
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

της 680ης Συνεδρίασης (31-01-2013)

ΦΑΣΜΑ (Εισηγητής κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)
1. Διόρθωση  Σφάλματος  της  Απόφασης  ΕΕΤΤ  ΑΠ  440/4/14/6/2007  «Χορήγηση  στην 

Εταιρεία «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» 
Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση «ΔΟΥΚΑΔΕΣ» (1006201)»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Εισηγητής κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)
2. Εκχώρηση Γεωγραφικών Αριθμών του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην εταιρεία 

«CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «CYTA (HELLAS)»

3. Εκχώρηση Αριθμοδοτικών Πόρων της σειράς 901 του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης 
στην  εταιρεία  «WIND ΕΛΛΑΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο  «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
ΑΕΒΕ»

4. Κατάργηση Εκχώρησης Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης 
στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ Α.Ε.»

5. Κατάργηση  Εκχώρησης  Αριθμοδοτικών  Πόρων  για  την  εταιρεία  με  την  επωνυμία 
«NVIA GEST DAT SL» και  Εκχώρηση Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου 
Αριθμοδότησης  στην  εταιρεία  με  την  επωνυμία  «DATA SMS GREECE 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» υπό τον διακριτικό τίτλο 
«DATA SMS GREECE Μ.ΕΠΕ»

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

7. Έγκριση σκοπιμότητας κάλυψης του κόστους της δαπάνης του αναλογούντος ετήσιου 
κόστους της ΕΕΤΤ για τη συνδρομή στην «CULLEN INTERNATIONAL», για το έτος 
2013

8. Βεβαίωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. οφειλόμενων Τελών Χρήσης Αριθμοδοτικών Πόρων & 
Ετησίων Διοικητικών Τελών Γενικών Αδειών της εταιρίας «ΟΝ TELECOMS Α.Ε.»

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
9. Συγκρότηση Ομάδας Σχεδιασμού και  Ωρίμανσης για το συγχρηματοδοτούμενο έργο 

«Σύστημα  Μέτρησης  Δεικτών  Ποιότητας  Δικτύων  Ηλεκτρονικών  Επικοινωνιών»  με 
αρμοδιότητα  την  εκτέλεση  των  ενεργειών  ωρίμανσης  του  έργου  (Εισηγητής  κ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)
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10. Συγκρότηση Ομάδας Σχεδιασμού και  Ωρίμανσης για το συγχρηματοδοτούμενο έργο 
«Σύστημα Παρακολούθησης Τιμών Τηλεπικοινωνιακών & Ταχυδρομικών Προϊόντων 
Λιανικής»  με  αρμοδιότητα  την  εκπόνηση  των  ενεργειών  ωρίμανσης  (Εισηγητής  κ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)

11. Συγκρότηση  της  Ομάδας  Σχεδιασμού  και  Ωρίμανσης  για  το  συγχρηματοδοτούμενο 
έργο  «Πληροφοριακό  Σύστημα  Διαχείρισης  Φάσματος  με  Δυνατότητα  Ηλεκτρονικής 
Υποβολής»  με  αρμοδιότητα  την  εκτέλεση  των  ενεργειών  ωρίμανσης  του  έργου 
(Εισηγητής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)

12. Έγκριση σχεδίου Διακήρυξης ανοικτού διεθνούς Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για 
το  Έργο  «Σύστημα  Μέτρησης  και  Παρουσίασης  Δεικτών  Ποιότητας  Δικτύων 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (Εισηγητής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)

13. Τροποποίηση της ισχύουσας σύμβασης μισθώσεως χώρων (παραχώρησης χρήσεως 
ακινήτου κλπ), για τις ανάγκες στέγασης του Περιφερειακού Γραφείου της ΕΕΤΤ στο 
Ηράκλειο Κρήτης με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και με την εκ τρίτου 
συμβαλλόμενη «Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης Επιστημονικού και Τεχνολογικού 
Πάρκου  Κρήτης  Α.Ε.  (ΕΔΑΠ/ΕΤΕΠ-Κρήτης  Α.Ε.)»  (Εισηγητής  κ.  ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
ΚΑΝΕΛΛΟΣ)

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ (Εισηγητής κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)
14. Κλήση σε ακρόαση της ομόρρυθμης εταιρείας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ 

Ο.Ε.» με αντικείμενο τη διαπίστωση της εισαγωγής/διάθεσης στην αγορά και διανομής 
ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού κατά παράβαση της 
κείμενης νομοθεσίας

15. Κλήση σε ακρόαση των ανωνύμων εταιρειών: 1) «ΗΛΕΚΤΡΑΓΟΡΑ EMM. ΜΥΛΩΝΑΣ 
Α.Ε.Β.Ε.»,  2)  «NAVCELL ELECTRONICS Α.Ε.»  και  3)  «ΜΥ  PHONE Α.Ε.»,  με 
αντικείμενο  τη  διαπίστωση  της  εισαγωγής/διάθεσης  στην  αγορά  και  διανομής 
ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού κατά παράβαση της 
κείμενης νομοθεσίας

16. Κλήση σε ακρόαση: 1) της ανώνυμης εταιρείας «ΓΚΑΝΕΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ», 2) της ανώνυμης εταιρείας «ΖΙΤΑ TOYS Α.Ε.», 3) 
του  Φωτίου  Γερ.  Κοκκόση  που  διατηρεί  ατομική  επιχείρηση  με  διακριτικό  τίτλο 
«FKTOYS», 4) της ανώνυμης εταιρείας «ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ», 5) της ανώνυμης εταιρείας 
«ΣΝΑΪΝΤΕΡ Α.Ε.» και 6) της ανώνυμης εταιρείας «ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.», 
με  αντικείμενο  τη  διαπίστωση  της  εισαγωγής/διάθεσης  στην  αγορά  και  διανομής 
ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού κατά παράβαση της 
κείμενης νομοθεσίας

17. Κλήση σε Ακρόαση της εταιρείας «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»  με  δ.τ.  «VODAFONE-  ΠΑΝΑΦΟΝ» με  αντικείμενο 
την  διαπίστωση  παραβίασης  των  διατάξεων  του  ν.  4070/2012  και  της  ΑΠ.  ΕΕΤΤ 
578/29/28-09-2010 «Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής 
Πληροφόρησης»

18. Κλήση  σε  ακρόαση  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  «ΟΠΤΙΚΟ-ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» 
και με διακριτικό τίτλο «VOICEPHONE SA» για θέματα ληξιπρόθεσμων οφειλών λόγω 
άρνησης καταβολής τελών εκχώρησης ή/και χρήσης των αριθμοδοτικών πόρων

19. Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «WEB COMMUNICATIONS ΕΠΕ 
-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΚΑΙ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ  ΛΥΣΕΙΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»  και  με  διακριτικό  τίτλο  «WEB COMMUNICATIONS ΕΠΕ»  για 
θέματα  ληξιπρόθεσμων οφειλών λόγω άρνησης καταβολής τελών  εκχώρησης ή/και 
χρήσης των αριθμοδοτικών πόρων

20. Κλήση  σε  ακρόαση  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  «ΜΑΡΙΝΑ  ΓΙΑΝΝΕΛΗ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» και με διακριτικό τίτλο «3C ΕΠΕ» για θέματα ληξιπρόθεσμων 
οφειλών λόγω άρνησης καταβολής τελών εκχώρησης ή/και χρήσης των αριθμοδοτικών 
πόρων

21. Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  και  με  διακριτικό  τίτλο  «ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ  ΤΕΛΕΚΟΜ  ΑΕ»  για 
θέματα  ληξιπρόθεσμων οφειλών λόγω άρνησης καταβολής τελών  εκχώρησης ή/και 
χρήσης των αριθμοδοτικών πόρων

22. Κλήση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Α.Ε.» σε ακρόαση για  εγκατάσταση κεραίας κινητής  τηλεφωνίας,  στην  περιοχή του 
νεκροταφείου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Διμηνιού, Δήμου Σικυωνίων, 
Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας

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

24. Κλήση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «VODAFONE -  ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη 
Ελληνική  Εταιρεία  Τηλεπικοινωνιών»  σε  ακρόαση για  εγκατάσταση κεραίας  κινητής 
τηλεφωνίας,  στη  θέση «Σπήλια»,  Δ.Δ.  Σκαλανίου,  Δήμου Ηρακλείου,  Περιφερειακής 
Ενότητας Ηρακλείου

25. Κλήση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «VODAFONE -  ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη 
Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» σε ακρόαση για παράνομη λειτουργία κεραίας επί 
της συμβολής των οδών Κύμης 31 και Καππαδοκίας, στο 'Ιλιον, Περιφέρειας Αττικής

26. Κλήση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «WIND -  ΕΛΛΑΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Α.Ε.Β.Ε.» σε ακρόαση για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας, στην περιοχή του 
νεκροταφείου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Διμηνιού, Δήμου Σικυωνίων, 
Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας

27. Κλήση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «WIND -  ΕΛΛΑΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Α.Ε.Β.Ε.» σε ακρόαση για παράνομη λειτουργία κεραίας επί της οδού Φιλοκτήτου 84, 
στο Ίλιον, Περιφέρειας Αττικής

28. Κλήση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «WIND -  ΕΛΛΑΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Α.Ε.Β.Ε.»  σε  ακρόαση  για  παράνομη  λειτουργία  κεραίας  επί  της  οδού  Εθνικής 
Αντιστάσεως  (πρώην  Βασιλίσσης  Όλγας)  151,  Δήμου  Αγ.  Δημητρίου,  Περιφέρειας 
Αττικής
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29. Κλήση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «WIND -  ΕΛΛΑΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Α.Ε.Β.Ε.»  σε  ακρόαση  για  εγκατάσταση κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας,  στον  κρατικό 
αερολιμένα Κέρκυρας «I. Καποδίστριας», Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας

30. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος του 
Δήμου  Ζαγορίου  και  της  εταιρίας  με  την  επωνυμία  Μπούτσικος  Χρήστος-  Ντούμας 
Αντώνιος Ο.Ε. 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 zagori  .  gr  

31. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος της 
ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «INTERTIME ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ  Α.Ε.»  με  δ.τ. 
«lntertime 98.9» και του  Kiyoto Miyazaki 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 alpha  989.  gr  .

32. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος της 
εταιρίας  με  την  επωνυμία  «Παπαδημητρίου  Γ.  &  Α.  Ο.Ε.»  και  του  Βλαδίμηρου 
Τσαμουρλίδη 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 alfalift  .  com  .  gr  

33. Λήψη απόφασης επί της ακρόασης, δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος, του 
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.)  Λάρισας και της ανώνυμης εταιρείας 
«ΔΡΥΣ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΜΠΟΡΙΑΣ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ»  με 
αντικείμενο  τη  διαπίστωση  της  εισαγωγής/διάθεσης  στην  αγορά  και  θέσης  σε 
λειτουργία ραδιοεξοπλισμού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

34. Λήψη απόφασης επί της ακρόασης, δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος, των 
ανωνύμων  εταιρειών  «MLS Πληροφορική  Α.Ε.»  και  «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» με αντικείμενο τη διαπίστωση της κατασκευής από μέρους 
της  πρώτης  και  της  διανομής  από  μέρους  της  δεύτερης  ραδιοεξοπλισμού  και 
τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

35. Λήψη απόφασης επί της ακρόασης, δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος,  της 
ετερόρρυθμης εταιρείας «ΠΑΝ. ΤΣΑΜΟΥΤΑΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και με διακριτικό τίτλο 
«ΡΤΜ  electronics»,  φορέα  του  ηλεκτρονικού  καταστήματος  [www  .  espy  .  gr  ],  με 
αντικείμενο  τη  διαπίστωση  της  διανομής  ραδιοεξοπλισμού  και  τηλεπικοινωνιακού 
τερματικού εξοπλισμού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

36. Λήψη Απόφασης επί  της  ακρόασης δια  της  υποβολής  έγγραφου  υπομνήματος  της 
μονοπρόσωπης  εταιρίας  περιορισμένης  ευθύνης  με  την  επωνυμία  «ΗΧΟΣ  ΚΑΙ 
ΕΙΚΟΝΑ Β. ΣΚΟΥΤΑΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού 
(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

37. Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του κ. 
Κωνσταντίνου Μανιουδάκη, με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση: α) Της μετάδοσης 
ραδιοφωνικού  προγράμματος  και  β)  της  εγκατάστασης  και  θέσης  σε  λειτουργία 
κεραιοσυστήματος, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας
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38. Λήψη απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του κ. 
Κωνσταντίνου Δημητρίου, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό 
τίτλο  «ΝΤΕΡΤΙ  FM»  με  θεματικό  αντικείμενο  τη  διερεύνηση  της  χρήσης  μη 
εκχωρημένων  συχνοτήτων  για  τη  λειτουργία  ραδιοζεύξεων  και  την  εγκατάσταση 
κεραιοσυστήματος άνευ αδείας

39. Λήψη  απόφασης επί  της  ακρόασης δια  της  υποβολής έγγραφου υπομνήματος  της 
ομόρρυθμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  ΟΕ», 
φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΡΑΔΙΟ ΘΑΣΟΣ» με 
θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της χρήσης μη εκχωρημένης συχνότητας για τη 
λειτουργία ραδιοζεύξης και την εγκατάσταση κεραιοσυστήματος άνευ αδείας

40. Λήψη Απόφασης επί  της  ακρόασης δια  της  υποβολής  έγγραφου  υπομνήματος  της 
ανώνυμης  εταιρίας  με  τη  επωνυμία  «J&K ΔΙΚΤΥΣ  ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ  ΚΑΙ 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με αντικείμενο τη διερεύνηση της 
πραγμάτωσης από τις εγκαταστάσεις μη νόμιμων ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών

41. Λήψη απόφασης επί της από 17-5-2012 διαδικασίας επίλυσης διαφοράς των εταιρειών 
«ΟΤΕ Α.Ε.» και «ΟΝ TELECOMS Α.Ε.» με αντικείμενο: α) τη διερεύνηση της από 8-2-
2010  και  με  αρ.  πρωτ.  ΕΕΤΤ  5039/8-2-2010  καταγγελίας  της  τελευταίας  κατά  της 
πρώτης  για  τη  διαπίστωση  τυχόν  παραβίασης  από  την  εταιρεία  «ΟΤΕ  Α.Ε.»  της 
νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και περί ελευθέρου ανταγωνισμού και β) 
την επίλυση της διαφοράς των ως άνω εταιρειών, κατά τη διαδικασία του άρθρου 18 
του ν. 3431/2006, δυνάμει του αιτήματος επίλυσης διαφοράς που περιέχεται στην ως 
άνω  καταγγελία,  σύμφωνα  με  τα  διαλαμβανόμενα  στην  απόφαση  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ 
600/49/14-4-2011

42. Λήψη απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του κ. 
Φίλιππου Τσολάκη με  θεματικό αντικείμενο τη  διερεύνηση της  κατά  παράβαση της 
κείμενης νομοθεσίας εγκατάστασης κατασκευής κεραίας

43. Λήψη Απόφασης επί της από 21-1-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «ΟΤΕ  -  Οργανισμός  Τηλεπικοινωνιών  Ελλάδος  Α.Ε.»  για  παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας στο δ.δ. Αγίου Λουκά Δήμου Ταμυναίων (νυν Κύμης- 
Αλιβερίου) Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας

44. Λήψη Απόφασης επί της από 21-1-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «ΟΤΕ  -  Οργανισμός  Τηλεπικοινωνιών  Ελλάδος  Α.Ε.»  για  παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας στο δ.δ. Παλουμπάς Δήμου Ηραίας (νυν Γορτυνίας) 
Νομού Αρκαδίας

45. Λήψη Απόφασης επί της από 21-1-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «ΟΤΕ  -  Οργανισμός  Τηλεπικοινωνιών  Ελλάδος  Α.Ε.»  για  παράνομη 
εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  στο  δ.δ.  Σελεγουδίου  Δήμου  Σμύνους  (νυν 
Ανατολικής Μάνης) Νομού Λακωνίας

46. Λήψη Απόφασης επί της από 21-1-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «ΟΤΕ  -  Οργανισμός  Τηλεπικοινωνιών  Ελλάδος  Α.Ε.»  για  παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας στο δ.δ.  Λεωνιδίου Δήμου Λεωνιδίου (νυν Νότιας 
Κυνουρίας) Νομού Αρκαδίας
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47. Λήψη Απόφασης επί της από 18-1-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «COSMOTE»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής 
τηλεφωνίας στο Δήμο Αραχώβης Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας

48. Λήψη Απόφασης επί της από 6-12-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «VODAFONE»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής 
τηλεφωνίας στο Δήμο Καστοριάς Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

49. Λήψη Απόφασης επί της από 6-12-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «VODAFONE»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής 
τηλεφωνίας  στην  Κοινότητα  Οινόης  Δήμου  Καστοριάς  Περιφερειακής  Ενότητας 
Καστοριάς

50. Λήψη Απόφασης επί της από 6-12-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «VODAFONE»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής 
τηλεφωνίας στο Δήμο Μήλου Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων

51. Λήψη Απόφασης επί της από 31-10-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «VODAFONE»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής 
τηλεφωνίας  επί  της  συμβολής  των  οδών Δερβενιών 30 και  Ποσειδώνος  στο  Δήμο 
Μεταμόρφωσης Περιφερειακής Ενότητας Αττικής

52. Λήψη Απόφασης επί της από 14-11-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «WIND»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής 
τηλεφωνίας  επί  της  συμβολής  των  οδών Δερβενιών 30 και  Ποσειδώνος  στο  Δήμο 
Μεταμόρφωσης Περιφερειακής Ενότητας Αττικής

53. Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της 
ΕΕΤΤ ΑΠ 676/66/20-12-2012 με θέμα:  «Κλήση σε ακρόαση του κ.  Πέτρου Μακρή, 
ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ FM» 
με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 
φιλοξενίας μη νόμιμου χρήστη»

54. Αποδοχή  της  αιτήσεως  θεραπείας  της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία 
«ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ  ΖΕΥΣ  Α.Ε.»,  φορέα  του 
τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΖΕΥΣ TV» κατά της ΑΠ 675/38/11-
12-2012 Απόφασης της ΕΕΤΤ

55. Μερική Αποδοχή της αιτήσεως θεραπείας του ΛΑ.Ο.Σ. φορέα του τηλεοπτικού σταθμού 
(Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΤΗΛΕΑΣΤΥ» κατά της ΑΠ 677/12/08-01-2013 Απόφασης 
της ΕΕΤΤ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής κ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΚΑΣ)
56. Διαγραφή  της  Ατομικής  Επιχείρησης  «ΤΣΑΚΑΤΟΥΡΑ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ»  από  το  Μητρώο 

Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ

57. Διαγραφή της Ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 
από το Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ
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