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        ΘΕΜΑ: Χορήγηση   άδειας   διενέργειας   ψυχαγωγικών   τεχνικών   παιγνίων   με
παιγνιόχαρτα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος  επί της οδού Φιλοκτήτου 50 & 
Εκάβης , στο Ίλιον.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ 1125278/1435/Τ & ΕΦ/03.12.1997 (ΦΕΚ 1103/12.12.1997 
τεύχος Β): 

«1. Η άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, χορηγείται από το δήμαρχο, μετά από 
απόφαση του οικείου δημοτικού 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 αίτηση, 
στην οποία αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση, το είδος του καταστήματος ή του χώρου γενικά, τα 
ειδικά διασκευασμένα τραπέζια και ο προβλεπόμενος επιθυμητός αριθμός αυτών. Για τον 
προέλεγχο , το οικείο δημοτικό συμβούλιο, λαμβάνει υπόψη του τις προϋποθέσεις της παραγράφου 
2, του άρθρου 1 της KYA 1125278/1435/97.
3. Μετά την απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, ο δήμαρχος , εκδίδει την άδεια 
διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, εντός 10 ημερών από την υποβολή των κατά 
περίπτωση προβλεπόμενων δικαιολογητικών, του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.
4. Η άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων ισχύει επ' αόριστο. μέχρι την τυχόν 
ανάκλησή της, για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 9 της παρούσας απόφασης.»

Προκειμένου για ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια με παιγνιόχαρτα:
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 
ελευθέρα. Όταν διενεργούνται σε ειδικά διασκευασμένα τραπέζια, απαιτείται άδεια διενέργειας 
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ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων και καταβολή ετήσιου τέλους. Η άδεια χορηγείται από το δήμο, 
στην περιφέρεια των οποίων εγκαθίστανται ή λειτουργούν και ισχύει μέχρι την τυχόν ανάκλησή 
της. Η άδεια εκδίδεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ήμερων από την ημερομηνία υποβολής της 
σχετικής αίτησης συνοδευόμενής από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.»

Με την αρ. πρωτ. 12305/16-02-2023 αίτησή της, συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα από τη 
νομοθεσία δικαιολογητικά, η NGJELA ALMA  του ISMAIL, με  άδεια διαμονής EO2226924 και 
δ/νση κατοικίας Εκάβης 60, στο Ίλιον, ζητά άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων 
για ένα (1) ειδικά διασκευασμένο τραπέζι,  στο κατάστημά της «Επιχείρηση μαζικής εστίασης 
πλήρους επεξεργασίας», επί των οδών  Φιλοκτήτου 50 & Εκάβης , στο Ίλιον.

Αφού έγινε ο έλεγχος για την πληρότητα των δικαιολογητικών και λαμβάνοντας υπόψη τα 
παραπάνω παρακαλούμε να αποφασίσετε για τη χορήγηση της σχετικής άδειας.
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