
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

ηης 645ης σνεδρίαζης (03-04-2012) 

 

 

ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

1. Απνδνρή ηεο ππ' αξ 47941/11-9-2008 Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ (Σ/) 

«ALPHA ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ Α.Δ. (ALPHA)» γηα ηε Υνξήγεζε θαη' 

εθαξκνγή ηνπ Ν. 3548/2007 ηνπ Γηθαηώκαηνο Υξήζεο ηνπ Σειενπηηθνύ Γηαύινπ 40 

ζηε ζέζε εθπνκπήο ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ 

2. Μεηαβίβαζε Υνξεγεζέλησλ Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ηνπ 

Ραδηνθσληθνύ ηαζκνύ κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ΔΝ ΛΔΤΚΧ» ηνπ Ννκνύ Αηηηθήο, από ηελ 

εηαηξεία «THREE DEE ΑΝΧΝΤΜΖ ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ζηελ εηαηξεία 

«FRONTSTAGE ΦΤΥΑΓΧΓΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» 

3. πγθξόηεζε Δπηηξνπήο γηα ηελ πινπνίεζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ ελεξγεηώλ πνπ 

αθνξνύλ ηελ Οξηζηηθή Παξαιαβή ηνπ 5νπ ηαζεξνύ ηαζκνύ Δπνπηείαο (Δ) ζηελ 

Αίγηλα, ηεο Α' Φάζεο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Δπνπηείαο Φάζκαηνο 

(ΔΓΔΦ)  

4. Πξνθήξπμε Γηαγσληζκνύ κε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ επηινγή Αλαδόρνπ γηα ηε 

δηεμαγσγή ηεο πξώηεο κεηξεηηθήο εθζηξαηείαο ζύκθσλα κε ηελ Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ 

ΑΠ 621/2011 (ΦΔΚ 2417/Β72011)  

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝ/ΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

5. Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία 

«ΠΖΓΑΟ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΟΛΤΜΔΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» κε 

δηαθξηηηθό ηίηιν «LEXITEL ΑΔ» 

6. Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία 

«ΧΝΣΗΟΣΔΞ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΑΔ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν 

«AUDIOTEX ΑΔ» 

7. Δθρώξεζε Γεσγξαθηθώλ Αξηζκώλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία 

«ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ΟΣΔ 

ΑΔ» 

8. Σξνπνπνίεζε Υξήζεο Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο γηα 

ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «BUONGIORNO HELLAS ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΚΗΝΖΣΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ» θαη ηνλ δηαθξηηηθό 

ηίηιν «BUONGIORNO HELLAS MOBILE LTD» 

9. Σξνπνπνίεζε Υξήζεο Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο γηα 

ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΔΗΓΖΔΟΦΧΝΗΚΖ ΔΛΛΑ ΑΔΔ -ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΣΖΛΔΖΥΟΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ» θαη ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «NEWSPHONE HELLAS SA» 

10. Αλαλέσζε ζπλδξνκήο ΔΔΣΣ ζηελ «CULLEN INTERNATIONAL» γηα ηα έηε 2011 θαη 

2012 



11. Δμέηαζε ηεο ππνβιεζείζεο πξνο έιεγρν ζηελ ΔΔΣΣ πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο κε 

ηξαπεδηθή πξνπιεξσκέλε θάξηα δώξνπ ηνπ νηθνλνκηθνύ πξνγξάκκαηνο κε ηελ 

νλνκαζία «Conn-x Pay As You Talk 6+6 2/24 mbps » ηεο εηαηξείαο ΟΣΔ Α.Δ. 

12. Δμέηαζε ηεο ππνβιεζείζαο πξνο έιεγρν ζηελ ΔΔΣΣ πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο κε 

ηξαπεδηθή πξνπιεξσκέλε θάξηα δώξνπ ησλ νηθνλνκηθώλ πξνγξακκάησλ ηεο 

εηαηξείαο ΟΣΔ Α.Δ. κε ηελ νλνκαζία «Conn-x Internet & ΟΜΗΛΗΑ 2 Mbps ΟΛΖ ΜΔΡΑ» 

θαη «Conn-x Internet & ΟΜΗΛΗΑ 24 Mbps ΟΛΖ ΜΔΡΑ 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ  

13. Πξνθήξπμε πλνπηηθήο Γηαγσληζηηθήο Γηαδηθαζίαο γηα ηελ πξνκήζεηα Ζιεθηξνληθώλ 

Τπνινγηζηώλ θαη Πεξηθεξεηαθώλ (Δηζεγεηήο θ. ΚΧΝ/ΝΟ ΓΔΛΖΚΧΣΟΠΟΤΛΟ) 

14. Δμώδηθε θαη δηθαζηηθή εθπξνζώπεζε ΔΔΣΣ (Δηζεγεηήο θ. ΛΔΧΝΗΓΑ ΚΑΝΔΛΛΟ) 

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

(Δηζεγεηήο θ. ΛΔΧΝΗΓΑ ΚΑΝΔΛΛΟ) 

 

ΑΚΡΟΑΕΙ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

16. Κιήζε ζε αθξόαζε αθελόο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «MEDIHOLD ΔΚΓΟΣΗΚΖ 

ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», όπσο εθπξνζσπείηαη λόκηκα θαη αθεηέξνπ 

ηεο Υάηδσο Παπαζαξάληε, κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο ππ' αξηζκ. πξση. ΔΔΣΣ 

10417/15-3-2012 θαηαγγειίαο - αίηεζεο ηεο πξώηεο πεξί δηαγξαθήο ηνπ Ολόκαηνο 

Υώξνπ [www.xrimaplus.gr] 

17. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηεξόξξπζκεο εηαηξείαο «ΓΔΧΡΓΗΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟ & 

ΗΑ Δ.Δ.», κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο εηζαγσγήο ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ 

εμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

18. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο «ALFA LAMDA Α.Δ.», κε αληηθείκελν ηε 

δηαπίζησζε ηεο εηζαγσγήο ξαδηνεμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

19. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο «ΟΤΣΕΟΤΚΖ ΗΧΑΝΝΖ», κε 

αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο εηζαγσγήο ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ 

θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

20. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηεξόξξπζκεο εηαηξείαο «ΜΔΗ ΜΔΗ ΛΗ ΣΟΤ & ΗΑ Δ.Δ.», κε 

αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο εηζαγσγήο ξαδηνεμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο 

21. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εκπνξηθήο εηαηξείαο «JUMBO-ΑΝΧΝΤΜΖ 

ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο εηζαγσγήο θαη δηάζεζεο 

ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο 

22. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο επηρείξεζεο «ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ ΑΝ. ΗΧΑΝΝΖ» θαη ηεο 

νκόξξπζκεο εηαηξείαο «ΑΦΟΗ ΚΧΝ. ΓΑΛΔΑΓΖ Ο.Δ.», κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε 

ηεο θαηαζθεπήο/εηζαγσγήο θαη δηάζεζεο ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη ηειεπηθνηλσληαθνύ 

ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

23. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο ηνπ δήκνπ Ρνδνιίβνπο, θνξέα ηνπ 

ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΓΗΑΤΛΟ Ρνδνιίβνπο» γηα ηελ θαηά 

παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγία απηνύ ζε κε δεισζέληα δίαπιν θαη από 

κε δεισζείζα ζέζε εθπνκπήο 

http://www.xrimaplus.gr/


24. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΝΔΑ ΣΖΛΔΟΡΑΖ 

ΔΡΡΧΝ Α.Δ.», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΝΔΑ» 

πξνο δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγίαο απηνύ ζε 

κε δεισζέληα δίαπιν θαη από κε δεισζείζα ζέζε εθπνκπήο 

25. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΔ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Α.Δ.», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην 

δηαθξηηηθό ηίηιν «ΔΠΗΛΟΓΔ» γηα ηελ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

ιεηηνπξγία απηνύ ζε κε δεισζέληα δίαπιν θαη από κε δεισζείζα ζέζε εθπνκπήο. 

26. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΔΗΓΖΔΗ ΝΣΟΣ ΚΟΜ 

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

θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγία απηνύ ζε κε δεισζέληεο δηαύινπο 

θαη από κε δεισζείζεο ζέζεηο εθπνκπήο 

27. 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 θαη από κε δεισζείζεο ζέζεηο εθπνκπήο 

28. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ ΛΑ.Ο.., θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην 

δηαθξηηηθό ηίηιν «ΣΖΛΔΑΣΤ», γηα ηελ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

ιεηηνπξγία απηνύ ζε κε δεισζέληα δίαπιν θαη από κε δεισζείζα ζέζε εθπνκπήο 

29. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΔΡΡΑΨΚΑ ΜΑΕΗΚΑ 

ΜΔΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Α.Δ.», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ 

ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΓΗΚΣΤΟ» 

30. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο κε ηελ επσλπκία 

«ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΚΖ ΔΠΔ», θνξέα ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν 

«MUSIC RADIO», κε Θεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγία απηνύ 

31. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο θ. Μαξίαο Κνηζνπνύινπ, ηδηνθηήηξηαο ηνπ ξαδηνθσληθνύ 

ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «101.3 KISS FM» (πξώελ ΚΡΔΣΔΝΑ 101.3), κε 

Θεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

εθπνκπήο απηνύ 

32. Κιήζε ζε αθξόαζε: α) Σνπ θ. Βαζίιεηνπ Σζαθλάθε, ηδηνθηήηε ηνπ ξαδηνθσληθνύ 

ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «FOREVER 96.3» θαη β) ηεο νκόξξπζκεο εηαηξίαο 

κε ηελ επσλπκία «. Γαβξηειίδεο- Θ. Υξηζηάθεο Ο.Δ.», θνξέα ηνπ Ρ/ κε ην δηαθξηηηθό 

ηίηιν «ΡΑΓΗΟ ΣΟΞΟΣΖ» 

33. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ Γήκνπ ηληηθήο, κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά 

παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ρξήζεο εμ απηνύ ζπρλνηήησλ γηα ηελ 

αλακεηάδνζε ηειενπηηθώλ ζεκάησλ θαζώο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο θεξαηνζπζηήκαηνο 

άλεπ αδείαο 

34. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ Γήκνπ Ζξάθιεηαο, κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά 

παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ρξήζεο εμ απηνύ ζπρλνηήησλ γηα ηελ 

αλακεηάδνζε ηειενπηηθώλ ζεκάησλ θαζώο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο θεξαηνζπζηήκαηνο 

άλεπ αδείαο 

35. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ Γήκνπ άκνπ, κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά 

παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ρξήζεο εμ απηνύ ζπρλνηήησλ γηα ηελ 



αλακεηάδνζε ηειενπηηθώλ ζεκάησλ θαζώο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο θεξαηνζπζηήκαηνο 

άλεπ αδείαο 

36. Κιήζε ζε Αθξόαζε ησλ εηαηξεηώλ «ΟΣΔ Α.Δ.» θαη «FORTHNET A.E.», κε αληηθείκελν 

ηε δηεξεύλεζε ηεο κε αξ. πξση. ΔΔΣΣ 35572/14-9-2011 θαηαγγειίαο ηεο δεύηεξεο 

θαηά ηεο πξώηεο εηαηξείαο,  αλαθνξηθά κε παξάλνκεο ρξεώζεηο ηέινπο άζθνπεο 

κεηάβαζεο ζπλεξγείνπ γηα άξζε βιάβεο, θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο πεξί 

ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ 

37. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Δπάγγεινπ Αλδξώλε, ηδηνθηήηε ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ 

(Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ARIA FM», κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο 

εγθαηάζηαζεο θεξαηνζπζηεκάησλ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ησλ 

ΑΠ 603/47/12-05-2011 θαη ΑΠ 608/37/21-06-2011 Απνθάζεσλ ηεο ΔΔΣΣ 

38. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΣΖΛΔΟΡΑΖ 

ΝΟΣΗΟΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην 

δηαθξηηηθό ηίηιν «SUPER Β», κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο εγθαηάζηαζεο 

θεξαηνζπζηήκαηνο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

39. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Παλαγηώηε Πξηηζνύιε, κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε 

δηεξεύλεζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία θεξαηνζπζηήκαηνο, θαηά 

παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

40. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ ηεθαλή κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε 

δηεξεύλεζε ηεο εγθαηάζηαζεο θεξαηνζπζηήκαηνο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο 

41. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Μαλνπζάθε κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε 

δηεξεύλεζε ηεο εγθαηάζηαζεο θεξαηνζπζηήκαηνο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο 

42. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Μπέθνπ, κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο 

εγθαηάζηαζεο θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία θεξαηνζπζηήκαηνο, θαηά παξάβαζε ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο 

43. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «ΟΣΔ - Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο 

Α.Δ.» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο επί ηεο ζπκβνιήο ησλ νδώλ νισκνύ θαη 

Κνπκνπλδνύξνπ ζην Γήκν Σξηθθαίσλ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Σξηθάισλ 

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

Α.Δ.» γηα εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ζηελ θνηλόηεηα Πεύθεο Γήκνπ 

Καιακπάθαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Σξηθάισλ 

45. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «ΟΣΔ - Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο 

Α.Δ.» γηα εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο πιεζίνλ Κνηλόηεηαο Αλζεξνύ Γήκνπ 

Αξγηζέαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Καξδίηζαο 

46. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «ΟΣΔ - Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο 

Α.Δ.» γηα εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ζηελ Κνηλόηεηα Πεηξίινπ Γήκνπ Αξγηζέαο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Καξδίηζαο 

47. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «ΟΣΔ - Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο 

Α.Δ.» γηα εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο πιεζίνλ Κνηλόηεηαο Γξνζάηνπ Γήκνπ 

Αξγηζέαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Καξδίηζαο 

48. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «ΟΣΔ - Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο 

Α.Δ.» γηα εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ζηελ θνηλόηεηα Γηαιεθηνύ Γήκνπ 

Οξεζηίδνο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Καζηνξηάο 



49. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «ΟΣΔ - Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο 

Α.Δ.» γηα εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ζηελ θνηλόηεηα Νόζηηκνπ Γήκνπ 

Οξεζηίδνο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Καζηνξηάο 

50. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «ΟΣΔ - Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο 

Α.Δ.» γηα εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ζηνλ νηθηζκό Ενπκπνύιη Γήκνπ Μύθεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ξάλζεο 

51. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «ΟΣΔ - Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο 

Α.Δ.» γηα εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ζηνλ νηθηζκό Πξνζήιην Γήκνπ Μύθεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ξάλζεο 

52. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» γηα παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο επί ηεο ζπκβνιήο ησλ 

νδώλ Κιεηζζέλνπο θαη Κακέιηαο ζηελ πεξηνρή Γέξαθα Γήκνπ Παιιήλεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο Αηηηθήο 

53. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» γηα παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο επί ηεο Λεσθ. Μεζνγείσλ 

479 ζην Γήκν Αγ. Παξαζθεπήο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηηηθήο 

54. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» γηα παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο επί ηεο νδνύ Κξήηεο 1 

ζην Γήκν Παιιήλεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηηηθήο 

55. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» γηα παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο ζηελ Κνηλόηεηα Νέσλ 

Παγαζώλ Γήκνπ Βόινπ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Μαγλεζίαο 

56. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ 

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

νισκνύ θαη Κνπκνπλδνύξνπ ζην Γήκν Σξηθθαίσλ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Σξηθάισλ 

57. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο 

ζπκβνιήο ησλ νδώλ Γθιαβάλε 1-3 θαη Ηάζνλνο ζην Γήκν Βόινπ Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο Μαγλεζίαο 

58. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ 

Κνηλόηεηα Γαιαηηλήο ζην Γήκν Βνΐνπ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Κνδάλεο 

59. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο 

ζπκβνιήο ησλ νδώλ Β. Όιγαο θαη Μ. Μπόηζαξε ζην Γήκν Θεζζαινλίθεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο 

60. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ 

Οάζνπ 86 ζην Γήκν Νεάπνιεο - πθεώλ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο 

61. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ 

Κνηλόηεηα Υαληώηε ζην Γήκν Καζζάλδξαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Υαιθηδηθήο 

62. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 

Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ 

Αξγνλαπηώλ 24 ζην Γήκν Βόινπ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Μαγλεζίαο 



63. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 

Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ 

Υαηδεαξγύξε 65 ζην Γήκν Βόινπ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Μαγλεζίαο 

64. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 

Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ 

Κνηλόηεηα Οηλόεο Γήκνπ Καζηνξηάο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Καζηνξηάο 

65. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 

Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ 

Κνηλόηεηα Κνξνκειηάο Γήκνπ Καζηνξηάο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Καζηνξηάο 

66. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 

Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ 

Κνηλόηεηα Βνγαηζηθνύ ζην Γήκν Οξεζηίδνο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Καζηνξηάο 

67. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 

Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ 

Κνηλόηεηα Κνηύιεο ζην Γήκν Νεζηνξίνπ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Καζηνξηάο 

68. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 

Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ 

Κνηλόηεηα Μαληαθώλ ζην Γήκν Καζηνξηάο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Καζηνξηάο 

69. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 

Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην Γήκν 

Νάνπζαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ζκαζίαο 

70. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 

Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ 

Κνηλόηεηα Γαιαηηλήο ζην Γήκν Βνΐνπ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Κνδάλεο 

71. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 

Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο 

ζπκβνιήο ησλ νδώλ Πνιπγύξνπ 32 θαη Ννηαξά ζην Γήκν Θεζζαινλίθεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο 

72. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 

Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ 

Δζληθήο Αληηζηάζεσο 49 ζην Γήκν Ακπεινθήπσλ - Μελεκέλεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο 

73. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 

Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ 

Δι. Βεληδέινπ 38 ζην Γήκν Αιεμαλδξνύπνιεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Έβξνπ 

74. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 

Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ 

Καηζαληώλε 42 ζην Γήκν Κνκνηελήο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ρνδόπεο 

75. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «WIND» ζε αθξόαζε γηα παξάλνκε 

ιεηηνπξγία θεξαίαο επί ηεο νδνύ Κξήηεο 1 ζην Γήκν Παιιήλεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο Αηηηθήο 

76. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «WIND» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε 

θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην 5ν ρικ. Σξηθάισλ - Πύιεο ζην Γήκν Σξηθθαίσλ 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Σξηθάισλ 



77. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «WIND» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε 

θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Κνηλόηεηα Γαιαηηλήο ζην Γήκν Βνΐνπ Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο Κνδάλεο 

78. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «WIND» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε 

θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο ζπκβνιήο ησλ νδώλ Βεηζνπνύινπ θαη Παύινπ 

Μειά 1 ζην Γήκν Αιεμάλδξεηαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ζκαζίαο 

79. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «WIND» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε 

θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ Αγ. Πάλησλ 62 ζην Γήκν Θεζζαινλίθεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο 

80. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «WIND» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε 

θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Κνηλόηεηα Αζπξνβάιηαο Γήκνπ Βόιβεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο 

81. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «WIND» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε 

θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Κνηλόηεηα Φσιεάο Γήκνπ Παγγαίνπ Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο Καβάιαο 

82. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο ηεο εηαηξείαο «ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ eshop 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΔΠΔ», κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο δηάζεζεο κέζσ δηαδηθηύνπ 

ξαδηνεμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

83. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «GOWIRELESS 

Α.Δ.», κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο δηάζεζεο κέζσ δηαδηθηύνπ ή /θαη εηζαγσγήο 

ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο 

84. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο ηεο εηαηξείαο «ΡΣΜ electronics ΠΑΝ. 

ΣΑΜΟΤΣΑΛΟ & ΗΑ ΔΔ», κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο δηάζεζεο κέζσ 

δηαδηθηύνπ ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ θαηά 

παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

85. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΜΑΣΔLCΟΜ 

Σειεπηθνηλσλίεο & πζηήκαηα Αζθαιείαο Μνλ. ΔΠΔ», κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε 

ηεο δηάζεζεο ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ θαηά 

παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

86. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθσλ ππνκλεκάησλ: α) Σεο 

«Δ.Ρ.Σ. Α.Δ.», θνξέα ηνπ (Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΔΡΑ ΚΑΒΑΛΑ», β) ηεο θαο 

Αζαλαζίαο, ζπδύγνπ Βνγηαηδή, ηδηνθηήηξηαο ηνπ Ρ/ κε ην «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» θαη γ) ηνπ 

θ. Πέηξνπ Μανπλαηδή, ηδηνθηήηε ηνπ Ρ/ «Capital 107» 

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

ΔΔΣΣ ΑΠ 640/19/21-02-2012 κε ζέκα: «Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε 

ηελ επσλπκία «ΑΥΑΨΚΖ ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΡΑΖ Α.Δ.», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ 

(Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «Achaia Channel»  

88. Δμέηαζε ησλ ππ' αξ. πξ. ΔΔΣΣ 12022-12023-12024/26-03-2012 αηηήζεσλ ρνξήγεζεο 

παξάηαζεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ππνκλήκαηνο ησλ ξαδηνθσληθώλ ζηαζκώλ (Ρ/) 

ηνπ Ν. Αραΐαο κε ηνπο δηαθξηηηθνύο ηίηινπο «MFM 102.7», «MAX FM» θαη «SFERA 

96.6» 

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

νκόξξπζκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΚΑΡΑΚΑΣΑΝΖ ΓΑΒΡΗΖΛ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ.» θαη 



ην δηαθξηηηθό ηίηιν «TELEWAVE», κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο 

εγθαηάζηαζεο θεξαηνζπζηήκαηνο άλεπ αδείαο 

90. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο 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» 

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

ΔΔΣΣ ΑΠ 640/48/21-02-2012 κε ζέκα: «Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Γεσξγίνπ 

Καηζίκπα» 

92. Απόξξηςε ηεο ππ' αξ. πξ. ΔΔΣΣ 6936/22-02-2012 Αίηεζεο Θεξαπείαο ηεο θ. 

Θενδώξαο Φσηαθνπνύινπ, ηδηνθηήηξηαο ηνπ Ρ/ κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «KISS FM», 

θαηά ησλ ΑΠ 576/35/14-09-2010 θαη ΑΠ 594/49/01-03-2011 Απνθάζεσλ ηεο ΔΔΣΣ 

 

ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ (Ειζηγηηής κ. ΜΙΥΑΗΛ ΑΚΚΑ) 

93. Αλάθιεζε ηεο Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 639/21/09.02.2012  «Γηαγξαθή ηεο αηνκηθήο 

επηρείξεζεο «ΣΡΗΣΟ Π. ΠΑΡΗ», από ην Μεηξών Σαρπδξνκηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο 

ΔΔΣΣ», θαηόπηλ ηεο ππ' αξηζκ. πξση. ΔΔΣΣ 10970/19.03.2012 αίηεζεο ηνπ θ. Π. 

Σξίηνπ 

94. Γηαγξαθή ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο «ΗΒΑΝΟΒΑ ΗΜΟΝΑ» από ην Μεηξών 

Σαρπδξνκηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο ΔΔΣΣ 

 


