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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2018 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   

Αριθ. Πρωτ.: 3087 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ. Α.  ΠΡΟΣ: 
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Τ. Α. Α’ ΒΑΘΜΟΥ 1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 
 Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 
  Δ/νση Διοίκησης 
Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27 Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης & Νομ. Προσώπων 
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα Ταχ. Δ/νση: Κατεχάκη 56 
Πληροφορίες: Κ. Γαλάνης Ταχ. Κώδικας: 115 25 Αθήνα 
e-mail: k.galanis@ypes.gr  
Τηλέφωνο: 213-1364348 2. Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος 
FAX: 213-1364359 Γραφείο Δημάρχου 

 
ΘΕΜΑ: Αποδοχή υπ' αριθ. 250/2017 Γνωμοδότησης Ν.Σ.Κ. 

Σχετ.: α) Το αριθ. πρωτ. 18301/21-6-2016 έγγραφό μας 

β) Το αριθ. πρωτ. 22496/12-7-2016 έγγραφό μας 

 
Με το α σχετικό, στο πλαίσιο της εποπτικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, 

δόθηκαν, κατόπιν υποβολής ερωτήματος με το αριθ. πρωτ. 15582/27-5-2016 έγγραφο του Δήμου 
Σπάτων - Αρτέμιδος, οδηγίες για ενέργειες αναφορικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε 
Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (εφεξής Κ.Υ.Ε.).  

Το ερώτημα αφορούσε σε επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε. κατόπιν ανάκλησης της 
υπαγωγής του στις διατάξεις του ν. 4178/2013, υπαγωγή που ελήφθη υπόψη για την αδειοδότηση 
Κ.Υ.Ε. ή την αντικατάσταση της άδειας λόγω της υπαγωγής.  

Οι οδηγίες που δόθηκαν με το α σχετικό ήταν, επί λέξη, οι ακόλουθες: 
"Λόγο νόμιμης ανάκλησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε., συνιστά η 

μεταγενέστερη της έκδοσής της έλλειψη προϋποθέσεων βάση των οποίων αυτή εκδόθηκε, ή η 
διαπίστωση από τη Διοίκηση ότι παραπλανήθηκε κατά τη χορήγησή της (ΣτΕ 2205/1999, 
1354/1989). Στην περίπτωση που η ανάκληση γίνεται για πολεοδομικές παραβάσεις δεν απαιτείται 
αναμονή η εξάντλησης της τυχόν ασκηθείσας διοικητικής προσφυγής που προβλέπεται στη 
νομοθεσία περί αυθαιρέτων (ΣτΕ 470/2010, 48/1981).  

Εξάλλου, οι διατάξεις του ν. 4235/2014, σύμφωνα με τον τίτλο του, αφορούν σε 
«διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής 
νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των 
ζώων» και δεν αφορούν σε διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται για άλλους λόγους".  

 
Τα διαλαμβανόμενα στο α σχετικό, έχουν επανειλημμένως γίνει γνωστά στις 

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας και μέσω αυτών στους δήμους, με σειρά εγγράφων μας. 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα αριθ. πρωτ. 18059/27-5-2014, 38331/9-11-2015 & 33603/11-

11-2016 έγγραφά μας προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, το αριθ. πρωτ. 32852/19-9-
2014 έγγραφό μας προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, τα αριθ. πρωτ. 
38390/10-11-2015 & 1593/17-3-2017 έγγραφά μας προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου και το αριθ. πρωτ. 8033/28-3-2016 έγγραφό μας προς 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.  

 
Η ορθότητα των οδηγιών που δόθηκαν, αμφισβητήθηκε έντονα από ενδιαφερόμενους και 

τους νομικούς τους συμβούλους. Συγκεκριμένα, προβλήθηκε ότι η αναφορά στις υπ’ αριθ. 

Ελληνική   
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470/2010 & 48/1981 αποφάσεις του ΣτΕ ήταν λανθασμένη γιατί αυτές εκδόθηκαν λαμβάνοντας 
υπόψη διάφορο των διατάξεων του ν. 4178/2013 νομικό πλαίσιο και, εν πάσει περιπτώσει, ακόμα 
κι αν ήθελε θεωρηθεί ότι αφορούν και στη νομοθεσία της "τακτοποίησης", η προσφυγή στο 
ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. συνεπάγεται την αναστολή της εκτελεστότητας της αυτοψίας και ως εκ τούτου μέχρι 
την οριστική κρίση του συμβουλίου δεν τίθεται ζήτημα νομιμότητας των κτιρίων που λειτουργεί το 
κατάστημα.  

Συνεπώς, υποστηρίχτηκε με αυτή την άποψη, δεν συντρέχει δέσμια αρμοδιότητα του δήμου 
να ανακαλέσει την άδεια, αλλά, αντιθέτως, η Διοίκηση οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια μέχρι 
την έκβαση τυχόν ασκηθείσας διοικητικής προσφυγής. 

 
Για την επίλυση του ζητήματος, ενημερωθήκατε με το β σχετικό, ότι προκρίθηκε η υποβολή 

σχετικού ερωτήματος στο Νομικό Συμβούλιου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.). 
Ειδικότερα, προς το Ν.Σ.Κ. υπεβλήθη το ερώτημα αν "στην περίπτωση ανάκλησης της 

υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/2011 από την οικεία Υ.ΔΟΜ., ο δήμος υποχρεούται να 
ανακαλέσει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος, όρος έκδοσης της οποίας 
αποτέλεσε ο «τακτοποιηθείς» χώρος ή δύναται να αναμένει την έκβαση της διοικητικής 
προσφυγής που έχει ασκηθεί στο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. αναφορικά με τη νομιμότητα της υπαγωγής".  

Το Ε' Τμήμα του Ν.Σ.Κ. εξέδωσε την, ήδη αναρτημένη στον ιστότοπό του, εν θέματι 
Γνωμοδότηση, το σκεπτικό και τα συμπεράσματα της οποίας ταυτίζονται απόλυτα με τα 
διαλαμβανόμενα στο αριθ. πρωτ. 18301/21-6-2016 έγγραφό μας, καθώς και τα επιχειρήματα που 
αναπτύχθηκαν κατά την υποβολή του ερωτήματος προς υπεράσπιση της ορθότητας των 
διαλαμβανομένων σ΄αυτό. 

 
Ειδικότερα, με την υπ' αριθ. 250/2017 Γνωμοδότηση κρίθηκαν, συνοπτικά, τα ακόλουθα: 
1. Η Διοίκηση νομίμως ανακαλεί την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε., εφόσον πάψει να 

υφίσταται η νομιμότητα των εγκαταστάσεων από πολεοδομικής απόψεως σε χρόνο μεταγενέστερο 
της χορήγησης της άδειας ή αντικατάστασής της λόγω τακτοποιήσεως (σκέψεις 14 & 18), 
δεδομένου ότι στο σύνολο της πολεοδομικής νομοθεσίας που αφορά στις "τακτοποιήσεις" (ν. 
4030/2011, 4178/2013 & 4495/2017), αλλά και στις γενικές διατάξεις των άρθρων 24-26 του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας οι οποίες ρυθμίζουν την εν γένει άσκηση και τις συνέπειες της 
ασκήσεως των διοικητικών προσφυγών, δεν περιλαμβάνεται ρύθμιση περί αναστολής εκτέλεσης 
της προσβαλλόμενης πράξης κατόπιν άσκησης προσφυγής (σκέψη 21).  

Συνεπώς, για την ανάκληση της άδειας η Διοίκηση δεν υποχρεούται (οφείλει) να αναμένει 
την έκβαση τυχόν ασκηθείσας διοικητικής προσφυγής κατά απόφασης ανάκλησης υπαγωγής 
κτιρίου ή χρήσεως στις διατάξεις του ν. 4178/2013 ή άλλου σχετικού νόμου, αλλά να επιβάλλει 
την κύρωση δεδομένου ότι εν προκειμένω ενεργεί, όπως σας έχουμε ενημερώσει με παλαιότερα 
έγγραφά μας κάποια εκ των οποίων αναφέρονται στο παρόν, κατά δέσμια αρμοδιότητα (ΣτΕ 
2571/1999, 2248/1997, 1443/1996, 1429/1993). 

 
2. Για την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε., λόγω ανάκλησης, από την 

Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.), της υπαγωγής των εγκαταστάσεών του στις διατάξεις του ν. 
4178/2013, δεν απαιτείται σχετική εισήγηση από την Υ.ΔΟΜ., κατ' εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 9 παρ. 1γ του ν. 4235/2014, δεδομένου ότι ο εν λόγω νόμος έχει εφαρμογή μόνο επί 
υγειονομικών παραβάσεων και δεν αφορά ανακλήσεις αδειών που πραγματοποιούνται για άλλους 
λόγους (πολεοδομικούς, όπως εν προκειμένω, ανάκλησης πιστοποιητικών ενεργητικής 
πυροπροστασίας κλπ - σκέψη 22). 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, δεδομένης της αποδοχής της εν θέματι Γνωμοδότησης στο σύνολό 

της από τον Υπουργό Εσωτερικών, παρακαλούμε για την εφαρμογή της σε συντρέχουσες 
περιπτώσεις (άρθρο 7 παρ. 4, ν. 3086/2002). 

Αυτονόητο είναι ότι το κυρωτικό σύστημα της ανάκλησης, προϋποθέτει την ύπαρξη 
διοικητικής πράξης αδειοδότησης Κ.Υ.Ε. και δεν αφορά στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του Κεφαλαίου Ζ' του ν. 4442/2016 (σκέψη 15 της εν θέματι Γνωμοδότησης Ν.Σ.Κ.), 
για την εφαρμογή του οποίου καθώς και την παροχή σχετικών οδηγιών, συμπεριλαμβανομένων 
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όσων αφορούν στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων, αρμόδιο είναι το Υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης.  

 
Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας παρακαλούνται όπως ενημερώσουν τους δήμους 

της χωρικής τους αρμοδιότητας.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοινοποίηση 
1α. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία) 
Επί του αριθ. πρωτ. 223-1881/8-12-2017/Φερ16/2016 εγγράφου σας 
Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 68 & Χαρ. Τρικούπη, Αθήνα 
Τ.Κ.: 106 78 
β. Γραφείο Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Εσωτερικών 
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 
Ταχ. Δ/νση: Σωκράτους 111 
Τ.Κ.: 41336 Λάρισα 
3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας 
Ταχ. Δ/νση: Β. Ηπείρου 20 
Τ.Κ.: 45445 Ιωάννινα 
4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου 
Ταχ. Δ/νση: Ν. Εθνική Οδός Πατρών – Αθηνών 69-71 
Τ.Κ.: 26442 Πάτρα 
5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου 
Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8 
Τ.Κ.: 18538 Πειραιάς  
6. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη  
Τ.Κ.: 71202 Ηράκλειο 
7. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης  
Ταχ. Δ/νση: Καθ. Ρωσίδη 11 
Τ.Κ.: 54008 Θεσσαλονίκη 
8.  Κ. Καράμπορο Αλέξανδρο 
Ταχ. Δ/νση: Φειδίου 10 Άρτεμις  
Τ.Κ.: 19016 
9α. Κ. Δημήτριο Κάια – Καγιόπουλο  
Ταχ. Δ/νση: Φραγκίσκου Περάκη 42, Άγιος Νικόλαος - Άρτεμις 
β. Κ. Φίλλιπο – Ιωάννη Κάια – Καγιόπουλο 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Αρτέμιδος 193, Άρτεμις 
 
Εσωτερική Διανομή 
1. Γραφείο Υπουργού  
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα  

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

 
 
 

Κώστας Πουλάκης 
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