
ΜΕΡΟΣ A΄
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ν. 4387/2016

Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85)

1. Στο τέλος της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης
Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85)
µετά τη λέξη «ή» προστίθεται εδάφιο, από τότε που ί-
σχυσε, ως εξής: «εφόσον ο θάνατος επήλθε κατά τη
διάρκεια του έτους προετοιµασίας για την εισαγωγή σε
ανώτερη ή ανώτατη σχολή, ή».

2. Στο τέλος της περίπτωσης Β΄ της παρ. 4 του άρθρου
12 του ν. 4387/2016 προστίθενται εδάφια, από τότε που
ίσχυσε, ως εξής: 

«α) To συνολικό ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου του
επιζώντος ή/και του διαζευγµένου συζύγου, δεν µπορεί
να υπολείπεται του ποσού της εθνικής σύνταξης του άρ-
θρου 7 του παρόντος νόµου που αντιστοιχεί σε είκοσι
(20) έτη ασφάλισης. Εάν ο χρόνος ασφάλισης του θανό-
ντος είναι µικρότερος των είκοσι (20) ετών, το ως άνω
ποσό βαίνει µειούµενο κατά 1,25% για κάθε έτος ασφά-
λισης που υπολείπεται των είκοσι (20) ετών και µέχρι τη
συµπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης. Για χρόνο
ασφάλισης µικρότερο των δεκαπέντε (15) ετών, το ποσό
της σύνταξης λόγω θανάτου του επιζώντος ή/και του
διαζευγµένου συζύγου δεν µπορεί να υπολείπεται του
ποσού των τριακοσίων εξήντα (360) ευρώ. Τα ποσά των
προηγούµενων εδαφίων επιµερίζονται µεταξύ επιζώ-
ντος και διαζευγµένου συζύγου, σύµφωνα µε τα ποσο-
στά που προβλέπονται στην υποπερίπτωση β΄ της περί-
πτωσης Α΄ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. 

β) Σε περίπτωση ύπαρξης δικαιοδόχων τέκνων, το συ-
νολικό ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου που δικαιού-
νται όλα τα δικαιοδόχα τέκνα υπολογίζεται, αντίστοιχα,
ανάλογα µε τα έτη ασφάλισης της προηγούµενης περί-
πτωσης και επιµερίζεται µεταξύ των δικαιοδόχων τέ-
κνων, σύµφωνα µε τα ποσοστά που προβλέπονται στην
υποπερίπτωση γ΄ της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 4
του παρόντος άρθρου. Σε καµία περίπτωση το άθροισµα
του ποσού της σύνταξης των δικαιοδόχων τέκνων δεν
µπορεί να υπολείπεται των ανωτέρω, ανάλογα µε τα έτη
ασφάλισης του θανόντος, ποσών. Σε περίπτωση, όµως,
ορφανών τέκνων και από δύο (2) γονείς, το ποσό της σύ-
νταξης που χορηγείται σε έκαστο εξ αυτών δεν µπορεί
να υπολείπεται των ανωτέρω ποσών.
γ) Στις περιπτώσεις συνταξιούχων λόγω θανάτου του

πρώην ΟΓΑ το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου που
προκύπτει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 99 του
παρόντος νόµου για κάθε δικαιοδόχο πρόσωπο (επιζώ-
ντα ή/και διαζευγµένο σύζυγο και δικαιοδόχα τέκνα) δεν
µπορεί να υπολείπεται των ποσών των ανωτέρω περι-
πτώσεων α΄ και β΄.

Όταν χορηγείται το κατώτατο όριο σύνταξης λόγω
θανάτου σε τουλάχιστον ένα (1) από τα δικαιοδόχα πρό-
σωπα δεν εφαρµόζονται τα δύο πρώτα εδάφια της περί-
πτωσης Β΄ της παρούσας παραγράφου.»

3. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Γ΄ της παρ.
4 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) προστίθεται ε-
δάφιο, από τότε που ίσχυσε, ως εξής: 

«Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και στην περίπτωση που ο
επιζών σύζυγος λαµβάνει το κατώτατο ποσό σύνταξης
της περίπτωσης Β΄ της παρούσας παραγράφου.»

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της KΘ΄, 14 Νοεµβρίου 2017,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις του ν. 4387/2016, ρυθµίσεις για την αγορά παιγνίων,
για την «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» και άλλες διατάξεις



Άρθρο 2
Προσωρινή σύνταξη για αιτήσεις
που υποβάλλονται ηλεκτρονικά

Μετά το άρθρο 29 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) προστίθε-
ται άρθρο 29Α, ως εξής:

«Άρθρο 29Α
Προσωρινή σύνταξη για αιτήσεις
που υποβάλλονται ηλεκτρονικά

1. Οι ασφαλισµένοι οι οποίοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά
στον Ε.Φ.Κ.Α. αίτηση συνταξιοδότησης, συµπεριλαµβα-
νοµένων και των προσώπων που συνταξιοδοτούνται
σύµφωνα µε το ειδικό καθεστώς του ν. 3163/1955 (Α΄
71), δικαιούνται προσωρινή σύνταξη από την πρώτη του
επόµενου της ηµεροµηνίας κατάθεσης της αίτησης συ-
νταξιοδότησης µήνα, µέχρι το τέλος του µήνα έκδοσης
της οριστικής απόφασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
επόµενες παραγράφους.

2. α) Η προσωρινή σύνταξη λόγω γήρατος υπολογίζε-
ται στο 80% του ποσού της οριστικής σύνταξης, όπως
διαµορφώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 4387/2016 (Α΄ 85). Στην περίπτωση χορήγησης µειω-
µένης σύνταξης λόγω γήρατος, το ποσό που υπολογίζε-
ται κατά το προηγούµενο εδάφιο µειώνεται αντίστοιχα
προς το ποσοστό µείωσης που προβλέπεται από τις οι-
κείες διατάξεις για κάθε µήνα που υπολείπεται της συ-
µπλήρωσης του ορίου ηλικίας για τη χορήγηση πλήρους
σύνταξης.
β) Οι ασφαλισµένοι που υποβάλλουν αίτηση συνταξιο-

δότησης λόγω αναπηρίας δικαιούνται προσωρινή σύντα-
ξη, η οποία διαµορφώνεται σύµφωνα µε το πρώτο εδά-
φιο της παρούσας παραγράφου σε συνδυασµό µε το
πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου
27 και την παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4387/2016.
γ) Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισµένου ή συνταξιού-

χου, η προσωρινή σύνταξη ανέρχεται σε ποσοστό 50%
του ποσού που διαµορφώνεται σύµφωνα µε την περί-
πτωση α΄ της παρούσας παραγράφου και χορηγείται
στους δικαιοδόχους σύµφωνα µε το άρθρο 12 του
ν. 4387/2016. Το ποσό που θα προκύψει σύµφωνα µε το
προηγούµενο εδάφιο δεν µπορεί να υπολείπεται του πο-
σού που αντιστοιχεί στην εθνική σύνταξη που χορηγεί-
ται για δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης, σύµφωνα µε την
παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4387/2016.

3. Για την έγκριση ή την απόρριψη του αιτήµατος χο-
ρήγησης προσωρινής σύνταξης εκδίδεται απόφαση του
αρµόδιου ασφαλιστικού οργάνου, εντός, δύο (2) µηνών
από την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών της
παραγράφου 4 ή και από την ηµεροµηνία οριστικοποίη-
σης της κρίσης των υγειονοµικών επιτροπών, αν η χορή-
γηση της σύνταξης συναρτάται µε την εκτίµηση του βαθ-
µού αναπηρίας του ασφαλισµένου. Η απόφαση του
προηγούµενου εδαφίου δεν υπόκειται σε προσφυγή.

4. Η προσωρινή σύνταξη χορηγείται εφόσον ο αιτών:
α) έχει συµπληρώσει στην ηλεκτρονική αίτηση συντα-

ξιοδότησης όλα τα πεδία που είναι απαραίτητα για τον υ-
πολογισµό της σύνταξης σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 4387/2016, 
β) έχει συνυποβάλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8

του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ειδικά ως προς την ακρίβεια του

χρόνου ασφάλισης και των αποδοχών ή του εισοδήµα-
τος που δηλώνει στην αίτηση συνταξιοδότησης, καθώς
και ότι πληροί τόσο τις προϋποθέσεις χορήγησης της
προσωρινής σύνταξης του άρθρου αυτού όσο και τις
προϋποθέσεις χορήγησης της οριστικής σύνταξης.
Ασφαλισµένος µε διαδοχικό χρόνο ασφάλισης, πλέον

των ανωτέρω, οφείλει να δηλώσει αναλυτικά τα Ταµεία,
στα οποία ασφαλίστηκε διαδοχικά, το χρόνο ασφάλισης
ανά ενταχθέν Ταµείο και συνολικά, τις αντίστοιχες απο-
δοχές/εισόδηµα, τον τυχόν χρόνο παράλληλης ασφάλι-
σής του, το Ταµείο στο οποίο έχει τυχόν οφειλές, καθώς
και το αντίστοιχο ποσό, σύµφωνα µε την Υ.Α.
Φ.1500/οικ.9696/195/8.8.2014 (Β΄2441). Ασφαλισµένος
για τον οποίο είναι απαραίτητος ο έλεγχος καταβολής
των εισφορών, θα πρέπει να καταθέσει επιπλέον υπηρε-
σιακό σηµείωµα του αρµόδιου τµήµατος εισφορών σχε-
τικά µε τις τυχόν οφειλόµενες εισφορές κατά τον µήνα
κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης.

5. Το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται στον α-
σφαλισµένο σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγρά-
φους συµψηφίζεται µε το ποσό της σύνταξης που καθο-
ρίζεται στην οριστική απόφαση απονοµής της σύνταξης.

6. Εάν, µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την
έκδοση της οριστικής απόφασης απονοµής της σύντα-
ξης, διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης ή ότι τα στοιχεία που αναφέρονται
στην αίτηση και στην υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισµέ-
νου είναι ανακριβή, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα πο-
σά συντάξεων αναζητούνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθει-
σών παροχών.

7. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στις ακόλουθες
περιπτώσεις: 
α. Όταν η αίτηση συνταξιοδότησης δεν υποβάλλεται

ηλεκτρονικά.
β. Όταν για τη συνταξιοδότηση πρέπει να εφαρµο-

στούν οι Κανονισµοί 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για
το συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλειας
και 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου, της 16ης Σεπτεµβρίου 2009, για καθορισµό της
διαδικασίας εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ.
883/2004 για το συντονισµό των συστηµάτων κοινωνι-
κής ασφάλειας, καθώς και οι διµερείς συµβάσεις κοινω-
νικής ασφάλειας, εκτός των περιπτώσεων που θεµελιώ-
νεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωµα µόνο µε το
χρόνο ασφάλισης σε ελληνικό ασφαλιστικό φορέα.
γ. Όταν δεν έχει διακοπεί η εργασία/αυτοαπασχόληση

κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδό-
τησης ή όταν αναληφθεί µεταγενέστερα, καθώς και όταν
χορηγείται ήδη προσωρινή ή οριστική σύνταξη για την ί-
δια αιτία.
δ. Όταν είναι απαραίτητη η αναγνώριση χρόνων ασφά-

λισης για θεµελίωση του δικαιώµατος συνταξιοδότησης.
Εφόσον, όµως, µετά την υποβολή σχετικής αίτησης εκ
µέρους του ενδιαφεροµένου, εκδοθεί η απόφαση ανα-
γνώρισης χρόνου ασφάλισης, ακόµα και αν η εξαγορά
του χρόνου αυτού γίνει τµηµατικά µε παρακράτηση του
σχετικού ποσού από τη σύνταξη του δικαιούχου, είναι ε-
πιτρεπτό να χορηγηθεί προσωρινή σύνταξη από την αρ-
χική αίτηση, όχι όµως πριν από την ηµεροµηνία που ορί-
ζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος. 
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ε. Όταν υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφο-
ρές, το ποσό των οποίων υπερβαίνει τα προβλεπόµενα
από τις σχετικές διατάξεις ποσά. Αν µεταγενέστερα ε-
κλείψει ο λόγος αυτός, η προσωρινή σύνταξη καταβάλ-
λεται από την ηµεροµηνία που ορίζεται στην παράγραφο
1 του παρόντος.

8. Οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4387/2016 εξακο-
λουθούν να ισχύουν για τους ασφαλισµένους οι οποίοι
καταθέτουν στον Ε.Φ.Κ.Α. έντυπη αίτηση συνταξιοδότη-
σης.»

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ, 

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.» 
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Άρθρο 3
Τροποποιήσεις του άρθρου 39 του ν. 4002/2011 

1. Ο τίτλος του άρθρου 39 του ν. 4002/2011 (Α΄180) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«Αδειοδότηση τυχερών παιγνίων µέσω παιγνιοµηχα-
νηµάτων».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4002/2011 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Στην Ελληνική Επικράτεια επιτρέπεται να λειτουρ-
γήσουν 25.000 παιγνιοµηχανήµατα.»

3. Η παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4002/2011 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών χορηγεί-
ται µια άδεια στην ΟΠΑΠ Α.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α΄219) για το σύνολο
των παιγνιοµηχανηµάτων της προηγούµενης παραγρά-
φου.»

4. Η παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4002/2011 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«3. Για τη χορήγηση της άδειας καταβάλλεται τίµηµα
που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία της περί-
πτωσης α΄ της παρ. 9 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000.
Το τίµηµα για τα παιγνιοµηχανήµατα, τα οποία εγκαθι-
στά η ΟΠΑΠ Α.Ε. και εκµεταλλεύεται µέσω των πρακτο-
ρείων της, καταβάλλεται αµέσως µετά τη χορήγηση της
άδειας.»

5. Η παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 4002/2011 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«4. Η άδεια χορηγείται για περίοδο δεκαοκτώ (18) ε-
τών, η οποία αρχίζει από την ηµεροµηνία έναρξης της ε-
µπορικής λειτουργίας του πρώτου παιγνιοµηχανήµατος,
µετά την έκδοση του Κανονισµού Παιγνίων της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 29 ή της απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π.
της παραγράφου 5 του άρθρου 54, όπως αυτή διαπιστώ-
νεται µε σχετική πράξη που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π.
και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι
όροι και προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώµατος της
ΟΠΑΠ Α.Ε. στην εγκατάσταση και εκµετάλλευση των
παιγνιοµηχανηµάτων της παραγράφου 1, εξειδικεύονται
µε σύµβαση που υπογράφεται µεταξύ του Ελληνικού Δη-
µοσίου, εκπροσωπούµενου από τον Υπουργό Οικονοµι-
κών και τον Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, αρµό-
διου για θέµατα αθλητισµού, και της ΟΠΑΠ Α.Ε., καθώς

και µε τον ως άνω Κανονισµό Παιγνίων ή µε τη σχετική
µε τα θέµατα αυτά απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. της παραγρά-
φου 5 του άρθρου 54.»

6. Η παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 4002/2011 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«6. Απαγορεύεται στην ΟΠΑΠ Α.Ε. να µεταβιβάζει ή
να παραχωρεί σε τρίτους, µε ή χωρίς αντάλλαγµα, το δι-
καίωµα εγκατάστασης και εκµετάλλευσης των παιγνιο-
µηχανηµάτων της παραγράφου 1.»

7. Η παρ. 7 του άρθρου 39 του ν. 4002/2011 καταργεί-
ται.

Άρθρο 4
Τροποποιήσεις του άρθρου 40 του ν. 4002/2011 

1. Ο τίτλος του άρθρου 40 του ν. 4002/2011 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Προϋποθέσεις για την ΟΠΑΠ Α.Ε.»
2. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 40 του

ν. 4002/2011 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. υποχρεούται να τηρεί τις νοµικές και

οικονοµικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατά-
ξεις του παρόντος, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδει-
ας της παραγράφου 2 του άρθρου 39 και να θέσει σε ε-
µπορική λειτουργία το σύνολο των παιγνιοµηχανηµάτων
µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2019. Μετά την παρέλευση
της ως άνω προθεσµίας, ο αριθµός των µη λειτουργού-
ντων παιγνιοµηχανηµάτων αφαιρείται, αζηµίως για το
Δηµόσιο, από το συνολικό αριθµό των παιγνιοµηχανηµά-
των της παραγράφου 1 του άρθρου 39, εκτός αν η µη ε-
µπρόθεσµη εγκατάσταση και λειτουργία αυτών των παι-
γνιοµηχανηµάτων από την ΟΠΑΠ Α.Ε., κατά τα ανωτέ-
ρω, οφείλεται σε υπαιτιότητα της Ε.Ε.Ε.Π..

2. Κάθε διάθεση µετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., ίση ή µεγα-
λύτερη του 2% του µετοχικού της κεφαλαίου, γνωστο-
ποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε
(15) ηµερών από την πραγµατοποίησή της. Αν πρόκειται
για διάθεση εν ζωή που µπορεί να οδηγήσει σε άµεση ή
έµµεση αλλαγή ελέγχου της εταιρείας, απαιτείται η
προηγούµενη έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π., χωρίς την οποία η
διάθεση αυτή είναι άκυρη. Για τους σκοπούς του παρό-
ντος άρθρου, ως έλεγχος νοείται αυτός που ορίζεται
στην παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 37) ή
άλλη παρόµοια σχέση φυσικού προσώπου και µίας εται-
ρείας.»

3. Η παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4002/2011 καταργεί-
ται.

Άρθρο 5
Τροποποιήσεις του άρθρου 43 του ν. 4002/2011 

1. Τα δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφια της περίπτω-
σης β΄ του άρθρου 43 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται
ως εξής:

«Τα παιγνιοµηχανήµατα µπορούν να τοποθετηθούν σε
αµιγείς χώρους και µέχρι πενήντα (50) ανά κατάστηµα.
Το κατάστηµα δεν µπορεί να συνδέεται εσωτερικά µε
άλλο. Δεν χορηγείται πιστοποίηση τύπου Β΄ σε κατα-
στήµατα που απέχουν από τα ήδη λειτουργούντα καζίνο
απόσταση ίση ή µικρότερη των πέντε (5) χιλιοµέτρων, η
οποία υπολογίζεται σε ευθεία γραµµή.»

2. Η περίπτωση στ΄ του άρθρου 43 του ν. 4002/2011 α-
ντικαθίσταται ως εξής:
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«στ) Για την εγκατάσταση µέχρι δεκαπέντε (15) παι-
γνιοµηχανηµάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 39 στα
πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., τα οποία προσφέρουν τα τυ-
χερά παιχνίδια που δικαιούται να διεξάγει η ΟΠΑΠ Α.Ε.
δυνάµει της από 15.12.2000 σύµβασης µεταξύ αυτής και
του Ελληνικού Δηµοσίου, όπως ισχύει, και της περίπτω-
σης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000, απαι-
τείται η έκδοση πιστοποίησης πρακτορείου τύπου ΣΤ΄, η
οποία εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π., όπως ορίζεται στον
Κανονισµό Παιγνίων και µέχρι την έκδοσή του, όπως ορί-
ζεται µε την απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. της παραγράφου 5
του άρθρου 54.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ
ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 6
Διατάξεις για την «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.»

1. Κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στην παρ. 3 του
άρθρου 1 του ν. 2206/1994 (Α΄ 62), επιτρέπεται η µετα-
φορά του καζίνο της επιχείρησης «Ελληνικό Καζίνο
Πάρνηθας Α.Ε.» («ΕΚΠΑ Α.Ε.») από την Πάρνηθα εντός
της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα, εντός των δια-
δηµοτικών κέντρων ευρείας ακτινοβολίας ή των Αναπτυ-
ξιακών Αξόνων διεθνούς και εθνικής εµβέλειας ή των
Πόλων εθνικής και µητροπολιτικής εµβέλειας, όπως αυ-
τά καθορίζονται από τα άρθρα 10 και 11 του ν. 4277/2014
(Α΄156), εκτός των περιοχών που υπάγονται στα µητρο-
πολιτικά κέντρα Αθήνας και Πειραιά, στις Χωρικές Υποε-
νότητες Νότιας Αθήνας και Λαυρεωτικής, καθώς και στη
Χωρική Ενότητα Δυτικής Αττικής όπως ορίζονται στα άρ-
θρα 8 και 9 του ν. 4277/2014, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) Από πολεοδοµική - χωροταξική άποψη:
αα) Η περιοχή στην οποία επιτρέπεται να γίνει η µετα-

φορά πρέπει να έχει υπερτοπικό χαρακτήρα που καθορί-
ζεται από τις ισχύουσες χρήσεις γης, όπως αυτές έχουν
εγκριθεί από το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (ΓΠΣ) ή Πο-
λεοδοµικό Σχέδιο Εφαρµογής αποκλειοµένων των πε-
ριοχών αµιγούς ή γενικής κατοικίας.
ββ) Το ακίνητο που θα δεχτεί τη µεταφορά της χρήσης

«καζίνο» και βρίσκεται εντός των παραπάνω περιοχών,
πρέπει να έχει πρόσωπο επί του κυρίου οδικού δικτύου,
όπως ορίζεται στο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής
(ΡΣΑ) του ν. 4277/2014.
γγ) Η χρήση καζίνο που θα εγκατασταθεί, πρέπει να

συνδυάζεται µε τις υφιστάµενες εγκατεστηµένες λει-
τουργίες της ευρύτερης περιοχής, έτσι ώστε στο πλαί-
σιο της πολυλειτουργικότητας να αποτελέσει µέρος πό-
λου εµπορικών - επιχειρηµατικών - τουριστικών δραστη-
ριοτήτων.
δδ) Η χωροθέτηση και η έγκριση της χρήσης για το α-

κίνητο που θα δεχτεί τη µεταφορά, κατά τα λοιπά, υλο-
ποιείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8 «Ειδικά
Χωρικά Σχέδια» του ν. 4447/2016 (Α΄ 241). 
Για τη µεταφορά και την ανάπτυξη του καζίνο και των

συνοδευτικών αυτού πάσης φύσεως εγκαταστάσεων σε
εκτός σχεδίου πόλεως έκταση ισχύει η παρ. 5 του άρ-
θρου 1 του ν. 2206/1994.
β) Υποχρέωση διενέργειας επένδυσης:
Η ΕΚΠΑ Α.Ε. πρέπει να διενεργήσει στη νέα θέση µε-

τεγκατάστασης επένδυση για έργα ανάπτυξης, το ύψος
της οποίας δεν θα υπολείπεται των εκατό εκατοµµυρίων

(100.000.000) ευρώ, η οποία θα καλύπτεται από ίδια κε-
φάλαια της επιχείρησης, τουλάχιστον κατά το ποσό που
θα ορίζεται µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρ-
θρου 8. Η επένδυση που θα διενεργήσει η ΕΚΠΑ Α.Ε. θα
περιλαµβάνει λειτουργίες πολιτισµού, διασκέδασης ε-
στίασης τουρισµού και αναψυχής πληρουµένων των
προϋποθέσεων του νόµου και των κατ’ εξουσιοδότηση
αυτού εκδιδόµενων κανονιστικών πράξεων.
γ) Διασφάλιση θέσεων εργασίας:
Η ΕΚΠΑ Α.Ε. πρέπει να διατηρήσει τις υπάρχουσες θέ-

σεις εργασίας δηµιουργώντας τουλάχιστον τριακόσιες
(300) νέες θέσεις εργασίας µε αναλογία θέσεων προς Ε-
τήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) ένα προς ένα (1/1), υ-
ποχρέωση που θα ισχύει τουλάχιστον για το χρονικό
διάστηµα που θα προσδιορίζεται στην κοινή υπουργική
απόφαση του άρθρου 8, λαµβανοµένων υπόψη των οικο-
νοµικών µεγεθών της επιχείρησης και του όγκου εργα-
σιών της.
δ) Από εποπτική άποψη, για τη µεταφορά απαιτείται η

έκδοση απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγ-
χου Παιγνίων («ΕΕΕΠ»), η οποία τροποποιεί την ισχύου-
σα άδεια της επιχείρησης κατά τις διατάξεις του άρθρου
1 του ν. 3139/2003 (Α' 100) και εγκρίνει τη µεταφορά του
καζίνο στη θέση υλοποίησης της νέας επένδυσης κατά
τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 9. Η εν λό-
γω απόφαση της ΕΕΕΠ δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως και εκδίδεται εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις του παρό-
ντος Κεφαλαίου, περιλαµβανοµένης της κοινής υπουργι-
κής απόφασης του άρθρου 8 και στις κανονιστικού χαρα-
κτήρα διατάξεις της ΕΕΕΠ.

2. Το δικαίωµα της ΕΚΠΑ Α.Ε. για µεταφορά του καζί-
νο µπορεί να ασκηθεί µε αίτηση που υποβάλλει η ΕΚΠΑ
Α.Ε. στην ΕΕΕΠ. Η µεταφορά εγκρίνεται µε απόφαση
της ΕΕΕΠ, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 9, και η µετα-
φορά του καζίνο µπορεί να πραγµατοποιηθεί το νωρίτε-
ρο µετά την πάροδο δεκαοχτώ (18) µηνών από την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος νόµου και, σε κάθε περίπτωση,
εντός πέντε (5) ετών.

Άρθρο 7

1. Η άδεια της ΕΕΕΠ του άρθρου 9 εκδίδεται υπό την
αίρεση της µεταβίβασης στην Εταιρία Ακινήτων Δηµοσί-
ου («ΕΤΑΔ Α.Ε.») των ακινήτων που εισφέρθηκαν στην
ΕΚΠΑ Α.Ε. µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του
ν. 3139/2003. Η µεταβίβαση πραγµατοποιείται αυτοδικαί-
ως, όπως ειδικότερα θα ορίζεται στην κοινή υπουργική
απόφαση του άρθρου 8, χωρίς την καταβολή τιµήµατος
στην ΕΚΠΑ Α.Ε., της αξίας των ακινήτων αφαιρουµένης
από την υπεραξία που αποκτά η ΕΚΠΑ Α.Ε. λόγω της µε-
ταφοράς της κατά το άρθρο 6. Η ΕΚΠΑ Α.Ε. θα εξακο-
λουθήσει να διατηρεί στην κατοχή της τα µεταβιβαζόµε-
να ακίνητα για εύλογο χρονικό διάστηµα και στο µέτρο
που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών του
άρθρου 6 και των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει, σύµ-
φωνα µε το παρόν Κεφάλαιο και, ιδίως µε την παράγρα-
φο 3 του παρόντος άρθρου, και σύµφωνα µε την απόφα-
ση της ΕΕΕΠ του άρθρου 9, όπως θα ορίζεται και θα ε-
ξειδικεύεται στην κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου
8.

2. Η αξία των ακινήτων που θα µεταβιβάσει η ΕΚΠΑ
Α.Ε. στην ΕΤΑΔ Α.Ε. εκτιµάται από Πιστοποιηµένο Εκτι-
µητή, που ανήκει στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµη-
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τών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του
Υπουργείου Οικονοµικών, που επιλέγει η ΕΕΕΠ, κατά τα,
ειδικότερον, οριζόµενα στην κοινή υπουργική απόφαση
του άρθρου 8.

3. Η ΕΚΠΑ Α.Ε. υποχρεούται σε αποξήλωση των προ-
σωρινών εγκαταστάσεών της και αποκατάσταση του το-
πίου µε φυτά προσαρµοσµένα στο οικοσύστηµα του Ε-
θνικού Δρυµού Πάρνηθας, εντός χρονικού διαστήµατος
όχι µεγαλύτερου του ενός (1) έτους από την έναρξη λει-
τουργίας του καζίνο στη νέα θέση. Για την ως άνω απο-
κατάσταση απαιτείται η σύνταξη φυτοτεχνικής µελέτης
που υποβάλλεται από την ΕΚΠΑ Α.Ε. και εγκρίνεται από
την αρµόδια Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωµένης Δι-
οίκησης. Η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει την ΕΚΠΑ
Α.Ε..

4. Για τη συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσε-
ων, του τελεφερίκ, καθώς και για την προστασία του Ε-
θνικού Δρυµού και τη συντήρηση του οδικού δικτύου, η
ΕΚΠΑ Α.Ε. θα διαθέτει υπέρ των αρµόδιων φορέων
(ΕΤΑΔ Α.Ε., Φορέας Διαχείρισης Δρυµού) ποσό ενός και
ηµίσεως (1,5) εκατοµµυρίου ευρώ ετησίως από τα κέρδη
των παιγνίων και πέραν του ποσοστού συµµετοχής του
Ελληνικού Δηµοσίου σε αυτά, για χρονικό διάστηµα πέ-
ντε (5) ετών από την έναρξη λειτουργίας του καζίνο στη
νέα θέση. Από το ίδιο χρονικό σηµείο καταργούνται οι
διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 και της περίπτω-
σης β΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3139/2003.

Άρθρο 8

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανά-
πτυξης και Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδι-
ου Υπουργού, ρυθµίζονται:
α) κανόνες και όροι για τη διασφάλιση από τους ιδιώ-

τες µετόχους της ΕΚΠΑ Α.Ε. της επένδυσης που αυτή
θα διενεργήσει στη νέα θέση µετεγκατάστασης για έργα
ανάπτυξης, κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση β΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 6,
β) οι όροι υπό τους οποίους οι ιδιώτες µέτοχοι της ε-

ταιρίας ΕΚΠΑ Α.Ε. θα αναλάβουν την υποχρέωση, µετα-
ξύ άλλων, να ενισχύσουν την εταιρία ΕΚΠΑ Α.Ε. µε ίδια
κεφάλαια, το ύψος των οποίων θα καθορισθεί µε την εν
λόγω απόφαση επί τη βάσει της υπεραξίας που αποκτά η
εν λόγω εταιρία λόγω αυτής της µεταφοράς, η οποία θα
αποτιµηθεί στη βάση των δεδοµένων που θα ισχύουν κα-
τά το χρόνο υποβολής της σχετικής αιτήσεως στην
ΕΕΕΠ, µε έκθεση ανεξάρτητου εκτιµητή, όπως θα ορίζε-
ται ειδικότερα, στην εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση,
µε σκοπό τον προσδιορισµό της υπεραξίας που αποκτά η
ΕΚΠΑ Α.Ε. λόγω της µεταφοράς,
γ) η µέθοδος καταβολής από τους ιδιώτες µετόχους,

υπό µορφή ιδίων κεφαλαίων, στο µετοχικό κεφάλαιο της
ΕΚΠΑ Α.Ε. του ποσού της υπεραξίας της ΕΚΠΑ Α.Ε., ό-
πως θα καθορισθεί κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση
β΄, µετά την αφαίρεση της αξίας των ακινήτων που η
ΕΚΠΑ Α.Ε. θα µεταβιβάσει στην ΕΤΑΔ Α.Ε. κατά τα ορι-
ζόµενα στο άρθρο 7, χωρίς το ποσοστό συµµετοχής της
στην ΕΚΠΑ Α.Ε. να µειωθεί, µετά την ως άνω κεφαλαια-
κή ενίσχυση, κάτω του 48,9%, λαµβανοµένων υπόψη
των διατάξεων του άρθρου 6, καθώς και
δ) ειδικά θέµατα και λεπτοµέρειες ως προς την εφαρ-

µογή των διατάξεων των περιπτώσεων β΄ έως δ΄ της πα-
ραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 6 και των
άρθρων 7 και 9.

Άρθρο 9

1. Με απόφαση της ΕΕΕΠ εκδίδεται η άδεια για τη µε-
ταφορά του καζίνο της ΕΚΠΑ Α.Ε., σύµφωνα µε τα ορι-
ζόµενα στο άρθρο 6, κατόπιν υποβολής αίτησης από την
ΕΚΠΑ Α.Ε., η οποία περιέχει:
α) πλήρες Επιχειρηµατικό Σχέδιο (business plan) για τη

λειτουργία του καζίνο στη νέα του θέση, σε βάθος πε-
νταετίας και την ανάπτυξη της επένδυσης στη νέα θέση
εγκατάστασης του καζίνο, σε συνδυασµό µε τις κτιρια-
κές εγκαταστάσεις και τα λοιπά θέµατα υλοποίησης της
επένδυσης, τους κύριους και επικουρικούς χώρους διορ-
γάνωσης και διεξαγωγής των παιγνίων, το είδος και τον
αριθµό των επιτρεπόµενων παιγνίων και άλλα συναφή
θέµατα, καθώς και θέµατα που συνδέονται µε την εξυπη-
ρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος και την προστασία
του κοινωνικού συµφέροντος,
β) απόφαση προέγκρισης του Γενικού Γραµµατέα Χω-

ρικού Σχεδιασµού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υ-
πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην περίπτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου
8 του ν. 4447/2016 (Α΄241), εφόσον απαιτείται,
γ) αναλυτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της επέν-

δυσης και µεταφοράς και έναρξης λειτουργίας του καζί-
νο στη νέα θέση,
δ) τις πηγές και τους φορείς χρηµατοδότησης της νέ-

ας επένδυσης, 
ε) αναλυτική επιµέτρηση του κόστους της νέας επέν-

δυσης,
στ) αναλυτική εκτίµηση του άµεσου δηµοσιονοµικού ο-

φέλους που προκύπτει από τη νέα επένδυση, του κοινω-
νικού κόστους/οφέλους που αυτή συνεπάγεται, καθώς
και των ωφελειών που θα προκύψουν για την εθνική οι-
κονοµία,
ζ) περιγραφή των άµεσων θέσεων εργασίας που αφε-

νός πρόκειται να διατηρηθούν και αφετέρου να προστε-
θούν στις υφιστάµενες, ανά ειδικότητα και επιµέρους ε-
πιχειρηµατική δραστηριότητα, τηρουµένων όσων προ-
βλέπονται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 6,
η) ανάλυση κινδύνων που µπορούν να επηρεάσουν την

έγκαιρη ολοκλήρωση της επένδυσης,
θ) τις διασφαλίσεις που πρέπει να αναλάβουν η ΕΚΠΑ

Α.Ε. ή, κατά περίπτωση, οι ιδιώτες µέτοχοι αυτής για την
εκπλήρωση και τήρηση των υποχρεώσεων κατά τις δια-
τάξεις του νόµου σε σχέση µε τη µεταφορά, και
ι) κάθε άλλο στοιχείο, δεδοµένο ή έγγραφο, που κρί-

νεται σκόπιµο να υποβληθεί στην ΕΕΕΠ για τη διαµόρ-
φωση της κρίσης της.

2. Η απόφαση της ΕΕΕΠ για την έγκριση της µεταφο-
ράς εκδίδεται κατόπιν ελέγχου της αιτήσεως και εφόσον
πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόµου.

3. Η έναρξη λειτουργίας του καζίνο στη νέα θέση προ-
ϋποθέτει την έκδοση απόφασης της ΕΕΕΠ, µε την οποία
βεβαιώνεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ανέ-
λαβε η ΕΚΠΑ Α.Ε. για τη µεταφορά στη νέα θέση. Προ-
κειµένου για την εκπλήρωση όρων και υποχρεώσεων
που αναλαµβάνει η ΕΚΠΑ Α.Ε. για το µέλλον, µετά την
έκδοση της απόφασης της ΕΕΕΠ που εγκρίνει τη µετα-
φορά, η ΕΕΕΠ πιστοποιεί, προοδευτικά, την πλήρωση
των όρων αυτών έως την έναρξη της λειτουργίας της ε-
πιχείρησης του καζίνο στη νέα της θέση. Για την έκδοση
των πράξεων αυτών η ΕΚΠΑ Α.Ε. υποβάλλει στην ΕΕΕΠ,
προοδευτικά, πλήρη αναφορά για την ολοκλήρωση της
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υλοποίησης των επιµέρους στοιχείων της επένδυσης
συνοδευόµενη από τις σχετικές µε τις επιµέρους δρα-
στηριότητες εγκρίσεις και άδειες λειτουργίας, σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις. Για την έκδοση των σχετικών
πράξεων που διαπιστώνουν την πλήρωση των όρων που
έχει θέσει η αρχική εγκριτική απόφαση της ΕΕΕΠ, εφό-
σον πρόκειται για υλοποίηση επιµέρους τµηµάτων της ε-
πένδυσης τα τµήµατα αυτά πρέπει να έχουν καταστεί
πλήρως λειτουργικά.

4. Αν η ΕΚΠΑ Α.Ε. ή οι ιδιώτες µέτοχοι αυτής δεν τη-
ρήσουν υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν στο πλαίσιο
της διαδικασίας µεταφοράς είτε συµβατικώς είτε εκ του
νόµου, η ΕΕΕΠ επιβάλλει, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των
διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4002/2011
(Α΄180), τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται σε
αυτές.

5. Η εποπτεία και ο έλεγχος της τήρησης όλων των
προβλεπόµενων διαδικασιών και υποχρεώσεων που α-
παιτούνται για την ορθή λειτουργία του καζίνο ασκού-
νται από την ΕΕΕΠ, σύµφωνα µε τα ειδικώς προβλεπό-
µενα στην άδεια λειτουργίας στον Κανονισµό Παιγνίων
της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 ή τις σχετικές
µε τα θέµατα αυτά αποφάσεις της ΕΕΕΠ της παρ. 5 του
άρθρου 54 του ν. 4002/2011 και τις κείµενες διατάξεις.
Μετά την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης του καζί-
νο στη νέα της θέση, τα σχετικά µε την άδεια λειτουρ-
γίας του καζίνο θέµατα ρυθµίζονται ή/και τροποποιού-
νται, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 4 του άρ-
θρου 6 του ν. 2206/1994.

Άρθρο 10

Διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για το καζίνο της
Πάρνηθας που έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του
παρόντος Κεφαλαίου καταργούνται.

Άρθρο 11
Παράταση προθεσµίας οικειοθελούς αποκάλυψης 

φορολογητέας ύλης

1. Η παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4474/2017 (Α΄ 80), ό-
πως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου δεκάτου

τετάρτου του ν. 4490/2017 (Α΄150), αντικαθίσταται ως ε-
ξής: 

«1. Η προθεσµία του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του
άρθρου 57 του ν. 4446/2016 (Α΄240) παρατείνεται από
τότε που έληξε µέχρι και τις 25.11.2017.»

2.α. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 3
του άρθρου 58 του ν. 4446/2016, όπως ισχύει, η φράση
«δεκαπέντε (15)» αντικαθίσταται µε τη φράση «πέντε
(5)».
β. Στο πρώτο και στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης

β΄ της παρ. 3 του άρθρου 58 του ν. 4446/2016, όπως ι-
σχύει, όπου αναφέρεται η φράση «δεκαπέντε (15)» αντι-
καθίσταται µε τη φράση «πέντε (5)».
γ. Τα οριζόµενα στην παρούσα παράγραφο εφαρµόζο-

νται για εντολές ελέγχου ή προσκλήσεις παροχής πλη-
ροφοριών του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), που
κοινοποιούνται µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος
άρθρου.

3. Κατ’ εξαίρεση, οι φορολογούµενοι που υποβάλλουν
δηλώσεις από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 του
ν. 4446/2016, έχουν δικαίωµα να διατυπώσουν εγγρά-
φως τις απόψεις τους, σχετικά µε τον προσωρινό προσ-
διορισµό φόρου εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινο-
ποίηση της έγγραφης γνωστοποίησης, κατά παρέκκλιση
των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρ-
θρου 28 του ν. 4174/2013.

4. Οι ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από τις
31.10.2017.

Άρθρο 12
Τροποποίηση του άρθρου πέµπτου του ν. 3845/2010

Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου πέ-
µπτου του ν. 3845/2010 (Α΄ 65) προστίθεται εδάφιο ως ε-
ξής:

«Για τα τηλεοπτικά µέσα ενηµέρωσης που κατέχουν ά-
δεια λειτουργίας χορηγηθείσα από το Εθνικό Συµβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης ή έχουν υπογράψει σύµβαση παραχώ-
ρησης µε το Ελληνικό Δηµόσιο, καθώς και για αυτά της
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ο συντελεστής του φόρου αυτού ορίζεται, α-
πό 1.4.2018, σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%).»
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Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος

1. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από τη δηµοσί-
ευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ο-
ρίζεται διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις του, και ε-
κτός από τις διατάξεις των άρθρων 3,4 και 5, των οποίων
η ισχύς άρχεται από την ηµεροµηνία τροποποίησης, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους
Β΄, της από 4.11.2011 σύµβασης, που έχει συναφθεί µε-
ταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε.. Η κα-

τά τα ανωτέρω τροποποιητική σύµβαση συνάπτεται ε-
ντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) µηνών από τη
δηµοσίευση του παρόντος. Μέχρι την έναρξη ισχύος των
διατάξεων των άρθρων 3, 4 και 5 αναστέλλονται οι προ-
θεσµίες της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4002/2011. 

2. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρων
3, 4 και 5 καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη της µε αριθ-
µό 010010/4.11.2011, απόφασης του Υπουργού Οικονο-
µικών (Β΄2503), καθώς και κάθε άλλη αντίθετη γενική ή
ειδική διάταξη. 

Αθήνα,                                                                2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ. ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ
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