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ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

της 1013ης Συνεδρίασης (01-11-2021) 

I. Θέματα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Εισηγητής κ. Δ. Βαρουτάς) 

- Αριθ. Θέματος 1: Έγκριση των αποτελεσμάτων των Δημόσιων Διαβουλεύσεων της ΕΕΤΤ 

αναφορικά με: • τον προσδιορισμό του περιεχομένου Καθολικής Υπηρεσίας και την εναρμόνιση 

του πλαισίου στις διατάξεις του ν.4727/2020 • τις Προϋποθέσεις, τα Κριτήρια Επιλογής και τη 

Διαδικασία για τον Καθορισμό Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας και εναρμόνιση του πλαισίου στο 

ν.4727/2020 • τη διαδικασία επιμερισμού του καθαρού κόστους Καθολικής Υπηρεσίας, 

αποζημίωσης του παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας (καθορισμένη επιχείρηση) και εναρμόνιση του 

πλαισίου αυτής στο ν. 4727/2020. 

- Αριθ. Θέματος 2: Ανάθεση στους αιτηθέντες παρόχους των περιοχών των Αστικών Κέντρων 

(ΑΚ) ΟΤΕ για τις οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς 

(NGA) στο πλαίσιο της διαδικασίας της 4ης Ετήσιας Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη 

δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 

(ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016)/ (Απόφαση Δ’ Ετήσιας Ανάθεσης) 

- Αριθ. Θέματος 3: Εισήγηση της ΕΕΤΤ προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφορικά 

με την εξασφάλιση μέτρων οικονομικής προσιτότητας των υπηρεσιών Καθολικής Υπηρεσίας 

που δεν παρέχονται σε σταθερή θέση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 192 του ν.4727/2020. 

- Αριθ. Θέματος 4: Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης σχετικά με την τροποποίηση και 

κωδικοποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ488/82/15-7-2008 «Κώδικας Δεοντολογίας για την 

Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές» (ΦΕΚ Β’ 1505) 

- Αριθ. Θέματος 5: Εισήγηση της ΕΕΤΤ προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον 

καθορισμό του περιεχομένου της Καθολικής Υπηρεσίας, του εύλογου αιτήματος, των 

προϋποθέσεων, των κριτηρίων επιλογής και της διαδικασίας για τον καθορισμό επιχείρησης ή 

επιχειρήσεων που υπέχουν υποχρέωση παροχής Καθολικής Υπηρεσίας. 

- Αριθ. Θέματος 6: Εισήγηση της ΕΕΤΤ προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη 

διαδικασία επιμερισμού του Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας, αποζημίωσης του 

Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας (καθορισμένη επιχείρηση) 

II. Ακροάσεις (Εισηγητής κ. Δ. Βαρουτάς) 

• Ραδιοσυχνότητες 

- Αριθ. Θέματος 7: Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου 

υπομνήματος του κ. Δημητρίου Δαρούση, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) του νομού 

Έβρου με το διακριτικό τίτλο «FOCUS», με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά 

παράβαση της κείμενης νομοθεσίας εκπομπής του. 

- Αριθ. Θέματος 8: Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου 

υπομνήματος της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΠΙΔΑ Μονοπρόσωπη ΙΚΕ», ιδιοκτησιακού 

φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) του νομού Έβρου με το διακριτικό τίτλο «ΡΑΔΙΟ 
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ΕΛΠΙΔΑ 96.1», με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης 

νομοθεσίας εκπομπής του 

-  Αριθ. Θέματος 9: Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου 

υπομνήματος της εταιρίας με την επωνυμία «Αθανάσιος Σταυρίδης και ΣΙΑ Ο.Ε.», ιδιοκτησιακού 

φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) του νομού Έβρου με το διακριτικό τίτλο «ΕΒΡΟΣ 24», 

(πρώην NRG), με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης 

νομοθεσίας εκπομπής του 

• Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

- Αριθ. Θέματος 10: Λήψη απόφασης επί της διεξαχθείσης στις 18 Ιουλίου 2018 ακρόασης 

«Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος - ΟΤΕ Α.Ε», «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ» «WIND HELLAS A.E.B.E», «FORTHNET Α.Ε», «MEDIATEL A.E», 

«CYTA A.E», «VODAFONE A.E.E.T», με αντικείμενο τις με Αρ. Πρ. 5251/Φ.960/16-04-2014, 

ΑΡ.ΠΡ.6003/14-10-2015, ΑΡ.ΠΡ. 6261/Φ.960/22-07-2016, ΑΡ. ΠΡ. 13551/23-04-2015, ΑΡ. 

ΠΡ.18209/05-08-2016, ΑΡ. ΠΡ 27695/01-12-2016, και ΑΡ. ΠΡ. 27705/01-12-2016 επιστολές-

καταγγελίες των εταιρειών «WIND HELLAS Α.Ε.Β.Ε», «FORTHNET Α.Ε», «MEDIATEL Α.Ε», 

«CYTA A.E», και «VODAFONE-PANAFON AE.E.T», για την νομική διερεύνηση αυτών με βάση 

τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Ν.4070/2012), του 

Κανονισμού Γενικών Αδειών (ΑΠ 767/2013), του Ν.3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α/20-04-2011), καθώς 

και του άρθρου 102 ΣΛΕΕ, αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 11 του Ν.3471/2006 – 

Επανάληψη διαδικασίας ακρόασης 

• Κεραιοσυστήματα 

- Αριθ. Θέματος 11: COSMOTE. - περιοχή ύψωμα Παντοκράτορα Π.Ε. Κέρκυρας 

- Αριθ. Θέματος 12: COSMOTE. - επί της οδού Κ. Καραμανλή 84 στο Δήμο Θεσσαλονίκης Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης 

- Αριθ. Θέματος 13: COSMOTE - επί της οδού Επαμεινώνδα 74 στην περιοχή Τζιτζιφιές Δ. 

Αθηναίων Περιφέρειας Αττικής 

- Αριθ. Θέματος 14: ΟΤΕ Α.Ε. - δ.δ. Κρήνης Δ. Κέρκυρας Π.Ε. Κέρκυρας 

- Αριθ. Θέματος 15: COSMOTE - ύψωμα Προφήτη Ηλία Δ. Αντίπαρου Π.Ε. Πάρου 

- Αριθ. Θέματος 16: Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου 

υπομνήματος της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μάκρης με θεματικό αντικείμενο τη 

διερεύνηση της εγκατάστασης κατασκευής κεραίας κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 

III. Διοικητικά Θέματα (Εισηγητής κ. Κ. Μασσέλος) 

• Ομάδες Εργασίας 

- Αριθ. Θέματος 17: Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 948/15/20-7-2020 «Οργάνωση 

και λειτουργία των συλλογικών οργάνων της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4674/2020 για τον 

έλεγχο και τη διεκπεραίωση των αιτημάτων αδειοδότησης κατασκευών κεραιών του άρθρου 34 

του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) και την ανάπτυξη του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων 
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Κατασκευών Κεραιών (ΣΗΛΥΑ)» (ΦΕΚ 3686/Β/3-9-2020)» λόγω τροποποίησης της παρ. 1 του 

άρθρο 83 του ν. 4674/2020 

- Αριθ. Θέματος 18: Συγκρότηση Ομάδας Ανάπτυξης (ΟΑ) για την ανάπτυξη του ΣΗΛΥΑ, σε 

εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53), με αντικείμενο τη 

διασύνδεση του ΣΗΛΥΑ με το πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες σε πλήρωση της σχετικής 

πρόβλεψης του ν. 4635/2019 

• Προμήθειες-διαγωνισμοί 

- Αριθ. Θέματος 19: Επέκταση του χρόνου διάρκειας της με αριθμό 24/20 Σύμβασης της ΕΕΤΤ 

με την Εταιρεία «GIBSON DUNN & CRUTCHER LLP». 

• Λοιπά Διοικητικά Θέματα 

- Αριθ. Θέματος 20: Μετάθεση του Ιωάννη Σμαργιανάκη, μονίμου υπαλλήλου, κατηγορίας ΤΕ, 

κλάδου Μηχανικών της ΕΕΤΤ στο Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος Ηρακλείου 


