
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

της 626ης Συνεδρίασης (27-10-2011)

ΦΑΣΜΑ (Εισηγητής κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ)
1. Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΑΠ. 432/105/26-4-2007 Απόφασης της 

ΕΕΤΤ με την οποία χορηγήθηκαν Δικαιώματα Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων, στην 

Εταιρεία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.)» με το 

διακριτικό  τίτλο  «ΟΤΕ»,  για  την  Παροχή  Δικτύων  ή  και  Υπηρεσιών 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

2. Τροποποίηση  της  υπ'  αριθ.  ΑΠ.2601/Φ610/13-4-2010  Απόφασης 

Αντιπροέδρου  της  ΕΕΤΤ  με  την  οποία  χορηγήθηκαν  Δικαιώματα  Χρήσης 

Ραδιοσυχνοτήτων,  στην  Εταιρεία  «VODAFONE -  ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη 

Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» με το διακριτικό τίτλο «VODAFONE», για 

την Παροχή Δικτύων ή και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

3. Τροποποίηση  της  υπ'  αριθ.  ΑΠ.  ΑΠ.4457/Φ610/9-12-2010  Απόφασης 

Αντιπροέδρου  της  ΕΕΤΤ  με  την  οποία  χορηγήθηκαν  Δικαιώματα  Χρήσης 

Ραδιοσυχνοτήτων, στην Εταιρεία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος 

Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.)» με το διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ», για την Παροχή Δικτύων ή και 

Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

4. Τροποποίηση  της  υπ'  αριθ.  ΑΠ.  ΑΠ.2049/Φ610/3-2-2010  Απόφασης 

Αντιπροέδρου  της  ΕΕΤΤ  με  την  οποία  χορηγήθηκαν  Δικαιώματα  Χρήσης 

Ραδιοσυχνοτήτων, στην Εταιρεία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος 

Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.)» με το διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ», για την Παροχή Δικτύων ή / και 

Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

5. Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΑΠ. 3532/Φ610/24-8-2010 Απόφασης της ΕΕΤΤ 

με  την  οποία  χορηγήθηκαν  Δικαιώματα  Χρήσης  Ραδιοσυχνοτήτων,  στην 

Εταιρεία «COSMOTE - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε» με το διακριτικό τίτλο 

«COSMOTE»,  για  την  Παροχή  Δικτύων  ή  /  και  Υπηρεσιών  Ηλεκτρονικών 

Επικοινωνιών

6. Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 276/49/14-2-2003 «Κανονισμός 

Καθορισμού των Τελών Χρήσης του Φάσματος και των Τελών Εκχώρησης 

Ραδιοσυχνοτήτων» (ΦΕΚ 256/Β/4-3-2003)



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ(Εισηγητής κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ)
7. Εκχώρηση  Αριθμοδοτικών  Πόρων  του  Εθνικού  Σχεδίου 

Αριθμοδότησης  στην  εταιρεία  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο 

«FORTHNET ΑΕ»

8. Εκχώρηση  Αριθμοδοτικών  Πόρων  του  Εθνικού  Σχεδίου 

Αριθμοδότησης στην εταιρεία «INFOBIP LIMITED»

9. Κατάργηση Εκχώρησης Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου 

Αριθμοδότησης στην εταιρεία «THREE NET (3ΝΕΤ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» με διακριτικό τίτλο «3 NET Α.Ε»

10. Εκχώρηση  Αριθμοδοτικών  Πόρων  του  Εθνικού  Σχεδίου 

Αριθμοδότησης στην εταιρεία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε.» με 

διακριτικό τίτλο «CYTA (HELLAS)»

11. Τροποποίηση Χρήσης Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου 

Αριθμοδότησης  για  την  εταιρεία  με  την  επωνυμία  «ΜΑΚΝΑΝ  ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ,ΕΚΔΟΤΙΚΗ,ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  και  τον  διακριτικό  τίτλο 

«ΜΑΚΝΑΝ Α.Ε»

12. Κατάργηση Εκχώρησης Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου 

Αριθμοδότησης  στην  εταιρεία  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο 

«FORTHNET ΑΕ»

13. Διεξαγωγή  Δημόσιας  Διαβούλευσης  της  ΕΕΤΤ  αναφορικά  με  το 

«Σχέδιο Κανονισμού Διαχείρισης Φάσματος και Έκχυσης Ισχύος στο Δίκτυο 

Πρόσβασης»

14. Λήψη  απόφασης  επί  της  από  12  Απριλίου  2011  ακρόασης  της 

εταιρείας «WIND-ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε», προκειμένου να εξεταστεί 

η τήρηση του Άρθρου 64 του Ν./3431/2006, καθώς και των Άρθρων 8 και 1.2 

(Παραρτήματος Β') του Κανονισμού Γενικών Αδειών της ΕΕΤΤ (ΑΠ.390/3/13-

06-2006 όπως τροποποιήθηκε από τις ΑΠ 442/68/2007 και ΑΠ 513/014/2009) 

από την ως άνω εταιρεία, σε σχέση με την μη εμπρόθεσμη προσκόμιση των 

αιτηθέντων από την ΕΕΤΤ στοιχείων

15. Έγκριση χρήσης ηλεκτρονικής υπογραφής της εκτελέσιμης μορφής 

(executable) του λογισμικού MLab Notifier, από το Τμήμα Πληροφορικής της 

Ε.Ε.Τ.Τ. και δημοσίευσης του λογισμικού MLab Notifier σε δύο μορφές : (α') σε 



εκτελέσιμη, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη από την Ε.Ε.Τ.Τ. μορφή (executable) 

και  (β')  σε  πηγαία  μορφή  (source  code),  ως  ελεύθερο  λογισμικό  ανοιχτού 

κώδικα (open source)

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ (Εισηγητής κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ)
16. Κλήση σε Ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Villeroy 

& Boch AG» και εταιρίας με την επωνυμία «ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΑΕ» με αντικείμενο 

τη  διερεύνηση  παραβάσεων  διατάξεων  του  Κανονισμού  Διαχείρισης  και 

Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr (Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 351/76) 

σχετικά με το Όνομα Χώρου villeroy-boch.gr

17. Κλήση σε Ακρόαση του Δήμου Ρεθύμνης και του κ. Σπυρόπουλου 

Αγγέλου  με  αντικείμενο  τη  διερεύνηση  παραβάσεων  διατάξεων  του 

Κανονισμού Διαχείρισης και  Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr 

(Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 351/76) σχετικά με το Όνομα Χώρου arkadi.gr

18. Κλήση σε  ακρόαση  της  εταιρείας  «ΜΑΧ STORES Α.Ε.Β.Ε.Ε.»  με 

αντικείμενο τη διαπίστωση της εισαγωγής και διάθεσης ραδιοεξοπλισμού και 

τηλεπικοινωνιακού  τερματικού  εξοπλισμού  κατά  παράβαση  της  κείμενης 

νομοθεσίας

19. Κλήση  σε  ακρόαση  της  επιχείρησης  «AUDIO  CENTER  PLUS 

ΣΚΟΥΡΛΑΣ  ΠΡ.  ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΜΠ.  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»,  φορέα  του 

ηλεκτρονικού  καταστήματος  ««www.acpgadget.gr» με  αντικείμενο  τη 

διαπίστωση της διάθεσης μέσω διαδικτύου ή/και εισαγωγής ραδιοεξοπλισμού 

και  τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού κατά παράβαση της κείμενης 

νομοθεσίας

20. Κλήση σε  ακρόαση  της  επιχείρησης  με  την  επωνυμία  «BODNAR 

PAL BALAZS -ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΕΡΟΥΚΩΝ ΠΟΣΤ» με αντικείμενο τη 

διαπίστωση  της  διάθεσης,  μέσω  του  ηλεκτρονικού  καταστήματος 

«www.geta.gr» ραδιοεξοπλισμού  και  τηλεπικοινωνιακού  τερματικού 

εξοπλισμού  κατά  παράβαση  της  κείμενης  νομοθεσίας  και  ιδίως  του 

Π.Δ.44/2002 (ΦΕΚ 44Α/2002)

21. Κλήση  σε  ακρόαση  της  εταιρίας  περιορισμένης  ευθύνης  με  την 

επωνυμία  «ΜΟΥΣΙΚΕΣ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ  Ε.Π.Ε.»,  φορέα  του  ραδιοφωνικού 

σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ENERGY 88.3» με θεματικό αντικείμενο 

τη  διερεύνηση  της  χρήσης  μη  εκχωρημένης  συχνότητας  για  τη  λειτουργία 

ραδιοζεύξης

http://villeroy-boch.gr/
http://arkadi.gr/


22. Κλήση  σε  ακρόαση  του  κ.  Νεκτάριου  Μαρκουτσά,  ιδιοκτήτη  του 

ραδιοφωνικού  σταθμού  (Ρ/Σ)  με  το  διακριτικό  τίτλο  «ENALLAX  FM»,  με 

θεματικό  αντικείμενο  τη  διερεύνηση  της  κατά  παράβαση  της  κείμενης 

νομοθεσίας λειτουργία αυτού

23. Κλήση  σε  ακρόαση  της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία 

«ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ  ΕΝΑ  Α.Ε.», 

φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΕΝΑ TV», με 

θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της χρήσης μη εκχωρημένης συχνότητας 

για τη λειτουργία ραδιοζεύξης

24. Κλήση  σε  ακρόαση  της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία 

«ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ASTRA  Α.Ε.»,  φορέα  του 

τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ASTRA TV», με θεματικό 

αντικείμενο τη διερεύνηση: α) Της χρήσης μη εκχωρημένων συχνοτήτων για τη 

λειτουργία  ραδιοζεύξεων  και  β)  της  εγκατάστασης  κεραιοσυστήματος  άνευ 

αδείας

25. Κλήση  σε  ακρόαση  της  εταιρίας  περιορισμένης  ευθύνης  με  την 

επωνυμία «ΚΑΝΑΛΙ 5 Ε.Π.Ε.», φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το 

διακριτικό  τίτλο  «ΚΑΝΑΛΙ  5»  με  θεματικό  αντικείμενο  τη  διερεύνηση  της 

χρήσης μη εκχωρημένης συχνότητας για τη λειτουργία ραδιοζεύξης

26. Κλήση  σε  ακρόαση  του  Δήμου  Τζουμέρκων  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 

«Ε.Υ.Α.Θ.  ΑΕ»,  με  θεματικό  αντικείμενο  τη  διερεύνηση:  α)  Της  χρήσης μη 

εκχωρημένης συχνότητας για τη λειτουργία ραδιοζεύξης κατά παράβαση της 

κείμενης  νομοθεσίας  και  του  Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ.  και  β)  της  εγκατάστασης 

κεραιοσυστήματος άνευ αδείας

28. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  «ΟΤΕ  -  Οργανισμός 

Τηλεπικοινωνιών  Ελλάδος  Α.Ε.»  για  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  στη 

θέση  «ΣΧΙΣΜΑ»,  στην  περιοχή  της  Ελούντας,  Δήμου  Αγ.  Νικολάου, 

Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

29. Κλήση της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «COSMOTE -  ΚΙΝΗΤΕΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  σε  ακρόαση  για  εγκατάσταση  κεραίας  κινητής 



τηλεφωνίας  επί  της  συμβολής  των  οδών  Βασ.  Αμαλίας  &  Σουρή,  Δήμου 

Αθηναίων, Περιφερειακής Ενότητας Αττικής

30. Κλήση της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «COSMOTE -  ΚΙΝΗΤΕΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  σε  ακρόαση  για  εγκατάσταση  κεραίας  κινητής 

τηλεφωνίας  επί  της  συμβολής  των  οδών  Λευκωσίας  1  &  Κύπρου,  Δήμου 

Περιστερίου, Περιφερειακής Ενότητας Αττικής

31. Κλήση της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «COSMOTE -  ΚΙΝΗΤΕΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  σε  ακρόαση  για  εγκατάσταση  κεραίας  κινητής 

τηλεφωνίας επί της συμβολής των οδών Πάρου 20 & Πελασγίας 38, Δήμου 

Περιστερίου, Περιφερειακής Ενότητας Αττικής

32. Κλήση της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «COSMOTE -  ΚΙΝΗΤΕΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  σε  ακρόαση  για  εγκατάσταση  κεραίας  κινητής 

τηλεφωνίας επί της οδού Αναπαύσεως 27, Δήμου Βριλησσίων, Περιφερειακής 

Ενότητας Αττικής

33. Κλήση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «COSMOTE» σε ακρόαση 

για παράνομη λειτουργία κεραίας επί  της οδού Επαμεινώνδα 74 στο Δήμο 

Καλλιθέας Περιφερειακής Ενότητας Αττικής

34. Κλήση της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «COSMOTE -  ΚΙΝΗΤΕΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  σε  ακρόαση  για  εγκατάσταση  κεραίας  κινητής 

τηλεφωνίας στη θέση «Φλέβα Ντελι βια», πλησίον Στύρων, Δήμου Καρύστου, 

Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας

35. Κλήση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «COSMOTE» σε ακρόαση 

για  παράνομη  λειτουργία κεραίας  επί  της  οδού Αναπαύσεως 27 στο  Δήμο 

Βριλησσίων Περιφερειακής Ενότητας Αττικής

36. Κλήση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «COSMOTE» σε ακρόαση 

για παράνομη λειτουργία κεραίας επί της Λεωφ. Ειρήνης 55 στο Δήμο Πεύκης 

Περιφερειακής Ενότητας Αττικής

37. Κλήση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ 

Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» σε ακρόαση για εγκατάσταση 

κεραίας κινητής τηλεφωνίας στη θέση «Φλέβα Ντελι βια», πλησίον Στύρων, 

Δήμου Καρύστου, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας

38. Κλήση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «VODAFONE» σε ακρόαση 

για  παράνομη  λειτουργία  κεραίας  επί  της  οδού  Μιχ.  Βόδα  5  στο  Δήμο 

Αθηναίων Περιφερειακής Ενότητας Αττικής



39. Κλήση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «VODAFONE» σε ακρόαση 

για παράνομη λειτουργία κεραίας επί  της οδού Επαμεινώνδα 74 στο Δήμο 

Καλλιθέας Περιφερειακής Ενότητας Αττικής

40. Κλήση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «VODAFONE» σε ακρόαση 

για  παράνομη  λειτουργία  κεραίας  επί  της  οδού  Αραχναίου  32  στο  Δήμο 

Αθηναίων Περιφερειακής Ενότητας Αττικής

41. Κλήση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «WIND» σε ακρόαση για 

παράνομη λειτουργία κεραίας επί  της Λεωφ. Ειρήνης 53 στο Δήμο Πεύκης 

Περιφερειακής Ενότητας Αττικής

42. Κλήση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «WIND  -  ΕΛΛΑΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» σε ακρόαση για εγκατάσταση κεραίας κινητής 

τηλεφωνίας στη θέση «Φλέβα Ντελι βια», πλησίον Στύρων, Δήμου Καρύστου, 

Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας

43. Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «WIND 

ΕΛΛΑΣ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.Β.Ε.»,  με  θεματικό  αντικείμενο  τη 

διερεύνηση: α) Της κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας ρευματοδοσίας 

μη  νόμιμων  χρηστών  και  β)  της  εγκατάστασης  και  θέσης  σε  λειτουργία 

κεραιοσυστήματος, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

44. Κλήση  σε  ακρόαση  της  ανώνυμης  εταιρείας  με  την  επωνυμία 

«ΑΧΕΛΩΟΣ TV Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό 

τίτλο  «ΑΧΕΛΩΟΣ  TV»  με  θεματικό  αντικείμενο  τη  διερεύνηση  της  κατά 

παράβαση  της  κείμενης  νομοθεσίας  εγκατάστασης  εξ  αυτού  κατασκευών 

κεραιών

45. Λήψη  Απόφασης  επί  της  ακρόασης  δια  της  υποβολής  έγγραφου 

υπομνήματος 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

46. Λήψη απόφασης επί  της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου 

υπομνήματος  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»

47. Λήψη  Απόφασης  επί  της  ακρόασης  δια  της  υποβολής  έγγραφου 

υπομνήματος της επιχείρησης «ΔΗΡΑΣ ΚΩ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ 



ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΩ)» φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο 

«ΔΤ»

48. Λήψη  Απόφασης  επί  της  ακρόασης  δια  της  υποβολής  έγγραφου 

υπομνήματος του Δήμου Ρόδου, ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Νότιας 

Ρόδου  του  Ν.  Δωδεκανήσου,  με  αντικείμενο  τη  διερεύνηση  της  κατά 

παράβαση  της  κείμενης  νομοθεσίας  χρήσης  εξ  αυτού  συχνοτήτων  για  την 

αναμετάδοση τηλεοπτικών σημάτων

49. Λήψη απόφασης επί  της  από 18-04-2011 διεξαχθείσας  ακρόασης 

της  εταιρείας  «Οργανισμός  Τηλεπικοινωνιών  της  Ελλάδος  (ΟΤΕ Α.Ε.)»  για 

παράβαση  της  υποχρέωσης  υποβολής  στοιχείων  σε  συμμόρφωση  με  τις 

διατάξεις  του  Ν.  3431/2006  και  της  με  αριθ.  πρ.  ΑΠ.531/065/23-07-2009 

Απόφασης της Ολομέλειας της Ε.Ε.Τ.Τ. «Ορισμός Εθνικής Αγοράς Χονδρικής 

Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένης μεριζόμενης και πλήρους 

πρόσβασης)  σε  μεταλλικούς  βρόχους  και  υποβρόχους,  Καθορισμός 

Επιχειρήσεων  με  Σημαντική  Ισχύ  στην  εν  λόγω  Αγορά  και  Υποχρεώσεις 

αυτών (2ος Γύρος Ανάλυσης)» (ΦΕΚ 1550/Β/28-7-2009)

50. Λήψη Απόφασης επί της από 19-5-2011 Ακροάσεως διά γραπτού 

υπομνήματος  της  Εταιρείας  «ΟΤΕ-Οργανισμός  Τηλεπικοινωνιών  Ελλάδος 

Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας επί της οδού Υμηττού 

144-146 στο Δήμο Αθηναίων Νομού Αττικής

51. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  5-8-2011  Ακροάσεως  διά  γραπτού 

υπομνήματος  της  Εταιρείας  «COSMOTE  -  ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί 

της οδού Στενημάχου 47 στο Δήμο Ηρακλείου Νομού Ηρακλείου Κρήτης

52. Λήψη Απόφασης επί της από 15-7-2011 Ακροάσεως διά γραπτού 

υπομνήματος  της  Εταιρείας  «COSMOTE  -  ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Α.Ε.»  για  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  στο  Δήμο 

Μοιρών Νομού Ηρακλείου Κρήτης

53. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  5-8-2011  Ακροάσεως  διά  γραπτού 

υπομνήματος  της  Εταιρείας  «COSMOTE  -  ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Α.Ε.»  για  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  στο  Δήμο 

Καλαμπάκας Νομού Τρικάλων

54. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  8-8-2011  Ακροάσεως  διά  γραπτού 

υπομνήματος  της  Εταιρείας  «COSMOTE  -  ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 



Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευών κεραιών κινητής τηλεφωνίας 

στο Δήμο Λαππαίων Νομού Ρεθύμνης

55. Λήψη Απόφασης επί της από 16-5-2011 Ακροάσεως διά γραπτού 

υπομνήματος  της  Εταιρείας  «COSMOTE  -  ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Α.Ε.» για εγκατάσταση κατασκευής κεραίας επί  της οδού Υμηττού 144-146 

στο Δήμο Αθηναίων Νομού Αττικής

56. Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 

Εταιρείας  «VODAFONE  -ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη  Ελληνική  Εταιρεία 

Τηλεπικοινωνιών»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής 

τηλεφωνίας στη νήσο Κω Δωδεκανήσου

57. Λήψη Απόφασης επί της από 23-5-2011 Ακροάσεως διά γραπτού 

υπομνήματος της Εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» 

για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της 

οδού Τιμοξένους 15 στο Δήμο Κερκυραίων Νομού Κέρκυρας

58. Λήψη Απόφασης επί της από 27-6-2011 Ακροάσεως διά γραπτού 

υπομνήματος της Εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» 

για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο 

Καρπενησίου Νομού Ευρυτανίας

59. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  8-8-2011  Ακροάσεως  διά  γραπτού 

υπομνήματος της Εταιρείας «WIND - ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» 

για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο 

Λαππαίων Νομού Ρεθύμνης

60. 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 επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 

90 στο Δήμο Θεσσαλονίκης Νομού Θεσσαλονίκης

61. Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 611/61/07-07-2011 με 

θέμα:  «Λήψη  Απόφασης  επί  της  ακρόασης  δια  της  υποβολής  έγγραφων 

υπομνημάτων:  α)  Του  Δήμου  Λίμνης  Πλαστήρα  του  Ν.  Καρδίτσας,  β)  της 

ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», φορέα 

του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο ALTER»

62. Μερική Αποδοχή της Αιτήσεως θεραπείας της ομόρρυθμης εταιρίας 

με  την  επωνυμία:  «Δ.  ΚΟΛΟΚΑΣ  &  ΣΙΑ  Ο.Ε.»,  φορέα  του  ραδιοφωνικού 

σταθμού  (Ρ/Σ)  με  το  διακριτικό  τίτλο  «ΙΟΝΙΟΝ  95,8FM»  κατά  της  ΑΠ 



605/38/24-05-2011 Απόφασης της ΕΕΤΤ, ως αυτή τροποποιήθηκε δια της ΑΠ 

613/43/22-07-20011 Απόφασης

63. Εκχώρηση Ονομάτων Χώρου με Κατάληξη .gr

64. Απόρριψη  Αιτήσεων  για  Εκχώρηση  Ονομάτων  Χώρου  με 

Κατάληξη .gr

65. Mεταβολή επωνυμίας Φορέα Ονόματος Χώρου .gr

66. Μεταβίβαση Ονομάτων Χώρου .gr

67. Διαγραφή ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr

68. Εξέταση  Αιτήματος  της  WIND  για  παράταση  προθεσμίας 

μεταβίβασης δικαιώματος χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων


