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ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

ηης 629ης σνεδρίαζης (17-11-2011) 

 

ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 

1. Υνξήγεζε Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ, ζηελ Δηαηξεία 

«VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» 

θαη κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν "VODAFONE", γηα ηελ Παξνρή Γηθηύσλ ή / θαη 

Τπεξεζηώλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ 

2. Υνξήγεζε Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ, ζηελ Δηαηξεία «WIND 

ΔΛΛΑ Σειεπηθνηλσλίεο ΑΔΒΔ» θαη κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν "WIND", γηα ηελ 

Παξνρή Γηθηύσλ ή / θαη Τπεξεζηώλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ 

3. Σξνπνπνίεζε ηεο ππ' αξηζ. 5556/Φ610/13-4-2011 Απόθαζεο 

Αληηπξνέδξνπ ηεο ΔΔΣΣ κε ηελ νπνία ρνξεγήζεθαλ Γηθαηώκαηα Υξήζεο 

Ραδηνζπρλνηήησλ, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο 

Α.Δ.» κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν "COSMOTE", γηα ηελ Παξνρή Γηθηύσλ ή / θαη 

Τπεξεζηώλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ 

4. Σξνπνπνίεζε ηεο ππ' αξηζ. 3678/Φ610/16-9-2010 Απόθαζεο 

Αληηπξνέδξνπ ηεο ΔΔΣΣ κε ηελ νπνία ρνξεγήζεθαλ Γηθαηώκαηα Υξήζεο 

Ραδηνζπρλνηήησλ, ζηελ Δηαηξεία «WIND ΔΛΛΑ Σειεπηθνηλσλίεο ΑΔΒΔ» 

κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν "WIND", γηα ηελ Παξνρή Γηθηύσλ ή / θαη Τπεξεζηώλ 

Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ 

5. Σξνπνπνίεζε ηεο ππ' αξηζ. 624/29/20-10-2011 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ κε 

ηελ νπνία ρνξεγήζεθαλ Γηθαηώκαηα Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ, ζηελ 

Δηαηξεία «WIND ΔΛΛΑ Σειεπηθνηλσλίεο ΑΔΒΔ» κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν 

"WIND", γηα ηελ Παξνρή Γηθηύσλ ή / θαη Τπεξεζηώλ Ζιεθηξνληθώλ 

Δπηθνηλσληώλ 

6. Σξνπνπνίεζε ηεο ππ' αξηζ. 624/35/20-10-2011 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ κε 

ηελ νπνία ρνξεγήζεθαλ Γηθαηώκαηα Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ, ζηελ 

Δηαηξεία «WIND ΔΛΛΑ Σειεπηθνηλσλίεο ΑΔΒΔ» κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν 

"WIND", γηα ηελ Παξνρή Γηθηύσλ ή / θαη Τπεξεζηώλ Ζιεθηξνληθώλ 

Δπηθνηλσληώλ 

7. Σξνπνπνίεζε ηεο ππ' αξηζ. 5092/Φ610/18/2/2011 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ κε 

ηελ νπνία ρνξεγήζεθε Γηθαίσκα Υξήζεο Μεκνλσκέλσλ 

Ραδηνζπρλνηήησλ, ζηελ Δηαηξεία «ΡΑΓΗΟΣΑΞΗ ΝΑΟΤΑ "Ο ΑΓΗΟ 

ΝΗΚΟΛΑΟ"» γηα ηελ Παξνρή Γηθηύσλ ή θαη Τπεξεζηώλ Ζιεθηξνληθώλ 

Δπηθνηλσληώλ, Κηλεηήο Τπεξεζίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηδηθώλ 

ξαδηνδηθηύσλ, θαηεγνξίαο Α’ 

8. Αλάθιεζε ηεο ππ' αξηζ. 6475/Φ610/19-08-11 Απόθαζεο Αληηπξνέδξνπ 

ηεο ΔΔΣΣ «Με αλαλέσζε ησλ Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ 

πνπ ρνξεγήζεθαλ δηα ηεο ππ' αξηζ. 351/17/20-05-05 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 
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κε ζέκα: «Δθρώξεζε, ζην Ραδηνθσληθό / Σειενπηηθό ηαζκό «ΔΗΡΖΝΖ 

ΣΑΜΠΟΤΛΖ ("ΜΔΛΩΓΗΑ 106.6 FM STEREO")» πνπ εδξεύεη ζην 

ΖΡΑΚΛΔΗΟ ηνπ Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ, Μεκνλσκέλσλ Ραδηνζπρλνηήησλ ζε 

ηαζκνύο Ραδηνεπηθνηλσληώλ γηα Ηδία Υξήζε»» 

9. Καλνληζκόο θαζνξηζκνύ ησλ επηκέξνπο δηαδηθαζηώλ θαη ησλ 

απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο αδεηνδόηεζεο 

ηππνπνηεκέλσλ θαηαζθεπώλ θεξαηώλ, θαη' εθαξκνγή ηεο ΚΤΑ αξηζ. 

11926/261 (ΦΔΚ453/Β722.3.2011) 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 

10. Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο 

ζηελ εηαηξεία «MODULUS ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΛΤΔΩΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΗΚΣΤΩΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΚΑΗ  

ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΩΝ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν "MODULUS ΑΔ" 

11. Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο 

ζηελ εηαηξεία «CYTA ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΖ Α.Δ.» κε δηαθξηηηθό 

ηίηιν "CYTA (HELLAS)" 

12. Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο 

ζηελ εηαηξεία «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν "VODAFONE-

PANAFON" 

13. Δθρώξεζε θαη Απόξξηςε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ 

Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΤΜΖ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν 

"VODAFONE-PANAFON" 

14. Σξνπνπνίεζε Υξήζεο Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ 
Αξηζκνδόηεζεο γηα ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «VODAFONE-
ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» θαη 
ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν "VODAFONE-PANAFON" 

15. Καηάξγεζε Δθρώξεζεο Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ 

Αξηζκνδόηεζεο γηα ηελ εηαηξεία «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ 

ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν "ΟΣΔ ΑΔ" 

16. Καηάξγεζε Δθρώξεζεο Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ 

Αξηζκνδόηεζεο γηα ηελ εηαηξεία «ΜΟΒΗ CUBE ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΔ 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ Α.Δ.» κε δηαθξηηηθό ηίηιν "ΜΟΒΗ 

CUBE Α.Δ." 

17. Καηάξγεζε Δθρώξεζεο Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ 

Αξηζκνδόηεζεο γηα ηελ εηαηξεία «ΑΛΓΟΝΔΣ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ 

ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν "ΑΛΓΟΝΔΣ Α.Δ. " 

18. Καηάξγεζε Δθρώξεζεο Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ 

Αξηζκνδόηεζεο γηα ηελ εηαηξεία «ΟΝΔ CALL ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΔΠΔ» 

κε δηαθξηηηθό ηίηιν "ΟΝΔ CALL TELECOMMUNICATIONS LTD" 
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19. Καηάξγεζε Δθρώξεζεο Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ 

Αξηζκνδόηεζεο γηα ηελ εηαηξεία «UPSTREAM ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΑ ΚΑΗ 

ΛΟΓΗΜΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν 

"UPSTREAM Α.Δ. " 

20. Καηάξγεζε Δθρώξεζεο Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ 

Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΤΜΖ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν 

"VODAFONE-PANAFON" 

21. Οινθιήξσζε θαη παξαιαβή ηνπ έξγνπ «Μεζνδνινγία γηα ηνλ θαζνξηζκό 

ηνπ ύςνπο ησλ πξνζηίκσλ πνπ επηβάιινληαη από ηελ ΔΔΣΣ εθόζνλ 

δηαπηζησζεί παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο αληαγσληζκνύ θαη 

ηειεπηθνηλσληαθήο λνκνζεζίαο» 

22. Πξόβιεςε ρξεκαηηθήο πνηλήο γηα θάζε εκέξα κε ζπκκόξθσζεο πξνο ηα 
επηβιεζέληα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 623/041/11-10-2011 Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ 
πξνζσξηλά κέηξα 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 

23. Έγθξηζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ Έηνπο 2012  

 

ΑΚΡΟΑΕΙ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 

24. Κιήζε ζε Αθξόαζε ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «Sky IP International 

Limited» θαη ηεο εηαηξίαο «European Link S.A» κε αληηθείκελν ηε 

δηεξεύλεζε παξαβάζεσλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνύ Γηαρείξηζεο θαη 

Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr (Απόθαζε ΔΔΣΣ ΑΠ 

592/012) ζρεηηθά κε ην Ολνκα Υώξνπ sky.gr 

25. Κιήζε ζε Αθξόαζε ηεο Σξάπεδαο κε ηελ επσλπκία «ALPHA ΒΑΝΚ» θαη 

ηεο θαο Διεπζεξίαο Αξάπνγινπ κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε 

παξαβάζεσλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνύ Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο 

Ολνκάησλ Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr (Απόθαζε ΔΔΣΣ 592/012) ζρεηηθά κε 

ηα Ολόκαηα Υώξνπ alpha-eurobank.gr θαη alphaeurobank.gr. 

26. Κιήζε ζε Αθξόαζε ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «FLASHLUBE LTD» θαη 

ηεο εηαηξίαο «ΗΓΑΝΟΠΟΤΛΟ ΛΑΕΑΡΟ ΚΑΗ ΗΑ ΔΒΔΣΔ» κε 

αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε παξαβάζεσλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνύ 

Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr (Απόθαζε 

ΔΔΣΣ ΑΠ 592/012) ζρεηηθά κε ην Ολνκα Υώξνπ flashlube.gr. 

27. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο «MATELCOM Σειεπηθνηλσλίεο & 

πζηήκαηα Αζθαιείαο Μνλ. ΔΠΔ» κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο 

δηάζεζεο κέζσ δηαδηθηύνπ ξαδηνεμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο 

http://sky.gr/
http://alpha-eurobank.gr/
http://alphaeurobank.gr/
http://flashlube.gr/
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28. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο «ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ eshop ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ 

ΔΠΔ» κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο δηάζεζεο κέζσ δηαδηθηύνπ 

ξαδηνεμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

29. Κιήζε ζε Αθξόαζε ηεο εηαηξείαο «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΤΜΖ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» κε δ.η. "VODAFONE-

PANAFON" κε αληηθείκελν ηελ δηαπίζησζε παξαβίαζεο ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ λ. 3431/2006, ηεο ΑΠ. ΔΔΣΣ 390/03/13-06-2006 «Καλνληζκόο Γεληθώλ 

Αδεηώλ», όπσο ηζρύεη θαζώο θαη ηεο ΑΠ. ΔΔΣΣ 488/82/15-07-2008 

«Κώδηθαο Γενληνινγίαο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ Ζιεθηξνληθώλ 

Δπηθνηλσληώλ ζηνπο θαηαλαισηέο» αλαθνξηθά κε ηελ παξάιεηςε 

ελεκέξσζεο θαη ηελ ακθηζβήηεζε ρξεώζεσλ από ηελ παξνρή ππεξεζίαο 

internet κέζσ θηλεηνύ ηειεθώλνπ 

30. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «ΟΣΔ - Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ 

Διιάδνο Α.Δ.» γηα εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ζηνλ νηθηζκό Υξπζό 

Γήκνπ Μύθεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ξάλζεο 

31. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «ΟΣΔ - Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ 

Διιάδνο Α.Δ.» γηα εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ζηελ θνηλόηεηα 

Ωξαίνπ ζην Γήκν Μύθεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ξάλζεο 

32. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «ΟΣΔ - Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ 

Διιάδνο Α.Δ.» γηα εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ζηνλ νηθηζκό Αηώξα 

Γήκνπ Μύθεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ξάλζεο 

33. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «ΟΣΔ - Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ 

Διιάδνο Α.Δ.» γηα εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ζηελ Κνηλόηεηα Άλσ 

Κίξξαο Γήκνπ Μύθεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ξάλζεο 

34. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «ΟΣΔ - Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ 

Διιάδνο Α.Δ.» γηα εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ζηνλ νηθηζκό Ζζαΐαο 

ζηελ Κνηλόηεηα Γέξαθα Γήκνπ ηαπξνύπνιεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

Ξάλζεο 

35. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «ΟΣΔ - Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ 

Διιάδνο Α.Δ.» γηα εγθαηάζηαζε θαηαζθεπώλ θεξαηώλ ζηελ θνηλόηεηα 

Γέξαθα ζην Γήκν ηαπξνύπνιεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ξάλζεο 

36. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο 

επί ηεο νδνύ Μπξηβήιε 16 ζην Γήκν Θεζζαινλίθεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο 

37. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο 

επί ηεο νδνύ Μεηξ. Φσηίνπ 23 ζην Γήκν Κνδάλεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

Κνδάλεο 

38. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο 

ζην Γήκν Πνιπγύξνπ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Υαιθηδηθήο 
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39. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο 

ζηελ Πεξηθεξεηαθή Οδό Λάξηζαο-Σξηθάισλ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

Λάξηζαο 

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

Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα εγθαηάζηαζε θεξαηώλ ζηε 

Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Νέαο Είρλεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο εξξώλ 

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

Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο ζηε 

Γεκνηηθή Κνηλόηεηα θνπηάξεσο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο εξξώλ 

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

Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο ζην Γήκν Θεζζαινλίθεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

Θεζζαινλίθεο 

43. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «WIND - ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ 

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

Μεηξ. Φσηίνπ 23 ζην Γήκν Κνδάλεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Κνδάλεο 

44. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «WIND - ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ 

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

Θεξκνππιώλ 46 ζην Γήκν Θεζζαινλίθεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

Θεζζαινλίθεο 

45. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «WIND - ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ 

Α.Δ.Β.Δ.» γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο ζην Γήκν εξξώλ Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο εξξώλ 

46. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ 

ππνκλήκαηνο ηεο νκόξξπζκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΥΡΤΗΚΟΤ 

ΔΤΣΤΥΗΑ & ΗΑ ΟΔ», θνξέα ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην 

δηαθξηηηθό ηίηιν "CAPITAL FM 97,7" κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε 

ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο εθπνκπήο απηνύ 

47. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ 

ππνκλήκαηνο ηεο νκόξξπζκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία 

«ΚΑΡΑΚΑΣΑΝΖ ΓΑΒΡΗΖΛ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ.» θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν 

"TELEWAVE" κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε: α) Σεο ρξήζεο κε 

εθρσξεκέλεο ζπρλόηεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία ξαδηνδεύμεο θαη β) ηεο 

εγθαηάζηαζεο θεξαηνζπζηήκαηνο άλεπ αδείαο 

48. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ 

ππνκλήκαηνο ηνπ θ. ππξίδσλνο Παηαληώηε, ηδηνθηήηε ηνπ ηειενπηηθνύ 

ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν "SANTORINI TV" κε ζεκαηηθό 

αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε: α) Σεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο εθπνκπήο απηνύ, β) ηεο ρξήζεο κε εθρσξεκέλεο ζπρλόηεηαο 

γηα ηε ιεηηνπξγία ξαδηνδεύμεο θαη γ) ηεο εγθαηάζηαζεο θεξαηνζπζηήκαηνο 

άλεπ αδείαο 
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49. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθσλ 

ππνκλεκάησλ: α) Σνπ Ρ/ κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν "STUDIO 3-103,6 

ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟ FM", β) ηνπ θ. Λανθξάηε Γεκεξηδόγινπ, ηδηνθηήηε ηνπ 

Ρ/ κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν "ΡΑΓΗΟ ΜΑΝΟ" θαη γ) ηνπ θ. Γεσξγίνπ 

Μεηξνύζε, ηδηνθηήηε ηνπ Ρ/ κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν "ΡΑΓΗΟ ΚΟΜΟ 

103.8FM" 

50. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ 

ππνκλήκαηνο ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΘΔΑΛΗΑ TV 

Α.Δ.», όπσο εθπξνζσπείηαη λόκηκα, θνξέαο ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ 

(Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν "ΘΔΑΛΗΑ TV", κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε 

δηεξεύλεζε ηεο ιεηηνπξγίαο απηνύ ζε κε δεισκέλνπο δηαύινπο θαηά 

παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

51. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ 

ππνκλήκαηνο ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία επηρείξεζεο 

«ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΚΑΛΤΜΝΟΤ Α.Δ.» θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ 

ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν "TV ΑΗΓΑΗΟ" κε ζεκαηηθό αληηθείκελν 

ηε δηεξεύλεζε: α) Σεο ρξήζεο κε εθρσξεκέλεο ζπρλόηεηαο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ξαδηνδεύμεο θαη β) ηεο εγθαηάζηαζεο θεξαηνζπζηήκαηνο άλεπ 

αδείαο 

52. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ 

ππνκλήκαηνο ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία 

«ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΡΟΓΟΤ Α.Δ.», όπσο εθπξνζσπείηαη λόκηκα, 

θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν "TV 4" κε 

ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε: α) Σεο ρξήζεο κε εθρσξεκέλεο 

ζπρλόηεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία ξαδηνδεύμεο θαη β) ηεο εγθαηάζηαζεο 

θεξαηνζπζηήκαηνο άλεπ αδείαο 

53. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ 

ππνκλήκαηνο ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΔΛΔΤΘΔΡΖ 

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

δηαθξηηηθό ηίηιν "ALTER CHANNEL", γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά 

παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγίαο απηνύ ζε κε δεισζέληα 

δίαπιν θαη από κε δεισζείζα ζέζε εθπνκπήο 

54. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ 

ππνκλήκαηνο ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία 

«ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΓΩΓΔΚΑΝΖΟΤ Α.Δ.», θνξέα 

ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν "MASTER TV", γηα ηε 

ιεηηνπξγία απηνύ ζε κε δεισζέληα δίαπιν θαη από κε δεισζείζα 

εθπνκπήο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηεο ΑΠ 575/63/02-

09-2010 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 

55. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ 

ππνκλήκαηνο ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΣΖΛΔΟΡΑΖ 

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

δηαθξηηηθό ηίηιν "TV 12", κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε: α) Σεο 

ρξήζεο κε εθρσξεκέλεο ζπρλόηεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία ξαδηνδεύμεο θαη β) 

ηεο εγθαηάζηαζεο θεξαηνζπζηήκαηνο άλεπ αδείαο 



 7 

56. Θέζε ζην αξρείν ηνπ θαθέινπ ηεο ππόζεζεο γηα ηελ νπνία εθδόζεθε ε 

Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 611/23/07-07-2011 κε ζέκα: «Κιήζε ζε αθξόαζε: 

α) Σνπ θ. Δπάγγεινπ Καξάθαινπ, ηδηνθηήηε ηνπ Ρ/ κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν 

«Ρ/ ΛΑΓΚΑΓΑ» θαη β) ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «Δ.Ρ.Σ. 

Α.Δ.», θνξέα ηνπ Ρ/ κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν "ΔΣ3-Ρ/ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ"» 

57. Θέζε ζην αξρείν ηνπ θαθέινπ ηεο ππόζεζεο γηα ηελ νπνία εθδόζεθε ε 

Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 620/60/22-09-2011: «Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο 

αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ALPHA ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΖ 

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

δηαθξηηηθό ηίηιν "ALPHA" γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγίαο απηνύ ζε κε δεισζέληεο δηαύινπο θαη 

από κε δεισζείζεο ζέζεηο εθπνκπήο» 

58. Θέζε ζην αξρείν ηνπ θαθέινπ ηεο ππόζεζεο γηα ηελ νπνία εθδόζεθε ε 

Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 626/44/27-10-2011: «Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο 

αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΑΥΔΛΩΟ TV Α.Δ.», θνξέα ηνπ 

ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν "ΑΥΔΛΩΟ TV" κε 

ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο εγθαηάζηαζεο εμ απηνύ θαηαζθεπώλ θεξαηώλ» 

59. Λήςε απόθαζεο επί ηεο από 12 Απξηιίνπ 2011 αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο 

«WIND-ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ», πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε 

ηήξεζε ηνπ Άξζξνπ 64 ηνπ Ν./3431/2006, θαζώο θαη ησλ Άξζξσλ 8 θαη 

1.2 (Παξαξηήκαηνο Β') ηνπ Καλνληζκνύ Γεληθώλ Αδεηώλ ηεο ΔΔΣΣ 

(ΑΠ.390/3/13-06-2006 όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηηο ΑΠ 442/68/2007 θαη 

ΑΠ 513/014/2009) από ηελ σο άλσ εηαηξεία, ζε ζρέζε κε ηελ κε 

εκπξόζεζκε πξνζθόκηζε ησλ αηηεζέλησλ από ηελ ΔΔΣΣ ζηνηρείσλ 

60. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 7-9-2011 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ 

ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ 

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

ζην Γήκν Αηζσλίαο Ννκνύ Μαγλεζίαο 

61. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 7-10-2011 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ 

ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ 

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

ζην Γήκν Πύινπ - Νέζηνξνο Ννκνύ Μεζζελίαο 

62. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 7-9-2011 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ 

ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ 

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

ζην Γήκν Θέξκεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο 

63. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 7-9-2011 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ 

ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ 

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

επί ηεο Πι. Παξακάλα 4 ζην Γήκν Θέξκεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο 

64. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 7-10-2011 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ 

ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ 
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Α.Δ.» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο 

επί ηεο νδνύ Κάιβνπ 10 ζην Γήκν Ραθήλαο Ννκνύ Αηηηθήο 

65. 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 Μπζηξηώηε 8 ζην Γήκν Πεξηζηεξίνπ 

Ννκνύ Αηηηθήο 

66. 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 Κξαηίλνπ 5 θαη 

αξσληθνύ ζην Γήκν Ζιηνύπνιεο Ννκνύ Αηηηθήο 

67. 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 Νέαο Κπδσληάο Ννκνύ Υαλίσλ 

68. 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 Μαπξνθνξδάηνπ 8 ζην Γήκν 

Ακπεινθήπσλ Ννκνύ Θεζζαινλίθεο 

69. 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 Κάιβνπ 10 ζην Γήκν Ραθήλαο Ννκνύ 

Αηηηθήο 

70. 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 Εαράξσο Ννκνύ Ζιείαο 

71. 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 Γίνπ Ννκνύ Πηεξίαο 

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 Παπαδηακάληε 8 ζην Γήκν Κεθηζηάο 
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 Μελειάνπ 16 ζην Γήκν Άλσ Ληνζίσλ 

Ννκνύ Αηηηθήο 
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74. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 21-7-2011 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ 

ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «WIND - ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ 

Α.Δ.Β.Δ.» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ Πνζεηδώλνο 41 ζην Γήκν Καηεξίλεο Ννκνύ 

Πηεξίαο 

75. Θέζε ζην αξρείν ηνπ θαθέινπ ηεο ππόζεζεο γηα ηελ νπνία εθδόζεθε ε 

Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 617/23/13-09-2011κε ζέκα: «Κιήζε ζε αθξόαζε 

ηνπ θ. Γεώξγηνπ Μαθξόπνπινπ» 

76. Αλάθιεζε ηεο ΑΠ 498/9/15-10-2008 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ «Με εμέηαζε 

ηεο ππ' αξ. 46597/3-9-2008 Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ (Σ/) 

"Πεινπνλλεζηαθή Σειεόξαζε Α.Δ. (DR TV)" γηα ηε Υνξήγεζε 

Γηθαηώκαηνο Υξήζεο ηνπ Σειενπηηθνύ Γηαύινπ 35 θαη' εθαξκνγή ηνπ Ν. 

3548/2007» 

 

ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ (Ειζηγηηής κ. ΜΙΥΑΗΛ ΑΚΚΑ) 

77. Γηαγξαθή ηεο Οκόξξπζκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΝΗΚΟ ΞΤΓΖ  

ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ.» από ην Μεηξών Σαρπδξνκηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο ΔΔΣΣ 

78. Αλάιπζε Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο θαη 

Απνινγηζκόο ΔΛΣΑ Οηθνλνκηθήο Υξήζεο 2010 

 

 
79. Πξνζδηνξηζκόο ζέζεο ζηε δώλε ησλ 1800 MHz ησλ Σκεκάησλ 

Ραδηνζπρλνηήησλ πνπ ρνξεγήζεθαλ ζηελ δεκνπξαζία γηα ηε ρνξήγεζε 
δηθαησκάησλ ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ ζηηο δώλεο 900ΜΖz θαη 1800 ΜΖz, 
ζύκθσλα κε ηελ Απόθαζε ηεο EETT ΑΠ 628/001/14-11-2011 

 


