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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
& ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  
Γ Ε Ν Ι ΚΗ  ∆ Ι Ε ΥΘ ΥΝ Σ Η                                        
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
& ΕΚΛΟΓΩΝ                                                    Α.Π.: Φ131360/ 1293/15 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ &                                                             
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Τµήµα Αστικής & ∆ηµοτικής Κατάστασης                   
 
Ταχ. ∆/νση     : Ευαγγελιστρίας 2 
Ταχ. Κώδικας : 10563 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες  : Γ. Καµπυλαυκά 
Τηλ.                : 213 136 1369                    
                  
 
 
 
ΘΕΜΑ :Ανάκληση Απόφασης ∆ηµάρχου. 
Σχετ.    : Το µε Α.Π.82898/18-12-2014 έγγραφό σας. 
   

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε διατάξεις του 

∆ιοικητικού ∆ικαίου,  οι νόµιµες ατοµικές διοικητικές πράξεις δεν ανακαλούνται, επειδή από 

αυτές (συστατικές ή διαπιστωτικές πράξεις) απορρέουν  δικαιώµατα - µε την ευρύτερη έννοια-  

για τον διοικούµενο,  δηλαδή ο διοικούµενος µέσω αυτών των διοικητικών πράξεων έχει 

ωφέλεια την οποία αντλεί από πραγµατικές καταστάσεις,  η ανατροπή των οποίων είναι αντίθετη 

προς τις αρχές της εύρυθµης διοίκησης.  

Η ανάκληση των νόµιµων ατοµικών επωφελών διοικητικών πράξεων αποκλείεται λόγω 

µεταγενέστερης διαφορετικής εκτίµησης των δεδοµένων που υπήρχαν κατά την έκδοση της 

πράξης, καθώς και για λόγους σκοπιµότητας. 

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η ανάκληση νόµιµων διοικητικών επωφελών πράξεων για 

λόγους δηµοσίου συµφέροντος, τους οποίους οφείλει η ∆ιοίκηση αφού προβεί σε επίκληση  

τους να τους αιτιολογήσει ειδικώς,  η δε κρίση της διοίκησης   ελέγχεται  δικαστικά.  

Περαιτέρω µε τις γενικότερες αρχές ∆ιοικητικού ∆ικαίου επιτρέπεται ελεύθερα η 

ανάκληση των παράνοµων ή πληµµελών διοικητικών πράξεων, ανεξάρτητα εάν από τις 

πράξεις αυτές έχουν απορρεύσει δικαιώµατα των διοικούµενων, εφόσον η ανάκληση γίνει µέσα 

σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την έκδοση τους. 

Η ανάκληση των παράνοµων ή πληµµελών διοικητικών πράξεων χωρεί µόνον για 

λόγους νοµιµότητας και όχι για διαφορετική εκτίµηση των ιδίων πραγµατικών 

περιστατικών (ΣτΕ 3629/1984,598/1987). 

ΠΡΟΣ:  ∆ήµος Νίκαιας –  
Αγίου Ιωάννη Ρέντη 

Υπηρεσία Μητρώων Αρρένων  
∆ηµοτολογίου 

Μπιχάκη 8, Τ.Κ. 18233 
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ 
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Εν όψει των ανωτέρω εάν η εν λόγω απόφαση του ∆ήµαρχου περί πρόσληψης 

πατρωνύµου και επωνύµου πατρός  είναι προδήλως παράνοµη και καταστρατηγεί τις 

διατάξεις του ν.δ2573/1953 και των κατ’ έξουσιοδότηση αυτού υπουργικών αποφάσεων, 

τότε µόνον δύναται η υπηρεσία σας να προβεί σε ανάκληση της για λόγους νοµιµότητας 

σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 21 του ν.2690/1999 (45Α΄)  περί της ανάκλησης ατοµικής 

διοικητικής πράξης. 

                 
                 Η  Προϊσταµένη  της   
                                                                                                                  ∆ιεύθυνσης  
 
 
 
                                                                                                  Ουρανία   Σταυροπούλου 
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- Τµήµα Αστικής & ∆ηµοτικής Κατάστασης 


