
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

της 695ης Συνεδρίασης (27-06-2013)

ΦΑΣΜΑ (Εισηγητής κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)

1. Αποτελέσματα  και  θέσεις  της  ΕΕΤΤ  επί  των  απαντήσεων   της  Δημόσιας  Διαβούλευσης 
αναφορικά με τον Περιορισμό του Αριθμού των Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας 
Ψηφιακής Ευρυεκπομπής και τη Διαδικασία Χορήγησής τους 

2. Ανανέωση και  επέκταση του αντικειμένου της υπ'  αριθ.  668/04/10.10.2012 Απόφασης με την 
οποία συγκροτήθηκε η Ομάδας Εργασίας για τον καθορισμό των παραμέτρων λειτουργίας, τον 
έλεγχο του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Κεραιών και την υλοποίηση των νέων 
διαδικασιών αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4070/2012

3. Απόρριψη  της  υπ'  αρ.  47379/9-9-2008  Αιτήσεως  του  Τηλεοπτικού  Σταθμού  (Τ/Σ) 
«ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. (TOP CHANNEL)» για τη Χορήγηση 
κατ' εφαρμογή του Ν. 3548/2007 του Δικαιώματος Χρήσης του Τηλεοπτικού Διαύλου 36 στη θέση 
εκπομπής ΔΟΛΙΑΝΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

4. Απόρριψη Αίτησης θεραπείας του Ραδιοφωνικού Σταθμού «ΣΑΜΟΥΡΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΡΑΔΙΟ 
ΡΟΥΜΕΛΗ)», που εδρεύει στη ΛΑΜΙΑ του Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ κατά της υπ' αρ. 687/204/11-04-13 
Απόφασης της ΕΕΤΤ

5. Απόρριψη  Αιτήματος  του  Τηλεοπτικού  Σταθμού  «ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΖΕΥΣ Α.Ε.», που εδρεύει στη ΝΑΞΟ του Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

6. Απόρριψη  Αιτήματος  του  Τηλεοπτικού  Σταθμού  «ΒΕΡΟΙΑ  ΡΑΔΙΟ  TV ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ)», που εδρεύει στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
του Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

7. Αποδοχή της υπ' αρ. 30378/30-5-2008 Αιτήσεως του Τηλεοπτικού Σταθμού (Τ/Σ) «Γ. ΜΠΟΚΑΣ & 
ΣΙΑ  ΑΕ  ΡΑΔΙΟΤ/ΚΕΣ  ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ  ΔΥΤ.  ΕΛΛΑΔΑΣ  "ΑΧΕΛΩΟΣ  TV"»  για  τη  Χορήγηση  κατ' 
εφαρμογή του Ν. 3548/2007 του Δικαιώματος Χρήσης του Τηλεοπτικού Διαύλου 28 στη θέση 
εκπομπής ΓΩΝΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

8. Αποδοχή της υπ' αρ. 47941/11-9-2008 Αιτήσεως του Τηλεοπτικού Σταθμού (Τ/Σ) «Γ. ΜΠΟΚΑΣ & 
ΣΙΑ  ΑΕ  ΡΑΔΙΟΤ/ΚΕΣ  ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ  ΔΥΤ.  ΕΛΛΑΔΑΣ  "ΑΧΕΛΩΟΣ  TV"»  για  τη  Χορήγηση  κατ' 
εφαρμογή του Ν. 3548/2007 του Δικαιώματος Χρήσης του Τηλεοπτικού Διαύλου 58 στη θέση 
εκπομπής ΒΑΣΙΛΙΚΟ

9. Αποδοχή  της  υπ'  αρ.  47941/11-9-2008  Αιτήσεως  του  Τηλεοπτικού  Σταθμού  (Τ/Σ)  «ΑLΡΗΑ 
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ALPHA)» για τη Χορήγηση κατ' εφαρμογή του Ν. 3548/2007 
του Δικαιώματος Χρήσης του Τηλεοπτικού Διαύλου 46 στη θέση εκπομπής ΡΟΔΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

10. Αποδοχή  της  υπ'  αρ.  47941/11-9-2008  Αιτήσεως  του  Τηλεοπτικού  Σταθμού  (Τ/Σ)  «ΑLΡΗΑ 
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ALPHA)» για τη Χορήγηση κατ' εφαρμογή του Ν. 3548/2007 
του Δικαιώματος Χρήσης του Τηλεοπτικού Διαύλου 60 στη θέση εκπομπής ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

11. Ανανέωση χορηγηθέντων δικαιωμάτων χρήσης τηλεοπτικού διαύλου σε Τηλεοπτικούς Σταθμούς 
κατ' εφαρμογή του Ν. 3548/2007
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12. Μη  εξέταση  της  υπ'  αρ.  1310/11-1-2013  αιτήσεως  του  Τηλεοπτικού  Σταθμού  (Τ/Σ)  «ΝΕΑ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.-  STAR CHANNEL» για τη Χορήγηση κατ' εφαρμογή του Ν. 3548/2007 του 
Δικαιώματος Χρήσης του Τηλεοπτικού Διαύλου 21 στη θέση εκπομπής ΝΕΡΑΪΔΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

13. Απόρριψη της Αίτησης για τη Χορήγηση, στην Εταιρεία «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη 
Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ 
92-001-03

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Εισηγητής κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)
14. Εκχώρηση  του  Σύντομου  Κωδικού  1024  του  Εθνικού  Σχεδίου  Αριθμοδότησης  στην  εταιρεία 

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» με διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ Α.Ε.»

15. Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 335/064/19-11-2004 για την εκχώρηση του σύντομου 
κωδικού 1539 στην εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε.»

16. Κατάργηση  Εκχώρησης  του  Σύντομου  Κωδικού  1964  στην  εταιρεία  «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» με διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ Α.Ε.»

17. Κατάργηση  Εκχώρησης  του  Σύντομου  Κωδικού  170  στην  εταιρεία  «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» με διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ Α.Ε.» 

18. Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού της Φορητότητας Αριθμών 
στην Ελληνική Αγορά 

19. Εξέταση της υποβληθείσας προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ κατηγορίας οικονομικών προγραμμάτων με 
την ονομασία «ΟΤΕ Business Conn-x 30 & 50 Mbps» της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. 

20. Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικού προγράμματος με την ονομασία 
«ΟΤΕ Απεριόριστα plus 6+6» της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. 

21. Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικού προγράμματος με την ονομασία 
«ΟΤΕ DP 24 Απεριόριστα plus 6+6» της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. 

22. Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικού προγράμματος με την ονομασία 
«ΟΤΕ Economy 240 6+6» της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. 

23. Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικού προγράμματος με την ονομασία 
«ΟΤΕ Απεριόριστα 6+6» της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. 

24. Εξέταση του υποβληθέντος προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικού προγράμματος με την ονομασία 
«ΟΤΕ DP 24 Απεριόριστα» της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. 

25. Εξέταση της υποβληθείσας προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ κατηγορίας οικονομικών προγραμμάτων με 
την ονομασία «ΟΤΕ Business Απεριόριστα με ενδοεταιρικά κινητά» της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. 

26. Παροχή σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου της τροποποίησης του Κανονισμού Πιστοποίησης 
της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) 

27. Προγράμματα εθελουσίας εξόδου ΟΤΕ 2012 

28. Εξέταση παραμέτρων τεχνοοικονομικού επικαιροποιημένου μοντέλου ελέγχου ΕΕΤΤ (προφορική 
εισήγηση) 
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29. Λήψη απόφασης επί ζητημάτων που προκύπτουν από την κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης 
ΕΡΤ Α.Ε. (προφορική εισήγηση) 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

30. Ορισμός Μελών της  Επιτροπής Διενέργειας  του  ανοικτού διεθνούς  διαγωνισμού (ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ), για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Σύστημα μέτρησης και 
παρουσίασης δεικτών ποιότητας δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (Εισηγητής κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
ΚΑΝΕΛΛΟΣ) 

31. Έγκριση της αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών των υποψηφίων στο Διαγωνισμό για την 
επιλογή  Αναδόχου  για  το  έργο  «Έλεγχος  της  υποβληθείσας  από  τον  ΟΤΕ  μελέτης 
προσδιορισμού  του  Καθαρού  Κόστους  παροχής  Καθολικής  Υπηρεσίας  για  το  έτος  2011» 
(Εισηγητής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ) 

32. Ανάθεση συμπληρωματικών υπηρεσιών στην εταιρεία «Αχοη Partners Group Consulting S.L» 
κατ' επέκταση της υπ' αρ. 51/2012 Σύμβασης με αντικείμενο «Έλεγχος της υποβληθείσας από 
τον ΟΤΕ μελέτης προσδιορισμού του Καθαρού Κόστους παροχής Καθολικής Υπηρεσίας για το 
έτος 2010» (Εισηγητής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ) 

33. Έγκριση  του  Πίνακα  των  Τεχνικά  Αποδεκτών  Υποψηφίων  για  το  Διαγωνισμό  με  συνοπτική 
διαδικασία  για  την  επιλογή  Αναδόχου  για  τη  διεξαγωγή  της  πρώτης  μετρητικής  εκστρατείας 
σύμφωνα  με  την  Απόφαση  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ  621/2011  (ΦΕΚ2417/Β72011)  (Εισηγητής  κ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ) 

34. Τροποποίηση / Παράταση της διάρκειας της από 23-3-2012 Σύμβασης παροχής υπηρεσιών υπ' 
αριθ.  Σ12/12  με  αντικείμενο  «Υποστήριξη  της  Ε.Ε.Τ.Τ.  για  τη  δημιουργία  τεχνικοοικονομικού 
μοντέλου (LRIC Bottom-Up) υπολογισμού τελών τερματισμού σε σταθερά δίκτυα σύμφωνα με την 
Σύσταση 2009/396/ΕΚ» (Εισηγητής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ) 

35. Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ:672/8/13-11-2012 «Συγκρότηση ομάδας εργασίας με 
αντικείμενο τη σύνταξη του τεύχους διακήρυξης και των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων 
σύμφωνα με τις διαδικασίες του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας της ΕΕΤΤ και της Ειδικής 
Υπηρεσίας  Διαχείρισης  για  το  συγχρηματοδοτούμενο  έργο  (ΕΣΠΑ)  «Σύστημα  Μέτρησης  και 
Παρουσίασης  Δεικτών  Ποιότητας  Δικτύων  Ηλεκτρονικών  Επικοινωνιών»»  (Εισηγητής  κ. 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ) 

36. Τροποποίηση  της  672/7/13.11.2012  Απόφασης  της  Ε.Ε.Τ.Τ.  με  θέμα  «Συγκρότηση  Ομάδας 
Εργασίας με αντικείμενο τη σύνταξη του Τεύχους Διακήρυξης και των απαραίτητων συνοδευτικών 
εγγράφων σύμφωνα με τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας της ΕΕΤΤ και 
της  Ειδικής  Υπηρεσίας  Διαχείρισης  για  το  συγχρηματοδοτούμενο  έργο  (ΕΣΠΑ)  «Σύστημα 
Διαχείρισης Φάσματος με δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής»» (Εισηγητής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ) 

37. Μετάταξη υπαλλήλου της ΕΕΤΤ (Εισηγητής κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ) 

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ (Εισηγητής κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)

38. Κλήση σε ακρόαση των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε.,  FORTHNET A.E.,  H.O.L.  A.E.,  CYTA A.E.   και 
WIND AEBE με αντικείμενο τη διερεύνηση της διάθεσης από την ΟΤΕ Α.Ε.   των οικονομικών 
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προγραμμάτων «ΟΤΕ double play 2 απεριόριστα» και «OTE double play 24 απεριόριστα» κατά 
παράβαση της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της νομοθεσίας περί ελεύθερου 
ανταγωνισμού 

39. Κλήση  σε  ακρόαση  του  Νικολάου  Χρυσοχόου,  φορέα  του  ηλεκτρονικού  καταστήματος 
[www  .  media  -  ram  .  gr  ]  με  αντικείμενο  τη  διαπίστωση  της  διανομής  ραδιοεξοπλισμού  και 
τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

40. Κλήση σε ακρόαση της ομόρρυθμης εταιρείας «ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» και των εταιρειών 
περιορισμένης  ευθύνης  «FASTNET RADIO ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και «ΒΛΑΝΤΗΣ Ε.Π.Ε.», με αντικείμενο τη διαπίστωση 
της  εισαγωγής/  διάθεσης  στην  αγορά  και  διανομής  ραδιοεξοπλισμού  και  τηλεπικοινωνιακού 
τερματικού εξοπλισμού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

41. Κλήση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» σε 
ακρόαση για παράνομη λειτουργία κεραίας επί της συμβολής των οδών Μανωλοπούλου 7 και  
Γκότσινα, Δήμου Πύργου, Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας

42. Κλήση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία 
Τηλεπικοινωνιών»  σε  ακρόαση  για  παράνομη  λειτουργία  κεραίας  επί  του  ξενοδοχείου 
«ΘΕΟΞΕΝΙΑ», στα Φηρά Σαντορίνης, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων

43. Κλήση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «WIND-ΕΛΛΑΣ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.Β.Ε.»  σε 
ακρόαση  για  παράνομη  λειτουργία  κεραίας  επί  της  οδού  Μητροπόλεως  57  Δήμου  Βέροιας 
Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας

44. Κλήση της Εταιρείας  κινητής τηλεφωνίας «WIND -  ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» σε 
ακρόαση για παράνομη λειτουργία κεραίας επί της οδού Λεωφ. Κηφισού 59, στην περιοχή Αγ. 
Ιωάννη Ρέντη, Περιφέρειας Αττικής

45. Κλήση της Εταιρείας  κινητής τηλεφωνίας «WIND -  ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» σε 
ακρόαση για παράνομη λειτουργία κεραίας επί της οδού Καποδιστρίου 30, Δήμου Αμαρουσίου, 
Περιφέρειας Αττικής

46. Λήψη  απόφασης  επί  της  ακρόασης,  δια  της  υποβολής  εγγράφου  υπομνήματος:  1)  της 
μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης «COMFUZIO - ΧΙΟΣ TOYS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Ε.Π.Ε.»,  2) της ομόρρυθμης εταιρείας «ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Σ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και  3) της ανώνυμης 
εταιρείας «FUN LEADER Α.Ε.Ε.» με αντικείμενο τη διαπίστωση της εισαγωγής/ διάθεσης στην 
αγορά  και  διανομής  ραδιοεξοπλισμού  και  τηλεπικοινωνιακού  τερματικού  εξοπλισμού  κατά 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

47. Λήψη  απόφασης  επί  της  ακρόασης,  δια  της  υποβολής  εγγράφου  υπομνήματος:  1)  της 
επιχείρησης «ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ», 
φορέα του ηλεκτρονικού καταστήματος [www.toolsat.gr]  και  2) του Alsyedomar Abdulrhim του 
Adel  με  αντικείμενο  τη  διαπίστωση  της  εισαγωγής/  διάθεσης  στην  αγορά  και  διανομής 
ραδιοεξοπλισμού και  τηλεπικοινωνιακού  τερματικού εξοπλισμού κατά  παράβαση της  κείμενης 
νομοθεσίας

48. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της «LΕΡΑΝΤΟ 
TV  RTV  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,  φορέα  του  Τ/Σ)  με  το  διακριτικό  τίτλο 
"LEPANTO  TV"  για  την  κατά  παράβαση  της  κείμενης  νομοθεσίας  λειτουργία  αυτού  σε  μη 
δηλωθέντα δίαυλο και από μη δηλωθείσα θέση εκπομπής
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49. Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 
687/296/11-04-2013:  «Κλήση  σε  ακρόαση  της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία 
«ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  ΠΕΙΡΑΙΑΣ  Α.Ε.»,  φορέα  του  Τ/Σ  «MTV»,  με  θεματικό  αντικείμενο  τη 
διερεύνηση της εγκατάστασης κεραιοσυστημάτων άνευ αδείας»

50. Θέση στο αρχείο του φακέλου της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 687/297/11-04-2013: «Κλήση σε 
ακρόαση της «KONTRA MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», φορέα 
του Τ/Σ «KONTRA CHANNEL», προς διερεύνηση της χρήσης μη εκχωρημένων συχνοτήτων για 
τη λειτουργία ραδιοζεύξεων και της εγκατάστασης κεραιοσυστημάτων άνευ αδείας»

51. Θέση στο  αρχείο  του φακέλου της  Απόφαση της  ΕΕΤΤ ΑΠ 687/299/11-04-2013:  «Κλήση σε 
ακρόαση  της  «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  ΑΤΤΙΚΗΣ  Α.Ε.»,  φορέα  του  Τ/Σ  «HIGH  TV»,  προς 
διερεύνηση της χρήσης μη εκχωρημένων συχνοτήτων για τη λειτουργία ραδιοζεύξεων και  της 
εγκατάστασης κεραιοσυστημάτων άνευ αδείας»

52. Θέση στο αρχείο της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 687/301/11-04-2013: «Κλήση σε ακρόαση της 
«ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CHANNEL 9 Α.Ε.», φορέα του Τ/Σ με το διακριτικό τίτλο 
«CHANNEL 9», προς διερεύνηση της χρήσης μη εκχωρημένων συχνοτήτων για τη λειτουργία 
ραδιοζεύξεων και της εγκατάστασης κεραιοσυστημάτων άνευ αδείας»

53. Θέση στο αρχείο του φακέλου της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 687/294/11-04-2013: «Κλήση σε 
ακρόαση της «LARGOVIDIARIA ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.», φορέα του Τ/Σ «0-6 TV», με 
θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της εγκατάστασης κεραιοσυστημάτων άνευ αδείας»

54. Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 
687/286/11-04-2013: «Κλήση σε ακρόαση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με θεματικό 
αντικείμενο τη διερεύνηση της εκπομπής ραδιοφωνικού σήματος κατά παράβαση της κείμενης 
νομοθεσίας»

55. Θέση στο αρχείο της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 687/297/11-04-2013: «Κλήση σε ακρόαση της 
«KONTRA MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», φορέα του Τ/Σ με 
το  διακριτικό  τίτλο  «KONTRA  CHANNEL»,  προς  διερεύνηση  της  χρήσης  μη  εκχωρημένων 
συχνοτήτων και της εγκατάστασης κεραιοσυστημάτων άνευ αδείας»

56. Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 
687/284/11-04-2013: «Κλήση σε ακρόαση του Τμήματος Ηλεκτρονικής του Αλεξάνδρειου T.E.I. 
(Α.Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλονίκης»

57. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  12-07-2012  ακροάσεως  της  εταιρείας  «WIND  ΕΛΛΑΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» με αντικείμενο τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων κατά παράβαση της 
κείμενης νομοθεσίας 

58. Λήψη Απόφασης επί της επίλυσης διαφοράς μεταξύ των εταιρειών «COSMOTE Α.Ε.» και «ΟΝ 
TELECOMS» στο πλαίσιο εφαρμογής της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 581/008/21-10-2010 

59. Λήψη απόφασης επί της διαδικασίας επίλυσης διαφοράς της 20ης Σεπτεμβρίου 2012 μεταξύ των 
εταιρειών  «HELLAS ON LΙΝΕ»  και  «ΟΤΕ Α.Ε.»,  δυνάμει  του  άρθρου  34  του  Ν.  4070/2012, 
αναφορικά με την διαδικασία επιμερισμού του κόστους των ζεύξεων διασύνδεσης 

60. Λήψη απόφασης επί της από 17-5-2012 ακρόασης των εταιρειών «ΟΤΕ Α.Ε.» και «FORTHNET» 
με αντικείμενο τη διερεύνηση της από 29-03-2010 και  με αρ.  πρωτ.  ΕΕΤΤ 13003/29-03-2010 
καταγγελίας  της  τελευταίας  κατά  της  πρώτης για  τη  διαπίστωση τυχόν  παραβίασης από την 

5



εταιρεία  «ΟΤΕ  Α.Ε»  της  νομοθεσίας  περί  ηλεκτρονικών  επικοινωνιών  και  περί  ελευθέρου 
ανταγωνισμού, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 600/49/14-4-2011 

61. Λήψη  Απόφασης  επί  της  διαδικασίας  Ακροάσεως  της  15ης  Ιανουαρίου  2013  των  εταιριών 
«Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος - ΟΤΕ Α.Ε» και  «FORTHNET ΑΕ» με αντικείμενο τη 
νομική διερεύνηση καταγγελίας της δεύτερης κατά της πρώτης αναφορικά με την απόρριψη από 
τον ΟΤΕ αιτημάτων της καταγγέλλουσας για την παροχή τοπικού βρόχου, με αιτιολογία «έλλειψη 
κυρίου ή απερχόμενου δικτύου», με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και το άρθρο 2 του Ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α/20-4-2011) 

62. Λήψη απόφασης επί της ακρόασης της 15-1-2013 των εταιρειών «FORTHNET Α.Ε.» και «ΟΤΕ 
Α.Ε.» με αντικείμενο την εξέταση της υπ' αρ. 37772/11-10-2012 καταγγελίας της πρώτης κατά της 
δεύτερης ως άνω εταιρείας, αναφορικά με την αποκατάσταση βλαβών στα πλαίσια της παροχής 
υπηρεσιών αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο 

63. Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του κ. Κυριάκου 
Παταράκη  με  θεματικό  αντικείμενο  τη  διερεύνηση  της  εγκατάστασης  κεραιοσυστήματος  κατά 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

64. Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 
687/288/11-04-2013: «Κλήση σε ακρόαση του κ. Στυλιανού Πανάγου με θεματικό αντικείμενο τη 
διερεύνηση της εγκατάστασης κεραιοσυστήματος κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας»

65. Θέση στο αρχείο της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 685/36/12-03-2013 με θέμα: «Κλήση σε ακρόαση 
της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Ακρίτες του Πόντου Ε.Π.Ε.», φορέα του 
Ρ/Σ "ΡΑΔΙΟ ΑΚΡΙΤΕΣ 102.3 FM" προς διερεύνηση της εγκατάστασης κεραιοσυστήματος, κατά 
παράβαση της νομοθεσίας»

66. Λήψη Απόφασης επί της από 17-5-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«ΟΤΕ - Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής 
κεραίας στη θέση Ακρωτήρι - Ριζόσκλοκο Περιφερειακής Ενότητας Χανίων

67. Λήψη Απόφασης επί της από 26-3-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«ΟΤΕ - Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής 
κεραίας στην Κοινότητα Κεχρόκαμπου Δήμου Νέστου Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας

68. Λήψη Απόφασης επί της από 26-3-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«ΟΤΕ - Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής 
κεραίας στο δ.δ. Βασιλακίου Δήμου Κροκέων (νυν Ευρώτα) Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας

69. Λήψη Απόφασης επί της από 26-3-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«ΟΤΕ - Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής 
κεραίας στο δ.δ. Κερπίνης Δήμου Κλείτορος (νυν Γορτυνίας) Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας

70. 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 δ.δ. Πλατανιστού Δήμου Καρύστου Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας

71. 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 Ταμυνέων Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας
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72. 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 δ.δ. Λίμνης Δήμου Ελυμνίων Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας

73. Λήψη Απόφασης επί της από 5-4-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας
«COSMOTE» για  παράνομη εγκατάσταση κατασκευής  κεραίας  στην Κοινότητα  Κεχρόκαμπου 
Δήμου Νέστου Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας

74. Λήψη Απόφασης επί της από 22-4-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας στη θέση Ακρωτήρι - Ριζόσκλοκο 
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων

75. Λήψη Απόφασης επί της από 5-4-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή 
Καλύβες Δήμου Πολυγύρου Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής

76. Λήψη Απόφασης επί της από 5-4-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«COSMOTE» για  παράνομη εγκατάσταση κατασκευής  κεραίας κινητής  τηλεφωνίας  στο Δήμο 
Πολυγύρου Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής

77. Λήψη Απόφασης επί της από 5-4-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού 
Στρ. Μυριβήλη 16 στο Δήμο Θεσσαλονίκης Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

78. Λήψη Απόφασης επί της από 5-4-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε πυλώνες 
φωτισμού του γηπέδου ποδοσφαίρου του Παναθλητικού Ομίλου Ατσαλένιου στο Δήμο Ηρακλείου 
Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου

79. Λήψη Απόφασης επί της από 5-4-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού 
Αναπαύσεως 27 στο Δήμο Βριλησσίων Περιφερειακής Ενότητας Αττικής

80. Λήψη Απόφασης επί της από 21-11-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού 
Εγνατίας 127 στο Δήμο Θεσσαλονίκης Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

81. Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «VODAFONE» για 
παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  στο  Δήμο  Σκιάθου 
Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων

82. Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «VODAFONE» για 
παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Αρκαδίου 75 στο 
Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Περιφερειακής Ενότητας Αττικής

83. Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «VODAFONE» για 
παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Μαυροκορδάτου 8 
στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

84. Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «VODAFONE» για 
παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην Κοινότητα Μαραθούσσης 
στο Δήμο Πολυγύρου Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής
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85. Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «VODAFONE» για 
παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Νεοφύτου 61 στο 
Δήμο Χαλκιδέων Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας

86. Λήψη Απόφασης επί της από 20-5-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«WIND»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  επί  της  οδού 
Λαγκαδά 84 στο Δήμο Νεάπολης - Συκεών Νομού Θεσσαλονίκης

87. Λήψη Απόφασης επί της από 8-4-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«WIND» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην Κοινότητα 
Μαραθούσσης στο Δήμο Πολυγύρου Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής

88. Λήψη Απόφασης επί της από 21-11-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«WIND»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  επί  της  οδού 
Νεοφύτου 61 στο Δήμο Χαλκιδέων Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας

89. Λήψη Απόφασης επί της από 22-11-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας
«WIND»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  επί  της  οδού 
Εγνατίας 127 στο Δήμο Θεσσαλονίκης Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής κ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΚΑΣ)

90. Διαγραφή  της  Ατομικής  Επιχείρησης  «ΖΩΗ  ΝΑΤΣΗ»  από  το  Μητρώο  Ταχυδρομικών 
Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ

91. Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την έκδοση απόφασης για τον καθορισμό των 
προϋποθέσεων  διανομής  των  ταχυδρομικών  αντικειμένων,  των  πιθανών  παρεκκλίσεων  και 
προϋποθέσεων  αυτών,  καθώς  και  θέσπισης  ειδικών  ρυθμίσεων  για  την  κατ'  οίκον  διανομή 
ταχυδρομικών  δεμάτων  βάρους  το  πολύ  20  χιλιόγραμμων,  στο  πλαίσιο  της  παροχής  της 
Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας

92. Κατακύρωση του Διαγωνισμού με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν συγκέντρωσης 
και  αξιολόγησης  προσφορών  για  το  έργο:  «Διενέργεια  Μελέτης  σχετικά  με  τους  όρους 
πρόσβασης των φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών σε υποδομές και  υπηρεσίες του 
φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας»

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
- Ενημέρωση  σε  σχέση  με  διακανονισμούς  καταβολής  οφειλόμενων  τελών  (Α. 

Σπυρόπουλος)

- Εκκρεμότητες με το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Γ. Ορφανός)
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