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Το 2021, λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορωνοϊού

και κατ' επέκταση των υγειονομικών μέτρων και

περιορισμών, αποτέλεσε μια ακόμη δύσκολη χρονιά για την

Δικαιοσύνη. Το Διοικητικό Δικαστήριο, παρά τον αυξημένο

όγκο συσσωρευμένων υποθέσεων λόγω των καθολικών

περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας

του κορωνοϊού,εξέδωσε 303 αποφάσεις όπου Καθ' ων η Αίτηση

ήταν η Δημοκρατία μέσω του Γραφείου του Γενικού

Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, εκ των οποίων οι

168 απορρίφθηκαν και οι 135 ήταν επιτυχείς.

Απορριφθείσες Προσφυγές (55.45%)

Επιτυχείς Προσφυγές (44.55%)



Ποσοστά Επιτυχίας Διοικητικών
Προσφυγών

2021 vs 2020

Απορριφθείσες Προσφυγές (55.45%)

Επιτυχείς Προσφυγές (44.55%)

Απορριφθείσες Προσφυγές (59.83%)

Επιτυχείς Προσφυγές (40.17%)

Αποτελέσματα Αποφάσεων Δ.Δ.

2021

Αποτελέσματα Αποφάσεων Δ.Δ.

2020



"

Ποσοστά Αποφάσεων ανά
Υπουργείο/Αρχή

Αστυνομία (6.62%)

Γενικό Λογιστήριο (4.04%)

ΕΔΥ (12.13%)

ΕΕΥ (6.25%)

Έφορος Φορολογίας (5.51%)

Υπ. Άμυνας (4.41%)

Υπ. Εργασίας, Πρόν., Κοιν. Ασφ. (12.13%)

Υπ. Εσωτερικών (Τμ. Αρχείου Πληθ.) (19.12%)

Υπ. Εσωτερικών (Τμ.Πολεοδομίας) (7.72%)

Υπ. Υγείας (3.68%)

Άλλα (18.38%)



Αποτελέσματα Αποφάσεων ανά
Υπουργείο/Αρχή

Στατιστικά Αποφάσεων Διοικητικού

Δικαστηρίου 2021 επί Προσφυγών

Απορριφθείσες Προσφυγές Επιτυχείς Προσφυγές
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Συγκριτικός Πίνακας ως προς τις Απορριπτικές Αποφάσεις
σε Προσφυγές που κρίθηκαν από το Δ.Δ. για τα έτη 2020

και 2021

2021 2020
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Υπ. Άμυνας

Υπ. Εργασίας, Προν, Κοιν. Ασφ.

Υπ. Υγείας
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Προσφυγές κατά της

Επιτροπής Δημόσιας

Υπηρεσίας (ΕΔΥ) και της

Επιτροπής Εκπαιδευτικής

Υπηρεσίας (ΕΕΥ). Συνήθως,

αφορούν πράξεις διορισμών,

προαγωγών, τοποθετήσεων σε

κλίμακες, μεταθέσεων,

αποσπάσεων, πειθαρχικών

μέτρων λειτουργών και

καταρτισμούς πινάκων.

Προσφυγές που
αφορούν την ΕΔΥ
και την ΕΕΥ

ΕΔΥ (66%) ΕΕΥ (34%)



Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας
 (ΕΔΥ)

Προαγωγές (60.61%) Διορισμοί (12.12%)

Μεταθέσεις (6.06%) Πειθαρχικά (9.09%)

Αναδρομικές Προαγωγές (6.06%) Άλλα (6.06%)

Η ΕΔΥ ειναι ανεξάρτητο και συλλογικό όργανο με αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, να

διορίζει, να προάγει,να μεταθέτει,να αποσπά και να αφυπηρετεί δημόσιους

υπαλλήλους,ενώ ασκεί και πειθαρχικό έλεγχο βάσει του περί Δημόσιας Υπηρεσίας

Νόμου του 1990 (Ν.1/1990), όπως τροποποιήθηκε.

Κύρια Επίδικα Ζητήματα σε

Προσφυγές ΕΔΥ
Αποτελέσματα Αποφάσεων Δ.Δ.

(ΕΔΥ)

Απορριφθείσες Προσφυγές (53.85%)

Επιτυχείς Προσφυγές (46.15%)



Προαγωγές Εκπαιδευτικών (28.57%)

Διορισμοί Εκπαιδευτών (35.71%)

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών (14.29%)

Διορισμοί Ειδικών Εκπαιδευτικών (7.14%)

Τερματισμός Μη Μόνιμων Εκπαιδευτικών (7.14%)

Άλλα (7.14%)

Επιτροπή
Εκπαιδευτικής
Υπηρεσίας (ΕΕΥ)

Η ΕΕΥ αποτελεί συλλογικό όργανο, η σύσταση

του οποίου προβλέπεται από το άρθρο 4(2)

των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

Νόμων. Η ΕΕΥ είναι η αρμόδια Eπιτροπή,

μεταξύ άλλων,για τον διορισμό, κατάταξη,

μονιμοποίηση, προαγωγή, μετάθεση,

απόσπαση και αφυπηρέτηση εκπαιδευτικών

λειτουργών, καθώς και για τον πειθαρχικό

τους έλεγχο. 

Κύρια Επίδικα Ζητήματα σε Προσφυγές

ΕΕΥ

Απορριφθείσες Προσφυγές
Επιτυχείς Προσφυγές

Αποτελέσματα Αποφάσεων Δ.Δ.

(ΕΕΥ)



Απορριφθείσες Προσφυγές Επιτυχείς Προσφυγές

Φορολογικές
Προσφυγές

Προσφυγές κατά του Εφόρου

Φορολογίας, του Εφοριακού

Συμβουλίου, του Διευθυντή

Τελωνείων κτλ. Συνήθως στρέφονται

κατά αποφάσεων των φορολογικών

αρχών της Δημοκρατίας, προκύπτουν

από την επιβολή ή βεβαίωση φόρων,

τελωνειακών δασμών, τελών και

εισφορών και κυρώσεων λόγω

παράβασης φορολογικής νομοθεσίας.

Με την καθίδρυση του Διοικητικού

Δικαστηρίου, αυτό δύναται να

εξετάζει, πέραν της νομιμότητας,

και την ουσία της φορολογικής

διαφοράς.

Αποτελέσματα Φορολογικών

Αποφάσεων Δ.Δ. 



Κύρια Επιδίκα Ζητήματα
σε Φορολογικές
Προσφυγές

Φορολογία ΦΠΑ (33.33%)

Τελωνειακοί Δασμοί (Γενικά) (16.67%)

Εκ των Υστέρων Βεβαίωση Τελωνειακών Οφειλών (16.67%)

Φορολογία Κεφαλαιουχικών Κερδών (8.33%)

Φορολογία Εισοδήματος (8.33%)

Άλλα  (16.67%)

Οι φορολογικές προσφυγές αφορούν κυρίως αποφάσεις

σχετιζόμενες με τον περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Νόμο, τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της

Δημοκρατίας Νόμο, τον περι Φορολογίας Κεφαλαιουχικών

Κερδών Νόμο, τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος

Νόμο και τον περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμο και τους

σχετικούς Κανονισμούς. 



Υπουργείο Εσωτερικών:Τμήμα
Αρχείου Πληθυσμού &
Μετανάστευσης

Ανανεώσεις Άδειας Παραμονής (22%)

Πολιτογραφήσεις Αλλοδαπών (8%)

Διατάγματα Κράτησης & Απέλασης (60%)

Εικονικοί Γάμοι (4%) Άλλα (6%)

Προσφυγές που αφορούν Αλλοδαπούς. Οι

Προσφυγές αυτές στρέφονται κυρίως κατά

πράξεων του Διευθυντή Τμήματος Αρχείου

Πληθυσμού και Μετανάστευσης και αφορούν

ζητήματα που προκύπτουν από τον περί

Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμο (Κεφ.

105).

Κυρίως, στρέφονται κατά διαταγμάτων

κράτησης και απέλασης (που υπό

συγκεκριμένες προϋποθέσεις, εκδικάζονται

πλέον κατά προτεραιότητα, ενώ εκδίδεται

δικαστική απόφαση εντός 30 ημερών από την

καταχώρηση της προσφυγής, σύμφωνα με το

Νόμο), θεμάτων πολιτογραφήσεων και αδειών

παραμονής αλλοδαπών, αποφάσεων για

εικονικούς γάμους, αλλά και παραλείψεων

απαντήσεων σε αιτήματα αλλοδαπών.

Επίδικα Ζητήματα σε Προσφυγές που
Αφορούν Αλλοδαπούς



Πολεοδομία &
Κτηματολόγιο

Προσφυγές που αφορούν την

Πολεοδομία. Συνήθως αφορούν

αποφάσεις για πολεοδομικές άδειες,

οικοδομικές άδειες, καθώς και

αποφάσεις περί Τοπικών Σχεδίων και

Πολεοδομικών Ζωνών και Δηλώσεις

Πολιτικής.

Προσφυγές που αφορούν το

Κτηματολόγιο. Συνήθως αφορούν

αποφάσεις για διαχωρισμούς

οικοπέδων, μεταβιβαστικά και άλλα

τέλη και επιβαρύνσεις.
Χορήγηση Πολεοδομικής Άδειας (31.82%)

Ανάκληση Πολεοδομικής Άδειας (13.64%) Κτηματολογικά (9.09%)

Θέματα Σύστασης/ Συγκρότησης Οργάνου (9.09%)

Σχέδιο Ρυμοτομίας (9.09%)

Ανανέωση Πολεοδομικής Άδειας (9.09%) Απαλλοτρίωση (4.55%)

Άλλα (13.64%)

Κυρία Επίδικα Ζητήματα σε
Προσφυγές Πολεοδομίας &

Κτηματολογίου



Επιδόματα,Βοηθήματα
κτλ,βάσει σχετικών
Νομοθεσιών

Προσφυγές που στρέφονται κατά

αποφάσεων αρμοδίων αρχών για

παροχή διάφορων επιδομάτων και

βοηθημάτων που προβλέπονται από τη

σχετική νομοθεσία, όπως είναι το

επίδομα ελάχιστου εγγυημένου

εισοδήματος, το επίδομα τέκνου, το

επίδομα αναπηρίας κτλ, η

στεγαστική βοήθεια, η χορηγία

επιδόματος νοσηλείας κτλ, σύμφωνα

με τις σχετικές νομοθεσίες.

Σύνταξη Ανικανότητας/ Αναπηρίας (38.71%)

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (29.03%)

Διοικτηικά Πρόστιμα για Εργασιακά (9.68%) Επίδομα Τέκνου (3.23%)

Επίδομα Ανεργίας (3.23%) Σύνταξη Χηρείας (3.23%) Άλλα (12.9%)

Κύρια Επίδικα Ζητήματα Υπ.
Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών

Ασφαλίσεων



Σημαντικές Υποθέσεις Δ.Δ.
2021



ΚΙΣΑ- Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό ν.
Γενικού Έφορου Εγγραφής Σωματείων, Ιδρυμάτων,

Ομοσπονδιών, Ενώσεων

Η Απόφαση αφορά την εγγραφή της αιτήτριας στον κατάλογο των υπό διάλυση σωματείων, σύμφωνα με

την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Απόφασή του, σε συμφωνία με τα όσα υποστήριξε η Δημοκρατία ως

προς τη συμβατότητα του επίδικου Νόμου με τις Συνταγματικές αρχές που επιτάσσει το Άρθρο 21

του Συντάγματος, το Διοικητικό Δικαστήριο, έκρινε ότι:

«Σύμφωνα με τη νομολογία, η προστασία του δικαιώματος του συνέχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι και η

απόλαυση του, δύναται να τεθεί σε περιορισμούς δια νόμου, για λόγους δημοσίου συμφέροντος στους

οποίους περιλαμβάνεται η δημόσια τάξη, η δημόσια ασφάλεια και η συνταγματική τάξη.

Τα πιο πάνω θεμελιώδη δικαιώματα, δεν μπορούν να εξεταστούν σε απομόνωση από τους σκοπούς που

αποβλέπουν να εξυπηρετήσουν ή να διαζευχθούν από το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ασκούνται

(βλ. In re Efthymiou (1987) 1 C.L.R. 329, 333). Όπου τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι συνυφασμένα

με τη συνταγματική τάξη, αυτά εφαρμόζονται και ασκούνται με τρόπο που να διασφαλίζονται οι

παράλληλοι σκοποί του Συντάγματος.

Υποθ.Αρ. 25/21, ημερ. 10.06.2021.



ΚΙΣΑ- Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό ν.
Γενικού Έφορου Εγγραφής Σωματείων, Ιδρυμάτων,

Ομοσπονδιών, Ενώσεων Cont'

Εν προκειμένω, όπως πολύ ορθά υποδεικνύεται από την ευπαίδευτη συνήγορο για τους καθ' ων η αίτηση, η επίδικη

Νομοθεσία αποσκοπούσε στο να καταστούν όλα τα σωματεία νόμιμα και να λειτουργούν με Νόμο, ο οποίος να παρέχει

εχέγγυα διαφάνειας και λογοδοσίας. Το κριτήριο που τέθηκε ήταν τυπικό και αφορούσε την αναδιαμόρφωση των

καταστατικών των ήδη εγγεγραμμένων σωματείων, ώστε να συνάδουν με τις επιταγές του Νόμου για ενίσχυση της

διαφάνειας και της λογοδοσίας.»

Περαιτέρω, το Δικαστήριο απέρριψε και τον ισχυρισμό της αιτήτριας ότι υφίσταται άνιση μεταχείριης, αφού

όπως «έχει νομολογηθεί ότι ο όρος "ίσοι ενώπιον του νόμου" στο Άρθρο 28.1 του Συντάγματος, δεν αναφέρεται σε

ακριβή αριθμητική ισότητα, αλλά διασφαλίζει μόνο κατά των αυθαίρετων διαφοροποιήσεων και δεν αποκλείει

εύλογες διαφοροποιήσεις, οι οποίες μπορούν να γίνουν λόγω της ιδιάζουσας φύσης των πραγμάτων. (βλ. μεταξύ

άλλων Mikrommatis & the Republic (Minister of Finance & Another) 2 R.S.C.C. 125, 131, Panayides v. Republic

(1965) 3 C.L.R. 107, Republic v. Avakian (1972) 3 C.L.R. 294 και Antoniades & Others v. Republic (1979) 3

C.L.R. 641). Εδώ δεν έχει καταδειχθεί ότι ΜΚΟ (Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων) που βρίσκονται στην ίδια ή

ουσιαστικά την ίδια θέση με την αιτήτρια έχουν τύχει διαφορετικής, πιο ευνοϊκής, μεταχείρισης. Εν πάση δε

περιπτώσει, είναι γνωστή η νομολογιακή αρχή "Ουκ ισότης εν τη παρανομία" η οποία συνοψίστηκε στα Πορίσματα

Νομολογίας του Συμβουλίου της Επικράτειας (1929-1959), σελ. 158.»

Στην εν λόγω Απόφαση, γίνεται επίσης αναφορά στην επιχειρηματολογία της Δημοκρατίας σε σχέση με την

Moneyval και τις σχετικές εκθέσεις, καθώς και στο γεγονός ότι η Κύπρος θεωρείται ως γεωγραφική περιοχή

υψηλού κινδύνου, αφού γειτνίαζει σε περιοχές που δρα η τρομοκρατία και δέχεται πρόσφυγες από τις χώρες

αυτές.

Υποθ.Αρ. 25/21, ημερ. 10.06.2021.



Χατζηστεφάνου ν. Υπουργείου Εσωτερικών

Στην άνω υπόθεση, ο αιτητής ήταν ιδιοκτήτης δύο ακινήτων τα οποία εφάπτονταν εγγεγραμμένου δρόμου, που αρχικώς

διερχόταν στο βόρειο τμήμα των ακινήτων του, ο οποίος μεταγενέστερα μετακινήθηκε βορειότερα. Επικαλούμενος την

καταστροφή του τουρκοκυπριακού τεμαχίου, δια μέσω του οποίου εν τέλει διερχόταν ο μη εγγεγραμμένος δρόμος και το

συμφέρον των ελληνοκυπρίων για να μην πληρώσουν αποζημιώσεις από την «καταστροφή» αυτή, καταχώρησε την άνω Προσφυγή,

η οποία απορρίφθηκε από το Διοικητικό Δικαστήριο.

Το Δικαστήριο, κάνοντας δεκτές τις δύο προδικαστικές ενστάσεις που είχε εγείρει η Δημοκρατία, αποφάσισε ότι αιτητής

που καταχωρεί Προσφυγή λόγω του ενδιαφέροντος του ως ελληνοκύπριος πολίτης, για το συμφέρον των Τουρκοκυπρίων

ιδιοκτητών τεμαχίου ώστε να μην καταβάλει μαζί με άλλους ελληνοκύπριους τις αποζημιώσεις που ενδεχομένως θα ζητήσουν

οι Τουρκοκύπριοι ιδιοκτήτες του εν λόγω τεμαχίου για την καταστροφή του τεμαχίου τους, δεν έχει έννομο συμφέρον για

την καταχώρηση Προσφυγής, αλλά τέτοιο ενδιαφέρον από μόνο του αποτελεί «λαϊκή αγωγή», που δεν είναι επιτρεπτή.

Όπως λέχθηκε από το Δικαστήριο, «τόσο το αίτημα του αιτητή, όσο και η προσφυγή του δεν εξειδικεύουν και ούτε

αποδεικνύουν το ζητούμενο, που είναι η απόδειξη άμεσου εννόμου συμφέροντος από την αποτροπή της ζημίας στο

τουρκοκυπριακό τεμάχιο με την μετακίνηση του δρόμου. Το βάρος δε απόδειξης του εννόμου συμφέροντος το έχει ο αιτητής.

Η άμεση σχέση του αιτητή, ως ιδιοκτήτη του ακινήτου XXXXX και όχι ως ελληνοκύπριου πολίτη της Δημοκρατίας, είναι με

τον εγγεγραμμένο (έτσι τον αποκαλούν οι καθ' ων η αίτηση στις απαντήσεις τους) δημόσιο δρόμο (χωματόδρομο) στο βόρειο

σύνορο του ακινήτου του. Επομένως το άμεσο έννομο συμφέρον του, έχει σχέση με την διαγραφή του δρόμου αυτού ως

δημόσιου, αν αυτή συντελέστηκε ήδη ή/και αν θα συντελεστεί στο μέλλον στα πλαίσια των σχεδιασμών και αποφάσεων των

κρατικών οργάνων.»

Υποθ.Αρ. 1380/2017, ημερ.7.12.2021.



Σταυρίδης ν. Αρχηγού Αστυνομίας

1. Ένα ηλεκτρονικό σύστημα, όπως το «Αριάδνη», μπορεί να εκδώσει μια εκτελεστή διοικητική πράξη με την τεχνική

έννοια του όρου, η οποία μπορεί να προσβληθεί (μηχανογραφημένη διοικητική πράξη).

2. Ως προς το ζήτημα της σύνθετης ενέργειας, με αναφορά στη Δημοκρατία ν. Ματθαίου (1990) 3 ΑΑΔ 2452, το Κυπριακό

Σύνταγμα επιτάσσει όπως η διοικητική πράξη που αποτελεί αντικείμενο της Προσφυγής, θα πρέπει να έχει εκδοθεί πριν

την καταχώρηση της Προσφυγής.

3. Υποψήφιος που θεωρεί ότι πλήττεται από απόφαση, έστω και αν εκδίδεται από το ηλεκτρονικό σύστημα κατ’ εντολή των

καθ’ ων η αίτηση, έχει έννομο συμφέρον να αμφισβητήσει τη συνταγματικότητα κανονιστικής διάταξης μέσω Προσφυγής που

αφορά τον αποκλεισμό του από τη διαγνωστική διαδικασία προς πλήρωση των κενών θέσεων διορισμού, νοουμένου ότι

προσβάλει την τελική απόφαση της αρμόδιας αρχής ως προς το διορισμό των ΕΜ. Όπως αναφέρεται στις σελ. 29-28 της

Απόφασης, «είναι το ήδη εκδηλωθέν ενδιαφέρον της αιτήτριας για κατάληψη μια εκ των κενών θέσεων διορισμού που της

επέτρεπε να επιδιώξει δικαστική κρίση περί αντισυνταγματικότητας της διάταξης του άρθρου 4(1)(γ) της της ΚΔΠ 51/89,

που έθετε όριο ηλικίας τα 35 έτη. Το ενδιαφέρον αυτό, δηλαδή η σχέση της με την τελική επίδικη απόφαση, κρίνω, βάσει

της πάγιας νομολογίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, πως θα έπρεπε να παραμείνει μέχρι τέλους με την προσβολή της τελικής

απόφασης διορισμού των επιτυχόντων στους διαγωνισμούς και επιλεγέντων, στην οποία συγχωνεύτηκε η απόφαση αποκλεισμού

της. Με την έκδοση της τελικής απόφασης η αρχική απόφαση αποκλεισμού της αιτήτριας έχασε την εκτελεστότητά της και

μόνη εκτελεστή πλέον ήταν η απόφαση των καθ' ων η αίτηση να πληρώσουν τις θέσεις.»

4. Συνεπώς, η αιτήτρια δεν διατηρεί το έννομο συμφέορν της να ακυρώσει τον αποκλεισμό της έχοντας ουσιαστικά

αποσύρει το ενδιαφέρον της για τις συγκεκριμένες θέσεις, γεγογνός που αποδεικνύεται με την παράλειψη και/ή απόφαση

της να μην προσβάλει την τελική απόφαση πληρωμής των θέσεων. Όπως αναφέρει το Δικαστήριο:

Υποθ.Αρ. 283/2017, ημερ.05.07.2021



Σταυρίδης ν. Αρχηγού Αστυνομίας Cont'

«Το ενδιαφέρον της αιτήτριας να αποζημιωθεί ούτως ή άλλως από παράνομη πράξη της διοίκησης, για όσο χρόνο αυτή

ίσχυσε, δεν αναγνωρίζεται ως έννομο συμφέρον για συνέχιση της προσφυγής αυτής, καθ' ότι η αποζημίωση που προβλέπεται

στο άρθρο 146.6 του Συντάγματος, είναι το υποκατάστατο της αδυναμίας της διοίκησης για αποκατάστασης του επιτυχόντος

σε προσφυγή αιτητή, αποκατάστασης δηλαδή in natura (λ.χ. -στην επίδικη απόφαση- της επανεξέτασης για σκοπούς

συμμετοχής της αιτήτριας στην διαδικασία διορισμού των καταλληλότερων υποψηφίων, από την οποία διαδικασία αρχικά

αποκλείστηκε), αποκατάσταση όμως που δεν μπορεί να εκπληρωθεί, καθ' ότι η αιτήτρια απέσυρε το ενδιαφέρον της για

συμμετοχή στον διαγωνισμό, παραλείποντας να προσβάλει τον διορισμό των ενδιαφερομένων μερών ή έστω ενός από αυτούς

που κατέλαβε μία από τις 250 θέσεις.»

5. Όσο για την αρμοδιότητα του ΔΔ ως προς το κατάλοιπο ζημιάς, το ΔΔ έκρινε ότι δεν έχει δικαιοδοσία να κρίνει το

ύψος της ζημιάς, αλλά κρίνει κατά πόσο υπάρχει πιθανολόγηση ζημιάς. Όπως αναφέρεται στην Απόφαση, «εν προκειμένω το

παρόν δικαστήριο για τους λόγους που έχουν αναφερθεί κρίνει πως δεν έχει αποδειχθεί κατάλοιπο ζημίας, αφού η αιτήτρια

από ενδιαφερόμενη για διορισμό στην Αστυνομία, κατά το στάδιο των Διευκρινίσεων διαπιστώθηκε πως μη έχοντας

καταχωρίσει προσφυγή κατά της τελικής διοικητικής πράξης, ενώ είχε την ευκαιρία, μετατράπηκε σε ενδιαφερόμενη πολίτη

για την τήρηση του Συντάγματος και της αρχής της ισότητας στην δράση της διοίκησης, ιδιότητα που δεν της προσδίδει

ούτε το δικαίωμα συνέχισης της δίκης, ούτε το δικαίωμα για αποζημιώσεις.».

6. Το έννομο συμφέρον αποκλεισθέντος από διαγωνισμό υποψηφίου αναγνωρίζεται έστω και αν δεν πληροί τα προβλεπόμενα

προσόντα, αν με την Προσφυγή του αμφισβητεί τη συνταγματικότητα του Νόμου ή των κανονιστικών διατάξεων, που

επέβαλαν τον αποκλεισμό του.Ως προς την ύπαρξη γνώσης, αυτή θεωρείται πλήρης αν περιλαμβάνει γνώση των στοιχείων

εκείνων, από τα οποία μπορεί να εξακριβωθεί η ύπαρξη έστω ενός λόγου ακύρωσης. Στην προκειμένη περίπτωση, η γνώση

δόθηκε στην αιτήτρια και αφορούσε γνώση για ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισμών, κατ’ αποκλεισμό της αιτήτριας,

λόγω υπέρβασης του ορίου ηλικίας.

Υποθ.Αρ. 283/2017, ημερ.05.07.2021



Hermes Airport ν. Επιτροπής
Προστασίας Ανταγωνισμού

Το Δικαστήριο, καθοδηγούμενο, τόσο από σχετική νομολογία του ΕΔΑΔ, όσο και από ημεδαπή, ως προς το

εγειρόμενο από τους αιτητές ισχυρισμό περί παραβίασης του Άρθρου 6 της ΕΣΔΑ και του Άρθρου 30 του

Συντάγματος εφόσον, κατά τους αιτητές, «δυνάμει των διατάξεων του Νόμου, η Επιτροπή ενεργεί ως διερευνητής/

εξεταστής ενδεχόμενης παράβασης του ανταγωνισμού, ως κατήγορος, αλλά και ως δικαστής/κριτής, με αποτέλεσμα

εύλογα να εγείρονται αμφιβολίες ως προς το κατά πόσον διασφαλίζεται με αυτό τον τρόπο η αντικειμενικότητα και

αμεροληψία, δεδομένης και της δομής και λειτουργίας της Επιτροπής.», έκρινε τα εξής σχετικά:

1. Ένα διοικητικό όργανο ή αρχή δεν είναι Δικαστήριο stricto sensu και επομένως δεν υπάρχει παραβίαση του

Άρθρου 30.2 του Συντάγματος και του Άρθρου 6.1. της ΕΣΔΑ, υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι ο Νόμος και οι

Κανονισμοί που διέπουν τη λειτουργία του διοικητικού αυτού οργάνου, παρέχουν όλα τα εχέγγυα αμεροληψίας

και ανεξαρτησίας. 

2. Ο έλεγχος νομιμότητας που διενεργείται στη βάση των προνοιών του Άρθρου 146 του Συντάγματος δεν μπορεί

να θεωρηθεί ότι δεν πληροί τα εχέγγυα του Άρθρου 6 της ΕΣΔΑ. 

3. Όταν η Διοίκηση διαθέτει διακριτική ευχέρεια, ο Δικαστής δεν μπορεί να υποκαταστήσει την κρίση της

[Διοίκησης], είναι όμως επαρκές, για σκοπούς πλήρους ελέγχου, ότι μπορεί να εξετάσει ότι η Διοίκηση άσκησε

προσηκόντως τις εξουσίες της. 

Συνεπώς, το Δικαστήριο, υπό το φως των ανωτέρων αρχών, δεν διαπίστωσε παράβαση του δικαιώματος των αιτητών

σε δίκαιη δίκη, κρίνοντας τα ακόλουθα σχετικά:

Υποθ.Αρ. 1123/2015, ημερ. 14.10.2021.



Hermes Airport ν.
Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού Cont'

«Ο υπό του ημεδαπού Δικαστηρίου διενεργούμενος έλεγχος επιτρέπει στον Δικαστή να εξετάσει την επάρκεια και πληρότητα

των κυρώσεων που επιβάλλει η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, μέσα από το πρίσμα των αρχών της δέουσας έρευνας,

πλάνης (πραγματικής ή νομικής) και επάρκειας της αιτιολογίας. Το Ανώτατο-και πλέον το Διοικητικό- Δικαστήριο έχει την

εξουσία, στα πλαίσια του εξεταστικού συστήματος που χαρακτηρίζει τον ακυρωτικό έλεγχο, να προβαίνει σε έλεγχο συμβατό

με αυτόν που το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ επιβάλλει και/ή προβλέπει. Επισημαίνω, εξάλλου, ότι το Διοικητικό Δικαστήριο, στην

πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειάς του, στην Αlpha Bank Cyprus Ltd ν. Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών

του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ.α., Υποθ. Αρ. 1293/2016, ημερ. 15.11.2019, ακολούθησε

παρόμοια προσέγγιση, κατά την εξέταση ισχυρισμών πανομοιότυπων με τους προβαλλόμενους στην παρούσα, καθώς και του

ζητήματος της επάρκειας και της συμβατότητας του ασκούμενου από το Διοικητικό Δικαστήριο αναθεωρητικού ελέγχου με το

άρθρο 6 της ΕΣΔΑ, τονίζοντας ότι η φύση της δικαιοδοσίας του Διοικητικού Δικαστηρίου ως αναθεωρητικής, και μόνον, δεν

μπορεί να οδηγήσει, βάσει και της πρόσφατης νομολογίας του ΕΔΑΔ, σε διαπίστωση περί παράβασης του άρθρου 6 της

ΕΣΔΑ....

Επισημαίνεται συναφώς, όπως ορθώς παρατηρεί και η συνήγορος της καθ' ης η αίτηση, ότι ο τρόπος λειτουργίας της

Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού είναι αντίστοιχος με τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρά τις

όποιες διαφοροποιήσεις σε επιμέρους πτυχές, οι οποίες, ωστόσο, ουδόλως αλλοιώνουν το γεγονός ότι και στις δύο

περιπτώσεις η έρευνα διεξάγεται από την υπηρεσία της κάθε Επιτροπής και στη συνέχεια η απόφαση λαμβάνεται από την

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού και το κολλέγιο των Επιτρόπων αντίστοιχα, ως συλλογικά όργανα: αυτό δε που έχει

καίρια σημασία, είναι το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα ζητήματα αυτά, το οποίο και στις δύο περιπτώσεις είναι

πανομοιότυπο, παρέχοντας εν πολλοίς το ίδιο εύρος εξουσιών και αρμοδιοτήτων.»

Υποθ.Αρ. 1123/2015, ημερ. 14.10.2021.



EUROORBIT LTD v. Τμήματος Πολεοδομίας και
Οικήσεως Λευκωσίας

Η Απόφαση αυτή αφορά στο κατά πόσο διοικητικός σύμβουλος της αιτήτριας εταιρείας μπορεί να την

εκπροσωπήσει στο Δικαστήριο, χωρίς ο ίδιος να είναι δικηγόρος, επικαλούμενος τις διατάξεις του

Άρθρου 30 του Συντάγματος.

Το Δικαστήριο, απορρίπτοντας την αίτηση του προσώπου αυτού, έκρινε ότι «εκ των ανωτέρω καθίσταται

σαφές ότι, η δεσμευτική για το παρόν Δικαστήριο διαμορφωθείσα νομολογία επί του ζητήματος της

εκπροσώπησης εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου, διαλαμβάνει ότι μια εταιρεία ως πλάσμα δικαίου δεν έχει

ύπαρξη στο φυσικό χώρο και ενεργεί μόνο δ' αντιπροσώπου και ο ιδιαίτερος δεσμός του Διευθυντή με την

εταιρεία δεν εξομοιώνει τα δύο.

Αλλά ούτε και ζήτημα αντισυνταγματικότητας των διατάξεων του περί Δικηγόρων Νόμου ΚΕΦ. 2 θα μπορούσε

εν προκειμένω να εξεταστεί, αφού εκτός του ότι η προσβολή της συνταγματικότητας νόμου μπορεί να

επιδιωχθεί μέσω των θεσμών του ισχύοντος δικαίου (βλ. Α. Efthymiou Enterprises Ltd - ανωτέρω), υπάρχει

σαφής δήλωση του κ. Βαρνάβα ενώπιον της κα Καλλιγέρου στις 12/2/2020, ότι δεν θέτει τέτοιο ζήτημα.

Περαιτέρω τέτοιας φύσεως ζητήματα, σύμφωνα με τη νομολογία απαιτείται να προσδιορίζονται επακριβώς στο

δικόγραφο της προσφυγής, ως θεμάτων ιδιάζουσας σημασίας και σπουδαιότητας κάτι που δεν συμβαίνει εν

προκειμένω (βλ. Δημοκρατία v. Κουκούρη (1993) 3 Α.Α.Δ. 598).

Συνεπώς κρίνεται ότι κ.Βαρνάβας [ο αιτητής] ως Διευθυντής της αιτήτριας εταιρείας και μη εγγεγραμμένος

δικηγόρος, δεν έχει δικαίωμα αυτοπρόσωπης εμφάνισης στο Δικαστήριο.»

Υποθ.Αρ. 1518/19, ημερ. 31.03.2021.



Αναθεωρητικές Εφέσεις
Διοικητικών Προσφυγών 2021



Εφέσεις σε Αποφάσεις
επί Προσφυγών
Διοικητικού Δικαστηρίου
2021

Το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε

συνολικά 35 αποφάσεις σε προσφυγές

Δ.Δ., εκ των οποίων οι 22 κρίθηκαν

υπέρ της Δημοκρατίας και οι

13 κατά της Δημοκρατίας. 

Οι περισσότερες εφέσεις αφορούσαν

δημοσιοϋπαλληλικά θέματα, αλλά και

θέματα αλλοδαπών. Οι υπόλοιπες

εφέσεις αφορούσαν, μεταξύ άλλων, 

διαφορές επί φορολογικών και

πολεοδομικών ζητημάτων.
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Οικονόμου κ.α. ν. Αρχής Λιμένων Κύπρου

Η υπόθεση αυτή αφορούσε την διεκδίκαση επιστροφής γης που απαλλοτριώθηκε το 1969, για σκοπούς

της δημιουργίας του λιμανιού Λάρνακας. Στην απόφασή του, το Ανώτατο Δικαστήριο, απορρίπτοντας

την Έφεση και τόνιζοντας ότι ο σκοπός της απαλλοτρίωσης ήταν η λιμενική ανάπτυξη και όχι

μόνον η κατασκευή του λιμανιού Λάρνακος, έκρινε ότι «ο σκοπός της απαλλοτρίωσης και η

επιδιωκόμενη χρήση δεν μπορούν παρά να έχουν ένα διασταλτικό και όχι περιοριστικό ερμηνευτικό

χαρακτήρα. Ένα μεγαλεπίβολο έργο, όπως το λιμάνι, δεν μπορεί να εξετάζεται μόνο αναφορικά με

την ύπαρξη λιμενοβραχίονος αλλά στην ευρύτερη δυνατή χρήση των απαλλοτριωθέντων ακινήτων, είτε

πρωτεύουσα είτε δευτερεύουσα.Η λειτουργία του λιμανιού δεν περιορίζεται στο χώρο των κτιριακών

εγκαταστάσεων αλλά επεκτείνεται και καλύπτει και χώρο που επικουρικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί

όταν προκύψει συγκεκριμένη ανάγκη που συναρτάται με την κατασκευή και χρήση του λιμανιού (back

up area).»

Συνεπώς, η ένταξη του επίδικου ακινήτου στον περιφραγμένο χώρο του λιμανιού θα μπορούσε από

μόνη της να καταστήσει εφικτό το σκοπό της απαλλοτρίωσης, «δεδομένου πως τέτοιο έργο, όπως η

κατασκευή λιμανιού ή αεροδρομίου, λόγω της φύσης και της έκτασης του έργου, απαιτεί σημαντικές

εκτάσεις γης, ικανές να ανταποκριθούν τόσο στη δημιουργία αυτού τούτου του έργου όσο και των

διευκολύνσεων αυτού…»

Αναθ. Έφεση αρ. 131/2014, ημερ 10.05.2021



ΕΔΥ ν. Χριστοδούλου κ.α.

Η Απόφαση αυτή σχετίζεται με το θέμα της αμερόληπτης κρίσης ενός συλλογικού διοικητικού

οργάνου. Κατά τον ισχυρισμό των Εφεσίβλητων, το τεκμήριο της αμεροληψίας κλονίστηκε αφού

μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής ήταν ο άμεσα Προϊστάμενος του ενδιαφερόμενου μέρους,

ισχυρισμός που έγινε δεκτός από το πρωτόδικο Δικαστήριο.

Το Εφετείο, ανατρέποντας το πρωτόδικο Δικαστήριο, ως προς το θέμα αυτό, με αναφορά στην

Απόφαση στην ΑΕ 18/2011, Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ν. Τσικούρη κα.α, ημερ. 22.12.2016, την

οποία επικαλέστηκε η Δημοκρατία, έκρινε ότι η απλή επαγγελματική σχέση μεταξύ του άμεσα

προϊστάμενου με υφιστάμενό του, η οποία δεν επεκτείνεται πέραν αυτής, «δεν μπορεί από μόνη

της, να δημιουργήσει στοιχεία μεροληψίας χωρίς επαρκή τεκμηρίωση. Όπως έχει αναφερθεί, το θέμα

της προκατάληψης θα πρέπει να στοιχειοθετείται με επάρκεια και δεν τεκμαίρεται, πόσο μάλλον

τεκμηριώνεται με μόνη την ύπαρξη μιας επαγγελματικής σχέσης (Ε.Π. Σπηλιωτόπουλου «Εγχειρίδιο

Διοικητικού Δικαίου» 13η έκδοση, Τόμος 1, σελ. 138, υποσημείωση 30). Περαιτέρω στην απόφαση

Christou v. Republic (1980) 3 CLR 437, δεν κρίθηκε να υπήρχε μεροληψία λόγω του γεγονότος ότι

στη συνήθη άσκηση καθηκόντων του ένας λειτουργός συνέταξε δυσμενείς υπηρεσιακές εκθέσεις για

υφιστάμενο του. Το γεγονός πως δεν μετείχαν στη Συμβουλευτική Επιτροπή, οι άμεσα προϊστάμενοι

των εφεσιβλήτων, παραμένει όπως λέχθηκε στην Τσικκουρής, στοιχείο αδιάφορο.»

Αναθ. Έφεση αρ. 11/2015, ημερ 01.11.2021



ΕΔΥ ν. Χριστοδούλου Cont'

Περαιτέρω, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατάληξη του Δικαστηρίου, ως προς τον εγειρόμενο ισχυρισμό από την

Δημοκρατία, σχετικά με το δόγμα επιδοκιμασίας και αποδοκιμασίας, όπου λέχθηκαν τα εξής σχετικά:

«Προτού εγκαταλείψουμε τους συγκεκριμένους λόγους έφεσης αξίζει η ενασχόληση με την εισήγηση της συνηγόρου

της εφεσείουσας ότι δεν διαμαρτυρήθηκαν τα ενδιαφερόμενα μέρη, και ούτε αντέδρασαν στην παρουσία του Δρ.

Παπαγιάννη. Αυτό, δεν μπορούσαν να το κάνουν, απαντά ο κ. Αγγελίδης, διότι ήταν το αδύνατο μέρος μπροστά σε

μια Επιτροπή η οποία θα τα έκρινε.

Κρίνουμε πως θα μπορούσαν οι εφεσίβλητοι να ενστούν ή έστω να προβούν σε κάποια μνεία για τούτο το θέμα. Η

ένσταση του υποκείμενου στην κρίση της Επιτροπής, προσώπου, αποτελεί όχι μόνο δικαίωμα αλλά και υποχρέωση του

(Δαγτόγλου, ανωτέρω) και όπως τέθηκε νομολογιακά (Βραχίμης Χατζηχάννας ν. Δημοκρατίας (2009) 3 Α.Α.Δ. 655),

«…όπως υποδείχθηκε και στη Δημοκρατία ν. Χατζηχάννα (2007) 3 Α.Α.Δ. 116, ένας αιτητής θα πρέπει, εφόσον

επιθυμεί να προβάλει τέτοιο ισχυρισμό περί προκατάληψης, να τον θέσει ενώπιον του διοικητικού οργάνου με την

πρώτη ευκαιρία, ώστε αυτό να τον εξετάσει, η δε διαδικασία να προχωρά απρόσκοπτα. Δεν είναι νοητό να

εγείρεται τέτοιο ζήτημα μετά την έκβαση της όλης διαδικασίας και την τελική απόφαση του διοικητικού οργάνου

και ιδιαίτερα ενώπιον του αναθεωρητικού Δικαστηρίου.»

Συνεπώς, έχοντας κρίνει ότι η υπαλληλική σχέση μεταξύ προϊσταμένου και υπαλλήλου, δεν δημιουργεί άμεσα και

χωρίς οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, ιδιάζουσα σχέση ή συμφέρον η οποία να οδηγεί σε προκατάληψη, η διαπίστωση

του πρωτόδικου Δικαστηρίου, με όλο το σεβασμό, δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Οι λόγοι έφεσης 1-3 επιτυγχάνουν.»

Αναθ. Έφεση αρ. 11/2015, ημερ 01.11.2021



Βιέλγκους ν. Συμβουλίου Αποφυλάκισης
Κρατουμένων

Το Εφετείο έκρινε, με αναφορά στην σχετική νομολογία, δεσμευτικά πλέον, ότι οι αποφάσεις του Συμβουλίου

Αποφυλακίσεως Επ’ Άδεια «συνιστούν διοικητικές πράξεις, οι οποίες προσβάλλονται με προσφυγή δυνάμει του Άρθρου 146

του Συντάγματος».

Περαιτέρω, το Εφετείο έκανε αναφορά και στην σχετική Αιτιολογική Έκθεση που αφορούσε το επίδικο άρθρο 14 του περί

Φυλακών Νόμου, σύμγωνα με το οποίο καθιδρύθηκε το Συμβούλιο Αποφυλακίσεως, τονίζοντας ότι «είναι προφανές ότι ο

σκοπός της καθιέρωσης Συμβουλίου Αποφυλάκισης είναι, όπως εύστοχα ανέφερε και ο Ναθαναήλ Δ. στην υπόθεση Ανδρέου ν.

Δημοκρατίας, μέσω Συμβουλίου Αποφυλάκισης Κρατουμένων Επ΄ Αδεία, Προσφυγή Υπ΄ Αρ. 1026/2010, ημερομηνίας 31.5.2011,

«η παροχή μέσα στα πλαίσια της σύγχρονης αντίληψης για πλέον ανθρωπιστική μεταχείριση των καταδικασθέντων

φυλακισμένων, της δυνατότητας έκτισης της ποινής σε χώρο άλλο από τη φυλακή».

Τέλος, το Εφετείο αναφέρθηκε και στην εκκαλούμενη πρωτόδικη Απόφαση, κρίνοντας ότι «παρά το ότι [αυτή η πρωτόδικη

Απόφαση] αναφέρθηκε τόσο στις πρόνοιες της νομοθεσίας, όσο και σε πρωτόδικες αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, για

κάποιο παράδοξο τρόπο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η απόφαση του Συμβουλίου δεν αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη

δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος. Και αυτό πέραν του ότι εξέτασε ένα τέτοιο ζήτημα, χωρίς αυτό να εγερθεί στα

δικόγραφα ως απαιτείται από τον Καν. 7 του Διαδικαστικού Κανονισμού του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου 1962, ο

οποίος επιβάλλει όπως ο κάθε διάδικος με τις έγγραφες προτάσεις του εκθέτει «τα νομικά σημεία επί των οποίων

στηρίζεται, αιτιολογών ταύτα πλήρως», και, εν τέλει, παρέπεμψε την επίδικη υπόθεση πίσω στο Διοικητικό Δικαστήριο

για εξέταση των λόγων ακύρωσης που προσβλήθηκαν πρωτοδίκως ως ορίζει ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργείας

Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμος του 2015.

Αναθ. Έφεση αρ. 110/2021, ημερ 08.12.2021



ΕΔΥ ν. Οικονομίδη

Η υπόθεση αυτή είναι σημαντική ως προς το θέμα των προσόντων και το κατά πόσο προσόν που χρησιμοποιήθηκε ως βασικό

προσόν για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία, μπορούσε να χρησιμοποιήθηκε [έστω μέρος του] και για σκοπούς προαγωγής.

Στην υπό αναφορά υπόθεση, το ΚΥΣΑΤΣ είχε, σε ημερομηνία μεταγενέστερη του διορισμού του Ε.Μ. στην Δημόσια Υπηρεσία,

αναγνωρίσει το πτυχίο του, ως τίτλο ισότιμο προς πτυχίο Πανεπιστημιακού επιπέδου και ως τίτλο ισότιμο προς

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα επιπέδου Μaster.Ανατρέποντας το πρωτόδικο Δικαστήριο, το οποίο «έχοντας ορθά αναφερθεί στη

σχετική νομολογία, δεν την εφάρμοσε ορθά και εσφαλμένα έκρινε ότι το ίδιο προσόν είχε ληφθεί υπόψη εις διπλούν», το

Εφετείο έκρινε τα εξής σχετικά:

«Κατ’ αρχάς, η συνάρτηση που επιχείρησε το πρωτόδικο Δικαστήριο ήταν αβάσιμη, όπως έχει πιο πάνω εξηγηθεί. Το μέρος

του τίτλου του Ε.Μ. που αντιστοιχούσε σε Πανεπιστημιακό δίπλωμα και είχε χρησιμοποιηθεί για το διορισμό της, δεν

αξιολογήθηκε κατά τη διαδικασία της προαγωγής, ώστε σε αυτή τη βάση να διαπιστώνεται από το πρωτόδικο Δικαστήριο ότι

έπρεπε να αξιολογηθεί και το Bachelor of Engineering του Εφεσίβλητου, που είχε χρησιμοποιηθεί για το δικό του

διορισμό. Πέραν τούτου, το Bachelor of Engineering του Εφεσίβλητου που είχε χρησιμοποιηθεί για το διορισμό του, θα

μπορούσε να προσμετρήσει ως προσόν σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης Ανώτερου Λειτουργού Εφαρμογών υπό

προϋποθέσεις.» Συνεπώς, το Ανώτατο Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, αφού για το διορισμό του Ε/Μ είχε

χρησιμοποιηθεί το μέρος του τίτλου της που αντιστοιχούσε σε πανεπιστημιακό Δίπλωμα, ευλόγως και ορθά

χρησιμοποιήθηκε το μέρος του τίτλου της που αντιστοιχούσε σε μεταπτυχιακό δίπλωμα, ως προσόν που συνιστούσε

πλεονέκτημα.

Αναθ. Έφεση 161/2020, ημερ.22.12.2021.



Παπά κ.α. ν. ΕΔΥ

Η Έφεση αυτή επιβεβαιώνει, σε επίπεδο Ολομέλειας την αρχή ότι σε θέσεις ψηλά στην

ιεραρχία, η ΕΔΥ έχει ευρεία διακριτική ευχέρεια στην επιλογή του καταλληλότερου

υποψηφίου, όπου «η προσωπικότητα του κατόχου της αποτελεί σημαντικό στοιχείο, σε ότι

αφορά την καταλληλότητά του για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης».

Περαιτέρω, ξεκαθαρίζει ως προς την κατοχή επιπρόσθετων προσόντων, ότι «τα

επιπρόσθετα προσόντα παραμένουν πρόσθετα ασχέτως του αριθμού τους και είναι λάθος να

υπερτονίζεται η κατοχή κάποιων προσόντων από υποψήφιο, αποδίδοντας σ’ αυτά μεγαλύτερη

αξία ή βαρύτητα».

Αναθ. Έφεση 91/2014, ημερ. 25.2.2021



Υπουργικό Συμβούλιο ν. Ποταμίτου κ.α.

Το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε Απόφαση, με την οποία επικυρώθηκαν οι πρωτόδικες αποφάσεις, οι οποίες

αφορούσαν τη θέση του Εφόρου Φορολογίας και των Βοηθών Εφόρων Φορολογίας.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι ο διορισμός στις άνω θέσεις δεν αφορούσε κυβερνητικές πράξεις, δεν

ανάγονται στη σφαίρα της διαχείρισης της πολιτικής εξουσίας, και «συνεπώς καθίστανται προσβλητές δια

του ένδικου μέσου της αίτησης ακυρώσεως» (σελ. 24 Απόφασης).

Ως προς το έννομο συμφέρον των Εφεσίβλητων, το Εφετείο έκρινε, ότι «οι Εφεσίβλητοι, ήταν, υπό τις

περιστάσεις, δυνητικά υποψήφιοι, στους οποίους δεν δόθηκε η ευκαιρία διεκδίκησης διορισμού. Το

συμφέρον το οποίο διαλαμβάνει το Άρθρο 146.2 του Συντάγματος για τη νομιμοποίηση προσώπου να

προσφύγει, καλύπτεται από το δικαίωμα διεκδίκησης προαγωγής σε ανώτερη θέση, προοπτική την οποία οι

Εφεσίβλητοι απώλεσαν. Υπό το πρίσμα αυτό, είναι η κατάληξή μας ότι νομιμοποιούνται να προσφύγουν, αφ’

ης στιγμής τίθεται ζήτημα αντισυνταγματικότητας κατά παράβαση της αρχής της ισότητας.».

Επί της ουσίας, το Δικαστήριο δεν αποδέκτηκε τον ισχυρισμό της Δημοκρατίας ότι η κατάργηση θέσεων

στη δημόσια υπηρεσία και η δημιουργία άλλων θέσεων που δεν εμπίπτουν στην δημόσια υπηρεσία,

αποτελεί θέμα που ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της νομοθετικής εξουσίας, κρίνοντας ότι «οι

εν λόγω θέσεις αποτελούν δημόσιες θέσεις, υπαγόμενες στη Δημόσια Υπηρεσία» και, περαιτέρω,

αναφέροντας τα εξής σχετικά:

Συνεκδ. Εφέσεις αρ. 59/2020 & 104/2020, ημερ. 07.06.2021.



Υπουργικό Συμβούλιο ν. Ποταμίτου
Cont'

«Η ιεραρχική δομή του νεοσύστατου Τμήματος Φορολογίας, το οποίο εξακολουθεί να υπάγεται στο Υπουργείο

Οικονομικών, ως τμήμα του, με προϊστάμενο τον Έφορο Φορολογίας, ο οποίος υπάγεται διοικητικά στο

Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, παραπέμπει σε σχέση ιεραρχικής και διοικητικής εξάρτησης.

Υπό τα δεδομένα αυτά, τυχόν αποδοχή της θέσης των Εφεσειόντων περί εξαίρεσης των επίδικων θέσεων από

τις διατάξεις του περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμου, θα οδηγούσε στο παράδοξο αποτέλεσμα τόσο οι

υφιστάμενοι του Εφόρου και των Βοηθών Εφόρων Φορολογίας όσο και η προϊστάμενη αρχή, ο Γενικός

Διευθυντής, να υπάγονται στη Δημόσια Υπηρεσία και οι κάτοχοι των επίδικων θέσεων να εξαιρούνται των

διατάξεων και των ρυθμίσεων του περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμου.

Ο βασικός ισχυρισμός περί μη εφαρμογής των προνοιών των Άρθρων 122-125 του Συντάγματος σε αναφορά με

την ΕΔΥ είναι αβάσιμος. Οι υποθέσεις Μενελάου και Γιάλλουρου (ανωτέρω) έχουν επιλύσει το ζήτημα. Η

αρμοδιότητα για διορισμό σε δημόσιες θέσεις ανήκει αποκλειστικά στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, ως

ανεξάρτητο όργανο. Τελούν, έτσι, οι διορισμοί, εκτός της επιρροής της πολιτικής εξουσίας, της οποίας

απαγορεύεται οποιαδήποτε ανάμειξη στη διοικητική λειτουργία του κράτους (Frangoulides και Καραγιώργης

(ανωτέρω)).».

Συνεκδ. Εφέσεις αρ. 59/2020 & 104/2020, ημερ. 07.06.2021.



Νικόλα Μελά ν. Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων

Η υπόθεση αφορούσε ανάκληση απαλλοτρίωσης. Όπως υπέδειξε το Ανώτατο Δικαστήριο, με δεδομένο ότι σύμφωνα με τον

επίδικο Νόμο 15/1982 επιτρέπεται η ανάκληση «προ της πληρωμής ή καταθέσεως της αποζημιώσεως ως προβλέπεται εν τω

παρόντι Νόμω…» εύλογα συνάγεται ότι «με την εν λόγω διατύπωση στο πιο πάνω Άρθρο σαφώς εννοείται ότι προηγήθηκε

καθορισμός του ποσού της αποζημίωσης…. Είτε με την αποδοχή της προσφοράς της Απαλλοτριούσας Αρχής από τον ιδιοκτήτη

του απαλλοτριωθέντος κτήματος, είτε – όπως είναι η υπό κρίση περίπτωση- δικαστικώς με την διαδικασία της

Παραπομπής.».

Ταυτόχρονα όμως, το Δικαστήριο επισήμανε ότι «παρά το ότι η δυνατότητα ανάκλησης απαλλοτρίωσης η οποία παρέχεται με

βάση τα διαλαμβανόμενα στο Άρθρο 7(1) παρουσιάζεται να μπορεί να ασκηθεί καθ' οιονδήποτε χρόνο πριν από την πληρωμή ή

κατάθεση της αποζημίωσης, χωρίς κανένα άλλο χρονικό ή ουσιαστικό περιορισμό, εντούτοις, όπως έχει αναγνωριστεί στη

νομολογία μας, δεδομένου ότι πρόκειται περί άσκησης διακριτικής εξουσίας από πλευράς της Διοίκησης, αυτή θα πρέπει να

διέπεται από τις γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου.», ήτοι, τις αρχές της καλής πίστης και της χρήστης

Διοίκησης.

Συνεπώς, καταλήγοντας, το Ανώτατο Δικαστήριο επικυρώνοντας την πρωτόδικη Απόφαση έκρινε ότι, «υπό αυτές τις

περιστάσεις και, λαμβάνοντας υπόψη τη νομολογιακή αρχή που έχει αναγνωρίσει στη Διοίκηση σύμφυτο δικαίωμα για

ανάκληση διοικητικών πράξεων, το οποίο μάλιστα προσλαμβάνει μορφή καθήκοντος για επανεξέταση ληφθείσας απόφασης,

εφόσον προκύπτουν νέα γεγονότα που διασαλεύουν το θεμέλιο της απόφασης (και στην προκείμενη περίπτωση της

απαλλοτρίωσης) (Αυγουστή κ.ά. v. Υπουργείου Εσωτερικών (1993) 3 Α.Α.Δ. 496 και Χαραλάμπους κ.ά. v. Δημοκρατίας (2001)

3 Α.Α.Δ. 149), το Πρωτόδικο Δικαστήριο έκρινε ότι τα μεταγενέστερα επιστημονικά ευρήματα συνηγορούσαν υπέρ της

ανάκλησης της απαλλοτρίωσης του επίδικου κτήματος. Κατέληξε δε στην κρίση ότι η Απαλλοτριούσα Αρχή ορθά άσκησε τη

διακριτική της ευχέρεια συνυπολογίζοντας στο πλαίσιο αυτό και το γεγονός ότι η ανάκληση έλαβε χώρα τρία χρόνια και

δύο μήνες από τη δημοσίευση της Γνωστοποίησης και μόλις εννέα, περίπου, μήνες από τον καθορισμό του ποσού της

αποζημίωσης.»

Συνεκδ. Εφέσεις αρ. 59/2020 & 104/2020, ημερ. 07.06.2021.
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