
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Α Π Ο Φ Α Σ ΗΑ Π Ο Φ Α Σ Η

Αριθ. 414/10.10.2011Αριθ. 414/10.10.2011

Σήμερα ημέρα Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 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.  
Απών το μέλος Γεώργιος Στεφανάκης.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την ενδεχομένη υπό της 
εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού με τον 
διακριτικό τίτλο  REAL FM Νομού Αττικής,  παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής 
νομοθεσίας. 

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την  27η Σεπτεμβρίου 2011.

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 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.

ΙΙ.  Το άρθρο 6  παρ.  1  στοιχ.  β,  εδ.  α  του Π.  Δ/τος  100/2000,  κατά το  οποίο  τα 
τηλεοπτικά προγράμματα που αποτελούν αντικείμενο χορηγίας πρέπει να μπορούν να 
αναγνωρίζονται με σαφήνεια ως τέτοια από το όνομα ή το λογότυπο του χορηγού που 
εμφανίζεται στη αρχή ή και στο τέλος των προγραμμάτων

ΙΙΙ. Το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β, εδ. β του Π. Δ/τος 100/2000, κατά το οποίο η διαρκής 
ή κατά διαστήματα αναγραφή της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου του χορηγού 
και  κατά  μείζονα  λόγο  του  σήματος  προϊόντων  ή  υπηρεσιών  που  προσφέρει  ο 
χορηγός  στην  οθόνη  κατά  τη  διάρκεια  της  εκπομπής,  συνιστά  διαφήμιση,  που 
υπάγεται σε όλους τους σχετικούς περιορισμούς ως προς την οικονομική μεταχείρισή 
τους, τη διάρκεια ή το περιεχόμενο.
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ΙV.  Το  άρθρο  6  παρ.  1  στοιχ.  γ  του  Π.  Δ/τος  100/2000,  κατά  το  οποίο  οι 
παρουσιαστές  των  τηλεοπτικών  και  ραδιοφωνικών  εκπομπών  δεν  πρέπει  να 
παρακινούν  στην  αγορά  ή  μίσθωση  των  προϊόντων  ή  υπηρεσιών  του  χορηγού  ή 
τρίτων,  ιδίως  με  συγκεκριμένες  αναφορές  σε  αυτά  τα  προϊόντα  ή  σε  αυτές  τις 
υπηρεσίες. 

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 ενώπιον του Συμβουλίου τούτου ισχυρισμών του 
εκπροσώπου  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του  ραδιοφωνικού 
σταθμού  με  τον  διακριτικό  τίτλο  REAL FM Νομού  Αττικής,  του  υποβληθέντος 
υπομνήματος  και  της  ακροάσεως,  από  cd που  απέστειλε  στο  ΕΣΡ  ο  ως  άνω 
ραδιοφωνικός σταθμός, της εκπομπής του παραγωγού Ν. Χατζηνικολάου  της 10 και 
11.3.2011, από ώρας 10:00 έως 12:00 μ.μ., προέκυψαν τα ακόλουθα:  
10/03/11
10:16 (ένδειξη 1ου αρχείου  CD 0:16:38) Χατζηνικολάου:  Να θυμίσω ότι στις 12 το  
μεσημέρι θα έχουμε κλήρωση για ένα τριήμερο ταξίδι 2 διανυκτερεύσεις δηλαδή στο  
Miramonte Chalet το οποίο είναι ξενοδοχείο και σπα, hotel and spa στον Παλαιό Άγιο  
Αθανάσιο στο Καϊμακτσαλάν, στην Πέλλα. Στο υπέροχο βουνό που τώρα χιονισμένο θα  
είναι ακόμα πιο μαγικό. Real, κενό, ΤΑΞΙΔΙ και αποστολή στο 54100. Η κλήρωση θα  
γίνει στις 12, είναι μια προσφορά από το 3days τελεία gr. Πριν περάσουμε σε άλλα νέα,  
να  σας  πω ότι  το καλύτερο νέο  σας  το φέρνει  το  Conn-x at work που εκτός  από 
πρόσβαση και εταιρική παρουσία στο ίντερνετ τώρα σας χαρίζει το  Cosmote internet 
on the go, με κάρτα και επτά κάρτες ανανέωσης συνολικής αξίας 120 ευρώ. Αποκτήστε  
το  στα  καταστήματα  Oteshop,  Γερμανός,  Cosmote,  καλώντας  το  13888  ή  στο  
oteshop.gr. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις, σε λίγο πάλι μαζί. 
10:40 (ένδειξη 1ου αρχείου  CD 0:40:40)  Χατζηνικολάου:  Να θυμίσω ότι  μαζί  μας  
είναι  και  σήμερα  όπως  κάθε  μέρα  αυτήν  την  ώρα  τα  συστήματα  κουφωμάτων  
αλουμινίου Europa. Κάθε μέρα, εμείς στα τηλεοπτικά παράθυρα μιλάμε για επενδύσεις,  
αλλά για την πιο σίγουρη επένδυση μπορούν να μιλήσουν μόνο τα ίδια τα παράθυρα.  
Αρκεί να είναι συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου  Europa. Δίνουν αξία στα λεφτά  
σας, δίνουν αξία σε κάθε σπίτι. Θυμίζω ότι στις 12 το μεσημέρι θα έχουμε κλήρωση για  
ένα τριήμερο ταξίδι δύο διανυκτερεύσεις για δυο άτομα στο Miramonte Chalet Hotel & 
Spa, στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο του Καϊμακτσαλάν στην Πέλλα. Real, κενό, ΤΑΞΙΔΙ  
και αποστολή στο 54100. Real, κενό, ΤΑΞΙΔΙ  στο 54100, που είναι ο νέος αριθμός του  
Real Fm για τα  sms. Η κλήρωση θα γίνει σας είπα στις12 το μεσημέρι και είναι μια  
προσφορά από το site 3days τελεία gr.
10:58 (ένδειξη 1ου αρχείου  CD 0:58:25)  Χατζηνικολάου:  Να θυμίσω ότι  μαζί  μας  
είναι  και  σήμερα  η  Μινέρβα  και  το  Μινέρβα  Benecol.  Κάποιοι  μαγειρεύουν  τα  
οικονομικά, οι έξυπνοι όμως μαγειρεύουν με Μινέρβα Benecol με ελληνικό ελαιόλαδο  
από  τη  Μινέρβα.  Γιατί  μόνο  το  Μινέρβα  Benecol με  ελληνικό  ελαιόλαδο  μειώνει  
αποτελεσματικά την χοληστερίνη χάρη στις φυτικές στανόλες που περιέχει, ενώ λόγω  
της  σύνθεσής  του,  είναι  κατάλληλο  για  μαγειρική  και  ζαχαροπλαστική  χρήση.  Ή  
χοληστερίνη,  ή  Μινέρβα  Benecol.  Να  θυμίσω  ότι  στις  12  το  μεσημέρι  θα  έχουμε  
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κλήρωση για ένα τριήμερο ταξίδι δύο διανυκτερεύσεις για δυο άτομα στο  Miramonte 
Chalet Hotel & Spa, στο Παλαιό Άγιο Αθανάσιο στο Καϊμακτσαλάν στην Πέλλα. Real,  
κενό, ΤΑΞΙΔΙ και αποστολή στο 54100. Αυτός είναι ο καινούργιος αριθμός για τα sms 
του Real Fm. 54100. Είναι μια προσφορά από το site 3days τελεία gr
11:09 (ένδειξη 2ου αρχείου CD 0:09:09) Χατζηνικολάου: Να θυμίσω ότι την εκπομπή  
αυτή προσφέρει και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτήν την ώρα ο ΟΤΕ και το Conn-x at 
work.  Ποιος  σου  κάνει  σήμερα μέσα στην κρίση,  δώρο αξίας  120 ευρώ; Μόνο το  
Conn-x at work, αφού σου χαρίζει το Cosmote internet on the go με κάρτα και επτά  
κάρτες  ανανέωσης  συνολικής  αξίας  120  ευρώ.  Αποκτήστε  το  στα  καταστήματα  
Oteshop, Γερμανός,  Cosmote, καλώντας το 13888 ή στο oteshop.gr.  Να θυμίσω ότι  
στις 12 το μεσημέρι θα έχουμε κλήρωση για ένα υπέροχο ταξίδι τριών ημερών δύο  
διανυκτερεύσεις  δηλαδή  για  δυο  άτομα  στο  Miramonte Chalet Hotel &  Spa,  στο 
Παλαιό  Άγιο  Αθανάσιο  στο  Καϊμακτσαλάν  στην  Πέλλα.  Real,  κενό,  ΤΑΞΙΔΙ  και  
αποστολή στο 54100. 54100. Είναι ο νέος αριθμός για τα sms του Real Fm. Κλήρωση 
σας είπα, στις 12 το μεσημέρι, προσφορά από το site 3days τελεία gr
11:54 (ένδειξη 2ου αρχείου  CD 0:54:12) Χατζηνικολάου:  Να θυμίσω ότι σε 4 λεπτά  
από τώρα έχουμε κλήρωση για ένα τριήμερο ταξίδι, δύο διανυκτερεύσεις για δυο άτομα  
στο  Miramonte Chalet Hotel &  Spa,  στο  Παλαιό  Άγιο  Αθανάσιο  στο  υπέροχο  
Καϊμακτσαλάν στην Πέλλα. Real, κενό, ΤΑΞΙΔΙ και αποστολή στο 54100.  Αυτός είναι  
ο νέος αριθμός για τα sms του Real Fm. 54100,  προσφορά από το site 3days (με «3»  
παρακαλώ)  τελεία  gr.  Να  θυμίσω  ότι  μαζί  μας  είναι  και  σήμερα  τα  συστήματα  
κουφωμάτων αλουμινίου  Europa. Μην ψάχνετε δεξιά και αριστερά  για επενδύσεις,  
αφού το ξέρουμε όλοι. τα συστήματα κουφωμάτων αλουμινίου Europa δίνουν αξία στα  
λεφτά σας, δίνουν αξία σε κάθε σπίτι. Είναι η σίγουρη επένδυση. 
11:56 (ένδειξη 2ου αρχείου CD 0:56:22) Χατζηνικολάου: Μαζί μας ήταν και σήμερα η  
Μινέρβα και το Μινέρβα  Benecol. 6 στους 10 Έλληνες έχουν αυξημένη χοληστερίνη  
ενώ οι  περισσότεροι  από αυτούς  το  αγνοούν.  Η αυξημένη  χοληστερίνη  μας  αφορά  
όλους και μπορούμε να την ελέγξουμε με σωστή διατροφή και με σύμμαχο το  Μινέρβα  
Benecol. Το μόνο τρόφιμο κατά της χοληστερίνης με κλινική μελέτη σε Έλληνες από το  
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ή χοληστερίνη, ή Μινέρβα Benecol.

Εταιρίες Καταγραφή διαφημιστικών σποτ
1ο αρχείο 2ο αρχείο

Conn-x at work 0:05:55, 0:32:30 0:05:15, 0:45:30
Europa 0:46:30 0:16:00, 0:46:10
Μινέρβα Benecol 0:15:20

11/03/11
10:15 (ένδειξη  1ου αρχείου  CD 0:14:58)  Χατζηνικολάου:  Την  εκπομπή  αυτή  
προσφέρει και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτήν την ώρα ο ΟΤΕ και το Conn-x at work.  
Ή το έχεις με τα δώρα ή δεν το έχεις. Το Conn-x at work πάντως σίγουρα το έχει, αφού  
επιλέγει να κάνει δώρο στους επιχειρηματίες αυτό ακριβώς που χρειάζονται. Με κάθε  
νέα  σύνδεση  το  Conn-x at work,  Static ή  Office,  παίρνετε  δώρο  μία  ΙP κάμερα 
ασφαλείας  αξίας  175  ευρώ.  Τώρα,  μπορείτε  να  νιώθετε  πραγματικά  ασφαλείς.  
Αποκτήστε το στα καταστήματα  Oteshop, Γερμανός,  Cosmote, καλώντας το 13888 ή  
στο oteshop.gr. Στις 12 το μεσημέρι θα έχουμε και σήμερα κλήρωση για ένα τριήμερο  
ταξίδι  2  διανυκτερεύσεις  για  δύο  άτομα  στο  Pindos Palace Hotel στη  Βασιλίτσα  
Γρεβενών. Σε μια υπέροχη τοποθεσία, συγκλονιστική τοποθεσία που όπως είναι και  
βουνό όλα χιονισμένα τώρα, νομίζω ότι   θα εξασφαλίσει  συνθήκες μαγείας,  για το  
ταξίδι των νικητών του σημερινού μας διαγωνισμού. Real, κενό, ΤΑΞΙΔΙ και αποστολή  
στο 54100.  Αυτός  είναι  ο  νέος  αριθμός για  τα  sms,  ο  νέος  αριθμός του  Real Fm, 
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54100. Real, κενό, ΤΑΞΙΔΙ στο 54100. Είναι μια προσφορά από το site 3days τελεία  
gr. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.
11:01 (ένδειξη 2ου αρχείου CD 0:01:26) Χατζηνικολάου: Να θυμίσω ότι την εκπομπή  
αυτή  υποστηρίζει  και  σήμερα  όπως  κάθε  μέρα  αυτήν  την  ώρα  η  Μινέρβα  και  το  
Μινέρβα Benecol. 6 στους 10 Έλληνες έχουν αυξημένη χοληστερίνη, οι περισσότεροι  
από αυτούς το αγνοούν. Η αυξημένη χοληστερίνη μας αφορά όλους και μπορούμε να  
την  ελέγξουμε  με  σωστή  διατροφή  και  με  σύμμαχο  το  Μινέρβα  Benecol.  Το  μόνο 
τρόφιμο κατά της  χοληστερίνης  με κλινική μελέτη σε  Έλληνες  από το Αριστοτέλειο  
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θυμίζω ακόμη ότι στις 12 θα έχουμε κλήρωση για ένα  
τριήμερο ταξίδι  δύο διανυκτερεύσεις   για  δυο άτομα στο  Pindos Palace Hotel στη  
Βασιλίτσα Γρεβενών, στην υπέροχη, την πανέμορφη Βασιλίτσα Γρεβενών.  Real, κενό,  
ΤΑΞΙΔΙ και αποστολή στο 54100. Στο νέο αριθμό για sms του Real Fm. 54100. Είναι  
μια προσφορά από το site 3days τελεία gr. Πάμε σε ειδήσεις, σε λίγο πάλι μαζί.

Εταιρίες Καταγραφή διαφημιστικών σποτ
1ο αρχείο 2ο αρχείο

Conn-x at work 0:06:40, 0:44:45, 
0:56:261, 0:56:50

0:08:20

Europa 0:56:40 0:09:30. 0:35:15
Μινέρβα Benecol 0:55:59 0:09:00

Συμπληρωματικό έγγραφο:
10/03/11
Η εκπομπή  ξεκινά  στις  10:07 (ένδειξη  αρχείου  0:07:06)  με  τον  παρουσιαστή  κ. 
Χατζηνικολάου να καλημερίζει τους ακροατές. Η εκπομπή διακόπτεται στις  10:18 
(ένδειξη αρχείου 0:18:33) για διαφημιστικό διάλειμμα.
Στις  10:36 (ένδειξη  1ου αρχείου  0:36:45)  επανέρχεται  από  νέο  διαφημιστικό 
διάλειμμα και διακόπτεται εκ νέου στις 10:43 (ένδειξη 1ου αρχείου 0:43:10).
Στις  10:48 (ένδειξη  αρχείου  1ου 0:48:35)  επανέρχεται  από  νέο  διαφημιστικό 
διάλειμμα και διακόπτεται εκ νέου στις 10:59 (ένδειξη αρχείου 1ου 0:59:40).
Στις  11:06 (ένδειξη  2ου αρχείου  0:06:15)  επανέρχεται  από  νέο  διαφημιστικό 
διάλειμμα και διακόπτεται εκ νέου στις 11:13 (ένδειξη 2ου αρχείου 0:13:58).
Στις  11:49 (ένδειξη  2ου αρχείου  0:49:28)  επανέρχεται  από  νέο  διαφημιστικό 
διάλειμμα και ολοκληρώνεται στις 12:00 (ένδειξη 2ου αρχείου 01:01:40).
11/03/11
Στις  10:08 (ένδειξη  αρχείου  1ου 0:08:35)  επανέρχεται  από  νέο  διαφημιστικό 
διάλειμμα και διακόπτεται εκ νέου στις 10:16 (ένδειξη αρχείου 1ου 0:16:40).
Στις  10:59 (ένδειξη  1ου αρχείου  0:59:10)  επανέρχεται  από  νέο  διαφημιστικό 
διάλειμμα και διακόπτεται εκ νέου στις 11:02 (ένδειξη 2ου αρχείου 0:02:34).

Πρόκειται περί δύο ραδιοφωνικών εκπομπών, με χορηγούς τις εταιρείες ΟΤΕ Α.Ε., 
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. και  EUROPA PROFIL  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. Όμως ο εκφωνητής 
των εκπομπών κατά τη διάρκεια αυτών προέβαλλε τα προσόντα των προϊόντων των 
εν  λόγω επιχειρήσεων,  καθώς  και  προσφορές  αυτών,  προς  προσέλκυση  πελατών, 
κατά παράβαση της διατάξεως του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ.  β,  εδ.  β  του Π. Δ/τος 
100/2000.  Πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  το  Προεδρικό  Διάταγμα  109/2010  δεν 
διαλαμβάνει  ρυθμίσεις  σχετικές  με  εκπομπές  των  ραδιοφωνικών  σταθμών  και 
εντεύθεν η προαναφερθείσα διάταξη του Π. Δ/τος 100/2000 έχει διατηρηθεί σε ισχύ 
δια του άρθρου 31 του Π. Δ/τος 109/2010 δια του οποίου καταργήθηκαν διατάξεις  
που  αντιτίθενται  στις  νέες  ρυθμίσεις.  Συνεπώς  ελλείψει  τοιούτων  ρυθμίσεων  για 
1 Διαφήμιση για το «Conn-x TV».
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ραδιοφωνικούς  σταθμούς  εξακολουθούν  να  ισχύουν  για  αυτούς  οι  διατάξεις  του 
προηγουμένου διατάγματος. Για τις εν λόγω εκτροπές, ενδείκνυται όπως επιβληθεί 
στον  ραδιοφωνικό  σταθμό  η  διοικητική  κύρωση  του  προστίμου.  Μειοψήφησε  ο 
Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης και  το μέλος  Κωνσταντίνος  Τσουράκης, 
κατά τους οποίους θα έπρεπε να επιβληθεί η διοικητική κύρωση της συστάσεως.

Λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως και του γεγονότος ότι το ύψος 
επένδυσης  του  σταθμού  ανέρχεται  στο  ποσόν  των  118.997,45  ευρώ,  και  του 
γεγονότος  ότι  έχει  επιβληθεί  στον  ραδιοφωνικό  σταθμό  με  τις  υπ’  αριθμ. 
609/2.12.2008,  168/14.4.2009,  312/7.7.2009,  532/25.10.2010,  540/2.11.2010, 
233/20.6.2011  αποφάσεις  του  Ε.Σ.Ρ.  διοικητικές  κυρώσεις,  το  εν  λόγω  πρόστιμο 
καθορίζεται στο ποσόν των 5.000 ευρώ.  

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στην  εταιρεία  με  την  επωνυμία  ΑΛΗΘΙΝΟ  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  Α.Ε.,  ιδιοκτήτρια  του  ραδιοφωνικού 
σταθμού με τον διακριτικό τίτλο REAL FM Νομού Αττικής, τη διοικητική κύρωση 
του προστίμου των  5.000  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  ΑΛΗΘΙΝΟ  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. που εδρεύει στον Ταύρο Αττικής στην οδό Δήμητρος 
31, με ΑΦΜ 095323216, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών

2. Του Στέργιου Χατζηνικολάου του Παναγιώτη,  με ΑΦΜ 03086747, Δ.Ο.Υ. 
Αγίας Παρασκευής, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  10η Οκτωβρίου  2011,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 3η Νοεμβρίου 2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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