ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
της 895ης Συνεδρίασης (20-05-2019)
I. Θέματα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Εισηγήτρια κα Α. Σγώρα)
- Αριθ. Θέματος 1: Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με το τελικό
μέτρο της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2018 για την Χονδρική Τοπική Πρόσβαση, όπως ισχύει
με την ΑΠ ΕΕΤΤ 876/5/17-12-2018 (ΦΕΚ 180/Β/31-1-2019)
- Αριθ. Θέματος 2: Διατύπωση γνώμης σχετικά με το σχέδιο ΥΑ "Καθορισμός των ραδιοδιαύλων
της επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ανά μονοσυχνικό δίκτυο (SNF)"
- Αριθ. Θέματος 3: Ζητήματα αναφορικά με το κείμενο της Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης του
Σχεδίου Μέτρων αναφορικά με τον 3ο κύκλο Ανάλυσης της ΕΕΤΤ για τον ορισμό, την ανάλυση
του επιπέδου ανταγωνισμού και τις προτεινόμενες κανονιστικές υποχρεώσεις στις αγορές: •
Τερματικών τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής [ΑΓΟΡΑ 4 Σύστασης Ευρωπαϊκής
Επιτροπής του 2014], • Ζευκτικών τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών χονδρικής [ΑΓΟΡΑ 14,
Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2003], • Μισθωμένων γραμμών λιανικής με
χωρητικότητες έως και 2 Mbps [ΑΓΟΡΑ 7, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2003],
σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), και το άρθρο 6 της Οδηγίας
2002/21/ΕΚ, όπως τροποποιηθείσα ισχύει, όπως αυτό εγκρίθηκε με την ΑΠ ΕΕΤΤ 892/07/22-42019
II. Θέματα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Εισηγητής κ. Σπ. Παντελής)
- Αριθ. Θέματος 4: Διαγραφή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με επωνυμία και διακριτικό
τίτλο «ΠΗΓΑΣΟΣ Ι.Κ.Ε» από το Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ
III. Λήψη Απόφασης επί Πορισμάτων Ακροάσεων (Εισηγήτρια κα Α. Σγώρα)
 Ονόματα Χώρου
Λήψη απόφασης επί της ακρόασης των κάτωθι με αντικείμενο τη διερεύνηση παραβάσεων
διατάξεων του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη gr ή .ελ.
- Αριθ. Θέματος 5: της μονοπρόσωπης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία
«EVENTATION GREECE M.I.K.E.» και της Γκολφινοπούλου Παναγιώτας - eventation.gr
- Αριθ. Θέματος 6: της εταιρείας με την επωνυμία «EXPERT INTERNATIONAL GMBH» και της
εταιρείας με την επωνυμία «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΕΠΕ» e-experts.g
- Αριθ. Θέματος 7: της εταιρείας με την επωνυμία «EXPERT INTERNATIONAL GMBH» και του
Κώστα Σπίθα - expert1.gr
- Αριθ. Θέματος 8: της εταιρείας με την επωνυμία «EXPERT INTERNATIONAL GMBH» και του
Χατζεϊπίδη Θωμά - experthouse.gr
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 Ραδιοσυχνότητες
Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος:
- Αριθ. Θέματος 9: του κ. Μενέλαου Στάμπα, με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της
εκπομπής ραδιοφωνικού σήματος κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας
- Αριθ. Θέματος 10: της κ. Νίκης Θανοπούλου, φορέα Ρ/Σ, δ.τ. «MEΛΩΔΙΑ 100.4», με θεματικό
αντικείμενο τη διερεύνηση της εκπομπής αυτού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας
- Αριθ. Θέματος 11: της εταιρίας με την επωνυμία «Αχαϊκή Ραδιοφωνία και Εκδοτική Α.Ε.»,
φορέα Ρ/Σ, δ.τ. «SFERA 96.6», με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της εκπομπής αυτού κατά
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας
- Αριθ. Θέματος 12: του κ. Βασίλειου Κάλτση, ιδιοκτήτη Ρ/Σ, δ.τ. «STUDIO E 103 FM», (πλέον
«STUDIO E»), με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της χρήσης συχνότητας για τη λειτουργία
ραδιοζεύξης κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας
 Κεραιοσυστήματα Τηλεφωνίας
Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης των κάτωθι εταιρειών δια της υποβολής έγγραφου
υπομνήματος για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας
- Αριθ. Θέματος 13: COSMOTE – ΟΤ 360, μεταξύ των οδών Αρχαίας Ολυμπίας-ΚυκλάδωνΠαναγή Μιχάλη, περιοχή Λαγονησίου, ΔΕ Καλυβίων-Θορικού, Δήμος Σαρωνικού, Περιφέρειας
Αττικής
- Αριθ. Θέματος 14: COSMOTE – θέση «Αγουλινίτσα» πλησίον Τ.Κ. Επιταλείου, ΔΕ Πύργου. ΠΕ
Ηλείας
- Αριθ. Θέματος 15: WIND – κτήριο υποσταθμού της ΔΕΗ εντός ΗΣΑΠ Ειρήνης πλησίον
Νερατζιωτίσσης, Δήμος Αμαρουσίου, Περιφέρειας Αττικής
- Αριθ. Θέματος 16: WIND – θέση «Πύργος Χαλικιατικα», Παλαιολόγου & Σαχτούρη, ΔΕ Πύργου,
ΠΕ Ηλείας
IV. Διοικητικά Θέματα
 Ομάδες Εργασίας
Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο
- Αριθ. Θέματος 17: την επέκταση της λειτουργικότητας του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής
Αιτήσεων Κεραιών (Εισηγήτρια κα Α. Σγώρα)
- Αριθ. Θέματος 18: το ρυθμιστικό πλαίσιο των «Σημείων Ασύρματης Πρόσβασης μικρής
εμβέλειας» (μικρές κυψέλες) για την ανάπτυξη των ασύρματων δικτύων 4ης και 5ης γενιάς,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4070/2012 (Εισηγήτρια κα Α. Σγώρα)
- Αριθ. Θέματος 19: τον ανασχεδιασμό της δομής των βασικών και επιμέρους ενοτήτων του
διαδικτυακού τόπου της ΕΕΤΤ
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- Αριθ. Θέματος 20: (α) τη συγγραφή της Έκθεσης Πεπραγμένων της ΕΕΤΤ για το έτος 2018 και
(β) την επιμέλεια/επίβλεψη της έκδοσης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
 Προμήθειες-Διαγωνισμοί
- Αριθ. Θέματος 21: Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο
«Υποστήριξη της Ε.Ε.Τ.Τ. για την διενέργεια Ανάλυσης των αγορών 3α (χονδρικής τοπικής
πρόσβασης) και 3β (χονδρικής κεντρικής πρόσβασης) της ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της
9ης Οκτωβρίου 2014 «σχετικά με σημαντικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων κανονιστική ρύθμιση,
σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά
με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών»
(2014/710/EΕ)» (Εισηγήτρια κα Α. Σγώρα)
- Αριθ. Θέματος 22: Έγκριση ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής
αξιολόγησης για την επιλογή Αναδόχου, με τη διαδικασία του Δημόσιου Ανοιχτού Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με το Έργο «Ανάπτυξη
καινοτόμου
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επιχειρηματικότητας στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (Εισηγήτρια κα Α. Σγώρα)
- Αριθ. Θέματος 23: Έγκριση υποβολής Τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης
«Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών» με Κωδικό ΟΠΣ 5029958, η
οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία 2014-2020» με την Απόφαση με ΑΠ 6830/1203/Α2/25-10-2018 της Ειδικής
Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΑ
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