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ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

ηης 692ης σνεδρίαζης (30-05-2013) 

 

 

ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

1. 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 42 ζηε ζέζε εθπνκπήο ΔΚΑ ΤΡΟΤ 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

2. Καηάξγεζε Δθρώξεζεο ηνπ ύληνκνπ Κσδηθνύ 1961 ζηελ εηαηξεία «ΟΡΓΑΝΗΜΟ 

TΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ΟΣΔ ΑΔ» 

3. Καηάξγεζε ηνπ ύληνκνπ Κσδηθνύ 184 ζηελ εηαηξεία «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 

ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ΟΣΔ ΑΔ» 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 

4. Οξηζκόο Οξθσηνύ Διεγθηή γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε 2013 (Δηζεγεηήο θ. ΛΔΧΝΗΓΑ 

ΚΑΝΔΛΛΟ) 

5. Οξηζκόο Αλαπιεξσηή Πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Φάζκαηνο ηεο ΔΔΣΣ 

(Δηζεγεηήο θ. ΛΔΧΝΗΓΑ ΚΑΝΔΛΛΟ) 

6. Έγθξηζε Πξνγξακκαηηζκνύ πγρξεκαηνδνηνύκελσλ Έξγσλ (ΔΠΑ) ηεο ΔΔΣΣ γηα ην Β' 

εμάκελν 2013 θαη απνινγηζκόο Α' εμακήλνπ 2013 (Δηζεγεηήο θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

ΓΔΛΖΚΧΣΟΠΟΤΛΟ) 

7. Αλάζεζε ζηελ εηαηξεία «BYTE COMPUTER ΑΒΔΔ» ηνπ έξγνπ ηεο πληήξεζεο - 

Αλαβάζκηζεο Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ ηεο ΔΔΣΣ (Δηζεγεηήο θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

ΓΔΛΖΚΧΣΟΠΟΤΛΟ) 

 

ΑΚΡΟΑΕΙ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

8. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ Γήκνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ Ρεζύκλνπ, 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 

9. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ Γήκνπ Καληάλα ειίλνπ 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 

10. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ Γήκνπ Πιαηαληά 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 

11. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ Γήκνπ Κηζζάκνπ 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 
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12. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ Γήκνπ Γειθώλ ηνπ λνκνύ Φσθίδαο, 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 

13. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Ηεξάο πλόδνπ ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, θνξέα ηνπ ξαδηνθσληθνύ 

ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΔΚΚΛΖΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ 

89.4 FM Ζ ΑΛΛΖ ΦΧΝΖ ΣΑ FM» πξνο δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

εθπνκπήο ηνπ 

14. 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 ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε 

δηεξεύλεζε ηεο ρξήζεο ζπρλνηήησλ θαη ηεο εγθαηάζηαζεο θεξαηνζπζηεκάησλ θαηά παξάβαζε ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο 

15. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ δήκνπ Νέαο Πξνπνληίδαο (πξώελ δήκνπ Σξίγιηαο), κε ζεκαηηθό 

αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο θεξαηνζπζηεκάησλ, θαηά παξάβαζε 

ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

16. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» 

ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο, επί ηεο νδνύ Κιενκέλνπο Οηθνλόκνπ 

62, ζην Αίγην, Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αραΐαο 

17. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο, δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο, ηεο 

νκόξξπζκεο εηαηξείαο «ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΠΑΠΑΓΑΚΖ & ΗΑ Ο.Δ.» κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε 

ηεο εηζαγσγήο/δηάζεζεο ζηελ αγνξά θαη δηαλνκήο ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη ηειεπηθνηλσληαθνύ 

ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

18. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο, δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο, ηεο 

νκόξξπζκεο εηαηξείαο «e-wifi ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Ο.Δ.» κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο 

εηζαγσγήο/δηάζεζεο ζηελ αγνξά θαη δηαλνκήο ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ 

εμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

19. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο, δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο, 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 

20. 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 

21. 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 

22. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθσλ ππνκλεκάησλ: α) ηνπ 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» 

23. 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 
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24. 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 

25. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο ηνπ 

Πνιηηηζηηθνύ Οξγαληζκνύ αιακίλαο «IN MEDIA RES», θνξέα ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) κε 

ην δηαθξηηηθό ηίηιν «SALAMIS FM», κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε: α) ηεο κεηάδνζεο 

ξαδηνθσληθνύ πξνγξάκκαηνο θαη β) ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία θεξαηνζπζηήκαηνο, 

θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

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

νκόξξπζκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «Γ. θαη Υ. ΑΦΟΗ ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΗ Ο.Δ.» θαη δηαθξηηηθνύο 

ηίηινπο «ΑΦΟΗ ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΗ ΟΔ» ή «DR. ELECTRONICS», κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε 

δηεξεύλεζε ηεο ρξήζεο κε εθρσξεκέλσλ ζπρλνηήησλ θαη ηε ζπλέπεηα ηαύηεο πξόθιεζε 

παξεκβνιώλ ζε λόκηκν ρξήζηε θαζώο θαη ηελ εγθαηάζηαζε θεξαηνζπζηήκαηνο άλεπ αδείαο 

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

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

Γεσξγίνπ Σεξδόπνπινπ κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε: α) ηεο κεηάδνζεο ηειενπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο θαη β) ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία θεξαηνζπζηήκαηνο, θαηά 

παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

29. 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»» 

30. 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»» 

31. 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»  

32. Θέζε 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 «ΑLΡΖΑ 

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

«ALPHA»» 

33. 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»» 

34. 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»»  
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35. 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»» 

36. Λήςε απόθαζεο επί ηεο από 15-5-2012 αθξόαζεο ησλ εηαηξεηώλ «ΟΣΔ Α.Δ.» θαη 

«FORTHNET Α.Δ.» κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο κε αξ. πξση. ΔΔΣΣ 35572/14-9-2011 

θαηαγγειίαο ηεο 2εο θαηά ηεο 1εο εηαηξείαο αλαθνξηθά κε παξάλνκεο ρξεώζεηο ηέινπο άζθνπεο 

κεηάβαζεο ζπλεξγείνπ γηα άξζε βιάβεο, θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο πεξί ειεθηξνληθώλ 

επηθνηλσληώλ θαη ηδίσο ησλ δηαηάμεσλ ηεο Πξνζθνξάο Αλαθνξάο ΟΣΔ γηα ηελ αδεζκνπνίεηε 

πξόζβαζε ζηνλ ηνπηθό βξόρν 

37. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 8-3-2013 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο 

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

θεξαίαο ζην δ.δ. Αλδξνληαλώλ Γήκνπ Κύκεο - Αιηβεξίνπ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Δπβνίαο 

38. 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. Ηέξαθα Γήκνπ Εάξαθα (λπλ Γ. Μνλεκβαζηάο) Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

Λαθσλίαο 

39. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 17-5-2013 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

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

θαηαζθεπήο θεξαίαο ζην δ.δ. Αγ. Γεκεηξίνπ Γήκνπ Οξρνκελνύ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Βνησηίαο 

40. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 17-5-2013 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

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

θαηαζθεπήο θεξαίαο ζην δ.δ. Γηδύκσλ Γήκνπ Κξαληδίνπ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αξγνιίδαο 

41. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 17-5-2013 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

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

θαηαζθεπήο θεξαίαο ζην Γήκν Παλνξάκαηνο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ζξαθιείνπ 

42. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 17-5-2013 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 
Δηαηξείαο «ΟΣΔ - Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο Α.Δ.» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε 
θαηαζθεπήο θεξαίαο ζην Γήκν Αξηζηνηέιε Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Υαιθηδηθήο 

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

Δηαηξείαο «COSMOTE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο επί ηεο νδνύ Δζλ. 

Αληηζηάζεσο 39 ζην Γήκν Ρνδίσλ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Γσδεθαλήζνπ 

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

Δηαηξείαο «COSMOTE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο επί ηεο ζπκβνιήο ησλ 

νδώλ Βαζ. Ακαιίαο & νπξή ζην Γήκν Αζελαίσλ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηηηθήο 

45. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 18-1-2013 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

Δηαηξείαο «COSMOTE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο επί ηεο επί ηεο νδνύ 

Λόληνπ 28 ζην Γήκν Αλζεδώλνο Ννκνύ Δπβνίαο 

46. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 18-1-2013 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

Δηαηξείαο «COSMOTE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο επί ηεο ζπκβνιήο ησλ 

νδώλ 3νπ πληάγκαηνο 7 & Μεγ. Αιεμάλδξνπ ζην Γήκν Υαιθηδέσλ Ννκνύ Δπβνίαο 

47. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 8-3-2013 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο 

«COSMOTE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ζην Γήκν Αζηππάιαηαο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Γσδεθαλήζνπ 
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48. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 28-3-2013 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

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

Κεξέσο (λπλ Μαληνπδίνπ - Λίκλεο Αγ. Άλλαο) Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Δπβνίαο 

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

Δηαηξείαο «COSMOTE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ζηελ Κνηλόηεηα Βάζεο 

ηνπ Γήκνπ Κηιθίο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Κηιθίο 

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

«VODAFONE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο 

ζπκβνιήο ησλ νδώλ νπκεξιή 34 θαη Σζνπδεξώλ Γήκνπ Ζξαθιείνπ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

Ζξαθιείνπ 

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

«VODAFONE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ 

Αξηζηείδνπ 33 ζην Γήκν Παιιήλεο (πξώελ Γέξαθα) Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηηηθήο 

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

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

ηεο Λεσθ. Βνπιηαγκέλεο 318 ζην Γήκν Αγ. Γεκεηξίνπ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηηηθήο 

53. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 23-11-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

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

ηεο νδνύ πληαγκαηάξρνπ Γαβάθε 15 ζην Γήκν Λπθόβξπζεο - Πεύθεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

Αηηηθήο 

54. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 23-11-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

Δηαηξείαο «VODAFONE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο επί ηεο ζπκβνιήο ησλ 

νδώλ Θξαθώλ 20 & Κνπληνπξηώηνπ ζην Γήκν Βόινπ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Μαγλεζίαο 

55. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 23-11-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

Δηαηξείαο «VODAFONE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηε 

Γεκνηηθή Κνηλόηεηα θνπηάξεσο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο εξξώλ 

56. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 23-11-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

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

ηεο νδνύ Κνδάλεο 23 ζην Γήκν Κνξπδαιινύ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηηηθήο 

57. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 23-11-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

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

ηεο ζπκβνιήο ησλ νδώλ Μηανύιε 91 & Μαπξνκηράιε ζην Γήκν Αηγάιεσ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

Αηηηθήο 

58. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 3-8-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο 

«VODAFONE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ 

Κνηλόηεηα Καξδηηζνκαγνύιαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Καξδίηζαο 

59. 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 

60. 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 

61. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 8-4-2013 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο 

«WIND» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο ζπκβνιήο 

ησλ νδώλ νπκεξιή 34 θαη Σζνπδεξώλ Γήκνπ Ζξαθιείνπ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ζξαθιείνπ 
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62. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 8-4-2013 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο 

«WIND» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ 

Αξηζηείδνπ 33 ζην Γήκν Παιιήλεο (πξώελ Γέξαθα) Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηηηθήο 

63. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 20-5-2013 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

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

νδνύ Σζηκηζθή 12 ζην Γήκν Θεζζαινλίθεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο 

64. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 20-7-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

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

Κνηλόηεηα Καξδηηζνκαγνύιαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Καξδίηζαο 

65. Δμέηαζε ηεο ππ' αξ. πξση. 19774/29-4-13 Αίηεζεο Θεξαπείαο ηεο εηαηξείαο ΟΣΔ Α.Δ. -

Σξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 684/31/1-3-2013 

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

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

68. Μεξηθή Απνδνρή ηεο ππ' αξ. πξ. ΔΔΣΣ 17534/16-04-2013 Αηηήζεσο Θεξαπείαο ηνπ θ. 

Ησάλλε Παπνύθα, ηδηνθηήηε ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΚΑΨ 

ΑΗΓΑΗΟΤ» θαηά ηεο ΑΠ 683/23/19-02-2013 Απόθαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΔΔΣΣ 

69. Απόξξηςε ηεο ππ' αξ. πξ. ΔΔΣΣ 17681/17-04-2013 Αηηήζεσο Θεξαπείαο 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 

70. Απόξξηςε ηεο ππ' αξ. πξ. ΔΔΣΣ 19887/30-04-2013 Αηηήζεσο Θεξαπείαο ηεο αλώλπκεο 

εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Α.Δ.», θνξέα ηνπ 

ηειενπηηθνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «SUPER TV» θαηά ηεο ΑΠ 608/27/21-06-2011 Απόθαζεο 

ηεο ΔΔΣΣ 

 

ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ (Ειζηγηηής κ. ΜΙΥΑΗΛ ΑΚΚΑ) 

71. Απόθαζε επί ηεο αθξνάζεσο ηεο Δπξηδίθεο Καλαξίνπ 

72. Απόθαζε επί ηεο αθξνάζεσο ηνπ Απόζηνινπ Οξθαλίδε 

73. Απόθαζε επί ηεο αθξόαζεο ηνπ Νηθνιάνπ Φαξάθε 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΗ 

 Ζιεθηξνληθή Σηκνιόγεζε θαη ελδερόκελε αλάιεςε από ηελ ΔΔTT αξκνδηνηήησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν παξόρσλ άπιεο θνξνινγηθήο ζήκαλζεο 

ηηκνινγίσλ (Δ. Βπηόγηαλλε) 

 


