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ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ 
 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 
 

ηης 555ης σνεδρίαζης (4-3-2010) 
 

  
ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 
 1.  Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ ηεο Διιάδνο Α.Δ. (ΟΣΔ 
Α.Δ.)», Άδεηαο Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνύ Ξεξάο ζηε Θέζε ΜΑΜΟΤΗΑ Σ/Κ 
(0010137). 
 

2.  Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ ηεο Διιάδνο Α.Δ. (ΟΣΔ 
Α.Δ.)», Άδεηαο Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνύ Ξεξάο ζηε Θέζε ΑΝΣΑΜΔΡΗ Σ/Κ 
(0010201). 
 

3.  Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ ηεο Διιάδνο Α.Δ. (ΟΣΔ 
Α.Δ.)», Άδεηαο Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνύ Ξεξάο ζηε Θέζε ΒΑΗΛΗΚΖ Σ/Κ 
(0010223). 
 

4.  Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ ηεο Διιάδνο Α.Δ. (ΟΣΔ 
Α.Δ.)», Άδεηαο Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνύ Ξεξάο ζηε Θέζε ΚΟΤΣΟΠΟΓΗ Σ/Κ 
(0030037) 
 

5.  Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ ηεο Διιάδνο Α.Δ. (ΟΣΔ 
Α.Δ.)», Άδεηαο Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνύ Ξεξάο ζηε Θέζε ΓΑΡΓΗΚΗ Σ/Κ (0150037) 
 

6.  Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ ηεο Διιάδνο Α.Δ. (ΟΣΔ 
Α.Δ.)», Άδεηαο Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνύ Ξεξάο ζηε Θέζε ΜΑΚΡΤΡΡΑΥΖ Σ/Κ 
(0150154) 
 

7.  Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ ηεο Διιάδνο Α.Δ. (ΟΣΔ 
Α.Δ.)», Άδεηαο Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνύ Ξεξάο ζηε Θέζε ΛΗΒΑΓΔΡΟ Σ/Κ 
(0330051) 
 

8.  Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ.», Άδεηαο 
Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνύ Ξεξάο ζηε Θέζε ΑΜΖΝΗΟ-Υ (1402410) 
 

9.  Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ.», Άδεηαο 
Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνύ Ξεξάο ζηε Θέζε ΜΤΚΑΛΖ (1402699) 
 

10.  Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξ. ΑΠ: 214/15/10-4-2001 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ, δηα ηεο νπνίαο 
ρνξεγήζεθε ζηελ Δηαηξεία «WIND ΔΛΛΑ Σειεπηθνηλσλίεο ΑΔΒΔ», Άδεηα Καηαζθεπήο 
Κεξαίαο ηαζκνύ Ξεξάο ζηε Θέζε ΚΑΣΔΡΗΝΖ CITY (1200929), ιόγσ Γνκηθώλ 
Αιιαγώλ θαη Γηόξζσζεο πληεηαγκέλσλ. 
 

11.  Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξ. ΑΠ: 244/61/1-2-2002 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ, δηα ηεο νπνίαο 
ρνξεγήζεθε ζηελ Δηαηξεία «WIND ΔΛΛΑ Σειεπηθνηλσλίεο ΑΔΒΔ», Άδεηα Καηαζθεπήο 
Κεξαίαο ηαζκνύ Ξεξάο ζηε Θέζε ΚΡΤΣΑΛΛΟΠΖΓΖ (1200782), ιόγσ Γνκηθώλ 
Αιιαγώλ, Γηόξζσζεο πληεηαγκέλσλ θαη Γηόξζσζεο Μ..Θ. 
 

12.  Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξ. ΑΠ: 328/70/31-8-2004 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ, δηα ηεο νπνίαο 
ρνξεγήζεθε ζηελ Δηαηξεία «WIND ΔΛΛΑ Σειεπηθνηλσλίεο ΑΔΒΔ», Άδεηα Καηαζθεπήο 
Κεξαίαο ηαζκνύ Ξεξάο ζηε Θέζε ΤΚΗΔ 1 (1200983), ιόγσ Γνκηθώλ Αιιαγώλ, 
Γηόξζσζεο πληεηαγκέλσλ θαη Γηόξζσζεο Μ..Θ. 
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13.  Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξ. ΑΠ: 50948/Β/305/14/1/1999 Απόθαζεο ηνπ ΤΜΔ, δηα ηεο 

νπνίαο ρνξεγήζεθε ζηελ Δηαηξεία «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 
Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ», Άδεηα Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνύ Ξεξάο ζηε Θέζε 
ΠΟΡΟ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ (1000483), ιόγσ Γνκηθώλ Αιιαγώλ, Γηόξζσζεο Μ..Θ. θαη 
Κνηλήο Υξήζεο 
 

14.  Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξ. ΑΠ: 88526/22-9-1993 Απόθαζεο ηνπ ΤΜΔ, δηα ηεο νπνίαο 
ρνξεγήζεθε ζηελ Δηαηξεία «WIND ΔΛΛΑ Σειεπηθνηλσλίεο ΑΔΒΔ», Άδεηα Καηαζθεπήο 
Κεξαίαο ηαζκνύ Ξεξάο ζηε Θέζε ΓΟΒΡΟΤΣΗ (1200124), ιόγσ Γνκηθώλ Αιιαγώλ, 
Γηόξζσζεο πληεηαγκέλσλ θαη Γηόξζσζεο Μ..Θ. 
 

  
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 
 15.  Δθρώξεζε Ολνκάησλ Υώξνπ κε Καηάιεμε .gr 
 

16.  Απόξξηςε Αηηήζεσλ γηα Δθρώξεζε Ολνκάησλ Υώξνπ κε Καηάιεμε .gr 
 

17.  Μεηαβνιή επσλπκίαο Φνξέα Ολόκαηνο Υώξνπ .gr 
 

18.  Μεηαβίβαζε Ολνκάησλ Υώξνπ .gr 
 

19.  Γηαγξαθή Ολνκάησλ Υώξνπ 
 

20.  Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία 
«TELECOM REVOLUTION ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ 
ΔΤΘΤΝΖ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «TELECOM REVOLUTION Μνλ. ΔΠΔ» 
 

21.  Πξνθήξπμε Αλνηθηνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ επηινγή Αλαδόρνπ γηα ην έξγν: «Μειέηε ησλ 
παξακέηξσλ θαη παξνρή κνληέινπ αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε θαλόλσλ δηαρείξηζεο 
θάζκαηνο ηνπηθνύ βξόρνπ» 
 

22.  Γηαπίζησζε ζρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε ππαγσγήο ηεο εηαηξείαο «ΠΔΣΡΟΤΛΑΚΖ 
ΑΔ» ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ Ν. 3783/2009 
 

23.  Πξνϋπνζέζεηο γηα ηνλ ρσξνηαμηθό ζρεδηαζκό ησλ θεξαηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο  
 

  
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ  

24.  Καηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ κε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία (πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ) 
«επηινγήο Αλαδόρνπ γηα ηελ Αλάζεζε Τπεξεζηώλ κε αληηθείκελν Ζρνγξαθήζεηο 
πλεδξηάζεσλ ηεο ΔΔΣΣ θαη Μεηαζπλεδξηαθώλ Τπεξεζηώλ». (Ειζηγηηής κ. ακκάς)  
 

25.  Παξαιαβή θαη Απνδνρή ησλ Απνινγηζηηθώλ Δθζέζεσλ Γ’ & Γ’ ηεο  εηαηξείαο «UPSET» 
ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ «ρεδηαζκόο ηξαηεγηθήο Δλεκέξσζεο ηεο ΔΔΣΣ θαη 
Τινπνίεζε ρεδίνπ Γξάζεο» (Ειζηγηηής κ. ακκάς) 
 

26.  Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηεο ΔΔΣΣ ζηνλ Πξόεδξν ηεο ΔΔΣΣ(Ειζηγηηής κ. σρίγος) 
 

  
ΑΚΡΟΑΕΙ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 
 27.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΕΟΡΜΑΛΗΑ Κ. ΜΖΛΗΧΝΖ Δ. ΟΔ» 
θαη ηνπ θ. Βαζηιείνπ Δπζπκίνπ κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε παξαβάζεσλ δηαηάμεσλ 
ηνπ Καλνληζκνύ Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr 
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ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 351/76 απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ (ΦΔΚ 717/Β/27.5.2005) όπσο 
ηζρύεη ζρεηηθά κε ην Όλνκα Υώξνπ mrs.gr 
 

28.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Δπάγγεινπ Μάιηνπ θαη ηεο νκόξξπζκεο εηαηξίαο «Εεξβόο 
Υαξ. θαη ία ΟΔ» κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ελδερόκελεο παξάβαζεο ηεο θείκελεο 
λνκνζεζίαο θαηνρύξσζεο θαη ρξήζεο ηνπ Ολόκαηνο Υώξνπ  [noufara.gr] 
 

29.  Κιήζε ζε αθξόαζε ησλ εηαηξηώλ «COMFUZIO XIOS TOYS ΔΜΠΟΡΗΑ ΔΗΓΧΝ 
ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ ΔΠΔ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ-ΤΠΖΡΔΗΔ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ», «ΝΗΚΚΑ ΑΔ», «GIOCHI 
PRECIOSI HELLAS», «AS Company»,  κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο δηάζεζεο 
ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο 
θείκελεο λνκνζεζίαο. 
 

30.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο «ΑΦΟΗ Θ. ΦΖΚΑ ΑΔΒΔ»  (θαηάζηεκα «ΔXPERT») 
κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο δηάζεζεο ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη ηειεπηθνηλσληαθνύ 
ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 
 

31.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο «ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ  A.E.», θνξέα ηνπ 
ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «902 ΑΡΗΣΔΡΑ ΣΑ FM», γηα ηελ 
θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγία απηνύ ζε κε δεισζέληεο δηαύινπο 
θαη από κε δεισζείζεο ζέζεηο εθπνκπήο. 
 

32.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηε επσλπκία «ΠΔΡΘΧ Α.Δ.»  θνξέα ηνπ 
ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΜTV+» , γηα ηελ θαηά παξάβαζε ηεο 
θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγία απηνύ ζε  κε δεισζέληα δίαπιν εθηόο δώλεο 
 

33.  Κιήζε ζε αθξόαζε: α) ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΠΔΡΘΧ Α.Δ.», θνξέα 
ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «MTV+» θαη β) ηεο Γεκνηηθήο 
Δηαηξίαο Πιεξνθόξεζεο Θεάκαηνο θαη Δπηθνηλσλίαο, θνξέα ηνπ Σ/ κε ην δηαθξηηηθό 
ηίηιν «ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ TV 100» 
 

34.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηε επσλπκία «LEPANTO RTV 
ΑΝΧΝΤΜΖ ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε 
ην δηαθξηηηθό ηίηιν «LEPANTO TV» , γηα ηελ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 
εθπνκπήο απηνύ ζε γεσγξαθηθή πεξηνρή εθηόο ηνπ Υάξηε πρλνηήησλ  
 

35.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Κ. Γθίιια γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο 
λνκνζεζίαο εθπνκπήο ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «BLUE 
SKY» ή «BLUE SPACE FM»  
 

36.  Κιήζε ζε αθξόαζε: α) ηνπ θ. Δ. Δπζπκηάδε, ηδηνθηήηε ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ  
(Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «MASTER FM» θαη β) ηεο εηεξόξξπζκεο εηαηξίαο «Κ.Μ. 
ΥΑΣΕΖΖΛΗΑΓΖ & ΗΑ Δ.Δ.», θνξέα ηνπ Ρ/ κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «PLUS RADIO 
102,6» 
 

37.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Αλαζηαζίνπ Φσθά κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο 
εγθαηάζηαζεο θεξαηνζπζηεκάησλ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο   
 

38.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 
Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην Γήκν 
Αξηέκηδαο Ννκνύ Αηηηθήο 
 

39.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 
Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ 
ώξνπ 7 ζην Γήκν Μεηακόξθσζεο Ννκνύ Αηηηθήο 
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40.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 

Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην Γήκν 
Νέαο Ησλίαο Ννκνύ Αηηηθήο 
 

41.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 
Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην Γήκν 
Παιιήλεο Ννκνύ Αηηηθήο 
 

42.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 
Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ 
Κ. Παιακά 6 ζην Γήκν ηαπξνύπνιεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο   
 

43.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 
Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην δ.δ. 
Βαζύιαθθνπ Γήκνπ Αγ. Αζαλαζίνπ Ννκνύ Θεζζαινλίθεο  
 

44.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 
Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην Γήκν 
Σεγέαο Ννκνύ Αξθαδίαο 
 

45.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 
Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην Γήκν 
Αγίσλ Θενδώξσλ Ννκνύ Κνξηλζίαο 
 

46.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 
Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ 
Αξάηνπ 15 ζην Γήκν Παηξέσλ Ννκνύ Αραΐαο 
 

47.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 
Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην δ.δ. 
Ηάζκνπ Γήκνπ ώζηνπ Ννκνύ Ρνδόπεο  
 

48.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 
Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ 
Καξαβαγγέιε 2 ζην δ.δ. Άξγνπο Οξεζηηθνύ Γήκνπ Οξεζηίδνο Ννκνύ Καζηνξηάο 
 

49.  Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο ηεο 
αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία  «ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 
CHANNEL NINE 9  Α.Δ.», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν 
«CHANNEL NINE 9», γηα ηελ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγία 
απηνύ ζε κε δεισζέληα δίαπιν θαη από κε δεισζείζα ζέζε εθπνκπήο   
 

50.  Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο ηεο 
αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ Α.Δ.», θνξέα ηνπ 
ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ALTER CHANNEL», γηα ηε 
δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγίαο απηνύ ζε κε 
δεισζέληεο δηαύινπο θαη από κε δεισζείζεο ζέζεηο εθπνκπήο. 
 

51.  Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο ηνπ 
ΛΑ.Ο.., θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΣΖΛΔΑΣΤ», 
γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγίαο απηνύ ζε 
κε δεισζέληεο δηαύινπο θαη από κε δεισζείζεο ζέζεηο εθπνκπήο 
 

52.  Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο ηνπ 
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ΛΑ.Ο.., θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΣΖΛΔΑΣΤ», 
γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγίαο απηνύ ζε 
κε δεισζέληεο δηαύινπο θαη από κε δεισζείζεο ζέζεηο εθπνκπήο 
 

53.  Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο ηεο 
αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΑΥΑΨΚΔ ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΔ ΠΑΡΑΓΧΓΔ & 
ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΗ», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν 
«ACHAIA CHANNEL», γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 
ιεηηνπξγίαο απηνύ ζε δίαπιν δηάθνξν ηνπ δεισζέληνο 
 

54.  Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο ηεο 
αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΔ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΗ 
JERONIMO GROOVY A.E.», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό 
ηίηιν «ΚΑΝΑΛΗ 10» , γηα ηελ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγία απηνύ 
ζε κε δεισζέληα δίαπιν θαη από ζέζε εθπνκπήο εθηόο ηεο πεξηνρήο θάιπςεο ηνπ 
Υάξηε πρλνηήησλ όπνπ λνκηκνπνηείηαη λα εθπέκπεη. 
 

55.  Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο ηεο 
«ΗΔΡΑ ΜΖΣΡΟΠΟΛΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΗΜΘ 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΖ ΔΚΠΟΜΖ 4E Α.Δ.», θνξέα ηνπ 
ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΟ ΣΑΘΜΟ 
ΗΜΘ 4E», γηα ηελ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγία απηνύ ζε  κε 
δεισζέληα δίαπιν  
 

56.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο ηεο 
κνλνπξόζσπεο εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο κε ηελ επσλπκία «ΖΥΟ ΚΑΗ ΔΗΚΟΝΑ 
Β. ΚΟΤΣΑΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΠΔ»,  θνξέα ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) κε 
ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΡΑΓΗΟ ΚΡΖΣΖ», γηα ηελ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 
ιεηηνπξγία απηνύ από πνιιαπιέο ζέζεηο εθπνκπήο θαη ζπρλόηεηεο θαζώο θαη εθηόο 
ηνπ Ν. Ζξαθιείνπ 
 

57.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο ηεο 
θαο Κάξελ Κνπληάηνπ, ηδηνθηήηξηαο ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό 
ηίηιν «ΚΡΖΣΖ 100,3 FM», γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο 
λνκνζεζίαο ιεηηνπξγίαο απηνύ από δύν ζέζεηο εθπνκπήο 
 

58.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο ηνπ θ. 
Γ. Μαξθάθε, ηδηνθηήηε ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΥΑΝΗΑ 
98,9FM», γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγίαο 
απηνύ από δύν ζέζεηο  θαη ζπρλόηεηεο εθπνκπήο 
 

 
 

 
ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΑ (Ειζηγηηής κ. ακκάς) 
 59.  Πεξί ζεηξάο θαηαγγειηώλ ηνπ θνπ ηεθάλνπ Η. θαηά ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ Α.Δ.» 
 

60.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «SPEEDEX Α.Δ. 
ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΧΝ» πξνο δηεξεύλεζε θαηαγγειίαο ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ 
επσλπκία «ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΑΔΒΔ» 
 

61.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΘΧΜΑ Κ. ΣΗΑΟΤΖ» 
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