
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

της 592ης Συνεδρίασης (03-02-2011)

ΦΑΣΜΑ (Εισηγητής κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ)
1. Διαγραφή της αστικής εταιρείας με την επωνυμία «Ραδιοταξί Κασσάνδρας «Ο 

Μ.  Αλέξανδρος»  από  το  Μητρώο  Παροχών  Δικτύων  ή  και  Υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Κινητής Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των 
ειδικών  ραδιοδικτύων  υπό  καθεστώς  Γενικής  Αδείας  και  ανάκληση  των 
Αποφάσεων της ΕΕΤΤ ΑΠ 507/142/20-1-2009 και ΑΠ 462/122/14-12-2007

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Εισηγητής κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ)
2. Εκχώρηση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr

3. Απόρριψη Αίτησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr

4. Μεταβολή επωνυμίας φορέα Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr

5. Μεταβίβαση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr

6. Διαγραφή Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr

7. Εκχώρηση Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην 
εταιρεία  «CYTA ΕΛΛΑΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ  Α.Ε.»  με  διακριτικό  τίτλο 
«CYTA (HELLAS)»

8. Εκχώρηση Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην 
εταιρεία  «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΤΟΠΟΖΙΔΗΣ»  με  διακριτικό  τίτλο 
«ΤΟΡΤΕLΕΡΗΟΝΥ»

9. Τροποποίηση  Χρήσης  Αριθμοδοτικών  Πόρων  του  Εθνικού  Σχεδίου 
Αριθμοδότησης  για  την  εταιρεία  «ΤΡΑΝΣΝΕΤ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  με 
διακριτικό τίτλο «TRANSNET COMMUNICATIONS S.A.»

10. Μερική Κατάργηση Εκχώρησης Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου 
Αριθμοδότησης Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης 
στην  εταιρεία  «VOICENET ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ  ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» με διακριτικό τίτλο 
«VOICENET»

11. Διεξαγωγή  Δημόσιας  Διαβούλευσης  αναφορικά  τον  ορισμό  του  σύντομου 
κωδικού 197 ως αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης

12. Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) 
με κατάληξη .gr

13. Λήψη Απόφασης αναφορικά  με  την  εξέταση  της  υποβληθείσας  προς  στην 
ΕΕΤΤ κατηγορίας νέων οικονομικών προγραμμάτων με την ονομασία "OTE 
Business Απεριόριστα (BDP 2/24 mbps @ Work)" της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε.



ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ (Εισηγητής κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ)
14. Κλήση σε ακρόαση του «ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΣΙΘΩΝΙΑΣ», με θεματικό αντικείμενο τη 

χρήση μη εκχωρημένης συχνότητας για τη λειτουργία ειδικού ραδιοδικτύου

15. Κλήση σε ακρόαση του «ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ 
ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ» του Ν. Χαλκιδικής, με θεματικό αντικείμενο τη 
χρήση μη εκχωρημένης συχνότητας για τη λειτουργία ειδικού ραδιοδικτύου

16. Κλήση σε ακρόαση της «ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ», με 
θεματικό αντικείμενο τη χρήση μη εκχωρημένης συχνότητας για τη λειτουργία 
ειδικού ραδιοδικτύου και την εγκατάσταση κεραίας χωρίς άδεια

17. Λήψη Απόφασης επί της διεξαγωγής Ακροάσεως μεταξύ αφενός της εταιρείας 
με την επωνυμία «ΤΡΑΤΣΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και αφετέρου του 
Νίκου Σαρδάνη, με αντικείμενο την διερεύνηση παραβάσεως εκ μέρους του 
Νίκου Σαρδάνη 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 [kourasani  .  gr  ]

18. Λήψη Απόφασης επί της διεξαγωγής Ακροάσεως μεταξύ αφενός του Νικολάου 
Μπουγιουκλή και αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΚΑΙ 
ΥΙΟΙ  Α.Ε.»,  με  αντικείμενο  την  διερεύνηση  παραβάσεως  εκ  μέρους  της 
εταιρείας  «ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΚΑΙ  ΥΙΟΙ  Α.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 [frigohellas  .  gr  ]

19. Λήψη Απόφασης επί της διεξαγωγής Ακροάσεως μεταξύ αφενός της εταιρείας 
με  την  επωνυμία  «L'  OREAL,  SOCIETE ΑΝΟΝΥΜΕ»  και  αφετέρου  του 
Ευάγγελου Μπέλλου, με αντικείμενο την διερεύνηση παραβάσεως εκ μέρους 
του  Ευάγγελου  Μπέλλου  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 [kerastase  .  gr  ]

20. Λήψη Απόφασης επί της διεξαγωγής Ακροάσεως μεταξύ αφενός της εταιρείας 
με την επωνυμία «BWIN INTERNATIONAL LTD» και αφετέρου της εταιρείας 
«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 [betoto  .  gr  ]

21. Λήψη απόφασης  επί  της  ακροάσεως  των  εταιριών  «PRAKTIKER HELLAS 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ALPHA LAMDA ΑΕ» με αντικείμενο τη 
διαπίστωση της διάθεσης ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού 
εξοπλισμού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

22. Λήψη  Απόφασης  επί  της  ακροάσεως  δια  της  υποβολής  εγγράφου 
υπομνήματος της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία: ΕΓΓΛΕΖΟΣ Μ. & ΣΙΑ 
Ο.Ε.»,  φορέα  του  ραδιοφωνικού  σταθμού  (Ρ/Σ)  με  το  διακριτικό  τίτλο 
«ΛΥΧΝΑΡΙ», με αντικείμενο τη διερεύνηση της εκπομπής αυτού από πλέον 

http://betoto.gr/


της  μίας  θέσης  και  της  μίας  συχνότητας  εκπομπής,  κατά  παράβαση  της 
κείμενης νομοθεσίας

23. Λήψη  Απόφασης  επί  της  ακροάσεως  δια  της  υποβολής  έγγραφου 
υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ε  TVA.E. «, 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

24. Λήψη  απόφασης  επί  της  ακροάσεως  δια  της  υποβολής  έγγραφου 
υπομνήματος  του  κ.  Γεωργίου  Δεχρετζή  με  θεματικό  αντικείμενο  τη 
διερεύνηση:  α)  Της  εκπομπής  ραδιοφωνικού  προγράμματος  και  β)  της 
εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία κεραιοσυστήματος, κατά παράβαση της 
κείμενης νομοθεσίας

25. Λήψη  Απόφασης  επί  της  ακροάσεως  δια  της  υποβολής  έγγραφου 
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»

26. Τροποποίηση  της  Απόφασης  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ  589/82/13-01-2011  με  θέμα: 
«Λήψη  Απόφασης  επί  της  ακροάσεως  δια  της  υποβολής  εγγράφου 
υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΛΟΓΟΣ Α.Ε.», φορέα 
του  τηλεοπτικού  σταθμού  (Τ/Σ)  με  το  διακριτικό  τίτλο  «ΠΡΩΙΝΗ  TV»,  με 
αντικείμενο  τη  χρήση  μη  εκχωρημένης  συχνότητας  κατά  παράβαση  της 
κείμενης νομοθεσίας»

27. Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η υπ' αρ. 
ΑΠ: 585/22/25-11-2010 Απόφαση της ΕΕΤΤ με θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της 
ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΨΗΦΙΑΚΗ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΧΙΟΝ TV Α.Ε.», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, φορέα του 
τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΑΧΙΟΝ TV» με αντικείμενο 
τη χρήση μη δηλωθέντος διαύλου»

28. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  13-1-2011  Ακροάσεως  διά  γραπτού 
υπομνήματος  της  Εταιρείας  «COSMOTE -  ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί 
της  συμβολής  της  Λεωφ.  Πεντέλης  49  με  την  οδό  Δρυάδων  στο  Δήμο 
Χαλανδρίου Νομού Αττικής

29. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  13-1-2011  Ακροάσεως  διά  γραπτού 
υπομνήματος  της  Εταιρείας  «COSMOTE -  ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί 
της οδού Βουλιαγμένης 60 στο Δήμο Γλυφάδας Νομού Αττικής

30. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  13-1-2011  Ακροάσεως  διά  γραπτού 
υπομνήματος  της  Εταιρείας  «COSMOTE -  ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί 
της συμβολής των οδών Μ. Αγγέλου 36 & Α. Παπανδρέου στο Δήμο Ιλίου 
Νομού Αττικής



31. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  13-1-2011  Ακροάσεως  διά  γραπτού 
υπομνήματος  της  Εταιρείας  «COSMOTE -  ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί 
της Λεωφ. Ντραφίου 2 στην Κοινότητα Ανθούσας Νομού Αττικής

32. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  13-1-2011  Ακροάσεως  διά  γραπτού 
υπομνήματος  της  Εταιρείας  «COSMOTE -  ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί 
της οδού Ζαλόγγου 1 στο Δήμο Κορυδαλλού Νομού Αττικής

33. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  13-1-2011  Ακροάσεως  διά  γραπτού 
υπομνήματος  της  Εταιρείας  «COSMOTE -  ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο 
σταθμό ΗΣΑΠ Ειρήνης Δήμου Αμαρουσίου Νομού Αττικής

34. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  13-1-2011  Ακροάσεως  διά  γραπτού 
υπομνήματος  της  Εταιρείας  «COSMOTE -  ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί 
της οδού Αχαρνών 373 - 375 στο Δήμο Αθηναίων Νομού Αττικής

35. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  13-1-2011  Ακροάσεως  διά  γραπτού 
υπομνήματος  της  Εταιρείας  «COSMOTE -  ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί 
της  συμβολής των  οδών Κοζάνης  &  Δωροθέου  στο  Δήμο Λάρισας  Νομού 
Λαρίσης

36. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  13-1-2011  Ακροάσεως  διά  γραπτού 
υπομνήματος  της  Εταιρείας  «COSMOTE -  ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο 
Δήμο Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής

37. 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 
Ηλέκτρας 43 στο Δήμο Αμαρουσίου Νομού Αττικής

38. 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 
Αχαρνών 373 - 375 στο Δήμο Αθηναίων Νομού Αττικής

39. 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 
Αριστοτέλους 187 στο Δήμο Αθηναίων Νομού Αττικής

40. 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 
Λεωφ. Ντραφίου 2 στην Κοινότητα Ανθούσας Νομού Αττικής

41. 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 
Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής

42. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  3-1-2011  Ακροάσεως  διά  γραπτού 
υπομνήματος της Εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» 
για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της 
οδού Αχαρνών 373 - 375 στο Δήμο Αθηναίων Νομού Αττικής

43. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  27-12-2010  Ακροάσεως  διά  γραπτού 
υπομνήματος της Εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» 
για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  στο  Δήμο  Αργούς  Νομού 
Αργολίδας

44. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  27-12-2010  Ακροάσεως  διά  γραπτού 
υπομνήματος της Εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» 
για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας στο Δήμο Κρανιδίου Νομού 
Αργολίδας

45. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  24-12-2010  Ακροάσεως  διά  γραπτού 
υπομνήματος της Εταιρείας  «WIND - ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» 
για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο 
Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής

46. Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η υπ' αρ. 
ΑΠ: 588/32/16-12-2010 Απόφαση της ΕΕΤΤ με θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της 
ομόρρυθμης εταιρίας  με  την  επωνυμία «Κ.  ΚΟΥΖΙΟΣ-Π. ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ Ο.Ε. 
«και  διακριτικό τίτλο «ROTA-SHIPPING», με αντικείμενο τη διερεύνηση της 
κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας εγκατάστασης εξ αυτής κατασκευής 
κεραίας»

47. Απόρριψη  της  Αιτήσεως  θεραπείας  της  εταιρείας  «GOLDEN SOLUTIONS 
LTD» κατά της υπ. αρ. ΑΠ. 570/92/8-7-2010 Απόφασης της Ολομέλειας της 
ΕΕΤΤ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής κ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΚΑΣ)
48. Διαγραφή της Ομόρρυθμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΝΑΣΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ & 

ΣΙΑ Ο.Ε.» από το Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ


