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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 1087/2002, του Παναγιώτη Χατζή, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
Ομοσπονδίας συλλόγων Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών Ελλάδος, σχετικά με την 
απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρονικών παιχνιδιών μέσω Διαδικτύου

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τον νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα στην Ελλάδα και 
απαγορεύει τη χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών μέσω Διαδικτύου σε δημόσιους χώρους. 
Σημειώνει ότι με την απαγόρευση αυτή παραβιάζεται η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εμπορευμάτων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Μαΐου 2003. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Οκτωβρίου 2003.

Σχετικά με την εικαζόμενη ασυμβατότητα του ελληνικού νόμου 3037/2002 με την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία, την οποία θέτει το 5ο σημείο της αναφοράς, η Επιτροπή παρακολουθεί το θέμα εκ 
του σύνεγγυς και έλαβε τα ακόλουθα μέτρα:

Στις 7 Ιουνίου 2002, προτού τεθεί σε ισχύ ο προαναφερθείς νόμος, οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής απέστειλαν επιστολή στις ελληνικές αρχές με την οποία τους ζητούσαν 
πληροφορίες για την ελληνική νομοθεσία σχετικά με την εμπορική προώθηση και τη χρήση 
παιχνιδομηχανών σε σημεία εκτός των καζίνων και για τις τροποποιήσεις που είχαν προταθεί 
τότε.

Σε συνέχεια της θέσης σε ισχύ του νόμου 3037/2002 και έχοντας λάβει αρκετές καταγγελίες, 
η Επιτροπή απέστειλε, στις 18 Οκτωβρίου 2002, προειδοποιητική επιστολή στις ελληνικές 
αρχές, στην οποία επισήμαινε ότι ο ελληνικός νόμος εισάγει μέτρα που ενδέχεται να έχουν 
αποτέλεσμα αντίστοιχο με τους ποσοτικούς περιορισμούς που επιβάλλονται στις εισαγωγές 
παιχνιδιών και σχετικών εμπορευμάτων από άλλα κράτη μέλη και ότι αυτά τα μέτρα φαίνεται 
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να είναι αδικαιολόγητα και δυσανάλογα.

Σε συνέχεια της απάντησης των ελληνικών αρχών στις 17 Δεκεμβρίου 2002, οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής έθιξαν επίσης το θέμα στη «συνεδρίαση δέσμη» που πραγματοποιήθηκε με τις 
ελληνικές αρχές στην Αθήνα, στις 24 Ιανουαρίου 2003.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες διατάξεις του ελληνικού νόμου ενδέχεται επίσης να 
αντιβαίνουν στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, την ελευθερία εγκατάστασης, καθώς και την 
οδηγία 98/34 σχετικά με την υποχρέωση των κρατών μελών να κοινοποιούν μέτρα τα οποία 
εισάγουν τεχνικούς κανονισμούς, η Επιτροπή απέστειλε στις 11 Ιουλίου 2003 
συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στις ελληνικές αρχές στην οποία θίγονταν τα 
ανωτέρω θέματα. Οι ελληνικές αρχές οφείλουν να απαντήσουν εντός δύο μηνών από τη λήψη 
της συμπληρωματικής προειδοποιητικής επιστολής.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Φεβρουαρίου 2004.

Σε συνέχεια των πληροφοριών που παρέχονται στην πρώτη απάντηση στην αναφορά, 
προέκυψαν οι ακόλουθες εξελίξεις:

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2003, οι υπηρεσίες της Επιτροπής έλαβαν την απάντηση των ελληνικών 
αρχών στη συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή που είχε αποστείλει η Επιτροπή.

Τα νομικά επιχειρήματα που περιλαμβάνονταν στην απάντηση αυτή είναι υπό εξέταση.

Στις 4 Νοεμβρίου 2003, οι υπηρεσίες της Επιτροπής με επιστολή προς τις ελληνικές αρχές 
ζήτησαν τη χορήγηση περαιτέρω πληροφοριών.

Στις 10 Δεκεμβρίου 2003, οι ελληνικές αρχές απάντησαν στην επιστολή αυτή και η απάντησή 
τους είναι υπό εξέταση.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Μαΐου 2004.

Σε συνέχεια των πληροφοριών που παρέχονται στις προηγούμενες απαντήσεις στην αναφορά, 
προέκυψαν οι ακόλουθες εξελίξεις:

Την 1η Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε επισήμως από την Ελλάδα να άρει την 
απαγόρευση εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρικών, ηλεκτρομηχανικών και 
ηλεκτρονικών παιχνιδιών, περιλαμβανομένων των παιχνιδιών ηλεκτρονικών υπολογιστών, σε 
όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους – περιλαμβανομένων των χώρων που παρέχουν 
υπηρεσίες πρόσβασης στο Διαδίκτυο (Ίντερνετ καφέ). Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο σχετικός 
νόμος (της 29ης Ιουλίου 2002) είναι ασύμβατος με τις διατάξεις της Συνθήκης ΕΚ για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, την ελευθερία παροχής υπηρεσιών και την 
ελευθερία εγκατάστασης.

Κατά πρώτον, απαγορεύοντας τα ίδια τα παιχνίδια, η ελληνική νομοθεσία δεν επιτρέπει να 
εισαχθούν και να διατεθούν στο εμπόριο στην Ελλάδα παιχνίδια που παράγονται και 
διατίθενται στο εμπόριο νόμιμα σε άλλα κράτη μέλη, κατά παράβαση της αρχής της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 28 της Συνθήκης ΕΚ.
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Κατά δεύτερον, απαγορεύοντας δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σχετικών με τα 
ηλεκτρονικά παιχνίδια, ο νόμος δεν επιτρέπει στις επιχειρήσεις που παρέχουν τέτοιες 
υπηρεσίες νόμιμα σε άλλα κράτη μέλη να παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες στην Ελλάδα. Ωστόσο, 
το δικαίωμά τους αυτό κατοχυρώνεται σύμφωνα με την αρχή της ελεύθερης παροχής 
υπηρεσιών, όπως ορίζεται στο άρθρο 49 της Συνθήκης ΕΚ, και την αρχή της ελευθερίας 
εγκατάστασης (δηλαδή τη μόνιμη παρουσία σε άλλο κράτος μέλος), η οποία κατοχυρώνεται 
από το άρθρο 43 της Συνθήκης ΕΚ.

Τέλος, στον βαθμό που ο νόμος αυτός ορίζει κανόνες σχετικούς με τις ηλεκτρονικές και 
μηχανικές συσκευές και διέπει τις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου, ο 
ελληνικός νόμος θα έπρεπε να είχε κοινοποιηθεί εκ των προτέρων στην Επιτροπή, σύμφωνα 
με την οδηγία 98/34/ΕΚ, η οποία προβλέπει την εκ των προτέρων κοινοποίηση των εθνικών 
ρυθμίσεων που εισάγουν τεχνικούς κανόνες για αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται μέσω 
του Διαδικτύου. Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας παρέχονται εξ 
ορισμού σε διασυνοριακή βάση, αυτή η εκ των προτέρων κοινοποίηση έχει σκοπό να 
εξασφαλίσει ότι οι κανόνες που θεσπίζονται σε ένα κράτος μέλος δεν θίγουν τα συμφέροντα 
των επιχειρήσεων και των πολιτών σε άλλα κράτη μέλη.

Το αίτημα της Επιτροπής έλαβε τη μορφή «αιτιολογημένης γνώμης», που είναι το δεύτερο 
στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει, σύμφωνα με το άρθρο 226 της Συνθήκης ΕΚ. Οι 
ελληνικές αρχές οφείλουν να απαντήσουν εντός δύο μηνών.

6. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Μαρτίου 2005.

Σε συνέχεια των πληροφοριών που παρέχονται στις προηγούμενες απαντήσεις στην αναφορά, 
προέκυψαν οι ακόλουθες εξελίξεις:

Στις 13 Οκτωβρίου 2004, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο για την απαγόρευση εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρικών, 
ηλεκτρομηχανικών και ηλεκτρονικών παιχνιδιών, περιλαμβανομένων των παιχνιδιών 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους –
περιλαμβανομένων των χώρων που παρέχουν υπηρεσίες πρόσβασης στο Διαδίκτυο (Ίντερνετ 
καφέ). Η Επιτροπή κρίνει ότι ο εν λόγω νόμος (της 29ης Ιουλίου 2002) είναι ασύμβατος με 
τις διατάξεις της Συνθήκης ΕΚ για την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών και την 
ελευθερία εγκατάστασης. Το γεγονός ότι ο νόμος δεν κοινοποιήθηκε κατά το στάδιο της 
σύνταξης αποτελεί επίσης παράβαση της οδηγίας 98/34/ΕΚ, η οποία προβλέπει εκ των 
προτέρων κοινοποίηση των εθνικών ρυθμίσεων που εισάγουν τεχνικούς κανόνες για τα αγαθά 
και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Διαδικτύου. Παρά την υπόσχεση για 
τροποποίηση της νομοθεσίας της, ως απάντηση στην αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής, η 
οποία απεστάλη τον Απρίλιο του 2004, η Ελλάδα δεν έχει εισαγάγει ακόμη καμία αλλαγή.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ελληνική νομοθεσία είναι δυσανάλογη, στον βαθμό που ισχύει όχι 
μόνο για τον εξοπλισμό (μηχανήματα με κέρματα) και για τα τυχερά παιχνίδια που ενδέχεται 
να προκαλέσουν κοινωνική αναταραχή, αλλά επίσης και για παιχνίδια εντελώς διαφορετικής 
φύσεως, τα οποία δεν αποτελούν, αφ’ εαυτών, πηγή ιδιαίτερης αναστάτωσης όσον αφορά τη 
δημόσια τάξη ή την προστασία των καταναλωτών.

Ο ελληνικός νόμος κρίνεται ότι είναι ασύμβατος με τις διατάξεις της Συνθήκης ΕΚ και το 
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ευρωπαϊκό δίκαιο, όπως σημειώνεται και στις προηγούμενες απαντήσεις στην αναφορά 
(βλέπε σημείο 5).

7. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2007.

Η συγκεκριμένη αναφορά, όπως η αναφορά 1374/2002, αφορά τον ίδιο ελληνικό νόμο, 
συγκεκριμένα τον 3037/2002. Αυτός ο νόμος επίσης απαγορεύει όλα τα μηχανήματα τυχερών 
παιχνιδιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους εκτός των καζίνων.

Όπως ενημερώσαμε προφορικά την Επιτροπή Αναφορών στις 3 Οκτωβρίου 2006, υπάρχει 
καταχωρημένη υπόθεση (2004/4850) σχετικά με τα θέματα που εγείρει η συγκεκριμένη 
αναφορά όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Ειδικότερα, η 
συγκεκριμένη υπόθεση αφορά την απαγόρευση της εγκατάστασης και λειτουργίας 
μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών μικρού κέρδους σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους εκτός 
των καζίνων. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στις ελληνικές αρχές στις 10 
Απριλίου 2006 υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένοι περιορισμοί ενδέχεται να παραβιάζουν 
το άρθρο 28 της Συνθήκης ΕΚ. Οι ελληνικές αρχές απάντησαν στις 29 Ιουνίου 2006 
υποστηρίζοντας ότι όλα τα τυχερά παιχνίδια αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο ανεξάρτητα 
από το εάν αποφέρουν χαμηλά κέρδη ή όχι. Ισχυρίζονται ότι όλα τα μηχανήματα τυχερών 
παιχνιδιών μπορούν να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν μόνο σε καζίνο, προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν τα τεράστια κοινωνικά προβλήματα που εμφανίστηκαν στην Ελλάδα. 
Επισημαίνουν ότι ο νόμος δεν απαγορεύει την εισαγωγή και την κυκλοφορία των 
μηχανημάτων αυτού του είδους, αλλά την εγκατάσταση και τη λειτουργία τους σε δημόσιους 
ή ιδιωτικούς χώρους εκτός των καζίνων. 

Εν τω μεταξύ, στις 26 Οκτωβρίου 2006 το Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την 
υπόθεση C-65/05, δηλώνοντας ότι η απαγόρευση βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 1 και του 
άρθρου 3 του νόμου αριθ. 3037/2002, επ’ απειλή των ποινικών και διοικητικών κυρώσεων 
που ορίζουν τα άρθρα 4 και 5 του ίδιου νόμου, σχετικά με την εγκατάσταση και τη 
λειτουργία όλων των ηλεκτρικών, ηλεκτρομηχανικών και ηλεκτρονικών παιχνιδιών, 
συμπεριλαμβανομένων των παιχνιδιών ηλεκτρονικών υπολογιστών (το Δικαστήριο δεν 
εξέτασε τα μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών σε αυτήν την υπόθεση) σε όλους τους δημόσιους 
ή ιδιωτικούς χώρους εκτός των καζίνων παραβιάζει τα άρθρα 28 ΕΚ, 43 ΕΚ, 49 ΕΚ και το 
άρθρο 8 της οδηγίας 98/34/ΕΚ. Υπό το πρίσμα της απόφασης του Δικαστηρίου και της 
αλληλογραφίας με τον καταγγέλλοντα και το κράτος μέλος, η Επιτροπή θα αποφασίσει τα 
μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά τη διάρκεια της επόμενης έκθεσης επί παραβάσει της 
Επιτροπής. 


