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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς τη Δημόσια Διοίκηση αποτελεί από 

τις θεμελιώδεις αρχές του δημοσίου δικαίου και ειδικότερα του διοικητικού δικαίου. 

Πηγάζει από τις αρχές του κράτους δικαίου και της ασφάλειας δικαίου. Παρόλο που 

αποφεύγεται η ρητή αναφορά της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης στη 

νομολογία, τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερες αποφάσεις κάνουν ευθέως 

μνεία στην αρχή και στη συνταγματική κατοχύρωσή της. Πυρήνας της αρχής αυτής 

αποτελεί η εύλογη πεποίθηση του διοικούμενου ότι η σταθερότητα ορισμένης 

νομικής κατάστασης που τον αφορά του επιτρέπει να προσδοκά τη συνέχεια αυτής 

και να προβαίνει σε μακροπρόθεσμες συνέπειες για τον ίδιο, την οικογένεια και το 

ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, με την προϋπόθεση πως δεν υπάρχει κάποιο υπέρτερο 

δημόσιο συμφέρον που να επιτάσσει τη μεταβολή αυτή. Ως έννοια συσχετίζεται με 

άλλες αρχές του διοικητικού δικαίου όπως της χρηστής διοίκησης, της καλής πίστης, 

αναλογικότητας αλλά και την αρχή της νομιμότητας. Η αρχή της δικαιολογημένης 

εμπιστοσύνης βρίσκει εφαρμογή  τόσο σε επίπεδο εκτελεστικής εξουσίας, κυρίως 

μέσω της ανάκληση ατομικών διοικητικών πράξεων, όσο και νομοθετικής εξουσίας 

όπου σχετίζεται κυρίως με την αναδρομικότητα εφαρμογής των νόμων. Εξαιρέσεις 

όπου η εν λόγω αρχή δε βρίσκει εφαρμογή αφορούν κυρίως περιπτώσεις όπου ο 

διοικούμενος έχει εκ των προτέρων γνώση των προϋποθέσεων ή όρων που δεν αν δεν 

πληρούνται, η εμπιστοσύνη δεν είναι άξια προστασίας. Η εφαρμογή της αρχής της 

δικαιολογημένης εμπιστοσύνης βρίσκει έδαφος και στις δημόσιες επιχειρήσεις που 

διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο. Σε κοινοτικό επίπεδο, ο έλεγχος της αρχής της 

δικαιολογημένης εμπιστοσύνης διενεργείται από το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σε δύο επίπεδα. Πρώτον, σε επίπεδο θεμελίωσής της και κατά δεύτερον σε 

επίπεδο στάθμισης της αρχής με το κατά περίπτωση δημόσιο συμφέρον και την αρχή 

της νομιμότητας προκειμένου να βρεθεί το κατάλληλο σημείο ισορροπίας αναφορικά 

με την κανονιστική τους εμβέλεια και εφαρμόζεται κυρίως στο οικονομικό διοικητικό 

δίκαιο και στην εν γένει οικονομική πολιτική. Τέλος, η αρχή της δικαιολογημένης 

εμπιστοσύνης μνημονεύεται συχνά στη νομολογία του ΣτΕ, ιδίως σε πιο ιδιαίτερους 

τομείς όπως την κοινωνική ασφάλιση, περιβάλλον και δημόσιες συμβάσεις, τομείς 

στους οποίους η ανάγκη προστασίας του καλόπιστου διοικούμενου είναι ακόμα πιο 

επιτακτική. 
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Λέξεις κλειδιά: δημόσια διοίκηση, χρηστή διοίκηση, καλή πίστη, ανάκληση 

διοικητικών πράξεων, υπέρτατο δημόσιο συμφέρον, κράτος δίκαιου, ασφάλεια 

δικαίου, αρχή της νομιμότητας, προστατευόμενη εμπιστοσύνη 

 

ABSTRACT 

 

The doctrine of legitimate expectations in the Public Administration is one of the 

most fundamental principles of the public law and particularly of the administrative 

law. Ιt derives from the principles of the rule of the law and of the legal certainty. 

Despite the fact that a specific reference of the principle of legitimate expectations in 

the case-law has been avoided, nowadays more and more acts directly cite the 

principle and its own constitutionality. The core of this principle is the individual’s 

reasonable belief that the stability of a certain legal situation that concerns him, 

permits him to expect the continuity of this situation and to have long-term 

consequences for him, his family and the general community. Necessary condition is 

that there is no overriding public interest that dictates the imminent change. This 

conception is relevant to other principles of the administrative law, such as the 

principle of the fair use of authority, of proportionality, as well as the principle of 

legality. The principle of legitimate expectations is applicable to the executive branch, 

mainly through the revocation of the administrative acts, as long as the legislative 

body in which it is related to the retroactive implementation of the law. There are 

some exceptions where the principle concerned is not applicable. Thus, when an 

individual have prior awareness of the conditions or does not meet the terms, 

confidence does not worth protection.  The principle of legitimate expectations is also 

applicable to the public enterprises governed by the private law. In the community 

law, the control of the principle of legitimate expectations is carried out by the Court 

of the European Union, first in foundation and second in balance of the principle with 

the public interest when applicable and the principle of legality in order to find the 

suitable point of balance concerning their regulatory scope governing especially on 

the economic administrative law and on the economic policy, in general. Finally, the 

principle of legitimate expectations is often quoted in the case-law of the Council of 

State, especially in more “sensitive” sectors such as social security, environment and 

public contracts, sectors in which the need of protection of the bona fide of the 

individual is even more imperative. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η Δημόσια Διοίκηση και ο τρόπος λειτουργίας της αποτελούν μια πολύ 

βασική παράμετρο της κοινωνικής και οικονομικής ζωής που αποκτά ολοένα και 

περισσότερη σημασία για τον διοικούμενο αλλά και την κοινωνία εν γένει. Ένα από 

τα θέματα που αφορά την αμφίδρομη αυτή σχέση κράτους και πολίτη είναι και το 

θέμα της προστασίας του, το οποίο είναι εξαιρετικά πολύπλοκο και με πολλές 

προεκτάσεις και για τον λόγο αυτό η προσέγγισή του γίνεται ολοένα και 

δυσκολότερη.  

Το νομικό θεμέλιο της προστασίας του διοικούμενου έχει τις ρίζες στη 

συνταγματικώς και νομικώς προσδιοριζόμενη έννοια του κράτους δικαίου, η οποία 

εκφράζει τον αυτοπεριορισμό του κράτους στην άσκηση των εξουσιών του1. Με άλλα 

λόγια, η Διοίκηση υποτάσσεται στον νόμο, βάσει της αρχής της νομιμότητας της 

διοικητική δράσης, που αποτελεί εγγύηση για προφύλαξη από ενδεχόμενες 

αυθαιρεσίες της Διοίκησης εις βάρος των διοικούμενων.  

Μέσα στο πλαίσιο αυτό της σχέσης κράτους και διοικούμενου, εντάσσεται και 

το δικαίωμα του διοικούμενου να προσδοκά τη διατήρηση μιας ευνοϊκής για αυτόν 

νομικής κατάστασης που δημιουργήθηκε στο παρελθόν από συμπεριφορά της 

Διοίκησης, με την προϋπόθεση ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν από πλευράς του απατηλά 

ή δόλια μέσα για την επίτευξη της επιθυμητής ωφέλειας ούτε συντρέχει κάποιος 

υπέρτερος λόγος δημοσίου συμφέροντος. Πάνω σε αυτή την λογική βασίζεται η 

λεγόμενη αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου, που αποτελεί το 

αντικείμενο της παρούσας εργασίας.  

Στο σύγχρονο παρεμβατικό κράτος όπου η Διοίκηση δρα ολοένα και 

περισσότερο και ο διοικούμενος είναι συνεχώς εκτεθειμένος στην κρατική 

παρέμβαση, η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης έχει ιδιαίτερη σημασία και 

αποτελεί τη βάση για την νομική αντιμετώπιση των έννομων σχέσεων που 

δημιουργούνται μεταξύ της παρεμβατικής διοίκησης και του διοικούμενου. Η 

Διοίκηση, σε κάθε περίπτωση, οφείλει να προφυλάσσει κατά το δυνατό περισσότερο 

τα δικαιώματα και έννομα αγαθά των διοικούμενων ενεργώντας υπό το πρίσμα του 

κράτους δικαίου και πάντα εντός των ορίων της αρχής της νομιμότητας. Αυτό 

                                                   
1 Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά, Αν., Η προστασία του διοικούμενου βασική αρχή της διοικητικής 

δράσεως, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2000 
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πρακτικά σημαίνει πως η Διοίκηση δε μπορεί να ενεργεί αποκλειστικά και μόνο με 

βάση την επιείκεια, καλή πίστη και ασφάλεια δικαίου, αλλά πρέπει να βασίζεται στις 

εκάστοτε διατάξεις που καθορίζουν το πλαίσιο της νόμιμης δράσης της, χωρίς 

ωστόσο να υποβαθμίζεται ο ρόλος της εμπιστοσύνης του καλόπιστου διοικούμενου, 

όταν αυτή είναι άξια προστασίας. 

 

 

2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 

 

Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης ή, όπως επίσης συχνά εμφανίζεται 

στη νομολογία, της προστατευμένης εμπιστοσύνης (principe de confiance légitime, 

Vertrauensschutz-prinzip)2, τυγχάνει ιδιαίτερης σημασίας όχι μόνο στο διοικητικό 

δίκαιο στο οποίο πρωτοεμφανίστηκε, αλλά σε άλλους κλάδους του δικαίου3, όμως 

στο πεδίο του διοικητικού δικαίου η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης αποκτά 

ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Η αρχή αυτή ανήκει στις κυριότερες γενικές αρχές 

του διοικητικού δικαίου που έχουν αναγνωριστεί από το ΣΕ, ανάμεσα σε άλλες όπως 

το τεκμήριο της νομιμότητας, αρχή της αναλογικότητας, την αρχή της αμεροληψίας , 

μη αναδρομικής ισχύς των διοικητικών πράξεων κ.α.4. Επομένως τα όργανα της 

Διοίκησης πρέπει να ενεργούν με βάση τις αρχές της καλής πίστης, της χρηστής 

διοίκησης και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης των δικαιωμάτων (ΕΣ 581/2007)5. 

Οι γενικές αυτές αρχές έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα και ισχύουν όταν δεν 

υπάρχει σχετικός κανόνας, ο οποίος έχει θεσπιστεί με πράξη νομοθετικού οργάνου ή 

κανόνα ανώτερης τυπικής ισχύος από τέτοιον κανόνα6. 

 Σε αντίθεση με άλλες αρχές του διοικητικού δικαίου, λόγω της ηθικής 

διάστασης που εμπεριέχει, του νομικού θεμελίου της, της έκτασής της καθώς και του 

                                                   
2 Σύμφωνα με τον Δετσαρίδη η λειτουργία της εμπιστοσύνης που αποτελεί σημαντικό  στοιχείο που 

διέπει τις σχέσεις ιδιωτών οδηγεί στην λανθασμένη εντύπωση ότι η αρχή της «προστατευόμενης 

εμπιστοσύνης» εκπροσωπεί τα ιδιωτικά συμφέροντα των ατόμων και δεν αφορά στη νομιμότητα των 

πράξεων των οργάνων της Δημόσιας Διοίκησης. Η Μαλλιαροπούλου αναφέρει πως ο όρος αν και 

φαίνεται να μην είναι ο πλέον δόκιμος γιατί μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένο συμπέρασμα κάθε 

φορά που αναγνωρίζεται στον ιδιώτη, εντούτοις, είναι αυτός που έχει επιλεγεί και χρησιμοποιείται 

κυρίως στην ελληνική νομολογία. Στην παρούσα εργασία υιοθετούμε τον όρο «δικαιολογημένη 

εμπιστοσύνη» ως, κατά τη γνώμη μας, πιο δόκιμο.  
3 Δεληκωστόπουλος, Σ. Η προστασία της εμπιστοσύνης εν τω διοικητικώ δίκαιω, Εκδ. Άλφα Δέλτα, 

Αθήνα 1969  
4 Σπηλιωτόπουλος, Επ. Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, τόμος ΙΙ, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 

1996 
5 Νομολογία-Μελέτες 1994-2009. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, Αθήνα 2012 
6 Σπηλιωτόπουλος, Επ. Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, ό.π. 
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ετερόκλητου πεδίου εφαρμογής της, δυσκολεύεται ακόμη και σήμερα να βρει τη θέση 

που της αρμόζει στην ελληνική θεωρία του δημοσίου δικαίου7. Η αρχή εμφανίζεται 

σαν ένα νομικό και πολιτικό νεφέλωμα, το οποίο πολλοί επικαλούνται, της οποίας 

όμως τον πυρήνα κανείς δεν προσδιορίζει με ακρίβεια8. Είναι κοινά αποδεκτό πως το 

ΣτΕ είναι εξαιρετικά διατακτικό ως προς τη χρησιμοποίηση της αρχής, 

απορρίπτοντας με τρόπο σχεδόν κατηγορηματικό την παραβίαση της κατοχύρωσής 

της, γεγονός που αποδίδεται στην αοριστία της έννοιας της που μπορεί να επισύρει 

μομφή της υπεισέλκησης του δικαστή στο έργο του9. Ρητή μνεία της αρχής δεν 

βρίσκουμε συχνά στη νομολογία και αυτό αποτελεί ένδειξη της δυσκολίας για την 

πρακτική εφαρμογή της10. 

Είναι ωστόσο γεγονός πως τα τελευταία χρόνια μετά τη σχετικά πρόσφατη 

αναγνώρισή της από το ΣτΕ11 ο μεγάλος αριθμός των αποφάσεων που κάνουν μνεία 

στην εν λόγω αρχή αποτελεί σοβαρή ένδειξη της σημασίας που της αποδίδεται στη 

σύγχρονη νομολογιακή πρακτική12 γεγονός που παρουσιάζει ολοένα και μεγαλύτερο 

ερευνητικό ενδιαφέρον. Η συχνή μνεία της και κυρίως η πρακτική εφαρμογή της 

οφείλεται στη συνειδητοποίηση της λειτουργίας την οποία επιτελεί η εν θέματι αρχή, 

ήτοι της προστατευτικής ασπίδας απέναντι στα νομοθετικά ή διοικητικής φύσης 

μέτρα του σύγχρονου παρεμβατικού κράτους. 

Η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη σχετίζεται άμεσα με την αρχή της ασφάλειας 

του δικαίου χωρίς όμως να ταυτίζεται με αυτήν. Κοινό σημείο αναφοράς των δυο 

αρχών είναι η σταθεροποίηση των νομικών καταστάσεων και η απόκρουση αιφνίδιων 

αλλαγών της έννομης τάξης, η διαφορά τους έγκειται στο ότι η αρχή της 

δικαιολογημένης εμπιστοσύνης μπορεί να λειτουργήσει σε αντίθετη κατεύθυνση προς 

την ασφάλεια δικαίου προς την υπέρβαση δηλαδή νόμιμων καταστάσεων που είναι 

αντίθετες με αυτήν13. 

                                                   
7Κουτούπα–Ρεγκάκου, Ευ. Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, Αρμ 1995, 

τεύχος ΙΙ, σελ. 1380 
8 Κατρούγκαλος, Γ. Η προστασία της εμπιστοσύνης του πολίτη προς το Κράτος, ΔιΔικ 1993, σελ. 943-

944   
9 Μουζουράκη, Π. Η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης στην πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ σε 

Τιμητικό Τόμο ΣτΕ 75 χρόνια, Σάκκουλα Αθήνα- Θεσσαλονίκη 2004  
10 Κουτούπα–Ρεγκάκου, Ευ. Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου,ό.π. 
11 Βλ. απόφαση ΣτΕ 1508/2002 
12 Μαλλιαροπούλου, Άρτ. Η Αρχή της Προστατευομένης Εμπιστοσύνης στην πρόσφατη (2000-2013) 

Νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2014 
13 Δετσαρίδης, Χ. Οι αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της καλής πίστης στο διοικητικό 

δίκαιο, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003 
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Σύμφωνα με την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου 

πριν από την άρση ή μεταβολή μιας πρακτικής, πράξης θα πρέπει η Διοίκηση να 

λαμβάνει υπόψη την εύλογη πεποίθηση του διοικούμενου πως η κατάσταση αυτή θα 

διαρκέσει είτε εμποδίζοντας την μεταβολή, είτε προβλέποντας μεταβατικά μέτρα είτε, 

πιο σπάνια, προβλέποντας σχετική αποζημίωση14. Επομένως, όπως ήδη ειπώθηκε 

στην Εισαγωγή, ο πυρήνας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης συνίσταται στην 

εύλογη πεποίθηση ότι η σταθερότητα μιας νομικής κατάστασης που αφορά στον  

διοικούμενο του επιτρέπει να προσδοκά τη συνέχεια αυτής και να προβαίνει σε 

επιλογές με μακροπρόθεσμες συνέπειες τόσο σε αυτόν όσο και στην οικογένειά του 

και στο κοινωνικό σύνολο15. 

Ο πολίτης έχει δικαίωμα να αξιώνει την προστασία των έννομων 

συμφερόντων ή των κεκτημένων δικαιωμάτων του, ως συνέπεια των ενεργειών του 

που στηρίχτηκαν στο ισχύον νομοθετικό καθεστώς16. Εξάλλου, η αιφνίδια μεταβολή 

νομοθετικού πλαισίου που διέπει μια σχέση κλονίζει την απορρέουσα από τη 

δικαιοκρατική αρχή, αξιοπιστία του κράτους η οποία επιβάλλει την προβλεψιμότητα 

των ενεργειών του. Μια νομική κατάσταση για να είναι άξια προστασίας πρέπει να 

είναι σταθερή και μακροχρόνια, τυχόν ανατροπή της οποίας θα μπορούσε να 

προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στον διοικούμενο.  

Αναφορικά με την σταθερότητα της κατάστασης αναφέρουμε ενδεικτικά την 

υπ’αρ. 375/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης17, σύμφωνα 

με την οποία η απόρριψη ανανέωσης άδειας διαμονής από την αρμόδια Υπηρεσία 

βάσει των διατάξεων του Ν.3386/2005, σε υπηκόο Αιγύπτου δεν αποτελεί παράβαση 

της αρχής της αναλογικότητας, της καλής πίστης, της χρηστής διοικήσεως, της 

δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου ακόμη και αν στο παρελθόν είχε 

                                                   
14 Μουζουράκη, Π. Η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης στην πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ 

σε Τιμητικό Τόμο ΣτΕ 75 χρόνια, Σάκκουλα Αθήνα- Θεσσαλονίκη 2004  
15 Μαλλιαροπούλου, Άρτ. Η Αρχή της Προστατευομένης Εμπιστοσύνης στην πρόσφατη (2000-2013) 

Νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2014 
16 Μανιτάκης, Αν. Η ελευθερία της παιδείας και η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης (με αφορμή 

την αιφνίδια νομοθετική ρύθμιση υπαγωγής σε προηγούμενη άδεια των Εργαστηρίων Ελευθέρων 

Σπουδών),  ΕφημΔΔ, 1/2009 

17 βλ. ΔΠρΘεσ (Συμβ.) 375/2011, «Απόρριψη αιτήματος ανανέωσης άδειας διαμονής», ΕΜΔ, Τεύχος 

2/2011  
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χορηγηθεί στον αιτούντα άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία με τη διαδικασία 

της μετακλήσεως διότι τούτο δεν συνιστά, άνευ ετέρου, επαρκές θεμέλιο για τη 

δημιουργία πραγματικής καταστάσεως, που εάν ανατραπεί, θα του προκαλέσει βλάβη 

δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκιμήσεως της σχετικής αιτήσεως 

ακυρώσεως, δεδομένου ότι η ανωτέρω άδεια επιτρέπει την παραμονή του αλλοδαπού 

στη χώρα για περιορισμένο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα, ήδη ως εκ της φύσεως 

της εν λόγω άδειας, να μην είναι εξ ορισμού δυνατή η δημιουργία σταθερής και 

μακροχρόνιας προστατευτέας καταστάσεως. Οι χορηγηθείσες στο παρελθόν άδειες 

για εποχιακή εργασία που επιτρέπουν την παραμονή στη χώρα για περιορισμένο 

χρονικό διάστημα δεν θεμελιώνουν σταθερή και μακροχρόνια κατάσταση που χρήζει 

προστασίας καθώς δεν θεωρείται ότι τυχόν ανατροπή της μπορεί να προκαλέσει 

βλάβη δυσχερώς επανορθώσιμη στον αιτούντα.  

Προϋπόθεση για την προστασία του πολίτη είναι η  διαμορφωμένη οριστική 

πραγματική κατάσταση. Εντούτοις, η πραγματική αυτή κατάσταση που έχει 

διαμορφωθεί και από την οποία απορρέουν τα «κεκτημένα δικαιώματα» δε ταυτίζεται 

με την απλή «προσδοκία» δημιουργία τέτοιας κατάστασης και επομένως η διάψευση 

της απλής προσδοκίας του πολίτη δεν εμπίπτει στη σφαίρα προστασίας του με βάση 

την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης18. Έτσι, το ΣτΕ στην απόφαση 

2102/2004 έκρινε πως δεν αντίκεινται στην αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης 

οι διατάξεις του Ν.2470/1997 που καταργούν ευνοϊκές για υπαλλήλους που 

υπηρετούν σε παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές και πως πρόκειται για απλή 

προσδοκία η διατήρηση των ευνοϊκών ρυθμίσεων για τους υπαλλήλους αυτούς και 

έτσι δεν κωλύεται ο νομοθέτης να τις αντικαταστήσει με την επίμαχη διάταξη 

επικαλούμενος την καλύτερη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος19. 

 

 

 

                                                   
18 Παπαγρηγορίου, Βλ. Εισηγήσεις Διοικητικού Δικαίου, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη, 

Τεύχος Πρώτο. Δ’ έκδοση πλήρως αναθεωρημένη και συμπληρωμένη. Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- 

Θεσσαλονίκη 2010 
19Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Νομολογία – Μελέτες 

1994-2009. Θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης. Αθήνα 2012. Από 

τον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου: www.minadmin.gov.gr. 

  

http://www.minadmin.gov.gr/
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3. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 

 

Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης αποτελείται από δυο στοιχεία το 

υλικό στοιχείο (corpus) και το ψυχολογικό (animus). Το υλικό θεμελιώνεται σε μια 

διοικητική -με την ευρύτερη έννοια- συμπεριφορά που είναι ικανή να αποτελέσει 

πρόσφορη βάση εμπιστοσύνης του μέσου συνετού και καλόπιστου ανθρώπου, 

δηλαδή να έχει εξωτερικά στοιχεία νομιμοφάνειας. Για την εφαρμογή της αρχής 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκδήλωση συγκεκριμένης συμπεριφοράς από μέρους 

της Διοίκησης η οποία θα πρέπει να έχει διάρκεια στο χρόνο ώστε να αποτελεί 

σταθερά και ισχυρή πεποίθηση και να είναι συνεχής και ομοιόμορφη ώστε να 

καταλήγει στη διαμόρφωση μιας πραγματικής κατάστασης20, η οποία αποτελεί στη 

συγκεκριμένη περίπτωση το προστατευόμενο έννομο αγαθό. Η συμπεριφορά αυτή 

εκδηλώνεται με πράξεις αλλά και παραλήψεις από πλευρά της Διοίκησης 21.  

Το ψυχολογικό στοιχείο (animus) θεμελιώνεται στη δικαιολογημένη και 

σταθερή πεποίθηση ότι διαμορφώθηκε μια κατάσταση που αφορά στον διοικούμενο 

και που σχετίζεται με συγκεκριμένη κρατική λειτουργία η οποία θα συνεχιστεί στο 

μέλλον με τον ίδιο τρόπο.  Η αρχή της εμπιστοσύνης προς το κράτος έχει ως 

ψυχολογικό πυρήνα την πεποίθηση και έχει ειδικότερο περιεχόμενο σε σχέση με 

συναίσθημα ασφάλειας που παρέχει το κράτος δικαίου που είναι πιο γενικό και δεν 

παράγει νόμιμες συνέπειες22. Λαμβάνοντας υπόψη τα δυο αυτά στοιχεία, προκύπτει 

πως η εμπιστοσύνη δεν είναι άξια προστασίας όταν ο διοικούμενος με δόλο23 έχει 

προκαλέσει ο ίδιος παραπλανώντας τη Διοίκηση η οποία με ενέργειά της έχει 

διαμορφώσει μια πραγματική κατάσταση γιατί κατ’ αυτόν τον τρόπο αναιρείται η 

ουσία της που πηγάζει από το κράτος δικαίου και τη νομιμοποιητική λειτουργία 

του24. Ο ενεργών με δόλο  πολίτης αδρανοποιεί ως προς τον εαυτό του την εφαρμογή 

                                                   
20 Βλ. προηγούμενη ενότητα (σελ. 13) 
21 Ο Κατρούγκαλος διαφωνεί με τη γνώμη ορισμένων συγγραφέων που απαιτούν για τη θεμελίωση του 

ψυχολογικού στοιχείου την έλλειψη γνώσης για το ενδεχόμενο παράνομο της διοικητικής ενέργειας 

που διαμόρφωσε το υπόβαθρο της δικαιολογημένης εμπιστοσύνη διότι συντρέχει το τεκμήριο της 
νομιμότητας της διοικητικής πράξης και αν ο ίδιος δεν προκάλεσε με πλάγιες ενέργειες την τελευταία, 

δεν οφείλει να διαγνώσει την έλλειψη νομιμότητας της διοικητικής πράξης. 
22 Κατρούγκαλος, Γ. Η προστασία της εμπιστοσύνης του πολίτη προς το Κράτος, ΔιΔικ 1993 
23 Κατά τον Δετσαρίδη, σύμφωνα με τη θεωρία ο δόλος αποτελείται από δύο στοιχεία το «γνωστικό» 

που συνίσταται στη γνώση της πραγματικότητας και  από το «βουλητικό», που περιλαμβάνει τη 

βούληση και τέλεση και την αποδοχή αυτής. 
24 Κατρούγκαλος, Γ. Η προστασία της εμπιστοσύνης του πολίτη προς το Κράτος, ό.π. 
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της εν λόγω αρχής25. Στην περίπτωση αυτή η νομιμότητα έχει παραβιαστεί από τη μη 

νόμιμη ενέργεια του διοικούμενου και η αρχή του κράτους δικαίου επιβάλλει στην 

περίπτωση αυτή την ανάκληση της διοικητικής πράξης26, στην οποία θα 

αναφερθούμε εκτενέστερα σε επόμενο κεφάλαιο. Ουσιαστικά, η εμπιστοσύνη δεν 

είναι μονόπλευρη. Εμπιστεύεται ο διοικούμενος την συμπεριφορά της Διοίκησης 

αλλά η εμπιστοσύνη αυτή συνδέεται προς την συμπεριφορά του με τη λογική σχέση 

αιτίου-αιτιατού27.  

Τέλος, από την ίδια τη ρευστότητα του υλικού και ψυχολογικού στοιχείου της 

εμπιστοσύνης του ιδιώτη απορρέει η ανάγκη προσδιορισμού κριτηρίων θεμελίωσης 

της εμπιστοσύνης και στάθμισης μεταξύ συνταγματικών ισότιμων αγαθών. Την 

ανάγκη αυτή φαίνεται να αναγνωρίζει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

υιοθετώντας έναν έλεγχο της αρχής σε δύο στάδια: Δηλαδή πρώτα στο στάδιο 

ελέγχου της θεμελίωσης της αρχής και στη συνέχεια της στάθμισής της με το 

συγκεκριμένο κατά περίπτωση δημόσιο συμφέρον ή με την αρχή της νομιμότητας, με 

στόχο την εύρεση του σημείου ισορροπίας, όπου και οι δύο συνταγματικές αρχές θα 

μπορούν να πραγματώσουν κατά το μέγιστο δυνατό την κανονιστική τους εμβέλεια 

σύμφωνα με την αρχή της πρακτικής αρμονίας28. 

 

 

4. ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 

 

Η όλη δογματική ανάπτυξη της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης 

οφείλεται κυρίως στην γερμανική θεωρία και νομολογία29. Tο νομικό θεμέλιο της 

αρχής είναι απροσδιόριστο και οι αρχές που έχουν επιστρατευτεί για την νομική 

στήριξή της άλλοτε περιορίζουν το πεδίο εφαρμογής της (πχ. αρχή του estoppel) και 

                                                   
25Δετσαρίδης, Χ. Οι αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της καλής πίστης στο διοικητικό 

δίκαιο, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003  
26 Νομίμως ανακαλείται παράνομη ευμενής για τον διοικούμενο διοικητική πράξη, η οποία 

προκλήθηκε από δόλια ενέργεια του ίδιου (ΣτΕ 639/1982), όπως αναφέρεται στον Παπαγρηγορίου, βλ. 

Εισηγήσεις Διοικητικού Δικαίου, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη, Τεύχος Πρώτο. Δ’ έκδοση 

πλήρως αναθεωρημένη και συμπληρωμένη. Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη 2010 
27 Μαρκαντωνάτου – Σκάλτσα, Αν. Η Προστασία του Διοικουμένου βασική αρχή της διοικητικής 

δράσεως, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2000 
28 Μαλλιαροπούλου, Α. Με αφορμή την απόφαση ΣτΕ 2717/2014: Προστασία του περιβάλλοντος και 

δικαιολογημένη εμπιστοσύνη του ιδιώτη - ένα ακόμα bras de fer?, Περιβάλλον & Δίκαιο 1/2016 
29 Κατρούγκαλος, Γ. Η προστασία της εμπιστοσύνης του πολίτη προς το Κράτος, ΔιΔικ 1993, ό.π. 



 
 

16 

άλλοτε το διευρύνουν υπερβολικά (πχ. αρχή της αξίας του ανθρώπου) 

αποδυναμώνοντας κατά συνέπεια την εφαρμογή της30.  

Γενικότερα, η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης θεμελιώνεται στην 

αρχή του κράτους δικαίου ως επικράτηση της αρχής της νομιμότητας και αρχή 

ασφάλειας δικαίου, που εκπορεύεται από την πρώτη31, ως απαίτηση για σταθερότητα 

των νομικών καταστάσεων32. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ρητής μνείας της 

συνταγματικής κατοχύρωσης και προέλευσης από τις αρχές ασφάλειας δικαίου και 

κράτους δικαίου είναι η απόφαση 350/2013 του ΣτΕ που αναφέρεται στην προστασία 

του περιβάλλοντος από τις αυθαίρετες κατασκευές εκτός οικιστικής ζώνης. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη γνώμη 23 της απόφασης κρίθηκε πως «…Τούτο δεν 

συνιστά παράβαση της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου, που 

αποτελεί ειδικότερη εκδήλωση της συνταγματικής αρχής της ασφάλειας δικαίου, που 

απορρέει από την αρχή του κράτους δικαίου και ιδίως από τις διατάξεις 2, παρ.1 και 5 

παρ. 1 του Συντάγματος και επιβάλλει τη διατήρηση της ισχύος της ευμενούς για τον 

καλόπιστο διοικούμενο»33. 

 

4.1. Η αρχή του κράτους δικαίου 

Η αρχή του κράτους δικαίου την οποία μετά την αναθεώρηση του 2001 το 

Σύνταγμα την διακηρύσσει ρητά και σύμφωνα με την αρχή αυτή το κράτος πρέπει να 

είναι αξιόπιστο, δηλαδή οι ενέργειές του να διέπονται από σαφήνεια και σταθερότητα 

έτσι ώστε ο πολίτης να μπορεί να στηριχτεί σε αυτές34. Λόγω της αναπόσπαστης 

σύνδεσης της αρχής της εμπιστοσύνης με την αρχή του κράτους δικαίου είναι σαφές 

ότι καθιστά την πρώτη μέρος των γενικών αρχών με υπερνομοθετική ισχύ35.  

Η βασική ιδέα στην οποία στηρίζεται η αρχή είναι το  στοιχείο του κράτους 

δικαίου αποτελεί η υποχρέωσή του να διαφυλάσσει το κύρος του νόμου, με τη 

θέσπιση διατάξεων που ρυθμίζουν την ατομική και κοινωνική δραστηριότητα των 

πολιτών. Βάσει των κανόνων αυτών αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους, ασκούν 

                                                   
30 Κουτούπα–Ρεγκάκου, Ευ. Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, Αρμ 1995, 

τεύχος ΙΙ, σελ. 1380 
31 Κουτούπα–Ρεγκάκου, Ευ. Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, ό.π. 
32 Δετσαρίδης, Χ. Οι αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της καλής πίστης στο διοικητικό 

δίκαιο, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003 
33 Μαυροβουνιώτης, Ν. Η αρχή προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης. Διπλωματική 

Εργασία. Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 2015 
34 Μουζουράκη, Π. Η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης στην πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ σε 

Τιμητικό Τόμο ΣτΕ 75 χρόνια, Σάκκουλα Αθήνα- Θεσσαλονίκη 2004  
35 Κατρούγκαλος, Γ. Η προστασία της εμπιστοσύνης του πολίτη προς το Κράτος, ΔιΔικ 1993, σελ. 964-

965 
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τα ατομικά και κοινωνικά συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματά τους 

συμμετέχοντας ενεργά στο οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι της χώρας. 

 Η κείμενη νομοθεσία που επηρεάζει σημαντικά την ενεργό δράση των 

πολιτών δε θα πρέπει να είναι ρευστή αλλά ούτε να αιφνιδιάζει τη ζωή τους με 

οποιαδήποτε αλλαγή που ανατρέπει τις επιλογές που έκαναν36. Επομένως, το κράτος 

δικαίου επιβάλλει στο κράτος την υποχρέωση της εύλογης, συνεκτικής και 

προβλέψιμης συμπεριφοράς, ανάγκη που καθίσταται ακόμα πιο επιτακτική στο 

σύγχρονο παρεμβατικό κράτος στο οποίο ο διοικούμενος είναι εκτεθειμένος στις 

συνεχείς κρατικές παρεμβάσεις37.  

Σύμφωνα με τον Μανιτάκη38, η αρχή του κράτους δικαίου ανταποκρίνεται στο 

«αίτημα για βέβαιη, λογική, προβλέψιμη, σταθερή και δίκαιη ρύθμιση των 

κοινωνικών σχέσεων». Σε ένα έννομο κράτος που διέπεται από την εν λόγω αρχή, ο 

νομοθέτης δεν πρέπει να προσβάλλει αυθαίρετα και χωρίς να συντρέχει σοβαρός 

λόγος τα «κεκτημένα δικαιώματα», αλλά ούτε να προβαίνει σε αιφνίδιες αλλαγές που 

κλονίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και διαταράσσουν τις μεταξύ τους έννομες 

σχέσεις39. Ο πολίτης έχει δικαίωμα να προσβλέπει και να βασίζεται στη σταθερότητα 

και διάρκεια των έννομων ρυθμίσεων και βέβαια στη προβλεψιμότητα των έννομων 

συνεπειών τους, ενόψει των οποίων καθορίζει άλλωστε τη συμπεριφορά και τις 

αποφάσεις του40.  

Την άρρηκτη σύνδεση της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης με το 

κράτος δικαίου δέχονται αρκετές αποφάσεις του ΣτΕ41, όπως για παράδειγμα οι 

αποφάσεις 247/80, 3309/8642. Η θεμελίωση της αρχής της δικαιολογημένης 

εμπιστοσύνης στο κράτος δικαίου εμφανίζεται εξαρχής αντιφατική, στο μέτρο που 

αυτή φαίνεται να εξαιρεί την αρχή της νομιμότητας. Στην ουσία, η Διοίκηση ναι μεν 

δεσμεύεται να προβεί να σε πράξεις ή παραλείψεις που δεν προβλέπονται ρητά σε 

                                                   
36 Παπαγρηγορίου, Βλ. Εισηγήσεις Διοικητικού Δικαίου, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη, 

Τεύχος Πρώτο. Δ’ έκδοση πλήρως αναθεωρημένη και συμπληρωμένη. Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- 

Θεσσαλονίκη 2010 
37 Κουτούπα–Ρεγκάκου, Ευ. Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, Αρμ 1995, 

τεύχος ΙΙ, σελ. 1380 
38 Βλ.Κουτούπα–Ρεγκάκου, Ευ. Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, ό.π. 
39 Κουτούπα–Ρεγκάκου, Ευ. Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, ό.π. 
40Μανιτάκης, Αν. Η ελευθερία της παιδείας και η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης (με αφορμή 

την αιφνίδια νομοθετική ρύθμιση υπαγωγής σε προηγούμενη άδεια των Εργαστηρίων Ελευθέρων 

Σπουδών),  ΕφημΔΔ, 1/2009 
41Κατρούγκαλος, Γ. Η προστασία της εμπιστοσύνης του πολίτη προς το Κράτος, ΔιΔικ 1993 
42 Μακαρούνη, Αν. Η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του πολίτη: όψεις του ευρωπαϊκού 

κοινοτικού και του ελληνικού δικαίου, ΔιΔ 1997, σελ 5 
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γραπτό κανόνα δικαίου, πλην όμως η αρχή της εμπιστοσύνης αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της νομιμότητας43 και οποιαδήποτε ενέργεια της Διοίκησης δεν είναι 

αυθαίρετη αλλά βασίζεται σε θετικό κανόνα, η οποία στην τελική ανάλυση υπόκειται 

σε δικαστικό έλεγχο44.  

Δεδομένου ότι την περίπτωση της ανάκλησης παράνομων διοικητικών 

πράξεων η αρχή της νομιμότητας έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της 

δικαιολογημένης εμπιστοσύνης έχουν εκφρασθεί αμφισβητήσεις όσον αφορά την 

προέλευση της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης από την αρχή του κράτους 

δικαίου, γεγονός που, όπως υποστηρίζει η Κουτούπα-Ρεγκάκου45, δεν είναι βάσιμο 

διότι το κράτος δικαίου ενδέχεται να περικλείει ειδικές αρχές που έρχονται σε 

αλληλοσύγκρουση. 

 

4.2. Η αρχή της ασφάλειας δικαίου 

 To κράτος, αναμφισβήτητα, έχει την υποχρέωση να ενεργεί εντός του 

πλαισίου των συνταγματικών και νομοθετικών διατάξεων, για τη διασφάλιση αφενός 

του δημοσίου συμφέροντος, και αφετέρου για την παροχή ασφάλειας δικαίου στους 

διοικούμενους ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την εμπιστοσύνη του ιδιώτη προς 

το κράτος46. Η ασφάλεια δικαίου, θεμελιώδης αξίωση κάθε κράτους δικαίου, 

εξειδικεύεται στο χώρο του διοικητικού δικαίου με τη διάπλαση από τη θεωρία και τη 

νομολογία της αρχής της σταθερότητας των έννομων καταστάσεων και της 

δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου στις διοικητικές πράξεις και τις 

έννομες σχέσεις που δημιουργούνται47. Κατά την πάγια νομολογία του ΔΕΚ, η αρχή 

της ασφάλειας δικαίου αποτελεί θεμελιώδη αρχή του κοινοτικού δικαίου και 

συμβάλλει στη διασφάλιση του τεκμηρίου της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων  

που δεν έχουν προσβληθεί έγκαιρα48. 

                                                   
43 Βλ.κεφάλαιο 6.4. «Η αρχή της νομιμότητας» 
44 Κατρούγκαλος, Γ. Η προστασία της εμπιστοσύνης του πολίτη προς το Κράτος, ό.π. 
45 Κουτούπα–Ρεγκάκου, Ευ. Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, Αρμ 1995, 

τεύχος ΙΙ, σελ. 1380 
46 Δετσαρίδης, Χ. Οι αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της καλής πίστης στο διοικητικό 

δίκαιο, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003 
47 Μανιτάκης, Αν. Ανάκληση διοικητικής άδειας και αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του 

διοικουμένου, Αρμ 1984, σελ. 185 
48 Γέροντας, Απ. Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του ιδιώτη στη νομολογία του ΣτΕ και του 

ΔΕΚ, ΔτΑΤεΣ, 1/2003, σελ. 80 
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Λαμβάνοντας υπόψη τη κυρίαρχη θεωρία49, από τις τρεις συνιστώσες στις 

οποίες στηρίζεται η έννομη τάξη, δηλαδή την δικαιοσύνη, τη σκοπιμότητα και την 

ασφάλεια δικαίου, η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης έχει πολλά κοινά 

στοιχεία με την τελευταία. Η αρχή αυτή αποτελεί κεντρική απαίτηση του κράτους 

δικαίου και ως έννοια συντελεί στην σταθερότητα και διάρκεια του δικαίου και στη 

ρύθμιση συγκεκριμένων καταστάσεων κατά ομοιόμορφο τρόπο και ενδιαφέρει τόσο 

τους διοικούμενους όσο και τη Διοίκηση50. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η 

Πρεβεδούρου51, η εφαρμογή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης συνδέεται σε 

στατιστικό επίπεδο με την εφαρμογή της ασφάλειας δικαίου και πως η πρώτη 

αποτελεί υποσύνολο της δεύτερης αποτελώντας για την ακρίβεια την αντικειμενική 

συνιστώσα της αντικειμενικής αρχής της ασφάλειας δικαίου.  

Σύμφωνα με την 350/2013 απόφαση του ΣτΕ  η προστατευόμενη εμπιστοσύνη 

του διοικούμενου αποτελεί εκδήλωση της συνταγματικής αρχής της ασφάλειας 

δικαίου, που απορρέει από την αρχή του κράτους δικαίου και ιδίως από τις διατάξεις 

των αρ. 2 παρ 1 και 5 παρ 1 του Συντάγματος. Το ΣτΕ μέσα από τη νομολογία του 

θέτει την δικαιολογημένη εμπιστοσύνη δίπλα στην ασφάλεια  δικαίου, 

αναγνωρίζοντας με τον τρόπο αυτό την αυτονομία της δεύτερης, διαφοροποιώντας τη 

θέση του από τον εμπνευστή της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, το 

Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο, σύμφωνα με το οποίο η εν 

λόγω αρχή συνάγεται από την ασφάλεια δικαίου της οποίας αποτελεί υποκειμενική 

όψη52. Στο γερμανικό και κοινοτικό δίκαιο η αρχή της δικαιολογημένης 

εμπιστοσύνης εμφανίζεται ως απόρροια της αρχής της ασφάλειας δικαίου53. Στην 

κοινοτική νομολογία αναφέρεται συχνά μόνο η αρχή της ασφάλειας δικαίου από την 

οποία απορρέει σιωπηρά η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης.  

                                                   
49 Βλ. Κατρούγκαλος, Γ. Η προστασία της εμπιστοσύνης του πολίτη προς το Κράτος, ΔιΔικ 1993, σελ 

943 
50 Μαρκαντωνάτου – Σκάλτσα, Αν. Η Προστασία του Διοικουμένου βασική αρχή της διοικητικής 

δράσεως, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2000 
51 Πρεβεδούρου, Ευγ. Η κοινοτική αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης ως 

παράδειγμα αλληλεπιδράσεως των εννόμων τάξεων, σε Κράτος Δικαίου και Προστατευόμενη 

Εμπιστοσύνη ΔτΑ, τόμος εκτός σειράς, Αντ. Σάκκουλα Αθήνα 2003.  
52 Μουζουράκη, Π. Η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης στην πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ σε 

Τιμητικό Τόμο ΣτΕ 75 χρόνια, Σάκκουλα Αθήνα- Θεσσαλονίκη 2004  
53 Μακαρούνη, Αν. Η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του πολίτη: όψεις του ευρωπαϊκού 

κοινοτικού και του ελληνικού δικαίου, ΔιΔικ 1997, σελ. 1 
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Παρά τη θεμελιώδη σημασία της αρχής, η Μακαρούνη54 υποστηρίζει πως 

τίθενται ορισμένοι προβληματισμοί λόγω του διττού της χαρακτήρα. Η αρχή αυτή  

αφενός καλείται να ικανοποιήσει τη δικαιοσύνη και την επιείκεια που έχει ως 

αποτέλεσμα την τροποποίηση των νομικών καταστάσεων προς βελτίωση της έννομης 

κατάστασης και προσαρμογής της στις κοινωνικές εξελίξεις και από την άλλη την 

ασφάλεια δικαίου που οδηγεί στην διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης. 

Παρόμοια θέση έχει και ο Κατρούγκαλος55 που αναφέρει πως η ασφάλεια δικαίου 

(Rechtssicherheit) αντιπαρατίθεται στην δικαιοσύνη (Gerichtkeit) με την έννοια ότι η 

τελευταία αποσκοπεί στη συγκεκριμενοποίηση της δικανικής κρίσης, ώστε να 

λαμβάνονται υπόψη με πνεύμα επιείκειας όλες οι ιδιαιτερότητες, σε αντίθεση με την 

πρώτη που απαιτεί υψηλού βαθμού τυποποίηση των δικαιικών λύσεων, με την έννοια 

ότι η ασφάλεια δικαίου απαιτεί την εφαρμογή του θετικού δικαίου ακόμη και όταν 

δεν είναι σωστό, σε αντίθεση με την δικαιοσύνη. 

Εν κατακλείδι, η αρχή της ασφάλειας δικαίου συνηγορεί υπέρ της προστασίας 

της εμπιστοσύνης, αφού μέσω αυτής υπηρετείται ο ιδιαίτερης σημασίας σκοπός της 

που δεν είναι άλλος από την επίτευξη της διατήρησης της κοινωνικής ειρήνης και,  εν 

ολίγοις, η αρχή αυτή μαζί με την αρχή του κράτους δικαίου αποτελούν τα νομικά 

θεμέλια της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης56. 

 

 

5. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 

 

Στο σημείο αυτό θα θίξουμε το ζήτημα της θέσης που κατέχει η αρχή της 

δικαιολογημένης εμπιστοσύνης στην ιεραρχία των πηγών δικαίου. Κατά την πάγια 

νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων, οι γενικές αρχές του δικαίου είναι leges 

perfectae, έχουν υπερνομοθετική ισχύ και επομένως δεσμεύουν τη Διοίκηση μόνο 

εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη ρητή έκφραση του νομοθέτη. Λόγω της αναπόσπαστης 

σύνδεσης της αρχής με την αρχή του κράτους δικαίου είναι σαφές ότι η προστασία 

της εμπιστοσύνης του διοικούμενου ανήκει στην κατηγορία των γενικών αρχών με 

                                                   
54 Μακαρούνη, Αν. Η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του πολίτη: όψεις του ευρωπαϊκού 
κοινοτικού και του ελληνικού δικαίου, ΔιΔικ 1997,σελ. 4 
55 Κατρούγκαλος, Γ. Η προστασία της εμπιστοσύνης του πολίτη προς το Κράτος, ΔιΔικ 1993, σελ 943 
56 Δετσαρίδης, Χ. Οι αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της καλής πίστης στο διοικητικό 

δίκαιο, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003 
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υπερνομοθετική ισχύ57. Όμως, η νομολογία του ΣτΕ ως προς το συνταγματικό 

χαρακτήρα της αρχής δεν είναι σταθερή, αλλά αντιθέτως, εμφανίζεται ιδιαιτέρως 

διστακτική και κυμαινόμενη58.  

Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης της οποίας η νομική θεμελίωση -

όπως ειπώθηκε- ποικίλει, έχει γερμανική προέλευση59 και σταδιακά άρχισε να 

απασχολεί το ΣτΕ, μέχρι τη ρητή αναγνώρισή της στην πιο πρόσφατη νομολογία 

του60. Με ορισμένες αποφάσεις του το ΣτΕ, όπως η 5057/1987, αποκλείει ρητά τη 

συνταγματική κατοχύρωση «…η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης δεν 

κατοχυρώνεται απευθείας από το Σύνταγμα, ούτε βρίσκει έρεισμα στη συνταγματικά 

κατοχυρωμένη αρχή του κράτους δικαίου και επομένως δεν μπορεί να κατισχύσει του 

νόμου…» ή στην απόφαση 2193/1982 περί μεταβολής επιτοκίων στεγαστικού 

δανείου όπου μνημονεύεται πως «η αρχή δε βρίσκει συνταγματική κατοχύρωση»61.  

Υπάρχουν αποφάσεις όπου το ΣτΕ άμεσα ή έμμεσα αναγνωρίζουν τη 

συνταγματική ισχύ της αρχής όπως για παράδειγμα η υπ’ αρ. 2261/84 κατά την οποία 

«οι συναγόμενες από το Σύνταγμα κατ’ αρχήν αρχές της δικαιολογημένης 

εμπιστοσύνης και της αναλογικότητας οριοθετούνται εκάστοτε από τον νομοθέτη, 

μέσα σε πλαίσια συνταγματικά που είναι ανάλογα με το ρυθμιζόμενο θέμα»62. Η εν 

λόγω απόφαση έκρινε ότι η περί εύλογου χρόνου ανάκληση των διοικητικών 

πράξεων ρύθμιση του Α.Ν. 261/1968 δεν αντίκειται στη συναγόμενη από το 

Σύνταγμα αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης. Ομοίως, οι αποφάσεις 2934/1984 

και 3916/198563 σύμφωνα με τις οποίες «δεν δύναται να θεωρηθεί ότι προσκρούει εις 

γενικωτέραν τινά αρχή του δικαίου, ως λ.χ. την αρχή της εμπιστοσύνης»64. Επίσης, 

στο υπ’αρ. 703/90 Πρακτικό Επεξεργασίας του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ μνημονεύεται 

                                                   
57 Κατρούγκαλος, Γ. Η προστασία της εμπιστοσύνης του πολίτη προς το Κράτος, ΔιΔικ 1993 
58Κατρούγκαλος, Γ. Η προστασία της εμπιστοσύνης του πολίτη προς το Κράτος, ΔιΔικ 1993 
59 Το ΣτΕ διαφοροποιείται από τον «εμπνευστή» της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του 

Γερμανικού Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία, η αρχή της 

εμπιστοσύνης συνάγεται από την αρχή της ασφάλειας δικαίου, αποτελώντας την υποκειμενική της όψη 

(Μουζουράκη, Π. Η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης στην πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ σε 

Τιμητικό Τόμο ΣτΕ 75 χρόνια, Σάκκουλα Αθήνα- Θεσσαλονίκη 2004). 
60 Κουτούπα–Ρεγκάκου, Ευ. Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, Αρμ 1995, 

τεύχος ΙΙ, σελ. 1380 
61 Γέροντας, Α. Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του ιδιώτη στη νομολογία του ΣτΕ και του 

ΔΕΚ, ΔτΑ Ι/2003, ΤΕΣ, σελ. 70 
62 Δετσαρίδης, Χ. Οι αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της καλής πίστης στο διοικητικό 

δίκαιο, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003 
63 Οι εν λόγω αποφάσεις αφορούν την θέσπιση αποκλειστικής προθεσμίας υποβολής αίτησης για την 

αναγνώριση χρόνου ασφαλιστικής απασχόλησης. 
64 Γέροντας, Α. Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του ιδιώτη στη νομολογία του ΣτΕ και του 

ΔΕΚ, ΔτΑ Ι/2003, ΤΕΣ, σελ.71 
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ρητά η συνταγματική ισχύς της αρχής: «…μολονότι μη θεσπιζόμενη στο ισχύον 

Σύνταγμα με ρητή διάταξη, η αρχή της προστασίας του πολίτη ως προς το κράτος, 

που υποχρεώνει τον κοινό νομοθέτη στην τήρηση των δεσμεύσεων τις οποίες έχει 

αναλάβει αποτελεί αναγκαία και κύρια λογική συνέπεια της θεμελιώδους αρχής του 

κράτους δικαίου…»65. Επομένως, η αρχή της προστασίας της εμπιστοσύνης του 

πολίτη προς το κράτος έχει συνταγματική ισχύ και δεσμεύει κατά συνέπεια τον 

νομοθέτη, του οποίου οι πράξεις υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο αναφορικά με την 

τήρηση της εν θέματι αρχής66. 

Το ΣτΕ, στην πιο πρόσφατη νομολογία του, σταθεροποιείται στην άποψη περί 

συνταγματικής ισχύος της αρχής. Με την απόφαση-σταθμό 1508/2002 του ΣτΕ 

έρχεται η ρητή αναγνώρισή της με συνέπεια την απελευθέρωσή της από την 

προβληματική του αμφιλεγόμενου χαρακτηρισμού της ως υπερνομοθετικής αρχής67. 

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή ο νομοθέτης δύναται να  παρατείνει τον χρόνο 

παραγραφής των χρεών προς το Δημόσιο, μη δεσμευόμενος από το Σύνταγμα, μόνο 

των αξιώσεων εκείνων για τις οποίες ο χρόνος αυτός δεν είχε συμπληρωθεί κατά την 

έναρξη ισχύος νεότερου νόμου, διότι από διαφορετική ερμηνευτική εκδοχή θα 

προσέκρουε όχι μόνο στη συνταγματική αρχή της ισότητας, αλλά προεχόντως στις εκ 

της αρχής του κράτους δικαίου ευθέως συναγόμενες επί μέρους συνταγματικές αρχές 

της νομικής ασφάλειας και προστατευόμενης εμπιστοσύνης, ιδίως εκ των αρ. 2 παρ.1 

και 5 παρ. 1 του Σ68.  

Ο Λαζαράτος69 -ο οποίος χαρακτηρίζει την απόφαση αυτή του ΣτΕ ως 

πρωτοπόρο-, θεωρεί πως το ενδιαφέρον της απόφασης αυτής του ΣτΕ έγκειται στο ότι 

ανάγει την δικαιολογημένη εμπιστοσύνη σε σταθμιζόμενη συνταγματική αρχή της 

οποίας η εμβέλεια εξαρτάται από το εκάστοτε corpus και animus που αποδίδεται σε 

αυτό. Ο Κατρούγκαλος70 θεωρεί πως η συνεισφορά της απόφαση αυτής αφορά τόσο 

στην προαγωγή της νομολογίας όσο και της θεωρητικής επεξεργασίας της αρχής. Η 

                                                   
65 Δετσαρίδης, Χ. Οι αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της καλής πίστης στο διοικητικό 

δίκαιο, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003 
66 Γέροντας, Α. Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του ιδιώτη στη νομολογία του ΣτΕ και του 

ΔΕΚ, ΔτΑ Ι/2003, ΤΕΣ, σελ. 72 
67 Μαλλιαροπούλου, Άρτ. Η Αρχή της Προστατευομένης Εμπιστοσύνης στην πρόσφατη (2000-2013) 

Νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2014 
68 Ηλιοπούλου-Στράγγα,, Τζ. Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου. Αρχές ασφαλείας δικαίου και 

προστατευόμενης εμπιστοσύνης. Από τον ιστότοπο: https://eclass.uoa.gr 
69 Λαζαράτος,Π. Η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του ιδιώτη έναντι της διοικήσεως και του 
νομοθέτη. ΔτΑΤεΣ, Ι/2003, σελ.131 
70 Κατρούγκαλος, Γ. Η «προστατευόμενη εμπιστοσύνη» ως συνταγματική αρχή, ΔτΑΤεΣ, Ι/2003  
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αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης ανάγεται σε αυτοτελές αγαθό ικανό να 

σταθμιστεί με άλλα ισότιμα συνταγματικά αγαθά και δεσμεύει και τις τρεις 

συνταγματικές εξουσίες. Έτσι, από τη μια η αρχή της νομιμότητας επιβάλλει στη 

Διοίκηση την ανάκληση κάθε παράνομης διοικητικής πράξης, από την άλλη, η αρχή 

της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης απαιτεί τη διατήρηση της ισχύος της ευμενούς για 

τον καλόπιστο διοικούμενο πράξης. Όμως, δεδομένου ότι η πρόσκρουση της αρχή 

της εμπιστοσύνης με την αρχή της νομιμότητας -που έχει συνταγματική ισχύ- δεν 

επιλύεται με την υπερίσχυση της  δεύτερης, αλλά με τη σύνθεση άλλων αρχών, 

συνεπάγεται πως η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης έχει ισοδύναμη με την 

αρχή της νομιμότητας συνταγματική αρχή71.  

Άμεση αναγνώριση της συνταγματικής ισχύος με προσδιορισμό του 

ειδικότερου θεμελίου της περιέχει η υπ’αρ. 602/2003 απόφαση της Ολομέλειας του 

ΣτΕ. Τόσο η 1508/2002, όσο και η 602/2003 αποφάσεις έχουν επιλέξει, ανάμεσα στο 

πλήθος άλλων αποφάσεων, όπως υποστηρίζει η Μουζουράκη72, την περισσότερο 

πειστική και επικρατούσα στη θεωρία βάση της θεωρίας του κράτους δικαίου. Και 

στις δυο αποφάσεις η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης αναφέρεται δίπλα 

στην αρχή της ασφάλειας δικαίου, γεγονός που αποδεικνύει την αυτονομία της. Στη 

δε δεύτερη απόφαση, η Ολομέλεια επιλέγει ως συνιστώσες του κράτους δικαίου τις 

αρχές της ανθρώπινης αξίας και προσωπικής ελευθερίας όπου ο πολίτης 

αντιμετωπίζεται ως υποκείμενο δικαίου που εμπιστεύεται το κράτος και 

προγραμματίζει τη ζωή του στο πλαίσιο της ασφάλειας δικαίου, γεγονός που 

ενθαρρύνει την πεποίθηση ότι η εν λόγω αρχή αντιμετωπίζεται με σχετική 

αναποφασιστικότητα όσον αφορά στη θεμελίωσή της73.  

Αναφορικά με τη συνταγματική κατοχύρωση της αρχής εντύπωση προκαλεί η 

1906/2004 απόφαση του ΣτΕ, που αφορά σε κατάργηση με τον Υπαλληλικό Κώδικα 

ευνοϊκής ρύθμισης για τους αποφοίτους της ΕΣΔΔ.  Συγκεκριμένα, εν όψει της 

ευρείας ευχέρειας που έχει ο νομοθέτης ως προς τη ρύθμισης της οργάνωσης και 

στελέχωσης των δημοσίων υπηρεσιών η αντικατάσταση της εν λόγω ευνοϊκής 

ρύθμισης με άλλη λιγότερο ευνοϊκή «προσκρούει στις υπερνομοθετικής ισχύος αρχές 

                                                   
71 Μουζουράκη, Π. Η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης στην πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ σε 

Τιμητικό Τόμο ΣτΕ 75 χρόνια, Σάκκουλα Αθήνα- Θεσσαλονίκη 2004  
72 Μουζουράκη, Π. Η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης στην πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ σε 

Τιμητικό Τόμο ΣτΕ 75 χρόνια, Σάκκουλα Αθήνα- Θεσσαλονίκη 2004 
73Μουζουράκη, Π. Η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης στην πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ σε 

Τιμητικό Τόμο ΣτΕ 75 χρόνια, Σάκκουλα Αθήνα- Θεσσαλονίκη 2004  



 
 

24 

της ισότητας και της αξιοκρατίας, καθώς και της προστασίας της δικαιολογημένης 

εμπιστοσύνης, η οποία άλλωστε δεν έχει συνταγματική κατοχύρωση»74. 

 

6. ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 

 

Η έννοια της αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης συνδέεται στενά με 

άλλες αρχές του δικαίου και λόγω του απροσδιορίστου χαρακτήρα της μπορεί να 

επιτελέσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στις έννομες σχέσεις του δημοσίου δικαίου που 

έχουν αντίστοιχο ηθικό περιεχόμενο, όπως η έννοια της καλής πίστης και της 

χρηστής διοίκησης. Γι’ αυτό άλλωστε και στη νομολογία των πολιτικών και 

διοικητικών δικαστηρίων σπάνια μνημονεύεται ξεχωριστά η αρχή αλλά συνδυαστικά 

με άλλες αρχές75. Επίσης, συνδέεται στενά, όπως θα δούμε στη συνέχεια, και με την 

αρχή της αναλογικότητας ως παράγοντας στάθμισης σε περιπτώσεις όπου συντρέχουν 

λόγοι που επιτάσσουν τη λήψη δυσμενών μέτρων. Τέλος, αν και φαινομενικά 

αντικρουόμενη με την αρχή της νομιμότητας, και οι δυο αρχές επιδιώκουν τη 

σταθερότητα των έννομων καταστάσεων που έχουν δημιουργηθεί και επομένως στην 

ουσία κάθε άλλο παρά αντίθετο περιεχόμενο έχουν. 

 

6.1. Καλή πίστη 

Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης συνδέεται με την αρχή της καλής 

πίστης της οποίας αποτελεί έκφραση76 και η οποία είναι μια πολυσήμαντη έννοια77.  

Η έννοια της καλής πίστης (bona fides) που είναι ιδιαίτερα γνωστή εδώ και 

περισσότερο από 2000 έτη, έχει τη προέλευσή της στο Ρωμαϊκό Δίκαιο και αποτελεί 

ουσιαστικό στοιχείο του αστικού δικαίου78. Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να 

εφαρμοστεί στο διοικητικό δίκαιο στον ίδιο βαθμό79, δεδομένου ότι η Διοίκηση έχει 

                                                   
74Ηλιοπούλου-Στράγγα, Τζ. Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου. Αρχές ασφαλείας δικαίου και 
προστατευόμενης εμπιστοσύνης. Από τον ιστότοπο: https://eclass.uoa.gr 
75 Δετσαρίδης, Χ. Οι αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της καλής πίστης στο διοικητικό 

δίκαιο, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003 
76 Δεληκωστόπουλος, Σ. Η προστασία της εμπιστοσύνης εν τω διοικητικώ δίκαιω, Εκδ. Άλφα Δέλτα, 

Αθήνα 1969  
77 Μαρκαντωνάτου – Σκαλτσά, Αν. Η Προστασία του Διοικουμένου βασική αρχή της διοικητικής 

δράσεως, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2000 
78 Δετσαρίδης, Χ. Οι αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της καλής πίστης στο διοικητικό 

δίκαιο, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003 
79 Δαγτόγλου, Π. Γενικό Διοικητικό Δίκαιο α’ (β’ έκδοση), Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη 

1984 
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ρόλο κυριαρχικό και ενεργεί κατά κανόνα μονομερώς όπως π.χ. στις δημόσιες 

συμβάσεις και επιπλέον οι διοικούμενοι δεν έχουν -συνήθως- τη δυνατότητα επιλογής 

διοικητικού οργάνου, σε αντίθεση με την ελευθερία που παρέχεται στον ιδιωτικό 

τομέα80. 

Η νομολογία του ΣτΕ αναφέρεται στην αρχή της καλής πίστης άμεσα και 

έμμεσα συσχετίζοντας την με άλλες αρχές του διοικητικού δικαίου, όπως της 

ανάκλησης των διοικητικών πράξεων και δικαιολογημένης εμπιστοσύνης81.  

Σύμφωνα με την αρχή, η Διοίκηση δεν δικαιούται να εκμεταλλευτεί ή να 

δημιουργήσει καταστάσεις πλάνης, απάτης ή απειλής του ιδιώτη82. Δεδομένου ότι 

στο σύγχρονο ρυθμιστικό κράτος ο διοικούμενος εξαρτάται ολοένα και περισσότερο 

από τις παροχές και τις παρεμβάσεις της Διοίκησης, δημιουργείται μια ανάγκη 

αμεσότητας στην επαφή μεταξύ των δυο μερών η οποία βασίζεται πάνω στην καλή 

πίστη στις σχέσεις τους. Η προστασία και η διαφύλαξη του κοινωνικού συμφέροντος 

στην οποία αποβλέπει η εφαρμογή της καλής πίστης είναι ακριβώς το σημείο 

συνάντησής της με την αρχή της ασφάλειας δικαίου που αποτελούν τους 

ακρογωνιαίους λίθους της αρχής της προστασίας του διοικούμενου83. Παρά τη 

νοηματική τους εγγύτητα, η διαφορά τους έγκειται στο γεγονός ότι η αρχή της καλής 

πίστης αφορά την αντικειμενική αξιολόγηση της συμπεριφορά της Διοίκησης, ενώ η 

δικαιολογημένη εμπιστοσύνη εμπεριέχει την υποκειμενική κατάσταση του 

διοικούμενου84. Συγγενής αρχή είναι η αρχή του estoppel του αγγλικού δικαίου, κατά 

την οποία η Διοίκηση δε δικαιούται με επίκληση δικών της παραλείψεων για τις 

οποίες δεν ευθύνεται ο ιδιώτης να αγνοεί μια ευνοϊκή για αυτόν πραγματική 

κατάσταση που έχει δημιουργηθεί85.  

Η καλή πίστη είναι αναγκαία για την λειτουργία κάθε δημοκρατικής 

κοινωνίας. Η Διοίκηση που παραβαίνει την αρχή της καλής πίστης παραβαίνει την 

                                                   
80 Σύμφωνα με την Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά (2000) η αρχή της καλής πίστης μπορεί να ισχύσει και 

στις σχέσεις Διοίκησης με διοικούμενους στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων και της προέγκρισης 

ορισμένης δραστηριότητας με την εξασφάλιση της έγκρισης της Διοίκησης με τη μορφή της 

συγκατάθεσης η οποία την δεσμέυει και σε περίπτωση αντιφατικής συμπεριφοράς της Διοίκησης την 

φέρνει αντιμέτωπη με παράλειψη οφειλόμενης νομίμου ενέργειας (σελ.54) 
81 Μαρκαντωνάτου – Σκάλτσα, Αν. Η Προστασία του Διοικουμένου βασική αρχή της διοικητικής 

δράσεως, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2000 
82 Γέροντας, Απ. Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2014 
83 Μαρκαντωνάτου – Σκάλτσα, Αν. Η Προστασία του Διοικουμένου βασική αρχή της διοικητικής 

δράσεως, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2000 
84Πρεβεδούρου, Ευγ. Η κοινοτική αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης ως 

παράδειγμα αλληλεπιδράσεως των εννόμων τάξεων, σε Κράτος Δικαίου και Προστατευόμενη 

Εμπιστοσύνη ΔτΑ, τόμος εκτός σειράς, Αντ. Σάκκουλα Αθήνα 2003.  
85Γέροντας, Απ. Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2014  
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αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου και ενδεχομένως, υπό 

προϋποθέσεις, να θεμελιώνει κρατική ευθύνη προς αποζημίωση. Παραδείγματος 

χάριν το Υπουργείο Οικονομικών με υπαιτιότητα των τελωνιακών Υπηρεσιών του, 

κατάρτισε λανθασμένες καταστάσεις δικαιούχων μειωμένων τελών κυκλοφορίας σε 

ιδιοκτήτες οχημάτων ΑμεΑ. Μετά από χρόνια το Υπουργείο ανακάλυψε το λάθος του 

και μέσω της Δ.Ο.Υ. απαίτησε από τους εμπλεκόμενους ιδιοκτήτες, που καλόπιστα 

κατέβαλαν το μειωμένο τέλος, την αναδρομική καταβολή των ορθών (νόμιμων) 

τελών με επιβάρυνση από σχετικά πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης πληρωμής. Η 

ενέργεια αυτή της Διοίκησης είναι αντίθετη με την αρχή της καλής πίστης καθόσον η 

μη καταβολή του σωστού τιμήματος δεν οφειλόταν σε υπαιτιότητα ή δόλο του 

διοικούμενου αλλά σε παράλειψη από μέρους της Διοίκησης, η οποία με ενέργειες 

της δημιούργησε στους εμπλεκόμενους ιδιώτες την εύλογη πεποίθηση ότι είναι 

νόμιμοι δικαιούχοι των μειωμένων τελών86. 

  

6.2. Χρηστή διοίκηση 

Η χρηστή διοίκηση, ως θεμελιώδης αρχή του διοικητικού δικαίου θεωρείται η 

αρχή που επιβάλλει στα διοικητικά όργανα να ασκούν τις αρμοδιότητες τους 

σύμφωνα με το αίσθημα δικαίου που επικρατεί και είναι η αρχή που καθορίζει τα 

άκρα όρια της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης κατά την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων της87. Ο όρος αυτός συνθέτει τη διοικητική ηθική και δεν 

περιλαμβάνει απλώς τη διάκριση του καλού και του κακού αλλά περιλαμβάνει τη 

γενικότερη αποστολή της Διοίκησης και την ιδέα της διοικητικής λειτουργίας, εν 

γένει88. Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής διοίκησης τα διοικητικά όργανα οφείλουν 

να ασκούν τις αρμοδιότητές τους εφαρμόζοντας τις σχετική νομοθεσία και διατάξεις 

αποφεύγοντας ανεπιεικείς και άδικες λύσεις, διαφυλάττοντας τα έννομα συμφέροντα 

του διοικούμενου διευκολύνοντας τον στην άσκηση των δικαιωμάτων του.  

Αποτελεί την αγαθή κρίση που πρέπει να διέπει τα διοικητικά όργανα κατά 

την άσκηση αρμοδιοτήτων της Διοίκησης στο πλαίσιο επιεικείας που διέπει την 

                                                   
86 Βλ. Οδηγό Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς του ΥΔΜΗΔ 
87 Γέροντας, Α. Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του ιδιώτη στη νομολογία του ΣτΕ και του 

ΔΕΚ, ΔτΑ Ι/2003, ΤΕΣ, σελ. 52 
88 Δετσαρίδης, Χ. Οι αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της καλής πίστης στο διοικητικό 

δίκαιο, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003 
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έννομη τάξη89 και επιβάλλει την εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων 

αποφεύγοντας τις ανεπιεικείς και δογματικές ερμηνευτικές εκδοχές και ερμηνείες, 

επιδιώκοντας ταυτόχρονα την προσαρμογή των κανόνων δικαίου στις επικρατούσες 

κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που επικρατούν90.  Ορθά, επομένως, υποστηρίζεται 

πως  η αρχή έχει περιεχόμενο εξαρτώμενο από το χρόνο και την κοινωνία στην οποία 

εφαρμόζεται και η αρχή της νομιμότητας91.  

Η αρχή της χρηστής διοίκησης εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση τη διαφάνεια 

στις σχέσεις μεταξύ ιδιώτη και Διοίκησης και την ποιοτική και ουσιαστική παροχή 

υπηρεσιών προς τον διοικούμενο. Σύμφωνα με την γενική αρχή αυτή του δικαίου, 

όταν η Διοίκηση, με θετική της ενέργεια, υποδεικνύει στους διοικούμενους ορισμένη 

συμπεριφορά ως σύμφωνη με τις διατάξεις του νόμου, δεν μπορεί ακολούθως να 

μεταβάλει την άποψη της ως προς τη νομιμότητα της συμπεριφοράς που η ίδια 

υπέδειξε92. Επίσης, η νομολογία του ΣτΕ έχει διαμορφώσει μια γενική αρχή του 

δικαίου με την οποία, ενόψει της αρχής της χρηστής διοίκησης, τα διοικητικά όργανα 

οφείλουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους εντός εύλογου χρόνου κατά τις 

περιστάσεις, να παρέχουν πληροφορίες ως προς τις ενδικοφανείς προσφυγές όπως και 

να συμβουλεύουν σχετικά με τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών που υποβάλλουν 

στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας93.  

Ειδικότερα, την άποψη για την εφαρμογή των αρχών τόσο της χρηστής 

διοίκησης αλλά και της καλής πίστης στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως, 

προσεγγίζει ως ένα σημείο και η νομολογία του ΣτΕ, κυρίως σε αποφάσεις σχετικές 

με τον ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα της κοινωνικής ασφάλισης94. Επίσης, σημαντική 

είναι η εφαρμογή της αρχής στο φορολογικό δίκαιο, με την προϋπόθεση 

αποδεδειγμένα να έχει δημιουργηθεί σταθερή και δικαιολογημένη πεποίθηση στον 

                                                   
89 Σπηλιωτόπουλος, Επ. Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, τόμος ΙΙ, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 

1996 
90 Σπηλιωτόπουλος, Επ. Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, τόμος ΙΙ, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 

1996 
91 Δετσαρίδης, Χ. Οι αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της καλής πίστης στο διοικητικό 

δίκαιο, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003 
92 Γέροντας, Α. Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του ιδιώτη στη νομολογία του ΣτΕ και του 

ΔΕΚ, ΔτΑ Ι/2003, ΤΕΣ, σελ. 52 
93 Γώγος, Κ. Κανόνες δεοντολογίας της Δημόσιας Διοίκησης, Εκδ.Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη 

2000 
94Δετσαρίδης, Χ. Οι αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της καλής πίστης στο διοικητικό 

δίκαιο, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003  
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φορολογούμενο, η οποία θα στηρίζεται σε θετικές ενέργειες95 των οργάνων της 

Διοίκησης και όχι σε αδράνειά τους να επιβάλλουν φόρο96.  

  Σύμφωνα με πάγια νομολογία του ΣτΕ παράβαση της αρχής νοείται μόνο σε 

πράξεις που εκδίδονται κατά διακριτική ευχέρεια και όχι κατά δέσμια αρμοδιότητα97 

όπου η Διοίκηση δεσμεύεται ρητά από το νόμο. Η  αρχή αυτή, όπως και αυτή του 

δημοσίου συμφέροντος που θα αναλυθεί σε επόμενη ενότητα, αποτελούν δυο 

αντιλήψεις απαραίτητες για την επιβίωση και λειτουργία του κράτους, που επειδή 

όμως έχουν ρίζες πατερναλιστικής κρατικής φιλοσοφίας χρειάζονται αναθεώρηση και 

αναπροσαρμογή στις σύγχρονες αντιλήψεις περί σχέσεων κράτους και ιδιώτη98. 

Ουσιαστικά πρόκειται για πολύ γενικές και αόριστες έννοιες, η χρήση των οποίων 

αποτελούν τη μέση οδό μεταξύ της απόλυτης δέσμευσης της Διοίκησης από το νόμο 

και μιας όσο το δυνατόν πιο ευέλικτης διοικητικής δράσης99. 

Το ΣτΕ συνήθως ορίζει την αρχή της χρηστής διοίκησης αρνητικά100, 

χαρακτηρίζοντας δηλαδή τις πράξεις ή τις παραλείψεις της Διοίκησης ως 

αντικείμενες της αρχής της χρηστής (ή εύρυθμης) διοίκησης101. Παραδείγματος χάριν 

κρίθηκε πως αντίκειται στην αρχή της χρηστής διοίκησης η επιβολή προστίμου για 

παράλειψη από τον διοικούμενο ενέργειας που επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις, 

όταν ο παραβάτης ενήργησε σύμφωνα με την εγκύκλιο της Διοίκησης (ΣΕ 

3298/1992)102. 

                                                   
95 βλ. υπ’αρ.  2828/2016 του ΣτΕ,  σύμφωνα με την οποία η προβληθείσα με την προσφυγή της 

αναιρεσείουσας μη αμφισβήτηση από το φορολογικό έλεγχο, για προηγούμενη διαχειριστική περίοδο 

(2000), της νομιμότητας και της επάρκειας των δικαιολογητικών έκπτωσης των αντίστοιχων (με την 

επίδικη λογιστική διαφορά) δαπανών δεν συνιστά θετική ενέργεια της Διοίκησης και, επομένως, δεν 

μπορεί να θεμελιώσει την ύπαρξη (και, συνακόλουθα, την παραβίαση) δικαιολογημένης εμπιστοσύνης 

της αναιρεσείουσας ως προς τα στοιχεία νόμιμης τεκμηρίωσης των επίδικων δαπανών, που δεν 

αναγνώρισε προς έκπτωση η φορολογική αρχή. 
96 Δετσαρίδης, Χ. Οι αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της καλής πίστης στο διοικητικό 

δίκαιο, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003 
97 Γέροντας, Απ. Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2014 
98 Δαγτόγλου, Π. Γενικό Διοικητικό Δίκαιο α’ (β’ έκδοση), Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη 

1984 
99 Κουτούπα- Ρεγκάκου, Ευ. Αόριστες και Τεχνικές Έννοιες στο Δημόσιο Δίκαιο. Εκδ. Σάκκουλα, 

Θεσσαλονίκη 1997 
100 Δετσαρίδης, Χ. Οι αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της καλής πίστης στο διοικητικό 

δίκαιο, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003 
101 Ενδεικτικά μνημονεύονται οι αποφάσεις  ΣτΕ 620/33, 1382/48, 1810/57, όπως αναφέρεται στον 

Οδηγό Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς του ΥΔΜΗΔ. 
102 Σπηλιωτόπουλος, Επ. Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, τόμος ΙΙ, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα – 

Κομοτηνή 1996 
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Η αρχή της χρηστής διοίκησης μνημονεύεται συχνά και σε ερμηνευτικές 

εγκυκλίους Υπουργείων που πλαισιώνουν την πρακτική εφαρμογή νομοθετικών 

διατάξεων. Παραδείγματος χάριν, στην υπ’αρ. 42 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών για την εφαρμογή διατάξεων του Ν.4251/2014103 αναφέρεται ρητά πως 

«Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός έλεγχος των αφιξοαναχωρήσεων του 

ενδιαφερόµενου εκ του ελέγχου του ή των διαβατηρίων που προσκοµίζει, µε βάση την 

αρχή της χρηστής διοίκησης, πρέπει να θεωρείται ότι πληρούται η προϋπόθεση, από 

µόνα τα έγγραφο που πιστοποιούν την παραµονή στη χώρα του αιτούντα»  όπως επίσης 

και «Η έννοια, των ισχυρών δεσµών µε τη χώρα, δεν κρίνεται σύµφωνα µε τα καθ’ 

έτος έγγραφα, αλλά σύµφωνα µε τους κανόνες της χρηστής διοίκησης, της λογικής και 

της κοινής πείρας…», διευρύνοντας τη διακριτική ευχέρεια και το πνεύμα της 

επιείκειας με την οποία η Διοίκηση οφείλει να αντιμετωπίζει το θέμα της εκ νέου 

νομιμοποίησης των πολιτών τρίτων χωρών που επικαλούνται την εν λόγω διάταξη. O 

όρος χρηστή διοίκηση είναι έννοια φωτεινή, η οποία αν και έχει ιδιαίτερα ευρύ και 

ρευστό περιεχόμενο, εν τούτοις, χρησιμεύει ως ύψιστο παιδαγωγικό σύμβολο για τη 

Διοίκηση και σωτήριο βοήθημα για κάθε πολίτη όταν υφίσταται τις συνέπειες της 

μονομερούς δράσης της Διοίκησης ή συναλλάσσεται με αυτήν104. 

Συμπερασματικά, η αρχή της χρηστής διοίκησης -όπως ήδη αναφέραμε 

προηγουμένως- κατάγεται από μια πατερναλιστική θεώρηση του κράτους και 

εστιάζεται μονομερώς στις υποχρεώσεις εις βάρος της, ενώ η αρχή της 

δικαιολογημένης εμπιστοσύνης στηρίζεται σε μια θεώρηση της σχέσης του κράτους-

πολίτη ως σχέση συνεργασίας και συντροφικότητας που λαμβάνει υπόψη τη 

συμπεριφορά και των δυο μερών της σχέσης αυτής105. Η χρηστή διοίκηση μολονότι 

καθιερώνεται ως ηθικοπολιτικός κανόνας από πολύ παλιά, ως αρχή του διοικητικού 

δικαίου θεωρείται σχετικά νέος θεσμός που μαζί με την υποχρέωση της αιτιολόγησης 

των διοικητικών πράξεων και την αρχή του αμετάκλητου αποτελεί έναν από τους 

σημαντικότερους θεσμούς που διέπλασε η νομολογία του ΣτΕ, μέσω του οποίου 

παρέχεται ουσιαστικότερη προστασία στους διοικούμενους106. 

                                                   
103 Συγκεκριμένα το αρ.19 του Ν.4251/2014 «Κώδικας Μεταναστευτικής Πολιτικής..», όπως ισχύει, 

και αφορά χορήγηση άδειες διαμονής για εξαιρετικούς λόγους σε πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν 
την ένταξη ή την επαναφορά τους σε καθεστώς νομιμότητας. 
104 Δετσαρίδης, Χ. Οι αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της καλής πίστης στο διοικητικό 

δίκαιο, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003 
105 Μουζουράκη, Π. Η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης στην πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ 

σε Τιμητικό Τόμο ΣτΕ 75 χρόνια, Σάκκουλα Αθήνα- Θεσσαλονίκη 2004  
106Δετσαρίδης, Χ. Οι αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της καλής πίστης στο διοικητικό 

δίκαιο, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003  
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6.3. Αρχή της αναλογικότητας107 

  Στις αρχές της χρηστής διοίκησης και δικαιολογημένης εμπιστοσύνης 

περιλαμβάνεται η αρχή της αναλογικότητας (Verhältnismäßigkeit) προερχόμενη από 

τη μεγάλη γερμανική παράδοση του κράτους δικαίου.  Αν και αόριστη έννοια, η 

μεγάλη χρησιμότητά της αρχής αναδεικνύεται στην περίπτωση σύγκρουσης κανόνων 

δικαίου, επιβάλλοντας την τήρηση του μέτρου, της αναλογικότητας και της αρμονίας 

εν γένει, είναι δε κατάλληλη για την διασάφηση και οριοθέτηση των εκάστοτε 

συγκρουόμενων αξιών ή αγαθών108. 

Στην ελληνική έννομη τάξη η αρχή έχει συνταγματική ισχύ και θεμελιώνεται 

αφενός από το αρ. 5 παρ.1 Σ, από όπου συνάγεται ότι οι περιορισμοί στην ελευθερία 

της προσωπικότητας που υπερβαίνουν τον επιδιωκόμενο στόχο δεν είναι σύμφωνοι 

με το Σύνταγμα και αφετέρου από το αρ.25 παρ.1 Σ σύμφωνα με το οποίο η 

υποχρέωση των κρατικών οργάνων να διασφαλίζουν την ακώλυτη άσκηση των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου δεν συμβιβάζεται με δυσανάλογες προσβολές των 

δικαιωμάτων τους109. Η ρητή επομένως αναφορά του αναθεωρημένου αρ.25 παρ. 1 Σ 

στην αρχή της αναλογικότητας ως ποιοτικού ορίου στη θέσπιση περιορισμών στα 

θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου, προσδίδει αναμφισβήτητη συνταγματική ισχύ 

στην αρχή της αναλογικότητας110. 

Η αρχή αυτή ανήκει στις κατευθυντήριες γραμμές της κάθε κρατικής δράσης,  

σύμφωνα με την οποία μεταξύ των περισσότερων μέτρων που έχει η Διοίκηση 

οφείλει να επιλέγει τα λιγότερο επαχθή για τον πολίτη. Όπως τονίζει η Κουτούπα-

Ρεγκάκου111, πολλές φορές καθίσταται προβληματική η στάθμιση μεταξύ έννομων 

αγαθών ή αξιών με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη σύγκρουση μεταξύ οικονομικής 

ελευθερίας και προστασίας του περιβάλλοντος. Γενικότερα, το απεχθές μέτρο που 

επιβάλλεται στον διοικούμενο με τη διοικητική πράξη πρέπει να είναι ανάλογο προς 

                                                   
107Η αρχή της αναλογικότητας αναπτύχθηκε στο γερμανικό δίκαιο (Grundsatz der 

Verhältnismässigkeit) και σταδιακά εισχώρησε στο δίκαιο των Αγγλοσαξωνικών χωρών (principle of 

proportionality) και της Γαλλίας (principe de proportionalité) (Κοϊμτζόγλου, Ιωαν. Η αρχή της 

Αξιοκρατίας στο Δημόσιο Δίκαιο, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα 2003) 
108 Κουτούπα- Ρεγκάκου, Ευ. Αόριστες και Τεχνικές Έννοιες στο Δημόσιο Δίκαιο. Εκδ. Σάκκουλα, 

Θεσσαλονίκη 1997, σελ. 69-70 
109Μαρκαντωνάτου – Σκάλτσα, Αν. Η Προστασία του Διοικουμένου βασική αρχή της διοικητικής 
δράσεως, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2000 
110 Κοϊμτζόγλου, Ιωαν. Η αρχή της Αξιοκρατίας στο Δημόσιο Δίκαιο, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα 2003 
111 Κουτούπα- Ρεγκάκου, Ευ. Αόριστες και Τεχνικές Έννοιες στο Δημόσιο Δίκαιο. Εκδ. Σάκκουλα, 

Θεσσαλονίκη 1997 
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το εξυπηρετούμενο δημόσιο συμφέρον ή ιδιωτικό προστατευόμενο συμφέρον112. 

Πρέπει, δηλαδή, να υπάρχει εύλογη σχέση μεταξύ συγκεκριμένου σκοπού και 

επιδιωκόμενου στόχου. Η σχέση αυτή υπάρχει μόνο όταν πληρούνται οι εξής 

προϋποθέσεις: είναι πρόσφορο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού, 

συνεπάγεται τα λιγότερα μειονεκτήματα για τον διοικούμενο και, τέλος, οι συνέπειες 

δεν είναι προφανώς δυσανάλογες προς τα πλεονεκτήματα του κοινωνικού συνόλου εν 

γένει.  

Η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας προϋποθέτει μια σωστή 

συγκεκριμενοποίηση και διαβάθμιση των συμφερόντων και των αγαθών που 

υποβάλλονται σε στάθμιση113. Κατά τη διαδικασία της στάθμισης θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη μια σειρά παραγόντων όπως η χρονική διάσταση, το είδος, η 

βαρύτητα, το δημόσιο συμφέρον και η συνολική μορφή της σχέσης Διοίκησης και 

ιδιώτη. Κρίσιμη, δηλαδή, είναι η τήρηση του «νόμου της σταθμίσεως» 

(Abwägungsgesetz)114. Έτσι, παραδείγματος χάριν, δεδομένου ότι η αυτοδίκαιη 

μετάταξη δημοσίων υπαλλήλων δε θίγει τον πυρήνα της μονιμότητας τους, εφόσον 

υπαγορεύεται από συγκεκριμένο λόγο δημοσίου συμφέροντος και εφαρμόζει την 

αρχή της αναλογικότητας, δεν μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση της 

δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του υπαλλήλου115. 

 Εφαρμογή της αρχής συναντάμε συχνά στην ανάκληση των παράνομων 

ευμενών διοικητικών πράξεων, στο πλαίσιο της διακριτικής ευχέρειας της διοικητικής 

δράσης.  Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με την Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά116, οι 

αρχές που λαμβάνονται υπόψη για την ανάκληση, ήτοι η αρχή της νομιμότητας, της 

δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου και της υπεροχής του δημοσίου 

συμφέροντος αν και δεν περιλαμβάνουν ρητά την αρχή της αναλογικότητας 

αποτελούν στοιχεία συνεκτιμητέα για τον έλεγχο τήρησής της. 

                                                   
112 Σπηλιωτόπουλος, Επ. Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, τόμος ΙΙ, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα – 

Κομοτηνή 1996 
113Μαρκαντωνάτου – Σκάλτσα, Αν. Η Προστασία του Διοικουμένου βασική αρχή της διοικητικής 

δράσεως, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2000 

 
114 Γέροντας, Απ. Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του ιδιώτη στη νομολογία του ΣτΕ και του 

ΔΕΚ, ΔτΑΤεΣ, Ι/2003, σελ.93-95 
115 Μαλλιαροπούλου, Άρτ. Η Αρχή της Προστατευομένης Εμπιστοσύνης στην πρόσφατη (2000-2013) 

Νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2014 
116 Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά Αν. Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- 

Θεσσαλονίκη 2016 
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 Για την κατανόηση της αρχής σε πρακτικό επίπεδο θα αναφέρουμε ως 

παράδειγμα την υπ’αριθμ. 2522/200 απόφασή του ΣτΕ που χρησιμοποιεί την αρχή 

της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης σε συνδυασμό με την αρχή της αναλογικότητας 

για να περιορίσει την εξουσία της Διοίκησης να καταργήσει μια διοικητική της 

πράξη. Συγκεκριμένα, η αιτούσα εταιρία διατηρούσε οινοποιείο και μονάδα 

παραγωγής γλευκών έχοντας λάβει τη σχετική άδεια από την αρμόδια Υπηρεσία. Στη 

συνέχεια, δήλωσε υπεύθυνα ότι προτίθεται να επεκτείνει τη δραστηριότητά της με 

την παραγωγή σακχάρου. Η αίτησή της έγινε δεκτή και της χορηγήθηκε άδεια, πλην 

όμως το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε αρνητικά λαμβάνοντας 

υπόψη τις σχετικές διατάξεις που απαγορεύαν τη συστέγαση οινοποιείου και μονάδα 

παραγωγής σακχάρου σταφυλής. Η Διοίκηση ενήργησε με τρόπο αντιφατικό, 

χορηγώντας αρχικά την άδεια και έπειτα απαγορεύοντας την παραγωγή σακχάρου, 

ενώ με την αρχική συμπεριφορά της αποτέλεσε βάση πάνω στην οποία ο καλόπιστος 

ιδιώτης προγραμμάτισε την οικονομική δραστηριότητα της εταιρίας του επενδύοντας 

παραδείγματος χάριν σε απαραίτητο εξοπλισμό. 

Συμπερασματικά, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες αρχές, έπρεπε να 

εξετάσει πριν προβεί στο δραστικότερο μέτρο της απαγόρευσης λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων, εάν ο επιδιωκόμενος σκοπός δημοσίου συμφέροντος μπορεί να 

επιτευχθεί με ηπιότερο μέσο, όπως για παράδειγμα τον διαχωρισμό της επικοινωνίας 

των εγκαταστάσεων δίνοντας παράλληλα και τον απαιτούμενο χρόνο συμμόρφωσης 

στην ενδιαφερόμενη εταιρία117. 

 

6.4. Αρχή της νομιμότητας 

Η αρχή της νομιμότητας της διοικητικής δράσης αποτελεί βασικότατη 

εγγύηση της εύρυθμης διατήρησης των σχέσεων μεταξύ Διοίκησης και διοικούμενου 

και ουσιώδη παράγοντα προστασίας του διοικούμενου δεδομένου ότι τόσο τα 

συμφέροντα όσο και τα δικαιώματα προστατεύονται από συνταγματικές και 

νομοθετικές διατάξεις118.  

Κατά την αρχή της νομιμότητας της Διοίκησης καμία πράξη αυτής δεν  ισχύει 

ούτε εκτελείται εάν και  εφόσον δε στηρίζεται στο νόμο, δεσμεύεται δηλαδή από τους 

ισχύοντες νόμους και διατάξεις και υπόκειται στον έλεγχο των αρμοδίων 

                                                   
117 Μουζουράκη, Π. Η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης στην πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ 

σε Τιμητικό Τόμο ΣτΕ 75 χρόνια, Σάκκουλα Αθήνα- Θεσσαλονίκη 2004  
118Δετσαρίδης, Χ. Οι αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της καλής πίστης στο διοικητικό 

δίκαιο, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003  
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δικαιοδοσιών από τους έχοντες έννομο συμφέρον119. Η Διοίκηση, ουδέποτε ενεργεί 

κατά τρόπο μη νόμιμο, δηλαδή οφείλει να προβαίνει σε ενέργειες μόνο μέσω 

θεσμοθετημένων κανόνων δικαίου. Επομένως, η Διοίκηση οφείλει να κινείται 

αποκλειστικά μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας, πράττοντας μόνο αυτό που 

επιτρέπεται, σε αντίθεση με τον διοικούμενο που μπορεί να πράξει οτιδήποτε δεν 

απαγορεύεται. Κατά συνέπεια, η αρχή της νομιμότητας είναι απόλυτα συνυφασμένη 

με την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης120. 

Η ηθική διάσταση της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και η αρχή 

της νομιμότητας που διέπεται από κανόνες δικαίου φαίνεται να δημιουργεί 

προβλήματα λόγω της δομικής διαφοράς ανάμεσα στα δυο κανονιστικά συστήματα, 

ήτοι δίκαιο και ηθική. Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης ως αρχής που 

επιβάλλει τη διατήρηση των δημιουργηθέντων νομικών καταστάσεων, έστω και 

παράνομων, ενδεχομένως να μη συμβαδίζει με την αρχή της νομιμότητας της 

διοικητικής δράσης η οποία επιβάλλει την ανάκληση αυτών121. Αν και εκ πρώτης 

όψεως οι σχέση μεταξύ της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης με την αρχή της 

νομιμότητας φαίνεται αντιφατική, στην ουσία οι δύο αρχές δεν συγκρούονται 

δεδομένου ότι η αρχή της νομιμότητας απαιτεί, υπό μια πιο ευρεία έννοια, το 

σεβασμό και τη σταθερότητα των πραγματικών καταστάσεων που έχουν 

δημιουργηθεί122.  

Η αυστηρή τήρηση της αρχής της νομιμότητας δε θα επέτρεπε ποτέ την 

επιβίωση ελαττωματικών διοικητικών πράξεων, παρά την ύπαρξη οποιουδήποτε 

τεκμηρίου νομιμότητας τους, που εκφράζει τη  ανάγκη σταθερότητας ων διοικητικών 

καταστάσεων123. Εξάλλου, η αρχή της νομιμότητας δεν προσδιορίζεται μόνο από τα 

κείμενα των διατάξεων αλλά και από τις γενικές αρχές δικαίου, όπως η αρχή της 

δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, οι οποίες προσδιορίζουν το περιεχόμενο αυτής και 

αποτελούν το θετικό δίκαιο124. Άλλωστε, εφενός «το δίκαιο δεν είναι γεωμετρία» και 

                                                   
119 Κόρσος, Δ. Διοικητικό Δίκαιο. Γενικό Μέρος, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή 1995 
120 Δετσαρίδης, Χ. Οι αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης…ό.π. 
121 Δετσαρίδης, Χ. Οι αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης....ο.π. 
122 Κουτούπα–Ρεγκάκου, Ευ. Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, Αρμ 1995, 

τεύχος ΙΙ, σελ. 1380 
123Δετσαρίδης, Χ. Οι αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης…ό.π. 
124 Δετσαρίδης, Χ. Οι αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης…ό.π. 
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αφετέρου τις σχέσεις μεταξύ Διοίκησης και διοικούμενων θα πρέπει να διαπνέει ένας 

«ηθικός ρυθμός»125.  

Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, όπως ισχυρίζεται ο Δετσαρίδης, 

δεν έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και για έναν 

ακόμη λόγο. Μπορεί, όπως ισχύει στο ιδιωτικό δίκαιο, η αρχή της καλής πίστης να 

εφαρμοστεί κατά contra legem ερμηνεία και αυτό γιατί εκ της φύσεως καθιερώθηκε 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανακύπτουσες ανάγκες. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η 

αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης αποτελεί έκφραση της καλής πίστης και 

επομένως μπορεί να γίνει δεκτό πως μπορεί να εφαρμοστεί δίχως να έρχεται σε 

σύγκρουση με την αρχή της νομιμότητας. Συνεπώς, η εμπιστοσύνη του διοικούμενου 

όχι μόνο έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της νομιμότητας της διοικητικής δράσης 

αλλά ταυτίζεται και είναι απόλυτα συνυφασμένη με αυτήν. 

 

 

7. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 

 

Σύμφωνα με τη θεωρία126, τρεις είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να 

συντρέχουν για την εφαρμογή της αρχής. Πρώτον, να έχει δημιουργηθεί στον 

διοικούμενο βάση εμπιστοσύνης με πράξη δημόσιας εξουσίας, δεύτερον η 

εμπιστοσύνη να είναι άξια προστασίας και τρίτον να μην υπάρχει αντίθετος λόγος 

δημόσιου συμφέροντος που να επιτάσσει την αλλαγή της κατάστασης που έχει 

δημιουργηθεί και που ισχύει στο παρόν και που εύλογα ο καλόπιστος διοικούμενος 

προσδοκά να διατηρηθεί και στο μέλλον.  

 

7.1.1. Η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη σε πράξεις Δημόσιας Εξουσίας 

Η πράξη δημόσιας εξουσίας που δημιουργεί τη βάση εμπιστοσύνης μπορεί να 

προέρχεται από τη νομοθετική, εκτελεστική, όμως όχι από τη δικαστική, ήτοι κατά 

δικαστικών αποφάσεων127 για δικαιοπολιτικούς κυρίως λόγους128. Στην παρούσα 

                                                   
125 Δετσαρίδης, Χ. Οι αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης…ό.π. 
126Κουτούπα–Ρεγκάκου, Ευ. Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, Αρμ 1995, 

τεύχος ΙΙ, σελ. 1380 

  
127 Στο γερμανικό δίκαιο, από όπου η αρχή έχει της ρίζες της, έχει υποστηριχθεί πως τυγχάνει 

εφαρμογής και στις πράξεις των οργάνων της δικαστικής εξουσίας, καθώς εμποδίζει τις αιφνίδιες 

νομολογιακές μεταβολές (Μουζουράκη, Π. Η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης στην 
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εργασία θα αναφερθούμε κατά κύριο λόγο σε θέματα εκτελεστικής εξουσίας, δηλαδή 

στην ανατροπή διοικητικών πράξεων και πρακτικών αλλά και υποσχέσεων εκ μέρους 

της Διοίκησης. Αναφορικά με τις υποσχέσεις εννοούμε τη βεβαίωση που παρέχει η 

Διοίκηση στον διοικούμενο ότι θα τηρήσει μια συμπεριφορά και στο μέλλον, εφόσον 

συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, τη διάθεσή της δηλαδή να αυτοδεσμευτεί129. 

Ωστόσο, η νομική φύση των υποσχέσεων είναι αμφίβολη ως προς το αν θα 

πρέπει να θεωρηθούν διοικητικές πράξεις ή συμβάσεις ή πράξεις sui generis130. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης ταυτίζεται με 

την αρχή της απαγόρευσης της αντιφατικής συμπεριφοράς της Διοίκησης (venire 

contra factum proprium)131. Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση θα πρέπει να διέπεται  

από την αρχή της συνεπούς συμπεριφοράς, γεγονός που εξ αντιδιαστολής σημαίνει 

πως η ασυνεπής-αντιφατική συμπεριφορά της Διοίκησης προσβάλλει βάναυσα την 

αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προκαλώντας νομικό ελάττωμα στην 

έκδοση της διοικητικής πράξης132. Επιπλέον, οι διοικητικές αρχές στο πλαίσιο της 

διακριτικής εξουσίας ενεργούν κατά τους κανόνες «της αγαθής και ευρύθμου 

λειτουργίας και καλής πίστης» και να μην έρχονται σε αντίθεση με προηγούμενες 

πρακτικές τους αφήνοντας απροστάτευτο τον εμπιστευθέντα εν καλή πίστει τις 

πράξεις αυτής133.  

Αξίζει να αναφερθεί πως σύμφωνα με τη θεωρία134 οι πληροφορίες που 

παρέχονται από μια δημόσια Υπηρεσία ή αρχή λόγω απουσίας δεσμευτικότητας, δεν 

μπορούν να αποτελέσουν βάση για  δημιουργία δικαιολογημένης εμπιστοσύνης. Σε 

αντίθεση με το τι ισχύει αναφορικά με τη νομοθετική εξουσία που θα αναλύσουμε 

παρακάτω, το ΣτΕ δεν έχει διατυπώσει –όπως αναφέρει η Μουζουράκη135- ποτέ 

                                                                                                                                                  
πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ σε Τιμητικό Τόμο ΣτΕ 75 χρόνια, Σάκκουλα Αθήνα- Θεσσαλονίκη 

2004). 
128 Κουτούπα–Ρεγκάκου, Ευ. Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, Αρμ 1995, 

τεύχος ΙΙ, σελ. 1380 
129 Κουτούπα–Ρεγκάκου, Ευ. Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, ό.π. 
130 Κουτούπα–Ρεγκάκου, Ευ. Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, ό.π. 
131 Κουτούπα–Ρεγκάκου, Ευ. Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου,ό.π. 
132 Δετσαρίδης, Χρ. Οι αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της καλής πίστης στο Διοικητικό 

Δίκαιο. Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003 
133Μαρκαντωνάτου – Σκάλτσα, Αν. Η Προστασία του Διοικουμένου βασική αρχή της διοικητικής 

δράσεως, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2000  
134  Μουζουράκη, Π. Η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης στην πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ 

σε Τιμητικό Τόμο ΣτΕ 75 χρόνια, Σάκκουλα Αθήνα- Θεσσαλονίκη 2004  
135 Μουζουράκη, Π. Η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης στην πρόσφατη νομολογία…ό.π. 
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κάποια επιφύλαξη ως προς την επίκληση της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης έναντι 

της Διοίκησης.  

 

7.1.2. .Η δικαιολογημένη εμπιστοσύνης σε πράξεις νομοθετικής εξουσίας 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη μπορεί να βρει πεδίο 

εφαρμογής επίσης και κατά των πράξεων νομοθετικής εξουσίας. Βασικό στοιχείο 

μιας πολιτειακής οργάνωσης που διέπεται από την αρχή του κράτους δικαίου είναι 

κατοχύρωση της ασφάλειας και της σταθερότητας των έννομων σχέσεων. Αυτό δε 

σημαίνει πως η αρχή του κράτους δικαίου συνεπάγεται το αμετάβλητο του νομικού 

πλαισίου αλλά η τυχόν τροποποίηση δεν οδηγεί σε υπέρμετρη επιβάρυνση των 

πολιτών που επέδειξαν δικαιολογημένα εμπιστοσύνη στη σταθερότητά του. Τούτο θα 

ήταν ευθέως αντίθετο στη διάκριση των εξουσιών και θα αντιστρατευόταν στη γενική 

αρμοδιότητα που έχει και πρέπει να έχει ο νομοθέτης να τροποποιεί και να καταργεί ή 

να ανατρέπει την ισχύουσα νομοθεσία136. Ο Λαζαράτος θεωρεί πως ο φόβος της 

νομολογίας να περιορίσει υπέρμετρα την νομοθετική πρωτοβουλία, είναι αυτός που 

οδήγησε στο να μην αναγνωρίζεται κατά βάση η αρχή της προστατευόμενης 

εμπιστοσύνης έναντι του νομοθέτη ως αρχή συνταγματική ισχύος137. 

 Πρόκειται ουσιαστικά για συμβιβασμό δυο αντικρουόμενων αναγκών: από τη 

μια της ανάγκης προσαρμογής του νομικού πλαισίου σε νέες εξελίξεις  και από την 

άλλη τη διαφύλαξη της σταθερότητας των υφιστάμενων έννομων σχέσεων138. Η 

ελευθερία του νομοθέτη να ρυθμίζει τις έννομες σχέσεις συμφώνα με τις επιταγές του 

δημοσίου συμφέροντος όπως διαμορφώνονται από τις συνεχώς μεταβαλλόμενες 

συνθήκες, εξασφαλίζει τη δράση του και την αποστολή που του θέτει το Σύνταγμα. 

Αποτελεί πάγια θέση του ΣτΕ ότι ο νομοθέτης δεν κωλύεται συνταγματικά να 

εισαγάγει δυσμενέστερες ρυθμίσεις από αυτές που ίσχυαν κατά το παρελθόν με νέες 

ρυθμίσεις που θίγουν υφιστάμενα δικαιώματα, με μόνο όριο στην ευχέρεια την αρχή 

της ισότητας και τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα139. Η ελευθερία αυτή 

                                                   
136 Μανιτάκης, Αν. Η ελευθερία της παιδείας και η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης (με αφορμή 

την αιφνίδια νομοθετική ρύθμιση υπαγωγής σε προηγούμενη άδεια των Εργαστηρίων Ελευθέρων 

Σπουδών),  ΕφημΔΔ, 1/2009 
137 Λαζαράτος, Π. Η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του ιδιώτη έναντι της διοικήσεως και 

του νομοθέτη, ΔτΑΤεΣ Ι/2003, σελ.137 
138 Πρεβεδούρου, Ευ. Η αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης στη νομολογία του 

Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Δ 1998, σελ. 670 
139 Έτσι για παράδειγμα οι διατάξεις των άρθρων 5, παρ. 1 και 16 παρ. 1 του Συντάγματος που 

κατοχυρώνουν το δικαίωμα της ανάπτυξης της προσωπικότητας και επιλογής μόρφωσης, δεν επιτρέπει 
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του νομοθέτη υπάρχει και αναφορικά με τα κοινωνικά δικαιώματα. Σύμφωνα με τη 

Μουζουράκη140, το ΣτΕ δεν υιοθετεί τη θεωρία περί κοινωνικού, εργασιακού και 

ασφαλιστικού κεκτημένου. Μόνη εξαίρεση αποτελεί το λεγόμενο «πολεοδομικό 

κεκτημένο», όπου σύμφωνα με τη σχετική νομολογία, ο νομοθέτης δύναται να 

τροποποιεί τις ισχύουσες πολεοδομικές ρυθμίσεις μεταβάλλοντας την υφιστάμενους 

όρους δόμησης, με την προϋπόθεση ότι η νέα ρύθμιση βελτιώνει τις συνθήκες 

διαβίωσης και δεν επιδεινώνει τους όρους διαβίωσης ούτε υποβαθμίζει το 

περιβάλλον. Σύμφωνα με την Κουτούπα-Ρεγκάκου141, η νομολογία περί 

πολεοδομικού κεκτημένου που εισήγαγε η ΣτΕ 10/1988 απόφαση (ολ.) πρέπει να 

επιδοκιμαστεί γιατί προχωρά ένα βήμα παραπάνω στη θεμελίωση της αρχής της 

δικαιολογημένης εμπιστοσύνης διότι δεν επιτρέπεται η ex nunc ισχύς νέου νόμου 

εφόσον εισάγει ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους ιδιοκτήτες, πλην όμως συνεπάγεται 

υποβάθμιση του περιβάλλοντος και επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης τρίτων. 

Γενικότερα, δεν μπορεί να θεμελιωθεί οποιοδήποτε δικαίωμα στη μη 

μεταβολή ή στην παγιότητα της νομοθεσίας ούτε μπορεί να θεωρηθεί 

δικαιολογημένη, με συνταγματικό μάλιστα έρεισμα, η απλή πίστη ή η εμπιστοσύνη 

που δείχνει ο διοικούμενος στη σταθερότητα ή διάρκεια μιας κατάστασης και 

γενικότερα στο αμετάβλητο της νομοθεσίας. Όμως, η εμπιστοσύνη που δείχνει στη 

σταθερότητα και στη διάρκεια της νομοθεσίας και στη μη αιφνίδια και απρόβλεπτη 

αλλαγή της είναι, κατ’ αρχήν άξια προστασίας, εφόσον η πίστη αυτή είναι εύλογη και 

δικαιολογείται από αντικειμενικά περιστατικά και από την εν γένει νομοθετική 

πολιτική της χώρας142.  

Με την αιτιολογία ότι η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης έχει 

συνταγματική ισχύ και επομένως δεσμεύει τον νομοθέτη, το Ανώτατο Διοικητικό 

Δικαστήριο έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις του Ν.1892/90, οι οποίες με την 

κατάργηση του Τμήματος της Διπλωματικής Κατεύθυνσης της Εθνικής Σχολής 

                                                                                                                                                  
την μεταβολή των προϋποθέσεων αναγνώρισης πτυχίων από τα πανεπιστήμια του εξωτερικού ως 

ισότιμων με αυτά που χορηγούνται από ελληνικά ιδρύματα για αποφοίτους που περάτωσαν τις 

σπουδές τους υπό το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς (Μουζουράκη, Π. Η αρχή της 
προστατευόμενης εμπιστοσύνης στην πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ σε Τιμητικό Τόμο ΣτΕ 75 χρόνια, 

Σάκκουλα Αθήνα- Θεσσαλονίκη 2004) 
140Μουζουράκη, Π. Η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης στην πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ 

σε Τιμητικό Τόμο ΣτΕ 75 χρόνια, Σάκκουλα Αθήνα- Θεσσαλονίκη 2004  
141 Κουτούπα–Ρεγκάκου, Ευ. Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, Αρμ 1995, 

τεύχος ΙΙ, σελ. 1380 
142Μανιτάκης, Αν. Η ελευθερία της παιδείας και η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης (με αφορμή 

την αιφνίδια νομοθετική ρύθμιση υπαγωγής σε προηγούμενη άδεια των Εργαστηρίων Ελευθέρων 

Σπουδών),  ΕφημΔΔ, 1/2009  
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Δημόσιας Διοίκησης, εμπόδιζαν την ολοκλήρωση φοίτησης των σπουδαστών που 

είχαν εισέλθει με διαγωνισμό. Συνεπώς, δέχθηκε πως οι συνέπειες της κατάργησης 

δεν μπορούν να συμπεριλάβουν όλους όσοι επέδειξαν εμπιστοσύνη στις ισχύουσες 

διατάξεις του νόμου και πέρασαν επιτυχώς τον εισαγωγικό διαγωνισμό και κατ’ 

εύλογο τρόπο αναμένουν την αποφοίτησή τους143. 

Αξιοσημείωτη είναι και η αλλαγή νομοθετικού πλαισίου, όχι μέσω μετάβασης 

από ένα ισχύον πλαίσιο, αλλά από απουσία σχετικού νομοθετικού πλαισίου μια νέα 

νομοθετική ρύθμιση. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Μανιτάκη αναφορικά με το 

κατά πόσο εναρμονίζεται με το Σύνταγμα144 η νεοεισερχόμενη διάταξη του αρ. 11 

του Ν. 3696/2008 που διατάσσει την παύση λειτουργίας των Εργαστηρίων 

Ελευθέρων Σπουδών σε περίπτωση μη χορήγησης άδειας ώστε να συνεχίσουν να 

λειτουργούν με το ίδιο αντικείμενο,  η βίαιη νομοθετική μετάβαση από ένα καθεστώς 

ελευθερίας σε ένα καθεστώς ρυθμισμένου νομοθετικά ανατρέπει ένα καθεστώς που 

ίσχυε για δεκαετίες145 και είχε ριζώσει ως πρακτική δημιουργώντας στους 

ενδιαφερομένους τη δικαιολογημένη πεποίθηση της σταθερότητας της διάρκειάς του. 

Έτσι κατά τον καθηγητή, η αιφνίδια αυτή αλλαγή αντιβαίνει, ανατρέποντας τις ήδη 

διαμορφωμένες έννομες σχέσεις ή νόμιμα συμφέροντα, στην αρχή της ασφάλειας 

δικαίου και τη συναρτώμενη με αυτήν αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, που 

έτρεφε ο πολίτης στη νομοθεσία που διείπε σταθερά και συνεχώς τις εκπαιδευτικές 

και επιχειρηματικές δραστηριότητες, χωρίς, μάλιστα, να προβάλλεται πως 

εξυπηρετείται αποχρώντας λόγος δημοσίου συμφέροντος που να συνάπτεται με τη 

συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση. 

 

7.2. Δημιουργία εμπιστοσύνης άξια προστασίας 

Είναι λογικό πως οποιαδήποτε κατάσταση δημιουργείται μεταξύ κράτους και 

ιδιώτη δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση να προστατεύεται. Η πράξη που προκαλεί στον 

διοικούμενο μια βάση εμπιστοσύνης πρέπει να δημιουργεί μεταξύ αυτού και της 

Διοίκησης μια «ιδιαίτερη σχέση»146. Συνεπώς, δεδομένης της ευρύτητας αλλά και της 

                                                   
143 Δετσαρίδης, Χ. Οι αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της καλής πίστης στο διοικητικό 

δίκαιο, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003 
144 Συγκεκριμένα με το αρ.16, παρ. 1 Σ, που αναγνωρίζει και κατοχυρώνει την ελευθερία της 

εκπαίδευσης και εν γένει της διδασκαλίας. 
145 Συνεχής και αδιάλειπτη λειτουργία από το 1935, που δημιουργεί στον πολίτη τη δικαιολογημένη 

πεποίθηση της σταθερότητας και παγιότητας του. 
146 Η «ιδιαίτερη σχέση» αυτή εκδηλώνεται μέσω των ατομικών διοικητικών πράξεων και αυτό εξηγεί 

το λόγο για τον οποίο η συνεκτίμηση των προϋποθέσεων για τη δημιουργία βάσης εμπιστοσύνης δεν 

εφαρμόζεται εύκολα στην περίπτωση των νομοθετικών μέτρων, όπου τα εμπλεκόμενα πρόσωπα 
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ιδιαιτερότητας του περιεχομένου της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης απαιτείται 

κάποια οριοθέτηση που βασίζεται σε ουσιαστικές εκτιμήσεις147. Πρώτον, θα πρέπει η 

διοικητική συμπεριφορά να μπορεί αντικειμενικά να αποτελέσει πρόσφορη βάση της 

εμπιστοσύνης του μέσου ανθρώπου, να έχει δηλαδή τα εξωτερικά χαρακτηριστικά 

της νομιμοφάνειας148.  

Από την πλευρά του ο διοικούμενος θα πρέπει να τελεί σε καλή πίστη ως προς 

την νομιμότητα της πράξης. Αυτό σημαίνει πως ενδεχόμενη παρανομία που έγινε εν 

γνώσει του διοικούμενου, η οποία εκδηλώνεται με την παραπλανητική του 

συμπεριφορά απέναντι στη Διοίκηση. Εάν ο  διοικούμενος με παράνομα μέσα, 

προσκομίζοντας παραδείγματος χάριν πλαστά ή μη ακριβή δικαιολογητικά που 

οδήγησαν στην έκδοση μιας παράνομης διοικητικής πράξης θεωρείται ότι δεν 

πληρούται η προϋπόθεση της νομιμοφάνειας της πράξης και επομένως η κατάσταση 

που δημιουργήθηκε δεν αποτελεί, όπως είναι λογικό, βάση εμπιστοσύνης άξια 

προστασίας. Η απόδειξη της γνώσης της παρανομίας είναι δύσκολη υπόθεση και 

λόγω του τεκμηρίου της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων θεωρείται ότι 

συντρέχει και το τεκμήριο της μη γνώσης από πλευράς του διοικούμενου 

ενδεχόμενης παρανομίας149. 

Μια δεύτερη προϋπόθεση που απαιτείται για τη δημιουργία βάσης 

εμπιστοσύνης είναι η διάρκεια της πράξης, ώστε να μπορέσει να αποτελέσει πηγή 

«σταθεράς και ισχυράς» πεποίθησης όπως απαιτεί η νομολογία150. Με άλλα λόγια, 

εμπιστοσύνη για να προστατευθεί από την έννομη τάξη, πέρα από την νομιμότητα 

στην οποία προαναφερθήκαμε, θα πρέπει να πληροί και την προϋπόθεση της 

συνέχισης της στο χρόνο151. Η εκτίμηση του χρόνου και τι συνιστά το «εύλογο 

χρονικό διάστημα» κρίνεται από τις περιστάσεις. Αναφορικά με την ανάκληση των 

παράνομων ευνοϊκών ατομικών διοικητικών πράξεων ο εύλογος χρόνος δεν μπορεί 

                                                                                                                                                  
δημιουργούν μια δύσκολα ελέγξιμη εμβέλεια εξηγώντας παράλληλα και τον «ανθρωπομορφικό 

χαρακτήρα» της εν λόγω αρχής (Κουτούπα–Ρεγκάκου, Ευ. Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης 

του διοικουμένου, Αρμ 1995, τεύχος ΙΙ, σελ. 1380). 
147Κουτούπα–Ρεγκάκου, Ευ. Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, Αρμ 1995, 

τεύχος ΙΙ, σελ. 1380  
148Κατρούγκαλος, Γ. Η προστασία της εμπιστοσύνης του πολίτη προς το Κράτος, ΔιΔικ 1993, σελ. 943-

944   
149 Κουτούπα–Ρεγκάκου, Ευ. Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, Αρμ 1995, 

τεύχος ΙΙ, σελ. 1380 
150 Κατρούγκαλος, Γ. Η προστασία της εμπιστοσύνης του πολίτη προς το Κράτος, ΔιΔικ 1993, ό.π. 
151 Κουτούπα–Ρεγκάκου, Ευ. Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, ό.π. 
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να είναι μικρότερος της πενταετίας όπως ορίζει ο ΑΝ 261/1968, εκτός αν ορίζεται 

διαφορετικά με ειδικότερη διάταξη152.  

Σύμφωνα με τη θεωρία της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, 

προκειμένου να μπορέσει η συμπεριφορά του κρατικού οργάνου να αποτελέσει βάση 

δημιουργίας εμπιστοσύνης προς τον πολίτη, θα πρέπει να είναι συνεχής και 

ομοιόμορφη153. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Κουτούπα-Ρεγκάκου154 σημασία 

δεν έχει αν ο διοικούμενος πίστευε πραγματικά αλλά αν έπρεπε να πιστεύει ότι η 

πράξη θα συνεχίσει να ισχύει. Η σταθερότητα της κατάστασης που δημιουργείται από 

μια διοικητική πράξη μπορεί να κλονιστεί όταν προκύπτει κάτι αντίθετο προς το 

περιεχόμενό της. Ιδιαίτερη σημασία έχει η δυνατότητα πρόβλεψης της αλλαγής, ήτοι 

η προσωρινότητα της πράξης όταν αυτή χαρακτηρίζεται από συχνή μεταβολή των 

νομικών ή πραγματικών συνθηκών όπως συμβαίνει κατεξοχήν στον οικονομικό 

τομέα. Η προειδοποιητική λειτουργία της προσωρινότητας της πράξης αποτυπώνεται 

συνήθως με τη προσθήκη παρεπόμενων όρων, που είναι ειδικές ρήτρες, όπως 

προθεσμία, αίρεση, επιφύλαξη ανάκλησης όπου ο διοικούμενος γνωρίζει εκ των 

προτέρων ότι δεν πρέπει να επενδύσει στην πράξη και πρέπει να τηρήσει μια 

ορισμένη συμπεριφορά ή, τέλος, ότι ενδέχεται να ανατραπεί η κατάσταση από την 

έλευση ενός μελλοντικού γεγονότος που είναι ανεξάρτητο από τη βούλησή του. 

Συνεπώς, όταν η πράξη εκδίδεται υπό την επιφύλαξη της μεταβολής αναφορικά με το 

περιεχόμενό της ο διοικούμενος δεν μπορεί να θεωρεί πως η εμπιστοσύνη είναι άξια 

προστασίας δεδομένης της προσωρινότητας της κατάστασης για την οποία είναι 

ενήμερος και επομένως δεν μπορεί να προσδοκά τη σταθερότητα και την άνευ όρων 

συνέχιση της. 

Σύμφωνα με ορισμένους συγγραφείς155 απαιτείται μια τρίτη προϋπόθεση ώστε 

να θεωρείται η εμπιστοσύνη ως άξια προστασίας. Η προϋπόθεση αυτή αφορά στην 

εξωτερίκευση της εσωτερικής διάθεσης της εμπιστοσύνης με ορισμένα συγκεκριμένα 

μέτρα, απαιτείται δηλαδή η διενέργεια συγκεκριμένων θετικών ενεργειών εκ μέρους 

του διοικούμενου, προσανατολισμένων στην κατάσταση που διαμορφώθηκε από τις 

ενέργειες της Διοίκησης. Σύμφωνα με τον Κατρούγκαλο στην περίπτωση αυτή δε 

θεωρείται η εμπιστοσύνη αυτή καθ’ εαυτή ως άξια προστασίας αλλά οι πραγματικές 

                                                   
152 Κατρούγκαλος, Γ. Η προστασία της εμπιστοσύνης του πολίτη προς το Κράτος, ΔιΔικ 1993ό.π. 
153Μουζουράκη, Π. Η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης στην πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ 

σε Τιμητικό Τόμο ΣτΕ 75 χρόνια, Σάκκουλα Αθήνα- Θεσσαλονίκη 2004  
154 Κουτούπα–Ρεγκάκου, Ευ. Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, ό.π. 
155 Κατρούγκαλος, Γ. Η προστασία της εμπιστοσύνης του πολίτη προς το Κράτος, ΔιΔικ 1993 
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καταστάσεις που δημιουργήθηκαν, πράγμα που δε θεωρεί ως απολύτως ορθό.  Η 

απαίτηση αυτή για συγκεκριμένα μέτρα, επισημαίνει η Κουτούπα-Ρεγκάκου156, πως 

είναι αυστηρή και εμπεριέχει τον κίνδυνο υποκειμενισμού και θεωρεί πως θα ήταν 

πιο λογικό τέτοια μέτρα να απαιτούνται σε περίπτωση που η πράξη δεν παραχωρεί 

συγκεκριμένα δικαιώματα, αλλά όταν ο διοικούμενος βρίσκεται σε μια λιγότερο 

ασφαλή θέση έναντι της Διοίκησης, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με τις 

υποσχέσεις. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να έχουν συνάφεια με την πράξη όπως για 

παράδειγμα η έναρξη οικοδομικών εργασιών πριν από την έκδοση της οικοδομικής 

άδειας. 

 

 7.3. Στάθμιση της αρχής με λόγους δημόσιου συμφέροντος 

Η Διοίκηση μπορεί να μεταβάλλει το νομικό πλαίσιο μιας έννομης σχέσης 

όταν το επιβάλλουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος157, διότι με την επίκλησή τους είναι 

δυνατόν να τροποποιούνται η να καταργούνται οι ισχύουσες νομικές καταστάσεις158. 

Η επιδίωξη του δημοσίου συμφέροντος στους διαρκώς μεταβαλλόμενους και 

επηρεαζόμενους τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και διεθνές επίπεδο όρους της οικονομικής 

ζωής, απαιτεί ευελιξία και προσαρμοστικότητα από μέρους της Διοίκησης159. Η 

νομολογία έχει αποδεχθεί ορισμένες εξαιρέσεις από τον κανόνα του μη ανακλητού 

των διοικητικών πράξεων που έχουν δημιουργήσει δικαιώματα, μεταξύ των οποίων 

την πρώτη θέση κατέχει η δυνατότητα ανάκλησης όταν συντρέχουν λόγοι δημοσίου 

συμφέροντος160.  

Το δημόσιο συμφέρον (εθνικό η γενικό ή κοινωνικό ή κοινό συμφέρον) είναι 

μια αόριστη και γενική έννοια161 που δεν μπορεί να οριστεί εκ των προτέρων και 

αποκτά πρακτική και χειροπιαστή σημασία μόνο με τη συγκεκριμενοποίησή της162. 

                                                   
156 Κουτούπα–Ρεγκάκου, Ευ. Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, Αρμ 1995, 

τεύχος ΙΙ, σελ. 1380 
157 Κουτούπα–Ρεγκάκου, Ευ. Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, Αρμ 1995, 

τεύχος ΙΙ, σελ. 1380 
158Κουτούπα- Ρεγκάκου, Ευ. Αόριστες και Τεχνικές Έννοιες στο Δημόσιο Δίκαιο. Εκδ. Σάκκουλα, 

Θεσσαλονίκη 1997  
159 Δαγτόγλου, Π. Γενικό Διοικητικό Δίκαιο α’ (β’ έκδοση), Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη 

1984 
160Μανιτάκης, Αν. Ανάκληση διοικητικής άδειας και αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του 

διοικουμένου, Αρμ 1984, σελ. 185  
161 Έννοιες όπως «γενικό συμφέρον», «σπουδαίος λόγος», «εύλογος χρόνος» αποτελούν γενικές και 

αόριστες έννοιες που χρήζουν καθορισμού ή εξειδίκευσης η οποία ανατίθεται από το νόμο στη 

Διοίκηση, δίνοντάς την σημαντική ελευθερία κίνησης.  Για τις αόριστες αυτές έννοιες βλ. Κουτούπα-

Ρεγκάκου «Αόριστες και τεχνικές…» 
162 Δαγτόγλου, Π. Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη 2012 
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Παρόλη την αοριστία της, δεν είναι μια έννοια πολιτική χωρίς νομικούς 

προσδιορισμούς ή έννοια «μεταφυσικού περιεχομένου»163. Αποτελεί έννοια με βαθύ 

φιλοσοφικό βάθος και ιδεολογικώς είναι πολυσήμαντη και θεμελιώδης έννοια στο 

χώρο του διοικητικού δικαίου164. Για τη διοίκηση μιας δημοκρατικής χώρας, όπως 

είναι η χώρα μας, η έννοια του δημοσίου συμφέροντος αποκτά ιδιαίτερη σημασία 

κατά την άσκηση της λεγόμενης διακριτικής ευχέρειας, δηλαδή ο νόμος αναθέτει 

στην ίδια τη Διοίκηση να επιλέξει μεταξύ διαφόρων εξ ίσου νόμιμων λύσεων165. 

Αξιοσημείωτη είναι η παρατήρηση της Κουτούπα-Ρεγκάκου η οποία επισημαίνει πως 

η επιλογή μεταξύ εξ ίσου νομίμων λύσεων επιδέχεται αμφισβήτηση διότι η Διοίκηση 

στο πλαίσιο της διακριτικής ευχέρειας δύναται να επιλέξει ανάμεσα σε τουλάχιστον 

δυο λύσεις οι οποίες δεν είναι πάντα στον ίδιο βαθμό νόμιμες 166.  

Η σημασία του δημοσίου συμφέροντος είναι διττή: από νομοθετικής άποψης ο 

νομοθέτης καλείται να λάβει τα μέτρα που επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον, 

καθορίζοντας την αόριστη αυτή έννοια μέσω κριτηρίων που προκύπτουν από την 

έννομη τάξη της χώρας και από την πλευρά της η Διοίκηση επιλέγει ανάμεσα από 

διάφορες λύσεις αυτή που υπηρετεί καλυτέρα το δημόσιο συμφέρον. Κατά τη 

διακριτική ευχέρεια η Διοίκηση θα συγκεκριμενοποίησει το δημόσιο συμφέρον με 

βάση το νόμο, πάντα στο πλαίσιο της αρχής της νομιμότητας. Στην τελευταία 

περίπτωση γίνεται λόγος για υπεροχή του δημοσίου συμφέροντος κατά την άσκηση της 

διακριτικής ευχέρειας167.  

Οι περιορισμοί για χάρη του δημοσίου συμφέροντος είναι εγγενείς στα 

ατομικά δικαιώματα και γενικότερα στα δικαιώματα που χορηγούν στους ιδιώτες οι 

γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου. Τα όρια της προστασίας προκύπτουν από τη 

στάθμισή τους με διάφορες παραμέτρους δημοσίου συμφέροντος όπως ενδεικτικά η 

προστασία της δημόσιας υγείας ή ασφάλειας και η ολοένα και πιο επιτακτική 

προστασία του περιβάλλοντος168. Αναφέρεται στο σύνολο των συμφερόντων μιας 

οργανωμένης κοινωνίας και ουσιαστικά ικανοποιεί της βασικές ανάγκες των μελών 

                                                   
163 Σπηλιωτόπουλος, Επ. Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, τόμος Ι, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 

1996 
164 Κουτούπα- Ρεγκάκου, Ευ. Αόριστες και Τεχνικές Έννοιες στο Δημόσιο Δίκαιο. Εκδ. Σάκκουλα, 

Θεσσαλονίκη 1997 
165 Δαγτόγλου, Π. Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη 2012 
166 Κουτούπα- Ρεγκάκου, Ευ. Αόριστες και Τεχνικές Έννοιες στο Δημόσιο Δίκαιο. Εκδ. Σάκκουλα, 

Θεσσαλονίκη 1997). 
167 Δαγτόγλου, Π. Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη 2012 
168 Κουτούπα–Ρεγκάκου, Ευ. Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, Αρμ 1995, 

τεύχος ΙΙ, σελ. 1380 
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της που σχετίζονται πέρα από την δημόσια τάξη και ασφάλεια, την υγεία, την 

οικονομία και την παιδεία169. Είναι γενικά αποδεκτό, ότι πράξεις της Διοίκησης που 

αποβλέπουν στην προστασία της δημόσιας τάξης ή της δημόσιας υγείας έχουν 

χαρακτήρα προσωρινότητας και είναι κατά κανόνα ανακλητές. Ως αυτοτελής λόγος 

ανάκλησης το δημόσιο συμφέρον εντοπίζεται σε έννομα αγαθά που αφορούν το 

γενικότερο κοινωνικό συμφέρον και δε συνδέονται με χρηματικές έννομες σχέσεις 

(δημόσια υγεία, ασφάλεια, αιδώς, προστασία περιβάλλοντος και προστασία 

πολιτιστικών αγαθών)170. Παραδείγματος χάριν, μπορεί να ανακληθεί ή να 

απορριφθεί αίτημα χορήγησης άδειας διαμονής σε πολίτη τρίτη χώρας για λόγους που 

αφορούν τη δημόσια τάξη και ασφάλεια ή λόγους δημόσιας υγείας (αρ.6, 

ν.4251/2014) και μάλιστα χωρίς την υποχρέωση της Διοίκησης για κλήση προς 

προηγούμενη ακρόαση171  

Σε ορισμένες περιπτώσεις το δημόσιο συμφέρον είναι αντίθετο προς 

συγκεκριμένα άμεσα συμφέροντα ορισμένων μελών της κρατικής κοινωνίας, 

ανεξάρτητα αν εξυπηρετεί ή όχι συγκεκριμένα συμφέροντα άλλων μελών της 

κοινωνίας. Έτσι, π.χ. στην περίπτωση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, όταν αυτή 

επιβάλλεται για λόγους εθνικής άμυνας, είναι δυνατόν να βλάπτονται τα συμφέροντα 

των ιδιοκτητών των εκτάσεων χωρίς να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα άλλων 

προσώπων172. Η στάθμιση των διακυβευμένων συμφερόντων γίνεται αναγκαστικά ad 

hoc και επομένως η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης συνδέεται με μια 

περιπτωσιολογική μέθοδο εύρεσης του δικαίου (kausistische Methode). Η Κουτούπα-

Ρεγκάκου173 επισημαίνει την ανησυχία και τους κινδύνους που κρύβονται πίσω από 

το γεγονός αυτό: από τη μια η παραίτηση από τον εκ των προτέρων καθορισμό 

κριτηρίων θέτει σε κίνδυνο την αρχή της ισότητας και ασφάλειας δικαίου, από την 

άλλη, η νομοθετική διαμόρφωση κριτηρίων ναι μεν καθιστά δυνατή την πρόγνωση, 

πλην όμως οδηγεί σε μετατόπιση της νομοθετικής στη δικαστική ευθύνη. 

Ουσιαστικά, η εκτίμηση ύπαρξης δημοσίου συμφέροντος υπόκειται μόνο σε 

                                                   
169 Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά Αν. Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- 

Θεσσαλονίκη 2016 
170 Λαζαράτος, Π. Η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του ιδιώτη έναντι της διοικήσεως και του 
νομοθέτη, ΔτΑΤεΣ Ι/2003, σελ.134 
171 Το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικούμενου προβλέπεται στο αρθ. 6 του ΚΔΔιαδ 

(Ν.2690/1999). 
172Σπηλιωτόπουλος, Επ. Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, τόμος Ι, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 

1996  
173Κουτούπα–Ρεγκάκου, Ευ. Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, Αρμ 1995, 

τεύχος ΙΙ, σελ. 1380  
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δικαστικό έλεγχο αφού η ουσιαστική εκτίμηση ανήκει στον νομοθέτη ή στη Διοίκηση 

επομένως ο έλεγχος ορίων στο πεδίου του ελέγχου νομιμότητας εμπίπτει στον 

ακυρωτικό δικαστή174. 

Κατά πάγια νομολογία του ΣτΕ δεν αποτελεί λόγο δημοσίου συμφέροντος η 

απλή μεταβολή των αντιλήψεων της αρχής ως προς τα πραγματικά περιστατικά και 

τους όρους της πράξης και γενικότερα δεν μπορεί να αποτελέσει αυτοτελώς λόγο 

ανάκλησης175. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της Διοίκησης ότι συντρέχουν λόγοι 

δημοσίου συμφέροντος θα πρέπει να είναι επαρκώς και ειδικώς αιτιολογημένη και 

υποκείμενη στον έλεγχο νομιμότητας του ΣτΕ εάν δηλαδή τα περιστατικά που 

επικαλείται η Διοίκηση θεμελιώνουν την έννοια του δημοσίου συμφέροντος176, 

ειδάλλως ακυρώνεται η ενέργειά της για έλλειψη νόμιμης αιτιολογίας177. Έτσι για 

παράδειγμα η απόφαση 2406/1982 του ΣτΕ χαρακτηρίζει ως μη νόμιμως 

αιτιολογημένη την απόφαση της Γ.Γ. του Υπουργείου περί μετάθεσης μονίμων 

υπαλλήλων επικαλούμενη με αόριστο τρόπο «λόγους υπηρεσιακών αναγκών», χωρίς 

να συγκεκριμενοποιεί τους λογούς αυτούς178.  

Επίσης, η αφαίρεση από μέρους του Υπουργείου Συγκοινωνιών της άδειας 

εκμετάλλευσης της λεωφορειακής γραμμής Αθηνών –Μονάχου από τον ΟΣΕ 

κρίνεται από τον Μανιτάκη ως παράνομη, χωρίς αποχρώντα λόγο δημοσίου 

συμφέροντος διότι ανατρέπει απρόβλεπτα, αναιτιολόγητα και αυθαίρετα μια έννομη 

κατάσταση προσκρούοντας στις αρχές της χρηστής διοίκησης και δικαιολογημένης 

εμπιστοσύνης. Επιπλέον, η Διοίκηση δεν επικαλείται αλλά ούτε προκύπτουν για την 

ανάκληση ειδικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, παρά μόνο λόγοι που αφορούν τη 

μεταβολή των όρων εκμετάλλευσης. Η αφαίρεση καταρχήν μιας άδειας ως δυσμενής 

πράξη για τον διοικούμενο θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη όπως εξάλλου 

προβλέπεται και από το αρ. 17 του ΚΔΔιαδ179.   

                                                   
174 Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά Αν. Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- 

Θεσσαλονίκη 2016 
175 Μανιτάκης, Αν. Ανάκληση διοικητικής άδειας και αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του 

διοικουμένου, Αρμ 1984, σελ. 185 
176 Μανιτάκης, Αν. Ανάκληση διοικητικής άδειας και αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του 

διοικουμένου, Αρμ 1984, σελ. 185 
177 Κουτούπα- Ρεγκάκου, Ευ. Αόριστες και Τεχνικές Έννοιες στο Δημόσιο Δίκαιο. Εκδ. Σάκκουλα, 

Θεσσαλονίκη 1997 
178Κουτούπα- Ρεγκάκου, Ευ. Αόριστες και Τεχνικές Έννοιες στο Δημόσιο Δίκαιο. Εκδ. Σάκκουλα, 

Θεσσαλονίκη 1997  
179 Σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο ΚΔΔιαδ η ατομική διοικητική πράξη πρέπει να περιέχει 

αιτιολογία, η οποία να περιλαμβάνει τη διαπίστωση της συνδρομής των κατά νόμο προϋποθέσεων για 

την έκδοσή της και η αιτιολογία πρέπει να είναι σαφής, ειδική, επαρκής και να προκύπτει από τα 
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Ενδιαφέρουσες είναι και οι αποφάσεις της ολομέλειας του ΣτΕ για τον 

Μνημόνιο Ι που ανάγουν το δημοσιονομικό συμφέρον ως «υπέρτατο δημόσιο 

συμφέρον» και η ανάγκη της βελτίωσης της δημοσιονομικής κατάστασης 

χαρακτηρίστηκε όχι μόνο ως σοβαρός λόγος δημοσίου συμφέροντος αλλά ως σκοπός 

κοινού ενδιαφέροντος των κρατών μελών της ευρωζώνης και τα επώδυνα μέτρα του 

Μνημονίου δεν κρίνονται ως προδήλως δυσανάλογα ή απρόσφορα μέτρα180 παρόλες 

τις συνέπειες που επέφεραν στο βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων. 

Εν κατακλείδι, οι αναφορές στον περιορισμό των ατομικών ελευθεριών χάριν 

του δημοσίου συμφέροντος δεν μπορεί να είναι  παρά μόνο ενδεικτική. Αυτή η κατ’ 

εξοχήν αόριστη έννοια έχει τεθεί στο ίδιο επίπεδο με τις συνταγματικές ελευθερίες 

έχουσα την ίδια τυπική δύναμη και επομένως είναι ικανή να μειώσει την εμβέλεια 

των ελευθεριών αυτών181.  

 

8. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 

8.1. Λειτουργία της αρχής σε πράξεις της Διοίκησης 

8.1.1. Ανάκληση ατομικών διοικητικών πράξεων 

Η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον διοικούμενο και στη Δημόσια Διοίκηση 

είναι αμφίδρομη. Οι δράσεις της Διοίκησης απευθύνονται προς τον διοικούμενο και 

αντίστοιχα η αιτία που προκαλεί πολλές από τις δράσεις της Διοίκησης είναι ο 

διοικούμενος. Για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει ίση ευμένεια, ισονομία, ισοτέλεια 

ώστε να είναι εφικτή η αρμονία και ισορροπία στις σχέσεις μεταξύ όλων των 

διοικούμενων182. Μια μορφή έκφρασης της προαναφερόμενης αμφίδρομης σχέσης 

αποτελεί η έκδοση ατομικών διοικητικών πράξεων. Οι ατομικές διοικητικές πράξεις 

διακρίνονται σε νόμιμες και παράνομες, και περαιτέρω σε ευμενείς και δυσμενείς. 

 Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης εφαρμόζεται κατεξοχήν στην 

περίπτωση της ανάκλησης των διοικητικών πράξεων και σταδιακά καθιερώθηκε στον 

τομέα του διοικητικού δικαίου χωρίς να περιορίζεται σε θέματα ελαττωματικών 

                                                                                                                                                  
στοιχεία του φακέλου, εκτός αν προβλέπεται ρητώς στο νόμο ότι πρέπει να περιέχεται στο σώμα της 
πράξης. 
180Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά Αν. Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- 

Θεσσαλονίκη 2016  
181 Κουτούπα- Ρεγκάκου, Ευ. Αόριστες και Τεχνικές Έννοιες στο Δημόσιο Δίκαιο. Εκδ. Σάκκουλα, 

Θεσσαλονίκη 1997 
182 Μαρκαντωνάτου- Σκαλτσά, Αν. Η προστασία του διοικούμενου βασική αρχή της διοικητικής 

δράσεως, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2000 
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διοικητικών πράξεων ή μη εφαρμογής παράνομων κανόνων δικαίου183. Η Διοίκηση 

μέσω πολλών ενεργειών, μεταξύ των οποίων και η έκδοση ή ανάκληση ατομικών 

διοικητικών πράξεων, εφαρμόζει την αρχή της προστασίας του διοικούμενου. Η ισχύς 

των διοικητικών πράξεων, εφ’ όσον από το νόμο,  το περιεχόμενο ή το αντικείμενο 

της ίδιας της πράξης δεν προκύπτει κάτι διαφορετικό, είναι διαρκής, ήτοι κάθε 

ατομική ή κανονιστική διοικητική πράξη συνεχίζει να παράγει έννομα αποτελέσματα, 

εφόσον η Διοίκηση δεν την ανακαλεί με νεότερή της πράξη184. 

Κατά τη διαδικασία της ανάκλησης διοικητικών πράξεων δύο βασικές αρχές 

συγκρούονται: η αρχή της νομιμότητας, σύμφωνα με την οποία η Διοίκηση οφείλει 

να λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους και η αρχή της δικαιολογημένης 

εμπιστοσύνης του διοικούμενου σε συνδυασμό με την αρχή της χρηστής διοίκησης, 

σύμφωνα με τις οποίες η Διοίκηση οφείλει να επιδεικνύει ειλικρινή και έντιμη στάση 

προς τον διοικούμενο. Η Διοίκηση, όπως είναι λογικό, δε μπορεί να ενεργεί 

βασιζόμενη μόνο στις αρχές της επιείκειας, καλής πίστης, νομικής ασφάλειας, αλλά 

θα πρέπει να στηρίζει όλες τις πράξεις της σε νομικές διατάξεις. Οι προαναφερόμενες 

αρχές, βέβαια, επηρεάζουν τις δράσεις της, αφού αποτελούν sine qua non στοιχείο 

ορθής εφαρμογής δικαίου185. 

Όπως ήδη ειπώθηκε, το κατεξοχήν πεδίο εφαρμογής της αρχής της 

δικαιολογημένης εμπιστοσύνης είναι η ανάκληση ατομικών διοικητικών πράξεων, 

μέσω των οποίων συγκεκριμενοποιούνται οι έννομες σχέσεις μεταξύ κράτους και 

ιδιώτη. Η ανάκληση ισχύει ex nunc για το μέλλον όταν ανακαλείται με νόμιμη 

διοικητική πράξη, ενώ ισχύει ex tunc, έχει δηλαδή αναδρομική ισχύ όταν αφορά 

παράνομη διοικητική πράξη. H διοικητική λειτουργία οφείλει να εφαρμόζει το νόμο 

σε ατομικές περιπτώσεις και να προσαρμόζεται στις εκάστοτε μεταβαλλόμενες 

συνθήκες. Η ανάγκη αυτή της μεταβολής και προσαρμογής της διοικητικής δράσης 

επιβάλλει τον κανόνα του ανακλητού των διοικητικών πράξεων. Η εξουσία της 

ανάκλησης των νόμιμων διοικητικών πράξεων που αναγνωρίζεται στη Διοίκηση, δεν 

επιτρέπεται να ασκείται με τρόπο που να οδηγεί σε ανασφάλεια δικαίου, σε ανατροπή 

                                                   
183 Δετσαρίδης, Χ. Οι αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της καλής πίστης στο διοικητικό 

δίκαιο, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003 
184 Μανιτάκης, Αν. Ανάκληση διοικητικής άδειας και αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του 

διοικουμένου, Αρμ 1984, σελ. 185 
185 Μαρκαντωνάτου- Σκαλτσά, Αν. Η προστασία του διοικούμενου βασική αρχή της διοικητικής 

δράσεως, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2000 
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δηλαδή έννομων καταστάσεων με τρόπο απότομο, αναπάντεχο και αδικαιολόγητο για 

τον διοικούμενο. 

Με μια διοικητική πράξη είναι δυνατή η κατάργηση προγενέστερης 

διοικητικής πράξης για το μέλλον ή η ανάκλησή της. Οι κανόνες που ρυθμίζουν την 

ανάκληση των ατομικών διοικητικών πράξεων ορίζονται από γενικές αρχές του 

διοικητικού δικαίου. Οι κανόνες αυτοί στοχεύουν στην εύρυθμη και χρηστή διοίκηση, 

την προστασία του διοικούμενου και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. 

Δεδομένης της μεγάλης σημασίας της ανάκλησης των διοικητικών πράξεων, οι 

κανόνες που ακολουθούνται στην εφαρμογή της αποτυπώθηκαν σε γενικές αρχές του 

δικαίου και συστηματοποιήθηκαν μέσω της νομολογίας των ελληνικών δικαστηρίων, 

κυρίως του ΣτΕ186.  

Στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και συγκεκριμένα στο άρθρο 21 

ορίζεται η διαδικασία ανάκλησης ατομικών διοικητικών πράξεων, το αρμόδιο όργανο 

και η διοικητική διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Νομοθετικά η διαδικασία 

της ανάκλησης ορίζεται άλλοτε με κανόνες γενικής και άλλοτε ειδικής εφαρμογής. 

Ένα παράδειγμα κανόνα γενικής εφαρμογής αποτελεί το άρθρο μόνο του ΑΝ 

261/1968 που περιγράφει το πλαίσιο ανάκλησης των παράνομων ατομικών 

διοικητικών πράξεων, ενώ ένα παράδειγμα κανόνα ειδικής εφαρμογής, που αφορούν 

εξειδικευμένες περιπτώσεις, είναι το άρθρο 12 του ν. 2730/1999 που αφορά στα 

Ολυμπιακά έργα, σύμφωνα με το οποίο υποχρεωτικά ανακαλούνται πράξεις όταν 

συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι και προϋποθέσεις187. 

 Κατά κανόνα οι νόμιμες ατομικές διοικητικές πράξεις από τις οποίες οι 

διοικούμενοι απέκτησαν δικαιώματα δεν είναι δυνατό να ανακληθούν (ΣΕ453/1968). 

Αυτό συμβαίνει γιατί αυτά τα δικαιώματα βασίζονται σε καταστάσεις που υφίστανται 

τη δεδομένη χρονική στιγμή. Η ανατροπή αυτών των καταστάσεων είναι αντίθετη 

προς τις αρχές της εύρυθμης και χρηστής διοίκησης (ΣΕ 1171/1962)188.  

Υπάρχουν, όμως, και εξαιρέσεις στον προαναφερόμενο κανόνα, όπως είναι η 

ανάκληση ατομικών διοικητικών πράξεων για λόγους δημοσίου συμφέροντος (ΣΕ 

1974/1974, 2190/1978, 1061/1982). Επιπλέον λόγοι είναι η συναίνεση του 

διοικούμενου όσον αφορά την ανάκληση (ΑΠ 51/1968), η μη συμμόρφωση στους 

                                                   
186 Πρεβεδούρου, Ευγ. Η ανάκληση των διοικητικών πράξεων (Γενικό Διοικητικό Δίκαιο. Διάγραμμα) 

Από τον ιστότοπο: https://www.prevedourou.gr 
187 Πρεβεδούρου, Ευγ. Η ανάκληση των διοικητικών πράξεων (Γενικό Διοικητικό Δίκαιο. Διάγραμμα). 

Από τον ιστότοπο: https://www.prevedourou.gr 
188 Σπηλιωτόπουλος, Επ. Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου Ι, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή 1996 
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όρους της πράξης (ΣΕ 5140/1983, 1592/1987), αν δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

χορήγησης της πράξης (ΣΕ 1572/1983), το πέρας της προθεσμίας για συγκεκριμένες 

ενέργειες από το διοικούμενο (ΣΕ309/1961), ή αν δεν τηρηθούν οι προϋποθέσεις που 

εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον (ΣΕ3932/1988). Επίσης, επιτρέπεται η ανάκληση 

ατομικών διοικητικών πράξεων από τις οποίες δεν προκύπτουν δικαιώματα προς τον 

διοικούμενο ή αν προκύπτει επιφύλαξη της ανάκληση (ΣΕ 1799/1987)189. 

Η ανάκληση των νόμιμων διοικητικών πράξεων έχει ισχύ από την ημερομηνία 

έκδοσης της ανακλητικής πράξης. Δεν είναι δυνατή η αναδρομική ισχύς. Σε 

αντιδιαστολή, η ανάκληση των παράνομων πράξεων έχει ισχύ από το χρόνο έκδοσης 

της πράξης, ήτοι επαναφέρει την κατάσταση πριν την έκδοση της παράνομης πράξης. 

(ΣΕ 15/1973, 3667/1993)190. 

Ανάκληση των παράνομων ατομικών διοικητικών πράξεων είναι δυνατή εντός 

εύλογου χρόνου. Παράνομες είναι οι πράξεις που έχουν κάποια πλημμέλεια και 

μπορούν να ανακληθούν για λόγους νομιμότητας. Το διάστημα του εύλογου χρόνου, 

εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, είναι πέντε χρόνια από την έκδοση της πράξης. (ΑΝ 

261/68). Το χρονικό διάστημα της πενταετίας αποτελεί το ελάχιστο και όχι το μέγιστο 

όριο του χρόνου ανακλήσεως των παράνομων ευμενών διοικητικών πράξεων. Με την 

πρακτική αυτή παραβιάζεται η  αρχή της αναλογικότητας και της προστασίας της 

δικαιολογημένης εμπιστοσύνης  (ΣΤΕ 1501/2008)191, ιδίως αν γίνει δεκτό πως η αρχή 

της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης έχει υπερνομοθετική ισχύ192. 

Υπάρχουν, όμως, εξαιρέσεις και σε αυτή την περίπτωση. Μετά το 

προβλεπόμενο εύλογο διάστημα είναι δυνατή η ανάκληση παράνομων δυσμενών 

ατομικών διοικητικών πράξεων. Η ανάκληση των παράνομων επωφελών πράξεων 

από τις οποίες προέκυψαν δικαιώματα ή συμφέροντα μπορεί να γίνει εάν αποδειχθεί 

δόλος από την πλευρά του διοικούμενου μέσω κατάθεσης πλαστών ή ψευδών 

στοιχείων στη Διοίκηση (ΣΤΕ 2010/00) ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή λόγω 

συμμόρφωσης της Διοίκησης σε ακυρωτική απόφαση διοικητικού δικαστηρίου193. 

                                                   
189 Σπηλιωτόπουλος, Επ. Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου Ι, ό.π. 
190 Σπηλιωτόπουλος, Επ. Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου Ι,ό.π. 
191 Γέροντας, Απ., Λύτρας, Σ., Παυλόπουλος, Π., Σιούτη, Γ., ΦλογαΪτης, Σ. Διοικητικό Δίκαιο. Έκδοση 

Γ’. Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη 2015 
192 Κατρούγκαλος, Γ. Η προστασία της εμπιστοσύνης του πολίτη προς το Κράτος, ΔιΔικ 1993, σελ. 943-

944 
193 Γέροντας, Απ., Λύτρας, Σ., Παυλόπουλος, Π., Σιούτη, Γ., ΦλογαΪτης, Σ. Διοικητικό Δίκαιο.ό.π. 
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Η ανάκληση των πράξεων της Διοικήσεως εναπόκεινται στη διακριτική της 

ευχέρεια, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από το νόμο ή αν προέκυψαν 

δικαιώματα τρίτων ή καταστάσεις που  είναι ανέφικτο να τροποποιηθούν λόγω 

παρόδου μεγάλου χρονικού διαστήματος (ΣΤΕ 4050-4091/87, 2906/00)194. 

Η περίπτωση της ανάκλησης παράνομων ευμενών διοικητικών πράξεων είναι  

χαρακτηριστική της σύγκρουσης των αρχών της νομιμότητας και της προστασίας της 

δικαιολογημένης εμπιστοσύνης. Ήτοι, από τη μία πλευρά πρέπει να διαγραφεί η 

παράνομη πράξη  και από την άλλη πλευρά ο διοικούμενος αξιώνει τη διατήρηση 

ισχύος της πράξης. Για τη στάθμιση των δύο αρχών ο νομοθέτης μέσω του ΑΝ 

261/68 επιτρέπει την ανάκληση παράνομων ευμενών διοικητικών πράξεων εντός 

εύλογου χρόνου ακόμη κι αν χαρακτηρίζονται οριστικές ή ανέκκλητες. Η περίπτωση 

της ανάκλησης των παράνομων δυσμενών διοικητικών πράξεων δε γεννά 

προβληματισμούς καθώς αποτελεί περίπτωση που το δημόσιο συμφέρον συγκλίνει με 

το ιδιωτικό. Οι νόμιμες δυσμενείς πράξεις μπορούν να ανακληθούν με την επιφύλαξη 

της αρχής της νομιμότητας, της προστασίας νόμιμων συμφερόντων τρίτων που 

ευνοούν οι εν λόγω πράξεις, ειδικών διατάξεων που χαρακτηρίζουν αμετάκλητες τις 

πράξεις ή συγκεκριμενοποιούν τους λόγους που μπορεί αν ισχύσει η ανάκληση195. 

Στην περίπτωση, όμως, της έκδοσης διοικητικών  πράξεων υπό την επιφύλαξη 

ανακλήσεως, σύμφωνα με τον Λαζαράτο, η αρχή της προστατευμένης εμπιστοσύνης 

υποχωρεί, ήτοι χάνει την κανονιστική της εμβέλεια. Αν η Διοίκηση προσβάλλει την 

αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου, κατά παράβαση των 

αρχών της αναλογικότητας και πρακτικής αρμονίας η ανάκληση της νόμιμης 

διοικητικής πράξης που έχει εκδοθεί με την επιφύλαξη ανακλήσεως μπορεί να κριθεί 

παράνομη και η διοικητική αρχή θα έχει αστική ευθύνη κατ’ εφαρμογή του  άρθρου 

105 ΕισΝΑΚ196. Αντίθετη γνώμη εκφράζει η Κουτούπα-Ρεγκάκου197, σύμφωνα με 

την οποία, στην περίπτωση λειτουργίας της επιφύλαξης της ανάκλησης ο 

διοικούμενος δεν μπορεί να επικαλεστεί την προστατευομένη εμπιστοσύνη και δεν 

νομιμοποιείται να αιτηθεί αποζημίωση, δεδομένου ότι υπήρξε προειδοποίηση μέσω 

της επιφυλάξεως της ανακλησεως στη διοικητική πράξη. Η άποψή της ταυτίζεται με 

                                                   
194 Γέροντας, Απ., Λύτρας, Σ., Παυλόπουλος, Π., Σιούτη, Γ., ΦλογαΪτης, Σ. Διοικητικό Δίκαιο. ό.π. 

 
195 Γέροντας, Απ., Λύτρας, Σ., Παυλόπουλος, Π., Σιούτη, Γ., ΦλογαΪτης, Σ. Διοικητικό Δίκαιο. Έκδοση 

Γ’. Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη 2015 
196 Λαζαράτος, Π. Ανάκληση νόμιμων διοικητικών πράξεων ΙΙ Διαδικασία και έννομες συνέπειες, Εκδ. 

Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή  1998 
197 Κουτούπα-Ρεγκάκου, Ευ. Πρόσθετοι ή παρεπόμενοι ορισμοί, Εκδ.  Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1993 
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την κρατούσα άποψη στο γερμανικό δίκαιο όπου  η αρχή της δικαιολογημένης 

εμπιστοσύνης του ιδιώτη δεν δύναται να ληφθεί  υπόψη όταν υπάρχουν στοιχεία που 

δικαιολογούν την ανάκληση επί τη βάσει επιφυλάξεως ανακλήσεως διοικητικής 

πράξης198. 

Μια ενδιαφέρουσα απόφαση εξέδωσε το ΝΣΚ199 αναφορικά με παράνομους 

διορισμούς υπαλλήλων του ΥΠΠΟΑ, χωρίς τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, χωρίς 

όμως τη δόλια ενέργεια εκ μέρους των υπαλλήλων αυτών.  Σύμφωνα με την  ΓνΝΣΚ 

315/2014 δεν είναι δυνατή η ανάκληση πράξεων διορισμού και μετάταξης μονίμων 

υπαλλήλων ΥΠΠΟΑ, των οποίων ο τίτλος σπουδών κρίθηκε από το αρμόδιο 

ΔΙΚΑΤΣΑ ως ισότιμος αλλά όχι αντίστοιχος του τίτλου που απαιτείται, ως τυπικό 

προσόν της θέσης αυτών, για το λόγο ότι παρήλθε διετία από τη δημοσίευση των 

πράξεων και δεν συντρέχουν οι εξαιρετικές περιστάσεις της διάταξης του άρθρου 20 

του Ν. 3528/2007, ούτε και λόγοι δημοσίου συμφέροντος που να επιτάσσει την 

αναδρομική εξαφάνιση αυτών και την ανατροπή της υπέρ των υπαλλήλων 

δημιουργηθείσας πραγματικής κατάστασης. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, η αρχή 

της νομιμότητας επιτάσσει στη Διοίκηση την ανάκληση κάθε παράνομης διοικητικής 

πράξης, ενώ η αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης απαιτεί τη 

διατήρηση της ισχύος ευμενών για τον καλόπιστο διοικούμενο διοικητικών πράξεων. 

Σύνθεση των αρχών αυτών συνιστούν οι γενικές αρχές ανάκλησης διοικητικών 

πράξεων, σύμφωνα με τις οποίες οι ευμενείς διοικητικές πράξεις ανακαλούνται, αν 

είναι παράνομες, μέσα σε εύλογο χρόνο από την έκδοση τους, ενώ επιτρέπεται η 

ανάκληση τους μετά την παρέλευση ευλόγου χρόνου, για λόγους δημοσίου 

συμφέροντος. 

Μια άλλη περίπτωση που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε είναι η ανάκληση 

άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

Πρόκειται για την υπ’αριθμ.9462/10-08-1999 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 

καταστήματος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ (ΤΑΒΕΡΝΑ)», η οποία εκδόθηκε έπειτα από θετική 

γνωμοδότηση της Δ/νσης Υγείας και απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Πρόκειται για περίπτωση λειτουργίας εστιατορίου, κατά παράβαση των 

επιτρεπόμενων χρήσεων γης στο οικοδομικό τετράγωνο, όπου βρίσκεται το ακίνητο, 

το οποίο εµπίπτει στη ζώνη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος του ρέματος 

                                                   
198 Λαζαράτος, Π. Ανάκληση νόμιμων διοικητικών πράξεων ΙΙ .ο.π. 
199 Από την επίσημη σελίδα της Ενωτικής Κίνησης Εργαζομένων Δημοτικής Αστυνομίας (Ε.Κ.Ε.Δ.Α.) 

(http://ekeda.blogspot.gr) και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) 

(http://www.nsk.gov.gr/web/guest/home) 

http://ekeda.blogspot.gr/
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Πεντέλης – Χαλανδρίου. Για λόγους προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και 

λόγω της αλλοίωσης και υποβάθμισης του προστατευόμενου τοπίου της περιοχής από 

τη λειτουργία του εν λόγω καταστήματος αποφασίστηκε ότι συντρέχει λόγος 

δημοσίου συμφέροντος ο οποίος δικαιολογεί την ανάκληση της κρινόμενης άδειας 

παρά την πάροδο μακρού χρόνου, πέραν της πενταετίας, από την έκδοσή της 

(στηριζόμενοι και στην απόφαση του ΣτΕ 4804/1998). Εφόσον κρίθηκε ότι η εν λόγω 

άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δόθηκε σε περιοχή στην οποία δεν επιτρέπεται η 

ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθίσταται 

παράνομη, µη καταλειποµένου εν προκειμένω πεδίου εφαρμογής των αρχών της 

προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικούμενου και της σταθερότητας των 

διοικητικών πράξεων. Για τους προαναφερόμενους λόγους αποφασίστηκε η 

ανάκληση της συγκεκριμένης άδειας από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής200. 

           Από όσα αναφέρθηκαν και από τα προαναφερόμενα παραδείγματα μπορούμε 

να δικαιολογήσουμε τους προβληματισμούς που έχουν γεννηθεί στο πεδίο ελέγχου 

της νομιμότητας των ανακλητικών πράξεων. Σύμφωνα με τον Λαζαράτο201 θα πρέπει 

να σταθμίζονται οι συγκρουόμενες αρχές. Η καλή πίστη του ιδιώτη και η 

δικαιολογημένη  εμπιστοσύνη του στη διατήρηση της πράξης είναι εφικτό να 

ακυρώσουν την ανακλητική πράξη όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις και κάνοντας 

λόγο και για την κακή χρήση της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης. Η 

δικαιολογημένη εμπιστοσύνη ενισχύεται από τις παραμέτρους της υπαιτιότητας του 

ιδιώτη και την καθυστερημένη ή μερική εκπλήρωση  των όρων της πράξης.  

Σε κάθε περίπτωση, δε μπορούμε να θεωρήσουμε πως η στάθμιση όλων των 

παραγόντων είναι μια εύκολη υπόθεση. Ένας κανόνας που μπορεί να ακολουθείται 

είναι ότι η βαρύτητα της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης θα είναι τόσο 

μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός εκπλήρωσης των όρων της πράξης και 

όσο μικρότερη είναι η υπαιτιότητα του ιδιώτη στη μη εκπλήρωση των όρων202. 

 

 

                                                   
200 Βλ. υπ’αρ. 157/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Χαλανδρίου (ΑΔΑ: 
79ΜΠΩΗΔ-ΗΩΓ)  
201 Λαζαράτος, Π. Ανάκληση νόμιμων διοικητικών πράξεων ΙΙ Διαδικασία και έννομες συνέπειες, Εκδ. 

Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή  1998 

 
202 Λαζαράτος, Π. Ανάκληση νόμιμων διοικητικών πράξεων ΙΙ Διαδικασία και έννομες συνέπειες, Εκδ. 

Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή  1998 
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8.2. Λειτουργία της αρχής έναντι της Νομοθετικής Εξουσίας 

8.2.1. Αναδρομικότητα του Νόμου 

Η αναδρομική ισχύς νέων νομοθετικών μέτρων κατοχυρώνεται συνταγματικά 

(άρθρο 7, παρ. 1. Σ) και είναι απόλυτη μόνο στο χώρο του ποινικού δικαίου203. 

Βέβαια, το Σύνταγμα απαγορεύει την αναδρομική ισχύ ενός νέου νόμου μόνο εφόσον 

επιφέρει δυσμενείς συνέπειες. Ενώ αρχικά το ΣτΕ περιόριζε την αναδρομικότητα των 

νόμων στις περιπτώσεις όπου το Σύνταγμα την απαγόρευε ρητά, προοδευτικά 

διεύρυνε τις εξαιρέσεις με σκοπό να θέσει φραγμό σε καταδικαστέες πρακτικές του 

νομοθέτη. Από την διεύρυνση αυτή με μια απόφασή του κατέληξε στην ανατροπή 

του κανόνα διατυπώνοντας μια γενική απαγόρευση της αναδρομικότητας του νόμου. 

Με την υπ’αρ. 1508/2002 απόφαση του το ΣτΕ που ως βάση ερμηνείας 

χρησιμοποίησε τις αρχές της νομικής ασφάλειας και της δικαιολογημένης 

εμπιστοσύνης οι οποίες συνάγονται ευθέως από το κράτος δικαίου και ιδιαίτερα η 

δεύτερη από την αρχή της αξίας του ανθρώπου και την προσωπική ελευθερία, 

απαγορεύεται η αναδρομικότητα των νόμων που ρυθμίζουν κατά τρόπο επαχθή τις 

βιοτικές σχέσεις και έχουν τελεστεί στο παρελθόν. Επομένως, ενώ ο κανόνας ήταν το 

επιτρεπτό της αναδρομικότητας με τις εξαιρέσεις του, με την απόφαση αυτή ο 

κανόνας γίνεται το ανεπίτρεπτο της αναδρομικότητας που συνάγεται από τη αρχή της 

δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και εξαίρεση το επιτρεπτό, όταν δεν πληρούνται οι 

προϋποθέσεις, δηλαδή μια νομική κατάσταση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 

δικαιολογημένη. Όπως χαρακτηριστικά τονίζει η Μουζουράκη η απόφαση αυτή 

επιφέρει μια σημαντική ρωγμή στην μέχρι τότε αναγνωρισμένη από το ΣτΕ αρχή της 

παντοδυναμίας του νομοθέτη. 

Εφαρμογή της αρχής τυγχάνει και στη λεγόμενη «μη γνήσια» 

αναδρομικότητα, δηλαδή σχέσεις που ή καταστάσεις που δημιουργήθηκαν πλην όμως 

δεν ολοκληρώθηκαν υπό την ισχύ του παλαιού νόμου.  Όπως ορθά επισημαίνει η 

Κουτούπα-Ρεγκάκου τόσο η γνήσια όσο και η μη γνήσια αναδρομικότητα δε θα 

πρέπει να γίνονται άνευ ετέρου δεκτές. Όταν η μεταβολή ενός νόμου προσβάλλει 

κεκτημένα δικαιώματα για να είναι δικαιολογημένη θα πρέπει να είναι εύλογη, 

ανάλογη του σκοπού που επιδιώκεται και να μην αντιστρατεύεται εμφανώς τη 

δικαιολογημένη εμπιστοσύνη που έδειξαν οι διοικούμενοι στις έννομες συνέπειες των 

                                                   
203 Κουτούπα–Ρεγκάκου, Ευ. Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, Αρμ 1995, 

τεύχος ΙΙ, σελ. 1380 
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πράξεών τους και στη σταθερότητα των έννομων καταστάσεων. Υπάρχουν και 

περιπτώσεις όπου ο νέος νόμος ναι μεν έχει ευνοϊκές συνέπειες για τον κύριο 

αποδέκτη, πλην όμως ενδέχεται να δυσχεραίνει τη νομική κατάσταση τρίτων, 

δημιουργώντας μια τριπολική έννομη σχέση που εμφανίζεται συνήθως στο 

πολεοδομικό δίκαιο.  Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης στην περίπτωση 

μιας τέτοιας τριπολικής έννομης σχέσης θα πρέπει να εμποδίζει την ισχύ ακόμα και 

ενός ηπιότερου νόμου204 γιατί έτσι προστατεύονται οι συνθήκες διαβίωσης των 

θιγόμενων από την αλλαγή πολιτών, αλλά και εν γένει αποτελεί ουσιαστικό μέτρο 

προστασίας κατά της υποβάθμισης του περιβάλλοντος.  

Σε περίπτωση νομοθετικής μεταβολής και πάντα στο πλαίσιο της εφαρμογής 

της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, λαμβάνει χώρα στάθμιση των 

συμφερόντων προκειμένου να επικρατήσει ένα από τα δυο αλληλοσυγκρουόμενα 

συμφέροντα το οποίο τελικά θα επικρατήσει: το συμφέρον του πολίτη για τη 

διατήρηση της ευνοϊκής διάταξης ή το δημόσιο συμφέρον που επιβάλλει τη 

νομοθετική μεταβολή. Σε πολλές περιπτώσεις, πάντως, το ΣτΕ έχει χρησιμοποιήσει 

ως επικουρική αιτιολογία την πρόβλεψη των λεγόμενων μεταβατικών διατάξεων στο 

νέο νόμο, ως απόκρουση στον ισχυρισμό της παραβίασης της εν λόγω αρχής205. 

 

 

9. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 

 

Πολλές φορές στη νομολογία δεν παρέχονται τα θετικά κριτήρια βάσει των 

οποίων θεμελιώνεται η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη, αλλά μια σειρά κριτηρίων τα 

οποία όταν συντρέχουν αυτή δεν στοιχειοθετείται. Μια τέτοια χαρακτηριστική 

περίπτωση είναι η παράβαση όρου που προβλέπεται σε νόμο ή σε σύμβαση ή η μη 

πλήρωση αίρεσης ή χορήγηση άδειας με επιφύλαξη, γεγονός που προϋποθέτει την εκ 

των προτέρων γνώση του διοικούμενου για την πιθανή ανατροπή της κατάστασης και 

                                                   
204Κουτούπα–Ρεγκάκου, Ευ. Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, Αρμ 1995, 

τεύχος ΙΙ, σελ. 1380 
205 Μουζουράκη, Π. Η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης στην πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ 

σε Τιμητικό Τόμο ΣτΕ 75 χρόνια, Σάκκουλα Αθήνα- Θεσσαλονίκη 2004 
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την έλλειψη σταθερότητας που διέπει τη σχέση του με το κράτος, και επομένως δε 

δικαιολογεί βάση εμπιστοσύνης206.  

Σε περίπτωση μη τήρησης σαφή όρου τίθεται θέμα έλλειψης καλοπιστίας του 

διοικούμενου ο οποίος δεν εκπληρώνει τον όρο, εκτός και λόγοι ανωτέρας βίας ή έχει 

προσωρινό χαρακτήρα οπότε θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να κληθεί σε 

ακρόαση βάσει η Διοίκηση θα κρίνει, αν συντρέχει ή όχι δικαιολογημένη 

εμπιστοσύνη αυτού στην διατήρηση της πράξης και στη συνέχεια να σταθμίσει τα 

αντικρουόμενα αγαθά207. Συνεπώς, η παρέλευση σημαντικού χρόνου από την έκδοση 

διοικητικής πράξης δεν συμβάλλει στη δημιουργία προστατευόμενης εμπιστοσύνης 

όταν υπάρχει σαφής όρος, ο οποίος δεν τηρείται. Έτσι, παραδείγματος χάριν η 

συνέχιση της καλλιέργειας συνιστά βασικό όρο για τη διατήρηση της παραχώρησης 

δασικής έκτασης, η μη τήρηση του οποίου συνιστά λόγο ανάκλησης χωρίς χρονικό 

περιορισμό. Αντίστοιχα, η ανάκληση άδειας παιδικής εξοχής κρίθηκε ως επιτρεπτή, 

χωρίς χρονικό περιορισμό, λόγω παράβασης όρου σχετικού με τον εδαφικό χώρο και 

αντίθεσης προς το δημόσιο συμφέρον. 

Επίσης η γνώση του ιδιώτη ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου, ότι 

στερείται της αναγκαίας άδειας, η οποία δεν υποκαθίσταται με άλλης μορφής 

διοικητικά έγγραφα, ούτε με ανοχή της Διοίκησης, τον καθιστά μη καλόπιστο και 

εμποδίζει τη δημιουργία προστατευόμενης εμπιστοσύνης παρά την ύπαρξη μιας de 

facto κατάστασης, η οποία όμως δεν θεωρείται ως άξια προστασίας208. 

Kαθίσταται αδύνατη, κατά τη νομολογία, η θεμελίωση προστατευόμενης 

εμπιστοσύνη, στον διοικούμενο στον οποίο κοινοποιήθηκε πχ. έκθεση της αρμόδιας 

υπηρεσίας, μετά την οποία αυτός επίσπευσε την έκδοση οικοδομικής άδειας, καθώς 

το γεγονός αυτό συνεπάγεται γνώση του διοικουμένου περί κινήσεως παράλληλης 

διαδικασίας κήρυξης της χρήσης του χώρου ως διατηρητέας, και επομένως δεν 

θεωρείται καλόπιστος ο ιδιώτης. Θα έπρεπε, ωστόσο, να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος 

που πέρασε ανάμεσα στην έκδοση της άδειας οικοδόμησης και στην κήρυξη της 

χρήσης ως διατηρητέας, η γνώση, η καλή πίστη του ιδιώτη, καθώς και η δημιουργία 

                                                   
206Μαλλιαροπούλου, Άρτ. Η Αρχή της Προστατευομένης Εμπιστοσύνης στην πρόσφατη (2000-2013) 

Νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2014  
207 Κουτούπα–Ρεγκάκου, Ευ. Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, Αρμ 1995, 

τεύχος ΙΙ, σελ. 1380 
208 Μαλλιαροπούλου, Α. Με αφορμή την απόφαση ΣτΕ 2717/2014: Προστασία του περιβάλλοντος και 

δικαιολογημένη εμπιστοσύνη του ιδιώτη - ένα ακόμα bras de fer?, Περιβάλλον & Δίκαιο 1/2016 
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πραγματικών καταστάσεων, η ανατροπή των οποίων θα ήταν ιδιαίτερα επαχθής για 

τον καλόπιστο διοικούμενο. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, εάν στη στάθμιση 

υπερίσχυε το συγκεκριμένο δημόσιο συμφέρον, θα μπορούσε ο καλόπιστος ιδιώτης ο 

οποίος ευλόγως στήριξε τα σχέδιά του σε διοικητικές πράξεις οι οποίες ήταν ισχυρές 

για σημαντικό χρονικό διάστημα, να αναζητήσει αποζημίωση από το δημόσιο για 

προσβολή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του όσον αφορά την χρήση της 

ιδιοκτησίας του. 

Αξίζει να σημειωθεί πως η μακρόχρονη αδράνεια της Διοίκησης να 

εφαρμόσει το νόμο κατά δέσμια αρμοδιότητα είναι ικανή για τη μη δημιουργία βάσης 

εμπιστοσύνης. Αναφορικά με το χρονικό περιθώριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει κρίνει την πενταετία ως το χρονικό περιθώριο που 

δικαιολογεί την θεμελίωση της εμπιστοσύνης του ιδιώτη για την μη ανατροπή της 

μέχρι τότε ισχύουσας κατάστασης που έχει δημιουργηθεί. Η μη κατοχύρωση της 

εμπιστοσύνης στην περίπτωση αυτή αυτό στηρίζεται στο γεγονός ότι δεν 

δικαιολογείται άγνοια νόμου από μέρους του διοικούμενου αλλά ούτε μπορεί να 

εφαρμοστεί ισότητα στην παρανομία. Στην περίπτωση μάλιστα που η Διοίκηση 

ενεργεί κατά δέσμια αρμοδιότητα ο διοικούμενος αποστερείται από το δικαίωμα της 

προηγούμενης ακρόασης209. 

Κατά τη νομολογία, δεν θεμελιώνεται δικαιολογημένη εμπιστοσύνη στην 

περίπτωση κατά την οποία είναι προβλέψιμες οι μεταβολές και επιβάλλεται από 

νομισματικούς διακανονισμούς προκειμένου να υπάρξει προσαρμογή στην 

οικονομική κατάσταση και ιδιαίτερα στην νομισματική κατάσταση, δηλαδή στην 

περίπτωση που, ούτως ή άλλως, ο ενδιαφερόμενος αναμένει ενδεχόμενες μεταβολές. 

Με την απόφαση 5116/1998 το ΣτΕ κρίνει πως η αρχή της προστασίας της 

δικαιολογημένης εμπιστοσύνης αποβλέπει να διασφαλίσει κάθε ενημερωμένο 

επιχειρηματία από την απρόβλεπτη μεταβολή καταστάσεων και οργανώσεων της 

αγοράς, όπου επέρχονται συνεχείς προσαρμογές σε συνάρτηση με τα μεταβολές της 

οικονομικής κατάστασης, οι επιχειρηματίες δεν δικαιολογούνται να τρέφουν 

προσδοκίες για διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος210. Επομένως, επίκληση της 

αρχής αποκλείεται όταν ένας ενημερωμένος και συνετός επιχειρηματίας ήταν σε θέση 

                                                   
209Μαλλιαροπούλου, Άρτ. Η Αρχή της Προστατευομένης Εμπιστοσύνης στην πρόσφατη (2000-2013) 

Νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2014 
210 Γέροντας, Απ. Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του ιδιώτη στη νομολογία του ΣτΕ και του 

ΔΕΚ, ΔτΑΤεΣ, Ι/2003, σελ.93-95Φφ 
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να προβλέψει τη λήψη ενός δυσμενούς μέτρου που επηρεάζει τα συμφέροντά του. 

Στην εν λόγω περίπτωση το θέμα της προβλεψιμότητας αποτελεί σημαντικό πλην 

όμως προβληματικό κριτήριο στο πλαίσιο αξιολόγησης της προστασίας 

προσδοκιών211.  

 

 

10. Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕ  

10.1. Δικαιολογημένη εμπιστοσύνη και Περιβάλλον 

 

Ένα από τα θέματα που έχει φέρει αντιμέτωπη με το θέμα της στάθμισης την 

αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης είναι και η συνταγματικά κατοχυρωμένη 

προστασία του περιβάλλοντος212. Η συνταγματική επιταγή προστασίας του 

περιβάλλοντος, φυσικού και πολιτιστικού, έχει φέρει τη νομολογία του Συμβουλίου 

της Επικρατείας, συχνά, αντιμέτωπη με το θέμα της αναγνώρισης της θεμελίωσης 

εμπιστοσύνης άξια προστασίας του ιδιώτη και στάθμισής της με το δημόσιο 

συμφέρον που συνίσταται στην προστασία του συνταγματικού αγαθού του 

περιβάλλοντος, ιδίως σε θέματα μεταβολής ρυμοτομικού σχεδίου, γενικού 

πολεοδομικού σχεδιασμού, κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας, χρήσης χώρου ως 

διατηρητέου και διατήρησης αυθαιρέτων. 

Στις υποθέσεις αυτές σταθμίζεται από τη μία πλευρά η δικαιολογημένη 

εμπιστοσύνη του ιδιώτη -η οποία σε αρκετές υποθέσεις αναγνωρίζεται ρητά ως 

συνταγματική αρχή- συνδυαζόμενη συχνά με το συνταγματικό δικαίωμα της 

ιδιοκτησίας.  Από την άλλη πλευρά, σταθμίζεται το δημόσιο συμφέρον της 

προστασίας του περιβάλλοντος, του οποίου η συνταγματική θεμελίωση τονίζεται 

κάθε φορά, και το οποίο ειδικότερα στις περιπτώσεις δέσμιας αρμοδιότητας της 

Διοίκησης συνδυάζεται με την αρχή της νομιμότητας και υπερτερεί στη στάθμιση 

γενικά, χωρίς ad hoc αιτιολόγηση της υπεροχής του ενός συνταγματικού αγαθού 

έναντι του άλλου213. Η αποζημίωση του ιδιώτη, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις 

των αρθ. 105-106 του ΕισΝΑΚ, αναδεικνύεται σε σημείο ισορροπίας ανάμεσα στα 

ισότιμα αντικρουόμενα αγαθά, γεγονός το οποίο, όμως, παραγνωρίζει τη σημασία της 

                                                   
211 Γέροντας, Απ. Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του ιδιώτη στη νομολογία του ΣτΕ και του 

ΔΕΚ, ΔτΑΤεΣ, Ι/2003, σελ.93-95 
212 Άρθ 24 Σ, παρ. 1 & 2. 
213 Μαλλιαροπούλου, Αρ. Με αφορμή την απόφαση ΣτΕ:2717/2014: Προστασία του περιβάλλοντος και 

προστατευμένη εμπιστοσύνη του ιδιώτη - ένα ακόμα bras de fer? Περιβάλλον & Δίκαιο, Τεύχος 1/2016. 
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ίδιας της παροχής για την αποτελεσματική προστασία του διοικουμένου και το κατ΄ 

εξαίρεση μόνο επιτρεπτό της αντικατάστασής της από το δικαίωμα σε αποζημίωση214.  

Σε περιπτώσεις δημιουργίας πραγματικών καταστάσεων που αντιβαίνουν στις 

αρχές του ορθού χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, επιβάλλεται, βάσει του 

άρθρου 24 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος, ο έλεγχος του επιτρεπτού της 

εγκαταστάσεως σε ορισμένη περιοχή από την άποψη των ισχυουσών στην περιοχή 

αυτή χρήσεων τόσο κατά το στάδιο της χορηγήσεως αδείας ιδρύσεως, όσο και κατά 

το στάδιο της χορηγήσεως αδείας λειτουργίας και δεν τίθεται ζήτημα εφαρμογής των 

αρχών της προστατευόμενης εμπιστοσύνης και της σταθερότητας των διοικητικών 

καταστάσεων, δεδομένου ότι οι αρχές αυτές δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής σε 

περίπτωση που η κατάσταση δημιουργήθηκε κατά παραβίαση συνταγματικών 

διατάξεων215. 

 Ειδική περίπτωση αποτελεί η επίκληση της αρχής της δικαιολογημένης 

εμπιστοσύνης όσον αφορά στην ακύρωση άδειας εγκατάστασης και έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων μονάδας ελαιοτριβείου, η οποία κρίθηκε ως αβάσιμη, καθώς 

οι εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης, η λειτουργία των οποίων δεν συνεπάγεται 

σοβαρή επιδείνωση του περιβάλλοντος και δεν υπάγονται στη νομοθετική 

απαγόρευση λειτουργίας σε ζώνη που περιβάλλει τους οικισμούς. Η εξαίρεση αυτή 

από τη θεσπιζόμενη απαγόρευση δεν αντίκειται, ως εκ τούτου, στη συνταγματική 

προστασία του περιβάλλοντος, ούτε στην αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης 

των κατοίκων της περιοχής, δεδομένου ότι και υπό το προϊσχύσαν νομοθετικό 

καθεστώς ήταν επίσης επιτρεπτή η εγκατάσταση επιχειρήσεων χαμηλής όχλησης στη 

συγκεκριμένη περιοχή. 

Αναφορικά με την αυθαίρετη δόμηση, οι πολίτες της χώρας, γνωρίζοντας την 

απουσία ουσιαστικού ελεγκτικού μηχανισμού αλλά και των τεχνικών μέσων για την 

κατεδάφισή των αυθαιρέτων, ανέπτυξαν κοινωνικές και οικονομικές συμπεριφορές 

και καλλιέργησαν δικαιώματα προσδοκίας είτε αυτά εντάσσονται είτε όχι στο πλαίσιο 

των αρχών της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης. Όμως, η δικαιολογημένη 

εμπιστοσύνη δεν μπορεί να επιβάλλει τη διαιώνιση ευνοϊκών ρυθμίσεων του 

καθεστώτος χρήσεων γης εκτός σχεδίου ούτε τη διατήρηση και νομιμοποίηση 

                                                   
214 Μαλλιαροπούλου, Άρτ. Η Αρχή της Προστατευομένης Εμπιστοσύνης στην πρόσφατη (2000-2013) 

Νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2014 
215 Μαλλιαροπούλου, Αρ. Με αφορμή την απόφαση ΣτΕ:2717/2014: Προστασία του περιβάλλοντος και 

προστατευμένη εμπιστοσύνη του ιδιώτη - ένα ακόμα bras de fer? Περιβάλλον & Δίκαιο, Τεύχος 1/2016 
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αυθαίρετων οικιστικών συνόλων, διότι, κατά τη νομολογία, αν συνέβαινε αυτό, θα 

οδηγούσε στη ματαίωση της υποχρέωσης του νομοθέτη να ρυθμίζει τα σχετικά 

ζητήματα κατ΄ εκτίμηση των επιταγών του δημοσίου συμφέροντος, όπως 

διαμορφώνονται από τις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, εκπληρώνοντας, με τον 

τρόπο αυτό, την κατά το Σύνταγμα υποχρέωσή του για την προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος και την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών όρων διαβίωσης των 

κατοίκων216. Η ως άνω διατύπωση φαίνεται να αναγνωρίζει την ύπαρξη 

προστατευόμενης εμπιστοσύνης, την αξία της οποίας υποεκτιμά προβαίνοντας σε μια 

αφανή στάθμιση γενικής υφής, στην οποία η προστασία του περιβάλλοντος 

υπερισχύει πάντα. Η αυθαίρετη δόμηση υπονομεύει το κράτος δικαίου, καρδιά του 

οποίου είναι ο σεβασμός στο νόμο, και προσβάλλει την αρχή της ισότητας, γιατί ο 

συνεπής πολίτης τιμωρείται υποχρεούμενος να ανεχθεί την παραβατική συμπεριφορά 

συμπολιτών του, που εκδηλώνεται, μεταξύ άλλων, με την αλόγιστη αύξηση της 

οικιστικής πυκνότητας και τον κατακερματισμό του τοπίου217. 

Η νομολογία του ΣτΕ υποστηρίζει ότι ανάκληση οικοδομικής άδειας λόγω 

νομικής πλημμέλειας δεν θεμελιώνει προσβολή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης 

του αιτούντος την ακύρωση της ανάκλησης, χωρίς να λαμβάνει υπ΄ όψιν οικονομικές 

υποχρεώσεις που έχει ήδη αναλάβει ο ιδιώτης καθώς και τυχόν ανεπανόρθωτη βλάβη 

που μπορεί να υποστεί, αν δεν τις εκπληρώσει. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η 

παρουσίαση συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως της καλοπιστίας του ιδιώτη, της 

συνδρομής του ή όχι στην παρανομία, ο τυπικός ή διαδικαστικός χαρακτήρας αυτής, 

των συνεπειών της ανάκλησης για τον ίδιο αλλά και ευρύτερες, βάσει των οποίων θα 

έπρεπε να ελέγχεται η ύπαρξη προστατευόμενης εμπιστοσύνης και η βαρύτητα αυτής 

κατά τη στάθμιση με την αρχή της νομιμότητας218. 

Το ΣτΕ, αν και έχει δεχθεί ότι η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης έχει 

συνταγματική προέλευση, εμφανίζεται εξαιρετικά διστακτικό, όταν πρόκειται να την 

εφαρμόσει ως κριτήριο για τον έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων που 

διέπουν τις πράξεις που κρίνονται ενώπιόν του. Στην περίπτωση μάλιστα του 

υποκατάστατου χωροταξικού σχεδιασμού219, όπως αυτός εκφράζεται με τη 

                                                   
216 ΣτΕ 350/2013 περί προστασίας περιβάλλοντος –αυθαίρετες κατασκευές εκτός οικιστικής περιοχής 
217 Σακελλαρόπουλος, Κ. Η αυθαίρετη δόμηση στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας μέχρι τα 

νόμο 4014/2011, ΘΠΔΔ, Τεύχος 1/2016. 
218 Μαλλιαροπούλου, Αρ. Με αφορμή την απόφαση ΣτΕ:2717/2014: Προστασία του περιβάλλοντος και 

προστατευμένη εμπιστοσύνη του ιδιώτη - ένα ακόμα bras de fer? Περιβάλλον & Δίκαιο, Τεύχος 1/2016 
219 Παπαπετρόπουλος, Α. Πολεοδομικοί περιορισμοί της εκτός σχεδίου ιδιοκτησίας και προστατευόμενη 

εμπιστοσύνη του θιγόμενου ιδιοκτήτη. Περιβάλλον&Δίκαιο, Τεύχος 4/2010. 
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θεσμοθέτηση των Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) στις εκτός εγκεκριμένου 

σχεδίου περιοχές, η νομολογία του Δικαστηρίου αρνείται κατά πάγιο τρόπο να 

παράσχει στους θιγόμενους ιδιοκτήτες ακινήτων δικαστική προστασία με βάση την 

αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης. Χαρακτηριστική είναι από την άποψη αυτή 

η απόφαση που αφορά τη ΖΟΕ που θεσμοθετήθηκε στην Τήνο με το από 27.2.2003 

ΠΔ. Στο προαναφερόμενο προεδρικό διάταγμα περιελήφθη διάταξη σύμφωνα με την 

οποία: «Οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν νομίμως με βάση τις προ ισχύουσες 

διατάξεις μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος εκτελούνται όπως εκδόθηκαν, εφ’ όσον 

είναι σύμφωνες, ως προς την αρτιότητα και τις χρήσεις, με τις διατάξεις του 

παρόντος». Με τη διάταξη αυτή είναι προφανές ότι ακυρώθηκαν ουσιαστικά όλες οι 

οικοδομικές άδειες που αν και εκδόθηκαν νόμιμα δεν είχαν προλάβει να υλοποιηθούν 

μέχρι τη θεσμοθέτηση της ΖΟΕ. Το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο απέφυγε να 

διατυπώσει την κρίση του για το μείζον ζήτημα της όλης υποθέσεως, για το εάν 

δηλαδή έχει η Διοίκηση το δικαίωμα να ανατρέπει αναδρομικά νόμιμα κτηθέντα 

δικαιώματα των διοικούμενων, ακόμα και αν η ανατροπή αυτή υπαγορεύεται από 

λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως είναι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.  

Το γεγονός ότι η εμπιστοσύνη των ιδιοκτητών ακινήτων που βρίσκονται εκτός 

σχεδίου πόλεως δεν γίνεται δεκτή ως δικαιολογημένη οφείλεται σε μία 

κατευθυντήρια αρχή που εξακολουθεί να διατρέχει την πάγια νομολογία του 

Συμβουλίου της Επικρατείας και αφορά τόσο την ερμηνεία του άρθρου 24 παρ. 2 του 

Συντάγματος 1975/1986/2001 όσο και τις διατάξεις του ΝΔ της 17.7-16.8.1923220. 

Σε άλλες όμως περιπτώσεις, οι οποίες δεν αφορούν την προστασία των 

ευπαθών ή ευαίσθητων οικοσυστημάτων, μεταξύ των οποίων το Δικαστήριο δέχεται 

παγίως ότι συμπεριλαμβάνονται και τα μικρά νησιά, το ΣτΕ έχει δεχθεί ότι η 

συνταγματική αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης επιβάλλει την πρόβλεψη 

μεταβατικών ρυθμίσεων εν όψει ανατροπής ευνοϊκών καταστάσεων. Είναι επομένως, 

προφανές ότι στις περιπτώσεις που προσβάλλεται αναδρομικά το δικαίωμα της 

ιδιοκτησίας χάριν της προστασίας του περιβάλλοντος το Ανώτατο Διοικητικό 

Δικαστήριο προκρίνει μία αμιγώς «φιλοπεριβαλλοντική» προσέγγιση δεχόμενο ότι η 

συγκεκριμένη αναδρομική ρύθμιση είναι συνταγματικά θεμιτή, είτε επειδή η 

εμπιστοσύνη των θιγόμενων ιδιοκτητών δεν ήταν πράγματι δικαιολογημένη είτε διότι 

                                                   
220Συγκεκριμένα, γίνεται δεκτό από το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο ότι: «Με το ΝΔ της 17.7-

16.8.1923 οι περιοχές της χώρας διακρίθηκαν σε εντός και εκτός σχεδίου. Στις τελευταίες αυτές 

περιοχές, οι οποίες από τη φύση τους δεν προορίζονται κατ αρχήν για δόμηση, αλλά για αγροτική 

εκμετάλλευση, δασοπονία και αναψυχή…» 
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η ratio του κρατικού μέτρου υπερισχύει σταθμιζόμενη με την εμπιστοσύνη του πολίτη 

προς τη σταθερότητα συγκεκριμένης νομικής κατάστασης.  

Συμπερασματικά, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Μαλλιαροπούλου221, η 

πρόσφατη νομολογία εμφανίζεται διστακτική στη στάθμιση της αρχής της 

δικαιολογημένης εμπιστοσύνης με το δημόσιο συμφέρον της προστασίας του 

περιβάλλοντος το οποίο υπερέχει στο πλαίσιο της στάθμισης και σε πολλές μάλιστα 

περιπτώσεις γίνεται αφανώς και σε προγενέστερο στάδιο. Με την επιλογή της 

αόριστης διατύπωση της «μη παραβίασης της αρχής» προκύπτει πως η νομολογία δεν 

δέχεται ρητά την ανάγκη στάθμισης της αρχής με την αντίρροπη ειδική έκφανση του 

δημοσίου συμφέροντος222. 

 

 

10.2. Δικαιολογημένη εμπιστοσύνη και Κοινωνική Ασφάλιση 

 

Ένας τομέας στον οποίο η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης 

αναγνωρίστηκε και εφαρμόστηκε είναι ο τομέας του ασφαλιστικού, ένας ειδικός 

κλάδος του διοικητικού δικαίου που λόγω της ιδιαιτερότητάς του χαρακτηρίζεται από 

συνεχή μεταβλητότητα και πολυνομία, γεγονός που δημιουργεί μεγαλύτερη ανάγκη 

προστασίας του διοικούμενου, ο οποίος οφείλει να είναι συνεχώς ενημερωμένος για 

την εφαρμογή του εκάστοτε νομοθετικού πλαισίου.  

Εννοιολογικά, η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, όπως αναφέρει η 

Μαλλιαροπούλου223, συμπίπτει με την αρχή της τυπικής ασφάλισης, ως γενικότερη 

αρχή του ασφαλιστικού δικαίου. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, η τυπική καταβολή 

εισφορών στον οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης από τον ασφαλισμένο -τις οποίες 

εισέπραττε ανεπιφύλακτα ο οργανισμός- για μεγάλο χρονικά διάστημα σε καλή πίστη 

ότι υπάγεται στην ασφάλιση του οργανισμού, τυχόν αμφισβήτηση του οργανισμού 

της ιδιότητας του ασφαλισμένου αντίκειται στην αρχή της χρηστής διοίκησης. Η 

αρχή αυτή κάμπτεται όταν υπάρχει ρητή πρόβλεψη ειδικής αντίθετης διάταξης 

εφαρμόζοντας την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης ως γενική αρχή που δεν 

κατισχύουν διάταξης νόμου και ισχύουν όπου δεν υπάρχει ειδική διάταξη.  

                                                   
221 Μαλλιαροπούλου, Άρτ. Η Αρχή της Προστατευομένης Εμπιστοσύνης στην πρόσφατη (2000-2013) 

Νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2014 
222 Μαλλιαροπούλου, Άρτ. Η Αρχή της Προστατευομένης Εμπιστοσύνης στην πρόσφατη (2000-2013) 

Νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2014 
223 Μαλλιαροπούλου, Άρτ. Η Αρχή της Προστατευομένης Εμπιστοσύνης στην πρόσφατη (2000-2013) 

Νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2014 



 
 

61 

Αναφορικά με το συνταξιοδοτικό, χαρακτηριστικό είναι στη νομολογία το 

γεγονός ότι ο χρόνος υποβολής του αιτήματος συνταξιοδότησης αποτελεί 

αντικειμενικό κριτήριο για τη στοιχειοθέτηση διαφορετικής μεταχείρισης 

ασφαλισμένων. Επομένως, αν επέλθει νομοθετική μεταβολή δεν μπορεί ο 

ασφαλισμένος να επικαλεστεί την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης. 

Αναγνωρίζεται, δε, από τη νομολογία η εμπιστοσύνη ως άξια προστασίας στην 

περίπτωση που ο ασφαλισμένος πληρούσε την προϋπόθεση της συνταξιοδότησης και 

έχει υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης πριν την αλλαγή του ισχύοντος νομοθετικού 

πλαισίου. Στις περιπτώσεις αυτές γίνεται στάθμιση με το ειδικό δημόσιο συμφέρον 

που κάνει επιτακτική την νομοθετική αλλαγή και γίνεται πρόβλεψη μεταβατικών 

διατάξεων για ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων, ως απόρροια της εν λόγω 

στάθμισης. Τέλος, δε θεμελιώνεται εμπιστοσύνη άξια προστασίας όσον αφορά 

συγκεκριμένο ύψος σύνταξης. 

   Αξιοσημείωτο είναι το σκεπτικό της υπ’αρ. 3412 απόφαση του ΣτΕ224 

«Επομένως, πρέπει να απορριφθούν στο σύνολό τους ως αβάσιμοι οι περί του 

αντιθέτου λόγου αναιρέσεως, με τους οποίους η αναιρεσείουσα  προβάλλει ότι η 

κατάργηση της ασφάλισης 2 έτη πριν την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, χωρίς 

καμία μέριμνα προστασίας “ώριμου” συνταξιοδοτικού δικαιώματος από την άποψη 

τόσο της διάρκειας του ασφαλιστικού δεσμού του θανόντος συζύγου της αναιρεσείουσας 

(25 έτη), όσο και την ηλικία της κατά το χρόνο εξόδου του ασφαλιστικού κινδύνου (38 

έτη) παραβιάζει τις αρχές της ανταποδοτικότητας και της προστατευόμενης 

εμπιστοσύνης, η τελευταία από τις οποίες υποχρεώνει τον κρατικό νομοθέτη να 

εκπληρώνει τις δεσμεύσεις του, έχει δε συνταγματικό έρεισμα, ως απορρέουσα από την 

αρχή του κράτους δικαίου τούτο, διότι, υπό τα δεδομένα της συγκεκριμένης υπόθεσης, 

δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του αρ. 62 του 

ν.2676/1999 είχε δημιουργηθεί υπέρ της αναιρεσείουσας οιασδήποτε μορφής νομικής 

κατάστασης χρήζουσα έννομης προστασίας…» 

Ο κίνδυνος κατάρρευσης των ασφαλιστικών ταμείων κατά την πρόσφατη 

δημοσιονομική περιπέτεια που πέρασε η χώρα μας, επέβαλε την αναδιάρθρωση, 

εξορθολογισμό και την έκτακτη χρηματοδότησή τους. Τέθηκε, μοιραία, και το 

ζήτημα κατά πόσο είναι επιτρεπτή η αναδρομική επιβολή εισφορών και αν οι 

                                                   
224 Μαλλιαροπούλου, Άρτ. Η Αρχή της Προστατευομένης Εμπιστοσύνης στην πρόσφατη (2000-2013) 

Νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2014 
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εισφορές αυτές συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της έννοιας του 

«οικονομικού βάρους». Σύμφωνα με τον Μαυρίδη225, οι ασφαλιστικές εισφορές 

πληρούν τα χαρακτηριστικά του «οικονομικού βάρους» και τόσο ο νομοθέτης όσο 

και η Διοίκηση έχουν ορισμένα όρια αναφορικά με την αναδρομική επιβάρυνση των 

ασφαλισμένων με αυτές. Από την πλευρά της νομοθετικής εξουσίας υπάρχει η 

δέσμευση από τα όρια που θέτει το Σύνταγμα στη διάταξη του αρθ.78, παρ.2 Σ226, 

στο ρυθμιστικό πεδίο της οποίας εντάσσεται η έννοια των ασφαλιστικών εισφορών, 

ενώ από τη μεριά της Διοίκησης υπάρχει η δέσμευση από την αρχή της μη 

αναδρομικής επιβολής εισφορών, ως ειδικότερη εκδήλωση της αρχής της χρηστής και 

εύρυθμης διοίκησης. Σύμφωνα με την αρχή αυτή δεν επιτρέπεται η αναδρομική 

επιβάρυνση των υπόχρεων και προστατεύεται η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη τους 

περί της μη υποχρέωσης τους για την καταβολή των εισφορών. 

 

 

10.3. Δικαιολογημένη εμπιστοσύνη και Δημόσιες Συμβάσεις - Διαγωνισμοί 

 

Στις περιπτώσεις σύμβασης μεταξύ ιδιωτών και Διοίκησης ιδιαίτερος είναι ο 

ρόλος της αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του ιδιώτη. 

Δικαιολογημένη και άρα άξια προστασίας είναι η εμπιστοσύνη του ιδιώτη όταν αυτός 

παρακινήθηκε στη σύναψη σύμβασης από ειδικά κίνητρα που δημιούργησε γι’ αυτό 

το σκοπό το κράτος, το οποίο ενέκρινε τη σύμβαση αυτή. Σε κάθε περίπτωση, δε 

μπορεί να θεωρηθεί δικαιολογημένη η εμπιστοσύνη του ιδιώτη στην πλήρη αποχή 

του νομοθέτη από οποιαδήποτε επέμβαση, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες227. 

 Συμβατική επομένως είναι η ελευθερία που απολαμβάνει ο 

αντισυμβαλλόμενος ιδιώτης στις διοικητικές συμβάσεις τις οποίες συνάπτει με τη 

Διοίκηση οι οποίες προϋποθέτουν κατ’ αρχήν την σύμπτωση των βουλήσεων και των 

δύο συμβαλλόμενων αλλά και την εκ των προτέρων γνώση του συμβαλλόμενου 

                                                   
225 Μαυρίδης, Σ. Η ασφαλιστική εισφορά ως οικονομικό βάρος και η αναδρομική επιβολή της, ΕφημΔΔ, 

4/2012  
226 Συγκεκριμένα  η εν λόγω διάταξη ορίζει ότι φόρος ή οποιοδήποτε άλλο οικονομικό βάρος δεν 

μπορεί να επιβληθεί με νόμο αναδρομικής ισχύος που εκτείνεται πέρα από το οικονομικό έτος του 

προηγούμενου κατά του οποίου επιβλήθηκε. 
227 Δαγτόγλου, Π. Συνταγματικό Δίκαιο. Ατομικά Δικαιώματα. Β’. Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα –Κομοτηνή 

1991 
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ιδιώτη για τον ιδιαίτερο ρόλο του δημοσίου συμφέροντος228. Ενόψει των παραπάνω, 

έχει μεγάλη σημασία για τους συμβαλλόμενους να υπάρχει ένα ασφαλές και σαφές 

πλαίσιο αναφοράς, το οποίο να είναι εκ των προτέρων γνωστό, να τους επιτρέπει να 

προβλέπουν τις έννομες συνέπειες που συνεπάγεται η σύναψη της σύμβασης για 

αυτούς, αλλά και να προστατεύεται η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη τους στην έννομη 

τάξη και στη σύμβαση που ρυθμίζει ειδικότερα τις περιουσιακές ή άλλες σχέσεις 

τους229. 

Είναι γεγονός πως η ίδια η φύση των δημοσίων συμβάσεων με την ιδιαίτερα 

λεπτομερή ρύθμιση και τα διαδοχικά στάδια καθιστά δύσκολη την αποτελεσματική 

προσέγγιση της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης. Σύμφωνα με τη νομολογία 

η Διοίκηση έχει ευρεία διακριτική ευχέρεια για ανάκληση δημοσίου διαγωνισμού, για 

την οποία δεν αρκεί μόνο η επίκληση του χρονικού μόνο στοιχείου230 αλλά η 

συνεκτίμηση και άλλων παραγόντων όπως πχ. ενδεχόμενες σημειωθείσες 

καθυστερήσεις , η φύση του έργου, η χρηματοδότησή του κ.α. Στην περίπτωση που 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου για ανάκληση διαγωνισμού ή διακήρυξης, η 

νομολογία φαίνεται να προβαίνει σε στάθμιση της αρχής της δικαιολογημένης 

εμπιστοσύνης και του δημοσίου συμφέροντος που αποσκοπεί η ανάκληση αυτή.  Το 

δημόσιο συμφέρον θα πρέπει να είναι ειδικό, επιτακτικό και υπερέχον όπως πχ. η 

προστασία της δημόσιας υγείας. Σε κάθε περίπτωση η στάθμιση της αρχής με το 

συγκεκριμένο δημόσιο συμφέρον που επιβάλλει την ανάκληση της πράξης 

διακήρυξης θα πρέπει να καταλήγει σε απόφαση με αιτιολογημένο, βάσει της 

στάθμισης αποτέλεσμα, ειδάλλως η νομολογία μπορεί να κάνει δεκτή την αίτηση 

ακύρωσης του συμμετέχοντος σε διαγωνισμό ακυρώνοντας την ανακλητική πράξη 

λόγω πλημμελούς δικαιολογίας231.  

                                                   
228Παπαγρηγορίου, Βλ. Εισηγήσεις Διοικητικού Δικαίου, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη, 

Τεύχος Πρώτο. Δ’ έκδοση πλήρως αναθεωρημένη και συμπληρωμένη. Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- 

Θεσσαλονίκη 2010  
229 Μπατσολάκη, Ευ. Δικαιολογημένη εμπιστοσύνη και ερμηνεία της σύμβασης: σκέψεις για την 

εφαρμογή των ερμηνευτικών διατάξεων των δικαιοπραξιών (173, 200ΑΚ). Εφαρμογές Αστικού Δικαίου 

& Πολιτικής Δικονομίας, Τεύχος 10/2015. 
230 Ο Ν.3263/2004 ορίζει στην παρ. 4 του αρ.2 ότι «η προϊστάμενη αρχή  μπορεί με αιτιολογημένη 

απόφασή της να ανακαλέσει τη διακήρυξη του διαγωνισμού, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, 
αν δεν έχει πλέον ενδιαφέρον στην εκτέλεση του έργου ή προκειμένου να δημοπρατήσει πάλι 

έργο..μπορεί επίσης να ανακαλέσει τη διακήρυξη του διαγωνισμού αν η σύμβαση δεν έχει συναφθεί ή 

έχει καταστεί βέβαιο ότι δεν πρόκειται να συναφθεί μέσα σε διάστημα δώδεκα μηνών από την ημέρα 

της δημοσίευσης της διακήρυξης ή δεκαοχτώ μηνών στις περιπτώσεις διαγωνισμού με προεπιλογή ή 

με εφαρμογή του συστήματος προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη. 
231 Μαλλιαροπούλου, Άρτ. Η Αρχή της Προστατευομένης Εμπιστοσύνης στην πρόσφατη (2000-2013) 

Νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2014 
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Στο στάδιο της σύναψης της σύμβασης, η νομολογία εναρμονισμένη με την 

ασφάλεια δικαίου, φαίνεται να προστατεύει πάντα την εμπιστοσύνη του 

διοικούμενου. Ωστόσο, δεν φαίνεται διατεθειμένη  να αναγνωρίσει την εμπιστοσύνη 

σε στάδιο προγενέστερο της σύμβασης, γεγονός το οποίο δε φαίνεται να επιτρέπει τη 

δημιουργία animus εμπιστοσύνης αναγνωρίζοντας το ως άξιο προστασίας. Στο 

πλαίσιο μιας διαγωνιστικής διαδικασίας δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί 

δικαιολογημένη εμπιστοσύνη μέχρι την πράξη κατοχύρωσης του έργου. Από την 

πράξη κατοχύρωσης έως την υπογραφή της σύμβασης, ενίοτε μπορεί να 

αναγνωριστεί η ύπαρξη δικαιολογημένης εμπιστοσύνης εάν ο διαγωνιζόμενος 

καλόπιστα προβαίνει σε προπαρασκευαστικές ενέργειες έχοντας εύλογη πεποίθηση 

πως είναι αυτός που θα υλοποιήσει το έργο, αν και σε αυτή την περίπτωση η αρχή της 

δικαιολογημένης εμπιστοσύνης δε φαίνεται να υπερισχύει στη στάθμιση. Εάν η 

ακύρωση ή η ανάκληση οφείλεται σε υπαιτιότητα της Διοίκησης ή η Διοίκηση με τη 

συμπεριφορά της ενθάρρυνε την εκτέλεση από μέρους του διοικούμενου 

προπαρασκευαστικών ενεργειών για το έργο, θα μπορούσε να υποχρεωθεί σε 

αποζημίωση έναντι του  διοικούμενου που τελώντας σε καλή πίστη είχε προβεί σε 

δαπανηρές εργασίες προετοιμασίας ή απώλεσε ευκαιρίες συμμετοχής σε άλλους 

διαγωνισμούς. 

Άλλο ένα θέμα σχετικά με τους διαγωνισμούς που απασχόλησε τη νομολογία 

είναι το ζήτημα της εκπρόθεσμης υποβολής δικαιολογητικών που ρητά προβλέπονται 

στη διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού. Γενικά, στο στάδιο της υποβολής 

δικαιολογητικών κατά τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, η αρχή της δικαιολογημένης 

εμπιστοσύνης προβάλλεται αλυσιτελώς καθώς δεν υπάρχουν  στοιχεία του corpus και 

animus που να δικαιολογούν την επίκλησή της. Η νομολογία δε φαίνεται απρόθυμη 

να δεχθεί την ύπαρξη δικαιολογημένης εμπιστοσύνης στη φάση αυτή ώστε να τη 

σταθμίσει με την αρχή της νομιμότητας που επιβάλλει την προσήκουσα υποβολή 

δικαιολογητικών που επιβάλλει ο νόμος και η διακήρυξη. Η αναθέτουσα αρχή, δεν 

έχει την υποχρέωση  υπό το πρίσμα της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης 

εμπιστοσύνης να επισημάνει στο συμμετέχοντα σε διαγωνισμό τυχόν πλημμέλεια 

δήλωσης του δίνοντας του προθεσμία για παροχή διευκρινίσεων.  Αναφορικά με την 

πρακτική που ακολουθούσε στο παρελθόν η αναθέτουσα αρχή, η νομολογία δε 

δέχεται την δημιουργία δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του συμμετέχοντα σε 

διαγωνισμό που βασίστηκε σε παλαιότερη πρακτική της Διοίκησης. Ιδιαίτερα στην 

περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής των διατάξεων που στο παρελθόν εφαρμοζόταν,  
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η πρακτική της Διοίκησης δε δημιουργεί υποχρέωση παράλειψης της εφαρμογής του 

νόμου εις το διηνεκές.  

Εξάλλου, ο κάθε διαγωνισμός είναι αυτοτελής και δε μπορεί να δημιουργεί 

εύλογη πεποίθηση διατήρησης μιας διοικητικής πρακτικής. Αναφορικά με το 

επιχείρημα της αυτοτέλειας του κάθε διαγωνισμού, η Μαλλιαροπούλου232 

επισημαίνει πως δεν είναι πειστικό ως επιχείρημα ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου οι 

συνθήκες προηγούμενων διαγωνισμών ήταν ίδιες με αυτές του επίδικου διαγωνισμού, 

διότι η Διοίκηση δε μπορεί να αλλάζει απρόβλεπτα τρόπο ερμηνείας ή πρακτικής 

εφαρμογής των κανόνων, χωρίς τη μεταβατική περίοδο προετοιμασίας κατά την 

οποία γίνεται και η στάθμιση της υιοθετούμενης πρακτικής με την αρχή της 

νομιμότητας. Τέλος, εάν η μη προσήκουσα υποβολή δικαιολογητικών οφείλεται σε 

πολύπλοκες διοικητικές διαδικασίες, η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει ενδεχομένως να 

δώσει παράταση προθεσμίας σε όλους του συμμετέχοντες, βάσει της χρηστής 

διοίκησης, αρχή της αναλογικότητας και ίσης μεταχείρισης.  

Γενικότερα, η διαδικασία των διαγωνισμών είναι, καταρχήν, αυστηρά τυπική 

με την έννοια ότι οι προσφορές των διαγωνιζομένων πρέπει να τηρούν απολύτως τους 

όρους της διακήρυξης υπό το πλήρες περιεχόμενό τους, ειδάλλως, κάθε παράβαση 

των σχετικών διατάξεων και της διακήρυξης του διαγωνισμού συνεπάγεται τόσο την 

ακυρότητα της παράτυπης προσφοράς όσο και των σχετικών διοικητικών πράξεων. 

Βέβαια, το σημερινό νόημα της αρχής της νομιμότητας έχει διευρυνθεί με την τελική 

αξίωση της συμμόρφωσής της στις επιταγές του νόμου, συμπεριλαμβανομένων των 

γενικών αρχών του δικαίου. Έτσι, ο συνδυασμός της αρχής της τυπικότητας των 

διαγωνιστικών διαδικασιών, που απορρέει από την ανάγκη επίτευξης της αρχής της 

διαφάνειας στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων με άλλες αρχές του δικαίου όπως 

αρχή της αναλογικότητας, αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, χρηστής 

διοίκησης και αρχή της επιείκειας τιθασσεύει, τελικώς, τον κίνδυνο της τυπολατρείας 

και συνεπώς προάγει την εξισορρόπηση μεταξύ των σκοπών δημοσίου συμφέροντος 

και των εννόμων συμφερόντων των υποψηφίων σε αυτό το τόσο ευαίσθητο πεδίο 

διαμόρφωσης της δικανικής κρίσης233. 

 

                                                   
232 Μαλλιαροπούλου, Άρτ. Η Αρχή της Προστατευομένης Εμπιστοσύνης στην πρόσφατη (2000-2013) 

Νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2014 
233 Παπαθεοδώρου, Ι. Οι νομολογιακές αρχές που διέπουν την διεξαγωγή των διαγωνισμών του 

Δημοσίου. ΘΠΔΔ, Τεύχος 10-11/2008 
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11. Η ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΑ ΝΠΙΔ234 

 

Οι δημόσιες επιχειρήσεις, τα νομικά πρόσωπα με τη νομική μορφή ιδιωτικού 

δικαίου, είναι υπεύθυνες για την εκπλήρωση των πλέον βασικών καθηκόντων του 

σύγχρονου κράτους. Αποτελούν την πιο χαρακτηριστική εκδήλωση της κρατικής 

παρεμβατικής δραστηριότητας, δεδομένου ότι μέσω αυτών το Δημόσιο αναλαμβάνει 

την ευθύνη της οικονομικής δράσεως σε ζωτικούς τομείς, κατά τη στερεότυπη 

διατύπωση του νομοθέτη "χάριν του δημοσίου συμφέροντος, κατά τους κανόνες της 

ιδιωτικής οικονομίας"235, ειδικότερα "για την εξασφάλιση της παραγωγής των 

κοινωνικώς σπουδαίων αγαθών και υπηρεσιών, ανεξαρτήτως των συνθηκών της 

αγοράς και σε τιμές κοινωνικά εύλογες"236 Δεδομένου ότι η δημόσια επιχείρηση 

διαχειρίζεται κρατικά περιουσιακά στοιχεία και η δραστηριότητά της από απόψεως 

σκοπού ταυτίζεται με εκείνη του κράτους, υπόκειται στην εποπτεία και τον έλεγχο 

του κράτους, και επίσης διέπεται παράλληλα - αν και κατ' εξαίρεση -από τις διατάξεις 

του διοικητικού δικαίου237. 

Η ίδια η φύση των δημοσίων καθηκόντων που αναλαμβάνουν να 

εκπληρώσουν οι κοινωφελείς αυτές επιχειρήσεις και το μεγαλύτερο πεδίο ελευθερίας 

δράσης που τους παρέχεται, προσφέρουν περισσότερα περιθώρια εφαρμογής των 

αρχών που διέπουν την άσκηση της λεγόμενης διακριτικής ευχέρειας. Σε όλες αυτές 

τις περιπτώσεις που ο νόμος δεν καθορίζει με λεπτομέρεια τις προϋποθέσεις της 

δραστηριότητας αυτών, αφήνοντας λόγου χάρη στην κρίση σκοπιμότητας των 

διοικούντων οργάνων την παροχή ορισμένων ωφελημάτων προς τους ιδιώτες, η 

κρίση  θα πρέπει να είναι εντός του πλαισίου που θέτει η αρχή της νομιμότητας, 

χωρίς να υπερβαίνονται τα άκρα όρια που αυτή θέτει. Τα όρια αυτά συνθέτουν πέρα 

από την αρχή της ισότητας και του υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος και οι αρχές 

της χρηστής διοίκησης, της καλής πίστης, της αναλογικότητας, της δικαιολογημένης 

εμπιστοσύνης και της αμεροληψίας της Διοίκησης. Παρά τη γενικότητα των αρχών 

                                                   
234 Κατά το λειτουργικό κριτήριο, τη δημόσια αποτελούν όλα τα νομικά πρόσωπα που επιτελούν 

δημόσια υπηρεσία ή εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον ανεξάρτητα από το αν αυτά διαθέτουν τη 

μορφή Νομικών Προσώπων του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού δικαίου πχ. Πετρέλαια (ΕΛΠΕ), η 

ΤΡΑΙΝΟΣΕ, που που διαθέτουν την μορφή ανωνύμων εταιριών του ιδιωτικού δικαίου.  
235Εισηγητική έκθεση στο σχέδιο νόμου για τον «Εκσυγχρονισμό των δημοσίων επιχειρήσεων και 

οργανισμών». Από τον ιστότοπο της Βουλής των Ελλήνων (www.hellenicparliament.gr) 
236 Δαγτόγλου,  Π. Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, 3η έκδ. 1992. 

237 Εισηγητική έκθεση στο σχέδιο νόμου για τον «Εκσυγχρονισμό των δημοσίων επιχειρήσεων και 

οργανισμών». Από τον ιστότοπο της Βουλής των Ελλήνων (www.hellenicparliament.gr) 
237 Δαγτόγλου,  Π. Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, 3η έκδ. 1992. 
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της χρηστής διοίκησης και καλής πίστης, κατευθύνονται τόσο προς το συμφέρον των 

διοικούμενων όσο και της Διοίκησης της κοινωφελούς επιχείρησης. 

  Η ανάγκη συναλλαγής, η συχνότητα και η αμεσότητα της επαφής των πολιτών 

με τις δημόσιες επιχειρήσεις διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής των αρχών αυτών. 

Επιτακτική είναι, επίσης, η ανάγκη προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης 

των συναλλασσόμενων με τις δημόσιες επιχειρήσεις με σκοπό τη διαφύλαξη των 

έννομων συμφερόντων και τη διευκόλυνση κατά την άσκηση των ατομικών 

δικαιωμάτων τους238. Για το λόγο αυτό, αρχές που προαναφέρθηκαν όπως η χρηστή 

διοίκηση, η αντικειμενικότητα, η αξιοκρατία, η αμεροληψία, η φανερή δράση της 

διοίκησης και δικαιολογημένη εμπιστοσύνη οφείλουν να καταλαμβάνουν το σύνολο 

των φορέων και του ευρύτερου δημοσίου, καθότι διασφαλίζουν τόσο τη λογοδοσία 

τους, που ουσιαστικά συνεπάγεται τον έλεγχό τους, όσο και τη σύννομη δράση τους 

αν και δυστυχώς είναι σύνηθες το φαινόμενο, οι δημόσιες επιχειρήσεις να ακολουθούν 

τακτικές προσφιλείς στον ιδιωτικό τομέα 239.  

Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, πέρα από το δημόσιο, απαντάται 

και στο ιδιωτικό δίκαιο, στο πλαίσιο του οποίου η ανάπτυξή της τα τελευταία χρόνια 

είναι ραγδαία κυρίως στην νομολογία του Α.Π., θεωρούμενη ως ειδικότερη 

εκδήλωση της καλής πίστης, με βάση την οποία χάρη της ασφάλειας των 

συναλλαγών επιβάλλεται η προστασία του καλόπιστου συναλλασσόμενου240. Τα 

δημόσια νομικά αυτά πρόσωπα που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο δεν θα πρέπει 

να δημιουργούν καταστάσεις πλάνης, απάτης ή απειλής, ούτε να εκμεταλλεύονται 

καταστάσεις όπως πχ. απώλεια αίτησης του ενδιαφερομένου, αλλά ούτε να 

αποποιούνται τις ευνοϊκές προς τους συναλλασσόμενους καταστάσεις όταν οι 

τελευταίοι τελούν σε καλή πίστη.  

Βάσει της αρχής της καλής πίστης οι δημόσιοι φορείς οφείλουν να μένουν 

σταθεροί στην επιλογή της οργανωτικής μορφής που προέβησαν. Έτσι, οι δημόσιες 

επιχειρήσεις με τη μορφή που συνέχισαν τη λειτουργία τους δημόσιες υπηρεσίες ή 

νπδδ δεν επιτρέπεται να μεταβάλλουν το οργανωτικό πλαίσιο δράσης παρά μόνο αν 

                                                   
238 Παπαθανασίου-Παπαϊωάννου, Ζ. Η άσκηση Δημόσιας Εξουσίας μέσω Νομικών Προσώπων 

Ιδιωτικού Δικαίου. Εκδ.Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη 1985  
239 Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης - Θεσμικό πλαίσιο και Δράση – Η παραβίαση των 

γενικών αρχών του δικαίου. Υπόθεση εργασίας: Αττικό Μετρό Α.Ε. – ΕΚΔΔΑ (2014) 
240 Παπαγρηγορίου, Βλ. Εισηγήσεις Διοικητικού Δικαίου, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη, 

Τεύχος Πρώτο. Δ’ έκδοση πλήρως αναθεωρημένη και συμπληρωμένη. Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- 

Θεσσαλονίκη 2010 
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συντρέχουν αποχρώντες λόγοι δημοσίου συμφέροντος. Η σταθερότητα της 

κατάστασης που διέπει τις επιχειρήσεις είναι απαραίτητη για τη δημιουργία βάσης 

εμπιστοσύνης του πολίτη στην καλή πίστη και συνέπεια των δημόσιων φορέων.  Η 

αρχή της καλής πίστης βρίσκει έδαφος ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που οι δημόσιες 

επιχειρήσεις επιβάλλουν κυρώσεις, πρόστιμα ή λοιπά δυσμενή προς τον πολίτη 

μέτρα. Σε περιπτώσεις λήψης επαχθούς μέτρου ιδιαίτερη σημασία έχει η εφαρμογή 

της αρχή της αναλογικότητας η οποία επιτάσσει την ύπαρξη εύλογης σχέσης μεταξύ 

του διοικητικού μέτρου και του επιδιωκόμενου σκοπού εν όψει της σπουδαιότητας 

της παράβασης και ελλείψης ηπιότερων μέσων, ιδιαίτερα δε την αρχή αυτή οφείλουν 

να τηρούν οι υπάλληλοι δημοσίων επιχειρήσεων που ασκούν αστυνόμευση241. 

Οι δημόσιες επιχειρήσεις ενεργούν ουσιαστικά ως φορείς δημόσιας 

εξουσίας242 και αυτό είναι σημαντικό για την κατοχύρωση της εννόμου προστασίας 

των πολιτών, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που η κρατική εξουσία εμφανίζεται όλο 

και πιο συχνά με τη μορφή ιδιωτικού δικαίου. Οι δημόσιες επιχειρήσεις ασκούν 

συναλλακτική δράση, παραμένουν ωστόσο δημόσια νομικά πρόσωπα που 

εξυπηρετούν δημόσιους σκοπούς και κατευθύνονται προς το δημόσιο συμφέρον που 

διέπει την όλη κρατική δραστηριότητα. Η θέση της Διοίκησης και οι δεσμεύσεις της 

διοικητικής δράσης, λόγω της νομικής και πραγματικής ισχύος της, δεν αφήνουν 

περιθώρια για εξομοίωση των νομικών αυτών προσώπων με την ιδιωτική 

πρωτοβουλία και επομένως δεν μπορούν να επικαλούνται τα ατομικά τους 

δικαιώματα, όταν η δραστηριότητα και η δράση τους δεν επιδιώκει αμέσα την 

πραγματοποίηση των σκοπών της Δημόσιας Διοίκησης243. 

 Οι διατάξεις των αρ. 105 και 106 ΕισΝΑΚ ρυθμίζουν την αστική ευθύνη στο 

πλαίσιο άσκησης δημόσιας εξουσίας και καθορίζουν την ευθύνη προς αποζημίωση 

όταν είναι η μόνη αποτελεσματική προστασία σε περιπτώσεις που η ακύρωση των 

παράνομων πράξεων των δημοσίων νομικών προσώπων δεν μπορεί να άρει την 

γενόμενη ήδη ζημιά. Τα άρθρα αυτά αποσκοπούν στην αποτελεσματικότερη κάλυψη 

του συνόλου της δημόσιας δραστηριότητας προς όφελος των της Διοίκησης αλλά 

κυρίως των διοικούμενων. Η τυπική μορφή που αποτελούν τα δημόσια νομικά 

πρόσωπα ως κριτήριο για την θεμελίωση της προστασίας του θιγόμενου από μέρους 

                                                   
241 Παπαθανασίου-Παπαϊωάννου, Ζ. Η άσκηση Δημόσιας Εξουσίας μέσω Νομικών Προσώπων 

Ιδιωτικού Δικαίου. Εκδ.Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη 1985  
242 Jure imperri και όχι jure gestionis 
243 Παπαθανασίου-Παπαϊωάννου, Ζ. Η άσκηση Δημόσιας Εξουσίας μέσω Νομικών Προσώπων 

Ιδιωτικού Δικαίου. Εκδ.Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη 1985 
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του κράτους σε περιπτώσεις που προκλήθηκε ζημιά από δημόσια πρόσωπα, είναι ένα 

τυχαίο και αδιάφορο γεγονός για τον πολίτη και προσκρούει στην αρχή της 

προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του ιδιώτη η οποία καλύπτεται από 

το αρ.105 του ΕισΝΑΚ. 

Συμπερασματικά, δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται το 

φαινόμενο της εναλλαγής των μορφών οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης που 

τείνει ολοένα και συχνότερα να έχει τη νομική μορφή ιδιωτικού δικαίου244, η 

σημασία της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και των αρχών που 

συσχετίζονται με αυτήν είναι μείζονος σημασίας για την ισορροπημένη σχέση μεταξύ 

κράτους και πολίτη. Επίσης, η ανάγκη διεύρυνσης της αστικής ευθύνης του κράτους 

για την προστασία του καλόπιστου πολίτη γίνεται επιτακτικότερη αν λάβουμε υπόψη 

μας την μεγαλύτερη εξάρτησή του από κρατικά νπιδ σε ζωτικούς τομείς της 

καθημερινής ζωής του, όπως για παράδειγμα δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης, 

παιδικοί σταθμοί κ.α.. 

 

 

12. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΈΝΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΎΝΗ ΚΑΙ Ε.Ε. 

 

12.1. Η αρχή της Δικαιολογημένης Εμπιστοσύνης στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. 

Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν το καθένα αυτοτελή απονομή δικαιοσύνης και 

δικούς τους κανόνες δικαίου και επομένως τη δική τους θεώρηση για την έννοια και 

το περιεχόμενο της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης. Σε κάποιες χώρες δεν 

διατυπώνεται η αρχή της προστασίας της εμπιστοσύνης, ενώ σε άλλες παρέχεται ένα 

υποτυπώδες σύστημα προστασίας της εμπιστοσύνης, αναλόγως με το βάρος που δίνει 

μια έννομη τάξη στην προστασία του συμφέροντος του διοικούμενου ή στη διάπλαση 

της εύλογης προσδοκίας μεταβάλλεται και η συνταγματική της κατοχύρωση245. Ως 

έννοια δικαίου μιας γενικότερης θεμελιώδους αρχής προβάλλεται μόνο στο δίκαιο 

της Ομοσπονδιακής Δημοκρατία της Γερμανίας, της Ολλανδίας και της 

Ελλάδας246.Εκ πρώτης όψης, η αρχή συνδέεται με την αρχή κατά την οποία η 

                                                   
244 σ.σ. Τα τελευταία χρόνια ολοένα και πιο έντονα τίθεται το θέμα ιδιωτικοποίησεων σε νευραλγικές 

Υπηρεσίες του Δημοσίου, όπως για παράδειγμα στον τομέα της καθαριότητας. 
245 Ακριβοπούλου, Χ. Ο πορτογαλικός «κοινωνικός συνταγματισμός» αντιμέτωπος με την ευρωπαϊκή 

δημοσιονομική κρίση, ΕφημΔΔ, 5/2012 
246 Δετσαρίδης, Χ. Οι αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της καλής πίστης στο διοικητικό 

δίκαιο, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003 
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Διοίκηση δεν μπορεί να αποκλίνει από την πρακτική που παγίως ακολουθεί κατά την 

άσκηση της διακριτικής της ευχέρειας σύμφωνα με την αρχή της απαγόρευσης του 

venire contra factum proprium, που αναγνωρίζεται σε όλα τα νομικά συστήματα των 

κρατών-μελών ως συνιστώσες του κράτους δικαίου247.  

Στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, η αρχή της δικαιολογημένης 

εμπιστοσύνης (Vertauensschutz) τυγχάνει ευρείας εφαρμογής και αποτελεί πηγή 

έμπνευσης της αντίστοιχης κοινοτικής αρχής που, όμως, παρέχει σαφώς ασθενέστερη 

προστασία από του γερμανικού δικαίου. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση του 

κοινοτικού δικαίου η αρχή λειτουργεί ως διορθωτικός μηχανισμός που εφαρμόζεται 

σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όχι ως ένσταση που προβάλλεται γενικά εν όψει της 

προστασίας των δικαιωμάτων χωρίς αυστηρή νομική θεμελίωση248. Το Συνταγματικό 

Δικαστήριο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, με αποφάσεις του 

δέχεται την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης έναντι του ιδιώτη, ως 

περιορισμό στην άσκηση της κρατικής εξουσίας ενώ ταυτόχρονα περιορίζει και τα 

όρια προστασίας της καλής πίστης του διοικούμενου και συναντάται τόσο στις 

διοικητικές όσο και στις νομοθετικές πράξεις. Γενικότερα, η αρχή αντιμετωπίζεται με 

βάση το αρ.2 του Γερμανικού Συντάγματος το οποίο καθιερώνει την αρχή της 

ελευθερίας του ατόμου, δίνοντας μια ευρύτερη συνταγματική διάσταση της αρχής της 

δικαιολογημένης εμπιστοσύνης249.  

Το γαλλικό δημόσιο δίκαιο εξελίχθηκε σε διαφορετικές βάσεις και ισορροπίες 

από το αντίστοιχο γερμανικό. Η Γαλλία δεν περιλαμβάνει στην νομοθεσία της καμιά 

γενική θεμελιώδη αρχή της προστασίας της εμπιστοσύνης (confiance légitime), αλλά 

αποτελεί μια εξελίξιμη μορφή της νομικής έννοιας της εν λόγω αρχής στο κοινοτικό 

δίκαιο, όπως προκύπτει από την μετάφραση του αντίστοιχου γερμανικού όρου, χωρίς 

ωστόσο να καταφέρει να ενταχθεί στον ίδιο βαθμό στη γαλλική νομοθεσία250. 

Χαρακτηριστική είναι η στάση των γαλλικών δικαστηρίων που αρνούνται την ισχύ 

της αρχής με τη μορφή και τις προϋποθέσεις της στη γαλλική νομολογία, πλην όμως 

αναγνωρίζουν τη δεσμευτικότητα της εφαρμογής της σε κοινοτικό επίπεδο, 

                                                   
247 Πρεβεδούρου, Ευ. Η κοινοτική αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης ως 

παράδειγμα αλληλεπιδράσεως των έννομων τάξεων, ΔτΑΤεΣ Ι/2003 
248 Πρεβεδούρου, Ευ. Η κοινοτική αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης ως 

παράδειγμα αλληλεπιδράσεως των εννόμων τάξεων, σε Κράτος Δικαίου και Προστατευόμενη 

Εμπιστοσύνη ΔτΑΤεΣ Ι/2003 
249 Δετσαρίδης, Χ. Οι αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της καλής πίστης στο διοικητικό 

δίκαιο, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003 
250 Δετσαρίδης, Χ. Οι αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της καλής πίστης στο διοικητικό 

δίκαιο, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003 
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αποτελώντας έτσι ένα ενδιαφέρον και χαρακτηριστικό φαινόμενο της νομικής 

ολοκλήρωσης που συνεπάγεται το κοινοτικό οικοδόμημα251. Ο λόγος για τον οποίο η 

νομολογία αρνείται πεισματικά τη ρητή κατοχύρωσή της φαίνεται να είναι πως η  

προστασία των πολιτών από την κρατική εξουσία και παρεμβατισμό επιτυγχάνεται 

μέσω της διατήρησης θεσμών που έχουν παγιωθεί και έχουν επικρατήσει στη γαλλική 

τάξη. Έτσι, αν και δεν έχει θεμελιωθεί συνταγματικά, η προστασία της 

δικαιολογημένης εμπιστοσύνης ως νομική έννοια διαπνέει τη γαλλική σκέψη και 

απευθύνεται και στις τρεις εξουσίες, εφαρμόζεται δηλαδή στη νομοθεσία, στη 

Διοίκηση αλλά και στη γαλλική νομολογία252. 

Στο βελγικό δίκαιο η ιδέα της προστασίας της εμπιστοσύνης είχε συλληφθεί 

πριν το 1963 κυρίως στον τομέα του αστικού δικαίου, αλλά μετά το έτος αυτό ύστερα 

από μια σειρά αποφάσεων του Αστικού Δικαστηρίου η προστασία της εμπιστοσύνης 

χάνει την αυτονομία της ως θεμελιώδης αρχή και υποκαθίσταται από την αρχή 

ασφάλειας δικαίου. Ωστόσο, η αρχή αυτή βρίσκει εφαρμογή μόνο σε περιπτώσεις 

όπου η Διοίκηση παρέχει μια λανθασμένη υπόσχεση ή σε περιπτώσεις 

αναιτιολόγητων σφαλμάτων στα οποία υποπίπτουν κρατικά όργανα. Ομοίως, η αρχή 

της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης δε φαίνεται να έχει ιδιαίτερο 

ρόλο και στην νομοθεσία του Λουξεμβούργου253. 

Στην Δανία, ο όρος της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης είναι άγνωστος στη 

νομολογία και δεν υφίσταται ως θεμελιώδης αρχή του δικαίου. Κατά το δίκαιο της 

Δανίας, οι νόμοι με αναδρομική ισχύ δεν έχουν εφαρμογή και δεν επιτρέπεται η 

ανάκληση ευμενούς διοικητικής πράξης, εκτός αν προβλέπεται ρητά, επομένως κάθε 

διοικητική πράξη προστατεύεται από τυχόν αυθαίρετη ανάκλησή της. Ο περιορισμός 

της εφαρμογής της αρχής έγκειται στο γεγονός ότι η δεν αναγκάζεται να προβαίνει σε 

αλλαγή της διαμορφωθείσας κατάστασης αφού πριν εκδώσει οποιαδήποτε διοικητική 

πράξη υποχρεούται να προβλέπει τις επιδιώξεις και τους στόχους του ιδιώτη. 

Στο ιταλικό δίκαιο, η προστασία της αρχής της δικαιολογημένης 

εμπιστοσύνης (legittimo affidamento) εξαρτάται από την εκάστοτε νομική θέση που 

βρίσκεται ο ιδιώτης. Την πιο αυστηρή προστασία έχουν υποκειμενικά δικαιώματα, τα 

                                                   
251 Πρεβεδούρου, Ευγ. Η κοινοτική αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης ως 

παράδειγμα αλληλεπιδράσεως των εννόμων τάξεων, σε Κράτος Δικαίου και Προστατευόμενη 

Εμπιστοσύνη, ΔτΑΤεΣ Ι/2003 
252 Πρεβεδούρου, Ευ. Η αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης στη γαλλική έννομη 

τάξη. Εξελίξεις και προοπτικές. ΔτΑΤεΣ Ι/2003 
253 Δετσαρίδης, Χ. Οι αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της καλής πίστης στο διοικητικό 

δίκαιο, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003 
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οποία έχουν θεσμοθετηθεί για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του ατόμου. 

Επιβολή δυσμενούς μέτρου γίνεται μόνο χάριν δημοσίου συμφέροντος και η 

στάθμισή του γίνεται πάντα λαμβάνοντας κάθε φορά τις περιστάσεις254. Μετά τον 

ν.15/05 που επιβάλλει δημόσιες ιταλικές αρχές την εναρμόνιση της Δημόσιας 

Διοίκησης που ασκούν με τις αρχές του ενωσιακού δικαίου, η αρχή της 

δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της καλής πίστης (buona fede) καθιερώνονται στη 

νομολογία της χώρας αυτοτελώς στη δράση της Δημόσιας Διοίκησης255.Στην 

ολλανδική νομοθεσία, η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης αναγνωρίζεται ως 

μια από τις πιο σημαντικές αρχές του δημοσίου δικαίου και σχετίζεται στενά με την 

εφαρμογή της αναδρομική ισχύος των νόμων.  

Η αρχή αυτή συναντάται επίσης και στο πορτογαλικό δίκαιο 

(princípio da proteção da confiança). Το δίκαιο της Πορτογαλίας, επηρεασμένο από 

το γαλλική νομοθεσία δείχνει ιδιαίτερη σημασία στα νομικώς προστατευμένα 

δικαιώματα και συμφέροντα του πολίτη, τα οποία σταθμίζονται πάντα με βάση το 

δημόσιο συμφέρον256. Με την απόφαση 353/2012 του Πορτογαλικού Συνταγματικού 

Δικαστηρίου (Tribunal Constitucional) το δικαστήριο κηρύσσει αντισυνταγματικές 

δυο διατάξεις (αρ.21 και 25) του προϋπολογισμού του 2012 (ν.64-Β-2011) αναφορικά 

με την αναστολή της καταβολής καταβολής δώρων και επιδομάτων σε δημοσίους 

υπαλλήλους. Το ενδιαφέρον της απόφασης αυτής έγκειται στο ότι αποτελεί την 

πρώτη ουσιαστικά και χρονικά απόφαση ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαστηρίου 

που κηρύσσει αντισυνταγματικούς κανόνες που περιορίζουν κοινωνικά κεκτημένα 

δικαιώματα σε πληττόμενα από τη δημοσιονομική κρίση κράτη-μέλη της ΕΕ. 

Επίκεντρο της επιχειρηματολογίας των προσφευγόντων ενώπιον του εν λόγω 

δικαστηρίου ήταν οι αρχές της ισότητας, αναλογικότητας και πρωτίστως της 

δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου257. 

                                                   
254 Δετσαρίδης, Χ. Οι αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της καλής πίστης στο διοικητικό 

δίκαιο, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003 
255 Ferro, C., Il principio di buona fede nell’azione amministrativa, 2009 (https://www.diritto.it/il-

principio-di-buona-fede-nell-azione-amministrativa/) 
256 Δ Δετσαρίδης, Χ. Οι αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της καλής πίστης στο διοικητικό 

δίκαιο, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003 
257 Ωστόσο το δικαστήριο μη επιθυμώντας να δεσμευτεί σε μια γενική αιτιολογία που να μπορεί εν 

συνεχεία να αποτελέσει βάση ασφαλείας για κάθε είδους νομοθετική παρέμβαση που αποσκοπεί στον 

περιορισμό κοινωνικών παροχών ή αγαθών χαρακτηρίζει την απόφασή του αυτή ως εξαιρετική 

(Ακριβοπούλου, Χ. Ο πορτογαλικός «κοινωνικός συνταγματισμός»…όπως προηγουμένως) 
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Στην ισπανική νομοθεσία, παρά την έμμεση αναγνώρισή της, η νομολογία 

των δικαστηρίων δεν έδειξε την ανάλογη τόλμη στην εφαρμογή της αρχής της 

δικαιολογημένης εμπιστοσύνης (confianza legítima), μέχρι την καθιέρωση της που 

ήρθε ουσιαστικά με το νέο Σύνταγμα του 1978258.  Το αρ.9, παρ.3 του Συντάγματος 

του 1978 εγγυάται μεταξύ άλλων την αρχή της νομιμότητας,  τη μη αναδρομικότητα 

των δυσμενών ατομικών πράξεων και την ασφάλεια δικαίου έναντι στην αυθαιρεσία 

των δημοσίων αρχών259. Αναφορικά την ρητή αναφορά της, στον ν.30/1992 και 

συγκεκριμένα στο αρ.3, αναφέρεται πως η Δημόσια Διοίκηση οφείλει να υπηρετεί με 

αντικειμενικότητα το γενικό συμφέρον και πρέπει να ενεργεί με πλήρη υποταγή στο 

νόμο και στη δικαιοσύνη εν γένει, και ομοίως οφείλει να σέβεται κατά την άσκηση 

της δημόσιας εξουσίας τις αρχές της καλής πίστης και δικαιολογημένης 

εμπιστοσύνης260. 

Προβλήματα εφαρμογής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του 

διοικούμενου συναντάμε στο δίκαιο της Μεγάλης Βρετανίας (legitimate expectation) 

αλλά και της Ιρλανδίας, όπου η αρχή είναι άγνωστη, διότι έρχεται σε ευθεία 

σύγκρουση με την αρχή της νομιμότητας της Διοίκησης και της πιστής εφαρμογής 

και προσήλωσης στο νόμο που χαρακτηρίζει τα δικαστήρια των δυο χωρών, γεγονός 

που παρεμποδίζει την αποδοχή και καθιέρωση της αρχής στο δίκαιο τους261. Τέλος, 

στο πλαίσιο του αυστριακού δικαίου, η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη εφαρμόζεται 

στην περίπτωση  αναδρομικής ισχύος νόμων που δημιουργούν βάρη στους ιδιώτες 

και στην περίπτωση νόμων που προσβάλλουν νομίμως κτηθέντων ιδιωτικών 

δικαιωμάτων, δεν τυγχάνει όμως ίδιας εφαρμογής στην νομολογία αναφορικά με τις 

διοικητικές πράξεις, ανάκληση των οποίων ορίζεται ρητά και λεπτομερώς σε 

συγκεκριμένες διατάξεις νόμου, οπότε η εφαρμογή γενικής αρχής καθίσταται 

αδύνατη262. 

                                                   
258 Δετσαρίδης, Χ. Οι αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της καλής πίστης στο διοικητικό 

δίκαιο, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003 

259 Constitución Española Από τον ιστότοπο της Ισπανικής Βουλής: 

(www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=9&tipo=2)  
260 Larrotcha, J.C. Confianza legítima de los administrados y legalidad de la administración. 2010 

(http://www.acalsl.com/blog/2010/07/confianza-legitima-de-los-administrados-y-legalidad-de-la-

administracion) 
261 Δετσαρίδης, Χ. Οι αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της καλής πίστης στο διοικητικό 

δίκαιο, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003 
262 Πρεβεδούρου, Ευ. Η αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης στη νομολογία του 

Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Δ1998 

http://www.congreso.es/consti/constitucion/
http://www.acalsl.com/blog/2010/07/confianza-legitima-de-los-administrados-y-legalidad-de-la-administracion
http://www.acalsl.com/blog/2010/07/confianza-legitima-de-los-administrados-y-legalidad-de-la-administracion
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Συμπερασματικά, μέσα από την συγκριτική επισκόπηση των διαφόρων 

κρατών-μελών της ΕΕ ως προς την αποδοχή της αρχής της δικαιολογημένης 

εμπιστοσύνης του ιδιώτη, είναι δύσκολο να θεωρήσει κανείς πως η καθιέρωση της 

αρχής αυτής ως μια από τις θεμελιώδεις αρχές του κοινοτικού δικαίου είναι μια 

εύκολη υπόθεση. Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), με τη 

δικαιοδοσία που διαθέτει αποτελεί, ενδεχομένως, τη μοναδική εγγύηση καθιέρωση 

της αρχής τόσο σε ενωσιακό όσο και εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, οι παράμετροι του 

κοινοτικού δικαίου που λαμβάνονται υπόψη από τα εθνικά όργανα δε θα πρέπει να 

θεωρούνται ως κίνδυνος προς το εθνικό κράτος δικαίου, αλλά ως αφετηρία για την 

αναθεώρηση μονομερών αντιλήψεων για την προσέγγιση των έννομων τάξεων των 

κρατών-μελών της Ένωσης263. 

 

12.2. Η αρχή της Δικαιολογημένης Εμπιστοσύνης στο Κοινοτικό Δίκαιο 

Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων από την ενωσιακή έννομη τάξη, 

επικράτησε στην πάγια νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

(ΔΕΚ) μόλις το 1969, αναθεωρώντας τη μέχρι τότε νομολογία του, λόγω επέλευσης 

της αρχής της υπεροχής του κοινοτικού  δικαίου, βάσει της οποίας το δίκαιο της ΕΕ 

θα πρέπει να είναι σε θέση να εξασφαλίζει την προστασία των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων με τον ίδιο τρόπο που το πράττουν τα εθνικά Συντάγματα264. 

Το ΔΕΚ από την πολυετή εμπειρία που απέκτησε μέσω της ενασχόλησής του 

με την επίλυση διαφόρων θεμάτων των μελών της ΕΕ, έχει αναπτύξει και καθιερώσει 

ένα σύνολο γενικών αρχών που καλούνται αρχές του κοινοτικού δικαίου, πολλές εκ 

των οποίων είναι εμπνευσμένες από το διοικητικό δίκαιο των μελών-κρατών265, και 

που στο σύνολό τους αποτελούν ένα είδος «Συντάγματος» της Κοινότητας με 

χαρακτήρα κανόνων δικαίου που υπερισχύουν σε κάθε περίπτωση του εθνικού 

δικαίου, δεσμεύοντας τα εθνικά δικαστήρια των κρατών-μελών. Λαμβάνοντας υπόψη 

το γεγονός αυτό, η νομολογία του ΔΕΚ αποτελεί πηγή κοινοτικού δικαίου που 

                                                   
263 Πρεβεδούρου, Ευγ. Η κοινοτική αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης ως 

παράδειγμα αλληλεπιδράσεως των εννόμων τάξεων, σε Κράτος Δικαίου και Προστατευόμενη 

Εμπιστοσύνη ΔτΑΤεΣ Ι/2003 
264 Μαυροβουνιώτης, Ν. Η αρχή προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης. Διπλωματική 

Εργασία. Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 2015 
265 Μακαρούνη, Αν. Η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του πολίτη: όψεις του ευρωπαϊκού 

κοινοτικού και του ελληνικού δικαίου, ΔιΔ 1997, σελ. 1 
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διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στη καθιέρωση της αρχής της δικαιολογημένης 

εμπιστοσύνης στις σχέσεις μεταξύ ιδιώτη και Διοίκησης266. 

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΔΕΚ, η αρχή της προστασίας της 

δικαιολογημένης εμπιστοσύνης εντάσσεται στις θεμελιώδεις αρχές της κοινότητας 

και αποβλέπει στη διασφάλιση του πολίτη από την απρόβλεπτη μεταβολή 

κατάστασης και έννομων σχέσεων που διέπει το κοινοτικό δίκαιο267. Η κοινοτική 

αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης που πηγάζει από τη 

αντίστοιχη του γερμανικού δικαίου αλλά υπό την επήρεια της αντικειμενικής 

νομιμότητας του γαλλικού δικαίου, εφαρμόζεται στις έννομες τάξεις των κρατών για 

τη γεφύρωση των  διαφορών τους και για τη σύγκλιση των αντιλήψεων περί της 

αρχής του κράτους δικαίου στα δικαϊκά τους συστήματα268. Ως πεδίο εφαρμογής της 

αρχής, για λόγους συστηματοποίησης, είναι δυνατόν να διακρίνουμε τέσσερις τομείς 

και συγκεκριμένα: ανάκληση διοικητικών πράξεων, αναδρομική εφαρμογή κανόνων 

δικαίου, την αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων και, τέλος, τη διαχρονική ισχύ 

των αποφάσεων του ΔΕΚ269. 

Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης εμφανίζεται για πρώτη φορά στη 

νομολογία του ΔΕΚ το 1965 στην απόφαση Lemmerz-Werke, με την οποία 

αναγνωρίστηκε η αξίωση του ιδιώτη για προστασία της εμπιστοσύνης ως γενική αρχή 

του διοικητικού δικαίου, η οποία ισχύει και στην κοινοτική έννομη τάξη με 

προνομιακό πεδίο εφαρμογής αυτό της ανάκλησης των διοικητικών πράξεων270. Δεν 

ήρθη όμως η αβεβαιότητα ως προς την έκταση και τα όρια της αρχής αυτής στο 

κοινοτικό δίκαιο271. 

                                                   
266 Δετσαρίδης, Χ. Οι αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της καλής πίστης στο διοικητικό 

δίκαιο, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003 
267 Νομολογία-μελέτες Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Νομολογία – Μελέτες 1994-2009. Θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας 

Διοίκησης. Αθήνα 2012. Από τον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου: www.minadmin.gov.gr. 
268 Πρεβεδούρου, Ευγ. Η κοινοτική αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης ως 

παράδειγμα αλληλεπιδράσεως των εννόμων τάξεων, σε Κράτος Δικαίου και Προστατευόμενη 
Εμπιστοσύνη ΔτΑΤεΣ Ι/2003 
269 Πρεβεδούρου, Ευ. Η αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης στη νομολογία του 

Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Δ1998 
270 Γέροντας, Απ. Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του ιδιώτη στη νομολογία του ΣτΕ και 

του ΔΕΚ, ΔτΑΤεΣ,  Ι/2003, σελ.86-87 
271 Πρεβεδούρου, Ευ. Η αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης στη νομολογία του 

Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Δ1998 

http://www.minadmin.gov.gr/


 
 

76 

Η Πρεβεδούρου272 αναφέρει πως η αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης 

εμπιστοσύνης του πολίτη στη σταθερότητα αφενός της κοινοτικής αλλά και της 

κρατικής όσον αφορά στην εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου έχει τύχει πανηγυρικής 

αναγνώρισης από το ΔΕΚ, το οποίο εφαρμόζει την αρχή της δικαιολογημένης 

εμπιστοσύνης χωριστά από την αρχή της ασφάλειας δικαίου, ήτοι ως ξεχωριστές 

μεταξύ τους αρχές, πλην όμως υπάρχει μια σχέση αλληλεξάρτησης με την έννοια πως 

η τελευταία απορρέει από την πρώτη, ή έστω έχουν σχέση παραπληρωματική273. 

Μέχρι το 1973, το ΔΕΚ μέσω της νομολογίας του επικαλούνταν αποκλειστικά την 

αρχή της ασφάλειας δικαίου για να προστατεύσει τους πολίτες από τις συνέπειες 

μεταβολών κανονιστικού πλαισίου των έννομων σχέσεων τους. Για πρώτη φορά στην 

απόφαση Westzucker το ΔΕΚ, εξετάζοντας αν ο προσβαλλόμενος κανονισμός 

συνιστούσε παραβίαση της αρχής της ασφάλειας δικαίου, συνέδεσε την αρχή αυτή με 

την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης ως απόρροια της πρώτης, θεωρώντας 

την ως προυπόθεση (Tatbestandsmerkmal) και όχι ως αυτοτελή αρχή274.  

Ωστόσο, σε μεταγενέστερες αποφάσεις αυτή η δογματική θεώρηση περί 

στενής σύνδεσης των αρχών εγκαταλείπεται. Συγκεκριμένα, με την απόφαση Töpter, 

από το 1978 και εφεξής οι εν λόγω αρχές λαμβάνουν τη θέση τους στη νομολογία ως 

δύο αρχές με αυτοτελές περιεχόμενο. Το ΔΕΚ έχει δεχθεί με τη σημαντική αυτή 

απόφαση ότι η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης αποτελεί τμήμα της 

κοινοτικής έννομης τάξης, έτσι ώστε παράβαση της οποίας συνιστά παραβίαση της 

Συνθήκης ίδρυσης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κανόνων που τις διέπει, 

σύμφωνα με την έννοια αρ.173 της Συνθήκης. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως οι 

πράξεις των κοινοτικών οργάνων ελέγχονται εφεξής υπό το πρίσμα του σεβασμού της 

αρχής της εμπιστοσύνης. 

Το Δικαστήριο γενικά θεωρεί ότι βάσει της αρχής της δικαιολογημένης 

εμπιστοσύνης και με την εξαίρεση συνδρομής άμεσου και επιτακτικού κοινοτικού 

συμφέροντος, μέτρα τα οποία ανατρέπουν ευνοϊκές καταστάσεις ή ρυθμίσεις στις 

οποίες ο μέσος καλόπιστος, εχέφρων και καλά πληροφορημένος πολίτης εύλογα και 

                                                   
272 Πρεβεδούρου, Ευγ. Η κοινοτική αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης ως 

παράδειγμα αλληλεπιδράσεως των εννόμων τάξεων, σε Κράτος Δικαίου και Προστατευόμενη 
Εμπιστοσύνη ΔτΑΤεΣ Ι/2003 
273 Το ΔΕΚ, εξετάζοντας έναν κανονισμό της ΕΕ με την υπόθεση Westzucker έκανε αναφορά στην 

αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης ως απόρροια της αρχής της ασφάλειας δικαίου με την έννοια 

ότι αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή της (Μαυροβουνιώτης, Ν. Η αρχή 

προστασίας…οπ.προηγ.) 
274 Πρεβεδούρου, Ευ. Η αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης στη νομολογία του 

Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Δ1998 
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θεμιτά προσδοκούσε, δεν μπορούν να εφαρμόζονται με τρόπο απότομο και χωρίς 

προειδοποίηση όπως και χωρίς πρόβλεψη μεταβατικής περιόδου, χωρίς ωστόσο αυτό 

να σημαίνει ευνοϊκές κοινοτικές διατάξεις υπέρ πολιτών δεν μπορούν να 

τροποποιηθούν275. Αν βέβαια, η διατήρηση του ευνοϊκού κανόνα προσκρούει σε 

επιτακτικό δημόσιο/κοινοτικό συμφέρον τότε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο οφείλει να 

προβλέψει αποζημίωση προς τον πολίτη276.  

Πρόκειται για τον συμβιβασμό δύο αντικρουόμενων φαινομενικά αναγκών: 

αφ’ ενός της ανάγκης προσαρμογής του νομικού συστήματος στις εξελίξεις και 

αφετέρου στη διαφύλαξη της σταθερότητας των έννομων σχέσεων. Η εν λόγω 

προστασία των υφιστάμενων σχέσεων εμφανίζεται κυρίως στο πλαίσιο της 

κοινοτικής έννομης τάξης, η οποία διακρίνεται από κανόνες που ρυθμίζουν κυρίως 

οικονομικές σχέσεις.  Κατά τη νομολογία του ΔΕΚ, η δυνατότητα επίκλησης της 

προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης παρέχεται προς όλους τους 

διοικούμενους στους οποίους το αρμόδιο κοινοτικό όργανο δημιούργησε βάσιμες 

προσδοκίες, παρέχοντας ακριβείς διαβεβαιώσεις απαλλαγμένες από αιρέσεις και ήταν 

σύμφωνες με τους ισχύοντες κανόνες277. Ως θεμελιώδης αρχή της κοινοτικής τάξης, η 

αρχή μπορεί να εφαρμοστεί σε σχεδόν όλες τις κατηγορίες διαφορών και όπως 

αναφέρει η Πρεβεδούρου ιδιαίτερα διαφωτιστική είναι η νομολογία στον τομέα της 

γεωργίας όπου η κοινή αγροτική πολιτική απαιτεί συνεχή προσαρμογή στις 

διακυμάνσεις της αγροτικής οικονομίας όπου ο κοινοτικός δικαστής -η αλήθεια είναι 

όχι τόσο συχνά- διαπιστώνει την παραβίαση της εν λόγω αρχής επιβάλλοντας 

κυρώσεις278. 

Στο πλαίσιο των δικαιωμάτων του ευρωπαίου πολίτη από τη Διοίκηση αλλά 

και της προληπτικής δράσης για την προαγωγή της χρηστής διοίκησης των θεσμικών 

οργάνων της ΕΕ, έχουμε ρητή μνεία της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης 

στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς του Ευρωπαίου 

Διαμεσολαβητή. Συγκεκριμένα, στο αρ. 10 παρ. 1 αναφέρεται πως ο υπάλληλος είναι 

συνεπής στη διοικητική του συμπεριφορά, ακολουθώντας τις διοικητικές πρακτικές 

                                                   
275 Κατρούγκαλος, Γ. Η προστασία της εμπιστοσύνης του πολίτη προς το Κράτος, ΔιΔικ 1993 
276 Δετσαρίδης, Χ. Οι αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της καλής πίστης στο διοικητικό 

δίκαιο, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003 
277 Ηλιοπούλου-Στράγγα, Τζ. Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου. Αρχές ασφαλείας δικαίου και 

προστατευόμενης εμπιστοσύνης. Από τον ιστότοπο: (ημ.προσπέλασης:Μάιος 2017 )  
278 Πρεβεδούρου, Ευγ. Η κοινοτική αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης ως 

παράδειγμα αλληλεπιδράσεως των εννόμων τάξεων, σε Κράτος Δικαίου και Προστατευόμενη 

Εμπιστοσύνη ΔτΑΤεΣ Ι/2003 
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του οργάνου, εκτός αν υπάρχουν λόγοι που, όμως, αναφέρονται εγγράφως. Επίσης, 

στην παρ.2 του ίδιου άρθρου αναφέρεται πως ο υπάλληλος σέβεται τις νόμιμες και 

εύλογες προσδοκίες τις οποίες τρέφουν τα μέλη του κοινού με βάση τον τρόπο που 

ενήργησε το όργανο στο παρελθόν, τονίζοντας τη σημασία της διατήρησης μιας 

θετικής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί και της οποίας τη διατήρηση ο 

καλόπιστος ευρωπαίος πολίτης προσδοκά στο μέλλον 279. 

 

13. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Συμπερασματικά, η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης έχει 

νομολογιακά διαπλασθεί και καθιερωθεί σε εθνικό αλλά και κοινοτικό επίπεδο. Σε 

ένα κοινωνικό κράτος όπου το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής και κοινωνικής 

ζωής  ρυθμίζεται, εξαρτάται  και θίγεται από τη ρυθμιστική Διοίκηση, ένα minimum 

εμπιστοσύνης του διοικούμενου είναι sine qua non. Η εμπιστοσύνη, η καλή πίστη, η 

ειλικρίνεια και η συνέπεια της Διοίκησης είναι απαραίτητα συστατικά που θα πρέπει 

να συνυπάρχουν σε κάθε δημοκρατική πολιτεία280.  

Εφόσον ο διοικούμενος διαμορφώνει τις βιοτικές του ανάγκες και την 

οικονομική του δραστηριότητα βάσει της κρατικής συμπεριφοράς απέναντί του, έχει 

κάθε δικαίωμα να προσδοκά, υπό το πρίσμα του κράτους δικαίου, μια σταθερή και 

κυρίως όχι αντιφατική συμπεριφορά από την πλευρά της Διοίκησης, που δε θα 

διαψεύσει τις προσδοκίες που εύλογα έχει δημιουργήσει. Αυτό, όμως, προϋποθέτει 

πως ο διοικούμενος τελεί σε καλή πίστη στη σχέση του με τη Διοίκηση και πως δεν 

συντρέχει υπέρτερο δημόσιο συμφέρον, το οποίο δικαιολογημένα να μπορεί να 

μεταβάλλει την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Η συμφιλίωση της 

δικαιολογημένης εμπιστοσύνης από τη μια και του δημοσίου συμφέροντος από την 

άλλη, που γίνεται μέσω της στάθμισης των δυο αυτών αρχών, γίνεται ακόμα πιο 

επιτακτική σήμερα που η Διοίκηση δρα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο, στο 

οποίο ο διοικούμενος είναι διαρκώς εκτεθειμένος σε κρατικές και ευρωπαϊκές 

παρεμβάσεις ιδιαίτερα στην οικονομική ζωή αλλά και στην εν γένει κοινωνική ζωή 

των πολιτών στη χώρα  μας και στην Ε.Ε. επηρεάζοντας αισθητά τις έννομες σχέσεις.  

                                                   
279 Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς, 2015 

(http://195.167.92.241/documents/europeos_diam.pdf) 
280Δαγτόγλου, Π. Γενικό Διοικητικό Δίκαιο α’ (β’ έκδοση), Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη 

1984  
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Θα μπορούσε να διατυπωθεί η ένσταση πως η αναγνώριση της αρχής της 

δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, και μάλιστα με αυξημένη τυπική ισχύ,  ενδεχομένως 

να μπορούσε να αποβεί επικίνδυνη λόγω της ενδεχόμενης κατάχρησής της αναφορικά 

με την καταστρατήγηση της αρχής της νομιμότητας281. Ωστόσο, εάν πληρούνται οι 

προϋποθέσεις για τη δημιουργία βάσης εμπιστοσύνης άξια προστασίας, οι φόβοι για 

την καταχρηστική εφαρμογή της δεν είναι πλήρως δικαιολογημένοι.  Αυτό σημαίνει 

πως η εμπιστοσύνη του διοικούμενου που παραβίασε όρο που γνώριζε εκ των 

προτέρων πως ήταν προϋπόθεση για τη συνέχιση της ευνοϊκής γι’ αυτόν κατάστασης 

που δημιουργήθηκε μέσω μιας ατομικής πράξης ή του διοικούμενου που με 

παραπλανητικά μέσα προκάλεσε την έκδοση πράξης με ευνοϊκά προς αυτόν 

αποτελέσματα, δικαιολογημένα δεν είναι άξια προστασίας.  

Υπάρχουν, όμως, περιπτώσεις που η επιφύλαξη αυτή δεν είναι αδικαιολόγητη 

αν λάβει κανείς υπόψη τη νομιμοποιητική παράνομων καταστάσεων λειτουργία της 

αρχής  που ενδέχεται να οδηγήσει στη διαιώνιση παρανομιών εις βάρος του 

κοινωνικού συνόλου, ιδιαίτερα στον ευαίσθητο τομέα της προστασίας του 

περιβάλλοντος. Στις περιπτώσεις αυτές η γνώμη μας είναι πως θα πρέπει να 

περιορίζεται η εφαρμογή της, αν και τα κριτήρια οριοθέτησής της δεν είναι πάντοτε 

ξεκάθαρα λόγω της αοριστίας αλλά και του ηθικού της περιεχομένου της αρχής. Σε 

κάθε περίπτωση μια ευνοϊκή κατάσταση ή ρύθμιση για τον διοικούμενο δεν θα πρέπει 

να αποβαίνει δυσμενής προς τρίτους ή το γενικότερο συμφέρον. Σημαντικός, τέλος, 

κρίνεται και ο λόγος θέσπισης μεταβατικών διατάξεων ιδιαίτερα κατά την αλλαγή του 

νομοθετικού πλαισίου, προκειμένου η αλλαγή να μην είναι αιφνίδια και να μη 

καταργεί δικαιώματα τα οποία ο καλόπιστος διοικούμενος απέκτησε κατά το 

προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο.  

 Εν κατακλείδι, θα λέγαμε πως είναι αναγκαίο ο κάθε  πολίτης να νοιώθει 

ασφάλεια και προστασία στις σχέσεις του με το κράτος και το υπάρχον θεσμικό 

πλαίσιο, με την προϋπόθεση πως τηρεί τους κανόνες του «παιχνιδιού», ειδάλλως η 

προσδοκία του για εμπιστοσύνη δεν ευσταθεί και δεν χρήζει προστασίας, αλλά 

δεδομένου ότι η συχνή επίκληση της αρχής εμπεριέχει τον κίνδυνο της παγίωσης 

δεδομένων καταστάσεων η θέση της αρχής θα πρέπει να αναζητηθεί σε ένα σημείο 

ισορροπίας ανάμεσα στην υποχρέωση για σταθερότητα και στην ανάγκη για 

αναθεώρηση και μεταβολή των κοινωνικοοικονομικών σχέσεων. 

                                                   
281 Κατρούγκαλος, Γ. Η προστασία της εμπιστοσύνης του πολίτη προς το Κράτος, ΔιΔικ 1993, σελ. 943-

944 
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