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ΕΙΑΓΨΓΗ 

 

Λαμβϊνοντασ υπόψη: 

Α. ότι η Επιτροπό  Εποπτεύασ και Ελϋγχου Παιγνύων  εύναι ανεξϊρτητη διοικητικό αρχό 
που υπϊγεται ςτισ διατϊξεισ των ϊρθρων 16 και 17 του  ν. 3229/2004 (A 38) ςε 
ςυνδυαςμό με τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 25 ϋωσ 54 του ν. 4002/2011 (A 180) και τισ 
διατϊξεισ του ϊρθρου 7 του ν. 4038/2012 (Α 14), ςυμπληρωματικϊ δε ςτισ διατϊξεισ του 
ν. 3051/2002 (Α 220). Η Επιτροπό εύναι, μεταξύ ϊλλων, αρμόδια για την εποπτεύα και 
τον ϋλεγχο διεξαγωγόσ των παιγνύων τησ υποπερύπτωςησ γγ, τησ περύπτωςησ α, του 
ϊρθρου 25 του ν. 4002/11, 

Β. ότι ςύμφωνα με τη διϊταξη τησ παραγρϊφου 5 του ϊρθρου 54 του ν. 4002/2011, και 
ϋωσ ότου εκδοθεύ το προβλεπόμενο ςτη διϊταξη τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 29 του 
ν. 4002/2011 (Α 180) Προεδρικό Διϊταγμα, με το οπούο θα θεςπιςτεύ ο Κανονιςμόσ 
Διεξαγωγόσ και Ελϋγχου Παιγνύων, το οποιοδόποτε διεπόμενο από αυτόν ζότημα θα 
ρυθμύζεται από ςχετικό απόφαςη τησ Επιτροπόσ Εποπτεύασ και Ελϋγχου Παιγνύων,  

Γ. την ανϊγκη θϋςπιςησ ενόσ ρυθμιςμϋνου και εποπτευόμενου πλαιςύου λειτουργύασ και 
διεξαγωγόσ των ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνύων (τησ υποπερύπτωςησ 
γγ τησ περύπτωςησ α, του ϊρθρου 25 του ν. 4002/11 (Α 180), καθώσ επύςησ και την 
ανϊγκη τόρηςησ των ςτόχων δημόςιασ πολιτικόσ, οι οπούοι περιλαμβϊνουν την 
προςταςύα των ανηλύκων, την αποτροπό τησ υπερβολικόσ χρόςησ των παιγνύων, τησ 
μετατροπόσ των παραπϊνω παιγνύων ςε τυχερϊ και, γενικότερα, τησ απϊτησ και ϊλλων 
αξιόποινων πρϊξεων και τη διατόρηςη τησ δημόςιασ τϊξησ, 

Δ. την ανϊγκη ενύςχυςησ και ανϊπτυξησ τησ υγιούσ επιχειρηματικότητασ και τησ 
απαςχόληςησ ςτον κλϊδο τησ εκμετϊλλευςησ τησ διεξαγωγόσ των ηλεκτρονικών 
τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνύων, 

η Επιτροπό Εποπτεύασ και Ελϋγχου Παιγνύων εκδύδει τον παρόντα κανονιςμό 
ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνύων.   
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ A 

ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

 

Ωρθρο 1 

ΟΡΙΜΟΙ 

1.1 Οι παρακϊτω όροι, οι οπούοι ςτη ςυνϋχεια χρηςιμοποιούνται ςτο κεύμενο του 
παρόντοσ κανονιςμού, ϋχουν την ϋννοια που ακολουθεύ.  

1.2 υγκεκριμϋνα: 

Ωδεια Εκμετάλλευςησ: ςημαύνει την προβλεπόμενη ςτο Κεφϊλαιο Β (ϊρθρα 5 
ϋωσ 9) του Κανονιςμού ϊδεια για την εκμετϊλλευςη Ηλεκτρονικών Σεχνικών-
Χυχαγωγικών Παιγνύων. 

Αδειοδοτημένο Παίγνιο: ςημαύνει το κϊθε ϋνα ςυγκεκριμϋνο Ηλεκτρονικό 
Σεχνικό-Χυχαγωγικό Παύγνιο, το οπούο παύζεται ςε Πιςτοποιημϋνο 
Παιγνιομηχϊνημα, το οπούο (παιγνιομηχϊνημα) περιλαμβϊνεται ςε μύα Ωδεια 
Εκμετϊλλευςησ. 

Αμιγήσ Φώροσ: ςημαύνει το Κατϊςτημα, ςτο οπούο επιτρϋπεται η διεξαγωγό 
αποκλειςτικϊ ηλεκτρονικών τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνύων, ςύμφωνα με τισ 
διατϊξεισ τησ πολεοδομικόσ νομοθεςύασ. 

Αποθήκη: ςημαύνει οποιονδόποτε χώρο χρηςιμοποιεύ ο κϊτοχοσ μιασ Ωδειασ 
Εκμετϊλλευςησ για να φυλϊςςει ϋνα Πιςτοποιημϋνο Παιγνιομηχϊνημα, το οπούο 
ϋχει περιλϊβει ςτην ϊδεια αυτό, όταν αυτό δεν εύναι εγκατεςτημϋνο προσ 
εκμετϊλλευςη. 

Ειςαγωγέασ: ςημαύνει την επιχεύρηςη που ϋχει ωσ δραςτηριότητα την εμπορύα, 
κατόπιν ειςαγωγόσ, Ηλεκτρονικών Σεχνικών-Χυχαγωγικών Παιγνύων ό/και 
Παιγνιομηχανημϊτων, ςτα οπούα τα παύγνια αυτϊ παύζονται. 

Εμπορική Επικοινωνία: ςημαύνει κϊθε μορφό επικοινωνύασ για την ϋμμεςη ό 
ϊμεςη προώθηςη προώόντων, υπηρεςιών ό τησ εικόνασ επιχειρόςεων, οργανιςμών 
ό προςώπων που αςκούν δραςτηριότητα ςχετικό με Παύγνια, οι πληροφορύεσ που 
επιτρϋπουν την ϊμεςη πρόςβαςη ςε δραςτηριότητα ςχετικϊ με τα Παύγνια, οι 
επικοινωνύεσ ςχετικϊ με προώόντα ό με υπηρεςύεσ τησ επιχεύρηςησ, που 
δραςτηριοποιεύται ςτον τομϋα των Παιγνύων. 

Ηλεκτρονικά Σεχνικά-Χυχαγωγικά Παίγνια ή Παίγνια: ςημαύνει τα Σεχνικϊ-
Χυχαγωγικϊ Παύγνια που για τη διεξαγωγό τουσ, εκτόσ των υποςτηρικτικών 
ηλεκτρονικών και ϊλλων μηχανιςμών, απαιτούνται ηλεκτρονικϋσ υποςτηρικτικϋσ 
διατϊξεισ (hardware), καθώσ και η ύπαρξη και η εκτϋλεςη λογιςμικού - 
προγρϊμματοσ (software) παιγνύων, το οπούο ενςωματώνεται ό εγκαθύςταται ςε 
αυτϊ και περιϋχει το ςύνολο των πληροφοριών, οδηγιών και λοιπών ςτοιχεύων 
που αφορούν ςτη χρόςη και ςτη διεξαγωγό του παιγνύου. τον παρόντα οριςμό 
δεν περιλαμβϊνονται τα Σεχνικϊ-Χυχαγωγικϊ Παύγνια που διεξϊγονται μϋςω του 
διαδικτύου. 

Κανονιςμόσ: ςημαύνει τον παρόντα κανονιςμό Ηλεκτρονικών Σεχνικών-
Χυχαγωγικών Παιγνύων με Παιγνιομηχανόματα.  

Καταςκευαςτήσ: ςημαύνει την επιχεύρηςη που ϋχει ωσ δραςτηριότητα την 
παραγωγό Ηλεκτρονικών Σεχνικών-Χυχαγωγικών Παιγνύων ό/και την καταςκευό 
Παιγνιομηχανημϊτων, ςτα οπούα παύζονται τα παύγνια αυτϊ. 
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Κατάςτημα: ςημαύνει τον χώρο ςτον οπούο πρόκειται να εγκαταςταθούν και να 
λειτουργόςουν Πιςτοποιημϋνα Παιγνιομηχανόματα για τη διεξαγωγό 
Ηλεκτρονικών Σεχνικών-Χυχαγωγικών Παιγνύων, όταν αυτόσ λϊβει την 
προβλεπόμενη πιςτοπούηςη. Ο χώροσ αυτόσ μπορεύ να εύναι ςτεγαςμϋνοσ ό μη, υπό 
την προώπόθεςη ότι ςε αυτόν επιτρϋπεται να αςκηθεύ νόμιμα κατ’ επϊγγελμα 
δραςτηριότητα. 

Μητρώο Εκμετάλλευςησ: ςημαύνει το μητρώο που τηρεύ η Ε.Ε.Ε.Π., ςτο οπούο 
καταχωρούνται τα ςτοιχεύα των Αδειών Εκμετϊλλευςησ, των Αδειοδοτημϋνων 
Παιγνύων, καθώσ και των Πιςτοποιημϋνων Παιγνιομηχανημϊτων και 
Καταςτημϊτων. 

Μικτόσ χώροσ: ςημαύνει το Κατϊςτημα ςτο οπούο επιτρϋπεται κατ` εξαύρεςη η 
διεξαγωγό αποκλειςτικϊ Ηλεκτρονικών Σεχνικών-Χυχαγωγικών Παιγνύων με 
Παιγνιομηχανόματα, υπό την προώπόθεςη ότι ο αριθμόσ Παιγνιομηχανημϊτων δεν 
υπερβαύνει τα τρύα (3). 

Παιγνιομηχάνημα: ςημαύνει οποιοδόποτε ηλεκτρονικό μηχϊνημα, υλικό ό μϋςο, 
που χρηςιμοποιεύται ϊμεςα ό ϋμμεςα για τη διεξαγωγό παιχνιδιού και επηρεϊζει ό 
καθορύζει την ϋκβαςό του. 

Πιςτοποιημένο Κατάςτημα: ςημαύνει ϋνα Κατϊςτημα, το οπούο ϋχει λϊβει 
Πιςτοπούηςη Καταςτόματοσ. 

Πιςτοποιημένο Παίγνιο: ςημαύνει ϋνα Ηλεκτρονικό Σεχνικό-Χυχαγωγικό 
Παύγνιο, το οπούο ϋχει λϊβει Πιςτοπούηςη Παιγνύου. 

Πιςτοποιημένο Παιγνιομηχάνημα: ςημαύνει ϋνα Παιγνιομηχϊνημα 
Ηλεκτρονικών Σεχνικών-Χυχαγωγικών Παιγνύων, το οπούο ϋχει λϊβει 
Πιςτοπούηςη Παιγνιομηχανόματοσ. 

Πιςτοποιημένοσ Ειςαγωγέασ: ςημαύνει τον Ειςαγωγϋα που ϋχει λϊβει την 
πιςτοπούηςη του ϊρθρου 26 και εύναι καταχωρημϋνοσ ςτο μητρώο 
Πιςτοποιημϋνων Ειςαγωγϋων τησ Ε.Ε.Ε.Π. 

Πιςτοποιημένοσ Καταςκευαςτήσ: ςημαύνει τον Καταςκευαςτό που ϋχει λϊβει 
την πιςτοπούηςη του ϊρθρου 25 και εύναι καταχωρημϋνοσ ςτο μητρώο 
Πιςτοποιημϋνων Καταςκευαςτών τησ Ε.Ε.Ε.Π. 

Πιςτοποιημένοσ Σεχνικόσ: ςημαύνει τον Σεχνικό που ϋχει λϊβει την πιςτοπούηςη 
του ϊρθρου 27 και εύναι καταχωρημϋνοσ ςτο μητρώο Πιςτοποιημϋνων Σεχνικών 
τησ Ε.Ε.Ε.Π. 

Πιςτοποίηςη Καταςτήματοσ νοεύται η μοναδικό και εξειδικευμϋνη πιςτοπούηςη 
που χορηγεύται από την Ε.Ε.Ε.Π., μετϊ από επιβεβαύωςη ότι το ςυγκεκριμϋνο 

Κατϊςτημα πληρού όλεσ τισ απαιτόςεισ και προώποθϋςεισ του Κανονιςμού. 

Πιςτοποίηςη Ηλεκτρονικού Σεχνικού-Χυχαγωγικού Παιγνίου ή 
Πιςτοποίηςη Παιγνίου νοεύται η μοναδικό και εξειδικευμϋνη πιςτοπούηςη που 
χορηγεύται από την Ε.Ε.Ε.Π., μετϊ από επιβεβαύωςη ότι ο ςυγκεκριμϋνοσ τύποσ και 

εύδοσ παιγνύου πληρού όλεσ τισ απαιτόςεισ και προώποθϋςεισ του Κανονιςμού. 

Πιςτοποίηςη Παιγνιομηχανήματοσ νοεύται η μοναδικό και εξειδικευμϋνη 
πιςτοπούηςη που χορηγεύται από την Ε.Ε.Ε.Π., μετϊ από επιβεβαύωςη ότι το 
ςυγκεκριμϋνο Παιγνιομηχϊνημα πληρού όλεσ τισ απαιτόςεισ και προώποθϋςεισ του 
Κανονιςμού. 

τοίχημα: ςημαύνει το τυχερό παύγνιο που ςυνύςταται ςε πρόβλεψη επύ 
γεγονότων πϊςησ φύςεωσ, από αριθμό φυςικών προςώπων, υπό τον όρο ότι τα 
κϋρδη κϊθε παύκτη καθορύζονται από τον διοργανωτό του ςτοιχόματοσ, πριν ό 
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κατϊ το χρόνο διενϋργειασ του, με αναφορϊ, τόςο ςτο ποςό που κϊθε παύκτησ 
κατϋβαλε για τη ςυμμετοχό του ςτο ςτούχημα, όςο και ςτην καθοριςμϋνη τιμό 
απόδοςησ του ςτοιχόματοσ. 

Σεχνικά-Χυχαγωγικά Παίγνια: ςημαύνει τα παύγνια των οπούων το αποτϋλεςμα 
εξαρτϊται αποκλειςτικϊ ό κατϊ κύριο λόγο από την τεχνικό ό πνευματικό 
ικανότητα του παύκτη και διενεργούνται ςε δημόςιο χώρο αποκλειςτικϊ για 
ψυχαγωγικούσ ςκοπούσ χωρύσ να επιτρϋπεται για το αποτϋλεςμα αυτών να 
ςυνομολογηθεύ ςτούχημα μεταξύ οποιωνδόποτε προςώπων ό να αποδοθεύ 
οποιαςδόποτε μορφόσ οικονομικό όφελοσ ςτον παύκτη. την κατηγορύα αυτό 
εντϊςςονται και όλα όςα ϋχουν χαρακτηριςτεύ ωσ "τεχνικϊ παύγνια" ςύμφωνα με 
τισ διατϊξεισ του β.δ. 29/1971 (Α 21), μϋχρι την ϋναρξη ιςχύοσ του ν. 4002/11 (Α 
180). Σα Σεχνικϊ-Χυχαγωγικϊ Παύγνια, απαγορεύεται να διαθϋτουν ςύςτημα 
υπολογιςμού, καταγραφόσ και απόδοςησ οικονομικού οφϋλουσ ςτον παύκτη. 

Σεχνικόσ: ςημαύνει το φυςικό πρόςωπο που αςκεύ επαγγελματικό δραςτηριότητα 
με αντικεύμενο την παραγωγό, εγκατϊςταςη, επιςκευό, αναβϊθμιςη ό ςυντόρηςη 
Ηλεκτρονικών Σεχνικών-Χυχαγωγικών Παιγνύων ό/και Παιγνιομηχανημϊτων, ςτα 
οπούα παύζονται τα παύγνια αυτϊ. 

Συχερά Παίγνια: ςημαύνει τα παύγνια των οπούων το αποτϋλεςμα εξαρτϊται 
τουλϊχιςτον εν μϋρει από την τύχη και αποδύδουν ςτον παύκτη οικονομικό όφελοσ. 
Ψσ Συχερϊ Παύγνια θεωρούνται και τα Σεχνικϊ-Χυχαγωγικϊ Παύγνια που 
παραλλϊςςονται ςε Συχερϊ Παύγνια ό για το αποτϋλεςμα των οπούων 
ςυνομολογεύται ςτούχημα μεταξύ οποιωνδόποτε προςώπων ό το αποτϋλεςμϊ τουσ 
μπορεύ να αποδώςει ςτον παύκτη οικονομικό όφελοσ οποιαςδόποτε μορφόσ. την 
κατηγορύα των Συχερών Παιγνύων εντϊςςονται και όλα όςα ϋχουν χαρακτηριςτεύ 
ωσ "μικτϊ παύγνια" ό "τυχηρϊ παύγνια", ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του β.δ. 29/1971 
(Α 21), μϋχρι την ϋναρξη ιςχύοσ του ν. 4002/11 (Α 180). Συχερό Παύγνιο εύναι και 
το τούχημα. 

Τπεύθυνοσ Εκμετάλλευςησ Καταςτήματοσ: ςημαύνει το πρόςωπο που ορύζεται 
ςτο ϊρθρο 20. 

 

Ωρθρο 2 

ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΦΕ 

2.1 Πεδύο εφαρμογόσ του Κανονιςμού εύναι η κατ’ επϊγγελμα εκμετϊλλευςη τησ 
διεξαγωγόσ Ηλεκτρονικών Σεχνικών-Χυχαγωγικών Παιγνύων μϋςω 
Παιγνιομηχανημϊτων. H εκμετϊλλευςη Ηλεκτρονικών Σεχνικών-Χυχαγωγικών 
Παιγνύων γύνεται μόνον από κατόχουσ Ωδειασ Εκμετϊλλευςησ, με Πιςτοποιημϋνα 
Παιγνιομηχανόματα και Παύγνια, ςε Πιςτοποιημϋνα Καταςτόματα. 

2.2 το πεδύο εφαρμογόσ του Κανονιςμού δεν εμπύπτουν τα Σεχνικϊ-Χυχαγωγικϊ 
Παύγνια που διεξϊγονται μϋςω του διαδικτύου. 

2.3 Οι κϊτοχοι Αδειών Εκμετϊλλευςησ διαςφαλύζουν ότι, κατϊ τη διεξαγωγό των  
Ηλεκτρονικών Σεχνικών-Χυχαγωγικών Παιγνύων, τηρούνται οι κανόνεσ 
αςφαλεύασ, προςτατεύονται με τουσ καταλληλότερουσ τρόπουσ τα δικαιώματα 
των καταναλωτών, οι ανόλικοι καθώσ και ότι η όλη διαχεύριςό τουσ 
ςυμμορφώνεται προσ τη δημόςια τϊξη, τισ αρχϋσ του δημοςύου ςυμφϋροντοσ και 
τισ διατϊξεισ του Κανονιςμού. 

2.4 Η Πιςτοπούηςη Καταςτόματοσ αφορϊ την καταλληλότητα των χώρων, 
αποκλειςτικϊ και μόνο με βϊςη τισ απαιτόςεισ του Κανονιςμού. Οι κϊτοχοι Αδειών 
Εκμετϊλλευςησ και οι Τπεύθυνοι Εκμετϊλλευςησ Καταςτόματοσ ϋχουν την 
αποκλειςτικό ευθύνη για τη λόψη κϊθε προβλεπόμενησ από τισ κεύμενεσ διατϊξεισ 
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ϊδειασ για τη νόμιμη, αςφαλό και ςύμφωνη με τουσ υγειονομικούσ κανόνεσ 
λειτουργύα των Καταςτημϊτων.  

2.5 Σα προβλεπόμενα ςτον Κανονιςμό ϋγγραφα διακινούνται κατ’ αρχόν ςε ϋντυπη 
μορφό (με χαρτύ). Η Ε.Ε.Ε.Π., κατϊ την τρϋχουςα λειτουργύα τησ, μπορεύ να 
υιοθετόςει ηλεκτρονικό τρόπο διακύνηςησ. 

2.6 τισ περιπτώςεισ μεταβολών, μετακινόςεων, επεμβϊςεων και περιςτατικών που 
αφορούν Πιςτοποιημϋνα Παιγνιομηχανόματα, Παύγνια και Καταςτόματα, που, 
κατϊ τον Κανονιςμό, αναγγϋλλονται ςτην Ε.Ε.Ε.Π. προσ ενημϋρωςό τησ, χωρύσ να 
απαιτεύται ϋγκριςό τησ, η πρϊξη αναγγελύασ πραγματοποιεύται εντόσ τριών (3) 
εργαςύμων ημερών, εκτόσ αν ορύζεται διαφορετικϊ ςε επιμϋρουσ διϊταξό του. 

2.7 Σα ποςϊ των προβλεπομϋνων ςτον Κανονιςμό τελών και παραβόλων 
καθορύζονται με την προβλεπόμενη ςτην παρϊγραφο 10 του ϊρθρου 50 του ν. 
4002/11 απόφαςη του Τπουργού Οικονομικών. 

2.8 ε περύπτωςη ανϊκληςησ τησ Ωδειασ Εκμετϊλλευςησ ό τησ Πιςτοπούηςησ 
Παιγνύων, Παιγνιομηχανημϊτων ό Καταςτημϊτων, καθώσ και ςτην περύπτωςη 
διακοπόσ τησ εκμετϊλλευςησ για οποιονδόποτε λόγο, τϋλη και παρϊβολα που 
ϋχουν καταβληθεύ, ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ και τον Κανονιςμό, δεν 
επιςτρϋφονται. 

2.9 Η Ε.Ε.Ε.Π., κατϊ την κρύςη τησ, μπορεύ να διαςταυρώνει, ςυνολικϊ ό 
δειγματοληπτικϊ, την ακρύβεια των ςτοιχεύων που υποβϊλλονται ςτο πλαύςιο του 
Κανονιςμού για τη χορόγηςη των προβλεπομϋνων αδειοδοτόςεων και 
πιςτοποιόςεων. 

 

Ωρθρο 3 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΝΗΛΙΚΨΝ 

3.1 Οι ανόλικοι επιτρϋπεται να παύζουν Ηλεκτρονικϊ Σεχνικϊ-Χυχαγωγικϊ Παύγνια, 
κατϊλληλα για την ηλικύα τουσ, τα οπούα εύναι πιςτοποιημϋνα από την Ε.Ε.Ε.Π. 

3.2 Σα παιγνιομηχανόματα, ςτα οπούα επιτρϋπεται να παύζουν ανόλικοι, εύναι 
τοποθετημϋνα ςε διακριτούσ χώρουσ των Πιςτοποιημϋνων Καταςτημϊτων και 
υπόκεινται ςε διαρκό εποπτεύα από τον Τπεύθυνο Εκμετϊλλευςησ Καταςτόματοσ. 

 

Ωρθρο 4 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ 

4.1 Οι κϊτοχοι Αδειών Εκμετϊλλευςησ πρϋπει να εφαρμόζουν όπια και λελογιςμϋνη 
Εμπορικό Επικοινωνύα με αποκλειςτικό ςκοπό να κατευθυνθούν οι καταναλωτϋσ 
προσ τα νομύμωσ διεξαγόμενα Ηλεκτρονικϊ Σεχνικϊ-Χυχαγωγικϊ Παύγνια. Η 
Εμπορικό Επικοινωνύα και οι επιμϋρουσ ενϋργειϋσ τησ πρϋπει να υλοποιούνται με 
βαςικό, ανϊμεςα ςτα ϊλλα, κριτόριο την προςταςύα των ανηλύκων και να 
περιλαμβϊνουν, με εύληπτο τρόπο, ρητό αναφορϊ ςτην ηλικιακό διαβϊθμιςη των 
παιγνύων που προβϊλλονται. 

4.2 Η Εμπορικό Επικοινωνύα που προβϊλλει Ηλεκτρονικϊ Σεχνικϊ-Χυχαγωγικϊ 
Παύγνια πρϋπει ρητϊ να αναφϋρει το γεγονόσ ότι αυτϊ  εύναι πιςτοποιημϋνα από 
την Ε.Ε.Ε.Π., καθώσ και τον κωδικό αριθμό πιςτοπούηςόσ τουσ. 

4.3 Οποιαδόποτε Εμπορικό Επικοινωνύα, ςχετικό με τη διεξαγωγό Ηλεκτρονικών 
Σεχνικών-Χυχαγωγικών Παιγνύων, δεν επιτρϋπεται να περιλαμβϊνει αναφορϋσ, 
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παραςτϊςεισ και υπαινιγμούσ που ςυνδϋουν τα παύγνια αυτϊ με Συχερϊ Παύγνια ό 
με την απόκτηςη οποιουδόποτε κϋρδουσ των παικτών από τη διεξαγωγό τουσ. 

4.4 Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεύ να επιβϊλλει την ϊμεςη διακοπό οποιαςδόποτε ενϋργειασ 
Εμπορικόσ Επικοινωνύασ, η οπούα αντύκειται ςτισ κεύμενεσ διατϊξεισ και ςτον 
Κανονιςμό.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β 

ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΥΟΡΕΨΝ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ 

 

Ωρθρο 5 

ΑΔΕΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ 

5.1 Για την εκμετϊλλευςη Ηλεκτρονικών Σεχνικών-Χυχαγωγικών Παιγνύων με 
παιγνιομηχανόματα εκδύδεται ϊδεια από την Ε.Ε.Ε.Π., ςτο πλαύςιο ϊςκηςησ του 
επιτηδεύματοσ.  

5.2 Κϊτοχοι των Αδειών Εκμετϊλλευςησ μπορούν να εύναι ατομικϋσ επιχειρόςεισ ό 
νομικϊ πρόςωπα, με τη μορφό προςωπικόσ ό κεφαλαιουχικόσ εταιρύασ, που 
φορολογούνται ςύμφωνα με τισ γενικϋσ διατϊξεισ του ν. 2238/1994 (Α` 151). 

5.3 Σα φυςικϊ πρόςωπα που αςκούν τη διούκηςη ό τη διαχεύριςη των επιχειρόςεων 
που ζητούν να λϊβουν ό που διαθϋτουν Ωδεια Εκμετϊλλευςησ δεν πρϋπει να ϋχουν 
καταδικαςθεύ τελεςύδικα για κακούργημα ό ςε οποιαδόποτε ποινό για κλοπό, 
υπεξαύρεςη, απϊτη, απιςτύα, αποδοχό και διϊθεςη προώόντων εγκλόματοσ, 
εκβύαςη, πλαςτογραφύα, ενεργητικό ό παθητικό δωροδοκύα, επικύνδυνη ό βαριϊ 
ςωματικό βλϊβη, παραςιώπηςη εγκλόματοσ, ϋγκλημα περύ το νόμιςμα, κοινώσ 
επικύνδυνο ϋγκλημα, ϋγκλημα κατϊ τησ προςωπικόσ ελευθερύασ, ϋγκλημα κατϊ τησ 
γενετόςιασ ελευθερύασ, ϋγκλημα οικονομικόσ εκμετϊλλευςησ τησ γενετόςιασ ζωόσ, 
καθώσ και για ϋγκλημα που προβλϋπεται ςτη νομοθεςύα περύ ναρκωτικών, όπλων, 
εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγόσ. 

5.4 Κϊθε Ωδεια Εκμετϊλλευςησ εκδύδεται για ςυγκεκριμϋνο αριθμό 
Παιγνιομηχανημϊτων και ϋχει ιςχύ δώδεκα (12) μηνών, η οπούα αρχύζει από την 
επομϋνη τησ ημερομηνύασ ϋκδοςόσ τησ. 

5.5 Η Ωδεια Εκμετϊλλευςησ δεν επιτρϋπεται να μεταβιβαςτεύ, να ειςφερθεύ, να 
εκμιςθωθεύ ό να εκχωρηθεύ με οποιονδόποτε τρόπο. την περύπτωςη θανϊτου 
φορϋα ατομικόσ επιχεύρηςησ, εκδύδεται νϋα Ωδεια Εκμετϊλλευςησ για το υπόλοιπο 
διϊςτημα ιςχύοσ τησ αρχικόσ ϊδειασ ςτο όνομα του νόμιμου κληρονόμου 
του, εφόςον αυτόσ πληρού τισ προώποθϋςεισ αδειοδότηςησ, χωρύσ την 
υποχρϋωςη καταβολόσ τϋλουσ και παραβόλου. 

 

Ωρθρο 6 

ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΣΟΤ ΚΑΣΟΦΟΤ ΑΔΕΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ 

6.1 Ο κϊτοχοσ τησ Ωδειασ Εκμετϊλλευςησ υποχρεούται να ςυμμορφώνεται με τισ 
διατϊξεισ του νόμου και του Κανονιςμού, τουσ όρουσ και τισ προώποθϋςεισ  
χορόγηςησ τησ Ωδειασ Εκμετϊλλευςησ καθώσ και προσ κϊθε ςχετικό οδηγύα ό 
κώδικα δεοντολογύασ που εκδύδεται από την Ε.Ε.Ε.Π. 

6.2 Ο κϊτοχοσ Ωδειασ Εκμετϊλλευςησ, μεταξύ ϊλλων, οφεύλει: 

6.2.1 Να λαμβϊνει όλα τα αναγκαύα μϋτρα, ώςτε να αποτρϋπεται η χρόςη από 
ανηλύκουσ εκεύνων των παιγνύων που δεν εύναι κατϊλληλα για την ηλικύα 
τουσ, 

6.2.2 Να αποθαρρύνει την αλόγιςτη χρόςη παιγνύων. 

6.2.3 Να εκμεταλλεύεται, ςτο πλαύςιο τησ ϊδειϊσ του, μόνο Πιςτοποιημϋνα 
Παιγνιομηχανόματα, μϋςω των οπούων διεξϊγονται Αδειοδοτημϋνα 
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Παύγνια, και τα οπούα εύναι εγκατεςτημϋνα και λειτουργούν αποκλειςτικϊ 
ςε Πιςτοποιημϋνα Καταςτόματα. 

6.2.4 Να αποκλεύει τη χρόςη των Πιςτοποιημϋνων Παιγνιομηχανημϊτων για τη 
διεξαγωγό τυχερών παιγνύων ό την παραλλαγό των Ηλεκτρονικών 
Σεχνικών-Χυχαγωγικών Παιγνύων ςε τυχερϊ καθώσ και τη ςυνομολόγηςη 
ςτοιχημϊτων μεταξύ των παικτών ό/και τρύτων ό τη θϋςπιςη επϊθλων για 
τουσ παύκτεσ. 

6.2.5 Να διαςφαλύζει ότι τα Πιςτοποιημϋνα Παιγνιομηχανόματα και τα 
Αδειοδοτημϋνα Παύγνια δεν ϋχουν διαφοροποιηθεύ, αλλοιωθεύ, 
προγραμματιςτεύ εκ νϋου ό με ϊλλο τρόπο υποςτεύ τροποπούηςη 
οποιουδόποτε ςτοιχεύου ό χαρακτηριςτικού τουσ, από εκεύνα που 
λόφθηκαν υπόψη προκειμϋνου το Παιγνιομηχϊνημα ό το Παύγνιο να λϊβει 
την πιςτοπούηςη, χωρύσ την προηγούμενη ϋγκριςη τησ Ε.Ε.Ε.Π. 

6.2.6 Να διαςφαλύζει ότι κανϋνα πρόςωπο, πλην των Πιςτοποιημϋνων Σεχνικών, 
δεν ϋχει πρόςβαςη ςτα ςημεύα ρύθμιςησ των Πιςτοποιημϋνων 
Παιγνιομηχανημϊτων ό ςτο λογιςμικό των Αδειοδοτημϋνων Παιγνύων. 

6.2.7 την περύπτωςη που διαπιςτώςει:  

α. οποιαδόποτε επϋμβαςη μη εξουςιοδοτημϋνου προςώπου ςτισ 
ρυθμύςεισ ενόσ Πιςτοποιημϋνου Παιγνιομηχανόματοσ ό Παιγνύου,  

β. δυςλειτουργύα ενόσ Πιςτοποιημϋνου Παιγνιομηχανόματοσ,  

γ. φθορϋσ που δημιουργούν εύλογεσ ανηςυχύεσ για την αςφαλό 
λειτουργύα ενόσ Πιςτοποιημϋνου Παιγνιομηχανόματοσ,  

να διακόψει αμϋςωσ τη λειτουργύα του και να μην το θϋςει ςε 
επαναλειτουργύα πριν αντιμετωπιςτεύ πλόρωσ το πρόβλημα και 
διαςφαλιςτεύ ότι το μηχϊνημα πληρού όλεσ τισ προώποθϋςεισ πιςτοπούηςόσ 
του. ε μη ςυνόθεισ ό ςοβαρϋσ περιπτώςεισ ενημερώνει εγγρϊφωσ την 
Ε.Ε.Ε.Π., αναφϋροντασ και τισ ενϋργειεσ που ακολούθηςε για την 
αντιμετώπιςη του προβλόματοσ. 

6.2.8 την περύπτωςη που διαπιςτώςει απόςπαςη, αλλούωςη ό καταςτροφό του 
ςόματοσ του ϊρθρου 15 ενόσ Πιςτοποιημϋνου Παιγνιομηχανόματοσ, να 
αναφϋρει αμϋςωσ το ςυμβϊν ςτην Ε.Ε.Ε.Π. και να θϋςει το μηχϊνημα εκτόσ 
λειτουργύασ, μϋχρι αυτό να ελεγχθεύ από την Ε.Ε.Ε.Π. και να χορηγηθεύ νϋο 
ςόμα νόμιμησ λειτουργύασ. 

6.2.9 Να εξαςφαλύζει ότι παρϋχεται ςτα εξουςιοδοτημϋνα όργανα τησ Ε.Ε.Ε.Π. 
πλόρησ και απρόςκοπτη πρόςβαςη ςτα Πιςτοποιημϋνα Καταςτόματα και 
την Αποθόκη του, καθώσ και ςτα Πιςτοποιημϋνα Παιγνιομηχανόματα και 
ςτα Αδειοδοτημϋνα Παύγνια. 

 

Ωρθρο 7 

ΜΗΣΡΨΟ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ 

7.1 Σο Μητρώο Εκμετϊλλευςησ τησ Ε.Ε.Ε.Π. τηρεύται ηλεκτρονικϊ, ϋτςι ώςτε αυτό να 
εύναι προςβϊςιμο και δεκτικό επεξεργαςύασ  μόνο από εξουςιοδοτημϋνα πρόςωπα. 
Η οργϊνωςη και η λειτουργύα του Μητρώου Εκμετϊλλευςησ πραγματοποιεύται με 
τρόπο που διαςφαλύζει την ακρύβεια των ςτοιχεύων και τη δυνατότητα ανϊκτηςησ 
των δεδομϋνων του.  

7.2 Ο κϊτοχοσ Ωδειασ Εκμετϊλλευςησ ό εκεύνοσ που υποβϊλλει αύτηςη να του 
χορηγηθεύ Ωδεια Εκμετϊλλευςησ, γνωςτοποιεύ ςτην Ε.Ε.Ε.Π. τα Πιςτοποιημϋνα 
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Παιγνιομηχανόματα που θα εγκαταςτόςει και θα εκμεταλλευτεύ ςτο πλαύςιο τησ 
ϊδειϊσ του. Η γνωςτοπούηςη περιλαμβϊνει τα ακόλουθα ςτοιχεύα για κϊθε 
Πιςτοποιημϋνο Παιγνιομηχϊνημα: 

7.2.1 τον κωδικό αριθμό που ϋχει χορηγόςει η Ε.Ε.Ε.Π., 

7.2.2 τον κωδικό αριθμό του Πιςτοποιημϋνου Καταςτόματοσ ςτο οπούο αυτό θα 
εγκαταςταθεύ, 

7.2.3 για κϊθε Παύγνιο που θα παύζεται ςε αυτό, τον κωδικό αριθμό που ϋχει 
χορηγόςει η Ε.Ε.Ε.Π. και τον μοναδικό ςειριακό αριθμό που φϋρει από τον 
Καταςκευαςτό του ό τον αριθμό τησ ϊδειασ χρόςησ του,  

7.2.4 υπεύθυνη δόλωςη για τον τρόπο με τον οπούο ϋχει αποκτόςει, για όλη τη 
διϊρκεια τησ αιτούμενησ Ωδειασ Εκμετϊλλευςησ, τα νόμιμα δικαιώματα για 
την εκμετϊλλευςη των Παιγνιομηχανημϊτων και των Παιγνύων που 
περιλαμβϊνονται ςτην αύτηςό τησ (αγορϊ, μύςθωςη, παραχώρηςη 
δικαιωμϊτων χρόςησ, κτλ). 

7.3 Επιτρϋπεται, με την επιφύλαξη τησ επόμενησ παραγρϊφου, η μετακύνηςη των 
Πιςτοποιημϋνων Παιγνιομηχανημϊτων μεταξύ Πιςτοποιημϋνων Καταςτημϊτων 
ό/και τησ Αποθόκησ του κατόχου τησ Ωδειασ Εκμετϊλλευςησ, με αναγγελύα προσ 
την Ε.Ε.Ε.Π. Η παρακολούθηςη των παραπϊνω μετακινόςεων από την Ε.Ε.Ε.Π. 
μπορεύ να γύνεται, εναλλακτικϊ, με τη χρόςη ςύγχρονων τεχνολογικών μϋςων. 

7.4 ε περύπτωςη που θεςπιςτούν διαφορετικϊ τϋλη κατϊ περιοχό, εφόςον 
Πιςτοποιημϋνο Παιγνιομηχϊνημα μετακινεύται ςε περιοχό που, ςύμφωνα με τισ 
εκϊςτοτε ιςχύουςεσ διατϊξεισ, το τϋλοσ αδειοδότηςησ εύναι υψηλότερο από αυτό 
που ϋχει όδη καταβληθεύ, καλεύται ο κϊτοχοσ τησ Ωδειασ Εκμετϊλλευςησ να 
καταβϊλει τη διαφορϊ με τον τρόπο και ςτον χρόνο που καθορύζει εκϊςτοτε η 
Ε.Ε.Ε.Π. Εϊν η μετακύνηςη γύνεται προσ περιοχό με μικρότερο ύψοσ τελών 
αδειοδότηςησ, η διαφορϊ δεν επιςτρϋφεται ούτε ςυμψηφύζεται. 

 

Ωρθρο 8 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ 

8.1 Η Ωδεια Εκμετϊλλευςησ χορηγεύται ύςτερα από αύτηςη των ενδιαφερομϋνων ςτην 
Ε.Ε.Ε.Π. 

8.2 Η αύτηςη θα περιλαμβϊνει, μεταξύ ϊλλων: 

8.2.1 Σα ςτοιχεύα τησ επιχεύρηςησ που υποβϊλλει την αύτηςη. 

8.2.2 Σον αριθμό των Παιγνιομηχανημϊτων που περιλαμβϊνει η Ωδεια 
Εκμετϊλλευςησ. 

8.2.3 Σισ περιοχϋσ εγκατϊςταςησ των παιγνιομηχανημϊτων. 

8.3 Η αύτηςη ςυνοδεύεται από: 

8.3.1 Δόλωςη του νόμιμου εκπροςώπου τησ επιχεύρηςησ, θεωρημϋνη για το 
γνόςιο τησ υπογραφόσ του, ότι: 

α. όλα τα ςτοιχεύα που περιλαμβϊνονται ςτην αύτηςη, καθώσ και εκεύνα 
που τη ςυνοδεύουν, εύναι αληθό, και ότι η υπεύθυνη δόλωςη του 
ςημεύου 8.3.2 υποβϊλλεται από όλουσ τουσ υπόχρεουσ, 

β. ϋχει λϊβει γνώςη του Κανονιςμού και τησ υποχρϋωςόσ του να 
λειτουργεύ η επιχεύρηςη ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του.  
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8.3.2 Τπεύθυνη δόλωςη όλων των φυςικών προςώπων που αςκούν τη διούκηςη, 
τη διαχεύριςη ό την εκπροςώπηςη τησ επιχεύρηςησ που υποβϊλλει την 
αύτηςη, θεωρημϋνη για το γνόςιο τησ υπογραφόσ τουσ, με την οπούα 
δηλώνεται ότι το καθϋνα από αυτϊ τα πρόςωπα δεν ϋχει καταδικαςθεύ 
τελεςύδικα για κακούργημα ό ςε οποιαδόποτε ποινό για κλοπό, 
υπεξαύρεςη, απϊτη, απιςτύα, αποδοχό και διϊθεςη προώόντων εγκλόματοσ, 
εκβύαςη, πλαςτογραφύα, ενεργητικό ό παθητικό δωροδοκύα, επικύνδυνη ό 
βαριϊ ςωματικό βλϊβη, παραςιώπηςη εγκλόματοσ, ϋγκλημα περύ το 
νόμιςμα, κοινώσ επικύνδυνο ϋγκλημα, ϋγκλημα κατϊ τησ προςωπικόσ 
ελευθερύασ, ϋγκλημα κατϊ τησ γενετόςιασ ελευθερύασ, ϋγκλημα οικονομικόσ 
εκμετϊλλευςησ τησ γενετόςιασ ζωόσ, καθώσ και για ϋγκλημα που 
προβλϋπεται ςτη νομοθεςύα περύ ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών 
και φοροδιαφυγόσ. 

8.3.3 Επικυρωμϋνα αντύγραφα:  

α. τησ δόλωςησ ϋναρξησ ό τροποπούηςησ δραςτηριότητασ ςτη Δ.Ο.Τ., από 
την οπούα να προκύπτει ωσ αντικεύμενο η εκμετϊλλευςη 
παιγνιομηχανημϊτων. 

β. ςτην περύπτωςη εταιρεύασ, των εγγρϊφων (ΥΕΚ, Καταςτατικό) από 
τα οπούα προκύπτουν οι ιδιότητεσ των προςώπων που υποβϊλλουν 
τισ υπεύθυνεσ δηλώςεισ των παραπϊνω ςημεύων α και β. 

8.3.4 Αποδεικτικό καταβολόσ του προβλεπόμενου τϋλουσ. 

8.4 την περύπτωςη που η αιτούςα επιχεύρηςη ϋχει ϋδρα ςτο εξωτερικό, 
προςκομύζονται ιςοδύναμα ϋγγραφα τησ αρμόδιασ αρχόσ τησ χώρασ 
εγκατϊςταςόσ τησ, ςε επύςημη μετϊφραςη ςτα ελληνικϊ. 

8.5 Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεύ, εϊν χρειαςτεύ, να ζητόςει την υποβολό ςυμπληρωματικών 
ςτοιχεύων ό επεξηγόςεων, ϋτςι ώςτε να προκύπτει με ςαφόνεια ότι πληρούνται οι 
προώποθϋςεισ για τη χορόγηςη τησ Ωδειασ Εκμετϊλλευςησ. 

8.6 Η Ε.Ε.Ε.Π. εκδύδει την Ωδεια Εκμετϊλλευςησ ό απορρύπτει το αύτημα εντόσ 
διαςτόματοσ 90 ημερών από την υποβολό του ολοκληρωμϋνου, κατϊ τα 
παραπϊνω, φακϋλου τησ αύτηςησ. ε περύπτωςη που η παραπϊνω προθεςμύα 
παρϋλθει ϊπρακτη, τεκμαύρεται η ϋκδοςη τησ Αδειοδότηςησ. 

8.7 Για την ανανϋωςη τησ ιςχύοσ τησ Ωδειασ Εκμετϊλλευςησ ό ςε περύπτωςη 
μεταβολόσ οποιουδόποτε από τα παραπϊνω ςτοιχεύα, υποβϊλλεται αύτηςη 
ανανϋωςησ τησ Ωδειασ Εκμετϊλλευςησ ςτην Ε.Ε.Ε.Π. Σην αύτηςη ανανϋωςησ 
ςυνοδεύουν ςτοιχεύα τεκμηρύωςησ των τυχόν μεταβολών που προϋκυψαν και το 
προβλεπόμενο, κατϊ περύπτωςη, τϋλοσ. 

 

Ωρθρο 9 

ΣΕΛΗ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ 

9.1 Για την ϋκδοςη ό την ανανϋωςη των όρων τησ Ωδειασ Εκμετϊλλευςησ 
καταβϊλλεται προκαταβλητϋο εφϊπαξ τϋλοσ, ανϊλογα με τον αριθμό των 
παιγνιομηχανημϊτων που περιλαμβϊνει και τον πληθυςμό του τόπου 
εγκατϊςταςόσ τουσ.  

9.2 Για τη διενϋργεια Ηλεκτρονικών Σεχνικών-Χυχαγωγικών Παιγνύων με 
Παιγνιομηχανόματα καταβϊλλεται προκαταβλητϋο ετόςιο τϋλοσ, ανϊλογα με τον 
αριθμό των Παιγνιομηχανημϊτων και τον πληθυςμό του τόπου εγκατϊςταςόσ 
τουσ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΣΕΦΝΙΚΨΝ-ΧΤΦΑΓΨΓΙΚΨΝ ΠΑΙΓΝΙΨΝ 

 

Ωρθρο 10 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΑΙΓΝΙΨΝ 

10.1 Κϊθε Ηλεκτρονικό Σεχνικό-Χυχαγωγικό Παύγνιο με Παιγνιομηχανόματα, που 
πρόκειται να εγκαταςταθεύ ό που παύζεται ςε Πιςτοποιημϋνα Καταςτόματα, 
πρϋπει να εύναι πιςτοποιημϋνο από την Ε.Ε.Ε.Π. 

10.2 Η πιςτοπούηςη χορηγεύται ςτον Πιςτοποιημϋνο Καταςκευαςτό ό Ειςαγωγϋα του 
παιγνύου. 

10.3 Κατ’ εξαύρεςη, για τα παύγνια που βρύςκονται ςτην αγορϊ μϋχρι την ϋναρξη ιςχύοσ 
του Κανονιςμού, ςχετικό αύτηςη μπορούν να υποβϊλουν και όςοι ϋχουν, με 
οποιονδόποτε νόμιμο τρόπο, την κυριότητα ό το δικαύωμα εκμετϊλλευςόσ τουσ. 

10.4 Θεωρούνται πιςτοποιημϋνα τα Σεχνικϊ-Χυχαγωγικϊ παύγνια για τα οπούα ϋχει όδη 
εκδοθεύ πιςτοπούηςη ϊλλων εθνικών αρχών, αναγνωριςμϋνων διεθνών ό 
ευρωπαώκών οργανιςμών ό οργανιςμών πιςτοπούηςησ με τουσ οπούουσ η Ε.Ε.Ε.Π. 
ϋχει υπογρϊψει ςυμφωνύα αναγνώριςησ.  

10.5 Η Ε.Ε.Ε.Π. ςυγκροτεύ ςχετικό κατϊλογο, που αναρτϊται ςτον διαδικτυακό τησ 
τόπο, ςτον οπούο περιλαμβϊνει τα με αυτόν τον τρόπο Πιςτοποιημϋνα Παύγνια. Για 
την εγγραφό ενόσ παιγνύου ςτον κατϊλογο, υποβϊλλεται από τον καταςκευαςτό ό 
τον ειςαγωγϋα του η αύτηςη του ϊρθρου 13, με μόνο ςυνοδευτικό δικαιολογητικό 
την ωσ ϊνω πιςτοπούηςη. 

 

Ωρθρο 11 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΑΙΓΝΙΨΝ Ψ ΣΕΦΝΙΚΨΝ-ΧΤΦΑΓΨΓΙΚΨΝ 

11.1 Ϊνα Ηλεκτρονικό Σεχνικό-Χυχαγωγικό Παύγνιο, για να λϊβει Πιςτοπούηςη 
Παιγνύου από την Ε.Ε.Ε.Π., πρϋπει να πληρού όλεσ τισ παρακϊτω προώποθϋςεισ: 

11.1.1 Ο καταςκευαςτόσ ό/και ο ειςαγωγϋασ του να εύναι πιςτοποιημϋνοι από 
την Ε.Ε.Ε.Π. και να αποτελούν μϋλη του αντύςτοιχου μητρώου, ςύμφωνα με 
τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 25 και 26, εκτόσ τησ περύπτωςησ τησ 
παραγρϊφου 10.3. 

11.1.2 Να αποτελεύ εφαρμογό λογιςμικού που ενςωματώνεται ό εγκαθύςταται ςε 
ηλεκτρονικϊ υποςτηρικτικϊ μϋςα (Hardware), η οπούα, όταν εκτελεύται, 
επηρεϊζει την εξϋλιξη του παιγνύου και επηρεϊζεται αποκλειςτικϊ ό κατϊ 
κύριο λόγο από την τεχνικό ό πνευματικό ικανότητα του παύκτη, δηλαδό 
τισ γνώςεισ, τισ επιλογϋσ και τισ δεξιότητϋσ του. 

11.1.3 Δεν θεωρεύται Σεχνικό-Χυχαγωγικό Παύγνιο εφαρμογό λογιςμικού που 
ενςωματώνεται ό εγκαθύςταται ςε Παιγνιομηχϊνημα, η μόνη αποςτολό τησ 
οπούασ εύναι να ρυθμύζει ό να οδηγεύ μϋρη του μηχανόματοσ ό να 
παρουςιϊζει πληροφορύεσ για την εξϋλιξη του παιγνύου, χωρύσ όμωσ το 
λογιςμικό αυτό να ςυμμετϋχει ςτην εξϋλιξη του παιγνύου και να 
επηρεϊζεται ϊμεςα από τον παύκτη. 

11.1.4 Ϊχει αμιγώσ τεχνικό-ψυχαγωγικό χαρακτόρα και ςε οποιοδόποτε ςτϊδιο 
τησ διεξαγωγόσ του δεν εύναι ούτε μεταλλϊςςεται ςε Συχερό Παύγνιο. 

11.1.5 Ϊχει προςδιοριςτεύ το επιτρεπόμενο εύροσ ηλικύασ των παικτών, ςύμφωνα 
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με το ευρωπαώκό ςύςτημα ηλικιακών διαβαθμύςεων «Πανευρωπαώκό 
ύςτημα Πληροφόρηςησ για τα Ηλεκτρονικϊ Παιγνύδια» (Pan-European 
Game Information – “PEGI”). 

11.1.6 Διαθϋτει το ςύνολο των πληροφοριών, οδηγιών και λοιπών ςτοιχεύων που 
αφορούν ςτη χρόςη και ςτη διεξαγωγό του παιγνύου. 

11.1.7 Διαθϋτει ρύθμιςη ώςτε, πριν την ειςαγωγό του μϋςου πληρωμόσ, να 
προβϊλλονται ςτην οθόνη του πληροφορύεσ που περιλαμβϊνουν την 
εμπορικό του ονομαςύα, τον αριθμό πιςτοπούηςησ του παιγνύου από την 
Ε.Ε.Ε.Π., το επιτρεπόμενο ηλικιακό εύροσ των χρηςτών. Οι παραπϊνω 
πληροφορύεσ εμφανύζονται ςτην οθόνη με τϋτοιο μϋγεθοσ γραμμϊτων και 
για τόςο χρονικό διϊςτημα, ώςτε να μπορεύ ο παύκτησ ϊνετα να τισ 
διαβϊζει. 

 

Ωρθρο 12 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΑΙΓΝΙΨΝ 

12.1 Πιςτοπούηςη Παιγνύου χορηγεύται ύςτερα από αύτηςη του καταςκευαςτό ό του 
ειςαγωγϋα του παιγνύου ό των προςώπων τησ παραγρϊφου 3 του ϊρθρου 10 προσ 
την Ε.Ε.Ε.Π.  

12.2 Η αύτηςη θα περιλαμβϊνει, μεταξύ ϊλλων: 

12.2.1 Σα ςτοιχεύα τησ επιχεύρηςησ που υποβϊλλει την αύτηςη. 

12.2.2 Σον κωδικό αριθμό πιςτοπούηςόσ τησ από την Ε.Ε.Ε.Π., ωσ καταςκευαςτό ό 
ειςαγωγϋα τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνύων. 

12.2.3 Ση μοναδικό εμπορικό ονομαςύα του προσ πιςτοπούηςη παιγνύου 
(ονομαςύα και αριθμόσ ϋκδοςησ). 

12.2.4 Σο θϋμα, τον χαρακτόρα και την ηλικιακό διαβϊθμιςό του. 

12.3 Η αύτηςη ςυνοδεύεται από: 

12.3.1 Αποδεικτικό καταβολόσ του προβλεπόμενου παρϊβολου. 

12.3.2 Τπεύθυνη δόλωςη του νόμιμου εκπροςώπου τησ επιχεύρηςησ που 
υποβϊλλει την αύτηςη, θεωρημϋνη για το γνόςιο τησ υπογραφόσ του, με 
την οπούα δηλώνεται ότι όλα τα ςτοιχεύα που περιλαμβϊνονται ςτην 
αύτηςη, καθώσ και εκεύνα που τη ςυνοδεύουν, εύναι αληθό. 

12.3.3 Τπεύθυνη δόλωςη Πιςτοποιημϋνου Σεχνικού, θεωρημϋνη για το γνόςιο τησ 
υπογραφόσ του, με την οπούα δηλώνεται ότι το παύγνιο (αναγράφεται η 
πλήρησ ονομαςία του), ςε όλα τα ςτϊδια και φϊςεισ διεξαγωγόσ του, δεν 
εύναι ούτε μεταλλϊςςεται ςε Συχερό Παύγνιο. 

12.3.4 Πιςτοπούηςη για το εύροσ ηλικύασ των παικτών ςτουσ οπούουσ 
απευθύνεται, ςύμφωνα με το ςύςτημα “PEGI”. 

12.3.5 Αναλυτικό περιγραφό με τισ τεχνικϋσ και λειτουργικϋσ προδιαγραφϋσ κϊθε 
παιγνύου, τισ οδηγύεσ χρόςησ, τον τρόπο διεξαγωγόσ, τη δομό και τουσ 
κανόνεσ του παιγνύου, όπωσ προςδιορύζονται από τον καταςκευαςτό τουσ, 
ςτην ελληνικό γλώςςα. 

12.3.6 Δύο (2) πρωτότυπα δεύγματα του παιγνύου ςε κατϊλληλο ψηφιακό μϋςο. 
Ψσ κατϊλληλο ψηφιακό μϋςο νοεύται κϊθε μϋςο το οπούο παρϋχει την 
ευχϋρεια εν γϋνει ελϋγχου ςυμμόρφωςησ του παιγνύου προσ τον Κανονιςμό. 
Σα δεύγματα δεν πρϋπει να μπορούν να αναπαραχθούν, να επανεγγραφούν 
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ό να υποςτούν οποιαδόποτε επϋμβαςη ό μετατροπό. 

12.3.7 Για τισ περιπτώςεισ των Παιγνύων τησ παραγρϊφου 10.3, ςτοιχεύα 
τεκμηρύωςησ τησ ημερομηνύασ απόκτηςόσ του (π.χ. τιμολόγια αγορϊσ).  

12.4 Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεύ, εϊν χρειαςτεύ, να ζητόςει την υποβολό ςυμπληρωματικών 
ςτοιχεύων ό επεξηγόςεων, ϋτςι ώςτε να προκύπτει με ςαφόνεια ότι πληρούνται οι 
προώποθϋςεισ για τη χορόγηςη τησ Πιςτοπούηςησ Παιγνύου. 

12.5 Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεύ, επύςησ, ιδύωσ όταν από τισ πληροφορύεσ και τα ςυνοδευτικϊ 
ςτοιχεύα τησ αύτηςησ δημιουργούνται αμφιβολύεσ για το εύδοσ του Παιγνύου, να 
καλϋςει τον αιτούντα να εγκαταςτόςει το Παύγνιο ςε κατϊλληλο για τη διεξαγωγό 
του Παιγνιομηχϊνημα, ώςτε αυτό να υποςτεύ δοκιμαςύα ελϋγχου. 

12.6 Η Ε.Ε.Ε.Π. εκδύδει την Πιςτοπούηςη Παιγνύου ό απορρύπτει το αύτημα εντόσ 
διαςτόματοσ 90 ημερών από την υποβολό του ολοκληρωμϋνου, κατϊ τα 
παραπϊνω, φακϋλου τησ αύτηςησ. ε περύπτωςη που η παραπϊνω προθεςμύα 
παρϋλθει ϊπρακτη, τεκμαύρεται η ϋκδοςη τησ Πιςτοπούηςησ. 

12.7 Νϋα ϋκδοςη Πιςτοποιημϋνου Παιγνύου ό ουςιώδεισ προςθόκεσ και μετατροπϋσ ςτο 
υφιςτϊμενο θεωρούνται νϋο Παύγνιο, το οπούο πρϋπει να πιςτοποιηθεύ κατϊ τισ 
διαδικαςύεσ που προβλϋπει ο Κανονιςμόσ. 

 

Ωρθρο 13 

ΣΕΛΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΑΙΓΝΙΨΝ 

13.1 Για την Πιςτοπούηςη Παιγνύου καταβϊλλονται:  

13.1.1 Παρϊβολο με την υποβολό τησ αύτηςησ. 

13.1.2 Εφϊπαξ τϋλοσ πιςτοπούηςησ παιγνύου. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΦΑΝΗΜΑΣΨΝ 

 

Ωρθρο 14 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΦΑΝΗΜΑΣΨΝ 

14.1 Κϊθε Παιγνιομηχϊνημα Ηλεκτρονικών Σεχνικών-Χυχαγωγικών Παιγνύων που 
εύναι εγκατεςτημϋνο ό πρόκειται να εγκαταςταθεύ ςε Πιςτοποιημϋνο Κατϊςτημα, 
πρϋπει να εύναι πιςτοποιημϋνο από την Ε.Ε.Ε.Π. Οι προδιαγραφϋσ των 
παιγνιομηχανημϊτων ορύζονται με ςτόχο την απρόςκοπτη, αςφαλό και ςύννομη 
λειτουργύα τουσ, καθώσ και την παρακολούθηςη και τον ϋλεγχο αυτών. 

14.2 Για κϊθε Παιγνιομηχϊνημα απαιτεύται χωριςτό πιςτοπούηςη. Η πιςτοπούηςη 
χορηγεύται ςτον καταςκευαςτό, τον ειςαγωγϋα, τον ϋμπορο ό τον νόμιμο κϊτοχοσ 
του Παιγνιομηχανόματοσ. 

14.3 Οι ηλεκτρονικού υπολογιςτϋσ, εφόςον ϋχουν εγκατεςτημϋνεσ εφαρμογϋσ 
λογιςμικού Ηλεκτρονικών Σεχνικών-Χυχαγωγικών Παιγνύων και 
χρηςιμοποιούνται για την κατ’ επϊγγελμα εκμετϊλλευςη τησ διεξαγωγόσ των 
Παιγνύων αυτών, θεωρούνται και αντιμετωπύζονται για τουσ ςκοπούσ του 
Κανονιςμού ωσ Παιγνιομηχανόματα.  

14.4 Για κϊθε Πιςτοποιημϋνο Παιγνιομηχϊνημα, η Ε.Ε.Ε.Π. εκδύδει το ςόμα νόμιμησ 
λειτουργύασ του επόμενου ϊρθρου. 

14.5 Σο κϊθε Πιςτοποιημϋνο Παιγνιομηχϊνημα μπορεύ να ϋχει εγκατεςτημϋνα 
αποκλειςτικϊ και μόνο Πιςτοποιημϋνα Παύγνια προσ χρόςη από τουσ παύκτεσ. 
Κϊθε μεταβολό των εγκατεςτημϋνων ςτο Πιςτοποιημϋνο Παιγνιομηχϊνημα 
παιγνύων πρϋπει να αναγγϋλλεται ςτην Ε.Ε.Ε.Π.  

14.6 Απόςυρςη Πιςτοποιημϋνου Παιγνιομηχανόματοσ, οποτεδόποτε, πραγματοποιεύται 
ςε κϊθε περύπτωςη μόνο μετϊ από ϋγκριςη τησ Ε.Ε.Ε.Π. την περύπτωςη αυτό 
αφαιρεύται το ςόμα του επόμενου ϊρθρου και το Παιγνιομηχϊνημα διαγρϊφεται 
από το μητρώο του ϊρθρου 7. 

  

Ωρθρο 15 

ΗΜΑ ΝΟΜΙΜΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΦΑΝΗΜΑΣΨΝ 

15.1 ε κϊθε Πιςτοποιημϋνο Παιγνιομηχϊνημα επικολλϊται ςόμα νόμιμησ λειτουργύασ  
ςτο οπούο αναγρϊφονται: 

15.1.1 Ο αριθμόσ πιςτοπούηςησ του παιγνιομηχανόματοσ που ϋχει χορηγηθεύ από 
την Ε.Ε.Ε.Π. 

15.1.2 Ο μοναδικόσ ςειριακόσ αριθμόσ (serial number) του παιγνιομηχανόματοσ 
που φϋρει από τον καταςκευαςτό του. 

15.1.3 Η επωνυμύα του καταςκευαςτό του παιγνιομηχανόματοσ. 

15.1.4 Η εμπορικό ονομαςύα και ο κωδικόσ αριθμόσ μοντϋλου του 
παιγνιομηχανόματοσ. 

15.2 Σο παραπϊνω ςόμα εκδύδεται από την Ε.Ε.Ε.Π. και παραμϋνει ςτην κυριότητϊ τησ, 
επικολλϊται δε ςτα παιγνιομηχανόματα από εξουςιοδοτημϋνο από την Αρχό 
πρόςωπο. Αφαύρεςη του ςόματοσ από Πιςτοποιημϋνο Παιγνιομηχϊνημα ό 
αλλούωςό του με οποιονδόποτε τρόπο, ςυνεπϊγεται την αυτόματη αφαύρεςη τησ 
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πιςτοπούηςησ του  παιγνιομηχανόματοσ. 

 

Ωρθρο 16 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΦΑΝΗΜΑΣΨΝ 

16.1 Ϊνα Παιγνιομηχϊνημα, για να λϊβει Πιςτοπούηςη Παιγνιομηχανόματοσ Σεχνικών-
Χυχαγωγικών Παιγνύων από την Ε.Ε.Ε.Π., πρϋπει να πληρού όλεσ τισ παρακϊτω 
προώποθϋςεισ: 

16.1.1 Ο καταςκευαςτόσ ό/και ο ειςαγωγϋασ του να εύναι πιςτοποιημϋνοι από 
την Ε.Ε.Ε.Π. και να αποτελούν μϋλη του αντύςτοιχου μητρώου, ςύμφωνα με 
τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 25 και 26, εκτόσ τησ περύπτωςησ των 
Παιγνιομηχανημϊτων που βρύςκονται ςτην αγορϊ μϋχρι την ϋναρξη ιςχύοσ 
του Κανονιςμού. 

16.1.2 Σο Παιγνιομηχϊνημα να εύναι πιςτοποιημϋνο με τη ςόμανςη CE. 

16.1.3 Να πληρού ενδεχόμενεσ ϊλλεσ προδιαγραφϋσ, που κϊθε φορϊ ορύζουν οι 
κεύμενεσ διατϊξεισ. 

 

Ωρθρο 17 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΦΑΝΗΜΑΣΨΝ 

17.1 Πιςτοπούηςη Παιγνιομηχανόματοσ χορηγεύται ύςτερα από αύτηςη ςτην Ε.Ε.Ε.Π. 
του καταςκευαςτό, του ειςαγωγϋα, του εμπόρου ό του νομύμου κατόχου του 
Παιγνιομηχανόματοσ. 

17.2 Η αύτηςη θα περιλαμβϊνει, μεταξύ ϊλλων: 

17.2.1 Σα ςτοιχεύα τησ επιχεύρηςησ που υποβϊλλει την αύτηςη.  

17.2.2 Σον κωδικό αριθμό πιςτοπούηςησ από την Ε.Ε.Ε.Π., του καταςκευαςτό ό 
ειςαγωγϋα παιγνιομηχανημϊτων. 

17.2.3 Σην επωνυμύα του καταςκευαςτό, την εμπορικό ονομαςύα και το μοντϋλο 
του προσ πιςτοπούηςη παιγνιομηχανόματοσ.  

17.2.4 Σον μοναδικό ςειριακό αριθμό (serial number) που αυτό φϋρει από τον 
καταςκευαςτό του. 

17.3 Η αύτηςη ςυνοδεύεται από: 

17.3.1 Αποδεικτικό καταβολόσ του προβλεπόμενου παρϊβολου. 

17.3.2 Τπεύθυνη δόλωςη του νόμιμου εκπροςώπου τησ επιχεύρηςησ που 
υποβϊλλει την αύτηςη, θεωρημϋνη για το γνόςιο τησ υπογραφόσ του, με την 
οπούα δηλώνεται ότι όλα τα ςτοιχεύα που περιλαμβϊνονται ςτην αύτηςη, 
καθώσ και εκεύνα που τη ςυνοδεύουν, εύναι αληθό. 

17.3.3 Πιςτοποιητικό CE. 

17.3.4 Συχόν ϊλλεσ πιςτοποιόςεισ για τη ςυμμόρφωςη του Παιγνιομηχανόματοσ 
ςε κανονιςμούσ ό πρότυπα. 

17.3.5 τοιχεύα του ενςωματωμϋνου αυτόνομου φορολογικού μηχανιςμού 
(επωνυμύα καταςκευαςτό, εμπορικό ονομαςύα και μοντϋλο, ςειριακόσ 
αριθμόσ) και ςτοιχεύα τεκμηρύωςησ τησ πιςτοπούηςόσ του. 



ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΕΦΝΙΚΨΝ-ΧΤΦΑΓΨΓΙΚΨΝ ΠΑΙΓΝΙΨΝ 
(ΣΕΛΙΚΟ ΦΕΔΙΟ ΠΡΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΚΑΣΟΠΙΝ ΣΗ 
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11/1 ΑΠΟΥΑΗ ΣΗ Ε.Ε.Ε.Π.)  ελύδα | 18  

17.3.6 Εγχειρύδια, καθώσ και οποιοδόποτε ϊλλο ϋγγραφο που εκδύδεται από τον 
καταςκευαςτό του παιγνιομηχανόματοσ και περιϋχει την πλόρη περιγραφό 
και τον τρόπο λειτουργύασ του. 

17.3.7 Σισ οδηγύεσ ςυντόρηςησ, αναβϊθμιςησ και αποκατϊςταςησ τησ λειτουργύασ 
του Παιγνιομηχανόματοσ, εφόςον ϋχουν εκδοθεύ. 

17.3.8 Σουσ κωδικούσ αριθμούσ των Πιςτοποιημϋνων Παιγνύων που εύναι 
εγκατεςτημϋνα ό πρόκειται να εγκαταςταθούν ςε αυτό. 

17.4 Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεύ, εϊν χρειαςτεύ, να ζητόςει την υποβολό ςυμπληρωματικών 
ςτοιχεύων ό επεξηγόςεων, ϋτςι ώςτε να προκύπτει με ςαφόνεια ότι πληρούνται οι 
προώποθϋςεισ για τη χορόγηςη τησ Πιςτοπούηςησ Παιγνιομηχανόματοσ. 

17.5 Η Ε.Ε.Ε.Π. εκδύδει την Πιςτοπούηςη Παιγνιομηχανόματοσ ό απορρύπτει το αύτημα 
εντόσ διαςτόματοσ 90 ημερών από την υποβολό του ολοκληρωμϋνου, κατϊ τα 
παραπϊνω, φακϋλου τησ αύτηςησ. ε περύπτωςη που η παραπϊνω προθεςμύα 
παρϋλθει ϊπρακτη, τεκμαύρεται η ϋκδοςη τησ Πιςτοπούηςησ. 

 

Ωρθρο 18 

ΣΕΛΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΦΑΝΗΜΑΣΨΝ 

18.1 Για την Πιςτοπούηςη Παιγνιομηχανόματοσ καταβϊλλονται:  

18.1.1 Παρϊβολο με την υποβολό τησ αύτηςησ. 

18.1.2 Εφϊπαξ τϋλοσ πιςτοπούηςησ Παιγνιομηχανόματοσ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Ε 

ΦΨΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΨΓΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ-ΧΤΦΑΓΨΓΙΚΨΝ ΠΑΙΓΝΙΨΝ 

 

Ωρθρο 19 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΨΝ 

19.1 Για τη διεξαγωγό Σεχνικών-Χυχαγωγικών Παιγνύων με Παιγνιομηχανόματα 
απαιτεύται πιςτοπούηςη του Καταςτόματοσ ςτο οπούο πρόκειται να 
τοποθετηθούν, που εκδύδεται από την Ε.Ε.Ε.Π. μετϊ από αύτηςη των κατόχων 
Αδειών Εκμετϊλλευςησ.  

19.2 Επιτρϋπεται η εγκατϊςταςη, λειτουργύα και διεξαγωγό, ςτο πλαύςιο ϊςκηςησ 
επιτηδεύματοσ, των Ηλεκτρονικών Σεχνικών-Χυχαγωγικών Παιγνύων με 
Παιγνιομηχανόματα ςε Αμιγεύσ ό Μικτούσ Φώρουσ. 

19.3 Οι πιςτοποιόςεισ των Καταςτημϊτων διεξαγωγόσ Ηλεκτρονικών Σεχνικών-
Χυχαγωγικών Παιγνύων με Παιγνιομηχανόματα διακρύνονται ςε κατηγορύεσ ωσ 
εξόσ: 

19.3.1 Πιςτοπούηςη τύπου Α` για τα Καταςτόματα διεξαγωγόσ Ηλεκτρονικών 
Σεχνικών-Χυχαγωγικών Παιγνύων με Παιγνιομηχανόματα ςε αμιγεύσ 
χώρουσ. 

19.3.2 Πιςτοπούηςη τύπου Γ` για Καταςτόματα διεξαγωγόσ αποκλειςτικϊ 
Ηλεκτρονικών Σεχνικών-Χυχαγωγικών Παιγνύων με Παιγνιομηχανόματα 
ςε μικτούσ χώρουσ. 

19.3.3 Για την εγκατϊςταςη παιγνιομηχανημϊτων αποκλειςτικϊ Ηλεκτρονικών 
Σεχνικών-Χυχαγωγικών Παιγνύων με Παιγνιομηχανόματα ςε 
θαλαςςοπλοούντα πλούα, απαιτεύται η ϋκδοςη πιςτοπούηςησ τύπου Δ`.  

19.4 ε όλα τα πιςτοποιημϋνα Καταςτόματα: 

19.4.1 Απαγορεύεται να εγκαθύςτανται ό και να λειτουργούν μη Πιςτοποιημϋνα 
Παύγνια και Παιγνιομηχανόματα. 

19.4.2 Απαιτούνται τουλϊχιςτον τρύα (3) τετραγωνικϊ μϋτρα καθαρού εμβαδού 
ανϊ Παιγνιομηχϊνημα. 

19.4.3 Αναρτϊται υποχρεωτικϊ ςε εμφανϋσ ςημεύο τησ πρόςοψησ του 
Καταςτόματοσ ςόμα νόμιμησ λειτουργύασ με τον κωδικό αριθμό και τον 
τύπο πιςτοπούηςησ του Καταςτόματοσ. 

19.4.4 Απαγορεύεται η εγκατϊςταςη αυτόματων ταμειακών μηχανών (ATM)  
εντόσ των Καταςτημϊτων. 

19.5 Σο ωρϊριο λειτουργύασ των Καταςτημϊτων με Παιγνιομηχανόματα Ηλεκτρονικών 
Σεχνικών-Χυχαγωγικών Παιγνύων, εκτόσ εϊν ορύζεται διαφορετικϊ από τισ 
κεύμενεσ διατϊξεισ, διαμορφώνεται ελεύθερα, με απόφαςη και ευθύνη του φορϋα 
εκμετϊλλευςησ του Καταςτόματοσ.  

19.6 Η φύςη τησ δραςτηριότητασ που πραγματοποιεύται ςτα Καταςτόματα με 
πιςτοπούηςη τύπου Α’ και Γ’ δεν επιβϊλλει την τόρηςη ελαχύςτων αποςτϊςεων 
από χώρουσ ςτουσ οπούουσ αςκεύται οποιαδόποτε ϊλλη δραςτηριότητα. 
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Ωρθρο 20 

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ 

20.1 ε κϊθε Πιςτοποιημϋνο Κατϊςτημα ορύζεται Τπεύθυνοσ Εκμετϊλλευςησ 
Καταςτόματοσ, ο οπούοσ ευθύνεται αλληλεγγύωσ και εισ ολόκληρον με τον κϊτοχο 
τησ Ωδειασ Εκμετϊλλευςησ των Παιγνιομηχανημϊτων για την τόρηςη των 
διατϊξεων τησ νομοθεςύασ και του Κανονιςμού.  

20.2 Ο Τπεύθυνοσ Εκμετϊλλευςησ Καταςτόματοσ υποχρεούται να ςυμμορφώνεται με 
τουσ όρουσ και τισ προώποθϋςεισ  Πιςτοπούηςησ του Καταςτόματοσ, καθώσ και 
προσ κϊθε ςχετικό οδηγύα ό κώδικα δεοντολογύασ που εκδύδεται από την Ε.Ε.Ε.Π. 

20.3 Ο Τπεύθυνοσ Εκμετϊλλευςησ Καταςτόματοσ εύναι φυςικό πρόςωπο ηλικύασ 25 
ϋωσ 60 ετών, μόνιμοσ κϊτοικοσ Ελλϊδασ και να πληρού τισ εξόσ προώποθϋςεισ: 

20.3.1 Ϊχει την ιθαγϋνεια κρϊτουσ - μϋλουσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ. 

20.3.2 Δεν ϋχει καταδικαςτεύ τελεςύδικα για κακούργημα ό ςε οποιαδόποτε ποινό 
για κλοπό, υπεξαύρεςη, απϊτη, απιςτύα, αποδοχό και διϊθεςη προώόντων 
εγκλόματοσ, εκβύαςη, πλαςτογραφύα, ενεργητικό ό παθητικό δωροδοκύα, 
επικύνδυνη ό βαριϊ ςωματικό βλϊβη, παραςιώπηςη εγκλόματοσ, ϋγκλημα 
περύ το νόμιςμα, κοινώσ επικύνδυνο ϋγκλημα, ϋγκλημα κατϊ τησ 
προςωπικόσ ελευθερύασ, ϋγκλημα κατϊ τησ γενετόςιασ ελευθερύασ, 
ϋγκλημα οικονομικόσ εκμετϊλλευςησ τησ γενετόςιασ ζωόσ, καθώσ και για 
ϋγκλημα που προβλϋπεται ςτη νομοθεςύα περύ ναρκωτικών, όπλων, 
εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγόσ. 

20.3.3 Διαθϋτει, τουλϊχιςτον απολυτόριο δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ ό 
αντύςτοιχο αυτού και ϋχει εκπληρώςει τισ ςτρατιωτικϋσ του υποχρεώςεισ ό 
δεν υπϋχει υποχρϋωςη ό ϋχει νόμιμα απαλλαγεύ από αυτϋσ. 

20.3.4 Γνωρύζει την ελληνικό γλώςςα. 

20.4 Ο Τπεύθυνοσ Εκμετϊλλευςησ Καταςτόματοσ οφεύλει: 

20.4.1 Να επιτηρεύ τη χρόςη των παιγνιομηχανημϊτων  και να λαμβϊνει όλα τα 
αναγκαύα μϋτρα, ώςτε να αποτρϋπεται η χρόςη από ανηλύκουσ εκεύνων 
των παιγνύων που δεν εύναι κατϊλληλα για την ηλικύα τουσ. 

20.4.2 Να αποθαρρύνει την αλόγιςτη χρόςη Παιγνύων. 

20.4.3 Να διαςφαλύζει ότι ςτο Κατϊςτημα εύναι τοποθετημϋνα μόνο 
Πιςτοποιημϋνα Παιγνιομηχανόματα, ςτα οπούα διεξϊγονται μόνο 
Πιςτοποιημϋνα Παύγνια. 

20.4.4 Να ςυντηρεύ τισ επιγραφϋσ που αναρτώνται ςτο Κατϊςτημα, ςύμφωνα με 
τισ διατϊξεισ του Κανονιςμού. 

20.4.5 Να αποκλεύει τη χρόςη των Πιςτοποιημϋνων Παιγνιομηχανημϊτων για τη 
διεξαγωγό τυχερών παιγνύων ό την παραλλαγό των τεχνικών-
ψυχαγωγικών παιγνύων ςε τυχερϊ καθώσ και τη ςυνομολόγηςη 
ςτοιχημϊτων μεταξύ των παικτών ό/και τρύτων ό τη θϋςπιςη επϊθλων για 
τουσ παύκτεσ. 

20.4.6 Να διαςφαλύζει ότι τα Πιςτοποιημϋνα Παιγνιομηχανόματα δεν ϋχουν 
διαφοροποιηθεύ, αλλοιωθεύ, προγραμματιςτεύ εκ νϋου ό με ϊλλο τρόπο 
τροποποιηθεύ, χωρύσ την ϋγκριςη τησ Ε.Ε.Ε.Π. 

20.4.7 Να διαςφαλύζει ότι κανϋνα πρόςωπο, πλην του εξουςιοδοτημϋνου τεχνικού 
ςυντόρηςησ, δεν ϋχει πρόςβαςη ςτα ςημεύα ρύθμιςησ των Πιςτοποιημϋνων 
Παιγνιομηχανημϊτων ό ςτο λογιςμικό των Αδειοδοτημϋνων Παιγνύων. 
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20.4.8 την περύπτωςη που διαπιςτώςει:  

α. οποιαδόποτε επϋμβαςη μη εξουςιοδοτημϋνου προςώπου ςτισ 
ρυθμύςεισ ενόσ Πιςτοποιημϋνου Παιγνιομηχανόματοσ ό Παιγνύου,  

β. δυςλειτουργύα ενόσ Πιςτοποιημϋνου Παιγνιομηχανόματοσ,  

γ. φθορϋσ που δημιουργούν εύλογεσ ανηςυχύεσ για την αςφαλό 
λειτουργύα ενόσ Πιςτοποιημϋνου Παιγνιομηχανόματοσ, 

δ. απόςπαςη, αλλούωςη ό καταςτροφό του ςόματοσ του ϊρθρου 15 ενόσ 
Πιςτοποιημϋνου Παιγνιομηχανόματοσ, 

να διακόψει αμϋςωσ τη λειτουργύα του και να ειδοποιόςει τον κϊτοχο τησ 
Ωδειασ Εκμετϊλλευςησ, 

20.4.9 Να παρϋχει ςτα εξουςιοδοτημϋνα όργανα τησ Ε.Ε.Ε.Π. απρόςκοπτη 
πρόςβαςη ςτα Πιςτοποιημϋνα Παιγνιομηχανόματα και ςτα Παύγνια που 
εύναι τοποθετημϋνα ςτο Κατϊςτημα, ςτο οπούο ορύςτηκε υπεύθυνοσ. 

 

Ωρθρο 21 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΨΝ 

21.1 Σα Καταςτόματα, εκτόσ των ϊλλων προδιαγραφών όπωσ καθορύζονται παρακϊτω, 
προκειμϋνου να πιςτοποιηθούν από την Ε.Ε.Ε.Π., πρϋπει να διαθϋτουν, ςε ιςχύ, την 
προβλεπόμενη από τισ κεύμενεσ διατϊξεισ ϊδεια λειτουργύασ. 

21.2 Προςωρινό ό οριςτικό ανϊκληςη τησ ϊδειασ λειτουργύασ ό λόξη τησ ιςχύοσ τησ 
ςυνεπϊγεται την αυτοδύκαιη ανϊκληςη τησ χορηγηθεύςασ, κατϊ τισ διατϊξεισ του 
Κανονιςμού, Πιςτοπούηςησ Καταςτόματοσ. Η αυτοδύκαιη ανϊκληςη επϋρχεται 
χωρύσ ϊλλη διαδικαςύα ό διαπύςτωςη από την ημερομηνύα κατϊ την οπούα 
ανακλόθηκε η ϊδεια λειτουργύασ ό ϋληξε η ιςχύσ τησ.  

21.3 Σα γεγονότα τησ παραγρϊφου 2 αναγγϋλλονται από τον κϊτοχο Ωδειασ 
Εκμετϊλλευςησ αμϋςωσ ςτην Ε.Ε.Ε.Π. 

21.4 Πιςτοπούηςη Καταςτημϊτων τύπου Α’. 

21.4.1 Σα Καταςτόματα διεξαγωγόσ αποκλειςτικϊ Σεχνικών-Χυχαγωγικών 
Παιγνύων, ςε Αμιγεύσ Φώρουσ, εφοδιϊζονται με πιςτοπούηςη τύπου Α’. 

21.4.2 τα Καταςτόματα τύπου Α’ επιτρϋπεται να τοποθετούνται μϋχρι τριϊντα 
(30) Πιςτοποιημϋνα Παιγνιομηχανόματα.  

21.4.3 Σα Καταςτόματα τύπου Α’ δεν μπορούν να ςυνδϋονται εςωτερικϊ με 
οποιοδόποτε ϊλλο Κατϊςτημα, ενώ το ελϊχιςτο εμβαδόν του καθαρού 
χώρου εγκατϊςταςησ των Παιγνιομηχανημϊτων ορύζεται ςε τρύα (3) 
τετραγωνικϊ μϋτρα ανϊ Παιγνιομηχϊνημα. Ψσ καθαρόσ χώροσ νοεύται το 
καθαρό εμβαδόν του χώρου που ϋχει προςδιοριςτεύ για αυτόν τον ςκοπό, ο 
οπούοσ πρϋπει να εύναι κατϊλληλοσ γι’ αυτό, μη επιτρεπομϋνησ 
οποιαςδόποτε ϊλλησ χρόςησ του. 

21.4.4 τα Καταςτόματα τύπου Α’ υπϊρχει διακριτόσ χώροσ για τουσ ανηλύκουσ, 
διαμορφωμϋνοσ ϋτςι, ώςτε να επιτρϋπεται η ϊνετη επιτόρηςό του από τον 
υπεύθυνο και το προςωπικό του Καταςτόματοσ, όπου εύναι 
εγκατεςτημϋνα Παιγνιομηχανόματα ςτα οπούα διεξϊγονται μόνο Σεχνικϊ-
Χυχαγωγικϊ Παύγνια, πιςτοποιημϋνα για ηλικύεσ μϋχρι 18 ετών. Με την 
επιφύλαξη απαγορευτικών διατϊξεων του νόμου που υπεριςχύουν, ςτον 
διακριτό αυτόν χώρο απαγορεύεται απολύτωσ το κϊπνιςμα , καθώσ και η 
διϊθεςη και η κατανϊλωςη αλκοολούχων ποτών.  
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21.4.5 Ο χώροσ εγκατϊςταςησ των παιγνιομηχανημϊτων εύναι νόμιμοσ χώροσ 
κύριασ χρόςησ, προβλεπόμενησ για την εγκατϊςταςη και λειτουργύα 
επιχεύρηςησ Σεχνικών-Χυχαγωγικών Παιγνύων, ό ελεγχόμενοσ, 
εποπτευόμενοσ και αςφαλόσ υπαύθριοσ χώροσ του Καταςτόματοσ.  

21.5 Πιςτοπούηςη Καταςτημϊτων τύπου Γ`. 

21.5.1 Σα Καταςτόματα διεξαγωγόσ αποκλειςτικϊ Σεχνικών-Χυχαγωγικών 
Παιγνύων, ςε μικτούσ χώρουσ,  εφοδιϊζονται με πιςτοπούηςη τύπου Γ’. 

21.5.2 Ο χώροσ εγκατϊςταςησ των Παιγνιομηχανημϊτων εύναι νόμιμοσ χώροσ 
κύριασ χρόςησ, προβλεπόμενησ για την εγκατϊςταςη και λειτουργύα τησ 
κύριασ δραςτηριότητασ που αςκεύται, ό ελεγχόμενοσ, εποπτευόμενοσ και 
αςφαλόσ υπαύθριοσ χώροσ του Καταςτόματοσ. 

21.5.3 ε Μικτούσ Φώρουσ  τοποθετούνται μϋχρι τρύα (3) Παιγνιομηχανόματα, 
ανϊ Κατϊςτημα.  

21.5.4 Σο ελϊχιςτο εμβαδόν του καθαρού χώρου εγκατϊςταςησ των 
παιγνιομηχανημϊτων ορύζεται ςε τρύα (3) τετραγωνικϊ μϋτρα ανϊ 
Παιγνιομηχϊνημα. Ψσ καθαρόσ χώροσ νοεύται το καθαρό εμβαδόν του 
χώρου που ϋχει προςδιοριςτεύ για αυτόν τον ςκοπό, ο οπούοσ πρϋπει να 
εύναι κατϊλληλοσ γι’ αυτό, μη επιτρεπομϋνησ οποιαςδόποτε ϊλλησ χρόςησ 
του. 

21.5.5 Ο καθαρόσ χώροσ εγκατϊςταςησ των Παιγνιομηχανημϊτων εντόσ του 
Καταςτόματοσ δεν μπορεύ να εύναι μεγαλύτεροσ από το 15% του μικτού 
εμβαδού των χώρων του Καταςτόματοσ, που κατϊ την οικοδομικό ϊδεια 
χαρακτηρύζονται ωσ χώροι κύριασ χρόςησ. 

21.5.6 Σο εμβαδόν του χώρου εγκατϊςταςησ των Παιγνιομηχανημϊτων δεν 
ςυνυπολογύζεται ςτο ελϊχιςτο εμβαδόν των χώρων που προβλϋπονται από 
τισ προδιαγραφϋσ αδειοδότηςησ τησ κύριασ δραςτηριότητασ, η οπούα 
αςκεύται ςτο Κατϊςτημα. 

21.6 Πιςτοπούηςη Καταςτημϊτων τύπου Δ’ θαλαςςοπλοούντων πλούων. 

21.6.1 Για τουσ ςκοπούσ του Κανονιςμού, κϊθε ςαλόνι του πλούου θεωρεύται ωσ 
αυτοτελόσ Μικτόσ Φώροσ, υπό την προώπόθεςη ότι τόςο το πλούο όςο και 
οι δραςτηριότητεσ που αςκούνται ςτουσ επιμϋρουσ χώρουσ μϋςα ςτουσ 
οπούουσ εγκαθύςτανται Παιγνιομηχανόματα φϋρουν όλεσ τισ 
προβλεπόμενεσ από τισ κεύμενεσ διατϊξεισ ϊδειεσ. 

21.6.2 Ο χώροσ τοποθϋτηςησ των Παιγνιομηχανημϊτων πρϋπει:  

α. να ϋχει εμβαδόν τησ καθαρόσ του επιφϊνειασ τρύα (3) τετραγωνικϊ 
μϋτρα ανϊ Παιγνιομηχϊνημα. Ψσ καθαρόσ χώροσ νοεύται το καθαρό 
εμβαδόν του χώρου που ϋχει προςδιοριςτεύ για αυτόν τον ςκοπό, ο 
οπούοσ πρϋπει να εύναι κατϊλληλοσ γι’ αυτό, μη επιτρεπομϋνησ 
οποιαςδόποτε ϊλλησ χρόςησ του. 

β. να βρύςκεται ςτο επύπεδο (deck) που βρύςκεται το αντύςτοιχο ςαλόνι 
και να επικοινωνεύ ϊμεςα με αυτό, 

γ. να επιτρϋπει την ϊνετη επιτόρηςό του από τον Τπεύθυνο 
Εκμετϊλλευςησ Καταςτόματοσ. 

21.6.3 Ο καθαρόσ χώροσ εγκατϊςταςησ των Παιγνιομηχανημϊτων δεν μπορεύ να 
εύναι μεγαλύτεροσ από το 15% του ςυνολικού χώρου του αντύςτοιχου 
ςαλονιού του πλούου. 

21.6.4 Δεν επιτρϋπεται η ενοπούηςη των χώρων τοποθϋτηςησ 
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Παιγνιομηχανημϊτων δύο ό περιςςότερων ςαλονιών. 

 

Ωρθρο 22 

ΗΜΑΝΗ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΨΝ 

22.1 ε κϊθε Πιςτοποιημϋνο Κατϊςτημα αναρτϊται ςε εμφανϋσ ςημεύο τησ πρόςοψησ 
ςόμα λειτουργύασ με τον αριθμό και τον τύπο πιςτοπούηςησ του Καταςτόματοσ, με 
τη μορφό, τα χαρακτηριςτικϊ και το περιεχόμενο που καθορύζει κϊθε φορϊ η 
Ε.Ε.Ε.Π. 

 

Ωρθρο 23 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΨΝ 

23.1 Για την πιςτοπούηςη ενόσ Καταςτόματοσ διεξαγωγόσ Σεχνικών-Χυχαγωγικών 
Παιγνύων υποβϊλλεται από τον κϊτοχο τησ Ωδειασ Εκμετϊλλευςησ αύτηςη ςτην 
Ε.Ε.Ε.Π. 

23.2 Η χορηγούμενη από την Ε.Ε.Ε.Π. Πιςτοπούηςη Καταςτόματοσ ιςχύει από την 
επομϋνη τησ ϋκδοςόσ τησ και για αόριςτο χρόνο. Η πιςτοπούηςη για να διατηρεύται 
ιςχυρό πρϋπει, κϊθε δώδεκα (12) μόνεσ από την ημερομηνύα ϋναρξησ τησ ιςχύοσ 
τησ, να προκαταβϊλλεται από τον κϊτοχο τησ Ωδειασ Εκμετϊλλευςησ το 
προβλεπόμενο ετόςιο τϋλοσ λειτουργύασ Καταςτόματοσ. 

23.3 Η αύτηςη θα περιλαμβϊνει τα ςτοιχεύα του κατόχου τησ Ωδειασ Εκμετϊλλευςησ, τα 
ςτοιχεύα τησ επιχεύρηςησ που αςκεύ την κύρια δραςτηριότητα ςτο Κατϊςτημα, τα 
ςτοιχεύα του ατόμου που ορύζεται ωσ Τπεύθυνοσ Εκμετϊλλευςησ Καταςτόματοσ. 

23.4 Η αύτηςη ςυνοδεύεται από: 

23.4.1 Δόλωςη του νόμιμου εκπροςώπου τησ επιχεύρηςησ, θεωρημϋνη για το 
γνόςιο τησ υπογραφόσ του, ότι: 

α. όλα τα ςτοιχεύα που περιλαμβϊνονται ςτην αύτηςη, καθώσ και εκεύνα 
που τη ςυνοδεύουν, εύναι αληθό, 

β. ςε περύπτωςη μικτών χώρων, το εμβαδόν του χώρου εγκατϊςταςησ 
των Παιγνιομηχανημϊτων δεν ςυνυπολογύζεται ςτο ελϊχιςτο εμβαδόν 
των χώρων που προβλϋπονται από τισ προδιαγραφϋσ αδειοδότηςησ 
τησ κύριασ δραςτηριότητασ, η οπούα αςκεύται ςτο Κατϊςτημα. 

23.4.2 Αποδεικτικό κυριότητασ ό μύςθωςησ του Καταςτόματοσ από τον κϊτοχο 
τησ Ωδειασ Εκμετϊλλευςησ. Εναλλακτικϊ, ιδιωτικό ςυμφωνητικό μεταξύ 
τησ επιχεύρηςησ που αςκεύ την κύρια δραςτηριότητα ςτο Κατϊςτημα και 
του κατόχου τησ Ωδειασ Εκμετϊλλευςησ, ςχετικϊ με την εγκατϊςταςη και 
λειτουργύα ςε αυτό Πιςτοποιημϋνων Παιγνιομηχανημϊτων. 

23.4.3 Αν πρόκειται για πολυκατοικύα, υπεύθυνη δόλωςη του διαχειριςτό ότι, από 
τον ιςχύοντα κανονιςμό τησ, δεν απαγορεύεται η χρόςη του προτεινόμενου 
χώρου ωσ Καταςτόματοσ για τη διενϋργεια Σεχνικών-Χυχαγωγικών 
Παιγνύων. την περύπτωςη που δεν μπορεύ να προςκομιςτεύ η υπεύθυνη 
δόλωςη, προςκομύζεται θεωρημϋνο αντύγραφο του  κανονιςμού τησ 
πολυκατοικύασ. 

23.4.4 Ωδεια λειτουργύασ ςε ιςχύ, εφόςον αυτό προβλϋπεται για το εύδοσ τησ 
κύριασ δραςτηριότητασ του Καταςτόματοσ. 



ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΕΦΝΙΚΨΝ-ΧΤΦΑΓΨΓΙΚΨΝ ΠΑΙΓΝΙΨΝ 
(ΣΕΛΙΚΟ ΦΕΔΙΟ ΠΡΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΚΑΣΟΠΙΝ ΣΗ 
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11/1 ΑΠΟΥΑΗ ΣΗ Ε.Ε.Ε.Π.)  ελύδα | 24  

23.4.5 χϋδιο κϊτοψησ των  εγκαταςτϊςεων, για τισ οπούεσ υποβϊλλεται η 
αύτηςη, ωσ εξόσ: 

α. Εφόςον το Κατϊςτημα προβλϋπεται να εύναι εφοδιαςμϋνο με ϊδεια 
λειτουργύασ, επικυρωμϋνο αντύγραφο του θεωρημϋνου από τον φορϋα 
ϋκδοςησ τησ ϊδειασ ςχεδύου κϊτοψησ, ςε ευανϊγνωςτη κλύμακα, επύ 
του οπούου διπλωματούχοσ μηχανικόσ ό υπομηχανικόσ ϋχει 
οριοθετόςει  με ςαφόνεια τον χώρο τοποθϋτηςησ των 
Παιγνιομηχανημϊτων και τον προβλεπόμενο χώρο 
Παιγνιομηχανημϊτων για τουσ ανηλύκουσ, όπου απαιτεύται από τον 
Κανονιςμό. Επύςησ, βεβαιώνει το καθαρό εμβαδόν των παραπϊνω 
χώρων καθώσ και το ςυνολικό εμβαδόν του Καταςτόματοσ.  

β. Εφόςον το Κατϊςτημα δεν προβλϋπεται να εύναι εφοδιαςμϋνο με 
ϊδεια λειτουργύασ, επικυρωμϋνο αντύγραφο του θεωρημϋνου από τον 
φορϋα ϋκδοςησ τησ οικοδομικόσ ϊδειασ ςχεδύου κϊτοψησ, ςε 
ευανϊγνωςτη κλύμακα, επύ του οπούου διπλωματούχοσ μηχανικόσ ό 
υπομηχανικόσ ϋχει οριοθετόςει με ςαφόνεια τον χώρο τοποθϋτηςησ 
των Παιγνιομηχανημϊτων και τον προβλεπόμενο χώρο 
Παιγνιομηχανημϊτων για τουσ ανηλύκουσ, όπου απαιτεύται από τον 
Κανονιςμό. Επύςησ, βεβαιώνει το καθαρό εμβαδόν των παραπϊνω 
χώρων καθώσ και το ςυνολικό εμβαδόν του Καταςτόματοσ. 

23.4.6 Για το ϊτομο που ορύζεται ωσ Τπεύθυνοσ Εκμετϊλλευςησ Καταςτόματοσ: 

α. Επικυρωμϋνα αντύγραφα: 

αα. του δελτύου ταυτότητασ ό του διαβατηρύου, 

αβ. τύτλου ςπουδών, τουλϊχιςτον δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ ό 
αντύςτοιχο αυτού. 

αγ. ςτοιχεύων τεκμηρύωςησ ότι γνωρύζει την ελληνικό γλώςςα, εϊν 
δεν ϋχει την ελληνικό υπηκοότητα ό δεν ϋχει τύτλουσ ςπουδών 
από ελληνικό ςχολεύο, 

β. Τπεύθυνη δόλωςη, θεωρημϋνη για το γνόςιο τησ υπογραφόσ του, με 
την οπούα δηλώνεται ότι: 

βα. ϋχει λϊβει γνώςη του Κανονιςμού και τησ υποχρϋωςόσ του να 
λειτουργεύ το Κατϊςτημα ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του, 

ββ. ϋχει εκπληρώςει τισ ςτρατιωτικϋσ του υποχρεώςεισ ό δεν ϋχει 
υποχρϋωςη ςτρϊτευςησ ό ϋχει νόμιμα απαλλαγεύ από αυτϋσ (ότι 
κατά περίπτωςη ιςχύει), 

βγ. δεν ϋχει καταδικαςθεύ τελεςύδικα για κακούργημα ό ςε 
οποιαδόποτε ποινό για κλοπό, υπεξαύρεςη, απϊτη, απιςτύα, 
αποδοχό και διϊθεςη προώόντων εγκλόματοσ, εκβύαςη, 
πλαςτογραφύα, ενεργητικό ό παθητικό δωροδοκύα, επικύνδυνη ό 
βαριϊ ςωματικό βλϊβη, παραςιώπηςη εγκλόματοσ, ϋγκλημα περύ 
το νόμιςμα, κοινώσ επικύνδυνο ϋγκλημα, ϋγκλημα κατϊ τησ 
προςωπικόσ ελευθερύασ, ϋγκλημα κατϊ τησ γενετόςιασ 
ελευθερύασ, ϋγκλημα οικονομικόσ εκμετϊλλευςησ τησ γενετόςιασ 
ζωόσ, καθώσ και για ϋγκλημα που προβλϋπεται ςτη νομοθεςύα 
περύ ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγόσ. 

23.4.7 Αποδεικτικό καταβολόσ του προβλεπόμενου παρϊβολου.  
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23.5 Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεύ, εϊν χρειαςτεύ, να ζητόςει την υποβολό ςυμπληρωματικών 
ςτοιχεύων ό επεξηγόςεων, ϋτςι ώςτε να προκύπτει με ςαφόνεια ότι πληρούνται οι 
προώποθϋςεισ για τη χορόγηςη τησ Πιςτοπούηςησ Καταςτόματοσ. 

23.6 Η Ε.Ε.Ε.Π. εκδύδει την Πιςτοπούηςη Καταςτόματοσ ό απορρύπτει το αύτημα εντόσ 
διαςτόματοσ 90 ημερών από την υποβολό του ολοκληρωμϋνου, κατϊ τα 
παραπϊνω, φακϋλου τησ αύτηςησ. ε περύπτωςη που η παραπϊνω προθεςμύα 
παρϋλθει ϊπρακτη, τεκμαύρεται η ϋκδοςη τησ Πιςτοπούηςησ. 

23.7 ε περύπτωςη μεταβολόσ οποιουδόποτε από τα παραπϊνω ςτοιχεύα, υποβϊλλεται 
αύτηςη ανανϋωςησ των όρων τησ Πιςτοπούηςησ Καταςτόματοσ ςτην Ε.Ε.Ε.Π. Σην 
αύτηςη ανανϋωςησ ςυνοδεύουν ςτοιχεύα τεκμηρύωςησ των τυχόν μεταβολών που 
προϋκυψαν και το προβλεπόμενο, κατϊ περύπτωςη, παρϊβολο. 

 

Ωρθρο 24 

ΣΕΛΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΨΝ 

24.1 Για την Πιςτοπούηςη Καταςτόματοσ καταβϊλλονται:  

24.1.1 Παρϊβολο με την υποβολό τησ αύτηςησ. 

24.1.2 Εφϊπαξ τϋλοσ πιςτοπούηςησ Καταςτόματοσ. 

24.1.3 Ετόςιο τϋλοσ λειτουργύασ Καταςτόματοσ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Σ 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΜΗΣΡΨΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ 

 

Ωρθρο 25 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΨΝ 

25.1 Κϊθε Καταςκευαςτόσ, προκειμϋνου να προμηθεύει, να πωλεύ, να εκμιςθώνει και 
γενικϊ να διαθϋτει οποιοδόποτε Παύγνιο ό Παιγνιομηχϊνημα που διϋπεται από τισ 
διατϊξεισ του Κανονιςμού, υποχρεούται να ϋχει λϊβει Πιςτοπούηςη Καταςκευαςτό 
από την Ε.Ε.Ε.Π. και να εύναι εγγεγραμμϋνοσ ςτο μητρώο Πιςτοποιημϋνων 
Καταςκευαςτών που τηρεύται από αυτό. 

25.2 Μύα επιχεύρηςη για να λϊβει Πιςτοπούηςη Καταςκευαςτό από την Ε.Ε.Ε.Π., πρϋπει 
να πληρού όλεσ τισ παρακϊτω προώποθϋςεισ: 

25.2.1 Να αςκεύ κατ’ επϊγγελμα τη ςυγκεκριμϋνη δραςτηριότητα. 

25.2.2 Να διαθϋτει ό να ϋχει νομύμωσ απαλλαγεύ από την υποχρϋωςη εφοδιαςμού 
του με ϊδεια λειτουργύασ. 

25.3 Ο Πιςτοποιημϋνοσ Καταςκευαςτόσ δικαιούται να χρηςιμοποιεύ το ςόμα τησ 
Ε.Ε.Ε.Π., όταν αυτό καθιερωθεύ, ςτα εμπορικϊ του ϋντυπα και ςτην Εμπορικό του 
Επικοινωνύα, με τουσ όρουσ και προδιαγραφϋσ που κϊθε φορϊ αυτό θα ορύζει. 

25.4 Πιςτοπούηςη Καταςκευαςτό χορηγεύται ύςτερα από αύτηςη ςτην Ε.Ε.Ε.Π. που 
περιλαμβϊνει τα ςτοιχεύα τησ επιχεύρηςησ που την υποβϊλλει. 

25.5 Η αύτηςη ςυνοδεύεται από: 

25.5.1 Τπεύθυνη δόλωςη του νόμιμου εκπροςώπου τησ επιχεύρηςησ, θεωρημϋνη 
για το γνόςιο τησ υπογραφόσ του, με την οπούα θα δηλώνει ότι όλα τα 
ςτοιχεύα που περιλαμβϊνονται ςτην αύτηςη, καθώσ και εκεύνα που τη 
ςυνοδεύουν, εύναι αληθό. 

25.5.2 Ενδεικτικό πληροφοριακό κατϊςταςη που περιϋχει το μοναδικό εμπορικό 
όνομα (όνομα ϋκδοςησ και αριθμό) Παιγνύων ό Παιγνιομηχανημϊτων που ο 
αιτών Καταςκευαςτόσ παρϊγει. 

25.5.3 Επικυρωμϋνα αντύγραφα:  

α. τησ δόλωςησ ϋναρξησ ό τροποπούηςησ δραςτηριότητασ ςτη Δ.Ο.Τ., από 
την οπούα να προκύπτει ωσ αντικεύμενο η καταςκευό 
Παιγνιομηχανημϊτων ό/και Παιγνύων, 

β. ςτην περύπτωςη εταιρεύασ, των εγγρϊφων (ΥΕΚ, Καταςτατικό) από 
τα οπούα προκύπτουν οι ιδιότητεσ των προςώπων που υποβϊλλουν 
την αύτηςη και την υπεύθυνη δόλωςη του παραπϊνω ςημεύων α. 

γ. τησ ϊδειασ λειτουργύασ τησ επιχεύρηςησ ό του νόμιμου απαλλακτικού 
από την υποχρϋωςη εφοδιαςμού με ϊδεια λειτουργύασ, 

την περύπτωςη που η αιτούςα επιχεύρηςη ϋχει ϋδρα ςτο εξωτερικό, 
προςκομύζονται ιςοδύναμα ϋγγραφα τησ αρμόδιασ αρχόσ τησ χώρασ 
εγκατϊςταςόσ τησ, ςε επύςημη μετϊφραςη ςτα ελληνικϊ. 

25.5.4 Αποδεικτικό καταβολόσ του προβλεπόμενου παρϊβολου. 

25.6 Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεύ, εϊν χρειαςτεύ, να ζητόςει την υποβολό ςυμπληρωματικών 
ςτοιχεύων ό επεξηγόςεων, ϋτςι ώςτε να προκύπτει με ςαφόνεια ότι πληρούνται οι 
προώποθϋςεισ για τη χορόγηςη τησ πιςτοπούηςησ Καταςκευαςτό. 
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25.7 Η Ε.Ε.Ε.Π. εκδύδει την πιςτοπούηςη Καταςκευαςτό ό απορρύπτει το αύτημα εντόσ 
διαςτόματοσ 90 ημερών από την υποβολό του ολοκληρωμϋνου, κατϊ τα 
παραπϊνω, φακϋλου τησ αύτηςησ. ε περύπτωςη που η παραπϊνω προθεςμύα 
παρϋλθει ϊπρακτη, τεκμαύρεται η ϋκδοςη τησ Πιςτοπούηςησ. 

25.8 Μετϊ την εγγραφό ςτο μητρώο, η ενδεικτικό πληροφοριακό κατϊςταςη Παιγνύων 
ό Παιγνιομηχανημϊτων μπορεύ να τροποποιηθεύ, εύτε προςθϋτοντασ νϋα παύγνια ό 
αφαιρώντασ παλαιότερα, κατόπιν δόλωςησ του Καταςκευαςτό. 

25.9 Για την πιςτοπούηςη Καταςκευαςτό, την εγγραφό και τη διατόρηςη τησ εγγραφόσ 
ςτο Μητρώο Καταςκευαςτών, καταβϊλλονται:  

25.9.1 Παρϊβολο με την υποβολό τησ αύτηςησ. 

25.9.2 Προκαταβλητϋο ετόςιο τϋλοσ διατόρηςησ τησ εγγραφόσ ςτο μητρώο. 

 

Ωρθρο 26 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΕΙΑΓΨΓΕΨΝ 

26.1 Κϊθε Ειςαγωγϋασ, προκειμϋνου να προμηθεύει, πωλεύ, εκμιςθώνει, και γενικϊ να 
διαθϋτει, οποιοδόποτε Παύγνιο ό Παιγνιομηχϊνημα που διϋπεται από τισ διατϊξεισ 
του Κανονιςμού, υποχρεούται να ϋχει λϊβει πιςτοπούηςη Ειςαγωγϋα από την 
Ε.Ε.Ε.Π. και να εύναι εγγεγραμμϋνοσ ςτο μητρώο Πιςτοποιημϋνων Ειςαγωγϋων που 
τηρεύται από αυτό. 

26.2 Μύα επιχεύρηςη για να λϊβει πιςτοπούηςη Ειςαγωγϋα από την Ε.Ε.Ε.Π., πρϋπει να 
αςκεύ κατ’ επϊγγελμα τη ςυγκεκριμϋνη δραςτηριότητα . 

26.3 Ο Πιςτοποιημϋνοσ Ειςαγωγϋασ δικαιούται να χρηςιμοποιεύ το ςόμα τησ Ε.Ε.Ε.Π., 
όταν αυτό καθιερωθεύ, ςτα εμπορικϊ του ϋντυπα και ςτην Εμπορικό του 
Επικοινωνύα, με τουσ όρουσ και προδιαγραφϋσ που κϊθε φορϊ αυτό θα ορύζει. 

26.4 Πιςτοπούηςη Ειςαγωγϋα χορηγεύται ύςτερα από αύτηςη ςτην Ε.Ε.Ε.Π. που 
περιλαμβϊνει τα ςτοιχεύα τησ επιχεύρηςησ που την υποβϊλλει. 

26.5 Η αύτηςη ςυνοδεύεται από: 

26.5.1 Τπεύθυνη δόλωςη του νόμιμου εκπροςώπου τησ επιχεύρηςησ, θεωρημϋνη 
για το γνόςιο τησ υπογραφόσ του, ότι όλα τα ςτοιχεύα που 
περιλαμβϊνονται ςτην αύτηςη, καθώσ και εκεύνα που τη ςυνοδεύουν, εύναι 
αληθό. 

26.5.2 Ενδεικτικό πληροφοριακό κατϊςταςη που περιϋχει το μοναδικό εμπορικό 
όνομα (όνομα ϋκδοςησ και αριθμό) και τον ούκο καταςκευόσ των Παιγνύων 
ό Παιγνιομηχανημϊτων που ειςϊγει. 

26.5.3 Επικυρωμϋνα αντύγραφα:  

α. τησ δόλωςησ ϋναρξησ ό τροποπούηςησ δραςτηριότητασ ςτη Δ.Ο.Τ., από 
την οπούα να προκύπτει ωσ αντικεύμενο η εμπορύα 
Παιγνιομηχανημϊτων ό/και Παιγνύων, 

β. ςτην περύπτωςη εταιρεύασ, των εγγρϊφων (ΥΕΚ, Καταςτατικό) από 
τα οπούα προκύπτουν οι ιδιότητεσ του προςώπου που υποβϊλλει την 
αύτηςη και την υπεύθυνη δόλωςη του παραπϊνω ςημεύου α, 

γ. εγγρϊφου (π.χ. ςυμβόλαιο μεταξύ του ειςαγωγϋα και του 
καταςκευαςτό ό καταςκευαςτών, ό του εξουςιοδοτημϋνου 
αντιπροςώπου τουσ) που αποδεικνύει ότι ο αιτών Ειςαγωγϋασ 
διαθϋτει ϊδεια από τον καταςκευαςτό να εμπορεύεται και/ό να 
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διανϋμει ςτην Ελλϊδα τουλϊχιςτον τα προώόντα που αναφϋρονται ςτη 
λύςτα που προαναφϋρθηκε. 

26.5.4 Αποδεικτικό καταβολόσ του προβλεπόμενου παρϊβολου. 

26.6 Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεύ, εϊν χρειαςτεύ, να ζητόςει την υποβολό ςυμπληρωματικών 
ςτοιχεύων ό επεξηγόςεων, ϋτςι ώςτε να προκύπτει με ςαφόνεια ότι πληρούνται οι 
προώποθϋςεισ για τη χορόγηςη τησ πιςτοπούηςησ Ειςαγωγϋα.  

26.7 Η Ε.Ε.Ε.Π. εκδύδει την πιςτοπούηςη Ειςαγωγϋα ό απορρύπτει το αύτημα εντόσ 
διαςτόματοσ 90 ημερών από την υποβολό του ολοκληρωμϋνου, κατϊ τα 
παραπϊνω, φακϋλου τησ αύτηςησ. ε περύπτωςη που η ανωτϋρω προθεςμύα 
παρϋλθει ϊπρακτη, τεκμαύρεται η ϋκδοςη τησ Πιςτοπούηςησ.  

26.8 Μετϊ την εγγραφό ςτο μητρώο, η ενδεικτικό πληροφοριακό κατϊςταςη Παιγνύων 
ό Παιγνιομηχανημϊτων μπορεύ να τροποποιηθεύ, εύτε προςθϋτοντασ νϋα εύτε 
αφαιρώντασ παλαιότερα, κατόπιν δόλωςησ του ειςαγωγϋα. 

26.9 Για την πιςτοπούηςη Ειςαγωγϋα, την εγγραφό και τη διατόρηςη τησ εγγραφόσ ςτο 
Μητρώο Ειςαγωγϋων, καταβϊλλονται:  

26.9.1 Παρϊβολο με την υποβολό τησ αύτηςησ. 

26.9.2 Προκαταβλητϋο ετόςιο τϋλοσ διατόρηςησ τησ εγγραφόσ ςτο μητρώο. 

 

Ωρθρο 27 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ 

27.1 Κϊθε Σεχνικόσ, προκειμϋνου να προβαύνει ςτην υπογραφό τησ υπεύθυνησ δόλωςησ 
τησ υποπαραγρϊφου 12.3.3, καθώσ και ςτην εγκατϊςταςη, επιςκευό, αναβϊθμιςη, 
ςυντόρηςη και γενικϊ επϋμβαςη ςε οποιοδόποτε Πιςτοποιημϋνο Παύγνιο ό 
Παιγνιομηχϊνημα, υποχρεούται να ϋχει λϊβει Πιςτοπούηςη Σεχνικού από την 
Ε.Ε.Ε.Π. και να εύναι εγγεγραμμϋνοσ ςτο μητρώο Πιςτοποιημϋνων Σεχνικών που 
τηρεύται από αυτό.  

27.2 Ϊνα πρόςωπο για να λϊβει Πιςτοπούηςη Σεχνικού από την Ε.Ε.Ε.Π., πρϋπει να 
πληρού όλεσ τισ παρακϊτω προώποθϋςεισ: 

27.2.1 Να μην ϋχει καταδικαςθεύ τελεςύδικα για κακούργημα ό ςε οποιαδόποτε 
ποινό για κλοπό, υπεξαύρεςη, απϊτη, απιςτύα, αποδοχό και διϊθεςη 
προώόντων εγκλόματοσ, εκβύαςη, πλαςτογραφύα, ενεργητικό ό παθητικό 
δωροδοκύα, επικύνδυνη ό βαριϊ ςωματικό βλϊβη, παραςιώπηςη 
εγκλόματοσ, ϋγκλημα περύ το νόμιςμα, κοινώσ επικύνδυνο ϋγκλημα, 
ϋγκλημα κατϊ τησ προςωπικόσ ελευθερύασ, ϋγκλημα κατϊ τησ γενετόςιασ 
ελευθερύασ, ϋγκλημα οικονομικόσ εκμετϊλλευςησ τησ γενετόςιασ ζωόσ, 
καθώσ και για ϋγκλημα που προβλϋπεται ςτη νομοθεςύα περύ ναρκωτικών, 
όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγόσ. 

27.2.2 Να διαθϋτει, εναλλακτικϊ: 

α. αναγνωριςμϋνο πτυχύο τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ (ΑΕΙ, ΣΕΙ), 
ειδικότητασ ςχετικόσ με την πληροφορικό, τα πληροφοριακϊ 
ςυςτόματα, την ηλεκτρολογύα ό τα ηλεκτρονικϊ και ϋνα (1) 
τουλϊχιςτον ϋτοσ τεκμηριωμϋνησ εμπειρύασ ςτο αντικεύμενο, ό 

β. αναγνωριςμϋνο πτυχύο μεταλυκειακόσ εκπαύδευςησ ό τεχνικού - 
επαγγελματικού Λυκεύου, ειδικότητασ ςχετικόσ με  την πληροφορικό, 
τα πληροφοριακϊ ςυςτόματα, την ηλεκτρολογύα ό τα ηλεκτρονικϊ, 
τρύα (3) τουλϊχιςτον ϋτη τεκμηριωμϋνησ εμπειρύασ ςτο αντικεύμενο 



ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΕΦΝΙΚΨΝ-ΧΤΦΑΓΨΓΙΚΨΝ ΠΑΙΓΝΙΨΝ 
(ΣΕΛΙΚΟ ΦΕΔΙΟ ΠΡΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΚΑΣΟΠΙΝ ΣΗ 
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11/1 ΑΠΟΥΑΗ ΣΗ Ε.Ε.Ε.Π.)  ελύδα | 29  

και τριϊντα (30) ώρεσ ςυναφούσ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ, ό 

γ. απολυτόριο μϋςησ εκπαύδευςησ και ϋξι (6) τουλϊχιςτον ϋτη 
τεκμηριωμϋνησ εμπειρύασ ςτο αντικεύμενο και πενόντα (50) ώρεσ 
ςυναφούσ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ. 

27.3 Ο Πιςτοποιημϋνοσ Σεχνικόσ δικαιούται να χρηςιμοποιεύ το ςόμα τησ Ε.Ε.Ε.Π., όταν 
αυτό καθιερωθεύ, ςτα εμπορικϊ του ϋντυπα και ςτην Εμπορικό του Επικοινωνύα, 
με τουσ όρουσ και προδιαγραφϋσ που κϊθε φορϊ αυτό θα ορύζει. 

27.4 Πιςτοπούηςη Σεχνικού χορηγεύται ύςτερα από αύτηςη ςτην Ε.Ε.Ε.Π. που 
περιλαμβϊνει τα ςτοιχεύα τησ επιχεύρηςησ που την υποβϊλλει. 

27.5 Η αύτηςη ςυνοδεύεται από: 

27.5.1 Τπεύθυνη δόλωςη του αιτούμενου την πιςτοπούηςη, θεωρημϋνη για το 
γνόςιο τησ υπογραφόσ του, ότι:  

α. όλα τα ςτοιχεύα που περιλαμβϊνονται ςτην αύτηςη, καθώσ και εκεύνα 
που τη ςυνοδεύουν, εύναι αληθό, 

β. δεν ϋχει καταδικαςθεύ τελεςύδικα για κακούργημα ό ςε οποιαδόποτε 
ποινό για κλοπό, υπεξαύρεςη, απϊτη, απιςτύα, αποδοχό και διϊθεςη 
προώόντων εγκλόματοσ, εκβύαςη, πλαςτογραφύα, ενεργητικό ό 
παθητικό δωροδοκύα, επικύνδυνη ό βαριϊ ςωματικό βλϊβη, 
παραςιώπηςη εγκλόματοσ, ϋγκλημα περύ το νόμιςμα, κοινώσ 
επικύνδυνο ϋγκλημα, ϋγκλημα κατϊ τησ προςωπικόσ ελευθερύασ, 
ϋγκλημα κατϊ τησ γενετόςιασ ελευθερύασ, ϋγκλημα οικονομικόσ 
εκμετϊλλευςησ τησ γενετόςιασ ζωόσ, καθώσ και για ϋγκλημα που 
προβλϋπεται ςτη νομοθεςύα περύ ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών 
υλών και φοροδιαφυγόσ. 

27.5.2 ύντομο βιογραφικό ςημεύωμα και δύο (2) πρόςφατεσ ϋγχρωμεσ 
φωτογραφύεσ, τύπου διαβατηρύου, του αιτούμενου την πιςτοπούηςη. 

27.5.3 Επικυρωμϋνα αντύγραφα:  

α. του δελτύου αςτυνομικόσ ταυτότητασ ό διαβατηρύου. 

β. των τύτλων ςπουδών, 

γ. ςτοιχεύων τεκμηρύωςησ τησ εργαςιακόσ εμπειρύασ, όπωσ δηλώςεισ 
δραςτηριότητασ ςτη Δ.Ο.Τ., βεβαιώςεισ ό/και καταςτϊςεισ ενςόμων, 
από τισ οπούεσ να προκύπτει ο αριθμόσ των ενςόμων, το αντικεύμενο 
δραςτηριότητασ του εργοδότη, κτλ., 

δ. ςτοιχεύων τεκμηρύωςησ τησ επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ, όπωσ 
βεβαιώςεισ παρακολούθηςησ ςεμιναρύων κτλ. 

27.5.4 Αποδεικτικό καταβολόσ του προβλεπόμενου παρϊβολου. 

27.6 Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεύ, εϊν χρειαςτεύ, να ζητόςει την υποβολό ςυμπληρωματικών 
ςτοιχεύων ό επεξηγόςεων, ϋτςι ώςτε να προκύπτει με ςαφόνεια ότι πληρούνται οι 
προώποθϋςεισ για τη χορόγηςη τησ πιςτοπούηςησ Σεχνικού.  

27.7 Η Ε.Ε.Ε.Π. εκδύδει την πιςτοπούηςη Σεχνικού ό απορρύπτει το αύτημα εντόσ 
διαςτόματοσ 90 ημερών από την υποβολό του ολοκληρωμϋνου, κατϊ τα 
παραπϊνω, φακϋλου τησ αύτηςησ. ε περύπτωςη που η παραπϊνω προθεςμύα 
παρϋλθει ϊπρακτη, τεκμαύρεται η ϋκδοςη τησ Πιςτοπούηςησ. 

27.8 Η Ε.Ε.Ε.Π. χορηγεύ ςτον Πιςτοποιημϋνο Σεχνικό βεβαύωςη πιςτοπούηςησ που φϋρει 
τα ςτοιχεύα, πρόςφατη φωτογραφύα και τον κωδικό αριθμό καταχώρηςόσ του ςτο 
μητρώο Πιςτοποιημϋνων Σεχνικών. Η βεβαύωςη ανανεώνεται κϊθε χρόνο, με την 
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ανανϋωςη τησ διατόρηςησ τησ εγγραφόσ του κατόχου τησ ςτο μητρώο. 

27.9 Για την πιςτοπούηςη Σεχνικού, την εγγραφό και τη διατόρηςη τησ εγγραφόσ ςτο 
Μητρώο Σεχνικών, καταβϊλλονται:  

27.9.1 Παρϊβολο με την υποβολό τησ αύτηςησ. 

27.9.2 Προκαταβλητϋο ετόςιο τϋλοσ διατόρηςησ τησ εγγραφόσ ςτο μητρώο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Ζ 

ΠΑΡΑΠΣΨΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕ 

 

Ωρθρο 28 

ΠΑΡΑΠΣΨΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕ 

28.1 Αν παραβιϊζονται οι διατϊξεισ του νόμου, του Κανονιςμού ό των όρων των Αδειών 
Εκμετϊλλευςησ και των χορηγουμϋνων πιςτοποιόςεων, η Ε.Ε.Ε.Π. με απόφαςη τησ: 

28.1.1 επιβϊλει κατ' αποκοπό το πρόςτιμο που προβλϋπεται από τισ κεύμενεσ 
διατϊξεισ, ωσ ποςό ό ωσ ποςοςτό επύ των ακαθαρύςτων ειςπρϊξεων, ανϊ 
παρϊβαςη, ανϊλογα με τη βαρύτητα και τη ςυχνότητα τησ παρϊβαςησ, 
ό/και 

28.1.2 ανακαλεύ προςωρινϊ μϋχρι 3 μόνεσ ό οριςτικϊ την Ωδεια Εκμετϊλλευςησ 
ό/και τισ πιςτοποιόςεισ, ανϊλογα με τη βαρύτητα και τη ςυχνότητα τησ 
παρϊβαςησ. 

28.2 Με τον Κανονιςμό Διεξαγωγόσ και Ελϋγχου Παιγνύων καθορύζονται ο τρόποσ και 
τα όργανα βεβαύωςησ τησ παρϊβαςησ, η διαδικαςύα ελϋγχου, πιςτοπούηςησ 
παραβϊςεων και επιβολόσ προςτύμων, το ύψοσ και τα κριτόρια επιμϋτρηςησ των 
προςτύμων, η διαδικαςύα εύςπραξόσ τουσ, ο τρόποσ καταβολόσ και η ειδικότερη 
διαδικαςύα αναγκαςτικόσ εύςπραξησ, κατϊ τισ διατϊξεισ του Κώδικα Ειςπρϊξεων 
Δημοςύων Εςόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπωσ και κϊθε ςχετικό θϋμα για την εφαρμογό του 
ϊρθρου αυτού. 

 

 

 

Ωρθρο 29 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΦΤΟ 

29.1 Η ιςχύσ του Κανονιςμού αρχύζει από τη δημοςύευςό του ςτην Εφημερύδα τησ 
Κυβερνόςεωσ. 

 


