ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

• Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δικαιώνει τις θέσεις των
Ελληνικών Καζίνο για τα τυχερά παιχνίδια μέσω του
διαδικτύου
•

Την απαγόρευση των παράνομων διαδικτυακών τυχερών
παιχνιδιών και της διαφήμισής τους επιτρέπει πλέον το ΔΕΚ

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2010. - Δύο αποφάσεις σχετικές με τα τυχερά παιχνίδια, που
δικαιώνουν πλήρως τις θέσεις των Ελληνικών Καζίνο, εξέδωσε το Δικαστήριο
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στις 3 Ιουνίου 2010.
Οι αποφάσεις αφορούν την απαγόρευση που επιβλήθηκε από την κυβέρνηση και τα
δικαστήρια της Ολλανδίας σε δύο εταιρείες διαδικτυακού στοιχηματισμού με άδειες στη
Βρετανία και στη Μάλτα να προσφέρουν και να διαφημίζουν τις υπηρεσίες τους στην
Ολλανδία. Το Ολλανδικό δίκαιο προβλέπει για την αγορά των τυχερών παιχνιδιών ένα
σύστημα αποκλειστικών αδειών, ενώ απαγορεύει πλήρως την προσφορά τους μέσω
του διαδικτύου.
Το ΔΕΚ σε συνέχεια προηγούμενης νομολογίας του, επιβεβαίωσε άλλη μία φορά ότι ο
περιορισμός της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών είναι θεμιτός στην περίπτωση
της προσφοράς τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου. Σύμφωνα με το ΔΕΚ,
τα κράτη – μέλη έχουν δικαίωμα να θεωρούν ότι δεν αποτελεί επαρκή εγγύηση για
την προστασία των καταναλωτών τους απλώς και μόνο το γεγονός ότι ένας
επιχειρηματικός φορέας προσφέρει νομίμως τις υπηρεσίες του σε ένα άλλο
κράτος – μέλος. Λόγω της έλλειψης άμεσης επαφής μεταξύ του καταναλωτή και του
επιχειρηματικού φορέα, τα τυχερά παιχνίδια που είναι προσβάσιμα μέσω του
διαδικτύου ενέχουν διαφορετικής φύσεως και σημαντικότερους κινδύνους για τον
καταναλωτή, σε σύγκριση με τις παραδοσιακές αγορές των παιγνίων αυτών.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το ΔΕΚ έκρινε ότι τα κράτη – μέλη: α. έχουν το
δικαίωμα να απαγορεύσουν εντός της επικράτειάς τους την παροχή τυχερών
παιγνίων μέσω του διαδικτύου από επιχειρηματικούς φορείς που είναι νόμιμα
εγκατεστημένοι και παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες σε άλλα κράτη – μέλη και β.
έχουν το δικαίωμα να απαγορεύσουν τη διαφήμιση των τυχερών παιγνίων
μέσω του διαδικτύου.
Οι συγκεκριμένες αποφάσεις του ΔΕΚ, δικαιώνουν απόλυτα τις θέσεις των Ελληνικών
Καζίνο, τα οποία έχουν ζητήσει κατ’ επανάληψη την παρέμβαση της ελληνικής
πολιτείας, με στόχο την πάταξη της ανεξέλεγκτης δραστηριότητας των

επιχειρήσεων διαδικτυακού τζόγου. Μιας δραστηριότητας η οποία αντιβαίνει στην
ελληνική νομοθεσία, δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τους καταναλωτές, στερεί
πολύτιμα έσοδα από το δημόσιο και συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό σε βάρος των
νόμιμα αδειοδοτημένων επιχειρήσεων καζίνο στην Ελλάδα.
Υπό το φως των πρόσφατων αποφάσεων του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, τα Ελληνικά Καζίνο:
Ζητούν από την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς της να προβούν σε άμεση
εφαρμογή της προβλεπόμενης στο ελληνικό δίκαιο απαγόρευσης λειτουργίας
καζίνο στο διαδίκτυο. Η Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ.
διαθέτει την σχετική εκ του νόμου αρμοδιότητα, τεχνογνωσία, τεχνολογία και
προσωπικό. Ζητούν επίσης την τήρηση της νομιμότητας σε σχέση με την προκλητική
παράνομη διαφήμιση των καζίνο του διαδικτύου που έχει κατακλύσει τους δρόμους
και τα ΜΜΕ της χώρας.
Καλούν την ελληνική κυβέρνηση, με πρότυπο τις αποφάσεις των κυβερνήσεων
Βελγίου και Εσθονίας και σύμφωνα με την πάγια πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Καζίνο, να παραχωρήσει το δικαίωμα στις εταιρείες διαχείρισης επίγειων καζίνο
να επεκτείνουν τις άδειές τους, έτσι ώστε να παρέχουν και υπηρεσίες τυχερών
παιχνιδιών (καζίνο) μέσω του διαδικτύου. Αυτή η πρόταση έχει γραπτώς
υποβληθεί, από το Μάρτιο του 2008, στα τότε συναρμόδια Υπουργεία Οικονομίας –
Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης από τα Ελληνικά Καζίνο χωρίς, μέχρι σήμερα,
να λάβουν απάντηση. Έτσι διασφαλίζεται ότι οι υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών θα
παρέχονται μόνο από τις νόμιμα αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης καζίνο, με
απόλυτα ελεγχόμενο τρόπο και με αποτέλεσμα:
o
o
o

Να αποτρέπεται η δραστηριοποίηση άγνωστων και παράνομων παροχέων
τυχερών παιχνιδιών και να προστατεύεται η ασφάλεια του καταναλωτή.
Να διατηρείται ο εθνικός έλεγχος κάθε επιχείρησης, καθώς και η άμεση αύξηση
των δημοσίων εσόδων από τα τυχερά παιχνίδια.
Να προστατεύονται οι νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις καζίνο από τον
αθέμιτο ανταγωνισμό.

Πρόκειται για μια απόλυτα ρεαλιστική και άμεσα εφαρμόσιμη λύση, η οποία
διασφαλίζει
τον έλεγχο και την ομαλή λειτουργία της αγοράς, με όφελος για την
εθνική οικονομία και τα δημόσια έσοδα, για τον καταναλωτή και το κοινωνικό σύνολο,
για τις νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις και τους εργαζομένους τους.
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