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ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ 
 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 
 

ηης 579ης σνεδρίαζης (12-10-2010) 
 

 
 
ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 

1.  Απνδνρή 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 45 ζηε ζέζε 
εθπνκπήο ΛΔΤΚΑΓΑ ΦΘΗΩΣΗΓΑ 
 

  
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 

2.  Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία 
«ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ» κε 
δηαθξηηηθό ηίηιν «FORTHNET» 
 

3.  Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία 
«ΜΠΔΛΔΖ ΓΔΩΡΓΗΟ-ΓΚΟΤΝΣΑ ΕΩΖ ΟΔ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «EXTRA 
ADVERTISING-RESEARCH SPARE» 
 

4.  Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία 
«ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΟΠΟΕΗΓΖ» 
 

5.  Σξνπνπνίεζε Υξήζεο Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο γηα 
ηελ εηαηξεία «MOBILE LOFT»  
 

6.  Σξνπνπνίεζε Υξήζεο Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο γηα 
ηελ εηαηξεία «MEDIATEL SA» 
 

7.  Καηάξγεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία 
«ΠΡΟΦΗΣΔΛ ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΑΝΩΝΤΜΖ 
ΔΣΑΗΡΔΗΑ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «PROFITEL SA» 
 

8.  πγθξόηεζε Οκάδαο Δξγαζίαο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ νξηδόκελσλ 
ζηελ Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ Απ. 480/017/13-5-2008  
 

9.  Καηάξηηζε θαηαιόγνπ κε ηηο πξνεπηιεγείζεο επηρεηξήζεηο ηεο Φάζεο Α ηεο δεκνπξαζίαο 
γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πιεξνθνξηώλ ελνπνηεκέλνπ ηειεθσληθνύ θαηαιόγνπ θαη 
θαηαιόγσλ ζπλδξνκεηώλ ζε έληππε ή επηθνπξηθά ειεθηξνληθή κνξθή γηα ην ζύλνιν ηεο 
Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο 
 

  
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ (Ειζηγηηής κ. ακκάς) 

10.  Δληαία Αξρή Πιεξσκώλ ηνπ Γεκνζίνπ (ύιινγνο Δηδηθώλ Δπηζηεκόλσλ ΔΔΣΣ) 
(Προθορική Ειζήγηζη) 
 

  
ΑΚΡΟΑΕΙ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 

11.  Κιήζε ζε Αθξόαζε ηεο εηαηξείαο «LENOK LTD TRADING AND INVESTMENTS» θαη ηνπ 
Γεκεηξίνπ Μαδή κε ζθνπό ηε δηεξεύλεζε παξαβάζεσλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνύ 
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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 
[news24.gr] 
 

12.  Κιήζε ζε Αθξόαζε ηεο εηαηξείαο «L’ OREAL, SOCIETE ANONYME» θαη ηνπ Δπάγγεινπ 
Μπέιινπ 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 [kerastase.gr] 
 

13.  Κιήζε ζε αθξόαζε: α) Σνπ Γ. Ζγνπκελίηζαο, β) ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία 
«ΑΝΣΔΝΝΑ TV A.E.», θνξέα ηνπ Σ/ κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΑΝΣ1» θαη γ) ηεο αλώλπκεο 
εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΝΔΑ ΣΖΛΔΟΡΑΖ A.E.», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ 
(Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «STAR» κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο 
θείκελεο λνκνζεζίαο ρξήζεο εμ απηώλ ζπρλνηήησλ γηα ηελ αλακεηάδνζε ηειενπηηθώλ 
ζεκάησλ θαζώο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο θεξαηνζπζηεκάησλ άλεπ αδείαο 
 

14.  Κιήζε ζε αθξόαζε: α) Σνπ Γ. Μαξγαξηηίνπ θαη β) ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία 
«ΑΝΣΔΝΝΑ TV A.E.», θνξέα ηνπ Σ/ κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΑΝΣ1», κε αληηθείκελν ηε 
δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ρξήζεο εμ απηώλ ζπρλνηήησλ 
γηα ηελ αλακεηάδνζε ηειενπηηθώλ ζεκάησλ θαζώο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο 
θεξαηνζπζηεκάησλ άλεπ αδείαο 
 

15.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο «ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ Α.Δ.», θνξέα ηνπ 
ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ALTER CHANNEL», γηα ηελ θαηά 
παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγία απηνύ ζε κε δεισζέληεο δηαύινπο. 
 

16.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο «ΗΔΡΑ ΜΖΣΡΟΠΟΛΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΟ 
ΣΑΘΜΟ ΗΜΘ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΖ ΔΚΠΟΜΖ 4E Α.Δ.», 
θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «4E», γηα ηελ θαηά παξάβαζε 
ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγία απηνύ ζε κε δεισζέληεο δηαύινπο θαζώο θαη ζε 
γεσγξαθηθή πεξηνρή εθηόο ηνπ Υάξηε πρλνηήησλ  
 

17.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΛΟΓΟ Α.Δ.», θνξέα ηνπ 
ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΠΡΩΪΝΖ TV» 
 

18.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ 
SUPER Α.Δ.», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «SUPER TV», 
γηα ηελ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγία απηνύ ζε κε δεισζέληα 
δίαπιν 
 

19.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΛΟΣΕΗΑ 
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Α.Δ.», θνξέα ηνπ Σ/ κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΜΤ 
TV» πξνο δηεξεύλεζε ηεο θαη» εμαθνινύζεζεο εθπνκπήο απηνύ θαηά παξάβαζε ηεο 
θείκελεο λνκνζεζίαο 
 

20.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΔΡΡΑΪΚΑ ΜΑΕΗΚΑ ΜΔΑ 
ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Α.Δ», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ 
(Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΓΗΚΣΤΟ», γηα ηελ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 
ιεηηνπξγία απηνύ ζε  κε δεισζέληα δίαπιν 
 

21.  Κιήζε ζε αθξόαζε 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 
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22.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΑΡΓΟΝΑΤΠΛΗΑ Α.Δ.», 
θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΜΑΥ TV» γηα ηε δηεξεύλεζε 
ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγίαο απηνύ ζε  δίαπιν δηάθνξν ηνπ 
δεισζέληνο 
 

23.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΣΖΛΔΟΡΑΖ ΣΖ ΠΑΣΡΑ 
Α.Δ.», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΠΑΣΡΑ TV» γηα ηε 
δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγίαο απηνύ ζε κε 
δεισζέληα δίαπιν 
 

24.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηε επσλπκία «SUPER B ΣΖΛΔΟΡΑΖ 
ΝΟΣΗΟΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό 
ηίηιν «SUPER B», γηα ηελ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγία απηνύ ζε 
κε δεισζέληεο δηαύινπο θαη από κε δεισζείζεο ζέζεηο εθπνκπήο 
 

25.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΑΡΥΗΠΔΛΑΓΟ 
ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ Α.Δ.», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν 
«ΑΡΥΗΠΔΛΑΓΟ TV», γηα ηελ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγία απηνύ 
ζε κε δεισζέληεο δηαύινπο 
 

26.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΔ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Α.Δ.», θνξέα ηνπ Σ/ κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΤΡΟ TV 1» πξνο 
δηεξεύλεζε ηεο εθπνκπήο απηνύ ζε κε δεισζέληα δίαπιν θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο 
λνκνζεζίαο 
 

27.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ 
ΚΑΛΤΜΝΟΤ Α.Δ.», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «TV 
ΑΗΓΑΗΟ ΚΑΛΤΜΝΟ», γηα ηελ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγία απηνύ 
ζε κε δεισζέληεο δηαύινπο 
 

28.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο κνλνπξόζσπεο εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο κε ηελ επσλπκία 
«ΖΥΟ ΚΑΗ ΔΗΚΟΝΑ Β. ΚΟΤΣΑΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΖ ΔΠΔ»  θνξέα ηνπ ξαδηνθσληθνύ 
ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΡΑΓΗΟ ΚΡΖΣΖ» γηα ηελ εθπνκπή απηνύ εληόο ηνπ 
Ν. Λαζηζίνπ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηεο ππ» αξ. ΑΠ. 555/56/04-03-
2010 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 
 

29.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Γ. Σεξδόπνπινπ, ηδηνθηήηε ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) κε 
ην δηαθξηηηθό ηίηιν «LIVE FM», κε αληηθείκελν ηε ρξήζε κε εθρσξεκέλεο ζπρλόηεηαο γηα 
ηε ιεηηνπξγία ξαδηνδεύμεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο  
 

30.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ Γ. Μύξηλαο Λήκλνπ 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 
 

31.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ Γ. Αξράγγεινπ ηνπ Ν. Γσδεθαλήζνπ 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 
 

32.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ Γ. Αξλαίαο 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 
 

33.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ Γ. Αθάληνπ ηνπ Ν. Γσδεθαλήζνπ κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε 
ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ρξήζεο εμ απηνύ ζπρλνηήησλ γηα ηελ 
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αλακεηάδνζε ηειενπηηθώλ ζεκάησλ θαζώο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο θεξαηνζπζηήκαηνο άλεπ 
αδείαο 
 

34.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ Γ. Ληλδίσλ ηνπ Ν. Γσδεθαλήζνπ 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 
 

35.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ Γ. Ρόδνπ ηνπ Ν. Γσδεθαλήζνπ 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 
 

36.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ Γ. Αγίνπ Γεκεηξίνπ ηνπ Ν. Ησαλλίλσλ 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 
 

37.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ Γ. Ησαλλίλσλ 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 
 

38.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ Γ. Φηιηππηάδαο 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 
 

39.  Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ Γ. Πισκαξίνπ 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 
 

40.  Κιήζε ζε Δκθάληζε θαη Αθξόαζε ησλ εηαηξεηώλ «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 
ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» («ΟΣΔ Α.Δ.») θαη «WIND ΔΛΛΑ 
ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.Β.Δ.» («WIND A.E.») κε αληηθείκελν: α) ηε δηεξεύλεζε ηεο από 
20.7.2010 θαη κε αξ. πξση. ΔΔΣΣ 30341/20.7.2010 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 
 

41.  Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 
Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο ζην Γήκν Κεθηζηάο 
Ννκνύ Αηηηθήο   
 

42.  Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 
Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο ζην Γήκν Άλσ Ληνζίσλ 
Ννκνύ Αηηηθήο  
 

43.  Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 
Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο ζην Γήκν Φπιήο Ννκνύ 
Αηηηθήο 
 

44.  Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 
Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο ζην Γήκν Ζξαθιείνπ 
Ννκνύ Ζξαθιείνπ Κξήηεο  
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45.  Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 

Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ»  ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο ζην Γήκν Ζξαθιείνπ 
Ννκνύ Ζξαθιείνπ Κξήηεο   
 

46.  Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 
Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο ζην Γήκν Μαιίσλ 
Ννκνύ Ζξαθιείνπ Κξήηεο 
 

47.  Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 
Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο ζην Γήκν ηθπσλίσλ 
Ννκνύ Κνξηλζίαο 
 

48.  Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 
Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ»  ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο ζην Γήκν πεξρεηάδαο 
Ννκνύ Φζηώηηδαο   
 

49.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθσλ ππνκλεκάησλ: α) ηνπ 
θ. Α. Κακπάλε, ηδηνθηήηε ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΡΑΓΗΟ 
ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΑ» ηνπ Ν. Ζκαζίαο θαη β) ηεο εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο κε ηελ 
επσλπκία Β. Ληάηζεο-Ν. Σζίιεο & ΗΑ ΖΥΟΓΗΑΣΑΖ ΔΠΔ, θνξέα ηνπ Ρ/ κε ην 
δηαθξηηηθό ηίηιν «ΑΝΣΔΝΝΑ 97,5 FM» ηνπ Ν. Θεζζαινλίθεο  
 

50.  Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο  ηεο 
αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΝΔΑ ΣΖΛΔΟΡΑΖ A.E.», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ 
ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «STAR», γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο 
θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγίαο απηνύ ζε κε δεισζέληεο δηαύινπο θαη από κε 
δεισζείζεο ζέζεηο εθπνκπήο 
 

51.  Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο ηεο 
αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΡΟΓΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ 
ΔΣΑΗΡΗΑ», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «RED» γηα ηε 
δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγίαο απηνύ ζε κε 
δεισζέληα δίαπιν θαη από κε δεισζείζα ζέζε εθπνκπήο 
 

52.  Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο ηεο 
αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΣΖΛΔΟΡΑΖ ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ Α.Δ. «, θνξέα ηνπ 
ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «TV 12», γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά 
παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγίαο απηνύ ζε κε δεισζέληα δίαπιν θαη από 
κε δεισζείζα ζέζε εθπνκπήο 
 

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

54.  Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο  ηεο 
νκόξξπζκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΜΠΟΤΘΑ Π.- ΜΠΟΤΘΑ Α. Ο.Δ.», θνξέα ηνπ 
ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΡΑΓΗΟ ΑΗΥΜΖ 102,8»  κε αληηθείκελν ηε 
δηεξεύλεζε ηεο ρξήζεο κε εθρσξεκέλσλ ζπρλνηήησλ 
 

55.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο κε αξηζκ. πξση. ΔΔΣΣ 31236/27-7-2010 αίηεζεο ζεξαπείαο ηεο 
εηαηξείαο «VOICENET ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΩΝ 
ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΓΟΜΩΝ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «VOICENET» θαηά ηεο ππ» αξηζκ. 
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565/11/20-5-2010 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 
 

56.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο εηαηξείαο κε ηελ 
επσλπκία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» κε 
αληηθείκελν ηελ παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο επί ηεο νδνύ ύξνπ 32 ζην Γήκν Αζελαίσλ 
Ννκνύ Αηηηθήο 
 

57.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο εηαηξείαο κε ηελ 
επσλπκία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» κε 
αληηθείκελν ηελ παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο επί ηεο νδνύ Κνινθνηξώλε 11 ζην Γήκν 
Νέαο Δξπζξαίαο Ννκνύ Αηηηθήο 
 

58.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο 
«VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα παξάλνκε 
εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο Λεσθ. πγγξνύ 244 ζην 
Γήκν Καιιηζέαο Ννκνύ Αηηηθήο 
 

59.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο 
«VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα παξάλνκε 
εγθαηάζηαζε θαηαζθεπώλ θεξαηώλ (ΑΠ) ζηελ πεξηνρή Ρνππαθίνπ Γήκν Αζπξόππξγνπ 
Ννκνύ Αηηηθήο 
 

60.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 9-9-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 
Δηαηξείαο «COSMOTE – ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.» γηα παξάλνκε 
εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ Αι. Παπαλαζηαζίνπ 
111 ζην Γήκν Θεζζαινλίθεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο 
 

61.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 1-7-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 
Δηαηξείαο «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα 
παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην δ.δ. Κνκλελώλ 
Γήκνπ Βεξκίνπ Ννκνύ Κνδάλεο 
 

62.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 21-6-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 
Δηαηξείαο «WIND ΔΛΛΑ – ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.Β.Δ.» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε 
θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ Γξεγ. Λακπξάθε 360 ζην Γήκν 
Νίθαηαο Ννκνύ Αηηηθήο  
 

63.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 9-7-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 
Δηαηξείαο «WIND ΔΛΛΑ – ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.Β.Δ.» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε 
θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο ζπκβνιήο ηεο Λεσθ. Θεβώλ 177 κε ηελ 
νδό Αγηάζνπ  ζην Γήκν Πεξηζηεξίνπ Ννκνύ Αηηηθήο 
 

64.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 16-7-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 
Δηαηξείαο «WIND ΔΛΛΑ – ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.Β.Δ.» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε 
θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο ζπκβνιήο ηεο Λεσθ. Αξηέκηδνο κε ηελ 
νδό Αζαλ. Σνύληα ζην Γήκν Αξηέκηδαο Ννκνύ Αηηηθήο  
 

65.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 17-6-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 
Δηαηξείαο «WIND ΔΛΛΑ – ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.Β.Δ.» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε 
θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ 28εο Οθησβξίνπ 17 ζηελ πεξηνρή 
Αλάιεςεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο  
 

66.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 9-7-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 
Δηαηξείαο «WIND ΔΛΛΑ – ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.Β.Δ.» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε 
θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ σθξάηνπο 117 ζην Γήκν Λάξηζαο 
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Ννκνύ Λαξίζεο 
 

67.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 21-6-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 
Δηαηξείαο «WIND ΔΛΛΑ – ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.Β.Δ.» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε 
θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην Γήκν Βεξκίνπ Ννκνύ Κνδάλεο  
 

68.  Απνδνρή ηεο Αίηεζεο Θεξαπείαο ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΣΖΛΔΣΤΠΟ 
ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ 
ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «MEGA CHANNEL» θαηά ηεο ππ. αξ. ΑΠ. 575/58/02-
09-10 Απόθαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΔΔΣΣ 
 

69.  Απόξξηςε ηεο Αίηεζεο Θεξαπείαο ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηε επσλπκία «J&K ΓΗΚΣΤ 
ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΔ ΚΑΗ ΡΑΓΗΟΦΩΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ» θαηά ηεο ππ. 
αξ. ΑΠ. 572/40/21-07-10 Απόθαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΔΔΣΣ 
 
 

70.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 8 Ηνπιίνπ 2010 Αθξνάζεσο  ηεο εηαηξείαο «NETSMART 
(CYPRUS) LTD» κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε παξαβάζεσλ ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο 
λνκνζεζίαο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ηειεερνπιεξνθόξεζεο κέζσ ησλ ζύληνκσλ 
θσδηθώλ ηεο ζεηξάο 54ΥΥΥ 
 

71.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 22 Ηνπλίνπ 2010 Αθξνάζεσο  ηεο εηαηξείαο BUONGIORNO 
HELLAS MOBILE LTD κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε παξαβάζεσλ ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο 
λνκνζεζίαο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πνιπκεζηθήο πιεξνθόξεζεο κέζσ ηoπ ζύληνκνπ 
θσδηθνύ ηεο ζεηξάο 54ΥΥΥ 
 

72.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 22 Ηνπλίνπ 2010 Αθξνάζεσο ηεο εηαηξείαο «WIN S.A. 
WIRELESS PRODUCTIONS & SERVICES» κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε παξαβάζεσλ 
ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πνιπκεζηθήο 
πιεξνθόξεζεο κέζσ ησλ ζύληνκσλ θσδηθώλ 54ΥΥΥ 
 

73.  Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 1 Ηνπλίνπ 2010 Αθξνάζεσο ηεο εηαηξείαο «INTERNET-Q» 
κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε παξαβάζεσλ ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο λνκνζεζίαο 
 

 


