Απαραίτητα Δικαιολογητικά για
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΑΙΓΝΙΩΝ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
‘‘ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ’’
Κ.Υ.Α 1125278/1435/Τ & ΕΦ/03.12.1997 (ΦΕΚ 1103/12.12.1997 τεύχος
Β)Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων της διαδικασίας, των
δικαιολογητικών, καθώς επίσης και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για
την χορήγηση και την ανάκληση των αδειών διενέργειας των ψυχαγωγικών
τεχνικών παιγνίων και για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του
Ν.2515/1997,για τα έτη 1998 και επόμενα.
1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση
Αιτήσεις υποβάλλονται και από τρίτα άτομα νομίμως εξουσιοδοτημένα για το
σκοπό αυτό.
2. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα
προβλεπόμενα στην παρ 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (σχετική προσωρινή
βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή το ατομικό
βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων) και εάν ο αιτών είναι
αλλοδαπός – πολίτης κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση
ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι
ομογενής υποβάλει ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θεώρηση για
επαναπατρισμό
Αν πρόκειται για εταιρεία : α) φωτοαντίγραφο του ισχύοντος και
καταχωρημένου στο μητρώο καταστατικού της εταιρείας θεωρημένο από την
αρμόδια για την τήρηση του μητρώου αυτής αρχή, β) πιστοποιητικό της
αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής περί
τροποποιήσεων καταστατικού /μη λύσης της εταιρείας.
3. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής
από Δημόσια Υπηρεσία) ‘’στα παιγνιομηχανήματα ή και στα ειδικά

διασκευασμένα τραπέζια της δήλωσης απογραφής διεξάγονται και
λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια’’
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής
από Δημόσια Υπηρεσία) με την οποία δηλώνεται ότι πληρούνται οι σχετικές με
τον νόμο προϋποθέσεις
5. Δήλωση απογραφής των ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών θεωρημένη από
την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
6. Επικυρωμένο αντίγραφο αποδεικτικού καταβολής του τέλους. (Δ.Ο.Υ.)
7. Δημοτική ενημερότητα(αναζητείται αυτεπάγγελτα)
8. Παράβολο 185 ευρώ
9. Δημοτική ενημερότητα. (Αυτεπάγγελτα)
10. Πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου (Αυτεπάγγελτα)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.Για να μπορέσει να ξεκινήσει αμέσως η διαδικασία χορήγησης της άδειας, θα
πρέπει υποβληθούν πλήρη τα απαιτούμενα εκ των οικείων διατάξεων
δικαιολογητικά.
2.Οι υπεύθυνες δηλώσεις (του Ν1599/86) και εξουσιοδοτήσεις θα πρέπει να
είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή
3.Προϋπόθεση για την χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από τον Δήμο
είναι η μη ύπαρξη εις βάρους του ενδιαφερομένου βεβαιωμένων
ληξιπρόθεσμών οφειλών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του
διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
4.Βάσει του αρ. 10 παρ.3 του Ν.3230/2004 η υπηρεσία μας ενεργεί
δειγματοληπτικό έλεγχο στις υπεύθυνες δηλώσεις που κατατίθενται.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.2515/97 όπως αντικαταστάθηκε
από την παρ.2 του άρθρου 10 του Ν.3037/02: «Τα ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια
με παιγνιόχαρτα διενεργούνται ελεύθερα. Όταν διενεργούνται σε ειδικά
διασκευασμένα τραπέζια, απαιτείται άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών
παιγνίων και καταβολή ετήσιου τέλους. Η άδεια χορηγείται από το δήμο ή την

κοινότητα, στην περιφέρεια των οποίων εγκαθίστανται ή λειτουργούν και
ισχύει μέχρι την τυχόν ανάκλησή της. Η Άδεια εκδίδεται εντός προθεσμίας
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης
συνοδευομένης από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.» Επίσης, με το άρθρο 2
της ΚΥΑ 1125278/1435/Τ/12-12-1997(ΦΕΚ 1103/τ.Β ́):
«1. Η άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, χορηγείται από το
δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, μετά από απόφαση του οικείου
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που εκδίδεται μετά από προέλεγχο του
σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, το αργότερο εντός τριάντα (30)
ημερών από την υποβολή του.
2. Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον
οικείο δήμο ή κοινότητα αίτηση, στην οποία αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση,
το είδος του καταστήματος ή του χώρου γενικά, στο οποίο θα εγκατασταθούν
τα παιγνιομηχανήματα ή και τα ειδικά διασκευασμένα τραπέζια και ο
προβλεπόμενος επιθυμητός αριθμός αυτών.»
Για τον προέλεγχο, το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, λαμβάνει υπόψη
του τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2, του άρθρου 1 της ανωτέρω ΚΥΑ.Οι
άδειες χορηγούνται από τους οικείους δήμους, εφόσον συντρέχουν οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
Α. Ως προς τον ενδιαφερόμενο:
α. Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
β. Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα που προβλέπονται
στο εδάφιο α' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 180/1979 (ΦΕΚ Α46).
Προκειμένου περί Εταιρειών, σωματείων, Συλλόγων, Ομίλων κ.λπ., οι
προϋποθέσεις των ανωτέρω εδαφίων αφορούν στο νόμιμο εκπρόσωπό τους. Η
απαγόρευση του εδαφίου β', δεν ισχύει, εάν παρήλθε τριετία από την έκτιση ή
την παραγραφή της ποινής ή την δια χάριτος άφεση αυτής.
Β. Ως προς το χώρο για τον οποίο αιτείται η άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών
τεχνικών πρέπει:
α.Εφόσον διαθέτει περισσότερες από μία αίθουσες, οι αίθουσες αυτές να μην
απομονώνονται πλήρως, με οποιονδήποτε τρόπο μεταξύ τους.
β.Η κύρια είσοδος και έξοδος αυτού, να βρίσκονται επί δημοσίας οδού και να
μη διαθέτει και άλλη είσοδο ή έξοδο, που οδηγεί σε ιδιωτική κατοικία. Για
πολυώροφα κτίρια, ο περιορισμός για την κύρια είσοδο αφορά στο πολύμορφο
κτίριο.

γ.Η κύρια είσοδος και έξοδος αυτού να βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των
πενήντα μέτρων από την κύρια είσοδο σχολείων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
δ.Εφόσον πρόκειται για αμιγές κατάστημα ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, να
ανήκει σε περιοχή που δεν απαγορεύεται η συγκεκριμένη χρήση γης.(άρθρο
1Κ.Υ.Α. 1125278/1435/97)
Για την έκδοση από το Δήμαρχο της άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών
παιγνίων σε καταστήματα, αίθουσες ή χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος,
υποβάλλονται από τον αιτούντα, (φυσικό πρόσωπο ή προκειμένου περί
Εταιρειών, Σωματείων κ.λπ, από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους), τα παραπάνω
δικαιολογητικά

