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Αριθ. 643/10.12.2012Αριθ. 643/10.12.2012

Σήμερα  ημέρα  Δευτέρα  10  Δεκεμβρίου  2012  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 Αποστολάς, Γεώργιος Στεφανάκης. 

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

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

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 20η Νοεμβρίου 2012.

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 έλεγχος και η επιβολή των 
διοικητικών  κυρώσεων  υπάγονται  στην  αποκλειστική  αρμοδιότητα  του  Εθνικού 
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόμος ορίζει. 

II. Το άρθρο 53, παρ. 1 του Ν. 4002/2011, κατά το οποίο για τα τυχερά παίγνια που 
προβάλλονται από τα τηλεοπτικά μέσα και στα οποία οι παίκτες συμμετέχουν είτε 
αυτοπροσώπως  είτε  με  τηλεφωνική  συμμετοχή,  απαιτείται  ειδική  άδεια  από  την 
αρμόδια  επιτροπή  ελέγχου  και  εποπτείας  παιγνίων,  η  οποία  χορηγείται  μετά  από 
σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

ΙΙI. Το άρθρο 4 παρ. 1, στοιχείο β, ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το Ε.Σ.Ρ 
ελέγχει  την  τήρηση  των  όρων  που  προβλέπονται  στην  εκάστοτε  ισχύουσα 
ραδιοτηλεοπτική  νομοθεσία  και  επιβάλλει  τις  από  το  άρθρο  4  του  Ν.  2328/1995 
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 της 
παρακολουθήσεως, από τα αρχεία της υπηρεσίας μέσω συστήματος ΠΑΝΟΠΤΗ, του 
τηλεπαιχνιδιού με τίτλο «Boing» που προβλήθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό κατά 
την 26, 27 και 28.8.2012, προέκυψαν τα ακόλουθα: 
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26-9-12
Διάρκεια εκπομπής:  1:59:50 Σήμανση εκπομπής:  μπλε –λευκός κύκλος. Η σήμανση 
εμφανίζεται  επί  2΄.  Επεξήγηση:   Κατάλληλο-επιθυμητή  η  γονική  συναίνεση.  Η 
επεξήγηση εμφανίζεται επί 29΄΄.
Στην  έναρξη  και  λήξη  (0:00:01-0:00:04)  υπάρχει  οπτικοακουστική  ένδειξη  για 
εκπομπή τηλεπώλησης (1:59:42-1:59:46). 
Στην έναρξη η παρουσιάστρια καλωσορίζει τους τηλεθεατές και εξηγεί τους όρους 
του παιχνιδιού, οι οποίοι ταυτόχρονα εμφανίζονται επί της οθόνης:
«Οι τηλεθεατές που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εκπομπή και να επιχειρήσουν 
την επίλυση των γρίφων, το δηλώνουν μετά την έναρξη της εκπομπής και την σχετική 
πρόσκληση  που  απευθύνει  η  παρουσιάστρια,  καλώντας  από  σταθερό  ή  κινητό 
τηλέφωνο  τον  αριθμό  πρόσθετης  χρέωσης  14757.   Η  χρέωση  αυτή  αποτελεί  το 
αντίτιμο υπηρεσίας που συνιστάται στην συμμετοχή σας στον μηχανισμό επιλογής 
και στην επικοινωνία σας με την παραγωγό εταιρεία κατά τη διάρκεια της εκπομπής. 
Καλώντας ακούτε ένα ηχογραφημένο μήνυμα που σας ενημερώνει για το αν η κλήση 
σας έχει επιλεγεί ή έχει απορριφθεί.  Εάν επιλεγεί η κλήση σας τότε σας δίνεται η  
δυνατότητα να επιλύσετε τον γρίφο και να κερδίσετε το αναγραφόμενο έπαθλο.  Ο 
μηχανισμός  επιλογής  ενεργοποιείται  χειροκίνητα  όποτε  αυτό  κριθεί  σκόπιμο  και 
ανάλογα με τη ροή της εκπομπής.  Οι τηλεθεατές δεν είναι σε θέση να γνωρίσουν εκ 
των προτέρων πότε θα ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός και συνεπώς όλοι έχουν τις ίδιες 
πιθανότητες να πετύχουν την σωστή γραμμή.  Όταν ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός τότε 
επιλέγεται η κλήση εκείνη που θα καλεί εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή.  Αμέσως 
και  αυτομάτως  συνδέεται  με  το  στούντιο  και  σε  ζωντανή  συνομιλία  με  την 
παρουσιάστρια καλείται ο τηλεθεατής να δώσει την απάντησή του στον γρίφο.  Οι 
πιθανότητες για να επιλεγεί μια κλήση και να βγει στον αέρα είναι τουλάχιστον μία 
προς  3000  εισερχόμενες  και  κατ’  ελάχιστο  μία  κάθε  30  λεπτά  της  ώρας. 
Επισημαίνεται ότι, ενδέχεται να καλούν πολλοί τηλεθεατές ανά πάσα χρονική στιγμή 
αλλά μόνο μία κλήση επιλέγεται για ζωντανή σύνδεση.  Οι όροι συμμετοχής είναι 
αναρτημένοι  στην  ιστοσελίδα  www.topaggi.gr και  έχουν  κατατεθεί  σε 
συμβολαιογράφο  ενώ  μπορείτε  να  ενημερώνεστε  για  αυτούς  καλώντας  το 
2106812970.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι παρακάτω γραμματοσειρές, που παραμένουν στην 
οθόνη μέχρι το τέλος της εκπομπής:  
Δεξιά  στο  πάνω  μέρος  της  οθόνης  ο  αριθμός  κλήσης  με  μεγάλη  γραμματοσειρά 
14757  και  η  χρέωση  1,97Ε/  ΚΛΗΣΗ  για  κινητό  και  1,85Ε/ΚΛΗΣΗ για  σταθερό.
(εναλλάσσεται το τηλέφωνο)
Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζονται κυλιόμενες ταινίες με τα εξής μηνύματα:
1η σειρά
* * *  Η επιλογή του τυχερού που συνδέεται με την εκπομπή δεν εξαρτάται από τις  
δεξιότητες  ή  γνώσεις  του,  αλλά  γίνεται  τυχαία  και  με  πιθανότητες  τουλάχιστον 
1/3000   *  *  *   Ο  Μηχανισμός  Επιλογής  ενεργοποιείται  χειροκίνητα  ανά  τακτά 
διαστήματα χωρίς να το γνωρίζουν οι τηλεθεατές και σε κάθε περίπτωση ανά μισή 
ώρα τουλάχιστον.  * * *  Ο τηλεθεατής που επιλέγεται τυχαία από τον μηχανισμό, 
συνδέεται άμεσα και ζωντανά με την εκπομπή και μόνο εάν επιλύσει τον γρίφο θα 
κερδίσει το έπαθλο που αναγράφεται στην οθόνη.  * * *  Οι γρίφοι είναι παιχνίδια  
γνώσεων, ορθογραφίας και παρατηρητικότητας.  * * *  Κάθε κλήση αποτελεί μια 
αυτοτελή προσπάθεια συμμετοχής στην εκπομπή.  Δεν υπάρχει αναμονή στην κλήση 
και μαθαίνετε άμεσα αν θα βγείτε στον αέρα.  * * *  Μια κλήση δεν εγγυάται τη 
σύνδεση με το στούντιο.  Οι καλούντες δεν συμμετέχουν αυτομάτως στην εκπομπή. 
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* * *  Η επιλογή του τυχερού που συνδέεται με την εκπομπή δεν εξαρτάται από τις  
δεξιότητές  ή  γνώσεις  του,  αλλά  γίνεται  τυχαία  και  με  πιθανότητες  τουλάχιστον 
1/3000. κλπ
Σταθερά  στο δεξί μέρος Πληροφορίες 2106812970 TOPAGGI Α.Ε.
2η σειρά
Χρησιμοποιήστε όλα τα γράμματα μία φορά μόνο και σχηματίστε την σωστή λέξη 
από τον αναγραμματισμό  * * *  Χρειάζεσαι τύχη για να πετύχεις την σωστή γραμμή 
αλλά μόνο με γνώση και παρατηρητικότητα θα κερδηθεί το έπαθλο.  * * *  ΑΡΧΙΚΟ 
ΓΡΑΜΜΑ «Κ…»  ***  Ψάχνουμε μόνο ουσιαστικά.   * * *  Δεν ψάχνουμε Κύρια 
Ονόματα και Τοπωνύμια  * * *  Όποιος δεν κατανοεί τους όρους της εκπομπής ή δεν 
συμφωνεί με αυτούς, παρακαλείται να μην συμμετάσχει  * * *  ΑΡΧΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ 
«Κ…»  * * *  Οι λέξεις που ψάχνουμε είναι όλες στην Νέα Ελληνική γλώσσα  * * *  
Συμμετοχή άνω των 18  * * *  Οι όροι συμμετοχής είναι αναρτημένοι στη διεύθυνση 
www  .  topaggi  .  gr   και διευκρινήσεις μπορούν να δοθούν καλώντας το 2106812970.  * * 
*  Χρησιμοποιήστε όλα τα γράμματα μία φορά μόνο και σχηματίστε την σωστή λέξη 
από τον αναγραμματισμό.  * * *  Χρειάζεσαι τύχη για να πετύχεις την σωστή γραμμή 
αλλά  μόνο με γνώση και παρατηρητικότητα θα κερδιθεί  το έπαθλο...  
Η παρουσιάστρια ξεκινά με την πρώτη λέξη, η οποία ξεκινά από «Κ…»  Εμφανίζεται  
ο αναγραμματισμός
ΡΑΣ
ΙΚΟ 
170 Ε ΚΕΡΔΟΣ!
2 γραμμές ανοιχτές (5, 11)
Δίνει 1 λεπτό για να σκεφτούν ποιά μπορεί να είναι η σωστή λέξη.  
Ένδειξη 0:02:41  
Παρουσιάστρια:  …Φίλες και φίλοι μου αν την έχετε βρει, παίζουμε αυτή τη στιγμή 
για 170 Ε, το πρώτο μας έπαθλο σήμερα στην εκπομπή μας Boing εδώ με τη Νάντια, 
ποιός θα τα καταφέρει.  Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο, σκεφθείτε 
ποια  θα  μπορούσε  να  είναι  η  σωστή  απάντηση,  φίλες  και  φίλοι  μου  ψάχνουμε 
αποκλειστικά και μόνο ουσιαστικά, …Προσοχή φίλες και φίλοι μου, τη βοήθειά μας 
πρέπει να τη χρησιμοποιήσετε, να σκεφτούμε όλοι μαζί ποια θα μπορούσε να είναι η 
σωστή απάντηση, οι γραμμές 5 και 11 ανοικτές, πολύ σημαντικό αυτό να το πω, διότι  
αν καλέσεις στο 14757 και πετύχεις τη γραμμή 5 ή 11 μείνε στη γραμμή, αυτές οι δύο 
γραμμές σε βγάζουν απευθείας εδώ κοντά μου στο στούντιο, θα έχεις την πιθανότητα 
να κερδίσεις 170 ευρώ, εννοείται με την σωστή απάντηση.
Στο  τέλος  χρόνου  δεν  έχει  χτυπήσει  τηλέφωνο  και  παίρνει  ρολόι  συντονισμού  3 
λεπτά.  Ξεκινά ο πρώτος γύρος.
Παρουσιάστρια:  «Να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής, …26/9 φίλες και φίλοι μου, 
τέλειωσε και αυτός ο μήνας, τελειώσαν και τα χρήματα προφανώς, οπότε πρέπει να 
γεμίσουμε γρήγορα τα πορτοφόλια μας.  .. Ποιος θα καταφέρει να μου βρει το πρώτο 
ουσιαστικό, που για να δούμε αν το έχω βρει εγώ, ξεκινάει με «κ» η λέξη, φίλες και 
φίλοι μου προσοχή στα γράμματα και εννοείται πρέπει να είναι σωστά ορθογραφικά 
γραμμένα,  δεν  κάνει  να  χρησιμοποιήσετε  άλλα  γραμματάκια,  πρέπει  να  βάλετε 
ακριβώς αυτό που είναι εδώ πέρα στον πίνακα δίπλα μου, το (εκφωνεί τα γράμματα), 
δεν κάνει να αφαιρέσετε κανένα, δεν κάνει να προσθέσετε κανένα, αν τα κάνετε όλα 
αυτά που σας λέω είναι  ουσιαστικό η λέξη,  τότε πάρτε τηλέφωνο στο 14757 και 
κερδίστε σήμερα στο Boing 170 ευρώ φίλες και φίλοι μου.  …
Η παρουσιάστρια καλεί τους τηλεθεατές να βρουν τη λέξη, ο γύρος τελειώνει,  το 
τηλέφωνο δεν έχει χτυπήσει και η παρουσιάστρια αναφέρει ότι όλοι έχουν την ίδια 
πιθανότητα να νικήσουν 170Ε. Συνεχίζει.  
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Ένδειξη 0:06:36  
Παρουσιάστρια:  Ανά πάσα στιγμή γίνεσαι νικητής, πίστεψε στον εαυτό σου, κάνε 
την προσπάθειά σου εάν φυσικά έχεις βρει τη σωστή απάντηση.  …συνεχίζει με την 
εκφώνηση των γραμμάτων και ότι πρόκειται για ουσιαστικό που αρχίζει από κ, «θέλω 
να κτυπήσει τώρα το τηλέφωνο.  Έχουμε ετοιμάσει πολλά παιχνίδια σήμερα, θέλω να 
δώσουμε πολλά λεφτά, οπότε κάντε την προσπάθειά σας.»  Στο τέλος χρόνου βγαίνει  
γραμμή, κοπέλα ξένη που αναφέρει «κάϊρος».  Χάνει.  Η παρουσιάστρια υπενθυμίζει 
ότι ψάχνουν αποκλειστικά και μόνο για ουσιαστικά και όχι τοπωνύμια, ρήματα και 
επίθετα.   Αυξάνεται  το  κέρδος  στα  230 ευρώ και  δίνονται  δυόμισι  λεπτά  για  να 
σκεφτούν  την  απάντηση.   Βγαίνει  γραμμή,  είναι  τηλεθεατής  που  βρήκε  τη  λέξη 
ΚΡΟΣΙΑ. Στην οθόνη από λάθος, εμφανίζεται για λίγο η σωστή λέξη ΚΑΙΡΟΣ.
Η παρουσιάστρια αναφέρει ότι, παρόλο που έδειξαν τη λέξη, δίνει ένα λεπτό για να 
ξανασκεφτούν τη λύση.  Βγαίνει γραμμή με τηλεθεατή που δίνει τη λέξη.
Στο 0:12:53 βγαίνει  η επόμενη λέξη που αρχίζει  από «Κ…».  Δύο γραμμές  είναι 
ανοιχτές.
Επί της οθόνης εμφανίζονται  ΡΙΑ
                                             ΤΣΟΚ 
Κέρδος 320Ε

Η  παρουσιάστρια  δίνει  ένα  λεπτό  χρόνο  για  να  σκεφτούν  τη  σωστή  απάντηση. 
Ανοίγει τρίτη γραμμή (15).  Δίνεται 3 λεπτά ρολόι συντονισμού.
Παρουσιάστρια: … 320 ευρώ φίλες και φίλοι μου.  Φίλες και φίλοι μου οι δυναμικές 
μας γραμμές αυτή τη στιγμή είναι η γραμμή 5 και η γραμμή 11, είναι δύο ανοιχτές 
γραμμές,  διπλάσια για σένα ευκαιρία να πετύχεις  μία από αυτές  και  να έχεις  την 
ευκαιρία  να  κερδίσεις  320  ευρώ.   Τέλος  χρόνου,  σκεφτήκατε,  συγκεντρωθήκατε; 
Ποια είναι η σωστή απάντηση;  Και κάτι ακούω.  Η παραγωγή ετοιμάζει.  Και ακούω 
η γραμμή 15 θα είναι η τυχερή σας γραμμή, νάτη και η γραμμή 15 φίλες και φίλοι 
μου, πάρα πολύ ωραία.  Λοιπόν.  Πριν ήταν κλειστή, τώρα είναι ανοιχτή, αυτή η 
γραμμούλα σε βγάζει κοντά μου.  Τριπλάσια για σένα τώρα ευκαιρία να πετύχεις μία 
από αυτές τις τρεις γραμμές και να γίνεις νικητής…
Μετά το τέλος χρόνου βγαίνει γραμμή.  Αναφέρεται η λέξη «καρότσι», η οποία είναι 
σωστή.  
Στο 0:19:22 βγαίνει καινούργια λέξη που ξεκινάει από «Κ…», 3 γραμμές ανοιχτές, 
410 Ε κέρδος και γράμματα
ΛΑΡΕ
ΚΑΑΜ
Παρουσιάστρια:  …Τα χρήματα τρέχουνε φίλες και φίλοι μου και πόσα είναι;  410 
ευρώ  με  μόνο  ένα  σωστό  ουσιαστικό;   Φίλες  και  φίλοι  μου  τι  άλλο  να  πω; 
Εκμεταλλευτείτε το, είναι πολλά λεφτά, με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 14757 ίσως τα 
καταφέρεις να γίνεις νικητής…
Δίνεται 1 λεπτό χρόνος για να σκεφτούν.  Ανοίγει και 4η γραμμή (η 21).
Παρουσιάστρια:  Η γραμμή 21 φίλες και φίλοι μου.  Πάρα πολύ ωραία.  Τετραπλάσια 
ευκαιρία για σένα φίλες και φίλοι μου να πετύχεις μία από αυτές και να γίνεις νικητής 
με τη σωστή απάντηση.  …
Δίνεται  χρόνος  συντονισμού  3  λεπτά    Στο  τέλος  χρόνου  δεν  έχει  χτυπήσει  το 
τηλέφωνο.
Παρουσιάστρια:  …Τέλος χρόνου.  Το τηλέφωνο δεν χτύπησε, έχετε όλοι την ίδια 
πιθανότητα  να  κερδίσετε  τα  χρήματα.   Μείνετε  εδώ  πέρα  κοντά  μου  κάντε  μου 
παρέα, προσπαθήστε να βρείτε τη σωστή απάντηση και να καλέσετε στο 14757.  Να 
δούμε ποιος θα τα καταφέρει  φίλες  και  φίλοι  μου (διαβάζει  τα γράμματα).   Τρία 
ολόκληρα Α και εγώ τη βρήκα γρήγορα τη λέξη, αυτό σημαίνει κάτι, δεν είναι τόσο 
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δύσκολη.   Θα τα καταφέρετε  κι  εσείς  είμαι  σίγουρη, αν δεν πετύχετε  αμέσως τη 
γραμμή ξαναπάρτε  τηλέφωνο,  εγώ προσωπικά για  410 ευρώ θα ξαναέπαιρνα και 
δεύτερη φορά, αλλά είναι προσωπικό θέμα δικό σας αυτό, πόσες φορές θέλετε να 
πάρετε τηλέφωνο για να κερδίσετε όλα αυτά τα χρήματα…
Η παραγωγή αυξάνει το ποσό στα 470Ε.  Ανοίγει και 5η γραμμή (η 25).  Ξεκινά ο 
επόμενος γύρος.
Παρουσιάστρια:   …Ένα  λεπτό  και  25  δευτερόλεπτα,  ανά  πάσα  στιγμή  γίνεσαι 
νικητής.  Πίστεψε στον εαυτό σου να κερδίσεις σήμερα τόσα πολλά χρήματα…
Βγαίνει γραμμή.  Αναφέρεται η λάθος λέξη ΚΡΕΜΑΛΑ.  Η παρουσιάστρια ζητά από 
την παραγωγή δεύτερο γράμμα βοήθεια.  Η λέξη ξεκινά από «ΚΑ…» και παίρνουν 
ρολόι σκέψης για τη σωστή απάντηση.  Η παρουσιάστρια δίνει οδηγίες και 1 λεπτό 
για σκεφτούν σωστά.  
Παρουσιάστρια:  …Φίλες και φίλοι μου 470 ευρώ, πολλά χρήματα, είναι σχεδόν ένα 
πεντακοσάρικο, για πολλούς ένα μηνιάτικο πλέον, με τέτοια κρίση που περνάμε φίλες 
και φίλοι μου. 5,11,15,21,25 (οι γραμμές) εγώ δε θέλω όμως να χάνετε τη θετική 
ενέργεια, θέλω να σκέφτεστε θετικά και να κάνετε την προσπάθειά σας να πάρετε 
τηλέφωνο στο 14757 και να γίνετε σήμερα νικητής.  
Δίνει 3 λεπτά χρόνο για να λυθεί ο αναγραμματισμός.
Παρουσιάστρια:   …Φίλες  και  φίλοι  μου  οι  γραμμές  …  είναι  ανοιχτές.   Πέντε 
ολόκληρες  γραμμές.   Μόνο  μία  από  αυτές  πρέπει  να  πετύχεις  για  να  έχεις  την 
ευκαιρία να κερδίσεις τα χρήματα με το σωστό ουσιαστικό.  Φίλες και φίλοι μου είναι 
αργά το ξέρω, έχει πάει 2 και κάτι ήδη, αλλά όπως σας είπα και πριν, μα δεν είναι  
ωραία τώρα να παρακολουθείς τέτοια εκπομπή, να βρεις τη λέξη, να κερδίσεις 470 
ευρώ με ένα τηλεφώνημα και να πέσεις για ύπνο;  Μία χαρά, θα κοιμηθείτε τέλεια. 
1:18, εκμεταλλευτείτε τώρα την ευκαιρία που είμαι εδώ πέρα κοντά σας, με βλέπετε, 
κάποια στιγμή τελειώνει κι αυτή η εκπομπή, …με Κ και Α ξεκινάει, έχουμε δώσει 
δύο  βοήθειες  φίλες  και  φίλοι  μου,  με  ΚΑ  ξεκινάει  η  λέξη,  το  ουσιαστικό  που 
ψάχνουμε  και  ποιο  είναι.   Ανά  πάσα  στιγμή  μπορείς  να  γίνεις  νικητής.   Μην 
περιμένεις  κανένα ρολόι, μην περιμένεις  κανέναν άλλον, πίστεψε στον εαυτό σου, 
κάνε την προσπάθειά σου, σκέψου θετικά και κάλεσε στο 14757 από σταθερό και από 
κινητό είναι ο ίδιος αριθμός, από κινητό κοστίζει 1,97 και από σταθερό 1,85.  Ποιος 
θα τα καταφέρει φίλες και φίλοι μου.  470 ευρώ τώρα δικά σου …
Χτυπάει  το  τηλέφωνο,  βρίσκεται  ο  νικητής  της  λέξης  ΚΑΡΑΜΕΛΑ  με  τέσσερα 
τηλεφωνήματα στη γραμμή 11. 
0:35:25 Εμφανίζεται η καινούργια λέξη από «Μ…» με 540 ευρώ κέρδος, 5 γραμμές 
ανοιχτές και γράμματα 
ΤΣΑ
ΜΠΑ
ΓΥΟ 
Δίνεται ένα λεπτό χρόνος για να σκεφτούν τη λέξη.
Παρουσιάστρια:  …540 ευρώ φίλες και φίλοι μου.  Πάρα πολλά λεφτά.  Με μία μόνο 
λεξούλα τα ’χεις καταφέρει να κερδίσεις όλα αυτά τα χρήματα….
Ξεκινά ο γύρος.  Η παρουσιάστρια αναφέρει ότι η λέξη τρώγεται και παχαίνει και 
αναφέρει  λίγα  από  τα  συστατικά.   Στη  συνέχεια  η  παραγωγή  δίνει  και  δεύτερο 
γράμμα «ΜΠ…» και ανοίγει και 6η γραμμή (η 31).
Παρουσιάστρια:  Ωραία φίλες και φίλοι μου.  Έξι ανοιχτές γραμμές.  Ποιος θα τα 
καταφέρει να μου λύσει τώρα αυτόν εδώ τον αναγραμματισμό;… (ξεκινά ο γύρος). 
Για να δούμε τώρα δυναμικά όλοι μαζί ποιος τελικά θα μου λύσει αυτήν εδώ πέρα 
την απορία που έχω εγώ ποιο είναι το ουσιαστικό που ψάχνουμε που το έχουμε βρει, 
αν το έχουμε βρει, δεν ξέρω.  Εγώ το έχω βρει και σας βοήθησα και αρκετά.  Και 
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έχουμε και το δεύτερο γραμματάκι, είναι το «π».  Δηλαδή είναι «μπ».  Είναι η;  Ποιά 
ψάχνουμε φίλες και φίλοι μου;  Τι τρώγεται για πρωινό, μεσημεριανό;  Είναι τόσο 
νόστιμη.  Ποιά είναι η σωστή απάντηση.  Φίλες και φίλοι μου παίζουμε αυτή τη 
στιγμή για 540 ευρώ, όλο αυτό είναι δικό σου όλο το κέρδος.  Όλο αυτό το έπαθλο 
γίνεται  δικό  σου,  με  μία  μόνο  προσπάθεια  ίσως  τα  καταφέρεις,  να  καλέσεις  στο 
14757 και να γίνεις σήμερα νικητής.  Για να γίνεις όμως νικητής πρέπει να πετύχεις 
μία από τις 6 ανοιχτές γραμμές, που είναι οι γραμμές 5,11,15,21,25 και η καινούργια 
μας γραμμή, η γραμμή 31 σε βγάζει τώρα κοντά μου.  Οπότε φίλες και φίλοι μου αν 
ακούσετε  έναν  από  αυτούς  τους  αριθμούς  που  σας  είπα  μόλις  τώρα  μην 
εγκαταλείψετε τη γραμμή γιατί θα χάσετε την ευκαιρία να κερδίσετε το έπαθλο….
Βγαίνει  γραμμή  η  οποία  όμως  κλείνει  αμέσως.   Δίνεται  ρολόι  συντονισμού  δύο 
λεπτών, 
Παρουσιάστρια:  Πάμε τώρα γρήγορα φίλες και φίλοι μου, (διαβάζει τα γράμματα), 
με ΜΠ ξεκινάει η λέξη, τρώγεται, είναι νόστιμη, έχει πολλή ζάχαρη, παχαίνει, τι να 
κάνουμε όμως, όλα όσα είναι νόστιμα παχαίνουν τελικά..  1:40 φίλες και φίλοι μου. 
Μην  χάνετε  την  ευκαιρία,  540  ευρώ  τώρα  δικά  σας,  μόνο  ένας  μπορεί  να  γίνει 
νικητής.   Ποιος θα τα καταφέρει;   Οι γραμμές … είναι  ανοιχτές.   Είμαι εδώ στο 
στούντιο πανέτοιμη, περιμένω εσένα τώρα να με πάρεις τηλέφωνο, εσύ που είσαι στο 
σπίτι.  
Χτυπάει το τηλέφωνο, βγαίνει τηλεθεατής ο οποίος βρίσκει τη λέξη ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ 
έχοντας καλέσει μία φορά από τη γραμμή 31.
Στο 0:46:20 ξεκινά η επόμενη λέξη που ξεκινάει από «Π…», 6 γραμμές ανοιχτές, 970 
Ε κέρδος και γράμματα
ΚΑΛΟ 
ΠΥΤΙ
ΚΙΑΟ 
Δίνονται 2 λεπτά χρόνος σκέψης. 
Παρουσιάστρια:  ..Είναι αργά αλλά 970 ευρώ είναι πολλά λεφτά φίλες και φίλοι μου, 
οπότε ξυπνήστε γιατί εδώ είναι  τα χρήματα φίλες  και  φίλοι  μου.   Διπλασιάστηκε 
σχεδόν το ποσό φίλες και φίλοι μου, από 540 πήγαμε στα 970.  Αυτό κι αν δεν είναι 
κίνητρο να πάρετε τηλέφωνο. Αν έχετε βρει φυσικά τη σωστή απάντηση μη βιάζεστε 
γιατί όποιος βιάζεται σκοντάφτει.  Κι εγώ θέλω το νικητή.  Θέλω να πείτε τη σωστή 
απάντηση. … 
Ξεκινά γύρος.
Παρουσιάστρια:   …Φίλες  και  φίλοι  μου  970  ευρώ  είναι  σχεδόν  (δείχνει 
χαρτονομίσματα).  Είναι 900 αυτά.  Και τα 70, όλα αυτά τα χρήματα δικά σου.  Με 
μόνον αυτή εδώ τη σωστή απάντηση.   Ποιος  θα τα καταφέρει;   Συγκεντρωθείτε. 
Θέλει σκέψη.  Είναι αργά το ξέρω αλλά αξίζει ο κόπος να σκεφτείτε κι άλλη μια 
φορά ποια είναι η λέξη που ψάχνουμε.  Αν είναι ουσιαστικό, μπράβο….
Η  παραγωγή  δίνει  και  το  δεύτερο  γράμμα  «ΠΟ…»,  δίνεται  ρολόι  σκέψης  ενός 
λεπτού, τελειώνει ο χρόνος, δίνεται καινούργιο 3λεπτο, η παρουσιάστρια αναρωτιέται 
τι μπορεί να κάνει κάποιος με ένα χιλιάρικο, βγαίνει γραμμή που δίνει τη λάθος λέξη 
«ΠΟΛΙΤΙΚΑ».  Η παραγωγή δίνει και τρίτο γράμμα «ΠΟΛ…», αυξάνει το ποσό στα 
1530  ευρώ.   Δίνεται  1  λεπτό  χρόνος  σκέψης  και  ακολουθεί  καινούργιος  γύρος. 
Ανοίγει  δεύτερη γραμμή με τη λάθος λέξη «ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ».  Δίνεται  καινούργια 
βοήθεια «ΠΟΛΥ…», ξανά ρολόι σκέψης, ανοίγουν ακόμη δύο γραμμές (συνολικά 8 
ανοικτές γραμμές) και δίνεται χρόνος συντονισμού.
Ένδειξη 1:05:27  
Παρουσιάστρια:  Ένα λεπτό.  Τώρα.  Για να δούμε.   Κάποιος από σας θα βρεθεί  
κοντά μου.  Δε θα το πιστέψετε αλλά μπορείτε να κερδίσετε αυτή τη στιγμή με αυτήν 
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εδώ τη λεξούλα 1530 ευρώ φίλες και φίλοι μου.  Πάρα πολλά λεφτά.  Μα σκεφτείτε 
μόνο την ιδέα τόσα χρήματα, πόσες ώρες πρέπει να δουλέψετε για να αποκτήσετε 
τόσα λεφτά.  Κι άμα σας πληρώσουνε κιόλας έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα. 
Αυτή τη στιγμή παίζουμε για 1530 ευρώ, η εκπομπή μας σας δίνει την ευκαιρία να 
κερδίσετε τόσα χρήματα με μόνο μία σωστή απάντηση.  …
Βγαίνει γραμμή με τη λέξη «ΠΟΛΥΤΟΚΑ».  Η παρουσιάστρια δίνει ρολόι για να 
ξανασκεφτούν, αναφέρει ότι πρόκειται για ουσιαστικό, βλέπουν τη βοήθεια. Ξεκινά 
γύρος,  η  παρουσιάστρια  πάει  σε  παράταση,  δείχνει  τα  χρήματα,  βγαίνει  δεύτερη 
γραμμή με τη λέξη «ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ».  Η παρουσιάστρια δίνει ένα λεπτό χρόνο 
για να σκεφτούν τη λέξη, ανοίγει καινούργια γραμμή (σύνολο 9 γραμμές) και ξεκινά 
γύρο.
Ένδειξη 1:20:02  
Παρουσιάστρια:  1530 ευρώ φίλες και φίλοι μου.  Ποιος θα τα καταφέρει;  Ποιος 
είναι τόσο δυναμικός και έχει ακόμα όρεξη τέτοια ώρα, ξέρω είναι αργά φίλες και 
φίλοι μου αλλά αξίζει ο κόπος να πάρετε τηλέφωνο στο 14757 και να κερδίσετε το 
έπαθλο.  Αυτή τη στιγμή παίζουμε για 1530 ευρώ.  Ποιος θα τα καταφέρει;   Ανά 
πάσα  στιγμή  γίνεσαι  νικητής,  πίστεψε  στον  εαυτό  σου,  «ΠΟΛΥ»,  ποιά  είναι  η 
απάντηση που ψάχνουμε;  Την έχετε βρει τη λέξη;  2:50 η ώρα, κάποια στιγμή θα 
τελειώσει και η εκπομπή και μετά θα χάσετε την ευκαιρία να κερδίσετε τα χρήματα,  
οπότε  τώρα  είναι  ευκαιρία,  μη  λέτε  αύριο,  μεθαύριο  γιατί  μερικές  φορές  το 
σκεφτόμαστε και έτσι, τώρα είμαι εδώ, τώρα είναι ευκαιρία, καλέστε τώρα στο 14757 
αν έχετε βρει φυσικά τη σωστή απάντηση, που είναι η «ΠΟΛΥ…».  Ποια είναι;   Η 
σωστή απάντηση φίλες και φίλοι μου.  Είναι η «ΠΟΛΥ…».  Συγκεντρωθείτε.  Δε 
θέλω λαθάκια.  Είναι πολλά χρήματα (τα δείχνει).  Τα βλέπετε; (μετρά τα χρήματα). 
Τα βλέπετε;  Τα βλέπετε αυτά τα χρήματα φίλες και φίλοι μου;  Μπορεί με μόνο μία 
προσπάθεια να γίνεις  σήμερα νικητής και να κερδίσεις  1530 ευρώ.   Αμέ! Είδατε; 
Είμαστε απλόχερη εκπομπή εδώ πέρα, δίνουμε πολλά χρήματα, θέλουμε να δώσουμε 
ακόμα περισσότερα  στον επόμενο  νικητή  αλλά πρώτα θέλω εσένα.   Εσύ  που με 
βλέπεις τώρα να κάνεις την προσπάθειά σου και να γίνεις σήμερα νικητής μ’ αυτήν 
εδώ τη λέξη.  Ποιά είναι η σωστή απάντηση.  Ποιος θα μου την πει τώρα στον αέρα.  
Τα  χρήματα  είναι  εδώ,  περιμένω  το  νικητή  μου,  ανά  πάσα  στιγμή  χτυπάει  το 
τηλέφωνο αλλά τώρα θέλω τη σωστή απάντηση.  Ποιος θα τα καταφέρει να μου την 
πει;  Ανυπομονώ ν’ ακούσω τη σωστή απάντηση.  Γρήγορα.  Κάντε κάτι φίλες και  
φίλοι μου.  Βιαστείτε και αν την έχετε βρει μην περιμένετε να χτυπήσει το τηλέφωνο 
και να την βρει άλλος.  Κάντε την προσπάθειά σας.
Ξεκινά γύρος.
Παρουσιάστρια:  …Είναι ευκαιρία.  Τώρα πρέπει να κάνεις την προσπάθειά σου και 
να γίνεις νικητής.  Φίλες και φίλοι μου.  Θέλω αυτό το ρολογάκι να είναι το τελευταίο 
γι’ αυτή τη λέξη.  Δε γίνεται άλλο, θέλω να πάω στην επόμενη, έχουμε ετοιμάσει και 
άλλα πολλά παιχνίδια με ακόμα περισσότερα χρήματα.  Αλλά όλα αυτά τα χρήματα 
πρέπει κάποιος να τα πάρει τώρα.  1530 ευρώ φίλες και φίλοι μου.  Πολλά λεφτά. 
Είναι η «ΠΟΛΥ…».  Ποιά είναι;  1:35.  Ανά πάσα στιγμή γίνεσαι νικητής.  Πίστεψε 
στον εαυτό σου, κάνε την προσπάθειά σου και αν την έχεις  βρει πάρε τηλέφωνο. 
Μην λες αχ δεν πειράζει, μπορώ να πάρω αύριο-μεθαύριο γιατί μετά αν βγει κάποιος 
άλλος στον αέρα και πει τη λέξη που βρήκες, θα λες γιατί δεν πήρα τηλέφωνο.  Θα 
χτυπάς το κεφάλι σου γιατί θα χάσεις όλα αυτά εδώ τα χρήματα (που δείχνει).  1530 
ευρώ, πάρα πολλά λεφτά φίλες και φίλοι μου, συγκεντρωθείτε, είμαι σίγουρη πως θα 
τα καταφέρετε και αυτή τη φορά πολύ καλά, αρκεί να βιαστείτε λίγο περισσότερο….
Δίνεται και 10η γραμμή και συνεχίζουν με τον ίδιο τρόπο.
Ένδειξη 1:26:17  
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Παρουσιάστρια:  Ποιος θα βρεθεί κοντά μου, όλοι μαζί φύγαμε.  Γρήγορα φίλες και 
φίλοι μου τώρα είναι ευκαιρία.  Τώρα, αυτή τη στιγμή μπορεί να κερδίσεις από την 
εκπομπή μας 1530 ευρώ.  Αρκεί να εκμεταλλευτείς αυτήν την ευκαιρία και να πάρεις 
τηλέφωνο στο 14757.  Δέκα ανοιχτές γραμμές.  Μόνο μία πρέπει να πετύχεις και θα 
τα καταφέρεις.  Δεκαπλάσια για σένα ευκαιρία να πετύχεις μόνο μία γραμμή και να 
κερδίσεις 1530 ευρώ.  Ανά πάσα στιγμή γίνεσαι νικητής.  Πίστεψε στον εαυτό σου, 
ξέρω είναι 12 γραμματάκια, αλλά δεν είναι δύσκολη λέξη.  Συγκεντρώσου και θα τα 
καταφέρεις (αναφέρει τις ανοιχτές γραμμές). Δέκα ανοιχτές γραμμές φίλες και φίλοι 
μου, μόνο μία να πετύχεις και θα έχεις την ευκαιρία να μου πεις τη σωστή απάντηση, 
θέλω μόνο τη σωστή απάντηση τώρα γιατί δεν έχουμε χρόνο για λάθη, είναι κρίμα να 
χάσετε 1530 ευρώ.  Δε μιλάμε άλλο για 100, ούτε για 150 ούτε για 300.  Μιλάμε αυτή 
τη στιγμή για 1530 ευρώ.  Φίλες και φίλοι μου, αν έχετε βρει τη σωστή απάντηση να 
πάρετε τηλέφωνο στο 14757, αν έχετε κάποια ερώτηση που αφορά την εκπομπή μας 
να  πάρετε  τηλέφωνο  στις  πληροφορίες  και  είναι  εκεί  οι  συνάδελφοί  μου  να  σας 
λύσουνε κάθε απορία.  Αν έχετε βρει όμως τη σωστή απάντηση θα καλέσετε στο 
14757.  
(συνεχίζει με τον ίδιο τρόπο)
Βγαίνει γραμμή που δίνει τη λέξη ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ.
Ανεβαίνει  το  ποσό στα  1750 Ε κέρδος  και  η  παραγωγή δίνει  ένα  γράμμα ακόμη 
βοήθεια.  «ΠΟΛΥΚ…».  Δίνεται μισό λεπτό χρόνος να σκεφτούν και τρία λεπτά για 
να  καλέσουν.   Ανοίγεται  και  11η γραμμή.  (Με τον  ίδιο  τρόπο συνεχίζουν).   Στο 
1:57:56 βγαίνει γραμμή με τη σωστή λέξη ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ και έχοντας καλέσει 40 
φορές.
Παρουσιάστρια:  «Ωχ.  Πρέπει να βάζετε ένα προσωπικό όριο, δε γίνεται αλλιώς».
Στη λήξη εμφανίζονται οι χορηγοί.
Τις επόμενες ημέρες η εκπομπή προβάλλεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όσον αφορά 
τη σήμανση, τις ειδοποιήσεις τηλεπώλησης, την παρουσίαση των όρων συμμετοχής 
(στην έναρξη προφορικά με τις παρουσιάστριες και την ταυτόχρονη εμφάνισή τους 
επί της οθόνης και στη συνέχεια με τις  γραμματοσειρές), την ύπαρξη χορηγών και 
την εμφάνιση αναγραμματισμών.  

Πρόκειται περί τηλεοπτικού παιχνιδιού  το οποίο προβάλλεται υπό τρεις εκδοχές.  Οι 
συμμετέχοντες στο τηλεπαιχνίδι τηλεθεατές χρεώνονται με τη τιμή του αυξημένου 
κόστους  της  τηλεφωνικής  γραμμής  που χρησιμοποιούν  για  να  συμμετάσχουν  στο 
τηλεπαιχνίδι.  Μέρος  του  τιμήματος  εισπράττεται  από  την  διοργανώτρια  του 
τηλεπαιχνιδιού, ιδιοκτήτρια του ως άνω τηλεοπτικού σταθμού εταιρεία, σύμφωνα με 
τη  σύμβαση  που  έχει  συνάψει  με  τον  πάροχο  της  τηλεφωνικής  γραμμής.  Οι 
συμμετέχοντες στο τηλεπαιχνίδι αποβλέπουν στην κατάκτηση χρηματικού επάθλου. 
Όμως, η επιλογή των τυχερών παικτών γίνεται από τους χειριστές της εκπομπής, κατά 
τρόπο αθέατο,  μεταξύ των συμμετεχόντων οι οποίοι επιλέγονται από τους χειριστές 
της εκπομπής κατά τύχη. Επομένως η επιτυχία δεν εξαρτάται από τις δεξιότητες των 
συμμετεχόντων,  αλλά  από  την  τύχη.  Πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  πραγματοποιείται 
επικοινωνία με μια κλήση από τις 3000 που πραγματοποιούνται με αποτέλεσμα την 
αδικαιολόγητη δαπάνη των παικτών και την εκμετάλλευση αυτών. 

Από την 22.8.2011 ισχύει ο Νόμος 4002/2011 και κατά το άρθρο 53 αυτού «για τα 
τυχερά παίγνια που προβάλλονται από τα τηλεοπτικά μέσα και στα οποία οι παίκτες  
συμμετέχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με τηλεφωνική συμμετοχή, απαιτείται ειδική 
άδεια  από  την  αρμόδια  Επιτροπή  Ελέγχου  και  Εποπτείας  Παιγνίων,  η  οποία 
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χορηγείται μετά από σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης». 
Το  ότι  πρόκειται  περί  τυχερού  παιγνίου,  δηλαδή  περί  παιγνίου  κατά  το  οποίο  η 
επιτυχία  των  συμμετεχόντων  τηλεθεατών  εξαρτάται  εκ  της  τύχης  και  όχι  εκ  της 
γνώσεώς των, είναι αναμφισβήτητο. Εν όψει του ότι το παιχνίδι υλοποιήθηκε μετά 
την έναρξη της ισχύος του ως άνω νόμου, άνευ ειδικής άδειας της Επιτροπής Ελέγχου 
και  Εποπτείας  Παιγνίων,  προβλήθηκε  παρανόμως.  Για  την  εν  λόγω  εκτροπή, 
ενδείκνυται  όπως  επιβληθεί  στον  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 
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,  296/26.7.2011,  316/29.8.2011,  334/31.8.2011,  335/31.8.2011, 
415/10.10.2011,  439/24.10.2011,  471/14.11.2011,  149/26.3.2012,  375/9.7.2012, 
475/10.9.2012, 630/3.12.2012 διάφορες κυρώσεις, το εν λόγω πρόστιμο καθορίζεται 
στο ποσό των 100.000 ευρώ.
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Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία  ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  
Α.Ε.  ιδιοκτήτριας  του  ιδιωτικού  τηλεοπτικού  σταθμού  ALPHA CHANNEL, τη 
διοικητική κύρωση του προστίμου των 100.000 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. ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

2. Του  Λαυρέντιου  Ελευθέριου  Αλβέρτη  του  Νικολάου,  ως  νομίμου 
εκπροσώπου της εταιρείας, με ΑΦΜ 043950066, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου.

3. Του Λέκκα Εμμανουήλ του Παντελή, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, 
με ΑΦΜ 038693710, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

4. Της  Ελένης  Ξηνταράκου  του  Κυριακούλη,  ως  νομίμου  εκπροσώπου  της 
εταιρείας, με ΑΦΜ 046035865, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  10η Δεκεμβρίου  2012,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την  20η Δεκεμβρίου 2012.

.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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