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Σήμερα  ημέρα  Δευτέρα  19  Ιανουαρίου  2015  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,  
Δήμητρα Παπαδοπούλου.

Ιστορικό – Νομική θεμελίωση
1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την από 6.11.2014 

αίτηση θεραπείας της εταιρείας με την επωνυμία  ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε.  ιδιοκτήτριας  του  ιδιωτικού  τηλεοπτικού  σταθμού 
ALPHA CHANNEL, κατά της 79/17.3.2014 αποφάσεως αυτού. 

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 16η Δεκεμβρίου 2014.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:

Ι.  Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος της Ελλάδας, κατά το οποίο η ραδιοφωνία 
και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους, ενώ ο έλεγχος και η 
επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του 
Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι  ανεξάρτητη αρχή,  όπως ο νόμος 
ορίζει.

ΙΙ.  Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000 κατά το οποίον το Εθνικό  
Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  ελέγχει  τη  νόμιμη  λειτουργία  των  φορέων  που 
δραστηριοποιούνται  στην  παροχή  ραδιοτηλεοπτικών  εκπομπών  και  επιβάλλει  τις 
νόμιμες κυρώσεις.

ΙΙΙ.  Το  άρθρο  21  του  Ν.  2690/1999,  κατά  το  οποίο  αρμόδιο  για  την  ανάκληση 
διοικητικής πράξεως είναι το όργανο που την εξέδωσε ή που είναι αρμόδιο για την 
έκδοσή της.

Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας με 
την  επωνυμία  ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε.  ιδιοκτήτριας  του 
ιδιωτικού  τηλεοπτικού  σταθμού  ALPHA CHANNEL,  και  του  υποβληθέντος 
υπομνήματος, προέκυψαν τα ακόλουθα: Με την υπ΄ αριθμ. 79/17.3.2014 απόφαση 
του Ε.Σ.Ρ.  έγιναν  δεκτά  τα  εξής:  «Εκ της  παρακολουθήσεως,  από τα  αρχεία  της 
υπηρεσίας  μέσω  συστήματος  ΠΑΝΟΠΤΗ,  της  εκπομπής  «ΑΝΝΙΤΑ  SOS»  που 
προβλήθηκε από τον ως άνω τηλεοπτικό σταθμό κατά την 1.2.2014, προέκυψαν τα 
ακόλουθα:   Κατά την προβολή της  επίμαχης εκπομπής γίνεται  όντως τηλεφωνική 
συμμετοχή του κοινού σε παίγνιο που προσφέρει  μεγάλο χρηματικό έπαθλο.  Από 
τους  αναρτημένους  όρους  του  παιχνιδιού  στον  ηλεκτρονικό  ιστότοπο 
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http://www.alphatv.gr/shows/entertainment/annitasos/terms,  προκύπτει  ότι  η 
συμμετοχή στο παιχνίδι γίνεται με τον παρακάτω τρόπο:
• Σε πρώτη φάση, οι ενδιαφερόμενοι τηλεθεατές καλούν έναν τηλεφωνικό αριθμό 

υψηλής  χρέωσης  και  καταγράφουν  τα  στοιχεία  τους  ή  αποστέλλουν  γραπτό 
μήνυμα υψηλής χρέωσης.

• Τα  στοιχεία  των  συμμετεχόντων  καταχωρούνται  από  τους  υπεύθυνους  του 
τηλεφωνικού κέντρου, με σκοπό την ανάδειξη των τυχερών που θα κληρωθούν 
για συμμετοχή σε κάποιο από τα παιχνίδια.

• Κατά  την  προβολή  της  εκπομπής  γίνεται  ηλεκτρονική  κλήρωση από  τους 
προστηθέντες  της  εταιρείας  παραγωγής  και  οι  τυχεροί που  κληρώνονται 
καλούνται από τους υπεύθυνους για να συμμετάσχουν ζωντανά στο παιχνίδι.

• Κάθε  κληρωθείς  παίκτης  επιλέγει  ένα  από  τα  είκοσι  τέσσερα  κλειδιά  και 
πορτοφόλια  που  υπάρχουν  στο  στούντιο.  Στη  συνέχεια,  η  παρουσιάστρια 
ελέγχει αν το επιλεγέν κλειδί ανοίγει μια κάλπη που υπάρχει στο στούντιο και η 
οποία περιέχει μεγάλο χρηματικό ποσό. Αν αυτό συμβεί, ο παίκτης κερδίζει το 
ποσό. Διαφορετικά, κερδίζει το ποσό που υπάρχει στο πορτοφόλι που επέλεξε. 

Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη. Πρόκειται περί 
του τυχερού τηλεπαιχνιδιού, με τίτλο: «ΚΟΥΜΠΑΡΑΔΕΣ», που προβλήθηκε κατά 
τη διάρκεια της εκπομπής «ΑΝΝΙΤΑ SOS» κατά την 1.2.2014, άνευ προηγουμένης 
αδείας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Το ότι το εν λόγω παιχνίδι 
είναι τυχηρό αποδεικνύεται και εκ της υπ’ αριθμ. 98/8/21.3.2014 αποφάσεως της ως 
άνω Ανεξαρτήτου Αρχής,  κατά την οποία το αποτέλεσμα του εν λόγω παιχνιδιού 
εξαρτάται αποκλειστικά από την τύχη διότι τα έπαθλα απονέμονται με τυχαίο τρόπο 
και επιπλέον υπάρχει οικονομική διακινδύνευση του παίκτη η οποία συνίσταται το 
ποσό  με  το  οποίο  επιβαρύνεται  για  την  κλήση  με  τηλεφωνικό  αριθμό  υψηλής 
χρέωσης που δηλώνεται από τον διοργανωτή προκειμένου ο παίκτης να αποκτήσει 
δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για το έπαθλο του παιγνίου». Με βάση αυτά τα 
πραγματικά περιστατικά, επιβλήθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση 
του προστίμου των 100.000 ευρώ. Δεν προσκομίστηκε κανένα αποδεικτικό στοιχείο 
που να αναιρεί τα δια της προσβαλλόμενης αποφάσεως γενομένα δεκτά πραγματικά 
περιστατικά.  Η  από  9.10.2014  απόφαση  του  Προέδρου  της  ΕΕΕΠ  την  οποία 
επικαλείται  ο  εκπρόσωπους  του  τηλεοπτικού  σταθμού  έχει  εκδοθεί  μετά  την 
1η.2.2014,  κατά  την  οποία  προβλήθηκε  από  τον  τηλεοπτικό  σταθμό  το  επίμαχο 
τηλεπαιχνίδι και υπό νέα διαμορφωθείσα κατάσταση. Η υπό κρίση αίτηση θεραπείας 
είναι αβάσιμη και πρέπει να απορριφθεί. 

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Απορρίπτει  την  αίτηση  θεραπείας  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ALPHA 
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε.  ιδιοκτήτριας  του  ιδιωτικού  τηλεοπτικού 
σταθμού ALPHA CHANNEL, κατά της 79/17.3.2014 αποφάσεως του ΕΣΡ. 

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  19η Ιανουαρίου  2015,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 2α Φεβρουαρίου 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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