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ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝ/ΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

1. Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε ηνπ ζρεδίνπ «Καλνληζµόο Αδεηώλ Καηαζθεπώλ Κεξαηώλ 

ζηελ Ξεξά» 

2. Υνξήγεζε Γλώκεο επί ηνπ ρεδίνπ ΚΤΑ κε ζέκα: «Σξνπνπνίεζε ηεο ΚΤΑ 

21161/2008 - Γηάζεζε ηειενπηηθώλ δηαύισλ γηα ςεθηαθή εθπνκπή ηειενπηηθνύ 

ζήκαηνο από ην θέληξν εθπνκπήο Τκεηηνύ ελ όςεη ηεο παύζεο αλαινγηθώλ 

ηειενπηηθώλ εθπνκπώλ από ην θέληξν απηό» 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝ/ΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

3. Γηαγξαθή Ολνκάησλ Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr 

4. Γηαγξαθή Καηαρσξεηώλ Ολνκάησλ Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr 

5. Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ 

εηαηξεία «ΒΑΜΒΑΚΑΡΖ Λ. ΗΧΑΝΝΖ-ΜΑΡΗΟ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν 

«VOICELAND ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ» 

6. Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηνλ 

νξγαληζκό «ΗΓΡΤΜΑ ΟΡΦΑΝΟΣΡΟΦΔΗΟΤ ΘΖΛΔΧΝ Ζ ΜΔΛΗΑ» 

7. Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ 

εηαηξεία «ΔΜ-ΣΑΣ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΑ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΚΑΗ ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΟΤ 

ΤΛΗΚΟΤ-ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΘΔΑΜΑΣΟ» κε 

δηαθξηηηθό ηίηιν «M-STAT» 

8. Σξνπνπνίεζε Υξήζεο Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ 

Αξηζκνδόηεζεο γηα ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «NVIA GEST DAT SL» 

9. Απόξξηςε Αίηεζεο Δθρώξεζεο Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ 

Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία «ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΟΠΟΕΗΓΖ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν 

«ΣΟΡΣΔLΔΡΖΟΝΤ» 

10. Έγθξηζε Πξνζθνξάο Αλαθνξάο Υνλδξηθήο Δθκίζζσζεο Γξακκώλ ΟΣΔ 2012 

11. Έγθξηζε Πξνζθνξάο Αλαθνξάο ΟΣΔ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ Υνλδξηθήο 

Δπξπδσληθήο Πξόζβαζεο, ζε εθαξκνγή ηεο Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 614/12/28-

07-2011 (ΦΔΚ 1983/Β/07-09-2011) 

12. Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο αλαθνξηθά κε ηνλ Καλνληζκό γηα ηελ 

δηακόξθσζε θαη ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία πζηήκαηνο Παξαθνινύζεζεο Σηκώλ 

Πξντόλησλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ ζηελ ειιεληθή αγνξά 

13. πκπιήξσζε θαη Σξνπνπνίεζε ηεο Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 652/10/17.05.2012 

«Απαληήζεηο ηεο ΔΔΣΣ ζηηο παξαηεξήζεηο ησλ ηειεπηθνηλσληαθώλ παξόρσλ επί 



ηεο από 23.12.2011 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 Μηζζσκέλσλ 

γξακκώλ ιηαληθήο κε ρσξεηηθόηεηεο έσο θαη 2 Mbps (αγνξά ππ’ αξ. 7, ύζηαζεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2003), Σεξκαηηθώλ ηκεκάησλ κηζζσκέλσλ γξακκώλ 

ρνλδξηθήο κε ρσξεηηθόηεηεο έσο θαη 2 Mbps (αγνξά ππ’ αξ. 6, ύζηαζεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2007), Σεξκαηηθώλ ηκεκάησλ κηζζσκέλσλ γξακκώλ 

ρνλδξηθήο κε ρσξεηηθόηεηεο άλσ ησλ 2 Mbps (αγνξά ππ’ αξ. 6, ύζηαζεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2007) θαη Εεπθηηθώλ ηκεκάησλ κηζζσκέλσλ 

γξακκώλ ρνλδξηθήο (αγνξά ππ’ αξ. 14, ύζηαζεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

2003), ζύκθσλα κε ην Άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο 2002/21/ΔΚ, όπσο ηζρύεη 

ηξνπνπνηεζείζα, (Άξζξν 17 ηνπ Ν. 4070/2012 [ΦΔΚ 82/Α/10.04.2012])» 

14. πκπιήξσζε θαη Σξνπνπνίεζε ηεο Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 652/11/17.05.2012 

«Κνηλνπνίεζε πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην BEREC θαη ηηο Δζληθέο 

Ρπζκηζηηθέο Αξρέο (Δ.Ρ.Α.) άιισλ Κξαηώλ − Μειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ηνπ ρεδίνπ Μέηξσλ ηεο ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε ηνλ 2ν γύξν αλάιπζεο ηεο ΔΔΣΣ 

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

θαλνληζηηθέο ππνρξεώζεηο ζηηο αγνξέο Μηζζσκέλσλ γξακκώλ ιηαληθήο κε 

ρσξεηηθόηεηεο έσο θαη 2 Mbps (αγνξά ππ’ αξ. 7, ύζηαζεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ 2003), Σεξκαηηθώλ ηκεκάησλ κηζζσκέλσλ γξακκώλ ρνλδξηθήο κε 

ρσξεηηθόηεηεο έσο θαη 2 Mbps (αγνξά ππ’ αξ. 6, ύζηαζεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ 2007), Σεξκαηηθώλ ηκεκάησλ κηζζσκέλσλ γξακκώλ ρνλδξηθήο κε 

ρσξεηηθόηεηεο άλσ ησλ 2 Mbps (αγνξά ππ’ αξ. 6, ύζηαζεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ 2007) θαη Εεπθηηθώλ ηκεκάησλ κηζζσκέλσλ γξακκώλ ρνλδξηθήο 

(αγνξά ππ’ αξ. 14, ύζηαζεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2003), ζύκθσλα κε ην 

Άξζξν 7 ηεο Οδεγίαο 2002/21/ΔΚ, όπσο ηζρύεη ηξνπνπνηεζείζα (Άξζξν 16 ηνπ 

Ν.4070/20) 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 

15. Αλάζεζε ελνηθίαζεο νπηηθναθνπζηηθνύ, κεηαθξαζηηθνύ, ερεηηθνύ εμνπιηζκνύ θαη 

θαηαζθεπώλ ζηα πιαίζηα ηνπ 7νπ Γηεζλνύο πλεδξίνπ ηεο ΔΔΣΣ ζηελ Αζήλα ζηηο 

14-15 Ηνπλίνπ 2012 

 

ΑΚΡΟΑΕΙ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

16. Κιήζε ζε αθξόαζε αθελόο ηνπ Γήκνπ Αγθηζηξίνπ θαη αθεηέξνπ ηεο εηαηξείαο 

«Easy Domain Connect Ltd», λνκίκσο εθπξνζσπνύκελεο, κε αληηθείκελν ηε 

δηεξεύλεζε ηεο ππ' αξηζκ. πξση. ΔΔΣΣ 16576/30-4-2012 Αίηεζεο ηεο πξώηεο 

πεξί δηαγξαθήο ηνπ Ολόκαηνο Υώξνπ [www.agistri.gr]. 

17. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο «ΚΟΚΚΑΛΑ ΔΤΑΓ. ΔΤΣΡΑΣΗΟ 

- ΛΗΑΝ. ΔΜΠ. ΜΔΧ ΗΝΣΔΡΝΔΣ - ΥΟΝΓ. ΔΜΠ. ΖΛ. ΤΚΔΤΧΝ», θνξέα ηνπ 

ειεθηξνληθνύ θαηαζηήκαηνο [www.ecoalarm.gr] κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο 

εηζαγσγήο/δηάζεζεο ζηελ αγνξά θαη δηαλνκήο ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη 

ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο 

http://www.agistri.gr/
http://www.ecoalarm.gr/


18. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο «ΣΔLΔΗΜΡΔΥ Α.Δ.» κε αληηθείκελν 

ηε δηαπίζησζε ηεο εηζαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη 

ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο 

19. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο νκόξξπζκεο εηαηξείαο «TECNICA ΠΑΛΑΝΣΕΖ Α. – 

ΜΔΨΜΑΡΟΓΛΟΤ Υ. Ο.Δ.», ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο «TELEIMPEX A.E.» θαη ηεο 

επηρείξεζεο «ΓΔΧΡΓΗΟ ΔΜΜ. ΓΡΗΒΑΚΖ» κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο 

εηζαγσγήο θαη δηάζεζεο ζηελ αγνξά ξαδηνεμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο 

20. Κιήζε ζε αθξόαζε ησλ εηαηξεηώλ «ΣΡΗΓΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ Α.Δ.Δ.», 

«ΜΑΚΔΓΟΝΗΚΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΑ Ζ/Τ ΑΔ» θαη ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο 

«ΓΔΧΡΓΗΑ Δ. ΚΑΦΑΛΖ» κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο δηάζεζεο κέζσ 

δηαδηθηύνπ ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ θαηά 

παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

21. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο «G-Store Υαιαλδξίνπ ΗΑΚΑΒΑΡΑ Σ. - 

ΓΖΜΖΣΡΑ ΖΛ. Ο.Δ.» κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο δηάζεζεο κέζσ 

δηαδηθηύνπ ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ θαηά 

παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

22. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «DIGITAL UNION 

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

λνκνζεζίαο έλαξμεο ςεθηαθώλ εθπνκπώλ ζηηο ζέζεηο εθπνκπήο «Κέιιε» ηνπ Ν. 

Φιώξηλαο θαη «Φηιίππεην» ηνπ Ν. Θεζζαινλίθεο 

23. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Σηκνιένληα Ζιηόπνπινπ κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε 

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

εγθαηάζηαζεο θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία θεξαηνζπζηήκαηνο, θαηά παξάβαζε ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο 

24. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Απνζηόιε Παπαθώζηα, κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε 

δηεξεύλεζε ηεο εθπνκπήο ξαδηνθσληθνύ πξνγξάκκαηνο θαηά παξάβαζε ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο 

25. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «INTERDIRECT TEL 

LIMITED», κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε παξάβαζεο ή κε ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππ’ 

αξηζ. 26634/924/2007 Τπνπξγηθήο Απόθαζεο «Δζληθό ρέδην Αξηζκνδόηεζεο 

ησλ Τπεξεζηώλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ 768/Β/15-05-2007), όπσο 

ηζρύεη ηξνπνπνηεζείζα θαη ηεο Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 441/121/2007 

«Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο ησλ Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ 

Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο» (ΦΔΚ 1260/Β/23-07-2007), όπσο ηζρύεη 

ηξνπνπνηεζείζα, αλαθνξηθά κε ηελ ππνρξέσζε ρξήζεο ηεο ζεηξάο αξηζκώλ 807 

γηα θιήζεηο κέζσ πξνπιεξσκέλσλ θαξηώλ 

26. Κιήζε ζε αθξόαζε ησλ εηαηξεηώλ «GLOBAL COMMUNICATIONS SYSTEMS 

SARL» θαη «FIRST TELECOM ΔΠΔ», κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε παξάβαζεο 

ή κε ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππ’ αξηζ. 26634/924/2007 Τπνπξγηθήο Απόθαζεο 

«Δζληθό ρέδην Αξηζκνδόηεζεο ησλ Τπεξεζηώλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ» 

(ΦΔΚ 768/Β/15-05-2007), όπσο ηζρύεη ηξνπνπνηεζείζα θαη ηεο Απόθαζεο ηεο 

ΔΔΣΣ ΑΠ 441/121/2007 «Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο ησλ 



Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο» (ΦΔΚ 1260/Β/23-

07-2007), όπσο ηζρύεη ηξνπνπνηεζείζα, αλαθνξηθά κε ηελ ππνρξέσζε ρξήζεο 

ηεο ζεηξάο αξηζκώλ 807 γηα θιήζεηο κέζσ πξνπιεξσκέλσλ θαξηώλ 

27. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «NEW SPRING TELECOMS 

Α.Δ.», κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε παξάβαζεο ή κε ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππ’ 

αξηζ. 26634/924/2007 Τπνπξγηθήο Απόθαζεο «Δζληθό ρέδην Αξηζκνδόηεζεο 

ησλ Τπεξεζηώλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ 768/Β/15-05-2007), όπσο 

ηζρύεη ηξνπνπνηεζείζα θαη ηεο Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 441/121/2007 

«Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο ησλ Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ 

Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο» (ΦΔΚ 1260/Β/23-07-2007), όπσο ηζρύεη 

ηξνπνπνηεζείζα, αλαθνξηθά κε ηελ ππνρξέσζε ρξήζεο ηεο ζεηξάο αξηζκώλ 807 

γηα θιήζεηο κέζσ πξνπιεξσκέλσλ θαξηώλ 

28. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «BN TELECOM ΑΔ», κε 

αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε παξάβαζεο ή κε ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππ’ αξηζ. 

26634/924/2007 Τπνπξγηθήο Απόθαζεο «Δζληθό ρέδην Αξηζκνδόηεζεο ησλ 

Τπεξεζηώλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ» (ΦΔΚ 768/Β/15-05-2007), όπσο ηζρύεη 

ηξνπνπνηεζείζα θαη ηεο Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 441/121/2007 «Καλνληζκόο 

Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο ησλ Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ 

Αξηζκνδόηεζεο» (ΦΔΚ 1260/Β/23-07-2007), όπσο ηζρύεη ηξνπνπνηεζείζα, 

αλαθνξηθά κε ηελ ππνρξέσζε ρξήζεο ηεο ζεηξάο αξηζκώλ 807 γηα θιήζεηο κέζσ 

πξνπιεξσκέλσλ θαξηώλ 

29. Κιήζε ζε αθξόαζε: α) Σεο θ. Αηθαηεξίλεο Ρνπζηέκεο, ηδηνθηήηξηαο ηνπ 

ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΡΑΓΗΟ ΜΟΡΗΑ 102.7» θαη 

β) ηνπ θ. Σηκνιένληνο Ζιηόπνπινπ, ηδηνθηήηε ηνπ Ρ/ κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν 

«ΑΚΣΗΝΑ ΡΑΓΗΟ» κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο ξεπκαηνδνζίαο θαη θηινμελίαο κε λόκηκνπ ρξήζηε 

30. Κιήζε ζε αθξόαζε ησλ θ. θ. Κσλζηαληίλνπ Καινγεξάηνπ θαη Γξεγνξίνπ 

Σδνπγαλάηνπ κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο εγθαηάζηαζεο 

θεξαηνζπζηήκαηνο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

31. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Νηθνιάνπ Νηανπληάθε ηδηνθηήηε ηνπ ξαδηνθσληθνύ 

ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΡΔΣΡΟ FM», κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε 

δηεξεύλεζε: α) Σεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θηινμελίαο κε 

λνκίκσο ιεηηνπξγνύληνο Ρ/ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαη β) ηεο εγθαηάζηαζεο θαη 

ζέζεο ζε ιεηηνπξγία θεξαηνζπζηήκαηνο, θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

32. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ Ζιία Ζιηνύ 84 ζηελ πεξηνρή ηνπ Νένπ Κόζκνπ Γήκνπ 

Αζελαίσλ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηηηθήο 

33. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο επί ηεο Λεσθ. Μεζνγείσλ 479 ζην Γήκν Αγ. Παξαζθεπήο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηηηθήο 



34. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο, ζηε ζέζε «Αγ. Αζαλάζηνο» ζην Υαιθνύηζη Χξσπνύ 

35. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο ζην ΣΓ Γξαλίηζαο, ΓΔ Απεξαληίσλ, Γήκνπ Αγξάθσλ, Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο Δπξπηαλίαο 

36. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ αθειιαξίνπ 7, Γήκνπ Ησαλληηώλ, Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο Ησαλλίλσλ 

37. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο ζην μελνδνρείν «AQUIS MARINE», ζηε ζέζε Αιηβέξη, Γήκνπ Κσ, 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Γσδεθαλήζνπ 

38. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ζηε 

ζέζε «ίζζεο - Πάλνξκνο», Γήκνπ Μπινπνηάκνπ, Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

Ρεζύκλεο 

39. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο 

ησλ εηαηξεηώλ «COMFUZIO XIOS TOYS Μ.ΔΠΔ» θαη «AS COMPANY AE» κε 

αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο εηζαγσγήο θαη δηάζεζεο ξαδηνεμνπιηζκνύ θαηά 

παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

40. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο ησλ εηαηξεηώλ «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ 

ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ» θαη «BIT&BYTE» κε 

αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο εηζαγσγήο θαη δηάζεζεο ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη 

ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο 

41. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο 

ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΔΡΡΑΨΚΑ ΜΑΕΗΚΑ ΜΔΑ 

ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Α.Δ.», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ 

ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΓΗΚΣΤΟ» γηα ηελ θαηά παξάβαζε ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγία απηνύ ζε κε δεισζέληεο δηαύινπο θαη από κε 

δεισζείζεο ζέζεηο εθπνκπήο 

42. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο 

ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΛΛΑ Α.Δ.» θαη ην 

δηαθξηηηθό ηίηιν «ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΣΖΛΔΠΗΛΟΓΔ», θνξέα 

ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΔΠΗΛΟΓΔ», γηα ηελ θαηά 

παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγία απηνύ ζε κε δεισζέληα δίαπιν 

θαη από κε δεισζείζα ζέζε εθπνκπήο 

43. Σξνπνπνίεζε ηεο ΑΠ 651/21/10-05-2012 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ «Λήςε 

Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο ηνπ θ. 

Νεθηάξηνπ Μαξθνπηζά, ηδηνθηήηε ηνπ Ρ/ κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ENALLAX FM», 



κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο ιεηηνπξγία απηνύ» 

44. Λήςε απόθαζεο επί ηεο δηαδηθαζίαο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο κεηαμύ ησλ 

εηαηξεηώλ «WIND ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαη «ΔΗΓΖΔΟΦΧΝΗΚΖ ΔΛΛΑ ΑΝΧΝΤΜΖ 

ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ, ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΖΛΔΖΥΟΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 

ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ» 

45. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο 

ηεο θ. Βαζηιηθήο Υξπζάλζνπ κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά 

παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπήο θεξαίαο 

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

645/39 Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ: «Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Παλαγηώηε Πξηηζνύιε, 

κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία 

θεξαηνζπζηήκαηνο, θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο» 

47. Απνδνρή ηεο Αηηήζεσο Θεξαπείαο ηνπ Γήκνπ Βάξεο-Βνύιαο-Βνπιηαγκέλεο, σο 

θαζνιηθνύ δηαδόρνπ ηνπ Γήκνπ Βνύιαο, θαηά ηεο ΑΠ 644/32/22-03-2012 

Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 

48. Απνδνρή ηεο Αηηήζεσο Θεξαπείαο ηνπ θ. Γεώξγηνπ Πεηξνκαλσιάθε θνξέα ηεο 

επηρείξεζεο-ειεθηξνληθό θαηάζηεκα «www.Cyberspot.gr» θαηά ηεο Απόθαζεο 

ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 638/25/2-2-2012 

49. Απόξξηςε ηεο Αηηήζεσο Θεξαπείαο ηεο νκόξξπζκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία: 

«Γ. ΚΟΛΟΚΑ & ΗΑ Ο.Δ.», θνξέα ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην 

δηαθξηηηθό ηίηιν «ΗΟΝΗΟΝ 95,8FM» θαηά ηεο ΑΠ 605/38/24-05-2011 Απόθαζεο 

ηεο ΔΔΣΣ, σο απηή ηξνπνπνηήζεθε δηα ησλ ΑΠ 613/43/22-07-20011 θαη ΑΠ 

626/62/27-10-2011 Απνθάζεσλ 

 

ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ (Ειζηγηηής κ. ΜΙΥΑΗΛ ΑΚΚΑ) 

50. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο Αθξνάζεσο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «DHL 

EXPRESS (ΔΛΛΑ) ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΧΝ»  


