
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

της 567ης Συνεδρίασης (10-06-2010)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Εισηγητής κ. Συρίγος)
1. Εκχώρηση Ονομάτων Χώρου με Κατάληξη .gr

2. Mεταβολή επωνυμίας Φορέα Ονόματος Χώρου .gr

3. Μεταβίβαση Ονομάτων Χώρου .gr

4. Απόρριψη Αιτήσεων για Εκχώρηση Ονομάτων Χώρου με Κατάληξη .gr

5. Διαγραφή Ονομάτων Χώρου

6. Απόφαση επί της υπ’ αριθμ. Πρωτ. Ε.Ε.Τ.Τ. 42595/11-9-2009 Αίτησης Διαγραφής 
της εταιρείας «KOSS CORPORATION» σχετικά με το Όνομα  Χώρου [koss.gr]

7. Εκχώρηση  Αριθμοδοτικών  Πόρων  του  Εθνικού  Σχεδίου  Αριθμοδότησης  στην 
εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» με διακριτικό 
τίτλο «ΟΤΕ ΑΕ»

8. Εκχώρηση  Αριθμοδοτικών  Πόρων  του  Εθνικού  Σχεδίου  Αριθμοδότησης  στην 
εταιρεία  «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» με διακριτικό τίτλο «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ»

9. Κατάργηση  Αριθμοδοτικών  Πόρων  του  Εθνικού  Σχεδίου  Αριθμοδότησης  στην 
εταιρεία  «ΑΛΦΑΤΕΛ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ALFATEL A.E.»

10. Ρύθμιση τελών αριθμοδότησης της εταιρείας ΠΡΟΦΙΤΕΛ Α.Ε.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
11. Λήψη  απόφασης  επί  έργου  Οικονομικού  Πανεπιστημίου  Αθηνών  περί 

μεθοδολογίας  επιβολής  προστίμων για  παραβάσεις  νομοθεσίας  ανταγωνισμού 
και τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας (Προφορική Εισήγηση Προέδρου )

12. Έγκριση της Διοργάνωσης του 5ου Ετήσιου Διεθνούς Συνεδρίου της ΕΕΤΤ με 
θέμα “Δίκτυα Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς: για τον Πολίτη και την Οικονομία” στο 
πλαίσιο  του  Έργου του  «Σχεδιασμού  Στρατηγικής  Ενημέρωσης της  ΕΕΤΤ και 
υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης» (Εισηγητής κ. Σακκάς)

13. Διαπίστωση  αυτοδίκαιης  λήξης  θητείας  και  παράταση  άσκησης  καθηκόντων 
προϊσταμένων οργανικών μονάδων της ΕΕΤΤ (Εισηγητής κ. Σακκάς)

14. Απόσυρση  από  την  κυκλοφορία  και  παράδοση  στον  ΟΔΔΥ  υπηρεσιακού 
αυτοκινήτου άνω των 1400 cc,  σύμφωνα με  το  άρθρο  15 παρ.  2  της  Κ.Υ.Α. 
129/2534/2010 (ΦΕΚ 108/Β’/ 04-02-2010) (Εισηγητής κ. Σακκάς)
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ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ (Εισηγητής κ. Συρίγος)
15. Κλήση σε Ακρόαση της εταιρείας «Amazon Europe Holding Technologies SCS» 

και  του  Χριστόφορου  Αυγουστιανάτου,  με  σκοπό τη  διερεύνηση παραβάσεων 
διατάξεων  του  Κανονισμού  Διαχείρισης  και  Εκχώρησης  Ονομάτων  Χώρου  με 
κατάληξη  .gr  σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθμ.  351/76  απόφαση  της  ΕΕΤΤ  (ΦΕΚ 
717/B/27-5-2005) σχετικά με το Όνομα Χώρου [1-click.gr]

16. Κλήση σε Ακρόαση της εταιρείας «Amazon Europe Holding Technologies SCS» 
και  της  εταιρείας  «CITIWAVE  SYSTEMS  LTD  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»,  με  σκοπό  τη  διερεύνηση  παραβάσεων  διατάξεων  του 
Κανονισμού  Διαχείρισης  και  Εκχώρησης  Ονομάτων  Χώρου  με  κατάληξη  .gr 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 351/76 απόφαση της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 717/B/27-5-2005) 
σχετικά με το Όνομα Χώρου [1click.gr]

17. Κλήση  σε  ακρόαση  του  κ.  Νικολάου  Βασιλείου  αφενός  και  της  γερμανικής 
εταιρείας  με  την  επωνυμία  «RAVENSBURGER  Aktienngesellschaft»  με 
αντικείμενο τη διερεύνηση παραβάσεων διατάξεων του κανονισμού διαχείρισης 
και  εκχώρησης ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr  σύμφωνα με την υπ'αριθμό 
351/76 απόφση της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 717/Β/27.5.2005) όπως ισχεύει  σχετικά με το 
Όνομα Χώρου «ravensburger.gr»

18. Κλήση σε ακρόαση του κ. Α. Γεωργούλια, ιδιοκτήτη του Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο 
«ENJOY FM», προς διερεύνηση της κατ’ εξακολούθησης εκπομπής αυτού κατά 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

19. Κλήση  σε  ακρόαση  της  κας  Θ.  Φωτακοπούλου,  ιδιοκτήτριας  του  Ρ/Σ  με  το 
διακριτικό τίτλο «KISS FM», προς διερεύνηση της κατ’ εξακολούθησης εκπομπής 
αυτού κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

20. Κλήση σε ακρόαση της κας Μαρίας Κορμάλου, φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού 
(Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΑΝΤΕΝΝΑ ΑΙΓΑΙΟΥ», για την κατά παράβαση της 
κείμενης νομοθεσίας λειτουργία αυτού σε συχνότητα διάφορη της δηλωθείσης και 
από δύο θέσεις εκπομπής 

21. Κλήση σε ακρόαση: α) του κ. Α. Καμπάνη, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού 
(Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΡΑΔΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ» του Ν. Ημαθίας και β) της 
εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία Β.  Λιάτσης-Ν. Τσίλης & ΣΙΑ 
ΗΧΟΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕ, φορέα του Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο «ΑΝΤΕΝΝΑ 97,5 FM» 
του Ν. Θεσσαλονίκης

22. Κλήση σε ακρόαση της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΠΟΥΘΑΣ Π.- 
ΜΠΟΥΘΑ Α.  Ο.Ε.»,  φορέα  του  ραδιοφωνικού  σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο 
«ΡΑΔΙΟ ΑΙΧΜΗ 102,8» με αντικείμενο τη χρήση μη εκχωρημένων συχνοτήτων 
για τη λειτουργία ραδιοζεύξης κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 

23. Κλήση σε ακρόαση της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟ 
ΕΚΦΡΑΣΗ Ε.Π.Ε.»,  φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού  (Ρ/Σ) με το διακριτικό 
τίτλο «ΡΑΔΙΟ ΕΚΦΡΑΣΗ», για την κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και 
των Αποφάσεων της ΕΕΤΤ λειτουργία αυτού

24. Κλήση σε  ακρόαση της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΘΕΣΣΑΛΙΑ  TV 
Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 
TV», για την κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας λειτουργία αυτού σε  μη 
δηλωθέντες διαύλους και από μη δηλωθείσες θέσεις εκπομπής
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25. Κλήση  σε  ακρόαση  της  εταιρίας  περιορισμένης  ευθύνης  με  την  επωνυμία 
«ΑΘΗΝΑΙΚΕΣ  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΚΩΣΤΑΚΗΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ », φορέα του Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο «HOT FM»  προς 
διερεύνηση της κατ’ εξακολούθησης εκπομπής αυτού εντός του Ν. Αττικής κατά 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας

26. Κλήση  σε  ακρόαση  της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία   «SBC  T.V. 
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με 
το  διακριτικό  τίτλο  “SBC”  για  την  κατά  παράβαση  της  κείμενης  νομοθεσίας 
εκπομπής αυτού 

27. Κλήση  σε  ακρόαση  του  κ.  Σωτηρίου  Καλυβιάρη  με  θεματικό  αντικείμενο  τη 
διερεύνηση  της  κατά  παράβαση  της  κείμενης  νομοθεσίας  μη  χορήγησης 
στοιχείων και της εγκατάστασης κατασκευών κεραιών 

28. Κλήση  σε  ακρόαση  της  εταιρείας  «COSMOLINE  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  Α.Ε.»  με  το  διακριτικό  τίτλο  «COSMOLINE»  με  αντικείμενο  την 
εξέταση τήρησης των όρων χορήγησης δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 
Σταθερής  Ασύρματης  Πρόσβασης  στη  ζώνη  των  3,5GHz  σύμφωνα  με  τα 
οριζόμενα  στην  Απόφαση  της  ΕΕΤΤ  ΑΠ 399/33/16-8-2006  και  ειδικότερα  την 
συμμόρφωση της ως άνω εταιρείας προς την υποχρέωσή της για καταβολή Β’ 
τμήματος εκπλειστηριάσματος για τη χορήγηση του ως άνω δικαιώματος 

29. Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας «ROLAWARE Ltd (Cyprus)» με αντικείμενο την 
εξέταση  πλήρωσης  από  την  εν  λόγω  εταιρεία  των  όρων  υπό  τους  οποίους, 
δυνάμει της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 530/165/14-7-2009, εγκρίθηκε η μεταβίβαση 
του δικαιώματος χρήσης συχνοτήτων σταθερής ασύρματης πρόσβασης στη ζώνη 
των 25GHz από την εταιρεία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ» στην 
ως άνω εταιρεία

30. Κλήση  σε  ακρόαση  της  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» για τη διαπίστωση παράβασης της 
νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του ν. 703/1977

31. Κλήση  σε  ακρόαση  της  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «COSMOTE  ΚΙΝΗΤΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για τη διαπίστωση παράβασης της νομοθεσίας περί 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του ν. 703/1977

32. Κλήση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «COSMOTE  –  ΚΙΝΗΤΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  σε  ακρόαση για  παράνομη  λειτουργία  κεραίας  στο 
Δήμο  Αμπελοκήπων  Νομού  Θεσσαλονίκης  επί  της  συμβολής  των  οδών 
Γρηγορίου Ε΄ & Κύπρου 

33. Κλήση  της  Εταιρείας  κινητής  τηλεφωνίας  «VODAFONE»  σε  ακρόαση  για 
παράνομη λειτουργία κεραίας στο Δήμο Αθηναίων Νομού Αττικής επί της οδού 
Σύρου 32

34. Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος 
του κ. Νεκταρίου-Πέτρου Μαρκούτσα, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) 
με το διακριτικό τίτλο «ENALLAX FM»

35. Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφων υπομνημάτων: 
α)  του  Δ.  Βούλας,  β)  της  εταιρίας  περιορισμένης  ευθύνης  με  την  επωνυμία 
«ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΚΤΙΝΑ ΕΠΕ»,  φορέα του ραδιοφωνικού 
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σταθμού  (Ρ/Σ)  με  το  διακριτικό  τίτλο  «GALAXY  92FM»  και  γ)  της  ανώνυμης 
εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΡΑΔΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  ΜΕΣΑ  ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΕ», φορέα του Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο «DERTI 98,6»

36. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος 
του κ.  Μ. Στάμπα, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό 
τίτλο «ΡΑΔΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ BLACKMAN», με θεματικό αντικείμενο τη χρήση μη 
εκχωρημένων  συχνοτήτων  και  την  πρόκληση  παρεμβολών  σε  νόμιμο  χρήστη 
κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής 
Ζωνών Συχνοτήτων (Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ.)

37. Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφων υπομνημάτων: 
α)  της  εταιρίας  «COPA  TUCON  INTERNATIONAL  ATEBE»,  φορέα  του 
ραδιοφωνικού σταθμού  (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «CITI INTERNATIONAL» και 
β)  της  ομόρρυθμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΑΘ.  ΠΑΛΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ  Ο.Ε.», 
φορέα του Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο «ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΓΑΛΑΞΙΑΣ»

38. Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφων υπομνημάτων: 
α) του κ. Εμμ. Ροδίτη, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού  (Ρ/Σ) με το διακριτικό 
τίτλο «SAFARI FM» και β) της μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης 
με  την  επωνυμία  «Ρ/Σ  ΙΕΡΑΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΛΑΓΚΑΔΑ  ΟΡΘΟΔΟΞΗ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΕΠΕ»,  φορέα  του  Ρ/Σ  με  το  διακριτικό  τίτλο 
«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ»

39. Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφων υπομνημάτων: 
α) του κ. Χ. Μίμη, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού  (Ρ/Σ) με το διακριτικό 
τίτλο «STAR FM 93,3» και  β)  της  ομόρρυθμης εταιρίας με  την  επωνυμία «Ν. 
ΚΑΜΠΑΝΗΣ  &  ΣΙΑ  Ο.Ε.»,  φορέα  του  Ρ/Σ  με  το  διακριτικό  τίτλο  «ΡΑΔΙΟ 
ΗΧΟΡΑΜΑ 93,3»

40. Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφων υπομνημάτων: 
α) της κας Β. Παπαδοπούλου, ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού  (Ρ/Σ) με 
το διακριτικό τίτλο «ΡΑΔΙΟ ΓΡΕΒΕΝΑ» και β) του κ. Σ. Κοσμάτου, ιδιοκτήτη του 
Ρ/Σ με το διακριτικό τίτλο «ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ»

41. Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφων υπομνημάτων: 
α) της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΕΠΕ»,  φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΡΑΔΙΟ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 88ΜΙΣΟ» και β)του κ. Α. Γλυκίδη, ιδιοκτήτη του Ρ/Σ με το διακριτικό 
τίτλο «ΡΑΔΙΟ ΑΓΑΠΗ»

42. Λήψη απόφασης επί της από 09-03-2010 ακροάσεως της ανώνυμης εταιρίας με 
την  επωνυμία  «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ  ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο 
«MEGA CHANNEL» για την κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας εκπομπής 
αυτού

43. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος 
της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ A.E.», φορέα του 
τηλεοπτικού  σταθμού  (Τ/Σ)  με  το  διακριτικό  τίτλο  «STAR»,  για  την  κατά 
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας  χρήση μη δηλωμένου διαύλου

44. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως  δι’ εγγράφου υπομνήματος της ανώνυμης 
εταιρίας «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού 
(Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΑΛΗΘΕΙΑ TV», για την κατά παράβαση της κείμενης 
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νομοθεσίας λειτουργία αυτού σε  δίαυλο διάφορο του δηλωθέντος

45. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος 
της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «DR TV», για 
τη διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας λειτουργίας αυτού σε 
μη δηλωθέντα  δίαυλο

46. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος 
της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό 
τίτλο  «SUPER  TV»,   για  τη  διερεύνηση  της  κατά  παράβαση  της  κείμενης 
νομοθεσίας λειτουργίας αυτού σε μη δηλωθέντα  δίαυλο

47. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος 
της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ»,  φορέα του  τηλεοπτικού  σταθμού  (Τ/Σ)  «SUPER TV»,  με 
αντικείμενο τη διαπίστωση της χρήσης μη εκχωρημένων συχνοτήτων

48. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος 
της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΨΗΦΙΑΚΗ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ AXION TV Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το 
διακριτικό τίτλο «ΑΧΙΟΝ TV», για τη διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης 
νομοθεσίας λειτουργίας αυτού σε μη δηλωθέντα  δίαυλο και από μη δηλωθείσα 
θέση εκπομπής

49. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως  δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος 
της ανώνυμης εταιρίας «ΠΑΤΡΙΔΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΧΙΟΥ Α.Ε.», φορέα του 
τηλεοπτικού  σταθμού  (Τ/Σ)  με  το  διακριτικό  τίτλο  «ΠΑΤΡΙΔΑ»,  για  την  κατά 
παράβαση  της  κείμενης  νομοθεσίας  λειτουργίας  αυτού  σε  δίαυλο  πλέον  του 
δηλωθέντος από τη δηλωθείσα θέση εκπομπής 

50. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος 
της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», 
φορέα  του  τηλεοπτικού  σταθμού  (Τ/Σ)  με  το  διακριτικό  τίτλο  «ΗΡΤ»,  για  τη 
διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας λειτουργίας αυτού σε μη 
δηλωθέντα δίαυλο και από μη δηλωθείσα θέση εκπομπής

51. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος 
της  ανώνυμης  εταιρίας  με  τη  επωνυμία  «SUPER  B  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το 
διακριτικό τίτλο «SUPER B», για την κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας 
λειτουργία  αυτού  σε  μη  δηλωθέντα   δίαυλο  και  από  μη  δηλωθείσα  θέση 
εκπομπής

52. Λήψη απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος 
της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΤΗΛΕΠΡΟΪΟΝΤΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ 
Α.Ε.», φορέα του τηλεοπτικού σταθμού (Τ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΖΕΥΣ TV», 
για τη διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας λειτουργίας αυτού 
σε μη δηλωθέντες διαύλους

53. Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος 
του  Εξωραϊστικού  Συλλόγου  Πύργου Θορικού Βρωμοπουσίου  «Η Γαλήνη» με 
αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας χρήσης 
εξ αυτού συχνοτήτων για την αναμετάδοση τηλεοπτικών σημάτων καθώς και της 
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εγκατάστασης κεραιοσυστήματος άνευ αδείας

54. Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος 
του Δ. Αγίου Μηνά με αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης 
νομοθεσίας  χρήσης  εξ  αυτού  συχνοτήτων  για  την  αναμετάδοση  τηλεοπτικού 
σήματος καθώς και της εγκατάστασης κεραιοσυστήματος άνευ αδείας

55. Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος 
του Δ.  Βάρης με αντικείμενο τη  διερεύνηση της  κατά  παράβαση της  κείμενης 
νομοθεσίας  χρήσης  εξ  αυτού  συχνοτήτων  για  την  αναμετάδοση  τηλεοπτικού 
σήματος καθώς και της εγκατάστασης κεραιοσυστήματος άνευ αδείας

56. Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος 
του Δ.  Μαστιχοχωρίων με  αντικείμενο τη  διερεύνηση της  κατά  παράβαση της 
κείμενης  νομοθεσίας  χρήσης  εξ  αυτού  συχνοτήτων  για  την  αναμετάδοση 
τηλεοπτικού  σήματος  καθώς  και  της  εγκατάστασης  κεραιοσυστήματος  άνευ 
αδείας

57. Μερική Αποδοχή της Αίτησης Θεραπείας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία 
«ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ   A.E.»,  φορέα  του  τηλεοπτικού  σταθμού  (Τ/Σ)  με  το 
διακριτικό τίτλο «902 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ FM», κατά της υπ. αρ. ΑΠ 558/27/18-03-10 
Απόφασης της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ

58. Αποδοχή Αίτησης Θεραπείας του Ραδιοφωνικού Σταθμού «ΡΑΔΙΟ ΔΙΣΤΟΜΟ – 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ»  που  εδρεύει  στο  ΔΙΣΤΟΜΟ  του  Ν. 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ κατά της υπ’ αριθ. 2429/09-03-10 Απόφασης Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ 
& Ανάκληση της υπ’ αριθ. 2429/09-03-10 Απόφασης Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ

59. Αποδοχή Αίτησης Θεραπείας του Ραδιοφωνικού Σταθμού «ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΙΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (FRESH KISS 1055 ROCK)» που εδρεύει στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ του 
Ν.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  κατά  της  υπ’  αριθ.  2431/Φ610/09-03-10  Απόφασης 
Αντιπροέδρου  της  ΕΕΤΤ  &  Ανάκληση  της  υπ’  αριθ.  2431/Φ610/09-03-10 
Απόφασης Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ

60. Αποδοχή  Αίτησης  Θεραπείας  του  Ραδιοφωνικού  Σταθμού  «ΑΚΡΙΒΟΥΣΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  (RADIO  DEE  JAY  90.7)»  που  εδρεύει  στο  ΒΟΛΟ  του  Ν. 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ κατά της υπ’ αριθ. 2426/Φ610/09-03-10 Απόφασης Αντιπροέδρου 
της  ΕΕΤΤ  &  Ανάκληση  της  υπ’  αριθ.  2426/Φ610/09-03-10  Απόφασης 
Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ

61. Αποδοχή Αίτησης Θεραπείας του Ραδιοφωνικού Σταθμού «Ν. ΑΣΗΜΑΚΗΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε.  (ΡΑΔΙΟ ΕΝΑΛΛΑΞ  -  DEEJAY  101,8)»  που  εδρεύει  στη  ΛΑΡΙΣΑ  του  Ν. 
ΛΑΡΙΣΑΣ κατά της υπ’ αριθ. 2430/Φ610/09-03-10 Απόφασης Αντιπροέδρου της 
ΕΕΤΤ & Ανάκληση της υπ’ αριθ. 2430/Φ610/09-03-10 Απόφασης Αντιπροέδρου 
της ΕΕΤΤ

62. Απόρριψη της Αίτησης Αναστολής Εκτέλεσης της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης 
με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ «, φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) 
με το διακριτικό τίτλο «HOT FM» κατά της υπ. αρ.ΑΠ:564/65/14-05-10 Απόφασης 
της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ

63. Απόρριψη  της  Αίτησης  Ανάκλησης/Θεραπείας  της  μονοπρόσωπης  εταιρίας 
περιορισμένης  ευθύνης  με  την  επωνυμία  «ΗΧΟ  ΚΑΙ  ΕΙΚΟΝΑ  Β.  ΣΚΟΥΤΑΡΑ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΕΠΕ»,   φορέα  του  ραδιοφωνικού  σταθμού  (Ρ/Σ)  με  το 
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διακριτικό  τίτλο  “ΡΑΔΙΟ  ΚΡΗΤΗ”,  κατά  της  υπ.  αρ.  ΑΠ  555/56/04-03-10 
Απόφασης της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ 

64. Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος 
της   επιχείρησης  «ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ  ΣΥΣΚΕΥΕΣ  ΣΑΜΑΡΑΣ»  με  αντικείμενο  τη 
διερεύνηση της  εγκατάστασης κεραιοσυστήματος  άνευ  αδείας  κατά  παράβαση 
της κείμενης νομοθεσίας

65. Λήψη Απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος 
της  ομόρρυθμης  εταιρίας  «ΕΙΡΗΝΗ  ΓΚΟΝΗ  &  ΣΙΑ  Ο.Ε.»,  ιδιοκτήτρια  της 
επιχείρησης  «GRAN  CAFÉ  ITALIANO»  με  αντικείμενο  τη  διερεύνηση  της 
εγκατάστασης  κεραιοσυστήματος  άνευ  αδείας  κατά  παράβαση  της  κείμενης 
νομοθεσίας

66. Λήψη Απόφασης επί της από 1-6-2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος 
της Εταιρείας «OTE-Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.» για παράνομη 
εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  επί  της  συμβολής  των 
οδών Μεγαρόβου και Τυρνάβου στο Δήμο Φλώρινας Νομού Φλώρινας 

67. Λήψη Απόφασης επί της από 21-5-2009 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος 
της Εταιρείας «OTE-Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος  Α.Ε.» για παράνομη 
εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  στο  παράλιο  Άστρος  Κυνουρίας  Νομού 
Αρκαδίας 

68. Λήψη Απόφασης επί της από 31-5-2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος 
της Εταιρείας «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη 
εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  επί  της  Λεωφ.  Συγγρού  122  στο  Δήμο 
Αθηναίων Νομού Αττικής 

69. Λήψη Απόφασης επί της από 27-5-2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος 
της Εταιρείας «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας επί της οδού Μιχαλακοπούλου 184 στο Δήμο 
Αθηναίων Νομού Αττικής

70. Λήψη Απόφασης επί της από 27-5-2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος 
της Εταιρείας «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη 
εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  επί  της  οδού  Νικ.  Φωκά  35  στο  Δήμο 
Χαϊδαρίου Νομού Αττικής

71. Λήψη Απόφασης επί της από 31-5-2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος 
της Εταιρείας «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας επί της συμβολής της Λ. Μαραθώνος με την 
οδό Αεροπορίας 2  στο Δήμο Νέας Μάκρης Νομού Αττικής 

72. Λήψη Απόφασης επί της από 31-5-2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος 
της Εταιρείας «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας επί της συμβολής των οδών Μπότσαρη 66 και 
Μακεδονίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης Νομού Θεσσαλονίκης 

73. Λήψη Απόφασης επί της από 26-5-2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος 
της Εταιρείας «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής  κεραίας  στη  Βιομηχανική  Περιοχή  Νομού  Ηρακλείου 
Κρήτης

74. Λήψη Απόφασης επί της από 27-5-2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος 
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της Εταιρείας «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας επί της συμβολής των οδών Ελ. Βενιζέλου και 
Καραϊσκάκη στην περιοχή Κουνουπιδιανών Νομού Χανίων Κρήτης

75. Λήψη Απόφασης επί της από 27-5-2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος 
της Εταιρείας «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας στο Δήμο Φιλίππων Νομού Καβάλας

76. Λήψη Απόφασης επί της από 31-5-2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος 
της Εταιρείας «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας επί της οδού Μερόπιδος στο Δήμο Κω Νομού 
Δωδεκανήσου 

77. Λήψη Απόφασης επί της από 31-5-2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος 
της Εταιρείας «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη 
εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  επί  της  οδού  Βουρνάζων  8  στο  Δήμο 
Μυτιλήνης Νομού Λέσβου 

78. Λήψη Απόφασης επί της από 31-5-2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος 
της Εταιρείας «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη 
εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  επί  της  συμβολής  των 
οδών Μεγαρόβου & Τυρνάβου στο Δήμο Φλώρινας Νομού Φλώρινας 

79. Λήψη Απόφασης επί της από 26-5-2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος 
της Εταιρείας «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας στο Δήμο Γοργοποτάμου Νομού Φθιώτιδας

80. Λήψη Απόφασης επί της από 27-5-2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος 
της Εταιρείας «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας στο δ.δ. Ραχών Δ. Εχιναίων Νομού Φθιώτιδας

81. Λήψη Απόφασης επί της από 20-5-2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος 
της Εταιρείας «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη 
εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  στην  περιοχή  Άστρους 
Κυνουρίας Νομού Αρκαδίας 

82. Λήψη Απόφασης επί της από 10-3-2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος 
της  Εταιρείας  «VODAFONE  –  ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη  Ελληνική  Εταιρεία 
Τηλεπικοινωνιών»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής 
τηλεφωνίας επί της Λεωφ. Μεσογείων 387 στο Δ. Αγ. Παρασκευής Νομού Αττικής

83. Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για 
παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της Λεωφ. 
Κατεχάκη – Αλίμου & Λεωφ. Καρέα στο Δήμο Βύρωνα Νομού Αττικής 

84. Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας 
«VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για 
παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της Λεωφ. 
Κατεχάκη – Αλίμου στο Δήμο Βύρωνα Νομού Αττικής 

85. Λήψη Απόφασης επί της από 26-2-2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος 
της  Εταιρείας  «VODAFONE  –  ΠΑΝΑΦΟΝ  Ανώνυμη  Ελληνική  Εταιρεία 
Τηλεπικοινωνιών»  για  παράνομη  εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής 
τηλεφωνίας επί της οδού Δαμασκηνού 26 στο Νομό Κορινθίας
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86. Λήψη Απόφασης επί της από 25-5-2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος 
της  Εταιρείας  «WIND ΕΛΛΑΣ  –  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»  για  παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στη Βιομηχανική Περιοχή 
Νομού Ηρακλείου Κρήτης

87. Λήψη Απόφασης επί της από 18-2-2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος 
της  Εταιρείας  «WIND ΕΛΛΑΣ  –  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»  για  παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Δαμασκηνού 
26 στο Νομό Κορινθίας 

88. Λήψη Απόφασης επί της από 28-5-2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος 
της  Εταιρείας  «WIND ΕΛΛΑΣ  –  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»  για  παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Τήνου Νομού 
Κυκλάδων 

89. Λήψη Απόφασης επί της από 28-5-2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος 
της  Εταιρείας  «WIND ΕΛΛΑΣ  –  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»  για  παράνομη 
εγκατάσταση  κατασκευής  κεραίας  κινητής  τηλεφωνίας  στο  δ.δ.  Ραχών  Δήμου 
Εχιναίων Νομού Φθιώτιδας 

90. Λήψη Απόφασης επί της από 17-5-2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος 
της  Εταιρείας  «WIND ΕΛΛΑΣ  –  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»  για  παράνομη 
εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο δ.δ. Χανιώτης Δήμου 
Παλλήνης Νομού Χαλκιδικής 

91. Λήψη Απόφασης επί της από 9 Μαρτίου 2010 Ακροάσεως  της εταιρείας «VIVODI 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε.»  με  αντικείμενο  τη  διαπίστωση  παραβάσεων  της 
τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (Εισηγητής κ. Σακκάς)
92. Κλήση σε ακρόαση της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την 

επωνυμία  «ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  ALTERNATIVE  LOGISTICS 
OPERATIONS ΜΟΝ.  ΕΠΕ»,  με  διακριτικό  τίτλο:  «ALTERNATIVE  LOGISTICS 
OPERATIONS(ALO)», όπως νομίμως εκπροσωπείται

93. Απόφαση επί  της  Ακροάσεως της  ατομικής  επιχείρησης  του  κ.  Πέππα Αγαμ. 
Δημητρίου (ΑΜ ΕΕΤΤ 06-144)

94. Απόφαση επί της Ακροάσεως της ατομικής επιχείρησης του κ. Γεωργίου Σούλα 
(ΑΜ ΕΕΤΤ 08-395)

95. Απόφαση  επί  της  Ακροάσεως  της  ατομικής  επιχείρησης  του  κ.  Ασημάκου 
Ευάγγελου (ΑΜ ΕΕΤΤ 07-195)
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