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ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ  

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ  

ηης 698ης σνεδρίαζης (25-07-2013) 

 
 

ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

1. Υνξήγεζε Γηθαηώκαηνο Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ζηε δώλε 27,5 -29,5 GHz, ζηελ 

Δηαηξεία «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.», γηα ηελ Παξνρή Γηθηύσλ ή/ 

θαη Τπεξεζηώλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ 

2. Αλάθιεζε ηεο ππ' αξηζ. 496/30/23-09-2008 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ κε ηελ νπνία 

ρνξεγήζεθαλ Γηθαηώκαηα Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ζην Ραδηνθσληθό/ Σειενπηηθό 

ηαζκό «ΓΖΜΟ ΒΟΛΟΤ (ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΑ ΒΟΛΟΤ)», πνπ εδξεύεη ζην 

ΒΟΛΟ ηνπ Ν. ΜΑΓΝΖΗΑ 

3. Απνδνρή Αίηεζεο ζεξαπείαο ηνπ Ραδηνθσληθνύ ηαζκνύ «ΓΖΜΟ ΒΟΛΟΤ 

(ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΑ ΒΟΛΟΤ)», πνπ εδξεύεη ζην ΒΟΛΟ ηνπ Ν. ΜΑΓΝΖΗΑ 

θαηά ηεο ππ' αξηζ. 689/31/29-04-13 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ & Αλάθιεζε ηεο ππ' αξηζ. 

689/31/29-04-13 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 

4. Απνδνρή Αίηεζεο ζεξαπείαο ηνπ Ραδηνθσληθνύ ηαζκνύ «ΜΠΑΜΑΣΕΖ ΔΛΔΝΖ 

(STAR FM)», πνπ εδξεύεη ζην ΒΟΛΟ ηνπ Ν. ΜΑΓΝΖΗΑ θαηά ηεο ππ' αξηζ. 

687/117/11-04-13 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ & Αλάθιεζε ηεο ππ' αξηζ. 687/117/11-04-13 

Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 

5. Απνδνρή Αίηεζεο ζεξαπείαο ηεο Δηαηξείαο «ΦΖΦΗΑΚΟ ΠΑΡΟΥΟ Α.Δ. (DIGEA)», 

πνπ εδξεύεη ζην ΜΑΡΟΤΗ ηνπ Ν. ΑΣΣΗΚΖ θαηά ηεο ππ' αξηζ. 687/13/11-04-13 

Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ & Αλάθιεζε ηεο ππ' αξηζ. 687/13/11-04-13 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 

6. Απνδνρή Αίηεζεο ζεξαπείαο ηεο Δηαηξείαο «ΦΖΦΗΑΚΟ ΠΑΡΟΥΟ Α.Δ. (DIGEA)», 

πνπ εδξεύεη ζην ΜΑΡΟΤΗ ηνπ Ν. ΑΣΣΗΚΖ θαηά ηεο ππ' αξηζ. 687/14/11-04-13 

Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ & Αλάθιεζε ηεο ππ' αξηζ. 687/14/11-04-13 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 

7. Απνδνρή Αίηεζεο ζεξαπείαο ηεο Δηαηξείαο «ΦΖΦΗΑΚΟ ΠΑΡΟΥΟ Α.Δ. (DIGEA)», 

πνπ εδξεύεη ζην ΜΑΡΟΤΗ ηνπ Ν. ΑΣΣΗΚΖ θαηά ηεο ππ' αξηζ. 687/15/11-04-13 

Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ & Αλάθιεζε ηεο ππ' αξηζ. 687/15/11-04-13 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 

8. Απνδνρή Αίηεζεο ζεξαπείαο ηεο Δηαηξείαο «ΦΖΦΗΑΚΟ ΠΑΡΟΥΟ Α.Δ. (DIGEA)», 

πνπ εδξεύεη ζην ΜΑΡΟΤΗ ηνπ Ν. ΑΣΣΗΚΖ θαηά ηεο ππ' αξηζ. 687/26/11-04-13 

Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ & Αλάθιεζε ηεο ππ' αξηζ. 687/26/11-04-13 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝ/ΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

9. Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία 

«CENTRIX AND CIP AD» 

10. Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία 

«VOICENET ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΚΑΗ ΤΠΟΓΟΜΧΝ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «VOICENET» 
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11. Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία 

«ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ 

ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «FORTHNET ΑΔ» 

12. Δθρώξεζε ηνπ ύληνκνπ Κσδηθνύ 10525 ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ 

εηαηξεία «ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «FORTHNET ΑΔ» 

13. Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία 

«VENTZISLAV NIKOLOV» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ» 

14. Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία 

«CYTA ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ Α.Δ.» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «CYTA (HELLAS)» 

15. Δθρώξεζε ηνπ ύληνκνπ Κσδηθνύ 10190 ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ 

εηαηξεία «ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «FORTHNET ΑΔ» 

16. Καηάξγεζε Δθρώξεζεο ηνπ ύληνκνπ Κσδηθνύ 15186 ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ 

Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ 

ΑΔ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ΟΣΔ ΑΔ» 

17. Καζνξηζκόο ησλ ηειώλ αίηεζεο θνξεηόηεηαο ηεο εηαηξείαο «Wind Hellas 

Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ.» γηα ηελ ζηαζεξή ηειεθσλία γηα ην έηνο 2013 

18. Γηαγξαθή Παξόρσλ Γηθηύσλ θαη Τπεξεζηώλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ από ην 

Μεηξών Παξνρώλ Γηθηύσλ θαη Τπεξεζηώλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ ζε εθαξκνγή 

ησλ νξηδόκελσλ ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7 θαη 10 ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 676/41/20-12-2012 

19. Δμέηαζε ηεο γλσζηνπνίεζεο ησλ εηαηξεηώλ «VODAFONE ΔΛΛΑ» θαη «WIND 

ΔΛΛΑ» γηα ηελ από θνηλνύ αλάπηπμε, εθκεηάιιεπζε θαη ζπληήξεζε ππνδνκώλ 

δηθηύνπ 

20. Δμέηαζε ησλ ππνβιεζέλησλ πξνο έιεγρν ζηελ ΔΔΣΣ νηθνλνκηθώλ πξνγξακκάησλ κε 

ηηο νλνκαζίεο «ΟΣΔ Business Double Play VDSL 30 Basic», «ΟΣΔ Business Double 

Play VDSL 50 Basic», «ΟΣΔ Business Double Play VDSL 30 Web Pack», «ΟΣΔ 

Business Double Play VDSL 50 Web Pack», «ΟΣΔ Business Double Play VDSL 30 

Web Pack & Static» θαη «ΟΣΔ Business Double Play VDSL 50 Web Pack & Static» ηεο 

εηαηξείαο «ΟΣΔ Α.Δ.» 

21. Δμέηαζε ηνπ ππνβιεζέληνο πξνο έιεγρν ζηελ ΔΔΣΣ αηηήκαηνο παξάηαζεο ηεο 

πεξηόδνπ δηάζεζεο ησλ νηθνλνκηθώλ πξνγξακκάησλ κε ηηο νλνκαζίεο «ΟΣΔ ΚΗΝΖΣΑ 

50», «ΟΣΔ ΚΗΝΖΣΑ 90», «ΟΣΔ ΚΗΝΖΣΑ 180» θαη «ΟΣΔ ΚΗΝΖΣΑ 360» ηεο εηαηξείαο 

«ΟΣΔ Α.Δ.» 

22. Δμέηαζε ηνπ ππνβιεζέληνο πξνο έιεγρν ζηελ ΔΔΣΣ αηηήκαηνο αιιαγήο ηηκήο ησλ 

νηθνλνκηθώλ πξνγξακκάησλ κε ηηο νλνκαζίεο «ΟΣΔ DOUBLE PLAY 50 

ΑΠΔΡΗΟΡΗΣΑ» θαη «ΟΣΔ DOUBLE PLAY 50 ΑΠΔΡΗΟΡΗΣΑ PLUS» ηεο εηαηξείαο 

«ΟΣΔ Α.Δ.» 

23. Πξνγξάκκαηα εζεινπζίαο εμόδνπ ΟΣΔ 2012 

24. Σξνπνπνίεζε ηεο ΑΠ. ΔΔΣΣ 677/03/8-1-2013 «Σξνπνπνίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ηεο 

ΑΠ. ΔΔΣΣ 441/121/21-6-2007 «Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο ησλ 
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Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο»» (ΦΔΚ 170/Β/31-1-

2013), όπσο ηζρύεη 

25. Γηεμαγσγή Δζληθήο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο ηεο ΔΔΣΣ [ζύκθσλα κε ην Άξζξν 17 ηνπ 

Ν. 4070/2012 (ΦΔΚ 82/Α/10.04.2012), θαη ην άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο 2002/21/ΔΚ, όπσο 

ηξνπνπνηεζείζα, ηζρύεη], αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκό, ηελ αλάιπζε ηνπ επηπέδνπ 

αληαγσληζκνύ θαη ηηο πξνηεηλόκελεο θαλνληζηηθέο ππνρξεώζεηο ζηηο αγνξέο: (α) 

Υνλδξηθήο εθθίλεζεο θιήζεσλ ζην δεκόζην ηειεθσληθό δίθηπν πνπ παξέρεηαη ζε 

ζηαζεξή ζέζε [Αγνξά 2 (Νέαο) ύζηαζεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο], (β) Υνλδξηθνύ 

ηεξκαηηζκνύ θιήζεσλ ζε κεκνλσκέλα δίθηπα ζε ζηαζεξή ζέζε [Αγνξά 3 (Νέαο) 

ύζηαζεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο], (γ) Υνλδξηθήο δηαβίβαζεο ζην ζηαζεξό δεκόζην 

ηειεθσληθό δίθηπν . 

26. Παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ππνδεηγκάησλ αλαθνξάο γηα ηελ 

ππνρξέσζε ηνλ ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ από ηνπο ηξεηο παξόρνπο δηθηύσλ θηλεηήο 

(Cosmote, Vodafone, Wind) ζην πιαίζην ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ660/04Β/12.07.12 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 

27. Παξάηαζε ηνπ Έξγνπ γηα ην ρεδηαζκό θαη ηελ Τινπνίεζε Γηαδηθαζηώλ Γηαρείξηζεο 

Γλώζεο (Knowledge Management) θαη Αληηθαηάζηαζε κέινπο ηεο, ζπγθξνηεζείζεο κε 

ηελ ΑΠ. ΔΔΣΣ 688/012/16-4-2013 Οκάδαο Δξγαζίαο ηνπ Έξγνπ (Δηζεγεηήο θ. 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΔΛΖΚΧΣΟΠΟΤΛΟ) 

28. Αλαλέσζε ηεο ππ' αξηζ. 675/11/11-12-2012 Απόθαζεο κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε 
Οκάδα Δξγαζίαο κε Αληηθείκελν ηε Υνξήγεζε Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ 
Δπίγεηαο Φεθηαθήο Δπξπεθπνκπήο ζε Παξόρνπο Γηθηύνπ (Δηζεγεηήο θ. 
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΔΛΖΚΧΣΟΠΟΤΛΟ) 

29. Πξόζβαζε ησλ ππαιιήισλ ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. ζην Internet κε ρξήζε ηερλνινγίαο ADSL 

(Δηζεγεηήο θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΔΛΖΚΧΣΟΠΟΤΛΟ) 

30. Έγθξηζε Γηαθήξπμεο Αλνηθηνύ Γηεζλνύο Γηαγσληζκνύ Δπηινγήο Αλαδόρνπ γηα ην Έξγν 

«Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Γηαρείξηζεο Φάζκαηνο Ραδηνζπρλνηήησλ κε Δλζσκαησκέλε 

Πιαηθόξκα Ζιεθηξνληθήο Τπνβνιήο Αηηεκάησλ» (Δηζεγεηήο θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

ΓΔΛΖΚΧΣΟΠΟΤΛΟ) 

31. Έγθξηζε ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο ησλ ππνςεθίσλ αλαδόρσλ γηα 

ηνλ αλνηθηό δηεζλή Γηαγσληζκό επηινγήο Αλαδόρνπ γηα ην Έξγν «Παξαηεξεηήξην 

Σηκώλ Σειεπηθνηλσληαθώλ θαη Σαρπδξνκηθώλ Πξντόλησλ Ληαληθήο» (Δηζεγεηήο θ. 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΔΛΖΚΧΣΟΠΟΤΛΟ) 

32. Καηαθύξσζε ηνπ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ Έξγνπ : «Τπνζηήξημε ηεο ΔΔΣΣ 

γηα ηελ εύξεζε θνηλήο κεζνδνινγίαο επηκεξηζκνύ ηνπ θόζηνπο, ζην πιαίζην ηνπ 

Λνγηζηηθνύ Γηαρσξηζκνύ Κηλεηήο» (Δηζεγεηήο θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

ΓΔΛΖΚΧΣΟΠΟΤΛΟ) 

33. Οξηζκόο Μειώλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Αλνηθηνύ Γηεζλνύο Γηαγσληζκνύ 

(Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ), γηα ηελ επηινγή Αλαδόρνπ γηα ην έξγν: 

«Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Γηαρείξηζεο Φάζκαηνο κε Γπλαηόηεηα Ζιεθηξνληθήο 

Τπνβνιήο». (Δηζεγεηήο θ. ΛΔΧΝΗΓΑ ΚΑΝΔΛΛΟ) 
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34. Αμηνιόγεζε ησλ Σερληθώλ Πξνζθνξώλ ησλ ππνςεθίσλ ηνπ Γεκόζηνπ Αλνηρηνύ 

Γηαγσληζκνύ γηα ηελ Αλάζεζε ηνπ Έξγνπ : «Έιεγρνο πκκόξθσζεο ηνπ Οξγαληζκνύ 

Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο (ΟΣΔ) κε ηηο ππνρξεώζεηο ειέγρνπ ηηκώλ, θνζηνιόγεζεο θαη 

ινγηζηηθνύ δηαρσξηζκνύ γηα ηα έηε 2014, 2015 (κε απνινγηζηηθά ζηνηρεία ησλ εηώλ 

2012 θαη 2013 αληίζηνηρα) θαη ινηπέο ππεξεζίεο (Δηζεγεηήο θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ 

ΓΔΛΖΚΧΣΟΠΟΤΛΟ) 

35. Καηαθύξσζε ηνπ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ επηινγή Αλαδόρνπ γηα ην έξγν «Έιεγρνο ηεο 

ππνβιεζείζαο από ηνλ ΟΣΔ κειέηεο πξνζδηνξηζκνύ ηνπ Καζαξνύ Κόζηνπο παξνρήο 

Καζνιηθήο Τπεξεζίαο γηα ην έηνο 2011» ζηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «MAZARS 

ΟΡΚΧΣΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ ΛΟΓΗΣΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΑΔ» (Δηζεγεηήο 

θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΔΛΖΚΧΣΟΠΟΤΛΟ) 

36. Πξνκήζεηα κίαο θάκεξαο ππεξηώδνπο απεηθόληζεο (UV), γηα ηνλ εληνπηζκό 

παξεκβνιώλ πνπ νθείινληαη ζηα δίθηπα κεηαθνξάο κέζεο θαη πςειήο ηάζεο, ιόγσ ηνπ 

θαηλνκέλνπ «corona» (Δηζεγεηήο θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΔΛΖΚΧΣΟΠΟΤΛΟ) 

37. Απόθαζε πινπνίεζεο πξάμεο κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ «Μειέηε δηεζλώλ πξαθηηθώλ 

ζηηο κεηξήζεηο ησλ Γεηθηώλ Πνηόηεηαο Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ γηα ππάξρνπζεο 

θαη λέεο ηερλνινγίεο θαη πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ Διιεληθή Αγνξά Σειεπηθνηλσληώλ θαη 

ην θαλνληζηηθό πιαίζην» ηεο πξάμεο «ύζηεκα Μέηξεζεο θαη Παξνπζίαζεο Γεηθηώλ 

Πνηόηεηαο Γηθηύσλ Ζιεθηξνληθώλ Δπηθνηλσληώλ» κε θσδηθό ΟΠ 380220 (Δηζεγεηήο 

θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΔΛΖΚΧΣΟΠΟΤΛΟ) 

 

ΑΚΡΟΑΕΙ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

38. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο «ΜΑΣΔΛΚΟΜ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ» θαη κε δηαθξηηηθό ηίηιν «MATELCOM ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ 

Δ.Π.Δ.» κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε εηζαγσγήο/δηάζεζεο ζηελ αγνξά θαη δηαλνκήο 

ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο 

39. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «WIND ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.Β.Δ.» κε 

αληηθείκελν ηελ εμέηαζε απηεπαγγέιησο ηεο ζπκβαηόηεηαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ, ηδίσο ηεο ΑΠ 

ΔΔΣΣ 566/016/3.06.2010 «Σξνπνπνίεζε θαη Κσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ηνπ 

Καλνληζκνύ Φνξεηόηεηαο Αξηζκώλ ζηελ Διιεληθή Αγνξά», όπσο ηξνπνπνηεζείζα 

ηζρύεη, αλαθνξηθά κε ηελ αθνινπζνύκελε πξαθηηθή ηεο Δηαηξείαο σο πξνο ηε 

δηαρείξηζε αηηεκάησλ θνξεηόηεηαο αξηζκώλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο 

40. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «FORTHNET Α.Δ.» κε αληηθείκελν ηελ εμέηαζε 

απηεπαγγέιησο ηεο ζπκβαηόηεηαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο πεξί ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ, ηδίσο ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 566/016/3.06.2010 

«Σξνπνπνίεζε θαη Κσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ηνπ Καλνληζκνύ Φνξεηόηεηαο 

Αξηζκώλ ζηελ Διιεληθή Αγνξά», όπσο ηξνπνπνηεζείζα ηζρύεη, αλαθνξηθά κε ηελ 

αθνινπζνύκελε πξαθηηθή ηεο Δηαηξείαο σο πξνο ηε δηαρείξηζε αηηεκάησλ θνξεηόηεηαο 

αξηζκώλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο 

41. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «ΟΣΔ Α.Δ.» κε αληηθείκελν ηελ εμέηαζε 

απηεπαγγέιησο ηεο ζπκβαηόηεηαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο 
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λνκνζεζίαο πεξί ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ, ηδίσο ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 566/016/3.06.2010 

«Σξνπνπνίεζε θαη Κσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ηνπ Καλνληζκνύ Φνξεηόηεηαο 

Αξηζκώλ ζηελ Διιεληθή Αγνξά», όπσο ηξνπνπνηεζείζα ηζρύεη, αλαθνξηθά κε ηελ 

αθνινπζνύκελε πξαθηηθή ηεο Δηαηξείαο σο πξνο ηε δηαρείξηζε αηηεκάησλ θνξεηόηεηαο 

αξηζκώλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο 

42. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «ON TELECOMS Α.Δ.» κε αληηθείκελν ηελ εμέηαζε 

απηεπαγγέιησο ηεο ζπκβαηόηεηαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο πεξί ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ, ηδίσο ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 566/016/3.06.2010 

«Σξνπνπνίεζε θαη Κσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ηνπ Καλνληζκνύ Φνξεηόηεηαο 

Αξηζκώλ ζηελ Διιεληθή Αγνξά», όπσο ηξνπνπνηεζείζα ηζρύεη, αλαθνξηθά κε ηελ 

αθνινπζνύκελε πξαθηηθή ηεο Δηαηξείαο σο πξνο ηε δηαρείξηζε αηηεκάησλ θνξεηόηεηαο 

αξηζκώλ ζηαζεξήο ηειεθσλ 

43. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «CYTA ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ Α.Δ.» κε 

αληηθείκελν ηελ εμέηαζε απηεπαγγέιησο ηεο ζπκβαηόηεηαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ, ηδίσο ηεο ΑΠ 

ΔΔΣΣ 566/016/3.06.2010 «Σξνπνπνίεζε θαη Κσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ηνπ 

Καλνληζκνύ Φνξεηόηεηαο Αξηζκώλ ζηελ Διιεληθή Αγνξά», όπσο ηξνπνπνηεζείζα 

ηζρύεη, αλαθνξηθά κε ηελ αθνινπζνύκελε πξαθηηθή ηεο Δηαηξείαο σο πξνο ηε 

δηαρείξηζε αηηεκάησλ θνξεηόηεηαο αξηζκώλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο 

44. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο Δηαηξείαο «Hellas Online Α.Δ.» κε αληηθείκελν ηελ εμέηαζε 

απηεπαγγέιησο ηεο ζπκβαηόηεηαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο πεξί ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ, ηδίσο ηεο ΑΠ ΔΔΣΣ 566/016/3.06.2010 

«Σξνπνπνίεζε θαη Κσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ηνπ Καλνληζκνύ Φνξεηόηεηαο 

Αξηζκώλ ζηελ Διιεληθή Αγνξά», όπσο ηξνπνπνηεζείζα ηζρύεη, αλαθνξηθά κε ηελ 

αθνινπζνύκελε πξαθηηθή ηεο Δηαηξείαο σο πξνο ηε δηαρείξηζε αηηεκάησλ θνξεηόηεηαο 

αξηζκώλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο 

45. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο ηεο 

εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Matriz Gestao e Investimentos Limitada» θαη ηνπ Υξήζηνπ 

Οηθνλνκίδε 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 Όλνκα Υώξνπ joeweider.gr. 

46. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο ηνπ 

Αξγπξίνπ Πάλνπ θαη ηνπ Κσλ/λνπ Ενπξλά 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 Όλνκα Υώξνπ unitech.gr. 

47. Αλάθιεζε ησλ κέηξσλ πνπ είραλ επηβιεζεί δπλάκεη ηεο κε ΑΠ. 693/16/04-06-2013 

απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ζηελ αλώλπκε εηαηξεία «ΣΔΔΡΗ ΔΠΟΥΔ Α.Δ.Ξ.Σ.Δ.» θαη ηα 

νπνία αθνξνύζαλ ζηελ απόζπξζε από ηελ αγνξά θαη ηε παύζε θάζε πεξαηηέξσ 

εηζαγσγήο θαη δηάζεζεο ηνπ αζύξκαηνπ παηρληδηνύ κε ηελ εκπνξηθή νλνκαζία 

«360RADIO CONTROL CIRCUMGYRATE 333-FDF202B». 

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

αλσλύκσλ εηαηξεηώλ: 1) «lnfo Quest Technologies Α.Δ.Β.Δ.», 2) «STEFINET 

MULTIMEDIA Α.Δ.» θαη 3) «RETAIL WORLD Α.Δ. - PUBLIC» κε αληηθείκελν ηε 

δηαπίζησζε ηεο εηζαγσγήο/δηάζεζεο ζηελ αγνξά από κέξνπο ηεο πξώηεο θαη ηεο 

http://joeweider.gr/
http://unitech.gr/
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δηαλνκήο από κέξνπο ησλ δεύηεξεο θαη ηξίηεο ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη ηειεπηθνηλσληαθνύ 

ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

49. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο, δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο, ησλ 

αλσλύκσλ εηαηξεηώλ «ΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.-ΓΔΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ» θαη «SUN Α.Δ.» 

κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο εηζαγσγήο ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη δηαλνκήο 

ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο 

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

αλώλπκεο εηαηξείαο «ΚΑΡΓΚΔΗΣ - Γ. ΚΑΡΑΝΣΑΗΟ, ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΗΔ - 

ΔΗΑΓΧΓΔ - ΔΜΠΟΡΗΑ ΔΗΓΧΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ» θαη κε 

δηαθξηηηθό ηίηιν «CARGATE», κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο παξάβαζεο ηεο κε 

απόθξηζεο ζε αίηεκα ηεο Δ.Δ.Σ.Σ. γηα παξνρή πιεξνθνξηώλ, θαζώο θαη ηε δηαπίζησζε 

ηεο δηαλνκήο ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ θαηά 

παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

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

εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο «DOT MEDIA Δ.Π.Δ.», ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο «lnfo 

Quest Technologies Α.Δ.Β.Δ.» θαη ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο 

«ΚΟΜΟΝΣΑΣΑ Δ.Π.Δ.», κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο εηζαγσγήο/δηάζεζεο ζηελ 

αγνξά από κέξνπο ησλ πξώηεο θαη δεύηεξεο θαη ηεο δηαλνκήο από κέξνπο ηεο ηξίηεο 

ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο 

52. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο ησλ: 1) θ. Αλαζηάζηνπ Μνξαΐηε θνξέα ηνπ 

ειεθηξνληθνύ θαηαζηήκαηνο [www.e-moraitis.com ή/θαη www.e-moraitis.gr], 2) θ. 

Αηθαηεξίλεο Καηζηθαξάθε δηθαηνύρνπ ηνπ ειεθηξνληθνύ θαηαζηήκαηνο 

[www.cretanel.gr], 3) αλώλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «TELEIMPEX Α.Δ.» θαη 4) 

αλώλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Κ.Α. ΕΑΕΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.Β.Δ.», κε αληηθείκελν 

ηε δηαπίζησζε ηεο δηάζεζεο ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ 

εμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

53. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθσλ ππνκλεκάησλ 

ξαδηνθσληθώλ ζηαζκώλ (Ρ/) ηνπ Ν. Αηηηθήο πξνο δηεξεύλεζε ηεο εθπνκπήο απηώλ 

θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

54. Θέζε ζε εθαξκνγή ηεο ΑΠ 690/15/14-05-2013 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ: «Λήςε 

Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθσλ ππνκλεκάησλ: α) Σεο 

αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία "DIGITAL UNION Α.Δ." θαη β) ηεο αλώλπκεο 

εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΗΧΑΝΝΗΝΑ TV Α.Δ.», θνξέα ηνπ Σ/ κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν 

"ITV", κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο έλαξμεο ςεθηαθώλ εθπνκπώλ ζηε ζέζε εθπνκπήο Αθαξλαληθώλ ηνπ Ν. 

Ησαλλίλσλ» 

55. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΟΠΣΗΚΟ-

ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ-ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΖΛΔΖΥΟΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ» 

θαη κε δηαθξηηηθό ηίηιν «VOICEPHONE SA» γηα ζέκαηα ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ ιόγσ 

άξλεζεο θαηαβνιήο ηειώλ εθρώξεζεο ή/ θαη ρξήζεο ησλ αξηζκνδνηηθώλ πόξσλ 

http://www.e-moraitis.com/
http://www.e-moraitis.gr/
http://www.cretanel.gr/
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56. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «WEB 

COMMUNICATIONS ΔΠΔ- ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ 

ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΔ ΛΤΔΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ» θαη κε δηαθξηηηθό ηίηιν «WEB 

COMMUNICATIONS ΔΠΔ» γηα ζέκαηα ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ ιόγσ άξλεζεο 

θαηαβνιήο ηειώλ εθρώξεζεο ή/ θαη ρξήζεο ησλ αξηζκνδνηηθώλ πόξσλ 

57. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΜΑΡΗΝΑ 

ΓΗΑΝΝΔΛΖ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΔΠΔ» θαη κε δηαθξηηηθό ηίηιν «3C ΔΠΔ» γηα ζέκαηα 

ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ ιόγσ άξλεζεο θαηαβνιήο ηειώλ εθρώξεζεο ή/θαη ρξήζεο 

ησλ αξηζκνδνηηθώλ πόξσλ. 

58. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΚΟΛΟΤΜΠΗΑ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαη κε δηαθξηηηθό ηίηιν «ΚΟΛΟΤΜΠΗΑ 

ΣΔΛΔΚΟΜ ΑΔ» γηα ζέκαηα ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ ιόγσ άξλεζεο θαηαβνιήο ηειώλ 

εθρώξεζεο ή/θαη ρξήζεο ησλ αξηζκνδνηηθώλ πόξσλ. 

59. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο ηεο 21εο Ηαλνπαξίνπ 2013 ηεο εηαηξείαο «ΟΣΔ 

Α.Δ.» κε αληηθείκελν ηελ εκπνξηθή δηάζεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ πξνγξάκκαηνο «ΟΣΔ 

Business Conn-x Start Up 24Mbps» ρσξίο ηελ απαηηνύκελε έγθξηζε ηεο ΔΔΣΣ 

60. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 14 Φεβξνπαξίνπ 2013 αθξόαζεο ησλ εηαηξεηώλ 

«Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο (ΟΣΔ Α.Δ.)» θαη «FORTHNET Α.Δ.» κε 

αληηθείκελν ηε λνκηθή δηεξεύλεζε ηεο από 23.10.2012 θαηαγγειίαο ηεο δεύηεξεο θαηά 

ηεο πξώηεο εηαηξείαο αλαθνξηθά κε ηε κεηαβνιή εθ κέξνπο ηεο ΟΣΔ Α.Δ. ησλ όξσλ 

ηηκνιόγεζεο ησλ ππό ξύζκηζε ππεξεζηώλ ρνλδξηθήο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ θαη ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3959/2011 

(ΦΔΚ 93/Α/20.04.2011) πεξί ειεύζεξνπ αληαγσληζκνύ 

61. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 31 Ηαλνπαξίνπ 2013 δηαδηθαζίαο επίιπζεο δηαθνξάο ησλ 
εηαηξεηώλ «ΔΗΓΖΔΟΦΧΝΗΚΖ ΔΛΛΑ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ, 
ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΖΛΔΖΥΟΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ - NEWSPHONE HELLAS SA» θαη 
«ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΔΛΛΑΓΟ (ΟΣΔ Α.Δ.)», θαηά ηε δηαδηθαζία 
Δπίιπζεο Γηαθνξάο, όπσο απηή πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 34 ηνπ λ. 4070/2012, κε 
αληηθείκελν ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο κεηαμύ ησλ σο άλσ εηαηξεηώλ, δπλάκεη ηεο από 
5.12.2012 αίηεζεο επίιπζεο δηαθνξάο ηεο εηαηξείαο «NEWSPHONE HELLAS SA» 

62. Λήςε απόθαζεο επί ηεο από 22-01-2013 αθξνάζεσο ησλ εηαηξεηώλ «WIND ΔΛΛΑ 

ΑΔΒΔ», «VOICENET ΑΔ» θαη «VIVA ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ  

ΔΠΔ» 

63. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο ηεο εηαηξίαο «WIND ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ 

Α.Δ.Β.Δ.» κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε παξάβαζεο ηεο λνκνζεζίαο πεξί 

ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ, ηδίσο ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ παξνρή πξόζβαζεο ζηνλ 

ηνπηθό βξόρν θαη θνξεηόηεηαο αξηζκώλ 

64. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο δηαδηθαζίαο Αθξνάζεσο ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2012 ησλ 

εηαηξηώλ «Cyta Διιάο Σειεπηθνηλσληαθή Α.Δ.» θαη «Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ 

Διιάδνο - ΟΣΔ Α.Δ.» κε αληηθείκελν ηε λνκηθή δηεξεύλεζε παξαβάζεσλ από ηελ 

δεύηεξε εηαηξεία ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ θαη εηδηθόηεξα 

ηεο ΑΠ. 573/015/22-07-2010 απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ «Έγθξηζε Πξνζθνξάο Αλαθνξάο 

ΟΣΔ 2010 γηα ηελ Αδεζκνπνίεηε Πξόζβαζε ζηνλ Σνπηθό Βξόρν θαη ηηο πλαθείο 
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Δπθνιίεο, ζε εθαξκνγή ηεο απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 531/065/23-07-2009» (ΦΔΚ 

1338/Β/31-08-2010), όπσο ηζρύεη ηξνπνπνηεζείζα 

65. Λήςε απόθαζεο επί ηεο από 29-11-2012 αθξόαζεο ησλ εηαηξεηώλ «ΟΣΔ Α.Δ.» θαη 

«WIND ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.Β.Δ.» κε αληηθείκελν ηελ εμέηαζε ηεο κε αξ. 

πξση. 30341/20-7-2010 θαηαγγειίαο ηεο ηειεπηαίαο θαηά ηεο πξώηεο γηα ηε 

δηαπίζησζε ηπρόλ παξάβαζεο ηεο λνκνζεζίαο πεξί ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ θαη ηελ 

επίιπζε δηαθνξάο, ζύκθσλα κε ηα δηαιακβαλόκελα ζηελ ΑΠ ΔΔΣΣ 600/48/2011 

66. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο ησλ εηαηξεηώλ «ΟΣΔ Α.Δ.», «HOL Α.Δ.» θαη «WIND 

Α.Δ.», αλαθνξηθά κε ηελ δηάζεζε νηθνλνκηθώλ πξνγξακκάησλ ηεο εηαηξείαο «ΟΣΔ 

Α.Δ.» 

67. Λήςε απόθαζεο επί ηεο από 4-4-2013 δηαδηθαζίαο επίιπζεο δηαθνξάο κεηαμύ ησλ 

εηαηξηώλ «FORTHNET Α.Δ.» θαη «ΟΣΔ Α.Δ.» αλαθνξηθά κε ηελ απαιιαγή ηεο 

FORTHNET Α.Δ. από ηελ ππνρξέσζε θαηάζεζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο άιισο ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ινγηθνύ ύςνπο απηήο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 

ΑΠ 654/10/31-5-2012 

68. Λήςε απόθαζεο επί ηεο από 4-4-2013 δηαδηθαζίαο επίιπζεο δηαθνξάο κεηαμύ ησλ 

εηαηξηώλ «FORTHNET Α.Δ.» θαη «ΟΣΔ Α.Δ.» αλαθνξηθά κε ηελ απαιιαγή ηεο 

FORTHNET Α.Δ. από ηελ ππνρξέσζε θαηάζεζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο άιισο ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ινγηθνύ ύςνπο απηήο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 

ΑΠ 654/11/31-5-2012 

69. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 20-5-2013 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

εηαηξείαο «COSMOTE» κε αληηθείκελν ηελ παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο επί ηεο 

ζπκβνιήο ησλ νδώλ Γξ. Λακπξάθε 116 θαη Δξερζείνπ ζην Γήκν Κνξπδαιινύ 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηηηθήο 

70. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 20-5-2013 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

εηαηξείαο «COSMOTE» κε αληηθείκελν ηελ παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο επί ηεο Λεσθ. 

Βνπιηαγκέλεο 98 ζην Γήκν Γιπθάδαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηηηθήο 

71. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 20-5-2013 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

εηαηξείαο «COSMOTE» κε αληηθείκελν ηελ παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο ζηε ζέζε 

Μειίζζη-Υέξσκα Γήκνπ Βνύιαο-Βάξεο-Βνπιηαγκέλεο, Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

72. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 20-5-2013 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

εηαηξείαο «COSMOTE» κε αληηθείκελν ηελ παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο ζηε ζπκβνιή 

ησλ νδώλ Γεκ. Υαηδή 12 θαη Π. Κεζκεηδή ζην Γήκν Βόινπ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

Μαγλεζίαο 

73. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 20-5-2013 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

εηαηξείαο «COSMOTE» κε αληηθείκελν ηελ παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο ζηε ζπκβνιή 

ησλ νδώλ Πεξγάκνπ θαη Εαιόγγνπ ζην Γήκν Καβάιαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο 

Καβάιαο 

74. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 20-5-2013 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

εηαηξείαο «COSMOTE» κε αληηθείκελν ηελ παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο πιεζίνλ ηεο 

Κνηλόηεηαο Πεηξνπεγήο Γήκνπ Νέζηνπ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Καβάιαο 
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75. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 20-5-2013 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

εηαηξείαο «COSMOTE» κε αληηθείκελν ηελ παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο επί ηεο Λεσθ. 

Βνπιηαγκέλεο 60 ζην Γήκν Γιπθάδαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηηηθήο 

76. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 27-5-2013 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

εηαηξείαο «VODAFONE» κε αληηθείκελν ηελ παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο επί ηεο νδνύ 

Πιαζηήξα 11 Γήκνπ Βόινπ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Μαγλεζίαο 

77. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 27-5-2013 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

εηαηξείαο «VODAFONE» κε αληηθείκελν ηελ παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο επί ηεο νδνύ 

Δπηαλήζνπ 57 ζην Γήκν Αγ. Παξαζθεπήο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

78. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 27-5-2013 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

εηαηξείαο «VODAFONE»  κε αληηθείκελν ηελ παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο επί ηεο 

ζπκβνιήο ησλ νδώλ Κύκεο 31 θαη Καππαδνθίαο ζην Γήκν Ηιίνπ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

79. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 27-5-2013 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

εηαηξείαο «VODAFONE»  κε αληηθείκελν ηελ παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο επί ηεο νδνύ 

Κπθιάδσλ 4 ζην Γήκν Μεηακόξθσζεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

80. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 20-5-2013 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

εηαηξείαο «WIND» κε αληηθείκελν ηελ παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο επί ηεο επί ηεο 

νδνύ Πεληέιεο 7 ζην Γήκν Βξηιεζζίσλ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

81. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 20-5-2013 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

εηαηξείαο «WIND» κε αληηθείκελν ηελ παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο επί ηεο νδνύ 

Φηινθηήηνπ 84 ζην Γήκν Ηιίνπ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηηηθήο 

82. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 20-5-2013 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

εηαηξείαο «WIND» κε αληηθείκελν ηελ παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο επί ηεο Λεσθ. 

Υαζηάο 133 ζην Γήκν Ηιίνπ Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αηηηθήο 

83. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 20-5-2013 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

εηαηξείαο «WIND» κε αληηθείκελν ηελ παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο επί ηεο ζπκβνιήο 

ησλ νδώλ εξίθνπ 51 θαη Άλδξνπ ζην Γήκν Μειηζζίσλ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

84. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 20-5-2013 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

εηαηξείαο «WIND» κε αληηθείκελν ηελ παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο επί ηεο νδνύ 

Ναπάξρνπ Κνπληνπξηώηνπ 51, ζην Αηγάιεσ, Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

85. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 20-5-2013 Αθξνάζεσο δηά γξαπηνύ ππνκλήκαηνο ηεο 

εηαηξείαο «WIND» κε αληηθείκελν ηελ παξάλνκε ιεηηνπξγία θεξαίαο επί ηεο νδνύ 

Δζληθήο Αληηζηάζεσο (πξώελ Βαζηιίζζεο Όιγαο) 151 ζην Γήκν Αγ. Γεκεηξίνπ 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

86. Μεξηθή Απνδνρή ηεο ππ' αξ. πξ. ΔΔΣΣ 28098/27-06-2013 Αηηήζεσο ζεξαπείαο ηεο 

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

λόκηκα, θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΘΔΑΛΗΑ TV» 

θαηά ησλ ΑΠ 690/48/14-05-2013 θαη ΑΠ 672/17/13-11-2012 Απνθάζεσλ ηεο ΔΔΣΣ 

87. Μεξηθή Απνδνρή ηεο ππ' αξ. πξ. ΔΔΣΣ 29502/08-07-2013 Αηηήζεσο ζεξαπείαο ηεο 

αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΓΗΟΝ ΣΖΛΔΟΡΑΖ Α.Δ.», θνξέα ηνπ 

ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΓΗΟΝ» θαηά ηεο ΑΠ 692/27/30-05-

2013 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 
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88. Μεξηθή Απνδνρή ηεο ππ' αξ. πξ. ΔΔΣΣ 31734/22-07-2013 Αηηήζεσο ζεξαπείαο ηεο 

αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «LEPANTO TV RTV ΑΝΧΝΤΜΖ 

ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό 

ηίηιν «LEPANTO TV» θαηά ηεο ΑΠ 695/48/27-06-2013 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 

89. Δμέηαζε ηεο ππ' αξηζ. πξση. ΔΔΣΣ 28656/02-07-2013 Αηηήζεσο ζεξαπείαο ηεο 

αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ALPHA ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ Α.Δ.», 

θνξέα ηνπ ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ALPHA» θαηά ηεο ΑΠ 

691/6/24-05-2013 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ 

 

ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ (Ειζηγηηής κ. ΜΙΥΑΗΛ ΑΚΚΑ) 

90. Απόθαζε επί ηεο αθξνάζεσο ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο «ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΑ 

ΝΗΚΟΛΟΠΟΤΛΟΤ-ΚΟΤΣΟΠΟΤΛΟΤ» 

91. Απόθαζε επί ηεο αθξνάζεσο ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΥΡΤΟΤΛΖ» 

92. Απόθαζε επί ηεο Αθξνάζεσο ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο «ΔΛΔΝΖ ΜΑΒΗΛΖ» 

93. Απόθαζε επί ηεο Αθξνάζεσο ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο «ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΑΓΑΡΟΤΛΗΑ» 

94. Απόθαζε επί ηεο Αθξνάζεσο ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο «ΝΑΣΡΗΗ ΗΟΔΛΗΑΝΗ» 

95. Απόθαζε επί ηεο Αθξνάζεσο ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο «RALITSA KROKU» 

96. Απόθαζε επί ηεο Αθξνάζεσο ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο «SPEEDEX ΑΔ» 

97. Απόθαζε επί ηεο Αθξνάζεσο ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο «ΣΔΝΓΚΗΕ ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ» 

98. Απόθαζε επί ηεο Αθξνάζεσο ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο «ΥΡΖΣΟ ΒΑΓΗΑ» 

99. Απόθαζε επί ηεο Αθξνάζεσο ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο «ΜΠΔΡΜΠΔΡΖ Δ. & ΗΑ 
Δ.Δ.» 

100. Απόθαζε επί ηεο Αθξνάζεσο ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο «ΜΠΔΖ Υ. & . ΚΑΗ ΗΑ 
ΟΔ» 

101. Απόθαζε επί ηεο Αθξνάζεσο ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 
«ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΤΖ ΚΑΗ ΔΚΠΡΟΧΠΖΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΧΝ 
ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ-ΝΑΤΛΧΣΧΝ ΑΔΡΟΚΑΦΧΝ-ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΑΠΟΘΖΚΔΤΔΗ-
ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ-ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Δ.» 

102. Απόθαζε επί ηεο αθξνάζεσο ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο κε ηελ επσλπκία 

«ΗΑΜ ΣΑΥΤΜΔΣΑΦΟΡΔ ΔΠΔ» 

103. Απόθαζε επί ηεο αθξνάζεσο ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο «ΔΤΓΔΝΗΑ ΡΑΥΟΤΛΖ» 

104. Απόθαζε επί ηεο αθξνάζεσο ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο «ΓΔΧΡΓΗΑ ΛΑΕΑΡΖ» 

105. Απόθαζε επί ηεο Αθξνάζεσο ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο «ΜΑΝΧΛΗΑ ΥΡΤΟΤΛΖ» 

106. Απόθαζε επί ηεο Αθξνάζεσο ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο «ΓΑΒΡΗΖΛ ΜΟΤΣΑΚΑ» 

107. Απόθαζε επί ηεο Αθξνάζεσο ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο «ΗΧΑΝΝΖ ΟΤΛΗΧΣΖ» 

108. Απόθαζε επί ηεο Αθξνάζεσο ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο «ΓΔΧΡΓΗΟ 
ΧΣΖΡΟΠΟΤΛΟ» 
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109. Απόθαζε επί ηεο Αθξνάζεσο ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο «ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΗΥΔΛΖ» 

110. Απόθαζε επί ηεο Αθξνάζεσο ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο «ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΟΤΓΗΑΚΑΚΟ» 

111. Απόθαζε επί ηεο αθξνάζεσο ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο «ΦΧΣΗΟ ΜΑΡΖ» 

112. Απόθαζε επί ηεο Αθξνάζεσο ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο «ΗΧΑΝΝΖ ΜΖΣΖ» 

113. Υνξήγεζε Δηδηθήο Άδεηαο παξνρήο Σαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ ζηελ Αηνκηθή 

Δπηρείξεζε «ΚΟΤΣΡΟΤΜΑΝΖ ΔΠΑΜΔΗΝΧΝΓΑ» θαη θαηαρώξεζεο απηήο ζην 

Μεηξών Σαρπδξνκηθώλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο ΔΔΣΣ 

 


