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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                      Θεζζαλονίκη 15-04-2022 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΑΠΑΝΩΝ &                      Αρ. πρωη. 2  

ΔΚΛΟΓΗΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΔΩΝ 

ΑΡΘΡΟΤ 12 ΣΟΤ Ν. 3870/2010 

ΣΖ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ                                   

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ – ΘΡΑΚΖ 

 

ΑΠΟΦΑΖ ΜΔ ΑΡΗΘΜΟ 2/2022. 

 
Η Δπηηξνπή Διέγρνπ Γαπαλψλ θαη Δθινγηθψλ Παξαβάζεσλ ησλ 

Γεκνηηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ εθινγψλ Μαΐνπ 2019, φπσο απηή 

ζπγθξνηήζεθε, ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηηο αξ. 16564/26-3-2019 (ΑΓΑ: 

6Γ3ΘΟΡ1Τ-8Β9) θαη νηθ. 24573/25-4-2019 (ΑΓΑ: ΧΥΟΦΟΡ1Τ-Σ7Δ) 

Απνθάζεηο ηνπ πληνληζηή  ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο - 

Θξάθεο,  κε ηα παξαθάησ παξφληα κέιε: 

 

 Αζαλαζία αθθά ηνπ Γηνλπζίνπ, (Α.Γ.Σ. ΑΔ 162851), Πξφεδξν Δθεηψλ 
Γ.Γ., σο Πξφεδξνο, 

 Μαξία Απνζηνιίδνπ ηνπ Αιέμαλδξνπ, (Α.Γ.Σ. ΑΔ 165358), Πάξεδξν ηνπ 
Ν..Κ.,  

 Υαξίθιεηα Μαδαξαθίδνπ ηνπ Αζαλαζίνπ, (Α.Γ.Σ. ΑΗ 180103), Δπίηξνπν ηνπ 
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ζηελ Τπεξεζία Δπηηξφπνπ ζην Τπνπξγείν 
Δζσηεξηθψλ (πξψελ Τπ. Μαθεδνλίαο – Θξάθεο), 

 Ιζαάθ Γεσξγηάδε ηνπ Ιαθψβνπ, (Α.Γ.Σ. Υ 264182), Πξντζηάκελν Γ’ 
Σκήκαηνο Δηδηθψλ Τπνζέζεσλ ηνπ .Γ.Ο.Δ. Μαθεδνλίαο αλαπιεξσκαηηθφ 
κέινο, θσιπφκελνπ ηνπ ηαθηηθνχ κέινπο ηεο Δπηηξνπήο θ. Ισάλλε Νηφληνπ 
ηνπ Δπαγγέινπ, (Α.Γ.Σ. ΑΚ 264031), 

 Ισάλλε Μαθξή ηνπ ηαχξνπ, (ΑΓΣ: ΑΗ676082), σο εθπξφζσπν ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Έλσζεο Γήκσλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 
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πλήιζε ζε ζπλεδξίαζε, ζήκεξα  15.4.2022  θαη ψξα 10 π.κ., ζην 

Γηνηθεηηθφ Δθεηείν ηεο Θεζζαινλίθεο κε ζέκα ζπδήηεζεο: «Δμέηαζε ηεο ππ’ 

αξηζκ. πξση. 124/12-11-2021 Έλζηαζεο – Αίηεζεο Θεξαπείαο ηνπ Λάδαξνπ 

Χξαηφπνπινπ, επηθεθαιήο ηνπ ζπλδπαζκνχ «ΑΛΜΑ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ». 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, ε Πξφεδξνο θήξπμε 

ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.  

Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηήξεζε ν γξακκαηέαο θ. Θεφδσξνο 

Σαξλαλίδεο, ππάιιεινο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο - 

Θξάθεο. 

 

Δμέηαζε ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 124/12-11-2021 Έλζηαζεο – Αίηεζεο 

Θεξαπείαο ηνπ Λάδαξνπ Χξαηφπνπινπ, επηθεθαιήο ηνπ ζπλδπαζκνχ «ΑΛΜΑ 

ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ», θαηά ηεο 10/2019 απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ 

Γαπαλψλ θαη Δθινγηθψλ Παξαβάζεσλ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.3870/2010 (Α΄ 

138) ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο. 

  

Δπεηδή, ν λ. 3870/2010 «Δθινγηθέο δαπάλεο ζπλδπαζκψλ θαη 

ππνςεθίσλ θαη έιεγρνο απηψλ, θαηά ηηο πεξηθεξεηαθέο θαη δεκνηηθέο εθινγέο» 

(Α’ 138/9-8-2010), κε έλαξμε ηζρχνο απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ, θαηά ην άξζξν 

21 απηνχ, νξίδεη ζην άξζξν 5 φηη: «1. Η δεκηνπξγία εθινγηθώλ θέληξσλ, από 

ηνπο νηθείνπο ζπλδπαζκνύο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεθινγηθήο πεξηόδνπ, γηα 

κελ ηηο δεκνηηθέο εθινγέο δελ είλαη επηηξεπηή πέξαλ ηνπ ελόο, γηα θάζε 

εθινγηθή πεξηθέξεηα,…. 2. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αλσηέξσ πεξηόδνπ 

απαγνξεύεηαη ζηνπο ζπλδπαζκνύο ε αλάξηεζε ή επηθόιιεζε αεξνπαλό, 

παλό, αθηζώλ γηγαληναθηζώλ θαη θάζε άιινπ είδνπο πιηθνύ πξνβνιήο. Είλαη 

επηηξεπηή, κόλνλ, ε ηνπνζέηεζε αθηζώλ, εληόο ησλ ρώξσλ, πνπ νξίδνληαη ζην 

άξζξν 9 παξ.3 ηνπ λ.3023/2002 (ΦΕΚ 146 Α`), νη ξπζκίζεηο ηνπ νπνίνπ 

εθαξκόδνληαη θαη γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο θαη δεκνηηθέο εθινγέο…..7. Η 

παξαβίαζε ησλ απαγνξεύζεσλ ησλ πξνεγνύκελσλ παξαγξάθσλ επηζύξεη ηηο 

δηνηθεηηθέο θπξώζεηο ηνπ άξζξνπ 14 παξάγξαθνο 1 πεξίπησζε γ`.», ζην 

άξζξν 14 όηη: «1. Εθηόο ησλ δηνηθεηηθώλ θπξώζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο, ππόθεηληαη ζε δηνηθεηηθέο θπξώζεηο θαη νη αθόινπζεο 

παξαβάζεηο ησλ ζπλδπαζκώλ θαη ησλ ππνςεθίσλ: α. …. γ. Γηα θάζε 
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παξάβαζε ησλ παξαγξάθσλ 1, 2, 4, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 5 επηβάιιεηαη 

πξόζηηκν εηο βάξνο ηνπ ζπλδπαζκνύ από πελήληα ρηιηάδεο (50.000) κέρξη 

εθαηό ρηιηάδεο (100.000) επξώ….2. Σε πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκνπ εηο 

βάξνο ζπλδπαζκώλ, ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνύηνπ έρεη ν επηθεθαιήο ηνπ 

ππνςήθηνο πεξηθεξεηάξρεο ή δήκαξρνο. …» 

Δπεηδή ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, κε ηελ Απφθαζε Νν 2 ηεο 5εο 

πλεδξίαζεο ηεο 28εο Μαΐνπ 2019 (Οξζή Δπαλάιεςε) (αξηζ. Πξση. Οηθ. 

338/28-6-2019), ε Δπηηξνπή απνθάζηζε νκφθσλα λα επηβάιεη πξφζηηκν γηα 

ηηο παξαβάζεηο ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 1 θαη 2 ηνπ λ. 3870/2010, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ην άξζξν 14 1γ ηνπ ίδηνπ λφκνπ, ζε βάξνο ηνπ ζπλδπαζκνχ «ΑΛΜΑ ΣΟ 

ΜΔΛΛΟΝ», κε επηθεθαιήο ηνλ θ. Λάδαξν Χξαηφπνπιν, χςνπο 50.000 επξψ, 

ήηνη ηελ ιεηηνπξγία εθινγηθνχ θέληξνπ ζηελ νδφ Αλδξέα Παπαλδξένπ 136 ηνπ 

Γήκνπ Νεάπνιεο πθεψλ, ρσξίο ηελ πξνβιεπφκελε άδεηα θαη γηα ηελ 

αλάξηεζε παλφ ζε κε πξνβιεπφκελν ρψξν. 

Δπεηδή θαηφπηλ άζθεζεο ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 554/29-8-2019 Αίηεζεο 

Θεξαπείαο ηνπ επηθεθαιήο ηνπ σο άλσ ζπλδπαζκνχ θ. Λάδαξνπ 

Χξαηφπνπινπ, εθδφζεθε ε Απφθαζε Νν 10/2019  ηεο 11εο πλεδξίαζεο ηεο 

10εο Οθησβξίνπ 2019 (Θέκα 2ν) (αξ. πξση. Οηθ 782/5-12-2019), κε ηελ νπνία 

αλαθιήζεθε κεξηθψο ε Απφθαζε Νν 2 ηεο 5εο πλεδξίαζεο ηεο 28εο Μαΐνπ 

2019 (Οξζή Δπαλάιεςε) (αξηζ. Πξση. Οηθ. 328/28-6-2019), σο πξνο ην 

ζθέινο ηεο θξίζεο πεξί κε λφκηκεο ιεηηνπξγίαο εθινγηθνχ θέληξνπ ρσξίο άδεηα 

θαη απνθαζίζηεθε ε δηαηήξεζε ηνπ πξνζηίκνπ 50.000 επξψ γηα ηελ αλάξηεζε 

παλφ ζε κε πξνβιεπφκελν ρψξν. 

Δπεηδή κεηά ηελ δεκνζίεπζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ Ν. 

4830/2021 (ΦΔΚ Α' 169/18.09.2021), ν επηθεθαιήο ηνπ ζπλδπαζκνχ «ΑΛΜΑ 

ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ» Λάδαξνο Χξαηφπνπινο άζθεζε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 124/12-

11-2021 “Έλζηαζε – Αίηεζε Θεξαπείαο”, κε ηελ νπνία δεηάεη λα εθαξκνζηεί 

αλαδξνκηθά ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 1 πεξ. γ’ ηνπ λ. 3870/2010, φπσο 

απηή ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 63 παξ. 1 ηνπ λ. 4830/2021, λα 

αλαπξνζαξκνζηεί, ηξνπνπνηεζεί ή αλαθιεζεί ε ππ’ αξηζκ. 10/2019 απφθαζε 

ηεο Δπηηξνπήο δπλάκεη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ. 4830/2021, θαη λα 

πεξηνξηζηεί ην επηβιεζέλ πξφζηηκν απφ ην πνζφ ησλ 50.000 επξψ ζην πνζφ 

ησλ 5.000 επξψ δπλάκεη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ. 4830/2021. 
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Δηδηθφηεξα, κε ηνλ πξψην ιφγν ηεο Αίηεζεο Θεξαπείαο ηνπ ηζρπξίδεηαη φηη 

ηπγράλεη εθαξκνγήο ε αξρή ηεο αλαδξνκηθήο εθαξκνγήο ηεο επκελέζηεξεο 

θχξσζεο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ. 4830/2021 θαη ζα πξέπεη λα 

πεξηνξηζηεί ην επηβιεζέλ πξφζηηκν απφ ην πνζφ ησλ  50.000 επξψ ζην πνζφ 

ησλ 5.000 επξψ. Με ηνλ δεχηεξν ιφγν πξνβάιιεηαη φηη παξαβηάδεηαη ε αξρή 

ηεο ηζφηεηαο θαη ηέινο κε ηνλ ηξίην ιφγν πξνβάιιεηαη φηη παξαβηάδεηαη ε αξρή 

ηεο αλαινγηθφηεηαο. 

Δπεηδή πξάγκαηη, ζηηο 18-9-2021 δεκνζηεχζεθε ν λ. 4830/2021 (ΦΔΚ 

Α' 169/18.09.2021), ν νπνίνο ζην άξζξν 63 «Κπξψζεηο ζε βάξνο 

ζπλδπαζκψλ θαη ππνςεθίσλ εθινγψλ δεκνηηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ – 

Σξνπνπνίεζε άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3870/2010» νξίδεη φηη: «1. Η παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3870/2010 (Α’ 138) ηξνπνπνηείηαη σο πξνο ην αλώηαην θαη 

ην θαηώηαην όξην ησλ επηβαιιόκελσλ πξνζηίκσλ θαη ε παξ. 1 δηακνξθώλεηαη 

σο αθνινύζσο: «1. Εθηόο ησλ δηνηθεηηθώλ θπξώζεσλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο, ππόθεηληαη ζε δηνηθεηηθέο θπξώζεηο θαη νη αθόινπζεο 

παξαβάζεηο ησλ ζπλδπαζκώλ θαη ησλ ππνςεθίσλ: α. […] β. […] γ. Γηα θάζε 

παξάβαζε ησλ παξ. 1, 2, 4, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 5 επηβάιιεηαη πξόζηηκν ζε 

βάξνο ηνπ ζπλδπαζκνύ από πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξώ κέρξη δέθα ρηιηάδεο 

(10.000) επξώ. δ. […] ε. […] 2. Απνθάζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί από ηελ 

Επηηξνπή Ειέγρνπ Δαπαλώλ θαη Εθινγηθώλ Παξαβάζεσλ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ 

λ. 3870/2010 θαη αθνξνύλ ζηελ επηβνιή πξνζηίκσλ αλαπξνζαξκόδνληαη, 

ηξνπνπνηνύληαη ή αλαθαινύληαη, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1, κε απνθάζεηο ηεο 

Επηηξνπήο, ύζηεξα από έλζηαζε ηνπ επηθεθαιήο ηνπ ζπλδπαζκνύ ή ηνπ 

δηαρεηξηζηή ησλ νηθνλνκηθώλ ηνπ ζπλδπαζκνύ ή ηνπ ππνςεθίνπ, ε νπνία 

αζθείηαη ελώπηνλ ηεο Επηηξνπήο κέζα ζε πξνζεζκία εμήληα (60) εκεξώλ από 

ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο. 3. Πνζά πνπ έρνπλ θαηαινγηζζεί ή 

εηζπξαρζεί, δελ επηζηξέθνληαη. 4. Η ηζρύο ηνπ παξόληνο αξρίδεη από ηελ 

25ε.3.2019». 

Δπεηδή ε αξρή ηεο αλαδξνκηθήο εθαξκνγήο ηεο ειαθξχηεξεο 

δηνηθεηηθήο θχξσζεο απνηειεί γεληθή αξρή ηνπ εκεδαπνχ δηθαίνπ, κε 

δηθαηνινγεηηθφ έξεηζκα ηηο ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο πεξί ηζφηεηαο (άξζξν 4 

παξ. 1) θαη πεξί αλαινγηθφηεηαο ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ δηθαηψκαηνο επί ηεο 

πεξηνπζίαο (άξζξν 25 παξ. 1 εδαθ. δ`), νη νπνίεο δεζκεχνπλ ηνλ λνκνζέηε, 

javascript:open_links('801972,519797')
javascript:open_links('801972,519797')
javascript:open_fek_links('%CE%91','138','2010')
javascript:open_links('801972,519797')
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φζνλ αθνξά ηε ξχζκηζε, κε δηαηάμεηο κεηαβαηηθνχ δηθαίνπ, ησλ ππνζέζεσλ 

επηβνιήο θπξψζεσλ πνπ εθθξεκνχλ ελψπηνλ ηεο Γηνίθεζεο ή ελψπηνλ ησλ 

δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, φηαλ απηφο θξίλεη φηη ε απνηειεζκαηηθή πξφιεςε θαη 

θαηαζηνιή ησλ νηθείσλ παξαβάζεσλ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο 

ζέζπηζεο δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ επηφηεξσλ ζε ζρέζε κε ηηο ήδε 

πξνβιεπφκελεο ζην λφκν. χκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ αξρή, ε νπνία έρεη ην 

ραξαθηήξα θαλφλα δηαρξνληθνχ δηθαίνπ, ν επκελέζηεξνο ή κε γηα ηνπο 

δηνηθνχκελνπο ραξαθηήξαο ηνπ λεφηεξνπ λφκνπ πνπ πξνβιέπεη θχξσζε γηα 

νξηζκέλε παξάβαζε δελ θξίλεηαη γεληθψο, αιιά ελφςεη ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξίπησζεο, θαηφπηλ ζχγθξηζεο φισλ ησλ ζρεηηθψλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ 

πνπ αθνξνχλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε δηάπξαμε ηεο παξάβαζεο έσο θαη 

ηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο απφ ην δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην θαη εμέηαζεο πνηα 

απφ ηηο ξπζκίζεηο απηέο, εθαξκνδφκελε ζην ζχλνιφ ηεο, άγεη, θαη’ εθηίκεζε 

ησλ ζπλζεθψλ ηεο ππφζεζεο, ζηελ ειαθξχηεξε θχξσζε. Πάλησο, ε αλσηέξσ 

αξρή δελ έρεη πεδίν εθαξκνγήο, φηαλ ν λεφηεξνο λφκνο πεξί επηβνιήο 

δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ είηε δελ είλαη ζπγθξίζηκνο κε ηνλ πξνεγνχκελν είηε 

ζπλδέεηαη αλαπφζπαζηα κε ηε ζέζπηζε λένπ, νπζησδψο δηαθνξεηηθνχ 

θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ, ψζηε λα κελ απερεί δηαθνξεηηθή εθηίκεζε ηνπ 

λνκνζέηε σο πξνο ηνλ πξφζθνξν θαη αλαγθαίν ραξαθηήξα ησλ θπξψζεσλ 

πνπ πξνβιέπνληαλ ππφ ην πξνγελέζηεξν λνκνζεηηθφ θαζεζηψο. Δμάιινπ, ν 

αλσηέξσ θαλφλαο δελ είλαη απφιπηνο, αιιά κπνξεί λα θακθζεί απφ ζαθή, 

αληίζεηε λνκνζεηηθή δηάηαμε, ε νπνία είηε απνθιείεη ηελ αλαδξνκηθή εθαξκνγή 

ηεο λεφηεξεο, επκελέζηεξεο γηα ηνλ δηνηθνχκελν ξχζκηζεο είηε ηελ πξνβιέπεη, 

φρη φκσο άλεπ εηέξνπ, αιιά ππφ πξνυπνζέζεηο πνπ ζίγνπλ νπζησδψο ηα 

έλλνκα ζπκθέξνληα ηνπ δηνηθνχκελνπ. Χζηφζν, ηέηνηα λνκνζεηηθή δηάηαμε, σο 

ζεζπίδνπζα απφθιηζε απφ ηελ σο άλσ ζεκειηψδε αξρή, πξέπεη λα 

δηθαηνινγείηαη επαξθψο (ελφςεη θαη ησλ αλαθεξφκελσλ ζηηο 

πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ηεο ζέζπηζήο ηεο), ψζηε λα ζπλάδεη πξνο ηηο 

ζπληαγκαηηθέο αξρέο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο (πξβι. ηΔ 

1438/2018, 272/2020). 

Δπεηδή επί ηεο νπζίαο ν ιφγνο πνπ πξνβάιιεηαη κε ηελ ππφ θξίζε 

Αίηεζε Θεξαπείαο αθνξά ζηελ αλαδξνκηθή εθαξκνγή ηεο επκελέζηεξεο 

θχξσζεο, θαζψο νη αξρέο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο, νη νπνίεο 
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κλεκνλεχνληαη ζηνλ δεχηεξν θαη ηξίην ιφγν αληίζηνηρα, απνηεινχλ ην 

δηθαηνινγεηηθφ έξεηζκα ηεο ελ ιφγσ αξρήο. πλεπψο, ν δεχηεξνο θαη ηξίηνο 

ιφγνο απιψο εμεηδηθεχνπλ ηνλ πξψην πξνβαιιφκελν ιφγν. 

 Δπεηδή ε Δπηηξνπή δηαπίζησζε φηη ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο 

εθαξκνγήο ηεο σο άλσ αξρήο, δεδνκέλνπ φηη: α) ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 63 

παξ. 1 ηνπ λ. 4830/2021 είλαη λεφηεξε θαη επηεηθέζηεξε φζνλ αθνξά ηελ 

επηβνιή ησλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ζε βάξνο ησλ ζπλδπαζκψλ θαη ησλ 

ππνςεθίσλ, ζε ζρέζε κε απηέο ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 

3870/2010, θαζφηη κε ην πξνγελέζηεξν θαζεζηψο ην πιαίζην γηα ηελ επίδηθε 

παξάβαζε ήηαλ απφ πελήληα ρηιηάδεο (50.000) κέρξη εθαηφ ρηιηάδεο 

(100.000) επξψ, ελψ κε ην ηζρχνλ άξζξν 63 ηνπ λ. 4830/2021 ην πιαίζην γηα 

ηελ επηβνιή ηνπ πξνζηίκνπ θπκαίλεηαη απφ πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξψ κέρξη 

δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ, β) νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  63 ηνπ λ. 4830/2021 

θαη 14 ηνπ λ. 3870/2010 είλαη ζπγθξίζηκεο, θαζφηη ε κελ πξψηε ηξνπνπνίεζε 

ηελ δεχηεξε, γ) ην επηβαιιφκελν πξφζηηκν δελ έρεη εηζπξαρζεί δεδνκέλνπ φηη 

κε ηελ ππ’ αξηζκ. Ν36/2021 Απφθαζε  ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ 

Θεζζαινλίθεο έρεη αλαζηαιεί ε εθηέιεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 1836/2021 απφθαζεο 

ηνπ Μνλνκεινχο Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο (Σκήκα Α’), δ) ε 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ. 4830/2021 νξίδεη φηη νη λέεο δηαηάμεηο 

εθαξκφδνληαη αλαδξνκηθά απφ 25ε.3.2019, νπφηε ελ πξνθεηκέλσ ν θαλφλαο 

ηεο αλαδξνκηθήο εθαξκνγήο ηεο επκελέζηεξεο θχξσζεο δελ θάκπηεηαη απφ 

αληίζεηε λνκνζεηηθή δηάηαμε.  

 Δπεηδή πεξαηηέξσ, ε Απφθαζε Νν 2 ηεο 5εο πλεδξίαζεο ηεο 28εο 

Μαΐνπ 2019 (Οξζή Δπαλάιεςε) (αξηζ. Πξση. Οηθ. 338/28-6-2019) ηεο 

Δπηηξνπήο πνπ επέβαιε ην πξφζηηκν ησλ 50.000 επξψ εθδφζεθε ζηηο 28-6-

2019 θαη ε Απφθαζε Νν 10/2019  ηεο 11εο πλεδξίαζεο ηεο 10εο Οθησβξίνπ 

2019 (Θέκα 2ν) (αξ. πξση. Οηθ 782/5-12-2019), εθδφζεθε ζηηο 10-10-2019 επί 

ηεο ελζηάζεσο ηνπ επηθεθαιήο ηνπ ζπλδπαζκνχ «ΑΛΜΑ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ».  

πλεπψο, θαηά ηελ δεκνζίεπζε ηνπ λ. 4830/2021 (ΦΔΚ Α' 169/18.09.2021), 

δελ ζα κπνξνχζε λα αζθεζεί έλζηαζε ηνπ επηθεθαιήο ηνπ ζπλδπαζκνχ θαη’ 

άξζξν 63 παξ. 2 ηνπ λ. 4830/2021, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί ε παξ. 1 ηνπ 

ίδηνπ άξζξνπ, θαζφζνλ δελ ζα ζσδφηαλ ε εμεθνλζήκεξε πξνζεζκία ηεο παξ. 

2. Δληνχηνηο, ην ηπραίν ρξνληθφ ζεκείν, θαηά ην νπνίν εθδφζεθε ε απφθαζε 

javascript:open_links('801972,519797')


7 

 

7 

 

επηβνιήο πξνζηίκνπ γηα ηνλ ελ ιφγσ ζπλδπαζκφ, ήηνη πξηλ ηελ δεκνζίεπζε 

ηνπ λφκνπ πνπ ζεζπίδεη επηφηεξε θχξσζε γηα ηελ ίδηα παξάβαζε, δελ κπνξεί, 

θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο, λα απνηειέζεη θψιπκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

αξρήο ηεο αλαδξνκηθήο εθαξκνγήο ηεο επηφηεξεο θχξσζεο. Καη ηνχην δηφηη 

ζε αληίζεηε πεξίπησζε, φκνηεο πεξηπηψζεηο (φκνηα παξάβαζε, ίδηνο ρξφλνο 

ηέιεζεο ελφςεη ησλ εθινγψλ ηεο 26εο Μαίνπ 2019, κε ίδην λνκηθφ θαζεζηψο 

θαηά ηελ ηέιεζε ηνπο) ζα αληηκεησπίδνληαλ αλφκνηα, παξαβηάδνληαο ηελ 

ζπληαγκαηηθή αξρή ηεο ηζφηεηαο. Άιισζηε πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή 

ζπλεγνξεί θαη ε δηάηαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξ. 63 ηνπ λ. 4830/2021, ε νπνία 

πξνζδίδεη αλαδξνκηθή ηζρχ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ίδηνπ άξζξνπ απφ ηελ 25ε-3-

2019, δειαδή ζε ρξφλν πνπ πξνεγείηαη αθφκα θαη ηεο ηέιεζεο ηεο επίκαρεο 

παξάβαζεο, ε νπνία φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ 

δηαπηζηψζεθε απφ ηα αξκφδηα αζηπλνκηθά φξγαλα ζηηο 24-5-2019. 

 Δπεηδή ζε αληηδηαζηνιή πξνο ηνλ θαλφλα ηνπ ακεηαθιήηνπ ησλ 

λφκηκσλ επκελψλ πξάμεσλ, νη λφκηκεο δπζκελείο αλαθαινχληαη ειεχζεξα ππφ 

ηελ επηθχιαμε ηεο αξρήο ηεο λνκηκφηεηαο, ηεο πξνζηαζίαο ελλφκσλ 

ζπκθεξφλησλ ηξίησλ πξνο ηνπο νπνίνπο νη πξάμεηο είλαη επκελείο θαη ησλ 

εηδηθψλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ νξηζκέλεο πξάμεηο σο 

ακεηάθιεηεο ή πεξηέρνπλ απνθιεηζηηθή απαξίζκεζε ησλ ιφγσλ αλάθιεζεο. 

Δπεηδή θαηά ην άξζξ. 21 παξ. 1 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο 

αξκφδην φξγαλν γηα ηελ αλάθιεζε αηνκηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο είλαη εθείλν 

πνπ ηελ εμέδσζε ή εθείλν πνπ είλαη αξκφδην γηα ηελ έθδνζή ηεο. 

Δπεηδή ελφςεη  ησλ αλσηέξσ, ε Δπηηξνπή ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο 

ηζρπξηζκνχο ηνπ επηθεθαιήο ηνπ ζπλδπαζκνχ «ΑΛΜΑ ζην ΜΔΛΛΟΝ», ηελ 

αξρή ηεο αλαδξνκηθήο εθαξκνγήο ηεο επηφηεξεο θχξσζεο, ηελ αξρή ηεο 

ρξεζηήο δηνίθεζεο, ην χςνο ησλ πξνβιεπφκελσλ  πξνζηίκσλ θαη ηηο 

επηθξαηνχζεο δπζκελείο ζπλζήθεο. 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  

Α) Σελ απνδνρή ηεο ππ’ αξηζκ. 124/12-11-2021 Αίηεζεο Θεξαπείαο. 

Β) Σελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ επηβαιιφκελνπ πξνζηίκνπ απφ ην πνζφ 

ησλ 50.000 επξψ, ζην πνζφ ησλ 5.000 επξψ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 παξ. 
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1 γ’ ηνπ λ. 3870/2010, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 63  παξ. 1 ηνπ 

λ. 4830/2021. 

Η παξνχζα απφθαζε κε αξηζκφ 2/2022, αθνχ ζπληάρζεθε 

ππνγξάθεθε σο εμήο:  

 

Η Πξφεδξνο                                                                      Σα κέιε  

 

Αζαλαζία αθθά  

ΠΡΟΔΓΡΟ ΔΦΔΣΧΝ Γ.Γ. 

 

 

Μαξία Απνζηνιίδνπ                  

(ηαθηηθφ κέινο) 

 Υαξίθιεηα Μαδαξαθίδνπ            

(ηαθηηθφ κέινο) 

  

 

Γεσξγηάδεο Ιζαάθ 

 (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο) 

 

 

Ισάλλεο Μαθξήο 

                                                          (ηαθηηθφ κέινο) 

 

 

 

 

 

Ο Γξακκαηέαο  

 

Θεφδσξνο Σαξλαλίδεο 

 

 


