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ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

της 1021ης Συνεδρίασης (29-12-2021) 

I. Θέματα Φάσματος (Εισηγητής κ. Δ. Βαρουτάς) 

- Αριθ. Θέματος 1: Έγκριση Τεύχους Προκήρυξης για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης 

Ραδιοφάσματος στη ζώνη των 410-430 MHz 

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

• Οικονομικά προγράμματα 

Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ αιτημάτων της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ για έγκριση 

διάθεσης των οικονομικών προγραμμάτων 

- Αριθ. Θέματος 2: Cosmote Double Play 24XL με ελάχιστη παραμονή 24 μηνών παραλλαγές 

τιμών Ι, ΙΙ, Cosmote Double Play 24XL με ελάχιστη παραμονή 24 μηνών παραλλαγή τιμών Ι - με 

απεριόριστες κλήσεις προς κινητά, Cosmote Double Play 50XL με ελάχιστη παραμονή 24 μηνών 

παραλλαγές τιμών Ι, ΙΙ, Cosmote Double Play 50XL με ελάχιστη παραμονή 24 μηνών παραλλαγή 

τιμών Ι - με απεριόριστες κλήσεις προς κινητά, και συνδυαστικά με προωθητικές ενέργειες 

- Αριθ. Θέματος 3: Cosmote Double Play Fiberspeed 100M με ελάχιστη παραμονή 24 μηνών 

παραλλαγές τιμών Ι, ΙΙ, Cosmote Double Play Fiberspeed 100L με ελάχιστη παραμονή 24 μηνών 

παραλλαγές τιμών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, Cosmote Double Play Fiberspeed 100XL με ελάχιστη παραμονή 24 

μηνών παραλλαγές τιμών Ι, ΙΙ, και συνδυαστικά με προωθητικές ενέργειες 

- Αριθ. Θέματος 4: Cosmote Double Play 100XL με ελάχιστη παραμονή 24 μηνών παραλλαγές 

τιμών Ι, ΙΙ, Cosmote Double Play 100XL με ελάχιστη παραμονή 24 μηνών παραλλαγή τιμών Ι - 

με απεριόριστες κλήσεις προς κινητά, Cosmote Double Play 200XL με ελάχιστη παραμονή 24 

μηνών παραλλαγή τιμών Ι, Cosmote Double Play 200XL με ελάχιστη παραμονή 24 μηνών 

παραλλαγή τιμών Ι - με απεριόριστες κλήσεις προς κινητά, και συνδυαστικά με προωθητικές 

ενέργειες 

• Ρυθμιστικά θέματα 

- Αριθ. Θέματος 5: Τροποποίηση του Παραρτήματος 2 της ΑΠ ΕΕΤΤ 954/02/07.09.2020 

(Απόφαση 3ης Ετήσιας Ανάθεσης): (α) ως προς την ημερομηνία υλοποίησης του δικτύου Νέας 

Γενιάς σε πενήντα πέντε (55) υπαίθριες καμπίνες, (β) ως προς την αρχιτεκτονική/τεχνολογία και 

ημερομηνία υλοποίησης σε εννέα (9) υπαίθριες καμπίνες, και (γ) ως προς αντικατάσταση μίας 

(1) υπαίθριας καμπίνας με ταυτόχρονη αλλαγή ως προς την ημερομηνία υλοποίησης, από τις 

υπαίθριες καμπίνες που ανατέθηκαν στην εταιρεία OTE AE με την ως άνω Απόφαση 

- Αριθ. Θέματος 6: Εξέταση υποβληθέντων στοιχείων, μεθοδολογίας και υπολογισμών 

διοικητικών τελών από την εταιρεία OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. 

- Αριθ. Θέματος 7: Εξέταση αιτήματος εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε για 

χορήγηση παράτασης, στη προθεσμία υποβολής των Υποδειγμάτων Αναφοράς Λογιστικού 

Διαχωρισμού έτους 2020 στο πλαίσιο της εφαρμογής της υποχρέωσης Λογιστικού Διαχωρισμού 
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από τους Παρόχους Δικτύου Κινητής (ΠΔΚ) που έχουν οριστεί ως κατέχοντες ΣΙΑ στην σχετική 

αγορά χονδρικής για τον τερματισμό φωνητικών κλήσεων στο δίκτυό τους 

• Εποπτεία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

Εισήγηση προς την Επιτροπή Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών 

Δικαιωμάτων (ΕΔΠΠΙ), με θέμα τη Γνωστοποίηση της Διαδικτυακής Προσβολής σχετικών 

δικαιωμάτων, σε συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 

- Αριθ. Θέματος 8: 29 & 33/2021 Αποφάσεών της (17.12.2021) 

- Αριθ. Θέματος 9: 29 & 33/2021 Αποφάσεών της (18.12.2021) 

- Αριθ. Θέματος 10: 33/2021 Απόφασής της (20.12.2021) 

- Αριθ. Θέματος 11: 29 & 33/2021 Αποφάσεών της (22.12.2021) 

- Αριθ. Θέματος 12: 29 & 33/2021 Αποφάσεών της. (23.12.2021) 

- Αριθ. Θέματος 13: 33/2021 Απόφασής της (24.12.2021) 

III. Ταχυδρομικά Θέματα 

- Αριθ. Θέματος 14: Έγκριση και αξιολόγηση του νέου επικαιροποιημένου κοστολογικού 

συστήματος των ΕΛΤΑ για τρία (3) έτη 

IV. Ακροάσεις (Εισηγητής κ. Δ. Βαρουτάς) 

• Ραδιοσυχνότητες 

Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως, δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος,  

- Αριθ. Θέματος 15: κ. Αναστάσιου Μπούρα, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το 

διακριτικό τίτλο «ΑΣΤΕΡΑΣ 90.6», με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση 

της κείμενης νομοθεσίας εκπομπής αυτού 

- Αριθ. Θέματος 16: κ. Παντελή Ζωγράφου, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το 

διακριτικό τίτλο «ΡΑΔΙΟ ΗΜΑΘΙΑ 97.3», με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά 

παράβαση της κείμενης νομοθεσίας εκπομπής αυτού 

- Αριθ. Θέματος 17: της εταιρίας με την επωνυμία «DIGITAL ICON Μ.Ι.Κ.Ε. Πάροχος Δικτύου-

Ραδιοτηλεοπτικές Υπηρεσίες», με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της χρήσης 

ραδιοσυχνοτήτων για τη λειτουργία ραδιοζεύξεων κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 

- Αριθ. Θέματος 18: των: α) κ. Σωτήριου Συλλιβρίδη και β) κ. Γεώργιου Βάγκου, με θεματικό 

αντικείμενο τη διερεύνηση της εκπομπής ραδιοφωνικών σημάτων και της εγκατάστασης και 

θέσης σε λειτουργία κατασκευών κεραιών κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 

- Αριθ. Θέματος 19: α) Της εταιρίας με την επωνυμία «RAINBOW ΜΕΠΕ», φορέα του 

ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) του νομού Θεσσαλονίκης με το διακριτικό τίτλο «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

89 RAINBOW» και β) της Ιεράς Μητρόπολης Γουμένισσας Αξιουπόλεως και Πολύκαστρου, 

φορέα του Ρ/Σ του νομού Κιλκίς με το διακριτικό τίτλο «ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ 

88.8» 

- Αριθ. Θέματος 20: της εταιρίας με την επωνυμία «Ο.Τ.Ε.Α.Ε.», με θεματικό αντικείμενο τη 

διερεύνηση της χρήσης συχνότητας για τη λειτουργία ραδιοζεύξης κατά παράβαση της κείμενης 

νομοθεσίας 
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- Αριθ. Θέματος 21: της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ 

Α.Ε.», με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της ανάπτυξης και θέσης σε λειτουργία του 

επίγειου δικτύου ψηφιακής ευρυεκπομπής κατά παράβαση του άρθρου 4 παρ. 2 του 

Ν.4339/2015, ως ισχύει και των όρων του χορηγηθέντος δικαιώματος 

- Αριθ. Θέματος 22: α) Του κ. Δημητρίου Τσάνα, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) του 

νομού Αχαΐας με το διακριτικό τίτλο «MASTER FM» και β) της κ. Μαρίας Καραγεωργοπούλου, 

ιδιοκτήτριας του Ρ/Σ του νομού Αχαΐας με το διακριτικό τίτλο «ΣΚΥΛΟΣ 90 FM» 

• Αιτήσεις Θεραπείας 

- Αριθ. Θέματος 23: Λήψη Απόφασης επί της υπ’ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 32190/03-12-2021 Αίτησης 

Θεραπείας του δήμου Θέρμου κατά της ΑΠ 1007/03/20-09-2021 Απόφασης της ΕΕΤΤ 

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

• Προμήθειες/ Διαγωνισμοί 

- Αριθ. Θέματος 24: Απευθείας ανάθεση στην εταιρεία MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ του έργου της παροχής υπηρεσιών 

Αξιολόγησης Μοντέλου Αναφοράς – Υπολογισμό και Επαλήθευση Καθαρού Κόστους Καθολικής 

Ταχυδρομικής Υπηρεσίας για το έτος 2020 

- Αριθ. Θέματος 25: Έγκριση σκοπιμότητας ανάθεσης σύμβασης για την ανανέωση της άδειας 

χρήσης του Εταιρικού Antivirus της ΕΕΤΤ για ένα (1) έτος 

- Αριθ. Θέματος 26: Παράταση Διάρκειας της Δημόσιας Διαβούλευσης της Διακήρυξης 

ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της Σύμβασης Προμήθειας 

Αγαθών με τίτλο: «Προμήθεια Υπερελαφρειών Δεκτών Εποπτείας Υψηλών Συχνοτήτων» 

- Αριθ. Θέματος 27: Έγκριση ανάθεσης της μίσθωσης ενσύρματης ψηφιακής γραμμής, για 

εναλλακτική πρόσβαση της ΕΕΤΤ στο Διαδίκτυο μέσω Εθνικού Δικτύου Υποδομών Έρευνας και 

Τεχνολογίας (ΕΔΥΤΕ), στην εταιρεία NOVA Α.Ε., για ένα (1) έτος 

- Αριθ. Θέματος 28: Έγκριση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 

προσφορών των υποψηφίων του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση 

Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών με τίτλο: «Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών 

Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5045164 

- Αριθ. Θέματος 29: Έγκριση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης και οριστική 

κατακύρωση (κωδ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 132518) του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς Διαγωνισμού για 

την ανάθεση Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών του Υποέργου 6 με τίτλο «Προμήθεια και 

Εγκατάσταση Δικτύου Μέτρησης Ποιότητας Υπηρεσίας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής» της Πράξης: 

«Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών» με κωδικό ΟΠΣ 5029958 

- Αριθ. Θέματος 30: Έγκριση πρακτικών ελέγχου και αξιολόγησης της υποβληθείσας προσφοράς 

και κατακύρωση αποτελέσματος (ανακήρυξη «προσωρινού Αναδόχου») του ανοικτού 

διαγωνισμού «Έλεγχοι Συμμόρφωσης της εταιρείας «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος 

Ανώνυμη Εταιρεία» (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) με τις υποχρεώσεις ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και 
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λογιστικού διαχωρισμού για τα έτη 2021 (με απολογιστικά στοιχεία 2019) και 2022 (με 

απολογιστικά στοιχεία 2020)» 

- Αριθ. Θέματος 31: Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου Σύμβασης για τη δωδεκαετή (12ετή) 

μίσθωση χώρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ταμείο Εθνικής Άμυνας» (Τ.ΕΘ.Α.) για την εγκατάσταση 

σταθμών εποπτείας ραδιοσυχνοτήτων που θα προμηθευτεί η ΕΕΤΤ στο πλαίσιο υλοποίησης 

του έργου «Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)» (MIS 

5045164) και του υποέργου 5 «Προμήθεια και Εγκατάσταση Σταθερού Σταθμού 

Ραδιογωνιομέτρησης HF (ΣΣPHF)» της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου 

Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΣΕΦΕ)» (MIS: 5029958) 

• Διοικητικά - Λοιπά 

- Αριθ. Θέματος 32: Επικαιροποίηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που 

κατέχει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) κατ’ εφαρμογή των 

νομοθετικών ρυθμίσεων του ν. 4727/2020 περί ανοικτών δεδομένων και περαιτέρω χρήσης 

πληροφοριών του δημόσιου τομέα 

- Αριθ. Θέματος 33: Ορισμός Υπευθύνου Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΥΑΠΣ), 

Υπευθύνου Φυσικής Ασφάλειας (ΥΦΑ) και Συγκρότηση Επιτροπών Ασφάλειας που 

προκύπτουν από τον Κανονισμό της ΕΕΤΤ 

- Αριθ. Θέματος 34: Xορήγηση εξακολούθησης/ανανέωσης αδείας υπηρεσιακής εκπαίδευσης 

της κ. Φίλη Ιωάννας, μέλους του ειδικού επιστημονικού προσωπικού της ΕΕΤΤ 

- Αριθ. Θέματος 35: Τροποποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 709/79/6-3-2014 «Μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων της Ολομέλειας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

(ΕΕΤΤ) στον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και Προϊσταμένους οργανικών μονάδων της ΕΕΤΤ» 

(Β’ 797) 


