
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

 

Συνεκδικαζόμενες υποθέσεις αρ. 1210/2014, 1211/2014, 1212/2014, 

1213/2014, 1214/2014, 1215/2014, 1217/2014 

 

14 Ιουνίου, 2021 

  

[Μ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ, ΠΔΔ.] 

 

Αναφορικά με τα Άρθρα 25, 28 και 146 του Συντάγματος 

…………………… 

Υπόθεση αρ. 1210/2014 

Μεταξύ: 

ΓΚΑΡΑΝΤΙ (GARANTI) 
Αιτήτριας, 

-ΚΑΙ- 

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ, ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Καθ’ ων η αίτηση. 

…………………… 

Υπόθεση αρ. 1211/2014 

Μεταξύ: 

 ΝΑΪΜΟΓΟΥΛΛΑΡΙ (NAIMOGULLARI), ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 

Αιτητές, 

-ΚΑΙ- 

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ, ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Καθ’ ων η αίτηση. 

 Υπόθεση αρ. 1212/2014 
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Μεταξύ: 

 

ΑΒΟΥΝΤΟΥΚ (AVUNDUK), ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΛΛΩΝ 

Αιτητές, 

-ΚΑΙ- 

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ, ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Καθ’ ων η αίτηση. 

…………………… 

 

 Υπόθεση αρ. 1213/2014 

Μεταξύ: 

 

1. ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΔΙΟΥ ΛΤΔ/ΓΝΩΣΤΟΥ ΚΑΙ 

ΩΣ COOPERATIVE DAIRY FACTORY ΓΝΩΣΤΟΥ ΚΑΙ ΩΣ KOOPSUT 

 

2. KIBRIS TÜRK SANAYI ODASI -  ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΟΥ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ (CYPRUS TURKISH 

CHAMBER OF INDUSTRY) 

Αιτητές, 

-ΚΑΙ- 

 

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ, ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Καθ’ ων η αίτηση. 

 

…………………… 

 

Υπόθεση αρ. 1214/2014 
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Μεταξύ: 

1. KIBRIS TÜRK TICAROT ODASI –ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ (CYPRUS TURKISH CHAMBER 

OF COMMERCE) 

2.  ΑΤΣΙΚΙΟΖ (  ACIKOZ) 

 

Αιτητές, 

-ΚΑΙ- 

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ, ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Καθ’ ων η αίτηση. 

…………………… 

Υπόθεση αρ. 1215/2014 

Μεταξύ: 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

Αιτητές, 

-ΚΑΙ 

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΣΩ 

ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Καθ’ ων η αίτηση. 

………………… 

Υπόθεση αρ. 1217/2014 

Μεταξύ: 

1.  ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ 

2. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ (ΠΟΑ) ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΛΤΔ 

Αιτητές, 

-ΚΑΙ- 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΣΩ 

ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Καθ’ ων η αίτηση. 

…………………… 
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Cagil Ozsoy (κα), για τους αιτητές στις υποθ. αρ. 1210/2014, 1211/2014, 

1212/2014, 1213/2014, 1214/2014 

 

Α. Μαππουρίδης, για Ρίκκος Μαππουρίδης και Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε., για τους 

αιτητές στη υπ. αρ. 1215/2014 

 

Χ. Προύντζος και Δ. Καΐλης, για Προύντζος & Προύντζος Δ.Ε.Π.Ε., για τους 
αιτητές στην υπ. αρ. 1217/2014 

 

Γ. Χατζηχάννα (κα), Αν. Δικηγόρος της Δημοκρατίας, με Κ. Κ. Κλεάνθους 

(κα), Δικηγόρος της Δημοκρατίας, για τους καθ’ ων η αίτηση σε όλες τις 

υποθέσεις και Ε. Νεοφύτου (κα), Αν. Δικηγόρος της Δημοκρατίας (κατά τις 

Διευκρινίσεις) 

 

Π. Γεωργίου, για Π. Κλεοβούλου, για τα Ε/Μ 1-7 στις υπ. αρ. 1215/2014 

και 1217/2014  

 

Ε. Μιτσή (κα), για Αχιλλεύς & Αιμίλιος Κ. Αιμιλιανίδης ΔΕΠΕ, για το Ε/Μ 8 

στις υπ. αρ. 1215/2014 και 1217/2014 

 

 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

Μ. Καλλιγέρου, ΠΔΔ.:   Οι αιτητές στις προσφυγές αρ. 1210/2014, 

1211/2014, 1212/2014, 1213/2014, 1215/2014 και 1217/2014,  

αιτούνται δικαστικής απόφασης, που να ακυρώνει την απόφαση των καθ’ 

ων η αίτηση για απόρριψη των ενστάσεών τους και όλοι οι ως άνω αιτητές 

καθώς και οι αιτητές στην προσφυγή αρ. 1214/2014, αιτούνται δικαστικής 

απόφασης που να ακυρώνει την  συνεπακόλουθη απόφαση των καθ’ ων η 

αίτηση για προώθηση της υπ’ αριθμό 01/2012 αίτησης καταχώρισης της 

ονομασίας «Χαλλούμι» (Halloumi) και «Hellim» στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
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η οποία γνωστοποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 16 του Νόμου 139(Ι)/2006 

με τη δημοσίευση του στο Τμήμα Β΄ του Κύριου Μέρους της Επίσημης 

Εφημερίδας της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 9/7/2014 και αριθμό 4788, 

ως αποφάσεις άκυρες και στερούμενες οποιουδήποτε έννομου 

αποτελέσματος. 

 

Όπως προκύπτει από τους διοικητικούς φακέλους, στις 5/4/2012 

υποβλήθηκε από ομάδα μεταποιητών και παραγωγών πρόβειου και 

αιγινού γάλακτος «Γαλακτοκομικά Προϊόντα  το Αγρινό Λτδ», 

«Παραδοσιακά Προϊόντα Α.Φ.Χ. (Κατσούρας) Λτδ», «Γαλακτοκομείο 

Σπύρος Θεμιστοκλέους», «Γαλακτοκομείο Σάββας Γεωργίου», «Τυροκομείο 

Ευαγόρας Χρυσάνθου Πισιάρας», «Π.Α. Ηρακλέους Γαλακτοκομικά Λτδ», 

«Τυροκομείο Προκόπη Χαλλούμα», «Σ.Κ.Π. Σύνδεσμος Κτηνοτρόφων 

Πάφου Λτδ», «Παγκύπρια Εταιρεία Αιγοπροβατοτρόφων (ΠΕΑΠ) Δημόσια 

Λτδ», (στο εξής αναφερόμενοι ως Ε/Μ) Αίτηση (στο εξής η Αίτηση), για 

καταχώρηση της ονομασίας «Χαλλούμι (Halloumi) και Hellim», ως 

Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης ( στο εξής ως ΠΟΠ). 

Με σχετικό σημείωμα ημερομηνίας 9/4/2012, η Διευθύντρια του 

Τμήματος Γεωργίας ενημερώθηκε σχετικά με την ολοκλήρωση της 

προκαταρκτικής εξέτασης της Αίτησης με βάση το άρθρο 12 του Νόμου 

139(Ι)/2006, σύμφωνα με την οποία καταδείχθηκε ότι πληρούνταν οι 

πρόνοιες του Νόμου και ως εκ τούτου η Διευθύντρια του Τμήματος 
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Γεωργίας κλήθηκε να εγκρίνει την προκαταρκτική εξέταση και να 

προωθήσει την αίτηση στη Συμβουλευτική Επιτροπή. 

 

Με σχετική επιστολή της, ημερομηνίας 10/4/2012, η Διευθύντρια του 

Τμήματος Γεωργίας ζήτησε από τον Πρόεδρο της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής έκδοση σχετικού Πορίσματος, δυνάμει του άρθρου 13 του 

Ν.139(Ι)/2006, σύμφωνα με το οποίο σε πρώτο στάδιο ελέγχεται αν η 

αίτηση είναι αιτιολογημένη και πληροί τους όρους του Κανονισμού (ΕΚ) 

αρ. 510/2006.  

 

Κατά την 41η συνεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ημερομηνίας 

25/4/2012, έγινε παρουσίαση της αίτησης και αυτή εξετάστηκε στην 42η 

συνεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ημερομηνίας 21/5/2012, όπου 

και διαπιστώθηκε ότι αυτή πληροί τους όρους του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 

510/2006 για την Προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων και των 

Ονομασιών Προέλευσης των Γεωργικών Προϊόντων και των Τροφίμων, 

καθώς και τις πρόνοιες του εφαρμοστικού Κανονισμού (ΕΚ) 1898/2006 

και της Εθνικής Νομοθεσίας. Η Συμβουλευτική Επιτροπή αποφάσισε να 

υποβάλει σχετικό πόρισμα προς τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 

και Περιβάλλοντος, με εισήγηση την προώθηση της αίτησης καταχώρησης 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για εγγραφή της ονομασίας «Χαλλούμι 

(Halloumi)» ως ΠΟΠ. 
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Στη 43η συνεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ημερομηνίας 

7/6/2012, επικυρώθηκε το πιο πάνω Πόρισμα και με Σημείωμα 

ημερομηνίας 13/6/2012 αποστάληκε προς τον Υπουργό, ο οποίος το 

ενέκρινε. Πριν όμως την αποστολή της Αίτησης στο Κυβερνητικό 

Τυπογραφείο για δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, τα Ε/Μ υπέβαλαν με επιστολή τους ημερομηνίας 

25/7/2012, αναθεωρημένο Ενιαίο Έγγραφο και Προδιαγραφές, με την 

προσθήκη της λέξης «Hellim» στην ονομασία «XAΛΛOYMI»(HALLOUMΙ). Η 

ονομασία τροποποιήθηκε σε «Χαλλούμι (Halloumi) ή/και Hellim». 

 

Την 31/7/2012  Η Διευθύντρια του Τμήματος Γεωργίας διαβίβασε  στη 

Συμβουλευτική Επιτροπή το αναθεωρημένο Ενιαίο Έγγραφο και την 

Προδιαγραφή, όπως παραλήφθηκε από τα Ε/Μ, και με ξεχωριστή 

επιστολή, ημερομηνίας 28/8/2012, η Αίτηση αποστάληκε στο Γραφείο 

Τύπου και Πληροφοριών, για μετάφραση στην τουρκική γλώσσα. 

 

Κατά τις 44η και 45η συνεδρίες της, ημερομηνίας 6/9/2012 και 

12/9/2012, αντίστοιχα, η Συμβουλευτική Επιτροπή εξέτασε την 

τροποποιημένη αίτηση με την προσθήκη στην ονομασία της λέξης 

«Hellim».  Αποφασίστηκε να αναζητηθούν από τα Ε/Μ συμπληρωματικά 

στοιχεία, προς πληρέστερη τεκμηρίωση της συμπερίληψης της ονομασίας 

«Hellim» στην Αίτηση και προς τούτο στάληκε σχετική επιστολή από την 

Πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ημερομηνίας 18/9/2012, στα 
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Ε/Μ.  Τα Ε/Μ υπέβαλαν στις 25/9/2012 νέο Ενιαίο Έγγραφο και 

Προδιαγραφή, τα οποία περιελάμβαναν διαφοροποίηση της ονομασίας 

από «Χαλλούμι» (Halloumi) ή/και «Hellim» σε «Χαλλούμι (Halloumi) και 

Hellim».  Η Συμβουλευτική Επιτροπή συνέχισε και έκανε αποδεκτή την 

τροποποίηση προς καταχώρηση ονομασίας στην 46η συνεδρία της, που 

πραγματοποιήθηκε στις 10 και 11 Οκτωβρίου 2012 και με νέα επιστολή 

των Ε/Μ, ημερομηνίας 25/10/2012, υποβλήθηκαν προς την Πρόεδρο 

Αναθεωρημένο Ενιαίο Έγγραφο και Προδιαγραφή. 

 

Κατά την 47η συνεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ημερομηνίας 

5/11/2012, εξετάστηκε τόσο η αρχική Αίτηση, που υποβλήθηκε στις 

5/4/2012, όσο και οι τροποποιήσεις που υποβλήθηκαν με επιστολές των 

Ε/Μ ημερομηνίας 25/7/2012, 25/9/2012 και 25/10/2012 αντίστοιχα 

και αποφασίστηκε ότι η εν λόγω Αίτηση ήταν αιτιολογημένη και πληρούσε 

τους όρους του Κανονισμού (ΕΚ) 510/2006. Ως εκ τούτου η 

Συμβουλευτική Επιτροπή συνέταξε σχετικό Πόρισμα, για να υποβληθεί 

στην Αρμόδια Αρχή. 

 

Το τελικό τροποποιημένο κείμενο της Αίτησης (Ενιαίο Έγγραφο και 

Προδιαγραφή) αποστάληκε στις 5/11/2012 στο Γραφείο Τύπου και 

Πληροφοριών για μετάφραση στην τουρκική γλώσσα, μετάφραση η οποία 

ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στους καθ’ ων η αίτηση  στις 20/11/2012.  
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Στην 48η συνεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ημερομηνίας 

26/11/2012, παρουσιάστηκε προσχέδιο του Πορίσματος το οποίο 

εγκρίθηκε και υπογράφτηκε από μέλη της. Επίσης, παρουσιάστηκε 

προσχέδιο αναλυτικού σημειώματος για ενημέρωση του Υπουργού, το 

οποίο και οριστικοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. 

 

Η Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής απέστειλε Σημείωμα, 

ημερομηνίας 26/11/2012,  προς τον Υπουργό, στο οποίο επισυνάφθηκε 

το Πόρισμα της Συμβουλευτικής Επιτροπής σχετικά με την εξέταση της 

Αίτησης, μαζί με σχετικό αναλυτικό σημείωμα για ενημέρωσή του.  

 

Με επιστολή με ημερομηνία 28/11/2012 αποστάληκε στο Κυβερνητικό 

Τυπογραφείο, για δημοσίευση στις 30/11/2012, επίσημη γνωστοποίηση 

της αίτησης για κατοχύρωση της ονομασίας «Χαλλούμι» (Halloumi) και 

«Hellim», καθώς και αντίγραφο της αίτησης.  Με επιστολή ημερομηνίας 

28/11/2012 αποστάληκε επίσης στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών για 

δημοσίευση στον ημερήσιο ελληνοκυπριακό και τουρκοκυπριακό τύπο 

σχετική Ανακοίνωση, για ενημέρωση του κοινού σε σχέση με τη 

δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας της 

αίτησης για κατοχύρωση της ονομασίας «Χαλλούμι» (Halloumi) και «Hellim» 

ως ΠΟΠ.   

 

Στις 30/11/2012 στην υπ’ αρ. 4628 Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
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Δημοκρατίας δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμό 5583 Επίσημη Γνωστοποίηση με 

την οποία γνωστοποιείτο η Αίτηση καταχώρησης της ονομασίας «Χαλλούμι 

(Halloumi) και Hellim» ως ΠΟΠ, για υποβολή τυχόν ενστάσεων εντός 

χρονικού διαστήματος ενός μηνός. Περαιτέρω στις 2/12/2012 

δημοσιεύτηκε σχετική Ανακοίνωση σε τρεις ευρείας κυκλοφορίας 

ελληνοκυπριακές εφημερίδες και σε τρεις ευρείας κυκλοφορίας 

τουρκοκυπριακές εφημερίδες. 

  

Υποβλήθηκαν έντεκα ενστάσεις.  Όλοι οι αιτητές στις πιο πάνω προσφυγές 

είχαν καταχωρίσει ένσταση, εκτός από τους αιτητές στην πρσοφυγή αρ. 

1214/2014.   

 

Με επιστολή ημερομηνίας 6/6/2013 αποστάληκαν οι έντεκα ενστάσεις 

προς τα Ε/Μ, προς υποβολή Αντέκθεσης, εντός χρονικού διαστήματος ενός 

μηνός, βάσει των προνοιών του σχετικού Νόμου 139(Ι)/2006, άρθρο 15(6).  

 

Οι έντεκα αντεκθέσεις των Ε/Μ επί των έντεκα αντίστοιχων ενστάσεων κατά 

της Αίτησης, αποστάληκαν, με επιστολή ημερομηνίας 10/7/2013, στην 

Διευθύντρια του Τμήματος Γεωργίας και με επιστολή ημερομηνίας 

17/7/2013  αποστάληκαν προς την Πρόεδρο της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής η οποία προώθησε αντίγραφα αυτών στα μέλη της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής για μελέτη.  
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Στην 50η συνεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ημερομηνίας 

5/9/2013,  εξετάστηκαν οι έντεκα ενστάσεις και αποφασίστηκε όπως 

σταλεί επιστολή προς τους ενιστάμενους, με την οποία να ενημερώνονταν 

ότι από 3/1/2013 είχε τεθεί σε ισχύ ο νέος Κανονισμός (ΕΕ) 1151/2012, 

στον οποίο είχε προστεθεί ακόμα ένας λόγος ένστασης (το σημείο (α) της 

παραγράφου 1 του άρθρου 10 που παρείχε τη δυνατότητα υποβολής 

ένστασης σε σχέση με τους όρους που αναφέρονταν στο άρθρο 7(1) του εν 

λόγω Κανονισμού, σχετικά με τις προδιαγραφές του προϊόντος). Ως εκ 

τούτου θα διδόταν χρονικό περιθώριο στους ενιστάμενους, να ενημερώσουν 

την Συμβουλευτική Επιτροπή κατά πόσον επιθυμούσαν οποιαδήποτε 

τροποποίηση στην ένσταση τους. Η ένσταση θα συνέχιζε να ισχύει, εκτός 

στο βαθμό που εντός της ως άνω προθεσμίας υποβαλλόταν τροποποίηση. 

 

Στην 51η συνεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ημερομηνίας 

24/10/2013, συζητήθηκε το θέμα που τέθηκε από τους μερικούς 

ενιστάμενους, με επιστολές τους ημερομηνίας 30/9/2013, 2/10/2013 

και 1/10/2013 αντίστοιχα, για παραχώρηση τρίμηνης παράτασης για 

προσκόμιση επιπρόσθετων λόγων ένστασης, αφού μεταφραζόταν ο 

Κανονισμός (ΕΕ) 1151/2012 στην τουρκική γλώσσα. Το σχετικό αίτημα 

αφού εξετάστηκε απορρίφθηκε και αποφασίστηκε όπως η εξέταση του 

φακέλου προχωρούσε στο επόμενο στάδιο, θέτοντας τα Ε/Μ και τους 

ενιστάμενους στη διαδικασία της τρίμηνης διαβούλευσης, βάσει του 

άρθρου 15(7)(β) του Νόμου.  Σχετικές επιστολές αποστάληκαν στους 



12 
 

ενισταμένους, με τις οποίες ενημερώνονταν ποιοί από τους λόγους 

ενστάσεώς τους κρίθηκαν παραδεκτοί και ποιοί όχι. Όλοι ενημερώθηκαν 

πως από την ημέρα παραλαβής των επιστολών ξεκινούσε η τρίμηνη 

περίοδος διαβουλεύσεων μεταξύ τους.  Ζητείτο επιπρόσθετα, όπως η 

Συμβουλευτική Επιτροπή ενημερωνόταν γραπτώς για τα αποτελέσματα της 

διαβούλευσης μέχρι τις 28/2/2014. 

 

Κατά την 52η συνεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ημερομηνίας 

12/2/2014, τα τρία νέα μέλη της Συμβλυλευτικής Επιτροπής 

ενημερώθηκαν για την πορεία της εν λόγω αίτησης, η οποία τότε βρισκόταν 

στο στάδιο της τρίμηνης διαβούλευσης, με καταληκτική ημερομηνία την 

21/2/2014. Επίσης για ενημέρωση δόθηκε στα νέα μέλη σχετικό υλικό 

(αντίγραφο της υποβληθείσας Αίτησης με τα συνημμένα της, σύντομο 

ενημερωτικό σημείωμα σε σχέση με την πορεία της αίτησης, αντίγραφα των 

έντεκα ενστάσεων, (αντίγραφα μεταφράσεων των οκτώ τουρκοκυπριακών 

ενστάσεων, καθώς και αντίγραφα των τριών άλλων ενστάσεων από 

Ελληνοκύπριους με τα συνημμένα τους), καθώς και αντίγραφα των έντεκα 

αντεκθέσεων). 

 

Κατά την 53η συνεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ημερομηνίας 

7/3/2014 και 10/3/2014, τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής 

ενημερώθηκαν σχετικά με την παραλαβή επιστολών σε σχέση με τα 

αποτελέσματα της τρίμηνης διαβούλευσης, τόσο από τα Ε/Μ όσο και από 
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τους ενιστάμενους, με εξαίρεση το Σύνδεσμο Τυροκόμων Κύπρου, που δεν 

είχε απαντήσει. Η Συμβουλευτική Επιτροπή μελέτησε όλες τις απαντητικές 

επιστολές και αποφάσισε: α) να απορρίψει το αίτημα των Fatma Garanti, 

Cyprus Turkey Chamber of Industry και Koop Sut για παράταση του 

χρόνου διαβούλευσης κατά ένα μήνα και β) να στείλει επιστολές και στους 

οχτώ τουρκοκύπριους ενιστάμενους που ανέμεναν ανταπόκριση από τα 

Ε/Μ για επιπλέον συζήτηση επί των προδιαγραφών και του φορέα ελέγχου, 

για να τους ενημερώσει ότι η προθεσμία διαβούλευσης είχε λήξει. Η 

Συμβουλευτική Επιτροπή άρχισε την εξέταση του  περιεχομένου κάθε 

υποβληθείσας ένστασης, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο των 

αντεκθέσεων των Ε/Μ επί των ενστάσεων, το περιεχόμενο των απαντήσεων 

των Ε/Μ και των ενιστάμενων που δόθηκαν μετά το τέλος της τρίμηνης 

διαβούλευσης, το περιεχόμενο της Αίτησης και την σχετική Εθνική και 

Κοινοτική Νομοθεσία. 

 

Κατά την 54η συνεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ημερομηνίας 

21/3/2014, συνεχίστηκε η εξέταση των ενστάσεων επί της αίτησης για 

καταχώρηση της ονομασίας «Χαλλούμι (Halloumi) και Hellim» ως ΠΟΠ. 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας αποφασίστηκε η δομή του Πορίσματος για 

κάθε ένσταση. 

 

Κατά την 55η συνεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ημερομηνίας 

7/5/2014, εξετάστηκε το περιεχόμενο των προσχεδίων Πορισμάτων που 
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ετοιμάστηκαν για τις έντεκα ενστάσεις.  Η ίδια συζήτηση συνεχίστηκε και 

κατά την 56η συνεδρία, ημερομηνίας 30/5/2014.  

 

Κατά την 57η συνεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ημερομηνίας 

27/6/2014 έγινε μετάφραση των επισυναπτόμενων κειμένων των 

τουρκοκυπριακών ενστάσεων από την τουρκική στην ελληνική γλώσσα 

στην παρουσία μεταφράστριας. Ακολούθως, και μετά την αποχώρηση της 

μεταφράστριας, η Συμβουλευτική Επιτροπή οριστικοποίησε τα έντεκα 

Πορίσματα επί των ενστάσεων και αποφάσισε όπως ετοιμαστούν τα τελικά 

τους κείμενα. 

 

Στις 8/7/2014 η Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής υπέβαλε με 

σχετική επιστολή της προς τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος, το υπογραμμένο από τα μέλη της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής Πόρισμα επί των ενστάσεων, βάσει του άρθρου 15(7)(α)(ii) του 

Νόμου 139(Ι)/2006, με εισήγηση την απόρριψη των έντεκα ενστάσεων 

κατά της Αίτησης για καταχώρηση της ονομασίας «Χαλλούμι (Halloumi) 

και Hellim» ως ΠΟΠ.   

 

Στις 8/7/2014 τα Ε/Μ ενημέρωσαν με σχετική επιστολή τους τη 

Διευθύντρια του Τμήματος Γεωργίας, ότι δεν ενίσταντο στην εφαρμογή του 

άρθρου 17(1) του Ν. 139(Ι)/2006, βάσει του οποίου δίδεται δυνατότητα 

στην Αρμόδια Αρχή για παραχώρηση περιόδου εθνικής μεταβατικής 
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προστασίας της ονομασίας προέλευσης από την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η ίδια συγκατάθεση 

είχε ήδη δοθεί με την επιστολή τους ημερομηνίας 10/7/2013, η οποία 

αφορούσε στις έντεκα αντεκθέσεις.   

 

Στις 9/7/2014 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 

Δημοκρατίας αριθμός 4788 στο Κύριο Μέρος, Τμήμα Β΄, αρ. 

γνωστοποίησης 3429, η δυνάμει του άρθρου 16 του Νόμου 139(Ι)/2006 

απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, για 

προώθηση της υπ’ αριθμό 01/2012 αίτησης καταχώρησης της ονομασίας 

«Χαλλούμι (Halloumi) και Hellim» στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η εν λόγω 

γνωστοποίηση περιελάμβανε επίσης τις προδιαγραφές του προϊόντος, στις 

οποίες βασίζετο η απόφαση του Υπουργού.  Αυτή η απόφαση είναι επίδικη 

στις παρούσες προσφυγές. 

 

Στις 9/7/2014 δημοσιεύτηκε επίσης στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Κυπριακής Δημοκρατίας αριθμός 4795 στο Παράρτημα III, Μέρος I, 

Κ.Δ.Π. 325/2014, το Διάταγμα του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού, δυνάμει του άρθρου 17Β των περί 

Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμων του 2002 

έως 2012. Με το Διάταγμα καθορίζετο ως ελάχιστη αναλογία αιγινού ή 

πρόβειου γάλακτος ή μίγματος αυτών στις πρώτες ύλες που 

χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του χαλλουμιού σε 20%, κατά 
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παρέκκλιση των διατάξεων του περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου 

Ποιότητας (Καθορισμένα Πρότυπα - Δέκατη Σειρά) Κανονισμού του 1985 

(Κ.Δ.Π. 195/85).   

 

Στις 9/7/2014 δημοσιεύτηκε επίσης στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Κυπριακής Δημοκρατίας αριθμός 4795 στο Παράρτημα III, Μέρος I, 

Κ.Δ.Π. 326/2014 Απόφαση δυνάμει του άρθρου 17, παράγραφος 1, του 

περί της Προστασίας των Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών 

Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Νόμου (Νόμος 139(1) του 

2006) και του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 1151/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα Συστήματα Ποιότητας των 

Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων. Με την απόφαση αυτή παραχωρείτο 

περίοδος μεταβατικής εθνικής προστασίας της ονομασίας «Χαλλούμι 

(Halloumi) και Hellim» καθώς και μεταβατική περίοδος 10 χρόνων κατά 

την οποία η αναλογία των ειδών γάλακτος του προϊόντος που θα έφερε την 

ονομασία «Χαλλούμι (Halloumi) και Hellim» θα ήταν αυτή που καθορίζετο 

στο Διάταγμα του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού, δυνάμει του περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής 

Πληροφόρησης Νόμου.   

 

Επίσης την ίδια μέρα δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Κυπριακής Δημοκρατίας αριθμός 4796 στο Παράρτημα III, Μέρος I, 

Κ.Δ.Π. 327/2014, η απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 
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και Περιβάλλοντος αναφορικά με τις έντεκα ενστάσεις που υποβλήθηκαν 

κατά της αίτησης για καταχώρηση της ονομασίας «Χαλλούμι» (Halloumi) 

και «Hellim» ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ).  Και αυτή 

η απόφαση είναι επίδικη σε όλες τις προσφυγές πλην της προσφυγής 

1214/2014, όπως και η ενημέρωση/κοινοποίηση κατωτέρω. 

 

Κατά την ίδια ημερομηνία, 9/7/2014, ο Υπουργός γνωστοποίησε στα Ε/Μ, 

ότι εξέτασε τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν κατά της αίτησής τους για 

καταχώριση τη ονομασίας «Χαλλούμι (Halloumi) και Hellim» ως ΠΟΠ και 

λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο του διοικητικού φακέλου, καθώς και 

το Πόρισμα της Συμβουλευτικής Επιτροπής, αποφάσισε να απορρίψει τους 

λόγους που ήγειραν οι ενιστάμενοι, υιοθετώντας την αιτιολογία που 

ανέπτυξε στο Πόρισμά της η Συμβουλευτική Επιτροπή. Στην εν λόγω 

επιστολή του ο Υπουργός επισύναψε και υπογεγραμμένη την πιο πάνω 

απόφασή του για απόρριψη των ενστάσεων και προώθηση της αίτησης στην 

Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, ενημέρωσε ότι το αίτημά τους 

για παραχώρηση εθνικής μεταβατικής προστασίας έχει εγκριθεί και ότι η 

πιο πάνω συνημμένη απόφαση, καθώς και οι προδιαγραφές, θα 

δημοσιεύονταν στην Επίσημη Εφημερίδα. 

 

Οι λόγοι ακυρώσεως που προβλήθηκαν προσβάλλουν τόσο ενδιάμεσες 

αποφάσεις σε προκαταρκτικά αιτήματα ή και λόγους ακύρωσης της 

διαδικασίας μέχρι την υποβολή των ενστάσεων, αλλά και την επόμενη 
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διαδικασία που ακολούθησε τις διαβουλεύσεις, της εξέτασης δηλαδή των 

ενστάσεων και ετοιμασία Πορισμάτων για κάθε μία από αυτές, από την 

Συμβουλευτική Επιτροπή, που αφορούν τόσο την διαδικασία, αλλά και την 

ουσία της εξέτασής τους και έκδοσης των Πορισμάτων που προωθήθηκαν 

στον Υπουργό.  

 

Οι αιτητές στην προσφυγή 1214/2014 υποστήριξαν ότι οι καθ’ ων η αίτηση 

όφειλαν να επανακαθορίσουν την προθεσμία των 30 ημερών για τυχόν 

ενστάσεις, μετά την θέση σε ισχύ του Κανονισμού ΕΕ 1151/2012.  

Σημειώνεται πως αυτό που διακρίνει τους αιτητές στην προσφυγή 

1214/2014, από όλους τους υπόλοιπους αιτητές στις παρούσες 

προσφυγές, είναι το γεγονός ότι αυτοί δεν είχαν καταχωρίσει αρχικά 

ένσταση, όπως όλοι οι υπόλοιποι. 

 

Οι καθ’ ων η αίτηση πρόβαλαν προδικαστική ένσταση σε σχέση με τους 

ισχυρισμούς των αιτητών στην υπόθεση αρ. 1214/2014, ότι δεν έχουν 

έννομο συμφέρον να προβάλουν τέτοιο ισχυρισμό, καθ’ ότι οι ίδιοι δεν 

είχαν υποβάλει ένσταση εντός της προθεσμίας των 30 ημερών που τέθηκε 

από τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα στις 30/11/2012.  Το 

κάλεσμα δε για τυχόν συμπλήρωση των ενστάσεων αφορούσε μόνο τους 

ήδη ενιστάμενους εντός της προθεσμίας.  Ειδικότερα για κάποιον που δεν 

υπέβαλε ένσταση, ως οι αιτητές στην υπόθεση αρ. 1214/2014, έννομο 
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συμφέρον θα θεωρηθεί ότι κατέχεται αν προστατεύεται από νομοθετικές 

διατάξεις ή νεότερες νομοθετικές διατάξεις, ως ο ισχυρισμός των αιτητών. 

 

Εξέτασα την προδικαστική ένσταση, υπό το φως των ανωτέρω.  Εν 

προκειμένω οι ενστάσεις έπρεπε να υποβληθούν μέχρι τις 30/12/2012 

και υποβλήθηκαν πριν τις 3/1/2013, ημερομηνία κατά την οποία θα 

ετίθετο βάσει των ρητών διατάξεών του ο νέος Κανονισμός (ΕΕ) 1151/2012 

σε ισχύ. Όταν όμως δόθηκε η ευκαιρία για ενστάσεις σε κάθε ένα που 

θεωρούσε ότι είχε έννομο συμφέρον, βρισκόταν σε ισχύ ο Κανονισμός (ΕΚ) 

510/2006, ο οποίος προνοούσε για την δυνατότητα καταχώρισης ένστασης 

από πρόσωπα που θεωρούσαν ότι είχαν έννομο συμφέρον (άρθρο 5(5)). Ο 

εθνικός νομοθέτης έθεσε σε ισχύ τον περί της Προστασίας των 

Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών 

Προϊόντων και Τροφίμων Νόμο του 2006 (Ν.139(Ι)/2006). Δυνάμει 

του άρθρου 15(1) αυτού: «Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εφόσον έχει 

έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένο ή διαμένει στην επικράτεια της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, δύναται να υποβάλει, εντός ενός μηνός από την 

ημερομηνία της αναφερόμενης δημοσιοποίησης στο εδάφιο (7), του άρθρου 

13, γραπτή ένσταση κατά της αίτησης καταχώρησης για εγγραφή της 

ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης.»  Βάσει του νομοθετικού 

καθεστώτος, επομένως, σε ισχύ κατά την υποβολή των ενστάσεων, ορθά 

εφαρμόστηκε ο Νόμος και ο Κανονισμός τότε σε ισχύ (Κανονισμός (ΕΚ) 

510/2006).  Ο ένας μήνας από τη δημοσίευση της αίτηση στην Επίσημη 
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Εφημερίδα (30/11/2012) θα έληγε κατά την εκπνοή του έτους 2012.  Η 

θέση σε άμεση ισχύ του Κανονισμού (ΕΕ) 1151/2012 ήταν η «20η μέρα» 

από την δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, δηλαδή στις 3/1/2013, βάσει του άρθρου 59 του Κανονισμού ΕΕ 

1151/2012. Η έκδοση του νέου Κανονισμού (ΕΕ) 1151/2012 δεν είχε 

αναδρομική ισχύ για τις καταχωρηθείσες ήδη Αιτήσεις και προθεσμίες που 

τάχθηκαν και έληξαν για υποβολή ενστάσεων, ώστε όλες οι διαδικασίες να 

επαναλαμβάνονταν από την αρχή.  Δεν υποχρέωνε για υποβολή νέων 

ενστάσεων, αλλά την εξέταση αυτών και τυχόν όποιας άλλης διαδικασίας 

εκκρεμούσε και έπετο της 3/1/2013 (ημερομηνίας θέσης του σε ισχύ) 

στην βάση του νέου νομοθετικού καθεστώτος, στην βάση των νέων 

διατάξεων.   Βάσει του περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου 

Νόμου, (Ν.158(Ι)/99), άρθρο 9, η διοικητική πράξη εκδίδεται βάσει του 

νομοθετικού καθεστώτος σε ισχύ κατά την εξέταση της αίτησης, εκτός αν η 

διοίκηση εξέτασε αυτήν μετά την παρέλευση του ευλόγου χρόνου, κάτι που 

ούτε τέθηκε εδώ, ούτε φαίνεται να προκύπτει από τα γεγονότα. Ο νέος 

Κανονισμός (ΕΕ) 1151/2012 προέβλεπε πρόσθετο λόγο ενστάσεων στο 

άρθρο 10(1)(α.)  Συνάγεται από τα ανωτέρω, ότι η Συμβουλευτική 

Επιτροπή δεν υποχρεούτο να ξεκινήσει την διαδικασία από την αρχή, αλλά 

να την συνεχίσει από τις 3/1/2013, βάσει του νέου Κανονισμού, αφού 

βάσει των ρητών διατάξεων του από την ίδια μέρα καταργήθηκε ο 

Κανονισμός (ΕΚ) 510/2006. Εκ του περισσού ή και κατά χάριν δόθηκε η 

ευκαιρία στους ήδη ενιστάμενους να συμπληρώσουν εντός 20 ημερών, αν 
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επιθυμούσαν, την ένστασή τους με προσθήκη νέου λόγου ένστασης στην 

βάσει του άρθρου 10 του Κανονισμού. Επομένως οι ισχυρισμοί περί 

παράβασης του Κανονισμού (ΕΕ) 1151/2012 και/ή της υποχρέωσης που 

δημιουργήθηκε από αυτόν να υποβληθεί νέα ένσταση εντός 30 ημερών, 

δεν έχουν νομικό έρεισμα και προβάλλονται χωρίς έννομο συμφέρον. 

Κανείς από τους ενισταμένους, αξίζει να σημειωθεί, δεν ανταποκρίθηκε 

στην ευκαιρία που δόθηκε για συμπλήρωση της ένστασης εντός της 

προθεσμίας που καθορίστηκε από την Συμβουλευτική Επιτροπή.  Ενόψει 

δε ότι οι αιτητές στην υπόθεση αρ. 1214/2014 δεν προβάλλουν τον 

αναλυμένο ανωτέρω λόγο ακυρώσεως με έννομο συμφέρον, αφού δεν 

ερίζουν δικαίωμα από νομοθετική διάταξη, έχοντας αμελήσει να 

καταχωρίσουν ένσταση εντός της προθεσμίας, και ούτε άλλο λόγο 

ακυρώσεως προβάλλουν, επικαλούμενοι προσβαλλόμενο δικαίωμα που να 

τους προσδίδεται από Νόμο ή Κανονισμό, η προσφυγή τους κρίνεται πως 

καταχωρήθηκε χωρίς έννομο συμφέρον και ως εκ τούτου απορρίπτεται. 

 

Οι αιτητές στις προσφυγές αρ. 1210/2014, 1211/2014, 1212/2014 και 

1213/2014, υποστήριξαν ότι δεν τους δόθηκε εύλογος χρόνος για υποβολή 

της ένστασής τους, καθ’ ότι από τις 30/11/2012 μέχρι την 17/12/2012 

που τους δόθηκε το κείμενο της αίτησης μεταφρασμένο στην τουρκική 

γλώσσα, παρήλθε μεγάλο διάστημα, με αποτέλεσμα να έχουν πολύ λίγο 

χρόνο για υποβολή της ένστασής τους, σε αντίθεση με τους άλλους 
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ενιστάμενους Ελληνοκύπριους, που ενημερώθηκαν για την αίτηση στην 

γλώσσα τους.  

 

Ο λόγος αυτός ακυρώσεως θα πρέπει να απορριφθεί, καθ’ ότι προβάλλεται 

αόριστα. Πέραν της αναφοράς για τον μη εύλογο χρόνο που είχαν στην 

διάθεσή τους, οι αιτητές δεν παρείχαν εξηγήσεις στο δικαστήριο ως προς 

τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, όπως αόριστα υποστηρίζουν, στην 

άσκηση του δικαιώματός τους σε ένσταση. Η ένστασή τους κρίθηκε 

παραδεκτή και εξετάστηκε στην ουσία της, όπως και όλων των άλλων 

αιτητών/ενιστάμενων, σε όλους τους ισχυρισμούς που έθεσαν, εκτός από 

το ζήτημα του Μηχανισμού Ελέγχου, που αποφασίστηκε πως δεν 

περιλαμβανόταν στους προβλεπόμενους στους Κανονισμούς λόγους 

ένστασης και δεν εξετάστηκε. Πέραν αυτού βέβαια, όπως προκύπτει από 

τους διοικητικούς φακέλους, η αίτηση είχε ήδη μεταφραστεί στην τουρκική 

γλώσσα πριν την δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας και οι καθ’ ων η αίτηση πέραν της δημοσίευσης της Αίτησης 

στην Επίσημη Εφημερίδα, είχαν δημοσιεύσει Ανακοίνωση για το θέμα 

αυτό στον ημερήσιο τύπο, τόσο σε ελληνοκυπριακές εφημερίδες όσο και 

σε τουρκοκυπριακές εφημερίδες. Οι αιτητές δεν επέδειξαν την εύλογη 

αναμενόμενη από τον διοικούμενο επιμέλεια να επικοινωνήσουν άμεσα με 

το αρμόδιο τμήμα, για να τους δοθεί αντίγραφο της αίτησης μεταφρασμένο 

στην τουρκοκυπριακή γλώσσα, στο μέτρο που έκριναν ότι χρειαζόταν τέτοια 

μετάφραση. Όταν απευθύνθηκαν στους καθ’ ων η αίτηση (όσοι από αυτούς 
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απευθύνθηκαν), τους δόθηκε το κείμενο μεταφρασμένο στην τουρκική. 

Περαιτέρω δε, για όσους υπέβαλαν την ένστασή τους κάποιες μέρες πριν 

την λήξη της προθεσμίας 26/12/2012 και 27/12/2012 (χωρίς να 

απευθυνθούν καν στους καθ’ ων η αίτηση για αναζήτηση πρόσθετων 

πληροφοριών), όπως οι αιτητές στην προσφυγή 1210/2014, ο λόγος 

ακυρώσεως ότι στερήθηκαν του δικαιώματος ένστασης εντός εύλογης 

προθεσμίας προβάλλεται εκ των υστέρων και χωρίς έννομο συμφέρον, 

αφού κατά τον ουσιώδη χρόνο υπέβαλαν χωρίς επιφύλαξη των 

δικαιωμάτων τους τις ενστάσεις τους και μάλιστα 3-4 μέρες πριν την λήξη 

της προθεσμίας. 

 

Οι αιτητές στις προσφυγές αρ. 1210/2014, 1211/2014 και 1212/2014 

προβάλλουν τον ισχυρισμό ότι παράνομα δεν εξετάστηκε ο λόγος 

ενστάσεως περί του Μηχανισμού Ελέγχων που θα διεξάγονταν ως προς την 

πλήρωση των επιβαλλόμενων προϋποθέσεων στα κατεχόμενα εδάφη της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, επειδή κρίθηκε  κατά τον πρώτο έλεγχο των 

ενστάσεων ως λόγος ενστάσεως μη παραδεκτός.  Οι καθ’ ων η αίτηση 

υποστηρίζουν ότι η απόφαση των καθ’ ων η αίτηση ήταν απόλυτα νόμιμη, 

καθ’ ότι οι επιτρεπόμενοι λόγοι ένστασης προβλέπονται βάσει του Νόμου 

139(Ι)/2006 στο άρθρο 7(3) του Κανονισμού (ΕΚ) 510/2006, στο οποίο 

δεν προβλέπεται τέτοιος λόγος ένστασης και το ζήτημα ούτως ή άλλως δεν 

ήταν επίκαιρο, αφού έπρεπε να προηγηθεί η τελική απόφαση της 
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Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για εγγραφή της Προστατευόμενης Ονομασίας 

Προέλευσης. 

 

Η θέση των καθ’ ων η αίτηση βρίσκει το δικαστήριο σύμφωνο. Βάσει του 

άρθρου 15(2) του περί της Προστασίας των Ονομασιών Προέλευσης 

και Γεωγραφικών Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων 

Νόμο του 2006 (Ν.139(Ι)/2006) οι λόγοι ένστασης είναι αυτοί που 

προβλέπονται στο άρθρο 7(3) του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 510/2006. Το 

άρθρο 7(3) του εν λόγω Κανονισμού είχε τότε ως ακολούθως: 

 

«7.3.  Γίνονται δεκτές μόνον οι δηλώσεις ένστασης οι οποίες 

παραλαμβάνονται στην Επιτροπή εντός της προθεσμίας που 

καθορίζεται στην παράγραφο 1 και οι οποίες: 

(α)  δεικνύουν την μη τήρηση των όρων που αναφέρονται στο άρθρο 2 

ή 

(β)  δεικνύουν ότι η καταχώριση του προτεινόμενου ονόματος είναι 

αντίθετη με τις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 3, ή 

(γ)  δεικνύουν ότι η καταχώριση της προτεινόμενης ονομασίας θα 

έβλαπτε την ύπαρξη μιας πλήρως ή μερικών ταυτόσημης ονομασίας ή 

ενός εμπορικού σήματος ή την ύπαρξη προϊόντων τα οποία 

κυκλοφορούσαν νομίμως στην αγορά επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν 

από την ημερομηνία δημοσίευσης που αναφέρεται στο άρθρο 6 

παράγραφο 2 ή 

(δ)  παρέχουν στοιχεία τα οποία επιτρέπουν να συναχθεί το συμπέρασμα 

ότι η ονομασία της οποίας ζητείται η καταχώριση είναι κοινή κατά την 

έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1.» 

 

Περαιτέρω δόθηκε η ευκαιρία για συμπλήρωση των ενστάσεων μετά την 

θέση σε ισχύ του νέου Κανονισμού, (ΕΕ) 1151/2012 του οποίου το σχετικό 
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άρθρο 10 προβλέπει και ένσταση σε σχέση με την μη πλήρωση των όρων 

του άρθρου 7(1) του ιδίου Κανονισμού, που αφορά στις προδιαγραφές του 

προϊόντος και την μέθοδο παραγωγής, αλλά και πάλιν αυτή η προσθήκη 

δεν αφορά τους Μηχανισμούς Ελέγχου.  Επομένως η απόφαση των καθ’ 

ων η αίτηση, ότι ο λόγος αυτός ενστάσεως δεν ήταν παραδεκτός, κρίνεται 

υπό τις περιστάσεις ως απόλυτα νόμιμη, λαμβανομένου υπόψη του 

λεκτικού της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΚ) 510/2006 

ως προς το ότι «γίνονται δεκτές μόνον ....» με αναφορά στις ενστάσεις, που 

δεν αφήνει περιθώρια διακριτικής ευχέρειας στο αρμόδιο όργανο προς την 

διεύρυνση του πεδίου ως προς τους προβαλλόμενους λόγους ένστασης. 

 

Περαιτέρω οι αιτητές στις υποθέσεις 1210/2014, 1211/2014, 1212/2014 

και 1213/2014 υποστηρίζουν ότι παραβιάστηκε η αρχή της φυσικής 

δικαιοσύνης και ισότητας, ότι έπρεπε να είχε προηγηθεί συνεργασία των 

Τουρκοκυπρίων με τους Ελληνοκύπριους παραγωγούς για την υποβολή 

της αίτησης και ότι έγιναν διαβουλεύσεις της αρμόδιας αρχής με τους 

Ελληνοκύπριους παραγωγούς, χωρίς όμως να κληθούν και οι ίδιοι να 

συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις αυτές στο στάδιο των διαπραγματεύσεων. 

 

Θα συμφωνήσω με τους καθ’ ων η αίτηση ότι οι ισχυρισμοί προβλήθηκαν 

αόριστα στις γραπτές αγορεύσεις, ζήτημα για το οποίο η πάγια νομολογία 

του Ανωτάτου Δικαστηρίου έχει αποφανθεί ότι δεν είναι αρκετό να 

καταγράφονται επιγραμματικά στην γραπτή αγόρευση λόγοι ακυρώσεως, 
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αλλά απαιτείται η ανάπτυξη τους ώστε να καθίσταται δυνατή η αντίληψη 

του δικαστηρίου ως προς τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς. (βλ. 

Σταύρος Ζαχαρίας ν. Δημοκρατίας (2011) 3 ΑΑΔ, 293,  Δημοκρατία 

ν. Κουκκουρή (1993) 3 ΑΑΔ, Latomia Estates Ltd v. Δημοκρατίας 

κ. άλλοι (2001) 3 ΑΑΔ 672.)  Πέραν τούτου θα πρέπει να σχολιαστεί ότι 

όπως υποστήριξαν και οι καθ’ ων η αίτηση, η διαδικασία διαβούλευσης 

αποτελεί μέρος της διαδικασίας και αφορά μόνο τους αιτητές για εγγραφή 

ΠΟΠ και τους ενιστάμενους στην Αίτηση αυτή και όχι την αρμόδια αρχή ή 

την Συμβουλευτική Επιτροπή.  Σχετικό είναι το άρθρο 15(7)(β) του Νόμου, 

(Ν.139(Ι)/2006). 

 

Οι αιτητές στην προσφυγή αρ. 1217/2014 υποστήριξαν ότι η απόφαση των 

καθ’ ων η αίτηση να μην τους επιτρέψουν επιθεώρηση όλων των  εγγράφων, 

ειδικότερα του τεχνικού φακέλου παλαιότερης αίτησης για το προϊόν η 

οποία είχε αποσυρθεί, αλλά και τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

σε σχέση με εκείνο τον φάκελο, παραβίασε το δικαίωμά τους σε πρόσβαση 

και επιθεώρηση όλων των φακέλων. 

 

Οι καθ’ ων η αίτηση υποστηρίζουν ότι δόθηκαν όλα τα έγγραφα του 

σχετικού φακέλου της παρούσας Αίτησης στους αιτητές και βάσει αυτού 

του φάκελου ήταν που κρίθηκε η αίτηση.  Ο δε προηγούμενος φάκελος 

και προηγουμένη αίτηση για κατοχύρωση του χαλλουμιού ως ΠΟΠ δεν 

είχαν οποιαδήποτε σχέση με την παρούσα διαδικασία.  Συμφωνώ με τους 
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καθ’ ων η αίτηση, καθότι δεν φαίνεται να σχετίζεται η παρούσα αίτηση με 

την προηγούμενη και ούτε βεβαίως η νομιμότητα αυτής θα μπορούσε να 

κριθεί στην βάση προηγούμενης Αίτησης η οποία είχε αποσυρθεί.  Οι 

αιτητές είχαν κάθε δικαίωμα πρόσβασης στους διοικητικούς φακέλους 

αφού η ένστασή τους κρίθηκε παραδεκτή και τους δόθηκαν αντίγραφα του 

περιεχομένου των εγγράφων  που βρίσκονταν ενώπιον της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής. Το αν χρησιμοποιήθηκαν έγγραφα στην λήψη της απόφασης 

στα οποία δεν δόθηκε πρόσβαση στους αιτητές, είναι άλλο ζήτημα και 

σχετίζεται με την αιτιολογία της επίδικης απόφασης και όχι στην πρόσβαση 

και δυνατότητα επιθεώρησης του διοικητικού φακέλου, δικαίωμα το οποίο 

δεν στερήθηκαν. 

 

Τόσο οι αιτητές στην προσφυγή 1215/2014 όσο και οι αιτητές στην 

προσφυγή 1217/2014 προέβαλαν παρόμοιους ισχυρισμούς ακυρότητας 

υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία πάσχει, ειδικότερα στο σκέλος της που 

αφορούσε την εξέταση των ενστάσεων και την έγκριση της αίτησης σε τελικό 

στάδιο μετά την απόρριψη τους.  Υποστήριξαν ότι παραβιάστηκε ο νόμος 

καθότι υπήρξε παραβίαση του προτύπου ποιότητας CYS94 (ΚΔΠ 195/85)  

σε σχέση με την συγκεκριμένη αναλογία γάλακτος που έγινε δεκτή, 

παραβιάστηκε ο Κανονισμός (ΕΚ) 510/2006 όπως αυτός αντικαταστάθηκε 

με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1151/2012 καθ’ ότι λαμβανομένου υπόψη της 

φήμης του εμπορικού σήματος του «χαλλουμιού», της αναγνωρισιμότητας 

και της διάρκειας χρησιμοποίησης του η καταχώριση θα μπορούσε να 
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παραπλανήσει τον καταναλωτή σε σχέση με την αληθινή ταυτότητα του 

προϊόντος κατά παράβαση του άρθρου 3(4) του Κανονισμού 510/2006.  Η 

δε κρίσιμη αυτή απόφαση ως προς την υπεροχή του αιγινού/πρόβειου 

γάλακτος στην παρασκευή του χαλλουμιού, πάσχει με έλλειψη αιτιολογίας 

κατά παράβαση των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου ως προς την 

επάρκεια της αιτιολογίας που απαιτείται στην έκδοση διοικητικών 

πράξεων, αφού δεν φαίνεται να λήφθηκαν υπόψη οι ενστάσεις των αιτητών 

σε σχέση με το ζήτημα αυτό.  Περαιτέρω εισηγούνται ότι παραβιάστηκε το 

Σύνταγμα και το άρθρο 28 αυτού περί την αρχή της ισότητας καθώς και το 

άρθρο 25 αυτού, περί του δικαιώματος ασκήσεως του επαγγέλματος.  

Εισηγήθηκαν περαιτέρω ότι ο Υπουργός που είναι το όργανο με 

αποφασιστική αρμοδιότητα δεν άσκησε την αρμοδιότητα του, αλλά οι 

σχετικές αρμοδιότητες ασκήθηκαν από την Συμβουλευτική Επιτροπή, 

αλλά και ότι αναρμόδια τροποποιήθηκε το πρότυπο του χαλλουμιού κατά 

παράβαση του περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής 

Πληροφόρησης Νόμου, (Ν.156(Ι)/2002).  Εισηγήθηκαν αφιερώνοντας 

μεγάλης έκτασης επιχειρηματολογία, ότι τροποποιήθηκε το πρότυπο του 

χαλλουμιού από τους καθ’ ων η αίτηση, υφαρπάζοντας αρμοδιότητα που 

ανήκε στον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας.  Επίσης ότι 

παραβιάστηκε η αρχή της αναλογικότητας, όπως έχει καθιερωθεί 

νομολογιακά και διεθνώς, με συνέπεια να προσβληθούν σημαντικά 

ατομικά δικαιώματα των μελών των αιτητών, χωρίς στάθμιση μεταξύ του 

προβαλλόμενου λόγου και του σκοπού που εξυπηρετούσε αυτή η ρύθμιση 
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για να θέσει περιορισμό σε ατομικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα 

εργασίας και η δυνατότητα του συμβάλλεσθαι ελευθέρως.  Περαιτέρω η 

επίδικη απόφαση, κατά τους αιτητές, πάσχει με πλάνη περί τα πράγματα 

ή και ως προς τα πραγματικά γεγονότα και το νόμο, καθ’ ότι δεν λήφθηκε 

υπόψη ότι το πρότυπο του προϊόντος προνοεί και για συνδυασμό αιγινού 

και πρόβειου γάλακτος ή αιγινού, πρόβειου και αγελαδινού γάλακτος 

χωρίς να καθορίζονται ποσοστά του γάλακτος.  Τούτο  δε είχε, κατά τους 

σχετικούς ισχυρισμούς, ως συνέπεια να παραβιαστεί η αρχή της καλής 

πίστης, αφού βάσει εθίμου που δημιουργήθηκε από την ομοιόμορφη 

άσκηση συγκεκριμένης πρακτικής για πολλά χρόνια και με την συνείδηση 

ότι αυτά αποτελούν αποδεκτό κανόνα δικαιώματος, δεν επιτρέπεται αυτό 

να ανατραπεί κατά παράβαση της καλόπιστης πεποίθησης ότι η εφαρμογή 

του προτύπου θα συνεχιζόταν κατά τον ίδιο τρόπο.  Τέλος υποστηρίχθηκε 

ότι υπήρξε λανθασμένη ερμηνεία του προτύπου, κατάχρηση και υπέρβαση 

εξουσίας.  

 

Οι καθ’ ων η αίτηση προβαλαν προδικαστική ένσταση, ότι οι λόγοι 

ακυρώσεως που αφορούν την τεχνική κρίση της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής σε σχέση με αίτηση στην ουσία της ως προς τον τρόπο 

παρασκευής του χαλλουμιού, τα συστατικά του, τον τρόπο παρασκευής 

του και την προέλευση του γάλακτος που χρησιμοποιείται, δεν μπορούν 

να κριθούν από το Δικαστήριο, καθ’ ότι η δικαιοδοσία του είναι ακυρωτική 

και δεν υπεισέρχεται σε τεχνικές κρίσεις. 
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Το Δικαστήριο συμφωνεί πως δεν είναι δικαστήριο που ελέγχει την ουσία 

των διοικητικών αποφάσεων, αλλά δεν καλείται από τους αιτητές να 

εκφέρει άποψη ως προς τα ενδεδειγμένα ποσοστά του γάλακτος, ούτε να 

υποκαταστήσει την δική του κρίση στην κρίση του διοικητικού οργάνου. 

Βάσει της δικαιοδοσίας του διοικητικού δικαστηρίου ελέγχεται η 

νομιμότητα της επίδικης απόφασης, κατά πόσο λήφθηκε εντός των 

επιτρεπτών ορίων της διακριτικής ευχέρειας του οργάνου, ειδικότερα της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής που εξέτασε τις ενστάσεις και ετοίμασε 

Πόρισμα στον Υπουργό, με αρμοδιότητά της να ελέγχει κάθε αίτηση στην 

βάσει των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας και των Ευρωπαϊκών 

Κανονισμών.  

 

Οι πιο πάνω λόγοι ακυρώσεως αφορούν τον έλεγχο νομιμότητας της 

αιτιολογίας της επίδικης απόφασης και νόμιμης άσκησης των 

συμβουλευτικών και  αποφασιστικών αρμοδιοτήτων, οι οποίοι έπονται, 

στην εξέτασή τους, των λόγων ακυρώσεως που αφορούν την σύνθεση της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής και τέθηκαν με την Συμπληρωματική Γραπτή 

Αγόρευση του δικηγόρου των αιτητών στην προσφυγή 1217/2014.  

 

Ο δικηγόρος των αιτητών στην προσφυγή αρ. 1217/2014 υποστηρίζει ότι 

στα πρακτικά των συνεδριών της Συμβουλευτικής Επιτροπής υπάρχουν 

απουσίες μελών της, χωρίς να αναφέρεται οποιαδήποτε αιτιολογία.  

Ειδικότερα: 
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 (α) κατά την 45η συνεδρία «ημερομηνίας 2/11/2012» (Παράρτημα 12 

ένστασης των καθ’ ων η αίτηση) απουσίαζε το μέλος Φρόσω 

Χατζηλουκά, χωρίς αιτιολόγηση για την απουσία της είτε στο 

Πρακτικό είτε στον διοικητικό φάκελο. 

 (β) κατά την 57η συνεδρία ημερομηνίας 27/6/2014 (Παράρτημα 59 

ένστασης των καθ’ ων η αίτηση) απουσίαζε χωρίς αιτιολόγηση η 

Μαριγιάννα Μαρίνου, η οποία εμφανιζόταν ως μέλος στο Πρακτικό, 

εκπροσωπώντας το Τμήμα Γεωργίας.   

 

Οι καθ’ ων η αίτηση πρόβαλαν προδικαστική ένσταση, ότι ο λόγος 

ακυρώσεως για κακή σύνθεση δεν είναι δικογραφημένος και ως εκ τούτου 

δεν μπορεί να εξεταστεί αυτεπαγγέλτως, γιατί δεν είναι δημόσιας τάξης.  

Ούτως ή άλλως εισηγούνται ότι η παρατυπία που σημειώνεται με  μη 

αναγραφή του λόγου απουσίας στο Πρακτικό ή σε άλλο μέρος του 

διοικητικού φακέλου, είναι επουσιώδης παρατυπία και δεν θα πρέπει να 

εξεταστεί, παραπέμποντας και σε νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, 

σύμφωνα με την οποία δεν εξετάζεται υποχρεωτικά από το Δικαστήριο 

λόγος ακυρώσεως που προβάλλεται εκτός δικογραφίας παραπέμποντας 

στις αποφάσεις Sigma Radio Tv Ltd v. Αρχής Ραδιοτηλεόρασης 

Κύπρου (2005) 3 ΑΑΔ, 130 καθώς και στην Α.Ε. 95/2012 

Χριστοδουλίδης ν. Πανεπιστημίου Κύπρου, ημερομηνίας 6/7/2018, 

στην οποία κρίθηκε πως το ζήτημα της κακής σύνθεσης του διοικητικού 

οργάνου θα πρέπει να δικογραφείται και δεν εξετάζεται αυτεπαγγέλτως.  
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Περαιτέρω υποστήριξαν ότι στον έλεγχο νομιμότητας αποφάσεων που 

σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο τέτοιοι επουσιώδεις λόγοι ακυρώσεως  

που αφορούν επουσιώδης παρατυπίες δεν πρέπει να οδηγούν σε ακύρωση 

την διοικητική πράξη. 

 

Έχω εξετάσει την προδικαστική ένσταση επιμελώς και διαφωνώ με τις 

εισηγήσεις των καθ’ ων η αίτηση. 

 

 

Το ζήτημα κατά πόσο για την σύνθεση του διοικητικού οργάνου ελέγχεται 

από το Δικαστήριο κατά πόσο είναι νόμιμη ή όχι αυτεπαγγέλτως, δηλαδή 

χωρίς την ανάγκη δικογράφησης του λόγου ακυρώσεως, σχετική είναι η 

απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην απόφαση 

Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου ν. Επιτροπής 

Προστασίας του Ανταγωνισμού (2002) 3 Α.Α.Δ. 314, στην οποία έγινε 

αναφορά και στα ισχύοντα στην Ελλάδα σε σχέση με τον αυτεπάγγελτο 

έλεγχο του Δικαστηρίου. Παραθέτω το σχετικό απόσπασμα, από το οποίο 

προκύπτει τόσο το ζήτημα της νόμιμης συγκρότησης όσο και το ζήτημα της 

νόμιμης σύνθεσης του διοικητικού οργάνου αποτελούν ζητήματα που 

εξετάζονται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, με αναφορά και σε 

νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας της Ελλάδας αλλά και σχετική 

βιβλιογραφία: 

 

 «Οι εφεσείοντες μας κάλεσαν να εξετάσουμε αυτεπαγγέλτως ζήτημα 

 παράνομης σύνθεσης του διοικητικού    οργάνου - της Επιτροπής Προστασίας 
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 του Ανταγωνισμού - που εξέδωσε την προσβληθείσα, με την προσφυγή, 

 απόφαση. Εισηγούνται ότι όπως και στην περίπτωση παράνομης 

 συγκρότησης, πρόκειται για ζήτημα δημόσιας τάξης και ότι εν προκειμένω η 

 εξέταση καθίσταται εφικτή χωρίς ο,τιδήποτε περαιτέρω αφού όλα τα σχετικά 

 στοιχεία - τα πρακτικά συνεδριάσεων του οργάνου - βρίσκονται στον ενώπιον 

 του Δικαστηρίου φάκελο. Η Δημοκρατία και τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα 

 αντέτειναν ότι ενώ «μη νόμιμα συγκροτημένο όργανο θεωρείται ως αναρμόδιο 

 και η ύπαρξη αρμοδιότητας εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο» εν 

 τούτοις η παράνομη σύνθεση «δεν είναι θέμα δημόσιας τάξης αλλά απλός 

 λόγος ακύρωσης ο οποίος για να εξετασθεί από το Δικαστήριο πρέπει αφ' ενός 

 μεν ν' αναφέρεται στο δικόγραφο της προσφυγής και αφ' ετέρου να έχει 

 εγερθεί πρωτόδικα». 

 Σε αίτηση ακύρωσης το Ανώτατο Δικαστήριο, τόσο σε πρώτο όσο και σε 

 δεύτερο βαθμό, εξετάζει αυτεπαγγέλτως μόνο ζητήματα που ανάγονται στη 

 δημόσια τάξη. Ως τέτοια ζητήματα η Κυπριακή νομολογία έχει μέχρι τώρα 

 αναγνωρίσει εκείνα που αφορούν τη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου και 

 επομένως το παραδεκτό της προσφυγής - το εμπρόθεσμο, την εκτελεστότητα, 

 και το έννομο συμφέρον - όπως επίσης και την αρμοδιότητα του οργάνου που 

 εξέδωσε την απόφαση: βλ. ενδεικτικά τη  Θαλασσινός ν. 

 Δημοκρατίας (1995) 3 Α.Α.Δ. 255. Δεν έχει πάντως αποκλειστεί η 

 επέκταση: βλ. Γεωργίου ν. Δημοκρατίας (1995) 3 Α.Α.Δ. 349. 

 Στην Ελλάδα η δημόσια τάξη ορίζεται ευρύτερα.  Τι είναι που καλύπτει 

 εκτίθεται στο κατωτέρω απόσπασμα από το σύγγραμμα του Ι.Δ. Σαρμά «Η 

 Συνταγματική και Διοικητική Νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας» Β΄ 

 Έκδοση, σελ. 553: 

  «Το κριτήριο είναι περισσότερο ποσοτικό, αντί για    

  ποιοτικό.  Προσβάλλουν την δημοσία τάξη σφάλματα οφθαλμοφανή, 

  ασυνήθη, θίγοντα την υπόσταση της αναιρεσιβαλλομένης δικαστικής 

  αποφάσεως. Έτσι, εξετάζονται αυτεπαγγέλτως λόγοι αφορώντες την 

  δικαιοδοσία του δικάσαντος δικαστηρίου (ΣτΕ 904, 4678/1984) το 

  ανέκκλητο της αποφάσεως που εξεδόθη επί προσφυγής ουσίας (ΣτΕ 

  3778/1984), την μη προηγουμένη άσκηση της ενδικοφανούς  

  προσφυγής (ΣτΕ 906/1984), την μη νόμιμο σύνθεση, σύσταση και 

  συγκρότηση του δικάσαντος δικαστηρίου (ΣτΕ 4292/1984,  

  4806/1984), την δημοσίευση της δικαστικής αποφάσεως (ΣτΕ  

  2027/1983) την εφαρμοστέα διάταξη (ΣτΕ 432-35/1982), ή την ισχύ 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_3/1995/rep/1995_3_0255.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_3/1995/rep/1995_3_0349.htm
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  αυτής (ΣτΕ 3256/1981), την τήρηση της αρχής της δημοσιότητος των 

  συνεδριάσεων (ΣτΕ 2158/1981).» 

 Ας σημειωθεί επίσης ότι στην Ελλάδα, ενώ σε αίτηση αναίρεσης εξετάζονται 

 αυτεπαγγέλτως μόνο ζητήματα δημόσιας τάξης, σε αίτηση ακύρωσης 

 εξετάζονται αυτεπαγγέλτως και άλλα. Μπορεί συνοπτικά να λεχθεί ότι, όπως 

 υποδεικνύεται στο ίδιο σύγγραμμα (στη σελ. 553), η αυτεπάγγελτη εξέταση 

 εκτείνεται στο καθετί που αφορά τη νομιμότητα της προσβαλλόμενης πράξης 

 και αποκλείονται μόνο «τα ζητήματα που δεν προκύπτουν ευθέως εκ του 

 φακέλου και τα οποία, ως εκ τούτου, θα έχρηζαν ειδικής ερεύνης». Άμεσα 

 σχετική ως προς αυτό είναι η απόφαση ΣτΕ Α΄ 2607/1960, την κατάληξη 

 στην οποία επικαλέστηκε η Δημοκρατία και μαζί τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, 

 ως αυθεντία για την άποψή τους ότι ζήτημα κακής σύνθεσης δεν εξετάζεται 

 αυτεπαγγέλτως. Το γενικότερο ζήτημα αρχής το ΣτΕ το έθεσε στην εν λόγω 

 απόφαση ως εξής: 

  «Κατά την έννοιαν των διατάξεων τούτων οι λόγοι ακυρότητος, εφ' όσον 

  δεν καταλέγονται μεταξύ των εξ επαγγέλματος εξεταζομένων, οίοι 

  τυγχάνουσιν οι αναγόμενοι εις την δημοσίαν τάξιν, οι προκύπτοντες 

  αμέσως εκ της προσβαλλομένης αποφάσεως ή εκ των στοιχείων του 

  φακέλου, ή οι γνωστοί τω Δικαστηρίω εκ προηγηθείσης δίκης, δέον να 

  προτείνωνται κατά την εν αυταίς διαγραφομένην ειδικήν διαδικασίαν, 

  θεωρούμενοι άλλως ως απαράδεκτοι, τούτο δε προς εξασφάλισιν  

  ουσιώδους προϋποθέσεως διά την ομαλήν απονομήν της Δικαιοσύνης, 

  ήτοι του κατά νόμον αναγκαίου χρονικού διαστήματος δια την  

  σχετικώς άνετον μελέτην και διάγνωσιν περί της βασιμότητος αυτών, 

  προ παντός μεν υπό του Δικαστηρίου, αλλά και των τυχόν τρίτων  

  μετεχόντων της δίκης.» 

 Ως προς δε τις ανάγκες της περίπτωσης εκείνης, το ΣτΕ κατέληξε ότι: 

  «Κατ' ακολουθίαν ο επ' ακροατηρίου το πρώτον προβληθείς, δια  

  σχετικής δηλώσεως του πληρεξουσίου δικηγόρου του αιτούντος,  

  πρόσθετος λόγος ακυρώσεως περί κακής συνθέσεως του εκδόντος την 

  προσβαλλομένην απόφασιν ανακριτικού συμβουλίου συνεπεία  

  αντικανονικής αναπληρώσεως του Προέδρου αυτού, μη ερευνόμενος 

  κατ' αρχήν αυτεπαγγέλτως, ως μη προκυπτούσης αμέσως είτε εκ της 

  αποφάσεως ταύτης, είτε εκ των στοιχείων του φακέλλου πλημμελείας 

  τινός υποκειμένης εις τοιούτον έλεγχον, αλλ' αντιθέτως   
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  συνεπαγόμενον έρευναν του πραγματικού, τυγχάνει απορριπτέος, ως 

  απαράδεκτος.» 

 Η εν λόγω απόφαση δεν υποστηρίζει ότι ζητήματα κακής σύνθεσης δεν 

 εξετάζονται αυτεπαγγέλτως ούτε ακόμα, πιο συγκεκριμμένα, ότι δεν 

 αποτελούν ζητήματα δημόσιας τάξης. Βεβαιώνει μόνο ότι τέτοια ζητήματα δεν 

 εξετάζονται αυτεπαγγέλτως αν τα στοιχεία που ενδιαφέρουν δεν βρίσκονται 

 ενώπιον του Δικαστηρίου: δεν θα αναλάβει τότε το Δικαστήριο πρωτοβουλία 

 για να τα συγκεντρώσει.  Ως προς αυτό η προσέγγιση του Ανωτάτου 

 Δικαστηρίου δεν διαφέρει.  

 Η Δημοκρατία και τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα παρέπεμψαν σε μερικά 

 ελληνικά συγγράμματα με προοπτική αφενός μεν να υποδείξουν τη διάκριση 

 μεταξύ συγκρότησης και σύνθεσης - μια διάκριση η οποία, όπως πρόσθεσαν, 

 γίνεται επίσης στον περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμο 

 (Ν. 158(Ι)/99) τον οποίο όμως δεν χρειάζεται να συζητήσουμε - αφετέρου δε 

 να επισημάνουν πως ενώ σε δύο από τα συγγράμματα γίνεται αναφορά στην 

 παράνομη συγκρότηση ως αυτεπαγγέλτως εξεταζομένης, δεν γίνεται τέτοια 

 αναφορά και για την περίπτωση παράνομης σύνθεσης. 

 Η διάκριση μεταξύ συγκρότησης και σύνθεσης είναι βέβαια δεδομένη. Την 

 εξηγεί με σαφήνεια ο Π.Δ. Δαγτόγλου στο σύγγραμμά του «γενικό διοικητικό 

 δίκαιο» τρίτη έκδοση στις σελ. 451-2: 

  «Νόμιμη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου είναι η θεμελίωσή του 

  σε έγκυρο κανόνα δικαίου και ο νόμιμος καθορισμός (διορισμός,  

  εκλογή κλπ.) όλων των υπό του νόμου προβλεπόμενων μελών, καθώς 

  και του προεδρείου. 

  ........................................................................................................ 

  Η σύνθεση του συλλογικού οργάνου αναφέρεται, αντιθέτως προς την 

  συγκρότηση, όχι στο όργανο καθ' εαυτό και αφηρημένως, αλλά στην 

  συγκεκριμένη περίπτωση λειτουργίας του5. Νομίμως συγκροτημένο 

  όργανο  δεν είναι κατ' αρχήν νόμιμα συντεθειμένο, αν στην  

  συνεδρίασή του  παρίστανται πρόσωπα που δεν είναι μέλη του, έστω 

  και αν δεν μετέχουν στην  ψηφοφορία, γιατί δεν μπορεί να είναι  

  γνωστό το μέτρο της επιδράσεως που  μπορούν να ασκήσουν. 
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  Σημ. 5. Η διάκριση μεταξύ συγκροτήσεως και συνθέσεως, δεν τηρείται 

  συνεπώς στην νομοθεσία, αλλά ούτε στην θεωρία ή την νομολογία του 

  Συμβουλίου της Επικρατείας.» 

 Στην παρατήρηση του Π.Δ. Δαγτόγλου ότι στην Ελλάδα δεν τηρείται με 

 συνέπεια η διάκριση, προσθέτουμε ότι το ίδιο συμβαίνει και στην Κύπρο και 

 αυτό επειδή πρακτικώς η  εν λόγω διάκριση δεν ενέχει επιπτώσεις. 

 Οι δύο περιπτώσεις αναφοράς στη συγκρότηση ως ζήτημα αυτεπαγγέλτως 

 εξεταζόμενο, χωρίς ταυτόχρονα αναφορά και στη σύνθεση είναι, η μια από 

 το «Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο» του Π.Δ. Δαγτόγλου όπου, στο πλαίσιο 

 σύντομης γενικής αναφοράς στην αρμοδιότητα, κυρίως από την άποψη 

 ταξινόμησης, περιλαμβάνεται και η δήλωση, στη σελ. 436, ότι αναρμόδιο 

 είναι «κάθε μη νόμιμα συγκροτημένο όργανο». και η άλλη από το «Δίκαιον 

 των Διοικητικών Πράξεων» του Μιχ. Δ. Στασινόπουλου (Ανατύπωση) (1982) 

 (στη σελ. 306) όπου, στο πλαίσιο γενικής αναφοράς σε λόγους ακύρωσης, 

 ξεχωρίζονται δύο, ήτοι «της αναρμοδιότητος και της μη νομίμου 

 συγκροτήσεως του οργάνου, η οποία εξετάζεται αυτεπαγγέλτως, ως αφορώσα 

 εις την δημοσίαν τάξιν». 

 Μας φαίνεται από τη γενικότητα και  συνοπτικότητα των εν λόγω αναφορών 

 ότι αυτές δεν προορίζονταν ως εξαντλητική θεώρηση των όσων εμπίπτουν 

 εντός της έννοιας της δημόσιας τάξης ή των όσων πέρα από αυτήν, 

 εξετάζονται στην Ελλάδα αυτεπαγγέλτως. Και πάντως, η νομολογία του ΣτΕ 

 διευκρινίζει ότι ζήτημα σύνθεσης είναι ζήτημα αρμοδιότητας και ότι ως εκ 

 τούτου εξετάζεται αυτεπαγγέλτως εφόσον πάντοτε, όπως αναφέραμε 

 ενωρίτερα, τα στοιχεία βρίσκονται ενώπιον του Δικαστηρίου. Προτού 

 αναφερθούμε στη νομολογία του ΣτΕ θεωρούμε χρήσιμο να παραθέσουμε τα 

 ακόλουθα δύο αποσπάσματα από το σύγγραμμα του Θ.Δ. Τσάτσου «Η Αίτησις 

 Ακυρώσεως Ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας» (3η Έκδοση), στις σελ. 

 213-214 και 216: 

«Υποκειμενική αναρμοδιότης (ratione personae) είναι η αναρμοδιότης 

η επερχομένη συνεπεία αδυναμίας αυτού τούτου του ασκούντος την 

εξουσίαν οργάνου ν' ασκήση ταύτην νομίμως. Διακρίνεται της 

αντικειμενικής η υποκειμενική αναρμοδιότης εκ του ότι επί 

αντικειμενικής αναρμοδιότητος την πράξιν εκδίδει πάντοτε, έστω και 

εις περίπτωσιν συνδρομής και των τριών περιπτώσεων της 

αναρμοδιότητος ταύτης, ήτοι της καθ' ύλην, της κατά τόπον και της 
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 κατά χρόνον, όργανον περιβεβλημένον καθ' όλα νομίμως εξουσίαν. 

Αντιθέτως εν περιπτώσει αναρμοδιότητος υποκειμενικής ενεργεί ο 

μήπω διορισθείς υπάλληλος ή διά νομικώς ανυπάρκτου πράξεως 

διορισθείς, ο απολυθείς ή οπωσδήποτε απωλέσας την ιδιότητά του 

φορεύς της ανατεθείσης αυτώ εξουσίας, ο κεκτημένος νομίμως, in 

abstracto, την ιδιότητα του δημοσίου λειτουργού, αλλ' in concreto ουχί 

υπό την ιδιότητα ταύτην ενεργών ή, προκειμένου περί συλλογικής 

αρχής, η ουδέποτε ή μήπω συστασθείσα ή διά νομικώς ανυπάρκτου 

πράξεως ιδρυθείσα, η συγκεκροτημένη παρά τον νόμον, η άνευ 

απαρτίας ή άνευ προσκλήσεως απάντων των μελών αυτής 

αποφασίσασα και η αποφασίσασα συμμετοχή κωλυομένου προσώπου 

αρχή. 

  ........................................................................................................ 

Το Συμβούλιον της Επικρατείας, προκειμένου περί κακής συνθέσεως  

συμβουλίου προαγωγών, θεωρεί τον προβαλλόμενον λόγον 

ακυρώσεως τελείως αόριστον και ως εκ τούτου απορριπτέον, καθ' ό 

ανεπίδεκτον δικαστικής εκτιμήσεως, εφ' όσον εν τω δικογράφω της 

αιτήσεως δεν κατονομάζονται οι παρά τον νόμον συμμετασχόντες. 

Τούτο είναι ορθόν, μόνον εφ' όσον η κακή σύνθεσις δεν προκύπτει εξ 

αυτής ταύτης της προσβαλλομένης αποφάσεως και του φακέλου. Εάν 

αντιθέτως συμβαίνη τούτο, τότε η κακή σύνθεσις, θεμελιούσα 

υποκειμενικήν αναρμοδιότητα, τυγχάνει αυτεπαγγέλτως εξεταστέα.» 

 Ως προς τη νομολογία του ΣτΕ επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την 1269-

 1273/53, η οποία περιλαμβάνεται στο 2ον Συμπλήρωμα Νομολογίας 1953-

 1960 (Τόμος 1ος) σελ. 559: 

  «Η κακή σύνθεσις άγει εις αναρμοδιότητα του οργάνου.» 

 Προσθέτουμε δε, ενδεικτικά, ότι στο Ευρετήριο Νομολογίας 1987-1988 

 (Τόμος 1ος), σελ. 109, η προσέγγιση στο ζήτημα νομιμότητος της σύνθεσης 

 συνοψίζεται, με αναφορά στις εκεί αποφάσεις, ως εξής: 

«316. - Το θέμα της αρμοδιότητας του οργάνου που εξέδωσε την 

 προσβαλλόμενη πράξη εξετάζεται αυτεπάγγελτα από τον ακυρωτικό 

 δικαστή, ΣτΕ 381, 1629, 2643-2645, 4340 1986 Ε. ΣτΕ 1986.120. 
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   317. - Ερευνάται αυτεπαγγέλτως η νομιμότητα της συνθέσεως της 

  επιτροπής που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση, ΣτΕ 3384 1986 

  Ε. ΣτΕ 1986.120. 

  ....................................................................................................... 

320. - Λόγο ακυρώσεως σχετικά με την κακή σύνθεση συλλογικού 

οργάνου, μη προβαλλόμενο, εξετάζει το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως, 

γιατί είναι γνωστός σ' αυτό, αφού για τον ίδιο λόγο ακύρωσε με 

προηγούμενη απόφασή του τις προσβαλλόμενες με την παρούσα 

αίτηση πράξεις ως προς άλλους αιτούντες, των οποίων η αίτηση 

εκδικάστηκε κατά την ίδια δικάσιμο, ΣτΕ 2921/1986 Ε. ΣτΕ 

1986.120.» 

Δεν νομίζουμε πως χρειάζεται να επεκταθούμε. Καταλήγουμε ότι παρίσταται 

δυνατότητα και δικαιολογείται η εξέταση, αυτεπαγγέλτως, του υπό αναφορά 

ζητήματος σύνθεσης της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού. Τα έξοδα 

να ακολουθήσουν το αποτέλεσμα της υπόθεσης». 

 

Μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην 

Χριστοδουλίδης (ανωτέρω), εξεδόθη η πρόσφατη απόφαση της 

Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην P.T. HADJIGEORGIOU CO 

LTD ν. Δημοκρατίας, στην Α.Ε. 117/2013, ημερομηνίας 17/6/2020, 

στην οποία το ζήτημα της κακής σύνθεσης του οργάνου τέθηκε στην 

ακρόαση της έφεσης χωρίς να έχει αποτελέσει αντικείμενο της πρωτόδικης 

δίκης και χωρίς να περιλαμβάνεται στους λόγους έφεσης. Η Ολομέλεια του 

Ανωτάτου Δικαστηρίου, έκρινε το ζήτημα ως δημοσίας τάξης και το εξέτασε 

αυτεπαγγέλτως. Παραθέτω το σχετικό απόσπασμα, βάσει του οποίου το 

θέμα εξετάστηκε και οδήγησε σε επιτυχία της έφεσης και ακύρωση της 

διοικητικής απόφασης, επίδικης στην προσφυγή: 
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 «Ο ευπαίδευτος συνήγορος της εφεσείουσας, κατά την ακροαματική 

 διαδικασία, δεν περιορίστηκε στους προβαλλόμενους λόγους 

 έφεσης.  ΄Ηγειρε, επίσης, θέμα πάσχουσας σύνθεσης του οργάνου, δηλαδή 

 του  Συμβουλίου, κατά τη συνεδρία του της 22.2.2011, στην 

 οποία λήφθηκε η απόφαση απόρριψης των παραστάσεων εκ μέρους της 

 εφεσείουσας.  Είναι γεγονός, προκύπτον από  το τηρηθέν, σχετικά, 

 πρακτικό, πως, από την εν λόγω συνεδρία του Συμβουλίου, 

 απουσίαζαν ο Πρόεδρος και τρία μέλη του.  Δεν αναφέρεται στο 

 συγκεκριμένο πρακτικό η αιτία της απουσίας τους και κατά πόσο τα 

 πρόσωπα αυτά είχαν ειδοποιηθεί δεόντως για τη σύγκληση της, ως άνω, 

 συνεδρίας.     

  Το Δικαστήριο τούτο, συμφωνούντος του συνηγόρου της εφεσείουσας, 

 διαπίστωσε ότι το πιο πάνω ζήτημα αφορούσε θέμα δημοσίας τάξεως 

 και, για το λόγο αυτό, ακριβώς, έδωσε χρόνο στην ευπαίδευτη συνήγορο 

 των εφεσιβλήτων, η οποία κατελήφθη εξαπίνης, να  αγορεύσει σχετικά.  Η 

 τοποθέτησή της ήταν πολύ σύντομη.  Περιορίστηκε να δηλώσει ότι 

 εξέτασε το  ζήτημα και δεν είχε να προσθέσει οτιδήποτε στα όσα είχε 

 θέσει ενώπιον του Δικαστηρίου ο συνήγορος της εφεσείουσας.  

Το θέμα που τέθηκε πιο πάνω, βασικά, αφορά σε μη τήρηση των  προνοιών 

του άρθρου 21(3) του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού 

Δικαίου Νόμου του 1999, (Ν. 158(Ι)/1999), σε  σχέση με τη συνεδρία του 

Συμβουλίου η οποία πραγματοποιήθηκε στις  22.2.2011. ΄Οπως έχει, ήδη, 

λεχθεί, κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, το Συμβούλιο συνεδρίασε με 

ελλιπή σύνθεση.  Στο σχετικό πρακτικό, όμως, δεν αναφέρεται κατά πόσο τα 

απόντα μέλη του είχαν κληθεί στην εν λόγω συνεδρία.  Η παράλειψη αυτή 

καθιστά τη ληφθείσα κατ' εκείνην τη συνεδρία απόφαση του Συμβουλίου 

άκυρη εν τη γενέσει της,  (βλ. Sigma Radio TV Ltd ν. Αρχής Ραδιοτηλ. 

Κύπρου (2009) 3  Α.Α.Δ. 30). 

 ....................................................................................................................

 .................................................................................................................... 

Εν προκειμένω, η τελική απόφαση του Συμβουλίου είναι αυτή που 

 εκδόθηκε μετά την εξέταση των γραπτών παραστάσεων της 
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 εφεσείουσας, ήτοι στις 22.2.2011, η οποία βεβαίωσε την παράβαση.  Η εν 

 λόγω απόφαση, όμως, όπως έχει ήδη αναφερθεί, εκδόθηκε από το 

 Συμβούλιο, αυτού συνεδριάζοντος με μη νόμιμη σύνθεση,  κατά παράβαση 

 του άρθρου 21(3) του Ν. 158(Ι)/1999.  Ως  εκ τούτου, κηρύσσεται άκυρη 

 και στερημένη οποιουδήποτε αποτελέσματος». 

  Με βάση τα πιο πάνω, η έφεση επιτυγχάνει για θέμα δημοσίας τάξεως, 

 οπότε δεν παρίσταται ανάγκη να εξεταστούν οι λόγοι έφεσης.». 

 

Η Πλήρης Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου αποφάσισε κατά 

πλειοψηφία στην Α.Ε. 167/09 Αντέννα Λτδ ν. Αρχής Ραδιοτηλεόρασης 

Κύπρου (2013) 3 ΑΑΔ 242, τα ακόλουθα: 

«Κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου στις συνεδρίες του συλλογικού 

οργάνου πρέπει κατ' αρχή να μετέχουν όλα τα μέλη που το συγκροτούν. Βλ. 

Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο Α.Ι. Τάχος, 4η έκδ., σελ. 284. Η υποχρέωση αυτή 

εκπηγάζει από το οφειλόμενο καθήκον άσκησης της εκ του Νόμου 

καθορισμένης αρμοδιότητας του οργάνου. Το δικαίωμα του πολίτη 

ικανοποιείται μόνο, όταν η απόφαση για το θέμα που τον αφορά λήφθηκε 

κατόπιν συζήτησης από αρμόδιο όργανο που συνεδρίασε με νόμιμη σύνθεση. 

Η απουσία μέλους από δεόντως συγκληθείσα συνεδρίαση του οργάνου 

επιτρέπεται μόνο όταν η απουσία κρίνεται εξ αντικειμένου δικαιολογημένη. 

Εν ολίγοις, η κατ' αρχήν υποχρέωση του διοικητικού οργάνου είναι να 

επιλαμβάνεται της εξέτασης θέματος όπως αυτό (το όργανο) είναι 

συγκροτημένο. Η μη συμμετοχή μέλους κατά πλάνη ως προς τη δυνατότητα 

συμμετοχής, επάγεται παράνομη σύνθεση. Το ίδιο και η καταχρηστική μη 

συμμετοχή προς εξυπηρέτηση αλλότριου σκοπού. Βλ. Kyprianou v. 

Republic (1976) 3 C.L.R. 210, Mitides v. Republic (1988) 3(B) C.L.R. 

737, Paschalis v. Republic (1988) 3(C) C.L.R. 1897, Καρακόκκινος 

κ.ά. ν. Αρχής Λιμένων, (2004) 4(Β) Α.Α.Δ. 956, Κόρτας ν. 

Ρ.Ι.Κ. (2007) 3 Α.Α.Δ. 67, Δημητρίου κ.ά. ν. Δημοκρατίας (2012) 3 

Α.Α.Δ. 74. 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_3/1976/rep/1976_3_0210.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_4/2004/rep/2004_4_0956.htm
http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_3/2007/rep/2007_3_0067.htm
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Το Άρθρο 22 του περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου Ν. 

158(1)/1999 για την αλλαγή στη σύνθεση του διοικητικού οργάνου προνοεί 

ότι: 

«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.» 

Το πιο πάνω άρθρο κωδικοποιεί τη βασική αρχή ότι 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. Η αναφορά «από 

την αρχή μέχρι το τέλος» ερμηνεύεται ότι αφορά στο διάστημα από την αρχή 

μέχρι το τέλος μιας συνεδρίας του οργάνου και όχι στο διάστημα από την 

αρχή μέχρι το τέλος της διοικητικής διαδικασίας συζήτησης κλπ του 

συγκεκριμένου θέματος όταν η διάρκεια της παρατείνεται σε περισσότερες 

συνεδρίες. 

Η ρύθμιση που ακολουθεί με βάση την πάρα πάνω νομοθετική διάταξη, 

αφορά ακριβώς στην περίπτωση  που η διαδικασία για το ίδιο θέμα 

παρατείνεται σε περισσότερες συνεδρίες και η σύνθεση του οργάνου, μετά την 

πρώτη συνεδρία, έχει αλλάξει με τη συμμετοχή μελών που ήταν απόντα στις 

προηγούμενες συνεδρίες. Ο νόμος κατ' αρχήν προβλέπει ότι το συλλογικό 

όργανο δεν μπορεί να λάβει έγκυρη απόφαση εκτός αν κατά τη συνεδρία 

αυτή επαναληφθεί από την αρχή η διαδικασία και η συζήτηση που 

προηγήθηκε οπότε σε τέτοια περίπτωση θεωρείται ότι η συζήτηση της 

υπόθεσης άρχισε και τέλειωσε έγκυρα στην τελευταία συνεδρία. Η ρύθμιση 

αυτή συνάδει με την αρχή ότι τα μέλη του συλλογικού οργάνου πρέπει να 

έχουν, το καθένα ξεχωριστά, γνώση επί όλων των στοιχείων και γεγονότων 

ώστε να μπορούν να σταθμίσουν αυτά τα στοιχεία κλπ για να αποφασίσουν 

εγκύρως επί του συγκεκριμένου θέματος. 
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Σύμφωνα με το νόμο, η επανάληψη της διαδικασίας από την αρχή δεν 

απαιτείται όταν πρόκειται για απουσία από συνεδρία που ασχολήθηκε με 

προκαταρκτικά θέματα ή όταν τα μέλη που λαμβάνουν την τελική απόφαση 

είναι πλήρως ενημερωμένα σχετικά με όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία 

για τη λήψη της απόφασης. 

Στην υπό κρίση υπόθεση είναι φανερό πως δεν έτυχε εφαρμογής καμιά από 

τις προβλεπόμενες από το νόμο ρυθμίσεις. Η απουσία του κ. Ευθυβούλου 

από την κρίσιμη συνεδρία της 27.9.2004 δεν αποτελούσε κώλυμα για τη 

συμμετοχή του στη συνεδρία της 10.10.2005 νοουμένου ότι το θέμα της 

συμμετοχής του θα ρυθμιζόταν με βάση τις σχετικές πρόνοιες του Άρθρου 22 

του Νόμου ανωτέρω. Η υπό τις προαναφερόμενες συνθήκες αποχώρησή του, 

κατέστησε τη σύνθεση του οργάνου παράνομη. Το γεγονός ότι στις 

10.10.2005 διαπιστώθηκε η ύπαρξη παραβάσεων του Νόμου και των 

κανονισμών και ότι η σχετική απόφαση λήφθηκε από μέλη του οργάνου τα 

οποία σκοπίμως ή τυχαία βρίσκονταν εν απαρτία δεν θεραπεύει την 

πλημμέλεια. Η αρχή δικαίου παραμένει αναλλοίωτη ότι τα μέλη που 

συγκροτούν το συλλογικό όργανο υπέχουν υποχρέωση συμμετοχής στη 

σύνθεση του οργάνου εκτός όπου η απουσία τους εξ αντικειμένου κρίνεται 

δικαιολογημένη. Σε κάθε άλλη περίπτωση η αδικαιολόγητη απουσία μέλους 

συνεπάγεται παρανομία στη σύνθεση η οποία στοιχειοθετεί λόγο ακυρότητας 

που ανατρέχει στη ρίζα της διοικητικής διαδικασίας και συνεπώς δεν 

δικαιολογείται η εξέταση άλλου θέματος. Σχετική και επί παρόμοιου θέματος 

είναι η απόφαση του Κωνσταντινίδη, Δ. στην Αντέννα Λτδ ν. Αρχής 

Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, Υπόθ. Αρ. 437/2008, ημερ. 4.10.2010 με 

την οποία συμφωνούμε.» 

 

Σε ότι αφορά στην ένσταση που προβλήθηκε ότι παράβαση μη ουσιώδους 

τύπου δεν οδηγεί σε ακύρωση την επίδικη απόφαση και ότι εν προκειμένω 

έχουμε επουσιώδη τύπο, την μη καταγραφή δηλαδή του λόγου απουσίας 

στο Πρακτικό της κας Μαρίνου, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πρόκειται 

για εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Δικαίου και το δικαστήριο θα πρέπει να 

είναι προσεκτικό στην εξέταση αυτεπαγγέλτως λόγου κακής σύνθεσης του 

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=/apofaseis/aad/meros_4/2010/4-201010-437-08.htm
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συλλογικού οργάνου για τέτοιο επουσιώδη λόγο, θα διαφωνήσω. Στο εθνικό 

δίκαιο ο λόγος ακυρώσεως της κακής σύνθεσης του συλλογικού οργάνου, 

λόγω μη αποκάλυψης λόγου απουσίας του μέλους, ώστε να συνεπάγεται 

από τον διοικητικό φάκελο ότι αυτή ήταν αντικειμενικά αιτιολογημένη, 

είναι (όπως η ανασκόπηση της νομολογίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου 

ανωτέρω επέδειξε) λόγος δημοσίας τάξεως που εξετάζεται αυτεπαγγέλτως, 

ανεξάρτητα από την δικογράφηση ή όχι κατά την κρίση πάντοτε του 

δικαστηρίου και εφόσον ενώπιόν του βρίσκονται τα στοιχεία που 

αποδεικνύουν την κακή σύνθεση. Από τη στιγμή που στο εθνικό δίκαιο 

ισχύουν τα ανωτέρω, βάσει της αρχής της ισοδυναμίας κατά τον έλεγχο της 

εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου δεν μπορεί να τίθεται διάκριση.  

 

Σχετική θεωρώ είναι η απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-161/15, 

BENSADA BENALLAL, ημερομηνίας 17/3/2016, σύμφωνα με την οποία 

το προδικαστικό ερώτημα του Conseil d’ Etat του Βελγίου ως προς το κατά 

πόσο θα πρέπει να θεωρούνται δημοσίας τάξης οι προβαλλόμενοι εκτός 

δικογραφίας κατ’ αναίρεση λόγοι ακυρώσεως περί παράβασης της γενικής 

αρχής του δικαίου της Ένωσης περί σεβασμού των δικαιωμάτων άμυνας, 

όπως το δικαίωμα ακροάσεως, το ΔΕΕ διαπίστωσε αρχικά, ότι το Βελγικό 

δικαστήριο δεν διευκρίνισε κατά πόσο ένας τέτοιος λόγος ακυρώσεως περί 

παράβασης του δικαιώματος ακροάσεως αποτελεί λόγο δημοσίας τάξεως 

που εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από τα εθνικά δικαστήρια του Βελγίου και 

κατέληξε πως σε περίπτωση που στο εθνικό δίκαιο, λόγος ακυρώσεως 
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θεωρείται δημοσίας τάξεως, τότε ως τέτοιον θα θεωρήσει τον λόγο 

ακυρώσεως που αφορά παράβαση δικαιώματος όπως αυτό κατοχυρώνεται 

στο δίκαιο της Ένωσης, ως ακολούθως στο κατωτέρω απόσπασμα το οποίο 

παρατίθεται (με τις υπογραμμίσεις να έχουν προστεθεί): 

 

«29 Πρέπει να υπομνησθεί ότι, κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, η 

αρχή  της ισοδυναμίας προϋποθέτει ότι ο επίμαχος εθνικός κανόνας 

εφαρμόζεται  αδιακρίτως τόσο στις ένδικες προσφυγές που στηρίζονται 

στα δικαιώματα που οι πολίτες αντλούν από το δίκαιο της Ένωσης, όσο 

και σε εκείνες που  στηρίζονται σε παράβαση του εσωτερικού δικαίου 

και έχουν  παρεμφερές  αντικείμενο και παρεμφερή αιτία (βλ. 

απόφαση Agrokonsulting-04, C-93/12, EU:C:2013:432, σκέψη 39). 

Η τήρηση της αρχής αυτής συνεπάγεται, επομένως, την ίση 

μεταχείριση των ενδίκων προσφυγών που στηρίζονται σε παράβαση 

του εθνικού δικαίου και των παρεμφερών προσφυγών που στηρίζονται 

σε παράβαση του δικαίου της Ένωσης (βλ. απόφαση Târșia, C-69/14, 

EU:C:2015:662, σκέψη 34).  

30 Εφαρμοζόμενη σε μια περίπτωση όπως αυτή της κύριας δίκης, η 

προϋπόθεση σε σχέση με την τήρηση της αρχής της ισοδυναμίας 

επιτάσσει επομένως ότι, οσάκις οι διατάξεις του εσωτερικού δικαίου 

περί του τρόπου διεξαγωγής της κατ’ αναίρεση διαδικασίας 

επιβάλλουν στο αναιρετικό δικαστήριο την υποχρέωση να κάνει δεκτό 

ή να εξετάζει αυτεπαγγέλτως λόγο που αντλείται από παράβαση του 

εθνικού δικαίου, η ίδια αυτή υποχρέωση πρέπει να ισχύει ωσαύτως 

όσον αφορά έναν ίδιας φύσεως λόγο που αντλείται από παράβαση του 

δικαίου της Ένωσης.  

31  Κατά συνέπεια, εφόσον ένα κατ’ αναίρεση αποφαινόμενο εθνικό 

δικαστήριο κρίνει ότι ο αντλούμενος από προσβολή του δικαιώματος 

ακροάσεως λόγος αναιρέσεως μπορεί να εκληφθεί ως λόγος 

εσωτερικής δημοσίας τάξεως που μπορεί να προβληθεί για πρώτη 

φορά ενώπιόν του στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς διεπόμενης από το 

εσωτερικό δίκαιο, η αρχή της ισοδυναμίας επιτάσσει ότι, στο πλαίσιο 

αντίστοιχης δίκης, μπορεί να προβληθεί επίσης για πρώτη φορά 

ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου, στο στάδιο της κατ’ αναίρεση 

διαδικασίας, ένας παρεμφερής λόγος που αντλείται από παράβαση 

του δικαίου της Ένωσης.  
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32  Εν προκειμένω, από την απόφαση περί παραπομπής δεν προκύπτει 

σαφώς κατά πόσον το δικαίωμα ακροάσεως, όπως αυτό 

κατοχυρώνεται στο βελγικό δίκαιο, συνιστά, αυτό καθαυτό, γενική 

αρχή του βελγικού δικαίου απορρέουσα από την εσωτερική δημόσια 

τάξη του εν λόγω κράτους μέλους. Εντούτοις, το αιτούν δικαστήριο 

διευκρινίζει επ’ αυτού ότι κανόνες δημοσίας τάξεως είναι όσοι έχουν 

θεμελιώδη σημασία στη βελγική έννομη τάξη, όπως οι κανόνες οι 

σχετικοί με την αρμοδιότητα των διοικητικών αρχών, την αρμοδιότητα 

των δικαστηρίων, τον σεβασμό των δικαιωμάτων άμυνας ή ακόμη όσοι 

άπτονται άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων.  

33  Στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να δοθεί στο αιτούν δικαστήριο η 

δυνατότητα να καθορίσει εάν ο λόγος που αντλείται από προσβολή του 

δικαιώματος ακροάσεως του δικαίου της Ένωσης είναι ίδιας φύσεως 

με εκείνον που αντλείται από προσβολή τέτοιου δικαιώματος στην 

βελγική έννομη τάξη, πρέπει να υπομνησθεί ότι, όπως έκρινε το 

Δικαστήριο στην απόφαση Ισπανία κατά Επιτροπής (C-287/02, 

EU:C:2005:368, σκέψη 37 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία), ο 

σεβασμός των δικαιωμάτων άμυνας σε κάθε διαδικασία που κινείται 

κατά προσώπου και μπορεί να καταλήξει σε έκδοση βλαπτικής 

πράξεως συνιστά θεμελιώδη αρχή του δικαίου της Ένωσης, η οποία 

πρέπει να διασφαλίζεται ακόμη και ελλείψει οποιασδήποτε ρυθμίσεως 

σχετικά με την εν λόγω διαδικασία. Η αρχή αυτή επιτάσσει να 

παρέχεται στους αποδέκτες αποφάσεων οι οποίες επηρεάζουν αισθητά 

τα συμφέροντά τους η δυνατότητα να γνωστοποιήσουν λυσιτελώς την 

άποψή τους.  

34  Απόκειται στο εκάστοτε αρμόδιο εθνικό δικαστήριο να εξετάζει κατά 

πόσον η σχετική με την αρχή ισοδυναμίας προϋπόθεση πληρούται στην 

υπόθεση της οποίας έχει επιληφθεί. Όσον αφορά ειδικότερα την 

υπόθεση της  κύριας δίκης, απόκειται στο αιτούν δικαστήριο να κρίνει 

κατά πόσον το δικαίωμα ακροάσεως, όπως αυτό κατοχυρώνεται στο 

εσωτερικό δίκαιο, πληροί τους απαιτούμενους από το εθνικό δίκαιο 

όρους ώστε να χαρακτηρισθεί λόγος δημόσιας τάξεως.  

35  Ως εκ τούτου, στο υποβληθέν ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι 

το δίκαιο της Ένωσης έχει την έννοια ότι, όταν, κατά το 

εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, ο αντλούμενος από παράβαση του 

εσωτερικού δικαίου λόγος που προβάλλεται για πρώτη φορά 

ενώπιον του αναιρετικού δικαστηρίου είναι παραδεκτός 

μόνον εφόσον συνιστά λόγο δημοσίας τάξεως, πρέπει ομοίως 

να κρίνεται παραδεκτός ο προβαλλόμενος για πρώτη φορά 

ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου λόγος που αντλείται από 

προσβολή του δικαιώματος ακροάσεως, όπως αυτό 

κατοχυρώνεται στο δίκαιο της Ένωσης, εφόσον το εν λόγω 
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δικαίωμα, όπως αυτό  κατοχυρώνεται στο εσωτερικό δίκαιο, 

πληροί τους απαιτούμενους από το εσωτερικό δίκαιο όρους 

ώστε να χαρακτηρισθεί λόγος δημοσίας τάξεως, κάτι που 

απόκειται στο αιτούν δικαστήριο να κρίνει».» 

 

 

Περαιτέρω σχετική είναι και η απόφαση του ΔΕΕ  C-122/16 P,  British 

Airways plc κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ημερομηνίας 14/9/2017, 

σύμφωνα με την οποία είναι επιτρεπτή η αυτεπάγγελτη εξέταση από τον 

δικαστή της Ένωσης λόγων ακυρώσεως δημοσίας τάξεως, (αλλά όχι  έκδοση 

απόφασης πέραν της αιτούμενης θεραπείας ultra petita). Παραθέτω το 

σχετικό απόσπασμα, (με τις υπογραμμίσεις να έχουν προστεθεί): 

 

«88. Βεβαίως, κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, ο δικαστής της 

Ένωσης μπορεί να εξετάσει αυτεπαγγέλτως λόγους δημοσίας τάξεως 

(βλ. υπό την έννοια αυτή, μεταξύ άλλων, απόφαση της 2ας Δεκεμβρίου 

2009, Επιτροπή κατά Ιρλανδίας κ.λπ., C-89/08 P, EU:C:2009:742, 

σκέψη 34 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία).  

89.  Ωστόσο, αντίθετα προς όσα υποστηρίζει η αναιρεσείουσα, η 

αρμοδιότητα του δικαστή του ελέγχου νομιμότητας να εξετάσει 

αυτεπαγγέλτως λόγο δημοσίας τάξεως ουδόλως συνεπάγεται 

αρμοδιότητα να τροποποιήσει αυτεπαγγέλτως τα αιτήματα που 

διατύπωσε ο προσφεύγων. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει, μεταξύ 

άλλων, από τις διατάξεις που παρατίθενται στη σκέψη 86 της 

παρούσας αποφάσεως, μολονότι οι λόγοι ακυρώσεως αποτελούν το 

αναγκαίο στήριγμα των αιτημάτων που περιλαμβάνονται στο 

δικόγραφο της προσφυγής, διακρίνονται ωστόσο, κατ’ ανάγκη, από τα 

αιτήματα, τα οποία θέτουν τα όρια του αντικειμένου της διαφοράς που 

υποβλήθηκε ενώπιον του δικαστή της Ένωσης.  
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90.  Επομένως, μολονότι, όπως έχει κρίνει το Δικαστήριο, ο δικαστής της 

Ένωσης, εξετάζοντας αυτεπαγγέλτως λόγο δημοσίας τάξεως, ο οποίος, 

κατ’ αρχήν, δεν προβλήθηκε από τους διαδίκους, δεν εξέρχεται από 

το πλαίσιο της διαφοράς της οποίας επιλήφθηκε και ουδόλως 

παραβαίνει τους διαδικαστικούς κανόνες σχετικά με την υποχρέωση 

να περιλαμβάνονται το αντικείμενο της διαφοράς και οι λόγοι 

ακυρώσεως στο δικόγραφο της προσφυγής (απόφαση της 2ας 

Δεκεμβρίου 2009, Επιτροπή κατά Ιρλανδίας κ.λπ., C-89/08 P, 

EU:C:2009:742, σκέψη 35), ωστόσο αυτό δεν ισχύει εάν, κατόπιν της 

εξετάσεως επί της ουσίας της πράξεως που υποβάλλεται στην κρίση 

του, ο δικαστής αποφασίσει, βάσει λόγου που εξέτασε αυτεπαγγέλτως, 

ακύρωση που υπερβαίνει αυτά που ζητήθηκαν με τα αιτήματα των 

οποίων έχει συννόμως επιληφθεί, με το αιτιολογικό ότι η ακύρωση 

αυτή είναι αναγκαία προκειμένου να θεραπευθεί η έλλειψη 

νομιμότητας που διαπιστώθηκε αυτεπαγγέλτως στο πλαίσιο της εν 

λόγω αναλύσεως.  

91.  Όμως, εν προκειμένω, όπως υπομνήσθηκε με τις σκέψεις 20 και 21 

της παρούσας αποφάσεως, η αναιρεσείουσα ζήτησε, με τα αιτήματα 

του εισαγωγικού δικογράφου της προσφυγής της ενώπιον του Γενικού 

Δικαστηρίου, μόνο τη μερική ακύρωση της επίδικης  αποφάσεως.  

92.  Υπό τις συνθήκες αυτές, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι, 

λαμβανομένων υπόψη των όσων εκτέθηκαν στις σκέψεις 81 έως 90 

της παρούσας αποφάσεως, το Γενικό Δικαστήριο δεν υπέπεσε σε πλάνη 

περί το δίκαιο κρίνοντας, στη σκέψη 92 της αναιρεσιβαλλομένης 

αποφάσεως, ότι μπορούσε να ακυρώσει την επίδικη απόφαση μόνον 

εντός των ορίων που έθεταν τα αιτήματα τα οποία είχαν περιληφθεί 

στο εισαγωγικό δικόγραφο της προσφυγής και προβαίνοντας, 

συνεπακόλουθα, στη σκέψη 93 της αποφάσεως αυτής, σε μερική 

ακύρωση της αποφάσεως αυτής, σύμφωνα με τα εν λόγω όρια”.» 

 

Η πρόσκληση όλων των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την 45η 

συνεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής ημερομηνίας 12/9/2012, 
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βρίσκεται καταχωρημένη στο διοικητικό φάκελο 5.21.78/5 στα ερυθρά 

53, 54 (Τεκμήριο 7). 

 

Η Πρόσκληση Για τη 57η συνεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής 

ημερομηνίας 27/6/2014, βρίσκεται κατατεθειμένη στο διοικητικό 

φάκελο 5.21.78/12 στο ερυθρό 41, (Τεκμήριο 12). 

 

Όσον αφορά την κα Φρόσω Χατζηλουκά αυτή απουσίαζε από τη συνεδρία 

της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ημερομηνίας 6/9/2012 (βλ. πρακτικό 

44ης συνεδρίας, παράρτημα 11 στην ένσταση) καθώς και από την 45η 

συνεδρία ημερομηνίας 12/9/2012, Παράρτημα 12 στην ένσταση.  Κατά 

την 2/11/2012 δεν είχε πραγματοποιήθεί συνεδρία της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής και  επομένως οι αναφορές των δικηγόρων των αιτητών στην 

προσφυγή 1217/14, στην Συμπληρωματική Γραπτή Αγόρευση, σε σχέση 

με την αδικαιολόγητη απουσία της στην 45η συνεδρία ημερομηνίας 

«2/11/2012» δεν αποδεικνύονται από τους διοικητικούς φακέλους. Η 45η 

συνεδρία στην οποία αναφέρονται πραγματοποιήθηκε στις 12/9/2012 και 

όχι στις 2/11/2012. Η μεθεπόμενη δε συνεδρία που έγινε, δεν ήταν 

ημερομηνίας 2/11/2012 αλλά 5/11/2012, στην οποία όμως η κα Φρόσω 

Χατζηλουκά παρευρίσκετο στη συνεδρία. 

 

Για την απουσία της κας Φρόσω Χατζηλουκά στις εν λόγω συνεδρίες 

σχετικά είναι τα ερυθρά 42 και 43 του προσωπικού της φακέλου που 



49 
 

υπάρχει στο Υπουργείο Βιομηχανίας και Τουρισμού (φάκελος αδειών 

μόνιμου προσωπικού Φρόσω Χατζηλουκά αρ. φακ. 15.4.1.51/2 που 

αποτελεί το Τεκμήριο 22).  Αναφέρεται στο έντυπο αδειών στο ερυθρό 42 

ότι εγκρίθηκε άδεια της για απουσία κατά τις ημερομηνίες 10/9/2012-

17/9/2012 και 20/9/2012-21/9/2012.  Σημειώνεται ότι η συνεδρία που 

μας ενδιαφέρει πραγματοποιήθηκε στις 12/9/2012, ημέρα κατά την 

οποία η κα Χατζηλουκά είχε εγκεκριμένη άδεια ανάπαυσης.  Αντίστοιχη 

άδεια ανάπαυσης εγκρίθηκε για 3 εργάσιμες μέρες από 5/9/2012-

7/9/2012 σύμφωνα με το ερυθρό 43 στον ίδιο φάκελο.  Το ερυθρό 45 στο 

οποίο έγινε λόγος κατά τις διευκρινίσεις και με παρέπεμψαν οι δικηγόροι 

των αιτητών για να αμφισβητήσουν την υπογραφή της Διευθύντριας και την 

αυθεντικότητα του εγγράφου που αποτελεί την αίτηση για άδεια 

ανάπαυσης για μια εργάσιμη μέρα στις 2/11/2012, καταλήγω, ως εκ των 

ανωτέρω, ότι δεν είναι σχετικό με την παρούσα υπόθεση και προφανώς εκ 

παραδρομής έγινε λόγος στις διευκρινίσεις για το συγκεκριμένο ερυθρό του 

διοικητικού φακέλου. 

 

Η κα Νεοφύτου υποστήριξε ότι η απουσία της κας Μαριγιάννας Μαρίνου 

κατά την 57η συνεδρία είναι δικαιολογημένη, γιατί προέκυψε έκτακτο 

κώλυμα και πήρε άδεια από τον προϊστάμενο της όπως αναγράφεται στο εν 

λόγω πρακτικό.  Διαβάζοντας κανείς όμως το πρακτικό της 57ης συνεδρίας 

καμία τέτοια αναφορά δεν υπάρχει και ούτε έχει προκύψει οποιαδήποτε 

αιτιολόγηση του ζητήματος της απουσίας της από το περιεχόμενο του 
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διοικητικού φακέλου, αντίθετα παρατηρώ με άλλες περιπτώσεις. 

Παρατηρώ δηλαδή,  ότι ζητήματα έκτακτου προσωπικού περιστατικού,  

που επιβάλλουν την απουσία μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής, 

αναφέρθηκαν στο Πρακτικό σε άλλες περιπτώσεις, όπως λ.χ. στην απουσία 

του κου Κώστα Κωνσταντίνου στην 48η συνεδρία,  ενώ τέτοια αναφορά στον 

λόγο απουσίας της κας Μαριγιάννας Μαρίνου δεν υπάρχει το πρακτικό της 

57ης συνεδρίας και ως εκ τούτου παραμένει ως απουσία αδικαιολόγητη 

ή/και μη αντικειμενικά αιτιολογημένη, κάτι που συνιστά ουσιώδη 

παράβαση τύπου, που εξετάζεται αυτεπαγγέλτως, ως λόγος δημοσίας 

τάξεως και οδηγεί σε ακύρωση την επίδικη απόφαση. Επρόκειτο για την 

τελευταία συνεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής και δεν μπορεί να 

αποκλεισθεί το ενδεχόμενο να απουσίαζε επί τούτου για να διατηρηθεί η 

ίδια σύνθεση του οργάνου που εξέτασε σε προηγούμενες συνεδριάσεις (54η 

– 57η) τις ενστάσεις, ετοιμάζοντας Πορίσματα για κάθε μία και 

καταγράφηκε αξιολογική κρίση των μελών σε προκαταρκτική ετοιμασία 

τους, ή κατά πόσο επρόκειτο για απουσία λόγω πλάνης, ότι δηλαδή όφειλε 

να απουσιάσει για να παραμείνει αναλλοίωτη η προηγούμενη σύνθεση. Σε 

περιπτώσεις που προηγείται αξιολογική κρίση στις προηγούμενες 

συνεδριάσεις, δεν είναι αρκετή η ενημέρωση του κατά πρώτον 

συμμετέχοντος νέου μέλους, αλλά απαιτείται επανάληψη της 

συγκεκριμένης διαδικασίας. Στην απουσία επομένως αναφοράς στο 

Πρακτικό, του λόγου απουσίας ή δικαιολόγηση, με αναφορά στο 

περιεχόμενο των τόμων του διοικητικού φακέλου που κατατέθηκαν ως 
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τεκμήρια, η κρίση του δικαστηρίου είναι πως πάσχει κατά την κρίσιμη 

αυτή συνεδρία (57η συνεδρία) της Συμβουλευτικής Επιτροπής,  η σύνθεση 

του οργάνου, γεγονός που αποτελεί λόγο ακυρώσεως της τελικής απόφασης 

του Υπουργού, που υιοθέτησε τα σχετικά Πορίσματα απόρριψης των 

ενστάσεων και δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της τελικής 

απόφασής του, αποφάσεις που προσβάλλονται από όλους της αιτητές που 

κρίθηκαν πως καταχώρησαν την προσφυγή της με έννομο συμφέρον 

(εξαιρείται ως αναφέρθηκε η προσφυγή 1214/2014). 

 

Για όλους τους πιο πάνω λόγους, η προσφυγή αρ. 1214/2014 

απορρίπτεται με έξοδα υπέρ των καθ’ ων η αίτηση και εναντίον των 

εκεί αιτητών και οι προσφυγές αρ. 1210/2014, 1211/2014, 

1212/2014, 1213/2014, 1215/2014 και 1217/2014  

επιτυγχάνουν, με έξοδα υπερ των αιτητών και εναντίον των καθ’ ων 

η αίτηση, όπως θα υπολογιστούν από την Πρωτοκολλητή, 

λαμβανομένων υπόψη των τριών διαταγμάτων συνεκδίκασης, που 

είχαν προηγηθεί του διατάγματος συνεκδίκασης όλων των 

προσφυγών μαζί.  

 

Οι επίδικες στις προσφυγές 1210/2014, 1211/2014, 1212/2014, 

1213/2014, 1215/2014 και 1217/2014  αποφάσεις ακυρώνονται, 

βάσει του άρθρου 146.4 του Συντάγματος. 

 

Μ. Καλλιγέρου, ΠΔΔ. 




