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καταπολέμηση της εξάρτησης από τα τυχερά παιχνίδια

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, πρώην παίχτης τυχερών παιχνιδιών, ζητεί τη βοήθεια της ΕΕ για να τεθεί ένα 
τέλος στα τυχερά παιχνίδια. Περιγράφει εν συντομία πως η εξάρτησή του είχε ως αποτέλεσμα 
να καταστραφούν οι δύο οικογένειες του, να του αφαιρεθεί η επιμέλεια των τριών παιδιών 
του και να μετατραπεί η προσωπική του ζωή σε πραγματικό δράμα. Σήμερα, εκείνος και η 
σύντροφός του επισκέπτονται σχολεία και διηγούνται την ιστορία τους στους μαθητές για να 
τους αποτρέψουν από το πέσουν στην ίδια παγίδα. Ζητεί από την ΕΕ να αναλάβει νομοθετική 
πρωτοβουλία στον εν λόγω τομέα προκειμένου να μην καταστραφούν οι ζωές και άλλων 
πολιτών όπως καταστράφηκε η δική του.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Νοεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 31 Ιανουαρίου 2014

Δεδομένης της απουσίας σχετικής νομοθετικής ρύθμισης σε επίπεδο Ένωσης και κατά πάγια 
νομολογία του Δικαστηρίου, "τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να καθορίζουν, με τη δική τους 
κλίμακα αξιών, τους σκοπούς της πολιτικής τους στον τομέα των τυχερών παιγνίων και, εν 
ανάγκη, να ορίζουν με ακρίβεια το επίπεδο της επιδιωκόμενης προστασίας"1.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει απορρίψει το ενδεχόμενο μιας πανευρωπαϊκής νομοθετικής 

                                               
1 Υπόθεση C-203/08 Sporting Exchange (παράγραφος 28)
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ρύθμισης ειδικά για τον τομέα των τυχερών παιχνιδιών1, διότι οι σχετικές παραδόσεις και 
νοοτροπίες διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Παρά ταύτα και σύμφωνα με το 
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 20112, η Επιτροπή συνεχίζει 
να διερευνά τις δυνατότητες για μια μη νομοθετική μεθοδολογία αντιμετώπισης του 
προβλήματος της εξάρτησης από τα τυχερά παιχνίδια σε επίπεδο Ένωσης. Η εγκριθείσα στις 
23 Οκτωβρίου 2012 ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Προς ένα ολοκληρωμένο 
ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση"3 προσδιορίζει σειρά 
πρωτοβουλιών με τον εν γένει στόχο της ανταλλαγής θεμιτών πρακτικών ως προς τη 
νομοθετική ρύθμιση των τυχερών παιχνιδιών στο Διαδίκτυο και της ενθάρρυνσης της 
συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών.  Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη, 
καθώς και με τους φορείς του κλάδου, όπου κρίνεται σκόπιμο, προκειμένου να υλοποιήσει 
τούτες τις δράσεις. Μεταξύ άλλων μέτρων, η Επιτροπή πρόκειται να εγκρίνει προσεχώς δύο 
συστάσεις με τις οποίες αποσκοπεί να παράσχει ένα υψηλό επίπεδο κοινής προστασίας των 
καταναλωτών υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των 
παιδιών, και να διασφαλίσει ότι η διαφήμιση των τυχερών παιχνιδιών είναι κοινωνικά 
υπεύθυνη. 

Επιπλέον, χρειάζεται περισσότερη έρευνα προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα το 
πρόβλημα της εξάρτησης από τα τυχερά παιχνίδια. Μέσω του 7ου Προγράμματος Πλαισίου 
για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη, η Επιτροπή συγχρηματοδοτεί το πενταετές 
διεπιστημονικό πρόγραμμα "Addiction and Lifestyles in Contemporary Europe, Reframing 
Addictions Project" (ALICE RAP" ή "Εξάρτηση και τρόπος ζωής στη σύγχρονη Ευρώπη" -
Πρόγραμμα ανακαθορισμού των εξαρτήσεων). Το πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε την 1η 
Απριλίου 2011, θα συμβάλει στην συζήτηση σχετικά με τις σημερινές τάσεις και τις 
μελλοντικές επιπτώσεις όσον αφορά την εξάρτηση στην Ευρώπη εντός της επόμενης 
εικοσαετίας. Τούτο περιλαμβάνει μια εμπεριστατωμένη και πολυδιάστατη διερεύνηση του 
φαινομένου της εξάρτησης από τα τυχερά παιχνίδια. Ορισμένα καίρια συμπεράσματα 
αναμένονται εντός του 2014. 

Συμπέρασμα 

Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να στηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών όσον αφορά την 
καταπολέμηση της εξάρτησης από τα τυχερά παιχνίδια. Με την ανακοίνωσή της του 2012 
σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση, η Επιτροπή προσδιόρισε 
συγκεκριμένες δράσεις για την ενίσχυση των δυνατοτήτων των κρατών μελών στην 
αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. 

                                               
1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τα επιγραμμικά τυχερά 
παιχνίδια στην εσωτερική αγορά (2011/2084(INI)), βλ. συγκεκριμένα παράγραφο 9.
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3 COM(2012) 596 τελικό


