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ΓΝΩΜΟΓΟΤΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ 

                                                                                 

Αζήλα, 25-10-2021 

Ι. Δπί ηοσ ερωηήκαηος. 

Αλαθνξηθά κε ηε δπλαηόηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ζπλεδξηάζεωλ ηωλ Σπιιόγωλ 

Δηδαζθόληωλ κεηά ηελ πάξνδν ηωλ πξνζεζκηώλ πνπ ζέηνπλ νη δηαηάμεηο ηωλ άξζξωλ 34 

θαη 35 ηνπ Ν. 4692/2020 [ΦΕΚ Α’ 111/12-6-2020] θαζώο θαη ηωλ άξζξωλ 5,10 θαη 11 ηεο 

Υ.Α. 108906/ΓΔ/7-9-2021 (ΦΕΚ 4189Α/10-9-21). 

ΙΙ. Δπί ηοσ λοκηθού πιαηζίοσ. 

Καηά γεληθή αξρή ηνπ δηνηθεηηθνύ δηθαίνπ (ΣηΕ 3997/2014, 1932/2013, 3973/2009 

Οι., βι. θαη ΣηΕ 1535/1952 Οι., ΠΕ 161/2018 ζθ. 9, ΠΕ 144/2008 Οι. ζθ. Α ΙΙ Γ 2), ε 

νπνία απνηππώλεηαη ήδε ζην άξζξν 10 παξ. 5 ηνπ Κώδηθα Δηνηθεηηθήο Δηαδηθαζίαο, ε 

πξνζεζκία πξνο άζθεζε ηεο θαλνληζηηθήο αξκνδηόηεηαο ηεο Δηνίθεζεο είλαη, θαηαρτήλ, 

ελδεηθηηθή, εθηόο εάλ πξνθύπηεη ζαθώο ην αληίζεην από ηελ εμνπζηνδνηηθή δηάηαμε [ΣηΔ 

1712/2020]. Χαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα πεξίπηωζεο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο 

απνηειεί ε ξύζκηζε ηνπ άξ. 227 Ν. 3852/2010, ζηελ νπνία πξνβιέπεηαη ξεηώο, δίρωο λα 

θαηαιείπεηαη θακία ακθηβνιία ωο πξνο ην λόεκα ηεο δηάηαμεο όηη «Ο Επόπηης Ο.Τ.Α. 

αποθαίνεηαι επί ηης προζθσγής μέζα ζε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από 

ηην σποβολή ηης. Αν παρέλθει η ανωηέρω προθεζμία τωρίς να εκδοθεί απόθαζη 

θεωρείηαι όηι η προζθσγή έτει ζιωπηρώς απορριθθεί».  

Από ηελ άιιε, ωο πεξίπηωζε ελδεηθηηθήο πξνζεζκίαο έρεη θξηζεί ε δηάηαμε ηεο 

παξ. 3 ηνπ άξ. 218 ηνπ Ν. 4512/2018 κε ηελ νπνία ξπζκίδνληαη δεηήκαηα, πνπ αθνξνύλ ηε 

ζπγθξόηεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Σώκαηνο Εηδηθώλ Επηζεωξεηώλ, κε ηελ αηηηνινγία όηη ε 

πξνζεζκία απηή δελ πξνβιέπεηαη ζην λόκν ωο απνθιεηζηηθή νύηε πξνθύπηεη ε βνύιεζε 

ηνπ λνκνζέηε λα έρεη ηέηνην ραξαθηήξα ε δηάηαμε απηή [ΣηΔ 1712/2020].  
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 Καηά ηα αλωηέξω, νη πξνζεζκίεο, πνπ αθνξνύλ ελέξγεηεο ηεο Δηνίθεζεο έρνπλ 

ελδεηθηηθό ραξαθηήξα, εθηόο εάλ νξίδεηαη άιιωο από ηηο δηαηάμεηο πνπ ηηο πξνβιέπνπλ θαη 

έρνπλ ωο ζθνπό λα πηέζνπλ ηα δεκόζηα όξγαλα, όπωο πεξαηώζνπλ νξηζκέλεο ελέξγεηεο. 

Υπέξβαζε ηωλ πξνζεζκηώλ ζπγρωξείηαη κόλν ζε πεξίπηωζε αλώηεξεο βίαο ή όηαλ 

γίλεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν επίθιεζε γεγνλόηωλ γλωζηώλ ζηε Δηνίθεζε (Βι. 

Αηηηοιογηθή Έθζεζε ηοσ Ν. 2690/1999. Δπίζες, Α. Ι. Τάτο, Δρκελεία Κώδηθα 

Γηοηθεηηθής Γηαδηθαζίας, Γ΄ έθδοζε, ζει. 476 επ., θαζώς θαη Πορίζκαηα λοκοιογίας 

ηοσ Σσκβοσιίοσ ηες Δπηθραηείας 1929-1959, εηζαγωγή Μ. Γ. Σηαζηλόποσιοσ, Δζληθό 

Τσπογραθείο 1961, ζει. 195 επ. Τέιος, επί προζεζκηώλ ζτεηηθές οη αποθάζεης ΣηΔ 

290/2004, 1551/2002, 3355/2000, 3011/1998 θιπ., αιιά θαη προ ηοσ Κώδηθα 

Γηοηθεηηθής Γηαδηθαζίας ΣηΔ 958/1957 θαη 2145/1959) [βι. ηε δεκοζηεσκέλε ζηελ 

Τ.Ν.Π «ΝΟΜΟΣ» σπ’ αρηζκ. 146/2017 Γλωκοδόηεζε ηοσ Νοκηθού Σσκβοσιίοσ ηοσ 

Κράηοσς (Τκήκα Ση`) ποσ ζσλεδρίαζε ζηης 14-6-2017, βι. θαη ηε Γλωκοδόηεζε ηοσ  

Ν.Σ.Κ κε αρηζκό 17/2016 (Τκήκα Γ)]. Σηελ πεξίπηωζε, όκωο, έθδνζεο αηνκηθώλ 

δηνηθεηηθώλ πξάμεωλ, δπζκελώλ γηα ην πξόζωπν, ην νπνίν αθνξνύλ ακέζωο, νη 

πξνζεζκίεο είλαη απνθιεηζηηθέο.  

 Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπηωζε, κε ηηο δηαηάμεηο ηωλ άξζξωλ 33, 34 θαη 35 ηνπ Ν. 

4692/2020 [ΦΕΚ Α’ 111/12-6-2020], αληηθαηαζηάζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4547/2018, νη 

νπνίεο πεξηείραλ ξπζκίζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ ζπιινγηθό πξνγξακκαηηζκό εθπαηδεπηηθνύ 

έξγνπ θαη νκάδεο δξάζεωλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαζώο θαη ηελ απηναμηνιόγεζε θαη 

εμωηεξηθή αμηνιόγεζε ηωλ ζρνιηθώλ κνλάδωλ ωο πξνο ην εθπαηδεπηηθό ηνπο έξγν.  Σηηο 

δηαηάμεηο απηέο ηάζζνληαη νξηζκέλεο πξνζεζκίεο εληόο ηωλ νπνίωλ ηα αξκόδηα όξγαλα 

νθείινπλ λα αζθήζνπλ ην δηνηθεηηθό ηνπο έξγν, ρωξίο ωζηόζν λα πξνβιέπεηαη θαηά 

ηξόπν ζαθή, όπωο απαηηεί ε αλωηέξω παξαηηζέκελε λνκνινγία ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 

Επηθξαηείαο, όηη νη πξνζεζκίεο απηέο είλαη απνθιεηζηηθέο.  

 

  ΙΙΙ. Δπί ηες απάληεζες, ποσ αρκόδεη ζηο ερώηεκα. 

Οη πξνζεζκίεο, πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο αλωηέξω δηαηάμεηο θαζώο θαη ηωλ άξζξωλ 

5, 10 θαη 11 ηεο Υ.Α. 108906/ΓΔ/7-9-2021 (ΦΕΚ 4189Α/10-9-21), έρνπλ ελδεηθηηθό 

ραξαθηήξα, κε ηελ έλλνηα ηεο έληνλεο ππόδεημεο πξνο ηε Δηνίθεζε λα πεξαηώζεη ην 

ηαρύηεξν ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία.  
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Ωο εθ ηνύηνπ, ε πάξνδνο ηωλ πξνζεζκηώλ απηώλ δελ απνηειεί εκπόδην γηα ηελ 

κεηά ηελ πάξνδό ηνπο θαη πάληωο εληόο επιόγνπ ρξόλνπ από απηήλ, ελέξγεηα ηωλ 

αξκόδηωλ δηνηθεηηθώλ νξγάλωλ.  

Παξακέλω ζηελ δηάζεζε ζαο. 

Μαρία Μαγδαιελή Τζίπρα 

Γηθεγόρος –Νοκηθή Σύκβοσιος Γ.Ο.Δ. 

 

 
  


