
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

της 662ης Συνεδρίασης (23-08-2012)

ΦΑΣΜΑ (Εισηγητής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)
1. Αποδοχή της υπ' αρ 30271/29-5-2008 Αιτήσεως του Τηλεοπτικού Σταθμού (Τ/Σ) 

«EXTRACOMMUNICATION TECHNOLOGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 
EXCOM Α.Ε.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο « 
EXTRA  CHANNEL  3»  για  τη  Χορήγηση  κατ'  εφαρμογή  του  Ν.  3548/2007  του 
Δικαιώματος  Χρήσης  του  Τηλεοπτικού  Διαύλου  25  στη  θέση  εκπομπής  Βάρη 
Αττικής

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Εισηγητής κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)
2. Εκχώρηση  Γεωγραφικών  Αριθμών  του  Εθνικού  Σχεδίου  Αριθμοδότησης  στην 

εταιρεία  «ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΑΕ»  με 
διακριτικό τίτλο «MEDIATEL SA»

3. Εκχώρηση  Αριθμοδοτικών  Πόρων  του  Εθνικού  Σχεδίου  Αριθμοδότησης  στην 
εταιρεία  «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε.»  με  διακριτικό  τίτλο  «CYTA 
(HELLAS)»

4. Εκχώρηση του σύντομου κωδικού 14650 του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην 
εταιρεία  «ΠΗΓΑΣΟΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «LEXITEL ΑΕ»

5. Εκχώρηση του σύντομου κωδικού 19515 του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην 
εταιρεία  «COSMOTE  ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  ΑΕ»  διακριτικό  τίτλο 
«COSMOTE ΑΕ»

6. Εκχώρηση  Αριθμοδοτικών  Πόρων  του  Εθνικού  Σχεδίου  Αριθμοδότησης  στην 
εταιρεία  «COSMOLINE  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «COSMOLINE»

7. Εκχώρηση του σύντομου κωδικού 14990 του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην 
εταιρεία  «ΠΗΓΑΣΟΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «LEXITEL ΑΕ»

8. Τροποποίηση Χρήσης Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης 
στην  εταιρεία  «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ  ΑΕ»  με 
διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ ΑΕ»

9. Τροποποίηση  Χρήσης  Αριθμοδοτικών  Πόρων  στην  εταιρεία  «ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΑΕ»  με  διακριτικό  τίτλο 
«MEDIATEL SA»

10. Κατάργηση  Εκχώρησης  Αριθμοδοτικών  Πόρων  του  Εθνικού  Σχεδίου 
Αριθμοδότησης  στον  οργανισμό  «ΙΔΡΥΜΑ  ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ  ΘΗΛΕΩΝ  Η 
ΜΕΛΙΣΣΑ»

11.Εξέταση από την ΕΕΤΤ της παροχής υπηρεσιών VDSL λιανικής καθώς και των 
οικονομικών προγραμμάτων με υπηρεσίες VDSL από την εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε.



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
12. Κατακύρωση  της  συνοπτικής  διαγωνιστικής  διαδικασίας  για  την  προμήθεια 

Ηλεκτρονικών  Υπολογιστών  και  Περιφερειακών της  ΕΕΤΤ  στην  εταιρεία  με  την 
επωνυμία  «ΒΥΤΕ  COMPUTER  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΒΥΤΕ Α.Ε.Β.Ε.» (Εισηγητής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)

13.Ανάθεση Καθηκόντων Δημοσίου Υπολόγου σε Τακτικό Υπάλληλο της ΕΕΤΤ για 
έργα  χρηματοδοτούμενα  από  το  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  Κοινωνία  της 
Πληροφορίας (ΕΠ ΚτΠ)» (Εισηγητής κ. . ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ)

14.Αποδοχή  παραίτησης  του  κ.  Τσαρμπόπουλου  Νικόλαου,  μέλους  του  Ειδικού 
Επιστημονικού  Προσωπικού  της  ΕΕΤΤ  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου 
αορίστου χρόνου (Εισηγητής κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ)

15. Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την υποστήριξη της ΕΕΤΤ στην προεδρία του 
Φορέα Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC), για το 2013

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ (Εισηγητής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)
16.Κλήση σε ακρόαση της μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης  ευθύνης  με την 

επωνυμία  «ΨΗΦΙΑΚΕΣ  ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΕΠΕ»  φορέα  των 
ραδιοφωνικών  σταθμών  (Ρ/Σ)  με  τους  διακριτικούς  τίτλους  «105.5ROCK»  και 
«105.5 ROCK EXTREME EDITION 106.5»

17. Κλήση σε ακρόαση: α) Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗ Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό 
τίτλο "TV Δ" και β) του ΛΑ.Ο.Σ., φορέα του Τ/Σ με το διακριτικό τίτλο "ΤΗΛΕΑΣΤΥ"

18.Κλήση  σε  ακρόαση:  α)  Του  κ.  Χρήστου  Πολίτη,  ιδιοκτήτη  του  ραδιοφωνικού 
σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΡΑΔΙΟ ΛΑΪΦ» και β) της ομόρρυθμης εταιρίας 
με την επωνυμία «I. Τσιρογιάννης και ΣΙΑ Ο.Ε.», φορέα του Ρ/Σ με το διακριτικό 
τίτλο "MELODY FM".

19.Κλήση σε ακρόαση της κ.  Μουμινέ  Χασάνογλου,  ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού 
σταθμού  (Ρ/Σ)  με  το  διακριτικό  τίτλο  «RADIO  DEE  JAY  90.6»  με  θεματικό 
αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας εκπομπής 
αυτού

20.Κλήση σε ακρόαση: α)Του κ. α. Τσακμάκη, ιδιοκτήτη του Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο 
«ΕΛΛΑΔΑ FM» και  της  ομόρρυθμης  εταιρίας  «Κ.  Σταμπουλίδης  και  ΣΙΑ  Ο.Ε.», 
φορέα του Ρ/Σ «ΤΗΕΑ 98.6»

21.Κλήση  σε  ακρόαση  της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΑLΡΗΑ 
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το 
διακριτικό  τίτλο  «ALPHA  »,  για  την  κατά  παράβαση  της  κείμενης  νομοθεσίας 
λειτουργία  αυτού  σε  δίαυλο  διάφορο  του  δηλωθέντος  στη  θέση  «Κορομηλιά» 
Καλαμπάκας (Διάβα)

22.Κλήση σε ακρόαση του κ. Αλέξανδρου Καραβογιανίδη, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού 
σταθμού (Ρ/Σ)  με το διακριτικό τίτλο  «LIFE RADIO» με θεματικό αντικείμενο τη 
διερεύνηση της χρήσης μη εκχωρημένης συχνότητας για τη λειτουργία ραδιοζεύξης

23.Κλήση  σε  ακρόαση  της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΠΕΛΛΑ 
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού 



(Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «PELLA TV» με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της 
χρήσης μη εκχωρημένων συχνοτήτων για τη λειτουργία ραδιοζεύξεων

24.Κλήση σε ακρόαση του κ. Ιωάννη Κασσιώνη, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού 
(Ρ/Σ)  με  το  διακριτικό  τίτλο  «ΑΡΙΔΑΙΑ  ΚΑΝΑΛΙ  1»  με  θεματικό  αντικείμενο  τη 
διερεύνηση της χρήσης μη εκχωρημένης συχνότητας για τη λειτουργία ραδιοζεύξης

25.Λήψη απόφασης επί της ακρόασης των εταιρειών «ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και 
ΣΙΑ  Ο.Ε»,  «TELEIMPEX  Α.Ε»,  «ΖΙΝΑ  STAR  ΕΠΕ»,  «ΑΦΟΙ  ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΙ», 
«STAM ELECTRONICS - Δ. Μ ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» και «Δ. 
ΚΑΡΑΜΑΤΣΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» με αντικείμενο τη διαπίστωση της διάθεσης μέσω του 
ηλεκτρονικού  καταστήματος  www.alifragis.com.gr,  ραδιοεξοπλισμού  και 
τηλεπικοινωνιακού  τερματικού  εξοπλισμού  κατά  παράβαση  της  κείμενης 
νομοθεσίας (Π.Δ. 44/2002)

26. Λήψη απόφασης επί της ακρόασης, δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος, της 
ανώνυμης  εταιρείας  «ΖΑΧΑΡΙΑΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.  -  ΕΙΣΑΓ.  ΕΜΠ.  ΣΟΥΠΕΡ. 
ΠΑΙΧΝ.  ΚΑΙ  ΜΠΕΜΠΕ  Α.Ε.»  με  αντικείμενο  τη  διαπίστωση  της  εισαγωγής  και 
διάθεσης  ραδιοεξοπλισμού  και  τηλεπικοινωνιακού  τερματικού  εξοπλισμού  κατά 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

27. Λήψη απόφασης επί της ακρόασης, δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος, της 
ετερόρρυθμης  εταιρείας  «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ  &  ΣΙΑ  Ε.Ε. 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ -ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», με 
αντικείμενο  τη  διαπίστωση  της  κατασκευής/εισαγωγής  και  διάθεσης 
ραδιοεξοπλισμού και  τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού κατά  παράβαση 
της κείμενης νομοθεσίας

28.Λήψη απόφασης επί της ακρόασης, δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος, της 
ανώνυμης  εταιρείας  «TELEIMPEX  Α.Ε.»  με  αντικείμενο  τη  διαπίστωση  της 
εισαγωγής  και  διάθεσης  στην  αγορά  ραδιοεξοπλισμού  και  τηλεπικοινωνιακού 
τερματικού εξοπλισμού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

29. Λήψη απόφασης επί της ακρόασης, δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος, της 
ετερόρρυθμης  εταιρείας  «Μ.  ΜΑΡΚΙΔΗΣ  &  ΣΙΑ  Ε.Ε.  -  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ  &  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  ΥΛΙΚΟ»  και  της  εταιρείας  περιορισμένης 
ευθύνης «BESKAS Ε.Π.Ε.-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» 
με  αντικείμενο τη  διαπίστωση της  εισαγωγής και  διάθεσης ραδιοεξοπλισμού και 
τηλεπικοινωνιακού  τερματικού  εξοπλισμού  κατά  παράβαση  της  κείμενης 
νομοθεσίας

30.Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του 
κ.  Τιμολέοντος  Ηλιόπουλου  με  θεματικό  αντικείμενο  τη  διερεύνηση:  α)  Της 
εκπομπής  ραδιοφωνικού  προγράμματος,  β)  της  εγκατάστασης  και  θέσης  σε 
λειτουργία κεραιοσυστήματος και γ) της ρευματοδοσίας και φιλοξενίας μη νόμιμου 
χρήστη κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας   

31.Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφων υπομνημάτων: α) 
Του Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο «ΡΑΔΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑ STEREO FM» και β) του Ρ/Σ με 
το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΜΨΗ»

32.Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως του ΛΑ.Ο.Σ. φορέα του τηλεοπτικού σταθμού 
(Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΤΗΛΕΑΣΤΥ» για  την κατά παράβαση της κείμενης 
νομοθεσίας λειτουργία αυτού σε δίαυλο διάφορο του δηλωθέντος από δηλωθείσα 
θέση εκπομπής

http://www.alifragis.com.gr/


33.Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση 
της  ΕΕΤΤ  ΑΠ  654/22/31-05-2012  με  θέμα:  Κλήση  σε  ακρόαση  της  ανώνυμης 
εταιρίας με την επωνυμία «DIGITAL UNION Α.Ε.»

34.Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση 
της  ΕΕΤΤ ΑΠ 652/17/17-05-2012 με θέμα:  Κλήση σε ακρόαση του τηλεοπτικού 
σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «MEGA CHANNEL»

35.Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση 
της  ΕΕΤΤ  ΑΠ  652/17/17-05-2012  με  θέμα:  Κλήση  σε  ακρόαση  της  ανώνυμης 
εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ  Α.Ε.  »,  φορέα  του 
τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «NEA TV»

36.Εξέταση  της  υπ'  αρ.  29240/01-8-2012  αιτήσεως  της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την 
επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού 
(Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «HIGH TV»

37. Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της 
κ.  Αικατερίνης  Ρουστέμης,  ιδιοκτήτριας  του  ραδιοφωνικού  σταθμού  (Ρ/Σ)  με  το 
διακριτικό τίτλο «ΡΑΔΙΟ ΜΟΡΙΑΣ 102.7»

38.Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση 
της  ΕΕΤΤ  ΑΠ 657/27/19-06-2012  με  θέμα:  «Κλήση  σε  ακρόαση του  κ.  Κοσμά 
Μακαριάδη, με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της εγκατάστασης και θέσης σε 
λειτουργία κεραιοσυστήματος, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας»

39.Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση 
της ΕΕΤΤ ΑΠ 654/31/31-05-2012 με θέμα:  Κλήση σε ακρόαση του κ.  Νικολάου 
Νταουντάκη  ιδιοκτήτη  του  ραδιοφωνικού  σταθμού  (Ρ/Σ)  με  το  διακριτικό  τίτλο 
«ΡΕΤΡΟ FM»

40.Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση 
της  ΕΕΤΤ  ΑΠ  653/16/22-05-2012  με  θέμα:  Κλήση  σε  ακρόαση  της  ανώνυμης 
εταιρίας με την επωνυμία «ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», φορέα 
του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «SUPER Β»

41.Τροποποίηση της ΑΠ 590/26/20-01-2011Απόφασης της ΕΕΤΤ ως αυτή ανεστάλη 
δια της ΑΠ 660/17/12-07-2012 Απόφασης της ΕΕΤΤ

42.Αποδοχή  της  αίτησης  θεραπείας  του  κ.  Χρήστου  Σύμπερη,  φορέα  του 
ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «MOJO RADIO» κατά της ΑΠ 
653/19/22-05-2012 Απόφασης της ΕΕΤΤ

43.Μερική  Αποδοχή  της  αιτήσεως  θεραπείας  της  ομόρρυθμης  εταιρίας  με  την 
επωνυμία «I. ΘΟΔΟΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με 
το διακριτικό τίτλο «SFERA 96.6» κατά της ΑΠ 656/41/12-06-2012 Απόφασης της 
ΕΕΤΤ

44.Μερική Αποδοχή της αιτήσεως θεραπείας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία 
«ΑΧΑΪΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.», φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού 
(Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «MAX FM» κατά της ΑΠ 656/42/12-06-2012 Απόφασης 
της ΕΕΤΤ

45.Μερική Αποδοχή της αιτήσεως θεραπείας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία 
«ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ  ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  Α.Ε.»,  φορέα  του  ραδιοφωνικού 
σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «MFM 102.7» κατά της ΑΠ 656/43/12-06-2012 
Απόφασης της ΕΕΤΤ



46.Μερική αποδοχή της αίτησης θεραπείας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία 
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε.»,  φορέα  του  ραδιοφωνικού 
σταθμού  (Ρ/Σ)  με  το  διακριτικό  τίτλο  «OPT»  κατά  της  ΑΠ  651/22/10-05-2012 
Απόφασης της ΕΕΤΤ


