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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Με μεγάλη χαρά προλογίζω το έργο του παλαιού άριστου φοιτητή μου Κων-
σταντίνου Καλονόμου, ο οποίος εκτός από την θεωρητική του κατάρτιση, 
μετά από μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία, διαθέτει πλέον και πλούσια 
εμπειρία από την πρακτική εφαρμογή του διοικητικού δικαίου ενώπιον όλων 
των διοικητικών δικαστηρίων της χώρας. Το έργο είναι καλοδεχούμενο και 
καλύπτει αναμφισβήτητα ένα κενό στην ελληνική βιβλιογραφία, πράγμα το 
οποίο θα γίνει γρήγορα αντιληπτό από την αναμενόμενη αντίδραση του ανα-
γνωστικού κοινού, ιδίως μάλιστα του φοιτητικού. 

Η εικοσιπεντάχρονη εμπειρία μου από την διδασκαλία του διοικητικού δικο-
νομικού δικαίου στην Νομική Σχολή Αθηνών, με έχει διδάξει ότι η αφομοίω-
ση της ποικίλης, πολύπλοκης και αενάως μεταβαλλόμενης ύλης του μαθήμα-
τος είναι ιδιαιτέρως δυσχερής, αν η ανάγνωση του θεωρητικού εγχειριδίου 
από τους φοιτητές μας δεν συνοδευτεί από επίλυση πρακτικών θεμάτων, στα 
οποία εξετάζονται άλλωστε κατά το πέρας του εξαμήνου. Για το σκοπό αυτό 
τα φροντιστήρια είναι αφιερωμένα στα πρακτικά ζητήματα. Με τον ίδιο σκο-
πό είχα και εγώ παλαιότερα εκδώσει τρίτομο έργο με τίτλο Εφαρμογές Διοι-
κητικής Δικονομίας, το οποίο χρήζει πλέον εδώ και κάμποσο καιρό ανανεώ-
σεως. Την ανανέωση αυτή προσέφερε σε ικανό βαθμό το έργο του κ. Καλο-
νόμου, δίχως βέβαια αυτό να με απαλλάσσει από τις μελλοντικές μου ακαδη-
μαϊκές υποχρεώσεις.

Το έργο του κ. Καλονόμου, έργο που απαιτεί πολύ κόπο, γνώση και ακρίβεια 
έχει πολλά προσόντα. Καλύπτει λίγο ως πολύ όλη την ύλη του διδασκόμε-
νου στις σχολές μας διοικητικού δικονομικού δικαίου, εμπεριέχοντας μάλιστα 
πρακτικά ζητήματα που αφορούν ακόμα και θεσμούς όπως η πιλοτική δίκη, 
η αίτηση επιταχύνσεως και η αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπερβάσε-
ως της εύλογης διάρκειας μιας δίκης. Είναι έργο γραμμένο με γλώσσα λιτή, 
αυστηρή και ακριβή, όπως θα πρέπει να δίδονται οι απαντήσεις σε πρακτι-
κά ζητήματα. Ο αναγνώστης ποτέ δεν μένει με αμφιβολία για το τι ισχύει de 
lege lata, πράγμα που συχνά συμβαίνει σε άλλα έργα με πρακτικά ζητήματα. 
Οι λύσεις τεκμηριώνονται με πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ και των τδδ, οι 
οποίες είναι πάντοτε σωστά διαλεγμένες. Στα προσόντα νομίζω του βιβλίου 
ανήκει και το ότι τα θέματα είναι κλιμακούμενης δυσκολίας. Υπάρχουν θέμα-
τα σχεδόν θεωρητικά που παραπέμπουν σε μια επανάληψη θεμελιωδών αρ-
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χών, αλλά υπάρχουν και θέματα που επισημαίνουν καινούργιες νομολογιακές 
εξελίξεις, οι οποίες είναι ελάχιστα γνωστές στους μη ειδικούς.

Το βιβλίο απευθύνεται ιδίως στον φοιτητή, ο οποίος μπορεί σχετικά γρήγορα 
να ελέγξει το σύνολο των γνώσεων του στο διοικητικό δικονομικό δίκαιο και 
να επανέλθει στο θεωρητικό σύγγραμμα με καλύτερες βάσεις. Το έργο του κ. 
Καλονόμου βοηθάει τον φοιτητή να κατανοήσει καλύτερα την σχετική ύλη και 
τελικά να έχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα στις εξετάσεις. Πάντως το έργο δεν 
είναι χωρίς χρησιμότητα και για τους υποψήφιους του δικαστικού κλάδου, οι 
οποίοι μπορούν να αρχίσουν την προετοιμασία τους με την ανάγνωσή του.

Εύχομαι στον κ. Καλονόμο να συνεχίσει αυτή την προσπάθεια με περαιτέρω 
εκδόσεις, που ενδεχομένως θα παραπέμπουν και σε θεωρία ή θα δίνουν πε-
ραιτέρω εναύσματα προς μελέτη και τον διαβεβαιώ πως το έργο του θα εί-
ναι καλοτάξιδο.

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2017
Πάνος Λαζαράτος, 
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
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Αφορμή για τη συγγραφή του παρόντος έργου αποτέλεσε η συμμετοχή μου 
ως διδάσκοντος σε πρόγραμμα προετοιμασίας της «Νομικής Βιβλιοθήκης» 
για σπουδαστές, οι οποίοι πρόκειται να λάβουν μέρος στις πανελλήνιες εξε-
τάσεις για τη κτήση της δικηγορικής ιδιότητας. Άμεσα αντιλήφθηκα πλή-
ρως ότι η θεωρητική επισκόπηση των ομολογουμένως πολυδαίδαλων διατά-
ξεων της διοικητικής δικονομίας πρέπει απαρεγκλίτως να συνοδεύεται από 
την ανάπτυξη πρακτικών θεμάτων, προκειμένου τα ειδικότερα αναφυόμενα 
νομικά ζητήματα να καταστούν εν τοις πράγμασιν απτά και εύληπτα και να 
επιτευχθεί στο βέλτιστο βαθμό η αφομοίωση της θεωρητικής ύλης. Το πα-
ρόν έργο στοχεύει ακριβώς στην ουσιαστική κατανόηση του αντικειμένου της 
διοικητικής δικονομίας μέσω της επιλύσεως αμιγώς πρακτικών ζητημάτων. 

Μεθοδολογικά ενσυνείδητα επιλέχθηκε η στοχευμένη κάθε φορά απομόνω-
ση επί μέρους συγκεκριμένων νομικών θεμάτων, ώστε ο αναγνώστης να συ-
γκεντρώνεται απόλυτα και αποκλειστικά σε έκαστο τούτων, επιτυγχάνοντας 
ταυτόχρονα την ολοκληρωτική και εδραία κατανόηση των προβαλλόμενων 
λύσεων. Εγγενής προτεραιότητα μου κατά τη συγγραφή της παρούσης μελέ-
της υπήρξε η ανάδειξη με τον πλέον εναργή και απτό τρόπο των εφαρμοζό-
μενων κάθε φορά ρυθμίσεων, χωρίς να ελλοχεύει ο κίνδυνος ο αναγνώστης 
να απωλέσει τον εκπαιδευτικό προσανατολισμό του ένεκα της θέσεως πολυ-
σχιδώς συνδυαστικών ερωτημάτων (που κάλλιστα μπορεί να αποτελέσει τη 
στόχευση ενός άλλου έργου με διαφορετικό όμως προσανατολισμό). Η πρω-
τογενής αυτή επιλογή βεβαίως είχε αναπόφευκτα ως αποτέλεσμα την ανά-
γκη δημιουργίας πλήθους (240 εν προκειμένω) πρακτικών θεμάτων, προκει-
μένω να επιτευχθεί στο μετρό του εφικτού η δειγματοληπτική εμπέδωση έγ-
γιστα όλου του εύρους του διοικητικού δικονομικού δικαίου. Η ενεργητική 
τριβή με το σύνολο των πρακτικών φρονώ ότι καθιστά τον αναγνώστη απο-
λύτως ικανό όπως μετέπειτα αντιμετωπίσει επιτυχώς κάθε απλό ή σύνθετο 
νομικό ζήτημα, που αναφύεται κατά την εφαρμογή των οικείων διατάξεων.

Κατά την επίλυση των πρακτικών ζητημάτων παρατίθενται οι κάθε φορά 
εφαρμοζόμενες διατάξεις, ώστε να αναδεικνύεται πλήρως και με ενάργεια 
το ισχύον νομικό υπόβαθρο. Οι απαντήσεις συνοδεύονται από την παρά-
θεση σύγχρονης νομολογίας, ώστε οι λύσεις να συνάδουν ει δυνατόν από-
λυτα με την υφιστάμενη πρακτική αντιμετώπιση των επιμέρους ζητημάτων 
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από τα οικεία δικαστήρια. Ο αναγνώστης έχει άνευ ετέρου τη δυνατότητα 
όπως εντρυφήσει έτι περαιτέρω και δη εις βάθος στο γνωστικό αντικείμενο 
της διοικητικής δικονομίας με μία προσωπική επεξεργασία των συνοδευτι-
κών δικαστικών αποφάσεων, που αποκρυσταλλώνουν πλήρως την τρέχου-
σα εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, σε συνδυασμό βεβαίως με τα υπάρ-
χοντα εξαιρετικά θεωρητικά συγγράμματα. 

Στο σημείο αυτό οφείλω παρενθετικά όπως επισημάνω ότι στο έργο κατα-
βάλλεται εσκεμμένα προσπάθεια, ώστε οι λύσεις στα επιμέρους πρακτικά να 
ακολουθούν ως επί το πλείστον τα σύγχρονα πορίσματα της νομολογίας. Η 
παράθεση προσωπικών δογματικών αντιλήψεων βεβαίως και δεν αποτελεί 
σκοπό της παρούσης μελέτης, καθώς κρίνεται ότι δύναται να αποπροσανα-
τολίσει τον αναγνώστη από την τρέχουσα νομολογιακή προσέγγιση των επι-
μέρους νομικών ζητημάτων, καθώς και από την πρωτίστως εκπαιδευτική 
στόχευση του συγγράμματος. Επισημαίνεται ότι το πλήθος των δικαστικών 
αποφάσεων (τουλάχιστον 2500), στις οποίες γίνεται παραπομπή στο κείμενο 
των πρακτικών, είναι αποτέλεσμα πολυσχιδούς μακροχρόνιας έρευνας στα 
αρχεία των δικαστηρίων, σε πλείονες επιστημονικές εκδόσεις (βιβλία και πε-
ριοδικά), καθώς και στις υφιστάμενες βάσεις νομικών δεδομένων.

Το έργο απευθύνεται πρωτίστως στους σπουδαστές των νομικών σχολών 
και στους υποψηφίους για τις εξετάσεις των δικηγόρων, καλύπτοντας ελπί-
ζω πλήρως τις ακαδημαϊκές τους ανάγκες. Εξίσου χρηστική τυγχάνει εν δυ-
νάμει η παρούσα μελέτη και για τους δικηγόρους, οι οποίοι διώκουν όπως 
εξοικειωθούν με τους ιδιαίτερους δικονομικούς όρους ασκήσεως του επαγ-
γέλματος ενώπιον όλων των διοικητικών δικαστηρίων. Τέλος το παρόν εγ-
χειρίδιο (ιδίως σε συνδυασμό με την επισκόπηση της παρατιθέμενης νομολο-
γίας) δύναται όπως παράσχει σημαντική αρωγή στους υποψήφιους σπουδα-
στές της ΕΣΔΙ και δη κατά την έναρξη της προετοιμασίας τους. 

Ειλικρινά εμφορούμαι από την ανάγκη όπως εκφράσω δημόσια τις θερμότα-
τες ευχαριστίες μου στον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Πάνο Λα-
ζαράτο, ο οποίος μου έκανε την πραγματικά άκρως ξεχωριστή τιμή όπως 
προλογίσει το παρόν έργο. Ακόμη όμως περισσότερο θέλω να ευχαριστή-
σω τον κ. Λαζαράτο για την πηγαία του αγάπη προς την νομική επιστήμη και 
δη προς το κοπιώδες έργο της ακαδημαϊκής διδασκαλίας, καθώς και για τη 
δογματικά αρτιότατη αλλά συνάμα απολύτως κριτική και πολυεπίπεδη προ-
σέγγιση των διατάξεων του κείμενου δικαίου, που με ιδιαίτερο ζήλο, άοκνα 
και ανιδιοτελώς επιδίωκε ενσυνείδητα να μεταλαμπαδεύσει στους σπουδα-
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στές του τόσο κατά τη διάρκεια της φοιτήσεως τους όσο και κατά τη διάρκεια 
της μετέπειτα επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Προσωπικά προσπάθησα 
να αφομοιώσω όσο καλύτερα μπορούσα το ομολογουμένως εξαιρετικά πο-
λυσχιδές και υψηλότατης διάνοιας ακαδημαϊκό έργο του κ. Λαζαράτου και 
το γεγονός αυτό συνέβαλε καίρια στη διαμόρφωση του ατομικού μου νομι-
κού εποικοδομήματος. 

Επιπλέον θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και τη συνάδελφο σύζυγο μου κ. 
Ουρανία Παρλάτζα για τη δημιουργική αρωγή της και την αμέριστη συμπαρά-
σταση της καθ’ όλη τη διάρκεια της συγγραφής του παρόντος έργου. Κατα-
ληκτικά δε επιθυμώ να ευχαριστήσω όλους ανεξαιρέτως τους εκπαιδευόμε-
νους της «Νομικής Βιβλιοθήκης», οι οποίοι κατά τη διάρκεια των μαθημάτων 
με τις απορίες, το ζήλο και τις εύστοχες παρατηρήσεις τους συνέβαλαν γόνι-
μα στην τελική διαμόρφωση του έργου αυτού. 

Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2017
Κωνσταντίνος Ι. Καλονόμος, 
Δικηγόρος, LL.M. Heidelberg
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Παραδεκτή προσβολή μόνο της πράξεως που εκδόθηκε επί της ενδι-
κοφανούς προσφυγής • Έλεγχος νομιμότητας επί της αιτήσεως ακυ-
ρώσεως

Ο Δασάρχης Δ εξέδωσε μία πράξη χαρακτηρισμού ενός ακινήτου του 
Α, δυνάμει της οποίας εκρίθη ότι αυτό φέρει αμιγώς δασικό χαρακτή-
ρα. Ο Α άσκησε τις (τότε προβλεπόμενες) αντιρρήσεις του ενώπιον της 
Πρωτοβάθμιας και ακολούθως της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Επιλύ-
σεως Δασικών Αμφισβητήσεων, οι οποίες δεν ευδοκίμησαν. Εν τέλει ο 
Α άσκησε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφε-
τείου στρεφόμενος και κατά της αρχικής πράξεως χαρακτηρισμού του 
Δασάρχη όσο και κατά της αποφάσεως της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής. 

Ερωτάται: 

1) Τυγχάνουν αμφότερες οι ως άνω πράξεις παραδεκτά προσβαλλόμε-
νες εκ μέρους του Α; 

2) Δύναται το αρμόδιο δικαστήριο να εξετάσει εν συνόλω την ουσία της 
υποθέσεως;

Απάντηση

1) Η διαδικασία των αντιρρήσεων ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής επι-
λύσεων δασικών αμφισβητήσεων είχε το χαρακτήρα ενδικοφανούς προ-
σφυγής. Στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται η άσκηση ενδικοφανούς 
προσφυγής η αίτηση ακυρώσεως επιτρέπεται μόνο κατά της πράξεως 
που εκδίδεται εν τέλει επί της ενδικοφανούς προσφυγής (Άρθρο 45 παρ. 
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2 εδ. β ΠΔ 18/1989) και όλες οι προηγηθείσες πράξεις ενσωματώνονται 
σε αυτή και χάνουν την εκτελεστότητα τους (βλ. ΣτΕ 1485/2016, 873/ 
2016, 3481/2013, 2087/2013, 11445/2013, ΔΕφΑθ 1166/2013, ΔΕ-
φΘεσ 133/ 2013).

Εύλογα επομένως η μοναδική παραδεκτώς προσβαλλόμενη πράξη τυγ-
χάνει η απόφαση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Επιλύσεως Δασικών Αμ-
φισβητήσεων, καθώς η αρχική πράξη χαρακτηρισμού του Δασάρχη απώ-
λεσε την εκτελεστότητά της μετά την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυ-
γής και στην πραγματικότητα ενσωματώθηκε στην σχετική απόφαση της 
επιτροπής.

2) Επί αιτήσεως ακυρώσεως το αρμοδίως επιληφθέν δικαστήριο δύνα-
ται να προβεί αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας της προσβαλλόμενης 
πράξεως (βλ. ΣτΕ 3561/2014) και δε δύναται να εξετάσει την ουσία της 
υποθέσεως (να προβεί δηλαδή το ίδιο σε πρωτογενή έλεγχο του χαρα-
κτήρα της εκτάσεως). Σε άκρως οριακές και μόνο περιπτώσεις δύναται 
το δικαστήριο να ελέγξει απλώς και μόνο την αντικειμενική ακρίβεια των 
ερεισμάτων της προσβαλλόμενης πράξεως (πλάνη περί τα πράγματα).
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Σιωπηρή απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής • Προθεσμία ασκήσε-
ως αιτήσεως ακυρώσεως • Συμπροσβολή τυχόν μεταγενέστερης ρη-
τής απορρίψεως • Αδυναμία ασκήσεως αιτήσεως θεραπείας • Συνέ-
πειες από την πρόωρη άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής • Αντι-
διαστολή με διαφορές ουσίας 

Ο Αρχιφύλακας Α άσκησε μία προβλεπόμενη ενδικοφανή προσφυ-
γή κατά του οικείου πρωτοβαθμίου συμβουλίου κρίσεων της ΕΛΑΣ, δυ-
νάμει του οποίου κρίθηκε μη ικανός προς προαγωγή. Μετά την παρέ-
λευση τεσσάρων μηνών δεν έχει εκδοθεί καμιά απόφαση επί της προ-
σφυγής του αυτής.

Ερωτάται: 

1) Ποια πράξη θα προσβάλει και σε ποια προθεσμία; 

2) Ποια η τύχη τυχόν μεταγενέστερης ρητής απορρίψεως της ασκηθεί-
σας προσφυγής του; 

3) Έστω ότι το Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο απέρριψε (προ της παρελεύ-
σεως του σχετικού τριμήνου) ρητά την ενδικοφανή προσφυγή του Α 
με πράξη που κοινοποιήθηκε αυθημερόν στον Α. Μετά την παρέλευση 
50 ημερών ο Α άσκησε αίτηση θεραπείας ενώπιον του Δευτεροβαθμίου 
Συμβουλίου, η οποία απορρίφθηκε μετά από 20 ημέρες με νέα απόφα-
ση του αυτού Συμβουλίου. Μετά από 20 ημέρες από την έκδοση της τε-
λευταίας αποφάσεως ο Α άσκησε αίτηση ακυρώσεως κατά της πρώτης 
και της δεύτερης αποφάσεως του δευτεροβαθμίου συμβουλίου. Ποια η 
τύχη αυτής;
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4) Εάν αντίθετα ο ενδιαφερόμενος ασκήσει αίτηση ακυρώσεως κατά 
της φερόμενης σιωπηρής απορρίψεως της ενδικοφανούς προσφυγής 
του 10 ημέρες μόλις μετά την κατάθεση αυτής (ήτοι πριν την έκδοση 
οποιασδήποτε πράξεως επ’ αυτής, που έστω ότι δεν πραγματοποιήθη-
κε ποτέ) ποιοι κίνδυνοι ελλοχεύουν; 

5) Εάν επρόκειτο περί διαφοράς ουσίας θα ήταν ίδια η απάντηση;

Απάντηση

1) Σε περίπτωση απράκτου παρελεύσεως της προθεσμίας που θέτει ο νό-
μος για την απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής ή (σε περίπτω-
ση μη υπάρξεως σχετικής προθεσμίας) μετά την άπρακτη πάροδο τριμή-
νου από την υποβολή της προσφυγής τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη 
της προσφυγής, η οποία πρέπει να προσβληθεί αυτοτελώς σε προθεσμία 
60 ημερών με αίτηση ακυρώσεως (Άρθρο 45 παρ. 2 εδ. γ ΠΔ 18/1989, 
βλ. ΣτΕ 2910/2011, 2535/2011, 2265/2011, 191/2011, 45/2011, ΔΕ-
φΑθ 1423/2012, 1197/2012). 

Εφόσον επομένως εν προκειμένω δεν τίθεται κάποια ειδική προθεσμία, 
ο Α οφείλει να περιμένει την τεκμαιρόμενη απόρριψη της ενδικοφανούς 
του προσφυγής μετά την άπρακτη πάροδο τριμήνου από την υποβολή 
της και ακολούθως μέσα σε προθεσμία 60 ημερών (Άρθρο 46 παρ. 1 ΠΔ 
18/1989) να ασκήσει αίτηση ακυρώσεως κατά αυτής ενώπιον του αρμό-
διου προς τούτο Διοικητικού Εφετείου (Άρθρο 1 στοιχ. α Ν 702/1977). 

2) Με την αίτηση ακυρώσεως κατά της τεκμαιρόμενης αρνήσεως λογί-
ζεται ότι συμπροσβάλλεται και η τυχόν μεταγενεστέρως εκδοθείσα ρητή 
απόρριψη (μέχρι το χρόνο συζητήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως) από το 
αρμόδιο προς τούτο δευτεροβάθμιο συμβούλιο, η οποία πάντως δύναται 
να προσβληθεί και αυτοτελώς (Άρθρο 45 παρ. 2 εδ. δ και ε ΠΔ 18/1989, 
Άρθρο 46 παρ. 1 ΠΔ18/1989). Πρακτικά το αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο 
αναμένεται να θεωρήσει την επιγενόμενη ρητή απόρριψη της ενδικοφα-
νούς προσφυγής ως συμπροσβαλλόμενη με την αίτηση ακυρώσεως πρά-
ξη (βλ. ΔΕφΑθ 1423/2012).

3) Σε περιπτώσεις όπου η διοικητική πράξη υπόκειται σε προσβολή με εν-
δικοφανή προσφυγή δεν χωρεί εκ μέρους του ασκήσαντος την ενδικοφα-
νή προσφυγή η κατά τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 2 του ΠΔ 18/1989 
αίτηση θεραπείας κατά της πράξεως που απέρριψε την ενδικοφανή προ-
σφυγή. Συνεπώς η τυχόν υποβολή της αιτήσεως αυτής δεν επιφέρει δια-
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κοπή της προθεσμίας της αιτήσεως ακυρώσεως (βλ. ΣτΕ Ολ 2920/2002, 
ΔΕφΚομ 612/2013).

Η δεύτερη απόφαση του δευτεροβαθμίου συμβουλίου επί της αιτήσεως 
θεραπείας του Α στερείται εννόμων συνεπειών, καθότι είχε προηγηθεί η 
άσκηση της προβλεπόμενης ενδικοφανούς προσφυγής, η οποία δεν επέ-
τρεπε την άσκηση αιτήσεως θεραπείας κατά αυτής. Ως εκ τούτου, η προ-
σβαλλόμενη δεύτερη αυτή απόφαση δεν έχει εκτελεστό χαρακτήρα και 
προσβάλλεται απαραδέκτως. 

Περαιτέρω η προθεσμία προσβολής της πρώτης πράξεως του δευτερο-
βαθμίου συμβουλίου επί της ενδικοφανούς προσφυγής άρχισε από την 
ημερομηνία εκδόσεως και κοινοποιήσεως αυτής. Η εξηκονθήμερη δε 
προθεσμία ασκήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως δεν διακόπηκε με την 
υποβολή της αιτήσεως θεραπείας κατά αυτής, σύμφωνα με τα ανωτέρω 
εκτεθέντα. Συνεπώς η αίτηση ακυρώσεως, η οποία κατετέθη 90 ημέρες 
μετά την έκδοση και κοινοποίηση της πρώτης προσβαλλόμενης πράξεως 
του δευτεροβαθμίου συμβουλίου, πρέπει κατά τούτο ν’ απορριφθεί ως 
εκπρόθεσμη (βλ. ΣτΕ Ολ 2920/2002, ΔΕφΚομ 612/2013). 

4) Ελλοχεύει ο κίνδυνος η αίτηση ακυρώσεως του Α να απορριφθεί ως 
απαράδεκτη και δη ως προώρως ασκηθείσα (mutandis mutatis για παρά-
λειψη νόμιμης οφειλόμενης ενέργειας βλ. ΣτΕ 2206/2014, 1334/2014, 
3254/2011, ΔΕφΑθ 106/2013), καθώς η τεκμαιρόμενη απόρριψη της εν-
δικοφανούς προσφυγής (που αποτελεί και την παραδεκτώς εν δυνάμει 
προσβαλλόμενη πράξη) συντελείται μόνο μετά την άπρακτη παρέλευση 
τριμήνου από την υποβολή της και όχι μόλις 10 ημέρες από την σχετική 
κατάθεση. Επί πρόωρης ασκήσεως αιτήσεως ακυρώσεως κατά μη συντε-
λεσθείσας εισέτι παραλείψεως νόμιμης οφειλόμενης ενέργειας η σχετική 
προωρότητα κάποιες φορές βεβαίως συγχωρείται (βλ. ΣτΕ 4178/2014, 
2074/2008, 1325/2008).

5) Η απάντηση θα άλλαζε εν προκειμένω, καθότι στις διαφορές ουσίας 
επιτρέπεται ρητά η άσκηση προσφυγής και πριν από τη συντέλεση της 
τεκμαιρόμενης απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής, εφόσον η συ-
ντέλεση έχει λάβει χώρα ακολούθως μέχρι την πρώτη συζήτηση της προ-
σφυγής (Άρθρο 63 παρ. 5 ΚΔΔ).
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Άσκηση αιτήσεως θεραπείας • Διακοπή προθεσμίας για την άσκηση 
αιτήσεως ακυρώσεως

Ο θιγόμενος Α άσκησε την 16.1.2017 μία απλή αίτηση θεραπείας 
ενώπιον της εκδούσας αρχής κατά μιας διοικητικής πράξεως, η οποία 
εκδόθηκε την 1.1.2017.

Ερωτάται: 

1) Ποιες οι έννομες συνέπειες; 

2) Μέχρι πότε μπορεί να ασκήσει ο Α την αίτηση ακυρώσεως α) σε πε-
ρίπτωση μη απαντήσεως της Διοικήσεως και β) σε περίπτωση που αυτή 
απάντησε την 30.1.2017, κοινοποιώντας μάλιστα την ίδια ημέρα και την 
σχετική πράξη;

Απάντηση

1) Κάθε εμπρόθεσμη, (βλ. ΣτΕ 1680/2014, 3715/2013, 1423/2013) 
διοικητική προσφυγή (βλ. ΣτΕ 4519/2014, 3987/2013, ΔΕφΑθ 1199/ 
2013), εκτός από την ενδικοφανή, και δη η απλή αίτηση θεραπείας (ΣτΕ 
1683/2014, 2516/2013, 1447/2008) δια αναφοράς στην αρχή που έχει 
εκδώσει την πράξη διακόπτει (άπαξ, βλ. ΣτΕ 1155/2015) την προθεσμία 
για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται για την έκδοση της πράξεως (βλ. ΣτΕ 
840/2007) ή εάν δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη για 30 ημέρες (βλ. ΣτΕ 
1674/2014) ή έως την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απαντήσε-
ως της Διοικήσεως εφόσον αυτές πραγματοποιήθηκαν πριν παρέλθουν 
οι προθεσμίες αυτές (Άρθρο 46 παρ. 2 ΠΔ 18/1989, βλ. ΣτΕ 791/2016, 
90/2016, 3452/2015, 1399/2015, 1155/2015, 1096/2015). Εφόσον 
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επομένως ο Α άσκησε την αίτηση θεραπείας προ της παρόδου της εξη-
κονθήμερης προθεσμίας (Άρθρο 46 παρ. 1 ΠΔ 18/1989) για την άσκη-
ση της αιτήσεως ακυρώσεως, διέκοψε μετά ταύτα την σχετική προθεσμία 
για την άσκηση του υπό κρίση ενδίκου βοηθήματος σύμφωνα με τα ανω-
τέρω αναγραφόμενα

2α) Αφού στις 15.2.2017 παρέλθουν οι 30 ημέρες από την κατάθεση της 
αιτήσεως θεραπείας, εκκινεί και πάλι εις βάρος του Α η προθεσμία για 
την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως, η οποία προηγουμένως είχε δια-
κοπεί για χρονικό διάστημα 30 ημερών, εντός του οποίου η διοίκηση δεν 
απάντησε σχετικά. Ο Α μετά ταύτα μπορεί να ασκήσει εμπρόθεσμα αίτηση 
ακυρώσεως κατά της αρχικής πράξεως εντός προθεσμίας 60 ημερών με 
αφετηρία του σχετικού υπολογισμού την 16.2.2017, ήτοι μέχρι 16.4.2017 
(Άρθρο 46 παρ. 1-2 ΠΔ 18/1989, Άρθρο 70 παρ. 1 ΠΔ 18/1989). Επει-
δή δε η 16.4.2017 είναι ημέρα Κυριακή τελευταία ημέρα για την άσκηση 
της συναφούς αιτήσεως ακυρώσεως τυγχάνει η Δευτέρα 17.4.2017 (Άρ-
θρο 40 ΠΔ 18/1989, Άρθρο 114 παρ. 1 ΚΠολΔ).

β) Σε περίπτωση που η διοίκηση απαντήσει και μάλιστα κοινοποιήσει τη 
σχετική πράξη (30.1.2017) ρητά και δη προ της παρόδου των 30 ημερών 
από την υποβολή της αιτήσεως θεραπείας, η διακοπή της προθεσμίας εξι-
κνείται μέχρι το σημείο αυτό. Από την επόμενη ημέρα (31.1.2017) αρχί-
ζει εκ νέου να προσμετράται εις βάρος του Α η προθεσμία των 60 ημερών 
για την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως (κατά της απαντήσεως επί της 
αιτήσεως θεραπείας, εάν έλαβε χώρα νέα έρευνα με επίκληση καινούρ-
γιων στοιχείων, βλ. ΣτΕ 4130/2015, άλλως κατά της αρχικής πράξεως, 
βλ. ΣτΕ 4569/2015, 4242/2015) η οποία πλέον λήγει νωρίτερα, ήτοι μό-
λις στις 31.3.2017 (Άρθρο 46 παρ. 1-2 ΠΔ 18/1989).



ΠΡΑΚΤΙΚΟ  50                                    

Παράλειψη νόμιμης οφειλόμενης ενέργειας • Όροι • Συντέλεση • 
Προθεσμία προσβολής • Συνέπειες πρόωρης προσφυγής στη δικαιο-
σύνη • Συμπροσβολή ρητής επιγενόμενης αρνητικής πράξεως

Η Α ζήτησε την χορήγηση σε αυτή αδείας χοιροτροφικής μονάδας, η 
οποία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία χορηγείται υποχρεωτικά από 
το Δήμο σε περίπτωση θετικής συναφούς γνωμοδοτήσεως από αρμό-
δια υγειονομική επιτροπή. Η Α μετά την θετική υπέρ αυτής γνωμοδό-
τηση της οικείας επιτροπής υπέβαλε σχετική αίτηση προς το Δήμο για 
τη λήψη της σχετικής αδείας. Μετά την πάροδο τριμήνου η Α δεν έλα-
βε καμία απάντηση επί της αιτήσεως της αυτής.

Ερωτάται: 

1) Τι θα την συμβουλεύατε να πράξει; 

2) Εάν η Α είχε προβεί στην άσκηση του προσήκοντος ενδίκου βοηθή-
ματος μόλις ένα μήνα μετά την κατάθεση της σχετικής αιτήσεως, ποιοι 
θα ήταν οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν; 

3) Εάν μετά από έξι μήνες η διοίκηση αρνηθεί ρητά να χορηγήσει τη σχε-
τική άδεια αυτή, ποια η δικονομική μεταχείριση της εν λόγω πράξεως;

Απάντηση

1) Παράλειψη νόμιμης οφειλόμενης ενέργειας συντρέχει όταν η υποχρέ-
ωση της διοικήσεως προς ενέργεια αποτελεί δέσμια αρμοδιότητα αυ-
τής (βλ. ΣτΕ 599/2008), όταν συντρέχουν οι απαραίτητοι προς τούτο 
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διαδικαστικοί όροι (π.χ. προσήκουσα αίτηση ενδιαφερομένου, βλ. ΣτΕ 
1979/2013, 812/2013, ΔΕφΑθ 1642/2014, 62/2013) και όταν η πα-
ράλειψη αυτή έχει αυτοτελώς εκτελεστό χαρακτήρα (ΣτΕ 1348/2014, 
1151/2014, 807/2013, 513/2007, ΔΕφΑθ 884/2013). Εάν δεν συντρέ-
χουν οι παραπάνω όροι η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη (βλ. ΣτΕ 
Ολ 3172/2014, 3748/2013, ΣτΕ 855/2016, 3194/2015, 3395/2014, 
2507/2014, 1332/2014, 3938/2013).

Εν προκειμένω αναφύεται όντως υποχρέωση του Δήμου όπως χορηγή-
σει τη σχετική άδεια σύμφωνα με τις επιταγές της κείμενης νομοθεσίας, 
δοθείσης της προϋπάρχουσας θετικής γνωμοδοτήσεως της οικείας επι-
τροπής. Η Α έχει υποβάλει την προσήκουσα αίτηση της προς τούτο και η 
παράλειψη του Δήμου προδήλως έχει αυτοτελώς εκτελεστό χαρακτήρα. 

Η αρχή θεωρείται ότι προβαίνει σε ΠΝΟΕ όταν παρέλθει άπρακτη η ειδι-
κή προθεσμία που τυχόν τάσσει ο νόμος, άλλως μετά την πάροδο τριμή-
νου από την υποβολή της αιτήσεως στη Διοίκηση (Άρθρο 46 παρ. 4 εδ. 
β ΠΔ 18/1989, βλ. ΣτΕ 1603/2016, 1102/2016, 800/2016, 446/2016, 
4272/2015, 4068/2015, 3311/2015, 3052/2015, 3030/2015, 842/ 
2015, 571/2015, 28/2015). Ενόψει επομένως της μη προβλέψεως κά-
ποιας ειδικής προθεσμίας και της παρόδου τριμήνου από την υποβολή 
της σχετικής αιτήσεως, η Α έχει πλέον 60 ημέρες για την προσβολή με αί-
τηση ακυρώσεως της παραλείψεως του Δήμου να χορηγήσει τη σχετική 
άδεια (βλ. ΣτΕ 4178/2014).

2) Αίτηση ακυρώσεως που ασκείται πριν παρέλθουν οι ανωτέρω προθε-
σμίες για την συντέλεση της παραλείψεως νόμιμης οφειλόμενης ενέργει-
ας τυγχάνει απαράδεκτη (άρθρο 45 παρ. 4 εδ. γ, βλ. ΣτΕ 2206/2014, 
1334/2014, 3254/2011, ΔΕφΑθ 106/2013), αν και για λόγους επιεικεί-
ας η προωρότητα αυτή δύναται μερικές φορές κατ’ εξαίρεση να συγχω-
ρεθεί (βλ. ΣτΕ 4178/2014, 2074/2008, 1325/2008). Φρόνιμο επομένως 
θα ήταν η Α να μην βιαστεί και να περιμένει τη συμπλήρωση του τριμή-
νου, γιατί διαφορετικά ελλοχεύει ο κίνδυνος η σχετική αίτηση ακυρώσε-
ως αυτής να απορριφθεί ως απαράδεκτη. 

3) Με την παραδεκτώς ασκηθείσα αίτηση ακυρώσεως κατά σιωπηρής αρ-
νήσεως λογίζεται συμπροσβαλλόμενη και η τυχόν μεταγενέστερη ρητή 
αρνητική πράξη, η οποία σε κάθε περίπτωση μπορεί να προσβάλλεται 
και αυτοτελώς (Άρθρο 45 παρ. 4 εδ. δ ΠΔ 18/1989). Η ρητή επομένως 
άρνηση του Δήμου να χορηγήσει τη σχετική άδεια θεωρείται συμπρο-
σβαλλόμενη πράξη στο πλαίσιο της ανοιγείσας δίκης, ασχέτως του γεγο-
νότος ότι μπορεί να προσβληθεί και αυτοτελώς.
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Παράλειψη νόμιμης οφειλόμενης ενέργειας προς έκδοση κανονιστι-
κής αποφάσεως • Όροι και προϋποθέσεις

Ο Α πτυχιούχος ΤΕΙ Δομικών έργων προσέβαλε με αίτηση ακυρώσε-
ως ενώπιον του ΣτΕ την παράλειψη της Διοικήσεως όπως προβεί στην 
έκδοση ΠΔ για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του 
κλάδου του, κατ’ εφαρμογή σχετικού νόμου και του άρθρου 16 παρ. 7 
του Συντάγματος.

Ερωτάται: 

1) Είναι παραδεκτή και εν δυνάμει βάσιμη η εν λόγω αίτηση ακυρώσεως;

Απάντηση

1) Σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 4 του ΠΔ 18/1989 είναι δυνατή η άσκη-
ση αιτήσεως ακυρώσεως και κατά παραλείψεως της διοικητικής αρχής να 
προβεί σε οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια, ή κατά ρητής αρνήσεως της αρχής 
να προβεί στην ενέργεια αυτή, εφόσον ο νόμος ή υπερκείμενος του νό-
μου κανόνας δικαίου επιβάλλει την υποχρέωση σ’ αυτήν να ρυθμίσει συ-
γκεκριμένο ζήτημα με την έκδοση εκτελεστής διοικητικής πράξεως. Τέ-
τοια παράλειψη ή άρνηση δεν στοιχειοθετείται κατ’ αρχήν (βλ. ΣτΕ Ολ 
1513/2014, 3748/2013, ΣτΕ 462/2016, 792/2012, 780/2011), όταν ο 
νόμος παρέχει την εξουσία στην διοικητική αρχή να ρυθμίζει ζήτημα με 
κανονιστική πράξη, διότι η εκτίμηση της σκοπιμότητας για την έκδοση ή 
όχι κανονιστικής πράξεως και για τον χρόνο εκδόσεώς της ανήκει στην 
ανέλεγκτη από τον ακυρωτικό δικαστή κρίση της διοικητικής αρχής. 
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Εξαίρεση από την αρχή αυτή υπάρχει είτε όταν η νομοθετική εξουσι-
οδότηση επιβάλλει στην Διοίκηση την υποχρέωση για την έκδοση κα-
νονιστικής πράξεως, εφόσον συντρέχουν ορισμένες αντικειμενικές προ-
ϋποθέσεις (βλ. ΣτΕ 1399/2000) ή εντός ορισμένης προθεσμίας (βλ. 
ΣτΕ 211/2006), είτε όταν η υποχρέωση της Διοικήσεως να προβεί σε 
κανονιστική ρύθμιση προκύπτει ευθέως εκ του Συντάγματος (βλ. ΣτΕ 
1879/2015, 2544/2013, 4917/2012, 1242/2008, 211/2006). Στις πε-
ριπτώσεις αυτές η άσκηση της αρμοδιότητας προς κανονιστική ρύθμιση 
καθίσταται δέσμια, η δε παράλειψη της Διοικήσεως να ασκήσει την κανο-
νιστική αυτή αρμοδιότητα είναι αντίθετη προς τον νόμο.

Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένης της σχετικής συνταγματικής (αλλά 
και ειδικής νομοθετικής) επιταγής αναφύεται όντως παράλειψη της διοι-
κήσεως να εκδώσει το προβλεπόμενο ΠΔ για τον καθορισμό των επαγ-
γελματικών δικαιωμάτων του Α και η σχετική αίτηση ακυρώσεως τυγχά-
νει (κατ’ εξαίρεση) παραδεκτή και βάσιμη (βλ. ΣτΕ 4917/2012).








