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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 15.10.2012, προέκυψαν τα ακόλουθα: 
Για  την  15  η   Οκτωβρίου 2012    διαπιστώθηκε  η  μετάδοση τηλεπαιχνιδιού  με  τίτλο 
«Boing!» με έναρξη στις 01:35 και λήξη στις 3:35. Πριν την έναρξη προβάλλεται η 
κάρτα:  «Ακολουθεί  εκπομπή  Τηλεπώλησης».    Ακολούθως,  μετά  την   λήξη  του, 
προβάλλεται η κάρτα «Παρακολουθήσατε εκπομπή τηλεπώλησης».  Κατά την έναρξη 
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προβάλλεται  σήμανση  2ης κατηγορίας  για  2  λεπτά  και  επεξήγηση  για  30 
δευτερόλεπτα.  Το τηλεπαιχνίδι  αποτελεί  παραλλαγή των ήδη υπαρχόντων  (Call 4 
Cash, Night Quiz, Τηλεκύβος), όπου δίνονται ανακατωμένα γράμματα του ελληνικού 
αλφαβήτου  τα  οποία  σχηματίζουν  συγκεκριμένη  λέξη  την  οποία  οι  τηλεθεατές 
καλούνται  να βρουν.  Ως βοήθεια,  είθισται  να δίνεται  το πρώτο ή και  το δεύτερο 
γράμμα της λέξης. 
Κατά  την  έναρξη,  η  παρουσιάστρια  εξηγεί  τους  κανόνες  του  παιχνιδιού  ενώ 
παράλληλα  προβάλλεται  στο  κάτω  μέρος  της  οθόνης  η  ανάλογη  κάρτα  με  τους 
βασικούς  όρους  συμμετοχής:  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  τηλεπαρουσιάστρια  
καλώντας από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο τον αριθμό πρόσθετης χρέωσης 14757. Η  
χρέωση αυτή αποτελεί το αντίτιμο υπηρεσίας που συνίσταται στην συμμετοχή σας στον  
μηχανισμό  επιλογής  και  στην  επικοινωνία  σας  με  την  παραγωγό  εταιρία  κατά  την  
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  ποσό.   Ο μηχανισμός  ενεργοποιείται  χειροκίνητα  όποτε  αυτό  κριθεί  
σκόπιμο και ανάλογα με την ροή της εκπομπής. Οι τηλεθεατές δεν είναι σε θέση να  
γνωρίζουν 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 την 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 1 προς  
3000 εισερχόμενες και κατ’ ελάχιστο 1 κάθε 30 λεπτά της ώρας. Επισημαίνεται ότι  
ενδέχεται να καλούν πολλοί τηλεθεατές ανά πάσα χρονική στιγμή αλλά μόνο μια κλήση  
επιλέγεται  για  ζωντανή  σύνδεση.  Οι  όροι  συμμετοχής  είναι  αναρτημένοι  στην  
ιστοσελίδα  www  .  topaggi  .  gr και  έχουν  κατατεθεί  σε  συμβολαιογράφο,  ενώ μπορείτε  
επίσης να ενημερώνεστε για αυτούς στο 2106812970.
Στο  πάνω  μέρος  της  οθόνης   προβάλλεται  σταθερά  κάρτα  με  τους  τρόπους 
επικοινωνίας  των τηλεθεατών προκειμένου να λάβουν μέρος στο παιχνίδι. Η κάρτα 
περιλαμβάνει την αναγραφή του τηλεφωνικού αριθμού 14757 (με μεγάλα και έντονα 
ψηφία) με χρέωση 1,97€/κλήση από κινητό (το οποίο απεικονίζεται οπτικά με ένα 
σκίτσο κινητού τηλεφώνου πριν τον πενταψήφιο αριθμό κλήσης) και 1,85€/κλήση 
από  σταθερό  (το  οποίο  απεικονίζεται  και  πάλι  οπτικά  με  ένα  σκίτσο  σταθερού 
τηλεφώνου πριν τον πενταψήφιο αριθμό κλήσης).
Κάτω  από  της  πληροφορίες  και  τον  τρόπο  χρέωσης,  προβάλλονται  σταθερά  τα 
νούμερα των τηλεφωνικών γραμμών επιλογής. 
Στο κάτω μέρος της οθόνης προβάλλονται σε δύο ανεξάρτητες κυλιόμενες ταινίες οι 
όροι του παιχνιδιού. Η πρώτη, είναι μοιρασμένη σε δύο κομμάτια. Στο πρώτο μισό 
προβάλλονται  οι  ακόλουθοι  όροι  του  παιχνιδιού:  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 την σύνδεση με το  
στούντιο.  Οι  καλούντες  δεν  συμμετέχουν  αυτομάτως  στην  εκπομπή.  Η  επιλογή  του  
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τυχερού που συνδέεται με την εκπομπή δεν εξαρτάται από τις δεξιότητες ή γνώσεις του,  
αλλά γίνεται τυχαία και με πιθανότητες τουλάχιστον 1/3000.  
Στο δεύτερο μισό προβάλλεται: Πληροφορίες 2106812970 TOPAGGI Α.Ε.
Στην  δεύτερη  προβάλλονται  οι ακόλουθοι  όροι του παιχνιδιού:  Αρχικά γράμματα 
«ΚΑ…….».  Ψάχνουμε  μόνο  ουσιαστικά.  Δεν  ψάχνουμε  Κύρια  Ονόματα  και  
Τοπωνύμια. Οι λέξεις που ψάχνουμε είναι όλες στην Νέα Ελληνική γλώσσα. Συμμετοχή  
άνω των 18. Όποιος δεν κατανοεί τους όρους συμμετοχής ή δεν συμφωνεί με αυτούς,  
παρακαλείται  να  μην  συμμετάσχει.  Οι  όροι  συμμετοχής  είναι  αναρτημένοι  στη  
διεύθυνση  www  .  topaggi  .  gr   και  διευκρινήσεις  μπορούν  να  δοθούν  καλώντας  το  
2106812970.  Χρησιμοποιήστε  όλα τα γράμματα μια  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.

Πρόκειται περί τηλεοπτικού παιχνιδιού  το οποίο προβάλλεται υπό τέσσερις 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 
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, 
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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, 643/10.12.2012, 644/10.12.2012  διάφορες κυρώσεις, 
το  εν  λόγω  πρόστιμο  καθορίζεται  στο  ποσό  των  100.000  ευρώ.  Μειοψήφησε  η 
Αντιπρόεδρος Λίνα Αλεξίου, κατά την οποία το πρόστιμο θα έπρεπε να καθοριστεί 
στο ποσό των 130.000 ευρώ, καθώς και εκ των μελών ο Γιάννης Παπακώστας, κατά 
τον οποίο το πρόστιμο θα έπρεπε να καθοριστεί στο ποσό των 200.000 ευρώ.

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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