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Σήμερα ημέρα Τρίτη  1η  Μαρτίου  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  Τσουράκης,  Κωνσταντίνος  Αποστολάς,  Γεώργιος  
Στεφανάκης.    

Α. I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης   ασχολήθηκε  με  την  υπό  της 
εταιρείας με την επωνυμία ΕΞΤΡΑ ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ 
Α.Ε. (EXCOM A.E.) ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό 
τίτλο EXTRA CHANNEL-3, παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 15η Φεβρουαρίου 2011.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:

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. 

ΙΙ.  Τα άρθρα 2 εδαφ. δ και 5 παρ. 1 εδαφ. δ  του Π. Δ/τος 100/2000, κατά τα οποία  
απαγορεύεται  η  συγκεκαλυμμένη  τηλεοπτική  διαφήμιση,  θεωρείται  δε 
συγκεκαλυμμένη διαφήμιση η προφορική ή οπτική παρουσίαση σε πρόγραμμα  α) 
εμπορευμάτων, β) υπηρεσιών, γ) της επωνυμίας, του σήματος ή των δραστηριοτήτων 
ενός παραγωγού, εμπορευμάτων ή ενός προσώπου που παρέχει  υπηρεσίες, όταν η 
παρουσίαση αυτή γίνεται σκοπίμως από τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα με διαφημιστικό 
σκοπό και ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό, όσον αφορά το χαρακτήρα αυτής της 
παρουσίασης.

ΙΙΙ. 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 νόμιμες κυρώσεις.
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Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συμβουλίου τούτου ισχυρισμών του 
εκπροσώπου  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΕΞΤΡΑ  ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ Α.Ε. (EXCOM A.E.)  ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με το 
διακριτικό  τίτλο  EXTRA CHANNEL-3, του  υποβληθέντος  υπομνήματος  και  της 
παρακολουθήσεως από μαγνητοταινία της εκπομπής «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ» 
στις 8.10.2010, προέκυψαν τα ακόλουθα:   
Δομή εκπομπής: Παρουσιαστής: Γ. Παπαγιάννης. Συζητούνται διάφορα θέματα στην 
εκπομπή με καλεσμένους. Καθ’ όλη την διάρκεια της εκπομπής υπάρχει το σήμα του 
σταθμού αριστερά επάνω στην οθόνη και ακριβώς από κάτω η ώρα, επίσης αριστερά 
κάτω υπάρχει ο τίτλος της εκπομπής. Στο κάτω μέρος της οθόνης προβάλλονται ανά 
διαστήματα τα τηλέφωνα της εκπομπής καθώς και το φαξ. Κατά την διάρκεια που 
γίνεται η συζήτηση με τον κύριο Κοτρώτσο η λεζάντα στο κάτω μέρος γράφει:
«ΣΕΡ. ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ – Εκδότης Εφ. ‘ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ’
«ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ»
Βλέπουμε την μισή οθόνη το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας και στο άλλο μισό της 
οθόνης τον παρουσιαστή και την φωτογραφία του εκδότη. (εικόνες 1, 2) από 42:40 
έως 47:19 η ώρα.
Παπαγιάννης (0:42:28):  «Τώρα,  πάμε  να  καλησπερίσουμε  τον  κύριο  Σεραφείμ 
Κοτρώτσο εκδότη  της  εφημερίδας  «Αποκαλύψεις»  οι  οποίες  κυκλοφορούν αύριο, 
καλησπέρα κύριε Κοτρώτσο»
Κοτρώτσος: « Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας»
Παπαγιάννης: « Έχετε δύο πολύ ενδιαφέροντα θέματα, όλα τα θέματα της πρώτης 
σελίδας  είναι  ενδιαφέροντα,  αλλά  βρίσκω  πιο  ενδιαφέρον,  λόγο  του  πολιτικού 
ρεπορτάζ  με  το  οποίο  ασχολούμαι,  την  δήλωση  του  Κώστα  Καραμανλή  μέσω 
συνεργατών που φιλοξενεί η εφημερίδα σας, σε ρεπορτάζ του Τάκη του Χατζή, ‘δεν 
γυρίζω ούτε για Πρόεδρος’ Πρόεδρος Δημοκρατίας εννοείτε, αυτό δεν εννοείτε;» 
Κοτρώτσος: « Αυτό εννοούμε, μετά από τις συζητήσεις που έγιναν τις τελευταίες 
μέρες  και  τις  σχετικές  δηλώσεις  διαφόρων  στελεχών  τόσο  του  Άρη  του 
Σπηλιωτόπουλου,  σε  δύο  συνεντεύξεις,  μια  στις  «Αποκαλύψεις»  την  περασμένη 
βδομάδα και μια στο «Έθνος» την Δευτέρα, όσο και άλλων βουλευτών του κυρίου 
Καράογλου, και άλλων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που έριξαν την σχετική 
ιδέα» 
Παπαγιάννης :  «Άρα λοιπόν ο Καραμανλής ξεκαθαρίζει  ότι  δεν  γυρίζει  ούτε  για 
Πρόεδρος Δημοκρατίας, αν και αυτό το σενάριο είναι μακρινό και ενδεχομένως μέχρι 
τότε κύριε Κοτρώτσο, είστε πιο έμπειρος από εμένα, να έχουν αλλάξει πάρα πολλά 
στην πολιτική»
Κοτρώτσος:  «  Κύριε  Παπαγιάννη  έχετε  δίκαιο,  εμείς  δεν  κρούομαι  σε  ανοικτές 
σπείρες, είναι δεδομένο ότι ο κύριος Καραμανλής ακόμη και αν σκέφτεται ένα τέτοιο 
σενάριο» 
Παπαγιάννης : «Δεν το λέει»
Κοτρώτσος: « Εγκατάσταση στο Προεδρικό Μέγαρο, δεν θα το έλεγε στην παρούσα 
φάση»
Παπαγιάννης : «Έτσι»
Κοτρώτσος: « Η αξία της συγκεκριμένης δήλωσης όμως έχει να κάνει με το γεγονός 
ότι  ο  κύριος  Καραμανλής διοχετεύει  μέσω συνεργατών του μέσα σε περίπου μία 
εβδομάδα δύο σχετικά μηνύματα, γεγονός που δείχνει και την ενόχληση του σε σχέση 
με αυτά που εκπορεύονται από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας παραδείγματος χάριν 
σας θυμίζω την δήλωση της αναπληρώτριας»
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Παπαγιάννης : «Της κυρίας Τζορτζέλα»
Κοτρώτσος: « Του Τύπου της κυρίας Τζορτζέλα, που μόλις χθες είπε ότι έκλεισε τον 
πολιτικό του κύκλο ο Καραμανλής και από την άλλη υπενθυμίζει την παρουσία του» 
Παπαγιάννης : «Μάλιστα»
Κοτρώτσος: « Ξέρετε πολύ καλά ότι ο Τάκης ο Χατζής έχει πολύ καλό ρεπορτάζ από 
τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας»
Παπαγιάννης : «Ειδικά στην Νέα Δημοκρατία»
Κοτρώτσος: «  Τα  πράγματα  έχουν  ενδιαφέρον  και  θα  έχουν  ενδιαφέρον  ακόμα 
περισσότερο τις επόμενες ημέρες»  
Παπαγιάννης : «Τώρα πριν κλείσουμε γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, ένα, δύο λεπτά, 
είναι  εντυπωσιακό  το  πρώτο θέμα  ‘ρεζιλεύουν  διεθνώς  τη  χώρα και  τις  Ένοπλες 
Δυνάμεις  μισθοφόροι  από τα ΟΥΚ’ από τις  υποβρύχιες  καταστροφές  δηλαδή ‘σε 
πλοία εφοπλιστών ‘κύκλωμα αποστράτων και αξιωματικών στέλνει βατράχια κατά 
Σομαλών πειρατών’ τι είναι αυτό;» 
Κοτρώτσος:  «  Κύριε  Παπαγιάννη,  θεωρώ ότι  είναι  ένα  εξαιρετικά  σοβαρό  θέμα 
επειδή τις τελευταίες μέρες ασχολούμαστε μόνο με τα πολιτικά και τα οικονομικά 
θέματα,  θεωρώ ότι  το  συγκεκριμένο θέμα έχει  εξαιρετικά  μεγάλο ενδιαφέρον και 
πρέπει κατά την γνώμη μου αύριο το πρωί η πολιτική ηγεσία του Λιμενικού Σώματος, 
που εάν δεν κάνω λάθος είναι ο νέος Υπουργός Ναυτιλίας ο κύριος Διαμαντίδης» 
Παπαγιάννης : «Ναι, σωστά»
Κοτρώτσος: « Πρέπει αύριο κιόλας να διαταχθεί σχετική έρευνα διότι σύμφωνα με 
τις  δικές  μας  πληροφορίες  που  είναι  απολύτως  έγκυρες  και  προέρχονται  από 
καταγγελίες μέσα από τις μονάδες υποβρυχίων καταστολών, λειτουργεί ένα κύκλωμα 
στο οποίο μετέχουν απόστρατοι αξιωματικοί των ΟΥΚ καθώς και εν ενεργεία και 
αυτό είναι το χειρότερο, αξιωματικοί, οι πληροφορίες οι δικές μας λένε ότι από τους 
90 αν δεν κάνω λάθος άντρες των μονάδων υποβρυχίων καταστροφών, 12 εξ αυτών 
μετέχουν  στο  κύκλωμα  φεύγουνε  πλαστές  άδειες,  εσωτερικού  κανονικά,  αλλά 
φεύγουν στο εξωτερικό με πλαστές άδειες και πλαστά διαβατήρια για να πουλούν την 
εμπειρία τους σε πλοία ελλήνων εφοπλιστών που διαπλέουν την ερυθρά θάλασσα 
κινδυνεύουν από τους Σομαλούς πειρατές με συμβόλαια της τάξης των 8 χιλιάδων 
ευρώ, εμείς έχουμε όλα τα στοιχεία»
Παπαγιάννης : «Τρομερό ρεπορτάζ, τρομερό»
Κοτρώτσος: «  Έχουμε  όλα  τα  στοιχεία,  τα  ονόματα  στην  διάθεσή  μας,  έχουμε 
επώνυμες  καταγγελίες  από  άντρες  των  ΟΥΚ,  ελπίζω  κάποιος  αύριο  το  πρωί  να 
διατάξει την σχετική έρευνα»
Παπαγιάννης : «Κύριε Κοτρώτσο, τρομερό θέμα, τρομερό, πολύ ενδιαφέρων θέμα 
που αγγίζει σε όλα τα σημεία και την κοινωνία και το έθνος και την πολιτεία και το 
πολιτικό ρεπορτάζ»
Κοτρώτσος: « Έτσι είναι κύριε Παπαγιάννη»
Παπαγιάννης : «Ρεζιλεύουν την χώρα»
Κοτρώτσος: « Κατ’ αρχήν δείτε πόσο βαθιά έχει φτάσει η διαφθορά»
Παπαγιάννης : «Σε όλα τα επίπεδα» 
Κοτρώτσος: « Διατρέχει ακόμα και έναν θεσμό όπως είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις, που 
σας  θυμίζω  ότι  πριν  από  μερικά  χρόνια  ήταν  στην  πρώτη  σειρά  στις  σχετικές 
μετρήσεις κοινής γνώμης της εμπιστοσύνης του λαού μαζί με την εκκλησία, διατρέχει 
λοιπόν και τις Ένοπλες Δυνάμεις, η διαφθορά και επιτέλους νομίζω ότι κάτι πρέπει να 
γίνει». 
Παπαγιάννης: «Μάλιστα, καλή επιτυχία αύριο στις ‘Αποκαλύψεις’ κύριε Κοτρώτσο, 
καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά. Πάρα πολύ σημαντικό ρεπορτάζ ‘μισθοφόροι 
από  τα  ΟΥΚ  σε  πλοία  εφοπλιστών  κύκλωμα  αποστράτων  και  εν  ενεργεία 
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στρατιωτικών  στέλνει  βατράχια  κατά  Σομαλών  πειρατών’   μα  αυτό  ξέρετε  τι 
αποτέλεσμα είναι; Της πολιτικής που ακολουθούν σε όλα τα Σώματα Ασφαλείας και 
τους  πληρώνουν  900  και  1000  ευρώ  τον  μήνα,  όπως  και  αρκετοί  αστυνομικοί 
αναγκάζονται λόγο των 800 και 900 ευρώ που παίρνουνε, να δουλεύουν παράλληλα 
σε μαύρη εργασία, αυτή είναι η πραγματικότητα»
Από 54:34 έως 55:02 βλέπουμε σε όλη την οθόνη το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας 
‘Ο  Κόσμος  του  Επενδυτή’  και  από  55:03  έως  55:30  το  πρωτοσέλιδο  της 
εφημερίδας ‘Το Καρφί’. (εικόνες 3,4)
Από κάτω η λεζάντα έχει  τα τηλέφωνα επικοινωνίας  της  εκπομπής και  πιο κάτω 
γράφει: «ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ»
Παπαγιάννης:(0:54:30) «Να δούμε και τα πρωτοσέλιδα, μετά και το πρωτοσέλιδο 
των εφημερίδων, της εφημερίδας ‘Αποκαλύψεις’, το πρωτοσέλιδο του ‘Κόσμου του 
Επενδυτή’,  ο  οποίος  κυκλοφορεί  αύριο  με  μια  πάρα,  πάρα  πολύ  ενδιαφέρουσα 
συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά, και λέω ενδιαφέρουσα γιατί πριν σχολιάζαμε μαζί 
με την Τάνια, ότι τραβάει και πάλι διαχωριστική γραμμή στην οικονομία τουλάχιστον 
ο  Σαμαράς,  σε  σχέση με  την  κυβέρνηση  Καραμανλή  ‘το  μνημόνιο  είναι  τρύπιος 
κουβάς, δεν είμαστε στην ίδια παράταξη με όσους το στήριξαν, ο λαός πρέπει να 
στείλει εκκωφαντικό εκλογικό μήνυμα’ αποκλειστική συνέντευξη του Προέδρου της 
Νέας  Δημοκρατίας  Αντώνη  Σαμαρά  στον  ‘Κόσμο  του  Επενδυτή’,  να  δούμε 
παρακαλώ πολύ το ‘Καρφί’ στο οποίο πλέον προΐσταται ο Κώστας ο Γιαννόπουλος 
και  ο  σύμβουλος  έκδοσης  ο  Γιώργος  ο  Ταμπακόπουλος  ‘Στρώνουν  χαλί  στον 
Καραμανλή,  οι  κάλπες  τελειώνουν  τον  Σαμαρά,  ποιοι  προετοιμάζουν  την μεγάλη 
επιστροφή’ καλά, στο γραφικό πρέπει να πω ότι η εφημερίδα είναι άπαιχτη, σε ρόλο 
βεζίρη ο Καραμανλής, ο Σαμαράς με τον Άρη Σπηλιωτόπουλο και τον Προκόπη τον 
Παυλόπουλο,  ο  δε  Σιούφας  είναι  αυτός  που  σκύβει  κάτω  από  τα  πόδια  του 
Καραμανλή  (γελά)  μάλιστα,  κάπως  έτσι  λοιπόν  έχουνε  τρεις  από  τις  αυριανές 
σαββατιάτικες εβδομαδιαίες εφημερίδες». 

Πρόκειται  περί  εκπομπής  η  οποία  υλοποιήθηκε  κατά  ημέρα  Παρασκευή.  Στην 
εκπομπή  συμμετείχε  ο  εκδότης  της  εφημερίδος  «Αποκαλύψεις»,  Σεραφείμ 
Κοτρώτσος  και  προβλήθηκε  υπότιτλος  «ΣΕΡ.  ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ  -  Εκδότης  Εφ. 
‘ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ’. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής έγινε συζήτηση περί πολιτικών 
ζητημάτων και ειδικότερα περί του εάν ο Κώστας Καραμανλής θα επανέλθει στην 
πολιτική ζωή, ζητήματος στο οποίο θα αναφερόταν η παραπάνω εφημερίδα η οποία 
θα κυκλοφορούσε κατά την επομένη μέρα. Έχει δεχθεί η Ολομέλεια του ΕΣΡ ότι η 
προβολή εφημερίδων κατά την ημέρα της κυκλοφορία των αποτελεί είδηση, ενώ η 
αναφορά σε αυτές προ της κυκλοφορίας των ενδέχεται να συνιστά συγκεκαλυμμένη 
διαφήμιση. Στην προκειμένη περίπτωση η εκπομπή δεν περιορίστηκε στη συζήτηση, 
αλλά προέβαλε τον ως άνω υπότιτλο και κατ’ επανάληψη προέβαλε σε ολόκληρη την 
οθόνη  την  πρώτη  σελίδα  της  εφημερίδος.  Αναμφιβόλως  πρόκειται  περί 
συγκεκαλυμμένης  διαφημίσεως  της  εφημερίδος.  Για  την  εν  λόγω  εκτροπή 
ενδείκνυται  όπως  επιβληθεί  στον  τηλεοπτικό  σταθμό  η  διοικητική  κύρωση  του 
προστίμου.  Μειοψήφησαν  τα  μέλη  Κωνσταντίνος  Τσουράκης  και  Γεώργιος 
Στεφανάκης, κατά τους οποίους θα έπρεπε να επιβληθεί  η διοικητική κύρωση της 
συστάσεως.

Ενόψει των εκτεθέντων πραγματικών περιστατικών και λαμβανομένης υπόψη της εξ 
86.763,05 ευρώ  αξίας του μεριδίου αγοράς των τηλεοπτικών υπηρεσιών κατά το 
χρονικό διάστημα από 1.1.2003-30.4.2003 που έχει αποκτήσει ο ως άνω σταθμός, του 
εκ 2.864.925,20 ευρώ  ύψους της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί από τον εν 
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λόγω  σταθμό,  και  του  γεγονότος  ότι  έχουν  επιβληθεί  στον  αυτό  σταθμό  με  τις 
αποφάσεις  115/3.12.2002, 169/4.2.2003, 295/10.6.2003, 79/30.3.2004, 80/30.3.2004, 
81/30.3.2004,  244/27.7.2004,  338/9.11.2004,  346/16.11.2004,  7/4.1.2005, 
34/8.2.2005, 69/1.3.2005, 74/1.3.2005, 115/5.4.2005, 142/19.4.2005, 163/26.4.2005, 
185/17.5.2005,  186/17.5.2005,  193/31.5.2005,  194/31.5.2005,  236/28.6.2005, 
237/28.6.2005,  290/26.7.2005,  292/26.7.2005,  298/26.7.2005,  305/23.8.2005, 
321/30.8.2005,  322/30.8.2005,  356/20.9.2005,  412/18.10.2005,  444/8.11.2005, 
38/24.1.2006,  193/11.4.2006,  204/18.4.2006,  244/16.5.2006,  287/6.6.2006, 
307/20.6.2006,  455/3.10.2006,  456/3.10.2006,  517/21.11.2006,  209/24.4.2007, 
235/15.5.2007,  309/11/2007,  488/9.10.2007,  489/9.10.2007,  160/18.3.2008, 
402/22.7.2008,  437/9.9.2008,  464/23.9.2008,  479/30.9.2008,  526/21.10.2008, 
527/21.10.2008,  554/11.11.2008,  600/25.11.2008,  605/2.12.2008,  3/8.1.2009, 
107/10.3.2009,  192/5.5.2009,  193/5.5.2009,  494/2.11.2009,  567/15.12.2009, 
581/22.12.2009,  93/9.3.2010,  140/23.3.2010,  243/18.5.2010,  245/18.5.2010, 
418/14.9.2010, 596/14.12.2010, 52/8.2.2011 διάφορες κυρώσεις, το πρόστιμο πρέπει 
να καθοριστεί στο ποσό των 15.000 ευρώ.   

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στην  εταιρεία  ΕΞΤΡΑ  ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ  ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ Α.Ε. 
(EXCOM A.E.)  ιδιοκτήτρια  του  τηλεοπτικού  σταθμού  EXTRA CHANNEL-3  τη 
διοικητική κύρωση του προστίμου των 15.000  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  ΕΧCOM A.E  που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, στην οδό 
Τσαλαβούτα 9,  με ΑΦΜ 094316866, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ.

2. Του  Σνούντα  Ναμπίλ  του  Σάμι,  κατοίκου  Περιστερίου  Αττικής,  στην  οδό 
Τσαλαβούτα  9,  με  ΑΦΜ  105677744,  Δ.Ο.Υ.  ΙΘ΄  Αθηνών,  νομίμου 
εκπροσώπου της εταιρείας.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  1η Μαρτίου  2011,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 14η   Μαρτίου 2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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