
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 672ης σνεδρίαζης (13-11-2012) 

 

ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

1. Έλαξμε Λεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθήο Τπνβνιήο Αηηήζεσλ 

(.ΖΛ.Τ.Α.) Καηαζθεπώλ Κεξαηώλ 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 

ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

2. Καηάξγεζε Δθρώξεζεο Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ 

Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία «ΔΗΓΖΔΟΦΧΝΗΚΖ ΔΛΛΑ ΑΔΔ -ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΣΖΛΔΖΥΟΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «NEWSPHONE HELLAS SA» 

3. Δμέηαζε παθέησλ ADSL 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 

4. Σξνπνπνίεζε ηεο Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 637/112/26-1-2012 «πγθξόηεζε 

Γηαξθώλ Δπηηξνπώλ Αθξνάζεσλ ηεο ΔΔΣΣ θαη νξηζκόο αξκνδηνηήησλ απηώλ». 

(Δηζεγεηήο θ. ΛΔΧΝΗΓΑ ΚΑΝΔΛΛΟ) 

5. πγθξόηεζε Οκάδαο Δξγαζίαο γηα ηελ επίδνζε Απνθάζεσλ/εγγξάθσλ ηεο ΔΔΣΣ. 

(Δηζεγεηήο θ. ΛΔΧΝΗΓΑ ΚΑΝΔΛΛΟ) 

6. πγθξόηεζε Οκάδαο Δξγαζίαο κε αληηθείκελν ηελ παξαθνινύζεζε ηεο εθηέιεζεο 

ηεο Γ΄ Φάζεο ηνπ έξγνπ ηεο ΔΔΣΣ «Έιεγρνο ζπκκόξθσζεο ηνπ Οξγαληζκνύ 

Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο (Ο.Σ.Δ.) κε ηηο ππνρξεώζεηο ηηκώλ, θνζηνιόγεζεο θαη 

ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ γηα ηα έηε 2011, 2012 θαη 2013 (κε απνινγηζηηθά ζηνηρεία 

ησλ εηώλ 2009, 2010 θαη 2011 αληίζηνηρα) θαη ινηπέο ππεξεζίεο» (Δηζεγεηήο θ. 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΔΛΖΚΧΣΟΠΟΤΛΟ) 

7. πγθξόηεζε Οκάδαο Έξγαζίαο κε αληηθείκελν ηελ ζύληαμε ηνπ Σεύρνπο 

Γεκνπξάηεζεο θαη ησλ απαξαίηεησλ ζπλνδεπηηθώλ εγγξάθσλ, ζύκθσλα κε ηηο 

δηαδηθαζίεο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. θαη ηεο Δηδηθήο 

Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο, γηα ην ππό έληαμε έξγν ΔΠΑ «ύζηεκα Γηαρείξηζεο 

Φάζκαηνο κε δπλαηόηεηα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο» 

8. πγθξόηεζε Οκάδαο Δξγαζίαο κε αληηθείκελν ηελ ζύληαμε ηνπ Σεύρνπο 

Γηαθήξπμεο θαη ησλ απαξαίηεησλ ζπλνδεπηηθώλ εγγξάθσλ ζύκθσλα κε ηηο 

δηαδηθαζίεο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο ηεο ΔΔΣΣ θαη ηεο Δηδηθήο 

Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο γηα ην ζπγρξεκαηνδνηνύκελν έξγν (ΔΠΑ) «ύζηεκα 

Μέηξεζεο θαη Παξνπζίαζεο Γεηθηώλ Πνηόηεηαο Γηθηύσλ Ζιεθηξνληθώλ 

Δπηθνηλσληώλ» 

9. Καηαθύξσζε ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ 

ηνπ θαζαξηζκνύ ησλ γξαθεηαθώλ ρώξσλ ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. (Δηζεγεηήο θ. 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΔΛΖΚΧΣΟΠΟΤΛΟ) 



10. Απεπζείαο Αλάζεζε, ζηελ εηαηξεία «Wireless Technologies», ηνπ έξγνπ: 

«Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ ξαδηνδεύμεσλ θαη θακεξώλ 

παξαθνινύζεζεο» (Δηζεγεηήο θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΔΛΖΚΧΣΟΠΟΤΛΟ) 

11. Δγθξηζε Πξνϋπνινγηζκνύ 2013 (Δηζεγεηήο θ. ΛΔΧΝΗΓΑ ΚΑΝΔΛΛΟ) 

12. Αλάζεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ ζπκβνύινπ ζηελ εηαηξεία SVP Αdvisors 

αλαθνξηθά κε ην κνληέιν ζπκπίεζεο πεξηζσξίνπ (price squeeze) γηα ηελ εμέηαζε ησλ 

νηθνλνκηθώλ πξνγξακκάησλ ησλ παξόρσλ κε ζεκαληηθή ηζρύ ζηελ αγνξά 

 

ΑΚΡΟΑΕΙ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

13. Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. ππξίδσλνο Βήηηα θνξέα ηεο επηρείξεζεο «Βήηηαο 

ππξίδσλ- Δκπ. Κνζκεκάησλ-Ρνινγηώλ» ε νπνία εκθαλίδεηαη ζην δηαδίθηπν ζηνλ 

ειεθηξνληθό ηζηόηνπν «http://www.spvsystems.gr/» κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο 

δηάζεζεο κέζσ δηαδηθηύνπ ξαδηνεμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο 

14. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο κεηαμύ αθελόο ηεο Διέλεο Σξόβα θαη 

αθεηέξνπ ηνπ Οδπζζέα Μελά Καξύπε κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο ππ' αξηζκ. 

πξση. Δ.Δ.Σ.Σ 4212/2-2-2012 Αίηεζεο ηεο πξώηεο πεξί δηαγξαθήο ηνπ Ολόκαηνο 

Υώξνπ [www.nomikanea.gr]. 

15. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ 

ππνκλήκαηνο ηνπ Γεκεηξίνπ Εεξβνύ θαη ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία "WEIDER 

GLOBAL NUTRITION LLC" 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 weider.gr. 

16. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο, δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ 

ππνκλήκαηνο, ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο κε αληηθείκελν ηε 

δηαπίζησζε ηεο ζέζεο ζε ιεηηνπξγία ξαδηνεμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο. 

17. Θέζε ζε εθαξκνγή ηεο ΑΠ 629/50/17-11-2011 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ κε ζέκα: 

«Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο ηεο 

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

18. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ 

ππνκλήκαηνο ηεο θ. Μνπκηλέ Υαζάλνγινπ, ηδηνθηήηξηαο ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ 

(Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν "RADIO DEE JAY 90.6" κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε 

δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο εθπνκπήο απηνύ 

19. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθσλ 

ππνκλεκάησλ: α) Σεο κνλνπξόζσπεο εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο κε ηελ 

επσλπκία "ΦΖΦΗΑΚΔ ΜΔΣΑΓΟΔΗ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΠΔ" θνξέα ηνπ 

ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν "105.5ROCK" θαη β) ηεο 

κνλνπξόζσπεο εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο κε ηελ επσλπκία "ΡΑΓΗΟ ΦΧΝΖ 

http://
http://www.nomikanea.gr/
http://weider.gr/


ΣΖ ΣΟΤΜΠΑ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ.", θνξέα ηνπ Ρ/ κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν "X-

treme 106.5MHz" (πξώελ "105.5 ROCK EXTREME EDITION 106.5") 

20. Λήςε νξηζηηθήο απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ 

ππνκλήκαηνο ηνπ θ. Δκκαλνπήι Ρνδίηε, ηδηνθηήηε ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) 

κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν "ΑΘΛΖΣΗΚΟ" (πξώελ "SAFARI FM") 

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

Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 659/13/05-07-2012 κε ζέκα: «Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. 

Γεώξγηνπ Σνπηνπδάθε, ηδηνθηήηε ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό 

ηίηιν "Ραδηνθσληθόο ηαζκόο Αγίνπ Νηθνιάνπ" κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε 

ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο εθπνκπήο απηνύ» 

22. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο: α) Σεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ 

επσλπκία «ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΚΟΚΚΗΝΖ Α.Δ.», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ 

ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν "TV Γ" θαη β) ηνπ ΛΑ.Ο.., θνξέα ηνπ Σ/ κε ην 

δηαθξηηηθό ηίηιν "αξη" (πξώελ "ΣΖΛΔΑΣΤ") 

23. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο: α) Σνπ θ. Υξήζηνπ Πνιίηε, ηδηνθηήηε ηνπ 

ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν "ΡΑΓΗΟ ΛΑΨΦ" θαη β) ηεο 

νκόξξπζκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «I. Σζηξνγηάλλεο θαη ΗΑ Ο.Δ.», θνξέα ηνπ 

Ρ/ κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν "MELODY FM" 

24. Σξνπνπνίεζε ηεο ΑΠ 664/43/10-09-2012 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ κε ζέκα: 

«Δμέηαζε ηεο ππ' αξ. πξ. ΔΔΣΣ 31434/24-08-2012 αηηήζεσο ηνπ Σ/ "ALPHA" γηα ηε 

ρνξήγεζε δηθαηώκαηνο ρξήζεο ηνπ δηαύινπ 24 ζηε ζέζε εθπνκπήο ησλ ηύξσλ ηνπ 

Ν. Δπβνίαο θαη' εθαξκνγή ηνπ Ν. 3548/2007» 

25. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο: α) Σεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ 

επσλπκία "DIGITAL UNION Α.Δ." θαη β) ηνπ Σ/ "ITV", κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε 

δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο έλαξμεο ςεθηαθώλ 

εθπνκπώλ ζηε ζέζε εθπνκπήο Αθαξλαληθώλ ηνπ Ν. Ησαλλίλσλ. 

26. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ 

ππνκλήκαηνο ηνπ θ. Αιέμαλδξνπ Καξαβνγηαλίδε, ηδηνθηήηε ηνπ ξαδηνθσληθνύ 

ζηαζκνύ (Ρ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «LIFE RADIO» κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε 

δηεξεύλεζε ηεο ρξήζεο κε εθρσξεκέλεο ζπρλόηεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία ξαδηνδεύμεο. 

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

Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 664/35/10-09-2012 «Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. Αληώληνπ 

Γακίγνπ κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο εγθαηάζηαζεο θεξαηνζπζηήκαηνο 

θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο» 

28. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ 

ππνκλήκαηνο ηνπ θ. Θσκά Σζαθίξε κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε: α) Σεο 

κεηάδνζεο ηειενπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη β) ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ζέζεο ζε 

ιεηηνπξγία θεξαηνζπζηήκαηνο, θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

29. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 3-8-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ 

ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο 

θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο ζπκβνιήο ηεο Λεσθ. Πεηξνππόιεσο κε ηελ νδό 

Αβέξσθ ζην Γήκν Ηιίνπ Ννκνύ Αηηηθήο 



30. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 3-8-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ 

ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο 

θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο ζπκβνιήο ησλ νδώλ Κνληαξάηνπ θαη Γακβέηηα 

ζην Γήκν Βόινπ Ννκνύ Μαγλεζίαο 

31. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 3-8-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ 

ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο 

θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο ζπκβνιήο ηεο Λεσθ. Παιαηηαλήο 32 κε ηελ νδό 

Αγ. νθίαο ζην Γήκν Ηιίνπ Ννκνύ Αηηηθήο 

32. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 3-8-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ 

ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο 

θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ Πήγαζνπ 64 ζην Γήκν Κνξηλζίσλ 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Κνξηλζίαο 

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

Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 654/24/31-05-2012 κε ζέκα: «Κιήζε ζε αθξόαζε ηνπ θ. 

Απνζηόιε Παπαθώζηα » 

34. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο εηαηξείαο 

'WIND' κε αληηθείκελν ηελ παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο επί ηεο νδνύ θνπθά 47-49 

ζην Γήκν Αζελαίσλ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηηηθήο 

35. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 10-10-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ 

ππνκλήκαηνο ηεο εηαηξείαο 'WIND' κε αληηθείκελν ηελ παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο 

επί ηεο νδνύ Καιήο Διπίδνο 26 ζην Γήκν Νεάπνιεο-πθεώλ Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο 

36. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 10-10-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ 

ππνκλήκαηνο ηεο εηαηξείαο 'WIND' κε αληηθείκελν ηελ παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο 

επί ηεο νδνύ Αγίσλ Πάλησλ 62 ζην Γήκν Θεζζαινλίθεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

Θεζζαινλίθεο 

37. Απνδνρή ηεο αηηήζεσο ζεξαπείαο ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Μαλνπζάθε θαηά ηεο 

ΑΠ 667/35/04-10-2012 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ κε ζέκα: «Λήςε απόθαζεο επί ηεο 

αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ 

Μαλνπζάθε κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπήο θεξαίαο» 


