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Iσχύον Άρθρο 2: Σκοπός 
 

Τροποποίηση του Άρθρου 2: Σκοπός 
 

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι: 

α.α.  Η οργάνωση, η λειτουργία και η διεξαγωγή των παιχνιδιών 

«ΠΡΟΠΟ», «ΛΟΤΤΟ», «ΠΡΟΤΟ», «ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ», «ΤΖΟΚΕΡ», 

«ΜΠΙΝΓΚΟ ΛΟΤΤΟ», «ΚΙΝΟ», «ΣΟΥΠΕΡ 3», «ΣΟΥΠΕΡ 4», 

«ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΟ 5 από 35» και των στοιχημάτων προκαθορισμένης 

ή μη απόδοσης στα πάσης φύσεως ατομικά ή ομαδικά παιχνίδια, 

όπως και γεγονότων, η φύση των οποίων προσφέρεται για 

διεξαγωγή στοιχημάτων, καθώς επίσης και κάθε άλλου τυχερού 

παιχνιδιού ή παιχνιδιού γνώσεων ή τεχνικού παιχνιδιού ή 

παιχνιδιού που στηρίζεται σε οποιονδήποτε συνδυασμό των 

ανωτέρω, που στο μέλλον ήθελε επιτραπεί και ανατεθεί στην 

Εταιρεία η οργάνωση, η λειτουργία και η διεξαγωγή του σε 

ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και εκτός αυτής. Η Εταιρεία 

λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο με το οποίο διασφαλίζεται η 

διαφάνεια, το αδιάβλητο, καθώς επίσης και η κανονική, 
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ή μη απόδοσης στα πάσης φύσεως ατομικά ή ομαδικά παιχνίδια, 

όπως και γεγονότων, η φύση των οποίων προσφέρεται για 

διεξαγωγή στοιχημάτων, καθώς επίσης και κάθε άλλου τυχερού 

παιχνιδιού ή παιχνιδιού γνώσεων ή τεχνικού παιχνιδιού ή παιχνιδιού 

που στηρίζεται σε οποιονδήποτε συνδυασμό των ανωτέρω, που στο 

μέλλον ήθελε επιτραπεί και ανατεθεί στην Εταιρεία η οργάνωση, η 

λειτουργία και η διεξαγωγή του σε ολόκληρη την ελληνική 

επικράτεια και εκτός αυτής. Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε αναγκαίο 

μέτρο με το οποίο διασφαλίζεται η διαφάνεια, το αδιάβλητο, καθώς 

επίσης και η κανονική, απρόσκοπτη και ασφαλής διεξαγωγή των 



απρόσκοπτη και ασφαλής διεξαγωγή των παιχνιδιών της. 

β.β. Η διαχείριση των παιχνιδιών τα οποία διεξάγονται από την 

Εταιρεία, αλλά και όσων πρόκειται να διεξαχθούν στο μέλλον από 

την Εταιρεία, ασκείται από αυτήν σύμφωνα με τις εκάστοτε 

κείμενες διατάξεις, μεταξύ των οποίων και εκείνες οι οποίες 

ρυθμίζουν τα της αποκλειστικότητας των δικαιωμάτων της. 

γ.γ. Η εκπόνηση οικονομικών, οικονομοτεχνικών, τεχνικών και 

εμπορικών μελετών για τυχερά ή τεχνικά παιχνίδια ή παιχνίδια 

γνώσεων ή παιχνίδια που συνίστανται σε οποιονδήποτε συνδυασμό 

αυτών, για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής και της 

αλλοδαπής. 

δ. δ. Η τεχνολογική υποστήριξη των παιχνιδιών που οργανώνει και 

λειτουργεί με την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση 

και εκμετάλλευση νέων υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, όπως η 

μεταφορά στοιχείων, ζωντανής εικόνας και γενικότερα 

ολοκληρωμένης οπτικοακουστικής πληροφορίας, στα σημεία 

διεξαγωγής των παιχνιδιών της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης 

της αξιοποίησης όλων των τεχνολογικών εξελίξεων, ιδιαιτέρως δε 

παιχνιδιών της. 

β.β. Η διαχείριση των παιχνιδιών τα οποία διεξάγονται από την 

Εταιρεία, αλλά και όσων πρόκειται να διεξαχθούν στο μέλλον από 

την Εταιρεία, ασκείται από αυτήν σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες 

διατάξεις, μεταξύ των οποίων και εκείνες οι οποίες ρυθμίζουν τα της 

αποκλειστικότητας των δικαιωμάτων της. 

γ.γ. Η εκπόνηση οικονομικών, οικονομοτεχνικών, τεχνικών και 

εμπορικών μελετών για τυχερά ή τεχνικά παιχνίδια ή παιχνίδια 

γνώσεων ή παιχνίδια που συνίστανται σε οποιονδήποτε συνδυασμό 

αυτών, για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής και της 

αλλοδαπής. 

δ. δ. Η τεχνολογική υποστήριξη των παιχνιδιών που οργανώνει και 

λειτουργεί με την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση 

και εκμετάλλευση νέων υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, όπως η 

μεταφορά στοιχείων, ζωντανής εικόνας και γενικότερα 

ολοκληρωμένης οπτικοακουστικής πληροφορίας, στα σημεία 

διεξαγωγής των παιχνιδιών της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης 

της αξιοποίησης όλων των τεχνολογικών εξελίξεων, ιδιαιτέρως δε 



στο χώρο της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και της 

τηλεπληροφορικής. 

ε. ε. Η προβολή κατά κοινωνικώς υπεύθυνο τρόπο των παιχνιδιών που 

διεξάγει, καθώς επίσης και η ανάληψη χορηγιών και οικονομικών 

ενισχύσεων που εξυπηρετούν κοινωνικούς ή άλλους σκοπούς και 

συνδυάζονται με την προβολή της Εταιρείας. 

    στ. Εκτυπωτικές εργασίες εν γένει των δελτίων των παιχνιδιών της 

και λοιπών εντύπων. 

ζ. ζ. Η αξιοποίηση των προϊόντων, των εγκαταστάσεων, της 

υλικοτεχνικής υποδομής και του δικτύου πρακτορείων της Εταιρείας 

για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών. 

η. η. Η οργάνωση, η λειτουργία και η διεξαγωγή των ελληνικών 

παιχνιδιών της Εταιρείας ή οποιωνδήποτε άλλων παιχνιδιών σε 

χώρες του εξωτερικού, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την 

νομοθεσία της χώρας διεξαγωγής ή εφόσον η ως άνω οργάνωση, 

λειτουργία και διεξαγωγή ανατεθεί στην Εταιρεία από τον αρμόδιο 

φορέα της χώρας διεξαγωγής, δημόσιο ή ιδιωτικό. Στην περίπτωση 

αυτή, η Εταιρεία λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο, προκειμένου να 

στο χώρο της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και της 

τηλεπληροφορικής. 

ε. ε. Η προβολή κατά κοινωνικώς υπεύθυνο τρόπο των παιχνιδιών που 

διεξάγει, καθώς επίσης και η ανάληψη χορηγιών και οικονομικών 

ενισχύσεων που εξυπηρετούν κοινωνικούς ή άλλους σκοπούς και 

συνδυάζονται με την προβολή της Εταιρείας. 

    στ. Εκτυπωτικές εργασίες εν γένει των δελτίων των παιχνιδιών της 

και λοιπών εντύπων. 

ζ. ζ. Η αξιοποίηση των προϊόντων, των εγκαταστάσεων, της 

υλικοτεχνικής υποδομής και του δικτύου πρακτορείων της Εταιρείας 

για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών. 

η. η. Η οργάνωση, η λειτουργία και η διεξαγωγή των ελληνικών 

παιχνιδιών της Εταιρείας ή οποιωνδήποτε άλλων παιχνιδιών σε 

χώρες του εξωτερικού, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την νομοθεσία 

της χώρας διεξαγωγής ή εφόσον η ως άνω οργάνωση, λειτουργία και 

διεξαγωγή ανατεθεί στην Εταιρεία από τον αρμόδιο φορέα της 

χώρας διεξαγωγής, δημόσιο ή ιδιωτικό. Στην περίπτωση αυτή, η 

Εταιρεία λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο, προκειμένου να 



διασφαλίζεται η διαφάνεια, το αδιάβλητο, καθώς επίσης και η 

κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία των παιχνιδιών που της 

ανατίθενται, ώστε να καθίσταται ασφαλής η διεξαγωγή τους και να 

μην θίγεται η φήμη και το κύρος της Εταιρείας στο χώρο των 

τυχερών παιχνιδιών. Εξ’ άλλου, η Εταιρεία συμμορφώνεται 

απαρεγκλίτως με τις ισχύουσες διατάξεις της χώρας στην οποία η 

Εταιρεία αναλαμβάνει την οργάνωση, την λειτουργία ή/και την 

διεξαγωγή οποιουδήποτε παιχνιδιού. 

θ.θ.  Η υιοθέτηση συνεπών και συστηματικών μέτρων για την 

εφαρμογή της κρατικής πολιτικής για τον περιορισμό των τυχερών 

παιγνίων και του εξ αυτών ενδεχόμενου σχετικού εθισμού. 

ι. ι. Η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για την αποτελεσματική 

αποτροπή και την καταστολή αξιόποινων πράξεων, οι οποίες 

σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον στοιχηματισμό. 

 

2. Για την επίτευξη των σκοπών της, η Εταιρεία δύναται είτε μόνη 

της είτε σε συνεργασία με τρίτους: 

α. α. Να συνάπτει συμβάσεις με φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού 

διασφαλίζεται η διαφάνεια, το αδιάβλητο, καθώς επίσης και η 

κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία των παιχνιδιών που της 

ανατίθενται, ώστε να καθίσταται ασφαλής η διεξαγωγή τους και να 

μην θίγεται η φήμη και το κύρος της Εταιρείας στο χώρο των 

τυχερών παιχνιδιών. Εξ’ άλλου, η Εταιρεία συμμορφώνεται 

απαρεγκλίτως με τις ισχύουσες διατάξεις της χώρας στην οποία η 

Εταιρεία αναλαμβάνει την οργάνωση, την λειτουργία ή/και την 

διεξαγωγή οποιουδήποτε παιχνιδιού. 

θ.θ.  Η υιοθέτηση συνεπών και συστηματικών μέτρων για την 

εφαρμογή της κρατικής πολιτικής για τον περιορισμό των τυχερών 

παιγνίων και του εξ αυτών ενδεχόμενου σχετικού εθισμού. 

ι. ι. Η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για την αποτελεσματική 

αποτροπή και την καταστολή αξιόποινων πράξεων, οι οποίες 

σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον στοιχηματισμό. 

 

2. Για την επίτευξη των σκοπών της, η Εταιρεία δύναται είτε μόνη της 

είτε σε συνεργασία με τρίτους: 

α. α. Να συνάπτει συμβάσεις με φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού 



τομέα για την παροχή υπηρεσιών προς τους φορείς αυτούς και υπό 

τον όρο ότι οι πάσης φύσεως δαπάνες που προκύπτουν από τις 

συμβάσεις αυτές θα βαρύνουν τον φορέα στον οποίο θα 

συμφωνείται να παρέχονται οι υπηρεσίες αυτές. 

β.β. Να συμμετέχει σε εθνικούς, αλλοδαπούς, διεθνείς ή συναφείς 

Οργανισμούς ή φορείς. 

γ. γ. Να ιδρύει, στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, υποκαταστήματα ή 

γραφεία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με απόφαση του 

Διοικητικού της Συμβουλίου, που προσδιορίζει ταυτόχρονα τον 

τρόπο σύστασης, οργάνωσης, και λειτουργίας τους. 

δ. δ. Να ιδρύει σε όλη τη χώρα πρακτορεία και να χορηγεί άδειες 

λειτουργίας πρακτορείων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για ένα ή 

περισσότερα από τα παιχνίδια, αγαθά ή υπηρεσίες της, με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις που κάθε φορά τίθενται. 

ε. ε. Να παρέχει τεχνικές και εν γένει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κράτη ή διεθνείς οργανισμούς στην 

ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών ή 

παιχνιδιών γνώσεων ή τεχνικών παιχνιδιών ή παιχνιδιών που 

τομέα για την παροχή υπηρεσιών προς τους φορείς αυτούς και υπό 

τον όρο ότι οι πάσης φύσεως δαπάνες που προκύπτουν από τις 

συμβάσεις αυτές θα βαρύνουν τον φορέα στον οποίο θα 

συμφωνείται να παρέχονται οι υπηρεσίες αυτές. 

β.β. Να συμμετέχει σε εθνικούς, αλλοδαπούς, διεθνείς ή συναφείς 

Οργανισμούς ή φορείς. 

γ. γ. Να ιδρύει, στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, υποκαταστήματα ή 

γραφεία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με απόφαση του 

Διοικητικού της Συμβουλίου, που προσδιορίζει ταυτόχρονα τον 

τρόπο σύστασης, οργάνωσης, και λειτουργίας τους. 

δ. δ. Να ιδρύει σε όλη τη χώρα πρακτορεία και να χορηγεί άδειες 

λειτουργίας πρακτορείων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για ένα ή 

περισσότερα από τα παιχνίδια, αγαθά ή υπηρεσίες της, με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις που κάθε φορά τίθενται. 

ε. ε. Να παρέχει τεχνικές και εν γένει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κράτη ή διεθνείς οργανισμούς στην 

ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών ή 

παιχνιδιών γνώσεων ή τεχνικών παιχνιδιών ή παιχνιδιών που 



συνίστανται σε οποιονδήποτε συνδυασμό των ανωτέρω. 

    στ.  Να εκπαιδεύει ανθρώπινο δυναμικό, μισθωτούς ή μη, για την 

απασχόλησή τους στην Εταιρεία. 

ζ. ζ. Να συνάπτει δάνεια ή να αναλαμβάνει υποχρεώσεις ή να εκδίδει 

συναλλαγματικές, ομόλογα ή ομολογίες, ή άλλα αξιόγραφα ή 

τίτλους για λογαριασμό της Εταιρείας. 

η. η. Να παρέχει πιστώσεις ή δάνεια προς τρίτους με σύσταση 

εμπραγμάτων ασφαλειών επί κινητών ή ακινήτων τρίτων ή να 

αποδέχεται προσωπικές εγγυήσεις σε ασφάλεια των απαιτήσεων 

της Εταιρείας για τις πιο πάνω συναλλαγές. Ειδικά για τους 

εργαζόμενους στην Εταιρεία, επιτρέπεται να παρέχει πιστώσεις ή 

δάνεια ικανοποιώντας τις σχετικές απαιτήσεις της και με 

παρακράτηση μέρους ή του συνόλου των αποδοχών τους. 

θ.θ.  Να αναλαμβάνει κάθε εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να 

διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία άμεσα ή έμμεσα 

συνδεόμενη με τους σκοπούς της Εταιρείας. 

ι. ι. Να προβαίνει στην σύσταση εταιρειών ή κοινοπραξιών ή να 

διαχειρίζεται ή να συμμετέχει σε εταιρείες ή σε κοινοπραξίες και να 

συνίστανται σε οποιονδήποτε συνδυασμό των ανωτέρω. 

    στ.  Να εκπαιδεύει ανθρώπινο δυναμικό, μισθωτούς ή μη, για την 

απασχόλησή τους στην Εταιρεία. 

ζ. ζ. Να συνάπτει δάνεια ή να αναλαμβάνει υποχρεώσεις ή να εκδίδει 

συναλλαγματικές, ομόλογα ή ομολογίες, ή άλλα αξιόγραφα ή τίτλους 

για λογαριασμό της Εταιρείας. 

η. η. Να παρέχει πιστώσεις ή δάνεια προς τρίτους με σύσταση 

εμπραγμάτων ασφαλειών επί κινητών ή ακινήτων τρίτων ή να 

αποδέχεται προσωπικές εγγυήσεις σε ασφάλεια των απαιτήσεων της 

Εταιρείας για τις πιο πάνω συναλλαγές. Ειδικά για τους 

εργαζόμενους στην Εταιρεία, επιτρέπεται να παρέχει πιστώσεις ή 

δάνεια ικανοποιώντας τις σχετικές απαιτήσεις της και με 

παρακράτηση μέρους ή του συνόλου των αποδοχών τους. 

θ.θ.  Να αναλαμβάνει κάθε εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να 

διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία άμεσα ή έμμεσα 

συνδεόμενη με τους σκοπούς της Εταιρείας. 

ι. ι. Να προβαίνει στην σύσταση εταιρειών ή κοινοπραξιών ή να 

διαχειρίζεται ή να συμμετέχει σε εταιρείες ή σε κοινοπραξίες και να 



αποκτά μετοχές ή μερίδια των εταιρειών αυτών. 

κ 3. Η Εταιρεία δύναται να παρέχει ή να διαθέτει εργατικό ή 

επιστημονικό και εξειδικευμένο τεχνικό ή άλλο προσωπικό προς 

τρίτους, υπό τον όρο ότι η δαπάνη του προσωπικού θα βαρύνει τον 

τρίτο και δεν θα θίγεται η ομαλή και ασφαλής λειτουργία της 

Εταιρείας. 

αποκτά μετοχές ή μερίδια των εταιρειών αυτών. 

Κ.κ. Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, να ιδρύει 

υποκαταστήματα και πρακτορεία, τα οποία θα παρέχουν  (i) 

πρωταρχικά τυχερά παιχνίδια για τους σκοπούς της εκπαίδευσης 

του προσωπικού και των υπευθύνων των πρακτορείων της 

Εταιρείας και τη διενέργεια δράσεων Υπεύθυνου Παιχνιδιού και 

ερευνών σχετικών με τα τυχερά παίγνια και (ii) τα κάτωθι αγαθά 

και υπηρεσίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: 

ταχυδρομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πώλησης ενεργοποιημένων 

και προ ενεργοποιημένων πακέτων σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας, 

πακέτα συνδρομητικής τηλεόρασης, πακέτα παροχής ηλεκτρικού 

ρεύματος, υπηρεσίες ιδρύματος πληρωμών και ιδρύματος 

ηλεκτρονικού χρήματος∙ υπηρεσίες εξόφλησης λογαριασμών 

κοινής ωφελείας, όπως τηλεφωνίας, ρεύματος και κάθε συναφούς 

υπηρεσίας, υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων για θεάματα και 

εκδηλώσεις και μέσα μαζικής μεταφοράς και κάθε συναφούς 

υπηρεσίας, και αποστολή δεμάτων∙ υπηρεσίες έτοιμου φαγητού, 

ροφημάτων, αναψυκτικών, χυμών και αλκοολούχων ποτών (με 



αλκοολικό τίτλο όχι ανώτερο του 15% vol.) καθώς επίσης και  κάθε 

άλλη συναφή με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

υπηρεσία. 

3. Η Εταιρεία δύναται να παρέχει ή να διαθέτει εργατικό ή 

επιστημονικό και εξειδικευμένο τεχνικό ή άλλο προσωπικό προς 

τρίτους, υπό τον όρο ότι η δαπάνη του προσωπικού θα βαρύνει 

τον τρίτο και δεν θα θίγεται η ομαλή και ασφαλής λειτουργία της 

Εταιρείας. 

 


