
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

ηης 588ης σνεδρίαζης (16-12-2010) 

 

ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΑΓΓΕΛΟ ΤΡΙΓΟ) 

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 

52 ζηε ζέζε εθπνκπήο Αξάρνβα Βνησηίαο 

2. 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 

46 ζηε ζέζε εθπνκπήο Πξνπζόο Δπξπηαλίαο 

3. 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 

58 ζηε ζέζε εθπνκπήο Καηζίθαο Φσθίδαο 

4. Κείκελν δηεπαθήο ζύκθσλα κε ην άξζξν 4.1 ηνπ Π.Γ. 44/2002 – 

Ραδηνεμνπιηζκόο πνπ πξννξίδεηαη γηα ρξήζε ζηελ ζηαζεξή θαη θηλεηή ππεξεζία 

μεξάο 

5. Μεηαβίβαζε Υνξεγεζεηζώλ Αδεηώλ Καηαζθεπώλ Κεξαηώλ ηαζκώλ Ξεξάο από 

ηελ Δηαηξεία «CONSOLIDATED CONTRACTORS INTERNATIONAL 

COMPANY S.A.L.», κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «CCCI», ζηελ Δηαηξεία 

«CONSOLIDATED CONTRACTORS GROUP S.A.L (OFFSHORE)» θαη κε ην 

δηαθξηηηθό ηίηιν «CCC» 

6. Μεηαβίβαζε Υνξεγεζέλησλ Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ από ηελ 

Δηαηξεία «CONSOLIDATED CONTRACTORS INTERNATIONAL COMPANY 

S.A.L.», κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν “CCCI”, ζηελ Δηαηξεία «CONSOLIDATED 

CONTRACTORS GROUP S.A.L (OFFSHORE)» θαη κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν 

«CCC», γηα ηελ Παξνρή Γηθηύσλ ή/ θαη Τπεξεζηώλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ (Ειζηγηηής κ. ΑΓΓΕΛΟ ΤΡΙΓΟ) 

7. Δθρώξεζε Ολνκάησλ Υώξνπ 

8. Απόξξηςε Ολνκάησλ Υώξνπ 

9. Μεηαβνιή Δπσλπκίαο Ολνκάησλ Υώξνπ 

10. Μεηαβίβαζε Ολνκάησλ Υώξνπ 

11. Γηαγξαθή Ολνκάησλ Υώξνπ 



12. Λήςε Απόθαζεο αλαθνξηθά κε ηελ δηαπίζησζε παξαβάζεσλ ηνπ Καλνληζκνύ 

Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr  (ΑΠ. ΔΔΣΣ ΑΠ 

351/76) ζρεηηθά κε ηελ εθρώξεζε ηνπ Ολόκαηνο Υώξνπ [adiakritos.gr] 

13. Μεξηθή Αλάθιεζε Απόθαζεο Δθρώξεζεο Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ 

ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία «HELLASFON NETWORKS SA» 

14. Καηάξγεζε Δθρώξεζεο Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ 

Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΣΖ 

ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ΟΣΔ ΑΔ» 

15. Καηάξγεζε Δθρώξεζεο Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ 

Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία «ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ ΒΑ. ΥΡΖΣΟ» κε δηαθξηηηθό 

ηίηιν «ISTOPOLIS» 

16. Καηάξγεζε Δθρώξεζεο Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ 

Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία «VOICE WEB ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ KAI ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΦΩΝΖΣΗΚΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ» κε 

δηαθξηηηθό ηίηιν «VOICE WEB» 

17. Καηάξγεζε Δθρώξεζεο Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ 

Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΤΜΖ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «VODAFONE - 

PANAFON» 

18. Καηάξγεζε Δθρώξεζεο Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ 

Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία «ΑΛΓΟΝΔΣ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΑΝΩΝΤΜΖ 

ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ΑΛΓΟΝΔΣ Α.Δ.» 

19. Καηάξγεζε Δθρώξεζεο Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ 

Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία «ΠΖΓΑΟ ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΣΖΛΔΖΥΟΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν 

«LEXITEL ΑΔ» 

20. Καζνξηζκόο ησλ «Μεζνδνινγηθώλ αξρώλ θαη παξακέηξσλ ηνπ Μνληέινπ 

Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ κεηαμύ ΑΠΣΒ θαη ΥΔΠ» ζην πιαίζην ηεο ΑΠ. ΔΔΣΣ 

531/066/23-07-2009, θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ γηα ηνλ Έιεγρν ηνπ 

νηθνλνκηθνύ ρώξνπ κεηαμύ Αδεζκνπνίεηεο Πξόζβαζεο ζηνλ Σνπηθό Βξόρν 

(ΑΠΣΒ) θαη Υνλδξηθήο Δπξπδσληθήο Πξόζβαζεο (ΥΔΠ) 

21. Έγθξηζε ηνπ Καλνληζκνύ: «Καζνξηζκόο ηνπ Διαρίζηνπ Δπηπέδνπ Αλαιπηηθήο 

Υξέσζεο ησλ Γεκόζησλ Σειεθσληθώλ Τπεξεζηώλ» 

22. Σηκνιόγεζε από ηελ εηαηξεία «ΟΣΔ Α.Δ.» ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ 

παξέρεηαη ζηνπο Σειεπηθνηλσληαθνύο Παξόρνπο ζηα ΑΚ ζηα νπνία ιακβάλνπλ 

Φπζηθή πλεγθαηάζηαζε από 1-9-09 θαη εθεμήο ζε εθαξκνγή ηεο απόθαζεο ηεο 

ΔΔΣΣ ΑΠ. 531/232/23-07-2009 

23. Έγθξηζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ΔΔΣΣ ζην θόζηνο ηεο Γξακκαηείαο ηνπ IRG γηα ην 

έηνο 2011 

24. Λήςε Απόθαζεο αλαθνξηθά κε ηελ εμέηαζε ηνπ ππνβιεζέληνο πξνο έγθξηζε 

ζηελ ΔΔΣΣ λένπ νηθνλνκηθνύ πξνγξάκκαηνο κε ηελ νλνκαζία «ηαζεξά + 

Κηλεηά 165 (ή ΟΣΔ 150+15F2M)» ηεο εηαηξείαο «ΟΣΔ Α.Δ.» 

 



ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ (Ειζηγηηής κ. ΜΙΥΑΗΛ ΑΚΚΑ) 

25. Υνξήγεζε Άδεηαο Τπεξεζηαθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ θα Διέλε Ληαιηάκνπ, κέινο 

ηνπ Δηδηθνύ Δπηζηεκνληθνύ Πξνζσπηθνύ ηεο ΔΔΣΣ  

26. Γηαλνκή (πόξηα - πόξηα) ηνπ δηζέιηδνπ Δληύπνπ, γηα ηελ Καζνιηθή 

Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ ηνπ «ρεδηαζκνύ ηξαηεγηθήο 

Δλεκέξσζεο ηεο ΔΔΣΣ θαη πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο» 

ΑΚΡΟΑΕΙ (Ειζηγηηής κ. ΑΓΓΕΛΟ ΤΡΙΓΟ) 

27. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΟ 

ΣΑΘΜΟ ΚΟΚΚΗΝΖ Α.Δ.», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην 

δηαθξηηηθό ηίηιν «TV Γ», γηα ηελ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

ιεηηνπξγία απηνύ ζε δίαπιν δηάθνξν ηνπ δεισζέληνο 

28. Κιήζε ζε αθξόαζε: α) ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν 

«Shop tv», β) ηνπ Σ/ κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «KONTRA CHANNEL» θαη γ) ηνπ 

ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «STAR» 

29. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ Γ. πβόησλ, κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά 

παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ρξήζεο εμ απηνύ ζπρλνηήησλ γηα ηελ 

αλακεηάδνζε ηειενπηηθώλ ζεκάησλ θαζώο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο 

θεξαηνζπζηεκάησλ άλεπ αδείαο 

30. Κιήζε πξνο Δκθάληζε θαη Αθξόαζε ησλ εηαηξεηώλ «WIND ΔΛΛΑ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΑΔΒΔ» («WIND») θαη «VIVA ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΜΟΝ. Δ.Π.Δ.» κε αληηθείκελν: α) ηε δηεξεύλεζε ηεο από 

12/5/2010 θαη κε αξ. πξση. ΔΔΣΣ 19818/13-5-2010 θαηαγγειίαο ηεο ηειεπηαίαο 

θαηά ηεο πξώηεο γηα ηε δηαπίζησζε ηπρόλ παξαβίαζεο από ηελ εηαηξεία 

«WIND» ηεο λνκνζεζίαο πεξί ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ θαη β) ηελ επίιπζε 

ηεο δηαθνξάο ησλ σο άλσ εηαηξεηώλ, θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 

3431/2006, δπλάκεη ηνπ από 12-5-2010 αηηήκαηνο επίιπζεο δηαθνξάο ηεο 

«VIVA ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΜΟΝ. Δ.Π.Δ.» (αξ. πξση. ΔΔΣΣ 

19820/13-5-2010) 

31. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Βαζίιεηνπ Καξαθαζίδε κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε 

δηεξεύλεζε: α) Σεο εθπνκπήο ξαδηνθσληθνύ πξνγξάκκαηνο θαη β) ηεο 

εγθαηάζηαζεο θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία θεξαηνζπζηήκαηνο, θαηά παξάβαζε ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο 

32. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Γεκεηξίνπ ηακαηάθνπ κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε 

δηεξεύλεζε: α) Σεο εθπνκπήο ξαδηνθσληθνύ πξνγξάκκαηνο θαη β) ηεο 

επαλαηνπνζέηεζεο θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία θεξαηνζπζηήκαηνο, θαηά παξάβαζε 

ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

33. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ROTA - SHIPPING», κε 

ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο κε ρνξήγεζεο ζηνηρείσλ θαη ηεο εγθαηάζηαζεο εμ απηήο θαηαζθεπήο 

θεξαίαο. 



34. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο επί ηεο Λεσθ. 

Μεζνγείσλ 429 ζην Γήκν Αγ. Παξαζθεπήο Ννκνύ Αηηηθήο 

35. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο ζηε δηεύζπλζε 

εξίθνπ 51 θαη Άλδξνπ 4 ζην Γήκν Μειηζζηώλ Ννκνύ Αηηηθήο 

36. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο επί ηεο 

ζπκβνιήο ησλ νδώλ Σαμηαξρώλ 1 & Πιαζηήξα ζην Γήκν Καιακαξηάο Ννκνύ 

Θεζζαινλίθεο 

37. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο επί ηεο Λεσθ. 

Αλαγελλήζεσο 156 ζην Γήκν Δύνζκνπ Ννκνύ Θεζζαινλίθεο 

38. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο επί ηεο νδνύ 

Κ. Καξακαλιή 84 ζην Γήκν Θεζζαινλίθεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο 

39. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ 

Α.Δ.» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην Γήκν Καζζαλδξείαο 

Ννκνύ Υαιθηδηθήο 

40. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο ζην Γήκν 

Αηζσλίαο Ννκνύ Μαγλεζίαο 

41. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ 

Α.Δ.» γηα παξάιεηςε ηνπνζέηεζεο πηλαθίδαο ζε ζπζηήκαηα κηθξνθπςειώλ ζηελ 

πόιε ηεο Κέξθπξαο 

42. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε 

Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο θεξαίαο ζηε δηεύζπλζε εξίθνπ 51 θαη Άλδξνπ 4 Γήκνπ Μειηζζηώλ 

Ννκνύ Αηηηθήο 

43. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε 

Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ Λεσθ. Μεζνγείσλ 429, ζην Γήκν Αγ. Παξαζθεπήο 

Ννκνύ Αηηηθήο 

44. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε 

Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο ζην Γήκν Υαιθεδόλαο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο 

45. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε 

Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο επί ηεο Λεσθ. Αλαγελλήζεσο 156 ζην Γήκν Δύνζκνπ Ννκνύ 

Θεζζαινλίθεο 

46. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε 

Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο ζην Γήκν Αξέζνπζαο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο 



47. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε 

Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ Διεπζίλνο 1 ζην Γήκν ηαπξνύπνιεο Ννκνύ 

Θεζζαινλίθεο 

48. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε 

Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ Π. Παηξώλ Γεξκαλνύ 2 ζην Γήκν Θεζζαινλίθεο 

Ννκνύ Θεζζαινλίθεο 

49. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε 

Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο ζην Γήκν Καζζαλδξείαο Ννκνύ Υαιθηδηθήο 

50. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε 

Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα παξάιεηςε ηνπνζέηεζεο πηλαθίδαο ζε 

ζπζηήκαηα κηθξνθπςειώλ ζηελ πόιε ηεο Κέξθπξαο 

51. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «WIND ΔΛΛΑ - ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ 

Α.Δ.Β.Δ.» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο επί ηεο Λεσθ. Μεζνγείσλ 429 

ζην Γήκν Αγ. Παξαζθεπήο Ννκνύ Αηηηθήο 

52. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «WIND ΔΛΛΑ - ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ 

Α.Δ.Β.Δ.» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο ζην Γήκν Μειηζζηώλ Ννκνύ 

Αηηηθήο επί ηεο ζπκβνιήο ησλ νδώλ εξίθνπ 51 & Άλδξνπ 4 

53. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «WIND - ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ 

Α.Δ.Β.Δ» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο επί ηεο νδνύ Ρσκαλνύ 8 ζην 

Γήκν Θεξκατθνύ Ννκνύ Θεζζαινλίθεο 

54. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «WIND - ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ 

Α.Δ.Β.Δ» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο επί ηεο ζπκβνιήο ησλ νδώλ 

Σαμηαξρώλ 1 & Πιαζηήξα ζην Γήκν Καιακαξηάο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο 

55. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «WIND - ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ 

Α.Δ.Β.Δ» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο ζην Γήκν Καζζάλδξεηαο Ννκνύ 

Υαιθηδηθήο 

56. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «WIND - ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.Β.Δ 

« γηα παξάιεηςε ηνπνζέηεζεο πηλαθίδαο ζε ζπζηήκαηα κηθξνθπςειώλ ζηελ 

πόιε ηεο Κέξθπξαο 

57. Λήςε απόθαζεο επί ηεο δηα γξαπηνύ ππνκλήκαηνο αθξνάζεσο ηεο εηαηξίαο κε 

ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «ΠΛΑΗΗΟ COMPUTERS ΑΔΒΔ», κε αληηθείκελν ηε 

δηαπίζησζε ηπρόλ δηάζεζεο ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ 

εμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

58. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθσλ 

ππνκλεκάησλ: α) Σεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΖΠΔΗΡΩΣΗΚΖ 

ΣΖΛΔΟΡΑΖ Α.Δ.», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό 

ηίηιν «ΖΡΣ» β) ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΔ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.», όπσο εθπξνζσπείηαη λόκηκα, θνξέα ηνπ Σ/ 

«ΖΠΔΗΡΟ TV 1», γ) ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΔΛΔΤΘΔΡΖ 

ΣΖΛΔΟΡΑΖ Α.Δ.», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό 

ηίηιν «ALTER CHANNEL» θαη δ) ηεο «ΔΡΣ Α.Δ.», θνξέα ηνπ Σ/ «ΔΣ 3» κε 



ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο ιεηηνπξγίαο ηεο πξώηεο εμ απηώλ ζε δηαύινπο δηάθνξνπο ησλ 

δεισζέλησλ 

59. Λήςε απόθαζεο επί ηεο από 15 Ηνπιίνπ 2010 δηεμαρζείζεο αθξόαζεο κεηαμύ 

ηνπ 1) Αξγύξε Ννκηθνύ σο εθδόηε ηνπ πεξηνδηθνύ Digital Satellite TV, 2) ηνπ 

Μηράιε Σδεδατξιίδε, θαη 3) ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία 

«MULTICHOICE HELLAS ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Δ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΜΔΑ 

ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», πξνθεηκέλνπ 

γηα ηε δηεξεύλεζε παξαβάζεσλ ηεο λνκνζεζίαο πεξί ειεύζεξνπ αληαγσληζκνύ 

(Ν.703/1977) 

60. Θέζε ζην αξρείν ηνπ θαθέινπ ηεο ππόζεζεο γηα ηελ νπνία εθδόζεθε ε ππ' αξ. 

ΑΠ: 579/16/12-10-10 Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ: «Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο ΗΔΡΑ 

ΜΖΣΡΟΠΟΛΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΗΜΘ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΖ ΔΚΠΟΜΠΖ 4Δ Α.Δ., θνξέα ηνπ 

ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «4Δ», γηα ηελ θαηά παξάβαζε 

ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγία απηνύ ζε κε δεισζέληεο δηαύινπο θαζώο 

θαη ζε γεσγξαθηθή πεξηνρή εθηόο ηνπ Υάξηε πρλνηήησλ» 

61. Θέζε ζην αξρείν ηνπ θαθέινπ ηεο ππόζεζεο γηα ηελ νπνία εθδόζεθε ε ππ' αξ. 

ΑΠ: 579/26/12-10-2010 Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ: «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» 

62. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 22-11-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ 

ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «ΟΣΔ-Οξγαληζκόο  Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο 

Α.Δ.» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ζην Γήκν Αξαρώβεο 

Ννκνύ Βνησηίαο 

63. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 13-12-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ 

ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «ΟΣΔ-Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο Α.Δ.» 

γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο επί ηεο νδνύ Λαγνπάηε 36 ζην 

Γήκν Σξηπόιεσο Ννκνύ Αξθαδίαο 

64. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 26-11-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ 

ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.» 

γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ζην Γήκν Μειηζζηώλ Ννκνύ 

Αηηηθήο 

65. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 26-11-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ 

ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.» 

γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ζην Γήκν Βάξεο Ννκνύ 

Αηηηθήο 

66. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 26-11-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ 

ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.» 

γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην Γήκν 

Ακπεινθήπσλ Ννκνύ Θεζζαινλίθεο 



67. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 26-11-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ 

ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.» 

γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ζην Γήκν πθεώλ Ννκνύ 

Θεζζαινλίθεο 

68. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 26-11-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ 

ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.» 

γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην Γήκν 

Βόραο Ννκνύ Κνξηλζίαο 

69. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 26-11-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ 

ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.» 

γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην Γήκν 

Έινπο Ννκνύ Λαθσλίαο 

70. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 16-11-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ 

ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.» 

γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην Γήκν 

Αξαρώβεο Ννκνύ Βνησηίαο 

71. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 13-12-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ 

ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.» 

γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο 

νδνύ Λαγνπάηε 36 ζην Γήκν Σξηπόιεσο Ννκνύ Αξθαδίαο 

72. 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 νδνύ 

Αξθαδίνπ 22 ζην Γήκν Γάθλεο Ννκνύ Αηηηθήο 

73. 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 νδνύ 

Θάζνπ 86 ζην Γήκν πθεώλ Ννκνύ Θεζζαινλίθεο 

74. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 29-3-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 

ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξεία 

Σειεπηθνηλσληώλ» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο ζην δ.δ. Θόινπ Γήκνπ Παξαλεζηίνπ Ννκνύ Γξάκαο 

75. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο 

«VODAFONE -ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα 

παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην Γήκν 

Βόραο Ννκνύ Κνξηλζίαο 

76. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο 

«VODAFONE -ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα 

παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην Γήκν 

Αξαρώβεο Ννκνύ Βνησηίαο 

77. 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 νδνύ 

Υαηδαξά 22 ζην Γήκν Αγξηλίνπ Ννκνύ Αηησιναθαξλαλίαο 



78. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 26-11-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ 

ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «WIND ΔΛΛΑ - ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.Β.Δ.» γηα 

παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην Γήκν 

Μειηζζηώλ Ννκνύ Αηηηθήο 

79. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 6-12-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 

ηεο Δηαηξείαο «WIND ΔΛΛΑ - ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.Β.Δ.» γηα παξάλνκε 

εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην Γήκν Κξσπίαο 

Ννκνύ Αηηηθήο 

80. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 26-11-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ 

ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «WIND ΔΛΛΑ - ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.Β.Δ.» γηα 

παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην Γήκν 

Βόραο Ννκνύ Κνξηλζίαο 

81. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 19-11-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ 

ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «WIND ΔΛΛΑ - ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.Β.Δ.» γηα 

παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην Γήκν 

Αξαρώβεο Ννκνύ Βνησηίαο 

82. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 26-11-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ 

ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «WIND ΔΛΛΑ - ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.Β.Δ.» γηα 

παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπώλ θεξαηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ 

Υαηδαξά 22 ζην Γήκν Αγξηλίνπ Ννκνύ Αηησιναθαξλαλίαο 

83. Αλάθιεζε ηεο ππ' αξ. ΑΠ: 584/65/18-11-2010 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ κε ζεκαηηθό 

αληηθείκελν: «Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ 

ππνκλήκαηνο ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΖΠΔΗΡΩΣΗΚΖ 

ΣΖΛΔΟΡΑΖ Α.Δ.», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό 

ηίηιν «ΖΡΣ» κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγίαο απηνύ ζε δηαύινπο δηάθνξνπο ησλ 

δεισζέλησλ» 

ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ  ΘΕΜΑΣΑ (Ειζηγηηής κ. ΜΙΥΑΗΛ ΑΚΚΑ) 

84. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ 

- ΔΛΣΑ Α.Δ.» θαη ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ ΔΛΣΑ 

Α.Δ.» κεηά από θαηαγγειία ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ACS Α.Δ.Δ.». 

85. Γηαγξαθή ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΜΑΡΚΟ ΜΠΗΕΑ 

ΔΜΠΟΡΗΚΔ-ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ-ΔΝΟΗΚΗΑΔΗ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ 

ΑΔ» από ην Μεηξών Σαρπδξνκηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο ΔΔΣΣ 

86. Γηαγξαθή ηεο Αηνκηθήο Δπηρείξεζεο «ΚΟΤΛΑ ΚΤΡΗΑΚΟ» κε ην δηαθξηηηθό 

ηίηιν «ATRANS» από ην Μεηξών Σαρπδξνκηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο ΔΔΣΣ 

87. Απόξξηςε Γήισζεο Παξνρήο Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηεο Αηνκηθήο 

Δπηρείξεζεο «ΒΟΚΑΝΗΑΝ ΛΗΟΝΣΜΗΛΑ ΣΟΤ ΜΑΡΣΟΤΝΗΚ» θαη δηαθξηηηθό ηίηιν 

«EUROPE POST COURIER INTERNATIONAL EXPRESS», ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 9 ηνπ Καλνληζκνύ Γεληθώλ Αδεηώλ (ΦΔΚ 46/Β/19-01-2009) 

 

 



88. Κείκελν Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο γηα ηελ Απειεπζέξσζε ησλ πεξηνξηζκώλ ζηηο 

δώλεο ησλ 900 MHz θαη 1800MHz θαη ηελ ρνξήγεζε ησλ ζρεηηθώλ δηθαησκάησλ 

ρξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ (Ειζηγηηής κ. ΑΓΓΕΛΟ ΤΡΙΓΟ) 


