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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 11 Μαρτίου 2013 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, Άρης  
Σταθάκης.

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 26η Φεβρουαρίου 2013.

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 ANTENNA TV Α.Ε., ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού με 
διακριτικό  τίτλο  ΑΝΤΕΝΝΑ,  του  υποβληθέντος  υπομνήματος και  της 
παρακολουθήσεως, από τα αρχεία της υπηρεσίας μέσω συστήματος ΠΑΝΟΠΤΗ, του 
τηλεπαιχνιδιού με τίτλο «Super Game» που προβλήθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό 
κατά την 5.10.2012, προέκυψαν τα ακόλουθα: 
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Από την έναρξη της εκπομπής, προβάλλεται σταθερά στο κάτω μέρος της οθόνης 
λεζάντα με πενταψήφιο τηλεφωνικό αριθμό υψηλής χρέωσης 14544 καθώς και τις 
πληροφορίες χρέωσης κλήσης: «1,85€/Κλήση χρέωση σταθερό, 1,97€/κλήση χρέωση 
κινητό».  Ο  πενταψήφιος  αριθμός  κλήσης  αναγράφεται  με  γραμματοσειρά 
μεγαλύτερου μεγέθους από τις πληροφορίες κόστους. Στο κάτω μέρος της λεζάντας 
αναγράφεται:  «Audiotex  SA  Γρ.  Εξυπ.  2111815953»  με  πολύ  μικρό  μέγεθος 
γραμματοσειράς.
Παρουσιαστής:   Κυρίες, κύριοι, πολύ καλησπέρα σας! Καλώς ήρθατε στο δεύτερο 
κομμάτι του "Super Game" ! Δεύτερη ευκαιρία για σήμερα να διεκδικήσετε τα πιο 
γρήγορα 500 ευρώ που βγάλατε ποτέ από την ελληνική τηλεόραση. Παρακαλώ να 
δούμε  την  καρτέλα  του  αναγραμματισμού!  Ευχαριστώ. 
Θ-Α-Ρ-Υ-Π-Α-Μ-Ι                                                                                             
Ξέρω  σας  ταλαιπωρώ.  Είναι  οκτώ  γράμματα,  είναι  λίγο  δύσκολος  ο 
αναγραμματισμός.  Για  αυτό  γρήγορα-γρήγορα  δίνω  βοήθεια,  λέξη-κλειδί: 
νανούρισμα. Σκεφτείτε το! Κάντε το λίγο εικόνα στο μυαλό σας! Ποιος νανουρίζει, 
ποιον; Η φάση εκεί πέρα, πώς γίνεται στο υπνοδωμάτιο του παιδιού. Τι του λέμε; 
Νομίζω, βοήθησα λιγάκι. Καλέστε στο 14544, αν θέλετε η βοήθειά μου να πιάσει 
τόπο.  Χρέωση  από  σταθερό  1  ευρώ  και  85  λεπτά  μόνο.  Από  κινητό  1  και  97. 
Προτιμήστε το σταθερό σας!                             
Διαγωνίζεσθε για 500 ευρώ μετρητά.Η σωστή σας απάντηση στο 14544 μετά την 
κλήρωση αυτά τα χρήματα θα σας δώσει. είναι δύσκολος αναγραμματισμός. Ήδη έχω 
βοηθήσει, έχω πει λέξη-κλειδί: νανούρισμα. Μπορώ να σας πω και κάτι ακόμα, για 
να αρχίσει να δουλεύει λίγο, λιγάκι το αυτό μας! Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Δανός. 
Κάτι έγραφε αυτός. Τι; Το ξέρουμε; Στο 14544 θα δούμε, αν το ξέρετε και ένας από 
σας θα βγει στον αέρα του "Super Game" και με την απάντησή του διεκδικεί 500 
ευρώ μετρητά. Ήδη έχουμε δώσει τα πρώτα 500 ευρώ της εκπομπής. Είμαστε στη 
δεύτερη φάση και έπται και η τρίτη.  Συνολικά 1500 ευρώ μετρητά φεύγουν κάθε 
μέρα από το "Super Game" και έρχονται σε τρεις τηλεθεαές μας, σε τρεις από εσάς 
που μας παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή. Θα δώσω και το αρχικό γράμμα της λέξης 
που ψάχνουμε οσονούπω. με το που θα βγει το πρώτο ρολογάκι στην οθόνη σας, 
συνοψίζω λίγο τις βοήθειες που έχω πει για τους τηλεθεατές που μόλις άνοιξαν τους 
τηλεοπτικούς τους δέκτες.
Γεια σας, καλησπέρα σας! Είστε στο "Super Game", για όσους δεν το καταλάβατε. Η 
πρώτη λέξη-κλειδί είναι νανούρισμα. Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, πάρα πολύ γνωστό 
όνομα για κάτι που έκανε, που γράφει, για αυτό. Φτιάξτε λίγο εικόνα στο μυαλό σας! 
Τι  σημαίνει  νανούρισμα,  πώς  σας  βοηθάει  αυτή  η  λέξη.  Προφανώς  οι  γονείς 
νανουρίζουν τα παιδιά, με ποιον τρόπο; Και σεις με ποιο τρόπο θα μπορέσετε να 
διεκδικήσετε 500 ευρώ; Λύνοντας τον αναγραμματισμό, χρησιμοποιώντας τη βοήθεια 
που  σας  έδωσα.  Στο  14544  να  μας  καλέσετε,  για  να  μας  πείτε,  ότι  ξέρετε  την 
απάντηση και ότι θέλετε να λάβετε μέρος στην κλήρωση που θα γίνει σε περίπου 
πέντε λεπτά από τώρα, ανα το βιολογικό μου ρολόι λειτουργεί σωστά. Λοιπόν 500 
ευρώ μετρητά στιο 14544.  Παρακαλώ πολύ να ξεκινήσει  η  αντίστροφη μέτρηση! 
[ Στο χρονικό σημείο 0:36:50 (ένδειξη μέτρησης DVD) εκκινεί ρολόι αντίστροφης 
μέτρησης ενός λεπτού].
Να  πω  κι  εγώ  το  αρχικό  γράμμα  της  λέξης  που  ψάχνουμε  που  είναι  το  "Π". 
[Στον  πίνακα  των  γραμμάτων  τονίζεται  με  λευκό  χρώμα  το  αρχικό  γράμμα  της 
αναζητούμενης λέξης στο χρονικό σημείο 0:36:54 (ένδειξη μέτρησης DVD) ].
Π λοιπόν το αρχικό γράμμα, όπως λέμε παραδάκι, όπως λέμε Πάρης, εγώ. Λοιπόν 
έχουμε  πει  αρχικό  γράμμα  "Π",  λέξη-κλειδί  είναι  το  νανούρισμα  κι  επίσης  Χανς 
Κρίστιαν  Άντερσεν,  πολύ γνωστός  συγγραφέας Δανός,  κάτι  συγκεκριμένο  έγραφε 
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αυτός ο άνθρωπος. Ελπίζω ο τηλεθεατής που θα βγει στον αέρα να μου δώσει τη 
σωστή απάντηση και να ζήσουμε όλοι καλά κι αυτοί καλύτερα. 500 ευρώ μετρητά. 
Καθετί που λέω σε αυτήν την εκπομπή έχει αξία, έχει λόγο. Έχω λόγο που τα λέω, 
αυτά που λέω. Χρησιμοποιήστε σωστά τις πληροφορίες μου! Μία και μόνο κλήση 
στο 14544 αρκεί,  για  να σας  βάλει  στη διαδικασία  της  κλήρωσης.  δεν  υπάρχουν 
ανοιχτές γραμμές, κλειστές γραμμές, δεν χρεώνεστε με χρονοχρέωση, αλλά με την 
κλήση σας, οποότε ξέρετε ακριβώς, τι διαθέτετε, για να διαγωνισθείτε για 500 ευρώ 
μετρητά.  τελείωσε  η  πρώτη  αντίστροφη  μέτρηση,  το  πρώτο  λεπτό  που  μετράει 
αντίστροφα. Σημαίνει, ότι έχουμε περίπου τρία λεπτά εκπομπής, το έχω ξαναπεί, είναι 
ο μόνος μας εχθρός στο "Super Game" ο χρόνος. αν και λένε,  ότι  ο χρόνος είναι 
χρήμα,  500 ευρώ σε  τρία  λεπτά  από τώρα δεν  είναι  και  άσχημα.  Πολύ γρήγορα 
χρήματα!
Κι αλήθεια τι θα ήσασταν διατεθειμένοι να κάνετε, για να διεκδικήσετε 500 ευρώ 
μετρητά; Εγώ σας ζητάω κάτι πάρα πολύ απλό. να μου λύσετε τον αναγραμματισμό 
με τα οκτώ γράμματα που βλέπετε δίπλα μου. Αρχικό γράμμα το "Π". Έχω πει ήδη τη 
λέξη-κλειδί:  νανούρισμα,  Χανς  Κρίστιαν  Άντερσεν,  συγγραφέας  από τη  Δανία  κι 
επίζω ο παίκτης που θα βγει στον αέρα να μου δώσει τη σωστή απάντηση. Και ζήσαν 
αυτοί  καλά και  εμείς  καλύτερα.  Καληνύχτα σας!  Το πιάσαμε;  Ωραία!  Στο 14544 
γρήγορα-γρήγορα, γιατί σε λίγο ψυχανεμίζομαι,  ότι θα βγει το τελευταίο ρολογάκι 
στην οθόνη σας. Μέχρι και τη λήξη αυτού του χρόνου μπορείτε να καλέσετε στον 
πενταψήφιο αριθμό που βλέπετε στο κάτω μέρος τηςοθόνης σας. Από κει και πέρα 
κλείνουν οι τηλεφωνικές γραμμές και θα γίνει η κλήρωση. Ένας από σας, ένας από 
τους τηλεθεατές μας θα είναι ο επόμενος διεκδικητής αυτών των 500 ευρώ που ξέρω 
δυστυχώς  ή ευτυχώς,  πόσο πολύ τα έχουμε όλοι  ανάγκη αυτήν την περίοδο.  Δεν 
υπάρχει cash flow, όπως λένε οι οικονομολόγοι.
Παρακαλώ  να  ξεκινήσει  η  αντίστροφη  μέτρηση!   [  Στο  χρονικό  σημείο  0:39:09 
(ένδειξη μέτρησης DVD) εκκινεί εκ νέου ρολόι αντίστροφης μέτρησης ενός λεπτού] 
Επαναλαμβάνω  είναι  το  τελευταίο  χρονόμετρο  που  θα  δείτε  για  αυτόν  τον 
αναγραμματισμό,  για  αυτήν  την  ερώτηση.  Αρχικό  γράμμα  το  "Π".  Λέξη-κλειδί: 
νανούρισμα, Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, Δανός συγγραφέας, βιβλία, βοήθησς ελπίζω 
αρκετά. Και ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα. 500 ευρώ λοιπόν στο 14544 και 
στον παίκτη που είτε μπορεί από μόνος του να λύνει τους αναγραμματισμούς, γιατί 
είναι φυσικό ταλέντο ή μπορεί να εκμεταλλευτεί  σωστά τις δικές μου βοήθειες. Το 
προκείμενο είναι να βρείτε τη σωστή απάντηση στον αναγραμματισμό, να καλέσετε 
στο 14544, για να ξέρουμε, ότι ξέρετε την απάντηση και ότι θέλετε να λάβετε μέρος 
στην κλήρωση και ένας από εσάς, βγαίνοντας στον αέρα με τη σωστή του απάντηση, 
κερδίζει  500  ευρώ  μετρητά.  Πατ-κιουτ.  έτσι.  Τόσο  απλά.  Γιατί  δεν  πρέπει  να 
ταλαιπωρούμαστε τόσο πολύ αυτήν την περίοδο, για να βγουν τα χρήματα. εδώ στο 
"Super Game" το κάνουμε πιο έυκολο. Σε επτά λεπτά 500 ευρώ μετρητά!
Λοιπόν πολύ λίγος χρόνος! Τελειώνει, όπου να 'ναι το λεπτάκι. Τελείωσε. αυτήν τη 
στιγμή δεν θα θέλαμε να δεχθούμε άλλες κλήσεις,  γίνεται τώρα η διαδικασία της 
κλήρωσης,  περιμένουμε  τον  τυχερό  η  τυχερή  παίκτρια  που  με  τη  σωστή  του 
απάντηση και μόνο θα κερδίσει τα δεύτερα 500 ευρώ που δίνει το "Super Game". 
έχουμε παίκτη στον αέρα;
Παίκτης: Ναι, έχετε.
Παρουσιαστής:  Γεια σας, κύριέ μου!
Παρουσιαστής:  Είμαι μια χαρά. Όταν μπορώ και δίνω λεφτά.
Παίκτης:  ... ομορφόπαιδο, ομορφόπαιδο!
Παρουσιαστής:  Να 'στε καλά! Το όνομά σας!
Παίκτης: Ξέρω την απάντηση.

3

ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΙΜΕ-ΚΔΣ



Παρουσιαστής: Το όνομά σας πρώτα!
Παίκτης: Καλησπέρα σας! Τι κάνετε;       
Παρουσιαστής: Πολύ ωραία! και καρδιά διαμάντι! Φαίνεται απ' τη φωνή. Θέλω την 
απάντησή σου.
Παίκτης: Παραμύθι.             
Παρουσιαστής:  Ε, βέβαια! Μας έχουν φορτώσει στο παραμύθι, ας φορτώσουμε κι 
εμείς  λίγα  μετρητά!  100,  200,  300,  400,  500  φορτώ,  όπως  έλεγε  ένας  πολύ 
αγαπημένος μας ηθοποιός. 500 ευρώ είναι δικά σου. Συγχαρητήρια! βεβαίως η σωστή 
απάντηση ήταν "ΠΑΡΑΜΥΘΙ". Δεν ήταν και  τόσο δύσκολο για τους  υπόλοιπους 
τηλεθεατές μου, έτσι δεν είναι; Λοιπόν, άλλη μια ευκαιρία για να διεκδικήσετε 500 
ευρώ μετρητά σε περίπου μία ώρα από τώρα. Συγχαρητήρια, Διαμαντή! γεια σας, 
καλό απόγευμα!                    
[Η λύση προβάλλεται στο ειδικό ταμπλό.]
1:28:20 πμ - Προτροπή από τον παρουσιαστή του τηλεπαιχνιδιού με τίτλο «Super 
Game» προς τους τηλεθεατές να συμμετέχουν.
Παρουσιαστής:  Super Game σημαίνει 500 ευρώ μετρητά για έναν τηλεθεατή μας σε 
πολύ-πολύ  λίγο!  Τηλεφωνείτε  από  τώρα  στο  14544,  εάν  έχετε  βρει  τον 
αναγραμματισμό δίπλα μου. Καλή επιτυχία!
1:45:42 πμ - Πριν την έναρξη και μετά την λήξη του τηλεπαιχνιδιού, προβάλλεται 
κάρτα «Χρονοθυρίδα Τηλεπώλησης».  Η σήμανση και  η επεξήγηση απουσιάζουν. 
Μετά την λήξη του τηλεπαιχνιδιού εμφανίζεται και κάρτα χορηγών.
Από την έναρξη της εκπομπής, προβάλλεται σταθερά στο κάτω μέρος της οθόνης 
λεζάντα με πενταψήφιο τηλεφωνικό αριθμό υψηλής χρέωσης 14544 καθώς και τις 
πληροφορίες χρέωσης κλήσης: «1,85€/Κλήση χρέωση σταθερό, 1,97€/κλήση χρέωση 
κινητό».  Ο  πενταψήφιος  αριθμός  κλήσης  αναγράφεται  με  γραμματοσειρά 
μεγαλύτερου μεγέθους από τις πληροφορίες κόστους. Στο κάτω μέρος της λεζάντας 
αναγράφεται:  «Audiotex  SA  Γρ.  Εξυπ.  2111815953»  με  πολύ  μικρό  μέγεθος 
γραμματοσειράς.
Παρουσιαστής:   Κυρίες, κύριοι τηλεθεατές,  πολύ καλησπέρα σας! Καλώς ήρθατε 
στο τρίτο και τελευταίο κομμάτι της εβδομάδας του "Super Game" ! Η τρίτη ευκαιρία 
να  διεκδικήσετε   500  ευρώ  μετρητά.  Παρακαλώ γρήγορα-γρήγορα  να  δούμε  την 
καρτέλα του αναγραμματισμού μας! Ευχαριστώ.
Κ-Ο-Λ-Α-Τ-Α-Σ-Ο 
Ξέρω είναι λίγο δύσκολο. Οκτώ γράμματα, σχηματίζετε μία λέξη. Θα σας δώσω από 
την αρχή λέξη-κλειδί που ίσως να σας βοηθήσει. κλειδί, γιατί ξεκλειδώνει τη σκέψη 
και  μπορείτε  να το βρείτε.  λοιπόν:  υγείας.  Βοήθησα; Όχι;  Λευκή.  Βοήθησα; Όχι; 
Μαύρη. Βοήθησα; Ναι; Ναι. Στο 14544, θα  πιάσουν τόπο οι βοήθειές μου. 500 ευρώ 
μετρητά, χρέωση από σταθερό 1 ευρώ και 85 λεπτά, χρέωση από κινητό 1 και 97. 
Προφανώς, αν έχετε σταθερό, καλείτε από το σταθερό σας τηλέφωνο!  Μία και μόνο 
κλήση αρκεί. Δυστυχώς θα πρέπει να διακόψουμε το παιχνίδι μας. Θα πάμε σε μια 
έκταση είδηση κι αν δεν μας φάει η μαρμάγκα, θα ξανάρθουμε. Γεια σας!           
Παρουσιαστής:   Κυρίες, κύριοι, μετά την απαραίτητη διακοπή και τις δηλώσεις του 
κυρίου  Σαμαρά  κι  αφού  ειπώθηκε,  ότι  πρέπει  να  συνεχιστεί  η  προσπάθεια, 
συνεχίζουμε να προσπαθούμε να βρούμε τη λέξη του αναγραμματισμού. Παίζουμε 
για  500  ευρώ  μετρητά.  Θέλω  λιγάκι  να  συγκεντρωθείτε.  Ξέρω  ότι  ήταν  λιγάκι 
απανωτά τα χτυπήματα, αλλά σας έχω πει ήδη λέξεις-κλειδιά: υγείας, λευκή, μαύρη. 
μία  λέξη  σχηματίζει,  οκτώ γράμματα  σχηματίζουνε-συγγνώμη-  μία  λέξη.  Θα  σας 
δώσω και το αρχικό γράμμα της λέξης που ψάχνουμε. Προφανώς όσοι τηλεθεατές 
έχετε  καλέσει  μέχρι  στιγμής,  δεν  έχει  αλλάξει  τίποτα  παρ'  όλη  τη  διακοπή. 
Παραμένετε στη διαδικασία της κλήρωσης που θα γίνει με το τέλος του δεύτερου 

4

ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΙΜΕ-ΚΔΣ



ρολογιού. στο 14544 θέλω τις σωστές απαντήσεις σας και το να γνωστοποιήσετε, ότι 
θέλετε να λάβετε μέρος στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. 500 
ευρώ μετρητά λοιπόν. Υπάρχει και μία πάρα πολύ ωραία ταινία που έχει τον ίδιο 
τίτλο με τη λέξη που ψάχνουμε με τη Ζυλιέτ Μπινός και τον Τζόνι Ντεπ, πριν γίνει 
πειρατής, όπου είχε πάρα πολύ σχέση και η ιστορία της ταινίας, αλλά και ο τίτλος με 
αυτό που ψάχνουμε.      
Κ-Ο-Λ-Α-Τ-Α-Σ και Ο. Έχω πει ήδη υγείας, λευκή, μαύρη, φουντούκια. Το πιάσαμε; 
Ελπίζω ναι. 14544. 5000 ευρώ μετρητά. Μέχρι το τέλος της εκπομπής ένας από εσάς 
θα  βγει  στον  αέρα,  θα  μου  δώσει  τη  σωστή  απάντηση  και  θα  κερδίσει  αυτά  τα 
χρήματα. Στον πενταψήφιο λοιπόν αριθμό που βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης 
σας είναι ο τρόπος, για να μας πείτε την απάντηση και ότι θέλετε να διαγωνισθείτε 
για αυτά τα χρήματα. Έχω ήδη πει υγείας. τι είναι υγείας; Υγείας. Φουντούκι, λευκή, 
μαύρη. Βοήθησα; Ελπίζω, ναι. Παρακαλώ πολύ, μπορούμε να δούμε και το πρώτο 
ρολογάκι, για να δώσω και το αρχικό γράμμα της λέξης που ψάχνουμε; Ωραία!   [ Στο 
χρονικό  σημείο  1:51:53  (ένδειξη  μέτρησης  DVD)  εκκινεί  ρολόι  αντίστροφης 
μέτρησης ενός λεπτού]. Να ξεκινήσει ο χρόνος παρακαλώ! Το αρχικό γράμμα της 
λέξης  είναι το "Σ", όπως συμπόσιο. "Σ" λοιπόν το αρχικό γράμμα της λέξης που 
ψάχνουμε! Θα το δείτε και φωτισμένο στην οθόνη σας σε πολύ λίγο. Συνοψίζω τις 
βοήθειες που έχω δώσει στους τηλεθεατές, που ίσως να μην έχουν βρει ακόμα την 
απάντηση. Επαναλαμβάνω αρχικό γράμμα είναι το "Σ". Υγείας, λευκή, μαύρη.     
Κάποιοι  λένε,  ότι  αυτό  που ψάχνουμε  είναι  και  υποκατάστατο του σεξ.  Και  μην 
μπερδευτείτε,  δεν  μιλάω  για  τρόικα  ή  μνημόνιο,  έτσι;  Είναι  για  τη  λέξη  που 
ψάχνουμε.  500 ευρώ μετρητά από τη λήξη του δεύτερου  ρολογιού έχετε  περίπου 
τρεισήμιση-τέσσερα λεπτά στη διάθεσή σας. Αν θέλετε να είστε ο τυχερός ή η τυχερή 
με τη γνώση στο μυαλό, που θα κερδίσει τα επόμενα και τελευταία 500 ευρώ του 
«Super Game», θα πρέπει να καλέσετε γρήγορα-γρήγορα στο 14544, γιατί δυστυχώς 
έχω να σας δώσω βοήθειες. Έχω να σας δώσω χρήματα, δεν έχω να σας δώσω πάρα 
πολύ χρόνο. Έχουμε λοιπόν από τώρα περίπου τέσσερα λεπτά μέχρι  το τέλος της 
εκπομπής.  Θα  σταματήσω  να  μιλάω  τόσο  γρήγορα,  για  να  σας  βοηθήσω  να 
συγκεντρωθείτε. Αρχικό γράμμα της λέξης που ψάχνουμε είναι το "Σ", όπως λέμε 
Σταμάτης. Έχω ήδη δώσει λέξεις-κλειδιά, όπως υγείας- το πιάσαμε; Λευκή, μαύρη, 
φουντούκι.  Υπάρχει  μια ταινία φοβερή με τη Ζυλιέτ  Μπινός και  τον Τζόνι  Ντεπ, 
όπου  είχαν  μια  πάρα  πολύ  ωραία  σχέση  μέσα  από  αυτό  που  ψάχνουμε  στον 
αναγραμματισμό μας. Λένε, ότι είναι και υποκατάστατο του σεξ αυτό που ψάχνουμε. 
Δεν ξέρω με ποιον τρόπο. Προσπαθώ να φανταστώ δηλαδή με ποια αυτή, αλλά δεν 
μου έρχεται. Είναι, δεν βγαίνει ακόλα.., βγαίνει κι ακόλαστο η λέξη που ψάχνουμε,  
αλλά εμείς ψάχνουμε κάτι που έχει σχέση με λευκό, μαύρο, φουντούκια. Δεν ξέρω, 
πώς το φουντούκι μπορεί να συνδυαστεί με το ακόλαστο. Λοιπόν, 500 ευρώ μετρητά. 
Δεν είναι το ακόλαστο, όπως βγαίνει, αλλά μία λέξη που ξεκινάει από "Σ". Δυστυχώς 
λόγω ενός τεχνικού προβλήματος δεν μπορούμε να σας φωτίσουμε το αρχικό γράμμα 
της λεξης. Θα σας το επαναλαμβάνω εγώ. Το αρχικό γράμμα είναι το "Σ" . Λοιπόν, 
σχέσεις, ε, λέξεις που έχουν σχέση με αυτό που ψάχνουμε, υγείας, φουντούκι, λευκή, 
μαύρη,  ταινία  τρομερή  με  τη  Ζυλιέτ  Μπινός  και  Τζόνι  Ντεπ.  Νομίζω,  έχω  ήδη 
βοηθήσει αρκετά. Στο 14544 θα κάνετε την προσπάθειά σας. Μία και μόνο κλήση 
χρειάζεται, για να μπείτε στην κλήρωση. Δεν υπάρχουν ανοιχτές γραμμές, κλειστές 
γραμμές-αυτά τα έχω ξαναπεί. Μία και μόνο κλήση αρκεί, μπαίνετε στην κλήρωση, 
ένας από εσάς θα βγει στον αέρα. Σε πολύ λίγο θα βγει το τελευταίο ρολογάκι στην 
οθόνη σας. από κει και πέρα ο καθένας στην τύχη του! Εγώ σας είπα, δεν έχω πάρα 
πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Αρχικό γράμμα είναι το "Σ". Ξαναλέω υγείας. 
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Τι είναι η υγείας; Λέμε, θέλω μία υγείας. 500 ευρώ μετρητά. Βοήθησα παραπάνω από 
όσο θα έπρεπε. Στο 145444 θα πιάσουν τόπο οι βοήθειές μου και ελπίζω ο παίκτης 
που θα βγει στον αέρα να έχει τη σωστή απάντηση κατά νου. Μπορούμε να έχουμε το 
τελευταίο ρολογάκι στην οθόνη μας; Σε πολύ λίγο. Νάτο! Παρακαλώ, να αρχίσει η 
αντίστροφη μέτρηση. [ Στο χρονικό σημείο 1:54:47 (ένδειξη μέτρησης DVD) εκκινεί 
εκ  νέου  ρολόι  αντίστροφης  μέτρησης  ενός  λεπτού]  59  δυτερόλεπτα  από  τώρα. 
Επαναλαμβάνω, αρχικό γράμμα της λέξης που ψάχνουμε είναι  το "Σ",  όπως λέμε 
κύριος Σαμαράς. Υγείας είναι λέξη κλειδί,  που έχει σχέση με αυτό που ψάχνουμε. 
λευκή, μαύρη, Ζυλιέτ Μπινός ταινία με τον Τζόνι Ντεπ, όπου είχαν αναπτύξει μία 
σχέση  με  βάση  αυτό.  Να  και  το  γραμματάκι  το  αρχικό  της  λέξης!  Το  βλέπετε 
φωτισμένο στην οθόνη σας. [ Στον πίνακα των γραμμάτων τονίζεται με λευκό χρώμα 
το αρχικό γράμμα της αναζητούμενης  λέξης  στο χρονικό σημείο 1:55:11 (ένδειξη 
μέτρησης DVD) ]
Λένε, ότι είναι υποκατάσατο του σεξ, αυτό το οποίο ψάχνουμε. Τώρα ο καθένας το 
χρησιμοποιεί, όπως θέλει, αυτήν την πληροφορία τη χειρίζεται. Σε λιγότερο από 30 
δευτερόλεπτα  θα  σταματήσει  η  αγωνία  μας,  θα  ξέρουμε,  ποιος  τηλεθεατής,  ποια 
τηλεθεάτρια θα είναι στον αέρα. Περιμένετε, όσοι έχετε ήδη καλέσει. Ίσως το δικό 
σας σταθερό ή κινητό τηλέφωνο χτυπήσει, γιατί εμείς σας καλούμε πίσω μετά την 
κλήρωση και σας βγάζουμε στον αέρα του «Super Game». Κάνουμε τα πράγματα 
λοιπόν, όσο πιο απλά γίνεται για εσάς. τα πιο εύκολα 500 ευρώ που βγάλατε ποτέ 
είναι εδώ και σε περίπου δέκα δευτερόλεπτα θα είναι και στο, θεωρητικά στο χέρι 
κάποιου  τηλεθεατή  και  λίγο  αργότερα  πρακτικά  στο  λογαριασμό  του.  Αυτήν  τη 
στιγμή  γίνεται  η  διαδικασία  της  κλήρωσης.  Έχουν  κλείσει  οι  τηλεφωνικές  μας 
γραμμές. Παρακαλώ, μην καλείτε άλλο! Σε λίγο λοιπόν έχουμε τον τυχερό τελευταίο 
παίκτη της εβδομάδας του «Super Game». έχουμε παίκτη στον αέρα; σε πολύ λίγο με 
ενημερώνουνε. Είχαμε αρκετές συμμετοχές. έχουμε παίκτη. Καλησπέρα σας! Μιλάω 
στον κύριο ή κυρία που έχει το ακουστικό στο αυτί και δεν μου μιλάει.                
Παίκτης: Ναι, καλησπέρα σας!
Παρουσιαστής:  Γεια σας, κύριέ μου! Το όνομά σας!
Παίκτης:  Μάζιος Θωμάς.
Παρουσιαστής: Θωμάς. Από πού τηλεφωνείς;
Παίκτης:  Από Νέα Φιλαδέλφεια. 
Παρουσιαστής: Πάρα πολύ ωραία. Μας, λίγο μπερδευτήκαμε με τη διακοπή. Ελπίζω 
να  'χεις  τη  σωστή  απάντηση.  Θα  'θελα  να  σ'  ακούσω. 
Παίκτης:  Σοκολάτα.
Παρουσιαστής:  Βεβαιότατα, σοκολάτα! 100, 200, 300, 400, 500. 500 γλυκά ευρώ, 
όπως είναι και η σοκολάτα μπήκαν στην όχι και τοσο γλυκιά ζωή μας τον τελευταίο 
καιρό. Πώς τα λέω έτσι; Καλό Σαββατοκύριακο! Γεια σας!  [Η λύση προβάλλεται 
στο ειδικό ταμπλό.
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Το  τηλεπαιχνίδι  με  τίτλο  «Super  Game»  διεξάγεται  ως  ακολούθως:  ο 
τηλεπαρουσιαστής καλεί τους τηλεθεατές να επικοινωνήσουν με τηλεφωνική γραμμή 
υψηλής  χρέωσης  για  να  διεκδικήσουν  προσφερόμενο  χρηματικό  έπαθλο.  Οι 
καλούντες τηλεθεατές συμμετέχουν σε κλήρωση και επομένως, η επιτυχία εξαρτάται 
από  την  τύχη  και  όχι  από  τις  γνώσεις.  Δεν  υφίσταται  συνεχής  επισήμανση  ή 
πληροφορία,  περί  των  όρων  συμμετοχής  και  των  πιθανοτήτων  επιτυχίας  των 
τηλεθεατών, οι οποίοι εντεύθεν παραπλανόνται, υπολαμβάνοντες ότι δια της κλήσεως 
θα επιτύχουν άμεση επικοινωνία με τον παρουσιαστή του προγράμματος, θα δώσουν 
την προσήκουσα απάντηση και θα αποκτήσουν το προσφερόμενο χρηματικό ποσό. 
Πλέον τούτου, 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  τις  εν 
λόγω εκτροπές,  ενδείκνυται  όπως επιβληθεί  στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική 
κύρωση του προστίμου και της ηθικής κυρώσεως, ως εις το διατακτικό.
Λαμβανομένης  υπόψη  της  βαρύτητος  της  παραβάσεως,  του  εξ  17,1  %  μεριδίου 
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραμμα, κατά την περίοδο 2011-2012 της εκ 
150.822.923  ευρώ διαφημιστικής  δαπάνης  έτους  2010,  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,  205/1.4.2003,  333/22.7.03,  343/29.7.2003, 
358/30.9.2003,  372/11.11.2003,  391/10.12.2003,  410/23.12.03,  411/23.12.2003, 
5/13.1.2004, 6/13.1.2004, 14/20.1.2004, 20/27.1.2004, 47/17.2.2004, 140/18.5.2004, 
150/25.5.2004,  182/22.6.2004,  192/22.6.2004,  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,  141/19.4.2005,  143/19.4.2005,  158/26.4.2005,  168/10.5.2005, 
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,  236/9.5.2006,  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,  421/5.9.2006,  438/19.9.2006,  457/3.10.2006, 
458/3.10.2006,  463/10.10.2006,  490/7.11.2006,  500/10.11.2006,  511/14.11.2006, 
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,  226/8.5.2007,  243/15.5.2007,  244/15.5.2007,  245/15.5.2007, 
342/19.6.2007,  397/10.7.2007,  398/10.7.2007,  425/31.7.2007,  426.31.7.2007, 
440/1.8.2007,  499/16.10.2007,  527/6.11.2007,  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, 
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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, 
122/25.2.2013 διάφορες διοικητικές κυρώσεις, το πρόστιμο πρέπει να καθοριστεί στο 
ποσό των 100.000 ευρώ. 

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στην  εταιρεία  με  την  επωνυμία  ANTENNA TV Α.Ε.,  ιδιοκτήτρια  του 
ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού με διακριτικό τίτλο ΑΝΤΕΝΝΑ:

Α) 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 ΑΝΤΕΝΝΑ TV Α.Ε., που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, στην 
οδό  Κηφισίας  10-12,  με  ΑΦΜ  099877634,  Δ.Ο.Υ.  ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

2. Του Μηνά Κυριακού του Ξενοφώντος, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, στην 
οδό Κηφισίας 10-12, με ΑΦΜ 019203337, Δ.Ο.Υ. Κρανιδίου, πρόεδρος Δ.Σ. 
και νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

Β)  Την  ηθική  κύρωση  της  προβολής  κατά  την  μετάδοση  του  ως  άνω  τυχερού 
τηλεπαιχνιδιού στο επάνω μέρος της οθόνης, ευκρινώς με κινούμενη ταινία καθόλη 
τη  διάρκειά  προβολής  του  τηλεπαιχνιδιού,  της  ακολούθου  ανακοινώσεως:  «Το 
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ενημερώνει τους τηλεθεατές ότι έχει επιβάλλει 
διοικητική κύρωση προστίμου για την προβολή αυτού του τυχερού τηλεπαιχνιδιού 
άνευ νομίμου αδείας».

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  11η Μαρτίου  2013,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 22α Μαρτίου 2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

     ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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