
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

της 682ης Συνεδρίασης (14-02-2013)

ΦΑΣΜΑ (Εισηγητής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)
1. Χορήγηση  Δικαιωμάτων  Χρήσης  Ραδιοσυχνοτήτων,  στην  Εταιρεία  «VODAFONE-

ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» και με το διακριτικό τίτλο 
"VODAFONE", για την Παροχή Δικτύων ή/ και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

2. Χορήγηση,  στην Εταιρεία  «ΕΙΔΙΚΟ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟ ΤΑΞΙ ΒΟΛΟΥ -  MOBILE RADIO 
TAXI SITY VOLOS», Δικαιώματος Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων για την 
Παροχή Δικτύων ή και  Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,  Κινητής Υπηρεσίας 
συμπεριλαμβανομένων των ειδικών ραδιοδικτύων, κατηγορίας Α’

3. Μεταβίβαση,  από  την  εταιρεία  «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΦΑΤΕΣΙΔΗΣ  "ΖΕΥΣ  Μ.ΕΠΕ"»  στην 
επιχείρηση  «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Α.  ΦΑΤΕΣΙΔΗΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  "ΖΕΥΣ  SECURITY"»,  του  Δικαιώματος  Χρήσης 
Μεμονωμένων  Ραδιοσυχνοτήτων  με  αριθμό  απόφασης  508/76/29-01-2009  για  την 
Παροχή Δικτύων ή και  Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,  Κινητής Υπηρεσίας 
συμπεριλαμβανομένων των ειδικών ραδιοδικτύων, κατηγορίας Α’

4. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της ΕΕΤΤ στον αρμόδιο για τον τομέα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών Αντιπρόεδρο της ΕΕΤΤ

5. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της ΕΕΤΤ στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Φάσματος της 
ΕΕΤΤ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Εισηγητής κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)
6. Εκχώρηση του Σύντομου Κωδικού 54110 του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην 

εταιρεία  «ΩΝΤΙΟΤΕΞ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΑΕ»  με 
διακριτικό τίτλο «AUDIOTEX ΑΕ»

7. Λήψη απόφασης επί της διενεργηθείσας την 29-11-2012 ακροάσεως αναφορικά με τη 
διαπίστωση  της  παράβασης  από  την  εταιρεία  Algonet,  λόγω  μη  καταβολής  τελών 
χρήσης αριθμοδοτικών πόρων, της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 441/121/2007, ως ισχύει

8. Εξέταση  των  από  30-01-2013  και  6-2-2013  Επιστολών  -  Αιτήσεων  θεραπείας  της 
εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε.» με θέμα: «Σχόλια επί των αποφάσεων της ΕΕΤΤ περί εξέτασης 
Οικονομικών Προγραμμάτων»

9. Εξέταση του αιτήματος της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. για παράταση της περιόδου διάθεσης 
του οικονομικού προγράμματος της εταιρείας με την ονομασία «ΟΤΕ ECONOMY 240»

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
10. Προκήρυξη Διαγωνισμού με συνοπτική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου παροχής 

υπηρεσιών  με  αντικείμενο:  «Έλεγχος  της  υποβληθείσας  από  τον  ΟΤΕ  μελέτης 
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προσδιορισμού  του  Καθαρού  Κόστους  παροχής  Καθολικής  Υπηρεσίας  για  το  έτος 
2011»

11. Ανάθεση  στην  εταιρεία  «Quality &  Reliability ΑΕ»  του  έργου  της  συντήρησης  και 
επέκτασης  υποσυστημάτων  του  Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού  Συστήματος  της 
ΕΕΤΤ (Εισηγητής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)

12. Ανάθεση στην εταιρεία με την επωνυμία «HYPERSYSTEMS-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» του 
έργου  της  συντήρησης  του  υποσυστήματος  Διαχείρισης  Εγγράφων  του 
Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού  Συστήματος  της  ΕΕΤΤ  (Εισηγητής  κ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)

13. Βεβαίωση  σε  αρμόδιες  Δ.Ο.Υ.  οφειλομένων  τελών  (Εισηγητής  κ.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)

14. Παράταση σύμβασης μισθώσεως έργου και παραχώρησης χρήσεως ακινήτου, για τις 
ανάγκες στέγασης του Περιφερειακού Γραφείου της ΕΕΤΤ στην Πάτρα με την εταιρεία 
«Επιστημονικό Πάρκο Πατρών Α.Ε.». (Εισηγητής κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ)

15. Μη επιβολή ποινικών ρητρών στην εταιρεία «ΒΥΤΕ COMPUTER ΑΒΕΕ» ανάδοχο του 
έργου  "Αναβάθμιση  υπολογιστικών  συστημάτων  της  ΕΕΤΤ  (Εισηγητής  κ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)

16. Επί αιτήσεως της κας Μαρίας-Ελένης Καρακίτσου, μέλους του ειδικού επιστημονικού 
προσωπικού  της  ΕΕΤΤ,  για  την  παράταση  της  χορηγηθείσης  σε  αυτήν,  με  την 
Απόφαση  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ.  576/14/14-9-2010,  άδειας  υπηρεσιακής  εκπαίδευσης. 
(Εισηγητής κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ)

17. Υποβολή αιτήματος προς την Διεύθυνση Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών της 
Γενικής  Διεύθυνσης  Διοικητικής  Υποστήριξης  (ΓΔΥ)  του  Υπουργείου  Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την έγκριση της προμήθειας ενός 
οχήματος

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ (Εισηγητής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)
18. Κλήση  σε  ακρόαση  της  ομόρρυθμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «Δ.  και  Χ.  ΑΦΟΙ 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο "DR.  ELECTRONICS”, προς διερεύνηση 
της  χρήσης  μη  εκχωρημένων  συχνοτήτων,  την  πρόκληση  παρεμβολών  σε  νόμιμο 
χρήστη και την εγκατάσταση κεραιοσυστήματος άνευ αδείας

19. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος της 
ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Γ. ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ» με το διακριτικό 
τίτλο “PAROS KITE PRO CENTER” και της Ελένης Γεωργουδάκη 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 paroskite  .  gr  

20. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος του 
Ανδρέα Δεμπόνου και του Κωνσταντίνου Γρυπονησιώτη 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 mykefallonia  .  gr  
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21. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος του 
Δήμου Πύλου-Νέστωρος και του Χαράλαμπου Κόντου 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 dimos  -  pylou  -  nestoros  .  gr  

22. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος της 
ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΓΚΡΙΠΑΝ-ΣΠΥΡΟΣ Α. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΙ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  και  της  εταιρίας  "CYRIL 
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 mahindra  .  gr  

23. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως, δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος, του κ. 
Μιχαήλ Χατζηθεοδοσιάδη, φορέα της επιχείρησης η οποία εμφανίζεται στο διαδίκτυο 
στις  ηλεκτρονικές  διευθύνσεις  «  www  .  gsm  -  earpiece  .  gr  »   και  «  www  .  xmb  .  gr  »   με 
αντικείμενο  τη  διαπίστωση  της  διάθεσης  μέσω  διαδικτύου  ραδιοεξοπλισμού  κατά 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

24. Λήψη απόφασης επί της ακρόασης, δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος: 1) του 
Κωνσταντίνου Τριανταφυλλόπουλου δικαιούχου του ονόματος χώρου [www  .  zougla  .  gr  ], 
2)  του  νομίμως  εγκατασταθέντος  στην  Ελλάδα  υποκαταστήματος  της  αλλοδαπής 
εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «VIVACO TRADING LIMITED», 3) 
της  ανώνυμης  εταιρείας  με  την  επωνυμία  «ALFA LAMDA Α.Ε.  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», 4) 
του  Φώτη  Βισίλια  και  5)  της  ετερόρρυθμης  εταιρείας  με  την  επωνυμία 
«ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ  &  ΣΙΑ  Ε.Ε.»,  με  αντικείμενο  τη  διαπίστωση  της 
εισαγωγής/διάθεσης στην αγορά και διανομής ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού 
τερματικού εξοπλισμού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

25. Λήψη απόφασης επί της ακρόασης, δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος, του 
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.)  Λάρισας και της ανώνυμης εταιρείας 
«ΔΡΥΣ  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΜΠΟΡΙΑΣ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ»  με 
αντικείμενο  τη  διαπίστωση  της  εισαγωγής/διάθεσης  στην  αγορά  και  θέσης  σε 
λειτουργία ραδιοεξοπλισμού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

26. Λήψη Απόφασης επί  της  ακρόασης δια  της  υποβολής  έγγραφου  υπομνήματος  της 
μονοπρόσωπης  εταιρίας  περιορισμένης  ευθύνης  με  την  επωνυμία  «ΗΧΟΣ  ΚΑΙ 
ΕΙΚΟΝΑ Β. ΣΚΟΥΤΑΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού 
(Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο "ΡΑΔΙΟ ΚΡΗΤΗ", με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της 
εκπομπής αυτού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και της ΑΠ 555/56/04-03-
2010 Απόφασης της ΕΕΤΤ

27. Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφων υπομνημάτων: α) Της 
Ε.Ρ.Τ.  Α.Ε.  και  β)  της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.», φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό 
τίτλο "ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ"

28. Λήψη απόφασης επί της από 17-5-2012 διαδικασίας επίλυσης διαφοράς των εταιρειών 
«ΟΤΕ Α.Ε.» και «ΟΝ TELECOMS Α.Ε.» με αντικείμενο: α) τη διερεύνηση της από 8-2-
2010  και  με  αρ.  πρωτ.  ΕΕΤΤ  5039/8-2-2010  καταγγελίας  της  τελευταίας  κατά  της 
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πρώτης  για  τη  διαπίστωση  τυχόν  παραβίασης  από  την  εταιρεία  «ΟΤΕ  Α.Ε.»  της 
νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και περί ελευθέρου ανταγωνισμού και β) 
την επίλυση της διαφοράς των ως άνω εταιρειών, κατά τη διαδικασία του άρθρου 18 
του ν. 3431/2006, δυνάμει του αιτήματος επίλυσης διαφοράς που περιέχεται στην ως 
άνω  καταγγελία,  σύμφωνα  με  τα  διαλαμβανόμενα  στην  απόφαση  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ 
600/49/14-4-2011

29. Λήψη Απόφασης επί της από 21-1-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «ΟΤΕ-Οργανισμός  Τηλεπικοινωνιών  Ελλάδος  Α.Ε.»  για  παράνομη 
εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  στο  δημοτικό  διαμέρισμα  Νομίων  Δήμου 
Μονεμβασιάς Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας

30. Λήψη Απόφασης επί της από 6-12-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «COSMOTE»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής 
τηλεφωνίας επί της Λεωφ. Ποσειδώνος 1 στο Δήμο Αλίμου Περιφερειακής Ενότητας 
Αττικής

31. Λήψη Απόφασης επί της από 6-12-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «VODAFONE»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής 
τηλεφωνίας στην Κοινότητα Λιβαδιάς Δήμου Σιντικής Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

32. Λήψη Απόφασης επί της από 23-1-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «VODAFONE»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής 
τηλεφωνίας  στη  θέση  Καμινάδα-Φουγάρα,  έναντι  εργατικών  κατοικιών,  στο  Λαύριο 
Δήμου Λαυρεωτικής Περιφερειακής Ενότητας Αττικής

33. Λήψη Απόφασης επί της από 1-11-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «VODAFONE»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής 
τηλεφωνίας στο ύψωμα «Παπαλάμπρου» της Τ.Κ. Γρανίτσας Δ.Ε. Απεραντίων Δήμου 
Αγράφων Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας

34. Λήψη Απόφασης επί της από 21-1-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «ΟΤΕ-Οργανισμός  Τηλεπικοινωνιών  Ελλάδος  Α.Ε.»  για  παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας στη δημοτική κοινότητα Νάουσας Δήμου Νάουσας 
Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας

35. Λήψη Απόφασης επί της από 21-1-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «ΟΤΕ-Οργανισμός  Τηλεπικοινωνιών  Ελλάδος  Α.Ε.»  για  παράνομη 
εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  στο  Δήμο  Ναυπλιέων  (πρώην  Μιδέας) 
Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας

36. Λήψη Απόφασης επί της από 4-10-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
εταιρείας «COSMOTE» με αντικείμενο την παράνομη λειτουργία κεραίας στην περιοχή 
Άσπρα Χώματα στο Δήμο Καβάλας Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας

37. Λήψη Απόφασης επί της από 4-10-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
εταιρείας  «COSMOTE»  με  αντικείμενο  την  παράνομη  λειτουργία  κεραίας  στην 
Κοινότητα Νέας Καρβάλης στο Δήμο Καβάλας Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας

38. Μερική  αποδοχή  της  υπ'  αρ.  πρ.  ΕΕΤΤ  4503/30-01-2013  αιτήσεως  θεραπείας  της 
ετερόρρυθμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΠΑΚΟΥΜΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ  Ε.Ε.», 
φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο "ΥΕΣ 91.2" κατά της ΑΠ 
656/40/12-06-2012 Απόφασης της ΕΕΤΤ
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ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής κ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΚΑΣ)
39. Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η απόφαση της 

ΕΕΤΤ ΑΠ 653/23/22.5.2012 με θέμα την κλήση σε ακρόαση του Δημητρίου Στρατάκη 
ατομικά και υπό την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας με το διακριτικό 
τίτλο «SIGMA ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ»
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