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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. 28/2014 
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 29o  

Εισήγηση για την άσκηση ή μη αίτησης για την αναίρεση της υπ’ αρ. 3258/2013 απόφασης του 4ου 
Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 
 
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. 2148/1/3-1-2014 εισήγηση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, 
σύμφωνα με την οποία αναφέρονται τα εξής:  
 
Σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω δικαστική απόφαση, η οποία  μας κοινοποιήθηκε την 12-11-2013 και 
σας εκθέτουμε τα εξής: 
Με την υπ’ αρ. οικ. 537363/2005  απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής ανακλήθηκε η 
επαγγελματική άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ΄ του προσφεύγοντος,  καθώς όπως προέκυψε η 
διαδικασία μετατροπής της ξένης άδειας οδήγησης ήταν μη νόμιμη λόγω παράτυπης θεώρησης της 
αδείας από αναρμόδιο Προξενικό Γραφείο. Συγκεκριμένα η ξένη άδεια οδήγησης είχε θεωρηθεί στο 
Γενικό Προξενείο της  Ελλάδας στο Νοβοροσίσκ, ενώ έπρεπε να θεωρηθεί σύμφωνα και με την 
76489/1001/1998 εγκύκλιο του Υπουργείου Μεταφορών στο προξενικό Γραφείο της Ελλάδος στη 
Μόσχα.   
Ο προσφεύγων άσκησε κατά της ανωτέρω ανακλητικής απόφασης διοικητική προσφυγή ενώπιον του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, η οποία απορρίφθηκε σιωπηρά λόγω παρέλευσης της 
προθεσμίας των εξήντα ημερών χωρίς ο τελευταίος να αποφανθεί επί της προσφυγής.  
Ακολούθως άσκησε κατά των ανωτέρω αποφάσεων την από 24-10-2005 προσφυγή του  ενώπιον του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, επί της οποίας εκδόθηκε η 1080/2010 απόφαση του 29

ου
 Τριμελούς 

Τμήματος του άνω Δικαστηρίου.  
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Με την δικαστική αυτή απόφαση έγινε δεκτή  η προσφυγή και ακυρώθηκαν  τόσο η 537363/25-2-
2005 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, όσο και η απορριπτική της διοικητικής προσφυγής του 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφερείας Αττικής.  

Κατά της ανωτέρω απόφασης ασκήθηκε από την (αιρετή) Περιφέρεια Αττικής, κατόπιν της υπ’ 
αρ.  41/2011 απόφασης της Επιτροπής σας, έφεση επί της οποίας εκδόθηκε η προρρηθείσα 3258/2013 
απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία αυτή απορρίφθηκε.   

Κατά τα κριθέντα, στην πράξη ανάκλησης δεν αναφέρονται λόγοι δημοσίου συμφέροντος και η 
οικεία άδεια ανακλήθηκε μετά την πάροδο ευλόγου χρόνου με αποτέλεσμα η πράξη ανάκλησης να είναι 
μη νόμιμη.  
Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 16 του Ν 2465/1997 «8. Όσοι ομογενείς προερχόμενοι από χώρες 
της πρώην Σοβιετικής Ένωσης κατέχουν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας που εκδόθηκε 
στις χώρες αυτές, δικαιούνται - εφόσον εγκαθίστανται μόνο στην Ελλάδα – να μετατρέψουν την άδεια 
οδήγησής τους σε ελληνική αντίστοιχης κατηγορίας ή υποκατηγορίας, χωρίς να υποστούν καμία 
θεωρητική ή πρακτική εξέταση. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης αυτής καθορίζονται με 
απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών». 
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διατάξεως εκδόθηκε η υπ’ αρ. 70041/820/1998 Υπουργική Απόφαση 
( ΦΕΚ Β 928/ 1998) με την οποία ορίστηκαν οι λεπτομέρειες για την μετατροπή αδειών οδήγησης που 
εκδόθηκαν από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ.  Από τις διατάξεις της Υπουργικής αυτής Απόφασης 
προκύπτει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την μετατροπή της άδειας οδήγησης είναι είτε αυτή  να 
συνοδεύεται από την Επισημείωση (ΑΡΟΣΤΙLLΕ), με την οποία βεβαιώνεται  η  γνησιότητα της 
υπογραφής που φέρει η άδεια, η ιδιότητα με την οποία ενήργησε ο  υπογράφων το έγγραφο (άδεια 
οδήγησης) κλπ (βλ Ν 1497/1984), είτε σε περίπτωση που λείπει η ανωτέρω επισημείωση να είναι 
θεωρημένη από την οικεία (αρμόδια) προξενική αρχή.  Οι διατάξεις αυτές έχουν επιβληθεί από λόγους 
δημοσίου συμφέροντος που συναρτώνται με την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων, ενόψει του ότι για 
την μετατροπή της άδειας οδήγησης δεν απαιτείται πρακτική και θεωρητική εξέταση. Προς τούτο ο 
νομοθέτης όρισε ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετατροπή αυτή η άδεια οδήγησης να είναι σε ισχύ 
και να φέρει είτε  Επισημείωση (ΑΡΟΣΤΙLLΕ), είτε θεώρηση από την αρμόδια Προξενική Αρχή.  
Εξάλλου όπως προκύπτει από την με αρ. πρωτ. 76489/1001/5-11-1998 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Μεταφορών και Επικοινωνιών, αρμόδια Προξενική Αρχή για τη θεώρηση εγγράφων που προέρχονται 
από το Καζακστάν, όπως εν προκειμένω, είναι το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδος στη 
Μόσχα και όχι το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Νοβοροσίσκ, το οποίο ουδεμία αρμοδιότητα ή 
δικαιοδοσία είχε για έγγραφα προερχόμενα από το Καζακστάν, όπως τούτο άλλωστε προκύπτει και 
από την παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2398/1996. 
Ενόψει των ανωτέρω αφενός μεν συνέτρεχαν λόγοι δημοσίου συμφέροντος για την ανάκληση της 
οικείας αδείας οδήγησης, αφετέρου δε, η ανάκληση έλαβε πάντως εντός ευλόγου χρόνου, αφού το 
χρονικό διάστημα που παρήλθε από την ημερομηνία έκδοσης της παράνομης άδειας οδήγησης (5-1-
2000) μέχρι την ημερομηνία που αυτή ανακλήθηκε (25-2-2005), ήτοι χρονικό διάστημα πέντε ετών και 
μόλις πενήντα ενός ημερών δεν υπερβαίνει τον εύλογο χρόνο, στη δε απόφαση δεν παρατίθενται 
ιδιαίτερες συνθήκες που να τεκμηριώνουν την κρίση περί παρόδου ευλόγου χρόνου. 
Ως εκ των ανωτέρω έχουμε την άποψη ότι συντρέχουν λόγοι (εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία του 
νόμου, ανεπαρκής αιτιολογία κλπ) για την άσκηση αιτήσεως για την αναίρεση της ανωτέρω δικαστικής 
απόφασης. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
την άσκηση αιτήσεως για την αναίρεση της υπ’ αρ. 3258/2013 απόφασης του 4ου Τριμελούς Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών, 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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