
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

της 591ης Συνεδρίασης (25-01-2011)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Εισηγητής κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ)

1. Εκχώρηση Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην 
εταιρεία  «MODULUS ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΛΥΣΕΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ» με 
διακριτικό τίτλο «MODULUS ΑΕ»

2. Τροποποίηση  της  Απόφασης  ΕΕΤΤ  ΑΠ.  568/012/16-06-2010  «Κατάργηση 
Αριθμοδοτικών  Πόρων  του  Εθνικού  Σχεδίου  Αριθμοδότησης  στην  εταιρεία 
«VIVODI TELECOMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΚΑΙ  ΕΜΠΟΡΙΑΣ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  με 
διακριτικό τίτλο «VIVODI ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.»

3. Τροποποίηση  της  Απόφασης  ΕΕΤΤ  ΑΠ.  581/006/21-10-2010  «Κατάργηση 
Αριθμοδοτικών  Πόρων  του  Εθνικού  Σχεδίου  Αριθμοδότησης  στην  εταιρεία 
«VIVODI TELECOMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΚΑΙ  ΕΜΠΟΡΙΑΣ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  με 
διακριτικό τίτλο «VIVODI ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.»

4. Λήψη Απόφασης της ΕΕΤΤ αναφορικά με το υποβληθέν αίτημα παράτασης 
της περιόδου διάθεσης του οικονομικού προγράμματος, με την ονομασία «DP2 
+ 30F2M (INTERNET & ΟΜΙΛΙΑ-DP2)» της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε.»

5. Λήψη Απόφασης της ΕΕΤΤ αναφορικά με το υποβληθέν αίτημα παράτασης 
της περιόδου διάθεσης του οικονομικού προγράμματος, με την ονομασία «ΟΤΕ 
TALK 24/7 +60F2M (ΟΛΗ ΜΕΡΑ +60 ΚΙΝΗΤΑ)» της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε.»

6. Λήψη Απόφασης της ΕΕΤΤ αναφορικά με το υποβληθέν αίτημα παράτασης 
της  περιόδου  διάθεσης  του  οικονομικού  προγράμματος,  με  την  ονομασία 
«Conn-  x Internet & Ομιλία  mixed 200 (ή  Conn-x 2mbps +180+20F2M)» της 
εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε.»

7. Λήψη Απόφασης της ΕΕΤΤ αναφορικά με το υποβληθέν αίτημα παράτασης 
της  περιόδου  διάθεσης  του  οικονομικού  προγράμματος,  με  την  ονομασία 
«Σταθερά + Κινητά 300 (ή ΟΤΕ 250+50F2M)» της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε.»

8. Λήψη Απόφασης της ΕΕΤΤ αναφορικά με το υποβληθέν αίτημα παράτασης 
της  περιόδου  διάθεσης  του  οικονομικού  προγράμματος,  με  την  ονομασία 
«DP24 + 60F2M (INTERNET & OMIΛIA-DP24)» της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε.»

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής κ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΚΑΣ)

9. Παράταση απόσπασης της κας Κωνσταντίνας Σγουράκη, τακτικής υπαλλήλου 
της  ΕΕΤΤ,  στο  Ευρωπαϊκό  Ινστιτούτο  Δημόσιας  Διοίκησης  (ΕΙΡΑ)  στο 
Μάαστριχτ Ολλανδίας 



ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ (Εισηγητής κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ)

10. Κλήση  σε  ακρόαση  του  Μεταφορικού  Συνεταιρισμού  Ιδιοκτητών 
Ασυρματοφόρων  Επιβατηγών  Δημόσιας  Χρήσεως  Αυτοκινήτων  Βόλου  &  Ν. 
Ιωνίας «EUROTAXI», με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της λειτουργίας 
αυτού  κατά  παράβαση  της  κείμενης  νομοθεσίας  και  της  ΑΠ.  518/8/2009 
Απόφασης της ΕΕΤΤ

11. Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η ΑΠ. 
585/25/25-11-2010 Απόφαση της ΕΕΤΤ με θέμα: «Κλήση σε ακρόαση: α) Της 
ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  TV Α.Ε.»,  φορέα  του 
τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «m.tv» και β) της ανώνυμης 
εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», φορέα του Τ/Σ με 
το διακριτικό τίτλο «ALTER», με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας εγκατάστασης και λειτουργίας κατασκευών 
κεραιών»

12. Θέση  στο  αρχείο  του  φακέλου  της  υπόθεσης  για  την  οποία  εκδόθηκε  η 
Απόφαση  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ.  583/22/04-11-2010:  «Κλήση  σε  ακρόαση  του  κ. 
Ευάγγελου Πλάκα, με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση 
της κείμενης νομοθεσίας εγκατάστασης εξ αυτού κεραιοσυστήματος»

13. Λήψη  απόφασης  επί  της  ακροάσεως  του  Γεωργίου  Κουπτσίδη 
(«TECHNOLAND»)  με  αντικείμενο  τη  διαπίστωση  τυχόν  διάθεσης 
ραδιοεξοπλισμού  και  τηλεπικοινωνιακού  τερματικού  εξοπλισμού  κατά 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

14. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως της εταιρείας «Α. ΒΑΔΟΚΑΣ & ΣΙΑ EΠE» 
(«VESAT Electronics»)  με  αντικείμενο  τη  διαπίστωση  της  διάθεσης 
ραδιοεξοπλισμού  και  τηλεπικοινωνιακού  τερματικού  εξοπλισμού  κατά 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

15. Λήψη  Απόφασης  επί  της  ακροάσεως  δια  της  υποβολής  έγγραφου 
υπομνήματος  της εταιρίας  περιορισμένης  ευθύνης  με  την επωνυμία «ΡΑΔΙΟ 
ΕΚΦΡΑΣΗ Ε.Π.Ε.», φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό 
τίτλο «ΡΑΔΙΟ ΕΚΦΡΑΣΗ»

16. Λήψη  απόφασης  επί  της  ακροάσεως  δια  της  υποβολής  εγγράφου 
υπομνήματος  της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.»,  φορέα του  τηλεοπτικού  σταθμού  (Τ/Σ)  με  το  διακριτικό 
τίτλο  «CRETA  TV»,  για  τη  διερεύνηση  της  κατά  παράβαση  της  κείμενης 
νομοθεσίας λειτουργίας αυτού σε δίαυλο διάφορο του δηλωθέντος

17. Τροποποίηση  της  Απόφασης  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ.  587/59/09-12-2010  με  θέμα: 
«Λήψη  Απόφασης  επί  της  ακροάσεως  δια  της  υποβολής  εγγράφου 
υπομνήματος  της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «Α.Ε. 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TV ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΡΑΔΙΟ ΑΘΩΣ», φορέα 
του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ)  με το διακριτικό τίτλο «ΡΑΔΙΟ ΑΘΩΣ», με 
αντικείμενο  τη  χρήση  μη  εκχωρημένης  συχνότητας  για  τη  λειτουργία 
ραδιοζεύξης κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας»

18. Τροποποίηση  της  Απόφασης  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ.  584/72/18-11-2010  με  θέμα: 
«Λήψη  Απόφασης  επί  της  ακροάσεως  δια  της  υποβολής  εγγράφου 



υπομνήματος  της  ομόρρυθμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «Θ.  ΕΛΙΟΓΛΟΥ-Γ. 
ΕΛΙΟΓΛΟΥ Ο.Ε.»,  φορέα του  ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ)  με  το  διακριτικό 
τίτλο  «ΡΑΔΙΟ  ΕΠΙΛΟΓΕΣ»,  με  αντικείμενο  τη  διερεύνηση  της  χρήσης  μη 
εκχωρημένης συχνότητας»

19. Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος 
του κ. Κωνσταντίνου Τουργελή με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά 
παράβαση  της  κείμενης  νομοθεσίας  μη  χορήγησης  στοιχείων  και  της 
εγκατάστασης κατασκευών κεραιών

20. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  13-1-2011  Ακροάσεως  διά  γραπτού 
υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» 
για  παράνομη εγκατάσταση κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  επί  της 
Λεωφ. Κηφισίας 255 στο Δήμο Κηφισιάς Νομού Αττικής

21. Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για 
παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της Λεωφ. 
Κηφισίας 255 στο Δήμο Κηφισιάς Νομού Αττικής

22. Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για 
παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού 
Μετσόβου 7 στο Δήμο Ηρακλείου Νομού Αττικής

23. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  29-10-2010  Ακροάσεως  διά  γραπτού 
υπομνήματος  της Εταιρείας  «WIND ΕΛΛΑΣ -  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» 
για  παράνομη εγκατάσταση κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  επί  της 
οδού Κοραή 3 στο Δήμο Μοσχάτου Νομού Αττικής

24. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  24-12-2010  Ακροάσεως  διά  γραπτού 
υπομνήματος  της Εταιρείας  «WIND ΕΛΛΑΣ -  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» 
για  παράνομη εγκατάσταση κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  επί  της 
Λεωφ. Κηφισίας 255 στο Δήμο Κηφισιάς Νομού Αττικής

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής κ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΚΑΣ)

25. Διαγραφή  της  ατομικής  επιχείρησης  «ΤΟΥΡΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ»  από  το 
μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ

26. Διαγραφή  της  ατομικής  επιχείρησης  «ΦΕΛΑΝΗΣ  ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ  - 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ» με διακριτικό τίτλο «XPD COURIER SERVICES», από το μητρώο 
ταχυδρομικών επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ

27. Διαγραφή  της  ατομικής  επιχείρησης  «ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ»  με 
διακριτικό  τίτλο  «ΓΡΗΓΟΡΗ  ΧΕΛΩΝΑ»,  από  το  μητρώο  ταχυδρομικών 
επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ

28. Διαγραφή της  ατομικής  επιχείρησης  «Ιατρούδης  Β.  Ιωάννης»  με  διακριτικό 
τίτλο «ΑΙΓΑΙΟΝ», από το μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ

29. Διαγραφή  της  ανώνυμης  εταιρείας  με  την  επωνυμία  «ELITE COURIER 
SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και με 



διακριτικό  τίτλο  «ELITE COURIER SERVICES Α.Ε.»  από  το  μητρώο 
ταχυδρομικών επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ

30. Διαγραφή της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «EASY COURIER» από το μητρώο ταχυδρομικών 
επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ

31. Διαγραφή  της  μονοπρόσωπης  εταιρείας  περιορισμένης  ευθύνης  με  την 
επωνυμία  «PROMOTION DISTRIBUTION SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και  διακριτικό τίτλο «P.D.S.  LTD», 
από το μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ

32. Διαγραφή  της  ανώνυμης  εταιρείας  με  την  επωνυμία  «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΤΑΧΥΔΙΑΔΡΟΜΕΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»  από  το 
μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ

33. Διαγραφή  της  Ανώνυμης  Εταιρείας  με  την  επωνυμία  «VFS LOGISTICS 
SUPPORT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΓΓΡΑΦΩΝ» από το Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ

34. Διαγραφή  της  Ατομικής  Επιχείρησης  «ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΗ»  από  το 
Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ

35. Διαγραφή της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε.» από το Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ

36. Διαγραφή  της  Μονοπρόσωπης  Εταιρείας  Περιορισμένης  Ευθύνης  με  την 
επωνυμία  «CITY PROMOTIONS ΔΙΑΝΟΜΕΣ  -  ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  - 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  Ε.Π.Ε.»  από  το  Μητρώο 
Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ

37. Διαγραφή της Ομόρρυθμης Εταιρίας με την επωνυμία «Α. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ & 
ΣΙΑ Ο.Ε.» από το Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ


