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ΔΗΑΓΩΓΖ 

 χκθσλα κε ην χληαγκα, ν πνιίηεο δελ είλαη απιψο αληηθείκελν ηεο 

θξαηηθήο εμνπζίαο αιιά ππνθείκελν δηθαίνπ, εμνπιηζκέλν κε αμηψζεηο 

πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ θαη ελλφκσλ ζπκθεξφλησλ ηνπ. Η αζπλεπήο 

αληηθαηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο πξνζβάιεη ηε δηθαηνινγεκέλε 

εκπηζηνζχλε ηνπ ηδηψηε απέλαληί ηεο1. Πξάγκαηη ε απφθαζε 1508/2002 ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο αλαγλσξίδεη ξεηψο ηελ ηππηθή ηζρχ ηεο αξρήο ηεο 

δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο ηνλίδνληαο φηη ¨λνκνζεηηθή δηάηαμε πνπ ζα 

παξέηεηλε ηνλ ρξφλν παξαγξαθήο ησλ ήδε παξαγεγξακκέλσλ αμηψζεσλ ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαηά ηδησηψλ (ή ε λνκνζεηηθή ξχζκηζε πνπ ζα θαζηζηνχζε 

ηηο παξαγεγξακκέλεο ππνζέζεηο ηνπ Γεκνζίνπ κε παξαγξαθείζεο) ζα 

πξνζέθξνπε φρη κφλν ζηε ζπληαγκαηηθή αξρή ηεο ηζφηεηαο, αιιά πξνερφλησο 

ζηηο εθ ηεο αξρήο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ επζέσο ζπλαγφκελεο επί κέξνπο 

ζπληαγκαηηθέο αξρέο ηεο λνκηθήο αζθάιεηαο θαη ηεο πξνζηαηεπφκελεο 

εκπηζηνζχλεο (θπξίσο εθ ησλ άξζξσλ 2 παξ. 1 θαη 5 παξ. 1 ηνπ 

πληάγκαηνο)...”. χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ απφθαζε, ε αξρή επζέσο 

ζπλάγεηαη απφ ην θξάηνο δηθαίνπ θαη απαγνξεχεη ηελ αλαδξνκηθή ξχζκηζε 

βηνηηθψλ ζρέζεσλ πνπ έρνπλ ήδε πεξαησζεί. 

 Αλακθηζβήηεηα, ε αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο έρεη εζηθή 

δηάζηαζε θαη παξαπέκπεη ζηηο πξσηαξρηθέο βάζεηο ηεο εθάζηνηε έλλνκεο 

ηάμεο. Έηζη, ε αξρή ζέηεη ηελ ππνρξέσζε ζηε δηνίθεζε λα δξα δίθαηα 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη άιιεο ζρεηηθέο παξακέηξνπο γηα ηελ έθδνζε ή κε κηαο 

δηνηθεηηθήο πξάμεο2, κε δεδνκέλν φηη ν πνιίηεο δελ έρεη κελ δηθαίσκα ζην 

ακεηάθιεην ηεο λνκνζεζίαο, έρεη φκσο ην απφιπην δηθαίσκα λα πξνζηαηεπζεί 

απφ αδηθαηνιφγεηεο θαη αηθλίδηεο λνκνζεηηθέο κεηαβνιέο, ηηο νπνίεο δελ 

κπνξνχζε νχηε λα ππνινγίζεη νχηε λα πξνλνήζεη, θαη δελ εμππεξεηνχλ 

απνρξψληα ιφγν δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο3.  

                                                             
1 Π. Γαγηφγινπ, Γεληθφ Γηνηθεηηθφ Γίθαην, 2012, ζει. 175. 

2 Γηθαηνινγεκέλε εκπηζηνζχλε δελ κπνξεί λα ζηνηρεηνζεηεζεί ζε πεξηπηψζεηο 

ηεο αδξάλεηαο ηεο δηνίθεζεο, θαζψο ξεηά απαηηείηαη ζεηηθή ελέξγεηα, δειαδή 

πξάμε δεκφζηαο αξρήο (Ι. Μαζηνπδάθεο, Η αξρή ηεο ακεξνιεςίαο ηεο 

δηνίθεζεο, 2008, ζει. 100-101). 

3Α. Μαληηάθεο, Η ζπληαγκαηηθφηεηα δηάηαμεο λφκνπ πνπ ηξνπνπνηεί φξνπο 
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 ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εμεηάδεηαη ε αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο 

εκπηζηνζχλεο ππφ ην πξίζκα ηεο εθαξκνγήο ηεο απφ ηελ ειιεληθή δεκφζηα 

δηνίθεζε. Παξαηίζεηαη ζπλνπηηθά έλα μερσξηζηφ θεθάιαην αλαθνξηθά κε ηελ 

αλάθιεζε ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαη παξνπζηάδνληαη πνιιέο λνκνινγηαθέο 

αλαθνξέο ζρεηηθά κε απηήλ. Έλα εηδηθφ θεθάιαην αθηεξψλεηαη γηα ην ηερληθήο 

θχζεο δήηεκα ηεο ζεκαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ζπγθαηαζέζεσλ θαηά 

ηε δηαδηθαζία ελεκέξσζεο ησλ δηνηθνπκέλσλ ζε δεηήκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ. 

ην ηειεπηαίν θεθάιαην παξέρεηαη κηα ζπγθξηηηθή επηζθφπεζε ηεο αξρήο ηεο 

δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο φπσο απηή εθαξκφδεηαη ζε δηάθνξα θξάηε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη κε εηδηθή αλαθνξά ζην ελσζηαθφ δίθαην. Η αλά ρείξαο 

εξγαζία πιαηζηψλεηαη απφ πιήζνο βηβιηνγξαθηθψλ θαη λνκνινγηαθψλ πεγψλ, 

ψζηε λα θαηαλνεζεί ν ξφινο ηεο αξρήο, θαζψο θαη ε θχζε ηεο ζε ζρέζε θαη κε 

άιιεο αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθαζηηθνχ ειέγρνπ 

ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζε άιια θξάηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

                                                                                                                                                                               

πθηζηάκελεο ηδησηηθήο ζχκβαζεο (κίζζσζεο) θαη θαηαξγεί ξήηξα πεξί 
δηαηηεζίαο. (Γλσκνδφηεζε), Διιεληθή Γηθαηνζχλε 1991, ζ. 477 επ. (482) θαη 
ηνπ ηδίνπ Η θαλνληζηηθή δηάζηαζε ησλ ζρέζεσλ θξάηνπο δηθαίνπ θαη θνηλσληθνχ 
θξάηνπο, Σν χληαγκα, 1993, ζει. 683. 
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1. ΠΡΟΛΟΓΟ 

 Η αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο (ή αιιηψο θαη πξνζηαηεπφκελεο) εκπηζηνζχλεο 

(ΑΓΔ) είλαη κηα ζρεηηθά απξνζδηφξηζηε θαη λνκνινγηαθά ζθηψδεο4 έλλνηα, ε 

νπνία ζπάληα βξίζθεηαη ζην ζθεπηηθφ ησλ απνθάζεσλ ησλ δηθαζηεξίσλ5. 

Παξά ηελ απνδνρή ηεο σο γεληθή αξρή, ε αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο 

εκπηζηνζχλεο δελ ηπγράλεη ηεο ίδηαο αληηκεηψπηζεο κε ηηο άιιεο αξρέο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, φπσο ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, ηεο ηζφηεηαο, ηεο 

αηηηνινγίαο ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θιπ6.   

 Όπσο ε αζθάιεηα δηθαίνπ, έηζη θαη ε ΑΓΔ θαηαηείλεη ζηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ 

λνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζηελ απφθξνπζε αηθλίδησλ αιιαγψλ ηεο έλλνκεο 

ηάμεο. Η ηειεπηαία δε, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη ζε αληίζεηε θαηεχζπλζε κε 

ηελ αζθάιεηα δηθαίνπ7, πξνο ηελ ππέξβαζε δειαδή λνκίκσλ, θαηά ηα άιια, 

λνκνζεηηθψλ θαηαζηάζεσλ, αληηζέησλ φκσο κε απηήλ8. Έηζη, ε ελ ιφγσ αξρή 

ζπκβάιιεη ζηελ ππέξβαζε ηνπ παιηνχ θαη ηελ θαζηέξσζε ελφο λένπ λνκηθνχ 

πιαηζίνπ πνπ ζθνπφ έρεη ηελ πξνζηαζία ηνπ πνιίηε απφ αηθλίδηεο αιιαγέο θαη 

απζαίξεηεο επηινγέο ηεο εμνπζίαο.  

 Παξά ηαχηα, δελ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα εθαξκνγή ηεο αξρήο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ν δηνηθνχκελνο ζπκκεηέρεη ζηε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία 

παξαπιαλεηηθά θαη κε δφιν πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη κηα πξαγκαηηθή 

θαηάζηαζε9.  

                                                             
4  . Παππάο, Αξρή ηεο πξνζηαζίαο ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο, 

Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε, 1987, ζει. 80 επ. 

5  π. Βιαρφπνπινο, Η αξρή ηεο πξνζηαηεπφκελεο εκπηζηνζχλεο ηνπ 

δηνηθνπκέλνπ θαη ε ζχκθσλε κε ην χληαγκα εξκελεία ησλ λφκσλ, ζε Κξάηνο 

Γηθαίνπ θαη Πξνζηαηεπφκελε Δκπηζηνζχλε, Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, 2003 

ζει. 239.  

6 Δ. Κνπηνχπα-Ρεγθάθνπ, Η αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο ηνπ 
δηνηθνπκέλνπ, ζει. 1380.  

7  Φ. Βαζηινγηάλλεο, Βεβαηφηεηα θαη αζθάιεηα ηνπ δηθαίνπ, 2004, ζει. 23. 

Δπίζεο ηΔ 911/2005.  

8Γ. Καηξνχγθαινο, Η πξνζηαζία ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ πνιίηε πξνο ην θξάηνο, 
ζει. 943.  

9Π. Γαγηφγινπ, Γεληθφ Γηνηθεηηθφ Γίθαην, 1992, ζει. 177.  
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 Η πξνζηαηεπφκελε εκπηζηνζχλε ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ην θξάηνο δηθαίνπ, 

κε ηε δηεπξπκέλε ηνπ έλλνηα, δειαδή φρη απιψο σο έλα ζχζηεκα ηππηθψλ 

εγγπήζεσλ ππέξ ησλ ειεπζεξηψλ ηνπ αηφκνπ, αιιά σο αλαπφζπαζην ζχλνιν 

κε ηηο ζπληαγκαηηθέο ξπζκίζεηο πνπ θαηνρπξψλνπλ ηελ αλζξψπηλε αμία θαη ηα 

θνηλσληθά δηθαηψκαηα10.     

2. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

 ην ζχγρξνλν θξάηνο δηθαίνπ, ε εμαζθάιηζε ηεο πξνζηαηεπφκελεο 

εκπηζηνζχλεο ηνπ πνιίηε πξνο ηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ε ηήξεζε ηεο 

ζπληαγκαηηθήο θαζηέξσζεο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο γηα ην 

ζεβαζκφ ηεο αλζξψπηλεο αμίαο απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο άμνλεο ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ11. Σν δηνηθεηηθφ δίθαην, θαη θαη‟ επέθηαζε ε 

έλλνκε ηάμε ελ γέλεη, πξέπεη λα ξπζκίδνπλ αλαιφγσο ηελ άδηθε αλζξψπηλε 

ζπκπεξηθνξά12. ην δηνηθεηηθφ δίθαην εηδηθφηεξα, ε ΑΓΔ είλαη πξνζηαηεπηέα φρη 

εμ‟ νξηζκνχ, αιιά ζε ζπλδπαζκφ κε νξηζκέλα θξηηήξηα ή ζεκεία ζπκπεξηθνξάο 

ηνπ πνιίηε13. Η ζπγθεθξηκέλε αξρή λνκηκνπνηεί ηνλ πνιίηε λα δεηήζεη απφ ηε 

δηθαζηηθή εμνπζία ηελ επαλεμέηαζε θάζε απζαίξεηεο δξάζεο ηνπ θξάηνπο, ε 

νπνία παξαβηάδεη ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ θπζηθνχ δηθαίνπ 14 . πλεπψο, ε 

ακνηβαία εκπηζηνζχλε κεηαμχ ηνπ πνιίηε θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κεηψλεη ην 

αίζζεκα ηεο απνμέλσζήο ηνπο θαη ζπκβάιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

παξαγσγή δηνηθεηηθψλ ελεξγεηψλ εθ κέξνπο ηνπ θξάηνπο 15 . Η παξνχζα 

                                                             
10Γ. Σζάηζνο, πληαγκαηηθφ Γίθαην Α΄, ζει. 121, Κ. Μαπξηάο, πληαγκαηηθφ 
Γίθαην, ζει. 85  

11 Υ. Υξπζαλζάθεο, Η ζρέζε θξάηνπο-πνιίηε: Μηα αζχκπησηε ζρέζε, 1996, 

ζει. 50-51.  

12 Αλ. Μαξθαλησλάηνπ-θάιηζα, Η Πξνζηαζία ηνπ Γηνηθνχκελνπ-Βαζηθή αξρή 

ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεσο, 2000, ζει. 21-22.  

13 Αλ. Μαξθαλησλάηνπ-θάιηζα, Γεληθέο αξρέο ζηε Ννκνινγία ηνπ ηΔ θαη ηνπ 

ΓΔΚ, 2007, ζει. 37-38.  

14 J. Singh and R.K. Gupta, Legitimate Expectations, IJRESS 2013, Vol. 3, 

Issue 1, ζει. 86. 

15 D. Barak-Erez, The Doctrine of Legitimate Expectations and the Distinction 

between the Reliance and Expectation Interests, European Public Law, Vol. 11, 

Issue 4, 2005, ζει. 588, 592. 
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εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζηε βαζηθή παξνπζίαζε ηεο λνκνινγίαο ηνπ ηΔ θαη 

ηνπ ΓΔΔ, ψζηε λα εληνπηζηνχλ ζπγθεθξηκέλα ζεηηθά γλσξίζκαηα ζεκειίσζεο 

ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο ηνπ δηνηθνχκελνπ, θαζψο επίζεο θαη νη 

θίλδπλνη φζνλ αθνξά ηε κε ηζνξξνπεκέλε ζηάζκηζε αηνκηθψλ ζπκθεξφλησλ 

ζε ζρέζε κε ην επξχηεξν δεκφζην ζπκθέξνλ θαηά πεξίπησζε. Δπίζεο, 

δηαθξίλεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο εκπηζηνζχλεο έλαληη ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηεο 

εκπηζηνζχλεο έλαληη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε αλαθνξά θαη ζηε ζεσξία ηεο 

εκπηζηνζχλεο έλαληη λνκνινγηαθψλ κεηαβνιψλ. ην πεδίν ηεο λνκνζεηηθήο 

δξάζεο ε δηάθξηζε ζρεηίδεηαη κε ηε γλήζηα θαη ηε κε γλήζηα αλαδξνκηθφηεηα. 

ην πεδίν ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ αηνκηθψλ θαη 

θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ. Δηδηθά γηα ηελ αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε ε εξγαζία 

δηαθξίλεη κεηαμχ θαίξησλ λνκνινγηαθψλ ζηαζκίζεσλ ζηνπο ηνκείο ησλ φκνησλ 

πξάμεσλ, ηεο δέζκηαο αξκνδηφηεηαο θαη ηνπ θξίζηκνπ εχινγνπ ρξφλνπ θαηά ηε 

δηαδηθαζία αλάθιεζεο. Σέινο, ζεκαληηθφο ρψξνο αθηεξψλεηαη ζηελ αλαηξνπή 

ή κε ηνπ κέηξνπ ηεο θξαηηθήο δξάζεο θαηά ηελ επίθιεζε ηεο δηθαηνινγεκέλεο 

εκπηζηνζχλεο ηφζν ζηε ζεσξία φζν θαη ζηε λνκνινγία.      

3. ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΟ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ 

 Η αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο (ή πξνζηαηεπφκελεο) εκπηζηνζχλεο σο 

“ελδηάζεηε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ δηνηθνπκέλνπ ζηεξηδφκελε ζηελ εχινγε 

πεπνίζεζε φηη ε ζηαζεξφηεηα νξηζκέλεο λνκηθήο θαηάζηαζεο πνπ ηνλ αθνξά 

ηνπ επηηξέπεη λα πξνζδνθά ηε ζπλέρεηα απηήο θαη λα πξνβαίλεη ζε επηινγέο κε 

καθξνπξφζεζκεο ζπλέπεηεο γηα ηνλ ίδην, ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη ην επξχηεξν 

θνηλσληθφ ζχλνιν, ε νπνία θαηάζηαζε ιεηηνπξγεί ζε ζχλδεζε κε αληηθεηκεληθά 

ζηνηρεία, ηα νπνία αίξνπλ ηνλ απνιχησο πξνζσπηθφ ηεο ραξαθηήξα θαη ηεο 

απνδίδνπλ ηνλ ραξαθηήξα ηεο πεπνίζεζεο πνπ ζα είρε ππφ παξφκνηεο 

ζπλζήθεο ν κέζνο ζπλεηφο άλζξσπνο, θνηλσλφο ηνπ νηθείνπ θιάδνπ 

δξαζηεξηφηεηαο” 16 . Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε ΑΓΔ επηβάιιεη ζηε δεκφζηα 

δηνίθεζε λα κελ επηθαιείηαη δηθέο ηεο παξαιείςεηο, γηα ηηο νπνίεο ν 

δηνηθνχκελνο δελ θέξεη θακία επζχλε ή λα αγλνεί κηα επλντθή γηα ηνλ 

δηνηθνχκελν πξαγκαηηθή θαηάζηαζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί επί καθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαη λα αξλείηαη ην δηθαίσκα ηνπ λα ζπλάγεη ηηο σθέιηκεο έλλνκεο 
                                                             
16. Γειεθσζηφπνπινο Σ., Η πξνζηαζία ηεο εκπηζηνζχλεο ελ ησ δηνηθεηηθψ 
δηθαίσ, 1969, ζει. 13-16. 
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ζπλέπεηέο ηεο, ηα νθέιε δειαδή πνπ απηή ζπλεπάγεηαη 17 . Όπσο ζα 

αλαιχζνπκε ζε επφκελν θεθάιαην, ε ΑΓΔ ζπλδέεηαη κε ηε δηαδηθαζία 

αλάθιεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, ελψ ζηελ νπζία παξεκπνδίδεη ηελ 

αληηθαηηθή δξάζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.   

 Απφ ηελ επεμεξγαζία ηεο ζεσξίαο θαη ηεο λνκνινγίαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπηθξαηείαο θαη ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνθχπηεη φηη ε 

πξνζηαηεπφκελε εκπηζηνζχλε ηνπ δηνηθνπκέλνπ έρεη ππνθεηκεληθά θαη 

αληηθεηκεληθά ζηνηρεία. Μέρξη ηελ πξφζθαηε λνκνινγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπηθξαηείαο (ηΔ 1508/2002), κε ηελ νπνία ζαθψο αλαγλσξίδεηαη ζηελ αξρή 

δηθαηνινγεκέλεο ή πξνζηαηεπφκελεο εκπηζηνζχλεο ηζρχο γεληθήο αξρήο 

απνξξένπζαο απφ ηελ αξρή ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ18, ηε ζαθέζηεξε απνδνρή 

θαη θαηάθαζε ηεο αξρήο απηήο, ηε ζπλαληάκε ζε κηα γλσκνδφηεζε ηνπ ηΔ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην Πξαθηηθφ Δπεμεξγαζίαο (Π.Δ.) 703/199019. χκθσλα κ' 

απηφ: «Μνινλφηη κε ζεζπηδφκελε ζην ηζρχνλ χληαγκα κε ξεηή δηάηαμε, ε αξρή 

ηεο πξνζηαζίαο ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ πνιίηε πξνο ην Κξάηνο, πνπ ππνρξεψλεη 

ηνλ θνηλφ λνκνζέηε ζηελ ηήξεζε ησλ δεζκεχζεσλ πνπ έρεη αλαιάβεη, απνηειεί 

(ε αξρή απηή) αλαγθαία θαη θχξηα ινγηθή ζπλέπεηα ηεο ζεκειηψδνπο αξρήο ηνπ 

Κξάηνπο Γηθαίνπ...Δπνκέλσο, ε αξρή απηή ηεο πξνζηαζίαο ηεο εκπηζηνζχλεο 

ηνπ πνιίηε πξνο ην θξάηνο...έρεη ζηε ρψξα καο ζπληαγκαηηθή ηζρχ 20  θαη 

                                                             
17Υ. Αθξηβνπνχινπ, Θεκειηψδεηο αξρέο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, 2010, ζει. 5.  

18
 ηΔ 602/2003 (Οινκ.) [Με λφκηκε ε κεηά πάξνδνλ επιφγνπ ρξφλνπ 

θνηλνπνίεζε πξάμεσο αλαθιεηηθήο πξνγελεζηέξαο επκελνχο {είηε πεξί 
απνλνκήο είηε πεξί δηαπηζηψζεσο ηεο ειιεληθήο ηζαγελείαο} θαη κε λνκίκνπ] 

19Δ. Γαξδέληαο, Κξάηνο Γηθαίνπ θαη Αίηεζε Αθπξψζεσο, ζει. 160 

20
 ηΔ 2845 - 2846/1994 [Γέρνληαη ηε ζπληαγκαηηθή πξνέιεπζε ηεο αξρήο ηεο 

πξνζηαηεπφκελεο εκπηζηνζχλεο, ρσξίο λα ηε ζπλδένπλ φκσο κε ηελ αξρή ηνπ 
θξάηνπο δηθαίνπ θαη αληηιακβάλνληαη ηελ αξρή πεξηζζφηεξν αληηηάμηκε έλαληη 
ηεο δηνηθήζεσο. Η λνκνινγία φκσο απηή δελ θαίλεηαη λα είρε ζπλέρεηα]. ηΔ 
1508/2002 [Παξαγξαθή ρξεψλ πξνο ην Γεκφζην] « […]Ο λνκνζέηεο δχλαηαη λα 
παξαηείλεη ην ρξφλν παξαγξαθήο, κε δεζκεπφκελνο απφ ην χληαγκα, κφλνλ 
ησλ αμηψζεσλ εθείλσλ γηα ηηο νπνίεο ν ρξφλνο απηφο δελ είρε αθφκε 
ζπκπιεξσζεί θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λεσηέξνπ λφκνπ. […] Γηφηη ππφ 
δηαθνξεηηθή εξκελεπηηθή εθδνρή, ζπλεπαγνκέλε ηελ εθαξκνγή ηεο θαη επί ησλ 
ρξεψλ πνπ είραλ ήδε παξαγξαθεί πξηλ απφ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηεο ηζρχνο 
ηεο, ε αλσηέξσ δηάηαμε ζα πξνζέθξνπε φρη κφλν ζηε ζπληαγκαηηθή αξρή ηεο 
ηζφηεηαο, αιιά πξνερφλησο ζηηο εθ ηεο αξρήο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ επζέσο 
ζπλαγφκελεο επί κέξνπο ζπληαγκαηηθέο αξρέο ηεο λνκηθήο αζθάιεηαο θαη ηεο 
πξνζηαηεπφκελεο εκπηζηνζχλεο (ηδίσο εθ ησλ άξζξσλ 2 παξ. 1 θαη 5 παξ. 1 
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ζπλεπψο δεζκεχεη ην λνκνζέηε, ηνπ νπνίνπ νη πξάμεηο ππφθεηληαη ζην δηθαζηηθφ 

έιεγρν θαη απφ ηεο απφςεσο ηεο ηεξήζεσο ηεο αξρήο απηήο.» Ωζηφζν, φπσο 

ππνγξακκίδεη ην αλσηέξσ Π.Δ., ε αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο δελ 

απνηειεί θχξηα ινγηθή ζπλέπεηα ηεο αξρήο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ 21 . Καη' 

αθξηβνινγία, ινγηθή απφξξνηα ηεο ΑΓΔ είλαη ε αξρή ηεο ππεξνρήο ηνπ Γηθαίνπ, 

έθθξαζε ηεο νπνίαο απνηειεί, κεηαμχ άιισλ, ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, αιιά 

θαη ηεο πξνζηαηεπφκελεο εκπηζηνζχλεο. αθή δηάθξηζε,22 εμάιινπ ηεο αξρήο 

                                                                                                                                                                               

ηνπ πλη.), πξνο ηελ ηειεπηαία δε αξρή επζέσο ζπγθξνχνληαη λφκνη νη νπνίνη 
ξπζκίδνπλ αλαδξνκηθψο θαηά ηξφπνλ επαρζή ήδε πεξαησζείζεο βηνηηθέο 
ζρέζεηο, ηέηνηα δε αλαδξνκηθή ξχζκηζε είλαη ηφηε κφλνλ ζεκηηή, νζάθηο ε 
εκπηζηνζχλε ηνπ πνιίηε πξνο ηελ ζηαζεξφηεηα νξηζκέλεο λνκηθήο 
θαηαζηάζεσο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ελ ηνηο πξάγκαζη δηθαηνινγεκέλε, 
νπφηε θαη δελ απνιακβάλεη ζπληαγκαηηθήο πξνζηαζίαο, ε εμαίξεζε φκσο απηή 
δελ ζπληξέρεη ελ πξνθεηκέλσ. […] ». ηΔ 1802/2009  [Μεηαβνιή θαλνληζηηθήο 
πξάμεο][…] 6. […] ε πξνζβαιιφκελε απφθαζε έρεη εθδνζεί θαηά παξάβαζε 
ηεο θαηνρπξσκέλεο ζην άξζξν 25 ηνπ πλη. αξρήο ηεο πξνζηαηεπφκελεο 
εκπηζηνζχλεο ηνπ δηνηθνχκελνπ, δηφηη ε ζπκπεξηθνξά ηεο δηνηθήζεσο, ε νπνία 
εθδειψζεθε κε ηελ έθδνζε (κφιηο πξηλ απφ έλα έηνο πεξίπνπ απφ ηελ έθδνζε 
ηεο πξνζβαιινκέλεο απνθάζεσο) ηεο Τ.Α.[…]. ηΔ 350/2013 [Πξνζηαζία 
πεξηβάιινληνο – απζαίξεηεο θαηαζθεπέο εθηφο νηθηζηηθήο πεξηνρήο][…] 23. […] 
Σνχην δελ ζπληζηά παξάβαζε ηεο αξρήο ηεο πξνζηαηεπφκελεο εκπηζηνζχλεο 
ηνπ δηνηθνπκέλνπ, ε νπνία απνηειεί εηδηθφηεξε εθδήισζε ηεο ζπληαγκαηηθήο 
αξρήο ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ, πνπ απνξξέεη απφ ηελ αξρή ηνπ θξάηνπο 
δηθαίνπ, θαη ηδίσο απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 παξ. 1 θαη 5 παξ. 1 ηνπ  
πλη. θαη επηβάιιεη ηε δηαηήξεζε ηεο ηζρχνο ηεο επκελνχο γηα ηνλ θαιφπηζην 
δηνηθνχκελν πξάμεσο (βι. Δ 2035/2011 Οι.). Η αξρή απηή δελ επηβάιιεη νχηε 
ηε δηαηψληζε ησλ ηζρπνπζψλ ζε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ηπρφλ επλντθψλ 
ξπζκίζεσλ γηα ην θαζεζηψο ησλ εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρψλ, νχηε, θαηά κείδνλα 
ιφγν, ηε δηαηήξεζε θαη λνκηκνπνίεζε απζαίξεησλ νηθηζηηθψλ ζπλφισλ, ηδίσο 
κάιηζηα φηαλ ε έληαμή ηνπο ζην ζρέδην δελ ελαξκνλίδεηαη κε ηνλ νηθείν 
επξχηεξν ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ. Η αληίζεηε εθδνρή ζα αλαηξνχζε ηελ 
ππνρξέσζε ηνπ λνκνζέηε λα ξπζκίδεη ηα ζρεηηθά δεηήκαηα θαη‟ εθηίκεζε ησλ 
επηηαγψλ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δηακνξθψλνληαη απφ ηηο δηαξθψο 
κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο, θαη λα εθπιεξψλεη, κε ηνλ ηξφπν απηφ, ηελ θαηά ην 
χληαγκα επηηαγή γηα πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη γηα εμαζθάιηζε ησλ 
θαιπηέξσλ δπλαηψλ φξσλ δηαβίσζεο. 

21Καηά κηα επξχηεξε άπνςε, ε έλλνηα ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θηλείηαη γχξσ απφ 
δχν άμνλεο, ηνλ νπζηαζηηθφ, πνπ δίλεη έκθαζε ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θξαηηθήο 
εμνπζίαο, θαη ηνλ ηππηθφ, πνπ ζηνρεχεη ζηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ ζρέζεσλ ηνπ 
θξάηνπο θαη ησλ δηνηθνπκέλσλ (Κ. Μαπξηάο, πληαγκαηηθφ Γίθαην, φπ.π. ζει. 
85). Με βάζε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε είλαη ζαθέο, φηη ε ΑΓΔ πεγάδεη απφ ηελ 
αξρή ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ. Σν ίδην απνθαίλεηαη ζηηο απνθάζεηο ηνπ θαη ην 
πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο (ηΔ 247/1980, 3309/1986).   

22 Καη ζην γεξκαληθφ Οκνζπνλδηαθφ πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην (BverfG), ε 
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ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο απφ ηελ αξρή ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ, ζηα 

πξφηππα ηεο γεξκαληθήο ζεσξίαο, πξαγκαηνπνηεί ε ηΔ 412/1993: Πξάγκαηη ε 

αξρή ηεο αζθάιεηαο ηνπ δηθαίνπ23, επηβάιιεη ην γεληθφηεξν ζεβαζκφ ζηηο ήδε 

ηζρχνπζεο λνκηθέο πξάμεηο ηεο πνιηηείαο θαη ππ' απηήλ ηελ έλλνηα 

δηαθνξνπνηείηαη απφ ηε γεξκαληθή δηδαζθαιία, απφ ηε Γηθαηνζχλε, κε ηελ νπνία 

κάιηζηα ζπρλά ζπγθξνχεηαη, ελψ ε αξρή ηεο πξνζηαηεπφκελεο εκπηζηνζχλεο 

αλαθέξεηαη ζε πην εμεηδηθεπκέλεο θαηαζηάζεηο θαη δηθαηψκαηα, ησλ νπνίσλ 

θνξείο είλαη ηα θαη‟ ηδίαλ άηνκα, ε θαιή πίζηε ησλ νπνίσλ ρξήδεη πξνζηαζίαο 

ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε24. 

Η λνκηθή ζεκειίσζε ηεο αξρήο ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο ζπλίζηαηαη 

ζηελ θξάηνο δηθαίνπ, ζηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη εηδηθφηεξα άξζξν 2 παξ. 1 

θαη άξζξν 5 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, ζηελ αξρή ηεο ζπλέπεηαο ηεο δηνίθεζεο, 

ζηε κε αλαηξνπή θεθηεκέλσλ δηθαησκάησλ θαη επλντθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζην 

θνηλσληθφ θξάηνο. Όζνλ αθνξά ζην ηειεπηαίν, ε ζέζε απηή έρεη ακθηζβεηεζεί 

δηφηη ην θνηλσληθφ θξάηνο θαη ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα δελ απνηεινχλ 

δεζκεπηηθνχο θαλφλεο, αιιά θαηεπζπληήξηεο δηαηάμεηο25. πγθεθξηκέλν λνκηθφ 

έξεηζκα ηεο ΑΓΔ δελ βξίζθεηαη ζηηο αξρέο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο δηθαίνπ, 

αθνχ ε δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ε πξφιεςε ή ζεξαπεία ησλ 

                                                                                                                                                                               

αζθάιεηα ηνπ δηθαίνπ θαη ε πξνζηαζία ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο ησλ 
πνιηηψλ θαηέρνπλ εμέρνπζα ζέζε, φπσο δε ηνλίδεη ν πξφεδξνο Benda 
«πνιιάθηο ελψπηνλ ησλ αξρψλ απηψλ ππνρσξνχλ αθφκε θαη αηηήκαηα 
νπζηαζηηθήο δηθαηνζχλεο...». 

23Η Γαιιηθή λνκνινγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαίλεηαη πσο ζπκπιέεη 
κε ηε λνκηθή ζεκειίσζε ηεο αξρήο ηεο εκπηζηνζχλεο ζηε ζηαζεξφηεηα ησλ 
λνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, δειαδή ζηελ αζθάιεηα δηθαίνπ, πξνο ηελ νπνία σο έλα 
ζεκείν πξνζαλαηνιίδεηαη θαη ην ειιεληθφ πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο (Γ. 
Καηξνχγθαινο, φπ.π., ζει. 963, ηΔ 2674/1990, 1216/1992). Καηά ηε 
γεξκαληθή λνκνινγία δε, ε εκπηζηνζχλε πνπ πεγάδεη απφ ηελ αξρή ηεο 
αζθάιεηαο δηθαίνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ πνιίηε λα πξνγξακκαηίζεη ηε 
λνκηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, αθνχ ηνλ πξνζηαηεχεη 
απφ ηπρφλ κεηαβνιή ησλ πξάμεσλ ηεο δηνίθεζεο (Υ. Γεηζαξίδεο, Οη αξρέο ηεο 
δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο θαιήο πίζηεο ζην δηνηθεηηθφ δίθαην, 
2003, ζει. 10). 

24 Α. Μαληηάθεο, Αλάθιεζε δηνηθεηηθήο άδεηαο θαη αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο 

εκπηζηνζχλεο ηνπ δηνηθνπκέλνπ, Αξκελφπνπινο, 1984, ζει. 186.  

25. Γειεθσζηφπνπινο, Η πξνζηαζία , φπ.π., ζει. 29, Γ. Ναππιηψηεο, ζει. 
357.  
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θαηαζηάζεσλ αλάγθεο έρνπλ νπζηαζηηθά νηθνλνκηθφ πεξηερφκελν θαη δελ 

ζπλδένληαη, άκεζα ηνπιάρηζηνλ, κε ηελ έλλνηα ηεο πξνζηαζίαο ηεο 

εκπηζηνζχλεο26. Δλδερνκέλσο, ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ αζθαιηζηηθνχ δηθαίνπ, 

κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα ελδερφκελε ζηήξημε ηεο έλλνηαο θαη ζην θνηλσληθφ 

θξάηνο, ε νπνία φκσο ζηήξημε ζα είλαη ζε θάζε πεξίπησζε επηθνπξηθή27.  

Οη ζπλέπεηεο ηεο θαζηέξσζεο ηεο ΑΓΔ είλαη: α) δεζκεχεη πιένλ θαη ηηο ηξεηο 

ζπληαγκαηηθέο εμνπζίεο, β) επηβάιιεη ηελ εξκελεία ζπληαγκαηηθψλ θαη κε 

δηαηάμεσλ ππφ ην θσο απηήο, γ) ππνρξεψλεη ζηελ ηήξεζή ηεο φρη κφλν ζην 

ζηάδην εξκελείαο, αιιά θαη ζην ζηάδην ηεο ζπκκφξθσζεο θαη δ) ζπληζηά 

απηνηειέο αγαζφ, ηθαλφ λα ζηαζκηζηεί ηζφηηκα κε άιια ζπληαγκαηηθά αγαζά28. 

Σν πεδίν εθαξκνγήο ηεο επεθηείλεηαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

δηθαίνπ (κνλαδηθή εμαίξεζε: ν ηνκέαο ηνπ εζσηεξηθνχ θνξνινγηθνχ δηθαίνπ (ην 

ηΔ δέρεηαη ηελ εθαξκνγή ηεο εμεηαδφκελεο αξρήο κφλν ζε ππνζέζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηνλ επηξξηπηφκελν ζηελ θαηαλάισζε θφξν θχθινπ εξγαζηψλ), θαη φρη 

κφλν έλαληη ηεο εθηειεζηηθήο, αιιά θαη ηεο λνκνζεηηθήο εμνπζίαο, θαη ππφ ηελ 

επίδξαζε ηεο επξσπατθήο λνκνινγίαο θαζίζηαηαη δπλαηή ε επίθιεζή ηεο θαη 

έλαληη ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο. Παξά ηαχηα, δελ ιείπνπλ θαη νη πεξηπηψζεηο 

κεηαβνιήο ηεο λνκνινγίαο απφ πιεπξάο δηθαζηηθνχ ειέγρνπ, γεγνλφο πνπ 

απνδεηθλχεη ηελ ακθηζπκία ηνπ Αθπξσηηθνχ Γηθαζηή σο πξνο ηελ έθηαζε θαη ην 

εχξνο εθαξκνγήο ηεο ΑΓΔ29.    

                                                             
26Υ. Γεηζαξίδεο, Οη αξρέο ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο, φπ.π., ζει. 7.  

27Γ. Καηξνχγθαινο, Η πξνζηαζία ηεο εκπηζηνζχλεο, φπ.π., ζει. 963.  

28 Α. Μαιιηαξνπνχινπ, Η Αξρή ηεο Πξνζηαηεπφκελεο Δκπηζηνζχλεο, 2014, 

ζει. 7.  

29 ηΔ 910-911/1991 θαη ηΔ 2067/2011, ζθ. 11: «…Δλ πάζε πεξηπηψζεη, θαη 
αλ, αθφκε, είλαη εθαξκνζηέα ε λνκνινγία ηνπ ΔΓΓΑ φπσο δηεπθξηλίζζεθε 
ηειηθά κε ηελ απφθαζε Zolotukhin, πξέπεη, θαη‟ αλαινγία κε ηα ηζρχνληα ζηελ 
εζσηεξηθή έλλνκε ηάμε βάζεη ηεο αξρήο ηεο πξνζηαηεπφκελεο εκπηζηνζχλεο, 
λα ζεσξεζεί φηη θαηαιακβάλεη ηηο ππνζέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηά ηελ 
δηακφξθσζή ηεο, θαη φρη πξηλ απφ απηήλ. Καη απηφ, αθ‟ ελφο γηα λα δίλεηαη ζηα 
θξάηε ε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο, ελδερνκέλσο δε θαη ηνπ 
πληάγκαηφο ηνπο πξνο ηελ εθάζηνηε εμειηζζφκελε λνκνινγία ηνπ ΔΓΓΑ πνπ, 
ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, θαηαιχνληαο ην εξεηδφκελν ζε δηαθνξεηηθέο 
αληηιήςεηο ζχζηεκα ηνπ έιιελα λνκνζέηε, θαηαζηξέθεη εληειψο ηνλ 
απνηξεπηηθφ γηα ηε ιαζξεκπνξία ζηφρν ηνπ κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη, αθ‟ 
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4. Ζ ΑΓΔ ΚΑΗ ΟΗ ΑΡΥΔ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ 

Η δεκφζηα δηνίθεζε βαζίδεηαη ζε κηα ζεηξά απφ αξρέο νη νπνίεο δηέπνπλ 

θαη λνκηκνπνηνχλ ηε δξάζε ηεο. Οη αξρέο απηέο απνηεινχλ ηέιεηνπο θαλφλεο, κε 

                                                                                                                                                                               

εηέξνπ δε γηα λα απνθεπρζνχλ εληειψο ζπκπησκαηηθέο, άληζεο, ιχζεηο θαη λα 
κελ δίλεηαη ζε ελδερφκελνπο δξάζηεο ιαζξεκπνξίαο, ε δπλαηφηεηα, θαη‟ 
επίθιεζή ηεο, λα δηαθεχγνπλ ηηο θπξψζεηο πνπ ηνπο επηθπιάζζεη κηα 
λνκνζεζία, ηελ νπνία απφ καθξνχ γλσξίδνπλ…». εκείσζε: Απφθαζε ηνπ 
Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Γ.Α. (ΔΓΓΑ) Zolotukhin θαηά Ρσζίαο (10.2.2009) 
[θαηαδίθε Ρσζίαο ιφγσ παξαβίαζεο ηεο ζην άξζξν 4 ηνπ 7νπ Πξνζζέηνπ 
Πξσηνθφιινπ ηεο ΔΓΑ θαηνρπξνχκελεο αξρήο “nebisinidem”: επηβνιή 
ζσξεπηηθά πνηληθψλ θαη δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ γηα ηελ ίδηα άδηθε πξάμε]. ηΔ 
2437/2012 [πξνυπνζέζεηο παξαδεθηνχ ελδίθσλ βνεζεκάησλ] ζθ.6:  «Δπεηδή, 
εμάιινπ, ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηεο λνκνινγίαο ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ 
ζε πξνυπνζέζεηο παξαδεθηνχ ελδίθσλ βνεζεκάησλ, δελ κπνξεί, ελ φςεη ηεο 
αξρήο ηεο πξνζηαηεπφκελεο εκπηζηνζχλεο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 
δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο (20 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο), αιιά θαη ηνπ άξζξνπ 25 
παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, λα αληηηάζζεηαη ζην δηάδηθν πνπ ηα άζθεζε 
παξαδεθηψο θαηά ηα κέρξη ηφηε γελφκελα δεθηά απφ ηε λνκνινγία, ην 
απαξάδεθην, ζην νπνίν θαηαιήγεη ε εξκελεία πνπ πηνζεηείηαη ην πξψηνλ σο εθ 
ηεο κεηαβνιήο ηεο λνκνινγίαο θαη λα ζεσξείηαη γηα ην ιφγν απηφ απνξξηπηέν ην 
έλδηθν βνήζεκα …». ηΔ 876/2013 [παξάιεηςε ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο 
(αζθήζεσο αηηήζεσο ζεξαπείαο) σο πξνυπφζεζε ηνπ παξαδεθηνχ ηεο 
πξνζθπγήο] ζθ. 9: «…Δπεηδή, ε αλαηξεζείνπζα ηζρπξίδεηαη φηη παξέιεηςε ηελ 
άζθεζε ηεο αηηήζεσο ζεξαπείαο ελ φςεη ηεο ππάξρνπζαο λνκνινγίαο ηνπ 
Γηθαζηεξίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο απνθάζεσο 2892/1993 ηεο Οινκέιεηαο, θαη 
σο εθ ηνχηνπ, ζχκθσλα θαη κε ηηο αξρέο ηεο αζθαιείαο δηθαίνπ θαη ηεο 
πξνζηαηεπφκελεο εκπηζηνζχλεο ε αλσηέξσ, θαηά ηελ αηηνχζα, κεηαζηξνθή 
ηεο λνκνινγίαο απηήο δελ πξέπεη λα ηχρεη εθαξκνγήο θαη ζηελ θξηλφκελε 
ππφζεζε. Οη ηζρπξηζκνί φκσο απηνί είλαη ελ πάζε πεξηπηψζεη απνξξηπηένη 
δηφηη ε Οινκέιεηα ηνπ Γηθαζηεξίνπ, κε ηελ αλσηέξσ απφθαζή ηεο εξκήλεπζε 
ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 45 παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 18/1989 θαη φρη ηηο εηδηθέο 
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 12 θαη 13 ηνπ λ. 1418/1984, ελψ, εμάιινπ, θαηά ηνλ 
θξίζηκν ρξφλν αζθήζεσο ηεο πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ δηθάζαληνο Γηνηθεηηθνχ 
Δθεηείνπ (18.8.1997), δελ είρε αθφκε δηακνξθσζεί ε πάγηα λνκνινγία ησλ 
νηθείσλ Σκεκάησλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο…Άιισζηε, πάλησο, ε 
αλαηξεζείνπζα γλψξηδε, κάιηζηα δελ αξλείηαη ηνχην, ηηο αλσηέξσ εηδηθέο 
δηαηάμεηο ηνπ λ. 1418/1984 νη νπνίεο επηβάιινπλ ηελ ηήξεζε ηεο ελ ιφγσ 
ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο σο πξνυπφζεζε ηνπ παξαδεθηνχ ηεο 
πξνζθπγήο…».). Άξεηνο Πάγνο 1070/2010 «..ε κεηαζηξνθή ηεο ειιεληθήο 
λνκνινγίαο δελ ζεκειηψλεη παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο δηθαηνινγεκέλεο 
εκπηζηνζχλεο θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ δηθαίνπ». Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην 
Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (ε πξνζηαηεπφκελε εκπηζηνζχλε δελ θξίλεηαη σο 
ηθαλή λα ζεκειηψζεη δηθαίσκα ηνπ ηδηψηε ζε ζπγθεθξηκέλε λνκνινγία 
(Atanasovski v. The Former Yugoslav Republic of Macedonia 36815/03 
14/01/2010, ζθ.38).  
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ηελ έλλνηα φηη θάζε ηη πνπ αληίθεηηαη ζε απηέο είλαη παξάλνκν30. Οη γεληθέο 

αξρέο πεγάδνπλ απφ ηελ έλλνηα ηεο πνιηηείαο δηθαίνπ θαη ηελ παξάγσγε απηήο 

έλλνηα ηεο λνκηκφηεηαο, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ δηνηθνχκελνπ θαη ηε 

δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ έλαληη ησλ επεκβάζεσλ ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο 31 . Γηα λα ηχρεη πξνζηαζίαο ε εκπηζηνζχλε, ζα πξέπεη λα 

ζηαζκηζζεί32 θαη λα πξνζδηνξηζζεί επαθξηβψο33 ην δηθαίσκα πνπ θαιείηαη λα 

πξνζηαηεχζεη34. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ρξεηάδεηαη θάζε θνξά λα γίλεηαη ζηάζκηζε 

ησλ ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ πνπ ζίγνληαη θαη ησλ αληίζηνηρσλ δεκνζίσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ ελέξγεηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο35. Η εκπηζηνζχλε ηνπ 

ηδηψηε δεκηνπξγείηαη κέζα απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ε 

νπνία εθδειψλεηαη είηε κε ζεηηθέο ελέξγεηεο, φπσο ε έθδνζε δηνηθεηηθψλ 

πξάμεσλ, είηε δηα παξαιείςεσο36. Με βάζε ηα αλσηέξσ είλαη θαλεξφ φηη ε 

πξνζηαζία ηεο εκπηζηνζχλεο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ “ζπληαγκαηηθψλ 

αξρψλ”, ιφγσ ηεο ζηελήο ζχλδεζεο ηεο αξρήο κε ηελ αξρή ηνπ θξάηνπο 

δηθαίνπ 37 . Έρεη επίζεο ππνζηεξηρζεί φηη νη αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ 

απνηεινχλ θαη εζηκηθφ δίθαην αθνχ είλαη ν θαξπφο ηδεψλ, πξντφλ πεπνηζήζεσλ 

εγθαζηδξπκέλσλ ζηελ θνηλή πεξί δηθαίνπ πεπνίζεζε θαη πξνάγνληαη ζε ηάμε 

θαλφλα δηθαίνπ θαηφπηλ καθξάο θαη νκνηφκνξθεο εθαξκνγήο, θαη αθφκε φηη νη 

                                                             
30Μ. ηαζηλφπνπινο, Αη γεληθαί αξραί ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ, ε θαηαγσγήλ 
ησλ θαη ε λνκηθή αμία ησλ, ΔΓΓΓ, ζει. 124.  

31ibid, ζει. 123.  

32 Π. Λαδαξάηνο, Η αξρή ηεο πξνζηαηεπφκελεο εκπηζηνζχλεο ηνπ ηδηψηε έλαληη 

ηεο δηνηθήζεσο θαη ηνπ λνκνζέηε, Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ Ι/2003, ζει. 

129-130.  

33  Κ. ηακάηεο, Η ζεκειίσζε ησλ λνκηθψλ θξίζεσλ. Δηζαγσγή ζηε 

κεζνδνινγία ηνπ δηθαίνπ, 2003, ζει. 383.  

34Π. Λαδαξάηνο, Αλάθιεζε λνκίκσλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ Ι, ζει. 131.  

35Υ. Γεηζαξίδεο, Οη αξρέο ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο, φπ.π., ζει. 17, 
P. Mouzouraki, Le principe de confiance legitime en droits allemande, francais 
et anglais: Un exemple de convergence des droits administratifs des pays 
europeens, 2011, Bruylant edns, ζει. 41-279.   

36ibid 

37Γ. Καηξνχγθαινο, Η πξνζηαζία ηεο εκπηζηνζχλεο, φπ.π., ζει. 957.  
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γεληθέο αξρέο απνξξένπλ απφ ηηο επηηαγέο ηεο εζηθήο 38  ή ηνπ θπζηθνχ 

δηθαίνπ39.    

Σν ηΔ κε απφθαζή ηνπ δέρζεθε ηνλ ζπληαγκαηηθφ ραξαθηήξα ηεο 

αξρήο, ζεσξψληαο φηη είλαη “ζπληαγκαηηθά αλεπίηξεπηε” ε παξαβίαζή ηεο θαη 

ζεκειίσζε ηελ (ακθηιεγφκελε) ππεξλνκνζεηηθή ηζρχ απηήο ζην άξζξν 2 παξ. 1 

ηνπ πληάγκαηνο40. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, έθαλε δεθηφ φηη <<...νη αξρέο ηεο 

πξνζηαηεπφκελεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο ζπλάγνληαη θαηαξρήλ 

απφ ην χληαγκα...>> 41 . Παξά ηαχηα, φπσο ππνζηεξίδεηαη, ε αξρή ηεο 

δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο ζα πξέπεη άκεζα λα απνθηήζεη ζπληαγκαηηθή 

θαη λνκνζεηηθή θαηνρχξσζε ψζηε λα είλαη δπλαηή ε επξεία εθαξκνγή42.  

Γεληθά, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε, φηη απφ ηελ ζεσξία αλαγλσξίδεηαη 

ζηελ αξρή ζπληαγκαηηθή ηζρχο 43 . Όπσο ππνζηεξίδεηαη, ηελ αλαγλψξηζε 

ζπληαγκαηηθήο δχλακεο ζηελ αξρή επηβάιιεη ε θνηλή πεπνίζεζε φηη απνξξέεη 

απφ ην θξάηνο δηθαίνπ, κε δεδνκέλν φηη ν πνιίηεο δελ έρεη ην δηθαίσκα ζην 

ακεηάβιεην ηεο λνκνζεζίαο, έρεη φκσο ην απφιπην δηθαίσκα λα πξνζηαηεπζεί 

απφ αηθλίδηεο λνκνζεηηθέο κεηαβνιέο, ηηο νπνίεο δελ κπνξνχζε νχηε λα 
                                                             
38 Β. Παπαγξεγνξίνπ, Δηζεγήζεηο Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ, Σεχρνο Ι, 2006, ζει. 

199-200.  

39Υ. Γεηζαξίδεο, Οη αξρέο ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο, φπ.π., ζει. 21. 
Η ΑΓΔ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δηφηη απνηειεί ηελ πην πξφζθαηε πξνζζήθε 
ζηνλ θαηάινγν ησλ αξρψλ ηνπ δηθαίνπ θαη ηεο λνκνινγίαο κε ζθνπφ ηελ 
«επαλεμέηαζε ησλ δηνηθεηηθψλ δξάζεσλ» θαη θαηέρεη πεξίνπηε ζέζε ζηηο αξρέο 
ηνπ θπζηθνχ δηθαίνπ (Srivastava A.K., Doctrine of Legitimate Expectation, 
JTRIUP 1995, Issue 2, ζει. 1).  

40 ηΔ 247/1980. Βι. επίζεο Απ. Γέξνληα, Η αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο 
εκπηζηνζχλεο ηνπ ηδηψηε ζηε λνκνινγία ηνπ ηΔ θαη ηνπ ΓΔΚ, ζε Κξάηνο 
Γηθαίνπ θαη Πξνζηαηεπφκελε Δκπηζηνζχλε, ΓηΑ, 2003, ζει. 77.    

41ηΔ 2261/1984.  

42Π. Γαγηφγινπ, Γεληθφ Γηνηθεηηθφ, φπ.π., ζει. 104.  

43 Δ. Κνπηνχπα-Ρεγθάθνπ, Η αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο ηνπ 
δηνηθνπκέλνπ, φπ.π., ζει. 1391, Α. Μαληηάθεο, Γλσκνδφηεζε Διιεληθή 
Γηθαηνζχλε 1991, ζει. 477. Αληίζεηε άπνςε Α. Σάρνο, Διιεληθφ Γηνηθεηηθφ 
Γίθαην, ζει. 106, φπνπ ππνζηεξίδεη φηη ε αξρή αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 
λνκνζεηηθψλ θαη φρη ησλ ζπληαγκαηηθψλ αξρψλ, φπσο ε αξρή ηεο 
αλαινγηθφηεηαο, θαη θαηά ζπλέπεηα απφ άπνςεο ηεξαξρίαο δελ ππεξηζρχεη 
απέλαληη ζε ξεηή αληίζεηε δηάηαμε ηνπ γξαπηνχ δηθαίνπ.  
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ππνινγίζεη, νχηε λα πξνλνήζεη θαη απηέο δελ εμππεξεηνχλ ιφγν δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο44. χκθσλα κε κηα άιιε άπνςε, ε ζπληαγκαηηθή ηζρχο ηεο αξρήο 

απνξξέεη απφ ην γεγνλφο φηη ρξεζηκεχεη γηα λα εκπνδίζεη ηελ άξζε παξάλνκσλ 

θαηαζηάζεσλ 45 . Η ιεηηνπξγία ηεο αξρήο σο λνκηκνπνηεηηθή παξάλνκσλ 

θαηαζηάζεσλ έρεη σο απνηέιεζκα λα αληηκεησπίδεηαη (φρη αδηθαηνιφγεηα) κε 

επηθχιαμε46. Πξνζεγγίδνληαο φκσο ηελ αξρή σο αξρή πνπ ζηεξίδεηαη ζην 

θξάηνο δηθαίνπ, ζπκπεξαίλνπκε φηη είλαη αξρή γεληθή θαη αφξηζηε θαηά ηελ 

αλάγλσζε ηνπ ειιεληθνχ πληάγκαηνο, ε δε έθηαζή ηεο πνηθίιεη θαηά 

πεξίπησζε47. Καηά ζπλέπεηα, ε αλαγλψξηζε ζπληαγκαηηθήο ηζρχνο ζα ηεο έδηλε 

                                                             
44Α. Μαληηάθεο, Γλσκνδφηεζε, φπ.π., ζει. 482.  

45Δ. Κνπηνχπα-Ρεγθάθνπ, Η αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο, φπ.π., 
ζει. 1392.  

46ibid 

47
 ηΔ 1906/2004 [Καηάξγεζε κε ηνλ Τπαιιειηθφ Κψδηθα επλντθήο ξχζκηζεο 

γηα ηνπο απνθνίηνπο ηεο ΔΓΓ][…] 10. […] Δμάιινπ, ελ φςεη ηεο επξείαο 
επρέξεηαο πνπ έρεη ν λνκνζέηεο σο πξνο ηελ ξχζκηζε ηεο νξγάλσζεο θαη 
ζηειέρσζεο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, αβαζίκσο πξνβάιιεηαη απφ ηνλ 
εθθαινχληα φηη ε θαηάξγεζε κε ηνλ Τπαιιειηθφ Κψδηθα ηεο δηαηάμεσο…. θαη ε 
αληηθαηάζηαζε ηεο επλντθήο ξχζκηζεο γηα ηνπο απνθνίηνπο ηεο ΔΓΓ, πνπ είρε 
ζεζπηζζεί κε ηε δηάηαμε απηή, κε άιιε ιηγφηεξν επλντθή, πξνζθξνχεη ζηηο 
ππεξλνκνζεηηθήο ηζρχνο αξρέο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο αμηνθξαηίαο, θαζψο θαη ηεο 
πξνζηαζίαο ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο, ε νπνία άιισζηε δελ έρεη 
ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε […]. ηΔ 146/2013 [Γεκνηηθή αζηπλνκία – 
πξφζβαζε ζην επάγγεικα ηνπ εηδηθνχ έλζηνινπ πξνζσπηθνχ – «αξρή 
ήζζνλνο λνκηθνχ επηπέδνπ»][…] 12. Δπεηδή, ζχκθσλα κε ηα γελφκελα δεθηά 
ζηηο πξνεγνχκελεο ζθέςεηο, νξζψο ε εθθαινπκέλε απφθαζε δέρζεθε φηη ε 
αλσηέξσ δηάηαμε παξαβηάδεη ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ θαηά ηελ 
πξφζβαζε ζην επάγγεικα ηνπ εηδηθνχ έλζηνινπ πξνζσπηθνχ ηεο Γεκνηηθήο 
Αζηπλνκίαο, ηελ νπνία (αξρή) ζεζπίδνπλ νη πξνεθηεζείζεο δηαηάμεηο ηνπ 
πληάγκαηνο, θαη, έθξηλε σο λφκηκεο, θαη‟ απνηέιεζκα, ηηο πξνζβιεζείζεο 
πξάμεηο ηεο Γηνηθήζεσο, κε ηηο νπνίεο δελ εθαξκφζζεθε ε πξνβιεπφκελε απφ 
ηελ αληηζπληαγκαηηθή θξηζείζα δηάηαμε επίκαρε πνζφζησζε θαηά ηελ 
πξφζιεςε ηνπ ξεζέληνο πξνζσπηθνχ. πλεπψο, απνβαίλεη απνξξηπηένο, σο 
αβάζηκνο, ν πεξί ηνπ αληηζέηνπ αληίζηνηρνο ιφγνο εθέζεσο. Δμάιινπ, ελφςεη 
ησλ αλσηέξσ, θαη δεδνκέλνπ φηη ε εμέηαζε ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ηεο 
εθαξκνζηέαο δηαηάμεσο, σο ζπληαγκαηηθήο πεξησπήο ππνρξέσζε ηνπ 
Γηθαζηεξίνπ, πξνείρε έλαληη πάζεο άιιεο θξίζεσο πεξί παξαβηάζεσο αξρψλ 
ήζζνλνο λνκηθνχ επηπέδνπ, νξζψο θαη ζπλλφκσο ην δηθάζαλ Δθεηείν 
απέξξηςε ζηγή ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ αηηνχληνο (εθθαινχληνο) φηη ε δηνίθεζε 
παξαβίαζε ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, ήηνη ηηο αξρέο ηεο 
λνκηκφηεηαο, ηεο δηαθάλεηαο, ηεο ρξεζηήο δηνηθήζεσο θαη ηεο δηθαηνινγεκέλεο 
εκπηζηνζχλεο ηνπ δηνηθνπκέλνπ δηφηη δελ εθήξκνζε, σο φθεηιε, ηε 
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κηα δχλακε πνπ δελ έρεη απφ κφλε ηεο.  

4.1. Ζ αξρή ηεο λνκηκόηεηαο 

Η αξρή ηεο λνκηκφηεηαο δεζκεχεη θαη νξηνζεηεί ηε δξάζε ησλ νξγάλσλ 

ηεο δηθαζηηθήο θαη ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο πνπ νθείινπλ λα αζθνχλ ηελ 

αξκνδηφηεηά ηνπο ζην πιαίζην ηνπ λφκνπ 48 . Ιδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε 

εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο λνκηκφηεηαο ζην πεδίν πνπ νξγαλψλεηαη θαη αζθείηαη 

ε εμνπζία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ε νπνία κπνξεί λα ζπληζηά θαη απεηιή γηα ηα 

αηνκηθά δηθαηψκαηα θαη ηελ απηνλνκία ησλ δηνηθνχκελσλ. Οη δηαδηθαζηηθνί θαη 

νπζηαζηηθνί πεξηνξηζκνί πνπ ζέηεη ε αξρή ηεο λνκηκφηεηαο ζηε δηνηθεηηθή 

δξάζε απνηεινχλ θαη ηε κεγαιχηεξε εγγχεζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δηνηθνπκέλσλ απφ απζαίξεηεο πξάμεηο ηεο. Η αξρή ηεο λνκηκφηεηαο επηβάιεη 

ζηα φξγαλα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο: α) απνρή απφ πξάμεηο ή παξαιήςεηο πνπ 

είλαη αληίζεηεο κε ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο δηθαίνπ θαη β) λα αζθνχλ ηελ εμνπζία 

ηνπο ζην πιαίζην ηεο λνκηθά πξνζδηνξηζκέλεο αξκνδηφηεηάο ηνπο θαη ζχκθσλα 

κε ην πεξηερφκελν ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ. 

Η αξρή ηεο λνκηκφηεηαο, σο απφξξνηα ηεο αξρήο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ 

(άξζξν 25 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο), είλαη απφιπηα ζπλδπαζκέλε κε ηελ αξρή 

ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο49. Η αξρή ηεο λνκηκφηεηαο εθθξάδεη ηηο εμήο 

δχν πηπρέο: α) φηη ε δεκφζηα δηνίθεζε ππφθεηηαη ζην δίθαην θαη νθείιεη λα 

ζέβεηαη ηηο επηηαγέο θαη ηηο απαγνξεχζεηο ηνπ θαη β) φηη ε δεκφζηα δηνίθεζε 

                                                                                                                                                                               

λνκνζεηεκέλε θαη ζην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ (πξνθήξπμε) 
δηαιακβαλφκελε πνζφζησζε γηα ηηο γπλαίθεο ππνςήθηεο.[…]. Παξά ηαχηα, ην 
ηΔ δηαθξίλεη θαη ηηο δχν εθδνρέο, ελ κέξεη ζπληαγκαηηθή θαη ελ κέξεη κε 
ζπληαγκαηηθή (ηΔ 82/2005 [δεκφζηα έξγα – απηνηειήο δηνηθεηηθή δηαδηθαζία 
ελψπηνλ ηνπ ΔΡ][…] 12. «…Η αξρή φκσο ηεο πξνζηαζίαο ηεο 
δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο, θαη κε ηελ εθδνρή αθφκε φηη έρεη ζπληαγκαηηθή 
θαηνρχξσζε, δελ κπνξεί πάλησο λα θαηαζηήζεη αλεθάξκνζηε άιιε δηάηαμε 
ηνπ πληάγκαηνο… […]». 

48 «Δπεηδή ε αξρή ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δξάζεο ηεο δηνηθήζεσο …επηβάιιεη, ζε 

πεξίπησζε πξνζβνιήο ελψπηνλ δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ αηνκηθήο δηνηθεηηθήο 

πξάμεσο, λα ειέγρεηαη παξεκπηπηφλησο, ε λνκηκφηεηα ησλ θαλνληζηηθψλ 

πξάμεσλ, ζηηο νπνίεο εξείδεηαη ε επζέσο πιεηηφκελε κε ην έλδηθν βνήζεκα 

αηνκηθή πξάμε» (ηΔ 3796-7/2001, 2034-6/2011, Οι. ηΔ 3839/2009).   

49 Η αξρή ηεο λνκηκφηεηαο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ αξρή ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ 

(Οι. ηΔ 3839/2009). 
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κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο, θαζψο θαη ηελ ηδηνθηεζία 

ησλ πνιηηψλ κφλν βάζεη λφκνπ50. Καηά ζπλέπεηα, ε αξρή ηεο λνκηκφηεηαο είλαη 

ζπλπθαζκέλε κε ηελ ηζρχ θάζε δηνηθεηηθήο πξάμεο. Οη ζπλέπεηεο ηεο 

δηνηθεηηθήο πξάμεο επέξρνληαη θαηά θαλφλα ακέζσο κεηά ηελ έθδνζή ηεο, 

έρνληαο σο βαζηθφ ηνπο ζηνηρείν ην ηεθκήξην ηεο λνκηκφηεηαο (βι. επφκελν 

θεθάιαην) 51 . Αληίζεηα κε ην ηδησηηθφ δίθαην, φπνπ κηα δηθαηνπξαμία κε 

ειαηηψκαηα είλαη άθπξε θαη ινγίδεηαη σο κε γελφκελε, ζην δεκφζην δίθαην ε 

δηνηθεηηθή πξάμε ηζρχεη κέρξη ηελ θαηάξγεζή ηεο. Η δηαθνξά εμεγείηαη κε ηελ 

απμεκέλε εκπηζηνζχλε ηνπ ηδηψηε πξνο ηε δεκφζηα δηνίθεζε52. Δπηπξνζζέησο, 

ζην δηνηθεηηθφ δίθαην ππάξρεη πιήζνο ανξίζησλ ελλνηψλ, φπσο ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ, ν ζνβαξφο θίλδπλνο θαη ε εκπηζηνζχλε ηνπ ηδηψηε, νη νπνίεο έρνπλ 

αλάγθε θαζνξηζκνχ θαηά πεξίπησζε53. Σνλ θαζνξηζκφ απηφ ν λφκνο αλαζέηεη 

ζηελ ίδηα ηε δηνίθεζε, ε νπνία έηζη απνιακβάλεη κηαο πνιχ ζεκαληηθήο 

ειεπζεξίαο θηλήζεσο, ε νπνία φκσο ζε θακία πεξίπησζε, δελ ζα πξέπεη λα 

απνθιίλεη απφ ηελ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο54. Με δεδνκέλν φηη νη αφξηζηεο έλλνηεο 

έρνπλ ηδενινγηθφ ππφβαζξν ζην δεκφζην δίθαην, ε αμηνιφγεζε απηψλ απνηειεί 

έθθξαζε ηεο δηνηθεηηθήο επρέξεηαο, αθνχ κε ηνλ ηξφπν απηφλ ε δεκφζηα 

δηνίθεζε «λνκηκνπνηεί» ηελ επέθηαζε ησλ εμνπζηψλ ηεο55. 

4.2. Ζ αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο 

 Η εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο ζεκειηψλεηαη ζε δχν δηαηάμεηο 

ηνπ εζσηεξηθνχ καο δηθαίνπ, ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 25 παξ. 1 πεξ. δ΄ ηνπ 

πληάγκαηνο, φπσο δηαηππψζεθε θαηά ηε ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε ηνπ 

                                                             
50Υ. Αθξηβνπνχινπ, Θεκειηψδεηο αξρέο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, 2010, φπ.π., 
ζει. 1.  

51Υ. Γεηζαξίδεο, Οη αξρέο ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο, φπ.π., ζει. 59, 
Γ. ηνχηε, Σν ηεθκήξην ηεο λνκηκφηεηαο ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, 1994, ζει. 
57).   

52Π. Γαγηφγινπ, Γεληθφ, φπ.π., ζει. 291.  

53ibid, ζει. 157.  

54 Δ. Κνπηνχπα-Ρεγθάθνπ, Ο ξφινο ησλ ανξίζησλ ελλνηψλ ζην ζχγρξνλν 
θξάηνο δηθαίνπ, Μειέηε ζηηο Όςεηο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ζει. 275.  

55Δ. Κνπηνχπα-Ρεγθάθνπ, Πξφζζεηνη ή παξεπφκελνη νξηζκνί ζηελ δηνηθεηηθή 
πξάμε, ζει. 193.  
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2001, θαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο ΔΓΑ γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ, πνπ έρεη θπξσζεί απφ ηε ρψξα 

καο κε ην Ν. 53/1974, θαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 28 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο έρεη 

ππεξλνκνζεηηθή ηζρχ56.  

 Η αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο απνηειεί ζπληαγκαηηθφ πεξηνξηζκφ ησλ 

λνκνζεηηθψλ πεξηνξηζκψλ ησλ ζπληαγκαηηθψλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, πνπ 

επηηάζζεη φηη κεηαμχ ηνπ λφκηκνπ ζθνπνχ πνπ επηδηψθεη έλαο πεξηνξηζκφο ηνπ 

δηθαηψκαηνο θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεξηνξηζκνχ πξέπεη λα ππάξρεη εχινγε 

ζρέζε57. 

 Η αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, σο θαλφλαο δηθαίνπ πνπ ζέηεη φξηα ζηνλ 

πεξηνξηζηηθφ ηνπ αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο λφκν, απεπζχλεηαη θαη‟ αξρήλ ζην 

λνκνζέηε. Δπίθιεζε ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο κπνξεί λα γίλεη αλ ν θνηλφο 

λνκνζέηεο είηε έρεη παξαβηάζεη ηελ αξρή απηή, ζεζπίδνληαο κε λφκν 

ππέξκεηξνπο πεξηνξηζκνχο αηνκηθψλ δηθαησκάησλ, νπφηε ν δηθαζηήο κπνξεί, 

ειέγρνληαο ηε ζπληαγκαηηθφηεηα ηνπ λφκνπ, λα κελ εθαξκφζεη απηφλ (άξζξν 

93 παξ. 4 ηνπ πληάγκαηνο), είηε έρεη παξαιείςεη λα αζθήζεη ηηο ζπληαγκαηηθέο 

ηνπ ππνρξεψζεηο, θαηαιείπνληαο θελφ, νπφηε ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο 

θαιείηαη επηθνπξηθψο ζε εθαξκνγή. ην πεδίν ησλ αδηθνπξαθηηθψλ ζρέζεσλ 

(άξζξν 914 επ. ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα (ΑΚ) θαη εηδηθφηεξα ζην δήηεκα ηνπ κέηξνπ 

ηεο επηδηθαζηέαο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ν λφκνο πξνβιέπεη ζην άξζξν 932 

ΑΚ φηη ην δηθαζηήξην κπνξεί λα επηδηθάζεη εχινγε θαηά ηελ θξίζε ηνπ ρξεκαηηθή 

ηθαλνπνίεζε, δειαδή ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε αλάινγε κε ηηο πεξηζηάζεηο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο. Με ηε δηάηαμε απηή ν θνηλφο λνκνζέηεο έιαβε 

ππφςε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, εμεηδηθεχνληάο ηελ ζην δήηεκα ηνπ 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ χςνπο ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο58.   

Δπηπξνζζέησο, ζε φια ηα θξαηηθά φξγαλα, ζπλεπψο θαη ζηα δηθαηνδνηηθά ε 

                                                             
56 Βαζηιαθάθηο Γ., Η αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, Ννκηθά Υξνληθά, Ινχι.-Αχγ. 
2008, η. 50, ζει. 1.  

57 Γαγηφγινπ, Αηνκηθά Γηθαηψκαηα, η. Α, ζει. 176 επφκ., ηνπ ηδίνπ, Γεληθφ 
Γηνηθεηηθφ Γίθαην, 4ε έθδνζε, ζει. 184, Μαηζίαο ., Η αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, 
Διιεληθή Γηθαηνζχλε 2006, ζει. 2. 

58 ηΔ 1249/2010 
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αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο επηβάιιεηαη θαηά ηε ζηάζκηζε ησλ εθαηέξσζελ 

δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ59. Η λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ δεζκεχεη, φζνλ αθνξά ηελ εξκελεία θαη εθαξκνγή 

ηεο ΔΓΑ, ηνλ Έιιελα Γηθαζηή πνπ νθείιεη θαη δεζκεχεηαη λα ηελ αθνινπζεί60. 

Καη ην ΔΓΓΑ εζηηάδνληαο ζηελ αλαινγηθφηεηα ηνπ ηηζέκελνπ πεξηνξηζκνχ κε 

αλαθνξά ζηηο αξρέο ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ θαη ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο ηεο 

δηθαηνζχλεο, κε ηελ απφθαζε ηεο 5-7-200761, δηαπίζησζε παξαβίαζε ηνπ 

άξζξνπ 10 ηεο ΔΓΑ, εθηφο ησλ άιισλ, ιφγσ ηεο απφξξηςεο αλαηξέζεσο πεξί 

κε αλαινγηθφηεηαο ηνπ επηδηθαζζέληνο απφ ην Δθεηείν πνζνχ θαη ειιείςεσο 

ηθαλνπνηεηηθήο θαη αληίζηνηρεο αηηηνινγίαο62. Αιιά θαη κε ηελ απφθαζε ηεο 

27-5-2004 63 , θαηαδίθαζε ηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία ζε απνδεκίσζε ησλ 

πξνζθεπγφλησλ, δηφηη δελ ππάξρεη ζρέζε αλαινγηθφηεηαο αλάκεζα ζηηο 

απαγνξεχζεηο πνπ αλεχξε ην Διιεληθφ Αθπξσηηθφ θαη ηνλ επηδησθφκελν κε ηελ 

εθαξκνδφκελε δηάηαμε ζθνπφ. 

ην δεκφζην δίθαην δελ ππάξρεη αληίζηνηρε αξρή κε απηή πνπ πεξηέρεηαη 

ζην άξζξν 281 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, ε νπνία λα απαγνξεχεη ηελ θαηαρξεζηηθή 

άζθεζε δηθαηψκαηνο ζηελ πεξίπησζε πνπ παξαηεξείηαη θάηη ηέηνην εθ κέξνπο 

ηεο δηνίθεζεο εηο βάξνο ηδησηψλ64. Η ζέζε ηεο ζεσξίαο ηνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ, 

δέρεηαη ηελ ελ κέξεη εθαξκνγή ηεο αξρήο ζην δεκφζην δίθαην, αιιά επηκέλεη φηη 

ην θξάηνο παξέρεη φιεο εθείλεο ηηο εγγπήζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δηνηθνπκέλσλ απφ θάζε πξάμε ή παξάιεηςε ησλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο65. 

Αληίζεηα, ε λνκνινγία ηνπ Αξείνπ Πάγνπ ζπγθιίλεη πξνο ηελ πεξίπησζε ηεο 

                                                             
59 ΔΓΓΑ, Berger θαηά Γαιιίαο, απφθ. ηεο 3-12-2002. 

60 Μαηζίαο ., Η αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο, φπ.π., ζει. 9.  

61 Τπφζεζε Ληνλαξάθεο θαηά Διιάδνο (ΓηΜΔΔ 2007. 285 επφκ.) 

62 Τπφζεζε Βαζηιάθεο θαηά Διιάδνο, απφθ. 17-1-2008.  

63 Τπφζεζε Ρίδνο θαη Νηάζθαο θαηά Διιάδνο 

64Γ. Καιδήο, Η εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο θαιήο πίζηεο ζην Γηνηθεηηθφ Γίθαην, 
ΓΦΝ 1981, ζει.1332.  

65Α. Σάρνο, Διιεληθφ Γηνηθεηηθφ, φπ.π., ζει. 392, φπνπ δέρεηαη ηελ εθαξκνγή 
ηεο αξρήο ζην δεκφζην δίθαην ηνλίδνληαο ηε δηαθνξά ηεο απφ ηελ θαηάρξεζε 
ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο.  
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ηζρχνο ηνπ άξζξνπ 281 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη ζηηο ζρέζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

δηθαίνπ, αθνχ ζεσξεί φηη ε θαηαρξεζηηθή άζθεζε δηθαηψκαηνο αληίθεηηαη ζηελ 

αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο66 θαη θαζηζηά ηελ φπνηα αληηθαηηθή ζπκπεξηθνξά 

πξνζβνιή ηεο αξρήο ηεο θαιήο πίζηεο67. Η αλαινγηθή επέθηαζε ηνπ άξζξνπ 

281 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα ζην δεκφζην δίθαην ζε θακηά πεξίπησζε δελ ζεκαίλεη 

φηη ε απαγφξεπζε ηεο θαηάρξεζεο δεκνζίσλ δηθαησκάησλ πξέπεη λα γίλεη 

δεθηή κε ηα ίδηα θξηηήξηα, φπσο άιισζηε γίλεηαη θαη ζην ηδησηηθφ δίθαην. 

Αληίζεηα, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε φινη νη επηβαιιφκελνη απφ ηελ 

πξνζηαζία ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πεξηνξηζκνί68. Καηά γεληθή παξαδνρή, 

ηα θελά ηνπ δεκνζίνπ θαη εηδηθφηεξα ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ ζα πξέπεη λα 

θαιχπηνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Γηθαίνπ, εθφζνλ πάληνηε 

ζπληξέρνπλ νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο69.   

4.3. Ζ αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο 

Η έλλνηα ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο είλαη ε ρξεζηφηεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη εληάζζεηαη ζηε ιεγφκελε θαη σο 

“δηνηθεηηθή εζηθή”, φπσο θαη ε αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο70. Η 

αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο ππνρξεψλεη ηα δηνηθεηηθά φξγαλα λα αζθνχλ ηηο 

αξκνδηφηεηέο ηνπο κε βάζε ην πεξί δηθαίνπ αίζζεκα71, κε αλαινγηθφηεηα72 θαη 

                                                             
66Μάιηζηα, ζε απφθαζή ηνπ (ηΔ 2015/1988), ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο 
έθαλε δεθηφ φηη ε θαηαρξεζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ 
ζπληζηά παξαλνκία, ελφςεη ηεο αξρήο ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο.  

67ΑΠ 704/1986 Ννκηθφ Βήκα 1987 ζει. 728.  

68Δ. Βνπδίθαο, Η πεξί θαηαρξήζεσο δηθαηψκαηνο δηάηαμηο ηνπ άξζξνπ 281 ΑΚ 
θαη ην Γεκφζηνλ Γίθαηνλ, Δπηζεψξεζε Γεκνζίνπ θαη Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ, 1968, 
ζει. 133.  

69Μ. Γέλδηαο, Γηνηθεηηθφ Γίθαην, ζει. 46.  

70Α. Σάρνο, Διιεληθφ Γηνηθεηηθφ Γίθαην, φπ.π., ζει. 67.  

71 Δ. πειησηφπνπινο, Δγρεηξίδην δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, η. 1, 2011, ζει. 96.  

72χκθσλα κε ηελ νπνία ην επηβαξπληηθφ κέηξν πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ πνιίηε 
απφ ηε ζρεηηθή δηνηθεηηθή πξάμε, πξέπεη λα είλαη αλάινγν πξνο ην κέζν δηα ηνπ 
νπνίνπ εμππεξεηείηαη ην δεκφζην ζπκθέξνλ θαη αλάινγν πξνο ην 
πξνζηαηεπφκελν ηδησηηθφ ζπκθέξνλ, ζηα πιαίζηα πάληνηε ηνπ δεκνζίνπ 
ζπκθέξνληνο (ηΔ 1303/1977).  
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επηείθεηα θαη ζην πιαίζην ηεο αξρήο ηεο λνκηκφηεηαο73 ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, ε δεκφζηα δηνίθεζε νθείιεη λα 

δηεπθνιχλεη ηνπο δηνηθνχκελνπο λα πξνζηαηεχνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο θαη λα 

απνιακβάλνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο74. ηελ θαζεκεξηλή δηνηθεηηθή πξαθηηθή75, ε 

έλλνηα ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο ζπλαξηάηαη κε ηνπο θαλφλεο ηεο ακεξνιεςίαο 

ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ, ελψ ε κεξνιεςία ησλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο είλαη 

αληίζεηε κε ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ δηαδίθσλ ελψπηνλ ηεο δηθαηνζχλεο76.  

ηε δηνηθεηηθή πξαθηηθή επίζεο, ε λνκνινγία απνθεχγεη ηελ εκθαλή 

ζηάζκηζε είηε κε ηελ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο είηε κε ην δεκφζην ζπκθέξνλ, 

αξλνχκελε ηε δεκηνπξγία πξνζηαηεπφκελεο εκπηζηνζχλεο ηνπ πνιίηε εθφζνλ 

δελ ζπληξέρνπλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Δηδηθφηεξα, κφλν ζεηηθέο, λφκηκεο 

δηνηθεηηθέο πξάμεηο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ δηθαηνινγεκέλε εκπηζηνζχλε 

άμηαο πξνζηαζίαο77. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ην ηΔ παξαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο 

                                                             
73Μ. Κππξαίνο, Φνξνινγηθή Διεγθηηθή Γηαδηθαζία, 1963, ζει. 63.  

74Υ. Αθξηβνπνχινπ, Θεκειηψδεηο αξρέο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, 2010, φπ.π., 
ζει. 5. 

75 Η δέζκεπζε απφ ηε δηνηθεηηθή πξαθηηθή είλαη κεγαιχηεξε ζε ρψξνπο, φπνπ ε 

δηαθξηηηθή επρέξεηα πνπ πξνυπνζέηεη ε άζθεζε πξαθηηθήο δελ είλαη εχθνια 

αλεθηή. Κιαζηθφ πξνπχξγην δέζκηαο αξκνδηφηεηαο είλαη ν ρψξνο ηνπ 

Φνξνινγηθνχ Γηθαίνπ, φπνπ ι.ρ. γίλεηαη δεθηφ φηη ε επί ζεηξά εηψλ παξάιεηςε 

θαηαινγηζκνχ θφξνπ ή θαηαινγηζκφ θφξνπ κε κεησκέλν ζπληειεζηή 

δεκηνπξγεί ζην θνξνινγνχκελν δηθαηνινγεκέλε εκπηζηνζχλε, κε απνηέιεζκα 

λα κελ κπνξεί λα αλαηξαπεί αλαδξνκηθά, φηαλ ελδέρεηαη λα ζέζεη ζε θίλδπλν 

ηελ επηρείξεζε ηνπ θνξνινγνχκελνπ (ηΔ 3865/84, Βι. θαη Μ. 

Υαηδεθσλζηαληίλνπ-Δκκαλνπειίδνπ, Η εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ρξεζηήο 

δηνίθεζεο ζην θνξνινγηθφ δίθαην, Αξκελφπνπινο, 1981, ζει. 617). 

76Α. Σάρνο, Διιεληθφ Γηνηθεηηθφ Γίθαην, φπ.π., ζει. 67. 

77 ηΔ 376/2013 ζθ. 13, ηΔ 2036/2011 ζθ. 19, ηΔ 2035/2011 ζθ. 19, ηΔ 

2034/2011 ζθ. 19, ηΔ 1011/2011 ζθ. 9, ηΔ 216/2011 ζθ. 18. Αληίζηνηρα ην 

Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νξίδεη φηη κφλε ε ζησπή ηεο δηνίθεζεο δελ 

κπνξεί λα ζεκειηψζεη δηθαηνινγεκέλε εκπηζηνζχλε ζηνλ πνιίηε (Σ-36/2009 ζθ. 

110, Σ-171/2002 ζθ. 69, C-179/2000 ζθ. 32), ελψ επηζεκαίλεη φηη ζεηξά 

πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο δηνίθεζεο, κε αληίζεηε ζε ηζρχνπζα ξχζκηζε θαη 

κε εκπίπηνπζα ζε ηνκέα δηαθξηηηθήο επρέξεηαο, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

δηθαηνινγεκέλε εκπηζηνζχλε ζηνλ πνιίηε (Σ-380/2006 ζθ. 75).  
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παξάιεηςεο θαη ηεο ζησπήο ηεο δηνίθεζεο78 σο εμίζνπ ηθαλή πξνο ζεκειίσζε 

εχινγεο εκπηζηνζχλεο. Δπίζεο, ε καθξφρξνλε δηάξθεηα εθαξκνγήο κηαο 

λνκνζεηηθήο ή θαλνληζηηθήο πξάμεο πξέπεη λα εμεηδηθεχεηαη θαη λα 

απνδεηθλχεηαη, γηα λα κπνξεί λα ζεσξείηαη ηθαλή λα δεκηνπξγήζεη εχινγε 

πεπνίζεζε πξνο δηαηήξεζή ηεο ζηνλ πνιίηε79. Δπηπξνζζέησο, ε απηνηέιεηα 

θάζε ππφζεζεο ζπληζηά ην βαζηθφ επηρείξεκα πεξί κε ζπλέρεηαο κηαο 

πξαθηηθήο αληίζεηεο κε ην ζθνπφ ηνπ λφκνπ80. Όηαλ ε δηνηθεηηθή πξαθηηθή 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην γξάκκα ηνπ λφκνπ, ν πνιίηεο δελ δηθαηνχηαη λα 

ζηεξίμεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ ζε απηή, παξά κφλν ζηνλ ίδην ην λφκν81. Δθφζνλ 

επίζεο δελ απνδεηθλχεηαη δφιηα θαη αληηθαηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο δηνίθεζεο, ν 

πνιίηεο δελ κπνξεί λα επηθαιεζηεί παξαβίαζε ηεο πξνζηαηεπφκελεο 

εκπηζηνζχλεο82. Σέινο, ν πξνζσξηλφο ραξαθηήξαο κηαο δηνηθεηηθήο πξάμεο 

εκπνδίδεη ηε δεκηνπξγία εχινγεο πεπνίζεζεο πεξί εθαξκνγήο κηαο πξνο απηφ 

ην ραξαθηήξα δηνηθεηηθήο πξαθηηθήο83.    

Η αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο πνπ θαηνρπξψλεηαη πιένλ θαη ζην Υάξηε 

ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (άξζξν 41), είλαη κηα 

δηθιείδα αζθαιείαο θαη, παξάιιεια, δηθαίσκα θάζε πνιίηε γηα εκπηζηνζχλε 

πξνο ηα δηνηθεηηθά φξγαλα θαη πξνζηαζία απέλαληη ζηελ θαθή ρξήζε ηεο 

δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Καηά ηελ πάγηα λνκνινγία πνπ 

                                                             
78 Υ. Μνπθίνπ, Η ζησπή ηεο δηνίθεζεο, 2003, ζει. 25. 

79 ηΔ 2587/2009 ζθ. 8, ηΔ 3526/2000 ζθ. 4.  

80 ηΔ 3929/2005 ζθ. 7, ηΔ 1804/2002 ζθ. 6. Σν ίδην επηρείξεκα ρξεζηκνπνηεί 

θαη ην ΓΔΔ (C-148/2004 ζθ. 106, Σ-30/2001, Σ-32/2001, Σ-86/2002, Σ-87/2002, 

Σ-88/2002 ζθ. 311).  

81 ηΔ 3370/2008 ζθ. 6. Οκνίσο ην ΓΔΔ έθξηλε κε ηελ απφθαζε Σ-99/2004 ζθ. 

163.  

82 ηΔ 2813/2003 ζθ. 4.  

83 ηΔ 617/2004 ζθ. 5, ηΔ 743/2002 ζθ. 9, ηΔ 1987/2001 ζθ. 8. Καη φηαλ δελ 

είλαη πξνζσξηλφο ν ραξαθηήξαο ηεο πξάμεο, ην ΓΔΔ αλάγεη ζε θξηηήξηα 

ζεκειίσζεο ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο ηνπ πνιίηε ηελ 

πξνβιεςηκφηεηα ηεο κεηαβνιήο ηεο πξαθηηθήο ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ 

(Σ-99/2004 ζθ. 164).  
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έρεη αλαπηχμεη ην ηΔ84, ε αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, σο επηκέξνπο αξρήο 

ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, νξίδεηαη σο "ε άζθεζε ησλ δηνηθεηηθψλ αξκνδηνηήησλ 

ζχκθσλα κε ην θνηλφ πεξί δηθαίνπ αίζζεκα, δειαδή κε ηξφπν ζχκθσλν πξνο 

ηα ρξεζηά ήζε." Καηά ηε λνκηθή ζεσξία, ε αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο έρεη 

δηαηππσζεί σο αξρή πνπ επηβάιιεη ζηα δηνηθεηηθά φξγαλα λα αζθνχλ ηηο 

αξκνδηφηεηέο ηνπο ζχκθσλα κε ην αίζζεκα δηθαίνπ πνπ επηθξαηεί, ψζηε θαηά 

ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ λα απνθεχγνληαη νη αλεπηεηθείο θαη 

απιψο δνγκαηηθέο εξκελεπηηθέο εθδνρέο θαη λα επηδηψθεηαη ε πξνζαξκνγή ησλ 

θαλφλσλ δηθαίνπ πξνο ηηο εθάζηνηε νηθνλνκηθνθνηλσληθέο ζπλζήθεο. Απφ ηα 

παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ζηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο ζπκπιέθνληαη δχν 

ζηνηρεία: α) ε εζηθή - ρξεζηά ήζε θαη β) ην δίθαην. Δίλαη πξνθαλέο πσο θχξηνο 

ζηφρνο ηεο αξρήο είλαη ε ππνζηήξημε ηεο αζθάιεηαο ησλ δηνηθνπκέλσλ θαη ε 

δηθαηνινγεκέλε εκπηζηνζχλε πξνο ηε «λνκηκνπνηεκέλε» δξάζε ηνπ θξάηνπο85. 

     Η πξνζηαζία ηνπ θξάηνπο έλαληη ησλ δηνηθνπκέλσλ επηηπγράλεηαη κε 1) 

ζεηηθφ θαη 2) αξλεηηθφ ηξφπν86. Καηά ην ζεηηθφ ηξφπν πξνζηαζίαο, ηα δηνηθεηηθά 

φξγαλα θαη νη δεκφζηεο ππεξεζίεο ππνρξενχληαη λα πξνβαίλνπλ ζε λνκηθέο 

πξάμεηο ή/θαη πιηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ζπγθεθξηκέλνπ έλλνκνπ 

ζπκθέξνληνο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ δεκνζίνπ δηθαηψκαηνο 

ηνπ πνιίηε87. Καηά ηνλ αξλεηηθφ ηξφπν πξνζηαζίαο, ηα φξγαλα ησλ δεκφζησλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ ππνρξενχληαη λα κε βιάπηνπλ ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ή 

δηθαηψκαηα ησλ δηνηθνπκέλσλ. ην πιαίζην, ινηπφλ, ηεο γεληθφηεξεο αξρήο ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ δηνηθνπκέλνπ απφ απζαίξεηεο θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο, ε αξρή 

ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο εμαζθαιίδεη πιεξέζηεξα ηελ πξνζηαζία απηή θαη 

βξίζθεηαη ζε άξξεθηε ζχλδεζε κε ηηο ζπληαγκαηηθέο αξρέο ηεο αλαινγηθφηεηαο, 

ηεο θαλεξήο Γηνίθεζεο, αιιά θαη ηεο πξνζηαηεπφκελεο εκπηζηνζχλεο ησλ 

                                                             
84

 ηΔ 2563/2011 

85 Π. Γαγηφγινπ, Γεληθφ Γηνηθεηηθφ Γίθαην, 2012, ζει. 211.  

86
 Π. Γαγηφγινπ, Γεληθφ Γηνηθεηηθφ Γίθαην, 6ε έθδνζε, 2012, ζει. 78.  

87 Πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη πθίζηαηαη ππνρξέσζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

λα ελεκεξψλεη ηνλ πνιίηε γηα ηελ χπαξμε ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο, θαζψο 

επίζεο θαη ππνρξέσζε ηνπ δηθαζηεξίνπ λα ρνξεγεί πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε 

ελδίθνπ βνεζήκαηνο (ηΔ 1874/2001, ηΔ 2892/1993, 4056/1990). Αληίζεηε 

θξίζε πεξηιακβάλεη ε ηΔ 618/2005.  
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δηνηθνπκέλσλ. Η αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο ζπλάγεηαη θαη δηα ηεο αξρήο ηεο 

λνκηκφηεηαο θαη, παξάιιεια, απνηειεί αληηζηάζκηζκα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ δηνηθνπκέλσλ, ηα νπνία ελδέρεηαη λα ζηγνχλ ζην κέιινλ. Δίλαη 

ζπλάκα αλαληίιεθην, φηη ε αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο είλαη αξρή κεηαβιεηή, 

εθφζνλ πξέπεη νπζηαζηηθά λα πξνζαξκφδεηαη κε ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ ζηε δεκφζηα δσή. 

    Θα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί ε αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, ε νπνία είλαη 

κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δηνηθνπκέλσλ (φπσο επίζεο ε αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ δηνηθνπκέλσλ, ε αξρή ηεο 

θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ην δηθαίσκα ηεο πξνεγνχκελεο 

αθξφαζεο (θαη‟ άξζξν 20 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο), θαη σο έθθξαζε ηεο 

αζθάιεηαο θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ πνπ απνηεινχλ ζπληαγκαηηθφ θεθηεκέλν. 

Καηφπηλ ηνχησλ, ε ρξεζηή δηνίθεζε απνηειεί-πέξαλ απφ πξνζηαηεπηηθή 

δηνηθεηηθή αξρή-θαη δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ, ελψ ελέρεη θαηαιπηηθή επίδξαζε θαη 

ζηελ αλάθιεζε αηνκηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ απφ ηε δεκφζηα δηνίθεζε88.  

   Δίλαη πξνθαλέο φηη ε ρξεζηή δηνίθεζε, ηφζν σο αξρή φζν θαη σο δηθαίσκα 

ησλ πνιηηψλ κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ηδηαίηεξα ρξήζηκν "λνκηθφ εξγαιείν" ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο πξνθεηκέλνπ αθελφο λα πξνζηαηεχζεη ηελ εκπηζηνζχλε 

ησλ δηνηθνπκέλσλ πξνο απηήλ θαη αθεηέξνπ λα εδξαηψζεη ζηέξεα ηελ αζθάιεηα 

δηθαίνπ θαη ηε λνκηκφηεηα ησλ δξάζεψλ ηεο89. Δίλαη βέβαην φηη, ηεξνπκέλσλ 

ησλ αλαινγηψλ, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο αξρήο ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο κπνξεί 

λα επηηεπρζεί απνηειεζκαηηθφηεηα, νξζφηεηα θαη κεγαιχηεξε επειημία θαηά ηε 

δηνηθεηηθή δξάζε θαη επνκέλσο, κηα εχξπζκε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία κε 

πνιιαπιά νθέιε γηα ηνπο πνιίηεο. 

4.4. Ζ αξρή ηεο θαιήο πίζηεο 

ε ζρέζε αιιειεπίδξαζεο θαη εμάξηεζεο, εμάιινπ, ηειεί ε αξρή ηεο 

δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο κε ηελ αξρή ηεο θαιήο πίζηεο. Δηδηθφηεξα, ε 

δηνίθεζε παξαβαίλεη ηε δεχηεξε, φηαλ ελεξγεί θαηά ηξφπν αληίζεην πξνο ηελ 

                                                             
88

 Δ. πειησηφπνπινο, Δγρεηξίδην Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ, ηφκνο 1, 14ε έθδνζε, 
ζει. 67. 

89 ηΔ 1280/2007, 1371/2006, 367/2006, 790/2006.  
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πξψηε. Η εκπηζηνζχλε ηνπ ηδηψηε ζηελ θαιή πίζηε, εηιηθξίλεηα θαη ζπλέπεηα ηεο 

δηνίθεζεο, ζην πιαίζην ελφο θνηλσληθνχ θξάηνπο, φπνπ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο ξπζκίδεηαη ή ζίγεηαη απφ ηε ξπζκηζηηθή θαη 

παξνρηθή δηνίθεζε, είλαη ή ηνπιάρηζηνλ πξέπεη λα είλαη, απηνλφεηε δηθαηνθξαηηθή 

εγγχεζε. 90  Σα φξγαλα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ελεξγνχλ θαθφπηζηα θαη 

ζπλεπψο παξάλνκα, φηαλ κε ηηο πξάμεηο ηνπο δηαηαξάζζνπλ κηα ινγηθή 

ζπλέπεηα, πνπ ηα ίδηα θαζηέξσζαλ κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο 91 . Έηζη π.ρ. 

δηαςεχδεηαη ε εκπηζηνζχλε ηνπ ηδηψηε ζηε δηνηθεηηθή δξάζε, φηαλ ε δηνίθεζε 

αίξεη εθ ησλ πζηέξσλ, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, θίλεηξα πνπ πξφβιεςε 

ν λφκνο, γηα λα πξνζειθχζεη νξηζκέλε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηδηψηε, ή φηαλ 

αξλείηαη λα ρνξεγήζεη ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο «επίζεκεο» πιεξνθνξίεο ησλ 

αξκνδίσλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ ή πιεξνθνξίεο, ηε ρνξήγεζε ησλ νπνίσλ 

πξνβιέπεη ν λφκνο (ζηελ πεξίπησζε βέβαηα πνπ ε δηνίθεζε έρεη δηαθξηηηθή 

επρέξεηα θαη φρη δέζκηα αξκνδηφηεηα). Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη θαη ε 

αξρή ηεο θαιήο πίζηεο επηβάιιεη ζηε δεκφζηα δηνίθεζε λα κελ εθκεηαιιεχεηαη 

ηνλ πνιίηε ή, αθφκα πεξηζζφηεξν, λα δεκηνπξγεί θαηαζηάζεηο πιάλεο, απάηεο ή 

απεηιήο ηνπ92.   

 Δίλαη γεγνλφο, φηη ε αξρή ηεο θαιήο πίζηεο, σο αξρή πνπ πξνέξρεηαη απφ ην 

ηδησηηθφ δίθαην, θαίλεηαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελε, φηαλ επηθαιείηαη ζην πιαίζην 

ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ. Δίλαη πξνθαλέο φηη νη έλλνκεο ζρέζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

δηθαίνπ θαζνξίδνληαη ζρεδφλ πάληα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη 

εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ζρεηηθέο ξπζκίζεηο, ηφηε κφλν είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή 

δηαηάμεσλ ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ επηηξέπεηαη απφ 

ηελ ηδηνκνξθία ηεο έλλνκεο ζρέζεο93. Δίλαη επίζεο αιήζεηα φηη ζηελ Διιάδα ε 

επίθιεζε ηεο αξρήο ηεο θαιήο πίζηεο ησλ άξζξσλ 200, 281, 288 ηνπ Αζηηθνχ 

                                                             
90Π. Γαγηφγινπ, Γεληθφ Γηνηθεηηθφ Γίθαην, φπ.π., ζει. 183 

91 B. Kukpin, The Plausability of Legally Protecting Reasonable Expectations, 

32 Val. U.L. Rev. 19, 1997, ζει. 25).   

92Υ. Αθξηβνπνχινπ, Θεκειηψδεηο αξρέο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, 2010, φπ.π. 
ζει. 5.  

93 Α. Γέξνληαο, Η εθαξκνγή ησλ ζεζκψλ ηεο δηνίθεζεο αιινηξίσλ θαη ηεο 
πξνζπκβαηηθήο επζχλεο ζην Γηνηθεηηθφ Γίθαην, Γηνηθεηηθή Γίθε 1992, ζει. 1001 
επ. 
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Κψδηθα απνηειεί κηα πξνζπάζεηα γηα ηε δηεχξπλζε ηεο έλλνηαο ηεο θαιήο πίζηεο 

θαη ηελ επέθηαζή ηεο ζε νιφθιεξν ην δηθατθφ ζχζηεκα94. Καη βέβαηα, εθεί πνπ 

ζίγεηαη ε νηθνλνκηθή ειεπζεξία ηνπ πνιίηε, ε νπνία θαηνρπξψλεηαη κε ην άξζξν 5 

παξ. 1 θαη 3 ηνπ πληάγκαηνο, δελ επηηξέπεηαη ζην λνκνζέηε λα επεκβαίλεη ζε 

ζπκβαηηθέο ζρέζεηο, ηηο νπνίεο λα ηξνπνπνηεί απμάλνληαο ή κεηψλνληαο 

αλάινγα ή θαηαξγψληαο δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο95. Η δηνίθεζε δε, νθείιεη 

λα ειέγρεη, αλ ν ζπγθεθξηκέλνο ζθνπφο κπνξεί λα εμππεξεηεζεί κε πεξηνξηζκφ 

πνπ ζίγεη ιηγφηεξν ή ειάρηζηα ην αηνκηθφ δηθαίσκα, θαη απηφ λα πξνθξίλεηαη 

ηειηθά96.  

Μεηαμχ ησλ λνκηθψλ κνξθψλ κε ηηο νπνίεο αζθείηαη ιεηηνπξγηθά δηνίθεζε, 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε δηνηθεηηθή ζχκβαζε97. Η εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Αζηηθνχ Κψδηθα ρσξεί κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ έρνπλ απνκείλεη πεδία ηεο 

δηνηθεηηθήο ζχκβαζεο αξξχζκηζηα, ηφζν απφ ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, φζν θαη 

απφ ηνπο εηδηθνχο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε δέζκε ησλ ζπκβάζεσλ, ζηελ νπνία 

εληάζζεηαη ε θαηά πεξίπησζε εμεηαδφκελε98. Η εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Αζηηθνχ Κψδηθα ρσξεί γηα ην ιφγν φηη θαη ε δηνηθεηηθή ζχκβαζε εληάζζεηαη κέζα 

ζην ζχζηεκα ηεο έλλνκεο ηάμεο, πνπ ζπληίζεηαη θαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Αζηηθνχ Κψδηθα, θαη κάιηζηα εμνπιηζκέλεο κε ηηο ξπζκίζεηο, φρη κφλν ηεο 

ζχλαςεο ησλ ηδησηηθψλ ζπκβάζεσλ, αιιά θαη ησλ ζεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη 

θαηά ηελ εθηέιεζε απηψλ99. Έηζη, ε αξρή ηεο θαιήο πίζηεο εμειίρζεθε ζηα 

                                                             
94 Γ. Γέιιηνο, Η «θαηλνκεληθή» αηηηνινγία δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ κε απιή 
επίθιεζε γεληθψλ ξεηξψλ ηνπ ΑΚ, Αξκελφπνπινο 1992, ζει. 864 επ.  

95 Π. Γαγηφγινπ, Αηνκηθά Γηθαηψκαηα Β΄, 1991, αξ. 1327 επ., βι. θαη ην άξζξν 

106 , παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1975.  

96 Β. Βνπηζάθε: Η αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο: Απφ ηελ εξκελεία ζηε δηάπιαζε 
δηθαίνπ, Μειέηε ζηηο Όςεηο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, 1990, ζει. 215, Β. θνπξήο, Η 
ζπληαγκαηηθή αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη νη λνκνζεηηθνί πεξηνξηζκνί ηεο 
επαγγεικαηηθήο ειεπζεξίαο, Διιεληθή Γηθαηνζχλε 28, ζει. 777.  

97 Ι. Σδεβειεθάθεο, πκβάζεηο ηεο δηνηθήζεσο θαη αθπξσηηθέο δηαθνξέο, Ννκηθφ 
Βήκα 1989, ζει. 1154 επ., Π. Δπζηξαηίνπ, Γηνηθεηηθέο ζπκβάζεηο θαη αξρή ηεο 
λνκηκφηεηαο, Ννκηθφ Βήκα 1993, ζει. 656 επ., Α. Γέξνληαο, Γίθαην Γεκνζίσλ 
Έξγσλ, 2000, ζει. 38 επ. 

98  Γ. Παπαδεκεηξίνπ, Οη εθαξκνζηένη νπζηαζηηθνί θαλφλεο ζηηο δηνηθεηηθέο 
ζπκβάζεηο, Ννκηθφ Βήκα 1991, ζει. 889.  

99 Α. Γεσξγηάδεο-Π. Παπιφπνπινο, Η επζχλε απφ ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ζην 
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πιαίζηα ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε βάζε ηε λνκηθή ηζφηεηα ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

θαη ηελ θαηαξρήλ ακνηβαία δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ100. 

Δπηπιένλ, ε εξκελεία ηεο δηνηθεηηθήο ζχκβαζεο κε βάζε ηελ θαιή πίζηε, δελ 

κπνξεί λα νδεγεί ζε ιχζεηο αληίζεηεο πξνο ηηο επηηαγέο ξεηψλ λνκνζεηηθψλ 

δηαηάμεσλ θαη δελ κπνξεί λα επηρεηξεζεί θαζφινπ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ξεηά 

απαγνξεχεηαη101. Πξνθεηκέλνπ λα παξέκβεη ν δηθαζηήο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 

288 θαη 388 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, ζπκπιεξψλνληαο κηα ζπκβαηηθή ζρέζε, 

πξέπεη απνδεδεηγκέλα λα ζεσξεζεί φηη πξνέθπςε πεξηζηαηηθφ, ην νπνίν νδεγεί 

ζε απξφβιεπηε πιηθή θαη νηθνλνκηθή δπζθνιία, ηέηνηα, πνπ λα ρξήδεη ν 

ζπκβαηηθφο δεζκφο άκεζεο ζπκπιήξσζεο102. Καηά ζπλέπεηα, ν δηθαζηήο δελ 

έρεη επρέξεηα επηινγήο, αιιά νθείιεη λα επηιέμεη εθείλε ηε ιχζε πνπ ζα 

εμαζθαιίζεη ηε δηάζσζε ηεο ζχκβαζεο θαη ζα πεξηθξνπξήζεη ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο κε ηελ εθηέιεζε ηεο νπνίαο ζπλδέεηαη ε ζχκβαζε 

απηή103. Μεηαμχ ησλ δηαπξαγκαηεπνκέλσλ ηδξχεηαη έηζη κηα ελνρή θαη κε βάζε 

ην δεζκφ απηφ, ηα ζπλαιιαζζφκελα κέξε δελ ππνρξενχληαη ζε ζπγθεθξηκέλε 

ζπκπεξηθνξά ή παξάιεηςε, κε ηελ έλλνηα φηη απηή, σο αληηθείκελν ηεο 

νθεηιφκελεο παξνρήο, πξέπεη λα είλαη εμεηδηθεπκέλε104. Η ζπλαιιαθηηθή θαιή 

πίζηε αλαθέξεηαη είηε ζηε δηελέξγεηα ζεηηθψλ πξάμεσλ, είηε ζηελ παξάιεηςε 

απηψλ αθφκε δε, θαη ζηε ζπλεξγαζία ησλ κεξψλ. Η ππνρξέσζε ησλ κεξψλ 

πεξηιακβάλεη α) ηελ «ππνρξέσζε δηαθψηηζεο», πνπ επηβάιιεη ζηνλ 

αληηζπκβαιιφκελν ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε ηε ζχκβαζε θαη β) 

                                                                                                                                                                               

πιαίζην ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβάζεσλ (γλσκνδφηεζε), Ννκηθφ Βήκα, ζει. 703 
επ. Σ. Παπαδεκεηξίνπ, Οη εθαξκνζηένη νπζηαζηηθνί θαλφλεο, φπ.π., ζει. 889.  

100 Π. Γαγηφγινπ, Πξνβιήκαηα εξκελείαο δηνηθεηηθψλ ζπκβάζεσλ 

(γλσκνδφηεζε), Ννκηθφ Βήκα 1978, ζει. 454 επ.  

101 ΓΔθΑζ 65/89, Διιεληθή Γηθαηνζχλε 31, 136.  

102 Η. Κπξηαθφπνπινο, Η ζεσξία ηνπ απξφβιεπηνπ θαη ε λνκνινγία ηνπ ηΔ, 
Δπηζεψξεζε Διιήλσλ Ννκηθψλ 20, ζει. 425 επ., Π. Γαγηφγινπ, Η ζεσξία ηνπ 
απξφβιεπηνπ εηο ην δίθαηνλ ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβάζεσλ, Δπηζεψξεζε 
Διιήλσλ Ννκηθψλ 35, ζει. 204 επ.  

103  Ν. Καπειιάθε, Οη έκκεζεο επεκβάζεηο ηεο δηνηθήζεσο ζηε δηνηθεηηθή 
ζχκβαζε, Γηνηθεηηθή Γίθε 1994, ζει. 814, Α. Γέξνληαο, Γίθαην Γεκνζίσλ 
Έξγσλ, φπ.π., ζει. 290 επ.  

104 Γ. Ράτθνο, Αγσγή απνδεκίσζεο γηα πξνζπκβαηηθφ πηαίζκα ελψπηνλ ησλ 

Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ, Γηνηθεηηθή Γίθε 1999, ζει. 539 επ. 
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ηελ «ππνρξέσζε πξνζηαζίαο», πνπ πεξηέρεη ηελ ππνρξέσζε ελεκέξσζεο ηνπ 

άιινπ κέξνπο γηα ηπρφλ αλψκαιε εμέιημε ή ηε δπλαηφηεηα καηαίσζεο ηεο 

δηνηθεηηθήο ζχκβαζεο, ψζηε λα απνθεπρζνχλ άζθνπεο δαπάλεο θαη δεκίεο105. Η 

πξνζπκβαηηθή επζχλε απνηειεί ζηελ νπζία έλα είδνο κεραληζκνχ θχξσζεο ησλ 

παξαβαηψλ ηεο κε ηελ επξεία έλλνηα αξρήο ηεο λνκηκφηεηαο θαηά ηελ αλάπηπμε 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ θαη ππεξεζηψλ, πνπ επηβάιιεηαη 

απφ ηα δηθαζηήξηα. Ο κεραληζκφο απηφο εληάζζεηαη ζην ρψξν ησλ εγγπήζεσλ, 

σο εγγπφκελνο ηελ απνδνηηθή εθαξκνγή ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ηεο αξρήο ηεο 

λνκηκφηεηαο, ζπκπιεξψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ απνζηνιή ησλ άξζξσλ 

πεξί αζηηθήο επζχλεο (άξζξα 105 θαη 106 ηνπ ΔηζΝΑΚ)106. Απφ ηα παξαπάλσ 

ζπλάγεηαη φηη ε αξρή ηεο θαιήο πίζηεο εθαξκφδεηαη ζην πιαίζην κηαο ηδηαίηεξεο 

έλλνκεο ζρέζεο, ζπκπιεξψλνληαο ηελ αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο 

εκπηζηνζχλεο107.     

4.5. Ζ αξρή ηεο ζπλέπεηαο 

Η δηνίθεζε ζα πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα δηέπεηαη απφ ηελ αξρή ηεο 

ζπλεπνχο ζπκπεξηθνξάο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ε αληηθαηηθή ζπκπεξηθνξά 

ηεο δηνίθεζεο πξνζβάιιεη ηελ αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο ηνπ 

ηδηψηε θαη πξνθαιεί λνκηθφ ειάηησκα ζηελ ππφ έθδνζε δηνηθεηηθή πξάμε. Η 

αλάγθε γηα ζπλέπεηα ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο είλαη κεγαιχηεξε ζην ζχγρξνλν 

παξεκβαηηθφ θξάηνο ζην νπνίν ε δηνίθεζε δξα ζε έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν 

πεδίν, κε απνηέιεζκα ν πνιίηεο λα είλαη εθηεζεηκέλνο ζηηο παξεκβάζεηο ηνπ 

θξάηνπο108. Γίλεηαη θαλεξφ φηη ε αξρή ηεο ζπλέπεηαο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε 

κε ηελ ΑΓΔ, αθνχ ε πξψηε απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

                                                             
105 Γ. Ράτθνο, Αγσγή απνδεκίσζεο γηα πξνζπκβαηηθφ πηαίζκα ελψπηνλ ησλ 
Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ, φπ.π., ζει. 540 επ., Α. Γέξνληαο, Γίθαην Γεκνζίσλ 
Έξγσλ, φπ.π., ζει. 295 επ., Ν. ντιεληάθεο, Η πξνζπκβαηηθή επζχλε ζην ΓΓ, 
Γηνηθεηηθή Γίθε 1998, ζει. 4 επ.  

106 106 Γ. Ράτθνο, Αγσγή απνδεκίσζεο γηα πξνζπκβαηηθφ πηαίζκα ελψπηνλ ησλ 

Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ, φπ.π., ζει. 544 επ. 

107 Δ. Κνπηνχπα-Ρεγθάθνπ, Η αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο, φπ.π., 
ζει. 1391.  

108Δ. Κνπηνχπα-Ρεγθάθνπ, Η αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο, φπ.π., 
95, ζει. 389, Π. Γαγηφγινπ, Γλσκνδφηεζε, Ννκηθφ Βήκα 1981, ζει. 1362.  
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δεχηεξεο.  

4.6. Ζ αξρή ηεο ζπλαιιαθηηθήο ακνηβαηόηεηαο 

Η αξρή ηεο ζπλεπνχο ζπκπεξηθνξάο απνξξέεη θαη απφ ηελ αξρή ηεο 

ζπλαιιαθηηθήο ακνηβαηφηεηαο θαη απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ 

πξαγκάησζε ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ. Η ελ ιφγσ αξρή ηθαλνπνηεί ηελ ηδέα ηεο 

ηζφηεηαο θαη ην αίζζεκα ηεο δηθαηνζχλεο θαη πξνζθέξεη κηα ζηέξεα βάζε γηα ηε 

δίθαηε επίιπζε δηαθφξσλ λνκηθψλ πξνβιεκάησλ109.  

4.7. Ζ αξρή ηεο απηνδέζκεπζεο 

Η ηξίηε κνξθή πξνζηαζίαο ηνπ ηδηψηε είλαη ε αξρή ηεο απηνδέζκεπζεο. Με 

ηνλ φξν απηφ ελλνείηαη ε εθ πξννηκίνπ δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο απέλαληη ζε 

θαλφλεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηε δξάζε ηεο θαη νη νπνίνη ηίζεληαη απφ ηελ ίδηα. Με 

άιια ιφγηα, ε απηνδέζκεπζε ζπλίζηαηαη, ηφζν θαηά ηελ αξκνδηφηεηα ηεο 

άζθεζεο ηεο εθηειεζηηθήο ιεηηνπξγίαο πξνο ζέζπηζε θαλφλσλ, φζν θαη θαηά 

ηελ άζθεζε ηεο αξκνδηφηεηαο ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ θαη ππεξεζηψλ πξνο 

έθδνζε αηνκηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ110.  

5. Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΑΓΔ 

Σα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα φηαλ αλαθέξνληαη ζηελ έλλνηα ηεο ρξεζηήο 

δηνίθεζεο, ελλννχλ ζηελ θπξηνιεμία ηελ αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο 

εκπηζηνζχλεο111. ην ρψξν ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ γεληθφηεξα, δηαπηζηψλεηαη 

φηη αξρηθά δελ γίλεηαη ξεηψο ε αλαθνξά ηεο ΑΓΔ. Όκσο, έκκεζα, κπνξεί λα 

δηαθξίλεη θαλείο φηη ε εθηίκεζε ηνπ ζηνηρείνπ ηεο εκπηζηνζχλεο, θαηά ηελ 

εθδήισζε ηεο δξάζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, είλαη εκθαλήο ζηηο απνθάζεηο 

ηνπ ηΔ θαη εηδηθφηεξα, ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ 

εθδίδνληαη θαηά δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο δηνίθεζεο112. Καηά ηε λνκνινγία, ην 

αξκφδην δηθαζηήξην έρεη ην δηθαίσκα λα εθηηκήζεη ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά 

                                                             
109Υ. Γεηζαξίδεο, Οη αξρέο ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο, φπ.π., ζει. 43.  

110ibid 

111Δ. πειησηφπνπινο, Δγρεηξίδην, φπ.π., ζει. 100.  

112ηΔ 810/1983, Α. Γέξνληαο, Γεκφζην Οηθνλνκηθφ Γίθαην, φπ.π., ζει. 365.  
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γηα λα βξεη, εάλ θαη θαηά πφζν ε δηνίθεζε θαηά ηελ άζθεζε ηεο δηαθξηηηθήο ηεο 

επρέξεηαο, ζπκκνξθψζεθε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ θαη ηελ έλλνηα ηεο 

ρξεζηήο δηνίθεζεο, πνπ ππάξρεη ζην λφεκα ησλ λφκσλ113. Καη ζην ζεκείν 

απηφ, ε δηαθξηηηθή επρέξεηα εθθξάδεηαη θαη εθδειψλεηαη κέζα απφ ηηο αξρέο ηεο 

θαιήο πίζηεο, ηεο αλαινγηθφηεηαο, ηεο ακεξνιεςίαο ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο 

ηζφηεηαο, πνπ ζπλζέηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο ην πεξηερφκελν ηεο ΑΓΔ ζην 

δηνηθεηηθφ δίθαην114.  

5.1. Ο έιεγρνο ηεο λνκηκόηεηαο 

Η αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο σο αξρήο πνπ επηβάιιεη ηε 

δηαηήξεζε ησλ δεκηνπξγεζέλησλ λνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, έζησ θαη 

παξαλφκσλ, ελδερνκέλσο λα κε ζπκβαδίδεη κε ηελ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο ηεο 

δηνίθεζεο, ε νπνία επηβάιιεη ηελ άκεζε αλάθιεζε απηψλ115. Βέβαηα, ε αξρή 

ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο, σο αξρή πνπ πεγάδεη απφ ηελ αξρή ηεο 

θαιήο πίζηεο, είλαη δπλαηφ λα εθαξκνζζεί ρσξίο λα έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε 

ηελ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηνίθεζεο. Καηά ζπλέπεηα, ε εκπηζηνζχλε ηνπ 

δηνηθνπκέλνπ, φρη κφλν δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε, αιιά ηαπηίδεηαη κε ηε 

λνκηκφηεηα ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο116 . Η αξρή ηεο λνκηκφηεηαο είλαη ηφζν 

ηζρπξή, ψζηε ε αλάθιεζε ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ εθδφζεθαλ λφκηκα δελ 

είλαη δπλαηή, εθηφο εάλ ππάξρνπλ ιφγνη πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ 117 . Η αλάθιεζε ησλ παξάλνκσλ πξάμεσλ ηεο δηνίθεζεο 

επηηξέπεηαη, φηαλ πξφθεηηαη θπξίσο γηα ηελ έθδνζε πξάμεσλ έλαληη ησλ 

πνιηηψλ πνπ ελεξγνχλ θαιφπηζηα θαη ρσξίο δφιν ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε 

αλάθιεζε απηή δελ πξνζθξνχεη ζε θάπνην θαλφλα δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο118.  

                                                             
113Δ. πειησηφπνπινο, Δγρεηξίδην, φπ.π. ζει. 88.  

114ηΔ 94/1962, Π. Γαγηφγινπ, Γεληθφ, φπ.π., ζει. 175.  

115Υ. Γεηζαξίδεο, Οη αξρέο ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο, φπ.π., ζει. 62.  

116ibid, ζει. 64.  

117Δ. πειησηφπνπινο, Δγρεηξίδην, φπ.π., ζει. 190, Π. Γαγηφγινπ, Γεληθφ, 
φπ.π., ζει 315, Α. Σάρνο, Διιεληθφ Γηνηθεηηθφ, φπ.π., ζει. 589, Π. 
Παπιφπνπινο, Η αλάθιεζηο αλαθιήζεσο δηνηθεηηθήο πξάμεσο, ΔΓΓΓ 1980, 
ζει. 235.  

118Δ. πειησηφπνπινο, Δγρεηξίδην, φπ.π., ζει. 190.  
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Σα επηρεηξήκαηα πνπ πξνβάιινληαη θαηά ηεο ΑΓΔ είλαη φηη ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ θαη ε αξρή ηεο λνκηκφηεηαο, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ίδηα ηε λνκηθή 

ξχζκηζε θαη ηε δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο απφ λφκν, ζε θάζε πεξίπησζε 

ππεξέρνπλ απφ νπνηαδήπνηε αξρή, φπσο απηήο ηεο θαιήο πίζηεο ή ηεο 

εκπηζηνζχλεο 119 . Με ηνλ ηξφπν απηφλ, ππνδειψλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα 

ζχγθξνπζε δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ. Σα επηρεηξήκαηα απηά, 

φκσο, αλαηξέπνληαη απφ ην γεγνλφο, φηη ε ζηάζκηζε κεηαμχ ηδησηηθψλ θαη 

δεκνζίσλ ζπκθεξφλησλ έγηλε απφ ηνλ ίδην ην λνκνζέηε, φηαλ πξνζδηφξηδε ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο λνκηκφηεηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο120. Ο 

λνκνζέηεο θαζφξηζε ηε ζηάζκηζε ησλ ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έθδνζε ηεο 

δηνηθεηηθήο πξάμεο θαη φρη θαηά ηελ αλάθιεζή ηεο, ε νπνία γίλεηαη θάησ απφ 

λέεο θαη κε πξνβιέςηκεο εμ‟ αξρήο πξνυπνζέζεηο121.   

5.2. Σν ηεθκήξην ηεο λνκηκόηεηαο  

Σν ηεθκήξην ηεο λνκηκφηεηαο ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ122 είλαη βαζηθή 

αξρή ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε δηνηθεηηθή πξάμε απφ 

ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηεο θαη κέρξη ηελ αθχξσζή ηεο απφ ηα δηνηθεηηθά 

δηθαζηήξηα ή ηελ αλάθιεζή ηεο ή θαηάξγεζή ηεο ή ηελ αθχξσζή ηεο γεληθά ή 

αλαζεψξεζή ηεο δηνηθεηηθά ή θαηάξγεζή ηεο λνκνζεηηθά, παξάγεη φια ηα 

έλλνκα απνηειέζκαηα αλεμάξηεηα απφ ην αλ ηπρφλ έρεη λνκηθή πιεκκέιεηα123. 

πλέπεηεο ηνπ ηεθκεξίνπ ηεο λνκηκφηεηαο είλαη φηη: α) κε ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο 

ηεο πξάμεο επέξρεηαη ε κεηαβνιή ηεο λνκηθήο θαηάζηαζεο θαη β) ηα δηνηθεηηθά 

φξγαλα ή νη πνιίηεο δελ κπνξνχλ λα ζεσξήζνπλ ηελ πξάμε σο άθπξε ή 
                                                             
119. Γειεθσζηφπνπινο, Η πξνζηαζία ηεο εκπηζηνζχλεο, φπ.π., ζει 42.  

120Υ. Γεηζαξίδεο, Οη αξρέο ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο, φπ.π., ζει. 65.  

121. Γειεθσζηφπνπινο, φπ.π., ζει. 42.  

122Σν ελ ιφγσ ηεθκήξην θαιχπηεη κφλν ηηο αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο θαη φρη 
ηηο θαλνληζηηθέο. Δπίζεο, δελ πθίζηαηαη ζε πεξίπησζε αλππφζηαησλ πξάμεσλ 
(Βι. Δ. πειησηφπνπινπ, Δγρεηξίδην, φπ.π., ζει. 123).  

123 Δ. πειησηφπνπινο, Δγρεηξίδην φπ,π., ζει. 107, Π. Γαγηφγινπ, Γεληθφ 
Γηνηθεηηθφ Γίθαην, φπ.π., ζει. 290, Π. Παπιφπνπινο, Σν Σεθκήξην λνκηκφηεηαο 
ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, Γλσκνδφηεζε, ΔΓΓ 1987, ζει. 199 θαη ΔΓΓ 1992 
ζει. 163, Γ. ηνχηε, Σν Σεθκήξην ηεο λνκηκφηεηαο ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, 
Αζήλα 1994, ζει. 19, Μ-Δ. Παλαγνπνχινπ, Οη αθπξφηεηεο ησλ δηνηθεηηθψλ 
πξάμεσλ, Αζήλα 1995, ζει. 41.  
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αλίζρπξε, πξηλ απηή αλαθιεζεί ή θαηαξγεζεί έζησ θαη αλ αζθείηαη ην έλδηθν 

βνήζεκα γηα ηελ αθχξσζή ηεο124.  

Σν ηεθκήξην ηεο λνκηκφηεηαο απνηειεί ηελ θαιχηεξε ιχζε γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ, ε δε πξνζηαηεπφκελε εκπηζηνζχλε 

εγγπάηαη κε ηε ζεηξά ηεο ηα δεδνκέλα ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο, ην ίδην, δειαδή, 

ην ηεθκήξην ηεο λνκηκφηεηαο125. Καηά ζπλέπεηα, δελ επζηαζεί ε άπνςε φηη ε 

ηδέα ηεο λνκηθήο αζθάιεηαο βξίζθεηαη, ζε θάπνην κέηξν, ζε αληίζεζε κε ηελ 

πξνζηαζία ηεο εκπηζηνζχλεο126. Δμάιινπ, ε αξρή ηεο λνκηκφηεηαο επηβάιιεη 

ζηε δηνίθεζε ηελ ππνρξέσζε αλάθιεζεο θάζε παξάλνκεο δηνηθεηηθήο πξάμεο, 

πξνθεηκέλνπ λα επηθξαηήζεη θαη πάιη ε λνκηκφηεηα ζηε ξπζκηδφκελε ζρέζε. 

ην πιαίζην απηφ, ε αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο φρη κφλν δελ 

έξρεηαη ζε αληίζεζε, αιιά ζπληάζζεηαη κε ηελ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο θαη 

απνηειεί ζπκπιήξσκά ηεο127. 

Η δηνηθεηηθή πξάμε, αλεμαξηήησλ ησλ ειαηησκάησλ ηεο, νθείιεη λα κελ 

θινλίδεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ ζηελ θαη‟ αξρήλ εγθπξφηεηά ηεο θαη ην 

ηεθκήξην ηεο λνκηκφηεηαο απνηειεί πξφζθνξν κέζν γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ 

ζθνπνχ128. Η δηάξθεηα θαη ε ζηαζεξφηεηα ηεο πξάμεο, ηηο νπνίεο εμαζθαιίδεη ην 

ηεθκήξην ηεο λνκηκφηεηαο, ζπληζηνχλ ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηε δεκηνπξγία ή 

ηελ απνθαηάζηαζε εκπηζηνζχλεο ζηνλ πνιίηε129. Αληίζηξνθα, ην ηεθκήξην ηεο 

λνκηκφηεηαο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο ζπληζηά ηε βάζε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 

                                                             
124Π. Πνπιήο, Μαζήκαηα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, ζει. 98.  

125Γ. ηνχηε, Σν ηεθκήξην λνκηκφηεηαο, φπ.π., ζει. 56.  

126Υ. Γεηζαξίδεο, Οη αξρέο ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο, φπ.π., ζει. 67.  

127. Γειεθσζηφπνπινο, Η πξνζηαζία ηεο εκπηζηνζχλεο, φπ.π., ζει. 44. 

128  Με ην ηεθκήξην ηεο λνκηκφηεηαο, επνκέλσο, νη δηνηθεηηθέο πξάμεηο 

πεξηβάιινληαη κε εληζρπκέλε εκπηζηνζχλε, επεηδή αθξηβψο 

ζπγθεθξηκελνπνηνχλ ην δεκφζην ζπκθέξνλ θαη φρη ηδησηηθά ζπκθέξνληα θαη 

επεηδή ζπκβάιινπλ ζηελ αζθάιεηα δηθαίνπ (Βι. Β. θνπξή, Παξαρψξεζε 

δεκνζίνπ θηήκαηνο ζε Γήκν-Σεθκήξην λνκηκφηεηαο ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, 

Γλσκνδφηεζε, Αξκελφπνπινο, 1991 ζει. 632).  

129Υ. Γεηζαξίδεο, Οη αξρέο ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο, φπ.π., ζει. 69.  
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δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ, πνπ είλαη πξνζηαηεχζηκε130. Η 

δηθαηνινγεκέλε απηή εκπηζηνζχλε ζηε δηνηθεηηθή πξάμε ζπληζηά, κε ηε ζεηξά 

ηεο, ηε βάζε ηνπ ηεθκεξίνπ ηεο λνκηκφηεηαο131.  

5.3. Γλήζηα θαη κε γλήζηα αλαδξνκηθόηεηα 

Καηά γεληθή αξρή ηνπ δηθαίνπ απαγνξεχεηαη ν παξεκπίπησλ έιεγρνο ηεο 

λνκηκφηεηαο ηεο αηνκηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο. Η παξεκπίπηνπζα έξεπλα ηνπ 

θχξνπο ηεο δελ επηηξέπεηαη ιφγσ ειέγρνπ άιιεο αηνκηθήο ή θαλνληζηηθήο 

πξάμεο θαη απνθιείεηαη κε ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο πξνζβνιήο ηεο132. Καηά 

ηελ θξαηνχζα λνκνινγία επίζεο, ηα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο αηνκηθήο ή 

θαλνληζηηθήο πξάμεο δελ αλαηξέρνπλ ζε πξνεγνχκελν ρξφλν απφ απηφ, ζηνλ 

νπνίν εθδφζεθαλ, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο ζηηο νπνίεο ν λνκνζέηεο 

εμνπζηνδφηεζε ad hoc ηα αξκφδηα φξγαλα λα πξνζδψζνπλ ζηηο πξάμεηο ηνπο 

αλαδξνκηθή ηζρχ133. Καη‟ εμαίξεζε φκσο, ε αλαδξνκηθή ηζρχο αλαγλσξίδεηαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ξεηά πξνβιέπεηαη απφ ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε. ηελ 

πεξίπησζε απηή ε εμαίξεζε απφ ηελ απαγφξεπζε ηεο αλαδξνκηθφηεηαο πξέπεη 

λα νξίδεηαη θαηά ηξφπν ξεηφ θαη εηδηθά γηα ηηο αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο, ζα 

πξέπεη ε εμνπζία απηή λα δίδεηαη ζηε δηνίθεζε επζέσο134. Γηαθνξεηηθά, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ν λφκνο ζησπά, ζεσξείηαη φηη ε δηνίθεζε δελ έρεη ηέηνηα 

εμνπζία. Δπίζεο, εμαίξεζε απφ ηελ απαγφξεπζε ηεο αλαδξνκηθφηεηαο ππάξρεη 

γηα πξάμεηο πνπ εθδίδεη ε δηνίθεζε, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί κε απφθαζε 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, φηαλ εθδίδεηαη λέα πξάμε πνπ έρεη ην ίδην 

πεξηερφκελν κε πξάμε πνπ αθπξψζεθε γηα ηππηθνχο ιφγνπο ή ηέινο, φηαλ 

πξφθεηηαη γηα αλάθιεζε παξάλνκεο αηνκηθήο πξάμεο135.  

                                                             
130Γ. ηνχηε, Σν ηεθκήξην λνκηκφηεηαο, φπ.π., ζει. 57.  

131Π. Γαγηφγινπ, Γεληθφ Γηνηθεηηθφ, φπ.π., ζει. 291, . Παππάο, φπ.π., ζει. 84, 
Π. Δπζηξαηίνπ, Ο ζεζκφο ηεο βαζηθήο ηζρχνο ζην ζχγρξνλν δηνηθεηηθφ δίθαην, 
Διιεληθή Γηθαηνζχλε, 1988, ζει. 6.  

132Π. Πνπιήο, Μαζήκαηα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, ζει. 98-99.  

133 ηΔ 3000/1983, ηΔ 3959/1980, 4306/1985, Δ. πειησηφπνπινο, 
Δγρεηξίδην, φπ.π., ζει. 183.  

134Γ. Κφξζνο, Γηνηθεηηθφ Γίθαην, ζει. 206.  

135Μ. ηαζηλφπνπινο, Γίθαην δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, φπ.π., ζει. 373, Γ. Κφξζνο, 
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Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ έρνπλ νινθιεξσζεί κε ηελ ηζρχ παιαηφηεξνπ 

λφκνπ, ε αλαδξνκηθή εθαξκνγή δελ απνθξνχεηαη ξεηά136. Ο λένο λφκνο κπνξεί 

λα πεξηιακβάλεη ξπζκίζεηο γηα ζρέζεηο κε νινθιεξσκέλεο ή θαη λα αξλεζεί 

ζπλέπεηεο πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ηνλ παιαηφ λφκν137. Αληίζεηα, ε γεξκαληθή 

λνκνινγία (πνπ ηελ νλνκάδεη “κε γλήζηα αλαδξνκηθφηεηα”) ηε ζεσξεί θαηά 

θαλφλα ζπληαγκαηηθά αλεπίηξεπηε, φηαλ επηθέξεη δπζκελείο γηα ηνλ ηδηψηε 

ξπζκίζεηο138. Η απνδνρή ηεο κε γλήζηαο αλαδξνκηθφηεηαο έξρεηαη ζε πιήξε 

αληίζεζε κε ην θξάηνο δηθαίνπ θαη ηελ αζθάιεηα δηθαίνπ θαη δελ ζπκβαδίδεη κε 

ηηο ζχγρξνλεο λνκηθέο αληηιήςεηο, αθνχ αλαγλσξίδεη ζην λνκνζέηε απεξηφξηζηε 

εμνπζία139. Η αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο βξίζθεη ζην ζηάδην απηφ 

εθαξκνγή κε ζρεηηθή απηνηέιεηα, φρη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο ζε θάζε 

πεξίπησζε απαγνξεπκέλεο γλήζηαο αλαδξνκηθφηεηαο, αιιά θπξίσο ζηελ 

εθαξκνγή λφκσλ πνπ πεξηέρνπλ κε γλήζηα αλαδξνκηθφηεηα, φπνπ θαηά 

θαλφλα ν δηνηθνχκελνο ζηεξείηαη ηε δπλαηφηεηα επίθιεζεο ησλ ζπληαγκαηηθψλ 

δηαηάμεσλ πεξί απαγφξεπζεο αλαδξνκηθήο ηζρχνο λφκσλ140. Γεληθά, ε αξρή 

ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο γίλεηαη απνδεθηή απφ ην δίθαην ζε 

επξχηεξν πιαίζην, δειαδή φηη απνηειεί αξρή πνπ πξνζηαηεχεη ηνλ πνιίηε απφ 

ηελ αλαδξνκηθή ηζρχ ελφο λφκνπ. Η πξνζηαζία απηή αθνξά θαη δηαηάμεηο 

λεφηεξνπ θαη επηφηεξνπ λφκνπ θαη πεξηιακβάλεη θαη ηελ πεξίπησζε πνπ ν 

λφκνο απηφο έρεη κελ επεξγεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνπο θχξηνπο απνδέθηεο ηεο 

ξχζκηζεο, αιιά επηδεηλψλεη ηε λνκηθή θαηάζηαζε ηξίησλ141.  

                                                                                                                                                                               

Γηνηθεηηθφ Γίθαην, φπ.π., ζει. 208, Δ. πειησηφπνπινο, Δγρεηξίδην, φπ.π., ζει. 
184.  

136Α. Μαληηάθεο, Γλσκνδφηεζε, φπ.π., ζει. 481, Π. Γαγηφγινπ, Γλσκνδφηεζε, 
φπ.π., ζει. 1360, Ν. Παπαλησλίνπ, Σν πξφβιεκα ηεο αλαδξνκηθήο δχλακεο 
ηνπ λφκνπ, φπ.π., ζει. 28, Α. Μαληηάθεο-Π. Κνξλειάθεο, Η ζπληαγκαηηθφηεηα 
ηεο λνκνζεηηθήο θαηάξγεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζην πξντφλ 
εθθαζάξηζεο, Αξκελφπνπινο 1987, ζει. 386.  

137Α. Μαληηάθεο, Γλσκνδφηεζε, φπ.π., ζει. 481.  

138Υ. Γεηζαξίδεο, Οη αξρέο ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο, φπ.π., ζει. 75.  

139ibid.  

140Δ. Κνπηνχπα-Ρεγθάθνπ, Η αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο, φπ.π., 
ζει. 1385.  

141ibid.  



 

 37 

Καηά ηε λνκνινγία ν πνιίηεο δελ κπνξεί λα ζεκειηψζεη εκπηζηνζχλε 

άμηαο πξνζηαζίαο ζηε δηαηήξεζε επλντθνχ γηα κηα θαηεγνξία ηδησηψλ 

θαζεζηψηνο θαη κε κεηαβνιήο ηνπ γηα ην κέιινλ, αθφκα θαη αλ ήηαλ ε εθαξκνγή 

ηνπ παιηνχ λφκνπ καθξφρξνλε142, εθφζνλ ην λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην βαζίδεηαη 

ζε θξηηήξηα γεληθά θαη αληηθεηκεληθά θαη εμππεξεηεί ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο 143 . Γεληθά, ε λνκνινγία δελ αλαγλσξίδεη 

δηθαηνινγεκέλε εκπηζηνζχλε ζηε δηαηήξεζε εηο ην δηελεθέο λνκνζεηηθήο 

ξχζκηζεο θαη ζπλεπψο δελ ηίζεηαη ζέκα παξαβίαζήο ηεο ζε πεξίπησζε 

λνκνζεηηθήο κεηαβνιήο. Ωζηφζν, ε λνκνζεηηθή κεηαβνιή γηα ην κέιινλ 

θαζίζηαηαη πξνβιεκαηηθή φζνλ αθνξά ηηο θαηαζηάζεηο εθείλεο φπνπ ν πνιίηεο 

θαιφπηζηα νξγάλσζε ηε δσή ηνπ θαη πξνέβε ζε ζπγθεθξηκέλν 

πξνγξακκαηηζκφ, κε ηελ πεπνίζεζε φηη ζην άκεζν κέιινλ ζα ππάγεηαη ζηηο 

επλντθέο πξντζρχνπζεο ξπζκίζεηο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε ζέζπηζε 

κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ ππφ ην θσο ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο 

επηβάιιεηαη απφ ηελ ίδηα ηε ζπληαγκαηηθή δηάζηαζε ηεο ζηάζκηζεο144 ηζνηίκσλ 

αγαζψλ θαηά ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, επηηπγράλεηαη 

ε αλαγθαία ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο πξνζηαζίαο ηεο εχινγεο εκπηζηνζχλεο ηνπ 

πνιίηε ζηελ ππαγσγή ηνπ ζηελ πθηζηάκελε έσο ηφηε ξχζκηζε θαη ηεο 

δεκνθξαηηθήο αξρήο ε νπνία επηβάιιεη ηε λνκνζεηηθή κεηαβνιή ex nunc.  

                                                             
142  ηΔ 2820/2007 ζθ. 14, ηΔ 242/2006 ζθ. 8, ηΔ 240/2006 ζθ. 8, ηΔ 

1446/2003 ζθ. 8, ηΔ 3675/2001 ζθ. 7, ηΔ 2705/2000 ζθ. 8, ηΔ 2347/2009 

ζθ. 9. Ίδηα αθξηβψο απνηειεί θαη ε απφθαζε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ (Πξάμε 

924/2010 Σκήκα V). Αληίζηνηρα ην ΓΔΔ έρεη θξίλεη φηη φηαλ ππάξρεη δηαθξηηηθή 

επρέξεηα επηινγήο ησλ κέζσλ πινπνίεζεο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο, ν πνιίηεο 

δελ κπνξεί λα έρεη δηθαηνινγεκέλε εκπηζηνζχλε γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ αξρηθνχ 

επηιερζέληνο απφ ηε δηνίθεζε κέζνπ (Σ-408/2006, Σ-407/2006 ζθ. 102, 

Σ-401/2006 ζθ. 91, Σ-310/2006 ζθ. 63. Όκσο ζηε ζθέςε 72 ηεο ηειεπηαίαο 

νξίδεηαη φηη ε εηζαγσγή λένπ ζπζηήκαηνο, ρσξίο έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ, ζε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ην νπνίν έρνπλ ήδε πξνβεί ζηηο 

ζρεηηθέο επελδχζεηο θαη δελ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπο 

γηα ην ηξέρνλ έηνο, παξαβηάδεη ηελ εμεηαδφκελε αξρή).  

143 ηΔ 691/2013 ζθ. 9.  

144  Θ. Αλησλίνπ, Η ζηάζκηζε σο κέζνδνο εξκελείαο ζηε λνκνινγία ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ηφκνο ηηκεηηθφο ηΔ – 75 ρξφληα 2003, ζει. 

976-981.  
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Η λνκνινγία ππνζηεξίδεη ηε κε αλαγθαηφηεηα κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ145, 

εθφζνλ ν λφκνο είλαη ζχκθσλνο κε ην χληαγκα θαη δηθαηνινγείηαη απφ ην 

δεκφζην ζπκθέξνλ, ππνγξακκίδνληαο φηη εάλ εηίζεην ζέκα εθαξκνγήο ηεο 

ΑΓΔ, ζα παξέιπε ε ζπληαγκαηηθή απνζηνιή ηεο Βνπιήο146. Με ηνλ ηξφπν 

φκσο, παξαγλσξίδεη ην γεγνλφο φηη ε ΑΓΔ είλαη ζπληαγκαηηθή αξρή θαη ε 

αλαγλψξηζή ηεο δελ ζεκαίλεη απηφκαηε ππνρψξεζε ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο αιιά αλάγθε πξνζηαζίαο θαη απηήο, βάζεη ηεο ζπληαγκαηηθήο 

αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο147. Δπίζεο, επηζεκαίλεηαη απφ ηε λνκνινγία φηη ε 

ΑΓΔ δελ κπνξεί λα εκπνδίζεη ην λνκνζέηε λα ξπζκίζεη γηα ην κέιινλ 

θαηαιακβάλνληαο θαη ηηο πθηζηάκελεο έλλνκεο ζρέζεηο, αξθεί απηφ λα γίλεηαη κε 

ηξφπν γεληθφ θαη αληηθεηκεληθφ148. Άιισζηε, πξνβάιιεηαη ην επηρείξεκα φηη 

φπνπ ν λνκνζέηεο ήζειε λα πξνβιέςεη πεξηνξηζκνχο ζηελ αλαδξνκηθή ηζρχ 

ηνπ λφκνπ, ην έθαλε ξεηά 149 . Ωζηφζν, ε λνκνινγία ζπρλά επηιέγεη σο 

ζπκπιεξσκαηηθή κνξθή πξνζηαζίαο ηνπ πνιίηε ηελ εξκελεία δηαηάμεσλ ηνπ 

λένπ λφκνπ ππφ ην θσο ηεο ΑΓΔ150. Η ΑΓΔ δελ έρεη, πάλησο, ηελ έλλνηα φηη 

                                                             
145 ηΔ 3764/2012 ζθ. 19, ηΔ 2328/2013 ζθ. 14, ηΔ 644/2013 ζθ. 12. Η ίδηα ε 

χπαξμε κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ θξίλεηαη σο ηθαλή λα απνθιείζεη ηπρφλ 

παξαβίαζε ηεο ΑΓΔ. Πξνο αληίζεηε θαηεχζπλζε θηλείηαη ε απφθαζε ηνπ ΓΔΔ 

ζηηο ππνζέζεηο C-182/2003, C-217/2003 ζθ. 167 φπνπ θξίλεηαη σο βάζηκνο ν 

ιφγνο αθπξψζεσο πεξί παξαβίαζεο ηεο ΑΓΔ ιφγσ έιιεηςεο κεηαβαηηθψλ 

δηαηάμεσλ. Δπίζεο, θαηά ην ΓΔΔ, ειιείςεη ζπγθεθξηκέλνπ επηηαθηηθνχ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο, ε Δπηηξνπή παξαιείπνληαο λα ζπλνδεχζεη ηελ θαηάξγεζε κηαο 

ξχζκηζεο κε κεηαβαηηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δηθαηνινγεκέλεο 

εκπηζηνζχλεο πνπ δεκηνχξγεζε ε κέρξη ηφηε ηζρχνπζα ξχζκηζε ζηνλ πνιίηε, 

ελεξγεί θαηά παξάβαζε ζεκειηψδνπο θαλφλα δηθαίνπ (C-67/2009 ζθ. 69, 

Σ-189/2008 ζθ. 149).  

146 ηΔ 96/2009 ζθ. 11. Αληίζηνηρα θαη ην ΓΔΔ δέρεηαη ην επηηξεπηφ ηεο κε 

γλήζηαο αλαδξνκήο (C-334/2007 ζθ. 43, Σ-334/2007 ζθ. 48, Σ-357/2002 ζθ. 

96-7). Όζνλ αθνξά ηελ αλάγθε ιήςεο κεηαβαηηθψλ κέηξσλ, απηή θξίλεηαη θαηά 

πεξίπησζε (C-519/2007 ζθ. 85, Σ-357/2002 ζθ.110). 

147  Π. Λαδαξάηνο, Σν δήηεκα ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ηνπ άξζξνπ 4 λ. 

2940/2001, ΓΓ 2001, ζει. 1403-5.  

148 ΑΔΓ 14/2013 ζθ. 11, ηΔ 3354/2013 ζθ. 10. 

149 ηΔ 2490/2004 ζθ. 9, ηΔ 2489/2004 ζθ. 9, ηΔ 1446/2003 ζθ. 8.  

150 Σν ΓΔΔ πξνβαίλεη ζπρλά ζε εξκελεία ππφ ην θσο ηεο ΑΓΔ θαηά ηέηνην 
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θσιχεηαη ν λνκνζέηεο λα εθδίδεη λφκνπο αλαδξνκηθήο ηζρχνο θαη λα ξπζκίδεη κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηηο πθηζηάκελεο έλλνκεο ζρέζεηο151. Ωζηφζν, κηαο ηέηνηαο 

κνξθήο αλαδξνκηθή ξχζκηζε είλαη ηφηε κφλν ζεκηηή, νζάθηο ε εκπηζηνζχλε ηνπ 

πνιίηε πξνο ηε ζηαζεξφηεηα κηαο λνκηθήο θαηάζηαζεο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

δηθαηνινγεκέλε, νπφηε θαη δελ απνιακβάλεη ζπληαγκαηηθήο πξνζηαζίαο152. Η 

ζρεηηθή λνκνινγία, σζηφζν, απνθεχγεη λα ζπγθεθξηκελνπνηήζεη κε κηα ζεηξά 

θξηηεξίσλ πφηε ε εκπηζηνζχλε ηνπ πνιίηε ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί 

δηθαηνινγεκέλε θαη λα ηχρεη ζρεηηθήο πξνζηαζίαο. Σν κφλν ζεηηθφ θξηηήξην πνπ 

ζα κπνξνχζε λα εληνπηζηεί είλαη ε απνξξένπζα απφ γλήζηα αλαδξνκηθφηεηα 

ζπγθεθξηκέλε βιάβε δηθαηψκαηνο πνπ θαιφπηζηα είρε απνθηήζεη ν πνιίηεο153.  

Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε λνκνινγία γηα ηε γλήζηα αλαδξνκή 

θνξνινγηθνχ λφκνπ154 . Βάζεη ηνπ άξζξνπ 78 παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο, ε 

λνκνινγία πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα αλαδξνκηθφηεηαο ησλ λφκσλ πνπ 

ζπλεπάγνληαη νηθνλνκηθφ βάξνο κφλν κέρξη ην πξνεγνχκελν ηεο επηβνιήο ηνπ 

θφξνπ νηθνλνκηθφ έηνο, ελφςεη αθξηβψο ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο, θαζψο θαη ησλ 

αξρψλ ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ θαη ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο ησλ 

πνιηηψλ, ζε ζπλδπαζκφ, φκσο, κε ηελ αλάγθε ηεο παξνρήο ζρεηηθήο επρέξεηαο 

θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο θπβέξλεζεο.     

                                                                                                                                                                               

ηξφπν ψζηε λα νξηνζεηεί απνηειεζκαηηθά ην επηηξεπηφ κηαο κε γλήζηαο 

αλαδξνκηθήο ξχζκηζεο (C-107/2010 ζθ. 39, 41, C-201/2008 ζθ. 45, 

C-293/2006 ζθ. 25-26, C-62/2000 ζθ. 45).   

151 ηΔ 3513/2004 ζθ.7, ηΔ 3512/2004 ζθ. 7,8, ηΔ 2490/2004 ζθ.9, ηΔ 

2489/2004 ζθ. 9.  

152 ηΔ 3513/2004 ζθ. 7, ηΔ 3512/2004 ζθ. 7,8, ηΔ 2490/2004 ζθ. 9, ηΔ 

2489/2004 ζθ. 9, ηΔ 1508/2002 ζθ. 6. Καηά ηε λνκνινγία ηνπ ΓΔΔ, ε γλήζηα 

αλαδξνκή θαη‟ αξρήλ απαγνξεχεηαη (C-369/2009 ζθ. 71 φπνπ ζεκεηψλεηαη φηη 

ε γλήζηα αλαδξνκή γίλεηαη κφλν θαη‟ εμαίξεζε δεθηή φηαλ απαηηείηαη απφ ην 

δεκφζην ζπκθέξνλ, C-334/2007 ζθ. 43 θαη‟ αληηδηαζηνιή, C-256/2007 ζθ. 32, 

Σ-380/2006 ζθ. 82, C-376/2002 ζθ. 32, Σ-357/2002 ζθ. 95, C-37-38/2002 ζθ. 

69, Σ-251/2000 ζθ. 139).    

153 ηΔ 3513/2004 ζθ. 7.  

154 ηΔ 3936/2013 ζθ. 6.  
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5.4. Ζ έθδνζε ηωλ δηνηθεηηθώλ πξάμεωλ 

Η αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο επηβάιιεη, πξηλ απφ ηε 

κεηαβνιή κηαο ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθήο, λα ιακβάλεηαη ππφςε ε θξαηνχζα 

λνκηθή θαηάζηαζε θαη ε ζπλδεδεκέλε κε απηή πεπνίζεζε ηνπ πνιίηε. Η 

ζπλεθηίκεζε απηψλ ησλ πξαγκάησλ έρεη σο απνηέιεζκα, είηε λα 

παξεκπνδίδεηαη ε κεηαβνιή, είηε λα ζεζπίδνληαη κεηαβαηηθά κέηξα ή αθφκε λα 

πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή ζρεηηθήο απνδεκίσζεο155. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

γηα ηελ επηδίθαζε απνδεκίσζεο είλαη θαη ε χπαξμε αηηηψδνπο ζπλδέζκνπ 

κεηαμχ ηεο παξάλνκεο πξάμεο ή παξάιεηςεο ή πιηθήο ελέξγεηαο ή παξάιεηςε 

πιηθήο ελέξγεηαο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηεο επειζνχζεο δεκίαο156.  

Η πξάμε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο σο πξάμε δεκφζηαο εμνπζίαο πάληα 

δεκηνπξγεί βάζε εκπηζηνζχλεο ζηνλ πνιίηε. Απηφ ζεκαίλεη, φηη ε επίθιεζε ηεο 

αξρήο ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο κπνξεί λα αθνξά κφλν δηνηθεηηθέο 

                                                             
155ηΔ 2346/1978. χκθσλα κε ηα άξζξα 105-6 ηνπ ΔηζΝΑΚ, επζχλε ηνπ 
Γεκνζίνπ πξνο απνδεκίσζε γελλάηαη φρη κφλν απφ ηελ έθδνζε κε λφκηκεο 
εθηειεζηήο δηνηθεηηθήο πξάμεο ή απφ ηε κε λφκηκε παξάιεηςε έθδνζεο ηέηνηαο 
πξάμεο, αιιά θαη απφ κε λφκηκεο πιηθέο ελέξγεηεο ησλ νξγάλσλ ηνπ Γεκνζίνπ 
ή ΝΠΓΓ, ή απφ παξαιείςεηο νθεηιφκελσλ λφκηκσλ πιηθψλ ελεξγεηψλ απηψλ, 
εθφζνλ απνξξένπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη δελ 
ζπλάπηνληαη κε ηελ ηδησηηθή δηαρείξηζε ηνπ Γεκνζίνπ, νχηε νθείινληαη ζε 
πηαίζκα ηνπ νξγάλνπ πνπ ελήξγεζε εθηφο ηνπ θχθινπ ησλ ππεξεζηαθψλ ηνπ 
θαζεθφλησλ (ηΔ 1207/2012 ζθ. 7, ε νπνία ξεηά εληάζζεη ηελ παξάιεηςε ηνπ 
λνκνζέηε λα ζπκκνξθσζεί ζε ζπληαγκαηηθή ππνρξέσζε ηνπ, ε νπνία 
πξνθάιεζε ζπγθεθξηκέλε βιάβε ζηνλ ηδηψηε, ζην παξάλνκν ηνπ πξαγκαηηθνχ 
ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ ΔηζΝΑΚ).       

156 ηΔ 2657/2011 ζθ. 7,8, ηΔ 1002/2008 ζθ.6, ηΔ 2739/2000 ζθ. 2. ην 

πιαίζην απηφ ε δηνίθεζε κπνξεί είηε λα αλαθαιέζεη ηελ παξάλνκε πξάμε ηεο κε 

λέα λφκηκε πξάμε, πξνζδίδνληαο ζε απηή αλαδξνκηθή δχλακε, είηε λα εθδψζεη 

ηε λέα λφκηκε πξάμε κεηά ηελ αθχξσζε, κε απφθαζε δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ, 

ηεο αξρηθήο παξάλνκεο πξάμεο, κε απνηέιεζκα λα κελ πθίζηαηαη πιένλ 

παξάλνκε δηνηθεηηθή πξάμε θαη λα δηαζπάηαη θαηά απηφ ηνλ ηξφπν, ν 

αλαγθαίνο αηηηψδεο ζχλδεζκνο κεηαμχ ηεο πξάμεο θαη ηεο δεκίαο. Αλ φκσο ε 

αξρηθψο εθδνζείζα παξάλνκε δηνηθεηηθή πξάμε έρεη εθαξκνζηεί σο ηελ έθδνζε 

ηεο λεφηεξεο λφκηκεο πξάμεο, εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ν αηηηψδεο ζχλδεζκνο 

κεηαμχ ηεο παξαλνκίαο θαη ηεο δεκίαο (ηΔ 1185/2008 ζθ. 4,5, ηΔ 243/2008 

ζθ. 3,7, ηΔ 239/2008 ζθ. 5,6, ηΔ 3055/2007 ζθ. 7, ηΔ 1749/2003 ζθ. 3 θαη 

ηΔ 1230/2001 ζθ. 4).  
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πξάμεηο θαη φρη δηθαζηηθέο απνθάζεηο157.   

6. Ζ ΑΓΔ ΚΑΗ Ζ ΑΝΑΚΛΖΖ ΣΩΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΠΡΑΞΔΩΝ 

6.1. Δηζαγωγή 

Η δηθαηνινγεκέλε εκπηζηνζχλε σο πξνζηαηεπφκελν αγαζφ έρεη 

ζπγθεθξηκέλε λνκηθή ζέζε. χκθσλα κε ηε λνκνινγία, ππάξρεη ππνρξέσζε 

αλάθιεζεο απφ ηε δηνίθεζε ησλ δπζκελψλ γηα ηνλ πνιίηε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, 

δηφηη απηφ επηβάιιεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη ηεο 

δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο158.  

Ιδηαίηεξε πξαθηηθή ζεκαζία απνθηά ε αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο 

εκπηζηνζχλεο ηνπ ηδηψηε ζε ζρέζε κε ηελ αλάθιεζε ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ 

θαη κάιηζηα ησλ παξάλνκσλ επκελψλ. Καηά ηε ζηαζεξή λνκνινγία ηνπ ηΔ, ε 

αλάθιεζε παξάλνκσλ επκελψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ δελ είλαη επηηξεπηή, φηαλ 

απφ ηελ παξφδνπ καθξνχ ζρεηηθψο ρξφλνπ απφ ηελ έθδνζή ηνπο, 

δεκηνπξγήζεθε πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηέηνηα, πνπ ε αλαηξνπή ηεο ζα 

πξνζέθξνπε ζηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, θαη εηδηθφηεξα ηελ αξρή ηεο 

πξνζηαζίαο ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο159. Έηζη, ζχκθσλα κε ηελ ελ 

ιφγσ αξρή, πνπ απνηειεί άκεζν θξηηήξην αλάθιεζεο παξάλνκσλ επκελψλ 

δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, απνθαζηζηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ αλάθιεζε, απνηειεί ν 

ρξφλνο ν νπνίνο κεζνιάβεζε, κεηαμχ ηεο εθδφζεσο θαη ηεο αλαθιήζεσο. Αλ ην 

ελδηάκεζν ρξνληθφ δηάζηεκα μεπεξλά ην λνκνινγηαθά δηακνξθσζέλ θαη ηειηθά 

ξεηά πξνβιεπφκελν απφ ην λ. 261/1998, ησλ πέληε εηψλ, θξίλεηαη «εχινγν» 

θαη δηθαηνινγεί ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ ζηε δηαηήξεζε ηεο πξάμεο, παξά 

ηελ παξαλνκία ηεο. 

ε κηα απφ ηηο ειάρηζηεο απνθάζεηο πνπ δέρνληαη ππνρξέσζε αλάθιεζεο, ην 

                                                             
157Δ. Κνπηνχπα-Ρεγθάθνπ, Η αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο, φπ.π., 
ζει. 1381.  

158 ηΔ 3692/1982, 1025/1992. Οη ίδηεο αξρέο απνθιείνπλ ηελ δπλαηφηεηα 
αλάθιεζεο πξάμεσλ απφ ηηο νπνίεο δεκηνπξγήζεθαλ επσθειείο γηα ηνλ πνιίηε 
θαηαζηάζεηο θαη χζηεξα απφ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ έθδνζή ηνπο 
(ηΔ 747/1965, 2087/1977).  

159ηΔ 4348/88, 4454/1987, 3720/1987, 4691/1987, 2899/1984, 1214/1985, 
2667/1978, 1427/1979, 3254/1979.  
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ηΔ δέρεηαη ππνρξέσζε ηεο δηνίθεζεο λα αλαθαιέζεη ηελ παξάλνκε δηνηθεηηθή 

πξάμε εληφο επιφγνπ ρξφλνπ160. Η επρέξεηα απηή ηεο δηνίθεζεο θαη ε δπλαηφηεηά 

ηεο λα απνθαζίδεη ζηαζκίδνληαο ηα ζπκθέξνληα θάζε θνξά πνπ θαιείηαη λα 

αλαθαιέζεη κηα παξάλνκε δηνηθεηηθή πξάμε, δίλνπλ ζηελ αξρή ηεο πξνζηαζίαο ηεο 

δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο ηδηαίηεξε βαξχηεηα161. Κη απηφ, γηαηί νθείιεη ε 

δηνίθεζε λα ιάβεη ππ‟ φςηλ ηεο ηε βάζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηελ εθηίκεζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ δηνηθνπκέλνπ θαη έηζη λα εκπνδηζηεί ε αλάθιεζε ηεο δηνηθεηηθήο 

πξάμεο. πλεπάγεηαη, ινηπφλ, φηη ε αλάθιεζε ησλ παξάλνκσλ δηνηθεηηθψλ 

πξάμεσλ επηβάιιεηαη απφ ιφγνπο δενληνινγίαο, αιιά δπζηπρψο θαηά ηε λνκηθή 

πξαθηηθή, απηή επαθίεηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο δηνίθεζεο162. ε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο ηνλίδεηαη ην γεγνλφο ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο ηνπ ηδηψηε 

θαη απαγνξεχεηαη ε αλάθιεζε ηεο πξάμεο, φηαλ απφ ηηο πεξηζηάζεηο πνπ εθδφζεθε 

ε δηνηθεηηθή πξάμε, δεκηνπξγήζεθε πξαγκαηηθή θαηάζηαζε, ζηε δηαηήξεζε ηεο 

νπνίαο εχινγα ππνινγίδεη ν πνιίηεο θαη έρεη ξπζκίζεη αλάινγα φια ηα δηθαηψκαηα 

θαη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ απηήλ163.  

Γηάηαμε ζρεηηθά κε ηελ αλάθιεζε κηαο δηνηθεηηθήο πξάμεο πεξηιήθζεθε θαη 

ζην άξζξν 21 ηνπ Ν.2690/99, ζηνλ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο, ρσξίο φκσο 
                                                             
160ηΔ 1836/1978, 952/1988. Καηά κηα άπνςε, ν εχινγνο ρξφλνο πνπ ηίζεηαη 
νξίδεηαη σο ν ειάρηζηνο, θαη θαηά ζπλέπεηα, είλαη ζε βάξνο ηνπ πνιίηε, αθνχ 
κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ρξφλνο θαη κεηά ηελ πεληαεηία είλαη εχινγνο, άξα είλαη 
επηηξεπηή ε αλάθιεζε (Α. Σάρνο, Διιεληθφ Γηνηθεηηθφ, φπ.π., ζει. 584). Απηφ 
ζεκαίλεη φηη ε ξχζκηζε απηή αληίθεηηαη ζηελ ΑΓΔ θαη ησλ ζπληαγκαηηθψλ αξρψλ 
ηφζν ηεο ειεπζεξίαο φζν θαη ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ (ibid). Απνηειεί φκσο γηα ην 
πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο έλα θαηαξρήλ θξηηήξην γηα ηελ εθηίκεζε αλ κηα 
δηαθνξά βξίζθεηαη απφ πιεπξάο ρξφλνπ, ηφζν κέζα ζηα πιαίζηα ηεο 
εθαξκνγήο ηεο ΑΓΔ ηνπ ηδηψηε, φζν θαη ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο (ηΔ 
2261/1984).    

161. Γειεθσζηφπνπινο, Η πξνζηαζία, φπ.π., ζει. 89.  

162 Η δηνίθεζε φηαλ αλαθαιεί πξάμε ηεο δξα ππφ θαζεζηψο δηαθξηηηθήο 
επρέξεηαο, (Δ. πειησηφπνπινο, Δγρεηξίδην Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ, 2011 ζει. 88. 
θαη Υ. Γεηζαξίδεο, Οη αξρέο ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο, φπ.π., ζει. 
101). Η δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο παξέρεη εγγπήζεηο, θπξίσο 
ηε ξεηή απαγφξεπζε ηεο θαηάρξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ειεχζεξεο θξίζεο, 
ψζηε ε ΑΓΔ λα ηπγράλεη εθαξκνγήο εθεί πνπ πξέπεη (Υ. Γεηζαξίδεο, φπ.π., 
ζει. 113). ην πιαίζην απηήο ηεο πξαθηηθήο είλαη δπλαηφλ λα δηθαηνινγεζεί απφ 
ηνλ πνιίηε ε επίθιεζε ηεο ΑΓΔ ζε πεξίπησζε πξνζθπγήο ηνπ ζηε δηθαηνζχλε 
(. Γειεθσζηφπνπινο, Η πξνζηαζία, φπ.π., ζει. 84).    

163ηΔ 94/1962, 2916/1983, 2150/1987, 5267/1996.  
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λα ηίζεληαη εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο. Η επίθιεζε ηεο έλλνηαο ηεο εκπηζηνζχλεο 

γίλεηαη δεθηή απφ ηε λνκνινγία ηνπ ηΔ, θπξίσο ζηα δεηήκαηα ηεο αλάθιεζεο ησλ 

δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πνιίηε έλαληη ησλ 

πξάμεσλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο164. Ο θαιφπηζηνο πνιίηεο, πνπ δεη 

ζε κηα εχξπζκε πνιηηεία, έρεη ηε λφκηκε πξνζδνθία θαη ην δηθαίσκα λα ζεσξεί φηη ν 

ζεζπηζκέλνο θαλφλαο δηθαίνπ, δελ ζα ηξνπνπνηεζεί ζε βάξνο ηνπ θαη αθφκα, 

πηζηεχεη πσο θαη αλ γίλεη απηφ, ην θξάηνο ζα πξνβιέςεη, ψζηε λα κε ζηγνχλ ηα 

ζπκθέξνληά ηνπ 165 . Η δεκφζηα δηνίθεζε δξα θαη θηλείηαη ζην πιαίζην ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο κε κηα ζεηξά απφ δηνηθεηηθέο πξάμεηο, ε ηζρχο ησλ νπνίσλ φηαλ 

θαη εθ‟ φζνλ απφ ην λφκν θαη ην πεξηερφκελν ή ην αληηθείκελν ηνπο δελ πξνθχπηεη 

ηίπνηε άιιν, είλαη δηαξθήο166. Σν γεγνλφο απηφ ηεο δηάξθεηαο κηαο δηνηθεηηθήο 

πξάμεο ζεκαίλεη αζθαιψο, φηη είηε αηνκηθή είλαη, είηε θαλνληζηηθή είλαη ε πξάμε 

απηή, εμαθνινπζεί λα παξάγεη έλλνκα απνηειέζκαηα, κέρξηο φηνπ ε δηνίθεζε κε 

λεψηεξε πξάμε ηεο απνθαζίζεη λα ηελ θαηαξγήζεη ή λα ηελ αλαθαιέζεη167.  

Η εμνπζία γηα ηελ αλάθιεζε ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ εθδφζεθαλ λφκηκα 

θαη κε φινπο ηνπο ηχπνπο, δελ κπνξεί θαη δελ επηηξέπεηαη λα αζθείηαη κε ηξφπν, 

πνπ νδεγεί ζηελ αλαζθάιεηα δηθαίνπ θαη ζηελ αλαηξνπή έλλνκσλ θαηαζηάζεσλ, 

κε ηξφπν αδηθαηνιφγεην, απξνεηδνπνίεην θαη απξφζκελν γηα ηνπο πνιίηεο168. Καη‟ 

απηφλ ηνλ ηξφπν, γίλεηαη αληηιεπηφ ζηνλ πνιίηε, φηη νη ελέξγεηεο ηεο δηνίθεζεο 

νξηνζεηνχληαη απφ ηελ αξρή ηεο ζηαζεξφηεηαο ηεο ηζρχνο ησλ δηνηθεηηθψλ 

πξάμεσλ θαη επνκέλσο, ε αλάθιεζε ηεο πξάμεο πξνζβάιιεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ 

πνιίηε πξνο ηε δηνίθεζε169. Η αλάθιεζε κηαο δηνηθεηηθήο πξάμεο, θαη‟ αξρήλ 

πεξηνξίδεηαη απφ ηελ αδήξηηε αλάγθε πξνζηαζίαο δηθαησκάησλ, ελλφκσλ αγαζψλ 

θαη λνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε πξάμε πνπ 

                                                             
164ηΔ 309/1961, 1171/1962, 4045/1976, 1592/1987, 4412/1987, 3064/1991, 
3929/1997.  

165Υ. Γεηζαξίδεο, Οη αξρέο ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο, φπ.π., ζει. 
86-87.  

166Α. Μαληηάθεο, Αλάθιεζε, φπ.π., ζει. 185.  

167Υ. Γεηζαξίδεο, Οη αξρέο ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο, φπ.π., ζει. 87.  

168ibid. 

169Π. Λαδαξάηνο, Αλάθιεζε λνκίκσλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ Ι, φπ.π., ζει. 85.   
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αλαθιήζεθε170. Καηά ζπλέπεηα, ε έλλνηα ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ δηθαηψκαηνο δελ 

πεξηνξίδεηαη κφλνλ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηνηθεηηθήο θχζεο ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

δηθαησκάησλ, αιιά θαη ζε θάζε έλλνκε θαηάζηαζε, αθφκε θαη ζηελ πξαγκαηηθή 

θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηελ έθδνζε ηεο ελ ιφγσ δηνηθεηηθήο πξάμεο 

πνπ αλαθιήζεθε171. Η δηνίθεζε είλαη ππνρξεσκέλε λα ελεξγεί έρνληαο ππφςε ηε 

δηθαηνινγεκέλε εκπηζηνζχλε ηνπ πνιίηε ζηηο δηνηθεηηθέο πξάμεηο θαη ζην λνκηθφ 

θαζεζηψο πνπ απηέο δεκηνπξγνχλ, κε έλαλ ηξφπν δεζκεπηηθφ θαη νξηνζεηεκέλν, κε 

πξνυπνζέζεηο θαη δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία 

θαη πξνδηαγξάθνπλ νη έλλνκεο ζρέζεηο, φπσο θαη απφ ηελ έλλνκε θαηάζηαζε πνπ 

δεκηνπξγήζεθε172. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε δηαθξηηηθή επρέξεηα, πνπ είλαη θαη ην 

πιενλέθηεκα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απζαίξεηα173. 

Παξά ηαχηα, επηηξέπεηαη ε αλάθιεζε λφκηκσλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαη αλ αθφκε 

απέξξεπζαλ δηθαηψκαηα ππέξ ησλ πνιηηψλ, φηαλ απηφ επηβάιιεηαη απφ ιφγνπο 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο174. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε ζηάζκηζε κεηαμχ ηνπ 

ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηδηαίηεξα απζηεξά 

θξηηήξηα175.  

χκθσλα κε ηελ θξαηνχζα άπνςε, ε αλάθιεζε ησλ λνκίκσλ δπζκελψλ 

δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ επηηξέπεηαη ζε θάζε πεξίπησζε, αθνχ πάληα είλαη πξνο ην 

                                                             
170Η. Κπξηαθφπνπινο, Διιεληθφ, φπ.π., ζει. 407-408, Π. Γαγηφγινπ, Γεληθφ, 
φπ.π., ζει. 305 θαη Δ. πειησηφπνπινο, Δγρεηξίδην, φπ.π., ζει. 188.  

171ηΔ 1171/1962. Δπίζεο, Γ. Κνληφγησξγα-Θενραξνπνχινπ, Αη ζπλέπεηαη ηεο 
αθπξψζεσο δηνηθεηηθήο πξάμεσο, ζει. 184.  

172Υ. Γεηζαξίδεο, Οη αξρέο ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο, φπ.π., ζει. 
89-90.  

173ibid. 

174Γ. Κνληφγησξγα-Θενραξνπνχινπ, Σν δεκφζην ζπκθέξνλ, φπ.π., ζει. 377.   

175ηΔ 616/1966, 1269/1966, 3055/1977, 2243/1968, 3065/1977, 441/1984. 
ηελ πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ΑΓΔ απέλαληη ζην δεκφζην ζπκθέξνλ, ζα 
πξέπεη λα αλαηξέμνπκε ζηε ιεγφκελε “λνκνζεηηθή κέζνδν”, ε νπνία 
πξνυπνζέηεη ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ δηακφξθσζε γεληθψλ θξηηεξίσλ θαη θαζηζηά 
δπλαηή ηελ πξφγλσζε κεηαγελέζηεξσλ θαηαζηάζεσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφλ 
αθελφο ε επζχλε εθαξκνγήο ηεο αξρήο κεηαηίζεηαη ζην δηθαζηή θαη αθεηέξνπ 
θαζνξίδνληαη κε δεζκεπηηθφ ηξφπν νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο (Δ. 
Κνπηνχπα-Ρεγθάθνπ, Η αξρή, φπ.π., ζει. 1388).  
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ζπκθέξνλ ηνπ ηδηψηε176. Αληίζεηα, ε αλάθιεζε επκελψλ πξάμεσλ ηεο δηνίθεζεο 

κπνξεί λα γίλεη κφλν φηαλ νη πξάμεηο έρνπλ επηθχιαμε αλάθιεζεο 177  ή ην 

πξνβιέπεη ν λφκνο178 θαη απηφ, δηφηη νη πξάμεηο απηέο ζπλέζηεζαλ δηθαηψκαηα ή 

δεκηνχξγεζαλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο179 . Οη 

πξάμεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα αλαθιεζνχλ είλαη απηέο απφ ηηο νπνίεο ηξίηνη 

απέθηεζαλ δηθαηψκαηα ή λφκηκεο δηαπιαζηηθέο πξάμεηο, εθηφο αλ έρνπλ εθδνζεί ad 

personam θαη ν δηνηθνχκελνο δελ θάλεη πξνζσπηθή ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο πνπ 

ζπληζηνχλ180. Γεληθά, λφκηκεο δηνηθεηηθέο πξάμεηο, απφ ηηο νπνίεο δηνηθνχκελνη 

απέθηεζαλ δηθαηψκαηα δελ αλαθαινχληαη181. Σέηνηεο πξάμεηο είλαη θπξίσο απηέο 

πνπ εθδφζεθαλ απφ ηε δεκφζηα δηνίθεζε ζε απνδνρή αίηεζεο ηνπ δηνηθνπκέλνπ. 

Η κεηαβνιή ησλ θαηαζηάζεσλ απηψλ κε ηελ αλάθιεζε ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο 

έξρεηαη ζε ζαθή αληίζεζε κε ηελ αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο ηνπ 

ηδηψηε, ηδηαίηεξα φηαλ απηφ νθείιεηαη ζε κεηαγελέζηεξε αιιαγή ησλ αληηιήςεσλ 

ηεο δηνίθεζεο182, αιιά θαη ζε ιφγνπο ζθνπηκφηεηαο183. Έηζη, ε κεηαβνιή ησλ 

πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ έλαληη ηνπ ρξνληθνχ ζεκείνπ έθδνζεο λφκηκεο 

δηνηθεηηθήο πξάμεο δελ ζπληζηά ιφγν αλάθιεζεο184. Αληίζεηε είλαη ε ζέζε πνπ 

δέρεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε απηή ππάξρεη απηνηειήο ιφγνο αλάθιεζεο θαη κάιηζηα 

δίρσο λα γίλεηαη επίθιεζε ιφγσλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο185 . Καηά κηα άιιε 

άπνςε, πξάμεηο ηεο δηνίθεζεο πνπ εθδίδνληαη θαηά δηαθξηηηθή επρέξεηα είλαη 

ειεχζεξα αλαθιεηέο, φηαλ ε δηνίθεζε δηαπηζηψλεη φηη έρνπλ κεηαβιεζεί νη 

πξαγκαηηθνί φξνη πάλσ ζηνπο νπνίνπο ζηεξίρζεθε γηα ηελ έθδνζή ηνπο ή φηαλ 

                                                             
176Π. Λαδαξάηνο, Αλάθιεζε λνκίκσλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ Ι, φπ.π., ζει. 301.  

177ηΔ 696/1936, 1799/1987.  

178ηΔ 2383/1964, 201/1965, 3393/1973, 958/1988.  

179Π. Γαγηφγινπ, Γεληθφ, φπ.π., ζει. 315.  

180ηΔ 200/1961, 1976/1962, 453/1968, 1522/1961.  

181ηΔ 453/1968, 3929/1997, 3657/1999.  

182ηΔ 4045/1976, 4412/1987.  

183ηΔ 1317/1976, 3376/1982.  

184Δ. πειησηφπνπινο, Δγρεηξίδην, φπ.π., ζει. 189, Α. Σάρνο, Διιεληθφ, φπ.π., 
ζει. ζει. 583.  

185Π. Λαδαξάηνο, Αλάθιεζε λνκίκσλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ Ι, φπ.π., ζει. 165.  
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δηαπηζηψλεη ηελ έιιεηςε πξνυπνζέζεσλ, βάζεη ησλ νπνίσλ απηέο εθδφζεθαλ186. 

Δπίζεο, ην ηΔ δέρεηαη κε απνθάζεηο ηνπ φηη ε κεηαγελέζηεξε δηαθνξεηηθή 

εθηίκεζε ησλ ηδίσλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ δελ ζπληζηά ιφγν αλάθιεζεο187. 

Αληίζεηα, γίλεηαη δεθηή ε επαλεθηίκεζε ησλ ίδησλ πεξηζηαηηθψλ, φηαλ 

δηαπηζηψλεηαη αληίζεζε πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ188. Αληίζεηα, ζχκθσλα κε ηνλ 

Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο, ζην άξζξν 21 παξ. 2 νξίδεηαη σο απηνηειήο 

ιφγνο αλάθιεζεο, ρσξίο ηελ ξεηή αλαθνξά ζε ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ε 

αιιαγή ησλ πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ, βάζεη ησλ νπνίσλ εθδφζεθε ε δηνηθεηηθή 

πξάμε189. Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη κε βάζε ηα παξαπάλσ, είλαη αλ κπνξεί λα γίλεη 

ιφγνο γηα εθαξκνγή ηεο εκπηζηνζχλεο ηε ζηηγκή πνπ ην ζπληαγκαηηθφ ηεο έξεηζκα 

ακθηζβεηείηαη δπλακηθά. Μηα αξλεηηθή απάληεζε ζην ζέκα απηφ ζα έδηλε ζηε 

δηνίθεζε πιήξε αλαθιεηηθή επρέξεηα θαη ζα κεηέηξεπε ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ ηδηψηε 

ζηε δηαηήξεζε ηεο πξάμεο ζε απιή αμίσζε απνδεκίσζεο190, θάηη φκσο πνπ δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζην πλεχκα ηνπ πληάγκαηνο. Έλαο ηέηνηνο ππνβηβαζκφο ηεο 

                                                             
186Η. Κπξηαθφπνπινο, Διιεληθφλ Γηνηθεηηθφλ, φπ.π., ζει. 394.  

187 ηΔ 4045/1976, 4412/1987, 3064/1991. Η λνκνινγία πξνρσξά αθφκε 
πεξηζζφηεξν θαη κε ηελ ηΔ 1269/1966 δέρεηαη φηη δελ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ γηα 
ηε ζηήξημε αλαθιεηηθήο πξάμεο ζηνηρεία κεηαγελέζηεξα ηεο αξρηθήο θξίζεο κε 
ηα νπνία κπνξνχζαλ ελδερνκέλσο λα ζηεξίμνπλ ηελ θαηάξγεζε ηεο αξρηθήο 
πξάμεο.   

188 ηΔ 3818/1987, 4084/1988, 3065/1977, ΓΔθΘεζ 49/1989 Γηνηθεηηθή 
Γηθαηνζχλε 1990, ζει. 419. Βέβαηα, ε αληίζεζε πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ 
κπνξεί λα ζηεξίδεηαη θαη ζε ζηνηρεία πνπ δελ ππήξραλ θαηά ηελ έθδνζε ηεο 
πξάμεο, αιιά πξνέθπςαλ εθ ησλ πζηέξσλ (ηΔ 441/1984, 3818/1987, 
6458/1995, 5835/1996). ε θάζε πεξίπησζε, ε επίθιεζε ηνπ δεκνζίνπ 
ζπκθέξνληνο πξέπεη λα αηηηνινγείηαη επαξθψο, σο επαρζέο γηα ηνλ πνιίηε 
κέηξν, θαη ζα πξέπεη λα είλαη εληνλφηεξν απφ ην δεκφζην ζπκθέξνλ, σο ιφγν 
αλαθιήζεσο παξάλνκσλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ (ηΔ 3055/77, 2243/86, 
1797/86, 1509/86). Σν πξφβιεκα είλαη φηη νη απνθάζεηο ησλ δηθαζηεξίσλ δελ 
δηεπθξηλίδνπλ, αλ ην επηθαινχκελν δεκφζην ζπκθέξνλ, αλάγεηαη ζην 
πξνζηαηεπηηθφ πεδίν ζπγθεθξηκέλεο ζπληαγκαηηθήο δηάηαμεο πξνθεηκέλνπ λα 
ιάβεη ρψξα επί ηνπ απηνχ ηεξαξρηθνχ πεδίνπ ζηάζκηζεο αξρψλ, κε ηηο δηαηάμεηο 
πνπ ζεκειηψλνπλ ζπληαγκαηηθά ηελ ΑΓΔ (Π. Λαδαξάηνο, Αλάθιεζε λνκίκσλ 
δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ Ι, φπ.π., ζει. 275).     

189χκθσλα κε ην άξζξν 21 παξ. 2 ηνπ Ν. 2690/99 <<γηα ηελ αλάθιεζε δελ 
είλαη απαξαίηεην λα ηεξείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ έθδνζε ηεο 
πξάμεο, εθηφο αλ αλαθαιείηαη πξάμε λφκηκε ή πξάμε παξάλνκε χζηεξα απφ 
εθηίκεζε ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ>>.  

190Π. Λαδαξάηνο, Αλάθιεζε λνκίκσλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ Ι, φπ.π., ζει. 235.  
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αξρήο ζε αγαζφ, πνπ δελ ζεκειηψλεη παξά κφλν αμίσζεο απνδεκίσζεο φηαλ 

πξνζβάιιεηαη, ηελ θαηαδηθάδεη ζε ζέζε θαηψηεξε απφ ηηο άιιεο αξρέο κε 

ζπληαγκαηηθά εξείζκαηα. Η ΑΓΔ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηνλ έιεγρν 

ηεο άζθεζεο ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ηεο δηνίθεζεο, φηαλ ε ηειεπηαία αλαθαιεί 

δηνηθεηηθή πξάμε, δερφκελε, φηη ε αξρή δελ ηαπηίδεηαη κε ηδησηηθά ζπκθέξνληα, 

αιιά νθείιεη λα εθαξκφδεηαη θαζνιηθά σο αξρή πνπ πεγάδεη απφ ην χληαγκα191. 

Η δηνίθεζε δελ νθείιεη λα ζηαζκίζεη ην δεκφζην ζπκθέξνλ ράξηλ ηνπ νπνίνπ 

ζεζπίζηεθε ε λνκνζεηηθή δηάηαμε κε ηελ ΑΓΔ, αιιά αξθεί γηα ηελ νξζή εθαξκνγή 

ηνπ αλαθιεηηθνχ θαλφλα λα εληνπίζεη ην δεκφζην ζπκθέξνλ ή λα δηαπηζηψζεη φηη ε 

πξάμε έρεη ηεζεί ράξηλ ησλ ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ192.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, πξέπεη λα γίλεη δεθηφ φηη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

αλάθιεζεο ησλ λνκίκσλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ιφγσ αιιαγήο ησλ λνκηθψλ 

δεδνκέλσλ είλαη εθηθηή ε εθαξκνγή ηεο ΑΓΔ. Δδψ κάιηζηα, αθφκε πεξηζζφηεξν 

απφ ηελ πεξίπησζε ηεο κεηαβνιήο ησλ πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ, αθνχ ε κελ 

αιιαγή ησλ πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηδηψηε, ζηε δε 

πεξίπησζε ησλ λνκηθψλ δεδνκέλσλ έρνπκε απνθιεηζηηθή δξάζε ηεο δηνίθεζεο. 

Μηα ηέηνηα αιιαγή αθήλεη κεηέσξν ηνλ πνιίηε φζνλ αθνξά ζηε λνκηθή ηζρχ ηεο 

πξάμεο, κε απνηέιεζκα, ε ΑΓΔ λα θαιείηαη λα αλαπηχμεη πιήξε θαλνληζηηθή 

εκβέιεηα193. Σν πξαγκαηηθφ εξψηεκα είλαη αλ ν ηδηψηεο κπνξνχζε λα πξνβιέςεη 

ηελ επεξρφκελε κεηαβνιή, δειαδή ηελ έθηαζε ηνπ ςπρνινγηθνχ ζηνηρείνπ ηεο 

ΑΓΔ194. Οξζφηεξν είλαη λα ζεσξήζνπκε φηη ζε θάζε πεξίπησζε ν δηθαζηήο ζα 

πξέπεη λα πηνζεηήζεη θαηά ηνλ έιεγρν ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ηεο δηνίθεζεο έλα 

θαλφλα, ν νπνίνο πξνθχπηεη απφ ηελ ίδηα ηε θχζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηάζκηζεο 

αξρψλ195. Θα πξέπεη δειαδή λα εξεπλάηαη αλ ν ηδηψηεο γλψξηδε ηελ επεξρφκελε 

λνκνζεηηθή κεηαβνιή θαη είρε εκπηζηεπζεί ηε δηαηήξεζε ηεο λφκηκεο πξάμεο, 

                                                             
191Π. Λαδαξάηνο, Αλάθιεζε λνκίκσλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ Ι, φπ.π., ζει. 236.  

192Υ. Γεηζαξίδεο, Οη αξρέο ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο, φπ.π., ζει. 94.  

193Π. Λαδαξάηνο, Αλάθιεζε λνκίκσλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ Ι, φπ.π., ζει. 264.  

194. Γειεθσζηφπνπινο, Η πξνζηαζία ηεο εκπηζηνζχλεο, φπ.π., ζει. 54, Γ. 
Καηξνχγθαινο, Η πξνζηαζία ηεο εκπηζηνζχλεο, φπ.π., ζει 946, Π. Λαδαξάηνο, 
Αλάθιεζε λνκίκσλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ Ι, φπ.π., ζει. 265.  

195Π. Λαδαξάηνο, Αλάθιεζε λνκίκσλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ Ι, φπ.π., ζει. 266.  
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νπφηε ζηελ αξλεηηθή απηή πεξίπησζε ε ΑΓΔ εθαξκφδεηαη πιήξσο θαη κάιηζηα, 

αλαπηχζζεη θαλνληζηηθή εκβέιεηα ππεξηεξψληαο κάιηζηα ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο 

θαη ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο196.          

6.2. Ννκνινγία 

ην ειιεληθφ δηνηθεηηθφ δίθαην, ε αλάθιεζε ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, 

παξά ηε κεγάιε πξαθηηθή θαη ζεσξεηηθή ζεκαζία ηεο, δελ ξπζκίδεηαη 

εμαληιεηηθά ζην λφκν. Οη θαλφλεο πνπ ηε δηέπνπλ απνηππψζεθαλ ζε γεληθέο 

αξρέο ηνπ δηθαίνπ, νη νπνίεο δηαηππψζεθαλ βαζκηαία θαη ζπζηεκαηνπνηήζεθαλ 

απφ ηε λνκνινγία ησλ ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ θαη, πξσηίζησο ηνπ ηΔ φπσο 

πξναλαθέξακε. 

Σν άξζξν 21 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο ζεζπίδεη, αξθεηά 

ειιεηπηηθά, δηαδηθαζηηθνχο θαλφλεο ζρεηηθά κε ηελ αλάθιεζε ησλ αηνκηθψλ 

δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ φζνλ αθνξά ην αξκφδην φξγαλν (παξ. 1), θαζψο θαη ηελ 

ηεξεηέα δηνηθεηηθή δηαδηθαζία (παξ. 2), ρσξίο, φκσο, λα απνζαθελίδεη αξθεηά 

θαη θξίζηκα ζέκαηα. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ν ίδηνο ν λνκνζέηεο ξχζκηζε ηε 

δηαδηθαζία ηεο αλάθιεζεο κε θαλφλεο γεληθήο ή εηδηθήο εθαξκνγήο. ηελ 

πξψηε θαηεγνξία εληάζζεηαη ην άξζξν κφλν ηνπ Α.Ν. 261/1968, ην νπνίν 

δηαγξάθεη ην πιαίζην αλάθιεζεο ησλ παξάλνκσλ αηνκηθψλ δηνηθεηηθψλ 

πξάμεσλ, θαη ζηε δεχηεξε θαηεγνξία εηδηθέο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ 

εμεηδηθεπκέλεο πεξηπηψζεηο, θαηηζρχνληαο, θπζηθά ηφζν ησλ γεληθψλ αξρψλ 

πεξί αλάθιεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ φζν θαη ησλ λνκνζεηεκάησλ γεληθήο 

εθαξκνγήο. Σέηνηεο  δηαηάμεηο είλαη, ελδεηθηηθά, ην άξζξν 12, παξ. 1 θαη 2 θαη ην 

άξζξν 11 ηνπ Ν. 2882/2001 (Κψδηθαο Αλαγθαζηηθψλ Απαιινηξηψζεσλ 

Αθηλήησλ), κε ηηο νπνίεο ρνξεγείηαη ζηε δηνίθεζε δηαθξηηηθή επρέξεηα γηα ηελ 

αλάθιεζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, ην άξζξν 12 ηνπ Ν. 2730/1999 (Οιπκπηαθά 

Έξγα), κε ην νπνίν θαζηεξψλεηαη ππνρξέσζε αλάθιεζεο πξάμεσλ φηαλ 

ζπληξέρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο, ην άξζξν 140 ηνπ Ν. 3528/2007 

(Τπαιιειηθφο Κψδηθαο), ην νπνίν απαγνξεχεη ηελ αλάθιεζε ζπγθεθξηκέλεο 

δηνηθεηηθήο πξάμεο θαη ην άξζξ. 11 ηνπ Ν.Γ. 96/1973 (Πεξί ηεο εκπνξίαο ησλ 

θαξκαθεπηηθψλ, δηαηηεηηθψλ θαη θαιιπληηθψλ πξντφλησλ), ην νπνίν επηηξέπεη 

                                                             
196Π. Λαδαξάηνο, Αλάθιεζε λνκίκσλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ Ι, φπ.π., ζει. 267.  
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ηελ αλάθιεζε ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο ζε πεξηνξηζηηθά νξηδφκελεο πεξηπηψζεηο. 

Ο ιφγνο απνπζίαο λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ ζρεηηθά κε ην δίθαην ηεο 

αλάθιεζεο δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ κπνξεί λα αλαδεηεζεί ζηελ πεξηπινθφηεηα 

ησλ ζηαζκίζεσλ, κεηαμχ ζεκειησδψλ αξρψλ ηνπ δηθαίνπ, πνπ πξέπεη λα γίλνπλ 

γηα λα αμηνινγεζεί ε (ζπληαγκαηηθή) λνκηκφηεηα ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο. Γχν 

είλαη νη βαζηθέο ζπληαγκαηηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ, πνιιέο θνξέο δηά ηεο 

κεηαμχ ηνπο ζχγθξνπζεο, ηελ αλάθιεζε ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ: ε 

πξνζηαζία ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο ηνπ δηνηθνπκέλνπ, ε νπνία, σο 

έθθαλζε ηεο αξρήο ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ, απαηηεί ηε δηαηήξεζε ζε ηζρχ 

επκελνχο γηα ηνλ θαιφπηζην δηνηθνχκελν πξάμεο θαη ε αξρή ηεο λνκηκφηεηαο, ε 

νπνία επηβάιιεη ηελ απνπζία θάζε παξάλνκεο δηνηθεηηθήο πξάμεο απφ ηελ 

έλλνκε ηάμε. Δπηπιένλ, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη ε αλάθιεζε ησλ 

δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, απνζθνπνχζα (θαη) ζηελ πξνζαξκνγή ησλ λνκηθψλ 

ξπζκίζεσλ ζηηο δηαξθείο θαη πνιππνίθηιεο αιιαγέο, απνηειεί έθθαλζε ηεο 

αξρήο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο. Γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ θξίζηκσλ απηψλ ζηαζκίζεσλ, θαζνξηζηηθή ιεηηνπξγία 

επηηειεί ε αξρή ηεο ππεξνρήο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαηά ηελ άζθεζε ηεο, 

ειεγρφκελεο ππφ απζηεξνχο δηθνλνκηθνχο φξνπο, δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ηεο 

δηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηελ αλάθιεζε ησλ πξάμεψλ ηεο, ε νπνία κπνξεί λα 

επηηάζζεη άιινηε ηε δηαηήξεζε ηεο ηζρχνο θαη άιινηε ηελ αλάθιεζή ηνπο. Πέξα 

απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ, ελδεηθηηθά, απαξηζκήζεθαλ αλσηέξσ θαη απνηεινχλ 

δείγκαηα λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο ηεο αλάθιεζεο, ζε φιεο ηηο άιιεο, ην έξγν ηεο 

ζηάζκηζεο θέξεη εηο πέξαο αξρηθά ε δηνίθεζε θαη ζηε ζπλέρεηα ην δηθαζηήξην. 

6.2.1. Έλλνηα θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλάθιεζεο    

Αλάθιεζε είλαη ε κεξηθή ή νιηθή άξζε ηεο ηζρχνο δηνηθεηηθήο πξάμεο, γηα 

ην κέιινλ ή αλαδξνκηθψο κε ηελ έθδνζε άιιεο λεφηεξεο. Η πξάμε πνπ 

αλαθαιείηαη είλαη ε αλαθαινχκελε θαη ε πξάμε πνπ αλαθαιεί ηελ πξνεγνχκελε 

νλνκάδεηαη αλαθιεηηθή. Αλάθιεζε ππάξρεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαθιεηηθή 

πξάμε αλαθέξεηαη άκεζα ή έκκεζα ζηα δεδνκέλα ηεο αλαθαινχκελεο. Με άιια 

ιφγηα, ε αλάθιεζε επέξρεηαη γηα ιφγνπο πνπ αλάγνληαη ζηελ αλαθαινχκελε 

πξάμε. Πξάμε εληειψο απηνηειήο πνπ αλαηξέπεη ή πεξαηψλεη κηα λνκηθή 

θαηάζηαζε ε νπνία δεκηνπξγήζεθε κε πξνεγνχκελε δηνηθεηηθή πξάμε δελ είλαη 
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αλάθιεζε παιαηάο, αιιά λέα πξάμε (actus contrarius, πξάμε αληίζεηνπ 

πεξηερνκέλνπ). Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε είλαη ε πξνβιεπφκελε ζην άξζξν 

13 παξ. 6 ηνπ ΚΓΓζίαο πξάμε πεξί παχζεο κέινπο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ πξηλ 

απφ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ, γηα ιφγνπο αλαγφκελνπο ζηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ, ε νπνία δελ απνηειεί αλάθιεζε ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ197. Όπσο 

πξνθχπηεη απφ ηνλ αλσηέξσ νξηζκφ, ε αλάθιεζε κπνξεί λα έρεη αλαδξνκηθή 

ηζρχ ή λα ηζρχεη ex nunc. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ην δήηεκα πνπ ξπζκηδφηαλ 

κε ηελ αλαθαινχκελε πξάμε αθήλεηαη αξξχζκηζην. Η δηαδηθαζία ηεο 

αλάθιεζεο νξίδεηαη, φπσο αλαθέξζεθε, ζε αδξέο γξακκέο, απφ ην άξζξν 21 

ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο, ζχκθσλα κε ην νπνίν «Αξκφδην γηα ηελ 

αλάθιεζε αηνκηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο φξγαλν είλαη εθείλν πνπ ηελ εμέδσζε ή 

πνπ είλαη αξκφδην γηα ηελ έθδνζή ηεο» (παξ. 1), ελψ «Γηα ηελ αλάθιεζε δελ 

είλαη απαξαίηεην λα ηεξείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ έθδνζε ηεο 

πξάμεο, εθηφο αλ αλαθαιείηαη πξάμε λφκηκε ή πξάμε παξάλνκε χζηεξα απφ 

εθηίκεζε πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ» (παξ. 2). Γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε 

αλάθιεζε αθνξά, θαη‟ αξρήλ, κφλν ηηο αηνκηθέο δηνηθεηηθέο θαη φρη ηηο 

θαλνληζηηθέο πξάμεηο. Να ζεκεησζεί φηη κπνξνχλ λα αλαθιεζνχλ θαη κε 

εθηειεζηέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο, φπσο νη γλσκνδνηήζεηο, φηαλ εληάζζνληαη ζηε 

δηαδηθαζία παξαγσγήο εθηειεζηψλ. Η λνκνινγία ηνπ ηΔ έρεη απνζαθελίζεη 

απφ λσξίο φηη ην αλαθιεηηθφ απνηέιεζκα δελ είλαη αλάγθε λα απνηππψλεηαη 

ξεηά ζηελ αλαθιεηηθή πξάμε, αιιά κπνξεί λα ζπλάγεηαη απφ ηε ξχζκηζε πνπ 

επηβάιιεη198. ε απηφ ην πιαίζην, έρεη λνκνινγεζεί φηη ε ρξνληθά απεξηφξηζηε 

αλαζηνιή ηεο ηζρχνο δηνηθεηηθήο πξάμεο ηζνδπλακεί κε αλάθιεζε, φπσο ε γηα 

αφξηζην ρξφλν δηαθνπή ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, πνπ ηζνδπλακεί κε 

αλάθιεζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο199. 

6.2.2. Ζ αλάθιεζε αηνκηθώλ δηνηθεηηθώλ πξάμεωλ  

Γηα ηελ επθξηλέζηεξε αλάιπζε ησλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηελ αλάθιεζε 

ησλ (αηνκηθψλ) δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, ε ζεσξία έρεη πξνβεί ζηε δηάθξηζε 

                                                             
197 ηΔ 1784/2012, ηΔ 3370/2007. 

198 Δλδεηθηηθά ηΔ 1716/1970, 572/1979 

199 ηΔ 3824/2007 
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κεηαμχ ηεο αλάθιεζεο (1) παξάλνκσλ, επκελψλ θαη δπζκελψλ, θαη (2) 

λφκηκσλ, επκελψλ θαη δπζκελψλ, δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε έλλνηα ηνπ δηθαηψκαηνο, πνπ απνηειεί θνκβηθφ 

ζεκείν ηεο αλάιπζεο πνπ αθνινπζεί, είλαη ηδηαίηεξα επξεία θαζψο δελ 

πεξηνξίδεηαη ζηα δηθαηψκαηα πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ην ηδησηηθφ ή ην 

δηνηθεηηθφ δίθαην θαη παξέρνπλ αμίσζε θαηά ηεο δηνίθεζεο ή ηδησηψλ γηα 

παξνρή ή παξάιεηςε, αιιά πεξηιακβάλεη θαη ηελ σθέιεηα πνπ αληιεί ν 

δηνηθνχκελνο απφ λνκηθέο ή πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο, ε αλαηξνπή ησλ νπνίσλ 

είλαη αληίζεηε πξνο ηηο αξρέο ηεο ρξεζηήο θαη εχξπζκεο δηνίθεζεο θαη ηεο 

πξνζηαηεπφκελεο εκπηζηνζχλεο ηνπ δηνηθνπκέλνπ. 

6.2.3. Ζ αλάθιεζε παξάλνκωλ αηνκηθώλ δηνηθεηηθώλ πξάμεωλ  

Παξάλνκεο είλαη νη δηνηθεηηθέο πξάμεηο, πνπ θαηά ηελ παξαγσγή ηνπο 

εκθηινρψξεζε πιεκκέιεηα, ε νπνία ζεκειηψλεη ιφγν αθχξσζήο ηνπο εθφζνλ 

πξνζβιεζνχλ, ελψπηνλ ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, κε αίηεζε αθχξσζεο ή 

πξνζθπγή. Βάζεη ηνπ άξζξ. 48 ηνπ Π.Γ. 18/1989, ηέηνηνο ιφγνο αθχξσζεο, θαη 

άξα ηέηνηα κνξθή παξαλνκίαο ηεο πξάμεο, ππάξρεη α) φηαλ ε πξάμε έρεη 

εθδνζεί απφ αλαξκφδην φξγαλν, θαζ‟ χιε ή θαηά ηφπν, β) φηαλ ε πξάμε έρεη 

εθδνζεί θαηά παξάβαζε νπζηψδνπο ηχπνπ, γ) φηαλ ε πξάμε έρεη εθδνζεί θαηά 

παξάβαζε νπζηαζηηθήο δηάηαμεο λφκνπ ή δ) φηαλ ε πξάμε έρεη εθδνζεί θαηά 

θαηάρξεζε εμνπζίαο. ηελ παξάβαζε νπζηαζηηθήο δηάηαμεο λφκνπ εληάζζεηαη 

θαη ε πιάλε πεξί ηα πξάγκαηα, δειαδή ε εζθαικέλε αληίιεςε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

νξγάλνπ φηη ζπληξέρνπλ νη εθ ηνπ λφκνπ πξνβιεπφκελεο πξαγκαηηθέο 

πξνυπνζέζεηο έθδνζεο ηεο πξάμεο. Πην ζπλνπηηθά, παξάλνκε δηνηθεηηθή 

πξάμε είλαη απηή πνπ ε έθδνζε ή ην πεξηερφκελφ ηεο παξαβαίλεη θαλφλεο 

δηθαίνπ ή πνπ εθδίδεηαη θαηφπηλ πιάλεο πεξί ηα πξάγκαηα. 

Καη‟ αξρήλ, βάζεη ηεο αξρήο ηεο λνκηκφηεηαο, ε αλάθιεζε ησλ 

παξάλνκσλ αηνκηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ (ή ησλ αηνκηθψλ γεληθνχ 

πεξηερνκέλνπ) γίλεηαη ειεχζεξα απφ ηε δηνίθεζε200, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ 

απφ ηηο πξάμεηο απηέο έρνπλ απνξξεχζεη δηθαηψκαηα ησλ δηνηθνπκέλσλ, 

                                                             
200 ηΔ 4026/2008 
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εθφζνλ πξαγκαηνπνηεζεί εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ 

έθδνζε ηεο πξάμεο θαη άξα απφ ηελ απφθηεζε ησλ δηθαησκάησλ απφ πιεπξάο 

δηνηθνπκέλσλ201.  

Καηά ηε δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ κφλνπ, παξάγξαθνο 1 ηνπ Α.Ν. 

261/1968: «Αηνκηθαί δηνηθεηηθαί πξάμεηο, εθδνζείζαη θαηά παξάβαζηλ  λφκνπ, 

αλαθαινχληαη  ππφ  ηεο  Γηνηθήζεσο ειεπζέξσο θαη άλεπ νηαζδήπνηε δηα ην 

Γεκφζηνλ ζπλεπείαο, εληφο επιφγνπ απφ ηεο εθδφζεσο απηψλ ρξφλνπ.» ην 

δεχηεξν εδάθην, ζρεηηθά κε ηνλ εχινγν ρξφλν αλάθιεζεο νξίδεηαη φηη: 

«Δπηθπιαζζνκέλσλ  ησλ  εηδηθψο,  άιισο νξηδνπζψλ,   δηαηάμεσλ   ηεο 

θεηκέλεο  λνκνζεζίαο,  ρξφλνο,  ήζζσλ  ηεο  5εηίαο  ηνπιάρηζηνλ απφ ηεο 

εθδφζεσο ησλ θαηά ηα άλσ  αλαθιεηέσλ  πξάμεσλ,  ελ  νπδεκηά  πεξηπηψζεη 

δχλαηαη  λα  ζεσξεζή  σο  κε  εχινγνο πξνο αλάθιεζηλ, αλεμαξηήησο ηπρφλ 

θηήζεσο ππφ ηξίησλ βάζεη απηψλ νηνπδήπνηε δηθαηψκαηνο». 

6.2.4. Ζ αλάθιεζε παξάλνκωλ επκελώλ δηνηθεηηθώλ πξάμεωλ 

ην πεδίν ηεο αλάθιεζεο παξάλνκσλ επκελψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ 

αλαδεηθλχνληαη ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα ζηαζκίζεσλ απφ ηε ζρεηηθή 

πεξηπησζηνινγία. Καη απηφ δηφηη ππάξρεη ζχγθξνπζε κεηαμχ ηεο αξρήο ηεο 

λνκηκφηεηαο, πνπ φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, επηηάζζεη ηελ άξζε ηεο 

παξαλνκίαο κε ηελ εμαθάληζε ηεο παξάλνκεο πξάμεο απφ ηνλ λνκηθφ θφζκν, 

θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο, πνπ αμηψλεη ηε 

δηαηήξεζε ηεο ηζρχνο ηεο επκελνχο γηα ηνλ θαιφπηζην δηνηθνχκελν πξάμεο. 

Μηα πξψηε ζηάζκηζε απηψλ ησλ ζπληαγκαηηθψλ αξρψλ έθαλε ν ίδηνο ν 

λνκνζέηεο κέζσ ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο ηνπ Α.Ν. 261/1968. χκθσλα κε 

απηφλ θαη βάζεη ηεο λνκνινγίαο ηνπ ηΔ, ν θαλφλαο πνπ εθαξκφδεηαη φζνλ 

                                                             
201 Αλαθνξηθά κε ηηο φκνηεο δηνηθεηηθέο πξάμεηο, θαη εθφζνλ ν λφκνο δελ νξίδεη 

ην αληίζεην, ε δηνίθεζε δελ έρεη, θαηαξρήλ, ππνρξέσζε αλάθιεζεο παξάλνκσλ 

πξάμεψλ ηεο φηαλ έρεη παξέιζεη ε θαηά λφκν πξνζεζκία πξνζβνιήο ηνπο ή νη 

πξάμεηο απηέο έρνπλ πξνζβιεζεί αλεπηηπρψο (ηΔ 933/2012 ζθ. 4, ηΔ 

100/2010 ζθ. 4, ηΔ 3416/2009 ζθ. 5, ηΔ 2738/2008 ζθ. 8, ηΔ 2564/2008 ζθ. 

5, ηΔ 1175/2008 ζθ. 7, ηΔ 2632/2006 ζθ.3). Πξφθεηηαη γηα θάκςε ηεο αξρήο 

ηεο κε ππνρξέσζεο αλάθιεζεο εθ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο, ελψ ζηε ζπλέρεηα 

πξνβιέπεηαη ππνρξέσζε επαλεμέηαζεο βάζεη εηδηθψλ θξηηεξίσλ.    
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αθνξά ηελ αλάθιεζε ησλ παξάλνκσλ επκελψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ επηηξέπεη 

ηελ αλάθιεζε ησλ παξάλνκσλ επκελψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ εληφο επιφγνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηελ πεληαεηία, αθφκε θαη αλ νη ελ 

ιφγσ πξάμεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο σο νξηζηηθέο ή 

αλέθθιεηεο202. Καηά ηελ έλλνηα ηεο δηάηαμεο απηήο, ε δεκφζηα δηνίθεζε δελ 

θσιχεηαη λα αλαθαιέζεη παξάλνκε πξάμε εληφο πεληαεηίαο απφ ηελ έθδνζή 

ηεο απφ ηελ χπαξμε θαιήο πίζηεο ηνπ δηνηθνπκέλνπ, ππέξ ηνπ νπνίνπ έρεη 

εθδνζεί ε ελ ιφγσ πξάμε, θαη αλάγθεο πξνζηαζίαο ηεο δεκηνπξγεζείζαο ζ‟ 

απηφλ εκπηζηνζχλεο, ή γηα ηνλ ιφγν φηη ε βιάβε πνπ επέξρεηαη ζ‟ απηφλ απφ 

ηελ αλάθιεζε είλαη δπζαλαιφγσο κεγαιχηεξε απφ ην φθεινο γηα ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ, νχηε ππνρξενχηαη λα ζπλεθηηκήζεη ηα ζηνηρεία απηά πξηλ 

απνθαζίζεη αλ ζα αλαθαιέζεη ή φρη ηελ πξάμε απηή203. Πξνυπφζεζε γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζρεηηθνχ ρξνληθνχ πεξηνξηζκνχ είλαη ν δηνηθνχκελνο, ππέξ ηνπ 

νπνίνπ έρεη εθδνζεί ε πξάμε, λα κελ «παξέζπξε» ην δηνηθεηηθφ φξγαλν ζηελ 

έθδνζή ηεο κε απαηειέο ή δφιηεο ελέξγεηεο. Καη αληίζηξνθα, ν ρξνληθφο 

πεξηνξηζκφο ηνπ αλαθιεηνχ ησλ παξάλνκσλ επκελψλ πξάμεσλ δελ ηζρχεη 

φηαλ ην δηνηθεηηθφ φξγαλν παξαζχξζεθε ζηελ έθδνζε ηεο πξάμεο απφ 

απαηειή ελέξγεηα ηνπ δηνηθνπκέλνπ πνπ επσθειείηαη απφ ηελ πξάμε. 

Ο ρξνληθφο απηφο πεξηνξηζκφο παχεη λα ηζρχεη ζε δχν αθφκε 

πεξηπηψζεηο: α) φηαλ ππάξρνπλ ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηβάιινπλ 

ηελ αλάθιεζε ηεο πξάμεο θαη β) φηαλ ε αλάθιεζε γίλεηαη γηα ιφγνπο 

ζπκκφξθσζεο πξνο ην πεξηερφκελν αθπξσηηθήο απφθαζεο ηνπ ηΔ (ή 

δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ), πνπ αθχξσζε ηελ θαλνληζηηθή (ζπλεζέζηεξα) ή ηελ 

αηνκηθή πξάμε ζην πιαίζην ηεο νπνίαο εθδφζεθε ε πξνο αλάθιεζε δηνηθεηηθή 

πξάμε. 

‟ απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε πεληαεηία απνηειεί ην ειάρηζην 

θαη φρη ην κέγηζην φξην ηνπ επιφγνπ ρξφλνπ αλάθιεζεο ησλ παξάλνκσλ 

επκελψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ κε απνηέιεζκα ε δηνίθεζε λα κελ εκπνδίδεηαη 

λα αλαθαιέζεη πξάμε κεηά ηελ πάξνδν κεγαιχηεξνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

                                                             
202 ηΔ Οι. 2403/1997 

203 ηΔ 2814/2011, 1501/2008 
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π.ρ. φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο204. Δίλαη ζαθέο φηη απηή ε 

πξαθηηθή, πνπ λνκηκνπνηείηαη απφ ηε ξχζκηζε ηνπ Α.Ν. 261/1968, αιιά θαη ηελ 

εξκελεία ηνπ ηΔ, εγείξεη δεηήκαηα αληηζπληαγκαηηθφηεηαο ιφγσ παξαβίαζεο 

ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο δηθαηνινγεκέλεο 

εκπηζηνζχλεο205. 

6.2.5. Ζ αλάθιεζε παξάλνκωλ δπζκελώλ πξάμεωλ  

Η θαηεγνξία ησλ παξάλνκσλ δπζκελψλ πξάμεσλ δελ πξνθαιεί 

ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα, θαζψο απνηειεί έλα παξάδεηγκα ζχκπησζεο ηφζν ηνπ 

δεκνζίνπ φζν θαη ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθέξνληνο ή αιιηψο, ηνπ ζθνπνχ ηεο 

δηνίθεζεο θαη ηεο βνχιεζεο ηνπ πνιίηε. Έηζη, ε αλάθιεζή ηνπο επηηξέπεηαη 

ρσξίο θαλέλαλ πεξηνξηζκφ εθηφο αλ ε αλάθιεζε απαγνξεχεηαη ξεηά απφ ηνλ 

λφκν ή εκπνδίδεηαη απφ δηθαηψκαηα ηξίησλ ή λνκηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ ιφγσ 

ηεο παξφδνπ κεγάινπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε ζχζηαζή ηνπο δελ 

κπνξνχλ λα αλαηξαπνχλ. 

6.2.6. Ζ αλάθιεζε λόκηκωλ επκελώλ δηνηθεηηθώλ πξάμεωλ  

Η πεξίπησζε ησλ λφκηκσλ επκελψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ είλαη 

αληίζηξνθε απφ απηή ησλ παξάλνκσλ δπζκελψλ. Καη απηφ γηαηί ππέξ ηεο 

δηαηήξεζεο ηεο ηζρχνο ηνπο, θαη άξα θαηά ηεο αλάθιεζήο ηνπο, ζπλεγνξνχλ 

ηφζν ε αξρή ηεο λνκηκφηεηαο, ε νπνία, κε έλαλ ηξφπν εθθξάδεη ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ, φζν θαη ην ζπκθέξνλ ηνπ πνιίηε. Δίλαη απφιπηα εχινγε, ινηπφλ, ε 

λνκνινγηαθή δηακφξθσζε ηνπ θαλφλα φηη νη λφκηκεο επκελείο δηνηθεηηθέο 

πξάμεηο δελ αλαθαινχληαη. Ωζηφζν, θαη‟ εμαίξεζε απφ ηνλ θαλφλα ηνπ 

ακεηαθιήηνπ απηήο ηεο θαηεγνξίαο πξάμεσλ, ε ζεσξία έρεη ζπζηεκαηνπνηήζεη 

ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο θάκςεο ηνπ: 

                                                             
204 Α. Μαιιηαξνπνχινπ, φπ.π., ζει. 93. Αθφκα θαη επηά έηε ινγίδνληαη σο 

εχινγνο ρξφλνο, ελψ ξεηά νξίδεηαηφηη απηφ ηζρχεη αλεμαξηήησο δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο ή δνιηφηεηαο ησλ αηηνχλησλ (ηΔ 1211/2011 ζθ. 5,6, ηΔ 

565/2011 ζθ. 4,5.  

205 ηΔ 1501/2008 
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α) Αλάθιεζε πξάμεο ππφ φξν ιφγσ κε εθπιήξσζεο ηνπ φξνπ206.  

β) Αλάθιεζε πξάμεο ππφ επηθχιαμε αλάθιεζεο ιφγσ πιήξσζεο ηνπ 

πξαγκαηηθνχ ηεο αλάθιεζεο207. 

γ) Αλάθιεζε πξάμεο ζε πεξίπησζε ζπκθσλίαο ηνπ δηνηθνπκέλνπ. Δδψ 

εληάζζνληαη νη πεξηπηψζεηο πνπ ν δηνηθνχκελνο επηζπκεί ηελ αλάθιεζε 

πξάμεο κε επηδίσμε ηελ έθδνζε λέαο επκελέζηεξεο208. 

δ) Αλάθιεζε γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. εκεηψλεηαη φηη ε ζπλδξνκή 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πξέπεη λα αηηηνινγείηαη εηδηθά ζηελ αλαθιεηηθή πξάμε 

ιφγσ ηεο (εγγελνχο) ανξηζηίαο ηεο έλλνηαο θαη ηεο εχινγεο «θαρππνςίαο» πνπ 

ηελ ζπλνδεχεη φηαλ αμηνπνηείηαη απφ ηε δηνίθεζε ζην πιαίζην εμαηξέζεσλ απφ 

ηνπο γεληθνχο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ έλαλ ζεζκφ (φπσο είλαη ε αλάθιεζε 

λφκηκσλ επκελψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ)209. 

ε) Αλάθιεζε ιφγσ κεηαβνιήο λνκηθψλ θαη πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ 

απνηέιεζαλ ηε βάζε έθδνζεο ηεο πξάμεο. Γεδνκέλνπ φηη κεγάινο αξηζκφο 

εηδηθψλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ αληηκεησπίδεη ηε κεηαγελέζηεξε ηεο εθδφζεσο 

ηεο πξάμεσο κεηαβνιή ησλ πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ σο απηνηειή ιφγν 

αλαθιήζεσο, είλαη επρεξήο ε ζπλαγσγή θαη ε δηακφξθσζε ηεο ζρεηηθήο γεληθήο 

αξρήο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ [άξζξν 10 παξ. 4 ηνπ Ν. 703/1977, πεξί ειέγρνπ 

κνλνπσιίσλ θαη νιηγνπσιίσλ θαη πξνζηαζίαο ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ: ε 

Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ κπνξεί λα αλαθαιέζεη ή λα ηξνπνπνηήζεη ηελ 

απφθαζή ηεο πεξί εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 3 (θαη‟ εμαίξεζε αλαγλψξηζε 

ησλ ζπκπξάμεσλ σο ηζρπξψλ) εάλ κεηαβιεζνχλ νη φξνη θαη νη πεξηζηάζεηο πνπ 

ιήθζεθαλ ππφςε γηα λα θξηζνχλ θαη` εμαίξεζε ηζρπξέο νη θαηά ην άξζξν 1 

παξ.1 ηνπ λφκνπ απαγνξεπκέλεο απνθάζεηο, ζπκθσλίεο θαη πεξηπηψζεηο 

ελαξκνληζκέλεο πξαθηηθήο ή νη επηρεηξήζεηο ή ελψζεηο επηρεηξήζεσλ θάλνπλ 

                                                             
206 ηΔ 1592/1987 

207 ηΔ 1596/2004 

208 Γλσκ. ΝΚ 227/2008 

209 ηΔ 3466/2008, 3905/2003 



 

 56 

θαηάρξεζε ηεο εμαίξεζεο πνπ ηνπο δφζεθε˙ άξζξν 11 παξ. 1, β΄, ηνπ Ν. 

1428/1984, εθκεηάιιεπζε ιαηνκείσλ θαη άιισλ αδξαλψλ πιηθψλ: ν λνκάξρεο 

κπνξεί λα αλαθαιέζεη ηελ άδεηα εθκεηάιιεπζεο χζηεξα απφ πιήξσο 

αηηηνινγεκέλε πξφηαζε κηαο απφ ηηο αξκφδηεο θαηά πεξίπησζε ππεξεζίεο, 

εθφζνλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθκεηάιιεπζεο πξνθχπηνπλ απαγνξεπηηθνί ιφγνη, 

νη νπνίνη δελ ππήξραλ θαηά ην ρξφλν ηεο ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο ̇  άξζξν 4, παξ. 

8 ηνπ Ν. 2328/1995, Ννκηθφ θαζεζηψο ηεο ηδησηηθήο ηειεφξαζεο θαη ηεο 

ηνπηθήο ξαδηνθσλίαο: ε άδεηα ηνπ ζηαζκνχ αλαθαιείηαη κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Σχπνπ θαη Μ.Μ.Δ. κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Δ..Ρ. θαη χζηεξα 

απφ αθξφαζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, εθφζνλ δηαπηζηψλεηαη φηη έπαπζαλ λα 

ζπληξέρνπλ νη ζεηηθέο ή ζπληξέρνπλ πιένλ νη αξλεηηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 2 ηνπ λφκνπ απηνχ γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηδησηηθνχ ηειενπηηθνχ ζηαζκνχ].  

ηηο πεξηπηψζεηο βεβαίσο ξεηήο λνκνζεηηθήο πξνβιέςεσο ηνπ σο άλσ 

ιφγνπ αλαθιήζεσο, ην πεξηερφκελν ηεο αλαθιεηηθήο εμνπζίαο ηεο δηνίθεζεο 

ξπζκίδεηαη απφ ηελ νηθεία δηάηαμε. Απηή ε πεξίπησζε, πνπ είλαη θαη ε πην 

πξνβιεκαηηθή, ζπλδέεηαη κε ηελ θαηαζθεπή ηεο επηγελφκελεο παξαλνκίαο, ε 

νπνία πθίζηαηαη φηαλ ζηε λνκνζεηηθή δηάηαμε ζηελ νπνία ζηεξίρζεθε ε 

εθδνζείζα, πξνο αλάθιεζε, πξάμε εκπεξηέρεηαη ξεηψο ή ζπλάγεηαη απφ 

γξακκαηηθή ή ηεινινγηθή εξκελεία ε ξήηξα rebus sic stantibus, φηαλ ζηε 

λνκνζεηηθή δηάηαμε νξίδεηαη ξεηά ππνρξέσζε αλάθιεζεο εθφζνλ ζπληξέρεη 

ζπγθεθξηκέλνο ιφγνο αλάθιεζεο θαη φηαλ ε λνκνζεηηθή δηάηαμε έρεη 

αλαδξνκηθή ηζρχ θαη ραξαθηεξίδεη παξάλνκε ηελ αξρηθή, πξνο αλάθιεζε, 

πξάμε. 

6.2.7. Ζ αλάθιεζε λόκηκωλ δπζκελώλ πξάμεωλ  

ε αληηδηαζηνιή πξνο ηνλ θαλφλα ηνπ ακεηαθιήηνπ ησλ λφκηκσλ 

επκελψλ πξάμεσλ, νη λφκηκεο δπζκελείο αλαθαινχληαη ειεχζεξα ππφ ηελ 

επηθχιαμε ηεο αξρήο ηεο λνκηκφηεηαο, ηεο πξνζηαζίαο ελλφκσλ ζπκθεξφλησλ 

ηξίησλ πξνο ηνπο νπνίνπο νη πξάμεηο είλαη επκελείο θαη ησλ εηδηθψλ 

λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ νξηζκέλεο πξάμεηο σο ακεηάθιεηεο 

ή πεξηέρνπλ απνθιεηζηηθή απαξίζκεζε ησλ ιφγσλ αλάθιεζεο. 
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6.2.8. Ζ αλάθιεζε θαλνληζηηθώλ δηνηθεηηθώλ πξάμεωλ  

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε αλάθιεζε αθνξά πξσηίζησο θαη θαηά 

θαλφλα ζηηο αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο. Οη θαλνληζηηθέο πξάμεηο 

θαηαξγνχληαη ή ηξνπνπνηνχληαη κε λεφηεξε θαλνληζηηθή πξάμε, ε νπνία 

εθδίδεηαη βάζεη ηεο ηζρχνπζαο ή λεφηεξεο λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο210. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη παχνπλ λα ηζρχνπλ γηα ην κέιινλ. Η αλαδξνκηθή θαηάξγεζε 

ή ηξνπνπνίεζε θαλνληζηηθήο πξάμεο επηηξέπεηαη βάζεη ζρεηηθήο ξεηήο 

λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο211 . Δπίζεο θαη ζην άξζξν 17 παξ. 2 ηνπ Ν. 

2889/2001, Δζληθφ χζηεκα Τγείαο: «2. Η δηεπζέηεζε ηεο έλλνκεο θαηάζηαζεο 

ε νπνία αλέθπςε χζηεξα απφ ηελ απφθαζε ... 79/2001 ηνπ Δ΄ Σκήκαηνο ηνπ 

πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο, κε ηελ νπνία αθπξψζεθε ην αξ. 163/30.7.1999 Π.Γ. 

πεξί ίδξπζεο ηνπ Δθεηείνπ Λακίαο, πξέπεη λα γίλεη κέζα ζε έλα ηξίκελν απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ κε ηελ έθδνζε λένπ Π.Γ., πνπ είηε ζα 

αλαθαιεί ην ηδξπηηθφ ηνπ Δθεηείνπ Λακίαο δηάηαγκα είηε ζα ην ηξνπνπνηεί είηε 

ζα επαληδξχεη ην Δθεηείν.». ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, σζηφζν, γίλεηαη δεθηφ 

φηη πθίζηαηαη δπλαηφηεηα αλάθιεζεο θαλνληζηηθήο πξάμεο, φηαλ ε ηειεπηαία 

είλαη παξάλνκε, γηα ιφγνπο αζθάιεηαο δηθαίνπ, εληφο ζχληνκνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο212 . Έηζη, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη ρσξεί αλάθιεζε 

                                                             
210 ηΔ 312/1979. Καλνληζηηθή πξάμε, κεηαβάιινπζα πξνηέξα θαηάζηαζε, ε 

νπνία εθδίδεηαη θαηφπηλ επίθιεζεο ιφγνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη ζεζπίδεη 

ξχζκηζε γεληθή, απξφζσπε θαη αληηθεηκεληθή δελ αληίθεηηαη ζηελ ΑΓΔ (ηΔ 

1828/2013, ζθ. 5). Παξάιιεια, επηζεκαίλεηαη φηη δελ κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί 

δηθαηνινγεκέλε εκπηζηνζχλε ζηνλ πνιίηε απφ δηνηθεηηθή πξαθηηθή, φηαλ 

ππάξρεη αληίζεηε θαλνληζηηθή δηάηαμε (ηΔ 1987/2001 ζθ. 8). Αληίζηνηρα, ε 

καθξφρξνλε αλνρή ηεο δηνίθεζεο πξνο κηα θαηάζηαζε ε νπνία παξαβηάδεη 

ξεηή δηάηαμε λφκνπ, δελ δεκηνπξγεί ππνρξέσζε ζηε δηνίθεζε βάζεη ηεο ΑΓΔ 

λα πεξηιάβεη ζηε λέα θαλνληζηηθή ξχζκηζε ηελ de facto θαηάζηαζε ε νπνία 

αληίθεηηαη ζην λφκν (ηΔ 959/2003 ζθ. 13). Όκσο, απηή ε παξάλνκε θαηάζηαζε 

ηεινχζα ππφ ηελ αλνρή ηεο δηνίθεζεο ζα έπξεπε λα ιακβάλεηαη ππφςε ηεο ζην 

πιαίζην ηεο ζηάζκηζεο κε ην δεκφζην ζπκθέξνλ πνπ εμππεξεηεί ε λέα ξχζκηζε, 

νδεγψληαο ζε αιιαγέο απηήο κε ζηφρν ηε δηνηθεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

κέζσ απηήο ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ εθάζηνηε δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.       

211 ηΔ 2918/1984, 1818/2007, 501/2009 

212 ηΔ 1542/1995 



 

 58 

θαλνληζηηθήο πξάμεο ζε πεξίπησζε παξαλνκίαο ηεο πξάμεο φηαλ ιφγνη 

αζθάιεηαο δηθαίνπ θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ αλαδξνκηθή εμαθάληζή ηεο απφ ηελ 

έλλνκε ηάμε. 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, αξκφδην φξγαλν γηα ηελ αλάθιεζε 

αηνκηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο, θαηά ην άξζξ. 21 παξ. 1 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο 

Γηαδηθαζίαο είλαη εθείλν πνπ ηελ εμέδσζε ή εθείλν πνπ είλαη αξκφδην γηα ηελ 

έθδνζή ηεο. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηε δηαηχπσζε ηεο δηάηαμεο, αξκφδην γηα ηελ 

αλάθιεζε είλαη ηφζν ην φξγαλν πνπ εμέδσζε ηελ αλαθαινχκελε πξάμε φζν 

θαη, ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηεο αξκνδηφηεηαο, ην φξγαλν πνπ έρεη πιένλ ηελ 

αξκνδηφηεηα γηα λα ηελ εθδψζεη213. 

Η δηαηχπσζε ηνπ λφκνπ πξνθαιεί πξφβιεκα σο πξνο ηελ αζθάιεηα 

δηθαίνπ θαη, ζπλεπψο, ηελ ελφηεηα ηεο έλλνκεο ηάμεο, θαζψο ε δηνίθεζε έρεη 

δηαθξηηηθή επρέξεηα γηα ηελ αλάθιεζε ησλ πξάμεψλ ηεο θαη ππάξρεη πεξίπησζε 

δηαθνξεηηθήο εθηίκεζεο κεηαμχ ησλ δχν νξγάλσλ. Σν πξφβιεκα έγθεηηαη 

αθξηβψο ζην γεγνλφο φηη, ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο αξκνδηφηεηαο, ηε ζρεηηθή 

αξκνδηφηεηα γηα ηελ αλάθιεζε δηαζέηνπλ ηφζν ην φξγαλν πνπ εμέδσζε ηελ 

πξάμε φζν θαη απηφ πνπ έρεη, πιένλ, ηελ αξκνδηφηεηα λα ηελ εθδψζεη. 

Έλα αθφκε θξίζηκν δήηεκα, πνπ έρεη απαζρνιήζεη ηε λνκνινγία ζε 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο, είλαη ε έθδνζε δηνηθεηηθήο πξάμεο απφ αλαξκφδην 

φξγαλν. Γηλφηαλ δεθηφ φηη ην αλαξκφδην φξγαλν, επηιακβαλφκελν ηεο 

αλάθιεζεο ηεο αλαξκνδίσο εθδνζείζαο δηνηθεηηθήο πξάμεο, έρεη εμνπζία 

αλάθιεζεο, αιιά κφλν γηα ηνλ ιφγν ηεο αλαξκνδηφηεηαο214. Η πιεηνςεθία ηεο 

Οινκέιεηαο ηνπ ηΔ, ζε ζρεηηθά πξφζθαηε απφθαζε, θαηέιεμε ζε κηα, κάιινλ, 

ακθηιεγφκελε, σο πξνο ηε δνγκαηηθή ηεο νξζφηεηα, ζέζε, θαηά ηελ νπνία θάζε 

αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε, είηε αξκνδίσο είηε αλαξκνδίσο εθδνζείζα, δχλαηαη 

λα αλαθαιείηαη, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν εμσηεξηθήο ή εζσηεξηθήο λνκηκφηεηαο, 

είηε απφ ην φξγαλν πνπ ηελ εμέδσζε είηε απφ ην φξγαλν, ην νπνίν, θαηά ηνλ 

ρξφλν ηεο αλάθιεζεο, είλαη αξκφδην γηα ηελ έθδνζή ηεο. ηελ εηδηθφηεξε δε 

                                                             
213 ηΔ 3582/2008 

214 ηΔ 2069/2008, 611/2008, 612/2008 
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πεξίπησζε ηεο αλαξκνδίσο εθδνζείζαο αηνκηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο, ε 

αλάθιεζή ηεο απφ ην φξγαλν πνπ ηελ εμέδσζε ρσξεί φρη κφλνλ θαη‟ επίθιεζε 

ηεο αλαξκνδηφηεηάο ηνπ, αιιά γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. ηελ πεξίπησζε απηή, 

δειαδή, ε αλαξκνδηφηεηα σο πξνο ηελ έθδνζε ηεο αλαθαινχκελεο πξάμεο, σο 

δήηεκα δεκνζίαο ηάμεσο, εμεηαδφκελν θαη απηεπαγγέιησο απφ ηνλ δηθαζηή 

ελψπηνλ ηνπ νπνίνπ ακθηζβεηείηαη ην θχξνο ηεο αλαθιεηηθήο πξάμεο, θαζηζηά 

λφκηκε ελ πάζε πεξηπηψζεη ηελ αλάθιεζή ηεο. Αθνινπζψληαο πξνεγνχκελε 

λνκνινγία, ε πξψηε κεηνςεθήζαζα γλψκε, εμέθξαζε κηα ζπλεπέζηεξε 

δνγκαηηθά άπνςε, δερφκελε φηη λαη κελ ην αλαξκφδην φξγαλν κπνξεί λα 

αλαθαιέζεη ηελ παξαλφκσο (ιφγσ αλαξκνδηφηεηαο) εθδνζείζα πξάμε αιιά 

κφλν γηα ηνλ ιφγν ηεο αλαξκνδηφηεηάο ηνπ. Καη απηφ γηαηί ε αξρή ηεο 

λνκηκφηεηαο κπνξεί λα εμππεξεηεζεί κφλν δηά ηεο λνκίκνπ νδνχ θαη φρη κέζσ 

λέαο παξάβαζεο, πνπ έγθεηηαη ζηελ εθ λένπ νηθεηνπνίεζε αιιφηξηαο 

αξκνδηφηεηαο. ε γεληθέο γξακκέο, πξφθεηηαη γηα έλα εμαηξεηηθά πεξίπινθν 

ζέκα, ην νπνίν ζπλδέεηαη θαη κε ηελ εμνπζία ηνπ Αθπξσηηθνχ Γηθαζηή λα 

ππνθαηαζηήζεη κε ην ιφγν ηεο αλαξκνδηφηεηαο, σο παξαλνκίαο ηεο 

αλαθαινχκελεο πξάμεο, ην ιφγν αλάθιεζεο πνπ επηθαιείηαη κε ηελ αλαθιεηηθή 

πξάμε ην φξγαλν πνπ εμέδσζε θαη ηηο δχν αλαξκνδίσο. 

6.2.9. Γηαθξηηηθή επρέξεηα ωο πξνο ηελ αλάθιεζε  

Η λνκνινγία ηνπ ηΔ δέρεηαη πάγηα σο γεληθή αξρή ηνπ δηνηθεηηθνχ 

δηθαίνπ φηη ε δηνίθεζε έρεη δηαθξηηηθή επρέξεηα λα αλαθαιεί παξάλνκεο αηνκηθέο 

δηνηθεηηθέο πξάμεηο ηεο γηα ηηο νπνίεο παξήιζε ε πξνζεζκία πξνζβνιήο ηνπο, ή 

νη νπνίεο έρνπλ πξνζβιεζεί αλεπηηπρψο, φρη φκσο θαη ππνρξέσζε πξνο ηνχην, 

εθηφο αλ απηή επηβάιιεηαη βάζεη θαλφλα δηθαίνπ215. Eπίζεο, θαηά ηελ ηΔ Οι. 

2282/1992, θάκςε ηεο αλσηέξσ γεληθήο αξρήο είλαη δπλαηή κφλν βάζεη ξεηήο, 

εηδηθήο θαη αλελδνίαζηεο πξφβιεςεο ηνπ λνκνζέηε θαη δελ δχλαηαη λα ζπλαρζεί 

απφ ην φιν πλεχκα θαη ην ζθνπφ ησλ ζπληαγκαηηθψλ δηαηάμεσλ ή αλ ε 

αλάθιεζε είλαη αλαγθαία γηα ηε ζπκκφξθσζε πξνο αθπξσηηθή απφθαζε216. Η 

άξλεζε αλάθιεζεο δελ ζπληζηά, ζπλεπψο, παξάιεηςε νθεηιφκελεο λφκηκεο 

                                                             
215 ηΔ 952/1988 

216 ηΔ 1025/1992 
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ελέξγεηαο σζηφζν πξέπεη λα είλαη εηδηθά αηηηνινγεκέλε ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν 

δηθαζηηθφο έιεγρνο ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο217. 

Τπνρξέσζε αλάθιεζεο δηνηθεηηθήο πξάμεο, θαη‟ εμαίξεζε ηεο σο άλσ 

γεληθήο αξρήο, θαη άξα κεηαηξνπή ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ζε δέζκηα 

αξκνδηφηεηα, ππάξρεη ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλάθιεζε ππαγνξεχεηαη ή απαγνξεχεηαη απφ 

δηάηαμε λφκνπ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλάθιεζε απνθιείεηαη απφ ηε θχζε 

ηεο πξάμεο (ηΔ 2087/1977: απνθιείεηαη ε αλάθιεζε ηεο παξαρψξεζεο ηάθνπ 

θαη ηδηαίηεξα ζε άηνκα κεγάιεο ειηθίαο ή αλ έγηλε ήδε ρξήζε ηνπ ηάθνπ). Σέηνηα 

ππνρξέσζε νξίδεη ην άξζξ. 51 παξ. 6 ηνπ Ν. 345/1976, θαηά ην νπνίν εάλ κηα 

λνκνζεηηθή δηάηαμε θεξπρζεί αληηζπληαγκαηηθή κε απφθαζε ηνπ ΑΔΓ, ε νπνία 

έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ, αλαθαινχληαη ππνρξεσηηθψο, εληφο απνθιεηζηηθήο 

πξνζεζκίαο έμη κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο, νη 

δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ εθδφζεθαλ βάζεη ηεο δηάηαμεο απηήο θαηά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηεο αλαδξνκήο. Δπίζεο θαη ε ηΔ 3977/2010, ε νπνία εθδφζεθε επί 

αίηεζεο αθχξσζεο ηεο πξάμεο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Βνησηίαο κε 

ηελ νπνία απνξξίθζεθε ε αίηεζε ησλ αηηνχλησλ πεξί αλάθιεζεο ησλ αδεηψλ 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο, θαζψο θαη ηεο παξάιεηςεο ηεο Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο Βνησηίαο λα αλαθαιέζεη ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη ηελ έγθξηζε 

πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο σο άλσ εηαηξείαο, ζε θάζε δε 

πεξίπησζε λα δηαθφςεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Σν ηΔ έθξηλε φηη "θάζε θνξά πνπ νη 

αξκφδηεο αξρέο, φπσο ε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε ελ πξνθεηκέλσ, 

δηαπηζηψλνπλ ξχπαλζε ή ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη κάιηζηα 

επαίζζεησλ νηθνζπζηεκάησλ, εμαηηίαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο κηαο βηνκεραληθήο 

εγθαηάζηαζεο θαη πεξαηηέξσ, παξαβίαζε ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ηεο, ηδίσο 

απηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ, δελ αξθεί ε 

επηβνιή δηαδνρηθψλ πξνζηίκσλ, αιιά ελφςεη θαη ηεο αξρήο ηεο πξνιήςεσο ζε 

πεξίπησζε πνπ ηα ιεθζέληα κέηξα δελ επαξθνχλ ή δελ ηεξνχληαη, αλαθχπηεη 

θαη ππνρξέσζή ηνπο γηα ηελ αλάθιεζε ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ. 

πλεπψο, ε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Βνησηίαο φθεηιε λα εξεπλήζεη 

                                                             
217 ηΔ 3065/1991 
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ελδειερψο ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηεο παξεκβαίλνπζαο θαη αλαιφγσο ηνπ 

πνξίζκαηνο λα επηβάιεη ηηο λφκηκεο θπξψζεηο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο, κεξηθήο 

ή νιηθήο, δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηεο επίδηθεο δξαζηεξηφηεηαο θαη παξέιεηςε 

θαηά ηνχην νθεηιφκελε λφκηκε ελέξγεηα."  πλαθήο είλαη θαη ε ηΔ 796/2009: 

"θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 5 ηνπ Ν. 1892/1990, επί παξαβάζεσο 

φξνπ ηεο πξάμεσο ππαγσγήο επελδχζεσο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ, 

φπσο είλαη θαη ε κε νινθιήξσζε ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ζηελ εγθξηηηθή πξάμε 

επελδπηηθνχ έξγνπ, ε αλαζηνιή θαηαβνιήο ησλ ππνιεηπνκέλσλ δφζεσλ ηεο 

επηρνξεγήζεσο, θαζψο θαη ε ινγηθψο αλαγθαία γηα ηελ αλαζηνιή απηή 

αλάθιεζε ηεο πξάμεσο ππαγσγήο, ρσξεί, ελφςεη θαη ηνπ ζθνπνχ εθδφζεσο 

ηεο πξάμεσο ππαγσγήο, θαηά δέζκηα αξκνδηφηεηα. Αληηζέησο, ε αλσηέξσ 

δηάηαμε ηνπ Ν. 1892/1990 παξέρεη ζηε δηνίθεζε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα θξίλεη, 

εάλ, ελφςεη ηεο αλαθιήζεσο απηήο, ζα δηαηάμεη πεξαηηέξσ ηελ επηζηξνθή ηνπ 

ζπλφινπ ή κέξνπο κφλνλ ηεο θαηαβιεζείζεο επηρνξεγήζεσο, δνζέληνο φηη ην 

δήηεκα απηφ ηεο επηζηξνθήο ησλ θαηαβιεζέλησλ θαη ηνπ χςνπο ηνπ 

επηζηξεπηένπ πνζνχ επηρνξεγήζεσο πξέπεη λα θξίλεηαη ελφςεη ησλ εθάζηνηε 

εηδηθψλ ζπλζεθψλ ηεο ππνζέζεσο θαη, ηδίσο, επί κε νινθιεξψζεσο ηεο 

επελδχζεσο, ελφςεη ηνπ πνζνζηνχ ηνπ επελδπηηθνχ έξγνπ πνπ είρε 

νινθιεξσζεί θαηά ηελ εθπλνή ηεο ηαρζείζεο πξνο νινθιήξσζε ηεο 

επελδχζεσο πξνζεζκίαο, θαζψο θαη ηνπ αλ ην πξαγκαηνπνηεζέλ κέξνο ηεο 

επελδχζεσο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απηνηειψο σο επηρεηξεκαηηθή κνλάδα"218. 

β) ηελ πεξίπησζε πνπ γηα ηε ζπκκφξθσζε κε αθπξσηηθή απφθαζε 

δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, πξέπεη λα αλαθιεζνχλ νη πξάμεηο πνπ εθδφζεθαλ κε 

βάζε ηελ αθπξσζείζα πξάμε219. 

γ) ηελ πεξίπησζε πξάμεσλ νκνίσλ πξνο αθπξσζείζα αλ κε απφθαζε ηνπ 

ηΔ ή κε ακεηάθιεηε απφθαζε δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ αθπξψζεθε αηνκηθή 

δηνηθεηηθή πξάμε γηα ηνλ ιφγν φηη ζηεξίρζεθε ζε δηάηαμε λφκνπ αληίζεηε πξνο 

ην χληαγκα ή ζε θαλνληζηηθή πξάμε ε νπνία δελ έρεη λφκηκν έξεηζκα. 

Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάθιεζε ηεο φκνηαο πξάμεο είλαη λα ππνβιεζεί αίηεζε 

                                                             
218 ηΔ 556/2003, 2515/2004, 3423/2005, 169/2007 

219 ηΔ 2909/1994 
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εληφο επιφγνπ ρξφλνπ απφ άηνκν πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ ζηε δηνίθεζε θαη 

κε ηελ αλάθιεζε λα κελ ζίγνληαη δηθαηψκαηα πνπ απνθηήζεθαλ θαιφπηζηα απφ 

ηελ εθαξκνγή ηεο πξάμεο ή, θαίηνη ζίγνληαη ηέηνηα δηθαηψκαηα, λα ζπληξέρνπλ 

ιφγνη ππέξηεξνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο γηα ηνπο νπνίνπο επηβάιιεηαη ε 

αλάθιεζή ηνπο220. πλέπεηα ηεο αλαγλψξηζεο απηήο ηεο ππνρξέσζεο ήηαλ φηη 

ε παξάιεηςε ηεο δηνίθεζεο λα αλαθαιέζεη ηελ πξάμε ζπληζηά παξάιεηςε 

νθεηιφκελεο λφκηκεο ελέξγεηαο. Η άπνςε απηή «κεηξηάζηεθε» ζηε ζπλέρεηα κε 

ηε λνκνινγηαθή θαζηέξσζε ηεο ππνρξέσζεο επαλεμέηαζεο θαη αηηηνινγίαο (θαη 

φρη ππνρξέσζεο αλάθιεζεο) ησλ φκνησλ πξνο αθπξσζείζα πξάμεσλ, κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ πξνυπνζέζεσλ221. 

δ) ηελ πεξίπησζε ππφζεζεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, φπνπ δηακνξθψζεθε 

λνκνινγηαθά ε ππνρξέσζε επαλεμέηαζεο ππνζέζεσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 

σο «εζηθήο θχζεσο γεληθή αξρή ηνπ δηθαίνπ ησλ θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ» 

δηαδηθαζηηθνχ ραξαθηήξα222. Πξφθεηηαη γηα ηελ ππνρξέσζε επαλάιεςεο ηεο 

δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο αλαδξνκηθήο αλάθιεζεο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο 

κεηά απφ αιιαγή ηεο λνκνζεζίαο, ηεο λνκνινγίαο ή ησλ πξαγκαηηθψλ 

δεδνκέλσλ έλαληη ηνπ ρξφλνπ έθδνζεο ηεο αξρηθήο πξάμεο. Απηή ε γεληθή αξρή 

ζπξξηθλψζεθε ζηε ζπλέρεηα ζεκαληηθά, θαζψο έγηλε δεθηφ φηη νη απνθάζεηο 

ησλ νξγάλσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ πνπ ππάγνληαη ζηνλ Ν. 861/1979 

είλαη δπλαηφ λα αλαζεσξνχληαη, απηεπαγγέιησο ή θαηφπηλ αίηεζεο 

νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, κφλν γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη 

ζην άξζξν 1 παξ. 5 απηνχ ηνπ λφκνπ223. 

6.2.10. Γηαδηθαζία αλάθιεζεο  

Η δηαδηθαζία αλάθιεζεο ξπζκίδεηαη ξεηά ζην άξζξν 21 παξ. 2 ηνπ 

Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο, πνπ πξνβιέπεη ηελ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

                                                             
220 ηΔ 2139/2002, ηΔ 370/1997 

221 ηΔ 3500/2002, ηΔ Οι. 2176/2004, ηΔ 3279/2005, ηΔ 2123/2006, ηΔ 

Οι. 1175/2008 

222 ηΔ 1025/1992 

223 ηΔ 1610/1999 
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πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο εθφζνλ αλαθαιείηαη πξάμε 

λφκηκε ή παξάλνκε, χζηεξα απφ εθηίκεζε πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ. ηηο 

άιιεο πεξηπηψζεηο, φπνπ ε αλάθιεζε ιακβάλεη ρψξα ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί 

επαλεθηίκεζε ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, δελ απαηηείηαη (ρσξίο λα 

απαγνξεχεηαη) λα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία έθδνζεο ηεο πξάμεο224. Με ηελ 

ηΔ Οι. 3507/1979 εηδηθφηεξα επηιχζεθε ην ζέκα "εάλ δηα ηελ αλάθιεζηλ 

αλαθιεηηθήο πξάμεσο, επί ησ ηέιεη αλαβηψζεσο ηεο αξρηθήο πξάμεσο, 

απαηηείηαη λέα έξεπλα πεξί ηεο ζπλδξνκήο ησλ νπζηαζηηθψλ πξνυπνζέζεσλ 

εθδφζεσο ηεο αξρηθήο πξάμεσο θαη ηεξήζεσο ησλ ηπρφλ εθ ηνπ λφκνπ 

επηβαιινκέλσλ δηα ηελ έθδνζηλ ηαχηεο ηχπσλ". Δπεηδή, θαηά γεληθήλ αξρήλ 

ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, αη δηνηθεηηθαί πξάμεηο, θαη εηο ελ έηη πεξίπησζηλ 

ραξαθηεξίδνληαη ππφ ηνπ λφκνπ νξηζηηθαί ή αλέθθιεηνη, δχλαηαη λα αλαθιεζνχλ 

ππφ ηνπ εθδφληνο ηαχηαο δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ δηα ιφγνπο αλαγνκέλνπο εηο ηελ 

λνκηκφηεηα απηψλ θαη εθ' φζνλ δελ παξήιζελ ν θαη' εθηίκεζηλ ησλ εθάζηνηε 

ζπληξερνπζψλ ζπλζεθψλ εχινγνο ρξφλνο απφ ηεο εθδφζεσο απηψλ. Η αξρή 

δε αχηε έρεη εθαξκνγήλ νπ κφλνλ επί δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, δη' σλ ην πξψηνλ 

δεκηνπξγείηαη ή ηξνπνπνηείηαη δηα ην κέιινλ λνκηθή ηηο θαηάζηαζηο, αιιά θαη επί 

πξάμεσλ, δη' σλ αλαθαιείηαη πξνγελεζηέξα εθηειεζηή δηνηθεηηθή πξάμηο, ηεο 

αλαθιήζεσο θαη ηνχησλ νχζεο πάληνηε επηηξεπηήο ππφ ηαο απηάο σο άλσ 

πξνυπνζέζεηο, επαγνκέλεο δε ηελ αλαβίσζηλ σο ηζρπξάο θαη εγθχξνπ ηεο 

αξρηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεσο, ήηηο αλεθιήζε παξαλφκσο δηα ηεο ήδε 

αλαθαινπκέλεο. Ωο εθ ηνχηνπ, δηαπηζηνπκέλεο εληφο επιφγνπ ρξφλνπ ππφ ηνπ 

εθδφληνο ηνηαχηελ πξάμηλ, αλαθιεηηθήλ πξνγελεζηέξαο εθηειεζηήο πξάμεσο, 

πξνεξρνκέλεο εθ ηνπ απηνχ νξγάλνπ, ηπρφλ παξαλνκίαο ηεο αλαθιήζεσο, 

είλαη νπσζδήπνηε ζεκηηή θαη ε αλάθιεζηο ηεο ηειεπηαίαο επί ησ ηέιεη 

αλαβηψζεσο ηεο αξρηθήο πξάμεσο, άλεπ εξεχλεο πεξί ηεο ζπλδξνκήο ησλ 

νπζηαζηηθψλ πξνυπνζέζεσλ εθδφζεσο ηεο αξρηθήο εθείλεο πξάμεσο, νπδέ 

ηεξήζεσο ησλ ηπρφλ πξνεγεζέλησλ ηεο εθδφζεσο ηαχηεο θαη εθ ηνπ λφκνπ 

επηβαιινκέλσλ ηχπσλ, δεδνκέλνπ φηη, δηα ηεο αλαθιήζεσο ηεο 

κεζνιαβεζάζεο παξαλφκνπ αλαθιεηηθήο πξάμεσο, δελ επηρεηξείηαη εμ 

ππαξρήο ξχζκηζηο ζρέζεψο ηηλνο ή θαηαζηάζεσο, αιιά επηδηψθεηαη ε 

                                                             
224 ηΔ 3906/2008, ηΔ 4069/2012, ηΔ 4518/2011, ηΔ 5523/1996, Oι. ηΔ 

3507/1979 
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απνθαηάζηαζηο ηεο λνκηκφηεηνο πεξί πθηζηακέλελ ήδε λνκηθήλ θαηάζηαζηλ, ε 

νπνία αλεηξάπε δηα ηεο εθδφζεσο ηεο ξεζείζεο παξαλφκνπ αλαθιεηηθήο 

πξάμεσο. Άιισο, ε αλάθιεζηο ηεο ηπρφλ εκθηινρσξεζάζεο παξαλφκνπ 

αλαθιεηηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεσο ζα θαζίζηαην άλεπ απνηειέζκαηνο νζάθηο, 

δηα ηεο παξφδνπ εθ ηνπ λφκνπ ηαζζνκέλνπ πξνζεζκηψλ ή κεηαβνιήο ηνπ 

λνκηθνχ ή πξαγκαηηθνχ θαζεζηψηνο, δελ ζα ήην δπλαηή ε επαλάιεςηο ηεο 

δηαδηθαζίαο ή αχηε ζα ζπλεπήγεην πξφζζεηα βάξε ή ππνρξεψζεηο δηα ην 

Γεκφζηνλ. Σνπ ζέκαηνο άιισζηε ηνχηνπ είλαη φισο δηάθνξνλ ην ζέκα αλ, ιφγσ 

παξφδνπ ηνπ επιφγνπ ρξφλνπ θαη δεκηνπξγίαο πξαγκαηηθήο θαηαζηάζεσο επ' 

σθειεία ησλ δηνηθνπκέλσλ, δελ είλαη πιένλ επηηξεπηή ε αλάθιεζηο θαη απηήο έηη 

ηεο παξαλφκνπ αλαθιεηηθήο πξάμεσο, αιιά κφλνλ ε επί ηε ζπλδξνκή ησλ 

λνκίκσλ πξνυπνζέζεσλ έθδνζηο λέαλ δηνηθεηηθήο πξάμεσο, ηζρπνχζεο δηα ην 

κέιινλ θαη ξπζκηδνχζεο εμ ππαξρήο ηελ επίδηθνλ ζρέζηλ ή θαηάζηαζηλ. 

Πεξαηηέξσ, έρεη παγίσο θξηζεί 225  φηη λαη κελ γηα ηελ αλάθιεζε 

δηνηθεηηθήο πξάμεο, γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο, δελ απαηηείηαη ε ηήξεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ έθδνζή ηεο, αλ φκσο ε αλάθιεζε γίλεηαη 

γηα πιάλε πεξί ηα πξάγκαηα, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ εθηίκεζε λέσλ 

ζηνηρείσλ πνπ δελ ππήξραλ θαηά ηελ έθδνζε ηεο αλαθαινπκέλεο, ε αλαθιεηηθή 

πξάμε νθείιεη λα αθνινπζεί ηνπο ηχπνπο θαη ηε δηαδηθαζία, νη νπνίνη 

επηβάιινληαη απφ ην λφκν γηα ηελ έθδνζή ηεο θαη είλαη νπζηψδεηο γηα ηελ θξίζε 

ηνπ επίκαρνπ ζέκαηνο θαη ηε δηακφξθσζε ηεο νπζηαζηηθήο εθηίκεζεο, απφ ηελ 

νπνία εμαξηάηαη ε έθδνζε ή φρη αλαθιεηηθήο απφθαζεο226.  

Δηδηθήο κλείαο ρξήδεη ε απφθαζε ηΔ 239/2012, γηα ηελ αλάθιεζε 

δηνξηζκνχ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ΝΠΙΓ: πξνβάιιεηαη φηη ε πξνζβαιιφκελε 

πξάμε [αλάθιεζε δηνξηζκνχ ππφ ηελ έλλνηα ηεο πξφσξεο ιήμεο ηεο ζεηείαο 

ηνπ νξγάλνπ) είηε γηα ιφγνπο αλαγφκελνπο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ νξγάλνπ θαηά 

                                                             
225 ηΔ Οι. 454/1962, Οι. 2539/ 1996, Οι. 2403/1997 

226  ηΔ 4518/2011. Δπίζεο θαη ηΔ 1505/2003: απαηηείηαη πξνεγνχκελε 

αθξφαζε ζηελ πεξίπησζε πξάμεο κε ηελ νπνία αλαθιήζεθε ε άδεηα 

νπινθνξίαο ηνπ αηηνχληνο ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε αθξφαζή ηνπ, κε ηελ 

αηηηνινγία φηη ζπλέηξεραλ ιφγνη εμππεξέηεζεο γεληθφηεξνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο θαη επείγνπζαο αλάγθεο.  
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ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ είηε γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν, πνπ κπνξεί, 

θαηά ηελ αλέιεγθηε αθπξσηηθά νπζηαζηηθή θξίζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ δηνξηζκφ 

θαη ηελ αλάθιεζή ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ, λα θαζηζηά ην σο άλσ φξγαλν 

δηνίθεζεο λ.π.η.δ. αλεμαξηήησο ηεο εηδηθφηεξεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ, ελ πάζε 

πεξηπηψζεη αθαηάιιειν γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ] έρεη εθδνζεί θαηά 

παξάβαζε νπζηψδνπο ηχπνπ ηεο δηαδηθαζίαο, εθφζνλ γηα ηελ έθδνζή ηεο ε 

δηνίθεζε δελ ηήξεζε ηελ δηαγξαθφκελε ζην άξζξν 16 παξ. 1 ηνπ Ν. 2520/1997, 

ηελ νπνία είρε ηεξήζεη γηα ηνλ δηνξηζκφ ηνπ (αθξφαζε απφ ηελ αξκφδηα 

επηηξνπή ηεο Βνπιήο). Ο πξνβαιιφκελνο ιφγνο αθπξψζεσο είλαη 

απνξξηπηένο σο αβάζηκνο, δηφηη απφ ηηο πξνεθηεζείζεο δηαηάμεηο ζπλάγεηαη φηη 

ε πξφβιεςε ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο αθνξά, ελφςεη ηνπ ζθνπνχ ηεο, ν νπνίνο 

είλαη λα θαηαζηεί δηαθαλήο ε επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνζψπνπ, κφλνλ ηελ 

δηαδηθαζία δηνξηζκνχ ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ θαη φρη θαη ηελ αλάθιεζε 

δηνξηζκνχ, ε νπνία ιακβάλεη ρψξα γηα ιφγν αλαγφκελν ζηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ. Καη ηνχην δηφηη ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, ε αλάγθε 

δηαζθάιηζεο ηεο δηαθάλεηαο ηθαλνπνηείηαη κε ηελ αηηηνιφγεζε ηεο αλαθιεηηθήο 

ηνπ δηνξηζκνχ απφθαζεο227. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζε πεξίπησζε αλάθιεζεο επκελνχο πξάμεο 

πξέπεη λα ηεξεζεί ν νπζηψδεο ηχπνο ηεο πξνεγνχκελεο αθξφαζεο ηνπ 

δηνηθνπκέλνπ εθφζνλ ε αλάθιεζε γίλεηαη γηα ιφγνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

ππνθεηκεληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 228 . ε πεξίπησζε αλάθιεζεο παξάλνκεο 

πξάμεο εληφο επιφγνπ ρξφλνπ ιφγσ κε ζπλδξνκήο ησλ λφκηκσλ 

πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ έθδνζή ηεο δελ απαηηείηαη λα ηεξεζεί ν ελ ιφγσ ηχπνο 

(ηΔ 477/2007: αλάθιεζε ηεο εγγξαθήο ζην κεηξψν δηαθεθξηκέλσλ αζιεηψλ 

ζηεξηδφκελε ζηελ χπαξμε αληηθεηκεληθψλ δεδνκέλσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε 

δηαπίζησζε, βάζεη πξφζθνξσλ αληηθεηκεληθψλ ζηνηρείσλ, φηη ε δηνξγάλσζε, 

ζηελ νπνία είρε ιάβεη κέξνο ν αηηψλ, δελ είρε ηνλ ραξαθηήξα παγθνζκίνπ 

πξσηαζιήκαηνο· ηΔ 1501/2008: αλάθιεζε ηνπ δηθαηψκαηνο θπθινθνξίαο σο 

δεκνζίαο ρξήζεο επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ (ηαμί), ιφγσ κε ζπλδξνκήο ησλ 

λνκίκσλ πξνυπνζέζεσλ˙ ηΔ 3906/2008: αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο 

                                                             
227 ηΔ 1711/2011  

228 ηΔ 1850/1992 
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ζπλεξγείνπ απηνθηλήησλ γηα αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο λνκηκφηεηαο, κε 

ζπλδεφκελνπο πξνο ππνθεηκεληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αηηνχληνο θαη νπζηαζηηθή 

εθηίκεζε πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, ζπγθεθξηκέλα δε γηα ηνλ ιφγν φηη νη 

πξνβιεπφκελεο ζηελ πεξηνρή ρξήζεηο γεο δελ επηηξέπνπλ ηελ εγθαηάζηαζε 

θαη ιεηηνπξγία ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηνθηλήησλ ζην επίδηθν αθίλεην). 

Σέινο, ε αλαθιεηηθή πξάμε πξέπεη λα θέξεη ζαθή, εηδηθή θαη επαξθή 

αηηηνινγία σο πξνο ηνπο ιφγνπο αλάθιεζεο, θαηά ην άξζξ. 17 παξ. 2 ηνπ 

Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο229. 

6.2.11. πλέπεηεο αλάθιεζεο  

Η βαζηθή ζπλέπεηα ηεο αλάθιεζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ άξζε ηεο ηζρχνο ηεο 

αλαθαινχκελεο πξάμεο, ε νπνία, ηνπνζεηείηαη ρξνληθά, ζηελ πεξίπησζε ησλ 

λφκηκσλ πξάμεσλ, ζηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο πξάμεο (ex nunc). ηελ 

πεξίπησζε ησλ παξάλνκσλ πξάμεσλ, ε αλάθιεζή ηνπο ηηο εμαθαλίδεη εμ 

ππαξρήο αλαηξέρνληαο ζην ρξφλν έθδνζήο ηνπο θαη απνθαζηζηψληαο ηε λνκηθή 

θαηάζηαζε πνπ ίζρπε πξηλ ηελ έθδνζή ηνπο (ex tunc). Δηδηθά πξνθεηκέλνπ γηα 

παξάλνκεο δηνηθεηηθέο πξάμεηο κε ηηο νπνίεο είραλ ρνξεγεζεί 

πεξηνδηθέο  παξνρέο παξά ηελ αληηθεηκεληθή αλππαξμία ησλ λφκηκσλ 

πξνυπνζέζεσλ έθδνζήο ηνπο (π.ρ. ζπληάμεηο απφ νξγαληζκφ θνηλσληθήο 

αζθαιίζεσο, απνδνρέο αλσηέξνπ βαζκνχ), ε αλάθιεζε ελεξγεί γηα ην κέιινλ 

θαη απνθιείεηαη ε αλαδήηεζε ησλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ κεηά ηελ 

πάξνδν ηθαλνχ ρξφλνπ απφ ηελ είζπξαμεο, ιφγσ ησλ απξφβιεπησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ ηνπ κέηξνπ εηο βάξνο ηνπ ιαβφληνο230. Πξηλ απφ ηελ 

πάξνδν ηθαλνχ ρξφλνπ ε αλαδήηεζε απνθιείεηαη εάλ εθείλνο πνπ ηηο εηζέπξαμε 

θαιφπηζηα απνδείμεη φηη ε επηζηξνθή ηνπο ζα έρεη απξφβιεπηεο θαη δπζκελείο 

ζπλέπεηεο γηα ηε δηαβίσζή ηνπ231. Καη ζηελ πεξίπησζε απηή, ε αλάθιεζε 

ελεξγεί αλαδξνκηθά, εάλ ν δηνηθνχκελνο είρε δφιν, νπφηε ε αλαδήηεζε ησλ 

                                                             
229 ηΔ 3047/2002, 772/2001, 420/1995 

230 ηΔ 995/1998, ηΔ 4772/1998, 4879/1998, 3408/1999 

231  ηΔ 928/2009, ηΔ 153/2008, ηΔ 1041/2007, ηΔ 525/2006, ηΔ 

3459/2006 
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πνζψλ πνπ θαηαβιήζεθαλ αρξεσζηήησο είλαη ζεκηηή232. 

ηελ πεξίπησζε αλάθιεζεο αλαθιεηηθήο πξάμεο, ε αλάθιεζε 

ζπλεπάγεηαη ηελ αλαβίσζε ηεο, παξαλφκσο αλαθιεζείζαο, αξρηθήο πξάμεο 

θαη είλαη πάληνηε επηηξεπηή ρσξίο ηε ζπλδξνκή ησλ νπζηαζηηθψλ 

πξνυπνζέζεσλ έθδνζεο ηεο αξρηθήο πξάμεο θαη ρσξίο ηελ ηήξεζε ηεο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ λφκν δηαδηθαζίαο γηα ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο233. 

ην πιαίζην ζχλζεηεο δηνηθεηηθήο ελέξγεηαο, θαζεκία απφ ηηο πξάμεηο 

πνπ ηελ απνηεινχλ κπνξεί λα αλαθιεζεί απφ ην αξκφδην φξγαλν πξηλ απφ ηελ 

έθδνζε ηεο ηειηθήο, εθφζνλ είλαη πιεκκειήο, νπφηε αλαβηψλεη ε εθηειεζηφηεηα 

ηεο ακέζσο πξνεγνχκελεο πξάμεο234. 

6.2.12. Αζηηθή επζύλε ηνπ Γεκνζίνπ ιόγω αλάθιεζεο επκελνύο πξάμεο  

H αλάθιεζε επκελψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη δεκία 

ζηνλ απνδέθηε. Αλαθχπηεη, επνκέλσο, ην εξψηεκα θαηά πφζνλ ζηνηρεηνζεηείηαη 

αζηηθή επζχλε ηεο δηνίθεζεο απφ ηελ αλάθιεζε ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ 

βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 105 θαη 106 ηνπ ΔηζΝΑΚ. ε πεξίπησζε 

παξάλνκεο αλάθιεζεο επκελνχο δηνηθεηηθήο πξάμεο, αθεηεξία γηα ηνλ έιεγρν 

ηεο ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ ΔηζΝΑΚ απνηειεί ε 

αλαθιεηηθή πξάμε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε παξάλνκε θαη δεκηνγφλνο ελέξγεηα. 

Πξφβιεκα δεκηνπξγείηαη ζηελ πεξίπησζε λφκηκεο αλαθιεηηθήο πξάμεο, νπφηε, 

βάζεη ησλ άξζξσλ 105-106 ηνπ ΔηζΝΑΚ, δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί αζηηθή 

επζχλε ηεο δηνίθεζεο, ειιείςεη παξάλνκεο πξάμεο. Η αλάθιεζε φκσο 

επκελνχο δηνηθεηηθήο πξάμεο, λφκηκεο ή παξάλνκεο, θαη ε ζπλαθφινπζε 

αλαηξνπή επλντθήο γηα ηνλ πνιίηε θαηάζηαζεο, είλαη θαηά θαλφλα δεκηνγφλνο 

γηα ηνλ απνδέθηε ηεο. Γεδνκέλνπ φηη απφ λφκηκεο ελέξγεηεο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο δεκηνπξγείηαη επζχλε πξνο απνδεκίσζε κφλν βάζεη εηδηθήο 

δηάηαμεο, ζηελ πεξίπησζε λφκηκεο αλάθιεζεο λφκηκεο επκελνχο πξάμεο δελ 

                                                             
232 ηΔ 3117/1964 

233 ηΔ 312/1994 

234 ηΔ 959/1998 
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θαίλεηαη δπλαηή ε ζηνηρεηνζέηεζε αζηηθήο επζχλεο ηεο δηνίθεζεο. [εκεηψλεηαη, 

πάλησο, φηη κε ηελ απφθαζε ηΔ Οι. 1501/2014 έγηλε δεθηή ε επζχλε ηνπ 

Γεκνζίνπ απφ λφκηκεο πξάμεηο, ε νπνία ζεκειηψλεηαη απεπζείαο ζην άξζξν 4 

παξ. 5 ηνπ πληάγκαηνο, πξνυπνζέηεη δε ηελ ηδηαίηεξε θαη ζπνπδαία βιάβε ζε 

βαζκφ ψζηε λα ππεξβαίλεη ηα φξηα πνπ είλαη θαηά ην χληαγκα αλεθηά 

πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζεί ν ζθνπφο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ζηνλ νπνίν 

απνβιέπεη ε πξάμε απηή, ζχκθσλα κε ηελ νηθεία λνκνζεζία.] Δλ πξνθεηκέλσ, 

δειαδή, ε ratio ηνπ ιφγνπ ηεο αλάθιεζεο ππεξηζρχεη, θαηά ηε ζηάζκηζε, ηεο 

δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο ηνπ δηνηθνπκέλνπ ζηε δηαηήξεζε ηεο ηζρχνο ηεο 

πξάμεο. ην κέηξν φκσο πνπ ε αξρή ηεο πξνζηαζίαο ηεο δηθαηνινγεκέλεο 

εκπηζηνζχλεο είλαη ζπληαγκαηηθήο πεξησπήο θαη απνξξέεη απφ ηελ αξρή ηνπ 

θξάηνπο δηθαίνπ, ζα πξέπεη ζε πεξίπησζε ππνρψξεζήο ηεο ελψπηνλ ησλ 

επηηαθηηθψλ ιφγσλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο λα έρεη σο δηθνλνκηθφ αληίθξηζκα ηε 

δπλαηφηεηα αλφξζσζεο ηεο πεξηνπζηαθήο δεκίαο πνπ ν δηνηθνχκελνο ππέζηε 

απφ ηελ αλάθιεζε ηεο λφκηκεο επκελνχο πξάμεο. Φαίλεηαη αλαγθαία, θαηά 

ζπλέπεηα, ε λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηνπ δεηήκαηνο. [ηεξηδφκελν αθξηβψο ζηελ 

αδπλακία εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ ΔηζΝΑΚ, ην ζρέδην λφκνπ «Κψδηθαο 

Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο» (Πξνζρέδην επηηξνπήο Φινγαΐηε), πξνέβιεςε εηδηθφ 

λφκηκν έξεηζκα γηα ηε ζεκειίσζε ηεο αμίσζεο πξνο απνδεκίσζε ηνπ ζηγνκέλνπ 

ηδηψηε, Έηζη, θαηά ην άξζξν 28 παξ. 3 ηνπ ζρεδίνπ, «αλάθιεζε λφκηκεο 

δηνηθεηηθήο πξάμεσο ή παξάλνκεο επκελνχο κεηά ηελ πάξνδν εχινγνπ 

ρξφλνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί βαξηά βιάβε γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν, 

δεκηνπξγεί επζχλε ηνπ θξάηνπο πξνο απνδεκίσζε ηνπ ζηγνκέλνπ ηδηψηε. Η 

απνδεκίσζε απηή δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην αξλεηηθφ δηαθέξνλ».] 

ηελ πεξίπησζε, πάλησο, λφκηκεο αλάθιεζεο παξάλνκεο επκελνχο 

πξάμεο, ε λνκνινγία έρεη δερζεί ηε ζεκειίσζε ηεο αζηηθήο επζχλεο ηεο 

δηνίθεζεο. Καη‟ αξρήλ, ε κελ παξάλνκε πξάμε δελ ζεκειηψλεη επζχλε πξνο 

απνδεκίσζε δηφηη δελ είλαη δεκηνγφλνο, ε δε αλαθιεηηθή απηήο είλαη δεκηνγφλνο 

φρη φκσο θαη παξάλνκε. Ωζηφζν, ε κε νθεηιφκελε ζε ππαηηηφηεηα ηνπ 

δηνηθνπκέλνπ έθδνζε ηεο παξάλνκεο επκελνχο πξάμεο θαη ε λφκηκε αλάθιεζε 

ηεο πξάμεο απηήο απνηεινχλ κηα αδηάζπαζηε ελφηεηα, ε νπνία πεξηέρεη ηα 

ζηνηρεία ηνπ παξαλφκνπ θαη ηνπ δεκηνγφλνπ θαη επνκέλσο δχλαηαη λα 

ζεκειηψζεη αμίσζε απνδεκίσζεο ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ 
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ΔηζΝΑΚ235. Τπήξμε βεβαίσο θαη ε κεηνςεθνχζα άπνςε ε νπνία ππνζηήξημε φηη 

ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ ΔηζΝΑΚ δελ δχλαηαη λα έρεη ελ πξνθεηκέλσ 

εθαξκνγή αθνχ δελ πθίζηαηαη αηηηψδεο ζχλδεζκνο κεηαμχ ηεο παξάλνκεο 

πξάμεο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηεο δεκίαο ηνπ δηνηθνπκέλνπ, δνζέληνο φηη ε δεκία δελ 

ζα πξνέιζεη απφ ηελ ίδηα ηελ παξάλνκε πξάμε αιιά απφ ηε λφκηκε αλάθιεζή 

ηεο236. Δλ πξνθεηκέλσ, ε έιιεηςε αηηηψδνπο ζπλάθεηαο κεηαμχ ηεο παξάλνκεο 

επκελνχο πξάμεο θαη ηεο δεκίαο θαιχπηεηαη απφ ηε λνκνινγηαθή θαηαζθεπή 

πεξί αδηάζπαζηεο ελφηεηαο ηεο αλαθαινχκελεο θαη ηεο αλαθιεηηθήο πξάμεο, ε 

νπνία απνηειεί ην δεκηνγφλν γεγνλφο. [Τπνζηεξίδεηαη φηη ζα ήηαλ δνγκαηηθά 

ζπλεπέζηεξν, βάζεη ησλ πξνυπνζέζεσλ ζεκειίσζεο ηεο αζηηθήο επζχλεο ηεο 

Γηνηθήζεσο θαηά ηα άξζξα 105 θαη 106 ηνπ ΔηζΝΑΚ, λα εμεηαζζεί ππφ ην 

πξίζκα ηεο ζεσξίαο ηεο πξφζθνξεο αηηηψδνπο ζπλάθεηαο, αλ ζα πξέπεη θαηά 

ηελ αληηθεηκεληθή, ex ante θξηλφκελε, ζπλήζε πνξεία ησλ πξαγκάησλ λα 

αλακέλεηαη φηη ε παξάλνκε πξάμε ζα αλαθιεζεί. Πξνο ηνχην επηβάιιεηαη 

ζηάζκηζε κεηαμχ ηεο αξρήο ηεο λνκηκφηεηαο, ε νπνία ππαγνξεχεη θαηαθαηηθή 

απάληεζε, θαη ηεο ελδερφκελεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο ηνπ 

δηνηθνπκέλνπ. Δάλ ν δηνηθνχκελνο πξνθάιεζε ππαηηίσο ηελ έθδνζε ηεο 

παξάλνκεο αλαθαινχκελεο πξάμεο, ε αηηηψδεο ζπλάθεηα κεηαμχ απηήο θαη ηεο 

δεκίαο ηνπ πεξηνξίδεηαη, εθφζνλ ε δεκία νθείιεηαη θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

δεκηνπκέλνπ. Πεξαηηέξσ, ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ν ζθνπφο ηνπ 

παξαβηαδφκελνπ κε ηελ αλαθαινχκελε πξάμε θαλφλα δηθαίνπ. Έηζη, ζε 

πεξίπησζε αλάθιεζεο παξάλνκεο νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη κεηαγελέζηεξεο 

αλάθιεζήο ηεο, είλαη ακθίβνιν αλ ν δηνηθνχκελνο δηθαηνχηαη απνδεκίσζεο, 

εθφζνλ νη πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο έρνπλ ηεζεί γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ησλ πεξηνίθσλ θαη φρη ησλ παξαβαηψλ ηνπο έζησ θαη 

αλππαηηίσλ]237. Έγηλε πεξαηηέξσ δεθηφ φηη  ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θαηά ηα 

άξζξα 105 ηνπ ΔηζΝΑΚ ιφγνο επζχλεο ηνπ Γεκνζίνπ είλαη ε έθδνζε επλντθήο 

γηα ηνλ δεκησζέληα πξάμεο, παξά ηελ έιιεηςε ησλ λνκίκσλ πξνυπνζέζεσλ 

                                                             
235 ηΔ 980/2002, ΓηΓηθ 2004, ζ. 779, ΝνΒ 2003, ζ. 752, ΓΠξΑζ 15588/2003, 

1139/2013 

236 Π. Γαγηφγινπ, Γεληθφ Γηνηθεηηθφ Γίθαην, 2012, ζει. 723 

237 ηΔ 980/2002, 1139/2013 
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έθδνζήο ηεο, ζην θχξνο ηεο νπνίαο ν δεκησζείο αλππαηηίσο πίζηεςε, ε επζχλε 

ηνπ Γεκνζίνπ πξνο απνδεκίσζε εθηείλεηαη ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ αξλεηηθνχ 

δηαθέξνληνο (δηαθέξνληνο εκπηζηνζχλεο) πνπ πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ δεκησζέληνο ζηε ζέζε, ζηελ νπνία ζα 

επξίζθεην αλ δελ είρε κεζνιαβήζεη ε έθδνζε ηεο κε λφκηκεο πξάμεο (ζεηηθή 

δεκία), φζν θαη ην θέξδνο πνπ ν δεκησζείο ζα απνθφκηδε απφ άιιε αηηία, αλ 

απηφο δελ είρε πηζηέςεη αλππαηηίσο ζην θχξνο ηεο πξάμεο (απνζεηηθή δεκία). 

ηελ πεξίπησζε απηή δελ λνείηαη, θαη‟ αξρήλ, απνθαηάζηαζε ζεηηθνχ 

δηαθέξνληνο, δειαδή απνδεκίσζε γηα φηη ζα απνθφκηδε ν δεκησζείο, αλ ε 

πξάμε ήηαλ λφκηκε238. 

Σν εξψηεκα πνπ αλαθχπηεη επίζεο είλαη πψο ζα εξκελεπζεί ε δηάηαμε 

ηνπ  άξζξνπ κφλνπ ηνπ Α.Ν. 261/1968 πνπ πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα 

αλάθιεζεο επκελψλ πξάμεσλ «άλεπ νηαζδήπνηε δηα ην Γεκφζηνλ ζπλεπείαο». 

Σν πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο πξνέβε ζε ζχκθσλε πξνο ην χληαγκα θαη δε 

πξνο ηα άξζξα 4 παξ. 5 θαη 20 ηνπ πληάγκαηνο, ζηα νπνία ζεκειηψλεηαη 

ζπληαγκαηηθψο ε αζηηθή επζχλε ηνπ θξάηνπο, εξκελεία ηεο σο άλσ δηάηαμεο, 

δερφκελν φηη απηή απνβιέπεη θπξίσο ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ επιφγνπ ρξφλνπ 

εληφο ηνπ νπνίνπ ζπγρσξείηαη ε αλάθιεζε ησλ παξαλφκσλ πξάμεσλ θαη δελ 

απνθιείεη ηελ επζχλε ζε φζεο πεξηπηψζεηο νη δηνηθνχκελνη δελ έρνπλ 

πξνθαιέζεη ππαηηίσο ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο. Θα κπνξνχζε, επνκέλσο, λα 

ππνζηεξηρζεί φηη ε θξάζε «άλεπ νηαζδήπνηε ζπλεπείαο» αλαθέξεηαη ζηελ 

έιιεηςε πεηζαξρηθήο επζχλεο ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ πνπ εμέδσζε ηελ 

αλαθαινχκελε ή ηελ αλαθιεηηθή πξάμε. Παξά ηελ θξηηηθή πνπ αζθεί ζηνλ Α.Ν. 

261/1968 κεγάιε κεξίδα ηεο ζεσξίαο, ε λνκνινγία ηνπ ηΔ εκκέλεη ζηε 

ζπληαγκαηηθφηεηα ηεο επίκαρεο ξχζκηζεο ζην ζχλνιφ ηεο. 

7. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΚΑΗ ΤΓΚΑΣΑΘΔΔΗ 

Ιδηαίηεξν βάξνο απφ απφςεσο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο δηθαηνινγεκέλεο 

εκπηζηνζχλεο εκθαλίδεη ε πξαθηηθή ηεο δηνίθεζεο, φηαλ παξέρεη άηππα νδεγίεο ή 

ζπγθαηαηίζεηαη ή πιεξνθνξεί ηνπο δηνηθνχκελνπο. ε ζχγθξηζε κε ηελ εθ κέξνπο 

ηεο λνκνζεηηθήο εμνπζίαο ςήθηζε ελφο λφκνπ, γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφο ν 

                                                             
238 ηΔ 3320/2012, 866/2011 
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ζεκαληηθφο ξφινο ηεο ΑΓΔ ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλνπλ νη πνιίηεο 

απφ ηε δηνίθεζε θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ. Σν πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδεηαη, 

σζηφζν, είλαη θαηά πφζνλ είλαη δπλαηφλ ε δηνίθεζε, κε δεδνκέλε ηε ζέζε ηεο απηή, 

λα δεζκεπζεί κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ έλαληη ηνπ πνιίηε, ζε κειινληηθή ηεο 

ζπκπεξηθνξά239.  

ηελ πξάμε, ππάξρνπλ ηξεηο θαηεγνξίεο πιεξνθνξηψλ, πνπ πξέπεη λα 

εξεπλεζνχλ, έηζη ψζηε λα αλεπξεζεί ε δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο πνπ πξνέξρεηαη 

απφ απηέο, αιιά θαη ε ησξηλή λνκηθή-θαλνληζηηθή δχλακε ζηελ ελέξγεηα ηεο 

δηνίθεζεο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ε δηνίθεζε ζηνλ πνιίηε δηαθξίλνληαη, ζε 

πιεξνθνξίεο πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, ζε λνκηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζε 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην πξαγκαηηθφ κηαο λνκηθήο δηάηαμεο 240 . Οη 

πιεξνθνξίεο δελ ελέρνπλ δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο, θαη θαηά ζπλέπεηα δελ κπνξεί 

λα γίλεη ιφγνο γηα εθαξκνγή ηεο ΑΓΔ ηνπ πνιίηε. Η απιή κεηάδνζε γλψζεο ή ε 

θνηλνπνίεζε πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα 

ζεσξεζεί δεζκεπηηθή γηα ηνλ πνιίηε. Η ΑΓΔ κπνξεί λα ζεκειησζεί, κφλνλ φηαλ ν 

ραξαθηήξαο ηεο πιεξνθνξίαο είλαη ηέηνηνο, ψζηε λα γελλά ηελ εθ κέξνπο ηεο 

δηνίθεζεο δέζκεπζε θαη λα απνηειεί γηα ηνλ πνιίηε θαλφλα ζπγθεθξηκέλεο 

ζπκπεξηθνξάο, δεκηνπξγψληαο ηνπ ηελ πεπνίζεζε, φηη ε ηπρφλ παξάβαζή ηνπ ζα 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εθ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο επηβαιιφκελε θχξσζε. 

πλεπψο, δελ κπνξεί λα ζηνηρεηνζεηεζεί δέζκεπζε ζε παξερφκελε πιεξνθνξία 

ζην πιαίζην ηεο γεληθήο ππνρξέσζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, πιεξνθφξεζεο 

ησλ πνιηηψλ241.  

Απφ ηελ θαζηέξσζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο αζηηθήο επζχλεο ζπκπεξαίλνπκε, φηη 

θαη ε πιεξνθνξία κπνξεί λα πξνθαιέζεη εθαξκνγή ηεο ΑΓΔ. Με δεδνκέλν φηη γηα 

ηε ζεκειίσζε ηεο αζηηθήο επζχλεο ηνπ άξζξνπ 105 ΔηζΝΑΚ δελ ρξεηάδεηαη ε 

πξάμε ηνπ θνξέα λα είλαη εθηειεζηή δηνηθεηηθή πξάμε, αιιά αξθεί θάζε πξάμε ηνπ 

θνξέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξνρήο πιεξνθνξίαο, ζεσξείηαη φρη 

απφιπηα νξζή ε άπνςε ηεο λνκνινγίαο, λα κελ ζπκπεξηιάβεη θαη ηηο πιεξνθνξίεο 

                                                             
239Υ. Γεηζαξίδεο, Οη αξρέο ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο, φπ.π., ζει. 
114.  

240. Γειεθσζηφπνπινο, Η πξνζηαζία, φπ.π., ζει. 103.  

241ibid, ζει. 111.  
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πνπ δίδνληαη απφ ηε δηνίθεζε ζηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ΑΓΔ242. Η 

λνκνινγία δελ αλαθέξεηαη άκεζα ζηελ ΑΓΔ, αιιά θαηαθεχγεη ζε άιιεο αξρέο, 

φπσο απηή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο. Καηά κηα άιιε άπνςε, ε λνκηθή θχζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ είλαη αδηάθνξε, δεδνκέλνπ φηη θαη νη απιέο πιηθέο ελέξγεηεο κπνξεί 

λα απνηειέζνπλ πεγή δέζκεπζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, βάζεη ηεο αξρήο ηεο 

εκπηζηνζχλεο, ζην κέηξν εθείλν πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ θαη βάζε γηα ηε 

ζεκειίσζε ηεο αζηηθήο επζχλεο243. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, αλ ν πνιίηεο δελ είρε 

γλψζε ηεο νξζφηεηαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ζηεξίρζεθε κε εκπηζηνζχλε ζ‟ απηήλ, 

πξέπεη ινγηθά λα γίλεη απνδεθηή ε εθαξκνγή ηεο ΑΓΔ244.  

Δθηφο απφ ηηο πιεξνθνξίεο, ζηνηρείν δέζκεπζεο ηεο δηνίθεζεο κπνξεί λα 

απνηειέζεη ε ζπγθαηάζεζε, ε νπνία δίλεηαη γηα νξηζκέλε κειινληηθή 

ζπκπεξηθνξά245. Με ηελ ζπγθαηάζεζε, ε δηνίθεζε δεζκεχεηαη απφ ηελ ψξα πνπ 

ηελ παξέρεη, θαζψο απηή απνηειεί γηα ηνλ πνιίηε ζπγθεθξηκέλε βάζε θαζνξηζκνχ 

ηεο κεηέπεηηα ζπκπεξηθνξάο ηνπ246. Έηζη, ε ζπγθαηάζεζε αλαθέξεηαη πάληα ζε 

ζπγθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά, ηα νπνία απνηεινχλ ηκήκα ηεο φιεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπ δηνηθνπκέλνπ θαη αθνξνχλ πάληα ην κέιινλ247. Αληίζεηα κε ηηο πιεξνθνξίεο, νη 

ζπγθαηαζέζεηο, πνπ δεκηνχξγεζαλ ζηνλ πνιίηε δηθαηνινγεκέλε πεπνίζεζε γηα 

θάπνηα κειινληηθή ζπκπεξηθνξά, απνηεινχλ ηελ απαξαίηεηε λνκηθή βάζε γηα λα 

ζεσξεζνχλ σο πξνυπφζεζε εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο εκπηζηνζχλεο248.  

Με απνθάζεηο ηνπ ην ηΔ έθαλε δεθηφ φηη ε ζπγθαηάζεζε δελ έρεη 

δεζκεπηηθφηεηα ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηεο θαιήο πίζηεο θαη ηεο 

πξνζηαζίαο ηεο εκπηζηνζχλεο, αθνχ δελ απνηειεί εθηειεζηή δηνηθεηηθή πξάμε, 

επνκέλσο δελ παξάγεη έλλνκα απνηειέζκαηα θαη θαηά ζπλέπεηα, δελ δεκηνπξγεί 

                                                             
242ηΔ 28-29/63, Μ. ηαζηλφπνπινο, Αζηηθή επζχλε ηνπ Κξάηνπο, ζει. 150.  

243Γ. Καηξνχγθαινο, Η πξνζηαζία, φπ.π., ζει. 951.  

244Υ. Γεηζαξίδεο, Οη αξρέο ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο, φπ.π., ζει. 
119.  

245. Γειεθσζηφπνπινο, Η πξνζηαζία, φπ.π., ζει. 105.  

246Α. Γέξνληαο, Γεκφζην Οηθνλνκηθφ Γίθαην, φπ.π., ζει. 240.  

247Δ. Κνπηνχπα-Ρεγθάθνπ, Η αξρή, φπ.π., ζει. 1383.  

248Υ. Γεηζαξίδεο, Οη αξρέο ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο, φπ.π., ζει. 
120.  
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αμηψζεηο πξνο απνδεκίσζε θαηά ην άξζξν 105 ΔηζΝΑΚ249. Σν θξηηήξην, φκσο, ηεο 

δπλαηφηεηαο ή κε απνδεκίσζεο δελ είλαη αξθεηά αζθαιέο γηα λα θξηζεί ε 

δεζκεπηηθφηεηα ηεο ζπγθαηάζεζεο ή ηεο πιεξνθνξίαο250.  

Καηά θχξην ιφγν, ε παξνρή πιεξνθνξίαο ή ζπγθαηάζεζεο είλαη (πάληα ππφ 

πξνυπνζέζεηο) δεζκεπηηθέο. Σνχην ζεκαίλεη φηη αλαπηχζζνπλ ηα άκεζα θαη 

έλλνκα απνηειέζκαηά ηνπο θαη κπνξεί λα γίλεη επίθιεζε ηεο αξρήο, αλεμάξηεηα ζε 

πνηα θάζε ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο δίλνληαη251.  

πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε, φηη ε αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο 

εκπηζηνζχλεο βξίζθεη ηελ εθαξκνγή ηεο ζηηο πεξηπηψζεηο παξνρήο πιεξνθνξίαο, 

φηαλ απηή έρεη σο αληηθείκελν πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, πνπ φκσο, πιεξνχλ ην 

πξαγκαηηθφ κέξνο ζπγθεθξηκέλεο λνκηθήο δηάηαμεο. Η αξρή ηεο εκπηζηνζχλεο γηα 

ηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο έθδνζεο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο απαηηεί απφ ηε 

δεκφζηα δηνίθεζε λα κελ πξνρσξεί κε βάζε ηε δηθή ηεο πξνσζεκέλε ζέζε θαη 

ζπκπεξηθνξά ζε αληηθάζεηο, φηαλ έρεη παξάζρεη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα 

ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά252. Γηα ην αλ κεηά ηελ παξνρή ηεο πιεξνθνξίαο 

κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο, 

πξέπεη λα εμεηάδεηαη θάζε θνξά, πνηα γεγνλφηα έρνπλ κεζνιαβήζεη θαη αλ ε 

πιεξνθνξία είρε δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα. Δπίζεο, νη ζπγθαηαζέζεηο θαη νη 

ππνζρέζεηο253 πξέπεη θαλνληθά λα έρνπλ δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα, δηφηη παξέρνληαη 

απφ ηε δηνίθεζε δίλνληαο έηζη ηελ εληχπσζε ηεο λνκηκφηεηαο.       

8. ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 

Σν πεξηερφκελν ηεο πξνζηαζίαο ηεο εκπηζηνζχλεο, θαζψο θαη ε ελζσκάησζε 

ηεο αξρήο απηήο ζην δίθαην ησλ θξαηψλ κειψλ δελ είλαη ε ίδηα ζε φια ηα θξάηε 

                                                             
249Πνξίζκαηα Ννκνινγίαο, ηΔ 1929/1958, ζει. 239.  

250Υ. Γεηζαξίδεο, Οη αξρέο ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο, φπ.π., ζει. 
122.  

251ibid 

252 ibid, ζει. 123. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη απιέο πιεξνθνξίεο ή νη 
αλαθνηλψζεηο πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ δελ δεζκεχνπλ ηε δηνίθεζε.   

253ibid, ζει. 124. Αθφκε πεξηζζφηεξν, νη ππνζρέζεηο πνπ δίλνληαη θαηά ηξφπν 
ζαθή απφ ηε δηνίθεζε θαη καξηπξνχλ δηάζεζε απηνδέζκεπζεο εθ κέξνπο ηεο.  
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κέιε. ε θάπνηεο ρψξεο δελ δηαηππψλεηαη θαζφινπ ε αξρή, ελψ ζε άιιεο απιά 

παξέρεηαη έλα ζχζηεκα πξνζηαζίαο ηεο εκπηζηνζχλεο. Αιινχ, ε ΑΓΔ εληάζζεηαη 

ζε έλα ζχζηεκα αξρψλ, ρσξίο λα αλαθέξεηαη κε ηελ ξεηή ηεο νλνκαζία, αιιά ελ 

ηνηο πξάγκαζη πξνζηαηεχεηαη.  

8.1. Γεξκαλία 

Η ΑΓΔ ηπγράλεη επξείαο εθαξκνγήο ζην γεξκαληθφ δηνηθεηηθφ δίθαην, θαζψο 

θαη ζηε λνκνινγία ησλ γεξκαληθψλ δηθαζηεξίσλ. Σν πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην 

(Bundesverfassungsgericht), κε απνθάζεηο ηνπ δέρηεθε ηελ αξρή ηεο πξνζηαζίαο 

ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο ηνπ πνιίηε, σο πεξηνξηζκφ ζηελ άζθεζε ηεο 

θξαηηθήο εμνπζίαο 254 . Σν Γηθαζηήξην, δέρεηαη ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο 

εκπηζηνζχλεο, είηε πξφθεηηαη γηα δηνηθεηηθέο πξάμεηο, είηε γηα λνκνζεηηθέο 

πξάμεηο 255 . Σν Οκνζπνλδηαθφ Γηνηθεηηθφ Γηθαζηήξην ηεο Γεξκαλίαο  

(Bundesverwaltungsgericht) κε απνθάζεηο ηνπ ηφληζε, φηη δελ ηίζεηαη ζέκα 

πξνζηαζίαο ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ δηνηθνχκελνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απφ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε λνκηθή θαηάζηαζε δελ πξνθχπηεη φηη ε εκπηζηνζχλε ηνπ είλαη 

δηθαηνινγεκέλε 256 . Δπίζεο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο 

Γηαδηθαζίαο ηνπ 1976, “...είλαη επηηξεπηή ε αλάθιεζε ησλ παξάλνκσλ επκελψλ 

δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν δηνηθνχκελνο ιεηηνχξγεζε κε 

δφιν”. Αθφκα κε ην ίδην άξζξν έγηλε δεθηφ, φηη “γηα λα αλαθιεζεί κηα ηέηνηα πξάμε, 

πξέπεη ε δηνίθεζε λα νξίζεη απνδεκίσζε ζηνλ πνιίηε”.  

ηε Γεξκαλία επίζεο, ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ νη παξερφκελεο πιεξνθνξίεο 

θαη νη ζπγθαηαζέζεηο ηεο δηνίθεζεο πξνο ηνλ πνιίηε, νη νπνίεο φηαλ δίλνληαη απφ 

θάπνηνλ αξκφδην ππάιιειν, απνηεινχλ θαηά κηα έλλνηα δηνηθεηηθέο πξάμεηο, 

δεκηνπξγψληαο εχινγε πεπνίζεζε ζηνλ πνιίηε φηη ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί 

κε ηε ξχζκηζε, πνπ απηέο νξίδνπλ257. Καηά ζπλέπεηα, ε δέζκεπζε, πνπ ελππάξρεη 

                                                             
254 BVerfGE 13, 261 (271), BVerfGE 19, 119 (127), BVerfGE 24, 260 (266) θαη 
E. Grabitz, Vertauensschutz, ζει. 676.    

255 Ν. αθειιαξίνπ, Η αξρή ηεο πξνζηαηεπφκελεο εηο ηελ ζεσξίαλ θαη ηελ 
λνκνινγίαλ, Σν χληαγκα, 1979, ζει. 282 επ.   

256 G. Puttner, Vertauensschutz in Verwaltungsrecht, ζει. 216.  

257 H. Kahlmann, Behordliche Zusagen, ζει. 625, K. Voigt, Auskunfte Zusagen, 
ζει. 20 επ. θαη BVerwGE 3, s 199 (203).  



 

 75 

ζηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, δεκηνπξγεί πεδίν γηα ηελ εθαξκνγή ηφζν 

ηεο αξρήο ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο φζν θαη ηεο αμίσζεο ηνπ πνιίηε γηα 

απνδεκίσζε απφ ηε δηνίθεζε. χκθσλα δε κε ην άξζξν 38 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο 

Γηαδηθαζίαο, “ε ππφζρεζε πνπ δφζεθε απφ αξκφδην ππάιιειν γηα έθδνζε ζην 

κέιινλ δηνηθεηηθήο πξάμεο, δεζκεχεη απφιπηα ηε δηνίθεζε”.  

πκπεξαζκαηηθά, ε αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο αληηκεησπίδεηαη 

κε βάζε ην άξζξν 2 ηνπ γεξκαληθνχ πληάγκαηνο ην νπνίν θαζηεξψλεη ηελ αξρή 

ηεο ειεπζεξίαο ηνπ αηφκνπ, δίλνληαο έηζη κηα ζπληαγκαηηθή δηάζηαζε ζηελ 

εθαξκνγή ηεο ΑΓΔ258. Η εκπηζηνζχλε δε, σο πξνζηαηεπφκελν αγαζφ, δελ έρεη 

πάληα σο αθεηεξία ηε δηνηθεηηθή πξάμε, αιιά επηπξφζζεηα, έρεη σο αθεηεξία θαη 

ηελ ηππηθή λνκνζεηηθή πξάμε, απέλαληη ζηελ νπνία ν πνιίηεο πξέπεη λα έρεη ηελ 

ίδηα πξνζηαζία κε απηή πνπ δηαζέηεη έλαληη ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ.    

8.2. Γαιιία 

Η γαιιηθή λνκνζεζία δελ πεξηιακβάλεη θακία ζεκειηψδε αξρή γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο 259 . Παξά ηαχηα, ηίζεηαη ζηελ 

έλλνκε ηάμε ηεο Γαιιίαο ην πξφβιεκα ηεο αλνρήο ησλ θξαηηθψλ παξεκβάζεσλ 

ζηηο ππάξρνπζεο αηνκηθέο ζέζεηο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο πξνζηαζίαο ηεο λφκηκεο 

εκπηζηνζχλεο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο κέρξη πξφηηλνο πθηζηάκελεο λνκηθήο 

θαηάζηαζεο. Η αξρή απηή εθαξκφδεηαη ηφζν ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο καηαίσζεο φζν 

θαη ηεο αλάθιεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ. Οη ηπρφλ πεξηνξηζκνί ζηελ ειεπζεξία 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ηίζεληαη κε ηελ επίθιεζε κηαο γεληθήο αξρήο πξνζηαζίαο 

ηεο εκπηζηνζχλεο, αιιά βαζίδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο αξρέο ηεο λνκηκφηεηαο 

θαη ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ260. Δπηπξνζζέησο, ην δηνηθεηηθφ δίθαην ηεο Γαιιίαο 

μεθηλά απφ ηελ αξρή φηη νη λέεο θαηαζηάζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη, πξέπεη λα 

πξνζαξκφδνληαη ζην δεκφζην ζπκθέξνλ 261 . Η αλάθιεζε ησλ παξάλνκσλ 

δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ είλαη ζπκβαηή, κφλν κέζα ζε έλα δηάζηεκα δχν κελψλ απφ 

                                                             
258 BVerfGE 11, 139, (147), 9, 83 (88), 19, 206 (215).  

259 Υ. Γεηζαξίδεο, φπ.π. ζει. 124. 

260 A. Laubadere, Traite elementaire de droit administratif, ζει. 300 επ., θαη C. 
Debbasch, Droit Administratif, ζει. 332.  

261 CE 25-6-54 D 1955, ζει. 49, CE 27-1-61 Vamir Rec 60.  
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ηελ έθδνζή ηνπο262. Μεηά ηε ιήμε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο, ν δηνηθνχκελνο 

απνιακβάλεη ηελ πξνζηαζία ηεο εκπηζηνζχλεο. Έηζη, δεκηνπξγείηαη ζηε Γαιιία 

κηα αηκφζθαηξα ζηαζεξφηεηαο ησλ λνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο 

πνιίηεο.  

Γεληθά, θαηά ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο ηεο Γαιιίαο (Conseil d‟ Etat), ε 

εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο δελ ζεκαίλεη θαη ηελ 

θαζηέξσζε ηνπ ακεηάβιεηνπ ηεο λνκηθήο θαηάζηαζεο πνπ δεκηνχξγεζε ζε έλαλ 

πνιίηε κηα δηνηθεηηθή πξάμε, αιιά ηελ ππνρξέσζε ηεο δηνίθεζεο λα κελ εθδψζεη 

πξάμε κε αληίζεην πεξηερφκελν θαηά δέζκηα αξκνδηφηεηα263.  

Η αξρή ηεο εκπηζηνζχλεο ζηε Γαιιία βξίζθεη έκκεζα εθαξκνγή κέζα απφ ηηο 

γεληθέο αξρέο ηνπ δηθαίνπ, νη νπνίεο έρνπλ ηζρχ θαηψηεξε απφ ην λφκν, αλψηεξε 

φκσο απφ ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Καηά θάπνηνπο 

άιινπο, ε αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη 

εληαγκέλε κέζα ζην ζχλνιν ησλ αξρψλ πνπ πεγάδνπλ απφ ην γαιιηθφ 

χληαγκα264.    

8.3. Βέιγην 

ην βειγηθφ δίθαην, ηα δηθαζηήξηα είραλ ζπιιάβεη ηελ ηδέα ηεο πξνζηαζίαο ηεο 

εκπηζηνζχλεο πξηλ απφ ην 1963. Μέρξη ηνλ ρξφλν εθείλν κπνξνχζε λα γίλεη ιφγνο 

γηα κηα ζεκειηψδε αξρή ηεο εκπηζηνζχλεο, ε νπνία εθαξκφζηεθε απφ ηα 

δηθαζηήξηα θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηνπ δηθαίνπ ηεο αζηηθήο επζχλεο265. Όκσο, κεηά ην 

1963 θαη χζηεξα απφ ζεηξά απνθάζεσλ ηνπ Αζηηθνχ Γηθαζηεξίνπ, ε πξνζηαζία 

ηεο εκπηζηνζχλεο ράλεη ηνλ απηφλνκν ξφιν ηεο θαη ππνθαζίζηαηαη απφ ηελ αξρή 

ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ. Οη πεξηπηψζεηο θξαηηθήο επζχλεο θξίζεθαλ κε βάζε ηε 

ζεκειηψδε αξρή ηεο επζχλεο ηεο δηνίθεζεο, φπσο απηή αλαθέξεηαη ζην άξζξν 

1382 ηνπ βειγηθνχ Αζηηθνχ Κψδηθα. Παξά ηαχηα, ε ΑΓΔ κπνξεί λα εθαξκνζηεί, 

                                                             
262 CE 3-11-22 Dame Cachete Rec Sirey, 1925 ii, ζει. 9, CE 13-7-1923 Inglish 

Rec 577 CE 12-6-1936 Kramer Rec 638. 

263 A. Laubadere, φπ.π., ζει. 300 

264 ibid. 

265  K. Borchardt, Der Grundsatz des Vertauensschutzes im europaischen 

Gemeinchaftsrecht, ζει. 16 επ.  
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απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ ε δηνίθεζε παξέρεη κηα ιαζεκέλε 

ππφζρεζε ή ππνπίπηεη αλαηηηνιφγεηα ζε ζθάικα.  

8.4. Γαλία  

ηε δαληθή έλλνκε ηάμε δελ ππάξρεη ζεκειηψδεο αξρή ηεο πξνζηαζίαο ηεο 

εκπηζηνζχλεο266. Αθφκε θαη ν φξνο πξνζηαζία ηεο εκπηζηνζχλεο είλαη άγλσζηνο. 

Ο φπνηνο πξνβιεκαηηζκφο πνπ αθνξά ζην ζέκα έγηλε ζηα πιαίζηα ηεο ιεγφκελεο 

πξνζηαζίαο ησλ “θεθηεκέλσλ δηθαησκάησλ”. Η δηνίθεζε είλαη ππνρξεσκέλε λα 

πξνβιέπεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ δηνηθνχκελνπ θαηά ηελ έθδνζε κηαο πξάμεο, έηζη 

ψζηε λα κελ αλαγθάδεηαη λα πξνβαίλεη ζηελ αλαηξνπή ήδε δηακνξθσκέλσλ 

θαηαζηάζεσλ. Απηή ε πεξηνξηζκέλε εθαξκνγή ηεο πξνζηαζίαο ηεο εκπηζηνζχλεο 

απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο είηε άκεζα, είηε έκκεζα, 

ζεσξψληαο φηη ε δεκφζηα δηνίθεζε κπνξεί λα αξλεζεί ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο 

δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο κφλν γηα ιφγνπο απζηεξνχ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο267.  

8.5. Ηηαιία 

Η πξνζηαζία ηεο εκπηζηνζχλεο ζηελ Ιηαιία εμαξηάηαη απφ ηελ εθάζηνηε 

λνκηθή ζέζε πνπ βξίζθεηαη ν δηνηθνχκελνο ρσξίο λα βαζίδεηαη πάλσ ζε θάπνηα 

γεληθή αξρή ηνπ δηθαίνπ. ην δηνηθεηηθφ δίθαην ηεο Ιηαιίαο ππάξρεη ε δηάθξηζε 

κεηαμχ ππνθεηκεληθψλ δηθαησκάησλ θαη ελλφκσλ ζπκθεξφλησλ 268 . Σελ πην 

απζηεξή πξνζηαζία απνιακβάλνπλ ηα ππνθεηκεληθά δηθαηψκαηα, ηα νπνία έρνπλ 

ζεζκνζεηεζεί γηα λα ππεξεηνχλ απνθιεηζηηθά ηα ζπκθέξνληα ηνπ πνιίηε269. Καηά 

ζπλέπεηα, ε πξνζηαζία απηψλ νδεγεί ζηελ εθαξκνγή ηεο πξνζηαζίαο ηεο 

εκπηζηνζχλεο270. Γεληθά, ε πξνζηαζία ηεο εκπηζηνζχλεο επηηπγράλεηαη κφλν κέζα 

απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πξνζηαζίαο ησλ ππνθεηκεληθψλ δηθαησκάησλ θαη ε ηειηθή 

                                                             
266 K. Borchardt, Der Grundsatz, νπ.π., ζει. 18 επ.  

267 ibid. 

268 K. Borchardt, Der Grundsatz, φπ.π ζει. 38 επ.  

269  L. Monaco, Grundrechtsschutz in Italien, ζηελ ηηκεηηθή έθδνζε Grabitz, 
Grundrecht in Euripa un USA I Schrihtenreihe Europa Forschung, ηφκνο 10, 
ζει. 363 θαη 428 επ.  

270 ibid. 
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απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία απηψλ ή ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, 

ιακβάλεηαη θάζε θνξά αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο.  

8.6. Λνπμεκβνύξγν  

Η αξρή ηεο πξνζηαζίαο ηεο εκπηζηνζχλεο δελ παίδεη επίζεο, ηδηαίηεξν ξφιν 

ζηε λνκνζεζία ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ271. Έηζη, γίλεηαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο δεθηή ε 

αλαδξνκηθή εθαξκνγή δηνηθεηηθήο πξάμεο, δίρσο αλαθνξά ζηε δηαηήξεζε ηεο 

πθηζηάκελεο λνκηθήο θαηάζηαζεο γηα ηνλ πνιίηε, αθφκα θαη αλ ηα ζπκπηψκαηα 

πνπ νδήγεζαλ ζ‟ απηήλ ηελ αιιαγή εκθαλίζηεθαλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ θαλφλα272.  

8.7. Οιιαλδία 

ηελ νιιαλδηθή λνκνζεζία αλαγλσξίδεηαη ε ΑΓΔ ηνπ πνιίηε σο κηα απφ ηηο πην 

ζεκαληηθέο αξρέο ζην ρψξν ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ273. Η αξρή βξίζθεηαη ζε 

απφιπηε ζπλάξηεζε κε ηελ απαγφξεπζε ηεο αλαδξνκηθήο εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 

θαη είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ πξνυπνζέζεσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε αξρή πξέπεη λα απνξξέεη απφ ζεηηθέο πξάμεηο ηεο δηνίθεζεο θαη ν 

πνιίηεο λα είλαη θαιφπηζηνο απέλαληη ζ‟ απηήλ. Δπίζεο, ε αλάθιεζε κηαο πξάμεο 

πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζην δεκφζην ζπκθέξνλ, ην νπνίν πξέπεη λα αλαθέξεηαη ξεηά, 

δηαθνξεηηθά ε νιιαλδηθή δηνίθεζε είλαη ππνρξεσκέλε λα εθαξκφδεη ηελ αξρή ηεο 

δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο, εθφζνλ πιεξνχληαη νη σο άλσ πξνυπνζέζεηο274.    

8.8. Πνξηνγαιία 

Η αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο είλαη επίζεο επξέσο δηαδεδνκέλε 

θαη ζην πνξηνγαιηθφ δηνηθεηηθφ δίθαην275. Η αξρή ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ πνιίηε έρεη 

ζαλ ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηεο κέρξη ηφηε λνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ πνιίηε απφ ηπρφλ 

κεηαβνιή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο δηνίθεζεο. Η ζπληαγκαηηθή βάζε ηεο πξνζηαζίαο 

                                                             
271 K. Borchardt, Der Grundsatz, φπ.π. ζει. 40 επ.  

272 ibid. 

273 K. Borchardt, Der Grundsatz, φπ.π. ζει. 41 επ.  

274 ibid. 

275 A. Tomashausen, Landesbericht Portugal ζηελ ηηκεηηθή έθδνζε Grabitz, 
Grundrecht in Europa und USA I Schriftenreihe Europa Forschung, ηφκνο 10, 
ζει. 591 επ.  
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απηήο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 226 ηνπ πληάγκαηνο απφ ην 1982, ζχκθσλα κε ην 

νπνίν ε δηνίθεζε νθείιεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα πξνζηαηεπφκελα δηθαηψκαηα θαη 

ζπκθέξνληα ησλ δηνηθνπκέλσλ, ηα νπνία ηεινχλ ππφ ηελ πιήξε πξνζηαζία ηνπ 

θξάηνπο276.  

8.9. Ηζπαλία 

ην ηζπαληθφ χληαγκα ηνπ 1978, δελ πθίζηαηαη ξεηή θαηνρχξσζε ηεο 

ΑΓΔ277. Η κνλαδηθή ίζσο ζρεηηθή δηάηαμε κλεκνλεχεηαη ζην άξζξν 7 ηνπ λφκνπ 

3/1973 πεξί Αζηηθνχ Κψδηθα, βάζεη ηνπ νπνίνπ “...νη εθηηκήζεηο πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη ιακβάλνληαο πάληα ππφςε ηελ αξρή ηεο πξνζηαζίαο ηεο 

δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο ησλ αηφκσλ...”. Ο λφκνο απηφο ζεσξείηαη απφ ηε 

λνκνζεζία ηκήκα κηαο γεληθήο λνκηθήο αξρήο, ζηελ νπνία κπνξεί λα πεξηιεθζεί 

θαη ε αξρή ηεο πξνζηαζίαο ηεο εκπηζηνζχλεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κε ην λέν 

χληαγκα ηνπ 1978, ε λνκνινγία ηελ αλαγλψξηζε σο αξρή ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ 

δερφκελε φηη πξέπεη λα ιακβάλεηαη πάληα ππφςε ζηηο πεξηπηψζεηο αλάθιεζεο 

ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, φηαλ ε ηειεπηαία δεκηνπξγεί αλππέξβιεηα πξνβιήκαηα 

ζηελ πξνζηαζία ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ278.  

8.10. Μεγάιε Βξεηαλία & Ηξιαλδία 

ην δίθαην ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη ηεο Ιξιαλδίαο, ε αξρή έξρεηαη ζε επζεία 

αληίζεζε κε ηελ παγησκέλε αξρή ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηνίθεζεο, νχησο ψζηε λα 

κελ ηπγράλεη επξείαο εθαξκνγήο279. Παξά ην φηη ε αλαδξνκηθή εθαξκνγή ησλ 

λφκσλ απαγνξεχεηαη απφ ην δίθαην ηεο Βξεηαλίαο, ε ΑΓΔ παξακέλεη ελ πνιινίο 

άγλσζηε. Απηφ είλαη ίζσο θαη απνηέιεζκα ηεο ηδηαίηεξα απζηεξήο εθαξκνγήο ηεο 

αξρήο ηεο λνκηκφηεηαο. Δπίζεο, θαη ε λνκνινγία ησλ δηθαζηεξίσλ ησλ ρσξψλ 

απηψλ δελ ζπκβάιεη ζηελ θαζηέξσζε ηεο αξρήο280.  

                                                             
276 A. Tomashausen, Die revidierte Verfassung, JoR 1983, ζει. 443 θαη 446 επ.  

277 K. Borchardt, Der Grundsatz, φπ.π. ζει. 45 επ. 

278 ibid.  

279 E. H. Riedel, Kontrolle der Verwaltung in englischem Rechtssystem, ζει. 
252 επ., ECS Wade/G. Phillips, Constitutional and administrative law, 9ε 
έθδνζε, ζει. 58 επ.   

280 ibid. 
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8.11. Απζηξία 

ην πιαίζην ηνπ απζηξηαθνχ δηθαίνπ, ε δηθαηνινγεκέλε εκπηζηνζχλε 

απνηειεί αξρή πνπ δηακφξθσζε θαη εθαξκφδεη ην πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην, 

πξψηνλ, ζηελ πεξίπησζε λφκσλ αλαδξνκηθήο ηζρχνο πνπ δεκηνπξγνχλ βάξε 

γηα ηνπο ηδηψηεο θαη, δεχηεξνλ, ζηελ πεξίπησζε λφκσλ πνπ πξνζβάιινπλ 

λνκίκσο θηεζέληα δηθαηψκαηα ηδησηψλ 281 . Αληηζέησο, ε έλλνηα ηεο 

δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο δελ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ λνκνινγία ζε 

ζρέζε κε ηηο δηνηθεηηθέο πξάμεηο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη ην άξζξν 68 ηνπ 

AVG 282  ξπζκίδεη ιεπηνκεξψο ηηο πξνυπνζέζεηο αλαθιήζεσο, νπφηε ε 

εθαξκνγή γεληθψλ αξρψλ θαζίζηαηαη αδχλαηε283. 

8.12. Δλωζηαθό Γίθαην 

 Με δεδνκέλν φηη ε λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(πξψελ Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΓΔΚ) είλαη πεγή ελσζηαθνχ 

δηθαίνπ, έρεη ηδηαίηεξε ζπνπδαηφηεηα ν ξφινο ηεο λνκνινγίαο ζηελ θαζηέξσζε ηεο 

αξρήο ηεο πξνζηαηεπφκελεο εκπηζηνζχλεο ζηηο ζπλαιιαθηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ 

ηδησηψλ θαη δηνίθεζεο284. Άιισζηε, ηελ αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο 

                                                             
281 Th. Οhlinger, Verfassungsrecht, 6ε έθδνζε, Wien 1995, ζει. 275 επ.·R. 

Thienel, Vertrauensschutz und Verfassungsrecht, Wien 1990. 

282 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz ηνπ 1991 (Γεληθφο Νφκνο πεξί 
Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο). 

283 Τπνζηεξίρζεθε σζηφζν ε άπνςε φηη αλ ε πξνζηαζία ηεο δηθαηνινγεκέλεο 
εκπηζηνζχλεο απνηειεί ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλε αξρή, ζα πξέπεη λα 
εθαξκφδεηαη θαη ζηηο πξάμεηο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο: βι. ζπλαθψο W. Βerka, 
Vertrauensschutz im Verwaltungsvollzug, in: 
Funk/Klecatsky/Loebenstein-/Mantl/Ringhofer, Staatsrecht und 
Staatswissenschaften in Zeiten des Wandels. Festschrift fur Ludwig 
Adamovich zum 60. Geburtstag, Wien-New York 1992, ζ. 33. 

284Πξψηε αλαθνξά ζηελ απφθαζε ηνπ ΓΔΔ C-12/60VloeberghsvHauteautorité 
ηεο 12/07/1961. Γηα πξψηε θνξά εηέζε ην δήηεκα ηεο δεκηνπξγίαο επιφγσλ 
πξνζδνθηψλ απφ ηε δξάζε ή ηε κε δξάζε ηεο δηνίθεζεο ζηελ απφθαζε ηνπ 
ΓΔΔ C-73/74 Fabricantsdepapierspeints v. Commission, 26/11/1975. Γηα 
πξψηε θνξά αλαγλσξίζηεθε σο «αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θνηλνηηθήο 
έλλνκεο ηάμεο» ζηελ απφθαζε ηνπ ΓΔΔ C-78/74 Deuka, 
DeutscheKraftfutterGmbH, B. J. StolpvEinfuhr und Vorratsstelle für 
Getreideund Futtermittel ηεο 18/03/1975. Αλαγλσξίζηεθε σο «ζεκειηψδεο 
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σο κηαο απφ ηηο θαηνρπξσκέλεο αξρέο ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ, απνδέρεηαη θαη ην 

ηΔ285.  

Η λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ππνζηεξίδεη, φηη “ε αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο 

εκπηζηνζχλεο απνηειεί ηκήκα ηεο θνηλνηηθήο έλλνκεο ηάμεο θαη άξα, ε παξάβαζή 

ηεο απνηειεί παξάβαζε ηεο ζπλζήθεο ίδξπζεο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη 

θάζε θαλφλα ζρεηηθνχ κε ηελ εθαξκνγή ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 173 ηεο 

ζπλζήθεο” 286 . χκθσλα κε απηήλ, “κηα έλλνκε θαηάζηαζε ζηεο νπνίαο ηε 

                                                                                                                                                                               

αξρή ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ» ζηελ απφθαζε ηνπ ΓΔΔ C-112/80 Dürbeck / 
HauptzollamtFrankfurta. M. ηεο 05/05/1981. Καηά ηε λνκνινγία ηνπ ΓΔΔ, ε 
δπλαηφηεηα επίθιεζεο ηεο πξνζηαζίαο ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο 
παξέρεηαη ζε φινπο ηνπο δηνηθνπκέλνπο ζηνπο νπνίνπο ην αξκφδην θνηλνηηθφ 
φξγαλν δεκηνχξγεζε βάζηκεο πξνζδνθίεο, παξέρνληαο αθξηβείο 
δηαβεβαηψζεηο, αλεμαξηήησο κνξθήο, νη νπνίεο ήηαλ απαιιαγκέλεο απφ 
αηξέζεηο, πεξηείραλ ζπγθιίλνληα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία θαη πξνέξρνληαλ απφ 
έγθπξεο θαη αμηφπηζηεο πεγέο θαη ήηαλ ζχκθσλεο κε ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο 
(C-426/2010 P Bell&RossBV v. Office for Harmonisation in the Internal Market 
(TradeMarks and Designs), KlockgrossisteniNordenAB ηεο 22/09/2011 ζθ.56, 
C-67/2009 Nuova Agricast Srl, Cofra Srl v European Commission ηεο 
14/10/2010 ζθ.71, C-537/2008 P 
Kahla/ThüringenPorzellanGmbHvFreistaatThüringen, Federal Republic of 
Germany, European Commission ηεο 16/12/2010 ζθ.63, C-519/2007 P 
Commission of the European Communities v. KoninklijkeFriesland CampinaNV 
ηεο 17/09/2009, ζθ.84). Η πξνζηαηεπφκελε εκπηζηνζχλε έρεη αληηθεηκεληθή 
(βάζηκεο πξνζδνθίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηνλ κέζν ζψθξνλα ελεκεξσκέλν 
θνηλσλφ ηνπ νηθείνπ θιάδνπ δξαζηεξηφηεηαο) θαη ππνθεηκεληθή δηάζηαζε 
(εθηίκεζε ππνθεηκεληθψλ δεδνκέλσλ πνπ αλαηξνχλ ηελ ηπρφλ πξνβιεςηκφηεηα 
κηαο κεηαβνιήο θαη δηθαηνινγνχλ ηπρφλ δηαθνξνπνίεζε απφ ηελ αληηθεηκεληθή 
δηάζηαζε ηεο αξρήο). πλέπεηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο είλαη: α) ε δηαηήξεζε ηεο 
ηζρχνο ηνπ πθηζηάκελνπ κέηξνπ, β) ε ιήςε (αλαινγηθψλ) κεηαβαηηθψλ 
δηαηάμεσλ θαη γ) ε ρνξήγεζε απνδεκίσζεο (ultimumrefugium). ηελ πξάμε 
είλαη πεξηνξηζκέλε ε εθαξκνγή ηεο αξρήο θαη αλεπηηπρήο ζε επίπεδν 
πξαθηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο (effetutile) δηφηη, είηε είλαη δπζρεξήο ε 
ζεκειίσζή ηεο ιφγσ ηεο έκθαζεο πνπ δίδεηαη ζηελ αληηθεηκεληθή δηάζηαζε ηεο 
αξρήο, είηε δηφηη θαη φηαλ ξεηά ζεκειηψλεηαη, ζπλήζσο ππεξηζρχεη ην δεκφζην 
ζπκθέξνλ ηεο Δ.Δ.  (κε πιένλ ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηελ επηζηξνθή 
αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ εληζρχζεσλ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

285Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ηΔ (Οι.) 5116/1996 <<...ζχκθσλα κε ηελ πάγηα 
λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, ε αξρή ηεο 
πξνζηαζίαο ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο πνπ εληάζζεηαη ζηηο 
ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο Κνηλφηεηαο απνβιέπεη λα δηαζθαιίζεη θάζε 
ελεκεξσκέλν επηρεηξεκαηία απφ ηελ απξφβιεπηε κεηαβνιή θαηαζηάζεσλ θαη 
ελλφκσλ ζρέζεσλ πνπ δηέπεη ην θνηλνηηθφ δίθαην...>>.  

286ΓΔΚ 3-5-78 Topter, 1978, πι 78 ζει. 19. Δλ ζπλερεία, αλαγλσξίζηεθε σο 
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δηαηήξεζε κπνξνχζε ν ηδηψηεο λα εκπηζηεχεηαη εχινγα, δελ κπνξεί λα κεηαβιεζεί 

κε αηθλίδηα δηνηθεηηθά κέηξα, εθηφο αλ ηελ απξφνπηε κεηαβνιή επηηάζζεη ην 

ππέξηεξν δεκφζην ζπκθέξνλ”287. Αθφκε, γίλεηαη δεθηφ απφ ηε λνκνινγία ηνπ ΓΔΔ 

φηη νη δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ παξέρνπλ αηνκηθά δηθαηψκαηα, κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ δηθαηνινγεκέλε εκπηζηνζχλε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην 

πξνεγνχκελν ηζρχνλ δίθαην εμαθνινπζεί λα εθαξκφδεηαη ζε πξαγκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο, ήδε δηακνξθσζείζεο θαη‟ νπζία θαηά ην ρξφλν ηεο ελάξμεσο ηεο 

ηζρχνο λέαο θαλνληζηηθήο ξχζκηζεο288 . Έκκεζε αλαθνξά ζηηο πξνυπνζέζεηο 

εθαξκνγήο ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο γίλεηαη ζην άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ 

θαλνληζκνχ 1697/79, φπνπ νξίδεηαη φηη <<...νη αξκφδηεο αξρέο δχλαληαη λα κελ 

πξνβαίλνπλ ζε ελέξγεηεο εηζπξάμεσο εθ ησλ πζηέξσλ πνζνχ εηζαγσγηθψλ ή 

εμαγσγηθψλ δαζκψλ, πνπ δελ θαηαβιήζεθε ζπλεπεία ιάζνπο απηψλ ησλ ίδησλ 

ησλ αξκνδίσλ αξρψλ, πνπ ινγηθά δελ εδχλαην λα αλαθαιπθζεί απφ ηνλ 

θνξνινγνχκελν, ν νπνίνο απφ κέξνπο ηνπ ελήξγεζε θαινπίζησο θαη ηήξεζε φιεο 

ηηο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία...>>289 . Με ηε 

δηάηαμε απηή ζεζπίδνληαη δχν πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο αξρήο, ε χπαξμε 

ιάζνπο εθ κέξνπο ησλ αξρψλ θαη ε θαιή πίζηε ηνπ δηνηθνχκελνπ, νη νπνίεο πξέπεη 

λα ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά290. Η εκπηζηνζχλε ηνπ πνιίηε είλαη άμηαο πξνζηαζίαο, 

                                                                                                                                                                               

ζεκειηψδεο αξρή ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ (ΓΔΔ C-112/80 Durbeck/Hauptzollamt 
Frankfurt a. M. (5/5/1981).    

287Π. Γαγηφγινπ, Δπξσπατθφ, ζει. 163, Α. Μαθαξνχλε, Η αξρή, ζει. 3.  

288ΓΔΚ 18-3-1975 Deuka I ππνζ. C-78/74 πιι 1975 ζει. 143, ΓΔΚ 25-6-1975 
Deuka II ππνζ. C-5/75 πιι 1975 ζει. 255.  

289 Καηά πάγηα λνκνινγία ηνπ ΓΔΔ, ηελ νπνία αθνινπζεί θαη ην ηΔ κε ηελ 

553/2010 ζθ. 6 απφθαζή ηνπ, ν αξρηθφο έιεγρνο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο 

πηζηνπνίεζεο απφ ηηο ζρεηηθέο ηεισλεηαθέο αξρέο δελ δεκηνπξγεί 

πξνζηαηεπφκελε εκπηζηνζχλε ηνπ ππφρξενπ. Αλαθέξεηαη δειαδή φηη «ε θαιή 

πίζηε ηνπ πνιίηε αμίδεη ηελ πξνβιεπφκελε πξνζηαζία κφλν εάλ νη ίδηεο νη 

αξκφδηεο αξρέο είλαη απηέο πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηε βάζε επί ηεο νπνίαο 

εξείδεηαη ε εκπηζηνζχλε. Έηζη, κφλν ηα θαηαινγηζηέα ζε ελέξγεηα ησλ ηδίσλ ησλ 

αξρψλ ιάζε παξέρνπλ δηθαίσκα γηα κε εθ ησλ πζηέξσλ θαηαβνιή δαζκψλ. 

Γελ κπνξεί, φκσο λα ζεσξεζεί φηη πθίζηαηαη ε πξνυπφζεζε απηή, φηαλ νη 

αξρέο έρνπλ πιαλεζεί φζνλ αθνξά ηελ θαηαγσγή εκπνξεχκαηνο, απφ 

αλαθξηβείο δηαζαθήζεηο ηνπ εμαγσγέα, ησλ νπνίσλ ηελ εγθπξφηεηα δελ 

νθείινπλ νχηε λα ειέγρνπλ, νχηε λα εθηηκνχλ».   
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κφλν αλ νη ίδηεο νη αξρέο έρνπλ δεκηνπξγήζεη βάζεη επί ηεο νπνίαο εξείδεηαη ε 

εκπηζηνζχλε291. χκθσλα επίζεο κε ηελ ελσζηαθή λνκνινγία δελ δεκηνπξγνχληαη 

νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ΑΓΔ απφ ηελ απιή αιιαγή πξαθηηθήο ηεο 

Δπηηξνπήο, φηαλ ε αιιαγή απηή βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε θαη επηβάιιεηαη 

απφ λέεο ζπλζήθεο, θαη φηαλ κάιηζηα απνδεδεηγκέλα πξνθχπηεη φηη νη αληίζεηεο 

ζέζεηο πνπ είραλ παιαηφηεξα δεισζεί ζε επηζηνιή βαζίδνληαλ ζε πξνζσξηλή 

εθηίκεζε ησλ πεξηπηψζεσλ292. Καη βέβαηα, δελ ζα κπνξνχζε θαλείο λα απαηηήζεη 

απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ΑΓΔ, ηελ παξεκπφδηζε ησλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ζην πιαίζην ηεο 

δηαθξηηηθήο ηνπο επρέξεηαο, φηαλ απηφ ήηαλ αλαγθαίν293. Έγηλε ινηπφλ δεθηφ, φηη 

δελ κπνξεί λα πξνζηαηεπζεί ε εκπηζηνζχλε πνπ ζηεξίδεηαη ζηε δηαηήξεζε κηαο 

αλψκαιεο θαηάζηαζεο294.  

Η λνκνινγία επίζεο δέρεηαη, φηη ε ΑΓΔ εθαξκφδεηαη, κε ηδηαίηεξα απζηεξέο 

πξνυπνζέζεηο ζε πεξηπηψζεηο αληηθαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο. Έηζη, δέρζεθε φηη ην δηθαίσκα αμίσζεο ηεο πξνζηαζίαο ηεο 

εκπηζηνζχλεο αλήθεη ζε θάζε άηνκν, πνπ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε, απφ ηελ νπνία 

πξνθχπηεη φηη ε ελσζηαθή δηνηθεηηθή δξάζε δεκηνχξγεζε ππέξ απηνχ βάζηκεο 

ειπίδεο, ζπεχδεη φκσο λα δηεπθξηλίζεη φηη θαλέλαο ππάιιεινο ηεο ΔΔ δελ κπνξεί 

λα επηθαιεζηεί ηελ αξρή, ελψ ε δηνίθεζε δελ ηνπ είρε παξάζρεη δηαβεβαηψζεηο 

ζρεηηθέο κε ηελ θαηεπζπλφκελε ζπκπεξηθνξά ηνπ295. Γηα παξάδεηγκα, ην ΓΔΔ έρεη 

θξίλεη φηη δελ απαγνξεχεηαη ε κε αλάθηεζε αρξεσζηήησλ θαηαβιεζεηζψλ 

θξαηηθψλ εληζρχζεσλ φηαλ θαη εθφζνλ α) ππάξρεη θαιή πίζηε ηνπ ιαβφληνο, β) 

                                                                                                                                                                               
290 ΓΔΚ 27-6-1991 Mecanarte ππνζ. C-348/89, πι 91 ζει. Ι 3277, ΓΔΚ 
14-5-1996 Faroe Seafood ππνζ. C-153/94, C-204/94 πι 96 ζει. Ι-2465.   

291ΓΔΚ 14-5-1996 Faroe Seafood ππνζ. C-153/94, C-204/94 πι 96 ζει. 
Ι-2465.  

292Πξ. ΔΚ 8-6-95 Lagnesse ππνζ. Σ-7/93 Γειηίν 17/95 ζει. 22.  

293ΓΔΚ 19-11-1998 Ιζπαλία θαηά πκβνπιίνπ, ππφζ. C-284/94 πιι 98 ζει. 
Ι-7309.  

294ΓΔΚ 25-5-75 MackPrang πι. 1975, 607.  

295Πξ. ΔΚ 17-12-92 Σ-20/91 πιι 1992 ΙΙ 2599. Καη ζηε ζπλέρεηα, C-426/2010 
P Bell & Ross BV v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade 
Marks and Designs), Klockgrossisten I Norden AB (22/9/2011), ζθ. 56.  
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έρεη παξέιζεη ζεκαληηθφο ρξφλνο απφ ηελ θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο θαη γ) νη 

πξνυπνζέζεηο αλάθηεζεο είλαη ίδηεο κε απηέο εληζρχζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

εζληθνχο πφξνπο296. Καηά ηε λνκνινγία ηνπ ΓΔΔ, ε ΑΓΔ παξέρεηαη ζε φινπο ηνπο 

πνιίηεο ζηνπο νπνίνπο ην θνηλνηηθφ φξγαλν δεκηνχξγεζε βάζηκεο πξνζδνθίεο 

ζχκθσλεο κε ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο 297 . Ο πνιίηεο δελ κπνξεί λα έρεη 

δηθαηνινγεκέλε εκπηζηνζχλε σο πξνο ηε λνκηκφηεηα ησλ εληζρχζεσλ παξά κφλν 

αλ απηέο ρνξεγήζεθαλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε ζρεηηθή 

δηαδηθαζία θαη ηελ νπνία ν πνιίηεο νθείιεη λα γλσξίδεη. Δπηπξνζζέησο, νη 

επηρεηξεκαηίεο δελ κπνξνχλ λα ηξέθνπλ πξνζδνθίεο γηα δηαηήξεζε κηαο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ε νπνία δχλαηαη λα κεηαβιεζεί θαηά ηελ άζθεζε ηεο 

εθηίκεζεο απφ ηα θνηλνηηθά φξγαλα, θαη ηνχην ηδίσο ζε ηνκείο ν ζθνπφο ησλ 

νπνίσλ επηβάιιεη ζπλερή νηθνλνκηθή αλαπξνζαξκνγή298. Σν ΓΔΔ έρεη θξίλεη φηη 

νχηε ε αξρηθή έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο, εθφζνλ δελ έρεη παξέιζεη άπξαθηε ε 

πξνζεζκία πξνζβνιήο ηεο, νχηε ε θαζπζηέξεζε ηνπ θνηλνηηθνχ νξγάλνπ λα 

απνθαλζεί πεξί ηνπ παξάλνκνπ ραξαθηήξα ηεο ελίζρπζεο, νχηε παξφκνην 

παιαηφηεξν κέηξν ζηα πιαίζηα ηεο ίδηαο δηαδηθαζίαο, νχηε ε έιιεηςε δεκνζίεπζεο 

ηεο πξνεηδνπνίεζεο ζηελ εθεκεξίδα ηεο ΔΔ, νχηε ε έιιεηςε ξεηήο κλείαο πεξί 

ππνρξέσζεο αλαζηνιήο ησλ επίκαρσλ κέηξσλ ζηηο απνθάζεηο πεξί θηλήζεσο ηεο 

επίζεκεο δηαδηθαζίαο εμέηαζεο ηεο ελίζρπζεο, νχηε ε απνπζία ξεηνχ πεξηνξηζκνχ 

ζε πξάμεηο φζνλ αθνξά ζπγθεθξηκέλν είδνο επηρεηξήζεσλ κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ ζπλζήθεο ηθαλέο λα ζεκειηψζνπλ ηελ ΑΓΔ 299. Καηά ην ΓΔΔ, «…αλ 

απνδεηθλχνληαλ, ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ εμαηξεηηθέο ζπλζήθεο ε ππέξκεηξε 

δηάξθεηα ηεο πξνθαηαξηηθήο δηαδηθαζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αδξάλεηα ηνπ 

θνηλνηηθνχ νξγάλνπ, ε κε δεκνζίεπζε ηεο ζρεηηθήο πξνεηδνπνίεζεο ζηνπο πνιίηεο 

θαη ε κεηαβνιή ηεο δηνηθεηηθήο πξαθηηθήο300». Αληίζηνηρα, δελ θξίλεηαη βάζηκε ε 

                                                             
296 C-336/2000 ζθ. 57, 59, ηΔ 618/2005 ζθ. 4, 6 

297 C-426/2010 ζθ. 56.  

298 C-335/2009 ζθ. 178-180.  

299 T-171/2002 ζθ. 65, T-62/2008 ζθ. 273, T-62 ζθ. 269, T-88/2002 ζθ. 308, 

T-273/2006 ζθ. 349, C-537/2008 ζθ. 66.    

300 T-216/2005 ζθ. 106, φπνπ ε πξαθηηθή ηνπ θνηλνηηθνχ νξγάλνπ θξίλεηαη σο 

ηθαλή λα δεκηνπξγήζεη δηθαηνινγεκέλε εκπηζηνζχλε εθφζνλ έρεη πεξηέιζεη ζε 

γλψζε ησλ πνιηηψλ, δελ ππάξρνπλ ζπλζήθεο πεξί ηνπ αληηζέηνπ θαη νη 
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επίθιεζε ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο φηαλ δεηείηαη νπζηαζηηθά ε 

δηαηήξεζε ηεο εζθαικέλεο εξκελείαο κηαο πξάμεο απφ ηε δηνίθεζε, φηαλ ν ιήπηεο 

ηεο ελίζρπζεο δελ ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο βάζεη ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ πεξί θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ απφ ηηο νπνίεο απνιακβάλεη ηα ζρεηηθά δηθαηψκαηα, ρσξίο φκσο λα 

ειέγρνληαη ν ιφγνο ηεο κε ηήξεζεο, ηπρφλ ζπλδξνκή αλψηεξεο βίαο θαη ε 

βαξχηεηα ηεο παξάβαζεο301.     

Όπσο θαη ζηηο δηάθνξεο λνκνζεζίεο ησλ θξαηψλ κειψλ, έηζη θαη ζην ελσζηαθφ 

δίθαην πξνβιέπεηαη φηη ε εκπηζηνζχλε ηνπ ηδηψηε πξνο ηε δηνίθεζε αλαγλσξίδεηαη, 

φηαλ απηή είλαη δηθαηνινγεκέλε302, φηαλ δειαδή, απφ ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά 

ζπλάγεηαη κε βεβαηφηεηα, φηη ε ζπκπεξηθνξά ηεο δηνίθεζεο ήηαλ ηέηνηα πνπ 

δεκηνχξγεζε πξφζθνξε βάζε εκπηζηνζχλεο ζην κέζν ζπλεηφ άλζξσπν303. Καηά 

ζπλέπεηα, θαη ην ΓΔΔ κλεκνλεχεη ξεηά, φηη κφλν ε ΑΓΔ κπνξεί λα απνηειέζεη 

αληηθείκελν πξνζηαζίαο, θαη κάιηζηα, ζέηεη άιιε κηα πξνυπφζεζε γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο αξρήο, ν ηδηψηεο λα είλαη ζπλεηφο θαη ερέθξσλ, δηφηη κφλν έηζη είλαη 

ζε ζέζε λα πξνβιέςεη ηελ πηνζέηεζε ελφο ελσζηαθνχ κέηξνπ πνπ κπνξεί λα 

βιάςεη ηα ζπκθέξνληά ηνπ304. Γηα ηελ επίθιεζε ηεο ελ ιφγσ αξρήο, πξέπεη ε 

δηνίθεζε, κε ελέξγεηά ηεο, λα δεκηνχξγεζε ην έξεηζκα ηεο δηθαηνινγεκέλεο ζηνλ 

πνιίηε εκπηζηνζχλεο305. χκθσλα κε ηελ πάγηα λνκνινγία ηνπ ΓΔΔ, ε ΑΓΔ 

εκπνδίδεη ηελ Δπηηξνπή λα αλαθαιέζεη επκελή δηνηθεηηθή πξάμε, φηαλ ε ίδηα 

πνιιέο θνξέο ζην παξειζφλ ήιεγμε ηε λνκηκφηεηα ηεο αλαθαινχκελεο πξάμεο306.  

Τπάξρνπλ, βέβαηα, θαη πεξηπηψζεηο πνπ ην Γηθαζηήξην δέρζεθε, φηη ζπληξέρεη 

πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο ΑΓΔ, φηαλ απφ ηε θχζε ηεο πεξίπησζεο, ήηαλ 
                                                                                                                                                                               

ζπλζήθεο είλαη «φκνηεο», επίζεο T-227/2001 ζθ. 297 φπνπ ππνγξακκίδεηαη φηη 

φηαλ ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζηε κε αληαπφθξηζε ησλ εζληθψλ αξρψλ δελ 

ηίζεηαη ζέκα αδξάλεηαο ηθαλήο λα δεκηνπξγήζεη πξνζηαηεπφκελε εκπηζηνζχλε.  

301 T-142/2001, C-383/2006.  

302 ΓΔΚ 27-6-1991 Mecanarte ππνζ. C-348/89, πι 91 ζει. Ι 3277, ΓΔΚ 
1-4-1993 Hewlett Packard France ππνζ. C-250/91 πι. 93 ζει. Ι 1819.  

303Α. Μαθαξνχλε, Η αξρή, φπ.π., ζει. 11.  

304ΓΔΚ 15-2-96 Frintan ππνζ. C-63/93 Γειηίν 5/96 ζει. 19.  

305ΓΔΚ 27-6-1991 Mecanarte ππνζ. C-348/89 πι. 91 ζει. Ι 3277.  

306ΠξΔΚ 5-6-2001 ESF Elbe ππνζ. Σ-6/99.  
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αδχλαην ν πνιίηεο λα δηαγλψζεη ηπρφλ ζθάικα ηεο δηνίθεζεο. Απηφ, κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζηελ πνιππινθφηεηα ηεο λνκνζεζίαο, αιιά θαη ζηελ επαγγεικαηηθή 

απεηξία, γηα απηφ θαη ν πνιίηεο νθείιεη, φηαλ ππάξρνπλ αζάθεηεο, λα επηδηψθεη ηελ 

πιεξνθφξεζή ηνπ307. πλάγεηαη ινηπφλ, φηη ην Γηθαζηήξην δελ παίξλεη ζαθή ζέζε 

ζην ζέκα ηεο ππαηηηφηεηαο ηνπ πνιίηε θαηά ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ έθδνζε ηεο 

δηνηθεηηθήο πξάμεο308. Απφ ην γεγνλφο φκσο, φηη επηκέλεη ζην ζέκα ηεο επηκέιεηαο 

πνπ νθείιεη λα επηδεηθλχεη θάζε θνξά ν πνιίηεο γηα ηελ εμάιεηςε θάζε ακθηβνιίαο, 

απνδεηθλχεηαη έκκεζα, φηη ε πεξίπησζε ηεο ειαθξηάο ακέιεηαο δελ απνθιείεη ηε 

δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο ΑΓΔ. Αληίζεηα, έγηλε δεθηφ, φηη δελ ζπληξέρεη 

πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο ΑΓΔ ζηελ πεξίπησζε, πνπ ν πνιίηεο φθεηιε λα είρε 

αληηιεθζεί, φηη σθειήζεθε απφ ιάζνο ή απξνζεμία ηεο δηνίθεζεο309.  

πκπεξαζκαηηθά, ην ΓΔΔ δέρεηαη φηη βάζεη ηεο αξρήο ηεο δηθαηνινγεκέλεο 

εκπηζηνζχλεο θαη κε ηελ εμαίξεζε ζπλδξνκήο άκεζνπ επηηαθηηθνχ ελσζηαθνχ 

ζπκθέξνληνο, δελ κπνξνχλ λα εθαξκφδνληαη απξνεηδνπνίεηα, ρσξίο δειαδή ηελ 

πξφβιεςε κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ, κέηξα, πνπ αλαηξέπνπλ επλντθέο θαηαζηάζεηο, 

ζηηο νπνίεο ν πνιίηεο εχινγα θαη ζεκηηά ππνιφγηδε310. Με δεδνκέλν φηη ε ελσζηαθή 

έλλνκε ηάμε ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ηεο λνκηκφηεηαο, γίλεηαη 

αληηιεπηφ, φηη ε ΑΓΔ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή ρσξίο πξνβιήκαηα. Σν γεγνλφο φηη 

ε ΑΓΔ ππνρσξεί κπξνζηά ζην δεκφζην ζπκθέξνλ, ζε θακία πεξίπησζε δελ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί, φηη πεξηνξίδεηαη ε εθαξκνγή ηεο. Δμάιινπ, ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ πξέπεη λα αληηζηαζκίδεηαη κε ηελ αξρή ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ, ε νπνία 

πξνζηαηεχεη ηα ηδησηηθά ζπκθέξνληα. Έηζη, ην ΓΔΔ δέρεηαη φηη ε ΑΓΔ ζπληζηά 

ππέξηεξν θαλφλα δηθαίνπ, ν νπνίνο πξνζηαηεχεη ηνπο πνιίηεο θαη ε παξάβαζή ηνπ 

ζπλεπάγεηαη επζχλε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε απνηέιεζκα λα θξηζεί 

αλίζρπξνο θάπνηνο θαλνληζκφο, δηφηη είρε δεκηνπξγήζεη θαηάζηαζε ηθαλή λα 

αλαπηχμεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ ζε έλα ζχζηεκα παξνρήο 

δηθαησκάησλ311. Δπηπξνζζέησο, ε ΑΓΔ εθδειψλεηαη θαη κέζα απφ ηε ζεσξία ηνπ 

                                                             
307ΓΔΚ 14-5-1996 The Queen ππνζ. C-204/94, Γειηίν 13/96, ζει. 3.  

308Α. Μαθαξνχλε, Η αξρή, φπ.π., ζει. 12.  

309ΓΔΚ 15-5-1986 Οξπδφκπινη Καβάιαο ππνζ. C-160/84 πι. 86 ζει. 1633.  

310Γ. Καηξνχγθαινο, Η πξνζηαζία ηεο εκπηζηνζχλεο, φπ.π., ζει. 969.  

311ΓΔΚ 11-7-1991 Crispoltoni I ππνζ. C-368/89 πι 91 ζει. Ι-3695. 
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θνηλσληθνχ θεθηεκέλνπ ζέηνληαο φξηα ζηελ επηδείλσζε ηεο λνκηθήο ζέζεο ησλ 

πνιηηψλ απφ ηε λνκνζεηηθή άξζε παξνρψλ νη νπνίεο πινπνηνχλ ζπληαγκαηηθά 

δηθαηψκαηα312. χκθσλα κε ηελ πάγηα λνκνινγία ηνπ ΓΔΔ, ε ΑΓΔ ζεσξείηαη σο 

έθθξαζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ αγαζνχ ηεο ειεπζεξίαο πνπ αλήθεη ζηηο ζεκειηψδεηο 

αξρέο ηεο ΔΔ θαη ηζρχεη σο θαλφλαο δηθαίνπ313.          

9. ΔΠΗΛΟΓΟ/ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Η αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο αληηκεηψπηζε γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα επηθπιαθηηθφηεηα θαη δπζπηζηία απφ ηε λνκνινγία κέρξη λα βξεη ηε ζέζε 

ηεο ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε. ηαδηαθά, φκσο, απνδείρζεθε φηη κπνξνχζε λα 

ελαξκνληζηεί κε ηηο άιιεο ζπληαγκαηηθέο αξρέο, φπσο ι.ρ. ε αξρή ηεο λνκηκφηεηαο, 

θαη λα εληαρζεί ζην πιαίζην ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ.  

Η αξρή ηεο εκπηζηνζχλεο έρεη εζηθή δηάζηαζε θαη ζηεξίδεηαη ζηελ εχινγε 

πεπνίζεζε ηνπ πνιίηε γηα ηε δηαηήξεζε κηαο έλλνκεο θαηάζηαζεο πνπ δελ 

δχλαηαη λα κεηαβιεζεί κε αηθληδηαζηηθά δηνηθεηηθά κέηξα, εθηφο αλ επηβάιιεηαη 

απφ ιφγνπο ππέξηαηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο314. Η εκπηζηνζχλε ηνπ πνιίηε 

ζηελ θαιή πίζηε, εηιηθξίλεηα θαη ζπλέπεηα ηεο δηνίθεζεο ζπληζηά απφξξνηα θάζε 

δεκνθξαηηθήο πνιηηείαο ζηε δηεπξπκέλε πιένλ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Απαξαίηεηεο, βέβαηα, πξνυπνζέζεηο είλαη ε εκπηζηνζχλε ηνπ δηνηθνπκέλνπ λα 

πεγάδεη απφ πξάμε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, λα κελ ζπληξέρεη δφινο, νχησο 

ψζηε λα πξφθεηηαη γηα θαηάζηαζε άμηα πξνζηαζίαο, θαη λα κελ ππάξρεη ιφγνο 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ λα επηβάιιεη ηε κεηαβνιή ηεο παξνχζαο 

θαηάζηαζεο315.   

                                                             
312 Α. Σάρνο, Διιεληθφ Γηνηθεηηθφ Γίθαην, 2008, ζει. 77.  

313 Δπ. αρπεθίδνπ, Δπξσπατθφ Γίθαην, 2011, ζει. 435-436. 

314 Η δπλαηφηεηα, ινηπφλ, ηεο επίθιεζεο ηεο πξνζηαζίαο ηεο εκπηζηνζχλεο 

πξνυπνζέηεη ζπκπεξηθνξά ηεο δεκφζηαο εμνπζίαο πνπ κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη «βάζηκεο πξνζδνθίεο» ζηνλ ελδηαθεξφκελν, λα ζεκειηψζεη 

δειαδή ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ ζηελ ηζρχ θαη ηε δηαηήξεζε ελφο λνκηθνχ 

θαζεζηψηνο (Δπ. Πξεβεδνχξνπ, Η θνηλνηηθή αξρή ηεο πξνζηαζίαο ηεο 

δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο σο παξάδεηγκα αιιειεπηδξάζεσο ησλ 

ελλφκσλ ηάμεσλ, Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, 2003, ζει. 171-237, 180-186).  

315Α. Μαξθαλησλάηνπ – θαιηζά, Δγρεηξίδην Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ Δηζαγσγή – 
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Η αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο ζπλδέεηαη θαη αιιειεπηδξά κε 

ηηο αξρέο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, ηεο θαιήο πίζηεο, ηεο 

αζθάιεηαο δηθαίνπ 316 , ηεο αλζξψπηλεο αμίαο, ηεο επηείθεηαο, ηεο 

απνηειεζκαηηθήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη ηεο ζηάζκηζεο ησλ εθαηέξσζελ 

ζπκθεξφλησλ. Βαζηθφ έξεηζκά ηεο απνηειεί ε αξρή ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ πνπ 

επηβάιιεη ηε δέζκεπζε ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο απφ θαλφλεο δηθαίνπ. Αληίζηνηρε 

δέζκεπζε ηζρχεη θαη γηα ην λνκνζέηε πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβιέπεη 

κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ζε λνκνζεηήκαηα πνπ πξνζβάιινπλ δηακνξθσζείζεο 

θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο επιφγσο απέβιεςε ν δηνηθνχκελνο κε εκπηζηνζχλε317. 

Πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο αξρήο ζπληζηά ε θαηά θαλφλα απαγφξεπζε αλάθιεζεο 

ησλ επσθειψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, θαζψο θαη ηεο αλαδξνκηθφηεηαο λφκσλ 

πνπ ηξνπνπνηνχλ δπζκελψο ηελ θαηάζηαζε ηνπ δηνηθνπκέλνπ318.  

Η λνκνινγία ηνπ ηΔ δίζηαδε αξρηθά λα θάλεη δεθηή ηελ ΑΓΔ, επηθαινχκελν 

ζε παξφκνηεο θαηαζηάζεηο ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο ρξεζηκνπνηψληαο 

έλλνηεο φπσο «ε ππνρξέσζηο ηνπ θαιψο δηνηθείλ», ε «αξρή ηεο εζηθήο θαη 

θαιήο δηνίθεζεο», ε «αξρή ηεο αγαζήο δηνίθεζεο» ελψ απέθιεηε θαη ηε 

ζπληαγκαηηθή ηεο ζεκειίσζε 319 . Η ζηάζε ηνπ, σζηφζν, άιιαμε ζηαδηαθά 

αλαγλσξίδνληαο φηη ε πξνζηαζία ηνπ δηνηθνπκέλνπ απφ ηε θξαηηθή απζαηξεζία 

θαηνρπξψλεηαη ζπληαγκαηηθά ηφζν κε ηελ αξρή ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ φζν θαη κε 

ηελ αξρή ηεο αλζξψπηλεο αμίαο (άξζξν 2 παξ.1 ), ηεο λνκηθήο αζθάιεηαο θαη 

ηεο θαιήο πίζηεο320.  

Ιδηαίηεξα ε απφθαζε 1508/2002 ηνπ η΄ Σκήκαηνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπηθξαηείαο ζπλεηζέθεξε ζεκαληηθά ζηελ πξναγσγή ηεο λνκνινγίαο φζνλ αθνξά 

ηελ αξρή, ε νπνία κπνξεί πιένλ λα πξνζθέξεη ζηνλ πνιίηε ηελ πξνζηαζία 

                                                                                                                                                                               

Θεκειηψδεηο έλλνηεο, 2008, ζει. 202. 

316  Δπ. Πξεβεδνχξνπ, Η αξρή ηεο πξνζηαζίαο ηεο δηθαηνινγεκέλεο 

εκπηζηνζχλεο ζηε λνκνινγία ηνπ ΓΔΚ, Γίθε, 1998, ζει. 670 (επ.) 675.  

317 ibid. 

318 Γ. ηνχηε, Γηνηθεηηθφ Γίθαην, Β‟ έθδνζε, 2010, ζει. 46-52. 

319 ηΔ 2346/1978. 

320 Α. Σάρνο, Διιεληθφ Γηνηθεηηθφ Γίθαην, 9ε έθδνζε, 2008, ζει. 1116. 
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απέλαληη ζηελ απζαηξεζία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, θαζηζηψληαο ηελ παξάιιεια 

ζηαζκηδφκελν ζπληαγκαηηθφ αγαζφ. Με άιια ιφγηα, ε αξρή ηεο πξνζηαζίαο ηεο 

δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο απνηειεί θξηηήξην γηα ηε ζχκθσλε κε ην χληαγκα 

εξκελεία ησλ λφκσλ κε ζηφρν ηε ζηάζκηζε κεηαμχ ηδησηηθνχ θαη δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο.  

πγγελήο αξρή είλαη θαη απηή ηεο λνκηθήο αζθάιεηαο πνπ πεγάδεη επζέσο 

απφ ην θξάηνο δηθαίνπ θαη ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ αλάγθε ζαθήλεηαο, 

θαηαλφεζεο θαη πξνβιεπηηθφηεηαο ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ θαη ζηαζεξφηεηαο ησλ 

ελλφκσλ θαηαζηάζεσλ πνπ δεκηνπξγνχλ. Η δηαθνξά ηεο κε ηελ αξρή ηεο 

δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο έγθεηηαη ζηνλ αληηθεηκεληθφ θαη γεληθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο, θαζψο εθαξκφδεηαη κε αθεξεκέλν ηξφπν ελ αληηζέζεη κε 

ηελ πξψηε πνπ έρεη ππνθεηκεληθή δηάζηαζε θαη ζπλεπάγεηαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πνιίηε ζηε δηαηήξεζε ηεο θξαηηθήο δξάζεο βάζεη ηεο νπνίαο πξνγξακκάηηζε 

ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ321. πληζηά εηδηθφηεξε κνξθή ηεο αξρήο ηνπ θξάηνπο 

δηθαίνπ, απνηειψληαο ζπληαγκαηηθή αξρή πνπ ηζρχεη ηφζν απέλαληη ζηα 

φξγαλα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο φζν θη απέλαληη ζην λνκνζέηε απνβιέπνληαο 

ζηε δεκηνπξγία ζηαζεξψλ δηνηθεηηθψλ θαηαζηάζεσλ322. 

Η ΑΓΔ αλαθέξεηαη πξσηαξρηθά ζηα πεδία εθείλα, ε ξχζκηζε ησλ νπνίσλ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ θαλνληζηηθή ππθλφηεηα, αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηε δηνίθεζε, 

ζην πεδίν άζθεζεο ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο. ε αληίζεζε ι.ρ. κε ηελ αξρή ηεο 

ηζφηεηαο, ε ΑΓΔ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζρεηηθφηεηα, δειαδή δελ απαγνξεχεη 

απεξηφξηζηα ηελ απνδέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο απφ πξνεγνχκελεο απνθάζεηο ηεο, 

αιιά αλαπηχζζεη ηηο επελέξγεηέο ηεο κφλν απέλαληη ζε έλαλ θαζνξηζκέλν αξηζκφ 

πξνζψπσλ, ηα νπνία επέδεημαλ εκπηζηνζχλε πξνο απηήλ. Η ζεκειηψδεο αξρή 

ηεο εκπηζηνζχλεο γίλεηαη έηζη αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ δηθατθνχ καο ζπζηήκαηνο 

θαη δεζκεχεη ηνπο εθαξκνζηέο ηνπ δηθαίνπ. Κάζε απζαίξεηε ελέξγεηα ηεο δηνίθεζεο 

πξνζβάιιεη ηελ αξρή ηεο εκπηζηνζχλεο. Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ε 

ΑΓΔ αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή ζηε δηακφξθσζε ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαη 

ηδηαίηεξα ησλ πξάμεσλ αλάθιεζεο.  

                                                             
321 Α. Μαξθαλησλάηνπ-θαιηζά, Γεληθέο Αξρέο ζηε Ννκνινγία ηνπ ηΔ θαη ηνπ 
ΓΔΚ, 2007 ζει. 49, 100. 

322 Α. Σάρνο, Διιεληθφ Γηνηθεηηθφ Γίθαην, 9ε έθδνζε, 2008, φπ.π., ζει. 1116. 
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Η αλάθιεζε κηαο δηνηθεηηθήο πξάμεο  είλαη κηα επρέξεηα ηεο δηνίθεζεο 

λα άξεη ηελ ηζρχ ηεο πξάμεο είηε γηα ην κέιινλ (ex nunc) είηε αλαδξνκηθά (ex 

tunc) εθδίδνληαο κηα άιιε δηνηθεηηθή πξάμε πνπ νλνκάδεηαη αλαθιεηηθή. Η 

δηνίθεζε κπνξεί λα απνθαζίζεη φηη πξέπεη λα αλαθιεζεί κηα δηνηθεηηθή πξάμε 

φηαλ απηή έρεη εθδνζεί θαηά παξάβαζε λφκνπ ή ιφγσ πιάλεο πεξί ηα 

πξάγκαηα ή γηα δηάθνξνπο άιινπο ιφγνπο θαη κνινλφηη απνηειεί κηα επρέξεηα 

ηεο δηνίθεζεο, εληνχηνηο δελ ζεκαίλεη απηφ φηη γίλεηαη θαηά ηελ απζαίξεηε 

αξέζθεηα ηεο δηνίθεζεο αιιά ππφθεηηαη ζε λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο . Γχν είλαη νη 

βαζηθέο αξρέο πνπ έξρνληαη ζε επζεία ζχγθξνπζε θαηά ηελ αλάθιεζε ησλ 

δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ: α) ε αξρή ηεο λνκηκφηεηαο, πνπ αθξηβψο επηβάιιεη ζηε 

δηνίθεζε λα δξα ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο θαη λα αλαθαιεί παξάλνκεο 

δηνηθεηηθέο πξάμεηο απεξηφξηζηα θαη β) ε αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη ηεο 

δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο ηνπ δηνηθνπκέλνπ, πνπ επηβάιινπλ ζηε 

δηνίθεζε λα ιεηηνπξγεί κε επηκέιεηα, εηιηθξίλεηα θαη εληηκφηεηα απέλαληη ζην 

δηνηθνχκελν, ρσξίο λα ηνλ αηθληδηάδεη. 

Βαζηθή δηάθξηζε ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε 

δπλαηφηεηα αλάθιεζεο ηεο δηνίθεζεο είλαη ζε παξάλνκεο θαη λφκηκεο 

δηνηθεηηθέο πξάμεηο θαη πεξαηηέξσ ζε δπζκελείο θαη επκελείο . Όζνλ αθνξά ηηο 

παξάλνκεο δπζκελείο δηνηθεηηθέο πξάμεηο (φηαλ δειαδή εθδφζεθαλ είηε θαηά 

παξάβαζε λφκνπ είηε ιφγσ πιάλεο πεξί ηα πξάγκαηα) απηέο είλαη πξνθαλέο 

πσο δελ δεκηνπξγνχλ θαλέλα δήηεκα είλαη ειεχζεξα αλαθιεηέο θαη ππάξρεη κηα 

κεγάιε επρέξεηα ηεο δηνίθεζεο ζηελ αλάθιεζή ηνπο, θαζψο θαη είλαη αληίζεηεο 

κε ην λφκν θαη είλαη δπζκελείο γηα ην δηνηθνχκελν, άξα δελ ππάξρεη αλάγθε 

πξνζηαζίαο ηνπ δηνηθνπκέλνπ. Η δηνίθεζε δελ έρεη κφλν επρέξεηα ζηελ 

αλάθιεζε απηψλ ησλ πξάμεσλ αιιά ζην πιαίζην ελφο θξάηνπο δηθαίνπ θαη ηεο 

ρξεζηήο δηνίθεζεο έρεη ππνρξέσζε λα ηηο αλαθαιέζεη, απνθαζηζηψληαο ηε 

λνκηκφηεηα, αλ θαη νξηζκέλεο θνξέο ην ηΔ δελ δερφηαλ φηη ππάξρεη 

ππνρξέσζε ηεο δηνίθεζεο ζηελ αλάθιεζε ησλ παξάλνκσλ θαη δπζκελψλ 

δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ. 

Σα κεγαιχηεξα δεηήκαηα φπσο είλαη ινγηθφ εγείξνληαη ζηελ αλάθιεζε 

ησλ παξάλνκσλ επκελψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ. χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο 

λνκηκφηεηαο ή αιιηψο ηεο λφκηκεο δξάζεο ηεο δηνίθεζεο ιφγσ ηνπ παξαλφκνπ 
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ησλ πξάμεσλ απηψλ είλαη ειεχζεξα αλαθιεηέο, φκσο αθνινπζψληαο ηελ αξρή 

ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο ν δηνηθνχκελνο επεηδή έρεη σθειεζεί απφ ηε δηνηθεηηθή 

πξάμε, γηαηί είρε επκελείο γη‟ απηφλ ζπλέπεηεο δελ κπνξεί λα είλαη έξκαην ζηε 

΄΄βνχιεζε΄΄ ηεο δηνίθεζεο , αιιά ζα πξέπεη λα ηεζνχλ θάπνηα φξηα ζε απηή ηε 

δπλαηφηεηα πνπ έρεη λα αλαθαιεί ηεο παξάλνκεο αιιά επκελείο δηνηθεηηθέο 

πξάμεηο. Έηζη, ε δεκφζηα δηνίθεζε δελ κπνξεί λα αλαθαιέζεη κηα παξάλνκε 

επκελή πξάμε αλ: 

1νλ έρεη παξέιζεη καθξφ δηάζηεκα απφ ηελ έθδνζε ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο θαη 

δεκηνπξγήζεθε κηα ηέηνηα πξαγκαηηθή θαηάζηαζε, ψζηε αλ αλαηξαπεί ηψξα ε 

δηνηθεηηθή πξάμε ζα ζηγεί ε δηθαηνινγεκέλε εκπηζηνζχλε ηνπ δηνηθνπκέλνπ, ζην 

πιαίζην ηεο αξρήο ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο. 

2νλ ε αλάθιεζε δελ ζα πξέπεη λα έρεη γηα ηνλ ηδηψηε απξφβιεπηεο νηθνλνκηθέο 

ζπλέπεηεο κε απνηέιεζκα λα ζίγεηαη ην δηθαίσκα ηνπ ζε αμηνπξεπή δηαβίσζε 

θαη θάιπςε ησλ βηνηηθψλ αλαγθψλ απηνχ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. 

3νλ  κεηαμχ ηεο έθδνζεο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο θαη αλάθιεζήο ηεο έρεη 

πεξάζεη εχινγνο ρξφλνο. 

Η αφξηζηε έλλνηα ηνπ „‟εχινγνπ ρξφλνπ‟‟ ππήξμε αληηθείκελν δηαθσλίαο 

θαη ηα δηθαζηήξηα απνθάζηδαλ θάζε θνξά ad hoc, κε βάζε ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε θαη ηε βαξχηεηα ηεο παξαλνκίαο πνην είλαη απηφ ην εχινγν 

δηάζηεκα κέζα ζην νπνίν δηθαηνινγείηαη ε αλάθιεζε παξάλνκσλ επκελψλ 

δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ. Καηφπηλ φισλ απηψλ ησλ ακθηζβεηήζεσλ, ν Α.Ν. 

261/68 φξηζε πσο ν εχινγνο ρξφλνο κεηαμχ έθδνζεο θαη αλάθιεζεο ηεο 

δηνηθεηηθήο πξάμεο δελ κπνξεί λα είλαη βξαρχηεξνο απφ ηελ πεληαεηία.  Η 

δηαηχπσζε απηή ηνπ Α.Ν. 261/68 έρεη δεκηνπξγήζεη ζχγρπζε θαη πάλησο δελ 

θξίλεηαη επαξθήο. Αξρηθά, πξέπεη λα δηαπηζηψζνπκε πσο ε πεληαεηία είλαη έλα 

minimum πξνζηαζίαο θαη φρη ην maximum πξνζηαζίαο, δειαδή είλαη ν 

ειάρηζηνο εχινγνο ρξφλνο εληφο ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα γίλεη αλάθιεζε, αιιά 

απηφ δε ζεκαίλεη φηη κεηά απφ απηφλ δελ ππάξρεη πιένλ εχινγνο ρξφλνο θαη δελ 

κπνξεί λα ιάβεη ρψξα αλάθιεζε ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο. Άξα, ε πεληαεηία απηή 

είλαη ακθίβνιν αλ πξνζηαηεχεη πξαγκαηηθά ηνλ δηνηθνχκελν.  Δπηπιένλ, ε 

πεληαεηία απηή θαηαθξίλεηαη γηαηί φζν δηαξθεί, ππάξρεη κηα κεηέσξε θαηάζηαζε 
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γηα ηνλ δηνηθνχκελν, ν νπνίνο βάζεη ηεο επκελνχο ππέξ απηνχ πξάμεο κπνξεί 

λα έρεη δηακνξθψζεη πιένλ ην βίν ηνπ θαη δελ είλαη ινγηθφ λα αλαηξέπεηαη απηή 

ε δηακνξθσζείζα πξαγκαηηθή θαηάζηαζε γηα παξαλνκίεο πνπ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ γλσξίδεη ν δηνηθνχκελνο . Σέινο , ε πεληαεηία δελ είλαη 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, πηζαλφηαηα δελ είλαη θαη „‟εχινγν‟‟, αιιά αληηζέησο 

είλαη κηα καθξά πεξίνδνο, κέζα ζηελ νπνία ν πνιίηεο βξίζθεηαη ζε έλα θιίκα 

αζηάζεηαο, θάηη πνπ δελ ζπλάδεη κε έλα θξάηνο δηθαίνπ. Ο εχινγνο απηφο 

ρξφλνο, φκσο, δελ ηζρχεη ζε θάζε πεξίπησζε θαη ε δεκηνπξγεζείζα 

πξαγκαηηθή θαηάζηαζε κπνξεί λα αλαηξαπεί απεξηνξίζησο  φηαλ ν 

δηνηθνχκελνο κε δφιηα ελέξγεηα ψζεζε ηε δηνίθεζε ζηελ έθδνζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο παξάλνκεο, αιιά επκελνχο δηνηθεηηθήο πξάμεο. ε απηή 

σζηφζν ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη ε δηνίθεζε λα απνδείμεη ην δφιν ηνπ 

δηνηθνπκέλνπ θαη ε αλαθιεηηθή πξάμε λα πεξηέρεη εηδηθή αηηηνινγία πνπ αθξηβψο 

λα αηηηνινγεί ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλάθιεζε, αιιά 

θαη ηε δφιηα ελέξγεηα ηνπ δηνηθνπκέλνπ. Γελ επηηξέπεηαη ε αλάθιεζε ηεο 

δηνηθεηηθήο πξάμεο αθφκε θαη αλ ν δηνηθνχκελνο έδξαζε δνιίσο θαη αλ απφ ηελ 

δηνηθεηηθή πξάμε γελλήζεθαλ δηθαηψκαηα ζε θαιφπηζηνπο ηξίηνπο. Μηα αθφκε 

πεξίπησζε φπνπ δελ ηζρχεη ν ρξνληθφο πεξηνξηζκφο γηα ηελ αλάθιεζε ησλ 

δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ είλαη φηαλ απηή ε αλαθιεηηθή πξάμε απαηηείηαη απφ 

ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Σν δεκφζην ζπκθέξνλ είλαη κηα αφξηζηε λνκηθή 

έλλνηα ζηελ νπνία πξνζθεχγεη πνιιέο θνξέο ε δηνίθεζε αιιά θαη ηα δηθαζηήξηα 

γηα λα δηθαηνινγήζνπλ πεξηνξηζκνχο ησλ δηθαησκάησλ ησλ δηνηθνπκέλσλ απφ 

ην θξάηνο, εληνχηνηο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε θεηδψ. Η αλάθιεζε ελ 

πξνθεηκέλσ είλαη θαη πάιη δπλαηή ρσξίο ρξνληθφ πεξηνξηζκφ, φκσο ζα πξέπεη 

λα θέξεη εηδηθή αηηηνινγία ε αλαθιεηηθή πξάμε πνπ λα αλαθέξεη πνην είλαη ην 

δεκφζην ζπκθέξνλ, γηαηί ππεξηεξεί έλαληη ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθέξνληνο ηνπ 

δηνηθνπκέλνπ θαη φηη δελ ππάξρεη άιινο ηξφπνο λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο απηφο 

πνπ λα είλαη ιηγφηεξν επαρζήο γηα ηνλ πνιίηε ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο 

αλαινγηθφηεηαο. 

Βάζεη ηνπ άξζξνπ 21 παξ.2 ηνπ ΚΓΓηαδ. θαηά θαλφλα γηα ηελ αλάθιεζε 

παξάλνκσλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ δελ απαηηείηαη ε ηήξεζε ησλ ηχπσλ θαη ηεο 

δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ έθδνζε ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο. 

Δπηπξνζζέησο, ε αλάθιεζε ησλ παξάλνκσλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ έρεη 
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αλαδξνκηθή ηζρχ (ex tunc), εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ζην λφκν δηαθνξεηηθά, ζε 

αληίζεζε κε ηελ αλάθιεζε ησλ λφκηκσλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ φπνπ ε 

αλάθιεζε αθνξά ην κέιινλ (ex nunc). Σέινο, ε αλάθιεζε παξάλνκεο 

επκελνχο πξάμεο ζέηεη θαη δεηήκαηα απνδεκίσζεο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 

105-106 ηνπ ΔηζΝΑΚ γηα ηελ αζηηθή-εμσζπκβαηηθή επζχλε ηνπ Γεκνζίνπ, γηαηί 

ε έθδνζε ηεο παξάλνκεο πξάμεο ζπληζηά ηελ παξαλνκία πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ απνδεκίσζε, ελψ ε αλάθιεζε ζπληζηά ην δεκηνγφλν γεγνλφο, γηαηί παχεη λα 

ηζρχεη γηα ην δηνηθνχκελν κηα πξάμε επκελήο πνπ ηνπ ρνξεγνχζε δηθαηψκαηα. 

Ωζηφζν, ε αλάθιεζε λφκηκσλ πξάμεσλ δελ δεκηνπξγεί δεηήκαηα απνδεκίσζεο 

αθξηβψο γηαηί ιείπεη ην ζηνηρείν ηνπ παξαλφκνπ.  

Γεληθά, ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο είλαη θεηδσιφ ζηελ αλαγλψξηζε 

ηεο κε γλήζηαο αλαδξνκηθφηεηαο λένπ λφκνπ θαη ζηε ζέζπηζε εηδηθψλ 

θξηηεξίσλ ζεκειίσζεο ηεο ΑΓΔ. Μφλν ηέζζεξα θξηηήξηα ζα κπνξνχζαλ λα 

εληνπηζηνχλ σο ηθαλά λα ζηνηρεηνζεηήζνπλ ηελ αλαγλψξηζε ηεο ΑΓΔ: α) ε 

δηάξθεηα ηεο ρξνληθήο ηζρχνο ηνπ πξνεγνχκελνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, β) ε 

βιάβε ηνπ πνιίηε, γ) ην ζπληαγκαηηθά αλαγλσξηζκέλν δηθαίσκα θαη δ) ε ηπρφλ 

αλαηξνπή ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ πνιίηε. Παξάιιεια, ην ηΔ 

απνθεχγεη ηελ αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο ζέζπηζεο κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ, 

ψζηε λα επηηπγράλεηαη κηα ηζνξξνπία κεηαμχ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη ηεο 

ΑΓΔ ε νπνία έρεη ζεκειησζεί ζε πξνεγνχκελν λνκνζεηηθφ θαζεζηψο. Δπίζεο, ε 

λνκνινγία απνθεχγεη λα αλαγλσξίζεη ηελ ΑΓΔ ζηηο πεξηπηψζεηο γλήζηαο 

αλαδξνκηθφηεηαο (κε εμαίξεζε ηηο θνξνινγηθέο πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο ε 

αμίσζε ηνπ Γεκνζίνπ είρε ήδε παξαγξαθεί πξηλ απφ ηε ζέζπηζε ηεο λέαο 

δηάηαμεο κε αλαδξνκηθή ηζρχ πξηλ λα επέιζεη παξαγξαθή). Τπάξρεη επίζεο, 

κηα απξνζπκία επίθιεζεο ηεο ΑΓΔ εθ κέξνπο ησλ δηνηθνπκέλσλ, θαζψο 

πξνηηκάηαη ε ζεκειίσζε ησλ ιφγσλ ηνπ πνιίηε ζε ζπγθεθξηκέλα ζπληαγκαηηθά 

δηθαηψκαηα (π.ρ. ηδηνθηεζία), θαη φρη ζηε γεληθή αξρή ηεο ΑΓΔ.     

Δίλαη ήδε θαλεξφ, φηη ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρνπλ ην 

θαζέλα ηε δηθή ηνπ απηφλνκε απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο, ηνπο δηθνχο ηνπο 

ζπληαγκαηηθνχο θαη ινηπνχο λνκηθνχο θαλφλεο δηθαίνπ, αιιά θαη ηε δηθή ηνπο 

ζεψξεζε γηα ηελ έλλνηα ηεο αξρήο ηεο εκπηζηνζχλεο. Σν ΓΔΔ, κε ηελ δηθαηνδνζία 

πνπ δηαζέηεη, απνηειεί ίζσο ηελ κνλαδηθή εγγχεζε ηεο θαζνιηθήο θαζηέξσζεο ηεο 
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αξρήο323. Μέρξη ζήκεξα, ε ΑΓΔ δελ γλψξηζε κηα απηνδχλακε, πιηθή θαη ηππηθή 

ξχζκηζε κηαο εζηθήο θαηάζηαζεο δηθαίνπ απέλαληη ζηελ αξρή ηεο δηθαηνζχλεο. Η 

νινθιεξσηηθή απνδνρή ηεο αξρήο ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ε αλαγλψξηζε ζε απηή 

ζπληαγκαηηθνχ εξείζκαηνο ζα εμαξηεζεί ελ πνιινίο απφ ηε γεληθφηεξε εμέιημε ηνπ 

ελσζηαθνχ δηθαίνπ. Οπσζδήπνηε, φκσο, ε ζπζρέηηζε ηεο αξρήο κε ηελ 

Δπξσπατθή χκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΓΑ)324 , σο ζχκβαζεο 

πξνζηαζίαο ηεο αξρήο ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, απνηειεί έλα αθφκε ζεκαληηθφ εθφδην γηα ηε 

γεληθφηεξε θαζηέξσζε ηεο αξρήο ζην πιαίζην ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ.   

                                                             
323 Αμίδεη λα ζεκεησζεί σζηφζν, φηη ην ΓΔΔ κφλν ζε δχν ππνζέζεηο (C37/02 & 

C38/02 ζθ.90, 97,98) ζπκπεξηέιαβε ηε ζηάζκηζε ηνπ ελσζηαθνχ κε ην αηνκηθφ 

ζπκθέξνλ σο πξνυπφζεζε ζεκειίσζεο ηεο ΑΓΔ. ηε ζπλέρεηα δελ αθνινπζεί 

ηε γξακκή κε δηάθξηζεο ησλ δχν ελλνηψλ, ρσξίο λα ηεξεί κηα ζαθψο 

δηακνξθσκέλε ζηάζε.   

324
 Η ΑΓΔ ζην πιαίζην ηεο ΔΓΑ απνιακβάλεη λνκνινγηαθήο θαηνρχξσζεο 

(πξψηε αλαθνξά ζηελ απφθαζε ΔΓΑΓ Fredin v. Sweden [12033/86] ηεο 
18/02/1991). Έκθαζε δίλεηαη ζην ζηνηρείν ηεο πξνβιεςηκφηεηαο ηεο κεηαβνιήο 
σο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο εμεηαδφκελεο αξρήο. Έηζη, ε αξρή ζηαζκίδεηαη κε ηελ 
εηδηθφηεξε έθθαλζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ απαηηεί ηε κεηαβνιή ηεο 
πθηζηακέλεο ππέξ ηνπ δηνηθνπκέλνπ θαηάζηαζεο. ε πεξίπησζε ππεξνρήο ηεο 
πξνζηαηεπφκελεο εκπηζηνζχλεο γηα ηνλ πνιίηε, ε ζπλέπεηα ζπλίζηαηαη ζηελ 
θαηαβνιή απνδεκίσζεο, Δπίζεο ζην ζέκα ηεο πξνζηαζίαο ηεο πεξηνπζίαο ππφ 
ην άξζξν 1 Πξψην Πξφζζεην Πξσηφθνιιν ΔΓΑ [ηνλ ηνκέα απηφ εληνπίδεηαη 
ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ απνθάζεσλ φπνπ γίλεηαη επίθιεζε ηεο αξρήο. 
Δλδεηθηηθά Centro Europa 7 S.R.L. & di Stefano v. Italy [38433/09] ηεο 
07/06/2012, ζθ.173), θαη ζπζρεηηζκφο κε ην άξζξν 6 ΔΓΑ (βι. ελδεηθηηθά 
Forrer-Niedenthal v. Germany [47316/99] ηεο 20/02/2003, ζθ.64), ζε ποινικές 
υποθέσεις βάζεη ηνπ άξζξνπ 7 (1) ΔΓΑ (ελδεηθηηθά Kokkinakis v. Greece 
[14307/88] ηεο 25/05/1993, ζθ.52), ζε κε πνηληθέο ππνζέζεηο (Kjartan 
Ásmundsson v. Iceland [60669/2000] ηεο 12/10/2004, ζθ.42-4, φπνπ 
αλαθέξεηαη θαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πξνζηαηεπφκελεο εκπηζηνζχλεο θαη 
απφ λφκν κε γλήζηαο αλαδξνκηθήο ηζρχνο), θαη ζε ζπληαμηνδνηηθέο ππνζέζεηο 
φπνπ θξίζεθε φηη φηαλ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή απφθαζε, θαη κάιηζηα 
ακεηάθιεηε, κπνξεί λα ζεκειησζεί πξνζηαηεπφκελε εκπηζηνζχλε ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ ηδηψηε ζηελ εθηέιεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ απηήο, παξά ηηο φπνηεο 
λνκνζεηηθέο κεηαβνιέο (βι. ελδεηθηηθά Bulanov v. Ukraine [7714/06, 23654/08] 
ηεο 09/12/2010, ζθ.39, Baturlova v. Russia [33188/08] ηεο 19/04/2011 ζθ.57). 
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κε ηελ Β. v. Germany 61272/09 (19/4/2012) ζθέςε 41, 
ηνλίδεηαη κελ ε αλάγθε ζηάζκηζεο κεηαμχ ηζφηηκσλ ζπγθξνπφκελσλ αγαζψλ, 
ρσξίο φκσο λα δηαθξίλεηαη ξεηά ε αλάγθε κεηαμχ ζεκειίσζεο θαη ζηάζκηζεο 
ησλ αγαζψλ απηψλ (Α. Μαιιηαξνπνχινπ, φπ.π. ζει. 12).  

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["12033/86"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["14307/88"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{"appno":["60669/00"]}
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Η εξγαζία θαηέδεημε φηη ην ΓΔΔ πξνζηαηεχεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ πνιίηε αθνχ 

ρξεζηκνπνηεί ζσζηά ηα θξηηήξηα πνπ ζέηεη γηα ηε ζηνηρεηνζέηεζή ηεο, αλαηξψληαο 

πνιιέο απνθάζεηο ησλ ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ, νη νπνίεο ζέηνπλ κηα ζεηξά απφ 

πξνυπνζέζεηο θαηά ηξφπν πνπ δελ ζπλάδεη κε ην επξσπατθφ δίθαην. Αθφκα θαη 

φηαλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά, ε ΑΓΔ ππνλνείηαη κέζσ ηεο ζηάζκηζεο απφ ηελ ίδηα ηε 

ξχζκηζε, ε νπνία πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα θαη φρη ηελ ππνρξέσζε ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο λα αλαθαιέζεη δηνηθεηηθέο ηεο πξάμεηο πνπ έρεη λνκίκσο εθδψζεη, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ν πνιίηεο δελ πιεξνί θάπνηνλ φξν πνπ είρε ηεζεί γηα ηε ιήςε 

ηεο 325 . Δπηπξνζζέησο, θαίλεηαη λα κελ αλαγλσξίδεηαη ξεηά ε ΑΓΔ σο 

ζπληαγκαηηθή αξρή ηνπ ειιεληθνχ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, θαηά ηξφπν ψζηε λα 

απνθεχγεηαη ε αλάγθε απάληεζεο ζην θξίζηκν εξψηεκα πεξί ππεξνρήο ή κε ηνπ 

επξσπατθνχ δηθαίνπ έλαληη εζληθψλ αξρψλ θαη ηνπ ειιεληθνχ πληάγκαηνο, ησλ 

νπνίσλ ην πεξηερφκελν έρεη δηακνξθσζεί πεξηζζφηεξν πεξηνξηζηηθά, ζε ζρέζε κε 

ηελ αληίζηνηρε επξσπατθή εκπεηξία.   

πκπεξαζκαηηθά, ζε κηα δεκνθξαηηθή θαη επλνκνχκελε πνιηηεία ηα κέιε ηεο 

δελ έρνπλ δηθαίσκα γηα παξνρή επλντθήο απφθαζεο απφ ηα δηνηθεηηθά θαη 

ππεξεζηαθά φξγαλα, αιιά έρνπλ ην δηθαίσκα λα απαηηνχλ ηελ θαζηέξσζε θαη 

νπζηαζηηθή πξαγκάησζε ησλ ζπλζεθψλ εθείλσλ, φπνπ ε δπλαηφηεηα παξνρήο 

επλντθήο απφθαζεο, αιιά θαη πξνζηαζίαο ζα θαηνρπξψλεηαη κε ηνλ πιεξέζηεξν 

ηξφπν326. ε κηα έλλνκε ηάμε, πνπ δηέπεηαη απφ ηελ αξρή ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ν 

δηνηθνχκελνο δηθαηνχηαη λα πξνζηαηεπζεί απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο, ε νπνία κπνξεί λα είλαη απζαίξεηε, αληηθαηηθή θαη λα θινλίδεη ηε ζρέζε 

εκπηζηνζχλεο πνπ έρεη ήδε αλαπηπρζεί. Η αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο 

εκπηζηνζχλεο κπνξεί λα ζπληειέζεη, φπσο θαη ε αξρή ηνπ Κνηλσληθνχ Κξάηνπο 

Γηθαίνπ327, ζε φιν θαη πεξηζζφηεξε θνηλσληθή αζθάιεηα328 θαη νινθιήξσζε, δηφηη 

                                                             
325 Δλδεηθηηθά ηΔ 245/2010 ζθ. 3.  

326 Μαξθαλησλάηνπ-θαιηζά Α., Η πξνζηαζία ηνπ δηνηθνπκέλνπ, 1999, ζει. 19.  

327 ην άξζξν 25 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, πξνβιέπεηαη, κεηά ηελ αλαζεψξεζε 

ηνπ 2001, ξεηά ε αξρή ηνπ «θνηλσληθνχ θξάηνπο δηθαίνπ», πνπ σο ζεκειηψδεο 

αξρή ηεο έλλνκεο ηάμεο, εδξαηψλεη θαηά ηξφπν ζηέξεν ηελ, ήδε ζπλαγφκελε 

απφ πνιιέο επί κέξνπο ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο, αξρή ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ε 

νπνία δηαηξέρεη νξηδφληηα φιε ηελ έλλνκε ηάμε (Γ. Σζάηζνο, πληαγκαηηθφ 

Γίθαην Β΄, 2ε έθδνζε, 1993 ζει. 147, Δπ. Βεληδέινο, Μαζήκαηα πληαγκαηηθνχ 
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ν πξσηαξρηθφο ιφγνο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο ηνπ 

πνιίηε απέλαληη ζηε δεκφζηα δηνίθεζε είλαη ε θνηλσληθή αιιειεγγχε329.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               

Γηθαίνπ Ι, 1991 ζει. 311 επ.). Σν θνηλσληθφ θξάηνο κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε δχν 

θαηεγνξίεο, ην πξνζηαηεπηηθφ (πνπ ππνρξενχηαη ζπληαγκαηηθά λα πξνζηαηεχεη 

ηελ αλζξψπηλε αμία θαη ηα ζπληαγκαηηθά δηθαηψκαηα πνπ ηελ εμεηδηθεχνπλ) θαη 

ην εμαζθαιηζηηθφ (πνπ ππνρξενχηαη ζπληαγκαηηθά λα εμαζθαιίδεη ζηνπο 

πνιίηεο ηα νηθνλνκηθά αγαζά, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ αλεκπφδηζηε 

άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ (Βι. Α. Γεκεηξφπνπινο, Γεληθή 

πληαγκαηηθή ζεσξία-χζηεκα ζπληαγκαηηθνχ δηθαίνπ, Σφκνο Α΄, 2004, ζει. 

178-180). 

328 Η παξάιεηςε ηεο Βνπιήο λα ζεζπίζεη δηαηάμεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ απνηειεί επζχλε ηνπ θξάηνπο πξνο 

απνδεκίσζε, ελψ είλαη δπλαηή θαη ε πξνζβνιή ηεο παξάιεηςεο (Ι. Ιγγιεδάθεο, 

Κνηλσληθφ Κξάηνο Γηθαίνπ, 2005, ζει. 79-83). Πεξηερφκελν ησλ λέσλ 

δηαηάμεσλ δελ κπνξεί λα απνηειεί ε επηδείλσζε ηνπ θεθηεκέλνπ ηνπ πνιίηε 

(Οι. ηΔ 10/1988, ηΔ 313/2006, 3244/2005). Βέβαηα, ην ηΔ δελ έρεη 

πηνζεηήζεη ηε ζεσξία πεξί «θνηλσληθνχ θεθηεκέλνπ», δέρεηαη φκσο κφλν ην 

«πνιενδνκηθφ θεθηεκέλν» (ηΔ 1615/1988).     

329Γ. Καηξνχγθαινο, Η πξνζηαζία ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ πνιίηε πξνο ην 
θξάηνο, Γηνηθεηηθή Γίθε (5) 1993, ζει. 940. Βι. επίζεο L. Duguit, Etudes de 
droit public, t.1 Paris, A. Fontermoing, 1901, ζ.1.  
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