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Θέμα: Αναφορά 1374/2002, Αναφορά 1374/2002, του Πέτρου Τσελεπίδη, ελληνικής
ιθαγένειας, εξ ονόματος του «Συλλόγου Εισαγωγέων Κατασκευαστών 
Εμπόρων και Επαγγελματιών Ηλεκτρονικών και Μηχανικών Παιχνιδιών 
Βορείου Ελλάδος» - ΣΗΠΒΕ, σχετικά με την απαγόρευση χρήσης παιχνιδιών 
ηλεκτρονικών υπολογιστών

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες διαμαρτύρονται για την ψήφιση νόμου από την ελληνική κυβέρνηση, ο 
οποίος απαγορεύει τη χρήση τεχνικών ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Ο ανωτέρω νόμος με την 
ψήφισή του παραβιάζει την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, το 
δικαίωμα ελεύθερης εγκατάστασης, καθώς και την αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. 
Σύμφωνα με τους αναφέροντες, τέτοιου είδους νόμος ισχύει μόνο στην Ελλάδα, ενώ στα 
άλλα κράτη μέλη έχει βρεθεί τρόπος να διαχωρίζονται τα τεχνικά ηλεκτρονικά παιχνίδια από 
τα τυχερά παιχνίδια που παίζονται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι αναφέροντες ζητούν την 
παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να σταματήσει η παραβίαση των ανωτέρω 
αρχών, καθώς και να ληφθούν μέτρα για την αλλαγή του νόμου αυτού.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Ιουλίου 2003. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 13 Νοεμβρίου 2003.

Όσον αφορά την εικαζόμενη ασυμβατότητα του ελληνικού νόμου αριθ. 3037/2002 με την
ευρωπαϊκή νομοθεσία που θίγει η αναφορά, η Επιτροπή εξέτασε προσεκτικά το ζήτημα και 
προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:
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Στις 7 Ιουνίου 2002, πριν από τη θέσπιση του προαναφερθέντος νόμου, οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής ζήτησαν μέσω επιστολής από τις ελληνικές αρχές πληροφορίες σχετικά με την 
ελληνική νομοθεσία για την εμπορία και τη χρήση αυτόματων μηχανημάτων παιχνιδιών σε 
μέρη εκτός από καζίνο, καθώς και σχετικά με τις τότε προτεινόμενες τροποποιήσεις.

Μετά τη θέσπιση του νόμου αριθ. 3037/2002 και έχοντας λάβει διάφορες καταγγελίες, η 
Επιτροπή απέστειλε, στις 18 Οκτωβρίου 2002, προειδοποιητική επιστολή προς τις ελληνικές 
αρχές στην οποία ανέφερε ότι ο ελληνικός νόμος εισάγει μέτρα τα οποία ενδέχεται να έχουν 
ισοδύναμο αποτέλεσμα με ποσοτικούς περιορισμούς σε εισαγωγές παιχνιδιών και συναφών 
αγαθών από άλλα κράτη μέλη και ότι τα εν λόγω μέτρα δείχνουν να είναι αδικαιολόγητα και 
δυσανάλογα.

Μετά την απάντηση των ελληνικών αρχών στις 17 Δεκεμβρίου 2002, οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής έθεσαν το ζήτημα στη «συνεδρίαση δέσμη» με τις ελληνικές αρχές που έλαβε 
χώρα στην Αθήνα, στις 24 Ιανουαρίου 2003.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας μπορεί να είναι 
επίσης αντίθετες με την αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, το δικαίωμα ελεύθερης 
εγκατάστασης, καθώς και με την οδηγία 98/34 που αφορά την υποχρέωση των κρατών μελών 
να γνωστοποιούν μέτρα που εισάγουν τεχνικούς κανόνες, η Επιτροπή απέστειλε στις 11 
Ιουλίου 2003 νέα προειδοποιητική επιστολή προς τις ελληνικές αρχές θίγοντας τα 
προαναφερθέντα ζητήματα. Οι ελληνικές αρχές είναι υποχρεωμένες να απαντήσουν εντός 
δύο μηνών από την παραλαβή της νέας προειδοποιητικής επιστολής.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Απριλίου 2005.

Εν συνεχεία των πληροφοριών που παρασχέθηκαν στις προηγούμενες απαντήσεις προς την 
αναφορά, υπήρξε η ακόλουθη εξέλιξη:

Στις 10 Φεβρουαρίου 2005, κατόπιν της απόφασής της, της 13ης Οκτωβρίου 2004, η 
Επιτροπή παρέπεμψε την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την απαγόρευση που 
επέβαλε στην εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρικών, ηλεκτρομηχανικών και ηλεκτρονικών 
παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένων των παιχνιδιών υπολογιστή, σε όλους τους δημόσιους και 
ιδιωτικούς χώρους – συμπεριλαμβανομένων των χώρων που παρέχουν υπηρεσίες Διαδικτύου 
(Ίντερνετ καφέ).

Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο εν λόγω ελληνικός νόμος (της 29ης Ιουλίου 2002) είναι ασύμβατος 
με τις διατάξεις της Συνθήκης ΕΚ για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και των 
υπηρεσιών και την ελευθερία εγκατάστασης. Το γεγονός ότι ο νόμος δεν γνωστοποιήθηκε 
όντας ακόμη στη φάση του σχεδίου συνιστά επίσης παράβαση της οδηγίας 98/34/ΕΚ, που 
προβλέπει προηγούμενη γνωστοποίηση των εθνικών κανονιστικών ρυθμίσεων που θεσπίζουν 
τεχνικούς κανόνες σχετικά με διαδικτυακά προϊόντα και υπηρεσίες. Παρότι υποσχέθηκε να 
τροποποιήσει τη νομοθεσία της, ως απάντηση στην αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής που 
απεστάλη τον Απρίλιο του 2004, η Ελλάδα δεν έχει ακόμη εισαγάγει καμία αλλαγή.

Η Επιτροπή πιστεύει ότι η ελληνική νομοθεσία είναι δυσανάλογη, στον βαθμό που ισχύει όχι 
μόνο για τον εξοπλισμό (αυτόματα μηχανήματα με κερματοδέκτη) και τα τυχερά παιχνίδια 
που θα μπορούσαν να εγείρουν κοινωνικές ανησυχίες, αλλά και για παιχνίδια εντελώς 
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διαφορετικής φύσης που δεν αποτελούν, από μόνα τους, πηγή ιδιαίτερης ανησυχίας όσον 
αφορά τη δημόσια τάξη ή την προστασία των καταναλωτών.

Όπως σημειώθηκε στις προηγούμενες απαντήσεις στην αναφορά, οι διατάξεις της Συνθήκης 
ΕΚ και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οποίες θεωρείται ασύμβατος ο ελληνικός νόμος είναι 
οι εξής:

Πρώτον, απαγορεύοντας τα ίδια τα παιχνίδια, ο ελληνικός νόμος εμποδίζει την εισαγωγή και 
εμπορία στην Ελλάδα παιχνιδιών που παράγονται και πωλούνται νόμιμα σε άλλα κράτη μέλη, 
αντιβαίνοντας στην αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, που θεσπίζεται από 
το άρθρο 28 της Συνθήκης ΕΚ.

Δεύτερον, απαγορεύοντας δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με 
ηλεκτρονικά παιχνίδια –όπως η συντήρησή τους– η απαγόρευση εμποδίζει επιχειρήσεις που 
παρέχουν νομίμως παρόμοιες υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη να παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες 
στην Ελλάδα. Ωστόσο, το δικαίωμά τους να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες διασφαλίζεται 
βάσει της αρχής της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, που ορίζεται στο άρθρο 49 της 
Συνθήκης ΕΚ, και βάσει της ελευθερίας εγκατάστασης (δηλαδή της σύστασης μόνιμης 
παρουσίας σε άλλο κράτος μέλος), που διασφαλίζεται από το άρθρο 43 της Συνθήκης ΕΚ.

Τέλος, στον βαθμό που θεσπίζει κανόνες για τις ηλεκτρονικές και μηχανικές συσκευές και 
διέπει τις δραστηριότητες των παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών, ο ελληνικός νόμος θα 
έπρεπε να έχει γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή εκ των προτέρων σύμφωνα με την οδηγία 
98/34/ΕΚ, η οποία προβλέπει προηγούμενη γνωστοποίηση των εθνικών κανονιστικών 
ρυθμίσεων που θεσπίζουν τεχνικούς κανόνες για διαδικτυακά προϊόντα και υπηρεσίες.

Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας εξ ορισμού παρέχονται συχνά σε 
διασυνοριακή βάση, αυτή η προηγούμενη γνωστοποίηση έχει ως σκοπό να εξασφαλίσει ότι οι 
κανόνες που επιβάλλονται σε ένα κράτος μέλος δεν βλάπτουν τα συμφέροντα των 
επιχειρήσεων και των πολιτών σε άλλα κράτη μέλη.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Νοεμβρίου 2005.

Κατόπιν της τελευταίας συμπληρωματικής απάντησης της Επιτροπής προς την αναφορά, δεν 
υπήρξαν περαιτέρω εξελίξεις όσον αφορά την ελληνική απαγόρευση της εγκατάστασης και 
λειτουργίας ηλεκτρικών, ηλεκτρομηχανικών και ηλεκτρονικών παιχνιδιών, 
συμπεριλαμβανομένων των παιχνιδιών υπολογιστή, σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς 
χώρους – συμπεριλαμβανομένων των χώρων που παρέχουν υπηρεσίες Διαδικτύου (Ίντερνετ 
καφέ). Αυτό συμβαίνει διότι, όπως επισημάνθηκε στην τελευταία συμπληρωματική 
απάντηση, η υπόθεση έχει παραπεμφθεί από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο από 
τις 10 Φεβρουαρίου 2005 και η ακρόαση επί του παρόντος εκκρεμεί. 

Η Επιτροπή δεν έχει μεταβάλει τη θέση της, ότι δηλαδή ο συγκεκριμένος ελληνικός νόμος 
(νόμος 3037 της 29ης Ιουλίου 2002) είναι ασύμβατος με τις διατάξεις της Συνθήκης ΕΚ για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών και την ελευθερία 
εγκατάστασης, ενώ εξάλλου η διαδικασία θέσπισής του συνιστά παραβίαση της οδηγίας 
98/34/ΕΚ, η οποία προβλέπει προηγούμενη γνωστοποίηση των εθνικών κανονιστικών 
ρυθμίσεων που θεσπίζουν τεχνικούς κανόνες για διαδικτυακά προϊόντα και υπηρεσίες.
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6. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Μαρτίου 2006.

Κατόπιν της παροχής πρόσθετων πληροφοριών στις 30 Νοεμβρίου 2005, δεν υπήρξαν 
περαιτέρω εξελίξεις όσον αφορά την ελληνική απαγόρευση της εγκατάστασης και 
λειτουργίας ηλεκτρικών, ηλεκτρομηχανικών και ηλεκτρονικών παιχνιδιών, 
συμπεριλαμβανομένων των παιχνιδιών υπολογιστή, σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς 
χώρους – συμπεριλαμβανομένων των χώρων που παρέχουν υπηρεσίες Διαδικτύου (Ίντερνετ 
καφέ).

Η υπόθεση παραπέμφθηκε από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στις 10 
Φεβρουαρίου 2005 και ακόμη εκκρεμεί επί του παρόντος η ακροαματική διαδικασία. Με την 
απόφαση της 25ης Μαΐου 2005, ο πρόεδρος του Δικαστηρίου εξουσιοδότησε τη Γαλλική 
Δημοκρατία να παρέμβει στην υπόθεση C-65/05 προς υποστήριξη της μορφής απόφασης που 
επιδιώκει η Ελλάδα.

Η Επιτροπή θα ήθελε να υπογραμμίσει εκ νέου ότι δεν έχει μεταβάλει τη θέση της, ήτοι 
- ότι ο εν λόγω ελληνικός νόμος (νόμος 3037 της 29ης Ιουλίου 2002) δεν συνάδει με τις 

διατάξεις της Συνθήκης ΕΚ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων 
και των υπηρεσιών καθώς και την ελευθερία εγκατάστασης 

- καθώς επίσης και ότι η διαδικασία θέσπισής του αποτέλεσε παραβίαση της οδηγίας 
98/34/ΕΚ, η οποία απαιτεί την πρότερη γνωστοποίηση των εθνικών κανονιστικών 
ρυθμίσεων που προβλέπουν τεχνικούς κανόνες για διαδικτυακά αγαθά και υπηρεσίες.

7. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Ιανουαρίου 2007.

Όπως ενημέρωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Επιτροπή Αναφορών στις 23 Φεβρουαρίου 
2006, η καταγγελία 2002/4769, η οποία αφορά τον ίδιο ελληνικό νόμο με την παρούσα 
αναφορά, παραπέμφθηκε στο Δικαστήριο στις 10 Φεβρουαρίου 2005 (υπόθεση C-65/05). Το 
Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του στην υπόθεση αυτή στις 26 Οκτωβρίου 2006, 
αποφαινόμενο ότι η Ελληνική Δημοκρατία, 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. Το Δικαστήριο 
αποφάνθηκε ότι το επιχείρημα που επικαλέστηκε η Ελληνική Δημοκρατία, ότι τα 
συμπεράσματα του Δικαστηρίου στις υποθέσεις C-275/92 Schindler και C-124/97 Läärä 
πρέπει να εφαρμοστούν και στην υπόθεση αυτή, δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Εν προκειμένω, 
επισήμανε το Δικαστήριο, πρόκειται για ηλεκτρικά, ηλεκτρομηχανικά και ηλεκτρονικά 
παίγνια που δεν έχουν χαρακτηριστικά παρεμφερή με αυτά των επίμαχων στο πλαίσιο των εν 
λόγω υποθέσεων παιγνίων. Συγκεκριμένα, τα παίγνια που υπόκεινται στην απαγόρευση του 
άρθρου 2, παράγραφος 1, του νόμου 3037/2002 δεν είναι εκ φύσεως τυχερά, καθόσον ο 
σκοπός τους δεν είναι η προσδοκία του χρηματικού κέρδους.
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Παρά το γεγονός ότι η νομολογία του Δικαστηρίου δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην 
συγκεκριμένη περίπτωση, η Ελληνική Δημοκρατία προέβαλε σειρά επιτακτικών λόγων 
γενικού συμφέροντος, ισχυριζόμενη ότι μπορεί να δικαιολογούν το εμπόδιο στην ελεύθερη 
κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Ωστόσο, το Δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει προς τούτο το 
αιτούμενο εθνικό μέτρο να είναι ανάλογο προς τους επιδιωκόμενους σκοπούς και 
αποφάνθηκε ότι η Ελληνική Δημοκρατία δεν αποδεικνύει ότι έθεσε σε εφαρμογή όλα τα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που μπορούν να επιτύχουν τον σκοπό τον οποίο το κράτος 
μέλος αυτό επιδιώκει, χρησιμοποιώντας μέτρα λιγότερο περιοριστικά για το ενδοκοινοτικό 
εμπόριο.

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί την κατάσταση προκειμένου να βεβαιωθεί ότι το κράτος μέλος 
θα τροποποιήσει τον συγκεκριμένο νόμο προκειμένου να συμμορφωθεί με την απόφαση του 
Δικαστηρίου.

8. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Δεκεμβρίου 2007.

Σε συνέχεια της απάντησης της Επιτροπής του Νοεμβρίου του 2006 και της συνεδρίασης της 
Επιτροπής Αναφορών στις 2 Μαΐου 2007, η Επιτροπή θα ήθελε να παράσχει μια ενημέρωση 
σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις. Η καταγγελία 2002/4769, σχετικά με τον ίδιο ελληνικό 
νόμο όπως και η παρούσα αναφορά, παραπέμφθηκε στο Δικαστήριο στις 10 Φεβρουαρίου 
2005 (υπόθεση C-65/05). Το Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για αυτήν την υπόθεση 
στις 26 Οκτωβρίου 2006, δηλώνοντας ότι η απαγόρευση δυνάμει των άρθρων 2, παράγραφος 
1 και 3 του νόμου αριθ. 3037/2002, 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, παραβιάζει τα άρθρα 28 ΕΚ, 43 ΕΚ και 49 ΕΚ, καθώς και το άρθρο 8 της 
οδηγίας 98/34/ΕΚ.

Στις 11 Δεκεμβρίου 2006, οι ελληνικές αρχές πληροφορήθηκαν την ανωτέρω απόφαση και 
ερωτήθηκαν σχετικά με τις ακόλουθες ενέργειες στις οποίες προέβησαν. Στις 12 
Φεβρουαρίου 2007, οι ελληνικές αρχές απηύθυναν επιστολή στην Επιτροπή υποστηρίζοντας 
ότι το θέμα ήταν σοβαρό και σύνθετο, και ότι τα αρμόδια Υπουργεία συνεργάζονταν 
προκειμένου να θεσπίσουν ένα σύστημα το οποίο να είναι κοινωνικά αποδεκτό, αναλογικό 
και σύμφωνο προς την κοινοτική νομοθεσία. Εντούτοις, οι ελληνικές αρχές δεν απέστειλαν 
στην Επιτροπή τροποποιήσεις του νόμου. Ως αποτέλεσμα, η Επιτροπή απηύθυνε 
προειδοποιητική επιστολή στις 23 Μαρτίου 2007, δυνάμει του άρθρου 228 ΕΚ. Καθώς οι 
ελληνικές αρχές δεν απάντησαν, απεστάλη αιτιολογημένη γνώμη στις 29 Ιουνίου 2007. Οι 
ελληνικές αρχές δεν απάντησαν ούτε στην αιτιολογημένη γνώμη και, ως εκ τούτου, η 
Επιτροπή αποφάσισε στις 17 Οκτωβρίου 2007 να παραπέμψει την υπόθεση για δεύτερη φορά 
στο Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 228 ΕΚ, ζητώντας από το Δικαστήριο να επιβάλει και 
οικονομικές κυρώσεις στην Ελλάδα για μη συμμόρφωση με την απόφασή του.

9. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2008.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Επιτροπής του Νοεμβρίου του 2007 και της συνεδρίασης 
της Επιτροπής Αναφορών τον Φεβρουάριο του 2008, η Επιτροπή θα ήθελε να παράσχει μια 
ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η Επιτροπή 
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αποφάσισε στις 17 Οκτωβρίου 2007 να παραπέμψει την υπόθεση για δεύτερη φορά στο 
Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 228 ΕΚ, ζητώντας από το Δικαστήριο να επιβάλει και 
οικονομικές κυρώσεις στην Ελλάδα για μη συμμόρφωση με την απόφασή του. Η παραπομπή 
εστάλη στο Δικαστήριο στις 10 Μαρτίου 2008. Συνεπώς, η εν λόγω υπόθεση εξετάζεται επί 
του παρόντος από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

10. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2009.

Στις 4 Ιουνίου 2009, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του στην υπόθεση C-
109/08, η οποία σχετίζεται με την παρούσα αναφορά. Στην υπόθεση αυτή, το Δικαστήριο 
υποχρέωσε την Ελληνική Δημοκρατία να καταβάλει στην Επιτροπή, στον λογαριασμό «Ίδιοι 
πόροι της Ευρωπαϊκής Κοινότητας», χρηματική ποινή ύψους 31 536 ευρώ ανά ημέρα από την 
ημερομηνία εκδόσεως της παρούσας αποφάσεως (4 Ιουνίου 2009) μέχρι την εκτέλεση της 
αποφάσεως στην υπόθεση C-65/05, Επιτροπή κατά Ελλάδας, από τις ελληνικές αρχές. 
Επιπλέον, το Δικαστήριο υποχρέωσε την Ελληνική Δημοκρατία να καταβάλει στην Επιτροπή 
το κατ’ αποκοπήν ποσό των τριών εκατομμυρίων ευρώ.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απηύθυνε, στις 7 Ιουλίου 2009, επιστολή προς τις ελληνικές αρχές, 
στην οποία ζητούσε να της καταβληθεί, στον λογαριασμό «Ίδιοι πόροι της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας», το ποσό των 3 000 000 ευρώ. Στις 18 Αυγούστου 2009, η Επιτροπή απηύθυνε 
εκ νέου επιστολή στην οποία καλούσε τις ελληνικές αρχές να καταβάλουν, στον λογαριασμό 
«Ίδιοι πόροι της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το ποσό των 1 797 552 ευρώ. Η Επιτροπή θα 
συνεχίσει, ανά τακτά διαστήματα, να αξιώνει την καταβολή της χρηματικής ποινής ύψους 
31 536 ευρώ ανά ημέρα μέχρι την εκτέλεση, από τις ελληνικές αρχές, της απόφασης του 
Δικαστηρίου στην υπόθεση C-65/05. 

Η Επιτροπή επιθυμεί να διευκρινίσει ότι οι ανωτέρω αποφάσεις αφορούν μηχανήματα αμιγώς 
ψυχαγωγικών παιχνιδιών (τα οποία, δηλαδή, δεν σχετίζονται με τυχερά παιχνίδια). Η 
υπόθεση παράβασης κατά της Ελλάδας που αφορούσε μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών 
περατώθηκε με απόφαση της Επιτροπής στις 25 Ιουνίου 2009.


