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Σήμερα  ημέρα  Τρίτη  3  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 27η Ιανουαρίου 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,  του  υποβληθέντος  υπομνήματος και  της 
παρακολουθήσεως, από dvd που έστειλε στο ΕΣΡ ο ως άνω τηλεοπτικός σταθμός, του 
τηλεπαιχνιδιού με τίτλο «Super Game» που προβλήθηκε κατά την 28η.7.2014, από 
01:27 έως 03:42 ώρας, προέκυψαν τα ακόλουθα: 
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Το επίμαχο τηλεπαιχνίδι περιλαμβάνεται στο 1ο DVD με τίτλο «28.7.14 από 23:59 
έως 12:00» (ένδειξη  DVD 18ο αρχείο 1:28:09 έως 45ο αρχείο,  3:43:05).  Πριν την 
έναρξη προβάλλεται  κάρτα με την ένδειξη «Ακολουθεί θυρίδα τηλεπώλησης». Κατά 
την  έναρξη  η  παρουσιάστρια  αναγιγνώσκει  τους  όρους  του  παιχνιδιού  οι  οποίοι 
αναγράφονται  παράλληλα  και  στη  μισή  οθόνη:  «Βασικοί  όροι  συμμετοχής.  Το 
τηλεπαιχνίδι  Super Game είναι τυχερό παίγνιο και αποτελείται  από 2 φάσεις. Την 
αρχική φάση της κλήρωσης και την τελική φάση της επίλυσης γρίφων γνώσεων και 
παρατηρητικότητας.  Κατά  την  διάρκεια  των  2  ωρών  της  εκπομπής  μπορεί  να 
διενεργηθούν  πολλοί  αυτοτελείς  κύκλοι  επιλογής  και  επίλυσης  γρίφων  οι  οποίοι 
περιέχουν τις  2  φάσεις.  Εάν επιθυμείτε  να  λάβετε  μέρος  στο τηλεπαιχνίδι  για  να 
επιχειρήσετε την επίλυση των γρίφων καλείτε τον αριθμό 14555 με κόστος 1 ευρώ 
και  85  λεπτά  από σταθερό  και  1  ευρώ και  97  λεπτά από κινητό  τηλέφωνο.  Εάν 
επιλεγεί η κλήση σας τότε σας δίνεται η δυνατότητα να επιλύσετε τον γρίφο και να 
κερδίσετε  το  αναγραφόμενο  έπαθλο.  Η  κάθε  κλήση  στον  αριθμό  14555  δεν  σας 
παρέχει  αυτόματα  την  δυνατότητα  να  επιλύσετε  τον  γρίφο.  Πρέπει  πρώτα  να 
επιλεγείτε. Όλες οι κλήσεις μπαίνουν στον αυτοματοποιημένο μηχανισμό επιλογής ο 
οποίος ενεργοποιείται όποτε αυτό κριθεί σκόπιμο ανάλογα με την ροή της εκπομπής. 
Όταν ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός επιλογής κληρώνεται ένας τηλεφωνικός αριθμός 
και  καλείται  για  να  συνδεθεί  «ζωντανά»  με  την  εκπομπή  και  να  επιχειρήσει  να 
επιλύσει τον γρίφο. Όλες οι κλήσεις έχουν τις ίδιες πιθανότητες να κληρωθούν και να 
διεκδικήσουν το έπαθλο. Δεν είστε σε θέση να γνωρίζετε εκ των προτέρων πότε θα 
ενεργοποιηθεί  ο  μηχανισμός.  Οι  πιθανότητες  για  να  επιλεγεί  μια  κλήση  είναι 
τουλάχιστον  μια  στις  9000  εισερχόμενες  και  κατ’  ελάχιστον  μια  φορά  κατά  την 
διάρκεια  της  εκπομπής.  Οι  όροι  συμμετοχής  είναι  αναρτημένοι  στην  ιστοσελίδα 
www.audiotexsa.gr και  έχουν  κατατεθεί  στην  Επιτροπή  Εποπτείας  και  Ελέγχου 
Παιγνίων  όπως  ορίζει  το  νομοθετικό  πλαίσιο.  Η  τήρηση  της  υποχρέωσης  αυτής 
συνιστά  προϋπόθεση  της  νόμιμης  διεξαγωγής  του  παιχνιδιού.  Μπορείτε  να 
ενημερώνεστε  για  τους  όρους  και  για  οτιδήποτε  άλλο  επιθυμείτε  καλώντας  στο 
2111815956.  Στο σημερινό μας παιχνίδι γραμμένο σε Arial, Comic Sans, MS, Digit 
και Impact (ΠΡΟΣΘΈΣΤΕ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΎΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΕΙΚΟΝΑ) καλείστε  να  προσθέσετε  όλους  τους  πλήρως  ορατούς  αριθμούς 
συμπεριλαμβάνοντας τα αραβικά, τα λατινικά και τα ψηφιακά σύμβολα αριθμών, είτε 
ως  όλον  είτε  ως  μέρος  άλλων  αριθμών,  αντεστραμμένα  προς  οποιαδήποτε 
κατεύθυνση  ή  μη.  Αυτό  είναι  και  το  μόνο  το  οποίο  πρέπει  να  κάνετε  και  δεν 
χρειάζονται περαιτέρω υπολογισμοί. Καλή επιτυχία και καλή διασκέδαση». 
Από την έναρξη της εκπομπής, προβάλλεται σταθερά στο κάτω μέρος της οθόνης 
λεζάντα με τον πενταψήφιο τηλεφωνικό αριθμό υψηλής χρέωσης 14555 καθώς και οι 
πληροφορίες χρέωσης κλήσης: «1,85€/Κλήση χρέωση σταθερό, 1,97€/κλήση χρέωση 
κινητό».  Ο  πενταψήφιος  αριθμός  κλήσης  αναγράφεται  με  γραμματοσειρά  πολύ 
μεγαλύτερου  μεγέθους  από τις  πληροφορίες  κόστους.  Κάτω από  τις  πληροφορίες 
αναγράφεται: «Audiotex SA Γρ. Εξυπ. 2111815953» και «www  .  audiotexsa  .  gr  ». Στο 
πάνω  μέρος  της  λεζάντας  αναγράφεται  σταθερά:  «ΠΡΟΣΘΈΣΤΕ  ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΑΡΙΘΜΟΎΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ». 
Στο κάτω μέρος της οθόνης, περνά σταθερά σε κυλιόμενη ταινία: «Το Super Game 
είναι Τυχερό Παίγνιο. Κάθε κλήση δεν εγγυάται την σύνδεση με το στούντιο ή το 
τηλεφωνικό κέντρο. Οι καλούντες δεν συμμετέχουν αυτομάτως στην εκπομπή αλλά 
επιλέγονται κατόπιν κλήρωσης με πιθανότητες τουλάχιστον 1/9000. Οι γρίφοι είναι 
παιχνίδια γνώσεων, ορθογραφίας, παρατηρητικότητας.   Κάθε κλήση έχει καθ’ όλη 
την διάρκεια  της  εκπομπής ίδια πιθανότητα επιλογής  με  κάθε  άλλη κλήση.  Κάθε 
κλήση αποτελεί μια αυτόνομη προσπάθεια συμμετοχής στην εκπομπή. Δεν υπάρχει 
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αναμονή!  Οι  όροι  συμμετοχής  είναι  αναρτημένοι  στο  διαδίκτυο  στην  διεύθυνση 
www.audiotexsa.gr και διευκρινήσεις μπορούν να δοθούν καλώντας το 2111815956. 
Η συμμετοχή των ανηλίκων στο παιχνίδι απαγορεύεται και δεν γίνεται δεκτή». 
Σε όλη σχεδόν την προβολή του παιχνιδιού, υπάρχει επίσης στο κέντρο της οθόνης 
σταθερή  ένδειξη  που  αναγράφει  με  μεγάλα  κεφαλαία  γράμματα:  ΓΡΗΓΟΡΕΣ 
ΚΛΗΣΕΙΣ - ΣΟΥΠΕΡ ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ - ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
Καθώς μέχρι τις  03:42  δεν υπάρχει νικητής, η παρουσιάστρια αποκαλύπτει  ότι η 
λύση  ήταν ο αριθμός 254 χωρίς να εξηγεί τον τρόπο με τον οποίον προκύπτει  η 
γενόμενη δεκτή ως σωστή απάντηση. Η εκπομπή ολοκληρώνεται μέσα στο ίδιο λεπτό 
και προβάλλεται η κάρτα  τηλεπώλησης.

Πρόκειται  περί  τηλεπαιχνιδιού  με  τον  τίτλο  «Super Game» το  οποία προβλήθηκε 
κατά την 28η.7.2014, από ώρας 01:27 έως 03:42 ώρας. Το τηλεπαιχνίδι είναι τυχερό 
και  προβλήθηκε  νομίμως, σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 6 του Νόμου 4002/2011 
όπως  έχει  μετά  την  τροποποίησή  του  δια  του  Νόμου  4209/2013.  Εναπόκειται 
επομένως  η  έρευνα  εάν  δια  του  τηλεπαιχνιδιού  τηρούνται  οι  όροι  της 
ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.  

Το  τηλεπαιχνίδι διεξάγεται  ως  ακολούθως.  Ο  τηλεπαρουσιαστής  καλεί  τους 
τηλεθεατές  να επικοινωνήσουν δια τηλεφωνικής  γραμμής υψηλής χρέωσης για να 
διεκδικήσουν  προσφερόμενο  χρηματικό  έπαθλο.  Οι  κλήσεις  μπαίνουν  στον 
αυτοματοποιημένο  μηχανισμό  τυχαίας  επιλογής  και  όταν  αυτός  ενεργοποιηθεί 
επιλέγεται  ο  τηλεθεατής,  ο  οποίος  καλείται  να  επιλύσει  τους  γρίφους.  Δεν 
ενημερώνονται  οι  τηλεθεατές  πότε  θα  ενεργοποιηθεί  ο  αυτόματος  μηχανισμός 
επιλογής,  αλλά  η  ενεργοποίηση  αυτού  γίνεται  όταν  κριθεί  σκόπιμο  από  την 
παραγωγή. Πρέπει να σημειωθεί ότι γίνεται επικοινωνία με μια κλήση από τις 9.000 
που πραγματοποιούνται με αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη δαπάνη των παικτών και 
την εκμετάλλευση αυτών. 

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής της 27ης Ιουλίου 2014, η παρουσιάστρια καλεί τους 
τηλεθεατές να μετάσχουν δια ανακοινώσεως αθροίσματος συγκεκριμένων αριθμών 
που προβάλλονται  στην οθόνη.  Κατά την κοινή  πείρα, οι  τηλεθεατές  φαίνεται  να 
καλούνται  να  κάνουν  κάποιες  απλές  μαθηματικές  πράξεις  κατά τους  κανόνες  της 
μαθηματικής  επιστήμης.  Στην  πραγματικότητα  όμως,  μεταξύ  των  εικονιζόμενων 
αριθμών υπάρχουν και σύμβολα παντελώς άγνωστα στο ευρύ κοινό, υποκειμενικής 
εκτιμήσεως, τα οποία καλούνται οι συμμετέχοντες να τα αθροίσουν με τους κοινούς 
αριθμούς. Τούτο δε διότι στην οθόνη εμφανίζονται επίσης σύμβολα αφαίρεσης και 
πολλαπλασιασμού.

Πρόκειται περί παραπλανητικής προβολής αριθμών και ενδείξεων αγνώστου εννοίας, 
οι  οποίες  δίνουν  την  εντύπωση  αριθμού  ή  γράμματος  ή  λατινικού  αριθμού  ή 
αραβικού  αριθμού.  Η  παραπλάνηση  και  εκμετάλλευση  των  τηλεθεατών  είναι 
αναμφισβήτητη διότι μπορεί να δοθεί στις ως άνω ενδείξεις έννοια διαφορετική από 
εκείνη που υπολαμβάνει ο τηλεθεατής. Συγκεκριμένα:

1. Οι  συμμετέχοντες  καλούνται  να  επιλύσουν  τον  εμφανιζόμενο  γρίφο  με 
παντελώς άδηλη μεθοδολογία στη βάση ενός αδόκιμου κατά την κοινή πείρα 
συνδυασμού  γνωστών  αριθμών  και  παντελώς  άγνωστων  στο  ευρύ  κοινό 
ψηφίων και συμβόλων, που κατά την παραγωγή προκύπτουν ακόμα και από 
λέξεις και εικόνες (βλ. το από 19 Σεπτεμβρίου 2014 έγγραφο της παρόχου του 
παιγνίου εταιρείας Audiotext SA προς τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή).
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2. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει ελλιπής ενημέρωση για το γεγονός ότι μεταξύ 
των εμφανιζόμενων αριθμών υπάρχουν επίσης αραβικά και λατινικά σύμβολα 
καθώς σχετική γραπτή αναφορά υπάρχει μόνο στην έναρξη του παιγνίου.

3. Τέλος, η ανακοίνωση της γενόμενης αποδεκτής ως σωστής απάντησης γίνεται 
χωρίς καμία επεξήγηση από την πλευρά της παραγωγού εταιρείας και χωρίς 
επομένως να υπάρχει κανένα εχέγγυο διαφάνειας έναντι των συμμετεχόντων.

Τα παραπάνω πιστοποιούνται και από την με αριθμό 124/29.09.2014 απόφαση της 
ΕΕΕΠ, από την οποία συνάγεται ότι η μεθοδολογία του επίμαχου παιχνιδιού είναι 
ακατάληπτη  και  επιδέχεται  πολλαπλών  απαντήσεων  ως  προς  το  άθροισμα  των 
προβαλλόμενων στην οθόνη αριθμών.

Επιπλέον, η εμφάνιση στην οθόνη των ενδείξεων ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ, ΣΟΥΠΕΡ 
ΓΡΗΓΟΡΕΣ  ΚΛΗΣΕΙΣ  και  ΓΡΗΓΟΡΗ  ΣΥΝΔΕΣΗ  είναι  αντικειμενικά  ικανή  να 
παραπλανήσει  τον μέσο τηλεθεατή και  να του καλλιεργήσει  την αίσθηση ότι  όσο 
ταχύτερα καλέσει τον αναγραφόμενο αριθμό υψηλής χρέωσης τόσο πιο πιθανό είναι 
να συμμετάσχει στην εκπομπή και να κατακτήσει το προσφερόμενο έπαθλο. Εφόσον 
όμως πρόκειται για τυχερό παίγνιο, η ταχύτητα κλήσης είναι αδιάφορη καθώς όλες οι 
κλήσεις  μπαίνουν στον ίδιο μηχανισμό τυχαίας  ηλεκτρονικής  επιλογής.  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, 
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, 
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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, 92/3.3.2015 διάφορες κυρώσεις, ενδείκνυται όπως το 
εν λόγω πρόστιμο καθορισθεί στο ποσό των 50.000 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 50.000 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:
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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  3η Μαρτίου  2015,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 5η Μαρτίου 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

     ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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