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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 73/2014 (1)
Κατάργηση της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμ−

βουλίου 3273/78 (ΦΕΚ 9/Β΄/1979) και τροποποίηση των 
άρθρων 3, 8, 10, 38, 41, 43, 52, 70, 74, 77, 80, 83, 108, 111 
και 122 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ 788/
Β΄/31.12.87), όπως ισχύει. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το υπ’ αριθμ. 30/003/235/18.03.2014 έγγραφο της Δι−

εύθυνσης Τροφίμων του Γενικού Χημείου του Κράτους.
2. Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 4328/ 

1929 (ΦΕΚ 272/Α΄/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου 
του Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 
του άρθρου 11 του Ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α΄/1995).

3. Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 
1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργα−
σιών του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 391/
Α΄/1929).

4. Τα Π.Δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128 και 165/Α΄/1988 και 
229/Α΄/1989).

5. Την υπ’ αριθμ. 1078204/927/0006 Α/6−8−1992 απόφαση 
των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός 
Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» 
(Φ.Ε.Κ. 517/Β΄/1992).

6. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/5.11.2009).

7. Το Π.Δ. 87/2012 «Διορισμός Υφυπουργών » (ΦΕΚ 142/
Α΄/2012).

8. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.09.2012 απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών 
Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2574/Β΄/24.09.2012).

9. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1015213ΕΞ2013 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομι−
κών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ−
γείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 130/Β΄/28.01.2013).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/2005).

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθμ. 73/2014 του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη 
συνεδρίαση της 20ης Μαρτίου, 2014, και η οποία έχει 
ως εξής:

«ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκρίνουμε την κατάργηση της απόφασης του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου 3273/78 (ΦΕΚ 9/Β΄/1979) και 
την τροποποίηση των άρθρων 3, 8, 10, 38, 41, 43, 52, 70, 
74, 77, 80, 83, 108, 111 και 122 του Κώδικα Τροφίμων και 
Ποτών (ΚΤΠ) (ΦΕΚ 788/Β΄/31.12.87), όπως ισχύει, ως εξής:

1. Καταργείται η απόφαση ΑΧΣ 3273/78 (ΦΕΚ 9/Β΄/1979) και
2. α) Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 «Διάθεση και 

Επεξεργασία Τροφίμων» καταργείται.
β) Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 «Τρόφιμα που προ−

ορίζονται για εξαγωγή» καταργείται.
γ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 «Δήλωση και Δια−

φήμιση των Τροφίμων» αντικαθίσταται ως εξής:
2. Η διατύπωση ισχυρισμών διατροφής και υγείας 

στα τρόφιμα γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
1924/2006 «σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και 
υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα».

Οι παράγραφοι 3 έως 15 και η παράγραφος 18 του 
άρθρου 10 καταργούνται.

δ) Η παράγραφος 8 του άρθρου 38 «Αλάτι» καταρ−
γείται

Η παράγραφος 10 του άρθρου 38 «Αλάτι» αντικαθί−
σταται ως εξής:

10. Η παραγωγή και η συσκευασία του αλατιού γενικά, 
πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του κανονι−
σμού (ΕΚ) 852/2004 «για την υγιεινή των τροφίμων».
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ε) Οι παράγραφοι 9 και 11 του άρθρου 41 «Μαγιονέζα−
Σάλτσες και Παρεμφερή Προϊόντα» καταργούνται.

ζ) Οι παράγραφοι 1, 3, 6 καθώς και το εδάφιο (ε) της 
παραγράφου 4 του άρθρου 43 «Ειδικοί Όροι Διάθεσης 
Αρτυμάτων στην Κατανάλωση» καταργούνται.

η) Οι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 52 «Αναπληρώ−
ματα Καφέ» καταργούνται.

θ) Το εδάφιο (η) της παραγράφου 8 του άρθρου 70 
«Χαρακτηρισμός και Γενικοί όροι Επεξεργασίας και Δι−
άθεσης στην Κατανάλωση» καταργείται.

ι) Η παράγραφος 3 του άρθρου 74 «Ζωικά Έλαια» κα−
ταργείται.

ια) Η παράγραφος 11 του άρθρου 77 «Ζωικά και Φυτικά 
Λίπη» αντικαθίσταται ως εξής:

11. Η διαδικασία παραγωγής και συσκευασίας των εδω−
δίμων λιπών που φέρονται στην κατανάλωση θα πρέπει 
να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του κανονισμού 
(ΕΚ) 852/2004 «για την υγιεινή των τροφίμων». Τα υλικά 
συσκευασίας που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι 
σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται για τα 
υλικά που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα 
στον παρόντα Κώδικα και στην ισχύουσα νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ιβ) Η δεύτερη πρόταση της πρώτης περιόδου της πα−
ραγράφου 3 του άρθρου 80 «Είδη γάλακτος».

«Ειδικότερα το γάλα «ανάμεικτο προβάτου και κα−
τσίκας» είναι το μόνο είδος, του οποίου επιτρέπεται 
η προσφορά σε μίγμα και πρέπει να προέρχεται από 
ανάμιξη ίσων μερών γάλακτος προβάτου και γάλακτος 
κατσίκας» διαγράφεται.

ιγ) Τα σημεία (Ι) και (II) του εδαφίου (ε) της παραγρά−
φου 16 του άρθρου 80 «Είδη γάλακτος» αντικαθίστανται 
ως εξής:

Ι) Η κατηγορία του γάλακτος που χρησιμοποιήθηκε 
ακολουθούμενη από τη λέξη κακάο, ενώ πρέπει οπωσ−
δήποτε να προτάσσεται η κατηγορία του γάλακτος, 
δηλαδή: «ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ ΜΕ ΚΑΚΑΟ» ή «ΑΠΟΒΟΥΤΥΡΩ−
ΜΕΝΟ ΓΑΛΑ ΜΕ ΚΑΚΑΟ» κ.λπ. απαγορευομένης οποιασ−
δήποτε άλλης επωνυμίας που έχει τη ρίζα της λέξης 
ΣΟΚΟΛΑΤΑ.

II) Το ποσοστό λίπους του έτοιμου προϊόντος».
ιδ) Το εδάφιο (iii) της παραγράφου Γ3.1 και η παρά−

γραφος Γ4 του άρθρου 83 «Τυροκομικά προϊόντα» κα−
ταργούνται.

ιε) Η παράγραφος 2 του άρθρου 108 «Σεμίδαλις» κα−
ταργείται.

ιστ) Η παράγραφος 7 του άρθρου 111 «Άρτος» καταρ−
γείται.

ιζ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 122 «Τρόφιμα Φυτικής 
προέλευσης σε κονσέρβες ή εμφιαλωμένα» καταργείται.

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 Χ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΔΟΥΜΕΝΗ

Τα μέλη: Σ. Συνούρη, Δ. Τσίπη, Σ. Αντωνιάδου, Ε. Δήμα, 
Θ. Στριλάκος, Χ. Παπαχρήστου, Ι. Σιταράς».

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ   

   Αριθμ. 98/5/21.3.2014 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Τ/6736/2003 (Β΄ 929) από−

φασης του Υπουργού Ανάπτυξης με τον τίτλο «Κα−
νονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της 
Λειτουργίας των Καζίνο», όπως ισχύει. 

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ  

Έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του Ν. 3229/ 

2004 (Α΄ 38) και των άρθρων 25 έως και 54 του Ν. 4002/ 
2011 (Α΄ 180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποι−
ήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 10 έως και 
26 του άρθρου 7 του Ν. 4038/2012 (Α΄ 14), τις διατάξεις 
των άρθρων 22 έως και 24 του Ν. 4141/2013 (Α΄ 81), τις 
διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4170/2013 (Α΄ 163), τις 
διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 4209/2013 (Α΄ 253) και 
τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του Ν. 4223/2013 (Α΄ 
287), και συμπληρωματικά τις διατάξεις του Ν. 3051/2002 
(Α΄ 220), όπως ισχύει,

β) την υπ’ αριθμ. 55906/1673/20.12.2011 (Υ.Ο.Δ.Δ. 444) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο «Συγκρό−
τηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων 
(Ε.Ε.Ε.Π.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ 
αριθμ. 07/590/13.09.2013 (Υ.Ο.Δ.Δ. 451), καθώς και την 
υπ’ αριθμ. ΓΔΟΠ 0000031 ΕΞ 2014 (Υ.Ο.Δ.Δ. 24) απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανανεώθηκε 
η σύνθεση των μελών της Ε.Ε.Ε.Π.,

γ) την υπ’ αριθμ. 56660/1679/22.12.2011 (Β΄ 2910) κοινή 
απόφαση Υπουργών Οικονομικών – Πολιτισμού και Του−
ρισμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της 
Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»,

δ) τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 4182/2013 (Α΄ 185),
ε) Την με αριθμό 10/3/11.6.2012 (Β΄ 2066) απόφαση της 

Ε.Ε.Ε.Π., με την οποία εγκρίθηκε, ο Κανονισμός Εσωτε−
ρικής Λειτουργίας της Ε.Ε.Ε.Π., όπως ισχύει,»

στ) την υπ’ αριθμ. 90/2/13.1.2014 (Β΄ 190) απόφαση της 
Ε.Ε.Ε.Π., με την οποία τροποποιήθηκε και κωδικοποιή−
θηκε η υπ’ αριθμ. 64/3/23.7.2013.(Β΄ 1819) απόφαση της 
Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Κανονισμός Οργάνωσης, Λειτουργίας 
και Διάρθρωσης Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής 
Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, όπως ισχύει»,

ζ) τον Ν. 2206/1994 (Α΄ 62) «Ίδρυση, οργάνωση, λειτουρ−
γία, έλεγχος Καζίνων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

η) την υπ’ αριθμ. Τ/6736/2003 (Β΄ 929) απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης με τίτλο «Κανονισμός Διοικητικού 
Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο», 
όπως ισχύει, η οποία στην παρούσα, στο εξής, θα απο−
καλείται «Κανονισμός»,

θ) τη διάταξη της περίπτωσης ιδ΄ της παραγράφου 3 
του άρθρου 29 του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180),

ι) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της 
Ε.Ε.Ε.Π.,

ια) το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη εκσυγχρονισμού 
του πλαισίου ελέγχου που διέπει τη λειτουργία των 
καζίνο,

ιβ) την από 20 Μαρτίου 2014 εισήγηση του Προέδρου 
της Ε.Ε.Ε.Π. με θέμα [«Τροποποίηση της με αριθμό 
Τ/6736/2003 (Β΄ 929) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυ−
ξης με τον τίτλο: «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και 
Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο»],

ιγ) τα στοιχεία της Υπηρεσίας και την συζήτηση που 
ακολούθησε, αποφασίζουμε:
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Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Τ/6736/2003 (Β΄ 929) 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με τον τίτλο «Κα−
νονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λει−
τουργίας των Καζίνο», ως εξής:

Α. Το προοίμιο του Κανονισμού αντικαθίσταται ως 
εξής:

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ Α΄ 118), Ρυθμίσεις για τον 

Τουρισμό και άλλες διατάξεις.
2. Τον Ν. 2206/1994 (ΦΕΚ Α΄ 62), Ίδρυση, οργάνωση, 

λειτουργία, έλεγχος καζίνων και άλλες διατάξεις, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

3. Τον Ν. 3139/2003 (ΦΕΚ Α΄ 100), Ρυθμίσεις για τα 
Καζίνα Πάρνηθας και Κέρκυρας και άλλες διατάξεις.

4. Τη διάταξη της περίπτωσης ιδ΄ της παραγράφου 3 
του άρθρου 29 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α΄ 180).

5. Το Π.Δ. 27/1996 (ΦΕΚ Α΄ 19), Συγχώνευση των Υπουρ−
γείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολο−
γίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

6. Το Π.Δ. 313/2001 (ΦΕΚ Α΄ 211), Μεταφορά αρμοδιο−
τήτων από τον Ε.Ο.Τ. στο Υπουργείο Ανάπτυξης και τις 
Περιφέρειες, σύσταση Υπηρεσιών και θεμάτων προσω−
πικού στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού και στις Περι−
φέρειες, μεταφορά πόρων και ρύθμιση των αναγκαίων 
λεπτομερειών.

7. Την απόφαση του Υπουργού Τουρισμού με αριθμό 
962/1995 (ΦΕΚ Β΄ 440), Κανονισμός λειτουργίας, ελέγχου 
και διεξαγωγής των παιχνιδιών στα Καζίνο, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

8. Την απόφαση του Υπουργού Τουρισμού με αριθ−
μό 923/1995 (ΦΕΚ Β΄ 530), Κανονισμός της διαδικασίας 
ελέγχου των τεχνικών μέσων διεξαγωγής παιχνιδιών 
στα Καζίνο και χορήγησης αδειών.

9. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Ανάπτυξης με αριθμό 485/2001 (ΦΕΚ Β΄ 1484), Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αλέ−
ξανδρο Καλαφάτη, Χρήστο Θεοδώρου και Δημήτριο 
Γεωργακόπουλο.

10. Την ανάγκη εναρμόνισης των Ελληνικών κανονιστι−
κών διατάξεων που διέπουν την λειτουργία των Καζίνο 
με την Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα την ανάγκη 
ενσωμάτωσης της ρήτρας αμοιβαίας αναγνώρισης των 
εργαστηριακών δοκιμών για τα κράτη μέλη της Ευρω−
παϊκής Ένωσης στις Ελληνικές κανονιστικές διατάξεις.

11. Την ανάγκη τροποποίησης, συμπλήρωσης και εκ−
συγχρονισμού του διοικητικού ελέγχου και της επο−
πτείας της λειτουργίας των Καζίνο, σύμφωνα με τα 
σημερινά δεδομένα.

12. Το Πρακτικό της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με 
την Τ/2665/13.3.2003 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
αποφασίζουμε:]

Β. Η παράγραφος 10 του άρθρου 12, το δεύτερο εδάφιο 
της περίπτωσης α της παραγράφου 76 του κεφαλαίου 
Β του άρθρου 18Α, η παράγραφος 39 του άρθρου 19 
και η παράγραφος 27 του άρθρου 19Α του Κανονισμού, 
καταργούνται.

Γ. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 12 του Κανονισμού, η 
φράση «Για λόγους ασφαλείας και μετά από συναίνεση 
του παίκτη, το Καζίνο έχει δικαίωμα να εξαργυρώνει 
μάρκες αξίας ή πλάκες με δίγραμμη επιταγή, εκδίδοντας 
αυτήν από τον Τραπεζικό λογαριασμό του εδαφίου β) 
της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου. Οι επιταγές 

αυτές σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν βεβαίωση 
απόκτησης εισοδήματος για τους παίκτες. Το ταμείο 
του Καζίνο δύναται να εξαργυρώνει δίγραμμη επιταγή 
έκδοσής του στον ίδιο παίκτη, αποκλειστικά και μόνο με 
μετρητά, ίσης αξίας και δεν επιτρέπεται η εξαργύρωση 
αυτή να γίνεται με μάρκες.», καταργείται.

Δ. Η παράγραφος 32.1 του άρθρου 32 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Αποκλειόμενος παίκτης είναι το πρόσωπο το οποίο, 
με δική του πρωτοβουλία, έχει υποβάλει δήλωση και 
έχει ζητήσει να μην του επιτρέπεται η είσοδος στο 
χώρο παιχνιδιών ενός Καζίνο και η συμμετοχή του στη 
διεξαγωγή τους. Η δήλωση αποκλεισμού μπορεί να 
υποβληθεί και από οποιονδήποτε συγγενή Α΄ βαθμού 
καθώς και τον/την σύζυγο αυτού και επιφέρει τα ίδια 
αποτελέσματα».

Δ.1 Η παράγραφος 32.4 του άρθρου 32 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Η δήλωση αποκλεισμού ισχύει μόλις υποβληθεί. Ο 
αποκλεισμός διαρκεί υποχρεωτικά για διάστημα έξι (6) 
μηνών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, 
χωρίς δυνατότητα άρσης. Για κάθε πρόσωπο, οι συγγε−
νείς Α΄ βαθμού και οι σύζυγοι, μπορούν να υποβάλλουν 
δήλωση αποκλεισμού, συνολικά, μέχρι δύο φορές».

Δ.2 Η παράγραφος 32.6 του άρθρου 32 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Η άρση του αποκλεισμού δεν επέρχεται αυτόματα 
με την πάροδο του παραπάνω χρονικού διαστήματος 
αλλά μόνο μετά από σχετική δήλωση του ίδιου του 
αποκλεισμένου προσώπου, ανεξάρτητα αν ο αποκλει−
σμός επήλθε με δήλωση συγγενούς Α΄ βαθμού ή με 
δήλωση του/ της συζύγου. Η δήλωση αυτή γίνεται με 
τη διαδικασία της παραγράφου 32.3 του άρθρου αυτού».

Ε. Το υφιστάμενο άρθρο 33 αναριθμείται ως άρθρο 
34 και τίθεται άρθρο 33 ως ακολούθως:

«Άρθρο 33: Πιστοποίηση εργαζομένων και συνεργα−
ζομένων προσώπων με επιχειρήσεις καζίνο.

1. Ορισμοί
Πρόσωπα προς Πιστοποίηση θεωρούνται, για τους 

σκοπούς του νόμου και της απόφασης αυτής, και ανε−
ξάρτητα από την έννομη σχέση με την οποία συνδέονται 
με την επιχείρηση καζίνο, οι εξής:

1.1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος.
1.2 Ο Γενικός Διευθυντής, οι Διευθυντές και Υποδιευ−

θυντές όλων των τμημάτων ή υπηρεσιών του Καζίνο.
1.3 Ο Οικονομικός Διευθυντής και ο Αρχιλογιστής του 

Καζίνο.
1.4 Το προσωπικό Ασφαλείας, ελέγχου και επιτήρησης 

του Καζίνο.
1.5 Οι Ταμίες και Λογιστές.
1.6 Το διοικητικό, τεχνικό και λοιπό κύριο ή βοηθη−

τικό προσωπικό του Καζίνο, που λόγω της φύσης της 
εργασίας του, είτε είναι υπεύθυνο των παιγνίων, είτε 
εισέρχεται και παραμένει στους χώρους των παιγνίων 
κατά τη διεξαγωγή τους.

Φορέας Πιστοποίησης ενός Καζίνο είναι ο κάτοχος 
της άδειας ίδρυσης λειτουργίας και εκμετάλλευσης του 
Καζίνο αυτού.

Υπεύθυνος Πιστοποίησης είναι ο υπάλληλος (οι υπάλ−
ληλοι) του Φορέα Πιστοποίησης, που γνωστοποιούνται 
από αυτόν στην Ε.Ε.Ε.Π.

Πιστοποίηση είναι ο έλεγχος, από τον Υπεύθυνο Πι−
στοποίησης, της συνδρομής των προϋποθέσεων της 
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παραγράφου 3 της απόφασης αυτής και η χορήγηση 
σχετικού κωδικού αριθμού Πιστοποίησης σε κάθε πι−
στοποιούμενο πρόσωπο.

Πιστοποιημένο Πρόσωπο είναι κάθε πρόσωπο που 
έχει λάβει Πιστοποίηση.

Δελτίο Καταλληλότητας είναι η κάρτα που εκδίδει ο 
Φορέας Πιστοποίησης για κάθε Πιστοποιημένο Πρόσω−
πο, από το οποίο αποδεικνύεται η Πιστοποίηση.

Χώρος παιγνίων είναι ο χώρος των παιχνιδιών του 
Καζίνο.

2. Γενικές αρχές.
2.1. Πρόσωπο που ανήκει στα Πρόσωπα προς Πιστο−

ποίηση, απαγορεύεται, κατά τη διάρκεια της εργασίας 
του, να εισέρχεται, στους χώρους των παιγνίων, χωρίς 
να φέρει Δελτίο Καταλληλότητας.

2.2. Η Πιστοποίηση ενός προσώπου πραγματοποιείται 
και ισχύει ανά επιχείρηση Καζίνο. Ένα πρόσωπο μπο−
ρεί να λάβει συγχρόνως Πιστοποίηση σε περισσότερες 
επιχειρήσεις καζίνο.

2.3. Το Δελτίο Καταλληλότητας μπορεί, ταυτόχρονα, 
να χρησιμοποιείται και για άλλες λειτουργίες της επι−
χείρησης Καζίνο, όπως π.χ. ως μαγνητική κάρτα πρό−
σβασης.

3. Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης της Πι−
στοποίησης.

3.1  Ένα πρόσωπο για να λάβει Πιστοποίηση πρέπει να:
3.1.1 Έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
3.1.2 Μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούρ−

γημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, 
απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλή−
ματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική 
δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρα−
σιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοι−
νώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής 
ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, 
έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 
ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νο−
μοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και 
φοροδιαφυγής.

3.1.3 Η απασχόλησή του στο Καζίνο να μην αντίκειται 
στις διατάξεις της παραγράφου α του άρθρου 4 του
Ν. 2206/1994 (Α΄ 62), της παραγράφου 3 του άρθρου 
16 του Ν. 3229/2004 (Α΄ 38) και της παραγράφου 5 του 
άρθρου 28 του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180).

3.1.4 Ο Υπεύθυνος Πιστοποίησης, έχει την ευθύνη για 
κάθε Πιστοποιούμενο Πρόσωπο, να ζητά και να διατηρεί, 
διαρκώς σε ισχύ, τα παρακάτω έγγραφα:

α. Επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής του ταυ−
τότητας ή του διαβατηρίου του.

β. Στην περίπτωση που το πιστοποιούμενο πρόσωπο 
είναι πολίτης χώρας μη μέλους της Ε.Ε., επικυρωμένο 
αντίγραφο της άδειας παραμονής και εργασίας του 
στην Ελλάδα.

γ. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να 
προκύπτει η συνδρομή των όρων της παραγράφου 3.1.2. 
Κάθε μεταβολή στο ποινικό μητρώο Πιστοποιημένου 
Προσώπου σε σχέση με τα αδικήματα της παραγράφου 
3.1.2 γνωστοποιείται άμεσα στο Φορέα Πιστοποίησης, 
με ευθύνη του προσώπου αυτού. Ανεξάρτητα από αυτό, 
κάθε έτος από την ημερομηνία ισχύος του Δελτίου 
Καταλληλότητας τα Πιστοποιημένα Πρόσωπα υποβάλ−
λουν στο Φορέα Πιστοποίησης υπεύθυνη δήλωση του 
Ν. 1599/86, με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής, 

με την οποία δηλώνουν την ύπαρξη ή μη μεταβολών 
στο ποινικό τους μητρώο σε σχέση με τα αδικήματα 
της παραγράφου 3.1.2.

3.1.5 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του Προσώ−
που προς Πιστοποίηση, με επικύρωση του γνησίου της 
υπογραφής, ότι δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρα−
γράφου 4.α του άρθρου 4 του Ν. 2206/1994 (Α΄ 62), της 
παραγράφου 3 του άρθρου 16 του Ν. 3229/2004 (Α΄ 38) 
και της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του Ν. 4002/2011 
(Α΄ 180).

3.2 Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρα−
γράφου 3.1, ο Υπεύθυνος Πιστοποίησης προβαίνει στην 
Πιστοποίηση και εκδίδει το Δελτίο Καταλληλότητας.

3.3 Η Πιστοποίηση έχει αόριστη διάρκεια, εφόσον το 
Πιστοποιημένο Πρόσωπο εργάζεται στον Φορέα Πιστο−
ποίησης και πληροί την προϋπόθεση της παραγράφου 
3.1.2.

3.4 Η Πιστοποίηση ανακαλείται αμέσως μόλις ένα πρό−
σωπο πάψει να ανήκει, για οποιονδήποτε λόγο, στο προ−
σωπικό του καζίνο ή πάψει να πληροί την προϋπόθεση 
της παραγράφου 3.1.2.

3.5 Ανάκληση της Πιστοποίησης ενός προσώπου συ−
νεπάγεται την άμεση επιστροφή στον Υπεύθυνο Πιστο−
ποίησης του Δελτίου Καταλληλότητας του προσώπου 
αυτού. Μετά την επιστροφή, το Δελτίο Καταλληλότητας 
καταστρέφεται.

3.6 Το Δελτίο Καταλληλότητας έχει διάρκεια ισχύος 
πέντε (5) έτη, μετά τη λήξη της οποίας επανεκδίδεται 
με νέα πρόσφατη φωτογραφία του Πιστοποιημένου 
Προσώπου.

3.7 Σε περίπτωση απώλειας του Δελτίου Καταλλη−
λότητας, εκδίδεται νέο, με τον ίδιο κωδικό αριθμό Πι−
στοποίησης. Στην περίπτωση αυτή ζητείται υπεύθυνη 
δήλωση του Ν. 1599/86 του Πιστοποιημένου Προσώπου, 
με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, με την οποία 
δηλώνεται η απώλεια.

3.8 Τα σχετικά με τις Πιστοποιήσεις έγγραφα και αρ−
χεία φυλάσσονται από τον Φορέα Πιστοποίησης, που 
συνεχίζει να τα διατηρεί επί τρία (3) έτη μετά την ανά−
κληση κάθε Πιστοποίησης.

3.9 Ο Φορέας Πιστοποίησης παρέχει πρόσβαση στην 
Ε.Ε.Ε.Π. στα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου, 
αμέσως και με τον τρόπο που θα του ζητηθεί.

4. Υποχρεώσεις του Φορέα Πιστοποίησης
4.1 Μέσα στις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 

κάθε μήνα, ο Υπεύθυνος Πιστοποίησης αποστέλλει στην 
Ε.Ε.Ε.Π. κατάσταση Πιστοποιημένων Προσώπων. Η κατά−
σταση αναφέρει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο, 
τον αριθμό της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβα−
τηρίου, τον κωδικό της κατηγορίας του Πιστοποιημένου 
Προσώπου και τον κωδικό αριθμό Πιστοποίησης. Η ίδια 
κατάσταση με τα ίδια στοιχεία, αναφέρει τα πρόσωπα 
που απώλεσαν την Πιστοποίηση.

4.2 Ο Φορέας Πιστοποίησης υποχρεούται να χορηγεί 
στα Πιστοποιημένα Πρόσωπα, κατόπιν αίτησής τους, 
βεβαίωση Πιστοποίησης, για κάθε νόμιμη χρήση.

4.3 Το Πιστοποιημένο Πρόσωπο φέρει το Δελτίο Κα−
ταλληλότητας σε εμφανές σημείο, έτσι ώστε να είναι 
ευχερής ο άμεσος οπτικός έλεγχος, σε όλη τη διάρκεια 
παραμονής του στους χώρους παιγνίων.

4.4 Κατ’ εξαίρεση, το προσωπικό ασφαλείας μπορεί 
να μη φέρει το Δελτίο Καταλληλότητας σε εμφανές 
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σημείο αλλά να το επιδεικνύει, σε κάθε περίπτωση που 
θα του ζητηθεί από τα ελεγκτικά όργανα.

5. Δελτίο Καταλληλότητας.
5.1. Ο Υπεύθυνος Πιστοποίησης χορηγεί στο Πιστο−

ποιημένο Πρόσωπο Δελτίο Καταλληλότητας, το οποίο 
φέρει στην κύρια όψη του τα εξής στοιχεία:

5.1.1. Το όνομα ή/και το λογότυπο του Καζίνο.
5.1.2. Το ονοματεπώνυμο ή το όνομα του Πιστοποιη−

μένου Προσώπου.
5.1.3. Πρόσφατη, ευκρινή, έγχρωμη φωτογραφία του, 

διαστάσεων, τουλάχιστον, 2.00. x 2,50cm.
5.1.4. Τον κωδικό αριθμό Πιστοποίησης.
5.1.5. Τον μήνα και το έτος λήξης της ισχύος του.
5.2 Το Δελτίο Καταλληλότητας φέρει στην πίσω όψη 

του θέση για την υπογραφή του κατόχου και το εξής 
κείμενο: (Το Δελτίο αυτό ανήκει στο Καζίνο …… Η χρήση 
του είναι αυστηρώς προσωπική. Εάν βρεθεί, παρακαλού−
με να επιστραφεί στο Καζίνο……, τηλέφωνο ……….).

5.3 Το Δελτίο Καταλληλότητας έχει το μέγεθος και 
το υλικό κατασκευής μιας κοινής πιστωτικής κάρτας. 
Ορισμένα από τα στοιχεία που φέρει μπορεί, κατά την 
κρίση της επιχείρησης καζίνο, να αποτυπώνονται ανά−
γλυφα. Η χρήση χρώματος είναι στη διακριτική ευχέρεια 
της επιχείρησης καζίνο. Εφόσον χρησιμοποιηθεί χρώμα, 
η επιλογή του δεν πρέπει να δυσχεραίνει την ανάγνωση 
των στοιχείων του Δελτίου.

5.4 Ο κωδικός αριθμός πιστοποίησης αποτελείται από 
δώδεκα (12) πεδία, χωρισμένα σε τρεις ομάδες, ως εξής:

5.4.1 Τρία (3) πεδία με τα διακριτικά της επιχείρησης 
Καζίνο, όπως αναφέρονται παρακάτω στην παράγραφο 
5.5.

5.4.2 Τέσσερα (4) πεδία με την ημερομηνία πιστοποί−
ησης (δύο για τον μήνα και δύο για το έτος).

5.4.3 Πέντε (5) πεδία με τον αύξοντα αριθμό (00001, 
00002 κοκ).

5.4.4 Οι τρεις ομάδες πεδίων διαχωρίζονται με κενό.
5.5 Για τις ανάγκες του άρθρου αυτού, οι επιχειρήσεις 

Καζίνο φέρουν τα εξής διακριτικά:
Καζίνο Κέρκυρας: ΚΚΡ
Καζίνο Αιγαίου: ΚΑΓ
Καζίνο Αχαΐας: ΚΑΧ
Καζίνο Λουτρακίου: ΚΛΚ
Καζίνο Πάρνηθας: ΚΠΡ
Καζίνο Θράκης: ΚΘΡ
Καζίνο Ρόδου: ΚΡΔ
Καζίνο Θεσσαλονίκης: ΚΘΣ
Καζίνο Πόρτο Καρράς: ΚΠΚ
Καζίνο Φλώρινας: ΚΦΛ
6. Κυρώσεις
6.1. Σε Πρόσωπο προς Πιστοποίηση, το οποίο, ενώ δεν 

έχει λάβει την απαιτούμενη Πιστοποίηση εισέρχεται 
στους χώρους παιχνιδιών ή σε Πιστοποιημένο Πρόσωπο, 
του οποίου τα έγγραφα, στα οποία βασίστηκε η Πιστο−
ποίηση δεν βρίσκονται σε ισχύ, επιβάλλεται πρόστιμο 
μέχρι 1.000 ευρώ και, σε περίπτωση υποτροπής, μέχρι 
το τριπλάσιο του ποσού αυτού.

6.2. Σε Φορέα Πιστοποίησης, στον χώρο των παιχνι−
διών του οποίου καταλαμβάνονται Πρόσωπα χωρίς Πι−
στοποίηση ή/και με Πιστοποίηση, της οποίας τα έγγρα−
φα επί των οποίων αυτή βασίστηκε δεν είναι σε ισχύ, 
επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 5.000 ευρώ, σε περίπτωση 
πρώτης υποτροπής μέχρι το τριπλάσιο του ποσού αυ−

τού και σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής, προσωρινή 
αφαίρεση της άδειας λειτουργίας για τρεις μήνες.

6.3. Σε Πιστοποιημένο Πρόσωπο, το οποίο, ενώ εργά−
ζεται στο χώρο των παιχνιδιών, δεν φέρει το Δελτίο Κα−
ταλληλότητας, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 
5, επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ και, σε περίπτωση 
υποτροπής, μέχρι το τριπλάσιο του ποσού αυτού. Εάν 
το συγκεκριμένο παράπτωμα σημειωθεί περισσότερες 
από τρεις φορές, εντός του ίδιου έτους, ακυρώνεται η 
Πιστοποίηση.

6.4. Στην περίπτωση που διαπράττεται η παράβαση 
της παραγράφου 6.3, στον Φορέα Πιστοποίησης επιβάλ−
λεται 5πλάσιο πρόστιμο από αυτό που επιβάλλεται στο 
Πιστοποιημένο Πρόσωπο και, στην περίπτωση ακύρω−
σης της Πιστοποίησης, πρόστιμο 5.000 ευρώ.

7. Ισχύς
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου τίθενται σε ισχύ 

την 1η Ιουνίου 2014. Από την ημερομηνία αυτή, τα Δελ−
τία Καταλληλότητας αρχίζουν να εκδίδονται με βάση 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Τα Δελτία Καταλ−
ληλότητας που εκδόθηκαν με βάση τις προγενέστε−
ρες διατάξεις, αντικαθίστανται σταδιακά με νέα και η 
διαδικασία αντικατάστασης ολοκληρώνεται έως την 
31.12.2014, ημερομηνία μετά από την οποία Δελτία Κα−
ταλληλότητας, που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες 
διατάξεις, παύουν να ισχύουν.».

ΣΤ. Το υφιστάμενο άρθρο 34 αναριθμείται ως άρθρο 
35 και τίθεται άρθρο 34 ως ακολούθως:

« Άρθρο 34: Ωράριο λειτουργίας των επιχειρήσεων 
καζίνο.

1. Η λειτουργία της επιχείρησης Καζίνο, εξαιρείται 
από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ωραρίων ομο−
ειδών επιχειρήσεων (άρθρο 3 παρ. 21 Ν. 2206/1994) και 
επιτρέπεται για όλες τις εποχές και ημέρες του έτους.

2. Το ωράριο λειτουργίας όλων των τομέων παιχνι−
διών μιας επιχείρησης Καζίνο δεν επιτρέπεται να είναι 
μικρότερο των 8 ωρών ημερησίως.

3. Οι ώρες και ημέρες αργίας καθώς και οι ώρες έναρ−
ξης και λήξης της λειτουργίας μιας επιχείρησης Καζίνο, 
καθορίζονται και μεταβάλλονται από τον κάτοχο της 
άδειας του Καζίνο, μετά από προηγούμενη Γνωστοποί−
ηση στην Ε.Ε.Ε.Π. και στο Κλιμάκιο Εντεταλμένων για 
τον Έλεγχο υπαλλήλων της. Η μεταβολή, που περιλαμ−
βάνεται στη Γνωστοποίηση, μπορεί να πραγματοποιηθεί 
μετά την παρέλευση επτά (7) ημερών από την ημερο−
μηνία της Γνωστοποίησης και εφόσον η Ε.Ε.Ε.Π., μέσα 
στο παραπάνω χρονικό διάστημα, δεν ζητήσει επιπλέον 
στοιχεία ή δεν διατυπώσει αντίθετη άποψη.

4. Το ωράριο λειτουργίας ενός τομέα παιχνιδιών, 
εφόσον, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, είναι 
μικρότερο από το γενικό ωράριο λειτουργίας της επι−
χείρησης Καζίνο, καθορίζεται και τροποποιείται με γνω−
στοποίηση στο Κλιμάκιο Εντεταλμένων για τον Έλεγχο 
υπαλλήλων της Ε.Ε.Ε.Π., τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν 
την εφαρμογή του.

5. Η Διεύθυνση της επιχείρησης Καζίνο υποχρεούται 
να αναρτά σε εμφανές σημείο πίνακα των ωρών λει−
τουργίας του καθώς και πίνακα των ημερών αργίας, έτσι 
ώστε να μπορεί να λάβει γνώση το κοινό.

6. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν απαλλάσσουν 
την επιχείρηση καζίνο από υποχρεώσεις σχετικά με το 
ωράριο, που προκύπτουν από άλλες διατάξεις».
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Ζ. Το υφιστάμενο άρθρο 35 αναριθμείται ως άρθρο 
36 και τίθεται άρθρο 35 ως ακολούθως:

«Άρθρο 35: Χρηματικό απόθεμα ασφάλειας του καζίνο 
για τις ανάγκες των παιχνιδιών.

1. Το Καζίνο υποχρεούται, σε κάθε περίπτωση και χω−
ρίς αντίρρηση, να καταβάλει αυθημερόν σε κάθε παίκτη, 
εφόσον αυτός το ζητήσει, οποιοδήποτε ποσό κέρδους 
του ή οποιοδήποτε ποσό διέθεσε για την αγορά παικτι−
κών μονάδων (μαρκών, πλακών ή μονάδων πίστωσης/
credits), τις οποίες δεν στοιχημάτισε.

2. Προς διασφάλιση της παραπάνω υποχρέωσης και 
για την αντιμετώπιση των αναγκών διεξαγωγής των 
παιχνιδιών, το Καζίνο οφείλει να διαθέτει, κατά την 
έναρξη της ημερήσιας λειτουργίας του, ένα ελάχιστο 
χρηματικό απόθεμα ασφαλείας.

3. Το ελάχιστο χρηματικό απόθεμα ασφαλείας δια−
κρίνεται σε:

3.1 Απόθεμα ασφαλείας συνήθους παικτικής δραστη−
ριότητας.

3.2 Απόθεμα ασφαλείας προοδευτικών λειτουργιών 
(jackpot).

4. Το απόθεμα ασφαλείας συνήθους παικτικής δρα−
στηριότητας υπολογίζεται, σε μηνιαία βάση, με τις εξής 
παραμέτρους:

4.1 Το μεγαλύτερο από τα ποσά που προκύπτουν για 
τον αντίστοιχο μήνα των δύο τελευταίων ετών, υπο−
λογιζόμενα με την αφαίρεση του μικτού κέρδους των 
παιχνιδιών (win) από τη συνολική αξία των χρημάτων 
και των μονάδων πίστωσης που εισήλθαν στα τυχερά 
παιχνίδια (drop) και διαιρούμενα δια του αριθμού ημερών 
του μήνα (Ε).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Για τον υπολογισμό του ποσού Ε που 
αφορά τον μήνα Μάρτιο 2014 θα αφαιρεθεί το win του 
Μαρτίου 2013 από το drop του ιδίου μήνα του ιδίου 
έτους και το υπόλοιπο θα διαιρεθεί με τον αριθμό των 
ημερών του μήνα. Το ίδιο θα συμβεί και για τον Μάρτιο 
2012. Στο τέλος, για τον υπολογισμό του ποσού της 
υποπαραγράφου αυτής θα ληφθεί υπόψη το μεγαλύ−
τερο πηλίκο.

4.2 Κλιμακούμενο συντελεστή ασφαλείας, ανάλογα 
με το μέγεθος του ποσού (Ε) της υποπαραγράφου 4.1.

5. Το απόθεμα ασφαλείας προοδευτικών λειτουργιών 
(jackpot), ισούται με το συγκεντρωμένο ποσό όλων των 
προοδευτικών λειτουργιών που διεξάγονται στο καζίνο, 
περιλαμβανομένης και αυτής των παραγράφων 8 και 9 
του άρθρου 18 του παρόντος Κανονισμού, όπως διαμορ−
φώθηκε κατά το κλείσιμο της προηγούμενης ημέρας 
λειτουργίας του και των ποσών των παραπάνω προο−
δευτικών λειτουργιών που αποδόθηκαν, αλλά δεν έχουν 
καταβληθεί ακόμα στους νικητές.

6. Ο υπολογισμός του αποθέματος ασφαλείας συνή−
θους παικτικής δραστηριότητας πραγματοποιείται με 
βάση τον εξής μαθηματικό τύπο:

Ε1 x k1 + Ε2 x k2 + Ε3 x k3 + Ε4 x k4 + Ε5 x k5,
όπου Ε είναι το ποσό, όπως έχει προκύψει από τις 

μαθηματικές πράξεις της υποπαραγράφου 4.1 και k είναι 
ο συντελεστής της υποπαραγράφου 4.2, που κλιμακώ−
νεται ως εξής:

Ε1 = το τμήμα του Ε ≤ 50.000€ k1 = 2,00
Ε2 = το τμήμα του Ε 50.000€ < Ε ≤ 100.000 € k2 = 1,40
Ε3 = το τμήμα του Ε 100.000€ < Ε ≤ 500.0000 € k3 = 1,20
Ε4 = το τμήμα του Ε 500.000€ < Ε ≤ 1.000.000 € k4 = 1,00
Ε5 = το τμήμα του Ε > 1.000.000       € k5 = 0,80

7. Το ελάχιστο απόθεμα ασφαλείας συνήθους παικτι−
κής δραστηριότητας δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 
το ποσό των 70.000 ευρώ.

8. Εφόσον το χρηματικό απόθεμα ασφαλείας είναι 
μέχρι 100.000 ευρώ, το καζίνο πρέπει να το διαθέτει, στο 
σύνολό του, στο ταμείο του αποκλειστικά σε μετρητά 
(σε ευρώ). Αν το απόθεμα υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ, 
το καζίνο μπορεί, το υπερβάλλον ποσό και μέχρι του 
μισού του αποθέματος, να το τηρεί κατατεθειμένο σε 
Τραπεζικό λογαριασμό.

9. Το χρηματικό απόθεμα ασφαλείας, που κατά τα πα−
ραπάνω πρέπει να υπάρχει σε μετρητά στο ταμείο του 
Καζίνο, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για οποιον−
δήποτε άλλο λόγο πλην της εξαργύρωσης αλλαγής 
μαρκών αξίας ή πλακών με μετρητά από τους παίκτες 
ή/και της καταβολής στους παίκτες των κερδών τους 
ή/και των χρημάτων τα οποία εισήγαγαν σε μηχανή−
ματα ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών ή τερματικά 
ηλεκτρονικών ρουλετών, κ.λπ. και πλέον δεν επιθυμούν 
να στοιχηματίσουν.

10. Ο Τραπεζικός λογαριασμός του Καζίνο δεν επιτρέ−
πεται να χρησιμοποιείται για την κάλυψη άλλων οικονο−
μικών υποχρεώσεων της επιχείρησης, παρά αποκλειστι−
κά και μόνο για την πληρωμή ποσών της προηγούμενης 
παραγράφου, τα οποία το Καζίνο έχει δικαίωμα, για λό−
γους ασφαλείας και μετά από συναίνεση του παίκτη, να 
καταβάλει με δίγραμμη επιταγή. Οι επιταγές αυτές σε 
καμία περίπτωση δεν αποτελούν βεβαίωση απόκτησης 
εισοδήματος για τους παίκτες. Το ταμείο του Καζίνο 
δύναται να εξαργυρώνει δίγραμμη επιταγή έκδοσής του 
στον ίδιο παίκτη, αποκλειστικά και μόνο με μετρητά, 
ίσης αξίας και δεν επιτρέπεται η εξαργύρωση αυτή να 
γίνεται με παικτικές μονάδες. Το Καζίνο, αμέσως μετά 
το ημερήσιο κλείσιμο της Τράπεζας, στην οποία τηρεί 
τον παραπάνω λογαριασμό, οφείλει να παραδίδει στο 
Κλιμάκιο των Εντεταλμένων για τον Έλεγχο Υπαλλήλων 
της Ε.Ε.Ε.Π. έγγραφο της Τράπεζας, στο οποίο εμφανί−
ζεται η αναλυτική ημερήσια κίνησή του.

11. Στην περίπτωση λειτουργίας ενός νέου Καζίνο 
ή της λειτουργίας ενός υφιστάμενου Καζίνο σε νέα 
θέση, το ελάχιστο χρηματικό απόθεμα ασφαλείας, για 
τον πρώτο μήνα λειτουργίας ορίζεται με απόφαση 
της Ε.Ε.Ε.Π. Για τον καθορισμό λαμβάνονται υπόψη 
πρόσφατα στοιχεία παικτικής δραστηριότητας άλλων 
καζίνο με παρεμφερή χαρακτηριστικά και συνθήκες 
λειτουργίας. Κατόπιν εφαρμόζεται ο υπολογισμός της 
παραγράφου 6 με ποσό Ε εκείνο του προηγούμενου 
μήνα. Μετά την πάροδο 12 μηνών λειτουργίας, ως ποσό 
Ε λαμβάνεται το ποσό Ε του αντίστοιχου μήνα του 
περασμένου έτους.

12. Ο υπολογισμός της παραγράφου 11 μπορεί, με από−
φαση της Ε.Ε.Ε.Π., να εφαρμόζεται και στην περίπτω−
ση μεταβολών στον αριθμό των μέσων διεξαγωγής ή/
και των διεξαγομένων παιχνιδιών, που προβλέπεται να 
επιφέρουν σημαντική μεταβολή στα οικονομικά αποτε−
λέσματα του καζίνο από τη διεξαγωγή των παιχνιδιών».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Μαρτίου 2014

Ο Πρόεδρος
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02007672803140008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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