
1 

 

 

 
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ 

 
ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

 
ηης 550ης σνεδρίαζης (26-1-2010) 

 
  

ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 
 1.  Έγκπιζη Θέζηρ ζε Γημόζια Γιαβούλεςζη Κειμένος Αναθοπικά με ηη Υοπήγηζη 
Γικαιυμάηυν Υπήζηρ Ραδιοζςσνοηήηυν ζηη Εώνη 27,5 – 29,5 GHz 
 

  
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 
 2.  Δκσώπηζη Απιθμοδοηικών Πόπυν ηος Δθνικού σεδίος Απιθμοδόηηζηρ ζηην 
TELECOM REVOLUTION ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ 
ΔΤΘΤΝΖ με διακπιηικό ηίηλο TELECOM REVOLUTION Μον ΔΠΔ  
 

3.  Δκσώπηζη Απιθμοδοηικών Πόπυν ηος Δθνικού σεδίος Απιθμοδόηηζηρ ζηην 
εηαιπεία HELLASFON NETWORKS SA με διακπιηικό ηίηλο HELLASFON 
NETWORKS SA 
 

4.  Μεπική παπαίηηζη από ηην αναγγελία ηυν απαιηήζευν ηηρ ΔΔΣΣ ενανηίον ηηρ 
εηαιπίαρ TELEDOME καηά ηην διαδικαζία πηώσεςζηρ ηηρ ηελεςηαίαρ 
 

5.  Λήτη Απόθαζηρ επί ηος αιηήμαηορ ηηρ εηαιπείαρ ΟΣΔ ΑΔ. πεπί πποζδιοπιζμού 
ηος καθαπού Κόζηοςρ ηηρ Καθολικήρ Τπηπεζίαρ 

  
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ (Ειζηγηηής κ. ακκάς) 

6.  ςγκπόηηζη Ομάδαρ Δπγαζίαρ με ανηικείμενο ηον ζςνεσή έλεγσο ηος θάζμαηορ 
παδιοζςσνοηήηυν πος σπηζιμοποιείηαι από ηον Γιεθνή Αεπολιμένα Αθηνών και 
ηην ανηιμεηώπιζη πιθανών πποβλημάηυν πος ενδεσομένυρ θα πποκύτοςν 
 

7.  ςγκπόηηζη Ομάδαρ Δπγαζίαρ με ανηικείμενο ηον ζςνεσή έλεγσο ηος θάζμαηορ 
παδιοζςσνοηήηυν πος σπηζιμοποιείηαι από ηην Δλληνική Αζηςνομία και ηην 
ανηιμεηώπιζη πιθανών πποβλημάηυν πος ενδεσομένυρ θα πποκύτοςν  
 

8.  ςγκπόηηζη Ομάδαρ Δπγαζίαρ με ανηικείμενο ηον ζςνεσή έλεγσο ηος θάζμαηορ 
πος σπηζιμοποιείηαι από ηον Γιεθνή Αεπολιμένα Μακεδονία και ηην ανηιμεηώπιζη 
πιθανών πποβλημάηυν πος ενδεσομένυρ θα πποκύτοςν  
 

9.  Σποποποίηζη ηηρ ΑΠ. ΔΔΣΣ 522/31/12-5-2009, ζςνεπεία ανηικαηάζηαζηρ δύο (2) 
μελών ηηρ Δπιηποπήρ Αξιολόγηζηρ ηος Γιαγυνιζμού για ηην πλήπυζη επηά (7) 
θέζευν Γικηγόπυν με έμμιζθη ενηολή ζηην ΔΔΣΣ (Ειζηγηηής Πρόεδρος) 
 

10.  Πποκήπςξη Ανοικηού Γιαγυνιζμού για ηην επιλογή Αναδόσος για ηο έπγο : 
«Μελέηη ηυν παπαμέηπυν και παποσή μονηέλος αναθοπικά με ηην ςλοποίηζη 
κανόνυν διασείπιζηρ θάζμαηορ ηοπικού βπόσος» 
 

11.  Καηανομή Τπεπυπιακήρ, νςκηεπινήρ και εξαιπέζιμυν ημεπών επγαζίαρ ηος 
πποζυπικού ηηρ ΔΔΣΣ, για ηο Α΄ εξάμηνο ηος έηοςρ 2010 
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ΑΚΡΟΑΕΙ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 
 12.  Κλήζη ζε ακπόαζη ηηρ εηαιπείαρ με ηην επυνςμία «Οπγανυμένερ Δλληνικέρ 
Πεπιηγήζειρ Α.Δ.»  και ηος κ. Νικολάος Βέμπος με ανηικείμενο ηη διεπεύνηζη 
παπαβάζευν διαηάξευν ηος Κανονιζμού Γιασείπιζηρ και Δκσώπηζηρ Ονομάηυν 
Υώπος με καηάληξη .gr ζύμθυνα με ηην ΑΠ. 351/76 απόθαζη ηηρ ΔΔΣΣ όπυρ 
ιζσύει ζσεηικά με ηο Όνομα Υώπος gotours.gr 
 

13.  Λήτη Απόθαζηρ επί ηηρ από 11-1-2010 Ακποάζευρ διά γπαπηού ςπομνήμαηορ 
ηηρ Δηαιπείαρ «COSMOTE – ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.» για παπάνομη 
εγκαηάζηαζη καηαζκεςήρ κεπαίαρ κινηηήρ ηηλεθυνίαρ ζηο Γήμο 
Αλεξανδπούποληρ Νομού Έβπος  
 

14.  Λήτη Απόθαζηρ επί ηηρ από 28-12-2009 Ακποάζευρ διά γπαπηού ςπομνήμαηορ 
ηηρ Δηαιπείαρ «OTE-Οπγανιζμόρ Σηλεπικοινυνιών Δλλάδορ  Α.Δ.» για παπάνομη 
εγκαηάζηαζη καηαζκεςήρ κεπαίαρ ζηο Γήμο Αλεξανδπούποληρ Νομού Έβπος 
 

15.  Θέζη ζηο Απσείο ηηρ ςπόθεζηρ πεπι  ηηρ Λήτευρ Πποζυπινών Μέηπυν και ηηρ 
Κλήζηρ ζε Ακπόαζη ηηρ Θεοδώπαρ Μπακογιάννη και ηος Δμμανοςήλ 
Μανοςζάκη ζύμθυνα με ηο άπθπο 63 παπ. 4 ηος Ν. 3431/2006 ζσεηικά με ηο 
Όνομα  Υώπος [bakogianni.gr] 
 

 


