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Προς: 
1) Όλα τα Υπουργεία

Δ/νσεις Διοικητικού
2) Όλες τις Γενικές και Ειδικές 
Γραμματείες

Δ/νσεις Διοικητικού
3) Όλες οι Περιφέρειες

Δ/νσεις Διοίκησης

Κοιν.: Συμβούλιο της Επικρατείας
Γραφείο Προέδρου
Κ. Γεωργίου Παναγιωτόπουλου

(Η αποστολή με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο) 

Θέμα: Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις.
 

Με αφορμή το πρακτικό 26/2007 του Τριμελούς Συμβουλίου για τον 
έλεγχο της συμμόρφωσης της Διοίκησης σε αποφάσεις του Συμβουλίου της 
Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων, που μας διαβίβασε ο Πρόεδρος 
του Συμβουλίου της Επικρατείας κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 7 του 
Ν.3068/2002, στο οποίο διαπιστώνεται η παράλειψη ή η αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση συμμόρφωσης ή η πλημμελής συμμόρφωση της Διοίκησης σε 
ακυρωτικές αποφάσεις Διοικητικών Δικαστηρίων, επισημαίνουμε τα 
ακόλουθα:

Από το συνδυασμό σειράς διατάξεων του Συντάγματος και ειδικότερα 
της παρ. 5 του άρθρου 95 αυτού και του άρθρου 1 του Ν.3068/2002 (ΦΕΚ 
274 Α΄), προκύπτει ότι η Διοίκηση (το Δημόσιο, οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και 
τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ.), έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται, χωρίς 
καθυστέρηση, προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις 
ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και 
για την εκτέλεση των αποφάσεων. 
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Η μη εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης ή η προτροπή σε μη 
εκπλήρωση συνιστά ιδιαίτερο πειθαρχικό παράπτωμα για κάθε αρμόδιο 
υπάλληλο (άρθρο 5 του Ν. 3068/2002).

Εν όψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι τα φαινόμενα της μη 
εφαρμογής ή της αδικαιολόγητης καθυστέρησης, ή της πλημμελούς 
συμμόρφωσης της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις πλήττουν τον 
πυρήνα βασικών αρχών που διέπουν τη λειτουργία ενός σύγχρονου κράτους 
δικαίου, μεταξύ των οποίων και το δικαίωμα των πολιτών στη δικαστική 
προστασία, υπενθυμίζουμε σε όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς της 
Δημόσιας Διοίκησης την υποχρέωσή τους για πλήρη και έγκαιρη 
συμμόρφωση στις δικαστικές αποφάσεις που παράγουν υποχρέωση 
συμμόρφωσης ή είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονομικές διατάξεις και 
τους όρους που κάθε απόφαση τάσσει.

Παρακαλούνται τα Υπουργεία να διαβιβάσουν την παρούσα σε όλα τα 
νομικά πρόσωπα που εποπτεύουν και στις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές 
που δραστηριοποιούνται στο ευρύτερο πεδίο δράσης τους και οι Περιφέρειες 
στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και στα λοιπά νομικά πρόσωπα της 
αρμοδιότητάς τους. 

Ο Υπουργός

Προκόπιος Παυλόπουλος  

Εσωτερική Διανομή:
-Γραφείο κ. Υπουργού
-Γραφεία κ. Υφυπουργών
-Γραφεία κ. Γενικών Γραμματέων
-Γραφεία κ. Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Δ/νσεων
της Γ.Γ.Δ.Δ. κ΄ Η.Δ.
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