
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

της 667ης Συνεδρίασης (04-10-2012)

ΦΑΣΜΑ (Εισηγητής κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)
1. Ανάκληση  της  υπ’  αριθ.  657/2/19-06-2012  Απόφασης  της  ΕΕΤΤ  με  την  οποία 

χορηγήθηκε  Δικαίωμα  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  Γνώμης  επί  του  Σχεδίου  ΚΥΑ  με  θέμα:  «Χάρτης  Συχνοτήτων  Επίγειας 
Ψηφιακής Τηλεόρασης»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Εισηγητής κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)
3. Εκχώρηση του σύντομου κωδικού 14614 του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην 

εταιρεία  «ΠΗΓΑΣΟΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «LEXITEL ΑΕ» 

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

5. Τροποποίηση Χρήσης Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης για 
την  εταιρεία  με  την  επωνυμία  «ΕΜ-ΣΤΑΤ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΚΑΙ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  ΘΕΑΜΑΤΟΣ»  υπό  τον 
διακριτικό τίτλο «M-STAT»

6. Τροποποίηση Χρήσης Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης για 
την εταιρεία «WIN S.A. WIRELESS PRODUCTS AND SERVICES»

7. Τροποποίηση Αποφάσεων της ΕΕΤΤ για πρωτογενή εκχώρηση αριθμοδοτικών πόρων 
του  Εθνικού  Σχεδίου  Αριθμοδότησης  προς  την  εταιρεία  με  την  επωνυμία  «VIVODI 
TELECOMMUNICATIONS  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ-
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΚΑΙ  ΕΜΠΟΡΙΑΣ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  με  μεταφορά  των 
εκχωρηθέντων  αριθμών  λόγω  της  συγχώνευσης  δια  απορροφήσεως  της  ως  άνω 
εταιρείας από την εταιρεία με την επωνυμία «ON TELECOMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

8. Κατάργηση  Εκχώρησης  του  σύντομου  κωδικού  15450  του  Εθνικού  Σχεδίου 
Αριθμοδότησης  στην  εταιρεία  «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΕ» με διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ ΑΕ»

9. Κατάργηση  Εκχώρησης  του  σύντομου  κωδικού  15697  του  Εθνικού  Σχεδίου 
Αριθμοδότησης  στην  εταιρεία  «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΕ» με διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ ΑΕ»
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10. Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με  την  τροποποίηση της  ΑΠ.  ΕΕΤΤ 
441/121/21-6-2007  «Κανονισμός  Διαχείρισης  και  Εκχώρησης  των  Αριθμοδοτικών 
Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης», όπως ισχύει

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
11. Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τον καθορισμό των παραμέτρων λειτουργίας, τον 

έλεγχο του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κεραιών και την υλοποίηση 
των  νέων  διαδικασιών  αδειοδότησης,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.4070/2012 
(Εισηγητής κ. Κων/νος Δεληκωστόπουλος)

12. Συγκρότηση  Ομάδας  Εργασίας  με  σκοπό  τη  σύνταξη  του  Κανονισμού  Χρήσης  και 
Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό καθεστώς Γενικής Άδειας για 
την Παροχή Δικτύων ή/και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στα πλαίσια του 
Ν.4070/2012 (Εισηγητής κ. Κων/νος Δεληκωστόπουλος)

13. Κατακύρωση του Διαγωνισμού με Συνοπτική Διαδικασία για την επιλογή Αναδόχου για 
το έργο «Υποστήριξη της ΕΕΤΤ για την τροποποίηση των αρχών και μεθοδολογιών 
κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού για την διασφάλιση της συμμόρφωσης του 
ΟΤΕ με  τις  ρυθμιστικές  υποχρεώσεις  ελέγχου  τιμών,  κοστολόγησης  και  λογιστικού 
διαχωρισμού» στην εταιρεία SVP Advisors (Εισηγητής κ. Κων/νος Δεληκωστόπουλος)

14. Έγκριση  της  αξιολόγησης  των  Τεχνικών  Προσφορών  των  Διαγωνιζομένων  στο 
Διαγωνισμό με Συνοπτική Διαδικασία για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Έλεγχος 
της  υποβληθείσας  από  τον  ΟΤΕ  μελέτης  προσδιορισμού  του  Καθαρού  Κόστους 
παροχής  Καθολικής  Υπηρεσίας  για  το  έτος  2010»  (Εισηγητής  κ.  Κων/νος 
Δεληκωστόπουλος)

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ (Εισηγητής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)
15. Κλήση  σε  ακρόαση  των  ανωνύμων  εταιρειών  «MLS  Πληροφορική  A.E.»  και 

«COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» με αντικείμενο τη διαπίστωση της 
κατασκευής  από  μέρους  της  πρώτης  και  της  διανομής  από  μέρους  της  δεύτερης 
ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού κατά παράβαση της 
κείμενης νομοθεσίας

16. Κλήση σε ακρόαση της ετερόρρυθμης εταιρείας «ΠΑΝ. ΤΣΑΜΟΥΤΑΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 
και  με  διακριτικό  τίτλο  «PTM  Electronics»  φορέα  του  ηλεκτρονικού  καταστήματος 
[www.espy.gr]  με  αντικείμενο  τη  διαπίστωση  της  διανομής  ραδιοεξοπλισμού  και 
τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

17. Κλήση σε ακρόαση της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης «ΚΟΡΠΚΟΜ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΜΕΠΕ»  και  της  ανώνυμης  εταιρείας  «Golden-i-Ace-
Hellas AE» με αντικείμενο τη διαπίστωση της εισαγωγής/διάθεσης στην αγορά από 
μέρους της πρώτης και της διανομής από μέρους της δεύτερης ραδιοεξοπλισμού και 
τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

18. Κλήση σε ακρόαση της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «Ε. ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ 
ΟΕ», φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «DREAM FM» με 
θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της εκπομπής αυτού κατά παράβαση της κείμενης 
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νομοθεσίας  και  των ΑΠ 630/52/22-11-2011 και  641/76/01-03-2012  Αποφάσεων της 
ΕΕΤΤ 

19. Κλήση σε ακρόαση της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «Μ. ΚΟΚΚΑΛΗ ΚΑΙ 
ΣΙΑ  Ε.Ε.»,  φορέα του  ραδιοφωνικού  σταθμού  (Ρ/Σ)  με  το  διακριτικό  τίτλο  «ΡΑΔΙΟ 
ΜΕΛΩΔΙΑ» με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης 
νομοθεσίας εκπομπής αυτού 

20. Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  Α.Ε.»,  φορέα  του  τηλεοπτικού  σταθμού  (Τ/Σ)  με  το 
διακριτικό τίτλο «TVΜ», για τη λειτουργία αυτού σε μη δηλωθέντες διαύλους και από μη 
δηλωθείσες θέσεις εκπομπής κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 

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

22. Κλήση σε  ακρόαση της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΣΕΡΡΑΪΚΑ ΜΑΖΙΚΑ 
ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού 
σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ» για την κατά παράβαση της κείμενης 
νομοθεσίας λειτουργία αυτού σε μη δηλωθέντα δίαυλο και από μη δηλωθείσα θέση 
εκπομπής

23. Κλήση  σε  ακρόαση της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΔΙΟΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
ΠΡΟΒΟΛΗ Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΔΙΟΝ 
CHANNEL»  με  θεματικό  αντικείμενο  τη  διερεύνηση  της  χρήσης  μη  εκχωρημένων 
συχνοτήτων για τη λειτουργία ραδιοζεύξεων

24. Kλήση σε ακρόαση της εταιρείας «ΑΛΓΟΝΕΤ ΑΕ» λόγω μη καταβολής τελών χρήσης 
αριθμοδοτικών πόρων 

25. Κλήση  σε  ακρόαση  των  εταιρειών  «CYTA  Ελλάς  Τηλεπικοινωνιακή  Α.Ε.»  και 
«Οργανισμός  Τηλεπικοινωνιών  της  Ελλάδος  (ΟΤΕ  Α.Ε.)»  για  την  διαπίστωση 
παραβάσεων  από  την  δεύτερη  εταιρεία  της  νομοθεσίας  περί  ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και ειδικότερα της ΑΠ. 573/015/22-07-2010 απόφασης της ΕΕΤΤ, όπως 
ισχύει τροποποιηθείσα

26. Κλήση σε ακρόαση του δήμου Δομοκού,  με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της 
εγκατάστασης κεραιοσυστημάτων, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

27. Ανάκληση των μέτρων που είχαν επιβληθεί  δυνάμει  της  με ΑΠ.  660/09/12-07-2012 
απόφασης της ΕΕΤΤ στην ανώνυμη εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS  A.E.B.Ε.» και 
τα οποία αφορούσαν στην απόσυρση από τα καταστήματά της και  τη παύση κάθε 
περαιτέρω διάθεσης των εξής προϊόντων της: 1) της συσκευής BLUETOOTH, με την 
εμπορική  ονομασία  TURBO-X  Bluetooth  Headset  Clip  PBL100,  2)  της  ασύρματης 
κάμερας,  με την εμπορική ονομασία TURBO-X Κάμερα Παρακολούθησης Inspector 
IIPC-10 και 3) του κινητού τηλεφώνου, με την εμπορική ονομασία Doop PLS-221A

28. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος της 
εταιρείας  «TOYS  ACADEMY  -  ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ  Α.Ε.»  με 
αντικείμενο  τη  διαπίστωση  της  εισαγωγής  και  διάθεσης  ραδιοεξοπλισμού  κατά 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 

29. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως, δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος, της 
εταιρείας περιορισμένης ευθύνης «DOT MEDIA Ε.Π.Ε.» και της ομόρρυθμης εταιρείας 
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«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

30. Λήψη Απόφασης επί της από 12-7-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «OTE  -  Οργανισμός  Τηλεπικοινωνιών  Ελλάδος  Α.Ε.»  για παράνομη 
εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  στη  θέση  «Πόρτες»  της  νήσου  Αίγινας  Νομού 
Αττικής 

31. Λήψη Απόφασης επί της από 12-7-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «COSMOTE  ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  για  παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στον οικισμό Ομβριακής Νομού 
Φθιώτιδας 

32. Λήψη Απόφασης επί της από 12-7-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «COSMOTE  ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  για  παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Εχεδώρου (νυν Δήμος 
Δέλτα) Νομού Θεσσαλονίκης 

33. Λήψη Απόφασης επί της από 12-7-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «COSMOTE  ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  για  παράνομη 
εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  επί  της  οδού  Εθνικής 
Αντιστάσεως 168 στο Δήμο Ηρακλείου Νομού Ηρακλείου Κρήτης 

34. Λήψη Απόφασης επί της από 12-7-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «COSMOTE  ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  για  παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Νέας Κυδωνίας Νομού 
Χανίων 

35. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του κ. 
Κωνσταντίνου Μανουσάκη με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση 
της κείμενης νομοθεσίας εγκατάστασης κατασκευής κεραίας

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής κ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΚΑΣ)
36. Διαγραφή της Ατομικής Επιχείρησης «ΣΥΜΕΛΙΔΗΣ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» με διακριτικό 

τίτλο «BIKE 2 DOOR» από το Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ 
37. Διαγραφή  της  Ατομικής  Επιχείρησης  «ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ  ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ»  από  το  Μητρώο 

Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ 
38. Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με κανονιστικά κείμενα για τη ρύθμιση 

των όρων παροχής υπηρεσιών υπό καθεστώς γενικής αδείας, τον καθορισμό Κώδικα 
Δεοντολογίας  που  διέπει  την  άσκηση  των  ταχυδρομικών  δραστηριοτήτων,  τις 
διαδικασίες επίλυσης διαφορών μεταξύ φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, 
μεταξύ αυτών και των χρηστών, και για τη Ρύθμιση θεμάτων προστασίας των χρηστών
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