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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015 και  ώρα 11:00 το  
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην  
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης και  
τα  μέλη  Εύη  Δεμίρη,  Γιάννης  Παπακώστας,  Κωνσταντίνος  
Αποστολάς, Δήμητρα Παπαδοπούλου. Απόντες η Αντιπρόεδρος Λίνα  
Αλεξίου και το μέλος Γεώργιος Στεφανάκης.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την ενδεχομένη υπό 
της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ANTENNA TV Α.Ε.,  ιδιοκτήτριας  του 
ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού με διακριτικό τίτλο  ΑΝΤΕΝΝΑ, παραβίαση 
της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 17η Φεβρουαρίου 2015.

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 7 περ. α του Καν. 2/1991, κατά το οποίο μία εκπομπή στο σύνολό της  
δεν πρέπει να παραπλανά τους τηλεθεατές της.

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, των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας με 
την  επωνυμία  ANTENNA TV Α.Ε.,  ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού  με 
διακριτικό τίτλο  ΑΝΤΕΝΝΑ  και της παρακολουθήσεως,  από  dvds που έστειλε στο 
ΕΣΡ ο ως άνω τηλεοπτικός σταθμός,  του τηλεπαιχνιδιού με τίτλο «TV Quiz» που 
προβλήθηκε κατά την 3η και 4η.5.2014, από 07:00 έως 09:00 ώρας, προέκυψαν τα 
ακόλουθα: 
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Κατά την παρακολούθηση της ροής του τηλεοπτικού σταθμού «ΑΝΤ-1» για την  3  η   

Μαΐου 2014  διαπιστώθηκε μετάδοση του τηλεπαιχνιδιού στις 07:01-09:01. Κατά την 
έναρξη  προβάλλεται   σήμανση  2ης  κατηγορίας  («κατάλληλο,  επιθυμητή  η  γονική 
συναίνεση») για περίπου 4 λεπτά και επεξήγηση για περίπου 30 δευτερόλεπτα. Από 
την έναρξη της εκπομπής, προβάλλεται σταθερά στο κάτω μέρος της οθόνης λεζάντα 
με πενταψήφιο τηλεφωνικό αριθμό υψηλής χρέωσης 14544 καθώς και  πληροφορίες 
χρέωσης κλήσης: «1,85€/Κλήση Audiotex S.A., χρέωση σταθερό» και «1,97€/κλήση 
Audiotex SA χρέωση κινητό». Ανάλογα με το αν αναγράφεται το κόστος για κλήση 
από σταθερό ή κινητό έμπροσθεν  του πενταψήφιου αριθμού κλήσης προβάλλεται 
σκιτσάκι σταθερού/κινητού τηλεφώνου. Ο πενταψήφιος αριθμός κλήσης αναγράφεται 
με γραμματοσειρά πολύ μεγαλύτερου μεγέθους από τις πληροφορίες κόστους. Δίπλα 
στις  φράσεις  «χρέωση  σταθερό»/  «χρέωση  κινητό»   αναγράφεται:  «Γρ.  Εξυπ. 
2111815953».
Ο πρώτος αναγραμματισμός της εκπομπής είναι:  Τ-Ο-Π-Ε-Λ-Α με αρχικό γράμμα 
της λέξης το «Π». 
Ενδεικτικά,  ο  παρουσιαστής  αναφέρει:  «Και  όσοι  ήδη  έχετε  λύσει  τον 
αναγραμματισμό  που  δεν  έχω καταλάβει  πώς  το   καταφέρατε  αλλά  μπράβο  σας, 
καλείτε στο 14544. Τι γίνεται εκεί; Καλείτε στον πενταψήφιο αριθμό που βλέπετε στο 
κάτω μέρος της οθόνης σας ακούτε ένα ηχογραφημένο μήνυμα. Θα σας ζητηθεί να 
πληκτρολογήσετε όσο πιο γρήγορα μπορείτε ένα ψηφίο από το 0 μέχρι και το 9. Ο 
πιο γρήγορος τηλεθεατής ανταμείβεται ερχόμενος εδώ στον αέρα της εκπομπής μας 
δίνει την εύκολη ή πιο λιγότερη εύκολη απάντησή του και παίρνει το αναγραφόμενο 
ποσό. Ο διαγωνισμός μας ξεκίνησε εχθές, λίγο μετά τις 4 και 10 και θα ολοκληρωθεί 
με την εύρεση του πρώτου νικητή».
Στο 10ο λεπτό τηλεφωνεί στον αέρα τηλεθεάτρια η οποία βρίσκει την σωστή λέξη 
(πέταλο) και κερδίζει τα 150 ευρώ που είναι το έπαθλο. 
Οι λέξεις που ακολουθούν είναι: κοχύλι (έπαθλο 200 ευρώ),  φουλάρι (έπαθλο 300 
ευρώ), κομμωτήριο (έπαθλο 800 ευρώ),  ζαχαροκάλαμο (έπαθλο 2500 ευρώ).
Κατά την παρακολούθηση της ροής του τηλεοπτικού σταθμού «ΑΝΤ-1» για την  4  η   

Μαΐου 2014  διαπιστώθηκε μετάδοση του τηλεπαιχνιδιού στις  07:01 -09:03.  Κατά 
την έναρξη προβάλλεται  σήμανση 2ης  κατηγορίας («κατάλληλο, επιθυμητή η γονική 
συναίνεση») για περίπου 4 λεπτά και επεξήγηση για περίπου 30 δευτερόλεπτα. Από 
την έναρξη της εκπομπής, προβάλλεται σταθερά στο κάτω μέρος της οθόνης λεζάντα 
με πενταψήφιο τηλεφωνικό αριθμό υψηλής χρέωσης 14544 καθώς και  πληροφορίες 
χρέωσης κλήσης: «1,85€/Κλήση Audiotex S.A., χρέωση σταθερό» και «1,97€/κλήση 
Audiotex SA χρέωση κινητό». Ανάλογα με το αν αναγράφεται το κόστος για κλήση 
από σταθερό ή κινητό έμπροσθεν  του πενταψήφιου αριθμού κλήσης προβάλλεται 
σκιτσάκι σταθερού/κινητού τηλεφώνου Ο πενταψήφιος αριθμός κλήσης αναγράφεται 
με γραμματοσειρά πολύ μεγαλύτερου μεγέθους από τις πληροφορίες κόστους. Δίπλα 
στις  φράσεις  «χρέωση  σταθερό»/  «χρέωση  κινητό»   αναγράφεται:  «Γρ.  Εξυπ. 
2111815953». 
Ο πρώτος αναγραμματισμός της εκπομπής είναι: Ξ-Ε-Τ-Ι-Μ-Α με αρχικό γράμμα της 
λέξης το «Μ».
Ενδεικτικά, ο παρουσιαστής αναφέρει: «Σας υπενθυμίζω ότι ο διαγωνισμός μας έχει 
ξεκινήσει εχθές λίγο μετά την λήξη της μεσημεριανής μας εκπομπής λίγο πριν τις 12, 
12 και 20 και θα ολοκληρωθεί με την εύρεση του πρώτου για σήμερα νικητή. Αν 
είστε λοιπόν άνω των 18 και  έχετε  λύσει  τον αναγραμματισμό που βλέπετε στην 
κάρτα δίπλα μου, μην χάνετε χρόνο, γιατί 150 ευρώ μπορούν να γίνουν δικά σας σε 
πολύ λίγα λεπτά από τώρα. Να σας πω την διαδικασία: καλώντας στο 14544 ακούτε 
ένα  ηχογραφημένο  μήνυμα.  Θα  σας  ζητηθεί  να  ανταποκριθείτε  όσο  πιο  γρήγορα 
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μπορείτε και να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό. Ο παίκτης που είναι ο γρηγορότερος 
βγαίνει  στον  αέρα  της  εκπομπής,  μου  δίνει  την  απάντησή  του  και  παίρνει  το 
αναγραφόμενο ποσό. Τόσο εύκολα δίνουμε χρήματα στο «TV Quiz» και τόσο εύκολα 
θα τα δώσουμε και τώρα».
Στο 9ο λεπτό τηλεφωνεί  στον αέρα τηλεθεατής  ο οποίος βρίσκει  την σωστή λέξη 
(μετάξι) και κερδίζει τα 150 ευρώ που είναι το έπαθλο. 
Οι λέξεις που ακολουθούν είναι: βότανο (έπαθλο 200 ευρώ),  κανόνας (έπαθλο 300 
ευρώ),  κασετόφωνο (έπαθλο 650 ευρώ),  τηλεγράφημα (έπαθλο 2500 ευρώ).

Πρόκειται περί  τηλεπαιχνιδιού με τον τίτλο  «TV Quiz» το οποίο προβλήθηκε κατά 
την 3η και την 4η.5.2014. και είναι μη τυχερό, όπως προκύπτει από την με αριθμό 
98/10/21.03.2014  απόφαση  της  ΕΕΕΠ.  Εναπόκειται  η  έρευνα  εάν  δια  του 
τηλεπαιχνιδιού τηρούνται οι όροι της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.  Η συμμετοχή 
στο παιχνίδι  γίνεται  με  τον παρακάτω τρόπο: Σε πρώτη φάση,  οι  ενδιαφερόμενοι 
τηλεθεατές  καλούν έναν τηλεφωνικό αριθμό υψηλής χρέωσης και  πληκτρολογούν 
όσο  πιο  γρήγορα  μπορούν  τον  αριθμό  που  τους  ανακοινώνεται.  Ο  καλών 
ενημερώνεται  αν  τη  συγκεκριμένη  στιγμή  είναι  ο  πιο  γρήγορος  στο  παιχνίδι. 
Ενημερώνεται  επίσης  ότι  η  σειρά  του  μπορεί  να  αλλάξει  μέχρι  το  τέλος  του 
παιχνιδιού, αν συμμετάσχει άλλος ταχύτερος παίκτης. Στη συνέχεια, ο συμμετέχων 
ηχογραφεί  τα  στοιχεία  του  ώστε  να  επικοινωνήσει  μαζί  του  η  παραγωγή  στην 
περίπτωση που είναι  ο  ταχύτερος.  Σε δεύτερη  φάση,  η  παραγωγή τηλεφωνεί  στο 
γρηγορότερο συμμετέχοντα της πρώτης φάσης για να συμμετάσχει στο τηλεοπτικό 
μέρος του παιχνιδιού.  Αν δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον γρηγορότερο 
παίκτη, η παραγωγή τηλεφωνεί στους επιλαχόντες της πρώτης φάσης του παιχνιδιού. 
Ο συμμετέχων καλείται να δώσει απάντηση σε μία ερώτηση που έχει ήδη θέσει ο 
παρουσιαστής. Αν η απάντηση είναι σωστή, κερδίζει το έπαθλο που έχει ανακοινώσει 
στην  αρχή  ο  παρουσιαστής  του  προγράμματος.  Σε  περίπτωση  λανθασμένης 
απάντησης, δεν κερδίζει κάποιο έπαθλο. 

Ως προς τα χρονικά όρια του παιχνιδιού, ισχύουν τα ακόλουθα: 1) Για τη συμμετοχή 
στην πρώτη τηλεοπτική εκπομπή κάθε ημέρας, λαμβάνονται υπόψη όλες οι κλήσεις 
από τη στιγμή ανάδειξης του γρηγορότερου συμμετέχοντα στην τελευταία εκπομπή 
της  προηγούμενης  ημέρας,  2)  Για  κάθε  ενδιάμεση  εκπομπή  κάθε  ημέρας, 
λαμβάνονται  υπόψη  οι  κλήσεις  από  τη  στιγμή  ανάδειξης  του  γρηγορότερου 
συμμετέχοντα στην αμέσως προηγούμενη εκπομπή της ίδιας ημέρας.

Στις  εκπομπές,  σε  κάθε  αναγραμματισμό  εμφανίζονται  επανειλημμένως  ρολόγια 
αντίστροφης μέτρησης χρόνου. Μόνο το τελευταίο από τα ρολόγια αυτά σηματοδοτεί 
τη  λήξη  του  χρόνου  συμμετοχής  στο  παίγνιο,  ενώ  στα  υπόλοιπα  ο  χρόνος  απλά 
ανανεώνεται  κατά  την  κρίση  της  παραγωγής  χωρίς  να  είναι  σαφές  τι  ακριβώς 
εξυπηρετεί  η  εμφάνιση  της  αντίστροφης  μέτρησης.  Η  εμφάνιση  ρολογιών 
αντίστροφης μέτρησης πιθανόν δημιουργεί τη λανθασμένη εντύπωση σε ένα τμήμα 
του  τηλεοπτικού  κοινού  ότι  σηματοδοτεί  τη  λήξη  του  χρόνου  συμμετοχής  στον 
εκάστοτε  προβαλλόμενο  αναγραμματισμό,  ωθώντας  τους  ενδιαφερόμενους 
τηλεθεατές  να  σπεύσουν  να  καταγράψουν  την  τηλεφωνική  συμμετοχή  τους  στο 
παιχνίδι.  Όπως όμως έχει  επισημανθεί,  αυτό ισχύει  μόνο για το τελευταίο  από τα 
περισσότερα  ρολόγια  αντίστροφης  μέτρησης  που  εμφανίζονται  στον  κάθε 

3

ΑΔΑ: 6Χ44ΙΜΕ-ΤΣΒ



αναγραμματισμό.  Σε  όλες  τις  υπόλοιπες  περιπτώσεις,  ο  χρόνος  απλά ανανεώνεται 
μέχρι  να  αποφασίσει  τελικά  η  παραγωγή  να  εκκινήσει  την  τελική  αντίστροφη 
μέτρηση. 

Πλέον τούτων, δεν γίνεται καμιά αναφορά στον συγκεκριμένο ιστότοπο, όπου είναι 
αναρτημένοι οι αναλυτικοί όροι του παιχνιδιού. Σημειωτέον περαιτέρω ότι για την 
ανεύρεση των όρων αυτών απαιτείται  έρευνα της  ιστοσελίδας  του σταθμού,  στην 
υποενότητα «χρήσιμα» με ειδικότερη αναζήτηση στην επιλογή «διαγωνισμοί». Είναι 
ιδιαίτερα αμφίβολο αν ο μέσος τηλεθεατής έχει την τεχνική ικανότητα να προβεί σε 
αντίστοιχη έρευνα, ώστε να πληροφορηθεί τους όρους του παιγνίου. 

Επίσης, οι όροι του παιχνιδιού ως προς τον τρόπο κατάκτησης του προσφερόμενου 
επάθλου αναφέρονται  μόνο στην αρχή και  στη μέση της κάθε  εκπομπής από τον 
παρουσιαστή  του  προγράμματος.  Σε  όλη  την  υπόλοιπη  διάρκεια  του  παιγνίου,  ο 
παρουσιαστής  αναφέρεται  γενικά  σε  νικητές  που  θα  προκύψουν  αξιοκρατικά  και 
χωρίς κλήρωση από μια απλή και πολύ γρήγορη διαδικασία. Δεν εξηγεί σαφώς ότι η 
κατάκτηση του επάθλου γίνεται με βάση την καταγραφή της ταχύτητας ανταπόκρισης 
των  καλούντων  σε  ένα  ηχητικό  ερέθισμα  (πληκτρολόγηση  του  αριθμού  που 
ανακοινώνεται  στον  καλούντα).  Επομένως,  ένα  τμήμα  του  τηλεοπτικού  κοινού 
πιθανόν αποφασίζει να συμμετάσχει τηλεφωνικά στην εκπομπή και άρα να χρεωθεί 
το αντίστοιχο αυξημένο τηλεφωνικό τέλος μη γνωρίζοντας την ουσιώδη πληροφορία 
ότι η κατάκτηση του επάθλου εξαρτάται τελικά από την ταχύτητα ανταπόκρισης του 
καλούντος σε ένα ακουστικό ερέθισμα. Επομένως παραπλανόνται οι τηλεθεατές και 
ως προς τους όρους συμμετοχής στο τηλεπαιχνίδι. 

Για  τις  εν  λόγω εκτροπές  ενδείκνυται  όπως  επιβληθεί  στον τηλεοπτικό σταθμό η 
διοικητική κύρωση του προστίμου.

Λαμβανομένης  υπόψη  της  βαρύτητος  της  παραβάσεως,  του  εξ  17,9  %  μεριδίου 
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραμμα, κατά την περίοδο 2013-2014 της εκ 
182.076.133 ευρώ διαφημιστικής  δαπάνης  έτους  2013,  του εκ  5.852.763,05 ευρώ 
ύψους της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί από τον εν λόγω σταθμό, και του 
γεγονότος  ότι  έχουν  επιβληθεί  στον  αυτό  σταθμό  με  τις  αποφάσεις  7/3.7.2002, 
68/14.10.2002,  118/14.12.2002,  333/22.7.2003,  343/29.7.2003,  358/30.9.2003, 
372/11.11.2003,  391/10.12.2003,  410/23.12.2003,  5/13.1.2004,  6/13.1.2004, 
14/20.1.2004,  150/25.5.2004,  182/22.6.2004,  301/19.10.2004,  400/14.12.2004, 
13/11.1.2005,  55/15.2.2005,  98/22.3.2005,  102/29.3.2005,  113/5.4.2005, 
138/12.4.2005,  143/19.4.2005,  169/10.5.2005,  170/10.5.2005,  262/5.7.2005, 
285/19.7.2005,  320/30.8.2005,  344/13.9.2005,  397/11.10.2005,  414/18.10.2005, 
454/15.11.2005,  457/22.11.2005,  482/5.12.2005,  506/13.12.2005,  5/4.1.2006, 
52/31.1.2006,  56/1.2.2006,  57/1.2.2006,  58/1.2.2006,  86/14.2.2006,  92/21.2.2006, 
142/27.3.2006,  143/27.3.2006,  144/27.3.2006,  145/27.3.2006,  263/30.5.2006, 
313/20.6.2006,  317/27.6.2006,  338/11.7.2006,  339/11.7.2006,  356/18.7.2006, 
366/25.7.2006,  367/25.7.2006,  368/25.7.2006,  438/19.9.2006,  457/3.10.2006, 
458/3.10.2006,  463/10.10.2006,  490/7.11.2006,  500/10.11.2006,  6/9.1.2007, 
16/9.1.2007,  30/23.1.2007,  100/26.2.2007,  140/20.3.2007,  174/29.3.2007, 
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181/3.4.2007,  243/15.5.2007,  244/15.5.2007,  245/15.5.2007,  342/19.6.2007, 
397/10.7.2007,  398/10.7.2007,  426.31.7.2007,  440/1.8.2007,  499/16.10.2007, 
555/20.11.2007,  558/20.11.2007,  32/15.1.2008.  33/15.1.2008,  34/15.1.2008, 
112/26.2.2008,  134/13.3.2008,  224/6.5.2008,  284/27.5.2008,  323/10.6.2008, 
407/22.7.2008,  538/4.11.2008,  539/4.11.2008,  573/18.11.2008,  601/24.11.2008, 
618/9.12.2008,  619/9.12.2008,  41/27.1.2009,  105/10.3.2009,  133/24.3.2009, 
170/14.4.2009,  198/5.5.2009,  268/2.6.2009,  350/14.7.2009,  426/25.8.2009, 
433/26.8.2009,  434/26.8.2009,  491/2.11.2009,  568/15.12.2009,  570/15.12.2009, 
580/15.12.2009,  10/12.1.2010,  99/9.3.2010,  132/16.3.2010,  176/13.4.2010, 
177/13.4.2010,  178/13.4.2010,  208/27.4.2010,  209/27.4.2010,  210/27.4.2010, 
241/18.5.2010,  246/18.5.2010,  467/28.9.2010,  468/28.9.2010,  498/5.10.2010, 
509/19.10.2010,  539/2.11.2010,  6/11.1.2011,  45/25.1.2011,  122/5.4.2011, 
123/5.4.2011,  152/3.5.2011,  192/24.5.2011,  209/7.6.2011,  265/12.7.2011, 
356/16.9.2011,  417/10.10.2011,  438/24.10.2011,  512/5.12.2011,  513/5.12.2011, 
514/5.12.2011,   515/5.12.2011,  9/9.1.2012,  21/16.1.2012,  25/16.1.2012, 
88/13.2.2012,  90/13.2.2012,  161/2.4.2012,  171/2.4.2012,  219/23.4.2012, 
220/23.4.2012,  231/24.4.2012,  234/24.4.2012,  266/14.5.2012,  313/6.6.2012, 
339/20.6.2012,  379/9.7.2012,  407/16.7.2012,  408/16.7.2012,  437/31.7.2012, 
509/1.10.2012,  510/1.10.2012,  511/1.10.2012,  537/8.10.2012,  538/8.10.2012, 
539/8.10.2012,  543/8.10.2012,  544/8.10.2012,  574/22.10.2012,  592/5.11.2012, 
610/12.11.2012,  612/12.11.2012, 654/17.12.2012, 655/17.12.2012, 656/17.12.2012, 
657/17.12.2012,  658/17.12.2012,  661/17.12.2012,  662/17.12.2012,  663/17.12.2012, 
29/14.1.2013, 30/14.1.2013, 31/14.1.2013, 32/14.1.2013, 33/14.1.2013, 34/14.1.2013, 
37/14.1.2013,  38/14.1.2013,  86/4.2.2013,  87/4.2.2013,  88/4.2.2013,  89/4.2.2013, 
103/11.2.2013,  104/11.2.2013,  121/25.2.2013,  122/25.2.20131,  131/11.3.2013, 
132/11.3.2013,  133/11.3.2013,  134/11.3.2013,  142/11.3.2013,  155/21.3.2013, 
156/21.3.2013,  157/21.3.2013,  158/21.3.2013,  193/1.4.2013,  238/13.5.2013, 
252/20.5.2013,  253/20.5.2013,  254/20.5.2013,  255/20.5.2013,  256/20.5.2013, 
340/1.7.2013, 341/1.7.2013, 342/1.7.2013, 343/1.7.2013, 344/1.7.2013, 345/1.7.2013, 
346/1.7.2013,  347/1.7.2013,  351/1.7.2013,  352/1.7.2013,  355/1.7.2013, 
376/15.7.2013,  381/15.7.2013,  421/2.9.2013,  534/11.11.2013,  535/11.11.2013, 
554/25.11.2013,  587/9.12.2013,  603/16.12.2013,  604/16.12.2013,  605/16.12.2013, 
606/16.12.2013,  23/20.1.2014,  24/20.1.2014,  58/10.3.2014,  69/17.3.2014, 
70/17.3.2014,  73/17.3.2014,  74/17.3.2014,  75/17.3.2014,  212/23.6.2014, 
213/23.6.2014,  214/23.6.2014,  267/21.7.2014,  268/21.7.2014,  293/1.9.2014, 
294/1.9.2014,  295/1.9.2014,  296/1.9.2014,  297/1.9.2014,  377/14.10.2014, 
378/14.10.2014,  379/14.10.2014,  390/20.10.2014,  391/20.10.2014,  416/3.11.2014, 
417/3.11.2014,  450/18.11.2014,  451/18.11.2014,  452/18.11.2014,  453/18.11.2014, 
492/9.12.2014,  493/9.12.2014  διάφορες  κυρώσεις,  ενδείκνυται  όπως  το  εν  λόγω 
πρόστιμο καθορισθεί στο ποσό των 80.000 ευρώ. 

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία  ANTENNA TV Α.Ε.,  ιδιοκτήτριας του 
ιδιωτικού  τηλεοπτικού  σταθμού  με  διακριτικό  τίτλο  ΑΝΤΕΝΝΑ,  τη  διοικητική 
κύρωση του προστίμου των 80.000 ευρώ.
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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 ΑΝΤΕΝΝΑ TV Α.Ε., που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, στην 
οδό Κηφισίας 10-12, με ΑΦΜ 099877634, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ.

2. Του  Αγγελόπουλου  Νικολάου  του  Αγγελή,  με  ΑΦΜ  025384449,  Δ.Ο.Υ. 
Κηφισιάς, ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

3. Του  Βασίλειου  Διομήδη  του  Ευθυμίου,  με  ΑΦΜ  070960888,  Δ.Ο.Υ. 
Κηφισιάς, ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

4. Του Λιαρέλη Ευστράτιου του Κωνσταντίνου,  με ΑΦΜ 031576650, Δ.Ο.Υ. 
Χαλανδρίου, ως πρόεδρο Δ.Σ. και νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  2α Μαρτίου  2015,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 13η Μαρτίου 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

     ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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