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ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ  

ηης 686ης σνεδρίαζης (26-03-2013) 

 

ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ)  

1. Υνξήγεζε Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE 

- Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ» θαη κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «COSMOTE», γηα ηελ 

Παξνρή Γηθηύσλ ή / θαη Τπεξεζηώλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ 

2. Υνξήγεζε Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ, ζηελ Δηαηξεία 

«ROLAWARE HELLAS Α.Δ.» θαη κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ROLAWARE 

HELLAS», γηα ηελ Παξνρή Γηθηύσλ ή / θαη Τπεξεζηώλ Ζιεθηξνληθώλ 

Δπηθνηλσληώλ 

3. Αλάθιεζε ηεο ππ' αξηζ. 657/1/19-6-2012 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ κε ηελ νπνία 

ρνξεγήζεθαλ Γηθαηώκαηα Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ, ζηελ Δηαηξεία «ΓΔΝΗΚΖ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Δ.», γηα ηελ Παξνρή Γηθηύσλ ή / θαη 

Τπεξεζηώλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ 

4. Δπηζηξνθή ησλ ππ’ αξ. 39922/26-10-2012, 39923/26-10-2012, 39924/26-10-

2012 αηηήζεσλ ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ (Σ/) «CITY PRESS ΔΠΔ» γηα ηε 

Υνξήγεζε θαη' εθαξκνγή ηνπ Ν. 3548/2007 ησλ Γηθαησκάησλ Υξήζεο ηνπ 

Σειενπηηθνύ Γηαύινπ 24 ζηηο ζέζεηο εθπνκπήο Αζζέα Αξθαδίαο, Γνιηαλά 

Αξθαδίαο θαη Λεβίδη Αξθαδίαο 

5. Υνξήγεζε Γλώκεο επί ηνπ ρεδίνπ ΚΤΑ κε ζέκα: «Σξνπνπνίεζε ηεο ΚΤΑ 

21161/20-8-2008 -πξνζζήθε ηνπ θέληξνπ εθπνκπήο Πάξλεζα ζην πθηζηάκελν 

κνλνζπρληθό δίθηπν Αηηηθήο» 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 
ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

6. Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ 

εηαηξεία «AEGEAN TELECOM LTD» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «AEGEAN 

TELECOM» 

7. Δθρώξεζε ηνπ ύληνκνπ Κσδηθνύ 11812 ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο 

ζηελ εηαηξεία «ΜΔΝΣΗΑΣΔΛ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ 

ΑΔ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «MEDIATEL SA» 

8. Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ 

εηαηξεία «WIN Α.Δ. ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΔ» κε 

δηαθξηηηθό ηίηιν «WIN S.A. WIRELESS PRODUCTS AND SERVICES» 

9. Δθρώξεζε ησλ ύληνκσλ Κσδηθώλ 54254 θαη 54354 ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ 

Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία «BUONGIORNO HELLAS ΠΑΡΟΥΖ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΗΝΖΣΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ 

ΔΤΘΤΝΖ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «BUONGIORNO HELLAS MOBILE LTD» 
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10. Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ 

εηαηξεία «4G BUSINESS SOLUTIONS ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ - ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΜΔΠΔ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «4G BUSINESS SOLUTIONS LTD» 

11. Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ 

εηαηξεία «ΡΟΛΑΟΤΔΡ ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ - ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ 

ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ROLAWARE HELLAS» 

12. Σξνπνπνίεζε Υξήζεο Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ 

Αξηζκνδόηεζεο γηα ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ 

ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ» θαη ηνλ δηαθξηηηθό 

ηίηιν «VODAFONE-PANAFON» 

13. Σξνπνπνίεζε Υξήζεο Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ζηελ εηαηξεία «UPSTREAM 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΑ ΚΑΗ ΛΟΓΗΜΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» 

κε δηαθξηηηθό ηίηιν «UPSTREAM Α.Δ.» 

14. Καηάξγεζε Δθρώξεζεο Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ 

Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία «WIND ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΑΝΧΝΤΜΖ 

ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «WIND ΔΛΛΑ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΑΔΒΔ» 

15. Καηάξγεζε Δθρώξεζεο Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ 

Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία «ΓΗΔΘΝΖ ΑΔΡΟΛΗΜΔΝΑ ΑΘΖΝΧΝ Α.Δ. 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΒΔΝΗΕΔΛΟ» 

16. Καηάξγεζε Δθρώξεζεο Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ 

Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία «ΣΡΑΝΝΔΣ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ» κε δηαθξηηηθό 

ηίηιν «TRANSNET COMMUNICATIONS S.A» 

17. Καηάξγεζε Δθρώξεζεο ηνπ ζύληνκνπ θσδηθνύ 11707 ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ 

Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖ 

ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ΟΣΔ ΑΔ» 

18. Καηάξγεζε Δθρώξεζεο Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ 

Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖ 

ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ΟΣΔ ΑΔ» 

19. Γηαγξαθή παξόρσλ Γηθηύσλ θαη Τπεξεζηώλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ από 

ην Μεηξών Παξόρσλ Γηθηύσλ θαη Τπεξεζηώλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ ζε 

εθαξκνγή ησλ νξηδόκελσλ ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7 θαη 10 ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 

676/41/20-12-2012 

20. Πξνζαξκνγή ησλ πθηζηάκελσλ Γειώζεσλ Καηαρώξεζεο γηα άζθεζε 

ηειεπηθνηλσληαθώλ δξαζηεξηνηήησλ ππό θαζεζηώο Γεληθήο Άδεηαο ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο ππ'αξηζ. 676/41/20-12-2012 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ «Καλνληζκόο 

Γεληθώλ Αδεηώλ (ΦΔΚ 298/Β/14-2-2013)» 

21. Απνηειέζκαηα Κνζηνινγηθνύ Διέγρνπ ηνπ Οξγαληζκνύ Σειεπηθνηλσληώλ ηεο 

Διιάδνο Α.Δ. (ΟΣΔ Α.Δ.) Έηνπο 2013 (κε απνινγηζηηθά ζηνηρεία 2011) γηα ηηο 

ππό ξύζκηζε αγνξέο ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο ζηηο νπνίεο έρεη επηβιεζεί 

ππνρξέσζε ειέγρνπ ηηκώλ, θνζηνιόγεζεο θαη ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ, θαη 

ινηπέο ξπζκίζεηο 

22. Δμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο ηεο εηαηξείαο «Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο 

ΑΔ» ζρεηηθά κε ην κνληέιν εμέηαζεο νηθνλνκηθώλ παθέησλ 
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23. Δμέηαζε αηηεκάησλ ελαιιαθηηθώλ παξόρσλ ζρεηηθά κε ην mini-model θαη κε ηηο 

παξακέηξνπο ηνπ κνληέινπ εμέηαζεο νηθνλνκηθώλ παθέησλ 

24. Σξνπνπνίεζε θαη επηθαηξνπνίεζε παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ εμέηαζεο 

νηθνλνκηθώλ παθέησλ 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 

25. Σξνπνπνίεζε ηεο ΑΠ 661/14/19.07.2012 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ κε ηίηιν: 

«Έγθξηζε ζύζηαζεο Οκάδσλ Δξγαζίαο γηα ηελ ζύληαμε ησλ Σεπρώλ 

Πξνθήξπμεο ζηα ππό έληαμε Έξγα «Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Γηαρείξηζεο 

Φάζκαηνο Ραδηνζπρλνηήησλ κε ελζσκαησκέλε Πιαηθόξκα Ζιεθηξνληθήο 

Τπνβνιήο Αηηεκάησλ», «ύζηεκα Μέηξεζεο θαη Παξνπζίαζεο Γεηθηώλ 

Πνηόηεηαο Γηθηύσλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ» θαη «Παξαηεξεηήξην Σηκώλ 

Σειεπηθνηλσληαθώλ & Σαρπδξνκηθώλ Πξντόλησλ Ληαληθήο» (Δηζεγεηήο θ. 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΔΛΖΚΧΣΟΠΟΤΛΟ) 

26. Σξνπνπνίεζε ηεο ΑΠ 8687/Φ.610/19.10.2012 Απόθαζεο Πξνέδξνπ ηεο ΔΔΣΣ: 

«πγθξόηεζε Οκάδαο Δξγαζίαο κε αξκνδηόηεηα ηε ζύληαμε ηνπ Σεύρνπο 

Πξνθήξπμεο ζύκθσλα κε ηε Γηαδηθαζία πνπ νξίδεη ε Δηδηθή Τπεξεζία 

Γηαρείξηζεο «Φεθηαθή ύγθιηζε» γηα ην ζπγρξεκαηνδνηνύκελν έξγν 

«Παξαηεξεηήξην Σηκώλ Σειεπηθνηλσληαθώλ & Σαρπδξνκηθώλ Πξντόλησλ 

Ληαληθήο» (Δηζεγεηήο θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΔΛΖΚΧΣΟΠΟΤΛΟ) 

27. Καζνξηζκόο Οκάδαο Δξγαζίαο γηα ηε δηεμαγσγή κειέηεο ζρεηηθά κε ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηελ ηαρπδξνκηθή αγνξά θαη ηνλ 

θαζνξηζκό ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ ζα παξέρνπλ νη πάξνρνη ηαρπδξνκηθώλ 

ππεξεζηώλ ζηελ ΔΔΣΣ (Δηζεγεηήο θ. ΜΗΥΑΖΛ ΑΚΚΑ) 

28. Πξνκήζεηα Τπεξεζηώλ Σερληθήο Τπνζηήξημεο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο 

Δπνπηείαο Φάζκαηνο από ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ROHDE & 

SCHWARZ GmbH & Co.KG.» (Δηζεγεηήο θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

ΓΔΛΖΚΧΣΟΠΟΤΛΟ) 

29. Θέζεηο ηεο ΔΔΣΣ ζηηο παξαηεξήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ επί ηεο από 4.2.2013 

Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο θαη έγθξηζε ζρεδίνπ Πξνθήξπμεο αλνηθηνύ δηεζλνύο 

Γηαγσληζκνύ επηινγήο Αλαδόρνπ γηα ην Έξγν «ύζηεκα Μέηξεζεο θαη 

Παξνπζίαζεο Γεηθηώλ Πνηόηεηαο Γηθηύσλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ» 

(Δηζεγεηήο θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΔΛΖΚΧΣΟΠΟΤΛΟ) 

30. Πξνθήξπμε δηαγσληζκνύ κε ηε δηαδηθαζία απεπζείαο αλάζεζεο κε 

ζπγθέληξσζε πξνζθνξώλ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηε δηελέξγεηα κειέηεο 

ζρεηηθά κε ηνπο όξνπο πξόζβαζεο ησλ θνξέσλ παξνρήο ηαρπδξνκηθώλ 

ππεξεζηώλ ζε ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο ηνπ θνξέα παξνρήο θαζνιηθήο 

ππεξεζίαο (Δηζεγεηήο θ. ΜΗΥΑΖΛ ΑΚΚΑ) 

31.  Έγθξηζε Απεπζείαο Αλάζεζεο ηνπ έξγνπ ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ κε 

αληηθείκελν Ζρνγξαθήζεηο ζπλεδξηάζεσλ ηεο ΔΔΣΣ θαη Μεηαζπλεδξηαθέο 

ππεξεζίεο (Δηζεγεηήο θ. ΛΔΧΝΗΓΑ ΚΑΝΔΛΛΟ) 

32. Τπνβνιή αηηήκαηνο πξνο ηελ Γηεύζπλζε Κξαηηθώλ Απηνθηλήησλ θαη 

Δπηθνηλσληώλ ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο (ΓΓΤ) ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο (ΓΓΓΓ) ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξύζκηζεο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο 
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πξνκήζεηαο ηεζζάξσλ νρεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο Δπνπηείαο θαη 

Διέγρνπ Φάζκαηνο, ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Γξαθείνπ Θεζζαινλίθεο, ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνύ Γξαθείνπ Ζξαθιείνπ θαη ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Γξαθείνπ Παηξώλ 

ηεο ΔΔΣΣ (Δηζεγεηήο θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΔΛΖΚΧΣΟΠΟΤΛΟ) 

 

ΑΚΡΟΑΕΙ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

33. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΔΗΓΖΔΗ ΝΣΟΣ 

ΚΟΜ Α.Δ.», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν 

«ΚΑΨ», κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο ρξήζεο κε εθρσξεκέλσλ 

ζπρλνηήησλ γηα ηε ιεηηνπξγία ξαδηνδεύμεσλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε 

θεξαηνζπζηεκάησλ άλεπ αδείαο 

34. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΣΖΛΔΣΤΠΟ 

Α.Δ. ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ», θνξέα ηνπ Σ/ κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν 

«MEGA CHANNEL», κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο ρξήζεο κε 

εθρσξεκέλσλ ζπρλνηήησλ γηα ηε ιεηηνπξγία ξαδηνδεύμεσλ θαη ηεο 

εγθαηάζηαζεο θεξαηνζπζηεκάησλ άλεπ αδείαο 

35. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ANTENNA TV 

Α.Δ.», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «AΝΣ 1», κε 

ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο ρξήζεο κε εθρσξεκέλσλ ζπρλνηήησλ 

γηα ηε ιεηηνπξγία ξαδηνδεύμεσλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε θεξαηνζπζηεκάησλ άλεπ 

αδείαο 

36. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία 

«ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ Α.Δ.», θνξέα ηνπ Σ/ κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «902 

ΑΡΗΣΔΡΑ» κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο ρξήζεο κε 

εθρσξεκέλσλ ζπρλνηήησλ γηα ηε ιεηηνπξγία ξαδηνδεύμεσλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε 

θεξαηνζπζηεκάησλ άλεπ αδείαο 

37. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΝΔΑ 

ΣΖΛΔΟΡΑΖ Α.Δ.», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό 

ηίηιν «STAR», κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο ρξήζεο κε 

εθρσξεκέλσλ ζπρλνηήησλ γηα ηε ιεηηνπξγία ξαδηνδεύμεσλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε 

θεξαηνζπζηεκάησλ άλεπ αδείαο 

38. Κιήζε ζε αθξόαζε ησλ εηαηξεηώλ «Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο - 

ΟΣΔ Α.Δ» αθελόο θαη «HELLAS ON LINE», «CYTA HELLAS», «FORTHNET 

ΑΔ» θαη «WIND HELLAS» αθεηέξνπ, κε αληηθείκελν ηελ από 7-3-2013 

Καηαγγειία/ Αίηεζε Λήςεο Πξνζσξηλώλ Μέηξσλ θαη έθδνζεο Πξνζσξηλήο 

Γηαηαγήο ηεο εηαηξείαο ΖνΗ θαζώο θαη αλαθνξέο ησλ ινηπώλ εηαηξεηώλ θαηά ηεο 

ΟΣΔ ΑΔ, ζρεηηθά κε ηελ ύπαξμε ζεκαληηθώλ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ πινπνίεζε 

αηηεκάησλ θαη ηε δηαρείξηζε βιαβώλ ππεξεζίαο Σνπηθνύ Βξόρνπ θαη ηε λνκηθή 

δηεξεύλεζε απηώλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ειεθηξνληθώλ 

επηθνηλσληώλ θαη ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3959/2011 (ΦΔΚ 93/Α/20-4-2011) 

39. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «WIND - ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ 

Α.Δ.Β.Δ.» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο, επί ηεο 

νδνύ Μαλδειαξά 8, ζηνλ Άιηκν, Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

40. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «WIND - ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ 

Α.Δ.Β.Δ.» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο, επί ηεο 

νδνύ Λεσθ. Πεγήο 55, ζηα Μειίζζηα, Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 
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41. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «WIND - ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ 

Α.Δ.Β.Δ.» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο, επί ηεο 

νδνύ Φηινθηήηνπ 84, ζην Ίιηνλ, Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

42. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «WIND - ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ 

Α.Δ.Β.Δ.» ζε αθξόαζε γηα εγθαηάζηαζε θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο, εληόο ηνπ 

ρώξνπ ηνπ θξαηηθνύ αεξνιηκέλα Κσ 

43. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» ζε αθξόαζε γηα παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο επί 

ηεο νδνύ Αλαπαύζεσο 27, Γήκνπ Βξηιεζζίσλ, Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

44. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» ζε αθξόαζε γηα παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο επί 

ηεο νδνύ Γθίθα 4, ζηα Πεηξάισλα, Γήκνπ Αζελαίσλ, Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

45. Κιήζε ηεο Δηαηξείαο θηλεηήο ηειεθσλίαο «COSMOTE - ΚΗΝΖΣΔ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» ζε αθξόαζε γηα παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο επί 

ηεο ζπκβνιήο ησλ νδώλ Κνινθνηξώλε 104 θαη Γεκεηξαθνπνύινπ, Γήκνπ 

Κνξπδαιινύ, Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

46. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ TV 

Α.Δ.», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν 

«ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ», κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο εγθαηάζηαζεο 

θεξαηνζπζηεκάησλ άλεπ αδείαο 

47. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ALPHA 

ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ Α.Δ.», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε 

ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ALPHA», κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο 

εγθαηάζηαζεο θεξαηνζπζηεκάησλ άλεπ αδείαο 

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

ηεο νκόξξπζκεο εηαηξείαο «Κ. ΛΔΜΠΗΓΑΚΖ - Α. ΠΑΡΣΗΝΔΒΔΛΟ Ο.Δ. - 

Lemco Electronics» κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο θαηαζθεπήο 

ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ θαηά 

παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

49. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο 

ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΟΝ ΣΖΛΔΟΡΑΖ ΠΡΟΒΟΛΖ 

Α.Δ.», θνξέα ηνπ Σ/ κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΓΗΟΝ CHANNEL» πξνο 

δηεξεύλεζε ηεο ρξήζεο κε εθρσξεκέλσλ ζπρλνηήησλ γηα ηε ιεηηνπξγία 

ξαδηνδεύμεσλ. 

50. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο 

ηνπ θ. Πέηξνπ Εαξηαινύδε, κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε: α) Σεο 

κεηάδνζεο ξαδηνθσληθνύ πξνγξάκκαηνο θαη β) ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ζέζεο ζε 

ιεηηνπξγία θεξαηνζπζηήκαηνο, θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

51. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο επίιπζεο δηαθνξάο κεηαμύ ησλ εηαηξεηώλ 

«COSMOTE Α.Δ.» θαη «FORTHNET A.E.» ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο 

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

52. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 6-12-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ 

ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε 

θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο ζπκβνιήο ησλ νδώλ Ηζηηαίαο 

θαη Παξαπακίζνπ 20 ζην Γήκν Εσγξάθνπ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηηηθήο 
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53. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 26-10-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ 

ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε 

θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο επί ηεο νδνύ Παλαγνύιε 66 ζην Γήκν 

Νέαο Ησλίαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηηηθήο 

54. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 26-10-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ 

ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «COSMOTE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε 

θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Κνηλόηεηα ηαπξνύ Γήκνπ 

Βόιβεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο 

55. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 11-10-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ 

ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «ΟΣΔ - Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο 

Α.Δ.» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ζηελ Κνηλόηεηα 

ηαπξνύ Γήκνπ Βόιβεο Ννκνύ Θεζζαινλίθεο 

56. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 5-10-2012 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ 

ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «ΟΣΔ - Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο 

Α.Δ.» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ζηελ Κνηλόηεηα 

Ενύδνπιεο Γήκνπ Νεζηνξίνπ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Καζηνξηάο 

57. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 8-3-2013 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο 

ηεο Δηαηξείαο «ΟΣΔ -Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο Α.Δ.» γηα 

παξάλνκε εγθαηάζηαζε θαηαζθεπήο θεξαίαο ζην δ.δ. Καξπάο Γήκνπ 

Ξπινθάζηξνπ - Δπξσζηίλεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Κνξηλζίαο 

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

ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε 

θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Κνηλόηεηα Σξηιόθνπ Γήκνπ 

Βέξνηαο Ννκνύ Ζκαζίαο 

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

ππνκλήκαηνο ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE» γηα παξάλνκε εγθαηάζηαζε 

θαηαζθεπήο θεξαίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Κνηλόηεηα Ρηδαξηνύ Γήκνπ 

Σξηθθαίσλ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Σξηθάισλ 

60. 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 Λανδηθείαο ζην Γήκν 

Νίθαηαο Ννκνύ Αηηηθήο 

 

ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ (Ειζηγηηής κ. ΜΙΥΑΗΛ ΑΚΚΑ) 

61. Γηαγξαθή ηαρπδξνκηθώλ επηρεηξήζεσλ, βάζεη ηεο Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ  

657/034/19.06.2012 «Κιήζε ζε αθξόαζε εηαηξεηώλ κε Γεληθή/Δηδηθή άδεηα 

παξνρήο ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ γηα παξαβίαζε ησλ όξσλ ηεο άδεηαο ηνπο» 

62. Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζηελ ΔΔΣΣ από ηνπο θνξείο παξνρήο ηαρπδξνκηθώλ 

Δπηρεηξήζεσλ κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ 

63. Έθδνζε Καλνληζκνύ γηα ηε δηελέξγεηα Αθξνάζεσλ ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο 

Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ, γηα ηε ζπγθξόηεζε θαη ιεηηνπξγία Γηαξθώλ 

Δπηηξνπώλ επί ηαρπδξνκηθώλ ζεκάησλ, γηα ηε ιήςε άκεζσλ θαη επεηγόλησλ 

κέηξσλ γηα ηε δηαθύιαμε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο ηαρπδξνκηθή αγνξάο, 

θαζώο θαη ηνλ θαζνξηζκό ηνπ είδνπο θαη ηεο δηαδηθαζίαο δηελέξγεηαο εξεπλώλ ή 
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άιισλ ειεγθηηθώλ πξάμεσλ από ηελ ίδηα αξρή, γηα ηε δηαπίζησζε 

παξαβάζεσλ ηνπ Ν. 4053/2012 

64. Έθδνζε Καλνληζκνύ Γεληθώλ Αδεηώλ παξνρήο ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ 

65. Έθδνζε Καλνληζκνύ Δηδηθώλ Αδεηώλ παξνρήο ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΕΙ 

 Δλεκέξσζε γηα ηελ πξνκήζεηα εηδηθώλ ππνδεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

θιηκαθίσλ ειέγρνπ ηεο Δπνπηείαο Φάζκαηνο (Υξ.Γαζαθιήο) 

 


