
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

της 685ης Συνεδρίασης (12-03-2013)

ΦΑΣΜΑ (Εισηγητής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)
1. Χορήγηση,  στην  Εταιρεία  «ΑΡΓΥΜΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ»,  Δικαιώματος  Χρήσης 

Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων για την Παροχή Δικτύων ή και Υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Κινητής Υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένων των 
ειδικών ραδιοδικτύων, κατηγορίας Α

2. Χορήγηση  Δικαιωμάτων  Χρήσης  Ραδιοσυχνοτήτων,  στην  Εταιρεία 
«COSMOTE -  Κινητές  Τηλεπικοινωνίες  Α.Ε.»  και  με  το  διακριτικό  τίτλο 
«COSMOTE»,  για  την  Παροχή  Δικτύων  ή  /  και  Υπηρεσιών  Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών

3. Χορήγηση  Δικαιωμάτων  Χρήσης  Ραδιοσυχνοτήτων,  στην  Εταιρεία 
«COSMOTE -  Κινητές  Τηλεπικοινωνίες  Α.Ε.»  και  με  το  διακριτικό  τίτλο 
«COSMOTE»,  για  την  Παροχή  Δικτύων  ή  /  και  Υπηρεσιών  Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών

4. Χορήγηση  Δικαιωμάτων  Χρήσης  Ραδιοσυχνοτήτων,  στην  Εταιρεία 
«VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» και 
με  το  διακριτικό  τίτλο  «VODAFONE»,  για  την  Παροχή  Δικτύων  ή  /  και 
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

5. Χορήγηση  Δικαιωμάτων  Χρήσης  Ραδιοσυχνοτήτων,  στην  Εταιρεία 
«VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» και 
με  το  διακριτικό  τίτλο  «VODAFONE»,  για  την  Παροχή  Δικτύων  ή  /  και 
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

6. Χορήγηση  Δικαιωμάτων  Χρήσης  Ραδιοσυχνοτήτων,  στην  Εταιρεία 
«VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» και 
με  το  διακριτικό  τίτλο  «VODAFONE»,  για  την  Παροχή  Δικτύων  ή  /  και 
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

7. Χορήγηση  Δικαιωμάτων  Χρήσης  Ραδιοσυχνοτήτων,  στην  Εταιρεία  «WIND 
ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ» και με το διακριτικό τίτλο «WIND», για την 
Παροχή Δικτύων ή / και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

8. Εξέταση  της  υπ'  αρ.  πρ.  ΕΕΤΤ 24006/1406-2011 αιτήσεως της «ΠΑΤΡΙΔΑ 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  ΧΙΟΥ  Α.Ε.»,  φορέα  του  Τ/Σ  με  το  διακριτικό  τίτλο 
«ΠΑΤΡΙΔΑ», για τη χορήγηση δικαιώματος χρήσης του τηλεοπτικού διαύλου 
40 στη θέση εκπομπής των Ουμιανών Χίου κατ' εφαρμογή του Ν. 3548/2007

9. Δημόσια  Διαβούλευση  για  τη  τροποποίηση  της  Απόφασης  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ 
276/4914.2.2003,  «Κανονισμός  Καθορισμού  Τελών  Χρήσης  Φάσματος  και 
Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων»
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10. Χορήγηση Γνώμης επί  του Σχεδίου ΚΥΑ με θέμα:  «Τροποποίηση της ΚΥΑ 
21161/20-8-2008 -προσθήκη του κέντρου εκπομπής Πάρνηθα στο υφιστάμενο 
μονοσυχνικό δίκτυο Αττικής»

11. Υποβολή  εισήγησης  προς  το  Υπουργείο  Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών,  Μεταφορών  και  Δικτύων  για  την  τροποποίηση  της  Κοινής 
Υπουργικής  Απόφασης  υπ’  αριθμ.  48263/959/2012  «Εγκαταστάσεις 
Κατασκευών  Κεραιών  Χαμηλής  Ηλεκτρομαγνητικής  Περιβαλλοντικής 
Όχλησης, εξαιρούμενες από την αδειοδότηση σύμφωνα με την παρ. 23 του 
άρθρου 30 του Ν. 4070/2012» (ΦΕΚ 2997/Β΄/12-11-2012)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Εισηγητής κ. ΚΩΝ/ΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)

12. Εκχώρηση Γεωγραφικών Αριθμών του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην 
εταιρεία  «VOICENET ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ  ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» με διακριτικό τίτλο 
«VOICENET» 

13. Εκχώρηση του Σύντομου Κωδικού 54320 του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης 
στο Σωματείο «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ» 

14. Εξέταση του αιτήματος της εταιρείας «ON TELECOMS Α.Ε.» για διακανονισμό 
ληξιπρόθεσμων τελών χρήσης αριθμοδοτικών πόρων

15. Διεξαγωγή  Δημόσιας  Διαβούλευσης  αναφορικά  με  την  υποβληθείσα 
Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ για την Παροχή Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής, 
σύμφωνα  με  τη  Απόφαση  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ  674/009/29-11-2012  «Ορισμός 
Αγορών  Μισθωμένων  Γραμμών  Χονδρικής,  Καθορισμός  Επιχειρήσεων  με 
Σημαντική  Ισχύ  στις  εν  λόγω Αγορές  και  Υποχρεώσεις  αυτών (2ος  Γύρος 
Ανάλυσης)»

16. Τροποποίηση  της  ΑΠ.  ΕΕΤΤ  677/03/8-1-2012  «Τροποποίηση  και 
κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισμός Διαχείρισης και 
Εκχώρησης  των  Αριθμοδοτικών  Πόρων  του  Εθνικού  Σχεδίου 
Αριθμοδότησης»» (ΦΕΚ 170/Β/31-1-2013)

17. Τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 675/09/11-12-2012 αναφορικά με 
την  «Έγκριση  Προσφοράς  Αναφοράς  ΟΤΕ  2012  για  την  Αδεσμοποίητη 
Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις Σχετικές Υπηρεσίες, σε εφαρμογή της 
απόφασης  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ  614/013/28-07-2011  (ΦΕΚ  1908/Β/30-08-2011)» 
(ΦΕΚ3402/Β/20-12-2012)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)

18. Συμψηφισμός  απαιτήσεων  της  εταιρείας  WIND  Ελλάς  Τηλεπικοινωνίες 
Α.Ε.Β.Ε  κατά  της  ΕΕΤΤ  από  καταβληθέντα  πρόστιμα  που  ακυρώθηκαν  ή 
μειώθηκαν τελεσιδίκως, με οφειλές ετήσιων τελών χρήσης φάσματος της ιδίας 
προς την ΕΕΤΤ 

19. Εξουσιοδότηση  υπογραφής  εγγράφων  «Με  εντολή  Προέδρου»  στον 
Συντονιστή της Μονάδας Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης στην ΕΕΤΤ
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ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ (Εισηγητής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)

20. Κλήση σε Ακρόαση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «BAYERISCHE 
MOTOREN  WERKE  AKTIENGESELLSCHAFT»  και  της  εταιρείας  «Κ. 
ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ  &  ΣΙΑ  ΟΕ»  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 bmwkarlos.gr

21. Κλήση  σε  Ακρόαση  της  ανώνυμης  εταιρείας  με  την  επωνυμία  «ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ  ΑΘΗΝΩΝ  Α.Ε.»,  και  της  εταιρείας  «Caderne  Limited»  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  athensairport-
2001.gr

22. Κλήση σε ακρόαση του Δήμου Σιθωνίας και της εταιρείας με την επωνυμία 
«ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ»,  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 [sithonia.gr]

23. Κλήση  σε  Ακρόαση  της  ανώνυμης  εταιρείας  με  την  επωνυμία  "Ν.  I. 
ΜΙΝΟΓΛΟΥ Α.Ε.",  και  της εταιρείας «ΑΝ. ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 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 myshoes.gr

24. Κλήση  σε  Ακρόαση  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  και  της  εταιρείας  «AEGEAN 
BALTIC BANK SA» 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 abbank.gr

25. Κλήση  σε  Ακρόαση  του  σωματείου  με  την  επωνυμία  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της εταιρείας «Easy Domain Connect LTD» 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 enee.gr

26. Κλήση  σε  ακρόαση  της  επιχείρησης  «Σκαρτσάρη  Μαριάννα  -  Εισαγωγή 
-Εμπορία  -  Service,  Ηλεκτρονικά  είδη  -  Συστήματα  ασφαλείας  -  Η/Υ  & 
περιφερειακά  -  FOSCAM  HELLAS»  με  αντικείμενο  τη  διαπίστωση  της 
εισαγωγής/διάθεσης  στην  αγορά  και  διανομής  ραδιοεξοπλισμού  και 
τηλεπικοινωνιακού  τερματικού  εξοπλισμού  κατά  παράβαση  της  κείμενης 
νομοθεσίας

27. Κλήση σε ακρόαση του κ. Γεώργιου Μητρούση, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού 
σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΡΑΔΙΟ ΚΟΣΜΟΣ 103.8» με θεματικό 
αντικείμενο  τη  διερεύνηση  της  χρήσης μη  εκχωρημένης  συχνότητας  για  τη 
λειτουργία ραδιοζεύξης
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28. Κλήση σε  ακρόαση:  α)  Του κ.  Η.  Καλόγηρου,  ιδιοκτήτη  του  ραδιοφωνικού 
σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΛΑΡΙΣΑ DEE JAY» και β) της ανώνυμης 
εταιρίας  με την επωνυμία «Γ.  Αλεξίου και  ΣΙΑ Α.Ε.»,  φορέα του Ρ/Σ με το 
διακριτικό τίτλο «ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑ FM 96»

29. Κλήση  σε  ακρόαση  του  κ.  Γεώργιου  Τερζόπουλου,  ιδιοκτήτη  του 
ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «LIVE FM» με θεματικό 
αντικείμενο  τη  διερεύνηση  της  κατά  παράβαση  της  κείμενης  νομοθεσίας 
εκπομπής αυτού

30. Κλήση σε ακρόαση της δημοτικής επιχείρησης ενημέρωσης Κατερίνης, φορέα 
του  ραδιοφωνικού  σταθμού  (Ρ/Σ)  με  το  διακριτικό  τίτλο  «ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ  ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»  με  θεματικό  αντικείμενο  τη  διερεύνηση  της 
χρήσης μη εκχωρημένης συχνότητας για τη λειτουργία ραδιοζεύξης

31. Κλήση σε ακρόαση του δήμου 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

32. 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 δηλωθέντες διαύλους και 
από  μη  δηλωθείσες  θέσεις  εκπομπής  κατά  παράβαση  της  κείμενης 
νομοθεσίας

33. Κλήση σε ακρόαση της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «I. Δρανδάκης 
-Γ.  Σέλλης Ο.Ε.»,  φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ)  με το διακριτικό 
τίτλο «ΜΕΛΩΔΙΑ FM ΛΑΚΩΝΙΑΣ» με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της 
κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας εκπομπής αυτού

34. Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  Α.Ε.»,  φορέα  του  τηλεοπτικού  σταθμού 
(Τ/Σ)  με  το  διακριτικό  τίτλο  «SUPER TV»,  για  τη  λειτουργία  αυτού  σε  μη 
δηλωθέντα δίαυλο και από μη δηλωθείσα θέση εκπομπής κατά παράβαση της 
κείμενης νομοθεσίας

35. Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε.»,  φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ)  με το διακριτικό 
τίτλο «ΝΕΑ TV», για τη λειτουργία αυτού σε μη δηλωθέντες διαύλους και από 
μη δηλωθείσες θέσεις εκπομπής κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

36. Κλήση  σε  ακρόαση  της  εταιρίας  περιορισμένης  ευθύνης  με  την  επωνυμία 
«Ακρίτες του Πόντου Ε.Π.Ε.», φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το 
διακριτικό  τίτλο  «ΡΑΔΙΟ  ΑΚΡΙΤΕΣ  102.3  FM»  με  θεματικό  αντικείμενο  τη 
διερεύνηση  της  εγκατάστασης  κεραιοσυστήματος,  κατά  παράβαση  της 
κείμενης νομοθεσίας

37. Κλήση σε  ακρόαση του  κ.  Κυριάκου Παταράκη  με  θεματικό  αντικείμενο  τη 
διερεύνηση της εγκατάστασης κεραιοσυστήματος κατά παράβαση της κείμενης 
νομοθεσίας
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38. Λήψη  απόφασης  επί  της  ακρόασης,  δια  της  υποβολής  εγγράφου 
υπομνήματος,  της  μονοπρόσωπης  εταιρείας  περιορισμένης  ευθύνης 
«HellasCom  Μ.  ΕΠΕ»  με  αντικείμενο  τη  διαπίστωση  της  διανομής 
ραδιοεξοπλισμού  και  τηλεπικοινωνιακού  τερματικού  εξοπλισμού  κατά 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

39. Λήψη  απόφασης  επί  της  ακρόασης,  δια  της  υποβολής  εγγράφου 
υπομνήματος,  της  ομόρρυθμης  εταιρείας  «TECNICA  ΠΑΛΑΝΤΖΗΣ  Α.  - 
ΜΕΙΜΑΡΟΓΛΟΥ Χ. Ο.Ε.»,  της ανώνυμης εταιρείας «ΤΕLΕΙΜΡΕΧ Α.Ε.» και 
της ατομικής επιχείρησης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ EMM. ΓΡΙΒΑΚΗΣ» με αντικείμενο τη 
διαπίστωση της εισαγωγής και διάθεσης στην αγορά ραδιοεξοπλισμού κατά 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

40. Λήψη  απόφασης  επί  της  ακροάσεως  δια  της  υποβολής  έγγραφου 
υπομνήματος του κ. Ιωάννη Κασσιώνη, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού 
(Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΑΡΙΔΑΙΑ ΚΑΝΑΛΙ 1» με θεματικό αντικείμενο τη 
διερεύνηση  της  χρήσης  μη  εκχωρημένης  συχνότητας  για  τη  λειτουργία 
ραδιοζεύξης

41. Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος 
του  Ρ/Σ  με  το  διακριτικό  τίτλο  «ΤΟ  ΦΩΣ»  (πρώην  «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»), με θεματικό αντικείμενο τη 
διερεύνηση της εκπομπής αυτού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

42. Λήψη  Απόφασης  επί  της  ακρόασης  της  μονοπρόσωπης  εταιρίας 
περιορισμένης  ευθύνης  με  την  επωνυμία  «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΣΑΜΑΡΑΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΕΠΕ»,  φορέα  του  Ρ/Σ  με  το  διακριτικό  τίτλο  «ΤΟΠΙΚΗ 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» προς διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης 
νομοθεσίας εκπομπής αυτού

43. Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος 
της Ιεράς Μονής Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, φορέα του Ρ/Σ με το διακριτικό 
τίτλο «ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑ» με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της 
κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας εκπομπής αυτού

44. Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος 
της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΡΑΔΙΟ ΑΙΓΙΟ Ε.Π.Ε.", 
φορέα του Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο «ΡΑΔΙΟ ΑΙΓΙΟ» με θεματικό αντικείμενο 
τη διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας εκπομπής αυτού

45. Λήψη οριστικής απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου 
υπομνήματος  της  ομόρρυθμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΧΡΥΣΙΚΟΥ 
ΕΥΤΥΧΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ», φορέα του Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο «CAPITAL FM 
97,7» 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 «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ 
ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο 
«ΝΕΑ» για την κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας λειτουργία αυτού σε 
μη δηλωθέντα δίαυλο και από μη δηλωθείσα θέση εκπομπής
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47. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία 
«ΠΕΛΛΑ  ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε.»,  φορέα  του 
τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «PELLA TV» με θεματικό 
αντικείμενο τη διερεύνηση της χρήσης μη εκχωρημένων συχνοτήτων για τη 
λειτουργία ραδιοζεύξεων

48. Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας, φορέα 
του Ρ/Σ με διακριτικό τίτλο «Άγιος Τιμόθεος Ευρίπου 97.7», προς διερεύνηση: 
α) Της μετάδοσης ραδιοφωνικού προγράμματος και β) της εγκατάστασης και 
λειτουργίας κεραιοσυστήματος, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

49. Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος 
της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
Α.Ε.»,  φορέα  του  Ρ/Σ  με  το  διακριτικό  τίτλο  «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ  ΛΕΣΧΗ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ», προς διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 
εκπομπής αυτού

50. Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος 
της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», 
φορέα του Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο «LOUD RADIO», με θεματικό αντικείμενο 
τη διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας εκπομπής αυτού

51. 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  στην  Κοινότητα 
Κτιμένης Δήμου Ταμασίου (νυν Παλαμά) Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας

52. 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  στη  Κοινότητα  Αγ. 
Αντωνίου  Δήμου  Βασιλικών  (νυν  Θέρμης)  Περιφερειακής  Ενότητας 
Θεσσαλονίκης

53. 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  Δήμο  Δωρίδος 
Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδος

54. 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. Αετού Δήμου 
Καρύστου Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας

55. 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  στη  Κοινότητα 
Προφήτου  Δήμου  Εγνατίας  (νυν  Βόλβης)  Περιφερειακής  Ενότητας 
Θεσσαλονίκης

56. Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«VODAFONE»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής 
τηλεφωνίας επί της συμβολής των οδών Αρίστωνος και Μ. Αλεξάνδρου στο 
Δήμο Πατρέων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
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57. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  23-1-2013  Ακροάσεως  διά  γραπτού 
υπομνήματος  της  Εταιρείας  «VODAFONE»  για  παράνομη  εγκατάσταση 
κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Κυκλάδων 13 στο Δήμο 
Χαλκιδέων Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας

58. Λήψη Απόφασης επί της από 7-9-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος 
της  Εταιρείας  «WIND»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας 
κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Δημ. Διαμαντίδη 51 στο Δήμο Κορυδαλλού 
Νομού Αττικής

59. Μερική αποδοχή της υπ' αρ. πρ. ΕΕΤΤ 321/04-01-2013 Αιτήσεως Θεραπείας 
του  κ.  Διονυσίου Μουζάκη κατά της  ΑΠ 670/40/01-11-2012 Απόφασης της 
Ολομέλειας της ΕΕΤΤ.
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