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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 538 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 43η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2019/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 14-09-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά τηλεδιάσκεψης, σε 
εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 744312/9-9-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία 
κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 09-09-2021. 
 

Θέμα 44ο  
Εισήγηση για έγκριση άσκησης του ενδίκου μέσου της αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας 
κατά των υπ΄ αριθμ. Α1800/2020 και Α2018/2020 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και κατά 
των: ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΜΙΧΑΗΛ ΚΛΑΔΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ. Για τις εν λόγω αποφάσεις που 
αφορούν στην ακύρωση της ανάκλησης των αδειών ΦΔΧ από πλευράς της πρώην Νομαρχίας Πειραιά και 
ήδη Περιφέρειας Αττικής, εισηγούμαι την έγκριση ασκήσεως του ενδίκου μέσου της αναίρεσης ενώπιον του 
ΣτΕ, καθώς βρίθουν νομικών πλημμελειών και αστοχιών και ως εκ τούτου επιδέχονται αναιρέσεως για 
βάσιμους και ουσιαστικούς λόγους. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Κόκκαλης Βασίλειος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Βλάχου Γεωργία 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λογοθέτη Αικατερίνη  
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Κουρή Μαρία 
 Καραμάνος Χρήστος 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 
μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Δέσποινα 
Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Φωτίου, η οποία ενημερώνει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 

Με τις εν θέματι δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες επιδόθηκαν στο Νομικό Γραφείο μας στις 12-07-
2021, απερρίφθησαν οι ασκηθείσες εφέσεις της Περιφέρειας Αττικής, κατά των πρωτόδικων αποφάσεων 
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(Α1317/2017 που αφορούσε στην Φωτεινή Παναγιώτου και Α6973/2017 που αφορούσε στον Μιχαήλ Κλαδά, 
αμφότερες του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά) που ακύρωναν τις πράξεις ανάκλησης των 
αντιστοίχων δικαιωμάτων κυκλοφορίας των ΦΔΧ ιδιοκτησίας των ως άνω προσφευγόντων. Το 
Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, ήτοι το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, δικαίωσε τους προσφεύγοντες με το σκεπτικό 
ότι δεν έφεραν ευθύνη για την απώλεια των φακέλων από τη Διεύθυνση Μεταφορών και παράβλεψε το 
γεγονός ότι στην πλειοψηφία των εκδικασθεισών παρόμοιων υποθέσεων το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά έχει 
δικαιώσει την Περιφέρεια Αττικής κάνοντας δεκτές τις εφέσεις που ασκήθηκαν και επικυρώνοντας την 
ορθότητα της ανάκλησης των παρανόμως χορηγηθεισών αδειών κυκλοφορίας ΦΔΧ κατά την περίοδο 2005-
2009. Στις προκείμενες περιπτώσεις, με ένα έωλο σκεπτικό και μη λαμβάνοντας υπόψινούτε την νομολογία 
αλλά ούτε και την ποινική διαδικασία που ανοίχθηκε και οδήγησε σε καταδικαστικές αποφάσεις κάποιους 
από τους ενεχόμενους στις εν λόγω υποθέσεις ιδιοκτήτες φορτηγών Δημοσίας Χρήσης, το Διοικητικό Εφετείο 
Πειραιά, απέρριψε τις δύο προαναφερθείσες εφέσεις μας. 

ΩΣΤΟΣΟ 
Επειδή στην παρ. 3  του άρθρου 53 του Π.Δ/τος 18/1989 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 

12 παρ. 1 του ν. 3900/2010, το οποίο περαιτέρω, συμπληρώθηκε με το άρθρο 15 παρ. 2 του ν.4446/2016, 
ορίζονται τα εξής: « Η αίτηση αναιρέσεως  επιτρέπεται μόνο όταν προβάλλεται από τον διάδικο, με 
συγκεκριμένους ισχυρισμούς, που περιέχονται στο εισαγωγικό δικόγραφο, ότι δεν υπάρχει νομολογία του 
Συμβουλίου της Επικρατείας ή ότι υπάρχει αντίθεση της προσβαλλομένης αποφάσεως προς τη νομολογία  
του  Συμβουλίου της Επικρατείας ή άλλου ανωτάτου δικαστηρίου είτε προς ανέκκλητη απόφαση διοικητικού 
δικαστηρίου….». 

Εν προκειμένω, υφίσταται νομική πλημμέλεια, ήτοι νομικό ελάττωμα στις ως άνω ένδικες αποφάσεις, 
καθώς η Διοίκηση είχε δεσμία αρμοδιότητα να ανακαλέσει τις εν λόγω παρανόμως αποκτηθείσες άδειες 
κυκλοφορίας λόγω μη τήρησης των νομίμων προϋποθέσεων της νομοθεσίας της νόμιμης διαδικασίας 
απογραφής (ν. 2801/2000). 

Επειδή κατά το άρθρο 176 Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια  για «ι) την απόφαση 
για την άσκηση ή μη όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων καθώς και για την παραίτηση 
από αυτά…….. 

Κατόπιν των παραπάνω σας διαβιβάζουμε τις αποφάσεις και όλα τα συνημμένα σχετικά προς 
ενημέρωση  σας και εισηγούμαστε για τη λήψη απόφασης  από πλευράς σας περί εγκρίσεως ασκήσεως του 
ενδίκου μέσου της αιτήσεως αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σύμφωνα με το 
προεκτεθέν σκεπτικό καθώς πληρούνται οι προϋποθέσεις παραδεκτής ασκήσεώς του αλλά υφίσταται και 
ισχυρή πιθανολόγηση ευδοκίμησης της εν λόγω αίτησης αναιρέσεως. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        ομόφωνα αποφασίζει 
 

Την έγκριση ασκήσεως του ενδίκου μέσου της αιτήσεως αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικρατείας κατά των υπ΄ αριθμ. Α1800/2020 και Α2018/2020 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου 
Πειραιά, σύμφωνα με το προεκτεθέν σκεπτικό καθώς πληρούνται οι προϋποθέσεις παραδεκτής ασκήσεώς 
του αλλά υφίσταται και ισχυρή πιθανολόγηση ευδοκίμησης της εν λόγω αίτησης αναιρέσεως. 

 
Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Μπαλάφας Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βλάχου Γεωργία 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
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