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Με ηηο Σ.τ.Ε. 1581 και 1582/2010 (Ολομ.) θξίζεθε όηη, ελόςεη ηεο αδηάζηηθηεο
δηαηύπσζεο ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 1 ηνπ Κώδηθα Δηνηθεηηθήο Δηαδηθαζίαο, θάζε
αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε, είηε αξκνδίσο είηε αλαξκνδίσο εθδνζείζα, κπνξεί λα
αλαθαιείηαη, γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν εμσηεξηθήο ή εζσηεξηθήο λνκηκόηεηαο, είηε από
ην όξγαλν πνπ ηελ εμέδσζε είηε από ην όξγαλν, ην νπνίν είλαη, θαηά ηνλ ρξόλν ηεο
αλάθιεζεο, αξκόδην γηα ηελ έθδνζή ηεο.
Με ηηο απνθάζεηο απηέο θξίζεθαλ, εηδηθόηεξα, θαηά πιεηνςεθία, ηα εμήο: Η δηάηαμε
ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 1 ηνπ Κώδηθα Δηνηθεηηθήο Δηαδηθαζίαο, αλαζέηνπζα ηελ
αξκνδηόηεηα αλάθιεζεο αηνκηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο είηε ζην όξγαλν πνπ ηελ
εμέδσζε είηε ζην όξγαλν ην νπνίν, θαηά ηνλ ρξόλν ηεο αλάθιεζεο, είλαη αξκόδην γηα
ηελ έθδνζή ηεο, δελ ζπλαξηά, θαηά ην ζαθέο γξάκκα ηεο, ηελ ελ ιόγσ αξκνδηόηεηα
αλάθιεζεο νύηε πξνο ηελ, θαηά ην ρξόλν έθδνζεο ηεο αλαθαινπκέλεο, αξκνδηόηεηα
ηνπ εθδόληνο απηήλ νξγάλνπ νύηε πξνο ζπγθεθξηκέλνπο ιόγνπο αλάθιεζεο. Ο
πεξηνξηζκόο, άιισζηε, ηεο δπλαηόηεηαο αλάθιεζεο ησλ κε λνκίκσλ δηνηθεηηθώλ
πξάμεσλ κε ηελ θαζηέξσζε, θαη κάιηζηα παξά ηε ζαθή θαη αδηάζηηθηε δηαηύπσζε
ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο, πξνϋπνζέζεσλ αλάθιεζεο αλαγνκέλσλ είηε ζηελ
αξκνδηόηεηα ή αλαξκνδηόηεηα ησλ νξγάλσλ πνπ εμέδσζαλ ηηο πξάμεηο απηέο είηε
ζηνπο ιόγνπο αλάθιεζεο αληηζηξαηεύεηαη ηε ζπληαγκαηηθώο θαηνρπξσκέλε θαη
ζεκειηώδε γηα ην Κξάηνο Δηθαίνπ αξρή ηεο λνκηκόηεηαο, βαζηθή έθθαλζε ηεο νπνίαο
απνηειεί ε αλάθιεζε ησλ κε λνκίκσλ δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ. Ελ όςεη, ινηπόλ, ηεο
αδηάζηηθηεο δηαηύπσζεο ηεο ελ ιόγσ δηάηαμεο, θάζε αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε, είηε
αξκνδίσο είηε αλαξκνδίσο εθδνζείζα, κπνξεί λα αλαθαιείηαη, γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν
εμσηεξηθήο ή εζσηεξηθήο λνκηκόηεηαο, είηε από ην όξγαλν πνπ ηελ εμέδσζε είηε από
ην όξγαλν, ην νπνίν, θαηά ηνλ ρξόλν ηεο αλάθιεζεο, είλαη αξκόδην γηα ηελ έθδνζή
ηεο. Σηελ εηδηθόηεξε δε πεξίπησζε ηεο αλαξκνδίσο εθδνζείζαο αηνκηθήο δηνηθεηηθήο
πξάμεο, ε αλάθιεζή ηεο από ην όξγαλν πνπ ηελ εμέδσζε ρσξεί όρη κόλνλ θαη’
επίθιεζε ηεο αλαξκνδηόηεηάο ηνπ, αιιά γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν. Σηελ πεξίπησζε,
δειαδή, απηή, ε αλαξκνδηόηεηα σο πξνο ηελ έθδνζε ηεο αλαθαινπκέλεο πξάμεο, σο
δήηεκα δεκόζηαο ηάμεο, εμεηαδόκελν θαη απηεπαγγέιησο από ην δηθαζηή ελώπηνλ ηνπ
νπνίνπ ακθηζβεηείηαη ην θύξνο ηεο αλαθιεηηθήο πξάμεο, θαζηζηά λόκηκε, ελ πάζε
πεξηπηώζεη, ηελ αλάθιεζή ηεο. Τνύην δε, πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί ζην λνκηθό
θόζκν ε λνκηκόηεηα, κε ηελ εμαθάληζε ηεο αλαξκνδίσο εθδνζείζαο πξάμεο, θαη λα
θαηαζηεί εθεμήο δπλαηή ε αδέζκεπηε ξύζκηζε ηνπ ζέκαηνο από ην θαηά λόκν
αξκόδην όξγαλν. Σηελ πξνθείκελε πεξίπησζε, ε Δηεπζύληξηα ηεο Δηεύζπλζεο
Πνιηηηθώλ Δηθαησκάησλ θαη Πξνζηαζίαο Πνιηηώλ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο
Δπηηθήο Αηηηθήο ππέγξαςε αλαξκνδίσο ηε δηαπηζησηηθή ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο
ηνπ αηηνύληνο πξάμε. Αλεμαξηήησο, όκσο, ηεο αλαξκνδηόηεηάο ηεο, ε Δηεπζύληξηα,
εθ κόλνπ ηνπ ιόγνπ όηη ππέγξαςε ηελ αλσηέξσ πξάμε, είρε ηελ αξκνδηόηεηα λα
ππνγξάςεη θαη ηελ πξνζβιεζείζα κε ηελ αίηεζε αθπξώζεσο αλαθιεηηθή απηήο
απόθαζε. Πεξαηηέξσ δε, ελ όςεη ηεο αλαξκνδηόηεηαο ηεο ελ ιόγσ Δηεπζύληξηαο σο
πξνο ηελ έθδνζε ηεο αξρηθήο σο άλσ πξάμεο, ε αλάθιεζε απηήο κε ηελ
πξνζβιεζείζα (πνπ ππνγξάθεηαη από ηελ ίδηα Δηεπζύληξηα) πξάμε είλαη,
αλεμαξηήησο ησλ αηηηνινγηώλ ηεο, λόκηκε θαη, επνκέλσο, είλαη απνξξηπηένη σο
αιπζηηειείο νη ιόγνη αθπξώζεσο, κε ηνπο νπνίνπο πιήζζνληαη νη αηηηνινγίεο ηεο
πξνζβιεζείζαο αλαθιεηηθήο πξάμεο.

