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ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

της 900ής Συνεδρίασης (01-07-2019) 
 
 

I. Θέματα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Εισηγήτρια κα Α. Σγώρα) 

 Οικονομικά προγράμματα ΟΤΕ 

Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ αιτημάτων της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ 

για έγκριση οικονομικών προγραμμάτων με τις ονομασίες: 

- Αριθ. Θέματος 1: «Cosmote Double Play 50 XL με ελάχιστη περίοδο παραμονής 24 

μηνών - Παραλλαγή τιμών I + Family Light Pack», «Cosmote Double Play 50 XL με 

ελάχιστη περίοδο παραμονής 24 μηνών - Παραλλαγή τιμών I + Family Light Pack με 

προωθητική ενέργεια Cosmote Home 1000 προς κινητά Cosmote», «Cosmote 

Double Play 50 XL με ελάχιστη περίοδο παραμονής 24 μηνών - Παραλλαγές τιμών 

I, II + Cinema Pack», «Cosmote Double Play 50 XL με ελάχιστη περίοδο παραμονής 

24 μηνών - Παραλλαγές τιμών I, II + Cinema Pack με προωθητική ενέργεια Cosmote 

Home 1000 προς κινητά Cosmote», και του αιτήματος για έγκριση της παροχής 

έκπτωσης στο μηνιαίο τέλος των ανωτέρω οικονομικών προγραμμάτων σε πελάτες 

e-bill 

II. Λήψη Απόφασης επί Πορισμάτων Ακροάσεων (Εισηγήτρια κα Α. Σγώρα) 

 Ραδιοεξοπλισμός 

- Αριθ. Θέματος 2: Λήψη απόφασης επί της ακρόασης, δια της υποβολής εγγράφου 

υπομνήματος της ανώνυμης εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 

ΛΥΣΕΩΝ» - “INTRACOM TELECOM” με αντικείμενο τη διαπίστωση της κατασκευής 

και διάθεσης ραδιοεξοπλισμού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 

 Συχνότητες 

Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος: 

- Αριθ. Θέματος 3: κ. Θεοδώρας Κοσμάτου, ιδιοκτήτριας του Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο 

«ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ», με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της χρήσης συχνότητας 

για τη λειτουργία ραδιοζεύξης κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 

- Αριθ. Θέματος 4: α) Του κ. Δημητρίου Πελικπασίδη, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού 

σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «SOUND RADIO» και β) της ανώνυμης εταιρίας 

με την επωνυμία «ΛΟΓΟΣ Α.Ε.», φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το 

διακριτικό τίτλο «ΡΑΔΙΟ ΠΡΩΪΝΗ» 

- Αριθ. Θέματος 5: «ATHLETIC MEDIA GROUP», φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού 

(Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ATHLETIC RADIO 104.2», με θεματικό αντικείμενο την 
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μη δήλωση των κεραιοσυστημάτων του στο ΣΗΛΥΑ κατά παράβαση της κείμενης 

νομοθεσίας 

 Τηλεπικοινωνίες 

- Αριθ. Θέματος 6: Λήψη Απόφασης επί της διαδικασίας Ακροάσεως της 23ης 

Απριλίου 2018 μεταξύ της εταιρείας DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. και του 

Δήμου Θάσου με αντικείμενο την από 15-02-2018 με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 5145/15-02-

2018 Αίτηση Επίλυσης Διαφοράς της πρώτης ως άνω εταιρείας 

- Αριθ. Θέματος 7: Λήψη Απόφασης επί της διαδικασίας Ακροάσεως της 21ης Μαΐου 

2018 μεταξύ της εταιρείας DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε. και του Δήμου 

Γρεβενών με αντικείμενο την από 21-02-2018 με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 5696/21-02-2018 

Αίτηση Επίλυσης Διαφοράς της πρώτης ως άνω εταιρείας 

- Αριθ. Θέματος 8: Λήψη απόφασης επί της από 12 Νοεμβρίου 2018 ακρόασης των 

εταιρειών: 1) «ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «MEDIATEL SA», 2) «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EXTRA LINE ΕΠΕ» και δ.τ. «EXTRA LINE ΕΠΕ» και 

3) «VOICE TELEMEDIA E.E.» με αντικείμενο τη διερεύνηση παραβάσεων της 

νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών 

πολυμεσικής πληροφόρησης μέσω του σύντομου κωδικού 14644 

- Αριθ. Θέματος 9: Λήψη απόφασης επί της ακρόασης των εταιρειών: 1) «LEXITEL 

ΜΕΠΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡ. ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και με διακριτικό 

τίτλο “LEXITEL Μ.Ε.Π.Ε.” 2) «VOICE TELEMEDIA E.E.» και 3) ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο 

“MEDIATEL S.A.”, με αντικείμενο τη διερεύνηση παραβάσεων της νομοθεσίας περί 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών πολυμεσικής 

πληροφόρησης μέσω των σύντομων κωδικών 14870 και 14656 

 Κεραιοσυστήματα 

- Αριθ. Θέματος 10: COSMOTE – ύψωμα «Στρατή» στην περιοχή Σχοινιά Δήμου 

Μαραθώνα Αττικής 

- Αριθ. Θέματος 11: COSMOTE – Αγίου Θεράποντος 2 στο Δήμο Ζωγράφου Αττικής 

- Αριθ. Θέματος 12: COSMOTE – Υπολοχαγού Καββαθά 2 στο Δήμο Ζωγράφου 

Αττικής 

- Αριθ. Θέματος 13: WIND – ύψωμα «Στρατή» στην περιοχή Σχοινιά Δήμου 

Μαραθώνα Αττικής 

- Αριθ. Θέματος 14: VODAFONE – ύψωμα «Στρατή» στην περιοχή Σχοινιά Δήμου 

Μαραθώνα Αττικής 

- Αριθ. Θέματος 15: «ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Π. ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ ΕΜΜ. Ο.Ε.», φορέα του 

ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «CITY FM 100», με θεματικό 
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αντικείμενο την μη δήλωση των κεραιοσυστημάτων του στο ΣΗΛΥΑ κατά παράβαση 

της κείμενης νομοθεσίας 

- Αριθ. Θέματος 16: «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΚΡΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΝΑ», 

φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΚΡΗΤΗ 101.5 FM 

STEREO», με θεματικό αντικείμενο την μη δήλωση κεραιοσυστήματός του του στο 

ΣΗΛΥΑ κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 

III. Διοικητικά Θέματα (Εισηγητής κ. Κ. Μασσέλος) 

 Ομάδες έργου 

- Αριθ. Θέματος 17: Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη διεκπεραίωση δηλώσεων 

τροποποίησης κεραιοσυστημάτων κατασκευών κεραιών καθώς και αιτημάτων 

αδειοδότησης κατασκευών κεραιών, στο πλαίσιο του Ν. 4070/2012 


