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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 11:00 το Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία 
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο 
Αντιπρόεδρος  Νέστορας Κουράκης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, Ίρις Αυδή-
Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης,  
Κωνσταντίνος Αποστολάς.   

 
Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση 
ασχολήθηκε µε την υπό του τοπικού ραδιοφωνικού σταθµού µε τον διακριτικό 
τίτλο BEST RADIO Νοµού Αττικής ενδεχοµένη παραβίαση της 
ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας.  

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 28η Σεπτεµβρίου 2010. 

 
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις: 

 
Ι.  Το άρθρο 15, παρ. 2 του Συντάγµατος, κατά το οποίον η ραδιοφωνία και η 
τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους, ο οποίος έχει σκοπό τη 
µετάδοση προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής 
στάθµης των προγραµµάτων που επιβάλει η κοινωνική αποστολή της τηλεόρασης και 
η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. 
 
II. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. α΄ του Ν. 2206/1994 κατά το οποίο απαγορεύεται σε 
κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο να θέτει σε λειτουργία, διατηρεί ή εκθέτει προς 
διεξαγωγή παιχνιδιού οποιοδήποτε µέσο ή υλικό διεξαγωγής παιχνιδιού ή µηχάνηµα 
µε νοµίσµατα για την απόκτηση χρηµατικού κέρδους. 
 
III.  Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. α΄, β΄ και ε΄ του Ν. 2328/1995 κατά το οποίο σε 
περίπτωση παραβίασης των διατάξεων της εθνικής νοµοθεσίας το Ε.Σ.Ρ. επιβάλλει 
τις από αυτό προβλεπόµενες κυρώσεις.  
 
 
Β. Αιτιολογικό 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου,  των ισχυρισµών του τοπικού ραδιοφωνικού σταθµού 
µε τον διακριτικό τίτλο BEST RADIO Νοµού Αττικής, του υποβληθέντος 
υποµνήµατος και της ακροάσεως από µαγνητοταινία του προγράµµατος του σταθµού, 
µεταδόθηκαν µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:   
Κατά την 18η Απριλίου ο ραδιοφωνικός σταθµός στις 7:58:38 µετάδωσε την 
παρακάτω διαφήµιση. 
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«Όλο απαιτήσεις είναι αυτή η ζωή.  Θέλει αυτό, θέλει το άλλο, θέλει και το από 
κείνο.  Θέλει ποικιλία, θέλει κόλπα, θέλει διασκέδαση, θέλει γλέντι, θέλει τα σέα της, 
θέλει τα µέα της.  Τι άλλο θες απ’ τη ζωή µας βρε ζωή;  Μήπως θέλεις να παίξεις µαζί 
µας;» 
«Η ζωή θέλει παιχνίδι.  Μπες και συ στο kingsolomons.com και παίξε ρουλέτα, black 
jack, φρουτάκια, µε τρακόσια ευρώ bonus εγγραφής και τζάκποτ που ξεπερνούν τα 
τρία εκατοµµύρια ευρώ.  King Solomons καζίνο. Κάνε παιχνίδι!».  
 
Πρόκειται περί εκποµπής κατά διάρκεια της οποίας µεταδόθηκε διαφήµιση τυχερών 
παιχνιδιών τα οποία διεξάγονται διαδικτυακά.  ΄Όµως κατά τα άρθρα 1 και 3 του 
Ν.2206/1994 συγχωρούνται τα τυχερά παιχνίδια εντός καζίνων τα οποία λειτουργούν 
µε άδεια της διοικήσεως.  Πρόδηλον είναι ότι δεν συγχωρείται η διαφήµιση τυχερών 
παιχνιδιών που λειτουργούν παρανόµως εκτός καζίνων όπως στην προκειµένη 
περίπτωση.   Για την εν λόγω εκτροπή, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό 
σταθµό η διοικητική κύρωση του προστίµου.   
 
Ενόψει των εκτεθέντων πραγµατικών περιστατικών, λαµβανοµένης υπόψη της 
βαρύτητος της παραβάσεως, του εκ 855.011,26 ευρώ ύψους επένδυσης και του 
γεγονότος ότι µε τις αποφάσεις, 435/1.11.2005, 464/18.9.2007 του Ε.Σ.Ρ. έχουν 
επιβληθεί στον ραδιοφωνικό σταθµό διοικητικές κυρώσεις, ενδείκνυται όπως το εν 
λόγω πρόστιµο καθορισθεί στο ποσό των 5.000 ευρώ.  Μειοψήφησαν εκ των µελών ο 
η Εύη ∆εµίρη και η ΄Ιρις Αυδή Καλκάνη, κατά τις οποίες το πρόστιµο θα έπρεπε να 
είναι 10.000 ευρώ.  

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Επιβάλλει στην εταιρεία  µε την επωνυµία THREE DEE ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε., 
ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθµού µε διακριτικό τίτλο BEST RADIO Νοµού 
Αττικής την διοικητική κύρωση προστίµου των 5.000 ευρώ. 
 

Κατά το άρθρο 4 παράγραφος 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει µετά την δια του 
άρθρου 23 παρ. 5 εδαφ. β του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή της, η παρούσα απόφαση 
κατά την προαναφερόµενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά: 

 

1. Της εταιρείας THREE DEE ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του 
ραδιοφωνικού σταθµού BEST RADIO, που εδρεύει  στο Ψυχικό Αττικής,  
στην οδό Περικλέους 49,  µε ΑΦΜ  999931058 , ∆.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών. 

2. Του Αντωνίου Λυµπέρη του Παναγιώτη, κατοίκου Κηφισιάς, στην οδό Ξενίας 
22 και Αύρας 40, µε ΑΦΜ  022125354, ∆.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως νοµίµου 
εκπροσώπου της εταιρείας. 

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 19η Οκτωβρίου 2010. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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