
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

της 700ης Συνεδρίασης (29-08-2013)

ΦΑΣΜΑ (Εισηγητής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)

1. Εισήγηση προς τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για τον Περιορισμό 
και  τη  Διαδικασία  Χορήγησης  Δικαιωμάτων  Χρήσης  Ραδιοσυχνοτήτων  Επίγειας 
Ψηφιακής Ευρυεκπομπής

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Εισηγητής κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)

2. Διεξαγωγή  Δημόσιας  Διαβούλευσης  επί  του  οικονομοτεχνικού  μοντέλου 
Μακροπρόθεσμου  Καθαρού  Επαυξητικού  Κόστους  (Bottom  Up  Pure  LRIC) 
υπολογισμού  τελών  τερματισμού  χονδρικής  σε  σταθερά  δίκτυα  σύμφωνα  με  τη 
Σύσταση  2009/396/ΕΚ  (EE  L  124/67,  20.5.2009),  όπως  διαμορφώθηκε  μετά  την 
ολοκλήρωση της από 24.05.2013 διεξαχθείσης Δημόσιας Διαβούλευσης

3. Δημόσια  Διαβούλευση  αναφορικά  με  τον  «Κανονισμό  περί  καθορισμού  Αρχών 
Κοστολόγησης της Καθολικής Υπηρεσίας»

4. Tελικά αποτελέσματα του ελέγχου του υποβληθέντος από τον ΟΤΕ υπολογισμού του 
Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΚΚΥ) για το έτος 2010

5. Συζήτηση επί του επικαιροποιημένου μοντέλου συμπίεσης περιθωρίου

6. Διαγραφή Καταχωρητών από το Μητρώο της ΕΕΤΤ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
7. Επικύρωση  του  Πρακτικού  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  για  την  Αποδοχή  του 

Δικαιολογητικού  Συμμετοχής  της  Εταιρείας  με  την  επωνυμία  «MAZARS  ΟΡΚΩΤΟΙ 
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» και  κήρυξη αυτής ως 
Αναδόχου  του  Έργου  «Έλεγχος  της  υποβληθείσας  από  τον  ΟΤΕ  μελέτης 
προσδιορισμού  του  Καθαρού  Κόστους  παροχής  Καθολικής  Υπηρεσίας  για  το  έτος 
2011» (Εισηγητής κ. Κων/νος Δεληκωστόπουλος)

8. Κατακύρωση της συνοπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας για την Ασφαλιστική κάλυψη 
κατά παντός  κίνδυνου μηχανολογικού και  ηλεκτρονικού εξοπλισμού της ΕΕΤΤ στην 
εταιρεία  με  την  επωνυμία  «ΕΥΡΩΠΗ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ  ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»  και  διακριτικό  τίτλο  «ΕΥΡΩΠΗ  Α.Ε.Γ.Α.»  (Εισηγητής  κ.  Κων/νος 
Δεληκωστόπουλος)

9. Προμήθεια Φορητών Υπολογιστών (Εισηγητής κ. Κων/νος Δεληκωστόπουλος)
10. Κατακύρωση του Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το 

έργο: «Έλεγχος Συμμόρφωσης του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.), 
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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» (Εισηγητής κ. Κων/νος Δεληκωστόπουλος)

11. Απόφαση επί της, από 06.08.2013, προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 4 του Ν. 
3886/2010  της  ένωσης  εταιρειών  «ΣΑΪΜΠΕΡΣ  Α.Ε.  –  Ανάπτυξη  Ολοκληρωμένων 
Λύσεων Ηλεκτρονικού Εμπορίου» και «COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΕΒΕ» κατά της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 
698/031/25.07.2013  «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»» (Εισηγητής κ. Κων/νος Δεληκωστόπουλος)

12. Αναδιοργάνωση της Γραμματείας της Ολομέλειας (Εισηγητής κ. Λεωνίδας Κανέλλος)
13. Συγκρότηση  Επιτροπής  για  την  περαιτέρω  διερεύνηση  μετεγκατάστασης  των 

κεντρικών υπηρεσιών της ΕΕΤΤ σε κτίριο κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου επί της 
Λ. Κηφισίας (Εισηγητής κ. Λεωνίδας Κανέλλος) 

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ (Εισηγητής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)
14. Λήψη  απόφασης  επί  της  από  24.07.2013  Ακροάσεως  αφενός  του  Υπουργείου 

Οικονομικών  και  αφετέρου  του  Σακαρέτσιου  Στυλιανού  και  της  εταιρείας  με  την 
επωνυμία  «ΣΑΡΙΣΑ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ»  με  αντικείμενο  τη 
διερεύνηση  παραβάσεων  διατάξεων  του  Κανονισμού  Διαχείρισης  και  Εκχώρησης 
Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr αναφορικά με το Όνομα Χώρου nerit.gr

15. Λήψη απόφασης επί της ακρόασης των εταιρειών «OTE AE», «WIND AE» , «HOL AE» 
αναφορικά με την διάθεση οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας «ΟΤΕ ΑΕ»

16. Λήψη απόφασης επί της από 29-11-2012 ακρόασης των εταιρειών «ΟΤΕ Α.Ε.» και 
«WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» με αντικείμενο την εξέταση της με αρ. 
πρωτ.  30341/20-7-2010  καταγγελίας  της  τελευταίας  κατά  της  πρώτης  για  τη 
διαπίστωση τυχόν παράβασης της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την 
επίλυση διαφοράς, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ΑΠ ΕΕΤΤ 600/48/2011 

17. Λήψη  απόφασης επί  της  από 04.06.2013  Ακρόασης  της  εταιρείας  «VODAFONE – 
ΠΑΝΑΦΟΝ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»  με  δ.τ. 
«VODAFONE-PANAFON» με αντικείμενο την διαπίστωση παραβίασης των διατάξεων 
του ν. 4070/2012 και της ΑΠ. ΕΕΤΤ 578/29/28-09-2010 «Κώδικας Δεοντολογίας για την 
παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης

18. Λήψη  Απόφασης  επί  της  διαδικασίας  ακρόασης  και  επίλυσης  διαφοράς  της  14ης 
Φεβρουαρίου  2013  μεταξύ  των  εταιρειών  «ON  TELECOMS»  και  «VOICENET», 
δυνάμει του υπ'αρ. 36532/2012 αιτήματος επίλυσης διαφοράς της «ON TELECOMS»

19. Λήψη  Απόφασης  επί  της  διαδικασίας  Ακροάσεως  της  18ης  Απριλίου  2013  των 
εταιρειών «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος - ΟΤΕ Α.Ε» αφενός και «HELLAS 
ON LINE», «CYTA HELLAS», «FORTHNET ΑΕ» και «WIND HELLAS» αφετέρου, με 
αντικείμενο την  από 7-3-2013  Καταγγελία/  Αίτηση  Λήψης Προσωρινών Μέτρων και 
έκδοσης  Προσωρινής  Διαταγής  της  εταιρείας  «HELLAS  ON  LINE»,  καθώς  και 
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αναφορές των λοιπών εταιρειών κατά της ΟΤΕ ΑΕ, σχετικά με την ύπαρξη σημαντικών 
καθυστερήσεων  στην  υλοποίηση  αιτημάτων  και  τη  διαχείριση  βλαβών  υπηρεσίας 
Τοπικού Βρόχου και τη νομική διερεύνηση αυτών με βάση τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας  ηλεκτρονικών  επικοινωνιών  και  το  άρθρο  2  του  Ν.  3959/2011  (ΦΕΚ 
93/Α/20-4-2011)

20. Εξέταση  της  αίτησης  ανάκλησης  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  «Μαρίνα  Γιαννέλη 
μονοπρόσωπη  ΕΠΕ»  και  με  δ.τ.  «3C ΕΠΕ»,  σχετικά  με  την  Απόφαση  της  ΕΕΤΤ 
ΑΠ.687/279/11-04-2013

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής κ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΚΑΣ)
21. Απόρριψη δήλωσης παροχής Ταχυδρομικών  Υπηρεσιών της ατομικής επιχείρησης 

«ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΑΣ -PETALI COURIER»
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