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ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

1. Απνδνρή Αίηεζεο Θεξαπείαο ηνπ Ραδηνθσληθνύ ηαζκνύ «ΚΛΑΤΓΗΑΝΟ ΑΝΓΡΔΑ 

(ΜΟΤΗΚΖ ΛΑΜΦΖ)» πνπ εδξεύεη ζηελ ΠΑΣΡΑ ηνπ Ν. ΑΥΑΨΑ θαηά ηεο ππ' αξηζ. 

641/21/1-3-2012 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ & Αλάθιεζε ηεο ππ' αξηζ. 641/21/1-3-

2012Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 

2. Απνδνρή Αίηεζεο Θεξαπείαο ηνπ Ραδηνθσληθνύ ηαζκνύ «ΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟ Π. - 

ΑΜΠΑΝΗΧΣΖ Α. Ο.Δ. (SMART FM)» πνπ εδξεύεη ζηελ ΠΑΣΡΑ ηνπ Ν. ΑΥΑΨΑ θαηά ηεο 

ππ' αξηζ. 641/15/1-3-2012 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ & Αλάθιεζε ηεο ππ' αξηζ. 641/15/1-3-

2012 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝ/ΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

3. Δθρώξεζε Αξηζκώλ Πξόζζεηεο Υξέσζεο ηεο ζεηξάο 909 ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ 

Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία «ΠΖΓΑΟ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΟΛΤΜΔΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ 

ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «LΔΥΗΣΔL ΑΔ» 

4. Δθρώξεζε ηνπ ύληνκνπ Κσδηθνύ 14654 ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ 

εηαηξεία «ΔΗΓΖΔΟΦΧΝΗΚΖ ΔΛΛΑ ΑΔΔ -ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΖΛΔΖΥΟΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ» 

κε δηαθξηηηθό ηίηιν «NEWSPHONE HELLAS SA» 

5. Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία 

«ΚΧΝ..ΡΟΤΣΕΟΤΝΖ Α.Δ.» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ΚΑΠΑ RESEARCH» 

6. Δθρώξεζε Αξηζκώλ Πξόζζεηεο Υξέσζεο ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ 

εηαηξεία «ΠΖΓΑΟ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΟΛΤΜΔΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «LEXITEL Α.Δ.» 

7. Δθρώξεζε Γεσγξαθηθώλ Αξηζκώλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία 

«MODULUS ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΛΤΔΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΗΚΣΤΧΝ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΧΝ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «MODULUS Α.Δ.» 

8. Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία 

«COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΑΔ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «COSMOTE Α.Δ.» 

9. Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία 

«DATA SMS GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΠΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ» κε 

δηαθξηηηθό ηίηιν «DATA SMS GREECE Μ.Δ.Π.Δ.» 

10. Καηάξγεζε Δθρώξεζεο Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ 

εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ» κε ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «VODAFONE-PANAFON» θαη Δθρώξεζε 

Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΕΔΛΗΣΡΟΝ ΑΝΧΝΤΜΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ» κε ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «ΕΔΛΗΣΡΟΝ Α.Δ.» 

11. Δμέηαζε ηνπ νηθνλνκηθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο εηαηξείαο ΟΣΔ Α.Δ κε ηελ νλνκαζία «ΟΣΔ 

ηαζεξά & Κηλεηά 300 (ΟΣΔ 250+50F2M ή ΟΣΔ 300 4+8 )» 



12. Δμέηαζε ηνπ νηθνλνκηθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο εηαηξείαο ΟΣΔ Α.Δ κε ηελ νλνκαζία «ΟΣΔ 

ηαζεξά & Κηλεηά 165 (ή ΟΣΔ 150+15 F2M 4+8)»  

13. Δμέηαζε ηνπ νηθνλνκηθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο εηαηξείαο ΟΣΔ Α.Δ. κε ηελ νλνκαζία 

«DP24+60F2M (INTERNET & OMIΛΗA-DP24) 4+8» 

14. Δμέηαζε ηνπ νηθνλνκηθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο εηαηξείαο ΟΣΔ Α.Δ. κε ηελ νλνκαζία «Conn-

x Pay As You Talk 6+6» 

15. Δμέηαζε ηνπ νηθνλνκηθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο εηαηξείαο ΟΣΔ Α.Δ. κε ηελ νλνκαζία 

«Internet & ΟΜΗΛΗΑ DP2 (4+8) ηεο εηαηξείαο ΟΣΔ Α.Δ.» 

16. Δμέηαζε ηνπ νηθνλνκηθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο εηαηξείαο ΟΣΔ Α.Δ. κε ηελ νλνκαζία 

«ΟΛΖΜΔΡΑ & 60 ΚΗΝΖΣΑ (4+8)ηεο εηαηξείαο ΟΣΔ Α.Δ.» 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ  

17. Πξνθήξπμε πλνπηηθήο Γηαγσληζηηθήο Γηαδηθαζίαο γηα ηελ πξνκήζεηα Ζιεθηξνληθώλ 

Τπνινγηζηώλ θαη Πεξηθεξεηαθώλ. (Δηζεγεηήο θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

ΓΔΛΖΚΧΣΟΠΟΤΛΟ) 

18. Παξνπζίαζε θαη Έγθξηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ ηεο ΔΔΣΣ γηα ην 2012 (Δηζεγεηήο 

θ. ΛΔΧΝΗΓΑ ΚΑΝΔΛΛΟ) 

19. Αλάζεζε ζηελ εηαηξεία πκβνύισλ SVP Advisors ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ κε αληηθείκελν 

ηελ ελζσκάησζε παξακέηξσλ ηερλνινγίαο VDSL ζην κνληέιν ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ ( 

price squeeze) γηα ηελ εμέηαζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνγξακκάησλ ησλ παξόρσλ κε 

εκαληηθή Ηζρύ ζηελ Αγνξά (Δηζεγεηήο θ. ΛΔΧΝΗΓΑ ΚΑΝΔΛΛΟ) 

20. Δμώδηθε θαη δηθαζηηθή εθπξνζώπεζε ΔΔΣΣ (Δηζεγεηήο θ. ΛΔΧΝΗΓΑ ΚΑΝΔΛΛΟ) 

 

ΑΚΡΟΑΕΙ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

21. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ Σερλνινγηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Ηδξύκαηνο (Σ.Δ.Η.) Λάξηζαο θαη ηεο 

αλώλπκεο εηαηξείαο «ΓΡΤ ΣΔΥΝΗΚΖ Α.Σ.Δ.Δ.» κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο 

εηζαγσγήο/δηάζεζεο ζηελ αγνξά θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ξαδηνεμνπιηζκνύ θαηά 

παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

22. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «AERIAL.NET 

TELECOMMUNICATIONS Α.Δ.» κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο δηάζεζεο κέζσ ηεο 

ηζηνζειίδαο www.linkshop.gr, ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ 

εμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

23. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο «ΕΑΥΑΡΗΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ Α.Δ. - ΔΗΑΓ. 

ΔΜΠ. ΟΤΠΔΡ. ΠΑΗΥΝ. ΚΑΗ ΜΠΔΜΠΔ Α.Δ.» κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο δηάζεζεο 

ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο 

24. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο «ΠΛΑΗΗΟ COMPUTERS Α.Δ.Β.Δ.» κε 

αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο δηάζεζεο ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη ηειεπηθνηλσληαθνύ 

ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

25. Κιήζε ζε αθξόαζε: α) Σνπ θ. Αλδξέα Νηθνύιε, ηδηνθηήηε ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ 

(Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΡΑΓΗΟ ΔΛΑΟΝΑ STEREO FM» θαη β) ηεο εηαηξίαο 

πεξηνξηζκέλεο επζύλεο κε ηελ επσλπκία « Γ. Ρίδνο Μνλνπξόζσπε Δ.Π.Δ.», θνξέα ηνπ 

Ρ/ κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΛΑΜΦΖ» 

26. Κιήζε πξνο Δκθάληζε ησλ εηαηξεηώλ «FORTHNET Α.Δ.» θαη «ΟΣΔ Α.Δ.», θαηά ηε 

δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξάο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3431/2006 (ΦΔΚ 13/Α/2006), κε 
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αληηθείκελν ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο κεηαμύ ησλ σο άλσ εηαηξεηώλ, δπλάκεη ηνπ ππ' αξ. 

πξση. ΔΔΣΣ 6055/15-2-2012 αηηήκαηνο επίιπζεο δηαθνξάο ηεο «FORTHNET Α.Δ.» κε 

ζέκα «Υξέσζε ηέινπο άζθνπεο κεηάβαζεο» 

27. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο «ΜΑΥ STORES Α.Δ.Β.Δ.Δ.» κε 

αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο εηζαγσγήο θαη δηάζεζεο ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη 

ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

28. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο ηνπ θ. Νηθνιάνπ Μπεξόβαιε, αζθνύληνο ηελ 

νκώλπκε αηνκηθή επηρείξεζε, θνξέα ηνπ ειεθηξνληθνύ θαηαζηήκαηνο 

«www.berovalis.gr», κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο δηάζεζεο ή/θαη εηζαγσγήο 

ξαδηνεμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

29. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο ηεο επηρείξεζεο «ΘΔΟΦΑΝΖ ΗΧΑΝ. ΣΑΣΖ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΠΗΚΔΤΖ-ΚΑΣΑΚΔΤΖ & ΔΜΠΟΡΗΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΗΓΧΝ», κε 

αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο δηάζεζεο ή/θαη εηζαγσγήο ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη 

ηειεπηθνηλσληαθνύ εμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

30. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

αηνκηθήο επηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «BODNAR PAL BALAZS - ΔΜΠΟΡΗΟ 

ΠΑΗΥΝΗΓΗΧΝ ΠΔΡΟΤΚΧΝ ΠΟΣ» κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο δηάζεζεο, κέζσ ηνπ 

ειεθηξνληθνύ θαηαζηήκαηνο «www.geta.gr» ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη ηειεπηθνηλσληαθνύ 

ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηδίσο ηνπ Π.Γ. 

44/2002 (ΦΔΚ 44Α/2002)» 

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

ΔΔΣΣ ΑΠ 631/35/01-12-2011 κε ζέκα: «Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Ησάλλε Πέγθνπ κε 

ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

εγθαηάζηαζεο εμ απηήο θαηαζθεπήο θεξαίαο» 

32. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο ηνπ Γήκνπ 

Βάξεο-Βνύιαο-Βνπιηαγκέλεο, κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο εγθαηάζηαζεο 

θεξαηνζπζηεκάησλ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

33. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο ηνπ θ. 

Κπξηάθνπ Σξηπνδάθε, κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε: α) Σεο εθπνκπήο ξαδηνθσληθνύ 

πξνγξάκκαηνο θαη β) ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία θεξαηνζπζηήκαηνο, θαηά 

παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

34. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 29-11-2011 Αθξόαζεο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

Δηαηξείαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» γηα παξάλνκε 

εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην Γήκν Θηλαιίσλ Ννκνύ 

Κέξθπξαο 

35. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 29-11-2011 Αθξόαζεο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

Δηαηξείαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» γηα παξάλνκε 

εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ Γξάκκνπ 234 ζην 

Γήκν Καζηνξηάο Ννκνύ Καζηνξηάο 

36. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 29-11-2011 Αθξόαζεο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

Δηαηξείαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» γηα παξάλνκε 

εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο Δ.Ο. Παιαηνθαζηξίηζαο - 

Κέξθπξαο ζην Ννκό Κέξθπξαο 

37. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 29-11-2011 Αθξόαζεο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

Δηαηξείαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» γηα παξάλνκε 
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εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ I. Θενηόθε 80 ζην 

Ννκό Κέξθπξαο 

38. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο Αθξόαζεο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο 

«VODAFONE -ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα παξάλνκε 

εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην Γήκν Θηλαιίσλ Ννκνύ 

Κέξθπξαο 

39. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο Αθξόαζεο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «WIND 

ΔΛΛΑ -ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.Β.Δ.» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην Γήκν ζηλαιίσλ Ννκνύ Κέξθπξαο 

40. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο ηεο 

αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «WIND ΔΛΛΑ-ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.Β.Δ.», κε 

ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε: α) Σεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

ξεπκαηνδνζίαο κε λόκηκσλ ρξεζηώλ θαη β) ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία 

θεξαηνζπζηήκαηνο, θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

 


