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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 132/12.4.2011
Σήμερα ημέρα Τρίτη 12 Απριλίου 2011 και ώρα 11:00 το Εθνικό
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Ιωάννης Λασκαρίδης, η
Αντιπρόεδρος Λίνα Αλεξίου και τα μέλη Εύη Δεμίρη, Γιάννης
Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης, Κωνσταντίνος Αποστολάς,
Γεώργιος Στεφανάκης.
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 15η Μαρτίου 2011.
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
του ραδιοφώνου 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 τις 4.12.2010, 5.12.2010,
7.12.2010, 8.12.2010 και ώρες 17:30, 17:33, 10:05, 08:44 αντιστοίχως ο
ραδιοφωνικός σταθμός μετάδωσε τα παρακάτω διαφημιστικά μηνύματα:
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1ο διαφημιστικό μήνυμα: - SPORTINGBET.GR εταιρεία στοιχημάτων
Εκφωνητής: Η SPORTINGBET είναι για 6η συνεχόμενη χρονιά επίσημος χορηγός
της Euroleague. Μπες στην SPORTINGBET.GR, παρακολούθησε ζωντανά όλους
τους αγώνες της κορυφαίας διοργάνωσης, μέσω live streaming και παίξε με τις
καλύτερες αποδόσεις. SPORTINGBET.GR. Όχι τυχαία Νο 1!
2ο διαφημιστικό μήνυμα: - VISTABET.COM εταιρεία στοιχημάτων
Εκφωνητής: Ει, τι κάνετε ρε; Που σας βρήκα ρε! Παίξτε μπάλα, τι ψοφίμια είναι
αυτά, ρε coach; Ζωντανέψτε, ρε! (…)
Εκφωνήτρια: Παίξε ζωντανά την ώρα του αγώνα, στον κόσμος της VI.
Πάρε 100 € bonus εγγραφής. VISTABET.COM
Εκφωνητής: Μπες τώρα!
Πρόκειται περί εκπομπών διαφημίσεως τυχερών παιχνιδιών τα οποία διεξάγονται δια
δικτυακού καζίνο. Όμως κατά τα άρθρα 1 και 3 του Ν.2206/1994 συγχωρούνται τα
τυχερά παιχνίδια εντός καζίνων τα οποία λειτουργούν με άδεια της διοικήσεως.
Εντεύθεν η λειτουργία τυχερών παιχνιδιών καζίνου που λειτουργεί άνευ αδείας της
διοικήσεως είναι παράνομη και αναμφιβόλως η διαφήμιση παρανόμως
λειτουργούντος καζίνου είναι ωσαύτως παράνομη. Ο τρόπος παρανόμου λειτουργίας
του καζίνου, δηλαδή της λειτουργίας του σε κτιριακή εγκατάσταση ή δια του
διαδικτύου δεν ασκεί επιρροή. Για την παράνομη διαφήμιση από τον ως άνω
ραδιοφωνικό σταθμό τυχερού παιχνιδιού καζίνου που λειτουργεί δια του διαδικτύου,
ενδείκνυται όπως επιβληθεί στο ραδιοφωνικό 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, 513/ του Ε.Σ.Ρ. έχουν
επιβληθεί στον ραδιοφωνικό σταθμό διοικητικές κυρώσεις, ενδείκνυται όπως το εν
λόγω πρόστιμο καθορισθεί στο ποσό των 10.000 ευρώ.
Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία THREE DEE ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε.,
ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού με διακριτικό τίτλο BEST RADIO Νομού
Αττικής την διοικητική κύρωση προστίμου των 10.000 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 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του
ραδιοφωνικού σταθμού BEST RADIO, που εδρεύει στο Ψυχικό Αττικής,
στην οδό Περικλέους 49, με ΑΦΜ 999931058 , Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών.
2. Του Αντωνίου Λυμπέρη του Παναγιώτη, κατοίκου Κηφισιάς, στην οδό Ξενίας
22 και Αύρας 40, με ΑΦΜ 022125354, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως νομίμου
εκπροσώπου της εταιρείας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 12η Απριλίου 2011, καθαρογράφτηκε και
δημοσιεύθηκε κατά την 18η Απριλίου 2011.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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