
   Β.∆.  29  της 15/28-1-1971. Περί κωδικοποιήσεως εις 

   ενιαίον   κείµενον  των  ισχυουσών  διατάξεων  περί      

   τυχηρών και µη παιγνίων.- (Α` 21). 

    

   *** Οπου σε διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας 

   χρησιµοποιείται όρος µικτά παίγνια  

   αντικαθίσταται εφεξής µε τον όρο τυχερά  

   παίγνια ή,εφόσον χρησιµοποιείται  συµπλεκτικά          

   ή διαζευκτικά µε τον όρο τυχερά παίγνια,  

   διαγράφεται (Αρθ.15 παρ.3 Ν.2753/1999)   

   

   Εν  όψει  του  άρθου  5  του  ύπ`  αριθ.639/1970   Νοµ.∆/τος   "περί  

 τροποποίησεως   συµπληρώσεως  του  Α.Ν.  258/1936  περί  

τροποποιήσεως  

 συµπληρώσεως και κωδικοποιήσεως  των  περί  τυχηρών  και  µη  

παιγνίων  

 διατάξεων" (γν. Σ.τ.Ε). 

 

   Αι  ισχύουσαι  διατάξεις:  α)  του  υπ`  άριθ.  258/1936  Α.Ν. "περί  

 τροποποιήσεως, συµπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί τυχηρών 

και µη  

 παιγνίων  διαταξεών",  β)  του   υπ`   άριθ.   327/1936   Α.Ν.   "περί  

 αντικαταστάσεως του άρθου 19 του Α.Ν. 258/1936 κλπ.", γ) του υπ` 

άριθ.  

 639/1970   Ν.∆   "περί  τροποποιήσεως  και  του  Α.Ν.  258/1936  "περί  

 τροποποιήσεως και συµπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί τυχηρών 

και  

 µη παιγνίων διατάξεων", κωδικοποιούνται  εις  ενιαίον  κείµενον,  έχον  

 ούτω:  
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                            Κατηγορία παιγνίων.     

 

                     (`Αρθρον 1 Ν.∆. 639/1970  

   

                   `Αρθρον 11 παρ. 1 Α.Ν. 258/1936) 

 

 `Αρθρον 1. 

  

   1.  Τα  παίγνια  εν  γένει, είτε διά παιγνιοχάρτων, είτε διά πεσσών,  

 είτε δι`  άλλων  οιωνδήποτε  µέσων,  µηχανικών  ή  µη,  διενεργούµενα, 

 κατατάσσονται, εις τρείς κατηγορίας: 

   α. Τυχηρά. 

   β. Μικτά. 

   γ. Τεχνικά. 

  

   2.  Παίγνια,  εφ`  ων  το  αποτέλεσµα εξαρτάται αποκλειστικώς εκ της  

 τύχης, θεωρούνται, κατά την έννοιαν  του  παρόντος  νόµου,  ως  τυχηρά  

 παίγνια,  τα δε εφ`ων το αποτέλεσµα εξαρτάται, κυρίως, εκ της τεχνικής  

 δεινότητος του παίκτου θεωρούνται ως τεχνικά  παίγνια.  Μικτά  παίγνια  

 θεωρούνται  τα  εφ` ων το αποτέλεσµα, κατά µείζονα λόγον, εξαρτάται εκ  



 της τύχης και εν µέρει µόνον εκ της τεχνικής δεξιότητος του παίκτου. 

  

   3. ∆ι` αποφάσεων του  Υπουργού  ∆ηµοσίας  Τάξεως,  εκδιδοµένων  

µετά  

 γνώµην  του  κατά  το  άρθρον  2  Γνωµοδοτικού Συµβουλίου Παιγνίων 

και  

 δηµοσιευοµένων εις την εφηµερίδα  της  Κυβερνήσεως,  κατατάσσονται  

τα  

 διάφορα  παίγνια  εις  εκάστην  των  ανωτέρω  κατηγοριών.  ∆ι`  οµοίων  

 αποφάσεων γίνεται και µετάταξις παιγνίων εκ µιας  κατηγορίας,  εις  ην  

 έχουν καταταγή, εις ετέραν. 

  

   4.  Τυχηρόν  παίγνιον  θεωρείται  και παν τεχνικόν ή µικτόν παίγνιον  

 παραλλασσόµενον κατά τοιούτον τρόπον, ώστε κατά την διενέργειαν  

αυτού  

 να γίνηται χρήσις των διά τα τυχηρά παίγνια, κατά τα κοινώς κρατούντα,  

 µέσων  και  δη της καταθέσεως κεντρικού χρηµατικού κεφαλαίου 

(πάγκας),  

 ως επίσης και παν παίγνιον εκ της  εκβάσεως  του  οποίου  ωφελείται  ο  

 ιδοκτητής ή ο διευθυντής του κέντρου , ένθα τούτο διεξάγεται ή, τέλος,  

 παν  παίγνιον  εις ο πρόσωπα µη πραγµατικώς συµµέτεχοντα αυτού κατά 

τα  

 κοινώς  παραδεδεγµένα,  εξαρτούν   εκ   της   εκβάσεώς   του   όφελος,  

 διακυβεύοντα προς τούτο χρηµατικάς ή άλλας αξίας ή στοιχηµατίζοντα επί  

 της εκβάσεως του παιγνίου. 

 

 

   5.  Απαγορεύεται  η  εκµετάλλευσις  των µη δι` αποφάσεως του επί της  

 ∆ηµοσίας Τάξεως Υπουργού, κατά τας διατάξεις του παρόντος 

εκδιδοµένας,  



 χαρακτηρισθέντων παιγνίων. 

 

 *** Οι παρ.1,2 και 4 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ µε την παρ.2 άρθρ.15 

     Ν.2753/1999 ΦΕΚ Α 249/17.11.1999 µε την οποία ορίζεται 

     ότι:" Οπου σε διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας χρησιµοποιείται ο 

όρος µικτά  παίγνια αντικαθίσταται εφεξής µε τον όρο τυχερά παίγνια ή, 

εφόσον χρησιµοποιείται  συµπλεκτικά ή διαζευκτικά µε τον όρο τυχερά 

παίγνια, διαγράφεται". 
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               Γνωµοδοτικόν Συµβούλιον Παιγνίων.        

  

             (`Αρθρον 9 Α.Ν 258/1936-`Αρθρον 2  

            Α.Ν. 19/1967(2)-3/29/9κδ`-10.7.1967  

                 Κοινή Υπουργική Απόφασις) 

 

 `Αρθρον 2.  

  

   1.Το  κατά  τον  παρόντα  νόµον  γνωµοδοτικόν  Συµβούλιον   Παιγνίων  

 συντίθεται εκ των: 

  α. Νοµικού Συµβούλου του Υπουργείου ∆ηµοσίας Τάξεως, ως Προέδρου. 

  β. Α` Υπαρχηγού Χωροφυλακής. 



  γ. Υπαρχηγού Αστυνοµίας Πόλεων, ως µελών. 

  

   2. Το Συµβούλιον αποφασίζει κατά πλειοψηφίαν. 

  

   3.  Χρέη Γραµµατέως του Συµβουλίου εκτελεί ∆ιοικητικός Υπάλληλος επί  

 4ω ή 5ω βαθµώ, αρµοδιότητος Αστυνοµίας Πόλεων  ή  Αστυνόµος  Α`  ή  

Β`  

 τάξεως οριζόµενος δι` αποφάσεως του Υπουργού ∆ηµοσίας Τάξεως. 

  

   4. ∆ιά Βασιλικών ∆ιαταγµάτων, προκαλουµένων υπό του επί της 

∆ηµοσίας  

 Τάξεως  Υπουργού,  δύναται να ανατεθούν εις το Γνωµοδοτικόν 

Συµβούλιον  

 Παιγνίων και άλλαι αρµοδιότητες,  πλην  των  διά  του  παρόντος  νόµου  

 οριζοµένων. 

 

   ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Για την νέα συγκρότηση του προβλεπόµενου από τον 

παρόν 

 άρθρο, Γνωµοδοτικού Συµβλουλίου Παιγνίων ΒΛΕΠΕ άρθρο 8 του 

Ν.2226/1994  

 (Α 122) 
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                          Μικτά παίγνια      

                    (`Αρθρον 3 Ν.∆. 639/1970) 



 

 `Αρθρον 3. 

  

   1.  Απαγορεύεται  η  διενέργεια  µικτών  παιγνίων  εις τα εν άρθρω 5  

 δηµόσια κέντρα, επιφυλασσοµένων των διατάξεων των  Ν.∆  4212/1961  

 και  468/1970 .`Αδεια  διενεργείας µικτών παιγνίων, χορηγηθείσαι  

 βάσει των προϊσχυσασών διατάξεων, απόβαλλουν την ισχύν αυτών. 

  

   2. ∆ιευθυνταί δηµοσίων κέντρων ή,  προκειµένου  περί  Σωµατείων,  οι  

 οριζόµενοι  ως  υπεύθυνοι, τιµωρούνται διά φυλακίσεως µέχρι 2 ετών και  

 χρηµάτικης ποινής, εν υποτροπή δε διά  φυλακίσεως  µέχρι  5  ετών  και  

 χρηµατικής  ποινής,  εφ`  όσον  εις  τα υπό την διεύθυνσίν των δηµόσια  

 κέντρα ή εις τας αιθούσας των Σωµατείων διενεργούνται  µικτά  παίγνια,  

 επιφυλασσόµενων  και  των  διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 7 

του  

 παρόντος. 

 

 *** Το άρθρο 3 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε την παρ.2 άρθρ.15 

     Ν.2753/1999 ΦΕΚ Α 249/17.11.1999 µε την οποία ορίζεται 

     ότι:" Οπου σε διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας χρησιµοποιείται ο 

όρος µικτά  παίγνια αντικαθίσταται εφεξής µε τον όρο τυχερά παίγνια ή, 

εφόσον χρησιµοποιείται  συµπλεκτικά ή διαζευκτικά µε τον όρο τυχερά 

παίγνια, διαγράφεται". 
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                          Τυχηρά παίγνια.      

                    (`Αρθρον 10 Α.Ν. 258/1936) 

 

 `Αρθρον 4. 

  

   Τα  τυχηρά  παίγνια  απαγορεύονται   καθ`   άπασαν   την   Ελληνικήν  

 Επικράτειαν,  της  απαγορεύσεως  ταύτης  µη  εχούσης εφαρµογήν επί 

των  

 περιπτώσεων των Ν.∆. 4212/1961 και 468/1970. 

 

 

Αρθρο 5 

Σύνδεση µε Νοµολογία και Αρθογραφία 21 

Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νοµοθεσία  8 

Προισχύσασες µορφές άρθρου 1 

 

   

 

                           Τεχνικά παίγνια.     

                     (`Αρθρον 2 Ν.∆. 639/1970 -  

                  `Αρθρον 3 εδάφ. 5 Α.Ν. 258/1936) 

 

  

 

***Το άρθρο 5 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ από το άρθρο 11 του Ν.3037/2002 (Α΄ 

174).  

 



 

  

 

   `Αρθρον 5. 

  

   1. Τα τεχνικά παίγνια διενεργούνται ελευθέρως. ∆ιά  την  διενέργειαν  

 τούτων  εις  δηµόσια  εν  γένει κέντρα (ξενοδοχεία, καφενεία, αιθούσας  

 ανεγνωρισµένων  Σωµατείων  πάσης  φύσεως  και  οιουσδήποτε   χώρους,  

 προσιτούς  εις  το  κοινόν)  απαιτείται  άδεια  της αστυνοµικής αρχής,  

 χορηγουµένη  αιτήσει  του  ενδιαφεροµένου,  επί  καταβολή  τέλους   ως  

 ακολούθως: 

   α.  ∆ιά  τα µέχρι 1.000 κατοίκων χωρία, ατελώς, πλήν των Τουριστικών  

 και αρχαιολογικών χώρων  και  Λουτροπόλεων,  ένθα  ισχύει  η  κατωτέρω  

 αγορανοµική κατάταξις. 

 "(β). Για τις άνω των 1.000 κατοίκων κωµοπόλεις και πόλεις, ανάλογα µε 

 την αγορανοµική του κατάταξη του κέντρου ή καφενείου, ήτοι: 

  (1). Για τα υπερπολυτελείας ετησίως από 50.000 σε 150.000 δρχ. 

  (2). Για τα πολυτελείας ετησίως από 25.000 σε 75.000 δρχ. 

  (3). Για τα διακεκριµένης κατηγορίας από 15.000 σε 45.000 δρχ. 

  (4). Για τα Α` κατηγορίας ετησίως από 10.000 σε 30.000 δρχ. 

  (5). Για τα Β` κατηγορίας ετησίως από 5.000 σε 15.000 δρχ. 

  (6). Για τα Γ` κατηγορίας ετησίως από 2.500 σε 7.500 δρχ. 

  (7). Για τα ∆` κατηγορίας ετησίως από 1.500 σε 4.500 δρχ. 

  Τα προάστια θεωρούνται ότι αποτελούν συνέχεια της πόλης". 

 "(γ). Οι άδειες τεχνικών παιγνίων που χορηγούνται σε εντευκτήρια 

  Σωµατείων, Συλλόγων και Οµίλων υπόκεινται σε ετήσιο τέλος  

δρχ.300.000". 



 

   ***Τα εντός " " τέλη των εδαφ. β` και γ` της παρ. 1 

αναπροσαρµόστηκαν 

      ως άνω από την 8015/1/78/31 Ιαν. - 14 Φεβρ. 1991 (Β` 74) απόφ. 

Υπ. 

      Οικονοµ. και ∆ηµόσ.Τάξης. 

 

   ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τα ανωτέρω τέλη των εδαφίων α`,β`,γ` 

αναπροσαρµόσθηκαν  

      µε την υπ`αριθµ. 8015/1/78δ/28.12.1993 απόφαση των Υπουργών  

      Οικονοµικών και ∆ηµόσιας Τάξης (ΦΕΚ Β`27/1994) ως εξής: 

       "α. Για Κοινότητες µε πληθυσµό µέχρι 1.000 κάτοικους: ατελώς. 

      β. Για  Κοινότητες  που   έχουν   περιοχές   χαρακτηρισθείσες   ως  

      τουριστικές  ή  αρχαιολογικές  ή  µε ιαµατικά λουτρά και πληθυσµό  

      µέχρι 1.000 κατοικους: 20.000 δραχµές, ετησίως. 

      γ. Για  ∆ήµους ή Κοινότητες  µε  πληθυσµό  από 1.000 µέχρι 30.000  

      κατοίκους: 30.000 δραχµές, ετησίως. 

      δ. Για ∆ήµους ή Κοινότητες που έχουν περιοχές χαρακτηρισθείσες  ως  

      τουριστικές  ή  αρχαιολογικές  ή µε ιαµατικά λουτρά και µε  

πληθυσµό 

      από 1.000 µέχρι 30.000 κάτοικους: 40.000 δραχµές, ετησίως. 

      ε. Για ∆ήµους µε πληθυσµό πάνω από 30.000 κατοίκους: 60.000  

δραχµές,  

      ετησίως. 

      στ. Για ∆ήµους που έχουν περιοχές χαρακτηρισθείσες ως τουριστικές  

ή  

      µε  ιαµατικό  λουτρά  και µε πληθυσµό πάνω από 30.000 κάτοικους:  

      80.000 δραχµές, ετησίως. 

      ζ. Για εντευκτήρια Σωµατείων, Συλλόγων και Οµίλων: 400.000  



δραχµές,  

      ετησίως." 

 

 *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ. 1 άρθρ.7 Ν.2390/1996 (Α 54) ορίζεται 

ότι: 

   "Το ετήσιο τέλος, που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του 

β.δ/τος 29 της 15/28 Ιανουαρίου 1971 (ΦΕΚ 21 Α`), για τη χορήγηση ή 

την 

ανανέωση άδειας για τη διενέργεια τεχνικών παιγνίων, εισπράττεται υπέρ 

του ∆ηµοσίου, καθορίζεται µε βάση τον πληθυσµό του ∆ήµου ή της 

Κοινότητας που βρίσκεται το κατάστηµα και τον αριθµό των 

εγκαταστηµένων 

τεχνικών παιγνίων και των τραπεζιών που είναι ειδικά διασκευασµένα για 

τη διενέργεια τεχνικών παιγνίων µε παιγνιόχαρτα και υπολογίζεται 

ειδικότερα ως εξής : 

  α. Για ∆ήµους και Κοινότητες µε πληθυσµό µέχρι 1.000 κατοίκους σε 

δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) δραχµές για κάθε ηλεκτρονικό, ηλεκτρικό ή 

µηχανικό παίγνιο και κάθε τραπέζι, µε εξαίρεση τους ∆ήµους και 

Κοινότητες που εµπίπτουν στην επόµενη περίπτωση.  

  β. Για ∆ήµους και Κοινότητες µε πληθυσµό µέχρι 1.000 κατοίκους, που 

έχουν περιοχές χαρακτηρισµένες ως τουριστικές ή αρχαιολογικές ή µε 

ιαµατικά λουτρά σε σαράντα χιλιάδες (40.000) δραχµές για κάθε 

ηλεκτρονικό, ηλεκτρικό ή µηχανικό παίγνιο και κάθε τραπέζι.  

  γ. Για ∆ήµους και Κοινότητες µε πληθυσµό πάνω από 1.000 και µέχρι 

30.000 κατοίκους, σε εξήντα χιλιάδες (60.000) δραχµές για κάθε 

ηλεκτρονικό, ηλεκτρικό ή µηχανικό παίγνιο και κάθε τραπέζι.  

  δ. Για ∆ήµους µε πληθυσµό πάνω από 30.000 κατοίκους σε ογδόντα 

χιλιάδες (80.000) δραχµές για κάθε ηλεκτρονικό, ηλεκτρικό ή µηχανικό 

παίγνιο και κάθε τραπέζι.  



  ε. Για εντευκτήρια σωµατείων, συλλόγων και οµίλων, σε εκατό χιλιάδες 

(100.000) δραχµές για κάθε ηλεκτρονικό, ηλεκτρικό ή µηχανικό παίγνιο 

και κάθε τραπέζι.  

  Για τον υπολογισµό του πληθυσµού κάθε ∆ήµου ή Κοινότητας λαµβάνεται 

υπόψη η τελευταία απογραφή.  

  Η περιοχή της τέως ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης θεωρείται για την 

εφαρµογή 

του παρόντος άρθρου, ως ένας ∆ήµος. Το αυτό ισχύει και για το 

Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης".  ΠΡΟΣΟΧΗ: Βλ. και λοιπές 

διατάξεις 

του αυτού άρθρου και νόµου ως προς την υποβολή αιτήσεως και 

δικαιολογητικών, χορήγηση από την ∆ΟΥ ειδικού αυτοκόλλητου  

σήµατος,επιβολή  

προστίµων κλπ.  

 

   2.  Αι  άδειαι  αύται  είναι  προσωπικαί,  χορηγούµεναι   εις   τους  

 διευθυντάς των οικείων κέντρων ή τους προέδρους των οικείων 

Σωµατείων,  

 εκδίδονται   δε   δι`   ωρισµένον   κατάστηµα,  µη  επετρεποµένης  της  

 χρησιµοποιήσεως αυτών  δι`  έτερον  τοιούτον.  Αύται  ισχύουν  δι`  εν  

 ηµερολογιακόν  έτος,  µεθ`  ο  δύναται  να  ανανεωθούν  υπό  τας αυτάς  

 προϋποθέσεις και επί τη καταβολή των ως ανωτέρω τελών. 

  

   3. Προκειµένου περί Σωµατείων εις την χορηγουµένην επ`  ονόµατι  του  

 Προέδρου αυτού άδειαν, αναγράφεται και το ονοµατεπώνυµων του 

υπευθύνου  

 διά  την  τήρηση  των περί παιγνίων διατάξεων προσώπου 

υποδεικνυοµένου  

 διά της αιτήσεως προς χορήγησιν αδείας, υπογραφοµένης υπό του 

Προέδρου  



 και του ως υπευθύνου υποδεικνυοµένου προσώπου. Το προσώπον τούτο  

δέον  

 να  είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Σωµατείου.  Η ισχύς της  

 αδείας παύει εν περιπτώσει απώλειας της  ιδιότητος  του  Προέδρου  του  

 Σωµατείου  ή  του µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτού, 

προκειµένου  

 περί του ως υπευθύνου οριζοµένου προσώπου. 

  

   4.  Η  αστυνοµική  αρχή  δύναται  να  αρνηθή  την  χορήγησιν  αδείας  

 διενεργείας τεχνικών παιγνίων επ` ονόµατι προσώπων εχόντων 

βεβαρηµένον  

 ποινικόν   παρελθόν  ή  δρασάντων  αντεθνικώς  ή  προσώπων,  εξ  ων  η  

 χορηγηθείσα κατά το παρελθόν έτος  άδεια  αφηρέθη  δι`  αποφάσεως  

του  

 Υπουργού  ∆ηµοσίας  Τάξεως.H  διάταξις  αύτη  έχει  εφαρµογήν  και επί  

 Σωµατείων, εφ`  όσον,  αι  ανωτέρω  προϋποθέσεις,  συντρέχουν  διά  το  

 πρόσωπον του Προέδρου αυτού ή του υποδεικνυοµένου ως υπευθύνου, 

µέλους  

 του   ∆ιοικητικού   Συµβουλίου.   `Αδεια  της  αστυνοµικής  αρχής  δεν  

 απαιτείται προκειµένου περί διενεργείας τεχνικών παιγνίων εν πλοίοις. 

  

   5.  Ο  Υπουργός  ∆ηµοσίας  Τάξεως,  δύναται   δι`   αποφάσεών   του,  

 εκδιδοµένων  µετά  γνώµη  του  Γνωµοδοτικού  Συµβουλίου  Παιγνίων  

και  

 δηµοσιευοµένων εις την Εφηµερίδα της  Κυβερνήσεως,  να  απαγορεύη  

την  

 διενέργειαν  ωρισµένων  τεχνικών  παιγνίων  εις ωρισµένας περιφερείας,  

 πόλεις, κωµοπόλεις και  χωρία  ή  εις  ωρισµένας  κατηγορίας  δηµοσίων  

 κέντρων απάσης της Επικρατείας ή τµηµάτων αυτής. 

   



   6. Απαγορεύεται η παρουσία ή συµµετοχή ανηλίκων µη 

συµπληρωσάντων το  

 17ον  έτος  της  ηλικίας  των εις τα εντός δηµοσίων, εν γένει, κέντρων  

 διενεργούµενα τεχνικά παίγνια. Εν παραβάσει της διατάξεως  ταύτης,  οι  

 µεν  ανήλικοι  τιµωρούνται  κατά  τα εν άρθρω 128 του Ποινικού Κώδικος  

 οριζόµενα, οι δε διευθυνταί των δηµοσίων κέντρων και προκειµένου  περί  

 Σωµατείων,   οι   εν  ταις  αδείαις  αναφερόµενοι  ως  υπεύθυνοι,  διά  

 φυλακίσεως µέχρι τριών µηνών και διά χρηµατικής  ποινής  µέχρι  10.000  

 δραχµών,  εν  υποτροπή  δε  εντός  τριετίας διά φυλακίσεως µέχρις ενός  

 έτους και χρηµατικής ποινής µέχρι 50.000 δραχµών. 

  

   7.  ∆ιευθυνταί  δηµοσίων  κέντρων  ή  οι  οριζόµενοι  ως  υπεύθυνοι,  

 προκειµένου  περί Σωµατείων, τιµωρούνται µε τας εν παραγράφω 6 

ποινάς,  

 εφ` όσον, εις τα υπό την διεύθυνσίν των δηµόσια κέντρα ή τας  αιθούσας  

 των   Σωµατείων   διενεργούνται   τεχνικά   παίγνια  άνευ  αδείας  της  

 αστυνοµικής αρχής ή τεχνικά παίγνια, ων η  διενέργεια  απηγορεύθη  δι`  

 αποφάσεως  του  Υπουργού  ∆ηµοσίας  Τάξεως  κατά τα εν παραγράφω 5 

του  

 παρόντος άρθρου οριζόµενα. Οι συµµετέχοντες εις τοιαύτα  

απαγορευθέντα  

 τεχνικά παίγνια τιµωρούνται µε τας αυτάς ποινάς. 

  

   8.  Εν  περιπτώσει  διαπιστώσεως  παραβάσεώς τινος των περί παιγνίων  

 διατάξεων, δύναται ο  Υπουργός  ∆ηµοσίας  Τάξεως,  δι`  αποφάσεως  του  

 εκδιδοµένης τη προτάσει της εκδωσάσης την άδειαν αστυνοµικής αρχής, 

να  

 αφαιρή ταύτην.        

      



  ***Το άρθρο 5 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ από το άρθρο 11 του Ν.3037/2002 (Α΄ 

174) 

 

 

Αρθρο 6 

Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νοµοθεσία  1 

 

  

                 Ενέργεια Τεχνικών παιγνίων παρ` αναπήρων.       

                       (`Αρθρον 11 Α.Ν. 258/1936) 

 

 `Αρθρον 6. 

  

   1.  Κατά τας εις πόλεις, πλην των τοιούτων Αθηνών, Πειραιώς, Πατρών,  

 Κερκύρας   και   Θεσσαλονίκης,   κωµοπόλεις   και   χωρία   τελουµένας  

 εµποροπανηγύρεις,  ως και κατά τας εις κωµοπόλεις και χωρία τελουµένας  

 θρησκευτικάς  πανηγύρεις  επιτρέπεται  η  εν   υπαίθρω   εκµετάλλευσις  

 αποκλειστικώς  και  αυτοπροσώπως  παρά  αναπήρων  πολέµου των 

παιγνίων  

 "κρίκοι",  "δυναµόµετρα"  και   "σκοποβολή   επί   ακινήτου   στόχου",  

 απαγορευοµένης  απολύτως  της  εκµεταλεύσεως  ταύτης εν συνεργασία 

του  

 κεκτηµένου την άδειαν αναπήρου µετ` άλλων προσώπων µη  κεκτηµένων  

την  

 ιδιότητα ταύτην. 

  

   2.  Η  άσκησις  των  παιγνίων τούτων επιτρέπεται επί τω αποκλειστικώ  

 σκοπώ ασκήσεως ή ψυχαγωγίας και εφ όσον  εκ  της  εκβάσεως  αυτών  

δεν  



 επιδιώκεται  παρά  του  εκµεταλλευοµένου  ταύτα  ή  παρά  του  παίκτου  

 χρηµατική ωφέλεια. Η  προς  τούτο  άδεια  χορηγείται  παρ`  οιασδήποτε  

 αστυνοµικής  αρχής  επί  τη  προσαγωγή  αυτοπροσώπως υπό του 

αιτούντος  

 επισήµων αποδεικτικών του χαρακτηρισµού του  ως  αναπήρου  πολέµου.  

Η  

 άδεια  αύτη  ισχύει  επί εν ηµερολογιακόν έτος, ανεξαρτήτως του χρόνου  

 της εκδόσεώς της και καθ` άπαν το Κράτος.                         

  

 [ 3. ∆ύναται ωσαύτως διά  κοινής  αποφάσεως  των  Υπουργών  

Κοινωνικών  

 Υπηρεσιών  και ∆ηµοσίας Τάξεως να επιτραπή εις ανεγνωρισµένα 

Σωµατεία,  

 ή εις διά Βασιλικού ∆ιατάγµατος συνιστώµενας επιτροπάς κατά  την  παρ`  

 αυτών  διενέργειαν  εορτών  ή  αγοράς  χάριν καθαρώς φιλανθρωπικών 

και  

 κοινωνικών σκοπών, ή άνευ καταβολής των κατά τον παρόντα  νόµον  

τελών  

 λειτουργία  τινών  εκ των τεχνικών παιγνίων.]  

   

  ***Η εντός [ ] παράγραφος 3 καταργήθηκε από το άρθρο 11 

            του Ν.3037/2002 (Α΄ 174). 

  

  

 

 

Αρθρο 7 

Σύνδεση µε Νοµολογία και Αρθογραφία 47 

Προισχύσασες µορφές άρθρου 1 

 



  

        "Ποινικές διατάξεις για τη διενέργεια τυχερών παιγνίων 

                      µε παιγνιόχαρτα" 

   

                   (`Αρθρον 14 Α.Ν 258/1936)  

   

         ***Ο τίτλος του παρόντος άρθρου αντικαταστάθηκε ως άνω 

            από την παρ.6 του άρθρου 10 του Ν.3037/2002 (Α΄ 174). 

            ---------------------------------------------------- 

 

 `Αρθρον 7. 

  

   1. α. Οι εκµεταλλευόµενοι ή διευθύνοντες  κέντρα,  επιτρέποντες  την  

 διενέργειαν  εν  αυτοίς  τυχηρών  παιγνίων, τιµωρούνται διά χρηµατικής  

 ποινής και φυλακίσεως µέχρι δύο ετών και εν  υποτροπή  διά  χρηµατικής  

 ποινής και φυλακίσεως µέχρι πέντε ετών, ως και στερήσεως των πολιτικών  

 δικαιωµάτων µέχρι πέντε ετών. 

   

   β.  Το  ∆ικαστήριον  διατάσσει  επίσης  την  δήµευσιν των επίπλων και  

 σκευών του παραβάτου διενεργείας µικτών και τυχηρών παιγνίων,  ως  και  

 την  µέχρι τριµήνου και εν υποτροπή µέχρις εξαµήνου απαγόρευσιν της εν  

 γένει λειτουργίας του δηµοσίου κέντρου. Την απαγόρευσιν ταύτην δύναται  

 µέχρι της εκδόσεως της αποφάσεως του αρµοδίου δικαστηρίου  να  

διατάξη  

 προσωρινώς   το   Συµβούλιον   των  Πληµµελειοδικών  τη  προτάσει  του  

 Εισαγγελέως κατ`  αίτησιν  της  αστυνοµικής  αρχής.  Η  εκτέλεσις  του  

 βουλεύµατος του Συµβουλίου των Πληµµελειοδικών δεν αναστέλλεται εκ 

της  



 ασκήσεως των ενδίκων µέσων.  

  

   γ. Εις τας ποινάς του εδαφίου α` της παρούσης υπόκεινται και οι κατά  

 συνήθειαν  ή  κατ`  επάγγελµα  παρέχοντες  άσυλον  εις παίκτας τυχηρών  

 παιγνίων ή και µικτών τοιούτων, παρά τας διατάξεις του παρόντος  νόµου  

 λειτουργούτων.    

  

   δ.  Οι  επ`  αυτοφώρω συλλαµβανόµενοι παίκται των παρά τας διατάξεις  

 του παρόντος λειτουργούντων τυχηρών ή µικτών παιγνίων, τιµωρούνται 

διά  

 χρηµατικής ποινής και  φυλακίσεως  µέχρι  3  µηνών,  εν  υποτροπή  διά  

 χρηµατικής ποινής και φυλακίσεως µέχρι 2 ετών. 

  

   2.  Εφ`  όσον  τα  τυχηρά και µικτά παίγνια λειτουργούν παρανόµως εν  

 αιθούσαις συλλόγων οιασδήποτε φύσεως, αι κατά την  ανωτέρω  

παράγραφον  

 ποιναί  επιβάλλονται  εις  έκαστον  των  κρινοµένων υπαιτίων µελών του  

 οικείου διοικητικού συµβουλίου. έκαστον λαµβανόµενον χωριστά. ∆ιά  της  

 αυτής  καταδικαστικής  αποφάσεως  απαγγέλεται η έκπτωσις των 

συµβούλων  

 από του αξιώµατος αυτών και η διαγραφή των καταδικασθέντων  µελών  

απο  

 του  µητρώου του Σωµατείου. Επί τη αυτή παραβάσει δύναται να 

απαγγελθή  

 και η διάλυσις του Σωµατείου, υπό του αρµοδίου δικαστηρίου τη  αιτήσει  

 του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου.        

  

   3.  Προκειµένου  περί  διενεργείας  τυχηρών  και  µικτών παιγνίων εν  

 πλοίοις, εις µεν τας κατά την πρώτην παράγραφον  του  παρόντος  

άρθρου  



 χρηµατικάς  ποινάς  υπόκειται ο ιδιοκτήτης, ή η εταιρεία εις ήν ανήκει  

 το πλοίον, εις δε τας ποινάς φυλακίσεως ο κυβερνήτης του πλοίου. 

  

   4. Αι ποιναί  του  παρόντος  άρθρου  επιβάλλονται  εις  έκαστον  των  

 εκπροσωπούντων  τας  διευθυνούσας  τυχόν  τα  δηµόσια  κέντρα 

ανωνύµους  

 εταιρείας  ή  προκειµένου  περί  άλλων  εταιρειών  εις   έκαστον   των  

 οµορρύθµων εταίρων. 

  

 "5 Εις τους κατά το άρθρον 6 αναπήρους τους εκµεταλλευόµενους αλλά 

των  

εν αυτώ καθοριζοµένων παιγνίων επιβάλλονται αι ποιναί της παρ. 1 εδαφ. 

δ  

του παρόντος άρθρου". 

 

    ***Η εντός " " παράγραφος 5 αντικαταστάθηκε ως άνω από την 

       παρ.7 του άρθρου 10 του Ν.3037/2002 (Α΄ 174).  

 

 *** Με την παρ.2 άρθρ.15 Ν.2753/1999 ΦΕΚ Α 249/17.11.1999 ορίζεται 

     ότι:" Οπου σε διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας χρησιµοποιείται ο 

όρος µικτά  παίγνια αντικαθίσταται εφεξής µε τον όρο τυχερά παίγνια ή, 

εφόσον χρησιµοποιείται  συµπλεκτικά ή διαζευκτικά µε τον όρο τυχερά 

παίγνια, διαγράφεται". 

 

 

Αρθρο 7Α 

Σύνδεση µε Νοµολογία και Αρθογραφία 1 

 

   



 "Αρθρον 7Α. 

  

       Απάτη περί τα παίγνια.  

 

   Ο κατ`  επάγγελµα  διενεργών  οιονδήποτε, κατεταγµένον ή µη παίγνιον  

 και µετερχόµενος προς εξασφάλισιν της υπέρ αυτού  εκβάσεως  τούτου   

 οιασδήποτε παραπλανητικάς κατά την διεξαγωγήν του παιγνίου ενεργείας,  

 τιµωρείται  δια  φυλακίσεως  τουλάχιστον  ενός έτους,  εαν  η  πράξις  

δεν  

 τιµωρήται βαρύτερον κατ` άλλην διάταξιν, µη επιτρεποµένης της 

αναστολής  

 και της µετατροπής της ποινής". 

 

    ***Το εντός " " άρθρο 7Α προσετέθη ως άνω διά του άρθρου 25 του Ν. 

       495/1976. 

 

 

Αρθρο 8 

 

  

                   Χαρτοπαιξία καθ` έξιν και κατ`επάγγελµα   

                         (`Αρθρον 15 Α.Ν. 258/1936) 

 

 `Αρθρον 8. 

  

   `Οστις, άνευ εµφανών  πόρων  ζωής,  εκδίδεται  καθ`  έξιν  και  κατ`  

 επάγγελµα  εις την χαρτοπαιξίαν, τιµωρείται διά φυλακίσεως µέχρις ενός  

 έτους και χρηµατικής ποινής. Εν υποτροπή ή και εν τη  περιπτώσει  καθ`  



 ην ο παραβάτης ήθελε καταληφθή οπλοφορών, αι ποιναί αύται 

επιτείνονται  

 εις το διπλάσιον.    

 

 

Αρθρο 9 

Σύνδεση µε Νοµολογία και Αρθογραφία 1 

 

  

       Κατοχή ή φύλαξις όπλων εντός κέντρων διενεργείας παιγνίων.          

                   (`Αρθρον 16 Α.Ν 258/1938) 

 

 `Αρθρον 9. 

  

   1.  Απαγορεύται  εντός των κέντρων εν οις λειτουργούν παίγνια, η υπό  

 του ∆ιευθυντού του Κέντρου ή του προσωπικού  αυτού  κατοχή  η  

φύλαξις  

 πυροβόλων όπλων, µαχαιρών και λοιπών φονικών οργάνων. 

  

   2.  Εν  περιπτώσει  ανευρέσεως  τοιούτων  όπλων  εντός του κέντρου ο  

 διευθυντής αυτού ή οιασδήποτε άλλος αυτουργός ή  συνεργός  

τιµωρούνται  

 διά φυλακίσεως µέχρις ενός έτους και χρηµατικής ποινής. Εν υποτροπή αι  

 ποιναί αύται διπλασιάζονται ,διατάσσεται δε παρά της αστυνοµίας και το  

 κλείσιµον  του κέντρου επι χρονικόν διάστηµα έξ µέχρι δώδεκα µηνών, το  

 δε οικείον τέλος δεν επιστρέφεται.  

  

   3. Παίκται ή θαµώνες τω ανωτέρω κέντρων  καταλαµβανόµενοι  

παρανόµως  



 οπλοφορούντες  εντός αυτών, τιµωρούνται δια φυλακίσεως µέχρις εξ 

µηνών  

 και χρηµατικής ποινής. ∆ιά των αυτών ποινών τιµωρούνται οι  διευθυνταί  

 καταστηµάτων,  περιπτεριούχοι  ή  µισθωταί  περιπτέρων, οίτινες ήθελον  

 αποδειχθή ότι παραλαµβάνουν προς φύλαξιν όπλα εν γένει. 

 

 

Αρθρο 10 

Σύνδεση µε Νοµολογία και Αρθογραφία 4 

 

  

                  Παρεµπόδισις αστυνοµικού έλεγχου.       

                    (`Αρθρον 17 Α.Ν. 258/1936) 

    

 `Αρθρον 10. 

  

   ∆ιευθυνταί  και   υπάλληλοι   κέντρων   παιγνίων,   καταλαµβανόµενοι  

 χρησιµοποιούντες διάφορα µέσα προς ειδοποίησιν αυτών περί 

ενεργουµένης  

 επισκέψεως   της  αστυνοµίας  εις  τα  κεντρα  αυτών  τιµωρούνται  διά  

 φυλακίσεως µέχρις εξ µηνών.  

  

 

 

Αρθρο 11 

Σύνδεση µε Νοµολογία και Αρθογραφία 1 

 

                   Υποχρεώσεις αστυνοµικών  οργάνων.      



                      (`Αρθρον 18 Α.Ν. 258/1936)           

 `Αρθρον 11. 

  

   Αστυνοµικά   όργανα  µη  επιδεικνύοντα  καθ`  ην  έχουν  υποχρέωσιν,  

 προσπάθειαν διά  την  εφαρµογήν  των  κειµένων  περί  τυχηρών  και  µη  

 παιγνίων  διατάξεων  εντός  της  περιφερείας  αυτών ή µη λαµβάνοντα τα  

 προσήκοντα µέτρα διά την βεβαιωσιν τυχόν παραβάσεων και  σύλληψιν  

των  

 ενόχων,παραπέµπονται  υποχρεωτικώς,  ενώπιον των οικείων Συµβουλίων 

µε  

 το ερώτηµα της  απολύσεως  ή  αποτάξεως,  διώκονται  δε  και  ποινικώσ  

 τιµωρούµενα δια φυλακίσεως τριών µηνών µέχρις ενός έτους.  

∆ικονοµικαί  

 διατάξεις.  (Αρθρον 4 Ν.Α. 639/1970)  

 

 

Αρθρο 12 

Σύνδεση µε Νοµολογία και Αρθογραφία 2 

 

  

 `Αρθρον 12. 

                      ∆ικονοµικές διατάξεις.         

    

 

1.  Τα  υπό  των  διατάξεων  του  παρόντος προβλεπόµενα πληµµελήµατα  

 εκδικάζονται διά της  αµέσου  παραποµπής  των  κατηγορουµένων  εις  το  

 ακροατήριον,  κατά  την  καθοριζοµένην  υπό  των  διατάξεων των 

άρθρον  

 417-425 του Κώδικος Ποινικής ∆ικονοµίας συνοπτικήν διαδικασίαν. 



  

   2. Αι διατάξεις του Ποινικού Κώδικος περί συνγχωνεύσεως  των  ποινών  

 δεν έχουν εφαρµογήν εν προκειµένω. 

    

     ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Η παρ. 2 προέρχεται από ανάλογον διάταξιν του 

άρθρου 

                   19 του Α.Ν. 258/1936, ως αντικατεστάθη διά του Α.Ν. 

                   327/1936. 

 

 

Αρθρο 13 

Σύνδεση µε Νοµολογία και Αρθογραφία 2 

Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νοµοθεσία  4 

 

  

           Εξουσιοδότησις δι` έκδοσιν Αστυνοµικών ∆ιατάξεων.     

                     (`Αρθρον 22 Α.Ν. 258/1936)        

  

             ∆ι` αστυνοµικών διατάξεων καθορίζονται:  

 

 `Αρθρον 13. 

  

   1. Η απαγόρευσις της χορηγήσεως αδείας λειτουργίας παιγνίων εν γένει  

 εις κέντρα αστυνοµικώς δυσιπετήρητα. 

  

   2. Ο τρόπος εν γένει και αι ώραι λειτουργίας των κέντρων τούτων. 

  

   3. Τα του αερισµού, φωτισµού, θερµάνσεως και εν γένει η λήψις µέτρων  



 διά την προστασίαν της υγείας των θαµώνων των κέντρων τούτων. 

  

   4.  Η  παράβασις  των  ανωτέρω  διατάξεων  τιµωρείται  διά κρατήσεως  

 τουλάχιστον ενός µήνος και  προστίµου  χιλίων  δραχµών,  µετά  δε  την  

 τρίτην  καταδικαστικήν απόφασιν διατάσσεται παρά της αστυνοµίας και το  

 κλείσιµον του κέντρου, διά χρονικόν διάστηµα ενός µέχρι 6 µηνών. 

 

      ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Για τους όρους διενεργείας τεχνικών παιγνίων σε 

         δηµόσια κέντρα βλ. την Αστυνοµική ∆ιάταξη υπ`αριθµ. 2 της 

         16 Ιαν./22 Αυγ 1989 (ΦΕΚ Β` 612). 

                        Τελικαί ∆ιατάξεις.     
               (` Αρθρον 23 και 24 Α. Ν. 258/1936 -  
                    άρθρον 6 Α. ∆. 639/1970)           

 
 `Αρθρον 14. 
  
   1. Πάσα γενική ή ειδική διάταξις οπωσδήποτε αντικειµένη  τω  παρόντι  
 καταργείται. 
  
   2.  Η εκτέλεσις των διατάξεων του παρόντος, ανήκει εις το Υπουργείον  
 ∆ηµοσίας Τάξεως (Αρχηγεία Χωροφυλακής και Αστυνοµίας Πόλεων).   
 

 


