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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 20 Ιουνίου 2006 και ώρα 11:00 το Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία 
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο 
Αντιπρόεδρος  ∆ηµήτριος Χαραλάµπης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη,  
Γιάννης Παπακώστας,  Νέστορας Κουράκης, Κωνσταντίνος 
Τσουράκης.  Απούσα η  Ίριδα Αυδή-Καλκάνη. 

 
 
Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την υπό της 
εταιρείας µε την επωνυµία ANTENNA TV Α.Ε., ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού 
τηλεοπτικού σταθµού µε διακριτικό τίτλο ΑΝΤΕΝΝΑ, παραβίαση της 
ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
1. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 13η Ιουνίου 2006. 

 
2. 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 ΕΣΡ που είναι 
ανεξάρτητη αρχή όπως ο νόµος ορίζει. Ο άµεσος έλεγχος του κράτους έχει σκοπό την 
µετάδοση προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής 
στάθµης των προγραµµάτων που επιβάλλει 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 νεότητας. 
 
II.. Το άρθρο 8 παρ. 1 του Π.∆/τος 100/2000 κατά το οποίο οι τηλεοπτικοί φορείς 
οφείλουν να µη µεταδίδουν προγράµµατα τα οποία ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη 
σωµατική, πνευµατική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων 
 
III. Το σηµείο 1 της Οδηγίας 1/2001 του Ε.Σ.Ρ. κατά το οποίο οι τηλεοπτικοί σταθµοί 
οφείλουν να λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για την προστασία των ανήλικων 
τηλεθεατών από σκηνές ή εικόνες που ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη σωµατική, 
πνευµατική ή την ηθική τους ανάπτυξη. 
 
IV.  Το άρθρο 10 παρ. 2 του Π.∆/τος 77/2003 κατά το οποίο η παρουσίαση ανηλίκου 
ως δράστη εγκληµατικών ενεργειών ή ως υπαίτιου δυστυχήµατος απαγορεύεται 
απολύτως. 
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V. Το άρθρο 13 παρ. 3 του Π.∆/τος 77/2003 κατά το οποίο η δηµοσιογραφική έρευνα 
δεν πρέπει να υποκαθιστά τις αστυνοµικές και ανακριτικές αρχές. 
 
VΙ. 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. 
 
 
Β. Αιτιολογικό 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου και των ισχυρισµών του εκπροσώπου της εταιρείας µε 
την επωνυµία  ANTENNA TV Α.Ε. ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού 
ΑΝΤΕΝΝΑ, της παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία της κατωτέρω εκποµπής και 
του υποβληθέντος υποµνήµατος, προέκυψαν τα ακόλουθα:  Κατά την 4.6.2006 
διαρκούντος του κεντρικού δελτίου ειδήσεως του σταθµού µεταδόθηκαν τα εξής:  
Συνέντευξη του 11χρονου στην δηµοσιογράφο, µέσα σε σπίτι. Το µικρό παιδί έχει 
γυρισµένη την πλάτη στον τηλεοπτικό φακό. Στο άνω άκρο της οθόνης εµφανίζεται ο 
τίτλος ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ενώ ως υπότιτλος «ΗΜΟΥΝ ΑΡΡΩΣΤΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, 
Λευτέρης, 11χρονος Έλληνας κατηγορούµενος». 
- ∆ηµοσιογράφος:  Λευτέρη, τι ακριβώς έγινε; Πάλι πήγατε στην Ασφάλεια. 
- Λευτέρης: Ναι 
- ∆ηµοσιογράφος:  τι είπατε στην ασφάλεια; 
- Λευτέρης:   Είπα ότι εγώ και ο Βασίλης ήµουν σπίτι και ότι οι άλλοι ήταν έξω. 
Αυτοί λέγανε ότι εµείς ήµασταν έξω, ότι τον πήραµε σ’ αυτό το σπίτι, ότι πήραµε τα 
φτυάρια, να τον θάψουµε, να τον κάνουµε, να τον ράνουµε, εµείς λέγαµε ότι δεν 
ήµασταν εκεί αλλά ήµασταν σπίτι, τα παιδιά λέγανε ότι ήµασταν εµείς που τον 
θάψαµε και, ότι όταν είχαµε πάει στην κυψέλη, τότε είχαµε συνεννοηθεί µε τα παιδιά, 
γιατί όταν πηγαίναµε στην ασφάλεια, εγώ έλεγα ότι ήµουν σπίτι µε τον αδελφό µου 
αυτοί έλεγαν όχι, ήσουνα έξω, µας είχαν σπάσει τα νεύρα και είπαµε εµείς αυτό. 
- ∆ηµοσιογράφος: Λευτέρη, τι ακριβώς είπατε στην Ασφάλεια όταν αποφασίσατε να 
πείτε αυτό το ψέµα; Ποιο είναι αυτό το ψέµα; 
- Λευτέρης:   είναι ότι είπαµε ότι είναι εκεί στο σπίτι 
- ∆ηµοσιογράφος:  τι ακριβώς είπατε; Θέλω να µου πεις την διαδικασία, µε όλες τις 
λεπτοµέρειες. Τι ακριβώς συνεννοηθήκατε στην κυψέλη να πείτε στην Ασφάλεια. 
- Λευτέρης:   έρχεται ο Νάσος και µου λέει εµένα Λευτέρη, λέει να πούµε ένα ψέµα 
στους µπάτσους και λέµε εµείς ναι και λέει επειδή πηγαίνουµε εκεί όλη την ώρα 
τουλάχιστον να πούµε ένα ψέµα για να µας αφήσουνε, γιατί είχαµε πάει 9 η ώρα και 
φύγαµε στις 8, ε, γι’ αυτό και είπαµε ότι τον είδαµε εκεί πέρα στο ∆ηµαρχείο, ότι τον 
βαρέσαµε ότι τον κυνηγήσαµε, ότι έπεσε χτύπησε, ότι τον πήγαµε µετά σπιτάκι και 
ότι τον θάψαµε εκεί πέρα. 
- ∆ηµοσιογράφος:  καλά ο Αλέξανδρος είχε αυτήν την ιδέα, εσείς έξυπνα παιδιά 
είστε, πως δεχτήκατε να πείτε αυτό το πράγµα στην Ασφάλεια; 
- Λευτέρης:   ε, είπαµε αυτό γιατί δε µπορούσαµε να καθόµαστε όλη την ώρα εκεί 
µέσα. Αλλά εµείς ήµασταν σπίτι. 
- ∆ηµοσιογράφος: Λευτέρη, ήσουν συµµαθητής µε τον Άλεξ; Είχατε διαφορές µεταξύ 
σας; 
- Λευτέρης:   εντάξει, µαλώναµε καµιά φορά στο διάλειµµα, αλλά όχι δυνατά, 
σπρωχνόµασταν, τον κορόϊδευα, µε κορόϊδευε.  
- ∆ηµοσιογράφος: γιατί έτσι βίαιη σχέση; 
- Λευτέρης:   δεν ξέρω 

 2



- ∆ηµοσιογράφος: έγινε κάτι µεταξύ σας, προέκυψε κάτι, είχατε κάποια διαφορά 
µεταξύ σας και γίνονταν αυτοί οι καυγάδες µεταξύ σας; τι διαφορές είχατε να λύσετε; 
- Λευτέρης:   αυτός κάθε φορά που βγαίναµε διάλειµµα έλεγε, µην κάνεις παρέα µε 
τους αλήτες, κλέβουνε µε αλβανάκια, κάνετε παρέα και εγώ του έλεγα και συ είσαι 
ρωσάκι και τι µ’ αυτό και από τότε άρχισε να ….στο σχολείο κάθε φορά που 
βγαίναµε διάλειµµα, από τότε άρχισε…. 
- ∆ηµοσιογράφος: Μετά από αυτόν τον καυγά, ενώ κάνατε παρέα πριν, µετά 
σταµατήσατε; Να σε ρωτήσω και κάτι ακόµα. Ο Αλέξανδρος είπε διάφορα πράγµατα, 
είπε ότι συννεοηθήκατε όλοι µαζί να το πείτε αυτό, ο Αλέξανδρος όµως από την 
Βόρειο Ήπειρο κλαίγοντας µου είπε ότι ήσασταν όλοι το απόγευµα στην Ελιά. 
- Λευτέρης:   ψέµατα, ψέµατα είπε αυτός γιατί είχαµε πει τώρα στους µπάτσους αυτό 
αλλά αυτός τώρα επειδή δε µπορεί να πει ότι δεν ήτανε, λέει ότι ήτανε, γιατί εχθές 
µόλις φεύγαµε, µίλησε, του είπα να σου πω θυµάσαι που λέγαµε να πω αλλά λέει ναι 
σπίτι ήσουν και εσύ και ο αδελφός σου. 
- ∆ηµοσιογράφος:  και επειδή δηλαδή τώρα φοβάται υποστηρίζει ότι τα είπατε όλα 
αυτά; 
- Λευτέρης:   αυτός τώρα φοβάται να µην γίνει τίποτα µε τους αστυνοµικούς γι’ αυτό 
λέει ότι ήµασταν. 
- ∆ηµοσιογράφος:  ένα τέτοιο ψέµα Λευτέρη πως αποφασίσατε να το πείτε, δηλαδή 
είναι απορίας άξιον, όλοι έχουµε σοκαριστεί. 
- Λευτέρης:   ε, γιατί θέλαµε να φύγουµε δε µπορούσαµε άλλο, γι’ αυτό. 
- ∆ηµοσιογράφος: και τώρα που πήγατε στην Ασφάλεια, είπατε ψέµατα, ότι τελικά το 
κάνατε είπατε ή πάλι; 
- Λευτέρης:   είπαµε ότι δεν το κάναµε ότι ήτανε ψέµατα, τώρα λέµε ότι ήµασταν 
σπίτι λένε αυτοί δεν σε πιστεύουµε. Επιµένω ότι ήµασταν σπίτι αυτοί ας πάνε να λένε 
ό,τι θέλουν εγώ ήµουν στο σπίτι. 
- ∆ηµοσιογράφος: η αλήθεια ποια είναι αγόρι µου;  
- Λευτέρης:   ότι ήµασταν σπίτι, ότι ήµουν κι εγώ και ο αδελφός µου σπίτι και δεν 
ήµασταν έξω. 
- ∆ηµοσιογράφος:  και δεν έχετε καµία ανάµειξη µ’ αυτό το περιστατικό, έτσι; Μ’ 
αυτό το τραγικό περιστατικό. 
- Λευτέρης:   όχι δεν κάναµε τίποτα. 
…… 
Αλλάζει η εικόνα, στο πλάνο εµφανίζεται ο έτερος Έλληνας ύποπτος, µε υπότιτλο 
«ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΝ ΕΙΧΑ ΧΤΥΠΗΣΕΙ» στην συνέχεια αλλάζει «ΤΟΝ 
ΧΤΥΠΟΥΣΑΜΕ ΜΕ ΚΛΩΤΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΠΟΥΝΙΕΣ» Βασίλης, 13χρονος Έλληνας 
ύποπτος. 
- ∆ηµοσιογράφος:  Βασίλη τι ακριβώς συνέβη την ηµέρα που χάθηκαν τα ίχνη του 
Άλεξ; 
- Βασίλης: εµείς ήµασταν σπίτι, ο Λευτέρης ήταν άρρωστος κι εγώ έπαιζα 
υπολογιστή, ένα παιχνίδι έπαιζα και ήταν εδώ πέρα η γιαγιά µου, η µαµά µου, µια 
φίλη της µαµάς µου, η νονά µου και η φίλη τους πάνω ήτανε. 
- ∆ηµοσιογράφος: δηλαδή εσύ βρισκόσουν στο σπίτι και εσύ και ο αδελφός σου; 
- Βασίλης: ναι 
- ∆ηµοσιογράφος:  ωστόσο στην Ασφάλεια Βασίλη υποστηρίξατε ότι τελικά εσείς 
σκοτώσατε τον Άλεξ. Γιατί; Τι ακριβώς υποστηρίξατε; 
- Βασίλης: ….ότι ήµασταν στην αστυνοµία κάτω µας έπαιρναν και είπαµε αυτό εδώ 
πέρα ότι εκεί πέρα στο σπίτι είναι ο Άλεξ. Και από κει δεν ξέρω τι έγινε τώρα, τώρα 
µας πηγαίνουν κάθε µέρα Ασφάλεια πάλι. 
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- ∆ηµοσιογράφος: γιατί είπατε αυτό το ψέµα Βασίλη; Μπορεί κανείς να πει τέτοιο 
ψέµα; Γίνεται αυτό το πράγµα; Όποιον λόγο και να’ χει, αν όντως δεν έχει κάνει 
αυτήν την πράξη; 
- Βασίλης: δεν έχει …… 
- ∆ηµοσιογράφος: ποιανού ιδέα ήταν αυτή; 
- Βασίλης; Του Νάσου και είπαµε αυτό εδώ πέρα και ακόµη δεν ξεµπλέξαµε και 
ακόµη στις αστυνοµίες πηγαίνουµε 
- ∆ηµοσιογράφος: τι ακριβώς είπατε στους αστυνοµικούς; 
- Βασίλης: είπαµε βρίσκεται εκεί ο Άλεξ και τώρα πηγαίνουµε και σκάβουνε που 
βρίσκεται ο Άλεξ κι εµείς δεν ξέρουµε και αυτό το φρικτό ψέµα είπαµε για να 
ξεφύγουµε για να φύγουµε από το θέµα. 
- ∆ηµοσιογράφος:  και χθες πάλι πήγατε στην Ασφάλεια. Πάλι το ίδιο καταθέσατε 
δεν τους είπατε ότι όλα αυτά που είπατε τα ξηµερώµατα ήταν ψέµα; 
- Βασίλης; Ναι όλα ψέµα ήταν αυτά που είπαµε, λένε όχι δεν ήταν ψέµα. Μετά λέω ο 
Λευτέρης ήταν άρρωστος και γω ήµουν στο σπίτι και έπαιζα υπολογιστή και ήταν η 
φίλη µου πάνω δω πέρα και ήταν η µαµά της φίλης, και δεν το πιστεύουνε, έλεγαν όχι 
όχι δεν ήσασταν σπίτι και ούτε ήταν ο αδελφός σου άρρωστος, πιέζουνε για να πούµε 
εκεί εµείς την αλήθεια η αλήθεια αυτή είναι η αλήθεια. 
- ∆ηµοσιογράφος:  ποια είναι η αλήθεια Βασίλη; 
- Βασίλης; Ότι ο Λευτέρης ήταν άρρωστος κι εγώ ήµουν εδώ πέρα σπίτι. 
- ∆ηµοσιογράφος:  τον Άλεξ τον γνώριζες Βασίλη; Είχατε κάποιες διαφορές; Γιατί 
κάποια από τα παιδιά υποστήριξαν ότι είχατε κάποια προβλήµατα µεταξύ σας. Σας 
έλεγε αλήτες, ισχύουνε αυτά τα πράγµατα 
- Βασίλης: ναι 
- ∆ηµοσιογράφος: είχατε ποτέ µαλώσει µε τον Άλεξ και γιατί; 
- Βασίλής. Στο σχολείο µαλώσαµε µόνο, τίποτ’ άλλο, µόνο στο σχολείο που µας 
έβριζε εµένα και έναν ∆ηµήτρη τον πλακώσαµε στο ξύλο και µας πήγε η κυρία του 
στον ∆ιευθυντή και µας είπε µην το ξανακάνετε αυτό γιατί θα σας διώξω. 
- ∆ηµοσιογράφος:  γιατί Βασίλη χτυπούσατε τον Άλεξ; 
- Βασίλης; ∆εν ξέρω γιατί τον χτυπούσαµε επειδή µας έβριζε µόνο και µας κορόιδευε. 
- ∆ηµοσιογράφος:  όλ’ αυτά που λένε για ρατσισµούς για ξένους έχουν να κάνουν µε 
την δική σας σχέση ή ήταν απλά ένα παιδικό παιχνίδι δηλαδή κάνατε ένα καυγά, 
είχατε κάποιες διαφορές µεταξύ σας επειδή σας φώναζε επειδή σας έβριζε; 
- Βασίλης: επειδή µας έβριζε, µας κορόιδευε αυτό συνέβη και τον χτυπούσαµε µόνο 
στο σχολείο και µια µέρα δεν τον χτυπούσα εγώ τον χτυπούσε ο ∆ηµήτρης και πήγα 
να τον σταµατήσω µε χτύπησε µια µε κλωτσιά στην κοιλιά τον τράβηξα µια µπουνιά 
και χτύπησε στον τοίχο, στον τοίχο χτύπησε. Μετά µε πήγε στον διευθυντή και είπε 
αυτό ∆ηµήτρη, Βασίλη µην το ξανακάνετε αυτό γιατί θα σας διώξω. Ε, εντάξει, δεν 
το ξανακάναµε, δεν το ξανακάναµε εµείς αυτό ποτέ. 
- ∆ηµοσιογράφος:  να σε ρωτήσω και κάτι ακόµη, και αυτό είναι το τελευταίο που 
θέλω να σε ρωτήσω. Θέλω να µου πεις όλες αυτές οι λεπτοµέρειες που αναφέρατε 
στην Ασφάλεια γιατί είπατε ότι µαλώσατε στην ελιά, ότι συνεχίσατε, ότι χτυπήσατε 
το παιδί στο δηµαρχείο ότι το θάψατε σε συγκεκριµένο µέρος, πώς προέκυψαν όλα 
αυτά και πως όλοι είπατε το ίδιο πράγµα; 
…………….. 
 
 
Είναι αναµφισβήτητο ότι διαρκούσης της προκαταρκτικής εξετάσεως από τις 
Αστυνοµικές Αρχές της Βέροιας προς διαπίστωση διαπράξεως εγκλήµατος κατά 
ανηλίκου µαθητού κατοίκου Βεροίας, η προστηθείσα από τον τηλεοπτικό σταθµό 
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δηµοσιογράφος, έλαβε λεπτοµερή συνέντευξη από δύο ανηλίκους, φεροµένους ως 
εµπλεκοµένους στο ως άνω έγκληµα, παρεµβάσα κατ΄ αυτό τον τρόπο στο έργο των 
προανακριτικών Αρχών και υποκαταστήσασα αυτές στα προανακριτικά τους 
καθήκοντα.  Οπωσδήποτε η έχουσα τοιούτο χαρακτήρα συνέντευξη δεν θα έπρεπε να 
προβληθεί από τον τηλεοπτικό σταθµό και σε κάθε περίπτωση, δια της προβολής 
αυτής της συνεντεύξεως οι ανήλικοι εµφανίστηκαν δια της τηλεοράσεως ως 
εµπλεκόµενοι στο έγκληµα.  Είναι αληθές ότι κατά την διάρκεια της συνεντεύξεως 
εµφανίστηκε η πλάτη των ανηλίκων, πλην όµως εκ της αναφοράς των µικρών των 
ονοµάτων αλλά και της φωνής των, είχε καταστεί γνωστή η ταυτότητα αυτών.   Για 
τις ως άνω εκτροπές, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η 
διοικητική κύρωση του προστίµου.   
 
 
Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εξ 21,5 % µεριδίου 
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραµµα, κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2003, 
της εκ 221.654.907 ευρώ διαφηµιστικής δαπάνης του έτους 2003, 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, 
312/20.6.2006,  διάφορες κυρώσεις, το πρόστιµο πρέπει να καθοριστεί στο ποσόν των 
100.000 ευρώ.   Μειοψήφησε ο Αντιπρόεδρος ∆ηµήτρης Χαραλάµπης κατά τον οποίο 
το πρόστιµο θα έπρεπε να είναι 50.000 ευρώ. 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 

Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία ΑΝΤΕΝΝΑ TV Α.Ε. ιδιοκτήτρια του 
τηλεοπτικού σταθµού µε το διακριτικό τίτλο ΑΝΤΕΝΝΑ  την 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 094281456 , ∆.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ. 
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2. Του Μηνά Κυριακού του Ξενοφώντος, κατοίκου Αµαρουσίου Αττικής, στην 
οδό Κηφισίας 10-12, µε ΑΦΜ 019203337, ∆.Ο.Υ. Κρανιδίου, πρόεδρος ∆.Σ. 
και νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας. 

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 20η Ιουνίου 2006. 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 
 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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