
 ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

ηης 650ης σνεδρίαζης (02-05-2012) 

 

ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝ/ΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

1. Δκπαίδεςζη Γιεύθςνζηρ Φάζμαηορ και Πεπιθεπειακών Γπαθείυν ζε θέμαηα Φηθιακήρ 

Σηλεόπαζηρ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝ/ΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

2. Δκσώπηζη ηος ζύνηομος κυδικού 15422 ηος Δθνικού σεδίος Απιθμοδόηηζηρ ζηην 

εηαιπεία «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ» με διακπιηικό ηίηλο 

«ΟΣΔ ΑΔ» 

3. Δκσώπηζη ηος ύνηομος Κυδικού 10301 ηος Δθνικού σεδίος Απιθμοδόηηζηρ ζηην 

εηαιπεία «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ» με διακπιηικό ηίηλο 

«ΟΣΔ ΑΔ» 

4. Δκσώπηζη Απιθμοδοηικών Πόπυν ηος Δθνικού σεδίος Απιθμοδόηηζηρ ζηην εηαιπεία 

«WIND ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ» με διακπιηικό ηίηλο «WIND ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΑΔΒΔ» 

5. Δκσώπηζη Απιθμοδοηικών Πόπυν ηος Δθνικού σεδίος Απιθμοδόηηζηρ ζηην εηαιπεία 

«ΓΗΟΤΜΠΟΣΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ ΔΣΑΗΡΗΑ 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ» με διακπιηικό ηίηλο «ΓΗΟΤΜΠΟΣΟ ΔΠΔ» 

6. Δξέηαζη ηυν ςποβληθένηυν ππορ έλεγσο ζηην ΔΔΣΣ οικονομικών ππογπαμμάηυν ηηρ 

εηαιπείαρ ΟΣΔ Α.Δ. με ηην ονομαζία « OTE DOUBLE PLAY ΑΠΔΡΗΟΡΗΣΑ GR 2» και 

«OTE DOUBLE PLAY ΑΠΔΡΗΟΡΗΣΑ GR 24» 

7. Δξέηαζη ηυν ςποβληθένηυν ππορ έλεγσο ζηην ΔΔΣΣ οικονομικών ππογπαμμάηυν ηηρ 

εηαιπείαρ ΟΣΔ Α.Δ. με ηην ονομαζία «ΟΣΔ Business Πακέηα Υπόνος» 

8. Παπάηαζη ηηρ πεπιόδος διάθεζηρ ηυν οικονομικών ππογπαμμάηυν ηηρ εηαιπείαρ ΟΣΔ 

Α.Δ. με ηιρ ονομαζίερ «ΣΑΘΔΡΑ & ΚΗΝΖΣΑ 165 (4+8)», «ΣΑΘΔΡΑ & ΚΗΝΖΣΑ 300 

(4+8)», «ΟΛΖ ΜΔΡΑ & 60 ΚΗΝΖΣΑ (4+8)», «INTERNET & ΟΜΗΛΗΑ mixed 200 (4+8)», 

«ΗΝΣΔΡΝΔΣ & ΟΜΗΛΗΑ mixed 300 (4+8)», «INTERNET & ΟΜΗΛΗΑ DP2 (4+8)», 

«INTERNET & ΟΜΗΛΗΑ DP24 (4+8)», «CONN-X Pay As You Talk (6+6) 2mbps», «CONN-

X Pay As You Talk (6+6) 24 mbps» 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 

9. ςμμεηοσή ηυν ηέκνυν ηος πποζυπικού ηηρ ΔΔΣΣ ζε παιδικέρ καηαζκηνώζειρ 

ΑΚΡΟΑΕΙ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

10. Κλήζη ζε ακπόαζη αθενόρ ηηρ εηαιπείαρ με ηην επυνςμία «PlanetHome AG» και 

αθεηέπος ηος ηαύπος ιάμος με ανηικείμενο ηη διεπεύνηζη ηηρ ςπ’ απιθμ. ππυη. ΔΔΣΣ 



14013/6-4-2012 Αίηηζηρ ηηρ ππώηηρ πεπί διαγπαθήρ ηος Ονόμαηορ Υώπος [www.planet-

home.gr] 

11. Κλήζη ζε ακπόαζη αθενόρ ηηρ εηαιπείαρ με ηην επυνςμία «WAR GAMES – ΑΔΡΟΒΟΛΑ 

ΟΠΛΑ ΣΤΠΟΤ AIRSOFT Μ.Δ.Π.Δ.» και αθεηέπος ηηρ εηαιπείαρ με ηο διακπιηικό ηίηλο «DR 

ElLECTRONICS» με ανηικείμενο ηη διεπεύνηζη ηηρ ςπ’ απιθμ. ππυη. Δ.Δ.Σ.Σ 12822/30-3-

2012 Αίηηζηρ ηηρ ππώηηρ πεπί διαγπαθήρ ηος Ονόμαηορ Υώπος [www.airsoftcenter.gr] 

12. Κλήζη ζε ακπόαζη ηηρ ομόππςθμηρ εηαιπείαρ «Δ. ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ ΚΑΗ & ΗΑ Ο.Δ.» και με 

διακπιηικό ηίηλο «APCW HELLAS» με ανηικείμενο ηη διαπίζηυζη ηηρ διάθεζηρ 

παδιοεξοπλιζμού και ηηλεπικοινυνιακού ηεπμαηικού εξοπλιζμού καηά παπάβαζη ηηρ 

κείμενηρ νομοθεζίαρ 

13. Λήτη απόθαζηρ επί ηηρ ακπόαζηρ, δια ηηρ ςποβολήρ εγγπάθος ςπομνήμαηορ, ηυν 

ανυνύμυν εηαιπειών «ON TELECOMS Α.Δ.» και «ΕΣΔ ΔΛΛΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 

Α.Δ.» με ανηικείμενο ηη διαπίζηυζη ηηρ καηαζκεςήρ/ειζαγυγήρ και διάθεζηρ 

παδιοεξοπλιζμού και ηηλεπικοινυνιακού ηεπμαηικού εξοπλιζμού καηά παπάβαζη ηηρ 

κείμενηρ νομοθεζίαρ 

14. Λήτη απόθαζηρ επί ηηρ ακποάζευρ δια ηηρ ςποβολήρ έγγπαθος ςπομνήμαηορ ηηρ 

ανώνςμηρ εηαιπίαρ με ηην επυνςμία  «ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΔ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΗΡΗΓΑ Α.Δ.», θοπέα ηος ηηλεοπηικού ζηαθμού (Σ/) με ηο διακπιηικό ηίηλο 

«ΗΡΗΓΑ TV», για ηην καηά παπάβαζη ηηρ κείμενηρ νομοθεζίαρ λειηοςπγία αςηού ζε μη 

δηλυθένηερ διαύλοςρ και από μη δηλυθείζερ θέζειρ εκπομπήρ 

15. Λήτη απόθαζηρ επί ηηρ από 30-1-2012 ακποάζευρ ηηρ εηαιπείαρ «WIND ΔΛΛΑ 

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.Β.Δ.» με ανηικείμενο ηην ζςμμόπθυζη ηηρ υρ άνυ εηαιπείαρ 

ππορ ηο διαηακηικό ηηρ Απόθαζηρ ηηρ ΔΔΣΣ ΑΠ 596/11/17-3-2011 

16. Λήτη Απόθαζηρ επί ηηρ Ακποάζευρ διά γπαπηού ςπομνήμαηορ ηηρ Δηαιπείαρ 

«VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνςμη Δλληνική Δηαιπεία Σηλεπικοινυνιών» για παπάνομη 

εγκαηάζηαζη καηαζκεςήρ κεπαίαρ κινηηήρ ηηλεθυνίαρ ζηην πεπιοσή Ποηαμού Κςθήπυν 

Νομού Αηηικήρ 

17. Λήτη Απόθαζηρ επί ηηρ Ακποάζευρ διά γπαπηού ςπομνήμαηορ ηηρ Δηαιπείαρ 

«VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνςμη Δλληνική Δηαιπεία Σηλεπικοινυνιών» για παπάνομη 

εγκαηάζηαζη καηαζκεςήρ κεπαίαρ κινηηήρ ηηλεθυνίαρ επί ηηρ Ακηήρ Ποζειδώνορ 14-16 

ζηο Γήμο Πειπαιώρ Νομού Αηηικήρ 

18. Λήτη Απόθαζηρ επί ηηρ Ακποάζευρ διά γπαπηού ςπομνήμαηορ ηηρ Δηαιπείαρ 

«VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνςμη Δλληνική Δηαιπεία Σηλεπικοινυνιών» για παπάνομη 

εγκαηάζηαζη καηαζκεςήρ κεπαίαρ κινηηήρ ηηλεθυνίαρ επί ηηρ ζςμβολήρ ηυν οδών 

Ανακαζιάρ και Λοςνηέμη ζηο Γήμο Βόλος Νομού Μαγνηζίαρ 

19. Δξέηαζη Αίηηζηρ Θεπαπείαρ ηηρ εηαιπείαρ «ΟΣΔ Α.Δ.» καηά ηηρ ΑΠ 637/106/26-01-2012 

Αποθάζευρ ηηρ ΔΔΣΣ 

 


