ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθ. 402/22.7.2008
Σήµερα ηµέρα Τρίτη 22 Ιουλίου 2008 και ώρα 11:00 το Εθνικό
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης ο
Αντιπρόεδρος Νέστωρ Κουράκης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, Ίριδα
Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης
και Κωνσταντίνος Αποστολάς.
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε µε την από της εταιρείας
ΕΞΤΡΑ ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ Α.Ε. (EXCOM A.E.)
ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού EXTRA CHANNEL-3 ενδεχόµενη
παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 15η Ιουλίου 2008.
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη 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 οποίος έχει σκοπό τη
µετάδοση προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής
στάθµης των προγραµµάτων που επιβάλει η κοινωνική αποστολή της τηλεόρασης και
η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και το σεβασµό της αξίας του ανθρώπου
και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητος ενώ εξάλλου κατά το άρθρο
9 παραγρ. 1 του Συντάγµατος, η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόµου είναι
απαραβίαστη.
II. Το άρθρο 3 παρ. 1 εδαφ. β του Ν. 2328/1995, κατά το οποίο οι κάθε είδους
εκποµπές που µεταδίδουν οι τηλεοπτικοί σταθµοί πρέπει να σέβονται την
προσωπικότητα κάθε προσώπου, η εικόνα του οποίου εµφανίζεται στην οθόνη ή
µεταδίδονται το όνοµα ή στοιχεία επαρκή για τον προσδιορισµό του.
ΙΙΙ. Το άρθρο 9 παρ. 1 του Π.∆/τος 100/2000 κατά το οποίο κάθε πρόσωπο του
οποίου προσβάλλονται από το περιεχόµενο τηλεοπτικής εκποµπής δικαιώµατα, όπως
η προσωπικότητα, η τιµή, ή η υπόληψη, ή η επαγγελµατική, πολιτική ή άλλη συναφής
δραστηριότητα, δικαιούται να ζητήσει επανόρθωση από τον σταθµό που µετέδωσε
την επίµαχη εκποµπή.
IV. Το άρθρο 8 παρ. 1 του Π.∆/τος 77/2003 κατά το οποίο δεν πρέπει να
µεταδίδονται πληροφορίες χωρίς να έχουν ελεγχθεί.
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V. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το ΕΣΡ
ελέγχει την τήρηση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας και επιβάλλει τις από το άρθρο
4 παρ. 1 του Ν. 2328/1995 προβλεπόµενες κυρώσεις.

Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισµών του εκπροσώπου της εταιρείας
ΕΞΤΡΑ ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ Α.Ε. (EXCOM A.E.) ιδιοκτήτριας
του περιφερειακού τηλεοπτικού σταθµού EXTRA CHANNEL, του υποβληθέντος
υποµνήµατος και της παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία της εκποµπής
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ της 28.5.2008, προέκυψαν τα ακόλουθα:
Κατά την 28.5.2008 και από ώρας 22:30 κατά την διάρκεια της εκποµπής µε τον
τίτλο ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ οι δηµοσιογράφοι Γιάννης Παπαγιάννης και
΄Αρης Σπίνος ανέφεραν τα ακόλουθα:
Γ. Παπαγιάννης: Κρατήστε κι ένα άλλο θέµα, που σας είχαµε παρουσιάσει την
προηγούµενη εβδοµάδα, αλλά δεν το έχει πιάσει καλά ο Τύπος σήµερα, δεν έχουν
καλή πληροφόρηση. ∆εν είναι πολλοί οι βουλευτές, είναι ένας ευρωβουλευτής,
αυτός, ο οποίος πήγε στην Εθνική Τράπεζα, στο υποκατάστηµα της Εθνικής
Τράπεζας-το διάβαζα σήµερα, αλλά ήταν αστείο το ρεπορτάζ, δεν έχουν καλή
πληροφόρηση-ένας ευρωβουλευτής, µεγάλος σε ηλικία πήγε την προηγούµενη
εβδοµάδα σε υποκατάστηµα, στο υποκατάστηµα της Εθνικής Τράπεζας της Βουλής,
για να αναλάβει, για να πάρει έµβασµα 1,2 εκατ.€, 1,2 εκατ.€. το ρεπορτάζ µου αυτό
λέει…
Α. Σπίνος: Εδώ, Γιάννη, τα πράγµατα είναι µπερδεµένα. Όταν ο κύριος αυτός,
στέλεχος κόµµατος σοβαρού, πήγε στο γκισέ της Εθνικής Τράπεζας, διαπίστωσε ότι ο
λογαριασµός του είναι µπλοκαρισµένος, τράβαγε τα µαλλιά του-όσα του έχουν
µείνει- κι έλεγε στην προϊσταµένη του υποκαταστήµατος,«γιατί είναι
µπλοκαρισµένος;». Του είπε η προϊσταµένη ότι «ο λογαριασµός σας, κ. Υπουργέ»τον απεκάλεσε-ευρωβουλευτή δεν ξέρω πως τον αποκάλεσε-«είναι µπλοκαρισµένος
από την Αρχή του κ. Ζορµπά». Τότε κίνησε γη και ουρανό, για να δει τι συµβαίνει. Τι
ακριβώς είχε συµβεί. Πριν από αρκετό διάστηµα στο λογαριασµό αυτό το δικό του
είχε γίνει µία κατάθεση από µία off shore εταιρεία της Κύπρου 1,2 εκατ. €. Χωρίς να
ενηµερωθεί ο ίδιος και χωρίς να ενηµερώσει κανέναν η Τράπεζα, ενηµέρωσε την
Αρχή του κ. Ζορµπά ότι υπάρχει µια κατάθεση πάρα πολύ σοβαρή, πάρα πολύ
µεγάλη χωρίς να αιτιολογείται το ποσό. Η Αρχή Προστασίας, λοιπόν, µπλοκάρει το
λογαριασµό, προκειµένου να στείλει κλήση στον πρώην και νυν και τα λοιπά, µη
λέµε ονόµατα, ναι, γιατί είναι και µεγάλος άνθρωπος, µην πάθει και τίποτα
βραδιάτικα. Και να τους εξηγήσει πού βρήκε τα λεφτά. Την ηµέρα που πήγε στην
Εθνική πήγε να κάνει ανάληψη 50.000€. Έφθασε η καταγγελία του και µέχρι το
γραφείο του Πρωθυπουργού. Ενηµερώθηκα ότι έκανε ένα επτασέλιδο υπόµνηµα στον
κ. Ζορµπά, εξήγησε πού βρήκε τα χρήµατα.
Γ. Παπαγιάννης: Προσπάθησε να το δικαιολογήσει.
Α. Σπίνος: Εδώ προέκυψε, Γιάννη, η πώληση επτά διαµερισµάτων στη Γενεύη. Τώρα
το πού βρήκε, προκύπτει άλλο ζήτηµα, πού βρήκε τα επτά διαµερίσµατα στη Γενεύη.
Γ. Παπαγιάννης: Επειδή λοιπόν ήµασταν οι πρώτοι που είχαµε συνδέσει το
συγκεκριµένο πρόσωπο, παλαιό ιστορικό στέλεχος του κόµµατος του, µε την
υπόθεση Siemens, µέσω ενός Κυπρίου µασάζοντα, ο οποίος είναι ξάδελφός του.
Πρώτος ή δεύτερος;
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Α. Σπίνος: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Ξάδελφός του.
Γ. Παπαγιάννης: Μην το δένεις…
Α. Σπίνος: Ο ξάδελφός του, ο οποίος έχει κληθεί ως ύποπτος από την Εισαγγελία.
Γ. Παπαγιάννης: Έτσι, µπράβο! Έχει κληθεί ως ύποπτος. Είναι πολύ περίεργα αυτά
τα 1,2 εκατ. €. Αυτή είναι η πραγµατική αιτία.
Α. Σπίνος: Το δικαιολόγησε πάντως ως πώληση επτά διαµερισµάτων από τη Γενεύη.
Πληροφορούµαι ότι ο κ. Ζορµπάς του έχει ζητήσει επιπλέον στοιχεία, δηλαδή τα
εξτρά της Γενεύης, άλλα πράγµατα θα τα φέρει. Ξεµπλοκαρίστηκε πάντως ο
λογαριασµός του, έκανε ανάληψη των 50.000€. Ο Πρωθυπουργός έχει ενηµερωθείλέει το δικό µου ρεπορτάζ και σταµατάει, γιατί δεν κάνω πολιτικό ρεπορτάζ-ότι αυτό
ενδεχοµένως να του στερήσει και την περαιτέρω πολιτική του εξέλιξη στο µέλλον.
Γ. Παπαγιάννης: Και όχι µόνο τη δική του, αλλά και ενός άλλου συγγενικού του
προσώπου, να µην το πω πιο καθαρά, γιατί θα φανεί ποιον εννοούµε. Είναι βέβαιο ότι
δεν θα ξαναείναι Ευρωβουλευτής. Αυτό το υπογράφω, το ρεπορτάζ µου το υπογράφω
και οι πηγές µου είναι απόλυτα διασταυρωµένες. Θα έχει ενδεχοµένως αντίκτυπο και
σε συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο είναι βουλευτής εν ενεργεία µεγάλου κόµµατος.
Τι σηµαίνει θα έχει αντίκτυπο; Σηµαίνει ότι ενδεχοµένως δεν θα υπουργοποιηθεί,
ούτε καν θα γίνει υφυπουργός. Μέχρι εδώ µένουµε. Υπάρχει πλούσιο ρεπορτάζ.
…………………………………………………………………………………………
Επακολούθησε συζήτηση του δηµοσιογράφου Γιάννη Παπαγιάννη µε την Τάνια
Ιακωβίδου η οποία έχει ως ακολούθως:
Γ.Παπαγιάννης: Ξεκινάει προς το παρόν, αν ο ανασχηµατισµός ακολουθήσει τις
ευρωεκλογές, µε τον κύριο Βαρβιτσιώτη και τον κύριο ∆ηµητρακόπουλο, οι οποίοι
δεν θα είναι και πάλι υποψήφιοι ευρωβουλευτές.
Τ.Ιακωβίδου: ∆εν θα είναι πάλι. Επίσης να σου πω ότι έτσι διερευνητικά έκανα ένα
ρεπορτάζ και µε άλλους βουλευτές της «Νέας ∆ηµοκρατίας», να δω έτσι τι άποψη
έχουν για τους συγκεκριµένους.
Γ. Παπαγιάννης: ∆εν θα είναι και η καλύτερη!
Τ. Ιακωβίδου: Όχι. Ακριβώς αυτό που µου λες. ∆εν έχουν την καλύτερη…
Γ. Παπαγιάννης: Ειδικά για τον κύριο Βαρβιτσιώτη, από ό,τι µου έχουν µεταφέρει…
Τ. Ιακωβίδου: Ειδικά για τον κύριο Βαρβιτσιώτη πρέπει να σου πω ότι κάποιος µου
είπε, καιρός να πάει στο σπίτι του ο παππούς.
Γ. Παπαγιάννης: Μάλιστα.
Τ. Ιακωβίδου: Αυτή ήταν η φράση. Έτσι ακριβώς τη χρησιµοποίησε.
Γ.Παπαγιάννης: Τώρα, να σου πω την αλήθεια, µέσα στο πλαίσιο της νέας
διακυβέρνησης και της αποστρατείας των βαρόνων Μητσοτάκη, Τζανετάκη,
Παναγιωτόπουλου, του Μιλτιάδη Έβερτ, που φαντάζοµαι θα έρθει κι αυτή στην ώρα
της, δηλαδή στις επόµενες εκλογές, νοµίζω ότι ο κύριος Βαρβιτσιώτης δεν έχει κι
αυτός χώρο, έτσι δεν είναι; Ακόµα και στο ευρωψηφοδέλτιο.
Τ. Ιακωβίδου: Ακόµα και στο ευρωψηφοδέλτιο φαίνεται ότι έχει ληφθεί η απόφαση.
Γ. Παπαγιάννης: Βέβαια είναι άλλοι οι λόγοι που θα µείνει εκτός ψηφοδελτίου,
αλλά…
Τ. Ιακωβίδου: Είναι άλλοι λόγοι. Εννοείς λόγοι, τους οποίους αναφέρατε και πριν µε
τον Άρη.
Γ. Παπαγιάννης: Εσείς τηλεθεατές είστε. Το αντιλαµβάνεστε! Τι ακριβώς συµβαίνει!
Τ. Ιακωβίδου: Που ενδεχοµένως, ακριβώς ενδεχοµένως ακριβώς αυτό το ζήτηµα
φαίνεται, αν θέλεις, ήταν αυτό που ξεχείλισε το ποτήρι. Πάντως η απόφαση φαίνεται
να είναι ειληµµένη όσον αφορά τη Ρηγίλλης. Άλλωστε, αυτό που τουλάχιστον έχει
ειπωθεί µέχρι στιγµής είναι ότι θα υπάρξει µια φοβερή ανανέωση στα ψηφοδέλτια.
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Περιµένουµε λοιπόν ότι θα υπάρξει αλλαγή στα ευρωψηφοδέλτια. Βεβαίως δεν είναι
µόνο ο κύριος Βαρβιτσιώτης.
…………………………………………………………………………………………..
Γ. Παπαγιάννης: Υπάρχουν πολλά και διάφορα σενάρια που γράφονται, αλλά δεν
γράφονται σωστά, προφανώς από αδαείς συναδέλφους. Ένα πρόσωπο,
Ευρωβουλευτής ηλικιωµένος, είναι αυτό που αφορά η κατάθεση, το έµβασµα των
1,2 εκατ.€ από την Κύπρο, ξάδεκφό του, ο οποίος σχετίζεται µε την υπόθεση Siemens
και ήρθαν στο υποκατάστηµα της Εθνικής Τράπεζας στη Βουλή, όπως τότε
αποκαλύψαµε σε αυτό εδώ το δελτίο. Η υπόθεση διερευνάται και από το Μέγαρο
Μαξίµου, αλλά κι από τον πρώην εισαγγελέα, τον κ. Ζορµπά, καθώς επίσης κι από
την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων. Έχει πολύ ζουµί η υπόθεση αυτή. Κρατήστε το και
θα µας θυµηθείτε!
Πρόκειται περί εκποµπής κατά την οποία αναφέρθηκε δέσµευση τραπεζιτικού
λογαριασµού του ευρωβουλευτού Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Παρότι κατά τη διάρκεια
της εκποµπής δεν αναφέρθηκε το ονοµατεπώνυµο του ευρωβουλευτού, όµως η
ταυτότητά του προέκυψε, από την κατά τη διάρκεια αυτής της εκποµπής γενοµένη
αναφορά περί της ευρωβουλής και περί πολιτικών προσώπων µεταξύ των οποίων
αναφέρθηκε και ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης. Ο ευρωβουλευτής, υπολαβών ότι έχει
προσβληθεί η προσωπικότητά του από την εκποµπή, υπέβαλε στον τηλεοπτικό
σταθµό την από 30.5.2008 αίτηση επανορθώσεως η οποία περιέχει συγκεκριµένο
αίτηµα. Η επιτροπή επανορθώσεων του τηλεοπτικού σταθµού εξέδωσε την από
3.6.2008 απόφασή της, µε την οποία έκανε εν µέρει δεκτό το αίτηµα της
επανορθώσεως το οποίο διετύπωσε ως ακολούθως:
«Κατά τη διάρκεια της εκποµπής ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ της 28.5.2008,
αναφέρθηκε πληροφορία σύµφωνα µε την οποία τραπεζικός λογαριασµός που
ευρωβουλευτή στην Εθνική Τράπεζα, είχε δεσµευτεί από την Αρχή Καταπολέµησης
της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες, καθώς είχε
πραγµατοποιηθεί .έµβασµα προς το συγκεκριµένο λογαριασµό ποσού 1,2
εκατοµµυρίων ευρώ, του οποίου η προέλευση ήταν άγνωστη. Η µετάδοση της
πληροφορίας αυτής έγινε µε επιφύλαξη και χωρίς την αναφορά του ονόµατος του
ευρωβουλευτή. Ο ευρωβουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Ιωάννης Βαρβιτσιώτης,
θεωρώντας ότι η µεταδοθείσα πληροφορία τον αφορούσε, απέστειλε εξώδικη
δήλωση προς το σταθµό µας στην οποία αναφέρει ότι ουδέποτε δεσµεύτηκε δικός του
λογαριασµός στην Εθνική Τράπεζα, ουδέποτε ελέγχθηκε ή έδωσε εξηγήσεις στην
Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές
∆ραστηριότητες, ουδέποτε κατατέθηκε σε λογαριασµό του ποσό 1,2 εκατοµµυρίων
ευρώ, καθώς και ότι ούτε είχε, ούτε πώλησε διαµερίσµατα στη Γενεύη. Τέλος
ουδέποτε συνδέθηκε µε την υπόθεση SIEMENS, ούτε έχει κάποιο εξάδελφο που
συνδέθηκε µε την υπόθεση αυτή».
Ο ευρωβουλευτής µε την από 6.6.2008 αίτησή του προς το Ε.Σ.Ρ. ζήτησε:
1. Να υποχρεωθεί ο τηλεοπτικός σταθµός σε επανόρθωση της προσβληθείσης
τιµής του δι΄ ανακοινώσεως του εις την από 30.5.2008 αίτησή του προς τον
τηλεοπτικό σταθµό διαλαµβανοµένου κειµένου
και
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2. Να επιβληθεί σε βάρος του τηλεοπτικού σταθµού η διοικητική κύρωση η
οποία προβλέπεται από το Νόµο.
Κατά την µειοψηφούσα γνώµη του Προέδρου Ιωάννη Λασκαρίδη θα έπρεπε να
ερευνηθεί προεχόντως το πρώτο αίτηµα της υπό κρίσιν αιτήσεως, διότι σε περίπτωση
αποδοχής του και υποχρεώσεως του τηλεοπτικού σταθµού εις επανόρθωση κατά τον
εις την από 30.5.2008 αίτηση του ευρωβουλευτού προς τον τηλεοπτικό σταθµό
διαλαµβανόµενο τρόπο, η επανόρθωση θα ήταν πλήρης και, όπως έχει γίνει δεκτό
από την Ολοµέλεια σε παρόµοιες περιπτώσεις, δεν συγχωρείται µετά ταύτα επιβολή
διοικητικών κυρώσεων. Κατά την κρατήσασα γνώµη ο τηλεοπτικός σταθµός είχε
ήδη µεταδώσει το ως άνω κείµενο επανόρθωσης, το οποίο, όµως, δεν ανταποκρινόταν
στο αίτηµα του ευρωβουλευτή και κατ΄ ουσίαν δεν αποτελούσε επανόρθωση. Ενόψει
τούτου, η Ολοµέλεια πρέπει να επιληφθεί του δευτέρου αιτήµατος περί επιβολής
διοικητικών κυρώσεων άνευ ανάγκης προηγουµένης ερεύνης του πρώτου αιτήµατος.
Κατά την οµόφωνη γνώµη της Ολοµελείας, όπως προκύπτει από την παρακολούθηση
της προαναφερθείσης τηλεοπτικής εκποµπής, αναφέρθηκε ότι είχε δεσµευτεί ο
λογαριασµός του ευρωβουλευτού στην Εθνική Τράπεζα, ως εκ του ότι είχε γίνει
κατάθεση σε αυτόν από Κυπριακή εταιρεία ποσού 1,2 εκατοµµυρίων ευρώ, ότι περί
τούτου ενηµερώθηκε η Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από
Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες η οποία δέσµευσε τον λογαριασµό, ότι ο λογαριασµός
αποδεσµεύτηκε µετά από εξηγήσεις του ευρωβουλευτού προς την ως άνω αρχή, ότι ο
ευρωβουλευτής έχει εξάδελφο Κύπριο ο οποίος έχει σχέση µε την υπόθεση Siemens
και ότι κατά τις εξηγήσεις που παρέσχε στην ως άνω Αρχή, το προαναφερθέν ποσόν
προήλθε από την πώληση επτά διαµερισµάτων του που βρισκόταν στη Γενεύη της
Ελβετίας. ΄Όµως οι προστηθέντες του τηλεοπτικού σταθµού ως άνω δηµοσιογράφοι,
επεκαλέσθησαν τις ως άνω πληροφορίες ,χωρίς να έχουν ελέγξει προηγουµένως την
βασιµότητα αυτών όπως είχαν υποχρέωση από το Νόµο, µε αποτέλεσµα την
προσβολή της προσωπικότητος, της τιµής, υπολήψεως και της πολιτικής
δραστηριότητος του ευρωβουλευτού. Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως
επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση του προστίµου.
Ενόψει των εκτεθέντων πραγµατικών περιστατικών και λαµβανοµένης υπόψη της
βαρύτητος της παραβάσεως, του από 0,7-1% % µεριδίου τηλεθέασης που
συγκέντρωσε το πρόγραµµα, στο πλαίσιο του οποίου τελέστηκε η παράβαση, 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
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 διάφορες
κυρώσεις ενδείκνυται όπως το εν λόγω πρόστιµο καθορισθεί στο ποσό των 100.000
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ευρώ. Μειοψήφησε ο Γιάννης Παπακώστας, κατά τον οποίο το πρόστιµο θα έπρεπε
να είναι 150.000 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 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 ΕΧCOM A.E που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, στην οδό
Τσαλαβούτα 9, µε ΑΦΜ 094316866, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ.
2. Του Σνούντα Ναµπίλ του Σάµι, κατοίκου Περιστερίου Αττικής, στην οδό
Τσαλαβούτα 9, µε ΑΦΜ 105677744, ∆.Ο.Υ. ΙΘ΄ Αθηνών, νοµίµου
εκπροσώπου της εταιρείας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 22α Ιουλίου 2008.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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