
Μαρούσι, 29-12-2021
ΑΠ 1021/  35  

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τροποποίηση  της  απόφασης  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ  709/79/6-3-2014  «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων  της  Ολομέλειας  της  Εθνικής  Επιτροπής  Τηλεπικοινωνιών  και
Ταχυδρομείων  (ΕΕΤΤ)  στον  Πρόεδρο,  τους  Αντιπροέδρους  και  Προϊσταμένους
οργανικών μονάδων της ΕΕΤΤ» (Β’ 797)

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Αφού έλαβε υπόψη: 

Α – Τις διατάξεις των Νόμων: 
α΄. ν.  4727/2020  «Ψηφιακή  Διακυβέρνηση  (Ενσωμάτωση στην  Ελληνική  Νομοθεσία  της

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις (Α’
184),

β΄. ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων
και άλλες διατάξεις» (Α’ 82), και ιδίως τα άρθρα 6 και 11, παρ. 3, όπως ισχύει, 

γ΄. ν.  4761/2020  «Αναδιοργάνωση  του  Ταμείου  Αρχαιολογικών  Πόρων  και
Απαλλοτριώσεων  και  μετονομασία  του  σε  Οργανισμό  Διαχείρισης  και  Ανάπτυξης
Πολιτιστικών Πόρων, προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στο εξωτερικό, ρυθμίσεις
για  το  Ιστορικό  Μουσείο  Κρήτης  και  το  μουσείο  «Φοίβος  Ανωγειανάκης»  και  άλλες
διατάξεις» ιδίως τα άρθρα 68 «Ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο - Τροποποίηση του άρθρου 66 Ε
του  ν. 2121/1993»  και  69  «Σύστημα  επιφυλακής  της  Εθνικής  Επιτροπής
Τηλεπικοινωνιών  και  Ταχυδρομείων -  Τροποποίηση  περ. κδ΄  του  άρθρου  12  του  ν.
4070/2012» (Α’ 248),

δ’. ν.  4481/2017  «Συλλογική  διαχείριση  δικαιωμάτων  πνευματικής  ιδιοκτησίας  και
συγγενικών δικαιωμάτων,  χορήγηση πολυεδαφικών  αδειών για  επιγραμμικές  χρήσεις
μουσικών  έργων  και  άλλα  θέματα  αρμοδιότητας  Υπουργείου  Πολιτισμού  και
Αθλητισμού» (Α’ 100), ιδίως το άρθρο 52 αυτού,

ε΄. ν. 2121/1993 «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
(Α’ 25) και ιδίως την παρ. 10 Α του άρθρου 66Ε. 

στ΄. ν. 4821/2021 «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες
και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 134) και ιδίως το
άρθρο  48  αυτού  με  το  οποίο  τροποποιείται  η  παρ. 10Α  του  άρθρου  66Ε  του
ν. 2121/1993.

ζ΄. ν.  4624/2019  «Αρχή  Προστασίας  Δεδομένων  Προσωπικού  Χαρακτήρα,  μέτρα
εφαρμογής  του  Κανονισμού  (ΕΕ)  2016/679  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της  επεξεργασίας  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  και  ενσωμάτωση  στην  εθνική
νομοθεσία  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2016/680  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137), ιδίως το άρθρο 24 και
την παρ. 1 του άρθρου 26,

Β – Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με αριθ. 4419/2021 «Υπουργική Απόφαση
Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 3897/20.7.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Πολιτισμού
και Αθλητισμού και Επικρατείας «Καθορισμός στοιχείων της αίτησης της υποπαρ. 1 της
παρ.  10Α του  άρθρου  66Ε  του  ν.  2121/  1993  «Ενίσχυση  της  προστασίας  των
δικαιωμάτων στο διαδίκτυο» ενώπιον της Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής
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Προσβολής  Δικαιωμάτων  Πνευματικής  Ιδιοκτησίας  και  Συγγενικών  Δικαιωμάτων,  της
απόφασης, καθορισμός ύψους τέλους εξέτασης αίτησης και τρόπου καταβολής αυτού»
(Β’ 3194)» (Β’ 4345)

Γ – Τις εξής Κανονιστικές Αποφάσεις της ΕΕΤΤ: 
α'. την  Απόφαση  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ  996/8/22.6.2021  «Έγκριση  Οργανισμού  της  Εθνικής

Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων»  (Β’ 3367),

β’. την  Απόφαση  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ  989/7/26.4.2021  «Κανονισμός  για  την  καθιέρωση
συστήματος  επιφυλακής  για  το  προσωπικό  που  θα  απασχολείται  στη  Διεύθυνση
Τηλεπικοινωνιών και το Τμήμα Πληροφορικής της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) (Β’ 2167), όπως έχει τροποποιηθεί με την Απόφαση της ΕΕΤΤ
ΑΠ 1010/13/11-10-2021 (Β’ 5134)

γ’. την  Απόφαση  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ  843/002/01.03.2018  «Κανονισμός  Διαχείρισης  και
Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr ή .ελ.» (Β’ 973).

δ’. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 991/4/17.05.2021«Κανονισμός Γενικών Αδειών» (Β’ 2265),

ε’. την  Απόφαση  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ  709/79/6-3-2014  «Μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων  της
Ολομέλειας  της  Εθνικής  Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών  και  Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)  στον
Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και Προϊσταμένους οργανικών μονάδων της ΕΕΤΤ» (Β’
797)

Δ. την  ανάγκη  διασφάλισης  της  εύρυθμης,  ταχείας  και  αποτελεσματικής  λειτουργίας  της
ΕΕΤΤ, 

Ε. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται  δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ, 

Στ. την Εισήγηση με αριθμ. 35912/Φ.600/22.12.2021 της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ,

και ύστερα από προφορική εισήγηση του Προέδρου της ΕΕΤΤ (κ. Κωνσταντίνου Μασσέλου),

Αποφασίζει  :  

1. Την  προσθήκη  μετά  το  εδάφιο  η.  του  άρθρου  1  «Μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων  στον
Πρόεδρο  της  ΕΕΤΤ»  του  Κεφαλαίου  Α΄  Παροχή  εξουσιοδοτήσεως  προς  έκδοση
ατομικών πράξεων της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 709/79/6-3-2014 νέου εδαφίου θ ως
εξής:

«θ. Την, κατά την παρ. 10Α.2. γ) του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993, όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 48 του ν. 4821/2021 και κατά το άρθρο 5, παρ. 1β, τρίτη παράγραφο της
Κ.Υ.Α.  με  αριθ.  4419/2021  (Β’  4345)  έκδοση  εισήγησης  προς  την  Επιτροπή
Δικαιωμάτων  Πνευματικής  Ιδιοκτησίας  και  Συγγενικών  Δικαιωμάτων  (ΕΔΠΠΙ),  για
έκδοση συμπληρωματικής πράξης επί Αποφάσεων της (ΕΔΠΠΙ).»

2. Η  ισχύς  της  παρούσας  αρχίζει  από  την  δημοσίευσή  της  στην  Εφημερίδα  της
Κυβερνήσεως.  

3. Εντέλλεται τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την
ανάρτηση της στη Ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ
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