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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015 και  ώρα 11:00 το
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης και
τα  μέλη  Εύη  Δεμίρη,  Γιάννης  Παπακώστας,  Κωνσταντίνος
Αποστολάς, Δήμητρα Παπαδοπούλου. Απόντες η Αντιπρόεδρος Λίνα
Αλεξίου και 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 20η Ιανουαρίου 2015.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις:

Ι.  Το  άρθρο  15  παρ.  2  του  Συντάγματος,  κατά  το  οποίο  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.

ΙΙ. Τα άρθρα 2, παρ. 1, εδαφ. δ του Π. Δ/τος 100/2000, κατά τα οποία απαγορεύεται η
συγκεκαλυμμένη τηλεοπτική διαφήμιση, θεωρείται δε συγκεκαλυμμένη διαφήμιση η
προφορική ή οπτική παρουσίαση σε πρόγραμμα  α) εμπορευμάτων, β) υπηρεσιών, γ)
της επωνυμίας, του σήματος ή των δραστηριοτήτων ενός παραγωγού, εμπορευμάτων
ή ενός προσώπου που παρέχει υπηρεσίες, όταν η παρουσίαση αυτή γίνεται σκοπίμως
από  τον  ραδιοτηλεοπτικό  φορέα  με  διαφημιστικό  σκοπό  και  ενδέχεται  να
παραπλανήσει το κοινό, όσον αφορά το χαρακτήρα αυτής της παρουσίασης.

ΙΙ. Το άρθρο 5 παρ. 1 στ. α του Π.Δ/τος 100/2000, κατά το οποίο η ραδιοτηλεοπτική
διαφήμιση πρέπει να αναγνωρίζεται εύκολα ως τέτοια και να διακρίνεται σαφώς από
τα άλλα μέρη του προγράμματος με τη χρησιμοποίηση οπτικών ή και ακουστικών
μέσων επισήμανσης

ΙΙΙ. Το άρθρα 5 παρ. 1 περ. α’ εδ. α’ του Π. Δ/τος 100/2000, κατά το τα διαφημιστικά
μηνύματα προβάλλονται μεταξύ των εκπομπών. 

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.
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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 πρωινής εκπομπής με παρουσιαστή τον Γιώργο Τράγκα
που μεταδόθηκε κατά την 13η.10.2014, από ώρας 08:00 έως 10:00 π.μ., προέκυψαν τα
ακόλουθα:  
8:20΄:51΄΄ – 8:21΄:07΄΄
Γ. Τράγκας Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη και να πίνετε Collagen proactive για να
διατηρείτε λαμπερό το δέρμα σας σε όλες τις ηλικίες. Το τελευταίο το τονίζω. Ειδικά
στις πιο μεγάλες.  
9:21΄:15΄΄ - 9:27΄:07΄΄
Γ. Τράγκας  Θα πάω τώρα στον κύριο Άρη Τσαβλόπουλο, είναι σύμβουλος υγείας
του ΕΥ-Club. Πολλοί με ρωτάτε, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα σας… Κοιτάξτε…
Εγώ βιολόγος και βιοχημικός και επιδημιολόγος δεν είμαι. Μαζί με τη συνεργάτιδα
μου, την πολύ καλή την κυρία Δέσποινα Παπαγεωργίου και με τη γυναίκα μου, η
οποία  έχει  τελειώσει  βοηθός  μικροβιολόγος,  η  Καρρά  έχει  τελειώσει,  έχει  πάρει
πτυχίο από τα ΤΕΙ και μικροβιολογίας έχω κατεβάσει κάποιες πληροφορίες από το
διαδίκτυο. Πρόκειται μάλιστα να κάνω μια σειρά εκπομπών γιατί παίζει ρόλο πάρα
πολύ μεγάλο η καθαριότητα που τηρείται από τους ανθρώπους σε διάφορες περιοχές,
παραδείγματος  χάριν  στους  χώρους  που  εργάζονται  και  είναι  συχνές  οι  αφιξο-
αναχωρήσεις επιβατών. […]  Θα πάω τώρα στον κύριο Τσαβλόπουλο, ο οποίος είναι
του ΕΥ-Club, καλημέρα σας….
κ.  Τσαβλόπουλος: Καλημέρα.  Καλημέρα  κύριε  Τράγκα  και  στους  ακροατές…
Μιλάτε για ένα πολύ άσχημο θέμα και πολύ δύσκολο… (ο κ. Τράγκας σε όλη την
πρώτη  ώρα  της  εκπομπής  του  αναφέρεται  στον  ιό  Έμπολα  και  της  μεγάλες
πιθανότητες εξάπλωσής του) 
Γ. Τράγκας Πρέπει να μάθουν όλοι ακριβώς τι συμβαίνει διότι εδώ τα κανάλια έχουν
αρχίσει βέβαια και παίζουνε… Το θέμα του Έμπολα το βάζουν στις πρώτες ειδήσεις
αλλά στη συνέχεια το ρεπορτάζ το βάζουν στον επίλογο των ειδήσεων. 
κ.  Τσαβλόπουλος: Μακάρι  να  βρεθεί  το  φάρμακο  και  να  σταματήσει  αυτή  η
καταστροφική επιδημία γιατί πραγματικά είναι  πάρα πολύ άσχημο, πολύ δύσκολο
αυτό το θέμα. Μακάρι! Μακάρι! Λοιπόν κύριε Τράγκα εμείς φυσικά για τον Έμπολα
δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι σαν κάρτα ΕΥ-Club…
Γ. Τράγκας Όχι, όχι εσείς δεν μπορείτε να κάνετε. Ούτε καν… Εσείς θα μιλήσετε για
την εκπτωτική κάρτα που δίνετε και για τις παροχές που δίνετε για όλα τα υπόλοιπα
στον τομέα υγείας. 
κ. Τσαβλόπουλος: Έτσι ακριβώς… Λοιπόν… Για όσους δεν έχουν ακούσει τι είναι
αυτή η κάρτα  ΕΥ-Club… Νομίζω είναι πολύ λίγοι πλέον… Είναι μία κάρτα ιατρική
με μία συνεργασία πανελλαδικά για όλη την Ελλάδα. Όπου και να μείνει κάποιος
καλύπτεται σαν μέλος μας… Κοστίζει μόνο 100 ευρώ το χρόνο… Να το πούμε γιατί
είναι 12μηνη η λειτουργία της, η διάρκεια της και κάνει 100 ευρώ και για τους 12
μήνες. Δεν είναι ούτε για το μήνα ούτε τρίμηνο γιατί κάποιοι με όλα αυτά που δίνει η
κάρτα κύριε Τράγκα μας παίρνουν και νομίζουν… πόσο βγαίνει το χρόνο… Το χρόνο
είναι 100 ευρώ το άτομο. Λοιπόν… Τι μπορεί να κάνει κάποιος… Μπορεί να κάνει
και  δωρεάν εξετάσεις,  υπάρχουν διάφορα αιματολογικά  check-up που γίνονται  σε
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διάφορα  διαγνωστικά  κέντρα  και  κλινικές  σε  όλη  την  Ελλάδα,  στις  μεγαλύτερες
πόλεις  και φυσικά να κάνει  τις εξετάσεις  που χρειάζεται χωρίς παραπεμπτικό από
γιατρό  με  την  κρατική  τιμή  των  εξετάσεων,  την  τιμή  του  ΕΟΠΠΥ,  το  κρατικό
τιμολόγιο. Δυο-τρεις τιμές πολύ γρήγορα ενδεικτικές: μία γενική αίματος με λιγότερο
από 3 ευρώ, έναν υπέρηχο -για εμάς τους άνδρες- προστάτη με 8,5 ευρώ, για έναν
υπέρηχο για τις κυρίες με 13 ευρώ για τους μαστούς ή για το θυρεοειδή με 8,28.
Αντιλαμβάνεται κάποιος κύριε Τράγκα ότι κάνει την εξέταση που θέλει αυθημερόν
χωρίς ταλαιπωρία με την ελάχιστη συμμετοχή που θα μπορούσε να πληρώσει. Και
χωρίς  πάνω από όλα να  χρονοτριβούμε,  έτσι;  Γιατί  κάποιοι  λένε:  θέλω να  κάνω
εξετάσεις, να δω την υγεία μου αλλά είναι ακριβές και το αφήνω για αργότερα. Τώρα
με την κάρτα ΕΥ-Club δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Το άλλο το κομμάτι είναι ατ
επείγοντα περιστατικά. Και όταν λέμε επείγον περιστατικό μιλάμε για κάτι σοβαρό
που μπορεί να μας συμβεί όλο το 24ωρο και όλο το χρόνο… Μπορεί να πάει δωρεάν
αν εξεταστεί από γιατρούς σε ιδιωτικές κλινικές να γλιτώσει την ταλαιπωρία και τις
διαδικασίες που έχουν τα κρατικά νοσοκομεία που νομίζω όλοι λίγο-πολύ ξέρουμε τι
γίνεται  τα  τελευταία  χρόνια  λόγω  έλλειψης  προσωπικού,  έτσι;  Αυτό  είναι  το
κυριότερο  πρόβλημα  στα  κρατικά  νοσοκομεία.  Άρα  και  το  επείγον  περιστατικό
καλύπτεται και μάλιστα έχουμε και παιδιατρικό τμήμα και παιδιατρικές κλινικές που
είναι πολύ σημαντικό για τους γονείς. Και φυσικά υπάρχει κι ένα τεράστιο δίκτυο με
γιατρούς  όλων  των  ειδικοτήτων,  υπάρχουν  και  δωρεάν  γιατροί  σε  κλινικές  με
ραντεβού και με πολύ μικρή συμμετοχή στα ιατρεία τους με ραντεβού αυθημερόν.
Και οδοντίατροι κύριε Τράγκα. Καλύπτουμε και αυτό το κομμάτι που όλοι μας…
Γ. Τράγκας  Το καλύτερο από όλα είναι να επικοινωνήσουν με το 231500 1500 οι
φίλοι  ακροατές  και  να  πάρουν  περισσότερες  πληροφορίες,  να  ζητήσουν  και  τον
οδηγό,  τον  χάρτη που έχετε  εσείς  των διαφόρων διαγνωστικών και  θεραπευτικών
κέντρων.
κ. Τσαβλόπουλος: Και το κάθε μέλος κύριε Τράγκα όταν γίνεται κάποιος μέλος δεν
παίρνει  μόνο  μία  κάρτα  με  το  όνομα  του  και  τελείωσε,  παίρνει  και  βιβλίο  που
αναγράφονται  διαγνωστικά  και  κλινικές  και  ενδεικτικές  τιμές  εξετάσεων  και
προνόμια και παροχές για όλη την Ελλάδα αλλά το κυριότερο δεν είναι το βιβλίο,
γιατί το βιβλίο σε λίγες μέρες θεωρείται παλιό. Είναι τέτοιος ο εμπλουτισμός με νέες
παροχές και νέες συνεργασίες που υπάρχει ειδικό τμήμα…
Γ. Τράγκας Μάλιστα… Τι δίνουμε σήμερα; 
κ.  Τσαβλόπουλος: Λοιπόν…  Να  βοηθήσουμε  τον  κόσμο,  να  δώσουμε  για  τον
οποιοδήποτε, δεν υπάρχει όριο ηλικίας, δεν υπάρχει ιατρικό ιστορικό… Να το πούμε
αυτό…  Δεν  είμαστε  ασφαλιστική  εταιρεία…  Καλύπτουμε  όλο  τον  κόσμο…  Οι
πρώτοι λοιπόν 50… Έχουμε τι να πω χιλιάδες τηλέφωνα όποτε βγαίνω στην εκπομπή
σας…  Οι  πρώτοι  50  που  θα  καλέσουν  στο  231500  1500,  θα  πάρουν  τέσσερις
ατομικές κάρτες και ΕΥ-Ladies οι κυρίες με ψηφιακή μαστογραφία μόνο με 19 ευρώ,
από 420 ευρώ που είναι οι τέσσερις κάρτες μόνο με 150 ευρώ. Και οι τέσσερις κάρτες
στο 231500 1500 οι πρώτοι 50.
Γ.  Τράγκας  Ευχαριστώ  πάρα  πολύ  κύριε  Τσαβλόπουλε.  231500  1500.  Ο  πλέον
αξιόπιστος όπως εκτιμούν πολλοί οργανισμός εκπτωτικών καρτών υγείας.
9:42΄:28΄΄ - 9:43΄:07΄΄
Γιατί στην Ελλάδα όταν είσαι σε οικογένεια τέτοια πρέπει να γίνεις πρωθυπουργός
γαμώτο μου! Γαμώτο μου! Γαμώτοοοο! Την κοιλάδα! Προσέξτε τώρα, γιατί είναι
πονηρούληδες οι Έλληνες. Οι Έλληνες έχουν κυρίαρχο στοιχείο μόνο το φθόνο. Πως
βγάζουνε μάτι. Το μάτι. Ξεκινάνε με το τι πολιτική παράταξη είσαι. Οπότε αν είναι
από την άλλη μεριά σου βγάζει το μάτι. Μετά… Πόσα λεφτά έχεις στην τσέπη σου
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και πόσα έχω εγώ; Αν εγώ έχω παραπάνω δεν πειράζει. Δε γαμιέ… Ντάξει… Αν
όμως έχω λιγότερα, θα πεθάνεις ρε που… Θα πεθάνεις μωρή! 
9:46΄:32΄΄ 
Γ. Τράγκας Γιατί εδώ κυριαρχεί η μαλακία.   
9:49΄:02΄΄ - 9:50΄:20΄΄
Γ. Τράγκας Να σας πω να παίρνετε τα γλυκά σας από τα ζαχαροπλαστεία «Τσίρου»
στον Καρέα, το μεγαλύτερο ατέλειωτο ζαχαροπλαστείο, στη Γλυφάδα, στο Παγκράτι
και φυσικά μέσα στο Χίλτον.  Ένας παράδεισος, μια πανδαισία από γλυκά και μια
σειρά ατέλειωτη για διαβητικούς. Στα ζαχαροπλαστεία Τσίρου. Και φυσικά το βράδυ
πίνεις  ένα  ποτηράκι  Collagen Proactive.  Γιατί  το  πίνεις;  Για  να  μην  πονάνε  οι
αρθρώσεις σου, για να έχεις δερματάρα, γιατί όπως λένε -και έτσι είναι- μειώνει την
τριχοφυΐα, τονώνει το δέρμα, κάνει μία τονικότητα… Collagen Proactive. Καλά αυτό
το μοντέλο που έχει μαζί του στην τηλεόραση… Έλλη τη λένε; Πω, πω, πω… Αυτή
βρε, που προβάλλουν το Collagen Proactive. Τι παιδί είναι αυτό!     

Πρόκειται  περί  ενημερωτικής  εκπομπής,  κατά  τη  διάρκεια  της  οποίας,  υπό  το
πρόσχημα  της  ενημερώσεως  των  ακροατών  επί  κοινωνικών  ζητημάτων,
διαφημίστηκε η τράπεζα «EUROBANK», η τράπεζα «SAXO BANK ΕΛΛΑΣ», τα
προϊόντα  της  εταιρείας  «POWER HEALTH»,  το  κολλαγόνο  «COLLAGEN PRO
ACTIVE», η κάρτα υγείας «ΕΥ  CLUB» και τα ζαχαροπλαστεία «ΤΣΙΡΟΥ», κατά
παράβαση  των  προαναφερθέντων  διατάξεων  του  νόμου  και  των  διατάξεων  των
άρθρων 10 παρ. 1 στ. α του Π. Δ/τος 109/2010  (ΣτΕ αποφ. 4547/2014), κατά τις
οποίες η διαφήμιση πρέπει να αναγνωρίζεται εύκολα ως τέτοια και να διακρίνεται
σαφώς  από  τα  άλλα  μέρη  του  προγράμματος  με  τη  χρησιμοποίηση  ακουστικών
μέσων  επισήμανσης.  Εν  όψει  του  ότι  οι  ως  άνω διαφημίσεις  προβλήθηκαν  άνευ
προηγουμένης  ακουστικής  επισημάνσεως,  πρόδηλον  είναι  ότι  έγιναν
συγκεκαλυμμένως και εντεύθεν παρανόμως. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο εκπρόσωπος
του ραδιοφωνικού σταθμού ισχυρίστηκε ότι  πρόκειται  περί  χορηγών. Όμως τούτο
είναι προσχηματικό και δεν προκύπτει εκ των πραγμάτων. Σε κάθε περίπτωση, κατά
το άρθρο 11 παρ.  1  στοιχ.  γ  και  5  του  Π.  Δ/τος  109/2010,  οι  θεατές  πρέπει  να
ενημερώνονται  σαφώς  ότι  το  συγκεκριμένο  πρόγραμμα  αποτελεί  αντικείμενο
χορηγίας  και  δεν  επιτρέπεται  χορηγία  σε  προγράμματα  ειδησεογραφίας  και
επικαιρότητας, όπως είναι το υπό έλεγχο πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού. Για
την  εν  λόγω  εκτροπή  ενδείκνυται  όπως  επιβληθεί  στον  ραδιοφωνικό  σταθμό  η
διοικητική κύρωση του προστίμου. 

Ο  ισχυρισμός  του  εκπροσώπου  του  ραδιοφωνικού  σταθμού  περί  κακής
συγκροτήσεως του ΕΣΡ λόγω λήξεως της θητείας μελών είναι αόριστος. Αλλά και
υπό την εκδοχή ότι έληξε η θητεία του Προέδρου και των δύο πρώτων μελών είναι
αβάσιμος, διότι η θητεία αυτών, η οποία είχε υπερβεί την οκταετία, παρατάθηκε δια
του άρθρου 110 παρ. 12 του Νόμου 4055/2012 και μετά ταύτα δια του άρθρου 12
παρ. 3 του Νόμου 4081/2012, του άρθρου 166 παρ. 3 του Ν. 4099/2012, του άρθρου
2 του Νόμου 4126/2013, του άρθρου 26 του Ν. 4151/2013,  του άρθρου 18 παρ. 2 του
Νόμου 4172/2013, του άρθρου 13 του Νόμου 4237/2014,  του άρθρου 13 παρ. 1 του
Νόμου 4237/2014  και  του  άρθρου 109 του  Νόμου 4316/2014  έως  τις  16.4.2015.
Εξάλλου η θητεία του μέλους Κωνσταντίνου Αποστολά, αρξαμένη την 28η.2.2008
(ΚΥΑ 6194/Ια/28.2.2008 Υπουργού Επικρατείας, ΦΕΚ 91/28.2.2008) έχει καταστεί,
κατά  το  άρθρο  110  παρ.  12  του  Νόμου  4055/2012,  οκταετής  και  θα  λήξει  την
28η.2.2016. Επομένως, ο ισχυρισμός του εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθμού περί
κακής συγκροτήσεως της Ολομελείας είναι αβάσιμος.
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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, 414/10.10.2011, 74/6.2.2012, 75/6.2.2012, 76/6.2.2012, 77/6.2.2012,
82/6.2.2012,  560/15.10.2012,  91/4.2.2013,  136/11.3.2013,  137/11.3.2013,
138/11.3.2013,  286/10.6.2013,  287/10.6.2013,  405/29.7.2013,  450/23.9.2013,
461/23.9.2013,  576/2.12.2013,  577/2.12.2013,  10/8.1.2014,  22/20.1.2014,
128/28.4.2014,  165/12.5.2014,  254/14.7.2014,  283/28.7.2014,  323/15.9.2014,
335/22.9.2014,  392/20.10.2014,  411/3.11.2014,  24/2.2.2015,  25/2.2.2015,
88/2.3.2015  αποφάσεις  του  Ε.Σ.Ρ.  διάφορες  διοικητικές  κυρώσεις,  το  εν  λόγω
πρόστιμο καθορίζεται στο ποσό των 3.000 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  3.000  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. ΦΑΕ Αθηνών.

2. Του Στέργιου Χατζηνικολάου του Παναγιώτη, με ΑΦΜ 033086747, Δ.Ο.Υ.
Αγίας Παρασκευής, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε κατά την 2α Μαρτίου 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ

Αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά την 30η Απριλίου 2015.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΑΛΑΝΗ
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