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ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

της 952ης Συνεδρίασης (24-8-2020) 

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

- Αριθ. Θέματος 1: Απόρριψη Αίτησης Θεραπείας κατά της υπ’ αρ. 915/7/11-11-2019 Απόφασης 

της ΕΕΤΤ με θέμα «Ανάκληση της υπ’ αριθ. 31973/Φ615/15-3-2019 Απόφασης του 

Προϊσταμένου της Δ/νσης Φάσματος της ΕΕΤΤ με την οποία χορηγήθηκαν Δικαιώματα Χρήσης 

Ραδιοσυχνοτήτων, στο Ραδιοφωνικό Σταθμό "Χ. ΠΑΧΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (GAGA RADIO)" με ΑΦΜ 

997756336, που εδρεύει στην ΚΕΡΚΥΡΑ του Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» 

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

 Ρυθμιστικά Θέματα 

- Αριθ. Θέματος 2: Κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το BEREC και τις Εθνικές 

Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών − Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έγκριση των 

εφάπαξ τελών των «αδρανών γραμμών» (idle lines), στο πλαίσιο της εισαγωγής σχετικού 

μηχανισμού στην προσφορά αναφοράς χονδρικής τοπικής πρόσβασης του ΟΤΕ 2018 

- Αριθ. Θέματος 3: Παράταση προθεσμίας υλοποίησης συγκεκριμένης μεταβατικής διάταξης της 

ΑΠ ΕΕΤΤ 859/06/16.07.2018 «Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών και των ελάχιστων 

χαρακτηριστικών του χονδρικού προϊόντος Εικονικής Τοπικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης 

(Virtual Local Unbundling – VLU), όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 

792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016), σε συνέχεια των προσωρινών μέτρων της ΑΠ 

ΕΕΤΤ 808/02/27.04.2017» (ΦΕΚ 3951/Β/12.09.2018) 

 Αριθμοδοτικοί Πόροι / Αιτήσεις Θεραπείας 

- Αριθ. Θέματος 4: Λήψη Απόφασης επί της Αίτησης Θεραπείας της εταιρείας με την επωνυμία 

εταιρεία «SINGULARLOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» υπό τον διακριτικό τίτλο «SINGULARLOGIC ΑΕ» κατά της 

Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 946/016/13-07-2020 

III. Λήψη Απόφασης επί Πορισμάτων Ακροάσεων (Εισηγητής κ. Δ. Βαρουτάς) 

 Ονόματα Χώρου 

Λήψη απόφασης επί ακρόασης, με αντικείμενο τη διερεύνηση παραβάσεων διατάξεων του 

Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ. των κάτωθι: 

- Αριθ. Θέματος 5: Του κ. Αθανάσιου Τσιμικάλη και του κ. Ιωάννη Τρουλλινού αναφορικά με το 

όνομα χώρου “athenslegalfirm.gr” 

- Αριθ. Θέματος 6: της εταιρείας με την επωνυμία «ROLYGREECE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της εταιρείας με την επωνυμία «ΙMATION-ΞΥΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ» αναφορικά με το 

όνομα χώρου “rolygreece.gr” 

- Αριθ. Θέματος 7: της κ. Αικατερίνης Οικονομίδου και της κ. Εύης Πέτρου αναφορικά με το όνομα 

χώρου “hommemagazine.gr” 
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- Αριθ. Θέματος 8: της εταιρείας με την επωνυμία “LA REDOUTE (SAS)” και της εταιρείας με την 

επωνυμία «ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» αναφορικά με το όνομα 

χώρου “laredoute.gr” 

- Αριθ. Θέματος 9: του κ. Κωνσταντίνου Πανόπουλου και του κ. Νότη Δαγλουκιάρη αναφορικά 

με το όνομα χώρου “e-patinia.gr” 

- Αριθ. Θέματος 10: της κας Ελένης Σιδηροπούλου και της εταιρείας «ΙΔΕΑ ΜΟΝ ΙΚΕ», όπως 

νόμιμα εκπροσωπείται, αναφορικά με το όνομα χώρου “retronion.gr” 

 Ραδιοσυχνότητες  

Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος 

- Αριθ. Θέματος 11: της εταιρίας με την επωνυμία «N.S.P RADIO ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε», φορέα 

του Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο «SPORT 24 RADIO 103.3», με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση 

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

κείμενης νομοθεσίας 

- Αριθ. Θέματος 12: της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ε.Ρ.Τ.Α.Ε.», με θεματικό 

αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας ψηφιακής μετάδοσης 

του προγράμματός της 

- Αριθ. Θέματος 13: του κ. Εμμανουήλ Γαραντωνάκη, ιδιοκτήτη του Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο 

«ΡΑΔΙΟ ΠΗΛΙΟ», με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης 

νομοθεσίας εκπομπής αυτού 

- Αριθ. Θέματος 14: της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΣΑΓΓΑΛΑΣ-ΠΑΤΤΑ Ο.Ε.», φορέα του 

ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «PALACE 91.4», με θεματικό αντικείμενο τη 

διερεύνηση της χορήγησης ψευδών στοιχείων και της χρήσης συχνότητας για τη λειτουργία 

ραδιοζεύξης κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 

 Κεραιοσυστήματα ξηράς 

- Αριθ. Θέματος 15: COSMOTE – επί της οδού Βουλιαγμένης 116 στο Δήμο Αθηναίων 

Περιφέρειας Αττικής 

- Αριθ. Θέματος 16: VODAFONE – στην περιοχή Γουρνών Δήμου Χερσονήσου ΠΕ Ηρακλείου 

- Αριθ. Θέματος 17: WIND – επί του Ολυμπιακού Κέντρου Γαλατσίου στο Δήμο Αθηναίων 

Περιφέρειας Αττικής 

- Αριθ. Θέματος 18: της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΣΑΓΓΑΛΑΣ-ΠΑΤΤΑ Ο.Ε.», φορέα του 

ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «PALACE 91.4», με θεματικό αντικείμενο τη 

διερεύνηση της εγκατάστασης κεραιοσυστήματος κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 

 Αιτήσεις Θεραπείας 

- Αριθ. Θέματος 19: Λήψη Απόφασης επί της υπ’ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 22748/10-07-2020 αιτήσεως 

θεραπείας της εταιρίας με την επωνυμία «BROADCASTING MEDIA FORCE S.A.» κατά των ΑΠ 

888/04/22-03-2019 και ΑΠ 935/24/04-05-2020 Αποφάσεων της ΕΕΤΤ  
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IV. Διοικητικά Θέματα (Εισηγητής κ K. Μασσέλος) 

 Προμήθειες-Διαγωνισμοί 

- Αριθ. Θέματος 20: Έγκριση αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού για 

το έργο: «ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΙΜΩΝ, 

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 (ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2018)» 

- Αριθ. Θέματος 21: Επέκταση της Σύμβασης Σ 26/1-7-2018 με την εταιρεία «BRINK’S 

SECURITY SERVICES SA» για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας των 

γραφειακών χώρων της ΕΕΤΤ, μέχρι την ολοκλήρωση της κατακύρωσης του σχετικού 

διαγωνισμού» 

- Αριθ. Θέματος 22: Οριστική Κατακύρωση του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση 

του Τμήματος 1 (κωδ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 91373) της Σύμβασης: «Προμήθεια Υπερελαφρειών Δεκτών 

Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων» (Υποέργο 2 της Πράξης με Κωδικό MIS 5029958: 

«Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών» 

- Αριθ. Θέματος 23: Παράταση και τροποποίηση της υπ’ αριθ. 6/2011 Σύμβασης μισθώσεως 

χώρου στο ΟΑΚΑ για την στάθμευση υπηρεσιακών οχημάτων της ΕΕΤΤ 

 Λοιπά Διοικητικά Θέματα 

- Αριθ. Θέματος 24: Λήψη μέτρων και ρυθμίσεων για τον περιορισμό της διασποράς του 

Κορωνοϊού 


