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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 11η ∆εκεµβρίου 2007 και ώρα 11:00 το 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην 
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης και τα 
µέλη Εύη ∆εµίρη, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, 
Νέστορας Κουράκης, Κωνσταντίνος Τσουράκης. Απών ο Αντιπρόεδρος  
∆ηµήτριος Χαραλάµπης. 

 
 
 

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την ενδεχοµένη από  
του ραδιοφωνικού σταθµού µε το διακριτικό τίτλο ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ 95,5 
Νοµού Θεσσαλονίκης, παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε 4η ∆εκεµβρίου 2007. 

  
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις: 

 
Ι.  Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος της Ελλάδας, κατά το οποίον η ραδιοφωνία 
υπάγεται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους, ενώ ο έλεγχος και η επιβολή των 
διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα του Εθνικού 
Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόµος ορίζει. 

 
ΙΙ. Το άρθρο 4 παρ 1 του Κανονισµού 3/1991 του Ε.Σ.Ρ. κατά το οποίο οι διαφηµίσεις 
πρέπει να είναι νόµιµες. 
 
ΙΙΙ. Το άρθρο 2 παράγραφος 2 εδάφιο α΄ του Ν. 2433/1996 κατά το οποίο όποιος 
χωρίς δικαίωµα διεξάγει δηµόσια ή σε ευρύ κύκλο προσώπων στοίχηµα σχετικά µε 
την έκβαση αθληµάτων ή διαφηµίζει το στοίχηµα αυτό, ή µε οποιονδήποτε τρόπο 
προσελκύει τρίτους να συµµετάσχουν σε αυτό, τιµωρείται µε ποινή φυλακίσεως 
τουλάχιστον 6 µηνών και χρηµατική ποινή από 1 έως 20 εκατοµµύρια δραχµών. 
 
IV. Το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 2433/1996 και το άρθρο 1 της υπ΄αριθµ. 506/11.1.2000 
Αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισµού περί εγκρίσεως του Γενικού Κανονισµού 
Λειτουργίας Παιγνίων Στοιχηµάτων Προκαθορισµένης Απόδοσης, κατά τα οποία το 
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δικαίωµα διεξαγωγής στοιχηµάτων τέτοιου είδους, παρέχεται αποκλειστικά και µόνο 
στον Οργανισµό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου. 
 
V. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το ΕΣΡ ελέγχει 
την τήρηση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας και επιβάλλει τις από το άρθρο 4 παρ. 
1  του Ν. 2328/1995 προβλεπόµενες  κυρώσεις. 
 
 
 
Αιτιολογικό 
 
 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου και της ακροάσεως του εκπροσώπου του 
ραδιοφωνικού σταθµού µε το διακριτικό τίτλο ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ 95,5 Νοµού 
Θεσσαλονίκης, της παρακολουθήσεως της µαγνητοταινίας της κατωτέρω εκποµπής 
και του υποβληθέντος υποµνήµατος, προέκυψαν τα ακόλουθα:    Στο ψηφιακό αρχείο 
από 30.10.06 στο χρονικό σηµείο 21.00 ακούγεται λογότυπο «24 ώρες Αθλητικό 
Μετρόπολις» ενώ στο χρονικό σηµείο 1.11.13 ακούγεται ο παρουσιαστής να λέει: 
«…Για πάµε λίγο και στην unibet. Έχει τρια µατσάκια µε καλές προτάσεις. Ένα είναι 
Ηλυσιακός…»  
1. Στο ψηφιακό αρχείο από 1.11.06 στο χρονικό σηµείο 59.16 ακούγεται 
λογότυπο «Αθλητικό Μετρόπολις 95,5. Κάνει το καλύτερο παιχνίδι. Μην χάνετε 
λεπτό» ενώ στο χρονικό σηµείο 1.40.15 ακούγεται ο παρουσιαστής να λέει: «έχω κάτι 
αναφορές από τη unibet για όσους παίζουν στοίχηµα. Υψηλά ποσοστά.» 
2. Στο ψηφιακό αρχείο από 2.11.06 στο χρονικό σηµείο 3.31 αναφέρεται το 
διακριτικό τίτλο του σταθµού «Αθλητικό Μετρόπολις» ενώ στο χρονικό σηµείο 
1.11.13 ακούγεται ο παρουσιαστής να απαντά σε ερώτηση ακροατή ότι δεν γνωρίζει 
βήµα-βήµα πως παίζεται από unibet το στοίχηµα. Συγκεκριµένα µεταφέρει την 
ερώτηση του ακροατή στην οποία και απαντά ως εξής: «Γιώργο, µπορείς να µου πεις 
βήµα-βήµα πως θα µπορώ να παίξω στοίχηµα από τη unibet. Αµ δε, ούτε βήµα-βήµα 
µπορώ να σου πω, ούτε… γιατί δεν ξέρω. Μπορείς όµως να πάρεις εδώ τους 
στοιχηµατχζήδες µας να σου πούνε.» 
3. Στο ψηφιακό αρχείο από 4.11.06 στο χρονικό σηµείο 2.21.25 ακούγεται 
αναφορά στο διακριτικό τίτλο του σταθµού «Αθλητικό Μετρόπολις» ενώ στο χρονικό 
σηµείο 2.00.18 ακούγεται ο παρουσιαστής να λέει: «Να δούµε τι µας προσφέρει 
σήµερα η unibet.» 
4. Στο ψηφιακό αρχείο από 13.11.06 στο χρονικό σηµείο 43.32 ακούγεται 
λογότυπο «Αθλητικό Μετρόπολις» ενώ στο χρονικό σηµείο 1.37.35 ακούγεται ο 
παρουσιαστής να λέει: «Να πω (ή δω) τι µας δίνει σήµερα η unibet». 
5. Στο ψηφιακό αρχείο από 27.11.06 στο χρονικό σηµείο 14.55 ακούγεται 
αναφορά στο διακριτικό τίτλο του σταθµού «Αθλητικό Μετρόπολις» ενώ στο χρονικό 
σηµείο 1.29.00 ακούγεται ο παρουσιαστής να λέει: «Πάµε λίγο στις προτάσεις της 
unibet». 
6.   Στο ψηφιακό αρχείο από 30.11.06 στο χρονικό σηµείο 27.17 ακούγεται 
λογότυπο «Αθλητικό Μετρόπολις» ενώ στο χρονικό σηµείο 1.40.00 ακούγεται ο 
παρουσιαστής να λέει: «Μια αναφορά για την unibet να κάνω. Μεγάλα αθλητικά 
γεγονότα, λέει, πόκερ, καζίνο, soft games, και πολλά περισσότερα. Είναι η 
καθηµερινή ζωή στην ιστοσελίδα της unibetcom, ubibet τελεία com. Παίξτε τώρα στο 
καλύτερο καζίνο του κόσµου περισσότερα από 45 παιχνίδια και την αξιοπιστία που 
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προσφέρει το όνοµα unibet. Μπλακ τζακ, χαλόου,  Ρουλέτα, ρουκέτα θα έλεγα, 
βίντεο-πόκερ, κουλοχέρηδες, σε λίγο θα µας πει πως έχει και κολτσίνα µέσα, κίνο ρέι, 
και µπίγκο είναι µερικές από τις επιλογές σας στις σελίδες της unibet». 
Επίσης,  
1. Στο ψηφιακό αρχείο από 5.12.06 και συγκεκριµένα στο χρονικό σηµείο στο 
14.30 ακούγεται ο παρουσιαστής να λέει: «…Θα µιλήσω για το 1,65 που δίνουν το Χ 
Άρσεναλ-Πόρτο, όπου µου λέει η στοιχηµατική εταιρεία του ΟΠΑΠ, ξέρουµε ποιος 
είναι αυτός, ότι είναι στηµένο το µατς. Έτσι µου λένε, εµµέσως πλην σαφώς.» 
Παρόµοια αναφορά υπάρχει και στο 16.16, καθώς επίσης και στο 33.45. 
2. Στο ψηφιακό αρχείο από 6.12.06 και συγκεκριµένα στο χρονικό σηµείο στο 
54.40 ακούγεται ο παρακάτω διάλογος διαφήµισης (σποτ) του e-bet.gr: 
- Φωνή 1: Γιατρέ, τις προάλλες είδα το πιο παράξενο όνειρο. Ήµουνα 
λέει σε µια παραλία στο Ζούµπερι και παίζαµε µπάλα µε κάτι φίλους. ∆ηλαδή δεν 
παίζαµε ακριβώς, αυτοί παίζανε κι εγώ κοιτούσα… 
- Φωνή 2: Γιατί, δεν σας δίνανε την µπάλα. 
- Φωνή 1: Όχι όλο τους τη ζητούσα κι αυτοί µε µουτζώνανε. 
- Φωνή 2: Αχά 
- Φωνή 1: Τι συµπέρασµα βγάζετε, γιατρέ 
- Φωνή 2: Χρειάζεστε γκρουπ-θέραπι  
- Φωνή 1: Και που θα πάω, γιατρέ µου 
- Φωνή 2: Στο καφενείο του e-bet, επιγόντος, e-bet γκρουπ-θέραπι στο 
πιο κεφάτο καφενείο των φιλάθλων 
- Φωνή 1: Κερκίδα, πηγαδάκια, δηµοσκοπήσεις και ειδήσεις για όλους 
τους αγώνες του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ. E-bet.gr µπες στο κόλπο. 
3. Στο ψηφιακό αρχείο από 18.12.06 και συγκεκριµένα στο χρονικό σηµείο στο 
00.17 ακούγεται ο παρακάτω διάλογος διαφήµισης (σποτ) της unibet.com: 
- Γυν. Φωνή : Αυτές τις γιορτές η τύχη είναι µε το µέρος σας. Παίξτε 
στο καζίνο της unibet και κερδίστε.  
- Ανδ. Φωνή : Ρουλέτα, µπλακ τζακ, βίντεο-πόκερ, και δεκάδες 
παιχνίδια για να διασκεδάσετε. 
- Γυν. Φωνή : Στο καζίνο της unibet θα βρείτε τουρνουά, µεγάλα τζακ 
ποτ, δώρα και πολλά άλλα. Αυτές τις γιορτές πάρτε την τύχη µε το µέρος σας 
www.unibet.com , το καλύτερο καζίνο στο διαδίκτυο.  
 
 
 
Πρόκειται περί διαφηµίσεων στοιχηµάτων επί αποτελεσµάτων ποδοσφαιρικών 
αγώνων τις οποίες µπορεί να προβάλλει µόνον ο Ο.Π.Α.Π.  Για την εν λόγω εκτροπή, 
ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η κύρωση της συστάσεως.  
Μειοψήφησαν ο Πρόεδρος Ιωάννης Λασκαρίδης και εκ των µελών ο Γιάννης 
Παπακώστας, κατά τους οποίους θα έπρεπε να επιβληθεί η διοικητική κύρωση του 
προστίµου των 3.000 ευρώ. 
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Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
Επιβάλλει στον ραδιοφωνικό σταθµό µε το διακριτικό τίτλο ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ 95,5 
Νοµού Θεσσαλονίκης τη διοικητική κύρωση της συστάσεως, όπως µη διαφηµίζει 
στοιχήµατα προκαθορισµένης απόδοσης σχετικά µε την έκβαση αθληµάτων, επί των 
οποίων την εν γένει διαχείριση, την εποπτεία και τον έλεγχο έχει ο Ο.Π.Α.Π.,  µε 
απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων. 
 
 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 11η ∆εκεµβρίου 2007. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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