραµµατίζει την ανάπτυξη ολοκληρωµένης 
δοµής και µηχανισµού συστηµατικής συλλογής, παρακολούθησης, διαχείρισης, και αξιοποίησης πληρο-
φοριών. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Ε.Ε.Π. προέβη στην καταγραφή όλων των αναγκαίων πληροφοριών και του τρόπου 
συγκέντρωσή τους. Μετά από τη συστηµατική µελέτη των δεδοµένων, η Αρχή προέβη στην εκπόνηση 
διαδικασίας προσδιορισµού, συγκέντρωσης, επεξεργασίας και διάχυσης των στατιστικών µεγεθών. Η 
Ε.Ε.Ε.Π. προγραµµατίζει τη δηµιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων όπου θα καταχωρούνται τα µεγέ-
θη και στην οποία θα παρέχεται διαβαθµισµένη πρόσβαση στους χρήστες.

Το έργο αυτό σχεδιάστηκε από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Μελετών και θα υλοποιηθεί µε την 
υποστήριξη της ∆ιεύθυνσης Τεχνολογικών Υποδοµών. 

11.2 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

11.2.1 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

Η Ε.Ε.Ε.Π. από την αρχή έναρξης της λειτουργίας της και δεδοµένης της δηµοσιονοµικής κατάστασης, 
υιοθέτησε, ως πάγια αρχή, να εξαντλεί τις δυνατότητες των ήδη διαθέσιµων ανθρώπινων πόρων του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου, πριν προβεί σε ενέργειες απόκτησης νέων, που αυξάνουν τόσο τις δικές της όσο 
και την συνολική δηµόσια δαπάνη. Στο πλαίσιο αυτό, η στελέχωση της Ε.Ε.Ε.Π. γίνεται κυρίως µέσω απο-
σπάσεων και µετατάξεων. 

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την παράγραφο 29 του άρθρου 173 του 4261/2014 (Α 107), οι αποσπάσεις 
προσωπικού προς την Ε.Ε.Ε.Π. είναι διάρκειας τεσσάρων (4) ετών και µε τη λήξη τους µπορεί να ανανε-
ώνονται για ακόµη τέσσερα (4) έτη.

Επίσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του ν. 4141/2013 (Α 81) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει µε την παράγραφο 25 του άρθρου 173 του 4261/2014 (Α 107), προβλέπεται ότι: «Μόνιµο προσω-
πικό και προσωπικό µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου που υπηρετεί στο ∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆., τους Ο.Τ.Α. 
α΄ και β΄ βαθµού, τις ∆.Ε.Κ.Ο. ή τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, που 
θα υπηρετεί την 31η ∆εκεµβρίου 2014 µε απόσπαση στην Ε.Ε.Ε.Π., µπορεί µε αίτησή του, που υποβάλλεται 
εντός αποκλειστικής προθεσµίας που λήγει τη 16η Ιανουαρίου 2015 να µεταταγεί ή να µεταφερθεί σε 
κενές οργανικές θέσεις της Ε.Ε.Ε.Π., ύστερα από πρόταση της Ε.Ε.Ε.Π. και απόφαση του Υπουργού Οικονο-
µικών και του αρµόδιου Υπουργού, χωρίς γνώµη υπηρεσιακού συµβουλίου ή άλλου κατά περίπτωση αρµό-

διου οργάνου, και κατά παρέκκλιση των κει-
µένων διατάξεων.». Μέχρι σήµερα δεν έχουν 
ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την πραγµα-
τοποίηση µετατάξεων του ήδη υπηρετούντος 
αποσπασµένου προσωπικού στην Αρχή. 

Με βάση τα ανωτέρω το ανθρώπινο δυναµικό 
της Ε.Ε.Ε.Π. την 31η ∆εκεµβρίου 2015 απαριθ-
µούσε σε 157 αποσπασµένους υπαλλήλους, εκ 
των οποίων οι 104 υπηρετούν στα γραφεία 
της Ε.Ε.Ε.Π. ενώ οι 53 συγκροτούν τα Κλιµάκια 
Ελέγχου για τον καθηµερινό, επιτόπιο και δι-
αρκή έλεγχο των εννέα επιχειρήσεων καζίνων 
ανά την Ελλάδα, καταγράφοντας µια σηµαντι-
κή πτώση σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. 
Ο αριθµός του προσωπικού έτσι όπως διαµορ-
φώθηκε το 2015, κρίνεται ιδιαίτερα επισφα-
λής για την εύρυθµη λειτουργία της Ε.Ε.Ε.Π. 

Αριθµός υπαλλήλων Ε.Ε.Ε.Π.
την 31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους
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Οι οργανικές θέσεις της Ε.Ε.Ε.Π. είναι ογδόντα (80) και, µέχρι σήµερα, είναι όλες κενές.

Ωστόσο, από το πλήθος και το εύρος των αρµοδιοτήτων της Ε.Ε.Ε.Π., που προέκυψε µετά από νοµοθετικές 
ρυθµίσεις την περίοδο 2012-2014, και προκειµένου η Αρχή να ανταποκριθεί µε επάρκεια στο σύνολο του 
ρυθµιστικού και εποπτικού-ελεγκτικού της έργου, προκύπτει η ανάγκη περαιτέρω αύξησης των οργανι-
κών της θέσεων, ώστε αυτές να ανέλθουν στις διακόσιες είκοσι (220).

Όσον αφορά τη σύνθεση του προσωπικού, ως προς τις ειδικότητες, περιλαµβάνει κυρίως Μηχανολόγους 
Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Μηχανικούς Πληροφορικής, Τεχνολόγους Μηχανικούς, Μαθη-
µατικούς, Φυσικούς, Οικονοµολόγους, απόφοιτους ∆ιοικητικών Επιστηµών, απόφοιτους Ανθρωπιστικών 
Σπουδών κ.λπ.

Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού που υπηρετεί στα γραφεία της Ε.Ε.Ε.Π., η Αρχή φροντί-
ζει η αναλόγια προσωπικού τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και άνω σε σχέση µε το προσωπικό δευτεροβάθ-
µιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης, να τηρείται και να βρίσκεται σε ποσοστά 75% και 25%, αντίστοιχα. 

Ανθρώπινο δυναµικό τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που υπηρετεί στα γραφεία της Ε.Ε.Ε.Π.

Επίπεδο σπουδών ανθρώπινου δυναµικού της Ε.Ε.Ε.Π.

Yπηρετούντες στα γραφεία Kλιµάκια ελέγχου επιχειρήσεων καζίνων

Το επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού του συνόλου των υπηρετούντων στην Ε.Ε.Ε.Π. συµπεριλαµβα-
νοµένου των Κλιµακίων Ελέγχου των επιχειρήσεων καζίνων αποτυπώνεται στο πίνακα που ακολουθεί.

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.Ε.Ε.Π.

ΣΥΝΟΛ0
Υπηρετούντες στα 

γραφεία της Ε.Ε.Ε.Π.
Κλιµάκια Ελέγχου 

επιχειρήσεων καζίνων

∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟ ∆ΙΠΛΩΜΑ 4 - 4

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ∆ΙΠΛΩΜΑ 25 - 25

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΣ∆∆ 6 - 6

AEI 25 7 32

TEI 19 6 25

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΟΥ 25 40 65

Σύνολο 104 53 157

 Τέλος, η κατανοµή του προσωπικού ως προς τους επιµέρους τοµείς λειτουργίας της Ε.Ε.Ε.Π. ανέρχεται 
σε ποσοστό 71%, για τις επιχειρησιακές δράσεις (ρύθµιση, αδειοδοτήσεις, πιστοποιήσεις, έλεγχος και 
κοινωνική προστασία), µε το υπόλοιπο 29% να αφορά τις επιτελικές και διοικητικές λειτουργίες.
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11.2.2 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Ε.Ε.Ε.Π. θεωρεί αναγκαίο να παρέχεται ικανοποιητικό επίπεδο διαρκούς επιµόρφωσης στο προσωπικό 
της (έργα 7.7 και 7.8 του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015) σε διάφορους τοµείς που αναπτύσ-
σει τη δράση της. 

∆εδοµένου ότι το προσωπικό που υπηρετεί στην Αρχή προέρχεται από διαφορετικές υπηρεσίες και 
φορείς του ∆ηµόσιου και του ευρύτερου ∆ηµόσιου τοµέα, η φροντίδα για τη διαρκή επιµόρφωση του 
προσωπικού ενισχύει την αφοσίωσή του στην Αρχή και την ταύτισή του µε την εργασία. 

Η εκπαίδευση του προσωπικού της Ε.Ε.Ε.Π. πραγµατοποιήθηκε τόσο µε τη συµµετοχή σε προγράµµατα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης εξωτερικών φορέων, όσο και µε την διοργάνωση εξειδικευµένων προγραµ-
µάτων εντός της Ε.Ε.Ε.Π. 

Στο πλαίσιο αυτό, το έτος 2015 εγκρίθηκαν και πραγµατοποιήθηκαν 96 συµµετοχές σε 44 διαφορετικά 
εκπαιδευτικά και επιµορφωτικά προγράµµατα εξωτερικών φορέων, εντός και εκτός Ελλάδος. 

Επιπρόσθετα, η Ε.Ε.Ε.Π. ανέπτυξε εκπαιδευτικές δράσεις για το σύνολο των υπαλλήλων της, µε στόχο 
την παροχή εξειδικευµένης κατάρτισης επί της εφαρµογής σύγχρονων οργανωτικών και διοικητικών 
διαδικασιών, µε έµφαση στις λειτουργίες που άπτονται του ελεγκτικού µηχανισµού. 

Για το σκοπό αυτό, λόγω του µεγάλου αριθµού συµµετοχής των εργαζοµένων και για λόγους ενίσχυσης 
της µαθησιακής αποτελεσµατικότητας, η εκπαιδευτική δράση σχεδιάστηκε βάσει του µοντέλου της 
«κλειστής εκπαίδευσης» η οποία υλοποιήθηκε στις 10 και 11 Οκτωβρίου 2015. Το πρόγραµµα είχε 
τίτλο «Εκπαίδευση του προσωπικού της Ε.Ε.Ε.Π. στην εφαρµογή ελεγκτικών και νέων διοικητικών δια-
δικασιών» και ήταν διαρθρωµένο σε τρεις θεµατικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα, που αποτελούσε και 
το µεγαλύτερο µέρος του προγράµµατος, είχε ως θεµατικό αντικείµενο τις διαδικασίες διεξαγωγής 
και οργάνωσης του ελεγκτικού έργου της Αρχής. Στο πλαίσιο της δεύτερης ενότητας πραγµατοποιή-
θηκε η παρουσίαση των πρώτων πορισµάτων από την προετοιµασία κατάρτισης του Σχεδίου ∆ράσης 
της Ε.Ε.Ε.Π. για την περίοδο 2016-2018. Τέλος, το πρόγραµµα ολοκληρώθηκε µε την παρουσίαση της 
εφαρµογής για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση και διαχείριση των εγγράφων, που σταδιακά εφαρµόζει 
η Ε.Ε.Ε.Π.

Μετά την ολοκλήρωση του παραπάνω προγράµµατος, και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, ακολούθησε ερ-
γαστηριακή εκπαίδευση (hands-on) όλου του προσωπικού στο χειρισµό της νέας ηλεκτρονικής εφαρµο-
γής για τη διεκπεραίωση και διαχείριση των εγγράφων µε τη σταδιακή εξάσκηση όλων των υπαλλήλων, 
υπό την καθοδήγηση στελεχών της ∆ιεύθυνσης Τεχνολογικών Υποδοµών, υπεύθυνη για την υλοποίηση 
του έργου. 

Για το 2015, το σύνολο των προγραµµάτων κατάρτισης που υλοποιήθηκε και παρακολούθησαν οι εργα-
ζόµενοι της Ε.Ε.Ε.Π. αντιστοιχεί σε 3.331 εκπαιδευτικές ώρες. 

Το έργο της επιµόρφωσης του προσωπικού είναι συνεχές, και ως δράση εντάσσεται και στο Σχέδιο ∆ρά-
σης 2016-2018, και υλοποιείται από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υποθέσεων. 

11.3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
Τα έργα 7.20 έως 7.25 τα οποία εντάσσονται στο έργο 7.10 του εγκεκριµένου Σχεδίου ∆ράσης 2013-
2015, έχουν ολοκληρωθεί από το προηγούµενο έτος, και πλέον το «Πρόγραµµα επικοινωνίας της Αρ-
χής» αποτελεί καθηµερινή υπηρεσιακή δραστηριότητα, η οποία εντάσσεται και στο Σχέδιο ∆ράσης 
2016-2018. 

Αναλυτικότερα, το έτος 2015:

α) Πραγµατοποιείτο σε ηµερήσια βάση η αποδελτίωση έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, καθώς και των 
ραδιοτηλεοπτικών και τηλεοπτικών µέσων για τα θέµατα που άπτονται του άµεσο ενδιαφέροντος της 
Ε.Ε.Ε.Π. (π.χ. αγορά τυχερών και ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων, εθισµός, ξέπλυµα χρή-
µατος κ.ο.κ.) µε τη συνεχή µέριµνα για την διάχυση της ενηµέρωσης σε όλο της προσωπικό της. 

β) Επιπρόσθετα, η Αρχή, εκδίδει δελτία Τύπου και ανακοινώσεις τα οποία αναρτά στον ιστότοπό της και 
αποστέλλει σε όλα τα ελληνικά Μέσα (έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο) προς ενηµέρωση του κοινού για το 
έργο της Ε.Ε.Ε.Π., αλλά και για θέµατα που κρίθηκε ότι χρειάστηκε η αποσαφήνιση ειδικότερων ζητηµάτων.

γ) Επίσης, στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραµµα Επικοινωνίας της Ε.Ε.Ε.Π.» ο διαδικτυακός τόπος της Αρ-
χής στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gamingcommission.gov.gr ανανεώνεται και εµπλουτίζεται καθη-
µερινά, µε στόχο την παροχή επικαιροποιηµένων πληροφοριών αλλά και υπηρεσιών προς τους πολίτες 
και τις επιχειρήσεις.

Το έργο είναι συνεχές, εντάσσεται και στο Σχέδιο ∆ράσης 2016-2018 (ως δράση) και υλοποιείται: από 
το Γραφείο Προέδρου για τις παραπάνω (α) και (β) παραγράφους, ενώ για την παράγραφο (γ) από τη ∆ι-
εύθυνση Προγραµµατισµού και Μελετών. 

11.4 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
Στο πλαίσιο των έργων «∆ηµιουργία κέντρου συλλογής και επεξεργασίας ψηφιακών δεδοµένων (data 
center)», «Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήµατος υποστήριξης διαδικασιών, αδειοδοτήσεων, πιστοποιή-
σεων και ελέγχων καθώς και της παρακολούθησης των σχετικών µητρώων» και «Ανάπτυξη πληροφορι-
ακού συστήµατος εποπτείας και ελέγχου (Π.Σ.Ε.Ε)» (έργα: 7.11, 7.12 και 7.15 του εγκεκριµένου Σχεδίου 
∆ράσης 2013-2015, αντίστοιχα) κατά το έτος 2015, η ∆ιεύθυνση Τεχνολογικών Υποδοµών συνέβαλε 
στον καθορισµό της αρχιτεκτονικής διαφόρων εφαρµογών σε συνεργασία µε τις εµπλεκόµενες Υπηρε-
σιακές Μονάδες και στη συνέχεια, αφού συνέταξε τις ανάλογες τεχνικές προδιαγραφές, ανέπτυξε και 
υλοποίησε τα παρακάτω έργα:

•  Επέκταση της Ηλεκτρονικής εφαρµογής (web based) και της βάσης δεδοµένων για την εποπτεία, 
τον έλεγχο, την παρακολούθηση της οικονοµικής διαχείρισης των καζίνων και της απόδοσης των 
δικαιωµάτων του Ελληνικού ∆ηµοσίου.

• Αναβάθµιση της ηλεκτρονικής εφαρµογής εξυπηρέτησης και υποστήριξης χρηστών της Ε.Ε.Ε.Π.

• Ηλεκτρονική εφαρµογή διαχείρισης των αδειών των υπαλλήλων της Ε.Ε.Ε.Π.

• Μεταφορά των ιστοσελίδων και εφαρµογών από την ΚτΠ στην Ε.Ε.Ε.Π.

http://www.gamingcommission.gov.gr/
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•  Ανάπτυξη εφαρµογής υποστήριξης του ελέγχου συµµόρφωσης παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου 
(ISPs) ως προς τον αποκλεισµό πρόσβασης σε ιστοτόπους καταχωρηµένους στη black list

•  Ανάπτυξη υποδοµής (data warehouse) για την υποδοχή και επεξεργασία αναφορών για τα παίγνια 
της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.

• Ανάπτυξη συστήµατος συγκέντρωσης και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων

Επιπλέον είναι σε εξέλιξη και αναµένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2016 τα παρακάτω έργα:

•  Μηχανισµός υποδοµών για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας των πληροφοριακών συστη-
µάτων της Ε.Ε.Ε.Π. (Disaster Recovery)

•  Αναβάθµιση του εξοπλισµού και του λογισµικού των υποδοµών του Κέντρου Δεδοµένων (DataCenter) 
της Ε.Ε.Ε.Π.

• Ασύρµατη Μικροκυµατική Σύνδεση του δικτύου της Ε.Ε.Ε.Π.

• Προµήθεια και εφαρµογή ψηφιακών υπογραφών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Ε.Ε.Ε.Π.

• Δοκιµές διείσδυσης (penetration tests) στα πληροφορικά συστήµατα της Ε.Ε.Ε.Π.

• Βελτιώσεις κτιριακών υποδοµών

Τέλος, η ∆ιεύθυνση Τεχνολογικών Υποδοµών, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, πραγµατοποίησε όλες τις 
αναγκαίες παρεµβάσεις και συντηρήσεις επί των κτιριακών, ηλεκτροµηχανολογικών, τηλεπικοινωνιακών εγκα-
ταστάσεων και πληροφοριακών συστηµάτων, για την εύρυθµη λειτουργία όλων των υποδοµών της Αρχής.

11.5 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
Το έτος 2015 ισχύουν προσεγγιστικά τα ακόλουθα: εκδόθηκαν και εξοφλήθηκαν 1350 Χρηµατικά Εντάλµατα 
Πληρωµής (ΧΕΠ) για προµηθευτές και κρατήσεις ασφαλιστικών ταµείων. Από αυτά, 300 ΧΕΠ απεστάλησαν µε 
το απαραίτητο υλικό τεκµηρίωσης στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και µετά τον έλεγχο 
εγκρίθηκαν οι σχετικές δαπάνες και η πληρωµή τους. 

Για 10 περιπτώσεις από το σύνολο των ΧΕΠ που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου

•  Εκδόθηκαν 8 Πράξεις Επιστροφής εκ των οποίων οι 6 αντικρούστηκαν επιτυχώς και οι 2 έγιναν 
δεκτές.

•  Εκδόθηκαν 2 φύλλα ελέγχου, τα οποία απαντήθηκαν και έγιναν δεκτές οι θέσεις της Ε.Ε.Ε.Π.
Εκκαθαρίστηκαν 600 εξοδολόγια µετακινήσεων εσωτερικού και εξωτερικού, τα οποία ελέγχθηκαν και 
εγκρίθηκαν από την Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Αναρτήθηκαν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, στα σχετικά πληροφοριακά συστήµατα που αφορούν, 
κυρίως, στη τήρηση των κανόνων διαφάνειας

• 70 αρχεία µισθοδοσίας-αποζηµιώσεων στο σύστηµα της Ενιαίας Αρχής Πληρωµών.
•  24 αρχεία απόδοσης φόρων (1%, 4% και 8%), το ετήσιο αρχείο καταβολής αποδοχών καθώς και το 

αρχείο συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προµηθευτών στο ΟΠΣ της Γενικής Γραµµατείας 
Πληροφοριακών Συστηµάτων taxisnet.

ΕΙ∆ΟΣ Προϋπολογισµός 
(χωρίς ΦΠΑ)

Ποσό Κατακύρωσης
(χωρίς ΦΠΑ)

∆ιαγωνισµοί

1. Ανάθεση υπηρεσιών Φύλαξης του κτιρίου και των 
γραφείων της Ε.Ε.Ε.Π. 23.000,00 € 21.748,56 €

2. Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας του κτιρίου και των 
γραφείων της Ε.Ε.Ε.Π. 30.000,00 € 28.246,04 €

3. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Ε.Ε.Ε.Π. για την 
ανάπτυξη και εφαρµογή συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας 
και διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών

20.000,00 €

Ματαίωση 
αποτελεσµάτων
∆ιαγωνισµού 
& προκήρυξη 

επαναληπτικού εντός 
του 2016

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

1. Ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής 
διαχείρισης του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και των 
εγκαταστάσεων του κτιρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες 
της Ε.Ε.Ε.Π.

14.000,00 € 11.700,00 €

•  40 καταχωρήσεις στο Ενιαίο Σύστηµα Πληρωµών, οι οποίες αφορούσαν σε αποδοχή χρεώσεων και 
εξοφλήσεις τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και τελών.

• 300 εγκεκριµένα ΧΕΠ στο πρόγραµµα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Εκδόθηκαν 200 Πράξεις Έγκρισης ∆απανών και Ανάληψης Υποχρεώσεων (ΠΕ∆), οι οποίες αναρτήθηκαν 
στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ.
Καταχωρήθηκαν και εκτελέστηκαν 500 εντολές πληρωµής εµβασµάτων εσωτερικού και εξωτερικού, 
µέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών.
Για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Ε.Ε.Ε.Π. καταρτίστηκαν και υπογράφηκαν, µετά από τον ανα-
γκαίο προ-συµβατικό έλεγχο, 44 δηµόσιες συµβάσεις για την προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών της 
Αρχής, παρουσιάζοντας αύξηση 120% σε σχέση µε τις αντίστοιχες του προηγουµένου έτους. 
Οι αναθέσεις έγιναν µετά από ενδελεχή έρευνα αγοράς και λήψη σχετικών προσφορών, µε κριτήριο 
επιλογής του αναδόχου τη χαµηλότερη τιµή. 
Συγκεκριµένα, προετοιµάστηκαν και εκπονήθηκαν 3 διαγωνισµοί και µία πρόσκληση υποβολής προσφο-
ρών, συνολικού προϋπολογισµού (χωρίς ΦΠΑ) 87.000 ευρώ, σύµφωνα µε τις διατάξεις της σχετικής 
νοµοθεσίας. Στη συνέχεια κατακυρώθηκαν οι δύο εκ των τριών διαγωνισµών καθώς και η πρόσκληση 
υποβολής προσφορών και υπογράφηκαν οι σχετικές συµβάσεις. 
Αναλυτικά, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
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Το παραπάνω έργο υλοποιήθηκε από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υποθέσεων.

ΕΓΓΡΑΦΑ 2014 2015

Εισερχόµενα 6.891 9.658

Εξερχόµενα 2.386 4.555

ΣΥΝΟΛΟ 9.277 14.213

Στο πλαίσιο τήρησης των διαδικασιών προµηθειών και 
των κανόνων διαφάνειας κατά τα οριζόµενα στη σχετι-
κή νοµοθεσία, πραγµατοποιήθηκαν 222 αναρτήσεις στο 
διαδικτυακό κόµβο του «Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρο-
νικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) παρουσιάζοντας 
µία αύξηση της τάξεως του 58%, σε σχέση µε το προη-
γούµενο έτος.

Περαιτέρω, και προκειµένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις 
εφαρµογής του Ν.4305/2014 όσον αφορά την ανοιχτή 
διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών 
και δεδοµένων του ∆ηµόσιου Τοµέα – «Ανοιχτά ∆ηµόσια 
∆εδοµένα», συγκροτήθηκε Οµάδα ∆ιοίκησης Έργου µε τη 
συµµετοχή στελεχών, από όλες τις υπηρεσιακές µονά-
δες της Αρχής, µε κύριο έργο την αρχική καταγραφή 
και αξιολόγηση του συνόλου εγγράφων, πληροφοριών 
και δεδοµένων που βρίσκονται στην κατοχή της Αρχής, 
καθώς και τη συνεχή ενηµέρωση των στοιχείων αυτών 
και της διαδικασίας διάθεσής τους, προκειµένου να ικα-
νοποιείται η αρχή της ανοιχτής διάθεσης της πληροφο-
ρίας από την Ε.Ε.Ε.Π. 

Τέλος, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, πραγµατοποιήθηκε σε καθηµερινή βάση, ο έλεγχος του συνερ-
γείου καθαριότητας και όποτε κρίθηκε αναγκαίο έγιναν υποδείξεις, ώστε να διασφαλίζεται, σύµφωνα µε 
τα πρότυπα της Αρχής, η καθαριότητα όλων των χώρων του κτηρίου και του εξοπλισµού του, καθώς και 
της εξωτερικής όψης του κτηρίου.

Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση και διεκπεραίωση εγγράφων, για το έτος 2014, αναφέρονται τα εξής: 

Το κεντρικό πρωτόκολλο εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων τηρείται σε χειρόγραφη και ηλε-
κτρονική µορφή. Ο συνολικός όγκος των διακινηθέντων εγγράφων ανήλθε στους 14.213 µοναδικούς 
αριθµούς πρωτοκόλλου, παρουσιάζοντας µία αύξηση της τάξης του 54% σε σχέση µε το προηγούµενο 
έτος.

Συγκεκριµένα, ελήφθησαν 9.658 έγγραφα (40% αύξηση) από διάφορες υπηρεσίες, φορείς και πολίτες 
και προωθήθηκαν στις καθ’ ύλην υπηρεσιακές µονάδες της Ε.Ε.Ε.Π. και επιπλέον διεκπεραιώθηκαν σε 
25.000 περίπου ακριβή αντίγραφα τα 4.555 εξερχόµενα έγγραφα (σχεδόν διπλάσια από το προηγούµενο 
έτος) προς διάφορες υπηρεσίες, φορείς και πολίτες. 

Από 13/11/2015, και µετά από σχετική εκπαίδευση του προσωπικού των Κεντρικών Υπηρεσιών της Αρ-
χής, έχει τεθεί σε λειτουργία η εφαρµογή «Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο- ∆ιαχείριση Εγγράφων». Με την εν 
λόγω εφαρµογή, όλα τα διακινούµενα έγγραφα εντός της Ε.Ε.Ε.Π. διαχειρίζονται ηλεκτρονικά από το προ-
σωπικό, ανάλογα µε το επίπεδο πρόσβασης του καθενός στην εφαρµογή, βάσει ιεραρχικών καθηκόντων.

Όγκος διακινηθέντων εγγράφων
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Ήδη από το 2014 και µετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π., οι δαπάνες της υπήχθησαν στον 
προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δυνάµει του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 
31/2014 (Α 56). 

Επισηµαίνεται επίσης, ότι η συνεχής προσπάθεια για συγκράτηση των δαπανών αλλά 
και η µέριµνα για την είσπραξη των εσόδων, έχουν ως αποτέλεσµα οι προϋπολογισµοί 
της Ε.Ε.Ε.Π. για τα έτη 2014, 2015 και 2016 να είναι πλεονασµατικοί.

Σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011, αν εµφανιστεί πλεόνασµα, 
αυτό αποδίδεται εν όλω ή εν µέρει στο ∆ηµόσιο, µε απόφαση του Υπουργού Οικονο-
µικών. Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Ε.Ε.Π. αποφάσισε (αριθµός απόφασης 194/4/15.02.2016) 
την υποβολή εισήγησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών για την έκδοση απόφασης από-
δοσης στο ∆ηµόσιο του πλεονάσµατος που προέκυψε από την οικονοµική διαχείριση 
της Ε.Ε.Ε.Π., ύψους 5.000.000 ευρώ.

Επιπρόσθετα, η Ε.Ε.Ε.Π., συµµορφούµενη στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α 
41/2015), µετέφερε αµέσως τα ταµειακά διαθέσιµά της ύψους 6,7 εκατοµµυρίων ευρώ 
στην Τράπεζα της Ελλάδος.

12.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π. ΕΤΟΥΣ 2015

12.1.1 ΕΣΟ∆Α

Τα έσοδα της Ε.Ε.Ε.Π. για το έτος 2015, σύµφωνα µε τα προσωρινά οικονοµικά στοιχεία, υπολογίζονται 
σε 8.700.877,05€ και αναλύονται ως εξής:

1. Έσοδα Ποσοστού 0,5% επί του Μικτού Κέρδους (GGR) των Τυχερών Παιγνίων 

Αποτελεί το αποδιδόµενο στην Ε.Ε.Ε.Π. ποσοστό σε όλα τα τυχερά παίγνια της περίπτωσης α της παρα-
γράφου 7 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 (Α 180), όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 6 του 
άρθρου 173 του ν.4261/2014 (Α 107) και ισχύει. Τα σχετικά έσοδα της Ε.Ε.Ε.Π., για το έτος 2015, από 
την πηγή αυτή, ανήλθαν σε 7.796.833,81€. 

2. Έσοδα από ∆ιοικητικά Τέλη και Παράβολα 

Περιλαµβάνονται έσοδα από διοικητικά τέλη και παράβολα για την έκδοση και ανανέωση των όρων αδείας 
και την πιστοποίηση παιγνιοµηχανηµάτων, παιγνίων, καταστηµάτων, κατασκευαστών, τεχνικών και εισα-
γωγέων στον τοµέα των τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα και παιγνιοµηχανήµατα 
τύπου VLT. Επίσης, προβλέπονται έσοδα από αντίστοιχα διοικητικά τέλη και παράβολα πιστοποίησης κα-
τασκευαστών–εισαγωγέων και τεχνικών (σηµεία α και β, παράγραφος 4, άρθρο 50 του ν. 4002/2011) και 
από διοικητικά τέλη και παράβολα πιστοποίησης κατασκευαστών-προµηθευτών και συντηρητών καζίνων 
(τεχνικών µέσων και υλικών διεξαγωγής παιγνίων στις επιχειρήσεις καζίνο – Υ.Α. Τ/6736/1.7.2003).  

Στο πλαίσιο αυτό, τα έσοδα της Ε.Ε.Ε.Π. από διοικητικά τέλη και παράβολα, για το έτος 2015, ανήλθαν 
στο ύψος των 760.860,00€ 

3. Λοιπά έσοδα

Τα λοιπά έσοδα ανήλθαν στο ποσό των 23.903,92€.

4. Έσοδα Κεφαλαίων

Από την τοποθέτηση των διαθεσίµων της Αρχής σε Καταθέσεις Τραπεζών εσωτερικού, προκύπτουν έσο-
δα για την Αρχή, µέσω των πιστωτικών τόκων ύψους 119.279,32€.

12.1.2 ∆ΑΠΑΝΕΣ

Στο σκέλος των δαπανών έγινε προσπάθεια συγκράτησης των λειτουργικών εξόδων, των προµηθειών 
και των λοιπών δαπανών, στα χαµηλότερα δυνατά επίπεδα, µέσω της αποτελεσµατικότερης διαχείρισης 
των διαθέσιµων πόρων και της αξιολόγησης της παραγωγικότητας κάθε δράσης. 

Οι συνολικές δαπάνες του έτους 2015, σύµφωνα µε τα προσωρινά οικονοµικά στοιχεία, υπολογίζονται 
σε 5.530.414,60€ και καλύφθηκαν από τους πόρους της.

Οι δαπάνες, κατά κατηγορία, του έτους 2015 έχουν ως εξής:

1. Πάγιες – Επενδυτικές ∆απάνες

Οι Επενδυτικές ∆απάνες ανήλθαν στο ύψος των 26.890,08€ και αφορούν σε έξοδα εγκατάστασης, προ-
µήθειας Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτηµάτων και του απαραίτητου λογισµικού, προµήθειας εξοπλισµού 
τηλεπικοινωνιών και λοιπού εξοπλισµού. 

Οι Επενδυτικές ∆απάνες αποτελούν το 0,49% του συνόλου των δαπανών της Ε.Ε.Ε.Π. 

2. Λειτουργικές ∆απάνες 

Οι Λειτουργικές ∆απάνες ανήλθαν στο ύψος 5.503.524,52€ και περιλαµβάνουν:

• ∆απάνες Μισθοδοσίας: Οι δαπάνες για τη µισθοδοσία του προσωπικού, οι οποίες περιλαµβάνουν τις 
εργοδοτικές εισφορές και τα λοιπά έξοδα προσωπικού ανήλθαν σε 4.401.303,56€. Το ποσό αυτό 
αφορά αµοιβές προσωπικού όλων όσοι εργάστηκαν στην Αρχή, µε απόσπαση, καθ’ όλη τη χρονική 
περίοδο Ιανουαρίου - ∆εκεµβρίου 2015. Οι δαπάνες µισθοδοσίας αποτελούν το 79,97% του συνόλου 
των Λειτουργικών δαπανών, ενώ αποτελούν το 79,58% του συνόλου των δαπανών της Ε.Ε.Ε.Π. 

•  Λοιπές Λειτουργικές ∆απάνες:

Οι δαπάνες αυτές υπολογίζονται, σε 575.265,40€ και αναλύονται ως εξής:

Λειτουργικές δαπάνες για έξοδα τρίτων, ύψους 186.788,57€ (αποτελούν το 3,39% του συνόλου των 
λειτουργικών δαπανών), 

Έξοδα για διάφορες παροχές, όπως ενοίκια, ηλεκτροδότηση, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, συντήρηση 
κτιρίου, λοιπές παροχές, ύψους 388.476,83€ (αποτελούν το 7,06% του συνόλου των λειτουργικών 
δαπανών). 

• ∆ιάφορες δαπάνες: 
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Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται έξοδα υποδοχής, φιλοξενίας, προβολής, συνδροµές, γραφική 
ύλη, υλικά άµεσης ανάλωσης και έξοδα µετακινήσεων, ύψους 526.955,56€ (αποτελούν το 9,57% του 
συνόλου των Λειτουργικών ∆απανών). Σηµειώνεται ότι, ποσοστό 88,36% των διαφόρων δαπανών 
αποτελούν τα έξοδα µετακινήσεων και συγκεκριµένα οι δαπάνες εκτός έδρας, σε όλα τα καζίνα της 
χώρας, των ελεγκτών καζίνων για τους οποίους απαιτείται η φυσική παρουσία τους στις επιχειρή-
σεις αυτές, όλο το 24ωρο και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

12.2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016
Η Αρχή, τον Οκτώβριο του 2015, κατάρτισε τον ετήσιο Προϋπολογισµό Εσόδων και ∆απανών έτους 
2016, ο οποίος είναι πλεονασµατικός. Ο Προϋπολογισµός εγκρίθηκε µε τη µε αριθµό 179/9/19-10-
2015 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. Ο εγκεκριµένος Προϋπολογισµός αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του 
προγράµµατος «∆ιαύγεια».

Στο πλαίσιο των Αξιών που έχει δεσµευθεί η Ε.Ε.Ε.Π. και σε συνδυασµό µε τους κανόνες: «Χρήση υφι-
σταµένων πόρων», «Χρήση των αναγκαίων πόρων» και «Ελαχίστου κόστους», που έχει υιοθετήσει και 
εφαρµόζει, οι προϋπολογισµοί τόσο του έτους 2015 όσο και του έτους 2016, είναι πλεονασµατικοί.

Ο Προϋπολογισµός του έτους 2016 καταρτίστηκε από τη  ∆ιεύθυνση Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπο-
θέσεων, µε τη συνεργασία όλων των Υπηρεσιακών Μονάδων της Ε.Ε.Ε.Π.
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Τα µέλη της Ε.Ε.Ε.Π., συνεδρίασαν σε τακτά χρονικά διαστήµατα και έλαβαν αποφάσεις που αφορούσαν 
κυρίως ζητήµατα του τοµέα ρύθµισης και εποπτείας της αγοράς παιγνίων, θέµατα κανονιστικού περιε-
χοµένου, θέµατα ελέγχου και συµµόρφωσης, προτάσεις νοµοθετικών ρυθµίσεων, καθώς και αποφάσεις 
σχετικές µε την εσωτερική οργάνωση και λειτουργίας της Αρχής. 

Πραγµατοποιήθηκαν πενήντα δύο (52) συνεδριάσεις, κατά τις οποίες εξετάστηκαν εκατό πενήντα πέντε 
(155) θέµατα, εκ των οποίων λήφθηκε σχετική απόφαση για τα εκατό είκοσι οκτώ (128).

Επίσης, κατόπιν σχετικής προσφυγής της ΟΠΑΠ Α.Ε. µε οµόφωνη απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. συγκροτήθηκαν 
και λειτούργησαν δύο (2) επιτροπές διαλόγου µε αντίστοιχα κλιµάκια στελεχών του ως άνω παρόχου. 
Οι δύο αυτές επιτροπές, που απαρτίζονταν από Μέλη της Ε.Ε.Ε.Π. και συνεπικουρούνταν στο έργο τους 
από υπηρεσιακά στελέχη, αντάλλαξαν απόψεις µε την ΟΠΑΠ Α.Ε. αναφορικά µε τα θέµατα που ο πάροχος 
έθεσε σε σχέση µε τον κανονισµό των παιγνιοµηχανηµάτων τύπου VLT’s. 

ΑΠΟΦAΣΕΙΣ Ε.Ε.Ε.Π. 2015

ΑΠΟΦAΣΕΙΣ Ε.Ε.Ε.Π. ΑΝA ΤΡIΜΗΝΟ

55%

29%

14%

2%

Θέµατα ρυθµιστικού αντικειµένου & 
Κοινωνικής Ευθύνης

Θέµατα εποπτείας ελέγχου και συµ-
µόρφωσης

Θέµατα οικονοµικού, διοικητικού και 
επιτελικού αντικειµένου

Εισηγήσεις Προέδρου

Η τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Ε.Ε.Ε.Π. και η έκδοση των ακριβών αντιγράφων και των 
αποσπασµάτων των αποφάσεων, έγινε από τη Γραµµατεία της Ε.Ε.Ε.Π.2015
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Προτάσεις νοµοθετικών ρυθµίσεων, βελτιώσεων 
και διορθώσεων.
Ενδεικτικά σηµειώνεται ότι µετά τον ν.4002/2011 
και µέχρι σήµερα, σε 14 νοµοθετήµατα περιέχονται 
διατάξεις για τα παίγνια και την Ε.Ε.Ε.Π., που, στις 
περισσότερες περιπτώσεις, προήλθαν από προτά-
σεις της Ε.Ε.Ε.Π.

Κανονισµός ΗΤΨΠ – Εξάλειψη του προστίµου. 
Έναρξη Αδειοδοτήσεων και πιστοποιήσεων.
Με την κατάρτιση και γνωστοποίηση στην Ε.Ε. του 
σχεδίου κανονισµού για τα ηλεκτρονικά τεχνικά-
ψυχαγωγικά παιχνίδια, πραγµατοποιήθηκε η οριστι-
κή άρση του προστίµου που είχε επιβάλει η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα. 
Με τη δηµοσίευση του κανονισµού άρχισε η χο-
ρήγηση των προβλεπόµενων αδειοδοτήσεων και 
πιστοποιήσεων, µε την υποστήριξη διαδικτυακού 
πληροφοριακού συστήµατος.

Κανονισµός Κρατικών Λαχείων. 
Ειδικοί κανονισµοί – αποκρατικοποίηση
Με τον Κανονισµό εισάγονται, για πρώτη φορά, δι-
ατάξεις εποπτείας και ελέγχου ιδιώτη φορέα εκµε-
τάλλευσης των κρατικών λαχείων. Μεταξύ άλλων, 
δίδεται έµφαση στην πιστοποίηση όλων των εµπλε-
κοµένων, στην ιχνηλασιµότητα της διακίνησης των 
λαχνών, στην πιστοποίηση των µέσων και διαδικα-
σιών τυχαιότητας και στη δηµιουργία διαδροµών 
ελέγχου.

Κανονισµός και Τεύχη Προδιαγραφών (ΤΕΠ) VLTs – 
αποκρατικοποίηση
Έµφαση στις προδιαγραφές συστηµάτων, µηχανών 
και καταστηµάτων, καθώς και σε θέµατα προστασί-
ας του κοινού και των παικτών, όπως αποστάσεις 
από σχολεία, ωράριο λειτουργίας, παικτικά όρια. 
Νοµοθετική αλλαγή του τρόπου ελέγχου ώστε να 
µπορεί να γίνεται οποτεδήποτε και όχι µόνο σε 
πραγµατικό χρόνο.

Κανονισµός Αµοιβαίου Ιπποδροµιακού Στοιχήµα-
τος – αποκρατικοποίηση
Αντιµετώπιση πολλαπλών επιλογών διοργάνωσης 
στοιχηµάτων (εγχώριες, αλλοδαπές ιπποδροµίες, 
εγχώρια και αλλοδαπά στοιχήµατα· στοιχήµατα επί 
πραγµατικών και ιστορικών γεγονότων· παροχή 
υπηρεσιών στοιχηµατισµού µέσω του διαδικτύου). 
Τεχνικές απαιτήσεις και υποχρέωση πιστοποίησης 
για τα ηλεκτρονικά συστήµατα διαχείρισης των 
στοιχηµάτων (totalizator).

Κανονισµός ποινών στο διαδίκτυο. Μαύρη λίστα
Αντιµετωπίστηκε από σφοδρές αντιδράσεις των 
παρόχων, µέσω κυρίως της ένωσής τους (RGA), µε 
εµπλοκή και της ΕΕ. Προσωρινή αναστολή για τη 
γνωστοποίηση των ρυθµίσεων στην ΕΕ. Τον Ιού-
λιο 2013 εκδόθηκε η πρώτη black list µε 438 µη 
αδειοδοτηµένους ιστοτόπους παροχής υπηρεσιών 
τυχερών παιγνίων. Σήµερα βρισκόµαστε στην 8η 
έκδοσή της.

Ραδιοτηλεοπτικά. Τροποποίηση νόµου. Γενικές αρ-
χές διεξαγωγής. Έλεγχοι. Πρόταση κατάργησης
Έλλειψη διεθνούς εµπειρίας ρύθµισης. ∆εν έχει 
αντιµετωπιστεί διεθνώς η θέσπιση κανόνων και 
προδιαγραφών που µπορούν να διασφαλίζουν την 
ακεραιότητα της κλήρωσης. ∆υσχέρεια ελέγχου 
σε περιπτώσεις διεξαγωγής από το εξωτερικό. Η 
Ε.Ε.Ε.Π., µετά από τη διαπίστωση ευρείας παραβα-
τικότητας και υπό την επικρατούσα αντίληψη γενι-
κότερης κοινωνικής απαξίας για τα παίγνια αυτά, 
πρότεινε την καθολική απαγόρευσή τους.

Κανονισµός Εµπορικής επικοινωνίας.
Ενοποίηση σχετικών διατάξεων σε οριζόντιο κανο-
νισµό. Αυστηροί κανόνες προστασίας του κοινού. 
Θέσπιση διαδικασίας εκ των προτέρων εξέτασης 
και χορήγησης έγκρισης. Ρυθµίσεις για χορηγίες 
και ενέργειες κοινωνικής ευθύνης.

Ανάληψη εποπτείας και ελέγχου καζίνο. Τροποποι-
ήσεις κανονισµού.
Με την ανάληψη της αρµοδιότητας πραγµατοποιή-

θηκε ευρύς εκσυγχρονισµός του σχετικού πλαισίου 
εποπτείας και ελέγχου. Σηµειώνονται, µεταξύ άλ-
λων, η µεταφορά εργασιών στα ίδια τα καζίνο (απο-
κλεισµένοι, δελτία καταλληλότητας προσωπικού), 
η απλούστευση περιττών διοικητικών εγκρίσεων 
(αντικατάστασή τους µε γνωστοποιήσεις), η κατάρ-
γηση ανανέωσης πιστοποιήσεων ΤΜΚΥ, η αλλαγή 
του τρόπου υπολογισµού του αποθεµατικού κ.ά. 
Μεταφορά καζίνο Θράκης. Θέσπιση δυνατότητας, 
υπό προϋποθέσεις, εποχικής λειτουργίας των καζί-
νων. Λήψη µέτρων αντιµετώπισης των δυσχερειών 
που προκλήθηκαν από τα capital controls.

Καζίνο. Ανάκληση αδειών λόγω χρεών. Αλλαγή κα-
θεστώτος απόδοσης δικαιωµάτων ∆ηµοσίου.
Πραγµατοποίηση ενεργειών επιβολής κυρώσεων 
(πρόταση άρσης αδειών προς ΥΠΟΙΚ) λόγω µη από-
δοσης των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου. Αλλαγή νο-
µικού πλαισίου, µεταφορά αρµοδιότητας στην ΕΕΕΠ. 
Εξαναγκασµός, υπό την απειλή διακοπής λειτουρ-
γίας, σε εξοφλήσεις και ρυθµίσεις. Αλλαγή τρόπου 
απόδοσης των δικαιωµάτων ∆ηµοσίου, που γίνεται 
πλέον σε καθηµερινή βάση.

Αρχές Υπεύθυνου Παιχνιδιού.
Κώδικας αρχών για την προστασία των ανηλίκων 
και των ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού, καθώς 
και για την αδιάβλητη διεξαγωγή. 

Ρύθµιση διεξαγωγής του «Πάµε Στοίχηµα» µέσω 
του διαδικτύου.
Έκδοση κανονισµού για τη διεξαγωγή του προκα-
θορισµένου στοιχήµατος και µέσω του διαδικτύου. 
Έµφαση, µεταξύ άλλων, στα θέµατα ταυτοποίησης 
των παικτών, στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, στην 
τήρηση και διασφάλιση της ακεραιότητας ηλεκτρο-
νικών αρχείων κ.ά. 

Κανονισµός Anti-Money Laundering (AML)
Συµµόρφωση µε σχετική Οδηγία της Ε.Ε. Ονοµαστι-
κοποίηση των κερδισµένων δελτίων, ως προϋπόθε-
ση για την έκδοση φορολογικής βεβαίωσης. Ενιαιο-
ποίηση διατάξεων για όλους τους παρόχους, πλην 

14.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ 2013-2015
Η Ε.Ε.Ε.Π. για την πληρέστερη διοίκηση του σχεδιασµού, της υλοποίησης και της αποτίµησης του έργου 
της, από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, κατήρτισε και έθεσε σε εφαρµογή, τριετές Σχέδιο ∆ράσης 
για την περίοδο 2013-2015.

Με το πρώτο Πρόγραµµα ∆ράσης της Ε.Ε.Ε.Π. τέθηκαν οι στρατηγικοί στόχοι της και χαράχτηκαν 7 επι-
χειρησιακοί άξονες δράσης. Επίσης, προσδιορίστηκαν τα έργα που έπρεπε να υλοποιηθούν προκειµένου 
να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράµµατος, να υπηρετηθούν οι επιταγές του νόµου, οι αρµοδιότητες 
της Αρχής και οι ανάγκες των διαγραφόµενων συνθηκών της αγοράς (λ.χ. αποκρατικοποιήσεις, πρόστιµο 
για τα ΗΤΨΠ) καθώς και να καλυφθούν οι απαιτήσεις της βασικής της οργάνωσης. Παράλληλα, προσδιο-
ρίστηκε ο τρόπος υλοποίησης ορισµένων έργων και εκτιµήθηκαν οι ανάγκες σε θεσµικό πλαίσιο, πόρους 
και υποδοµές (π.χ. το πληροφοριακό σύστηµα υποδοχής και διαχείρισης αιτηµάτων πιστοποιήσεων, τα 
εγχειρίδια ελέγχου). Τέλος, τα έργα ιεραρχήθηκαν και χαράχτηκε το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσής τους. 

Σηµειώνεται ότι όλα αυτά δεν έγιναν από έναν ώριµο και έµπειρο φορέα, αλλά από µία Αρχή που δεν είχε 
ακόµη συµπληρώσει ένα έτος λειτουργίας και το σύνολο του προσωπικού της δεν ξεπερνούσε τα 30 άτοµα, 
ενώ η αγορά των παιγνίων βρισκόταν σε καθεστώς διεύρυνσης και ευρείας αναδιαµόρφωσης.

Παρακάτω παρατίθενται τα σηµαντικότερα έργα που υλοποιήθηκαν από την Ε.Ε.Ε.Π. από την έναρξη λει-
τουργίας της µέχρι και την ολοκλήρωση του Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015.
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14.2 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ 2013-2015
Αρχικά το Σχέδιο ∆ράσης 2013-2015 περιλάµβανε 78 έργα και στην πορεία, όπως ήταν αναµενόµενο, 
υπήρξαν προσθήκες νέων έργων και αναδιατάξεις στην προτεραιότητα υλοποίησης ορισµένων άλλων, 

οφειλόµενες κυρίως σε εξωγενείς παράγοντες 
(π.χ. επίσπευση της µεταφοράς της αρµοδιό-
τητας εποπτείας των καζίνων, εξέλιξη απο-
κρατικοποιήσεων). Στην τελική του µορφή το 
Σχέδιο περιέλαβε 114 έργα. Αναλυτικότερα, 
το έτος 2012, η Ε.Ε.Ε.Π. καταρτίζει το πρώτο 
Σχέδιο ∆ράσης, µε περίοδο αναφοράς την τριε-
τία 2013-2015, το οποίο και εγκρίνει µε τη µε 
αριθµό 46/4/5.3.2013 απόφασή της. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο 
αριθµός των έργων, ως προς το στάδιο υλο-
ποίησής τους ανά έτος, καθώς και το ποσοστό 
επίτευξης της στοχοθεσίας (ολοκληρωµένα και 
υλοποιούµενα έργα) προς το σύνολο των έργων. 
Για την πληρέστερη αποτύπωση της πορείας 
υλοποίησης του έργου της Ε.Ε.Ε.Π. αποτυπώνε-
ται και ο απολογισµός του έτους σχεδιασµού. 

καζίνων. Λήψη µέτρων αντιµετώπισης των δυσχε-
ρειών που προκλήθηκαν από τα capital controls.

Μεταβατικό καθεστώς διαδικτύου. Αδυναµίες του 
ρυθµιστικού πλαισίου και του τρόπου εφαρµογής 
του
Εντοπίζονται και αναδεικνύονται αδυναµίες του 
ρυθµιστικού πλαισίου και του τρόπου εφαρµογής 
του. Καταστρατήγηση του πνεύµατος της διάτα-
ξης, προς αποφυγή των αναδροµικών φόρων, µε 
αξιοποίηση θυγατρικών και πλέγµατος συνεργασι-
ών (white label agreements). Απαιτείται επίσπευ-
ση των διαδικασιών χορήγησης οριστικών αδειών 
και κατάργηση του µεταβατικού καθεστώτος.  

Κανονισµός Ελέγχων. 
Καθορίζει τις γενικές αρχές της ελεγκτικής δρα-
στηριότητας και ρυθµίζει θέµατα που αφορούν 
στο είδος των ελέγχων και τη συχνότητά τους, 

στην επιλογή των ελεγχοµένων, τα κριτήρια επι-
λογής των ελεγκτών κτλ. Με τον ίδιο κανονισµό 
ρυθµίζονται επίσης τα θέµατα που αφορούν στη 
συγκρότηση και λειτουργία του Σώµατος Ελεγκτών 
Παιγνίων.

Σύστηµα αναλογικού καθορισµού κυρώσεων.
Εξασφαλίζει την αναλογικότητα των ρυθµίσεων 
στα θέµατα της επιβολής κυρώσεων, µε τον πιο 
-κατά το δυνατόν- αντικειµενικό τρόπο, τόσο µετα-
ξύ παραβάσεων στο ίδιο πεδίο της αγοράς, όσο και 
µεταξύ ίδιων ή παρόµοιων παραβάσεων σε διαφο-
ρετικά πεδία, συµβάλλοντας παράλληλα στη νοµική 
θωράκιση των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων. 
Προσδιορίζεται η ένταση βαρύτητας κάθε παρα-
πτώµατος µε βάση 4 κριτήρια (δηµόσιο συµφέρον, 
τήρηση των όρων διεξαγωγής, αποτροπή εγκληµά-
των, κοινωνικές επιπτώσεις). 

78

99

114 114

2012 2013 2014 2015

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ
2012: ΕΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

Στάδιο υλοποίησης
των έργων

Αριθµός έργων 
ανά στάδιο
υλοποίησης

Συµµετοχή έργων, κατά
στάδιο υλοποίησης, 

στο σύνολο των έργων

Συµµετοχή των 
ολοκληρωµένων και υλοποι-
ούµενων έργων στο σύνολο

Ολοκληρωµένα 4 5%

21%

Υλοποιούµενα 12 15%

Προς υλοποίηση 62 79%
Συµµετοχή των προς

υλοποίηση έργων στο σύνολο

Επαναπρογραµµατισµός 0 0%

79%

Σύνολο 78 100%

Αρχικά, η συµµετοχή των ολοκληρωµένων και υλοποιούµενων έργων στο σύνολο των έργων του Σχεδίου 
∆ράσης ανήλθε στο 21%, µε το υπόλοιπο 79% να αποτελεί έργο που η Ε.Ε.Ε.Π. έπρεπε να υλοποιήσει κατά 
τη διάρκεια της περιόδου 2013-2015. Εξέλιξη, αναµενόµενη, εφόσον το πρόγραµµα ήταν στο πρώτο 
έτος σχεδιασµού.

Κατά το επόµενο έτος η εικόνα αντιστρέφεται τελείως, µε το µεγαλύτερο µέρος των έργων του Σχεδίου 
∆ράσης, να έχει ολοκληρωθεί ή να βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης. Το ποσοστό συµµετοχής των έργων 
αυτών ανήλθε σε 72%, του συνόλου των έργων που είχε θέσει ως στόχο η Ε.Ε.Ε.Π. να ολοκληρώσει. 

Το 2014, καταγράφονται ακόµη καλύτερες επιδόσεις για το Σχέδιο ∆ράσης 2013-2015 της Ε.Ε.Ε.Π., µε 
το 85% των έργων να έχουν ολοκληρωθεί ή να βρίσκονται σε εξέλιξη, ποσοστό που βελτιώνεται ακόµη 
περισσότερο το έτος 2015.
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ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ
2013: ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Στάδιο υλοποίησης
των έργων

Αριθµός έργων
ανά στάδιο
υλοποίησης

Συµµετοχή έργων, κατά
στάδιο υλοποίησης,

στο σύνολο των έργων

Συµµετοχή των
ολοκληρωµένων και υλοποι-
ούµενων έργων στο σύνολο

Ολοκληρωµένα 12 12%
72%

Υλοποιούµενα 59 60%

Προς υλοποίηση 28 28%
Συµµετοχή των προς

υλοποίηση έργων στο σύνολο

Επαναπρογραµµατισµός 0 0%
28%

Σύνολο 99 100%

2015: ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Στάδιο υλοποίησης
των έργων

Αριθµός έργων
ανά στάδιο
υλοποίησης

Συµµετοχή έργων, κατά
στάδιο υλοποίησης,

στο σύνολο των έργων

Συµµετοχή των
ολοκληρωµένων και υλοποι-
ούµενων έργων στο σύνολο

Ολοκληρωµένα 79 69%
87%

Υλοποιούµενα 20 18%

Προς υλοποίηση 4 4%
Συµµετοχή των προς

υλοποίηση έργων στο σύνολο

Επαναπρογραµµατισµός 11 10%
13%

Σύνολο 114 100%

2014: ∆ΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Στάδιο υλοποίησης
των έργων

Αριθµός έργων
ανά στάδιο
υλοποίησης

Συµµετοχή έργων, κατά
στάδιο υλοποίησης,

στο σύνολο των έργων

Συµµετοχή των
ολοκληρωµένων και υλοποι-
ούµενων έργων στο σύνολο

Ολοκληρωµένα 59 52%
85%

Υλοποιούµενα 38 33%

Προς υλοποίηση 17 15%
Συµµετοχή των προς

υλοποίηση έργων στο σύνολο

Επαναπρογραµµατισµός 0 0%
15%

Σύνολο 114 100%

Αναλυτικά, η εξέλιξη του συνόλου των έργων του Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015, κατά το τελευταίο έτος 
υλοποίησής του, είχε ως εξής: 

Ολοκληρωµένα: 79 έργα. Σε αυτά περιλαµβάνονται 50 αυτοτελή έργα και 29 έργα-δράσεις για τα οποία 
έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασµός και η αρχική εφαρµογή τους, θα υλοποιούνται δε, πλέον συνεχώς, κα-
θώς αποτελούν καθηµερινή υπηρεσιακή δραστηριότητα της Ε.Ε.Ε.Π.

Υλοποιούµενα: 20 έργα, τα οποία έχουν ξεκινήσει και η υλοποίησή τους βρίσκεται σε κανονική εξέλιξη. 

Προς υλοποίηση: 4 έργα για τα οποία πρόκειται να ξεκινήσει η υλοποίησή τους, και εντάσσονται στο 
Σχέδιο ∆ράσης 2016-2018.

Επαναπρογραµµατιζόµενα: 11 έργα για τα οποία απαιτείται επαναπρογραµµατισµός. Πρόκειται για έργα 
που είτε συγχωνεύονται µε άλλα έργα στο Σχέδιο ∆ράσης 2016-2018, είτε η υλοποίησή τους εξαρτάται 
από ενδεχόµενες µεταβολές του θεσµικού πλαισίου που διέπει τα τυχερά παίγνια.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ 2013-2015

21%

28%

72%

85% 87%

79%

15% 13%

2012 2013 2014 2015

Το επίπεδο επίτευξης ολοκλήρωσης των έργων ανά Επιχειρησιακό Άξονα, αποτυπώνεται στον παρακάτω 
πίνακα. 

Τα έργα των Επιχειρησιακών Αξόνων 3, 5 και 7, που αφορούν στις χορηγήσεις πιστοποιήσεων, στην 
ανάπτυξη δράσεων για την προστασία του κοινού, καθώς και στην ανάπτυξη συστηµάτων οργάνωσης και 
λειτουργίας της Ε.Ε.Ε.Π. εµφανίζουν ποσοστά ολοκλήρωσης, άνω του µέσου όρου του 87% του συνόλου 
του Σχεδίου ∆ράσης, δηλαδή από 88% µέχρι 100%. 
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Τέλος, τα έργα του Επιχειρησιακού Άξονα 2, που αφορούν στην αδειοδότηση της εκµετάλλευσης των 
παιγνίων, έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 33%. Έχει ολοκληρωθεί το έργο-δράση «Χορήγηση αδειών 
εκµετάλλευσης ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα», ενώ δεν έχει 
ξεκινήσει το έργο-δράση «Χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης τυχερών παιγνίων στο διαδίκτυο» το οποίο 
θα επαναπρογραµµατιστεί, καθώς και το έργο-δράση «Χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης τυχερών παιγνί-
ων που διεξάγονται στα ραδιοτηλεοπτικά µέσα».

Συµµετοχή των ολοκληρωµένων και υλοποιούµενων έργων στο σύνολο του Σχεδίου ∆ράσης
2013-2015, ανά Επιχειρησιακό Άξονα

ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ

Συµµετοχή των προς υλοποίηση και επαναπρογραµµατιζόµενων έργων 
στο σύνολο του Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015, ανά Eπιχειρησιακό Άξονα

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ 2013-2015
Ολοκληρωµένα Υλοποιούµενα Προς υλοποίηση Επαναπρ/µενα Σύνολο

Ε.Α.1 15 4 2 1 22

Ε.Α.2 1 1 1 3

Ε.Α.3 14 14

Ε.Α.4 13 8 1 4 26

Ε.Α.5 9 5 2 16

Ε.Α.6 6 2 8

Ε.Α.7 21 3 1 25

Σύνολο 79 20 4 11 114

Τα έργα των Επιχειρησιακών Αξόνων 1, 4 και 6, που αφορούν στην ανάπτυξη και εφαρµογή του θεσµικού 
πλαισίου των παιγνίων, του ελεγκτικού µηχανισµού συµµόρφωσης της αγοράς παιγνίων, καθώς και στην 
ανάπτυξη και εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας της Αρχής, καταγράφουν ποσοστά υλοποίησης 
από 75% µέχρι 86%.

86%

33%

100%

81%

88%

75%

96%

5%

33%

15%

13%

25%

4%

9%

33%

4%

Στον πίνακα που ακολουθεί, αποτυπώνονται αναλυτικά τα έργα του Σχεδίου ∆ράσης 2013-2015 καθώς και 
το στάδιο υλοποίησής τους, ανά Επιχειρησιακό Άξονα.
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ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ 2013-2015
ΚΩ∆. 

ΕΡΓΟΥ 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Στρατηγικός Στόχος ΣΤΑ∆ΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΡΓΟΥΣΣ1 ΣΣ2 ΣΣ3 ΣΣ4

Επιχειρησιακός Άξονας (Ε.Α.1): Ανάπτυξη και εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου των παιγνίων

1.1
Εκπόνηση κανονισµού διεξαγωγής και ελέγχου 
ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων µε 
παιγνιοµηχανήµατα. • Ολοκληρώθηκε 

1.2
Εκπόνηση κανονισµού διεξαγωγής και ελέγχου 
τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων µέσω του διαδικτύου. • Επαναπρογραµµατισµός

1.3
Εκπόνηση κανονισµού διεξαγωγής και ελέγχου τυχερών 
παιγνίων µέσω του διαδικτύου. •

Υλοποιείται
 Σχέδιο ∆ράσης

2016-2018

1.4
Εκπόνηση κανονισµού διεξαγωγής και ελέγχου τυχερών 
παιγνίων µέσω παιγνιοµηχανηµάτων τύπου VLT. • Ολοκληρώθηκε 

1.5
Εκπόνηση κανονισµών διεξαγωγής και ελέγχου των 
παιγνίων της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. •

Υλοποιείται 
Σχέδιο ∆ράσης

2016-2018

1.6
Εκπόνηση κανονισµού διεξαγωγής και ελέγχου του 
αµοιβαίου ιπποδροµιακού στοιχήµατος. • Ολοκληρώθηκε

1.7
Εκπόνηση Γενικού κανονισµού διεξαγωγής και ελέγχου 
του παιγνίου των Κρατικών Λαχείων. • Ολοκληρώθηκε

1.8
Εκπόνηση κανονισµού διεξαγωγής και ελέγχου τυχερών 
παιγνίων στα ραδιοτηλεοπτικά µέσα. •

Υλοποιείται 
Σχέδιο ∆ράσης

2016-2018

1.9
Εκπόνηση κανονισµού διεξαγωγής και ελέγχου των 
παιγνίων που διεξάγονται στα Καζίνο. •

Υλοποιείται 
Σχέδιο ∆ράσης

2016-2018

1.10 Επισκόπηση νοµοθετικού πλαισίου παιγνίων. • • •
Ολοκληρώθηκε 

(καθηµερινή υπηρεσιακή 
δραστηριότητα)

1.11 Εκπόνηση κανονισµού ποινών παιγνίων. • • Ολοκληρώθηκε 

1.12 Εκπόνηση κανονισµού εµπορικής επικοινωνίας. • • • Ολοκληρώθηκε 

1.13
Εκπόνηση Ειδικού κανονισµού διεξαγωγής και ελέγχου 
του παιγνίου του Εθνικού Λαχείου. • Ολοκληρώθηκε 

1.14
Εκπόνηση Ειδικού κανονισµού διεξαγωγής και ελέγχου 
του παιγνίου του Λαϊκού Λαχείου. • Ολοκληρώθηκε 

1.15
Εκπόνηση Ειδικού κανονισµού διεξαγωγής και ελέγχου 
του παιγνίου των Ειδικών Λαχείων. • Ολοκληρώθηκε 

1.16
Εκπόνηση Ειδικού κανονισµού διεξαγωγής και ελέγχου 
του παιγνίου του Στιγµιαίου Λαχείου. • Ολοκληρώθηκε 

1.17
Έλεγχος νοµιµότητας λειτουργίας των εταιρειών του 
µεταβατικού καθεστώτος της παραγράφου 12 του 
άρθρου 50 του ν.4002/2011. • • Ολοκληρώθηκε 

1.18

Εκπόνηση κανονισµού πιστοποίησης Τεχνικών 
ηλεκτρονικών τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων και 
παιγνιοµηχανήµατων και Τεχνικών τυχερών παιγνίων 
και παιγνιοµηχανηµάτων τύπου VLT και κατάρτισης 
σχετικών µητρώων

• Ολοκληρώθηκε

1.19
Εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών (ΤΕΠ) 
για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων µέσω 
παιγνιοµηχανηµάτων τύπου VLT • Ολοκληρώθηκε

1.20

Κανονισµός εφαρµογής µέτρων για την καταπολέµηση 
της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 
δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της 
τροµοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα, στην αγορά 
υπηρεσιών τυχερών παιγνίων

• • Ολοκληρώθηκε

1.21
Εκπόνηση µελέτης µε τίτλο "Η περίπτωση των 
διαδικτυακών παιγνίων τύπου καζίνο. Παίγνιο και 
Χρήστης. • •

Προς υλοποίηση 
Σχέδιο ∆ράσης

2016-2018

1.22

Κανονισµός εφαρµογής µέτρων από τις επιχειρήσεις 
καζίνο για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης 
εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της 
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας κατά τη διεξαγωγή 
τυχερών παιγνίων.

• •
Προς υλοποίηση 
Σχέδιο ∆ράσης

2016-2018

Επιχειρησιακός Άξονας (Ε.Α.2): Αδειοδότηση της εκµετάλλευσης των παιγνίων

2.1
Χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης ηλεκτρονικών 
τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα. • • •

Ολοκληρώθηκε 
(καθηµερινή υπηρεσιακή 

δραστηριότητα)

2.2
Χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης τυχερών παιγνίων 
στο διαδίκτυο. • • • Επαναπρογραµµατισµός

2.3
Χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης τυχερών παιγνίων 
που διεξάγονται στα ραδιοτηλεοπτικά µέσα. • • •

Προς υλοποίηση 
Σχέδιο ∆ράσης

2016-2018

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ 2013-2015
ΚΩ∆. 

ΕΡΓΟΥ 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Στρατηγικός Στόχος ΣΤΑ∆ΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΡΓΟΥΣΣ1 ΣΣ2 ΣΣ3 ΣΣ4

Επιχειρησιακός Άξονας (Ε.Α.1): Ανάπτυξη και εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου των παιγνίων
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Επιχειρησιακός Άξονας (Ε.Α.3): Χορήγηση πιστοποιήσεων

3.1
Χορήγηση πιστοποιήσεων ηλεκτρονικών τεχνικών-
ψυχαγωγικών παιγνίων. • • •

Ολοκληρώθηκε
 (καθηµερινή υπηρεσιακή 

δραστηριότητα)

3.2
Χορήγηση πιστοποιήσεων τυχερών παιγνίων που 
παίζονται σε παιγνιοµηχανήµατα τύπου VLT. • • •

Ολοκληρώθηκε
 (καθηµερινή υπηρεσιακή 

δραστηριότητα)

3.3
Χορήγηση πιστοποιήσεων τυχερών παιγνίων που 
παίζονται στα καζίνο και αντίστοιχων µηχανηµάτων. • • •

Ολοκληρώθηκε
 (καθηµερινή υπηρεσιακή 

δραστηριότητα)

3.4
Χαρακτηρισµοί παιγνίων που διεξάγονται από 
ραδιοτηλεοπτικά ή άλλα τηλεπικοινωνιακά µέσα ως 
τυχερών ή µη. • • •

Ολοκληρώθηκε
 (καθηµερινή υπηρεσιακή 

δραστηριότητα)

3.5
Χορήγηση πιστοποιήσεων παιγνιοµηχανηµάτων 
ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων. • • •

Ολοκληρώθηκε
 (καθηµερινή υπηρεσιακή 

δραστηριότητα)

3.6
Χορήγηση πιστοποιήσεων παιγνιοµηχανηµάτων τύπου 
VLT. • • •

Ολοκληρώθηκε
 (καθηµερινή υπηρεσιακή 

δραστηριότητα)

3.7
Χορήγηση πιστοποιήσεων καταστηµάτων διεξαγωγής 
ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων µε 
παιγνιοµηχανήµατα. • • •

Ολοκληρώθηκε
 (καθηµερινή υπηρεσιακή 

δραστηριότητα)

3.8
Χορήγηση πιστοποιήσεων καταστηµάτων διεξαγωγής 
τυχερών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα τύπου VLT. • • •

Ολοκληρώθηκε
 (καθηµερινή υπηρεσιακή 

δραστηριότητα)

3.9
Χορήγηση πιστοποιήσεων Κατασκευαστών τυχερών 
παιγνίων και παιγνιοµηχανηµάτων. • • •

Ολοκληρώθηκε
 (καθηµερινή υπηρεσιακή 

δραστηριότητα)

3.10
Χορήγηση πιστοποιήσεων Εισαγωγέων τυχερών 
παιγνίων και παιγνιοµηχανηµάτων. • • •

Ολοκληρώθηκε
 (καθηµερινή υπηρεσιακή 

δραστηριότητα)

3.11
Χορήγηση πιστοποιήσεων Τεχνικών ηλεκτρονικών 
τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων και 
παιγνιοµηχανηµάτων. • • •

Ολοκληρώθηκε
 (καθηµερινή υπηρεσιακή 

δραστηριότητα)

3.12
Χορήγηση πιστοποιήσεων Τεχνικών τυχερών παιγνίων 
και παιγνιοµηχανηµάτων. • • •

Ολοκληρώθηκε
 (καθηµερινή υπηρεσιακή 

δραστηριότητα)

3.13
Καθορισµός Τελών και Παραβόλων για την διεξαγωγή 
τυχερών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα τύπου VLT. • • • Ολοκληρώθηκε

3.14
Χαρακτηρισµοί παιγνίων ως ηλεκτρονικών τεχνικών – 
ψυχαγωγικών παιγνίων ή µη. • • •

Ολοκληρώθηκε
 (καθηµερινή υπηρεσιακή 

δραστηριότητα)

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ 2013-2015
ΚΩ∆. 

ΕΡΓΟΥ 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Στρατηγικός Στόχος ΣΤΑ∆ΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΡΓΟΥΣΣ1 ΣΣ2 ΣΣ3 ΣΣ4

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ 2013-2015
ΚΩ∆. 

ΕΡΓΟΥ 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Στρατηγικός Στόχος ΣΤΑ∆ΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΡΓΟΥΣΣ1 ΣΣ2 ΣΣ3 ΣΣ4

Επιχειρησιακός Άξονας (Ε.Α.4): Ανάπτυξη και εφαρµογή µηχανισµού ελέγχου της συµµόρφωσης της αγοράς παιγνίων

4.1
Εκπόνηση εγχειριδίου εφαρµογής διαδικασιών ελέγχου 
των τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων που διεξάγονται 
µέσω παιγνιοµηχανηµάτων. • • Ολοκληρώθηκε

4.2
Εκπόνηση εγχειριδίου εφαρµογής διαδικασιών ελέγχου 
των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται µέσω του 
διαδικτύου. • • Επαναπρογραµµατισµός

4.3
Εκπόνηση εγχειριδίου εφαρµογής διαδικασιών 
ελέγχου των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται µε 
παιγνιοµηχανήµατα. • • Ολοκληρώθηκε

4.4
Εκπόνηση εγχειριδίου εφαρµογής διαδικασιών ελέγχου 
της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και των σηµείων λιανικής πώλησης του 
παρόχου. • •

Υλοποιείται 
Σχέδιο ∆ράσης

2016-2018

4.5
Εκπόνηση εγχειριδίου εφαρµογής διαδικασιών ελέγχου 
των τυχερών παιγνίων της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. • •

Υλοποιείται 
Σχέδιο ∆ράσης

2016-2018

4.6
Εκπόνηση εγχειριδίου εφαρµογής διαδικασιών ελέγχου 
των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται στα καζίνο. • •

Υλοποιείται 
Σχέδιο ∆ράσης

2016-2018

4.7
Εκπόνηση εγχειριδίου εφαρµογής διαδικασιών ελέγχου 
των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται από τα 
ραδιοτηλεοπτικά µέσα. • •

Υλοποιείται 
Σχέδιο ∆ράσης

2016-2018

4.8
Εκπόνηση εγχειριδίου εφαρµογής διαδικασιών ελέγχου 
της εµπορικής επικοινωνίας. • • • Ολοκληρώθηκε

4.9 Στελέχωση του Σώµατος Ελεγκτών Παιγνίων. • •
Ολοκληρώθηκε

 (καθηµερινή υπηρεσιακή 
δραστηριότητα)

4.10 ∆ιεξαγωγή ελέγχων τυχερών παιγνίων στο διαδίκτυο. • •
Ολοκληρώθηκε

 (καθηµερινή υπηρεσιακή 
δραστηριότητα)

4.11 ∆ιεξαγωγή ελέγχων τυχερών παιγνίων της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. • •
Υλοποιείται 

Σχέδιο ∆ράσης
2016-2018

4.12
∆ιεξαγωγή ελέγχων των τυχερών παιγνίων της 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. • •

Ολοκληρώθηκε
 (καθηµερινή υπηρεσιακή 

δραστηριότητα)

4.13
∆ιεξαγωγή ελέγχων του αµοιβαίου ιπποδροµιακού 
στοιχήµατος. • •

Υλοποιείται 
Σχέδιο ∆ράσης

2016-2018

4.14
∆ιεξαγωγή ελέγχων των τυχερών παιγνίων, που 
διεξάγονται στα καζίνο. • •

Ολοκληρώθηκε
 (καθηµερινή υπηρεσιακή 

δραστηριότητα)
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4.15
∆ιεξαγωγή ελέγχων τυχερών παιγνίων µε 
παιγνιοµηχανήµατα VLT. • •

Προς υλοποίηση 
Σχέδιο ∆ράσης

2016-2018

4.16
∆ιεξαγωγή ελέγχων τυχερών παιγνίων στα 
ραδιοτηλεοπτικά µέσα. • •

Ολοκληρώθηκε
 (καθηµερινή υπηρεσιακή 

δραστηριότητα)

4.17
∆ιεξαγωγή ελέγχων τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων 
µε παιγνιοµηχανήµατα. • •

Ολοκληρώθηκε
 (καθηµερινή υπηρεσιακή 

δραστηριότητα)

4.18
∆ιεξαγωγή ελέγχων τήρησης κανόνων εµπορικής 
επικοινωνίας. • • •

Ολοκληρώθηκε
 (καθηµερινή υπηρεσιακή 

δραστηριότητα)

4.19
∆ιεξαγωγή ελέγχων τεχνικών -ψυχαγωγικών παιγνίων 
στο διαδίκτυο. • • Επαναπρογραµµατισµός

4.20 Εκπόνηση Κανονισµού Ελέγχου Παιγνίου. • • Ολοκληρώθηκε

4.21
Εκπόνηση εγχειριδίου εφαρµογής διαδικασιών ελέγχου 
του Αµοιβαίου Ιπποδροµιακού Στοιχήµατος • •

Υλοποιείται 
Σχέδιο ∆ράσης

2016-2018

4.22
Εκπόνηση εγχειριδίου εφαρµογής διαδικασιών ελέγχου 
της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε και των σηµείων λιανικής 
πώλησης λαχείων. • •

Υλοποιείται 
Σχέδιο ∆ράσης

2016-2019

4.23
Εκπόνηση εγχειριδίου εφαρµογής διαδικασιών ελέγχου 
των λαχείων. • • Ολοκληρώθηκε

4.24
Εκπόνηση εγχειριδίου εφαρµογής διαδικασιών ελέγχου 
των τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων στο διαδίκτυο. • • Επαναπρογραµµατισµός

4.25  Σύσταση µητρώου Πραγµατογνωµόνων • Επαναπρογραµµατισµός

4.26
 Ανάπτυξη µηχανισµού καταγραφής και αναφορών των 
στοιχείων των Κρατικών Λαχείων • • Ολοκληρώθηκε

Επιχειρησιακός Άξονας (Ε.Α.5): Ανάπτυξη δράσεων για την προστασία του κοινού 
και των ευαίσθητων οµάδων του πληθυσµού

5.1
Εκπόνηση πανελλαδικής έρευνας καταγραφής 
της διάδοσης του εθισµού από τα τυχερά παίγνια 
(Prevalence Study). •

Υλοποιείται 
Σχέδιο ∆ράσης

2016-2019

5.2
Ανάπτυξη διαδικτυακής διαδραστικής εφαρµογής 
ενηµέρωσης µε στόχο την ευαισθητοποίηση των 
παικτών σε σχέση µε το υπεύθυνο παιχνίδι. • Ολοκληρώθηκε

5.3
Εκπόνηση κώδικα δεοντολογίας σχετικά µε τους 
ανήλικους και το υπεύθυνο παιχνίδι. • Ολοκληρώθηκε

5.4
Ανάπτυξη και προώθηση συνεργειών µε άλλους 
φορείς, σχετικά µε την προστασία του κοινού και την 
καταπολέµηση του εθισµού. •

Ολοκληρώθηκε
 (καθηµερινή υπηρεσιακή 

δραστηριότητα)

5.5
Ανάληψη δράσεων πρόληψης και καταπολέµησης του 
εθισµού από τα παίγνια. • Ολοκληρώθηκε

5.6
Σχεδιασµός και υλοποίηση θεµατικών εκπαιδευτικών 
ενεργειών (ανά οµάδα στόχο και εκπαιδευτική ανάγκη), 
σε σχέση µε τους στόχους του άξονα. •

Ολοκληρώθηκε
 (καθηµερινή υπηρεσιακή 

δραστηριότητα)

5.7
Ανάπτυξη οπτικοακουστικού υλικού (web based) για τον 
διαδικτυακό τόπο της Ε.Ε.Ε.Π. • Ολοκληρώθηκε

5.8
Εκπροσώπηση της Ε.Ε.Ε.Π. σε Οµάδα Εµπειρογνωµόνων 
της Ε.Ε. • • •

Ολοκληρώθηκε
 (καθηµερινή υπηρεσιακή 

δραστηριότητα)

5.9
Συνεργασία µε οµόλογες Αρχές και φορείς του 
εξωτερικού. • • •

Ολοκληρώθηκε
 (καθηµερινή υπηρεσιακή 

δραστηριότητα)

5.10
Εκπόνηση µελέτης µε τίτλο "Μεθοδολογία και κριτήρια 
επισήµανσης της ηλιακής διαβάθµισης των ΗΤΨΠ". • • Επαναπρογραµµατισµός

5.11
 Έρευνα για τη µέτρηση και αξιολόγηση του δυνητικού 
κινδύνου των τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα 
(περίπτωση παιγνίων καζίνο). •

Υλοποιείται 
Σχέδιο ∆ράσης

2016-2018

5.12
 Εργαστήρια ενηµέρωσης παρόχων τυχερών παιγνίων 
σε θέµατα επί του Κανονισµού Εµπορικής Επικοινωνίας. • •

Υλοποιείται 
Σχέδιο ∆ράσης

2016-2018

5.13
Ανάπτυξη διαδραστικού εργαλείου εκπαιδευτικού 
χαρακτήρα µε τίτλο "όλοι οι δρόµοι οδηγούν στην 
γνώση". •

Υλοποιείται 
Σχέδιο ∆ράσης

2016-2018

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ 2013-2015
ΚΩ∆. 

ΕΡΓΟΥ 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Στρατηγικός Στόχος ΣΤΑ∆ΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΡΓΟΥΣΣ1 ΣΣ2 ΣΣ3 ΣΣ4

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ 2013-2015
ΚΩ∆. 

ΕΡΓΟΥ 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Στρατηγικός Στόχος ΣΤΑ∆ΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΡΓΟΥΣΣ1 ΣΣ2 ΣΣ3 ΣΣ4

Επιχειρησιακός Άξονας (Ε.Α.4): Ανάπτυξη και εφαρµογή µηχανισµού ελέγχου της συµµόρφωσης της αγοράς παιγνίων
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5.14
Ανάπτυξη εφαρµογής εκπαιδευτικού χαρακτήρα µε τίτλο 
"πρόδροµος η παιγνιοµηχανή". •

Υλοποιείται 
Σχέδιο ∆ράσης

2016-2018

5.15
Επµόρφωση και εκπαίδευση των στελεχών των 
∆ιευθύνσεων Ελέγχου της Ε.Ε.Ε.Π. επί του κανονισµού 
της Εµπορικής Επικοινωνίας. • Ολοκληρώθηκε

5.16
∆ιεξαγωγή έρευνας αναφορικά µε τη χαρτογράφηση και 
διερεύνηση του φαινοµένου των παράνοµων τυχερών 
παιγνίων στην Ελλάδα • • Επαναπρογραµµατισµός

Επιχειρησιακός Άξονας (Ε.Α.6): Ανάπτυξη και εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας της Αρχής

6.1
Εκπόνηση Κανονισµού Οργάνωσης, Λειτουργίας και 
∆ιάρθρωσης της Ε.Ε.Ε.Π. • Ολοκληρώθηκε

6.2
Εκπόνηση Κανονισµού Οικονοµικής Λειτουργίας και 
∆ιαχείρισης. • Ολοκληρώθηκε

6.3
Εκπόνηση του Κανονισµού προµηθειών αγαθών, 
υπηρεσιών και µισθώσεων. • Ολοκληρώθηκε

6.4 Εκπόνηση του Κανονισµού Μελετών και Έργων. • Ολοκληρώθηκε

6.5 Εκπόνηση του Κανονισµού Κίνησης. • Ολοκληρώθηκε

6.6 Εκπόνηση του Εσωτερικού Κανονισµού του Προσωπικού • Επαναπρογραµµατισµός

6.7
Εκπόνηση του Κανονισµού ∆εοντολογίας των Μελών και 
του προσωπικού της Ε.Ε.Ε.Π.. • Ολοκληρώθηκε

6.8 Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας σχετικά µε τα παίγνια • Επαναπρογραµµατισµός

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ 2013-2015

ΚΩ∆. 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Στρατηγικός Στόχος ΣΤΑ∆ΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΡΓΟΥΣΣ1 ΣΣ2 ΣΣ3 ΣΣ4

Επιχειρησιακός Άξονας (Ε.Α.5): Ανάπτυξη δράσεων για την προστασία του κοινού 
και των ευαίσθητων οµάδων του πληθυσµού

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ 2013-2015

ΚΩ∆. 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Στρατηγικός Στόχος ΣΤΑ∆ΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΡΓΟΥΣΣ1 ΣΣ2 ΣΣ3 ΣΣ4

Επιχειρησιακός Άξονας (Ε.Α.7): Ανάπτυξη συστηµάτων οργάνωσης και λειτουργίας της Αρχής

7.1 Ανάπτυξη Συστήµατος αξιολόγησης του προσωπικού. • Ολοκληρώθηκε

7.2
Ανάπτυξη Συστήµατος κατάρτισης και παρακολούθησης 
του Στρατηγικού και του Επιχειρησιακού Σχεδίου της 
Αρχής. • Επαναπρογραµµατισµός

7.3
Ανάπτυξη συστήµατος κατάρτισης του ετήσιου 
προϋπολογισµού της Αρχής. • Ολοκληρώθηκε

7.4
Ανάπτυξη συστήµατος, εσωτερικής και εξωτερικής 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας της Αρχής. • • • Ολοκληρώθηκε

7.5 Ανάπτυξη συστήµατος ποιότητας (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001). •
Υλοποιείται 

Σχέδιο ∆ράσης
2016-2018

7.6
Ανάπτυξη συστήµατος καταγραφής και παρακολούθησης 
του διεθνούς ρυθµιστικού περιβάλλοντος. • Ολοκληρώθηκε

7.7
Κατάρτιση και επιµόρφωση του προσωπικού: ανάλυση 
αναγκών. • • • •

Ολοκληρώθηκε
 (καθηµερινή υπηρεσιακή 

δραστηριότητα)

7.8
Κατάρτιση και επιµόρφωση του προσωπικού: 
σχεδιασµός και υλοποίηση των ενεργειών. • • • •

Ολοκληρώθηκε
 (καθηµερινή υπηρεσιακή 

δραστηριότητα)

7.9
Ανάπτυξη συστήµατος παρακολούθησης και διαχείρισης 
του οικονοµικού και φυσικού αντικειµένου της 
εκπαίδευσης και ενηµερωτικών εκδηλώσεων. • Ολοκληρώθηκε

7.10 Πρόγραµµα επικοινωνίας της Αρχής. • • • •
Ολοκληρώθηκε

 (καθηµερινή υπηρεσιακή 
δραστηριότητα)

7.11
∆ηµιουργία κέντρου συλλογής και επεξεργασίας 
ψηφιακών δεδοµένων (data center). • • • Ολοκληρώθηκε

7.12

Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήµατος υποστήριξης 
διαδικασιών αδειοδοτήσεων, πιστοποιήσεων και 
ελέγχων καθώς και της παρακολούθησης των
σχετικών µητρώων.

• • • Ολοκληρώθηκε

7.13
Προµήθεια εξοπλισµού πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών. • Ολοκληρώθηκε

7.14 Προµήθεια εξοπλισµού γραφείων. • Ολοκληρώθηκε
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7.15
Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήµατος Εποπτείας και 
Ελέγχου (Π.Σ.Ε.Ε.). • • • Ολοκληρώθηκε

7.16 Κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Αρχής. • Ολοκληρώθηκε

7.17 Στελέχωση της Αρχής. •
Υλοποιείται 

Σχέδιο ∆ράσης
2016-2018

7.18
Ανάπτυξη συστήµατος κατάρτισης του ετήσιου 
απολογισµού της Αρχής. • Ολοκληρώθηκε

7.19
Ανάπτυξη Συστήµατος Τεχνικών Ασφαλείας (ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO 27000). •

Υλοποιείται 
Σχέδιο ∆ράσης

2016-2018

7.20 Eπανασχεδιασµός του διαδικτυακού τόπου της Ε.Ε.Ε.Π. • • • • Ολοκληρώθηκε

7.21
Ανάπτυξη και διαχείριση των κοινωνικών δικτύων και 
µέσων • • • • Ολοκληρώθηκε

7.22 Κατάρτιση καταλόγου διαπιστευµένων δηµοσιογράφων • • • • Ολοκληρώθηκε

7.23 ∆ηµιουργία Ταυτότητας Επικοινωνίας • • • • Ολοκληρώθηκε

7.24
Σήµανση χώρων του κτιρίου, στο οποίο στεγάζεται η 
Ε.Ε.Ε.Π. • Ολοκληρώθηκε

7.25
Ανάπτυξη βέλτιστων Πρακτικών Επικοινωνίας – 
Εργαλεία Επικοινωνίας. • Ολοκληρώθηκε

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ 2013-2015

ΚΩ∆. 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
Στρατηγικός Στόχος ΣΤΑ∆ΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΡΓΟΥΣΣ1 ΣΣ2 ΣΣ3 ΣΣ4

Επιχειρησιακός Άξονας (Ε.Α.7): Ανάπτυξη συστηµάτων οργάνωσης και λειτουργίας της Αρχής
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15.1 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ 2016-2018
Σε αντίθεση µε το προηγούµενο πρόγραµµα, που είχε στόχευση στη γρήγορη δηµιουργία των αναγκαίων υπο-
δοµών και ταυτόχρονα, ήταν επικεντρωµένο στην ολοκλήρωση του κανονιστικού πλαισίου διεξαγωγής και 
ελέγχου των παιγνίων και στη χορήγηση των απαιτούµενων αδειών και πιστοποιήσεων, το νέο Σχέδιο ∆ρά-
σης έχει κύριο επιχειρησιακό στόχο την πλήρη ενεργοποίηση της ελεγκτικής δραστηριότητας της Αρχής.

∆ιατυπώθηκαν, προσαρµοσµένες στην τρέχουσα περίοδο, οι θεµελιακές αρχές του προγραµµατισµού, η 
Αποστολή και το Όραµα της Ε.Ε.Ε.Π. 

Βάσει αυτών, θεσπίζεται εµβληµατική φράση (µότο) που συνοψίζει τις επιδιώξεις της Ε.Ε.Ε.Π. και θα 
χαρακτηρίζει στο εξής την εικόνα της.

Οι τέσσερις (4) Στρατηγικοί Στόχοι του προγράµµατος ∆ράσης 2013-2015 παραµένουν επίκαιροι και, 
αναδιατυπωµένοι ώστε να αποδίδουν τη δυναµική επίτευξής τους, υιοθετούνται από την Ε.Ε.Ε.Π. για να 
αποτελούν τον κατευθυντήριο προσανατολισµό της στο νέο Σχέδιο ∆ράσης 2016-2018.

Τέλος, όπως και στο προηγούµενο Σχέδιο ∆ράσης, χαράσσονται επτά (7) Επιχειρησιακοί Άξονες που 
αποτυπώνουν ισάριθµες στρατηγικές ανάπτυξης της δραστηριότητας της Ε.Ε.Ε.Π. Οι πέντε πρώτοι πε-
ριλαµβάνουν τις καθαρά επιχειρησιακές δράσεις της Αρχής (ρύθµιση, αδειοδοτήσεις, πιστοποιήσεις, 
έλεγχος και κοινωνική προστασία), ο έκτος τις επιτελικές και διοικητικές λειτουργίες, ενώ στον έβδοµο 
περιλαµβάνονται τα έργα βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας της.

15.2 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ  

15.2.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (BOTTOM-UP APPROACH)

Η προγραµµατική διαδικασία που ακολουθήθηκε στηρίχθηκε στην ευρύτερη  δυνατή συµµετοχή όλων 
των υπηρεσιακών µονάδων της Ε.Ε.Ε.Π., οι οποίες κατέθεσαν τα προτεινόµενα έργα και δράσεις για την 
περίοδο 2016-2018. Σε αντίθεση µε άλλα µοντέλα που θέλουν τον προγραµµατισµό να εκπορεύεται από 
τη ∆ιοίκηση, η µέθοδος της συµµετοχικής προσέγγισης θεωρείται ως η πλέον δόκιµη για την ευρύτερη 
κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού και την πληρέστερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του.

15.2.2 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ

Είναι τριετές, ήτοι καλύπτει την περίοδο 2016-2018. Σχεδιασµός πέραν των τριών ετών δεν θα µπο-
ρούσε να γίνει, δεδοµένου ότι η ρύθµιση και η εποπτεία της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών επηρεά-
ζεται αφενός από τις εκάστοτε πολιτικές, κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες και αφετέρου από τις 
ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις.

15.2.3 ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Μια σηµαντική καινοτοµία για το Σχέδιο ∆ράσης 2016-2018 είναι η εισαγωγή της έννοιας του κυλιόµε-
νου προγράµµατος. Η βασική φιλοσοφία είναι ότι δεν θα χρειάζεται βασικός επανασχεδιασµός όλων των 
δραστηριοτήτων της Αρχής µόλις ολοκληρώνεται η κάθε προγραµµατική περίοδος (προγραµµατισµός 
µηδενικής βάσεως).

Επιπρόσθετα, µέσω του κυλιόµενου προγραµµατισµού είναι δυνατή η ενσωµάτωση των νέων πληροφο-
ριών που προκύπτουν από την αξιολόγηση της πορείας υλοποίησής του. 

Τα παραπάνω σηµαίνουν ότι στο τέλος του πρώτου έτους υλοποίησης (2016), το Σχέδιο ∆ράσης θα ανα-
θεωρηθεί ως προς τα υπολειπόµενα δύο έτη (2017-2018) µε βάση τα αποτελέσµατα που έχουν επιτευ-
χθεί, και ταυτόχρονα θα προστεθεί ο προγραµµατισµός του έτους 2019, ώστε, πάλι, το Σχέδιο ∆ράσης 
να είναι τριετές (2017-2019).

15.2.4 ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΗΣ

Στο Σχέδιο ∆ράσης 2013-2015, µε την τότε γνώση και εµπειρία, χρησιµοποιήθηκε ο όρος «έργο» τόσο 
για τα έργα υποδοµών (projects), που έχουν συγκεκριµένο περιεχόµενο και χρόνο ολοκλήρωσης, όσο 
και για τις συνεχιζόµενες δραστηριότητες, δηλαδή πλεγµάτων ενεργειών που εντάσσονται στις αρµοδι-
ότητες της Αρχής και συνεχίζονται στο διηνεκές (όπως χορήγηση πιστοποιήσεων, διενέργεια ελέγχων 
κ.λπ.).

Στο Σχέδιο ∆ράσης 2016-2018 πραγµατοποιείται ο διαχωρισµός των εργασιών της Ε.Ε.Ε.Π. σε έργα και 
δράσεις για την καλύτερη αποτύπωσή τους.

Συγκεκριµένα, έργο ορίζεται ένα εγχείρηµα που στοχεύει στη δηµιουργία ενός µοναδικού προϊόντος ή 
µιας υπηρεσίας. Τα έργα αυτά για την Ε.Ε.Ε.Π. αφορούν στην πλειοψηφία τους στην εκπόνηση κανονι-
σµών, εγχειριδίων, µελετών ή ερευνών, ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων, εφαρµογών πληροφορι-
κής, κ.λπ. και φέρουν το γράµµα Ε στον αντίστοιχο κωδικό.

∆ράση είναι εργασία που απορρέει από τις αρµοδιότητες της Αρχής και αποτελεί ένα σύνολο επανα-
λαµβανόµενων όµοιων δραστηριοτήτων, που εκτελούνται από µια ή περισσότερες θέσεις εργασίας µιας 
υπηρεσιακής µονάδας. Οι δράσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο λειτουργίας της Ε.Ε.Ε.Π., αφορούν 
στην πλειοψηφία τους σε δραστηριότητες ρυθµιστικού, ελεγκτικού, επιτελικού ή διοικητικού χαρακτή-
ρα, καθώς και δράσεις αδειοδοτήσεων, χορήγησης πιστοποιήσεων κ.λπ. και φέρουν το γράµµα ∆ στον 
αντίστοιχο κωδικό.

15.2.5 EΝΤΥΠΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΩΝ

Για την πληρέστερη οργάνωση της διαδικασίας κατάρτισης του Σχεδίου ∆ράσης 2016-2018, καταρτί-
στηκαν ειδικά έντυπα για την αποτύπωση του σχεδιασµού των δράσεων και των έργων. Τα έντυπα αυτά 
ενσωµατώνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία τόσο για τον καλύτερο προγραµµατισµό της δραστηριότητας 
της Ε.Ε.Ε.Π. όσο και για την άρτια παρακολούθηση της υλοποίησής της. 

15.2.6 ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ – ΜΕΓΕΘΗ (∆Ε∆ΟΜΕΝΑ)

Από το πρώτο έτος του Σχεδίου προωθείται κουλτούρα µέτρησης των παραµέτρων που επιδρούν στο 
έργο της Αρχής ή επηρεάζονται απ’ αυτό. Παράλληλα, παγιώνονται πολιτικές διαχείρισης και ασφαλούς 
φύλαξης των δεδοµένων.

http://?.?p/
http://?.?p/
http://?.?p/
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ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΦΡΑΣΗ (ΜΟΤΟ)

Αποστολή της Ε.Ε.Ε.Π. είναι η ρύθµιση, η εποπτεία και ο έλεγχος των παιγνίων, ώστε να διασφαλίζονται 
η νόµιµη και αδιάβλητη διεξαγωγή τους, η προστασία των παικτών, των ανηλίκων και του κοινωνικού 
συνόλου καθώς και τα προβλεπόµενα δηµόσια έσοδα.

Όραµα της Ε.Ε.Ε.Π. είναι όλα τα παιχνίδια να διεξάγονται νόµιµα και µε ασφάλεια, χωρίς δυσµενείς οι-
κονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις.

Νόµιµο παιχνίδι, αδιάβλητη διεξαγωγή, ασφάλεια για όλους

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι τέσσερις (4) Στρατηγικοί Στόχοι του Προγράµµατος ∆ράσης 2013-2015 παραµένουν επίκαιροι και, 
αναδιατυπωµένοι ώστε να αποδίδουν τη δυναµική επίτευξής τους, υιοθετούνται από την Ε.Ε.Ε.Π. για να 
αποτελούν τον κατευθυντήριο προσανατολισµό της στο νέο Σχέδιο ∆ράσης 2016-2018.

Οι Στρατηγικοί Στόχοι του Σχεδίου ∆ράσης 2016-2018 είναι οι εξής:

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1 

Ενίσχυση του ρυθµιστικού και ελεγκτικού πλαισίου για τη διασφάλιση: α) έντιµων όρων συµµετοχής, β) 
διαφανούς και αδιάβλητης διεξαγωγής των παιγνίων και γ) των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2

Προώθηση περαιτέρω µέτρων θωράκισης των παιγνίων από: α) τη διάπραξη ή την υποστήριξη εγκληµά-
των κατά τη διεξαγωγή τους και β) τη σύνδεσή τους µε την παραβίαση των κανόνων δηµόσιας τάξης.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3

Ενδυνάµωση των παρεµβάσεων για την προστασία των παικτών, των ανηλίκων και του κοινού, από τις 
βλαπτικές συνέπειες που µπορεί να προκληθούν από τη διεξαγωγή των παιγνίων.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4

∆ιαρκής βελτίωση της οργάνωσης και του τρόπου δράσης της Αρχής. 

Αποστολή της Ε.Ε.Ε.Π. είναι η ρύθµιση, 

η εποπτεία και ο έλεγχος των παιγνίων, ώστε να

διασφαλίζονται η νόµιµη και αδιάβλητη διεξαγωγή 

τους, η προστασία των παικτών, των ανηλίκων 

και του  κοινωνικού συνόλου καθώς και τα 

προβλεπόµενα δηµόσια έσοδα

νόµιµο παιχνίδι, αδιάβλητη διεξαγωγή, ασφάλεια για όλους

Όραµα της Ε.Ε.Ε.Π. είναι όλα τα παιχνίδια να διεξάγονται νόµιµα και µε 
ασφάλεια, χωρίς δυσµενείς οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις.
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ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ 2016-2018
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
Στο νέο Σχέδιο ∆ράσης 2016-2018, όπως και στο προηγούµενο, χαράσσονται επτά (7) Επιχειρησιακοί 
Άξονες που αποτυπώνουν ισάριθµες στρατηγικές ανάπτυξης της δραστηριότητας της Ε.Ε.Ε.Π. Οι πέντε 
πρώτοι περιλαµβάνουν τις καθαρά επιχειρησιακές δράσεις της Αρχής (ρύθµιση, αδειοδοτήσεις, πιστο-
ποιήσεις, έλεγχος και κοινωνική προστασία), ο έκτος τις επιτελικές και διοικητικές λειτουργίες, ενώ 
στον έβδοµο περιλαµβάνονται τα έργα βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας της.

Οι Επιχειρησιακοί Άξονες του Σχεδίου ∆ράσης 2016-2018 είναι οι εξής:

ΕΑ1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ.

Η στρατηγική που αποτυπώνεται στον Επιχειρησιακό Άξονα 1 περιλαµβάνει την εκπόνηση των επιµέ-
ρους κανονισµών διεξαγωγής και ελέγχου παιγνίων, κατά παίγνιο, οι οποίοι συγκροτούν τον Κανονισµό 
Παιγνίων. Η θέσπιση κατάλληλων και ελέγξιµων κανόνων και προδιαγραφών, διασφαλίζει ότι τα κάθε 
είδους τυχερά παίγνια καθώς και τα επιτρεπόµενα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια οργανώνονται και δι-
εξάγονται σύµφωνα µε το νόµο και τους κανόνες του υπεύθυνου παιχνιδιού και δεν εκτρέπονται σε 
παράνοµη εκµετάλλευση και αισχροκέρδεια, ώστε να προστατεύονται τα συµφέροντα των πολιτών και 
του δηµοσίου.

ΕΑ2: Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ.

Σκοπός του Επιχειρησιακού Άξονα 2 είναι, µέσω της λειτουργίας νόµιµων αδειοδοτηµένων φορέων 
εκµετάλλευσης παιγνίων, τα τυχερά καθώς και τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια να οργανώνονται και να 
διεξάγονται σύµφωνα µε το νόµο. Από την υλοποίηση των ενεργειών του άξονα αυτού παράγονται έσοδα 
για την Αρχή αλλά και νέα σηµαντικά πρόσθετα δηµόσια έσοδα, ασφαλούς είσπραξης. Τα έσοδα αυτά θα 
προκύψουν από το τίµηµα των αδειοδοτήσεων εκµετάλλευσης, τη συµµετοχή του Ελληνικού ∆ηµοσίου 
στο µικτό κέρδος των παιγνίων, τη φορολόγηση των κερδών των παικτών αλλά και την αύξηση της 
φορολογητέας ύλης επί της οποίας επιβάλλεται φόρος εισοδήµατος των αδειούχων προσώπων, όπως 
προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

ΕΑ3: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ.

Στον Επιχειρησιακό Άξονα 3 εντάσσονται ενέργειες που διασφαλίζουν ότι τα τυχερά και τεχνικά-ψυ-
χαγωγικά παίγνια που διεξάγονται µε παιγνιοµηχανήµατα καθώς και αυτά που διεξάγονται στα καζίνα 
να οργανώνονται και να λειτουργούν σύµφωνα µε το νόµο. Αυτό επιτυγχάνεται από τη λειτουργία µόνο  
πιστοποιηµένων παιγνίων, παιγνιοµηχανηµάτων και καταστηµάτων, καθώς και από την πιστοποίηση των 
εµπλεκοµένων κατασκευαστών, εισαγωγέων και τεχνικών παιγνίων. Από την υλοποίηση των ενεργειών 
του άξονα αυτού παράγονται έσοδα για την Αρχή (τέλη και παράβολα πιστοποιήσεων), όπως προβλέπε-
ται από τις κείµενες διατάξεις, µε τα οποία καλύπτεται το αντίστοιχο διοικητικό της κόστος.  

ΕΑ4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ.

Ο Επιχειρησιακός Άξονας 4 αποτυπώνει τη στρατηγική στην οποία επικεντρώνεται το κύριο βάρος του 
Σχεδίου ∆ράσης 2016-2018. Η στρατηγική αυτή αποβλέπει κυρίως στην ενθάρρυνση για τη συµµόρ-
φωση της αγοράς παιγνίων µε την ισχύουσα νοµοθεσία· δεν είναι βασική επιδίωξη και προτεραιότητα 

της Ε.Ε.Ε.Π. η επιβολή κυρώσεων. Αυτό θα επιτευχθεί µε την παρακολούθηση και τον έλεγχο διεξαγωγής 
των παιγνίων και των φορέων διενέργειάς τους, καθώς και της τήρησης των κανόνων εµπορικής επι-
κοινωνίας τους. Ο έλεγχος θα είναι συνεχής και συστηµατικός, µε αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών 
µέσων και µεθόδων. 

Η επιτυχηµένη εφαρµογή των ενεργειών του άξονα συµβάλλει στην προστασία του καταναλωτικού κοι-
νού και, επιπλέον, δηµιουργεί τις προϋποθέσεις που καθιστούν, επιχειρηµατικά, την παράνοµη διεξαγω-
γή µη ελκυστική επιλογή.

ΕΑ5: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ.

Σκοπός του Επιχειρησιακού Άξονα 5 είναι η διατήρηση της λελογισµένης συµµετοχής των ενηλίκων 
πολιτών στα τυχερά παίγνια και των ανηλίκων στα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια, καθώς και η αποτροπή 
της υπέρµετρης σπατάλης χρηµάτων. Για τον σκοπό αυτόν ελέγχονται -και αν απαιτείται περιορίζο-
νται- το περιεχόµενο, το είδος και η ένταση των προγραµµάτων εµπορικής επικοινωνίας των παρόχων 
παιγνίων, ενώ προβλέπονται µηχανισµοί ελέγχου της ηλικίας παικτών, όπως η καθιέρωση της ατοµικής 
κάρτας παίκτη για τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται µε παιγνιοµηχανήµατα και στο διαδίκτυο. Για την 
αντιµετώπιση του προβλήµατος του εθισµού στα τυχερά παιχνίδια θα εκπονηθούν ειδικές µελέτες, θα 
διεξαχθούν έρευνες, θα διοργανωθούν εκπαιδευτικά προγράµµατα και θα αναπτυχθούν εργαλεία υπο-
στήριξης των εθισµένων ατόµων, σύµφωνα και µε τη διεθνή εµπειρία.

ΕΑ6: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ.

Ο Επιχειρησιακός Άξονας 6 περιλαµβάνει το σύνολο των επιτελικών και διοικητικών δράσεων της 
Ε.Ε.Ε.Π., που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της και για την υποστήριξη των κύριων, επιχειρησια-
κών, δραστηριοτήτων της.

ΕΑ7: ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 
ΑΡΧΗΣ. 

Σκοπός των ενεργειών του Επιχειρησιακού Άξονα 7 είναι η συνεχής βελτίωση του τρόπου λειτουργίας 
της Αρχής, µέσω της επέκτασης και εκσυγχρονισµού των εσωτερικών συστηµάτων της, τα οποία υπο-
στηρίζουν την επιχειρησιακή, επιτελική και διοικητική δραστηριότητα της Ε.Ε.Ε.Π.

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ
Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται αναλυτικά τα έργα και οι δράσεις του Σχεδίου ∆ράσης 2016-
2018, µε τον χρονικό τους προγραµµατισµό, ανά Επιχειρησιακό Άξονα.
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ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ 2016-2018
ΚΩ∆ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/∆ΡΑΣΗΣ ΣΣ1 ΣΣ2 ΣΣ3 ΣΣ4 2015 2016 2017 2018

ΕΑ1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

1Ε01 Εκπόνηση  Κανονισµού διεξαγωγής και ελέγχου του αριθµολαχείου ΚΙΝΟ της ΟΠΑΠ Α.Ε. • • •
1Ε02 Εκπόνηση  Κανονισµού διεξαγωγής και ελέγχου του αριθµολαχείου 5 από 45 και 1 από 20 (ΤΖΟΚΕΡ) • • •
1Ε03 Εκπόνηση  Κανονισµού διεξαγωγής και ελέγχου του αριθµολαχείου ΛΟΤΤΟ της ΟΠΑΠ Α.Ε. • • •
1Ε04 Εκπόνηση  Κανονισµού διεξαγωγής και ελέγχου του αριθµολαχείου ΠΡΟΤΟ της ΟΠΑΠ Α.Ε. • • •
1Ε05 Εκπόνηση  Κανονισµού διεξαγωγής και ελέγχου του αριθµολαχείου 5 από 35 (EXTRA 5) της ΟΠΑΠ Α.Ε. • • •
1Ε06 Εκπόνηση  Κανονισµού διεξαγωγής και ελέγχου του αριθµολαχείου ΣΟΥΠΕΡ 3 της ΟΠΑΠ Α.Ε. • • •
1Ε07

Εκπόνηση  Κανονισµού διεξαγωγής και ελέγχου των παιχνιδιών στοιχηµάτων προκαθορισµένης 
απόδοσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. • • •

1Ε08
Εκπόνηση  Κανονισµού διεξαγωγής και ελέγχου του παιχνιδιού  ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 
(ΠΡΟΠΟ) της ΟΠΑΠ Α.Ε. • • •

1Ε09 Εκπόνηση  Κανονισµού διεξαγωγής και ελέγχου του παιχνιδιού ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ της ΟΠΑΠ Α.Ε. • • •
1Ε10 Εκπόνηση  Κανονισµού διεξαγωγής και ελέγχου του παιχνιδιού «ΜΠΙΝΓΚΟ ΛΟΤΤΟ» της ΟΠΑΠ Α.Ε. • • •
1Ε11 Εκπόνηση νέου Κανονισµού ∆ιεξαγωγής και Ελέγχου των παιγνίων που διεξάγονται στα καζίνο • • •
1Ε13 Εκπόνηση του Τεχνικού Κανονισµού Αµοιβαίου Ιπποδροµιακού Στοιχήµατος. • • •
1Ε14 Εκπόνηση Κανονισµού διεξαγωγής και ελέγχου των τυχερών παιγνίων που παρέχονται µέσω διαδικτύου • • •
1Ε15

Εκπόνηση Κανονισµού αδειοδότησης, διεξαγωγής και ελέγχου των τυχερών παιγνίων στα 
ραδιοτηλεοπτικά και τηλεπικοινωνιακά µέσα. • • •

1Ε16 Εκπόνηση Κανονισµού πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε. • • •
1Ε17

Εκπόνηση Κανονισµού εφαρµογής µέτρων από τις επιχειρήσεις καζίνων για την καταπολέµηση της 
νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της 
τροµοκρατίας κατά τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων • • •

1∆01 Βελτίωση ρυθµιστικού πλαισίου • • •
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ΕΑ2: Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

2∆01 Αδειοδότηση της εκµετάλλευσης των ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων (ΗΤΨΠ) • • •
2∆02 Εξέταση αιτηµάτων µεταβολής όρων των αδειών καζίνων και των συνθηκών λειτουργίας τους • • •
2∆03

Χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης τυχερών παιγνίων που διεξάγονται µέσω των ραδιοτηλεοπτικών και 
τηλεπικοινωνιακών µέσων • • •

2∆04 Χαρακτηρισµός παιγνίων ως τυχερών ή µη • • •
ΕΑ3: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

3∆01 Χορήγηση πιστοποιήσεων σχετικών µε τα παίγνια που διεξάγονται µέσω παιγνιοµηχανηµάτων τύπου VLT • • •
3∆02 Χορήγηση αδειών καταλληλότητας σχετικών µε τα παίγνια που διεξάγονται στα καζίνο • • •
3∆03 Χορήγηση πιστοποιήσεων για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων (ΗΤΨΠ) • • •
3∆04 Κατάρτιση Μητρώου διαπιστευµένων ή αναγνωρισµένων από την Αρχή Φορέων Πιστοποίησης. • • •
3∆05 Εποπτεία διακίνησης εξοπλισµού διεξαγωγής τυχερών παιγνίων. • • •

ΕΑ4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

4∆01 Έλεγχος συµµόρφωσης παρόχων µε αποκλειστικά δικαιώµατα • •
4∆02

Έλεγχος απόδοσης των σχετικών µε τα παίγνια οικονοµικών υποχρεώσεων των παρόχων τυχερών 
παιγνίων µε αποκλειστικά δικαιώµατα •

4∆03 Έλεγχος εφαρµογής προγραµµάτων εµπορικής επικοινωνίας των παρόχων µε αποκλειστικά δικαιώµατα • •
4∆04 ∆ιαχείριση παραπόνων και καταγγελιών που αφορούν παρόχους µε αποκλειστικά δικαιώµατα • • •
4∆05 Αξιολόγηση και βελτίωση του ελεγκτικού έργου που αφορά παρόχους µε αποκλειστικά δικαιώµατα • • •
4∆06 Έλεγχος συµµόρφωσης παρόχων µε µη αποκλειστικά δικαιώµατα • •
4∆07

∆ιεξαγωγή ελέγχων εντοπισµού ιστοτόπων  µέσω των οποίων παρέχονται µη αδειοδοτηµένες υπηρεσίες
 τυχερών παιγνίων και κατάρτιση αντίστοιχου καταλόγου (black list) • • •

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ 2016-2018
ΚΩ∆ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/∆ΡΑΣΗΣ ΣΣ1 ΣΣ2 ΣΣ3 ΣΣ4 2015 2016 2017 2018
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4∆08
Έλεγχος συµµόρφωσης παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) ως προς τον αποκλεισµό πρόσβασης σε
ιστότοπους µέσω των οποίων παρέχονται µη αδειοδοτηµένες υπηρεσίες τυχερών παιγνίων • •

4∆09
Επιβεβαίωση παραµέτρων αδειοδότησης των εταιριών του µεταβατικού καθεστώτος
(παράγραφος 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011) • •

4∆10 Εποπτεία τυχερών παιγνίων που διεξάγονται από ραδιοτηλεοπτικά ή τηλεπικοινωνιακά µέσα • • •
4∆11

Έλεγχος απόδοσης των σχετικών µε τα παίγνια οικονοµικών υποχρεώσεων παρόχων µε µη 
αποκλειστικά δικαιώµατα •

4∆12 Έλεγχος εφαρµογής προγραµµάτων εµπορικής επικοινωνίας  παρόχων µε µη αποκλειστικά δικαιώµατα • •
4∆13 ∆ιαχείριση παραπόνων και καταγγελιών που αφορούν παρόχους µε µη αποκλειστικά δικαιώµατα • • •
4∆14 Αξιολόγηση και βελτίωση του ελεγκτικού έργου που αφορά παρόχους µε µη αποκλειστικά δικαιώµατα • • •
4∆15 Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Πραγµατικών ∆ικαιούχων παρόχων τυχερών παιγνίων •
4∆16

Έλεγχος συµµόρφωσης αδειοδοτηµένων φορέων εκµετάλλευσης ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών 
παιγνίων • •

4∆17
∆ιαχείριση παραπόνων και καταγγελιών που αφορούν τον τοµέα των ηλεκτρονικών 
τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα • • •

4∆18
Αξιολόγηση και βελτίωση του ελεγκτικού έργου στον τοµέα των ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών 
παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα • • •

4∆19 Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Σώµατος Ελεγκτών Παιγνίων • • •
4∆20 Συγκρότηση κλιµακίων ελέγχου • • •
4∆21

Συντονισµός και παρακολούθηση των κλιµακίων ελέγχου για τον επιτόπιο έλεγχο των επιχειρήσεων 
καζίνων • • •

4Ε01 Εκπόνηση εγχειριδίων εφαρµογής διαδικασιών ελέγχου • •

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ 2016-2018
ΚΩ∆ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/∆ΡΑΣΗΣ ΣΣ1 ΣΣ2 ΣΣ3 ΣΣ4 2015 2016 2017 2018

ΕΑ4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
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ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ 2016-2018

ΕΑ5: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

5∆01
Ευαισθητοποίηση και  πληροφόρηση των παικτών και του κοινού σχετικά µε τις αρχές 
του Υπεύθυνου παιχνιδιού •

5∆02 Έγκριση προγραµµάτων εµπορικής επικοινωνίας παρόχων τυχερών παιγνίων •
5Ε01

Εκπόνηση πανελλαδικής έρευνας καταγραφής της διάδοσης του εθισµού από τα τυχερά παίγνια 
(PREVALENCE STUDY) •

5Ε03
Έρευνα για τη µέτρηση και συγκριτική αξιολόγηση του δυνητικού κινδύνου πρόκλησης εθισµού
κάθε τυχερού παιγνίου •

5Ε06
Εκπόνηση Μελέτης µε τίτλο "Η περίπτωση των διαδικτυακών παιγνίων τύπου καζίνο. 
Παίγνιο και χρήστης. (mapping out the internet & social casino gaming)" • •
ΕΑ6: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6∆01 Ανάπτυξη και διεύρυνση των συνεργασιών της Ε.Ε.Ε.Π. •
6∆02 ∆ιαχείριση επικοινωνιακης πολιτικής •
6∆03 Παρακολούθηση Εσωτερικού περιβάλλοντος •
6∆04 Ανάλυση Εξωτερικού περιβάλλοντος •
6∆05 Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού •
6∆06 ∆ηµοσιονοµική διαχείριση •
6∆07 Σχεδιασµός και εφαρµογή πολιτικών ασφαλείας •
6∆08 Ανάπτυξη και υποστήριξη τεχνολογικών υποδοµών •

ΚΩ∆ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/∆ΡΑΣΗΣ ΣΣ1 ΣΣ2 ΣΣ3 ΣΣ4 2015 2016 2017 2018
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ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ 2016-2018

ΕΑ7: ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

7Ε01 Εκσυγχρονισµός και ανάπτυξη τεχνολογικών υποδοµών της Ε.Ε.Ε.Π. •
7Ε02 Ενίσχυση πολιτικών ασφάλειας •
7Ε03 Ανάπτυξη συστηµάτων και εφαρµογών υποστήριξης της ελεγκτικής δραστηριότητας •
7Ε04 Ανάπτυξη συστηµάτων και εφαρµογών υποστήριξης επιτελικών λειτουργιών •
7Ε05 Ανάπτυξη συστηµάτων και εφαρµογών υποστήριξης διοικητικών λειτουργιών •

ΚΩ∆ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/∆ΡΑΣΗΣ ΣΣ1 ΣΣ2 ΣΣ3 ΣΣ4 2015 2016 2017 2018
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