
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

της 606ης Συνεδρίασης (09-06-2011)

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 Παλαιοπλάτανος Αιτωλοακαρνανίας

2. 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 39 στη θέση 
εκπομπής Παλαιοχώρι Φθιώτιδας

3. Χωροθέτηση πάρκων κεραιών της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Εισηγητής κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ)

4. Ονόματα χώρου-Εκχώρηση

5. Ονόματα χώρου-Απόρριψη Αίτησης

6. Ονόματα χώρου-Μεταβολή επωνυμίας φορέα

7. Ονόματα χώρου-Μεταβίβαση

8. Ονόματα χώρου-Διαγραφή

9. Εκχώρηση Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην εταιρεία 
«COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» με διακριτικό τίτλο «COSMOTE ΑΕ»

10. Εκχώρηση Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην εταιρεία 
«COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» με διακριτικό τίτλο «COSMOTE ΑΕ»

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

12. Εκχώρηση Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην εταιρεία 
«GUERILLA MOBILE GREECE LTD»

13. Εκχώρηση Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην εταιρεία 
«ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ» με διακριτικό τίτλο 
«MEDIATEL SA»

14. Εκχώρηση του Σύντομου Κωδικού 18380 του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην 
εταιρεία  «WIND ΕΛΛΑΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο  «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
ΑΕΒΕ»
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15. Εκχώρηση Γεωγραφικών Αριθμών του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην εταιρεία 
«WIND ΕΛΛΑΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΙ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ»

16. Τροποποίηση Χρήσης Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης για 
την εταιρεία «VODAFONE-PANAFON»

17. Απόρριψη  Αιτήματος  Εκχώρησης  Αριθμοδοτικών  Πόρων  του  Εθνικού  Σχεδίου 
Αριθμοδότησης  της  εταιρείας  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» με διακριτικό τίτλο «FORTHNET Α.Ε»

18. Κατάργηση Εκχώρησης Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης 
στην  εταιρεία  «ΕΛΛΑΣ  ΣΑΤ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» με διακριτικό τίτλο «HELLAS SAT»

19. Κατάργηση Εκχώρησης Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης 
στην εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» με διακριτικό 
τίτλο «ΟΤΕ ΑΕ»

20. Διαγραφή  παροχών  Δικτύων  και  Υπηρεσιών  Ηλεκτρονικών  Επικοινωνιών  από  το 
Μητρώο Παροχών Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

21. Παράταση της διάρκειας της υπ' αριθμ. 8/30.11.2010 σύμβασης, μεταξύ της ΕΕΤΤ και 
του Πανεπιστημίου Αθηνών για το έργο: «Τεχνικο-οικονομικά, ρυθμιστικά θέματα και 
θέματα  ανταγωνισμού  τα  οποία  εγείρονται  στην  περίπτωση  ανάπτυξης  δικτύων 
επόμενης γενεάς» και της ορισθείσης, με την ΕΕΤΤ ΑΠ. 543/4/30.11.2009, Επιτροπής 
Παρακολούθησης του έργου

22. Λήψη Απόφασης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την εξέταση του υποβληθέντος προς έγκριση 
οικονομικού προγράμματος με την ονομασία «ΟΛΗ ΜΕΡΑ +60 ΚΙΝΗΤΑ (ΟΤΕ  TALK 
24/7 +60F2M 4+8)» της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε.

23. Τροποποίηση Σύμβασης με αριθ. 22/09 μεταξύ ΕΕΤΤ -  WIK για το Έργο «Ανάλυση 
Αγορών και Εκτίμηση της Σημαντικής Ισχύος στις Αγορές :

1.
Χονδρική αγορά τερματικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών, ανεξάρτητα από 
την  τεχνολογία  που  χρησιμοποιείται  για  την  παροχή  μισθωμένης  ή 
αποκλειστικής χωρητικότητας (Αγορά 6 Νέας Σύστασης)

2. Χονδρική Αγορά Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών

3. Χονδρική Αγορά Εκκίνησης κλήσεων από το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που 
παρέχεται σε σταθερή θέση (Αγορά 2 Νέας Σύστασης)

4. Χονδρική  Αγορά  Τερματισμού  κλήσεων  σε  μεμονωμένα  δημόσια  τηλεφωνικά 
δίκτυα που παρέχονται σε σταθερή θέση (Αγορά 3 Νέας Σύστασης)

5. Χονδρική αγορά Διαβιβαστικών υπηρεσιών στο δημόσιο σταθερό τηλεφωνικό 
δίκτυο

6. Αγορά Λιανικής Πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση 
για οικιακούς και μη οικιακούς καταναλωτές (Αγορά 1 Νέας Σύστασης)

7. Αγορά Λιανικών Μισθωμένων Γραμμών

8. Αγορά  Δημοσίως  Διαθέσιμων  Αστικών  Τηλεφωνικών  Υπηρεσιών  που 
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παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες

9. Αγορά  Δημοσίως  Διαθέσιμων  Εθνικών  Τηλεφωνικών  Υπηρεσιών  που 
παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες»

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ (Εισηγητής κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ)
24. Κλήση σε Ακρόαση της Ελληνικής Αστυνομίας και του Αναστασίου Τσολέκα 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 [webwar  3.  gr  ]

25. Κλήση  σε  Ακρόαση  της  εταιρείας  «ΕΛΑΝΘΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 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  ]

26. Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΜΙΜΙΚΟΥ Ο.Ε. Εμπορία Ηλεκτρονικών Ειδών 
και Ανταλλακτικών» με αντικείμενο τη διαπίστωση της διάθεσης μέσω της ιστοσελίδας 
www  .  e  -  mimikos  .  gr  ,  ραδιοεξοπλισμού  και  τηλεπικοινωνιακού  τερματικού  εξοπλισμού 
κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

27. Κλήση σε ακρόαση του Ιωαννίδη Χ. Ιωάννη, φορέα του ηλεκτρονικού καταστήματος 
www  .  isystems  .  gr  ,  με  αντικείμενο  τη  διαπίστωση  της  διάθεσης  μέσω  διαδικτύου 
ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού κατά παράβαση της 
κείμενης νομοθεσίας

28. Κλήση σε ακρόαση του Ζυγούρη Ο. Παναγιώτη, φορέα του ηλεκτρονικού καταστήματος 
www  .  plus  3.  gr  ,  με  αντικείμενο  τη  διαπίστωση  της  διάθεσης  μέσω  διαδικτύου 
ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού κατά παράβαση της 
κείμενης νομοθεσίας

29. Κλήση  σε  ακρόαση  του  Συμεωνίδη  Χαράλαμπου,  φορέα  του  ηλεκτρονικού 
καταστήματος  www  .  radiobabiko  .  gr  , με αντικείμενο τη διαπίστωση της διάθεσης μέσω 
διαδικτύου  ραδιοεξοπλισμού  και  τηλεπικοινωνιακού  τερματικού  εξοπλισμού  κατά 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

30. Κλήση  σε  ακρόαση  της  εταιρείας  «MICROLINK SECURITY SYSTEMS 
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ Λ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» με αντικείμενο τη διαπίστωση της διάθεσης μέσω της 
ιστοσελίδας  www  .  mlink  .  gr   ραδιοεξοπλισμού  και  τηλεπικοινωνιακού  τερματικού 
εξοπλισμού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

31. Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «SPACE TV Α.Ε.», φορέα 
του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο "SPACE TV", για τη διερεύνηση 
της  κατά  παράβαση  της  κείμενης  νομοθεσίας  λειτουργία  αυτού  σε  μη  δηλωθέντα 
δίαυλο

32. Κλήση  σε  Ακρόαση  των  εταιρειών  «FORTHNET Α.Ε.»  και  «Οργανισμός 
Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.)» με αντικείμενο την εξέταση των ζητημάτων 
που θίγονται  στην υπ'  αριθ.  πρωτ.  ΕΕΤΤ 3122/16-11-10 επιστολή -  καταγγελία της 
πρώτης κατά της δεύτερης ως άνω εταιρείας και τη διερεύνηση τυχόν παράβασης της 
νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών εκ μέρους της ΟΤΕ Α.Ε., αναφορικά με 
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την  αποκατάσταση  βλαβών  στα  πλαίσια  παροχής  υπηρεσιών  αδεσμοποίητης 
πρόσβασης στον τοπικό βρόχο

33. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας «ΟΤΕ - Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.» 
για  εγκατάσταση  κατασκευών  κεραιών  στο  Δήμο  Βόλβης  Περιφερειακής  Ενότητας 
Θεσσαλονίκης

34. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας «ΟΤΕ - Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.» 
για εγκατάσταση κατασκευών κεραιών στο Δήμο Αριστοτέλη Περιφερειακής Ενότητας 
Χαλκιδικής

35. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας «ΟΤΕ - Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.» 
για εγκατάσταση κεραίας στο Δήμο Σοφάδων Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας

36. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας «ΟΤΕ - Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.» 
για εγκατάσταση κατασκευών κεραιών στο Δήμο Καρδίτσας Περιφερειακής Ενότητας 
Καρδίτσας

37. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας «COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» 
για  εγκατάσταση  κεραίας  κινητής  Τηλεφωνίας  στο  Δήμο  Βόλβης  Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης

38. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας «COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» 
για  εγκατάσταση  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  στο  Δήμο  Νέας  Προποντίδας 
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής

39. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας «COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» 
για  εγκατάσταση  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  στο  Δήμο  Θέρμης  Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης»

40. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας «COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» 
για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Φυλής Περιφερειακής Ενότητας 
Αττικής

41. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας «COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» 
για  εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί  της οδού Εγνατίας 127 στο Δήμο 
Θεσσαλονίκης Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

42. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας «COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» 
για  εγκατάσταση  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  στο  Δήμο  Αμύνταιου  Περιφερειακής 
Ενότητας Φλώρινας

43. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας «COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» 
για  εγκατάσταση  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  στο  Δήμο  Νέας  Προποντίδας 
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής

44. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας «COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» 
για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Α. Παπανδρέου 250 στο 
Δήμο Νεάπολης -Συκεών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

45. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  «VODAFONE -  ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη  Ελληνική 
Εταιρεία  Τηλεπικοινωνιών» για  εγκατάσταση κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  στο Δήμο 
Νέας Προποντίδας Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής

46. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  «VODAFONE -  ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη  Ελληνική 
Εταιρεία  Τηλεπικοινωνιών»  για  εγκατάσταση  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  επί  της 
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συμβολής  των  οδών  Αριστοτέλους  22  και  Βατικιώτη  στο  Δήμο  Θεσσαλονίκης 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

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

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

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

50. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  «VODAFONE -  ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη  Ελληνική 
Εταιρεία  Τηλεπικοινωνιών»  για  εγκατάσταση  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  επί  της 
Λεωφ. Βουλιαγμένης 318 στο Δήμο Αγ. Δημητρίου Περιφερειακής Ενότητας Αττικής

51. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  «VODAFONE -  ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη  Ελληνική 
Εταιρεία  Τηλεπικοινωνιών»  για  εγκατάσταση  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  επί  της 
Λεωφ. Ηρακλείου 284 στο Δήμο Νέας Ιωνίας Περιφερειακής Ενότητας Αττικής

52. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  «VODAFONE -  ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη  Ελληνική 
Εταιρεία  Τηλεπικοινωνιών» για  εγκατάσταση κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  στο Δήμο 
Χερσονήσου (πρώην Γουβών) Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου

53. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  «VODAFONE -  ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη  Ελληνική 
Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού 
Συνταγματάρχου Δαβάκη 15 στο Δήμο Λυκόβρυσης - Πεύκης Περιφερειακής Ενότητας 
Αττικής

54. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  «VODAFONE -  ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη  Ελληνική 
Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού 
Αγγελάκη 39 στο Δήμο Θεσσαλονίκης Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

55. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  «VODAFONE -  ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη  Ελληνική 
Εταιρεία  Τηλεπικοινωνιών» για  εγκατάσταση κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  στο Δήμο 
Αμπελοκήπων-Μενεμένης Περιφ. Ενότητας Θεσσαλονίκης

56. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας «WIND - ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για 
παράνομη λειτουργία κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Επαμεινώνδα 74 στο 
Δήμο Καλλιθέας Περιφερειακής Ενότητας Αττικής

57. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας «WIND - ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για 
εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Νέας Προποντίδας Περιφερειακής 
Ενότητας Χαλκιδικής

58. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας «WIND - ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για 
εγκατάσταση  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  επί  της  οδού  Εγνατίας  127  στο  Δήμο 
Θεσσαλονίκης Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

59. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας «WIND - ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε» για 
εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Κιλελέρ Περιφερειακής Ενότητας 
Λάρισας
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60. Κλήση σε ακρόαση του κ. Δημήτριο Λεοπασάκη με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση 
της κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας εγκατάστασης κατασκευής κεραίας

61. Κλήση  σε  ακρόαση  του  κ.  Βασίλειου  Φιλιππόπουλου,  με  θεματικό  αντικείμενο  τη 
διερεύνηση: α) Της εκπομπής ραδιοφωνικού προγράμματος και β) της εγκατάστασης 
και θέσης σε λειτουργία κεραιοσυστήματος, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

62. Κλήση  σε  ακρόαση  της  κας  Κακκαβά,  με  θεματικό  αντικείμενο  τη  διερεύνηση  της 
εγκατάστασης κεραιοσυστήματος, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

63. Απόφαση  επί  της  υπ'  αριθμ.  Πρωτ.  ΕΕΤΤ  5354/9-2-2011  Αίτησης  Διαγραφής  της 
εταιρείας  «ΕΛΑΪΣ  UNILEVER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ 
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

64. Λήψη Απόφασης επί της διεξαγωγής Ακροάσεως μεταξύ αφενός της εταιρείας με την 
επωνυμία «ΛΙΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ» και αφετέρου της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.», με αντικείμενο 
την διερεύνηση παραβάσεως εκ μέρους της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 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 [trapezaakiniton  .  gr  ]

65. Λήψη Απόφασης επί της διεξαγωγής Ακροάσεως μεταξύ αφενός της εταιρείας με την 
επωνυμία  «MARIZ GESTAO Ε  INVESTIMENTOS LIMITADA»  και  του  Δημητρίου 
Ζερβού, με αντικείμενο την διερεύνηση παραβάσεως εκ μέρους του Δημητρίου Ζερβού 
των διατάξεων της Απόφασης της ΕΕΤΤ 351/76/27-5-2005 «Κανονισμός Διαχείρισης 
και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr» (ΦΕΚ 717/Β/27-
5-2005) για το Όνομα Χώρου [weider  .  gr  ]

66. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως του κ. Ν. Μπερόβαλη, ασκούντος την ομώνυμη 
ατομική  επιχείρηση,  με  αντικείμενο  τη  διαπίστωση  της  διάθεσης  μέσω  διαδικτύου 
ραδιοεξοπλισμού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

67. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως του κ. Γεωργίου Δαμιανίδη, φορέα της εταιρείας 
«Το  gadget  .  gr  »  ,  με  αντικείμενο  τη  διαπίστωση  της  διάθεσης  μέσω  διαδικτύου 
ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού κατά παράβαση της 
κείμενης νομοθεσίας

68. Λήψη  απόφασης  επί  της  ακροάσεως  της  εταιρείας  «ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Ν.  ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ 
ΑΕΒΕ»  με  αντικείμενο  τη  διαπίστωση  της  διάθεσης  ραδιοεξοπλισμού  και 
τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

69. Λήψη  απόφασης  επί  της  ακροάσεως  του  κ.  Φίλιππου  Τσικανδυλάκη,  φορέα  της 
εταιρείας  «GES SYSTEMS»,  με  αντικείμενο  τη  διαπίστωση  της  διάθεσης  μέσω 
διαδικτύου ραδιοεξοπλισμού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

70. Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφων υπομνημάτων: α) Της 
«ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ & ΝΙΓΡΙΤΟΣ», φορέα του (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο 
"Ράδιο  Κιβωτός  99.2FM"  και  β)  της  εταιρίας  «ΣΙΜΑΡΑΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», φορέα του Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο "Ράδιο Ένα 99.0FM"

71. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της 
ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο "BLUE SKY" με 
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θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση: α) Της κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 
εκπομπής αυτού και β) της εγκατάστασης εξ αυτού κεραιοσυστημάτων άνευ αδείας

72. Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος του 
Δήμου  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

73. Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος του 
Δήμου Ζηρού, ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Φιλιππιάδας του Ν. Πρεβέζης

74. Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος του 
Δήμου Πωγωνίου, καθολικού διαδόχου του Δ. Άνω Καλαμά

75. Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος του 
Δήμου  Μύρινας  Λήμνου,  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

76. Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος του 
Δήμου Ρόδου, ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Αρχάγγελου του Ν. Δωδεκανήσου

77. Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος του 
Δήμου Ρόδου, ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Νοτίας Ρόδου του Ν. Δωδεκανήσου

78. Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος του 
Δήμου Ρόδου, ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Αφάντου του Ν. Δωδεκανήσου

79. Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος του 
Δήμου Ρόδου, ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Λινδίων του Ν. Δωδεκανήσου

80. Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος του 
Δήμου Ρόδου, ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Καλλιθέας του Ν. Δωδεκανήσου

81. Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος της 
Δημοτικής Ενότητας Συβότων 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

82. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως της επιχείρησης «Χιονοδρομικό Κέντρο Πηλίου 
"Αγριολεύκες"» (Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος Βόλου)

83. Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της 
ΕΕΤΤ  ΑΠ  604/16/19-05-2011:  «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»

84. Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της 
ΕΕΤΤ ΑΠ 599/14/07-04-2011 με θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με 
την  επωνυμία "ΑΕ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TV ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ",  φορέα 
του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο "ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ TV"»

85. Ανάκληση  των  Αποφάσεων  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ  594/45/01-03-2011  με  θέμα:  «Λήψη 
Απόφασης  επί  της  ακροάσεως  δια  της  υποβολής  έγγραφου  υπομνήματος  της 
ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΛΟΤΖΙΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
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Α.Ε.", φορέα του Τ/Σ με το διακριτικό τίτλο "MY TV"» και ΑΠ 600/52/14-04-2011 με 
θέμα «Απόρριψη της αιτήσεως θεραπείας κατά της ΑΠ 594/45/01-03-2011 Απόφασης»

86. Ακύρωση της ΑΠ ΕΕΤΤ 492/258/26-8-2008 που ελήφθη μετά από Ακρόαση μεταξύ της 
εταιρείας  «ΑΧΑ  SOCIETE ΑΝΟΝΥΜΕ  A DIRECTOIRE ΕΤ  CONSEIL DE 
SURVEILLANCE» και  του  Κωνσταντίνου  Βούλγαρη,  δυνάμει  της  υπ'  αρ.  927/2010 
Αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

87. Λήψη απόφασης επί της διαδικασίας επίλυσης διαφοράς της 19ης Ιανουαρίου 2011 με 
αντικείμενο την επίλυση διαφοράς μεταξύ των εταιρειών «ΟΤΕ Α.Ε.» και «FORTHNET 
Α.Ε.», κατά τη διαδικασία του άρθρου 18 του ν. 3431/2006

88. Λήψη Απόφασης επί της από 21-4-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «ΟΤΕ-Οργανισμός  Τηλεπικοινωνιών  Ελλάδος  Α.Ε.»  για  παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας στο Δήμο Ιστιαίας Νομού Ευβοίας

89. Λήψη Απόφασης επί  της από 3-5-2011 Ακροάσεως διά  γραπτού υπομνήματος  της 
Εταιρείας  «ΟΤΕ-Οργανισμός  Τηλεπικοινωνιών  Ελλάδος  Α.Ε.»  για  παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας στο Δήμο Ιητών της νήσου Ίου Νομού Κυκλάδων

90. Λήψη Απόφασης επί  της από 3-5-2011 Ακροάσεως διά  γραπτού υπομνήματος  της 
Εταιρείας  «ΟΤΕ-Οργανισμός  Τηλεπικοινωνιών  Ελλάδος  Α.Ε.»  για  παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας στον όρμο Αγίας Θεοδότης Δήμου Ιητών της νήσου 
Ίου Νομού Κυκλάδων

91. Λήψη Απόφασης επί της από 18-4-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «ΟΤΕ-Οργανισμός  Τηλεπικοινωνιών  Ελλάδος  Α.Ε.»  για  παράνομη 
εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  στη  νήσο  Ανάφη  Νομού 
Κυκλάδων

92. Λήψη Απόφασης επί της από 19-4-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «COSMOTE -  ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  για  παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Ναυπλίου 10 στο 
Δήμο Κηφισιάς Νομού Αττικής

93. Λήψη Απόφασης επί της από 16-5-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «COSMOTE -  ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  για  παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  στο  Δήμο  Καματερού Νομού 
Αττικής

94. Λήψη Απόφασης επί της από 19-4-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «COSMOTE -  ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  για  παράνομη 
εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  στη  νήσο  Ανάφη  Νομού 
Κυκλάδων

95. 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 Αγ. Νικολάου Νομού 
Λασιθίου Κρήτης

96. 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 28ης 
Οκτωβρίου 61 στο Δήμο Νέας Πεντέλης Νομού Αττικής
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97. Λήψη Απόφασης επί  της από 3-5-2011 Ακροάσεως διά  γραπτού υπομνήματος  της 
Εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση 
κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της συμβολής της Λεωφ. Ηρακλείου με την 
οδό Αγ. Λαύρας στο Δήμο Αθηναίων Νομού Αττικής

98. Λήψη Απόφασης επί της από 26-4-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση 
κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Ναυπλίου 10 στο Δήμο Κηφισιάς 
Νομού Αττικής

99. Λήψη Απόφασης επί  της από 2-5-2011 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  Αετιδέων  & 
Θεοτοκοπούλου 3 στο Δήμο Χολαργού Νομού Αττικής

100. 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 στη νήσο θήρα Νομού Κυκλάδων

101. Λήψη Απόφασης επί  της από 2-5-2011 Ακροάσεως διά  γραπτού υπομνήματος  της 
Εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση 
κατασκευής κεραίας στο Δήμο Αγ. Νικολάου Νομού Λασιθίου Κρήτης

102. Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της 
ΕΕΤΤ  ΑΠ 577/24/16-9-2010  με  θέμα:  «Κλήση  σε  ακρόαση  της  ανώνυμης  εταιρίας 
«COSMOTE Α.Ε.»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής 
τηλεφωνίας στο Δήμο Καρδίτσας Νομού Καρδίτσας»

103. Αποδοχή της Αίτησης θεραπείας της εταιρείας «COSMOTE Α.Ε.» κατά της υπ. αρ. ΑΠ 
595/83/10-3-2011 Απόφασης της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ

104. Λήψη απόφασης επί της υπ' αρ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 17599/3-5-2011 Αιτήσεως θεραπείας του 
Γεωργίου Καβακλιώτη κατά της ΑΠ. 593/56/17-2-2011 Απόφασης της Ολομέλειας της 
ΕΕΤΤ

105. Εξέταση της Αίτησης θεραπείας της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΠΛΑΙΣΙΟ 
COMPUTERS ΑΕΒΕ» κατά της ΑΠ ΕΕΤΤ 588/072/16-12-2010

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής κ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΚΑΣ)

106. Απόφαση επί ακροάσεως της ατομικής επιχείρησης «ΘΩΜΑΣ Κ. ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ»

107. Διαγραφή της Ατομικής Επιχείρησης «ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΙΩΝ. ΜΙΧΑΗΛ» από το Μητρώο 
Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ

108. Διαγραφή  της  Ατομικής  Επιχείρησης  «ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ»  με  διακριτικό  τίτλο 
«ΡΟΝΥ EXRPESS» από το Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ

109. Ορισμός  Επιτροπής  αξιολόγησης  των  προσφορών  για  το  έργο  Μελέτη  για  την 
ανάπτυξη της Ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς

110. Απόφαση  επί  της  Αιτήσεως  Θεραπείας  της  Ανώνυμης  Εταιρείας  με  την  επωνυμία 
«ΓΕΝΙΚΗ  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ  Α.Ε.Ε.  ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»  για  την  ανάκληση  ή 
τροποποίηση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 594/81/01.03.2011
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