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ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ 
 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 
 

ηης 558ης σνεδρίαζης (18-3-2010) 
 

  
ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 
 1.  Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ.», Άδεηαο 
Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνχ Ξεξάο ζηε Θέζε ΜΔΛΙΝΑ (1402816) 
 

2.  Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξ. ΑΠ: 329/57/9-9-2004 Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ, δηα ηεο νπνίαο 
ρνξεγήζεθε ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ.», Άδεηα 
Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνχ Ξεξάο ζηε Θέζε ΣΔΠΗ /Υ (1400025), ιφγσ 
Γηφξζσζεο πληεηαγκέλσλ 
 

3.  Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξ. ΑΠ : 83860/22-7-1993 Απφθαζεο ηνπ ΤΜΔ, δηα ηεο νπνίαο 
ρνξεγήζεθε ζηελ Δηαηξεία «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Αλψλπκε Διιεληθή Δηαηξεία 
Σειεπηθνηλσληψλ», Άδεηα Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνχ Ξεξάο ζηε Θέζε ΜΔΓΑΡΑ 
(1000026), ιφγσ Γνκηθψλ Αιιαγψλ θαη Κνηλήο Υξήζεο 
 

4.  Απφξξηςε ηεο αίηεζεο γηα ηελ Υνξήγεζε Άδεηαο Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνχ ζηελ 
Ξεξά ζηε ζέζε ΔΓΝΑΣΙΑ ΟΓΟ ΓΙΑΒΑΣΑ (1001478) ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE - 
ΠΑΝΑΦΟΝ Αλψλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληψλ» 
 

5.  Απφξξηςε ηεο αίηεζεο γηα ηελ Υνξήγεζε Άδεηαο Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνχ ζηελ 
Ξεξά ζηε ζέζε ΚΔΡΑΜΔΙΚΟ ΜΑΡΑΘΧΝΟ (1001802) ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE - 
ΠΑΝΑΦΟΝ Αλψλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληψλ» 
 

6.  Απφξξηςε ηεο αίηεζεο γηα ηελ Υνξήγεζε Άδεηαο Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνχ ζηελ 
Ξεξά ζηε ζέζε ΠΑΣΡΑ ΒΟΡΔΙΑ 2 (1005582) ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ 
Αλψλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληψλ» 
 

7.  Απφξξηςε ηεο αίηεζεο γηα ηελ Υνξήγεζε Άδεηαο Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνχ ζηελ 
Ξεξά ζηε ζέζε ΠΟΣΑΜΟ ΚΤΘΗΡΧΝ (1006277) ηεο Δηαηξείαο «VODAFONE - 
ΠΑΝΑΦΟΝ Αλψλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Σειεπηθνηλσληψλ» 
 

8.  Απφξξηςε ηεο αίηεζεο γηα ηελ Υνξήγεζε Άδεηαο Καηαζθεπήο Κεξαίαο ηαζκνχ ζηελ 
Ξεξά ζηε ζέζε Ν.ΦΤΥΙΚΟ 3 (1202816) ηεο Δηαηξείαο «WIND ΔΛΛΑ Σειεπηθνηλσλίεο 
ΑΔΒΔ» 
 

9.  Δπηζηξνθή ηεο κε Αξ. Πξση. θαηάζεζεο ΔΔΣΣ 53453/10-10-2008 Αηηήζεσο 
Υνξήγεζεο Γηθαησκάησλ Υξήζεο Ραδηνζπρλνηήησλ ηνπ Ραδηνθσληθνχ ηαζκνχ 
«ΑΣΛΑΝΣΙ Α.Δ.», πνπ εδξεχεη ζηνλ ΠΔΙΡΑΙΑ ηνπ Ν. ΑΣΣΙΚΗ 
 

10.  Πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ ησλ θεξαηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο  
 

  
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 
 11.  Δθρψξεζε Ολνκάησλ Υψξνπ κε Καηάιεμε .gr 
 

12.  Απφξξηςε Αηηήζεσλ γηα Δθρψξεζε Ολνκάησλ Υψξνπ κε Καηάιεμε .gr 
 

13.  Μεηαβνιή επσλπκίαο Φνξέα Ολφκαηνο Υψξνπ .gr 
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14.  Μεηαβίβαζε Ολνκάησλ Υψξνπ .gr 

 
15.  Γηαγξαθή Ολνκάησλ Υψξνπ 

 
16.  Σξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο ππεξεζηψλ γηα ηελ πινπνίεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ 

κεηξψνπ γηα ηνπο ρψξνπο .gr, αλάπηπμε θαη εγθαηάζηαζε ηνπ κεηξψνπ ζπζηήκαηνο 
νλνκαηνζεζίαο δηαδηθηχνπ γηα ην ρψξν .gr θαζψο θαη ηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε απηνχ  
γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) εηψλ 
 

17.  Γηεμαγσγή Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο Αλαθνξηθά κε ηελ Μεζνδνινγία θαη ην Μνληέιν 
ηεο Αλάιπζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Πξνγξακκάησλ Μεκνλσκέλσλ ή θαη πλδπαζηηθψλ 
Τπεξεζηψλ  Ηιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ ησλ Παξφρσλ κε εκαληηθή Ιζρχ ζηελ Αγνξά 
(ΙΑ)  
 

18.  Οξηζκφο Αλαπιεξσηή Πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ 
Σειεπηθνηλσληαθνχ Σνκέα (Σ2) ηεο ΔΔΣΣ 
 

  
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ (Ειζηγηηής κ. ακκάς) 

19.  Απφζπξζε θαηαζηξαθέλησλ / αρξεζηεπζέλησλ παγίσλ ηεο ΔΔΣΣ 
 

20.  Έγθξηζε ηεο Δλέξγεηαο Γηνξγάλσζεο Ηκεξίδαο κε ηίηιν « Σν κέιινλ ηεο Σαρπδξνκηθήο 
Αγνξάο: Ρπζκηζηηθέο Πξνθιήζεηο θαη Δξγαιεία Αλάπηπμεο» ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ ηνπ 
«ρεδηαζκνχ ηξαηεγηθήο Δλεκέξσζεο ηεο ΔΔΣΣ θαη Τινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ 
Γξάζεο» 
 

21.  Πξνθήξπμε Γηαγσληζκνχ κε δηαδηθαζία απεπζείαο αλάζεζεο κε ζπγθέληξσζε 
πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 παξ. 3  ηνπ Καλνληζκνχ χλαςεο πκβάζεσλ 
Πξνκεζεηψλ, Τπεξεζηψλ θαη Μειεηψλ ηεο ΔΔΣΣ (Κ.Τ.Α. 78870/2001) γηα ηελ επηινγή 
Αλαδφρνπ γηα ηελ αλάζεζε ππεξεζηψλ κε αληηθείκελν ηε ηειεθσληθή εμππεξέηεζε, ηε 
δηαρείξηζε, αμηνιφγεζε  παξαπφλσλ θαη θαηαγγειηψλ θαηαλαισηψλ 
 

  
ΑΚΡΟΑΕΙ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 
 22.  Κιήζε ζε Αθξφαζε ηεο εηαηξείαο «ΒΙΒΛΙΟΠΧΛΔΙΟ ΚΑΟΤΦΜΑΝ Α.Δ.» θαη ηεο 
εηαηξείαο «ΦΛΧΡΑ ΜΑΡΙΑ Δ.Π.Δ.», κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε παξαβάζεσλ δηαηάμεσλ 
ηνπ Καλνληζκνχ Γηαρείξηζεο θαη Δθρψξεζεο Ολνκάησλ Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr 
ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 351/76 απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ (ΦΔΚ 717/B/27-5-2005) 
ζρεηηθά κε ην Όλνκα Υψξνπ [kauffmann.gr]. 
 

23.  Κιήζε ζε Αθξφαζε ηεο εηαηξείαο «GOOGLE INC.» θαη ηεο Μαξίαο Αλαγλσζηνπνχινπ, 
κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε παξαβάζεσλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ Γηαρείξηζεο θαη 
Δθρψξεζεο Ολνκάησλ Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 351/76 
απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ (ΦΔΚ 717/B/27-5-2005) ζρεηηθά κε ην Όλνκα Υψξνπ [groogle.gr] 
 

24.  Κιήζε ζε Αθξφαζε ηεο εηαηξείαο «IMD INTERNATIONAL INSTITUTE FOR 
MANAGEMENT DEVELOPMENT» θαη ηεο εηαηξείαο «Α. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α. 
ΡΔΝΣΙΝΙΧΣΟΤ Ο.Δ.», κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε παξαβάζεσλ δηαηάμεσλ ηνπ 
Καλνληζκνχ Γηαρείξηζεο θαη Δθρψξεζεο Ολνκάησλ Υψξνπ κε θαηάιεμε .gr ζχκθσλα 
κε ηελ ππ’ αξηζκ. 351/76 απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ (ΦΔΚ 717/B/27-5-2005) ζρεηηθά κε ην 
Όλνκα Υψξνπ [imd.edu.gr] 
 

25.  Κιήζε ζε Αθξφαζε ηεο εηαηξείαο «THOMSON REUTERS GLOBAL RESOURCES» θαη 
ηεο εηαηξείαο «THOMSON FINANCE S.A.» , κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε παξαβάζεσλ 
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δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ Γηαρείξηζεο θαη Δθρψξεζεο Ολνκάησλ Υψξνπ κε θαηάιεμε 
.gr ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 351/76 απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ (ΦΔΚ 717/B/27-5-2005) 
ζρεηηθά κε ην Όλνκα Υψξνπ [thomsonreuters.gr]. 
 

26.  Λήςε απφθαζεο επί ηεο απφ 10-12-2009 αθξνάζεσο ηεο εηαηξείαο «COSMOLINE 
ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ Α.Δ. » κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «COSMOLINE» κε 
αληηθείκελν ηελ εμέηαζε ηήξεζεο ησλ φξσλ δηθαησκάησλ ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 399/33/16-8-2006 
 

27.  Λήςε απφθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο ηεο 
αλψλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία  «ΡΑΓΙΟΣΗΛΔΟΠΣΙΚΗ  A.E.», θνξέα ηνπ 
ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «902 ΑΡΙΣΔΡΑ ΣΑ FM» γηα ηελ 
θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγία απηνχ ζε κε δεισζέληεο δηαχινπο 
 

28.  Λήςε απφθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο ηεο 
αλψλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία  «ΡΑΓΙΟΣΗΛΔΟΠΣΙΚΗ A.E.», θνξέα ηνπ 
ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «902 ΑΡΙΣΔΡΑ ΣΑ FM», γηα ηελ 
θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγία απηνχ ζε κε δεισζέληεο δηαχινπο 
 

29.  Λήςε απφθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο ηεο 
αλψλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΔΛΔΤΘΔΡΗ ΣΗΛΔΟΡΑΗ Α.Δ.», θνξέα ηνπ 
ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «ALTER CHANNEL», γηα ηε 
δηεξεχλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγίαο απηνχ ζε κε 
δεισζέληεο δηαχινπο θαη απφ κε δεισζείζεο ζέζεηο εθπνκπήο 
 

30.  Λήςε Απφθαζεο επί ηεο απφ 1-12-2009 αθξνάζεσο ηεο εηαηξείαο «CRAIG 
 ΑΤΡΜΑΣΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΔΛΛΑ Α.Δ.» κε αληηθείκελν ηελ εμέηαζε ηήξεζεο ησλ 
φξσλ δηθαησκάησλ ρξήζεο ξαδηνζπρλνηήησλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 
Απφθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 448/199/21-8-2007 θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ 
εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ θαηαζθεπψλ θεξαηψλ 
 

31.  Αλάθιεζε ηεο ππ’ αξ. ΑΠ: 555/50/04-03-2010 Απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ κε ζεκαηηθφ 
αληηθείκελν: «Λήςε απφθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ 
ππνκλήκαηνο ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΔΛΔΤΘΔΡΗ ΣΗΛΔΟΡΑΗ 
Α.Δ.», θνξέα ηνπ ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «ALTER 
CHANNEL», γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 
ιεηηνπξγίαο απηνχ ζε κε δεισζέληεο δηαχινπο θαη απφ κε δεισζείζεο ζέζεηο 
εθπνκπήο» 
 

 

 
 

32.  Θέκαηα επνπηείαο ΔΓΔΦ 

 
33.  Καηάξγεζε  ηνπ ζπλφινπ ησλ Απνθάζεσλ ηεο ΔΔΣΣ πεξί Δθρψξεζεο 

Αξηζκνδνηηθψλ Πφξσλ ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Αξηζκνδφηεζεο πξνο ηελ εηαηξεία 
«TELEDOME ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΣΗΛΔΜΑΣΙΚΗ- ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» κε 
δηαθξηηηθφ ηίηιν «TELEDOME» 
 

34.  Καηάξγεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ Απνθάζεσλ ηεο ΔΔΣΣ πεξί Δθρψξεζεο 
Αξηζκνδνηηθψλ Πφξσλ ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Αξηζκνδφηεζεο πξνο ηελ εηαηξεία 
«ALTEC TELECOMS ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» κε 
δηαθξηηηθφ ηίηιν «ALTEC TELECOMS ΑΔ» 
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35.  Καηάξγεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ Απνθάζεσλ ηεο ΔΔΣΣ πεξί Δθρψξεζεο 
Αξηζκνδνηηθψλ Πφξσλ ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Αξηζκνδφηεζεο πξνο ηελ εηαηξεία 
«ΛΑΝΝΔΣ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ Α.Δ». κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΛΑΝ-ΝΔΣ 
ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ Α.Δ.» 

 


