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     Σήµερα ηµέρα Τρίτη 9 Μαρτίου 2010 και ώρα 11:00 το Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία 
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο Αντιπρόεδρος  
Νέστορας Κουράκης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, Ίρις Αυδή-Καλκάνη, 
Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης,  Κωνσταντίνος 
Αποστολάς.    
 

 
Ιστορικό – Νοµική θεµελίωση 

 
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την ενδεχοµένη υπό 

της εταιρείας ΤΟΠ ΤΣΑΝΝΕΛ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού 
TOP CHANNEL Νοµού Κοζάνης ενδεχοµένη παραβίαση της 
ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την  23η  Φεβρουαρίου 2010. 

 
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.  Το άρθρο 5 παρ. 5 του Ν. 3592/2007 κατά το οποίο ως ενηµερωτικά µέσα 
νοούνται εκείνα των οποίων το ηµερήσιο πρόγραµµα περιλαµβάνει τακτά πρωτότυπα 
δελτία ειδήσεων καθηµερινά, πολιτικό σχολιασµό και ενηµερωτικές εκποµπές, όπως 
πολιτικής και οικονοµικής επικαιρότητας.  Μη ενηµερωτικά µέσα θεωρούνται εκείνα 
που δεν έχουν ενηµερωτικό χαρακτήρα και αφορούν ειδικούς τοµείς ψυχαγωγίας 
επιτρεποµένης της εντάξεως στο µεταδιδόµενο πρόγραµµα τίτλων ειδήσεων 
κατ΄ανώτατο όριο ενός λεπτού ανά ώρα και µε την προϋπόθεση ότι αναφέρουν τις 
αναγνωρισµένες πηγές από τις οποίες προµηθεύονται τις ειδήσεις. 
 
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. 
 
  
 

Αιτιολογικό 
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Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισµών του εκπροσώπου της εταιρείας ΤΟΠ 
ΤΣΑΝΝΕΛ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, 
ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού TOP CHANNEL Νοµού Κοζάνης, 
του υποβληθέντος υποµνήµατος και της παρακολουθήσεως από DVD ροής 
προγράµµατος του σταθµού της 17.9.2009, προέκυψαν τα ακόλουθα:   Σταθερά στο 
πάνω αριστερό µέρος της οθόνης προβάλλεται ο λογότυπος του σταθµού. Το κανάλι 
µεταδίδει συνολικά τέσσερα δελτία ειδήσεων εντός του εικοσιτετραώρου.  Τα δύο 
πρώτα παρουσιάζονται από την κυρία ∆ώρα Σιαλβέρα , η οποία παρουσιάζεται µε τα 
ίδια ακριβώς ρούχα και στα δύο και φαίνονται πανοµοιότυπα. Περιγράφεται 
παρακάτω η ροή που ακολουθούν: 
 
1ο  ∆ΕΛΤΙΟ  
Μεταδίδεται στο πρώτο απεσταλµένο αρχείο µε την ένδειξη 17/9/2009 [00:00-06:00] 
από το χρονικό σηµείο 0:12:28 (ένδειξη DVD) έως το χρονικό σηµείο 0:57:50 
(ένδειξη DVD).Η παρουσιάστρια κα ∆ώρα Σιαλβέρα καλησπερίζει τους τηλεθεατές . 
Ακολούθως εκκινεί η παρουσίαση των θεµάτων µε την ακόλουθη σειρά: 
25η ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
Στο χρονικό σηµείο [0:30:16] µετά από σχετική αναγγελία από την παρουσιάστρια το 
δελτίο διακόπτεται για διαφηµίσεις µέχρι το χρονικό σηµείο [0:31:47]. Το δελτίο 
συνεχίζεται µε τα ακόλουθα θέµατα: 
Λ.Α.ΟΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟΥ ΣΤΟ Ν. 
ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΙΑΚΟΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΟΖΑΝΗ & 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΣΤΗ ∆ΕΣΚΑΤΗ 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΟΖΑΝΗΣ 
1η ΛΑΜΠΑ∆Η∆ΡΟΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟ∆ΟΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α  «ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΤΙΜΟ» ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ 
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
Από το χρονικό σηµείο [0:53:44] έως το χρονικό σηµείο [0:56:10] το δελτίο 
διακόπτεται για διαφηµίσεις χωρίς ωστόσο να έχει προηγηθεί η αναγγελία τους. 
Μετά τις διαφηµίσεις  αναγγέλλεται από την παρουσιάστρια κα ∆ώρα Σαλβιέρα η 
παρουσίαση του καιρού µέχρι το χρονικό σηµείο [0:56:28]: « Ας µάθουµε τώρα τα 
νέα για τον αυριανό καιρό στη ∆υτ. Μακεδονία από το Χρήστο Μαργαρίτη.» 
Το δελτίο καιρού τελειώνει στο χρονικό σηµείο [0:57:30] κι έπονται η αποφώνηση 
του δελτίου µέχρι το χρονικό σηµείο [0:57:50] και οι διαφηµίσεις των χορηγών του 
δελτίου µέχρι το χρονικό σηµείο [0:58:25]. 
Παρατηρείται ότι στις λεζάντες που προβάλλονται στο δελτίο αναγράφουν ως 
ηµεροµηνία την 16η Σεπτεµβρίου 2009. 
 
2ο  ∆ΕΛΤΙΟ  
Μεταδίδεται εξίσου στο πρώτο απεσταλµένο αρχείο µε την ένδειξη 17/9/2009 
[00:00-06:00] από το χρονικό σηµείο 2:49:29 (ένδειξη DVD) έως το χρονικό σηµείο 
3:34:40 (ένδειξη DVD).Η παρουσιάστρια κα ∆ώρα Σιαλβέρα καλησπερίζει τους 
τηλεθεατές . 
Ακολούθως εκκινεί η παρουσίαση των θεµάτων µε την ακόλουθη σειρά: 
25η ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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Στο χρονικό σηµείο [3:07:16] µετά από σχετική αναγγελία από την παρουσιάστρια το 
δελτίο διακόπτεται για διαφηµίσεις µέχρι το χρονικό σηµείο [3:09:39]. Το δελτίο 
συνεχίζεται µε τα ακόλουθα θέµατα: 
Λ.Α.ΟΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟΥ ΣΤΟ Ν. 
ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΙΑΚΟΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΚΟΖΑΝΗ & 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΣΤΗ ∆ΕΣΚΑΤΗ 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΟΖΑΝΗΣ 
1η ΛΑΜΠΑ∆Η∆ΡΟΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟ∆ΟΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α  «ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΤΙΜΟ» ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ 
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
Από το χρονικό σηµείο [3:31:36] έως το χρονικό σηµείο [3:33:00] το δελτίο 
διακόπτεται για διαφηµίσεις χωρίς ωστόσο να έχει προηγηθεί η αναγγελία τους. 
Μετά τις διαφηµίσεις  αναγγέλλεται από την παρουσιάστρια κα ∆ώρα Σαλβιέρα η 
παρουσίαση του καιρού µέχρι το χρονικό σηµείο [3:33:18]: « Ας µάθουµε τώρα τα 
νέα για τον αυριανό καιρό στη ∆υτ. Μακεδονία από το Χρήστο Μαργαρίτη.» 
Το δελτίο καιρού τελειώνει στο χρονικό σηµείο [3:34:19] κι έπονται η αποφώνηση 
του δελτίου µέχρι το χρονικό σηµείο [3:34:40] και οι διαφηµίσεις των χορηγών του 
δελτίου µέχρι το χρονικό σηµείο [3:35:15]. 
Παρατηρείται ότι στις λεζάντες που προβάλλονται στο δελτίο αναγράφουν ως 
ηµεροµηνία την 16η Σεπτεµβρίου 2009. 
Τα δύο επόµενα δελτία παρουσιάζονται από την κυρία Ρίτα Τσιούρα, η οποία 
παρουσιάζεται µε τα ίδια ακριβώς ρούχα και στα δύο, η ροή των οποίων παρουσιάζει 
όµως κάποιες µικροδιαφορές. Περιγράφεται παρακάτω η ροή που ακολουθούν: 
 
3ο  ∆ΕΛΤΙΟ  
Μεταδίδεται στο τέταρτο απεσταλµένο αρχείο µε την ένδειξη 17/9/2009 [18:00-
00:00] από το χρονικό σηµείο 0:40:18 (ένδειξη DVD) έως το χρονικό σηµείο 1:28:59 
(ένδειξη DVD). Η παρουσιάστρια κα Ρίτα Τσιούρα καλησπερίζει τους τηλεθεατές . 
Ακολούθως εκκινεί η παρουσίαση των θεµάτων µε την ακόλουθη σειρά: 
Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΤΟ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ Ν. 
ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ  κου ΠΑΡΗ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ 
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ∆ΟΥΓΚΑΡΗ ΣΤΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ 
Στο χρονικό σηµείο [1:07:09] µετά από σχετική αναγγελία από την παρουσιάστρια το 
δελτίο διακόπτεται για διαφηµίσεις µέχρι το χρονικό σηµείο [1:10:03]. Το δελτίο 
συνεχίζεται µε τα ακόλουθα θέµατα: 
ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
και 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ 
ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
και 
ΝΕΟΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟ Τ. ∆. ΑΡ∆ΑΣΣΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ 
ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ 
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Από το χρονικό σηµείο [1:23:58] έως το χρονικό σηµείο [1:27:15] το δελτίο 
διακόπτεται για διαφηµίσεις χωρίς ωστόσο να έχει προηγηθεί η αναγγελία τους. 
Μετά τις διαφηµίσεις  αναγγέλλεται από την παρουσιάστρια κα Ρίτα Τσιούρα η 
παρουσίαση του καιρού µέχρι το χρονικό σηµείο [1:27:34]: « Ας δούµε λοιπόν τι 
καιρό θα κάνει αύριο στη ∆υτική Μακεδονία από το Χρήστο Μαργαρίτη.» 
Το δελτίο καιρού τελειώνει στο χρονικό σηµείο [1:28:36] κι έπονται η αποφώνηση 
του δελτίου µέχρι το χρονικό σηµείο [1:28:59] και οι διαφηµίσεις των χορηγών του 
δελτίου µέχρι το χρονικό σηµείο [1:29:43]. 
 
4ο  ∆ΕΛΤΙΟ  
Μεταδίδεται στο τέταρτο απεσταλµένο αρχείο µε την ένδειξη 17/9/2009 [18:00-
00:00] από το χρονικό σηµείο 3:17:22 (ένδειξη DVD) έως το χρονικό σηµείο 3:48:58 
(ένδειξη DVD). Η παρουσιάστρια κα Ρίτα Τσιούρα καλησπερίζει τους τηλεθεατές . 
Ακολούθως εκκινεί η παρουσίαση των θεµάτων µε την ακόλουθη σειρά: 
Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΤΟ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ Ν. 
ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ  κου ΠΑΡΗ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ 
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
Από το χρονικό σηµείο [3:31:12] έως το χρονικό σηµείο [3:33:42] το δελτίο 
διακόπτεται για διαφηµίσεις χωρίς ωστόσο να έχει προηγηθεί η αναγγελία τους. 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ 
ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
και 
ΝΕΟΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟ Τ. ∆. ΑΡ∆ΑΣΣΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ 
ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ 
Από το χρονικό σηµείο [3:45:21] έως το χρονικό σηµείο [3:47:15] το δελτίο 
διακόπτεται για διαφηµίσεις χωρίς ωστόσο να έχει προηγηθεί η αναγγελία τους από 
την παρουσιάστρια του δελτίου. 
Μετά τις διαφηµίσεις  αναγγέλλεται από την παρουσιάστρια κα Ρίτα Τσιούρα η 
παρουσίαση του καιρού µέχρι το χρονικό σηµείο [3:47:34]: « Ας δούµε λοιπόν τι 
καιρό θα κάνει αύριο στη ∆υτική Μακεδονία από το Χρήστο Μαργαρίτη.» 
Το δελτίο καιρού τελειώνει στο χρονικό σηµείο [3:48:36] κι έπονται η αποφώνηση 
του δελτίου µέχρι το χρονικό σηµείο [3:48:59] και οι διαφηµίσεις των χορηγών του 
δελτίου µέχρι το χρονικό σηµείο [3:49:43]. 
 
Πρόκειται περί µη ενηµερωτικού σταθµού ο οποίος είχε δικαίωµα να εκπέµπει δελτία 
ειδήσεων µόνον ενός λεπτού ανά ώρα και εποµένως τα ως άνω δελτία ειδήσεων είχαν 
διάρκεια υπερβαίνουσα το νόµιµο όριο του ενός λεπτού.  ΄Όµως πλέον τούτων και το 
υπόλοιπο πρόγραµµά του είναι ενηµερωτικού και όχι ως όφειλε ψυχαγωγικού 
περιεχοµένου.  Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον 
τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση του προστίµου.  Μειοψήφησαν ο 
Αντιπρόεδρος Νέστορας Κουράκης και εκ των µελών η ΄Ιρις Αυδή Καλκάνη, κατά 
τους οποίους θα έπρεπε να επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση 
της συστάσεως.  
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Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως και του εκ 588.206,82 ευρώ 
ύψους επένδυσης του τηλεοπτικού σταθµού, το εν λόγω πρόστιµο καθορίζεται στο 
ποσό των 15.000 ευρώ.   

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Επιβάλλει στην εταιρεία ΤΟΠ ΤΣΑΝΝΕΛ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ιδιοκτήτρια του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού TOP 
CHANNEL Νοµού Κοζάνης 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 ΤΟΠ ΤΣΑΝΝΕΛ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, που εδρεύει στη Κοζάνη, στην οδό Ελευθερίου 
Βενιζέλου 5, µε Α.Φ.Μ. 999936226, ∆.Ο.Υ. Κοζάνης. 

2. Του Κωνσταντίνου Κική του Μάρκου, µε Α.Φ.Μ. 028930679, ∆.Ο.Υ. 
Κοζάνης, ως νοµίµου εκπροσώπου της ιδιοκτήτριας εταιρείας. 

 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 9η Μαρτίου 2010. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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