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Αριθ. 69/6.2.2012Αριθ. 69/6.2.2012

Σήμερα ημέρα Δευτέρα  6  Φεβρουαρίου  2012  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,  
Γεώργιος Στεφανάκης. 

Ιστορικό – Νομική θεμελίωση

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την από 29.9.2011 
αίτηση  θεραπείας  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία ΕΞΤΡΑ 
ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ Α.Ε. (EXCOM A.E.) ιδιοκτήτριας 
του τηλεοπτικού  σταθμού με το διακριτικό  τίτλο  EXTRA CHANNEL-3, 
κατά της 341/6.9.2011 κυρωτικής αποφάσεως αυτού.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 24η Ιανουαρίου 2012.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:

Ι.   Το  άρθρο  15  παρ.  2  του  Συντάγματος  της  Ελλάδας,  κατά  το  οποίον  η 
ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους, ενώ 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 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000 κατά το οποίον το Εθνικό 
Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  ελέγχει  τη  νόμιμη  λειτουργία  των  φορέων  που 
δραστηριοποιούνται  στην  παροχή  τηλεοπτικών  εκπομπών  και  επιβάλλει  τις 
νόμιμες κυρώσεις.

ΙΙΙ.  Το άρθρο 21 του Ν. 2690/1999, κατά το οποίο αρμόδιο για την ανάκληση 
διοικητικής πράξεως είναι το όργανο που την εξέδωσε ή που είναι αρμόδιο για την 
έκδοσή της.

Αιτιολογικό

Από τα στοιχεία του φακέλου, τους ισχυρισμούς του εκπροσώπου της εταιρείας με 
την  επωνυμία ΕΞΤΡΑ  ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ  ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ Α.Ε.  (EXCOM 
A.E.)  ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο  EXTRA 
CHANNEL-3,  και  το  υποβληθέν  υπόμνημα,  προέκυψαν  τα  ακόλουθα:  Με  την 
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υπ΄αριθμ.  341/6.9.2011  απόφαση  του  Ε.Σ.Ρ.  έγιναν  δεκτά  τα  εξής:  «Εκ  της 
παρακολουθήσεως, από τα αρχεία της υπηρεσίας μέσω συστήματος ΠΑΝΟΠΤΗ, της 
εκπομπής «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ», που προβλήθηκε στις 21.4.2011 από ώρα 
22:00 έως 23:30, προέκυψαν τα ακόλουθα:   
Ο λογότυπος του σταθμού EXTRA CHANNEL 3 υπάρχει σταθερά σε όλη τη διάρκεια  
της εκπομπής στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης και όταν αρχίζει η εκπομπή καθώς  
και  μετά από κάθε διακοπή προβάλλεται  η  ακόλουθη σήμανση  :  κύκλος με  χρώμα  
πλαισίου  μπλε  μαζί  με  την  επισήμανση  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ:  ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ  Η ΓΟΝΙΚΗ  
ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ, στο επάνω δεξιό μέρος της οθόνης.
 Τα  αποσπάσματα  που  αφορούν  στην  εν  λόγω  καταγγελία  του  κυρίου  Ισίδωρου  
Κούβελου καταγράφονται ακολούθως:
[0:36:12]
Παπαγιάννης: Θα  δούμε  τι  συμβαίνει  με  το  σύζυγο  της  κυρίας  Ντόρας 
Μπακογιάννη. Δεν θα το πιστέψετε.  Του πληρώνουμε 430 ευρώ, στο βαθύπλουτο 
κύριο Κούβελο, το γνωστό επιχειρηματία αποζημίωση, γιατί ως μέλος της Δ.Ο.Ε., 
εκπροσωπώντας την Ελλάδα πήγε κι επισκέφτηκε το Κατάρ, αν δεν κάνω λάθος. Θα 
το δούμε σε έγγραφο σε λίγο. Τη Ντόχα του Κατάρ, μάλιστα! Δεν φανταζόμουν ότι ο 
κύριος Κούβελος θα υπέγραφε, θα ζητούσε να υπογραφεί ένα τέτοιο έγγραφο, για 
δυο-τρεις μέρες που πήγε εκεί, να πάρει δηλαδή 430 ευρώ τη μέρα. Και τον κύριο 
Κούβελο πληρώνουμε; Κι αυτόν τον πληρώνουμε.
[0:55:54]
Παπαγιάννης: Τώρα πάμε λίγο σε αυτό που σας έλεγα πριν. Δεν φανταζόμουνα ότι ο 
σύζυγος της κυρίας Μπακογιάννη-δεν κάνει τίποτα παράνομο ο άνθρωπος, απολύτως 
τίποτα παράνομο. Το περίεργο είναι όμως ότι καταδέχθηκε 410 ή 430 ευρώ, αν δεν 
κάνω λάθος-θα το δούμε τώρα αμέσως- 410 ευρώ την ημέρα, ε, πέστε μου παιδιά, 10 
ή  20;  410  ευρώ  ημερήσια  αποζημίωση  για  αυτό,  το  οποίο  θα  δείτε.  Το  ‘χουμε, 
παρακαλώ πάρα  πολύ,  να  δούμε  το  έγγραφο!  Σημερινό  έγγραφο,  που μου  έκανε 
ιδιαίτερη εντύπωση, όταν το διάβασα.
EXTRA 3 22:55:16
EXTRA ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ
ΣΤΟΝ ΒΑΘΥΠΛΟΥΤΟ ΚΥΡΙΟ ΚΟΥΒΕΛΟ
Η  παραπάνω  λεζάντα  εμφανίζεται  στο  κάτω  μέρος  της  οθόνης  κι  ακολουθεί  το  
έγγραφο, για το οποίο γίνεται λόγος.
EXTRA 3 22:55:23
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7  115 23 Αθήνα
EXTRA ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ
ΣΤΟΝ ΒΑΘΥΠΛΟΥΤΟ ΚΥΡΙΟ ΚΟΥΒΕΛΟ
Παπαγιάννης: Αφορά  το  Υπουργείο  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού,  τη  Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού, τη Γενική Διεύθυνση Αθλητισμού. Για να δούμε παρακαλώ 
πολύ τη συνέχεια! Σημερινή ημερομηνία έχει 21η Απριλίου. Έγκριση μετάβασης του 
κυρίου Ισίδωρου Κούβελου, Μέλους της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στη Ντόχα 
(Κατάρ), προκειμένου να εκπροσωπήσει την Ε.Ο.Ε. στο 9ο Παγκόσμιο Συνέδριο της 
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Δ.Ο.Ε.  για  τον  αθλητισμό  και  το  περιβάλλον  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά,  από  29 
Απριλίου- λίγο πίσω- μέχρι 3 Μαΐου2011. 
EXTRA 3 22:55:33
ΘΕΜΑ
«Έγκριση  μετάβασης  του  κυρίου  Ισίδωρου  Κούβελου,  Μέλους  της  Ελληνικής 
Ολυμπιακής Επιτροπής στη Ντόχα (Κατάρ), προκειμένου να εκπροσωπήσει την Ε.Ο.Ε. 
στο 9ο Παγκόσμιο Συνέδριο της Δ.Ο.Ε. για τον αθλητισμό και το περιβάλλον από 29/4-
3/5/2011.»
EXTRA ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ
ΣΤΟΝ ΒΑΘΥΠΛΟΥΤΟ ΚΥΡΙΟ ΚΟΥΒΕΛΟ
Παπαγιάννης: Του  εγκρίνανε  λοιπόν  του  κυρίου  Κούβελου,  θα  το  δούμε  στη 
συνέχεια, 410 ευρώ. Η δαπάνη που αφορά την εκτός έδρας αποζημίωσή του καθώς 
και την έκδοση βίζας ανέρχεται στο ποσό των 410,00€ (τετρακοσίων δέκα ευρώ). 
Καλά είναι εξευτελιστικό καταρχήν για τον επιχειρηματία. Εδώ μιλάμε για έναν πολύ 
πλούσιο επιχειρηματία, που τρέχει, κάνει τα χρήματα ο άνθρωπος, έτσι, όπως τα έχει 
κάνει. Φαντάζομαι με τον υγιή ανταγωνισμό. Είναι δυνατόν να αποφασίζουν να του 
βγάζουν 410 ευρώ την ημέρα αποζημίωση;
EXTRA 3, 22:56:03
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
«Εγκρίνεται  η  μετάβαση του κυρίου  Ισίδωρου Κούβελου,  Μέλους της  Ελληνικής 
Ολυμπιακής  Επιτροπής  από  29-04-2011  έως  03-05-2011στη  Ντόχα  (Κατάρ), 
προκειμένου να εκπροσωπήσει την Ε.Ο.Ε. στο 9ο Παγκόσμιο Συνέδριο της Δ.Ο.Ε. 
για τον Αθλητισμό και το Περιβάλλον, που θα διεξαχθεί στη Ντόχα Η δαπάνη που 
αφορά την εκτός έδρας αποζημίωσή του καθώς και την έκδοση βίζας ανέρχεται στο 
ποσό των 410,00€ (τετρακοσίων δέκα ευρώ).»
EXTRA ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ
ΣΤΟΝ ΒΑΘΥΠΛΟΥΤΟ ΚΥΡΙΟ ΚΟΥΒΕΛΟ
Κι ακολούθως τονίζεται σε ειδικό πλαίσιο το ποσό της αποζημίωσης που εγκρίνεται.
EXTRA 3, 22:56:19
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
«Εγκρίνεται  η  μετάβαση του κυρίου  Ισίδωρου Κούβελου,  Μέλους της  Ελληνικής 
Ολυμπιακής Επιτροπής από 29-04-2011 έως 03-05-2011στη 410,00€ εκπροσωπήσει 
την  Ε.Ο.Ε.  στο  9ο Παγκόσμιο  Συνέδριο  της  Δ.Ο.Ε.  για  τον  Αθλητισμό  και  το 
Περιβάλλον, που θα διεξαχθεί στη Ντόχα. Η δαπάνη που αφορά την εκτός έδρας 
αποζημίωσή  του  καθώς  και  την  έκδοση  βίζας  ανέρχεται  στο  ποσό  των  410,00€ 
(τετρακοσίων δέκα ευρώ).
EXTRA ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ
ΣΤΟΝ ΒΑΘΥΠΛΟΥΤΟ ΚΥΡΙΟ ΚΟΥΒΕΛΟ
Τάνια Ιακωβίδου: Πάντως για να έχει γίνει αυτό, σημαίνει, ότι υπήρξε αίτημα από 
την δική του πλευρά, γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε έγκριση της μετάβασης.
Παπαγιάννης: Προφανώς. Ε, βέβαια, πες το εσύ, να μην το πω εγώ και γίνω κακός.
Τάνια  Ιακωβίδου: Μα,  με  συγχωρείς!  Αυτό  αποδεικνύεται.  Στην  προκειμένη 
περίπτωση αυτό αποδεικνύεται.
Παπαγιάννης: Υπέγραψε αίτηση ο κύριος Κούβελος να διεκδικήσει τα λεφτά.
Τάνια  Ιακωβίδου: Υπέγραψε  αίτηση,  η  οποία  εστάλη  προς  το  Υπουργείο 
Πολιτισμού-εγώ αυτό καταλαβαίνω, εκτός, εάν δεν καταλαβαίνω καλά…
Παπαγιάννης: Τι να πω!
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Τάνια Ιακωβίδου: Προκειμένου το Υπουργείο Πολιτισμού να χορηγήσει ως, τι είναι 
αυτή ημερήσια, πώς δικαιολογείται ακριβώς; Ημερήσια αποζημίωση, είναι; Νομίζω, 
κάτι τέτοιο, έτσι;
Παπαγιάννης: Α, όχι, μισό λεπτάκι. Δεν είναι 410€ τη μέρα, είναι για όλες τις μέρες. 
Ακόμα χειρότερο!
Τάνια Ιακωβίδου: Α, είναι για όλες τις μέρες. Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι
Παπαγιάννης: Δηλαδή  ένας  επιχειρηματίας  με  τόσες  χιλιάδες,  να  μην  πω 
εκατομμύρια ευρώ, καταθέτει αίτηση διεκδικώντας από το Δημόσιο 410€! Ε, τι να 
πω!
Τάνια Ιακωβίδου: Συγγνώμη καταδέχθηκε να καταθέσει μία τέτοια αίτηση, για να 
πάρει τα 410€;
Παπαγιάννης: Ναι, φοβερό, δεν έχει ξαναγίνει.
Τάνια Ιακωβίδου: Γιατί το θεωρώ…
Παπαγιάννης: Για  να  δούμε  το  όνομα του επιχειρηματία,  παρακαλώ,  για  να μην 
υπάρχει καμία περίπτωση τηλεθεατή, που μπορεί να μας πει, ότι δεν βλέπει το όνομά 
του. Να το δούμε! Full screen παρακαλώ! Εδώ είναι.
EXTRA 3, 22:57:31
ΘΕΜΑ
«Έγκριση  μετάβασης  του  κυρίου  Ισίδωρου  Κούβελου,  Μέλους  της  Ελληνικής 
Ολυμπιακής  Επιτροπής  στη  Ντόχα  (Κατάρ),  προκειμένου  να  εκπροσωπήσει  την 
Ε.Ο.Ε. στο 9ο Παγκόσμιο
Συνέδριο της Δ.Ο.Ε. για τον αθλητισμό και το περιβάλλον από 29/4-3/5/2011.»
EXTRA ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ
ΣΤΟΝ ΒΑΘΥΠΛΟΥΤΟ ΚΥΡΙΟ ΚΟΥΒΕΛΟ
Παπαγιάννης: Έγκριση μετάβασης του κυρίου Ισίδωρου Κούβελου, αυτός είναι, δεν 
υπάρχει άλλος.
Τάνια Ιακωβίδου: Μέλους της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής…
Παπαγιάννης: Που να είναι  μέλος της Ελληνικής  Ολυμπιακής Επιτροπής,  είναι  ο 
σύζυγος της κυρίας Μπακογιάννη. Μπράβο, κύριε Κούβελε! Συγχαρητήρια! 
Τάνια  Ιακωβίδου: Μάλιστα.  Εγώ  πραγματικά  αδυνατώ  να  διανοηθώ  αυτό  που 
συμβαίνει.
Παπαγιάννης: Έπαθα πλάκα, μόλις το είδα το χαρτί.
Τάνια Ιακωβίδου: Δηλαδή πραγματικά περιμένουμε να υπάρξει μια απάντηση από 
πλευράς του κυρίου Κούβελου, να μας πει, για ποιο λόγο έκανε τη συγκεκριμένη 
αίτηση, αλλιώς δεν θα έλεγε αποφασίζουμε και εγκρίνεται η μετάβαση.
Παπαγιάννης: Για πάμε να δούμε παρακαλώ πολύ τώρα, τι συμβαίνει.
Τάνια Ιακωβίδου: Είναι δυνατόν να μην είναι γνώστης ο κύριος Κούβελος, για αυτό 
που έχει γίνει;
Παπαγιάννης: Είναι δυνατόν;
Τάνια Ιακωβίδου: Είναι μέλος της συγκεκριμένης, της Ελληνικής Ολυμπιακής. 
Έτερος κύριος του πάνελ: Μιας Επιτροπής, στην οποία μπαίνουν εθελοντικά, έτσι;
Τάνια Ιακωβίδου: Άρα φαντάζομαι, ότι ενημερώνεται για όλα.
Έτερος κύριος του πάνελ: Εθελοντικά τα μέλη της.
Παπαγιάννης: Special Olympics, κάτι παρεμφερές λοιπόν.
 Τo ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν της από 11.5.2011 καταγγελίας του 
Ισίδωρου  Κούβελου.  Πρόκειται  περί  εκπομπής  κατά  τη  διάρκεια  της  οποίας 
προβλήθηκε έγγραφο του Γενικού Γραμματέως Αθλητισμού με το οποίο εγκρίθηκε 
αποζημίωση 410 ευρώ ημερησίως  για  εκτός  έδρας  υπηρεσία  του καταγγέλλοντος 
Προέδρου  της  Ελληνικής  Ομοσπονδίας  Ιππασίας.  Όμως  οι  τηλεπαρουσιαστές  δεν 

4

ΑΔΑ: ΒΟΖΑΙΜΕ-ΩΒΧ



περιορίστηκαν στην προβολή του εν λόγω εγγράφου αλλά σχολίασαν ειρωνικώς την 
ως άνω αποζημίωση, με  τις φράσεις: «Του πληρώνουμε 430 ευρώ, στο βαθύπλουτο 
κύριο  Κούβελο,  το γνωστό επιχειρηματία  αποζημίωση»,  «Δεν  φανταζόμουν ότι  ο 
κύριος Κούβελος θα υπέγραφε, θα ζητούσε να υπογραφεί ένα τέτοιο έγγραφο, για 
δυο-τρεις μέρες που πήγε εκεί, να πάρει δηλαδή 430 ευρώ τη μέρα. Και τον κύριο 
Κούβελο πληρώνουμε; Κι αυτόν τον πληρώνουμε», «δεν κάνει τίποτα παράνομο ο 
άνθρωπος, απολύτως τίποτα παράνομο. Το περίεργο είναι όμως ότι καταδέχθηκε 410 
ή 430 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος-θα το δούμε τώρα αμέσως- 410 ευρώ την ημέρα, ε, 
πέστε  μου  παιδιά,  10  ή  20;  410  ευρώ  ημερήσια  αποζημίωση»,  «Καλά  είναι 
εξευτελιστικό  καταρχήν  για  τον  επιχειρηματία»,  «Δηλαδή  ένας  επιχειρηματίας  με 
τόσες χιλιάδες, να μην πω εκατομμύρια ευρώ, καταθέτει αίτηση διεκδικώντας από το 
Δημόσιο 410€! Ε,  τι  να πω!.....Ναι,  φοβερό,  δεν  έχει  ξαναγίνει»,  «Έπαθα πλάκα, 
μόλις  το  είδα  το  χαρτί».  Πλέον  τούτων  η  ως  άνω αποζημίωση εγκρίθηκε  για  τη 
μετάβαση  του  καταγγέλλοντος  σε  συνέδριο  της  Διεθνούς  Ολυμπιακής  Επιτροπής 
στην  οποία  δεν  είχε  συμμετάσχει,  αφού  προηγουμένως  είχε  ζητήσει  την 
αντικατάστασή του, γι’ αυτό και δεν εισέπραξε την ως άνω αποζημίωση. Όφειλαν οι 
τηλεπαρουσιαστές  να  πληροφορηθούν  τα  ανωτέρω  για  να  είναι  η  μετάδοση  του 
γεγονότος  ακριβής  και  πλήρης,  ενώ  επιπλέον  η  εκπομπή  στερείται  της  από  του 
Συντάγματος  αξιουμένης  ποιότητας  και  σε  κάθε  περίπτωση  ο  καταγγέλλων  δεν 
αντιμετωπίστηκε κατά τρόπο δίκαιο και αξιοπρεπή». Με βάση αυτά τα πραγματικά 
περιστατικά, επιβλήθηκε με την ως άνω απόφαση του ΕΣΡ στον τηλεοπτικό σταθμό η 
διοικητική κύρωση του προστίμου των 15.000 ευρώ. Ισχυρίζεται ο εκπρόσωπος του 
τηλεοπτικού σταθμού ότι  ενώ η εκπομπή υλοποιήθηκε την 21.4.2011,  το επίμαχο 
συνέδριο είχε οριστεί για την 29.4.2011 έως τις 3.5.2011 και η μη συμμετοχή του 
καταγγέλλοντος  στο  ως  άνω  συνέδριο  επακολούθησε  της  εκπομπής.  Τούτο  είναι 
αληθές, αλλά η υπόλοιπη αιτιολογία της προσβαλλομένης αποφάσεως αρκεί για να 
στηρίξει  το  διατακτικό  αυτής.  Είναι  αναμφισβήτητο  ότι  η  αντιμετώπιση  του 
καταγγέλλοντος από τον τηλεπαρουσιαστή ήταν απαξιωτική και η εκπομπή δεν είχε 
την από το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος αξιουμένη ποιότητα, η οποία πρέπει να 
εξασφαλίζει  την πολιτιστική  ανάπτυξη της  χώρας και  τον σεβασμό της  αξίας  του 
ανθρώπου. Δεν προσκομίσθηκαν αποδεικτικά στοιχεία που αναιρούν την αλήθεια των 
δια της ως άνω αποφάσεως του Ε.Σ.Ρ. γενομένων δεκτών πραγματικών περιστατικών. 
Η υπό κρίση αίτηση θεραπείας είναι και ουσία αβάσιμη και πρέπει να απορριφθεί.  

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Απορρίπτει  την  αίτηση  θεραπείας  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία ΕΞΤΡΑ 
ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ  ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ Α.Ε.  (EXCOM A.E.)  ιδιοκτήτριας  του 
τηλεοπτικού  σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο  EXTRA CHANNEL-3,  κατά  της 
341/6.9.2011 αποφάσεως του ΕΣΡ. 

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  6η Φεβρουαρίου  2012,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 17η Φεβρουαρίου 2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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