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ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

της 1045ης Συνεδρίασης (29-09-2022) 

I. Θέματα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Εισηγητής κ. Βαρουτάς) 

 Διάφορα 

- Αριθ. Θέματος 1: Έγκριση αποτελεσμάτων και θέσεων της ΕΕΤΤ επί της δημόσιας διαβούλευσης για την 

ανάπτυξη του μοντέλου ελέγχου συμπίεσης περιθωρίου των οικονομικών προγραμμάτων της επιχείρησης 

με σημαντική ισχύ στην αγορά. 

- Αριθ. Θέματος 2: Προσωρινό μέτρο της ΕΕΤΤ, σύμφωνα με το άρθρο 140 παρ. 8 του Ν. 4727/2020, 

αναφορικά με την εφαρμογή του μοντέλου για τον έλεγχο συμπίεσης περιθωρίου των οικονομικών 

προγραμμάτων της επιχείρησης με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά. 

- Αριθ. Θέματος 3: Κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το BEREC και τις Εθνικές Ρυθμιστικές 

Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του σχεδίου τελικού μέτρου της ΕΕΤΤ 

αναφορικά με τον καθορισμό της μεθοδολογίας και του μοντέλου για τον έλεγχο συμπίεσης περιθωρίου 

των οικονομικών προγραμμάτων της επιχείρησης με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά. 

- Αριθ. Θέματος 4: Διεξαγωγή συμπληρωματικής δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με την υποβληθείσα 

πρόταση τροποποίησης της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ για την Παροχή Μισθωμένων Γραμμών 

Χονδρικής. 

II. Ακροάσεις (Εισηγητής κ. Δ. Βαρουτάς) 

 Ραδιοσυχνότητες 

Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφων υπομνημάτων: 

- Αριθ. Θέματος 5: του κ. Βασίλειου Μούκα, ιδιοκτήτη του Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο «ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ», 

με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της χρήσης συχνότητας για τη λειτουργία ραδιοζεύξης κατά 

παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. 

- Αριθ. Θέματος 6: της Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας Δήμου Ηρακλείου Αττικής», ιδιοκτησιακού 

φορέα του Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο «ΡΑΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 9.41», με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση 

της μη χορήγησης στοιχείων και της εγκατάστασης κεραιοσυστήματος κατά παράβαση της κείμενης 

νομοθεσίας. 

 Κεραιοσυστήματα 

- Λήψη Απόφασης επί Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος για υποβολή ανακριβών στοιχείων για την 

έκδοση άδειας κατασκευής κεραιών κινητής τηλεφωνίας των εταιρειών: 

- Αριθ. Θέματος 7: VODAFONE επί της οδού Πλαστήρα 1 στο Δήμο Ηρακλείου Περιφ. Κρήτης. 
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- Αριθ. Θέματος 8: COSMOTE - επί της οδού Καραθεοδωρή 12 στο Δήμο Περιστερίου Περιφ. Αττικής (θέση 

ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 1400582). 

- Αριθ. Θέματος 9:  COSMOTE - επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης 512 στο Δήμο Αλίμου Περιφ. Αττικής (θέση 

ΕΦΟΡΙΑΚΟΝ 1402414). 

- Αριθ. Θέματος 10: COSMOTE - επί της οδού Λεύκας στο Δήμο Πατρέων Π.Ε. Αχαϊας (θέση LEFKA 

1405922). 

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

 Ομάδες εργασίας 

- Αριθ. Θέματος 11: Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ 1029/10/9-5-2022 για την τροποποίηση ως προς 

το αντικείμενο, τη διάρκεια εργασιών και τη σύνθεση της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την 

Απόφαση της ΕΕΤΤ 1029/10/9-5-2022 «Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την προσαρμογή και επέκταση 

της λειτουργικότητας του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) κατασκευών κεραιών και 

του διαδικτυακού τόπου «Ενημερωτική Πύλη Κατασκευών Κεραιών “keraies.eett.gr”» για την υποβολή, 

διαχείριση και δημοσιοποίηση των ηλεκτρονικών δηλώσεων σημείων ασύρματης πρόσβασης μικρής 

εμβέλειας (ΣΑΠΜΕ). 

- Αριθ. Θέματος 12: Παράταση της ομάδας εργασίας που συστάθηκε με την Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 953/24/31-

08-2020 «Συγκρότηση ομάδας εργασίας για το Ευρωπαϊκό Έργο Καινοτομίας “7SHΙELD” που συμμετέχει η 

ΕΕΤΤ στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020 και λοιπές διατάξεις» και προσθήκη μελών. 

- Αριθ. Θέματος 13: Παράταση διάρκειας ομάδας εργασίας για την προσαρμογή τεχνο-οικονομικού μοντέλου 

NGA bottom-up της ΕΕΤΤ για τον προσδιορισμό των τιμών των προϊόντων L2 WAP μισθωμένων Γραμμών 

και των υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ/ΣΥΜΕΦΣ, η οποία συγκροτήθηκε με την απόφαση της ΕΕΤΤ 1025/8/11.4.2022 

 Διαγωνισμοί 

- Αριθ. Θέματος 14: Παράταση της διάρκειας ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών επιστολών 

συμμετοχής που υποβλήθηκαν μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Τμήμα 2 του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς 

διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών με τίτλο: «Ανάπτυξη Δικτύου Σταθερών και 

Κινητών Σταθμών Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων, Ασύρματου Ψηφιακού Δικτύου Φωνής και 

Ασύρματου Δικτύου Μετάδοσης Δεδομένων» (Υποέργο 7) της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου Εκτεταμένου 

Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών (ΣΕΦΕ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5029958. 

- Αριθ. Θέματος 15: Έγκριση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς 

στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της Σύμβασης Προμήθειας 

Αγαθών με τίτλο: «Προμήθεια Υπερελαφρειών Δεκτών Εποπτείας Υψηλών Συχνοτήτων» (Υποέργο 12) της 

Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου Εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΣΕΦΕ)» (ΜΙS 5029958). 
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- Αριθ. Θέματος 16: Προμήθεια υπηρεσιών δικτύωσης για τη διασύνδεση 28 μετρητικών κόμβων εποπτείας 

φάσματος της ΕΕΤΤ. 

- Αριθ. Θέματος 17: Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης για τη διενέργεια του έργου: «Αξιολόγηση Μοντέλου 

αναφοράς-Υπολογισμός και Επαλήθευση Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας για το έτος 2021». 

- Αριθ. Θέματος 18: Παράταση της διάρκειας ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών επιστολών 

συμμετοχής που υποβλήθηκαν μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Τμήμα 1 του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς 

διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών με τίτλο: «Ανάπτυξη Δικτύου Σταθερών και 

Κινητών Σταθμών Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων, Ασύρματου Ψηφιακού Δικτύου Φωνής και 

Ασύρματου Δικτύου Μετάδοσης Δεδομένων» (Υποέργο 7) της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου Εκτεταμένου 

Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών (ΣΕΦΕ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5029958. 

 Διάφορα 

- Αριθ. Θέματος 19: Έγκριση της «Πολιτικής Τηλεργασίας και Φορητών Συσκευών». 


