
 
                                                                                                                      Αθήνα, 30 .5.2017 

                                                        ΕΡΩΤΗΣΗ 
 

ΠΡΟΣ : Τον Υπουργό Εσωτερικών 
             (υπόψιν του Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη) 
 

ΘΕΜΑ: Παρέμβαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τον παράνομο τζόγο  
 

Πρόσφατα ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης ζήτησε με 
εγκύκλιό του τον ορισμό εισαγγελέα σε κάθε Εισαγγελία ανά τη χώρα ο οποίος θα 
είναι υπεύθυνος για τον παράνομο στοιχηματισμό και τη διεξαγωγή παράνομων 
παιγνίων χωρίς άδεια. Σύμφωνα με τη σχετική  εγκύκλιο το φαινόμενο αυτό 
«διαφθοράς και εκμαυλισμού συνειδήσεων και πύλη σοβαρής οικονομικής 
αιμορραγίας», προκαλεί  απώλεια φόρων  ύψους 1.5 δις ευρώ κατ’ έτος. 
 
Επιπροσθέτως αναφέρεται στην εγκύκλιο πως ο παράνομος στοιχηματισμός 
συναρτάται και με άλλα, σοβαρής ποινικής απαξίας, εγκλήματα (απάτη με 
υπολογιστή, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κλπ) και 
απαντάται σε κατ’ επίφαση ψυχαγωγικού ή υγειονομικού ενδιαφέροντος χώρους με 
τρόπο που σε περίπτωση αιφνιδιαστικού ελέγχου να αποκρύπτεται η διενέργεια 
παράνομων παιχνιδιών, ενώ το προσωπικό που απασχολείται σε αυτούς τους 
χώρους βασίζεται στο γνωστό μοντέλο της «προσωρινής αναπλήρωσης» του 
μονίμως απουσιάζοντος πραγματικού ιδιοκτήτη, προκαλώντας επιπροσθέτως 
πληθώρα εργοδοτικών παραβάσεων. 
 
Επειδή η αντιμετώπιση του σοβαρότατου αυτού φαινομένου που δικαίως 
κινητοποίησε τους δικαστικούς λειτουργούς στο υψηλότατο επίπεδο εξαρτάται από 
το Υπουργείο σας, 
 
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός : 
 

- Πόσες συνολικά επιχειρήσεις ελέγχων έλαβαν χώρα το 2016 και πόσες το 2017 
σε όλη την επικράτεια σχετικά με την αντιμετώπιση του παράνομου 
στοιχηματισμού;  

- Αληθεύει πως είτε εξαιτίας νομοθετικού κενού είτε εξαιτίας μη εφαρμογής του 
νόμου υπάρχουν καταστήματα που κατόπιν αστυνομικών αιφνιδιαστικών 
ελέγχων προκύπτει ότι φιλοξενούν παράνομο στοιχηματισμό, και τελικά 



συνεχίζουν την παράνομη  λειτουργία τους καθώς το έγκλημά τους δεν 
επιφέρει στην πράξη ποινή που να προκαλεί την ανάκληση της άδειας 
λειτουργίας της επιχείρησης; Πόσα καταστήματα το 2016 και το 2017 έχουν 
επιβεβαιωμένα παρανομήσει στον ίδιο χώρο για περισσότερες από μία φορές; 

- Πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει το Υπουργείο σας  συνολικά το φαινόμενο 
αυτό που έχει οδηγήσει στη δημιουργία χιλιάδων παράνομων «casino» σε όλη 
τη χώρα με αποτέλεσμα εκτεταμένα φαινόμενα φοροδιαφυγής και σωρεία 
ποινικών πράξεων;   
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