
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

της 604ης Συνεδρίασης (19-05-2011)

ΦΑΣΜΑ (Εισηγητής κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ)
1. Αποδοχή 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 62 στη θέση εκπομπής ΕΛΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

2. Αποδοχή της υπ' αρ 51644/16-12/2010 Αιτήσεως του Τηλεοπτικού Σταθμού 
(Τ/Σ) «ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ  LOCAL Α.Ε. (NICKELODEON)» για τη Χορήγηση κατ' 
εφαρμογή  του  Ν.  3548/2007  του  Δικαιώματος  Χρήσης  του  Τηλεοπτικού 
Διαύλου 33 στη θέση εκπομπής Βάρη Αττικής

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 66 στη θέση εκπομπής Αίνος Κεφαλληνίας

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 35 στη θέση εκπομπής Ηγουμενίτσα

5. Διόρθωση Σφάλματος της Απόφασης ΕΕΤΤ ΑΠ 215/21/2-5-2001 «Χορήγηση, 
στην  Εταιρεία  «COSMOTE -  Κινητές  Τηλεπικοινωνίες  Α.Ε»,  Άδειας 
Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη θέση Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ» (1400053)

6. Τροποποίηση της ορισθείσας με την ΑΠ ΕΕΤΤ 535/43/6-10-2009 ως ισχύει, 
σύνθεσης της υπο-ομάδας Α της Ομάδας Παρακολούθησης και Παραλαβής 
για  το  υπόλοιπο  του  «Έργου  της  Ανάλυσης  Αγορών  και  Εκτίμησης  της 
Σημαντικής  Ισχύος  στις  Επιμέρους  Αγορές  βάσει  του  Κοινοτικού  Πλαισίου 
Κανονιστικών  Ρυθμίσεων  για  τα  Δίκτυα  και  τις  Υπηρεσίες  Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών»

7. Χωροθέτηση πάρκων κεραιών της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Εισηγητής κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ)
8. Τροποποίηση  Χρήσης  Αριθμοδοτικών  Πόρων  του  Εθνικού  Σχεδίου 

Αριθμοδότησης  για  την  εταιρεία  «TARGET LINE ΕΙΔΙΚΕΣ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ-
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΕΠΕ»  με  διακριτικό  τίτλο 
«TARGET LINE ΜΟΝ ΕΠΕ»

9. Κατάργηση  της  Εκχώρησης  του  Σύντομου  Κωδικού  15311  του  Εθνικού 
Σχεδίου  Αριθμοδότησης στην εταιρεία  «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» με διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ ΑΕ»

10. (Α)  Κοινοποίηση προς την Ε.Ε.  και  τις  Εθνικές  Ρυθμιστικές  Αρχές  (Ε.Ρ.Α.) 
άλλων Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Σχεδίου Μέτρων της 
ΕΕΤΤ αναφορικά με τον 2ο γύρο ανάλυσης της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό,  την 
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Ανάλυση  του  επιπέδου  ανταγωνισμού  και  τις  προτεινόμενες  κανονιστικές 
υποχρεώσεις  στις  αγορές  i Λιανικής  πρόσβασης  στο  δημόσιο  τηλεφωνικό 
δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω γραμμών πρόσβασης  PSTN,  ISDN BRA και 
managed VOIP, για οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες στην Ελλάδα και Ν 
Λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω 
γραμμών πρόσβασης ISDN PRA στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Άρθρο 7 της 
Οδηγίας 2002/21/ΕΚ (Άρθρο 16 του Ν.3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/03.02.2006]), και 
(Β) Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με τα ως 
άνω Μέτρα, σύμφωνα με το Άρθρο 6 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ (Άρθρο 17 του 
Ν.3431/2006 [ΦΕΚ13/Α/03.02.2006])

11. Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της 
Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2011 (με απολογιστικά στοιχεία 2009) για τις 
υπό  ρύθμιση  αγορές  χονδρικής  και  λιανικής  στις  οποίες  έχει  επιβληθεί 
υποχρέωση ελέγχου  τιμών,  κοστολόγησης και  λογιστικού  διαχωρισμού,  και 
λοιπές ρυθμίσεις

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ (Εισηγητής κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ)
12. Κλήση  σε  Ακρόαση  της  εταιρείας  «MARIZ GESTAO Ε  INVESTIMENTOS 

LIMITADA» και του Ισίδωρου Μουλά, 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 [joeweider  .  gr  ]

13. Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜ. ΤΕΡΚΕΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε»  με  αντικείμενο  τη  διαπίστωση  της  διάθεσης  μέσω  της  ιστοσελίδας 
http//computers.xpatit.gr, ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού 
εξοπλισμού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

14. Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΤΟΥΜΝΙΤΖΕ 
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) 
με το διακριτικό τίτλο «ΖΕΥΣ TV», με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση: α) 
Της χρήσης συχνότητας για τη λειτουργία ραδιοζεύξης κατά παράβαση της 
κείμενης νομοθεσίας και β) της εγκατάστασης κεραιοσυστήματος άνευ αδείας

15. Κλήση  σε  ακρόαση  της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία 
«ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΕΡΜΗΣ  Α.Ε.»,  φορέα  του 
τηλεοπτικού  σταθμού  (Τ/Σ)  με  το  διακριτικό  τίτλο  «TELE KRHTH»  για  τη 
διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας λειτουργίας αυτού σε 
μη δηλωθέντες δίαυλους και από μη δηλωθείσες θέσεις εκπομπής

16. Κλήση σε ακρόαση 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  δηλωθέντα  δίαυλο  και  από  μη  δηλωθείσα  θέση 
εκπομπής

17. Κλήση  σε  ακρόαση  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 την κατά 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας λειτουργία αυτού σε μη δηλωθέντα δίαυλο
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18. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  «ΟΤΕ  -  Οργανισμός  Τηλεπικοινωνιών 
Ελλάδος Α.Ε.» για εγκατάσταση κατασκευών κεραιών στο Δήμο Ξυλόκαστρου 
Νομού Κορινθίας

19. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  «ΟΤΕ  -  Οργανισμός  Τηλεπικοινωνιών 
Ελλάδος Α.Ε.» για εγκατάσταση κατασκευών κεραιών στο Δήμο Δομνίστας 
Νομού Ευρυτανίας

20. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  «ΟΤΕ  -  Οργανισμός  Τηλεπικοινωνιών 
Ελλάδος  Α.Ε.»  για  εγκατάσταση  κατασκευών  κεραιών  στο  Δήμο  Μιδέας 
Νομού Αργολίδας

21. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  «ΟΤΕ  -  Οργανισμός  Τηλεπικοινωνιών 
Ελλάδος Α.Ε.» για εγκατάσταση κατασκευών κεραιών στο Δήμο Αριστομένους 
Νομού Μεσσηνίας

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

23. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  «COSMOTE -  ΚΙΝΗΤΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  για  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής 
τηλεφωνίας επί της οδού Μακαρίου 1 στο Δήμο Χαλκιδέων Νομού Ευβοίας

24. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  «COSMOTE -  ΚΙΝΗΤΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.»  για  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  στο  Δήμο 
Δομνίστας Νομού Ευρυτανίας

25. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  «COSMOTE -  ΚΙΝΗΤΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  για  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής 
τηλεφωνίας στο Δήμο Αγράφων Νομού Ευρυτανίας

26. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  «COSMOTE -  ΚΙΝΗΤΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο 
Δήμο Αριστομένους Νομού Μεσσηνίας

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

28. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  «COSMOTE -  ΚΙΝΗΤΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  για  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής 
τηλεφωνίας στο δ.δ. Διάβας Δήμου Καλαμπάκας Νομού Τρικάλων

29. Κλήση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη 
Ελληνική  Εταιρεία  Τηλεπικοινωνιών»  σε ακρόαση για  εγκατάσταση κεραίας 
στο Δήμο Φαρσάλων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας

30. Κλήση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη 
Ελληνική  Εταιρεία  Τηλεπικοινωνιών»  σε ακρόαση για  εγκατάσταση κεραίας 
κινητής στο Δήμο Παιονίας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς

31. Κλήση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη 
Ελληνική  Εταιρεία  Τηλεπικοινωνιών»  σε ακρόαση για  εγκατάσταση κεραίας 
κινητής τηλεφωνίας επί  της συμβολής των οδών Κύπρου 2 και  Ύδρας στο 
Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη Περιφ. Ενότητας Θεσσαλονίκης
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32. Κλήση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη 
Ελληνική  Εταιρεία  Τηλεπικοινωνιών»  σε ακρόαση για  εγκατάσταση κεραίας 
στο Δήμο Λαγκαδά Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

33. Κλήση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «WIND -  ΕΛΛΑΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.Β.Ε.»  σε  ακρόαση  για  εγκατάσταση  κεραίας  στο 
Δήμο Φαρσάλων Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας

34. Κλήση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «WIND -  ΕΛΛΑΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε» σε ακρόαση για εγκατάσταση κεραίας κινητής 
τηλεφωνίας επί  της οδού 21ης Ιουνίου 250 στο Δήμο Κιλκίς Περιφερειακής 
Ενότητας Κιλκίς

35. Κλήση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «WIND -  ΕΛΛΑΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε» σε ακρόαση για εγκατάσταση κεραίας κινητής 
τηλεφωνίας επί  της συμβολής των οδών Λαχανά και  Μεγ. Αλεξάνδρου στο 
Δήμο Θερμαϊκού Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

36. Κλήση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «WIND -  ΕΛΛΑΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε» σε ακρόαση για εγκατάσταση κεραίας κινητής 
τηλεφωνίας  επί  της  οδού  Ύδρας  27  στο  Δήμο  Πυλαίας  -  Χορτιάτη 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

37. Κλήση  σε  ακρόαση  του  κ.  Βασίλειου  Καρέλα  με  θεματικό  αντικείμενο  τη 
διερεύνηση  της  κατά  παράβαση  της  κείμενης  νομοθεσίας  μη  χορήγησης 
στοιχείων και της εγκατάστασης εξ αυτού κατασκευής κεραίας

38. Λήψη Απόφασης επί της διεξαγωγής Ακροάσεως μεταξύ αφενός του Νικολάου 
Καντερέ και της Σοφίας Κάντζου, με αντικείμενο την διερεύνηση παραβάσεως 
εκ μέρους της Σοφίας Κάντζου, με αντικείμενο την διερεύνηση παραβάσεως εκ 
μέρους της Σοφίας Κάντζου των διατάξεων της Απόφασης της ΕΕΤΤ351/76 
«Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names ) 
με  κατάληξη  .gr»  (ΦΕΚ  717/Β/27.5.2005)  για  το  Όνομα  Χώρου 
[nikoskanters  .  gr  ]

39. Απόφαση  επί  της  υπ'  αριθμ.  Πρωτ.  Ε.Ε.Τ.Τ.  2027/18-1-2011  Αίτησης 
Διαγραφής της εταιρείας «ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.Ε.» σχετικά με τα 
Ονόματα Χώρου [fasttrack  .  gr  ] και [fast  -  track  .  gr  ]

40. Λήψη Απόφασης επί της διεξαγωγής Ακροάσεως μεταξύ αφενός της εταιρείας 
με την επωνυμία «DIXONS SOUTH-EAST EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΚΑΙ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ,  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΚΑΙ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ»  και  το  δ.τ. 
«DIXONS SOUTH-EAST EUROPE Α.Ε.Β.Ε.»,  και  αφετέρου  του  Ryzhov 
Volodymyr, με αντικείμενο την διερεύνηση παραβάσεως εκ μέρους του Ryzhov 
Volodymyr των  διατάξεων  της  Απόφασης  της  ΕΕΤΤ  351/76  «Κανονισμός 
Διαχείρισης  και  Εκχώρησης  Ονομάτων  Χώρου  (Domain Names )με 
κατάληξη .gr» (FEK 717/Β/27.5.2005) για το Όνομα Χώρου [kotsobolos  .  gr  ]

41. Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος 
της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.»

42. Λήψη  απόφασης  επί  της  ακροάσεως  δια  της  υποβολής  έγγραφου 
υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «CITY NEWS Α.Ε.» 
φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΤΗΛΕΑΣΤΥ»
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43. Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος 
του κ. Γεωργίου Φουντουκίδη, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με 
το  διακριτικό  τίτλο  «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  FM 88,9»  με  θεματικό  αντικείμενο  τη 
διερεύνηση  της  χρήσης  μη  εκχωρημένης  συχνότητας  για  τη  λειτουργία 
ραδιοζεύξης

44. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως της επιχείρησης «Χιονοδρομικό Κέντρο 
Μετσόβου» (ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ Α.Ε) 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

45. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως της επιχείρησης «Χιονοδρομικό Κέντρο 
Ελατοχωρίου  Πιερίας»  (ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ  Ν. 
ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε) 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

46. Λήψη  απόφασης  επί  της  ακροάσεως  του  Φορέα  Διαχείρισης  του 
«Χιονοδρομικού Κέντρου Λαϊλιά Σερρών» (Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος 
Σερρών)», 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

47. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως της επιχείρησης «Χιονοδρομικό Κέντρο 
Χρυσό Ελάφι» («ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ»)

48. Λήψη απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος 
του Δ. Τρίγλιας

49. Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος 
του κ.  Χρήστου Κοντούλα,  με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά 
παράβαση της κείμενης εγκατάστασης εξ αυτού κατασκευών κεραιών

50. Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος 
του  κ.  Γ.  Αλοίμονου,  με  θεματικό  αντικείμενο  τη  διερεύνηση  της  κατά 
παράβαση  της  κείμενης  νομοθεσίας  εγκατάστασης  εξ  αυτού  κατασκευών 
κεραιών

51. Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος 
του  κ.  Γ.  Σορβατζιώτη,  με  θεματικό  αντικείμενο  τη  διερεύνηση  της  κατά 
παράβαση  της  κείμενης  νομοθεσίας  εγκατάστασης  εξ  αυτού  κατασκευών 
κεραιών

52. Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος 
του  κ.  κ.  Πλατανίτη  ,  με  θεματικό  αντικείμενο  τη  διερεύνηση  της  κατά 
παράβαση  της  κείμενης  νομοθεσίας  εγκατάστασης  εξ  αυτού  κατασκευής 
κεραίας

53. Λήψη  απόφασης  επί  της  ακροάσεως  δια  της  υποβολής  έγγραφου 
υπομνήματος  της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό 
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τίτλο «TV 12»«, με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της εγκατάστασης και 
θέσης  σε  λειτουργία  κεραιοσυστήματος,  κατά  παράβαση  της  κείμενης 
νομοθεσίας

54. Λήψη Απόφασης επί της από 3-5-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος 
της  Εταιρείας  «COSMOTE -  ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  για 
παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  στο  δ.δ. 
Δισπηλιού Δήμου Μακεδνών Νομού Καστοριάς

55. Λήψη Απόφασης επί της από 3-5-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος 
της  Εταιρείας  «COSMOTE -  ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  για 
παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  στο  Δήμο 
Αιγινίου Νομού Πιερίας

56. 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 
Σώρου 7 στο Δήμο Μεταμόρφωσης Νομού Αττικής

57. 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 
Ελ. Βενιζέλου 169 στο Δήμο Ν. Ερυθραίας Νομού Αττικής

58. 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. Βουλιαγμένης 168 στο Δήμο Γλυφάδας Νομού Αττικής

59. 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. 
Βαθύλακκου Δήμου Αγ. Αθανασίου Νομού Θεσσαλονίκης

60. 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 
Μελπομένης 16 στο Δήμο Ηρακλείου Νομού Ηρακλείου

61. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  20-1-2011  Ακροάσεως  διά  γραπτού 
υπομνήματος της Εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» 
για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο 
Εχεδώρου Νομού Θεσσαλονίκης

62. Αποδοχή της Αιτήσεως Θεραπείας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία 
«ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  Α.Ε.»,  φορέα  του  τηλεοπτικού  σταθμού  (Τ/Σ)  με  το 
διακριτικό τίτλο «TIME CHANNEL» κατά της υπ' αρ. ΑΠ 597/21/24-03-2011 
Απόφασης της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ

63. Αποδοχή της Αιτήσεως Θεραπείας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία 
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  TV Α.Ε.  -  ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»,  φορέα  του 
τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  TV»« κατά 
της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ: 578/13/28-09-2010

64. Απόρριψη της Αιτήσεως Θεραπείας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία 
Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. κατά της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ: 598/24/31-03-2011
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65. Απόρριψη της Αίτησης Θεραπείας  της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία 
«ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.», φορέα του Τ/Σ με το 
διακριτικό τίτλο «ΗΠΕΙΡΟΣ TV», κατά της ΑΠ 566/59/18-06-2010 Απόφασης 
της ΕΕΤΤ με θέμα: «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.», 
φορέα του Τ/Σ με το διακριτικό τίτλο «ΗΠΕΙΡΟΣ TV», με αντικείμενο τη χρήση 
μη  εκχωρημένων  συχνοτήτων  και  την  πρόκληση  παρεμβολών  σε  νόμιμο 
χρήστη κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας»
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