
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

της 582ης Συνεδρίασης (26-10-2010)

ΦΑΣΜΑ (Εισηγητής κ. Συρίγος)
1. Απόρριψη  της  υπ’  αριθ.  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 Ανάβυσσος Αττικής

2. Απόρριψη  της  υπ’  αριθ.  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  37  στη  θέση 
εκπομπής Λιχάδα Εύβοιας 

3. Απόρριψη  της  υπ’  αριθ.  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  46  στη  θέση 
εκπομπής Κύθηρα ΟΤΕ

4. Απόρριψη  της  υπ’  αριθ.  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  60  στη  θέση 
εκπομπής ΥΔΡΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής κ. Σακκάς)
5. Ανάθεση στη δικηγόρο Ιωάννα Κοντοπούλου  του  έργου της  νομικής  υποστήριξης  της 

ΕΕΤΤ  επί  θεμάτων  κοστολογικού  ελέγχου,  αδεσμοποίητης  πρόσβασης  στον  τοπικό 
βρόχο,  υπηρεσιών  πολυμεσικής  πληροφόρησης,  προεπιλογής  φορέα,  φορητότητας 
αριθμών, δικαιωμάτων διέλευσης, διαγωνισμών και συμβάσεων καθώς και εποπτείας και 
ελέγχου επιμέρους τομέων της τηλεπικοινωνιακής αγοράς

6. Ανάθεση στη δικηγόρο Αντωνία Περάκη του έργου της νομικής υποστήριξης της ΕΕΤΤ για 
την  αποδελτίωση   και  την  συστηματική  καταγραφή  της  νομολογίας  του  συνόλου  των 
δικαστηριακών  υποθέσεων  της  ΕΕΤΤ,  καθώς   και  την  αξιολόγηση  της  σχετικής 
νομολογίας ανά τομέα αρμοδιότητας αυτής

7. Ανάθεση στη δικηγόρο Μαριάννα Παπαδοπούλου του έργου της νομικής υποστήριξης της 
ΕΕΤΤ επί θεμάτων ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και  περί  προστασίας  του  ελεύθερου  ανταγωνισμού,  σε  σχέση  με  την  άσκηση  των 
δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών

8. Ανάθεση στη Δικηγόρο Καπώνη Αλεξάνδρα του έργου της νομικής υποστήριξης της ΕΕΤΤ 
επί  θεμάτων  ονοματοδοσίας  στο  διαδίκτυο  και  λοιπών  θεμάτων  ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών

9. Ανάθεση στη δικηγόρο Αρετή Απ. Γιαννοπούλου του έργου της νομικής υποστήριξης της 
ΕΕΤΤ σε θέματα εποπτείας και ελέγχου της τηλεπικοινωνιακής αγοράς στους επιμέρους 
τομείς  της  ρύθμισης  και  του  ελέγχου  εφαρμογής  της  Υπηρεσίας  επί  θεμάτων 
αδεσμοποίητης  πρόσβασης  στον  τοπικό  βρόχο,  μισθωμένων  γραμμών,  διασύνδεσης 
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κοστολογικού  ελέγχου,  γενικών  αδειών,   καθώς  και  εποπτείας  και  ελέγχου  επιμέρους 
τομέων  της  τηλεπικοινωνιακής  αγοράς,  καθώς  και  της  συμβατότητας  αυτών  με  την 
τηλεπικοινωνιακή  νομοθεσία  και  το  δίκαιο  περί  ανταγωνισμού,  έστω  και  αν  δεν 
εξειδικεύονται ειδικά στην παρούσα

10. Ανάθεση στη δικηγόρο Ευαγγελία Μαρία Παπαδάκη του έργου της νομικής υποστήριξης 
της ΕΕΤΤ επί θεμάτων καθολικής υπηρεσίας αριθμοδότησης, αδειοδότησης, φορητότητας 
αριθμών,  τηλεφωνικού  καταλόγου,   υπηρεσιών  πολυμεσικής  πληροφόρησης, 
διασύνδεσης και  προεπιλογής φορέα

11. Ανάθεση στη δικηγόρο Δήμητρα Κωνσταντινοπούλου του έργου της νομικής υποστήριξης 
της  ΕΕΤΤ  επί  θεμάτων  διαχείρισης,  ελέγχου  και  εποπτείας  του  Φάσματος 
Ραδιοσυχνοτήτων 

12. Ανάθεση στη δικηγόρο Χαρίκλεια Μάμαλη του έργου της νομικής υποστήριξης της ΕΕΤΤ 
επί θεμάτων ονοματοδοσίας στο διαδίκτυο

13. Ανάθεση στη δικηγόρο Παρασκευή Ρέππα του έργου της νομικής υποστήριξης της ΕΕΤΤ 
επί θεμάτων διαχείρισης ελέγχου και εποπτείας του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων 

14. Ανάθεση στο δικηγόρο Δημήτριο-Κων/νο Λιάτα του έργου της νομικής υποστήριξης της 
ΕΕΤΤ στους τομείς των Τηλεπικοινωνιών και των Ταχυδρομείων

15. Ανάθεση στο δικηγόρο Παναγιώτη Τσώνη του έργου της νομικής υποστήριξης της ΕΕΤΤ 
επί θεμάτων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών

16. Ανάθεση στη δικηγόρο Αθηνά Ράλλη του έργου της νομικής υποστήριξης της ΕΕΤΤ επί 
θεμάτων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών

17. Έγκριση εγκυκλίου για την διαβάθμιση των πληροφοριών της ΕΕΤΤ, ανάθεση στον κ. 
Αθανάσιο Νταή του έργου της πρακτικής εφαρμογής της, ελέγχου ορθής εγκατάστασης 
και λειτουργίας συστήματος προστασίας για τις απόρρητες/διαβαθμισμένες πληροφορίες, 
αξιολόγηση και υποβολή προτάσεων βελτιστοποίησης 

18. Έγκριση της ενέργειας «Δημιουργικός Σχεδιασμός, Επιμέλεια, Εκτύπωση και Αποστολή 
της Ελληνικής και Αγγλικής Έκδοσης του Ενημερωτικού δελτίου της ΕΕΤΤ «Επικοινωνίες 
εν  Τάχει»  (26ο  Τεύχος),  στο  πλαίσιο  του  έργου  του  «Σχεδιασμού  Στρατηγικής 
Ενημέρωσης της ΕΕΤΤ και υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης»»

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ (Εισηγητής κ. Συρίγος)
19. Κλήση της Εταιρείας «OTE – Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.» σε ακρόαση 

για εγκατάσταση κεραίας στο Δήμο Ιτάμου Νομού Καρδίτσας

20. Κλήση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Α.Ε.» σε ακρόαση για εγκατάσταση κεραίας στο Δήμο Γαλλικού Νομού Κιλκίς 

21. Κλήση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Α.Ε.» σε ακρόαση για εγκατάσταση κεραίας στο Δήμο Βόλου Νομού Μαγνησίας 

22. Κλήση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική 
Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» σε ακρόαση για εγκατάσταση κεραίας στο Δήμο Καλινδοίων 
Νομού Θεσσαλονίκης

23. Κλήση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική 
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Εταιρεία  Τηλεπικοινωνιών»  σε  ακρόαση  για  εγκατάσταση  κεραίας  στο  Δήμο  Ξάνθης 
Νομού Ξάνθης 

24. Κλήση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική 
Εταιρεία  Τηλεπικοινωνιών»  σε  ακρόαση για  εγκατάσταση κεραίας  στο  Δήμο  Γαλλικού 
Νομού Κιλκίς 

25. Κλήση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική 
Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» σε ακρόαση για εγκατάσταση κεραίας στο Δήμο Κρουσσίων 
Νομού Κιλκίς 

26. Κλήση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «WIND ΕΛΛΑΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» 
σε ακρόαση για εγκατάσταση κεραίας στο Δήμο Σταυρούπολης Νομού Θεσσαλονίκης 

27. Κλήση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «WIND ΕΛΛΑΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» 
σε ακρόαση για εγκατάσταση κεραίας στο Δήμο Ξάνθης Νομού Ξάνθης 

28. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακρόασης  της  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «BACARDI  & 
COMPANY LIMITED» αφενός και της εταιρίας με την επωνυμία «MIHAIL KLEANTHI ΥΙΟΙ 
ΟΕ» αφετέρου με  αντικείμενο τη  διερεύνηση παραβάσεων διατάξεων του Κανονισμού 
Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr σύμφωνα με την ΑΠ ΕΕΤΤ 
351/76  αναφορικά  με  το  ονόματα  χώρου  [mrtmartini.gr],  [martinicasual.gr], 
[martini.com.gr]

29. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακρόασης  της  γερμανικής  εταιρίας  με  την  επωνυμία 
«RAVENSBURGER Aktiengesellschaft» και του κ. Νικόλαου Βασιλείου με αντικείμενο τη 
διερεύνηση  παραβάσεων  διατάξεων  του  Κανονισμού  Διαχείρισης  και  Εκχώρησης 
Ονομάτων Χώρου σύμφωνα με την AΠ ΕΕΤΤ 351/2005 αναφορικά με το όνομα χώρου 
[ravensburger.gr]

30. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφων υπομνημάτων: α) Της 
ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» και β) της ανώνυμης εταιρίας με την 
επωνυμία «ANTENNA TV A.E.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό 
τίτλο «ANT1»

31. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφων υπομνημάτων: α) Της 
ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» και β) της ανώνυμης εταιρίας με την 
επωνυμία «ΦΕΛΟΥΡΗΣ Α.Ε. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) 
με το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΔΑ»

32. Λήψη  απόφασης  επί  της  ακροάσεως  δια  της  υποβολής  εγγράφου  υπομνήματος  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

33. Λήψη  Απόφασης  επί  της  ακροάσεως  δια  της  υποβολής  εγγράφου  υπομνήματος  της 
ετερόρρυθμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία:  «ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ  &  ΣΙΑ  Ε.Ε.», 
φορέα  του  ραδιοφωνικού  σταθμού  (Ρ/Σ)  με  το  διακριτικό  τίτλο  «F1»,  για  την  κατά 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας λειτουργία αυτού

34. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  21-9-2010  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της 
Εταιρείας  «COSMOTE  –  ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  για  παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Αχαρνών Νομού Αττικής
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35. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  21-9-2010  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της 
Εταιρείας  «COSMOTE  –  ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  για  παράνομη 
εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  στο  Δήμο  Αμαρουσίου  Νομού 
Αττικής

36. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  21-9-2010  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της 
Εταιρείας  «COSMOTE  –  ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  για  παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Αγ.  Δημητρίου Νομού 
Αττικής

37. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  21-9-2010  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της 
Εταιρείας  «COSMOTE  –  ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  για  παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου Νομού 
Αττικής

38. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας 
Νομού Αττικής  

39. 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  Αγ.  Παύλου  Νομού 
Θεσσαλονίκης 

40. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  2-7-2010  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της 
Εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση 
κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της συμβολής των οδών Γεννηματά 146 & 
Ήβης στο Δήμο Γλυφάδας Νομού Αττικής

41. Μερική  Αποδοχή  της  Αίτησης  Θεραπείας  της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία 
«ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το 
διακριτικό  τίτλο  «ALPHA»,  κατά  της  υπ’  αριθ.  ΑΠ  575/59/02-09-10  Απόφασης  της 
Ολομέλειας της ΕΕΤΤ

42. Απόρριψη  της  Αίτησης  Θεραπείας  της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία 
«ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΜΗΣ Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού 
(Τ/Σ)  με  το  διακριτικό  τίτλο  «TELE KRHTH» κατά  της  υπ’  αριθ.  ΑΠ 561/88/15-04-10 
Απόφασης της Ολομελείας της ΕΕΤΤ

43. Απόρριψη της Αίτησης Θεραπείας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ AXION TV Α.Ε.», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, φορέα 
του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΑΧΙΟΝ TV» κατά της υπ’ αριθ. ΑΠ 
567/48/10-06-10 Απόφασης της Ολομελείας της ΕΕΤΤ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (Εισηγητής κ. Σακκάς)
44. Έγκριση  της  αίτησης  ανανέωσης  ισχύος  Ειδικής  Άδειας  παροχής  ταχυδρομικών 

υπηρεσιών  της  εταιρίας  περιορισμένης  ευθύνης  με  την  επωνυμία  «ΔΕΛΤΑ  ΠΟΣΤ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» 
και διακριτικό τίτλο «DELTA POST A.E»
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