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ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ  

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ  

ηης 681ης σνεδρίαζης (08-02-2013) 

 

ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

1. Παξνπζίαζε ζρεηηθά κε ηε «Υνξήγεζε Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ 

Δπίγεηαο Φεθηαθήο Δπξπεθπνκπήο ζε Παξόρνπο Γηθηύνπ» 

2. Υνξήγεζε, ζηελ «ΑΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΣΑΞΗ ΣΡΗΚΑΛΧΝ», Γηθαηώκαηνο 

Υξήζεο Μεκνλσκέλσλ Ραδηνζπρλνηήησλ γηα ηελ Παξνρή Γηθηύσλ ή θαη Τπεξεζηώλ 

Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ, Κηλεηήο Τπεξεζίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηδηθώλ 

ξαδηνδηθηύσλ, θαηεγνξίαο A 

3. Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’αξηζ. 8755/Φ610/05-11-2012 Απόθαζεο Αληηπξνέδξνπ ηεο ΔΔΣΣ 

κε ηελ νπνία ρνξεγήζεθαλ Γηθαηώκαηα Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ, ζηελ Δηαηξεία 

«VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» κε ην 

δηαθξηηηθό ηίηιν «VODAFONE», γηα ηελ Παξνρή Γηθηύσλ ή / θαη Τπεξεζηώλ 

Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ 

4. Απόξξηςε ηεο ππ’ αξ 35178/25-8-2010 Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ (Σ/) 

«ΘΔΑΛΗΑ TV Α.Δ. (ΘΔΑΛΗΑ TV)» γηα ηε Υνξήγεζε θαη' εθαξκνγή ηνπ Ν. 

3548/2007 ηνπ Γηθαηώκαηνο Υξήζεο ηνπ Σειενπηηθνύ Γηαύινπ 37 ζηε ζέζε εθπνκπήο 

Πήιην (ζέζε Ππξγάθη) 

5. Αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζ. 9145/Φ610/01-02-2013 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ κε ηελ νπνία 

ρνξεγήζεθαλ ζε πξνζσξηλή βάζε Γηθαηώκαηα ρξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ, ζηελ 

Δηαηξεία «SRGSSR TOP Live», γηα ηελ Παξνρή Γηθηύσλ ή / θαη Τπεξεζηώλ 

Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ γηα ηελ θάιπςε πνδνζθαηξηθνύ αγώλα κεηαμύ ησλ 

εζληθώλ νκάδσλ Διιάδαο- Διβεηίαο ζην γήπεδν Καξατζθάθε 

6. Αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζ. 9146/Φ610/04-02-2013 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ κε ηελ νπνία 

ρνξεγήζεθαλ ζε πξνζσξηλή βάζε Γηθαηώκαηα ρξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ, ζηελ 

Δηαηξεία «SRGSSR TOP Live», γηα ηελ Παξνρή Γηθηύσλ ή / θαη Τπεξεζηώλ 

Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ γηα ηελ θάιπςε πνδνζθαηξηθνύ αγώλα κεηαμύ ησλ 

εζληθώλ νκάδσλ Διιάδαο- Διβεηίαο ζην γήπεδν Καξατζθάθε 

7. Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηεο ΔΔΣΣ ζηνλ αξκόδην γηα ηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθώλ 

επηθνηλσληώλ Αληηπξόεδξν ηεο ΔΔΣΣ 

8. Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηεο ΔΔΣΣ ζηνλ πξντζηάκελν ηεο Γηεύζπλζεο Φάζκαηνο ηεο 

ΔΔΣΣ 

9. Έγθξηζε ρεδίνπ Σεύρνπο Γηαθήξπμεο Αλνηθηνύ Γηεζλνύο Γηαγσληζκνύ Δπηινγήο 

Αλαδόρνπ γηα ην Έξγν «Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Γηαρείξηζεο Φάζκαηνο 

Ραδηνζπρλνηήησλ κε Δλζσκαησκέλε Πιαηθόξκα Ζιεθηξνληθήο Τπνβνιήο Αηηεκάησλ» 
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ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝ/ΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

10. Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία 

«RISE UP-ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΖΛΔΖΥΟΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» κε 

δηαθξηηηθό ηίηιν «RISE UP» 

11. Δθρώξεζε ηνπ ύληνκνπ Κσδηθνύ 15464 ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ 

εηαηξεία «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν 

«ΟΣΔ ΑΔ» 

12. Καηάξγεζε Δθρώξεζεο ηνπ ύληνκνπ Κσδηθνύ 1017 ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ 

Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ 

ΑΔ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ΟΣΔ ΑΔ» 

13. Δμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο ηεο εηαηξείαο «ΟΣΔ Α.Δ.» γηα παξάηαζε ηεο πεξηόδνπ δηάζεζεο 

ηνπ νηθνλνκηθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο εηαηξείαο κε ηελ νλνκαζία «OTE ECONOMY 240» 

14. Δμέηαζε ηεο από 30-01-2013 Δπηζηνιήο - Αίηεζεο Θεξαπείαο ηεο εηαηξείαο «ΟΣΔ 

Α.Δ.» κε ζέκα: «ρόιηα επί ησλ απνθάζεσλ ηεο ΔΔΣΣ πεξί εμέηαζεο Οηθνλνκηθώλ 

Πξνγξακκάησλ» 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ  

15. Αλάζεζε ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «HYPERSYSTEMS-ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΔ», 

ηνπ έξγνπ ηεο ζπληήξεζεο ηνπ ππνζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ ηνπ 

Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο ηεο ΔΔΣΣ (Δηζεγεηήο θ. Κσλ/λνο 

Γειεθσζηόπνπινο) 

16. Αλάζεζε ζηελ εηαηξεία «Quality & Reliability AE», ηνπ έξγνπ ηεο ζπληήξεζεο θαη 

επέθηαζεο ππνζπζηεκάησλ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο ηεο 

ΔΔΣΣ (Δηζεγεηήο θ. Κσλ/λνο Γειεθσζηόπνπινο) 

17. Βεβαίσζε ζε αξκόδηεο Γ.Ο.Τ. νθεηινκέλσλ ηειώλ (Δηζεγεηήο θ. Κσλ/λνο 

Γειεθσζηόπνπινο) 

18. Παξάηαζε ζύκβαζεο κηζζώζεσο έξγνπ θαη παξαρώξεζεο ρξήζεσο αθηλήηνπ, γηα ηηο 

αλάγθεο ζηέγαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Γξαθείνπ ηεο ΔΔΣΣ ζηελ Πάηξα κε ηελ εηαηξεία 

«Δπηζηεκνληθό Πάξθν Παηξώλ Α.Δ.» (Δηζεγεηήο θ. Λεσλίδαο Καλέιινο) 

19. Με επηβνιή πνηληθώλ ξεηξώλ ζηελ εηαηξεία «BYTE COMPUTER ABEE» αλάδνρν ηνπ 

έξγνπ “Αλαβάζκηζε ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ ηεο ΔΔΣΣ (Δηζεγεηήο θ. Κσλ/λνο 

Γειεθσζηόπνπινο) 

 

ΑΚΡΟΑΕΙ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

20. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηεξόξξπζκεο εηαηξείαο «ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΔΡΚΔΝΗΓΖ ΚΑΗ ΗΑ 

Δ.Δ. ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ - ΓΗΚΣΤΑ - 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΗΣΟΔΛΗΓΧΝ - ΣΑΜΔΗΑΚΔ - ΑΝΑΛΧΗΜΑ» κε αληηθείκελν ηε 

δηαπίζησζε ηεο δηαλνκήο ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ 

εμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

21. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο νκόξξπζκεο εηαηξείαο «e-wifi ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Ο.Δ.» κε 

αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο εηζαγσγήο/δηάζεζεο ζηελ αγνξά θαη δηαλνκήο 
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ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο 

22. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ Πνιηηηζηηθνύ Οξγαληζκνύ αιακίλαο «IN MEDIA RES», θνξέα 

ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «SALAMIS FM» κε ζεκαηηθό 

αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε: α) Σεο κεηάδνζεο ξαδηνθσληθνύ πξνγξάκκαηνο θαη β) ηεο 

εγθαηάζηαζεο θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία θεξαηνζπζηήκαηνο, θαηά παξάβαζε ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο 

23. Κιήζε ζε αθξόαζε ησλ: α) Δ.Ρ.Σ. Α.Δ. θαη β) ηνπ θ. Αληώλε Παληαδή ηδηνθηήηε ηνπ 

ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «COOL FM 90.7 ARGOLIDA» 

24. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, 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 

25. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ δήκνπ Λέζβνπ, 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 

26. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Βαζίιεηνπ Μνύθα, ηδηνθηήηε ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) 

κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «Ράδην Θεζπξσηία» κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο 

θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο εθπνκπήο απηνύ 

27. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «Α.Δ. 

ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΑΓΝΖΗΑ ASTRA», θνξέα ηνπ Σ/ κε ην 

δηαθξηηηθό ηίηιν «ASTRA» γηα ηελ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγία 

απηνύ ζε κε δεισζέληα δίαπιν θαη από κε δεισζείζα ζέζε εθπνκπήο 

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

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

θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγία απηνύ ζε κε δεισζέληα δίαπιν 

29. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία 

«ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ CHANNEL 9 Α.Δ.», θνξέα ηνπ Σ/ κε 

ην δηαθξηηηθό ηίηιν «CHANNEL 9» κε πξνο δηεξεύλεζε ηεο ρξήζεο κε 

εθρσξεκέλσλ ζπρλνηήησλ ξαδηνδεύμεσλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε 

θεξαηνζπζηεκάησλ άλεπ αδείαο 

30. Κιήζε ζε αθξόαζε: α) Σεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία « 

ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΑΛΖΘΗΝΟ ΡΑΓΗΟΦΧΝΟ Α.Δ.», θνξέα ηνπ Ρ/ 

κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «REAL FM» θαη β) ηνπ θ. Υξήζηνπ Κξέζηα, ηδηνθηήηε ηνπ Ρ/ κε 

ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΝΔΑ ΣΤΡΑ FM 97.8» 

31. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «LEPANTO TV RTV 

ΑΝΧΝΤΜΖ ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε 

ην δηαθξηηηθό ηίηιν «LEPANTO TV» γηα ηελ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

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

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

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

θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγία απηνύ ζε κε δεισζέληεο δηαύινπο 

θαη από κε δεισζείζεο ζέζεηο εθπνκπήο 
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33. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ δήκνπ Σξηθθαίσλ, κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηελ παξνρή 

ζηνηρείσλ θαζώο θαη ηε δηεξεύλεζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

θεξαηνζπζηεκάησλ, θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

34. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Ζιία Απνζηνιόπνπινπ κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε 

δηεξεύλεζε ηεο εγθαηάζηαζεο θεξαηνζπζηήκαηνο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο 

35. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Αλδξέα Εαραξηάδε κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε 

ηεο εγθαηάζηαζεο θεξαηνζπζηήκαηνο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

36. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Αλαζηάζηνπ Κακπάλε, ηδηνθηήηε ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ 

(Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΡΑΓΗΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ» κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε 

δηεξεύλεζε ηεο εγθαηάζηαζεο θεξαηνζπζηήκαηνο άλεπ αδείαο 

37. Λήςε απόθαζεο επί ηεο Αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο, ηνπ 

Σερλνινγηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Ηδξύκαηνο (Σ.Δ.Η.) Λάξηζαο θαη ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο 

«ΓΡΤ ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ» κε 

αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο εηζαγσγήο/δηάζεζεο ζηελ αγνξά θαη ζέζεο ζε 

ιεηηνπξγία ξαδηνεμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

38. Λήςε απόθαζεο επί ηεο Αθξνάζεσο  δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο, ηνπ 

θ. Μηραήι Υαηδεζενδνζηάδε, θνξέα ηεο επηρείξεζεο ε νπνία εκθαλίδεηαη ζην δηαδίθηπν 

ζηηο ειεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο «www.gsm-earpiece.gr» θαη «www.xmb.gr» κε 

αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο δηάζεζεο κέζσ δηαδηθηύνπ ξαδηνεμνπιηζκνύ θαηά 

παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

39. Λήςε απόθαζεο επί ηεο Αθξνάζεσο  δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο: 1) 

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Σξηαληαθπιιόπνπινπ δηθαηνύρνπ ηνπ νλόκαηνο ρώξνπ 

[www.zougla.gr], 2) ηνπ λνκίκσο εγθαηαζηαζέληνο ζηελ Διιάδα ππνθαηαζηήκαηνο ηεο 

αιινδαπήο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο κε ηελ επσλπκία «VIVACO TRADING 

LIMITED», 3) ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ALFA LAMDA A.E. 

ΔΗΑΓΧΓΗΚΖ-ΔΞΑΓΧΓΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ & ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ 

ΔΗΓΧΝ», 4) ηνπ Φώηε Βηζίιηα θαη 5) ηεο εηεξόξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

«ΠΑΝΣΔΛΔΑΚΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ & ΗΑ Δ.Δ.», κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο 

εηζαγσγήο/δηάζεζεο ζηελ αγνξά θαη δηαλνκήο ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη ηειεπηθνηλσληαθνύ 

ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

40. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο Αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ 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», κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε 

ηεο εθπνκπήο απηνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηεο ΑΠ 555/56/04-

03-2010 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 

41. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο Αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθσλ ππνκλεκάησλ: α) 

Σεο Δ.Ρ.Σ. Α.Δ. θαη β) ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΑΡΥΗΠΔΛΑΓΟ 

ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ Α.Δ.», θνξέα ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό 

ηίηιν «ΑΡΥΗΠΔΛΑΓΟ» 

42. Λήςε απόθαζεο επί ηεο από 17-5-2012 δηαδηθαζίαο επίιπζεο δηαθνξάο ησλ εηαηξεηώλ 

«ΟΣΔ Α.Δ.» θαη «ON TELECOMS Α.Δ.» κε αληηθείκελν: α) ηε δηεξεύλεζε ηεο από 8-2-

2010 θαη κε αξ. πξση. ΔΔΣΣ 5039/8-2-2010 θαηαγγειίαο ηεο ηειεπηαίαο θαηά ηεο 
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πξώηεο γηα ηε δηαπίζησζε ηπρόλ παξαβίαζεο από ηελ εηαηξεία «ΟΣΔ Α.Δ.» ηεο 

λνκνζεζίαο πεξί ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ θαη πεξί ειεπζέξνπ αληαγσληζκνύ θαη β) 

ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο ησλ σο άλσ εηαηξεηώλ, θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 18 

ηνπ λ. 3431/2006, δπλάκεη ηνπ αηηήκαηνο επίιπζεο δηαθνξάο πνπ πεξηέρεηαη ζηελ σο 

άλσ θαηαγγειία, ζύκθσλα κε ηα δηαιακβαλόκελα ζηελ απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 

600/49/14-4-2011 

43. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 21-1-2013 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

Δηαηξείαο «OTE - Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο Α.Δ.» γηα παξάλνκε 

εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ζην δεκνηηθό δηακέξηζκα Ννκίσλ Γήκνπ 

Μνλεκβαζηάο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Λαθσλίαο 

44. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 21-1-2013 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

Δηαηξείαο «OTE - Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο Α.Δ.» γηα παξάλνκε 

εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ζην Γήκν Ναππιηέσλ (πξώελ Μηδέαο) 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αξγνιίδαο 

45. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 21-1-2013 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

Δηαηξείαο «OTE - Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο Α.Δ.» γηα παξάλνκε 

εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ζηε δεκνηηθή θνηλόηεηα Νάνπζαο Γήκνπ Νάνπζαο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ζκαζίαο 

46. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 6-12-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

Δηαηξείαο «COSMOTE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο επί ηεο Λεσθ. Πνζεηδώλνο 1 ζην Γήκν Αιίκνπ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

Αηηηθήο 

47. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 4-10-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

εηαηξείαο «COSMOTE» κε αληηθείκελν ηελ παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο ζηελ 

Κνηλόηεηα Νέαο Καξβάιεο ζην Γήκν Καβάιαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Καβάιαο 

48. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 4-10-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

εηαηξείαο «COSMOTE» κε αληηθείκελν ηελ παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο ζηελ πεξηνρή 

Άζπξα Υώκαηα ζην Γήκν Καβάιαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Καβάιαο  

49. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 23-1-2013 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

Δηαηξείαο «VODAFONE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο ζηε ζέζε Κακηλάδα - Φνπγάξα, έλαληη εξγαηηθώλ θαηνηθηώλ, ζην Λαύξην 

Γήκνπ Λαπξεσηηθήο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηηηθήο 

50. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 1-11-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

Δηαηξείαο «VODAFONE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο ζην ύςσκα «Παπαιάκπξνπ» ηεο Σ.Κ. Γξαλίηζαο Γ.Δ. Απεξαληίσλ Γήκνπ 

Αγξάθσλ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Δπξπηαλίαο 

51. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 6-12-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

Δηαηξείαο «VODAFONE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο ζηελ Κνηλόηεηα Ληβαδηάο Γήκνπ ηληηθήο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο εξξώλ 

52. Μεξηθή απνδνρή ηεο ππ’ αξ. πξ. ΔΔΣΣ 4503/30-01-2013 Αηηήζεσο Θεξαπείαο ηεο 

εηεξόξξπζκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΑΚΟΤΜΔΛΟ ΥΡΖΣΟ & ΗΑ Δ.Δ.», 

θνξέα ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΤΔ 91.2» θαηά ηεο  

Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 656/40/12-06-2012 
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ΕΝΗΜΕΡΩΕΙ 

 Δλεκέξσζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΔΔΣΣ επί ηεο ςεθηαθήο κεηάδνζεο ηειενπηηθώλ 
ζηαζκώλ εληόο ηνπ Ννκνύ Θεζζαινλίθεο 


