
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

της 639ης Συνεδρίασης (09-02-2012)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Εισηγητής κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)

1. Εκχώρηση του  Σύντομου  Κωδικού 18182  του  Εθνικού Σχεδίου  Αριθμοδότησης  στην 

εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» με διακριτικό τίτλο 

«ΟΤΕ ΑΕ»

2. Εκχώρηση του  Σύντομου  Κωδικού 10611  του  Εθνικού Σχεδίου  Αριθμοδότησης  στην 

εταιρεία  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΚΑΙ  ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «FORTHNET ΑΕ»

3. Εκχώρηση του  Σύντομου  Κωδικού 15188  του  Εθνικού Σχεδίου  Αριθμοδότησης  στην 

εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» με διακριτικό τίτλο 

«ΟΤΕ ΑΕ»

4. Εκχώρηση του  Σύντομου  Κωδικού 15905  του  Εθνικού Σχεδίου  Αριθμοδότησης  στην 

εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» με διακριτικό τίτλο 

«ΟΤΕ ΑΕ»

5. Εκχώρηση  του  σύντομου  κωδικού  1109  του  Εθνικού  Σχεδίου  Αριθμοδότησης  στην 

εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» με διακριτικό τίτλο 

«ΟΤΕ ΑΕ»

6. Εκχώρηση Γεωγραφικών Αριθμών του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην εταιρεία 

«MODULUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ» με διακριτικό τίτλο «MODULUS ΑΕ»

7. Εκχώρηση Γεωγραφικών Αριθμών του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην εταιρεία 

«CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «CYTA (HELLAS)»

8. Κατάργηση  Εκχώρησης  Αριθμοδοτικών  Πόρων  του  Εθνικού  Σχεδίου  Αριθμοδότησης 

στην  εταιρεία  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΚΑΙ  ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «FORTHNET ΑΕ»

9. Κατάργηση  Εκχώρησης  Αριθμοδοτικών  Πόρων  του  Εθνικού  Σχεδίου  Αριθμοδότησης 

στην εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» με διακριτικό 

τίτλο «ΟΤΕ ΑΕ»

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ (Εισηγητής κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)

10.Επανάληψη της διαδικασίας ακρόασης μεταξύ των εταιρειών «OPTION PRESS S.A.» 

και «CANDERNE LIMITED», με αντικείμενο τη διερεύνηση παραβάσεως εκ μέρους της 



τελευταίας διατάξεων της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.351/76 «Κανονισμός Διαχείρισης και 

Εκχώρησης  Ονομάτων  Χώρου  (Domain  Names)  με  κατάληξη  .gr»  (ΦΕΚ 

717/Β/27.5.2005) για τα Ονόματα Χώρου [home24.gr] και [kazino.gr]

11.Κλήση σε ακρόαση 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].

12.Κλήση σε ακρόαση αφενός της εταιρείας «DreamWorks Animation L.L.C», και αφετέρου 

της  εταιρείας  «DREAMWORKS  CORPORATION  HELLAS  S.A.»,  όπως 

εκπροσωπούνται  νόμιμα,  με  αντικείμενο  τη  διερεύνηση  της  υπ'  αριθμ.  πρωτ.  ΕΕΤΤ 

2213/20-1-2012  αίτησης  της  πρώτης  περί  διαγραφής  του  ονόματος  χώρου 

[www.dreamworkscorp.gr].

13.Κλήση  σε  ακρόαση  αφενός  της  εταιρείας  «ΧΡΥΣΟΣ  ΟΔΗΓΟΣ  ΕΝΤΥΠΗ  ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως εκπροσωπείται νόμιμα 

και αφετέρου του Τρύφωνα Μάγγου, με αντικείμενο τη διερεύνηση της υπ' αριθμ. πρωτ. 

ΕΕΤΤ  3770/31-1-2012  αίτησης  των  πρώτων  περί  διαγραφής  του  ονόματος  χώρου 

[www.xrisosodigos.gr].

14.Κλήση  σε  ακρόαση  αφενός  του  Βελισσάριου  Μιχαηλίδη  και  αφετέρου  της  εταιρείας 

«Domain  Park»,  όπως εκπροσωπείται  νόμιμα,  με  αντικείμενο  τη  διερεύνηση της  υπ' 

αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 369/5-1-2012 αίτησης του πρώτου περί διαγραφής του ονόματος 

χώρου [www.undergroundshop.gr].

15.Κλήση σε ακρόαση αφενός του Δήμου Ηρακλείου και  αφετέρου της εταιρείας με την 

επωνυμία «Γ. Αγγελάκης και Σια Ο.Ε.», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, με αντικείμενο τη 

διερεύνηση  της  υπ'αριθμ.  πρωτ.  ΕΕΤΤ  46571/2-12-2011  αίτησης  του  πρώτου  περί 

διαγραφής του ονόματος χώρου [www.vikelaia.gr].

16.Κλήση  σε  ακρόαση  των  εταιρειών  «ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  και  ΣΙΑ  Ο.Ε», 

«TELEIMPEX  Α.Ε»,  «ΖΙΝΑ  STAR  ΕΠΕ»,  «ΑΦΟΙ  ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΙ»,  «STAM 

ELECTRONICS  -  Δ.  Μ  ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ  &  ΣΙΑ  Ε.Ε»  και  «Δ. 

ΚΑΡΑΜΑΤΣΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε»,  με  αντικείμενο τη  διαπίστωση της  διάθεσης μέσω του 

ηλεκτρονικού  καταστήματος  www.alifragis.com.gr,  ραδιοεξοπλισμού  και 

τηλεπικοινωνιακού  τερματικού  εξοπλισμού  κατά  παράβαση  της  κείμενης  νομοθεσίας 

(Π.Δ. 44/2002)

17.Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας «ΠΑΝ. ΤΣΑΜΟΥΤΑΛΟΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε», με αντικείμενο τη 

διαπίστωση  της  διάθεσης  μέσω  του  ηλεκτρονικού  καταστήματος  www.epoint.gr, 

ραδιοεξοπλισμού  και  τηλεπικοινωνιακού  τερματικού  εξοπλισμού  κατά  παράβαση  της 

κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 44/2002)

http://www.wind.gr/
http://www.epoint.gr/
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http://www.dreamworkscorp.gr/


18.Κλήση σε ακρόαση των εταιρειών «ΜΙΧ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ»,  «ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ  Ν.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»,  «ΤΕLΕΙΜΡΕΧ  Α.Ε.Ε»  και 

«ΓΡΙΒΑΚΗΣ EMM. ΓΕΩΡΓΙΟΣ», με αντικείμενο τη διαπίστωση της διάθεσης μέσω του 

ηλεκτρονικού  καταστήματος  www.stavrianos-dw.gr,  ραδιοεξοπλισμού  και 

τηλεπικοινωνιακού  τερματικού  εξοπλισμού  κατά  παράβαση  της  κείμενης  νομοθεσίας 

(Π.Δ. 44/2002)

19.Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της εταιρείας με την 

επωνυμία  «WIND  -  ΕΛΛΑΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.Β.Ε.»,  με  αντικείμενο  την 

παράνομη  λειτουργία  κεραίας  επί  της  Λεωφ.  Μεσογείων  429  στο  Δήμο  Αγίας 

Παρασκευής Νομού Αττικής

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής κ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΚΑΣ)

20.Διαγραφή  της  ατομικής  επιχείρησης  «ΕΥθΥΜΙΑΔΗ  ΜΑΡΙΑ»  από  το  Μητρώο 

Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ

21.Διαγραφή της ατομικής επιχείρησης «ΤΡΙΤΟΣ Π. ΠΑΡΙΣ» από το Μητρώο Ταχυδρομικών 

Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ 

22.Διαγραφή της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΑΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 

από το Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ 

23.Διαγραφή  της  ομόρρυθμης  εταιρείας  με  την  επωνυμία  «ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ  Σ.- 

ΜΑΞΙΜΙΑΔΗΣ Π. Ο.Ε.» από το Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ

24.Διαγραφή  της  ατομικής  επιχείρησης  «ΠΑΠΑΔΑΚΗ  ΕΛΕΝΑ»  από  το  Μητρώο 

Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ 

25.Διαγραφή  της  εταιρείας  περιορισμένης  ευθύνης  με  την  επωνυμία  «UΝΙΤ  COURIER 

ΕΠΕ» από το Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ

26.Διαγραφή της ατομικής επιχείρησης «ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ ΣΟΥΛΧΑΝΙΔΗΣ» από το Μητρώο 

Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ 

27.Διαγραφή  της  ατομικής  επιχείρησης  «ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ»  από  το  Μητρώο 

Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ 

28.Διαγραφή της  ετερόρρυθμης  εταιρείας  «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΒΟΥΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ  ΕΕ»  από το 

Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ 

29.Διαγραφή της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία  «Ι. ΜΑΓΓΑΝΙΑΣ - Μ. ΜΑΓΓΑΝΙΑ & 

ΣΙΑ Ο.Ε.» από το Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ

http://www.stavrianos-dw.gr/

