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Ο περί. των Γενικών Αρχών του ∆ιοικητικού ∆ικαίου Νόµος τον 1999 εκδίδεται µε
δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52
του Συντάγµατος..

Συνοπτικός
τίτλος.
Ερµηνεία.

Έκδοση
διοικητικών
πράξεων
Έναρξη
ισχύος
διοικητικών
πράξεων

Ενηµέρωση
για τα µέσα
θεραπείας

Αριθµός 158(1) του 1999
ΝΟΜΟΙ ΠΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΙΕΠΟΥΝ
ΤΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣ1ΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ Ι-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί των Γενικών Αρχών του ∆ιοικητικού ∆ικαίου Νόµος του 1999.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει
διαφορετική έννοια"αναβλητική αίρεση" σηµαίνει όρο µε τον οποίο η διοίκηση εξαρτά την
επέλευση των αποτελεσµάτων της διοικητικής πράξης από γεγονός µελλοντικό και αβέβαιο"διοίκηση" περιλαµβάνει κάθε διοικητικό όργανο·
"διοικητική αρχή" σηµαίνει διοικητικό όργανο που έχει αποφασιστική
αρµοδιότητα"διοικητική πράξη" σηµαίνει ατοµική διοικητική πράξη µε την οποία ένα
διοικητικό όργανο καθορίζει µονοµερώς τι πρέπει να ισχύσει σε µια
συγκεκριµένη περίπτωση"διοικητικό όργανο" σηµαίνει το µονοµελές ή συλλογικό διοικητικό
όργανο της κεντρικής διοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των νοµικών
προσώπων δηµόσιου δικαίου που είναι διοικητική αρχή·
"κανονιστική πράξη" σηµαίνει πράξη η οποία θέτει κανόνες νοµοθετικού
περιεχοµένου, γενικούς και απρόσωπους, που µπορούν να εφαρµοστούν σε
περιπτώσεις αόριστες, υπάρχουσες ή µελλοντικές·
"νόµος" σηµαίνει το νόµο δυνάµει του οποίου εκδίδεται ή ανακαλείται '
συγκεκριµένη πράξη"όργανο" σηµαίνει διοικητικό όργανο·
"πράξη" σηµαίνει διοικητική πράξη.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ-ΟΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
3. Η έκδοση µιας διοικητικής πράξης γίνεται µε τη διατύπωση της βούλησης
του διοικητικού οργάνου.
4. Η ουσιαστική ισχύς µιας διοικητικής πράξης αρχίζει από την ηµέρα που η
δήλωση της βούλησης του διοικητικού οργάνου κοινοποιείται στον
ενδιαφερόµενο. Όταν ο νόµος καθιστά συστατικό στοιχείο της πράξης τη
δηµυσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, η ουσιαστική ισχύς
της αρχίζει από την ηµέρα της δηµοσίευσης.
5. Η διοίκηση οφείλει στο έγγραφο µε το οποίο κοινοποιείται η πράξη να
ενηµερώνει ιόν ενδιαφερόµενο για τις θεραπείες που έχει για να προσβάλει την
πράξη. Στο έγγραφο πρέπει να καθορίζεται η φύση και η µορφή της θεραπείας. η
προθεσµία που τάσσει τη Σύνταγµα ή ο νόµος και το αρµόδιο δικαστήριο ή
διοικητικό όργανο προς το οποίο µπορεί να απευθυνθεί ο ενδιαφερόµενος.

479

Κ. 158(Ι)/99

6.-(1) Τα έννοµα αποτελέσµατα µιας διοικητικής πράξης αρχίζουν όταν Έναρξη
αρχίζει η ουσιαστική ισχύς της, έκτος αν οριστεί στη διοικητική πράξη ότι η έννοµων
αποτελεσµάτων
επέλευση των αποτελεσµάτων της µετατίθεται χρονικά είτε στο µέλλον είτε στο διοικητικών
πράξεων.
παρελθόν.
(2) Στο µέλλον µετατίθεται η επέλευση των έννοµων αποτελεσµάτων της
πράξης, όταν προστεθεί σ' αυτή αναβλητική αίρεση ή προθεσµία. Στο παρελθόν
µετατίθεται η επέλευση των έννοµων αποτελεσµάτων της πράξης, όταν αυτή
οπλιστεί µε αναδροµική ισχύ.
7. Μια διοικητική πράξη δεν µπορεί να έχει αναδροµική ισχύ, έκτος από Αναδροµική
τις ακόλουθες περιπτώσεις:
ισχύς
διοικητικών
(α) Αν επιτρέπει την αναδροµικότητα της πράξης ο νόµος·
πράξεων.
. (β) αν εκδίδεται για συµµόρφωση µε απόφαση TOO Ανώτατου ∆ικαστηρίου
και η αναδροµική ισχύς είναι αναγκαία για την αποκατάσταση της
νοµιµότητας·
(γ) όταν το διοικητικό όργανο επαναλαµβάνει πράξη του που ακυρώθηκε
για λόγους τυπικούς, εφόσον η νέα πράξη έχει το ίδιο µε την ακυρωθείσα περιεχόµενο και εκδίδεται µέσα σε εύλογο από την πρώτη πράξη
χρόνο και µε βάση τα ίδια πραγµατικά περιστατικά και τις ίδιες νοµικές
διατάξεις, ∆εν µπορεί να έχει αναδροµική ισχύ πράξη που επαναλαµβάνει προηγούµενη απόφαση η οποία ακυρώθηκε για παράβαση
νόµου ή των γενικών αρχών του διοικητικού δικαίου·
(δ) όταν η διοικητική πράξη ανακαλεί άλλη πράξη της διοίκησης που
είναι παράνοµη ή που αντιβαίνει προς τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου·
(ε) όταν αποκλειστικό περιεχόµενο της πράξης είναι η διαπίστωση πραγµατικής κατάστασης και η αναδροµική ισχύς επιβάλλεται για την ορθή
εφαρµογή του νόµου και δε θίγει όηµιουργηθείσες καταστάσειςς
(στ) όταν η αναδροµική ισχύς επιβάλλεται για να αποκατασταθεί αδικία
που έγινε σε βάρος διοικούµενου από παράλειψη οφειλόµενη ενέργειας της διοίκησης.
ΜΞΡΟΞ ΙΙΙ-Η ΑΡΧΗ ΤΗΙ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ!
8.-(l) Οι δραστηριότητες, της διοίκησης προσδιορίζονται και περιορίζονται αϊτό το εκάστοτε ισχύον δίκαιο.
(2) Οι κανόνες, δικαίου που καθορίζουν τα όρια και την έκταση της εξουσίας
της διοίκησης υπαγορεύονται από το Σύνταγµα, τους τυπικούς νόµους και
τις κανονιστικές πράξεις του Υπουργικού Συµβουλίου ή άλλων διοικητικών
οργάνων που εκδίδονται κατ: εξουσιοδότηση νόµου.
9. Όταν το διοικητικό όργανο πρόκειται να εκδώσει µια πράξη, ύστερα
από αίτηση, θα βασιστεί στο νοµοθετικό καθεστώς, που ισχύει κατά το χρόνο
της έκδοσης της πράξης, ανεξάρτητα αν αυτό ήταν διαφορετικό κατά το
χρόνο της υποβολής της σχετικής αίτησης. Όταν η διοίκηση, έπειτα από
πάροδο εύλογου χρόνου, παραλείπει να προβεί στην εξέταση της αίτησης,
λαµβάνεται υπόψη το καθεστώς που ίσχυε κατά το τέλος, της εκπνοής του
εύλογοι) χρόνου.
10. Το διοικητικό όργανο πρέπει να ασκεί την αρµοδιότητα, του µέσα ΠΞ
εύλογο χρόνο, ώστε η απόφαση του να είναι επίκαιρη σε σχέση µε τα πραγµατικά
ή νοµικά γεγονότα στα οποία αναφέρεται. Ο καθορισµός του εύλογου χρόνου
εξαρτάται από τις εκάστοτε ειδικές συνθήκες.

Νόµιµα
πλαίσια της
διοικητικής
δράσης

Κρίσιµο
νοµοθετικό
καθεστώς.

Άσκηση
αρµοδιότητας
µέσα σε
εύλογο χρόνο.
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11.(l) Οι προθεσµίες που τάσσονται για έκδοση µιας διοικητικής πράξης είναι
ενδεικτικές, εκτός αν ορίζεται ρητά ότι είναι ανατρεπτικές. Όµως η πράξη
δεν µπορεί νόµιµα να εκδοθεί, αν από τη λήξη της προθεσµίας πέρασε
υπέρµετρο χρονικό διάστηµα που επιδρά ουσιαστικά στις νοµικές ή πραγµατικές προϋποθέσεις έκδοσης της πράξης.
(2) Οι προθεσµίες που τάσσονται για υποβολή αιτήσεων από τους διοικούµενους για ικανοποίηση αιτήµατος είναι, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά
από το νόµο, ανατρεπτικές.'"
(3) Αιτήσεις υποβάλλονται είτε µε παράδοση είτε µε αποστολή µε τηλεοµοιότυπο ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό µέσο είτε µε το ταχυδροµείο.
Όταν-υποβάλλεται αίτηση .µε το ταχυδροµείο, ως ηµέρα υποβολής της αίτησης
θεωρείται η ηµέρα -.που στη συνήθη πορεία -του ταχυδροµείου η αίτηση θα
παραληφθεί.
(4) Υπέρβαση ανατρεπτικής προθεσµίας µπορεί να δικαιολογηθεί για
λόγους ανώτερης βίας ή αν υπάρχουν ειδικές συνθήκες και η υπέρβαση δεν
παραβλάπτει τα συµφέροντα άλλου διοικούµενου.
Αναγνώριση 12. Ένα διοικητικό όργανο κατά την άσκηση της αρµοδιότητας του ανα
πράξεων
γνωρίζει ως ισχυρές και εφαρµόζει τις πράξεις άλλων διοικητικών οργάνων,
άλλων
εφόσον αυτές έχουν εξωτερικά τα γνωρίσµατα έγκυρων πράξεων.
οργάνων.
Τήρηση των 13.-(1) Η διοίκηση οφείλει να τηρεί τους τύπους που απαιτεί ο νόµος για την
τύπων.
έκδοση µιας διοικητικής πράξης. Παράβαση ουσιώδους τύπου καθιστά την
πράξη παράνοµη.
(2) Το αποφασιστικό κριτήριο του διαχωρισµού των τύπων σε ουσιώδεις
και επουσιώδεις είναι η ενδεχόµενη επίδραση της µη τήρησης τους στο περιεχόµενο της πράξης. Αν η παρατυπία επέδρασε στο αποτέλεσµα της απόφασης
που πάρθηκε, θεωρείται ουσιώδης.
(3) Αν υπάρχει αντικειµενική αδυναµία τήρησης της διαδικασίας που προβλέπει ο νόµος, η διοίκηση µπορεί να ακολουθήσει µια παραπλήσια διαδικασία
που παρέχει τα ίδια εχέγγυα µε την προβλεπόµενη από το νόµο.
∆ιοικητικός 14.-(1) Η διοίκηση, προτού λάβει οποιαδήποτε µέτρα διοικητικού κατανακαταναγκασµός γκασµού για εκτέλεση των πράξεων της, θα πρέπει να προειδοποιεί σχετικά
τον απειθούντα πολίτη, η δε εφαρµογή των µέτρων αυτών δεν πρέπει να υπεοβαίνει το απολύτως αναγκαίο για την εκτέλεση της πράξης.
(2) Μέτρα άµεσου καταναγκασµού που δεν αποβλέπουν σε εκτέλεση διοικητικών πράξεων µπορεί να λαµβάνονται µόνο όταν(α) Συντρέχει επείγουσα και σοβαρή ανάγκη που αφορά τη θεραπεία του
κοινού συµφέροντος· (β) είναι αδύνατη η συµµόρφωση του
διοικούµενου µε τη λήψη εναντίον
του άλλων µέτρων καταναγκασµού.
Νόµιµη
15. Βασική προϋπόθεση για να είναι µία διοικητική πράξη έγκυρη είναι η
υπόσταση
του οργάνου. νόµιµη υπόσταση του οργάνου που την εκδίδει.
Πράξεις
16.-(1) Μονοµελές διοικητικό όργανο που βρίσκεται σε κανονική άδεια
οργάνου που
ανάπαυσης
µπορεί έγκυρα να εκδώσει πράξη της αρµοδιότητας του, αν προηβρίσκεται σε
άδεια διαθεσι- γουµένως δηλώσει εγγράφως διακοπή της άδειας του.
µότητας ή
(2) Πράξεις µονοµελούς διοικητικού οργάνου που βρίσκεται σε διαθεσιµότητα ή
προαφυπηρετική άδεια. άδεια πριν από την αφυπηρέτησή του είναι παράνοµες.
Αρµοδιότητα I7.-(1) Το διοικητικό όργανο που εκδίδει µια πράξη πρέπει να είναι αρµόδιο καθ’
Οργάνου.
ύλην, κατά τόπο και κατά χρόνο.
Προθεσµίες.
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(2) Η αρµοδιότητα ενός διοικητικού οργάνου καθορίζεται από το Σύνταγµα
ή από το νόµο ή από κανονιστική ή διοικητική πράξη που εκδίδεται κατ'
εξουσιοδότηση νόµου.
(3) Η παρανοµία µιας πράξης που έχει εκδοθεί από αναρµόδιο όργανο δε
θεραπεύεται, έστω και αν την πράξη αυτή εγκρίνει µεταγενέστερα το αρµόδιο
όργανο.
(4) Όταν ο νόµος αναθέτει την άσκηση µιας εξουσίας σε ένα όργανο, το
όργανο αυτό δεν µπορεί να µεταβιβάσει ολικά ή µερικά την εξουσία του αυτή σε
άλλο όργανο, χωρίς να υπάρχει ρητή διάταξη του νόµου που να το επιτρέπει.
(5) Αν µια αίτηση υποβληθεί σε αναρµόδιο διοικητικό όργανο, το αναρµόδιο
όργανο οφείλει να τη διαβιβάσει στο αρµόδιο, πληροφορώντας περί τούτου τον
ενδιαφερόµενο.
(6) Η διοικητική αρµοδιότητα πρέπει να ασκείται από το όργανο στο οποίο
έχει ανατεθεί από το νόµο.
(7) Η απλή έγκριση των συστάσεων υφιστάµενου οργάνου, χωρίς το αρµόδιο
όργανο να αντιµετωπίσει την επίλυση του θέµατος, συνιστά αποχή από
άσκηση της αρµοδιότητας του αρµόδιου οργάνου.
(8) ∆ε συνιστά αποχή από άσκηση αρµοδιότητας η υιοθέτηση ενός σηµειώµατος ή µιας πρότασης που υποβάλλεται από υφιστάµενο υπάλληλο ή όργανο
στο αρµόδιο διοικητικό όργανο, αν το σηµείωµα ή η πρόταση περιέχει συγκεκριµένη εισήγηση και από το σύνολο της όλης διοικητικής ενέργειας προκύπτει
ότι το αρµόδιο όργανο άσκησε ουσιαστικά την αποφασιστική του αρµοδιότητα.
I8.—(1) Η εξουσία του προϊσταµένου να Ελέγχει τον υφιστάµενο προκύπτει
Ιεραρχικός
ιερατικός από την ιεραρχική σχέση που υπάρχει µεταξύ τους.
έλεγχος.
(2) Το ιεραρχικά προϊστάµενο όργανο µπορεί πάντα να ασκεί έλεγχο νοµιµότητας των πράξεων του υφιστάµενου του οργάνου.
(3) Ο έλεγχος νοµιµότητας αφορά την τήρηση των επιταγών του δικαίου,
είτε αυτές περιέχονται στο Σύνταγµα, στους νόµους, στις κανονιστικές ή διοικητικές πράξεις είτε επιτάσσονται από τις γενικές αρχές του διοικητικού.
δικαίου.
(4) Το ιεραρχικά προϊστάµενο όργανο δεν έχει εξουσία να ακυρώσει ή να
µεταρρυθµίσει για λόγους ουσιαστικούς τις πράξεις του υφιστάµενου του
οργάνου, όταν ο νόµος ανέθεσε αποκλειστικά στο υφιστάµενο όργανο την
άσκηση της σχετικής αρµοδιότητας.
19. Όταν απαιτείται από το νόµο έγκριση από Υπουργό ή από το Υπουργικό Πράξεις που
Συµβούλιο πράξεων νοµικών προσώπων δηµόσιου δικαίου ή αρχών τοπικής απαιτούν
έγκριση.
αυτοδιοίκησης, η πράξη των τελευταίων δεν είναι έγκυρη πριν από την έγκριση.
ΜΕΡΟΣ IV-TA ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ '
20.-(1) Για να είναι νόµιµο ένα συλλογικό όργανο πρέπει να είναι συγκρο- Συγκρότηση
συλλογικού
τηµένο από όλα τα πρόσωπα που καθορίζει ο νόµος.
οργάνου.
(2) Η ύπαρξη κενής θέσεως λόγω θανάτου ή παραίτησης ενός µέλους δεν
επιτρέπει τη νόµιµη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου, εκτός αν ο νόµος
προβλέπει διαφορετικά.
21.-(1) Το συλλογικό διοικητικό όργανο πρέπει να συνεδριάζει µε νόµιµη
Σύνθεση και
σύνθεση. ∆εν είναι νόµιµα συντεθειµένο, αν στη συνεδρίασή του παρίσταται συνεδρίες
συλλογικού
"

·~

οργάνου.
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Αλλαγή
στη σύνθεση.

Απαρτία.

Τήρηση
πρακτικών.
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πρόσωπο που δεν είναι εξουσιοδοτηµένο από το νόµο, έστω και αν 'δεν έλαβε
µέρος στην ψηφοφορία, έκτος αν πρόκειται για υπάλληλο που είναι αρµόδιο
για την τήρηση των πρακτικών.
(2) ∆ε συνιστά κακή σύνθεση τον οργάνου η παρουσία στη συνεδρία του
συλλογικού διοικητικού οργάνου αρµόδιων υπηρεσιακών ή άλλων προσώπων µε
σκοπό την παροχή κατατοπιστικών πληροφοριών ή την προσαγωγή στοιχείων,
εφόσον αυτά αποχωρήσουν πριν από τη διαβούλευση για λήψη της απόφασης.
(3) Για να συνεδριάσει νόµιµα ένα συλλογικό όργανο πρέπει να κληθούν
νοµότυπα και εµπρόθεσµα όλα τα µέλη του στη συνεδρία, εξαιρουµένων των
περιπτώσεων που το συλλογικό όργανο συνεδριάζει σε τακτές ήµερες και
ώρες.
(4) Αν µεταξύ του χρόνου που εκδόθηκε ακυρωθείσα πράξη και του χρόνου
της επανεξέτασης δεν επήλθε οποιαδήποτε αλλαγή στη σύνθεση του συλλογι
κού οργάνου που εξέδωσε την πράξη, στην επανεξέταση και στη λήψη νέας
απόφασης καλούνται τα µέλη του που µετείχαν στη συνεδρία κατά την οποία
λήφθηκε η πράξη που ακυρώθηκε.
'
(5) Αν µεταξύ του χρόνου που εκδόθηκε ακυρωθείσα πράξη και του χρόνου
της επανεξέτασης επήλθε οποιαδήποτε αλλαγή στη σύνδεση του συλλογικού
οργάνου που εξέδωσε την πράξη, στην επανεξέταση και στη λήψη νέας απόφασης
καλούνται να συµµετάσχουν όλα τα µέλη του συλλογικού οργάνου.
22. Η διαδικασία συζήτησης και λήψης απόφασης για ορισµένο θέµα πρέπει
να διεξάγεται από την αρχή µέχρι το τέλος από τα ίδια µέλη του συλλογικού
οργάνου.. Αν η διαδικασία παρατείνεται σε περισσότερες συνεδρίες και η
σύνθεση του οργάνου µετά την πρώτη συνεδρία αλλάξει µε τη συµµετοχή
µελών που ήταν απόντα στις προηγούµενες συνεδρίες, το συλλογικό όργανο
δεν µπορεί να λάβει έγκυρη απόφαση στην τελευταία συνεδρία, εκτός αν στη
συνεδρία αυτή επαναληφθεί από την αρχή η διαδικασία και η συζήτηση που
προηγήθηκε. Αυτό δεν απαιτείται, όταν πρόκειται για απουσία από συνεδρία
που ασχολήθηκε µε προκαταρκτικά θέµατα ή όταν τα µέλη τα οποία λαµβάνουν την τελική απόφαση είναι πλήρως ενηµερωµένα σχετικά µε όλα τα στοιχεία
που είναι αναγκαία για τη λήψη απόφασης.
23.-(1) Για να συνεδριάζει νόµιµα το συλλογικό όργανο πρέπει να βρίσκεται
σε απαρτία, δηλαδή να παρίσταται κατά τη συνεδρία ο κατώτερος αριθµός
µελών που ορίζει ο νόµος.
(2) Αν δεν ορίζεται διαφορετικά από το νόµο, απαρτία υπάρχει σε περίπτωση που παρευρίσκεται η πλειοψηφία του συνόλου των µελών.
(3) Απαρτία υπάρχει έστω και αν µερικά από τα µέλη που είναι παρόντα
απέχουν κατά την ψηφοφορία.
24.-(1) Πρέπει να τηρούνται λεπτοµερή πρακτικά των συνεδριάσεων των
συλλογικών οργάνων, στα οποία να διατυπώνονται µε σαφήνεια οι αποφάσεις
που λαµβάνονται. Η τήρηση άρτιων πρακτικών είναι υποχρέωση κάθε
οργάνου που ασκεί διοικητική λειτουργία.
(2) Στις περιπτώσεις διορισµών ή προαγωγών επιβάλλεται η καταγραφή των
αποτελεσµάτων προφορικής εξέτασης και κάθε άλλου γεγονότος που επενεργεί
στη λήψη της απόφασης. ∆εν απαιτείται η καταγραφή των ερωτήσεων και
απαντήσεων κατά τη διάρκεια της προφορικής εξέτασης ούτε και η καταγραφή
των νοητικών διεργασιών των µελών για τις εκτιµήσεις τους αναφορικά µε
την απόδοση των υποψήφιων. Οι τυχόν προσωπικές σηµειώσεις των
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µελών σχετικά µε την απόδοση των υποψήφιων στην προφορική εξέταση, ·αν
έγινε, παραδίδονται από τα µέλη αµέσως µετά το πέρας, της, διαδικασίας, πλήρωσης των θέσεων και αποτελούν µέρος του οικείου φακέλου.
25.-(1) Αν δεν ορίζεται διαφορετικά από το νόµο, οι αποφάσεις, ενός συλλογικού οργάνου λαµβάνονται, µε απλή πλειοψηφία και. σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του προέδρου.
(2) Αν δεν ορίζεται διαφορετικά από το νόµο, για τον υπολογισµό της
πλειοψηφίας λαµβάνονται υπόψη τα παρόντα και µη κωλυόµενα µέλη.
(3) Αν δεν ορίζεται διαφορετικά από το νόµο, η ψηφοφορία είναι φανερή.
(4) Αν δεν ορίζεται διαφορετικά από το νόµο. όταν οι αποφάσεις ενός συλλογικού οργάνου λαµβάνονται κατά πλειοψηφία, δη1 είναι απαραίτητο να
αιτιολογείται και η απόφαση της µειοψηφίας. Όµως, τα διαφωνούντα µέλη
µπορούν να ζητήσουν να διατυπωθούν στην απόφαση οι λόγοι της διαφωνίας
τους.

Λήψη
αποφάσεων.

ΜΞΡΟΞ ν-ΑΙΤΙΟΛΟΠΑ ΤΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

26.-(1) Οι διοικητικές πράξεις οι οποίες-εκδίδονται έπειτα από άσκηση
διακριτικής εξουσίας πρέπει να είναι επαρκώς και δεόντως αιτιολογηµένες,
ιδίως όταν πρόκειται για πράξεις οι οποίες• (α) Είναι δυσµενείς για το διοικούµενο·
(β) είναι αντίθετες ως προς το περιεχόµενο τους µε προηγηθείσα γνωµοδότηση, πρόταση, εισήγηση ή έκθεση αρµόδιου οργάνου ή µε τα στοιχεία
του διοικητικού φακέλου·
(γ) είναι αντίθετες µε χαραχθείσα πολιτική ή τακτική(δ) συνιστούν εξαιρετικό µέτρο ενέργειας(ε) είναι αιτιολογητέες από το νόµο.
(2) Η µορφή και η έκταση της επιβαλλόµενης αιτιολογίας ποικίλλουν ανάλογα µε το θέµα που πραγµατεύεται η πράξη και τις συνθήκες που την περιβάλλουν.
27. ∆ε χρειάζονται αιτιολογία(α) Πράξεις που δεν εκδίδονται έπειτα από άσκηση διακριτικής εξουσίας
(β) πράξεις που δέχονται πλήρως το αίτηµα του διοικούµενου ή που
γενικά είναι ευεργετικές για ένα διοικούµενο, χωρίς να θίγουν έννοµα
συµφέροντα τρίτων
(γ) πράξεις που εκδίδονται οµοιόµορφα σι µεγάλο αριθµό ή µε µηχανικά ήµε ηλεκτρονικά µέσα·
• (δ) διοικητικές πράξεις γενικού περιεχοµένου· και .
(ε) πράξεις για τις οποίες ορίζει ρητά ο νόµος ότι δε χρειάζονται αιτιο
λογία.
28.-(1) Η αιτιολογία µιας διοικητικής πράξης πρέπει να είναι σαφής, ώστε
να µην αφήνει αµφιβολίες ως προς το ποιος ήταν ο πραγµατικός λόγος που
οδήγησε το διοικητικό όργανο στη λήψη της απόφασης.
(2) ∆εν αποτελεί επαρκή αιτιολογία η αναφορά στην απόφαση γενικών
χαρακτηρισµών που µπορούν να εφαρµοστούν και να ισχύουν· για κάθε περίπτωση ούτε η απλή αναφορά των γενικών όρων του νόµου που µπορούν να
τύχουν εφαρµογής σε οποιαδήποτε περίπτωση.
(3) Αναιτιολόγητη είναι µια πράξη που επικαλείται γενικά και αόριστα το
δηµόσιο συµφέρον. Το δηµόσιο συµφέρον του οποίου γίνεται επίκληση πρέπει να
εξειδικεύεται µε αναφορά σε συγκεκριµένα πραγµατικά περιστατικά στα
οποία στηρίχτηκε η κρίση του αρµόδιου διοικητικού οργάνου.

Αιτιολογητέες
Πράξεις.

Πράξεις που
δε χρειάζονται
αιτιολογία.

Επαρκής
αιτιολογία
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Συµπλήρωση
και αναπλήρωση της
αιτιολογίας.
Μεταγενέστερη
αιτιολογία.

Εσφαλµένη
νοµική
αιτιολογία.
Πολλαπλές ή
διαζευκτικές
αιτιολογίες.

Περιεχόµενο
του δικαιώµατος
αναφοράς.

Προσφυγή
στο Ανώτατο
∆ικαστήριο.
Φύση της
προθεσµίας
των τριάντα
ηµερών.
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29. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη οποιουδήποτε νόµου, η αίτιο)·
για µιας πράξης µπορεί να συµπληρωθεί ή να αναπληρωθεί από τα στοιχεία
του διοικητικού φακέλου όπως ".αϊ από το σύνολο της όλης διοικητικής ενέργειας.
30. Σε επείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται, εξαιρετικά, στη διοίκηση
αιτιολογήσει µεταγενέστερα την πράξη της, στηριζόµενη όµως σε στοιχεία ,
γεγονότα που υπήρχαν πριν από την πράξη και τα οποία µπορούν να συ
χθούν από το διοικητικό φάκελο.
31. Εσφαλµένη νοµική αιτιολογία δεν οδηγεί σε ακύρωση της πράξης, αν η
πράξη µπορεί να έχει άλλο νοµικό έρεισµα.
32. Όταν η πράξη έχει πολλαπλές ή διαζευκτικές αιτιολογίες και µία από
αυτές είναι λανθασµένη, η πράξη είναι ακυρωτέα, εκτός αν κριθεί ότι η λανθασµένη αιτιολογία ήταν επικουρική ή δευτερεύουσα της ορθής αιτιολογώ
και ως εκ τούτου δεν επηρέασε το αρµόδιο διοικητικό όργανο στη λήψη τ
απόφασης.
ΜΕΡΟΣ VI-ΛΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
33.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων του Άρθρου 29 του Συντάγµατος,·
δικαίωµα αναφοράς(α) Παρέχεται σε κάθε πρόσωπο που διαµένει στη ∆ηµοκρατία, ανεξάρ
τητα αν αυτό είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, πολίτης ή αλλοδαπός
(β)· καλύπτει την υποβολή παραπόνου ή αιτήµατος για να προβεί η
διοίκηση σε διοικητική ενέργεια ή για την ανάκληση ·ή τροποποίηση
πράξης που έχει ήδη εκδοθεί ή για την αποτροπή ή επανόρθωση
ηθικής υλικής βλάβης·
(γ) δεν καλύπτει αίτηµα για την παροχή πληροφοριών, εκτός αν αυτό
προβλέπεται από το νόµο.
(2) Το δικαίωµα αναφοράς δεν παραβιάζεται, αν η διοίκηση παρέλειψε να
απαντήσει σε αίτηµα ή παράπονο, επειδή για το ίδιο αίτηµα ή παράπονο είχε
δώσει προηγουµένως αιτιολογηµένη απάντηση, εκτός αν µε το νέο αίτηµα
παράπονο γίνεται επίκληση νέων γεγονότων ή µεταβολής των συνθηκών που
υπήρχαν, όταν δόθηκε η απάντηση.
(3) Αν µε την αναφορά ζητείται η ανάκληση ή η τροποποίηση πράξης που έχει
ήδη εκδοθεί, για την προσβολή της οποίας ο νόµος προβλέπει την άσκηση
ιεραρχικής προσφυγής, το διοικητικό όργανο προς το οποίο η αναφορά έχει
απευθυνθεί δεν την εξετάζει, αλλά πληροφορεί σχετικά τον αιτητή.
(4) Η αναφορά απευθύνεται στην αρµόδια αρχή. Αν η αναφορά
απευθύνεται σε αναρµόδια αρχή, αυτή δεν την εξετάζει, αλλά τη διαβιβάζει στην
αρµόδια αρχή.
34. Η υποχρέωση της αρµόδιας αρχής, σύµφωνα µε το Άρθρο 29 του
Συντάγµατος, εξακολουθεί να υφίσταται, έστω και αν για το ίδιο θέµα έχει
ασκηθεί προσφυγή στο Ανώτατο ∆ικαστήριο, σύµφωνα µε το Άρθρο 146 του
Συντάγµατος.
35. Η υποχρέωση για απάντηση µέσα σε προθεσµία, τριάντα ηµερών
υπάρχει, όταν η λήψη της απόφασης µέσα στην προθεσµία αυτή είναι εφικτή,
λαµβανοµένων υπόψη όλων των περιστατικών κάθε υπόθεσης. Η διοίκηση
οφείλει σε όλες τις περιπτώσεις να δίνει εγγράφως µέσο. στην προθεσµία
των. τριάντα ήµερων .πληροφορίες για την πορεία της υπόθεσης.
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36. Μετά την πάροδο τριών µηνών από την ηµέρα της υποβολής της αναφοράς ο ενδιαφερόµενος δικαιούται να θεωρήσει την παράλειψη της αρµόδιας αρχής να. του απαντήσει άρνηση της να ικανοποιήσει την αναφορά του
και να προσβάλει ενώπιον του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου την παράλειψη αυτή ως
άρνηση ικανοποίησης της αναφοράς του. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόµενος δεν µπορεί ταυτόχρονα να προσβάλει, µε βάση το Άρθρο 29 του
Συντάγµατος, την παράλειψη απάντησης, έκτος αν από την παράλειψη έχει
υποστεί βλάβη.
37. Κάθε πρόσωπο που θίγεται από πράξη ή που δικαιούται να κάνει
Ζήτηση χρήση µιας πράξης µπορεί να ζητήσει εγγράφως να του δοθεί πλήρες
αντίγραφο της. Το αρµόδιο διοικητικό όργανο µπορεί µε αιτιολογηµένη
απόφαση του να απορρίψει ολόκληρο ή µέρος του αιτήµατος, αν η
.ικανοποίηση του παραβλάπτει το υπηρεσιακό συµφέρον ή το συµφέρον τρίτου
προσώπου.
ΜΕΡΟΣ VII-APXH ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
38.—(Ι) Η αρχή της ισότητας των πολιτών επιβάλλει στη διοίκηση την, κατά την
άσκηση της διακριτικής της εξουσίας, ίση ή οµοιόµορφη µεταχείριση όλων
των πολιτών που τελούν υπό τις ίδιες ή παρόµοιες συνθήκες.
(2) Η αρχή της ίσης µεταχείρισης παραβιάζεται, όταν η διοίκηση αποφασίζει
σε µια περίπτωση µε τρόπο διαφορετικό από αυτόν µε τον οποίο αποφάσισε
στο παρελθόν σε .άλλη παρόµοια περίπτωση, εκτός αν έχει αποφασίσει να
αλλάξει τακτική ως προς τον τρόπο άσκησης της διακριτικής της εξουσίας. Στην
περίπτωση αυτή η διοίκηση πρέπει να δώσει ειδική αιτιολογία για την
απόφαση της να αλλάξει ταχτική.
(3) Η ίση µεταχείριση των άνισων είναι το ίδιο απαράδεκτη µε την άνιση
µεταχείριση των ίσων.
39. Αν η διοίκηση έχει σε µια περίπτωση ασκήσει τη διακριτική της εξουσία
παράνοµα. δεν πρέπει να συνεχίσει την παρανοµία σε άλλες παρόµοιες περίπτώσεις που θα παρουσιαστούν στο µέλλον, διότι δεν αναγνωρίζεται ισότητα
στην παρανοµία.
40. Κατά την εφαρµογή της αρχής της ισότητας των δύο φύλων, επιβάλλεται η παροχή ίσων δυνατοτήτων στα δύο φύλα και επιτρέπονται αποκλίσεις, όταν
αυτές δικαιολογούνται είτε για λόγους οι οποίοι ανάγονται στην ανάγκη
µεγαλύτερης προστασίας της γυναίκας, και µάλιστα σε θέµατα που αφορούν τη
µητρότητα, το γάµο και την οικογένεια, είτε για λόγους οι οποίοι ανάγονται σε
καθαρά βιολογικές διαφορές.
41.-(1) Η αρχή της ισότητας ενώπιον του νόµου και της διοίκησης επιβάλλει
την ισότητα πρόσβασης στις δηµόσιες λειτουργίες και την εξασφάλιση ίσων
ευκαιριών σε κάθε πολίτη για τη διεκδίκηση θέσης ή αξιώµατος στην πολιτεία.
Γ ια τους σκοπούς του άρθρου αυτού, ο όρος "δηµόσιες λειτουργίες" περιλαµβάνει τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.
(2) Το δικαίωµα πρόσβασης στις δηµόσιες λειτουργίες είναι θεµελιώδες
πολιτικό δικαίωµα, στενά συνυφασµένο µε την ιδιότητα του πολίτη.
(3) Η ίση πρόσβαση στις δηµόσιες λειτουργίες επιβάλλει την κατάληψη
τους σύµφωνα µε την αρχή της αξιοκρατίας. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται
µε αντικειµενικό τρόπο και µε διαφανείς διαδικασίες.
ΜΕΡΟΣ VIII - ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
42.-(1) Κάθε διοικητικό όργανο που µετέχει στην παραγωγή διοικητικής
Αρχή της πράξης πρέπει να παρέχει τα εχέγγυα, της αµερόληπτης κρίσης.

Προσβολή
παράληψης
απάντησης ως
αρνητικής
απόφασης.

Ζήτηση
αντιγράφου.

Περιεχόµενο της
αρχής της
ισότητας.

Μη αναγνώριση
ισότητας στην
παρανοµία.

Ισότητα των
φύλων.

Ισότητα
πρόσβασης
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Ακρόασης

Άσκηση της
διακριτικής
εξουσίας.

486

(2) ∆ε µετέχει στην παραγωγή διοικητικής πράξης πρόσωπο που έχει ιδιάζουσα σχέση ή συγγενικό δεσµό εξ αίµατος ή ες αγχιστείας µέχρι και του
τέταρτου βαθµού ή βρίσκεται σε οξεία έχθρα µε το άτοµο που αφορά η εξεταζόµενη υπόθεση ή που έχει συµφέρον για την έκβαση της.
(3) Η κατά το εδάφιο (2) πιο πάνω. συµµετοχή σε διοικητικό όργανο επιτρέπεται, όταν η διοικητική πράξη δεν µπορεί να εκδοθεί από άλλο, κατά '
νόµο αρµόδιο όργανο ή όταν το. αρµόδιο συλλογικό όργανο δεν µπορεί να
συνέλθει επειδή δε θα υπάρχει απαρτία.
43.-(1) Το δικαίωµα ακρόασης παρέχεται, εκτός από τις περιπτώσεις τις
οποίες ο νόµος προβλέπει ρητά. σε κάθε πρόσωπο που 6α επηρεαστεί από την
έκδοση πράξης ή από τη λήψη διοικητικού µέτρου που είναι πειθαρχικής
φύσης ή που έχει το χαρακτήρα της κύρωσης η που είναι άλλως πως δυσµενούς φύσης.
(2) ∆ιοικητικό όργανο που προτίθεται να στηρίξει την απόφαση του σε
ισχυρισµούς εναντίον ενός προσώπου οφείλει να παράσχει την ευκαιρία στο
πρόσωπο αυτό να υποβάλει τις απόψεις του για τους ισχυρισµούς αυτούς.
(3) Το δικαίωµα ακρόασης ασκείται είτε αυτοπροσώπως είτε δια δικηγόρου
της εκλογής του ενδιαφεροµένου.
(4) Η ακρόαση του ενδιαφεροµένου δεν είναι απαραίτητο να γίνεται προφορικά. Είναι αρκετό, αν ζητηθεί από αυτόν, να εκθέσει γραπτώς τις απόψεις
του, εκτός αν ο νόµος ορίζει το αντίθετο.
.(5) Το δικαίωµα ακρόασης αναγνωρίζεται και στην περίπτωση άσκησης
ιεραρχικής προσφυγής, εκτός αν η νοµοθετική διάταξη που προβλέπει την
άσκηση της ιεραρχικής προσφυγής ρητά επιτρέπει στο αρµόδιο όργανο να µην
παρέχει το δικαίωµα ακρόασης.
(6) Κάθε πρόσωπο το οποίο έχει δικαίωµα ακρόασης µπορεί ύστερα από
γραπτή αίτηση του, να λάβει γνώση των στοιχείων του σχετικού διοικητικού
φακέλου. Το αρµόδιο διοικητικό όργανο µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφαση
του να απορρίψει ολόκληρο ή µέρος του αιτήµατος, αν η ικανοποίηση του
παραβλάπτει το υπηρεσιακό συµφέρον ή το συµφέρον τρίτου προσώπου.
ΜΕΡΟΣ IX - ΟΡΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣ1ΑΣ
44.-(1) Το διοικητικό όργανο στο οποίο έχει ανατεθεί η άσκηση διακριτικής
εξουσίας από το νόµο έχει τη νοµική υποχρέωση να την ασκήσει.
(2) Λεν είναι επιτρεπτό το αρµόδιο διοικητικό όργανο να υποκαθίσταται ή να
κατευθύνεται στην άσκηση της διακριτικής του εξουσίας από άλλο όργανο.
(3) ∆εν επιτρέπεται στο αρµόδιο όργανο να αποφασίζει εκ των προτέρων
και κατά τρόπο γενικό τη διακριτική του εξουσία για τις περιπτώσεις που θα
παρουσιαστούν στο µέλλον.
(4) ∆εν απαγορεύεται σε διοικητικό όργανο να ασκήσει τη διακριτική του
εξουσία σε µια υπόθεση, µε βάση γενική πολιτική ή κριτήρια που έχει προκαθορίσει το ίδιο για παρόµοιες υποθέσεις., εφόσον η πολιτική ή τα κριτήρια που
έχει χαράξει συνάδουν µε το νόµο. και να εξετάζει ιδιαίτερα κάθε υπόθεση που
παρουσιάζεται ενώπιον του και πιο συγκεκριµένα να εξετάζει αν τα ιδιαίτερα
περιστατικά .της υπόθεσης δικαιολογούν απόκλιση από τη γενική πολιτική ή
τα κριτήρια που χάραξε.
(5) ∆εν απαγορεύεται στο αρµόδιο διοικητικό όργανο κατά την άσκηση της
διακριτικής του εξουσίας να καθοδηγείται από εγκυκλίους ή γενικού χαρα-
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κτήρα διοικητικές οδηγίες που εκδίδονται από ιεραρχικά ανώτερα του όργανα
και που καθορίζουν τη γενική πολιτική της κυβέρνησης σε ένα θέµα, εφόσον αυτές οι
εγκύκλιοι ή οι οδηγίες δε συγκρούονται µε το νόµο.
(6) Επιτρέπεται στο αρµόδιο όργανο να ασκεί τη διακριτική του εξουσία µε βάση
τύπους και δεσµεύσεις που το ίδιο έχει καθορίσει και που δεν επιβάλλονται, αλλά ούτε
απαγορεύονται από το νόµο.
45.—(1) Η διοίκηση, κατά την άσκηση της. διακριτικής της εξουσίας, οφείλει
να προβαίνει σε επαρκή έρευνα όλων των σχετικών µε την υπόθεση γεγονότων.
(2) Η έκταση της έρευνας εξαρτάται από τα περιστατικά κάθε υπόθεσης. Στο
αρµόδιο διοικητικό όργανο εναπόκειται να επιλέξει τον ενδεδειγµένο τρόπο
διεξαγωγής της έρευνας. Η έρευνα µπορεί να διεξαχθεί είτε από το αρµόδιο
διοικητικό όργανο είτε δια µέσου άλλου οργάνου ή προσώπου. ·
46.—(1) Αν η διοίκηση, κατά την άσκηση της διακριτικής της εξουσίας, στηρίζεται σε πραγµατικά γεγονότα και προϋποθέσεις που είναι εξ αντικείµενου ανύπαρκτα
ή αν παραλείπει να λάβει υπόψη της ουσιώδη πραγµατικά γεγονότα, ενεργεί µε πλάνη
περί τα πράγµατα.
(2) Αν η πλάνη έχει επηρεάσει την απόφαση του διοικητικού οργάνου, είναι ουσιώδης
και καθιστά την πράξη παράνοµη.
(3) Η αξιολόγηση και εκτίµηση αντιφατικών µεταξύ τους αποδεικτικών και άλλων
στοιχείων του διοικητικού φακέλου και η επιλογή ορισµένων από αυτά στα οποία
βασίστηκε το συµπέρασµα στο οποίο κατέληξε η διοίκηση δε συνιστούν πλάνη, εφόσον η
επιλογή ήταν για τη διοίκηση λογικά επιτρεπτή.
47. Τα στοιχεία που η διοίκηση οφείλει να λαµβάνει υπόψη κατά την άσκηση
της διακριτικής της εξουσίας πρέπει να είναι νόµιµα και σχετικά µε τον επιδιωκόµενο
από το νόµο σκοπό.
48. Η επιδίωξη σκοπού κατάδηλα ξένου προς το σκοπό του νόµου, όπως επίσης η
υπέρβαση των ακραίων ορίων της διακριτικής εξουσίας, συνιστούν κατάχρηση
εξουσίας.
49.-(1) Σε πράξη που εκδίδεται έπειτα από άσκηση διακριτικής εξουσίας Όροι
µπορεί να περιληφθεί όρος ή αίρεση, εφόσον αυτό δεν είναι αντίθετο µε το σκοπό
του νόµου.
(2) Αν όρος ή αίρεση που έχει περιληφθεί σε διοικητική πράξη είναι παράνοµος, επιδρά στο κύρος ολόκληρης της πράξης και την παρασύρει σε ακυρότητα, αν
προκύπτει ότι το διοικητικό όργανο δε θα εξέδιδε την πράξη, αν τελούσε σε γνώση
του παράνοµου του όρου ή της αίρεσης.
ΜΕΡΟΣ Χ - ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΓΓΚΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
50. Οι αρχές της χρηστής διοίκησης επιβάλλουν στα διοικητικά όργανα.
κατά την άσκηση της διακριτικής τους εξουσίας, να ενεργούν σύµφωνα µε το
περί δικαίου αίσθηµα, ώστε κατά την εφαρµογή των σχετικών νοµοθετικών
διατάξεων σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση να αποφεύγονται ανεπιεικείς και
άδικες λύσεις.
51.—(1) Η διοίκηση δεν επιτρέπεται να ενεργεί µε τρόπο ασυνεπή, αντίφατικό ή κακόπιστο, ώστε να εξαπατά ή να ταλαιπωρεί χωρίς λόγο το διοικούµενο.
(2) Η διοίκηση οι. δικαιούται, επικαλούµενη τις ίδιες της τις παραλείψεις
για τις οποίες δεν είναι υπαίτιος ο διοικούµενος, να αγνοεί µια ευνοϊκή
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γι' αυτόν κατάσταση η οποία έχει διαρκέσει αρκετό χρόνο και να αρνείται
την υπέρ του διοικούµενου συναγωγή των ωφεληµάτων και των νόµιµων
συνεπειών που προκύπτουν από την κατάσταση αυτή.
(3) ∆εν είναι επιτρεπτό στη διοίκηση να αίρει εκ των υστέρων, σε µια
συγκεκριµένη περίπτωση, κίνητρα που προέβλεψε ο νόµος ή που η ίδια έθεσε για
να προσελκύσει ορισµένη συµπεριφορά των διοικούµενων.
(4) ∆εν είναι επιτρεπτό διοικητικές πράξεις να αντίκεινται σε παραστάσεις
ή πληροφορίες των αρµόδιων αρχών ή σε πληροφορίες, τη χορήγηση των οποίων
προβλέπει ο νόµος, εφόσον οι παραστάσεις και οι πληροφορίες είναι
σύµφωνες µε το νόµο.
Αρχή της
52.-(1) Το διοικητικό όργανο, κατά την άσκηση της διακριτικής του εξου
αναλογικό- σίας, οφείλει να λαµβάνει υπόψη και να σταθµίζει όλα τα άµεσα αναµιγµένα
τητας
στην υπόθεση συµφέροντα.
(2) Τα µέσα που χρησιµοποιεί η διοίκηση στις ενέργειες της πρέπει να είναι
ανάλογα µε τον επιδιωκόµενο σκοπό. Επέµβαση στα δικαιώµατα των πολιτών
•επιτρέπεται µόνο στην έκταση που αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία
του δηµόσιου συµφέροντος.
(3) Αν η διοίκηση έχει να επιλέξει µεταξύ δύο ή περισσότερων νόµιµων
λύσεων, οφείλει να προτιµήσει εκείνη που είναι λιγότερο επαχθής για το διοικούµενο.
(4) Κάθε πειθαρχικό ή διοικητικό µέτρο που λαµβάνει η διοίκηση πρέπει
να έχει αντικειµενική συνάφεια µε την υποχρέωση που παραβιάστηκε και ν
βρίσκεται σε εύλογη σχέση µε τον επιδιωκόµενο σκοπό.
(5) Οι δυσµενείς για έναν ή περισσότερους διοικούµενους συνέπειες µια
διοικητικής πράξης δεν πρέπει να είναι δυσανάλογες µε τον επιδιωκόµενο µ την
πράξη σκοπό.
Αναζήτηση 53. Αντίκειται προς τις αρχές της χρηστής και της εύρυθµης διοίκησης
αχρεωστήτων µετά πάροδο εύλογου χρόνου αναδροµική αναζήτηση χρηµάτων που η διοίκηση
κατέβαλε παράνοµα και που έλαβαν καλόπιστα οι πολίτες, όπως αποδοχές
συντάξεις.
Ανάκληση
54.-(1) Τηρουµένων των πιο κάτω εδαφίων, θεωρείται παράβαση τα
διοικητικών αρχών της χρηστής διοίκησης η ανάκληση από τη διοίκηση µετά πάροδο εύλογου
πράξεων
χρόνου πράξης της έστω και παράνοµης, που στο µεταξύ δηµιούργησαν
δικαιώµατα και γενικά ευνοϊκές για το διοικούµενο καταστάσεις. Η ύπαρξη
του εύλογου χρόνου κρίνεται από τις ειδικές περιστάσεις κάθε υπόθεσης.
(2) Η ανάκληση παράνοµης διοικητικής πράξης επιτρέπεται και µετά παρέλευση εύλογου χρόνου, αν αυτή εκδόθηκε έπειτα από δόλια ή απατηλή ενέργεια του ενδιαφεροµένου ή αν ο ενδιαφερόµενος ήταν ενήµερος της παρανοµίας της πράξης κατά το χρόνο της έκδοσης της ή για λόγους δηµόσιου
συµφέροντος.
(3) Η ανάκληση και νόµιµης διοικητικής πράξης, ακόµη και αν πέρασε
εύλογο χρονικό, διάστηµα από την έκδοση της δικαιολογείται για λόγοι
δηµόσιου συµφέροντος.
(4) Επιτρέπεται η ανάκληση διοικητικής πράξης σε περίπτωση µεταβολής
των πραγµατικών συνθηκών στις οποίες στηρίχτηκε η έκδοση της ή που απ
τελούσαν, σύµφωνα µε το νόµο, την προϋπόθεση για την έκδοση της.
(5) Η, µε βάση τα εδάφια (3) και (4), ανάκληση ισχύει για το µέλλον και. 5
έχει αναδροµική ισχύ.
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(6) Οι πιο πάνω γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, που διέπουν την
ανάκληση των διοικητικών πράξεων, δεν ισχύουν, όταν η ανάκληση ρυθµίζεται ειδικά από το νόµο.
55.-(1) Αρµόδιο όργανο για την ανάκληση πράξης είναι το όργανο που την
έχει εκδώσει, εκτός αν ο νόµος ορίζει διαφορετικά.
(2) Για την ανακίνηση νόµιµης πράξης πρέπει να τηρείται ο τύπος και η
διαδικασία που ισχύουν για την έκδοση της πράξης που ανακαλείται.
(3) Για την ανάκληση παράνοµης πράξης δεν απαιτείται η τήρηση του
τύπου και της διαδικασίας που ισχύουν για την έκδοσης της πράξης που ανακαλείται, εκτός αν αυτό είναι αναγκαίο για τη διάγνωση της παρανοµίας της.
56. Το διοικητικό όργανο που εξέδωσε διοικητική πράξη µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφαση του να αναστείλει ή να διακόψει την εκτέλεση της, αν
λόγοι δηµόσιου συµφέροντος το επιβάλλουν.
ΜΕΡΟΣ XI - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΒ ΤΗΣ ∆1ΟΙΚΚΣΚΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΞΕ ΤΟΥ
ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΛΙΚΑΣΤΗΡ10Ύ ΚΑΙ ∆ΞΛΙΚΑΣΜΕΝΟ
57. Έπειτα από ακυρωτική απόφαση η πράξη εξαφανίζεται και η διοίκηση
υποχρεούται να επαναφέρει τα πράγµατα στη θέση στην οποία βρίσκονταν
πριν από την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.
58. Κατά την επανεξέταση πράξης της που έχει ακυρωθεί, η διοίκηση οφείλει
να λάβει υπόψη το πραγµατικό και νοµικό καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο
που εκδόθηκε η σχετική απόφαση της. Κατ' εξαίρεσιν και τηρουµένων των
διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόµου είναι εφαρµοστέο το κατά το χρόνο
της έκδοσης της νέας πράξης νοµικό καθεστώς, όταν το νεότερο νοµοθέτηµα
είναι αναδροµικής ισχύος ή όταν προκύπτει από αυτό ότι ο νοµοθέτης δεν
ανέχεται στο εξής την εφαρµογή των παλαιών διατάξεων.
59.-(1) Οι αποφάσεις του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου έχουν ισχύ δεδικασµένου.
Η ακυρωτική απόφαση ισχύει έναντι όλων. Η απορριπτική απόφαση ισχύει
έναντι του αιτούντος.
(2} Κατά την .επανεξέταση, η διοίκηση δεσµεύεται από το διατακτικό της
δικαστικής απόφασης και από τις διαπιστώσεις του ∆ικαστηρίου για την
ύπαρξη ορισµένων νοµικών και πραγµατικών καταστάσεων που υφίσταντο
κατά το χρόνο της έκδοσης της πράξης στις οποίες στηρίχτηκε το διατακτικό
της απόφασης.
ΜΕΡΟΣ XII - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΞΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
60.—(1) Είναι ανίσχυρη κανονιστική πράξη η οποία εκδόθηκε χωρίς να
παρέχεται εξουσία προς αυτό από νόµο ή εξέρχεται των ορίων της εξουσιοδότησης που δόθηκε µε νόµο ή αντιβαίνει προς οποιαδήποτε διάταξη του εξουσιοδοτούντος νόµου ή εκδόθηκε χωρίς να τηρηθεί ο αναγκαίος για την έγκυρη
έκδοση της τύπος.
(2) ∆ιοικητικό όργανο δεν µπορεί να µεταβιβάσει σε άλλο όργανο την εξουσιοδότηση που πήρε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την έκδοση κανονιστικών πράξεων, εκτός αν ρητά ή σιωπηρά παρέχεται εξουσία από το νόµο.
(3) Κανονιστικές πράξεις οι οποίες, εκδίδονται µε εξουσιοδότηση νόµου
δεν µπορούν να έχουν αναδροµική ισχύ, εκτός αν ο νόµος ο οποίος παρέχει
την εξουσιοδότηση ρητά το επιτρέπει.
61. Οι κανονιστικές πράξεις αποκτούν ισχύ µε τη δηµοσίευση τους στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ

Φακ.: 5.6.09
Τηλ.: 803870
Φαξ.: 677901

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1443 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

24 Αυγούστου, 2001

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αιτήσεις/Έγγραφα ττου υποβάλλονται σε αναρµόδια διοικητικά όργανα

Αναφερόµενος στο πιο πάνω θέµα, επιθυµώ να σηµειώσω ότι σε
ορισµένες περιπτώσεις αιτήσεις/έγγραφα που υποβάλλονται σε αναρµόδια
διοικητικά όργανα δεν διαβιβάζονται ή διαβιβάζονται µε καθυστέρηση στα αρµόδια
διοικητικά όργανα, µε αποτέλεσµα, στις περιπτώσεις που τίθενται χρονικά όρια ή
προθεσµίες, τα έγγραφα αυτά να θεωρούνται εκπρόθεσµα ή να µη γίνονται δεκτά.
Επισηµαίνεται ότι επί του θέµατος υπάρχει σαφής νοµοθετική διάταξη
(άρθρο 17(5) του περί των Γενικών Αρχών του ∆ιοικητικού ∆ικαίου Νόµου του
1999 (Ν.158(1)799)), το οποίο προνοεί τα εξής:
«Αν µια αίτηση υποβληθεί σε αναρµόδιο διοικητικό όργανο, το
αναρµόδιο όργανο οφείλει να τη διαβιβάσει στο αρµόδιο,
πληροφορώντας περί τούτου τον ενδιαφερόµενο».
4·

Ως εκ τούτου, παρακαλείσθε όπως µεριµνήσετε για τη λήψη όλων των
αναγκαίων µέτρων για πιστή τήρηση των εν λόγω προνοιών του Νόµου.

Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
∆ιευθυντής
Υπηρεσίας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Προσωπικού

Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας,
Πρόεδρο Επιτροπής ∆ηµόσιας Υπηρεσίας,
Πρόεδρο Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας,
Γενικό Ελεγκτή,
Επίτροπο ∆ιοικήσεως,
Γενικούς ∆ιευθυντές Βουλής των Αντιπροσώπων,
Υπουργείων, Γραφείου Προγραµµατισµού
και Γενικό Λογιστή, Αρχιπρωτοκολλητή,
Γραµµατέα Υπουργικού Συµβουλίου,
∆ιευθυντή Γραφείου Προέδρου.
ΓΠ/ΣΚ.02
(Εγκύκλιος)

ΚΥΠΡΙΑΚΗ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Αρ. 1 2 1 1
(Φακ.: 12.04.001)

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1443ΛΕΥΚΩΣΙΑ

14 Σετττεµβρίου, 2001.

Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας,
Πρόεδρο Επιτροπής ∆ηµόσιας Υπηρεσίας,
Πρόεδρο Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας,
Γενικό Ελεγκτή,
Επίτροπο ∆ιοικήσεως,
Γενικούς ∆ιευθυντές Βουλής των Αντιπροσώπων,
Υπουργείων και Γραφείου Προγραµµατισµού
και Γενικό Λογιστή,
Αρχιπρωτοκολλητή, Γραµµατέα
Υπουργικού Συµβουλίου, ∆ιευθυντή
Γραφείου Προέδρου,
Νόµος που κωδικοποιεί r/c Γενικές Αρχές
του ∆ιοικητικού ∆ικαίου που πρέπει να
διέπουν τη δράση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης

Έχω οδηγίες ν' αναφερθώ στον πιο πάνω Νόµο (Ν.158(!)/99), ο οποίος
δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 31.12.1999.
2. Με τη θέσπιση του Νόµου αυτού κωδικοποιούνται οι γενικές αρχές του ∆ιοικητικού
∆ικαίου, οι οποίες έχουν πάγια καθιερωθεί και είναι γενικά αποδεκτές, και προσδιορίζονται
τα νόµιµα όρια δράσης της δηµόσιας διοίκησης. Οι αρχές αυτές, οι οποίες είναι διάσπαρτες
σε πληθώρα αποφάσεων του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου και σε νοµικά συγγράµµατα, δεν είναι
επαρκώς γνωστές σε όσους µετέχουν στη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης ούτε στους
πολίτες. Κατά συνέπεια, η κωδικοποίηση τους συνιστά ένα πολύτιµο για όλους εργαλείο και
συµβάλλει στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των πολιτών προς τις αρχές. Παράλληλα
συµβάλλει στον εκσυγχρονισµό του Κυπριακού ∆ιοικητικού ∆ικαίου.
3. Οι διατάξεις του υπό αναφορά Νόµου, αναφέρονται, επιγραµµατικά, στα πιο κάτω:
Μέρος Ι
Μέρος II

-

Μέρος IIΙ

-

Εισαγωγικές ∆ιατάξεις, Ερµηνεία.
Οι ∆ιοικητικές Πράξεις: Έκδοση διοικητικών πράξεων, έναρξη
ισχύος διοικητικών πράξεων, ενηµέρωση για τα µέσα θεραπείας,
έναρξη έννοµων αποτελεσµάτων διοικητικών πράξεων, αναδροµική
ισχύς διοικητικών πράξεων.
Η Αρχή της Νοµιµότητας: Νόµιµα πλαίσια της διοικητικής
δράσης, κρίσιµο νοµοθετικό καθεστώς, άσκηση αρµοδιότητας µέσα
σε εύλογο χρόνο, προθεσµίες, αναγνώριση πράξεων άλλων
οργάνων, τήρηση τύπων, διοικητικός καταναγκασµός, νοµική
υπόσταση οργάνου, πράξεις οργάνου που βρίσκεται σε άδεια,

Μέρος IV

Μέρος V

Μέρος VΙ

Μέρος VII

Μέρος VIII
Μέρος IX

Μέρος Χ

Μέρος XI

Μέρος XII

διαθεσιµότητα ή προαφυπηρετική άδεια, αρµοδιότητα οργάνου,
ιεραρχικός έλεγχος, πράξεις που απαιτούν έγκριση.
Συλλογικά ∆ιοικητικά Όργανα:
Συγκρότηση συλλογικού
οργάνου, σύνθεση και συνεδρίες συλλογικού οργάνου, αλλαγή
στη σύνθεση, απαρτία, τήρηση πρακτικών, λήψη αποφάσεων.
Αιτιολογία των ∆ιοικητικών Πράξεων: Αιτιολογιτέες πράξεις,
πράξεις που δε χρειάζονται αιτιολογία, επαρκής αιτιολογία,
συµπλήρωση και αναπλήρωση της αιτιολογίας, µεταγενέστερη
αιτιολογία, εσφαλµένη νοµική αιτιολογία, πολλαπλές ή
διαζευκτικές αιτιολογίες.
∆ικαίωµα Αναφοράς: Περιεχόµενο του δικαιώµατος αναφοράς,
προσφυγή στο Ανώτατο ∆ικαστήριο, φύση της προθεσµίας των
τριάντα ηµερών, προσβολή παράλειψης απάντησης ως
αρνητικής απόφασης, ζήτηση αντιγράφου.
Αρχή της Ισότητας: Περιεχόµενο της αρχής της ισότητας, µη
αναγνώριση ισότητας στην παρανοµία, ισότητα των φύλων,
ισότητα πρόσβασης στις δηµόσιες λειτουργίες.
Αρχές της Φυσικής ∆ικαιοσύνης: Αρχή της αµεροληψίας,
δικαίωµα ακρόασης.
Ορθή Άσκηση της ∆ιακριτικής Εξουσίας:
Άσκηση της
διακριτικής εξουσίας, επαρκής έρευνα, πλάνη, στοιχεία κρίσης,
κατάχρηση εξουσίας, όροι και αιρέσεις.
Αρχές της Χρηστής ∆ιοίκησης:
Περιεχόµενο των αρχών
χρηστής διοίκησης, αρχή της καλής πίστης, αρχή της
αναλογικότητας, αναζήτηση αχρεωστήτων, ανάκληση διοικητικών
πράξεων, αρµοδιότητα και τύπος της ανάκλησης, αναστολή και
διακοπή της εκτέλεσης.
Συµµόρφωση της ∆ιοίκησης στις Αποφάσεις του Ανωτάτου
∆ικαστηρίου και ∆εδικασµένο:
Αποτελέσµατα ακυρωτικής
απόφασης, πραγµατικό και νοµικό καθεστώς κατά την
επανεξέταση, δεδικασµένο.
Κανονιστικές Πράξεις: Αρχές οι οποίες διέπουν την άσκηση της
κανονιστικής εξουσίας, τύπος των κανονιστικών πράξεων.

4. Παράκληση είναι όπως δώσετε οδηγίες ώστε όλοι οι λειτουργοί του
Υπουργείου/Ανεξάρτητου Γραφείου σας που µε οποιονδήποτε τρόπο ασκούν δηµόσια
εξουσία εφαρµόζουν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, πιστά και µε σχολαστικότητα
τον πιο πάνω Νόµο.
Παράκληση είναι, επίσης, όπως η ίδια υποχρέωση αναληφθεί και από τους λειτουργούς των
Ηµικρατικών Οργανισµών και Αρχών Τοπικής ∆ιοίκησης για τους οποίους το Υπουργείο σας
είναι αρµόδιο.

Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
∆ιευθυντής
Υπηρεσίας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Προσωπικού
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