
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & 

ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

ηης 593ης σνεδρίαζης (17-02-2011) 

 

 

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 49 ζηε ζέζε εθπνκπήο Ληδνξίθη Φσθίδαο (Πύξλνο) 

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 53 ζηε ζέζε εθπνκπήο ΚΟΡΦΟΒΟΤΝΗ ΑΡΣΑ 

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 26 ζηε ζέζε εθπνκπήο ΑΖΓΧΝΑ ΣΡΗΚΑΛΧΝ 

4. Απόξξηςε 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 ΔΛΑΟΝΑ 

5. Απόξξηςε ηεο ππ' αξ. 42199/31-07-2008 Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ 

(Σ/) «ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΔ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΗ ΣΕΔΡΟΝΗΜΟ ΓΚΡΟΤΒΗ 

Α.Δ.» γηα ηε Υνξήγεζε θαη' εθαξκνγή ηνπ Ν. 3548/2007 ηνπ Γηθαηώκαηνο 

Υξήζεο ηνπ Σειενπηηθνύ Γηαύινπ 36 ζηε ζέζε εθπνκπήο Πάξλεζα Αηηηθήο 

6. Απόξξηςε 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 24 ζηε ζέζε εθπνκπήο θνπόο Εαθύλζνπ 

7. Αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο ππ' αξηζ. ΑΠ. 593/05/17-02-2011 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 

«Απόξξηςε ηεο ππ' αξ. 42199/31-07-2008 Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ 

(Σ/) «ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΔ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΗ ΣΕΔΡΟΝΗΜΟ ΓΚΡΟΤΒΗ 

Α.Δ.» γηα ηε Υνξήγεζε θαη' εθαξκνγή ηνπ Ν. 3548/2007 ηνπ Γηθαηώκαηνο 

Υξήζεο ηνπ Σειενπηηθνύ Γηαύινπ 36 ζηε ζέζε εθπνκπήο Πάξλεζα Αηηηθήο 

8. Αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο ππ' αξηζ. ΑΠ. 587/04/09-12-2010 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 

«Απόξξηςε ηεο ππ' αξ 30513/30-5-2008 Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ 

(Σ/) «LARGOVIDIARIA Α.Δ. (06 TV)» γηα ηε Υνξήγεζε θαη' εθαξκνγή ηνπ Ν. 

3548/2007 ηνπ Γηθαηώκαηνο Υξήζεο ηνπ Σειενπηηθνύ Γηαύινπ 36 ζηε ζέζε 

εθπνκπήο Βάξθηδα» 

9. Αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο ππ' αξηζ. ΑΠ. 587/05/09-12-2010 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 

«Απόξξηςε ηεο ππ' αξ 47379/09-09-2008 Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ 



(Σ/) «ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Α.Δ. (TOP 

CHANNEL)» γηα ηε Υνξήγεζε θαη' εθαξκνγή ηνπ Ν. 3548/2007 ηνπ 

Γηθαηώκαηνο Υξήζεο ηνπ Σειενπηηθνύ Γηαύινπ 36 ζηε ζέζε εθπνκπήο Γνιηαλά 

Αξθαδίαο» 

10. Έλαξμε Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ πιαηζίνπ αδεηνδόηεζεο 

ησλ πζηεκάησλ Παξνρήο Κηλεηώλ Γνξπθνξηθώλ Τπεξεζηώλ ζηε δώλε 

ζπρλνηήησλ 2.1 GHz, πνπ πξόθεηηαη λα πινπνηήζνπλ νη εηαηξίεο «Inmarsat 

Ventures Limited» θαη «Solaris Mobile Limited», θαη' εθαξκνγή ηεο Απόθαζεο 

ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ 449/2009/EC, θαζώο θαη γηα ηνλ 

ππνινγηζκό ησλ επηβιεηέσλ ηειώλ. 

11. Έγθξηζε ζέζεο ζε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε Κεηκέλνπ Αλαθνξηθά κε ηνλ 

Πεξηνξηζκό ηνπ Αξηζκνύ ησλ Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ζηελ 

ππνδώλε 27,9405 - 28,4445 GHz δεπγάξη κε 28,9485-29,4525 GHz 

12. Αλαλέσζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηζρύνο ηνπ Οξηζκνύ ηεο εηαηξείαο κε ηελ 

επσλπκία «EMC ΔΛΛΑ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ 

ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΤΜΒΑΣΟΣΖΣΑ» θαη δηαθξηηηθό ηίηιν «EMC ΔΛΛΑ 

Α.Δ.» σο Κνηλνπνηεκέλνπ Οξγαληζκνύ ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 44/2002 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ (Ειζηγηηής κ. ΑΓΓΕΛΟ ΤΡΙΓΟ) 

13. Ολόκαηα ρώξνπ-Δθρώξεζε 

14. Ολόκαηα ρώξνπ-Απόξξηςε Αίηεζεο 

15. Ολόκαηα ρώξνπ-Μεηαβνιή επσλπκίαο θνξέα 

16. Ολόκαηα ρώξνπ-Μεηαβίβαζε 

17. Ολόκαηα ρώξνπ-Γηαγξαθή 

18. Δθρώξεζε ηνπ ύληνκνπ θσδηθνύ 15410 ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο 

ζηελ εηαηξεία «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ» κε 

δηαθξηηηθό ηίηιν «ΟΣΔ ΑΔ» 

19. Δθρώξεζε ηνπ ύληνκνπ Κσδηθνύ 15415 ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο 

ζηελ εηαηξεία «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ» κε 

δηαθξηηηθό ηίηιν «ΟΣΔ ΑΔ» 

20. Δθρώξεζε ηνπ ύληνκνπ Κσδηθνύ 15450 ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο 

ζηελ εηαηξεία «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ» κε 

δηαθξηηηθό ηίηιν «ΟΣΔ ΑΔ» 

21. Δθρώξεζε ύληνκνπ Κσδηθνύ ηεο ζεηξάο 138 ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ 

Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία «ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΟΠΟΕΗΓΖ» κε δηαθξηηηθό 

ηίηιν «ΣΟΡΣΔLΔΡΖΟΝΤ» 

22. Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ 

εηαηξεία «WIN Α.Δ. ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΔ» κε 

δηαθξηηηθό ηίηιν «WIN S.A. WIRELESS PRODUCTS AND SERVICES» 

23. Μεξηθή Αλάθιεζε ηεο Απόθαζεο ΑΠ 589/019/13-01-2011: "Καηάξγεζε 

Δθρώξεζεο Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ησλ 



ζεηξώλ 901, 70 θαη 800 ζηελ εηαηξεία «ΑΛΓΟΝΔΣ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ 

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

24. Απόξξηςε Αίηεζεο Δθρώξεζεο Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ 

Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία «NEW SPRING ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «NEW SPRING 

TELECOMS ΑΔ» 

25. Απόξξηςε Αίηεζεο Σξνπνπνίεζεο Υξήζεο Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ 

ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο γηα ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΒΟΒ MOBILE 

HELLAS ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ 

ΑΞΗΑ ΚΗΝΖΣΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΑ» θαη ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «ΒΟΒ MOBILE 

HELLAS ΑΔ» 

26. Καηάξγεζε Δθρώξεζεο Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ 

Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖ 

ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ΟΣΔ ΑΔ» 

27. Καηάξγεζε Δθρώξεζεο ύληνκνπ Κσδηθνύ 15696 ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ 

Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖ 

ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ΟΣΔ ΑΔ» 

28. Σξνπνπνίεζε ηεο ππ. αξηζκ. νηθ. 44867/1637 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο 

ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ, Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο θαη Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ κε ζέκα «Λήςε κέηξσλ γηα 

ηειηθνύο ρξήζηεο πνπ είλαη Άηνκα κε Αλαπεξίεο» (ΦΔΚ 1667/Β/18-08-2008)» 

29. Λήςε απόθαζεο επί ηνπ αηηήκαηνο ηνπ ΟΣΔ γηα ηξνπνπνίεζε ησλ 

ππεξαζηηθώλ ηηκνινγίσλ ηνπ 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 

30. πγθξόηεζε Οκάδαο Δξγαζίαο γηα ιήςε κέηξσλ βειηίσζεο ηεο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΔΣΣ (Δηζεγεηήο θ. ΛΔΧΝΗΓΑ ΚΑΝΔΛΛΟ) 

31. πγθξόηεζε Οκάδαο Δξγαζίαο κε Αληηθείκελν ηελ ύληαμε Καλνληζκνύ 

Γηαρείξηζεο Φάζκαηνο θαη Έγρπζεο Ηζρύνο ζην Γίθηπν Πξόζβαζεο (Δηζεγεηήο 

θ. ΑΓΓΔΛΟ ΤΡΗΓΟ) 

32. Σξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ πζηήκαηνο Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο ηεο ΔΔΣΣ 

γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ 

πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ, εληαγκέλσλ ζε επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ 

ΔΠΑ 2007-2013 (Δηζεγεηήο θ. ΜΗΥΑΖΛ ΑΚΚΑ)  

 

ΑΚΡΟΑΕΙ (Ειζηγηηής κ. ΑΓΓΕΛΟ ΤΡΙΓΟ) 

33. Λήςε Πξνζσξηλώλ Μέηξσλ θαη Κιήζε ζε Αθξόαζε ηνπ Νηθνιάνπ Καληεξέ θαη 

ηεο νθίαο Κάληδνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 63 παξ. 4 ηνπ Ν. 3431/2006 θαη 

Κιήζε ζε Αθξόαζε ηεο αλσηέξσ εηαηξίαο ζρεηηθά κε ην Όλνκα Υώξνπ 

[nikoskanteres.gr] 

http://nikoskanteres.gr/


34. Κιήζε ζε Αθξόαζε ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «LOTUS CAR RENTAL Γ. 

ΚΟΜΑΣΟ ΜΟΝ. ΔΠΔ» θαη ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «Η. ΚΑΜΠΟΤΡΗΓΖ 

ΜΔΠΔ» κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε παξαβάζεσλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνύ 

Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr (Απόθαζε 

ΔΔΣΣ ΑΠ 351/76) ζρεηηθά κε ην Όλνκα Υώξνπ u-save.gr. 

35. Κιήζε ζε Αθξόαζε ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «Newsweek Inc.» θαη ηνπ 

λνκηθνύ πξνζώπνπ κε ηελ επσλπκία «JOURNALISTS INDEPENDENT 

PRODUCTIONS)) κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε παξαβάζεσλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Καλνληζκνύ Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr 

(Απόθαζε ΔΔΣΣ ΑΠ 351/76) ζρεηηθά κε ην Όλνκα Υώξνπ newsweek.gr. 

36. Κιήζε ζε Αθξόαζε ηεο εηαηξείαο «WIND ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ» γηα 

ηε δηεξεύλεζε αλαπάληεησλ θαη εθπξόζεζκσλ θαηαγγειηώλ ηνπ Σνκέα 

Καηαλαισηώλ ηεο ΔΔΣΣ ζην πιαίζην ησλ άξζξσλ 63 θαη 64 ηνπ Ν.3431/2006 

(ΦΔΚ 13Α), θαζώο θαη ησλ Άξζξσλ 8, 2.1.1 θαη 2.1.2 ηνπ Παξαξηήκαηνο Β΄ ηνπ 

Καλνληζκνύ Γεληθώλ Αδεηώλ ηεο ΔΔΣΣ (ΑΠ. 390/3/2006), όπσο απηόο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο κε ΑΠ. 442/68/28-6-2007, 513/014/3-3-2009 θαη 

570/32/8-7-2010 απνθάζεηο ηεο ΔΔΣΣ 

37. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «COSMOTE» ζε αθξόαζε γηα 

παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ Κεθηζίαο 46 

ζην Γήκν Αζελαίσλ Ννκνύ Αηηηθήο 

38. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «COSMOTE» ζε αθξόαζε γηα 

παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο επί ηεο νδνύ Δι. Βεληδέινπ 59 ζην Γήκν 

Καιιηζέαο Ννκνύ Αηηηθήο 

39. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «COSMOTE» ζε αθξόαζε γηα 

παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο ζην Γήκν νθάδσλ Ννκνύ Καξδίηζαο 

40. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «VODAFONE» ζε αθξόαζε γηα 

παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο επί ηεο ζπκβνιήο ησλ νδώλ Γπνβνπληώηνπ 31 

θαη Γειαβέξε 25 ζην Γήκν Πεηξαηά Ννκνύ Αηηηθήο 

41. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «VODAFONE» ζε αθξόαζε γηα 

παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ Κεθηζίαο 46 

ζην Γήκν Αζελαίσλ Ννκνύ Αηηηθήο 

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

Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο θεξαίαο επί ηεο ζπκβνιήο ησλ νδώλ Σδσλ Κέλλεληπ & Πειαζγίαο 

ζην Γήκν Πεξηζηεξίνπ Ννκνύ Αηηηθήο 

43. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «VODAFONE» ζε αθξόαζε γηα 

παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο επί ηεο ζπκβνιήο ησλ νδώλ Σξηθάισλ 148 θαη 

Πίλδνπ ζην Γήκν Καιακπάθαο Ννκνύ Σξηθάισλ 

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

Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο θεξαίαο επί ηεο νδνύ Μελειάνπ 16 ζην Γήκν Άλσ Ληνζίσλ Ννκνύ 

Αηηηθήο 

http://u-save.gr/
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45. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «VODAFONE» ζε αθξόαζε γηα 

παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο ζην Γήκν Θεξκατθνύ Ννκνύ Θεζζαινλίθεο επί 

ηεο νδνύ Νώληα Γθέινπ 2 

46. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «WIND» ζε αθξόαζε γηα παξάλνκε 

ιεηηνπξγία θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ Κεθηζίαο 46 ζην Γήκν 

Αζελαίσλ Ννκνύ Αηηηθήο 

47. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «WIND» ζε αθξόαζε γηα παξάλνκε 

ιεηηνπξγία θεξαίαο επί ηεο νδνύ Πνληίσλ 19 ζην Γήκν Πεξάκαηνο Ννκνύ 

Αηηηθήο 

48. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «WIND» ζε αθξόαζε γηα παξάλνκε 

ιεηηνπξγία θεξαίαο ζην Γήκν Κεξθπξαίσλ Ννκνύ Κέξθπξαο 

49. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «WIND - ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ 

Α.Δ.Β.Δ.» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο 

νδνύ Βαιηεηζίνπ 8 ζην Γήκν Νίθαηαο Ννκνύ Αηηηθήο 

50. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «WIND - ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ 

Α.Δ.Β.Δ.» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο 

νδνύ Κ. Παιακά 6 ζην Γήκν ηαπξνύπνιεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο 

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

Α.Δ.Β.Δ.» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο 

νδνύ Δμαζηέξνπ 17 ζην Γήκν Θεξκατθνύ Ννκνύ Θεζζαινλίθεο 

52. Λήςε απόθαζεο επί ηεο Αθξόαζεο ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία 

«AUTOHELI_AS Α.Σ.Δ.Δ.» θαη ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΔΛΛΑ 

FORTHLINK Α.Δ." κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε παξαβάζεσλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Καλνληζκνύ Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr 

(Απόθαζε ΔΔΣΣ ΑΠ 351/76) ζρεηηθά κε ην Όλνκα Υώξνπ autohellas.gr 

53. Λήςε απόθαζεο επί ηεο Αθξόαζεο ηνπ θ. Γεσξγίνπ Κπδσλάθε θαη ηνπ θ. 

Σξύθσλα Μάγγνπ κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε παξαβάζεσλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Καλνληζκνύ Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr 

(Απόθαζε ΔΔΣΣ ΑΠ 351/76) ζρεηηθά κε ην Όλνκα Υώξνπ kidonakis.gr. 

54. Λήςε απόθαζεο επί ηεο Αθξόαζεο ηνπ θ. Richard David Morris θαη ηεο εηαηξίαο 

ERICLUB ΔΠΔ κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε παξαβάζεσλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Καλνληζκνύ Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr 

(Απόθαζε ΔΔΣΣ ΑΠ 351/76) ζρεηηθά κε ην Όλνκα Υώξνπ streetcircuit.gr 

55. Λήςε απόθαζεο επί ηεο Αθξόαζεο ηνπ θ. Γεσξγίνπ Κπδσλάθε θαη ηνπ θ. 

Σξύθσλα Μάγγνπ κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε παξαβάζεσλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Καλνληζκνύ Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr 

(Απόθαζε ΔΔΣΣ ΑΠ 351/76) ζρεηηθά κε ην Όλνκα Υώξνπ interpower.gr 

56. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο δηεμαγσγήο Αθξνάζεσο κεηαμύ αθελόο ηεο εηαηξείαο 

κε ηελ επσλπκία «ΔΗΑΓΧΓΔ ΔΜΠΟΡΗΟ ΛΗΠΑΝΣΗΚΧΝ & ΔΗΓΧΝ 

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ Α.Δ.» θαη αθεηέξνπ ηνπ Γεσξγίνπ Καβαθιηώηε, κε αληηθείκελν 

ηελ δηεξεύλεζε παξαβάζεσο εθ κέξνπο ηνπ Γεσξγίνπ Καβαθιηώηε ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 351/76 «Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη 

http://autohellas.gr/
http://kidonakis.gr/
http://streetcircuit.gr/
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Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε .gr» (ΦΔΚ 

717/Β/27.5.2005) γηα ην Όλνκα Υώξνπ [divinol.gr] 

57. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο ησλ εηαηξηώλ «PRAKTIKER HELLAS 

ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ» θαη «ALPHA LAMDA ΑΔ» κε αληηθείκελν ηε 

δηαπίζησζε ηεο δηάζεζεο ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ 

εμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

58. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ 

ππνκλήκαηνο ηεο νκόξξπζκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία: «ΔΓΓΛΔΕΟ Μ. & 

ΗΑ Ο.Δ.», θνξέα ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν 

«ΛΤΥΝΑΡΗ», κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο εθπνκπήο απηνύ από πιένλ ηεο 

κίαο ζέζεο θαη ηεο κίαο ζπρλόηεηαο εθπνκπήο, θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο 

59. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο 

ηνπ θ. Γεσξγίνπ Γερξεηδή κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε: α) Σεο 

εθπνκπήο ξαδηνθσληθνύ πξνγξάκκαηνο θαη β) ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ζέζεο ζε 

ιεηηνπξγία θεξαηνζπζηήκαηνο, θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

60. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ 

ππνκλήκαηνο ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «Δ TVA.E. », θνξέα ηνπ 

ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΔΦΗΛΟΝ TV» , κε ζεκαηηθό 

αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

εθπνκπήο απηνύ ζε κε δεισζέληα δίαπιν θαη εθηόο ηνπ Υάξηε πρλνηήησλ 

61. Σξνπνπνίεζε ηεο Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 589/82/13-01-2011 κε ζέκα: «Λήςε 

Απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο ηεο 

αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΛΟΓΟ Α.Δ.», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ 

ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΠΡΧΗΝΖ TV», κε αληηθείκελν ηε ρξήζε κε 

εθρσξεκέλεο ζπρλόηεηαο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο» 

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

ΑΠ: 585/22/25-11-2010 Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ κε ζέκα: «Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο 

αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΦΖΦΗΑΚΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΑΥΗΟΝ TV Α.Δ.», όπσο εθπξνζσπείηαη λόκηκα, θνξέα ηνπ 

ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΑΥΗΟΝ TV» κε αληηθείκελν ηε 

ρξήζε κε δεισζέληνο δηαύινπ» 

63. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ 

ππνκλήκαηνο ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΔ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΟ ΔΝΑ Α.Δ.», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ 

ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΔΝΑ» 

64. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο 
ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο 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 

65. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ 

ππνκλήκαηνο ηεο εηεξόξξπζκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία: «ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ & ΗΑ Δ.Δ.», θνξέα ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην 
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δηαθξηηηθό ηίηιν «Π», γηα ηελ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

ιεηηνπξγία απηνύ 

66. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο 

ηνπ θ. Γεσξγίνπ Σάζηνπ, ηδηνθηήηε ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην 

δηαθξηηηθό ηίηιν «MAGIC FM» γηα ηελ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

εθπνκπήο απηνύ 

67. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο 

ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ 

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

δηαθξηηηθό ηίηιν «SUPER TV» 

68. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο 

ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ALTER CHANNEL», γηα 

ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγίαο απηνύ 

ζε κε δεισζέληεο δηαύινπο θαη από κε δεισζείζεο ζέζεηο εθπνκπήο 

69. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο 

ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΛΟΣΕΗΑ ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΔ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Α.Δ.», θνξέα ηνπ Σ/ κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «MY TV» πξνο 

δηεξεύλεζε ηεο θαη' εμαθνινύζεζεο εθπνκπήο απηνύ θαηά παξάβαζε ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο 

70. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο 

ηεο εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο «Ραδηνθσληθή Δπηρείξεζε Μεζάλσλ 

Δ.Π.Δ.», θνξέα ηνπ Ρ/ κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΡΑΓΗΟ ΑΡΓΟΑΡΧΝΗΚΟ» , γηα 

ηε δηεξεύλεζε ηεο εθπνκπήο απηνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

71. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο 

ηνπ θ. Γεκήηξηνπ ηακαηάθνπ, κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε: α) Σεο 

εθπνκπήο ξαδηνθσληθνύ πξνγξάκκαηνο θαη β) ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ζέζεο ζε 

ιεηηνπξγία θεξαηνζπζηήκαηνο, θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

72. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 16 Ννεκβξίνπ 2010 Αθξνάζεσο ηεο εηαηξείαο 

«ΣΡΑΝΝΔΣ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε 

παξαβάζεσλ ηεο λνκνζεζίαο πεξί ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ ζρεηηθά κε ηελ 

πξνώζεζε θαη ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πνιπκεζηθήο πιεξνθόξεζεο κέζσ ησλ 

αξηζκώλ ηεο ζεηξάο 901ΥΥΥΥΥΥΥ θαη 14ΥΥΥ 

73. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 18 Ννεκβξίνπ 2010 Αθξνάζεσο ηεο εηαηξείαο 

«ΒΟΒ MOBILE HELLAS Α.Δ. » κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε παξαβάζεσλ ηεο 

ηειεπηθνηλσληαθήο λνκνζεζίαο αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή ππεξεζηώλ 

πνιπκεζηθήο πιεξνθόξεζεο κέζσ ησλ ζύληνκσλ θσδηθώλ ηεο ζεηξάο 54ΥΥΥ 

74. ζέζε ζην αξρείν ηνπ θαθέινπ ηεο ππόζεζεο γηα ηελ νπνία εθδόζεθε ε ππ' αξ. 

ΑΠ 588/31/16-12-2010 Απόθαζε ηεο Οινκειείαο ηεο ΔΔΣΣ κε ζέκα: «Κιήζε 

ζε αθξόαζε ηνπ θ. Βαζίιεηνπ Καξαθαζίδε» 

75. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 13-1-2011 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ 

ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ 

Α.Δ.» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί 

ηνπ 26νπ ρικ. ηεο Λεσθ. Μαξαζώλνο ζην Γήκν Ραθήλαο Ννκνύ Αηηηθήο 



76. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 13-1-2011 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ 

ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ 

Α.Δ.» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί 

ηεο νδνύ Γξ. Λακπξάθε 415 ζην Γήκν Κεξαηζηλίνπ Ννκνύ Αηηηθήο 

77. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 13-1-2011 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ 

ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ 

Α.Δ.» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί 

ηεο νδνύ Ρίηζνπ ζην Γήκν Λακηέσλ Ννκνύ Φζηώηηδαο 

78. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 9-12-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ 

ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ 

Α.Δ.» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί 

ηεο ζπκβνιήο ησλ νδώλ Αλεμαξηεζίαο 103 θαη Σξαπεδνύληνο ζην Γήκν 

Αξγπξνύπνιεο Ννκνύ Αηηηθήο 

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

«VODAFONE -ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα 

παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηνπ 26νπ 

ρικ. ηεο Λεσθ. Μαξαζώλνο ζην Γήκν Ραθήλαο Ννκνύ Αηηηθήο 

80. 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 

Εελνπνύινπ 17 ζην Γήκν Καξπελεζίνπ Ννκνύ Δπξπηαλίαο 

81. 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 

ζπκβνιήο ησλ νδώλ εξξώλ 2 θαη Πίλδνπ ζην Γήκν Άλσ Ληνζίσλ Ννκνύ 

Αηηηθήο 

82. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 3-1-2011 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 

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

εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ Ρίηζνπ ζην 

Γήκν Λακηέσλ Ννκνύ Φζηώηηδαο 

83. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 10-12-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ 

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

γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο 

ζπκβνιήο ησλ νδώλ Αλεμαξηεζίαο 103 θαη Σξαπεδνύληνο ζην Γήκν 

Αξγπξνύπνιεο Ννκνύ Αηηηθήο 

84. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 2-7-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 

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

εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ 

Ηππνθξάηνπο 57 ζην Γήκν Αζελαίσλ Ννκνύ Αηηηθήο 

85. Μεξηθή Απνδνρή ηεο Αηηήζεσο Θεξαπείαο ηνπ θ. Γεκήηξηνπ Κνηξνγηάλλε θαηά 

ηεο ππ' αξ. ΑΠ 589/62/13-01-2011 Απόθαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΔΔΣΣ 

 

ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ (Ειζηγηηής κ. ΜΙΥΑΗΛ ΑΚΚΑ) 



86. Απόθαζε επί ηεο Αθξνάζεσο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΓΔΝΗΚΖ 

ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΖ Α.Δ.Δ. –ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΧΝ» 

87. Απόθαζε επί ηεο πξαγκαηνπνηεζείζαο αθξνάζεσο ηεο επηρείξεζεο 

«ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΟ ΓΗΑΝΟΜΖ ΞΔΝΟΤ ΣΤΠΟΤ ΔΠΔ» 

88. Γηαγξαθή ηεο Αηνκηθήο Δπηρείξεζεο «ΠΤΡΗΓΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ» από ην 

Μεηξών Σαρπδξνκηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο ΔΔΣΣ 

89. Γηαγξαθή ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΑΟΗ COURIERS 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ LOGISTICS ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ.» θαη δηαθξηηηθό 

ηίηιν «ΟΗ ΑΟΗ ΠΟΤ ΠΑΝΔ ΠΑΝΣΟΤ» από ην Μεηξών Σαρπδξνκηθώλ 

Δπηρεηξήζεσλ ηεο ΔΔΣΣ 

90. Γηαγξαθή ηεο Αηνκηθήο Δπηρείξεζεο «ΜΠΔΗΟΓΛΟΤ ΗΧΑΝ. ΔΤΣΑΘΗΟ» από 

ην Μεηξών Σαρπδξνκηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο ΔΔΣΣ 

91. Γηαγξαθή ηεο Αηνκηθήο Δπηρείξεζεο «ΜΑΡΚΟ EMM. ΑΘΖΝΑΗΟ» από ην 

Μεηξών Σαρπδξνκηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο ΔΔΣΣ 

92. Γηαγξαθή ηεο Αηνκηθήο Δπηρείξεζεο «ΡΗΓΑΝΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ» από ην 

Μεηξών Σαρπδξνκηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο ΔΔΣΣ 

93. Απόξξηςε Γήισζεο Παξνρήο Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηεο Οκόξξπζκεο 

Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «I. ΕΟΤΛΗΑ & Μ.Δ. ΚΤΡΗΣΖ Ο.Δ.» 

94. Απόξξηςε Γήισζεο Παξνρήο Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηεο Δηεξόξξπζκεο 

Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΠΑΣΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟ & ΗΑ Δ.Δ.» 

95. Απόξξηςε Γήισζεο Παξνρήο Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηεο Οκόξξπζκεο 

Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟ Κ. - ΠΑΛΑΣΗΓΖ Σ. 

Ο.Δ.» 

96. Καζνξηζκόο ηεο Γηαδηθηπαθήο Δθαξκνγήο ηεο ΔΔΣΣ σο κέζνπ ειεθηξνληθήο 

ππνβνιήο αηηεκάησλ από ηηο Σαρπδξνκηθέο Δπηρεηξήζεηο 


