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Πξνζθπγή-αίηεζε ζπκβηβαζκνύ θαηά απόθαζεο επηβνιήο 

πξνζηίκνπ παξάλνκεο δηαθήκηζεο 

 

Δλώπηνλ ηνπ [...]κεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξωηνδηθείνπ 

[...]1,2 

 

ΠΡΟΦΤΓΖ - ΑΗΣΖΖ ΤΚΒΗΒΑΚΟΤ 

Τεο [...] Δηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «[...]», πνπ εδξεύεη ζη[... ...] ([...]) 

θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα.  

Θ Α Σ Α  

1) Τεο ππ’ αξηζκ. [.../...] απόθαζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ ηνπ Γεκνηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ [...] θαη ηεο ππ’ αξηζκ. [.../...] εγγξαθήο ζηνπο 

θνξνινγηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ Γήκνπ [...]  

2) Τνπ Γεκάξρνπ [...], σο λνκίκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ [...]  

[ηόπνο...],  [εκεξνκελία...] 

 

Πξνζβάιινπκε κε ηελ παξνύζα ηελ ππ’ αξηζκ. [.../...] απόθαζε επηβν-

ιήο πξνζηίκνπ ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ [...] θαη ηε βάζεη 

απηήο γελνκέλε ππ’ αξηζκ. [.../...] εγγξαθή ζηνπο ρξεκαηηθνύο θαηαιό-

γνπο ηνπ Γήκνπ [...], κε ηηο νπνίεο θαινύκαζηε λα θαηαβάινπκε ζην 

Γήκν [...] ην πνζό ησλ [...], σο κε λόκηκεο θαη λόκσ αβάζηκεο, πξν-

ζθεύγνληαο ελώπηόλ Σαο, γηα ηνπο θάησζη αλαθεξόκελνπο ιόγνπο: 

Έιιεηψε πιήξνπο θαη εκπεξηζηαηωκέλεο αηηηνινγίαο 

Η πξνζβαιινκέλε απόθαζε απνηειεί δπζκελή αηνκηθή δηνηθεηηθή 

πξάμε, θαζώο πιήηηεη άκεζα ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ηεο επηρείξεζήο 

                                            
1  Η αξκνδηόηεηα Μνλνκεινύο ή Τξηκεινύο θαζνξίδεηαη από ην πνζό ηνπ επηβιεζέληνο 

ζε βάξνο ηεο πξνζθεύγνπζαο πξνζηίκνπ, θαη’ άξζξν 6 παξ. 1 , 2 ΚΓΓ, ζύκθσλα κε 

ην νπνίν νη ρξεκαηηθέο δηαθνξέο ησλ νπνίσλ ην αληηθείκελν δελ ππεξβαίλεη ηα 5900 

€ εθδηθάδνληαη από ην Μνλνκειέο Γηνηθεηηθό Πξσηνδηθείν, άιισο από ην Τξηκειέο 

Γηνηθεηηθό Πξσηνδηθείν. 

2  Η πξνζθπγή θαη’ απνθάζεσο επηβνιήο πξνζηίκνπ παξάλνκεο δηαθήκηζεο θαηαηίζε-

ηαη ζηελ εθδνύζα αξρή (Γήκνο, πεξηθέξεηα θηι.) θαη δηαβηβάδεηαη ππεξεζηαθά ζην 

αξκόδην Πξσηνδηθείν, εάλ δελ επέιζεη δηνηθεηηθόο ζπκβηβαζκόο. 
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καο. Δζσηεξηθό ηύπν ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο απνηειεί ε αηηηνινγία 

ηεο, ε νπνία ζηελ ππό θξίζε πεξίπησζε επηβάιιεηαη από ην λόκν 

(άξ.19 παξ.2 λ. 1080/80) θαη απνηειεί νπζηώδε ηύπν ηεο δηαδηθαζίαο 

επηβνιήο ηνπ πξνζηίκνπ, αιιά θαη από ηε θύζε ηεο πξάμεο, θαζ’ όηη ε 

Γηνίθεζε επηβάιιεη επαρζέο κέηξν ζην δηνηθνύκελν. 

Η αηηηνινγία πξέπεη λα εκπεξηέρεηαη απαξαίηεηα ζην ζώκα ηεο πξά-

μεο. Δμαηξεηηθά κπνξεί λα αλαπιεξώλεηαη από ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέ-

ινπ, ππό ηελ απζηεξή όκσο πξνϋπόζεζε ε ίδηα ε πξάμε λα παξαπέκπεη 

ζε ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν ηνπ θαθέινπ. Δθόζνλ ζπλεπώο παξαιεθζεί 

ε αλαθνξά ησλ ζηνηρείσλ επί ησλ νπνίσλ ζηεξίρηεθε ε θξίζε ηνπ αξ-

κνδίνπ νξγάλνπ θαη ε ίδηα ε δηνηθεηηθή πξάμε δελ παξαπέκπεη ζηα α-

λαπιεξνύληα απηήλ έγγξαθα, θαηά ην κέξνο ηνύην είλαη αλαηηηνιόγε-

ηε θαη πάζρεη αθπξόηεηαο. 

Α) Η πξνζβαιινκέλε απόθαζε ζηεξείηαη σο αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε 

πιήξνπο θαη εκπεξηζηαησκέλεο αηηηνινγίαο, δηόηη: 

αα) Πεξηέρεη πιεκκειή λνκηθή βάζε, θαζώο επηθαιείηαη δηαηάμεηο λν-

κνζεηηθώλ θαλόλσλ θαη εηζεγήζεηο Γηεπζύλζεσλ, ρσξίο λα αλαγξάθεη 

ην πεξηερόκελν ησλ θξίζηκσλ γηα ηελ έθδνζή ηεο δηαηάμεσλ, αιιά νύηε 

θαη ην ιόγν επίθιεζεο ή εθαξκνγήο ηνπο γηα ηελ έθδνζε ηεο πξνζβαι-

ινκέλεο απόθαζεο.  

ββ) Γελ πεξηέρεη νπζηαζηηθή βάζε, δειαδή ηα θξίζηκα πξαγκαηηθά πε-

ξηζηαηηθά ζηα νπνία ζηεξίδεηαη ε επηβνιή ηνπ πξνζηίκνπ, θαζώο θαη ην 

νξηζζέλ αλά πιαίζην ύςνο απηνύ (δεδνκέλνπ όηη απηό ππεξβαίλεη θαηά 

πνιύ ην θαηώηεξν νξηδόκελν από ην λ. 2946/01 πνζό ησλ 500.000 δξρ. 

ή 1467 Δπξώ), ώζηε λα καο δνζεί ε δπλαηόηεηα αληηθξνύζεώο ηνπο. 

Β) Τελ έιιεηςε πιήξνπο θαη εκπεξηζηαησκέλεο αηηηνινγίαο ηεο από-

θαζεο, γηα ηελ νπνία έγηλε ιόγνο παξαπάλσ, θαιείηαη λα αλαπιεξώζεη 

ε ππ’ αξηζκ. [.../...] πξάμε απηνςίαο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γήκνπ [...]  

Καη ε έθζεζε απηή όκσο ραξαθηεξίδεηαη από ηηο ίδηεο ειιείςεηο, ανξη-

ζηίεο θαη αζάθεηεο πνπ επηζεκάλζεθαλ αλσηέξσ γηα ηελ πξνζβαιιν-

κέλε απόθαζε θαη επηζεκαίλεηαη ηδίσο ν αζαθήο θαη δπζαλάγλσζηνο 

ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηνπ πξνζηίκνπ βάζεη ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ πιαηζί-

νπ θαη ηνπ είδνπο απηνύ. 

Δπνκέλσο, όπσο απνδεηθλύεηαη από ηα αλσηέξσ, ε πξνζβαιινκέλε 

πξάμε ζηεξείηαη ηεο απαηηνύκελεο πιήξνπο θαη εκπεξηζηαησκέλεο αη-

ηηνινγίαο, ε έιιεηςε ηεο νπνίαο δελ αλαπιεξώλεηαη εθ ηεο πξάμεσο 
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απηνςίαο ησλ ππαιιήισλ ηνπ θαζ’ νπ. 

Γηα ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο ε πξνζβαιινκέλε πξάμε πξέπεη λα αθπξσζεί 

ιόγσ έιιεηςεο εηδηθήο αηηηνινγίαο (παξάβαζε θαη’ νπζία δηάηαμεο λό-

κνπ), ιόγνο ν νπνίνο θαζ’ όζνλ αθνξά ζηε λνκηκόηεηα ηεο πξάμεο εμε-

ηάδεηαη θαη απηεπαγγέιησο.  

Παξάβαζε νπζηώδνπο ηύπνπ ηεο δηαδηθαζίαο 

α) Παπαβίαζη ηος ζςνηαγμαηικά καηοσςπυμένος δικαιώμαηορ ηηρ 

πποηγούμενηρ ακπόαζηρ ηος διοικούμενος 

Η επηβνιή πξνζηίκνπ πξέπεη λα έπεηαη ηεο πξνεγνύκελεο αθξόαζεο 

ηνπ επηβαξπλόκελνπ ηδηώηε, δηόηη δηα ησλ θπξώζεσλ πεξηνξίδεηαη ε ε-

ιεπζεξία ηνπ. Αθόκα θαη όηαλ δελ πξνβιέπεηαη ξεηώο από ην λόκν ε 

θιήζε γηα παξνρή εμεγήζεσλ ηνπ δηνηθνύκελνπ, πξέπεη λα θαιείηαη 

απηόο πξνο ππεξάζπηζε ηεο άζθεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο πξνεγνύκε-

λεο αθξόαζεο, ην νπνίν θαηνρπξώλεηαη ξεηά ζην άξ. 20 παξ. 2 ηνπ Σπ-

ληάγκαηνο θαη επνκέλσο δελ κπνξεί λα θαηαξγεζεί λνκνζεηηθά, έρν-

ληαο ππέξηεξε ηππηθή ηζρύ. Ούηε θαη κπνξεί λα αλαπιεξσζεί από ηε 

δηαδηθαζία θαηά ην ζηάδην ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβηβαζκνύ, θαζώο ην 

Σύληαγκα απαηηεί ε αθξόαζε λα είλαη “πξνεγνύκελε”, δειαδή λα πξν-

εγείηαη θαη όρη λα έπεηαη ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο (βι. ζρεη. ΙΓ΄ 

ΤξηκΓηνηθΠξσηΘεζ 1169-1172/2004). 

Τέηνηα όκσο θιήζε πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα αζθεζεί 

ην ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλν αηνκηθό δηθαίσκα ηνπ άξ. 20 παξ. 2, 

δε ιάβακε πξηλ από ηελ πξνζβαιινκέλε απόθαζε επηβνιήο ηνπ πξν-

ζηίκνπ. Καζ’ όζνλ, ινηπόλ, θαλέλαο ιόγνο δε ζπληξέρεη πξνο δηθαηνιό-

γεζε ηεο κε θιήηεπζήο καο —ιόγνο πνπ λα θαζηζηά κε απαξαίηεηε ηελ 

πξνεγνπκέλε αθξόαζή καο— θαζίζηαηαη αληηιεπηό όηη δε ζπληξέρεη ε 

αλσηέξσ γεληθή πξνϋπόζεζε επηβνιήο δηνηθεηηθνύ πξνζηίκνπ. Τνύην 

έρεη σο απνηέιεζκα λα αληίθεηηαη επζέσο ε πξνζβαιινκέλε απόθαζε 

ζηε ξεηή ζπληαγκαηηθή δηάηαμε ηνπ άξ. 20 παξ. 2 θαη λα ηπγράλεη α-

θπξσηέα γηα παξάβαζε νπζηώδνπο ηύπνπ ηεο δηαδηθαζίαο. 

β) Νομικέρ πλημμέλειερ ηηρ ππάξηρ αςηοτίαρ 

Σύκθσλα κε ηε λνκνινγία ηνπ ΣηΔ ε ζύληαμε θαη ε θνηλνπνίεζε ηεο 

πξάμεο απηνςίαο απνηεινύλ νπζηώδε ηύπν ηεο δηαδηθαζίαο επηβνιήο 

ηνπ πξνζηίκνπ, έηζη ώζηε ε λνκηθώο πιεκκειήο πξάμε απηνςίαο λα 

νδεγεί ζε αθύξσζε ηεο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ ιόγσ παξαβάζεσο 

νπζηώδνπο ηύπνπ ηεο δηαδηθαζίαο. 
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Η ππ’ αξηζκ. [.../...] πξάμε απηνςίαο ησλ ππαιιήισλ ηνπ θαζ’ νπ είλαη 

λνκηθώο πιεκκειήο, δηόηη είλαη ειιηπήο, αόξηζηε θαη αζαθήο. Δπνκέ-

λσο ε πξάμε απηνςίαο ησλ ππαιιήισλ ηνπ θαζ’ νπ είλαη λνκηθώο 

πιεκκειήο θαη δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ην λνκηθό θαη νπζηαζηηθό ε-

θείλν έξεηζκα πνπ είλαη ηθαλό λα ζηεξίμεη ηελ απόθαζε επηβνιήο ηνπ 

πξνζηίκνπ.  

Δπεηδή, όπσο ηεθκεξηώζεθε, ε πξνζβαιινκέλε απόθαζε επηβνιήο 

πξνζηίκνπ ηνπ θαζ’ νπ είλαη παξάλνκε, λόκσ αβάζηκε θαη όισο αλαη-

ηηνιόγεηε. 

Δπεηδή, θαηά ηα αλσηέξσ εθηεζέληα, ε πξνζβαιινκέλε απόθαζε, θα-

ζώο θαη ε βάζεη απηήο γελνκέλε θνξνινγηθή εγγξαθή, πξέπεη λα αθπ-

ξσζνύλ, ή επηθνπξηθώο λα κεηαξξπζκηζηνύλ θαηά ηξόπν ώζηε λα 

πξνζδηνξηζηεί ην επηβιεζέλ πξόζηηκν ζην ειάρηζην δπλαηό πνζό. 

Δπεηδή ε παξνύζα πξνζθπγή καο είλαη λόκηκε, βάζηκε θαη αιεζήο. 

ΓΗΑ ΣΟΤ ΙΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

θαη όζνπο ξεηά επηθπιαζζόκαζηε λα πξνζζέζνπκε  

θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο παξνύζαο 

ΕΖΣΟΤΚΔ 

Να γίλεη δεθηή ε παξνύζα πξνζθπγή καο. 

Να αθπξσζνύλ, άιισο λα ηξνπνπνηεζνύλ, ε πξνζβαιινκέλε ππ’ αξηζκ. 

[.../...] απόθαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ 

Γήκνπ [...], θαζώο θαη ε ζρεηηθή ππ’ αξηζκ. [.../...] εγγξαθή ζηνπο ρξε-

καηηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ Γήκνπ [...] θαη λα απαιιαγνύκε πιήξσο από 

θάζε νθεηιή καο. 

Να θαηαδηθαζηεί ν αληίδηθνο ζηε δηθαζηηθή καο δαπάλε. 

Πξηλ από ηε ζπδήηεζε ηεο παξνύζαο ζην Γηνηθεηηθό Πξσηνδηθείν, δε-

ηνύκε λα επηιπζεί ε επίδηθε δηαθνξά κε ζπκβηβαζκό από ηελ επηηξνπή 

ηνπ άξ. 32 ηνπ λ. 1080/80. 

Ο πιεξεμνύζηνο δηθεγόξνο 

[...] 


