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Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2010.- Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την
7055/2010 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, έκανε δεκτή την αίτηση της εταιρίας
«Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας» για άμεση απόσυρση όλων των υπαίθριων
διαφημίσεων του «Casino848» στο Νομό Αττικής που είχαν τοποθετηθεί από την
διαφημιστική εταιρία «MASTER MEDIA SYSTEM» από τον Οκτώβριο του 2009,
καθώς και την απαγόρευση οποιασδήποτε νέας διαφήμισης του διαδικτυακού
καζίνο στο μέλλον.
Το Δικαστήριο έκρινε ότι σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο η διεξαγωγή και
διαφήμιση διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών απαγορεύονται στην
Ελλάδα, απαγόρευση η οποία είναι καθόλα συμβατή με το κοινοτικό δίκαιο, όπως
αυτό έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η απόφαση αυτή του Δικαστηρίου δικαίωσε την εταιρεία «Ελληνικό Καζίνο
Πάρνηθας» καθώς έκρινε τη διαφήμιση του «Casino848» (το οποίο ανήκει
στην εταιρία «Cassava Enterprises Limited» με έδρα το Γιβραλτάρ) από την
«MASTER MEDIA SYSTEM» παράνομη, και πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού,
αφενός μεν, επειδή προκαλεί στην «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας» άμεση
οικονομική ζημία, αποσπώντας υφιστάμενους και μελλοντικούς πελάτες,
αφετέρου δε, επειδή παρέχει υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών άνευ αδείας, η
διενέργεια των οποίων απαγορεύεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, εκτός
των αδειοδοτημένων από το ελληνικό κράτος καζίνο.
Επιπρόσθετα, η διαφήμιση του εν λόγω διαδικτυακού καζίνο κρίθηκε ότι συνιστά
αθέμιτο ανταγωνισμό κατά παράβαση ηθικά θεμελιωμένων διατάξεων που
αποσκοπούν στην προστασία του κοινωνικού συνόλου από τους κινδύνους που
συνεπάγεται η λειτουργία των καζίνο, λαμβάνοντας υπόψη ότι στο παρανόμως

διαφημιζόμενο και μη αδειοδοτημένο καζίνο μπορεί να έχουν πρόσβαση και
ανήλικοι, σε αντίθεση με το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των αδειοδοτημένων
ελληνικών καζίνο. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα σημεία της απόφασης,
επί του οποίου είχε δοθεί μεγάλη βαρύτητα από την «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας»
για λόγους κοινωνικής ευαισθησίας και λόγω ακριβώς των επαπειλούμενων
κινδύνων για ανηλίκους από την ανεξέλεγκτη και άνευ αδείας λειτουργία του
διαδικτυακού καζίνο.
Σύμφωνα με την απόφαση, εγκρίθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα, διετάχθη η άμεση
απόσυρση των διαφημίσεων, απαγορεύτηκε οποιαδήποτε μελλοντική διαφήμιση
του «Casino848», συμπεριλαμβανομένης της υπαίθριας, ενώ για τη διαφημιστική
εταιρία «MASTER MEDIA SYSTEM» προβλέπεται χρηματική ποινή ύψους 3.000
Ευρώ για κάθε παράβαση της αποφάσεως.

