
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

της 570ης Συνεδρίασης (08-07-2010)

ΦΑΣΜΑ (Εισηγητής κ. Συρίγος)
1. Αποδοχή  της  υπ’  αρ  32580/10-6-2008   Αιτήσεως  του  Τηλεοπτικού  Σταθμού  (Τ/Σ) 

«ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ Α.Ε. (ΠΑΤΡΑ TV)» για τη Χορήγηση κατ' εφαρμογή του Ν. 
3548/2007 του Δικαιώματος Χρήσης του Τηλεοπτικού Διαύλου 22 στη θέση εκπομπής 
Βέλιας Καλαβρύτων  

2. Αποδοχή της υπ’ αρ 42632/04-08-2008  Αιτήσεως του Τηλεοπτικού Σταθμού (Τ/Σ) «ART 
TV ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ Α.Ε. (ART TV)» για τη Χορήγηση κατ' εφαρμογή του Ν. 3548/2007 του 
Δικαιώματος  Χρήσης  του  Τηλεοπτικού  Διαύλου  26  στη  θέση  εκπομπής  Κορφοβούνι 
Άρτας  

3. Αποδοχή  της  υπ’  αρ  47378/09-09-2008   Αιτήσεως  του  Τηλεοπτικού  Σταθμού  (Τ/Σ) 
«ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  Α.Ε.  -  TOP  CHANNEL»  για  τη 
Χορήγηση κατ' εφαρμογή του Ν. 3548/2007 του Δικαιώματος Χρήσης του Τηλεοπτικού 
Διαύλου 64 στη θέση εκπομπής Αναβρυτή Λακωνίας  

4. Ανανέωση  και  Τροποποίηση  των  χορηγηθέντων  με  την  υπ’  αριθ.  308/2/3-3-2004 
Απόφαση  της  ΕΕΤΤ  Δικαιωμάτων  Χρήσης  Ραδιοσυχνοτήτων,  του  Ραδιοφωνικού 
Σταθμού «ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (MUSIC LIFE)» που εδρεύει στο ΑΓΡΙΝΙΟ του Ν. 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

5. Ανανέωση  και  Τροποποίηση  των  χορηγηθέντων  με  την  υπ’  αριθ.  308/1/3-3-2004 
Απόφαση  της  ΕΕΤΤ  Δικαιωμάτων  Χρήσης  Ραδιοσυχνοτήτων,  του  Ραδιοφωνικού 
Σταθμού  «ΓΙΑΝΝΑ  ΑΝΑΣΤΟΥ  (SMILE  FM)»  που  εδρεύει  στο  ΑΓΡΙΝΙΟ  του  Ν. 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

6. Aπόρριψη της υπ’ αρ 30378/30-5-2008  Αιτήσεως του Τηλεοπτικού Σταθμού (Τ/Σ) «Γ. 
ΜΠΟΚΑΣ & ΣΙΑ ΑΕ ΡΑΔΙΟΤ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ - AΧΕΛΩΟΣ TV» για τη 
Χορήγηση κατ' εφαρμογή του Ν. 3548/2007 του Δικαιώματος Χρήσης του Τηλεοπτικού 
Διαύλου 30 στη θέση εκπομπής Αγία Παρασκευή Αιτωλοακαρνανίας

7. Απόρριψη  της  υπ’  αρ  32579/10-6-2008   Αιτήσεως  του  Τηλεοπτικού  Σταθμού  (Τ/Σ) 
«ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ Α.Ε. (ΠΑΤΡΑ TV)»  για τη Χορήγηση κατ' εφαρμογή του 
Ν.  3548/2007  του  Δικαιώματος  Χρήσης  του  Τηλεοπτικού  Διαύλου  42  στη  θέση 
εκπομπής Κατσικάς Δεσφίνας  

8. Απόρριψη  της  υπ’  αρ  39830/18-7-2008   Αιτήσεως  του  Τηλεοπτικού  Σταθμού  (Τ/Σ) 
«ΕΞΤΡΑ  ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΣΙΟΝ  ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 
(EXTRA  TV)»  για  τη  Χορήγηση  κατ'  εφαρμογή  του  Ν.  3548/2007  του  Δικαιώματος 
Χρήσης του Τηλεοπτικού Διαύλου 55 στη θέση εκπομπής Λαύριο  

9. Απόρριψη  της  υπ’  αρ  39830/18-7-2008   Αιτήσεως  του  Τηλεοπτικού  Σταθμού  (Τ/Σ) 
«ΕΞΤΡΑ  ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΣΙΟΝ  ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 
(EXTRA  TV)»  για  τη  Χορήγηση  κατ'  εφαρμογή  του  Ν.  3548/2007  του  Δικαιώματος 
Χρήσης του Τηλεοπτικού Διαύλου 55 στη θέση εκπομπής Ανάβυσσος  

10. Απόρριψη της υπ’ αρ 42624 /4-8-2008  Αιτήσεως του Τηλεοπτικού Σταθμού (Τ/Σ) «ART 
TV ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ Α.Ε. (ART TV)» για τη Χορήγηση κατ' εφαρμογή του Ν. 3548/2007 του 
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Δικαιώματος Χρήσης του Τηλεοπτικού Διαύλου 24 στη θέση εκπομπής Μοναστηράκι 
Αιτωλοακαρνανίας  

11. Απόρριψη  της  υπ’  αρ  46601/03-09-2008  Αιτήσεως  του  Τηλεοπτικού  Σταθμού  (Τ/Σ) 
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (DR TV)» για τη Χορήγηση κατ' εφαρμογή του 
Ν.  3548/2007  του  Δικαιώματος  Χρήσης  του  Τηλεοπτικού  Διαύλου  62  στη  θέση 
εκπομπής Κορφιάτισσα Κορινθίας   

12. Απόρριψη  της  υπ’  αρ  54352/16-10-2008   Αιτήσεως  του  Τηλεοπτικού  Σταθμού  (Τ/Σ) 
«ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  CHANNEL9  A.E.»  για  τη  Χορήγηση  κατ' 
εφαρμογή του Ν. 3548/2007 του Δικαιώματος Χρήσης του Τηλεοπτικού Διαύλου 50 στη 
θέση εκπομπής Πάρνηθα  

13. Απόρριψη  της  υπ’  αρ  47380/09-09-2008   Αιτήσεως  του  Τηλεοπτικού  Σταθμού  (Τ/Σ) 
«ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  Α.Ε.  -  TOP  CHANNEL»  για  τη 
Χορήγηση κατ' εφαρμογή του Ν. 3548/2007 του Δικαιώματος Χρήσης του Τηλεοπτικού 
Διαύλου 51 στη θέση εκπομπής Ρειχέα Λακωνίας  

14. Απόρριψη  της  υπ’  αρ  39209/16-7-2008   Αιτήσεως  του  Τηλεοπτικού  Σταθμού  (Τ/Σ) 
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΔΙΕΘΝΕΙΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  Α.Ε.  (ΑΛΦΑ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ)»  για  τη  Χορήγηση κατ'  εφαρμογή του Ν.  3548/2007 του  Δικαιώματος 
Χρήσης του Τηλεοπτικού Διαύλου 46 στη θέση εκπομπής Κορύλοβος  

15. Μη εξέταση της υπ’  αρ 3339/28-01-2010  Αιτήσεως του Τηλεοπτικού Σταθμού (Τ/Σ) 
«ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. - ALTER CHANNEL» για τη Χορήγηση κατ' εφαρμογή 
του  Ν.  3548/2007  του  Δικαιώματος  Χρήσης  του  Τηλεοπτικού  Διαύλου  41  στη  θέση 
εκπομπής Καγιάς Σερρών  

16. Μη εξέταση της υπ’ αρ 47735/10-09-2008  Αιτήσεως του Τηλεοπτικού Σταθμού (Τ/Σ) 
«ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  Α.Ε.  -  TOP  CHANNEL»  για  τη 
Χορήγηση κατ' εφαρμογή του Ν. 3548/2007 του Δικαιώματος Χρήσης του Τηλεοπτικού 
Διαύλου 54 στη θέση εκπομπής Όσιος Πατάπιος Λουτράκι  

17. Μη εξέταση της υπ’ αρ 47377/09-09-2008  Αιτήσεως του Τηλεοπτικού Σταθμού (Τ/Σ) 
«ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  Α.Ε.  -  TOP  CHANNEL»  για  τη 
Χορήγηση κατ' εφαρμογή του Ν. 3548/2007 του Δικαιώματος Χρήσης του Τηλεοπτικού 
Διαύλου 60 στη θέση εκπομπής Κορφιώτισσα Κορινθίας

18. Μη εξέταση της υπ’ αρ 47381/09-09-2008  Αιτήσεως του Τηλεοπτικού Σταθμού (Τ/Σ) 
«ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  Α.Ε.  -  TOP  CHANNEL»  για  τη 
Χορήγηση κατ' εφαρμογή του Ν. 3548/2007 του Δικαιώματος Χρήσης του Τηλεοπτικού 
Διαύλου 22 στη θέση εκπομπής Άγιος Γεώργιος Κορινθίας  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Εισηγητής κ. Συρίγος)
19. Εκχώρηση Ονομάτων Χώρου με Κατάληξη .gr

20. Μεταβολή επωνυμίας Φορέα Ονόματος Χώρου .gr

21. Μεταβίβαση Ονομάτων Χώρου .gr

22. Απόρριψη Αιτήσεων για Εκχώρηση Ονομάτων Χώρου με Κατάληξη .gr

23. Διαγραφή Ονομάτων Χώρου
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24. Εκχώρηση Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην εταιρεία 
«COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» με διακριτικό τίτλο «COSMOTE ΑΕ»

25. Εκχώρηση Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην εταιρεία 
«VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» με 
διακριτικό τίτλο «VODAFONE-PANAFON»

26. Εκχώρηση Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην εταιρεία 
«ΠΗΓΑΣΟΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  με 
διακριτικό τίτλο «LEXITEL ΑΕ»

27. Τροποποίηση Χρήσης Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης

28. Τροποποίηση  της  ΑΠ.  ΕΕΤΤ  441/121/21-6-2007  «Κανονισμός  Διαχείρισης  και 
Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης

29. Κατάργηση Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην εταιρεία 
«VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» με 
διακριτικό τίτλο «VODAFONE-PANAFON»

30. Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ για την παροχή Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής, 
σε εφαρμογή των ΑΠ ΕΕΤΤ 401/014/6.9.2006 (ΦΕΚ 1419/Β΄/2007), 470/037/4.3.2008 
(ΦΕΚ 498/Β΄/2008), 477/002/23.4.2008 (ΦΕΚ 987/Β΄/2008) και 531/064/23.7.2009 (ΦΕΚ 
1552/Β΄/2009)

31. Προκήρυξη  διαγωνιστικής  διαδικασίας,  δι’  Απευθείας  Αναθέσεως  με  συγκέντρωση 
προσφορών, του έργου παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο : «Υποστήριξη της Ε.Ε.Τ.Τ. 
για την άρση των περιορισμών στα χορηγηθέντα δικαιώματα στις ζώνες των 900 MHz 
και  1800  MHZ,  τη  διαδικασία  για  τη  χορήγηση  των  σχετικών  δικαιωμάτων  και  τον 
προσδιορισμό των τελών χρήσης  του φάσματος στη ζώνη των 2GHz  για την παροχή 
κινητής δορυφορικής υπηρεσίας (MSS)»

32. Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤ Α.Π. 390/3/13-6-2006 «Κανονισμός Γενικών Αδειών», 
όπως ισχύει σήμερα

33. Τροποποίηση  της  ΑΠ.  ΕΕΤΤ  472/171/21-3-2008  «Έκδοση  Κανονισμού 
Συνεγκατάστασης»,  κατ’  εφαρμογή  του  άρθρου  30  παρ.  3  του  ν.  3431/2006 
Φ.Ε.Κ.885/Β/14-5-2008

34. Μη επιβολή ποινικής ρήτρας στην Εταιρία «ANALYSYS MASON LIMITED» αναφορικά 
με  τα  Παραδοτέα  (2  έως  5)  του  έργου  «Έλεγχος  Συμμόρφωσης  του  ΟΤΕ  με  τις 
υποχρεώσεις  ελέγχου  τιμών,  κοστολόγησης  και  λογιστικού  διαχωρισμού  για  το  έτος 
2010 (με απολογιστικά στοιχεία 2008)»

35. Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης για την υποβολή  Εισήγησης προς τον Υπουργό 
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και προς κάθε συναρμόδιο Υπουργό σύμφωνα με το 
άρθρο 51 παρ.  1  του  ν.  3431/2006   με  αντικείμενο την  έκδοση απόφασης  για  την 
τροποποίηση  της  υπ.  αριθμ.  οικ.  44867/1637  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  των 
Υπουργών  Οικονομίας  και  Οικονομικών,  Υγείας  και  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  και 
Μεταφορών και Επικοινωνιών με θέμα «Λήψη μέτρων για τελικούς χρήστες που είναι 
Άτομα με Αναπηρίες» (ΦΕΚ 1667/Β/18-08-2008)»

36. Καθορισμός  μεθοδολογίας  και  μοντέλου  εξέτασης  των  οικονομικών  προγραμμάτων 
μεμονωμένων  ή  και  συνδυαστικών υπηρεσιών των  επιχειρήσεων με  σημαντική  ισχύ 
στην αγορά
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής κ. Σακκάς)
37. Λήψη  απόφασης  επί  έργου  Οικονομικού  Πανεπιστημίου  Αθηνών  περί  μεθοδολογίας 

επιβολής προστίμων για παραβάσεις νομοθεσίας ανταγωνισμού και τηλεπικοινωνιακής 
νομοθεσίας (Προφορική Εισήγηση Προέδρου)

38. Έγκριση  της  Ενέργειας  «Υποστήριξη  λειτουργίας  Γραφείου  Τύπου»  στο  πλαίσιο  του 
έργου  «Σχεδιασμός  Στρατηγικής  Ενημέρωσης  της  ΕΕΤT  για  το  ευρύ  κοινό  και 
υλοποίηση Σχεδίου Δράσης» 

39. Επέκταση  της  Σύμβασης  υπ’  αριθμ.  52/09  με  αντικείμενο  την  παροχή  υπηρεσιών 
φύλαξης και ασφάλειας πέντε (5) υπηρεσιακών οχημάτων της ΕΕΤΤ

40. Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Διαχείρισης Φάσματος της ΕΕΤΤ

41. Έκδοση Πράξης Διορισμού (Ρείζης)

42. Έκδοση Πράξης Διορισμού (Δεμπεγιώτη)

43. Λύση  υπεκμίσθωσης  με  τις  εταιρείες  «ΜΠΑΜΠΗΣ  ΒΩΒΟΣ  –  ΔΙΕΘΝΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ»  και  «ΜΠΑΜΠΗΣ  ΒΩΒΟΣ  –  ΔΙΕΘΝΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ και ΣΙΑ ΟΕ» και συνέχιση αυτής απευθείας με τους ιδιοκτήτες των οριζοντίων 
ιδιοκτησιών. Συνέχιση μίσθωσης με τις ως άνω εταιρείες όσον αφορά τους βοηθητικούς 
χώρους

44. Διαπίστωση της υποχρέωσης της ΕΕΤΤ προς καταβολή του ΦΠΑ 23%, σε εφαρμογή 
του  Ν.  3842/2010,  σχετικά  με  την  ανάθεση  σε  δικηγόρους  του  έργου  της  νομικής 
υποστήριξης αυτής

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ (Εισηγητής κ. Συρίγος)
45. Κλήση  σε  Ακρόαση  του  Υπουργού  Προστασίας  του  Πολίτη  και  του  Φωτίου 

Γεωργακόπουλου  με  σκοπό τη  διερεύνηση  παραβάσεων διατάξεων  του  Κανονισμού 
Διαχείρισης και  Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr  σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 351/76 απόφαση της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 717/B/27-5-2005) σχετικά με το Όνομα Χώρου 
[hellenicpolice.gr]

46. Κλήση σε ακρόαση: α) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» και β) της 
ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΦΕΛΟΥΡΗΣ Α.Ε. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.», φορέα του 
τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΔΑ»

47. Κλήση σε ακρόαση: α) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» και β) της 
ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ANTENNA TV A.E.»,  φορέα  του  τηλεοπτικού 
σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ANT1»

48. Κλήση σε  ακρόαση της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ANTENNA TV Α.Ε.», 
φορέα  του  τηλεοπτικού  σταθμού  (Τ/Σ)  με  το  διακριτικό  τίτλο  «AΝΤ1»,  για  την  κατά 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας λειτουργία αυτού σε μη δηλωθέντες διαύλους

49. Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία  «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με 
το διακριτικό τίτλο «MEGA CHANNEL» για την κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 
λειτουργία αυτού σε μη δηλωθέντες διαύλους
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50. Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ALTER CHANNEL», 
για την κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας λειτουργία αυτού σε μη δηλωθέντες 
διαύλους

51. Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ A.E.», 
φορέα  του  τηλεοπτικού  σταθμού  (Τ/Σ)  με  το  διακριτικό  τίτλο  «STAR»,  για  την  κατά 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας λειτουργία αυτού σε μη δηλωθέντες διαύλους

52. Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με  την  επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.»,  φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με  το 
διακριτικό  τίτλο  «MASTER  TV»,  για  την  κατά  παράβαση  της  κείμενης  νομοθεσίας 
λειτουργία αυτού σε μη δηλωθέντες διαύλους

53. Κλήση  σε  ακρόαση  της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. «, φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο 
«TV 12»,  για  την  κατά  παράβαση της  κείμενης  νομοθεσίας  λειτουργία  αυτού  σε  μη 
δηλωθέντες διαύλους

54. Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με  την  επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.»,  φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με  το 
διακριτικό  τίτλο  «ΩΜΕΓΑ  TV»,  για  την  κατά  παράβαση  της  κείμενης  νομοθεσίας 
λειτουργία αυτού σε μη δηλωθέντες διαύλους

55. Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΡΟΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ»,  φορέα  του  τηλεοπτικού  σταθμού  (Τ/Σ)  με  το 
διακριτικό  τίτλο  «RED»,  για  την  κατά  παράβαση της  κείμενης  νομοθεσίας  λειτουργία 
αυτού σε μη δηλωθέντες διαύλους

56. Κλήση  σε  ακρόαση  της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ 
ΡΟΔΟΥ Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΡΟΔΟΣ TV 
4», για την κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας λειτουργία αυτού σε μη δηλωθέντες 
διαύλους

57. Κλήση  σε  ακρόαση  της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΡΟΔΟΣ  ΚΟΣΜΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ  ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ»,  φορέα  του  τηλεοπτικού  σταθμού  (Τ/Σ)  με  το 
διακριτικό  τίτλο  «TV  RHODES  COSMOS»,  για  την  κατά  παράβαση  της  κείμενης 
νομοθεσίας λειτουργία αυτού σε μη δηλωθέντες διαύλους

58. Κλήση  σε  ακρόαση  της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ 
ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «TV 
ΑΙΓΑΙΟ  ΚΑΛΥΜΝΟΣ»,  για  την  κατά  παράβαση  της  κείμενης  νομοθεσίας  λειτουργία 
αυτού σε μη δηλωθέντες διαύλους

59. Κλήση σε  ακρόαση της  ανώνυμης εταιρίας με  τη  επωνυμία «ΑΡΚΑΔΙΚΗ  TV Α.Ε.», 
φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΑΡΚΑΔΙΚΗ TV», για την 
κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας εκπομπής αυτού σε γεωγραφική περιοχή εκτός 
του Χάρτη Συχνοτήτων 

60. Κλήση σε ακρόαση: α) της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «Ν. ΤΣΙΠΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ- 
ΡΑΔΙΟ  RSO  Ο.Ε.»,  φορέα  του  ραδιοφωνικού  σταθμού  (Ρ/Σ)  με  το  διακριτικό  τίτλο 
«ΡΑΔΙΟ ΟΜΙΚΡΟΝ RSO» και β) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.», 
φορέα του Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο «ΕΡΑ»
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61. Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΙΑ Α.Ε.», 
φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΘΕΣΣΑΛΙΑ FM»

62. Κλήση σε ακρόαση του κ. Σ. Κελεσίδη, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το 
διακριτικό  τίτλο  «ΡΑΔΙΟ  ΑΚΡΟΑΜΑ»,  με  αντικείμενο  τη  χρήση  μη  εκχωρημένων 
συχνοτήτων για τη λειτουργία ραδιοζεύξης κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 

63. Κλήση σε ακρόαση του κ. Α. Μελισσά-Μπαλτζή, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού 
(Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΡΑΔΙΟ ΦΥΛΛΙΔΟΣ 9.82FM», με αντικείμενο τη χρήση μη 
εκχωρημένης συχνότητας για τη λειτουργία ραδιοζεύξης κατά παράβαση της κείμενης 
νομοθεσίας 

64. Κλήση  σε  ακρόαση  της  ετερόρρυθμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία:  «ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», φορέα  του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό 
τίτλο «F1», για τη διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας λειτουργίας 
αυτού από δύο  θέσεις εκπομπής

65. Κλήση  σε  ακρόαση  της  ομόρρυθμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «Θ.  ΕΛΙΟΓΛΟΥ-Γ. 
ΕΛΙΟΓΛΟΥ  Ο.Ε.»,  φορέα  του  ραδιοφωνικού  σταθμού  (Ρ/Σ)  με  το  διακριτικό  τίτλο 
«ΡΑΔΙΟ  ΕΠΙΛΟΓΕΣ»,  με  αντικείμενο  τη  χρήση  μη  εκχωρημένης  συχνότητας  για  τη 
λειτουργία ραδιοζεύξης κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 

66. Κλήση σε Ακρόαση της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  («ΟΤΕ  Α.Ε.»)   για  τη  διάθεση  οικονομικών  προγραμμάτων 
χωρίς την προηγούμενη έγκριση της ΕΕΤΤ

67. Κλήση  σε  ακρόαση  της  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «HELLAS  ON  LINE  AE»  για  τη 
διαπίστωση παράβασης της  νομοθεσίας  περί  ηλεκτρονικών  επικοινωνιών,  ιδίως  των 
διατάξεων για την παροχή πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και φορητότητας αριθμών, 
αναφορικά με καταγγελίες-διαμαρτυρίες καταναλωτών

68.  Κλήση σε ακρόαση της εταιρίας με την επωνυμία «ON TELECOMS» λόγω διαπίστωσης 
παράβασης της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ιδίως των διατάξεων για 
την παροχή πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και φορητότητας αριθμών

69. Κλήση σε ακρόαση της  εταιρίας με την  επωνυμία «FORTHNET» λόγω διαπίστωσης 
παράβασης της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ιδίως των διατάξεων για 
την παροχή πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και φορητότητας αριθμών

70. Κλήση σε ακρόαση της εταιρίας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Α.Ε.Β.Ε.»  λόγω  διαπίστωσης  παράβασης  της  νομοθεσίας  περί  ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, ιδίως των διατάξεων για την παροχή πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και 
φορητότητας αριθμών

71. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» 
για  εγκατάσταση  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  επί  της  συμβολής  των  οδών  Μιχαήλ 
Άγγελου 36 & Α. Παπανδρέου  στο Δήμο Ιλίου Νομού Αττικής

72. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» 
για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο ύψωμα Κασκαδάμι όρους Αιγάλεω στο 
Δήμο  Χαϊδαρίου Νομού Αττικής

73. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» 
για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Σύμης 7 στο Δήμο Σπάτων 
Νομού Αττικής
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74. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» 
για  εγκατάσταση  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  επί  της  συμβολής  των  οδών  3ου 
Συντάγματος 7 & Μεγ. Αλεξάνδρου  στο Δήμο Χαλκιδέων Νομού Ευβοίας

75. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» 
για  εγκατάσταση  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  επί  της  οδού  Λόντου  28  στο  Δήμο 
Ανθηδώνος Νομού Ευβοίας

76. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» 
για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της Ε.Ο. Αντιρρίου - Άρτας στο Δήμο 
Πέτα Νομού Άρτας

77. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  «VODAFONE  –  ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη  Ελληνική 
Εταιρεία  Τηλεπικοινωνιών»  για  εγκατάσταση  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  επί  της 
συμβολής των οδών Α. Παπανδρέου 51 & Παπαναστασίου στο Δήμο Αγ. Δημητρίου 
Νομού Αττικής

78. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  «VODAFONE  –  ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη  Ελληνική 
Εταιρεία  Τηλεπικοινωνιών»  για  εγκατάσταση  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  επί  της 
συμβολής των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου 43 & Ηροδότου στο Δήμο Αιγάλεω Νομού Αττικής

79. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  «VODAFONE  –  ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη  Ελληνική 
Εταιρεία  Τηλεπικοινωνιών»  για  εγκατάσταση  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας
επί της οδού Πύργου Δυρού 68 στο Δήμο Περιστερίου Νομού Αττικής

80. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  «VODAFONE  –  ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη  Ελληνική 
Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για  εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο ύψωμα 
Κασκαδάμι όρους Αιγάλεω στο Δήμο  Χαϊδαρίου Νομού Αττικής

81. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  ««VODAFONE  –  ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη  Ελληνική 
Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών” για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού 
Ελ. Βενιζέλου 48 στο Δήμο Ηλιούπολης Νομού Αττικής

82. Λήψη Απόφασης επί της  Ακρόασης της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΙΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  ΚΙΝΗΤΗΣ  ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ,  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ  ΚΑΙ  ΦΥΣΙΚΟΥ  ΑΕΡΙΟΥ-ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ,  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ» (  και  διακριτικό 
τίτλο «ΤΡΙΜ Α.Ε.») , του κ. Απόστολου Κόμνου και της κα. Αλεξάνδρας Κόμνου αφενός 
και του κ. Νικολογιάννη Χρήστου  αφετέρου με αντικείμενο τη διερεύνηση παραβάσεων 
διατάξεων  του  Κανονισμού  Διαχείρισης  και  Εκχώρησης  Ονομάτων  Χώρου  με 
κατάληξη  .gr  (Απόφαση  ΕΕΤΤ  ΑΠ  351/2005)  αναφορικά  με  το  όνομα  χώρου 
[mobilenews.gr]

83. Λήψη Απόφασης επί της  Ακρόασης της  εταιρίας με την επωνυμία   «VERNICIATURA 
INDUSTRIALE VENETA S.p.A» όπως εκπροσωπείται  νόμιμα και  της εταιρίας με την 
επωνυμία  «ΚΑΝΑΚΗ  Ε.ΡΙΖΟΣ  Ν.  ΟΕ»,  με  αντικείμενο  τη  διερεύνηση  παραβάσεων 
διατάξεων  του  Κανονισμού  Διαχείρισης  και  Εκχώρησης  Ονομάτων  Χώρου  με 
κατάληξη .gr (ΑΠ ΕΕΤΤ ΑΠ 351/76) αναφορικά με το όνομα χώρου [decoral.gr]

84. Λήψη Απόφασης επί της  Ακρόασης του  κ. Νικολάου Ζαννάκη αφενός  και της εταιρίας 
με τον διακριτικό τίτλο «Αφοι ΤΣΑΡΑΜΙΑΔΗ ΟΕ» αφετέρου με αντικείμενο τη διερεύνηση 
παραβάσεων διατάξεων του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου 
με κατάληξη .gr (ΑΠ EETT ΑΠ 351/2005) αναφορικά με το όνομα χώρου [tsaramiadis.gr]
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85. Λήψη  Απόφασης  επί  της   Ακρόασης  της  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΔΑΦΝΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» αφενός και του κ. Ελευθέριου Παπαδάκη αφετέρου με αντικείμενο 
τη  διερεύνηση  παραβάσεων  διατάξεων  του  Κανονισμού  Διαχείρισης  και  Εκχώρησης 
Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr (Aπόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ  351/76) αναφορικά με το όνομα 
χώρου [hitme.gr]

86. Λήψη  Απόφασης  επί  της  διεξαγωγής  Ακροάσεως  μεταξύ  αφενός  της  εταιρείας 
«GOOGLE  INC.»  και  αφετέρου  της  Μαρίας  Αναγνωστοπούλου,  με  αντικείμενο  την 
διερεύνηση παραβάσεως εκ μέρους της Μαρίας Αναγνωστοπούλου των διατάξεων της 
Απόφασης  της  ΕΕΤΤ  351/76  «Κανονισμός  Διαχείρισης  και  Εκχώρησης  Ονομάτων 
Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr» (ΦΕΚ 717/Β/27.5.2005) για το Όνομα Χώρου 
[groogle.gr]

87. Λήψη  Απόφασης  επί  της  διεξαγωγής  Ακροάσεως  μεταξύ  αφενός  της  εταιρείας 
«ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ  ΚΑΟΥΦΜΑΝ  Α.Ε.»  και  αφετέρου  της  εταιρείας  «ΦΛΩΡΑ  ΜΑΡΙΑ 
Ε.Π.Ε.», με αντικείμενο την διερεύνηση παραβάσεως εκ μέρους της εταιρείας «ΦΛΩΡΑ 
ΜΑΡΙΑ  Ε.Π.Ε.»  των  διατάξεων  της  Απόφασης  της  ΕΕΤΤ  351/76  «Κανονισμός 
Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr» (ΦΕΚ 
717/Β/27.5.2005) για το Όνομα Χώρου [kauffmann.gr]

88. Λήψη Απόφασης επί της διεξαγωγής Ακροάσεως μεταξύ αφενός της εταιρείας «THE 
PROCTER & GAMBLE COMPANY» και  αφετέρου του Κωνσταντίνου Θεοδωρίδη,  με 
αντικείμενο την διερεύνηση παραβάσεως εκ μέρους του Κωνσταντίνου Θεοδωρίδη των 
διατάξεων της Απόφασης της ΕΕΤΤ 351/76 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης 
Ονομάτων Χώρου (Domain Names)  με κατάληξη .gr» (ΦΕΚ 717/Β/27.5.2005)  για  το 
Όνομα Χώρου [olay.gr]

89. Λήψη  Απόφασης  επί  της  διεξαγωγής  Ακροάσεως  μεταξύ  αφενός  της  εταιρείας 
«ERICLUB Ltd» και αφετέρου της Βενετίας Γεωργαντζή, με αντικείμενο την διερεύνηση 
παραβάσεως εκ μέρους της Βενετίας Γεωργαντζή των διατάξεων της  Απόφασης της 
ΕΕΤΤ  351/76  «Κανονισμός  Διαχείρισης  και  Εκχώρησης  Ονομάτων  Χώρου  (Domain 
Names) με κατάληξη .gr» (ΦΕΚ 717/Β/27.5.2005) για το Όνομα Χώρου [pipercross.gr]

90. Λήψη Απόφασης επί της διεξαγωγής Ακροάσεως μεταξύ αφενός της εταιρείας με την 
επωνυμία  «JAGEX  LIMITED»  και  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  «CANDERNE 
LIMITED.»,  με  αντικείμενο  την  διερεύνηση  παραβάσεως  εκ  μέρους  της  εταιρείας 
«CANDERNE LIMITED» των διατάξεων της Απόφασης της ΕΕΤΤ 351/76 «Κανονισμός 
Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr» (ΦΕΚ 
717/Β/27.5.2005) για το Όνομα Χώρου [runescape.gr]

91. Λήψη Απόφασης επί της διεξαγωγής Ακροάσεως μεταξύ του Κωνσταντίνου Τζίλα και 
του Θωμά Σίσκου, με αντικείμενο την διερεύνηση παραβάσεως εκ μέρους του Θωμά 
Σίσκου των διατάξεων της Απόφασης της ΕΕΤΤ 351/76 «Κανονισμός Διαχείρισης και 
Εκχώρησης  Ονομάτων  Χώρου  (Domain  Names)  με  κατάληξη  .gr»  (ΦΕΚ 
717/Β/27.5.2005) για το Όνομα Χώρου [e-radiofono.gr]

92. Λήψη Απόφασης επί της διεξαγωγής Ακροάσεως μεταξύ αφενός της εταιρείας «BET365 
GROUP  LIMITED»  και  αφετέρου  της  εταιρείας  «GOLDEN  SOLUTIONS  LTD»,  με 
αντικείμενο  την  διερεύνηση  παραβάσεως  εκ  μέρους  της  εταιρείας  «GOLDEN 
SOLUTIONS  LTD»  των  διατάξεων  της  Απόφασης  της  ΕΕΤΤ  351/76  «Κανονισμός 
Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr» (ΦΕΚ 
717/Β/27.5.2005) για το Όνομα Χώρου [bet365.gr]

93. Λήψη Απόφασης επί  της  διεξαγωγής Ακροάσεως μεταξύ αφενός της εταιρείας «IMD 
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INTERNATIONAL  INSTITUTE FOR MANAGEMENT  DEVELOPMENT»  και  αφετέρου 
της  εταιρείας  «Α.  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  Α.  ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΟΥ  Ο.Ε.»,  με  αντικείμενο  την 
διερεύνηση  παραβάσεως  εκ  μέρους  της  εταιρείας  «Α.  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  Α. 
ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΟΥ Ο.Ε.»  των διατάξεων της Απόφασης της ΕΕΤΤ 351/76 «Κανονισμός 
Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr» (ΦΕΚ 
717/Β/27.5.2005) για το Όνομα Χώρου [imd.edu.gr]

94. Λήψη  Απόφασης  επί  της  διεξαγωγής  Ακροάσεως  μεταξύ  αφενός  της  εταιρείας 
«ΤΕΛΕΣΟΝΙΚ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε..»  και  αφετέρου  του  Μιχάλη  Ασπραδάκη,  με 
αντικείμενο  την  διερεύνηση  παραβάσεως  εκ  μέρους  του  Μιχάλη  Ασπραδάκη  των 
διατάξεων της Απόφασης της ΕΕΤΤ 351/76 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης 
Ονομάτων Χώρου (Domain Names)  με κατάληξη .gr» (ΦΕΚ 717/Β/27.5.2005)  για  το 
Όνομα Χώρου [telesonic.gr]

95. Λήψη  Απόφασης  επί  της  διεξαγωγής  Ακροάσεως  μεταξύ  αφενός  της  επιχείρησης 
«WILMA VAN DEN BOS» και  αφετέρου του Βασιλείου Ντουφεξή,  με  αντικείμενο την 
διερεύνηση  παραβάσεως  εκ  μέρους  του  Βασιλείου  Ντουφεξή   των  διατάξεων  της 
Απόφασης  της  ΕΕΤΤ  351/76  «Κανονισμός  Διαχείρισης  και  Εκχώρησης  Ονομάτων 
Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr» (ΦΕΚ 717/Β/27.5.2005) για το Όνομα Χώρου 
[carambola.gr]

96. Λήψη  Απόφασης  επί  της  διεξαγωγής  Ακροάσεως  μεταξύ  αφενός  της  εταιρείας 
«OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και αφετέρου 
της  εταιρείας  «ΕΙΚΟΝΕΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ  ΑΞΤΕΕ»,  με  αντικείμενο  την  διερεύνηση 
παραβάσεως εκ μέρους της εταιρείας «ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΞΤΕΕ» των διατάξεων 
της Απόφασης της ΕΕΤΤ 351/76 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων 
Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr» (ΦΕΚ 717/Β/27.5.2005) για το Όνομα Χώρου 
[olympicair.gr]

97. Λήψη  Απόφασης  επί  της  διεξαγωγής  Ακροάσεως  μεταξύ  αφενός  της  εταιρείας 
«ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ε.Π.Ε.  ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ» και  αφετέρου του 
Ευστάθιου  Καλούλη,  με  αντικείμενο  την  διερεύνηση  παραβάσεως  εκ  μέρους  του 
Ευστάθιου  Καλούλη  των  διατάξεων  της  Απόφασης  της  ΕΕΤΤ  351/76  «Κανονισμός 
Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr» (ΦΕΚ 
717/Β/27.5.2005) για τα Ονόματα Χώρου [skate.gr] και [skating.gr]

98. Απόφαση επί της υπ’ αριθμ. Πρωτ. Ε.Ε.Τ.Τ. 17580/28-4-2010 Αίτησης Διαγραφής της 
εταιρείας  «Χ.  ΤΡΑΠΕΤΣΑΣ  –  Ε.  ΒΑΡΑΒΑ  Ο.Ε.»  σχετικά  με  το  Όνομα   Χώρου 
[novicon.gr]

99. Λήψη Απόφασης επί  της  ακροάσεως δια  της  υποβολής  εγγράφου υπομνήματος  της 
κυρίας Μαρίας Κορμάλου, φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο 
«ΑΝΤΕΝΝΑ ΑΙΓΑΙΟΥ»,  για  την  κατά  παράβαση  της  κείμενης  νομοθεσίας  λειτουργία 
αυτού σε συχνότητα διάφορη της δηλωθείσης και από δύο θέσεις εκπομπής 

10
0.

Λήψη  απόφασης επί  της  ακροάσεως δια  της  υποβολής  εγγράφου  υπομνήματος  της 
ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε.»,  φορέα  του 
τηλεοπτικού  σταθμού  (Τ/Σ)  με  το  διακριτικό  τίτλο  «ALTER  CHANNEL»,  για  τη 
διερεύνηση  της  κατά  παράβαση  της  κείμενης  νομοθεσίας  λειτουργίας  αυτού  σε  μη 
δηλωθέντα δίαυλο και από μη δηλωθείσα θέση εκπομπής

10
1.

Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος  της 
ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΝΤΟΤ  ΚΟΜ  Α.Ε.»,  φορέα  του 
τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΣΚΑΪ», για τη διερεύνηση της κατά 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας λειτουργίας αυτού σε μη δηλωθέντες διαύλους και 
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από μη δηλωθείσες θέσεις εκπομπής

10
2.

Λήψη  Απόφασης  αναφορικά  με  την  εξέταση του  υποβληθέντος   προς  έγκριση στην 
ΕΕΤΤ νέου οικονομικού προγράμματος με την εμπορική ονομασία «ΟΤΕ  Business Call 
Corporate» της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε.»

10
3.

Λήψη  Απόφασης  επί  της  από 9  Μαρτίου  2010  Ακροάσεως   της  εταιρείας  «VIVODI 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  με  αντικείμενο  τη  διαπίστωση  παραβάσεων  της 
τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας

10
4.

Λήψη Απόφασης επί  της από 4 Μαρτίου 2010 Ακροάσεως των εταιρειών «Newsphone 
Hellas ΑΕ», «Mediatel ΑΕ» και «ΟΤΕ ΑΕ» σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου  18 
του ν. 3431/2006

10
5.

Λήψη Απόφασης επί της από 26 Μαϊου 2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
εταιρείας  με  την  επωνυμία  «COSMOTE  –  ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  με 
αντικείμενο  την  παράνομη  λειτουργία  κεραίας  επί  της  οδού  Σώρου  7  στο  Δήμο 
Μεταμόρφωσης Νομού Αττικής

10
6.

Λήψη Απόφασης επί  της  από 26-5-2010 Ακροάσεως διά  γραπτού υπομνήματος  της 
Εταιρείας  «COSMOTE  –  ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  για  παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Ασπρόπυργου Νομού 
Αττικής

10
7.

Λήψη Απόφασης επί  της  από 31-5-2010 Ακροάσεως διά  γραπτού υπομνήματος  της 
Εταιρείας  «COSMOTE  –  ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  για  παράνομη 
εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  στο  Δήμο  Σοφικού  Νομού 
Κορινθίας

10
8.

Λήψη Απόφασης επί  της  από 31-5-2010 Ακροάσεως διά  γραπτού υπομνήματος  της 
Εταιρείας  «COSMOTE  –  ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  για  παράνομη 
εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  στο  Δήμο  Θεσπιέων  Νομού 
Βοιωτίας

10
9.

Λήψη Απόφασης επί της από 21 Ιουνίου 2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος 
της εταιρείας με την επωνυμία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία 
Τηλεπικοινωνιών» με αντικείμενο την παράνομη λειτουργία κεραίας επί της οδού Σώρου 
7 στο Δήμο Μεταμόρφωσης Νομού Αττικής

11
0.

Λήψη Απόφασης επί  της  από 21-6-2010 Ακροάσεως διά  γραπτού υπομνήματος  της 
Εταιρείας «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» 
για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  στο  Δήμο 
Ασπρόπυργου Νομού Αττικής

11
1.

Λήψη Απόφασης επί  της  από 22-6-2010 Ακροάσεως διά  γραπτού υπομνήματος  της 
Εταιρείας «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» 
για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Αγ. 
Παρασκευής 46 στην περιοχή Ασβεστοχωρίου Νομού Θεσσαλονίκης 

11
2.

Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  1-7-2010  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της 
Εταιρείας «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» 
για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Μεγ. 
Αλεξάνδρου στο Δήμο Αλεξανδρούπολης Νομού Έβρου

11 Λήψη Απόφασης επί  της  από 21-6-2010 Ακροάσεως διά  γραπτού υπομνήματος  της 

10



Εταιρείας «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» 
για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Σοφικού 
Νομού Κορινθίας

11
4.

Λήψη Απόφασης επί  της  από 21-6-2010 Ακροάσεως διά  γραπτού υπομνήματος  της 
Εταιρείας «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» 
για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  στο  Δήμο 
Θεσπιέων Νομού Βοιωτίας

11
5.

Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  1-7-2010  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της 
Εταιρείας «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» 
για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευών  κεραιών  κινητής  τηλεφωνίας  στο  δ.δ. 
Καμπάνης Δήμου Γαλλικού Νομού Κιλκίς

11
6.

Λήψη Απόφασης επί της από 25 Μαίου 2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
εταιρείας  με  την  επωνυμία  «WIND  –  ΕΛΛΑΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.Β.Ε.»  με 
αντικείμενο  την  παράνομη  λειτουργία  κεραίας  επί  της  οδού  Σώρου  7  στο  Δήμο 
Μεταμόρφωσης Νομού Αττικής

11
7.

Λήψη Απόφασης επί  της  από 10-6-2010 Ακροάσεως διά  γραπτού υπομνήματος  της 
Εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση 
κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Αλ. Παναγούλη 30 στο Δήμο Άνω 
Λιοσίων Νομού Αττικής 

11
8.

Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  4-6-2010  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της 
Εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση 
κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Αγ. Παρασκευής 46 στην περιοχή 
Ασβεστοχωρίου Νομού Θεσσαλονίκης 

11
9.

Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  4-6-2010  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της 
Εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση 
κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  στο  δ.δ.  Καμπάνης Δήμου  Γαλλικού  Νομού 
Κιλκίς

12
0.

Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  4-6-2010  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της 
Εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση 
κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Θεσπιέων Νομού Βοιωτίας

12
1.

Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  4-6-2010  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της 
Εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση 
κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Αλεξάκη Βλαχόπουλου στην πόλη 
της Πρέβεζας 

12
2.

Λήψη Απόφασης επί  της  από 17-6-2010 Ακροάσεως διά  γραπτού υπομνήματος  της 
Εταιρείας «WIND - ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση 
κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  επί  της  οδού  Μεγ.  Αλεξάνδρου  στο  Δήμο 
Αλεξανδρούπολης Νομού Έβρου

12
3.

Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος  του κ. 
Προκόπιου  Καντά  με  θεματικό  αντικείμενο  τη  διερεύνηση  της  κατά  παράβαση  της 
κείμενης  νομοθεσίας  μη  χορήγησης  στοιχείων  και  της  εγκατάστασης  κατασκευών 
κεραιών

12
4.

Αποδοχή της Αίτησης Θεραπείας των κ.κ.  Δημήτριου Βαρβαδούκα και  Άγγελου Φίλη 
κατά της υπ’ αρ. ΑΠ 565/135/20-05-2010 Απόφασης της ΕΕΤΤ

11



ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (Εισηγητής κ. Σακκάς)
12
5.

Απόφαση επί της Ακροάσεως της ατομικής επιχείρησης «ΜΙΧΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»

12
6.

Απόφαση επί της Ακροάσεως της ατομικής επιχείρησης «ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ»
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