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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 333/31.8.2011
Σήμερα ημέρα Τετάρτη 31 Αυγούστου 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.
Iστορικό-Νομική θεμελίωση
1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την ενδεχομένη από
την εταιρεία με την επωνυμία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ Α.Ε. ΜΕΣΩΝ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού με
διακριτικό τίτλο NOVA SPORT (ΠΡΩΗΝ ΣΠΟΡ FM 94,6) Νομού Αττικής,
παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 12η Ιουλίου 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
ραδιοτηλεόρασης 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, των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας με
την
επωνυμία
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ Α.Ε. ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ,
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ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού με διακριτικό τίτλο NOVA SPORT
(ΠΡΩΗΝ ΣΠΟΡ FM 94,6) Νομού Αττικής, του υποβληθέντος υπομνήματος και της
ακροάσεως ηχογραφημένης εικοσιτετράωρης ροής προγράμματος του ραδιοφωνικού
σταθμού, κατά τις 10 και 12.2.2011, καταγράφηκαν οι ακόλουθες διαφημίσεις
τυχερών παιχνιδιών, που διεξάγονται διαδικτυακά:
10.02.2011
14:32΄:18΄΄ – 14:32΄:47΄΄
-Ε! Σβετλάνα… Πως πάει το λουλουδικό στο μπουζουξίδικο;
-Άσε, άσε…. Πέρασαν οι γιορτές και έχω χάσει τους καλύτερους πελάτες, όλες τις
ομάδες της Α Εθνικής. Ειδικά όταν ερχόταν αυτό το μελαψό, το Γάλλο το γλεντζέ…
γινότανε το σώσε. Λουλουδοντέρμπι. Αχ!
Σπηκάζ: Κάποιοι δυσαρεστήθηκαν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Όσοι όμως
παίζουν στη vistabet έχουν κάθε λόγο για να χαίρονται. Vistabet. Παίξε live με 100
ευρώ μπόνους εγγραφής.
12.02.2011
Μετά την αναγγελία της ώρας στις 16:00 μεταδίδονται τα εξής: «Ώρα να μπεις στο
παιχνίδι με τις μεγαλύτερες αποδόσεις της αγοράς από τη betoto. Betoto.com. Η
ελληνική εταιρεία on line gaming». Στη συνέχεια μεταδίδεται η ακόλουθη διαφήμιση:
16:01΄:10΄΄ – 16:01΄:27΄΄
«Ψάχνεις αποδόσεις; Μην πιστεύεις κανέναν. Μπες και σύγκρινε μόνος σου. Τώρα η
betoto.com έχει εγγυημένα τις μεγαλύτερες αποδόσεις της αγοράς και στα φαβορί.
Betoto.com. Μεγαλύτερες αποδόσεις, περισσότερα κέρδη».
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
λειτουργούν 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
ραδιοφωνικό σταθμό τυχερού παιχνιδιού καζίνου που λειτουργεί δια του διαδικτύου,
ενδείκνυται όπως επιβληθεί στο ραδιοφωνικό σταθμό η διοικητική κύρωση του
προστίμου.
Λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εξ 621.770,44 ευρώ
ύψους της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί από τον σταθμό, και του γεγονότος
ότι με τις αποφάσεις 357/18.7.2006, 354/14.7.2009, 324/13.7.2010, 64/18.2.2011
επιβλήθηκαν στον ραδιοφωνικό σταθμό διάφορες διοικητικές κυρώσεις, ενδείκνυται
όπως το εν λόγω πρόστιμο καθορισθεί στο ποσό των 10.000 ευρώ.
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Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ Α.Ε. ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού με διακριτικό τίτλο
NOVA SPORT (ΠΡΩΗΝ ΣΠΟΡ FM 94,6) Νομού Αττικής, τη 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 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ Α.Ε. ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, στην οδό Δαβάκη 58, με ΑΦΜ
094383805, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά.
2. Του Χαράλαμπου Χριστόγλου του Γρηγορίου, κατοίκου Βούλας Αττικής,
στην οδό Αγαμέμνονος 40, με ΑΦΜ 027597961 Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου,
ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 31η Αυγούστου 2011, καθαρογράφτηκε και
δημοσιεύθηκε κατά την 14η Σεπτεμβρίου 2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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