
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  2013  (Εισηγητής  κ.  ΛΕΩΝΙΔΑΣ  ΚΑΝΕΛΛΟΣ)

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ (Εισηγητής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)

2. Κλήση σε ακρόαση αφενός της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία 
«SMILE DESIGN ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ»,  όπως  εκπροσωπείται  νόμιμα  και 
αφετέρου  της  Μαρίας  Ορφανίδου,  με  αντικείμενο  τη  διερεύνηση  της  υπ'  αριθμ. 
πρωτ. ΕΕΤΤ 37626/10-10-2012 Αίτησης της πρώτης περί διαγραφής του Ονόματος 
Χώρου [www  .  smiledesign  .  gr  ]

3. Κλήση σε ακρόαση αφενός της εταιρείας «TETRIS Grundbesitz GmbH & Co. KG» 
και αφετέρου της εταιρείας «Tetris Built Environment ltd», όπως εκπροσωπούνται 
νόμιμα, με αντικείμενο τη διερεύνηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 40381/30-10-2012 
Αίτησης της πρώτης περί διαγραφής του Ονόματος Χώρου [www  .  tetris  -  built  .  gr  ]

4. Κλήση  σε  ακρόαση της  μονοπρόσωπης  εταιρίας  περιορισμένης  ευθύνης  με  την 
επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», φορέα του Ρ/Σ 
με το διακριτικό τίτλο "ΤΟΠΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ" με θεματικό αντικείμενο 
τη διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας εκπομπής αυτού

5. Κλήση  σε  ακρόαση  του  κ.  Δημητρίου  Βαξεβάνου,  ιδιοκτήτη  του  ραδιοφωνικού 
σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «POWER 92.6» με θεματικό αντικείμενο τη 
διερεύνηση  της  χρήσης  μη  εκχωρημένων  συχνοτήτων  για  τη  λειτουργία 
ραδιοζεύξεων και την εγκατάσταση κεραιοσυστήματος άνευ αδείας

6. Κλήση  σε  ακρόαση  της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ 
ΛΕΣΧΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε.», φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό 
τίτλο "ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ" με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση 
της κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας εκπομπής αυτού

7. Κλήση σε ακρόαση της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 
ΚΑΙ  ΣΙΑ  Ο.Ε.»,  φορέα  του  ραδιοφωνικού  σταθμού  (Ρ/Σ)  με  το  διακριτικό  τίτλο 
"LOUD RADIO"  με  θεματικό  αντικείμενο  τη  διερεύνηση της  κατά  παράβαση της 
κείμενης νομοθεσίας εκπομπής αυτού

8. Κλήση σε  ακρόαση των:  α)  Ε.Ρ.Τ.  Α.Ε.  και  β)  του  κ.  Βασίλειου  Παναγόπουλου 
ιδιοκτήτη  του  ραδιοφωνικού  σταθμού  (Ρ/Σ)  με  το  διακριτικό  τίτλο  "Ραδιοφωνία 
Τριφυλίας"
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9. Κλήση σε ακρόαση του κ. Ιωάννη Παπούκα, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού 
(Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο "ΣΚΑΪ ΑΙΓΑΙΟΥ" με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση 
της κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας εκπομπής αυτού

10. Κλήση σε ακρόαση του κ. Νικολάου Μυλωνά, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού 
(Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο "ASTRA RADIO" με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση 
της κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας εκπομπής αυτού

11. Κλήση σε ακρόαση του κ. Φίλιππου Πετρίδη, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού 
(Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο "HYBRID RADIO" με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση 
της κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας εκπομπής αυτού

12. Κλήση σε ακρόαση του κ. Χρήστου Βαλασέλη, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού 
(Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο "POP FM" με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της 
κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας εκπομπής αυτού

13. Κλήση σε ακρόαση του Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο "ΡΑΔΙΟ ΚΡΗΤΗ",  με θεματικό 
αντικείμενο  τη  διερεύνηση  της  εκπομπής  αυτού  κατά  παράβαση  της  κείμενης 
νομοθεσίας και της ΑΠ 555/56/04-03-2010 Απόφασης της ΕΕΤΤ

14. Κλήση σε ακρόαση των: α) Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και β) ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία 
«ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.»,  φορέα  του  ραδιοφωνικού  σταθμού 
(Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο "ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ"

15. Κλήση  σε  ακρόαση  των  εταιρειών  «FORTHNET Α.Ε.»  και  «ΟΤΕ  Α.Ε.»  με 
αντικείμενο την εξέταση της υπ' αριθ. 37772/11-10-12 καταγγελίας της πρώτης κατά 
της  δεύτερης  εταιρείας  αναφορικά  με  παρανόμως  επιβληθείσες  χρεώσεις  τελών 
άσκοπης  μετάβασης  και  παράβαση  του  ρυθμιστικού  πλαισίου  για  την 
αποκατάσταση βλαβών τοπικού βρόχου

16. Κλήση σε ακρόαση των εταιρειών «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος- ΟΤΕ 
Α.Ε» και «FORTHNET ΑΕ» με αντικείμενο τη νομική διερεύνηση καταγγελίας της 
δεύτερης  κατά  της  πρώτης  με  βάση  τις  διατάξεις  της  κείμενης  νομοθεσίας 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και το άρθρο 2 του Ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α/20-4-2011)

17. Κλήση σε ακρόαση των εταιρειών «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος- ΟΤΕ 
Α.Ε» και «Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή ΑΕ» με αντικείμενο τη νομική διερεύνηση 
καταγγελίας  της  δεύτερης  κατά  της  πρώτης  με  βάση  τις  διατάξεις  της  κείμενης 
νομοθεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών και  το  άρθρο 2 του Ν.  3959/2011 (ΦΕΚ 
93/Α/20-4-2011)

18. Κλήση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «COSMOTE -  ΚΙΝΗΤΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» σε ακρόαση για παράνομη λειτουργία κεραίας επί της 
συμβολής  των  οδών  Γρ.  Λαμπράκη  116  και  Ερεχθείου,  στον  Κορυδαλλό, 
Περιφερειακής Ενότητας Αττικής

19. Κλήση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «COSMOTE -  ΚΙΝΗΤΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» σε ακρόαση για παράνομη λειτουργία κεραίας επί της 
οδού Λεωφ. Βουλιαγμένης 60, Δήμου Γλυφάδας, Περιφέρειας Αττικής

20. Κλήση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «WIND -  ΕΛΛΑΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Α.Ε.Β.Ε.» σε ακρόαση για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας, επί της οδού 
Πεντέλης 7, Δήμου Βριλησσίων, Περιφερειακής Ενότητας Αττικής
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21. Κλήση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «WIND -  ΕΛΛΑΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Α.Ε.Β.Ε.»  σε  ακρόαση για  εγκατάσταση κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας,  στην  οικία 
Κερκιτζόγλου,  στο  δρόμο  προς  Ανώπολη,  περιοχή  Κοκκίνη  Χάνι,  Δήμου 
Χερσονήσου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου

22. Κλήση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «WIND -  ΕΛΛΑΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Α.Ε.Β.Ε.»  σε  ακρόαση  για  εγκατάσταση  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας,  επί  της 
συμβολής  των  οδών  Αχιλλέως  109  και  Ελ.  Βενιζέλου  247,  στο  Δήμο  Παλαιού 
Φαλήρου, Περιφερειακής Ενότητας Αττικής

23. Κλήση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «WIND -  ΕΛΛΑΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Α.Ε.Β.Ε.» σε ακρόαση για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας, στον κρατικό 
αερολιμένα Χανίων «I. Δασκαλογιάννης», Περιφερειακής Ενότητας Χανίων

24. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως μεταξύ αφενός της Ελένης Τρόβα και αφετέρου 
του Οδυσσέα Μηνά Καρύπη με αντικείμενο τη διερεύνηση της υπ'  αριθμ.  πρωτ. 
ΕΕΤΤ 4212/2-2-2012 Αίτησης της πρώτης περί διαγραφής του Ονόματος Χώρου 
[www  .  nomikanea  .  gr  ]

25. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος του 
Δημητρίου  Ζερβού  και  της  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «WEIDER GLOBAL 
NUTRITION LLC»  με  αντικείμενο  τη  διερεύνηση  παραβάσεων  διατάξεων  του 
Κανονισμού  Διαχείρισης  και  Εκχώρησης  Ονομάτων  Χώρου  με  κατάληξη  .gr 
(Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 592/012/2011) αναφορικά με το Όνομα Χώρου weider  .  gr  

26. Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης: α) Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία 
"DIGITAL UNION Α.Ε." και β) του Τ/Σ "ITV", με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση 
της  κατά παράβαση της  κείμενης  νομοθεσίας έναρξης  ψηφιακών εκπομπών στη 
θέση εκπομπής Ακαρνανικών του Ν. Ιωαννίνων

27. Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της 
κ.  Μουμινέ  Χασάνογλου,  ιδιοκτήτριας  του  ραδιοφωνικού  σταθμού  (Ρ/Σ)  με  το 
διακριτικό τίτλο "RADIO DEE JAY 90.6" με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της 
κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας εκπομπής αυτού

28. Λήψη Απόφασης επί της από 4-10-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
εταιρείας  «COSMOTE» με  αντικείμενο την  παράνομη λειτουργία κεραίας επί  της 
Λεωφ. Ειρήνης 61 στο Δήμο Ταύρου Περιφερειακής Ενότητας Αττικής

29. Λήψη Απόφασης επί της από 3-10-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
εταιρείας  «COSMOTE»  με  αντικείμενο  την  παράνομη  λειτουργία  κεραίας  στη 
Δημοτική Κοινότητα Γιαννιτσών Δήμου Πέλλας Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας

30. Λήψη Απόφασης επί της από 4-10-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
εταιρείας  «COSMOTE»  με  αντικείμενο  την  παράνομη  λειτουργία  κεραίας  στην 
Κοινότητα Αφύτου Δήμου Κασσάνδρας Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής

31. Λήψη Απόφασης επί της από 9-10-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
εταιρείας «VODAFONE» με αντικείμενο την παράνομη λειτουργία κεραίας επί της 
οδού Νεοφύτου 61 στο Δήμο Χαλκιδέων Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας

32. Λήψη Απόφασης επί της από 9-10-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
εταιρείας  «VODAFONE»  με  αντικείμενο  την  παράνομη  λειτουργία  κεραίας  στην 
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Κοινότητα  Νέας  Ποτίδαιας  Δήμου  Νέας  Προποντίδας  Περιφερειακής  Ενότητας 
Χαλκιδικής

33. Λήψη Απόφασης επί της από 10-10-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος 
της  εταιρείας  «WIND»  με  αντικείμενο  την  παράνομη  λειτουργία  κεραίας  στη 
Δημοτική Κοινότητα Γιαννιτσών Δήμου Πέλλας Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας

34. Μερική  αποδοχή  της  Αίτησης  θεραπείας  της  ανώνυμης  εμπορικής  εταιρείας 
«JUMBO-ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  κατά  της  ΑΠ.  664/38/10-09-2012 
απόφασης της ΕΕΤΤ
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