
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

της 670ης Συνεδρίασης (01-11-2012)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Εισηγητής κ. Κ. ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)

1. Τροποποίηση του Παραρτήματος Α της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 448/190/21-
8-2007  «Προσαρμογή  της  Απόφασης  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ  226/4/6-8-2001  «Χορήγηση  στην 
Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» και το 
διακριτικό  τίτλο  «PANAFON»  Ειδικής  Άδειας  για  την  εγκατάσταση,  λειτουργία  και 
εκμετάλλευση Δημόσιου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου Κινητών Επικοινωνιών 2ης γενιάς και 
την παροχή Δημοσίων Κινητών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών 2ης γενιάς», στις διατάξεις 
του N.3431/2006».

2. Διεξαγωγή  Δημόσιας  Διαβούλευσης  σχετικά  με  την  Τροποποίηση  της 
Απόφασης ΕΕΤΤ ΑΠ 390/1/13-6-2006 «Κανονισμός Χρήσης και  Χορήγησης Δικαιωμάτων 
Χρήσης  Ραδιοσυχνοτήτων  υπό  Καθεστώς  Γενικής  Άδειας  για  την  Παροχή  Δικτύων  ή/και 
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», (ΦΕΚ 750/Β/21-6-2006)

3. Εκχώρηση Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην 
εταιρεία «VENTZISLAV NIKOLOV» με διακριτικό τίτλο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ»

4. Εκχώρηση του σύντομου κωδικού 18232 του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης 
στην εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» με διακριτικό τίτλο 
«ΟΤΕ ΑΕ»

5. Κατάργηση  Εκχώρησης  Αριθμοδοτικών  Πόρων  του  Εθνικού  Σχεδίου 
Αριθμοδότησης στην εταιρεία «ΟΝ TELECOMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 
με διακριτικό τίτλο «ΟΝ TELECOMS Α.Ε.»

6. Κατάργηση  Εκχώρησης  Αριθμοδοτικών  Πόρων  του  Εθνικού  Σχεδίου 
Αριθμοδότησης στην εταιρεία «ΟΝ TELECOMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 
με διακριτικό τίτλο «ΟΝ TELECOMS Α.Ε.»

7. Καθορισμός  των  τελών  αίτησης  φορητότητας  της  εταιρείας  Wind  Hellas 
Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)

8. Κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου 
του καθαρισμού των γραφειακών χώρων της ΕΕΤΤ 

9. Κατακύρωση  του  Διαγωνισμού  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» στην εταιρεία με την 
επωνυμία «SVP Advisors» 

10. Παράταση  της  ισχύουσας  σύμβασης  για  τον  καθαρισμό  των  γραφειακών 
χωρών της ΕΕΤΤ

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ (Εισηγητής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)
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11. Κλήση σε  ακρόαση αφενός  του σωματείου  με  την  επωνυμία  «ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙ ΑΤΤΙΚΗΣ» και αφετέρου του Δαμιανού Μαλέπα με αντικείμενο τη 
διερεύνηση  της  υπ'  αριθμ.  πρωτ.  ΕΕΤΤ  33496  /12-9-2012  Αίτησης  του  πρώτου  περί 
διαγραφής του Ονόματος Χώρου [www.sata.gr]

12. Κλήση  σε  ακρόαση  αφενός  της  εταιρείας  «Futurecompiled  Ltd»  και  του 
Θεόδωρου Μαθηκολώνη και αφετέρου του Χαράλαμπου Γεωργόπουλου, με αντικείμενο τη 
διερεύνηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Ε.Ε.Τ.Τ 34995/21-9-2012 Αίτησης των δύο πρώτων περί 
διαγραφής του Ονόματος Χώρου [www.exampanel.gr]

13. Κλήση σε ακρόαση της κ. Ευανθίας Παναγοπούλου-Κουτσούκου, ιδιοκτήτριας 
του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «MINI FM» με θεματικό αντικείμενο τη 
διερεύνηση της 0κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας εκπομπής αυτού

14. Κλήση  σε  ακρόαση  του  Δήμου  Αγίου  Βασιλείου  του  Ν.  Ρεθύμνου,  με 
αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας χρήσης εξ αυτού 
συχνοτήτων  για  την  αναμετάδοση  τηλεοπτικών  σημάτων  καθώς  και  της  εγκατάστασης 
κεραιοσυστήματος άνευ αδείας

15. Κλήση σε ακρόαση του Δήμου θήρας, με αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά 
παράβαση  της  κείμενης  νομοθεσίας  χρήσης  εξ  αυτού  συχνοτήτων  για  την  αναμετάδοση 
τηλεοπτικών σημάτων καθώς και της εγκατάστασης κεραιοσυστημάτων άνευ αδείας

16. Κλήση  σε  ακρόαση  του  κ.  Κωνσταντίνου  Δημητρίου,  ιδιοκτήτη  του 
ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΝΤΕΡΤΙ FM» με θεματικό αντικείμενο τη 
διερεύνηση της χρήσης μη εκχωρημένων συχνοτήτων για τη λειτουργία ραδιοζεύξεων και την 
εγκατάσταση κεραιοσυστήματος άνευ αδείας

17. Κλήση σε  ακρόαση του  κ.  Χουσεϊν  Καράνταη,  ιδιοκτήτη  του  ραδιοφωνικού 
σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο « KRAL FM »με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της 
κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας εκπομπής αυτού

18. Κλήση  σε  ακρόαση  της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το 
διακριτικό  τίτλο  «BLUE SKY»,  προς διερεύνηση της  λειτουργίας  αυτού σε μη δηλωθέντα 
δίαυλο και από μη δηλωθείσα θέση εκπομπής κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

19. Κλήση σε ακρόαση της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο 
«ΡΑΔΙΟ  ΘΑΣΟΣ»  με  θεματικό  αντικείμενο  τη  διερεύνηση  της  χρήσης  μη  εκχωρημένης 
συχνότητας  για  τη  λειτουργία  ραδιοζεύξης  και  την  εγκατάσταση  κεραιοσυστήματος  άνευ 
αδείας

20. Κλήση  σε  ακρόαση:  α)  Του  κ.  Β.  Κοκκαλίδη,  ιδιοκτήτη  του  ραδιοφωνικού 
σταθμού  (Ρ/Σ)  με  το  διακριτικό  τίτλο  «ΜΕΛΩΔΙΚΟΣ FM 105.7»  και  β)  της  κ.  Λ.  Τσίγκα, 
ιδιοκτήτριας του Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο «ΛΑΜΨΗ 105.7»

21. Κλήση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «VODAFONE  -  ΠΑΝΑΦΟΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»  σε  ακρόαση  για  εγκατάσταση 
κατασκευής  κεραίας  επί  της  οδού  Αγίας  Τριάδος  1  Δήμου  Παύλου  Μελά  Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης

22. Κλήση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «WIND-ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Α.Ε.Β.Ε.» σε ακρόαση για εγκατάσταση κατασκευής κεραίας επί της συμβολής των οδών 
Παγασών & 2ας Νοεμβρίου 67 Δήμου Βόλου Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας
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23. Κλήση  σε  ακρόαση  της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «EXPRESS 
SERVICE Α.Ε.», με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της εγκατάστασης και λειτουργίας 
κεραιοσυστήματος, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

24. Κλήση  σε  ακρόαση  του  κ.  Φίλιππου  Τσολάκη,  με  θεματικό  αντικείμενο  τη 
διερεύνηση της εγκατάστασης κεραιοσυστήματος, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

25. Κλήση σε ακρόαση του κ. Κωνσταντίνου Μανιουδάκη, με θεματικό αντικείμενο 
τη διερεύνηση: α) Της μετάδοσης ραδιοφωνικού προγράμματος και β) της εγκατάστασης και 
θέσης σε λειτουργία κεραιοσυστήματος, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

26. Κλήση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «COSMOTE  -  ΚΙΝΗΤΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» σε ακρόαση για παράνομη λειτουργία κεραίας επί της οδού Λεωφ. 
Βουλιαγμένης 98, Δήμου Γλυφάδας, Περιφέρειας Αττικής

27. Κλήση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «WIND  -  ΕΛΛΑΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» σε ακρόαση για παράνομη λειτουργία κεραίας επί της οδού 
Πεντέλης 7, Δήμου Βριλησσίων, Περιφέρειας Αττικής

28. Κλήση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «WIND  -  ΕΛΛΑΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.Β.Ε.»  σε  ακρόαση  για  παράνομη  λειτουργία  κεραίας  επί  της 
συμβολής των οδών Σερίφου 51 και Άνδρου στα Μελίσσια, Περιφέρειας Αττικής

29. Λήψη απόφασης μεταξύ αφενός του Σωκράτη Λαμπαδάριου και αφετέρου της 
εταιρείας «CADERNE LIMITED», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, με αντικείμενο τη διερεύνηση 
της  υπ'  αριθμ.  πρωτ.  ΕΕΤΤ  5075/9-2-2012  Αίτησης  του  πρώτου  περί  διαγραφής  του 
Ονόματος Χώρου [www.pro.gr]

30. Λήψη  απόφασης  επί  της  ακροάσεως  δια  της  υποβολής  εγγράφου 
υπομνήματος του Φώτιου Διαμαντόπουλου και του Γεωργίου Συμεωνίδη με αντικείμενο τη 
διερεύνηση παραβάσεων διατάξεων του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων 
Χώρου με κατάληξη .gr (Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 592/012/2011) αναφορικά με το Ονομα Χώρου 
bataria.gr

31. Λήψη απόφασης επί  της ακροάσεως μεταξύ αφενός της Ελένης Τρόβα και 
αφετέρου του Οδυσσέα Μηνά Καρύπη με αντικείμενο τη διερεύνηση της υπ' αριθμ. πρωτ. 
ΕΕΤΤ  4212/2-2-2012  Αίτησης  της  πρώτης  περί  διαγραφής  του  Ονόματος  Χώρου 
[www.nomikanea.gr]

32. Λήψη  απόφασης  επί  της  ακροάσεως  μεταξύ  αφενός  της  εταιρείας  με  την 
επωνυμία  «PlanetHome  AG»,  όπως  εκπροσωπείται  νόμιμα  και  αφετέρου  του  Σταύρου 
Σιάμου, με αντικείμενο τη διερεύνηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 14013/06-04-2012 Αίτησης 
της πρώτης περί διαγραφής του Ονόματος Χώρου [www.planet-home.gr]

33. Λήψη  απόφασης  επί  της  ακροάσεως  μεταξύ  αφενός  της  εταιρείας  με  την 
επωνυμία  «MEDIHOLD  ΕΚΔΟΤΙΚΗ  ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  όπως 
εκπροσωπείται νόμιμα και αφετέρου της Χάιδως Παπασαράντη, με αντικείμενο τη διερεύνηση 
της υπ' αριθμ. πρωτ. Ε.Ε.Τ.Τ 10417/15-03-2012 Αίτησης της πρώτης περί διαγραφής του 
Ονόματος Χώρου [www.xrimaplus.gr]

34. Λήψη  απόφασης  επί  της  ακροάσεως  δια  της  υποβολής  εγγράφου 
υπομνήματος,  των ανωνύμων εταιρειών «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.  ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε.»  και  «AS 
COMPANY Α.Ε.»  με  αντικείμενο  τη  διαπίστωση της  εισαγωγής/διάθεσης στην  αγορά και 
διανομής ραδιοεξοπλισμού και  τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού κατά παράβαση 
της κείμενης νομοθεσίας
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35. Λήψη  απόφασης  επί  της  ακροάσεως  δια  της  υποβολής  εγγράφου 
υπομνήματος,  του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με αντικείμενο τη διαπίστωση της 
θέσης σε λειτουργία ραδιοεξοπλισμού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

36. Λήψη  απόφασης  επί  της  ακροάσεως  δια  της  υποβολής  εγγράφου 
υπομνήματος:  1)  της  ομόρρυθμης  εταιρείας  «ΥΙΟΙ  ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ  Ο.Ε. 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ  -  ΕΜΠΟΡΙΟ  -  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ»,  φορέα  του  ηλεκτρονικού  καταστήματος 
[www.vasilikos.com.gr],  2)  της  εταιρείας  περιορισμένης  ευθύνης  «ΗΧΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Ε.Π.Ε.»,  3)  της  ανώνυμης  εταιρείας  «ALPHA  LAMDA  Α.Ε.»,  4)  της 
μονοπρόσωπης εταιρείας  περιορισμένης  ευθύνης  «ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» 
και 5) της ανώνυμης εταιρείας «ΡΑΔΙΟ ΚΟΣΜΟΣ Α.Ε.» με αντικείμενο τη διαπίστωση της 
εισαγωγής/διάθεσης  στην  αγορά  και  διανομής  ραδιοεξοπλισμού  και  τηλεπικοινωνιακού 
τερματικού εξοπλισμού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

37. Λήψη  απόφασης  επί  της  ακροάσεως  δια  της  υποβολής  εγγράφου 
υπομνήματος,  της  επιχείρησης  «ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  -  ΕΜΠΟΡΙΑ  &  SERVICE 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ»,  φορέα  του  ηλεκτρονικού  καταστήματος 
[www.msselectronics.gr], με αντικείμενο τη διαπίστωση της εισαγωγής/διάθεσης στην αγορά 
και  διανομής  ραδιοεξοπλισμού  και  τηλεπικοινωνιακού  τερματικού  εξοπλισμού  κατά 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

38. Λήψη  απόφασης  επί  της  ακροάσεως  δια  της  υποβολής  εγγράφου 
υπομνήματος, της ετερόρρυθμης εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 
με αντικείμενο τη διαπίστωση της εισαγωγής τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού κατά 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

39. Λήψη  απόφασης  επί  της  ακροάσεως  δια  της  υποβολής  εγγράφου 
υπομνήματος,  της  ατομικής  επιχείρησης  «ΣΟΥΤΖΟΥΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ»  με  αντικείμενο  τη 
διαπίστωση της εισαγωγής τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού κατά παράβαση της 
κείμενης νομοθεσίας

40. Λήψη  Απόφασης  επί  της  ακροάσεως  δια  της  υποβολής  έγγραφου 
υπομνήματος  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

41. Λήψη  Απόφασης  επί  της  ακροάσεως  δια  της  υποβολής  έγγραφου 
υπομνήματος  του  κ.  Ιωάννη  Κασιώνη,  ιδιοκτήτη  του  ραδιοφωνικού  σταθμού  (Ρ/Σ)  με  το 
διακριτικό τίτλο «ΑΡΙΔΑΙΑ ΚΑΝΑΛΙ 1» με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της χρήσης μη 
εκχωρημένης συχνότητας για τη λειτουργία ραδιοζεύξης

42. Λήψη  απόφασης  επί  της  από  26.01.2012  ακροάσεως  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

43. Λήψη  απόφασης  επί  της  από  26.01.2012  ακροάσεως  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 
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υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους καταναλωτές» αναφορικά με την παράλειψη 
ενημέρωσης  και  την  αμφισβήτηση  χρεώσεων από την  παροχή  υπηρεσίας  internet  μέσω 
κινητού τηλεφώνου

44. Λήψη απόφασης επί  της από 06.12.2011 ακροάσεως της εταιρείας «WIND 
ΕΛΛΑΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  ΑΕΒΕ»  με  διακριτικό  τίτλο  «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

45. Λήψη  απόφασης  επί  της  ακροάσεως  της  εταιρίας  «WIND  ΕΛΛΑΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»  με  αντικείμενο τη  διαπίστωση παράβασης της  νομοθεσίας 
περί  ηλεκτρονικών  επικοινωνιών,  ιδίως  των  διατάξεων  για  την  παροχή  πρόσβασης στον 
τοπικό βρόχο και φορητότητας αριθμών

46. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  12-7-2012  ακροάσεως  διά  γραπτού 
υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας 
κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Νέας Προποντίδας Νομού Χαλκιδικής

47. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  12-7-2012  ακροάσεως  διά  γραπτού 
υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας 
κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Βάρης Νομού Αττικής

48. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  12-7-2012  ακροάσεως  διά  γραπτού 
υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας 
κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Λιοσίων 204-208 στο Δήμο Αθηναίων Νομού Αττικής

49. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  12-7-2012  ακροάσεως  διά  γραπτού 
υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας 
κινητής τηλεφωνίας επί της Ε.Ο. Ρόδου - Λινδίων στο Δήμο Λινδίων Νομού Δωδεκανήσου

50. Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«VODAFONE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της 
οδού Ποσειδώνος 18 στο Δήμο Νέας Μάκρης Νομού Αττικής

51. Λήψη Απόφασης επί της από 3-8-2012 ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος 
της  Εταιρείας  «VODAFONE»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής 
τηλεφωνίας επί της Ε.Ο. Ρόδου - Λινδίων στο Δήμο Λινδίων Νομού Δωδεκανήσου

52. Λήψη Απόφασης επί της από 3-8-2012 ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος 
της  Εταιρείας  «VODAFONE»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής 
τηλεφωνίας στο Δήμο Νέας Προποντίδας Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής

53. Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«VODAFONE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της 
οδού Κατσαντώνη 42 στο Δήμο Κομοτηνής Νομού Ροδόπης

54. Λήψη Απόφασης επί της από 3-8-2012 ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος 
της  Εταιρείας  «VODAFONE»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής 
τηλεφωνίας επί της Γρ. Λαμπράκη 17 στο Δήμο Πειραιώς Περιφερειακής Αττικής

55. Λήψη Απόφασης επί της από 3-8-2012 ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος 
της  Εταιρείας  «VODAFONE»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής 
τηλεφωνίας επί της οδού Λιοσίων 204-208 στο Δήμο Αθηναίων Νομού Αττικής
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56. Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«VODAFONE»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  στο 
Δήμο Βάρης Νομού Αττικής

57. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  20-7-2012  ακροάσεως  διά  γραπτού 
υπομνήματος της Εταιρείας «WIND» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής 
τηλεφωνίας επί της οδού Κ. Παλαμά 6 στο Δήμο Σταυρούπολης Νομού Θεσσαλονίκης

58. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  20-7-2012  ακροάσεως  διά  γραπτού 
υπομνήματος της Εταιρείας «WIND» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας (micro) 
επί της συμβολής των οδών Προύσης 55 και Κύπρου στο Δήμο Νίκαιας Νομού Αττικής

59. Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«WIND» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Νέας 
Προποντίδας Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής

60. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  20-9-2012  ακροάσεως  διά  γραπτού 
υπομνήματος της Εταιρείας «WIND - ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε» για παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Κιλελέρ Νομού Λάρισας

61. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  20-7-2012  ακροάσεως  διά  γραπτού 
υπομνήματος της Εταιρείας «WIND» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής 
τηλεφωνίας επί της οδού Κερκύρας 24 στο Δήμο Βύρωνα Νομού Αττικής

62. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  20-7-2012  ακροάσεως  διά  γραπτού 
υπομνήματος της Εταιρείας «WIND» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής 
τηλεφωνίας στο Δήμο Βάρης Νομού Αττικής

63. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  20-7-2012  ακροάσεως  διά  γραπτού 
υπομνήματος της Εταιρείας «WIND» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής 
τηλεφωνίας επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 17 στο Δήμο Πειραιώς Νομού Αττικής

64. Αποδοχή  της  Αίτησης  Θεραπείας  της  ανώνυμης  εταιρείας  «ΖΑΧΑΡΙΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. - ΕΙΣΑΓ. ΕΜΠ. ΣΟΥΠΕΡ. ΠΑΙΧΝ. ΚΑΙ ΜΠΕΜΠΕ Α.Ε.» κατά της ΑΠ. 
662/26/23-08-2012 απόφασης της ΕΕΤΤ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής κ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΚΑΣ)

65. Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία 
«VFS LOGISTICS SUPPORT Α.Ε.»

-------------------------------------------------------------------------------

66. Διεξαγωγή  Δημόσιας  Διαβούλευσης  αναφορικά  με  την  πρόταση  του  ΟΤΕ 
σχετικά με : (і) την τεχνική περιγραφή υπηρεσιών  VPU (Virtual Partially Unbundled), (іі) τη 
λειτουργική περιγραφή και τις διαδικασίες παροχής των υπηρεσιών χονδρικής VPU και (ііі) το 
σχέδιο σύμβασης για την παροχή των υπηρεσιών χονδρικής VPU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

- Ενημέρωση σχετικά με την ανάθεση του έργου «Επικοινωνιακή  Προβολή  για 
το  Σύστημα Αποτίμησης Ποιότητας Ευρυζωνικών Συνδέσεων (ΣΑΠΕΣ)»

- Ενημέρωση για ένταξη έργων ΕΕΤΤ στα έργα του ΕΣΠΑ
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- Ενημέρωση για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και ενδεχόμενη ανάληψη από την 
ΕΕΤΤ αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με την εποπτεία και τον έλεγχο παρόχων 
άυλης φορολογικής σήμανσης τιμολογίων

- Ενημέρωση για λειτουργία ομάδων εργασίας
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