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ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

της 907ης Συνεδρίασης (16-09-2019) 

I. Θέματα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών  

 Οικονομικά προγράμματα ΟΤΕ 

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

οικονομικών προγραμμάτων με τις ονομασίες: 

- Αριθ. Θέματος 1: «Cosmote Double Play 24 S με ελάχιστη περίοδο παραμονής 12 μηνών», 

«Cosmote Double Play 24 S με ελάχιστη περίοδο παραμονής 12 μηνών με προωθητική 

ενέργεια Cosmote Home 1000 προς κινητά Cosmote», «Cosmote Double Play 24 S με ελάχιστη 

περίοδο παραμονής 12 μηνών με προωθητική ενέργεια Cosmote Home 1000 προς κινητά 

Cosmote», «Cosmote Double Play 24 S με ελάχιστη περίοδο παραμονής 24 μηνών – 

Παραλλαγή τιμών Ι», «Cosmote Double Play 24 S με ελάχιστη περίοδο παραμονής 24 μηνών 

– Παραλλαγή τιμών Ι με προωθητική ενέργεια Cosmote Home 1000 προς κινητά Cosmote» και 

του αιτήματος για έγκριση της παροχής έκπτωσης στο μηνιαίο τέλος των ανωτέρω οικονομικών 

προγραμμάτων σε πελάτες e-bill 

II. Ταχυδρομικά Θέματα 

- Αριθ. Θέματος 2: Διαγραφή της Ατομικής Επιχείρησης του κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 

από το Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ 

- Αριθ. Θέματος 3: Διαγραφή της Συνεταιριστικής επιχείρησης “ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΜΩΥΣΗΣ-ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ” από το Μητρώο Ταχυδρομικών 

Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ 

III. Λήψη Απόφασης επί Πορισμάτων Ακροάσεων 

 Κεραιοσυστήματα Ξηράς 

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

υπομνήματος για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας 

- Αριθ. Θέματος 4: COSMOTE – Δερβενακίων 8 στο Δήμο Βριλησσίων Αττικής 

- Αριθ. Θέματος 5: COSMOTE – Πλ. Αγίου Γεωργίου 10 και Ζέας στο Δήμο Περιστερίου Αττικής 

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

 Ομάδες Εργου 

- Αριθ. Θέματος 6: Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη διεκπεραίωση δηλώσεων 

τροποποίησης κεραιοσυστημάτων κατασκευών κεραιών, δηλώσεων εγκατάστασης κατασκευών 

κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής και περιβαλλοντικής όχλησης, καθώς και αιτημάτων 

αδειοδότησης κατασκευών κεραιών, στο πλαίσιο του ν. 4070/2012 

- Αριθ. Θέματος 7: Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ ΑΠ 895/18/20.05.2019 «Συγκρότηση 

Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο το ρυθμιστικό πλαίσιο των «Σημείων Ασύρματης Πρόσβασης 
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μικρής εμβέλειας» (μικρές κυψέλες) για την ανάπτυξη των ασύρματων δικτύων 4ης και 5ης 

γενιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4070/2012» 

 Προμήθειες-Διαγωνισμοί  

- Αριθ. Θέματος 8: Επικύρωση της αξιολόγησης των τυπικών Δικαιολογητικών συμμετοχής και 

των τεχνικών προσφορών που υποβλήθηκαν στον ανοικτό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το 

έργο: «Επιχειρησιακό Σχέδιο Οργανωτικής και Λειτουργικής Προσαρμογής της ΕΕΤΤ στις νέες 

ανάγκες των αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» 

- Αριθ. Θέματος 9: Λήξη της υπ’ αριθμ 11/4-4-14 σύμβασης για το έργο «Ανάπτυξη και 

εγκατάσταση του Μητρώου Συστήματος Ονοματοδοσίας Διαδικτύου για το χωρο .gr και το χωρο 

.ελ καθώς και τη λειτουργία και διαχείριση αυτού για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών 

- Αριθ. Θέματος 10: Κύρωση της υπ’ αριθμ’ 49/19 υπογραφείσας Σύμβασης μεταξύ της Εθνικής 

Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και Του Ιδρύματος Τεχνολογίας και 

Έρευνας – Ινστιτούτο Πληροφορικής, Αναδόχου του Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάθεση του 

έργου «Ανάπτυξη και εγκατάσταση του Μητρώου Συστήματος Ονοματοδοσίας Διαδικτύου για το 

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

πέντε (5) ετών» 

- Αριθ. Θέματος 11: Οριστική κατακύρωση του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 

την επιλογή αναδόχου για την ασφάλιση του μετρητικού και συναφούς εξοπλισμού της ΕΕΤΤ 

- Αριθ. Θέματος 12: Εξέταση του αιτήματος του Αναδόχου (ΕΚΠΑ) με αντικείμενο την παράταση 

του έργου της υποστήριξης της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη δημιουργία τεχνικοοικονομικού μοντέλου 

(bottom-up LRIC+) υπολογισμού των τιμών πρόσβασης δικτύου χαλκού και δικτύου NGA 

σύμφωνα με τη Σύσταση 2013/466/ΕΕ 

- Αριθ. Θέματος 13: Έγκριση της εκ νέου τροποποίησης και υποβολής του Τεχνικού Δελτίου της 

Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση 

της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών» με Κωδικό ΟΠΣ 5029958, 

η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία 2014-2020» με την Απόφαση με Α.Π. 6830/1203/Α2/25-10-2018 της Ειδικής 

Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και Τ.Σ. 

 Λοιπά Διοικητικά 

- Αριθ. Θέματος 14: Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης στον κ. Ορφανίδη 

Κωνσταντίνο, τακτικό υπάλληλο της ΕΕΤΤ, κλάδου ΤΕ Μηχανικών 

- Αριθ. Θέματος 15: Κατανομη θεσεων προσωπικου ανα κατηγορια, κλαδο και ειδικοτητα στις 

οργανικες μοναδες της ΕΕΤΤ 

- Αριθ. Θέματος 16: Εξέταση των υπ'αρ. πρ. 24553/25-07-2019, 24432/24-07-2019 αιτήσεων 

του Α. Λύρατζη, Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Φάσματος της ΕΕΤΤ για τη χορήγηση 

επιδόματος θέσης ευθύνης και για την αναγνώριση προϋπηρεσίας Προϊσταμένου Διεύθυνσης 

κατά τις περιόδους 16-11-2017 έως και 9-3-2018 και 10-3-2018 έως και 4-2-2019 

- Αριθ. Θέματος 17: Εξέταση των υπ'αρ. πρ. 24585/25-07-2019, 24586/25-07-2019 αιτήσεων 

του Γ. Κολυβά, Προϊσταμένου Τμήματος Τηλεπικοινωνιακών Θεμάτων για τη χορήγηση 
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επιδόματος θέσης ευθύνης και για την αναγνώριση προϋπηρεσίας Προϊσταμένου Τμήματος 

κατά τις περιόδους 16-11-2017 έως και 9-3-2018 και 10-3-2018 έως και 04-02-2019 

- Αριθ. Θέματος 18: Εξέταση των υπ' αρ. πρωτ. 25358/1-8-2019 και 25359/1-8-2019 αιτήσεων 

του Ν. Ηγουμενίδη, Προϊσταμένου του Τμήματος Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος της ΕΕΤΤ 

για τη χορήγηση επιδόματος θέσης ευθύνης και για την αναγνώριση προϋπηρεσίας 

Προϊσταμένου Τμήματος κατά τις περιόδους 16-11-2017 έως και 9-3-2018 και 10-3-2018 έως 

και 04-02-2019 

- Αριθ. Θέματος 19: Εξέταση των υπ' αρ. πρωτ. 24719/26-7-2019 και 24718/26-7-2019 αιτήσεων 

του Χ. Γερωνυμάκη, Προϊσταμένου του Τμήματος Διαχείρισης Φάσματος της ΕΕΤΤ για τη 

χορήγηση επιδόματος θέσης ευθύνης και για την αναγνώριση προϋπηρεσίας Προϊσταμένου 

Τμήματος κατά τις περιόδους 16-11-2017 έως και 9-3-2018 και 10-3-2018 έως και 04-02-2019 

- Αριθ. Θέματος 20: Εξέταση της υπ'αρ. πρ. 27339/26-08-2019 αίτησης του Ι. Τσιάμη 

Προϊστάμενου του Τμήματος Παρακολούθησης και Αγοράς Ανταγωνισμού της ΕΕΤΤ για τη 

χορήγηση επιδόματος θέσης ευθύνης και για την αναγνώριση προϋπηρεσίας Προϊσταμένου 

Τμήματος κατά την περίοδο 16-11-2017 έως και 9-3-2018 

- Αριθ. Θέματος 21: Εξέταση της υπ'αρ. πρ. 24122/22-07-2019 αίτησης της Β. Γώγου, 

Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών για τη χορήγηση επιδόματος θέσης ευθύνης και για 

την αναγνώριση προϋπηρεσίας Προϊσταμένου Διεύθυνσης κατά την περίοδο 16-11-2017 έως 

και 9-3-2018 


