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ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ  

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ  

ηης 595ης σνεδρίαζης (10-03-2011) 

 
 

ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΑΓΓΕΛΟ ΤΡΙΓΟ) 

1. Γεκνζίεπζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΔΣΣ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Γεκόζηαο 

 Γηαβνύιεπζεο πνπ δηελεξγήζεθε δπλάκεη ηεο Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 589/2/13-1-

 2011 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ (Ειζηγηηής κ. ΑΓΓΕΛΟ ΤΡΙΓΟ) 

2. Δθρώξεζε νλνκάησλ ρώξνπ κε θαηάιεμε .gr 

3. Απόξξηςε αηηήζεσλ γηα εθρώξεζε νλνκάησλ ρώξνπ κε θαηάιεμε .gr 

4. Μεηαβνιή επσλπκίαο θνξέα νλόκαηνο ρώξνπ κε θαηάιεμε .gr 

5. Μεηαβίβαζε νλνκάησλ ρώξνπ κε θαηάιεμε .gr 

6. Γηαγξαθή νλνκάησλ ρώξνπ κε θαηάιεμε .gr 

7. Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ 

εηαηξεία «ΟΣΔ ΓΙΔΘΝΔΙ ΛΤΔΙ Α.Δ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «OTEGLOBE S.A» 

8. Δθρώξεζε ηνπ ύληνκνπ Κσδηθνύ 18101 ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο 

ζηελ εηαηξεία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ» κε 

δηαθξηηηθό ηίηιν «ΟΣΔ ΑΔ» 

9. Δθρώξεζε ηνπ ύληνκνπ Κσδηθνύ 15455 ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο 

ζηελ εηαηξεία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ» κε 

δηαθξηηηθό ηίηιν «ΟΣΔ ΑΔ» 

10. Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ 

εηαηξεία «ΑΛΓΟΤΣΔΜ ΑΝΧΝΤΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΡΟΛΟΓΙΑ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν 

«ΑΛΓΟΤΣΔΜ Α.Δ.» 

11. Καηάξγεζε Δθρώξεζεο ηνπ ύληνκνπ Κσδηθνύ 15313 ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ 

Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΣΗ 

ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ΟΣΔ ΑΔ» 

12. Απαληήζεηο ηεο ΔΔΣΣ ζηηο παξαηεξήζεηο ησλ ηειεπηθνηλσληαθώλ παξόρσλ επί 

ηεο από 26.11.2010 δηεμαρζείζαο Δζληθήο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο, αλαθνξηθά 

κε ηνλ 2ν γύξν αλάιπζεο ηεο ΔΔΣΣ γηα ηνλ Οξηζκό, ηελ Αλάιπζε ηνπ επηπέδνπ 

αληαγσληζκνύ θαη ηηο πξνηεηλόκελεο θαλνληζηηθέο ππνρξεώζεηο ζηηο αγνξέο: 
- αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ θιήζεσλ πνπ παξέρνληαη ζε νηθηαθνύο θαη κε 

νηθηαθνύο πειάηεο ζε ζηαζεξή ζέζε ζηελ Διιάδα (θιήζεηο πξνο 
γεσγξαθηθνύο αξηζκνύο ζηελ Διιάδα) θαη  

- θιήζεσλ πξνο κε γεσγξαθηθνύο αξηζκνύο πνπ παξέρνληαη ζε νηθηαθνύο θαη 
κε νηθηαθνύο πειάηεο ζε ζηαζεξή ζέζε ζηελ Διιάδα (θιήζεηο από ζηαζεξό 
πξνο θηλεηό θαη θιήζεηο ζε παξόρνπο ππεξεζηώλ κέζσ κε γεσγξαθηθώλ 
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αξηζκώλ), ζύκθσλα κε ην Άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο 2002/21/ΔΚ θαη ην άξζξν 17 
ηνπ Ν.3431/2006 [ΦΔΚ 13/Α/03.02.2006] 

 
 

13. Οξηζκόο ησλ εζληθώλ αγνξώλ ιηαληθήο ησλ δεκνζίσο δηαζέζηκσλ ηειεθσληθώλ 

ππεξεζηώλ πνπ παξέρνληαη ζε ζηαζεξή ζέζε, θαζνξηζκόο επηρεηξήζεσλ κε 

ζεκαληηθή ηζρύ ζηηο ελ ιόγσ αγνξέο θαη ππνρξεώζεηο απηώλ (2νο Γύξνο 

Αλάιπζεο) 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 

14. Αλάζεζε ζην δηθεγόξν Παλαγηώηε Σζώλε ππνζέζεσλ ζρεηηθώλ κε ζέκαηα ηνπ 

Σνκέα Παξνρήο Σαρπδξνκηθώλ Τπεξεζηώλ (Δηζεγεηήο ΠΡΟΔΓΡΟ) 

15. Αλάζεζε ζηε δηθεγόξν Παξαζθεπή Ρέππα ππνζέζεσλ ζρεηηθώλ κε ζέκαηα 

δηαρείξηζεο ειέγρνπ θαη επνπηείαο ηνπ Φάζκαηνο Ραδηνζπρλνηήησλ (Δηζεγεηήο 

ΠΡΟΔΓΡΟ) 

16. Αλάζεζε ζηε δηθεγόξν Αλησλία Πεξάθε ππνζέζεσλ ζρεηηθώλ κε ζέκαηα 

Ραδηνεμνπιηζκνύ θαη Δηδηθώλ Ραδηνδηθηύσλ (Δηζεγεηήο ΠΡΟΔΓΡΟ) 

17. Αλάζεζε ζηε δηθεγόξν Δπαγγειία Μαξία Παπαδάθε ππνζέζεσλ ζρεηηθώλ κε 

ζέκαηα θαζνιηθήο ππεξεζίαο αξηζκνδόηεζεο, αδεηνδόηεζεο, θνξεηόηεηαο 

αξηζκώλ, ηειεθσληθνύ θαηαιόγνπ, ππεξεζηώλ πνιπκεζηθήο πιεξνθόξεζεο, 

δηαζύλδεζεο θαη πξνεπηινγήο θνξέα (Δηζεγεηήο ΠΡΟΔΓΡΟ) 

18. Αλάζεζε ζηε δηθεγόξν Αιεμάλδξα Καπώλε ππνζέζεσλ ζρεηηθώλ κε ζέκαηα 

Ολνκάησλ Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr (Δηζεγεηήο ΠΡΟΔΓΡΟ) 

19. Αλάζεζε ζηε δηθεγόξν Ισάλλα Κνληνπνύινπ ππνζέζεσλ ζρεηηθώλ κε ζέκαηα 

θνζηνινγηθνύ ειέγρνπ, αδεζκνπνίεηεο πξόζβαζεο ζηνλ ηνπηθό βξόρν, 

ππεξεζηώλ πνιπκεζηθήο πιεξνθόξεζεο, πξνεπηινγήο θνξέα, θνξεηόηεηαο 

αξηζκώλ, δηθαησκάησλ δηέιεπζεο, δηαγσληζκώλ θαη ζπκβάζεσλ θαζώο θαη 

επνπηείαο θαη ειέγρνπ επηκέξνπο ηνκέσλ ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο αγνξάο» 

(Δηζεγεηήο ΠΡΟΔΓΡΟ) 

20. Αλάζεζε ζηε δηθεγόξν Γήκεηξα Κσλζηαληηλνπνύινπ ππνζέζεσλ ζρεηηθώλ κε 

ζέκαηα δηαρείξηζεο, ειέγρνπ θαη επνπηείαο ηνπ Φάζκαηνο Ραδηνζπρλνηήησλ 

(Δηζεγεηήο ΠΡΟΔΓΡΟ) 

21. Αλάζεζε ζηε Γηθεγόξν Υαξίθιεηα Μάκαιε ππνζέζεσλ ζρεηηθώλ κε ζέκαηα 

νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν θαη ινηπώλ ζεκάησλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ 

(Δηζεγεηήο ΠΡΟΔΓΡΟ) 

22. Αλάζεζε ζηε δηθεγόξν Αξεηή Απ. Γηαλλνπνύινπ ππνζέζεσλ ζρεηηθώλ κε 

ζέκαηα ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ (Δηζεγεηήο ΠΡΟΔΓΡΟ) 

23. Αλάζεζε ζηε δηθεγόξν Μαξηάλλα Παπαδνπνύινπ ππνζέζεσλ ζρεηηθώλ κε 

ζέκαηα ειέγρνπ εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ πεξί ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ θαη 

πεξί πξνζηαζίαο ηνπ ειεύζεξνπ αληαγσληζκνύ, ζε ζρέζε κε ηελ άζθεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ (Δηζεγεηήο 

ΠΡΟΔΓΡΟ) 

24. Αλάζεζε ζηε δηθεγόξν Αζελά Ι. Ράιιε ππνζέζεσλ ζρεηηθώλ κε ζέκαηα ηνπ 

Σνκέα Σαρπδξνκείσλ (Δηζεγεηήο ΠΡΟΔΓΡΟ) 
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25. Έγθξηζε ηνπ «ρεδηαζκνύ ηξαηεγηθήο Δλεκέξσζεο ηεο ΔΔΣΣ θαη πινπνίεζεο 

ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο» γηα ην δηάζηεκα Γεθέκβξηνο 2010 - Γεθέκβξηνο 2012. 

(Δηζεγεηήο θ. ΜΙΥΑΗΛ ΑΚΚΑ)  

26. Έγθξηζε ηεο Δλέξγεηαο «Γεκηνπξγηθόο ρεδηαζκόο, Δπηκέιεηα, Δθηύπσζε θαη 

Απνζηνιή ηεο Διιεληθήο θαη Αγγιηθήο Έθδνζεο ηνπ Δλεκεξσηηθνύ δειηίνπ ηεο 

ΔΔΣΣ «Δπηθνηλσλίεο ελ Σάρεη» (27ν Σεύρνο), ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ ηνπ 

«ρεδηαζκνύ ηξαηεγηθήο Δλεκέξσζεο ηεο ΔΔΣΣ θαη πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ 

Γξάζεο» (Δηζεγεηήο θ. ΜΙΥΑΗΛ ΑΚΚΑ) 

27. Έγθξηζε ππνβνιήο Σερληθνύ Γειηίνπ γηα ηε πξόζθιεζε 26 ηεο Φεθηαθήο 

ύγθιηζεο κε ζέκα: Πξνεγκέλεο Φεθηαθέο Τπεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ησλ 

Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ, έξγν «Καηαγξαθή Δζληθώλ Τπνδνκώλ 

Γηθηύσλ Ηιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ θαη ΟΚΧ ζε ζύζηεκα GIS» (Δηζεγεηήο θ. 

ΑΓΓΔΛΟ ΤΡΙΓΟ) 

 

ΑΚΡΟΑΕΙ (Ειζηγηηής κ. ΑΓΓΕΛΟ ΤΡΙΓΟ) 

28. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

«ΡΑΓΙΟΣΗΛΔΟΠΣΙΚΗ ΚΑΛΤΜΝΟΤ Α.Δ.», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ 

(Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν "TV ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΛΤΜΝΟ", γηα ηε ιεηηνπξγία απηνύ ζε 

κε δεισζέληα δίαπιν θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηεο ΑΠ. 

579/53/12-10-2010 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ θαη ηε ζπλεπεία ηαύηεο πξόθιεζε 

παξεκβνιώλ ζε λόκηκν ρξήζηε 

29. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΣΗΛΔΟΡΑΗ 

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

ηίηιν "TV 12", γηα ηε ιεηηνπξγία απηνύ ζε κε δεισζέληα δίαπιν θαηά παξάβαζε 

ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηεο ΑΠ. 579/52/12-10-2010 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 

30. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία 

«ΡΑΓΙΟΣΗΛΔΟΠΣΙΚΗ ΡΟΓΟΤ Α.Δ.», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε 

ην δηαθξηηηθό ηίηιν "ΡΟΓΟ TV 4", γηα ηελ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο ιεηηνπξγία απηνύ ζε κε δεισζέληεο δηαύινπο 

31. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

«ΡΑΓΙΟΣΗΛΔΟΠΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΟ ΔΝΑ Α.Δ.», 

θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν "ΔΝΑ TV", κε 

ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε: α) ηεο ρξήζεο κε εθρσξεκέλσλ 

ζπρλνηήησλ γηα ηε ιεηηνπξγία ξαδηνδεύμεσλ θαη β) ηεο εγθαηάζηαζεο 

θεξαηνζπζηήκαηνο άλεπ αδείαο 

32. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΓΔΝΙΚΔ 

ΡΑΓΙΟΣΗΛΔΟΠΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Α.Δ.», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ 

(Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν "BLUE SKY" κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε: 

α) ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο εθπνκπήο απηνύ θαη β) ηεο 

εγθαηάζηαζεο εμ απηνύ θεξαηνζπζηεκάησλ άλεπ αδείαο 

33. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΔΛΔΤΘΔΡΗ 

ΣΗΛΔΟΡΑΗ 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 
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34. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

«ΡΑΓΙΟΣΗΛΔΟΠΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.», θνξέα 

ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν "STAR ΚΔΝΣΡΙΚΗ 

ΔΛΛΑΓΟ", κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε: α) ηεο ρξήζεο κε 

εθρσξεκέλσλ ζπρλνηήησλ γηα ηε ιεηηνπξγία ξαδηνδεύμεσλ θαη β) ηεο 

εγθαηάζηαζεο θεξαηνζπζηήκαηνο άλεπ αδείαο 

35. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο νκόξξπζκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «Γ. ΚΟΛΟΚΑ & 

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

"ΙΟΝΙΟΝ 95.8FM" κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε: α) ηεο θαηά παξάβαζε 

ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο εθπνκπήο απηνύ θαη β) ηεο εγθαηάζηαζεο εμ απηνύ 

θεξαηνζπζηεκάησλ άλεπ αδείαο 

36. Κιήζε ζε αθξόαζε: α) ηεο θαο Υξηζηίλαο εβαζηνύ, ηδηνθηήηξηαο ηνπ 

ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν "9,72 FM STEREO" θαη β) 

ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «Δ.Ρ.Σ. Α.Δ.», θνξέα ηνπ Ρ/ κε ην 

δηαθξηηηθό ηίηιν "3ν ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ" 

37. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΡΟΓΙΑΚΗ 

ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΣΗΛΔΟΠΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ 

ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν "RED", γηα ηε ιεηηνπξγία απηνύ ζε κε 

δεισζέληα δίαπιν θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηεο ΑΠ. 

579/51/12-10-2010 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 

38. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Δπάγγεινπ Αλδξώλε, ηδηνθηήηε ηνπ ξαδηνθσληθνύ 

ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν "ARIA FM" κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε 

δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο: α) εθπνκπήο 

ξαδηνθσληθνύ πξνγξάκκαηνο, β) ρξήζεο κε εθρσξεκέλσλ ζπρλνηήησλ θαη γ) 

εγθαηάζηαζεο θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία θεξαηνζπζηεκάησλ 

39. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο νκόξξπζκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία 

«ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ Ν.-ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟΤ Ν. ΟΔ», θνξέα ηνπ ξαδηνθσληθνύ 

ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν "GRECA FM 87,6" κε ζεκαηηθό αληηθείκελν 

ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο εθπνκπήο απηνύ 

40. Κιήζε πξνο εκθάληζε ησλ εηαηξεηώλ «VIVA Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο 

Μνλνπξόζσπε ΔΠΔ», «VOICENET Α.Δ.», «WIND ΔΛΛΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ 

Α.Δ.Β.Δ.» θαη «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Δ.Δ.Σ.», θαηά ηε δηαδηθαζία επίιπζεο 

δηαθνξάο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 3431/2006 (ΦΔΚ 13/Α/2006), κε αληηθείκελν ηελ 

επίιπζε ηεο δηαθνξάο κεηαμύ ηεο εηαηξείαο «VIVA Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο 

Μνλνπξόζσπε ΔΠΔ» θαη ησλ αλσηέξσ δύν εηαηξεηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, 

δπλάκεη ηνπ κε αξ. πξση. ΔΔΣΣ 5293/8-2-2011 αηηήκαηνο επίιπζεο δηαθνξάο 

πνπ έρεη ππνβάιεη ε εηαηξεία «VIVA Ηιεθηξνληθέο Τπεξεζίεο Μνλνπξόζσπε 

ΔΠΔ» κε ζέκα «Άξλεζε εθαξκνγήο λέσλ ηειώλ ηεξκαηηζκνύ ζηηο αξηζκνζεηξέο 

70 ηεο εηαηξείαο καο» 

41. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΗΛΙΟ & ΔΙΡΗΝΗ 

Α.Δ.», κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο κε ρνξήγεζεο ζηνηρείσλ θαη ηεο εγθαηάζηαζεο εμ απηήο θαηαζθεπώλ 

θεξαηώλ 

42. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Γεώξγηνπ Αινίκνλνπ κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε 

δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο κε ρνξήγεζεο 

ζηνηρείσλ θαη ηεο εγθαηάζηαζεο εμ απηνύ θαηαζθεπήο θεξαίαο 
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43. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο θαο Γεσξγίαο Μαξαιέηνπ κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε 

δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο κε ρνξήγεζεο 

ζηνηρείσλ θαη ηεο εγθαηάζηαζεο εμ απηνύ θαηαζθεπήο θεξαίαο 

44. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Ισάλλε Λνπγηάθε κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε 

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

εγθαηάζηαζεο θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία θεξαηνζπζηήκαηνο, θαηά παξάβαζε ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο 

45. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Υξήζηνπ Κνληνύια κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε 

δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο κε ρνξήγεζεο 

ζηνηρείσλ θαη ηεο εγθαηάζηαζεο εμ απηνύ θαηαζθεπήο θεξαίαο 

46. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Γεώξγηνπ νξβαηδηώηε κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε 

δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο κε ρνξήγεζεο 

ζηνηρείσλ θαη ηεο εγθαηάζηαζεο εμ απηνύ θαηαζθεπήο θεξαίαο 

47. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Πιαηαλίηε κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε 

δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο κε ρνξήγεζεο 

ζηνηρείσλ θαη ηεο εγθαηάζηαζεο εμ απηνύ θαηαζθεπήο θεξαίαο 

48. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE - ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ 

Α.Δ.» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην Γήκν Λίλδνπ ζηε λήζν 

Ρόδν Ννκνύ Γσδεθαλήζνπ 

49. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE - ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ 

Α.Δ.» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην Γήκν Σήλνπ Ννκνύ 

Κπθιάδσλ 

50. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE - ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ 

Α.Δ.» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην Γήκν Θηλαιίσλ Ννκνύ 

Κέξθπξαο 

51. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE - ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ 

Α.Δ.» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην Γήκν Παιίθεο Ννκνύ 

Κεθαιιελίαο 

52. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 

Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην 

Γήκν Παιίθεο Ννκνύ Κεθαιιελίαο 

53. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 

Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην 

Γήκν Λίλδνπ ζηε λήζν Ρόδν Ννκνύ Γσδεθαλήζνπ 

54. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 

Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην 

Γήκν Θηλαιίσλ Ννκνύ Κέξθπξαο 

55. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή 

Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην 

αεξνδξόκην Ισάλλεο Καπνδίζηξηαο' Ννκνύ Κέξθπξαο 

56. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε 

Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ πεξηνρή νιάξη Ννκνύ Κέξθπξαο 
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57. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «WIND - ΔΛΛΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ 

Α.Δ.Β.Δ.» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην Γήκν Θηλαιίσλ 

Ννκνύ Κέξθπξαο 

58. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «WIND - ΔΛΛΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ 

Α.Δ.Β.Δ.» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην αεξνδξόκην Ισάλλεο 

Καπνδίζηξηαο' Ννκνύ Κέξθπξαο 

59. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «WIND - ΔΛΛΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ 

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

ζπκβνιήο ησλ νδώλ Πξνύζζεο 55 θαη Κύπξνπ ζην Γήκν Νίθαηαο Ννκνύ Αηηηθήο 

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

ΑΠ: 590/14/20-01-2011 Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ: «Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο 

εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία "ΡΑΓΙΟΣΗΛΔΟΠΣΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟ ΙΜΘ - ΔΛΛΗΝΙΚΗ 

ΟΡΘΟΓΟΞΟ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΗ ΔΚΠΟΜΠΗ Α.Δ." θνξέα ηνπ 

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

ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγία απηνύ ζε κε δεισζέληα δίαπιν θαη από κε 

δεισζείζα ζέζε εθπνκπήο»  

61. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο δηεμαγσγήο Αθξνάζεσο κεηαμύ αθελόο ησλ εηαηξεηώλ 

«WIND Telecomunicazioni S.p.A.» θαη «WIND Διιάο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ.Β.Δ.» 

θαη αθεηέξνπ ηνπ Ισάλλε Γθαδόινπ, κε αληηθείκελν ηελ δηεξεύλεζε παξαβάζεσο 

εθ κέξνπο ηνπ Ισάλλε Γθαδόινπ ησλ δηαηάμεσλ ηεο Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 351/76 

«Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) 

κε θαηάιεμε .gr» (ΦΔΚ 717/Β/27.5.2005) γηα ην Όλνκα Υώξνπ [wind.gr] 

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

ηνπ θ. Μηράιε Οηθνλνκόπνπινπ, κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε: α) ηεο 

εθπνκπήο ξαδηνθσληθνύ πξνγξάκκαηνο θαη β) ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ζέζεο ζε 

ιεηηνπξγία θεξαηνζπζηήκαηνο, θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

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

ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «106,2 FM Αλώλπκε Ραδηνηειενπηηθή 

Δηαηξία» θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν «MAD RADIO Α.Δ.», θνξέα ηνπ Ρ/ κε ην 

δηαθξηηηθό ηίηιν "MAD RADIO 106,2" κε αληηθείκελν ηε ρξήζε κε εθρσξεκέλεο 

ζπρλόηεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία ξαδηνδεύμεο θαη ηε ζπλεπεία ηαύηεο πξόθιεζε 

παξεκβνιώλ ζε λόκηκν ρξήζηε 

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

ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία "ΣΗΛΔΟΠΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΚΟΚΚΙΝΗ 

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 

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

ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΓΟΡΤΦΟΡΙΚΗ ΣΗΛΔΟΡΑΗ 

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

ηίηιν "SUPER TV", γηα ηελ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγία 

απηνύ ζε δίαπιν από κε δεισζείζα ζέζε εθπνκπήο 

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

ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΔΛΔΤΘΔΡΗ ΣΗΛΔΟΡΑΗ Α.Δ.», 

θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν "ALTER 

CHANNEL", γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

http://wind.gr/
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ιεηηνπξγίαο απηνύ ζε κε δεισζέληεο δηαύινπο θαη από κε δεισζείζεο ζέζεηο 

εθπνκπήο 

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

ηνπ Γ. Αγλάλησλ, κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο ρξήζεο εμ απηνύ ζπρλνηήησλ γηα ηελ αλακεηάδνζε ηειενπηηθνύ 

ζήκαηνο θαζώο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο θεξαηνζπζηήκαηνο άλεπ αδείαο 

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

ηνπ Γ. Λύξθεηαο, 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 

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

ηνπ Γ. Αζακαλίαο, 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 

70. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 18 Ννεκβξίνπ 2010 Αθξνάζεσο ηεο εηαηξείαο BOB 

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 

71. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 2-8-2010 αθξνάζεσο ηεο εηαηξείαο "COSMOLINE 

ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ Α.Δ." κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν "COSMOLINE", 

κε αληηθείκελν ηελ εμέηαζε ηεο ζπκκόξθσζεο ηεο εηαηξείαο πξνο ηηο 

ππνρξεώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 4 ηεο απόθαζεο 399/33/16.8.2006 

72. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 2-8-2010 αθξνάζεσο ηεο εηαηξείαο "ROLAWARE 

Ltd (Cyprus)" κε αληηθείκελν ηελ εμέηαζε πιήξσζεο ησλ όξσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 530/165/14-7-2009 κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ε κεηαβίβαζε ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ ζηαζεξήο 

αζύξκαηεο πξόζβαζεο ζηε δώλε ησλ 25 GHz από ηελ εηαηξεία "WIND ΔΛΛΑ 

ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ Α.Δ.Β.Δ." ζηελ εηαηξεία "ROLAWARE Ltd (Cyprus)" 

73. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 10-2-2011 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 

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

εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ζην δ.δ. Ρνβηώλ Γήκνπ Διπκλίσλ Ννκνύ 

Δπβνίαο 

74. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 28-1-2011 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 

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

εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ζην δ.δ. Παιαηνρσξίνπ Γήκνπ πεξρεηάδαο 

Ννκνύ Φζηώηηδαο 

75. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 28-1-2011 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 

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

εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ζην δ.δ. Αγλάληεο Γήκνπ Αγ. Κσλζηαληίλνπ 

Ννκνύ Φζηώηηδαο 

76. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 10-2-2011 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 

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

εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ζην Γήκν Αηδεςνύ Ννκνύ Δπβνίαο 
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77. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 10-2-2011 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 

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

εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ζην Γήκν Ληιαληίσλ Ννκνύ Δπβνίαο 

78. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 19-1-2011 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 

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

εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ζην Γήκν Θηλαιίσλ Ννκνύ Κέξθπξαο 

79. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 10-2-2011 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 

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

εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ζην Γήκν Σακπλέσλ Ννκνύ Δπβνίαο 

80. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 28-1-2011 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 

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

εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ζην Γήκν πεξρεηάδαο Ννκνύ Φζηώηηδαο 

81. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 10-2-2011 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 

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

εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ζην Γήκν Κεξέσο Ννκνύ Δπβνίαο 

82. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 10-2-2011 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 

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

εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ζην Γήκν Γπζηίσλ Ννκνύ Δπβνίαο 

83. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 21-1-2011 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 

ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE - ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ Α.Δ.» γηα παξάλνκε 

εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο ζπκβνιήο ησλ 

νδώλ εξίθνπ 51 θαη Άλδξνπ 4 ζην Γήκν Μειηζζίσλ Ννκνύ Αηηηθήο 

84. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 27-1-2011 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 

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

εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο ζπκβνιήο ησλ 

νδώλ εξίθνπ 51 θαη Άλδξνπ 4 ζην Γήκν Μειηζζίσλ Ννκνύ Αηηηθήο 

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

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

εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ Γαθλώλ 97 

ζην Γήκν Αηγίνπ Ννκνύ Αραΐαο 

86. 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 εξίθνπ 51 θαη Άλδξνπ ζην Γήκν Μειηζζίσλ Ννκνύ 

Αηηηθήο 

87. 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 Κσλ. Καξακαλιή θαη Καςαιά ζην Γήκν Ακαξνπζίνπ 

Ννκνύ Αηηηθήο 

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

ηνπ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΟΜΙΛΟΤ "ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΜΟΥΑΣΟΤ", κε ζεκαηηθό αληηθείκελν 

ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο κε ρνξήγεζεο 

ζηνηρείσλ θαη ηεο εγθαηάζηαζεο εμ απηνύ θαηαζθεπώλ θεξαηώλ 
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89. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο 

ηνπ θ. Αλαζηάζηνπ Μπίιηα, κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά 

παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο κε ρνξήγεζεο ζηνηρείσλ θαη ηεο 

εγθαηάζηαζεο εμ απηνύ θαηαζθεπώλ θεξαηώλ 

90. Μεξηθή Απνδνρή ηεο Αηηήζεσο Θεξαπείαο ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Σνπξγειή θαηά 

ηεο ππ' αξ. ΑΠ 591/19/25-01-2011 Απόθαζεο ηεο Οινκέιεηαο ηεο ΔΔΣΣ 

91. Απόξξηςε ηεο Αίηεζεο Θεξαπείαο ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία 

«ΡΑΓΙΟΣΗΛΔΟΠΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΗΠΔΙΡΟ Α.Δ.», θνξέα ηνπ Σ/ κε ην 

δηαθξηηηθό ηίηιν «ΗΠΔΙΡΟ TV», θαηά ηεο ΑΠ 566/59/18-06-2010 Απόθαζεο ηεο 

ΔΔΣΣ κε ζέκα: «Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο 

έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία 

«ΡΑΓΙΟΣΗΛΔΟΠΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΗΠΔΙΡΟ Α.Δ.», θνξέα ηνπ Σ/ κε ην 

δηαθξηηηθό ηίηιν «ΗΠΔΙΡΟ TV», κε αληηθείκελν ηε ρξήζε κε εθρσξεκέλσλ 

ζπρλνηήησλ θαη ηελ πξόθιεζε παξεκβνιώλ ζε λόκηκν ρξήζηε θαηά παξάβαζε 

ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο» 

 

ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ (Ειζηγηηής κ. ΜΙΥΑΗΛ ΑΚΚΑ) 

92. Αλάθιεζε ηεο ΑΠ. 591/033 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ «Γηαγξαθή ηεο Αλώλπκεο 

Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία “VFS LOGISTICS SUPPORT ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΔΓΓΡΑΦΧΝ” θαη δηαθξηηηθό ηίηιν 

“VFS LOGISTICS SUPPORT Α.Δ”, όπσο λνκίκσο εθπξνζσπείηαη, από ην 

Μεηξών Σαρπδξνκηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο ΔΔΣΣ», θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 

ΔΔΣΣ 9045/04.03.2011 αίηεζήο ηεο. 
 


