ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις για την αγορά παιγνίων»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Ι. Γενικό µέρος
Βάσει της εξουσιοδότησης της παρ. 2 του άρθρου 39
του ν. 4002/2011 (Α΄180) εκδόθηκε η µε αριθµό
010010/04.11.2011 (Β΄ 2503) απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών µε τίτλο «Χορήγηση άδειας στην ΟΠΑΠ
Α.Ε. για τα 35.000 Παιγνιοµηχανήµατα του άρθρου 39
του ν. 4002/2011», δυνάµει της οποίας χορηγήθηκε στην
ΟΠΑΠ Α.Ε. άδεια εγκατάστασης και εκµετάλλευσης για
35.000 παιγνιοµηχανήµατα, σύµφωνα µε τα ειδικότερα
διαλαµβανόµενα στα άρθρα 39 έως 44 του ν. 4002/2011.
Εξ αυτών, τα 16.500 εγκαθίστανται και λειτουργούν από
την ΟΠΑΠ Α.Ε., µέσω των πρακτορείων της, και τα
18.500 παιγνιοµηχανήµατα, από τρίτους («παραχωρησιούχους»), στους οποίους η ΟΠΑΠ Α.Ε. παραχωρεί, έναντι ανταλλάγµατος, το δικαίωµα εγκατάστασης και εκµετάλλευσής τους.
Η άδεια που χορηγήθηκε έχει ισχύ για περίοδο δέκα
(10) ετών και αρχίζει, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στην παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 4002/2011, όπως ισχύει, το νωρίτερο είτε: α) δώδεκα (12) µήνες µετά την έκδοση του Κανονισµού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων του άρθρου 29 ή της απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. της
παρ. 5 του άρθρου 54, σε σχέση µε τους όρους λειτουργίας των παιγνιοµηχανηµάτων είτε β) από την έναρξη
της εµπορικής λειτουργίας του πρώτου παιγνιοµηχανήµατος, µετά την έκδοση του ως άνω Κανονισµού ή της
ως άνω απόφασης, όπως αυτή θα διαπιστωθεί από την
Ε.Ε.Ε.Π., µε σχετική πράξη της που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Το τίµηµα για τη χορήγηση των 35.000 παιγνιοµηχανηµάτων για όλη τη διάρκεια της άδειας, καθορίστηκε, σύµφωνα µε τη διαδικασία της περίπτωσησ α΄ της παρ. 9 του
άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α΄219), στο ποσό των δέκα
έξι χιλιάδων (16.000) ευρώ ανά παιγνιοµηχάνηµα, ήτοι
στο συνολικό ποσό των πεντακοσίων εξήντα εκατοµµυρίων (560.000.000) ευρώ, το οποίο η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει ήδη
καταβάλει.
Οι όροι της άδειας εξειδικεύτηκαν περαιτέρω στην από 4.11.2011 Σύµβαση µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου,
εκπροσωπούµενου από τον Υπουργό Οικονοµικών και
τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού και της ΟΠΑΠ
Α.Ε..
Οι διατάξεις των άρθρων 39 έως 44 του ν. 4002/2011,
σε συνδυασµό µε αυτές της µε αριθµό 010010/4.11.2011
απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, δυνάµει των οποίων χορηγήθηκε στην ΟΠΑΠ Α.Ε. η άδεια εγκατάστασης και εκµετάλλευσης 35.000 παιγνιοµηχανηµάτων τύπου VLT στην Ελληνική Επικράτεια και τους όρους της από 4.11.2011 συναφθείσας Σύµβασης για τα VLTs, δυνάµει της οποίας εξειδικεύθηκαν και συγκεκριµενοποιήθηκαν οι όροι της Άδειας, αποτελούν το ισχύον θεσµικό
πλαίσιο για την εγκατάσταση και λειτουργία τυχερών
παιγνίων µέσω παιγνιοµηχανηµάτων τύπου VLT στην Ελλάδα.

Το προαναφερθέν πλαίσιο θεσπίστηκε µε σκοπό την επίτευξη των ακόλουθων κύριων στόχων δηµοσίου συµφέροντος που σχετίζονται µε την εν λόγω αγορά, οι οποίοι, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνουν:
α. την προστασία των καταναλωτών (παικτών), ιδιαίτερα των ανηλίκων και των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων
από τον εθισµό στα παίγνια, την κατασπατάληση χρήµατος και την εγκληµατική συµπεριφορά που συνδέεται µε
τη διεξαγωγή παιγνίων,
β. τη διασφάλιση της διαφάνειας και αξιοπιστίας των
παιγνίων που διεξάγονται, µέσω παιγνιοµηχανηµάτων,
τα οποία ελέγχονται και εγκρίνονται από την αρµόδια
κρατική Αρχή,
γ. τη διοχέτευση της παικτικής δραστηριότητας σε νόµιµους και εποπτευόµενους παρόχους, προκειµένου να
περιοριστεί και µε την πάροδο του χρόνου να εξαλειφθεί, η διεξαγωγή παράνοµων τυχερών παιγνίων και τα
ποινικά αδικήµατα που αυτή εκτρέφει, όπως, για παράδειγµα, η απάτη, η φοροδιαφυγή και η νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες (βλ. την περίπτωση στ΄, Γενικό Μέρος, Θ΄. Ειδικότερα επί του Κεφαλαίου H΄ της Αιτιολογικής Έκθεσης του ν. 4002/2011).
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αναδεικνύονται οι
κάτωθι ανάγκες:
α. Η επιτακτική ανάγκη θέσπισης εκ µέρους της Πολιτείας µέτρων, τα οποία αποτελούν αποτελεσµατικά εργαλεία στην προσπάθεια καταπολέµησης της παράνοµης
διεξαγωγής τυχερών παιγνίων και προσέλκυσης παικτών
από τέτοια δίκτυα στη νόµιµη αγορά, µε σκοπό την προστασία των συµφερόντων των παικτών αλλά και της Πολιτείας.
β. Η ανάγκη διασφάλισης της διεξαγωγή τυχερών παιγνίων (συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που διεξάγονται
µέσω VLTs) κατά τρόπο αξιόπιστο και ελεγχόµενο.
γ. Η ανάγκη αποτελεσµατικότερης άσκησης των εποπτικών και ελεγκτικών αρµοδιοτήτων της Πολιτείας µε
γνώµονα τη συνεχή βελτιστοποίηση και διασφάλιση, κατά πάντα χρόνο, της προστασίας των παικτών και του
κοινωνικού συνόλου από τις βλαπτικές συνέπειες της µη
λελογισµένης συµµετοχής στα τυχερά παίγνια, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφεροµένων, του εθισµού, της κατασπατάλησης χρήµατος,
της απάτης ή της επίδειξης άλλης εγκληµατικής συµπεριφοράς προς εξασφάλιση πόρων.
δ. Η ενίσχυση της εφαρµογής των αρχών του υπεύθυνου παιχνιδιού.
ε. Η ανάγκη ευθυγράµµισης του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των VLTs στην Ελλάδα µε τις ισχύουσες
βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και πρότυπα.
Προκειµένου να υποστηριχθεί η επίτευξη των ανωτέρω στόχων, πρέπει να θεσπιστούν και να εφαρµοστούν
αποτελεσµατικά προς τούτο µέτρα µέσω της τροποποίησης του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου. Οι προτεινόµενες τροποποιήσεις των σχετικών διατάξεων του
ν. 4002/2011, περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
α. Τη µείωση του συνολικού αριθµού των παιγνιοµηχανηµάτων τύπου VLT που θα τεθούν σε λειτουργία από
την ΟΠΑΠ Α.Ε., από 35.000 σε 25.000 παιγνιοµηχανήµατα.
β. Την αύξηση του αριθµού των παιγνιοµηχανηµάτων
τύπου VLT, που δύνανται να εγκατασταθούν σε αµιγείς
χώρους (Καταστήµατα τύπου Β΄), κατά µέγιστο σε πενήντα (50) παιγνιοµηχανήµατα τύπου VLT ανά κατάστηµα,
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προκειµένου να επιτευχθεί η µείωση του συνολικού αριθµού των Καταστηµάτων αυτών και να περιοριστεί η
χωρική διασπορά τους.
γ. Την αύξηση του αριθµού των παιγνιοµηχανηµάτων
τύπου VLT ανά πρακτορείο της ΟΠΑΠ Α.Ε. ( καταστήµατα τύπου ΣΤ΄), κατά µέγιστο σε δεκαπέντε (15) παιγνιοµηχανήµατα τύπου VLT ανά κατάστηµα, για τους ίδιους
ως άνω λόγους.
δ. Την αναθεώρηση της περιόδου ισχύος της Άδειας
προκειµένου να αντισταθµιστεί η ανισορροπία που προκαλείται στη σύµβαση Δηµοσίου και ΟΠΑΠ Α.Ε., λόγω
της µείωσης του συνολικού αριθµού των παιγνιοµηχανηµάτων.
Οι τροποποιήσεις των σχετικών διατάξεων του
ν. 4002/2011 δεν είναι απλώς σύµφωνες µε τους προαναφερθέντες δηµόσιους σκοπούς, αλλά, ενισχύουν ουσιωδώς τις προοπτικές επίτευξής τους.
Συγκεκριµένα:
α. Η προτεινόµενη µείωση του συνολικού αριθµού των
παιγνιοµηχανηµάτων τύπου VLT που θα τεθούν σε λειτουργία συµβάλλει στον περιορισµό των ευκαιριών πρόσβασης σε τυχερά παίγνια και στην αποτελεσµατικότερη
ρύθµιση της διοργάνωσης και διεξαγωγής τους. Ο ταυτόχρονος περιορισµός του αριθµού των διαθέσιµων επίγειων χώρων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, µειώνει τη
χωρική διασπορά τους και συµβάλλει στη δηµιουργία
βέλτιστων συνθηκών εποπτείας και ελέγχου, δεδοµένου
ότι µια µικρότερη αγορά τυχερών παιγνίων που διεξάγονται µέσω παιγνιοµηχανηµάτων τύπου VLT είναι ευκολότερα διαχειρίσιµη όσον αφορά τον έλεγχο και την εποπτεία της, συµβάλλει δε στη δηµιουργία συνθηκών ταχύτερης απόκρισής στα φαινόµενα παραβατικότητας και
τους κινδύνους που εντοπίζονται κατά την παροχή των
υπηρεσιών παιγνίων. Επιπλέον, η µείωση του συνολικού
αριθµού των παιγνιοµηχανηµάτων καθιστά περιττή την
ανάγκη προκήρυξης δηµόσιου διεθνούς πλειοδοτικού
διαγωνισµού της ΟΠΑΠ Α.Ε. για την επιλογή παραχωρησιούχων, οι οποίοι, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις,
θα συµµετέχουν σε αυτόν µε σκοπό την παραχώρηση
του δικαιώµατος για τη θέση σε λειτουργία ενός σηµαντικού µεριδίου του αρχικού συνολικού αριθµού των
35.000 παιγνιοµηχανηµάτων, ήτοι 18.500 παιγνιοµηχανήµατα.
β. Η πρόβλεψη αύξησης του µέγιστου αριθµού των
παιγνιοµηχανηµάτων τύπου VLT ανά κατάστηµα, συνεπάγεται τη µείωση του αριθµού των καταστηµάτων που
πρόκειται να ανοίξουν αλλά και του βαθµού συγκέντρωσής τους στις αστικές περιοχές. Κατ’ αρχάς, αυτό διευκολύνει τον ίδιο το χωροταξικό σχεδιασµό των καταστηµάτων λαµβανοµένων υπόψη ιδίως των υποχρεωτικών ελάχιστων αποστάσεων που προβλέπονται στα άρθρα
41.3 και 41.4 της µε αριθµό 225/2/25.10.2016 (Β΄ 3528)
απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., η οποία ρυθµίζει τα σχετικά θέµατα. Επιπρόσθετα, βελτιώνεται η συχνότητα και αρτιότητα των ελέγχων της Ε.Ε.Ε.Π. H προτεινόµενη τροποποίηση διευκολύνει τόσο τους ελέγχους της Ε.Ε.Ε.Π. επί όσων λειτουργούν τα σχετικά καταστήµατα όσο και εκείνους της ΟΠΑΠ Α.Ε. για την διασφάλιση της προσήκουσας συµµόρφωσης µε το ρυθµιστικό πλαίσιο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 28 παρ. 3 περίπτωση
α΄ υποπερίπτωση γγ΄ του ν. 4002/2011. Αντίστοιχα θετικά αποτελέσµατα, έχει και η αύξηση του µέγιστου αριθµού παιγνιοµηχανηµάτων στα υφιστάµενα πρακτορεία
της ΟΠΑΠ Α.Ε. (Καταστήµατα τύπου ΣΤ΄), από ένα (1) έ-

ως τρία (3) µε το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο, σε ένα (1)
έως δεκαπέντε (15) µε τις προτεινόµενες τροποποιήσεις, γεγονός που επίσης συµβάλλει στο στόχο µείωσης
του αριθµού και εν γένει περιορισµού των χώρων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων µε παιγνιοµηχανήµατα τύπου
VLT.
Ωστόσο, είναι αυτονόητο ότι η µείωση του συνολικού
αριθµού των προς εγκατάσταση παιγνιοµηχανηµάτων
τύπου VLT, από 35.000 σε 25.000, επιφέρει µείωση της
αξίας της άδειας που έχει χορηγήσει το Ελληνικό Δηµόσιο στην ΟΠΑΠ Α.Ε.. Δεδοµένης, αφενός της αξίας του
τιµήµατος, το οποίο η ΟΠΑΠ Α.Ε. κατέβαλε κατά τη σύναψη της Σύµβασης για τα VLTs (560 εκατ. Ευρώ) για το
συνολικό αριθµό των 35.000 παιγνιοµηχανηµάτων τύπου VLT, αφετέρου δε, της µείωσης (κατά 10.000) του αριθµού των παιγνιοµηχανηµάτων τύπου VLT που θα τεθούν σε λειτουργία δυνάµει της σχετικής προτεινόµενης
τροποποίησης
των
σχετικών
διατάξεων
του
ν. 4002/2011, η παράταση της διάρκειας της παραχώρησης κατά οχτώ (8) έτη αποτελεί ένα εύλογο «Αντιστάθµισµα» προς τον Κάτοχο της Άδειας, προκειµένου ο τελευταίος να καλύψει την απώλεια που θα υποστεί λόγω
της µη υλοποίησης µέρους της αρχικής επένδυσης.

ΙΙ. Η κατ’ άρθρον ανάλυση:
Άρθρο 1
Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρου 39 του
ν. 4002/2011 (Α΄180), καθώς και οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 και 6 του ίδιου άρθρου. Ειδικότερα:
Με την παρ. 1 αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρου 39
του ν. 4002/2011.
Με την παράγραφο 2 αντικαθίσταται η παράγραφος 1
του άρθρου 39 και προβλέπεται ότι στην Ελληνική επικράτεια επιτρέπεται να λειτουργήσουν 25.000 παιγνιοµηχανήµατα.
Με την παράγραφο 3 αντικαθίσταται η παράγραφος 2
του άρθρου 39 και προβλέπεται ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. λαµβάνει µία άδεια για τα 25.000 παιγνιοµηχανήµατα.
Με την παράγραφο 4 αντικαθίσταται η παράγραφος 3
του άρθρου 39, ώστε να απαλειφθεί το σχετικό εδάφιο
που αφορά στους παραχωρησιούχους, δεδοµένης της,
δια του παρόντος σχεδίου, κατάργησης της δυνατότητας εγκατάστασης, λειτουργίας και εκµετάλλευσης παιγνιοµηχανηµάτων από αυτούς.
Με την παράηραγο 5 αντικαθίσταται η παράγραφος 4
του άρθρου 39, καθορίζεται η συνολική χρονική περίοδος ισχύος της άδειας, συνυπολογιζόµενου του σχετικού αντισταθµίσµατος που απαιτείται από τη µείωση του
αριθµού των παιγνιοµηχανηµάτων, και καθορίζεται ο
χρόνος έναρξης της περιόδου αυτής. Εισάγεται δε η ρητή νοµοθετική πρόβλεψη για την υπογραφή σύµβασης
µεταξύ των µερών για την εξειδίκευση και εφαρµογή
των όρων της άδειας.
Με την παράγραφο 6 αντικαθίσταται η παράγραφος 6
του άρθρου 39, ώστε να απαλειφθούν τα εδάφια που αφορούν στην εκµετάλλευση των 18.500 παιγνιοµηχανηµάτων από τους παραχωρησιούχους.
Με την παράγραφο 7 καταργείται η παράγραφος 7
του άρθρου 39 του ν. 4002/2011, η οποία, επίσης, αφορά
στους παραχωρησιούχους.
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Άρθρο 2
Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του σχεδίου νόµου αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρου 40 του ν. 4002/2011
(Α΄180) και οι παράγραφοι 1 και 2 του ίδιου άρθρου. Ειδικότερα:
Με την παράγραφο 1 αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρου 40 του ν. 4002/2011 (Α΄180).
Με την παράγραφο 2 αντικαθίσταται οι παράγραφοι 1
και 2 του άρθρου 40 του ν. 4002/2011. Προβλέπεται, ειδικότερα, ότι τα αδειοδοτηθέντα παιγνιοµηχανήµατα πρέπει να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν µέχρι την
31η Δεκεµβρίου 2019 επί ποινή αφαιρέσεώς τους από
την άδεια, µετά την παρέλευση απράκτου της προθεσµίας αυτής, αζηµίως για το Δηµόσιο. Επίσης, απαγορεύεται η µεταβολή της σύνθεσης του µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου του κατόχου της άδειας και επιβάλλεται η προηγούµενη γνωστοποίηση στην Ε.Ε.Ε.Π. κάθε
διάθεσης µετοχών ή µεταβίβασης λόγω κληρονοµικής
διαδοχής.
Με την παράγραφο 3 καταργείται η παρ. 4 του άρθρου
40 του ν. 4002/2011 (Α΄180), η οποία αφορά στους παραχωρησιούχους.
Άρθρο 3
Με τις διατάξεις του άρθρου 3 του σχεδίου νόµου αντικαθίσταται το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της
περίπτωσης β΄ του άρθρου 43 του ν. 4002/2011 και η περίπτωση στ΄ του ίδιου άρθρου. Ειδικότερα:
Με την παράγραφο 1 ορίζεται ο µέγιστος αριθµός παιγνιοµηχανηµάτων που δύνανται να εγκατασταθούν σε αµιγείς χώρους (καταστήµατα τύπου Β΄) σε πενήντα (50)
παιγνιοµηχανήµατα.
Με την παράγραφο 2 ορίζεται ο µέγιστος αριθµός παιγνιοµηχανηµάτων που δύνανται να εγκατασταθούν σε
πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. (καταστήµατα τύπου ΣΤ΄) σε
δεκαπέντε (15) παιγνιοµηχανήµατα.
Άρθρο 4
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου
ορίζεται ότι οι διατάξεις του ισχύουν από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τις
διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3, των οποίων η ισχύς άρχεται από την ηµεροµηνία τροποποίησης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του, της από 4ης Νοεµβρίου 2011 σύµβασης που έχει συναφθεί µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου
και της ΟΠΑΠ Α.Ε.. Η κατά τα ανωτέρω τροποποιητική
σύµβαση υπογράφεται το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση του
νόµου. Μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρων 1, 2 και 3 αναστέλλονται οι προθεσµίες της παρ. 1
του άρθρου 40 του ν. 4002/2011.

Με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι από την έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρων 1, 2 και 3 καταργείται
κάθε αντίθετη διάταξη της µε αριθµό 010010/4.11.2011
απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών (Β΄2503), καθώς
και κάθε άλλη αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη.
Αθήνα, 4 Αυγούστου 2017
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ευκλ. Τσακαλώτος

Λ. Κονιόρδου

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Γ. Βασιλειάδης
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Άρθρο 2
Τροποποιήσεις του άρθρου 40 του ν. 4002/2011

Ρυθµίσεις για την αγορά παιγνίων
Άρθρο 1
Τροποποιήσεις του άρθρου 39 του ν. 4002/2011
1. Ο τίτλος του άρθρου 39 του ν. 4002/2011 (Α΄180) αντικαθίσταται ως εξής:
«Αδειοδότηση τυχερών παιγνίων µέσω παιγνιοµηχανηµάτων»
2. Η παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στην Ελληνική Επικράτεια επιτρέπεται να λειτουργήσουν 25.000 παιγνιοµηχανήµατα.»
3. Η παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών χορηγείται µια άδεια στην ΟΠΑΠ Α.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α΄219) για το σύνολο
των παιγνιοµηχανηµάτων της προηγούµενης παραγράφου.»
4. Η παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για τη χορήγηση της άδειας καταβάλλεται τίµηµα
που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία της περίπτωσης α΄ της παρ. 9 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000.
Το τίµηµα για τα παιγνιοµηχανήµατα, τα οποία εγκαθιστά η ΟΠΑΠ Α.Ε. και εκµεταλλεύεται µέσω των πρακτορείων της, καταβάλλεται αµέσως µετά τη χορήγηση της
άδειας.»
5. Η παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η άδεια χορηγείται για περίοδο δεκαοκτώ (18) ετών, η οποία αρχίζει από την ηµεροµηνία έναρξης της εµπορικής λειτουργίας του πρώτου παιγνιοµηχανήµατος,
µετά την έκδοση του Κανονισµού Παιγνίων της παραγράφου 3 του άρθρου 29 ή της απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π.
της παραγράφου 5 του άρθρου 54, όπως αυτή διαπιστώνεται µε σχετική πράξη που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π.
και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι
όροι και προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώµατος της
ΟΠΑΠ Α.Ε. στην εγκατάσταση και εκµετάλλευση των
παιγνιοµηχανηµάτων της παραγράφου 1, εξειδικεύονται
µε σύµβαση που υπογράφεται µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου, εκπροσωπούµενου από τον Υπουργό Οικονοµικών και τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, αρµόδιου για θέµατα αθλητισµού, και της ΟΠΑΠ Α.Ε., καθώς
και µε τον ως άνω Κανονισµό Παιγνίων ή µε τη σχετική
µε τα θέµατα αυτά απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. της παραγράφου 5 του άρθρου 54.»
6. Η παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Απαγορεύεται στην ΟΠΑΠ Α.Ε. να µεταβιβάζει ή
να παραχωρεί σε τρίτους, µε ή χωρίς αντάλλαγµα, το δικαίωµα εγκατάστασης και εκµετάλλευσης των παιγνιοµηχανηµάτων της παραγράφου 1.»
7. Η παρ. 7 του άρθρου 39 του ν. 4002/2011 καταργείται.

1. Ο τίτλος του άρθρου 40 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Προϋποθέσεις για την ΟΠΑΠ Α.Ε.»
2. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 40 του
ν. 4002/2011 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. υποχρεούται να τηρεί τις νοµικές και
οικονοµικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας της παραγράφου 2 του άρθρου 39 και να θέσει σε εµπορική λειτουργία το σύνολο των παιγνιοµηχανηµάτων
µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2019. Μετά την παρέλευση
της ως άνω προθεσµίας, ο αριθµός των µη λειτουργούντων παιγνιοµηχανηµάτων αφαιρείται, αζηµίως για το
Δηµόσιο, από το συνολικό αριθµό των παιγνιοµηχανηµάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 39, εκτός αν η µη εµπρόθεσµη εγκατάσταση και λειτουργία αυτών των παιγνιοµηχανηµάτων από την ΟΠΑΠ Α.Ε., κατά τα ανωτέρω, οφείλεται σε υπαιτιότητα της Ε.Ε.Ε.Π..
2. Κάθε διάθεση µετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., ίση ή µεγαλύτερη του 2% του µετοχικού της κεφαλαίου, γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε
(15) ηµερών από την πραγµατοποίησή της. Αν πρόκειται
για διάθεση εν ζωή που µπορεί να οδηγήσει σε άµεση ή
έµµεση αλλαγή ελέγχου της εταιρείας, απαιτείται η
προηγούµενη έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π., χωρίς την οποία η
διάθεση αυτή είναι άκυρη. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως έλεγχος νοείται αυτός που ορίζεται
στην παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 (Α΄37) ή
άλλη παρόµοια σχέση φυσικού προσώπου και µίας εταιρείας.»
3. Η παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4002/2011 καταργείται.
Άρθρο 3
Τροποποιήσεις του άρθρου 43 του ν. 4002/2011
1. Τα δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ του άρθρου 43 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Τα παιγνιοµηχανήµατα µπορούν να τοποθετηθούν σε
αµιγείς χώρους και µέχρι πενήντα (50) ανά κατάστηµα.
Το κατάστηµα δεν µπορεί να συνδέεται εσωτερικά µε
άλλο. Δεν χορηγείται πιστοποίηση τύπου Β΄ σε καταστήµατα που απέχουν από τα ήδη λειτουργούντα καζίνο
απόσταση ίση ή µικρότερη των πέντε (5) χιλιοµέτρων, η
οποία υπολογίζεται σε ευθεία γραµµή.»
2. Η περίπτωση στ΄ του άρθρου 43 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«στ) Για την εγκατάσταση µέχρι δεκαπέντε (15) παιγνιοµηχανηµάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 39 στα
πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., τα οποία προσφέρουν τα τυχερά παιχνίδια που δικαιούται να διεξάγει η ΟΠΑΠ Α.Ε.
δυνάµει της από 15.12.2000 σύµβασης µεταξύ αυτής και
του Ελληνικού Δηµοσίου, όπως ισχύει, και της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000, απαιτείται η έκδοση πιστοποίησης πρακτορείου τύπου ΣΤ΄, η
οποία εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π., όπως ορίζεται στον
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Κανονισµό Παιγνίων και µέχρι την έκδοσή του, όπως ορίζεται µε την απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. της παραγράφου 5
του άρθρου 54.»
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
1. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από
τις διατάξεις των άρθρων 1,2 και 3, των οποίων η ισχύς
άρχεται από την ηµεροµηνία τροποποίησης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος, της από 4ης Νοεµβρίου
2011 σύµβασης, που έχει συναφθεί µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε.. Η κατά τα ανωτέρω
τροποποιητική σύµβαση συνάπτεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) µηνών από τη δηµοσίευση του
παρόντος. Μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων των
άρθρων 1, 2 και 3 αναστέλλονται οι προθεσµίες της παρ.
1 του άρθρου 40 του ν. 4002/2011.
2. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρων
1, 2 και 3 καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη της µε αριθµό 010010/4.11.2011 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών (Β΄2503), καθώς και κάθε άλλη αντίθετη γενική ή
ειδική διάταξη.
Αθήνα, 4 Αυγούστου 2017
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ευκλ. Τσακαλώτος

Λ. Κονιόρδου

γ. Ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) έτη από δέκα (10) που ισχύει σήµερα, ο χρόνος ισχύος της αδείας εκµετάλλευσης παιγνιοµηχανηµάτων από την ΟΠΑΠ Α.Ε. και εισάγεται ρητή νοµοθετική εξουσιοδότηση για την υπογραφή
σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε. για την εξειδίκευση των όρων και προϋποθέσεων άσκησης του δικαιώµατος της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην εγκατάσταση και εκµετάλλευση των παιγνιοµηχανηµάτων.
(άρθρο 1)
2.α. Ορίζεται η 31η Δεκεµβρίου 2019 ως καταληκτική
ηµεροµηνία για τη λειτουργία των ως άνω αδειοδοτηθέντων παιγνιοµηχανηµάτων µε ποινή αφαιρέσεως τους από την άδεια µετά την παρέλευση απράκτου της προθεσµίας αυτής αζηµίως για το Δηµόσιο κ.λπ..
β. Αυξάνεται σε µέχρι:
- πενήντα (50) από µέχρι είκοσι πέντε (25) ανά κατάστηµα που ισχύει, ο αριθµός των παιγνιοµηχανηµάτων
που δύναται να τοποθετηθούν σε αµιγείς χώρους
- σε µέχρι δεκαπέντε (15) από µέχρι τρία (3) που ισχύει, ο αριθµός των παιγνιοµηχανηµάτων για την εγκατάσταση των οποίων στα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. απαιτείται η έκδοση πιστοποίησης του πρακτορείου τύπου
ΣΤ΄.
(άρθρα 2 και 3)
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις δεν προκαλούνται
πρόσθετες δηµοσιονοµικές επιπτώσεις επί του Κρατικού
Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών των λοιπών
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
Αθήνα, 4 Αυγούστου 2017
Η Γενική Διευθύντρια

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Γ. Βασιλειάδης

Αριθµ. 235/50/2017

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών
«Ρυθµίσεις για την αγορά παιγνίων»
Α. Με τις διατάξεις του υπό ψήφιση νόµου, τροποποιούνται – συµπληρώνονται διατάξεις του ν. 4002/2011 αναφορικά µε το καθεστώς λειτουργίας της αγοράς παιγνίων. Ειδικότερα:
1.α. Μειώνεται σε 25.000 από 35.000 που ισχύει σήµερα ο αριθµός των παιγνιοµηχανηµάτων, που δύνανται να
λειτουργούν στην Ελληνική Επικράτεια.
β. Καταργείται η δυνατότητα παραχώρησης, από την
ΟΠΑΠ Α.Ε., του δικαιώµατος εγκατάστασης και εκµετάλλευσης παιγνιοµηχανηµάτων σε παραχωρησιούχους

Σταυρούλα Μηλιάκου
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