
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

της 586ης Συνεδρίασης (30-11-2010)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Εισηγητής κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ)

1. Εκχώρηση Ονομάτων Χώρου

2. Απόρριψη Αιτήσεων για Εκχώρηση Ονομάτων Χώρου

3. Μεταβίβαση Ονομάτων Χώρου

4. Διαγραφή Ονομάτων Χώρου

5. Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 566/016/3-6-2010, όσον αφορά 
τη φορητότητα σταθερών αριθμών

6. Καθορισμός Δήλωσης Διαχειριστή για χρήση Διαδικτυακής Εφαρμογής της 
ΕΕΤΤ

7. Επικαιροποίηση  των  τηρουμένων  από  την  ΕΕΤΤ  «Μητρώου  Παροχών 
Δικτύων  και  Υπηρεσιών  Ηλεκτρονικών  Επικοινωνιών»  και  «Μητρώου 
Πελατών Συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης»

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής κ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΚΑΣ)

8. Διοργάνωση  Χριστουγεννιάτικων  Εκδηλώσεων  για  το  Προσωπικό  και  τα 
Παιδιά του Προσωπικού της ΕΕΤΤ

9. Εποπτεία Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

10. Λύση  της  υπ'  αρ.  58/2009  σύμβασης  μίσθωσης  5  θέσεων  στάθμευσης 
υπηρεσιακών  οχημάτων της  ΕΕΤΤ και  κατάρτιση  νέας  σύμβασης  για  τη 
μίσθωση 20 θέσεων στάθμευσης οχημάτων εργαζομένων της ΕΕΤΤ

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ (Εισηγητής κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ)

11. Κλήση  σε  ακρόαση  της  εταιρείας  «CRYPTO Α.Ε.»  με  αντικείμενο  τη 
διαπίστωση  της  συμμόρφωσης  με  το  άρθρο  3  του  ΠΔ  44/2002 
ραδιοεξοπλισμού  και  τηλεπικοινωνιακού  τερματικού  εξοπλισμού  που 
κατασκευάζεται από την εταιρεία
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12. Κλήση  σε  ακρόαση  της  εταιρείας  «JUMBO Α.Ε.Ε.»  με  αντικείμενο  τη 
διαπίστωση  της  συμμόρφωσης  με  το  άρθρο  3  του  ΠΔ  44/2002 
ραδιοεξοπλισμού  και  τηλεπικοινωνιακού  τερματικού  εξοπλισμού  που 
εισάγεται και διατίθεται από την εταιρεία

13. Κλήση  σε  ακρόαση  της  εταιρείας  «ΤΕLΕΙΜΡΕΧ  ΑΕ»  με  αντικείμενο  τη 
διαπίστωση  της  συμμόρφωσης  με  το  άρθρο  3  του  ΠΔ  44/2002 
ραδιοεξοπλισμού  και  τηλεπικοινωνιακού  τερματικού  εξοπλισμού  που 
εισάγεται και διατίθεται από την εταιρεία

14. Κλήση  σε  ακρόαση  των  εταιρειών  «COMFUZIO XIOS TOYS ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΕΙΔΩΝ  ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ  ΕΠΕ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ»  και 
«AS Company»  με  αντικείμενο  τη  διαπίστωση  της  συμμόρφωσης  με  το 
άρθρο  3  του  ΠΔ  44/2002  ραδιοεξοπλισμού  και  τηλεπικοινωνιακού 
τερματικού εξοπλισμού που εισάγεται από τη δεύτερη και διατίθεται από την 
πρώτη εταιρεία

15. Κλήση  σε  ακρόαση  του  Μέγα  Κωνσταντίνου  (επιχείρηση  «1ena»)  με 
αντικείμενο  τη  διαπίστωση  της  συμμόρφωσης  με  το  άρθρο  3  του  ΠΔ 
44/2002  ραδιοεξοπλισμού  και  τηλεπικοινωνιακού  τερματικού  εξοπλισμού 
που διατίθεται από την επιχείρηση

16. Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας «TOYS ACADEMY - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΙ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕ» με αντικείμενο τη διαπίστωση της συμμόρφωσης με το 
άρθρο  3  του  ΠΔ  44/2002  ραδιοεξοπλισμού  και  τηλεπικοινωνιακού 
τερματικού εξοπλισμού που διατίθεται από την εταιρεία

17. Κλήση  των  εταιρειών  «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ 
Α.Ε.» και δ.τ. «ΟΤΕ Α.Ε.» και «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΚΑΙ  ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ»  και  δ.τ. 
«FORTHNET Α.Ε.» προς εμφάνιση ενώπιον της ΕΕΤΤ, δυνάμει του άρθρου 
18 του ν. 3431/2006, κατά τη Διαδικασία Επίλυσης Διαφοράς, μεταξύ των 
ως  άνω  εταιρειών,  μετά  το  με  αρ.  πρωτ.  ΕΕΤΤ  45090/1-11-10  σχετικό 
αίτημα  της  εταιρίας  «FORTHNET Α.Ε.»  προς  την  ΕΕΤΤ,  ως  προς  την 
υποχρέωση ή μη της «FORTHNET Α.Ε.» να καταθέσει εγγυητική επιστολή 
στο πλαίσιο της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 573/015/22-07-2010 αναφορικά 
με την παροχή υπηρεσιών ΑΠΤΒ

18. Λήψη  απόφασης  επί  της  ακροάσεως  δια  της  υποβολής  εγγράφου 
υπομνήματος  της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «EXTRA 
COMMUNICATION TECHNOLOGY ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 
EXCOM Α.Ε.Ε.»,  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

19. Λήψη  απόφασης  επί  της  ακροάσεως  δια  της  υποβολής  εγγράφου 
υπομνήματος  της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ 
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LOCAL TV Α.Ε.  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ», 
φορέα  του  τηλεοπτικού  σταθμού  (Τ/Σ)  με  το  διακριτικό  τίτλο 
«NICKELODEON»  (πρώην  «LOCAL Τ\/»)  για  την  κατά  παράβαση  της 
κείμενης νομοθεσίας λειτουργία αυτού σε μη δηλωθέντα δίαυλο και από μη 
δηλωθείσα θέση εκπομπής

20. Λήψη  Απόφασης  επί  της  ακρόασης  δια  της  υποβολής  έγγραφου 
υπομνήματος  του  κ.  Α.  Περδίου  με  αντικείμενο  τη  διερεύνηση  της 
εγκατάστασης κεραιοσυστήματος άνευ αδείας κατά παράβαση της κείμενης 
νομοθεσίας

21. Αποδοχή της Αίτησης θεραπείας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία 
«Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΙΑ Α.Ε.», φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το 
διακριτικό τίτλο «ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑ  FM 96» κατά της ΑΠ. 576/39/14-09-
2010 Απόφασης της ΕΕΤΤ

22. Αποδοχή της Αίτησης θεραπείας του Δ. Συκεών κατά των ΑΠ. 572/71/21-
07-10 και ΑΠ. 576/58/14-09-2010 Αποφάσεων της ΕΕΤΤ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής κ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΚΑΣ)

23. Απόφαση  επί  της  πραγματοποιηθείσας  ακροάσεως  της  επιχείρησης 
«ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  -  ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  -  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝ. ΕΠΕ»

24. Απόφαση  επί  της  πραγματοποιηθείσας  ακροάσεως  της  επιχείρησης 
«ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ  Γ.  και  ΣΙΑ  Ο.Ε.»,  με  διακριτικό  τίτλο  «Media Fox 
Marketing Solutions»

25. Απόφαση  επί  της  πραγματοποιηθείσας  ακροάσεως  της  επιχείρησης 
«Κ.ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.»

26. Απόφαση  επί  της  πραγματοποιηθείσας  ακροάσεως  της  επιχείρησης 
«INFOPROMOT Ε.Π.Ε Εμπορία Μεσολαβήσεις, Διαφημίσεις»
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