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Σήμερα  ημέρα  Τρίτη  3  Maίου  2011  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. Απών  
το μέλος Κωνσταντίνος Τσουράκης.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την ενδεχομένη από 
της εταιρείας ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. με έδρα το 
Βόλο,  ιδιοκτήτρια  του  τηλεοπτικού  σταθμού  TRT Νομού  Λαρίσης, 
παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 12η Απριλίου 2011.

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 παρ. 1 του Καν. 2/1991, κατά το οποίο μία εκπομπή στο σύνολό της  
δεν πρέπει να παραπλανά τους τηλεθεατές.

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  ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε. με  έδρα  το  Βόλο, 
ιδιοκτήτρια  του  τηλεοπτικού  σταθμού  TRT Νομού  Λαρίσης,  του  υποβληθέντος 
υπομνήματος  και  της  παρακολουθήσεως  από  μαγνητοταινία  προγράμματος  του 
σταθμού, αναφορικά με το τηλεπαιχνίδι  «Night Quiz»  που προβλήθηκε στις 15 και 
17.1.2011, προέκυψαν τα ακόλουθα:  Σύμφωνα με το αρχείο που απεστάλη από τον 
καταγγέλλοντα, καταγράφηκαν τα εξής:
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15.01.2011: 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. 
Στο κάτω μέρος της οθόνης αναγράφονται σε κυλιόμενη ταινία σε γραμματοσειρά 
μικρού  μεγέθους  ονόματα  νικητών  μαζί  με  τα  ποσά  που  κέρδισαν  εναλλάξ  με 
πληροφορίες  για  το  παιχνίδι:  Ψάχνουμε  μόνο  ουσιαστικά.  Σήμερα  κέρδισαν:  Νίκη  
Άργος 100 €, Γιάννης Εύβοια 150 €, Ευθύμιος Καρδίτσα 200€, Ευαγγελία Ναύπλιο  
300€.  Αρχικά γράμματα «ΣΟΥ…» Αναδιατάξτε  τα γράμματα του αναγραμματισμού,  
προκειμένου  να  δημιουργηθεί  η  σωστή  λέξω  χρησιμοποιώντας  όλα  τα  γράμματα  
ακριβώς μια φορά. 
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  1/1500.  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 την 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 
διευκρινήσεις 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  :   Πληροφορίες: 2106855545/Sms με Κ1 
στο 54070 1,97 €.
Λ-Α-Κ-Ο-Υ-Β-Ι-Σ-Α  Ως  βοήθεια  δίνεται  το  «ΣΟΥ»  για  την  έναρξη  που  είναι 
ουσιαστικό όπως τονίζει η παρουσιάστρια. Ως σωστό δίνεται η λέξη ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ.
Μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής προβάλλεται στην οθόνη μια ανακοίνωση με 
πληροφορίες σχετικά με το παιχνίδι.
17.01.2011:  Επεξήγηση  και  Σήμανση:  2ης κατηγορίας,  «κατάλληλο-επιθυμητή  η 
γονική συναίνεση» για  10 δευτερόλεπτα κατά την έναρξη της εκπομπής.
Κατά  την  έναρξη,  προβάλλεται   στην  οθόνη  η  ίδια  ανακοίνωση  με  πληροφορίες 
σχετικά το παιχνίδι, όπως προβλήθηκε και κατά την ολοκλήρωση της εκπομπής της 
15ης  Ιανουαρίου.
Στη  συνέχεια,  προβάλλεται  μια  κάρτα  με  πληροφορίες  για  το  παιχνίδι  («χρυσό 
κουμπί»).  Οι  πληροφορίες  αυτές  αναγιγνώσκονται  παράλληλα  και  από  την 
παρουσιάστρια ενώ υπάρχει και επανάληψη στις 2:00:00 (ένδειξη DVD 1:49:10).
Οι πληροφορίες άνω και  κάτω της οθόνης παραμένουν οι ίδιες  με αυτές της 15ης 

Ιανουαρίου.
Δ-Α-Ν-Ι-Α-Σ Ως βοήθεια δίνεται το «Σ» για την έναρξη που είναι ουσιαστικό όπως 
τονίζει η παρουσιάστρια. Ως σωστό δίνεται η λέξη  ΣΑΝΙΔΑ.
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Σ-Ε-Μ-Α-Ν-Ο Ως βοήθεια δίνεται  το «ΑΝ» για την έναρξη που είναι ουσιαστικό 
όπως τονίζει η παρουσιάστρια. Ως σωστό δίνεται η λέξη  ΑΝΕΜΟΣ.
Μ-Α-Τ-Σ-Α-Ρ-Α Ως βοήθεια δίνεται το «Τ» για την έναρξη που είναι  ουσιαστικό 
όπως τονίζει η παρουσιάστρια. Ως σωστό δίνεται η λέξη  ΤΑΡΑΜΑΣ.
Ν-Α-Λ-Ο-Μ-Π-Ι-Α Ως βοήθεια δίνεται το «Μ» για την έναρξη που είναι ουσιαστικό 
όπως τονίζει η παρουσιάστρια. Ως σωστό δίνεται η λέξη  ΜΠΑΛΟΝΙΑ.
Π-Α-Ρ-Κ-Α-Ν-Ι-Σ-Ι  Ως  βοήθεια  δίνεται  το  «ΣΚΑ»  για  την  έναρξη  που  είναι 
ουσιαστικό όπως τονίζει η παρουσιάστρια. Ως σωστό δίνεται η λέξη  ΣΚΑΡΠΙΝΙΑ
Μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής προβάλλεται ξανά στην οθόνη η ανακοίνωση 
με πληροφορίες σχετικά με το παιχνίδι.

Με τις υπ’ αριθμ. 577/30.11.2010, 578/30.11.2010 και 4/11.1.2011 αποφάσεις  του 
ΕΣΡ έχει  επιβληθεί  στον  τηλεοπτικό  σταθμό  η  διοικητική  κύρωση  της  οριστικής 
διακοπής  του  τηλεπαιχνιδιού  με  το  διακριτικό  τίτλο:  «PUZZLE EXPRESS». 
Περιήλθαν μετά ταύτα στο ΕΣΡ καταγγελίες ιδιωτών ότι παρά τις εν λόγω κυρωτικές 
αποφάσεις,  ο  τηλεοπτικός  σταθμός  εξακολουθεί  να  προβάλλει  το  ως  άνω 
τηλεπαιχνίδι, μεταβάλλοντας τον τίτλο του από «PUZZLE EXPRESS» σε «NIGHT 
QUIZ».  Μετά  της  μιας  των  καταγγελιών  υποβλήθηκε  στο  ΕΣΡ  και  η  ροή 
προγράμματος  του  τηλεοπτικού  σταθμού  κατά  την  15.1.2011  από  την  οποία 
προέκυψε η ταυτότητα του τηλεπαιχνιδιού με διαφορετικούς τίτλους. Το ΕΣΡ προς 
διαπίστωση της αληθείας εκζήτησε από τον τηλεοπτικό σταθμό τη ροή προγράμματος 
κατά την 10.1.2011 έως την 16.1.2011 για να διαπιστώσει εάν η υποβληθείσα ροή 
προγράμματος της 15.1.2011 ταυτίζεται με τη ροή προγράμματος του τηλεοπτικού 
σταθμού. Δεν υποβλήθηκε στο ΕΣΡ η εν λόγω ροή προγράμματος με το πρόσχημα 
της  βλάβης  του  καταγραφικού  μηχανήματος  και  για  αυτό  με  την  υπ’  αριθμ. 
80/1.3.2011 απόφαση του ΕΣΡ έχει επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική 
κύρωση του προστίμου των 15.000 ευρώ. Η εν λόγω απόφαση αφορά παραβίαση του 
άρθρου 3 παρ. 12 του Νόμου 2328/1995 και δεν παράγει δεδικασμένο στην παρούσα 
υπόθεση, η οποία αφορά παραπλάνηση τηλεθεατών, κατά παράβαση του άρθρου 7 
παρ. 1 του Κανονισμού 2/1999. Εν όψει όλων τούτων το ΕΣΡ δίνει πίστη στη ροή 
προγράμματος που υποβλήθηκε μετά της καταγγελίας από την οποία προκύπτει ότι το 
προβληθέν τηλεπαιχνίδι ταυτίζεται με εκείνο για το οποίο έχει επιβληθεί η οριστική 
διακοπή της προβολής του και προβάλλεται ήδη με διαφορετικό τίτλο. 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  TRT  Νομού Λαρίσης, την διοικητική 
κύρωση της  οριστικής  διακοπής  μετάδοσης  του  τηλεπαιχνιδιού  με  τον  διακριτικό 
τίτλο «NIGHT QUIZ».

Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 3η Μαΐου 2011, καθαρογράφτηκε και δημοσιεύθηκε 
κατά την 23η  Μαΐου 2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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