
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

της 694ης Συνεδρίασης (18-06-2013)

ΦΑΣΜΑ (Εισηγητής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)
1. Χορήγηση  στην  Εταιρεία  «Οργανισμός  Τηλεπικοινωνιών  της  Ελλάδος  Α.Ε.  (ΟΤΕ  Α.Ε.)» 

Πιστοποιητικού Πληρότητας Φακέλου Αίτησης Χορήγησης Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού 
Ξηράς, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4070/2012, στη θέση ΝΕΜΕΑΣ Κ.Δ.Ε. (0320056)

2. Μη εξέταση της υπ'  αρ 47082/07-12-2011 αιτήσεως του Τηλεοπτικού Σταθμού (Τ/Σ) «ΔΙΟΝ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.»,  φορέα του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο «ΔΙΟΝ» για  τη 
Χορήγηση κατ' εφαρμογή του Ν. 3548/2007 του Δικαιώματος Χρήσης του Τηλεοπτικού Διαύλου 
36 στη θέση εκπομπής ΒΑΒΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

3. Αποδοχή  της  υπ'  αρ  47941/11-9-2008  Αιτήσεως  του  Τηλεοπτικού  Σταθμού  (Τ/Σ)  «ALPHA 
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ALPHA)» για τη Χορήγηση κατ' εφαρμογή του Ν. 3548/2007 
του Δικαιώματος Χρήσης του Τηλεοπτικού Διαύλου 56 στη θέση εκπομπής ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ

4. Αποδοχή Αίτησης θεραπείας του Ραδιοφωνικού Σταθμού «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ Α.Ε. (KISS FM 98,2)», 
που εδρεύει στο ΑΓΡΙΝΙΟ του Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ κατά της υπ' αριθ. 687/132/11-04-13 
Απόφασης της ΕΕΤΤ & Ανάκληση της υπ' αριθ. 687/132/11-04-13 Απόφασης της ΕΕΤΤ

5. Αποδοχή  Αίτησης  θεραπείας  του  Ραδιοφωνικού  Σταθμού  «ΣΥΡΙΜΠΕΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ (MOJO 
RADIO 107,7 FM)», που εδρεύει στην ΠΑΤΡΑ του Ν. ΑΧΑΪΑΣ κατά της υπ' αριθ. 687/126/11-
04-13 Απόφασης της ΕΕΤΤ & Ανάκληση της υπ' αριθ. 687/126/11-04-13 Απόφασης της ΕΕΤΤ

6. Αποδοχή Αίτησης θεραπείας του Ραδιοφωνικού Σταθμού «ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ Ε.Ε. (ΤΥΠΟΣ FM)», 
που εδρεύει στη ΒΕΡΟΙΑ του Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ κατά της υπ' αριθ. 687/27/11-04-13 Απόφασης της 
ΕΕΤΤ & Ανάκληση της υπ' αριθ. 687/27/11-04-13 Απόφασης της ΕΕΤΤ

7. Αποδοχή  Αίτησης  θεραπείας  του  Ραδιοφωνικού  Σταθμού  «ΕΛΕΝΗ  ΜΑΣΤΟΡΕΚΑ  (ASTRA 
FM)», που εδρεύει στην ΚΑΣΤΟΡΙΑ του Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ κατά της υπ' αριθ. 687/257/11-04-13 
Απόφασης της ΕΕΤΤ & Ανάκληση της υπ' αριθ. 687/257/11-04-13 Απόφασης της ΕΕΤΤ

8. Αποδοχή  Αίτησης  θεραπείας  του  Ραδιοφωνικού  Σταθμού  «ΙΩΑΝΝΗΣ  ΖΙΟΥΠΑΣ  (ΡΑΔΙΟ 
ΑΙΝΙΓΜΑ)», που εδρεύει στη ΦΛΩΡΙΝΑ του Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ κατά της υπ' αριθ. 687/253/11-04-13 
Απόφασης της ΕΕΤΤ & Ανάκληση της υπ' αριθ. 687/253/11-04-13 Απόφασης της ΕΕΤΤ

9. Αποδοχή  Αίτησης  θεραπείας  του  Ραδιοφωνικού  Σταθμού  «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ("Α 103, EXTRA SPORT", 103 MHz)», που εδρεύει στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
του  Ν.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  κατά  της  υπ'  αριθ.  687/246/11-04-13  Απόφασης  της  ΕΕΤΤ  & 
Ανάκληση της υπ' αριθ. 687/246/11-04-13 Απόφασης της ΕΕΤΤ

10. Αποδοχή  Αίτησης  θεραπείας  του  Ραδιοφωνικού  Σταθμού  «ΜΑΡΙΑ  ΑΓΓΕΛΟΥ  &  ΣΙΑ  ΟΕ 
(ΕΥΒΟΪΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 94,2)»,  που εδρεύει  στη ΧΑΛΚΙΔΑ του Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ κατά της υπ' αριθ. 
687/207/11-04-13 Απόφασης της ΕΕΤΤ & Ανάκληση της υπ' αριθ. 687/207/11-04-13 Απόφασης 
της ΕΕΤΤ
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11. Αποδοχή Αίτησης θεραπείας του Ραδιοφωνικού Σταθμού «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ Α.Ε. (ΔΥΤΙΚΑ  FM)», 
που εδρεύει στο ΑΓΡΙΝΙΟ του Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ κατά της υπ' αριθ. 687/173/11-04-13 
Απόφασης της ΕΕΤΤ & Ανάκληση της υπ' αριθ. 687/173/11-04-13 Απόφασης της ΕΕΤΤ

12. Αποδοχή  Αίτησης  θεραπείας  του  Ραδιοφωνικού  Σταθμού  «Α.Ε.  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ "TV ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ -  ΡΑΔΙΟ ΑΘΩΣ"  (ΡΑΔΙΟ ΑθΩΣ)»,  που  εδρεύει  στα  ΝΕΑ 
ΜΟΥΔΑΝΙΑ του Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ κατά της υπ' αριθ. 687/164/11-04-13 Απόφασης της ΕΕΤΤ & 
Ανάκληση της υπ' αριθ. 687/164/11-04-13 Απόφασης της ΕΕΤΤ

13. Ανανέωση και επέκταση του αντικειμένου της υπ' αριθ. 668/04/10.10.2012 Απόφασης με την 
οποία συγκροτήθηκε η Ομάδας Εργασίας για τον καθορισμό των παραμέτρων λειτουργίας, τον 
έλεγχο  του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κεραιών και  την υλοποίηση των 
νέων διαδικασιών αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4070/2012.

14. Οδηγίες διάθεσης στην αγορά και θέσης σε λειτουργία ραδιοεξοπλισμού ο οποίος ελέγχεται 

μέσω λογισμικού

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Εισηγητής κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)
15. Εκχώρηση του Σύντομου Κωδικού 11130 του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην εταιρεία 

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» με διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ ΑΕ»

16. Εκχώρηση του Σύντομου Κωδικού 15515 του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην εταιρεία 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» με διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ ΑΕ»

17. Εκχώρηση του Σύντομου κωδικού 10414 του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην εταιρεία 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» με διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ ΑΕ»

18. Κατάργηση Εκχώρησης του Σύντομου Κωδικού 15326 του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης 
στην  εταιρεία  «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» με  διακριτικό  τίτλο 
«ΟΤΕ ΑΕ»

19. Εξέταση  του  υποβληθέντος  προς  έλεγχο  στην  ΕΕΤΤ  οικονομικού  προγράμματος  με  την 
ονομασία «ΟΤΕ ΚΙΝΗΤΑ 300-COSMOTE» της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε.

20. Εξέταση της υποβληθείσας προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ κατηγορίας οικονομικών προγραμμάτων με 
την ονομασία «ΟΤΕ Business Conn-x 30 & 50 Mbps» της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε.

21. Εξέταση της υποβληθείσας προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ κατηγορίας οικονομικών προγραμμάτων με 
την ονομασία «ΟΤΕ  Business Double Play με ενδοεταιρικά κινητά 30 & 50  Mbps (6+6)» της 
εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε.

22. Εξέταση της υποβληθείσας προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ κατηγορίας οικονομικών προγραμμάτων με 
την ονομασία «ΟΤΕ Business Double Play 30 & 50 Mbps» της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε.

23. Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ αιτήματος παράτασης του οικονομικού 
προγράμματος με την ονομασία «ΟΤΕ  DOUBLE PLAY 2 ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ» της εταιρείας ΟΤΕ 
Α.Ε.

24. Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης σχετικά με τη Μεθοδολογία και τις Αρχές Κοστολόγησης και 
Λογιστικού Διαχωρισμού

25. Λήψη  απόφασης  επί  ζητημάτων  που  προκύπτουν  από  την  κατάργηση  της  δημόσιας 
επιχείρησης ΕΡΤ Α.Ε.
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26. Ζήτημα επιλογής συμβούλου στο πλαίσιο ακροάσεων για την εξέταση καταγγελίας παρόχου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
27. Ορισμός Μελών της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού (ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ), για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Σύστημα μέτρησης και 
παρουσίασης  δεικτών  ποιότητας  δικτύων  ηλεκτρονικών  επικοινωνιών»  (Εισηγητής  κ. 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ)

28. Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ:672/8/13-11-2012 «Συγκρότηση ομάδας εργασίας 
με  αντικείμενο  τη  σύνταξη  του  τεύχους  διακήρυξης  και  των  απαραίτητων  συνοδευτικών 
εγγράφων σύμφωνα με τις διαδικασίες του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας της ΕΕΤΤ και 
της  Ειδικής  Υπηρεσίας  Διαχείρισης  για  το  συγχρηματοδοτούμενο  έργο  (ΕΣΠΑ)  "Σύστημα 
Μέτρησης  και  Παρουσίασης  Δεικτών  Ποιότητας  Δικτύων  Ηλεκτρονικών  Επικοινωνιών"» 
(Εισηγητής κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ)

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

30. Έγκριση της αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών των υποψηφίων στο Διαγωνισμό για την 
επιλογή  Αναδόχου  για  το  έργο  «Έλεγχος  της  υποβληθείσας  από  τον  ΟΤΕ  μελέτης 
προσδιορισμού  του  Καθαρού  Κόστους  παροχής  Καθολικής  Υπηρεσίας  για  το  έτος  2011» 
(Εισηγητής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)

31. Τροποποίηση / Παράταση της διάρκειας της από 23-3-2012 Σύμβασης παροχής υπηρεσιών υπ' 
αριθ.  Σ12/12  με  αντικείμενο  ««Υποστήριξη  της  ΕΕΤΤ για  τη  δημιουργία  τεχνικοοικονομικού 
μοντέλου (LRIC Bottom-Up) υπολογισμού τελών τερματισμού σε σταθερά δίκτυα σύμφωνα με 
την Σύσταση 2009/396/ΕΚ» (Εισηγητής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)

32. Ανάθεση συμπληρωματικών υπηρεσιών στην εταιρεία «Axon Partners Group Consulting S.L» 
κατ’ επέκταση της υπ’ αρ. 51/2012 Σύμβασης με αντικείμενο «Έλεγχος της υποβληθείσας από 
τον ΟΤΕ μελέτης προσδιορισμού του Καθαρού Κόστους παροχής Καθολικής Υπηρεσίας για το 
έτος 2010»

33. Παράταση Πρακτικής Άσκησης των ασκουμένων Δικηγόρων στο Τμήμα Νομικών Υπηρεσιών 
της ΕΕΤΤ (Εισηγητής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)

34. Τρίμηνη  παράταση  της  ασφαλιστικής  κάλυψης  κατά  παντός  κινδύνου  μηχανολογικού  και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού της ΕΕΤΤ από την εταιρεία «Ευρώπη ΑΕΓΑ»

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ (Εισηγητής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)

35. Κλήση  σε  ακρόαση  των  ανώνυμων  εταιρειών  «Μπρετόν  Α.Ε.»  και  «ΣΤ.  ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 
Α.Ε.Β.Ε.Ε.  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ -  LAPIN HOUSE» με 
αντικείμενο τη διαπίστωση της εισαγωγής στην ελληνική αγορά και διανομής από μέρους της 
πρώτης και  της διανομής από μέρους της δεύτερης ραδιοεξοπλισμού και  τηλεπικοινωνιακού 
τερματικού εξοπλισμού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

36. Κλήση σε ακρόαση του Δημητρίου Πίκουλα, φορέα του ηλεκτρονικού καταστήματος [www.in-
digital.gr] με αντικείμενο τη διαπίστωση της διανομής ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού 
τερματικού εξοπλισμού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας
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37. Κλήση  σε  ακρόαση  του  Μάρκου  Παπαδόπουλου  φορέα  του  ηλεκτρονικού  καταστήματος 
[www.spy456.gr]  με  αντικείμενο  τη  διαπίστωση  της  διανομής  ραδιοεξοπλισμού  και 
τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

38. Κλήση σε ακρόαση της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Μηλιόπουλος Δημήτριος και 
ΣΙΑ  Ο.Ε.»  και  με  διακριτικό  τίτλο  "VOLTE-TEL  communications",  φορέα  του  ηλεκτρονικού 
καταστήματος [www.volte-tel.gr] με αντικείμενο τη διαπίστωση της διανομής ραδιοεξοπλισμού 
και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

39. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος της εταιρείας με 
την επωνυμία «7 layers AG» και της εταιρείας «ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ ΣΤΟΪΔΗΣ 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 
7layers.gr.

40. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος της εταιρείας με 
την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ & ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΘΟΤΥΠ 
ΑΕ» 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 e-girl.gr.

41. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος της εταιρείας με 
την επωνυμία «SPARCO S.P.A.» και  του Αλεξάκη Ελευθερίου 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 sparco.gr.

42. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος των εταιρειών 
με  την  επωνυμία  «CONTINENTAL  AKTIENGESELLSCHAFT»,  «CONTITECH  AG», 
«CONTINENTAL  REIFEN  DEUTSCHLAND  GMBH»  και  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία 
«ΒΙΟΠΑΡΤ  ΑΕΒΕ»  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 Ονομα Χώρου contitech.gr.

43. Λήψη απόφασης επί της ακρόασης, δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος, 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

44. Λήψη απόφασης επί της ακρόασης, δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος, των ανωνύμων 
εταιρειών: 1) «ΚΡΥΠΤΟ Α.Ε.», 2) «ΖΙΤΑ TOYS Α.Ε.» και 3) «DIXONS SOUTH-EAST EUROPE 
Α.Ε.Β.Ε.», με αντικείμενο τη διαπίστωση της κατασκευής, εισαγωγής/διάθεσης στην αγορά και 
διανομής ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού κατά παράβαση της 
κείμενης νομοθεσίας

45. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  12-07-2012  ακροάσεως  της  εταιρείας  «WIND  ΕΛΛΑΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» με αντικείμενο τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων κατά παράβαση της 
κείμενης νομοθεσίας

46. Λήψη  Απόφασης  επί  της  ακρόασης  της  ανώνυμης  εταιρίας  «ΙΔΙΩΤΙΚΗ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Α.Ε.»,  φορέα του Τ/Σ "FLASH Τηλεόραση" προς 
διερεύνηση της  λειτουργίας  αυτού σε  δίαυλο διάφορο του δηλωθέντος  κατά  παράβαση της 
κείμενης νομοθεσίας.
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47. Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του κ. Νεκτάριου 
Σερμάκη, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο "ΡΥΘΜΟΣ 104.5", με 
θεματικό  αντικείμενο  τη  διερεύνηση  της  εκπομπής  αυτού  κατά  παράβαση  της  κείμενης 
νομοθεσίας

48. Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της ομόρρυθμης 
εταιρίας με την επωνυμία «I. Δρανδάκης -Γ. Σέλλης Ο.Ε.», φορέα του Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο 
"ΜΕΛΩΔΙΑ FM ΛΑΚΩΝΙΑΣ"  προς διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης  νομοθεσίας 
εκπομπής αυτού.

49. Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος 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

50. Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφων υπομνημάτων: 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"

51. Λήψη  απόφασης  επί  της  ακροάσεως  της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «Α.Ε. 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ASTRA», φορέα του Τ/Σ "ASTRA" για 
την κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας λειτουργία αυτού σε μη δηλωθέντα δίαυλο.

52. Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 
686/37/26-03-2013:  «Κλήση  σε  ακρόαση  της  «ΝΕΑ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε.»,  φορέα  του  Τ/Σ 
"STAR",  προς  διερεύνηση  της  χρήσης μη  εκχωρημένων  συχνοτήτων  ραδιοζεύξεων και  την 
εγκατάσταση κεραιοσυστημάτων άνευ αδείας»

53. Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 
686/32/26-03-2013: «Κλήση σε ακρόαση της «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ Α.Ε.»,  φορέα του Τ/Σ 
"ΣΚΑΪ",  προς  διερεύνηση  της  χρήσης  μη  εκχωρημένων  συχνοτήτων  ραδιοζεύξεων  και  την 
εγκατάσταση κεραιοσυστημάτων άνευ αδείας»

54. Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 
685/35/12-03-2013: «Κλήση σε ακρόαση της «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε.», φορέα του 
Τ/Σ με το διακριτικό τίτλο "ΝΕΑ TV", για τη λειτουργία αυτού σε μη δηλωθέντες διαύλους και 
από μη δηλωθείσες θέσεις εκπομπής»

55. Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 
687/293/11-04-2013: «Κλήση σε ακρόαση του ΛΑ.Ο.Σ. φορέα του Τ/Σ με το διακριτικό τίτλο 
"αρτ"  (πρώην  "ΤΗΛΕΑΣΤΥ")  προς  διερεύνηση  της  εγκατάστασης  κεραιοσυστημάτων  άνευ 
αδείας»

56. Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 
681/34/08-02-2013 με θέμα: «Κλήση σε ακρόαση του κ. Ηλία Αποστολόπουλου με θεματικό 
αντικείμενο τη διερεύνηση της εγκατάστασης κεραιοσυστήματος κατά παράβαση της κείμενης 
νομοθεσίας»

57. Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 
686/35/26-03-2013: «Κλήση σε ακρόαση της «ΑΝΤΕΝΝΑ TV Α.Ε.», φορέα του Τ/Σ "ΑΝΤ 1", 
προς διερεύνηση της χρήσης μη εκχωρημένων συχνοτήτων για τη λειτουργία ραδιοζεύξεων και 
την εγκατάσταση κεραιοσυστημάτων άνευ αδείας»
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58. Λήψη απόφασης επί της διαδικασίας επίλυσης διαφοράς της 20ης Σεπτεμβρίου 2012 μεταξύ 
των εταιρειών «HELLAS ON LINE» και «ΟΤΕ Α.Ε.», δυνάμει του άρθρου 34 του Ν. 4070/2012, 
αναφορικά με την διαδικασία επιμερισμού του κόστους των ζεύξεων διασύνδεσης

59. Λήψη Απόφασης επί της επίλυσης διαφοράς μεταξύ των εταιρειών «COSMOTE Α.Ε.» και «ΟΝ 
TELECOMS» στο πλαίσιο εφαρμογής της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 581/008/21-10-2010

60. Λήψη  απόφασης  επί  της  από  17-5-2012  ακρόασης  των  εταιρειών  «ΟΤΕ  Α.Ε.»  και 
«FORTHNET»  με  αντικείμενο  τη  διερεύνηση  της  από  29-03-2010  και  με  αρ.  πρωτ.  ΕΕΤΤ 
13003/29-03-2010  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, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 
600/49/14-4-2011

61. Λήψη  Απόφασης  επί  της  διαδικασίας  Ακροάσεως  της  15ης  Ιανουαρίου  2013  των  εταιριών 
«Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος- ΟΤΕ Α.Ε» και «FORTHNET ΑΕ» με αντικείμενο τη 
νομική διερεύνηση καταγγελίας της δεύτερης κατά της πρώτης αναφορικά με την απόρριψη από 
τον  ΟΤΕ  αιτημάτων  της  καταγγέλλουσας  για  την  παροχή  τοπικού  βρόχου,  με  αιτιολογία 
«έλλειψη  κυρίου  ή  απερχόμενου  δικτύου»,  με  βάση  τις  διατάξεις  της  κείμενης  νομοθεσίας 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και το άρθρο 2 του Ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α/20-4-2011)

62. Λήψη Απόφασης επί της από 26-3-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«ΟΤΕ - Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής 
κεραίας στο δ.δ. Ρειχέας Δήμου Ζάρακα (νυν Μονεμβασιάς) Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας

63. Λήψη Απόφασης επί της από 26-3-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«ΟΤΕ - Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής 
κεραίας στο δ.δ. Καλλιθέας Δήμου Γερονθρών (νυν Ευρώτα) Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας

64. Λήψη Απόφασης επί της από 26-3-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«ΟΤΕ - Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής 
κεραίας στο Δήμο Λέσβου (πρώην Καλλονής) Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου

65. Λήψη Απόφασης επί της από 8-3-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«ΟΤΕ -Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής 
κεραίας επί της οδού 75ης Ταξιαρχίας στο Δήμο Κόνιτσας Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων

66. Λήψη Απόφασης επί της από 8-3-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«ΟΤΕ -Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής 
κεραίας  στο  Τ.Δ.  Δαφνούλας  Δήμου  Παμβώτιδας  (νυν  Ιωαννιτών)  Περιφερειακής  Ενότητας 
Ιωαννίνων

67. Λήψη Απόφασης επί της από 26-3-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«ΟΤΕ - Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής 
κεραίας στον οικισμό Δρυμάδες της κοινότητας Πωγωνιανής Δήμου Πωγωνίου Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων

68. Λήψη Απόφασης επί της από 8-3-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«ΟΤΕ - Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής 
κεραίας στο δ.δ.  Λαμπόκαμπου Δήμου Ζάρακα (νυν Μονεμβασιάς) Περιφερειακής Ενότητας 
Λακωνίας

69. Λήψη Απόφασης επί της από 26-3-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«ΟΤΕ - Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής 
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κεραίας  στο  δ.δ.  Βελανιδιών  Δήμου  Βοϊών  (νυν  Μονεμβασιάς)  Περιφερειακής  Ενότητας 
Λακωνίας

70. Λήψη Απόφασης επί της από 26-3-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«ΟΤΕ - Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής 
κεραίας στο Δήμο Γορτυνίας (πρώην Κλείτορος) Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας

71. Λήψη Απόφασης επί της από 8-3-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«ΟΤΕ – Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής 
κεραίας  στο δ.δ. Πραστού Δήμου Βόρειας Κυνουρίας Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας

72. Λήψη Απόφασης επί της από 8-3-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«ΟΤΕ - Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής 
κεραίας στο δ.δ. Λαγίας Δήμου Ανατολικής Μάνης Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας

73. Λήψη Απόφασης επί της από 8-3-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«ΟΤΕ - Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής 
κεραίας  στο  δ.δ.  Σιδηροκάστρου  Δήμου  Γυθείου  (νυν  Ανατολικής  Μάνης)  Περιφερειακής 
Ενότητας Λακωνίας

74. 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 Νότιας Κυνουρίας Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας

75. 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. Παναγιάς Δήμου Καλαμπάκας (πρώην Μαλακασίου) Περιφερειακής Ενότητας 
Τρικάλων

76. 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.  Σούρπης  Δήμου  Αλμυρού  (πρώην  Σούρπης)  Περιφερειακής  Ενότητας 
Μαγνησίας

77. Λήψη Απόφασης επί της από 15-5-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«COSMOTE» για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  επί  της 
συμβολής  των  οδών  Κ.  Καρτάλη  68  και  Ερμού  στο  Δήμο  Βόλου  Περιφερειακής  Ενότητας 
Μαγνησίας

78. Λήψη Απόφασης επί της από 15-5-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«COSMOTE» για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  επί  της 
συμβολής  των  οδών  Πάρου  20  και  Πελασγίας  38  στο  Δήμο  Περιστερίου  Περιφερειακής 
Ενότητας Αττικής

79. Λήψη Απόφασης επί της από 15-5-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην Παλαιά 
Ε.Ο. Αθηνών -Πατρών στο Δήμο Κορινθίων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας

80. Λήψη Απόφασης επί της από 22-4-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«COSMOTE» για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  επί  της 
συμβολής των οδών Πεντέλης 32 & Κόδρου στο Δήμο Αμαρουσίου Περιφερειακής Ενότητας 
Αττικής
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81. Λήψη Απόφασης επί της από 20-5-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο 
Φαρκαδόνας Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων

82. Λήψη Απόφασης επί της από 15-5-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού 
26ης Οκτωβρίου 92 στο Δήμο Θεσσαλονίκης Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

83. Λήψη Απόφασης επί της από 22-4-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«COSMOTE» για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  επί  της 
συμβολής των οδών Λευκωσίας 1 & Κύπρου στο Δήμο Περιστερίου Περιφερειακής Ενότητας 
Αττικής

84. Λήψη Απόφασης επί της από 22-4-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού 
Έλληνος Στρατιώτου 42-48 στο Δήμο Πατρέων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας

85. Λήψη Απόφασης επί της από 22-4-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«COSMOTE» για  παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής  τηλεφωνίας  στο δ.δ. 
Καλλιθέας Δήμου Τανάγρας Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας

86. Λήψη Απόφασης επί της από 21-1-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«COSMOTE»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  στο  δ.δ.  Παναγιάς  Δήμου 
Καλαμπάκας (πρώην Μαλακασίου) Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων

87. Λήψη Απόφασης επί της από 21-1-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«COSMOTE»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  στο  δ.δ.  Λεωνιδίου  Δήμου 
Νότιας Κυνουρίας Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας

88. Λήψη Απόφασης επί της από 21-1-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«COSMOTE»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  στο  δ.δ.  Σούρπης  Δήμου 
Αλμυρού (πρώην Σούρπης) Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας

89. Μερική  Αποδοχή  της  υπ'  αρ.  πρ.  ΕΕΤΤ  24966/06-06-2013  Αιτήσεως  Θεραπείας  του  κ. 
Βασίλειου  Μούκα,  ιδιοκτήτη  του  ραδιοφωνικού  σταθμού (Ρ/Σ)  με  το  διακριτικό  τίτλο  "Ράδιο 
Θεσπρωτία" κατά της ΑΠ 689/71/29-04-2013 Απόφασης της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ.

90. Μερική  Αποδοχή  της  υπ'  αρ.  πρ.  ΕΕΤΤ  18068/19-04-2013  Αιτήσεως  Θεραπείας  της 
μονοπρόσωπης  εταιρίας  περιορισμένης  ευθύνης  με  την  επωνυμία  «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό 
τίτλο  "ΤΟΠΙΚΗ  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ"  κατά  της  ΑΠ  685/42/12-03-2013  Απόφασης  της 
Ολομέλειας της ΕΕΤΤ.

91. Μερική Αποδοχή της υπ' αρ. πρ. ΕΕΤΤ 23948/31-05-2013 Αιτήσεως Θεραπείας της ανώνυμης 
εταιρίας με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε.», φορέα του ραδιοφωνικού 
σταθμού  (Ρ/Σ)  με  το  διακριτικό  τίτλο  "ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ  ΛΕΣΧΗ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ"  κατά  της  ΑΠ 
685/49/12-03-2013 Απόφασης της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ

92. Μερική  Αποδοχή  της  υπ'  αρ.  πρ.  ΕΕΤΤ  23947/31-05-2013  Αιτήσεως  Θεραπείας  της 
ομόρρυθμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  Ο.Ε.»,  φορέα  του 
ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο "LOUD RADIO" κατά της ΑΠ 685/50/12-03-
2013 Απόφασης της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ.
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93. Εξέταση της υπ'  αρ.  πρ. ΕΕΤΤ 17681/17-04-2013 Αιτήσεως Θεραπείας 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" κατά της ΑΠ 682/26/14-02-2013 Απόφασης της ΕΕΤΤ

94. Απόρριψη  της  υπ'  αρ.  πρ.  ΕΕΤΤ  19246/25-04-2013  Αιτήσεως  Θεραπείας  της  ανώνυμης 
εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΡΟΔΙΑΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ», 
φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο "RED" κατά της ΑΠ 605/35/24-05-
2011 Απόφασης της ΕΕΤΤ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Ενημέρωση σε σχέση με διακανονισμούς καταβολής οφειλόμενων τελών (Α. Σπυρόπουλος)
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