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ΘΕΜΑ: Διαδικασία ενώπιον του Ελεγκτή Νομιμότητας για την αναστολή εκτέλεσης 

αποφάσεων των ΟTA

      ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 228, παρ. 5 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-  Πρόγραμμα  Καλλικράτης» 

(Α’ 87). 

2. Την  υπ’  αριθμ.  383/  18.1.2010  κοινή  απόφαση  του  Πρωθυπουργού  και  του 

Υπουργού  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης 

«Καθορισμός  αρμοδιοτήτων  των  Υφυπουργών  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεώργιου Ντόλιου» (Β’ 29).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/ 2005 

(Α’ 98).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη 

σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

Υποβολή του αιτήματος αναστολής 

1.  Εκείνος  που  ασκεί  την  ειδική  διοικητική  προσφυγή  του  άρθρου  227  του  ν. 

3852/2010  μπορεί  να  υποβάλει  ενώπιον  του  Ελεγκτή  Νομιμότητας  αίτημα  περί 

χορηγήσεως  αναστολής  εκτέλεσης  της  προσβαλλόμενης  πράξης,  σύμφωνα με  τις 

διατάξεις του άρθρου 228 του ως άνω νόμου.

2. Το αίτημα, όπως και η ειδική διοικητική προσφυγή, υποβάλλεται στη Γραμματεία 

της  Αυτοτελούς  Υπηρεσίας  Εποπτείας  ΟΤΑ  και  διαβιβάζεται  αμελλητί  στον 

Ελεγκτή  Νομιμότητας.  Δεν  υπόκειται  σε  παράβολο,  τέλος  ή  άλλη  οικονομική 

επιβάρυνση του αιτούντος. 

3. Το αίτημα υποβάλλεται είτε με το έγγραφο της ειδικής διοικητικής προσφυγής 

είτε με χωριστό έγγραφο.

Άρθρο 2

Λόγοι και εξέταση του αιτήματος

1. Η αναστολή χορηγείται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας εφόσον η ειδική διοικητική 

προσφυγή παρίσταται προδήλως βάσιμη ή όταν κρίνεται ότι αυτός που άσκησε την 

ειδική διοικητική προσφυγή θα υποστεί ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη 

βλάβη, μέχρι την εξέτασή της, από την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης. 

Το αίτημα πρέπει  να διαλαμβάνει  συγκεκριμένους  λόγους  που μπορεί  να δικαιο-

λογήσουν την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης. 

2.  Με  πράξη  που  συντάσσεται  επί  του  εγγράφου  του  αιτήματος,  ο  Ελεγκτής 

Νομιμότητας τάσσει προθεσμία πέντε (5) ημερών στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο, 

προκειμένου αυτό να διαβιβάσει το φάκελο και τις απόψεις του για την υπόθεση. 

3. Η ανωτέρω προθεσμία κινείται  από την κοινοποίηση στο νομικό πρόσωπο της 

προηγούμενης  παραγράφου,  με  επιμέλεια  του  αιτούντος,  αντιγράφου  της  ειδικής 
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διοικητικής  προσφυγής και  του αιτήματος αναστολής με την πράξη του Ελεγκτή 

Νομιμότητας.

4.  Μέχρι  τη  λήξη  της  προθεσμίας  της  παραγράφου  2,  ο  αιτών  οφείλει  να 

προσκομίσει τα αποδεικτικά στοιχεία στα οποία στηρίζει τους ισχυρισμούς του. 

Άρθρο 3

Προσωρινή διαταγή 

1. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας μπορεί,  εφόσον ζητηθεί με το αίτημα αναστολής, να 

εκδώσει προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης, η οποία καταχωρίζεται κάτω από 

το αίτημα αναστολής. 

2. Για την έκδοση προσωρινής διαταγής αποφαίνεται ο Ελεγκτής Νομιμότητας, το 

ταχύτερο  δυνατόν  μετά  την  προσκόμιση  του  αποδεικτικού  κοινοποίησης  του 

αιτήματος αναστολής και των αναγκαίων στοιχείων για τη διαμόρφωση της κρίσης 

του. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, ο Ελεγκτής Νομιμότητας αποφαίνεται 

χωρίς την πιο πάνω κοινοποίηση. 

3. Η προσωρινή διαταγή ισχύει μέχρι την έκδοση της απόφασης επί του αιτήματος 

αναστολής, μπορεί δε να ανακληθεί αυτεπαγγέλτως από τον Ελεγκτή Νομιμότητας. 

Άρθρο 4

Απόφαση επί της αναστολής

1.  Σε  περίπτωση  αποδοχής  του  αιτήματος,  εν  όλω  ή  εν  μέρει,  ο  Ελεγκτής 

Νομιμότητας  αναστέλλει  την  εκτέλεση  της  προσβαλλόμενης  πράξης,  με 

αιτιολογημένη απόφαση και διερευνά την ανάγκη για επίσπευση της απόφασης επί 

της ειδικής διοικητικής προσφυγής.

2.  Το  αίτημα  γίνεται  δεκτό,  όταν  κρίνεται  ότι  η  εκτέλεση  της  προσβαλλόμενης 

πράξης  θα  προκαλέσει  στον  αιτούντα  βλάβη  ανεπανόρθωτη  ή  δυσχερώς 

επανορθώσιμη, σε περίπτωση ευδοκίμησης της ειδικής διοικητικής προσφυγής. 
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3. Εφόσον ο Ελεγκτής Νομιμότητας εκτιμά ότι η ειδική διοικητική προσφυγή είναι 

προδήλως βάσιμη, μπορεί να δεχθεί το αίτημα αναστολής, έστω και αν η βλάβη του 

αιτούντος  από  την  εκτέλεση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  δεν  κρίνεται  ως 

ανεπανόρθωτη  ή  δυσχερώς  επανορθώσιμη.  Το  αίτημα  αναστολής  μπορεί  να 

απορριφθεί,  ακόμη και σε περίπτωση ανεπανόρθωτης ή δυσχερώς επανορθώσιμης 

βλάβης  του  αιτούντος,  εφόσον  ο  Ελεγκτής  Νομιμότητας  εκτιμά  ότι  η  ειδική 

διοικητική προσφυγή είναι προδήλως αβάσιμη ή αόριστη.

4. Η απόφαση του Ελεγκτή Νομιμότητας, με την οποία χορηγείται αναστολή, μπορεί 

να ανακαλείται ύστερα από αίτηση του ελεγχόμενου νομικού προσώπου ή εκείνου 

που  βλάπτεται  άμεσα  από  την  αναστολή  εκτέλεσης.  Την  ανάκληση  μπορεί  να 

δικαιολογήσουν μόνο νεότερα κρίσιμα στοιχεία, τα οποία δεν είχαν τεθεί υπόψη του 

Ελεγκτή  Νομιμότητας  κατά  την  έκδοση  της  απόφασης  επί  της  αναστολής  ή 

μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η αναστολή εκτέλεσης.

5.  Αν  απορριφθεί  το  αίτημα  αναστολής,  επιτρέπεται  η  υποβολή  νέου,  υπό  τις 

προϋποθέσεις  του  τελευταίου  εδαφίου  της  προηγούμενης  παραγράφου  που 

εφαρμόζεται αναλόγως.  

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Η  παρούσα  απόφαση  ισχύει  από  τη  δημοσίευσή  της  στην  Εφημερίδα  της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

4

ΑΔΑ: 4ΙΙΞΚ-8


