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ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ 
 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 
 

ηης 565ης σνεδρίαζης (20-05-2010) 
 
  

ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 
 1.  Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο 
Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνύ Ξεξάο ζηε Θέζε EYATH MIKRA (1401067) 
 

2.  Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο 
Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνύ Ξεξάο ζηε Θέζε ΓΔΝΗΔΑ Σ/Κ (1403635) 
 

3.  Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ 
ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (FORTHNET Α.Δ.)», 
Άδεηαο Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνύ Ξεξάο ζηε Θέζε LAM (2340040) 
 

4.  Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΑΝΑΣ. 
ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ. ('ΑΝΣΔΝΝΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ')», 
Άδεηαο Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνύ Ξεξάο ζηε Θέζε ΑΡΗΑ ΝΑΤΠΛΗΟΤ 
(3001345) 
 

5.  Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξ. ΑΠ: 53719/22/3/1994 Απόθαζεο ηνπ ΤΜΔ, δηα ηεο 
νπνίαο ρνξεγήζεθε ζηελ Δηαηξεία «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 
Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ», Άδεηα Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνύ Ξεξάο ζηε 
Θέζε ΡΟΓΟ ΚΔΝΣΡΟ (1000235), ιόγσ αιιαγήο ζπληεηαγκέλσλ θαη πςνκέηξνπ 
εδάθνπο 
 

6.  Απόξξηςε ηεο αίηεζεο γηα ηελ Υνξήγεζε Άδεηαο Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνύ 
ζηελ Ξεξά ζηε ζέζε ΜΔΣΑΞΑ (1400589) ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE - Κηλεηέο 
Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ.» 
 

7.  Απόξξηςε ηεο αίηεζεο γηα ηελ Υνξήγεζε Άδεηαο Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνύ 
ζηελ Ξεξά ζηε ζέζε HALKIDI_MD (1402518) ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE - 
Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ.» 
 

8.  Απόξξηςε ηεο αίηεζεο γηα ηελ Υνξήγεζε Άδεηαο Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνύ 
ζηελ Ξεξά ζηε ζέζε HALKID 2 MD (1402519) ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE - 
Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ.» 
 

9.  Απόξξηςε ηεο αίηεζεο γηα ηελ Υνξήγεζε Άδεηαο Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνύ 
ζηελ Ξεξά ζηε ζέζε ΑΓΡΗΑΚΧΝΑ Α/Σ (1404079) ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE - 
Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ.» 
 

10.  Απόξξηςε ηεο αίηεζεο γηα ηελ Υνξήγεζε Άδεηαο Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνύ 
ζηελ Ξεξά ζηε ζέζε ΥΗΛΣΟΝ ΚΔΡΚΤΡΑ (1000288) ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE 
- ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» 
 

11.  Απόξξηςε ηεο αίηεζεο γηα ηελ Υνξήγεζε Άδεηαο Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνύ 
ζηελ Ξεξά ζηε ζέζε ΑΠΡΑ ΥΧΜΑΣΑ (1001032) ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE - 
ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» 
 



2 

 

12.  Απόξξηςε ηεο αίηεζεο γηα ηελ Υνξήγεζε Άδεηαο Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνύ 
ζηελ Ξεξά ζηε ζέζε ΑΓ. ΓΟΡΓΗΟ ΚΔΡΚΤΡΑ (1002498) ηεο Δηαηξείαο 
«VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» 
 

13.  Απόξξηςε ηεο αίηεζεο γηα ηελ Υνξήγεζε Άδεηαο Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνύ 
ζηελ Ξεξά ζηε ζέζε ΥΑΝΗΑ ΥΑΛΔΠΑ (1005696) ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE - 
ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» 
 

14.  Απόξξηςε ηεο αίηεζεο γηα ηελ Υνξήγεζε Άδεηαο Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνύ 
ζηελ Ξεξά ζηε ζέζε ΛΗΜΑΝΗ ΟΤΓΑ (1006327) ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE - 
ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» 
 

15.  Απόξξηςε ηεο αίηεζεο γηα ηελ Υνξήγεζε Άδεηαο Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνύ 
ζηελ Ξεξά ζηε ζέζε ΦΑΛΖΡΑΚΗ (1016386) ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE - 
ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» 
 

16.  Απόξξηςε ηεο αίηεζεο γηα ηελ Υνξήγεζε Άδεηαο Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνύ 
ζηελ Ξεξά ζηε ζέζε ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΗ ΚΑΣΟΡΗΑ (1101137) ηεο Δηαηξείαο 
«VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» 
 

17.  Απόξξηςε ηεο αίηεζεο γηα ηελ Υνξήγεζε Άδεηαο Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνύ 
ζηελ Ξεξά ζηε ζέζε EΓΝΑΝΣΗΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ (1102194) ηεο Δηαηξείαο 
«VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» 
 

18.  Απόξξηςε ηεο αίηεζεο γηα ηελ Υνξήγεζε Άδεηαο Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνύ 
ζηελ Ξεξά ζηε ζέζε ΣΑΛΑΒΟΤΣΑ- ΠΔΡΗΣΔΡΗ (1105039) ηεο Δηαηξείαο 
«VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» 
 

19.  Απόξξηςε ηεο αίηεζεο γηα ηελ Υνξήγεζε Άδεηαο Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνύ 
ζηελ Ξεξά ζηε ζέζε ΣΔΗ ΥΑΛΚΗΓΑ (1105572) ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE - 
ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» 
 

20.  Απόξξηςε ηεο αίηεζεο γηα ηελ Υνξήγεζε Άδεηαο Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνύ 
ζηελ Ξεξά ζηε ζέζε ΓΗΑΝΝΗΣΧΝ ΜΔΝΔΜΔΝΖ (1105868) ηεο Δηαηξείαο 
«VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» 
 

21.  Απόξξηςε ηεο αίηεζεο γηα ηελ Υνξήγεζε Άδεηαο Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνύ 
ζηελ Ξεξά ζηε ζέζε ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ ΚΔΝΣΡΟ (1105995) ηεο Δηαηξείαο 
«VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» 
 

22.  Απόξξηςε ηεο αίηεζεο γηα ηελ Υνξήγεζε Άδεηαο Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνύ 
ζηελ Ξεξά ζηε ζέζε ΛΖΣΖ - ΚΟΜΒΟ ΔΓΝΑΣΗΑ (1106190) ηεο Δηαηξείαο 
«VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» 
 

23.  Απόξξηςε ηεο αίηεζεο γηα ηελ Υνξήγεζε Άδεηαο Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνύ 
ζηελ Ξεξά ζηε ζέζε ΠΔΕΑ ΚΑΛΑΝΖ (1201880) ηεο Δηαηξείαο «WIND ΔΛΛΑ 
Σειεπηθνηλσλίεο ΑΔΒΔ» 
 

24.  Απόξξηςε ηεο αίηεζεο γηα ηελ Υνξήγεζε Άδεηαο Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνύ 
ζηελ Ξεξά ζηε ζέζε ΟΡΔΣΔΗΑΓΑ ΒΟΡΔΗΑ (1204281) ηεο Δηαηξείαο «WIND 
ΔΛΛΑ Σειεπηθνηλσλίεο ΑΔΒΔ» 
 

25.  Απόξξηςε ηεο αίηεζεο γηα ηελ Υνξήγεζε Άδεηαο Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνύ 
ζηελ Ξεξά ζηε ζέζε ΚΑΜΠΟΥΧΡΗ ΖΜΑΘΗΑ (1204366) ηεο Δηαηξείαο «WIND 
ΔΛΛΑ Σειεπηθνηλσλίεο ΑΔΒΔ» 
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26.  Απνδνρή ηεο ππ’ αξ 42390/01-08-2008  Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ 

(Σ/) «ΔΗΓΖΔΗ ΝΣΟΣ ΚΟΜ ΑΝΧΝΤΜΖ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ 
ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΚΑΗ ΔΝΖΜΔΡΧΖ (ΚΑΗ TV)»,  γηα ηε 
Υνξήγεζε, θαη' εθαξκνγή ηνπ Ν. 3548/2007, ηνπ Γηθαηώκαηνο Υξήζεο ηνπ 
Σειενπηηθνύ Γηαύινπ 32 ζηε ζέζε εθπνκπήο Αξόε 
 

27.  Απνδνρή ηεο ππ’ αξ 42630/4-8-2008 Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ (Σ/) 
«ART TV ΓΚΑΝΗΑΣΑ Α.Δ. (ART TV)» γηα ηε Υνξήγεζε θαη' εθαξκνγή ηνπ Ν. 
3548/2007 ηνπ Γηθαηώκαηνο Υξήζεο ηνπ Σειενπηηθνύ Γηαύινπ 24 ζηε ζέζε 
εθπνκπήο Μπνπηάξε Θεζπξσηίαο 
 

28.  Απόξξηςε ηεο ππ’ αξ 42197/31-7-2008  Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ (Σ/) 
«ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΔ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΗ JERONYMO GROOVY Α.Δ. 
(ΚΑΝΑΛΗ 10)»  γηα ηε Υνξήγεζε θαη' εθαξκνγή ηνπ Ν. 3548/2007 ηνπ 
Γηθαηώκαηνο Υξήζεο ηνπ Σειενπηηθνύ Γηαύινπ 34 ζηε ζέζε εθπνκπήο Βάξε 
 

29.  Απόξξηςε ηεο ππ’ αξ 47941/11-9-2008  Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ (Σ/) 
«ALPHA ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ Α.Δ. (ALPHA)»  γηα ηε Υνξήγεζε θαη' 
εθαξκνγή ηνπ Ν. 3548/2007 ηνπ Γηθαηώκαηνο Υξήζεο ηνπ Σειενπηηθνύ Γηαύινπ 
49 ζηε ζέζε εθπνκπήο Ορζσληά Δπβνίαο 
 

30.  Απόξξηςε ηεο ππ’ αξ 30512/30-05-2008 Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ 
(Σ/) «LARGOVIDIARIA Α.Δ. (06 TV)» γηα ηε Υνξήγεζε θαη' εθαξκνγή ηνπ Ν. 
3548/2007 ηνπ Γηθαηώκαηνο Υξήζεο ηνπ Σειενπηηθνύ Γηαύινπ 22 ζηε ζέζε 
εθπνκπήο Πάξλεζα 
 

31.  Απόξξηςε ηεο ππ’ αξ 30485/30-5-2008  Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ (Σ/) 
«ΣΖΛΔΚΗΝΖΖ LOCAL Α.Δ. (LOCAL T.V.)» γηα ηε Υνξήγεζε θαη' εθαξκνγή ηνπ 
Ν. 3548/2007 ηνπ Γηθαηώκαηνο Υξήζεο ηνπ Σειενπηηθνύ Γηαύινπ 33 ζηε ζέζε 
εθπνκπήο Βάξε  
 

32.  Απόξξηςε ηεο ππ’ αξ 27198/19-05-2008 Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ 
(Σ/) «ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΡΑΖ ΠΔΗΡΑΗΑ Α.Δ. (SMART TV)» γηα ηε Υνξήγεζε θαη' 
εθαξκνγή ηνπ Ν. 3548/2007 ηνπ Γηθαηώκαηνο Υξήζεο ηνπ Σειενπηηθνύ Γηαύινπ 
59 ζηε ζέζε εθπνκπήο Τκεηηόο 
 

33.  Απόξξηςε ηεο ππ’ αξ 29882/28-5-2008 Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ (Σ/) 
«STV ΣΑΡ ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ Α.Δ.» γηα ηε Υνξήγεζε θαη' εθαξκνγή ηνπ Ν. 
3548/2007 ηνπ Γηθαηώκαηνο Υξήζεο ηνπ Σειενπηηθνύ Γηαύινπ 42 ζηε ζέζε 
εθπνκπήο Πάξλεζα 
 

34.  Απόξξηςε ηεο ππ’ αξ 30273/29-05-08 Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ (Σ/) 
«ΓΔΝΗΚΔ ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΑΔ BLUE SKY TV» γηα ηε 
Υνξήγεζε θαη' εθαξκνγή ηνπ Ν. 3548/2007 ηνπ Γηθαηώκαηνο Υξήζεο ηνπ 
Σειενπηηθνύ Γηαύινπ 57 ζηε ζέζε εθπνκπήο Πάξλεζα 
 

35.  Απόξξηςε ηεο ππ’ αξ 30271/29-5-2008 Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ (Σ/) 
«ΔΞΣΡΑ ΚΟΜΜΗΟΤΝΗΚΔΗΟΝ ΣΔΥΝΟΛΟΣΕΗ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 
ΣΖΛΔΟΡΑΖ (EXTRA TV)»  γηα ηε Υνξήγεζε θαη' εθαξκνγή ηνπ Ν. 3548/2007 
ηνπ Γηθαηώκαηνο Υξήζεο ηνπ Σειενπηηθνύ Γηαύινπ 25 ζηε ζέζε εθπνκπήο Βάξε 
 

36.  Απόξξηςε ηεο ππ’ αξ 42389/1-8-2008  Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ (Σ/) 
«ΔΗΓΖΔΗ ΝΣΟΣ ΚΟΜ ΑΝΧΝΤΜΖ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 
ΠΑΡΟΥΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΚΑΗ ΔΝΖΜΔΡΧΖ (ΚΑΗ TV)» γηα ηε Υνξήγεζε 
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θαη' εθαξκνγή ηνπ Ν. 3548/2007 ηνπ Γηθαηώκαηνο Υξήζεο ηνπ Σειενπηηθνύ 
Γηαύινπ 54 ζηε ζέζε εθπνκπήο Πήιην 
 

37.  Απόξξηςε ηεο ππ’ αξ 32581/10-06-08  Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ (Σ/) 
«ΣΖΛΔΟΡΑΖ ΣΖ ΠΑΣΡΑ Α.Δ. (ΠΑΣΡΑ TV)» γηα ηε Υνξήγεζε θαη' εθαξκνγή 
ηνπ Ν. 3548/2007 ηνπ Γηθαηώκαηνο Υξήζεο ηνπ Σειενπηηθνύ Γηαύινπ 30 ζηε 
ζέζε εθπνκπήο Αίλνο 
 

38.  Απόξξηςε ηεο ππ’ αξ 32576/10-6-2008  Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ (Σ/) 
«ΣΖΛΔΟΡΑΖ ΣΖ ΠΑΣΡΑ ΑΔ (ΠΑΣΡΑ TV)» γηα ηε Υνξήγεζε θαη' εθαξκνγή 
ηνπ Ν. 3548/2007 ηνπ Γηθαηώκαηνο Υξήζεο ηνπ Σειενπηηθνύ Γηαύινπ 43 ζηε 
ζέζε εθπνκπήο Πνξνβίηζα Αθξάηαο 
 

39.  Απόξξηςε ηεο ππ’ αξ 42629/4-8-2008 Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ (Σ/) 
«ART TV ΓΚΑΝΗΑΣΑ Α.Δ. (ART TV)» γηα ηε Υνξήγεζε θαη' εθαξκνγή ηνπ Ν. 
3548/2007 ηνπ Γηθαηώκαηνο Υξήζεο ηνπ Σειενπηηθνύ Γηαύινπ 52 ζηε ζέζε 
εθπνκπήο Πνιύγπξνο Ησαλλίλσλ 
 

40.  Απόξξηςε ηεο ππ’ αξ 42626/4-8-2008 Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ (Σ/) 
«ART TV ΓΚΑΝΗΑΣΑ Α.Δ. (ART TV)» γηα ηε Υνξήγεζε θαη' εθαξκνγή ηνπ Ν. 
3548/2007 ηνπ Γηθαηώκαηνο Υξήζεο ηνπ Σειενπηηθνύ Γηαύινπ 54 ζηε ζέζε 
εθπνκπήο Γσληά Θεζπξσηίαο 
 

41.  Απόξξηςε ηεο ππ’ αξ 30378/30-05-2008 Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ 
(Σ/) «ΜΠΟΚΑ Γ. & ΗΑ Α.Δ. ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΓΤΣΗΚΖ 
ΔΛΛΑΓΟ (ΑΥΔΛΧΟ TV)» γηα ηε Υνξήγεζε θαη' εθαξκνγή ηνπ Ν. 3548/2007 
ηνπ Γηθαηώκαηνο Υξήζεο ηνπ Σειενπηηθνύ Γηαύινπ 47 ζηε ζέζε εθπνκπήο Αίλνο 
 

42.  Απόξξηςε ηεο ππ’ αξ 30378/30-5-2008  Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ (Σ/) 
«ΜΠΟΚΑ Γ. & ΗΑ Α.Δ. ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΓΤΣΗΚΖ 
ΔΛΛΑΓΟ (ΑΥΔΛΧΟ TV)»  γηα ηε Υνξήγεζε θαη' εθαξκνγή ηνπ Ν. 3548/2007 
ηνπ Γηθαηώκαηνο Υξήζεο ηνπ Σειενπηηθνύ Γηαύινπ 54 ζηε ζέζε εθπνκπήο 
Ακθηινρία 
 

43.  Απόξξηςε ηεο ππ’ αξ 30378/30-5-2008  Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ (Σ/) 
«Γ. ΜΠΟΚΑ & ΗΑ ΑΔ ΡΑΓΗΟΣ/ΚΔ ΔΠΗΥ/ΔΗ ΓΤΣ ΔΛΛΑΓΑ “ΑΥΔΛΧΟ 
TV”» γηα ηε Υνξήγεζε θαη' εθαξκνγή ηνπ Ν. 3548/2007 ηνπ Γηθαηώκαηνο Υξήζεο 
ηνπ Σειενπηηθνύ Γηαύινπ 25 ζηε ζέζε εθπνκπήο Φπηείεο Αηησιναθαξλαλίαο 
 

44.  Απόξξηςε ηεο ππ’ αξ 30378/30-5-2008  Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ (Σ/) 
«Γ. ΜΠΟΚΑ & ΗΑ ΑΔ ΡΑΓΗΟΣ/ΚΔ ΔΠΗΥ/ΔΗ ΓΤΣ ΔΛΛΑΓΑ “ΑΥΔΛΧΟ 
TV”» γηα ηε Υνξήγεζε θαη' εθαξκνγή ηνπ Ν. 3548/2007 ηνπ Γηθαηώκαηνο Υξήζεο 
ηνπ Σειενπηηθνύ Γηαύινπ 28 ζηε ζέζε εθπνκπήο Γσληά Ζγνπκελίηζαο 
 

45.  Απόξξηςε ηεο ππ’ αξ 30378/30-5-2008  Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ (Σ/) 
«Γ. ΜΠΟΚΑ & ΗΑ ΑΔ ΡΑΓΗΟΣ/ΚΔ ΔΠΗΥ/ΔΗ ΓΤΣ ΔΛΛΑΓΑ “ΑΥΔΛΧΟ 
TV”»  γηα ηε Υνξήγεζε θαη' εθαξκνγή ηνπ Ν. 3548/2007 ηνπ Γηθαηώκαηνο Υξήζεο 
ηνπ Σειενπηηθνύ Γηαύινπ 58 ζηε ζέζε εθπνκπήο Πνιύγπξνο Γσδώλεο 
 

46.  Απόξξηςε ηεο ππ’ αξ 30378/30-5-2008 Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ (Σ/) 
«Γ. ΜΠΟΚΑ & ΗΑ ΑΔ ΡΑΓΗΟΣ/ΚΔ ΔΠΗΥ/ΔΗ ΓΤΣ ΔΛΛΑΓΑ “ΑΥΔΛΧΟ 
TV”» γηα ηε Υνξήγεζε θαη' εθαξκνγή ηνπ Ν. 3548/2007 ηνπ Γηθαηώκαηνο Υξήζεο 
ηνπ Σειενπηηθνύ Γηαύινπ 61 ζηε ζέζε εθπνκπήο Φάθα Θεζπξσηίαο 
 

47.  Έγθξηζε ηειηθώλ θεηκέλσλ δηεπαθώλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 4.1 ηνπ Π.Γ. 44/2002 
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ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 
48.  Δθρώξεζε Ολνκάησλ Υώξνπ κε Καηάιεμε .gr 

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

 
50.  Μεηαβνιή επσλπκίαο Φνξέα Ολόκαηνο Υώξνπ .gr 

 
51.  Μεηαβίβαζε Ολνκάησλ Υώξνπ .gr 

 
52.  Γηαγξαθή Ολνκάησλ Υώξνπ 

 
53.  Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ 

εηαηξεία «ΗΓΖΡΟΠΟΤΛΟ Ν. & ΗΑ Δ.Δ.» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «NORTHWEST 
COMMUNICATIONS» 
 

54.  Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ 
εηαηξεία «VOICENET ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ 
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΓΟΜΧΝ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «VOICENET» 
 

55.  Έλαξμε Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο ησλ Μεζνδνινγηθώλ Αξρώλ θαη παξακέηξσλ 
ηνπ νηθνλνκνηερληθνύ κνληέινπ γηα ηελ εμέηαζε ηνπ Οηθνλνκηθνύ ρώξνπ 
(Economic Space) κεηαμύ ησλ αγνξώλ Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξόζβαζεο θαη 
Αδεζκνπνίεηεο  Πξόζβαζεο ζηνλ Σνπηθό Βξόρν 
 

56.  πκπιήξσζε ηεο Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ. 536/175/15-10-2009 «πγθξόηεζε 
Γηαξθώλ Δπηηξνπώλ Αθξνάζεσλ ηεο ΔΔΣΣ θαη νξηζκόο ησλ αξκνδηνηήησλ 
απηώλ» 
 

57.  Οξηζκόο Δπηηξνπήο Γηεμαγσγήο ηνπ Γεκόζηνπ Αλνηθηνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ 
Δπηινγή Αλαδόρνπ γηα ηνλ Έιεγρν πκκόξθσζεο ηνπ Οξγαληζκνύ 
Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο (ΟΣΔ) κε ηηο ππνρξεώζεηο ειέγρνπ ηηκώλ, 
θνζηνιόγεζεο θαη ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ γηα ηα έηε 2011, 2012 θαη 2013 (κε 
απνινγηζηηθά ζηνηρεία ησλ εηώλ 2009, 2010 θαη 2011αληίζηνηρα) θαη ινηπέο 
ππεξεζίεο 
 

 
 

 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ (Ειζηγηηής κ. ακκάς) 

58.  Κήξπμε αγόλνπ ηνπ Γηαγσληζκνύ κε ηε δηαδηθαζία εο Απεπζείαο Αλάζεζεο, γηα 
ηελ επηινγή Αλαδόρνπ, γηα ην έξγν : «Αλάζεζε ππεξεζηώλ κε αληηθείκελν ηε 
δηαρείξηζε παξαπόλσλ/θαηαγγειηώλ θαηαλαισηώλ» 
 

59.  Αλάζεζε ππεξεζηώλ κε αληηθείκελν ηελ ηειεθσληθή εμππεξέηεζε, δηαρείξηζε 
παξαπόλσλ θαη θαηαγγειηώλ θαηαλαισηώλ 
 

60.  Σξνπνπνίεζε ηεο Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ. 518/23/8-4-2009 «Αλάζεζε ηνπ 
δηθαηώκαηνο ππνγξαθήο κε «Αθξηβέο Αληίγξαθν» ζε κέιε ηνπ ηαθηηθνύ 
πξνζσπηθνύ ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ» 
 

61.  Έγθξηζε ηεο Δλέξγεηαο «Γεκηνπξγηθόο ρεδηαζκόο, Δπηκέιεηα, Δθηύπσζε θαη 
Παξαγσγή CD ηεο Έθζεζεο Πεπξαγκέλσλ ηεο ΔΔΣΣ γηα ην 2009 ζηα ειιεληθά 
θαη ζηα αγγιηθά» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ρεδηαζκόο ηξαηεγηθήο Δλεκέξσζεο 
ηεο ΔΔΣT γηα ην επξύ θνηλό θαη πινπνίεζε ρεδίνπ Γξάζεο» 
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ΑΚΡΟΑΕΙ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 

62.  Κιήζε ζε Αθξόαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΣΡΗΜ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
ΔΗΓΧΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΚΗΝΖΣΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΑ, ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 
ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΔΚΓΟΔΧΝ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ, 
ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ-ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ, 
ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ, ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΗ 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΦΖΜΗΖ» (θαη δηαθξηηηθό ηίηιν «ΣΡΗΜ Α.Δ.»), ηνπ θ. 
Απόζηνινπ Κόκλνπ θαη ηεο θα. Αιεμάλδξαο Κόκλνπ αθελόο θαη ηνπ θ. 
Νηθνινγηάλλε Υξήζηνπ αθεηέξνπ κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε παξαβάζεσλ 
δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνύ Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ κε 
θαηάιεμε .gr ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 351/76 απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ (ΦΔΚ 
717/Β/27.5.2005) όπσο ηζρύεη ζρεηηθά κε ην Όλνκα Υώξνπ «mobilenews.gr» 
 

63.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Φίιηππνπ Σζηθαλδπιάθε, θνξέα ηεο εηαηξείαο «GES 
SYSTEMS» κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο δηάζεζεο κέζσ δηαδηθηύνπ 
ξαδηνεμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 
 

64.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο θ. Λίιιεο Κππξησηάθε, θνξέα ηεο εηαηξείαο 
«HELLENICSAT» κε  αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο δηάζεζεο κέζσ δηαδηθηύνπ 
ξαδηνεμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 
 

65.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Ν. Μπεξόβαιε, αζθνύληνο ηελ νκώλπκε αηνκηθή 
επηρείξεζε κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο δηάζεζεο κέζσ δηαδηθηύνπ 
ξαδηνεμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 
 

66.  Κιήζε ζε Αθξόαζε ηνπ Αξγύξε Ννκηθνύ, ηνπ Μηράιε Σδεδατξιίδε θαη ηεο 
Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Multichoice Hellas A.E.E.» κε αληηθείκελν ηε 
δηεξεύλεζε παξαβάζεσλ ηεο λνκνζεζίαο πεξί ειεύζεξνπ αληαγσληζκνύ, 
αλαθνξηθά κε ηελ δηάζεζε από ηε Nova λέσλ ζπλδξνκεηηθώλ θαξηώλ 
πξόζβαζεο ζηηο ηειενπηηθέο ηεο ππεξεζίεο, νη νπνίεο δελ είλαη ζπκβαηέο κε 
θαλέλα άιιν δέθηε ηεο αγνξάο πιελ ηνπ δηθνύ ηεο 
 

67.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο «ΑΛΓΟΝΔΣ ΑΔ» κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε 
παξαβάζεσλ ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο λνκνζεζίαο 
 

68.  Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «COSMOTE» ζε αθξόαζε γηα 
παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο ζην Γήκν Μειηζζίσλ Ννκνύ Αηηηθήο επί ηεο νδνύ 
Λεπθάδνο 6 
 

69.  Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «VODAFONE» ζε αθξόαζε γηα 
παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο ζην Γήκν Νέαο Δξπζξαίαο Ννκνύ Αηηηθήο επί ηεο 
νδνύ Κνινθνηξώλε 11 
 

70.  Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε 
Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο ζην 
Γήκν Αγ. Παύινπ Ννκνύ Θεζζαινλίθεο 
 

71.  Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε 
Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο επί 
ηεο νδνύ Μεηξνπόιεσο 110 ζην Γήκν Θεζζαινλίθεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο 
 

72.  Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε 
Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο ζην 
Δζληθό Αζιεηηθό Κέληξν Μίθξαο ζην Γήκν Καιακαξηάο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο 
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73.  Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε 

Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο ζην 
δ.δ. Οπξαλνύπνιεο Ννκνύ Υαιθηδηθήο 
 

74.  Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «WIND - ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ 
Α.Δ.Β.Δ.» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο επί ηεο νδνύ Μεηξνπόιεσο 110 
ζην Γήκν Θεζζαινλίθεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο 
 

75.  Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «WIND - ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ 
Α.Δ.Β.Δ.» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο ζην δ.δ. Οπξαλνύπνιεο Ννκνύ 
Υαιθηδηθήο 
 

76.  Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «WIND – ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ 
Α.Δ.Β.Δ.» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο ζην Γήκν Διεπζίλαο Ννκνύ 
Αηηηθήο επί ηεο νδνύ Θαλαζνπινπνύινπ 43 
 

77.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «WIND ΔΛΛΑ - ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ 
Α.Δ.Β.Δ.» γηα εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ 
Αξθαδίνπ 74 ζην Γήκν Γάθλεο Ννκνύ Αηηηθήο 
 

78.  Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «WIND ΔΛΛΑ – ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ 
Α.Δ.Β.Δ.» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο ζην Γήκν Εσγξάθνπ Ννκνύ 
Αηηηθήο 
 

79.  Θέζε ζην αξρείν ηεο ππ’ αξ. ΑΠ: 556/40/11-03-10 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ: «Κιήζε 
ζε αθξόαζε ηεο θαο Μ. Λνγνζέηε, ηδηνθηήηξηαο ηνπ Ρ/ κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν 
«RADIO PARADISE», γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο ρξήζεο ζπρλόηεηαο θαηά παξάβαζε 
ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο» 
 

80.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο  Αθξόαζεο ηεο νκόξξπζκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία 
«ΜΔΝΔΛΑΟ ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ & ΗΑ Ο.Δ.» όπσο εθπξνζσπείηαη λόκηκα θαη 
ηνπ θ. Παληαδή Δπζηάζηνπ κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε παξαβάζεσλ δηαηάμεσλ 
ηνπ Καλνληζκνύ Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr 
ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 351/76 απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ (ΦΔΚ 717/Β/27.5.2005) 
όπσο ηζρύεη αλαθνξηθά κε ην όλνκα ρώξνπ «diavalkanikokek.gr» 
 

81.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο  Αθξόαζεο ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «Twentieth 
Century Fox Film Cνrporation» όπσο εθπξνζσπείηαη λόκηκα θαη ηνπ θ. 
Εαραξάθεο Δκκαλνπήι κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε παξαβάζεσλ δηαηάμεσλ ηνπ 
Καλνληζκνύ Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr 
ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 351/76 απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ (ΦΔΚ 717/Β/27.5.2005) 
όπσο ηζρύεη αλαθνξηθά κε ην όλνκα ρώξνπ «fox.gr» 
 

82.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο  Αθξόαζεο ηνπ θ. Αλησλίνπ Φνίθε αθελόο θαη ηνπ θ. 
Γεσξγίνπ Μπαδίλα αθεηέξνπ κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε παξαβάζεσλ 
δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνύ Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ κε 
θαηάιεμε .gr ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 351/76 απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ (ΦΔΚ 
717/Β/27.5.2005) όπσο ηζρύεη αλαθνξηθά κε ην όλνκα ρώξνπ «abf.gr» 
 

83.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο  Αθξόαζεο ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «GOOGLE 
INC» αθελόο θαη ηεο θα. Αλαγλσζηνπνύινπ Μαξίαο αθεηέξνπ κε αληηθείκελν ηε 
δηεξεύλεζε παξαβάζεσλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνύ Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο 
Ολνκάησλ Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 351/76 απόθαζε 
ηεο ΔΔΣΣ (ΦΔΚ 717/Β/27.5.2005) όπσο ηζρύεη αλαθνξηθά κε ην όλνκα ρώξνπ 
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«bon-viveur.gr» 
 

84.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο Αθξόαζεο ηνπ νξγαληζκνύ κε ηελ επσλπκία «Union of 
the European Football Associations” κε ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν UEFA θαη ηεο θα. 
Valbona Canaku αθεηέξνπ κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε παξαβάζεσλ δηαηάμεσλ 
ηνπ Καλνληζκνύ Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr 
ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 351/76 απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ (ΦΔΚ 717/Β/27.5.2005) 
όπσο ηζρύεη αλαθνξηθά κε ην όλνκα ρώξνπ «champions-league.gr» 
 

85.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο Αθξόαζεο ηνπ θ. Καξόινπ Ησάλλε θαη ηνπ θ. Καξόινπ 
Παπαδά κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε παξαβάζεσλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνύ 
Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr ζύκθσλα κε ηελ 
ππ’ αξηζκ. 351/76 απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ (ΦΔΚ 717/Β/27.5.2005) όπσο ηζρύεη 
αλαθνξηθά κε ην όλνκα ρώξνπ «Charles.gr» 
 

86.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο Αθξόαζεο ηνπ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «Δηαηξεία 
κειέηεο Νένπ Διιεληζκνύ» θαη ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «LUXCO 
DEVELOPMENTS S.A.” όπσο εθπξνζσπνύληαη λόκηκα κε αληηθείκελν ηε 
δηεξεύλεζε παξαβάζεσλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνύ Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο 
Ολνκάησλ Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 351/76 απόθαζε 
ηεο ΔΔΣΣ (ΦΔΚ 717/Β/27.5.2005) όπσο ηζρύεη αλαθνξηθά κε ην όλνκα ρώξνπ 
«emne-mnimon.gr» 
 

87.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο  Αθξόαζεο ηνπ θ. Βαζηιείνπ Θενηόθε θαη ηνπ θ. Vasiliou 
Kanaki κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε παξαβάζεσλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνύ 
Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr ζύκθσλα κε ηελ 
ππ’ αξηζκ. 351/76 απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ (ΦΔΚ 717/Β/27.5.2005) όπσο ηζρύεη 
αλαθνξηθά κε ην όλνκα ρώξνπ «glamournessmygod.gr» 
 

88.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο  Αθξόαζεο ηεο κνλνπξόζσπεο εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο 
επζύλεο κε ηελ επσλπκία «I LEARN Ηλζηηηνύην δηα βίνπ κάζεζεο Μνλνπξόζσπε 
Δηαηξίαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο» θαη ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία 
«ΠΔΛΑΣΟΚΔΝΣΡΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ» κε αληηθείκελν ηε 
δηεξεύλεζε παξαβάζεσλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνύ Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο 
Ολνκάησλ Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 351/76 απόθαζε 
ηεο ΔΔΣΣ (ΦΔΚ 717/Β/27.5.2005) όπσο ηζρύεη αλαθνξηθά κε ην όλνκα ρώξνπ 
«ilearn.gr» 
 

89.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο Αθξόαζεο ηεο εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο κε ηελ 
επσλπκία «ΚΗΑΓΟΠΟΤΛΟ ΔΠΔ» θαη ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία 
«LOMOGRAPHISHE AG» αθελόο θαη ηνπ θ. Σίγθα Παλαγηώηε αθεηέξνπ κε 
αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε παξαβάζεσλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνύ Γηαρείξηζεο 
θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 
351/76 απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ (ΦΔΚ 717/Β/27.5.2005) όπσο ηζρύεη αλαθνξηθά κε ην 
όλνκα ρώξνπ «lomography.gr» 
 

90.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο Αθξόαζεο ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΕΟΡΜΑΛΗΑ 
Κ. ΜΖΛΗΧΝΖ Δ. ΟΔ» θαη ηνπ θ. Βαζηιείνπ Δπζπκίνπ κε αληηθείκελν ηε 
δηεξεύλεζε παξαβάζεσλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνύ Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο 
Ολνκάησλ Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 351/76 απόθαζε 
ηεο ΔΔΣΣ (ΦΔΚ 717/Β/27.5.2005) όπσο ηζρύεη αλαθνξηθά κε ην όλνκα ρώξνπ 
«mrs.gr» 
 

91.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο Αθξόαζεο ηνπ θ. Νηθόιανπ Αλδξηαλάθε αθελόο θαη ηνπ 
θ. Υξήζηνπ Ληαηήξε αθεηέξνπ κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε παξαβάζεσλ 
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δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνύ Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ κε 
θαηάιεμε .gr ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 351/76 απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ (ΦΔΚ 
717/Β/27.5.2005) όπσο ηζρύεη αλαθνξηθά κε ην όλνκα ρώξνπ «pro-light.gr» 
 

92.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο  Αθξόαζεο ηεο εηεξόξξπζκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία 
«Κ. ΛΑΜΔΡΑ &ΗΑ Δ.Δ.» αθελόο θαη ηνπ θ. Κσζηαληίλνπ Παπαθώζηα αθεηέξνπ 
κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε παξαβάζεσλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνύ 
Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr ζύκθσλα κε ηελ 
ππ’ αξηζκ. 351/76 απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ (ΦΔΚ 717/Β/27.5.2005) όπσο ηζρύεη 
αλαθνξηθά κε ην όλνκα ρώξνπ «tactical.gr» 
 

93.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο 
ηνπ θ. Νεθηαξίνπ-Πέηξνπ Μαξθνύηζα, ηδηνθηήηε ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) 
κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ENALLAX FM» 
 

94.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθσλ ππνκλεκάησλ:  
α) ηνπ Γ. Βνύιαο, β) ηεο εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο κε ηελ επσλπκία 
«ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΔ ΠΑΡΑΓΧΓΔ ΑΚΣΗΝΑ ΔΠΔ», θνξέα ηνπ ξαδηνθσληθνύ 
ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «GALAXY 92FM» θαη γ) ηεο αλώλπκεο 
εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΡΑΓΗΟΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΜΔΑ ΜΑΕΗΚΖ 
ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΑΔ», θνξέα ηνπ Ρ/ κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «DERTI 98,6» 
 

95.  Λήςε απόθαζεο επί ηεο από 09-03-2010 αθξνάζεσο ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε 
ηελ επσλπκία «ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν 
«MEGA CHANNEL» γηα ηελ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο εθπνκπήο 
απηνύ 
 

96.  Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο 
ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΝΔΑ ΣΖΛΔΟΡΑΖ A.E.», θνξέα ηνπ 
ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «STAR», γηα ηελ θαηά 
παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο  ρξήζε κε δεισκέλνπ δηαύινπ 
 

97.  Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δη’ εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο ηεο αλώλπκεο 
εηαηξίαο «ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Α.Δ.», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ 
(Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΑΛΖΘΔΗΑ TV», γηα ηελ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο 
λνκνζεζίαο ιεηηνπξγία απηνύ ζε δίαπιν δηάθνξν ηνπ δεισζέληνο 
 

98.  Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο 
ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΗΑΚΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ 
Α.Δ.», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν “DR TV”, γηα 
ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγίαο απηνύ ζε 
κε δεισζέληα δίαπιν 
 

99.  Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο 
ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ 
ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Α.Δ.», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό 
ηίηιν «SUPER TV», γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο 
λνκνζεζίαο ιεηηνπξγίαο απηνύ ζε κε δεισζέληα δίαπιν 
 

100.  Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο 
ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ 
ΠΔΛΟΠΟΝΖΟΤ», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) «SUPER TV», κε 
αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο ρξήζεο κε εθρσξεκέλσλ ζπρλνηήησλ 
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101.  Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο 
ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΦΖΦΗΑΚΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ 
ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ AXION TV Α.Δ.», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην 
δηαθξηηηθό ηίηιν “ΑΥΗΟΝ TV”, γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο 
λνκνζεζίαο ιεηηνπξγίαο απηνύ ζε κε δεισζέληα δίαπιν θαη από κε δεισζείζα 
ζέζε εθπνκπήο 
 

102.  Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο 
ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο «ΠΑΣΡΗΓΑ ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΥΗΟΤ Α.Δ.», θνξέα ηνπ 
ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΠΑΣΡΗΓΑ», γηα ηελ θαηά 
παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγίαο απηνύ ζε δίαπιν πιένλ ηνπ 
δεισζέληνο από ηε δεισζείζα ζέζε εθπνκπήο 
 

103.  Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο   
ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 
ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.», θνξέα ηνπ Σ/ κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΖΠΔΗΡΟ TV», κε 
αληηθείκελν ηε ρξήζε κε εθρσξεκέλσλ ζπρλνηήησλ θαη ηελ πξόθιεζε 
παξεκβνιώλ ζε λόκηκν ρξήζηε θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 
 

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

105.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο  
ηνπ Δμσξατζηηθνύ πιιόγνπ Πύξγνπ Θνξηθνύ Βξσκνπνπζίνπ «Ζ Γαιήλε» 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 
 

106.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο 
ηνπ Γ. Αγίνπ Μελά κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο 
λνκνζεζίαο ρξήζεο εμ απηνύ ζπρλνηήησλ γηα ηελ αλακεηάδνζε ηειενπηηθνύ 
ζήκαηνο θαζώο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο θεξαηνζπζηήκαηνο άλεπ αδείαο 
 

107.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο 
ηνπ Γ. Βάξεο κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο 
λνκνζεζίαο ρξήζεο εμ απηνύ ζπρλνηήησλ γηα ηελ αλακεηάδνζε ηειενπηηθνύ 
ζήκαηνο θαζώο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο θεξαηνζπζηήκαηνο άλεπ αδείαο 
 

108.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο 
ηνπ Γ. Μαζηηρνρσξίσλ κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο 
θείκελεο λνκνζεζίαο ρξήζεο εμ απηνύ ζπρλνηήησλ γηα ηελ αλακεηάδνζε 
ηειενπηηθνύ ζήκαηνο θαζώο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο θεξαηνζπζηήκαηνο άλεπ 
αδείαο 
 

109.  Μεξηθή Απνδνρή ηεο Αίηεζεο Θεξαπείαο ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία  
«ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ A.E.», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην 
δηαθξηηηθό ηίηιν «902 ΑΡΗΣΔΡΑ ΣΑ FM», θαηά ηεο ππ. αξ. ΑΠ 558/27/18-03-10 
Απόθαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΔΔΣΣ 
 

110.  Λήςε απόθαζεο επί ηεο Αθξόαζεο ηεο 21εο Ηαλνπαξίνπ 2010 ηεο εηαηξείαο 
"COSMOLINE ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΔ"  γηα ηε δηαπίζησζε 
παξάβαζεο ηεο λνκνζεζίαο πεξί ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ αλαθνξηθά κε 
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ππνβιεζείζεο ζηελ ΔΔΣΣ θαηαγγειίεο θαηαλαισηώλ, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή 
ππεξεζηώλ κέζσ Υνλδξηθήο Δθκίζζσζεο Γξακκώλ   
 

111.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 3 Μαξηίνπ 2010 Αθξνάζεσο ηεο εηαηξείαο 
«VOICENET ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ 
ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΓΟΜΧΝ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «VOICENET» κε αληηθείκελν 
ηε δηαπίζησζε παξαβάζεσλ ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο λνκνζεζίαο 
 

112.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 9 Μαξηίνπ 2010 Αθξνάζεσο ηεο εηαηξείαο «VIVODI 
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε παξαβάζεσλ ηεο 
ηειεπηθνηλσληαθήο λνκνζεζίαο 
 

113.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 23-4-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 
ηεο Δηαηξείαο «OTE-Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο Α.Δ.» γηα παξάλνκε 
εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ζην Γήκν Αγ. Γεσξγίνπ Ννκνύ Κέξθπξαο 
 

114.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 10-5-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 
ηεο Δηαηξείαο «OTE-Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο Α.Δ.» γηα παξάλνκε 
εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ζην Γήκν Μαθξηνύ Γηαινύ Ννκνύ Λαζηζίνπ 
Κξήηεο 
 

115.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 6-5-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 
ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE – ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» γηα παξάλνκε 
εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο Λ. Μεζνγείσλ 479 
ζην Γήκν Αγ. Παξαζθεπήο Ννκνύ Αηηηθήο 
 

116.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 1-2-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 
ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE – ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» γηα παξάλνκε 
εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο επί ηεο ζπκβνιήο ησ νδώλ Παζζώβ 2 θαη 
Παλζειήλνπ ζην Γήκν Γαιαηζίνπ Ννκνύ Αηηηθήο 
 

117.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 6-5-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 
ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE – ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» γηα παξάλνκε 
εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην Γήκν Ηιίνπ Ννκνύ 
Αηηηθήο 
 

118.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 6-5-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 
ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE – ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» γηα παξάλνκε 
εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο επί ηεο νδνύ Καπνδηζηξίνπ 42 ζην Γήκν 
Ακαξνπζίνπ Ννκνύ Αηηηθήο 
 

119.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 6-5-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 
ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE – ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» γηα παξάλνκε 
εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ζην Γήκν Μαθξηνύ Γηαινύ Ννκνύ Λαζηζίνπ 
Κξήηεο 
 

120.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 6-5-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 
ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE – ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» γηα παξάλνκε 
εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην Γήκν Ακαιηάδαο 
Ννκνύ Ζιείαο 
 

121.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 6-5-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 
ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE – ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» γηα παξάλνκε 
εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο επί ηεο Λεσθ. Κνξίλζνπ 43Β ζην Γήκν 
Κνξίλζνπ Ννκνύ Κνξηλζίαο 
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122.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 6-5-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 

ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE – ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» γηα παξάλνκε 
εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ζηελ πεξηνρή Άλσ Βέξγαο Γήκνπ Καιακάηαο 
Ννκνύ Μεζζελίαο 
 

123.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 23-4-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 
ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE – ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» γηα παξάλνκε 
εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην Γήκν Αγ. Γεσξγίνπ 
Ννκνύ Κέξθπξαο 
 

124.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 15-3-2010 Αθξνάζεσο  ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE 
– ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα παξάλνκε 
εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ Φηινιάνπ 190 
ζην Γήκν Αζελαίσλ Ννκνύ Αηηηθήο 
 

125.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 28-4-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 
ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξεία 
Σειεπηθνηλσληώλ» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο 
ηειεθσλίαο ζην Γήκν Αραξλώλ Ννκνύ Αηηηθήο επί ηεο νδνύ Παλαγίαο 
Μπξνβιήηηζζαο 11 
 

126.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 3-3-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 
ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξεία 
Σειεπηθνηλσληώλ» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο 
ηειεθσλίαο ζην Γήκν Αζπξόππξγνπ Ννκνύ Αηηηθήο 
 

127.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 29-4-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 
ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξεία 
Σειεπηθνηλσληώλ» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο 
ηειεθσλίαο ζην δ.δ. Κακαξίνπ Γήκνπ Σεγέαο Ννκνύ Αξθαδίαο 
 

128.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 28-4-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 
ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξεία 
Σειεπηθνηλσληώλ» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο 
ηειεθσλίαο ζην Γήκν πκπνιηηείαο Ννκνύ Αραταο 
 

129.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 27-4-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 
ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξεία 
Σειεπηθνηλσληώλ» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο 
ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ Κνινθνηξώλε 22 ζην Γήκν Λακίαο Ννκνύ Φζηώηηδαο 
 

130.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 9-2-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 
ηεο Δηαηξείαο «WIND ΔΛΛΑ – ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.Β.Δ.» γηα παξάλνκε 
εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην Γήκν Αζπξόππξγνπ 
Ννκνύ Αηηηθήο 
 

131.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 16-4-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 
ηεο Δηαηξείαο «WIND ΔΛΛΑ – ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.Β.Δ.» γηα παξάλνκε 
εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην Γήκν πκπνιηηείαο 
Ννκνύ Αραταο 
 

132.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο  
ηνπ θ. Ναζαλαειίδε κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο εγθαηάζηαζεο 
θαηαζθεπήο θεξαίαο άλεπ αδείαο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη 
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εηδηθόηεξα ηνπ εδ. ιβ) ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 3431/2006 θαη ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 
εδ. Α. ηνπ Ν. 2801/2000 
 

133.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο  
ηνπ θ. Γ. Πξνθνπίνπ, κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε 
ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπήο θεξαίαο 
 

134.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο  
ηνπ θ. Π. Θεξκνγηάλλε, κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο εγθαηάζηαζεο 
θαηαζθεπήο θεξαίαο άλεπ αδείαο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη 
εηδηθόηεξα ηνπ εδ. ιβ) ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 3431/2006 θαη ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 
εδ. Α. ηνπ Ν. 2801/2000 
 

135.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθσλ ππνκλεκάησλ 
ησλ θ.θ. Γεκήηξην Βαξβαδνύθα θαη Άγγεινπ Φίιε κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε 
ηεο παξαρώξεζεο ρώξνπ θαη ηεο εγθαηάζηαζεο θεξαηνζπζηήκαηνο άλεπ αδείαο 
θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 
 

136.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο  
ηνπ θ. Νηθνιάνπ εξη κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε 
ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπήο θεξαίαο 
 

137.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο  
ηνπ θ. Υ. Κπξηαθόπνπινπ, κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά 
παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπήο θεξαίαο 
 

  
ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΑ (Ειζηγηηής κ. ακκάς) 

138.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο «ΑΛΔΚΟΤ ΦΗΛΗΠΠΟ» 
 

  
  

139.  Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζ. 562/30/22-4-2010 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ «Έγθξηζε 
Σεύρνπο Πξνθήξπμεο γηα ηελ επηινγή Παξόρνπ Καζνιηθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ 
παξνρή ππεξεζηώλ πιεξνθνξηώλ ελνπνηεκέλνπ ηειεθσληθνύ θαηαιόγνπ θαη 
θαηαιόγσλ ζπλδξνκεηώλ ζε έληππε ή επηθνπξηθά ειεθηξνληθή κνξθή γηα ην 
ζύλνιν ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο» (προθορική ειζήγηζη Προέδροσ) 
 

140.  Λήςε απόθαζεο επί ηεο δηαδηθαζίαο Αθξνάζεσο ηεο 19εο Ηαλνπαξίνπ 2010 ηεο 
εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «COSMOLINE ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 
Α.Δ.» γηα ηε δηαπίζησζε παξαβάζεσλ ηεο λνκνζεζίαο πεξί ειεθηξνληθώλ 
επηθνηλσληώλ, ηδίσο ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ Πξνεπηινγή Φνξέα (Ειζηγηηής κ. 
σρίγος) 
 

 


