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ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ  

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ  

ηης 684ης σνεδρίαζης (01-03-2013) 

 

ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝ/ΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

1. Υνξήγεζε Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ζηελ Δηαηξεία «VODAFONE - 

ΠΑΝΑΦΟΝ Αλώλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληώλ» θαη κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν 

«VODAFONE» γηα ηελ Παξνρή Γηθηύσλ ή/ θαη Τπεξεζηώλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ 

2. Υνξήγεζε Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ζηελ Δηαηξεία «WIND ΔΛΛΑ 

Σειεπηθνηλσλίεο ΑΔΒΔ» θαη κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «WIND» γηα ηελ Παξνρή Γηθηύσλ ή/ 

θαη Τπεξεζηώλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ 

3. Υνξήγεζε Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ζηελ Δηαηξεία «Skylogic Hellas 

Μ.Δ.Ρ.Δ» γηα ηελ Παξνρή Γηθηύσλ ή/ θαη Τπεξεζηώλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ 

4. Υνξήγεζε ζηελ Δηαηξεία «ΚΟΛΠΟΝΓΗΝΟ I. ΔΚΜΔΣΑΛΔΤΖ Δ.Γ.Υ. ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ 

ΣΑΞΗ ΔΠΔ - EURO TAXI ΕΑΝΣΔ» Γηθαηώκαηνο Υξήζεο Μεκνλσκέλσλ 

Ραδηνζπρλνηήησλ γηα ηελ Παξνρή Γηθηύσλ ή/ θαη Τπεξεζηώλ Ζιεθηξνληθώλ 

Δπηθνηλσληώλ, Κηλεηήο Τπεξεζίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηδηθώλ ξαδηνδηθηύσλ 

θαηεγνξίαο Α 

5. Σξνπνπνίεζε ηεο ππ' αξηζ. 500/41/11-11-2008 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ κε ηελ νπνία 

ρνξεγήζεθε Γηθαίσκα Υξήζεο Μεκνλσκέλσλ Ραδηνζπρλνηήησλ ζηελ Δηαηξεία 

«ΔΝΩΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΗΣΩΝ ΡΑΓΗΟ-ΣΑΞΗ ΜΤΣΗΛΖΝΖ» γηα ηελ Παξνρή Γηθηύσλ ή/ 

θαη Τπεξεζηώλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ, Κηλεηήο Τπεξεζίαο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηδηθώλ ξαδηνδηθηύσλ θαηεγνξίαο Α 

6. Αλάθιεζε ηεο ππ' αξηζ. 414/32/13-12-2006 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ κε ηελ νπνία 

ρνξεγήζεθαλ Γηθαηώκαηα ρξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ζηελ Δηαηξεία «ΓΖΜΟΗΑ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΑΔΡΗΟΤ ΑΔ» γηα ηελ Παξνρή Γηθηύσλ ή θαη Τπεξεζηώλ Ζιεθηξνληθώλ 

Δπηθνηλσληώλ, Κηλεηήο Τπεξεζίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηδηθώλ ξαδηνδηθηύσλ 

7. Αλάθιεζε ηεο ππ' αξηζ. 4285/Φ610/01-12-2010 Απόθαζεο Αληηπξνέδξνπ ηεο ΔΔΣΣ κε 

ηελ νπνία ρνξεγήζεθαλ Γηθαηώκαηα ρξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ζηελ Δηαηξεία 

«ΓΖΜΟΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΑΔΡΗΟΤ Α.Δ.» γηα ηελ Παξνρή Γηθηύσλ ή/ θαη Τπεξεζηώλ 

Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ 

8. Βεβαίσζε Οθεηινκέλσλ εηήζησλ ηειώλ ΔΔΑΔ γηα ηηο θαηαζθεπέο θεξαηώλ ηεο 
Δηαηξείαο Cosmote 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝ/ΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

9. Δθρώξεζε ηνπ ύληνκνπ Κσδηθνύ 10195 ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ 
εηαηξεία «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν 
«ΟΣΔ ΑΔ» 

10. Δθρώξεζε ηνπ ύληνκνπ Κσδηθνύ 1144 ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ 
εηαηξεία «MODULUS ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΛΤΔΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 
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ΓΗΚΣΤΩΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΚΑΗ ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΩΝ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν 
«MODULUS ΑΔ» 

11. Σξνπνπνίεζε Υξήζεο Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ζηελ εηαηξεία «ΣΡΑΝΝΔΣ 
ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «TRANSNET COMMUNICATIONS S.A.» 

12. Καηάξγεζε Δθρώξεζεο Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο 
ζηελ εηαηξεία «UPSTREAM ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΑ ΚΑΗ ΛΟΓΗΜΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ 
ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «UPSTREAM Α.Δ.» 

13. Δμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο ηεο εηαηξείαο «ON TELECOMS Α.Δ.» γηα δηαθαλνληζκό 
ιεμηπξόζεζκσλ ηειώλ ρξήζεο αξηζκνδνηηθώλ πόξσλ 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 

14. Απεπζείαο αλάζεζε ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ROHDE & SCHWARZ ΔΛΛΑ 
Α.Δ.» ηνπ έξγνπ «Δπηζθεπή εμνπιηζκνύ (ΔΒ200, ESMB, ADD195 & GB127S) ηεο 
ΔΔΣΣ» (Δηζεγεηήο θ. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΔΛΖΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

15. Απεπζείαο αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνρήο ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ γηα ηελ 
νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ζπλεξγείσλ ειέγρνπ ηειεπηθνηλσληαθώλ βιαβώλ θαη 
πνηόηεηαο παξερόκελσλ ηειεπηθνηλσληαθώλ ππεξεζηώλ (Δηζεγεηήο θ. ΛΔΩΝΗΓΑ 
ΚΑΝΔΛΛΟ) 

 

ΑΚΡΟΑΕΙ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝ/ΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

16. Κιήζε ζε αθξόαζε: 1) ηεο επηρείξεζεο «ΚΛΑΒΟΤΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ ΔΜΠΟΡΗΟ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΔΗΓΩΝ & ΔΡΓΑΛΔΗΩΝ», θνξέα ηνπ ειεθηξνληθνύ θαηαζηήκαηνο 

[www.toolsat.gr] θαη 2) ηνπ Alsyed Omar Abdulrhim ηνπ Adel κε αληηθείκελν ηε 

δηαπίζησζε ηεο εηζαγσγήο/ δηάζεζεο ζηελ αγνξά θαη δηαλνκήο ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη 

ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

17. Κιήζε ζε αθξόαζε: 1) ηεο κνλνπξόζσπεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο 

«COMFUZIO - ΥΗΟ TOYS ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΖ Δ.Π.Δ.», 2) ηεο νκόξξπζκεο εηαηξείαο 

«ΔΤΣΡΑΣΗΟΤ . ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ.» θαη 3) ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο «FUN LEADER 

Α.Δ.Δ.» κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο εηζαγσγήο/ δηάζεζεο ζηελ αγνξά θαη 

δηαλνκήο ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ θαηά 

παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

18. Κιήζε ζε αθξόαζε ησλ αλσλύκσλ εηαηξεηώλ: 1) «ΚΡΤΠΣΟ Α.Δ.», 2) «ΕΗΣΑ TOYS 

Α.Δ.» θαη 3) «DIXONS SOUTH-EAST EUROPE Α.Δ.Β.Δ.», κε αληηθείκελν ηε 

δηαπίζησζε ηεο θαηαζθεπήο, εηζαγσγήο/ δηάζεζεο ζηελ αγνξά θαη δηαλνκήο 

ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο 

19. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «TARGET LINE ΔΗΓΗΚΔ 

ΔΚΓΟΔΗ-ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΖ ΔΠΔ» θαη κε δηαθξηηηθό 

ηίηιν «TARGET LINE ΜΔΠΔ» γηα ζέκαηα ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ ιόγσ άξλεζεο 

θαηαβνιήο ηειώλ εθρώξεζεο ή/ θαη ρξήζεο ησλ αξηζκνδνηηθώλ πόξσλ 

20. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Γ. ΤΛΑΗΟ ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ.» θαη κε 

δηαθξηηηθό ηίηιν «MOBILE LOFT» γηα ζέκαηα ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ ιόγσ άξλεζεο 

θαηαβνιήο ηειώλ εθρώξεζεο ή/ θαη ρξήζεο ησλ αξηζκνδνηηθώλ πόξσλ 
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21. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «RG COMMUNICATIONS 

ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ - ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ-

ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ» θαη κε δηαθξηηηθό ηίηιν «RG COMMUNICATIONS Α.Δ.» γηα ζέκαηα 

ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ ιόγσ άξλεζεο θαηαβνιήο ηειώλ εθρώξεζεο ή/ θαη ρξήζεο 

ησλ αξηζκνδνηηθώλ πόξσλ 

22. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΗΓΖΡΟΠΟΤΛΟ Ν. & ΗΑ ΔΔ» θαη 

κε δηαθξηηηθό ηίηιν «NORTHWEST COMMUNICATIONS» γηα ζέκαηα ιεμηπξόζεζκσλ 

νθεηιώλ ιόγσ άξλεζεο θαηαβνιήο ηειώλ εθρώξεζεο ή/ θαη ρξήζεο ησλ 

αξηζκνδνηηθώλ πόξσλ 

23. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο επηρείξεζεο «ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΟΠΟΕΗΓΖ» θαη κε δηαθξηηηθό 

ηίηιν «TOPTELEPHONY» γηα ζέκαηα ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ ιόγσ άξλεζεο 

θαηαβνιήο ηειώλ εθρώξεζεο ή/ θαη ρξήζεο ησλ αξηζκνδνηηθώλ πόξσλ 

24. 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 

25. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο ηεο 

αλώλπκεο εηαηξείαο «ALFA-LAMDA ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΗΑΓΩΓΗΚΖ, ΔΞΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ 

ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΔΗΓΩΝ» θαη δηαθξηηηθό 

ηίηιν «ALFA-LAMDA Α.Δ.», κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο εηζαγσγήο 

ξαδηνεμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

26. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο ηεο 

αλώλπκεο εηαηξείαο «LETER. PHONE Α.Δ.», θνξέα ηνπ ειεθηξνληθνύ θαηαζηήκαηνο 

[www.letterphone.gr], κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο δηαλνκήο ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη 

ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

27. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο ηεο 

κνλνπξόζσπεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο «ΚΟΡΠΚΟΜ ΤΜΒΟΤΛΟΗ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΔΠΔ» θαη ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο «Golden-i-Ace-Hellas ΑΔ» κε 

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

πξώηεο θαη ηεο δηαλνκήο από κέξνπο ηεο δεύηεξεο ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη 

ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

28. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο 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 

29. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΠΔΛΛΑ 

ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΖΛΔΟΡΑΖ Α.Δ.», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ 

(Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «PELLA TV», κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο 

ρξήζεο κε εθρσξεκέλσλ ζπρλνηήησλ γηα ηε ιεηηνπξγία ξαδηνδεύμεσλ 

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

ππνκλήκαηνο ηεο νκόξξπζκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΥΡΤΗΚΟΤ ΔΤΣΤΥΗΑ & ΗΑ 

ΟΔ», θνξέα ηνπ Ρ/ κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «CAPITAL FM 97,7» κε ζεκαηηθό αληηθείκελν 

ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο εθπνκπήο απηνύ 
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31. Λήςε απόθαζεο επί ηεο από 17-5-2012 δηαδηθαζίαο επίιπζεο δηαθνξάο ησλ εηαηξεηώλ 

«ΟΣΔ Α.Δ.» θαη «ΟΝ TELECOMS Α.Δ.» κε αληηθείκελν: α) ηε δηεξεύλεζε ηεο από 8-2-

2010 θαη κε αξ. πξση. ΔΔΣΣ 5039/8-2-2010 θαηαγγειίαο ηεο ηειεπηαίαο θαηά ηεο 

πξώηεο γηα ηε δηαπίζησζε ηπρόλ παξαβίαζεο από ηελ εηαηξεία «ΟΣΔ Α.Δ.» ηεο 

λνκνζεζίαο πεξί ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ θαη πεξί ειεπζέξνπ αληαγσληζκνύ θαη β) 

ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο ησλ σο άλσ εηαηξεηώλ, θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 18 

ηνπ λ. 3431/2006, δπλάκεη ηνπ αηηήκαηνο επίιπζεο δηαθνξάο πνπ πεξηέρεηαη ζηελ σο 

άλσ θαηαγγειία, ζύκθσλα κε ηα δηαιακβαλόκελα ζηελ απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 

600/49/14-4-2011 

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

Δηαηξείαο «COSMOTE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο επί ηεο Λεσθ. Μεγ. Αιεμάλδξνπ 10 ζην Γήκν Φπιήο Πεξηθεξεηαθήο 

Δλόηεηαο Αηηηθήο 

33. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 28-9-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

Δηαηξείαο «VODAFONE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ Μάθξεο 20 ζην Γήκν Γάθλεο – Τκεηηνύ Ννκνύ Αηηηθήο 

34. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 28-9-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

Δηαηξείαο «VODAFONE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ Μηανύιε ζην Γήκν θηάζνπ Π.Δ. πνξάδσλ 

35. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 28-9-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

Δηαηξείαο «VODAFONE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ Βαζηιέσο Παύινπ 145 ζην Γήκν πάησλ – Αξηέκηδαο Ννκνύ 

Αηηηθήο 

36. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 7-9-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

Δηαηξείαο «WIND» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ Γειεγηώξγε 130-132 ζην Γήκν Πεηξαηώο Π.Δ. Αηηηθήο 

37. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 7-9-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

Δηαηξείαο «WIND» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ Δξηθύιεο 18 ζην Γήκν Υαιαλδξίνπ Ννκνύ Αηηηθήο 

38. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 7-9-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

Δηαηξείαο «WIND» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ Μάθξεο 20 ζην Γήκν Γάθλεο - Τκεηηνύ Ννκνύ Αηηηθήο 

39. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «WIND» 

γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ 21εο 

Ηνπλίνπ 250 ζην Γήκν Κηιθίο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Κηιθίο 

 

ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ (Ειζηγηηής κ. ΜΙΥΑΗΛ ΑΚΚΑ) 

40. Γηαγξαθή ηεο Αηνκηθήο Δπηρείξεζεο «ΡΑΠΠΟ ΥΡΖΣΟ» από ην Μεηξών 

Σαρπδξνκηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο ΔΔΣΣ 

41. Γηαγξαθή ηεο Δηεξόξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΚΑΣΗΡΟ Γ. & ΗΑ Δ.Δ.» 

από ην Μεηξών Σαρπδξνκηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο ΔΔΣΣ 

__________________________________________________________________________ 
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42. Έγθξηζε αιιαγήο ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΛΛΑ ΑΣ Α.Δ 
ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ», ζύκθσλα κε ην 
Άξζξν 25 ηνπ Νόκνπ 4070/2012 θαη  ηνπ Καλνληζκνύ Μεηαβίβαζεο Γηθαησκάησλ 
Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ (ΑΠ ΔΔΣΣ 428/13/2007), θαηόπηλ γλσζηνπνίεζεο ηνπ κε 
ΑΡ.ΠΡ. 4383/Φ.960/19-12-2013 εγγξάθνπ ηεο εηαηξείαο «ΔΛΛΑ ΑΣ Α.Δ» ζηελ 
ΔΔΣΣ 

 

 


