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   Σήμερα ημέρα  Τρίτη  26  Ιουλίου  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.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης   ασχολήθηκε  με  την  υπό  της 
εταιρείας  ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ   Α.Ε.  ιδιοκτήτριας  του 
ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού ALPHA CHANNEL, ενδεχομένη παραβίαση 
της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 12η Ιουλίου 2011.

3. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη:

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. 

Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου, της ακροάσεως του εκπροσώπου της εταιρείας με την 
επωνυμία ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε. ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού 
τηλεοπτικού  σταθμού  ALPHA CHANNEL,  του  υποβληθέντος  υπομνήματος  και 
παρακολουθήσεως  από  μαγνητοταινία,  διαφήμισης  που  μετέδωσε  ο  εν  λόγω 
τηλεοπτικός σταθμός κατά την 1.1.2011 και ώρα 01:40,  έλαβαν χώρα τα παρακάτω 
περιστατικά: Το  DVD με  τίτλο  «Σχετικό  Δ»  που  έχει  αποσταλεί  από  τους 
καταγγέλλοντες περιέχει δύο αρχεία εκ των οποίων το αρχείο με τίτλο «Ρoker stars 
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net spot.  Regency»  δεν  ήταν  εφικτό  να  αναπαραχθεί.  Ακολουθεί  η 
απομαγνητοφώνηση του δεύτερου αρχείου με τίτλο «Ρoker stars. Net spot»:
Το απόσπασμα ξεκινά με την καρτέλα «01-01-2011  Poker Stars Alpha 01:40» ενώ 
πάνω και αριστερά της οθόνης υπάρχει η ένδειξη «MTR1». Σε όλη τη διάρκεια της 
διαφήμισης,  προβάλλεται  σταθερό  σούπερ  στο  κάτω  μέρος  της  οθόνης:  «Παίξε 
δωρεάν, χωρίς καταθέσεις. Η πλατφόρμα είναι εκπαιδευτική. Μόνο για ενήλικες».
Voice over:  Μαθαίνοντας  να  παίζει  πόκερ,  όλοι  γύρω  του  ήθελαν  να  του  δίνουν  
συμβουλές. Πότε να ποντάρει. Πότε να πάει πάσο. Πότε να αυξήσει. Τι να φορέσει.  
Μέχρι και τι να φάει. Αλλά μια ήταν η συμβουλή που τον βοήθησε να φτάσει σε ένα νέο  
επίπεδο:
Γυναίκα: Ντάνιελ, μη κάνεις καμία βλακεία.
Voice over: Στο poker stars.net, ένα νέο τουρνουά ξεκινάει κάθε δευτερόλεπτο. Μάθε  
και εσύ να παίζεις στη μεγαλύτερη πλατφόρμα δωρεάν πόκερ στον κόσμο.
Μετά  την  απομαγνητοφώνηση  του  διαφημιστικού  σποτ,  η  ροή  του  τηλεοπτικού 
σταθμού Alpha και της συγκεκριμένης ημέρας της καταγγελίας (1η Ιανουαρίου 2011) 
ανασύρθηκε από τον Πανόπτη και δημιουργήθηκε  DVD από την υπηρεσία για την 
χρονική  ζώνη  0:00:00-0:02:00,  κατά  τη  διάρκεια  της  οποίας  πιστοποιήθηκε  η 
μετάδοση  της  διαφήμισης  στις  1:37:30  (ένδειξη  DVD 1:37:30).  Εκτός  της 
συγκεκριμένης  μετάδοσης,  η  διαφήμιση  προβλήθηκε  και  στις:  0:11:31,  0:13:16, 
0:35:05, 0:37:00, 1:33:30, 1:35:05, 1:37:30, 1:57:22, 2:17:50 και 2:51:05.

Το  ΕΣΡ  έχει  επιληφθεί  της  υποθέσεως  κατόπιν  καταγγελίας  των  ανωνύμων 
εταιρειών: «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.», «Regency Entertainment Ψυχαγωγική 
και  Τουριστική  Α.Ε.»,  «Κοινοπραξία  Τουριστική  Λουτρακίου  Εταιρία  Ο.Τ.Α.-
Λουτράκι  Α.Ε.-Κλαμπ  ΟΤΕΛ  Λουτράκι  Καζίνο-Τουριστικές  &  Ξενοδοχειακές 
Επιχειρήσεις  Α.Ε.»,  «Theros International Gaming Inc»,  «Vivere Entertainment 
Εμπορική και Συμμετοχών Α.Ε.» και «Ελληνικό Καζίνο  Κέρκυρας Α.Ε.». Πρόκειται 
περί εκπομπής κατά διάρκεια της οποίας μεταδόθηκε διαφήμιση 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. Πρέπει  να σημειωθεί  ότι  κατά τη διάταξη του 
άρθρου  34  της  Οδηγίας  1/2011  του  ΕΣΡ  ρητώς  απαγορεύεται  η  μετάδοση 
διαφημιστικών  μηνυμάτων  που  αφορούν  την  προβολή  επιχειρήσεων,  χώρων  ή 
διαδικτυακών τόπων διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων για τα οποία δεν 
υφίσταται σχετική άδεια. Για την παράνομη διαφήμιση, από τον ως άνω τηλεοπτικό 
σταθμό, τυχερού παιχνιδιού καζίνου που λειτουργεί δια του διαδικτύου, ενδείκνυται 
όπως επιβληθεί στο τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου.  

Λαμβανομένης  υπόψη  της  βαρύτητος  της  παραβάσεως,  του  εκ  12,2  %  μεριδίου 
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραμμα κατά την τηλεοπτική περίοδο 2009-
2010,  της  εξ  89.717.021  ευρώ  διαφημιστικής  δαπάνης  του  έτους  2010,  του  εξ 
28.370.985.524. δραχμών  ύψους της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί από τον εν 
λόγω  σταθμό  και  του  γεγονότος  ότι  έχουν  επιβληθεί  στον  αυτό  σταθμό  με  τις 

1Αναλυτικά τα στοιχεία της προβάλλονται σε κάρτα πριν την διαφήμιση: Monitoring Television 
Research. Μεγ. Αλεξάνδρου 93 & Κηφισίας Μαρούσι, τηλ. 2108050378, email:monitori@otenet.gr
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αποφάσεις   201/2002,  203/2002,  214/2002,  4/2002,  68/2002,  78/2002,  91/2002, 
108/2002,  114/2002,  127/8.1.2003,  207/1.4.2003,  219/8.4.2003,  328/22.7.203, 
335/22.7.2003,  336/22.7.2003,  387/2.12.2003,  393/10.12.2003,  409/23.12.2003, 
10/20.1.2004,  17/27.1.2004,  126/6.5.2004,  188/22.6.2004,  245/27.7.2004, 
246/27.7.2004,  317/2.11.2004,  348/16.11.2004,  406/21.12.2004,  95/22.3.2005, 
11/5.4.2005,  125/11.4.2005,  126/11.4.2005,  127/11.4.2005,  139/12.4.2005, 
155/26.4.2005,  164/10.5.2005,  216/13.6.2005,  263/5.7.2005,  326/6.9.2005, 
355/20.9.2005,  370/20.9.2005,  415/18.10.2005,  431/25.10.2005,  455/15.11.2005, 
480/5.12.2005,  481/5.12.2005,  514/20.12.2005,  10/4.1.2006,  51/31.1.2006, 
61/1.2.2006,  93/21.2.2006,  124/16.3.2006,  192/11.4.2006,  194/11.4.2006, 
202/18.4.2006,  203/18.4.2006,  227/8.5.2006,  228/8.5.2006,  265/30.5.2006, 
266/30.5.2006,  288/6.6.2006,  297/13.6.2006,  298/13.6.2006,  299/13.6.2006, 
308/20.6.2006,  309/20.6.2006,  316/27.6.2006,  322/4.7.2006,  323/4.7.2006, 
324/4.7.2006,  351/18.7.2006,  353/18.7.2006,  385/1.8.2006,  386/1.8.2006, 
387/1.8.2006,  388/1.8.2006,  390/28.8.2006,  427/12.9.2006,  434/19.9.2006, 
461/10.10.2006,  467/10.10.2006,  493/7.11.2006,  494/8.11.2006,  495/8.11.2006, 
498/10.11.2006,  588/28.12.2006,  5/9.1.2007,  41/29.1.2007,  56/5.2.2007, 
86/13.2.2007,  136/13.3.2007,  228/8.5.2007,  238/15.5.2007,  344/19.6.2007, 
442/1.8.2007,  500/16.10.2007,  534/13.11.2007,  70/5.2.2008,  135/13.3.2008 
158/18.3.2008,  161/18.3.2008,  225/6.5.2008,  226/6.5.2008,  244/13.5.2008, 
268/20.5.2008,  368/8.7.2008,  420/29.7.2008,  519/14.10.2008,  541/4.11.2008, 
599/25.11.2008,  602/25.11.2008,  626/9.12.2008,  649/16.12.2008,  217/12.5.2009, 
261/26.5.2009,  269/2.6.2009,  459/29.9.2009,  493/2.11.2009,  579/15.12.2009, 
8/12.1.2010,  18/19.1.2010,  152/30.3.2010,  155/30.3.2010,  211/27.4.2010, 
220/4.5.2010,  237/18.5.2010,  242/18.5.2010,  261/1.6.2010,  299/22.6.2010, 
375/27.7.2010,  390/31.8.2010,  391/31.8.2010,  392/31.8.2010,  403/7.9.2010, 
497/5.10.2010,  501/5.10.2010,  594/14.12.2010,  597/14.12.2010,  66/18.2.2011, 
147/3.5.2011 διάφορες κυρώσεις,  το εν λόγω πρόστιμο καθορίζεται  στο ποσό των 
15.000 ευρώ.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία  ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
Α.Ε ιδιοκτήτρια  του  τηλεοπτικού  σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο  ALPHA 
CHANNEL τη διοικητική κύρωση του προστίμου των 15.000 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 ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. που εδρεύει στην 
Αθήνα, στο 40,2 χιλιόμετρο Αττικής  Οδού ΣΕΑ 1 Μεσογείων-Παιανία,  με 
ΑΦΜ 094438520, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών.

2. Του  Christoph Benedict Mainusch, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, με 
ΑΦΜ 153882887, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  26η Ιουλίου  2011,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την  5η Αυγούστου 2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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