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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ,

Δ.:

ηηο

10.12.2012

ε

Επηηξνπή

Πξνζηαζίαο

Αληαγσληζκνύ (ζην εμήο ΕΠΑ), ζηε βάζε θαηαγγειίαο πνπ ππέβαιε ην
ελδηαθεξόκελν κέξνο, απνθάζηζε όηη ζηνηρεηνζεηείηαη παξάβαζε ηνπ
άξζξνπ 6(1)(α) ηνπ Νόκνπ 13(Ι)/2008 θαη/ή 207/1989 από ηελ αηηήηξηα
θαη ηεο επέβαιε δηνηθεηηθό πξόζηηκν. Η ελ ιόγσ απόθαζε θνηλνπνηήζεθε
ζηελ αηηήηξηα ζηηο 18.10.2012 θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα
ηεο

Δεκνθξαηίαο

ζηηο

10.1.2013.

Αθνινύζεζε

ζηηο

22.2.2013

ε

θαηαρώξεζε ηεο παξνύζαο πξνζθπγήο.

Ελώ ε ππόζεζε ήηαλ νξηζκέλε γηα δηεπθξηλίζεηο, εγέξζεθε εθ κέξνπο
ηεο αηηήηξηαο δήηεκα όηη ε πξνζβαιιόκελε απόθαζε αλαθιήζεθε ζηηο
27.1.2014 θαη θνηλνπνηήζεθε ζηελ αηηήηξηα κε επηζηνιή 3.2.2014, ελώ,
ζηε ζπλέρεηα, αλαθιήζεθε ε ελ ιόγσ αλάθιεζε κε λέα απόθαζε ηεο
Επηηξνπήο Πξνζηαζίαο ηνπ Αληαγσληζκνύ, εκεξνκελίαο 26.2.2014, ε
νπνία θνηλνπνηήζεθε ζηελ αηηήηξηα κε επηζηνιή 28.2.2014. Επεηδή ην ζέκα
επεξεάδεη άκεζα ηελ έθβαζε ηεο ππόζεζεο, δεηήζεθε από ηελ αηηήηξηα
όπσο απηό θξηζεί πξνδηθαζηηθά, ζέζε κε ηελ νπνία ζπκθώλεζαλ ηόζν νη
θαζ΄σλ ε αίηεζε όζν θαη ην ελδηαθεξόκελν κέξνο θαη θαηαρσξήζεθαλ
ζπκπιεξσκαηηθέο αγνξεύζεηο από όιεο ηηο πιεπξέο.
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ύκθσλα κε ηα γεγνλόηα πνπ ηέζεθαλ, ε

πξνζβαιιόκελε απόθαζε

αλαθιήζεθε κε απόθαζε ηεο ΕΠΑ ζηηο 27.1.2014 θαη θνηλνπνηήζεθε κε
επηζηνιή

εκεξνκελίαο

3.2.2014.

Όπσο

αλαθέξεηαη

επηζηνιή, ε ΕΠΑ, θαηόπηλ γλσκάηεπζεο ηνπ

ζηελ

ελ

ιόγσ

Γεληθνύ Εηζαγγειέα ηεο

Δεκνθξαηίαο, ε νπνία δόζεθε ζηε βάζε ηεο απόθαζεο ηνπ Αλσηάηνπ
Δηθαζηεξίνπ ζηελ Τπόθεζη αρ. 1581/2010, Μιταηλίδοσ ν. ΑΣΗΚ
ημερομηνίας 5.4.2012, απνθάζηζε ηελ αλάθιεζε ηεο πξνζβαιιόκελεο
απόθαζεο, ιόγσ δηαπίζησζεο ηνπ παξάλνκνπ ηεο ζπγθξόηεζεο ηεο ΕΠΑ
θαηά ηε ιήςε ηεο ελ ιόγσ απόθαζεο, αθνύ ε απόθαζε ηνπ Τπνπξγηθνύ
πκβνπιίνπ,

κε

ηελ

νπνία

δηνξίδνληαλ

ηα

Μέιε

ηεο

Επηηξνπήο,

δεκνζηεύζεθε ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Δεκνθξαηίαο ζε κεηαγελέζηεξε
ηεο ιήςεο ηεο απόθαζεο εκεξνκελίαο. Με ηελ ίδηα επηζηνιή ε αηηήηξηα
ελεκεξώζεθε θαη σο πξνο ηελ απόθαζε ηεο Επηηξνπήο λα δηεμάγεη έξεπλα
εθ λένπ ζε ζρέζε κε ηελ ππνβιεζείζα θαηαγγειία.

ηηο 26.2.2014 ε ΕΠΑ απνθάζηζε ηελ αλάθιεζε ηεο αλαθιεηηθήο
απόθαζήο ηεο πνπ ιήθζεθε ζηηο 27.1.2014 θαη ελεκέξσζε πξνο ηνύην ηελ
αηηήηξηα ζηηο 28.2.2014. Η λέα απόθαζε ιήθζεθε κεηά ηε ιήςε από ηελ
ΕΠΑ λέαο γλσκάηεπζεο ηνπ Γεληθνύ Εηζαγγειέα πνπ ηελ ελεκέξσζε γηα
απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Αλσηάηνπ Δηθαζηεξίνπ ζηελ ππόζεζε
ΑΝΣΕΝΝΑ ΛΣΔ v. Αρτής Ραδιοηηλεόραζης Κύπροσ, ΑΕ220/2009,
ημερομηνίας 9.12.2013, κε ηελ νπνία θξίζεθε όηη ε κε δεκνζίεπζε ηεο
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απόθαζεο δηνξηζκνύ κειώλ ζπιινγηθνύ δηνηθεηηθνύ νξγάλνπ ζηελ Επίζεκε
Εθεκεξίδα ηεο Δεκνθξαηίαο δελ επεξεάδεη ην λόκηκν ηνπ δηνξηζκνύ.

Η αηηήηξηα ακθηζβήηεζε ηε δεύηεξε αλάθιεζε κε ηελ πξνζθπγή ππ΄
αξηζκό 487/2014.

Σα ζέκαηα πνπ εγείξνληαη από ηελ αηηήηξηα είλαη (α) θαηά πόζν κε ηε
δεύηεξε αλάθιεζε αλαβηώλεη ε αλαθιεζείζα κε ηελ πξώηε αλάθιεζε
δηνηθεηηθή πξάμε θαη (β) ε νξζόηεηα ησλ ιόγσλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ
πξώηε αλάθιεζε.

Απνηειεί ζέζε ηεο αηηήηξηαο όηη κε ηε δεύηεξε αλάθιεζε δελ αλαβηώλεη
ε αλαθιεζείζα κε ηελ πξώηε αλάθιεζε δηνηθεηηθή πξάμε, ήηνη ε
πξνζβαιιόκελε κε ηελ παξνύζα πξνζθπγή. Η εηζήγεζε ζηεξίρζεθε ζηα
άξζξα 8 θαη 10(2)(α) θαη (γ) ηνπ πεξί Εξκελείαο Νόκνπ. Πεξαηηέξσ, ε
αηηήηξηα εηζεγήζεθε όηη ε πξώηε αλάθιεζε έγηλε γηα ιόγνπο θαθήο
ζπγθξόηεζεο ηεο ΕΠΑ θαη ήηαλ θαζόια λόκηκε θαη επσθειήο γηα ηελ
αηηήηξηα,

ε

νπνία

απέθηεζε

εμ

απηήο

δηθαηώκαηα,

ήηνη

επηζηξνθή

θαηαβιεζέληνο πξνζηίκνπ θαη αθνξνύζε αλάθιεζε δπζκελνύο γη΄ απηή
δηνηθεηηθήο πξάμεο. Εθόζνλ δε, επξόθεηην πεξί λόκηκεο αλάθιεζεο, απηή
δελ κπνξνύζε λόκηκα λα αλαθιεζεί.
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Απνηειεί πεξαηηέξσ ζέζε ηεο αηηήηξηαο όηη, έζησ θαη αλ λόκηκα
αλεθιήζε ζηηο 26.2.2014, απηή ελεξγεί από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο
αλαθιεηηθήο πξάμεο θαη δελ επηηξέπεηαη ε αλαδξνκηθή αλάθιεζε. Η
αλάθιεζε δε παξαλόκσλ πξάμεσλ θαηά θαλόλα ηηο εμαθαλίδεη εμ ππαξρήο
θαη ππνθαζηζηά ηε λνκηθή θαηάζηαζε πνπ ππήξρε πξηλ από ηελ έθδνζή
ηνπο. πλεπώο, ζπλερίδεη ε εηζήγεζε, έζησ θαη κε βάζε ηελ απόθαζε ηεο
ΕΠΑ εκεξνκελίαο 26.2.2014, ε ζπλέπεηα ηεο αλάθιεζεο είλαη ε αλαβίσζε
ηεο επίδηθεο πξάμεο, ε νπνία επελεξγεί γηα ην κέιινλ, ήηνη από 26.2.2014
θαη κεηά, θαη δελ ελεξγεί εμ ππαξρήο νύησο ώζηε λα θαιύςεη ηελ πεξίνδν
κεηαμύ 27.1.2014 κέρξη 26.2.2014. Καη ηνύην, γηαηί ε πξώηε αλάθιεζε
ηεο 27.1.2014 ήηαλ θαζόια λόκηκε θαη δελ ππάξρεη ηζρπξηζκόο πεξί ηνπ
αληηζέηνπ. πλεπώο, ε πξνζβαιιόκελε πξάμε λόκηκα αλεθιήζε θαη ζα
πξέπεη λα αθπξσζεί, εθόζνλ ε αλάθιεζε δηήξθεζε γηα έλα ρξνληθό
δηάζηεκα θαη ε Δηνίθεζε όθεηιε λα απνθαηαζηήζεη ηε λνκηκόηεηα θαη λα
εμαιείςεη ηηο επηπηώζεηο ηεο επίδηθεο πξάμεο. Η δεύηεξε αλάθιεζε,
εκεξνκελίαο 26.2.2014, ζύκθσλα κε ηελ αηηήηξηα, είλαη απηνηειήο
δηνηθεηηθή πξάμε, ε δε λνκηκόηεηά ηεο ζα θξηζεί ζηελ πξνζθπγή 487/2014
κε ηελ νπνία πξνζβάιιεηαη.

Σν δεύηεξν δήηεκα πνπ εγείξεηαη από ηελ αηηήηξηα είλαη όηη νη ιόγνη
πνπ νδήγεζαλ ζηελ πξώηε αλάθιεζε, ήηνη όηη ε ΕΠΑ όηαλ ειάκβαλε ηελ
πξνζβαιιόκελε απόθαζε δελ ήηαλ λόκηκα ζπγθξνηεκέλε, εθόζνλ δελ
είραλ δεκνζηεπζεί νη δηνξηζκνί ηνπ Πξνέδξνπ θαη Μειώλ ζηελ Επίζεκε
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Εθεκεξίδα ηεο Δεκνθξαηίαο, εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ. Η απόθαζε ζηελ
ππόζεζε ΑΝΣΕΝΝΑ (πην πάλσ) αθνξά δηνξηζκό ζε δηνηθεηηθό ζπκβνύιην
αλεμάξηεηεο Αξρήο, όπσο είλαη ε Αξρή Ραδηνηειεόξαζεο, ελώ ε ΕΠΑ δελ
έρεη

λνκηθή

πξνζσπηθόηεηα

θαη

νη

εμνπζίεο

ηεο

είλαη

ξπζκηζηηθνύ

πεηζαξρηθνύ ραξαθηήξα θαη είλαη επξεία. Υσξίο λόκηκν δηνξηζκό ησλ
Μειώλ ηεο, δελ ππάξρεη ε ΕΠΑ. Ο δηνξηζκόο ησλ Μειώλ ηεο δελ είλαη
αηνκηθνύ ραξαθηήξα, αιιά ξπζκηζηηθνύ θαλνληζηηθνύ ραξαθηήξα θαη
δεζκεύεη ηνπο πάληεο, γη΄ απηό είλαη δηαθνξεηηθόο ν ηξόπνο δεκνζηεύζεσο
ησλ ζρεηηθώλ απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγηθνύ, όπνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο ΕΠΑ
απαηηείηαη ζαθώο αηηηνινγεκέλε απόθαζε κε βάζε ην Νόκν.

Οη θαζ΄σλ ε αίηεζε, από ηελ άιιε, εηζεγνύληαη όηη, ζε πεξίπησζε πνπ
απνθαζηζηεί όηη ιαλζαζκέλα ε ΕΠΑ απνθάζηζε ηελ αλάθιεζε ηεο
πξνζβαιιόκελεο

απόθαζεο

(πξώηε

αλάθιεζε),

ηόηε

πξόθεηηαη

γηα

παξάλνκε πξάμε, ε νπνία κπνξνύζε λα αλαθιεζεί ζηε βάζε ηεο αξρήο όηη
ε αλάθιεζε ησλ παξάλνκσλ δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ γίλεηαη ειεύζεξα από ηε
Δηνίθεζε εληόο επιόγνπ ρξόλνπ. Απαληώληαο ζηνλ ηζρπξηζκό ηεο αηηήηξηαο
όηη ε αλάθιεζε ηεο πξνζβαιιόκελεο απόθαζεο απνηεινύζε επκελή
δηνηθεηηθή πξάμε γη΄ απηήλ, δηεπθξηλίδεη όηη ε ελ ιόγσ απόθαζε γηα
αλάθιεζε

ηεο

πξνζβαιιόκελεο

πξάμεο

εκπεξηείρε

ηαπηόρξνλα

θαη

απόθαζε γηα εθ λένπ δηεμαγσγή δένπζαο έξεπλαο από ηελ ππεξεζία ηεο
ΕΠΑ ηεο ππνβιεζείζαο θαηαγγειίαο θαη πσο ε απόθαζε ήηαλ δπζκελήο
πξάμε γηα ην ελδηαθεξόκελν κέξνο, ην νπνίν ππέβαιε θαηαγγειία ελώπηνλ
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ηεο ΕΠΑ, κε βάζε ην άξζξν 35 ηνπ Νόκνπ 13(Ι)/2008. Αλαθνξηθά κε ην
θαηά πόζν ε αλαθιεηηθή απόθαζε ήηαλ παξάλνκε ή όρη, νη θαζ΄σλ ε
αίηεζε, αθνύ αλαιύνπλ ηόζν ηελ ππόζεζε Μιταηλίδοσ (πην πάλσ), όζν
θαη ηελ ππόζεζε ΑΝΣΕΝΝΑ, θαη ηε ζπιινγηζηηθή ηεο ελ ιόγσ απόθαζεο,
εηζεγνύληαη όηη ε απόθαζε ηεο ΕΠΑ λα αλαθαιέζεη ηελ πξνζβαιιόκελε
απόθαζε ήηαλ παξάλνκε, θαζόηη θαηά ηε ιήςε ηεο εκθηινρώξεζε λνκηθή
πιάλε, αθνύ θαθώο ζεώξεζε όηη ε ζπγθξόηεζή ηεο δελ έπαζρε ιόγσ κε
δεκνζίεπζεο ηνπ δηνξηζκνύ ησλ Μειώλ ηεο ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο
Δεκνθξαηίαο.

ε ό,ηη αθνξά ηηο ζπλέπεηεο ηεο αλαθιεηηθήο απόθαζεο απνηειεί ζέζε
ησλ θαζ΄σλ ε αίηεζε όηη ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ πεξί Εξκελείαο Νόκνπ ζηα
νπνία παξέπεκςε ε αηηήηξηα δελ κπνξνύλ θαη΄ αλαινγία λα έρνπλ
εθαξκνγή ζηελ ππό εμέηαζε πξάμε, όπνπ ε αλάθιεζε δηνηθεηηθώλ
πξάμεσλ δηέπεηαη εηδηθά από ην άξζξν 54 ησλ πεξί Γεληθώλ Αξρώλ ηνπ
Δηνηθεηηθνύ Δηθαίνπ Νόκν ηνπ 1998 (Ν.158(Ι)/1998). Απνηειεί πεξαηηέξσ
εηζήγεζε ησλ θαζ΄σλ ε αίηεζε, κε αλαθνξά ζε λνκνινγία, όηη ζηελ
παξνύζα πεξίπησζε πξόθεηηαη πεξί αλάθιεζε παξάλνκεο αλαθιεηηθήο
πξάμεο, ε νπνία απνθαζηζηά ηε λνκηκόηεηα κε ηελ αλαβίσζε ηεο
πξνζβαιιόκελεο απόθαζεο.

Από πιεπξάο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ κέξνπο πηνζεηήζεθαλ πιήξσο νη
ζέζεηο ησλ θαζ΄σλ ε αίηεζε, εηζεγνύκελνη όηη ε δεύηεξε αλαθιεηηθή
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απόθαζε, θαζώο θαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε από ηνπο θαζ΄σλ ε
αίηεζε ήηαλ θαζόια νξζή θαη λόκηκε, κε απνηέιεζκα ηελ αλαβίσζε ηεο
πξνζβαιιόκελεο απόθαζεο.

Σα

εγεηξόκελα

ζέκαηα,

όπσο

αλέθεξα

πην

πάλσ,

εγέξζεθαλ

πξνδηθαζηηθά, έηζη ώζηε λα θαζνξηζηεί θαηά πόζν ε πξνζβαιιόκελε πξάμε
ζπλερίδεη λα επξίζθεηαη ζε ηζρύ.

Η αλάθιεζε ηεο πξνζβαιιόκελεο δηνηθεηηθήο απόθαζεο (πξώηε
αλάθιεζε) έγηλε κεηά πνπ ε ΕΠΑ δηαπίζησζε όηη ε ζπγθξόηεζή ηεο θαηά ηε
ιήςε ηεο ελ ιόγσ απόθαζεο ήηαλ παξάλνκε ζηε βάζε ηεο απόθαζεο ζηελ
ππόζεζε Μιταηλίδοσ ν. ΑΣΗΚ (πην πάλσ) θαη ζύκθσλα κε ζρεηηθή
γλσκάηεπζε ηνπ Γεληθνύ Εηζαγγειέα. Η αλαθιεηηθή απηή πξάμε δελ
ακθηζβεηήζεθε.

Σν πξόβιεκα πξνέθπςε κεηά πνπ έιαβε ρώξα ε αλάθιεζε ηεο
αλαθιεηηθήο πξάμεο, δεύηεξε αλάθιεζε, απόθαζε πνπ ιήθζεθε κε βάζε
ηελ

ηελ

απόθαζε

ζηελ

ππόζεζε

Ανηέννα

Ληδ

ν.

Αρτής

Ραδιοηηλεόραζης (πιο πάνω), όπνπ ε Οινκέιεηα έθξηλε όηη δελ
απαηηείην ε δεκνζίεπζε ηεο απόθαζεο ηνπ Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ ζηελ
Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Δεκνθξαηίαο πξνο ηειείσζε ηεο πξάμεο ηνπ
δηνξηζκνύ κέινπο ηεο Αξρήο Ραδηνηειεόξαζεο θαη κεηά από ζρεηηθή
γλσκάηεπζε ηνπ Γεληθνύ Εηζαγγειέα.
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Καη΄αξράο ζα ήζεια λα ζεκεηώζσ όηη ε εηζήγεζε όηη ζηελ παξνύζα
πεξίπησζε εθαξκόδνληαη θαη΄ αλαινγία νη πξόλνηεο ησλ άξζξσλ 8,
10(2)(α) θαη (γ) ηνπ πεξί Εξκελείαο Νόκνπ Κεθ. 1 δελ κε βξίζθεη
ζύκθσλε. Σν ζέκα ηεο αλάθιεζεο κίαο δηνηθεηηθήο πξάμεο πξαγκαηεύεηαη
ην άξζξν 54 ηνπ πεξί Γεληθώλ ΑξρώλΔηνηθεηηθνύ Δηθάηνπ Νόκνπ ηνπ 1998
(Ν. 158(Ι)/98).

ην

Εγτειρίδιο

Διοικηηικού

Δικαίοσ

ηοσ

Επαμεινώνδα

Π.

πηλιωηόποσλοσ, 12η έκδοζη, Μέρος Ι, παράγραθο 177, ζελ. 193
– 4 αλαθέξνληαη ηα εμήο αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο αλάθιεζεο
δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ:

«Καηαξρήλ, επηηξέπεηαη
ειεύζεξα ε αλάθιεζε ησλ παξάλνκσλ ή
πιεκκειώλ αηνκηθώλ ή αηνκηθώλ γεληθνύ πεξηερνκέλνπ (ΣΔ 2282/1992)
δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ (θαη αλ αθόκε ραξαθηεξίδνληαη από ηηο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο σο νξηζηηθέο ή αλέθθιεηεο, ΣΔ 312/1983, 1405/1984, 880,
3261/1998, 2692/1999), αλεμάξηεηα από ην εάλ από ηηο πξάμεηο απηέο έρνπλ
απνξξεύζεη
δηθαηώκαηα ησλ δηνηθνπκέλσλ, θαηά ηελ πξναλαθεξόκελε
έλλνηα, εθόζνλ ε αλάθιεζε γίλεη κέζα ζε εύινγν ρξόλν από ηελ έθδνζή ηνπο
(ΣΔ 598/1987, 380/1988, 41/1996). Παξάλνκεο ή πιεκκειείο ζηελ
πξνθείκελε πεξίπησζε είλαη νη δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ πάζρνπλ από
αθπξόηεηα θαη νη νπνίεο, εάλ πξνζβάιινληαλ κε αίηεζε αθπξώζεσο ή
πξνζθπγή, ζα αθπξώλνληαλ. Η αλάθιεζε ρσξεί κόλν γηα ιόγνπο
λνκηκόηεηαο θαη όρη γηα δηαθνξεηηθή εθηίκεζε ησλ ίδησλ πξαγκαηηθώλ
πεξηζηαηηθώλ (ΣΔ 3629/1984), εθηόο εάλ ζπληξέρεη ιόγνο δεκόζηνπ
ζπκθέξνληνο (ΣΔ 441/1984, 3398/1987). Πεξηιακβάλνληαη δε ζηηο πξάμεηο
απηέο θαη εθείλεο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαηά πιάλε πεξί ηα πξάγκαηα (θαηση.
αξηζ. 510), δειαδή, βάζεη πξνθαλώο εζθαικέλεο αληίιεςεο (πνπ πξνθύπηεη
από αλακθηζβήηεηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ) γηα ηε ζπλδξνκή ησλ
πξαγκαηηθώλ δεδνκέλσλ ηα νπνία απνηεινύλ ηελ πξνϋπόζεζε ηεο εθδόζεώο
ηνπο, (ΣΔ 3957/1978, 3550, 3554/1988). Ο εύινγνο ρξόλνο θξίλεηαη από ην
δηθαζηήξην θαη΄ εθηίκεζε ησλ ζπλζεθώλ θάζε πεξίπησζεο, δελ κπνξεί όκσο,
ζύκθσλα κε ηνλ ΑΝ261/1968, λα είλαη ιηγόηεξνο από πέληε έηε από ηε
έθδνζε ηεο πξάμεο, εθηόο αλ ππάξρεη αληίζεηε εηδηθή δηάηαμε (ΣΔ
3424/1988). Η δε αλάθιεζε δελ απνθιείεηαη από ην γεγνλόο όηη ε
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αλαθαινύκελε πξάμε έρεη πξνζβιεζεί κε αίηεζε αθπξώζεσο (ΣΔ 2800/1991)
ή πξνζθπγή.»

ηε

ζειίδα

198,

ηνπ

ηδίνπ

ζπγγξάκκαηνο

αλαθέξεηαη

όηη

«Η

αλαθιεηηθή πξάμε έρεη εθηειεζηό ραξαθηήξα (ΣΔ 840/1991). Δίλαη δε
δπλαηή ε αλάθιεζε ηεο αλαθιεηηθήο πξάμεο (ΣΔ 3507/1979).»

Από ηε ζηηγκή πνπ ε λνκηκόηεηα ηεο δεύηεξεο αλάθιεζεο απνηειεί
αληηθείκελν πξνζθπγήο, δελ κπνξεί λα ειεγρζεί ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο
ππόζεζεο, θαζόηη απνηειεί απηνηειή εθηειεζηή πξάμε. Μέρξηο όηνπ, όκσο,
ηειηθά απνθαζηζηεί ε ελ ιόγσ πξνζθπγή, ζεσξείηαη όηη ε δεύηεξε
αλάθιεζε είλαη λόκηκε.

ην Εγτειρίδιο Διοικηηικού Δικαίοσ ηοσ Ε. Π. πηλιωηόποσλοσ,
ζηη ζελ. 199, αλαθέξνληαη ηα εμήο ζρεηηθά:

«Σε πεξίπησζε αλάθιεζεο ή αθύξσζεο ηεο αλαθιεηηθήο πξάμεο,
αλαβηώλεη ε αξρηθή πξάμε (ΣΔ 2979/1969, 2915/1987, 495/1995). Καηά ηελ
αλάθιεζε δελ εξεπλάηαη εάλ ε αλαθιεζείζα αξρηθώο πξάμε είρε εθδνζεί
λνκίκσο ΣΔ 312/1994).»

ην ζύγγκακκα ηνπ Α. Σάτοσ Ελληνικό Διοικηηικό Δίκαιο, 6η
Έκδοζη, ζελ. 588, πνπ κε παξέπεκςε ε ζπλήγνξνο ησλ θαζ΄σλ ε
αίηεζε, αλαθέξνληαη ηα αθόινπζα ζρεηηθά:
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«Η αλάθιεζε, ε νπνία ζπλεπάγεηαη ηελ αλαβίσζε ηεο αξρηθήο δηνηθεηηθήο
πξάμεο, πνπ είρε παξαλόκσο αλαθιεζεί κε ηελ αλαθαινύκελε πξάμε, είλαη
πάληνηε επηηξεπηή κε ηηο ίδηεο πξνϋπνζέζεηο ηεο αξρηθήο αλάθιεζεο, ρσξίο
κάιηζηα έξεπλα ηεο ζπλδξνκήο ησλ νπζηαζηηθώλ πξνϋπνζέζεσλ έθδνζεο ηεο
αξρηθήο εθείλεο πξάμεο θαη ρσξίο ηελ ηήξεζε ηεο πξνβιεπόκελεο από ην
λόκν γηα ηελ έθδνζή ηεο δηαδηθαζίαο. Γηόηη κε ηελ αλάθιεζε ηεο παξάλνκεο
αλαθιεηηθήο πξάμεο, δελ επηρεηξείηαη εμ ππαξρήο λέα γηα ην κέιινλ ξύζκηζε,
αιιά επηδηώθεηαη ε απνθαηάζηαζε ηεο λνκηκόηεηαο ζρεηηθά κε πθηζηάκελε
λνκηθή θαηάζηαζε, ηελ νπνίαλ αλέηξεςε ε παξάλνκε αλαθιεηηθή πξάμε (ΣΔ
312/1994, 3638/1996)»

ηελ ππόζεζε Υαράλαμπος Νικόλα Θεοδώροσ ν. Επαρτιακός
Διεσθσνηής Σμήμαηος Πολεοδομίας και Οικήζεως Πάθοσ, ΑΕ3766,
ημερομηνίας 10.4.2006, αλαθέξνληαη ηα αθόινπζα:

«Η αλάθιεζε ησλ παξαλόκσλ πξάμεσλ, θαηά θαλόλα, ηηο εμαθαλίδεη θαη
αλαηξέρεη ζηνλ ρξόλν ηεο έθδνζήο ηνπο, απνθαζηζηώληαο ηε λνκηθή
θαηάζηαζε πνπ ππήξρε πξηλ από ηελ έθδνζε ησλ αλαθαινύκελσλ πξάμεσλ
(Ε 15/1978). Σε πεξίπησζε αλάθιεζεο ηεο αλαθιεηηθήο πξάμεο, αλαβηώλεη
ε αξρηθή πξάμε (Ε 2979/1969, 2915/1987. Βιέπε αθόκα Επ. Π.
πηλιωηόποσλοσ, Εγτειρίδιο Διοικηηικού Δικαίοσ, έκηη έκδοζη,
παραγρ. 181, ζελ. 183).»

ηελ ππόζεζε ηΕ 312/1994, πνπ κε παξέπεκςαλ θαη νη δύν
πιεπξέο,

ζηελ

νπνία

εμεηάζηεθε

αλάθιεζε

αλαθιεηηθήο

πξάμεο

αλαθέξζεθαλ ηα εμήο:

«Δπεηδή θαηά γεληθή αξρή ηνπ δηνηθεηηθνύ δηθαίνπ, νη δηνηθεηηθέο πξάμεηο
κπνξεί λα αλαθιεζνύλ γηα ιόγνπο αλαγόκελνπο ζηε λνκηκόηεηα ηνπο, κέζα
ζε εύινγν ρξόλν, ελ όςεη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηζηάζεσλ, ρξόλν από ηελ
έθδνζε ηνπο ή ρσξίο ρξνληθό πεξηνξηζκό, εάλ ζηελ πεξίπησζε απηή
ζπληξέρνπλ ιόγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ή εάλ ηελ έθδνζε ηεο παξάλνκεο
πξάμεο πξνθάιεζε δόιηα ελέξγεηα ηνπ ελδηαθεξόκελνπ. Η ελ ιόγσ αξρή έρεη
εθαξκνγή όρη κόλν επί δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ κε ηηο νπνίεο πξώηνλ
δεκηνπξγείηαη ή ηξνπνπνηείηαη γηα ην κέιινλ θάπνηα λνκηθή θαηάζηαζε, αιιά
θαη επί πξάμεσλ, αλαθιεηηθώλ κε ηηο νπνίεο δειαδή αλαθαιείηαη
πξνγελέζηεξε εθηειεζηή δηνηθεηηθή πξάμε. Καη ζηελ ηειεπηαία απηή
πεξίπησζε ε αλάθιεζε, ε νπνία ζπλεπάγεηαη ηελ αλαβίσζε ηεο αξρηθήο
δηνηθεηηθήο πξάμεο, πνπ είρε παξαλόκσο αλαθιεζεί κε ηελ ήδε αλαθαινύκελε
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πξάμε, είλαη πάληνηε επηηξεπηή κε ηηο ίδηεο πξνϋπνζέζεηο, ρσξίο κάιηζηα
έξεπλα ηεο ζπλδξνκήο ησλ νπζηαζηηθώλ πξνϋπνζέζεσλ έθδνζεο ηεο αξρηθήο
πξάμεο θαη ρσξίο ηήξεζε ηεο πξνβιεπόκελεο από ην λόκν γηα ηελ έθδνζή ηεο
δηαδηθαζίαο. Καη ηνύην δηόηη κε ηελ αλάθιεζε ηεο παξάλνκεο αλαθιεηηθήο
πξάμεο, δελ επηρεηξείηαη εμ ππαξρήο λέα γηα ην κέιινλ ξύζκηζε, αιιά
επηδηώθεηαη ε απνθαηάζηαζε ηεο λνκηκόηεηαο ζρεηηθά κε πθηζηάκελε λνκηθή
θαηάζηαζε, ηελ νπνία αλέηξεςε ε παξάλνκε αλαθιεηηθή πξάμε.»

ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε, ε απόθαζε αλάθιεζεο ηεο αλαθιεηηθήο
πξάμεο ιήθζεθε ζηε βάζε ηεο απόθαζεο Ανηέννα πην πάλσ, ε νπνία,
ζεκεηώλεηαη, εμεδόζε πξηλ ηε πξώηε αλαθιεηηθή πξάμε. Με δεδνκέλν όηη ε
λνκηκόηεηα απηήο ηεο πξάμεο απνηειεί αληηθείκελν άιιεο πξνζθπγήο θαη,
ζπλεπώο, δελ κπνξεί λα εμεηαζηεί ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο, ζεσξώ όηη κε
ηελ δεύηεξε αλάθιεζε, ε νπνία, γηα ζθνπνύο ηεο παξνύζαο ππόζεζεο θαη
κόλν, ζεσξείηαη λόκηκε, αλαβίσζε ε πξνζβαιιόκελε κε ηελ παξνύζα
πξνζθπγή απόθαζε θαη, ζπλεπώο, επξίζθεηαη ζε ηζρύ. Γηα λα πεηύρεη ε
εηζήγεζε ηεο αηηήηξηαο όηη ε πξνζβαιιόκελε πξάμε δελ επξίζθεηαη ζε
ηζρύ, ζα πξέπεη λα θξηζεί ε δεύηεξε αλάθιεζε άθπξε, πιελ όκσο, εθθξεκεί
πξνο εθδίθαζε ε λνκηκόηεηά ηεο ζε άιιε πξνζθπγή.

πλαθόινπζα, ε εηζήγεζε ηεο αηηήηξηαο δελ γίλεηαη απνδεθηή θαη ε
ππόζεζε

ζα

πξέπεη

λα

πξνρσξήζεη

πξνο

εθδίθαζε.

αθνινπζήζνπλ ην απνηέιεζκα ηεο πξνζθπγήο.

Κ. ηακαηίνπ,
Δ.
/ΥΣΘ

Σα

έμνδα

ζα

