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ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

ηης 641ης σνεδρίαζης (01-03-2012) 

 
 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ  

1. Παξνπζίαζε θαη Έγθξηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ ηεο ΔΔΣΣ γηα ην 2012 

(Δηζεγεηήο θ. ΛΔΧΝΗΓΑ ΚΑΝΔΛΛΟ) 

2. Παξνρή εμνπζηνδόηεζεο ζηνλ Αληηπξόεδξν Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ 

(Δηζεγεηήο θ. ΛΔΧΝΗΓΑ ΚΑΝΔΛΛΟ) 

3. Καηαθύξσζε ηνπ Γηαγσληζκνύ κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κε 

ζπγθέληξσζε πξνζθνξώλ, γηα ην έξγν ηεο θύιαμεο θαη αζθάιεηαο ησλ 

γξαθεηαθώλ ρώξσλ ηεο ΔΔΣΣ (Δηζεγεηήο θ. ΛΔΧΝΗΓΑ ΚΑΝΔΛΛΟ) 

4. Απεπζείαο Αλάζεζε ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ROHDE & SCHWARZ 

ΔΛΛΑ Α.Δ.» ηνπ έξγνπ «Δπηζθεπή εμνπιηζκνύ (ESMB, EB200, ADD071, 

HE200) ηεο ΔΔΣΣ» (Δηζεγεηήο θ. ΛΔΧΝΗΓΑ ΚΑΝΔΛΛΟ) 

5. Έγθξηζε ηεο Δλέξγεηαο «Γηνξγάλσζε Ζκεξίδαο γηα ηηο Σαρπδξνκηθέο Τπεξεζίεο 

ζηελ Αζήλα ηελ Σεηάξηε 25 Απξηιίνπ 2012 (Δηζεγεηήο θ. ΜΗΥΑΖΛ ΑΚΚΑ) 

6. Οξηζκόο Αλαπιεξσηή Πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο Παξαθνινύζεζεο Αγνξάο 

θαη Αληαγσληζκνύ ηεο ΔΔΣΣ (Δηζεγεηήο θ. ΛΔΧΝΗΓΑ ΚΑΝΔΛΛΟ) 

7. Οξηζκόο Αλαπιεξσηή Πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο Δμνπιηζκνύ 

Σειεπηθνηλσληώλ ηεο ΔΔΣΣ (Δηζεγεηήο θ. ΛΔΧΝΗΓΑ ΚΑΝΔΛΛΟ) 

 

ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

8. Με αλαλέσζε ησλ Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ πνπ ρνξεγήζεθαλ 

δηα ηεο ΑΠ. 387/40/23-05-2006 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ κε ζέκα: «Δθρώξεζε ζηνλ 

Σειενπηηθό ηαζκό «ALPHA ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ Α.Δ.» πνπ εδξεύεη 

ζην .Δ.Α. 1 Μεζνγείσλ, Παηαλία ηνπ Ν. ΑΣΣΗΚΖ, Μεκνλσκέλσλ 

Ραδηνζπρλνηήησλ ζε ηαζκνύο Ραδηνεπηθνηλσληώλ γηα Ηδία Υξήζε» 

9. Με αλαλέσζε ησλ Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ πνπ ρνξεγήζεθαλ 

δηα ηεο ΑΠ. 377/16/09-03-2006 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ κε ζέκα: «Δθρώξεζε ζην 

Ραδηνθσληθό ηαζκό «ΑΝΓΡΟΝΗΚΗΓΖ ΣΤΛΗΑΝΟ (VIVA FM 95,3)» πνπ 

εδξεύεη ζηελ ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ ηνπ Ν. ΚΟΕΑΝΖ, Μεκνλσκέλσλ 

Ραδηνζπρλνηήησλ ζε ηαζκνύο Ραδηνεπηθνηλσληώλ γηα Ηδία Υξήζε» 

10. Με αλαλέσζε ησλ Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ πνπ ρνξεγήζεθαλ 

δηα ηεο ΑΠ. 426/42/15-03-2007 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ κε ζέκα: «Σξνπνπνίεζε 

ηεο ππ' αξηζ. 370/48/12-1-2006 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ κε ηελ νπνία 

ρνξεγήζεθαλ Γηθαηώκαηα Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ, ζην Ραδηνθσληθό ηαζκό 

«ΚΑΡΑΚΑΛΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ (ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ)» πνπ 

εδξεύεη ζην ΛΑΓΚΑΓΑ ηνπ Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» 



 2 

11. Με αλαλέσζε ησλ Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ πνπ ρνξεγήζεθαλ 

δηα ηεο ΑΠ. 382/11/06-04-2006 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ κε ζέκα: «Δθρώξεζε ζην 

Ραδηνθσληθό ηαζκό «ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΔ ΚΑΗ ΔΚΓΟΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

«ΔΝΖΜΔΡΧΖ» Α.Δ.» πνπ εδξεύεη ζηε ΓΡΑΜΑ ηνπ Ν. ΓΡΑΜΑ, 

Μεκνλσκέλσλ Ραδηνζπρλνηήησλ ζε ηαζκνύο Ραδηνεπηθνηλσληώλ γηα Ηδία 

Υξήζε» 

12. Με αλαλέσζε ησλ Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ πνπ ρνξεγήζεθαλ 

δηα ηεο ΑΠ. 382/9/06-04-2006 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ κε ζέκα: «Δθρώξεζε  ζην 

Ραδηνθσληθό ηαζκό «ΓΔΧΡΓΟΤΛΑ ΥΡΖΣΟ (STAR FM)» πνπ εδξεύεη ζηα 

ΗΧΑΝΝΗΝΑ ηνπ Ν. ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ, Μεκνλσκέλσλ Ραδηνζπρλνηήησλ ζε ηαζκνύο 

Ραδηνεπηθνηλσληώλ γηα Ηδία Υξήζε» 

13. Με αλαλέσζε ησλ Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ πνπ ρνξεγήζεθαλ 

δηα ηεο ΑΠ. 380/32/30-03-2006 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ κε ζέκα: «Δθρώξεζε ζην 

Ραδηνθσληθό ηαζκό «MEDIA SUPER FM ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΠΔ 

(SUPER FM 92,6)» πνπ εδξεύεη ζηελ ΚΑΣΔΡΗΝΖ ηνπ Ν. ΠΗΔΡΗΑ, 

Μεκνλσκέλσλ Ραδηνζπρλνηήησλ ζε ηαζκνύο Ραδηνεπηθνηλσληώλ γηα Ηδία 

Υξήζε» 

14. Με αλαλέσζε ησλ Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ πνπ ρνξεγήζεθαλ 

δηα ηεο ΑΠ. 379/16/23-03-2006 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ κε ζέκα: «Δθρώξεζε  

ζηνλ Σειενπηηθό ηαζκό «ALPHA ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ Α.Δ.» πνπ 

εδξεύεη ζην .Δ.Α. 1 Μεζνγείσλ, Παηαλία ηνπ Ν. ΑΣΣΗΚΖ, Μεκνλσκέλσλ 

Ραδηνζπρλνηήησλ ζε ηαζκνύο Ραδηνεπηθνηλσληώλ γηα Ηδία Υξήζε» 

15. Με αλαλέσζε ησλ Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ πνπ ρνξεγήζεθαλ 

δηα ηεο ΑΠ. 379/14/23-03-2006 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ κε ζέκα: «Δθρώξεζε, ζην 

Ραδηνθσληθό ηαζκό «ΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟ Π. -ΑΜΠΑΝΗΧΣΖ Α. Ο.Δ. (SMART 

FM)» πνπ εδξεύεη ζηελ ΠΑΣΡΑ ηνπ Ν. ΑΥΑΨΑ, Μεκνλσκέλσλ 

Ραδηνζπρλνηήησλ ζε ηαζκνύο Ραδηνεπηθνηλσληώλ γηα Ηδία Υξήζε» 

16. Με αλαλέσζε ησλ Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ πνπ ρνξεγήζεθαλ 

δηα ηεο ΑΠ. 379/13/23-03-2006 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ κε ζέκα: «Δθρώξεζε  ζην 

Ραδηνθσληθό ηαζκό «ΔΛΔΝΖ ΚΑΝΣΑΡΗΓΟΤ (ΜΔΛΧΓΗΑ FM)» πνπ εδξεύεη 

ζηελ ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ ηνπ Ν. ΚΟΕΑΝΖ, Μεκνλσκέλσλ Ραδηνζπρλνηήησλ ζε 

ηαζκνύο Ραδηνεπηθνηλσληώλ γηα Ηδία Υξήζε» 

17. Με αλαλέσζε ησλ Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ πνπ ρνξεγήζεθαλ 

δηα ηεο ΑΠ. 372/4/26-01-2006 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ κε ζέκα: «Δθρώξεζε  ζην 

Ραδηνθσληθό ηαζκό «ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΚΟ ΣΑΘΜΟ LIVE FM» πνπ εδξεύεη 

ζηελ ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ ηνπ Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, Μεκνλσκέλσλ 

Ραδηνζπρλνηήησλ ζε ηαζκνύο Ραδηνεπηθνηλσληώλ γηα Ηδία Υξήζε» 

18. Με αλαλέσζε ησλ Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ πνπ ρνξεγήζεθαλ 

δηα ηεο ΑΠ. 440/29/14-06-2007 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ κε ζέκα: «Σξνπνπνίεζε 

ηεο ππ' αξηζ. 379/15/23-3-2006 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ κε ηελ νπνία 

ρνξεγήζεθαλ Γηθαηώκαηα Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ, ζην Ραδηνθσληθό ηαζκό 

«ΑΥΑΨΚΑ ΜΜΔ ΡΑΓΗΟ ΓΑΜΜΑ FM 94 STEREO Α.Δ. (ΡΑΓΗΟ ΓΑΜΜΑ 94 FM 

STEREO)» πνπ εδξεύεη ζηελ ΠΑΣΡΑ ηνπ Ν. ΑΥΑΨΑ» 

19. Με αλαλέσζε ησλ Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ πνπ ρνξεγήζεθαλ 

δηα ηεο ΑΠ. 387/37/23-05-2006 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ κε ζέκα: «Δθρώξεζε  
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ζηνλ Σειενπηηθό ηαζκό «ALPHA ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ Α.Δ.» πνπ 

εδξεύεη ζην .Δ.Α. 1 Μεζνγείσλ, Παηαλία ηνπ Ν. ΑΣΣΗΚΖ, Μεκνλσκέλσλ 

Ραδηνζπρλνηήησλ ζε ηαζκνύο Ραδηνεπηθνηλσληώλ γηα Ηδία Υξήζε» 

20. Με αλαλέσζε ησλ Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ πνπ ρνξεγήζεθαλ 

δηα ηεο ΑΠ. 377/17/09-03-2006 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ κε ζέκα: «Δθρώξεζε  ζην 

Ραδηνθσληθό ηαζκό «ΣΟΤΡΟΤΝΟΓΛΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ (RADIOSPORT 98.7 

FM)» πνπ εδξεύεη ζηε ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ηνπ Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, 

Μεκνλσκέλσλ Ραδηνζπρλνηήησλ ζε ηαζκνύο Ραδηνεπηθνηλσληώλ γηα Ηδία 

Υξήζε» 

21. Με αλαλέσζε ησλ Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ πνπ ρνξεγήζεθαλ 

δηα ηεο ΑΠ. 383/1/13-04-2006 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ κε ζέκα: «Δθρώξεζε  ζην 

Ραδηνθσληθό ηαζκό «ΚΛΑΤΓΗΑΝΟ ΑΝΓΡΔΑ (ΜΟΤΗΚΖ ΛΑΜΦΖ)» πνπ 

εδξεύεη ζηελ ΠΑΣΡΑ ηνπ Ν. ΑΥΑΨΑ, Μεκνλσκέλσλ Ραδηνζπρλνηήησλ ζε 

ηαζκνύο Ραδηνεπηθνηλσληώλ γηα Ηδία Υξήζε» 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝ/ΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

22. Δθρώξεζε ηνπ ύληνκνπ Κσδηθνύ 10717 ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο 

ζηελ εηαηξεία «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ» κε 

δηαθξηηηθό ηίηιν «ΟΣΔ ΑΔ» 

23. Δθρώξεζε Γεσγξαθηθώλ Αξηζκώλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ 

εηαηξεία «ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «FORTHNET ΑΔ» 

24. Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ 

εηαηξεία «ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «FORTHNET ΑΔ» 

25. Δθρώξεζε Αξηζκώλ γηα Κιήζεηο κέζσ Κάξηαο ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ 

Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία «4G BUSINESS SOLUTIONS 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ - ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΔΠΔ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «4G BUSINESS 

SOLUTIONS ΔΠΔ» 

26. Σξνπνπνίεζε Υξήζεο Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ 

Αξηζκνδόηεζεο γηα ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «INTERNET & ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ ΑΔ» θαη ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «INTERNET Q» 

27. Καηάξγεζε Δθρώξεζεο Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ 

Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία «ΠΖΓΑΟ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΟΛΤΜΔΗΚΧΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «LEXITEL ΑΔ» 

28. Καηαθύξσζε ηνπ Αλνηρηνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ Έξγνπ: 

«Τπνζηήξημε ηεο ΔΔΣΣ γηα ηε δεκηνπξγία ηερληθννηθνλνκηθνύ κνληέινπ (LRIC 

Bottom-Up) ππνινγηζκνύ ηειώλ ηεξκαηηζκνύ ζε ζηαζεξά δίθηπα ζύκθσλα κε 

ηελ ύζηαζε 2009/396/ΔΚ» 

29. Καηαθύξσζε ηνπ Γηαγσληζκνύ κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κε 

ζπγθέληξσζε πξνζθνξώλ, γηα ην Έξγν «Τπνζηήξημε ηεο ΔΔΣΣ γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ ηερληθννηθνλνκηθνύ κνληέινπ (LRIC Bottom-Up) ππνινγηζκνύ 

ηειώλ ηεξκαηηζκνύ ζε κεκνλσκέλα δίθηπα θηλεηώλ επηθνηλσληώλ 
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ΑΚΡΟΑΕΙ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝ/ΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

30. Κιήζε ζε Αθξόαζε ηνπ θ. Αιέμαλδξνπ Εεπίδε θαη ηνπ Ηνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ κε 

αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε παξαβάζεσλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνύ Γηαρείξηζεο 

θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr (Απόθαζε ΔΔΣΣ ΑΠ. 

592/0126) ζρεηηθά κε ην Όλνκα Υώξνπ uion.edu.gr 

31. Κιήζε ζε αθξόαζε αθελόο ηνπ σθξάηε Λακπαδάξηνπ θαη αθεηέξνπ ηεο 

εηαηξείαο «CADERNE LIMITED», όπσο εθπξνζσπείηαη λόκηκα, κε αληηθείκελν 

ηε δηεξεύλεζε ηεο ππ' αξηζκ. πξση. ΔΔΣΣ 5075/9-2-2012 Αίηεζεο ηνπ πξώηνπ 

πεξί δηαγξαθήο ηνπ Ολόκαηνο Υώξνπ www.pro.gr 

32. Κιήζε ζε αθξόαζε αθελόο ηεο εηαηξείαο «ΑUΣΟ ΣΡΗΣΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΚΓΟΣΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ», όπσο εθπξνζσπείηαη λόκηκα θαη αθεηέξνπ ηνπ Φώηε Μπεζίθνπ, κε 

αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο ππ' αξηζκ. πξση. ΔΔΣΣ 4795/7-2-2012 

θαηαγγειίαο - αίηεζεο ηεο πξώηεο πεξί δηαγξαθήο ηνπ Ολόκαηνο Υώξνπ 

www.auto-triti.gr 

33. Κιήζε ζε Αθξόαζε ηνπ Γεκεηξίνπ Εεξβνύ θαη ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία 

«WEIDER GLOBAL NUTRITION LLC» κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε 

παξαβάζεσλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνύ Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο 

Ολνκάησλ Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr (Απόθαζε ΔΔΣΣ ΑΠ 592/012/2011) 

αλαθνξηθά κε ην Όλνκα Υώξνπ weider.gr 

34. Κιήζε ζε Αθξόαζε ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «Παπαδεκεηξίνπ Γ. & Α. 

Ο.Δ.» θαη ηνπ Βιαδίκεξνπ Σζακνπξιίδε κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε 

παξαβάζεσλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνύ Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο 

Ολνκάησλ Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr (Απόθαζε ΔΔΣΣ ΑΠ 592/012/2011) 

αλαθνξηθά κε ην Όλνκα Υώξνπ alfalift.com.gr 

35. Κιήζε ζε Αθξόαζε ηνπ Αλδξέα Γεκπόλνπ θαη ηνπ Κσλ/λνπ Γξππνλεζηώηε κε 

αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε παξαβάζεσλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνύ Γηαρείξηζεο 

θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr (Απόθαζε ΔΔΣΣ ΑΠ 

592/012/2011) αλαθνξηθά κε ην Όλνκα Υώξνπ mykefallonia.gr 

36. Κιήζε ζε Αθξόαζε ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «RENAULT S.A.S.» θαη ηεο 

εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «MAVA ΔΜΠΟΡΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ κε δ.η. MAVA Α.Δ.» κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε παξαβάζεσλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνύ Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ κε 

θαηάιεμε .gr (Απόθαζε ΔΔΣΣ ΑΠ 592/012/2011) αλαθνξηθά κε ην Όλνκα 

Υώξνπ renault.gr 

37. Κιήζε ζε Αθξόαζε ηνπ Ναπηηθνύ Μνπζείνπ ηεο Διιάδνο θαη ηεο εηαηξίαο κε ηελ 

επσλπκία «Easy Domain Connect Ltd» κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε 

παξαβάζεσλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνύ Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο 

Ολνκάησλ Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr (Απόθαζε ΔΔΣΣ ΑΠ 592/012/2011) 

αλαθνξηθά κε ην Όλνκα Υώξνπ hmm.gr 

38. Κιήζε ζε Αθξόαζε ηνπ Φώηηνπ Γηακαληόπνπινπ θαη ηνπ Γεσξγίνπ πκεσλίδε 

κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε παξαβάζεσλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνύ 

Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr (Απόθαζε 

ΔΔΣΣ ΑΠ 592/012/2011) αλαθνξηθά κε ην Όλνκα Υώξνπ bataria.gr 

39. Κιήζε ζε Αθξόαζε ηνπ Αξγύξε Καβάγηα θαη ηεο Αλώλπκεο Δηαηξίαο κε ηελ 

επσλπκία «ΚΡΟΤΣΕ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ» κε 

http://uion.edu.gr/
http://www.pro.gr/
http://www.auto-triti.gr/
http://weider.gr/
http://alfalift.com.gr/
http://mykefallonia.gr/
http://renault.gr/
http://hmm.gr/
http://bataria.gr/
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αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε παξαβάζεσλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνύ Γηαρείξηζεο 

θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr (Απόθαζε ΔΔΣΣ ΑΠ 

592/012/2011) αλαθνξηθά κε ην Όλνκα Υώξνπ skroutzgr.gr 

40. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο επηρείξεζεο «ΠΑΤΛΑΚΖ ΝΗΚΟ- RCL HELLAS» κε 

αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο δηάζεζεο ξαδηνεμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο 

41. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο «ΟΝ TELECOMS Α.Δ.» κε 

αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο δηάζεζεο ξαδηνεμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο 

42. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ 

ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΑ ΣΖΛΔΟΡΑΖ Α.Δ.», θνξέα ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) κε 

ην δηαθξηηηθό ηίηιν «OPT» κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά 

παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο εθπνκπήο απηνύ 

43. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία 

«ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΔ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΗΡΗΓΑ Α.Δ.», θνξέα ηνπ 

ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΗΡΗΓΑ TV», γηα ηελ θαηά 

παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγία απηνύ ζε κε δεισζέληεο 

δηαύινπο θαη από κε δεισζείζεο ζέζεηο εθπνκπήο 

44. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «ΟΣΔ - Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ 

Διιάδνο Α.Δ.» γηα εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ζηελ Κνηλόηεηα Υαιηθίνπ 

Γήκνπ Καιακπάθαο (πξώελ Γ. Αζπξνπνηάκνπ) Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

Σξηθάισλ 

45. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο ζηε ζέζε 

«Σζαπόρα» ηνπ Γήκνπ Καξδίηζαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Καξδίηζαο 

46. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο επί ηεο ζπκβνιήο ησλ νδώλ Όγι θαη Κνληαξάηνπ ζην Γήκν Βόινπ 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Μαγλεζίαο 

47. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο πιεζίνλ ηεο θνηλόηεηαο Μαξαζνύζζεο ζην Γήκν Πνιπγύξνπ 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Υαιθηδηθήο 

48. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ 

Α.Δ.» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο ζπκβνιήο ησλ νδώλ 

Μπόηζαξε 66 θαη Μαθεδνλίαο ζην Γήκν Θεζζαινλίθεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο 

49. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «VODAFONE» ζε αθξόαζε γηα 

εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο πιεζίνλ ηεο θνηλόηεηαο 

Μαξαζνύζζεο ζην Γήκν Πνιπγύξνπ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Υαιθηδηθήο 

50. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε 

Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο ζηε 

ζέζε «ηαπξνύ Σνύκπα» Γήκνπ Πνιπγύξνπ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

Υαιθηδηθήο 

http://skroutzgr.gr/
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51. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «WIND - ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ 

Α.Δ.Β.Δ» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο 

νδνύ Λαγθαδά 175 ζην Γήκν Παύινπ Μειά (πξώελ ηαπξνύπνιεο) 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο 

52. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «WIND - ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ 

Α.Δ.Β.Δ» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο 

νδνύ Σζηκηζθή 12 ζην Γήκν Θεζζαινλίθεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

Θεζζαινλίθεο 

53. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «WIND - ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ 

Α.Δ.Β.Δ» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο πιεζίνλ 

ηεο θνηλόηεηαο Μαξαζνύζζεο ζην Γήκν Πνιπγύξνπ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

Υαιθηδηθήο 

54. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «WIND - ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ 

Α.Δ.Β.Δ.» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο ζην Γήκν Νεάπνιεο - πθεώλ 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο 

55. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία 

«ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΖ Α.Δ. ΣΖΛΔΟΡΑΖ», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ 

(Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «SUPER 28», γηα ηε ιεηηνπξγία απηνύ ζε κε 

δεισκέλν δίαπιν θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

56. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο 

ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΝΔΑ ΣΖΛΔΟΡΑΖ Α.Δ.», θνξέα ηνπ 

ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «STAR» γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο απηνύ ζε κε δεισζέληα δίαπιν θαη από κε δεισζείζα ζέζε 

εθπνκπήο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηεο ΑΠ. 579/50/12-10-

2010 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 

57. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο 

ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΣΖΛΔΟΡΑΖ ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 

Α.Δ.», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «TV 12», γηα 

ηε ιεηηνπξγία απηνύ ζε κε δεισζέληα δίαπιν θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο 

58. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο 

ηνπ Γήκνπ Κεληξηθώλ Σδνπκέξθσλ, κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά 

παξάβαζε θείκελεο λνκνζεζίαο ρξήζεο εμ απηνύ ζπρλνηήησλ γηα ηελ 

αλακεηάδνζε ηειενπηηθώλ ζεκάησλ θαζώο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο 

θεξαηνζπζηεκάησλ άλεπ αδείαο 

59. Θέζε ζην αξρείν ηνπ θαθέινπ ηεο ππόζεζεο γηα ηελ νπνία εθδόζεθε ε 

Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 631/29/01-12-2011 κε ζέκα: «Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο 

αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΔΗΓΖΔΗ ΝΣΟΣ ΚΟΜ Α.Δ.», θνξέα ηνπ 

ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΚΑΨ», κε αληηθείκελν ηε 

ρξήζε κε δεισκέλνπ δηαύινπ θαη από κε δεισζείζα ζέζε εθπνκπήο, θαηά 

παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

60. Θέζε ζην αξρείν ηνπ θαθέινπ ηεο ππόζεζεο γηα ηελ νπνία εθδόζεθε ε 

Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 633/152/15-12-2011 κε ζέκα: «Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο 

Ηεξάο Μεηξόπνιεο Αξγνιίδαο, θνξέα ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην 
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δηαθξηηηθό ηίηιν «ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΗΔΡΑ ΜΖΣΡΟΠΟΛΖ 

ΑΡΓΟΛΗΓΑ» 

61. Θέζε ζην αξρείν ηνπ θαθέινπ ηεο ππόζεζεο γηα ηελ νπνία εθδόζεθε ε 

Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 631/31/01-12-2011 κε ζέκα: «Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο 

αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΔ 

ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΗ JERONIMO GROOVY Α.Δ.», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ 

ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΚΑΝΑΛΗ 10»» 

62. Θέζε ζην αξρείν ηνπ θαθέινπ ηεο ππόζεζεο γηα ηελ νπνία εθδόζεθε ε 

Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 623/45/11-10-2011 κε ζέκα: «Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο 

αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΔ 

ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΗ JERONIMO GROOVY Α.Δ.», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ 

ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΚΑΝΑΛΗ 10»» 

63. Θέζε ζην αξρείν ηνπ θαθέινπ ηεο ππόζεζεο γηα ηελ νπνία εθδόζεθε ε 

Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 631/30/01-12-2011 κε ζέκα: «Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο 

αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ Α.Δ.», θνξέα 

ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ALTER CHANNEL», γηα 

ηελ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγία απηνύ ζε κε 

δεισζέληεο δηαύινπο 

64. Θέζε ζην αξρείν ηνπ θαθέινπ ηεο ππόζεζεο γηα ηελ νπνία εθδόζεθε ε 

Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ. 631/032/01-12-2011: «Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο 

αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΑΥΑΨΚΔ ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΔ 

ΠΑΡΑΓΧΓΔ & ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΗ Α.Δ.», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ 

(Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «TELETIME», γηα ηελ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο ιεηηνπξγία απηνύ ζε κε δεισζέληα δίαπιν θαη από κε δεισζείζα 

ζέζε εθπνκπήο 

65. Θέζε ζην αξρείν ηνπ θαθέινπ ηεο ππόζεζεο γηα ηελ νπνία εθδόζεθε ε 

Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 636/53/19-01-2012: «Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ 

ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΜΔΛΧΓΗΑ 100.4», κε 

ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε θείκελεο λνκνζεζίαο 

εθπνκπήο απηνύ 

66. Θέζε ζην αξρείν ηνπ θαθέινπ ηεο ππόζεζεο γηα ηελ νπνία εθδόζεθε ε 

Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 636/50/19-01-2012: «Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. 

Γεκεηξίνπ Σζαλά, θνξέα ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό 

ηίηιν «MASTER FM», κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά 

παξάβαζε θείκελεο λνκνζεζίαο εθπνκπήο απηνύ 

67. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 14-6-2011 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 

ηεο Δηαηξείαο «ΟΣΔ-Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο Α.Δ.» γηα 

παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ζην Γήκν Πύιεο Ννκνύ Σξηθάισλ 

68. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 17 Φεβξνπαξίνπ 2012 Αθξνάζεσο ηεο εηαηξείαο 

κε ηελ επσλπκία «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» κε 

αληηθείκελν ηελ παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο επί ηεο ζπκβνιήο ησλ νδώλ 

Μαηάλδξνπ 5 θαη Γεκεηξέζαο ζην Γήκν Αζελαίσλ Ννκνύ Αηηηθήο 

69. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 10-6-2011 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 

ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» γηα 
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παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην Γήκν 

Πύιεο Ννκνύ Σξηθάισλ 

70. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο 

«VODAFONE -ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα 

παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην δ.δ. 

Πεξηβνιάθη Γήκνπ Λαγθαδά Ννκνύ Θεζζαινλίθεο 

71. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο 

«VODAFONE -ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα 

παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ 

Παιαηώλ Παηξώλ 2 ζην Γήκν Θεζζαινλίθεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο 

72. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο 

«VODAFONE -ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα 

παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο (micro) ζηελ πεξηνρή νιάξη 

Ννκνύ Κέξθπξαο 

73. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 1-12-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 

ηεο Δηαηξείαο «WIND - ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.Β.Δ.» γηα παξάλνκε 

εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην δ.δ. Καπειέηνπ 

Γήκνπ Βνππξαζίαο Ννκνύ Ζιείαο 

74. Απνδνρή ηεο Αίηεζεο ζεξαπείαο ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ART 

TV ΓΚΑΝΗΑΣΑ Α.Δ.», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό 

ηίηιν «ART TV» θαηά ηεο ΑΠ 498/2/15-10-2008 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ κε ζέκα: 

«Με εμέηαζε ηεο ππ' αξ. 42628/4-8-2008 Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ 

(Σ/) «ART TV ΓΚΑΝΗΑΣΑ Α.Δ. (ART TV)» γηα ηε Υνξήγεζε Γηθαηώκαηνο 

Υξήζεο ηνπ Σειενπηηθνύ Γηαύινπ 40 θαη' εθαξκνγή ηνπ Ν. 3548/2007 

75. Απνδνρή ηεο Αηηήζεσο ζεξαπείαο ηεο νκόξξπζκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία 

«ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ Ν.-ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟΤ Ν. ΟΔ», θνξέα ηνπ ξαδηνθσληθνύ 

ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «GRECA FM» θαηά ηεο ΑΠ. 605/37/24-05-

2011 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ, σο ηζρύεη 

76. Απνδνρή ηεο Αηηήζεσο ζεξαπείαο ηεο νκόξξπζκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία 

«Δ. ΚΤΓΧΝΑΚΖ & ΗΑ ΟΔ», θνξέα ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην 

δηαθξηηηθό ηίηιν «DREAM FM» θαηά ηεο ΑΠ. 630/52/22-11-2011 Απόθαζεο ηεο 

ΔΔΣΣ 


