
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

της 575ης Συνεδρίασης (02-09-2010)

ΦΑΣΜΑ (Εισηγητής κ. Συρίγος)
1. Διόρθωση  Σφάλματος  της  Απόφασης  ΕΕΤΤ  ΑΠ.496/6/22-10-2008  «Χορήγηση,  στην 

Εταιρεία «WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ», Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού 
Ξηράς στη Θέση ΤΡΙΚΑΛΑ NORTH (1203086)»

2. Διόρθωση  Σφάλματος  της  Απόφασης  ΕΕΤΤ  ΑΠ  521/7/05-05-2009  «Χορήγηση  στην 
Εταιρεία  «COSMOTE  -  Κινητές  Τηλεπικοινωνίες  Α.Ε.»  Άδειας  Κατασκευής  Κεραίας 
Σταθμού Ξηράς στη Θέση ΡΕΘΥΜΝΟ-Χ4»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Εισηγητής κ. Συρίγος)
3. Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ για μη συμμόρφωση με απόφαση ασφαλιστικών 

μέτρων ΕΕΤΤ (Προφορική Εισήγηση Προέδρου)

4. Εκχώρηση Ονομάτων Χώρου με Κατάληξη .gr

5. Mεταβολή επωνυμίας Φορέα Ονόματος Χώρου .gr

6. Μεταβίβαση Ονομάτων Χώρου .gr

7. Απόρριψη Αιτήσεων για Εκχώρηση Ονομάτων Χώρου με Κατάληξη .gr

8. Διαγραφή Ονομάτων Χώρου

9. Απόφαση επί  της  υπ’  αριθμ.  Πρωτ.  Ε.Ε.Τ.Τ.  51510/13-11-09  Αίτησης  Διαγραφής  του 
Σωματείου  «ΟΜΙΛΟΣ  ΦΙΛΩΝ  της  ΗΧΗΤΙΚΗΣ  ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ-AUDIOPHILE  CLUB  Of 
ATHENS» σχετικά με το Όνομα Χώρου [aca.gr]

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

11. Εκχώρηση  Αριθμοδοτικών  Πόρων  του  Εθνικού  Σχεδίου  Αριθμοδότησης  στην  εταιρεία 
«COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» με διακριτικό τίτλο «COSMOTE ΑΕ»

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

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

14. Εκχώρηση  Αριθμοδοτικών  Πόρων  του  Εθνικού  Σχεδίου  Αριθμοδότησης  στην  εταιρεία 
«VOICENET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ» με διακριτικό τίτλο «VOICENET»

15. Εκχώρηση  Αριθμοδοτικών  Πόρων  του  Εθνικού  Σχεδίου  Αριθμοδότησης  στην  εταιρεία 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΚΑΙ  ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»  με 
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διακριτικό τίτλο «FORTHNET A.E»

16. Εκχώρηση Αριθμοδοτικών  Πόρων του  Εθνικού  Σχεδίου  Αριθμοδότησης  στον  Σύλλογο 
«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»

17. Απόρριψη  αίτησης  εκχώρησης  Αριθμοδοτικών  Πόρων  του  Εθνικού  Σχεδίου 
Αριθμοδότησης στην εταιρεία «D.C. & T. LIMITED» 

18. Κατάργηση Αριθμοδοτικών  Πόρων του  Εθνικού  Σχεδίου  Αριθμοδότησης  στην  εταιρεία 
«WIND  ΕΛΛΑΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΙ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ»

19. α)  Έγκριση  των  αποτελεσμάτων  της  διεξαχθείσας  Δημόσιας  Διαβούλευσης,  β) 
Επικαιροποίηση  της  μεθοδολογίας  βάσει  των  αποτελεσμάτων  της  Δημόσιας 
Διαβούλευσης  και  γ)  Κοινοποίηση  προς  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  και  τις  Εθνικές 
Ρυθμιστικές  Αρχές  (Ε.Ρ.Α.)  άλλων  Κρατών  −  Μελών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  του 
Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον καθορισμό των «Μεθοδολογικών αρχών και 
παραμέτρων του Μοντέλου Οικονομικού Χώρου μεταξύ ΑΠΤΒ και ΧΕΠ» στο πλαίσιο της 
ΑΠ. ΕΕΤΤ 531/066/23-07-2009, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 του Ν. 3431/2006

20. Αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των υποψηφίων του Ανοιχτού Διαγωνισμού για 
την Ανάθεση του Έργου :  «Έλεγχος Συμμόρφωσης του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών 
Ελλάδος  (ΟΤΕ)  με  τις  υποχρεώσεις  ελέγχου  τιμών,  κοστολόγησης  και  λογιστικού 
διαχωρισμού για τα έτη 2011, 2012 και 2013 (με απολογιστικά στοιχεία των ετών 2009, 
2010 και 2011αντίστοιχα) και λοιπές υπηρεσίες»

21. Ανάληψη  αρμοδιοτήτων  ανταγωνισμού  σε  θέματα  περιεχομένου  κατά  την  εξέταση 
οικονομικών προσφορών υπόχρεου παρόχου (Προφορική Εισήγηση Προέδρου)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής κ. Σακκάς)
22. Έγκριση της Ενέργειας «Δημιουργικός Σχεδιασμός, Επιμέλεια και Παραγωγή CD για  την 

Επισκόπηση Αγορών της ΕΕΤΤ για το 2009 στα ελληνικά και στα αγγλικά» στο πλαίσιο 
του  έργου  «Σχεδιασμός  Στρατηγικής  Ενημέρωσης  της  ΕΕΤT  για  το  ευρύ  κοινό  και 
υλοποίηση Σχεδίου Δράσης»

23. Χορήγηση  εκπαιδευτικής  άδειας  στην  κα  Μαρία-Ελένη  Καρακίτσου,  μέλος  του  ειδικού 
επιστημονικού προσωπικού της ΕΕΤΤ

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ (Εισηγητής κ. Συρίγος)
24. Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ANTENNA TV A.E.», φορέα 

του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ANT1», για την κατά παράβαση της 
κείμενης νομοθεσίας λειτουργία αυτού σε δίαυλο διάφορο του δηλωθέντος

25. Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με 
το διακριτικό τίτλο «MEGA CHANNEL», για την κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 
λειτουργία αυτού σε δίαυλο διάφορο του δηλωθέντος

26. Κλήση σε  ακρόαση της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε.»,  φορέα  του  τηλεοπτικού  σταθμού  (Τ/Σ)  με  το  διακριτικό  τίτλο 
«ALPHA», για την κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας λειτουργία αυτού σε δίαυλο 
διάφορο του δηλωθέντος
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27. 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  της  κατά  παράβαση  της 
κείμενης νομοθεσίας εκπομπής αυτού σε μη δηλωθέντα δίαυλο και από θέση εκτός του 
Χάρτη Συχνοτήτων 

28. 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», με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση 
της  κείμενης  νομοθεσίας  εκπομπής  αυτού  σε  μη  δηλωθέντες  διαύλους  και  εκτός  του 
Χάρτη Συχνοτήτων 

29. Κλήση  σε  ακρόαση  της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΡΙΔΑ Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το 
διακριτικό τίτλο «ΙΡΙΔΑ TV», για την κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας λειτουργία 
αυτού σε μη δηλωθέντες διαύλους

30. Κλήση σε  ακρόαση της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «E TVΑ.Ε.»,  φορέα του 
τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΕΨΙΛΟΝ TV», με θεματικό αντικείμενο 
τη  διερεύνηση  της  κατά  παράβαση  της  κείμενης  νομοθεσίας  εκπομπής  αυτού  σε  μη 
δηλωθέντα δίαυλο και εκτός του Χάρτη Συχνοτήτων 

31. Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΠΟΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.», 
φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΑΧΕΛΩΟΣ TV», για την κατά 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας λειτουργία αυτού σε μη δηλωθέντες διαύλους

32. Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «EXTRA COMMUNICATION 
TECHNOLOGY  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ  EXCOM  A.E.E.»,  φορέα  του 
τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «EXTRA CHANNEL 3», για την κατά 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας λειτουργία αυτού σε μη δηλωθέντα δίαυλο και από μη 
δηλωθείσα θέση εκπομπής

33. Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ LOCAL TV 
A.E.  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ»,  φορέα  του  τηλεοπτικού 
σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «LOCAL TV» με αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας εκπομπής αυτού σε μη δηλωθέντα δίαυλο

34. Κλήση σε  ακρόαση της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΝΤΟΤ ΚΟΜ 
Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΣΚΑΪ», για την κατά 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας λειτουργία αυτού σε μη δηλωθέντα δίαυλο

35. Κλήση σε ακρόαση της «ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ  ΙΜΘ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ  ΕΚΠΟΜΗ  4E  Α.Ε.», 
φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «4E», για την κατά παράβαση 
της κείμενης νομοθεσίας λειτουργία αυτού σε μη δηλωθέντα δίαυλο 

36. Κλήση  σε  ακρόαση  της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ 
ΣΟΥΠΕΡ Α.Ε.», φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «SUPER 
FM», με αντικείμενο τη χρήση μη εκχωρημένης συχνότητας για τη λειτουργία ραδιοζεύξης 
κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 

37. Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «A.E. ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TV ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΡΑΔΙΟ ΑΘΩΣ», φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) 
με  το  διακριτικό  τίτλο  «ΡΑΔΙΟ  ΑΘΩΣ»,  με  αντικείμενο  τη  χρήση  μη  εκχωρημένης 
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συχνότητας για τη λειτουργία ραδιοζεύξης κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

38. Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας «ΜΠΕΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - 
ΤΖΙΩΛΗΣ  ΕΛΕΥΘ.  ΟΕ  –  “ΜΑΤ  ΟΕ”»  με  αντικείμενο  τη  διαπίστωση  της  διάθεσης 
ραδιοεξοπλισμού  και  τηλεπικοινωνιακού  τερματικού  εξοπλισμού  κατά  παράβαση  της 
κείμενης νομοθεσίας

39. Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας «ΣΤ. ΠΕΠΠΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ» με αντικείμενο τη διαπίστωση 
της  διάθεσης  ραδιοεξοπλισμού  και  τηλεπικοινωνιακού  τερματικού  εξοπλισμού  κατά 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

40. Κλήση σε ακρόαση του Δ. Θάσου 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  στην  περιοχή 
Λιμεναρίων

41. Κλήση σε ακρόαση του κ.  Ι.  Πέρδιου, με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας μη χορήγησης στοιχείων και  της εγκατάστασης εξ 
αυτού κατασκευών κεραιών 

42. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για 
εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Τραλλέων 90 στο Δήμο Γαλατσίου 
Νομού Αττικής

43. Κλήση της Εταιρείας «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» σε ακρόαση για 
εγκατάσταση  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  επί  της  οδού  Μεσογείων  167  στο  Δήμο 
Αμαρουσίου Νομού Αττικής 

44. Κλήση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Α.Ε.»  σε  ακρόαση  για  εγκατάσταση  κεραίας  επί  της  οδού  Αβάντων  33  στο  Δήμο 
Χαλκιδαίων Νομού Ευβοίας

45. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία 
Τηλεπικοινωνιών» για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Μενάνδρου 
54 στο Δήμο Αθηναίων Νομού Αττικής

46. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία 
Τηλεπικοινωνιών» για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της Ιεράς Οδού 294 
στο Δήμο Αιγάλεω Νομού Αττικής

47. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία 
Τηλεπικοινωνιών» για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της συμβολής των 
οδών Σερρών 2 και Πίνδου στο Δήμο Άνω Λιοσίων Νομού Αττικής

48. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία 
Τηλεπικοινωνιών»  για  εγκατάσταση  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  επί  της  οδού  Γρηγ. 
Λαμπράκη 17 στο Δήμο Πειραιά Νομού Αττικής

49. Κλήση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική 
Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» σε ακρόαση για εγκατάσταση κεραίας επί της οδού Κυκλάδων 
13 στο Δήμο Χαλκιδαίων Νομού Ευβοίας

50. Κλήση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική 
Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» σε ακρόαση για εγκατάσταση κεραίας επί της οδού Γλαύκου 9 
στο Δήμο Χίου Νομού Χίου
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51. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία 
Τηλεπικοινωνιών» για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Κάλβου 10 
στο Δήμο Ραφήνας Νομού Αττικής

52. Κλήση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «WIND ΕΛΛΑΣ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» 
σε ακρόαση για εγκατάσταση κεραίας στην περιοχή Αλιβερίου Νομού Ευβοίας

53. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για 
εγκατάσταση  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  στο  δ.δ.  Σουλάρων  Δήμου  Παλίκης  Νομού 
Κεφαλληνίας

54. Λήψη Απόφασης επί της διεξαγωγής Ακροάσεως μεταξύ αφενός του Κωνσταντίνου Τζίλα 
και αφετέρου του Θωμά Σίσκου, με αντικείμενο την διερεύνηση παραβάσεως εκ μέρους 
του  Θωμά  Σίσκου  των  διατάξεων  της  Απόφασης  της  ΕΕΤΤ  351/76  «Κανονισμός 
Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr» (ΦΕΚ 
717/Β/27.5.2005) για το Όνομα Χώρου [e-radiofono.gr]

55. Λήψη  Απόφασης  επί  της  διεξαγωγής  Ακροάσεως  μεταξύ  αφενός  της  εταιρείας 
«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  Ε.Ε.»  και  αφετέρου  της  εταιρείας  «Π.  ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ-Δ. 
ΚΑΝΑΚΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με αντικείμενο την διερεύνηση παραβάσεως εκ μέρους της 
εταιρείας  «Π.  ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ-Δ.  ΚΑΝΑΚΙΔΗΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  Ε.Ε.»  των  διατάξεων  της 
Απόφασης της ΕΕΤΤ 351/76 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου 
(Domain  Names)  με  κατάληξη  .gr»  (ΦΕΚ  717/Β/27.5.2005)  για  το  Όνομα  Χώρου 
[artifex.gr].

56. Λήψη  απόφασης  επί  της  ακροάσεως  δια  της  υποβολής  εγγράφου  υπομνήματος  της 
ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) 
με το διακριτικό τίτλο «ΕΤ 3» με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της χρήσης διαύλου 
κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και του Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ.

57. Λήψη  Απόφασης  επί  της  ακροάσεως  δια  της  υποβολής  έγγραφου  υπομνήματος  της 
ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση 
της  διενέργειας  μη  νόμιμων  τηλεοπτικών  εκπομπών  καθώς  και  της  εγκατάστασης 
κεραιοσυστήματος άνευ αδείας

58. Λήψη  απόφασης  επί  της  ακροάσεως  δια  της  υποβολής  έγγραφου  υπομνήματος  της 
ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «MEGA 
CHANNEL» για την κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας εκπομπής αυτού

59. Λήψη  απόφασης  επί  της  ακροάσεως  δια  της  υποβολής  εγγράφου  υπομνήματος  της 
ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», φορέα 
του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ALPHA», για τη διερεύνηση της 
κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας λειτουργίας αυτού σε μη δηλωθέντες διαύλους 
και από μη δηλωθείσες θέσεις εκπομπής

60. Λήψη  απόφασης επί  της  ακροάσεως  δια  της  υποβολής  έγγραφου  υπομνήματος   της 
ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΝΤΟΤ  ΚΟΜ  Α.Ε.»,  φορέα  του 
τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με  το διακριτικό τίτλο «ΣΚΑΪ»,  για τη διερεύνηση της κατά 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας λειτουργίας αυτού σε μη δηλωθέντες διαύλους και 
από μη δηλωθείσες θέσεις εκπομπής

61. Λήψη  απόφασης  επί  της  ακροάσεως  δια  της  υποβολής  εγγράφου  υπομνήματος  της 
ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
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ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  Α.Ε.»,  φορέα  του  τηλεοπτικού  σταθμού  (Τ/Σ)  με  το  διακριτικό  τίτλο 
«ΩΜΕΓΑ  TV»,  για  τη  διερεύνηση  της  κατά  παράβαση  της  κείμενης  νομοθεσίας 
λειτουργίας αυτού σε μη δηλωθέντα δίαυλο και από μη δηλωθείσα θέση εκπομπής

62. Λήψη  απόφασης  επί  της  ακροάσεως  δια  της  υποβολής  εγγράφου  υπομνήματος  της 
ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΣ 
Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΗΠΕΙΡΟΣ TV 1», για 
τη  διερεύνηση  της  κατά  παράβαση  της  κείμενης  νομοθεσίας  λειτουργίας  αυτού  σε 
διαύλους διάφορους των δηλωθέντων καθώς και σε μη δηλωθέντα δίαυλο 

63. Λήψη  απόφασης  επί  της  ακροάσεως  δια  της  υποβολής  εγγράφου  υπομνήματος  της 
ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  Α.Ε.»,  φορέα  του  τηλεοπτικού  σταθμού  (Τ/Σ)  με  το  διακριτικό  τίτλο 
«MASTER  TV»  για  τη  διερεύνηση  της  κατά  παράβαση  της  κείμενης  νομοθεσίας 
λειτουργίας αυτού σε μη δηλωθέντες διαύλους και από μη δηλωθείσες θέσεις εκπομπής

64. Λήψη  απόφασης  επί  της  από  14-07-2010  ακροάσεως  του  «ΛΑΟΣ»,  φορέα  του 
ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΡΑΔΙΟ ΑΣΤΥ», προς διερεύνηση της 
εκπομπής αυτού εντός του Ν. Αττικής κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

65. Λήψη απόφασης επί της από 08-04-2010 ακροάσεως των κ.κ.  Ν. Κισσανδράκη και Κ. 
Γκίλλα  με  θεματικό  αντικείμενο  τη  διερεύνηση  της  κατά  παράβαση  της  κείμενης 
νομοθεσίας  λειτουργίας  εξ  αυτών  ραδιοφωνικού  σταθμού  (Ρ/Σ)  με  το  διακριτικό  τίτλο 
«BLUE SKY FM» ή «BLUE SPACE FM» 

66. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος του κ. Χ. 
Παρδάλη, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού  (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «MAGIC FM» 
με  θεματικό  αντικείμενο  τη  διερεύνηση  της  κατά  παράβαση  της  κείμενης  νομοθεσίας 
εκπομπής αυτού

67. Λήψη απόφασης επί της δια γραπτού υπομνήματος ακροάσεως της ανώνυμης εταιρείας 
«JUMBO  ΑΕΕ»,  με  αντικείμενο  τη  διαπίστωση  τυχόν  διάθεσης  ραδιοεξοπλισμού  και 
τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

68. Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του Δ. 
Ιητών με αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και του 
ΕΚΚΖΣ χρήσης εξ αυτού συχνοτήτων για την αναμετάδοση τηλεοπτικών σημάτων καθώς 
και της εγκατάστασης κεραιοσυστήματος άνευ αδείας

69. Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος του κ. Χ. 
Δάφνη,  με  θεματικό αντικείμενο τη διαπίστωση της  εγκατάστασης κατασκευής  κεραίας 
άνευ  αδείας  κατά  παράβαση της  κείμενης  νομοθεσίας  και  ειδικότερα  του  εδ.  λβ)  του 
άρθρου 12 του Ν. 3431/2006 και του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. Α. του Ν. 2801/2000

70. Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος  του κ. 
Σωτήριου  Καλυβιάρη  με  θεματικό  αντικείμενο  τη  διερεύνηση της  κατά  παράβαση της 
κείμενης νομοθεσίας μη χορήγησης στοιχείων και της εγκατάστασης κατασκευών κεραιών

71. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  15-6-2010  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της 
Εταιρείας  «OTE-Οργανισμός  Τηλεπικοινωνιών  Ελλάδος  Α.Ε.»  για  παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας στη νήσο Κέας Νομού Κυκλάδων 

72. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για παράνομη 
εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  επί  της  συμβολής  των  οδών 
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Βριλησσού 36 και Δεβιάζη στο Δήμο Αθηναίων Νομού Αττικής

73. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  10-3-2010  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της 
Εταιρείας «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για 
παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας  επί της οδού Σίνα 20 
στο Δήμο Αθηναίων Νομού Αττικής 

74. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«VODAFONE  –  ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη  Ελληνική  Εταιρεία  Τηλεπικοινωνιών»  
για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  επί  της  οδού 
Υψηλάντου 7 στο Δήμο Καλλιθέας Νομού Αττικής 

75. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης 536 
στο Δήμο Ηλιούπολης Νομού Αττικής

76. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Υψηλάντου 92 στο 
Δήμο Πετρούπολης Νομού Αττικής

77. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της συμβολής των οδών Αίνου 
& Αγ. Νεκταρίου στο Δήμο Ηρακλείου Νομού Αττικής 

78. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού 25ης Μαρτίου 2Γ στο 
Δήμο Λυκόβρυσης Νομού Αττικής

79. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής  κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί  της οδού Ειρ.  Γκίνη 59 στο 
Δήμο Κορυδαλλού Νομού Αττικής 

80. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Γρηγ. Λαμπράκη 382 
στο Δήμο Κερατσινίου Νομού Αττικής

81. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  επί  της  Ακτής  Μιαούλη  87  στο 
Δήμο Πειραιά Νομού Αττικής

82. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Eλληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί  της οδού Αρχιμήδους  3 στο 
Δήμο Σπάτων Νομού Αττικής

83. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Βασιλέως Κων/νου 
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196 στο Δήμο Κρωπίας Νομού Αττικής

84. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο δ.δ. Ασπροβάλτας Δήμου Αγ. 
Γεωργίου Νομού Θεσσαλονίκης

85. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο δ.δ. Αρναίας Νομού Χαλκιδικής 

86. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«VODAFONE  –  ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη  Ελληνική  Εταιρεία  Τηλεπικοινωνιών»  
για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  στο  δ.δ. 
Πυργαδικίων Δήμου Παναγιάς Νομού Χαλκιδικής

87. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 
3 στο Δήμο Καλλιθέας Νομού Χαλκιδικής

88. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Καραβαγγέλη 2 στο 
δ.δ. Άργους Ορεστικού Δήμου Ορεστίδος Νομού Καστοριάς

89. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για παράνομη 
εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας   στο  δ.δ.  Περάματος  Δήμου 
Περάματος Νομού Ιωαννίνων

90. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για παράνομη 
εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  επί  της  συμβολής  των  οδών 
Δημοσθένους 8 και Ομήρου στο Δήμο Λάρισας Νομού Λαρίσης 

91. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Πατρέων Νομού Αχαϊας 

92. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί  της οδού Ευαγγελιστρίας 25 
στο Δήμο Σπάρτης Νομού Λακωνίας 

93. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  επί  της  οδού  Σωκράτους  2  στο 
Δήμο Μυτιλήνης Νομού Λέσβου 

94. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Αχιλλέα Κουντουρά 1 
στο Δήμο Μυτιλήνης Νομού Λέσβου 
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95. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«VODAFONE  –  ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη  Ελληνική  Εταιρεία  Τηλεπικοινωνιών»  
για  παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο  Δήμο  Θήρας 
νήσου Σαντορίνης Νομού Κυκλάδων

96. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για παράνομη 
εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  στο  δ.δ.  Ευγήρου  Δήμου 
Απολλωνίων Νομού Λευκάδας 

97. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«VODAFONE  –  ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη  Ελληνική  Εταιρεία  Τηλεπικοινωνιών»  
για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  επί  της  οδού 
Δοξογιάννη 5 στη συνοικία Λενταριανών Νομού Χανίων 

98. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για παράνομη 
εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  επί  της  συμβολής  των  οδών 
Γιαννουδοβαρδή  7  &  Ηρ.  Πολυτεχνείου  113  στην  περιοχή  Κισσάμου  Νομού  Χανίων 
Κρήτης

99. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Χειμάρας 17 στο Δήμο 
Ρεθύμνου Νομού Ρεθύμνου Κρήτης

100. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στον οικισμό Σταλίδας δ.δ. Μόσχου 
Δήμου Μαλλίων Νομού Ηρακλείου 

101. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«VODAFONE  –  ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη  Ελληνική  Εταιρεία  Τηλεπικοινωνιών»  
για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  στην  περιοχή 
Μεσσαρά δ.δ. Βασιλικών Νομού Ηρακλείου Κρήτης 

102. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για παράνομη 
εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  στο  δ.δ.  Σταυρακίων  Νομού 
Ηρακλείου Κρήτης 

103. Θέση στο αρχείο  της  υπ’  αρ.  ΑΠ:  526/53/09-06-09  Απόφασης  της  ΕΕΤΤ:  «Κλήση σε 
ακρόαση του Δ. Αθηναίων για την κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας εγκατάστασης 
και λειτουργίας κατασκευών κεραιών»

104. Θέση στο αρχείο  της  υπ’  αρ.  ΑΠ:  570/56/08-07-10  Απόφασης  της  ΕΕΤΤ:  «Κλήση σε 
ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία  «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.», 
φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΡΟΔΟΣ TV 4» για την κατά 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας λειτουργία αυτού σε μη δηλωθέντα δίαυλο και από μη 
δηλωθείσα θέση εκπομπής»

105. Θέση στο αρχείο  της  υπ’  αρ.  ΑΠ:  570/57/08-07-10  Απόφασης  της  ΕΕΤΤ:  «Κλήση σε 
ακρόαση  της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΡΟΔΟΣ  ΚΟΣΜΟΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,  φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο 
«TV RHODES COSMOS» για την κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας λειτουργία 
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αυτού σε μη δηλωθέντα δίαυλο και από μη δηλωθείσα θέση εκπομπής» 

106. Αποδοχή της Αίτησης Θεραπείας του κ. Π. Καντά κατά της υπ’ αρ. ΑΠ.570/123/08-07-
2010 Απόφασης της ΕΕΤΤ

107. Μερική  Αποδοχή  της  Αίτησης  Θεραπείας  της  εταιρίας  περιορισμένης  ευθύνης  με  την 
επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΚΤΙΝΑ ΕΠΕ», φορέα του ραδιοφωνικού 
σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «GALAXY 92FM», κατά της υπ’ αρ. ΑΠ 567/35/10-
06-2010 Απόφασης της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ 

108. Μερική  Αποδοχή  της  Αίτησης  Θεραπείας  του  κ.  Γ.  Τουτουδάκη,  ιδιοκτήτη  του 
ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 104,4 FM» κατά της υπ. αρ. ΑΠ 564/68/06-05-10 Απόφασης της Ολομελείας 
της ΕΕΤΤ

109. Μερική Αποδοχή της Αίτησης Θεραπείας του  Εξωραϊστικού Συλλόγου Πύργου Θορικού 
Βρωμοπουσίου  «Η  Γαλήνη»  κατά  της  υπ.  αρ.  ΑΠ  567/53/10-06-10  Απόφασης  της 
Ολομελείας της ΕΕΤΤ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (Εισηγητής κ. Σακκάς)
110. Κλήση σε ακρόαση της ατομικής επιχείρησης «ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ»
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