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ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ  

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ  

ηης 674ης σνεδρίαζης (29-11-2012) 

 

 

ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

1. Δπηζηξνθή ηεο ππ’ αξ. 44522/18-11-2011 αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνχ ηαζκνχ (Σ/) 

«SPACE TV» γηα ηε Υνξήγεζε θαη' εθαξκνγή ηνπ Ν. 3548/2007 ηνπ Γηθαηψκαηνο 

Υξήζεο ηνπ Σειενπηηθνχ Γηαχινπ 31 ζηε ζέζε εθπνκπήο ΠΑΡΝΖΘΑ ΑΣΣΗΚΖ 

2. Υνξήγεζε Γλψκεο επί ηνπ ρεδίνπ ΚΤΑ κε ζέκα: «Σξνπνπνίεζε ηεο ΚΤΑ 21161/20-8-

2008 - αληηθαηάζηαζε ηειενπηηθψλ δηαχισλ γηα ςεθηαθή εθπνκπή ηειενπηηθνχ 

ζήκαηνο απφ ηα θέληξα εθπνκπήο ΓΟΛΗΑΝΑ θαη ΑΝΑΒΡΤΣΖ» 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝ/ΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

3. Δθρψξεζε Αξηζκνδνηηθψλ Πφξσλ ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Αξηζκνδφηεζεο ζηελ εηαηξεία 

«ΒΑΜΒΑΚΑΡΖ Λ. ΗΧΑΝΝΖ-ΜΑΡΗΟ» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «VOICELAND 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ» 

4. Δθρψξεζε ηνπ ζχληνκνπ θσδηθνχ 10401 ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Αξηζκνδφηεζεο ζηελ 

εηαηξεία «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν 

«ΟΣΔ ΑΔ» 

5. Δθρψξεζε ηνπ ζχληνκνπ θσδηθνχ 13899 ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Αξηζκνδφηεζεο ζηελ 

εηαηξεία «WIND ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «WIND ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ 

ΑΔΒΔ» 

6. Καηάξγεζε ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 671/001/08-11-2012 θαη Δθρψξεζε 

Αξηζκνδνηηθψλ Πφξσλ ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Αξηζκνδφηεζεο ζηελ εηαηξεία «ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «FORTHNET AE» 

7. Σξνπνπνίεζε Υξήζεο Αξηζκνδνηηθψλ Πφξσλ ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Αξηζκνδφηεζεο 

ζηελ εηαηξεία «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ» κε δηαθξηηηθφ 

ηίηιν «ΟΣΔ ΑΔ» 

8. Οξηζκφο αγνξάο κηζζσκέλσλ γξακκψλ ιηαληθήο κε ρσξεηηθφηεηεο έσο θαη 2 Mbps, 

Καζνξηζκφο Δπηρείξεζεο κε εκαληηθή Ηζρχ ζηελ ελ ιφγσ Αγνξά θαη Τπνρξεψζεηο 

απηήο (2νο Γχξνο Αλάιπζεο) 

9. Οξηζκφο Αγνξψλ Μηζζσκέλσλ Γξακκψλ Υνλδξηθήο, Καζνξηζκφο Δπηρεηξήζεσλ κε 

εκαληηθή Ηζρχ ζηηο ελ ιφγσ Αγνξέο θαη Τπνρξεψζεηο απηψλ (2νο Γχξνο Αλάιπζεο) 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ  

10. πγθξφηεζε Οκάδαο Δξγαζίαο κε Αληηθείκελν ηε Υνξήγεζε Γηθαησκάησλ Υξήζεο 

Ραδηνζπρλνηήησλ Δπίγεηαο Φεθηαθήο Δπξπεθπνκπήο ζε Παξφρνπο Γηθηχνπ 

(Δηζεγεηήο θ. Κσλ/λνο Γειεθσζηφπνπινο) 
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11. Έγθξηζε ζρεδίνπ Πξνθήξπμεο αλνηθηνχ δηεζλνχο Γηαγσληζκνχ επηινγήο Αλαδφρνπ γηα 

ην Έξγν «Παξαηεξεηήξην Σηκψλ Σειεπηθνηλσληαθψλ θαη Σαρπδξνκηθψλ Πξντφλησλ 

Ληαληθήο» θαη Γηεμαγσγή Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο επ’ απηνχ (Δηζεγεηήο θ. Κσλ/λνο 

Γειεθσζηφπνπινο) 

12. Έγθξηζε Πξνυπνινγηζκνχ 2013 (Δηζεγεηήο θ. Λεσλίδαο Καλέιινο) 

13. Γηνξγάλσζε ηεο πλφδνπ ηνπ ψκαηνο Δπξσπαίσλ Ρπζκηζηψλ Ζιεθηξνληθψλ 

Δπηθνηλσληψλ (ΒΔREC) ζηελ Αζήλα, ζηηο 05-07 Ηνπλίνπ 2013 (Δηζεγεηήο θ. Λεσλίδαο 

Καλέιινο) 

14. Καηαλνκή ππεξσξηαθήο, λπθηεξηλήο θαη εμαηξέζηκσλ εκεξψλ εξγαζίαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο ΔΔΣΣ, γηα ην Α΄ εμάκελν ηνπ έηνπο 2013 (Δηζεγεηήο θ. Λεσλίδαο 

Καλέιινο) 

15. Παξάηαζε ηεο κεηαθίλεζεο ηνπ θ. Ησάλλε καξγηαλάθε, ηαθηηθνχ ππαιιήινπ, 

Καηεγνξίαο ΣΔ, Κιάδνπ ΣΔ Μεραληθψλ ζην Πεξηθεξεηαθφ Γξαθείν ηεο ΔΔΣΣ ζην 

Ζξάθιεην Κξήηεο (Δηζεγεηήο θ. Λεσλίδαο Καλέιινο) 

16. Παξάηαζε ηεο κεηαθίλεζεο ηεο θαο ηαπξνχιαο Μπνπδνχθε, κέινπο ηνπ εηδηθνχ 

επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηεο ΔΔΣΣ, ζην Πεξηθεξεηαθφ Γξαθείν ηεο ΔΔΣΣ ζηελ 

Πάηξα (Δηζεγεηήο θ. Λεσλίδαο Καλέιινο) 

17. Αλάζεζε ζε εηδηθφ πξνγξακκάησλ ΔΠΑ ηνπ έξγνπ ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο 

ηεο ΔΔΣΣ γηα ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα «Παξαηεξεηήξην Σηκψλ 

Σειεπηθνηλσληαθψλ θαη Σαρπδξνκηθψλ |Πξντφλησλ Ληαληθήο», «χζηεκα Μέηξεζεο 

Γεηθηψλ Πνηφηεηαο Γηθηχσλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ» θαη «Πιεξνθνξηαθφ 

χζηεκα Γηαρείξηζεο Φάζκαηνο Ραδηνζπρλνηήησλ κε ελζσκαησκέλε Πιαηθφξκα 

Ζιεθηξνληθήο Τπνβνιήο Αηηεκάησλ» (Δηζεγεηήο θ. Κσλ/λνο Γειεθσζηφπνπινο) 

 

ΑΚΡΟΑΕΙ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

18. Κιήζε ζε αθξφαζε ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο «T.M.P. A.E.» θαη ηεο επηρείξεζεο 

«ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΑΠΑΗΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ» κε 

αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο εηζαγσγήο/δηάζεζεο ζηελ αγνξά απφ κέξνπο ηεο 

πξψηεο θαη ηεο δηαλνκήο απφ κέξνπο ηεο δεχηεξεο ξαδηνεμνπιηζκνχ θαη 

ηειεπηθνηλσληαθνχ ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

19. Κιήζε ζε αθξφαζε ηεο κνλνπξφζσπεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο «HellasCom 

Μ. ΔΠΔ» κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο δηαλνκήο ξαδηνεμνπιηζκνχ θαη 

ηειεπηθνηλσληαθνχ ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

20. Κιήζε ζε αθξφαζε ηνπ Υάξε Μνίξα, θνξέα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο 

[www.xaris.1.gr], κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο δηαλνκήο ξαδηνεμνπιηζκνχ θαη 

ηειεπηθνηλσληαθνχ ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

21. Κιήζε ζε αθξφαζε: 1) ηεο εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο «ΛΤΜΠΔΡΟΠΟΤΛΟ Α. & ΗΑ Δ.Δ. 

CLEVERMARKET ΔΗΑΓΧΓΔ - ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΔ ΠΧΛΖΖ ΛΗΑΝΗΚΖ-ΥΟΝΓΡΗΚΖ», 

2) ηνπ Ζamze Adel ηνπ Ahmad, 3) ηνπ Alsvedomar Abdullhim θαη 4) ηνπ Bai Hongwei 

ηνπ Shengli κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο εηζαγσγήο/δηάζεζεο ζηελ αγνξά θαη 

δηαλνκήο ξαδηνεμνπιηζκνχ θαη ηειεπηθνηλσληαθνχ ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ θαηά 

παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 
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22. Κιήζε ζε αθξφαζε ηεο εηαηξείαο «Dynamic Communication and Technology Limited» 

κε αληηθείκελν ηε δηεξεχλεζε παξαβάζεσλ ηεο λνκνζεζίαο πεξί ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πνιπκεζηθήο πιεξνθφξεζεο 

κέζσ αξηζκψλ ηεο ζεηξάο 54ΥΥΥ 

23. Κιήζε πξνο Δκθάληζε ησλ εηαηξεηψλ «ON TELECOMS ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ» θαη «VOICENET Αλψλπκνο Δηαηξεία Παξνρήο 

Σειεπηθνηλσληαθψλ Τπεξεζηψλ θαη Τπνδνκψλ», θαηά ηε δηαδηθαζία Δπίιπζεο 

Γηαθνξάο, φπσο απηή πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 34 ηνπ λ. 4070/2012 (ΦΔΚ 

82/Α/10.04.2012), κε αληηθείκελν ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ σο άλσ 

εηαηξεηψλ, δπλάκεη ηεο ππ’αξ. πξση. 36532/3.10.2012 αίηεζεο επίιπζεο δηαθνξάο ηεο 

εηαηξείαο «ON TELECOMS ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ» 

24. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο «OTE – Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο Α.Δ.» ζε 

αθξφαζε γηα εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ζηε ζέζε «Φιαηζάηα» ηνπ Γήκνπ 

Νεζηνξίνπ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Καζηνξηάο 

25. Λήςε απφθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο κεηαμχ αθελφο ηεο Διέλεο Σξνβά θαη αθεηέξνπ 

ηνπ Οδπζζέα Μελά Καξχπε κε αληηθείκελν ηε δηεξεχλεζε ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. ΔΔΣΣ 

4212/2-2-2012 Αίηεζεο ηεο πξψηεο πεξί δηαγξαθήο ηνπ Ολφκαηνο Υψξνπ 

[www.nomikanea.gr] 

26. Λήςε απφθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο ηνπ 

πχξνπ Κάηζε θαη ηνπ Κσλ/λνπ Υαηδεζάββα κε αληηθείκελν ηε δηεξεχλεζε 

παξαβάζεσλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ Γηαρείξηζεο θαη Δθρψξεζεο Ολνκάησλ 

Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr (Απφθαζε ΔΔΣΣ ΑΠ 592/012/2011) αλαθνξηθά κε ην Όλνκα 

Υψξνπ gardening.gr 

27. Λήςε απφθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «makro Cash & 

Carry Hellas ΥΟΝΓΡΔΜΠΟΡΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Δ.», κε 

αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο δηάζεζεο ή/θαη εηζαγσγήο ξαδηνεμνπιηζκνχ θαηά 

παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

28. Λήςε απφθαζεο επί ηεο αθξφαζεο, δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο, ησλ 

αλσλχκσλ εηαηξεηψλ «INTRACOM TELECOM (ΗΝΣΡΑΚΟΜ A.E. 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ ΛΤΔΧΝ)» θαη «HOL HELLAS ON LINE A.E.» κε αληηθείκελν 

ηε δηαπίζησζε ηεο θαηαζθεπήο απφ κέξνπο ηεο πξψηεο θαη δηαλνκήο απφ κέξνπο ηεο 

δεχηεξεο ξαδηνεμνπιηζκνχ θαη ηειεπηθνηλσληαθνχ ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ θαηά 

παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

29. Λήςε απφθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο ηνπ θ. 

ηπιηαλνχ Βαζηιεηάδε, ηδηνθηήηε ηνπ ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ (Ρ/) κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν 

«ΡΑΓΗΟ ΑΚΡΗΣΑ» κε ζεκαηηθφ αληηθείκελν ηε δηεξεχλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο εθπνκπήο απηνχ 

30. Λήςε νξηζηηθήο απφθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία 

«ΝΔΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΔΡΡΧΝ Α.Δ.», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ (Σ/) κε ην 

δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΝΔΑ» γηα ηελ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγία 

απηνχ ζε κε δεισζέληα δίαπιν θαη απφ κε δεισζείζα ζέζε εθπνκπήο 

31. Θέζε ζην αξρείν ηνπ θαθέινπ ηεο ππφζεζεο γηα ηελ νπνία εθδφζεθε ε Απφθαζε ηεο 

ΔΔΣΣ ΑΠ 667/20/04-10-2012 κε ζέκα: « Κιήζε ζε αθξφαζε ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο κε 

ηελ επσλπκία «ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΤΣΗΛΖΝΖ Α.Δ.», θνξέα ηνπ 
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ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «TVΜ», γηα ηε ιεηηνπξγία απηνχ ζε κε 

δεισζέληεο δηαχινπο θαη απφ κε δεισζείζεο ζέζεηο εθπνκπήο θαηά παξάβαζε ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο 

32. Θέζε ζην αξρείν ηνπ θαθέινπ ηεο ππφζεζεο γηα ηελ νπνία εθδφζεθε ε Απφθαζε ηεο 

ΔΔΣΣ ΑΠ 670/13/01-11-2012 κε ζέκα: «Κιήζε ζε αθξφαζε ηεο θ. Δπαλζίαο 

Παλαγνπνχινπ - Κνπηζνχθνπ, ηδηνθηήηξηαο ηνπ Ρ/ κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «MINI FM» κε 

ζεκαηηθφ αληηθείκελν ηε δηεξεχλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

εθπνκπήο απηνχ 

33. Λήςε Απφθαζεο επί ηεο απφ 5 Ηνπλίνπ 2012 αθξνάζεσο ηεο εηαηξείαο κε ηελ 

επσλπκία «ΑΛΓΟΝΔΣ ΣΖΛΔΠΗΚΟΝΧΝΗΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», γηα 

ηελ αλάθιεζε ηεο ΑΠ 7741/Φ. 391/ 2.04.2012 Απφθαζεο Πξνζσξηλψλ Μέηξσλ ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο ΔΔΣΣ θαη ηελ επηθχξσζε ή κε ησλ πξνηεηλφκελσλ απφ ηελ επηρείξεζε 

κέηξσλ απνθαηάζηαζεο, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 77, παξ. 6, ηνπ Ν. 4070/2012 

(ΦΔΚ 82/Α/2012) 

34. Λήςε Απφθαζεο επί ηεο απφ 8-11-2012 αθξνάζεσο δηά γξαπηνχ ππνκλήκαηνο ηεο 

Δηαηξείαο «COSMOTE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο επί ηεο νδνχ Μεηξ. Φσηίνπ 23 ζην Γήκν Κνδάλεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

Κνδάλεο 

35. Λήςε Απφθαζεο επί ηεο απφ 8-11-2012 αθξνάζεσο δηά γξαπηνχ ππνκλήκαηνο ηεο 

Δηαηξείαο «COSMOTE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο επί ηεο νδνχ Θεβψλ 78 ζην Γήκν Πεηξαηψο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

Αηηηθήο 

36. Λήςε Απφθαζεο επί ηεο απφ 28-9-2012 αθξνάζεσο δηά γξαπηνχ ππνκλήκαηνο ηεο 

Δηαηξείαο «VODAFONE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο ζην Γεκνηηθφ ηάδην Καηεξίλεο ζην Γήκν Καηεξίλεο Ννκνχ Πηεξίαο 

37. Λήςε Απφθαζεο επί ηεο απφ 6-7-2012 αθξνάζεσο δηά γξαπηνχ ππνκλήκαηνο ηεο 

Δηαηξείαο «VODAFONE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο επί ηεο νδνχ Ηεξνχ Λφρνπ 37 ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Ηαιπζνχ Ρφδνπ Ννκνχ 

Γσδεθαλήζνπ 

38. Λήςε Απφθαζεο επί ηεο απφ 14-11-2012 αθξνάζεσο δηά γξαπηνχ ππνκλήκαηνο ηεο 

Δηαηξείαο «WIND» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο ζην Παγθξήηην ηάδην ζην Γήκν Ζξαθιείνπ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

Ζξαθιείνπ 

39. Λήςε Απφθαζεο επί ηεο απφ 14-11-2012 αθξνάζεσο δηά γξαπηνχ ππνκλήκαηνο ηεο 

Δηαηξείαο «WIND» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο ζηελ Κνηλφηεηα Παιαηνζηάλεο Γήκνπ Πχδλαο – Κνιηλδξνχ Ννκνχ Πηεξίαο 

40. Λήςε Απφθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηά γξαπηνχ ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «WIND» 

γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνχ 

Μεηξ. Φσηίνπ 23 ζην Γήκν Κνδάλεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κνδάλεο 

41. Μεξηθή Απνδνρή ηεο απφ 02-11-2012 Αηηήζεσο Θεξαπείαο ηνπ θ. Παλαγηψηε 

Κνηζφπνπινπ, ηδηνθηήηε ηνπ ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ (Ρ/) κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «101.3 

KISS FM» (πξψελ ΚΡΔΣΔΝΑ 101.3), θαηά ηεο ΑΠ 665/24/18-09-2012 Απφθαζεο ηεο 

ΔΔΣΣ: «Λήςε Απφθαζεο επί ηεο αθξφαζεο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο 

ηνπ θ. Παλαγηψηε Κνηζφπνπινπ, ηδηνθηήηε ηνπ ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ (Ρ/) κε ην 
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δηαθξηηηθφ ηίηιν «101.3 KISS FM» (πξψελ ΚΡΔΣΔΝΑ 101.3), κε ζεκαηηθφ αληηθείκελν 

ηε δηεξεχλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο εθπνκπήο απηνχ 

42. Μεξηθή Απνδνρή ηεο ππ’ αξ. πξ. ΔΔΣΣ 49177/22-12-2011 Αηηήζεσο Θεξαπείαο, σο 

απηή ζπκπιεξψζεθε δηα ηνπ ππ’ αξ. πξ. ΔΔΣΣ 42892/16-11-2012 εγγξάθνπ, ηεο 

νκφξξπζκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΥΡΤΗΚΟΤ ΔΤΣΤΥΗΑ & ΗΑ ΟΔ», θνξέα ηνπ 

ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ (Ρ/) ηνπ Ν. Πηεξίαο κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «CAPITAL FM 97,7» 

θαηά ηεο ΑΠ 629/46/17-11-2011 Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ: «Λήςε απφθαζεο επί ηεο 

αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο ηεο νκφξξπζκεο εηαηξίαο κε ηελ 

επσλπκία «ΥΡΤΗΚΟΤ ΔΤΣΤΥΗΑ & ΗΑ ΟΔ», θνξέα ηνπ Ρ/ κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν 

«CAPITAL FM 97,7» κε ζεκαηηθφ αληηθείκελν ηε δηεξεχλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο εθπνκπήο απηνχ 

43. Απφξξηςε ηεο Αίηεζεο Θεξαπείαο ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο «C.A.A.D A.E.» θαηά ηεο 

ΑΠ. 665/23/18-09-2012 απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 

44. Απφξξηςε ηεο Αίηεζεο Θεξαπείαο ηνπ Παλαγηψηε Επγνχξε θαηά ηεο ΑΠ. 661/035/19-

07-2012 απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 

 

ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ (Ειζηγηηής κ. ΜΙΥΑΗΛ ΑΚΚΑ) 

45. Γηεμαγσγή Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο αλαθνξηθά κε ηε δηακφξθσζε θαλνληζηηθψλ 

θεηκέλσλ: α) γηα ηε ξχζκηζε ησλ φξσλ παξνρήο ππεξεζηψλ ππφ θαζεζηψο εηδηθήο 

αδείαο, β) γηα ηε δηελέξγεηα Αθξνάζεσλ ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη 

Σαρπδξνκείσλ, γηα ηε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία Γηαξθψλ Δπηηξνπψλ Αθξνάζεσλ επί 

ηαρπδξνκηθψλ ζεκάησλ, γηα ηε ιήςε άκεζσλ θαη επεηγφλησλ κέηξσλ γηα ηε δηαθχιαμε 

ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο, θαζψο θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

είδνπο θαη ηεο δηαδηθαζίαο δηελέξγεηαο εξεπλψλ ή άιισλ ειεγθηηθψλ πξάμεσλ απφ ηελ 

ίδηα αξρή, γηα ηε δηαπίζησζε παξαβάζεσλ ηνπ N. 4053/2012 


