
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

της 643ης Συνεδρίασης (15-03-2012)

ΦΑΣΜΑ (Εισηγητής κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)

1. Υποβολή εισήγησης προς το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, για την 
έκδοση Κοινής Απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής  και  Υποδομών  Μεταφορών  και  Δικτύων,  για  την  εξαίρεση  από  την 
αδειοδότηση Εγκαταστάσεων Μικρών Σταθμών και Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής 
Όχλησης σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 29 του ν. 4053/2012

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Εισηγητής κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)

2. Διαγραφή ονόματος χώρου googlein.gr

3. Εκχώρηση Γεωγραφικών Αριθμών του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην εταιρεία 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΚΑΙ  ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «FORTHNET ΑΕ»

4. Εκχώρηση Γεωγραφικών Αριθμών του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην εταιρεία 
«CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «CYTA (HELLAS)»

5. Εκχώρηση του Σύντομου Κωδικού 14784 του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην 
εταιρεία  «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ  ΑΕ»  με  διακριτικό 
τίτλο «ΟΤΕ ΑΕ»

6. Τροποποίηση Χρήσης Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης 
στην  εταιρεία  «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ  ΑΕ»  με 
διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ ΑΕ»

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ)
7. Παρουσίαση  και  Έγκριση  του  Επιχειρησιακού  Σχεδίου  της  ΕΕΤΤ  για  το  2012 

(Προφορική Εισήγηση)
8. Ενημέρωση για μισθολογικά ζητήματα (Προφορική Εισήγηση)
9. Εξώδικη και δικαστική εκπροσώπηση ΕΕΤΤ (Προφορική Εισήγηση)

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ (Εισηγητής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)
10. Κλήση σε  ακρόαση αφενός  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  «ΕΥΡΩΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - 

ΑΦΟΙ  ΓΚΑΒΑΛΙΑ  Ο.Ε.»,  όπως  εκπροσωπείται  νόμιμα  και  αφετέρου  της  Τζένης 
Αλεξάνδρας, με αντικείμενο τη διερεύνηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 4829/8-2-2012 
καταγγελίας  -  αίτησης  της  πρώτης  περί  διαγραφής  του  Ονόματος  Χώρου 
[www  .  kronotex  .  gr  ].
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11. Κλήση σε  ακρόαση αφενός  της  Ελένης  Τρόβα  και  αφετέρου  του  Οδυσσέα Μηνά 
Καρύπη με  αντικείμενο τη  διερεύνηση της  υπ'  αριθμ.  πρωτ.  ΕΕΤΤ 4212/2-2-2012 
Αίτησης της πρώτης περί διαγραφής του Ονόματος Χώρου [www  .  nomikanea  .  gr  ].

12. Κλήση σε  ακρόαση της  Εταιρείας  «ΟΤΕ -  Οργανισμός  Τηλεπικοινωνιών  Ελλάδος 
Α.Ε.» για παράνομη λειτουργία κεραίας επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 61 στο 
Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου Περιφερειακής Ενότητας Αττικής

13. Κλήση σε  ακρόαση της  Εταιρείας  «ΟΤΕ -  Οργανισμός  Τηλεπικοινωνιών  Ελλάδος 
Α.Ε.»  για  εγκατάσταση  κατασκευών  κεραιών  στο  Δήμο  Πύδνας  -  Κολινδρού 
Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας

14. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «COSMOTE -  ΚΙΝΗΤΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη λειτουργία κεραίας επί της οδού Ηρώων 
Πολυτεχνείου 61 στο Δήμο Ραφήνας - Πικερμίου Περιφερειακής Ενότητας Αττικής

15. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «COSMOTE -  ΚΙΝΗΤΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη λειτουργία κεραίας πλησίον Καμαρίου στη 
νήσο Σαντορίνης Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων

16. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «COSMOTE -  ΚΙΝΗΤΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για εγκατάσταση κεραίας στο Δήμο Πύδνας - Κολινδρού 
Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας

17. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «COSMOTE -  ΚΙΝΗΤΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  για  παράνομη  λειτουργία  κεραίας  στο  δ.δ.  Εμπορείου 
Σαντορίνης Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων

18. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «VODAFONE» για παράνομη 
λειτουργία  κεραίας  στο  δ.δ.  Εμπορείου  Σαντορίνης  Περιφερειακής  Ενότητας 
Κυκλάδων

19. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «VODAFONE» για παράνομη 
λειτουργία  κεραίας  στην  περιοχή  Φηρών  Δήμου  Θήρας  της  νήσου  Σαντορίνης 
Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων

20. Κλήση σε ακρόαση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «VODAFONE» για παράνομη 
λειτουργία κεραίας πλησίον Καμαρίου στη νήσο Σαντορίνης Περιφερειακής Ενότητας 
Κυκλάδων

21. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «WIND»  για  παράνομη 
λειτουργία κεραίας πλησίον Καμαρίου στη νήσο Σαντορίνης Περιφερειακής Ενότητας 
Κυκλάδων

22. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «WIND»  για  παράνομη 
λειτουργία κεραίας στο Δήμο Θήρας της νήσου Σαντορίνης Περιφερειακής Ενότητας 
Κυκλάδων

23. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως μεταξύ αφενός του Δημητρίου Παπαδόπουλου 
και  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  «ΠΡΟΤΑΛ  ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ  ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΕΙΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και αφετέρου του Μιχάλη Κρασσά, 
με αντικείμενο τη διερεύνηση παραβάσεων διατάξεων του Κανονισμού Διαχείρισης 
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και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 351/76 
απόφαση  της  ΕΕΤΤ  (ΦΕΚ  717/Β/27-5-2005),  σχετικά  με  το  Όνομα  Χώρου 
[spondylos  .  gr  ]

24. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως μεταξύ αφενός της εταιρείας με την επωνυμία 
«Ε.Τ.Ε.Α.Ν. Α.Ε.» και αφετέρου του Παναγιώτη Παναγιωτόπουλου, με αντικείμενο τη 
διερεύνηση  παραβάσεων  διατάξεων  του  Κανονισμού  Διαχείρισης  και  Εκχώρησης 
Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 351/76 απόφαση της 
ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 717/Β/27-5-2005), σχετικά με το Όνομα Χώρου [etean  .  gr  ]

25. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως μεταξύ αφενός του ERIC TAYLOR και αφετέρου 
της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  «LRC PRODUCTS LIMITED»,  με  αντικείμενο  τη 
διερεύνηση  παραβάσεων  διατάξεων  του  Κανονισμού  Διαχείρισης  και  Εκχώρησης 
Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 351/76 απόφαση της 
ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 717/Β/27-5-2005), σχετικά με το Όνομα Χώρου [scholl  .  gr  ]

26. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως μεταξύ αφενός της εταιρείας με την επωνυμία 
«Villeroy &  Boch AG» και αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ 
Α.Ε.»,  με  αντικείμενο  τη  διερεύνηση  παραβάσεων  διατάξεων  του  Κανονισμού 
Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr σύμφωνα με την υπ' 
αριθμ.  351/76 απόφαση της  ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 717/Β/27-5-2005),  σχετικά  με  το  Όνομα 
Χώρου [villeroy  -  boch  .  gr  ]

27. Λήψη  απόφασης  επί  της  ακροάσεως  μεταξύ  αφενός  του  Δήμου  Ρεθύμνου  και 
αφετέρου του Αγγέλου  Σπυρόπουλου,  με  αντικείμενο τη  διερεύνηση παραβάσεων 
διατάξεων  του  Κανονισμού  Διαχείρισης  και  Εκχώρησης  Ονομάτων  Χώρου  με 
κατάληξη .gr σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 351/76 απόφαση της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 717/Β/27-
5-2005), σχετικά με το Όνομα Χώρου [arkadi  .  gr  ]

28. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως της εταιρείας «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Χ. ΒΟΥΛΒΟΥΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με αντικείμενο τη διαπίστωση της 
εισαγωγής  και  διάθεσης  ραδιοεξοπλισμού  και  τηλεπικοινωνιακού  τερματικού 
εξοπλισμού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

29. Λήψη απόφασης επί της ακρόασης, δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος, των 
ανωνύμων εταιρειών «ΡΑΔΙΟ ΚΑΤΟΥΜΑ Α.Ε.» και «IQ ΑΦΟΙ ΚΩΤΣΑΚΗ Α.Ε.» με 
αντικείμενο τη διαπίστωση της κατασκευής/εισαγωγής και διάθεσης ραδιοεξοπλισμού 
και  τηλεπικοινωνιακού  τερματικού  εξοπλισμού  κατά  παράβαση  της  κείμενης 
νομοθεσίας

30. Λήψη Απόφασης επί της από 17-2-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «COSMOTE -  ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  για  παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της Λεωφ. Ειρήνης 55 στο 
Δήμο Πεύκης Νομού Αττικής

31. 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 
Αϊδινίου 64 στο Δήμο Νέας Σμύρνης Νομού Αττικής
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32. 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. 
Ειρήνης 53 στο Δήμο Πεύκης Νομού Αττικής

33. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«WIND ΕΛΛΑΣ  -  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.Β.Ε.»  για  παράνομη  εγκατάσταση 
κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  επί  της  οδού  Ρωμανού  8  στο  Δήμο 
Θερμαϊκού Νομού Θεσσαλονίκης

34. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«WIND ΕΛΛΑΣ  -  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.Β.Ε.»  για  παράνομη  εγκατάσταση 
κατασκευής κεραίας κινητής  τηλεφωνίας επί  της οδού Αϊδινίου 64 στο Δήμο Νέας 
Σμύρνης Νομού Αττικής

35. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«WIND ΕΛΛΑΣ  -  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.Β.Ε.»  για  παράνομη  εγκατάσταση 
κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της Λεωφ. Ειρήνης 53 στο Δήμο Πεύκης 
Νομού Αττικής

36. Αποδοχή  της  Αιτήσεως  θεραπείας  της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία 
«ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  Α.Ε.»,  φορέα  του 
τηλεοπτικού  σταθμού  (Τ/Σ)  με  το  διακριτικό  τίτλο  "MASTER TV"  κατά  της  ΑΠ 
629/54/19-11-2011 Απόφασης της ΕΕΤΤ

37. Μερική Αποδοχή της Αιτήσεως θεραπείας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία 
«ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  Α.Ε.»,  φορέα  του  τηλεοπτικού 
σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο "SUPER TV" των ΑΠ 567/46/10-06-2010 και ΑΠ 
595/65/10-03-2011 Αποφάσεων της ΕΕΤΤ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής κ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΚΑΣ)
38. Διερεύνηση των  αποτελεσμάτων  ποιότητας  που  αφορούν  το  χρόνο επίδοσης  της 

αλληλογραφίας  Α'  Προτεραιότητας  Εσωτερικού,  καθώς  και  της  εισερχόμενης/ 
εξερχόμενης  αλληλογραφίας  Α'  Προτεραιότητας  Εξωτερικού  κατά  τα  έτη  2009  και 
2010, σε σχέση με τις προδιαγραφές της ΥΑ 58134/2275/2010
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