
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

ηης 590ης σνεδρίαζης (20-01-2011) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ (Ειζηγηηής κ. ΑΓΓΕΛΟ ΤΡΙΓΟ) 

1. Δκσώπηζη Ονομάηυν Υώπος με καηάληξη .gr 

2. Απόππιτη Αίηηζηρ Ονομάηυν Υώπος με καηάληξη .gr 

3. Μεηαβολή επυνςμίαρ θοπέα Ονόμαηορ Υώπος με καηάληξη .gr 

4. Μεηαβίβαζη Ονομάηυν Υώπος με καηάληξη .gr 

5. Γιαγπαθή Ονομάηυν Υώπος με καηάληξη .gr 

6. Δκσώπηζη Απιθμοδοηικών Πόπυν ηος Δθνικού σεδίος Απιθμοδόηηζηρ ζηην 

εηαιπεία «ΟΝΔ CALL ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΔΠΔ» με διακπιηικό ηίηλο «ΟΝΔ 

CALL TELECOMMUNICATIONS LTD» 

7. Δκσώπηζη Απιθμοδοηικών Πόπυν ηος Δθνικού σεδίος Απιθμοδόηηζηρ ζηην 

εηαιπεία «MOBILE MEDIA ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΜΠΟΡΗΑ 

ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ ΚΑΗ ΚΗΝΖΣΖ ΣΖΛΔΦΩΝΗΑ» με διακπιηικό ηίηλο «MOBILE 

MEDIA ΑΔ» 

8. Δκσώπηζη και Απόππιτη Αιηήμαηορ Απιθμοδοηικών Πόπυν ηος Δθνικού 

σεδίος Απιθμοδόηηζηρ ζηην εηαιπεία «ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΟΠΟΕΗΓΖ» με 

διακπιηικό ηίηλο «TOPTELEPHONY» 

9. Απόππιτη Αίηηζηρ Δκσώπηζηρ Απιθμοδοηικών Πόπυν ηος Δθνικού σεδίος 

Απιθμοδόηηζηρ ζηην εηαιπεία «ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΟΠΟΕΗΓΖ» με διακπιηικό 

ηίηλο «TOPTELEPHONY» 

10. Καηάπγηζη Δκσώπηζηρ Απιθμοδοηικών Πόπυν ηος Δθνικού σεδίος 

Απιθμοδόηηζηρ ζηην εηαιπεία «ΣΡΑΝΝΔΣ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.» με 

διακπιηικό ηίηλο «TRANSNET COMMUNICATIONS S.A» 

11. Καηάπγηζη Δκσώπηζηρ Απιθμοδοηικών Πόπυν ηος Δθνικού σεδίος 

Απιθμοδόηηζηρ ζηην εηαιπεία «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΤΜΖ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» με διακπιηικό ηίηλο 

«VODAFONE - PANAFON» 

12. ςγκπόηηζη Δπιηποπήρ Παπακολούθηζηρ ηος έπγος με ηίηλο «ύμβαζη για 

ηην παποσή ζςμβοςλεςηικών ςπηπεζιών με ανηικείμενο ηην εκπαίδεςζη 

ζηελεσών ηηρ ΔΔΣΣ επί ηος Μονηέλος «price sqeeze» και ςποζηήπιξη ηηρ 

ΔΔΣΣ καηά ηον (ad hoc) έλεγσο οικονομικών ππογπαμμάηυν ηος ΟΣΔ» 

δςνάμει ηηρ από 4-11-2010 ςπ’ απιθ. 36/2010 ύμβαζηρ μεηαξύ ηηρ ΔΔΣΣ 

και ηηρ εηαιπείαρ SVPAdvisors 

 



ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ (Ειζηγηηής κ. ΜΙΥΑΗΛ ΑΚΚΑ) 

13. Αναζςγκπόηηζη Ομάδαρ Δπγαζίαρ με απμοδιόηηηερ ζσεηικέρ με ηον Σομέα 

Δξςπηπέηηζηρ Καηαναλυηών (ΣΔΚ) για ηην ενημέπυζη, ηηλεθυνική 

εξςπηπέηηζη, διασείπιζη και αξιολόγηζη όλυν ηυν καηαγγελιών ηυν 

καηαναλυηών πος λαμβάνει η ΔΔΣΣ, ζσεηικά με ηην παποσή ςπηπεζιών 

Ζλεκηπονικών Δπικοινυνιών και Σασςδπομικών Τπηπεζιών  

ΑΚΡΟΑΕΙ (Ειζηγηηής κ. ΑΓΓΕΛΟ ΤΡΙΓΟ) 

14. Κλήζη ζε ακπόαζη ηηρ «ΗΔΡΑ ΜΖΣΡΟΠΟΛΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΗΜΘ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΚΚΛΖΗΑΣΗΚΖ 

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΖ ΔΚΠΟΜΖ 4Δ Α.Δ.», θοπέα ηος ηηλεοπηικού ζηαθμού (Σ/) 

με ηο διακπιηικό ηίηλο «4Δ» 

15. Κλήζη ζε ακπόαζη ηηρ ανώνςμηρ εηαιπίαρ με ηην επυνςμία 

«ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ Α.Δ.», θοπέα ηος ηηλεοπηικού ζηαθμού (Σ/) με ηο 

διακπιηικό ηίηλο «TIME CHANNEL», με ανηικείμενο ηη διεπεύνηζη ηηρ καηά 

παπάβαζη ηηρ κείμενηρ νομοθεζίαρ τηθιακήρ εκπομπήρ αςηού 

16. Κλήζη ζε ακπόαζη ηος κ. Δμμ. Ροδίηη, ιδιοκηήηη ηος παδιοθυνικού ζηαθμού 

(Ρ/) με ηο διακπιηικό ηίηλο «SAFARI FM» με θεμαηικό ανηικείμενο ηη 

διεπεύνηζη ηηρ εκπομπήρ αςηού καηά παπάβαζη ηηρ κείμενηρ νομοθεζίαρ 

17. Κλήζη ζε ακπόαζη ηηρ ανώνςμηρ εηαιπίαρ με ηην επυνςμία «106,2 FM 

Ανώνςμη Ραδιοηηλεοπηική Δηαιπία» και ηο διακπιηικό ηίηλο «MAD RADIO 

Α.Δ.»,θοπέα ηος Ρ/ με ηο διακπιηικό ηίηλο «MAD RADIO 106,2» με 

ανηικείμενο ηη σπήζη μη εκσυπημένηρ ζςσνόηηηαρ 

18. Κλήζη ζε ακπόαζη ηος Γ. Δλεςθεπούποληρ ηος Ν. Καβάλαρ με ανηικείμενο 

ηη διεπεύνηζη ηηρ καηά παπάβαζη ηηρ κείμενηρ νομοθεζίαρ σπήζηρ εξ 

αςηού ζςσνοηήηυν για ηην τηθιακή αναμεηάδοζη ηηλεοπηικών ζημάηυν 

καθώρ και ηηρ εγκαηάζηαζηρ κεπαιοζςζηημάηυν άνες αδείαρ 

19. Κλήζη ζε ακπόαζη ηος Γ. Λςπκείαρ ηος Ν. Απγολίδορ με ανηικείμενο ηη 

διεπεύνηζη ηηρ καηά παπάβαζη ηηρ κείμενηρ νομοθεζίαρ σπήζηρ εξ αςηού 

ζςσνοηήηυν για ηην αναμεηάδοζη ηηλεοπηικών ζημάηυν καθώρ και ηηρ 

εγκαηάζηαζηρ κεπαιοζςζηήμαηορ άνες αδείαρ 

20. Κλήζη ζε ακπόαζη ηος Γ. Αθαμανίαρ ηος Ν. Άπηαρ με ανηικείμενο ηη 

διεπεύνηζη ηηρ καηά παπάβαζη ηηρ κείμενηρ νομοθεζίαρ σπήζηρ εξ αςηού 

ζςσνοηήηυν για ηην αναμεηάδοζη ηηλεοπηικών ζημάηυν καθώρ και ηηρ 

εγκαηάζηαζηρ κεπαιοζςζηήμαηορ άνες αδείαρ 

21. Κλήζη ζε ακπόαζη ηος Γ. Αγνάνηυν με ανηικείμενο ηη διεπεύνηζη ηηρ καηά 

παπάβαζη ηηρ κείμενηρ νομοθεζίαρ σπήζηρ εξ αςηού ζςσνόηηηαρ για ηην 

αναμεηάδοζη ηηλεοπηικού ζήμαηορ καθώρ και ηηρ εγκαηάζηαζηρ 

κεπαιοζςζηήμαηορ άνες αδείαρ 

22. Κλήζη ζε ακπόαζη ηηρ ανώνςμηρ εηαιπίαρ με ηην επυνςμία «CARREFOUR 

ΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.», με θεμαηικό ανηικείμενο ηη σπήζη μη εκσυπημένηρ 

ζςσνόηηηαρ για ηη λειηοςπγία ειδικού παδιοδικηύος και ηη ζςνεπεία ηαύηηρ 

ππόκληζη παπεμβολών ζε νόμιμο σπήζηη. 



23. Κλήζη ζε ακπόαζη ηος κ. Μ. Οικονομόποςλος με θεμαηικό ανηικείμενο ηη 

διεπεύνηζη: α) Σηρ εκπομπήρ παδιοθυνικού ππογπάμμαηορ και β) ηηρ 

εγκαηάζηαζηρ και θέζηρ ζε λειηοςπγία κεπαιοζςζηήμαηορ, καηά παπάβαζη 

ηηρ κείμενηρ νομοθεζίαρ 

24. Κλήζη ζε ακπόαζη ηηρ ανώνςμηρ εηαιπίαρ με ηην επυνςμία «Δ.Ρ.Σ. Α.Δ.» 

με θεμαηικό ανηικείμενο ηη διεπεύνηζη ηηρ εγκαηάζηαζηρ και λειηοςπγίαρ 

καηαζκεςών κεπαιών καηά παπάβαζη ηηρ κείμενηρ νομοθεζίαρ 

25. Θέζη ζηο απσείο ηος θακέλος ηηρ ςπόθεζηρ για ηην οποία εκδόθηκε η ςπ' 

απ. ΑΠ. 583/12/04-11-2010 Απόθαζη ηηρ ΔΔΣΣ: «Κλήζη ζε ακπόαζη ηηρ 

ανώνςμηρ εηαιπίαρ με ηην επυνςμία «ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΔ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΔΡΜΖ Α.Δ.», θοπέα ηος ηηλεοπηικού ζηαθμού (Σ/) με ηο 

διακπιηικό ηίηλο «TELE KRHTH», με ανηικείμενο ηη σπήζη διαύλος διάθοπος 

ηος δηλυθένηορ 

26. Λήτη απόθαζηρ επί ηηρ ακποάζευρ δια ηηρ ςποβολήρ εγγπάθος 

ςπομνήμαηορ ηηρ ανώνςμηρ εηαιπίαρ με ηην επυνςμία «ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΡΑΖ 

ΠΔΗΡΑΗΑ Α.Δ.» θοπέα ηος ηηλεοπηικού ζηαθμού (Σ/) με ηο διακπιηικό ηίηλο 

«MTV», για ηην καηά παπάβαζη ηηρ κείμενηρ νομοθεζίαρ λειηοςπγία αςηού 

ζε μη δηλυθένηερ διαύλοςρ 

27. Λήτη Απόθαζηρ επί ηηρ ακποάζευρ δια ηηρ ςποβολήρ έγγπαθος 

ςπομνήμαηορ ηος Γήμος Καλλιθέαρ ηος Ν. Γυδεκανήζος με ανηικείμενο ηη 

διεπεύνηζη ηηρ καηά παπάβαζη ηηρ κείμενηρ νομοθεζίαρ σπήζηρ εξ αςηού 

ζςσνοηήηυν για ηην αναμεηάδοζη ηηλεοπηικών ζημάηυν καθώρ και ηηρ 

εγκαηάζηαζηρ κεπαιοζςζηήμαηορ άνες αδείαρ 

28. Λήτη Απόθαζηρ επί ηηρ από 21-12-2010 Ακποάζευρ διά γπαπηού 

ςπομνήμαηορ ηηρ Δηαιπείαρ «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ 

Α.Δ.» για παπάνομη εγκαηάζηαζη καηαζκεςών κεπαιών πληζίον Εαγοπίος 

Νομού Ηυαννίνυν 

29. Λήτη Απόθαζηρ επί ηηρ Ακποάζευρ διά γπαπηού ςπομνήμαηορ ηηρ 

Δηαιπείαρ «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνςμη Δλληνική Δηαιπεία 

Σηλεπικοινυνιών» για παπάνομη εγκαηάζηαζη καηαζκεςήρ κεπαίαρ κινηηήρ 

ηηλεθυνίαρ επί ηηρ ζςμβολήρ ηυν οδών Παπαθλέζζα 5 & Σποίαρ ζηο Γήμο 

Αγ. Βαπβάπαρ Νομού Αηηικήρ 

30. Λήτη Απόθαζηρ επί ηηρ Ακποάζευρ διά γπαπηού ςπομνήμαηορ ηηρ 

Δηαιπείαρ «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνςμη Δλληνική Δηαιπεία 

Σηλεπικοινυνιών» για παπάνομη εγκαηάζηαζη καηαζκεςήρ κεπαίαρ κινηηήρ 

ηηλεθυνίαρ ζηο Γήμο Πςλαίαρ Νομού Θεζζαλονίκηρ 

31. Λήτη Απόθαζηρ επί ηηρ Ακποάζευρ διά γπαπηού ςπομνήμαηορ ηηρ 

Δηαιπείαρ «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνςμη Δλληνική Δηαιπεία 

Σηλεπικοινυνιών» για παπάνομη εγκαηάζηαζη καηαζκεςήρ κεπαίαρ κινηηήρ 

ηηλεθυνίαρ επί ηηρ ζςμβολήρ ηυν οδών Οπθέυρ 12 και Ηυαννίνυν ζηο 

Γήμο Κομοηηνήρ Νομού Ροδόπηρ 

32. Λήτη Απόθαζηρ επί ηηρ Ακποάζευρ διά γπαπηού ςπομνήμαηορ ηηρ 

Δηαιπείαρ «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνςμη Δλληνική Δηαιπεία 



Σηλεπικοινυνιών» για παπάνομη εγκαηάζηαζη καηαζκεςήρ κεπαίαρ κινηηήρ 

ηηλεθυνίαρ ζηο Γήμο Μαλίυν Νομού Ζπακλείος Κπήηηρ 

33. Λήτη Απόθαζηρ επί ηηρ Ακποάζευρ διά γπαπηού ςπομνήμαηορ ηηρ 

Δηαιπείαρ «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνςμη Δλληνική Δηαιπεία 

Σηλεπικοινυνιών» για παπάνομη εγκαηάζηαζη καηαζκεςήρ κεπαίαρ κινηηήρ 

ηηλεθυνίαρ ζηο Γήμο Κςλλήνηρ Νομού Ζλείαρ 

ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ (Ειζηγηηής κ. ΜΙΥΑΗΛ ΑΚΚΑ) 

34. Γιαγπαθή ηηρ Ομόππςθμηρ Δηαιπίαρ με ηην επυνςμία «Κ. ΑΚΑΛΖ - Ο. 

ΥΑΣΕΖΓΔΩΡΓΗΟΤ Ο.Δ.» από ηο Μηηπώο Σασςδπομικών Δπισειπήζευν ηηρ 

ΔΔΣΣ 

35. Γιαγπαθή ηηρ Αηομικήρ Δπισείπηζηρ «ΖΛΗΑ ΛΑΣΖ» από ηο Μηηπώο 

Σασςδπομικών Δπισειπήζευν ηηρ ΔΔΣΣ 

36. Γιαγπαθή ηηρ Αηομικήρ Δπισείπηζηρ «ΒΑΚΡΑΣΑ ΔΤΑΓΓΔΛΟ» από ηο 

Μηηπώο Σασςδπομικών Δπισειπήζευν ηηρ ΔΔΣΣ 

37. Γιαγπαθή ηηρ Αηομικήρ Δπισείπηζηρ «ΒΑΡΓΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ» από ηο 

Μηηπώο Σασςδπομικών Δπισειπήζευν ηηρ ΔΔΣΣ 

38. Γιαγπαθή ηηρ Ομόππςθμηρ Δηαιπίαρ με ηην επυνςμία «ΟΡΦΑΝΟ ΗΩΑΝ. - 

ΒΟΡΡΔΑΚΟ ΒΑ. Ο.Δ.» από ηο Μηηπώο Σασςδπομικών Δπισειπήζευν ηηρ 

ΔΔΣΣ 

39. Γιαγπαθή ηηρ Αηομικήρ Δπισείπηζηρ «ΚΟΛΗΣΑ ΓΔΩΡΓΗΟ» από ηο 

Μηηπώο Σασςδπομικών Δπισειπήζευν ηηρ ΔΔΣΣ 

40. Γιαγπαθή ηηρ Δηεπόππςθμηρ Δηαιπίαρ με ηην επυνςμία «ΓΔΡΑΗΜΟ 

ΥΑΝΓΑΚΗΑ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Δ.» από ηο Μηηπώο Σασςδπομικών Δπισειπήζευν 

ηηρ ΔΔΣΣ 

41. Γιαγπαθή ηηρ Ομόππςθμηρ Δηαιπίαρ με ηην επυνςμία «Π. ΜΑΝΔΑΓΖ - Α. 

ΠΛΔΑ Ο.Δ.» από ηο Μηηπώο Σασςδπομικών Δπισειπήζευν ηηρ ΔΔΣΣ 

42. Γιαγπαθή ηηρ Αηομικήρ Δπισείπηζηρ «ΘΔΟΓΩΡΖ ΗΩΑΝΝΖ» από ηο 

Μηηπώο Σασςδπομικών Δπισειπήζευν ηηρ ΔΔΣΣ 

43. Γιαγπαθή ηηρ Δηεπόππςθμηρ Δηαιπείαρ με ηην επυνςμία «ΓΗΓΑΛΑΚΖ ΑΝΣ. 

& ΗΑ Δ.Δ.» από ηο Μηηπώο Σασςδπομικών Δπισειπήζευν ηηρ ΔΔΣΣ 

44. Γιαγπαθή ηηρ Αηομικήρ Δπισείπηζηρ «ΑΣΔΡΗΑΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ» από ηο 

Μηηπώο Σασςδπομικών Δπισειπήζευν ηηρ ΔΔΣΣ 

45. Γιαγπαθή ηηρ Αηομικήρ Δπισείπηζηρ «ΓΔΩΡΓΗΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ» από 

ηο Μηηπώο Σασςδπομικών Δπισειπήζευν ηηρ ΔΔΣΣ 

46. Γιαγπαθή ηηρ Δηεπόππςθμηρ Δηαιπείαρ με ηην επυνςμία «ΠΟΛΗΣΑΚΖ 

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ & ΗΑ Δ.Δ.» από ηο Μηηπώο Σασςδπομικών Δπισειπήζευν 

ηηρ ΔΔΣΣ 

47. Γιαγπαθή ηηρ Αηομικήρ Δπισείπηζηρ «ΡΟΕΑΚΛΖ ΑΦΡΟΓΗΣΖ» από ηο 

Μηηπώο Σασςδπομικών Δπισειπήζευν ηηρ ΔΔΣΣ 



48. Γιαγπαθή ηηρ Αηομικήρ Δπισείπηζηρ «ΛΑΕΑΡΖ ΜΤΡΣΩ» από ηο Μηηπώο 

Σασςδπομικών Δπισειπήζευν ηηρ ΔΔΣΣ 

49. Γιαγπαθή ηηρ Αηομικήρ Δπισείπηζηρ «ΜΟΤΣΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ» από ηο 

Μηηπώο Σασςδπομικών Δπισειπήζευν ηηρ ΔΔΣΣ 

50. Γιαγπαθή ηηρ Αηομικήρ Δπισείπηζηρ «ΚΑΡΑΚΗΣΟ ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΗΟ» 

από ηο Μηηπώο Σασςδπομικών Δπισειπήζευν ηηρ ΔΔΣΣ 

51. Απόππιτη Γήλυζηρ Παποσήρ Σασςδπομικών Τπηπεζιών ηηρ Ομόππςθμηρ 

Δηαιπείαρ με ηην επυνςμία «Ε. & . ΗΟΜΠΟΛΟΗ ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΦΤΛΑΞΖ Ο.Δ.», ζύμθυνα με ηο Άπθπο 9 ηος 

Κανονιζμού Γενικών Αδειών (ΦΔΚ 49/Β/19-01-2009) 


