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ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

ηης 615ης σνεδρίαζης (02-08-2011) 

 

ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΑΓΓΕΛΟ ΤΡΙΓΟ) 

1. Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 

276/49/14-2-2003 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ «Καλνληζκόο Καζνξηζκνύ ησλ Σειώλ 

Υξήζεο ηνπ Φάζκαηνο θαη ησλ Σειώλ Δθρώξεζεο Ραδηνζπρλνηήησλ» (ΦΔΚ 

256/Β/4-3-2003) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ (Ειζηγηηής κ. ΑΓΓΕΛΟ ΤΡΙΓΟ) 

2. Δθρώξεζε Ολνκάησλ Υώξνπ κε Καηάιεμε .gr 

3. Απόξξηςε Αηηήζεσλ γηα Δθρώξεζε Ολνκάησλ Υώξνπ κε Καηάιεμε .gr 

4. Μεηαβνιή επσλπκίαο Φνξέα Ολόκαηνο Υώξνπ .gr 

5. Μεηαβίβαζε Ολνκάησλ Υώξνπ .gr 

6. Γηαγξαθή Ολνκάησλ Υώξνπ 

7. Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ 

εηαηξεία «ΔΜ-ΣΑΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΡΑΓΙΟΣΗΛΔΟΠΣΙΚΟΤ 

ΤΛΙΚΟΤ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΘΔΑΜΑΣΟ» κε 

δηαθξηηηθό ηίηιν «M-STAT» 

8. Δθρώξεζε Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο ζηελ 

εηαηξεία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ.» κε δηαθξηηηθό ηίηιν 

«COSMOTE Α.Δ.»  

9. Γηεμαγσγή Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο αλαθνξηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ΑΠ. 

ΔΔΣΣ 441/121/21-6-2007 «Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο ησλ 

Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ Αξηζκνδόηεζεο», όπσο ηζρύεη 

10. Λήςε Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ αλαθνξηθά κε ηελ εμέηαζε ηνπ ππνβιεζέληνο πξνο 

έιεγρν νηθνλνκηθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο εηαηξείαο «ΟΣΔ Α.Δ.» κε ηελ νλνκαζία 

«Conn-x Pay As You Talk 6+6» 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ (Ειζηγηηής κ.ΜΙΥΑΗΛ ΑΚΚΑ) 

11. Μεηάζεζε ηεο θαο Μαξίαο Μεηξνύιηα, ηαθηηθήο ππαιιήινπ ηεο ΔΔΣΣ, 

Καηεγνξίαο ΣΔ, Κιάδνπ ΣΔ Γηνηθεηηθνύ - Λνγηζηηθνύ, ζην Πεξηθεξεηαθό Γξαθείν 

ηεο ΔΔΣΣ ζηελ Πάηξα 

12. Μεηάζεζε ηνπ θ. Αζαλαζίνπ Παηνύρα, ηαθηηθνύ ππαιιήινπ ηεο ΔΔΣΣ, 

Καηεγνξίαο ΣΔ, Κιάδνπ ΣΔ Μεραληθώλ, ζην Πεξηθεξεηαθό Γξαθείν ηεο ΔΔΣΣ 

ζηελ Πάηξα 
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13. Μεηαθίλεζε ηνπ θ. Ισάλλε καξγηαλάθε, ηαθηηθνύ ππαιιήινπ, θαηεγνξίαο ΣΔ, 

θιάδνπ ΣΔ Μεραληθώλ ζην Πεξηθεξεηαθό Γξαθείν ηεο ΔΔΣΣ ζην Ηξάθιεην 

Κξήηεο 

14. Μεηαθίλεζε ηεο θαο ηαπξνύιαο Μπνπδνύθε, κέινπο ηνπ εηδηθνύ επηζηεκνληθνύ 

πξνζσπηθνύ ηεο ΔΔΣΣ, ζην Πεξηθεξεηαθό Γξαθείν ηεο ΔΔΣΣ ζηελ Πάηξα 

ΑΚΡΟΑΕΙ (Ειζηγηηής κ. ΑΓΓΕΛΟ ΤΡΙΓΟ) 

15. Κιήζε ζε Αθξόαζε ηνπ θ. ERIC TAYLOR θαη ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «LRC 

PRODUCTS LIMITED» κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε παξαβάζεσλ δηαηάμεσλ 

ηνπ Καλνληζκνύ ζρεηηθά κε ην Όλνκα Υώξνπ scholl.gr 

16. Αλάθιεζε ηεο ΑΠ 570/101/08-07-2010 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ κε ζέκα: «Λήςε 

Απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο ηεο 

αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΔΙΓΗΔΙ ΝΣΟΣ ΚΟΜ Α.Δ.», θνξέα ηνπ 

ηειενπηηθνύ ζηαζκνύ (Σ/) κε ην δηαθξηηηθό ηίηιν «ΚΑΪ»,γηα ηε δηεξεύλεζε ηεο 

θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ιεηηνπξγίαο απηνύ ζε κε δεισζέληεο 

δηαύινπο θαη από κε δεισζείζεο ζέζεηο εθπνκπήο» 

17. Αλάθιεζε ηεο ΑΠ. 591/15/25-01-2011 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ κε ζέκα: «Λήςε 

Απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο δηα ηεο ππνβνιήο έγγξαθνπ ππνκλήκαηνο ηεο 

εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζύλεο κε ηελ επσλπκία «ΡΑΓΙΟ ΔΚΦΡΑΗ Δ.Π.Δ.», 

θνξέα ηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ (Ρ/) ηνπ Ν. Θεζζαινλίθεο κε ην δηαθξηηηθό 

ηίηιν «ΡΑΓΙΟ ΔΚΦΡΑΗ» 

18. Μεξηθή αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο ΑΠ: 606/75/09-06-2011 Απόθαζεο ηεο ΔΔΣΣ κε 

ζέκα: «Λήςε Απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ 

ππνκλήκαηνο ηνπ Γήκνπ Μύξηλαο Λήκλνπ, κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο 

θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ρξήζεο εμ απηνύ ζπρλνηήησλ γηα ηελ 

αλακεηάδνζε ηειενπηηθώλ ζεκάησλ θαζώο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο 

θεξαηνζπζηήκαηνο άλεπ αδείαο» 

19. Λήςε Απόθαζεο επί ηεο από 19-1-2011 αθξνάζεσο επίιπζεο δηαθνξάο κεηαμύ 

ηεο «ΟΣΔ Α.Δ.» θαη ηεο «FORTHNET Α.E.», κεηά ην κε αξ. πξση. ΔΔΣΣ 

45090/1-11-10 ζρεηηθό αίηεκα ηεο ηειεπηαίαο, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 

3431/2006, γηα απαιιαγή ηεο από ηελ ππνρξέσζε λα θαηαζέηεη εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζην πιαίζην ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή 

ππεξεζηώλ κηζζσκέλσλ γξακκώλ ρνλδξηθήο, δηαζύλδεζεο, ΑΠΣΒ, ρνλδξηθήο 

επξπδσληθήο πξόζβαζεο θαη ρνλδξηθήο εθκίζζσζεο γξακκώλ 

20. Θέζε ζην αξρείν ηνπ θαθέινπ ηεο ππόζεζεο γηα ηελ νπνία εθδόζεθε ε Απόθαζε 

ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 605/61/24-05-2011κε ζέκα: «Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο θαο Καθθαβά 

κε ζεκαηηθό αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο εγθαηάζηαζεο εμ απηήο θαηαζθεπήο θεξαίαο» 

21. Δλεκέξσζε Οινκέιεηαο γηα πξνγξακκαηηζκέλεο δξάζεηο ΔΔΣΣ γηα Γείθηεο 

Πνηόηεηαο ησλ παξερνκέλσλ πξνο ην θνηλό ππεξεζηώλ ειεθηξνληθώλ 

επηθνηλσληώλ (Ειζηγηηής ΠΡΟΕΔΡΟ) 

22. Δμέηαζε ηεο Αίηεζεο Θεξαπείαο ηεο «Ακηγνύο Ννκαξρηαθήο Δπηρείξεζεο 

Δπξσπατθήο Αλάπηπμεο Πέιιαο», κε ηελ επσλπκία «ΔΤΡΩΑΠ» θαηά ηεο ΑΠ 

ΔΔΣΣ 598/22/31-03-2011 


