
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΚΛΑ∆ΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΤΑΞΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΤΜ. 1Ο ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 
Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4, Τ.Κ. 101 77, ΑΘΗΝΑ 
Αρµόδιος: Α/Β΄ ΧΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3006/1/238 - γ΄ 
ΘΕΜΑ: «Απόφαση του Σ.τ.Ε. περί ακυρώσεως µέρους της υπ΄ αριθµ. 1107414/1491/Τ. & 
Ε.Φ. από 26-11-2003 Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης-∆ηµόσιας Τάξης-Εµπορικής Ναυτιλίας». 
ΣΧΕΤ: 1. Υπ΄ αριθµ. 2144/2009 απόφαση του 4ου Τµήµατος του Σ.τ.Ε. 
2. Υπ΄ αριθµ. 3330/14-11-2007 Γνωµοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.  
 
1. Με την υπ΄ αριθµ. 2144/2009 απόφαση του Σ.τ.Ε., απαγγέλθηκε η ακύρωση διατάξεων της 
1107414/1491/Τ. & Ε.Φ. από 26-11-2003 κ.υ.α. 
Ειδικότερα ακυρώθηκαν: 
α. το άρθρο 1 παρ. 2 Β περ. Ι, 
β. το άρθρο 1 παρ. 3 περ. στ΄ 
γ. το άρθρο 1 παρ. 3 περ. η΄ 
δ. το άρθρο 1 παρ. 2 Β περ. VI κατά το µέρος που επιβάλλει την ανάρτηση, εντός των αιθουσών 
των επιχειρήσεων των καταστηµάτων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, πινακίδων µε την ένδειξη 
ότι απαγορεύεται η διενέργεια παιγνίων, και 
ε. το άρθρο 5 παρ. 1 έως και 4, κατά το µέρος που αφορά τη διαδικασία ελέγχου και επιβολής 
κυρώσεων σε περίπτωση διαπιστώσεως απαγορευµένου, κατά τα άρθρα 2 παρ. 1 και 3 του ν. 
3037/2002, παιγνίου. 
Συνεπεία της εν λόγω δικαστικής απόφασης, οι επίµαχες διατάξεις της κ.υ.α απώλεσαν την ισχύ 
τους αναδροµικά , από το χρόνο έκδοσής τους. 
2. Σύµφωνα µε το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγµατος , το ν. 3068/2002 καθώς και τη διάταξη του 
άρθρου 50 παρ. 4 του π.δ 18/1989, οι διοικητικές αρχές υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε 
θετική ενέργεια προς το περιεχόµενο των δικαστικών αποφάσεων, να απέχουν από ενέργεια 
αντίθετη προς όσα κρίθηκαν µε αυτήν ενώ κάθε πράξη τους που δεν συµµορφώνεται προς την 
ακυρωτική απόφαση είναι ακυρωτέα και παράγει ποινική και προσωπική αστική ευθύνη για τον 
παραβάτη. 
3. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως ενηµερώσετε τις αρµόδιες Υπηρεσίες σας εφεξής να 
απέχουν από την εφαρµογή των διατάξεων που ακυρώθηκαν δικαστικά, σύµφωνα µε τα 
προαναφερόµενα. 
4. Η ανωτέρω εξέλιξη δε δηµιουργεί κενό διότι σύµφωνα µε τη (β΄) σχετική «όταν δια της 
λειτουργίας ηλεκτρικών, ηλεκτροµηχανικών, και ηλεκτρονικών παιγνίων, συµπεριλαµβανοµένων 
και των ηλεκτρονικών υπολογιστών, διεξάγονται τυχερά παίγνια τελείται η αξιόποινη πράξη της 
παραβάσεως άρθρων 4 του ν. 3037/2002 και 7 παρ. 1 β.δ 29/1971. Αυτό προκύπτει ευθέως από 
τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 2 ν. 2523/1997, σύµφωνα µε την οποία απαγορεύεται, µε την 
επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2206/1994 (Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχος καζίνων και 
άλλες διατάξεις), η µε οποιονδήποτε τρόπο εγκατάσταση και διενέργεια µικτών ή τυχερών, καθώς 
και η µε οποιονδήποτε τρόπο µετατροπή των παιγνιοµηχανηµάτων ψυχαγωγικών τεχνικών και η 
εγκατάσταση ή λειτουργία µικτών ή τυχερών παιγνίων επ’ αυτών. Σε κάθε δε περίπτωση 
εγκαταστάσεως ή διενέργειας µικτών ή τυχερών παιγνίων εφαρµόζονται ως προς τις κυρώσεις η 
διάταξη του άρθρου 7 παρ. 1 του β.δ 29/1971, η οποία δεν καταργήθηκε µε το ν. 3037/2002, 
αλλά εξακολουθεί να ισχύει». 
5. Τα Γραφεία των κ.κ. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Αρχηγού Ελληνικής Αστυνοµίας & 
Κ.Ο.Α.Λ/Α.Ε.Α. παρακαλούνται για την ενηµέρωσή τους. 
6. Η ∆.Ο.Ν/Α.Ε.Α, οι Γ.Α.∆/νσεις και το Γραφείο Νοµικού Συµβούλου παρακαλούνται για τον ίδιο 
ως άνω σκοπό. 
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