
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

της 598ης Συνεδρίασης (31-03-2011) 
 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Εισηγητής κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ) 
1. Ονόματα χώρου-Εκχώρηση 

2. Ονόματα χώρου-Απόρριψη Αίτησης 

3. Ονόματα χώρου-Μεταβολή επωνυμίας φορέα 

4. Ονόματα χώρου-Μεταβίβαση 

5. Ονόματα χώρου-Διαγραφή 

6. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με 

αντικείμενο την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης υπ' Αριθμ. Οικ. 

26634/924/3-5-2007 «Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών», ως ισχύει 

7. Τροποποίηση της Απόφασης ΑΠ ΕΕΤΤ 566/016/3-6-2010 «Τροποποίηση και 

Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού της Φορητότητας Αριθμών στην 

Ελληνική Αγορά» (ΦΕΚ 967/Β/30-6-2010), ως ισχύει τροποποιηθείσα με την 

Απόφαση ΑΠ ΕΕΤΤ 586/05/30-11-2010 (ΦΕΚ 2052/Β/31-12-2010) 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής κ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΚΑΣ)

8. Έγκριση της Ενέργειας «Διοργάνωση Ημερίδας για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες στο 

πλαίσιο του έργου του «Σχεδιασμού Στρατηγικής Ενημέρωσης της ΕΕΤΤ και 

υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης» στην Αθήνα την Τετάρτη 13 Απριλίου 2011  

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ (Εισηγητής κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ) 

9. Κλήση σε Ακρόαση της εταιρείας «ΛΙΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΑΙ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Α.Ε.», 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/Β/27-5-2005) σχετικά με το Όνομα Χώρου 

[trapezaakiniton.gr] 

10. Κλήση σε Ακρόαση της εταιρείας «ΑΧΑ SOCIETE ΑΝΟΝΥΜΕ A DIRECTOIRE ΕΤ 

CONSEIL DE SURVEILLANCE» και του Edmunds Gaidis, με σκοπό τη διερεύνηση 

http://trapezaakiniton.gr/


παραβάσεων διατάξεων του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων 

Χώρου με κατάληξη .gr σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 351/76 απόφαση της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 

717/Β/27-5-2005) σχετικά με το Όνομα Χώρου [axa.gr] 

11. Κλήση σε Ακρόαση της εταιρείας «ΕΛΑΪΣ UNILEVER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και της εταιρείας «A.L.T.I.S.. 

Α.Ε.», 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/Β/27-5-2005) σχετικά με το Όνομα Χώρου 

[altis.gr] 

12. Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό 

τίτλο «RTP», για τη λειτουργία αυτού σε μη δηλωθέντες διαύλους κατά παράβαση 

της κείμενης νομοθεσίας 

13. Κλήση σε ακρόαση του κ. Ανάργυρου Λίτσα, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού 

(Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΠΑΛΜΟΣ ΡΑΔΙΟ 105,4» με θεματικό αντικείμενο τη 

διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας εκπομπής αυτού 

14. Κλήση σε ακρόαση του κ. Αναστάσιου Γκολέμη, με θεματικό αντικείμενο τη 

διερεύνηση: α) Της εκπομπής ραδιοφωνικού προγράμματος και β) της εγκατάστασης 

και θέσης σε λειτουργία κεραιοσυστήματος, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 

15. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως της εταιρείας «TELEDATA Ε.Ε» με αντικείμενο 

τη διαπίστωση τυχόν διάθεσης ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού 

εξοπλισμού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 

16. Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του κ. 

Εμμανουήλ Ροδίτη, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο 

«SAFARI FM» για την κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας εκπομπής αυτού 

17. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της 

ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΜΘ -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ Α.Ε.» 

φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο "4Ε", για την κατά 

παράβαση της κείμενης νομοθεσίας λειτουργία αυτού σε μη δηλωθέντα δίαυλο και 

από μη δηλωθείσα θέση εκπομπής 

18. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως της επιχείρησης «Χιονοδρομικό Κέντρο 

Καρπενησίου (Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου Α.Ε», με αντικείμενο τη 

http://axa.gr/
http://altis.gr/


διαπίστωση της παράβασης της μη απόκρισης σε αίτημα της ΕΕΤΤ για παροχή 

πληροφοριών καθώς και την διαπίστωση τυχόν παράβασης για χρήση ειδικού 

ραδιοδικτύου για ασύρματη επικοινωνία κατά παράβαση της κειμένης νομοθεσίας 

19. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως της εταιρίας «ΕΥΡΩΑΠ ΑΕ», φορέα διαχείρισης 

του Χιονοδρομικού Κέντρου Καϊκματσαλάν Πέλλας, με αντικείμενο τη διαπίστωση της 

παράβασης της μη απόκρισης σε αίτημα της ΕΕΤΤ για παροχή πληροφοριών καθώς 

και την διαπίστωση τυχόν παράβασης για χρήση ειδικού ραδιοδικτύου για ασύρματη 

επικοινωνία κατά παράβαση της κειμένης νομοθεσίας 

20. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως της εταιρείας «Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού 

Τρικάλων», Φορέα Διαχείρισης του Χιονοδρομικού Κέντρου Περτουλίου, με 

αντικείμενο τη διαπίστωση της παράβασης της μη απόκρισης σε αίτημα της ΕΕΤΤ για 

παροχή πληροφοριών, καθώς και τη διαπίστωση τυχόν παράβασης για χρήση 

ειδικού ραδιοδικτύου για ασύρματη επικοινωνία κατά παράβαση της κειμένης 

νομοθεσίας 

21. Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της 

Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης 

νομοθεσίας εγκατάστασης κατασκευών κεραιών 

22. Μερική Αποδοχή της Αιτήσεως θεραπείας του κ. Αναστάσιου Μπίλια κατά της υπ' αρ. 

ΑΠ 595/89/10-03-2011 Απόφασης της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ 

23. Λήψη Απόφασης επί της από 4-3-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 

Εταιρείας «COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη 

εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της Λεωφ. Αναγεννήσεως 

156 στο Δήμο Εύοσμου Νομού Θεσσαλονίκης 

24. Λήψη Απόφασης επί της από 4-3-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 

Εταιρείας «COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη 

εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Δομοκού Νομού 

Φθιώτιδας 

25. 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 Δομοκού 

Νομού Φθιώτιδας 

26. 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 

Κόνωνος 95 στο Δήμο Αθηναίων Νομού Αττικής 

27. 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 

Θεσσαλονίκης 69 στο Δήμο Μοσχάτου Νομού Αττικής 

28. 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. 

Αναγεννήσεως 156 στο Δήμο Εύοσμου Νομού Θεσσαλονίκης 

29. 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 συμβολής 

των οδών 28ης Οκτωβρίου 10 & Όχης στο Δήμο Χαλκίδας Νομού Ευβοίας 

30. 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 Άρη 

Βελουχιώτη 52 στο Δήμο Ρεθύμνης Νομού Ρεθύμνης 

31. Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 

«VODAFONE -ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για 

παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο δ.δ. 

Μακρυκάππας Νομού Ευβοίας 

32. Λήψη Απόφασης επί της από 8-3-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 

Εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για παράνομη 

εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Δομοκού Νομού 

Φθιώτιδας 

33. Λήψη Απόφασης επί της από 8-3-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 

Εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για παράνομη 

εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Κόνωνος 95 στο 

Δήμο Αθηναίων Νομού Αττικής 

34. Λήψη Απόφασης επί της από 8-3-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 

Εταιρείας «WIND - ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για παράνομη 



εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Θεσσαλονίκης 69 

στο Δήμο Μοσχάτου Νομού Αττικής 

35. Λήψη Απόφασης επί της από 8-3-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 

Εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για παράνομη 

εγκατάσταση κατασκευής κεραίας στη νήσο Ίο Νομού Κυκλάδων 

36. Λήψη Απόφασης επί της από 8-3-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 

Εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για παράνομη 

εγκατάσταση κατασκευής κεραίας επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης 48 στο Δήμο 

Υμηττού Νομού Αττικής 

37. Απόρριψη των υπ' αρ. πρ. ΕΕΤΤ 46348/10-11-2010 και 6717/17-02-2012 αιτήσεων 

της κας Παγώνας Λάμπρου, ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το 

διακριτικό τίτλο «ΡΑΔΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙ», με θέμα «Δεύτερο Κέντρο Εκπομπής 

Αναμεταδότη» 

38. Αναστολή εκτέλεσης της ΑΠ 567/53/10-06-2010 Απόφασης της ΕΕΤΤ με θέμα « 

Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος του 

Εξωραϊστικού Συλλόγου Πύργου Θορικού Βρωμοπουσίου «Η Γαλήνη» 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» 

39. Αναστολή εκτέλεσης της ΑΠ 586/21/30-11-2010 Απόφασης της ΕΕΤΤ με θέμα: 

«Αποδοχή της Αίτησης θεραπείας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Γ. 

ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΙΑ Α.Ε.», φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο 

«ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑ FM 96» κατά της υπ. αρ. ΑΠ 576/39/14-09-2010 Απόφασης της 

Ολομελείας της ΕΕΤΤ» 

40. Αποδοχή της Αιτήσεως θεραπείας του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

ΜΟΣΧΑΤΟΥ» κατά της υπ' αρ. ΑΠ 595/88/10-03-2011 Απόφασης της Ολομέλειας 

της ΕΕΤΤ 


