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Σήμερα  ημέρα  Τετάρτη  1  Ιουλίου  2015  και  ώρα  11:00  το
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην
οποία  παρέστησαν  η  Αντιπρόεδρος  Λίνα  Αλεξίου  και  τα  μέλη
Κωνσταντίνος  Αποστολάς,  Γεώργιος  Στεφανάκης,  Δήμητρα
Παπαδοπούλου.

Ιστορικό – Νομική θεμελίωση

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την με αρ. πρωτ
ΕΣΡ  3195/1.4.2015  αίτηση  θεραπείας  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  ΚΙΛΚΙΣ  Α.Ε.,  ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού
σταθμού με το διακριτικό τίτλο EURO CHANNEL Νομού Κιλκίς, κατά των
301/1.9.2014, 501/22.12.2014, 71/2.3.2015 αποφάσεων αυτού. 

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 16η Ιουνίου 2015.

3. 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  Εθνικού
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόμος ορίζει.

ΙΙ.  Το  άρθρο  26  παρ.  5  εδ.  α’  του  Π.  Δ/τος  109/2010,  κατά  το  οποίο  όλα  τα
τηλεοπτικά  προγράμματα,  εκτός  των  προγραμμάτων  τηλεοπτικής  διαφήμισης  και
τηλεπώλησης, κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό της δυσμενούς
επίδρασης που μπορεί να έχει το περιεχόμενό τους στην προσωπικότητα και στην εν
γένει σωματική, ηθική, πνευματική και διανοητική ανάπτυξη των ανηλίκων. Σε κάθε
κατηγορία αντιστοιχεί ένα ειδικό σύμβολό ή ηχητικό σήμα το οποίο μεταδίδεται επί
της οθόνης σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος ή σε καθορισμένο τμήμα αυτής.

ΙΙΙ. Το άρθρο 4 παρ. 2 εδαφ ζ του Κανονισμού 3/1991 του ΕΣΡ, κατά το οποίο ο
ραδιοτηλεοπτικός  σταθμός  οφείλει  να  μη  μεταδίδει  διαφημίσεις  οι  οποίες
εκμεταλλεύονται τις προλήψεις και τις δεισιδαιμονίες των ανθρώπων.

IV. Το άρθρο 10 παρ. 1 περ. ζ του Π/τος 109/2010, κατά το οποίο οι μεταδιδόμενες
από τους τηλεοπτικούς οργανισμούς οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις δεν
πρέπει να εκμεταλλεύονται τις δεισιδαιμονίες και τις προλήψεις των ανθρώπων.

V.  Το  άρθρο  2,  παρ.  1,  περ.  η’  και  ι’  του  Π.  Δ/τος  109/2010,  κατά  το  οποίο
συγκεκαλυμμένη  οπτικοακουστική  εμπορική  ανακοίνωση  είναι  η  λεκτική  ή  με
εικόνες  παρουσίαση  σε  προγράμματα  εμπορευμάτων,  υπηρεσιών,  επωνυμίας,
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εμπορικού σήματος ή των δραστηριοτήτων ενός παραγωγού εμπορεύματος ή ενός
παρόχου υπηρεσιών, εφόσον η παρουσίαση αυτή γίνεται από τον πάροχο υπηρεσιών
οπτικοακουστικών μέσων για διαφημιστικό σκοπό και ενδέχεται να παραπλανήσει το
κοινό, όσον αφορά το χαρακτήρα αυτής της παρουσίασης. Η παρουσίαση αυτού του
είδους  θεωρείται  ότι  γίνεται  σκοπίμως,  ιδίως  όταν  γίνεται  έναντι  πληρωμής  ή
χρηματικού ανταλλάγματος. 

VΙ.  Το  άρθρο  10  παρ.  1  περ.  α’  του   Π.  Δ/τος  109/2010  κατά  το  οποίο  οι
οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις οφείλουν να  αναγνωρίζονται εύκολα ως
τέτοιες  και  απαγορεύονται  οι  συγκεκαλυμμένες  οπτικοακουστικές  εμπορικές
ανακοινώσεις.

VΙΙ.  Το άρθρο 4,  παρ. 1, στοιχείο β, ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίο το ΕΣΡ
ελέγχει  την  τήρηση  των  όρων  που  προβλέπονται  στην  εκάστοτε  ισχύουσα
ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και επιβάλλει τις νόμιμες κυρώσεις.

VΙΙΙ.  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

Εκ των στοιχείων των φακέλων, των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας με
την επωνυμία  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.,  ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού
σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο  EURO CHANNEL Νομού  Κιλκίς και  των
υποβληθέντων  υπομνημάτων,  προέκυψαν  τα  ακόλουθα:  Με  την  υπ΄  αριθμ.
301/1.9.2014 απόφαση του Ε.Σ.Ρ. έγιναν δεκτά τα εξής: «Εκ της παρακολουθήσεως,
από DVDs που απέστειλε στην υπηρεσία ο καταγγέλλων και από DVD που απέστειλε
στην υπηρεσία ο ως άνω τηλεοπτικός σταθμός, της εκπομπής «Ζώδια & συμβουλές»
που  μεταδόθηκε  κατά  την  27.6.2013,  από  ώρας  14:00  έως  15:00,  προέκυψαν  τα
ακόλουθα: 
Έναρξη 0:58:43  Λήξη   1:27:44
Σήμανση:2ης κατηγορίας
Επεξήγηση:  Κατάλληλο, επιθυμητή η γονική συναίνεση
Τίτλος εκπομπής:  Ζώδια & Συμβουλές
Κάποιες  φορές  στο  δεξί  μέρος  της  οθόνης  αναγράφεται  ότι  η  εκπομπή  περιέχει
τοποθέτηση προϊόντος.
Στο  κάτω  μέρος  ο  τίτλος,  κινητά  τηλέφωνα  επικοινωνίας  και  η  διεύθυνση  στο
facebook.
Στην  έναρξη  ευχαριστεί  τους  τηλεθεατές,  αναφέρει  ότι  τα  τηλέφωνα  που
εμφανίζονται είναι για κλείσιμο ραντεβού στο γραφείο της και συνεχίζει με τα ζώδια.
(1:03-1:10).
Αναφέρεται στη μοναξιά,  στο κλείσιμο στο σπίτι  και στην έλλειψη διάθεσης, πώς
αλλάζουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε.  Μιλά για τον τρόπο που εργάζεται, άνοιγμα
της τύχης, αλλαγή της τύχης και φυλαχτό.
Α. Ένδειξη:  1:21:40
Και φυσικά πάμε τώρα στα λαδάκια μας.  Και ξεκινάμε απ’ το λαδάκι των χρημάτων.
Με μία σταγόνα μόνο κι ένα σταυρό στο μέτωπο και κάποια λόγια που λέμε, έρχονται
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χρήματα.  Πώς;  Τι δουλειά κάνει το λαδάκι του χρήματος;  Το οποίο φτιάχνεται από
20 διαφορετικά έλαια, είναι όλα από την Αίγυπτο, όλα τα υλικά μου είναι από την
Αίγυπτο.  Ακριβά αλλά τα καλύτερα γιατί λειτουργούν.  Το πρώτο πράγμα που κάνει
είναι βοηθάει στο να βρούμε δουλειά.  Γιατί αυτό που θα φωνάξουμε στο σύμπαν
αυτό θα γίνει.  Δεύτερον.  Να πάρουμε τα χρήματά μας, το μισθό μας γιατί και αυτό
είναι  αμφίβολο  και  τρίτον  το  πιο  βασικό  για  μένα,  είναι  για  τους  ελεύθερους
επαγγελματίες  που  φέρνει  δουλειά.   Φέρνει  χρήματα.   Μία  μου  λέει,  είχε
ενοικιαζόμενα δωμάτια.  Έρχονται λέει τα βλέπουν και φεύγουν.  Ε, πάρε λέω το
λαδάκι, λιβάνισε και τα δωμάτια με το λιβάνι του χρήματος που την έστειλα και μέσα
σε μία  βδομάδα τα  νοίκιασε  όλα,  για  όλο το  καλοκαίρι.   Απίστευτο;   Και  όμως
αληθινό.   Και  όμως  λειτουργούν.   Και  πάει  μαζί  το  λαδάκι  του χρήματος  με  το
λιβανάκι του χρήματος.  Γιατί πρέπει και να λιβανίσεις.  
Τι κάνει το λιβάνι;   Η δουλειά του λιβανιού είναι ν’ ανεβάζει την ευχή μας στον
ουρανό.  Στο σύμπαν. Στο Θεό.  Όπως θέλετε.  Λαδάκι του χρήματος.  Μπορώ να σας
το στείλω όπου και να είστε, σ’ όποιο μέρος του κόσμου και να είστε, με κούριερ, με
αντικαταβολή,  μέσα βάζω και  το  λιβανάκι  του χρήματος  και  ένα  τυχερό  πετράδι
καλοτυχίας για να χετε ευημερία και τύχη.  Μπορείτε να το χετε στην ταμειακή σας,
επάνω σας, στο αυτοκίνητο, στο εικονοστάσι του σπιτιού, όπου θέλετε.  Είναι για
ευημερία και καλή υγεία το πετράδι.  Διαβασμένα είναι όλα αυτά, το διάβασα για τη
χρονιά αυτή που διανύουμε.  Κάθε χρόνο παίρνω μία ποσότητα από πετράδια και τα
στέλνω  δωράκια  μαζί  με  το  λαδάκι  του  χρήματος  ή  με  το  ερωτικό  λαδάκι.   Το
ερωτικό λαδάκι και αυτό κάνει δυο δουλειές.  Είτε όταν είστε ελεύθεροι και θέλετε να
προσελκύσετε και θέλετε να χετε φλερτ και να προσελκύσετε την αγάπη της ζωής
σας,  γιατί  όχι,  ή  είναι  για  τις  γυναίκες  που είναι  δεσμευμένες  αλλά που έπεσε η
ερωτική διάθεση, αν έπεσε η ερωτική διάθεση του συντρόφου να την κάνουμε να
ανέβει.  Με μία σταγόνα μόνο που βάζουμε σε 5 σημεία πίσω απ’ τ’ αφτιά, στους
καρπούς  και  εδώ  (δείχνει  το  στέρνο)  και  θα  δείτε  το  ερωτικό  λαδάκι  ότι  κάνει
θαύματα.  Αλήθεια σας λέω.  Πάρα πολύς κόσμος, οι περισσότεροι τα παίρνουν και
τα δύο λαδάκια μαζί.  Και καλά κάνουνε.  Γιατί;  Γιατί βλέπουν αποτελέσματα.  Και
ξέρετε ποιοι βλέπουν αποτελέσματα;  Αυτοί που το πιστεύουν.  Γιατί άμα είναι να το
πάρεις και να λες αχ να ξέρεις, κάνει δουλειά;  Άστο, δε θέλω.  Και να πεις μετά
ξέρεις τα λαδάκια ή το οτιδήποτε της Βαλεντίνης δε λειτουργεί.  Δε θέλω.  Σε μένα οι
άνθρωποι που έρχονται πρώτα απ’ όλα πρέπει να με αγαπάνε και να με πιστεύουν.
Να μου έχουν εμπιστοσύνη.  Συνήθως αυτό το αντιμετωπίζω με την Αθήνα που έχουν
έτσι μια δυσπιστία και μου το λένε κιόλα οι άνθρωποι, ε, εκεί μες στους απατεώνες
που  ζούνε  επόμενο  με  όλα  αυτά  που  γίνονται.   Εδώ  στη  Θεσσαλονίκη  είμαστε
αλλιώτικοι άνθρωποι και τους το λέω κιόλα.  Όσοι με πιστεύουν έχει καλώς.  Γι’
αυτούς που δε με πιστεύουν, αλλάζουν το κανάλι.  Με το ζόρι κανένας δε βλέπει τη
Βαλεντίνη.  Και δε θέλω να τη βλέπει με το ζόρι κανένας.  Σ’ ελεύθερη χώρα ζούμε
και ο καθένας στην εκπομπή του λέει, πουλάει και κάνει ότι θέλει.  Ότι θέλει μέσα σε
εισαγωγικά.  Χωρίς να πειράξουμε κανένα συνάνθρωπό μας βέβαια.  …
Β. Ένδειξη:  1:15:10
…Βγείτε να περπατήσετε.  Πάρε την τσαντούλα με το μαγιό σου, βάλε το μαγιό σου,
πάρε και μία πετσετούλα και το αντηλιακό και πάνε να σε δει ο ήλιος.  Μπες και
κολύμπα.  …
Ένδειξη:  1:16:19
Εγώ αυτό που σας συνιστώ είναι να αλλάξετε τον τρόπο της σκέψης σας.  Ντυθείτε,
στολιστείτε και βγείτε και περπατήστε.  Πάρτε οξυγόνο.  Να σας χτυπήσει ο ήλιος.
Να σας χαϊδέψει ο ήλιος.  Και να μαυρίσετε, γιατί όχι.  Εγώ πάω στην θάλασσα.  Την
λατρεύω  τη  θάλασσα.   Και  λατρεύω  και  τον  ήλιο.   Λέει.   Μα  ο  ήλιος  είναι
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επικίνδυνος.  Φορέστε αντηλιακά.  Ο ήλιος δεν είναι επικίνδυνος.  Αυτά όλα τα λένε
κάποιοι που θέλουν να πουλήσουν κάτι.  Αυτοί που λένε φόρα το αντηλιακό και μετά
γίνεται ο καρκίνος του δέρματος και κάτι τέτοια χαζά, όλα είναι βλακείες.  Μ’ έχει
κάψει ο ήλιος πολλά χρόνια τώρα.  30 χρόνια και.  Και;  Τίποτα δεν έπαθα.  Και ούτε
πρόκειται.  Και είμαι και μια χαρά.  Και υγιέστατη.  Γιατί;  Γιατί αγαπάω τον ήλιο.
Και όταν τον αγαπάς πολύ τον ήλιο και τη θάλασσα, αυτό που αγαπάς πολύ δε θα σου
κάνει  ποτέ  κακό.   Μη φοβάστε  τον  ήλιο  και  μη φοβάστε  τη  θάλασσα.   Ναι,  να
προστατευθείτε.   Αν  είστε  ειδικά  κάποιες  οι  οποίες  είναι  ανοιχτόχρωμες  στην
επιδερμίδα, ναι να προστατευθούν.  Κάτω από την ομπρέλα.  Αλλά βγείτε.  Βγείτε
έξω.   Διασκεδάστε.   Πάτε  βόλτα.   Περπατήστε  και  πάνω  απ’  όλα  αλλάξτε  την
ψυχολογία σας.  Πάρτε μια αναπνοή.  Κάντε κάτι για τον εαυτό σας…

Το Ε.Σ.Ρ. έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη. Πρόκειται περί
εκπομπών με τους διακριτικούς τίτλους: «Τάσος: life style», «Les ailes de la nature:
Les oiseaux de mer»,  «Περιπλάνηση  στην  Ελλάδα»  και  «Ο  συμπαραστάτης  του
δημότη», οι οποίες προβλήθηκαν άνευ σημάνσεως καταλληλότητος. Πλέον τούτου
προβλήθηκε  εκπομπή  με  τον  τίτλο:  «Ζώδια  και  συμβουλές»,  κατά  την  οποία  η
μελλοντολόγος  Βαλεντίνη  Βασιλειάδου  διαφήμισε  τις  προσφερόμενες  από  αυτήν
υπηρεσίες προβλέψεων, δια της χρήσεως καρτών ταρώ. Στο κάτω μέρος της οθόνης
προβλήθηκαν οι τηλεφωνικοί αριθμοί επικοινωνίας με τη μελλοντολόγο. Επίσης στην
εκπομπή με το διακριτικό τίτλο: «Night’s Mission», προβλήθηκαν οι υπηρεσίες που
προσέφερε  η  ψυχοθεραπεύτρια  Κασσάνδρα Κανιόγλου  δια  της  ταρωμαντικής  και
καφεμαντείας.  Αναμφιβόλως  πρόκειται  περί  διαφημίσεως  προβλέψεων  οι  οποίες
εκμεταλλεύονται τις προλήψεις και τις δεισιδαιμονίες των απλών ανθρώπων. Πλέον
τούτου, κατά τη διάρκεια ενημερωτικής εκπομπής για την ιστορία της Λεπτοκαρυάς
Πιερίας,  προβλήθηκε  η  τουριστική  επιχείρηση  με  το  διακριτικό  τίτλο  «Nefeli
Studios»,  η  πιτσαρία  με  το  διακριτικό  τίτλο:  «Ploton»,  τα  μπαρ:  «Iliotropio» και
«Different»,  η  ψαροταβέρνα:  «Αστροφεγγιά»,  τα  ξενοδοχεία  «Dafni Hotel»  και
«Dionisos», με προβολή εικόνων από τα καταστήματα και των αριθμών τηλεφώνων
τους. Επίσης, κατά τη διάρκεια της ψυχαγωγικής εκπομπής με το διακριτικό τίτλο:
«Night’s Mission»,  προβλήθηκε  το  μεζεδοπωλείο  με  το  διακριτικό  τίτλο:  «Το
νησάκι», ψαροταβέρνα με το διακριτικό τίτλο: «Άμμος», ψησταριά με το διακριτικό
τίτλο: «Χρήστος», καφέ μπαρ με το διακριτικό τίτλο: «Dock» και τσιπουράδικο με το
διακριτικό τίτλο: «Αργοναύτης», με προβολή εικόνων από τα καταστήματα και των
αριθμών  τηλεφώνων  τους,  κατά  παράβαση  της  προαναφερθείσης  διατάξεως  του
νόμου,  κατά  την  οποία  οι  εμπορικές  ανακοινώσεις  οφείλουν  να  αναγνωρίζονται
εύκολα,  δηλαδή  με  σχετική  σήμανση,  και  απαγορεύεται  η  συγκεκαλυμμένη
διαφήμιση». Με βάση αυτά τα πραγματικά περιστατικά, επιβλήθηκε στον τηλεοπτικό
σταθμό η διοικητική κύρωση του προστίμου των 15.000 ευρώ. 

Κατά  της  αποφάσεως  αυτής  ασκήθηκε  η  από  13.11.2014  αίτηση  θεραπείας  του
τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό  τίτλο  EURO CHANNEL Νομού Κιλκίς, η
οποία  απορρίφθηκε  με  την υπ’  αριθμ.  501/22.12.2014  απόφαση του ΕΣΡ,  με  την
αιτιολογία ότι είναι αβάσιμη διότι δεν προσκομίστηκε κανένα αποδεικτικό στοιχείο
που  να  αναιρεί  τα  δια  της  προσβαλλόμενης  αποφάσεως  γενόμενα  πραγματικά
περιστατικά.

Κατά της αποφάσεως  501/22.12.2014 ασκήθηκε η με  αρ. πρωτ. ΕΣΡ 877/28.1.2015
αίτηση θεραπείας του ως άνω τηλεοπτικού σταθμού, η οποία απορρίφθηκε με την υπ’
αριθμ. 71/2.3.2015 απόφαση του ΕΣΡ, με την αιτιολογία ότι είναι αβάσιμη διότι δεν
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προσκομίστηκε  κανένα  αποδεικτικό  στοιχείο  που  να  αναιρεί  τα  δια  της
προσβαλλόμενης αποφάσεως γενόμενα πραγματικά περιστατικά.

Κατά  της  αποφάσεως  71/2.3.2015  ασκήθηκε  η  με  αρ.  πρωτ.  ΕΣΡ  3195/1.4.2015
αίτηση  θεραπείας  του  ως  άνω  τηλεοπτικού  σταθμού.  Στη  15η συνεδρίαση  της
16ης.6.2015 του ΕΣΡ συζητήθηκε η αίτηση θεραπείας, με την οποία ο σταθμός ζητά
να  μετατραπεί  το  πρόστιμο  σε  σύσταση.  Η  Ολομέλεια  έδωσε  στον  τηλεοπτικό
σταθμό προθεσμία  για κατάθεση υπομνήματος το οποίο ο σταθμός κατέθεσε (αρ.
πρωτ.  ΕΣΡ  4971/23.6.2015).  Στις  23.6.2015  ο  τηλεοπτικός  σταθμός  κατέθεσε
συμπληρωματικό υπόμνημα (αρ. πρωτ. ΕΣΡ 5022/25.6.2015). 

Επειδή το ΕΣΡ έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς του σταθμού ότι: α) οι παραβιάσεις
της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας για τις οποίες επιβλήθηκε η διοικητική κύρωση του
προστίμου οφείλονταν στην άγνοια και την απειρία των συνεργατών του σταθμού, β)
υπάρχει δέσμευση του σταθμού για τήρηση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και μη
επανάληψη των παραβιάσεων και γ) η εν γένει λειτουργία της εταιρείας που είναι
ιδιοκτήτρια  του  τηλεοπτικού  σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο  EURO CHANNEL
Νομού Κιλκίς είναι σοβαρή, συνεπής και αξιόπιστη, δέχεται εν μέρει την υπό κρίση
αίτηση  θεραπείας  και  αντικαθιστά  τη  διοικητική  κύρωση  του  προστίμου  με  τη
διοικητική  κύρωση  της  συστάσεως.  Μειοψήφησε  εκ  των  μελών  ο  Κωνσταντίνος
Αποστολάς,  κατά τον οποίο η υπό κρίση αίτηση θεραπείας είναι  αβάσιμη και  θα
έπρεπε να απορριφθεί.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

1. Δέχεται  εν  μέρει  την  αίτηση  θεραπείας της εταιρείας  με  την  επωνυμία
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με
το διακριτικό  τίτλο  EURO CHANNEL Νομού Κιλκίς, κατά των 301/1.9.2014,
501/22.12.2014, 71/2.3.2015 αποφάσεων αυτού.

2. Αντικαθιστά τη διοικητική κύρωση του προστίμου των 15.000 ευρώ με εκείνη της
συστάσεως όπως: α) όλα τα τηλεοπτικά προγράμματα, εκτός των προγραμμάτων
τηλεοπτικής  διαφήμισης  και  τηλεπώλησης,  προβάλλονται  με  σήμανση
καταλληλότητος, β) μη προβάλλει οπτικοακουστικές εμπορικές ανακοινώσεις που
εκμεταλλεύονται τις δεισιδαιμονίες και τις προλήψεις των ανθρώπων  και γ) μη
προβάλλει  συγκεκαλυμμένες  διαφημίσεις,  με  απειλή  επιβολής  αυστηροτέρων
κυρώσεων.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 1η Ιουλίου 2015, καθαρογράφτηκε και δημοσιεύθηκε
κατά την 24η Σεπτεμβρίου 2015.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΛΙΝΑ ΑΛΕΞΙΟΥ

5

ΑΔΑ: ΩΨ5ΓΙΜΕ-ΟΞΛ


	ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
	Α Π Ο Φ Α Σ Η
	Αριθ. 230/1.7.2015


		2015-09-24T15:00:08+0300
	Athens




