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5 Νοεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 125944 ΕΞ 2020
Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Διοικητικών
Μέτρων και Κυρώσεων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 25 έως και 54 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων
Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α΄ 180), ιδία δε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 189 έως 203 του
ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167),
β) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137),
γ) των άρθρων 13, 18, 19, 36 και 41 του ν. 4622/2019
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),
δ) των άρθρων 357 έως 378 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 5), όπως ισχύει,
ε) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 112) και του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131),
στ) του άρθρου 109 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26),

Αρ. Φύλλου 4884

ζ) των άρθρων 16 έως 23 του ν. 3229/2004 «Εποπτεία
της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών
παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38) και συμπληρωματικά τις
διατάξεις του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση
του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και
συναφείς ρυθμίσεις» (Α΄ 220),
η) του ν. 3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημοσίων λειτουργών και
υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και
άλλων κατηγοριών προσώπων» (Α΄ 309),
θ) του ν. 3139/2003 «Ρυθμίσεις για τα καζίνα Πάρνηθας
και Κέρκυρας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 100) όπως ισχύει,
ι) του ν. 2206/1994 «Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία,
έλεγχος καζίνων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 62) όπως ισχύει,
ια) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ιβ) του π.δ. 81/2018 «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 (ΕΕ
L 241 της 17.9.2015, σ.1) ”για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της
κοινωνίας των πληροφοριών (κωδικοποιημένο κείμενο)“
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 151),
ιγ) των άρθρων 15 και 34 του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),
ιδ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την παρ.
22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
ιε) της υπ’ αρ. 56660/1679/22.12.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)» (Β΄ 2910),
ιστ) της υπ’ αρ. 2/63389/0004/21.7.2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Διορισμός
Προέδρου και δύο μελών και ανανέωση της θητείας των μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου
Παιγνίων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 397), σε συνδυασμό με τις υπ’ αρ.
2/3935/0004/24.7.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 428), υπό στοιχεία οικ.
9433 ΕΞ 2019/12.2.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 64) και υπό στοιχεία
3557 ΕΞ 2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 20) όμοιες αποφάσεις,
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ιζ) της υπ’ αρ. 334/4/14.6.2018 απόφασης της
Ε.Ε.Ε.Π. «Κατάταξη των παραβάσεων της υπό στοιχεία
Τ/6736/2003 (Β΄ 929) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με τίτλο: «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και
Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο». Όπως ισχύει,
σε Κατηγορίες Σημαντικότητας, δυνάμει της παρ. 5 του
άρθρου 13 της υπ’ αρ. 245/2/2.2.2017 (Β΄ 811) απόφασης
της Ε.Ε.Ε.Π.» (Β΄2667),
ιη) της υπ’ αρ. 254/3/7.4.2017 απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π.
«Κατάταξη των παραβάσεων της υπ’ αρ. 225/2/25.10.2016
(Β΄ 3528) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., με την οποία τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και κωδικοποιήθηκε η υπ’ αρ.
158/4/5.6.2015 (Β΄ 328) όμοια με τίτλο: “Ρύθμιση θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου τυχερών παιγνίων που
διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT”, σε
Κατηγορίες Σημαντικότητας, δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 13 της υπ’ αρ. 245/2/2.2.2017 (Β΄ 811) απόφασης
της Ε.Ε.Ε.Π.» (Β΄ 1578),
ιθ) της υπ’ αρ. 253/3/30.3.2017 απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π.
«Κατάταξη των παραβάσεων της υπ’ αρ. 130/2/18.11.2014
(Β΄ 3225) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο: “Ρύθμιση Θεμάτων Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Ηλεκτρονικών Τεχνικών - Ψυχαγωγικών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα”, όπως ισχύει, σε Κατηγορίες Σημαντικότητας,
δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 13 της υπ’ αρ. 245/2/
2.2.2017 (Β΄ 811) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π..» (Β΄ 1388),
κ) της υπ’ αρ. 251/3/23.3.2017 απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π.
«Κατάταξη των παραβάσεων της υπό στοιχεία 163/
4Γ/9.7.2015 (Β΄ 1824) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο:
”Ρύθμιση θεμάτων εμπορικής επικοινωνίας τυχερών
παιγνίων”, σε Κατηγορίες Σημαντικότητας, δυνάμει της
παρ. 5 του άρθρου 13 της υπ’ αρ. 245/2/2.2.2017 (Β΄ 811)
απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π..» (Β΄ 1371),
κα) της υπ’ αρ. 245/2/2.2.2017 απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π.
«Ρύθμιση θεμάτων διενέργειας του Ελεγκτικού Έργου
της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, επιβολής
Διοικητικών Κυρώσεων και στελέχωσης και λειτουργίας
του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων.» (Β΄ 811),
κβ) της υπ’ αρ. 129/2/7.11.2014 απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π.
«Α. 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. Β. Τροποποίηση διατάξεων της υπ’ αρ.
2167/22.1.2009 (Β΄ 78) κοινής απόφασης με τίτλο “ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.” όπως ισχύει
καθώς και της υπ’ αρ. 14/2/17.7.2012 (Β΄ 2205) απόφασης
της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο “ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ”» (Β΄ 3162),
κγ) των άρθρων 7, 8 και 9 της υπ’ αρ. 111/2/24.6.2014
απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. «Κανονισμός καταβολής των χρημάτων της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο
μικτό κέρδος των τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται
στις επιχειρήσεις καζίνο, σύμφωνα με τη διάταξη της
περ. γ της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2206/1994, όπως
ισχύει.» (Β΄ 1794),
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κδ) της υπ’ αρ. 51/3/26.4.2013 απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π.
«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αρ. 23/3/
23.10.2012 (Β΄ 2952) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο:
”Ρυθμίσεις θεμάτων, τα οποία διέπονται από τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ως προς την
επιβολή διοικητικών κυρώσεων, οι οποίες επιβάλλονται
στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων
που διεξάγονται μέσω του διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια“» (Β΄ 1147),
2. Το γεγονός ότι στην αιτιολογική έκθεση του
ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 167) αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι ο Κανονισμός Παιγνίων δύναται να εκδίδεται με μία ή περισσότερες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών κατόπιν
εισήγησης της Ε.Ε.Ε.Π.
3. Την υπ’ αρ. 504/2/30.7.2020 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.
με θέμα: «Εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών για την
έκδοση Κανονισμού Παιγνίων περί Διοικητικών Μέτρων
και Κυρώσεων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 29
του ν. 4002/2011 (Α΄ 180)».
4. Το γεγονός ότι οι ρυθμίσεις του Κανονισμού Παιγνίων περί Διοικητικών Μέτρων και Κυρώσεων που θεσπίζεται με την παρούσα απόφαση, δεν χρήζουν γνωστοποίησης στην Ε.Ε., βάσει της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης
Σεπτεμβρίου 2015 (ΕΕ L 241 της 17.9.2015).
5. Την ανάγκη ρύθμισης των θεμάτων διοικητικών μέτρων και κυρώσεων για τα παίγνια και
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
ή του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π., αποφασίζουμε:
1. Θεσπίζουμε τον Κανονισμό Παιγνίων περί Διοικητικών Μέτρων και Κυρώσεων, ως εξής:
Κανονισμός Παιγνίων
περί Διοικητικών Μέτρων και Κυρώσεων
Άρθρο 1
ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τους σκοπούς της απόφασης αυτής, οι παρακάτω
φράσεις ή λέξεις έχουν την έννοια που ακολουθεί.
Άδεια Διεξαγωγής Παιγνίων ή Άδεια είναι η με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση του δικαιώματος Διοργάνωσης και Διεξαγωγής Παιγνίων από το Ελληνικό Δημόσιο
σε τρίτο με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, ανεξαρτήτως
του μέσου, του χρόνου, του τρόπου και του δικτύου
παροχής, προώθησης και διανομής των σχετικών υπηρεσιών για τη Διοργάνωση και τη Διεξαγωγή Παιγνίων
ή του μεταβατικού χαρακτήρα των σχετικών με τη Διοργάνωση, Διεξαγωγή και εκμετάλλευση αυτή δικαιωμάτων, καθώς και η διοικητική άδεια που εκδίδεται από
την Ε.Ε.Ε.Π. για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή Παιγνίων.
Άδεια Καταλληλότητας (ΑΚ) είναι η πράξη έγκρισης
της Καταλληλότητας ενός προσώπου σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κανονισμού Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων.
Διαδικασία Συμμόρφωσης είναι το διοικητικό μέτρο
που δύναται να επιβάλλει η Ε.Ε.Ε.Π. στον Ελεγχόμενο
αντί της έναρξης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών
κυρώσεων.
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Διεξαγωγή είναι η διεξαγωγή παιγνίου της περ. ιθ’ του
άρθρου 25 του νόμου. Όπου στις διατάξεις της παρούσας απόφασης προβλέπεται η έννοια της Διεξαγωγής
νοείται και η έννοια της Διοργάνωσης και αντιστρόφως.
Διοργάνωση είναι η διοργάνωση παιγνίου της περ. ιη’
του άρθρου 25 του νόμου. Όπου στις διατάξεις της
παρούσας απόφασης προβλέπεται η έννοια της Διοργάνωσης νοείται και η έννοια της Διεξαγωγής και αντιστρόφως.
Ε.Ε.Ε.Π. ή Αρχή είναι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου
Παιγνίων.
Εγκατάσταση είναι οποιοσδήποτε χώρος, ο οποίος
χρησιμοποιείται για τη Διοργάνωση, Διεξαγωγή ή/και
εκμετάλλευση των Παιγνίων ή για την υποστήριξη αυτών, ανεξαρτήτως του εάν έχει δηλωθεί στην Ε.Ε.Ε.Π. από
τον Ελεγχόμενο ή ανήκει σε τρίτο πρόσωπο.
Ελεγχόμενος είναι κάθε πρόσωπο, το οποίο υποχρεούται να συμμορφώνεται προς το Ρυθμιστικό Πλαίσιο.
Έλεγχος είναι ο επιτόπιος, εξ αποστάσεως, κεκαλυμμένος έλεγχος, που διενεργείται σύμφωνα με την Εντολή
Ελέγχου, προκειμένου να διαπιστωθεί η Συμμόρφωση
του Ελεγχόμενου προς το Ρυθμιστικό Πλαίσιο, με βάση
μια μεθοδολογικά τυποποιημένη και τεκμηριωμένη διαδικασία.
Ελεγκτική Διαδικασία είναι το σύνολο των ενεργειών
που πραγματοποιούνται για την προετοιμασία, τη διενέργεια και την ολοκλήρωση του Ελέγχου, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 15 του Κανονισμού.
Εντολή Ελέγχου είναι η διοικητική πράξη, με την οποία
το Κλιμάκιο Ελέγχου εντέλλεται να πραγματοποιήσει τον
Έλεγχο.
Εμπορική Ανακοίνωση είναι κάθε συγκεκριμένη ανακοίνωση που αποσκοπεί στην άμεση ή έμμεση προώθηση υπηρεσιών τυχερών παιγνίων και η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο ενός προγράμματος Εμπορικής
Επικοινωνίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Παιγνίων περί
Εμπορικής Επικοινωνίας Τυχερών Παιγνίων.
Εμπορική Επικοινωνία είναι κάθε μορφή προβολής
και προώθησης της διοργάνωσης και διεξαγωγής των
Παιγνίων ή της εικόνας του Κατόχου Άδειας. Στην έννοια
της Εμπορικής Επικοινωνίας εντάσσονται τα προγράμματα Χορηγίας, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και τα
προγράμματα πιστότητας (Loyalty Programs), σύμφωνα
με τον Κανονισμό Παιγνίων περί Εμπορικής Επικοινωνίας
Τυχερών Παιγνίων.
Ηλεκτρονικό Τεχνικό Ψυχαγωγικό Παίγνιο είναι το
τεχνικό - ψυχαγωγικό παίγνιο που εμπίπτει στο πεδίο
εφαρμογής του ν. 4002/2011 (Α΄ 180).
Κανονισμός είναι η παρούσα απόφαση με την οποία
ρυθμίζονται θέματα του Κανονισμού Παιγνίων σχετικά
με το είδος και το ύψος των επιβαλλόμενων διοικητικών
μέτρων και κυρώσεων, τα όργανα και η διαδικασία Ελέγχου καθώς και θέματα στελέχωσης και λειτουργίας του
Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων (ΣΕΠ).
Κάτοχος Άδειας ή Κάτοχος είναι το πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες Διοργάνωσης, Διεξαγωγής και εκμετάλλευσης Παιγνίων και στο οποίο έχει χορηγηθεί Άδεια.
Κλιμάκιο Ελέγχου είναι το όργανο Ελέγχου που συ-
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γκροτείται από Μέλη του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων
με απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., προς εκτέλεση
συγκεκριμένου Ελέγχου ή ελεγκτικού έργου.
Οδηγίες είναι οι εγκύκλιες οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π. σχετικά
με την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Παιγνίων. Οι Οδηγίες έχουν δεσμευτική ισχύ στο πλαίσιο των
σχέσεων της Αρχής με τους διοικούμενους.
Παίγνιο είναι κάθε παίγνιο του οποίου η ρύθμιση, ο
έλεγχος διεξαγωγής και κάθε σχετικό θέμα εμπίπτει
στις διατάξεις του Κανονισμού Παιγνίων της παρ. 3 του
άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), στην υποπερ. γγ
της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 28 του ιδίου ως άνω
νόμου, καθώς και κάθε άλλο παίγνιο το οποίο σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις εμπίπτει στις αρμοδιότητες της
Ε.Ε.Ε.Π.
Παίκτης είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει νόμιμα στο Παίγνιο.
Ρυθμιστικό Πλαίσιο είναι το σύνολο των νομοθετικών
και κανονιστικών διατάξεων, οδηγιών και συστάσεων
της Ε.Ε.Ε.Π., οι όροι των Αδειών, καθώς και οι σχετικοί
με τις αρμοδιότητες της Ε.Ε.Ε.Π. όροι των Συμβάσεων,
που καθορίζουν και εξειδικεύουν τις προϋποθέσεις της
διοργάνωσης, διεξαγωγής και εκμετάλλευσης τυχερών
ή/και Ηλεκτρονικών Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων
στην Ελληνική Επικράτεια.
Σύμβαση είναι η έγγραφη συμφωνία με την οποία το
Ελληνικό Δημόσιο παραχωρεί έναντι ανταλλάγματος,
κατ’ αποκλειστικότητα ή μη, το δικαίωμα Διοργάνωσης
και Διεξαγωγής συγκεκριμένων Παιγνίων ή/και κατηγοριών Παιγνίων ή/και καθορίζει και εξειδικεύει τους
όρους των Αδειών.
Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων (ΣΕΠ) ή Σώμα είναι το Σώμα
Ελεγκτών Παιγνίων του άρθρου 18 του ν. 3229/2004
(Α΄ 38).
Τεχνικό Μέσο και Υλικό διεξαγωγής Παιγνίων (ΤΜΚΥ)
είναι το Πιστοποιημένο, εφόσον απαιτείται, μέσο / υλικό / μηχάνημα ηλεκτρονικό / μηχανικό ή ηλεκτρομηχανικό και ηλεκτρονικό πρόγραμμα (κάθε είδους λογισμικό - SOFTWARE ή σύστημα μηχανογραφικό), που
χρησιμοποιείται, άμεσα ή έμμεσα, για τη Διοργάνωση
και Διεξαγωγή Παιγνίων και το οποίο σχετίζεται ή/και
επηρεάζει ή/και καθορίζει ή/και παρακολουθεί και καταγράφει το αποτέλεσμα των Παιγνίων ή γενικότερα τη
διεξαγωγή των Παιγνίων.
Άρθρο 2
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
2.1 Ο Κανονισμός εφαρμόζεται σε κάθε Ελεγχόμενο.
2.2 Οι διατάξεις του Κανονισμού δεν εφαρμόζονται για
παραβάσεις που βεβαιώνονται σύμφωνα με τις υπ’ αρ.
129/2/7.11.2014 (Β΄ 3162) και 51/3/26.4.2013 (Β΄ 1147)
αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π., για τις οποίες εφαρμόζονται οι
εκεί προβλεπόμενες διατάξεις.
2.3 Οι διατάξεις των παρ. 17 έως και 20 του άρθρου
378 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), καθώς και οι διατάξεις των
άρθρων 7, 8 και 9 της υπ’ αρ. 111/2/24.6.2014 (Β΄ 1794)
απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., δεν θίγονται από τα προβλεπόμενα στην απόφαση αυτή.
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ΜΕΡΟΣ Ι
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 3
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
3.1 Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., πριν την επιβολή της διοικητικής κύρωσης, δύναται να εφαρμόζεται το διοικητικό
μέτρο της Συμμόρφωσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του
άρθρου 51 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180).
3.2 Κατά τη Διαδικασία Συμμόρφωσης παρέχονται
οδηγίες, κατευθύνσεις και συστάσεις στους Ελεγχόμενους που παραβίασαν διατάξεις του Ρυθμιστικού Πλαισίου, προκειμένου να συμμορφωθούν με το Ρυθμιστικό
Πλαίσιο.
3.3 Για την εφαρμογή ή μη Διαδικασίας Συμμόρφωσης,
λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των κατωτέρω:
α. Η βαρύτητα της παράβασης ή των παραβάσεων.
β. Η βαρύτητα και συχνότητα των παραβάσεων που
τυχόν έχει διαπράξει ο Ελεγχόμενος στο παρελθόν, καθώς και το εάν είναι υπότροπος σύμφωνα με το άρθρο 8.
γ. Ο βαθμός συνεργασίας του Ελεγχόμενου με την
Ε.Ε.Ε.Π. προκειμένου να διασφαλιστεί η πληρότητα,
επάρκεια και εγκυρότητα των σχετικών με τις πράξεις
ή/και παραλείψεις του στοιχείων.
δ. Εάν ο Ελεγχόμενος δηλώνει ότι αποδέχεται την
παράβαση και τις πράξεις ή/και παραλείψεις του που
οδήγησαν στην παράβαση, καθώς και ότι θα προβεί ή
ήδη έχει προβεί:
αα) Στη λήψη μέτρων, προκειμένου να συμμορφωθεί
με το Ρυθμιστικό Πλαίσιο και να αποτρέψει παρόμοιες παραβάσεις στο μέλλον, προσδιορίζοντας τα μέτρα
αυτά.
ββ) Στην καταβολή, χωρίς καθυστέρηση και προσκόμματα, στο Ελληνικό Δημόσιο, του χρηματικού ποσού για
την αποκατάσταση της βλάβης που τυχόν αυτό υπέστη
από την παράβαση.
γγ) Στην αποζημίωση, χωρίς καθυστέρηση και προσκόμματα, των Παικτών για τυχόν οικονομική βλάβη
που υπέστησαν από την παράβαση.
δδ) Στην ενημέρωση, εφόσον απαιτείται και δημοσίως,
του κοινού και των Παικτών.
εε) Στην ανάληψη του συνόλου των δαπανών που
τυχόν απαιτούνται για την άρση των επιπτώσεων των
πράξεων ή/και παραλείψεων του που οδήγησαν στην
παράβαση και την επαναφορά των πραγμάτων σε κατάσταση συμμόρφωσης με το Ρυθμιστικό Πλαίσιο.
3.4 Με την απόφαση της παρ. 1 δύναται να ορίζονται:
α. Τα μέτρα (πράξεις και παραλείψεις) που θα λάβει ο
Ελεγχόμενος, προκειμένου να συμμορφωθεί με το Ρυθμιστικό Πλαίσιο και να αποτρέπει παρόμοιες παραβάσεις
στο μέλλον.
β. Το χρηματικό ποσό που θα καταβάλλει ο Ελεγχόμενος, χωρίς καθυστέρηση και προσκόμματα, στο Ελληνικό
Δημόσιο, για τη βλάβη που τυχόν αυτό υπέστη από την
παράβαση.
γ. Η υποχρέωση αποζημίωσης, των Παικτών για την
αποκατάσταση τυχόν οικονομικής βλάβης που υπέστησαν από την παράβαση.
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δ. Η τυχόν υποχρέωση, σχετικής ενημέρωσης του κοινού και των Παικτών.
ε. Η υποχρέωση ανάληψης του συνόλου των δαπανών
που τυχόν απαιτούνται για την άρση των επιπτώσεων
των πράξεων ή/και παραλείψεων του και την επαναφορά των πραγμάτων σε κατάσταση Συμμόρφωσης με το
Ρυθμιστικό Πλαίσιο.
στ. Η προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας Συμμόρφωσης.
ζ. Κάθε άλλο σχετικό θέμα.
3.5 Η Διαδικασία Συμμόρφωσης, διενεργείται εντός
ορισμένης προθεσμίας, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες. Κατ’ εξαίρεση, δύναται να
ορίζεται προθεσμία μεγαλύτερη των εξήντα (60) ημερών
ή να παρατείνεται η ορισθείσα προθεσμία, εφόσον συντρέχουν, αποδεδειγμένα, ειδικές περιστάσεις, η συνδρομή των οποίων δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του
Ελεγχόμενου και οι οποίες συνδέονται με τα μέτρα που
καλείται να εφαρμόσει ο Ελεγχόμενος στο πλαίσιο της
διαδικασίας Συμμόρφωσης.
3.6 Ο Ελεγχόμενος οφείλει να ακολουθεί πιστά υποδείξεις, οδηγίες και συστάσεις της Ε.Ε.Ε.Π. και να προσκομίζει στην Ε.Ε.Ε.Π. οποιοδήποτε στοιχείο απαιτηθεί
κατά την εφαρμογή Διαδικασίας Συμμόρφωσης, με τον
τρόπο και στον χρόνο που η Αρχή ορίζει.
3.7 Με την παρέλευση της τεθείσας προθεσμίας ή
την ενημέρωση της Ε.Ε.Ε.Π. από τον Ελεγχόμενο περί
ολοκλήρωσης της Διαδικασίας Συμμόρφωσης, διενεργείται επανέλεγχος προς διερεύνηση της επιτυχούς ή
μη ολοκλήρωσης της Συμμόρφωσης. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα του επανελέγχου:
α. Στην περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της Διαδικασίας Συμμόρφωσης, εκδίδεται σχετική διαπιστωτική
πράξη του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.
β. Στην περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης της
Διαδικασίας Συμμόρφωσης, η Ε.Ε.Ε.Π. επιβάλλει στον
Ελεγχόμενο τις προβλεπόμενες κυρώσεις για τις αρχικά
βεβαιωθείσες παραβάσεις, σύμφωνα με τον Κανονισμό.
3.8 Στην περίπτωση που κατά την εφαρμογή της Διαδικασίας Συμμόρφωσης βεβαιωθούν νέες παραβάσεις,
η διαδικασία διακόπτεται αυτοδίκαια και ξεκινά η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων.
Άρθρο 4
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
4.1 Στην περίπτωση παραβάσεων των υποχρεώσεων
που απορρέουν από το Ρυθμιστικό Πλαίσιο, η Ε.Ε.Ε.Π.
με απόφασή της, λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα της
παράβασης, σύμφωνα με το άρθρο 5, καθώς και τις επιβαρυντικές και ελαφρυντικές περιστάσεις, σύμφωνα με
τα άρθρα 6 και 7:
α. επιβάλλει κατ’ αποκοπήν πρόστιμο από 1.000 έως
2.000.000 ευρώ ανά παράβαση ή/και
β. ανακαλεί προσωρινά μέχρι 3 μήνες την Άδεια ή/και
γ. ανακαλεί οριστικά την Άδεια.
4.2 Οι αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
αναρτώνται στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π.
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Άρθρο 5
ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
5.1 Σε κάθε παράβαση αποδίδεται βαρύτητα με βάση
το πραγματικό της υπόθεσης, τη διάταξη ή τις διατάξεις
που παραβιάζονται και το έννομο αγαθό που αυτές προστατεύουν. Για την απόδοση της βαρύτητας συνεκτιμώνται το είδος και το μέγεθος των αρνητικών επιπτώσεων
της παράβασης, σε σχέση με τα παρακάτω:
α. Προστασία του δημοσίου συμφέροντος.
β. Διασφάλιση της τήρησης των όρων Διοργάνωσης,
Διεξαγωγής και εκμετάλλευσης των Παιγνίων.
γ. Αποτροπή της διάπραξης ή του κινδύνου διάπραξης
ποινικών αδικημάτων ή υποστήριξης εγκλημάτων, κατά
τη διεξαγωγή των Παιγνίων ή εξαιτίας αυτής.
δ. Προστασία των Παικτών.
ε. Προστασία του κοινού, των ατόμων που δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στα Παίγνια και των ευάλωτων
ομάδων.
στ. Τήρηση των αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού.
ζ. Διατήρηση της επικοινωνιακής διείσδυσης των Παιγνίων σε ήπιο και λελογισμένο επίπεδο, στην περίπτωση
παραβάσεων που αφορούν στην υλοποίηση Εμπορικής
Επικοινωνίας.
5.2 Κάθε παράβαση που αφορά στην Διοργάνωση και
Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων, λαμβάνει ένταση βαρύτητας, χαμηλή, μέση, υψηλή και πολύ υψηλή, λαμβανομένων υπόψη κριτηρίων, όπως ιδίως, η τυχόν βλάβη των
οικονομικών συμφερόντων του Δημοσίου, η ακεραιότητα και το αδιάβλητο της Διεξαγωγής των Παιγνίων, η προστασία των ανηλίκων, των ατόμων που δεν επιτρέπεται
να συμμετέχουν στα Παίγνια και των ευάλωτων ομάδων,
το μέγεθος του κοινού που εκτέθηκε στις επιπτώσεις της
παράβασης, η τυχόν βλάβη των Παικτών, το ύψος του
οικονομικού οφέλους που τυχόν αποκόμισε ο Ελεγχόμενος, τυχόν παράνομες, ύποπτες ή ασυνήθεις συναλλαγές
που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με τις παραβάσεις,
την τήρηση των αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, την
προστασία του κοινωνικού συμφέροντος και την έκταση
της εμπλοκής των προσώπων που ασκούν την εκπροσώπηση, διαχείριση και διοίκηση του Ελεγχόμενου στη
διάπραξη των παραβάσεων.
Άρθρο 6
ΕΠΙΒΑΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ
6.1 Επιβαρυντικές περιστάσεις, που λαμβάνονται υπόψη για το είδος και το ύψος της διοικητικής κύρωσης
επί παραβάσεων του Ρυθμιστικού Πλαισίου που αφορά
Παίγνια, αποτελούν:
α. Ο βαθμός υπαιτιότητας.
β. Το ύψος του οικονομικού οφέλους που αποκόμισε
ή επιδίωξε να αποκομίσει ο Ελεγχόμενος ή/και η αξία
τυχόν παράνομων συναλλαγών.
γ. Το μέγεθος της βλάβης του ελληνικού δημοσίου και
των Παικτών.
δ. Η τυχόν επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση στις
υποδείξεις της Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και η μη επιτυχής ολοκλήρωση της Διαδικασίας Συμμόρφωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3.
ε. Η άρνηση του Ελεγχόμενου να συνεργαστεί ή η
απόπειρα παρεμπόδισης της Ε.Ε.Ε.Π. και των οργάνων
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αυτής, κατά τη διεξαγωγή Ελέγχου επί της συγκεκριμένης υπόθεσης.
στ. Το μέγεθος του κοινού που εκτέθηκε στην, κατά
παράβαση, εκτελεσθείσα ενέργεια ή παράλειψη.
6.2 Στην περίπτωση υλοποίησης μη εγκεκριμένου σχεδίου Εμπορικής Επικοινωνίας Τυχερών Παιγνίων επιβαρυντικές περιστάσεις αποτελούν επιπλέον:
α. Οι παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές.
β. Η παραβίαση των αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού.
γ. Ο βαθμός της επικοινωνιακής διείσδυσης στο κοινό, ανάλογα με το μέσο και την ένταση της μετάδοσης /
προβολής της Εμπορικής Ανακοίνωσης.
Άρθρο 7
ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ
Ελαφρυντικές περιστάσεις που λαμβάνονται υπόψη
για το είδος και το ύψος της διοικητικής κύρωσης αποτελούν:
α. Ο Ελεγχόμενος συνεργάστηκε αποτελεσματικά με
την Ε.Ε.Ε.Π., προκειμένου να διαπιστωθούν οι αιτίες της
παράβασης.
β. Ο Ελεγχόμενος προέβη σε ενέργειες με τις οποίες
επανήλθε σε κατάσταση συμμόρφωσης με το Ρυθμιστικό Πλαίσιο.
γ. Ο Ελεγχόμενος προέβη ή/και προβαίνει σε ενέργειες
με τις οποίες αποτρέπονται παρόμοιες παραβάσεις στο
μέλλον.
δ. Ο Ελεγχόμενος προέβη σε ενέργειες με τις οποίες
άρθηκαν τα αποτελέσματα της παράβασης.
Άρθρο 8
ΥΠΟΤΡΟΠΗ
Υπότροπος είναι όποιος διαπράξει, σε διάστημα δυο
(2) ετών από την επιβολή της πρώτης διοικητικής κύρωσης μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής,
δύο (2), επιπλέον, παραβάσεις για τις οποίες επιβλήθηκε
κύρωση. Ο Ελεγχόμενος παύει να χαρακτηρίζεται υπότροπος με την παρέλευση δύο (2) ετών από την επιβολή της κύρωσης, με την οποία εισήλθε στην κατάσταση
υποτροπής.
Άρθρο 9
ΠΡΟΣΤΙΜΟ
9.1 Το εύρος του προστίμου, ορίζεται ως εξής:
α. Παραβάσεις που βεβαιώνονται κατά τη Διοργάνωση
ή/και Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων:
αα. Για παραβάσεις της παρ. 5 του άρθρου 32 του
ν. 4002/2011 (Α΄ 180), από χίλια (1.000) ευρώ έως και
δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, ανά διαπιστωμένη παράβαση.
ββ. Για παραβάσεις της παρ. 2 του άρθρου 49 του
ν. 4002/2011 (Α΄ 180), από χίλια (1.000) ευρώ έως και
χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, ανά διαπιστωμένη παράβαση.
γγ. Για την παράβαση της παρ. 7 του άρθρου 51 του
ν. 4002/2011 (Α΄ 180), από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ
έως και πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.
δδ. Για τις λοιπές παραβάσεις από πέντε χιλιάδες
(5.000) ευρώ έως και δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ,
ανά παράβαση ή ανά παιγνιομηχάνημα, ανάλογα με την
ένταση βαρύτητας, ως εξής:
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i. Για παραβάσεις χαμηλής βαρύτητας από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως και είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.
ii. Για παραβάσεις μέσης βαρύτητας από είκοσι χιλιάδες
(20.000) ευρώ έως και πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.
iii. Για παραβάσεις υψηλής βαρύτητας από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ έως και διακόσιες χιλιάδες
(200.000) ευρώ.
iv. Για παραβάσεις πολύ υψηλής βαρύτητας από διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ έως και δύο εκατομμύρια
(2.000.000) ευρώ.
εε. Για την παράβαση της υλοποίησης μη εγκεκριμένου σχεδίου Εμπορικής Επικοινωνίας, από πέντε χιλιάδες
(5.000) ευρώ έως και διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ,
ανά παράβαση ανάλογα με την βαρύτητά της, ως εξής:
i. Για παραβάσεις χαμηλής βαρύτητας από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως και είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.
ii. Για παραβάσεις μέσης βαρύτητας από είκοσι χιλιάδες
(20.000) ευρώ έως και πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.
iii. Για παραβάσεις υψηλής βαρύτητας από πενήντα
χιλιάδες (50.000) ευρώ έως και εκατό χιλιάδες (100.000)
ευρώ.
iv. Για παραβάσεις πολύ υψηλής βαρύτητας από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ έως και διακόσιες χιλιάδες
(200.000) ευρώ.
β. Παραβάσεις που βεβαιώνονται κατά την εκμετάλλευση ηλεκτρονικών τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων:
αα) Για παραβάσεις που αφορούν την μετατροπή των
παιγνιομηχανημάτων ηλεκτρονικών τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων σε παιγνιομηχανήματα Τυχερών Παιγνίων επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα χιλιάδες (50.000)
ευρώ, ανά παιγνιομηχάνημα.
ββ) Για τις λοιπές παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο
από χίλια (1.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, ανά
παράβαση ή ανά παιγνιομηχάνημα, ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης.
9.2 Όταν συντρέχουν πολλαπλές παραβάσεις, ο υπολογισμός του προστίμου γίνεται ξεχωριστά για καθεμία
από αυτές.
9.3 Όταν το πρόστιμο, συμπεριλαμβανομένων των
προσαυξήσεων, υπερβαίνει το ανώτατο πρόστιμο που
τίθεται, κατά περίπτωση, από τις κείμενες διατάξεις, επιβάλλεται το ανώτατο πρόστιμο που προβλέπεται στο
νόμο.
Άρθρο 10
ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
10.1 Η Ε.Ε.Ε.Π. επιμετρά και καταλογίζει το πρόστιμο
λαμβάνοντας υπόψη:
α. Την βαρύτητα της παράβασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5.
β. Τις επιβαρυντικές περιστάσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6.
γ. Τις ελαφρυντικές περιστάσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7.
10.2 Σε κάθε περίπτωση μη επιτυχούς εφαρμογής Διαδικασίας Συμμόρφωσης του άρθρου 3, το συνολικό πρόστιμο προσαυξάνεται κατά ποσοστό 20% έως και 50%.
10.3 Σε κάθε περίπτωση υποτροπής σύμφωνα με το
άρθρο 8, το συνολικό πρόστιμο προσαυξάνεται κατά
ποσοστό 25% έως και 50%.
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Άρθρο 11
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
11.1 Το πρόστιμο καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π., εντός τριάντα (30) ημερών από
την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης καταλογισμού
στον ενδιαφερόμενο. Η σχετική κατάθεση συνιστά είσπραξη του αντίστοιχου προστίμου που αποδεικνύεται
με το τραπεζικό έγγραφο της κατάθεσης, στο οποίο ρητά
αναφέρεται ως αιτιολογία το είδος του προστίμου, καθώς
και τα πλήρη στοιχεία του υπόχρεου. Η Ε.Ε.Ε.Π., όταν ο
υπόχρεος προσκομίσει το παραπάνω έγγραφο, εκδίδει
και χορηγεί το αντίστοιχο παραστατικό είσπραξης.
11.2 Στην περίπτωση που το πρόστιμο δεν καταβληθεί
εντός της ως άνω προθεσμίας, βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων.
Άρθρο 12
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
12.1 Η Ε.Ε.Ε.Π. προβαίνει σε προσωρινή ή οριστική
ανάκληση της Άδειας, σε κάθε περίπτωση που έχει προς
τούτο δέσμια αρμοδιότητα, σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.
12.2 Η Ε.Ε.Ε.Π. δύναται να ανακαλεί, προσωρινά, μέχρι
τρεις (3) μήνες, την Άδεια, ανάλογα με τη βαρύτητα και
τη συχνότητα της παράβασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4002/2011
(Α΄ 180). Η Διεξαγωγή Παιγνίων κατά παράβαση της προσωρινής ανάκλησης, επιφέρει, αυτοδίκαια, την οριστική
ανάκληση της Άδειας, γεγονός που διαπιστώνεται με
πράξη της Ε.Ε.Ε.Π. και επιφέρει τις συνέπειες της παρ. 1
του άρθρου 52 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180). Προσωρινή
ανάκληση της Άδειας, δύο (2) φορές πριν την παρέλευση
των δύο (2) επόμενων της προηγούμενης ανάκλησης,
οικονομικών ετών, επιφέρει, αυτοδίκαια, την οριστική
ανάκληση της Άδειας.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Άρθρο 13
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
13.1 Οι Έλεγχοι επί της Διοργάνωσης, Διεξαγωγής και
εκμετάλλευσης των Παιγνίων, διενεργούνται από τα Κλιμάκια Ελέγχου του άρθρου 14, που συγκροτούνται είτε
αποκλειστικά από Μέλη του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων (ΣΕΠ) του άρθρου 18 του ν. 3229/2004 (Α΄ 38) είτε,
σε ειδικές περιπτώσεις, από Μέλη ΣΕΠ και υπαλλήλους
άλλων δημοσίων φορέων και υπηρεσιών, σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις.
13.2 Αντικείμενο του Ελέγχου είναι η συμμόρφωση
του Ελεγχόμενου με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό
Παιγνίων, στις αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π., στους όρους των
σχετικών αδειών και των συμβάσεων παραχώρησης, καθώς και στις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, μέσω των
οποίων καθορίζονται οι γενικότερες και ειδικότερες προϋποθέσεις της νόμιμης Διοργάνωσης, Διεξαγωγής και
εκμετάλλευσης των Τυχερών καθώς και των Ηλεκτρονικών Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων, ανεξαρτήτως
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του μέσου, του χρόνου, του τρόπου ή και του δικτύου
προώθησης ή και διανομής των σχετικών με τη Διοργάνωση, Διεξαγωγή και εκμετάλλευση αυτή υπηρεσιών ή
του μεταβατικού χαρακτήρα των σχετικών με τη Διοργάνωση, Διεξαγωγή και εκμετάλλευση αυτή δικαιωμάτων.
13.3 Κατά τον σχεδιασμό και την διενέργεια του Ελέγχου, η Ε.Ε.Ε.Π. διασφαλίζει ότι:
α. Ο Έλεγχος διενεργείται με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία και αμεροληψία των Μελών ΣΕΠ.
β. Έχουν τυποποιηθεί, κατά το δυνατόν, οι ελεγκτικές
λειτουργίες και διαδικασίες.
γ. Τα ευρήματα και αποτελέσματα του Ελέγχου αποτυπώνονται με ακρίβεια και σαφήνεια.
δ. Εφαρμόζεται αποτελεσματική/και αποδοτική διαχείριση των υλικών και ανθρώπινων πόρων.
ε. Εφαρμόζονται οι αρχές της συνεχούς βελτίωσης των
ελεγκτικών διαδικασιών και λειτουργιών.
στ. Τηρείται η εμπιστευτικότητα των δεδομένων και
πληροφοριών που συλλέγονται κατά τη διάρκεια του
Ελέγχου.
13.4 Ο Έλεγχος πραγματοποιείται εντός και εκτός ωραρίου εργασίας, καθώς και κατά τις αργίες και εξαιρέσιμες
ημέρες.
13.5 Κατά τη διενέργεια του Ελέγχου, το Κλιμάκιο Ελέγχου μπορεί να ζητά από τον Ελεγχόμενο, καθώς και από
τους αρμόδιους υπαλλήλους ή τα μέλη της διοίκησης
αυτού, οποιοδήποτε στοιχείο ή/και έγγραφο κρίνει απαραίτητο για την τεκμηρίωση των ευρημάτων του και την
ολοκλήρωση της Ελεγκτικής Διαδικασίας.
13.6 Ο Ελεγχόμενος υποχρεούται να διευκολύνει με
κάθε τρόπο το Κλιμάκιο Ελέγχου και να παρέχει σε αυτό
απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλες τις Εγκαταστάσεις του
καθώς και σε έγγραφα, δεδομένα, πληροφορίες ή κάθε
άλλο, επιβοηθητικό για τον Έλεγχο ή το ελεγκτικό έργο,
στοιχείο.
13.7 Το Κλιμάκιο Ελέγχου, κατά τη διενέργεια του Ελέγχου, δύναται να απευθύνει έγγραφες υποδείξεις προς
τον Ελεγχόμενο, κοινοποιώντας σχετικά στην Ε.Ε.Ε.Π.,
με σκοπό την άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων
ή αστοχιών που αφορούν στη Διοργάνωση, Διεξαγωγή ή εκμετάλλευση των Παιγνίων, εφόσον με βάση τα
πραγματικά περιστατικά, την ουσία της υπόθεσης και
το ιστορικό παραβάσεων του Ελεγχόμενου, εκτιμά ότι
με τις υποδείξεις αυτές μπορεί να αποτραπούν, αποτελεσματικά και τάχιστα, κίνδυνοι τέλεσης παραβάσεων
του Ρυθμιστικού Πλαισίου. Στην περίπτωση αυτή, καταγράφει και συμπεριλαμβάνει στην Έκθεση Ελέγχου του
άρθρου 15 τις υποδείξεις που απηύθυνε και τα τεκμήρια
που αιτιολογούν την κρίση του.
Άρθρο 14
ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
14.1. Όργανα Ελέγχου είναι τα Κλιμάκια Ελέγχου.
14.2 Τα Κλιμάκια Ελέγχου συγκροτούνται με απόφαση
του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. στην οποία ορίζονται τα εξής:
α. Τα μέλη του Κλιμακίου Ελέγχου.
β. Ο Υπεύθυνος του Κλιμακίου Ελέγχου και ο αναπληρωτής του, εφόσον απαιτείται.
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γ. Ο Έλεγχος που το Κλιμάκιο καλείται να διενεργήσει.
δ. Ο τόπος μετακίνησης των Μελών του Κλιμακίου,
όταν για τη διενέργεια του Ελέγχου απαιτείται η μετακίνησή τους, εντός ή εκτός έδρας.
14.3 Με βάση την απόφαση συγκρότησης, η αρμόδια
για τον Έλεγχο οργανική μονάδα της Ε.Ε.Ε.Π. εκδίδει την
Εντολή Ελέγχου. Με την Εντολή Ελέγχου ορίζονται τα
εξής:
α. Ο χρόνος έναρξης και λήξης του Ελέγχου, εφόσον
αυτός δεν έχει ήδη οριστεί στην απόφαση συγκρότησης.
β. Κάθε άλλη λεπτομέρεια που κρίνεται απαραίτητη
για την απρόσκοπτη διενέργεια και τον ακριβέστερο
καθορισμό του αντικειμένου του Ελέγχου.
14.4 Με την Εντολή Ελέγχου, δύναται να ορίζονται
ειδικότερα στοιχεία και δεδομένα που μπορούν να αξιοποιηθούν κατά τη διενέργεια του Ελέγχου.
14.5 Ο Υπεύθυνος Κλιμακίου έχει τις παρακάτω ευθύνες και αρμοδιότητες:
α. Οργανώνει και συντονίζει τον Έλεγχο.
β. Μεριμνά για την ορθή οργάνωση του Ελέγχου.
γ. Μεριμνά για την υλοποίηση του Ελέγχου σύμφωνα
με την Εντολή Ελέγχου.
δ. Έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και τον έλεγχο
της τήρησης του προγράμματος του Κλιμακίου.
ε. Ελέγχει την ορθή τήρηση των αρχείων του Κλιμακίου, εφόσον το Κλιμάκιο τηρεί αρχείο σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.
στ. Στην περίπτωση διαδοχής του Κλιμακίου από νέο
Κλιμάκιο, ενημερώνει, εγγράφως, τον Υπεύθυνο που τον
διαδέχεται για όλα τα ζητήματα που προέκυψαν, τους
τρόπους με τους οποίους αυτά αντιμετωπίστηκαν, καθώς
και τις τυχόν εκκρεμότητες.
ζ. Έχει την ευθύνη για την ορθή σύνταξη και συμπλήρωση της Έκθεσης Ελέγχου, καθώς και την εμπρόθεσμη
υποβολή της.
η. Συντάσσει και υποβάλλει έκθεση εκπαίδευσης για
κάθε Εκπαιδευόμενο που μετέχει στο Κλιμάκιο του.
θ. Μεριμνά για την υποβολή έγγραφων υποδείξεων
προς τον Ελεγχόμενο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην παρ. 13.4.
ι. Μεριμνά για την ορθή εφαρμογή οδηγιών, συστάσεων και εγκυκλίων που αφορούν στις αρμοδιότητες του
Κλιμακίου του οποίου φέρει την ευθύνη, όπου απαιτείται.
ια. Έχει την ευθύνη ενημέρωσης της Ε.Ε.Ε.Π. για την
υπερωριακή, νυκτερινή / και εξαιρέσιμων ημερών απασχόληση των μελών του Κλιμακίου Ελέγχου.
ιβ. Έχει την ευθύνη ενημέρωσης της Ε.Ε.Ε.Π. για οποιοδήποτε περιστατικό ή πρόβλημα ανακύπτει κατά τη διενέργεια του Ελέγχου, καθώς και για τις τυχόν ενέργειες στις
οποίες προέβη το Κλιμάκιο για την αντιμετώπισή τους.
ιγ. Κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σε αυτόν,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
14.6 Η επιλογή για τη συγκρότηση των Κλιμακίων Ελέγχου πραγματοποιείται από τα Μέλη ΣΕΠ σύμφωνα με τα
παρακάτω κριτήρια:
α. Την εξειδίκευση ή τις εξειδικεύσεις του Μέλους.
β. Τη διαθεσιμότητα (υπηρεσιακές ανάγκες, αντικείμενο απασχόλησης, θέση στην υπηρεσία, απουσία λόγω
κανονικής ή άλλης προβλεπόμενης άδειας).
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γ. Την τυχόν αίτηση του Μέλους για την εξαίρεσή του
από συγκεκριμένο Έλεγχο λόγω προσωπικού κωλύματος.
δ. Το ανώτατο όριο ημερών των εκτός έδρας μετακινήσεων των Μελών, σύμφωνα με το άρθρο 22.
Άρθρο 15
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ελεγκτική Διαδικασία υλοποιείται σε τέσσερις (4) διαδοχικές φάσεις, ως ακολούθως:
Φάση 1η: Προετοιμασία του Ελέγχου. Το Κλιμάκιο
Ελέγχου δημιουργεί και οργανώνει τον φάκελο του Ελέγχου, ταξινομώντας και ιεραρχώντας όλα τα απαραίτητα
έγγραφα και διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν στον
Έλεγχο της αρμοδιότητάς του.
Φάση 2η: Διενέργεια του Ελέγχου. Το Κλιμάκιο Ελέγχου
διενεργεί τον Έλεγχο συλλέγει τα στοιχεία και το υλικό
που απαιτείται για την τεκμηρίωση των ευρημάτων του
και ενημερώνει τον φάκελο Ελέγχου.
Φάση 3η: Αξιολόγηση των στοιχείων και σύνταξη της
Έκθεσης Ελέγχου. Το Κλιμάκιο Ελέγχου προβαίνει στην
αξιολόγηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και
συντάσσει την Έκθεση Ελέγχου. Στην Έκθεση Ελέγχου
περιγράφονται οι ενέργειες που έγιναν, η μεθοδολογία
που εφαρμόστηκε, παρατίθενται τα ευρήματα του Ελέγχου και διατυπώνονται οι διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα. Στην ίδια Έκθεση Ελέγχου δύναται να παρατίθενται τα ευρήματα περισσότερων του ενός Ελέγχων, υπό
την προϋπόθεση ότι αυτοί διεξήχθησαν ως επιμέρους
Έλεγχοι και από το ίδιο Κλιμάκιο Ελέγχου.
Φάση 4η: Υποβολή της Έκθεσης Ελέγχου. Ο Έλεγχος
ολοκληρώνεται με την υποβολή της Έκθεσης Ελέγχου.
Άρθρο 16
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Τα αποτελέσματα των Ελέγχων αποτυπώνονται και
αξιολογούνται τουλάχιστον σε ετήσια βάση, με σκοπό
τη συναγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη συμμόρφωση και την επίτευξη των στόχων που τίθενται από
την Ε.Ε.Ε.Π., την καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα
των μεθόδων που εφαρμόστηκαν, καθώς και τις ανάγκες
εκπαίδευσης των Μελών ΣΕΠ.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΣΩΜΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
Άρθρο 17
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
17.1. Για τη στελέχωση του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων, ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π. προβαίνει σε Πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
17.2 Για την ένταξη στο Σώμα, οι υποψήφιοι πρέπει
κατ’ ελάχιστο:
α. να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της
ημεδαπής ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου της αλλοδαπής,
β. να έχουν συμπληρώσει, συνολικά, πέντε (5) έτη προϋπηρεσίας στον Δημόσιο ή ευρύτερο Δημόσιο τομέα,
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γ. να διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες χρήσης εφαρμογών γραφείου και διαδικτύου,
δ. να έχουν γνώση της αγγλικής γλώσσας.
17.3 Με την Πρόσκληση καθορίζονται οι θέσεις προς
στελέχωση, οι όροι και οι προϋποθέσεις της πλήρωσης
τους, τα τυχόν ειδικότερα τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα που πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι ανά
θέση και κατηγορία εκπαίδευσης, οι τρόποι απόδειξης
αυτών, η διαδικασία και το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης
των αιτήσεων, ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής τυχόν αιτήσεων
θεραπείας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναρτώνται στον ιστότοπο
της Ε.Ε.Ε.Π. και κοινοποιούνται στους υποψηφίους.
17.4 Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., θεσπίζεται σύστημα
αξιολόγησης της απόδοσης των Μελών ΣΕΠ, σύμφωνα
με κριτήρια που υιοθετούνται για τον σκοπό αυτό.
17.5 Τα Μέλη ΣΕΠ, εκτός του Ελεγκτικού, εκτελούν και
διοικητικό έργο, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές
ανάγκες.
Άρθρο 18
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
18.1 Τα Μέλη ΣΕΠ εκπαιδεύονται σε ένα ή περισσότερα
αντικείμενα Ελέγχου, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες
και απαιτήσεις του ελεγκτικού έργου της Ε.Ε.Ε.Π.
18.2 Στα προγράμματα εκπαίδευσης συμμετέχουν,
υποχρεωτικά, τα επιλεγέντα για το συγκεκριμένο πρόγραμμα Μέλη του Σώματος.
18.3 Τα προγράμματα εκπαίδευσης δύνανται να περιλαμβάνουν τόσο θεωρητική όσο και πρακτική εκπαίδευση, οι οποίες μπορεί να διενεργούνται είτε ενιαία είτε
σε επιμέρους φάσεις. Εφόσον απαιτείται, για τις ανάγκες
της πρακτικής εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι προστίθενται στα μέλη των Κλιμακίων Ελέγχου και μετέχουν
της Ελεγκτικής Διαδικασίας, χωρίς δικαίωμα υπογραφής.
18.4 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει κατ’
ελάχιστον:
α. Την εκπαιδευτική ύλη.
β. Τις εκπαιδευτικές φάσεις.
γ. Τους εκπαιδευτές.
δ. Τη μέθοδο αξιολόγησης των συμμετεχόντων.
ε. Τη μέθοδο αξιολόγησης του προγράμματος από
τους εκπαιδευόμενους.
στ. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης.
18.5 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εγκρίνεται με απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.
18.6 Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης,
το Μέλος ΣΕΠ λαμβάνει σχετική βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος, η οποία καταχωρείται στον
υπηρεσιακό του φάκελο. Η βεβαίωση αυτή επέχει θέση
κτήσης της εξειδίκευσης που απαιτείται για τη συμμετοχή του Μέλους ΣΕΠ σε Ελέγχους.
18.7 Για τις ανάγκες της εκπαίδευσης, η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί
να συνεργάζεται με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με εκπαιδευτικούς φορείς ή/και
με άλλους φορείς ή υπηρεσίες, με ομόλογες ρυθμιστικές
Αρχές του εξωτερικού, καθώς και με φορείς της αγοράς
Παιγνίων, της Ελλάδας και της αλλοδαπής.
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Άρθρο 19
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠ
19.1 Τα Μέλη ΣΕΠ ασκούν τα καθήκοντα τους με τρόπο
συστηματικό, τεκμηριωμένο και αντικειμενικό, τηρώντας τις αρχές της ακεραιότητας, της υπευθυνότητας, της
αμεροληψίας, της εμπιστευτικότητας και της εχεμύθειας.
Συγκεκριμένα:
α. Ενημερώνουν αιτιολογημένα την Υπηρεσία για
οποιοδήποτε λόγο συντρέχει στο πρόσωπο τους, ο οποίος εμποδίζει ή δυσχεραίνει την απρόσκοπτη εκτέλεση
του ελεγκτικού έργου που τους έχει ανατεθεί.
β. Εκτελούν το ελεγκτικό έργο σύμφωνα με το Ρυθμιστικό Πλαίσιο.
γ. Δεν θίγουν την αξιοπιστία και το κύρος της Αρχής
με πράξεις ή παραλείψεις τους.
δ. Τεκμηριώνουν τα αποτελέσματα του Ελέγχου με
σαφήνεια και παραθέτουν τα αποδεικτικά στοιχεία.
ε. Δηλώνουν κώλυμα και δεν συμμετέχουν σε Έλεγχο
όταν με τον Ελεγχόμενο ή με υπάλληλό του με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, είναι σύζυγοι ή συνδέονται με
σύμφωνο συμβίωσης ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου
δε έως και τετάρτου βαθμού ή έχουν ιδιαίτερο δεσμό ή
ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα ή η ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντος τους συνδέεται με την έκβαση του
Ελέγχου.
στ. Γνωστοποιούν στην Αρχή κάθε πληροφορία ή
γεγονός, το οποίο δύναται να επηρεάζει τη νόμιμη και
αδιάβλητη διοργάνωση και διεξαγωγή των Παιγνίων και
περιέρχεται σε γνώση τους, τόσο κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους όσο και εκτός αυτής.
ζ. Υπέχουν καθήκον εχεμύθειας και έχουν υποχρέωση
να διαφυλάσσουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που περιήλθαν με οποιονδήποτε τρόπο σε γνώση
τους, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους.
η. Δεν χρησιμοποιούν πληροφορίες που κατέχουν ή
λαμβάνουν στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους,
με σκοπό να αποκομίσουν οι ίδιοι ή τρίτος, άμεσο ή έμμεσο περιουσιακό όφελος.
θ. Συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα που
οργανώνονται ανά αντικείμενο Ελέγχου, πλην περιπτώσεων αιτιολογημένου κωλύματος.
ι. Υπόκεινται στην υποχρέωση υποβολής δήλωσης
περιουσιακής κατάστασης με βάση τις διατάξεις του
ν. 3213/2003 (A΄ 309).
ια. Οφείλουν να μην καταχρώνται την ελεγκτική τους
ιδιότητα και να ασκούν τα καθήκοντά τους με πνεύμα
συνεργασίας.
19.2 Τα Μέλη ΣΕΠ δεν εξετάζονται, δεν διώκονται και
δεν ενάγονται για τα διαλαμβανόμενα σε Έκθεση Ελέγχου που συνέταξαν ή συνυπέγραψαν κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους. Εξαιρούνται των ανωτέρω η περίπτωση δόλου, η παραβίαση του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και η παράβαση
του καθήκοντος εχεμύθειας των ελεγκτικών οργάνων.
19.3 Τα Μέλη ΣΕΠ δεν υπέχουν προσωπικώς αστική
ευθύνη έναντι οποιουδήποτε για πράξεις ή παραλείψεις
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τους κατά την άσκηση των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους,
εκτός εάν ενήργησαν με δόλο. Η διάταξη αυτή δεν απαλλάσσει τους ανωτέρω από τυχόν ευθύνη τους έναντι του
Ελληνικού Δημοσίου για παράβαση καθήκοντος και, εν
γένει, για πράξεις ή παραλείψεις από βαριά αμέλεια.
Άρθρο 20
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
20.1 Μέλος ΣΕΠ διαγράφεται από το Σώμα, με απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., όταν:
α. Υποβάλει οικειοθελώς αίτηση διαγραφής.
β. Παύσει να είναι υπάλληλος της Ε.Ε.Ε.Π. για οποιονδήποτε λόγο.
γ. Απέχει αδικαιολόγητα από τα καθήκοντα του κατά
την άσκηση του ελεγκτικού έργου του Κλιμακίου Ελέγχου στο οποίο συμμετέχει.
δ. Αρνείται αναιτιολόγητα τη συμμετοχή του σε Κλιμάκιο Ελέγχου ή σε πρόγραμμα εκπαίδευσης των μελών
του Σώματος, για δεύτερη φορά σε διάστημα ενός έτους.
ε. Η απόδοση του αξιολογείται ανεπαρκής σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης των Μελών ΣΕΠ.
στ. Έχει καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για αδικήματα σχετικά με τα παίγνια ή για το αδίκημα
της κλοπής, της απάτης, της εκβίασης, της συκοφαντικής δυσφήμισης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας,
της δωροδοκίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας ή της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή για εγκλήματα σχετικά με
την Υπηρεσία.
ζ. Του έχει επιβληθεί η πειθαρχική ποινή του υποβιβασμού ή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 109 του ν. 3528/2007 (A΄ 26).
η. Δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που υπέχει, σύμφωνα με
την παρ. 19.1 της παρούσας.
20.2 Η ιδιότητα του Μέλους ΣΕΠ, αναστέλλεται, με
απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. όταν το εγγεγραμμένο στο Σώμα Μέλος:
α. Δεν ολοκληρώνει επιτυχώς, επί δύο (2) φορές, πρόγραμμα εκπαίδευσης. Η αναστολή αίρεται, εφόσον το
μέλος ολοκληρώσει επιτυχώς επόμενο κύκλο εκπαίδευσης, ίδιου περιεχομένου.
β. Του ασκηθεί ποινική δίωξη για τα αδικήματα του
στοιχείου στ΄ της παρ. 20.1 και έως ότου αποφασισθεί
κατά τις ισχύουσες διατάξεις, η άσκηση ή μη πειθαρχικής
δίωξης σε βάρος του.
γ. Του ασκηθεί πειθαρχική δίωξη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και έως ότου ολοκληρωθεί η πειθαρχική
διαδικασία.
20.3 Σε περίπτωση αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης για τα αδικήματα του στοιχείου στ΄ της παρ. 20.1,
καθώς και σε περίπτωση ακύρωσης, με δικαστική απόφαση, της απόφασης με την οποία επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή του στοιχείου ζ΄ της παρ. 20.1, το διαγραφέν
Μέλος δύναται, κατόπιν αίτησής του, να επανέλθει στο
Σώμα με απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.
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Άρθρο 21
ΜΗΤΡΩΟ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
Η Ε.Ε.Ε.Π. τηρεί Μητρώο Μελών ΣΕΠ, στο οποίο τηρούνται και ενημερώνονται τα προσωπικά και υπηρεσιακά στοιχεία των Μελών, τα στοιχεία της συμμετοχής
τους στα προγράμματα εκπαίδευσης και στα Κλιμάκια
Ελέγχου, τυχόν εξαιρέσεις τους από τους Ελέγχους, τα
στοιχεία της διαθεσιμότητας τους, τα αποτελέσματα της
αξιολόγησής τους και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο.
Άρθρο 22
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
22.1 Έλεγχοι οι οποίοι, κατά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής, δεν έχουν ολοκληρωθεί ή επί των αποτελεσμάτων τους δεν έχει ληφθεί απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.,
τελούν και ολοκληρώνονται υπό την ισχύ των διατάξεων
της απόφασης αυτής. Στην περίπτωση που επιβληθούν
πρόστιμα για τις ανωτέρω υποθέσεις, αυτά επιμετρώνται
εντός του αντίστοιχου εύρους που προβλέπεται στην υπ’
αρ. 245/2/2.2.2017 (Β΄ 811) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.
22.2 Εξειδικεύσεις Μελών ΣΕΠ, οι οποίες έχουν αποδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής,
εξακολουθούν να ισχύουν.
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22.3 Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της
παρ. 23.1, από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργούνται οι υπ’ αρ. 245/2/2.2.2017 (Β΄ 811),
334/4/14.6.2018 (Β΄ 2667), 254/3/7.4.2017 (Β΄ 1578),
253/3/30.3.2017 (Β΄ 1388) και 251/3/23.3.2017 (Β΄ 1371)
αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π.
22.4 Εκκρεμείς διαδικασίες επιλεγέντων προς στελέχωση του ΣΕΠ, βάσει Πρόσκλησης που εκδόθηκε υπό
την ισχύ της υπ’ αρ. 245/2/2.2.2017 (Β΄ 811) απόφασης
της Ε.Ε.Ε.Π., ολοκληρώνονται με βάση τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 18 του ν. 3229/2004 (Α΄ 38).
22.5 Εκκρεμείς υποθέσεις διαγραφής Μέλους ΣΕΠ ή
αναστολής της ιδιότητας του Μέλους ΣΕΠ, τελούν και
ολοκληρώνονται υπό την ισχύ της απόφασης αυτής.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02048840511200012*

