
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

της 697ης Συνεδρίασης (18-07-2013)

ΦΑΣΜΑ (Εισηγητής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)

1. Ανάκληση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 533/19/23-09-09 με την οποία χορηγήθηκαν 
Δικαιώματα  χρήσης  Ραδιοσυχνοτήτων,  στο  Ραδιοφωνικό  /  Τηλεοπτικό  Σταθμό 
«ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. (VOLOS 98,6)», που 
εδρεύει στον ΒΟΛΟ του Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

2. Ανάκληση τη Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 533/40/23-09-09 με την οποία χορηγήθηκαν 
Δικαιώματα  χρήσης  Ραδιοσυχνοτήτων,  στο  Ραδιοφωνικό  /  Τηλεοπτικό  Σταθμό 
«ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ FM)», που εδρεύει στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 
του Ν. ΕΒΡΟΥ

3. Ανάκληση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 627/1/10-11-11 με την οποία χορηγήθηκαν 
Δικαιώματα  χρήσης  Ραδιοσυχνοτήτων,  στο  Ραδιοφωνικό  /  Τηλεοπτικό  Σταθμό 
«ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ  ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  ΜΟΝ.  Ε.Π.Ε.  (KISS  FM  ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ  104,7)»,  που 
εδρεύει στο ΑΡΓΟΣ του Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

4. Ανάκληση  της  Απόφασης  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ  3321/Φ610/19-07-10  με  την  οποία 
χορηγήθηκαν Δικαιώματα χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων,  στο Ραδιοφωνικό /  Τηλεοπτικό 
Σταθμό «ΜΠΑΒΕΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (STAR FM 92,9)», που εδρεύει στο ΝΑΥΠΛΙΟ του 
Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

5. Αποδοχή  Αίτησης  Θεραπείας  του  Ραδιοφωνικού  Σταθμού  «ALPHA  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ 
ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. (ALPHA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 96,5)», που εδρεύει στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ του 
Ν.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κατά  της  υπ’  αριθ.  687/128/11-04-13  Απόφασης  της  ΕΕΤΤ & 
Ανάκληση της υπ’ αριθ. 687/128/11-04-13 Απόφασης της ΕΕΤΤ

6. Αποδοχή  Αίτησης  Θεραπείας  του  Ραδιοφωνικού  Σταθμού  «ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΠΟΛΙΤΕΙΑ FM)»,  που εδρεύει  στη ΣΠΑΡΤΗ του Ν. 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ κατά της υπ’ αριθ. 689/22/29-04-13 Απόφασης της ΕΕΤΤ & Ανάκληση της 
υπ’ αριθ. 689/22/29-04-13 Απόφασης της ΕΕΤΤ

7. Αποδοχή Αίτησης Θεραπείας του Ραδιοφωνικού Σταθμού «ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ Ν. ΙΟΝΙΩΝ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΕΠΕ (IONIAN GALAXY)»,  που  εδρεύει  στo  ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  του  Ν. 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ κατά της υπ’ αριθ. 687/115/11-04-13 Απόφασης της ΕΕΤΤ & Ανάκληση 
της υπ’ αριθ. 687/115/11-04-13 Απόφασης της ΕΕΤΤ

8. Αποδοχή Αίτησης Θεραπείας του Ραδιοφωνικού Σταθμού «ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ Ε.Ε. (OASIS 98)», που εδρεύει στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ του Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κατά 
της  υπ’  αριθ.  689/33/29-04-13  Απόφασης  της  ΕΕΤΤ  &  Ανάκληση  της  υπ’  αριθ. 
689/33/29-04-13 Απόφασης της ΕΕΤΤ

9. Αποδοχή Αίτησης Θεραπείας του Ραδιοφωνικού Σταθμού «ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 
(ΚΑΣΤΟΡΙΑ_FM)»,  που εδρεύει  στην  ΚΑΣΤΟΡΙΑ του  Ν.  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ κατά  της  υπ’ 
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αριθ. 689/5/29-04-13 Απόφασης της ΕΕΤΤ & Ανάκληση της υπ’ αριθ. 689/5/29-04-13 
Απόφασης της ΕΕΤΤ

10. Αποδοχή  Αίτησης  Θεραπείας  του  Ραδιοφωνικού  Σταθμού 
«ΚΟΣΜΟΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΕ (COSMOS TV)», που εδρεύει στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
του Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κατά της υπ’ αριθ. 687/190/11-04-13 Απόφασης της ΕΕΤΤ & 
Ανάκληση της υπ’ αριθ. 687/190/11-04-13 Απόφασης της ΕΕΤΤ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Εισηγητής κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)

11. Εκχώρηση Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην εταιρεία 
«ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»

12. Εκχώρηση Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην εταιρεία 
«ICAP OUTSOURCING SOLUTIONS ΑΝΩΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 
με διακριτικό τίτλο «ICAP OUTSOURCING SOLUTIONS»

13. Εκχώρηση Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης στην εταιρεία 
«ΑΜΑΖΕ  ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΣΕ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «AMAZE ΑΕ»

14. Προγράμματα εθελουσίας εξόδου ΟΤΕ 2012

15. Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 472/170/21-3-2008 «Κανονισμός για τον 
καθορισμό στόχων επίδοσης στην παροχή Καθολικής Υπηρεσίας, τον προσδιορισμό 
του περιεχομένου και της μορφής των προς δημοσίευση πληροφοριών και του τρόπου 
δημοσίευσής  τους  για  τις  επιχειρήσεις  που  υπέχουν  υποχρεώσεις  Καθολικής 
Υπηρεσίας» (ΦΕΚ 885/Β/14-5-2008)

16. Εξέταση  της  γνωστοποίησης  των  εταιρειών  «VODAFONE  ΕΛΛΑΣ»  και  «WIND 
ΕΛΛΑΣ»  για  την  από  κοινού  ανάπτυξη,  εκμετάλλευση  και  συντήρηση  υποδομών 
δικτύου

17. Εξέταση του  υποβληθέντος  προς  έλεγχο  στην  ΕΕΤΤ αιτήματος  αλλαγής  τιμής  των 
οικονομικών  προγραμμάτων  με  τις  ονομασίες  «ΟΤΕ  DOUBLE  PLAY  50 
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ» και  «ΟΤΕ DOUBLE PLAY 50 ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ PLUS» της  εταιρείας 
ΟΤΕ Α.Ε.

18. Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ οικονομικών προγραμμάτων με 
τις ονομασίες «ΟΤΕ Business Double Play VDSL 30 Basic», «ΟΤΕ Business Double 
Play  VDSL  50  Basic»,  «ΟΤΕ Business  Double  Play  VDSL  30  Web Pack»,  «ΟΤΕ 
Business Double Play VDSL 50 Web Pack», «ΟΤΕ Business Double Play VDSL 30 
Web Pack & Static» και «ΟΤΕ Business Double Play VDSL 50 Web Pack & Static» της 
εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε.

19. Εξέταση  του  υποβληθέντος  προς  έλεγχο  στην  ΕΕΤΤ  αιτήματος  παράτασης  της 
περιόδου διάθεσης των οικονομικών προγραμμάτων με τις ονομασίες «ΟΤΕ ΚΙΝΗΤΑ 
50», «ΟΤΕ ΚΙΝΗΤΑ 90», «ΟΤΕ ΚΙΝΗΤΑ 180» και «ΟΤΕ ΚΙΝΗΤΑ 360» της εταιρείας 
ΟΤΕ Α.Ε.
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20. Τροποποίηση  των όρων παροχής από την  εταιρεία  «Οργανισμός  Τηλεπικοινωνιών 
Ελλάδος  (ΟΤΕ  Α.Ε.)»  της  υπηρεσίας  χονδρικής  με  την  ονομασία  Virtual  Partial 
Unbundled Loop (VPU) ή Εικονικά Μερικά Αδεσμοποίητος Βρόχος (EMA), βάσει της 
υποχρέωσής του ΟΤΕ από το άρθρο 4 της Απόφασης της ΕΕΤΤ 673/02/20.11.2012 
(ΦΕΚ 3090/Β/22.11.2012) και τροποποίηση των σχετικών Διατάξεων της Απόφασης 
της  ΕΕΤΤ  675/09/11-12-2012  (ΦΕΚ  3402/Β/20-12-2012)  με  θέμα  «Έγκριση 
Προσφοράς  Αναφοράς  ΟΤΕ  2012  για  την  Αδεσμοποίητη  Πρόσβαση  στον  Τοπικό 
Βρόχο  και  τις  Σχετικές  Υπηρεσίες,  σε  εφαρμογή  της  απόφασης  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ 
614/013/28-07-2011 (ΦΕΚ 1908/Β/30-08-2011)»

21. Έγκριση  της  Προσφοράς  Αναφοράς  ΟΤΕ  για  την  παροχή  Μισθωμένων  Γραμμών 
Χονδρικής, σε εφαρμογή της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 674/009/29.11.2012 «Ορισμός 
Αγορών Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής, Καθορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική 
Ισχύ στις εν λόγω Αγορές και Υποχρεώσεις αυτών (2ος Γύρος Ανάλυσης)»

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
22. Ανανέωση  της  Απόφασης  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ  675/11/11-12-2012  με  την  οποία 

συγκροτήθηκε  Ομάδα  Εργασίας  με  αντικείμενο  τη  Χορήγηση  Δικαιωμάτων  Χρήσης 
Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής σε Παρόχους Δικτύου

23. Προκήρυξη  ανοικτού διαγωνισμού  για  την  επιλογή αναδόχου για  την  ανάπτυξη  και 
εγκατάσταση του Μητρώου Συστήματος Ονοματοδοσίας Διαδικτύου για τον χώρο .gr & 
τον χώρο .ελ καθώς και την λειτουργία και διαχείριση αυτού για χρονικό διάστημα πέντε 
(5) ετών

24. Έγκριση Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για το Έργο 
«Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων με Ενσωματωμένη 
Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων»

25. 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  (ΦΕΚ 
2417/Β΄/2011)

26. Κατακύρωση του Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου: «Υποστήριξη της ΕΕΤΤ για 
την εύρεση κοινής μεθοδολογίας επιμερισμού του κόστους, στο πλαίσιο του Λογιστικού 
Διαχωρισμού Κινητής»

27. Πρόσβαση των υπαλλήλων της ΕΕΤΤ στο Internet με χρήση τεχνολογίας ADSL
28. Αξιολόγηση  των  Τεχνικών  Προσφορών  των  υποψηφίων  του  Δημόσιου  Ανοιχτού 

Διαγωνισμού για την Ανάθεση του Έργου: «Έλεγχος Συμμόρφωσης του Οργανισμού 
Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) με τις υποχρεώσεις ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και 
λογιστικού διαχωρισμού για τα έτη 2014,  2015 (με απολογιστικά στοιχεία των ετών 
2012 και 2013 αντίστοιχα) και λοιπές υπηρεσίες

29. Έγκριση του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής των υποψηφίων αναδόχων για 
τον  ανοικτό  διεθνή  Διαγωνισμό  επιλογής  Αναδόχου  για  το  Έργο  «Παρατηρητήριο 
Τιμών Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής»
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ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ (Εισηγητής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)
30. Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης «INFOGRAPH Ε.Π.Ε.», με 

αντικείμενο τη διαπίστωση της εισαγωγής/διάθεσης στην αγορά ραδιοεξοπλισμού και 
τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

31. Κλήση  σε  ακρόαση  της  ανώνυμης  εταιρείας  «ACTIONONE  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  ΚΑΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»  με  αντικείμενο  τη  διαπίστωση  της  διανομής  ραδιοεξοπλισμού  και 
τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

32. Κλήση  σε  ακρόαση  της  μονοπρόσωπης  εταιρίας  περιορισμένης  ευθύνης  με  την 
επωνυμία  «ΡΑΔΙΟ  ΑΘΗΝΑ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΕΠΕ»,  φορέα  του  ραδιοφωνικού 
σταθμού  (Ρ/Σ)  με  το  διακριτικό  τίτλο  «ORANGE  93.2»  με  θεματικό  αντικείμενο  τη 
διερεύνηση της χρήσης μη εκχωρημένης συχνότητας για τη λειτουργία ραδιοζεύξης 

33. Κλήση σε ακρόαση: α) Του δήμου Σερβίων-Βελβεντού και β) της «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV 
Α.Ε.», φορέα του Τ/Σ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV» για τη διερεύνηση της κατά παράβαση της 
κείμενης  νομοθεσίας  χρήσης  διαύλου  για  την  αναμετάδοση  τηλεοπτικού  σήματος 
καθώς και της εγκατάστασης κεραιοσυστήματος άνευ αδείας

34. Κλήση  σε  ακρόαση  της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΗΧΟΕΙΚΟΝΑ 
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ  ΔΙΑΥΛΟΣ  ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  Α.Ε.»,  φορέα  του 
τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «WEST CHANNEL» για την κατά 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας λειτουργία αυτού σε μη δηλωθέντα δίαυλο και από 
μη δηλωθείσα θέση εκπομπής

35. Κλήση σε ακρόαση του κ. Στυλιανού Βασιλειάδη, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού 
(Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΡΑΔΙΟ ΑΚΡΙΤΑΣ» με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση 
της κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας εκπομπής αυτού

36. Κλήση σε ακρόαση της «ΤΗΛΕΠΡΟΪΟΝΤΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.», φορέα του Τ/Σ 
«ΖΕΥΣ  TV»  για  τη  λειτουργία  αυτού  σε  μη  δηλωθέντες  διαύλους  και  από  μη 
δηλωθείσες  θέσεις  εκπομπής κατά παράβαση της  κείμενης  νομοθεσίας και  της  ΑΠ 
567/52/10-06-2010 Απόφασης της ΕΕΤΤ

37. Κλήση  σε  ακρόαση  των  εταιρειών  «COSMOTE  Α.Ε.»  και  «ON  TELECOMS»  με 
αντικείμενο εξέτασης την καταγγελία της εταιρείας «ON TELECOMS» με αριθ. πρωτ. 
ΕΕΤΤ 18120/19-4-2013

38. Κλήση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Α.Ε.» σε ακρόαση για παράνομη λειτουργία κεραίας επί της συμβολής των οδών Ακτή 
Μιαούλη 91 και Κρεβατά, Δήμου Πειραιώς, Περιφέρειας Αττικής

39. Κλήση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «VODAFONE  –  ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη 
Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» σε ακρόαση για παράνομη λειτουργία κεραίας επί 
της Γρ. Λαμπράκη 17, Δήμου Πειραιώς, Περιφέρειας Αττικής

40. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος της 
εταιρείας  με  την  επωνυμία  «ΦΑΡΟΣ ΑΕ-Ναυτιλιακή  Προμηθευτική»  όπως  νομίμως 
εκπροσωπείται και του Δημήτριου Ρούση 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 flyboard.gr
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41. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος του 
Ανδρέα  Κορδά  και  του  Χαραλάμπου  Κουντούρη  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 greektraders.gr

42. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος της 
εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΚΟΛΛΙΑΣ&Σ.Ι.Α.  Ε.Ε.  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και της εταιρίας «LAZOZ S. KAI SIA OE» 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 security-electronic.gr

43. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος της 
εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕΤΟ ΑΒΕΕ» και της εταιρείας με την επωνυμία «OPTION 
PRESS S.A.» 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 Ονομα Χώρου arena.gr 

44. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος της 
εταιρείας με την επωνυμία «ΦΙΟΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «FIORI 
A.E.» και της Ελένης Οικονόμου, 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 [www.fiori.gr]

45. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος του 
Χρήστου Παπαδόπουλου και της Βασιλικής Σαμουρίδη 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 deepgreece.gr

46. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος της 
εταιρείας  με  την  επωνυμία  «ΔΙΕΘΝΗΣ  ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ  ΑΘΗΝΩΝ  Α.Ε.»  και  της 
εταιρείας «Caderne Limited» 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 Ονομα Χώρου athensairport-2001.gr

47. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος της 
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ν. Ι. ΜΙΝΟΓΛΟΥ Α.Ε.» και της εταιρείας «ΑΝ. 
ΤΣΑΡΚΑΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» 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 myshoes.gr

48. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος της 
εταιρείας με  την επωνυμία «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
και  της  εταιρείας  «AEGEAN  BALTIC  BANK  SA»  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 abbank.gr

49. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος της 
εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της εταιρείας 
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«Easy Domain Connect LT» 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 Ονομα Χώρου enee.gr

50. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος της 
εταιρείας  με  την  επωνυμία  «OPTION PRESS  S.A.»  και  της  εταιρείας  «CADERNE 
LIMITED»  με  αντικείμενο  τη  διερεύνηση  παραβάσεων  διατάξεων  του  Κανονισμού 
Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr (Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 
592/012/2011) αναφορικά με τα Ονόματα Χώρου [home24.gr] και [kazino.gr]

51. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος του 
Δήμου  Σιθωνίας  και  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» 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 sithonia.gr

52. Λήψη απόφασης επί της ακρόασης, δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος,  της 
ετερόρρυθμης εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΡΚΕΝΙΔΗΣ ΚΑΙ  ΣΙΑ Ε.Ε.  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΔΙΚΤΥΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ 
-  ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ  -  ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ»  με  αντικείμενο  τη  διαπίστωση  της  διανομής 
ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού κατά παράβαση της 
κείμενης νομοθεσίας

53. Λήψη απόφασης επί της ακρόασης, δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος,  της 
ομόρρυθμης εταιρείας «e-wifi ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ο.Ε.» με αντικείμενο τη διαπίστωση 
της  εισαγωγής/διάθεσης  στην  αγορά  και  διανομής  ραδιοεξοπλισμού  και 
τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

54. Λήψη απόφασης επί της ακρόασης, δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος, των 
ανωνύμων εταιρειών: α) «ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΕΝΙΕΡΗΣ Α.Ε.-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ», 
β) «ΚΟΣΜΟΣΑΤ Α.Ε.» και γ) «ΔΕΛΦΙΤΖΗΣ Α.Ε.» με αντικείμενο τη διαπίστωση της 
εισαγωγής στην ελληνική αγορά και διανομής ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού 
τερματικού εξοπλισμού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

55. Λήψη απόφασης επί της ακρόασης, δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος,  της 
ανώνυμης  εταιρείας  «T.M.P.  SUPPLIES  A.E.»  και  της  ατομικής  επιχείρησης 
«ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Ε. ΡΟΥΣΣΕΤΟΣ ΗΛ. ΕΜΠΟΡΙΟ Η/Υ-ΥΠ.ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ», φορέα του 
ηλεκτρονικού  καταστήματος  www.web-store.gr,  με  αντικείμενο  τη  διαπίστωση  της 
εισαγωγής/διάθεσης στην αγορά από μέρους της πρώτης και της διανομής από μέρους 
της  δεύτερης  ραδιοεξοπλισμού  και  τηλεπικοινωνιακού  τερματικού  εξοπλισμού  κατά 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

56. Θέση  στο  αρχείο  της  Απόφασης  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ  687/303/11-04-2013:  «Κλήση  σε 
ακρόαση της «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  φορέα του 
Τ/Σ «SPORT TV», προς διερεύνηση της χρήσης μη εκχωρημένων συχνοτήτων για τη 
λειτουργία ραδιοζεύξεων και της εγκατάστασης κεραιοσυστημάτων άνευ αδείας»

57. Λήψη απόφασης επί της από 14 Μαΐου 2013 ακροάσεως της εταιρείας «ΟΤΕ Α.Ε» 
προκειμένου να εξεταστεί η τήρηση του άρθρου 64 του Ν.3431/2006, του άρθρου 38 
του  Ν.4070/2012,  καθώς  και  των  Άρθρων  6,8  και  1.2  (Παραρτήματος  Β’)  του 
Κανονισμού Γενικών Αδειών της Ε.Ε.Τ.Τ (ΑΠ.390/3/13-06-2006 όπως τροποποιήθηκε 
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από τις ΑΠ.442/68/2007 και ΑΠ.513/014/2009) από την ως άνω εταιρεία, σε σχέση με 
τη μη εμπρόθεσμη προσκόμιση των αιτηθέντων από την ΕΕΤΤ στοιχείων

58. Λήψη  Απόφασης  επί  της  διαδικασίας  Ακροάσεως  της  7ης  Φεβρουαρίου  2013  των 
εταιριών  «Οργανισμός  Τηλεπικοινωνιών  Ελλάδος  -  ΟΤΕ  Α.Ε»  και  «Cyta  Ελλάς 
Τηλεπικοινωνιακή 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)

59. Λήψη  Απόφασης  επί  της  ακροάσεως  της  εταιρείας  «Dynamic  Communication  and 
Technology Limited» με αντικείμενο τη διερεύνηση παραβάσεων της νομοθεσίας περί 
ηλεκτρονικών  επικοινωνιών  αναφορικά  με  την  παροχή  υπηρεσιών  πολυμεσικής 
πληροφόρησης μέσω αριθμών της σειράς 54ΧΧΧ

60. Λήψη απόφασης επί  της ακρόασης της 21ης  Ιανουαρίου 2013 της  εταιρείας «ΟΤΕ 
Α.Ε.»  με  αντικείμενο  την  εμπορική  διάθεση  του  οικονομικού  προγράμματος  «ΟΤΕ 
Business Conn-x Start Up 24Mbps» χωρίς την απαιτούμενη έγκριση της ΕΕΤΤ

61. Λήψη  απόφασης  επί  της  από  30-8-2012  ακρόασης  της  εταιρείας  «ΟΤΕ  Α.Ε.»  με 
αντικείμενο τη μη υποβολή κοστολογικών στοιχείων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 της 
Απόφασης ΕΕΤΤ ΑΠ 482/051/27.05.2008, όπως ισχύει, στο πλαίσιο της διενέργειας 
του Κοστολογικού Ελέγχου ΟΤΕ έτους 2013

62. Λήψη απόφασης επί  της από 4-4-2013 διαδικασίας επίλυσης διαφοράς μεταξύ των 
εταιριών  «FORTHNET  A.E.»  και  «OTE  Α.Ε.»  αναφορικά  με  την  απαλλαγή  της 
«FORTHNET A.E.» 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

63. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από  14  Φεβρουαρίου  2013  ακρόασης  των  εταιρειών 
«Οργανισμός  Τηλεπικοινωνιών  Ελλάδος  (ΟΤΕ  Α.Ε.)»  και  «FORTHNET  Α.Ε.»  με 
αντικείμενο τη νομική διερεύνηση της από 23.10.2012 καταγγελίας της δεύτερης κατά 
της πρώτης εταιρείας αναφορικά με τη μεταβολή εκ μέρους της ΟΤΕ Α.Ε. των όρων 
τιμολόγησης  των  υπό  ρύθμιση  υπηρεσιών  χονδρικής,  με  βάση  τις  διατάξεις  της 
κείμενης νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και το άρθρο 2 του Ν. 3959/2011 
(ΦΕΚ 93/Α/20.04.2011) περί ελεύθερου ανταγωνισμού

64. Λήψη απόφασης επί της ακρόασης 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

65. Λήψη Απόφασης επί της από 17-5-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «OTE  -  Οργανισμός  Τηλεπικοινωνιών  Ελλάδος  Α.Ε.»  για  παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας στη Δημοτική Ενότητα Κεντρικού Ζαγορίου Δήμου 
Ζαγορίου Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων

66. Λήψη Απόφασης επί της από 17-5-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «OTE  -  Οργανισμός  Τηλεπικοινωνιών  Ελλάδος  Α.Ε.»  για  παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής  κεραίας  στη θέση «Κεριά» της  κοινότητας  Κουνός  Δήμου 
Ανατολικής Μάνης Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας
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67. Λήψη Απόφασης επί της από 17-5-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «OTE  -  Οργανισμός  Τηλεπικοινωνιών  Ελλάδος  Α.Ε.»  για  παράνομη 
εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  στο  δ.δ.  Βουτάς  Δήμου  Ιστιαίας-Αιδηψού 
Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας

68. Λήψη Απόφασης επί της από 17-5-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «OTE  -  Οργανισμός  Τηλεπικοινωνιών  Ελλάδος  Α.Ε.»  για  παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας στο δ.δ. Μαρμαρίου Δήμου Καρύστου Περιφερειακής 
Ενότητας Ευβοίας 

69. Λήψη Απόφασης επί της από 17-5-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «OTE  -  Οργανισμός  Τηλεπικοινωνιών  Ελλάδος  Α.Ε.»  για  παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας στο δ.δ. Προκοπίου Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης - 
Αγ. Άννας Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας

70. Λήψη Απόφασης επί της από 22-4-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «COSMOTE»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής 
τηλεφωνίας επί της Ακτής Α. Παπανδρέου στη θέση «Καμινέζα» στην περιοχή Λαυρίου 
Δήμου Λαυρεωτικής Περιφερειακής Ενότητας Αττικής

71. Λήψη Απόφασης επί της από 22-4-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «COSMOTE»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής 
τηλεφωνίας  επί  της  οδού  Βουλιαγμένης  60  στο  Δήμο  Γλυφάδας  Περιφερειακής 
Ενότητας Αττικής

72. Λήψη Απόφασης επί της από 22-4-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «COSMOTE» για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  στη  θέση 
«Κεριά»  της  κοινότητας  Κουνός  Δήμου  Ανατολικής  Μάνης  Περιφερειακής  Ενότητας 
Λακωνίας

73. Λήψη Απόφασης επί της από 29-3-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «COSMOTE»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής 
τηλεφωνίας  επί  της  συμβολής  των  οδών  Ογλ  και  Κονταράτου  στο  Δήμο  Βόλου 
Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας

74. Λήψη Απόφασης επί της από 28-3-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «COSMOTE»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής 
τηλεφωνίας επί της συμβολής των οδών Αγ. Ανδρέου 48 και Ερμού στο Δήμο Πατρέων 
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας

75. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«VODAFONE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας 
στην περιοχή «Κατσίτσιος» στο Γάιο Παξών Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας

76. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«VODAFONE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας 
στη θέση «Γαβαλιανά» στη συνοικία Τιμίου Σταυρού Δήμου Ρεθύμνης Περιφερειακής 
Ενότητας Ρεθύμνης

77. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«VODAFONE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας 
στη θέση «Δέλτα» στο 82ο χλμ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Πατρών Δήμου 
Κορινθίων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας
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78. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«VODAFONE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας 
στο δ.δ. Καρουσάδων Δήμου Κέρκυρας Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας

79. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«VODAFONE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας 
επί της οδού Ιπποκράτους 190 στο Δήμο Σαλαμίνας Περιφερειακής Ενότητας Αττικής

80. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«VODAFONE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε 
ύψωμα  μεταξύ  Αγίας  Βαρβάρας  και  Μουλίων  στο  Δήμο  Ηρακλείου  Περιφερειακής 
Ενότητας Ηρακλείου

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

82. Λήψη  Απόφασης  επί  της  Ακροάσεως  διά  γραπτού  υπομνήματος  της  Εταιρείας 
«VODAFONE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας 
επί της οδού Βουλιαγμένης 26 στο Δήμο Αθηναίων 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  Τριών  Ιεραρχών 3  στο  Δήμο  Παύλου  Μελά  Περιφερειακής  Ενότητας 
Θεσσαλονίκης

84. Λήψη Απόφασης επί  της από 8-4-2013 Ακροάσεως διά  γραπτού υπομνήματος  της 
Εταιρείας  «WIND»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής 
τηλεφωνίας  στο  δ.δ.  Καρουσάδων  Δήμου  Κέρκυρας  Περιφερειακής  Ενότητας 
Κέρκυρας

85. Λήψη Απόφασης επί της από 20-5-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «WIND»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής 
τηλεφωνίας στο Δήμο Νέστου Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας

86. Λήψη Απόφασης επί της από 20-5-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «WIND»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής 
τηλεφωνίας στην Παλαιά Ε.Ο. Αθηνών – Πατρών στο Δήμο Κορινθίων Περιφερειακής 
Ενότητας Κορινθίας

87. 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 26ης Οκτωβρίου 90 στο Δήμο Θεσσαλονίκης Περιφερειακής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης

88. Τροποποίηση  της  ΑΠ  695/63/27-06-2013  Απόφασης  της  ΕΕΤΤ  με  θέμα:  «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»

89. Εξέταση της υπ’ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 26287/14-06-2013 Αιτήσεως Θεραπείας του κ. Πέτρου 
Ζαρταλούδη κατά της ΑΠ 686/49/26-03-2013 Απόφασης της ΕΕΤΤ

90. Εξέταση  της  υπ’  αρ.  πρ.  ΕΕΤΤ  27135/20-06-2013  Αιτήσεως  Θεραπείας  της  «Δ. 
ΚΟΛΟΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», φορέα του Ρ/Σ «ΙΟΝΙΟΝ 95,8FM» κατά της ΑΠ 605/38/24-05-
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2011 Απόφασης της ΕΕΤΤ, ως αυτή τροποποιήθηκε δια των ΑΠ 613/43/22-07-20011, 
ΑΠ 626/62/27-10-2011 και ΑΠ 654/49/31-05-2012 Αποφάσεων

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής κ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΚΑΣ)
91. Απόφαση  επί  της  ακρόασης  της  Ομόρρυθμης  Εταιρείας  με  την  επωνυμία  «Κ. 

ΚΑΛΛΙΑΚΑΤΣΟΣ - Δ. ΒΟΛΤΗΣ Ο.Ε.»
92. Απόφαση επί της ακρόασης της ατομικής επιχείρησης του κ. Δημήτριου Καραδήμου
93. Απόφαση  επί  της  ακρόασης  της  Ετερόρρυθμης  Εταιρείας  με  την  επωνυμία 

«ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
94. Απόφαση επί της ακρόασης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία 

«FCS ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ε.Π.Ε.»
95. Aπόφαση επί της ακρόασης της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία 

«TITAN LOGISTIC LTD»
96. Απόφαση επί της ακρόασης της ατομικής επιχείρησης του κ. Ανδρέα Μπαλανίκα
97. Απόφαση επί της ακρόασης της ατομικής επιχείρησης του κ. Ευστράτιου Ασανάκη
98. Απόφαση επί της ακρόασης της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΣΑΡΛΑΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΟΥΚΑΝΤΑ Ο.Ε.»
99. Απόφαση  επί  της  ακρόασης  της  Ομόρρυθμης  Εταιρείας  με  την  επωνυμία  «ΑΦΟΙ 

ΓΙΟΥΛΗ Ο.Ε.»
100. Απόφαση επί της ακρόασης της ατομικής επιχείρησης του Αντωνίου Μουστάκα
101. Απόφαση επί  της  ακρόασης της  ανώνυμης εταιρείας με  την  επωνυμία «SPEEDEX 

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»
102. Απόφαση  επί  της  ακρόασης  της  Ετερόρρυθμης  Εταιρείας  με  την  επωνυμία 

«ΣΟΥΒΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
103. Απόφαση  επί  της  ακρόασης  της  Ομόρρυθμης  Εταιρείας  με  την  επωνυμία 

«ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΑΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε.»
104. Απόφαση  επί  της  ακρόασης  της  Ομόρρυθμης  Εταιρείας  με  την  επωνυμία  «Γ. 

ΓΚΟΓΚΟΛΑΚΗΣ - ΣΤ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.»
105. Απόφαση  επί  της  ακρόασης  της  Ετερόρρυθμης  Εταιρείας  με  την  επωνυμία 

«ΣΟΥΦΛΕΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
106. Απόφαση επί της ακρόασης της ατομικής επιχείρησης του κ. Αντώνιου Στρατάκου
107. Απόφαση επί της ακρόασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «RED SYSTEM 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»
108. Απόφαση επί της ακρόασης της ατομικής επιχείρησης της κ. Μαρίας Σολωμού
109. Απόφαση επί της ακρόασης της ατομικής επιχείρησης της κ. Παναγιώτας Δεληγιάννη
110. Απόφαση επί της ακρόασης της ατομικής επιχείρησης του κ. Μιχαήλ Τσίγκου
111. Απόφαση επί της ακρόασης της ατομικής επιχείρησης της κ. Μαρίας Τσακίρη
112. Απόφαση επί της ακρόασης της ατομικής επιχείρησης του κ. Νικόλαου Πελατσίδη
113. Απόφαση επί της ακρόασης της ατομικής επιχείρησης του κ. Γεώργιου Παρτλιά
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114. Απόφαση επί της ακρόασης της Ομορρύθμου Εταιρείας με την επωνυμία «Α. ΦΩΤΙΑΣ 
- Ι. ΚΕΛΕΣΗ Ο.Ε.»

115. Απόφαση  επί  της  ακρόασης  της  Ομορρύθμου  Εταιρείας  με  την  επωνυμία  «Κ. 
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΛΗΣ - Χ. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Ο.Ε.»

116. Απόφαση επί της ακρόασης της ατομικής επιχείρησης της κ. Αργυρούς Φαμέλη
117. Απόφαση επί της ακρόασης της ατομικής επιχείρησης του κ. Δημήτριου Χαραμή
118. Απόφαση επί της ακρόασης της ατομικής επιχείρησης του κ. Αθανασίου Φραγκοτάσιου
119. Απόφαση επί της ακρόασης της ατομικής επιχείρησης του κ. Αλέξη Δημ. Κεσόβ
120. Απόφαση  επί  της  ακρόασης  της  ατομικής  επιχείρησης  του  κ.  Εμμανουήλ 

Παπαδομιχελάκη
121. Απόφαση επί της ακρόασης της ατομικής επιχείρησης του κ. Ευριπίδη Δρατσέλου
122. Απόφαση  επί  της  ακρόασης  των  εταιρειών  «SKYWALK  ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ  ΚΑΙ 

ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΑΧΥΔΕΜΑ Courier Logistics ΕΠΕ»
123. Απόφαση επί  της  ακρόασης των εταιρειών «ACS ΑΕΕ» και  «Ε.  ΤΣΟΥΚΑΝΤΑ -  Κ. 

ΠΟΛΥΓΕΡΙΝΟΥ - Κ. ΚΡΙΚΕΛΗΣ Ο.Ε.»
124. Απόφαση  επί  της  ακρόασης  της  ατομικής  επιχείρησης  της  κ.  Μυρτούς  Βασιλικής 

Ιγγλέση
125. Απόφαση  επί  της  ακρόασης  της  Ετερόρρυθμης  Εταιρείας  με  την  επωνυμία  «Ε 

ΜΠΕΪΚΟ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»
126. Απόφαση επί της ακρόασης της επιχείρησης «ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΠΛΑΝΗΤΗΣ 2004»
127. Διαγραφή  της  Ατομικής  Επιχείρησης  «ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ  ΟΛΓΑ»  από  το  Μητρώο 

Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ
128. Απόφαση για τη θέση στο αρχείο των καταγγελιών του Διορθόδοξου Συνδέσμου «Ο 

Απόστολος  Παύλος»  κατά  της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ – ΕΛ.ΤΑ Α.Ε.» («ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.»)

129. Καθορισμός μεθοδολογίας υπολογισμού Καθαρού Κόστους Καθολικής Ταχυδρομικής 
Υπηρεσίας

130. Αξιολόγηση της Προσαρμογής των Τιμολογίων Καθολικών Υπηρεσιών των Ελληνικών 
Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) για το έτος 2013

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

 Ενημέρωση  σε  σχέση  με  διακανονισμούς  καταβολής  οφειλόμενων  τελών 
(Σπυρόπουλος)

 Εκκρεμότητες με το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Ορφανός)
 Ενημέρωση  Ολομέλειας  σχετικά  με  την  Αίτηση  Επίλυσης  Διαφοράς  της  εταιρείας 

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ  ΕΛΛΑΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΚΑΙ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  –  NEWSPHONE  HELLAS  SA»  κατά  του  «Οργανισμού 
Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.)» και σχετικές ενέργειες (Σοφού)
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