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ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ  

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ  

ηης 652ης σνεδρίαζης (17-05-2012) 

 
 

ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

1. Υνξήγεζε Γηθαηώκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ζηε δώλε 27,5 - 29,5 GHz, 

ζηελ Δηαηξεία «ROLAWARE HELLAS Α.Δ.» θαη κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν 

«ROLAWARE», γηα ηελ Παξνρή Γηθηύσλ ή / θαη Τπεξεζηώλ Ζιεθηξνληθώλ 

Δπηθνηλσληώλ 

2. Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηεο ΔΔΣΣ ζηνλ πξντζηάκελν ηεο Γηεύζπλζεο 
Φάζκαηνο ηεο ΔΔΣΣ 

3. Τπνβνιή εηζήγεζεο πξνο ην Τπνπξγείν Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ γηα 

ηελ έθδνζε Κνηλήο Απόθαζεο ησλ Τπνπξγώλ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ γηα ηελ εμαίξεζε 

από ηελ αδεηνδόηεζε Καηαζθεπώλ Κεξαηώλ Υακειήο Ζιεθηξνκαγλεηηθήο 

Πεξηβαιινληηθήο Όριεζεο ζύκθσλα κε ηελ παξ. 23 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν. 

4070/2012 

4. Υνξήγεζε Γλώκεο επί ηνπ ρεδίνπ ΚΤΑ κε ζέκα: «Σξνπνπνίεζε ηνπ ράξηε 

ζπρλνηήησλ ξαδηνθσλίαο ηνπ λνκνύ Αραΐαο» 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝ/ΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

5. Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ 

εηαηξεία «ΔΕ PHONE B.V. - INTEPKONNEKT ΔΠΔ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν 

INTERCONNECT ΔΠΔ» 

6. Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ 

εηαηξεία «ΠΟΤΜΠΟΣΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ 

ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ΠΟΤΜΠΟΣΟ ΔΠΔ» 

7. Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ 

εηαηξεία «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΑΔ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν 

«COSMOTE ΑΔ» 

8. Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ 

εηαηξεία «WIND ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «WIND ΔΛΛΑ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΑΔΒΔ» 

9. Καηάξγεζε Δθρώξεζεο Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ 

Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία «ΑΛΓΟΤΣΔΜ ΑΝΧΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ 



 2 

ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΧΝ ΚΑΗ 

ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ΑΛΓΟΤΣΔΜ Α.Δ.» 

10. Απαληήζεηο ηεο ΔΔΣΣ ζηηο παξαηεξήζεηο ησλ ηειεπηθνηλσληαθώλ παξόρσλ επί 

ηεο από 23.12.2011 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 ππ' 

αξ. 7 θαη 14 ύζηαζεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2003 θαη ππ' αξ. 6 ύζηαζεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2007, ζύκθσλα κε ηα Άξζξα 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο 

2002/21/ΔΚ 

11. Κνηλνπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Μέηξσλ ηεο ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε ηνλ 2ν γύξν 

αλάιπζεο γηα ηνλ Οξηζκό, ηελ Αλάιπζε ηνπ επηπέδνπ αληαγσληζκνύ θαη ηηο 

πξνηεηλόκελεο θαλνληζηηθέο ππνρξεώζεηο ζηηο αγνξέο ππ' αξ. 7 θαη 14 ύζηαζεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2003 θαη ππ' αξ. 6 ύζηαζεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ 2007, ζύκθσλα κε ην Άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο 2002/21/ΔΚ  

12. Παξνπζίαζε κεζνδνινγηθώλ αξρώλ κνληέινπ εμέηαζεο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

ππεξεζηώλ VDSL  

 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 

13. Έγθξηζε ππνβνιήο θαη θαηάζεζεο πξνηάζεσλ έξγσλ γηα ρξεκαηνδόηεζε από ην 

ΔΠΑ κε βάζε ηελ πξόζθιεζε ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Φεθηαθνύ ρεδηαζκνύ 

κε ζέκα «Φεθηαθέο Τπεξεζίεο Αλεμάξηεησλ Αξρώλ» θαη αξηζκό Πξόζθιεζεο 

151.801/Φ2467-Α2/23-04-2012  

14. Οξηζκόο Οξθσηνύ Διεγθηή γηα ηελ Οηθνλνκηθή Υξήζε 2012  

15. Δπηινγή ζπλεδξηαθνύ ρώξνπ θαη αλάζεζε επηζηηηζηηθώλ ζηα πιαίζηα ηνπ 7νπ 

Γηεζλνύο πλεδξίνπ ηεο ΔΔΣΣ ζηελ Αζήλα ζηηο 14-15 Ηνπλίνπ 2012  

16. Σξνπνπνίεζε ηεο ΑΠ:634/139/22-12-2011 «Καηαλνκή ππεξσξηαθήο, λπθηεξηλήο 

θαη εμαηξέζηκσλ εκεξώλ εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο ΔΔΣΣ, γηα ην Α' εμάκελν 

ηνπ έηνπο 2012» Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 

 

ΑΚΡΟΑΕΙ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

17. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΣΖΛΔΣΤΠΟ 

ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ Α.Δ.», θνξέα ηνπ 

ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «MEGA CHANNEL», γηα ηελ 

θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγία απηνύ ζε κε δεισζέληα 

δίαπιν θαη από κε δεισζείζα ζέζε εθπνκπήο 

18. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ 

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

«ΝΔΑ TV», γηα ηε ιεηηνπξγία απηνύ ζε κε δεισζέληεο δηαύινπο θαη από κε 

δεισζείζεο ζέζεηο εθπνκπήο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 
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19. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ ΛΑ.Ο.. θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην 

δηαθξηηηθό ηίηιν «ΣΖΛΔΑΣΤ» γηα ηελ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

ιεηηνπξγία απηνύ ζε δίαπιν δηάθνξν ηνπ δεισζέληνο από δεισζείζα ζέζε 

εθπνκπήο 

20. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία 

«ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΑΒΔΔ », θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ 

ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΚΤΓΧΝ», γηα ηε ιεηηνπξγία απηνύ ζε κε 

δεισζέληεο δηαύινπο θαη από κε δεισζείζεο ζέζεηο εθπνκπήο θαηά παξάβαζε 

ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

21. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ 

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

«CRETA TV», γηα ηε ιεηηνπξγία απηνύ ζε κε δεισζέληεο δηαύινπο θαη από κε 

δεισζείζεο ζέζεηο εθπνκπήο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

22. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δ.Ρ.Σ. Α.Δ., θνξέα ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) κε 

ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΔΡΑ ΠΤΡΓΟΤ», κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηελ εθπνκπή απηνύ 

θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηεο ΑΠ 633/144/22-12-2011 

Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 

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

εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο, ζηελ Κνηλόηεηα Καξπόθπηνπ ηεο Γεκνηηθήο 

Δλόηεηαο ηαπξνύπνιεο ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ξάλζεο 

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

εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο, ζηελ Κνηλόηεηα Γέξαθα ηεο Γεκνηηθήο 

Δλόηεηαο ηαπξνύπνιεο ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ξάλζεο 

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

εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο, ζηελ Κνηλόηεηα Χξαίνπ, Γήκνπ Μύθεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ξάλζεο 

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

εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο, ζηνλ νηθηζκό Κόηηλν Γήκνπ Μύθεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ξάλζεο 

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

εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο, ζηελ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα νρνύ ηνπ Γήκνπ 

Λαγθαδά Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο 

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

εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο, ζηελ Κνηλόηεηα Ληβαδίνπ ηνπ Γήκνπ Θέξκεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο 

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

εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο, ζηνλ νηθηζκό Γνξγόλα Γήκνπ Μύθεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ξάλζεο 

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

Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο 
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θηλεηήο ηειεθσλίαο, επί ηεο νδνύ Πνιπηερλείνπ, ζηελ πεξηνρή Εεπάξη, Γήκνπ 

Κσ, Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Γσδεθαλήζνπ 

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

Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο, επί ηεο νδνύ Δζληθήο Αληηζηάζεσο 58, Γήκνπ Κσ, 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Γσδεθαλήζνπ 

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

Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο, ζηε ζέζε «Νηνύζηα», ζην Σ.Γ. Γηνδίσλ, ηεο Γ.Δ. 

Αξηζηνκέλνπο, Γήκνπ Μεζζήλεο, Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Μεζζελίαο 

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

Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο, επί ηεο ζπκβνιήο ησλ νδώλ Α. Παπαλδξένπ 51 (πξώελ 

Αιθηλόνπ) θαη Παπαλαζηαζίνπ, Γήκνπ Αγ. Γεκεηξίνπ, Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

Αηηηθήο 

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

Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο, επί ηεο ζπκβνιήο ησλ νδώλ Αξαβαληηλνύ 20 θαη Γαγθιή, 

Γήκνπ Ησαλληηώλ, Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ησαλλίλσλ 

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

Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο, ζηνλ νηθηζκό Έκπσλα, Αηάβπξνπ, Νήζνπ Ρόδνπ, 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Γσδεθαλήζνπ 

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

Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηε ζέζε «νθνύξιε» ζην Γήκν Βέξνηαο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο Ζκαζίαο 

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

Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Κνηλόηεηα Μεηακόξθσζεο ζην Γήκν Κνδάλεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Κνδάλεο 

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

Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Κνηλόηεηα Ακπεινθήπσλ ζην Γήκν Οξεζηίδνο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Καζηνξηάο 

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

Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ Πιαζηήξα 11 ζην Γήκν Βόινπ Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο Μαγλεζίαο 

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

Α.Δ.Β.Δ.» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο, επί ηεο 
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νδνύ Λεσθ. Μεζνγείσλ 479, Γήκνπ Αγ. Παξαζθεπήο, Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

Αηηηθήο 

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

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

νδνύ Δζληθήο Αληηζηάζεσο 58, Γήκνπ Κσ, Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

Γσδεθαλήζνπ 

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

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

νδνύ Γηνλύζνπ 12, Γήκνπ Ακαξνπζίνπ, Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηηηθήο 

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

Α.Δ.Β.Δ.» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο, ζηε ζέζε 

«Κνθθηλνθνξθή», αλάκεζα ζηνπο νηθηζκνύο Βγέζη θαη Πόξην Δλληά, ζηελ πεξηνρή 

ηεο Κεξαηέαο, Γήκνπ Λαπξεσηηθήο, Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηηηθήο 

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

Α.Δ.Β.Δ.» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο, πιεζίνλ ηνπ 

Παλεπηζηεκηαθνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Ζξαθιείνπ (ΠΔΠΑΓΝΖ), Γ.Γ. Βνπηώλ, 

Γήκνπ Ζξαθιείνπ, Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ζξαθιείνπ Κξήηεο 

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

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

νδνύ Κξήηεο 1, Γήκνπ Παιιήλεο, Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηηηθήο 

46. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο 

ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΑΠΟΛΛΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΗΣΔΗΑ 

ΑΦΑΛΗΔΧΝ» θαη ηνπ θ. ηαύξνπ Πνξηνθαιίδε 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 [apollon.gr] 

47. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο κεηαμύ αθελόο ηεο εηαηξείαο «DreamWorks 

Animation L.L.C», θαη αθεηέξνπ ηεο εηαηξείαο «DREAMWORKS CORPORATION 

HELLAS S.A.», όπσο εθπξνζσπνύληαη λόκηκα, κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο 

ππ' αξηζκ. πξση. ΔΔΣΣ 2213/20-1-2012 Αίηεζεο ηεο πξώηεο πεξί δηαγξαθήο ηνπ 

Ολόκαηνο Υώξνπ [www.dreamworkscorp.gr] 

48. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο κεηαμύ αθελόο ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ θαη 

αθεηέξνπ ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Γ. Αγγειάθεο θαη ηα Ο.Δ.», όπσο 

εθπξνζσπείηαη λόκηκα, κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο ππ' αξηζ. πξση. 

46571/2-12-2011 αίηεζεο ηνπ πξώηνπ πεξί δηαγξαθήο ηνπ νλόκαηνο ρώξνπ 

[www.vikelaia.gr] 

49. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο κεηαμύ αθελόο ηεο εηαηξείαο «ΥΡΤΟ 

ΟΓΖΓΟ ΔΝΣΤΠΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΑΝΧΝΤΜΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ», όπσο εθπξνζσπείηαη λόκηκα θαη αθεηέξνπ ηνπ Σξύθσλα Μάγγνπ, 

κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο ππ' αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 3770/31-1-2012 Αίηεζεο 

ηεο πξώηεο πεξί δηαγξαθήο ηνπ Ολόκαηνο Υώξνπ [www.xrisosodigos.gr] 

http://apollon.gr/
http://www.dreamworkscorp.gr/
http://www.vikelaia.gr/
http://www.xrisosodigos.gr/
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50. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο κεηαμύ αθελόο ηεο εηαηξείαο «ΑUΣΟ ΣΡΗΣΖ 

ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΚΓΟΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», όπσο εθπξνζσπείηαη λόκηκα θαη αθεηέξνπ 

ηνπ Φώηε Μπεζίθνπ, κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο ππ' αξηζκ. πξση. ΔΔΣΣ 

4795/7-2-2012 θαηαγγειίαο - αίηεζεο ηεο πξώηεο πεξί δηαγξαθήο ηνπ Ολόκαηνο 

Υώξνπ [www.auto-triti.gr] 

51. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο, δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο, 

ηεο επηρείξεζεο «ΠΑΤΛΑΚΖ ΝΗΚΟ - RCL HELLAS» κε αληηθείκελν ηε 

δηαπίζησζε ηεο εηζαγσγήο θαη δηάζεζεο ξαδηνεμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο 

52. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθσλ ππνκλεκάησλ: 

α) Σεο Δ.Ρ.Σ. Α.Δ. θαη β) ηεο εηεξόξξπζκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «Μπάθαο & 

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

«ΚΑΝΑΛΗ 20» 

53. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθσλ ππνκλεκάησλ: 

α) Σεο Δ.Ρ.Σ. Α.Δ. θαη β) ηεο θ. Γήκεηξαο Μπάθε, ηδηνθηήηξηαο ηνπ ξαδηνθσληθνύ 

ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΓΗΑΤΛΟ FM» 

54. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθσλ ππνκλεκάησλ: 

α) Σεο Δ.Ρ.Σ. Α.Δ. θαη β) ηεο εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο κε ηελ επσλπκία 

«Γ. Ρίδνο Μνλνπξόζσπε Δ.Π.Δ.», θνξέα ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην 

δηαθξηηηθό ηίηιν «ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΛΑΜΦΖ» 

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

ηνπ θ. Υξήζηνπ ύκπεξε, θνξέα ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην 

δηαθξηηηθό ηίηιν «MOJO RADIO» κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά 

παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο εθπνκπήο απηνύ 

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

ηεο εηεξόξξπζκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΓΔΧΡΓΗΟ ΦΧΜΗΑΓΖ & ΗΑ 

Δ.Δ.», θνξέα ηνπ Ρ/ κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΥΡΧΜΑ FM» κε αληηθείκελν ηε 

δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο εθπνκπήο απηνύ 

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

ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 645/28/03-04-2012 κε ζέκα: «Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ ΛΑ.Ο.. 

θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΣΖΛΔΑΣΤ» 

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

ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 645/31/03-04-2012 κε ζέκα: «Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο θ. Μαξίαο 

Κνηζνπνύινπ, ηδηνθηήηξηαο ηνπ Ρ/ «101.3 KISS FM» (πξώελ ΚΡΔΣΔΝΑ 

101.3) κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο εθπνκπήο απηνύ» 

59. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 16-3-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 

ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ Καπνδηζηξίνπ 42 ζην Γήκν Ακαξνπζίνπ Ννκνύ 

Αηηηθήο 

http://www.auto-triti.gr/
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60. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 16-3-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 

ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην Γήκν Καζζάλδξεηαο Ννκνύ Υαιθηδηθήο 

61. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 16-3-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 

ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ Μελεμέδσλ 14 ζην Γήκν Κεθηζηάο Ννκνύ 

Αηηηθήο 

 

ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ (Ειζηγηηής κ. ΜΙΥΑΗΛ ΑΚΚΑ) 

62. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ - 

ΔΛΣΑ Α.Δ.» 

63. Γηαγξαθή ηεο Αηνκηθήο Δπηρείξεζεο «ΣΕΑΒΑΥΗΓΟΤ NINA» από ην Μεηξών 

Σαρπδξνκηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο ΔΔΣΣ 

 


