
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

της 583ης Συνεδρίασης (04-11-2010)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Εισηγητής κ. Συρίγος)

1. Εκχώρηση  Αριθμοδοτικών  Πόρων του  Εθνικού  Σχεδίου  Αριθμοδότησης  στην  εταιρεία 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» με διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ ΑΕ»

2. Εκχώρηση  Αριθμοδοτικών  Πόρων του  Εθνικού  Σχεδίου  Αριθμοδότησης  στην  εταιρεία 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» με διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ ΑΕ»

3. Εκχώρηση Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην εταιρεία 
«ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ» με διακριτικό τίτλο 
«MEDIATEL SA»

4. Εκχώρηση Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην εταιρεία 
«BUONGIORNO HELLAS ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «BUONGIORNO HELLAS MOBILE 
LTD»

5. Κατάργηση Εκχώρησης Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης για 
την εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» με διακριτικό τίτλο 
«ΟΤΕ ΑΕ»

6. Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την, προταθείσα από τον Οργανισμό 
Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος, Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης ΟΤΕ 2011

7. Προκήρυξη  διαγωνιστικής  διαδικασίας,  δι’  Απευθείας  Αναθέσεως  με  συγκέντρωση 
προσφορών, του έργου παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο : «Υποστήριξη της ΕΕΤΤ για 
την άρση των περιορισμών στα χορηγηθέντα δικαιώματα στις ζώνες των 900 MHz και 
1800  MHZ,  τη  διαδικασία  για  τη  χορήγηση  των  σχετικών  δικαιωμάτων  και  τον 
προσδιορισμό των τελών χρήσης   του φάσματος στη ζώνη των 2GHz  για την παροχή 
κινητής δορυφορικής υπηρεσίας (MSS)»

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής κ. Σακκάς)
8. Έκδοση  Εγκυκλίου  για  την  Ηλεκτρονική  Διαχείριση  Εισηγήσεων  και  Αποφάσεων  της 

ΕΕΤΤ

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ (Εισηγητής κ. Συρίγος)
9. Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία  «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ALTER CHANNEL», 
για  την  κατά  παράβαση της  κείμενης  νομοθεσίας  λειτουργία  αυτού  σε  μη  δηλωθέντα 
δίαυλο και από μη δηλωθείσα θέση εκπομπής

10. Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ Α.Ε.»,  φορέα του 
τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΣΚΑΪ», για την κατά παράβαση της 
κείμενης νομοθεσίας λειτουργία αυτού σε μη δηλωθέντα δίαυλο και από μη δηλωθείσα 
θέση εκπομπής

11. Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ A.E.», 
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φορέα  του  τηλεοπτικού  σταθμού  (Τ/Σ)  με  το  διακριτικό  τίτλο  «STAR»  ,  για  την  κατά 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας λειτουργία αυτού σε μη δηλωθέντα δίαυλο και από μη 
δηλωθείσα θέση εκπομπής

12. Κλήση  σε  ακρόαση  της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΜΗΣ Α.Ε.»,  φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό 
τίτλο «TELE KRHTH», για τη διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 
λειτουργίας αυτού σε δίαυλο διάφορο του δηλωθέντος   

13. Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία   «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «CRETA TV», για τη 
διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας λειτουργίας αυτού σε δίαυλο 
διάφορο του δηλωθέντος

14. Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΡΚΑΔΙΚΗ TV Α.Ε.», φορέα 
του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ART TV», για τη διερεύνηση της 
κατά  παράβαση  της  κείμενης  νομοθεσίας  λειτουργίας  αυτού  σε  δίαυλο  διάφορο  του 
δηλωθέντος

15. Κλήση σε ακρόαση της ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΜΘ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ  4E  Α.Ε.», 
φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «4E», για την κατά παράβαση 
της  κείμενης  νομοθεσίας  λειτουργία  αυτού  σε  μη  δηλωθέντες  διαύλους  καθώς  και  σε 
γεωγραφική περιοχή εκτός του Χάρτη Συχνοτήτων

16. Κλήση  σε  ακρόαση  της  εταιρίας  περιορισμένης  ευθύνης  «Ραδιοφωνική  Επιχείρηση 
Μεθάνων Ε.Π.Ε.», φορέα του Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο «ΡΑΔΙΟ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ», για 
τη διερεύνηση της εκπομπής αυτού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 

17. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ραδιοφωνίας  «ΑΘΗΝΑ»,  φορέα  του 
ραδιοφωνικού σταθμού Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο «ATHENS INTERNATIONAL RADIO», 
με αντικείμενο τη χρήση μη εκχωρημένης συχνότητας για τη λειτουργία ραδιοζεύξης κατά 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

18. Κλήση σε  ακρόαση της  κας  Μ.  Λογοθέτη,  ιδιοκτήτριας  του  Ρ/Σ με  το  διακριτικό  τίτλο 
«Radio Paradise», για τη διερεύνηση της εκπομπής αυτού κατά παράβαση της κείμενης 
νομοθεσίας

19. Κλήση σε ακρόαση του κ. Γ. Τάσιου, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού  (Ρ/Σ) με το 
διακριτικό τίτλο «MAGIC FM»

20. Κλήση σε ακρόαση του κ.  Γ.  Δεχρετζή με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση: α) Της 
εκπομπής ραδιοφωνικού προγράμματος και β) της εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία 
κεραιοσυστήματος, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

21. Κλήση σε  ακρόαση του  Δ.  Τρίγλιας,  με  θεματικό  αντικείμενο  τη  διερεύνηση της  κατά 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας μη χορήγησης στοιχείων και  της εγκατάστασης εξ 
αυτού κατασκευών κεραιών  

22. Κλήση σε  ακρόαση του  κ.  Ε.  Πλάκα  με  αντικείμενο  τη  διερεύνηση της  εγκατάστασης 
κεραιοσυστήματος άνευ αδείας κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας  

23. Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Τηλεπικοινωνίες Θράκης 
Α.Ε.»,  με  θεματικό  αντικείμενο  τη  διερεύνηση  της  κατά  παράβαση  της  κείμενης 
νομοθεσίας μη χορήγησης στοιχείων και της εγκατάστασης εξ αυτού κατασκευών κεραιών 
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24. Κλήση σε Ακρόαση της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  («ΟΤΕ  Α.Ε.»)  καθώς  και  των  εταιρειών  «FORTHNET  A.E.», 
«WIND  A.E.»  και  «HOL  A.E.»  αναφορικά  με  το  ζήτημα  της  διάθεσης  οικονομικών 
προγραμμάτων από την εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε.», χωρίς την προηγούμενη έγκριση της ΕΕΤΤ, 
κατόπιν α) της υπ’ αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 30337/20.07.2010 καταγγελίας της εταιρείας «WIND 
A.E.»  κατά  της  εταιρείας  «ΟΤΕ Α.Ε.»,  β)  της  υπ’  αρ.  πρωτ.  ΕΕΤΤ 30348/20.07.2010 
καταγγελίας της εταιρείας «FORTHNET A.E.» κατά της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε.» και γ) της 
υπ’ αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 30306/20.07.2010 καταγγελίας της εταιρείας «HOL A.E.» κατά της 
εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε.»

25. Κλήση  προς  Εμφάνιση  των  εταιρειών  «FORTHNET  A.E.»  και  «Οργανισμός 
Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε.», κατά τη διαδικασία Επίλυσης Διαφοράς, σύμφωνα 
με  το  άρθρο  18  του  ν.  3431/2006  (ΦΕΚ 13/Α/2006),  με  αντικείμενο  την  επίλυση  της 
διαφοράς μεταξύ των ως άνω εταιρειών, δυνάμει του υπ’ αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 9507/8-3-2010 
«Αιτήματος  επίλυσης  από  την  ΕΕΤΤ  διαφοράς  μεταξύ  των  επιχειρήσεων  ΟΤΕ  – 
FORTHNET» που έχει υποβάλει η εταιρεία «FORTHNET A.E.»

26. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για 
εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Ηρακλείου Νομού Ηρακλείου Κρήτης

27. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία 
Τηλεπικοινωνιών» για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή Λαμπρινής 
του Δήμου Αθηναίων Νομού Αττικής 

28. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία 
Τηλεπικοινωνιών»  για  εγκατάσταση  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  στο  Δήμο 
Μεταμόρφωσης Νομού Αττικής

29. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία 
Τηλεπικοινωνιών» για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Κερατσινίου 
Νομού Αττικής 

30. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία 
Τηλεπικοινωνιών»  για  εγκατάσταση  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  στο  Δήμο  Παλλήνης 
Νομού Αττικής

31. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία 
Τηλεπικοινωνιών»  για  εγκατάσταση  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  στο  Δήμο  Φαλάνθου 
Νομού Αρκαδίας 

32. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία 
Τηλεπικοινωνιών»  για  εγκατάσταση  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  στο  Δήμο  Ζαχάρως 
Νομού Ηλείας

33. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία 
Τηλεπικοινωνιών»  για  εγκατάσταση  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  στο  Δήμο  Ηρακλείου 
Νομού Ηρακλείου Κρήτης

34. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία 
Τηλεπικοινωνιών» για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Γουβών Νομού 
Ηρακλείου Κρήτης

35. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία 
Τηλεπικοινωνιών» για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Γαζίου Νομού 
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Ηρακλείου Κρήτης

36. Κλήση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «WIND - ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε» 
σε ακρόαση για εγκατάσταση κεραίας στο Δήμο Αχαρνών Νομού Αττικής 

37. Κλήση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «WIND - ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε» 
σε ακρόαση για εγκατάσταση κεραίας στο Δήμο Λεωνιδίου Νομού Αρκαδίας

38. Κλήση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «WIND - ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε» 
σε ακρόαση για εγκατάσταση κεραίας στο Δήμο Ιωαννιτών Νομού Ιωαννίνων 

39. Κλήση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «WIND  -  ΕΛΛΑΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Α.Ε.Β.Ε»σε ακρόαση για εγκατάσταση κεραίας στο Δήμο Κερκυραίων Νομού Κέρκυρας 

40. Κλήση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «WIND - ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε» 
σε ακρόαση για εγκατάσταση κεραίας στο Δήμο Γαζίου Νομού Ηρακλείου Κρήτης 

41. Κλήση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «WIND - ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε» 
σε ακρόαση για εγκατάσταση κεραίας στο Δήμο Μουσούρων Νομού Χανίων

42. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  23/07/2010  διεξαχθείσης  Ακρόασης  της  εταιρείας 
«Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.)» ενώπιον της ΕΕΤΤ [Πράξη 
Διεξαγωγής Ακρόασης 29943/Φ.391/16.07.2010]

43. Εισήγηση για Απόφαση επί της Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία «ALGONET 
A.E.»

44. Εισήγηση για Απόφαση επί της Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΤ ΟΝΕ 
A.E.»

45. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  29-9-2010  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της 
Εταιρείας  «COSMOTE  –  ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  για  παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας στο Δήμο Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης 

46. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  29-9-2010  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της 
Εταιρείας  «COSMOTE  –  ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  για  παράνομη 
εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  στην  Περιφερειακή  Οδό  Κιλκίς 
Νομού Κιλκίς

47. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για παράνομη 
εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  στο  Δήμο  Χορτιάτη  Νομού 
Θεσσαλονίκης

48. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Παπανικολάου 15 στο 
Δήμο Πεύκων Νομού Θεσσαλονίκης 

49. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευών  κεραιών  κινητής  τηλεφωνίας  στην  Περιφερειακή  Οδό  Κιλκίς 
Νομού Κιλκίς

50. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
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«VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Κω Νομού Δωδεκανήσου

51. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  30-9-2010  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της 
Εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση 
κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  επί  της  συμβολής  των οδών Υμηττού  154 & 
Εμπεδοκλέους στο Δήμο Αθηναίων Νομού Αττικής

52. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  30-9-2010  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της 
Εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση 
κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  επί  της  οδού  Παπανικολάου  15  στο  Δήμο 
Πεύκων Νομού Θεσσαλονίκης

53. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  30-9-2010  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της 
Εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση 
κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  επί  της  οδού  Μυριβήλη  16  στο  Δήμο 
Θεσσαλονίκης Νομού Θεσσαλονίκης

54. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  30-9-2010  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της 
Εταιρείας «WIND – ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση 
κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην Περιφερειακή Οδό Κιλκίς Νομού Κιλκίς 

55. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  17-9-2010  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της 
Εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση 
κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Κω Νομού Δωδεκανήσου

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (Εισηγητής κ. Σακκάς)

56. Διαγραφή της Ατομικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΤΣΑΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» από το 
Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ 

5


	ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


