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ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ 
 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 
 

ηης 566ης σνεδρίαζης (03-06-2010) 
 
  

ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 
 1.  Δπέθηαζε ηεο ππ‟ αξηζκ. 14/2009 ζύκβαζεο, κεηαμύ ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. θαη ηεο  
εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Terra Mapping the Globe Δ.Π.Δ.» ηνπ έξγνπ : 
«Αλάπηπμε θαη θηινμελία δηαδηθηπαθνύ γεσγξαθηθνύ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο 
ηειεπηθνηλσληαθώλ ππνδνκώλ» 
 

  
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 

2.  Δθρώξεζε Ολνκάησλ Υώξνπ κε Καηάιεμε .gr 
 

3.  Mεηαβνιή επσλπκίαο Φνξέα Ολόκαηνο Υώξνπ .gr 
 

4.  Γηαγξαθή Ολνκάησλ Υώξνπ gr 
 

5.  Μεηαβίβαζε Ολνκάησλ Υώξνπ .gr 
 

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

7.  Απόθαζε επί ηεο ππ‟ αξηζκ. Πξση. Δ.Δ.Σ.Σ. 7660/25-2-2010 Αίηεζεο Γηαγξαθήο 
ηεο εηαηξείαο «THOMSON REUTERS GLOBAL RESOURCES» ζρεηηθά κε ην 
Όλνκα  Υώξνπ [thomsonreuters.gr] 
 

8.  Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ 
εηαηξεία «COSMOLINE ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΩΝΤΜΖ 
ΔΣΑΗΡΔΗΑ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «COSMOLINE» 
 

9.  Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ 
εηαηξεία «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ» κε δηαθξηηηθό 
ηίηιν «ΟΣΔ ΑΔ» 
 

10.  Δθρώξεζε αξηζκνδνηηθώλ πόξσλ ηνπ εζληθνύ ζρεδίνπ αξηζκνδόηεζεο ζηελ 
εηαηξεία "NEW SPRING ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΑΝΩΝΤΜΖ 
ΔΣΑΗΡΔΗΑ" κε δηαθξηηηθό ηίηιν "NEW SPRING TELECOMS" 
 

11.  Σξνπνπνίεζε Υξήζεο Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ 
Αξηζκνδόηεζεο γηα ηελ εηαηξεία «ΜΑΚΝΑΝ Α.Δ.» 
 

12.  Σξνπνπνίεζε Υξήζεο Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ 
Αξηζκνδόηεζεο γηα ηελ εηαηξεία «M-STAT» 
 

13.  Σξνπνπνίεζε ησλ Απνθάζεσλ ηεο ΔΔΣΣ γηα πξσηνγελή εθρώξεζε 
Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ ΔΑ πξνο ηελ εηαηξεία “VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΔ” 
κε κεηαθνξά ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο ησλ εθρσξεζέλησλ Αξηζκώλ ιόγσ ηεο 
απόζρηζεο ηνπ θιάδνπ παξνρήο  ζηαζεξώλ επξπδσληθώλ ππεξεζηώλ (DSL) ηεο 
σο άλσ εηαηξείαο θαη απνξξόθεζε απηνύ από ηελ  εηαηξεία «HELLAS ONLINE 
ΑΔ» 
  

14.  Απόξξηςε Αίηεζεο Δθρώξεζεο  Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ 
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Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία «ΔΗΓΖΔΟΦΩΝΗΚΖ ΔΛΛΑ ΑΔΔ -ΤΠΖΡΔΗΔ 
ΣΖΛΔΖΥΟΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «NEWSPHONE HELLAS SA» 
 

15.  Καηάξγεζε Δθρώξεζεο Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ 
Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία «VOICENET ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΑΡΟΥΖ 
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΓΟΜΩΝ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν 
«VOICENET» 
 

16.  Σξνπνπνίεζε θαη Κσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ηνπ Καλνληζκνύ ηεο 
Φνξεηόηεηαο Αξηζκώλ ζηελ Διιεληθή Αγνξά 
 

17.  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» όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζ. 
565/139/20-5-2010   Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ 
 

 
 

 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ (Ειζηγηηής κ. ακκάς) 

18.  Οινθιήξσζε ηνπ ππνέξγνπ 1 : «πκκεηνρή ηειερώλ ΔΔΣΣ ζε Πξνγξάκκαηα 
Καηάξηηζεο», ηεο Πξάμεο «Δθπαίδεπζε-Καηάξηηζε ησλ ζηειερώλ ηεο ΔΔΣΣ», ε 
νπνία είλαη εληαγκέλε ζην ΔΠ ΚηΠ θαη έθδνζε βεβαίσζεο πεξαίσζεο 
 

  
ΑΚΡΟΑΕΙ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 

19.  Κιήζε ζε Αθξόαζε ηνπ σκαηείνπ «ΟΜΗΛΟ ΦΗΛΩΝ ηεο ΖΥΖΣΗΚΖ 
ΠΗΣΟΣΖΣΑ – AUDIOPHILE CLUB of ATHENS», ηνπ Υξήζηνπ θαινύκπαθα 
κε ζθνπό 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/B/27-5-2005) ζρεηηθά κε ην Όλνκα Υώξνπ 
[aca.gr] 
 

20.  Κιήζε ζε αθξόαζε  ηεο εηαηξείαο «EASYBUY WORLD Ν. ΛΔΒΟΓΗΑΝΝΖ & Γ. 
ΜΠΑΛΑΣΟ Ο.Δ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ» κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο 
εηζαγσγήο θαη ηεο δηάζεζεο, θαη κέζσ δηαδηθηύνπ, ξαδηνεμνπιηζκνύ  θαη  
ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο 
λνκνζεζίαο 
 

21.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο «MARANTONI EΠΔ» κε  
αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο δηάζεζεο κέζσ δηαδηθηύνπ ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη 
ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ  θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο 
λνκνζεζίαο 
 

22.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Γηώξγνπ Γακηαλίδε, θνξέα ηεο εηαηξείαο “To gadget.gr” 
κε  αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο δηάζεζεο κέζσ δηαδηθηύνπ ξαδηνεμνπιηζκνύ  
θαη ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο 
λνκνζεζίαο 
 

23.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο «BUONGIORNO HELLAS MOBILE LTD» κε 
αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε παξαβάζεσλ ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο λνκνζεζίαο γηα 
ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ηειεερνπιεξνθόξεζεο κέζσ ζύληνκσλ θσδηθώλ ηεο 
ζεηξάο 54ΥΥΥ 
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24.  Κιήζε πξνο Δκθάληζε θαη Αθξόαζε ησλ εηαηξεηώλ «ΟΡΓΑΝΗΜΟ 
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» («ΟΣΔ Α.Δ.») θαη 
«ΟΝ TELECOMS ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» («ON 
TELECOMS A.E.») κε αληηθείκελν: α) ηε δηεξεύλεζε ηεο από 8-2-2010 θαη κε αξ. 
πξση. ΔΔΣΣ 5039/8-2-2010 θαηαγγειίαο ηεο ηειεπηαίαο θαηά ηεο πξώηεο γηα ηε 
δηαπίζησζε ηπρόλ παξαβίαζεο από ηελ εηαηξεία «ΟΣΔ Α.Δ.» ηεο λνκνζεζίαο πεξί 
ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ θαη πεξί ειεπζέξνπ αληαγσληζκνύ θαη β) ηελ επίιπζε 
ηεο δηαθνξάο ησλ σο άλσ εηαηξεηώλ, θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 
3431/2006, δπλάκεη ηνπ αηηήκαηνο επίιπζεο δηαθνξάο πνπ πεξηέρεηαη ζηελ σο 
άλσ θαηαγγειία 
 

25.  Κιήζε ζε Αθξόαζε ησλ εηαηξεηώλ «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΣΖ 
ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» («ΟΣΔ Α.Δ.») θαη «ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» 
(«FORTHNET A.E.») κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο από 29-3-2010 θαη κε αξ. 
πξση. ΔΔΣΣ 13003/29-3-2010 θαηαγγειίαο ηεο ηειεπηαίαο θαηά ηεο πξώηεο γηα ηε 
δηαπίζησζε ηπρόλ παξαβίαζεο από ηελ εηαηξεία «ΟΣΔ Α.Δ.» ηεο λνκνζεζίαο πεξί 
ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ θαη πεξί ειεπζέξνπ αληαγσληζκνύ 
 

26.  Κιήζε ηεο Δηαηξείαο “OTE – Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο Α.Δ.”  ζε 
αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαηώλ επί ηεο νδνύ Λαγνπάηε 36 ζην Γήκν 
Σξηπόιεσο Ννκνύ Αξθαδίαο  
 

27.  Κιήζε ηεο Δηαηξείαο “OTE – Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο Α.Δ.” ζε 
αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο ζην Γήκν Καξινβαζίσλ Ννκνύ άκνπ 
 

28.  Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο “COSMOTE – ΚΗΝΖΣΔ 
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.” ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο ζην Γήκν 
Καιιηζέαο Ννκνύ Αηηηθήο επί ηεο νδνύ Δι. Βεληδέινπ 59 
 

29.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο “COSMOTE – ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ 
Α.Δ.” γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο ζπκβνιήο ηεο Ηεξάο 
Οδνύ 344 & Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ ζην Γήκν Υατδαξίνπ Ννκνύ Αηηηθήο 
 

30.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο “COSMOTE – ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ 
Α.Δ.” γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ Νηθνιάνπ 
Γθηλνζάηε ζην Γήκν πάησλ Ννκνύ Αηηηθήο 
 

31.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο “COSMOTE – ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ 
Α.Δ.” γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην Γήκν Μαγνύιαο Ννκνύ 
Αηηηθήο 
 

32.  Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «COSMOTE – ΚΗΝΖΣΔ 
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο ζην δ.δ. Αγ. 
Σξηάδαο Γήκνπ Θεξκατθνύ Ννκνύ Θεζζαινλίθεο  
 

33.  Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «COSMOTE – ΚΗΝΖΣΔ 
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο επί ηεο 
ζπκβνιήο ησλ νδώλ Κνδάλεο 1 & Κεληαύξσλ ζην Γήκν Λάξηζαο Ννκνύ Λάξηζαο 
  

34.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο “COSMOTE – ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ 
Α.Δ.” γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο επί ηεο νδνύ Λαγνπάηε 36 ζην Γήκν Σξίπνιεο 
Ννκνύ Αξθαδίαο 
 

35.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο “COSMOTE – ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ 
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Α.Δ.” γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ πεξηνρή Σπκπαθίνπ 
Γήκνπ Μνηξώλ Ννκνύ Ζξαθιείνπ 
 

36.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο “COSMOTE – ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ 
Α.Δ. ”  γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ Κσλ/λνπ 
Εαβηηζηάλνπ 3 ζην Ννκό Κέξθπξαο 
 

37.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο “COSMOTE – ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ 
Α.Δ.” γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην Γήκν Λεηβαζνύο Ννκνύ 
Κεθαιιελίαο 
 

38.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο “VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 
Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ” γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο 
ζπκβνιήο ησλ νδώλ Νεκέζεσο 1 & Λεπθσζίαο ζην Γήκν Αζελαίσλ Ννκνύ 
Αηηηθήο 
 

39.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο “ VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 
Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ” γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο 
ζπκβνιήο ησλ νδώλ Μεγίζηεο 91 & Ακνξγνύ 65 ζην Γήκν  Αζελαίσλ Ννκνύ 
Αηηηθήο 
 

40.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο “VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 
Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ” γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο 
νδνύ πεηζώλ 12 ζην Γήκν Αγ. Ησάλλε Ρέληε Ννκνύ Αηηηθήο 
 

41.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο “VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 
Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ” γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο 
ζπκβνιήο ηεο Ηεξάο Οδνύ 344 & Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ ζην Γήκν Υατδαξίνπ 
Ννκνύ Αηηηθήο 
 

42.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο “VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 
Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ” γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο 
νδνύ Δπηαλήζνπ 27 ζην Γήκν Αραξλώλ Ννκνύ Αηηηθήο 
 

43.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο “VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 
Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ” γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο 
νδνύ Αξθαδίνπ 22 ζην Γήκν Γάθλεο Ννκνύ Αηηηθήο 
 

44.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο “VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 
Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ” γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο 
νδνύ Κνθθηλαξά 13 ζην Γήκν Κεθηζηάο Ννκνύ Αηηηθήο 
 

45.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο “VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 
Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ” γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο 
ζπκβνιήο ησλ νδώλ Μαθξπγηάλλε θαη Δπηπρίαο ζην Γήκν Λπθόβξπζεο Ννκνύ 
Αηηηθήο 
 

46.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο “VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 
Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ” γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο 
νδνύ Μεζνγείσλ 167 ζην Γήκν Ακαξνπζίνπ Ννκνύ Αηηηθήο 
 

47.  Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε 
Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο ζην 
δ.δ. Αγ. Σξηάδαο Γήκνπ Θεξκατθνύ Ννκνύ Θεζζαινλίθεο  
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48.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο “VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 
Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ” γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην δ.δ. 
Γαθλνζπειηάο Γήκνπ Καιιηθσλίνπ Ννκνύ Καξδίηζαο  
 

49.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο “VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 
Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ” γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην 
Γήκν Νέαο Αιηθαξλαζζνύ Ννκνύ Ζξαθιείνπ Κξήηεο 
 

50.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο “VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 
Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ” γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο 
νδνύ Κσλ/λνπ Εαβηηζηάλνπ 3 ζην Ννκό Κέξθπξαο 
 

51.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο “WIND – ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.Β.Δ.” 
γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο ζπκβνιήο ηεο Ηεξάο Οδνύ 
344 & Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ ζην Γήκν Υατδαξίνπ Ννκνύ Αηηηθήο 
 

52.  Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «WIND ΔΛΛΑ – ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ 
Α.Δ.Β.Δ.» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο ζην δ.δ. Αγ. Σξηάδαο Γήκνπ 
Θεξκατθνύ Ννκνύ Θεζζαινλίθεο  
 

53.  Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «WIND- ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ 
Α.Δ.Β.Δ.» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο επί ηεο ζπκβνιήο ησλ νδώλ 
Κνδάλεο 1 & Κεληαύξσλ ζην Γήκν Λάξηζαο Ννκνύ Λάξηζαο  
 

54.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο  Αθξόαζεο ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΑΝΩΝΤΜΟ 
ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΗΓΩΝ ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΔΩ ΚΑΗ 
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΩΝ Υ. ΜΠΔΝΡΟΤΜΠΖ & ΤΗΟ Α.Δ.»  θαη ηεο 
εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «Κνninklijke Philips Electronics N.V.» 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 
«izzy.gr» 
 

55.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο  Αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία “MCNEIL AB” 
θαη ηνπ θ. Κνληνγηώξγε πύξνπ 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 «nicorette.gr» 
 

56.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο: α) 
ηεο Κνηλόηεηαο Αθηδλώλ, όπσο εθπξνζσπείηαη λόκηκα, β) ηνπ θ. Κ. Πάληνπ θαη γ) 
ηνπ θ. Α. Λεκπέζε, κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο αλακεηαδόηε θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαζώο θαη ηεο 
πξόθιεζεο παξεκβνιώλ ζε λόκηκν ρξήζηε 
 

57.  Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο 
ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NETMED HELLAS A.E.», θνξέα ησλ 
ζπλδξνκεηηθώλ ηειενπηηθώλ θαλαιηώλ “NOVACINEMA 1” θαη “NOVASPORTS 1”, 
γηα ηελ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγία απηνύ  από κε 
δεισζείζα ζέζε εθπνκπήο 
 

58.  Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο 
ηεο «ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Γ. ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ», θνξέα ηνπ 
ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν “ΑΣΣΗΚΑ TV”, (πξώελ 
«ΘΡΗΑΗΟ TV»), γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 
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ιεηηνπξγίαο απηνύ ζε κε δεισζέληα δίαπιν 
 

59.  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 
 

60.  Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο 
ηεο  αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΟΤ 
ΚΑΗ ΡΑΓΗΟΦΩΝΗΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΠΔΛΟΠΑ Α.Δ.», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ 
ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν “ΖΛΔΚΣΡΑ TV”, γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά 
παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγία απηνύ από δίαπιν δηάθνξν ηνπ 
δεισζέληνο 
 

61.  Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο 
ηνπ θ. Β. Παλαγόπνπινπ, ηδηνθηήηε ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην 
δηαθξηηηθό ηίηιν «ΡΑΓΗΟΦΩΝΗΑ ΣΡΗΦΤΛΛΗΑ» γηα ηελ εθπνκπή απηνύ ζε 
πνιιαπιέο ζπρλόηεηεο θαη από πνιιαπιέο ζέζεηο εθπνκπήο θαηά παξάβαζε ηεο 
θείκελεο λνκνζεζίαο 
 

62.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο  
ηνπ Γ. Κεληξηθνύ Εαγνξίνπ 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 
 

63.  Απόξξηςε ηεο Αίηεζεο Θεξαπείαο ηεο εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο κε ηελ 
επσλπκία «ΑΘΖΝΑΗΚΔ ΡΑΓΗΟΦΩΝΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 
ΚΩΣΑΚΖ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΖ ΔΠΔ », θνξέα ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) 
κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «HOT FM» θαηά ηεο ππ. αξ.ΑΠ:564/65/14-05-10 Απόθαζεο 
ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΔΔΣΣ 
 

64.  Απόξξηςε ηεο Αίηεζεο Θεξαπείαο ηεο εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο κε ηελ 
επσλπκία «ΑΘΖΝΑΗΚΔ ΡΑΓΗΟΦΩΝΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 
ΚΩΣΑΚΖ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΖ ΔΠΔ», θνξέα ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) κε 
ην δηαθξηηηθό ηίηιν «HOT FM» θαηά ηεο ππ. αξ.ΑΠ:564/74/14-05-10 Απόθαζεο 
ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΔΔΣΣ 
 

65.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 9 Μαξηίνπ 2010 Αθξνάζεσο  ηεο εηαηξείαο "VIVODI 
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ." κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε παξαβάζεσλ ηεο 
ηειεπηθνηλσληαθήο λνκνζεζίαο 
 

66.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο 
ηνπ θ. Δ. Πιάθα κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο εγθαηάζηαζεο 
θεξαηνζπζηήκαηνο άλεπ αδείαο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 
 

67.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 17-5-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 
ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE – ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.» γηα παξάλνκε 
εγθαηάζηαζε θαηαζθεπώλ θεξαηώλ επί ηεο ζπκβνιήο ησλ νδώλ Κσιιέηε & Δκκ. 
Μπελάθε ζην Γήκν Αζελαίσλ Ννκνύ Αηηηθήο  
 

68.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 17-5-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 
ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE – ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.» γηα παξάλνκε 
εγθαηάζηαζε θαηαζθεπώλ θεξαηώλ επί ηεο Λεσθ. Κεθηζίαο 348 ζην Γήκν 
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Υαιαλδξίνπ Ννκνύ Αηηηθήο  
 

69.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 17-5-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 
ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE – ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.» γηα παξάλνκε 
εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ Δθέζζνπ 51 
ζην Γήκν Νίθαηαο Ννκνύ Αηηηθήο  
 

70.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 17-5-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 
ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE – ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.» γηα παξάλνκε 
εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο επί ηεο ζπκβνιήο ησλ νδώλ Δξκνύ θαη πειηάο 
ζηνλ παξάδξνκν ηεο Δ.Ο. Αζελώλ - Λακίαο Ννκνύ Αηηηθήο 
 

71.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 17-5-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 
ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE – ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.» γηα παξάλνκε 
εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο επί ηεο νδνύ Μπόηζαξε 33 ζην Γήκν 
Παιιήλεο Ννκνύ Αηηηθήο  
 

72.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 17-5-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 
ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE – ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.» γηα παξάλνκε 
εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ Σαμηαξρώλ 1 
ζην Γήκν Καιακαξηάο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο 
 

73.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 20-5-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 
ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE – ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.» γηα παξάλνκε 
εγθαηάζηαζε θαηαζθεπώλ θεξαηώλ επί ηεο νδνύ Ρνύδβειη 14 ζην Γήκν Λάξηζαο 
Ννκνύ Λαξίζεο  
 

74.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 17-5-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 
ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE – ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.» γηα παξάλνκε 
εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο Πεξηθεξεηαθήο 
Οδνύ Λάξηζαο – Σξηθάισλ Ννκνύ Λαξίζεο  
 

75.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 17-5-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 
ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE – ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.» γηα παξάλνκε 
εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ εθέξε 108 
ζηε λήζν ηεο Ρόδνπ Ννκνύ Γσδεθαλήζνπ 
 

76.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 17-5-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 
ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE – ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.» γηα παξάλνκε 
εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην δ.δ. Νενρσξίνπ Γήκνπ 
Αγ. Μελά Ννκνύ Υίνπ  
 

77.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 17-5-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 
ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE – ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.» γηα παξάλνκε 
εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο ζπκβνιήο ησλ 
νδώλ Καπνδηζηξίνπ 38 & Ούιαθ Πάικε ζην Γήκν Ρεζύκλνπ Ννκνύ Ρεζύκλνπ  
 

78.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 17-5-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 
ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE – ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.» γηα παξάλνκε 
εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ Καξατζθάθε 
ζην Γήκν Αθξσηεξίνπ Ννκνύ Υαλίσλ 
 

79.  Λήςε Απόθαζεο επί Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο εηαηξείαο κε ηελ 
επσλπκία „VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξεία 
Σειεπηθνηλσληώλ‟ κε αληηθείκελν ηελ παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο επί ηεο νδνύ 
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Βεληδέινπ 2 ζην Γήκν Καιακαξηάο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο 
 

80.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 25-2-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 
ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξεία 
Σειεπηθνηλσληώλ» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο 
ηειεθσλίαο ζην ηέξκα ηεο Λεσθ. Αζελώλ Γήκνπ Κνξίλζνπ Ννκνύ Κνξηλζίαο  
 

81.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 25 Ματνπ 2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ 
ππνκλήκαηνο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία „WIND – ΔΛΛΑ 
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.Β.Δ.‟ κε αληηθείκελν ηελ παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο 
επί ηεο Παιαηάο Οδνύ Σαηντνπ 14 ζην Γήκν Νέαο Δξπζξαίαο Ννκνύ Αηηηθήο 
 

82.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 25 Ματνπ 2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ 
ππνκλήκαηνο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία „WIND – ΔΛΛΑ 
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.Β.Δ.‟ κε αληηθείκελν ηελ παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο 
επί ηεο νδνύ Γξάκκνπ 44 ζην Γήκν Παλνξάκαηνο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο 
 

83.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 25 Ματνπ 2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ 
ππνκλήκαηνο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία „WIND – ΔΛΛΑ 
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.Β.Δ.‟ κε αληηθείκελν ηελ παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο 
επί ηεο επαξρηαθήο νδνύ Αγ. Αζαλαζίνπ – Κύξγηαο ζην Γήκν Γνμάηνπ Ννκνύ 
Γξάκαο 
 

84.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 17-5-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 
ηεο Δηαηξείαο «WIND ΔΛΛΑ – ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.Β.Δ.» γηα παξάλνκε 
εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ Ρνύδβειη 14 
ζην Γήκν Λάξηζαο Ννκνύ Λαξίζεο  
 

85.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 17-5-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 
ηεο Δηαηξείαο «WIND ΔΛΛΑ – ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.Β.Δ.» γηα παξάλνκε 
εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο Πεξηθεξεηαθήο 
Οδνύ Λάξηζαο – Σξηθάισλ Ννκνύ Λαξίζεο  
 

86.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 17-5-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 
ηεο Δηαηξείαο «WIND ΔΛΛΑ – ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.Β.Δ.» γηα παξάλνκε 
εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ εθέξε 108 
ζηε λήζν ηεο Ρόδνπ Ννκνύ Γσδεθαλήζνπ 
 

87.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 26 Ματνπ 2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ 
ππνκλήκαηνο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία „COSMOTE – ΚΗΝΖΣΔ 
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.‟ κε αληηθείκελν ηελ παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο επί 
ηεο Λεσθ. Μεζνγείσλ 479 ζην Γήκν Αγίαο Παξαζθεπήο Ννκνύ Αηηηθήο 
 

88.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 26 Ματνπ 2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ 
ππνκλήκαηνο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία „COSMOTE – ΚΗΝΖΣΔ 
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.‟ κε αληηθείκελν ηελ παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο επί 
ηεο ζπκβνιήο ησλ νδώλ Κνδάλεο 1 θαη Κεληαύξσλ ζην Γήκν Λάξηζαο Ννκνύ 
Λαξίζεο 
 

89.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 25 Ματνπ 2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ 
ππνκλήκαηνο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία „WIND – ΔΛΛΑ 
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.Β.Δ.‟ κε αληηθείκελν ηελ παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο 
επί επί ηεο ζπκβνιήο ησλ νδώλ Κνδάλεο 1 θαη Κεληαύξσλ ζην Γήκν Λάξηζαο 
Ννκνύ Λαξίζεο 
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ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΑ (Ειζηγηηής κ. ακκάς) 

90.  Σέιε Δηδηθήο Άδεηαο ΔΛΣΑ έηνπο 2004 
 

  

91.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 21 Γεθεκβξίνπ 2009 αθξνάζεσο ησλ εηαηξεηώλ 
«Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ ηεο Διιάδνο» θαη «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ 
Αλώλπκνο Διιεληθή Δηαηξία Σειεπηθνηλσληαθώλ», κε ζέκα ηελ εμέηαζε ηεο 
ζπκκόξθσζεο ησλ σο άλσ εηαηξεηώλ πξνο ην δηαηαθηηθό ηεο Απόθαζεο ηεο 
ΔΔΣΣ ΑΠ ΔΔΣΣ 511/086/16-2-2009 πνπ εθδόζεθε ζύκθσλα κε ην άξζξν 15 ηεο 
ΑΠ ΔΔΣΣ 472/171/21-3-2008 «Έθδνζε ηνπ Καλνληζκνύ πλεγθαηάζηαζεο, θαη‟ 
εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 30 παξ. 3 ηνπ λ. 3431/2006 (ΦΔΚ 885/Β/14.5.2008). 
 

  

 


