
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

της 657ης Συνεδρίασης (19-06-2012)

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

στην Εταιρεία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.», για την Παροχή 
Δικτύων ή / και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

2. Χορήγηση Δικαιώματος  Χρήσης  Ραδιοσυχνοτήτων  στη  ζώνη  27,5  -29,5  GHz, 
στην Εταιρεία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.», για την Παροχή 
Δικτύων ή / και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

3. 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

4. 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

5. 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

6. 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

7. Αποδοχή της υπ’ αρ 47941/11-9-2008 Αιτήσεως του Τηλεοπτικού Σταθμού (Τ/Σ) 
«ALPHA  ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε.  (ALPHA)»  για  τη  Χορήγηση  κατ' 
εφαρμογή του Ν. 3548/2007 του Δικαιώματος Χρήσης του Τηλεοπτικού Διαύλου 
30 στη θέση εκπομπής ΑΡΝΑΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

8. Απόρριψη της υπ’ αρ 47941/11-9-2008 Αιτήσεως του Τηλεοπτικού Σταθμού (Τ/Σ) 
«ALPHA  ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε.  (ALPHA)»  για  τη  Χορήγηση  κατ' 
εφαρμογή του Ν. 3548/2007 του Δικαιώματος Χρήσης του Τηλεοπτικού Διαύλου 
57 στη θέση εκπομπής ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Εισηγητής κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)
9. Εκχώρηση του σύντομου κωδικού 18222 του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης 

στην  εταιρεία  «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ  ΑΕ»  με 
διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ ΑΕ»



10. Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικού προγράμματος 
της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «ΟΤΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ PLUS»

11. Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικού προγράμματος 
της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «OTE DOUBLE PLAY 2 ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 
PLUS»

12. Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικού προγράμματος 
της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «OTE ECONOMY 240»

13. Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικού προγράμματος 
της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με την ονομασία «OTE DOUBLE PLAY 24 ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 
PLUS»

14. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του ΟΤΕ για τροποποίηση των τιμολογίων 
του για τις κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ προς κινητά και γεωγραφικούς 
αριθμούς εκτός δικτύου (off-net)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
15. Οριστική  Παραλαβή  του  5ου  Σταθερού  Σταθμού  Εποπτείας  (ΣΣΕ)  στη  θέση 

«Τούρλος» της νήσου Αίγινας στο πλαίσιο του οριστικά παραληφθέντος από την 
ανάδοχο Εταιρεία «ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co.KG» έργου: «Υλοποίηση 
της  Πρώτης  Φάσης  του  Εθνικού  Συστήματος  Διαχείρισης  και  Εποπτείας  του 
Φάσματος  Ραδιοσυχνοτήτων»  [ΕΣΔΕΦ]»  (Εισηγητής  κ.  ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)

16. Προκήρυξη  πρόχειρου  διαγωνισμού  για  την  επιλογή  Αναδόχου  παροχής 
υπηρεσιών με  αντικείμενο:  «Υποστήριξη  της  ΕΕΤΤ για  την  τροποποίηση  των 
αρχών  και  μεθοδολογιών  κοστολόγησης  και  λογιστικού  διαχωρισμού  για  την 
διασφάλιση  της  συμμόρφωσης  του  ΟΤΕ»  (Εισηγητής  κ.  ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)

17. Μη επιβολή  ποινικής  ρήτρας  στην  Εταιρία  «SVP Advisors»  αναφορικά  με  τα 
Παραδοτέα του έργου «Εκπαίδευση στελεχών της ΕΕΤΤ επί του μοντέλου «price 
sqeeze» και υποστήριξη της ΕΕΤΤ κατά τον έλεγχο οικονομικών προγραμμάτων 
ΟΤΕ» (Εισηγητής κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ (Εισηγητής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)
18. Κλήση  σε  ακρόαση  της  ανώνυμης  εταιρείας  «C.A.A.D  A.E.»,  της  εταιρείας 

περιορισμένης  ευθύνης  «INFOWORX  Ε.Π.Ε.»  και  της  ανώνυμης  εταιρείας 
«DIXONS SOUTH-EAST EUROPE Α.Ε.Β.Ε.» με αντικείμενο τη διαπίστωση της 
εισαγωγής  στην  ελληνική  αγορά  και  διανομής  από  μέρους  της  πρώτης  και 
διανομής  από  μέρους  των  δεύτερης  και  τρίτης  ραδιοεξοπλισμού  και 
τηλεπικοινωνιακού  τερματικού  εξοπλισμού  κατά  παράβαση  της  κείμενης 
νομοθεσίας

19. Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης «DOT MEDIA Ε.Π.Ε.» 
και της ομόρρυθμης εταιρείας «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΜΒΟΥΡΑΣ-ΠΑΝΑΓ. ΛΙΑΛΙΟΣ Ο.Ε. - 
ΕΜΠΟΡΙΑ-SERVICE Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ»  με  αντικείμενο  τη  διαπίστωση  της  εισαγωγής  στην  ελληνική 
αγορά και διανομής από μέρους της πρώτης και της διανομής από μέρους της 



δεύτερης ραδιοεξοπλισμού και  τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού κατά 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

20. Κλήση  σε  ακρόαση  του  κ.  Ευάγγελου  Κινιάκου,  με  θεματικό  αντικείμενο  τη 
διερεύνηση:  α)  Της  μετάδοσης  ραδιοφωνικών  προγραμμάτων  και  β)  της 
εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία κεραιοσυστήματος, κατά παράβαση της 
κείμενης νομοθεσίας

21. Κλήση σε ακρόαση του κ. Αντώνιου Μπαρτζελιώτη, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού 
σταθμού  (Ρ/Σ)  με  το  διακριτικό  τίτλο  «ΡΑΔΙΟ  ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ»  με  θεματικό 
αντικείμενο  τη  διερεύνηση  της  κατά  παράβαση  της  κείμενης  νομοθεσίας 
εκπομπής αυτού

22. Κλήση  σε  ακρόαση  του  κ.  Διονυσίου  Μουζάκη,  με  θεματικό  αντικείμενο  τη 
διερεύνηση:  α)  Της  μετάδοσης  ραδιοφωνικών  προγραμμάτων  και  β)  της 
εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία κεραιοσυστήματος, κατά παράβαση της 
κείμενης νομοθεσίας

23. Κλήση σε ακρόαση του κ. Θωμά Τσακίρη με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση: 
α) Της μετάδοσης τηλεοπτικού προγράμματος και β) της εγκατάστασης και θέσης 
σε λειτουργία κεραιοσυστήματος, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

24. Κλήση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «COSMOTE»  σε  ακρόαση  για 
παράνομη  λειτουργία  κεραίας  στην  κοινότητα  Αφύτου  Δήμου  Κασσάνδρας 
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής

25. Κλήση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «COSMOTE»  σε  ακρόαση  για 
παράνομη  λειτουργία  κεραίας  πλησίον  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Γιαννιτσών 
Δήμου Πέλλας Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας

26. Κλήση της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας «WIND» σε  ακρόαση για  παράνομη 
λειτουργία κεραίας πλησίον της Δημοτικής Κοινότητας Γιαννιτσών Δήμου Πέλλας 
Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας

27. Κλήση  σε  ακρόαση  του  κ.  Κοσμά  Μακαριάδη,  με  θεματικό  αντικείμενο  τη 
διερεύνηση της εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία κεραιοσυστήματος, κατά 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

28. Κλήση σε ακρόαση της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «Κ. Σταυρόπουλος 
-Ε.  Σταυροπούλου  Ο.Ε.»,  φορέα  του  ραδιοφωνικού  σταθμού  (Ρ/Σ)  με  το 
διακριτικό  τίτλο  «SCANNER  FM»  με  θεματικό  αντικείμενο  τη  διερεύνηση  της 
εγκατάστασης κεραιοσυστημάτων κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

29. Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση 
της ΕΕΤΤ ΑΠ 645/42/03-04-2012 με θέμα: «Κλήση σε ακρόαση του κ. Μπέκου»

30. Λήψη Απόφασης επί της από 2-4-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος 
της  Εταιρείας  «COSMOTE»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας 
κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Τήνου Νομού Κυκλάδων

31. Λήψη Απόφασης επί της από 2-4-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος 
της  Εταιρείας  «COSMOTE»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας 
κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Αλεξανδρούπολης Νομού Έβρου

32. Λήψη Απόφασης επί της από 10-4-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος 
της Εταιρείας «VODAFONE» για  παράνομη εγκατάσταση κατασκευής  κεραίας 



κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 178 στο Δήμο Ηλιούπολης Νομού 
Αττικής

33. Λήψη Απόφασης επί της από 10-4-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος 
της Εταιρείας «VODAFONE» για  παράνομη εγκατάσταση κατασκευής  κεραίας 
κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Τοπείρου Νομού Ξάνθης

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής κ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΚΑΣ)
34. Κλήση σε ακρόαση εταιρειών με Γενική / Ειδική άδεια παροχής Ταχυδρομικών 

υπηρεσιών για παραβίαση των όρων της Άδειάς τους
35. Συγκρότηση Διαρκούς Επιτροπής Ακροάσεων επί  ειδικών θεμάτων του Τομέα 

Ταχυδρομείων και ορισμός των αρμοδιοτήτων αυτής


