
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ  

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 655ης σνεδρίαζης (05-06-2012) 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ (Ειζηγηηής θ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 
ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

1. Καηάξγεζε Δθρώξεζεο Αξηζκνδνηηθώλ Πόξσλ ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ 
Αξηζκνδόηεζεο ζηελ εηαηξεία «CARE DIRECT ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 
ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΩΝ ΔΚΓΟΣΙΚΩΝ ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΔΩΝ» κε δηαθξηηηθό ηίηιν «CARE DIRECT ΑΔ» 

2. Δμέηαζε ησλ ππνβιεζέλησλ πξνο έιεγρν ζηελ ΔΔΣΣ νηθνλνκηθώλ 
πξνγξακκάησλ ηεο εηαηξείαο ΟΣΔ Α.Δ. κε ηελ νλνκαζία «OTE DOUBLE PLAY 2 
ECONOMY» θαη «OTE DOUBLE PLAY 24 ECONOMY» 

3. Δμέηαζε ηνπ ππνβιεζέληνο πξνο έιεγρν ζηελ ΔΔΣΣ νηθνλνκηθνύ πξνγξάκκαηνο 
ηεο εηαηξείαο ΟΣΔ Α.Δ. κε ηελ νλνκαζία «OTE ΑΠΔΡΙΟΡΙΣΑ» 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 

4. πγθξόηεζε Δπηηξνπήο γηα ην ρεδηαζκό θαη ηελ Δπηκέιεηα Πεξηερνκέλνπ ηνπ 
Γηθηπαθνύ Σόπνπ θαη ηνπ Δλδνδηθηύνπ ηεο ΔΔΣΣ (Δηζεγεηήο θ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 
ΓΔΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

5. Υνξήγεζε Παξάηαζεο Πξνζεζκίαο Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ γηα ην Γηαγσληζκό κε 
ζπλνπηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ επηινγή Αλαδόρνπ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο πξώηεο 
κεηξεηηθήο εθζηξαηείαο ζύκθσλα κε ηελ Απόθαζε ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 621/11/2011  
(ΦΔΚ 2417/Β΄/2011) (Δηζεγεηήο θ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΓΔΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

6. Παξάηαζε Γηάξθεηαο Μηζζσηεξίσλ πκβνιαίσλ ζρεηηθά κε ην επί ηεο Λεσθ. 
Κεθηζίαο αξ. 60, Μαξνύζη θηίξην όπνπ ζηεγάδνληαη νη θεληξηθέο ππεξεζίεο ηεο 
ΔΔΣΣ θαη βνεζεηηθνί απηήο ρώξνη-Αλαπξνζαξκνγή κηζζώκαηνο (Δηζεγεηήο θ. 
ΛΔΩΝΙΓΑ ΚΑΝΔΛΛΟ) 

 

ΑΚΡΟΑΕΙ (Ειζηγηηής θ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

7. Κιήζε ζε αθξόαζε αθελόο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «DPG WEB 
DEVELOPMENT ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ 
ΛΟΓΙΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑΦΗΜΙΗ» θαη αθεηέξνπ ηεο εηαηξείαο κε 
ηελ επσλπκία «Κ. ΚΟΝΙΓΑΚΗ ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ.» κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο 
ππ' αξηζκ. πξση. Δ.Δ.Σ.Σ 20035/25-5-2012 Αίηεζεο ηεο πξώηεο πεξί δηαγξαθήο 
ηνπ Ολόκαηνο Υώξνπ [www.fashiolover.gr]. 

8. Κιήζε ζε αθξόαζε αθελόο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «. θαη Α. nemo online 
Τπεξεζίεο Δπηθνηλσλίαο θαη Σερλνινγίαο Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζύλεο» θαη 
ηνπ Νεθηάξηνπ αξηδεηάθε θαη αθεηέξνπ ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΙΜΑΚΟ 
MEDIA NET GROUP S.A.» κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ηεο ππ' αξηζκ. πξση. 
Δ.Δ.Σ.Σ 16733/2-5-2012 Αίηεζεο ησλ πξώησλ πεξί δηαγξαθήο ηνπ Ολόκαηνο 
Υώξνπ [www.yupi.gr]. 

9. Κιήζε ζε αθξόαζε: 1) ηεο νκόξξπζκεο εηαηξείαο «ΤΙΟΙ ΝΙΚΗΦΟΡΟΤ 
ΒΑΙΛΙΚΟΤ Ο.Δ. ΔΙΑΓΩΓΔ - ΔΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΙΔ», θνξέα ηνπ 
ειεθηξνληθνύ θαηαζηήκαηνο [www.vasilikos.com.gr], 2) ηεο εηαηξείαο 

http://www.fashiolover.gr/
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πεξηνξηζκέλεο επζύλεο «ΗΥΟΣΗΛΔΟΠΣΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Δ.Π.Δ.», 3) ηεο 
αλώλπκεο εηαηξείαο «ALPHA LAMDA Α.Δ.», 4) ηεο κνλνπξόζσπεο εηαηξείαο 
πεξηνξηζκέλεο επζύλεο «ΒΑΛΙΑΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ Δ.Π.Δ.» θαη 5) ηεο 
αλώλπκεο εηαηξείαο «ΡΑΓΙΟ ΚΟΜΟ Α.Δ.» κε αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο 
εηζαγσγήο/δηάζεζεο ζηελ αγνξά θαη δηαλνκήο ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη 
ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο θείκελεο 
λνκνζεζίαο 

10. Κιήζε ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο «Σ.Μ.Ρ. Α.Δ.» θαη ηεο επηρείξεζεο 
«ΠΛΑΚΙΑ Θ. ΚΛΔΟΠΑΣΡΑ - ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΙΔ - ΔΙΑΓΩΓΔ» κε αληηθείκελν 
ηε δηαπίζησζε ηεο εηζαγσγήο/δηάζεζεο ζηελ αγνξά θαη δηαλνκήο 
ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη ηειεπηθνηλσληαθνύ ηεξκαηηθνύ εμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε 
ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

11. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξνάζεσο δηα ηεο ππνβνιήο εγγξάθνπ ππνκλήκαηνο 
ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔΙΣΔΙΑ 
ΑΦΑΛΙΔΩΝ» θαη ηνπ θ. ηαύξνπ Πνξηνθαιίδε κε αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε 
παξαβάζεσλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνύ Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ 
Υώξνπ κε θαηάιεμε .gr (Απόθαζε ΔΔΣΣ ΑΠ. 351/76) ζρεηηθά κε ην Όλνκα 
Υώξνπ [apollon.gr] 

12. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αθξόαζεο ηεο εηαηξείαο «ΘΔΟΥΑΡΑΚΗ ΑΔ» κε 
αληηθείκελν ηε δηαπίζησζε ηεο δηάζεζεο κέζσ δηαδηθηύνπ ή/θαη εηζαγσγήο 
ξαδηνεμνπιηζκνύ θαη ηειεπηθνηλσληαθνύ εμνπιηζκνύ θαηά παξάβαζε ηεο 
θείκελεο λνκνζεζίαο 

13. Θέζε ζην αξρείν ησλ θαθέισλ ηεο ππόζεζεο γηα ηηο νπνίεο εθδόζεθαλ νη 
Απνθάζεηο ηεο ΔΔΣΣ ΑΠ 649/8/26-04-2012 θαη ΑΠ 652/21/17-05-2012 : «Κιήζε 
ζε αθξόαζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΠΑΓΚΡΗΣΙΑ ΣΗΛΔΟΡΑΗ 
Α.Δ.», θνξέα ηνπ Σ/ "CRETA TV" » 

http://apollon.gr/

