
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

της 677ης Συνεδρίασης (08-01-2013)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Εισηγητής κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)
1. Τροποποίηση  Χρήσης  Αριθμοδοτικών  Πόρων  στην  εταιρεία  «CYTA ΕΛΛΑΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «CYTA (HELLAS)»

2. Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισμός 
Διαχείρισης  και  Εκχώρησης  των  Αριθμοδοτικών  Πόρων  του  Εθνικού  Σχεδίου 
Αριθμοδότησης»

3. Διεξαγωγή  Δημόσιας  Διαβούλευσης  αναφορικά  με  την  Τροποποίηση  του 
Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με 
κατάληξη .gr

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ)

4. Συγκρότηση Μονάδας Διαχείρισης Έργων (ΜΔΕ) 

5. Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την Εκπόνηση της Έκθεσης Πεπραγμένων 
της  ΕΕΤΤ  και  της  Αναλυτικής  Επισκόπησης  των  Αγορών  των  Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών για το έτος 2012 

6. Ανάθεση στην εταιρεία Bonello Trading Ltd του έργου «Εκπαίδευση προσωπικού 
- Βελτίωση διαδραστικής επικοινωνίας Τμήματος Εξυπηρέτησης Καταναλωτών 
(ΤΕΚ)  της  ΕΕΤΤ,  με  καταναλωτές  και  παρόχους  τηλεπικοινωνιακών  και 
ταχυδρομικών υπηρεσιών»

7. Απευθείας  Ανάθεση  του  έργου  της  υποστήριξης  της  ΕΕΤΤ  σε  εξειδικευμένα 
λογιστικά, φορολογικά εργατικά και ασφαλιστικά θέματα

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ (Εισηγητής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)

8. Κλήση  σε  ακρόαση  της  ΙΕΡΑΣ  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ  ΚΡΗΤΗΣ,  φορέα  του 
ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ», με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της 
εκπομπής αυτού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

9. Λήψη  απόφασης  μεταξύ  αφενός  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  «ARCHON 
SHIPPING &  TRADING INC»,  όπως εκπροσωπείται  νόμιμα και  αφετέρου της 
Φωτεινής Κατσίμπα, με αντικείμενο τη διερεύνηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΕΤΤ 
18880/17-05-2012 Αίτησης της πρώτης περί  διαγραφής του Ονόματος Χώρου 
[www  .  archon  -  shipping  .  gr  ]

10. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος 
της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  «CHIPITA ΑΝΩΝΥΜΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το διακριτικό τίτλο «Chipita Α.Ε.» και του Στέφανου 
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http://www.archon-shipping.gr/


Κουρουμπατζάκη  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 chipita  .  gr  

11. Λήψη απόφασης επί της ακρόασης, δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος, 
της ομόρρυθμης εταιρείας «ΤΣΙΦΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», φορέα 
του  ηλεκτρονικού  καταστήματος  [www  .  safetyshop  .  gr  ],  με  αντικείμενο  τη 
διαπίστωση  της  διανομής  ραδιοεξοπλισμού  και  τηλεπικοινωνιακού  τερματικού 
εξοπλισμού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

12. Λήψη  οριστικής  απόφασης  επί  της  ακροάσεως  του  ΛΑ.Ο.Σ.  φορέα  του 
τηλεοπτικού  σταθμού  (Τ/Σ)  με  το  διακριτικό  τίτλο  «ΤΗΛΕΑΣΤΥ» για  την  κατά 
παράβαση της  κείμενης  νομοθεσίας  λειτουργία  αυτού  σε  δίαυλο  διάφορο του 
δηλωθέντος από δηλωθείσα θέση εκπομπής

13. Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η απόφαση 
της ΕΕΤΤ ΑΠ 665/12/18.9.2012 με θέμα «Κλήση σε Εμφάνιση και Ακρόαση των 
εταιριών α) AMAZE, β) BOB MOBILE, γ) BUONGIORNO, δ) WIN, ε) «COSMOTE 
ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.», στ) «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη 
Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών» και ζ) «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
ΑΕΒΕ»

14. Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση 
της ΕΕΤΤ ΑΠ 664/34/10-09-2012 με θέμα: «Κλήση σε ακρόαση του κ. Δημητρίου 
Δημητρόπουλου

15. Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση 
της  ΕΕΤΤ  ΑΠ  667/26/04-10-2012  με  θέμα:  «Κλήση  σε  ακρόαση  του  δήμου 
Δομοκού,  με  θεματικό  αντικείμενο  τη  διερεύνηση  της  εγκατάστασης 
κεραιοσυστημάτων, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας»

16. Μερική αποδοχή της αιτήσεως θεραπείας του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το 
διακριτικό  τίτλο  «ΖΕΥΣ  TV»  κατά  της  ΑΠ  613/28/22-07-2011  Απόφασης  της 
Ολομέλειας της ΕΕΤΤ, ως αυτή τροποποιήθηκε δια της ΑΠ 613/28/22-07-2011 
Απόφασης

17. Μερική Αποδοχή της Αιτήσεως θεραπείας του κ. Παναγιώτη Κεραηλίδη ιδιοκτήτη 
του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ» (πρώην 
«SAFARI FM») κατά της ΑΠ 672/20/13-11-2012 Απόφασης της ΕΕΤΤ.

18. Απόρριψη της Αίτησης θεραπείας της ανώνυμης εταιρείας «C.A.A.D Α.Ε.» κατά 
της ΑΠ. 665/23/18-09-2012 απόφασης της ΕΕΤΤ

19. Απόρριψη  της  Αίτησης  θεραπείας  του  Παναγιώτη  Ζυγούρη  κατά  της  ΑΠ. 
661/035/19-07-2012 απόφασης της ΕΕΤΤ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής κ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΚΑΣ)
20. Διαγραφή  της  Ετερόρρυθμης  Εταιρείας  «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΑΤΣΙΟΥΛΑΣ  κ  ΣΙΑ 

Ε.Ε.» από το Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ
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21. Διαγραφή  της  Ατομικής  Επιχείρησης  «ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ»  από  το 
Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ

22. Διαγραφή της  Ατομικής  Επιχείρησης «ΑΝΔΡΕΑΣ Π.  ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ» από το 
Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ

23. Διαγραφή της  Ομόρρυθμης Εταιρείας με  την  επωνυμία  «ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΧΙΝΑΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» από το Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ
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