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ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ 
 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 
 

ηης 560ης σνεδρίαζης (8-4-2010) 
 
  

ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 
 1.  Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο Α.Δ. (ΟΣΔ 
Α.Δ.)», Άδεηαο Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνχ Ξεξάο ζηε Θέζε ΠΔΡΗΣΔΡΗ 
ΖΛΔΗΑ (0220070) 
 

2.  Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο Α.Δ. (ΟΣΔ 
Α.Δ.)», Άδεηαο Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνχ Ξεξάο ζηε Θέζε ΑΝΓΡΗΣΑ Σ/Κ 
(0030009) 
 

3.  Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο Α.Δ. (ΟΣΔ 
Α.Δ.)», Άδεηαο Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνχ Ξεξάο ζηε Θέζε ΠΡΟΤΜΝΑ Σ/Κ 
(0030061) 
 

4.  Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο 
Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνχ Ξεξάο ζηε Θέζε ΚΑΡΒΟΤΝΖ ΠΚ (1401622) 
 

5.  Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο 
Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνχ Ξεξάο ζηε Θέζε ΑΝΧ ΜΠΑΛΑΝΑ (1402794) 
 

6.  Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο 
Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνχ Ξεξάο ζηε Θέζε ΚΟΤΦΟΒΟΤΝΟ-Υ1 (1403656) 
 

7.  Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλψλπκε Διιεληθή Δηαηξεία 
Σειεπηθνηλσληψλ», Άδεηαο Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνχ Ξεξάο ζηε Θέζε 
ΚΑΛΟΒΡΤΖ (1002443) 
 

8.  Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξ. ΑΠ: 73212/Β/5280/99/12-5-2000 Απφθαζεο ηνπ ΤΜΔ, 
δηα ηεο νπνίαο ρνξεγήζεθε ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο 
Α.Δ», Άδεηα Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνχ Ξεξάο ζηε Θέζε ΠΑΠΑΦΖ (1401111), 
ιφγσ Γνκηθψλ Αιιαγψλ 
 

9.  Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξ. ΑΠ: 238/24/14-12-2001 Απφθαζεο ηνπ ΤΜΔ, δηα ηεο 
νπνίαο ρνξεγήζεθε ζηελ Δηαηξεία «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλψλπκε Διιεληθή 
Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληψλ», Άδεηα Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνχ Ξεξάο ζηε 
Θέζε ΒΟΡΔΗΑ ΚΑΡΠΑΘΟ (1000434), ιφγσ Γνκηθψλ Αιιαγψλ θαη Γηφξζσζεο 
Τςνκέηξνπ Δδάθνπο 
 

10.  Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξ. ΑΠ: 309/1/12/3/2004 Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ, δηα ηεο 
νπνίαο ρνξεγήζεθε ζηελ Δηαηξεία «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλψλπκε Διιεληθή 
Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληψλ», Άδεηα Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνχ Ξεξάο ζηε 
Θέζε ΑΔΡΟΓΔΦΤΡΑ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ (1006351), ιφγσ Γνκηθψλ Αιιαγψλ θαη 
Τςνκέηξνπ Δδάθνπο 
 

11.  Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξ. ΑΠ: 345/1/4-3-2005 Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ, δηα ηεο 
νπνίαο ρνξεγήζεθε ζηελ Δηαηξεία «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλψλπκε Διιεληθή 
Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληψλ», Άδεηα Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνχ Ξεξάο ζηε 
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Θέζε ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΒΑ (πξψελ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΝΔ) (1006345), ιφγσ Γνκηθψλ 
Αιιαγψλ θαη Γηφξζσζεο Τςνκέηξνπ Δδάθνπο 
 

12.  Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξ. ΑΠ: 245/52/11/2/2002 Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ, δηα ηεο 
νπνίαο ρνξεγήζεθε ζηελ Δηαηξεία «WIND ΔΛΛΑ Σειεπηθνηλσλίεο ΑΔΒΔ», Άδεηα 
Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνχ Ξεξάο ζηε Θέζε ΟΦΑΓΔ (1200795), ιφγσ 
δνκηθψλ αιιαγψλ 
 

13.  Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξ. ΑΠ: 253/49/21/5/2002 Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ, δηα ηεο 
νπνίαο ρνξεγήζεθε ζηελ Δηαηξεία «WIND ΔΛΛΑ Σειεπηθνηλσλίεο ΑΔΒΔ», Άδεηα 
Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνχ Ξεξάο ζηε Θέζε ΑΡΝΗΑ (1201761), ιφγσ 
Γνκηθψλ Αιιαγψλ, Γηφξζσζεο πληεηαγκέλσλ θαη Γηφξζσζεο ηνπ Γήκνπ 
 

14.  Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξ. ΑΠ:95837/8/11/1993  Απφθαζεο ηνπ ΤΜΔ, δηα ηεο 
νπνίαο ρνξεγήζεθε ζηελ Δηαηξεία «WIND ΔΛΛΑ Σειεπηθνηλσλίεο ΑΔΒΔ», Άδεηα 
Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνχ Ξεξάο ζηε Θέζε ΑΓΗΑ  ΠΡΔΒΔΕΖ (1200210), 
ιφγσ Γνκηθψλ Αιιαγψλ 
 

15.  Απφξξηςε ηεο αίηεζεο γηα ηελ Υνξήγεζε Άδεηαο Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνχ 
ζηελ Ξεξά ζηε ζέζε ΒΑΡΒΑΗ Α/Σ (0210031) ηεο Δηαηξείαο «Οξγαληζκφο 
Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο Α.Δ. (ΟΣΔ Α.Δ.)» 
 

16.  Απφξξηςε ηεο αίηεζεο γηα ηελ Υνξήγεζε Άδεηαο Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνχ 
ζηελ Ξεξά ζηε ζέζε ΔΠΣΑΛΟΦΟ ΚΗΛΚΗ (1101049) ηεο Δηαηξείαο 
«VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλψλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληψλ» 
 

17.  Απφξξηςε ηεο αίηεζεο γηα ηελ Υνξήγεζε Άδεηαο Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνχ 
ζηελ Ξεξά ζηε ζέζε ΓΑΒΛΔΗΑ ΒΟΗΧΣΗΑ (1101984) ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE 
- ΠΑΝΑΦΟΝ Αλψλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληψλ» 
 

18.  Απφξξηςε ηεο αίηεζεο γηα ηελ Υνξήγεζε Άδεηαο Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνχ 
ζηελ Ξεξά ζηε ζέζε ΓΛΑΤΚΟΤ ΥΗΟ (1105454) ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE - 
ΠΑΝΑΦΟΝ Αλψλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληψλ» 
 

19.  Απφξξηςε ηεο αίηεζεο γηα ηελ Υνξήγεζε Άδεηαο Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνχ 
ζηελ Ξεξά ζηε ζέζε ΚΑΣΔΡΗΝΖ CITY 2 (1201722) ηεο Δηαηξείαο «WIND ΔΛΛΑ 
Σειεπηθνηλσλίεο ΑΔΒΔ» 
 

20.  Απφξξηςε Αηηήκαηνο Μεηαβίβαζεο Υνξεγεζέλησλ Γηθαησκάησλ Υξήζεο 
Ραδηνζπρλνηήησλ απφ ηελ Δηαηξεία «KISS Αλψλπκε Δηαηξεία Μέζσλ Μαδηθήο 
Δλεκέξσζεο» ζηελ Δηαηξεία «Αζελατθέο Ραδηνθσληθέο Δπηρεηξήζεηο Παλαγηψηεο 
Κσζηάθεο Μνλνπξφζσπε ΔΠΔ» 
 

21.  Δπηζηξνθή ηεο κε Αξ. Πξση. θαηάζεζεο ΔΔΣΣ 55078/08-12-2009 Αηηήζεσο 
Υνξήγεζεο Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ηνπ Ραδηνθσληθνχ ηαζκφ 
«ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ (ΡΑΓΗΟ ΝΗΚΖ)», πνπ εδξεχεη ζηα ΦΗΛΗΑΣΡΑ 
ηνπ Ν. ΜΔΖΝΗΑ 
 

22.  Δπηζηξνθή ηεο κε Αξ. Πξση. θαηάζεζεο ΔΔΣΣ 52618/23-11-2009 Αηηήζεσο 
Υνξήγεζεο Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ηνπ Ραδηνθσληθνχ ηαζκφ 
«Γ.ΜΠΟΚΑ ΚΑΗ ΗΑ Α.Δ. (ΑΥΔΛΧΟ ΦΜ)», πνπ εδξεχεη ζην ΑΓΡΗΝΗΟ ηνπ Ν. 
ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ 
 

23.  Δπηινγή Αλαδφρνπ, κε ηε δηαδηθαζία απεπζείαο αλάζεζεο, γηα ην έξγν: «Έιεγρνο 
ησλ θηλεηψλ ζηαζκψλ επνπηείαο ηεο Δ.Δ.Σ.Σ.» 
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24.  Πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ ησλ θεξαηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο  

 
25.  Θέκαηα επνπηείαο ΔΓΔΦ 

 
  

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 
 26.  Δθρψξεζε Ολνκάησλ Υψξνπ κε Καηάιεμε .gr 
 

27.  Απφξξηςε Αηηήζεσλ γηα Δθρψξεζε Ολνκάησλ Υψξνπ κε Καηάιεμε .gr 
 

28.  Μεηαβνιή επσλπκίαο Φνξέα Ολφκαηνο Υψξνπ .gr 
 

29.  Μεηαβίβαζε Ολνκάησλ Υψξνπ .gr 
 

30.  Γηαγξαθή Ολνκάησλ Υψξνπ 
 

31.  Δθρψξεζε Αξηζκνδνηηθψλ Πφξσλ ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Αξηζκνδφηεζεο ζηελ 
εηαηξεία «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ» κε δηαθξηηηθφ 
ηίηιν «ΟΣΔ ΑΔ» 
 

32.  Δθρψξεζε Αξηζκνδνηηθψλ Πφξσλ ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Αξηζκνδφηεζεο ζηελ 
εηαηξεία «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ» κε δηαθξηηηθφ 
ηίηιν «ΟΣΔ ΑΔ» 
 

33.  Δθρψξεζε Αξηζκνδνηηθψλ Πφξσλ ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Αξηζκνδφηεζεο ζηελ 
εηαηξεία «CYTA ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ Α.Δ.» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «CYTA 
(HELLAS)» 
 

34.  Δθρψξεζε Αξηζκνδνηηθψλ Πφξσλ ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Αξηζκνδφηεζεο ζηελ 
εηαηξεία «ΗΓΖΡΟΠΟΤΛΟ Ν. & ΗΑ Δ.Δ.» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «NORTHWEST 
COMMUNICATIONS» 
 

35.  Δθρψξεζε Αξηζκνδνηηθψλ Πφξσλ ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Αξηζκνδφηεζεο ζηελ 
εηαηξεία «CM INTERNATIONAL B.V.» 
 

36.  Δθρψξεζε Αξηζκνδνηηθψλ Πφξσλ ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Αξηζκνδφηεζεο ζηελ 
εηαηξεία «CM INTERNATIONAL B.V» 
 

37. . Σξνπνπνίεζε Υξήζεο Αξηζκνδνηηθψλ Πφξσλ ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ 
Αξηζκνδφηεζεο 
 

38.  Καηάξγεζε Αξηζκνδνηηθψλ Πφξσλ ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Αξηζκνδφηεζεο ζηελ 
εηαηξεία «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ» 
 

39.  Καηάξγεζε Δθρψξεζεο Αξηζκνδνηηθψλ Πφξσλ ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ 
Αξηζκνδφηεζεο ζηελ εηαηξεία «MAD TV ΣΖΛΔΟΡΑΖ Α.Δ.» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν 
«MAD» 
 

40.  Πξνθήξπμε δηεζλνχο αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ επηινγή Αλαδφρνπ παξνρήο 
ππεξεζηψλ κε αληηθείκελν : «Έιεγρνο ζπκκφξθσζεο ηνπ «Οξγαληζκνχ 
Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο (Ο.Σ.Δ.)» κε ηηο ππνρξεψζεηο ηηκψλ, θνζηνιφγεζεο θαη 
ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ γηα ηα έηε 2011, 2012 θαη 2013 (κε απνινγηζηηθά ζηνηρεία 
ησλ εηψλ 2009, 2010 θαη 2011 αληίζηνηρα) θαη ινηπέο ππεξεζίεο» 
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41.  Πξνθήξπμε Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ επηινγή Αλαδφρνπ γηα ην έξγν: 

«Μειέηε ησλ παξακέηξσλ θαη παξνρή κνληέινπ αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε 
θαλφλσλ δηαρείξηζεο θάζκαηνο ηνπηθνχ βξφρνπ» 
 

42.  Απνζηνιή επηζηνιήο κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο γηα ηελ Πξνζθνξά Αλαθνξάο 
Γηαζχλδεζεο γηα ηελ εηαηξεία θηλεηήο ηειεθσλίαο «Cosmote» 
 

43.  Απνζηνιή επηζηνιήο κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο γηα ηελ Πξνζθνξά Αλαθνξάο 
Γηαζχλδεζεο γηα ηελ εηαηξεία θηλεηήο ηειεθσλίαο «Vodafone» 
 

44.  Απνζηνιή επηζηνιήο κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο γηα ηελ Πξνζθνξά Αλαθνξάο 
Γηαζχλδεζεο γηα ηελ εηαηξεία θηλεηήο ηειεθσλίαο «Wind» 
 

45.  (Α) Κνηλνπνίεζε πξνο ηελ Δ.Δ. θαη ηηο Δζληθέο Ρπζκηζηηθέο Αξρέο (Δ.Ρ.Α.) άιισλ 
Κξαηψλ − Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηνπ ρεδίνπ Μέηξσλ ηεο ΔΔΣΣ 
αλαθνξηθά κε ηνλ 2ν γχξν αλάιπζεο ηεο ΔΔΣΣ γηα ηνλ Οξηζκφ, ηελ Αλάιπζε ηνπ 
επηπέδνπ αληαγσληζκνχ θαη ηηο πξνηεηλφκελεο θαλνληζηηθέο ππνρξεψζεηο ζηηο 
αγνξέο:  

 ρνλδξηθήο εθθίλεζεο θιήζεσλ ζην δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν πνπ 
παξέρεηαη ζε ζηαζεξή ζέζε [ΑΓΟΡΑ 2 (ΝΔΑ) ΤΣΑΖ Δπξσπατθήο 
Δπηηξνπήο],  

 ρνλδξηθνχ ηεξκαηηζκνχ θιήζεσλ ζε κεκνλσκέλα δεκφζηα ηειεθσληθά 
δίθηπα πνπ παξέρνληαη ζε ζηαζεξή ζέζε [ΑΓΟΡΑ 3 (ΝΔΑ) ΤΣΑΖ 
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο]  

 ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ δηαβίβαζεο ζην ζηαζεξφ δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν, 
ζχκθσλα κε ην Άξζξν 7 ηεο Οδεγίαο 2002/21/ΔΚ (Άξζξν 16 ηνπ 
Ν.3431/2006 [ΦΔΚ 13/Α/03.02.2006]) 

 φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείζα θαη  
(Β) Γηεμαγσγή Δζληθήο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο ηεο ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε ηα σο 
άλσ Μέηξα, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο 2002/21/ΔΚ φπσο ηζρχεη 
ηξνπνπνηεζείζα (Άξζξν 17 ηνπ Ν.3431/2006 [ΦΔΚ13/Α/03.02.2006]) 
 

46.  Γηεμαγσγή Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο ζρεηηθά κε ηελ Σξνπνπνίεζε ηνπ Κψδηθα 
Γενληνινγίαο γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηψλ Πνιπκεζηθήο Πιεξνθφξεζεο, φπσο 
ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο 
 

47.  Γηεμαγσγή Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε αξηζκνδνηηθψλ 
πφξσλ ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Αξηζκνδφηεζεο 
 

  
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ  

48.  Έγθξηζε Ηζνινγηζκνχ ηεο 31εο-12-2009,  Απνινγηζηηθήο Καηάζηαζεο θαη   
Δθηέιεζεο Πξνυπνινγηζκνχ 2009 (Ειζηγηηής κ. ακκάς) 
 

49.  Οξηζκφο Οξθσηνχ Διεγθηή γηα ηελ Οηθνλνκηθή Υξήζε 2010 (Ειζηγηηής κ. 
ακκάς) 
 

50.  Αλάζεζε ζην δηθεγφξν Παλαγηψηε Σζψλε ηνπ έξγνπ ηεο λνκηθήο ππνζηήξημεο ηεο 
Δ.Δ.Σ.Σ. επί ζεκάησλ ηνπ Σνκέα Σαρπδξνκείσλ. (Ειζηγηηής κ. ακκάς) 
 

51.  Αλάζεζε ζηε δηθεγφξν Ησάλλα Κνληνπνχινπ ηνπ έξγνπ ηεο λνκηθήο ππνζηήξημεο 
ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. επί ζεκάησλ θνζηνινγηθνχ ειέγρνπ, αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο 
ζηνλ ηνπηθφ βξφρν, πξνεπηινγήο θνξέα, θνξεηφηεηαο αξηζκψλ, δηθαησκάησλ 
δηέιεπζεο, δηαγσληζκψλ θαη ζπκβάζεσλ θαζψο θαη επνπηείαο θαη ειέγρνπ 
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επηκέξνπο ηνκέσλ ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο αγνξάο (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 
 

52.  Αλάζεζε ζηε δηθεγφξν Αξεηή Γηαλλνπνχινπ ηνπ έξγνπ ηεο λνκηθήο ππνζηήξημεο 
ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. επί ζεκάησλ αδεζκνπνίεηεο πξφζβαζεο ζηνλ ηνπηθφ βξφρν, 
κηζζσκέλσλ γξακκψλ, θνζηνινγηθνχ ειέγρνπ, γεληθψλ αδεηψλ θαζψο θαη 
επνπηείαο θαη ειέγρνπ επηκέξνπο ηνκέσλ ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο αγνξάο 
(Ειζηγηηής κ. σρίγος) 
 

53.  Αλάζεζε ζηε θα. Καπψλε Αιεμάλδξα , Γηθεγφξνο LL.M. (AM ΓΑ 21717) ηνπ 
έξγνπ ηεο λνκηθήο ππνζηήξημεο ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. επί ζεκάησλ νλνκαηνδνζίαο ζην 
δηαδίθηπν θαη ινηπψλ ζεκάησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ (Ειζηγηηής κ. 
σρίγος) 
 

54.  Αλάζεζε ζηε δηθεγφξν, θα Γήκεηξα Κσλζηαληηλνπνχινπ ηνπ έξγνπ ηεο λνκηθήο 
ππνζηήξημεο ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. επί ζεκάησλ δηαρείξηζεο, ειέγρνπ θαη επνπηείαο ηνπ 
Φάζκαηνο Ραδηνζπρλνηήησλ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 
 

55.  Αλάζεζε ζηνλ δηθεγφξν Γεκήηξην-Κσλ/λν Ληάηα ηνπ έξγνπ ηεο λνκηθήο 
ππνζηήξημεο ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. επί ζεκάησλ αθξνάζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ 
Σαρπδξνκείσλ θαη θαλνληζηηθνχ έξγνπ ζηνλ ηνκέα ησλ Σειεπηθνηλσληψλ 
(Ειζηγηηής κ. σρίγος) 
 

56.  Αλάζεζε ζηε δηθεγφξν Υαξίθιεηα Μάκαιε ηνπ έξγνπ ηεο λνκηθήο ππνζηήξημεο ηεο 
Δ.Δ.Σ.Σ. επί ζεκάησλ ησλ Μεηξψσλ Ολνκάησλ Υψξνπ κε θαηαιήμεηο [.gr] θαη 
[.ει] (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 
 

57.  Αλάζεζε ζηε δηθεγφξν Δπαγγειία Μαξία Παπαδάθε ηνπ έξγνπ ηεο λνκηθήο 
ππνζηήξημεο ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. επί ζεκάησλ θαζνιηθήο ππεξεζίαο Αξηζκνδφηεζεο, 
Αδεηνδφηεζεο, θνξεηφηεηαο αξηζκψλ, ηειεθσληθνχ θαηαιφγνπ,  ππεξεζηψλ 
πνιπκεζηθήο πιεξνθφξεζεο, δηαζχλδεζεο θαη  πξνεπηινγήο θνξέα (Ειζηγηηής 
κ. σρίγος) 
 

58.  Αλάζεζε ζηε δηθεγφξν Μαξηάλλα Παπαδνπoχινπ ηνπ έξγνπ ηεο λνκηθήο 
ππνζηήξημεο ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. επί ζεκάησλ ειέγρνπ εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ πεξί 
ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη πεξί πξνζηαζίαο ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ, 
ζε ζρέζε κε ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ ειεθηξνληθψλ 
επηθνηλσληψλ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 
 

59.  Αλάζεζε ζηε δηθεγφξν Αλησλία Πεξάθε ηνπ έξγνπ ηεο λνκηθήο ππνζηήξημεο ηεο 
Δ.Δ.Σ.Σ. γηα ηελ απνδειηίσζε θαη ηελ ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ηεο λνκνινγίαο 
ηνπ ζπλφινπ ησλ δηθαζηεξηαθψλ ππνζέζεσλ ηεο ΔΔΣΣ, θαζψο θαη ηελ 
αμηνιφγεζε ηεο ζρεηηθήο λνκνινγίαο αλά ηνκέα αξκνδηφηεηαο απηήο (Ειζηγηηής 
κ. σρίγος) 
 

60.  Αλάζεζε ζηε δηθεγφξν Αζελά Ράιιε ηνπ έξγνπ ηεο λνκηθήο ππνζηήξημεο ηεο 
Δ.Δ.Σ.Σ. επί ζεκάησλ ηνπ Σνκέα Σαρπδξνκείσλ (Ειζηγηηής κ. ακκάς) 
 

61.  Αλάζεζε ζηε δηθεγφξν Παξαζθεπή Ρέππα ηνπ έξγνπ ηεο λνκηθήο ππνζηήξημεο 
ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. επί ζεκάησλ δηαρείξηζεο ειέγρνπ θαη επνπηείαο ηνπ Φάζκαηνο 
Ραδηνζπρλνηήησλ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 
 

62.  Αλάζεζε ζηε δηθεγφξν εβαζηή ππξηδνγηαλλάθε ηνπ έξγνπ ηεο επηκέιεηαο 
ηήξεζεο ησλ Πξαθηηθψλ ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΔΔΣΣ θαη ηεο κεηάθξαζεο 
εμεηδηθεπκέλσλ θεηκέλσλ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 
 



6 

 

63.  Έγθξηζε ηεο Δλέξγεηαο «Γεκηνπξγηθφο ρεδηαζκφο, Δπηκέιεηα, Δθηχπσζε θαη 
Απνζηνιή ηεο Διιεληθήο θαη Αγγιηθήο Έθδνζεο ηνπ Δλεκεξσηηθνχ δειηίνπ ηεο 
ΔΔΣΣ "Δπηθνηλσλίεο ελ Σάρεη"  (24ν Σεχρνο), ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ ηνπ 
"ρεδηαζκνχ ηξαηεγηθήο Δλεκέξσζεο ηεο ΔΔΣΣ θαη πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ 
Γξάζεο"» (Ειζηγηηής κ. ακκάς) 
 

64.  Αληηθαηάζηαζε κέινπο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 
ηαρπκεηαθνξάο εγγξάθσλ θαη δεκάησλ εζσηεξηθνχ ηεο ΔΔΣΣ (Ειζηγηηής κ. 
ακκάς) 
 

  
ΑΚΡΟΑΕΙ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 

65.  Κιήζε ζε Αθξφαζε ηεο εηαηξείαο «THE PROCTER & GAMBLE COMPANY», ηνπ 
Κσλζηαληίλνπ Θενδσξίδε, κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε παξαβάζεσλ δηαηάμεσλ ηνπ 
Καλνληζκνχ Γηαρείξηζεο θαη Δθρψξεζεο Ολνκάησλ Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr 
ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 351/76 απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ (ΦΔΚ 717/B/27-5-2005) 
ζρεηηθά κε ην Όλνκα Υψξνπ [olay.gr]. 
 

66.  Κιήζε ζε Αθξφαζε ηεο εηαηξείαο «Φ. ΦΖΜΜΔΝΟ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Δ.», ηεο 
Αλαζηαζίαο Μφρια θαη ηεο Αξηζηέαο Σδνπβειέθα, κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε 
παξαβάζεσλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ Γηαρείξηζεο θαη Δθρψξεζεο Ολνκάησλ 
Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 351/76 απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ 
(ΦΔΚ 717/B/27-5-2005) ζρεηηθά κε ην Όλνκα Υψξνπ [amanita-caesarea.gr]. 
 

67.  Κιήζε ζε Αθξφαζε ηεο εηαηξείαο «ERICLUB Ltd» θαη ηεο Βελεηίαο Γεσξγαληδή , 
κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε παξαβάζεσλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ Γηαρείξηζεο θαη 
Δθρψξεζεο Ολνκάησλ Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 
351/76 απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ (ΦΔΚ 717/B/27-5-2005) ζρεηηθά κε ην Όλνκα Υψξνπ 
[pipercross.gr] 
 

68.  Κιήζε ζε αθξφαζε ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο «ΔΗΓΖΔΗ ΝΣΟΣ ΚΟΜ Α.Δ.», θνξέα 
ηνπ ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΚΑΨ », γηα ηελ θαηά 
παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγία απηνχ ζε κε δεισζέληεο δηαχινπο 
θαη απφ κε δεισζείζεο ζέζεηο εθπνκπήο 
 

69.  Κιήζε ζε αθξφαζε ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΔΛΔΤΘΔΡΖ 
ΣΖΛΔΟΡΑΖ Α.Δ.», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν 
«ALTER CHANNEL», γηα ηελ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγία 
απηνχ ζε κε δεισζέληα δίαπιν θαη απφ κε δεισζείζα ζέζε εθπνκπήο 
 

70.  Κιήζε ζε αθξφαζε ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο κε ηε επσλπκία «SUPER B 
ΣΖΛΔΟΡΑΖ ΝΟΣΗΟΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνχ 
ζηαζκνχ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «SUPER B», γηα ηελ θαηά παξάβαζε ηεο 
θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγία απηνχ ζε κε δεισζέληα  δίαπιν θαη απφ κε 
δεισζείζα ζέζε εθπνκπήο 
 

71.  Κιήζε ζε αθξφαζε: α) ηεο εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κε ηελ επσλπκία « Β. 
ΛΗΑΣΖ – Ν. ΣΗΛΖ ΚΑΗ ΗΑ ΖΥΟΓΗΑΣΑΖ Δ.Π.Δ.», θνξέα ηνπ 
ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ (Ρ/) κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΑΝΣΔΝΝΑ 97,5 FM» θαη β) 
ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «Δ.Ρ.Σ. Α.Δ.», θνξέα ηνπ Ρ/ κε ην 
δηαθξηηηθφ ηίηιν «3ν ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» 
 

72.  Κιήζε ζε αθξφαζε ηεο εηαηξείαο «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ 
Α.Δ» γηα ηελ εμέηαζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3431/2006 
(άξζξα 53 θαη 57 απηνχ), ηεο ΑΠ.ΔΔΣΣ 390/3/13-06-2006 «Καλνληζκφο Γεληθψλ 
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Αδεηψλ» θαζψο θαη ηεο ΑΠ.ΔΔΣΣ 488/82/15-07-2008 «Κψδηθαο Γενληνινγίαο γηα 
ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ ζηνπο θαηαλαισηέο» 
 

73.  Κιήζε ζε αθξφαζε ηεο εηαηξείαο «VODAFONE- ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Δ.Δ.Σ» γηα ηελ 
εμέηαζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3431/2006 (άξζξα 53 θαη 57 
απηνχ), ηεο ΑΠ.ΔΔΣΣ 390/3/13-06-2006 «Καλνληζκφο Γεληθψλ Αδεηψλ» θαζψο θαη 
ηεο ΑΠ.ΔΔΣΣ 488/82/15-07-2008 «Κψδηθαο Γενληνινγίαο γηα ηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ ζηνπο θαηαλαισηέο» 
 

74.  Κιήζε ζε αθξφαζε ηεο εηαηξείαο «WIND HELLAS TELECOMMUNICATIONS 
S.A», γηα ηελ εμέηαζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3431/2006 
(άξζξα 53 θαη 57 απηνχ), ηεο ΑΠ.ΔΔΣΣ 390/3/13-06-2006 «Καλνληζκφο Γεληθψλ 
Αδεηψλ» θαζψο θαη ηεο ΑΠ.ΔΔΣΣ 488/82/15-07-2008 «Κψδηθαο Γενληνινγίαο γηα 
ηελ παξνρή ππεξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ ζηνπο θαηαλαισηέο» 
 

75.  Λήςε Απφθαζεο επί ηεο δηεμαγσγήο Αθξνάζεσο κεηαμχ αθελφο ηνπ Τπνπξγνχ 
Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη ηνπ Άγγεινπ αξηδάθε, κε αληηθείκελν 
ηελ δηεξεχλεζε παξαβάζεσο εθ κέξνπο ηνπ Άγγεινπ αξηδάθε ησλ δηαηάμεσλ 
ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 351/76 «Καλνληζκφο Γηαρείξηζεο θαη Δθρψξεζεο 
Ολνκάησλ Υψξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε .gr» (ΦΔΚ 717/Β/27.5.2005) γηα 
ην Όλνκα Υψξνπ [yymd.gr] 
 

76.  Λήςε Απφθαζεο επί ηεο δηεμαγσγήο Αθξνάζεσο κεηαμχ αθελφο ηνπ «ΣΔΥΝΗΚΟΤ 
ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ» θαη ηνπ Ησάλλε θίηζα, κε αληηθείκελν ηελ 
δηεξεχλεζε παξαβάζεσο εθ κέξνπο ηνπ Ησάλλε θίηζα ησλ δηαηάμεσλ ηεο 
Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 351/76 «Καλνληζκφο Γηαρείξηζεο θαη Δθρψξεζεο Ολνκάησλ 
Υψξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε .gr» (ΦΔΚ 717/Β/27.5.2005) γηα ην Όλνκα 
Υψξνπ [e-tee.gr] 
 

77.  Λήςε Απφθαζεο επί ηεο δηεμαγσγήο Αθξνάζεσο κεηαμχ ηνπ σκαηείνπ κε ηελ 
επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΑΣΗΚΧΝ ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΧΝ» θαη ηεο 
εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Flex Media Inc.», κε αληηθείκελν ηελ δηεξεχλεζε 
παξαβάζεσο εθ κέξνπο ηεο εηαηξείαο «Flex Media Inc.» ησλ δηαηάμεσλ ηεο 
Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 351/76 «Καλνληζκφο Γηαρείξηζεο θαη Δθρψξεζεο Ολνκάησλ 
Υψξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε .gr» (ΦΔΚ 717/Β/27.5.2005) γηα ην Όλνκα 
Υψξνπ [poas.gr] 
 

78.  Λήςε Απφθαζεο επί ηεο δηεμαγσγήο Αθξνάζεσο κεηαμχ ηεο εηαηξείαο κε ηελ 
επσλπκία «ΣΡΑΗΝΟΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ-ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΠΗΒΑΣΧΝ 
ΚΑΗ ΦΟΡΣΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαη ηνπ Νηθνιάνπ 
Κφλδπια, κε αληηθείκελν ηελ δηεξεχλεζε παξαβάζεσο εθ κέξνπο ηνπ Νηθνιάνπ 
Κφλδπια ησλ δηαηάμεσλ ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 351/76 «Καλνληζκφο 
Γηαρείξηζεο θαη Δθρψξεζεο Ολνκάησλ Υψξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε .gr» 
(ΦΔΚ 717/Β/27.5.2005) γηα ην Όλνκα Υψξνπ [trainose.gr] 
 

79.  Λήςε Απφθαζεο επί ηεο δηεμαγσγήο Αθξνάζεσο κεηαμχ ηνπ ΝΠΗΓ κε ηελ 
επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΛΤΡΗΚΖ ΚΖΝΖ» θαη ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«CANDERNE LIMITED», κε αληηθείκελν ηελ δηεξεχλεζε παξαβάζεσο εθ κέξνπο 
ηεο εηαηξείαο  «CANDERNE LIMITED» ησλ δηαηάμεσλ ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 
351/76 «Καλνληζκφο Γηαρείξηζεο θαη Δθρψξεζεο Ολνκάησλ Υψξνπ (Domain 
Names) κε θαηάιεμε .gr» (ΦΔΚ 717/Β/27.5.2005) γηα ην Όλνκα Υψξνπ [gno.gr] 
 

80.  Λήςε Απφθαζεο επί ηεο δηεμαγσγήο Αθξνάζεσο κεηαμχ αθελφο ηεο 
«ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΤΛΛΟΓΧΝ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 
ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΑ - ΣΖΛΔΟΡΑΖ (Π.Ο..Π.Δ.Ρ.Σ.)» θαη ηεο Δπζπκίαο Μακκσλά, 
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κε αληηθείκελν ηελ δηεξεχλεζε παξαβάζεσο εθ κέξνπο ηεο Δπζπκίαο Μακκσλά 
ησλ δηαηάμεσλ ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 351/76 «Καλνληζκφο Γηαρείξηζεο θαη 
Δθρψξεζεο Ολνκάησλ Υψξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε .gr» (ΦΔΚ 
717/Β/27.5.2005) γηα ην Όλνκα Υψξνπ [pospert.gr] 
 

81.  Λήςε Απφθαζεο επί ηεο δηεμαγσγήο Αθξνάζεσο κεηαμχ αθελφο ηνπ ΓΖΜΟΤ 
ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ θαη αθεηέξνπ ηνπ Γεκεηξίνπ Βαξβηηζηψηε, κε αληηθείκελν ηελ 
δηεξεχλεζε παξαβάζεσο εθ κέξνπο ηνπ Γεκεηξίνπ Βαξβηηζηψηε ησλ δηαηάμεσλ 
ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 351/76 «Καλνληζκφο Γηαρείξηζεο θαη Δθρψξεζεο 
Ολνκάησλ Υψξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε .gr» (ΦΔΚ 717/Β/27.5.2005) γηα 
ην Όλνκα Υψξνπ [kalavryta.gr] 
 

82.  Λήςε Απφθαζεο επί ηεο δηεμαγσγήο Αθξνάζεσο κεηαμχ ηνπ Παλαγηψηε 
Μεηαξάθε θαη ηνπ Δπζηάζηνπ Καινχιε κε αληηθείκελν ηελ δηεξεχλεζε 
παξαβάζεσο εθ κέξνπο ηνπ Δπζηαζίνπ Καινχιε ησλ δηαηάμεσλ ηεο Απφθαζεο 
ηεο ΔΔΣΣ 351/76 «Καλνληζκφο Γηαρείξηζεο θαη Δθρψξεζεο Ολνκάησλ Υψξνπ 
(Domain Names) κε θαηάιεμε .gr» (ΦΔΚ 717/Β/27.5.2005) γηα ην Όλνκα Υψξνπ 
[antonis.gr] 
 

83.  Λήςε Απφθαζεο επί ηεο δηεμαγσγήο Αθξνάζεσο κεηαμχ ηεο εηαηξείαο κε ηελ 
επσλπκία «NYFAN A.B.E.E.» θαη ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «CANDERNE 
LIMITED», κε αληηθείκελν ηελ δηεξεχλεζε παξαβάζεσο εθ κέξνπο ηεο εηαηξείαο  
«CANDERNE LIMITED» ησλ δηαηάμεσλ ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 351/76 
«Καλνληζκφο Γηαρείξηζεο θαη Δθρψξεζεο Ολνκάησλ Υψξνπ (Domain Names) κε 
θαηάιεμε .gr» (ΦΔΚ 717/Β/27.5.2005) γηα ην Όλνκα Υψξνπ [tenta.gr] 
 

84.  Λήςε Απφθαζεο επί ηεο δηεμαγσγήο Αθξνάζεσο κεηαμχ ηεο εηαηξείαο κε ηελ 
επσλπκία «CENTREBET PTY LIMITED» θαη ηoπ Ησάλλε Σζηκπιάθνπ, κε 
αληηθείκελν ηελ δηεξεχλεζε παξαβάζεσο εθ κέξνπο ηνπ Ησάλλε Σζηκπιάθνπ ησλ 
δηαηάμεσλ ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 351/76 «Καλνληζκφο Γηαρείξηζεο θαη 
Δθρψξεζεο Ολνκάησλ Υψξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε .gr» (ΦΔΚ 
717/Β/27.5.2005) γηα ην Όλνκα Υψξνπ [centrebet.gr] 
 

85.  Λήςε Απφθαζεο επί ηεο δηεμαγσγήο Αθξνάζεσο κεηαμχ ηεο Μαίξεο Γεσξγηάδνπ 
θαη ηνπ Βαζηιείνπ Νάθνπ,  κε αληηθείκελν ηελ δηεξεχλεζε παξαβάζεσο εθ κέξνπο 
ηνπ Βαζηιείνπ Νάθνπ ησλ δηαηάμεσλ ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 351/76 
«Καλνληζκφο Γηαρείξηζεο θαη Δθρψξεζεο Ολνκάησλ Υψξνπ (Domain Names) κε 
θαηάιεμε .gr» (ΦΔΚ 717/Β/27.5.2005) γηα ην Όλνκα Υψξνπ [athome.gr] 
 

86.  Λήςε Απφθαζεο επί ηεο δηεμαγσγήο Αθξνάζεσο κεηαμχ ηεο εηαηξείαο κε ηελ 
επσλπκία «ΝΑΣΗΚΑ Κ. ΣΗΜΠΗΡΖ Α. Ο.Δ.» θαη ηνπ Γεσξγίνπ Αγγειή, κε 
αληηθείκελν ηελ δηεξεχλεζε παξαβάζεσο εθ κέξνπο ηνπ Γεσξγίνπ Αγγειή ησλ 
δηαηάμεσλ ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 351/76 «Καλνληζκφο Γηαρείξηζεο θαη 
Δθρψξεζεο Ολνκάησλ Υψξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε .gr» (ΦΔΚ 
717/Β/27.5.2005) γηα ην Όλνκα Υψξνπ [c-school.gr] 
 

87.  Λήςε Απφθαζεο επί ηεο δηεμαγσγήο Αθξνάζεσο κεηαμχ αθελφο ηεο εηαηξείαο κε 
ηελ επσλπκία «Υ. ΠΑΝΣΔΛΖ ΛΔΤΚΑ ΔΗΓΖ-ΔΝΓΤΖ-ΤΠΟΓΖΖ ΓΧΡΑ 
ΔΠΗΠΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ» θαη 
αθεηέξνπ ηνπ Αξηζηείδε Βάξνπ, κε αληηθείκελν ηελ δηεξεχλεζε παξαβάζεσο εθ 
κέξνπο ηνπ Αξηζηείδε Βάξνπ ησλ δηαηάμεσλ ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 351/76 
«Καλνληζκφο Γηαρείξηζεο θαη Δθρψξεζεο Ολνκάησλ Υψξνπ (Domain Names) κε 
θαηάιεμε .gr» (ΦΔΚ 717/Β/27.5.2005) γηα ην Όλνκα Υψξνπ [bedwall.gr] 
 

88.  Λήςε Απφθαζεο επί ηεο δηεμαγσγήο Αθξνάζεσο κεηαμχ ηεο εηαηξείαο κε ηελ 
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επσλπκία «CONCEPTUM A.E.» θαη ηνπ Αλησλίνπ Κατληαηδή, κε αληηθείκελν ηελ 
δηεξεχλεζε παξαβάζεσο εθ κέξνπο ηνπ Αλησλίνπ Κατληαηδή ησλ δηαηάμεσλ ηεο 
Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 351/76 «Καλνληζκφο Γηαρείξηζεο θαη Δθρψξεζεο Ολνκάησλ 
Υψξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε .gr» (ΦΔΚ 717/Β/27.5.2005) γηα ην Όλνκα 
Υψξνπ [body.gr] 
 

89.  Λήςε Απφθαζεο επί ηεο δηεμαγσγήο Αθξνάζεσο κεηαμχ ηεο εηαηξείαο κε ηελ 
επσλπκία «ΑΦΟΗ ΠΑΓΚΑΛΗΓΖ ΑΔΒΔ» θαη ηνπ Νηθνιάνπ Παγγαιίδε, κε 
αληηθείκελν ηελ δηεξεχλεζε παξαβάζεσο εθ κέξνπο ηνπ Νηθνιάνπ Παγγαιίδε ησλ 
δηαηάμεσλ ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 351/76 «Καλνληζκφο Γηαρείξηζεο θαη 
Δθρψξεζεο Ολνκάησλ Υψξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε .gr» (ΦΔΚ 
717/Β/27.5.2005) γηα ην Όλνκα Υψξνπ [pagalidis.gr] 
 

90.  Λήςε Απφθαζεο επί ηεο δηεμαγσγήο Αθξνάζεσο κεηαμχ αθελφο ηεο εηαηξείαο κε 
ηελ επσλπκία «CENTREBET PTY LIMITED» θαη ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«CANDERNE LIMITED», κε αληηθείκελν ηελ δηεξεχλεζε παξαβάζεσο εθ κέξνπο 
ηεο εηαηξείαο  «CANDERNE LIMITED» ησλ δηαηάμεσλ ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 
351/76 «Καλνληζκφο Γηαρείξηζεο θαη Δθρψξεζεο Ολνκάησλ Υψξνπ (Domain 
Names) κε θαηάιεμε .gr» (ΦΔΚ 717/Β/27.5.2005) γηα ην Όλνκα Υψξνπ 
[centerbet.gr] 
 

91.  Απφθαζε επί ηεο ππ’ αξηζκ. Πξση. Δ.Δ.Σ.Σ. 55424/9-12-09 Αίηεζεο Γηαγξαθήο 
ηεο εηαηξείαο «Samesame Co. Ltd» ζρεηηθά κε ην Όλνκα  Υψξνπ [crumpler.gr] 
 

92.  Μεξηθή Απνδνρή ηεο Αίηεζεο Θεξαπείαο ηνπ «ΛΑ.Ο..», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνχ 
ζηαζκνχ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΣΖΛΔΑΣΤ», θαηά ηεο ππ. αξ. ΑΠ 
555/52/04-03-10 Απφθαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΔΔΣΣ  
 

93.  Μεξηθή Απνδνρή ηεο Αίηεζεο Θεξαπείαο ηνπ «ΛΑ.Ο..», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνχ 
ζηαζκνχ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΣΖΛΔΑΣΤ», θαηά ηεο ππ. αξ. ΑΠ 
555/52/04-03-10 Απφθαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΔΔΣΣ  
 

 


