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Συμβούλιο της Επικρατείας
Τμήμα Δ΄
Αριθμός απόφασης 1098/2011
Περίληψη
Μέλη Ανεξάρτητων Αρχών - Η συνέχιση της θητείας των μελών των Ανεξάρτητων
Αρχών μετά τη λήξη της μέχρι την επιλογή των νέων μελών είναι συνταγματικά
ανεκτή μόνο για εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο κρίνεται κατά τις εκάστοτε
συντρέχουσες περιστάσεις και του οποίου η πάροδος συνεπάγεται τη μη νόμιμη
συγκρότηση των Ανεξάρτητων Αρχών.
Κείμενο
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 11 Μαΐου 2010 με την εξής σύνθεση:
Σωτ. Ρίζος, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση του Προέδρου του
Τμήματος, που είχε κώλυμα, Ειρ. Σαρπ, Γ. Παπαγεωργίου, Ε. Αντωνόπουλος, Ηρ.
Τσακόπουλος, Σύμβουλοι, Μ. Σωτηροπούλου, Ι. Μιχαλακόπουλος, Πάρεδροι.
Γραμματέας η Δ. Μουζάκη, Γραμματέας του Δ΄ Τμήματος.
Για να δικάσει την από 3 Μαΐου 2007 αίτηση:
των: 1) ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Κ. Ρ. Α.Ε.", που εδρεύει στο Ηράκλειο
Κρήτης (οδός …………) και 2) Ν.Κ. του Ν., κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης
(οδός …………..), οι οποίοι παρέστησαν με τη δικηγόρο Παναγιώτα Ζαχαροπούλου
(Α.Μ. 4857), που τη διόρισαν με ειδικό πληρεξούσιο,
κατά του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός
Αμερικής αρ. 5), το οποίο παρέστη με τον Δημ. Φαρμάκη, Πάρεδρο του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους.
Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθεί η υπ’ αριθ. 88/13.2.2007
απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, καθώς και κάθε άλλη σχετική
πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της Εισηγήτριας, Παρέδρου Μ.
Σωτηροπούλου.
Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε την πληρεξουσία των αιτούντων, η οποία ανέπτυξε
και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η
αίτηση και τον αντιπρόσωπο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ο οποίος
ζήτησε την απόρριψή της.
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του
δικαστηρίου κ α ι
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφθηκε κατά το Νόμο
1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης έχει καταβληθεί το παράβολο
(έντυπα παραβόλου 1263753, 1630505/2007).
2. Επειδή, ζητείται εμπροθέσμως και εν γένει παραδεκτώς (βλ. ΣτΕ Ολομ. 38413849/2009) η ακύρωση της πράξης 88/13.2.2007 του Εθνικού Συμβουλίου
Ραδιοτηλεόρασης, με την οποία επιβλήθηκε εις βάρος της αιτούσας εταιρείας η
διοικητική κύρωση του προστίμου, ύψους 15.000 ευρώ.
3. Επειδή, η υπόθεση εισάγεται ενώπιον της επταμελούς συνθέσεως του Δ΄ Τμήματος
του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά την παραπεμπτική απόφαση 858/2010 της
πενταμελούς συνθέσεως αυτού.
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4. Επειδή, το άρθρο 2 του ν. 2863/2000 (Α΄ 262) ορίζει τα εξής : «1. 2. Ο Πρόεδρος,
ο Αντιπρόεδρος και τα άλλα μέλη του ΕΣΡ επιλέγονται από τη Διάσκεψη των
Προέδρων της Βουλής των Ελλήνων, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου της. Η
απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον τεσσάρων πέμπτων (4/5). 3. 4. (ως
ίσχυε πριν από την κατάργησή της με το άρθρο 5 παρ. 9 του ν. 3051/2002). Η
διάρκεια της θητείας των μελών του Ε.Σ.Ρ. είναι τετραετής. Με εξαίρεση τον
Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, οι οποίοι διορίζονται για πλήρη θητεία, η θητεία των
άλλων μελών του Ε.Σ.Ρ. ανανεώνεται κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη συνέχεια της
λειτουργίας του. Ειδικότερα, κατά την πρώτη συγκρότηση του Ε.Σ.Ρ., δύο από τα
άλλα μέλη διορίζονται για πλήρη θητεία και τρία για τριετή θητεία, με βάση το
αποτέλεσμα κλήρωσης που διενεργείται πριν από την έκδοση της απόφασης
διορισμού. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή παύσης μέλους ή λήξης της θητείας
του, διορίζεται νέο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.
Τα μέλη του ΕΣΡ δεν μπορούν να επιλέγονται για περισσότερες από δύο θητείες,
διαδοχικές ή μη. Η θητεία των εκάστοτε μελών του ΕΣΡ παρατείνεται αυτοδικαίως
μέχρι την έκδοση της απόφασης διορισμού που προβλέπεται στην παράγραφο 2».
5. Επειδή, περαιτέρω, στο άρθρο 15 παρ. 2 του - αναθεωρηθέντος με το Ψήφισμα της
6ης Απριλίου 2001 της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων - Συντάγματος
ορίσθηκαν τα εξής: «Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο
του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην
αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, που είναι
ανεξάρτητη αρχή, όπως νόμος ορίζει. Ο άμεσος έλεγχος του Κράτους, που λαμβάνει
και τη μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης άδειας, έχει ως σκοπό την
αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και
προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των
προγραμμάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας και της
τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και το σεβασμό της αξίας
του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας.». Εξάλλου,
στο άρθρο 101Α του αναθεωρημένου Συντάγματος ορίσθηκαν τα ακόλουθα: «1.
Όπου από το Σύνταγμα προβλέπεται η συγκρότηση και η λειτουργία ανεξάρτητης
αρχής, τα μέλη της διορίζονται με ορισμένη θητεία και διέπονται από προσωπική και
λειτουργική ανεξαρτησία, όπως νόμος ορίζει. 2. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την
επιλογή και την υπηρεσιακή κατάσταση του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού
της υπηρεσίας που οργανώνεται για την υποστήριξη της λειτουργίας κάθε
ανεξάρτητης αρχής. Τα πρόσωπα που στελεχώνουν τις ανεξάρτητες αρχές πρέπει να
έχουν τα ανάλογα προσόντα, όπως νόμος ορίζει. Η επιλογή τους γίνεται με απόφαση
της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής και με επιδίωξη ομοφωνίας ή πάντως με
την αυξημένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων των μελών της. Τα σχετικά με τη
διαδικασία επιλογής ορίζονται από τον Κανονισμό της Βουλής. 3.». Τέλος, στο άρθρο
13 του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων, όπως τροποποιήθηκε με τις από
20.6.1996 και 6.12.2001 αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής (Α΄ 151 και 284,
αντιστοίχως), ορίζεται ότι η Διάσκεψη των Προέδρων αποτελείται από τον Πρόεδρο
και τους διατελέσαντες Προέδρους της Βουλής, τους Αντιπροέδρους της Βουλής,
τους Προέδρους των διαρκών Επιτροπών, τον Πρόεδρο της Επιτροπής θεσμών και
διαφάνειας, τους Προέδρους των κοινοβουλευτικών ομάδων και έναν ανεξάρτητο
βουλευτή (παρ. 1) και ότι η Διάσκεψη των Προέδρων συγκαλείται σε τακτική
συνεδρίαση από τον Πρόεδρό της κάθε εβδομάδα και σε έκτακτη συνεδρίαση, όταν
αυτό παρίσταται αναγκαίο (παρ. 4), κατά δε το άρθρο 14 του Κανονισμού, όπως
τροποποιήθηκε με τις ως άνω αποφάσεις, καθώς και την από 18.6.2003 απόφαση της
Ολομέλειας της Βουλής (Α΄ 161), η ΔτΠ επιλέγει, με εισήγηση του Προέδρου της
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Βουλής, ομοφώνως, άλλως με πλειοψηφία των 4/5 των μελών της, τα μέλη των κατά
το άρθρο 101 Α του Συντάγματος ανεξάρτητων αρχών.
6. Επειδή, στη συνέχεια, με τον εκτελεστικό του άρθρου 101Α του Συντάγματος ν.
3051/2002 (Α΄ 220/20.9.2002) ορίσθηκε, στο άρθρο 1, ότι: «1. Στις ρυθμίσεις του
παρόντος νόμου υπάγονται τα μέλη και το προσωπικό των ανεξάρτητων αρχών των
οποίων η συγκρότηση και η λειτουργία προβλέπεται στο Σύνταγμα. 2. Ως "μέλη
ανεξάρτητης αρχής" για την εφαρμογή του παρόντος νόμου θεωρούνται ο Πρόεδρος
ή το ανώτατο μονοπρόσωπο όργανο διοίκησής της, ο Αντιπρόεδρος και τα άλλα μέλη,
καθώς και οι αναπληρωτές αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν κάθε αρχή».
Περαιτέρω, το άρθρο 2 του νόμου αυτού ορίζει ότι οι ανεξάρτητες αρχές, των οποίων
η συγκρότηση και λειτουργία προβλέπεται στο Σύνταγμα, απολαύουν λειτουργικής
ανεξαρτησίας και δεν υπόκεινται σε εποπτεία και έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή
άλλες διοικητικές αρχές, παρά μόνο σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύμφωνα με τον
Κανονισμό της Βουλής (παρ. 1), ενώ, στο άρθρο 3 του ιδίου νόμου, με τίτλο
«Προσωπική ανεξαρτησία - Νομικό καθεστώς μελών», ορίζονται τα εξής: «1. Ως
μέλη των ανεξάρτητων αρχών επιλέγονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και
επιστημονικής κατάρτισης ή επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς που έχουν σχέση με
την αποστολή και τις αρμοδιότητες των αρχών. 2. Τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών
και οι αναπληρωτές τους, όπου προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, επιλέγονται
από τη Βουλή σύμφωνα με το άρθρο 101Α παρ. 2 του Συντάγματος και την
προβλεπόμενη από τον Κανονισμό της Βουλής διαδικασία, διορίζονται δε με
απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15)
ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων
της Βουλής. Η θητεία τους είναι τετραετής και ανανεώνεται με τρόπο που
διασφαλίζει τη συνέχεια της λειτουργίας των ανεξάρτητων αρχών, σύμφωνα με την
παρ. 3 του άρθρου 5 του παρόντος. Ο Πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής γνωστοποιεί
εγγράφως στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων τα ονόματα των μελών της, των
οποίων η θητεία λήγει. Η γνωστοποίηση γίνεται δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της
θητείας αυτών. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης μέλους ανεξάρτητης
αρχής, διορίζεται νέο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας. Τα μέλη των ανεξάρτητων
αρχών δεν επιτρέπεται να επιλέγονται για περισσότερες από δύο θητείες, διαδοχικές ή
μη. Η θητεία των μελών των ανεξάρτητων αρχών παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι το
διορισμό νέων. 3.»
7. Επειδή, σύμφωνα με το προπαρατεθέν άρθρο 101Α του Συντάγματος, τα μέλη των
συνταγματικώς κατοχυρωμένων ανεξάρτητων αρχών (μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνεται, κατά το άρθρο 15 παρ. 2 Σ., και το Εθνικό Συμβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης) απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας,
πρέπει να έχουν ανάλογα με την αποστολή τους προσόντα και επιλέγονται από τη
Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής με ομόφωνη απόφαση ή, τουλάχιστον, με την
αυξημένη πλειοψηφία των 4/5 των μελών του οργάνου αυτού, ορίζονται δε με
«ορισμένη θητεία». Κατά την έννοια, εξάλλου, της αυτής συνταγματικής ρύθμισης, η
οποία προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία εντός ορισμένων χρονικών ορίων και
καθιερώνει ρητώς «ορισμένη» θητεία των μελών των ανεξάρτητων αρχών, είναι μεν
ανεκτή η συνέχιση λειτουργίας των εν λόγω αρχών μετά τη λήξη της θητείας των
μελών τους και μέχρι την επιλογή των νέων, μόνον όμως για εύλογο χρονικό
διάστημα, το οποίο κρίνεται κατά τις εκάστοτε συντρέχουσες περιστάσεις. Τούτου
έπεται ότι, μετά την πάροδο του ευλόγου χρόνου, το Σύνταγμα δεν ανέχεται πλέον
την παράταση της θητείας των μελών της ανεξάρτητης αρχής, η δε ανεξάρτητη αρχή
δεν διαθέτει, από το χρονικό αυτό σημείο και μετά, νόμιμη συγκρότηση. Ως εκ
τούτου, και η ρύθμιση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.
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3051/2002 (κατά την οποία «η θητεία των μελών των ανεξάρτητων αρχών
παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι το διορισμό νέων») πρέπει να ερμηνευθεί με την
αυτή, συνάδουσα προς το Σύνταγμα, έννοια, ότι, δηλαδή, επιτρέπει την παράταση της
θητείας αυτών μόνον επί εύλογο χρόνο και μόνο για εύλογη αιτία. Αντίθετη εκδοχή
θα αποσυνέδεε την ύπαρξη και την λειτουργία της ανεξάρτητης αυτής διοικητικής
αρχής από την συγκεκριμένη συνταγματική της βάση. Αν και, κατά την άποψη του
Συμβούλου Ηρακλή Τσακόπουλου, προς την οποία συντάχθηκαν και οι Παρέδροι
Μαρία Σωτηροπούλου και Ιω. Μιχαλακόπουλος, το Σύνταγμα επιτάσσει την
αδιάλειπτη άσκηση των αρμοδιοτήτων των ανεξάρτητων αρχών. Ειδικώς δε, καθ΄
όσον αφορά το ΕΣΡ, το Σύνταγμα αναθέτει στην αρχή αυτή τις αρμοδιότητες ελέγχου
των ραδιοτηλεοπτικών μέσων και επιβολής κυρώσεων, προς το σκοπό να
πραγματωθούν, κατά το άρθρο 15 Σ., οι σκοποί της αντικειμενικής πληροφόρησης,
της εξασφάλισης ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων και της πολιτιστικής
ανάπτυξης της χώρας, αλλά και προκειμένου να διαφυλαχθεί ο σεβασμός της αξίας
του ανθρώπου [που ανάγεται σε πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας, κατά το άρ. 2
παρ. 1 Σ.], της παιδικής ηλικίας και της νεότητας [που τελούν ομοίως υπό την
προστασία του Κράτους, κατά το άρθρο 21 παρ. 1 και 3 Σ.]. Κατά την άποψη,
συνεπώς, αυτή, η παράταση της θητείας των μελών ανεξάρτητης αρχής είναι
επιτρεπτή, κατά την έννοια του Συντάγματος (και του νόμου), επί όσο χρόνο δεν
έχουν ακόμη ορισθεί τα νέα μέλη, αδιαφόρως εάν τυχόν έχει παρέλθει ο εύλογος προς
τούτο χρόνος. Και τούτο διότι, σε περίπτωση υπέρβασης του ευλόγου χρόνου εκ
μέρους της ΔτΠ στην επιλογή των νέων μελών, η εκδοχή ότι οι ανεξάρτητες αρχές
στερούνται πλέον νόμιμης συγκρότησης οδηγεί στην αδυναμία λειτουργίας τους,
ειδικώς δε προκειμένου περί του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, στην
ανυπαρξία ελέγχου των ραδιοτηλεοπτικών μέσων και στο μη κολασμό των
ενδεχομένων παραβάσεων, δηλαδή σε αποτέλεσμα που δεν συνάδει με τον
προεκτεθέντα σκοπό του Συντάγματος.
8. Επειδή, με την απόφαση 13094/Ε/31.5.2002 του Υπουργού Τύπου και Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης (Β΄ 687/3.6.2002), συγκροτήθηκε το ΕΣΡ, βάσει των
διατάξεων του άρθρου 101Α του Συντάγματος και του άρθρου 2 του ν. 2863/2000, με
την εξής σύνθεση: Ι. Λασκαρίδης - Πρόεδρος, Δ. Χαραλάμπης - Αντιπρόεδρος και Ε.
Δεμίρη και Γ. Παπακώστας, ως μέλη με τετραετή θητεία, ενώ, ως μέλη με τριετή
θητεία, ορίσθηκαν οι Ι. Αυδή Καλκάνη, Ρ. Μορώνης και Α. Καρράς [ο οποίος
παραιτήθηκε και αντικαταστάθηκε από το Ν. Κουράκη, με την απόφαση
9822/Ε/25.5.2004 του Υπουργού Επικρατείας, Β΄ 811]. Στη συνέχεια, με την
απόφαση 21432/ 24.10.2005 του Υπουργού Επικρατείας (Β΄ 1548), διορίσθηκαν ως
τακτικά μέλη του ΕΣΡ οι Ι. Αυδή Καλκάνη, Ν. Κουράκης και Κ. Τσουράκης
(προφανώς λόγω λήξεως της θητείας των τριών μελών του ΕΣΡ που είχαν εκλεγεί με
τριετή θητεία με την προαναφερθείσα, από 31.5.2002, απόφαση). Εξάλλου, με το
έγγραφο 4719/22.3.2006 του Προέδρου του ΕΣΡ, που περιήλθε στη Βουλή των
Ελλήνων στις 23.3.2006, γνωστοποιήθηκε προς την Πρόεδρο της Βουλής η
επικείμενη λήξη της θητείας των μελών του ΕΣΡ Ι. Λασκαρίδη, Ε. Δεμίρη και Γ.
Παπακώστα. Τέλος με την από 14.2.2008 απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων,
επελέγησαν ως μέλη του ΕΣΡ, μεταξύ άλλων, οι Ι. Λασκαρίδης, ως Πρόεδρος και οι
Ε. Δεμίρη και Γ. Παπακώστας ως τακτικά μέλη, οι οποίοι και διορίσθηκαν με την
απόφαση 6194/Ια/28.2.2008 του Υπουργού Επικρατείας (ΦΕΚ 91/28.2.2008, τεύχος
Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και
Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα).
9. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη, από
13.2.2007, απόφαση του ΕΣΡ είναι μη νόμιμη, διότι μετείχαν στη σύνθεση του
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συλλογικού αυτού οργάνου οι Ι. Λασκαρίδης, Ε. Δεμίρη και Γ. Παπακώστας, η
τετραετής θητεία των οποίων είχε ήδη λήξει από τον Ιούνιο του 2006, χωρίς να έχουν
ακόμη ορισθεί, κατά τον κρίσιμο χρόνο έκδοσης της προσβαλλόμενης πράξης
(13.2.2007), τα νέα μέλη του ΕΣΡ. Ενόψει των ανωτέρω γενομένων δεκτών, η μη
επιλογή των νέων μελών του ΕΣΡ από τη ΔτΠ και η παράταση της θητείας των
παλαιών μελών επί 8 και πλέον μήνες μετά τη λήξη της θητείας τους υπερβαίνουν τον
εύλογο χρόνο κατά τον οποίον θα ήταν συνταγματικώς ανεκτή η εν λόγω παράταση.
Ως εκ τούτου, το ΕΣΡ έλαβε την προσβαλλόμενη απόφαση υπό μη νόμιμη
συγκρότηση, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα. Αν και, κατά την προεκτεθείσα άποψη
της μειοψηφίας, το ΕΣΡ δεν εστερείτο νόμιμης συγκροτήσεως εκ του ότι δεν είχαν
ακόμη επιλεγεί τα νέα μέλη και ότι συνεχιζόταν η θητεία των ως άνω μελών, κατά
την ειδικότερη δε άποψη των Παρέδρων, σε κάθε περίπτωση, το χρονικό διάστημα
των 8 μηνών που μεσολάβησε μεταξύ της λήξης της θητείας αυτών και της έκδοσης
της προσβαλλόμενης πράξης παρίσταται εύλογο, ενόψει και των αντικειμενικών
δυσχερειών επιλογής των νέων μελών από την αυξημένη πλειοψηφία των 4/5 των
μελών της ΔτΠ, οργάνου πολυπληθούς και αποτελούμενου από το σύνολο των
κοινοβουλευτικών δυνάμεων.
10. Επειδή, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή για τον προαναφερθέντα λόγο,
παρέλκει δε ως αλυσιτελής η έρευνα των λοιπών.
Διά ταύτα
Δέχεται την αίτηση.
Ακυρώνει την πράξη 88/13.2.2007 του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, κατά
το σκεπτικό.
Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου.
Επιβάλλει στο Δημόσιο τη δικαστική δαπάνη των αιτούντων, που ανέρχεται σε χίλια
τριακόσια ογδόντα (1.380) ευρώ.
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 17 Μαΐου 2010.
Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος
Η Γραμματέας του Δ΄ Τμήματος
Σωτ. Ρίζος

Δ. Μουζάκη

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 11ης Απριλίου 2011.
Ο Πρόεδρος του Δ' Τμήματος
Ο Γραμματέας
Σωτ. Ρίζος
Ν. Αθανασίου
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