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Έ-ι τού σχεδίου '■ '/i'.'j «~ρί τυχη'.ώ. και μή ττχιγνίων». 

Προς :ην Bov/.i/i· των ’Ελλήνων

Είναι κοινή πεποίθησι; ότι ή χαρτοπαιξία εχει έκφύγει 
τού σκοπού τής ψυχαγωγία; καί εχει εις πολλά; περιπτω- 
σεις κατχστή επαγγελματική καί κερδοφορο; άπασνό- 
λησις, μέ συνέπειαν να διατυπώνονται άπό πλειστα; κατευ
θύνσεις παράπονα ντι εν«υ οικογένειαν καταστρεφοντχι το 
Κράτος είναι άπρόθυμον να /.air, τά άπαιτούμενα προς 
ποοστασίαν τοΰ κοινωνικού συνο/.ου μέτρα.

τήν Εθνικήν Οικονομίαν

Αί αιτιάσεις ότι επιδεικνύεται αδράνεια έκ μέρους τοΰ 
Κράτους, δεν έρείδονται επί αντικειμενικής βάσεως, ενώ 
άντιΟέτως είναι πλέον ή βέβαιον ότι εις τήν χαρτοπαιξίαν 
διακυβεύονται σημαντικά ποσά, προς δε σπαταλάται πο
λύτιμος χρόνος, προκαλουμένης εντεύθεν ζημίας τοσον εις 
τουΧ παίζοντας, όσον καί ε 
γεν ι>Λ^τερ ον.

Αί δνύουσαι έττί, του θέματος των τταιγνίων διατάζεις 
τού Λ.Ν.’^58/36 καί ,Χ.Δ. 639/1970, ιυς έκωδικοποιήΟησαν 
διά τού ΒτΔ. 29/1071 (ΦΕΚ τ. Α' 21), λόγω τής ελαστι
κότητας αυτών ώς προς τά θέματα τών ωρών διενεργείας 
των παιγνίων καί τάς προϋποθέσεις χορηγήσει»; τών αδειών
κρίνονται ώς μή πρόσφοροι διά τήν προστασίαν τοΰ κοινω
νικού συνόλου καί κυρίως τών νέιυν άπό τής έπιδόσεως εις 
τήν χαρτοπαιξίαν, διό καί προήλθομεν εις τήν κατάρτισιν 
τοΰ ύποβαλλομένου σχεδίου Νόμου.

Διά τών διατάξεων τού σχεδίου τούτου τίθενται αί 
άκόλουθοι βασικαί γραμμαί άντιμετωπίσεως τοΰ θέματος :

α) Καθιεροΰται απαγόρευσες διενεργείας τυχηρών καί 
μικτών παιγνίων εις δημοσίους χώρους, χωρίς νά θίγονται 
αί διατάξεις τών Ν.Δ. 4212/1961 καί 468/1970, αί όποΐαι 
διέπουν τήν λειτουργίαν τών υφισταμένων καζίνων (άρθρα 
3 καί 6 παράγρ. 3 έως 7), όριζομένου περαιτέρω ότι ή 
διενέργεια τών παιγνίων τούτων εις ίδιωτικάς κατοικίας 
είναι άξιόποινος, εάν ένεργηται κατ’ επάγγελμα ή έκ 
κερδοσκοπίας (άρθρον 6 παράγρ. 1). Ούτω δεν υπάρχει 
αξιόποινος παράβασις, έάν τά παίγνια ταύτα ένεργοΰνται 
εις ίδιωτικάς κατοικίας προς ψυχαγωγίαν. Διευκρινίζεται 
ότι ό μέν όρος «έκ κερδοσκοπίας» άφορα εις τον διοργα- 
νώνοντα τά παίγνια ένοικον, ό δέ όρος «κατ’ επάγγελμα» 
καί εις τον ένοικον καί εις τούς μετέχοντας τοΰ παιγνίου, 
διά νά συντρέχη δέ ούτος πρέπει ή πράξις νά επαναλαμβά
νεται είς εγγύς χρονικά διαστήματα έστω καί αν δεν σκο- 
πήται δι* αύτής ή έξασφάλισις τών προς τό ζην άναγκαίων.

β) ’ Επιβάλλεται υποχρέωσε; εφοδιασμού δι’ αστυνο
μικής άδειας τών ενδιαφερομένων νά οργανώσουν τήν διε
νέργειαν τεχνικών παιγνίων είς δημοσίους χώρους ώς 
τοιούτοι δέ άπαριθμούνται ένδεεκτικώ; τά δημόσια κέντρα τά 
εντευκτήρια Συλλόγων, Σωματείων ή'Ομίλων καί .τά ξενο
δοχεία. Ή άδεια χορηγείται έπί τη συνδρομή συγκεκρι- 
μένιυν προϋποθέσεων (μή καταδίκη δι’ ώρισμένα αδική
ματα, μή δυσεπιτήρητον τοΰ κέντρου, παρέλευσις ώρισμένου 
χρόνου άπό τής σ^στάσεως τοΰ Σωματείου κλπ.), προβλέ- 
πονται δέ ποινικαί καί διοικητικοί κυρώσεις διά τάς παρα
βάσεις διενεργείας τεχνικών παιγνίων άνευ άδειας, συμμε
τοχής ανηλίκων κάτω τών 17 ετών είς τά παίγνια, έκμε- 
ταλλεύσεως μή χαρακτηρισμένων παιγνίων, συμμετοχής τοΰ 
αύτοΰ προσώπου είς πλείονα Σωματεία έφωδιασμένα δι’ 
άδςίας διενεργείας τεχνικών παιγνίων κλπ. (άρθρα 4 καί 
6 παράγρ. 3 καί 11).

Διά τών υπολοίπων διατάξεων τοΰ σχεδίου προβλέπεται 
η κατάταξις τών παιγνίων είς τρεις κατηγορίας μετά προ- 
ηγουμένην γνωμοδότησιν τοΰ συνισταμένου παρά τώ Υπουρ
γείο) Δημοσίας Τάξεως Συμβουλίου Παιγνίων (άρθρα 1 
καί 2),· καθορίζεται ή διαδικασία χορηγήσεως αδειών διε
νεργείας τεχνικών παιγνίων έν ύπαίθρω παρ’ άναπήρων 
(άρθρον 5) καί καθιεροΰνται ποιναί διά τήν κατ’ επάγγελμα

•Α- /..:ί
χαετοπαιξίαν καί τήν χρησιμοποίησιν παραπλανητικών·Usr- 
θόδων διά τήν υπέρ τού διενεργούντος τό παιγνιον έκβασιν 
αυτού (άρθρον 7). Περαιτέρω προβλέπεται ή κατά τήν 
αυτόφωρον διαδικασίαν—έκδίκασις τών παραβάσεων, ή μή 
μετατροπή ή άναστολή τών ποινών είς περιπτώσεις δι’ 
ένίχς παραβάσεις (άρθρον 9), προσδιορίζονται αί εύθύναι 
τών αστυνομικών οργάνων διά τάς περιπτώσεις μή 
εφαρμογής τού νόμου (άρθρον 11) καί παρέχεται έξουσιο- 
δότησις διά τήν δι’ αστυνομικών διατάξεων ρύθμισιν «βρι
σμένων αντικειμένων, τά όποια αφορούν είς τήν εφαρμογήν 
τών διατάξεων τού σχεδίου.

’Εν ΆΟήναις τή 21 ’Ιουλίου 1977 
Οί ' Υπουργοί

Δικαιοσύνης
ΚΩΧ. ΣΤΕΦΛΝΛΚΗ ΕΓΑΓί

Οικονομικών
. ΔΕΠΛΕΤΟΓΛΟΤ

Δημοσίας Τάΐεο/ε 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΛΜΑΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί Τυχηρών καί μή παιγνίων.·----------------—

\> Άρθρο» 1.
Κατηγορία παιγ/ίων.

1. Τά παίγνια. έν γένει, είτε διά παιγνιόχαρτων, είτε διά 
πεσσών,, είτε δι’ άλλων οίωνδήποτε μέσων. μηχανικών ή μή, 
οιενεργούμενα, κατατάσσονται είς τρεις κατηγορίας:

α) Τυχηρά. 
β) Μικ'τά.
Γ) Τεχνικά.

2. Παίγνια, έφ! ών τό αποτέλεσμα έξαρτάται άποκλει- 
στικώς έκ τής τύχης, θεωρούνται, κατά τήν έννοιαν τού πα
ρόντος νόμου, ώς τυχηρά παίγνια, τά δέ έφ’ ών το αποτέ
λεσμα έςαρτάται κυρίως έκ τής τεχνικής δεινότητος τοΰ 
παίκτου θεωρούνται ώς τεχνικά παίγνια. Μικτά παίγνια θεω
ρούνται' τά έφ’ ών τό άποτέλεαμα, κατά μείζονα λόγο·/, έξαρ- 
τάται έκ τής τύχης καί εν μέρει μόνον έκ τής τεχνικής δε
ξιότητες τού παίκτου.

3. Δι’ αποφάσεων τού Τπουργού Δημοσίας Τάξεως, έκδι- 
δομένων μετά γνώμην τού κατά τό άρ·3ρον 2 Γνωμοϊοτικού 
Συμβουλίου Παιγνίων καί δημοσιευόμενων είς τήν 'Εφημερί
δα τής Κυόερνήσεως, κατατάσσονται ~α διάφορα παίγνια είς 
έκάστην τών ανωτέρω κατηγοριών. Δι’ όμοιων αποφάσεων γί
νεται καί μετάταςίς παιγνίων έκ μιας κατηγορίας, είς ήν 
έχουν κΧταταγή, είς έτερον.

4. Τυχηρόν παιγνιον -ύεωρεϊται καί π τι τεχνικόν ή μι
κτόν παιγνιον παραλλασσόμενςν κατά τοιοϋτον τρόπο·/, ώστε 
κατά τήν διενέργειαν αύτοΰ νά γίνηται χρήσις τών διά τά 
τυχηρά παίγνια. κατά τά κοινώς' κρατούντα μέσ<ον καί δή 
τής κζτα-ύέσεως κεντρικού χρηματικού κεφαλαίου (πάγκος), 
ώς έπίσης καί πάν παιγνιον έκ τής έκίάσεως τού όποιου ωφε
λείται ό ιδιοκτήτης ή ό Διευθυντής τού κέντρου, έν-Sα τούτο 
διεξάγεται, ή, τέλος, παν παιγνιον εις ά πρόσωπα, μή πρα- 
γματικώς συμμετέχοντα χύτού κατά τά κοινώς παραδεδειγμέ- 
ν-α, έξαρτούν έκ τής έκίάσεως του όφελος, διχ/.υίεύονταπρός 
τούτο χρηματικά; ή άλλος αξίας ή στοιχηματίζοντα έπί τής 
έκίάσεως τού παιγνίου.

Άρδρον 2. '

Γνωμοδοτικέν Συμίοΰλιον Π αιγ/ίων.

t- Συνιστχται παρά τώ Τπουργείω Δημοσίας Τάξεως 
Γνωμοδοτικόν Συμίοΰλιον Π αιγνίων άποτελούμενον έκ τού Νο
μικού Συμίούλου τού Υπουργείου, ώς Προέδρου καί τών αρ
μοδίων έπί ύεμάτων Ασφαλείας Τπαρχηγών Χωροφυλακής 
καί ’Αστυνομίας Πόλεων. * .


