
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

της 572ης Συνεδρίασης (21-07-2010)

ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (Εισηγητής κ. Συρίγος)
1. Καθορισμός  μεθοδολογίας  και  μοντέλου  εξέτασης  των  οικονομικών  προγραμμάτων 

μεμονωμένων  ή  και  συνδυαστικών  υπηρεσιών  των  επιχειρήσεων με  σημαντική  ισχύ 
στην αγορά

ΦΑΣΜΑ (Εισηγητής κ. Συρίγος)
2. Μη εξέταση της υπ’ αρ 12505/24-03-2010  Αιτήσεως της  ανώνυμης εταιρίας με την 

επωνυμία «NETMED HELLAS A.E.», φορέα των συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών 
«NOVACINEMA 1» και  «NOVASPORTS 1»,  για τη Χορήγηση κατ'  εφαρμογή του Ν. 
3548/2007 του Δικαιώματος Χρήσης του Τηλεοπτικού Διαύλου 26 στη θέση εκπομπής 
Όσιος Πατάπιος 

3. Μη εξέταση της υπ’ αρ 12506/24-03-2010  Αιτήσεως της  ανώνυμης εταιρίας με την 
επωνυμία «NETMED HELLAS A.E.», φορέα των συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών 
«NOVACINEMA 1» και  «NOVASPORTS 1»,  για τη Χορήγηση κατ'  εφαρμογή του Ν. 
3548/2007 του Δικαιώματος Χρήσης του Τηλεοπτικού Διαύλου 22 στη θέση εκπομπής 
Όσιος Πατάπιος  

4. Μη εξέταση της  υπ’  αρ 2594/22-01-2010  Αιτήσεως του Τηλεοπτικού Σταθμού (Τ/Σ) 
«ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. “902 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ FM”» για τη Χορήγηση κατ' εφαρμογή 
του  Ν.  3548/2007  του  Δικαιώματος  Χρήσης  του  Τηλεοπτικού  Διαύλου  41  στη  θέση 
εκπομπής Πρ. Ηλίας Ρόδου 

5. Μη εξέταση της υπ’ αρ 47382/09-09-2008  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 Παναγιά Γιάτρισσα Λουτράκι  

6. Ανάκληση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 501/87/25-11-2008 «Μη εξέταση της υπ’ αρ. 
32215/9-6-2008 Αιτήσεως του Τηλεοπτικού Σταθμού (Τ/Σ) «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΘΡΙΑΣΙΟ TV)» για τη Χορήγηση Δικαιώματος 
Χρήσης του Τηλεοπτικού  Διαύλου 63 στη θέση εκπομπής Υμηττού κατ' εφαρμογή του 
Ν. 3548/2007»

7. Έγκριση τελικών κειμένων διεπαφών σύμφωνα με το άρθρο 4.1 του Π.Δ. 44/2002

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ (Εισηγητής κ. Συρίγος)
8. Κλήση σε Ακρόαση της εταιρείας «OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Α.Ε.»  και  του  Γιάννη  Γούτη,  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 [otetv.gr].

9. Κλήση  σε  Ακρόαση  της  εταιρείας  «ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΚΑΖΙΝΟ  ΠΑΡΝΗΘΑΣ  Α.Ε.»  και  της 
εταιρείας «CANDERNE LIMITED» με σκοπό τη διερεύνηση παραβάσεων διατάξεων του 
Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr σύμφωνα με 
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την υπ’ αριθμ. 351/76 απόφαση της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 717/B/27-5-2005) σχετικά με το Όνομα 
Χώρου [mont-parnes.gr]

10. Κλήση σε Ακρόαση της εταιρείας «GREEN TECHNOLOGIES Ε.Π.Ε.» και του Γεωργίου 
Διαμαντή 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 
[greentechnologies.gr]

11. Κλήση σε  Ακρόαση:  1)  των εταιρειών «MAN Nutzfahrzeuge AG» και  «ΜΑΝ ΕΛΛΑΣ 
Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Φορτηγών Αυτοκινήτων και Λεωφορείων Ανταλλακτικών 
Συνεργείων»  και  2)  της  Μαρίας  Πανελλά,  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 [mancenter.gr]

12. Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «BACARDI & COMPANY LIMITED» 
αφενός και της εταιρίας με την επωνυμία «MIHAIL KLEANTHI ΥΙΟΙ ΟΕ» αφετέρου με 
αντικείμενο  τη  διερεύνηση  παραβάσεων  διατάξεων  του  Κανονισμού  Διαχείρισης  και 
Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr (Απόφαση ΕΕΤΤ 351/76)  σχετικά με το 
Όνομα Χώρου [martini.com.gr]

13. Κλήση σε ακρόαση καταχωρητών ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr  σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο  πίνακα  με  αντικείμενο  τη  διερεύνηση  παραβάσεων  διατάξεων  του 
Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr με βάση την 
ΑΠ ΕΕΤΤ ΑΠ.351-076

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

15. Κλήση  σε  ακρόαση  της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε.»,  φορέα  του  τηλεοπτικού  σταθμού  (Τ/Σ)  με  το  διακριτικό  τίτλο 
«ΗΡΤ»,  για  την  κατά  παράβαση  της  κείμενης  νομοθεσίας  λειτουργία  αυτού  σε  μη 
δηλωθέντες διαύλους και από μη δηλωθείσες θέσεις εκπομπής

16. Κλήση  σε  ακρόαση  του  Οικοδομικού  Συνεταιρισμού  «Ιπποκράτειος  Πολιτεία»  με 
αντικείμενο τη διερεύνηση της χρήσης μη εκχωρημένων συχνοτήτων κατά παράβαση 
της κείμενης νομοθεσίας και την πρόκληση εξ αυτής παρεμβολών σε νόμιμο χρήστη

17. Κλήση σε ακρόαση των εταιρειών «ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡΔΑΞΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΙΟΥΚΑΣ 
ΟΕ»( IDEASHOP.GR) , «JAGA GREECE» με αντικείμενο τη διαπίστωση της εισαγωγής 
και  διάθεσης  ραδιοεξοπλισμού  και  τηλεπικοινωνιακού  τερματικού  εξοπλισμού  κατά 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

18. Κλήση  σε  ακρόαση  του  Δ.  Άνω  Καλαμά  με  αντικείμενο  τη  διερεύνηση  της  κατά 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας χρήσης εξ αυτού συχνοτήτων για την αναμετάδοση 
τηλεοπτικών σημάτων καθώς και της εγκατάστασης κεραιοσυστήματος άνευ αδείας

19. Κλήση σε ακρόαση του Δ. Κεντρικού Ζαγορίου με αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας χρήσης εξ αυτού συχνοτήτων για την αναμετάδοση 
τηλεοπτικών σημάτων καθώς και της εγκατάστασης κεραιοσυστήματος άνευ αδείας

20. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» 
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για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο ύψωμα Ζαχαρίτσα Ποικίλου Όρους στο 
Δήμο Καματερού Νομού Αττικής

21. Κλήση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Α.Ε.»  σε ακρόαση για εγκατάσταση κεραίας στο Δήμο Θερμαϊκού Νομού Θεσσαλονίκης

22. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» 
για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στη θέση ‘Σωρός’ Δήμου Βόλου Νομού 
Μαγνησίας

23. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  «VODAFONE  –  ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη  Ελληνική 
Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού 
Αχαρνών 155 στο Δήμο Αθηναίων Νομού Ατττικής

24. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  «VODAFONE  –  ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη  Ελληνική 
Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού 
Μετσόβου 7 στο Δήμο Ηρακλείου Νομού Αττικής

25. Κλήση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική 
Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» σε ακρόαση για εγκατάσταση κεραίας στο Δήμο Ελευθερίου-
Κορδελιού Νομού Θεσσαλονίκης 

26. Κλήση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική 
Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» σε ακρόαση για εγκατάσταση κεραίας στο Δήμο Θερμαϊκού 
Νομού Θεσσαλονίκης 

27. Κλήση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική 
Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» σε ακρόαση για εγκατάσταση κεραίας στο Δήμο Λαγκαδά 
Νομού Θεσσαλονίκης 

28. Κλήση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική 
Εταιρεία  Τηλεπικοινωνιών»  σε  ακρόαση  για  εγκατάσταση  κεραίας  στο  Δήμο 
Ωραιοκάστρου Νομού Θεσσαλονίκης 

29. Κλήση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική 
Εταιρεία  Τηλεπικοινωνιών»  σε  ακρόαση  για  εγκατάσταση  κεραίας  στο  Δήμο  Κιλκίς 
Νομού Κιλκίς 

30. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  «VODAFONE  –  ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη  Ελληνική 
Εταιρεία  Τηλεπικοινωνιών»  για  εγκατάσταση  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  στη  θέση 
‘Σωρός’ Δήμου Βόλου Νομού Μαγνησίας

31. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  «VODAFONE  –  ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη  Ελληνική 
Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού 
Μακρυγιάννη στο Δήμο Μεσσαπίων Νομού Ευβοίας

32. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για 
εγκατάσταση  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  επί  της  οδού  Αχαρνών  155  στο  Δήμο 
Αθηναίων Νομού Ατττικής

33. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για 
εγκατάσταση  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  επί  της  οδού  Παραδεισιων  24  στο  Δήμο 
Γαλατσίου Νομού Αττικής

34. Κλήση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «WIND  ΕΛΛΑΣ  –  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Α.Ε.Β.Ε.»  σε  ακρόαση  για  εγκατάσταση  κεραίας  στο  Δήμο  Θερμαϊκού  Νομού 
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Θεσσαλονίκης 

35. Κλήση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «WIND  ΕΛΛΑΣ  –  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Α.Ε.Β.Ε.» σε ακρόαση για εγκατάσταση κεραίας στο Δήμο Πιερέων Νομού Καβάλας 

36. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για 
εγκατάσταση  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  στη  θέση  ‘Σωρός’  Δήμου  Βόλου  Νομού 
Μαγνησίας

37. Εισήγηση για θέση στο αρχείο της υπ’ αρ. ΑΠ: 569/018/24-06-10 Απόφασης της ΕΕΤΤ: 
«Κλήση σε ακρόαση της εταιρίας με την επωνυμία «MAD TV Α.Ε.»

38. Λήψη Απόφασης επί της  Ακρόασης του κ. Σημαιοφόρου Θεολόγου αφενός και του κ. 
Ιωάννη  Σχίζα  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 [ellinlogos.gr]

39. Λήψη απόφασης επί  της  ακροάσεως δια  της  υποβολής  έγγραφου  υπομνήματος  της 
ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «SBC T.V. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», 
φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «SBC»

40. Λήψη απόφασης επί  της  ακροάσεως δια  της  υποβολής  έγγραφου  υπομνήματος  της 
ανώνυμης εταιρίας με τη επωνυμία «J&K ΔΙΚΤΥΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ»,  προς  διερεύνηση  της  κατ’  εξακολούθησης 
εκπομπής εξ αυτής τηλεοπτικών σημάτων εντός του Ν.  Αττικής  κατά παράβαση της 
κείμενης  νομοθεσίας  και  του  Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ.,  και  της  συνεπεία  ταύτης  πρόκλησης 
παρεμβολών στα δίκτυα νόμιμων χρηστών

41. Λήψη απόφασης επί  της  ακροάσεως δια  της  υποβολής  έγγραφου  υπομνήματος  της 
εταιρίας  περιορισμένης  ευθύνης  με  την  επωνυμία  «ΑΘΗΝΑΙΚΕΣ  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΚΩΣΤΑΚΗΣ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΕΠΕ  »,  φορέα  του 
ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «HOT FM», προς διερεύνηση της 
κατ’ εξακολούθησης εκπομπής αυτού εντός του Ν. Αττικής κατά παράβαση της κείμενης 
νομοθεσίας, των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ και του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)

42. Λήψη απόφασης επί  της  ακροάσεως δια  της  υποβολής  εγγράφου  υπομνήματος  της 
ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία   «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
CHANNEL NINE 9 Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο 
«CHANNEL NINE 9», για την κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας λειτουργία αυτού 
σε μη δηλωθέντα δίαυλο και από μη δηλωθείσα θέση εκπομπής  

43. Λήψη Απόφασης επί  της από 21-6-2010 Ακροάσεως διά  γραπτού υπομνήματος  της 
Εταιρείας  «COSMOTE  –  ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  για  παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας επί της Λεωφ. Κηφισίας 196 στο Δήμο Χαλανδρίου 
Νομού Αττικής

44. Λήψη Απόφασης επί  της από 26-5-2010 Ακροάσεως διά  γραπτού υπομνήματος  της 
Εταιρείας  «COSMOTE  –  ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  για  παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής  κεραίας  επί  της  οδού Νυμφασίας  7  στο Δήμο  Περιστερίου 
Νομού Αττικής

45. Λήψη Απόφασης επί της από 26 Μαϊου 2010 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία 
«COSMOTE  –  ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  με  αντικείμενο  την  παράνομη 
λειτουργία κεραίας στο Δήμο Νέας Ερυθραίας Αττικής επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 169 
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46. Λήψη Απόφασης επί  της από 21-6-2010 Ακροάσεως διά  γραπτού υπομνήματος  της 
Εταιρείας  «COSMOTE  –  ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  για  παράνομη 
εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  επί  της  συμβολής  των  οδών  Παπανδρέου  2  & 
Μοναστηρίου στο Δήμο Κορδελιού Νομού Θεσσαλονίκης

47. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«VODAFONE  –  ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη  Ελληνική  Εταιρεία  Τηλεπικοινωνιών»  για 
παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  στην  περιοχή  του 
Λόφου Σκουζέ Δήμου Αθηναίων Νομού Αττικής

48. Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της εταιρείας με την 
επωνυμία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» 
με αντικείμενο την παράνομη λειτουργία κεραίας επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 169 στο 
Δήμο Νέας Ερυθραίας Νομού Αττικής

49. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«VODAFONE  –  ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη  Ελληνική  Εταιρεία  Τηλεπικοινωνιών»  για 
παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Ζωγράφου 
Νομού Αττικής 

50. 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 Ελ. 
Βενιζέλου (Δελφών) 3 στο Δ. Καλλιθέας Νομού Αττικής 

51. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«VODAFONE  –  ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη  Ελληνική  Εταιρεία  Τηλεπικοινωνιών»  για 
παράνομη εγκατάσταση κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  στο Δήμο Ραφήνας 
Νομού Αττικής 

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

53. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«VODAFONE  –  ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη  Ελληνική  Εταιρεία  Τηλεπικοινωνιών»  για 
παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Τριανδρίας 
Νομού Θεσσαλονίκης 

54. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«VODAFONE  –  ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη  Ελληνική  Εταιρεία  Τηλεπικοινωνιών»  για 
παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  στο  Δήμο  Τήνου 
Νομού Κυκλάδων 

55. 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  Λεωφ. 
Μεσογείων 204 στο Δήμο Χολαργού Νομού Αττικής

56. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  2-7-2010  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της 
Εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση 
κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  επί  της  οδού  Ερμού  90  στο  Δήμο 
Μεταμόρφωσης Νομού Αττικής 
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57. 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 στο Δήμο Άνω Λιοσίων Νομού Αττικής 

58. Λήψη Απόφασης επί  της από 21-6-2010 Ακροάσεως διά  γραπτού υπομνήματος  της 
Εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση 
κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  επί  της  οδού  Αγ.  Δημητρίου  62  στο  Δήμο 
Πειραιά Νομού Αττικής 

59. Λήψη Απόφασης επί  της από 21-6-2010 Ακροάσεως διά  γραπτού υπομνήματος  της 
Εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση 
κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  επί  της  οδού  Επτανήσου  36  στο  Δήμο 
Ηλιούπολης Νομού Αττικής 

60. Λήψη Απόφασης επί  της από 25-6-2010 Ακροάσεως διά  γραπτού υπομνήματος  της 
Εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση 
κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της συμβολής των οδών 25ης Μαρτίου & 
Κριεζή στο Δήμο Άνω Λιοσίων Νομού Αττικής 

61. Λήψη Απόφασης επί  της από 25-6-2010 Ακροάσεως διά  γραπτού υπομνήματος  της 
Εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση 
κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  επί  της  οδού  Ελ.  Βενιζέλου  3  στο  Δήμο 
Καλλιθέας Νομού Αττικής 

62. Λήψη Απόφασης επί  της από 25-6-2010 Ακροάσεως διά  γραπτού υπομνήματος  της 
Εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση 
κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Χαλανδρίου Νομού Αττικής

63. Λήψη Απόφασης επί  της από 21-6-2010 Ακροάσεως διά  γραπτού υπομνήματος  της 
Εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση 
κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Τριγλίας 10 στο Δήμο Ραφήνας 
Νομού Αττικής 

64. Λήψη Απόφασης επί  της από 21-6-2010 Ακροάσεως διά  γραπτού υπομνήματος  της 
Εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση 
κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της συμβολής των οδών Ευαγγελιστρίας & 
Περικλέους στο Δήμο Ασπρόπυργου Νομού Αττικής 

65. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  9-7-2010  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της 
Εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση 
κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  στο  Τρίλοφο  Δήμου  Μίκρας  Νομού 
Θεσσαλονίκης

66. Λήψη Απόφασης επί  της από 21-6-2010 Ακροάσεως διά  γραπτού υπομνήματος  της 
Εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση 
κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  επί  της  οδού  Κολοκοτρώνη  14  στο  Δήμο 
Τριανδρίας Νομού Θεσσαλονίκης 

67. Λήψη Απόφασης επί  της από 21-6-2010 Ακροάσεως διά  γραπτού υπομνήματος  της 
Εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση 
κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  στο  δ.δ.  Μοσχολουρίου  Δήμου  Σοφάδων 
Νομού Καρδίτσας 

68. Λήψη Απόφασης επί  της από 21-6-2010 Ακροάσεως διά  γραπτού υπομνήματος  της 
Εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση 
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κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 58 στη νήσο 
Κω Νομού Δωδεκανήσου 

69. Λήψη Απόφασης επί  της από 21-6-2010 Ακροάσεως διά  γραπτού υπομνήματος  της 
Εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση 
κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  επί  της  οδού  Ρήγα  Φεραίου  8Α  στο  Δήμο 
Κατερίνης Νομού Πιερίας 

70. Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του κ. Α. 
Φωκά με αντικείμενο τη διερεύνηση της εγκατάστασης κεραιοσυστήματος άνευ αδείας 
κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 

71. Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του Δ. 
Συκεών με αντικείμενο τη διερεύνηση της εγκατάστασης κεραιοσυστήματος άνευ αδείας 
κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

72. Μερική  Αποδοχή  της  Αίτησης  Θεραπείας  του  κ.  Β.  Παναγόπουλου,  ιδιοκτήτη  του 
ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ», κατά 
της υπ΄ αρ. ΑΠ 566/61/03-06-2010 Απόφασης της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ 

73. Αποδοχή της Αίτησης Θεραπείας του Δ. Βάρης κατά της υπ. αρ. ΑΠ 567/55/10-06-10 
Απόφασης της Ολομελείας της ΕΕΤΤ

74. Αποδοχή της Αίτησης Θεραπείας του Δ. Αγίου Μηνά κατά της υπ. αρ. ΑΠ 567/54/10-06-
10 Απόφασης της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ

75. Αποδοχή της  Αίτησης Θεραπείας της ομόρρυθμης εταιρίας «ΕΙΡΗΝΗ ΓΚΟΝΗ & ΣΙΑ 
Ο.Ε.», ιδιοκτήτριας της επιχείρησης «GRAN CAFÉ ITALIANO», κατά της υπ’ αρ. ΑΠ 
567/65/10-06-2010 Απόφασης της ΕΕΤΤ 

76. Περί Ανακλήσεως της υπ’ αρ. 570/91 Αποφάσεως της Ε.Ε.Τ.Τ.
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