
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

της 603ης Συνεδρίασης (12-05-2011)

ΦΑΣΜΑ (Εισηγητής κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ)
1. Αποδοχή  της  υπ'  αρ  47941/11-9-2008  Αιτήσεως  του  Τηλεοπτικού 

Σταθμού  (Τ/Σ)  «ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε.  (ALPHA)»  για  τη 
Χορήγηση  κατ'  εφαρμογή  του  Ν.  3548/2007  του  Δικαιώματος  Χρήσης  του 
Τηλεοπτικού Διαύλου 38 στη θέση εκπομπής «ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ»

2. Χωροθέτηση πάρκων κεραιών της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Εισηγητής κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ)
3. Ονόματα χώρου-Εκχώρηση
4. Ονόματα χώρου-Απόρριψη Αίτησης
5. Ονόματα χώρου-Μεταβίβαση
6. Λήψη  απόφασης  περί  διαγραφής  του  ονόματος  χώρου 

[study  4  exam  .  gr  ]   από  τον  κ.  Νικόλαο  Σπαθαράκη  στα  πλαίσια  του  Κανονισμού 
Διαχείρισης και  Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr (Απόφαση ΕΕΤΤ 
ΑΠ. 351/76) όπως ισχύει

7. Εκχώρηση  και  Απόρριψη  Αιτήματος  Εκχώρησης  Αριθμοδοτικών 
Πόρων  του  Εθνικού  Σχεδίου  Αριθμοδότησης  στην  εταιρεία  «COSMOLINE 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  με  διακριτικό  τίτλο 
«COSMOLINE»

8. Εκχώρηση  Αριθμοδοτικών  Πόρων  του  Εθνικού  Σχεδίου 
Αριθμοδότησης  στην  εταιρεία  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» με διακριτικό τίτλο «FORTHNET Α.Ε.»

9. Κατάργηση Εκχώρησης Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου 
Αριθμοδότησης στην εταιρεία «GUERILLA MOBILE BERLIN GMBH» και Εκχώρηση 
Αριθμοδοτικών Πόρων στην εταιρεία «GUERILLA MOBILE GREECE LTD»

10. Κατάργηση Εκχώρησης Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου 
Αριθμοδότησης στην εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΕ» με διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ ΑΕ» 

11. Κατάργηση Εκχώρησης Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου 
Αριθμοδότησης στην εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΕ» με διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ ΑΕ»

12. Κατάργηση Εκχώρησης Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου 
Αριθμοδότησης  στην  εταιρεία  «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» με διακριτικό τίτλο «VODAFONE-PANAFON»

13. Οριστική παραλαβή του έργου «Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης 
για την Ανάπτυξη Μοντέλων και της μεθοδολογίας αυτών για την ex ante εξέταση 
των οικονομικών προγραμμάτων των παροχών με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά» και 
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μη  επιβολή  ποινικής  ρήτρας  στην  Εταιρία  SVP  Advisors  αναφορικά  με  τα 
Παραδοτέα 2, 3 και τμήμα του παραδοτέου 4

14. Παράταση της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της Απόφασης της ΕΕΤΤ 
ΑΠ.  588/21/2010  «Κανονισμός  για  τον  Καθορισμό  του  Ελαχίστου  Επιπέδου 
Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ2153/Β/2010)

15. Λήψη  Απόφασης  της  ΕΕΤΤ  αναφορικά  με  το  υποβληθέν  αίτημα 
παράτασης  της  περιόδου  διάθεσης  του  οικονομικού  προγράμματος,  με  την 
ονομασία «DP24 + 60F2M (INTERNET & ΟΜΙΛΙΑ-DP24)» της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε.

16. Λήψη  Απόφασης  της  ΕΕΤΤ  αναφορικά  με  το  υποβληθέν  αίτημα 
παράτασης  της  περιόδου  διάθεσης  του  οικονομικού  προγράμματος,  με  την 
ονομασία «DP2 + 30F2M (INTERNET & ΟΜΙΛΙΑ-DP2)» της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε.

17. Λήψη  Απόφασης  της  ΕΕΤΤ  αναφορικά  με  το  υποβληθέν  αίτημα 
παράτασης  της  περιόδου  διάθεσης  του  οικονομικού  προγράμματος,  με  την 
ονομασία «Σταθερά + Κινητά 300 (ή ΟΤΕ 250+50F2M » της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε.

18. Λήψη  Απόφασης  της  ΕΕΤΤ  αναφορικά  με  το  υποβληθέν  αίτημα 
παράτασης  της  περιόδου  διάθεσης  του  οικονομικού  προγράμματος,  με  την 
ονομασία «Conn-x internet & Ομιλία mixed 200 (ή Conn-x 2mbps +180+20F2M)» 
της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε.

19. Λήψη  Απόφασης  της  ΕΕΤΤ  αναφορικά  με  το  υποβληθέν  αίτημα 
παράτασης  της  περιόδου  διάθεσης  του  οικονομικού  προγράμματος,  με  την 
ονομασία «OTE TALK 24/7 +60F2M (ΟΛΗ ΜΕΡΑ +60 ΚΙΝΗΤΑ)» της εταιρείας ΟΤΕ 
Α.Ε.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
20. Ενημέρωση της Ολομέλειας επί της εξέλιξης των νομικών υποθέσεων 

της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών (Εισηγητής κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ)
21. Μετάθεση Τακτικής Υπαλλήλου της ΕΕΤΤ στο Περιφερειακό Γραφείο 

Θεσσαλονίκης (Εισηγητής κ. ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΚΑΣ)

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ (Εισηγητής κ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ)
22. Κλήση σε Ακρόαση της εταιρίας με την επωνυμία «BITDEFENDER 

IPR MANAGEMENT LTD» και του κ. Ψαρρά Θωμά με αντικείμενο τη διερεύνηση 
παραβάσεων διατάξεων του  Κανονισμού  Διαχείρισης  και  Εκχώρησης Ονομάτων 
Χώρου με κατάληξη .gr (ΑΠ. 592/012) σχετικά με το Ονομα Χώρου [bitdefender.gr]

23. Κλήση  σε  ακρόαση  της  επιχείρησης-ηλεκτρονικό  κατάστημα 
«Cyberspot»  με  αντικείμενο  τη  διαπίστωση  της  διάθεσης  ραδιοεξοπλισμού  και 
τηλεπικοινωνιακού  τερματικού  εξοπλισμού  κατά  παράβαση  της  κείμενης 
νομοθεσίας

24. Κλήση  σε  ακρόαση  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  «Ε-SHOP.GR 
Ανώνυμος Εταιρία Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου» με 
αντικείμενο τη διαπίστωση της διάθεσης ραδιοεξοπλισμού και  τηλεπικοινωνιακού 
τερματικού εξοπλισμού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

25. Κλήση  σε  ακρόαση  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  «Ε-SHOP.GR 
Ανώνυμος Εταιρία Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου» με 
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αντικείμενο τη διαπίστωση της διάθεσης ραδιοεξοπλισμού και  τηλεπικοινωνιακού 
τερματικού εξοπλισμού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

26. Κλήση  σε  ακρόαση  της  επιχείρησης-ηλεκτρονικό  κατάστημα  «PDS 
ELECTRONICS» με αντικείμενο τη διαπίστωση της διάθεσης ραδιοεξοπλισμού και 
τηλεπικοινωνιακού  τερματικού  εξοπλισμού  κατά  παράβαση  της  κείμενης 
νομοθεσίας

27. Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS Com Μ. 
ΕΠΕ»  με  αντικείμενο  τη  διαπίστωση  της  διάθεσης  μέσω  της  ιστοσελίδας 
www.linkshop.gr,  ραδιοεξοπλισμού και  τηλεπικοινωνιακού τερματικού  εξοπλισμού 
κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

28. Κλήση  σε  Ακρόαση  της  εταιρείας  «ΟΤΕ  ΑΕ»  με  αντικείμενο  την 
καθυστέρηση  παροχής  δοκιμαστικού  περιβάλλοντος  «test  environment»  επί  του 
νέου  πληροφοριακού  συστήματος  για  τη  φορητότητα,  κατά  παράβαση  των 
Αποφάσεων ΑΠ. ΕΕΤΤ 573/015/22-7-2010 και ΑΠ ΕΕΤΤ 566/016/3-6-2010, όπως 
τροποποιήθηκε με την ΑΠ. 586/06/30-11-2010

29. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  «ΟΤΕ  -  Οργανισμός 
Τηλεπικοινωνιών  Ελλάδος  Α.Ε.»  για  εγκατάσταση  κατασκευών  κεραιών  στη 
Δημοτική Ενότητα Κλεισούρας Νομού Καστοριάς

30. Κλήση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «COSMOTE» σε ακρόαση 
για  παράνομη  λειτουργία  κεραίας  στο  Δήμο  Νέας  Προποντίδας  Περιφερειακής 
Ενότητας Χαλκιδικής

31. Κλήση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «COSMOTE» σε ακρόαση 
για  παράνομη  λειτουργία  κεραίας  στο  Δήμο  Αμύνταιου  Περιφερειακής  Ενότητας 
Φλώρινας

32. Κλήση  σε  ακρόαση  της  Εταιρείας  «COSMOTE  -  ΚΙΝΗΤΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας 
στο Δήμο Νεάπολης - Συκεών Νομού Θεσσαλονίκης

33. Κλήση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «COSMOTE» σε ακρόαση 
για  παράνομη  λειτουργία  κεραίας  επί  της  οδού  Ολυμπιάδος  124  στο  Δήμο 
Θεσσαλονίκης Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

34. Κλήση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «VODAFONE» σε ακρόαση 
για  παράνομη  λειτουργία  κεραίας  στο  Δήμο  Αμύνταιου  Περιφερειακής  Ενότητας 
Φλώρινας

35. Κλήση της Εταιρείας κινητής τηλεφωνίας «VODAFONE» σε ακρόαση 
για  παράνομη  λειτουργία  κεραίας  στο  Δήμο  Νέας  Προποντίδας  Περιφερειακής 
Ενότητας Χαλκιδικής

36. Λήψη Απόφασης επί της Ακρόασης του κ. Μιχαήλ Παπαδάκη και του 
κ.  Νίκος  Γκοντέ  με  αντικείμενο  τη  διερεύνηση  παραβάσεων  διατάξεων  του 
Κανονισμού  Διαχείρισης  και  Εκχώρησης  Ονομάτων  Χώρου  με  κατάληξη  .gr 
σύμφωνα με την ΑΠ. ΕΕΤΤ 592/012 αναφορικά με το όνομα χώρου [kritikanea.gr]

37. Λήψη Απόφασης επί της Ακρόασης του νομικού προσώπου με την 
επωνυμία  «JOURNALISTS  INDEPENDENT  PRODUCTIONS"  αφενός  και  της 
εταιρίας  με  την  επωνυμία  "Newsweek  Inc"  αναφορικά  με  το  όνομα  χώρου 
[newsweek.gr]
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38. Λήψη  απόφασης  επί  της  ακροάσεως  των  εταιρειών  «ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΒΑΡΔΑΞΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΙΟΥΚΑΣ ΟΕ» («IDEASHOP.GR»), «JAGA GREECE» 
με  αντικείμενο  τη  διαπίστωση της  εισαγωγής και  διάθεσης  ραδιοεξοπλισμού και 
τηλεπικοινωνιακού  τερματικού  εξοπλισμού  κατά  παράβαση  της  κείμενης 
νομοθεσίας

39. Λήψη  απόφασης  επί  της  ακροάσεως  της  εταιρείας  «ΜΠΕΚΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ - ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΤΖΙΩΛΗΣ ΕΛΕΥΟ. ΟΕ - "ΜΑΤ ΟΕ"» 
με αντικείμενο τη διαπίστωση της διάθεσης ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού 
τερματικού εξοπλισμού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

40. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως της εταιρείας «ΣΤ. ΠΕΠΠΑΣ & 
ΣΙΑ  ΕΕ»  με  αντικείμενο  τη  διαπίστωση  της  διάθεσης  ραδιοεξοπλισμού  και 
τηλεπικοινωνιακού  τερματικού  εξοπλισμού  κατά  παράβαση  της  κείμενης 
νομοθεσίας

41. Λήψη  Απόφασης  επί  της  ακρόασης  δια  της  υποβολής  έγγραφου 
υπομνήματος  της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΑ Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού 
(Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΕΝΑ»

42. Λήψη  Απόφασης  επί  της  ακρόασης  δια  της  υποβολής  έγγραφου 
υπομνήματος  της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ  Α.Ε.»,  φορέα  του  τηλεοπτικού  σταθμού 
(Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «STAR ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

43. Λήψη  απόφασης  επί  της  ακροάσεως  δια  της  υποβολής  έγγραφου 
υπομνήματος  της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «EΡΤ Α.Ε.»  με  θεματικό 
αντικείμενο  τη  διερεύνηση  της  πραγματοποίησης  ψηφιακών  εκπομπών  κατά 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

44. Λήψη  Απόφασης  επί  της  ακρόασης  δια  της  υποβολής  έγγραφου 
υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.»

45. Λήψη  Απόφασης  επί  της  ακρόασης  δια  της  υποβολής  έγγραφων 
υπομνημάτων:  α)  Της  κας  Χριστίνας  Σεβαστού,  ιδιοκτήτριας  του  ραδιοφωνικού 
σταθμού (Ρ/Σ)  με  το διακριτικό τίτλο «9,72 FM STEREO» και  β)  της ανώνυμης 
εταιρίας με την επωνυμία «Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.», φορέα του Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο «3ο 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ»

46. Λήψη  απόφασης  επί  της  ακροάσεως  δια  της  υποβολής  έγγραφου 
υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «CITY NEWS Α.Ε.» φορέα 
του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΤΗΛΕΑΣΤΥ»

47. Λήψη  Απόφασης  επί  της  ακρόασης  δια  της  υποβολής  έγγραφου 
υπομνήματος  του  κ.  Ευάγγελου Ανδρώνη,  ιδιοκτήτη  του  ραδιοφωνικού σταθμού 
(Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ARIA FM»

48. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από 19-4-2011  Ακροάσεως  διά  γραπτού 
υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για 
παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της συμβολής 
των οδών Αισώπου 40 & Πίνδου στο Δήμο Πεύκης Νομού Αττικής

49. Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «VODAFONE  -ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη  Ελληνική  Εταιρεία 



Τηλεπικοινωνιών»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής 
τηλεφωνίας επί της οδού Κολοκοτρώνη 33 στο Δήμο Δάφνης Νομού Αττικής

50. Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «VODAFONE  -ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη  Ελληνική  Εταιρεία 
Τηλεπικοινωνιών»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής 
τηλεφωνίας επί της οδού Ρόδου 23 στο Δήμο Βούλας Νομού Αττικής

51. Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «VODAFONE  -ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη  Ελληνική  Εταιρεία 
Τηλεπικοινωνιών»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής 
τηλεφωνίας επί της συμβολής των οδών Λουτρακίου 29 & Τσακάλωφ στο Δήμο Αγ. 
Δημητρίου Νομού Αττικής

52. Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας «VODAFONE -ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία 
Τηλεπικοινωνιών» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής 
τηλεφωνίας επί της οδού Λυκούργου 39 στο Δήμο Αγ. Αναργύρων Νομού Αττικής

53. Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «VODAFONE  -ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη  Ελληνική  Εταιρεία 
Τηλεπικοινωνιών»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής 
τηλεφωνίας επί της οδού Θεμιστοκλέους 87 στο Δήμο Αθηναίων Νομού Αττικής

54. Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της 
Εταιρείας  «VODAFONE  -ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη  Ελληνική  Εταιρεία 
Τηλεπικοινωνιών»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής 
τηλεφωνίας επί της οδού Φραντζή 92 στο Δήμο Πατρέων Νομού Αχαΐας

55. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από 26-4-2011  Ακροάσεως  διά  γραπτού 
υπομνήματος  της Εταιρείας  «WIND ΕΛΛΑΣ -  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»  για 
παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας επί της οδού Σάββα Λαζαρίδη 8 στο 
Δήμο Γλυφάδας Νομού Αττικής

56. Λήψη  Απόφασης  επί  της  από 26-4-2011  Ακροάσεως  διά  γραπτού 
υπομνήματος  της Εταιρείας  «WIND ΕΛΛΑΣ -  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»  για 
παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  επί  της  συμβολής  των  οδών  Μεγ. 
Αλεξάνδρου & Ελλησπόντου στο Δήμο Αγ. Γεωργίου Νομού Θεσσαλονίκης


