
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

της 659ης Συνεδρίασης (05-07-2012)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Εισηγητής κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)
1. Εκχώρηση Γεωγραφικών Αριθμών του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην εταιρεία 

«CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «CYTA (HELLAS)»
2. Εκχώρηση Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην εταιρεία 

«MELINA  MAY  ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «MELINA MAY ΑΕ» 

3. Τροποποίηση Χρήσης Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης για 
την εταιρεία με την επωνυμία «REDOUTE HELLAS (ΡΕΝΤΟΥΤ ΕΛΛΑΣ) ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» υπό τον διακριτικό τίτλο 
«REDOUTE HELLAS»

4. Εξέταση λιανικών τιμών VDSL του ΟΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
5. Πρόσβαση των υπαλλήλων της ΕΕΤΤ στο Internet με χρήση τεχνολογίας ADSL 

6. Έγκριση  του  Πίνακα  των  Τεχνικά  Αποδεκτών  Υποψηφίων  για  το  Διαγωνισμό  με 
συνοπτική  διαδικασία  για  την  επιλογή  Αναδόχου  για  τη  διεξαγωγή  της  πρώτης 
μετρητικής  εκστρατείας  σύμφωνα  με  την  Απόφαση  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ  621/2011  (ΦΕΚ 
2417/Β72011)

7. Βελτίωση λειτουργίας Νομικών Υπηρεσιών ΕΕΤΤ

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ (Εισηγητής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)
8. Κλήση  σε  ακρόαση  αφενός  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  «ΜΕΤΡΟ  ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΙ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ  ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  ΚΑΙ  ΟΙΚΙΑΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ» και αφετέρου του Ηλία Τσούμα με αντικείμενο τη διερεύνηση της υπ' αριθμ. 
πρωτ.  ΕΕΤΤ  21193/5-6-2012  Αίτησης  της  πρώτης  περί  διαγραφής  του  Ονόματος 
Χώρου [www.mymarket.gr]

9. Κλήση  σε  ακρόαση  αφενός  της  εταιρείας  «ΧΡΥΣΟΣ  ΟΔΗΓΟΣ  ΕΝΤΥΠΗ  ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  όπως  εκπροσωπείται 
νόμιμα και αφετέρου του Αθανάσιου Σταματίου, με αντικείμενο τη διερεύνηση της υπ' 
αριθμ.  πρωτ.  ΕΕΤΤ  21004/1-6-2012  Αίτησης  της  πρώτης  περί  διαγραφής  του 
Ονόματος Χώρου [www.goldenguide.gr]

10. Κλήση  σε  ακρόαση  αφενός  του  Δήμου  Αργυρούπολης  και  αφετέρου  της  εταιρείας 
«Easy  Domain  Connect  Ltd»,  νομίμως  εκπροσωπούμενης,  με  αντικείμενο  τη 
διερεύνηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 22646/14-6-2012 Αίτησης του πρώτου περί 
διαγραφής του Ονόματος Χώρου [www  .  argyroupoli  .  gr  ]
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11. Κλήση σε ακρόαση των ανωνύμων εταιρειών «INTRACOM TELECOM (ΙΝΤΡΑΚΟΜ 
Α.Ε.  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ  ΛΥΣΕΩΝ)»  και  «HOL  HELLAS  ON  LINE  Α.Ε.»  με 
αντικείμενο τη διαπίστωση της κατασκευής από μέρους της πρώτης και διανομής από 
μέρους της δεύτερης ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού 
κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

12. Κλήση σε ακρόαση των ανωνύμων εταιρειών «WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Α.Ε.Β.Ε.»,  «ΖΤΕ  ΕΛΛΑΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  Α.Ε.»  και  «GENNET  Α.Ε.»  με 
αντικείμενο  τη  διαπίστωση  της  κατασκευής,  εισαγωγής/διάθεσης  στην  αγορά  και 
διανομής  ραδιοεξοπλισμού  και  τηλεπικοινωνιακού  τερματικού  εξοπλισμού  κατά 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

13. Κλήση σε ακρόαση του κ. Γεώργιου Τουτουδάκη, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού 
(Ρ/Σ)  με  το  διακριτικό  τίτλο  «Ραδιοφωνικός  Σταθμός  Αγίου  Νικολάου»  με  θεματικό 
αντικείμενο  τη  διερεύνηση της  κατά  παράβαση της  κείμενης  νομοθεσίας  εκπομπής 
αυτού

14. Κλήση  προς  εμφάνιση  των  εταιρειών  «HELLAS  ON  LINE  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ  Α.Ε.»,  κατά  τη  διαδικασία  επίλυσης  διαφοράς  του  άρθρου  34  του  Ν. 
4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10-04-2012), με αντικείμενο την επίλυση της διαφοράς μεταξύ 
των  ανωτέρω  δύο  εταιρειών,  δυνάμει  του  με  αρ.  πρωτ.  ΕΕΤΤ  21943/11-06-2012 
αιτήματος  επίλυσης  διαφοράς  που  έχει  υποβάλει  η  εταιρεία  «HELLAS  ON  LINE 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» αναφορικά με την διαδικασία 
επιμερισμού του κόστους των ζεύξεων διασύνδεσης

15. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «COSMOTE  -  ΚΙΝΗΤΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  για  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  επί  της  οδού 
Αρριανού 10 του Δήμου Θεσσαλονίκης Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

16. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «COSMOTE  -  ΚΙΝΗΤΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για εγκατάσταση κατασκευής κεραίας επί της οδού Βασ. 
Σοφίας 8Α του Δήμου Ξάνθης Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης

17. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «COSMOTE  -  ΚΙΝΗΤΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  για  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας,  στην  Κοινότητα 
Βάθης του Δήμου Κιλκίς Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς

18. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «COSMOTE  -  ΚΙΝΗΤΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για εγκατάσταση κατασκευής κεραίας επί της οδού Λαρίσης 
1 στο Δήμο Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Περιφερειακής Ενότητας Αττικής

19. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «COSMOTE  -  ΚΙΝΗΤΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  για  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  στη  θέση 
«Μπόσκιαζα», στο χωριό Βαθύ Αυλίδας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας

20. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «COSMOTE  -  ΚΙΝΗΤΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για εγκατάσταση κατασκευής κεραίας επί της οδού Αθηνών 
37 στο Δήμο Ρόδου Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου

21. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «COSMOTE  -  ΚΙΝΗΤΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για εγκατάσταση κατασκευής κεραίας επί της συμβολής των 
οδών Δραγούμη και Ανδριανού 28 στο Δήμο Κηφισιάς Περιφερειακής Ενότητας Αττικής
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22. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «COSMOTE  -  ΚΙΝΗΤΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  για  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  επί  της  οδού 
Βυζαντίου 151 στο Δήμο Νέας Ιωνίας Περιφερειακής Ενότητας Αττικής

23. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «COSMOTE  -  ΚΙΝΗΤΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για εγκατάσταση κατασκευής κεραίας στο κτήριο του ΟΤΕ 
Σγουρού στο 4ο χλμ.  Ρόδου -  Λίνδου,  έναντι  ΙΚΑ, στο Δήμο Ρόδου Περιφερειακής 
Ενότητας Δωδεκανήσου

24. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «COSMOTE  -  ΚΙΝΗΤΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για εγκατάσταση κατασκευής κεραίας επί κτηρίου του ΟΤΕ 
στο Χαροκόπειο Δήμου Πύλου -Νέστορος Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας

25. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «COSMOTE  -  ΚΙΝΗΤΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  για  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  επί  της  οδού 
Κολοκοτρώνη 114 στο Δήμο Ρόδου Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου

26. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «COSMOTE  -  ΚΙΝΗΤΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  για  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  επί  της  οδού 
Δωδεκανησιακής Νεολαίας 14 στο Δήμο Ρόδου Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου

27. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «COSMOTE  -  ΚΙΝΗΤΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  για  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  επί  της  Λεωφ. 
Πεντέλης 11 στο Δήμο Μελισσιών Περιφερειακής Ενότητας Αττικής

28. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «COSMOTE  -  ΚΙΝΗΤΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  για  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  επί  της  οδού 
Πρωτέως  25,  στο  Μουσείο  Τηλεπικοινωνιών  του  ΟΤΕ  στο  Δήμο  Κηφισιάς 
Περιφερειακής Ενότητας Αττικής

29. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «COSMOTE  -  ΚΙΝΗΤΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για εγκατάσταση κατασκευής κεραίας επί της οδού Ξάνθης 
28 στο Δήμο Γαλατσίου Περιφερειακής Ενότητας Αττικής

30. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «COSMOTE  -  ΚΙΝΗΤΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για εγκατάσταση κατασκευής κεραίας επί του 26ου χλμ. της 
Λεωφόρου  Μαραθώνος,  στην  περιοχή  του  Νέου  Βουτζά  -  Ραφήνας  στο  Δήμο 
Ραφήνας-Πικερμίου Περιφερειακής Ενότητας Αττικής

31. Λήψη απόφασης επί της Ακροάσεως μεταξύ αφενός της εταιρείας με την επωνυμία 
"Sky IP International  Limited"  και  αφετέρου  της  εταιρείας  «European  Link  S.A»  με 
αντικείμενο τη διερεύνηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 42188/2-11-2011 Αίτησης της 
πρώτης περί διαγραφής του Ονόματος Χώρου [www.sky.gr].

32. Λήψη απόφασης επί της ακρόασης της επιχείρησης «Χρήστος Α. Καλής Ηλεκτρολογικό 
Υλικό» και των εταιρειών «TELEIMPEX Α.Ε» και "Γ. Παναγιωτόπουλος & Σια Ε.Ε.»

33. Λήψη απόφασης επί της ακρόασης, δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος,  της 
ανώνυμης  εταιρείας  «NEWACT  Α.Ε.-  ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»  με  αντικείμενο  τη  διαπίστωση  της  εισαγωγής  και  διάθεσης 
ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού κατά παράβαση της 
κείμενης νομοθεσίας

34. Λήψη απόφασης επί της ακρόασης, δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος,  της 
εταιρείας «OCTOPUS - I. & Χ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ Ε.Π.Ε.» με αντικείμενο τη διαπίστωση της 
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εισαγωγής  και  διάθεσης  ραδιοεξοπλισμού  και  τηλεπικοινωνιακού  τερματικού 
εξοπλισμού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

35. Λήψη απόφασης επί  της  ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία «AERIAL.NET 
TELECOMMUNICATIONS  Α.Ε.»  με  αντικείμενο  τη  διαπίστωση  της  εισαγωγής  και 
διάθεσης ραδιοεξοπλισμού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

36. Λήψη  Απόφασης  επί  των  Ακροάσεων  της  εταιρείας  «VODAFONE  -ΠΑΝΑΦΟΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» για παράβαση του Κώδικα 
Δεοντολογίας της ΕΕΤΤ για την παροχή υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης

37. Λήψη  Απόφασης  επί  της  ακρόασης  α)  της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία 
«DIGITAL UNION Α.Ε.», β) της εταιρίας με την επωνυμία «RF SERVICES GREECE» 
και λοιπών φορέων Τ/Σ προς διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 
έναρξης ψηφιακών εκπομπών στη θέση εκπομπής Αρόης του Ν. Αχαΐας

38. Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της εταιρείας με την 
επωνυμία  «VODAFONE»  με  αντικείμενο  την  παράνομη  λειτουργία  κεραίας  στην 
περιοχή Φηρών Σαντορίνης Νομού Κυκλάδων

39. Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της εταιρείας με την 
επωνυμία «VODAFONE»  με αντικείμενο την παράνομη λειτουργία κεραίας επί  της 
οδού Κλεισθένους 232 στο Δήμο Παλλήνης Περιφερειακής Ενότητας Αττικής

40. Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της εταιρείας με την 
επωνυμία «VODAFONE»  με αντικείμενο την παράνομη λειτουργία κεραίας στο δ.δ. 
Εμπορείου Σαντορίνης Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων

41. Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της εταιρείας με την 
επωνυμία «VODAFONE»  με αντικείμενο την παράνομη λειτουργία κεραίας επί  της 
οδού Λαγκαδά 84 στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

42. Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της εταιρείας με την 
επωνυμία «VODAFONE»  με αντικείμενο την παράνομη λειτουργία κεραίας πλησίον 
Καμαρίου στη νήσο Σαντορίνης Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων

43. Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της εταιρείας με την 
επωνυμία «VODAFONE»  με αντικείμενο την παράνομη λειτουργία κεραίας επί  της 
οδού Αναπαύσεως 70 στην περιοχή Γέρακα Δήμου Παλλήνης Περιφερειακής Ενότητας 
Αττικής

44. Θέση σε εφαρμογή της ΑΠ 602/35/05-05-2011 Απόφασης της ΕΕΤΤ με θέμα: «Λήψη 
απόφασης  επί  της  ακροάσεως  δια  της  υποβολής  έγγραφου  υπομνήματος  του  Δ. 
Παγγαίου,  (πρώην  Δ.  Ελευθερούπολης),με  αντικείμενο  τη  διερεύνηση  της  κατά 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας χρήσης εξ  αυτού συχνοτήτων για  την ψηφιακή 
αναμετάδοση τηλεοπτικών σημάτων καθώς και της εγκατάστασης κεραιοσυστημάτων 
άνευ αδείας»

45. Αποδοχή της αίτησης θεραπείας της δημοτικής επιχείρησης του δήμου Ροδολίβους, 
φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΥΛΟΣ Ροδολίβους», 
κατά της ΑΠ 656/44/12-06-2012 Απόφασης της ΕΕΤΤ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΚΚΑΣ)
46. Λήψη απόφασης επί της ακρόασης των εταιρειών «ACS» και «ΕΛ.ΤΑ»
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