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ΘΕΜΑ:  ΑΠΑΝΣΗΗ Ε ΠΡΟΦΤΓΗ 

 

 

 ε απάντθςθ τθσ από 29-12-2008 προςφυγισ ςασ επί τθσ διαδικαςίασ  τθσ άγονθσ 

εκλογισ για τθν πλιρωςθ μίασ κζςθσ μζλουσ ΔΕΠ ςτθ βακμίδα του  Κακθγθτι ςτο Σμιμα 

Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν με γνωςτικό 

αντικείμενο «Θεςμοί και Πολιτικζσ Πολεοδομίασ, Χωροταξίασ και Περιβάλλοντοσ», θ οποία 

διαβιβάςκθκε ςτθν Τπθρεςία μασ από το Εκνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 

με το αρ. πρωτ. 8128/7-1-2009 ζγγραφο, ςασ γνωρίηουμε τα εξισ:  

 Οι διατάξεισ που ιςχφουν ωσ προσ τα ςθμεία που αναφζρονται ςτθν ζνςταςι ςασ 

κατά τθ διαδικαςία εκλογισ είναι οι κάτωκι : 

             Κατά το αρκ. 6 κεφ. Γϋ του Ν.2083/1992 «1 (…) Σο εκλεκτορικό ςϊμα, προκειμζνου 

να προβεί ςτον οριςμό τθσ ειςθγθτικισ επιτροπισ ςυγκαλείται, ςε αποκλειςτικι προκεςμία 

δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ ςυγκρότθςι του, με ευκφνθ του προζδρου του τμιματοσ και 

κεωρείται ότι ευρίςκεται ςε απαρτία αν παραςτοφν το 1/3 των μελϊν του ι κατά τθν 

επαναλθπτικι ςυνεδρίαςθ οςαδιποτε μζλθ και αν παραςτοφν. Αν δεν υπάρχουν ι δεν 

επαρκοφν μζλθ ΔΕΠ του τμιματοσ, του ίδιου γνωςτικοφ αντικειμζνου, θ τριμελισ 
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ειςθγθτικι επιτροπι ςυγκροτείται από μζλθ ΔΕΠ του ίδιου γνωςτικοφ αντικειμζνου άλλου 

τμιματοσ ι ςχολισ του ίδιου ι άλλου ΑΕΙ και αν δεν υπάρχουν ι δεν επαρκοφν τζτοια μζλθ 

ΔΕΠ θ τριμελισ ειςθγθτικι επιτροπι ςυγκροτείται από μζλθ ΔΕΠ του ςυγγενζςτερου 

γνωςτικοφ αντικειμζνου του τμιματοσ και ςτθ ςυνζχεια άλλου τμιματοσ ι ςχολισ του ίδιου 

ι άλλου ΑΕΙ>>. Επίςθσ κατά το άρκ. 24 παρ. 3α  του Ν.3549/2007 <<Ζνα τουλάχιςτον από τα 

μζλθ τθσ τριμελοφσ ειςθγθτικισ επιτροπισ απαιτείται να προζρχεται από Σμιμα άλλου ΑΕΙ 

τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ.(…)».  

             Όπωσ διευκρινίςτθκε ςτο αρικμ. Φ.122.1/38/17532/Β2/18-5-2005 ζγγραφο του 

Τπουργείου Εκνικισ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων προσ όλα τα Πανεπιςτιμια <<Από το 

ςχετικό πρακτικό ςυγκρότθςθσ του οικείου εκλεκτορικοφ ςϊματοσ, κα πρζπει να προκφπτει 

ςαφϊσ ότι οι προτεινόμενοι που τίκενται ςτθν κλθρωτίδα, κατζχουν κζςθ του ίδιου 

γνωςτικοφ αντικειμζνου και ελλείψει αυτϊν προτείνονται μζλθ του ςυναφοφσ γνωςτικοφ 

αντικειμζνου με τθν υπό πλιρωςθ κζςθ. το ίδιο πρακτικό κα πρζπει τεκμθριωμζνα να 

αναφζρεται ποιο είναι το ςυγκεκριμζνο γνωςτικό αντικείμενο κάκε προτεινόμενου μζλουσ 

ΔΕΠ. Σα Σμιματα οφείλουν να απευκφνονται ςε ομοειδι ςυγγενι Σμιματα του ίδιου ι 

άλλων ΑΕΙ. Σα ωσ άνω αναφερόμενα ιςχφουν και ςτθν περίπτωςθ οριςμοφ τθσ τριμελοφσ 

ειςθγθτικισ επιτροπισ θ οποία ςφμφωνα με το νόμο, ςυγκροτείται από μζλθ ΔΕΠ του ίδιου 

γνωςτικοφ αντικειμζνου (…)>>.   

            φμφωνα με τθν υπ’ αρικμόν  1010/2004 απόφαςθ του τΕ «Η απόφαςθ του 

Εκλεκτορικοφ ϊματοσ περί ςυγκρότθςθσ τθσ τριμελοφσ ειςθγθτικισ επιτροπισ από μζλθ 

ΔΕΠ του ίδιου ι ςυγγενζςτερου γνωςτικοφ αντικειμζνου με αυτό τθσ προκθρυχκείςασ 

κζςθσ δεν υπόκειται καταρχιν ςε ακυρωτικό ζλεγχο, γιατί περιζχει κρίςθ τεχνικοφ 

χαρακτιρα, ελζγχεται όμωσ είτε θ όλωσ αναιτιολόγθτθ επιλογι μζλουσ τθσ επιτροπισ, είτε 

ο παραμεριςμόσ μζλουσ ΔΕΠ που φζρεται ότι κατζχει κζςθ του ίδιου ι ςυγγενζςτερου 

γνωςτικοφ αντικειμζνου και θ αντικατάςταςι του με άλλο που κατζχει κζςθ λιγότερο 

ςυγγενοφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου». 

 φμφωνα με τισ 3376/87, 4755/87, 895/92, 2224/94 και 2390/04 αποφάςεισ του τΕ 

«Αιτιολόγθςθ ψιφου μπορεί να γίνει είτε ευκζωσ είτε εμμζςωσ, με αναφορά ςτθν 

ειςθγθτικι ζκκεςθ ι ςτισ γνϊμεσ άλλων εκλεκτόρων ονομαςτικά ι ακόμα και με αναφορά 

ςτισ ςυηθτιςεισ που προθγικθκαν τθσ ψθφοφορίασ». 

 φμφωνα με το άρκρο 6 παρ. Δ’ του Ν. 2083/92 «Ο γραμματζασ ζχει τθν επιμζλεια 

και τθν από κοινοφ με τον πρόεδρο του Σμιματοσ ευκφνθ τθσ τιρθςθσ και ςφνταξθσ των 



οικείων πρακτικϊν, τα οποία μετά τθν κακαρογραφι τουσ υπογράφονται από τοφτουσ και 

δεν απαιτείται άλλθ επικφρωςθ». 

φμφωνα με το αρκρ. 24 παρ. 1 και 4 του Ν. 3549/07 «Παρ. 1 : ε κάκε περίπτωςθ 

εκλογισ, εξζλιξθσ ι μονιμοποίθςθσ, το εκλεκτορικό ςϊμα απαρτίηεται κατά τα δφο τρίτα 

από μζλθ ΔΕΠ του οικείου Σμιματοσ και κατά το ζνα τρίτο από μζλθ ΔΕΠ άλλων Σμθμάτων 

του ίδιου ι άλλων ΑΕΙ. Σο ςφνολο των μελϊν του εκλεκτορικοφ ςϊματοσ δε μπορεί να είναι 

μικρότερο από ζντεκα και δε μπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα. το εκλεκτορικό ςϊμα 

μετζχουν μζλθ ΔΕΠ τθσ βακμίδασ για τθν οποία γίνεται θ κρίςθ και των ανϊτερων από 

αυτι. Σα μζλθ ΔΕΠ που προζρχονται από άλλα Σμιματα του ίδιου ι άλλων ΑΕΙ πρζπει να 

είναι του ίδιου γνωςτικοφ ι ςυναφοφσ αντικειμζνου με τθν υπό πλιρωςθ κζςθ. Εάν 

υπάρχουν περιςςότερα από τα απαιτοφμενα μζλθ ΔΕΠ με το ίδιο ι ςυναφζσ γνωςτικό 

αντικείμενο, ο οριςμόσ τουσ γίνεται με κλιρωςθ μεταξφ μελϊν ΔΕΠ άλλων Σμθμάτων του 

ίδιου ι άλλων ΑΕΙ που πλθροφν τισ ανωτζρω προχποκζςεισ και ανζρχονται ςε αρικμό 

τουλάχιςτον ίςο με το διπλάςιο των κζςεων των εξωτερικϊν εκλεκτόρων. (…) 

Επίςθσ ςφμφωνα με το άρκ. 1 παρ. 1α τθσ αρικμ. 38913/Β1/23-4-2007 Τπουργικισ 

Απόφαςθσ «Κάκε εκλεκτορικό ςϊμα για τθν εκλογι, εξζλιξθ ι μονιμοποίθςθ μζλουσ ΔΕΠ 

ςυγκροτείται υποχρεωτικά κατά τα δφο τρίτα από μζλθ ΔΕΠ του οικείου Σμιματοσ και κατά 

το ζνα τρίτο από μζλθ ΔΕΠ άλλων Σμθμάτων του ίδιου ι άλλων Πανεπιςτθμίων που 

κατζχουν κζςθ του ίδιου ι ςυναφοφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου με τθν υπό πλιρωςθ κζςθ ι 

με τθ κζςθ του προσ μονιμοποίθςθ μζλουσ και ανικουν ςτθν ίδια ι ανϊτερθ βακμίδα από 

αυτι για τθν οποία γίνεται θ κρίςθ (εξωτερικοί εκλζκτορεσ). Σο εκλεκτορικό ςϊμα 

ςυγκροτείται με απόφαςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ του Σμιματοσ και το ςφνολο των μελϊν 

του δε μπορεί να υπερβαίνει τα τριάντα μζλθ, από τα οποία ςε κάκε περίπτωςθ οι 

εξωτερικοί εκλζκτορεσ δε μπορεί να είναι λιγότεροι από τρεισ και περιςςότεροι από δζκα, 

ανάλογα με τον ςυνολικό αρικμό των μελϊν του εκλεκτορικοφ ςϊματοσ. (…) Η κατεχόμενθ 

βακμίδα των μελϊν ΔΕΠ και το γνωςτικό τουσ αντικείμενο πρζπει να προκφπτουν από τθν 

πράξθ διοριςμοφ που ζχει δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ και να 

αναφζρονται ςτθν απόφαςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ τεκμθριωμζνα. Ειδικά για το ίδιο ι 

ςυναφζσ γνωςτικό αντικείμενο κα πρζπει να υπάρχει ειδικι αιτιολόγθςθ για τα μζλθ ΔΕΠ 

που περιλαμβάνονται ςτον κατάλογο των εξωτερικϊν εκλεκτόρων ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθν επόμενθ παράγραφο του άρκρου αυτοφ».            Επιπροςκζτωσ, ςτθν αρ. 

Φ.122.1/199/110238/Β2/8-9-2010 εγκφκλιο που αφορά ςε ερμθνεία διατάξεων του αρκ. 34 

του Ν.3848/2010 (Εκλογι μελϊν ΔΕΠ) «επιςθμαίνεται ότι θ ςυνάφεια του γνωςτικοφ 

αντικειμζνου κα αποφαςίηεται από το αρμόδιο όργανο, όχι μόνο με βάςθ το γνωςτικό 



αντικείμενο τθσ κζςθσ ςτθν οποία ζχει διοριςκεί το μζλοσ ΔΕΠ (εκλζκτορασ ι μζλοσ τθσ 

τριμελοφσ ειςθγθτικισ), αλλά και με βάςθ το ςφνολο του επιςτθμονικοφ – διδακτικοφ – 

ερευνθτικοφ ζργου του, φςτερα από ειδικά αιτιολογθμζνθ κρίςθ του αποφαςίηοντοσ 

οργάνου.»  

φμφωνα με τθν αρ. 1563/1997 απόφαςθ του τΕ «Εάν ο υποψιφιοσ λάβει γνϊςθ 

τθσ εκκζςεωσ τθσ ειςθγθτικισ επιτροπισ και υποβάλει ςχετικό υπόμνθμα ι παραςτεί κατά 

τθν κοινι ςυνεδρίαςθ τθσ γενικισ ςυνελεφςεωσ και του εκλεκτορικοφ ςϊματοσ και 

αναπτφξει τισ απόψεισ του για το περιεχόμενο τθσ εκκζςεωσ χωρίσ να επικαλεςκεί τυπικζσ 

ι ουςιαςτικζσ πλθμμζλειεσ που προκφπτουν από τθν ζκκεςθ αυτι, δεν ζχει πλζον ζννομο 

ςυμφζρον να επικαλεςκεί τζτοιεσ πλθμμζλειεσ με τθν αίτθςθ ακφρωςθσ που αςκεί κατά τθσ 

τελικισ πλθρϊςεωσ τθσ κζςεωσ». χετικζσ και οι αρ. 687/84, 2488/87, 2836/87, 3048/88, 

895/92, 2224/94 και 2390/04 αποφάςεισ του τΕ. 

 φμφωνα με τισ 5159/87 και 2858/88 αποφάςεισ του τΕ «είναι επιτρεπτι θ 

ςυμμετοχι ςτθν Ειςθγθτικι Επιτροπι μελϊν που ζχουν ςυνεργαςτεί με υποψιφιο ςε 

κρινόμενεσ εργαςίεσ του, αρκεί να μθν επεκτείνονται ςε αξιολόγθςθ των εργαςιϊν αυτϊν, 

αλλά να περιορίηονται απλϊσ ςτθν αξιολόγθςθ τθσ ποςοτικισ και ποιοτικισ ςυμβολισ του 

υποψθφίου ςτισ εργαςίεσ αυτζσ». 

 φμφωνα με τισ 4755/87, 71/88 και 3924/88 αποφάςεισ του τΕ «Η αξιολόγθςθ τθσ 

διδακτικισ ικανότθτασ των υποψθφίων από τουσ φοιτθτζσ είναι υποχρεωτικι εφόςον οι 

υποψιφιοι υπθρετοφν ωσ μζλθ Δ.Ε.Π. ςτο ίδιο ι ςε άλλο ελλθνικό Α.Ε.Ι.. Προκειμζνου περί 

απευκείασ εκλογισ νζου μζλουσ Δ.Ε.Π. ΑΕΙ, μεταξφ των άλλων υποψθφίων, θ αξιολόγθςθ 

τθσ διδακτικισ ικανότθτοσ δεν είναι υποχρεωτικι». 

 Σζλοσ, ςφμφωνα με το άρκρ. 6 Δϋ παρ. 6, όπωσ αυτι αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 

10 του άρκρ.3 του Ν3027/2002 «Ο υποψιφιοσ εκλζγεται αν ςυγκεντρϊςει τθν απόλυτθ 

πλειοψθφία του ςυνόλου των εκλεκτόρων. Αν οι υποψιφιοι είναι περιςςότεροι από δφο 

και ο αρικμόσ των ψιφων που ςυγκεντρϊνουν ςυνολικά είναι μεγαλφτεροσ από το μιςό 

του ςυνόλου των εκλεκτόρων, χωρίσ όμωσ κανείσ να ςυγκεντρϊνει τθν απαιτοφμενθ 

πλειοψθφία, θ ψθφοφορία επαναλαμβάνεται κατά τθν ίδια ςυνεδρίαςθ μεταξφ των δφο 

πρϊτων ςε αρικμό ψιφων υποψθφίων, οπότε εκλζγεται αυτόσ που ςυγκεντρϊνει τθν 

απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνόλου των εκλεκτόρων. Εάν υπάρχουν ιςοψθφοφντεσ, θ 

επιλογι από αυτοφσ των δφο υποψθφίων που ςυμμετζχουν ςτθν τελικι ψθφοφορία γίνεται 

με επί μζρουσ ψθφοφορίεσ». 

 

 



Ζλεγχος νομιμότητας 

 

 Κατά τον ζλεγχο νομιμότθτασ προζκυψαν τα ακόλουκα : 

 φμφωνα με τα ανωτζρω και κατόπιν μελζτθσ των ςχετικϊν πρακτικϊν για τθν 

εκλογι ςτθ βακμίδα του Κακθγθτι ςασ γνωρίηουμε τα εξισ :  

 Ωσ προσ τθ μθ καταγραφι ςτα πρακτικά τθσ τοποκζτθςισ ςασ ενϊπιον τθσ Γ.. και 

του εκλεκτορικοφ ςϊματοσ από το ςχετικό  πρακτικό  τθσ 1θσ Ιουλίου 2008, ςασ κάνουμε 

γνωςτό ότι δεν απαιτείται πλιρθσ καταγραφι ςτα πρακτικά τθσ προφορικισ ανάπτυξθσ, 

ςτθν οποία προβαίνουν οι υποψιφιοι (τΕ 1539/2000). χετικά με τθν αιτίαςι ςασ ότι οι 

εκλζκτορεσ δεν αιτιολόγθςαν τθν ψιφο τουσ, από τα πρακτικά τθσ ωσ άνω ςυνεδρίαςθσ 

κρίςθσ διαφαίνεται ότι το ςφνολο των εκλεκτόρων αιτιολόγθςαν τθ ψιφο τουσ νόμιμα, 

δθλαδι είτε με αναφορά ςτθ ειςθγθτικι ζκκεςθ είτε με αναφορά ςτθν ςυηιτθςθ που 

προθγικθκε τθσ ψθφοφορίασ. 

 χετικά με τθν παράλειψθ του ςυναφοφσ διδακτικοφ και επαγγελματικοφ ζργου ςασ 

από τθν ειςθγθτικι ζκκεςθ ςασ γνωρίηουμε ότι ο ζλεγχοσ νομιμότθτασ από τον Τφυπουργό 

αφορά τθν τιρθςθ τθσ τυπικισ διαδικαςίασ και δεν επεκτείνεται ςε κζματα ουςίασ.  

Επιπλζον θ ειςθγθτικι επιτροπι ελζγχει τθ ςυνδρομι των τυπικϊν προχποκζςεων των 

υποψθφίων, οι οποίεσ κατά το αρκ. 14 του Ν. 1268/82 για εκλογι ι εξζλιξθ ςε κζςθ 

Κακθγθτι είναι οι εξισ: «i) τουλάχιςτον ζξι χρόνια αυτοδφναμθσ διδαςκαλίασ, μετά τθν 

απόκτθςθ του διδακτορικοφ διπλϊματοσ ςτο γνωςτικό αντικείμενο του τομζα με 

τεκμθριωμζνθ ςυμβολι ςτθ διαμόρφωςθ και διδαςκαλία τθσ φλθσ δφο τουλάχιςτον 

μακθμάτων ι τουλάχιςτον ζξι χρόνια εργαςίασ ςε αναγνωριςμζνα ερευνθτικά κζντρα τθσ 

χϊρασ ι τθσ αλλοδαπισ με τεκμθριωμζνθ ςυμβολι ςτθν ανάπτυξθ των ερευνθτικϊν 

προγραμμάτων ι εκτεταμζνο επαγγελματικό ζργο ςε ςχετικό επιςτθμονικό πεδίο, ι 

ςυνδυαςμόσ των παραπάνω». Σα ανωτζρω τθρικθκαν κατά τθ ςφνταξθ του ειςθγθτικοφ 

ςθμειϊματοσ. 

 Όςον αφορά τον οριςμό τθσ ειςθγθτικισ επιτροπισ και τθν ζλλειψθ ςυνάφειασ των 

γνωςτικϊν αντικειμζνων των μελϊν τθσ, από τθ μελζτθ του ςχετικοφ πρακτικοφ προζκυψε 

ότι θ αιτιολόγθςθ τθσ ςυνάφειασ του γνωςτικοφ αντικειμζνου των προτεινόμενων μελϊν 

ΔΕΠ ζγινε με βάςθ το γνωςτικό αντικείμενο τθσ κζςθσ που κατζχουν (ΦΕΚ διοριςμοφ) αλλά 

και με βάςθ το όλο ερευνθτικό ζργο αυτϊν. Ωσ εκ τοφτου, ο οριςμόσ τθσ Σριμελοφσ 

Ειςθγθτικισ Επιτροπισ δεν πάςχει ακυρότθτασ. Επίςθσ ςασ ενθμερϊνουμε ότι τα μζλθ τθσ 

Σριμελοφσ Ειςθγθτικισ Επιτροπισ δεν είναι υποχρεωτικό να ζχουν κλθρωκεί και ωσ 

εκλζκτορεσ. Όςον αφορά τθ αιτίαςι ςασ ςχετικά με τθ ςυνεργαςία τθσ εκλεγείςασ με μζλθ 

τθσ ειςθγθτικισ επιτροπισ, από τθ μελζτθ του φακζλου εκλογισ προζκυψε ότι θ 



κ.……………………….. ςυνεργάςκθκε με μζλθ τθσ ειςθγθτικισ επιτροπισ, αλλά θ κρίςθ των 

εργαςιϊν τθσ περιορίηεται ςτθν περιγραφι τουσ και δεν επεκτείνεται ςε αξιολόγθςθ. 

Όςον αφορά τθν αιτίαςι ςασ περί ζλλειψθσ ςυνάφειασ των γνωςτικϊν αντικειμζνων 

των εξωτερικϊν εκλεκτόρων που κλθρϊκθκαν ωσ τακτικά και αναπλθρωματικά μζλθ του 

οικείου ςϊματοσ, από τθ μελζτθ του ςχετικοφ πρακτικοφ προζκυψε ότι το Εκλεκτορικό 

ϊμα ςυγκροτικθκε  κατά το 1/3 από εξωτερικοφσ εκλζκτορεσ που επελζγθςαν από τα 

Πανεπιςτιμια όλθσ τθσ χϊρασ με βάςθ τθ ςυνάφεια του γνωςτικοφ τουσ αντικειμζνου. Η 

επιλογι δε αυτι αιτιολογείται πλιρωσ ςτο οικείο πρακτικό. 

 χετικά με τθν ζλλειψθ του ςταδίου αξιολόγθςθσ από τουσ φοιτθτζσ, ςασ 

γνωρίηουμε ότι θ αξιολόγθςθ τθσ διδακτικισ ικανότθτασ δεν είναι υποχρεωτικι όταν 

πρόκειται περί απευκείασ εκλογισ νζου μζλουσ Δ.Ε.Π.. Όςον αφορά τθν επανάλθψθ τθσ 

ψθφοφορίασ μεταξφ των δφο επικρατζςτερων υποψθφίων, όπωσ προκφπτει από το ςχετικό 

πρακτικό οι υποψιφιοι ζλαβαν : ………….. : επτά (7), …………. : μθδζν (0), ………….. : μθδζν (0)  

ψιφουσ, ςφνολο ψιφων επτά (7) επί ςυνόλου δεκαεννζα (19) εκλεκτόρων. Επομζνωσ 

ορκϊσ δεν πραγματοποιικθκε επαναλθπτικι ψθφοφορία κακϊσ ο αρικμόσ ψιφων που 

ςυγκζντρωςαν ςυνολικά οι υποψιφιοι δεν ιταν μεγαλφτεροσ από το μιςό του ςυνόλου των 

εκλεκτόρων.   

   Υςτερα από τον ζλεγχο νομιμότθτασ και αφοφ ελιφκθ υπόψθ θ προςφυγι ςασ, 

δεν διαπιςτϊκθκε ουδεμία παρατυπία επί τθσ διαδικαςίασ τθσ άγονθσ εκλογισ για τθν 

πλιρωςθ μίασ κζςθσ ςτθ βακμίδα του Κακθγθτι ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Θεςμοί και 

Πολιτικζσ Πολεοδομίασ, Χωροταξίασ και Περιβάλλοντοσ» του Σμιματοσ Πολιτικισ 

Επιςτιμθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Κατόπιν τοφτου ο ζλεγχοσ 

νομιμότθτασ ολοκλθρϊκθκε με τθν από  1-6-2011 υπογραφι του Τφυπουργοφ. 
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