ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
της 660ης Συνεδρίασης (12-07-2012)
ΦΑΣΜΑ (Εισηγητής κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)

1.

Επιλογή αναδόχου για τη διεξαγωγή της 1ης εκστρατείας μέτρησης δεικτών ποιότητας
των παρεχόμενων προς το κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με
την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 621/011 (ΦΕΚ 2417/Β'/2011)

2.

Χορήγηση γνώμης επί χάρτη συχνοτήτων Ρ/Σ νομού Αχαΐας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Εισηγητής κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)

3.

Θέσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων αναφορικά με
τη Δημόσια Διαβούλευση για την εφαρμογή της υποχρέωσης λογιστικού διαχωρισμού
από τους Παρόχους Δικτύου Κινητής (Cosmote, Vodafone, Wind) στο πλαίσιο της ΑΠ
ΕΕΤΤ 498/046/2008

4.

Εφαρμογή υποχρέωσης Λογιστικού Διαχωρισμού από τους Παρόχους Δικτύου Κινητής
(Cosmote, Vodafone, Wind) στο πλαίσιο της ΑΠ ΕΕΤΤ 498/046/2008

5.

Εξέταση από την ΕΕΤΤ της παροχής υπηρεσιών VDSL λιανικής από την εταιρεία ΟΤΕ
Α.Ε.

6.

Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικού προγράμματος της
εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «OTE DOUBLE PLAY 24 ECONOMY»

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ (Εισηγητής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)

7.

Λήψη απόφασης επί της Ακροάσεως μεταξύ αφενός της εταιρείας με την επωνυμία
«Sky IP International Limited» και αφετέρου της εταιρείας «European Link S.A» με
αντικείμενο τη διερεύνηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 42188/2-11-2011 Αίτησης της
πρώτης περί διαγραφής του Ονόματος Χώρου [www.sky.gr]

8.

Λήψη απόφασης επί της Ακροάσεως μεταξύ αφενός των εταιρειών «Wind
Telecomunicazioni S.p.A.» και «WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε.», όπως
εκπροσωπούνται νόμιμα και αφετέρου του Liu Jiapeng, με αντικείμενο τη διερεύνηση
της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 4284/3-2-2012 Αίτησης των πρώτων περί διαγραφής του
Ονόματος Χώρου [www.wind.gr]

9.

Λήψη απόφασης επί της ακρόασης, δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος, της
ανώνυμης εταιρείας «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.Ε.» με αντικείμενο τη διαπίστωση
της κατασκευής/εισαγωγής και διάθεσης ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού
τερματικού εξοπλισμού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

10.

Λήψη απόφασης επί της ακρόασης, δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος, της
επιχείρησης «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»,
φορέα του ηλεκτρονικού καταστήματος [www.e-anagnostou.gr] και της ανώνυμης
εταιρείας «TELEIMPEX A.E.» με αντικείμενο τη διαπίστωση της εισαγωγής και
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διάθεσης ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού κατά
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας
11.

Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως, δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος, της
ανώνυμης εταιρείας «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , με αντικείμενο τη
διαπίστωση της εισαγωγής και διάθεσης στην αγορά ραδιοεξοπλισμού και
τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας
(άρθρο 3 Π.Δ. 44/2002)

12.

Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως της Αικατερίνης Κατσιφαράκη, υπό την ιδιότητα
της ασκούσας την ατομική επιχείρηση με την εμπορική επωνυμία «CRETAN
ELECTRONICS» με αντικείμενο τη διαπίστωση της εισαγωγής και διάθεσης
ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού κατά παράβαση της
κείμενης νομοθεσίας

13.

Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης
ευθύνης «HELLASCOM. M. EΠΕ» και Αικατερίνης Κατσιφαράκη, υπό την ιδιότητα της
ασκούσας την ατομική επιχείρηση με την εμπορική επωνυμία «CRETAN
ELECTRONICS» με αντικείμενο τη διαπίστωση της εισαγωγής και διάθεσης
ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού κατά παράβαση της
κείμενης νομοθεσίας

14.

Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της
ΕΕΤΤ ΑΠ 652/20/17-05-2012 με θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με
την επωνυμία «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΒΕΕ», φορέα του
τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΚΥΔΩΝ»

15.

Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της
εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΠΕ», φορέα του
ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «MUSIC RADIO», με θεματικό
αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας λειτουργία
αυτού

16.

Λήψη Απόφασης επί των Ακροάσεων της εταιρείας «VODAFONE -ΠΑΝΑΦΟΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» για παράβαση του Κώδικα
Δεοντολογίας της ΕΕΤΤ για την παροχή υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης

17.

Αναστολή εκτέλεσης της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 656/39/12-06-2012 με θέμα: «Λήψη
απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του
τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΜTV», για την κατά παράβαση της
κείμενης νομοθεσίας λειτουργία αυτού σε μη δηλωθέντες διαύλους»»

18.

Θέση σε εφαρμογή της ΑΠ 567/53/10-06-2010 Απόφασης της ΕΕΤΤ με θέμα: «Λήψη
απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος του
Εξωραϊστικού Συλλόγου Πύργου Θορικού Βρωμοπουσίου «Η Γαλήνη» 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», ως αυτή τροποποιήθηκε δια της ΑΠ 575/109/02-092010 Απόφασης

19.

Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της
ΕΕΤΤ ΑΠ 649/10/26-04-2012 με θέμα: «Κλήση σε ακρόαση: α) Της ανώνυμης εταιρίας
με την επωνυμία «DIGITAL UNION A.E.» και β) της ανώνυμης εταιρίας με την
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επωνυμία «ΒΕΡΟΙΑ ΡΑΔΙΟ TV-ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.», φορέα του
τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «TV Θεσσαλονίκη» με θεματικό
αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας ψηφιακής
μετάδοσης του προγράμματος του εν λόγω Τ/Σ από το κέντρο εκπομπής του Χορτιάτη
του Ν. Θεσσαλονίκης»

20. Λήψη Απόφασης επί της από 10 Μαΐου 2012 Ακροάσεως της εταιρείας «OTE A.E.» με
αντικείμενο την παράνομη λειτουργία κεραίας επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 61
στο Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου Περιφερειακής Ενότητας Αττικής

21. Λήψη Απόφασης επί της από 10 Μαΐου 2012 Ακροάσεως της εταιρείας «COSMOTE»
με αντικείμενο την παράνομη λειτουργία κεραίας πλησίον Καμαρίου στη νήσο
Σαντορίνης Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων

22. Λήψη Απόφασης επί της από 10 Μαΐου 2012 Ακροάσεως της εταιρείας «COSMOTE»
με αντικείμενο την παράνομη λειτουργία κεραίας επί της οδού Λαγκαδά 84 στο Δήμο
Νεαπόλεως Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

23. Λήψη Απόφασης επί της από 10 Μαΐου 2012 Ακροάσεως της εταιρείας «COSMOTE»
με αντικείμενο την παράνομη λειτουργία κεραίας επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 61
στο Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου Περιφερειακής Ενότητας Αττικής

24. Λήψη Απόφασης επί της από 10 Μαΐου 2012 Ακροάσεως της εταιρείας «COSMOTE»
με αντικείμενο την παράνομη λειτουργία κεραίας επί της οδού Αναπαύσεως 70 στην
περιοχή Γέρακα Δήμου Παλλήνης Περιφερειακής Ενότητας Αττικής

25. Λήψη Απόφασης επί της από 10 Μαΐου 2012 Ακροάσεως της εταιρείας «COSMOTE»
με αντικείμενο την παράνομη λειτουργία κεραίας στο δ.δ. Εμπορείου Σαντορίνης
Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων

26. Λήψη Απόφασης επί της από 14-5-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της
εταιρείας «WIND» με αντικείμενο την παράνομη λειτουργία κεραίας επί της οδού
Λαγκαδά 84 στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

27. Λήψη Απόφασης επί της από 14-5-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της
εταιρείας «WIND» με αντικείμενο την παράνομη λειτουργία κεραίας πλησίον Καμαρίου
στη νήσο Σαντορίνης Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων

28. Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της εταιρείας «WIND»
με αντικείμενο την παράνομη λειτουργία κεραίας στο Δήμο Θήρας της νήσου
Σαντορίνης Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΚΚΑΣ)
29.

Λήψη Απόφασης επί της Ακρόασης ACS και ΕΛ.ΤΑ

30.

Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΜΠΙΤ
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε.»

31.

Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία «UPS OF
GREECE INC»

32.

Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία «TNT ΣΚΑΪΠΑΚ
(ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε.»

33.

Οφειλές τελών εταιρείας «Γενική Ταχυδρομική»
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