
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

της 671ης Συνεδρίασης (08-11-2012)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Εισηγητής κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)
1. Εκχώρηση του  σύντομου  κωδικού  1166  του  Εθνικού  Σχεδίου  Αριθμοδότησης  στην 

εταιρεία  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΚΑΙ  ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «FORTHNET AE»

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

3. Κατάργηση  Εκχώρησης  του  σύντομου  κωδικού  15242  του  Εθνικού  Σχεδίου 
Αριθμοδότησης  στην  εταιρεία  «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΕ» με διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ ΑΕ»

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

5. Κατάργηση Εκχώρησης αριθμών της σειράς 896 του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης 
στην εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» με διακριτικό 
τίτλο «ΟΤΕ ΑΕ»

6. Διεξαγωγή Δημόσιας  Διαβούλευσης  αναφορικά  με  τις  προτεινόμενες  από τον  ΟΤΕ 
τροποποιήσεις των Προσφορών Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης και 
Αδεσμοποίητης  Πρόσβασης  στον  Τοπικό  Βρόχο  για  την  ένταξη  σε  αυτές  της 
διαδικασίας παροχής της υπηρεσίας χονδρικής Virtual Partial Unbundled Loop (VPU)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
7. Κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου του 

καθαρισμού  των  γραφειακών  χώρων  της  ΕΕΤΤ  (Εισηγητής  κ.  Κων/νος 
Δεληκωστόπουλος)

8. Απευθείας  Ανάθεση,  στην  εταιρεία  με  την  επωνυμία  «Terra  Mapping  the  Globe 
Ε.Π.Ε.»,  του  έργου  της  φιλοξενίας  και  επέκτασης  του  Διαδικτυακού  Γεωγραφικού 
Πληροφοριακού  Συστήματος  (GIS)  της  ΕΕΤΤ  (Εισηγητής  κ.  Κων/νος 
Δεληκωστόπουλος)

9. Έγκριση  της  Ενέργειας  «Διοργάνωση  του  2ου  Ελληνοκυπριακού  Συνεδρίου»  στην 
Αθήνα  την  Πέμπτη  και  Παρασκευή  28  &  29  Μαρτίου  2013  (Εισηγητής  κ.  Μιχαήλ 
Σακκάς)

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ (Εισηγητής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)

1



10. Κλήση σε ακρόαση των εταιρειών «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.», 
«VODAFONE – PANAFON Α.Ε.» και «WIND Α.Ε.» με αντικείμενο την διερεύνηση της 
κατά πόσον η συμπεριφορά της εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Α.Ε.»  όπως  αυτή  περιγράφεται  στην  υπ’αριθμ.  πρωτ.  ΕΕΤΤ  12073/26.03.2012 
Καταγγελία της εταιρείας «VODAFONE – PANAFON Α.Ε.», αντίκειται στις διατάξεις της 
Τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί Ανταγωνισμού

11. 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]

12. 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]

13. 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. ΕΕΤΤ 10417/15-03-2012 Αίτησης της πρώτης περί 
διαγραφής του Ονόματος Χώρου [www.xrimaplus.gr]

14. 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 Όνομα 
Χώρου bataria.gr

15. 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] 

16. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος της 
εταιρίας με την επωνυμία «Hollister Incorporated» και της εταιρίας με την επωνυμία 
«Easy Domain Connect Ltd» 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 Όνομα Χώρου hollister.gr

17. 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

18. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως της εταιρείας «CRYPTO Α.Ε.» με αντικείμενο τη 
διαπίστωση της διάθεσης ραδιοεξοπλισμού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 
(π.δ. 44/2002)

19. Λήψη  οριστικής  απόφασης  επί  της  ακροάσεως  δια  της  υποβολής  έγγραφου 
υπομνήματος του κ. Εμμανουήλ Ροδίτη, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με 
το διακριτικό τίτλο «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ» (πρώην «SAFARI FM»)

20. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφων υπομνημάτων: α) 
Της μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΨΗΦΙΑΚΕΣ 
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ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το 
διακριτικό  τίτλο  «105.5ROCK»  και  β)  της  μονοπρόσωπης  εταιρίας  περιορισμένης 
ευθύνης με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», 
φορέα του  Ρ/Σ με  το  διακριτικό  τίτλο  «X-treme 106.5MHz»  (πρώην  «105.5  ROCK 
EXTREME EDITION 106.5»)

21. Λήψη  Απόφασης  επί  της  ακροάσεως:  α)  Του  κ.  Χρήστου  Πολίτη,  ιδιοκτήτη  του 
ραδιοφωνικού  σταθμού  (Ρ/Σ)  με  το  διακριτικό  τίτλο  «ΡΑΔΙΟ  ΛΑΪΦ»  και  β)  της 
ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «Ι. Τσιρογιάννης και ΣΙΑ Ο.Ε.», φορέα του Ρ/Σ 
με το διακριτικό τίτλο «MELODY FM»

22. Θέση σε εφαρμογή της ΑΠ 629/50/17-11-2011 Απόφασης της ΕΕΤΤ με θέμα: «Λήψη 
απόφασης  επί  της  ακροάσεως  δια  της  υποβολής  έγγραφου  υπομνήματος  της 
ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΘΕΣΣΑΛΙΑ TV Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού 
σταθμού  (Τ/Σ)  με  το  διακριτικό  τίτλο  «ΘΕΣΣΑΛΙΑ  TV»,  με  θεματικό  αντικείμενο  τη 
διερεύνηση της λειτουργίας αυτού σε μη δηλωμένους διαύλους κατά παράβαση της 
κείμενης νομοθεσίας»

23. Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της κ. 
Μουμινέ Χασάνογλου, ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό 
τίτλο  «RADIO  DEE  JAY  90.6»  με  θεματικό  αντικείμενο  τη  διερεύνηση  της  κατά 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας εκπομπής αυτού

24. Λήψη  απόφασης  επί  της  ακροάσεως:  α)  Της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία 
«ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗ Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) 
με το διακριτικό τίτλο «TV Δ» και β) του ΛΑ.Ο.Σ., φορέα του Τ/Σ με το διακριτικό τίτλο 
«ΑΡΤ» (πρώην «ΤΗΛΕΑΣΤΥ»)

25. Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της 
ΕΕΤΤ  ΑΠ  659/13/05-07-2012  με  θέμα:  «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»

26. 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

27. 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 υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους καταναλωτές» αναφορικά 
με  την  παράλειψη  ενημέρωσης  και  την  αμφισβήτηση  χρεώσεων  από  την  παροχή 
υπηρεσίας internet μέσω κινητού τηλεφώνου
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28. Λήψη απόφασης επί  της από 06.12.2011 ακροάσεως 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 

29. 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

30. Λήψη Απόφασης επί της από 26-10-2012 ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «COSMOTE»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής 
τηλεφωνίας επί της συμβολής των οδών Μιχ. Καραολή & Κ. Κανάρη 8 στο Δήμο Αγ. 
Βαρβάρας Νομού Αττικής

31. Λήψη Απόφασης επί της από 26-10-2012 ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «COSMOTE»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής 
τηλεφωνίας  επί  της  Περιφερειακής  Οδού  Λάρισας  -  Τρικάλων  στην  Περιφερειακή 
Ενότητα Λάρισας

32. Λήψη Απόφασης επί της από 26-10-2012 ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «COSMOTE»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής 
τηλεφωνίας επί της συμβολής των οδών Ήβης Αθανασιάδου 27 & Τρίτωνος στο Δήμο 
Παλ. Φαλήρου Νομού Αττικής

33. Λήψη Απόφασης επί  της  από 3-8-2012 ακροάσεως διά  γραπτού υπομνήματος  της 
Εταιρείας  «VODAFONE»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής 
τηλεφωνίας επί  της συμβολής των οδών Φιλοκτήτου 3 και  Τύνιδος στο Δήμο Ιλίου 
Νομού Αττικής

34. Λήψη Απόφασης επί  της  από 3-8-2012 ακροάσεως διά  γραπτού υπομνήματος  της 
Εταιρείας  «VODAFONE»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής 
τηλεφωνίας στο δ.δ. Ξυνονερίου Δήμου Μητρόπολης Νομού Καρδίτσας

35. 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 Ρούμελης  18 στο Δήμο Βύρωνα Περιφερειακής Ενότητας 
Αττικής

36. Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της 
ΕΕΤΤ  ΑΠ  664/35/10-09-2012  «Κλήση  σε  ακρόαση  του  κ.  Αντώνιου  Δαμίγου  με 
θεματικό  αντικείμενο  τη  διερεύνηση  της  εγκατάστασης  κεραιοσυστήματος  κατά 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας»

37. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος 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

38. Αποδοχή  της  αιτήσεως  θεραπείας  του  κ.  Κωνσταντίνου  Μανουσάκη  κατά  της  ΑΠ 
667/35/04-10-2012 Απόφασης της ΕΕΤΤ με θέμα: «Λήψη απόφασης επί της ακρόασης 
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δια  της  υποβολής  έγγραφου   υπομνήματος   του  κ.  Κωνσταντίνου  Μανουσάκη  με 
θεματικό  αντικείμενο  τη  διερεύνηση  της  κατά  παράβαση  της  κείμενης  νομοθεσίας 
εγκατάστασης κατασκευής κεραίας»

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

- 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
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