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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 101/14.2.2012
Σήμερα ημέρα Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 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, Κωνσταντίνος
Τσουράκης, Κωνσταντίνος Αποστολάς, Γεώργιος Στεφανάκης. Απών το
μέλος Γιάννης Παπακώστας.
Iστορικό-Νομική θεμελίωση
1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την ενδεχομένη από
της εταιρείας με την επωνυμία ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ
ΑΒΕΕ, ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού ΚΥΔΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Νομού Χανίων, παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 23η Ιανουαρίου 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 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 53, παρ. 1 του Ν. 4002/2011, κατά το οποίο για τα τυχερά παίγνια
προβάλλονται από τα τηλεοπτικά μέσα και στα οποία οι παίκτες συμμετέχουν
αυτοπροσώπως είτε με τηλεφωνική συμμετοχή, απαιτείται ειδική άδεια από
αρμόδια επιτροπή ελέγχου και εποπτείας παιγνίων, η οποία χορηγείται μετά
σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

που
είτε
την
από

ΙV. 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 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΒΕΕ, ιδιοκτήτριας του
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τηλεοπτικού σταθμού ΚΥΔΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Νομού Χανίων, του υποβληθέντος
υπομνήματος και της παρακολουθήσεως ροής προγράμματος του τηλεοπτικού
σταθμού κατά την 17, 18 και 19.11.2011, προέκυψαν τα ακόλουθα:
Στις 17/10/2011 και ώρα πραγματική 12:15π.μ. – 02:40π.μ. περίπου προβλήθηκε το
τηλεπαιχνίδι Night Quiz.
Πιο συγκεκριμένα προβλήθηκε σύμφωνα με την ένδειξη του dvd:
αρχείο 110916 24 -}0:12:55 – 1:00 00, αρχείο 110917 01 –}0:00:00 – 1:00:00, αρχείο
1109117 02 -}0:00:00 – 0:43:30.
Σήμανση: 3ης κατηγορίας χρώματος πλαισίου πορτοκαλί (κατάλληλο, απαραίτητη η
γονική συναίνεση)
Κάρτα επεξήγησης: κατά την έναρξη για 7 δευτερόλεπτα.
Κατά την έναρξη, η παρουσιάστρια εξηγεί τι είναι το Χρυσό Κουμπί ενώ παράλληλα
σχετικές πληροφορίες αναγράφονται και στην οθόνη:
Στη συνέχεια η παρουσιάστρια εξηγεί το παιχνίδι: Λοιπόν, τι ψάχνουμε, φίλες και
φίλοι. Γυναικεία ονόματα, που περιέχουν ακριβώς 3 “A”. Εγώ δεν ξέρω. Όταν είδα το
παιχνίδι, λέω από την αρχή «δεν έχω κάποια απάντηση». Εσείς δεν ξέρω. Εκατό ευρώ
σίγουρα το έπαθλο.
Παραγωγή, θέλεις να μας δώσεις μια προθεσμία; Γιατί αυτό το παιχνίδι δεν είναι όπως
οι αναγραμματισμοί, που βλέπουμε τα γράμματα και σχηματίζουμε τη σωστή απάντηση,
τη λέξη. Εδώ πρέπει να προσέξουμε. Πρέπει το όνομα που θα μου πεις να είναι
γυναικείο, φυσικά, και να περιέχει ακριβώς 3 “A”. Αν περιέχει περισσότερα Α ή
λιγότερα Α, είναι λάθος η απάντησή σου.
Στο κάτω 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 14787 (με μεγάλα
και έντονα ψηφία) με χρέωση 1,85€/κλήση (με μεγάλα ψηφία) για σταθερό και με
χρέωση 1,97€/κλήση για κινητό.
Επίσης, στο κάτω μέρος της οθόνης αναγράφονται σε κυλιόμενη ταινία πληροφορίες
για το παιχνίδι: Τα παιχνίδια αυτής της εκπομπής βασίζονται στη γνώση και την
παρατηρητικότητα. Ψάχνουμε γυναικεία ονόματα με ακριβώς 3 “A”. Δεν ψάχνουμε
Κύρια Ονόματα και Τοπωνύμια. Οι λέξεις που ψάχνουμε είναι όλες στην Νέα Ελληνική
γλώσσα.
Στο πάνω μέρος της οθόνης περνάνε σε κυλιόμενη ταινία μηνύματα σε δύο λωρίδες
σε γραμματοσειρά μικρού μεγέθους και σε μια τρίτη, που προβάλλεται σταθερά με
μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς.
Στην πρώτη: Η επιλογή του τυχερού που συνδέεται με την εκπομπή δεν εξαρτάται από
τις δεξιότητες ή γνώσεις του, αλλά γίνεται με τυχαίο ηλεκτρονικό τρόπο και με
πιθανότητες τουλάχιστον 1/1.500. Η τυχαία ηλεκτρονική επιλογή (χρυσό κουμπί)
ενεργοποιείται από την παραγωγή χωρίς να το γνωρίζουν οι τηλεθεατές ανά τακτά
διαστήματα και πάντως ανά μισή ώρα τουλάχιστον. Ο τυχερός τηλεθεατής που
επιλέγεται τυχαία με το χρυσό κουμπί συνδέεται ζωντανά με την εκπομπή και τότε
πρέπει να επιλύσει τον γρίφο για να κερδίσει το έπαθλο που αναγράφεται στην οθόνη.
Οι γρίφοι είναι παιχνίδια γνώσεων, ορθογραφίας, παρατηρητικότητας. Μια κλήση ή
ένα sms δεν εγγυάται τη σύνδεση με το στούντιο ή το τηλεφωνικό κέντρο. Οι καλούντες
ή αποστείλαντες sms δεν συμμετέχουν αυτομάτως στην εκπομπή.
Στην δεύτερη: Μαθαίνετε άμεσα αν θα βγείτε στον αέρα ή αν θα συνδεθείτε με το
τηλεφωνικό κέντρο. Άπαξ και επιλεγείς δεν είναι βέβαιο ότι θα λάβεις το έπαθλο, για
να πετύχεις πρέπει να δώσεις την σωστή απάντηση. Οι όροι του παιχνιδιού
παρουσιάζονται στην αρχή και το τέλος της εκπομπής και είναι αναρτημένοι στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση www.nightquiz.gr http//www.nightquiz.gr και διευκρινίσεις
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μπορούν να δοθούν καλώντας το 2106855545. Συμμετοχή άνω των 18. Όποιος
τηλεθεατής δεν κατανοεί τους όρους του τηλεπαιχνιδιού παρακαλείται να μην
συμμετάσχει. Κάθε κλήση ή sms αποτελούν μια αυτοτελή προσπάθεια συμμετοχής στην
εκπομπή. Δεν υπάρχει αναμονή!
Στην τρίτη (σταθερή η αναγραφή): Πληροφορίες: 2106855545/SMS ΜΕ Κ1 ΣΤΟ
54070 1,97 €.
Τα σωστά ονόματα με 3 “A” που ακούστηκαν είναι:
ΝΑΤΑΛΙΑ – ΑΜΑΛΙΑ – ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ –
ΜΑΓΔΑΛΕΝΑ – ΑΝΔΡΙΑΝΑ
Τα λάθος ονόματα που ακούστηκαν είναι:
ΚΑΤΕΡΙΝΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ - ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
Κατά την έναρξη και μετά το πέρας της εκπομπής προβάλλεται στην οθόνη μια
ανακοίνωση με πληροφορίες σχετικά με το παιχνίδι.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ (αναγράφεται στην έναρξη της
εκπομπής)
Καληνύχτα σας (αναγράφεται στο τέλος της εκπομπής)
Στις 18/10/2011 και ώρα πραγματική 12:15π.μ. – 02:40π.μ. περίπου προβλήθηκε το
τηλεπαιχνίδι Night Quiz.
Πιο συγκεκριμένα προβλήθηκε σύμφωνα με την ένδειξη του dvd:
αρχείο 110916 24 -}0:12:00 – 1:00 00, αρχείο 110917 01 –}0:00:00 – 1:00:00, αρχείο
1109117 02 -}0:00:00 – 0:40:00.
Σήμανση: 3ης κατηγορίας χρώματος πλαισίου πορτοκαλί (κατάλληλο, απαραίτητη η
γονική συναίνεση)
Κάρτα επεξήγησης: κατά την έναρξη για 7 δευτερόλεπτα.
Ισχύει ότι και στο Night Quiz που προβλήθηκε στις 17/10/2011 μόνο που στη
συγκεκριμένη ημερομηνία (18/10/2011) παίζουν το παιχνίδι των αναγραμματισμών.
Παρουσιάστρια: Και ξεκινάμε με αναγραμματισμό. Το old time classic παιχνίδι του
Night Quiz, οι αναγραμματισμοί. Οκτώ γράμματα, Κ το πρώτο γράμμα. Προσοχή.
Πρέπει να βρούμε, να σχηματίσουμε ένα ουσιαστικό. Γι’ αυτό, αγαπητή παραγωγή, θα
μας δώσεις και μια προθεσμία να τοποθετήσουμε όλα τα γράμματα στη σωστή σειρά
και να βρούμε το ουσιαστικό που έχεις ανακατέψει εδώ πέρα.
ΤΑΣΡΟΚΑΣ
Ως βοήθεια δίνεται το «Κ» για την έναρξη. Ως σωστό δίνεται η λέξη ΚΑΣΤΟΡΑΣ.
ΓΑΜΠΑΣΟΥΤ
Ως βοήθεια δίνεται το «Μ» για την έναρξη. Ως σωστό δίνεται η λέξη ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ.
ΡΟΠΑΛΟΒΕΣ
Ως βοήθεια δίνεται το «Π» για την έναρξη. Ως σωστό δίνεται η λέξη ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ.
ΛΑΡΑΜΕΝΟΜΑΚΟ
Ως βοήθεια δίνεται το «Μ» για την έναρξη. Ως σωστό δίνεται η λέξη
ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ.
Στις 09/11/2011 και ώρα πραγματική 12:15π.μ. – 02:30π.μ. περίπου προβλήθηκε το
τηλεπαιχνίδι Night Quiz.
Πιο συγκεκριμένα προβλήθηκε σύμφωνα με την ένδειξη του dvd:
από 0:15:43 έως 2:30:18
Σήμανση: 3ης κατηγορίας χρώματος πλαισίου πορτοκαλί (κατάλληλο, απαραίτητη η
γονική συναίνεση)
Κάρτα επεξήγησης: κατά την έναρξη για 5 δευτερόλεπτα.
Ισχύει ότι και στο Night Quiz στις 18/10/2011 με το παιχνίδι των αναγραμματισμών.
ΗΝΙΡΑΓ
Ως βοήθεια δίνεται το «Ρ» για την έναρξη. Ως σωστό δίνεται η λέξη ΡΙΓΑΝΗ.
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ΤΡΑΣΚΑΟΙ
Ως βοήθεια δίνεται το «Κ» για την έναρξη. Ως σωστό δίνεται η λέξη ΚΑΡΟΤΣΙΑ.
ΤΡΕΧΑΑΤΟΣ
Ως βοήθεια δίνεται το «Χ» για την έναρξη. Ως σωστό δίνεται η λέξη ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ.
ΛΑΤΣΕΠΙ
Ως βοήθεια δίνεται το «Π» για την έναρξη. Ως σωστό δίνεται η λέξη ΠΑΣΤΕΛΙ
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. Η επιτυχία δεν εξαρτάται από τις δεξιότητες των συμμετεχόντων, αλλά
από τις επιλογές των παραγόντων της εκπομπής. Πρέπει να σημειωθεί ότι γίνεται
επικοινωνία με μια κλήση από τις 1500 που πραγματοποιούνται με αποτέλεσμα την
αδικαιολόγητη δαπάνη των παικτών και την εκμετάλλευση αυτών. Επομένως
πρόκειται περί τηλεπαιχνιδιού το οποίο παραπλανά τους τηλεθεατές ως προς το ότι η
επιλογή του τυχερού γίνεται με βάση τις ικανότητές τους. Όμως ανεξαρτήτως τούτου
από την 22.8.2011 ισχύει ο Νόμος 402/2011 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. Ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό
σταθμό η διοικητική κύρωση της οριστικής διακοπής της μεταδόσεως του
τηλεπαιχνιδιού με τον διακριτικό τίτλο «NIGHT QUIZ».
Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό ΚΥΔΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Νομού Χανίων,
ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΒΕΕ, την διοικητική κύρωση της οριστικής διακοπής μετάδοσης
του τηλεπαιχνιδιού με τον διακριτικό τίτλο «NIGHT QUIZ».
Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 14η Φεβρουαρίου 2012, καθαρογράφτηκε και
δημοσιεύθηκε κατά την 28η Φεβρουαρίου 2012.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
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