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ΓΝΟΜΟΔΟΤΗΣΗ 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ AΔ~IAΣ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΟΥΜ,ΕΝΟΥ 

Αντώνη Μανιτάκη, Kαθηγητ~ του Συνταγ~τικoύ Δικαίου στο Πανεπιστ~μιo θεσσαλονίκης 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Με απόψαση του Υπουργείου Συγκοινωνικών εγ

κρί'θηκε η εκτέλεση από τον ΟΣΕ επιβατικ~ς συγ

κοινωνίας επί της τακτικ~ς λεωψoρειακ~ς γραμμ~ς 

AθΎjVών-Moγάχoυ (αριθ. Φ. 204/14920/427, 29.5. 
1978). Με διμερ~ σύμβαση που κα,ΤCχ.Ρ't'ίστηκε με

ταξύ του ΟΣΕ και της Touring, θυγατρικής εται

ρίας των γερμανικών σιδηροδρόμων, συμψωνήθηκε η 

συνεταιρικ~ εκμετάλλευση της παραπάνω λεωψορει

ακ~ς γραμμής. Ανάμεσα στους όρους της σύμ6ασης 

υπήρχε ρήτρα, που όριζε ότι η σύμβαση ήταν δυ

νατόν να λυθεί αν το Yrπoυργείo Συγκοινωνιών μιας 

από τις δύο χώρες αποψάσιζε ΤΎjV αψαίρεση της ά

δειας εκτέλεσης της λεωψoρειακ~ς γραμμής. Λίγους 

μήνες αργότερα uπoγράψηκε τριμερ~ς σύμβαση με

ταξύ της Tonring, του ΟΣΕ και τη; ελλΎjVικής εμπο
ρικής εταιρίας Atlantic Tonrs, με ΤΎjV οποία οι δύο 

πρώτοι σuμβαλλόμενoι ανέθεσαν στον τρίτο τ-ην εκ

μετάλλεuση της γραμμ~ς έναντι «μισθώ~τoς», πά

γιου ποσοστού επί του κομίστρου. Στην τριμε,ρή αυτ~ 

σύμβαση, που τροποποιούσε την αρχικ~ διμερή, προ

βλεπόταν ότι η διάρκειά της ήταν αιπεριόριστη και 

ότι καταγγελία επιτρεπόταν μόνο για αποχρώντες 

λόγους, μεταξύ των οποίων αναψέρονταν ΡΥΙτά λόγοι 

σχετικοί με ΤΎjV άδεια που είχε χορηγηθεί. Η λύση 

της σύμβασης θα επερχόταν στο τέλος του έτους της 

καταγγελίας, εψ' όσον είχε ΠΡOΎjγ'Y]&εί εξάμΎjVη προει

δοποίηση. 

Με ΤΎjV υπ' αριθ. Φ. 204/13571/808, 14.4 83 α
πόψασή tou το Υπουργείο Συγκοινωνιών αψα.ίρεσε α.πό 
ΤΟΥ ΟΣΕ την άδεια εκτέλεσης της επιβατικής συγκοι

~ωνίας στΎjV ανωτέρω λεωψoρεια.κ~ γρα.μμ~ «προκει

μένου '1'1 .. εξετα.στοόν επί νέα.ς βάσεως οι σuVΘ~κες κα.ι 
οι όροι εκμετάλλευσής της». Η ανά.κληση ίσχυε ένα 

μ ήνα μετά τη λ ~Ψη της απόψασης. 

Ε Ρ ω τ ά τ α ι: αν είναι σύννομη η άμεση α.νάκλη
ση διoικητικ~ς ά.δειας για λόγους δημοσίου συμψέρον-
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τος, όταν θίγονται κεκτημένα βά.σει συμβάσεως δικαι

ώματα τρίτων. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1. Η ισχύς των διοικητικών πράξεων, εψ' όσαν από 
το νόμο, το περιεχόμενο ~ το αντικεΙμενο της ίδιας 

της πράξης δεν προκύπτει τίποτα ά.λλο, είνα.ι κατ' αρ

χ~ν διαρκής. Αυτό σημαίνει ότι κάθε διοικητική πρά.

ξη, ατομική ή κα;νονιστική, εξακολουθεί να παράγει 

έννομα. α.ποτελέσμα.τα., εψόσον η διαίκηση με γεώτερή 

της πρά.ξη δεν α.rπoψασίσει να ΤΎjV κατα.ργήσει ή να. 

ΤΎjV ανακαλέσει. (Για την ανάκληση των διοικητικών 

πράξεων βλέπε από ελληνική βιβλιογραψία Η λ. Κ υ

ρ: α. κ ο π ο ύ λ ο υ, Ελληνικόν Διοικητικόν Δίκαιον, 

Β', 1961, σ. 403 επ., Γ. Πα.παχατζή, Σόστη

μα του ισχύοντος στην Ελλάδα Διοικητικού Δικαίου, 

1976, σ. 518, Επ. Σπηλιωτοπούλου, Εγ

χειρίδιον Διοικητικού Δικα,ίου, 1981, σ. 171 επ., Π. 

Δ. Δ α γ τ ό γ λ ο υ, Γενικό Διοικητικό Δίκα.ιο, α.', 

1977, σ. 186. Ακόμη Μ. Σ τ α σ ι Υ ο Π ο ύ λ ο υ, Δί

καιον των διοικητικών πρά.ξεων, 1971, σ. 396 επ. 

και 441 εrπ., θ. Τ σ ά. τ σ ο υ, Η προς ανάκλησιν 

των ιδίων πράξεων εξουσία της Διo~κ~σεως, Μελέτα ι 

Διοικητικού Δικα,ίου, σ. 9 επ., Δ. Κ ο ν τ ό γ ι ω Ρ -
γ α - θ ε ο Χ α. Ρ ο π ο ύ λ ο υ, Το δημόσιον σuμψέρoν 

κα.ι η ανάκλησις των διοικητικών πρά.ξεων, Τιμητι

κός τόμος του Συμβουλίου της Επικρα.τεία.ς, ΙΙ 1982, 
σ. 355-395 κα.ι Π ρ. Π α. υ λ ο π ο ύ λ ο υ, Η ανά

κληση ανακλ~σεως εκτελεστής διοικητικής , πρά.ξεως 

ΕΔΔ 1980,235 επ. Από την ξένη βιβλιογρα.ψΙα., 

G. Ve d e 1, Droit Administratif 19807, σ. 270, 
Α η d r e d e L a ιι b a d e r e, Droit administratif, 
1967\ t. 1,283, F. Batailler, Les «beati possi
dentes» dn droit administratif (Les actes unilate
raux createurs de privileges), Revue dti! Droit Pu
blic 1965.1051, ]. - Μ. Auby, L'abrogation des 
actes administratifs, A.].D.A. 1967.131, Ε. G u ί 1-
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lοη, et Ρ. Bringuier, Le pouvoir de retrait 
des actes administratifs, A.J.D.A. 1978.300, R. Α
] e s s ί, Principi di diritto aIministrativo, Milano, 
Giuffre, 1966, σ. 400, Α. S a η d u 11 ί, Manuale 
di diritto aJministrativo, Napoli 1970, σ. 430, C. 
V ί t t a, Diritto administrativo, Torino 1961, σ. 458, 
Ε r. F ο r s t h ο Η, Traite de droit administratif 
allemand, BruxelJes, Bruyland, 1969, σ. 397). 
Η χνάκληση, η οποία. συγχέετα.~ συν~θως με την 

κα.τάργηση κα.ι χρησιμοποιεί τα.ι με την έννοια. της 

τελευτα.ία.ς, ισχύει ex nunc για. το μέλλον, ότα.ν α.

να.κα.λείτα.ι νόμψ-η διoικητικ~ πράξη, ενώ έχει α.να.

δρoμικ~ ισχό (ex tunc), ότα.ν α.cρoρά πα.ράνομ-η δι

οικητ:κή πράξη. (Για. ϊ:η διάκριση κα.ι τις δια.φο

ρες που υπάρχουν στ-η θεωρία. σχετικά με το θέμα. 

α.υτό βλέπε Ε. Σ π η λ ι ω τ ο π ο ό λ ο υ, ό.π., 171-
172, Γ. Π α. π α. Χ α. τ ζ~, ό.π., σ. 519-520 κα.ι G. 
Ve d e Ι, ό.π., σ. 271 κα.ι Α. d e L a u b a d e r e, 
ό.π., σ. 283-285 κα.ι F ο r s t h ο f f ως προς τ-η γερ

μα.νικη θεωρία., η οποία. χρησψοποιεί δια.cρoρετικό κρι

τήριο διάκρισης α.π6 τ-η γα.λλική). 

Αλλά οι α.τομικές διοικητικές πράξεις υπόκειντα.ι, 

όπως κα.ι οι κα.νονιστικές, α.ν κα.ι σε μικρότερο βα.θμό 

κα.: κάτω από δια.φορετικοός όρους, σ' ένα. θεμελιώδ-η 

νόμο, που διέπει τη δράση γενικά της διοΙκ-ησ-ης: 

στο νόμο της μεταβολης κα.ι της πρoσα.pμoσtικότ-η

τας. Η διοικ-ητικη λειτουργία. οφείλει να είνα.ι συνε

χης κα.ι αδιάλε~πτη και να υπ-ηρετεί το γενικό συμ

φέραν κα.τά τρόπο ενεργό. Οφείλει εξ ά,λλου, εφα.ρ

μόζοντα.ς το νόμο σε α.τομικές περιπτώσεις, να. !Προ

σαρμόζετα.~ στις εκάστοτε παρουσιαζόμενες συνθήκες. 

Η α.νάγκη της προσα.ρμ,ογης είναι έκδηλ-η στην ά

σκησ-η της εκτελεστικης εξουσίιχς γενικότερα., η ο

ποία. κα.λείται να εκτελεί το νόμο σε συνθηκες 'ItO'J 

συνεπώς μετα.βά,λλοντα.ι κΙΧι να τον προσαρμόζει στις 

ιδΙΙΧίτερες κάθε φορά περιστάσεις. Η εξυπ-ηρέτ-ηση 
ιχuτ'ή ΤΟι) γενικοό συμφέροντος κά.τω α.πό μετΙΧβΙΧλλό

μενες συνθηκες προσδίδει ένιχ χαριχκτηρα προσωρι

νότητιχς σε κάθε opιστ~κη α.πόφα.ση τ-ης διοίκ-ησ-ης, 

η οποία ιχνιχγκάζετα.ι συχνά Υα. επιχνέλθει στην από

φ'1.σή ϊ:-ης 'ΚΙΧ Ι να την επανεξετά.σει υπό το cρως των 

νέων εξελίξεων. Η α.νάγκ'Yj λοιπόν της μετΙΧβολ'ής κιχι 

προσιχρμογης τη; διοικητικης δράσ-ης επι6ιΧλλει τον 

κα.νόνιχ του ανιχκλητοό κατ' α.ρχην των' ιχτομικώ'l 

ototx'Yjttxiliν πρά.ξεων. 

Η εξουσίΙΧ όμως ιχυτ'ή ανάκλησ-ης των νόμψων δι

ΟΙΚ'1)ΤLκών πράξεων που ιχνrι.γνωpΙζετα.ι στ-η ΟΙΟΙ"Ι.'11-

ση, δεν επιτρέπετιχι 'Ja. ασκείτcι.ι έτσι ιοστε να οί5η

γεί σε σ.νασq:;ά.λε ια. δικαίου, σε ι:ι.νατροπ1ι οηλαδή εν

νόμων κα.ταιστ6.σεων με τρόπο ιxπtόΤOμo κα.ι 'αδικα.ιο

λόγητο και ιδίως ιχνιχπάντεχο για. τους διοικουμέ

νους. Η α.σφάλεια. του δικΙΧίου, θεμ,ελιώδ'Yjς α.ξίωση 
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κάθε κρ6.τους δικα.ίου, εςειοικεόεται στο χώρο του 

διοικητικοό δικαίου με ϊ:η διάπλαση από τ-η θεωρία 

κιχ ι νομολογία. της ιχ Ρ Χ ή ς ϊ: -η ς σ τ ιχ θ ε Ρ ό ϊ: -η -
τας των εννόμ,ων κιχτa.στάσεων ή 

τ-ης δικα.ιολογημ,ένης εμ,πιστοσύν'Yjς 

τ ο υ δ ι ο ι κ ο υ μ, έ ν ο υ στις δΙΟΙΚ'Yjτικές πρ6.ξεις και 

στις έννομ,ες συνέπειες που δ-ημ,ιoυργOόντlΧ~ απ' ιχυ

τές. (Βλ. σχετικά Π ρ. Δ α. γ τ ό γ λ ο υ, ό.π., σ, 

177, Ρ. L e Μ ί r e, La stabilite des situations ju
ridiques et l'evolution de la jurisprudence relative' 
au retrait et a l'abrogation des actes admini
stratifs, A.J ,D.A. 1980.203 (112 επ.) κα.ι F r._ 
Η υ b e a υ, Le principe de la protection de la 
confiance legitime dans la jurisprudence de la Cour 
de Justice des Comlnunautes europeennes, Cahiers 
du Droit Europeen 1983.143). Η α.ρχή α.uτ-ή έρχε

ται να. συμπλ -ηρώσει κιχι να. διευρύνει τη θεωρία. 

των κεκτ-ημένων δικιχιωμ,άτων κα.ι να κα.λόψει κα.τιχ

στάσεις ιπου OE"l κΙΧλόπτοντα.ι α.πό εκείνη. Λογικά 

εντάσσετα.ι at'Yj'! α.ρχη τ-ης χρηστης κα.ι ευρυθμ-ης 

διοίκησης, τ-ην οποία. και υπηρετεί μ,ε ιδια.ίτερ-η συ

νέπεια.. Η διοίκηση δεσμ,εόετιχι α.πό τις α.ρχές αυ

τές, εφόσον θεωροόντιχι ειδικότερες εκφάνσεις της 

α.ρχης της νομ.ψότητα.ς από την οποία. 6.λλωστε α.πορ

ρέουν. OCΡείλει, κα.τά συνέπεια., να. ενεργεί μ,ε τρόπο, 

πο\) νιχ μ,ηΥ κινδυνεύουν να. α.να.τραπούν, χωρίς ιχπο

χρώντα λόγο δ'Yjμ,οσίου συμ,CΡέρoντoς, έννομ,ες κα.τα.

στάσεις ~ ευνοϊκά για. το διοικούμενο α.ποτελέσμ,α.τα.. 

Η γα.λλικη θεωρίιχ κα.ι νομ,ολογ!α. έχουν μ,ά.λιστα. δια.

ιπλάσει την α.ρχ~ του α.πρόσ6λ ητου των α.τομ,ικών α.

ΠΟ'Όελεσμά.των μ,ια.ς ototX'Yjttx~; πράξ-ης' (βλ. Α. d e

L a υ 1) a d e r e, ό.π., σ. 283 μ,α.ζί με τις εξα.ιρέ
σεις) . 

Οι ενέργειες, επομ,ένως, της διοίκησης οριοθετοόν
τα. ι ιχπό Τ'yj\l α.ρχή Τ'Yjςστα.θερότ-ητα.ς των εννόμω'ι 

διοικ-ητικών κα.τα.στάσεων, κιχι επομ,ένως δεν επιτρέ-· 

πετα.ι η α.νάκλ ησ'Yj μ,ιιχς διoικητ~κης πράξης να προσ

βάλλει την εμ,πιστοσύνη που o~ σ.ποδέκτες t'Yj; διοικη

τ~κ~ς ιxπtόcρaσης δικα.ιολογ'Yjμένα. τρέφουν α.πένα.ντι 

στην κα.τιΧστα.ση δικα.ίου που έχει δημιουργηθεί από 

α.υτήν. Την f'J,pxoή της δικα.ιολογημ,έν'11ς εμπιστοσόνη; 

έχει αποδεχτεί κα.ι η νομ,ολογία. του Δικα.στηρίου τω'l 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, θεωρώντα.ς την ως μίΙΧ ~~? 

τις θεμ,ελιώδεις α.ρχές της Koινoτικ~ς έννομ-ης τάξης. 

(Βλέπε ΔΕυρΚ 5 Ιουνίου 1973, Επιτροπή ενα.ντίον' 

Συμ,βουλίου, 81/72, ΣυλλΝ 1973.575, ΔΕυρΚ 14 
Μα.ίου 1975, C.N.T.A., 74/74 ΣυλλΝ 1973.533, Δ 
ΕυρΚ 3 Ma.tou 1978, Toepfer, 112/77, ΣυλλΝ 

1978.1019, ΔΕυρΚ 5 ΑπριλΙου 1979, Ratti 148/78: 
ΣυλλΝ 1979.1629 κα.ι ΔΕυρΚ 5 Μα.ίου 1981, 
Dίirbeck, 112/80, ΣυλλΝ 1981.1095 κα.ι πα.ρου

σΙα.σ'Yj της νομ,ολογία.ς α.πό F r. Η υ b e a υ, ό.π., σ. 

Α Ρ μ ε ν ό π ο υ λ ο >; 1984, g:. 



143 ε,π.). Το δικ(.tστήριο Θεωρεί ότι υπάρχει προσοο

λή στην αρχή της δικαιολογημένης εμπισΤOσόνΎjς, όταν 

το μέτρο τίθεται αμέσως σε ισχό χωρίς προειδοποί

ηση χαι χωρίς μεταοατική περίοδο, καταλαμΟά.νοντας 

ες απροόπτου ακόμη χαι ένι:ι,ν πληροψορημέ'/ο δ:οι

κοόμενο , χαι δε δικαιολογείται από ένα άμεσο και 

επιταχτιχό δημόσιο συμψέρον. 

2. Α1.λ6, χι η δική μας επιστήμη χαι νομΟΑογίlχ 

όχι μόνο δεν αγνοεί, αλλά και τονίζει ΤYJ'l ανάγκη 

«-:ης χ:χτοχόρωσης της σταθερότητος και της ασφα

λείας των εκ των πράξεων της διοικητικής αρχής 

δημιουργηθεισών καταστάσεων», όταν ιδίως «εθεμελι

ώθησαν χαλοπίστως έννομα σ:Υμφέροντα των πολι

-:ών τοιαότης εκτάσεως και φόσεως», ώστε η αν α

ΤΡ'Jπή των εννόμων αυτώ'/ κ(.tταστάσεων να προσ

χροόει στις αρχές της εόρυθμης και χρηστής διοίκη

σης (βλ. ολ.ΣτΕ 790/1967 ΕΔΔ 1967.76, ολ.ΣτΕ 

542/1969. Βλ. και ΣτΕ 2346/78 και 55/79, ΤοΣ 
1979.290 και 293, Σχόλιο Ν. Σ α κ ε λ λ α Ρ ί ο υ, 

Η αρχή της προστατευομένης εμπιστοσόνης εις την θε

ωρίαν και νομολογίαν. Πρβλ. και ΣτΕ 2193/1983 
ΝοΒ 1983.589. 
Η συμφιλίωση των ouο αυτών αρχών, της ικανο

ποίησης του δημοσίου συμψέροντος από τη μια, με 

το σεοασμ6 της δικαιολογημένης εμπιστοσόνης του 

διοικουμένου από τη'ι άλλη, γίνεται ακόμα πιο επι

τcι.κτική σήμερα που η διοίκηση rπαρεμβαίνει συνε

χώς στην οικονομική ζωή και επηρεάζει αισθητά τις 

ιδιωτικές έννομες σχέσεις. 

Η εξουσία που διαθέτει, επομένως, κάθε διοικη

τιΧή αρχή, να ανακαλεί, να αίρει ή να καταργεί για 

το μέλλον, μερικώς ή ολικώς, το περιεχόμενο μιας 

ατομικής διοικητικής πράξης, εφόσον δε'ι είναι πα

ρά.νομ η, δεν είναι οότε απεριόριστη οότε αυθαίρετη. 

Ιπόκειται σε ορισμένους κανόνες που διαμόρφωσε η 

θεωρία, καθοδηγοόμενη από τη νομολογία, με βάση 

τις αρχές που σημειώθηκαν πιο πά.νω. Οι κανόνες 

αυΤfJί κινοόνται βασικά γόρω σ.m.ό ouο βασικοός άξο

νες: α) τη δΎjμΙOυργία ή μη από ΤΎj δΙOΙΚΎjτική 
πράξη που ανακαλείτ(.tι δικαιωμάτων, και β) την 

πραγματική συνδρομή λόγου δημοσίου συμφέροντος. 

Έτσι, σόμφωνα με ένα πρώτο κανόνα, η αρχή 

'του ανακλΎjΤOό των ατομικών διοικητικών πράξεων 

·κά.μ,πτεται, όταν θεμελιώθΎjκιχν πάνω σ' αυτήν δικαι

ώματα αστικής ή διοικητ.ικής φόσΎjς' ενώ, σόμφωνα 

με ένα άλλο κανόνα, η ανάκληση διοικητικής πρά

ξης δεν είναι δυνατόν Ψ"J, εμποδιστεί, όταν επιΟάλ

λεται από λόγους δημοσίου συμφέροντο; (βλέπε σχε

τικά Ήλ. Κυριακοποόλου, ό.π., 407-408, Γ. 

Π α π α Χ α τ ζ ή, ό.π., 523, Δ α γ τ ό γ λ ο υ; ό.π., 

187, Σ π η λ ι ω τ ό π ο υ λ ο υ, ό.π., σ. 173 και ΣτΕ 
1522/61, 2277/61, 453/68, 975/76, 2190/78. Α-

Α Ρ μ Ζ ν ό π ο u λ ο ς 1984, 3 

κόμη ολ.ΑΠ 490/1968 ΝοΒ 27.24 κα.ι ΕφΝαυπλ 176/ 
1973 ΝοΒ 1974.79 και Πορίσματα Νομολογίocς ΣτΕ 
1929-1959, σ. 201). 
Η ανάκληση μιας διοικητικής πράξης περιορίζεται, 

riι.ρcι., κατ' (.tρχήν από την ανά.γκη προστασίocς τω'ι 

δικαιωμά-;:ων ή εννόμων καταστάσεων που δημ:ουρ

γYιθψcι.ν ω8έως αιπό την ανακλ Ύjτέα πράξΎj. Η έν

'ιοια ,ου προστατευόμενου δικαιώματος βα.ίνει μriι.λι

σ,.χ όλο και διωρυνόμενη και δε'! περιορίζετocι στη'! 

ΠΡΟ:Jτασία μόνο των διοικητικής φόσεως ή ιδιωτικοό 

δικαίου δικαιωμά.των, αλλά περιλα.μΟά.νει κά.θε έν

νομη κατά.σταση, σχέση ή ιδιότητα, ακόμη και 

κατάσταση πραγματική που έχει δημιουργηΘεί 

από την έκδοση της υπό ανάκληση διοικητικής 

πράξης. 'Αδεια για ανέγερση οικοδομής ή για 

άσκηση επαγγέλματος ή άδεια για ιδιωτική εΥ.

μετriι.λλευση δημόσιου ή κοινόχρηστου χώρου δεν εί

νl),ι δυνατό'ι να ανακληθεί, όταν η ανάκλησή της επι

φέρει τέτοια ανατροπή της έννομης κατάστασης, ~o:) 

προσκροόει στις αρχές της χρησΤ'ής διοίκηση; (ΣτΕ 

790/1967 ΕΔΔ 1967.76. Αναλυτικότερα Ύια το ζ'ή

τημα της προστα.σίας των κεκτημένων δικαιωμά.των 

των τρίτων σε συνάρτηση με την αρχή της εόρυθμης 

διοίκησης βλέπε Δ. Κ ο ν τ ό γ ι ω Ρ γ α - Θ ε ο Χ α -
Ρ ο π ο u λ ο υ, Αι συνέπειαι της ακυρώσεως διοικη

τικής πράξεως, 1980, σ. 184 επ., όπου και σχετική 

νομολογία) . 
Η φροντίδα για την προστασία των δικαιωμάτω'ι 

που νόμιμα κτήθΎjκαν είναι ακόμη πιο έντονη, ότα'ι 

πρόκειται για δικαιώματα τρίτων. Το Συμοοόλιο της 

Επικρατείας έχει νομολογήσει ότι «αι νόμιμοι rπρά

ζεις της διοικήσεως, εξ ών εκτήθησαν δικαιώματα 

τρί των, δεν υπόκεινται εις ανάκλ ησι 'ι» (2006/61, 
1976/62, 453/68). Ακόμη και οι παρά.νομες διοικη
τικές πράξεις δεν υπόκεινται σε ανάκληση, έστω 

και αν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, ό

ταν «θίγονται δημιουργηθέ'lτα υπέρ τρίτων δικαιώ

ματα και α.νατρέπονται πραγμα.τικές καταστάσεις πω 

δημιουργήθηκα'! με την πάροδο του χρόνου» (ΣτΕ 

2115/1963, 2789/65). Κατά τη νομολογία, απο
κλείεται η ανάκληση παράνομης διοικητικής πράξης, 

ακόμη και αν η διοίκηση παραΣUρθηκε στην έκδοση 

της εν λόγω rπράξης από δόλια ενέργεια του διοι

κ?υμένου « ... εν Ύ,) περιπτώσει τρίτοι, ουδεμίαν έχον

τες ανάμ~ξιν εις τας απατηλάς ενεργεία; του ωφε

λ ηθέντο;, απέκτησαν καλοπίστως και δη ΤΎ,) συμ

πρά;ξε~ της διo~κήσεως δικαιώματα» (ΣτΕ 872, 980, 
988, 1341, 1551/64, 2115/63, 2789/65 κ~ι 925/ 
1975. Ακόμη ΑΠ 341/1979 ΝοΒ 1979.1305). 
Ο σεβασμός τ'ων δικαιωμάτων τω'ι τρίτων, πο\) 

έχουν ως πηγή τους μια ν6μιμrι 'ή και πιχράνομη 

δι?ικητική πράξ'Yj, επι6ά.λλεται από την αρχή της 
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