
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ 

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 651ης σνεδρίαζης (10-05-2012) 

 

ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

1. Δκπαίδεςζη Γιεύθςνζηρ Φάζμαηορ και Πεπιθεπειακών Γπαθείυν ζε θέμαηα 

Φηθιακήρ Σηλεόπαζηρ 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 

ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

2. Δκσώπηζη Απιθμοδοηικών Πόπυν ηος Δθνικού σεδίος Απιθμοδόηηζηρ ζηην 

εηαιπεία «VOICENET ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑΚΧΝ 

ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΑΙ ΤΠΟΓΟΜΧΝ» με διακπιηικό ηίηλο «VOICENET» 

3. Δκσώπηζη Απιθμοδοηικών Πόπυν ηος Δθνικού σεδίος Απιθμοδόηηζηρ ζηην 

εηαιπεία «WIND ΔΛΛΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» με διακπιηικό ηίηλο «WIND ΔΛΛΑ 

ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΑΔΒΔ» 

4. Δκσώπηζη Απιθμοδοηικών Πόπυν ηος Δθνικού σεδίος Απιθμοδόηηζηρ ζηην 

εηαιπεία «MODULUS ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΛΤΔΧΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΙΚΣΤΧΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΧΝ» με 

διακπιηικό ηίηλο «MODULUS ΑΔ» 

5. Δκσώπηζη ηος ύνηομος Κυδικού 15311 ηος Δθνικού σεδίος Απιθμοδόηηζηρ 

ζηην εηαιπεία «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΚΑΙ 

ΣΗΛΔΜΑΣΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» με διακπιηικό ηίηλο 

«FORTHNET ΑΔ» 

6. Δκσώπηζη ηος ζύνηομος κυδικού 15305 ηος Δθνικού σεδίος Απιθμοδόηηζηρ 

ζηην εηαιπεία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ» με 

διακπιηικό ηίηλο «ΟΣΔ ΑΔ» 

7. Δκσώπηζη ηος ύνηομος Κυδικού 15422 ηος Δθνικού σεδίος Απιθμοδόηηζηρ 

ζηην εηαιπεία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ» με 

διακπιηικό ηίηλο «ΟΣΔ ΑΔ» 

8. Καηάπγηζη εκσώπηζηρ ηος ζύνηομος κυδικού 15515 ηος Δθνικού σεδίος 

Απιθμοδόηηζηρ ζηην εηαιπεία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΣΗ 

ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ» με διακπιηικό ηίηλο «ΟΣΔ ΑΔ» 

9. Παπαλαβή ηος έπγος «Δπέκηαζη μεηαξύ ΔΔΣΣ και WIK Consult για ηο 

Έπγο ηηρ Ανάλςζηρ Αγοπών και Δκηίμηζηρ ηηρ ημανηικήρ Ιζσύορ ζηιρ 

Δπιμέποςρ Αγοπέρ βάζει ηος Κοινοηικού Πλαιζίος Κανονιζηικών 

Ρςθμίζευν για ηα Γίκηςα και ηιρ Τπηπεζίερ Ηλεκηπονικών 

Δπικοινυνιών» 



 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ  

10. Πποκήπςξη διαγυνιζμού με ηην διαδικαζία ηηρ απ’εςθείαρ ανάθεζηρ με 

ζςγκένηπυζη πποζθοπών, για ηην επιλογή Αναδόσος παποσήρ ςπηπεζιών ,ε 

ανηικείμενο: «Έλεγσορ ηηρ ςποβληθείζαρ από ηον ΟΣΔ μελέηηρ πποζδιοπιζμού 

ηος Καθαπού Κόζηοςρ παποσήρ Καθολικήρ Τπηπεζίαρ για ηο έηορ 2010» 

(Διζηγηηήρ κ. ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΓΔΛΗΚΧΣΟΠΟΤΛΟ) 

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

(Διζηγηηήρ κ. ΛΔΧΝΙΓΑ ΚΑΝΔΛΛΟ) 

12. Aνάθεζη ζε ειδικό ππογπαμμάηυν ΔΠΑ ηηρ ςποζηήπιξηρ ηηρ ομάδαρ ΜΓΔ 

ηηρ ΔΔΣΣ για ηην καηάθεζη ζηην Γ.Α. Φηθιακή ύγκλιζη ηπιών Πποηάζευν 

Έπγυν ενδιαθέπονηορ ηηρ ΔΔΣΣ εκηιμώμενος κόζηοςρ 2,6 εκ Δςπώ  

(Διζηγηηήρ κ. ΛΔΧΝΙΓΑ ΚΑΝΔΛΛΟ) 

 

ΑΚΡΟΑΕΙ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

13. Κλήζη ζε Ακπόαζη ηηρ ανώνςμηρ εηαιπίαρ με ηην επυνςμία «ΔΙΑΓΧΓΔ 

ΔΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΝΣΙΚΧΝ & ΔΙΓΧΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ Α.Δ.» και με δ.η. «GEMINI 

TRADING S.A.» και ηηρ εηαιπίαρ PRINTEX DIGITAL LTD με ανηικείμενο ηη 

διεπεύνηζη παπαβάζευν διαηάξευν ηος Κανονιζμού Γιασείπιζηρ και 

Δκσώπηζηρ Ονομάηυν Υώπος με καηάληξη .gr (Απόθαζη ΔΔΣΣ ΑΠ 

592/012/2011) αναθοπικά με ηο Ονομα Υώπος divinol.gr. 

14. Κλήζη ζε Ακπόαζη ηηρ ανώνςμηρ εηαιπίαρ με ηην επυνςμία «ΑΓΚΡΙΠΑΝ-

ΠΤΡΟ Α. ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΟΝΙΣΗ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ» και ηηρ εηαιπίαρ «CYRIL LTD» με ανηικείμενο ηη 

διεπεύνηζη παπαβάζευν διαηάξευν ηος Κανονιζμού Γιασείπιζηρ και 

Δκσώπηζηρ Ονομάηυν Υώπος με καηάληξη .gr (Απόθαζη ΔΔΣΣ ΑΠ 

592/012/2011) αναθοπικά με ηο Όνομα Υώπος mahindra.gr 

15. Κλήζη ζε ακπόαζη ηος Γήμος Θήπαρ, με ανηικείμενο ηη διεπεύνηζη ηηρ καηά 

παπάβαζη ηηρ κείμενηρ νομοθεζίαρ σπήζηρ εξ αςηού ζςσνοηήηυν για ηην 

αναμεηάδοζη ηηλεοπηικών ζημάηυν καθώρ και ηηρ εγκαηάζηαζηρ 

κεπαιοζςζηήμαηορ άνες αδείαρ 

16. Κλήζη ζε ακπόαζη ηος Γήμος Μακπακώμηρ, με ανηικείμενο ηη διεπεύνηζη ηηρ 

καηά παπάβαζη ηηρ κείμενηρ νομοθεζίαρ σπήζηρ εξ αςηού ζςσνοηήηυν για ηην 

αναμεηάδοζη ηηλεοπηικών ζημάηυν καθώρ και ηηρ εγκαηάζηαζηρ 

κεπαιοζςζηήμαηορ άνες αδείαρ 

17. Κλήζη ζε ακπόαζη ηος Γήμος Κύμηρ Αλιβεπίος, με ανηικείμενο ηη διεπεύνηζη 

ηηρ καηά παπάβαζη ηηρ κείμενηρ νομοθεζίαρ σπήζηρ εξ αςηού ζςσνοηήηυν για 

ηην αναμεηάδοζη ηηλεοπηικών ζημάηυν καθώρ και ηηρ εγκαηάζηαζηρ 

κεπαιοζςζηήμαηορ άνες αδείαρ 

18. Λήτη απόθαζηρ επί ηηρ ακποάζευρ δια ηηρ ςποβολήρ εγγπάθος ςπομνήμαηορ 

ηηρ εηαιπίαρ με ηην επυνςμία «ΑΠΟΛΛΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔΙΣΔΙΑ 

http://divinol.gr/
http://mahindra.gr/


ΑΦΑΛΙΔΧΝ» και ηος κ. ηαύπος Ποπηοκαλίδη με ανηικείμενο ηη διεπεύνηζη 

παπαβάζευν διαηάξευν ηος Κανονιζμού Γιασείπιζηρ και Δκσώπηζηρ 

Ονομάηυν Υώπος με καηάληξη .gr (Απόθαζη ΔΔΣΣ ΑΠ. 351/76) ζσεηικά με ηο 

Όνομα Υώπος [apollon.gr] 

19. Λήτη Απόθαζηρ επί ηηρ ακπόαζηρ, δια ηηρ ςποβολήρ έγγπαθος ςπομνήμαηορ, 

ηηρ ανώνςμηρ εηαιπείαρ «ΣΗΛΔΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Α.Δ.» με ανηικείμενο ηην 

διαπίζηυζη ηηρ διάθεζηρ παδιοεξοπλιζμού καηά παπάβαζη ηηρ κείμενηρ 

νομοθεζίαρ. 

20. Λήτη Απόθαζηρ επί ηηρ ακπόαζηρ δια ηηρ ςποβολήρ έγγπαθος ςπομνήμαηορ 

ηος ηηλεοπηικού ζηαθμού (Σ/) με ηο διακπιηικό ηίηλο «STAR» για ηη 

διεπεύνηζη ηηρ λειηοςπγίαρ αςηού ζε δίαςλο διάθοπο ηος δηλυθένηορ από ηη 

θέζη εκπομπήρ «Κοπύλοβορ» ηος Ν. Γπάμαρ 

21. Λήτη Απόθαζηρ επί ηηρ ακπόαζηρ δια ηηρ ςποβολήρ έγγπαθος ςπομνήμαηορ 

ηος κ. Νεκηάπιος Μαπκοςηζά, ιδιοκηήηη ηος παδιοθυνικού ζηαθμού (Ρ/) με ηο 

διακπιηικό ηίηλο «ENALLAX FM», με θεμαηικό ανηικείμενο ηη διεπεύνηζη ηηρ 

καηά παπάβαζη ηηρ κείμενηρ νομοθεζίαρ λειηοςπγία αςηού 

22. Λήτη Απόθαζηρ επί ηηρ ακπόαζηρ δια ηηρ ςποβολήρ έγγπαθος ςπομνήμαηορ 

ος παδιοθυνικού ζηαθμού (Ρ/) με ηο διακπιηικό ηίηλο «OPT» με θεμαηικό 

ανηικείμενο ηη διεπεύνηζη ηηρ καηά παπάβαζη ηηρ κείμενηρ νομοθεζίαρ 

εκπομπήρ αςηού 

23. Θέζη ζηο απσείο ηος θακέλος ηηρ ςπόθεζηρ για ηην οποία εκδόθηκε η 

Απόθαζη ηηρ ΔΔΣΣ ΑΠ 645/26/03-04-2012 με θέμα: «Κλήζη ζε ακπόαζη ηηρ 

ανώνςμηρ εηαιπίαρ με ηην επυνςμία «ΔΙΓΗΔΙ ΝΣΟΣ ΚΟΜ Α.Δ.», θοπέα ηος 

ηηλεοπηικού ζηαθμού (Σ/) με ηο διακπιηικό ηίηλο «ΚΑΨ» 

24. Θέζη ζηο απσείο ηος θακέλος ηηρ ςπόθεζηρ για ηην οποία εκδόθηκε η 

Απόθαζη ηηρ ΔΔΣΣ ΑΠ 640/45/21-02-2012 με θέμα: «Κλήζη ζε ακπόαζη ηος 

κ. Γημηηπίος Μπακαλούμη με θεμαηικό ανηικείμενο ηη διεπεύνηζη ηηρ καηά 

παπάβαζη ηηρ κείμενηρ νομοθεζίαρ εγκαηάζηαζηρ εξ αςηού καηαζκεςήρ 

κεπαίαρ» 

25. Θέζη ζηο απσείο ηος θακέλος ηηρ ςπόθεζηρ για ηην οποία εκδόθηκε η 

Απόθαζη ηηρ ΔΔΣΣ ΑΠ 645/40/03-02-2012 με θέμα: «Κλήζη ζε ακπόαζη ηος 

κ. Κυνζηανηίνος ηεθανή με θεμαηικό ανηικείμενο ηη διεπεύνηζη ηηρ καηά 

παπάβαζη ηηρ κείμενηρ νομοθεζίαρ εγκαηάζηαζηρ εξ αςηού καηαζκεςήρ 

κεπαίαρ» 

 

ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ (Ειζηγηηής κ. ΜΙΥΑΗΛ ΑΚΚΑ) 

26. Κλήζη ζε ακπόαζη ηηρ εηαιπίαρ με ηην επυνςμία «VFS LOGISTICS SUPPORT 

Α.Δ. Σασςμεηαθοπών Δμποπεςμάηυν και Δγγπάθυν» 

27. Απόππιτη Γήλυζηρ Παποσήρ Σασςδπομικών Τπηπεζιών ηηρ ανώνςμηρ 

εηαιπείαρ με ηην επυνςμία «UNION LOGISTICS ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ», 

ζύμθυνα με ηο άπθπο 9 ηος Κανονιζμού Γενικών Αδειών (ΦΔΚ 46/Β/19-01-

2009) 

http://apollon.gr/

