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ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

της 896ης Συνεδρίασης (27-05-2019) 

I. Θέματα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Εισηγήτρια κα Α. Σγώρα) 

- Αριθ. Θέματος 1: Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ, αναφορικά με την 

επικαιροποίηση του Τεχνοοικονομικού μοντέλου Bottom up pure LRIC το οποίο 

χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των ανώτατων τιμών των υπό ρύθμιση τελών τερματισμού 

κλήσεων σε κινητά δίκτυα, σε εφαρμογή των υποχρεώσεων που έχουν επιβληθεί με την ΑΠ 

ΕΕΤΤ 815/002/22.06.2017 (ΦΕΚ 2530/Β/20.07.2017) 

- Αριθ. Θέματος 2: Διαγραφή Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

από το Μητρώο Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σε εφαρμογή 

των οριζόμενων στις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 της ΑΠ ΕΕΤΤ 834/2/2017, (ΦΕΚ 

4262/Β/2017) 

II. Λήψη Απόφασης επί Πορισμάτων Ακροάσεων (Εισηγήτρια κα Α. Σγώρα) 

 Ονόματα Χώρου 

Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος με αντικείμενο τη 

διερεύνηση παραβάσεων διατάξεων του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων 

Χώρου με κατάληξη gr ή .ελ. των κάτωθι αναφερομένων: 

- Αριθ. Θέματος 3: της εταιρείας με την επωνυμία EXPERT INTERNATIONAL GMBH, όπως 

νόμιμα εκπροσωπείται και του Χατζεϊπίδη Θωμά – experthouse.gr 

- Αριθ. Θέματος 4: της εταιρείας με την επωνυμία EXPERT INTERNATIONAL GMBH και της 

εταιρείας με την επωνυμία Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΕΠΕ, 

όπως νόμιμα εκπροσωπούνται – e-experts.gr. 

 Ραδιοσυχνότητες 

- Αριθ. Θέματος 5: Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου 

υπομνήματος του κ. Κωνσταντίνου Δάλδα, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το 

διακριτικό τίτλο «Ράδιο Βελίκα», με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της εκπομπής αυτού 

και χρήσης μη εκχωρημένης συχνότητας για τη λειτουργία ραδιοζεύξης κατά παράβαση της 

κείμενης νομοθεσίας 

- Αριθ. Θέματος 6: Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου 

υπομνήματος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», με θεματικό 

αντικείμενο τη διερεύνηση: α) Της μη χορήγησης στοιχείων, β) της πρόκλησης παρεμβολών σε 

νόμιμο δίκτυο εκ της προερχόμενης από κεραιοσύστημα ευρισκόμενο σε χώρο δικαιοδοσίας 

της εκπομπής, γ) της εκπομπής ραδιοφωνικών σταθμών και δ) της λειτουργίας ειδικού 

ραδιοδικτύου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 
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 Κεραιοσυστήματα Τηλεφωνίας 

Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης των κάτωθι εταιρειών δια της υποβολής έγγραφου 

υπομνήματος για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας 

- Αριθ. Θέματος 7: WIND – Παναγίας Γρηγορούσης 66 και Αγίου Φανουρίου στο Δήμο Φυλής 

Αττικής 

- Αριθ. Θέματος 8: WIND – Τάκη Σινόπουλου 24 στην περιοχή του Περισσού Δήμου Νέας 

Ιωνίας Αττικής 

- Αριθ. Θέματος 9: COSMOTE – Βασιλείου Σμπώκου και Ιωνίας στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης 

- Αριθ. Θέματος 10: VODAFONE – Νεμέσεως 1 και Λευκωσίας στην Πλατεία Αμερικής Δήμου 

Αθηναίων Αττικής 

 Αιτήσεις Θεραπείας 

- Αριθ. Θέματος 11: Αποδοχή της Αίτησης Θεραπείας της ετερόρρυθμης εταιρείας με την 

επωνυμία «Κ. ΟΥΡΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» κατά της ΑΠ. 882/35/4-2-2019 απόφασης της ΕΕΤΤ 

III. Διοικητικά Θέματα 

 Ομάδες Εργασίας 

- Αριθ. Θέματος 12: Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας σχετικά με τον ανασχεδιασμό της δομής 

των βασικών και επιμέρους ενοτήτων του διαδικτυακού τόπου της ΕΕΤΤ 

- Αριθ. Θέματος 13: Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για (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 14: Τροποποίηση -χρονική επέκταση της υπ’ αριθμ 11/4-4-14 Σύμβασης για το 

έργο «Ανάπτυξη και εγκατάσταση του Μητρώου Συστήματος Ονοματοδοσίας Διαδικτύου για 

τον χώρο .gr και τον χώρο .ελ καθώς και την λειτουργία και διαχείριση αυτού για χρονικό 

διάστημα πέντε (5) ετών» 

- Αριθ. Θέματος 15: Κατακύρωση του ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο: «Έλεγχος 

συμμόρφωσης της Εταιρείας «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία» 

(Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) με τις υποχρεώσεις ελέγχου τιμών, κοστολόγησης και λογιστικού διαχωρισμού 

για το έτος 2019 (με απολογιστικά στοιχεία έτους 2017)» 

- Αριθ. Θέματος 16: Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών αναφορικά με τον 

ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό επιλογής Αναδόχου για το έργο: «Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων με Ενσωματωμένη 

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων» 
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- Αριθ. Θέματος 17: Εξέταση του αιτήματος της «BRINKS SECURITY SERVICES Α.Ε.» για 

αναπροσαρμογή του τιμήματος της Σύμβασης φύλαξης και ασφάλειας των γραφειακών χώρων 

της ΕΕΤΤ λόγω αύξησης του κατώτατου νόμιμου μισθού 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ 

- Πλαίσιο λειτουργίας Ομάδων Εργασίας 

- Κάλυψη κενών οργανικών θέσεων ΕΕΤΤ 


