
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

της 584ης Συνεδρίασης (18-11-2010)

ΦΑΣΜΑ (Εισηγητής κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ)

1. Ανανέωση του χορηγηθέντος με την υπ' αριθ. 530/125/30-7-2009 Απόφαση της ΕΕΤΤ 
Δικαιώματος Χρήσης Τηλεοπτικού Διαύλου, του Τηλεοπτικού Σταθμού (Τ/Σ) «ΜΠΟΚΑΣ 
Γ. & ΣΙΑ Α.Ε. ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑΧΕΛΩΟΣ 
TV)» 

2. Απόρριψη  της  υπ'  αρ  47941/11-9-2008  Αιτήσεως  του  Τηλεοπτικού  Σταθμού  (Τ/Σ) 
«ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ALPHA)» για τη Χορήγηση κατ' εφαρμογή 
του Ν. 3548/2007 του Δικαιώματος Χρήσης του Τηλεοπτικού Διαύλου 60 στη θέση 
εκπομπής ΥΔΡΑ 

3. Απόρριψη  της  υπ'  αρ  47941/11-9-2008  Αιτήσεως  του  Τηλεοπτικού  Σταθμού  (Τ/Σ) 
«ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ALPHA)» για τη Χορήγηση κατ' εφαρμογή 
του Ν. 3548/2007 του Δικαιώματος Χρήσης του Τηλεοπτικού Διαύλου 46 στη θέση 
εκπομπής Κύθηρα ΟΤΕ 

4. Απόρριψη  της  υπ'  αρ  47941/11-9-2008  Αιτήσεως  του  Τηλεοπτικού  Σταθμού  (Τ/Σ) 
«ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ALPHA)» για τη Χορήγηση κατ' εφαρμογή 
του Ν. 3548/2007 του Δικαιώματος Χρήσης του Τηλεοπτικού Διαύλου 37 στη θέση 
εκπομπής Λιχάδα Εύβοιας 

5. Απόρριψη  της  υπ'  αρ  47941/11-9-2008  Αιτήσεως  του  Τηλεοπτικού  Σταθμού  (Τ/Σ) 
«ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ALPHA)» για τη Χορήγηση κατ' εφαρμογή 
του Ν. 3548/2007 του Δικαιώματος Χρήσης του Τηλεοπτικού Διαύλου 56 στη θέση 
εκπομπής Ανάβυσσος Αττικής 

6. Ανάκληση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 565/44/20-5-2010:  «Απόρριψη της  υπ'  αρ. 
30378/30-5-2008 Αιτήσεως του Τηλεοπτικού Σταθμού (Τ/Σ) «Γ. ΜΠΟΚΑΣ & ΣΙΑ ΑΕ 
ΡΑΔΙΟΤ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ - ΑΧΕΛΩΟΣ TV» για την κατ' εφαρμογή του 
Ν. 3548/2007 χορήγηση του Δικαιώματος Χρήσης του Τηλεοπτικού Διαύλου 25 στη 
θέση εκπομπής Γωνιά Ηγουμενίτσας» 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Εισηγητής Κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ)

7. Εκχώρηση Ονομάτων Χώρου 

8. Απόρριψη Αιτήσεων για Εκχώρηση Ονομάτων Χώρου 

9. Μεταβολή Επωνυμίας Φορέα Ονόματος Χώρου 

10. Μεταβίβαση Ονομάτων Χώρου 

11. Διαγραφή Ονομάτων Χώρου 



12. Κατάργηση Εκχώρησης Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης 
στην  εταιρεία  «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ  ΕΛΛΑΣ  ΑΕΕ  -ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» με διακριτικό τίτλο «NEWSPHONE HELLAS SA» 

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

14. Κατάργηση Εκχώρησης Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης 
στην  εταιρεία  «ΩΝΤΙΟΤΕΞ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  Α.Ε»  με 
διακριτικό τίτλο «AUDIOTEXAE» 

15. Περί Ανακλήσεως της υπ' αρ. 530/14-7-09 Αποφάσεως της ΕΕΤΤ 

16. Λήψη Απόφασης επί του αιτήματος της εταιρείας «ΟΤΕ ΑΕ» περί προσδιορισμού του 
Καθαρού Κόστους της Καθολικής Υπηρεσίας 

17. Προκήρυξη  διαγωνιστικής  διαδικασίας,  δι'  Απευθείας  Αναθέσεως  με  συγκέντρωση 
προσφορών, του έργου παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο: «Υποστήριξη της ΕΕΤΤ 
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» 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής κ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΚΑΣ)

18. Ματαίωση του  πρόχειρου  διαγωνισμού  για  την  επιλογή  αναδόχου  για  το  έργο  της 
Φύλαξης και ασφάλειας πέντε (5) υπηρεσιακών οχημάτων της ΕΕΤΤ 

19. Ένθεση  του  δισέλιδου  Εντύπου,  για  την  Καθολική  Ταχυδρομική  Υπηρεσία  σε  3 
κυριακάτικες  εφημερίδες  στο  πλαίσιο  του  έργου  του  «Σχεδιασμού  Στρατηγικής 
Ενημέρωσης της ΕΕΤΤ και υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης»

20. Έγκριση του σχεδιασμού και της παραγωγής Δίπτυχου Εντύπου, για την «Ψηφιακή 
Ελλάδα 2020» στο πλαίσιο του έργου του «Σχεδιασμού Στρατηγικής Ενημέρωσης της 
ΕΕΤΤ και υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης» 

21. Αναθεώρηση ενεργειών του Β' Επικαιροποιημένου / Αναθεωρημένου Σχεδίου Δράσης 
στο  πλαίσιο  του  έργου  του  «Σχεδιασμού  Στρατηγικής  Ενημέρωσης  της  ΕΕΤΤ  και 
υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης» 

22. Έγκριση του σχεδιασμού και  της παραγωγής δισέλιδου Εντύπου,  για  την Καθολική 
Ταχυδρομική  Υπηρεσία  στο  πλαίσιο  του  έργου  του  «Σχεδιασμού  Στρατηγικής 
Ενημέρωσης της ΕΕΤΤ και υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης» 

23. Εκπόνηση της Έκθεσης Πεπραγμένων της ΕΕΤΤ και  της Αναλυτικής Επισκόπησης 
Τηλεπικοινωνιακής και Ταχυδρομικής Αγοράς για το έτος 2010 

24. Έγκριση του Προϋπολογισμού Έτους 2011 

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ (Εισηγητής κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ)

25. Κλήση σε Ακρόαση της  εταιρείας «BWIN INTERNATIONAL LTD» και  της εταιρείας 
«CANDERNE  LIMITED»,  με  σκοπό  τη  διερεύνηση  παραβάσεων  διατάξεων  του 
Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr σύμφωνα 



με την υπ'  αριθ.  351/76 απόφαση της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 717/Β/27-5-2005) σχετικά με το 
Όνομα Χώρου [betoto.gr] 

26. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας «COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» 
για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της συμβολής των οδών Κηφισού και 
Ευρώτα στο Δήμο Κηφισιάς Νομού Αττικής 

27. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας «COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» 
για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Κηφισιάς Νομού Αττικής 

28. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας «COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» 
για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Νίκαιας Νομού Αττικής 

29. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας «COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» 
για  εγκατάσταση  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  στο  Δήμο  Αγ.  Ιωάννη  Ρέντη  Νομού 
Αττικής 

30. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας «COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» 
για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Αιγάλεω Νομού Αττικής 

31. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  «VODAFONE  -  ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη  Ελληνική 
Εταιρεία  Τηλεπικοινωνιών» για  εγκατάσταση κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  στο Δήμο 
Νίκαιας Νομού Αττικής

32. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  «VODAFONE -  ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη  Ελληνική 
Εταιρεία  Τηλεπικοινωνιών» για  εγκατάσταση κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  στο Δήμο 
Ηλιούπολης Νομού Αττικής 

33. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  «VODAFONE -  ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη  Ελληνική 
Εταιρεία  Τηλεπικοινωνιών» για  εγκατάσταση κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  στο Δήμο 
Αργούς Νομού Αργολίδας 

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

35. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  «VODAFONE -  ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη  Ελληνική 
Εταιρεία  Τηλεπικοινωνιών» για  εγκατάσταση κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  στο Δήμο 
Αρτέμιδος Νομού Αττικής 

36. Κλήση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «VODAFONE» σε ακρόαση για παράνομη 
λειτουργία κεραίας στο Δήμο Αργούς Νομού Αργολίδας επί της οδού Ναυπλίου 28 

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

38. Κλήση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «WIND ΕΛΛΑΣ  -  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Α.Ε.Β.Ε.» σε ακρόαση για εγκατάσταση κεραίας στο Δήμο Νίκαιας Νομού Λαρίσης 

39. Λήψη Απόφασης επί της διεξαγωγής Ακροάσεως μεταξύ αφενός της εταιρείας με την 
επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και του Ιωάννη 
Γούτη, με αντικείμενο την διερεύνηση παραβάσεως εκ μέρους του Ιωάννη Γούτη 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 [otetv  .  gr  ] 

http://betoto.gr/
http://otetv.gr/


40. Λήψη Απόφασης επί της διεξαγωγής Ακροάσεως μεταξύ αφενός της εταιρείας με την 
επωνυμία  «Σ.  ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΑΚΗΣ  ΚΑΙ  ΥΙΟΣ  Ο.Ε.»  και  της  Θεώνης 
Παπαδημητρακοπούλου,  με  αντικείμενο  τη  διερεύνηση παραβάσεως  εκ  μέρους  της 
Θεώνης  Παπαδημητρακοπούλου  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 [artmusic  .  gr  ] 

41. Λήψη  Απόφασης  επί  της  διεξαχθείσης  Ακρόασης  του  Καταχωρητή  «GALAXYNET 
ΑΕΕ» αναφορικά με την  διαπίστωση παραβάσεων του Κανονισμού Διαχείρισης και 
Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου σύμφωνα με την ΑΠ. 351/76 της ΕΕΤΤ 

42. Λήψη  Απόφασης  επί  της  διεξαχθείσης  Ακρόασης  του  Καταχωρητή  «IRIS MEDIA 
Ε.Π.Ε.» αναφορικά με την διαπίστωση παραβάσεων του Κανονισμού Διαχείρισης και 
Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου σύμφωνα με την ΑΠ. 351/76 της ΕΕΤΤ 

43. Λήψη Απόφασης επί της διεξαχθείσης Ακρόασης του Καταχωρητή «ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ I. 
& ΣΙΑ Ε.Ε.» αναφορικά με την διαπίστωση παραβάσεων του Κανονισμού Διαχείρισης 
και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου σύμφωνα με την ΑΠ. 351/76 της ΕΕΤΤ 

44. Λήψη  Απόφασης  επί  της  διεξαχθείσης  Ακρόασης  του  Καταχωρητή  «RDC 
INFORMATICS ΕΠΕ» αναφορικά με την  διαπίστωση παραβάσεων του Κανονισμού 
Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου σύμφωνα με την ΑΠ. 351/76 της ΕΕΤΤ 

45. Λήψη Απόφασης επί της διεξαχθείσης Ακρόασης του Καταχωρητή «FIRST TELECOM 
ΕΠΕ» αναφορικά με την  διαπίστωση παραβάσεων του Κανονισμού Διαχείρισης και 
Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου σύμφωνα με την ΑΠ. 351/76 της ΕΕΤΤ 

46. Λήψη Απόφασης επί της διεξαχθείσης Ακρόασης του Καταχωρητή «ΒΑΧΑΝ STELLA» 
αναφορικά  με  την  διαπίστωση  παραβάσεων  του  Κανονισμού  Διαχείρισης  και 
Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου σύμφωνα με την ΑΠ.351/76 της ΕΕΤΤ 

47. Λήψη Απόφασης επί της διεξαχθείσης Ακρόασης του Καταχωρητή «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΔΟΥΚΑΣ» αναφορικά με την διαπίστωση παραβάσεων του Κανονισμού Διαχείρισης 
και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου σύμφωνα με την ΑΠ. 351/76 της ΕΕΤΤ 

48. Λήψη  Απόφασης  επί  της  διεξαχθείσης  Ακρόασης  του  Καταχωρητή  «ΜΠΑΡΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ» αναφορικά με την διαπίστωση παραβάσεων του Κανονισμού Διαχείρισης 
και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου σύμφωνα με την ΑΠ. 351/76 της ΕΕΤΤ 

49. Λήψη  Απόφασης  επί  της  διεξαχθείσης  Ακρόασης  του  Καταχωρητή  «USABLEWEB 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΕ»  αναφορικά  με  την  διαπίστωση παραβάσεων του 
Κανονισμού  Διαχείρισης  και  Εκχώρησης  Ονομάτων  Χώρου  σύμφωνα  με  την  ΑΠ. 
351/76 της ΕΕΤΤ 

50. Λήψη  Απόφασης  επί  της  διεξαχθείσης  Ακρόασης  του  Καταχωρητή  «ΝΕΤΕΧ ΕΠΕ» 
αναφορικά  με  την  διαπίστωση  παραβάσεων  του  Κανονισμού  Διαχείρισης  και 
Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου σύμφωνα με την ΑΠ. 351/76 της ΕΕΤΤ 

51. Λήψη Απόφασης επί της διεξαχθείσης Ακρόασης του Καταχωρητή «ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Α.-
ΤΟΥΛΚΑΡΙΔΗΣ Χ. ΟΕ» αναφορικά με την διαπίστωση παραβάσεων του Κανονισμού 
Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου σύμφωνα με την ΑΠ.351/76 της ΕΕΤΤ 

http://artmusic.gr/


52. Λήψη  Απόφασης  επί  της  διεξαχθείσης  Ακρόασης  του  Καταχωρητή  «ALBASOFT 
Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «ALBASOFT 
L.T.D» 

53. Λήψη Απόφασης επί της διεξαχθείσης Ακρόασης του Καταχωρητή «ΜΑΔΑΡΙΩΤΑΚΗΣ 
Σ.  ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΣ  Μ.  ΟΕ»  αναφορικά  με  την  διαπίστωση  παραβάσεων  του 
Κανονισμού  Διαχείρισης  και  Εκχώρησης  Ονομάτων  Χώρου  σύμφωνα  με  την  ΑΠ. 
351/76 της ΕΕΤΤ 

54. Λήψη  Απόφασης  επί  της  διεξαχθείσης  Ακρόασης  του  Καταχωρητή  «ΔΗΜΟΥ  ΑΝ - 
ΠΟΛΙΤΗΣ  ΑΘ.  ΟΕ»  αναφορικά  με  την  διαπίστωση  παραβάσεων  του  Κανονισμού 
Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου σύμφωνα με την ΑΠ.351/76 της ΕΕΤΤ 

55. Λήψη  Απόφασης  επί  της  διεξαχθείσης  Ακρόασης  του  Καταχωρητή  «ΜΠΙΛΙΑΝΗΣ 
ΑΓΓΕΛΟΣ» αναφορικά με την διαπίστωση παραβάσεων του Κανονισμού Διαχείρισης 
και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου σύμφωνα με την ΑΠ.351/76 της ΕΕΤΤ 

56. Λήψη  Απόφασης  επί  της  διεξαχθείσης  Ακρόασης  του  Καταχωρητή  «ΠΥΞΙΔΑ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  ΜΟΝ.  ΕΠΕ»  αναφορικά  με  την  διαπίστωση  παραβάσεων  του 
Κανονισμού  Διαχείρισης  και  Εκχώρησης  Ονομάτων  Χώρου  σύμφωνα  με  την  ΑΠ. 
351/76 της ΕΕΤΤ 

57. Λήψη Απόφασης επί της διεξαχθείσης Ακρόασης του Καταχωρητή «Γ. ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ 
-Χ.  ΜΑΝΩΛΑΣ Ο.Ε.»  αναφορικά  με  την  διαπίστωση παραβάσεων του  Κανονισμού 
Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου σύμφωνα με την ΑΠ. 351/76 της ΕΕΤΤ 

58. Λήψη  Απόφασης  επί  της  διεξαχθείσης  Ακρόασης  του  Καταχωρητή  «ΙΟΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕ» αναφορικά με την διαπίστωση παραβάσεων του Κανονισμού 
Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου σύμφωνα με την ΑΠ. 351/76 της ΕΕΤΤ 

59. Λήψη Απόφασης επί της διεξαχθείσης Ακρόασης του Καταχωρητή «INFINITY Ε.Π.Ε.» 
αναφορικά  με  την  διαπίστωση  παραβάσεων  του  Κανονισμού  Διαχείρισης  και 
Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου σύμφωνα με την ΑΠ. 351/76 της ΕΕΤΤ 

60. Λήψη  Απόφασης  επί  της  διεξαχθείσης  Ακρόασης  του  Καταχωρητή  «REVISION 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ» αναφορικά με την διαπίστωση παραβάσεων του Κανονισμού 
Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου σύμφωνα με την ΑΠ. 351/76 της ΕΕΤΤ 

61. Λήψη απόφασης επί της Ακρόασης του Καταχωρητή «POSITRON Α.Ε.» αναφορικά με 
την διαπίστωση παραβάσεων του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων 
Χώρου σύμφωνα με την υπ' ΑΠ. 351/76 της ΕΕΤΤ 

62. Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφων υπομνημάτων: α) 
του Δ. Κεντρικού Ζαγορίου, β) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ANTENNA 
TV ΑΕ», φορέα του Τ/Σ με το διακριτικό τίτλο «ΑΝΤ1» και γ) της ανώνυμης εταιρείας με 
την επωνυμία «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ», φορέα του Τ/Σ με το διακριτικό τίτλο «STAR» 
με αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας χρήσης εξ' 
αυτών  συχνοτήτων  για  την  αναμετάδοση  τηλεοπτικών  σημάτων  καθώς  και  της 
εγκατάστασης κεραιοσυστήματος άνευ αδείας 

63. Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος 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 



64. 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 
δηλωθέντες διαύλους και από μη δηλωθείσες θέσεις εκπομπής 

65. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφων υπομνημάτων: α) 
Της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε.», 
φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΗΡΤ» β) της ανώνυμης 
εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.», 
όπως εκπροσωπείται  νόμιμα,  φορέα  του  Τ/Σ «ΗΠΕΙΡΟΣ  TV 1»,  γ)  της  ανώνυμης 
εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού 
σταθμού  (Τ/Σ)  με  το  διακριτικό  τίτλο  «ALTER CHANNEL» και  δ)  της  «ΕΡΤ  Α.Ε.», 
φορέα του Τ/Σ «ΕΤ 3» με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση της 
κείμενης νομοθεσίας λειτουργίας της πρώτης εξ  αυτών σε διαύλους διάφορους των 
δηλωθέντων 

66. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος της 
ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ  ΕΝΑ  Α.Ε.»,  φορέα  του  τηλεοπτικού  σταθμού  (Τ/Σ)  με  το 
διακριτικό τίτλο «ΕΝΑ», με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση της 
κείμενης νομοθεσίας εκπομπής αυτού σε μη δηλωθέντες διαύλους και από θέση εκτός 
του Χάρτη Συχνοτήτων 

67. Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του Δ. 
Θάσου  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 

68. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος της 
ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»,  φορέα  του  τηλεοπτικού  σταθμού  (Τ/Σ)  με  το 
διακριτικό  τίτλο  «MEGA CHANNEL»  για  τη  διερεύνηση  της  κατά  παράβαση  της 
κείμενης νομοθεσίας λειτουργίας αυτού σε δίαυλο διάφορο του δηλωθέντος 

69. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος της 
ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ε  TV Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού 
(Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΕΨΙΛΟΝ TV», με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της 
κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας εκπομπής αυτού σε μη δηλωθέντα δίαυλο και 
εκτός του Χάρτη Συχνοτήτων 

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

71. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος της 
ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΟΥΠΕΡ Α.Ε.», φορέα του 
ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «SUPER FM», με αντικείμενο τη 



χρήση μη εκχωρημένης συχνότητας για τη λειτουργία ραδιοζεύξης κατά παράβαση της 
κείμενης νομοθεσίας 

72. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος 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 διερεύνηση της χρήσης μη εκχωρημένης συχνότητας για τη λειτουργία 
ραδιοζεύξης 

73. Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η υπ' αρ. ΑΠ: 
530/181/10-07-2009  Απόφαση  της  ΕΕΤΤ  με  θέμα:  «Κλήση  σε  ακρόαση  α)  της 
ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» φορέα του Τ/Σ με το διακριτικό τίτλο 
NET και  β)  της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ALΡΗA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε.»,  φορέα  του  τηλεοπτικού  σταθμού  (Τ/Σ)  με  το  διακριτικό  τίτλο 
«ALΡΗA» 

74. Επανεξέταση των προστίμων που επιβλήθηκαν στις εταιρείες: (1) «WIN ΑΕ», με την 
απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 579/072/12-10-10, (2) «Buongiorno Ltd», με την απόφαση της 
ΕΕΤΤ  ΑΠ  579/071/12-10-10  και  (3)  «Netsmart Ltd»,  με  την  απόφαση  ΕΕΤΤ  ΑΠ 
579/070/12-10-10 (Προφορική Εισήγηση)

75. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  23/07/2010  διεξαχθείσης  Ακρόασης  της  εταιρείας 
«Οργανισμός  Τηλεπικοινωνιών  της  Ελλάδος  Α.Ε.  (ΟΤΕ Α.Ε.)»  ενώπιον  της  ΕΕΤΤ 
[Πράξη Διεξαγωγής Ακρόασης 29943/Φ.391/16.07.2010]

76. Λήψη Απόφασης επί της από 26-10-2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «COSMOTE -  ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  για  παράνομη 
εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  επί  της  οδού  Πατριάρχου 
Ιωακείμ 15 στο Δήμο Αθηναίων Νομού Αττικής 

77. Λήψη Απόφασης επί της από 26-10-2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «COSMOTE -  ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  για  παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Μακρυγιάννη 117 
στο Δήμο Μοσχάτου Νομού Αττικής 

78. Λήψη Απόφασης επί της από 29-9-2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «COSMOTE -  ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  για  παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Πετρούπολης Νομού 
Αττικής 

79. Λήψη Απόφασης επί της από 26-10-2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «COSMOTE -  ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  για  παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Ίμβρου 5 στο Δήμο 
Αχαρνών Νομού Αττικής 

80. Λήψη Απόφασης επί της από 26-10-2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «COSMOTE -  ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  για  παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Δαφνών 97 στο 
Δήμο Αιγίου Νομού Αχαΐας 

81. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«VODAFONE -ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη  Ελληνική  Εταιρεία  Τηλεπικοινωνιών»  για 



παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  επί  της  οδού 
Κυδωνιών 48 στο Δήμο Νέας Ιωνίας Νομού Αττικής 

82. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«VODAFONE -ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη  Ελληνική  Εταιρεία  Τηλεπικοινωνιών»  για 
παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Αττικής 
19 στο Δήμο Κρωπίας Νομού Αττικής 

83. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«VODAFONE -ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη  Ελληνική  Εταιρεία  Τηλεπικοινωνιών»  για 
παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  (ΣΑΠ)  στο  Δήμο  Ηρακλείου  Νομού 
Αττικής 

84. 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 Ανακτορίου 
Νομού Αιτωλοακαρνανίας 

85. 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 Τριγλίας 
Νομού Χαλκιδικής 

86. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«VODAFONE -ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη  Ελληνική  Εταιρεία  Τηλεπικοινωνιών»  για 
παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί  της οδού Εθν. 
Αντιστάσεως 4 στο Δήμο Τριπόλεως Νομού Αρκαδίας 

87. Απόρριψη  της  Αίτησης  θεραπείας  της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΔΙΟΝ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε.»,  φορέα  του  τηλεοπτικού  σταθμού  (Τ/Σ)  με  το  διακριτικό  τίτλο 
«ΔΙΟΝ», κατά της υπ. αρ. ΑΠ 530/195/14-07-09 Απόφασης της Ολομελείας της ΕΕΤΤ 

88. Απόρριψη  της  Αίτησης  θεραπείας  του  Εξωραϊστικού  Συλλόγου  Πύργου  Θορικού 
Βρωμοπουσίου  «Η Γαλήνη»  κατά  της  υπ.  αρ.  ΑΠ 567/53/10-06-10  Απόφασης  της 
Ολομελείας της ΕΕΤΤ 

89. Απόρριψη της Αίτησης θεραπείας της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία 
«ΑΘΗΝΑΙΚΕΣ  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΚΩΣΤΑΚΗΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΕΠΕ»,  φορέα  του  ραδιοφωνικού  σταθμού  (Ρ/Σ)  με  το  διακριτικό 
τίτλο «ΗΟΤ FM» κατά της υπ. αρ.ΑΠ:572/41/21-07-10 Απόφασης της Ολομέλειας της 
ΕΕΤΤ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής κ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΚΑΣ)

90. Διαγραφή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΗΝΙΟΧΟΣ Ε.Π.Ε. 
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  ΚΑΙ  ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ»  από  το  Μητρώο 
Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ


