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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 537 
 
Συνεδρίαση 1

η 

Απόφαση υπ’ αριθμ. 27/2014 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 10/1/2014,  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.μ. ,  στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από 
πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 7/1/2014.  

 
Θέμα 28o  

Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά των με αρ. 7451/13,7502/2013 και 10327/2013 αποφάσεων του  
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών» (τμήμα 26ο Μονομελές) 
 
Παρόντες:  

 Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στυλιανός Μαριδάκης  

 Βασίλειος Κόκκαλης  

 Δημοσθένης Μπαρούτας 

 Άννα Μεθυμάκη  

 Ιωάννης Αξαρλής 

 Σπυρίδων Σπυρίδων 

 Χαράλαμπος Καραθάνος  
Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.: 

 Ιάκωβος Προμπονάς 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Γεώργιος Καστρινάκης  

 Χρήστος Κουρούσης  

 Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα 
Τρουλάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου ενημερώνει τα μέλη για 
την με αρ. πρωτ. 3193/3-1-2014 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας Π.Α. σύμφωνα με την οποία 
αναφέρονται τα εξής:  
 

Η  υπ’αριθμ 7451/2013 του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κάνει εν μέρει δεκτή την 
προσφυγή της προσφεύγουσας  και τροποποιεί εν μέρει την υπ’αριθμ 8936/2006 απόφαση της 
Νομαρχίας Αθηνών περιορίζοντας το ποσό του επιβληθέντος προστίμου σε 16.000 ευρώ και 
συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα, όπως ειδικότερα αναφέρεται στη συνημμένη απόφαση. Κατά την 
άποψή μας, η εν λόγω απόφαση του δικαστηρίου είναι επαρκώς και νομίμως αιτιολογημένη καθώς 
κρίνει μεταξύ άλλων: «Επειδή, όσον αφορά στο ύψος του προστίμου, το Δικαστήριο λαμβάνοντας 
υπόψη τη φύση και τη σοβαρότητα της ένδικης παράβασης, το γεγονός ότι η προσφεύγουσα είναι 
υπότροπος, εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, όπως προκύπτει από τη σχετική γνωμοδότηση 
της Νομαρχιακής Επιτροπής και Τριπλότυπη περιληπτική κατάσταση βεβαίωσης προστίμων 
ν.1401/83 οικ έτους 2007 προς ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών και από άλλη δικαστική ενέργεια του 
δικαστηρίου τούτου (βλ έκθεμα υποθέσεων του ν1406/1983 της ίδιας δικασίμου), καθώς και το 
πλαίσιο εντός του οποίου θα μπορούσε να κυμανθεί με βάση το ν.δ 136/1946 (733,70 μέχρι 
29.347,03 ευρώ) που δικαιολογούν την επιβολή προστίμου κατά πολύ μεγαλύτερου των 8.000,00 
ευρώ (2000 ευρώ Χ4 είδη) και λόγω υποτροπής 16.000,00 ευρώ (8.000 ευρώ Χ2 ) που προβλέπει η 
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διάταξη του άρθρου 1 παρ 2 του νεώτερου ν 3668/2008 για διαπιστωθείσα παράβαση σε τέσσερα 
διαφορετικά είδη, κρίνει ότι η τελευταία αυτή διάταξη είναι στην προκείμενη περίπτωση, ευμενέστερη 
σε σχέση με τη διάταξη του άρθρου 57α παρ 1 του Αγορανομικού Κώδικα η εφαρμογή της οποίας θα 
συνεπαγόταν τον καθορισμό του προστίμου σε μεγαλύτερο ύψος, .οπως διατείνεται και η 
προσφεύγουσα. Επομένως, η ως άνω νεώτερη διάταξη του ν 3668/2008,εφόσον δεν περιλήφθηκε 
στο νόμο τούτο ειδική ρύθμιση διαχρονικού δικαίου πέραν της  γενικής ρήτρας του άρθρου 15 αυτού 
περί ενάρξεως ισχύος του από τη δημοσίευσή του στην ΕτΚ (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις 
επιμέρους διατάξεις) ως ευνοϊκότερη, έχει αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται στην ένδικη υπόθεση 
που ήταν εκκρεμής κατά το χρόνο δημοσίευσης του εν λόγω νόμου( πρβλ ΣτΕ 886/2000,4973/1998) 
….» 
Mε το ίδιο σκεπτικό συντάσσεται  και η υπ’αριθμ  7502/2013 του Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Αθηνών κάνει εν μέρει δεκτή την προσφυγή της προσφεύγουσας  και τροποποιεί εν 
μέρει την υπ’αριθμ 8940/2006 απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών περιορίζοντας το ποσό του 
επιβληθέντος προστίμου σε 2.000 ευρώ και συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα, όπως ειδικότερα 
αναφέρεται στη συνημμένη απόφαση. Κατά την άποψή μας, η εν λόγω απόφαση του δικαστηρίου 
είναι επαρκώς και νομίμως αιτιολογημένη καθώς κρίνει μεταξύ άλλων: «Επειδή, όσον αφορά στο 
ύψος του προστίμου, το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και τη σοβαρότητα της ένδικης 
παράβασης, το γεγονός ότι η προσφεύγουσα είναι υπότροπος, εντός του ίδιου ημερολογιακού 
έτους, όπως προκύπτει από τη σχετική γνωμοδότηση της Νομαρχιακής Επιτροπής και από άλλη 
δικαστική ενέργεια του δικαστηρίου τούτου  (βλ έκθεμα υποθέσεων του ν1406/1983 της ίδιας 
δικασίμου), καθώς και το πλαίσιο εντός του οποίου θα μπορούσε να κυμανθεί με βάση το ν.δ 
136/1946 (733,70 μέχρι 29.347,03 ευρώ) που δικαιολογούν την επιβολή προστίμου κατά πολύ 
μεγαλύτερου των 1.000,00 ευρώ και λόγω υποτροπής 2000,00 ευρώ (1.000 ευρώ Χ2 ) που 
προβλέπει η διάταξη του άρθρου 1 παρ 2 του νεώτερου ν 3668/2008 για διαπιστωθείσα παράβαση 
σε ένα είδος, κρίνει ότι η τελευταία αυτή διάταξη είναι στην προκείμενη περίπτωση, ευμενέστερη σε 
σχέση με τη διάταξη του άρθρου 57α παρ 1 του Αγορανομικού Κώδικα η εφαρμογή της οποίας θα 
συνεπαγόταν τον καθορισμό του προστίμου σε μεγαλύτερο ύψος, όπως διατείνεται και η 
προσφεύγουσα. Επομένως, η ως άνω νεώτερη διάταξη του ν 3668/2008,εφόσον δεν περιλήφθηκε 
στο νόμο τούτο ειδική ρύθμιση διαχρονικού δικαίου πέραν της  γενικής ρήτρας του άρθρου 15 αυτού 
περί ενάρξεως ισχύος του από τη δημοσίευσή του στην ΕτΚ (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις 
επιμέρους διατάξεις) ως ευνοϊκότερη, έχει αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται στην ένδικη υπόθεση 
που ήταν εκκρεμής κατά το χρόνο δημοσίευσης του εν λόγω νόμου( πρβλ  ΣτΕ 
886/2000,4973/1998) ….» 
Ομοίως κρίνει και η υπ’αριθμ  10327/2013 του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών που  
κάνει εν μέρει δεκτή την προσφυγή της προσφεύγουσας  και τροποποιεί εν μέρει την υπ’αριθμ 
9288/2006 απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών περιορίζοντας το ποσό του επιβληθέντος προστίμου 
σε 2.000 ευρώ και συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα, όπως ειδικότερα αναφέρεται στη συνημμένη 
απόφαση. Κατά την άποψή μας, η εν λόγω απόφαση του δικαστηρίου είναι επαρκώς και νομίμως 
αιτιολογημένη, καθώς κρίνει μεταξύ άλλων: «Επειδή, όσον αφορά στο ύψος του προστίμου, το 
Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και τη σοβαρότητα της ένδικης παράβασης, το γεγονός ότι 
η προσφεύγουσα είναι υπότροπος, εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, όπως προκύπτει από τη 
σχετική γνωμοδότηση της Νομαρχιακής Επιτροπής και από άλλη δικαστική ενέργεια του δικαστηρίου 
τούτου  (βλ έκθεμα υποθέσεων του ν1406/1983 της ίδιας δικασίμου), καθώς και το πλαίσιο εντός του 
οποίου θα μπορούσε να κυμανθεί με βάση το ν.δ 136/1946 (733,70 μέχρι 29.347,03 ευρώ) που 
δικαιολογούν την επιβολή προστίμου κατά πολύ μεγαλύτερου των 1.000,00 ευρώ και λόγω 
υποτροπής 2.000,00 ευρώ (1.000 ευρώ Χ2 ) που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 1 παρ 2 του 
νεώτερου ν 3668/2008 για διαπιστωθείσα παράβαση σε ένα είδος, κρίνει ότι η τελευταία αυτή 
διάταξη είναι στην προκείμενη περίπτωση, ευμενέστερη σε σχέση με τη διάταξη του άρθρου 57α παρ 
1 του Αγορανομικού Κώδικα η εφαρμογή της οποίας θα συνεπαγόταν τον καθορισμό του προστίμου 
σε μεγαλύτερο ύψος, όπως διατείνεται και η προσφεύγουσα. Επομένως, η ως άνω νεώτερη διάταξη 
του ν 3668/2008,εφόσον δεν περιλήφθηκε στο νόμο τούτο ειδική ρύθμιση διαχρονικού δικαίου 
πέραν της  γενικής ρήτρας του άρθρου 15 αυτού περί ενάρξεως ισχύος του από τη δημοσίευσή του 
στην ΕτΚ (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις) ως ευνοϊκότερη, έχει αναδρομική 
ισχύ και εφαρμόζεται στην ένδικη υπόθεση που ήταν εκκρεμής κατά το χρόνο δημοσίευσης του εν 
λόγω νόμου( πρβλ  ΣτΕ 886/2000,4973/1998) ….» 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 
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την μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά των με αρ. 7451/13,7502/2013 και 10327/2013 αποφάσεων του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών» (τμήμα 26ο Μονομελές), σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο 
παραπάνω σκεπτικό. 
 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραμματέας 
 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                        Άννα Τρουλάκη 

Τα Μέλη  
Στυλιανός Μαριδάκης  
Βασίλειος Κόκκαλης  
Δημοσθένης Μπαρούτας 
Άννα Μεθυμάκη  
Ιωάννης Αξαρλής 
Σπυρίδων Σπυρίδων 
Χαράλαμπος Καραθάνος  
Ιάκωβος Προμπονάς 
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