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ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

της 984ης Συνεδρίασης (22-03-2021) 

I. Θέματα Φάσματος 

 Κανονισμοί 

- Αριθ. Θέματος 1: Eισήγηση προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την 

παρ. 1β του άρθρου 29 του ν. 4635/2019 αναφορικά με τον καθορισμό της διαδικασίας 

υποβολής δηλώσεων εγκατάστασης κατασκευών κεραιών υπουργείων, πρεσβειών και 

διπλωματικών αποστολών 

- Αριθ. Θέματος 2: Eισήγηση προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την 

παρ. 1γ του άρθρου 29 του ν. 4635/2019 αναφορικά με τον καθορισμό της διαδικασίας 

υποβολής δηλώσεων εγκατάστασης κατασκευών κεραιών ραδιοερασιτεχνών 

II. Θέματα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

 Αριθμοδοτικοί πόροι 

- Αριθ. Θέματος 3: Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 892/4/22-4-2019 «Μεταφορά 

πρωτογενώς εκχωρηθέντων αριθμών λόγω συγχώνευσης δια απορροφήσεως από την 

«CYTA (HELLAS)» στην «VODAFONE-PANAFON»» 

 Οικονομικά Προγράμματα 

- Αριθ. Θέματος 4: Διόρθωση των αποφάσεων ΑΠ 944/06/29-06-2020, ΑΠ 978/01/01-02-2021, 

ΑΠ 979/02/08-02-2021 και ΑΠ 979/03/08-02-2021 αναφορικά με την έγκριση των οικονομικών 

προγραμμάτων της ΟΤΕ ΑΕ: Cosmote Double Play 24, Cosmote Double Play 50, Cosmote 

Double Play Fiberspeed 100, Cosmote Double Play Fiberspeed 200 

III. Θέματα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 

- Αριθ. Θέματος 5: Παροχή πληροφοριών στην ΕΕΤΤ, από τους φορείς παροχής ταχυδρομικών 

υπηρεσιών, μέσω ερωτηματολογίων 

- Αριθ. Θέματος 6: Παροχή Γνώμης της ΕΕΤΤ ως προς προτεινόμενη διάταξη σχετική με την 

εγκατάσταση αυτόματων μηχανημάτων για την παραλαβή και παράδοση ταχυδρομικών 

αντικειμένων ταχυμεταφορών 

IV. Ακροάσεις 

 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.  

- Αριθ. Θέματος 7: της εταιρείας με την επωνυμία “SAMAUTO SPA”, όπως νόμιμα 

εκπροσωπείται, και της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΣΙΤΖΙΔΗΣ Δ. Κ ΣΙΑ ΟΕ», όπως νόμιμα 

εκπροσωπείται – unibat.gr 
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- Αριθ. Θέματος 8: του ιδρύματος «ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ», όπως νόμιμα 

εκπροσωπείται, και του κ. Κώστα Θεοδωρακόπουλου – proskopos.gr 

- Αριθ. Θέματος 9: της εταιρείας με την επωνυμία “Emphasis Services Ltd.”, όπως νόμιμα 

εκπροσωπείται, και του κ. Φώτιου Γκοτσούλια – dafabet.gr 

- Αριθ. Θέματος 10: της εταιρείας με την επωνυμία “Realty Executives International Inc.”, όπως 

νόμιμα εκπροσωπείται, και της εταιρείας με την επωνυμία “MINCHEMED A.E.”, όπως νόμιμα 

εκπροσωπείται – spiti-realtyexecutives.gr 

- Αριθ. Θέματος 11: της κ. Όλγας Παπατριανταφύλλου και του κ. Θεμιστοκλή Βασαρμίδη – 

mindfulness-institute.gr 

 Ραδιοεξοπλισμός 

- Αριθ. Θέματος 12: Λήψη απόφασης επί της ακρόασης, δια της υποβολής εγγράφου 

υπομνήματος των εταιρειών «ΔΕΛΦΙΤΖΗΣ Ε.Ε.» και «ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΕΝΙΕΡΗΣ Α.Ε.» με 

αντικείμενο τη διαπίστωση της διανομής ραδιοεξοπλισμού κατά παράβαση της κείμενης 

νομοθεσίας 

 Ραδιοσυχνότητες 

- Αριθ. Θέματος 13: Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου 

υπομνήματος του κ. Διονυσίου Αργυρόπουλου, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με 

το διακριτικό τίτλο «HIT FM 92.9», με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση 

της κείμενης πραγμάτωσης εκπομπής αυτού 

- Αριθ. Θέματος 14: Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως της εταιρείας «CONSTANTIN 

SIGALAS & Partners Certified Public Accountants SA (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ & ΣΙΑ 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.E.)» με αντικείμενο τη διαπίστωση της παράβασης της μη 

απόκρισης σε αίτημα της ΕΕΤΤ για παροχή πληροφοριών, καθώς και της εγκατάστασης και 

θέσης σε λειτουργία κεραιοσυστημάτων άνευ αδείας κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 

 Κεραιοσυστήματα ξηράς 

- Αριθ. Θέματος 15: OTE – Δήμο Θήρας Π.Ε. Θήρας Κυκλάδων 

- Αριθ. Θέματος 16: OTE – περιοχή Πάρνηθας Δήμου Αχαρνών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής 

- Αριθ. Θέματος 17: OTE – Δημ. Κοιν. Καλαμακίου Δήμου Νότιου Πηλίου Π.Ε. Μαγνησίας 

- Αριθ. Θέματος 18: COSMOTE – περιοχή Κανδήλι Δήμου Ρόδου Π.Ε. Ρόδου 

- Αριθ. Θέματος 19: COSMOTE – περιοχή Παρανύμφων Δήμου Αρχάνων – Αστερουσίων Π.Ε. 

Ηρακλείου 

- Αριθ. Θέματος 20: Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου 

υπομνήματος της ΜΕΠΕ με την επωνυμία «SunSoft Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.» με θεματικό 

αντικείμενο τη διερεύνηση της μη χορήγησης στοιχείων και εγκατάστασης κατασκευών 

κεραιών κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 

V. Διοικητικά Θέματα 

 Ομάδες εργασίας 
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- Αριθ. Θέματος 21: Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας, με αντικείμενο την επεξεργασία, τη 

διερεύνηση και τον έλεγχο σχετικών με την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών καταγγελιών, 

τις απορρέουσες εξ αυτών εργασίες και ενέργειες, καθώς και την υποβολή βελτιωτικών 

προτάσεων, ως προς τη διαδικασία εξέτασης των καταγγελιών 

- Αριθ. Θέματος 22: Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την υποστήριξη της υλοποίησης των 

έργων υποδομής στο Στρατόπεδο ΕΠΧΟΥ Μελίδη στον Αυλώνα, όπου θα εγκατασταθούν τα 

συστήματα ΣΕΦΔ και ΣΣΡHF 

- Αριθ. Θέματος 23: Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας για την εναρμόνιση του δευτερογενούς 

πλαισίου Καθολικής Υπηρεσίας στις διατάξεις του ν.4727/2020 

 Προμήθειες-Διαγωνισμοί 

- Αριθ. Θέματος 24: Έγκριση προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 

για το έργο αξιολόγηση του νέου επικαιροποιημένου κοστολογικού συστήματος των ΕΛΤΑ για 

τρία (3) έτη 

- Αριθ. Θέματος 25: Οριστική Παραλαβή του Έργου «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 

στην ΕΕΤΤ αναφορικά με την Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το 

Έργο: «Ανάπτυξη καινοτόμου Εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών»» 

- Αριθ. Θέματος 26: Έγκριση άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης στο πλαίσιο του Υποέργου 8 - 

«Προμήθεια Υπερελαφρειών Δεκτών Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων -Αρχικό Υ/Ε 2, 

Τμήμα 1» της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου Εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος 

για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

(ΣΕΦΕ)» (ΜΙS 5029958) και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 83/20 Σύμβασης με την εταιρεία 

«NETSCOPE SOLUTIONS, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

- Αριθ. Θέματος 27: Έγκριση άσκησης Δικαιωμάτων Προαίρεσης στο πλαίσιο του Υποέργου 9 - 

«Προμήθεια Υπερελαφρειών Δεκτών Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων -Αρχικό Υ/Ε 2, 

Τμήμα 2» της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου Εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος 

για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

(ΣΕΦΕ)» (ΜΙS 5029958) και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 82/20 Σύμβασης με την εταιρεία 

«VECTOR TECHNOLOGIES ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Ε.Π.Ε» 

- Αριθ. Θέματος 28: Έγκριση άσκησης Δικαιωμάτων Προαίρεσης στο πλαίσιο του Υποέργου 10 

- «Προμήθεια Φορητών Φασματικών Αναλυτών-Αρχικό Υ/Ε 3, Τμήμα 1» της Πράξης 

«Ανάπτυξη καινοτόμου Εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΣΕΦΕ)» (ΜΙS 5029958) και 

τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 74/20Α Σύμβασης με την εταιρεία «NETSCOPE SOLUTIONS, 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
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- Αριθ. Θέματος 29: Έγκριση άσκησης Δικαιωμάτων Προαίρεσης στο πλαίσιο του Υποέργου 11 

- «Προμήθεια Φορητών Φασματικών Αναλυτών-Αρχικό Υ/Ε 3, Τμήμα 2» της Πράξης 

«Ανάπτυξη καινοτόμου Εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΣΕΦΕ)» (ΜΙS 5029958) και 

τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 77/20 Σύμβασης με την εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ» 

- Αριθ. Θέματος 30: Έγκριση της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 

τεχνικών προσφορών των υποψηφίων του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για 

την ανάθεση Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών του Υποέργου 6 με τίτλο: «Προμήθεια και 

Εγκατάσταση Δικτύου Μέτρησης Ποιότητας Υπηρεσίας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής» της 

Πράξης: «Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών» με Κωδικό 

MIS 5029958 και κήρυξη άγονου του εν θέματι Διαγωνισμού 

- Αριθ. Θέματος 31: Απόρριψη προσφοράς του μοναδικού υποψήφιου οικονομικού φορέα 

«KRATOS COMMUNICATIONS» και κήρυξη άγονου του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση της Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών με 

τίτλο: «Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)» με Κωδικό ΟΠΣ 

5045164 

- Αριθ. Θέματος 32: Οριστική κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το 

έργο: «Έλεγχος και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την ΕΕΤΤ για τη συμμόρφωση 

των τριών Παρόχων Δικτύων Κινητής με την επιβολή της υποχρέωσης του Λογιστικού 

Διαχωρισμού για τα έτη 2016, 2017, 2018 και 2019» 

- Αριθ. Θέματος 33: Ανάθεση έργου υποστήριξης της ΕΕΤΤ για τη συμμετοχή της σε εθνικά και 

διεθνή αναπτυξιακά έργα αναγκαία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της 

 Λοιπά 

- Αριθ. Θέματος 34: Υποβολή στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), του ποσού 

της μη καταβληθείσας μηνιαίας αμοιβής της «DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» από 

τους παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης 

λήψης περιφερειακής εμβέλειας για το μήνα Ιανουάριο 2021, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 186 

παρ. 2 του ν. 4764/2020 

- Αριθ. Θέματος 35: Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Επιτροπής 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ) και του Υπουργείου Οικονομικών για την ομαλή 

εκτέλεση του Προϋπολογισμού έτους 2021 και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση 

- Αριθ. Θέματος 36: Θέσπιση Στρατηγικών Στόχων ΕΕΤΤ για το έτος 2021 

 

Ενημερώσεις: 

- Πλαίσιο διαχείρισης της παρουσίας της ΕΕΤΤ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) 


