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ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

της 808ης Συνεδρίασης (27-04-2017) 
 

I. Θέματα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Εισηγητής κ. Ν. ΠΑΠΑΟΥΛΑΚΗΣ) 

 Διαβουλεύσεις - Κανονισμοί 

- Αριθ. Θέματος 1: Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων 

παρόχων επί της από 10/03.2017 διεξαχθείσας Εθνικής δημόσιας 

διαβούλευσης αναφορικά με τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και 

των ελάχιστων χαρακτηριστικών του χονδρικού προϊόντος Εικονικής Τοπικής 

Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (Virtual Local Unbundling – VLU), όπως ορίζεται 

στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016) 

- Αριθ. Θέματος 2: Προσωρινά μέτρα της ΕΕΤΤ, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 6 

του Ν. 4070/2012 (άρθρο 7 παρ. 9 Οδηγίας 2002/21/ΕΚ, ως ισχύει), για τον 

καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των ελάχιστων χαρακτηριστικών 

του χονδρικού προϊόντος Εικονικής Τοπικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης 

(Virtual Local Unbundling – VLU), όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ 

ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016) 

II. Λήψη Απόφασης επί Πορισμάτων Ακροάσεων (Εισηγητής κ. Ν. ΠΑΠΑΟΥΛΑΚΗΣ) 

 Ονόματα Χώρου 

- Αριθ. Θέματος 3: Λήψη απόφασης επί της από 10.09.2015 ακροάσεως του 

Ιωάννη Αναπολιωτάκη και της εταιρίας «Κουράκης Γεώργιος & ΣΙΑ Ο.Ε.» με 

αντικείμενο τη διερεύνηση παραβάσεων διατάξεων του Κανονισμού Διαχείρισης 

και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr αναφορικά με το Όνομα 

Χώρου nortonline.com.gr 

 Θέματα Ραδιοεξοπλισμού 

- Αριθ. Θέματος 4: Λήψη απόφασης επί της ακρόασης, δια της υποβολής 

εγγράφου υπομνήματος της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης 

με την επωνυμία «Fotone Μ.Ε.Π.Ε.», με αντικείμενο τη διαπίστωση της 

εισαγωγής στην ελληνική αγορά/διανομής ραδιοεξοπλισμού και 

τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού κατά παράβαση της κείμενης 

νομοθεσίας 

 Θέματα Συχνοτήτων 

- Αριθ. Θέματος 5: Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής 

έγγραφων υπομνημάτων: α) Της μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης 

ευθύνης με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΞΠΡΕΣ Μ. ΕΠΕ», φορέα του 

Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο «93.4 FM ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ» και β) της εταιρίας 
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περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΜΕΠΕ», φορέα του 

Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο «BLE», (πρώην «MUSIC RADIO 92.5») 

- Αριθ. Θέματος 6: Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής 

έγγραφου υπομνήματος της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «Ν. 

ΑΣΗΜΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ», φορέα του Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο «ΣΦΑΙΡΑ 101.6», 

με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της εκπομπής αυτού κατά παράβαση της 

κείμενης νομοθεσίας 

- Αριθ. Θέματος 7: Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής 

έγγραφου υπομνήματος της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία 

«ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΑΝΤΕΝΝΑ ΕΠΕ», φορέα του Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο 

«ΑΝΤΕΝΝΑ STAR 105.8», με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της 

εκπομπής αυτού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 

- Αριθ. Θέματος 8: Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής 

έγγραφου υπομνήματος της κ. Ευσταθίας Βακαλοπούλου, ιδιοκτήτριας του Ρ/Σ 

με το διακριτικό τίτλο «ΝΤΕΡΤΙ ΠΑΤΡΑΣ», με θεματικό αντικείμενο τη 

διερεύνηση της εκπομπής αυτού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 

 Θέματα Κεραιών Κινητής Τηλεφωνίας 

- Αριθ. Θέματος 9: VODAFONE – Κόνωνος 95, Παγκράτι Δήμου Αθηναίων 

- Αριθ. Θέματος 10: VODAFONE – θέση «Λατζίνα» Γεροποτάμου Δήμου 

Ρεθύμνης 

- Αριθ. Θέματος 11: WIND – Κόνωνος 95, Παγκράτι Δήμου Αθηναίων 

- Αριθ. Θέματος 12: WIND – θέση «Λατζίνα» Γεροποτάμου Δήμου Ρεθύμνης 

- Αριθ. Θέματος 13: COSMOTE – Στέντορος 4, Παγκράτι Δήμου Αθηναίων 

 Αιτήσεις Θεραπείας 

- Αριθ. Θέματος 14: Εξέταση της υπ’ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 5429/28-02-2017 Αίτησης 

Θεραπείας της δημοτικής επιχείρησης προβολής και ενημέρωσης του δήμου 

Άνω Σύρου, φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο 

«ΑΙΓΑΙΟ TV» κατά της ΑΠ 781/15/13-10-2016 Απόφασης της ΕΕΤΤ 

III. Διοικητικά Θέματα (Εισηγητής κ. Δ. ΤΣΑΜΑΚΗΣ) 

 Προμήθειες - Διαγωνισμοί 

- Αριθ. Θέματος 15: Παράταση και τροποποίηση της υπ’ αριθ. 6/2011 Σύμβασης 

μισθώσεως χώρου στο ΟΑΚΑ για την στάθμευση υπηρεσιακών οχημάτων της 

ΕΕΤΤ 

- Αριθ. Θέματος 16: Συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού και των μελών της 

ΕΕΤΤ σε παιδικές κατασκηνώσεις ή σε προγράμματα αθλητικών 

δραστηριοτήτων (camps) κατά τη θερινή περίοδο έτους 2017 

__________________________________ 
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Ενημερώσεις: 

- Απολογιστική Έκθεση Μαρτίου 2017 του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Φάσματος 


