
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ της 683ης Συνεδρίασης (19-02-2013)

ΦΑΣΜΑ (Εισηγητής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)
1. Χορήγηση,  στην  Εταιρεία  «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΕ»,  Δικαιώματος 
Χρήσης Μεμονωμένων Ραδιοσυχνοτήτων για την Παροχή Δικτύων ή και Υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Κινητής Υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένων των ειδικών 
ραδιοδικτύων, κατηγορίας Β
2. Μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων  της  ΕΕΤΤ  στον  προϊστάμενο  της  Διεύθυνσης 
Φάσματος της ΕΕΤΤ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  (Εισηγητής  κ.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)
3. Εκχώρηση  Γεωγραφικών  Αριθμών  του  Εθνικού  Σχεδίου  Αριθμοδότησης  στην 
εταιρεία  «CYTA  ΕΛΛΑΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ  Α.Ε.»  με  διακριτικό  τίτλο  «CYTA 
(HELLAS)»
4. "Εξέταση  του  αιτήματος  της  εταιρείας  ΟΤΕ  Α.Ε.  για  παράταση  της  περιόδου 
διάθεσης  του  οικονομικού  προγράμματος  της  εταιρείας  με  την  ονομασία  «ΟΤΕ 
ECONOMY 240»
5. Εξέταση της από 30-01-2013 Επιστολής - Αίτησης Θεραπείας της εταιρείας «ΟΤΕ 
Α.Ε.» με θέμα: «Σχόλια επί των αποφάσεων της ΕΕΤΤ περί εξέτασης Οικονομικών 
Προγραμμάτων»
6. Μη  επιβολή  ποινικών  ρητρών  στο  «Εθνικό  και  Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (ΕΚΠΑ) / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)» αναφορικά με 
τα  Παραδοτέα  της  υπ’  αριθ  13/2012  Σύμβασης  για  την  παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών στην ΕΕΤΤ για την τροποποίηση του τεχνικοοικονομικού μοντέλου (LRIC 
Bottom-Up)  υπολογισμού  τελών  τερματισμού  σε  μεμονωμένα  δίκτυα  κινητών 
επικοινωνιών

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΕΜΑΤΑ
7. 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)
8. Τροποποίηση  της  Απόφασης  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ.662/015/23.08.2012  «Συγκρότηση 
Ομάδας  Εργασίας  για  την  υποστήριξη  της  ΕΕΤΤ  στην  προεδρία  του  Φορέα 
Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC) για το 2013»
9. 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 (Εισηγητής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)



ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ (Εισηγητής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)
10. Κλήση σε ακρόαση: α) Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «DIGITAL 
UNION A.E.», β) του ΛΑ.Ο.Σ φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό 
τίτλο  «αρτ»  (πρώην  ΤΗΛΕΑΣΤΥ),  γ)  της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία 
«ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Ε. ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», φορέα του Τ/Σ με το 
διακριτικό  τίτλο  «ΒΕΡΓΙΝΑ  TV»,  δ)  της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία 
«ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  Α.Ε.»,  φορέα  του  Τ/Σ  με  το  διακριτικό  τίτλο  «TIME 
CHANNEL», ε) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΠΕΛΛΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», φορέα του Τ/Σ με το διακριτικό τίτλο «ΠΕΛΛΑ TV», 
στ) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΚΟΣΜΟΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.», 
φορέα του Τ/Σ με το διακριτικό τίτλο «ΚΑΝΑΛΙ 9» και ζ) της ανώνυμης εταιρίας με την 
επωνυμία  «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»,  φορέα 
του  Τ/Σ  με  το  διακριτικό  τίτλο  «TV  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ»  με  θεματικό  αντικείμενο  τη 
διερεύνηση  της  κατά  παράβαση  της  κείμενης  νομοθεσίας  έναρξης  ψηφιακών 
εκπομπών στο δίαυλο 59 από τη θέση εκπομπής του Χορτιάτη
11. Κλήση των εταιρειών «ΟΤΕ Α.Ε.»  και  «FORTHNET Α.Ε.» προς εμφάνιση 
ενώπιον της ΕΕΤΤ, δυνάμει του άρθρου 34 του ν. 4070/2012, κατά τη διαδικασία 
επίλυσης διαφοράς, μετά το με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 48790/31-12-2012 σχετικό αίτημα 
της FORTHNET Α.Ε. προς την ΕΕΤΤ, ως προς την απαλλαγή της FORTHNET Α.Ε. 
από  την  υποχρέωση  κατάθεσης  εγγυητικής  επιστολής  άλλως  τον  προσδιορισμό 
λογικού  ύψους  αυτής  στο  πλαίσιο  εφαρμογής  της  απόφασης  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ 
654/11/31-5-2012 (ΦΕΚ 1846/Β/13-6-2012)
12. Κλήση των εταιρειών «ΟΤΕ Α.Ε.»  και  «FORTHNET Α.Ε.» προς εμφάνιση 
ενώπιον της ΕΕΤΤ, δυνάμει του άρθρου 34 του ν. 4070/2012, κατά τη διαδικασία 
επίλυσης διαφοράς, μετά το με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 48790/31-12-2012 σχετικό αίτημα 
της FORTHNET Α.Ε. προς την ΕΕΤΤ, ως προς την απαλλαγή της FORTHNET Α.Ε. 
από  την  υποχρέωση  κατάθεσης  εγγυητικής  επιστολής  άλλως  τον  προσδιορισμό 
λογικού  ύψους  αυτής  στο  πλαίσιο  εφαρμογής  της  απόφασης  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ 
654/10/31-5-2012 (ΦΕΚ 1833/Β/11-6-2012)
13. Κλήση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «VODAFONE  -  ΠΑΝΑΦΟΝ 
Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» σε ακρόαση για παράνομη λειτουργία 
κεραίας επί της οδού Κυκλάδων 4, στη Μεταμόρφωση, Περιφέρειας Αττικής
14. Κλήση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «WIND  -  ΕΛΛΑΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» σε ακρόαση για παράνομη λειτουργία κεραίας επί της 
οδού Ναυάρχου Κουντουριώτου 51, στο Αιγάλεω, Περιφέρειας Αττικής
15. Κλήση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «VODAFONE  -  ΠΑΝΑΦΟΝ 
Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» σε ακρόαση για παράνομη λειτουργία 
κεραίας επί της οδού Επτανήσου 57, Δήμου Αγ. Παρασκευής, Περιφέρειας Αττικής
16. Κλήση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «COSMOTE  -  ΚΙΝΗΤΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  σε  ακρόαση  για  παράνομη  λειτουργία  κεραίας  θέση 
Μελίσσι, Χέρωμα, Δήμου Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης, Περιφέρειας Αττικής



17. Κλήση της Εταιρείας «COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» σε 
ακρόαση για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην Κοινότητα Πετροπηγής 
στο Δήμο Νέστου Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας
18. Κλήση της Εταιρείας «COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» σε 
ακρόαση για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην Κοινότητα Πλατυκάμπου 
στο Δήμο Κιλελέρ Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας
19. Λήψη  απόφασης  επί  της  ακρόασης,  δια  της  υποβολής  εγγράφου 
υπομνήματος,  της  ομόρρυθμης  εταιρείας  «Χ.ΣΤΑΘΗΣ-Κ.ΓΚΟΥΜΑΣ  Ο.Ε.»,  φορέα 
του ηλεκτρονικού καταστήματος [www.e-matrix.gr], με αντικείμενο τη διαπίστωση της 
διανομής  ραδιοεξοπλισμού  και  τηλεπικοινωνιακού  τερματικού  εξοπλισμού  κατά 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας
20. Λήψη  απόφασης  επί  της  ακρόασης,  δια  της  υποβολής  εγγράφου 
υπομνήματος,  της  εταιρείας  περιορισμένης  ευθύνης  «Προηγμένα  Μικροκυματικά 
Συστήματα Ε.Π.Ε.» (AMS LTD) με αντικείμενο τη διαπίστωση της κατασκευής και 
διάθεσης  ραδιοεξοπλισμού  και  τηλεπικοινωνιακού  τερματικού  εξοπλισμού  κατά 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας
21. Λήψη  Απόφασης  επί  της  ακρόασης  δια  της  υποβολής  έγγραφου 
υπομνήματος του κ. Χρήστου Βαλασέλη, ιδιοκτήτης του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) 
με  το  διακριτικό  τίτλο  «POP  FM»  με  θεματικό  αντικείμενο  τη  διερεύνηση  της 
εκπομπής αυτού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.
22. Λήψη  Απόφασης  επί  της  ακρόασης  δια  της  υποβολής  έγγραφου 
υπομνήματος του κ. Φίλιππου Πετρίδη, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) 
με το διακριτικό τίτλο «HYBRID RADIO» με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της 
εκπομπής αυτού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.
23. Λήψη  Απόφασης  επί  της  ακρόασης  δια  της  υποβολής  έγγραφου 
υπομνήματος του κ. Ιωάννη Παπούκα, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με 
το  διακριτικό  τίτλο  «ΣΚΑΪ  ΑΙΓΑΙΟΥ»  με  θεματικό  αντικείμενο  τη  διερεύνηση  της 
εκπομπής αυτού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.
24. Λήψη  Απόφασης  επί  της  ακρόασης  δια  της  υποβολής  έγγραφου 
υπομνήματος  της  κ.  Αλεξίας  Στεφανάκη,  ιδιοκτήτριας  του  ραδιοφωνικού  σταθμού 
(Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ», με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση 
της εκπομπής αυτού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.
25. Λήψη  Απόφασης  επί  της  ακρόασης  δια  της  υποβολής  έγγραφου 
υπομνήματος  της  κ.  Ειρήνης  Μυλωνάκη,  ιδιοκτήτριας  του  ραδιοφωνικού σταθμού 
(Ρ/Σ)  με  το  διακριτικό  τίτλο  «ΛΑΪΚΟΣ  FM  88.1»,  (πρώην  «DNA  88.1FM»),  με 
θεματικό  αντικείμενο  τη  διερεύνηση  της  εκπομπής  αυτού  κατά  παράβαση  της 
κείμενης νομοθεσίας.
26. Θέση  στο  αρχείο  του  φακέλου  της  υπόθεσης  για  την  οποία  εκδόθηκε  η 
Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 678/23/15-01-2013 με  θέμα:  «Κλήση σε ακρόαση της κ. 
Ελένης Σαμιώτη, ιδιοκτήτριας του Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο «Ράδιο Αμόρε 87.5FM», 
προς διερεύνηση της εκπομπής αυτού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας»
27. Θέση  στο  αρχείο  του  φακέλου  της  υπόθεσης  για  την  οποία  εκδόθηκε  η 
Απόφαση  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ  679/29/21-01-2013  με  θέμα:  «Κλήση  σε  ακρόαση  της 

http://www.e-matrix.gr/


ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ TVS ΣΕΡΡΕΣ Α.Ε.», φορέα του 
Τ/Σ με το διακριτικό τίτλο «TVS» για την κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 
λειτουργία αυτού».
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 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  ακρόασης  της  ομόρρυθμης  εταιρίας  με  την 
επωνυμία  «Κ.  Σταυρόπουλος  -Ε.  Σταυροπούλου  Ο.Ε.»,  φορέα  του  Ρ/Σ  με  το 
διακριτικό  τίτλο  «SCANNER  FM»  προς  διερεύνηση  της  εγκατάστασης 
κεραιοσυστημάτων κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.
30. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  30-8-2012  Ακροάσεως  διά  γραπτού 
υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής 
κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Καρύστου Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας
31. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της 
Εταιρείας «VODAFONE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής 
τηλεφωνίας στο Δήμο Καρύστου Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας
32. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  7-9-2012  Ακροάσεως  διά  γραπτού 
υπομνήματος  της  Εταιρείας  «WIND»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής 
κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Καρύστου Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας
33. 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  στην  Κοινότητα  Βραστάμων  Δήμου 
Πολυγύρου Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής
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  στον  οικισμό  Αγ.  Θωμά  Δήμου 
Οινοφύτων (νυν Τανάγρας) Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας
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  στη  Κοινότητα  Νυμφόπετρας  Δήμου 
Εγνατίας (νυν Βόλβης) Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης
36. 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  Κοινότητα  Καστανέας  Δήμου 
Βέροιας Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας


