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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ της 668ης Συνεδρίασης (10-10-2012)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  (Εισηγητής  κ.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)

1. Κατάργηση Εκχώρησης Αριθμοδοτικών  Πόρων της  σειράς  807 του Εθνικού 
Σχεδίου  Αριθμοδότησης  στην  εταιρεία  «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» με διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ ΑΕ»

2. Κατάργηση  Εκχώρησης  Αριθμοδοτικών  Πόρων  του  Εθνικού  Σχεδίου 
Αριθμοδότησης στην εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΕ» με διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ ΑΕ»

3. Αλλαγή  σύνθεσης  της  ομάδας  του  αναδόχου  του  έργου:  «Έλεγχος 
Συμμόρφωσης  του  Οργανισμού  Τηλεπικοινωνιών  Ελλάδος  (ΟΤΕ)  με  τις 
Υποχρεώσεις Ελέγχου Τιμών, Κοστολόγησης και Λογιστικού Διαχωρισμού για τα Έτη 
2011, 2012, 2013 (Με Απολογιστικά Στοιχεία των Ετών 2009, 2010, 2011 αντίστοιχα) 
και Λοιπές Υπηρεσίες».

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

4. 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.

5. 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.

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ (Εισηγητής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)

6. Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρείας «LETTERPHONE Α.Ε.» φορέα του 
ηλεκτρονικού καταστήματος [www.letterphone.gr] με αντικείμενο τη διαπίστωση της 
διανομής  ραδιοεξοπλισμού  και  τηλεπικοινωνιακού  τερματικού  εξοπλισμού  κατά 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

7. Κλήση σε ακρόαση του Παύλου Κριαρά φορέα του ηλεκτρονικού καταστήματος 
[www.special-products.gr]  με  αντικείμενο  τη  διαπίστωση  της  διανομής 
ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού κατά παράβαση της 
κείμενης νομοθεσίας

8. Κλήση  σε  ακρόαση  των  εταιρειών  «WIND  ΕΛΛΑΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  &  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  «VOICENET  Α.Ε.»  και 
«VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.».

http://www.letterphone.gr/
http://www.special-products.gr/


9. Λήψη  απόφασης  επί  της  από  26.01.2012  Ακρόασης  της  εταιρείας 
«VODAFONE  -  ΠΑΝΑΦΟΝ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»  με  δ.τ.  «VODAFONE-PANAFON»  με  αντικείμενο  την 
διαπίστωση παραβίασης των διατάξεων του ν. 3431/2006, της ΑΠ. ΕΕΤΤ 390/03/13-
06-2006  «Κανονισμός  Γενικών  Αδειών»,  όπως  ισχύει  καθώς  και  της  ΑΠ.  ΕΕΤΤ 
488/82/15-07-2008  «Κώδικας  Δεοντολογίας  για  την  παροχή  υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικών  Επικοινωνιών  στους  καταναλωτές»  αναφορικά  με  την  παράλειψη 
ενημέρωσης και την αμφισβήτηση χρεώσεων από την παροχή υπηρεσίας internet 
μέσω κινητού τηλεφώνου

10. Λήψη  απόφασης  επί  της  από  06.12.2011  Ακρόασης  της  εταιρείας  «WIND 
ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ» με δ.τ. «WIND» με αντικείμενο την διαπίστωση 
παραβίασης των  διατάξεων του  ν.  3431/2006,  της  ΑΠ.  ΕΕΤΤ 390/03/13-06-2006 
«Κανονισμός Γενικών Αδειών», όπως ισχύει καθώς και της ΑΠ. ΕΕΤΤ 488/82/15-07-
2008  «Κώδικας  Δεοντολογίας  για  την  παροχή  υπηρεσιών  Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών στους καταναλωτές» αναφορικά με την παράλειψη ενημέρωσης και 
την  αμφισβήτηση  χρεώσεων  από  την  παροχή  υπηρεσιών  ιντερνέτ  μέσω κινητού 
τηλεφώνου

11. Λήψη απόφασης επί της από 26.01.2012 Ακρόασης της εταιρείας «COSMOTE-
ΚΙΝΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  με  δ.τ.  «COSMOTE»  με  αντικείμενο  την 
διαπίστωση παραβίασης των διατάξεων του ν. 3431/2006, της ΑΠ. ΕΕΤΤ 390/03/13-
06-2006  «Κανονισμός  Γενικών  Αδειών»,  όπως  ισχύει  καθώς  και  της  ΑΠ.  ΕΕΤΤ 
488/82/15-07-2008  «Κώδικας  Δεοντολογίας  για  την  παροχή  υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικών  Επικοινωνιών  στους  καταναλωτές»  αναφορικά  με  την  παράλειψη 
ενημέρωσης και την αμφισβήτηση χρεώσεων από την παροχή υπηρεσιών ιντερνέτ 
μέσω κινητού τηλεφώνου

12. Λήψη Απόφασης επί της από 6-7-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος 
της  Εταιρείας  «VODAFONE»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας 
κινητής τηλεφωνίας στη θέση 'Λάσση' πλησίον Αργοστολίου Νομού Κεφαλληνίας

13. Λήψη Απόφασης επί της από 2-7-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος 
της  Εταιρείας  «WIND»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής 
τηλεφωνίας  στη  θέση  «Λάσση»  πλησίον  Αργοστολίου  Περιφερειακής  Ενότητας 
Κεφαλληνίας


