
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 691ης σνεδρίαζης (24-05-2013) 

 

 

ΦΑΜΑ (ΕΙΗΓΗΣΗ Κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

1. Γηελέξγεηα Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο αλαθνξηθά κε ηνλ Πεξηνξηζκό ηνπ Αξηζκνύ ησλ 

Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ Δπίγεηαο Φεθηαθήο Δπξπεθπνκπήο θαη ηε Γηαδηθαζία 

Υνξήγεζεο ηνπ 

2. Απνδνρή ηεο ππ' αξ 42893/16-11-2012 Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ (Σ/) 

«ΠΑΣΡΗΓΑ ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΥΗΟΤ Α.Δ.», θνξέα ηνπ Σ/ κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν 

«ΠΑΣΡΗΓΑ» γηα ηε Υνξήγεζε θαη' εθαξκνγή ηνπ Ν. 3548/2007 ηνπ Γηθαηώκαηνο Υξήζεο ηνπ 

Σειενπηηθνύ Γηαύινπ 40 ζηε ζέζε εθπνκπήο ησλ Οπκηαλώλ Υίνπ 

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

ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ Α.Δ. (ALPHA)» γηα ηε Υνξήγεζε θαη' εθαξκνγή ηνπ Ν. 

3548/2007 ηνπ Γηθαηώκαηνο Υξήζεο ηνπ Σειενπηηθνύ Γηαύινπ 58 ζηε ζέζε εθπνκπήο 

ΠΑΡΟΗΚΗΑ ΠΑΡΟ 

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

ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ Α.Δ. (ALPHA)» γηα ηε Υνξήγεζε θαη' εθαξκνγή ηνπ Ν. 

3548/2007 ηνπ Γηθαηώκαηνο Υξήζεο ηνπ Σειενπηηθνύ Γηαύινπ 22 ζηε ζέζε εθπνκπήο 

ΑΜΟΡΓΟ 

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

ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ Α.Δ. (ALPHA)» γηα ηε Υνξήγεζε θαη' εθαξκνγή ηνπ Ν. 

3548/2007 ηνπ Γηθαηώκαηνο Υξήζεο ηνπ Σειενπηηθνύ Γηαύινπ 49 ζηε ζέζε εθπνκπήο 

ΒΟΤΛΗΑ ΤΡΟΤ 

6. Απόξξηςε ηεο ππ' αξ 47941/11-9-2008 Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ (Σ/) «ΑLΡΖΑ 

ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ Α.Δ. (ALPHA)» γηα ηε Υνξήγεζε θαη' εθαξκνγή ηνπ Ν. 

3548/2007 ηνπ Γηθαηώκαηνο Υξήζεο ηνπ Σειενπηηθνύ Γηαύινπ 59 ζηε ζέζε εθπνκπήο ΑΓ. 

Πάληεο Πάξνπ 

7. Σξνπνπνίεζε ηεο Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 276/49/14-2-2003 «Καλνληζκόο Καζνξηζκνύ 

ησλ Σειώλ Υξήζεο ηνπ Φάζκαηνο θαη ησλ Σειώλ Δθρώξεζεο Ραδηνζπρλνηήησλ» (ΦΔΚ 

256/Β/4-3-2003) 

8. Αλάθιεζε ηεο ππ' αξηζ. 689/2/29-04-2013 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ κε ηελ νπνία 

ρνξεγήζεθαλ Γηθαηώκαηα Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ, ζηελ Δηαηξεία «ΓΔΝΗΚΖ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Δ.», γηα ηελ Παξνρή Γηθηύσλ ή / θαη Τπεξεζηώλ 

Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ (ΕΙΗΓΗΣΗ Κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 

ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

9. Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία 

«ΔΛΛΑ ΜΔΝΣΗΑ ΚΟΜ ΠΡΔ ΔΠΔ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ΔΛΛΑ ΜΔΝΣΗΑ ΔΠΔ» 



10. Αλάθιεζε Απόθαζεο Δθρώξεζεο θαη Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ 

ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία «ΡΟΛΑΟΤΔΡ ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ - 

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ROLAWARE HELLAS» 

11. Δθρώξεζε ηνπ ύληνκνπ Κσδηθνύ 11878 ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ 

εηαηξεία «DATA SMS GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΠΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ» 

κε δηαθξηηηθό ηίηιν «DATA SMS GREECE ΜΔΠΔ» 

12. Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία 

«ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «FORTHNET ΑΔ» 

13. Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία 

«VIVA ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ 

ΔΤΘΤΝΖ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «VIVA ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ» 

14. Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία 

«HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» κε δηαθξηηηθό 

ηίηιν «HELLAS ΟΝΗ_ΗΝΔ» 

15. Δθρώξεζε ηνπ ύληνκνπ Κσδηθνύ 1515 ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ 

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

ΑΔ» 

16. Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία 

«COMPATEL LIMITED» 

17. Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία 

«ΠΖΓΑΟ INTERACTIVE ΑΝΧΝΤΜΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ 

ΠΑΡΟΥΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ΠΖΓΑΟ 

INTERACTIVE - LEXITEL ΑΔ» 

18. Καηάξγεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία «Π. 

Πεξδηθνύξεο Αμηνπνίεζε Αθηλήησλ Γηαδηθηύνπ Σειεθσλίαο Α.Δ.» κε δηαθξηηηθό ηίηιν 

«Σ.Δ.Ν.Ρ. SA» 

19. Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο αλαθνξηθά κε ην νηθνλνκνηερληθό κνληέιν 

Μαθξνπξόζεζκνπ Καζαξνύ Δπαπμεηηθνύ Κόζηνπο (Bottom Up Pure LRIC) ππνινγηζκνύ 

ηειώλ ηεξκαηηζκνύ ρνλδξηθήο ζε ζηαζεξά δίθηπα ζύκθσλα κε ηε ύζηαζε 2009/396/ΔΚ (EE 

L 124/67, 20.5.2009) 

20. Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ. 

472/170/21-3-2008 αλαθνξηθά κε ηεο παξνρή ηεο ππεξεζίαο ησλ θνηλόρξεζησλ ηειεθώλσλ 

θαη ΑΠ 491/026/2008 αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο πιεξνθνξηώλ θαηαιόγνπ θαη 

θαηαιόγσλ 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ  

21. Δπαλεμέηαζε ηνπ Σεύρνπο Πξνθήξπμεο ηνπ Αλνηθηνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ επηινγή 

Αλαδόρνπ γηα ηελ αλάπηπμε, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ηεο Δζληθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ 

Αλαθνξάο γηα ηε Φνξεηόηεηα (ΔΒΓΑΦ) θαζώο θαη ηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε απηήο γηα 

ρξνληθό δηάζηεκα πέληε (5) εηώλ (ΔΗΖΓΖΣΖ Κ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

ΓΔΛΖΚΧΣΟΠΟΤΛΟ)  



22. Καηαλνκή ππεξσξηαθήο, λπθηεξηλήο θαη εμαηξέζηκσλ εκεξώλ εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ 

ηεο ΔΔΣΣ, γηα ην Β' εμάκελν ηνπ έηνπο 2013 (ΔΗΖΓΖΣΖ Κ. ΛΔΧΝΗΓΑ ΚΑΝΔΛΛΟ) 

23. Δπί αηηήζεσο ηεο θαο Λεκνλάθε Ρνδάλζεο, ηαθηηθήο ππαιιήινπ ηεο ΔΔΣΣ, γηα ηε 

ρνξήγεζε άδεηαο ππεξεζηαθήο εθπαίδεπζεο (ΔΗΖΓΖΣΖ Κ. ΛΔΧΝΗΓΑ ΚΑΝΔΛΛΟ) 

24. Οξηζκόο Οξθσηνύ Διεγθηή γηα ηελ Οηθνλνκηθή Υξήζε 2013 (ΔΗΖΓΖΣΖ Κ. ΛΔΧΝΗΓΑ 

ΚΑΝΔΛΛΟ) 

25. Οξηζκόο Αλαπιεξσηή Πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Φάζκαηνο ηεο ΔΔΣΣ 

(ΔΗΖΓΖΣΖ Κ. ΛΔΧΝΗΓΑ ΚΑΝΔΛΛΟ) 

26. Έγθξηζε Πξνγξακκαηηζκνύ πγρξεκαηνδνηνύκελσλ Έξγσλ (ΔΠΑ) ηεο ΔΔΣΣ γηα ην Β’ 

εμάκελν 2013 θαη απνινγηζκόο Α’ εμακήλνπ 2013 (ΔΗΖΓΖΣΖ Κ. ΛΔΧΝΗΓΑ ΚΑΝΔΛΛΟ) 

 

ΑΚΡΟΑΕΙ (ΕΙΗΓΗΣΗ Κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

27. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Υαξάιακπνπ Σδηόξα, ηδηνθηήηε ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) 

κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «GIGA 105.4 FM» κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο ρξήζεο κε 

εθρσξεκέλεο ζπρλόηεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία ξαδηνδεύμεο θαη ηε ζπλεπεία ηαύηεο πξόθιεζε 

παξεκβνιώλ ζε λόκηκν ρξήζηε. 

28. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Αγγέινπ Κάληζηξα, ηδηνθηήηε ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) 

κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΦΑΜΑ 99.7» κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο ρξήζεο κε 

εθρσξεκέλεο ζπρλόηεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία ξαδηνδεύμεο θαη ηε ζπλεπεία ηαύηεο πξόθιεζε 

παξεκβνιώλ ζε λόκηκν ρξήζηε. 

29. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο κνλνπξόζσπεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΡΑΓΗΟ ΠΑΣΡΑ 

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

«ΠΟΛΗΣΔΗΑ FM 100.1» κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο ρξήζεο κε εθρσξεκέλεο 

ζπρλόηεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία ξαδηνδεύμεο. 

30. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Αγγέινπ Νηαβινύξνπ, θνξέα ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) 

κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΣΟΡ FM 93» κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο ρξήζεο κε 

εθρσξεκέλεο ζπρλόηεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία ξαδηνδεύμεο. 

31. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο θ. Θενδώξαο Φσηαθνπνύινπ, ηδηνθηήηξηαο ηνπ ξαδηνθσληθνύ 

ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «KISS FM 92.2» κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε 

ηεο ρξήζεο κε εθρσξεκέλεο ζπρλόηεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία ξαδηνδεύμεο θαη ηε ζπλεπεία 

ηαύηεο πξόθιεζε παξεκβνιώλ ζε λόκηκν ρξήζηε. 

32. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Γεώξγηνπ Αλαζηαζόπνπινπ, ηδηνθηήηε ηνπ ξαδηνθσληθνύ 

ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «GALAXY 106.1» κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε 

ηεο ρξήζεο κε εθρσξεκέλεο ζπρλόηεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία ξαδηνδεύμεο. 

33. 30. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο κνλνπξόζσπεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία 

«ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΝΣΑΒΛΟΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΠΔ», θνξέα ηνπ Ρ/ κε ην 

δηαθξηηηθό ηίηιν «ΑLΡΖΑ ΠΑΣΡΑ 94.4FM» πξνο δηεξεύλεζε ηεο ρξήζεο κε εθρσξεκέλσλ 

ζπρλνηήησλ ξαδηνδεύμεσλ θαη ηε ζπλεπεία ηαύηεο πξόθιεζε παξεκβνιώλ ζε λόκηκν ρξήζηε 

34. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Υαξίιανπ ηακόπνπινπ, ηδηνθηήηε ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ 

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

κε εθρσξεκέλεο ζπρλόηεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία ξαδηνδεύμεο. 



35. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Αζαλαζίνπ Παπαζαλαζίνπ, ηδηνθηήηε ηνπ ξαδηνθσληθνύ 

ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΡΑΓΗΟ ΑΡΣΑ» κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε 

ηεο ρξήζεο κε εθρσξεκέλεο ζπρλόηεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία ξαδηνδεύμεο θαη ηε ζπλεπεία 

ηαύηεο πξόθιεζε παξεκβνιώλ ζε λόκηκν ρξήζηε. 

36. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Γεκεηξίνπ Καηζαληνύια, ηδηνθηήηε ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ 

(Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ORANGE RADIO» κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο 

ρξήζεο κε εθρσξεκέλεο ζπρλόηεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία ξαδηνδεύμεο. 

37. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «Γθαληάηζαο Α.Δ.», θνξέα ηνπ 

ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ART TV» κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε 

δηεξεύλεζε ηεο ρξήζεο κε εθρσξεκέλσλ ζπρλνηήησλ γηα ηε ιεηηνπξγία ξαδηνδεύμεσλ θαη ηε 

ζπλεπεία ηαύηεο πξόθιεζε παξεκβνιώλ ζε λόκηκν ρξήζηε. 

38. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Αιέμαλδξνπ Λενληάξε, ηδηνθηήηε ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ 

(Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΡΑΓΗΟ ΦΑΡΟ» κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο 

ρξήζεο κε εθρσξεκέλεο ζπρλόηεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία ξαδηνδεύμεο. 

39. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Γεώξγηνπ Γηαλλάθε, ηδηνθηήηε ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) 

κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «SUPER FM» κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο ρξήζεο κε 

εθρσξεκέλεο ζπρλόηεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία ξαδηνδεύμεο. 

40. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Μηράιε Μίρνπ, θνξέα ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην 

δηαθξηηηθό ηίηιν «ENERGY 93.4 FM» κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά 

παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο εθπνκπήο απηνύ. 

41. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Γεκεηξίνπ Ρώηα, ηδηνθηήηε ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) κε 

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

εθπνκπήο απηνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

42. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Νηθνιάνπ Αγγειή, ηδηνθηήηε ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) κε 

ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ORIGINAL RADIO 106 FM», κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο 

εθπνκπήο απηνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

43. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο νκόξξπζκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «Γ. ΚΑΣΑΡΟ & ΗΑ ΟΔ» 

, θνξέα ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «YOU FM 100.1» κε ζεκαηηθό 

αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο ρξήζεο κε εθρσξεκέλεο ζπρλόηεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία 

ξαδηνδεύμεο. 

44. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. σηήξηνπ Καξίκπα, θνξέα ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) κε 

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

παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο εθπνκπήο απηνύ. 

45. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο θ. Γεκεηξνύιαο Παπαδεκεηξίνπ, θνξέα ηνπ ξαδηνθσληθνύ 

ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΡΑΓΗΟΦΧΝΟ ΞΖΡΟΜΔΡΟΤ ΡΑΞ 88.3» κε ζεκαηηθό 

αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο εθπνκπήο απηνύ. 

46. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο κε ηελ επσλπκία «ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΑ 

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

STAR 105.8» κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο εθπνκπήο απηνύ. 

47. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Απόζηνινπ Κνπηζνγηαλλόπνπινπ, θνξέα ηνπ ξαδηνθσληθνύ 

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

θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο εθπνκπήο απηνύ. 



48. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Φσθίσλα Γειεγηάλλε, θνξέα ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) 

κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «VIEW FM 104» κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά 

παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο εθπνκπήο απηνύ. 

49. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Μελέιανπ Ξεξνθώζηα, θνξέα ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) 

κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «LIVE FM 97.8» κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά 

παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο εθπνκπήο απηνύ. 

50. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Αζαλάζηνπ Κσζηαγπηνύ, ηδηνθηήηε ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ 

(Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «KOSMOS» κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο ρξήζεο κε 

εθρσξεκέλεο ζπρλόηεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία ξαδηνδεύμεο. 

51. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Φίιηππνπ Καιακαηηαλνύ, ηδηνθηήηε ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ 

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

εθπνκπήο απηνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

52. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Υξήζηνπ Μίκε, ηδηνθηήηε ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην 

δηαθξηηηθό ηίηιν «STAR FM 93.3» κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο ρξήζεο κε 

εθρσξεκέλεο ξαδηνζπρλόηεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία ξαδηνδεύμεο. 

53. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο θ. Βαζηιηθήο Παπαδνπνύινπ, ηδηνθηήηξηαο ηνπ ξαδηνθσληθνύ 

ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΡΑΓΗΟ ΓΡΔΒΔΝΑ 101.5» κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε 

δηεξεύλεζε ηεο ρξήζεο κε εθρσξεκέλσλ ζπρλνηήησλ γηα ηε ιεηηνπξγία ξαδηνδεύμεσλ. 

54. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο θ. Ηνπιίαο Υνλδξνγηάλλε, ηδηνθηήηξηαο ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ 

(Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΜΗΥ FM 102.2» κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο 

ρξήζεο κε εθρσξεκέλεο ξαδηνζπρλόηεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία ξαδηνδεύμεο. 

55. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΖΥΟΔΗΚΟΝΑ 

ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΤΛΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Α.Δ.», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ 

ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «WEST CHANNEL» κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε 

δηεξεύλεζε ηεο ρξήζεο κε εθρσξεκέλσλ ζπρλνηήησλ γηα ηε ιεηηνπξγία ξαδηνδεύμεσλ. 

56. Κιήζε ζε αθξόαζε: α) ηεο θαο Άλλαο-Μαξίαο Σζνιέθα, ηδηνθηήηξηαο ηνπ ξαδηνθσληθνύ 

ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΑΛΜΧΠΗΑ FM 94,8ST» θαη β) ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε 

ηελ επσλπκία «ΔΡΧΣΗΚΟ ΡΑΓΗΟ Α.Δ.», θνξέα ηνπ Ρ/ κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΔΡΧΣΗΚΟ 

FM 94,8» 

57. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ δήκνπ Παγγαίνπ κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε: α) Σεο 

θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ρξήζεο εμ απηνύ ζπρλνηήησλ γηα ηελ ςεθηαθή 

αλακεηάδνζε ηειενπηηθώλ ζεκάησλ θαη β) ηεο εγθαηάζηαζεο θεξαηνζπζηεκάησλ άλεπ αδείαο 

58. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 

Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» ζε αθξόαζε γηα παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο ζην ύςσκα 

«Μαπξνβνύλη», πξώελ Γήκνπ Θίζβεο, λπλ Γήκνπ Θεβαίσλ, Πεξηθέξεηαο Βνησηίαο 

59. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «WIND - ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.Β.Δ.» 

ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο, επί ηεο ζπκβνιήο ησλ νδώλ 

Διπηδνθόξνπ θαη Απόιισλνο (ζηελ ΔΤΓΑΠ Μειηζζηώλ) Γήκνπ Πεληέιεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

60. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «WIND - ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.Β.Δ.» 

ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο, ζην ηέξκα ηεο νδνύ Αλαζηάζεσο 

(ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΔΤΓΑΠ) Γήκνπ Υνιαξγνύ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 



61. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ 

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

Διπηδνθόξνπ θαη Απόιισλνο (ζηελ ΔΤΓΑΠ Μειηζζηώλ) Γήκνπ Πεληέιεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

62. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο ηεο 

εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Last Minute Network Limited» θαη ηνπ Γεσξγίνπ Ξπινύξε 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 Ολνκα Υώξνπ lastminute.gr. 

63. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο αθελόο 

ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΖΥΟΔΗΚΟΝΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΤΛΟ ΚΔΝΣΡΟΓΤΣΗΚΖ 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Α.Δ. WEST CHANNEL» θαη αθεηέξνπ ηνπ Αξηζηείδε ακαξά 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 Ολνκα Υώξνπ 

westtvnews.gr. 

64. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο ηεο 

εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «INTER IKEA SYSTEMS B.V.» θαη ηνπ Γεσξγίνπ Παπιίδε 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 Ολνκα Υώξνπ ikeapharm.gr. 

65. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο ηνπ 

Λεπηέξε Υαηδεπέηξνπ θαη ηνπ Ησάλλε Μνζρνλά 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 Ολνκα Υώξνπ doma.gr 

66. Λήςε απόθαζεο: α) επί ηεο αθξόαζεο, δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο, ηεο 

αλώλπκεο εηαηξείαο «ΑΦΟΗ Π. & I. ΠΑΡΗΗΝΟΤ Α.Δ.» θαη ησλ επηρεηξήζεσλ «ΣΗΜΠΟΤΚΑ 

ΑΠΟΣΟΛΟ (δ.η. «DYNAMIC ELECTRONIC SECURITY») θαη «ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΖ 

ΑΡΓΤΡΗΟ» (δ.η. «JUNIORS ELECTRONICS») κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο εηζαγσγήο 

θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά ξαδηνεμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη β) 

επί ηεο αθξόαζεο, δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο ηεο επηρείξεζεο 

ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΖ ΑΡΓΤΡΗΟ» (δ.η. «JUNIORS ELECTRONICS») κε αληηθείκελν ηε 

δηαπίζησζε ηεο εηζαγσγήο ή/θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά ξαδηνεμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο 

67. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθσλ ππνκλεκάησλ: α) Σνπ θ. 

Β. Κνθθαιίδε, ηδηνθηήηε ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν "ΜΔΛΧΓΗΚΟ 

FM 105.7" θαη β) ηεο θ. Λ. Σζίγθα, ηδηνθηήηξηαο ηνπ Ρ/ κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΛΑΜΦΖ 105.7» 

68. ζέζε ζην αξρείν ηνπ θαθέινπ ηεο ππόζεζεο γηα ηελ νπνία εθδόζεθε ε Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ 

ΑΠ 686/47/26-03-2013: «Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία 

«ALPHA ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ Α.Δ.», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην 

δηαθξηηηθό ηίηιν «ALPHA» 

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

ΔΔΣΣ ΑΠ 685/34/12-03-2013: «Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία 

«ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Α.Δ.», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ 

(Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «SUPER TV» 

http://lastminute.gr/
http://westtvnews.gr/
http://ikeapharm.gr/
http://doma.gr/


70. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο ηνπ θ. 

Νεθηάξηνπ εξκάθε, ηδηνθηήηε ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν 

«ΡΤΘΜΟ 104.5», κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο εθπνκπήο απηνύ θαηά 

παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

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

ΔΔΣΣ ΑΠ 687/298/11-04-2013: «Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία 

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

«MAD TV» 

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

ΔΔΣΣ ΑΠ 686/35/26-03-2013: «Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία 

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

«902 ΑΡΗΣΔΡΑ» 

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

ΔΔΣΣ ΑΠ 685/32/12-03-2013 κε ζέκα: «Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ 

επσλπκία «ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΣΖΛΔΟΡΑΖ Α.Δ.», θνξέα ηνπ Σ/ κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «CRETA 

TV» 

74. Θέζε ζην αξρείν ηεο Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 685/30/12-03-2013: «Κιήζε ζε αθξόαζε 

ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο ελεκέξσζεο Καηεξίλεο, θνξέα ηνπ Ρ/ «ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΡΑΓΗΟΦΧΝΟ ΚΑΣΔΡΗΝΖ»πξνο δηεξεύλεζε ηεο ρξήζεο κε εθρσξεκέλεο ζπρλόηεηαο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ξαδηνδεύμεο» 

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

ΔΔΣΣ ΑΠ 686/46/26-03-2013: «Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία 

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

«ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ» 

76. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο ηνπ θ. 

Γεώξγηνπ Σεξδόπνπινπ, ηδηνθηήηε ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν 

«LIVE FM», κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο εθπνκπήο απηνύ θαηά παξάβαζε ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο. 

77. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 12-07-2012 αθξνάζεσο ηεο εηαηξείαο «WIND ΔΛΛΑ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.Β.Δ.» κε αληηθείκελν ηε ρξήζε ξαδηνζπρλνηήησλ θαηά παξάβαζε 

ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

78. Λήςε απόθαζεο επί ηεο από 1-3-2013 αθξνάζεσο ηεο Έλσζεο Ηδηνθηεηώλ Ραδηνηαμί 

Πεδηλήο Νάμνπ (Ρ/Σ ΝΑΞΟΤ) κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο θαηά 

παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηεο Απόθαζεο ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. ΑΠ. 504/68/16-12-2008 

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

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

θαηαζθεπήο θεξαίαο ζηελ Κνηλόηεηα Γαύδνπ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Υαλίσλ 

80. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 29-3-2013 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

Δηαηξείαο «COSMOTE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ζην Γήκν 

Παξαλεζηίνπ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Γξάκαο 

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

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



θαηαζθεπήο θεξαίαο ζην Γήκν Ζγνπκελίηζαο (πξώελ Γ. Μαξγαξηηίνπ) Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο Θεζπξσηίαο 

82. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 26-3-2013 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

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

θαηαζθεπήο θεξαίαο ζην δ.δ. Κξεκαζηήο Γ. Δπξώηα (πξώελ Γ. Νηάησλ) Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο Λαθσλίαο 

83. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 26-3-2013 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

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

θαηαζθεπήο θεξαίαο ζην δ.δ. Κνξθηώηηζζαο Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Κνξηλζίαο 

84. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 28-3-2013 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

Δηαηξείαο «COSMOTE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο 

επί ηεο νδνύ Ακαιίαο 84 ζην Γήκν Παηξέσλ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αραΐαο 

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

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

θαηαζθεπήο θεξαίαο ζην Γήκν πθησληώλ (πξώελ Φελενύ) Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

Κνξηλζίαο 

86. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 7-12-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

Δηαηξείαο «COSMOTE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ζην Γήκν Πύινπ-

Νέζηνξνο (πξώελ Κνξώλεο) Ννκνύ Μεζζελίαο 

87. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 26-3-2013 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

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

θαηαζθεπήο θεξαίαο ζην Γήκν Κηζζάκνπ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Υαλίσλ 

88. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 29-3-2013 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

Δηαηξείαο «COSMOTE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ζην Γήκν Κηζζάκνπ 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Υαλίσλ 

89. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 26-3-2013 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

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

θαηαζθεπήο θεξαίαο ζην Γήκν Παξαλεζηίνπ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Γξάκαο 

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

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

θαηαζθεπήο θεξαίαο ζην Γήκν Μεζζήλεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Μεζζελίαο (Αξηζκ. η. 

0410062) 

91. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 22-11-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

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

θαηαζθεπήο θεξαίαο ζην δ.δ. Αγ. Σξηάδαο Γ. Μηδέαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αξγνιίδαο 

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

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

θαηαζθεπήο θεξαίαο ζην Γήκν Μεζζήλεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Μεζζελίαο (Αξηζκ. η. 

0410022) 

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

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



θαηαζθεπήο θεξαίαο ζηελ Κνηλόηεηα Βνβνύζαο Γ. Εαγνξίνπ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

Ησαλλίλσλ 

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

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

θαηαζθεπήο θεξαίαο ζην Γήκν Πάξγαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Πξεβέδεο 

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

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

θαηαζθεπήο θεξαίαο ζην Γήκν Φηιηαηώλ (πξώελ αγηάδαο) Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

Θεζπξσηίαο 

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

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

θαηαζθεπήο θεξαίαο ζην δ.δ. Αλσγήο Γ. Ηζάθεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Κεθαιιελίαο 

97. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 14-2-2013 Αθξνάζεσο ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE» γηα 

παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ Βεληδέινπ 5 

ζην Γήκν Μειηζζηώλ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηηηθήο 

98. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 14-2-2013 Αθξνάζεσο ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE» γηα 

παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ Γξαγαηζαλίνπ 

4 ζην Γήκν Αγ. Αλαξγύξσλ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηηηθήο 

99. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 14-11-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

Δηαηξείαο «WIND» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί 

ηεο παξόδνπ Κιεηζζέλνπο 2 ζην Γήκν Μεηακόξθσζεο Ννκνύ Αηηηθήο 

100. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 22-3-2013 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

Δηαηξείαο «WIND» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί 

ηεο νδνύ Ηεξνύ Λόρνπ ζην Γήκν ύξνπ-Δξκνύπνιεο Π.Δ. Κπθιάδσλ 

101. Μεξηθή Απνδνρή ηεο ππ' αξ. πξ. ΔΔΣΣ 18593/23-04-2013 Αηηήζεσο ζεξαπείαο ηεο 

αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΟΝ ΣΖΛΔΟΡΑΖ ΠΡΟΒΟΛΖ Α.Δ.», θνξέα ηνπ 

ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΓΗΟΝ CHANNEL», θαηά ηεο ΑΠ 686/48/26-

03-2013 Απόθαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΔΔΣΣ. 

102. Απόξξηςε ηεο ππ' αξ. πξ. ΔΔΣΣ 17681/17-04-2013 Αηηήζεσο ζεξαπείαο 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" θαηά ηεο ΑΠ 682/26/14-02-2013 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ. 

103. Μεξηθή Απνδνρή ηεο ππ' αξ. πξ. ΔΔΣΣ 20320/07-05-2013 Αηηήζεσο ζεξαπείαο ηεο 

εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο κε ηελ επσλπκία «ΡΑΓΗΟ ΑΗΓΗΟ Δ.Π.Δ.», θνξέα ηνπ 

ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΡΑΓΗΟ ΑΗΓΗΟ» θαηά ηεο ΑΠ 685/44/12-

03-2013 Απόθαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΔΔΣΣ. 

 

ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ (ΕΙΗΓΗΣΗ Κ. ΜΙΥΑΗΛ ΑΚΚΑ) 

104. Γηαγξαθή ηεο Δηεξόξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΥΑΣΕΖΑΒΒΗΓΖ 

ΚΧΝ/ΝΟ & ΗΑ Δ.Δ.» θαη δηαθξηηηθό ηίηιν «ΓΤΝΑΜΗΚΖ PROMOTION» από ην Μεηξών 

Σαρπδξνκηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. 



105. Απόθαζε επί ηεο Αηηήζεσο ζεξαπείαο ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

«ΟΡΜΠΗΣ ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ Α.Δ.» 

106. Απόξξηςε Γήισζεο Παξνρήο Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο κε 

ηελ επσλπκία «ΑΑΝΑΚΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ -ΓΡΖΓΟΡΗΟ ΚΟΛΛΗΟΚΟΣΑ Η.Κ.Δ.», ζύκθσλα 

κε ην άξζξν 9 ηνπ Καλνληζκνύ Γεληθώλ Αδεηώλ (ΦΔΚ 46/Β/19-01-2009) 

107. Απόξξηςε Γήισζεο Παξνρήο Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο κε 

ηελ επσλπκία «ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΠΔΣΡΑΚΖ Α.Δ», ζύκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ Καλνληζκνύ 

Γεληθώλ Αδεηώλ (ΦΔΚ 46/Β/19-01-2009) 


