
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

της 616ης Συνεδρίασης (30-08-2011)

ΦΑΣΜΑ (Εισηγητής κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ)
1. Αποδοχή  της  υπ'  αρ  47941/11-9-2008  Αιτήσεως  του 

Τηλεοπτικού Σταθμού (Τ/Σ)  «ΑLΡΗΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. 
(ALPHA)»  για  τη  Χορήγηση  κατ'  εφαρμογή  του  Ν.  3548/2007  του 
Δικαιώματος  Χρήσης του Τηλεοπτικού Διαύλου 22 στη θέση εκπομπής 
ΣΚΙΑΘΟΣ

2. Μεταβίβαση  Χορηγηθέντων  Δικαιωμάτων  Χρήσης 
Ραδιοσυχνοτήτων  από  το  Ραδιοφωνικό  Σταθμό  «ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΙΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (FRESH KISS 1055  ROCK)»  στην  εταιρεία  ΨΗΦΙΑΚΕΣ 
ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠ. Ε.Π.Ε., νυν φορέα του ανωτέρω Ραδιοφωνικού 
Σταθμού υπό το νέο διακριτικό τίτλο «1055 ROCK»

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

4. Ονόματα χώρου-Απόρριψη Αίτησης

5. Ονόματα χώρου-Μεταβολή επωνυμίας φορέα

6. Ονόματα χώρου-Μεταβίβαση

7. Ονόματα χώρου-Διαγραφή

8. Εκχώρηση  Αριθμοδοτικών  Πόρων  του  Εθνικού  Σχεδίου 
Αριθμοδότησης  στην  εταιρεία  «ΚΟΥΤΟΥΖΙΔΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  - 
ΤΟΝΓΟΥΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΕ» με διακριτικό τίτλο «INTER TELECOM»

9. Εκχώρηση  του  Σύντομου  Κωδικού  15511  του  Εθνικού 
Σχεδίου  Αριθμοδότησης  στην  εταιρεία  «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» με διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ ΑΕ»

10. Τροποποίηση  Χρήσης  Αριθμοδοτικών  Πόρων  του  Εθνικού 
Σχεδίου  Αριθμοδότησης  για  την  εταιρεία  «WIND ΕΛΛΑΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΙ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  με  διακριτικό  τίτλο  «WIND ΕΛΛΑΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
ΑΕΒΕ»

11. Απόρριψη  Αίτησης  Εκχώρησης  Αριθμοδοτικών  Πόρων  του 
Εθνικού  Σχεδίου  Αριθμοδότησης  στην  εταιρεία  «ΤΚ  DYNAMIC NET 
SERVICES LIMITED»

12. Εξέταση  του  υποβληθέντος  προς  έλεγχο  στην  ΕΕΤΤ 
αιτήματος παράτασης  της  περιόδου  διάθεσης  του  οικονομικού 
προγράμματος  με  την  ονομασία  «DP2+30F2M (INTERNET & ΟΜΙΛΙΑ-
DP2)» της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε.»

13. Εξέταση  του  υποβληθέντος  προς  έλεγχο  στην  ΕΕΤΤ 
αιτήματος  παράτασης  της  περιόδου  διάθεσης  του  οικονομικού 



προγράμματος με την ονομασία «DP24+60F2M (INTERNET &  OMIΛIA-
DP24)» της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε.»

14. Εξέταση  του  υποβληθέντος  προς  έλεγχο  στην  ΕΕΤΤ 
αιτήματος  παράτασης  της  περιόδου  διάθεσης  του  οικονομικού 
προγράμματος  με  την  ονομασία  «Σταθερά  +  Κινητά  300  (ή  ΟΤΕ 
250+50F2M)» της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε.»

15. Εξέταση  του  υποβληθέντος  προς  έλεγχο  στην  ΕΕΤΤ 
αιτήματος  παράτασης  της  περιόδου  διάθεσης  του  οικονομικού 
προγράμματος με την ονομασία «Conn-χ internet & Ομιλία mixed 200 (ή 
Conn-x 2mbps +180+20F2M)» της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε.»

16. Εξέταση  του  υποβληθέντος  προς  έλεγχο  στην  ΕΕΤΤ 
οικονομικού προγράμματος με την ονομασία «Conn-x Pay As You Talk 
6+6» στα 2Mbps της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε.»

17. Παράταση  της  Προθεσμίας  Υποβολής  των  δικαιολογητικών 
σχετικών  με  τη  διαδικασία  της  απευθείας  ανάθεσης  με  συγκέντρωση 
προσφορών,  για  την  επιλογή  Αναδόχου  παροχής  υπηρεσιών  με 
αντικείμενο  :  «Υποστήριξη  της  Ε.Ε.Τ.Τ.  για  την  τροποποίηση  του 
τεχνικοοικονομικού  μοντέλου  (LRIC  Bottom-Up)  υπολογισμού  τελών 
τερματισμού  σε μεμονωμένα δίκτυα κινητών επικοινωνιών σύμφωνα με 
την Σύσταση 2009/396/ΕΚ»

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
18. Ενημέρωση Υπουργείου Οικονομικών, Ταμείου Αξιοποίησης 

Ιδιωτικής  Περιουσίας  του  Δημοσίου  Α.Ε.  και  Ειδικής  Γραμματείας 
Αναδιαρθρώσεων  και  Αποκρατικοποιήσεων  για  δημοπρασία  του 
φάσματος κινητής τηλεφωνίας (Προφορική εισήγηση κ.ΣΥΡΙΓΟΣ)

19. Αποδοχή  παραίτησης  της  κας  Χαρίκλειας  Νικολοπούλου, 
μέλους του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της ΕΕΤΤ με σύμβαση 
εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  αορίστου  χρόνου  (Εισηγητής  κ.  ΜΙΧΑΗΛ 
ΣΑΚΚΑΣ)

20. Επιδόσεις  εγγράφων/αποφάσεων  της  ΕΕΤΤ  από 
εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού (Εισηγητής κ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΚΑΣ)

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ (Εισηγητής κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ)
21. Κλήση  σε  ακρόαση  της  κας  Αναστασίας  Στρατάκη 

Γρηγορόπουλου  ιδιοκτήτριας  του  ραδιοφωνικού  σταθμού  (Ρ/Σ)  με  το 
διακριτικό τίτλο «ΙΟΝΙΟΝ FM» με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της 
κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας εκπομπής αυτού

22. Κλήση  σε  ακρόαση  του  Δήμου  Διστόμου-  Αράχωβας- 
Αντίκυρας

23. Κλήση σε ακρόαση του κ. Σπυρίδωνος Πατανιώτη, ιδιοκτήτη 
του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «SANTORINI TV»

24. Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία 
«ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  Α.Ε.»,  φορέα 
του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «MASTER TV», για 
τη  λειτουργία  αυτού  σε  μη  δηλωθέντα  δίαυλο  και  από  μη  δηλωθείσα 



εκπομπής κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και της ΑΠ 575/63/02-
09-2010 Απόφασης της ΕΕΤΤ

25. Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία 
«ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) 
με  το  διακριτικό  τίτλο  «CRETA TV»,  για  τη  λειτουργία  αυτού  σε  μη 
δηλωθέντα δίαυλο και από μη δηλωθείσα εκπομπής κατά παράβαση της 
κείμενης νομοθεσίας και της ΑΠ 591/16/25-01-2011 Απόφασης της ΕΕΤΤ

26. Κλήση  σε  ακρόαση  του  Δήμου  Ρόδου,  ως  καθολικού 
διαδόχου του Δήμου Νοτίας Ρόδου του Ν. Δωδεκανήσου, 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

27. Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία 
«ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  ΚΑΛΥΜΝΟΥ  Α.Ε.»,  φορέα  του  τηλεοπτικού 
σταθμού (Τ/Σ)  με το διακριτικό τίτλο «TV ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΣ»,  για τη 
λειτουργία  αυτού  σε  μη  δηλωθέντα  δίαυλο  και  από  μη  δηλωθείσα 
εκπομπής κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και της ΑΠ 589/81/13-
01-2011 Απόφασης της ΕΕΤΤ

28. Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία 
«ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) 
με το διακριτικό τίτλο «ALTER CHANNEL» με θεματικό αντικείμενο την 
παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη χρήση ή μη εξ αυτού συχνότητας 
για τη λειτουργία ραδιοζεύξης

29. Κλήση  σε  ακρόαση  της  ομόρρυθμης  εταιρίας  με  την 
επωνυμία «ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και το διακριτικό 
τίτλο «TELEWAVE» με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση: α) Της χρήσης 
μη  εκχωρημένης  συχνότητας  για  τη  λειτουργία  ραδιοζεύξης  και  β)  της 
εγκατάστασης κεραιοσυστήματος άνευ αδείας

30. Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία 
«ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  ΡΟΔΟΥ  Α.Ε.»  φορέα  του  τηλεοπτικού  σταθμού 
(Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «TV 4» με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση 
της εγκατάστασης κεραιοσυστήματος άνευ αδείας

31. Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία 
«ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού 
(Τ/Σ)  με  το  διακριτικό  τίτλο  «TV 12»  με  θεματικό  αντικείμενο  τη 
διερεύνηση: α) Της χρήσης μη εκχωρημένης συχνότητας για τη λειτουργία 
ραδιοζεύξης και β) της εγκατάστασης κεραιοσυστήματος άνευ αδείας

32. Κλήση  σε  ακρόαση  της  επιχείρησης  «ΔΗΡΑΣ  ΚΩ 
(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΩ)» φορέα του τηλεοπτικού 
σταθμού  (Τ/Σ)  με  το  διακριτικό  τίτλο  «ΔΤ»  με  θεματικό  αντικείμενο  τη 
διερεύνηση: α) Της χρήσης μη εκχωρημένης συχνότητας για τη λειτουργία 
ραδιοζεύξης και β) της εγκατάστασης κεραιοσυστήματος άνευ αδείας

33. Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία 
επιχείρησης  «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  ΚΑΛΥΜΝΟΥ  Α.Ε.»  φορέα  του 
τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «TV ΑΙΓΑΙΟ»



34. Κλήση  σε  ακρόαση  του  «ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ  ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ»,  με 
θεματικό  αντικείμενο  τη  χρήση  μη  εκχωρημένης  συχνότητας  για  τη 
λειτουργία ειδικού ραδιοδικτύου.

35. Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία 
«Ηχοεικόνα  Τηλεοπτικός  Δίαυλος  Κεντροδυτικής  Μακεδονίας  Α.Ε.», 
φορέα  του  τηλεοπτικού  σταθμού  (Τ/Σ)  με  το  διακριτικό  τίτλο  «West 
Channel»,  για  τη λειτουργία  αυτού σε δίαυλο διάφορο του  δηλωθέντος 
κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

36. Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία 
«ΘΕΣΣΑΛΙΑ  TV Α.Ε.»,  φορέα  του  τηλεοπτικού  σταθμού  (Τ/Σ)  με  το 
διακριτικό  τίτλο  «ΘΕΣΣΑΛΙΑ  TV»,  για  την  εκπομπή  αυτού  σε  μη 
δηλωθέντες διαύλους κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και  των 
Αποφάσεων της ΕΕΤΤ

37. Κλήση  σε  ακρόαση  του  κ.  Δημήτριου  Κοτρογιάννη,  με 
θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της εγκατάστασης κεραιοσυστήματος, 
κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ

38. Κλήση  σε  ακρόαση  του  Δήμου  Μίνωα  Πεδιάδος  του  Ν. 
Ηρακλείου,  με  θεματικό  αντικείμενο  τη  διερεύνηση  της  εγκατάστασης 
κεραιοσυστημάτων, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

39. Κλήση  σε  ακρόαση  του  κ.  Ιωάννη  Μίχου,  με  θεματικό 
αντικείμενο  τη  διερεύνηση  της  εγκατάστασης  κεραιοσυστήματος,  κατά 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

40. Κλήση σε ακρόαση της κας Ματίνας Τσιρπινίδου, με θεματικό 
αντικείμενο τη διερεύνηση: α) Της εκπομπής ραδιοφωνικού προγράμματος 
και β) της εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία κεραιοσυστήματος, κατά 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

41. Κλήση σε ακρόαση του κ. Χαράλαμπου Δάφνη με θεματικό 
αντικείμενο τη διερεύνηση της εγκατάστασης εξ αυτού κατασκευής κεραίας 
κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και της ΑΠ 575/69/02-09-2010 
Απόφασης της ΕΕΤΤ

42. Κλήση της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «WIND -  ΕΛΛΑΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.Β.Ε.»  σε  ακρόαση  για  εγκατάσταση  κεραίας 
κινητής  τηλεφωνίας  επί  της  οδού  Τερπάνδρου  7  στο  Δήμο  Αθηναίων 
Περιφερειακής Ενότητας Αττικής

43. Λήψη Απόφασης επί της διεξαγωγής Ακροάσεως μεταξύ της 
Ελληνικής  Αστυνομίας-Διεύθυνσης  Ασφαλείας  Αττικής-Υποδιεύθυνση 
Δίωξης Οικον. Εγκλημάτων, Αρχαιοκαπηλίας και Ηθών/ Τμήμα 5ο Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και του Αναστασίου Τσολέκα

44. Λήψη  Απόφασης  επί  της  διεξαγωγής  Ακροάσεως  μεταξύ 
αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΑΝΘΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και αφετέρου της εταιρείας 
«A.L.T.I.S.. Α.Ε.»



45. Λήψη  Απόφασης  επί  της  διεξαγωγής  Ακροάσεως  μεταξύ 
αφενός  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  «MARIZ GESTAO Ε 
INVESTIMENTOS LIMITADA» και αφετέρου του Ισιδώρου Μουλά

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

47. Λήψη Απόφασης επί της από 27 Ιουνίου 2011 Ακροάσεως 
διά γραπτού υπομνήματος της εταιρείας με την επωνυμία «COSMOTE - 
ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  με  αντικείμενο  την  παράνομη 
λειτουργία κεραίας στο Δήμο Αθηναίων Νομού Αττικής

48. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού 
υπομνήματος της εταιρείας με την επωνυμία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ 
Ανώνυμη  Ελληνική  Εταιρεία  Τηλεπικοινωνιών»  με  αντικείμενο  την 
παράνομη λειτουργία κεραίας στο Δήμο Αθηναίων Νομού Αττικής

49. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού 
υπομνήματος  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  «WIND -  ΕΛΛΑΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»  με  αντικείμενο  την  παράνομη  λειτουργία 
κεραίας στο Δήμο Αθηναίων Νομού Αττικής

50. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού 
υπομνήματος  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  «WIND -  ΕΛΛΑΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»  με  αντικείμενο  την  παράνομη  λειτουργία 
κεραίας στο Δήμο Υμηττού Νομού Αττικής

51. Λήψη Απόφασης επί της από 8 Αυγούστου 2011 Ακροάσεως 
διά γραπτού υπομνήματος της εταιρείας με την επωνυμία «WIND - ΕΛΛΑΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»  με  αντικείμενο  την  παράνομη  λειτουργία 
κεραίας στο Δήμο Καλλιθέας Νομού Αττικής

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

53. Μερική  Αποδοχή της  υπ'  αρ.  πρ.  ΕΕΤΤ 29276/20-07-2011 
Αιτήσεως  θεραπείας  της  ομόρρυθμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία 
«ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  Ν.-ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ  Ν.  ΟΕ»,  φορέα  του 
ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «GRECA FM» κατά της 
ΑΠ 605/37/24-05-2011 Απόφασης της ΕΕΤΤ

54. Λήψη Απόφασης επί της υπ' αρ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 30448/27-7-
2011 Αιτήσεως θεραπείας  της  εταιρείας  «ΑΧΑ  SOCIETE ΑΝΟΝΥΜΕ  A 
DIRECTOIRE ΕΤ  CONSEIL DE SURVEILLANCE» περί της υπ. αρ. ΑΠ. 
606/63/9-6-2011 Απόφασης της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ


