ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

Απιθμόρ Γνωμοδόηηζηρ 17/2021
ΣΟ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ
(ΣΜΗΜΑ Α΄)
ςνεδπίαζη ηηρ 1ηρ Φεβποςαπίος 2021
ύνθεζη:
Ππόεδπορ: Δπγελία Βειώλε, Αληηπξόεδξνο ηνπ Ν..Κ.
Μέλη: Αλδξέαο Αλδξνπιηδάθεο, ηπιηαλή Υαξηηάθε, Γήκεηξα Κεθάια,
Κσλζηαληίλα Υξηζηνπνύινπ, Υξηζηίλα Γηβάλε, Μαξία πάζνπ, Κσλζηαληίλνο
Εακπάξαο, Θεόδσξνο Ράπηεο, Παξαζθεπάο Υξπζνζηνκίδεο, Κσλζηαληίλνο
Γεσξγηάδεο, Φσηεηλή Γεδνύζε, Ννκηθνί ύκβνπινη ηνπ Κξάηνπο.
Διζηγήηπια: Οπξαλία Παηζνπνύινπ (γλώκε ρσξίο ςήθν)
Απιθμόρ επωηήμαηορ: Σν έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ, Σ1
Γηεύζπλζεο Πξνζσπηθνύ & Γηνηθεηηθήο Οξγάλσζεο, κε αξηζ. πξση. Φ.Π4959949/11 Γεθεκβξίνπ 2020.
Δπώηημα: Δξσηάηαη, εάλ ζην πιαίζην ηεο πιήξνπο ζπκκόξθσζεο ηεο
Γηνίθεζεο κε ηε κε αξηζκό 600/2019 απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπηθξαηείαο ε Α. Κ., ππάιιεινο ηνπ δηπισκαηηθνύ θιάδνπ ηνπ Τπνπξγείνπ
Δμσηεξηθώλ, πξέπεη λα πξναρζεί, από ην βαζκό ηνπ πκβνύινπ Πξεζβείαο
Α΄ ζην βαζκό ηνπ Πιεξεμνύζηνπ Τπνπξγνύ Β΄, αλαδξνκηθά, από 03.10.2012,
εκεξνκελία πξναγσγήο, κε ην από 28.09.2012 πξνεδξηθό δηάηαγκα, ζηνλ
σο άλσ βαζκό ησλ αλαθεξόκελσλ ζε απηό πκβνύισλ Πξεζβείαο Α΄ ηάμεσο,
θαηά παξάιεηςε ηεο ηδίαο.
ην πην πάλσ εξώηεκα ην Ννκηθό πκβνύιην ηνπ Κξάηνπο (Α΄ Σκήκα)
γλσκνδόηεζε σο εμήο:

Ιζηοπικό.
Από ην έγγξαθν ηνπ εξσηήκαηνο θαη ηα ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππόςε καο
πξνθύπηεη ην αθόινπζν πξαγκαηηθό :
1. Με ηελ από 17.09.2012 γλσκνδόηεζε ηνπ Αλώηαηνπ Τπεξεζηαθνύ
πκβνπιίνπ (Α.Τ..) ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ (ΤΠΔΞ) πξνθξίζεθαλ γηα
πξναγσγή ζην βαζκό ηνπ Πιεξεμνύζηνπ Τπνπξγνύ Β΄ ηάμεσο, 12 ύκβνπινη
Πξεζβείαο Α΄, νη νπνίνη θαη πξνήρζεζαλ ζην βαζκό απηόλ κε ην από
28.09.2012 πξνεδξηθό δηάηαγκα (Γ΄1070/3.10.2012), ελώ ε θξίζε γηα ηελ
πξναγσγή ηεο Α.Κ., ε νπνία πεξηιακβαλόηαλ κεηαμύ ησλ θξηλόκελσλ,
αλαβιήζεθε πξνθεηκέλνπ λα γλσκνδνηήζεη ην Ννκηθό πκβνύιην ηνπ Κξάηνπο
αλ ε ππεξεζία ηεο ζηελ Πξεζβεία ηεο Βνπδαπέζηεο ζηελ Οπγγαξία, θαηά ην
ρξνληθό δηάζηεκα από 02.09.1996 έσο 09.10.2001, ζεσξείηαη σο ππεξεζία ζε
αξρή εηδηθώλ ζπλζεθώλ θαη επνκέλσο πιεξνί ην ηππηθό πξνζόλ ηεο δηεηνύο
ππεξεζίαο ζε ηέηνηα αξρή γηα ηελ πξναγσγή ηεο ζηνλ παξαπάλσ βαζκό.
2. Με ηελ από 10.12.2012 αίηεζή ηεο ζην Γηνηθεηηθό Δθεηείν Αζελώλ ε Α.Κ.
δήηεζε ηελ αθύξσζε ηεο, ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, παξάιεηςεο ηεο
πξναγσγήο ηεο ζην βαζκό ηνπ Πιεξεμνπζίνπ Τπνπξγνύ Β΄, ε αίηεζε όκσο
απηή απνξξίθζεθε σο απαξάδεθηε κε ηελ κε αξηζκό 2459/2015 απόθαζε ηνπ
Γηθαζηεξίνπ ηνύηνπ, ήδε ακεηάθιεηε, κε ην ζθεπηηθό όηη κε ην από
28.09.2012 πξνεδξηθό δηάηαγκα δελ εθδειώζεθε ε παξάιεηςε ηεο αηηνύζαο
από ηηο πξναγσγέο πνπ έγηλαλ κε απηό, νύηε εθδόζεθε σο πξνο απηή ζρεηηθή
εθηειεζηή πξάμε, αθνύ ην αξκόδην Τπεξεζηαθό πκβνύιην δελ είρε εθθέξεη
νξηζηηθή γλώκε γηα ηελ πξναγσγή ηεο.
3. Πεξαηηέξσ, κε ηελ από 04.02.2013 γλσκνδόηεζε ηνπ Α.Τ.. ηνπ
Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ, πξνθξίζεθαλ γηα πξναγσγή ζην βαζκό ηνπ
Πιεξεμνπζίνπ Τπνπξγνύ Β΄, 17 ύκβνπινη Πξεζβείαο Α΄ ηάμεσο, νη νπνίνη
θαη πξνήρζεζαλ ζηνλ βαζκό απηό κε ην από 08.02.2013 πξνεδξηθό δηάηαγκα
(Γ΄150/11.02.2013), θαηά παξάιεηςε ηεο Α.Κ., κε ηελ αηηηνινγία όηη, εθόζνλ
απηή είρε ππεξεηήζεη, θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα από 02.09.1996 έσο
09.10.2001, ζηελ Πξεζβεία ηεο Βνπδαπέζηεο ζηελ Οπγγαξία, ε νπνία,
ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαρξνληθά ζρεηηθέο δηαηάμεηο1, έπαπζε από ηηο
24.03.1998 λα απνηειεί Υώξα εηδηθώλ ζπλζεθώλ, δελ είρε ζπκπιεξώζεη ηνλ
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απαηηνύκελν θαηώηαην ρξόλν παξακνλήο (δηεηία) ζε ηέηνηα ρώξα 2, κε
απνηέιεζκα λα κελ πιεξνί ην ηππηθό πξνζόλ γηα ηελ πξναγσγή ηεο, όπσο
είρε γίλεη δεθηό, θαηά πιεηνςεθία, κε ηε κε αξηζκό 552/2012 γλσκνδόηεζε
ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, ζην νπνίν είρε ππνβιεζεί, ζύκθσλα
κε ηα παξαπάλσ, ζρεηηθό εξώηεκα.
4. Ζ Α.Κ. θαηά ηνπ πξναλαθεξόκελνπ από 08.02.2013 πξνεδξηθνύ
δηαηάγκαηνο θαη ηεο κε απηό παξάιεηςεο ηεο πξναγσγήο ηεο άζθεζε αίηεζε
αθύξσζεο ελώπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Αζελώλ, ε νπνία απνξξίθζεθε
κε ηε κε αξηζκό 64/2016 απόθαζή ηνπ. Ζ ηειεπηαία απηή απόθαζε, κεηά από
άζθεζε έθεζεο από ηελ Α.Κ., εμαθαλίζηεθε κε ηε κε αξηζκό 600/2019
απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, κε ηελ νπνία ην αλώηαην
αθπξσηηθό Γηθαζηήξην αθύξσζε ην πξνεδξηθό απηό δηάηαγκα, θαζ’ ν κέξνο
αθνξά ηελ παξάιεηςε πξναγσγήο ηεο Α.Κ. ζην βαζκό ηνπ Πιεξεμνπζίνπ
Τπνπξγνύ Β΄ θαη αλέπεκςε ηελ ππόζεζε ζηε Γηνίθεζε γηα λα ελεξγήζεη ηα
λόκηκα.
5. Δηδηθόηεξα, κε ηελ παξαπάλσ απόθαζε ην πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο,
επηθαινύκελν ηηο δηαηάμεηο ησλ λ. 419/1976 (άξζξν 99 παξ. 3), 2594/1998
(άξζξν 79 παξ. 1ζη΄ θαη 2δ΄) θαη 3566/2007 (άξζξν 93 παξ. 1ζη΄), ηε
ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλε αξρή ηεο αμηνθξαηίαο (άξζξν 5 παξ. 1 ηνπ
πληάγκαηνο), ηελ απνξξένπζα από ηε ζπληαγκαηηθή αξρή ηεο ηζόηεηαο
δεκνθξαηηθή αξρή ηεο ζηαδηνδξνκίαο (άξζξα 4 παξ. 1 θαη 4 ηνπ πληάγκαηνο)
θαη ην γεγνλόο όηη ε παξαπάλσ«δηπισκαηηθή ππάιιεινο είρε εγθαίξσο
δεηήζεη κε ηελ από 14.01.2005 αίηεζή ηεο λα κεηαηεζεί ζε αξρή εηδηθώλ
ζπλζεθώλ (Γεληθό Πξνμελείν Κατξνπ) γηα λα απνθηήζεη ην ηππηθό πξνζόλ ηεο
δηεηνύο παξακνλήο ζε ηέηνηα αξρή, δειαδή ζε ρξνληθό δηάζηεκα, ην νπνίν
απείρε ηνπιάρηζηνλ επηά έηε από ηελ θξίζε γηα πξναγσγή από ην βαζκό ηνπ
πκβνύινπ Πξεζβείαο Α΄ ηάμεο ζην βαζκό ηνπ Πιεξεμνπζίνπ Τπνπξγνύ Β΄
ηάμεσο, ε δε Γηνίθεζε, ελώ ππήξραλ θελέο ζέζεηο ζηελ ππεξεζία απηή,
αξλήζεθε αδηθαηνιόγεηα λα ηθαλνπνηήζεη ην αίηεκά ηεο», έθξηλε όηη ε Γηνίθεζε
«δελ κπνξεί λα επηθαιείηαη έιιεηςε εθ κέξνπο ηεο εθθαινύζαο ηνπ ηππηθνύ
πξνζόληνο ηεο δηεηνύο παξακνλήο ζε αξρή ή ρώξα εηδηθώλ ζπλζεθώλ, ε
νπνία δελ νθεηιόηαλ ζε ππαηηηόηεηα ηεο ηδίαο αιιά ζε απόθαζε ηεο
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ππεξεζίαο» θαη πεξαηηέξσ, όηη ελεξγώληαο κε ηνλ ηξόπν απηόλ, παξαβίαζε
ηηο παξαπάλσ ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο αξρέο «δηόηη δελ κεξίκλεζε λα
απνθηήζεη ε εθθαινύζα ην ηππηθό πξνζόλ ηεο δηεηνύο παξακνλήο ζε αξρή ή
ρώξα εηδηθώλ ζπλζεθώλ,πνιύ δε πεξηζζόηεξν, όηαλ απηή είρε ππνβάιεη
εγθαίξσο αίηεζε γηα λα κεηαηεζεί ζε αξρή εηδηθώλ ζπλζεθώλ.» ( ζθ. 10 θαη 12
απόθαζεο).
6. ε εθηέιεζε ηεο παξαπάλσ απόθαζεο, κε ην από 19.09.2019 πξνεδξηθό
δηάηαγκα (Γ΄1821/2019), ε Α.Κ. πξνήρζε ζην βαζκό ηνπ Πιεξεμνπζίνπ
Τπνπξγνύ Β΄ αλαδξνκηθά από 11.02.2013, θαηόπηλ ηεο από 09.09.2019
γλσκνδόηεζεο ηνπ Α.Τ.. ηνπ ΤΠΔΞ,

ην νπνίν, επηιακβαλόκελν ηεο

ππόζεζεο ηεο Α.Κ.3 γλσκνδόηεζε, νκόθσλα, ππέξ ηεο αλαδξνκηθήο
πξναγσγήο ηεο ζην βαζκό ηνπ Πιεξεμνπζίνπ Τπνπξγνύ Β΄ από 11.02.2013,
εκεξνκελία πξναγσγήο ησλ πκβνύισλ Πξεζβείαο Α΄ πνπ αλαθέξνληαη ζην
από 08.02.2013 πξνεδξηθό δηάηαγκα.
7. Ζ Α.Κ, κε ηελ από 27.05.2019 αίηεζή ηεο πξνο ην Α.Τ.. ηνπ ΤΠΔΞ
ηζρπξίδεηαη όηη, ζε ζπκκόξθσζε κε ηε κε αξηζκό 600/2019 απόθαζε ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαη γηα ηελ πιήξε δηνηθεηηθή απνθαηάζηαζή ηεο,
απηή πξέπεη λα πξναρζεί ζηνλ βαζκό ηνπ Πιεξεμνπζίνπ Τπνπξγνύ Β΄
αλαδξνκηθά από 03.10.2012, εκεξνκελία πξναγσγήο, κε ην από 28.09.2012
πξνεδξηθό δηάηαγκα, ζηνλ ελ ιόγσ

βαζκό ησλ

αλαθεξόκελσλ ζε απηό

νκνηόβαζκώλ ηεο δηπισκαηηθώλ ππαιιήισλ.
Με ηα δεδνκέλα απηά, θαη θαηόπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηνπ Α.Τ.. ηνπ ΤΠΔΞ,
ππνβιήζεθε ην εξώηεκα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πεξίιεςε ηεο παξνύζαο.
Νομοθεηικό πλαίζιο.
8. ην άξζξν 95 ηνπ πληάγκαηνο, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. Α΄ ηνπ
Φεθίζκαηνο ηεο Ε΄ Αλαζεσξεηηθήο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ (Α΄ 84/17-4-2001)
νξίδνληαη ηα εμήο: «5. Η δηνίθεζε έρεη ππνρξέσζε λα ζπκκνξθώλεηαη πξνο ηηο
δηθαζηηθέο απνθάζεηο. Η παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο γελλά επζύλε γηα
θάζε αξκόδην όξγαλν, όπσο λόκνο νξίδεη. Νόκνο νξίδεη ηα αλαγθαία κέηξα γηα
ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκόξθσζεο ηεο Γηνίθεζεο».
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Ζ Α.Κ., ελ ησ κεηαμύ, είρε απνζπαζηεί θαη ππεξεηήζεη ζε αξρή εηδηθώλ ζπλζεθώλ (Γξαθείν πλδέζκνπ
ζηα θόπηα) από 28.01.2013 έσο θαη 12.04.2013 θαη είρε πξναρζεί ζην βαζκό ηνπ Πιεξεμνπζίνπ
Τπνπξγνύ Β΄ από 12.02.2014 (Γ΄170/12.02.2014).
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9.

ην άξζξν 1 ηνπ λ. 3068/2002 «πκκόξθσζε ηεο Γηνίθεζεο πξνο

δηθαζηηθέο απνθάζεηο θ.ιπ.» (Α΄ 274) νξίδνληαη ηα εμήο: «Σν Γεκόζην, νη
νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηα ινηπά λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ
δηθαίνπ έρνπλ ππνρξέσζε λα ζπκκνξθώλνληαη ρσξίο θαζπζηέξεζε πξνο ηηο
δηθαζηηθέο απνθάζεηο θαη λα πξνβαίλνπλ ζε όιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ
επηβάιινληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο θαη γηα ηελ εθηέιεζε
ησλ απνθάζεσλ. Γηθαζηηθέο απνθάζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ πξνεγνύκελνπ
εδαθίνπ είλαη όιεο νη απνθάζεηο ησλ δηνηθεηηθώλ, πνιηηηθώλ, πνηληθώλ θαη
εηδηθώλ δηθαζηεξίσλ πνπ παξάγνπλ ππνρξέσζε ζπκκόξθσζεο ή είλαη
εθηειεζηέο θαηά ηηο νηθείεο δηθνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη ηνπο όξνπο πνπ θάζε
απόθαζε ηάζζεη».
10. ην άξζξν 50 ηνπ π.δ. 18/1989 (Α΄ 8) νξίδνληαη ηα εμήο: «1. Η απόθαζε
πνπ

δέρεηαη

ηελ

αίηεζε

αθπξώζεσο

απαγγέιιεη

ηελ

αθύξσζε

ηεο

πξνζβαιιόκελεο πξάμεο θαη ζπλεπάγεηαη λόκηκε θαηάξγεζή ηεο έλαληη όισλ,
είηε πξόθεηηαη γηα θαλνληζηηθή είηε πξόθεηηαη γηα αηνκηθή πξάμε 2… 3…4. Οη
δηνηθεηηθέο αξρέο, ζε εθηέιεζε ηεο ππνρξέσζήο ηνπο θαηά ην άξζξν 95 παξ.5
ηνπ πληάγκαηνο, πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη αλάινγα κε θάζε πεξίπησζε, κε
ζεηηθή ελέξγεηα πξνο ην πεξηερόκελν ηεο απόθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ή λα
απέρνπλ από θάζε ελέξγεηα πνπ είλαη αληίζεηε πξνο όζα θξίζεθαλ από
απηό….»
11.

ηα άξζξα 32 θαη 94 ηνπ λ. 3566/2007 «Κύξσζε σο Κώδηθα ηνπ

Οξγαληζκνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ» (Α΄117) νξίδνληαη ηα εμήο :
« Άξζξν 32 Αλώηαην Τπεξεζηαθό πκβνύιην
7. Σν Αλώηαην Τπεξεζηαθό πκβνύιην: α. Γλσκνδνηεί γηα ηα ζέκαηα
πξναγσγήο ησλ δηπισκαηηθώλ ππαιιήισλ ζην βαζκό ηνπ Πιεξεμνύζηνπ
Τπνπξγνύ Β΄. β… γ… δ… ε. ...11. Οη απνθάζεηο ηνπ Α.Τ.. αηηηνινγνύληαη
πιήξσο θαη είλαη ππνρξεσηηθέο γηα ηνλ Τπνπξγό. Όηαλ πξνβιέπεηαη ε έθδνζε
δηαηάγκαηνο, ν Τπνπξγόο νθείιεη λα πξνθαιέζεη ηελ έθδνζε ηνπ εληόο δύν
κελώλ από ηελ απόθαζε ηνπ Α.Τ...
Άξζξν 93 Σππηθά πξνζόληα πξναγσγήο
2. α..β..γ..δ.. ε. Η πξναγσγή από ην βαζκό ηνπ πκβνύινπ Πξεζβείαο Α΄ ζην
βαζκό ηνπ Πιεξεμνπζίνπ Τπνπξγνύ Β` ελεξγείηαη, εθόζνλ ππάξρεη θελή
νξγαληθή ζέζε, κε δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξόηαζε ηνπ Τπνπξγνύ
Δμσηεξηθώλ, κεηά από γλώκε ηνπ Αλώηαηνπ Τπεξεζηαθνύ πκβνπιίνπ…
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Άξζξν 94 Πξναγσγέο
2. Ωο πξναθηένη θξίλνληαη νη ππάιιεινη πνπ έρνπλ, ζε πνιύ θαιό επίπεδν, ηα
νπζηαζηηθά πξνζόληα ηνπ ήζνπο, ηνπ ραξαθηήξα, ηεο αθνζίσζεο ζην
θαζήθνλ, ηεο επηζηεκνληθήο θαη ππεξεζηαθήο θαηάξηηζεο, ηεο δηνηθεηηθήο
ηθαλόηεηαο, ηεο γλώζεσο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο, ηεο πξσηνβνπιίαο,
δξαζηεξηόηεηαο

θαη

απνηειεζκαηηθόηεηαο

θαη

ηεο

εηνηκόηεηαο

ζηελ

αληηκεηώπηζε κε ηαρύηεηα θαη επζηνρία θάζε ππεξεζηαθνύ ζέκαηνο, ώζηε λα
αληαπνθξίλνληαη, πιήξσο, ζηηο απαηηήζεηο ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ άζθεζε ησλ
θαζεθόλησλ ηνπ αλώηεξνπ βαζκνύ.
3. Οη Πξναγσγέο από ην βαζκό ηνπ Γξακκαηέα Πξεζβείαο Α΄ ζην βαζκό ηνπ
πκβνύινπ Πξεζβείαο Β΄ θαη από ην βαζκό ηνπ πκβνύινπ Πξεζβείαο Α΄ ζην
βαζκό ηνπ Πιεξεμνπζίνπ Τπνπξγνύ Β΄ ελεξγνύληαη, θαη` εθινγή, κε ζύγθξηζε
ησλ ππαιιήισλ πνπ έρνπλ ηα ηππηθά πξνο πξναγσγή πξνζόληα θαη κε εηδηθή
αηηηνιόγεζε θαζόζνλ αθνξά ηνπο επηιεγέληεο. Πξνθξίλνληαη δε, θαη`
αμηνινγηθή ζεηξά, νη θαηαιιειόηεξνη πξνο πξναγσγή ζηηο θελέο ζέζεηο,
εθόζνλ αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ
άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ αλώηεξνπ βαζκνύ, κε βάζε ηα νπζηαζηηθά
πξνζόληα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2. ε θάζε πεξίπησζε, γηα ηελ
πξναγσγή ιακβάλνληαη ππόςε όια ηα ζηνηρεία ηνπ αηνκηθνύ θαθέινπ ηνπ
ππαιιήινπ, ζρεηηθά κε ηελ ππεξεζηαθή εμέιημε ηνπ, από ηελ εκεξνκελία
δηνξηζκνύ ηνπ. 4…».
Δπμηνεία και ςπαγωγή ηων ανωηέπω διαηάξεων.
Από ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο, εξκελεπόκελεο απηνηειώο θαη ζε ζπλδπαζκό
κεηαμύ ηνπο θαη ηελ ππαγσγή ζε απηέο ησλ πξαγκαηηθώλ πεξηζηαηηθώλ πνπ
ηέζεθαλ ππόςε καο από ηελ εξσηώζα Τπεξεζία, ζπλάγνληαη ηα αθόινπζα:
12. Από ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 95 ηνπ πληάγκαηνο, 1 ηνπ λ. 3068/2002
θαη 50 ηνπ π.δ. 18/1989 ζπλάγεηαη όηη ε αθύξσζε δηνηθεηηθήο πξάμεο κε
απόθαζε δηθαζηεξίνπ (ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ή Γηνηθεηηθνύ
Γηθαζηεξίνπ) έρεη σο απνηέιεζκα ηε λνκηθή ηεο εμαθάληζε, ηελ θαηάξγεζή
ηεο δειαδή έλαληη πάλησλ (ηδησηώλ - δηαδίθσλ ή κε - δηνηθεηηθώλ αξρώλ θαη
δηθαζηεξίσλ νπνηαζδήπνηε δηθαηνδνζίαο), αλεμαξηήησο αλ πξόθεηηαη γηα
αηνκηθή ή θαλνληζηηθή πξάμε. Ζ θαηάξγεζε απηή επέξρεηαη απηνκάησο κε
ηελ έθδνζε ηεο δηθαζηηθήο απόθαζεο, είλαη δε αλαδξνκηθή, αλαηξέρεη
δειαδή ζην ρξόλν έθδνζεο ηεο αθπξνύκελεο πξάμεο θαη επαλαθέξεη ηνπο
6

δηαδίθνπο ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαλ πξηλ εθδνζεί απηή (status
quo ante)4.
13. ην πιαίζην απηό, ε Γηνίθεζε, ζπκκνξθνύκελε πξνο απόθαζε αθπξσηηθνύ
δηθαζηεξίνπ, ππνρξενύηαη όρη κόλν λα ζεσξήζεη όηη ε λνκηθή πξάμε πνπ
αθπξώζεθε είλαη αλίζρπξε θαη όηη δελ πθίζηαηαη ζην λνκηθό θόζκν, αιιά θαη λα
πξνβεί ζε ζεηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ αλακόξθσζε ηεο λνκηθήο θαηάζηαζεο πνπ
πξνέθπςε άκεζα ή έκκεζα από ηελ πξάμε απηή θαη λα αλαθαιέζεη ή λα
ηξνπνπνηήζεη ηηο ζρεηηθέο πξάμεηο πνπ εθδόζεθαλ ελ ησ κεηαμύ ή λα εθδώζεη
άιιεο κε αλαδξνκηθή ηζρύ, πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηήζεη ηα πξάγκαηα ζηε
ζέζε ζηελ νπνία ζα βξίζθνληαλ, εάλ από ηελ αξρή δελ είρε εθδνζεί ε πξάμε ή
δελ είρε ιάβεη ρώξα ε παξάιεηςε πνπ αθπξώζεθε θαη ρσξίο δέζκεπζε από ην
ρξόλν πνπ δηέδξακε ζην κεηαμύ 5.
14. Σν εηδηθόηεξν πεξηερόκελν θαη ε έθηαζε ησλ ππνρξεώζεσλ ζπκκόξθσζεο
ηεο Γηνίθεζεο πξνζδηνξίδνληαη θάζε θνξά από ην αληηθείκελν ηεο αθύξσζεο,
δειαδή από ηε θύζε θαη ην είδνο ηεο πξάμεο πνπ αθπξώζεθε θαζώο θαη από
ηελ θξίζε ή ηηο θξίζεηο πάλσ ζηα δεηήκαηα πνπ εμέηαζε θαη γηα ηα νπνία
απνθάλζεθε ην δηθαζηήξην ζην αηηηνινγηθό ηεο απόθαζήο ηνπ, δεκηνπξγώληαο
σο πξνο απηά δεδηθαζκέλν γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε6. Θεηηθή ελέξγεηα
είλαη απαξαίηεηε, όηαλ ε Γηνίθεζε νθείιεη: (α) λα αληηθαηαζηήζεη ηελ
αθπξσζείζα πξάμε κε άιιε, απαιιαγκέλε από ειαηηώκαηα ή (β) λα πξνβεί ζε
έθδνζε πξάμεο πνύ παξέιεηςε παξαλόκσο λα εθδώζεη. Δάλ ἡ αθπξσζείζα
πξάμε αλήθεη ζηε δέζκηα αξκνδηόηεηα ηεο Γηνίθεζεο, απηή νθείιεη λα ηελ
επαλεθδώζεη, απνθεύγνληαο ηα ειαηηώκαηα πνύ νδήγεζαλ ζηελ αθύξσζή
ηεο, δεζκεπόκελε από ηελ εξκελεία πνύ έδσζε ζην λόκν ην δηθαζηήξην. Δάλ ε
Γηνίθεζε δεζκεύεηαη σο πξνο ηελ έθδνζε, αιιά έρεη δηαθξηηηθή επρέξεηα σο

4

ε

Π. Γαγηόγινπ «Γηνηθεηηθό Γηθνλνκηθό Γίθαην», 6 εθδ., 2014, ζει.633-634.
ε
Δ. πειησηόπνπινο, «Δγρεηξίδην Γηνηθεηηθνύ Γηθαίνπ», Σόκνο 2, 14 , έθδ., ζει. 201-207, Δ.
Πξεβεδνύξνπ /. Κπβέινο, «Νεόηεξεο εμειίμεηο σο πξνο ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ππνρξέσζεο
ζπκκόξθσζεο ηεο Γηνίθεζεο πξνο αθπξσηηθή απόθαζε»,ΓηΓηθ 6/2014, ζει. 1476-1484, . Καινγήξνπ
«Σν θαηλόκελν ηεο κε ζπκκόξθσζεο ηεο Γηνίθεζεο ζηηο αθπξσηηθέο απνθάζεηο ησλ Γηνηθεηηθώλ
Γηθαζηεξίσλ, ην πξόβιεκα, ηα αίηηα θαη ε αληηκεηώπηζε ζην αλαζεσξεκέλν ύληαγκα
1975/1986/2001/2008 θαη ην λ. 3068/2002», Έλσζε Γηνηθεηηθώλ Γηθαζηώλ, Σηκεηηθόο Σόκνο γηα ηα 50
ρξόληα ησλ Σαθηηθώλ Γηνηθεηηθώλ Γηθαζηεξίσλ, 2015, ζει. 67-82, . Καινγήξνπ «Η αξρή ηνπ
αλαδξνκηθνύ απνηειέζκαηνο ηεο αθπξσηηθήο απόθαζεο. Δμειίμεηο ζηε λνκνζεζία θαη ηε λνκνινγία»ΓηΓηθ
2/2019, ζει. 189-199, ηΔ 744/2016, 3508/2014, 1277/2014, 3043/2013, 3607/2013, 3606/2012,
3854/2011, 100/2011, 957/2010, 1016/2009, 2557/2006, ΝΚ 200/2019,559/2005 θ.ά.
6
ΟιηΔ 2854/1985, 4775/2012, 791/2011, ηΔ 1512/2009, 1986/2000, 3531/1999, 5907/1995
θ.α.,Πξεβεδνύξνπ «Η έθηαζε ηεο ππνρξέσζεο ζπκκόξθσζεο ηεο δηνίθεζεο ζην αθπξσηηθό απνηέιεζκα
δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ», Δ. Κνπηνύπα-Ρεγθάθνπ « Σν δεδηθαζκέλν ησλ απνθάζεσλ ησλ δηνηθεηηθώλ
δηθαζηεξίσλ», 2002, ζει. 59 επ., κε πεξαηηέξσ βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο.
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πξνο ην πεξηερόκελν ηεο αθπξσζείζαο πξάμεο, νθείιεη λα ηελ επαλεθδώζεη
κεηά από λέα θξίζε (π.ρ. λέα ζύγθξηζε ηνπ επηηπρόληνο ηελ αθύξσζε θαη ηνπ
πξνθξηζέληνο ππαιιήινπ, αλ θαη όρη άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ)7.
15. Πεξαηηέξσ, από ηηο πξνεθηεζείζεο δηαηάμεηο ηνπ Οξγαληζκνύ ηνπ
Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ, πξνθύπηεη όηη νη πξναγσγέο ησλ δηπισκαηηθώλ
ππαιιήισλ ζην βαζκό ηνπ Πιεξεμνπζίνπ Τπνπξγνύ Β΄ ελεξγνύληαη κε
πξνεδξηθό δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξόηαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δμσηεξηθώλ,
κεηά από γλσκνδόηεζε ηνπ Αλώηαηνπ Τπεξεζηαθνύ πκβνπιίνπ. Οη θξίζεηο
ελεξγνύληαη ύζηεξα από ζύγθξηζε όισλ ησλ δηπισκαηηθώλ ππαιιήισλ κε ην
βαζκό ηνπ πκβνύινπ Πξεζβείαο Α΄, νη νπνίνη, θαηά ην ρξόλν πνπ θξίλνληαη,
έρνπλ ζπκπιεξώζεη ηα ηππηθά πξνζόληα πξναγσγήο, πξνάγνληαη δε ηειηθά,
θαη’ εθινγή, ζηηο ππάξρνπζεο θελέο ζέζεηο, νη ππάιιεινη πνπ θξίλνληαη θαη’
αμηνινγηθή ζεηξά, σο νη θαηαιιειόηεξνη πξνο πξναγσγή8.
16. ηελ πεξίπησζε ηνπ εξσηήκαηνο, όπσο πξνθύπηεη από ην ηζηνξηθό, κεηά
ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, κε αξηζκό
600/2019, ηελ αθύξσζε κε απηή

ηνπ από 08.02.2013 πξνεδξηθνύ

δηαηάγκαηνο, θαζ’ ν κέξνο απηό αθνξά ηελ παξάιεηςε πξναγσγήο ηεο Α.Κ.
ζην βαζκό ηνπ Πιεξεμνπζίνπ Τπνπξγνύ Β΄ θαη ηελ αλαπνκπή ηεο ππόζεζεο
ζηε Γηνίθεζε γηα λα ελεξγήζεη ηα λόκηκα, ε Α.Κ. πξνήρζε ζην βαζκό ηνπ
Πιεξεμνπζίνπ Τπνπξγνύ Β΄ κε ην από 19.09.2019 πξνεδξηθό δηάηαγκα,
αλαδξνκηθά από 11.02.2013, εκεξνκελία πξναγσγήο ησλ νκνηόβαζκώλ ηεο
πνπ αλαθέξνληαη ζην δηάηαγκα απηό, ην νπνίν είρε εθδνζεί θαηόπηλ ηεο από
04.02.2013 γλσκνδόηεζεο ηνπ Α.Τ.. ηνπ ΤΠΔΞ.
17. Χζηόζν, ην πκβνύιην απηό είρε επηιεθζεί, γηα πξώηε θνξά, ηεο θξίζεο
ηεο Α.Κ. θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 17.09.2012, ζηελ νπνία, ζε αληίζεζε κε ηνπο
ινηπνύο πκβνύινπο Πξεζβείαο Α΄, γηα ηνπο νπνίνπο γλσκνδόηεζε όηη
πιεξνύζαλ ηηο ηππηθέο αιιά, ζηε ζπλέρεηα, θαη ηηο νπζηαζηηθέο πξνϋπνζέζεηο
γηα ηελ πξναγσγή ηνπο ζην βαζκό ηνπ Πιεξεμνύζηνπ Τπνπξγνύ Β΄, νη νπνίνη
θαη πξνήρζεζαλ ζην βαζκό απηόλ από 03.10.2012, εκεξνκελία δεκνζίεπζεο
ηνπ ζρεηηθνύ από 28.09.2012 πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο, σο πξνο ηελ
παξαπάλσ δηπισκαηηθή ππάιιειν αλέβαιε ηελ θξίζε ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα
δεηεζεί γλσκνδόηεζε από ην Ννκηθό πκβνύιην ηνπ Κξάηνπο, ζρεηηθά κε ην
7

8

Π. Γαγηόγινπ, ν.π., ζει. 680-681.

Άξζξα 93 θαη 94 λ.3566/2007, βι. θαη λ 134/20011, Α΄ 265, άξζξν 1.

8

θαηά πόζνλ απηή πξέπεη λα ζεσξεζεί όηη έρεη ππεξεηήζεη ζε αξρή εηδηθώλ
ζπλζεθώλ, θαηά ηελ έλλνηα ησλ ηζρπνπζώλ, ηόηε, δηαηάμεσλ, γηα ηελ
πεξαηηέξσ θξίζε πεξί πξναγσγήο ηεο, θαη, επνκέλσο, δελ αθνινύζεζε
έθδνζε εθηειεζηήο δηνηθεηηθήο πξάμεο, αλαθνξηθά κε απηή, όπσο θξίζεθε κε
δύλακε δεδηθαζκέλνπ από ην Γηνηθεηηθό Δθεηείν Αζελώλ, κε ηε κε αξηζκό
2459/2015, ήδε ακεηάθιεηε, απόθαζή ηνπ, απνξξηπηηθή ηεο αίηεζεο
αθύξσζεο ηνπ παξαπάλσ πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο9.
18. Μεηά όκσο ηελ επίιπζε ηνπ παξαπάλσ λνκηθνύ δεηήκαηνο, κε ηε κε
αξηζκό 600/2019 απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, γηα λα είλαη
πιήξεο ε ζπκκόξθσζε κε απηή, ε Γηνίθεζε έρεη ππνρξέσζε λα πξνβεί ζε
όιεο ηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο ώζηε λα απνθαηαζηαζνύλ πιήξσο ηα
πξάγκαηα ζηε ζέζε πνπ ζα είραλ βξεζεί10, εάλ ην Α.Τ.. ηνπ ΤΠΔΞ ζηε
ζπλεδξίαζε ηεο 17.09.2012, είρε εθθέξεη ζεηηθή γλώκε γηα ηελ ζπλδξνκή ζην
πξόζσπν ηεο Α.Κ. ηνπ ηππηθνύ πξνζόληνο ηεο δηεηνύο παξακνλήο ηεο ζε
αξρή ή ρώξα εηδηθώλ ζπλζεθώλ, δελ είρε, δειαδή, κεζνιαβήζεη ε, από
17.09.2012, «αλαβιεηηθή» γλσκνδόηεζή ηνπ.
Δπνκέλσο, ην Α.Τ.. ηνπ ΤΠΔΞ ζα πξέπεη λα επηιεθζεί εθ λένπ ηεο
ππόζεζεο-πξναγσγήο - ηεο Α.Κ. όζνλ αθνξά ην δηάζηεκα από ηε
δεκνζίεπζε ηνπ από 28.09.2012 πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο (03.10.2012), κε ην
νπνίν ην πξώηνλ εθδειώζεθε ε παξάιεηςε πξναγσγήο ηεο ζην βαζκό ηνπ
Πιεξεμνύζηνπ Τπνπξγνύ Β΄, κέρξη ηεο αλαδξνκηθήο πξναγσγήο ηεο από
11.02.2013, ζηνλ βαζκό απηό κε ην από 19.09.2019 πξνεδξηθό δηάηαγκα,
δεζκεπόκελν11 από ηηο θξίζεηο ηεο κε αξηζκό 600/2019 απόθαζεο ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, σο πξνο ηε κε δπλαηόηεηα επίθιεζεο έιιεηςεο
ηνπ ηππηθνύ πξνζόληνο ηεο δηεηνύο παξακνλήο ζε αξρή ή ρώξα εηδηθώλ
ζπλζεθώλ γηα ην νπνίν απνθάλζεθε ζην αηηηνινγηθό ηεο, δεκηνπξγώληαο
δεδηθαζκέλν

σο

πξνο

απηό

ζηε

ζπγθεθξηκέλε

πεξίπησζε

θαη

λα

γλσκνδνηήζεη γηα ηε ζπλδξνκή ή κε, θαηά ηνλ παξαπάλσ θξίζηκν ρξόλν
(17.09.2012) ησλ, θαηά λόκν, απαηηνύκελσλ πξνζόλησλ γηα ηελ πξναγσγή
ηεο ζην βαζκό ηνπ Πιεξεμνύζηνπ Τπνπξγνύ Β΄ θαη πεξαηηέξσ γηα ηελ
9

Βι. ζπλαθή απόθαζε ΓΔΑ 2134/2020, κε ηελ νπνία ε «αλαβιεηηθή» γλσκνδόηεζε πξναγσγήο
δηπισκαηηθνύ ππαιιήινπ από ην Α.Τ.. ηνπ ΤΠΔΞ, ελέρεη άξλεζε πξναγσγήο.
10
ε
Δπακ. Π. πειησηόπνπινπ «Δγρεηξίδην Γηνηθεηηθνύ Γηθαίνπ», Έθδ. 10 , παξ. 564 επ., Π.Γ. Γαγηόγινπ
«Σεληθό Γηνηθεηηθό Γίθαην», παξ. 1421 β.
11
ηΔΟι 217/2016, ΣΔ 3191/2015, 10/2014, 1518/2014, 2559/2011, 677/2010, 43/2010, 21/2008,
1229/2008, 2557/2006, 3191/2005.
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πξναγσγή ηεο ή κε12, κεηά από ζύγθξηζε κε ηνπο ππόινηπνπο νκνηόβαζκνπο
δηπισκαηηθνύο

ππαιιήινπο

πνπ

ζπγθέληξσλαλ

ηα

πξνο

πξναγσγή

πξνζόληα θαηά ηελ πξναλαθεξόκελε εκεξνκελία.
19. Ζ παξαπάλσ ππνρξέσζε ηνπ Α.Τ.. ηνπ ΤΠΔΞ θαη κε ην δεδνκέλν όηη ε
αίηεζε ηεο Α.Κ. γηα ηελ αθύξσζε ηνπ από 28.09.2012 πξνεδξηθνύ
δηαηάγκαηνο, απνξξίθζεθε, σο απαξάδεθηε, κε ηε κε αξηζκό 2459/2015 θαη
ήδε ακεηάθιεηε απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Αζελώλ, είλαη ζύκθσλε
κε ην αληηθεηκεληθά ζπλαγόκελν, από ηε κε αξηζκό 600/2019 απόθαζε ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, λόεκα ηεο αθύξσζεο θαη ηε λνκηθή θαηάζηαζε
πνπ ζα έπξεπε ζύκθσλα κε ην λόκν λα δηακνξθσζεί, κε ηε ζπληαγκαηηθά
θαηνρπξσκέλε αξρή ηεο αμηνθξαηίαο (άξζξν 5 παξ.1 ηνπ πληάγκαηνο), ηελ
απνξξένπζα από ηε ζπληαγκαηηθή αξρή ηεο ηζόηεηαο δεκνθξαηηθή αξρή ηεο
ζηαδηνδξνκίαο (άξζξα 4 παξ. 1 θαη 4 ηνπ πληάγκαηνο), αξρέο πνπ
ηπγράλνπλ εθαξκνγήο ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε, ζύκθσλα κε ηελ
πξναλαθεξζείζα απόθαζε, θαζώο θαη κε ηηο αξρέο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ηεο
ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη ηεο λνκηκόηεηαο ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο, θαηά ηηο
νπνίεο είλαη αζπκβίβαζηε ε δηαηήξεζε ζε ηζρύ λνκηθώλ ή πξαγκαηηθώλ
θαηαζηάζεσλ πνπ θξίζεθε όηη δεκηνπξγνύλ παξαβίαζε δηθαίνπ13.
Απάνηηζη
20. ύκθσλα κε ηα πξνεθηεζέληα, ζην εξώηεκα πνπ ππνβιήζεθε, ην Ννκηθό
πκβνύιην ηνπ Κξάηνπο (Α' Σκήκα ) γλσκνδνηεί, νκόθσλα, σο εμήο :
Σν

Α.Τ.. ηνπ ΤΠΔΞ, ζην πιαίζην ζπκκόξθσζήο ηνπ κε ηελ κε αξηζκό

600/2019 απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαη ζε εθαξκνγή ησλ
αξρώλ ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ηεο αμηνθξαηίαο, ηεο ζηαδηνδξνκίαο, ηεο ρξεζηήο
δηνίθεζεο θαη ηεο λνκηκόηεηαο ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο, ζα πξέπεη λα επηιεθζεί
ηεο ππόζεζεο-πξναγσγήο- ηεο Α.Κ. θαη, δεζκεπόκελν από ηηο θξίζεηο ηεο
πξναλαθεξόκελεο

απόθαζεο

ηνπ

πκβνπιίνπ

ηεο

Δπηθξαηείαο,

λα

γλσκνδνηήζεη γηα ηελ ζπλδξνκή ή κε ζην πξόζσπν απηήο, θαηά ηνλ
παξαπάλσ θξίζηκν ρξόλν (17.09.2012) ησλ, θαηά λόκν, απαηηνύκελσλ
πξνζόλησλ γηα ηελ πξναγσγή ηεο ζην βαζκό ηνπ Πιεξεμνύζηνπ Τπνπξγνύ
12

Βι. κεηαμύ πνιιώλ Πξαθηηθά πκβνπιίνπ πκκόξθσζεο ηΔ 10/2020, 14/2015,100/2010, αιιά θαη
ΓΔΑ 560/2020
13

Φ. Βεγιεξήο «Η ζπκκόξθσζηο ηεο Γηνηθήζεσο εηο ηαο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπηθξαηείαο», 1934, 29επ., Κνληόγησξγα-Θενραξνπνύινπ «Αη ζπλέπεηαη ηεο αθπξώζεσο
δηνηθεηηθήο πξάμεσο έλαληη ηεο Γηνηθήζεσο», 1980, 29επ., Θ. Σζάηζν «Η αίηεζηο αθπξώζεσο
ελώπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο», 3ε έθδ.1971, 402επ.
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Β΄, θαη πεξαηηέξσ γηα ηελ πξναγσγή ηεο ή κε, κεηά από ζύγθξηζε κε ηνπο
ππόινηπνπο νκνηόβαζκνπο δηπισκαηηθνύο ππαιιήινπο πνπ ζπγθέληξσλαλ ηα
πξνο πξναγσγή πξνζόληα, θαηά ηελ πξναλαθεξόκελε εκεξνκελία. ε
θαηαθαηηθή πεξίπησζε, γηα ηελ πιήξε δηνηθεηηθή απνθαηάζηαζε ηεο
παξαπάλσ δηπισκαηηθήο ππαιιήινπ, ε πξναγσγή ηεο ζα αλαηξέμεη ζηελ
εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ από 28.09.2012 πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο, κε ην
νπνίν πξνήρζεζαλ ζην βαζκό ηνπ Πιεξεμνύζηνπ Τπνπξγνύ Β΄ νη ινηπνί
νκνηόβαζκνί ηεο δηπισκαηηθνί ππάιιεινη, θαηά παξάιεηςε ηεο ηδίαο, ήηνη ζηηο
03.10.2012, κε όιεο ηηο εληεύζελ ζπλέπεηεο.

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
Αθήνα, 03.02.2021
Η Ππόεδπορ

Η Διζηγήηπια

Δςγενία Βελώνη
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