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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0488/2006, του Νικολάου Μαλιάκα, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρονικών παιχνιδιών σε ίντερνετ καφέ στην Ελλάδα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων παραπέμπει στον ελληνικό νόμο 3037/2002, ο οποίος απαγορεύει τη χρήση 
ηλεκτρικών, ηλεκτρομηχανικών και ηλεκτρονικών παιχνιδιών, περιλαμβανομένων των 
παιχνιδιών ηλεκτρονικού υπολογιστή, σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, 
συμπεριλαμβανομένων χώρων στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες διαδικτύου, π.χ. ίντερνετ 
καφέ. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι, παρόλο που η Επιτροπή, η οποία θεωρεί τον εν λόγω 
νόμο ασυμβίβαστο με τις αρχές τις ΕΕ για την ελεύθερη ανταλλαγή υπηρεσιών και την 
ελευθερία εγκατάστασης, έχει προσφύγει εναντίον της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, 
η ελληνική αστυνομία εξακολουθεί να θεωρεί αδίκημα τη χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών 
στα ίντερνετ καφέ. Ζητεί, κατά συνέπεια, από το Κοινοβούλιο να παρέμβει.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Νοεμβρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2007.

Όσον αφορά τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην αναφορά, η Επιτροπή επιθυμεί να 
παραπέμψει στην απόφαση του Δικαστηρίου της 26ης Οκτωβρίου 2006 στην υπόθεση 
Επιτροπή κατά Ελλάδας (C-65/05). Η εν λόγω απόφαση αφορά την απαγόρευση, επ’ απειλή 
ποινικών και διοικητικών κυρώσεων, εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρικών, 
ηλεκτρομηχανικών και ηλεκτρονικών παιχνιδιών σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς 
χώρους, εκτός των καζίνων. Οι εν λόγω απαγορεύσεις και ποινικές κυρώσεις ορίζονται στον 
νόμο υπ’ αριθ. 3037/2002, στον οποίο παραπέμπει ο αναφέρων.  

Το Δικαστήριο απεφάνθη ότι:
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«…εισάγοντας με τα άρθρα 2, παράγραφος 1, και 3 του νόμου 3037/2002 την απαγόρευση, 
επ’ απειλή ποινικών ή διοικητικών κυρώσεων προβλεπομένων στα άρθρα 4 και 5 του ίδιου 
νόμου, εγκαταστάσεως και λειτουργίας όλων των ηλεκτρικών, ηλεκτρομηχανικών και 
ηλεκτρονικών παιγνίων, συμπεριλαμβανομένων όλων των παιγνίων για ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο, εκτός των καζίνων, παρέβη τις υποχρεώσεις 
που υπέχει από τα άρθρα 28 ΕΚ, 43 ΕΚ και 49 ΕΚ, καθώς και από το άρθρο 8 της οδηγίας 
98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για 
την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και 
κανονισμών, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 98/48/ΕΚ του Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998».

Η Επιτροπή απέστειλε στις ελληνικές αρχές επιστολή, με την οποία τις πληροφορούσε 
σχετικά με την απόφαση του Δικαστηρίου. Στην επιστολή, οι ελληνικές αρχές καλούνται να 
ενημερώσουν την Επιτροπή, εντός τριών μηνών από την έκδοση της απόφασης, σχετικά με τα 
μέτρα που έχουν λάβει προκειμένου να συμμορφωθούν με την απόφαση του Δικαστηρίου, 
καθώς και να της παράσχουν ένα αντίγραφο των υιοθετηθέντων μέτρων. Εάν οι ελληνικές 
αρχές δεν συμμορφωθούν με την απόφαση του Δικαστηρίου, τότε η Επιτροπή έχει το 
δικαίωμα να κινήσει νομικές διαδικασίες κατά της Ελλάδας δυνάμει του άρθρου 228 ΕΚ.


