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ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

της 1056ης Συνεδρίασης (28-11-2022) 

I. Φάσμα (Εισηγητής κ. Δ. Βαρουτάς) 

 Δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 

- Αριθ. Θέματος 1: Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοφάσματος, για την Ραδιουπηρεσία Δορυφορικής 

Εξερεύνησης της Γης, στην Εταιρεία "Ksat Global Υποκατάστημα Ελλάδος ΕΠΕ”, για την Παροχή Δικτύων ή / και 

Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

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

 Διάφορα 

- Αριθ. Θέματος 2: Οριστική έγκριση του τελικού μέτρου της ΕΕΤΤ αναφορικά με την μεθοδολογία και το μοντέλο για 

τον έλεγχο συμπίεσης περιθωρίου των οικονομικών προγραμμάτων της επιχείρησης με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά 

- Αριθ. Θέματος 3: Δημόσια Διαβούλευση για την έκδοση Κανονισμού Συνεγκατάστασης της ΕΕΤΤ, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4727/2020 (Α΄ 184) και ιδίως των άρθρων 134 και 152 αυτού 

III.Ακροάσεις (Εισηγητής κ. Δ. Βαρουτάς) 

 Ονόματα χώρου 

Λήψη απόφασης επί της ακρόασης με αντικείμενο τη διερεύνηση παραβάσεων διατάξεων του Κανονισμού 

Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ. των εταιριών με την επωνυμία: 

- Αριθ. Θέματος 4: «The Polo/Lauren Company L.P.» όπως νόμιμα εκπροσωπείται, και του κ. “Personal”,  

αναφορικά με το όνομα χώρου “ralphlauren.gr”.  

- Αριθ. Θέματος 5: «NOVARTIS AG» όπως νόμιμα εκπροσωπείται, και του κ. Stephanos Lafayette, αναφορικά με 

το όνομα χώρου “novartis-medical.gr”. 

- Αριθ. Θέματος 6: “CALLAN PRODUCTIONS CORP.” και της κ. Εύας Σαμπροβαλάκη, ι αναφορικά με το όνομα 

χώρου “callanetics.gr”. 

 Κεραιοσυστήματα 

- Λήψη Απόφασης επί Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος για παράνομη εγκατάσταση κατασκευών κεραιών 

κινητής τηλεφωνία: 

- Αριθ. Θέματος 7: COSMOTE - σε κτήριο του ΟΤΕ στην περιοχή Αρνάδος Δήμου Τήνου Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου 

- Αριθ. Θέματος 8: COSMOTE - επί της οδού Πολυτεχνείου 69 στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη Π.Ε. Θεσσαλονίκης 

- Αριθ. Θέματος 9: VODAFONE - στη συμβολή των οδών Ναούσης 41 και Αίγλης 63 στο Δήμο Περιστερίου 

Περιφέρειας Αττικής 

- Αριθ. Θέματος 10: VODAFONE - επί της οδού Ζησιμοπούλου 12 στο Δήμο Γλυφάδας Περιφέρειας Αττικής 
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IV. Διοικητικά Θέματα (Εισηγητής κ. Κ. Μασσέλος) 

 Διαγωνισμοί 

- Αριθ. Θέματος 11: Έγκριση οριστικής παραλαβής της Σύμβασης Σ 22/ 2019 για το Έργο «Δημιουργία μοντέλου 

κατάλληλου για τον εκ των προτέρων (ex- ante) έλεγχο συμπίεσης περιθωρίου κέρδους των προϊόντων τα οποία 

ανήκουν στις λιανικές αγορές επόμενου σταδίου των εθνικών αγορών χονδρικής τοπικής πρόσβασης σε σταθερή 

θέση και χονδρικής κεντρικής πρόσβασης σε σταθερή θέση για προϊόντα μαζικής κατανάλωσης» 

- Αριθ. Θέματος 12: Εκ νέου παράταση χρόνου ισχύος της προσφοράς που υποβλήθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ στο πλαίσιο 

του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών με τίτλο 

«Προμήθεια Τηλεκατευθυνόμενων Πτητικών Μέσων στα οποία θα εγκατασταθούν φορητά συστήματα εποπτείας 

Φάσματος» (Υποέργο 4) της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών» με Κωδικό MIS 5029958 (κωδ. 

Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 104357) 


