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ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ  

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ  

ηης 664ης σνεδρίαζης (10-09-2012) 

 
 

ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

1. Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ηεο Οινκειείαο ηεο ΔΔΣΣ ζηνλ Πξόεδξν ηεο ΔΔΣΣ 

2. Καζηέξσζε ζπζηήκαηνο επηθπιαθώλ γηα ην πξνζσπηθό πνπ ζηειερώλεη ην Σκήκα 
Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ Φάζκαηνο θαη ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Γξαθείσλ ηεο Γηεύζπλζεο 
Φάζκαηνο ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝ/ΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

3. Δθρώξεζε ηνπ ύληνκνπ Κσδηθνύ 15383 ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ 

εηαηξεία «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ» κε δηαθξηηηθό 

ηίηιν «ΟΣΔ ΑΔ» 

4. Δθρώξεζε ηνπ ύληνκνπ Κσδηθνύ 18169 ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ 

εηαηξεία «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ» κε δηαθξηηηθό 

ηίηιν «ΟΣΔ ΑΔ» 

5. Δθρώξεζε ηνπ ύληνκνπ Κσδηθνύ 15420 ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ 

εηαηξεία «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ» κε δηαθξηηηθό 

ηίηιν «ΟΣΔ ΑΔ» 

6. Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία 

«ΜΔΝΣΗΑΣΔΛ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΑΔ» κε δηαθξηηηθό 

ηίηιν «MEDIATEL SA» 

7. Καηάξγεζε Δθρώξεζεο Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο 

ζηελ εηαηξεία «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «VODAFONE-PANAFON» 

8. Καηάξγεζε Δθρώξεζεο ηνπ ύληνκνπ σδηθνύ 10201 ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ 

Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ 

ΑΔ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ΟΣΔ ΑΔ» 

9. Καηάξγεζε Δθρώξεζεο ηνπ ύληνκνπ Κσδηθνύ 1563 ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ 

Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ 

ΑΔ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ΟΣΔ ΑΔ» 

10. Δμέηαζε από ηελ ΔΔΣΣ, ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ VDSL ιηαληθήο θαζώο θαη ησλ 

νηθνλνκηθώλ πξνγξακκάησλ κε ππεξεζίεο VDSL από ηελ εηαηξεία ΟΣΔ Α.Δ 

11. Θέζεηο ηεο ΔΔΣΣ ζηηο παξαηεξήζεηο ησλ ηειεπηθνηλσληαθώλ παξνρώλ επί ηεο από 

31.05.2012 Δζληθήο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο θαη Έγθξηζε ηνπ Δπηθαηξνπνηεκέλνπ 

Καλνληζκνύ γηα ηελ δηακόξθσζε θαη ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία πζηήκαηνο 
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Παξαθνινύζεζεο Σηκώλ Πξντόλησλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ ζηελ ειιεληθή 

αγνξά 

12. Απεπζείαο αλάζεζε ζην «Δξεπλεηηθό Παλεπηζηεκηαθό Ηλζηηηνύην πζηεκάησλ 

Δπηθνηλσληώλ θαη Τπνινγηζηώλ (ΔΠΗΔΤ) ηνπ έξγνπ : «Αλάπηπμε επεθηάζεσλ 

θαηαλεκεκέλνπ ζπζηήκαηνο κέηξεζεο πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ επξπδσληθώλ 

ζπλδέζεσλ θαη ηνπ Γηαδηθηύνπ, κε ζηόρν ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηνπ πγηνύο 

αληαγσληζκνύ ζηελ αγνξά ηειεπηθνηλσληώλ» 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 

13. Απόξξηςε έλζηαζεο ηεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «KPMG Limited» θαηά ηνπ 

απνθιεηζκνύ ηεο θαηά ην ζηάδην ειέγρνπ ηνπ Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο 

γηα ην δηαγσληζκό γηα ηελ επηινγή Αλαδόρνπ παξνρήο ππεξεζηώλ κε αληηθείκελν ηελ 

«Τπνζηήξημε ηεο ΔΔΣΣ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ αξρώλ θαη κεζνδνινγηώλ 

θνζηνιόγεζεο θαη ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ζπκκόξθσζεο 

ηνπ ΟΣΔ κε ηηο ξπζκηζηηθέο ππνρξεώζεηο ειέγρνπ ηηκώλ, θνζηνιόγεζεο θαη 

ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ» (Δηζεγεηήο θ. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΔΛΖΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

14. Σξνπνπνίεζε ηεο ππ' αξηζκ. 23/2011 ζύκβαζεο γηα ην έξγν : «Τπνζηήξημε ηεο ΔΔΣΣ 

γηα ηελ άξζε ησλ πεξηνξηζκώλ ζηα ρνξεγεζέληα δηθαηώκαηα ζηηο δώλεο ησλ 900 

MHz θαη 1800 MHZ, ηε δηαδηθαζία γηα ηε ρνξήγεζε ησλ ζρεηηθώλ δηθαησκάησλ θαη 

ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ ηειώλ ρξήζεο ηνπ θάζκαηνο»  

 (Δηζεγεηήο θ. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΔΛΖΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

15. Αληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν ηνπ θαζαξηζκνύ ησλ 

γξαθεηαθώλ ρώξσλ ηεο ΔΔΣΣ (Δηζεγεηήο θ. ΛΔΩΝΗΓΑ ΚΑΝΔΛΛΟ) 

16. Γσξεά παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηεο ΔΔΣΣ (ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη 

θσηναληηγξαθηθό κεράλεκα)  (Δηζεγεηήο θ. ΛΔΩΝΗΓΑ ΚΑΝΔΛΛΟ) 

 

ΑΚΡΟΑΕΙ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

17. Κιήζε ζε Αθξόαζε ηεο νκόξξπζκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «Γ.ΠΡΟΤΝΣΕΟ Κ 

ΗΑ ΟΔ» κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «PAROS KITE PRO CENTER» θαη ηεο Διέλεο 

Γεσξγνπδάθε κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε παξαβάζεσλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνύ 

Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr (Απόθαζε ΔΔΣΣ ΑΠ 

592/012/2011) αλαθνξηθά κε ην Ολνκα Υώξνπ paroskite.gr 

18. Κιήζε ζε Αθξόαζε ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «Mariz Gestao e Investimentos 

Limitada» θαη ηνπ Υξήζηνπ Οηθνλνκίδε κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε παξαβάζεσλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνύ Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ κε 

θαηάιεμε .gr (Απόθαζε ΔΔΣΣ ΑΠ 592/012/2011) αλαθνξηθά κε ην Ολνκα Υώξνπ 

joeweider.gr 

19. Κιήζε ζε Αθξόαζε ηνπ Αξγπξίνπ Πάλνπ θαη ηνπ Κσλ/λνπ Ενπξλά κε αληηθείκελν ηε 

δηεξεύλεζε παξαβάζεσλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνύ Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο 

Ολνκάησλ Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr (Απόθαζε ΔΔΣΣ ΑΠ 592/012/2011) αλαθνξηθά κε 

ην Όλνκα Υώξνπ unitech.gr 

20. Κιήζε ζε Αθξόαζε ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «Skyscanner Limited» θαη ηνπ 

Θεόδσξνπ Μνπξάηε κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε παξαβάζεσλ δηαηάμεσλ ηνπ 

http://paroskite.gr/
http://joeweider.gr/
http://unitech.gr/
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Καλνληζκνύ Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr 

(Απόθαζε ΔΔΣΣ ΑΠ 592/012/2011) αλαθνξηθά κε ην Όλνκα Υώξνπ skyscanner.gr 

21. Κιήζε ζε Αθξόαζε ηνπ πύξνπ Κάηζε θαη ηνπ Κσλ/λνπ Υαηδεζάββα κε αληηθείκελν 

ηε δηεξεύλεζε παξαβάζεσλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνύ Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο 

Ολνκάησλ Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr (Απόθαζε ΔΔΣΣ ΑΠ 592/012/2011) αλαθνξηθά κε 

ην Όλνκα Υώξνπ gardening.gr 

22. Κιήζε ζε Αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «INTERTIME 

ΡΑΓΗΟΦΩΝΗΚΖ Α.Δ.» κε δ.η. «lntertime 98.9» θαη ηνπ Kiyoto Miyazaki κε αληηθείκελν 

ηε δηεξεύλεζε παξαβάζεσλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνύ Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο 

Ολνκάησλ Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr (Απόθαζε ΔΔΣΣ ΑΠ 592/012/2011) αλαθνξηθά κε 

ην Όλνκα Υώξνπ alpha989.gr 

23. Κιήζε ζε Αθξόαζε ηνπ Λεπηέξε Υαηδεπέηξνπ θαη ηνπ Ησάλλε Μνζρνλά κε 

αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε παξαβάζεσλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνύ Γηαρείξηζεο θαη 

Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr (Απόθαζε ΔΔΣΣ ΑΠ 592/012/2011) 

αλαθνξηθά κε ην Όλνκα Υώξνπ doma.gr 

24. Κιήζε ζε Αθξόαζε ηνπ Γήκνπ Πύινπ-Νέζησξνο θαη ηνπ Υαξάιακπνπ Κόληνπ κε 

αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε παξαβάζεσλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνύ Γηαρείξηζεο θαη 

Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr (Απόθαζε ΔΔΣΣ ΑΠ 592/012/2011) 

αλαθνξηθά κε ην Όλνκα Υώξνπ dimos-pylou-nestoros.gr 

25. Κιήζε ζε Αθξόαζε ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «CHIPITA ΑΝΩΝΤΜΖ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ" κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «Chipita Α.Δ.» θαη 

ηνπ ηέθαλνπ Κνπξνπκπαηδάθε κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε παξαβάζεσλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνύ Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ κε 

θαηάιεμε .gr (Απόθαζε ΔΔΣΣ ΑΠ 592/012/2011) αλαθνξηθά κε ην Όλνκα Υώξνπ 

chipita.gr 

26. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Μηραήι Υαηδεζενδνζηάδε, θνξέα ηεο επηρείξεζεο ε νπνία 

εκθαλίδεηαη ζην δηαδίθηπν ζηηο ειεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο «www.gsm-earpiece.gr» θαη 

«www.xmb.gr» κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο δηάζεζεο κέζσ δηαδηθηύνπ 

ξαδηνεμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

27. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΠΑΣΡΗΓΑ 

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

δηαθξηηηθό ηίηιν "ΠΑΣΡΗΓΑ", γηα ηε ιεηηνπξγία απηνύ ζε κε δεισζέληα δίαπιν από 

δεισζείζα ζέζε εθπνκπήο 

28. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηε επσλπκία «J&K ΓΗΚΣΤ 

ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΔ ΚΑΗ ΡΑΓΗΟΦΩΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ», κε 

αληηθείκελν ηελ πξαγκάησζε από ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ κε λόκηκσλ 

ξαδηνηειενπηηθώλ εθπνκπώλ 

29. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ Σ/ κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «MASTER TV», πξνο δηεξεύλεζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο απηνύ ζε κε δεισζέληα δίαπιν θαη από κε δεισζείζα εθπνκπήο 

θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηεο ζπλεπεία ηαύηεο πξόθιεζε 

παξεκβνιώλ ζε λόκηκν ρξήζηε 

http://skyscanner.gr/
http://gardening.gr/
http://alpha989.gr/
http://doma.gr/
http://dimos-pylou-nestoros.gr/
http://chipita.gr/
http://
http://
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30. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΕΔΤ TV», 

γηα ηελ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγία απηνύ ζε κε δεισζέληεο 

δηαύινπο θαη από κε δεισζείζεο ζέζεηο εθπνκπήο 

31. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ Γήκνπ Καιαβξύησλ, κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά 

παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ρξήζεο εμ απηνύ ζπρλνηήησλ γηα ηελ 

αλακεηάδνζε ηειενπηηθώλ ζεκάησλ θαζώο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο θεξαηνζπζηήκαηνο 

άλεπ αδείαο 

32. Κιήζε ησλ εηαηξεηώλ «COSMOTE-ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.» θαη δ.η. 

«COSMOTE Α.Δ.» θαη «ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΚΑΗ 

ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ» θαη δ.η. «FORTHNET Α.Δ.» 

πξνο εκθάληζε ελώπηνλ ηεο ΔΔΣΣ, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 4070/2012, θαηά ηε 

Γηαδηθαζία Δπίιπζεο Γηαθνξάο, κεηαμύ ησλ σο άλσ εηαηξεηώλ, κεηά ην κε αξηζ. 

πξση. ΔΔΣΣ 29013/31-7-2012 ζρεηηθό αίηεκα ηεο εηαηξίαο FORTHNET Α.Δ. πξνο 

ηελ ΔΔΣΣ, σο πξνο ηελ ππνρξέσζε ηεο FORTHNET Α.Δ. λα θαηαζέζεη εγγπεηηθή 

επηζηνιή θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ύςνπο απηήο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο 

απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 581/008/21-10-2010 

33. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Αζαλαζίνπ Καηζή, κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε: 

α) Σεο κεηάδνζεο ξαδηνθσληθνύ πξνγξάκκαηνο θαη β) ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ζέζεο 

ζε ιεηηνπξγία θεξαηνζπζηήκαηνο, θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

34. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Γεκεηξίνπ Γεκεηξόπνπινπ, κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε 

δηεξεύλεζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία θεξαηνζπζηήκαηνο, θαηά 

παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

35. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Αληώληνπ Λνπινύδε κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε 

ηεο εγθαηάζηαζεο θεξαηνζπζηήκαηνο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

36. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Ησάλλε Καξαγθνύλε, κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε 

δηεξεύλεζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία θεξαηνζπζηήκαηνο, θαηά 

παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

37. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο κεηαμύ αθελόο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

«ΔΤΡΩΔΗΑΓΩΠΚΖ - ΑΦΟΗ ΓΚΑΒΑΛΗΑ Ο.Δ.» θαη αθεηέξνπ ηεο Σδέλεο Αιεμάλδξαο, 

κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο ππ' αξηζκ. πξση. ΔΔΣΣ 4829/8-2-2012 θαηαγγειίαο 

- αίηεζεο ηεο πξώηεο πεξί δηαγξαθήο ηνπ Ολόκαηνο Υώξνπ [www.kronotex.gr] 

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

αλώλπκεο εκπνξηθήο εηαηξείαο «JUMBO-ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» κε 

αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο εηζαγσγήο θαη δηάζεζεο ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη 

ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

39. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο ηεο «Δ.Ρ.Σ. Α.Δ.», θνξέα ηνπ 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 

40. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο ηεο «ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΚΑΛΤΜΝΟΤ Α.Δ.», 

θνξέα ηνπ Σ/ «TV ΑΗΓΑΗΟ ΚΑΛΤΜΝΟ» πξνο δηεξεύλεζε ηεο ρξήζεο κε 

δεισκέλνπ δηαύινπ θαη από κε δεισζείζα ζέζε εθπνκπήο 

http://www.kronotex.gr/
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41. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό 

ηίηιν «TV 12» κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο ρξήζεο κε δεισκέλνπ 

δηαύινπ θαη από κε δεισζείζα ζέζε εθπνκπήο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο 

42. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΝΔΑ 

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

δηαθξηηηθό ηίηιν "ΝΔΑ" γηα ηελ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγία 

απηνύ ζε κε δεισζέληα δίαπιν θαη από κε δεισζείζα ζέζε εθπνκπήο 

43. Δμέηαζε ηεο ππ' αξ. πξ. ΔΔΣΣ 31434/24-08-2012 αηηήζεσο ηνπ Σ/ κε ην δηαθξηηηθό 

ηίηιν «ALPHA» γηα ηε ρνξήγεζε δηθαηώκαηνο ρξήζεο ηνπ ηειενπηηθνύ δηαύινπ 24 

ζηε ζέζε εθπνκπήο ησλ ηύξσλ ηνπ Ν. Δπβνίαο θαη' εθαξκνγή ηνπ Ν. 3548/2007 

44. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό 

ηίηιν «ΑΛΖΘΔΗΑ TV», γηα ηελ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγία 

απηνύ ζε δίαπιν δηάθνξν ηνπ δεισζέληνο 

45. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο: α) Σνπ Ρ/ κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΩΜΔΓΑ 

ΡΑΓΗΟ 90 FM» θαη β) ηνπ Ρ/ κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «SFERA 96.6», κε ζεκαηηθό 

αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο εθπνκπήο κε λνκίκσο ιεηηνπξγνύληνο Ρ/ από ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπο 

46. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο ηνπ Ρ/ κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ARIA FM» κε 

ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο εγθαηάζηαζεο θεξαηνζπζηεκάησλ θαηά 

παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ησλ ΑΠ 603/47/12-05-2011 θαη ΑΠ 

608/37/21-06-2011 Απνθάζεσλ ηεο ΔΔΣΣ 

47. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό 

ηίηιν «SUPER Β» κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο εγθαηάζηαζεο 

θεξαηνζπζηήκαηνο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

48. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 2-4-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

Δηαηξείαο «WIND - ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.Β.Δ» γηα εγθαηάζηαζε 

θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ Φαίδξνπ 12 ζην Παγθξάηη ζην 

Γήκν Αζελαίσλ Ννκνύ Αηηηθήο 

49. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 2-4-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

Δηαηξείαο «COSMOTE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο ζηε ζέζε «Γίραιν» Γήκνπ Οξεζηίδνο Ννκνύ Καζηνξηάο 

50. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 15-5-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

Δηαηξείαο «VODAFONE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ Βαζηιίζζεο νθίαο 23 ζην Γήκν Αζελαίσλ Ννκνύ Αηηηθήο 

51. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο 

«VODAFONE -ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» γηα 

παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηε ζέζε 

«Πνηακόο» ζην Γήκν Κεξθπξαίσλ Ννκνύ Κέξθπξαο 

52. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο 

«WIND» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο 

επί ηεο νδνύ Παξαδεηζίσλ 24 ζην Γήκν Γαιαηζίνπ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηηηθήο 
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53. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 2-4-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

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

εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην ύςσκα «Πξνθήηε Ζιία» 

Ννκνύ Ρεζύκλεο 

 

ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ (Ειζηγηηής κ. ΜΙΥΑΗΛ ΑΚΚΑ) 

54. Οξηζκόο Δπηηξνπήο γηα ηελ έθδνζε δεπηεξνγελνύο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηε 

ξύζκηζε ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο, βάζεη ηνπ λ. 4053/2012 

55. Οξηζκόο Δπηηξνπήο γηα ηελ έθδνζε δεπηεξνγελνύο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ 

επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο, βάζεη ηνπ λ. 4053/2012 

56. Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο αλαθνξηθά κε ηελ θαηάξηηζε Καλνληζκνύ πεξί 

θαζνξηζκνύ κεζνδνινγίαο ππνινγηζκνύ ηνπ Καζαξνύ Κόζηνπο παξνρήο Καζνιηθήο 

Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο 

57. Δηζήγεζε ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε ηνλ θαζνξηζκό κεζνδνινγίαο ηξόπνπ επηκεξηζκνύ ηνπ 

κέξνπο ηνπ θαζαξνύ θόζηνπο παξνρήο θαζνιηθήο ππεξεζίαο πνπ επηβαξύλεη ηνπο 

θνξείο παξνρήο ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 8, παξ. 2 ηνπ λ. 

4053/2012 

 
 


