
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

της 653ης Συνεδρίασης (22-05-2012)

ΦΑΣΜΑ (Εισηγητής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)
1. Χορήγηση Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη 27,5 -29,5  GHz, στην 

Εταιρεία «ROLAWARE HELLAS Α.Ε.» και με το διακριτικό τίτλο "ROLAWARE", για 

την Παροχή Δικτύων ή / και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

2. Εξέταση της υπ' αρ. πρ. ΕΕΤΤ 8505/02-03-2012 αιτήσεως της ανώνυμης εταιρίας με 

την επωνυμία «ΤΕXΝΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», φορέα του 

Τ/Σ με το διακριτικό τίτλο "BLUE SKY" για τη χορήγηση του διαύλου 53 στη θέση 

εκπομπής της Πάρνηθας

3. Αποδοχή  Αίτησης  θεραπείας  του  Ραδιοφωνικού  Σταθμού  «ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (VIVA FM 95,3)» που εδρεύει στην ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ του Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ 

κατά της υπ' αριθ. 641/9/1-3-2012 Απόφασης της ΕΕΤΤ & Ανάκληση της υπ' αριθ. 

641/9/1-3-2012 Απόφασης της ΕΕΤΤ

4. Αποδοχή  Αίτησης  θεραπείας  του  Τηλεοπτικού  Σταθμού  «ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» που εδρεύει στο Σ.Ε.Α. 1 Μεσογείων, Παιανία του Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 

κατά  των  υπ'  αριθ.  641/8/1-3-2012,  641/14/1-3-2012  και  641/19/1-3-2012, 

Αποφάσεων της ΕΕΤΤ & Ανάκληση των υπ' αριθ. 641/8/1-3-2012, 641/14/1-3-2012 

και 641/19/1-3-2012, Αποφάσεων της ΕΕΤΤ

5. Αποδοχή  Αίτησης  θεραπείας  του  Ραδιοφωνικού  Σταθμού  «ΑΧΑΪΚΑ ΜΜΕ ΡΑΔΙΟ 

ΓΑΜΜΑ FM 94 STEREO Α.Ε. (ΡΑΔΙΟ ΓΑΜΜΑ 94 FM STEREO)» που εδρεύει στην 

ΠΑΤΡΑ του Ν. ΑΧΑΪΑΣ κατά της υπ' αριθ. 641/18/1-3-2012 Απόφασης της ΕΕΤΤ & 

Ανάκληση της υπ' αριθ. 641/18/1-3-2012 Απόφασης της ΕΕΤΤ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  (Εισηγητής  κ.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)

6. Εκχώρηση Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην εταιρεία 

«ΕΜ-ΣΤΑΤ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ» με διακριτικό τίτλο «M-STAT»



7. Εκχώρηση Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην εταιρεία 

«COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ»  με  διακριτικό  τίτλο  «COSMOTE 

ΑΕ»

8. Εκχώρηση του σύντομου κωδικού 15513 του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην 

εταιρεία  «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ  ΑΕ»  με  διακριτικό 

τίτλο «ΟΤΕ ΑΕ»

9. Εκχώρηση του σύντομου κωδικού 10424 του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην 

εταιρεία  «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ  ΑΕ»  με  διακριτικό 

τίτλο «ΟΤΕ ΑΕ»

10. Παρουσίαση  μεθοδολογικών  αρχών  μοντέλου  εξέτασης  οικονομικών  προσφορών 

υπηρεσιών VDSL

11. Λήψη  Απόφασης  επί  της  ακροάσεως  με  αντικείμενο  την  επανεξέταση  της 

τιμολόγησης από την ΟΤΕ Α.Ε. δυνάμει της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 531/232/23-7-

2009 της ηλεκτρικής ισχύος για την περίοδο έως και την 31-8-2009 προς τις εταιρείες 

οι οποίες λάμβαναν Φυσική Συνεγκατάσταση στα Αστικά Κέντρα της ΟΤΕ Α.Ε. στo 

πλαίσιo παροχής υπηρεσιών Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ)

12. Συγκρότηση  Επιτροπής  για  τον  έλεγχο  των  Απολογισμών  των  Οικονομικών 

Διαχειρίσεων της ΕΕΤΤ για τα έτη 2010 και 2011 

13. Παράταση  Διάρκειας  Μισθωτηρίων  Συμβολαίων  σχετικά  με  το  επί  της  Λεωφ. 

Κηφισίας αρ. 60, Μαρούσι κτίριο όπου στεγάζονται οι κεντρικές υπηρεσίες της ΕΕΤΤ 

και βοηθητικοί αυτής χώροι-Αναπροσαρμογή μισθώματος»

14. Αποδοχή  παραίτησης  του  κ.  Ζαχαρόπουλου  Ιωάννη,  μέλους  του  Ειδικού 

Επιστημονικού  Προσωπικού  της  ΕΕΤΤ  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου 

αορίστου χρόνου 

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ (Εισηγητής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)
15. Κλήση σε ακρόαση: α)Του Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο "ΩΜΕΓΑ ΡΑΔΙΟ 90 FM" και β) 

του Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο «SFERA 96.6» με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση 

της εκπομπής μη νομίμως λειτουργούντος Ρ/Σ από τις εγκαταστάσεις τους



16. Κλήση σε ακρόαση του Τ/Σ με το διακριτικό τίτλο «SUPER Β», με αντικείμενο τη 

διερεύνηση: α) Της ρευματοδοσίας μη νόμιμου χρήστη και β) της εγκατάστασης και 

θέσης σε λειτουργία κεραιοσυστήματος, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

17. Λήψη απόφασης επί της ακρόασης της επιχείρησης «Web store ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Ε. 

ΡΟΥΣΣΕΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Η/Υ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ» και της εταιρείας με την επωνυμία «IQ 

ΑΦΟΙ ΚΩΤΣΑΚΗ Α.Ε.» με αντικείμενο τη διαπίστωση της εισαγωγής και διάθεσης 

ραδιοεξοπλισμού 

18. Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του κ. 

Χρήστου Σύμπερη, φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο 

"MOJO RADIO"  με  θεματικό  αντικείμενο  τη  διερεύνηση  της  κατά  παράβαση  της 

κείμενης νομοθεσίας εκπομπής αυτού

19. Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της 

ετερόρρυθμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΨΩΜΙΑΔΗΣ  &  ΣΙΑ  Ε.Ε.», 

φορέα του Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο "ΧΡΩΜΑ FM" με αντικείμενο τη διερεύνηση της 

κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας εκπομπής αυτού

20. Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της 

ΕΕΤΤ ΑΠ 645/32/03-04-2012 με θέμα: «Κλήση σε ακρόαση: α) του ραδιοφωνικού 

σταθμού (Ρ/Σ)  με  το  διακριτικό  τίτλο  "FOREVER 96.3"  και  β)  της  του  Ρ/Σ με  το 

διακριτικό τίτλο "ΡΑΔΙΟ ΤΟΞΟΤΗΣ"»

21. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 

«VODAFONE -ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη  Ελληνική  Εταιρεία  Τηλεπικοινωνιών»  για 

παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στον οικισμό Ελάνη 

του Δήμου Κασσάνδρειας Νομού Χαλκιδικής

22. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 

«WIND -  ΕΛΛΑΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.Β.Ε»  για  παράνομη  εγκατάσταση 

κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  στον  οικισμό  Ελάνη  του  Δήμου 

Κασσάνδρειας Νομού Χαλκιδικής

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής κ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΚΑΣ)
23. Κλήση  σε  ακρόαση  του  Δημητρίου  Στρατάκη  ατομικά  και  υπό  την  ιδιότητα  του 

νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας με το διακριτικό τίτλο «SIGMA ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ»

24. Εξέταση εγγραφής στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ»




