
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

ηης 675ης σνεδρίαζης (11-12-2012) 

 

 

ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

1. Κείκελν Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο αλαθνξηθά κε ηε Υνξήγεζε 

Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ζηε Εψλε ησλ 3,4-3,8 GHz. 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 
ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

2. Γηαγξαθή Ολνκάησλ Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr 

3. Δθρψξεζε Αξηζκνδνηηθψλ Πφξσλ ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Αξηζκνδφηεζεο 

ζηελ εηαηξεία «ΡΟΛΑΟΤΔΡ ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ-

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «ROLAWARE 

HELLAS» 

4. Δθρψξεζε ηνπ ζχληνκνπ θσδηθνχ 11869 ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ 

Αξηζκνδφηεζεο ζηελ εηαηξεία «COMPACT SERVICE ΔΠΔ» 

5. Με επηβνιή πνηληθήο ξήηξαο ζηελ εηαηξεία «WIK Consult GmbH» 

αλαθνξηθά κε ηα Παξαδνηέα Πν1, Πν2, Πν7, Πα1, Πα2, Πα7, Πδ1, Πδ2, 

Πδ7, Πη1, Πη2, Πη7, Πππ5 ηνπ έξγνπ «Αλάιπζε Αγνξψλ θαη Δθηίκεζε 

ηεο εκαληηθήο Ηζρχνο ζηηο Αγνξέο» 

6. Γηφξζσζε ηεο απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 606/64/09.06.2011 εθδνζείζαο 

επί ηεο αθξνάζεσο κεηαμχ ηεο εηαηξίαο «ΛΗΛΖ ΜΧΡΑΨΣΖ ΓΔΝΗΚΑΗ 

ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΗΑΗ ΔΠΔ» θαη ηεο εηαηξίαο «ΣΡΑΠΔΕΑ ΑΚΗΝΖΣΧΝ Α.Δ.» 

κε αληηθείκελν ηε δηεξεχλεζε παξαβάζεσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 351/76 «Καλνληζκφο Γηαρείξηζεο θαη Δθρψξεζεο 

Ολνκάησλ Υψξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε .gr (ΦΔΚ 

717/Β/27.5.2005) γηα ην Όλνκα Υψξνπ trapezaakiniton.gr. 

7. Έγθξηζε Καλνληζκνχ γηα ηελ Τπνβνιή Αλαθνξψλ Παξνρψλ ζρεηηθά κε 

ηελ Αδηάιεηπηε Λεηηνπξγία Γηθηχσλ θαη Τπεξεζηψλ Ζιεθηξνληθψλ 

Δπηθνηλσληψλ 

8. Λήςε απφθαζεο αλαθνξηθά κε ηα νηθνλνκηθά πξνγξάκκαηα ηεο 

εηαηξείαο ΟΣΔ Α.Δ. κε ηηο νλνκαζίεο:   ΟΣΔ DOUBLE PLAY 2 

ΑΠΔΡΗΟΡΗΣΑ · ΟΣΔ DOUBLE PLAY 24 ΑΠΔΡΗΟΡΗΣΑ · ΟΣΔ 

ΑΠΔΡΗΟΡΗΣΑ (πξνσζεηηθή ελέξγεηα ππεξεζηψλ θαη πξνγξακκάησλ 

ΟΣΔ) · ΟΣΔ ΑΠΔΡΗΟΡΗΣΑ PLUS (πξνσζεηηθή ελέξγεηα ππεξεζηψλ θαη 

πξνγξακκάησλ ΟΣΔ) · ΟΣΔ DP2 ECONOMY (πξνσζεηηθή ελέξγεηα 

ππεξεζηψλ θαη πξνγξακκάησλ ΟΣΔ) · ΟΣΔ DP2 ΑΠΔΡΗΟΡΗΣΑ PLUS 

(πξνσζεηηθή ελέξγεηα ππεξεζηψλ θαη πξνγξακκάησλ ΟΣΔ) · ΟΣΔ DP24 

ΑΠΔΡΗΟΡΗΣΑ PLUS (πξνσζεηηθή ελέξγεηα ππεξεζηψλ θαη 

πξνγξακκάησλ ΟΣΔ) · ΟΣΔ Απεξηφξηζηα (πξνσζεηηθή ελέξγεηα 

πξνγξακκάησλ ΟΣΔ) · ΟΣΔ Double Play 2 Economy (πξνσζεηηθή 

ελέξγεηα πξνγξακκάησλ ΟΣΔ) · Δπαλππνβνιή ΟΣΔ DOUBLE PLAY 24 

ECONOMY 

9. Έγθξηζε Πξνζθνξάο Αλαθνξάο ΟΣΔ 2012 γηα ηελ Αδεζκνπνίεηε 

Πξφζβαζε ζηνλ Σνπηθφ Βξφρν θαη ηηο ρεηηθέο Τπεξεζίεο, ζε εθαξκνγή 

http://trapezaakiniton.gr/


ηεο απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 614/013/28-07-2011 (ΦΔΚ 1908/Β/30-08-

2011) 

10. Έγθξηζε ηνπ θνζηνινγηθνχ νηθνλνκνηερληθνχ κνληέινπ (Bottom Up pure 

LRIC) γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ Σέινπο Σεξκαηηζκνχ ζηελ Αγνξά 

Σεξκαηηζκνχ Φσλεηηθψλ Κιήζεσλ ζε Μεκνλσκέλα Γίθηπα Κηλεηψλ 

Δπηθνηλσληψλ, Δπηθαηξνπνίεζε ηεο Σηκήο ηφρνπ γηα ηα Σέιε 

Σεξκαηηζκνχ, ζε εθαξκνγή ηεο Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 

661/07/19.07.2012 «Οξηζκφο Αγνξάο Σεξκαηηζκνχ Φσλεηηθψλ Κιήζεσλ 

ζε Μεκνλσκέλα Γίθηπα Κηλεηψλ Δπηθνηλσληψλ, Καζνξηζκφο 

Δπηρεηξήζεσλ κε εκαληηθή Ηζρχ ζηελ ελ ιφγσ αγνξά θαη Τπνρξεψζεηο 

απηψλ (3νο γχξνο αλάιπζεο)» – Σξνπνπνίεζε ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 

661/07/19.07.2012, (ΦΔΚ 2167/Β/19.07.2012)» 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 

11. πγθξφηεζε Οκάδαο Δξγαζίαο κε Αληηθείκελν ηε Υνξήγεζε 

Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ Δπίγεηαο Φεθηαθήο 

Δπξπεθπνκπήο ζε Παξφρνπο Γηθηχνπ (Δηζεγεηήο θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

ΓΔΛΖΚΧΣΟΠΟΤΛΟ) 

12. Σξνπνπνίεζε ηεο ΑΠ661/14/19-07-2012 κε ηίηιν: Έγθξηζε ζχζηαζεο 

Οκάδσλ Δξγαζίαο γηα ηελ ζχληαμε ησλ Σεπρψλ Πξνθήξπμεο ζηα ππφ 

έληαμε Έξγα «Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Γηαρείξηζεο Φάζκαηνο 

Ραδηνζπρλνηήησλ κε ελζσκαησκέλε Πιαηθφξκα Ζιεθηξνληθήο 

Τπνβνιήο Αηηεκάησλ», «χζηεκα Μέηξεζεο θαη Παξνπζίαζεο Γεηθηψλ 

Πνηφηεηαο Γηθηχσλ Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ» θαη «Παξαηεξεηήξην 

Σηκψλ Σειεπηθνηλσληαθψλ & Σαρπδξνκηθψλ Πξντφλησλ Ληαληθήο». 

(Δηζεγεηήο θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΔΛΖΚΧΣΟΠΟΤΛΟ) 

13. Έγθξηζε Πξνυπνινγηζκνχ 2013 (Δηζεγεηήο θ. ΛΔΧΝΗΓΑ ΚΑΝΔΛΛΟ) 

14. Γηνξγάλσζε Υξηζηνπγελληάηηθσλ Δθδειψζεσλ Πξνζσπηθνχ ΔΔΣΣ 

 

ΑΚΡΟΑΕΙ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

15. Κιήζε ζε αθξφαζε ησλ εηαηξεηψλ «Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ 

Διιάδνο, ΟΣΔ Α.Δ» θαη «Cyta Διιάο Σειεπηθνηλσληαθή ΑΔ» κε 

αληηθείκελν ηε λνκηθή δηεξεχλεζε παξαβάζεσλ απφ ηελ πξψηε εθ ησλ 

σο άλσ εηαηξεηψλ, ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, 

ηδίσο δε ηνπ Καλνληζκνχ Γηαρείξηζεο Φάζκαηνο θαη Έθρπζεο Ηζρχνο ζην 

Γίθηπν Πξφζβαζεο 

16. Κιήζε ζε αθξφαζε ηνπ θ. Γεσξγίνπ Σεξδφπνπινπ κε ζεκαηηθφ 

αληηθείκελν ηε δηεξεχλεζε: α) Σεο κεηάδνζεο ηειενπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη β) ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ζέζεο ζε ιεηηνπξγία 

θεξαηνζπζηήκαηνο, θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

17. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλψλπκε Διιεληθή 

Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληψλ» ζε αθξφαζε γηα εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο 

θεξαίαο ζηελ Κνηλφηεηα Γξακκαηηθνχ Γήκνπ 'Δδεζζαο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο Πέιιαο 

18. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλψλπκε Διιεληθή 

Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληψλ» ζε αθξφαζε γηα εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο 

θεξαίαο επί ηεο νδνχ Μαπξνθνξδάηνπ 8 ζην Γήκν Ακπεινθήπσλ-

Μελεκέλεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο 



19. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «WIND - ΔΛΛΑ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.Β.Δ.» ζε αθξφαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο, ζην χςσκα «Σχκπαλνο», πιεζίνλ νηθηζκνχ 

ηαπξνχ, Γήκνπ Λακηέσλ, Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φζηψηηδαο 

20. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ 

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

ηειεθσλίαο, ζην χςσκα «Σχκπαλνο», πιεζίνλ νηθηζκνχ ηαπξνχ, 

Γήκνπ Λακηέσλ, Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φζηψηηδαο 

21. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «WIND - ΔΛΛΑ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.Β.Δ.» ζε αθξφαζε γηα παξάλνκε ιεηηνπξγία 

θεξαίαο επί ηεο νδνχ Λεσθ. Υαζηάο 133, ζην Ίιηνλ, Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

22. 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 Ολνκα Υψξνπ 

gardening.gr 

23. Λήςε απφθαζεο κεηαμχ αθελφο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

«ΥΡΤΟ ΟΓΖΓΟ ΔΝΣΤΠΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 

ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα θαη αθεηέξνπ ηνπ 

Αζαλαζίνπ ηακαηίνπ, κε αληηθείκελν ηε δηεξεχλεζε ηεο ππ' αξηζκ. 

πξση. Δ.Δ.Σ.Σ 21004/1-6-2012 Αίηεζεο ηεο πξψηεο πεξί δηαγξαθήο ηνπ 

Ολφκαηνο Υψξνπ [www.goldenguide.gr] 

24. Λήςε απφθαζεο κεηαμχ αθελφο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «. θαη 

Α. nemo online Τπεξεζίεο Δπηθνηλσλίαο θαη Σερλνινγίαο Δηαηξεία 

Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο» θαη ηνπ Νεθηάξηνπ αξηδεηάθε σο λνκίκνπ 

εθπξνζψπνπ απηήο, θαη αθεηέξνπ ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

«ΗΜΑΚΟ MEDIA NET GROUP S.A.», κε αληηθείκελν ηε δηεξεχλεζε ηεο 

ππ' αξηζκ. πξση. Δ.Δ.Σ.Σ 16733/2-05-2012 Αίηεζεο ηεο πξψηεο πεξί 

δηαγξαθήο ηνπ Ολφκαηνο Υψξνπ [www.yupi.gr] 

25. Λήςε απφθαζεο κεηαμχ αθελφο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

«ARCHON SHIPPING & TRADING INC», φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα 

θαη αθεηέξνπ ηεο Φσηεηλήο Καηζίκπα, κε αληηθείκελν ηε δηεξεχλεζε ηεο 

ππ' αξηζκ. πξση. Δ.Δ.Σ.Σ 18880/17-05-2012 Αίηεζεο ηεο πξψηεο πεξί 

δηαγξαθήο ηνπ Ολφκαηνο Υψξνπ [www.archon-shipping.gr] 

26. Λήςε απφθαζεο κεηαμχ αθελφο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΜΔΣΡΟ 

ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ 

ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ», φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα 

θαη αθεηέξνπ ηνπ Ζιία Σζνχκα, κε αληηθείκελν ηε δηεξεχλεζε ηεο ππ' 

αξηζκ. πξση. Δ.Δ.Σ.Σ 21193/5-6-2012 Αίηεζεο ηεο πξψηεο πεξί 

δηαγξαθήο ηνπ Ολφκαηνο Υψξνπ [www.mymarket.gr] 

27. Λήςε απφθαζεο κεηαμχ αθελφο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «DPG 

WEB DEVELOPMENT ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΛΟΓΗΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΓΗΑΦΖΜΗΖ» θαη ην 

δηαθξηηηθφ ηίηιν «DPG WEB DEVELOPMENTS θαη αθεηέξνπ ηεο 

εηεξφξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Κ. Κνληδάθεο & ΗΑ ΔΔ», 

φπσο εθπξνζσπνχληαη λφκηκα, κε αληηθείκελν ηε δηεξεχλεζε ηεο ππ' 

http://gardening.gr/
http://www.goldenguide.gr/
http://www.yupi.gr/
http://www.archon-shipping.gr/
http://www.mymarket.gr/


αξηζκ. πξση. Δ.Δ.Σ.Σ 20035/25-5-2012 Αίηεζεο ηεο πξψηεο πεξί 

δηαγξαθήο ηνπ Ολφκαηνο Υψξνπ [www.fashionlover.gr] 

28. Λήςε απφθαζεο κεηαμχ αθελφο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «WAR 

GAMES-ΑΔΡΟΒΟΛΑ ΣΤΠΟΤ AIRSOFT Μ.Δ.Π.Δ» θαη αθεηέξνπ ηεο 

εηαηξείαο κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «DR ELECTRONICS», φπσο 

εθπξνζσπνχληαη λφκηκα, κε αληηθείκελν ηε δηεξεχλεζε ηεο ππ' αξηζκ 

πξση. Δ.Δ.Σ.Σ 12822/30-3-2012 Αίηεζεο ηεο πξψηεο πεξί δηαγξαθήο 

ηνπ Ολφκαηνο Υψξνπ [www.airsoftcenter.gr] 

29. Λήςε απφθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο κεηαμχ αθελφο ηνπ Γήκνπ 

Αξγπξνχπνιεο θαη αθεηέξνπ ηεο εηαηξείαο «Easy Domain Connect Ltd», 

λνκίκσο εθπξνζσπνχκελεο, κε αληηθείκελν ηε δηεξεχλεζε ηεο ππ' 

αξηζκ. πξση. Δ.Δ.Σ.Σ 22646/14-06-2012 Αίηεζεο ηνπ πξψηνπ πεξί 

δηαγξαθήο ηνπ Ολφκαηνο Υψξνπ [www.argyroupoli.gr] 

30. Λήςε απφθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο κεηαμχ αθελφο ηνπ Γήκνπ 

Αγθηζηξίνπ θαη αθεηέξνπ ηεο εηαηξείαο «Easy Domain Connect Ltd», 

λνκίκσο εθπξνζσπνχκελεο, κε αληηθείκελν ηε δηεξεχλεζε ηεο ππ' 

αξηζκ. πξση. Δ.Δ.Σ.Σ 16576/30-4-2012 Αίηεζεο ηνπ πξψηνπ πεξί 

δηαγξαθήο ηνπ Ολφκαηνο Υψξνπ [www.agistri.gr] 

31. Λήςε απφθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ 

ππνκλήκαηνο ηνπ Ναπηηθνχ Μνπζείνπ ηεο Διιάδνο θαη ηεο εηαηξείαο κε 

ηελ επσλπκία «Easy Domain Connect Ltd» 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 Ολνκα Υψξνπ hmm.gr 

32. Λήςε απφθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ 

ππνκλήκαηνο ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «Skyscanner 

Limited» θαη ηνπ Θεφδσξνπ Μνπξάηε 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 Ολνκα Υψξνπ skyscanner.gr 

33. Λήςε απφθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο, δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ 

ππνκλήκαηνο, ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο «CYTA ΔΛΛΑ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαη κε δηαθξηηηθφ ηίηιν 

«CYTA (HELLAS)» κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο δηαλνκήο 

ξαδηνεμνπιηζκνχ θαη ηειεπηθνηλσληαθνχ ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ θαηά 

παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

34. Λήςε απφθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο, δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ 

ππνκλήκαηνο, ηεο Αλαζηαζίαο Βνχιηζνπ, θνξέα ηνπ ειεθηξνληθνχ 

θαηαζηήκαηνο [www.super-shopping.gr], κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε 

ηεο δηαλνκήο ξαδηνεμνπιηζκνχ θαη ηειεπηθνηλσληαθνχ ηεξκαηηθνχ 

εμνπιηζκνχ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

35. Λήςε απφθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο, δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ 

ππνκλήκαηνο, ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ «WIND HELLAS 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.Β.Δ.», «ΕΣΔ ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 

Α.Δ.» θαη «GENNET Α.Δ.», κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο 

θαηαζθεπήο, εηζαγσγήο/δηάζεζεο ζηελ αγνξά θαη δηαλνκήο 

ξαδηνεμνπιηζκνχ θαη ηειεπηθνηλσληαθνχ ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ θαηά 

παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

http://www.fashionlover.gr/
http://www.airsoftcenter.gr/
http://www.argyroupoli.gr/
http://www.agistri.gr/
http://hmm.gr/
http://skyscanner.gr/
http://www.super-shopping.gr/


36. Λήςε απφθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο ηνπ ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ (Σ/) κε 

ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «MASTER TV», πξνο δηεξεχλεζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

απηνχ ζε κε δεισζέληα δίαπιν θαη απφ κε δεισζείζα εθπνκπήο 

37. Λήςε απφθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο ηνπ ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ (Σ/) κε 

ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΓΗΚΣΤΟ» γηα ηελ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο ιεηηνπξγία απηνχ ζε κε δεισζέληα δίαπιν θαη απφ κε 

δεισζείζα ζέζε εθπνκπήο 

38. Λήςε απφθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο ηνπ ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ (Σ/) κε 

ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΕΔΤ TV», γηα ηελ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο ιεηηνπξγία απηνχ ζε κε δεισζέληεο δηαχινπο θαη απφ κε 

δεισζείζεο ζέζεηο εθπνκπήο 

39. Λήςε Απφθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο ηνπ ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ (Ρ/) 

κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΡΑΓΗΟ ΜΔΛΧΓΗΑ» κε ζεκαηηθφ αληηθείκελν ηε 

δηεξεχλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο εθπνκπήο 

απηνχ 

40. Λήςε Απφθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο ηνπ θ. Υνπζετλ Καξάληαε, ηδηνθηήηε 

ηνπ ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ (Ρ/) κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «KING FM» (θαη 

ζηελ ηνπξθηθή «KRALL FM») 

41. Λήςε νξηζηηθήο απφθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο 

έγγξαθσλ ππνκλεκάησλ: α) Σεο Δ.Ρ.Σ. Α.Δ. θαη β) ηεο εηαηξίαο 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κε ηελ επσλπκία «Γ. Ρίδνο Μνλνπξφζσπε 

Δ.Π.Δ.», θνξέα ηνπ ξαδηνθσληθνχ ζηαζκνχ (Ρ/) κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν 

«ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΛΑΜΦΖ» 

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

Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 645/27/03-04-2012 κε ζέκα: «Κιήζε ζε 

αθξφαζε ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΔΛΔΤΘΔΡΖ 

ΣΖΛΔΟΡΑΖ Α.Δ.», θνξέα ηνπ Σ/ κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «ALTER 

CHANNEL» 

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

Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 633/154/15-12-2011 κε ζέκα: «Κιήζε ζε 

αθξφαζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Διιάδνο» 

44. Λήςε Απφθαζεο επί ηεο απφ 9-9-2011 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνχ 

ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «ΟΣΔ -Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ 

Διιάδνο Α.Δ.» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ζηε 

ζέζε «Κηάηξα Γθίδα» ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Κιεηζνχξαο Ννκνχ 

Καζηνξηάο 

45. Λήςε Απφθαζεο επί ηεο απφ 30-8-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνχ 

ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε 

θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο ζπκβνιήο ησλ νδψλ 

Γθιαβάλε 1-3 θαη Ηάζνλνο ζην Γήκν Βφινπ Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

Μαγλεζίαο 

46. Λήςε Απφθαζεο επί ηεο απφ 30-8-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνχ 

ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε 

θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο ζπκβνιήο ησλ νδψλ 

Μαλσινπνχινπ 7 θαη Γθνηζίλα ζην Γήκν Πχξγνπ Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο Ζιείαο 

47. Λήςε Απφθαζεο επί ηεο απφ 4-10-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνχ 

ππνκλήκαηνο ηεο εηαηξείαο «COSMOTE» κε αληηθείκελν ηελ παξάλνκε 



ιεηηνπξγία θεξαίαο επί ηεο νδνχ Αξξηαλνχ 10 ζην Γήκν Θεζζαινλίθεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο 

48. Λήςε Απφθαζεο επί ηεο απφ 8-11-2010 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνχ 

ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε 

θαηαζθεπήο θεξαίαο ζηε ζέζε «Κηάηξα Γθίδα» ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα 

Κιεηζνχξαο Ννκνχ Καζηνξηάο 

49. Λήςε Απφθαζεο επί ηεο απφ 31-10-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνχ 

ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε 

θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνχ Κξήηεο 2 ζην 

Γήκν Ακπεινθήπσλ-Μελεκέλεο Πεξηθ. Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο 

50. Λήςε Απφθαζεο επί ηεο απφ 3-8-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνχ 

ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε 

θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνχ Αξθαδίνπ Κξήηεο 

25 ζην Γήκν Αραξλψλ Ννκνχ Αηηηθήο 

51. Λήςε Απφθαζεο επί ηεο απφ 3-8-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνχ 

ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε 

θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην δ.δ. Κέιιαο Γήκνπ 

Ακχληαηνπ Ννκνχ Φιψξηλαο 

52. Λήςε Απφθαζεο επί ηεο απφ 9-10-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνχ 

ππνκλήκαηνο ηεο εηαηξείαο «VODAFONE» κε αληηθείκελν ηελ παξάλνκε 

ιεηηνπξγία θεξαίαο επί ηεο νδνχ Αξξηαλνχ 10 ζην Γήκν Θεζζαινλίθεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο 

53. Λήςε Απφθαζεο επί ηεο απφ 10-10-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνχ 

ππνκλήκαηνο ηεο εηαηξείαο «WIND» κε αληηθείκελν ηελ παξάλνκε 

ιεηηνπξγία θεξαίαο επί ηεο νδνχ Αξξηαλνχ 10 ζην Γήκν Θεζζαινλίθεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο 

54. Λήςε Απφθαζεο επί ηεο απφ 25-10-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνχ 

ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «WIND» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε 

θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνχ Σάθε Οηθνλνκίδε 2 

ζην Γήκν Καιακαξηάο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο 

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

Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 670/23/01-11-2012 κε ζέκα: «Κιήζε ζε 

αθξφαζε ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «EXPRESS SERVICE 

Α.Δ.» 

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

Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ 664/36/10-09-2012 κε ζέκα: «Κιήζε ζε αθξφαζε 

ηνπ θ. Ησάλλε Καξαγθνχλε» 

57. Απφξξηςε ηεο Αίηεζεο Θεξαπείαο ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο «C.A.A.D 

Α.Δ.» θαηά ηεο ΑΠ. 665/23/18-09-2012 απφθαζεο ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. 

58. Απφξξηςε ηεο Αίηεζεο Θεξαπείαο ηνπ Παλαγηψηε Επγνχξε θαηά ηεο ΑΠ. 
661/035/19-07-2012 απφθαζεο ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. 

 

ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ (Ειζηγηηής κ. ΜΙΥΑΗΛ ΑΚΚΑ) 

59. Λήςε Απφθαζεο επί ηεο αθξφαζεο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«ΓΖΜΟΘΔΝΟΤ ΑΝΝΑ ΚΑΗ ΗΑ Δ.Δ.» 

60. Γηαγξαθή ηεο Οκφξξπζκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΑΦΟΗ ΓΗΟΤΛΖ 
Ο.Δ.» απφ ην Μεηξψν Σαρπδξνκηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο ΔΔΣΣ 

61. Πξνθήξπμε Αλνηθηνχ Γηεζλνχο Γηαγσληζκνχ γηα ηελ επηινγή Αλαδφρνπ 



γηα ην έξγν «Μέηξεζε ηνπ ρξφλνπ δηαθίλεζεο ηεο αιιεινγξαθίαο 
εζσηεξηθνχ α' πξνηεξαηφηεηαο ηεο Καζνιηθήο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο» 

ΕΝΗΜΕΡΩΕΙ 

Δλεκέξσζε Ζιεθηξνληθήο Σηκνιφγεζεο 

Παξνπζίαζε γηα ηε ρνξήγεζε δηθαησκάησλ ζηε δψλε ησλ 3.7 Ghz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


