
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ  

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 678ης σνεδρίαζης (15-01-2013) 

 

 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 

ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

1. Δκσώπηζη Απιθμοδοηικών Πόπυν ηος Δθνικού σεδίος Απιθμοδόηηζηρ ζηην 

εηαιπεία «CITIWAVE SYSTEMS ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Δ.Π.Δ.» με 

διακπιηικό ηίηλο «CITIWAVE SYSTEMS Δ.Π.Δ.» 

2. Δκσώπηζη Απιθμοδοηικών Πόπυν ηος Δθνικού σεδίος Απιθμοδόηηζηρ ζηην 

εηαιπεία «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΔΜΑΣΙΚΩΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» με διακπιηικό ηίηλο «FORTHNET ΑΔ» 

3. Δκσώπηζη Απιθμοδοηικών Πόπυν ηος Δθνικού σεδίος Απιθμοδόηηζηρ ζηην 

εηαιπεία «MODULUS ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΛΤΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΓΙΚΣΤΩΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΩΝ» με διακπιηικό ηίηλο 

«MODULUS ΑΔ» 

4. Δκσώπηζη Απιθμοδοηικών Πόπυν ηος Δθνικού σεδίος Απιθμοδόηηζηρ ζηην 

εηαιπεία «ΡΟΛΑΟΤΔΡ ΔΛΛΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ - ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ» με διακπιηικό ηίηλο «ROLAWARE HELLAS» 

5. Δκσώπηζη ηος ύνηομος Κυδικού 11777 ηος Δθνικού σεδίος Απιθμοδόηηζηρ 

ζηην εηαιπεία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ» με 

διακπιηικό ηίηλο «ΟΣΔ ΑΔ» 

6. Δκσώπηζη ηος ύνηομος Κυδικού 19030 ηος Δθνικού σεδίος Απιθμοδόηηζηρ 

ζηην εηαιπεία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ» με 

διακπιηικό ηίηλο «ΟΣΔ ΑΔ» 

7. Δκσώπηζη ηος ύνηομος Κυδικού 18192 ηος Δθνικού σεδίος Απιθμοδόηηζηρ 

ζηην εηαιπεία «WIND ΔΛΛΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» με διακπιηικό ηίηλο «WIND ΔΛΛΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ 

ΑΔΒΔ» 

8. Δκσώπηζη Απιθμοδοηικών Πόπυν ηος Δθνικού σεδίος Απιθμοδόηηζηρ ζηην 

εηαιπεία «ΔΜ-ΣΑΣ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΡΑΓΙΟΣΗΛΔΟΠΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΘΔΑΜΑΣΟ» με διακπιηικό ηίηλο «M-STAT» 

9. Σποποποίηζη ηηρ Απόθαζηρ ΑΠ 672/002/13-11-2012 «Καηάπγηζη Δκσώπηζηρ 

Απιθμοδοηικών Πόπυν ηος Δθνικού σεδίος Απιθμοδόηηζηρ ζηην εηαιπεία 

«ΔΙΓΗΔΟΦΩΝΙΚΗ ΔΛΛΑ ΑΔΔ -ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΗΛΔΗΥΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ» με 

διακπιηικό ηίηλο «NEWSPHONE HELLAS SA» 

10. Καηάπγηζη Δκσώπηζηρ Απιθμών Κινηηήρ Σηλεθυνίαρ ηος Δθνικού σεδίος 

Απιθμοδόηηζηρ ζηην εηαιπεία «WIND ΔΛΛΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΗ 

ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» με διακπιηικό ηίηλο «WIND ΔΛΛΑ 

ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔΒΔ» 



11. Καηάπγηζη Δκσώπηζηρ ηυν ύνηομυν Κυδικών 14666 και 11883 ηος Δθνικού 

σεδίος Απιθμοδόηηζηρ ζηην εηαιπεία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗ 

ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ» με διακπιηικό ηίηλο «ΟΣΔ ΑΔ» 

12. Καηάπγηζη Δκσώπηζηρ Απιθμοδοηικών Πόπυν ηος Δθνικού σεδίος 

Απιθμοδόηηζηρ ζηην εηαιπεία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ 

ΑΔ» με διακπιηικό ηίηλο «ΟΣΔ ΑΔ» 

13. Καηάπγηζη Δκσώπηζηρ ηος ύνηομος Κυδικού 1150 ηος Δθνικού σεδίος 

Απιθμοδόηηζηρ ζηην εηαιπεία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ 

ΑΔ» με διακπιηικό ηίηλο «ΟΣΔ ΑΔ» 

14. Καηάπγηζη Δκσώπηζηρ ηος ύνηομος Κυδικού 18121 ηος Δθνικού σεδίος 

Απιθμοδόηηζηρ ζηην εηαιπεία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ 

ΑΔ» με διακπιηικό ηίηλο «ΟΣΔ ΑΔ» 

15. Καηάπγηζη Δκσώπηζηρ ηος ύνηομος Κυδικού 1143 ηος Δθνικού σεδίος 

Απιθμοδόηηζηρ ζηην εηαιπεία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ 

ΑΔ» με διακπιηικό ηίηλο «ΟΣΔ ΑΔ» 

16. Καηάπγηζη Δκσώπηζηρ ηος ύνηομος Κυδικού 18192 ηος Δθνικού σεδίος 

Απιθμοδόηηζηρ ζηην εηαιπεία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ 

ΑΔ» με διακπιηικό ηίηλο «ΟΣΔ ΑΔ» 

17. Καηάπγηζη Δκσώπηζηρ Απιθμοδοηικών Πόπυν ηος Δθνικού σεδίος 

Απιθμοδόηηζηρ ζηην εηαιπεία «GUERILLA MOBILE GREECE LTD» 

18. Καηάπγηζη Δκσώπηζηρ ηος ύνηομος Κυδικού 18166 ηος Δθνικού σεδίος 

Απιθμοδόηηζηρ ζηην εηαιπεία «WIND ΔΛΛΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΗ 

ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» με διακπιηικό ηίηλο «WIND ΔΛΛΑ 

ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔΒΔ» 

19. Καηάπγηζη Δκσώπηζηρ ηος ύνηομος Κυδικού 18159 ηος Δθνικού σεδίος 

Απιθμοδόηηζηρ ζηην εηαιπεία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ 

ΑΔ» με διακπιηικό ηίηλο «ΟΣΔ ΑΔ» 

 

ΑΚΡΟΑΕΙ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 

20. Κλήζη ζε ακπόαζη ηηρ ομόππςθμηρ εηαιπείαρ «Κ. ΛΔΜΠΙΓΑΚΗ - Α. 

ΠΑΡΣΙΝΔΒΔΛΟ Ο.Δ. -Lemco Electronics» με ανηικείμενο ηη διαπίζηυζη ηηρ 

καηαζκεςήρ παδιοεξοπλιζμού και ηηλεπικοινυνιακού ηεπμαηικού εξοπλιζμού καηά 

παπάβαζη ηηρ κείμενηρ νομοθεζίαρ 

21. Κλήζη ζε ακπόαζη ηος Δθνικού και Καποδιζηπιακού Πανεπιζηημίος Αθηνών- 

σολή Δπιζηημών Τγείαρ -Σμήμα Νοζηλεςηικήρ, με ανηικείμενο ηη διαπίζηυζη ηηρ 

παπάβαζηρ ηηρ μη απόκπιζηρ ζε αίηημα ηηρ Δ.Δ.Σ.Σ. για παποσή πληποθοπιών, 

καθώρ και ηη διαπίζηυζη ηςσόν εγκαηάζηαζηρ, θέζηρ ζε λειηοςπγία και σπήζηρ 

παδιοεξοπλιζμού και ηηλεπικοινυνιακού ηεπμαηικού εξοπλιζμού καηά παπάβαζη ηηρ 

κείμενηρ νομοθεζίαρ 

22. Κλήζη ζε ακπόαζη ηηρ Ένυζηρ Ιδιοκηηηών Ραδιοηαξί Πεδινήρ Νάξος (Ρ/Σ 

ΝΑΞΟΤ) με ανηικείμενο ηη διαπίζηυζη ηηρ λειηοςπγίαρ αςηήρ καηά παπάβαζη ηηρ 

κείμενηρ νομοθεζίαρ και ηηρ Απόθαζηρ ηηρ Δ.Δ.Σ.Σ. ΑΠ. 504/68/16-12-2008 



23. Κλήζη ζε ακπόαζη ηηρ κ. Δλένηρ αμιώηη, ιδιοκηήηπιαρ ηος παδιοθυνικού 

ζηαθμού (Ρ/) με ηο διακπιηικό ηίηλο «Ράδιο Αμόπε 87.5FM», με θεμαηικό ανηικείμενο 

ηη διεπεύνηζη ηηρ εκπομπήρ αςηού καηά παπάβαζη ηηρ κείμενηρ νομοθεζίαρ. 

24. Κλήζη ζε ακπόαζη ηος δήμος Ιηηών με θεμαηικό ανηικείμενο ηη διεπεύνηζη: α) 

Σηρ καηά παπάβαζη ηηρ κείμενηρ νομοθεζίαρ σπήζηρ εξ αςηού ζςσνοηήηυν για ηην 

τηθιακή αναμεηάδοζη ηηλεοπηικών ζημάηυν και β) ηηρ εγκαηάζηαζηρ 

κεπαιοζςζηημάηυν άνες αδείαρ. 

25. Σποποποίηζη ηηρ ΑΠ ΔΔΣΣ 675/15/11-12-2012 με θέμα: «Κλήζη ζε ακπόαζη 

ηυν εηαιπειών «Οπγανιζμόρ Σηλεπικοινυνιών Δλλάδορ, ΟΣΔ Α.Δ» και «Cyta Δλλάρ 

Σηλεπικοινυνιακή ΑΔ» με ανηικείμενο ηη νομική διεπεύνηζη παπαβάζευν από ηην 

ππώηη εκ ηυν υρ άνυ εηαιπειών, ηηρ κείμενηρ νομοθεζίαρ ηλεκηπονικών 

επικοινυνιών, ιδίυρ δε ηος Κανονιζμού Γιασείπιζηρ Φάζμαηορ και Έκσςζηρ Ιζσύορ 

ζηο Γίκηςο Ππόζβαζηρ» για ηη ζςμπλήπυζη ζηοισείυν 

26. Λήτη απόθαζηρ επί ηηρ ακπόαζηρ, δια ηηρ ςποβολήρ εγγπάθος ςπομνήμαηορ, 

ηος Κώζηα Λιγνού, θοπέα ηος ηλεκηπονικού καηαζηήμαηορ [www.wmarket.gr], με 

ανηικείμενο ηη διαπίζηυζη ηηρ διανομήρ παδιοεξοπλιζμού και ηηλεπικοινυνιακού 

ηεπμαηικού εξοπλιζμού καηά παπάβαζη ηηρ κείμενηρ νομοθεζίαρ. 

27. Λήτη απόθαζηρ επί ηηρ ακπόαζηρ, δια ηηρ ςποβολήρ εγγπάθος ςπομνήμαηορ, 

ηος Παύλος Κπιαπά θοπέα ηος ηλεκηπονικού καηαζηήμαηορ [www.special-

products.gr], με ανηικείμενο ηη διαπίζηυζη ηηρ διανομήρ παδιοεξοπλιζμού και 

ηηλεπικοινυνιακού ηεπμαηικού εξοπλιζμού καηά παπάβαζη ηηρ κείμενηρ νομοθεζίαρ 

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

673/7/20-11-2012 Απόθαζη ηηρ ΔΔΣΣ με θέμα: «Κλήζη ζε ακπόαζη ηος κ. 

Γημηηπίος Βαξεβάνη, ιδιοκηήηη ηος παδιοθυνικού ζηαθμού (Ρ/) με ηο διακπιηικό 

ηίηλο «POWER 92.6»» 

29. Λήτη Απόθαζηρ επί ηηρ ακπόαζηρ: α) Σος Ρ/ με ηο διακπιηικό ηίηλο «ΔΛΛΑΓΑ 

FM» και β) ηος Ρ/ με ηο διακπιηικό ηίηλο «ΣΗΔΑ 98.6» (ππώην ΗΥΟΡΑΜΑ) 

30. Λήτη οπιζηικήρ απόθαζηρ επί ηηρ ακποάζευρ ηηρ ανώνςμηρ εηαιπίαρ με ηην 

επυνςμία «ΠΑΣΡΙΓΑ ΡΑΓΙΟΣΗΛΔΟΠΣΙΚΗ ΥΙΟΤ Α.Δ.», θοπέα ηος ηηλεοπηικού 

ζηαθμού (Σ/) με ηο διακπιηικό ηίηλο «ΠΑΣΡΙΓΑ» 

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

Απόθαζη ηηρ ΔΔΣΣ ΑΠ 673/12/20-11-2012 με θέμα: «Κλήζη ζε ακπόαζη ηος κ. 

Νικολάος Μςλυνά, ιδιοκηήηη ηος παδιοθυνικού ζηαθμού (Ρ/) με ηο διακπιηικό ηίηλο 

«ASTRA RADIO» 

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

ηηρ ομόππςθμηρ εηαιπίαρ με ηην επυνςμία «Δ. ΚΤΓΩΝΑΚΗ & ΙΑ ΟΔ», θοπέα ηος 

παδιοθυνικού ζηαθμού (Ρ/) με ηο διακπιηικό ηίηλο «DREAM FM». 

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

Απόθαζη ηηρ ΔΔΣΣ ΑΠ 670/18/01-11-2012 με θέμα: «Κλήζη ζε ακπόαζη ηηρ 

ανώνςμηρ εηαιπίαρ με ηην επυνςμία «ΓΔΝΙΚΔ ΡΑΓΙΟΣΗΛΔΟΠΣΙΚΔ 

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

«BLUE SKY» 

http://www.wmarket.gr/
http://www.special-products.gr/
http://www.special-products.gr/


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

Απόθαζη ηηρ ΔΔΣΣ ΑΠ 633/155/15-12-2011 με θέμα: «Κλήζη ζε ακπόαζη ηος κ. 

Κςπιάκος Σπιποδάκη» 

35. Λήτη Απόθαζηρ επί ηηρ από 3-8-2012 Ακποάζευρ διά γπαπηού ςπομνήμαηορ 

ηηρ Δηαιπείαρ «VODAFONE» για παπάνομη εγκαηάζηαζη καηαζκεςήρ κεπαίαρ 

κινηηήρ ηηλεθυνίαρ επί ηηρ οδού Ν. Παναγιώηος 27 ζηο Γήμο Κιλκίρ Νομού Κιλκίρ 

36. Λήτη Απόθαζηρ επί ηηρ από 6-12-2012 Ακποάζευρ διά γπαπηού ςπομνήμαηορ 

ηηρ Δηαιπείαρ «OTE - Οπγανιζμόρ Σηλεπικοινυνιών Δλλάδορ Α.Δ.» για παπάνομη 

εγκαηάζηαζη καηαζκεςήρ κεπαίαρ ζηο Γήμο Μακπακώμηρ Νομού Φθιώηιδαρ 

37. Λήτη Απόθαζηρ επί ηηρ από 6-12-2012 Ακποάζευρ διά γπαπηού ςπομνήμαηορ 

ηηρ Δηαιπείαρ «VODAFONE» για παπάνομη εγκαηάζηαζη καηαζκεςήρ κεπαίαρ 

κινηηήρ ηηλεθυνίαρ επί ηηρ οδού Απασναίος 32 ζηο Γήμο Αθηναίυν Νομού Αηηικήρ 

38. Λήτη Απόθαζηρ επί ηηρ από 3-8-2012 Ακποάζευρ διά γπαπηού ςπομνήμαηορ 

ηηρ Δηαιπείαρ «VODAFONE» για παπάνομη εγκαηάζηαζη καηαζκεςήρ κεπαίαρ 

κινηηήρ ηηλεθυνίαρ επί ηηρ οδού Ξάνθηρ 28 ζηο Γήμο Γαλαηζίος Νομού Αηηικήρ 

39. Λήτη Απόθαζηρ επί ηηρ από 3-8-2012 Ακποάζευρ διά γπαπηού ςπομνήμαηορ 

ηηρ Δηαιπείαρ «VODAFONE» για παπάνομη εγκαηάζηαζη καηαζκεςήρ κεπαίαρ 

κινηηήρ ηηλεθυνίαρ επί ηηρ οδού Μεζογείυν 108 ζηο Γήμο Αμαποςζίος Νομού 

Αηηικήρ 

40. Λήτη Απόθαζηρ επί ηηρ από 3-8-2012 Ακποάζευρ διά γπαπηού ςπομνήμαηορ 

ηηρ Δηαιπείαρ «VODAFONE» για παπάνομη εγκαηάζηαζη καηαζκεςήρ κεπαίαρ 

κινηηήρ ηηλεθυνίαρ επί ηηρ οδού Α. Παπανδπέος 16 ζηο Γήμο Καλαμαπιάρ Νομού 

Αηηικήρ 

41. Λήτη Απόθαζηρ επί ηηρ από 3-8-2012 Ακποάζευρ διά γπαπηού ςπομνήμαηορ 

ηηρ Δηαιπείαρ «VODAFONE» για παπάνομη εγκαηάζηαζη καηαζκεςήρ κεπαίαρ 

κινηηήρ ηηλεθυνίαρ ζηο συπιό Έμπυνα ζηη Γημοηική Δνόηηηα Αηαβύπος Ρόδος 

Νομού Γυδεκανήζος 

 

ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ (Ειζηγηηής κ. ΜΙΥΑΗΛ ΑΚΚΑ) 

42. Γιαγπαθή ηηρ Αηομικήρ Δπισείπηζηρ «ΣΙΚΟΤΡΑ ΔΤΘΤΜΙΑ» από ηο Μηηπώο 

Σασςδπομικών Δπισειπήζευν ηηρ Δ.Δ.Σ.Σ. 


