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ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ 

 
ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

 
ηης 549ης σνεδρίαζης (21-1-2010) 

 
  

ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 
 1.  Έγθξηζε ζέζεο ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε θεηκέλνπ αλαθνξηθά κε ηε Υνξήγεζε 
Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ζηε Εώλε 27,5 - 29,5 GHz 
 

2.  Θέζε ζε εθαξκνγή ηεο πξνβιεπόκελεο εθ ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν. 3431/2006 
δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο επηβνιήο θπξώζεσλ  
 

  
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 
 3.  Δθρώξεζε Ολνκάησλ Υώξνπ κε Καηάιεμε .gr 
 

4.  Απόξξηςε Αηηήζεσλ γηα Δθρώξεζε Ολνκάησλ Υώξνπ κε Καηάιεμε .gr 
 

5.  Μεηαβνιή επσλπκίαο Φνξέα Ολόκαηνο Υώξνπ .gr 
 

6.  Μεηαβίβαζε Ολνκάησλ Υώξνπ .gr 
 

7.  Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ 
εηαηξεία ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ κε δηαθξηηηθό 
ηίηιν ΟΣΔ ΑΔ 
 

8.  Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ 
εηαηξεία ΑΛΓΟΝΔΣ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ κε 
δηαθξηηηθό ηίηιν ΑΛΓΟΝΔΣ Α.Δ. 
 

9.  Απόξξηςε αίηεζεο Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο 
ζηελ εηαηξεία ΜΔΝΣΗΑΣΔΛ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΑΔ κε 
δηαθξηηηθό ηίηιν MEDIATEL SA 
 

10.  Καηάξγεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ 
εηαηξεία ΜΔΝΣΗΑΣΔΛ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΑΔ κε 
δηαθξηηηθό ηίηιν MEDIATEL SA 
 

  
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ (Ειζηγηηής κ. ακκάς) 

11.  Δηήζηα Δθδήισζε γηα ην Πξνζσπηθό ηεο ΔΔΣΣ- Κνπή Πίηαο 
 

12.  Πξνθήξπμε δηαγσληζκνύ κε ηε δηαδηθαζία απεπζείαο αλάζεζεο κε ζπγθέληξσζε 
πξνζθνξώλ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ 
ηαρπκεηαθνξάο εγγξάθσλ θαη δεκάησλ εζσηεξηθνύ ηεο ΔΔΣΣ 
 

13.  Μεξηθή αλάθιεζε ηεο ΑΠ:469/022/22-2-2008 «Οξηζκόο πληνληζηή ηνπ Σκήκαηνο 
Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ θαη αλάζεζε θαζεθόλησλ ζπληνληζκνύ ηεο Γξακκαηείαο 
ηεο Δπηηξνπήο» 
 

14.  Άξζε θπθινθνξίαο δύν (2) νρεκάησλ ηεο ΔΔΣΣ 
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ΑΚΡΟΑΕΙ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 
 15.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο «Jagex Limited» θαη ηεο εηαηξείαο «CANDERNE 
LIMITED», κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο 
λνκνζεζίαο θαηνρύξσζεο θαη ρξήζεο ηνπ Ολόκαηνο Υώξνπ  [runescape.gr] 
 

16.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΣΡΑΗΝΟΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ – 
ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΠΗΒΑΣΧΝ ΚΑΗ ΦΟΡΣΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ 
ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαη ηνπ Νηθνιάνπ Κόλδπια, κε αληηθείκελν ηε 
δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαηνρύξσζεο θαη 
ρξήζεο ηνπ Ολόκαηνο Υώξνπ  [trainose.gr] 
 

17.  Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «COSMOTE – ΚΗΝΖΣΔ 
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο ζην Γήκν 
Θεζζαινλίθεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο επί ηεο νδνύ Παπαλαζηαζίνπ 111 
 

18.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο “COSMOTE – ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ 
Α.Δ.” γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην Γήκν Διεπζίλαο Ννκνύ 
Αηηηθήο επί ηεο ζπκβνιήο ησλ νδώλ Νηθνιατδνπ & Παληαδή 
 

19.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο “VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 
Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ” γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην 
Γήκν Γάθλεο Ννκνύ Αηηηθήο επί ηεο νδνύ Ηβύθνπ 5 
 

20.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο “VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 
Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ” γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην 
Γήκν Θεξκατθνύ Ννκνύ Θεζζαινλίθεο  
 

21.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο “VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 
Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ” γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην 
Γήκν Βηζησλίδαο Ννκνύ Ξάλζεο  
 

22.  Απόθαζε επί ηεο Λήςεσο Πξνζσξηλώλ Μέηξσλ θαη ηεο Κιήζεο ζε Αθξόαζε ηεο 
Θενδώξαο Μπαθνγηάλλε θαη ηνπ Δκκαλνπήι Μαλνπζάθε ζύκθσλα κε ην άξζξν 
63 παξ. 4 ηνπ Ν. 3431/2006 ζρεηηθά κε ην Όλνκα  Υώξνπ [bakogianni.gr] 
 

23.  Θέζεο ζε Αξρείν ηεο ππόζεζεο γηα ηελ  «Κιήζε ζε αθξόαζε: α) ηνπ θ. Γ. 
Κεπνπξνύ, ηδηνθηήηε ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ  (Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν 
«ΠΑΣΡΗΓΑ TOP 100,4», β) ηεο νκόξξπζκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «Α. 
ΜΔΛΗΑΡΖ-. ΚΑΛΟΓΗΑΝΝΖ ΓΗΑΤΛΟ ΡΟΓΟΠΖ Ο.Δ.», θνξέα ηνπ Ρ/ κε 
ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΓΗΑΤΛΟ ΡΟΓΟΠΖ», γ) ηνπ θ. Γ. Αξγπξόπνπινπ, ηδηνθηήηε 
ηνπ Ρ/ κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «HIT FM» θαη δ)  ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ 
επσλπκία «SPACE FM STEREO Αλώλπκε Ραδηνηειενπηηθή Δηαηξία» ,θνξέα ηνπ 
(Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν RADIO SFERA 102.2 FM» 
 

24.  Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο 
ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ALPHA ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ 
Α.Δ.», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ALPHA», γηα 
ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγίαο απηνύ ζε 
κε δεισζέληεο δηαύινπο θαη από κε δεισζείζεο ζέζεηο εθπνκπήο. 
 

25.  Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο 
ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΑΥΑΨΚΔ ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΔ 
ΠΑΡΑΓΧΓΔ & ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΗ», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε 
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ην δηαθξηηηθό ηίηιν “TELE TIME”, γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο 
θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγίαο απηνύ ζε κε δεισζέληα δίαπιν θαη από κε 
δεισζείζα ζέζε εθπνκπήο 
 

26.  Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο 
ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΣΖΛΔΟΡΑΖ Α.Δ.», 
θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «CRETA TV», γηα ηε 
δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγίαο απηνύ ζε κε 
δεισζέληα δίαπιν θαη από κε δεισζείζα ζέζε εθπνκπήο 
 

27.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 22-12-2009 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 
ηεο Δηαηξείαο «OTE-Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο Α.Δ.» γηα παξάλνκε 
εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ζην Γήκν Μαλδξαθίνπ  Νηζύξνπ Ννκνύ 
Γσδεθαλήζνπ 
 

28.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 28-12-2009 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 
ηεο Δηαηξείαο «OTE-Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο  Α.Δ.» γηα παξάλνκε 
εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο  επί ηνπ θηεξίνπ ηνπ ΟΣΔ ζην Γήκν 
Παξακπζηάο Ννκνύ Θεζπξσηίαο  
 

29.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 28-12-2009 Αθξνάζεσο  δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο  
ηεο Δηαηξείαο «OTE-Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο  Α.Δ.»  γηα παξάλνκε 
εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο  ζην δ.δ. Φάθαο Γήκνπ  Παξακπζηάο Ννκνύ 
Θεζπξσηίαο  
 

30.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 11-1-2010 Αθξνάζεσο  δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο  
ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE – ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.»  γηα παξάλνκε 
εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο  ζηελ πεξηνρή Αγ. 
Νηθνιάνπ Ννκνύ Λαζηζίνπ  επί ηεο ζπκβνιήο ησλ νδώλ θαθηαλάθε θαη 25εο 
Μαξηίνπ  
 

31.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 11-1-2010 Αθξνάζεσο  δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο  
ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE – ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.»  γηα παξάλνκε 
εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο  ζην Γήκν Καιακαξηάο 
Ννκνύ Θεζζαινλίθεο  
 

32.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 11-1-2010 Αθξνάζεσο  δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο  
ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE – ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.»  γηα παξάλνκε 
εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο  ζην Γήκν Μαλδξαθίνπ ηεο 
λήζνπ Νηζύξνπ Ννκνύ Γσδεθαλήζνπ  
 

33.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 11-1-2010 Αθξνάζεσο  δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο  
ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE – ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.»  γηα παξάλνκε 
εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο  ζην Γήκν Πεύθεο Ννκνύ 
Αηηηθήο  επί ηεο ζπκβνιήο ησλ νδώλ Πίλδνπ θαη  Γεκνθξαηίαο 
 

34.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 11-1-2010 Αθξνάζεσο  δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο  
ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE – ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.»  γηα παξάλνκε 
εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην Γήκν Παηξέσλ Ννκνύ 
Αραταο επί ηεο νδνύ Αλζείαο 153  
 

35.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 11-1-2010 Αθξνάζεσο  δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο  
ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE – ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» γηα παξάλνκε 
εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηε λήζν ηεο Άλδξνπ 
Ννκνύ Κπθιάδσλ 
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36.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 11-1-2010 Αθξνάζεσο  δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 

ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE – ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» γηα παξάλνκε 
εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην Γήκν Καξδίηζαο 
Ννκνύ Καξδίηζαο επί ηεο νδνύ Αζ. Γηάθνπ 10  
 

37.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 30-12-2009 Αθξνάζεσο  δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο  
ηεο Δηαηξείαο «WIND – ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.Β.Δ.»  γηα παξάλνκε 
εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο  ζην Γήκν Παηξέσλ Ννκνύ 
Αραταο επί ηεο νδνύ Αλζείαο 153  
 

38.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 11 Ηαλνπαξίνπ 2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ 
ππνκλήκαηνο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία „COSMOTE – ΚΗΝΖΣΔ 
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.‟ κε αληηθείκελν ηελ παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο επί 
ηεο νδνύ Δι. Βεληδέινπ 150 ζην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο Ννκνύ Αηηηθήο 
 

39.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 11 Ηαλνπαξίνπ 2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ 
ππνκλήκαηνο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία „COSMOTE – ΚΗΝΖΣΔ 
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.‟ κε αληηθείκελν ηελ παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο επί 
ηεο νδνύ σηήξνο 10 ζην Γήκν Κέξθπξαο Ννκνύ Κέξθπξαο 
 

 

 
 
 


