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     Σήµερα ηµέρα Τρίτη 11 Νοεµβρίου 2008 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.   

 
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  4η  Νοεµβρίου 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 έλεγχος και η επιβολή των 
διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα του Εθνικού 
Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόµος ορίζει. Ο 
άµεσος έλεγχος του κράτους έχει ως σκοπό την µετάδοση πληροφοριών και 
ειδήσεων, καθώς και 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.  
 
ΙΙ. Τo άρθρo 5 παραγρ. 1 του Π. ∆/τος 77/2003, κατά το οποίο η µετάδοση των 
γεγονότων πρέπει να είναι αληθής ακριβής και όσον το δυνατόν πλήρης ενώ εξάλλου 
τα γεγονότα  πρέπει να παρουσιάζονται µε προσοχή και αίσθηµα ευθύνης, ώστε να µη 
δηµιουργούν σύγχυση.   
 
III.  Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε  του Ν. 2863/2000, κατά το οποίο το ΕΣΡ ασκεí 
τον προβλεπόµενο από το Σύνταγµα άµεσο έλεγχο του κράτους στον τοµέα της 
παροχής ραδιοφωνικών υπηρεσιών κάθε είδους και επιβάλλει τις διοικητικές 
κυρώσεις, που προβλέπονται τα άρθρα 4 παρ.1  και 8 παρ. 5 του Ν. 2328/1995. 
 
 

Αιτιολογικό 
Εκ των στοιχείων του φακέλου,  των ισχυρισµών του εκπροσώπου της εταιρείας 
ΕΞΤΡΑ ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ Α.Ε. (EXCOM A.E.) ιδιοκτήτριας 
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του περιφερειακού τηλεοπτικού σταθµού EXTRA CHANNEL, του υποβληθέντος 
υποµνήµατος και της παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία της εκποµπής 
«ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ» Της 10.10.2008,  προέκυψαν τα ακόλουθα:  Κατά 
την έναρξη της εν λόγω εκποµπής,  ο παρουσιαστής είπε τα εξής: «Ανησυχούν οι 
έλληνες για τις καταθέσεις τους. Μεγάλη τράπεζα ετοιµάζει ταµείο διάσωσης για να 
εξαγοράσει µε την πρώτη ευκαιρία γνωστή τράπεζα, που είναι έτοιµη να 
καταρρεύσει. Χάος στην αγορά, µεγάλη δυσαρέσκεια από τους εµπόρους και 
καταναλωτές», «…γιατί σε αυτή τη διαδικασία που έχουµε µπει εµείς οι 
δηµοσιογράφοι και ενηµερώνουµε το κοινό και πολύ καλά κάνουµε χωρίς να 
κινδυνολογούµε, φαίνεται πως ο πολίτης δεν έχει ενηµερωθεί καλά και ο πανικός 
υπάρχει και επικρατεί σχεδόν παντού. Και ειδικά στην περιφέρεια. Εκεί όπου ειδικά 
κάποιοι πιστεύουν ότι µε το να πάρουν τα χρήµατα τους από τον γκισέ των τραπεζών 
και να τα τοποθετήσουν στο σεντούκι ή στο πάπλωµα του σπιτιού τους, θα βρεθεί 
λύση στο πρόβληµα το οποίο υπάρχει. ∆εν είναι έτσι απλά τα πράγµατα. Υπάρχουν 
εξελίξεις και αποκαλυπτικά ρεπορτάζ, τα οποία θα σας τα µεταδώσουµε σε λίγο».  
Και εν συνεχεία : «Θα δούµε ποια είναι η µεγάλη τράπεζα, η οποία ετοιµάζει… πολύ 
µεγάλη τράπεζα ελληνική…ετοιµάζει ταµείο διάσωσης οποιασδήποτε τράπεζας ο µη 
γένοιτο καταρρεύσει. Για να έρθει ως αρπακτικό, ως γύπας να την αρπάξει έναντι 
πινακίου φακής. Υπάρχει τέτοια τράπεζα, είναι µεγάλη και είναι δηµόσια».   
Υπότιτλος της εκποµπής ήταν : ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΑΜΕΙΟ 
«∆ΙΑΣΩΣΗΣ» ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
Επακολούθησε η εξής συζήτηση:  
- Ν. Σαµοΐλης: Να πω κάτι. Ότι αυτό το θέµα, το οποίο πολύ σωστά προλόγισες όπως 
είπαµε και στη σύσκεψη, είναι κάτι που αποκαλύπτει αύριο η εφηµερίδα ΑΞΙΑ… 
Πρέπει να το τονίσουµε αυτό στους τηλεθεατές. 
- Παρουσιαστής: Έτσι. 
- Ν. Σαµοΐλης: Όπως σου µετέφερα και νωρίτερα στη σύσκεψη πρέπει να πούµε στον 
κόσµο, ότι υπάρχει µία µεγάλη ελληνική τράπεζα η οποία ετοιµάζει ταµείο διάσωσης 
προκειµένου ο µη γένοιτο να µπορεί να παρέµβει ανά πάσα ώρα και στιγµή και να 
εξαγοράσει τα assets, τα υποκαταστήµατα.. 
- Παρουσιαστής: Να τα εξαγοράσει σε εξευτελιστική τιµή φαντάζοµαι. Γιατί αν είναι 
υπό κατάρρευση η τράπεζα… 
- Ν. Σαµοΐλης: Καταρχήν δεν ξέρουµε αν θα υπάρξει τράπεζα υπό κατάρρευση στη 
χώρα µας. Όµως το ταµείο… οι πληροφορίες της ΑΞΙΑΣ λένε ότι η τράπεζα αυτή 
ετοιµάζει το ταµείο, διαθέτει πόρους έτσι ώστε αν χρειαστεί να µπει σε αυτή τη 
λογική, να τη σώσει… 
- Ά. Σπίνος: Ξέρουµε ότι υπάρχει τράπεζα που θα καταρρεύσει. Το ξέρουµε Νίκο, το 
ξέρουµε. 
- Ν. Σαµοΐλης: Εγώ δεν το γνωρίζω… 
- Ά. Σπίνος: Προχθές έγινε σύσκεψη διοίκηση της κτηµατική τράπεζα από ανώτερα 
και από ανώτατα στελέχη και κρίθηκε πάρα πού σοβαρή η κατάσταση. Γιάννη για να 
µπορούµε να είµαστε σοβαροί στο ρεπορτάζ θα πρέπει… 
- Παρουσιαστής: Για µισό λεπτό. ∆εν µπορούµε να λέµε ότι ξέρουµε ότι θα κλείσει η 
τράπεζα.  
- Ά. Σπίνος: Αφού το ξέρω, τι να κάνω τώρα. 
- Παρουσιαστής: Μα, πως είναι δυνατόν να το ξέρουµε αυτό το πράγµα; 
- Ά. Σπίνος: Μπορεί η ένωση ελλήνων τραπεζών, ο κύριος Γκόρτσος απόψε να βγει 
εδώ και να δεσµευτεί; 
- Παρουσιαστής: ∆εσµεύτηκε ο κύριος … Τον άκουσα εγώ. 
Μέλος του πάνελ: ∆εσµεύτηκε ο πρωθυπουργός της χώρας κύριε. 
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- Ά. Σπίνος: Και στην Αµερική πριν από έξι µήνες δεσµευόντουσαν παρουσιάζοντας 
θετικούς ισολογισµούς και τώρα… 
- Παρουσιαστής: Εσύ λες δηλαδή µε βεβαιότητα ότι η ελληνική τράπεζα είναι υπό 
κατάρρευση ή ότι θα κλείσει µε βεβαιότητα; 
- Ά. Σπίνος: Όχι, εγώ λέω µε βεβαιότητα ότι οι Έλληνες καταθέτες κινδυνεύουν να 
χάσουν τα λεφτά τους. 
- Παρουσιαστής: Μα, πως µπορούµε να το πούµε αυτό ρε Άρη; 
- Ά. Σπίνος: Μπορώ να το πω Γιάννη αλλά επειδή δεν µπορώ να αναφέρω όνοµα 
τράπεζας και επειδή δε θέλω να χάσω το σπίτι µου… 
- Παρουσιαστής: ∆εν µπορούµε να πούµε αυτό. Έχεις ονόµατα να τα καταθέσεις στο 
τραπέζι; Σου επιτρέπω ως επικεφαλής του δελτίου, ως προϊστάµενος του πολιτικού 
ρεπορτάζ και µετά από συνεννόηση µε τον … τον διευθυντή µας να τα πεις εδώ και 
τώρα. Το έχεις να το πεις;  
- Ά. Σπίνος: ∆ε φοβάµαι Γιάννη να το πω, αυτό που νοµικά εγώ δεν είµαι καλυµµένος 
εφόσον η τράπεζα δε χτυπήσει το καµπανάκι ότι κλείνει δεν µπορώ να το πω. Ένα 
σπίτι έχω και θα το χάσω.  
- Παρουσιαστής: Επειδή είσαι έµπειρος σε µερικά πράγµατα και τα ψάχνεις… Αυτό 
το οποίο λες δηµιουργεί τεράστιους κινδύνους. ∆εν καταλαβαίνεις ότι ήδη µου 
µεταφέρουν τα παιδιά από το τηλεφωνικό κέντρο πως ρωτάνε οι τηλεθεατές ποια 
τράπεζα είναι αυτή; Ποια να τους πούµε; ∆εν είναι σίγουρα η Eurobank.  
- Ά. Σπίνος: Να µη τους πούµε Γιάννη. Εγώ… 
- Παρουσιαστής: Να το πάρουµε ανάποδα το πράγµα Άρη; Είναι η Eurobank; ∆εν 
είναι. Σε ρωτάω. Είναι η Eurobank; 
- Ά. Σπίνος: Εγώ γνωρίζω ότι µεγάλη ασφαλιστική εταιρεία πήγε προχθές… 
- Παρουσιαστής: Άλλο αυτό.  
- Ά. Σπίνος: …πήγε προχθές να κάνει ανάληψη 12 εκατοµµυρίων ευρώ, τον 
αποθεµατικό της από τράπεζα, η τράπεζα αρνήθηκε να της τα δώσει… 
- Παρουσιαστής: Ωραία, αρνήθηκε. Και µετά από δικαστική απόφαση… 
- Ά. Σπίνος: …και έβγαλε δικαστική απόφαση για να τα πάρει.  
- Παρουσιαστής: Ωραία, εντάξει. 
- Ά. Σπίνος: Εγώ λέω λοιπόν στους τηλεθεατές. Όποιος έχει πάνω από 50.000 ας πάει 
αύριο το πρωί να τα πάρει και να του τα δώσουνε µαζεµένα εγώ παραιτούµαι αύριο 
από δηµοσιογράφος.  
- Παρουσιαστής: Μα, µισό λεπτάκι. Αυτό δεν αποτελεί είδηση. Αυτό αποτελεί οδηγία 
της τράπεζας της Ελλάδας προς όλα τα υποκαταστήµατα και τις τράπεζες και είναι 
λογικό να συµβαίνει αυτό… 
- Ν. Σαµοΐλης: Συνέβαινε σε κάθε κρίση. Έτσι; 
- Παρουσιαστής: ∆ε σηµαίνει ότι χάνουν τα λεφτά τους. Από ∆ευτέρα µπορεί… 
(µιλούν όλοι µαζί) 
- Παρουσιαστής: Από ∆ευτέρα µε νέα οδηγία η τράπεζα της Ελλάδος, η ίδια 
ιδιοκτησία της τράπεζας µπορεί να δώσει νεότερη εντολή αν αλλάξουν τα πράγµατα. 
∆ε σηµαίνει επειδή δεν µπορείς να πάρεις 100.000 ευρώ µετρητά τώρα ντε και καλά 
που τα θέλεις, ότι έχεις χάσει τα χρήµατα σου.  
- Ά. Σπίνος: Τα δικά µου λεφτά δεν µπορώ να τα πάρω; Όταν τα έδωσα µαζεµένα 
µπορούσα; Και αύριο που πάω να τα ζητήσω δεν µπορούνε να µου τα δώσουνε; 
Μέχρι σήµερα Γιάννη αν την προηγούµενη µέρα… 
- Παρουσιαστής: Οι νόµοι της οικονοµίας της αγορά αυτοί είναι αγαπητέ Άρη. 
- Ά. Σπίνος: Επέτρεψε µου… 
- Παρουσιαστής: Σε οποιαδήποτε τράπεζα του κόσµου και να πας αυτή τη στιγµή δεν 
πρόκειται να στα δώσουνε. Σε οποιαδήποτε. 
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- Ά. Σπίνος: Όχι, αν τα παραγγείλεις δυο µέρες νωρίτερα -αυτή είναι η διάλεκτος- 
βεβαίως και σου τα δίνουνε. Τότε αλίµονο αν έδινες χρήµατα. Υπάρχουνε Γιάννη 
τουλάχιστον 50% αιτήσεων επιχειρηµατιών που τους τηλεφωνούνε οι κυρίες που 
χειρίζονται τα προγράµµατα και τους µειώνουνε τα δάνεια. Τους µειώνουνε τους 
χρόνους επιστροφής των δανείων.  
- Παρουσιαστής: Μειώνονται και τα επιτόκια όµως παράλληλα, δεν το λες αυτό.  
- Ά. Σπίνος: Άλλο θέµα είναι αυτό. Εγώ τώρα λέω ως προς τη ρευστότητα των 
τραπεζών. Γιάννη υπάρχει τράπεζα σήµερα η οποία ελέγχεται για ξέπλυµα µαύρου 
χρήµατος. 
- Παρουσιαστής: Το έχουµε πει αυτό.  
- Ά. Σπίνος: Με ποινή αφαίρεσης της αδείας. Εγώ ρωτώ: αυτός ο ένας ο καταθέτης 
ποιος θα τον πληρώσει; Ποιος; Τα 100.000 του κ. Αλογοσκούφη; Που αυτό να το 
εξηγήσω λίγο… 
- Παρουσιαστής: Τι να τα κάνει τα χρήµατα δηλαδή αγαπητέ συνάδερφε; 
- Ά. Σπίνος: Τα θέλει να τα πάρει σπίτι του.  
- Παρουσιαστής: Να τα βάλει που; Στο σεντούκι; 
- Ά. Σπίνος: Να αγοράσει ένα αυτοκίνητο, να αγοράσει ένα διαµέρισµα, κάτι… 
- Παρουσιαστής: Ναι, που να τα βάλει; Λες λοιπόν ότι µία τράπεζα ελέγχεται για 
ξέπλυµα µαύρου χρήµατος. 
- Ά. Σπίνος: Ναι. 
- Παρουσιαστής: Την έχω κι εγώ την πληροφορία και έχω δει και τα χαρτιά. Είναι 
δυνατόν να το µεταδίδουµε αυτό χωρίς να λέµε το όνοµα της τράπεζας;  
- Ά. Σπίνος: Μα, αφού δεν µπορούµε νοµικά να το πούµε. 
- Παρουσιαστής: Ποιος το λέει ότι δεν µπορούµε;  
- Ά. Σπίνος: Μπορούµε να πούµε το όνοµα της τράπεζας; 
- Παρουσιαστής: Βεβαίως και µπορούµε να το πούµε. 
- Ά. Σπίνος: Όταν η τράπεζα δεν το έχει ανακοινώσει, όταν το Σ.∆.Ο.Ε. δεν έχει 
βγάλει επίσηµο δελτίο τύπου; 
- Παρουσιαστής: Ωραία. Άρα λοιπόν αφού δεν µπορούµε να το πούµε, δεν το 
µεταδίδουµε.  
- Ά. Σπίνος: Γιάννη εγώ παίρνω την ευθύνη αυτού που µπορώ να πω… 
- Παρουσιαστής: Ναι, αλλά εγώ είµαι ο επικεφαλής του δελτίου, ο οποίος θα τρέχει 
στο Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στον εισαγγελέα. 
- Ά. Σπίνος: Συµφωνώ απολύτως. Εγώ λέω ως προς το βαθµό που µπορώ να πω, αυτό 
που µπορώ να πω. Τίποτα περισσότερο τίποτα λιγότερο. 
- Παρουσιαστής: Ωραία. ∆εν αµφισβητώ ότι αυτά που λες απηχούν την 
πραγµατικότητα. Υπάρχει κίνδυνος. Αλλά καλό είναι εµείς να µην το µεταφέρουµε. 
Τουλάχιστον µετά και τη σηµερινή εξέλιξη της Wall street. ∆ε λέω ότι το ρεπορτάζ 
σου είναι άκυρο. ∆εν υποστηρίζω κάτι τέτοιο. Λέω πώς να το διαχειριστούµε απόψε 
το βράδυ σε σχέση µε τους τηλεθεατές ώστε να µην τους δηµιουργήσουµε πανικό και 
αύριο τρέχουν στα καταστήµατα ιδιωτικών τραπεζών, τα οποία µερικά από αυτά είναι 
ανοικτά το Σάββατο το πρωί και αρχίζουν και ζητάνε τις καταθέσεις τους πίσω οι 
άνθρωποι.  
- Ά. Σπίνος: ∆ε θα ήµουν εγώ αντίθετος αν το έκαναν. Εγώ τελειώνω εκεί. ∆ε λέω 
κάτι άλλο.  
- Παρουσιαστής: Νίκο… 
- Ν. Σαµοΐλης: Εγώ δεν µπορώ να συµµετέχω σε αυτή την κουβέντα γιατί προφανώς 
δεν την γνωρίζω όπως αντιλαµβάνεσαι αγαπητέ Γιάννη και αγαπητέ Άρη διότι δε 
γνωρίζω αυτά τα οποία λέει ο Άρης Σπίνος. Εκείνο που εγώ γνωρίζω και το 
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µεταφέρω ως πληροφορία διότι θα είναι στην πρώτη σελίδα της εφηµερίδας αύριο 
είναι ότι η Εθνική τράπεζα –για να το πω και να ξεκαθαρίσει λιγάκι το τοπίο… 
- Παρουσιαστής: Η Εθνική τράπεζα βέβαια. 
- Ν. Σαµοΐλης:  …έχει , ετοιµάζει ένα ταµείο διάσωσης -να το πούµε έτσι- 
προκειµένου να είναι έτοιµη να παρέµβει αν και εφόσον … Αυτό λένε οι 
πληροφορίες που έχει η εφηµερίδα.  (µιλούν όλοι µαζί) 
Υπότιτλος: Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΑΜΕΙΟ «∆ΙΑΣΩΣΗΣ» 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
- Ν. Σαµοΐλης: …Λέω λοιπόν ότι η Εθνική, λένε οι πληροφορίες της εφηµερίδας, το 
αν θα επιβεβαιωθούν ή θα διαψευστούν θα κριθεί αύριο. Αυτό µόλις το δούµε 
δηµοσιευµένο. Ότι ετοιµάζει ένα ταµείο διάσωσης. Αυτό είναι το story, αυτό έχουµε 
ως εφηµερίδα. Αυτό δε σηµαίνει κάτ’ ανάγκη ότι κάποιος καταρρέει. 
- Παρουσιαστής: Έτσι.  
- Ν. Σαµοΐλης: Μην τρελαθούµε. 
- Ά. Σπίνος: Υπάρχει ενδεχόµενο. Ενδεχόµενο.  
- Ν. Σαµοΐλης: Το ενδεχόµενο το λες εσύ. Εγώ δεν το γνωρίζω. 
- Ά. Σπίνος: ∆ηλαδή για πλάκα κάνει το ταµείο; Τότε γιατί…  (µιλούν όλοι µαζί)  
Υπότιτλος: ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ    
 
Πρόκειται περί συζητήσεως του τηλεπαρουσιαστού, µετά προστηθέντος από του 
τηλεοπτικού σταθµού δηµοσιογράφου, για τον οποίο βεβαίως ευθύνεται ο 
τηλεοπτικός σταθµός.  ΄Όµως η είδηση περί ταµείου διάσωσης τραπεζών που 
βρίσκονται σε κατάρρευση δεν ήταν ακριβής ούτε και πλήρης και σε κάθε περίπτωση 
προβλήθηκε χωρίς αίσθηµα ευθύνης γιατί ενόψει της διεθνούς οικονοµικής κρίσης 
µπορούσε να δηµιουργήσει σύγχυση στο κοινό, ως προς την φερεγγυότητα των 
τραπεζών.   Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί 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, 
402/22.7.2008, 437/9.9.2008, 464/23.9.2008, 479/30.9.2008, 526/21.10.2008,  
527/21.10.2008 διάφορες κυρώσεις ενδείκνυται όπως το εν λόγω πρόστιµο 
καθορισθεί στο ποσό των 50.000 ευρώ.   
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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 50.000  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 11η  Noεµβρίου  2008. 
 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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