
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

της 573ης Συνεδρίασης (22-07-2010)

ΦΑΣΜΑ (Εισηγητής κ. Συρίγος)
1. Εισήγηση για τη χορήγηση γνώμης της ΕΕΤΤ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του 

Ν.  3592/2007,  επί  του  Σχεδίου  Χάρτη  Συχνοτήτων  αναλογικής  ραδιοφωνικής 
ευρυεκπομπής

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Εισηγητής κ. Συρίγος)
2. Εκχώρηση Ονομάτων Χώρου με Κατάληξη .gr

3. Mεταβολή επωνυμίας Φορέα Ονόματος Χώρου .gr

4. Μεταβίβαση Ονομάτων Χώρου .gr

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

6. Διαγραφή Ονομάτων Χώρου

7. Εκχώρηση Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην εταιρεία 
«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ  ΕΛΛΑΣ  ΑΕΕ  -ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»  με 
διακριτικό τίτλο «NEWSPHONE HELLAS SA»

8. Εκχώρηση Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην εταιρεία 
«THREE NET (3ΝΕΤ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» με διακριτικό τίτλο «3 
ΝΕΤ Α.Ε.»

9. Κατάργηση  εκχώρησης  αριθμοδοτικών  πόρων  του  Εθνικού  Σχεδίου  Αριθμοδότησης 
στην  εταιρεία  «VODAFONE  PANAFONE  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» με διακριτικό τίτλο «VODAFONE-PANAFON»

10. Απόρριψη  αίτησης  Αριθμοδοτικών  Πόρων  του  Εθνικού  Σχεδίου  Αριθμοδότησης  της 
εταιρείας  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΚΑΙ  ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» με διακριτικό τίτλο «FORTHNET A.E»

11. Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/24.06.08 «Μεθοδολογίες/  Αρχές 
Κοστολόγησης και Λογιστικού Διαχωρισμού για την υλοποίηση των επιβληθέντων στον 
ΟΤΕ  ρυθμιστικών  υποχρεώσεων  ελέγχου  τιμών,  κοστολόγησης  και  λογιστικού 
διαχωρισμού στις επιμέρους ορισθείσες αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και λοιπές 
ρυθμίσεις»  (ΦΕΚ  1151/Β/24-6-08)  και  Κλήση  του  Οργανισμού  Τηλεπικοινωνιών  της 
Ελλάδος (ΟΤΕ) Α.Ε.  προς Δημοσίευση των υποβληθέντων Υποδειγμάτων Αναφοράς 
LRAIC,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  2,  παρ.  ii  της  Απόφασης  της  ΕΕΤΤ 
519/056/14-4-2009 (ΦΕΚ 837/Β/06-05-2009) 

12. Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς «ΟΤΕ» 2010 για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον 
Τοπικό Βρόχο και τις Συναφείς Ευκολίες,  σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 531/065/23-07-
2009 (ΦΕΚ 1550/Β/28.07.2009) 

13. Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από 
14.4.2010 διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης,  αναφορικά με τον 2ο γύρο 
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ανάλυσης της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση του επιπέδου ανταγωνισμού και τις 
προτεινόμενες κανονιστικές υποχρεώσεις στις αγορές 1) χονδρικής εκκίνησης κλήσεων 
στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχεται  σε σταθερή θέση [ΑΓΟΡΑ 2 (ΝΕΑΣ) 
ΣΥΣΤΑΣΗΣ  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής]  2)  χονδρικού  τερματισμού  κλήσεων  σε 
μεμονωμένα δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα που παρέχονται σε σταθερή θέση [ΑΓΟΡΑ 3 
(ΝΕΑΣ) ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ευρωπαϊκής Επιτροπής] 3) χονδρικών υπηρεσιών διαβίβασης στο 
σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ 
(Άρθρο 16 του Ν.3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/03.02.2006]), όπως ισχύει τροποποιηθείσα 

14. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 562/30/22-4-2010 Απόφασης της ΕΕΤΤ «Έγκριση Τεύχους 
Προκήρυξης για την επιλογή Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας για την παροχή υπηρεσιών 
πληροφοριών ενοποιημένου τηλεφωνικού καταλόγου και καταλόγων συνδρομητών σε 
έντυπη ή  επικουρικά  ηλεκτρονική  μορφή για  το  σύνολο  της  Ελληνικής  Επικράτειας» 
όπως  τροποποιήθηκε  με  τις  υπ’  αριθ.  565/139/20-5-2010  και  566/017/3-6-2010 
Αποφάσεις της ΕΕΤΤ

15. Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς «ΟΤΕ» 2009 για  την Παροχή υπηρεσιών Χονδρικής 
Ευρυζωνικής  Πρόσβασης,  σε  εφαρμογή  της  απόφασης της  ΕΕΤΤ ΑΠ 531/066/23-7-
2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28-7-2009)

16. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Προταθείσας  από  τον  «Οργανισμό  Τηλεπικοινωνιών  της 
Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.)» Τιμολογιακής Πολιτικής για το μηνιαίο τέλος κατάληψης και 
χρήσης σωλήνα, το μηνιαίο τέλος σκοτεινής ίνας και το εφάπαξ κόστος συνδυασμένων 
αιτημάτων ΧΕΓ και ΑΡΥΣ

17. Ορισμός Αγορών Χονδρικής εκκίνησης κλήσεων στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που 
παρέχεται σε σταθερή θέση, Χονδρικού τερματισμού κλήσεων σε μεμονωμένα δίκτυα σε 
σταθερή  θέση,  Χονδρικής  διαβίβασης  στο  σταθερό  δημόσιο  τηλεφωνικό  δίκτυο  , 
Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στις εν λόγω Αγορές και Υποχρεώσεις 
αυτών (2ος Γύρος Ανάλυσης)

18. Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την Τροποποίηση και Κωδικοποίηση 
διατάξεων  του  Κανονισμού  Διαχείρισης  και  Εκχώρησης  Ονομάτων  Χώρου  (Domain 
Names) με κατάληξη .gr

19. Λήψη Απόφασης αναφορικά με την εξέταση του υποβληθέντος  προς έγκριση στην 
ΕΕΤΤ νέου οικονομικού προγράμματος με την ονομασία «Conn-x internet & Ομιλία 
mixed 200 (ή Conn-x  2mbps +180+20F2M)»

20. Λήψη Απόφασης αναφορικά με την εξέταση του υποβληθέντος προς έγκριση στην ΕΕΤΤ 
νέου οικονομικού προγράμματος της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε.» με την ονομασία «Σταθερά  + 
Κινητά 200 (ή ΟΤΕ 180+20F2M)»

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής κ. Σακκάς)
21. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή  αναδόχου για το έργο της Φύλαξης 

και ασφάλειας πέντε (5) υπηρεσιακών οχημάτων της

22. Έγκριση της Ενέργειας «Δημιουργικός Σχεδιασμός, Επιμέλεια, Εκτύπωση και Αποστολή 
της  Ελληνικής  και  Αγγλικής  Έκδοσης  του  Ενημερωτικού  δελτίου  της  ΕΕΤΤ 
«Επικοινωνίες  εν  Τάχει»  (25ο  Τεύχος),  στο  πλαίσιο  του  έργου  του  «Σχεδιασμού 
Στρατηγικής Ενημέρωσης της ΕΕΤΤ και υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης»

23. Ανασυγκρότηση  Ομάδας  Εργασίας  με  αρμοδιότητες  σχετικές  με  τον  Τομέα 
Εξυπηρέτησης  Καταναλωτών  (ΤΕΚ)  για  την  ενημέρωση,  τηλεφωνική  εξυπηρέτηση, 
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διαχείριση και  αξιολόγηση όλων των καταγγελιών των καταναλωτών που λαμβάνει  η 
ΕΕΤΤ,  σχετικά  με  την  παροχή  υπηρεσιών  Ηλεκτρονικών  Επικοινωνιών  και 
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ (Εισηγητής κ. Συρίγος)
24. Κλήση σε ακρόαση του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων

25. Κλήση σε ακρόαση του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου

26. Κλήση σε ακρόαση του Χιονοδρομικού Κέντρου Μετσόβου

27. Κλήση σε ακρόαση του Χιονοδρομικού Κέντρου «3-5 Πηγάδια» 

28. Κλήση σε ακρόαση του Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας Γρεβενών

29. Κλήση σε ακρόαση του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού «ΓΕΡΟΝΤΟΒΡΑΧΟΣ»

30. Κλήση σε ακρόαση του Χιονοδρομικού Κέντρου Ελατοχωρίου Πιερίας

31. Κλήση σε ακρόαση της  Αναπτυξιακής  Εταιρίας Νομού Τρικάλων,  Φορέα Διαχείρισης 
Χιονοδρομικού Κέντρου Περτουλίου

32. Κλήση σε ακρόαση του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας Πισοδερίου Φλώρινας

33. Κλήση σε ακρόαση του Φορέα Διαχείρισης του Χιονοδρομικού Κέντρου Λαϊλια Σερρών

34. Κλήση σε ακρόαση του Χιονοδρομικού Κέντρου Πηλίου «ΑΓΡΙΟΛΕΥΚΕΣ»

35. Κλήση σε ακρόαση του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου Ημαθίας

36. Κλήση σε ακρόαση του Χιονοδρομικού Κέντρου «Χρυσό Ελάφι» Πιερίας

37. Κλήση σε ακρόαση του Χιονοδρομικού Κέντρου «ΒΙΤΣΙ» Καστοριάς

38. Κλήση σε ακρόαση του Χιονοδρομικού Κέντρου ΦΑΛΑΚΡΟΥ ΑΕ –ΟΤΑ 

39. Κλήση σε ακρόαση της «ΕΥΡΩΑΠ ΑΕ», φορέα διαχείρισης του Χιονοδρομικού Κέντρου 
Καϊμακτσαλάν Πέλλας

40. Λήψη  Απόφασης  επί  της  διεξαγωγής  Ακροάσεως  μεταξύ  αφενός  της  εταιρείας  «Φ. 
ΨΗΜΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και αφετέρου των α) Αναστασίας Μόχλα και β) Αριστέας 
Τζουβελέκα,  με  αντικείμενο την  διερεύνηση παραβάσεως εκ μέρους  των Αναστασίας 
Μόχλα  και  Αριστέας  Τζουβελέκα   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 [amanita-caesarea.gr]

41. Λήψη  Απόφασης  επί  της  διεξαγωγής  Ακροάσεως  μεταξύ  αφενός  του  ΔΗΜΟΥ 
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ  και  αφετέρου  του  Φωτίου  Παναγιωτακόπουλου,  με  αντικείμενο  την 
διερεύνηση παραβάσεως εκ μέρους του Φωτίου Παναγιωτακόπουλου 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 
[gargalianoi.gr]

42. Λήψη  απόφασης  επί  της  δια  γραπτού  υπομνήματος  ακροάσεως  της  επιχείρησης 
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«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Σ. 
ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ» με αντικείμενο τη διαπίστωση τυχόν διάθεσης ραδιοεξοπλισμού και 
τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

43. Λήψη απόφασης επί της δια γραπτού υπομνήματος ακροάσεως του Κωνσταντίνου Μέγα 
με αντικείμενο τη διαπίστωση τυχόν διάθεσης ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού 
τερματικού εξοπλισμού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

44. 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

45. Λήψη  απόφασης  επί  της  ακροάσεως  δια  γραπτού  υπομνήματος  ακροάσεως  της 
Κλεοπάτρας Πλακιά,  υπό τnv  ιδιότητα  της  ασκούσας τnv  ατομική  επιχείρηση με  τnv 
εμπορική επωνυμία «KLEOPATRA ELECTRONICS», με αντικείμενο τη διαπίστωση της 
διάθεσης  ραδιοεξοπλισμού  και  τηλεπικοινωνιακού  τερματικού  εξοπλισμού  κατά 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

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

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (Εισηγητής κ. Σακκάς)
47. Προσχώρηση της Ε.Ε.Τ.Τ. στην, από 17.03.2009, σύμβαση, μεταξύ των ΕΛ.ΤΑ. και της 

εταιρείας  «PWC  BUSINESS  SOLUTIONS  ΑΕΕ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ  & 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.E.» και με διακριτικό τίτλο «PWC BUSINESS SOLUTIONS 
Α.Ε.»,  όπως  μετονομάσθηκε  η   «PWC  BUSINESS  ADVISORS  ΑΕΕ  ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»,  κατόπιν  συγχώνευσης  των  εταιρειών  «PWC 
BUSINESS ADVISORS ΑΕΕ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» & «PWC 
BUSINESS SOLUTION ΑΕ ΕΠΙΧ/ΚΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», με αντικείμενο τη 
μέτρηση του χρόνου διακίνησης της αλληλογραφίας εσωτερικού Α΄ Προτεραιότητας 

48. Λήψη  απόφασης  επί  της  από  15-04-2010  ακροάσεως  της  Δημοτικής  Επιχείρησης 
Ραδιοφωνίας «ΑΘΗΝΑ», φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο 
«ATHENS INTERNATIONAL RADIO» , προς  διερεύνηση  της  κατ’  εξακολούθησης 
εκπομπής αυτού εντός του Ν. Αττικής κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

49. Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την εξέταση ζητημάτων σε σχέση με την 
αδειοδότηση εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών κεραιών

50. Επιλογή  αναδόχου  με  τη  διαδικασία  της  απευθείας  ανάθεσης  για  την  παροχή 
εκπαίδευσης και υποστήριξης σχετικα με τη χρήση του Μοντέλου που έχει αναπτυχθεί 
για την  ex-ante εξέταση των οικονομικών προγραμμάτων των παρόχων με Σημαντική 
Ισχύ στην Αγορά,  καθώς και  η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην διαδικασία 
έγκρισης  ή  μη  των  εκάστοτε  υποβαλλόμενων  οικονομικών  προγραμμάτων  των 
υπόχρεων οργανισμών
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