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ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 5 Φεβρουαρίου 2021, με την εξής 
σύνθεση: Ε. Σάρπ, Πρόεδρος, Γ. Τσιμέκας, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, Σπ. Μαρκάτης, Μ. Παπαδοπούλου, Α. Καλογεροπούλου, Τ. Κόμβου, Π. 
Μπραΐμη, Ελ. Παπαδημητρίου, Ο. Παπαδοπούλου, Π. Τσούκας, Ρ. Γιαννουλάτου, Χρ. 
Σιταρά, Χρ. Λιάκουρας, Ιφ. Αργυράκη, Ν. Σκαρβέλης, Στ. Κτιστάκη, Φρ. Γιαννακού, 
Αικ. Ρωξάνα, Μ.-Α. Τσακάλη, Σύμβουλοι, Β. Μόσχου, Σ. Κωνσταντίνου, Π. Γρουμπού, 
Πάρεδροι. Από τους ανωτέρω οι Σύμβουλοι Π. Τσούκας και Αικ. Ρωξάνα καθώς και η 
Πάρεδρος Π. Γρουμπού μετέχουν ως αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 26 
παρ. 2 του ν. 3719/2008. Γραμματέας η Ελ. Γκίκα.

Για να δικάσει την από 2 Ιανουαρίου 2020 αίτηση:

του S, ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Κωνσταντίνο Φαρμακίδη - Μάρκου (Α.Μ. 
29187), που τον διόρισε στο ακροατήριο,

κατά του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, ο οποίος παρέστη με την Ελένη 
Πασαμιχάλη, Νομική Σύμβουλο του Κράτους. 

Η πιο πάνω αίτηση εισάγεται στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, κατόπιν της από 12 
Οκτωβρίου 2020 πράξεως της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010 και 
της από 2 Νοεμβρίου 2020 πράξεως της Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
λόγω της σπουδαιότητάς της, σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 2 εδ. α΄, 20 και 21 του 
Π.Δ. 18/1989.

Με την αίτηση αυτή ο αιτών επιδιώκει να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. 
25280/2018/20.5.2019 απόφαση της 15ης Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών της Αρχής 
Προσφυγών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Συμβούλου Χρ. 
Σιταρά.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο του αιτούντος, ο οποίος ανέπτυξε 
και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η 
αίτηση και την αντιπρόσωπο του Υπουργού, η οποία ζήτησε την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη εξ αποστάσεως, με 
τη χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών μέσων, κ α ι

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο ν Ν ό μ ο

1. Επειδή, λόγω κωλύματος, κατά την έννοια του άρθρου 26 του ν. 3719/2008 (Α΄ 
241), της Συμβούλου Μαρίνας Παπαδοπούλου, τακτικού μέλους της σύνθεσης που 
δίκασε την υπόθεση, έλαβε μέρος αντ’ αυτής στη διάσκεψη ο Σύμβουλος Παναγιώτης 
Τσούκας, ο οποίος είχε ορισθεί ως αναπληρωματικό μέλος της σύνθεσης (βλ. το 
24/2021 πρακτικό διάσκεψης).

2. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση ζητείται η ακύρωση της 25280/2018/20.5.2019 
απόφασης της 15ης Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών, με την οποία απορρίφθηκε η 
από 8.11.2018 προσφυγή του αιτούντος, υπηκόου Συρίας, κατά της 14413/1.11.2018 
απόφασης του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου (ΠΓΑ) Αλίμου. Με την τελευταία αυτή 
απόφαση είχε απορριφθεί η από 9.8.2018 αίτηση του αιτούντος να του χορηγηθεί 
διεθνής προστασία ως απαράδεκτη κατά το άρθρο 54 παρ. 1 περ. α του ν. 4375/2016,
διότι ο ίδιος είχε ήδη αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας στην Ουγγαρία με σχετική από 
27.2.2014 απόφαση. 



3. Επειδή, το άρθρο 1 του ν. 3900/2010 «Εξορθολογισμός διαδικασιών και 
επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 213), όπως η παρ. 1 
του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4055/2012 
(Α΄ 51), και, ακολούθως, το δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου, με την παρ. 4 
του άρθρου 15 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), ορίζει ότι: «1. Οποιοδήποτε ένδικο 
βοήθημα ή μέσο ενώπιον οποιουδήποτε τακτικού διοικητικού δικαστηρίου μπορεί να 
εισαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας με πράξη τριμελούς επιτροπής, 
αποτελούμενης από τον Πρόεδρό του, τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο και τον Πρόεδρο 
του αρμόδιου καθ’ ύλην Τμήματος, ύστερα από αίτημα ενός των διαδίκων ή του 
Γενικού Επιτρόπου των διοικητικών δικαστηρίων, όταν με αυτό τίθεται ζήτημα 
γενικότερου ενδιαφέροντος που έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων. Τα 
αιτήματα των διαδίκων υπογράφονται επί ποινή απαραδέκτου από δικηγόρο και 
συνοδεύονται από παράβολο τριακοσίων (300) ευρώ... . Η πράξη της Επιτροπής 
δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και συνεπάγεται την αναστολή
εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα. Η αναστολή
δεν καταλαμβάνει την προσωρινή δικαστική προστασία. Μετά την επίλυση του 
ζητήματος, το Συμβούλιο της Επικρατείας μπορεί να παραπέμψει το ένδικο μέσο ή 
βοήθημα στο αρμόδιο τακτικό διοικητικό δικαστήριο. Η απόφαση του Συμβουλίου της 
Επικρατείας δεσμεύει τους διαδίκους της ενώπιόν του δίκης, στους οποίους 
περιλαμβάνονται και οι παρεμβάντες. ...2. Όταν διοικητικό δικαστήριο 
επιλαμβάνεται υπόθεσης, στην οποία ανακύπτει τέτοιο ζήτημα, μπορεί με απόφασή 
του, που δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα, να υποβάλει σχετικό προδικαστικό ερώτημα 
στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το δεύτερο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου 
εφαρμόζεται αναλόγως. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι υποχρεωτική
για το δικαστήριο που υπέβαλε το ερώτημα και δεσμεύει τους παρεμβάντες ενώπιόν 
του. 3. ...».

4. Επειδή, με τις ως άνω διατάξεις έχει εισαχθεί ο θεσμός της «δίκης-πιλότου» 
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σε θέματα που από τη φύση τους έχουν 
γενικότερο ενδιαφέρον και, συνεπώς, αναμένεται να προκαλέσουν σημαντικό αριθμό 
διαφορών, με τον κίνδυνο να εκδοθούν αντιφατικές αποφάσεις και να υπάρξει 
σημαντική καθυστέρηση για τους διαδίκους ενώπιον των τακτικών διοικητικών 
δικαστηρίων. Στις περιπτώσεις αυτές δίνεται η δυνατότητα στους διαδίκους και στα
διοικητικά δικαστήρια να απευθύνονται απευθείας στο Συμβούλιο της Επικρατείας 
ώστε αυτό να επιλύει τα σχετικά ζητήματα, διασφαλίζοντας την ενότητα της 
νομολογίας και την ασφάλεια δικαίου (βλ. σχετική αιτιολογική έκθεση του νόμου, 
ΣτΕ 601, 1619/2012 Ολομ., 1496/2014 Ολομ., 431/2018 Ολομ., 815/2019 Ολομ.). Η 
ανωτέρω δυνατότητα των διαδίκων να απευθύνονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας 
κατά την παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 3900/2010 προϋποθέτει, πάντως, να μην έχει 
ήδη συζητηθεί ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου η υπόθεσή τους. Ούτε, όμως, 
από το γράμμα ούτε από το σκοπό της ανωτέρω διάταξης συνάγεται ότι για το 
παραδεκτό του ως άνω αιτήματος του διαδίκου στο Συμβούλιο της Επικρατείας 
απαιτείται αυτό να έχει τεθεί προηγουμένως με το δικόγραφο του ενδίκου 
βοηθήματος ή μέσου, ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου. Περαιτέρω, κατά την 
έννοια των ανωτέρω διατάξεων, εφόσον αίτημα διαδίκου να εισαχθεί στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας ένδικο βοήθημα ή μέσο αρμοδιότητας των τακτικών διοικητικών 
δικαστηρίων, για το λόγο ότι τίθεται με αυτό ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος με
συνέπειες για ευρύ κύκλο προσώπων, γίνει δεκτό από την προβλεπομένη από τις 
διατάξεις αυτές τριμελή Επιτροπή, η οποία αποφασίζει εκ των ενόντων βάσει των 
προβαλλομένων ισχυρισμών και των στοιχείων που διαθέτει, το Συμβούλιο της 
Επικρατείας εκδικάζει σε Ολομέλεια ή σε Τμήμα το ένδικο βοήθημα ή μέσο, 
εφαρμόζοντας ως προς την πληρεξουσιότητα τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 
27 του π.δ. 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμου για το Συμβούλιο της 
Επικρατείας» (Α΄ 8), και κατά τα λοιπά, ως προς το παραδεκτό και το βάσιμο του 
ένδικου βοηθήματος ή μέσου, τις ισχύουσες για το ένδικο βοήθημα ή μέσο οικείες 
διατάξεις, με την δε απόφασή του μπορεί είτε να επιλύσει μόνο το ζήτημα 
γενικότερου ενδιαφέροντος και να παραπέμψει κατά τα λοιπά την υπόθεση στο 
αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο είτε να δικάσει το ένδικο βοήθημα ή μέσο.

5. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, με την 19/2020 πράξη της Επιτροπής του 
άρθρου 1 παρ.1 του ν. 3900/2010, όπως ισχύει, έγινε δεκτή η από 22.9.2020 αίτηση
του αιτούντος (την οποία ο ίδιος υπέβαλε από κοινού με άλλους δύο αιτούντες) και
διετάχθη η εισαγωγή της κρινόμενης αίτησης στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η 



αίτηση αυτή είχε ασκηθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς στις 3.1.2020
και, ακολούθως, παραπέμφθηκε με την από 20.1.2020 πράξη της Προέδρου του 
Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Αθηνών ως δικαστηρίου αρμόδιου για την εκδίκασή της σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 1 και 3 του ν. 3068/2002 (Α΄ 274), όπως το άρθρο 
αυτό, που είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 49 του ν. 3900/2010, αντικαταστάθηκε 
εκ νέου, από 1.1.2020, με το άρθρο 115 του ν. 4636/2019 (Α΄ 169/1.11.2019). Με 
την ως άνω πράξη της Επιτροπής, η οποία δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» 
και «ΕΣΤΙΑ» στις 14.10.2020, έγινε δεκτό ότι με την κρινόμενη αίτηση τίθεται το 
γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα της συνταγματικότητας, από την άποψη της 
προσωπικής δικαστικής ανεξαρτησίας, της δυνάμει του άρθρου 115 του ν. 4636/2019 
μεταφοράς στο τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο της αρμοδιότητας για την εκδίκαση 
των αιτήσεων ακυρώσεως κατά των αποφάσεων των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών, 
που συντίθεται σε μεγάλο βαθμό από δικαστές έχοντες βαθμό ανώτερο του προέδρου 
πρωτοδικών ή του πρωτοδίκη.

6. Επειδή, με την από 2.11.2020 πράξη της Προέδρου του Συμβουλίου της 
Επικρατείας η ανωτέρω αίτηση ακυρώσεως εισήχθη στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, 
λόγω της σπουδαιότητάς της (άρθρα 14 παρ. 2 εδ. α΄, 20 και 21 του π.δ. 18/1989).

7. Επειδή, το άρθρο 78 (πρώην άρθρα 63, σημεία 1 και 2, και 64, παράγραφος 2 της
Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας [ΣΕΚ]) του Κεφαλαίου 2 
“Πολιτικές σχετικά με τους ελέγχους στα σύνορα, το άσυλο και τη μετανάστευση”, 
του Τίτλου V “Ο Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης” της Συνθήκης για τη
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ, βλ. ενοποιημένη απόδοση: EE C 202 της 
7ης Ιουνίου 2016, σελ. 47 επ.) ορίζει ότι: «1. Η Ένωση αναπτύσσει κοινή πολιτική
στους τομείς του ασύλου, της επικουρικής προστασίας και της προσωρινής 
προστασίας με στόχο να παρέχεται το κατάλληλο καθεστώς σε οποιονδήποτε υπήκοο 
τρίτης χώρας χρήζει διεθνούς προστασίας και να εξασφαλίζεται η τήρηση της αρχής 
της μη επαναπροώθησης. Η πολιτική αυτή πρέπει να συνάδει με τη Σύμβαση της 
Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 και με το πρωτόκολλο της 31ης Ιανουαρίου 1967 περί
του καθεστώτος των προσφύγων, καθώς και με άλλες συναφείς συμβάσεις. 2. Για τους
σκοπούς της παραγράφου 1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 
αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, λαμβάνουν μέτρα όσον 
αφορά κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, στο οποίο περιλαμβάνονται: α) ενιαίο 
καθεστώς ασύλου υπέρ των υπηκόων τρίτων χωρών, το οποίο ισχύει σε όλη την Ένωση,
β) ενιαίο καθεστώς επικουρικής προστασίας για τους υπηκόους τρίτων χωρών που 
χρήζουν διεθνούς προστασίας, χωρίς να τους χορηγείται ευρωπαϊκό άσυλο, γ) ... δ)
κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του ενιαίου καθεστώτος ασύλου ή 
επικουρικής προστασίας, ε) ...». 

8. Επειδή, ο Χάρτης Θεμελιωδών Ελευθεριών της ΕΕ ορίζει στο άρθρο 18 ότι «Το 
δικαίωμα ασύλου διασφαλίζεται τηρουμένων των κανόνων της Σύμβασης της Γενεύης 
της 28ης Ιουλίου 1951 και του Πρωτοκόλλου της 31ης Ιανουαρίου 1967 περί του 
καθεστώτος των προσφύγων και σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής οριζόμενες ως «οι 
Συνθήκες»)» και στο άρθρο 47 ότι «Κάθε πρόσωπο του οποίου παραβιάστηκαν τα 
δικαιώματα και οι ελευθερίες που διασφαλίζονται από το δίκαιο της Ένωσης, έχει 
δικαίωμα πραγματικής προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου, τηρουμένων των προϋποθέσεων 
που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να δικασθεί η 
υπόθεσή του δίκαια, δημόσια και εντός εύλογης προθεσμίας, από ανεξάρτητο και 
αμερόληπτο δικαστήριο, που έχει προηγουμένως συσταθεί νομίμως. Κάθε πρόσωπο έχει
τη δυνατότητα να συμβουλεύεται δικηγόρο και να του αναθέτει την υπεράσπιση και 
εκπροσώπησή του. Σε όσους δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους, παρέχεται δικαστική 
αρωγή, εφόσον η αρωγή αυτή είναι αναγκαία για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη».

9. Επειδή, βάσει του άρθρου 78 παρ. 2 στοιχ. δ΄ της ΣΛΕΕ εκδόθηκε η Οδηγία 
2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 
«σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος 
διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (ΕΕ L 180), με την οποία προβλέφθηκαν 
περαιτέρω, σε σχέση με την προϊσχύσασα Οδηγία 2005/85/ΕΕ (EE L 326), απαιτήσεις 
για τις διαδικασίες χορήγησης και ανάκλησης διεθνούς προστασίας κατά την έννοια 
της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ, ενόψει της δημιουργίας κοινής διαδικασίας ασύλου στην 



Ευρωπαϊκή Ένωση, προς τον σκοπό του περιορισμού των δευτερογενών μετακινήσεων 
των αιτούντων διεθνή προστασία μεταξύ των κρατών μελών, όταν αυτές οφείλονται 
στις διαφορές των νομικών πλαισίων, και της δημιουργίας ισοδύναμων συνθηκών για 
την εφαρμογή της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ στα κράτη μέλη. Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν 
ιδίως τη λήψη των σχετικών αποφάσεων από αρχές, το προσωπικό των οποίων έχει την
απαραίτητη γνώση ή κατάρτιση στον τομέα της διεθνούς προστασίας, με τρόπο 
αντικειμενικό και αμερόληπτο, τη διασφάλιση πραγματικής πρόσβασης στις 
διαδικασίες, επαρκείς διαδικαστικές εγγυήσεις, περιλαμβανομένης της δυνατότητας 
προσωπικής συνέντευξης, δυνατότητα επικοινωνίας με εκπρόσωπο του Ύπατου Αρμοστή 
του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και με οργανώσεις που παρέχουν ενημέρωση ή συμβουλές 
σε αιτούντες διεθνή προστασία και τη δυνατότητα συνεννόησης σε γλώσσα που 
κατανοούν, καθώς και, σε περίπτωση αρνητικής απόφασης, το δικαίωμα ουσιαστικής 
προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου (βλ. ιδίως άρθρα 10-12, 14-17, 29 της Οδηγίας). 
Περαιτέρω, στο άρθρο 46 του κεφαλαίου V με τίτλο «Διαδικασίες άσκησης ενδίκου 
μέσου» της Οδηγίας προβλέπεται το «δικαίωμα πραγματικής προσφυγής», ως εξής: «1.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι αιτούντες να έχουν δικαίωμα πραγματικής 
προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου κατά των ακόλουθων αποφάσεων: α. απόφαση επί της 
αιτήσεως διεθνούς προστασίας, περιλαμβανομένων των αποφάσεων: i) με τις οποίες 
κρίνουν αίτηση ως αβάσιμη όσον αφορά το καθεστώς του πρόσφυγα και/ή το καθεστώς 
επικουρικής προστασίας. ii) με τις οποίες η αίτηση κρίνεται ως απαράδεκτη 
σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 2. iii) που λαμβάνεται στα σύνορα ή τις ζώνες 
διέλευσης κράτους μέλους όπως περιγράφεται στο άρθρο 43 παράγραφος 1 ... 3. 
Προκειμένου να τηρούν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μεριμνούν 
ώστε η πραγματική προσφυγή να εξασφαλίζει πλήρη και ex nunc εξέταση τόσο των 
πραγματικών όσο και των νομικών ζητημάτων, ιδίως, κατά περίπτωση, εξέταση των 
αναγκών διεθνούς προστασίας σύμφωνα με την Οδηγία 2011/95/ΕΕ, τουλάχιστον κατά 
τις διαδικασίες άσκησης ένδικου μέσου ενώπιον πρωτοβάθμιου δικαστηρίου ...». 
Τέλος, στο άρθρο 47, με τίτλο «Προσβολή εκ μέρους των δημόσιων αρχών», του 
κεφαλαίου VI προβλέπεται ότι «Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τη δυνατότητα των 
δημόσιων αρχών να προσβάλλουν τις διοικητικές και/ή δικαστικές αποφάσεις όπως 
προβλέπεται στην ειδική νομοθεσία».

10. Επειδή, η ως άνω οδηγία 2013/32/ΕΕ μεταφέρθηκε στην εσωτερική έννομη τάξη με
το ν. 4375/2016 (Α΄ 51/3.4.2016, διόρθωση σφαλμάτων Α΄ 57/6.4.2016). Με το άρθρο
1 του νόμου αυτού, ιδρύθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης αυτοτελής υπηρεσία με τον τίτλο «Υπηρεσία Ασύλου» (όπως η 
υπηρεσία αυτή είχε συσταθεί από το άρθρο 1 του ν. 3907/2011 - Α´ 7), η οποία, 
συγκροτούμενη από την Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες 
Ασύλου, έχει ως αποστολή, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ασύλου 
και των λοιπών μορφών διεθνούς προστασίας των αλλοδαπών και των ανιθαγενών, 
είναι δε αρμόδια, μεταξύ άλλων, για την παραλαβή και εξέταση των αιτημάτων 
διεθνούς προστασίας και την απόφανση επί αυτών σε πρώτο βαθμό. Με το άρθρο 4 
παρ. 1 του ανωτέρω νόμου (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 παρ. 1 του ν. 
4399/2016 – Α´ 117) συνεστήθη στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης αυτοτελής υπηρεσία με τον τίτλο «Αρχή Προσφυγών», υπαγόμενη 
απευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και 
συγκροτούμενη από την Κεντρική Διοικητική Υπηρεσία και τις Ανεξάρτητες Επιτροπές
Προσφυγών, οι οποίες ορίζονται ως αρμόδιες για την εξέταση και την έκδοση 
αποφάσεων επί των ενδικοφανών προσφυγών κατά των αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου,
οι οποίες ασκούνται από τους αιτούντες διεθνή προστασία και υποστηρίζονται για 
την εκπλήρωση του έργου τους από την Κεντρική Διοικητική Υπηρεσία. Ο αριθμός των
Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών ορίζεται και η έδρα τους μπορεί να μεταβάλλεται 
με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών. Το άρθρο 5 
του νόμου αυτού, όπως ίσχυε κατά τον χρόνο έκδοσης της προσβαλλόμενης 
25280/2018/20.5.2019 απόφασης της 15ης Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών, μετά την
αντικατάσταση των παρ. 1 έως και 5 του άρθρου με την παρ. 3 του άρθρου 86 του ν.
4399/2016 και την περαιτέρω τροποποίησή του με την παρ. 4 του άρθρου 86 του ν. 
4399/2016, το άρθρο 101 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38), τα άρθρα 28 και 34 του ν. 
4540/2018 (Α΄ 91) και, μετά την από 14.2.2019 συνεδρίαση της ανωτέρω 15ης 
Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών, το άρθρο 40 παρ. 1 και 2 του ν. 4596/2019 (Α΄ 
32/26.2.2019), όριζε τα εξής: «1. ... 2. Οι Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών 
λειτουργούν υπό τριμελή σύνθεση. 3. Οι Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών 
συγκροτούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής 



Ανασυγκρότησης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Οικονομικών και αποτελούνται από: α. Δύο δικαστικούς λειτουργούς των τακτικών 
διοικητικών δικαστηρίων, που υποδεικνύονται, κατόπιν σχετικής αίτησής τους, από 
τον Γενικό Επίτροπο της Γενικής Επιτροπείας των τακτικών διοικητικών 
δικαστηρίων. Για τον ορισμό των δικαστικών λειτουργών λαμβάνεται υπόψη και 
συνεκτιμάται ιδίως η γνώση και η εμπειρία στο προσφυγικό δίκαιο και το δίκαιο 
των αλλοδαπών, στο δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή στο διεθνές δίκαιο, καθώς
και η καλή γνώση ξένων γλωσσών, ιδίως δε της αγγλικής. β. Έναν Έλληνα πολίτη που
κατέχει τίτλο σπουδών Α.Ε.Ι., νομικών, πολιτικών, ανθρωπιστικών ή κοινωνικών 
επιστημών με εμπειρία σε ζητήματα διεθνούς προστασίας ή προσφυγικού δικαίου ή 
μεταπτυχιακό στα ανωτέρω ζητήματα και διαθέτει πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών, 
ιδίως δε της αγγλικής και επιλέγεται σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής του 
παρόντος άρθρου. Το μέλος αυτό υποδεικνύεται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. 
για τους Πρόσφυγες εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών από την 
υποβολή του σχετικού αιτήματος εκ μέρους του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης. Παρελθούσης απράκτου της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας ή σε 
περίπτωση αδυναμίας συμπλήρωσης του ανωτέρω αριθμού υποδεικνυομένων μελών, τα 
μέλη αυτά υποδεικνύονται στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
από την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου εντός προθεσμίας επτά (7)
ημερών από την υποβολή σε αυτή του σχετικού αιτήματος. Αν η Εθνική Επιτροπή για 
τα δικαιώματα του Ανθρώπου αδυνατεί να ανταποκριθεί, για οποιονδήποτε λόγο, 
εμπρόθεσμα, το τρίτο μέλος των Επιτροπών ορίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με τα ίδια κριτήρια επιλογής που ισχύουν για την 
Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες. γ. Ως Πρόεδροι των Ανεξάρτητων 
Επιτροπών Προσφυγών ορίζονται οι αρχαιότεροι των υποδεικνυομένων, σύμφωνα με την
περίπτωση α΄, δικαστικών λειτουργών. δ. ... ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μεταναστευτικής Πολιτικής 
και Οικονομικών, μετά από πρόταση του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των 
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, οι Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών μπορούν να 
επανασυγκροτούνται, κάθε φορά που απαιτείται, ώστε όλες οι θέσεις των Προέδρων 
των Επιτροπών να καταλαμβάνονται από τους αρχαιότερους δικαστές που υπηρετούν σε
αυτές. στ. Η θητεία των μελών των Επιτροπών είναι τριετής και μπορεί να 
ανανεωθεί μία (1) φορά σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. Τα μέλη των Επιτροπών,
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής 
ανεξαρτησίας. ...». Εξάλλου, το άρθρο 61 του ν. 4375/2016 (άρθρο 46 της 
οδηγίας), με τίτλο «Δικαίωμα άσκησης προσφυγής», όριζε ότι «1. Ο αιτών 
δικαιούται να ασκήσει την προβλεπόμενη ενδικοφανή προσφυγή του άρθρου 7 
παράγραφος 5, ενώπιον της Αρχής Προσφυγών του άρθρου 4: α. ... β. … 2. ... 
3. ... 4. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής και μέχρι την
επίδοση της απόφασης επ’ αυτής, αναστέλλεται κάθε μέτρο απέλασης, επανεισδοχής ή
επιστροφής του αιτούντος. 5. ...». Τέλος, το άρθρο 64 του ν. 4375/2016 (άρθρο 47
της Οδηγίας), με τίτλο «Άσκηση Αίτησης Ακυρώσεως», όριζε ότι «1. Οι αιτούντες 
διεθνή προστασία έχουν δικαίωμα άσκησης αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του αρμόδιου 
δικαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 3 του ν. 3068/2002 (Α´ 
274), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 49 του ν. 3900/2010 (Α´ 13) και ισχύει, 
κατά των αποφάσεων που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 
Μέρους. Για τη δυνατότητα αυτή, για την προθεσμία, καθώς και για το αρμόδιο 
δικαστήριο γίνεται ρητή αναφορά επί του σώματος της απόφασης. 2. Αίτηση 
ακυρώσεως κατά των αποφάσεων των Επιτροπών Προσφυγών, σύμφωνα με τις ανωτέρω 
διατάξεις μπορεί να ασκηθεί και από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης». Με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 1 του π.δ. 123/2016 (Α´ 208) 
συνεστήθη Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, στο οποίο μεταφέρθηκε από το 
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μεταξύ άλλων, η αυτοτελής 
Υπηρεσία Ασύλου (άρθρο 3 παρ. 2), ορίσθηκε δε ως αρμόδιος για θέματα 
μεταναστευτικής πολιτικής ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής (άρθρο 3 παρ. 3).
Περαιτέρω, κατ’ εφαρμογήν, μεταξύ άλλων, των ως άνω άρθρων 4 και 5 του ν. 
4375/2016 εκδόθηκε η 127/4.1.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Μεταναστευτικής Πολιτικής
(Υ.Ο.Δ.Δ. 5/8.1.2019), με το άρθρο 16 της οποίας ορίσθηκε η συγκρότηση και η 
σύνθεση της 15ης Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών, που εξέδωσε την προσβαλλόμενη 
πράξη, με Πρόεδρο της Επιτροπής αυτής Εφέτη Δ.Δ. και μέλη της Πρωτοδίκη Δ.Δ. και
ψυχολόγο (υποδειχθέντα από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες).

11. Επειδή, περαιτέρω, μετά την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης, με τον ν. 



4636/2019, με τον οποίο επιχειρήθηκε η συστηματοποίηση και η αναπροσαρμογή σε 
ένα ενιαίο νομοθέτημα του συνόλου των διατάξεων που διέπουν την αναγνώριση και 
το καθεστώς των πολιτών τρίτων χωρών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας, το καθεστώς των προσφύγων ή των ατόμων που δικαιούνται επικουρική 
προστασία, την υποδοχή των ανωτέρω αιτούντων, τη διαδικασία χορήγησης και 
ανάκλησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, καθώς και τη διαδικασία παροχής 
δικαστικής προστασίας, και, ειδικότερα, με την παρ. 2 του άρθρου 116 του νόμου 
αυτού, αντικαταστάθηκε εκ νέου το άρθρο 5 του ως άνω ν. 4375/2016. Το άρθρο αυτό
ήδη, μετά την τροποποίηση των παρ. 3 και 7 με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 30 του
ν. 4686/2020 (Α΄ 96/12.5.2020), ορίζει ότι «1. ... 2. Οι Ανεξάρτητες Επιτροπές 
Προσφυγών συγκροτούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, 
Δικαιοσύνης και Οικονομικών και αποτελούνται από τρεις (3) Δικαστικούς 
Λειτουργούς των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων που υποδεικνύονται, κατόπιν 
σχετικής αίτησής τους, από τον Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών 
Διοικητικών Δικαστηρίων. Για τον ορισμό των Δικαστικών Λειτουργών λαμβάνεται 
υπόψη και συνεκτιμάται, ιδίως, η γνώση και η εμπειρία στο προσφυγικό δίκαιο και 
το δίκαιο των αλλοδαπών, στο δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή στο διεθνές 
δίκαιο, καθώς και η καλή γνώση ξένων γλωσσών, ιδίως δε, της αγγλικής. Έναρξη 
ισχύος της παραγράφου αυτής ορίζεται η 01.12.2019, οπότε και επανασυγκροτούνται 
οι Επιτροπές και συμπληρώνονται οι συνθέσεις των Επιτροπών που ήδη λειτουργούν. 
Η ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει και όσες θητείες μελών 
δικαστικών λειτουργών λήξουν έως 31.12.2019 για τις οποίες ακολουθείται η 
προβλεπόμενη διαδικασία. 3. ... 4. Ως Πρόεδροι των Ανεξάρτητων Επιτροπών 
Προσφυγών ορίζονται οι αρχαιότεροι των υποδεικνυομένων δικαστικών λειτουργών. 
… . 5. Η θητεία των μελών είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται σύμφωνα με την
ανωτέρω διαδικασία. Τα μέλη των Επιτροπών, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, 
απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. ... 6. ... 7. Κάθε 
Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών λειτουργεί υπό μονομελή και τριμελή σύνθεση. ... .
Οι προσφυγές εκδικάζονται από την τριμελή σύνθεση. Κατ’ εξαίρεση στην μονομελή 
σύνθεση εκδικάζονται υποχρεωτικά: ... . 8. ... 9. ... . ». Σύμφωνα με την 
αιτιολογική έκθεση του ν. 4636/2019 «Επαναδιατυπώνεται το άρθρο 5 του ν. 
4375/2016 με σκοπό τη λειτουργική αναδιάρθρωση των Επιτροπών Προσφυγών. Οι 
Επιτροπές Προσφυγών συγκροτούνται από τρεις (3) δικαστικούς λειτουργούς, με 
τριετή ανανεούμενη θητεία με σκοπό την ενίσχυση του κύρους του κατά το άρθρο 46 
της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ οργάνου. Διότι, η συγκρότηση των επιτροπών με τρεις (3) 
Δικαστικούς Λειτουργούς των Διοικητικών Δικαστηρίων, οι οποίοι έχουν την απόλυτη
εξειδίκευση επί του προσφυγικού δικαίου, λόγω της μακρόχρονης εκδίκασης των 
σχετικών υποθέσεων από τα Δικαστήρια αυτά, και περαιτέρω ενόψει των εγγυήσεων 
ανεξαρτησίας και αμεροληψίας των Δικαστικών Λειτουργών, αποτελεί ενίσχυση της 
παρεχόμενης προστασίας και ύψιστη εγγύηση προς τους αιτούντες ότι τα αιτήματά 
τους θα εξεταστούν από όργανο που πληροί όλες τις εγγυήσεις που απαιτούνται από 
το ενωσιακό δίκαιο όσο και από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου. Το όργανο αυτό πληροί σε συστοιχία με δικαιοδοτικά συστήματα των 
κρατών μελών όλες τις προϋποθέσεις που έχουν θέσει τόσο η νομολογία του ΔΕΕ όσο 
και του ΕΔΔΑ κυρίως όμως είναι σύμφωνο προς τη νομολογία του Ανωτάτου 
Διοικητικού Δικαστηρίου της χώρας μας, του Συμβουλίου της Επικρατείας. ...». 
Εξάλλου, το άρθρο 92 του ν. 4636/2019 ορίζει ότι «1. Ο αιτών δικαιούται να 
ασκήσει την προβλεπόμενη προσφυγή της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν. 4375/2016
ενώπιον της Αρχής Προσφυγών του άρθρου 4 του ν. 4375/2016 ... [όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4686/2020] 2. ... 3. Κατά τη 
διάρκεια της προθεσμίας για την άσκηση της προσφυγής και μέχρι την επίδοση της 
απόφασης επ’ αυτής, αναστέλλεται κάθε μέτρο απέλασης, επανεισδοχής ή επιστροφής 
του αιτούντος, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του άρθρου 104 του παρόντος. 
4. ...», το άρθρο 97 ότι «1. ...10. Κατά τη συζήτηση της προσφυγής, η Επιτροπή 
εξετάζει την υπόθεση εξ υπαρχής κατά το νόμο και την ουσία και αποφαίνεται 
αιτιολογημένως επί της αίτησης διεθνούς προστασίας του προσφεύγοντος», το άρθρο 
108 ότι «1. Οι αιτούντες διεθνή προστασία έχουν δικαίωμα άσκησης αίτησης 
ακυρώσεως ενώπιον του αρμόδιου κατά τόπο διοικητικού πρωτοδικείου, κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 3068/2002 (Α΄ 274), κατά
των αποφάσεων που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος μέρους 
[όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 57 του ν. 4689/2020]. 2. Αίτηση 
ακυρώσεως κατά των αποφάσεων των Επιτροπών Προσφυγών, σύμφωνα με τις ανωτέρω 
διατάξεις, μπορεί να ασκηθεί και από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη», το 
άρθρο 109 ότι «1. Η προθεσμία για την αίτηση ακυρώσεως είναι τριάντα (30) ημέρες



και αρχίζει από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης της απόφασης κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 82 του παρόντος. 2. Για τη δυνατότητα της 
παραγράφου 1, για την προθεσμία, καθώς και για το αρμόδιο δικαστήριο γίνεται 
ρητή αναφορά επί του σώματος της απόφασης» και το άρθρο 125 ότι «Έναρξη ισχύος 
του νόμου ορίζεται η 1.1.2020, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικότερη 
διάταξη του παρόντος». Περαιτέρω, με την παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 81/2019 
(Α΄ 119/8.7.2019) το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο 
Μεταναστευτικής Πολιτικής συγχωνεύθηκαν σε νέο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
και με το άρθρο 1 του π.δ. 4/2020 (Α΄ 4/15.1.2020) συνεστήθη Υπουργείο 
Μετανάστευσης και Ασύλου και ορίσθηκε ότι, όπου στην κείμενη νομοθεσία 
αναφέρεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σε θέματα μεταφερόμενων υπηρεσιών, 
φορέων, νομικών προσώπων και αρμοδιοτήτων, νοείται εφεξής ο Υπουργός 
Μετανάστευσης και Ασύλου.

12. Επειδή, με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3068/2002 (Α΄ 274) υπήχθησαν στην
αρμοδιότητα του τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου οι ακυρωτικές διαφορές που 
γεννώνται από την προσβολή ατομικών διοικητικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ 
εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Διατηρήθηκε ωστόσο, δυνάμει της περ. β΄ 
της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3068/2002, η αρμοδιότητα του Συμβουλίου της 
Επικρατείας για την εκδίκαση των ακυρωτικών διαφορών που γεννώνται, μεταξύ 
άλλων, από την προσβολή πράξεων, αναφερόμενων στην αναγνώριση αλλοδαπού ως 
πρόσφυγα, υπό την έννοια της Συμβάσεως της Γενεύης του 1951 περί του νομικού 
καθεστώτος των προσφύγων και του συναφούς Πρωτοκόλλου της Νέας Υόρκης του 1967. 
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της οικείας τροπολογίας, κρίσιμη για την 
ανωτέρω ρύθμιση ήταν η υπερβολική αύξηση του αριθμού των σχετικών με την είσοδο,
παραμονή ή απέλαση των αλλοδαπών διαφορών από το 1990 και μετά. Συνεκτιμήθηκε δε
ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε ήδη διαμορφώσει πάγια νομολογία για τα 
σημαντικότερα ζητήματα που αφορούν την κατάσταση των αλλοδαπών στη χώρα, ώστε 
υπήρχε το νομολογιακό υλικό που επέτρεπε στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια την, 
χωρίς μείζονα ερμηνευτικά προβλήματα, επίλυση των σχετικών διαφορών. Με το άρθρο
49 του ν. 3900/2010, και σε συνέχεια του 4/2010 Πρακτικού του Συμβουλίου της 
Επικρατείας σε Ολομέλεια και Συμβούλιο, με το οποίο προτάθηκε η σχετική ρύθμιση,
αντικαταστάθηκε το άρθρο 15 του ν. 3068/2002, και υπήχθησαν κατ’ αρχήν, με την 
παρ. 1 του άρθρου αυτού, στην αρμοδιότητα του τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου
οι ακυρωτικές διαφορές που γεννώνται από την προσβολή ατομικών διοικητικών 
πράξεων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπών εν γένει. 
Περαιτέρω, με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, υπήχθησαν στην αρμοδιότητα του 
τριμελούς διοικητικού εφετείου οι ακυρωτικές διαφορές, οι οποίες γεννώνται από 
την προσβολή ατομικών διοικητικών πράξεων που αφορούν την αναγνώριση αλλοδαπού 
ως πρόσφυγα υπό την ανωτέρω έννοια (καθώς και αυτών που αφορούν την κτήση και 
την απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας), οι δε αποφάσεις επί των εν λόγω διαφορών 
υπόκεινται σε έφεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, εφαρμοζόμενων κατά 
τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 702/1977. Εξάλλου, το άρθρο 50 του ν.
3900/2010 όρισε ότι «Οι διατάξεις των άρθρων ... και 49 καταλαμβάνουν και τις 
εκκρεμείς υποθέσεις. Σχετικές αιτήσεις ακυρώσεως που έχουν ασκηθεί ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας έως την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου αλλά δεν
έχουν συζητηθεί διαβιβάζονται στα κατά τόπο αρμόδια διοικητικά πρωτοδικεία και 
εφετεία με πράξεις του Προέδρου του οικείου δικαστικού σχηματισμού». Με το άρθρο
115 του ν. 4636/2019 το ανωτέρω άρθρο 15 του ν. 3068/2002 αντικαταστάθηκε εκ 
νέου ως εξής: «1. Στην αρμοδιότητα του τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου 
υπάγονται οι ακυρωτικές διαφορές, οι οποίες γεννώνται από την προσβολή ατομικών 
διοικητικών πράξεων που εκδίδονται: α) κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας περί 
αλλοδαπών εν γένει, β) που αφορούν την κτήση και την απώλεια της ελληνικής 
ιθαγένειας, γ) που αφορούν την αναγνώριση αλλοδαπού ως πρόσφυγα, υπό την έννοια 
της Συμβάσεως της Γενεύης ... . 2. Για την εκδίκαση των διαφορών των περιπτώσεων
α΄ και β΄ της προηγούμενης παραγράφου αρμόδιο κατά τόπον είναι το Διοικητικό 
Πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η διοικητική αρχή που εξέδωσε την
προσβαλλόμενη πράξη. ... . 3. Για την εκδίκαση των διαφορών της περίπτωσης γ΄ 
της παραγράφου 1, αρμόδιο κατά τόπον δικαστήριο είναι το Διοικητικό Πρωτοδικείο 
Αθηνών, για αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από την Υπηρεσία Ασύλου, τα Περιφερειακά
Γραφεία Ασύλου και Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου, που εδρεύουν εντός των Περιφερειών 
Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, 
Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και Αττικής και για τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από 
την Υπηρεσία Ασύλου, τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και Αυτοτελή Κλιμάκια 



Ασύλου, που εδρεύουν εντός των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής 
Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αρμόδιο 
είναι το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Για τις υποθέσεις της περίπτωσης 
γ΄ της παραγράφου 1, οι αποφάσεις των Διοικητικών Πρωτοδικείων υπόκεινται σε 
έφεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. 4. Για την εκδίκαση των διαφορών 
της παραγράφου 1 εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 2 έως και 4 του 
ν. 702/1977. Οι αποφάσεις των Διοικητικών Πρωτοδικείων επί των διαφορών των 
περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 υπόκεινται σε έφεση ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου
5 του ν. 702/1977. 5. ... 7. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 των περιπτώσεων β΄ 
και γ΄ εφαρμόζονται στις εκκρεμείς υποθέσεις στα Διοικητικά Εφετεία της χώρας, 
για τις οποίες δεν έχει ορισθεί δικάσιμος, οι οποίες διαβιβάζονται στα κατά 
τόπον αρμόδια Διοικητικά Πρωτοδικεία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου με 
πράξεις των Προέδρων των Τριμελών Συμβουλίων Διεύθυνσης ή των Προέδρων που 
διευθύνουν τα δικαστήρια. Για τις υποθέσεις αυτές δεν εφαρμόζονται οι προθεσμίες
του άρθρου 110 [για τις προθεσμίες για τον προσδιορισμό της αίτησης ακυρώσεως]».
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν. 4636/2019 «Με το άρθρο 115 μεταφέρεται 
η αρμοδιότητα εκδίκασης των υποθέσεων που αφορούν την αναγνώριση αλλοδαπού ως 
πρόσφυγα στα διοικητικά πρωτοδικεία και μάλιστα μόνο σε αυτά της Αθήνας και της 
Θεσσαλονίκης. Με τη ρύθμιση αυτή αντιμετωπίζεται το ζήτημα της διάσπασης της 
ενότητας της δικαστηριακής αντιμετώπισης συγκεκριμένης κατηγορίας διαφορών, ώστε
πλέον όλες οι διαφορές που αφορούν το δίκαιο των αλλοδαπών να εκδικάζονται από 
τα διοικητικά πρωτοδικεία. Περαιτέρω, η εξαίρεση από τη ρύθμιση της κατά τόπο 
αρμοδιότητας, ειδικά για τις υποθέσεις που αφορούν την αναγνώριση αλλοδαπού ως 
πρόσφυγα, με την πρόβλεψη ότι οι υποθέσεις αυτές θα εκδικάζονται μόνο από τα 
Διοικητικά Πρωτοδικεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, επιβάλλεται λόγω ανάγκης
ταχείας εκδίκασης των υποθέσεων αυτών, καθόσον τα ανωτέρω διοικητικά πρωτοδικεία
διαθέτουν υποδομές και οργάνωση προκειμένου να εκδικάσουν τη συγκεκριμένη 
κατηγορία διαφορών». Τέλος, με το άρθρο 57 παρ. 1 του ν. 4689/2020 (Α΄ 
103/27.5.2020) αντικαταστάθηκε εκ νέου το άρθρο 15 του ν. 3068/2002, ώστε, 
μεταξύ άλλων, οι υποθέσεις κτήσης και απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας να 
υπαχθούν εκ νέου στα κατά τόπον αρμόδια τριμελή διοικητικά εφετεία. Η ως άνω 
διάταξη του άρθρου 115 του ν. 4636/2019, η οποία αποτελεί την κατάληξη μιας 
τμηματικής και προσεκτικής μεταφοράς των σχετικών με το δίκαιο των αλλοδαπών 
αρμοδιοτήτων από το Συμβούλιο της Επικρατείας προς τα διοικητικά δικαστήρια, 
αποβλέπει στην καλύτερη οργάνωση της απονομής δικαιοσύνης σε αυτήν την κρίσιμη 
όλα τα τελευταία χρόνια κατηγορία διαφορών. Η συγκέντρωση του συνόλου των 
διαφορών που αναφύονται από πράξεις σχετικές με το δίκαιο των αλλοδαπών (με την 
εξαίρεση των διαφορών που αφορούν την κτήση και την απώλεια της ελληνικής 
ιθαγένειας που δικάζονται από το διοικητικό εφετείο κατά την παρ. 9 του άρθρου 
57 του ν. 4689/2020) στα διοικητικά πρωτοδικεία γίνεται σε χρόνο που τα 
δικαστήρια αυτά έχουν αποκτήσει ήδη πολυετή εμπειρία από την εκδίκαση συναφών 
διαφορών. Το γεγονός δε ότι οι εκδιδόμενες στις διαφορές αυτές αποφάσεις των 
διοικητικών πρωτοδικείων υπόκεινται σε έφεση ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικρατείας συνιστά μία επιπλέον εγγύηση και εξασφαλίζει την ενότητα της 
νομολογίας.

13. Επειδή, το Σύνταγμα στο άρθρο 26 καθιερώνει την αρχή της διάκρισης των 
εξουσιών, στην παρ. 1 του άρθρου 87 ορίζει ότι η δικαιοσύνη απονέμεται από 
δικαστήρια που συγκροτούνται από τακτικούς δικαστές που απολαμβάνουν λειτουργική
και προσωπική ανεξαρτησία, ενώ στην παρ. 1 του άρθρου 93 προβλέπει ότι τα 
δικαστήρια διακρίνονται σε διοικητικά, πολιτικά και ποινικά και οργανώνονται με 
ειδικούς νόμους. Εξάλλου, το άρθρο 95 του Συντάγματος προβλέπει ότι στην 
αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας ανήκει, μεταξύ άλλων, η μετά από 
αίτηση ακύρωση των εκτελεστών πράξεων των διοικητικών αρχών (παρ. 1 περ. α΄), 
ότι κατηγορίες υποθέσεων της ακυρωτικής αρμοδιότητας του Συμβουλίου της 
Επικρατείας μπορεί να υπάγονται με νόμο στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και 
ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας δικάζει τις υποθέσεις αυτές σε δεύτερο βαθμό, 
όπως ορίζει ο νόμος (παρ. 3), και, τέλος, ότι οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου της
Επικρατείας ρυθμίζονται και ασκούνται όπως νόμος ειδικότερα ορίζει (παρ. 4). Από
τις ως άνω διατάξεις συνάγεται ότι η οργάνωση της δικαιοσύνης ρυθμίζεται 
επιτρεπτώς κατά το Σύνταγμα από τον νομοθέτη, οι σχετικές ρυθμίσεις όμως πρέπει 
να αποβλέπουν στην εύρυθμη λειτουργία της, να προάγουν την αποτελεσματικότητα 
της απονομής της και το κύρος των δικαστηρίων και να διασφαλίζουν την 



ανεξαρτησία της δικαιοσύνης που συνδέεται με τη δικαστική αμεροληψία καθώς και 
την προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των δικαστών (πρβλ. ΣτΕ 3198/1981, 
2152/1993 Ολομ., 3109/2017, ΑΠ 4/1996 Ολομ., ΣτΕ σε Ολομ. και Συμβούλιο 11/2002 
και 1/2008). Εξάλλου, και σε συνέχεια της ως άνω διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 
87 του Συντάγματος, που κατοχυρώνει τη λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία των
δικαστών, αλλά και της παρ.1 του άρθρου 88, που προβλέπει ότι οι δικαστικοί 
λειτουργοί είναι ισόβιοι, το Σύνταγμα θέτει, περαιτέρω, τους βασικούς κανόνες 
που διέπουν την υπηρεσιακή κατάσταση αλλά και την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας 
στους δικαστικούς λειτουργούς. Ειδικότερα, η παρ. 3 του άρθρου 87 του 
Συντάγματος προβλέπει ότι η επιθεώρηση των τακτικών δικαστών ενεργείται από 
δικαστές ανώτερου βαθμού, ενώ το άρθρο 90, στις παρ. 1-4, ρυθμίζει τα σχετικά με
τις προαγωγές και εν γένει τις υπηρεσιακές μεταβολές των δικαστικών λειτουργών, 
θέτοντας τον κανόνα (με την εξαίρεση των προαγωγών στις θέσεις του Προέδρου και 
των Αντιπροέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τις οποίες προβλέπει η παρ. 5 του άρθρου 90) ότι αυτές
διενεργούνται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από απόφαση ανώτατου 
δικαστικού συμβουλίου που συγκροτείται από τον Πρόεδρο του οικείου ανώτατου 
δικαστηρίου και από μέλη του ίδιου δικαστηρίου που ορίζονται με κλήρωση. 
Προβλέπεται επίσης ότι στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο μετέχουν χωρίς ψήφο και 
δύο δικαστικοί λειτουργοί του κλάδου στον οποίον αφορούν οι υπηρεσιακές 
μεταβολές, βαθμού τουλάχιστον εφέτη ή αντιστοίχου, που ορίζονται επίσης με 
κλήρωση. Περαιτέρω, το άρθρο 91 του Συντάγματος ρυθμίζει σε γενικές γραμμές την 
άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας στους δικαστικούς λειτουργούς διακρίνοντας 
μεταξύ όσων έχουν βαθμό αρεοπαγίτη ή αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου και πάνω, ή 
αντίστοιχους με αυτούς, ως προς τους οποίους η πειθαρχική εξουσία ασκείται από 
ανώτατο πειθαρχικό συμβούλιο, του οποίου προβλέπει την συγκρότηση (παρ. 1 και 
2), και των λοιπών δικαστικών λειτουργών ως προς τους οποίους η πειθαρχική 
εξουσία ασκείται από συμβούλια που συγκροτούνται με κλήρωση από τακτικούς 
δικαστές, όπως ορίζει ο νόμος (παρ. 3). Οι ανωτέρω ρυθμίσεις του Συντάγματος 
εξειδικεύονται με τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988 (Α΄ 
35). Συγκεκριμένα, σε σχέση με τους δικαστές των διοικητικών δικαστηρίων, ο 
Κώδικας αυτός ρυθμίζει στα άρθρα 66 και 67 τις προαγωγές και λοιπές υπηρεσιακές 
μεταβολές τους προβλέποντας (το άρθρο 67), μεταξύ άλλων, ότι το ανώτατο 
δικαστικό συμβούλιο διοικητικής δικαιοσύνης αποφασίζει, μεταξύ άλλων, για τις 
τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και προαγωγές των δικαστικών λειτουργών των
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων (παρ. 1), καθώς και ότι εάν πρόκειται για 
θέματα που αφορούν τους δικαστικούς λειτουργούς των τακτικών διοικητικών 
δικαστηρίων και της Γενικής Επιτροπείας μετέχει στο εν λόγω ανώτατο δικαστικό 
συμβούλιο και ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας, ότι για υπηρεσιακές μεταβολές
προέδρων εφετών και εφετών, στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο μετέχουν χωρίς ψήφο 
δύο πρόεδροι εφετών, ενώ εάν πρόκειται για υπηρεσιακές μεταβολές δικαστών με 
βαθμό κατώτερο του εφέτη, μετέχουν χωρίς ψήφο δύο εφέτες (παρ. 8). Η επιθεώρηση 
των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ρυθμίζεται στα άρθρα 82, 84 
και 85 του ανωτέρω Κώδικα. Ειδικότερα, το άρθρο 82 «Όργανα επιθεώρησης του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των τακτικών 
διοικητικών δικαστηρίων» του Κώδικα, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με 
το άρθρο 3 του ν. 3514/2006 (Α΄ 266), ορίζει ότι: «Α. ... Γ. Όργανα επιθεώρησης 
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων 1. Όργανα επιθεώρησης των τακτικών 
διοικητικών δικαστηρίων και των δικαστικών λειτουργών τους είναι το Συμβούλιο 
Επιθεώρησης και οι επιθεωρητές. 2. ... 3. Την επιθεώρηση διενεργούν: α. Στα 
διοικητικά εφετεία και πρωτοδικεία, σύμβουλοι επικρατείας. β. Στα διοικητικά 
πρωτοδικεία και πρόεδροι εφετών. γ. ... 9. Οι πρόεδροι εφετών διενεργούν 
επιθεώρηση των διοικητικών πρωτοδικείων της περιφέρειάς τους παράλληλα προς την 
επιθεώρηση των επιθεωρητών συμβούλων επικρατείας. Σε όσα δικαστήρια υπηρετούν 
περισσότεροι πρόεδροι ο δικαστής που διευθύνει το δικαστήριο διενεργεί ο ίδιος 
την επιθεώρηση ή ορίζει εκ των ομοιοβάθμων του αυτόν ή αυτούς που θα τη 
διενεργήσουν». Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ίδιου ως άνω Κώδικα, όπως το 
άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 3514/2006, οι επιθεωρητές 
προτείνουν την άσκηση πειθαρχικής αγωγής κατά οποιουδήποτε επιθεωρουμένου, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (παρ. 1 περ. γ΄).

14. Επειδή, οι Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών (ΑΕΠ) δεν αποτελούν δικαστήρια, 
κατά την έννοια του Συντάγματος (ΣτΕ Ολομ. 189/2007, 825/1998), ούτε συνιστούν 



πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας, για την επίλυση των διαφορών των οποίων επιλαμβάνονται
κατά το νόμο, αλλά ανεξάρτητες αρχές (εντασσόμενες στη δομή) της εκτελεστικής 
λειτουργίας του κράτους. Ασκούν, πάντως, αρμοδιότητες δικαιοδοτικού χαρακτήρα, 
κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 89 παρ. 2 του Συντάγματος (ΣτΕ 2347-
8/2017 Ολομ., 1694/2018 Ολομ.). Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις των ΑΕΠ εκδίδονται 
κατ’ ενάσκηση αρμοδιότητας “δικαιοδοτικού χαρακτήρα”, διότι (α) ανάγονται στον 
έλεγχο του νόμω και ουσία βάσιμου της προσβαλλόμενης με την ενδικοφανή προσφυγή 
πράξης, ώστε είτε να επιλυθεί η διαφορά ταχέως, είτε, τουλάχιστον, να 
εκκαθαριστούν επαρκώς τα λυσιτελώς τιθέμενα νομικά ή/και πραγματικά ζητήματα, 
προκειμένου, αφενός, να μην επιβαρύνεται ασκόπως ο φόρτος των διοικητικών 
δικαστηρίων και, αφετέρου, να εξυπηρετείται η οικονομία και η αποτελεσματικότητα
της οικείας ένδικης διαδικασίας επίλυσης της διαφοράς (πρβλ. ΣτΕ 2465/2018 
επταμ.) και β) συνάπτονται προς το δικαίωμα παροχής ένδικης προστασίας και την 
άσκηση δικαιοδοτικής λειτουργίας από τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια όχι μόνο 
για τον παραπάνω λόγο αλλά και καθόσον (i) το παραδεκτό της ένδικης προσφυγής 
προϋποθέτει την προηγούμενη άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής, (ii) ο 
δικαιοδοτικός έλεγχος αφορά στη νομιμότητα της απόφασης επί της ενδικοφανούς 
προσφυγής και, συνακόλουθα, (iii) η έκταση του δικαιοδοτικού ελέγχου συναρτάται,
κατ’ αρχήν, με την έκταση του ασκούμενου από τις ΑΕΠ ελέγχου. Επομένως, ο 
“δικαιοδοτικός” χαρακτήρας των αρμοδιοτήτων των ΑΕΠ απορρέει από το ότι η άσκησή
τους, αφενός μεν, κατατείνει στην επίλυση των διαφορών που υποβάλλονται στις ΑΕΠ
κατά το νόμο, αφετέρου δε, συνδέεται στενά με την άσκηση του δικαιώματος ένδικης
προστασίας και την παροχή αυτής από τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια. Ωστόσο, οι
αποφάσεις των ΑΕΠ δεν συνιστούν άσκηση δικαιοδοτικής λειτουργίας, η οποία 
επιφυλάσσεται από το Σύνταγμα (άρθρο 26) στα δικαστήρια, αλλά αναγκαίο προστάδιο
της ένδικης διαδικασίας, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των διοικητικών 
δικαστηρίων. Εξάλλου, ναι μεν οι ΑΕΠ συγκροτούνται (πλέον αποκλειστικά) από 
δικαστές των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, αλλά τα πρόσωπα αυτά στελεχώνουν 
τις ΑΕΠ και ασκούν (συλλογικά και με καθεστώς προσωπικής και λειτουργικής 
ανεξαρτησίας) τις αρμοδιότητες των ΑΕΠ όχι υπό την ιδιότητά των ως δικαστικών 
λειτουργών, αλλά ως κρατικοί λειτουργοί – μέλη ανεξάρτητων αρχών της 
εκτελεστικής λειτουργίας. Τούτων έπεται ότι, στο πλαίσιο του δικαιοδοτικού 
ελέγχου των αποφάσεων των ΑΕΠ από τα διοικητικά πρωτοδικεία, δεν κρίνεται η 
νομιμότητα αποφάσεων δικαστηρίων ή αποφάσεων δικαιοδοτικών, ήτοι εκδοθεισών κατ’
ενάσκηση της προβλεπόμενης στο Σύνταγμα δικαστικής λειτουργίας, ούτε, άλλωστε, 
ελέγχονται κρίσεις δικαστικών λειτουργών, εξενεχθείσες υπό την ιδιότητά τους 
αυτή, αλλά κρίσεις συλλογικών οργάνων της εκτελεστικής εξουσίας. Εξάλλου, ο ως 
άνω δικαιοδοτικός έλεγχος ασκείται από δικαστικούς λειτουργούς των διοικητικών 
πρωτοδικείων, οι οποίοι απολαύουν των προβλεπόμενων από το Σύνταγμα και το νόμο 
αυξημένων εγγυήσεων προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, η οποία δεν μπορεί
να θεωρηθεί ότι υπονομεύεται ή αποδυναμώνεται συνεπεία της έκδοσης των υπό 
έλεγχο πράξεων από όργανα της εκτελεστικής λειτουργίας στα οποία συμμετέχουν 
άλλοι δικαστικοί λειτουργοί (πρβλ. ΣτΕ 2347-8/2017 Ολομ.). Συνεπώς, ο έλεγχος 
από τα διοικητικά πρωτοδικεία των αποφάσεων των ΑΕΠ στις οποίες τυχόν 
συμμετέχουν δικαστικοί λειτουργοί έχοντες βαθμό ανώτερο του προέδρου πρωτοδικών 
ή του πρωτοδίκη (δηλαδή διοικητικοί εφέτες ή πρόεδροι εφετών διοικητικών 
δικαστηρίων) δεν γεννά ζήτημα παραβίασης της αρχής της ορθολογικής οργάνωσης της
δικαιοσύνης ούτε των επιταγών του Συντάγματος και του πρωτογενούς ενωσιακού 
δικαίου περί δικαστικής ανεξαρτησίας και αμεροληψίας. Εξάλλου, η ως άνω διάταξη 
του άρθρου 46 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ κάθε άλλο παρά αποκλείει την συμμετοχή 
τακτικών δικαστών (δημοσίων λειτουργών, οι οποίοι απολαμβάνουν λειτουργικής και 
προσωπικής ανεξαρτησίας, κατά την εθνική συνταγματική τάξη) στο όργανο που 
επιλαμβάνεται της προσφυγής κατά των πράξεων με τις οποίες απορρίπτεται αίτημα 
παροχής (ή ανακαλείται το καθεστώς) διεθνούς προστασίας, ενώ, εξάλλου, κατά τα 
ήδη κριθέντα (ΔΕΕ, απόφαση της 31.1.2013, C-175/2011, D. και A., σκέψη 103) η 
πρόβλεψη στην εθνική νομοθεσία ενδίκων μέσων (ή βοηθημάτων), με τα οποία οι 
αιτούντες διεθνή προστασία μπορούν να αμφισβητήσουν το κύρος των δυσμενών 
πράξεων του ανωτέρω οργάνου ενώπιον των τακτικών δικαστηρίων, «είναι από μόνη 
της σε θέση να αποτρέψει [το όργανο αυτό] από τυχόν πειρασμούς να υποκύψει σε 
εξωτερικές παρεμβάσεις ή πιέσεις δυνάμενες να θέσουν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία 
των μελών του». Η ανωτέρω κρίση δεν τίθεται εν αμφιβόλω από το γεγονός ότι οι 
πρωτοδίκες των διοικητικών δικαστηρίων επιθεωρούνται, όπως έχει εκτεθεί, και από
προέδρους εφετών ούτε από το γεγονός ότι οι επιθεωρητές πρόεδροι εφετών μπορεί 
να προτείνουν την άσκηση πειθαρχικής αγωγής κατά οποιουδήποτε επιθεωρούμενου 



πρωτοδίκη. Και τούτο, ιδίως ενόψει των προαναφερθεισών εγγυήσεων του Συντάγματος
αλλά και του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων τόσο για την επιθεώρηση (η οποία 
διενεργείται, κατά τρόπο επαρκώς αιτιολογημένο και τεκμηριωμένο, από 
περισσότερους δικαστικούς λειτουργούς, και του Συμβουλίου της Επικρατείας), όσο 
και για τον πειθαρχικό έλεγχο (που ασκείται από συμβούλια τα οποία συγκροτούνται
από τακτικούς δικαστές) και τις προαγωγές και λοιπές υπηρεσιακές μεταβολές (που 
διενεργούνται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης). 
Άλλωστε, η άσκηση από τους προέδρους εφετών διοικητικών δικαστηρίων των 
αρμοδιοτήτων επιθεώρησης και πειθαρχικού ελέγχου δικαστών των διοικητικών 
πρωτοδικείων διέπεται από τη θεμελιώδη στην ημεδαπή και στην ενωσιακή έννομη 
τάξη αρχή της αντικειμενικής αμεροληψίας, η οποία μπορεί να βρει πεδίο εφαρμογής
και όταν οι ασκούντες τις εν λόγω αρμοδιότητες έχουν προηγουμένως ασκήσει 
καθήκοντα μέλους ΑΕΠ. Ο ανωτέρω χαρακτήρας των ΑΕΠ του ν. 4375/2016, ως 
επιτροπών δηλαδή που ασκούν αρμοδιότητες δικαιοδοτικού χαρακτήρα, δεν άλλαξε 
μετά την αντικατάσταση του άρθρου 5 του ν. 4375/2016, όπως είχε τροποποιηθεί 
κατά βάση με τον ν. 4399/2016, με την παρ. 2 του άρθρου 116 του ν. 4636/2019 και
την πρόβλεψη ότι αυτές αποτελούνται πλέον από τρεις δικαστικούς λειτουργούς των 
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Τούτο δε διότι με τον νεώτερο αυτό νόμο (ν. 
4636/2019) απλώς ανασυγκροτήθηκαν οι Ανεξάρτητες Επιτροπές που ήδη λειτουργούσαν
και συμπληρώθηκαν με την αντικατάσταση του τρίτου μέλους τους από έναν ακόμη 
δικαστικό λειτουργό (ΣτΕ 536/2020), προκειμένου, όπως ήδη προαναφέρθηκε, να 
ενισχυθεί, περαιτέρω, το κύρος τους. Εξάλλου, η πρόβλεψη (με την παρ. 7 του 
ανωτέρω άρθρου 115 του ν. 4636/2019) ότι η αρμοδιότητα των διοικητικών 
πρωτοδικείων επί των υποθέσεων που αφορούν την αναγνώριση αλλοδαπού ως πρόσφυγα 
ισχύει και για τις εκκρεμείς ενώπιον των διοικητικών εφετείων υποθέσεις, για τις
οποίες δεν έχει ορισθεί δικάσιμος και οι οποίες διαβιβάζονται στα κατά τόπον 
αρμόδια διοικητικά πρωτοδικεία, δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα από συνταγματικής
άποψης και, ειδικότερα, δεν αντίκειται προς τη θεσπιζόμενη με το άρθρο 8 εδ. α΄ 
του Συντάγματος αρχή του φυσικού δικαστή, εφόσον το ανωτέρω κριτήριο είναι 
γενικό και αντικειμενικό, η ρύθμιση δε αποβλέπει στην καλύτερη οργάνωση της 
απονομής της δικαιοσύνης στην επίμαχη κατηγορία διαφορών. Άλλωστε, συχνά οι 
νόμοι περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων έχουν αντίστοιχες μεταβατικές ρυθμίσεις (βλ. 
σχετικώς τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 15 του ν. 3068/2002 και το άρθρο 50 του ν. 
3900/2010)· μάλιστα πολλοί από αυτούς τους νόμους καταλαμβάνουν και υποθέσεις 
στις οποίες έχει ήδη ορισθεί δικάσιμος (άρθρο 50 ν. 3900/2010). 

15. Επειδή, μειοψήφησαν ο Αντιπρόεδρος Γ. Τσιμέκας και οι Σύμβουλοι Σ. Μαρκάτης 
και Α. Καλογεροπούλου, με τη γνώμη των οποίων συντάχθηκε και η Πάρεδρος Β. 
Μόσχου, οι οποίοι υποστήριξαν τα εξής: Ο νομοθέτης έχει ευρεία ευχέρεια να 
προβλέπει τα του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της δικαιοσύνης, κινούμενος 
όμως πάντοτε εντός των τεθειμένων συνταγματικών ορίων, υπό την έννοια ότι 
υποχρεούται, κατά τη θέσπιση των σχετικών ρυθμίσεων, να σέβεται πλήρως την 
επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα (άρθρα 26, 93 και 95) αρχή της ορθολογικής 
οργάνωσης της δικαιοσύνης, η οποία σχετίζεται με την εύρυθμη λειτουργία της και 
την προαγωγή της αποτελεσματικότητας στην απονομή της και να διασφαλίζει την 
ανεξαρτησία της δικαιοσύνης (άρθρο 87), η οποία συνδέεται με την προσωπική και 
λειτουργική ανεξαρτησία των δικαστών και την εντεύθεν δικαστική αμεροληψία∙ δεν 
είναι, επομένως, ανεκτή ως αντιβαίνουσα στις ανωτέρω συνταγματικές αρχές -
ορθολογικής οργάνωσης της δικαιοσύνης και δικαστικής ανεξαρτησίας και 
αμεροληψίας- η υιοθέτηση εκ μέρους του νομοθέτη ρυθμίσεων οι οποίες επιτρέπουν 
να τίθεται υπό την κρίση κατώτερων κατά βαθμό δικαστών η κρίση δικαστών 
βαθμολογικώς ανώτερων από αυτούς και να τίθεται έτσι, αντικειμενικώς, υπό εύλογη
αμφισβήτηση η ανεξαρτησία γνώμης των κατώτερων δικαστών, ανεξαρτήτως αν 
πρόκειται για κρίσεις επί αποφάσεων δικαστικών σχηματισμών ή συλλογικών οργάνων 
της Διοίκησης που ασκούν δικαιοδοτικό έργο (πρβλ. ΣτΕ 2612/2015, 3972-3974/2013,
2734/2005, 79/2001, ΑΔΣΔΔ 34, 27, 28/2016, 24, 17/2015, Πρακτικά 4/2010 και 
2/2014 του ΣτΕ σε Ολομ. και Συμβ.). Ενόψει αυτών, η επίμαχη ρύθμιση κατά την 
οποία διοικητικά πρωτοδικεία που αποτελούνται από πρωτοδίκες και προέδρους 
πρωτοδικών, δικάζουν αιτήσεις ακυρώσεως που στρέφονται κατά αποφάσεων των 
Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών, στις οποίες ενδέχεται να μετέχουν δικαστές 
ανώτεροι αυτών κατά βαθμό, εφέτες ή και πρόεδροι εφετών, αντιβαίνει προς τις ως 
άνω συνταγματικές αρχές, δεδομένου μάλιστα ότι, κατά τα ήδη εκτεθέντα, οι μεν 
πρόεδροι εφετών διενεργούν επιθεώρηση στα διοικητικά πρωτοδικεία και προτείνουν 
την άσκηση πειθαρχικής αγωγής κατά οποιουδήποτε επιθεωρούμενου, οι δε εφέτες 



μετέχουν χωρίς ψήφο στο Ανώτατο Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης προκειμένου 
για υπηρεσιακές μεταβολές δικαστών με βαθμό κατώτερο του εφέτη (άρθρα 82 παρ. 3 
εδαφ. β΄, 84 παρ. 1 περ. β΄ και 67 παρ. 8 του Κώδικα Οργάνωσης Δικαστηρίων και 
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών), με αποτέλεσμα, υπό τα δεδομένα αυτά, να 
δύναται, αντικειμενικώς, να τεθεί υπό εύλογη αμφισβήτηση η κρίση των τελικώς 
αποφαινομένων δικαστών (πρωτοδικών και προέδρων πρωτοδικών) παρά τις κατά τα 
ανωτέρω συνταγματικές εγγυήσεις.

16. Επειδή, περαιτέρω, όπως έχει ήδη εκτεθεί, για την εκδίκαση των διαφορών που 
αφορούν την αναγνώριση αλλοδαπού ως πρόσφυγα και, κατ’ εξαίρεση από τα γενικώς 
ισχύοντα στις διαφορές που αφορούν τη νομοθεσία περί αλλοδαπών εν γένει, αρμόδια
κατά τόπο είναι αποκλειστικώς τα Διοικητικά Πρωτοδικεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης 
κατά τα ανωτέρω ειδικότερα προβλεπόμενα από το άρθρο 115 του ν. 4636/2019. Η 
συγκέντρωση των διαφορών αυτών στα ως άνω δύο πρωτοδικεία έγινε, όπως αναφέρεται
στην αιτιολογική έκθεση του νόμου αυτού, για το λόγο ότι αυτά διαθέτουν υποδομές
και οργάνωση κατάλληλες για την ταχεία εκδίκασή τους. Με τα δεδομένα αυτά, η εν 
λόγω κατά τόπο αρμοδιότητα των Διοικητικών Πρωτοδικείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης 
αποβλέπει σε οργανωτικό αποκλειστικά σκοπό και δεν αντίκειται σε καμία 
συνταγματική διάταξη.

17. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, μετά την επίλυση του τεθέντος με την από 
22.9.2020 αίτηση του αιτούντος ζητήματος, το Δικαστήριο κρίνει ότι η υπόθεση 
πρέπει να παραπεμφθεί προς περαιτέρω εκδίκαση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών 
(άρθρο 1 παρ. 1 εδάφ. πέμπτο του ν. 3900/2010, όπως ισχύει, αναλόγως 
εφαρμοζόμενο). Στο ίδιο Δικαστήριο πρέπει να παραπεμφθεί και η συναφής ασκηθείσα
αίτηση αναστολής (312/2020).

Δ ι ά τ α ύ τ α

Επιλύει, κατά το σκεπτικό, το τεθέν με την από 22.9.2020 αίτηση του αιτούντος 
ζήτημα. 

Παραπέμπει την υπόθεση στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.

Η διάσκεψη έγινε στις 26 Φεβρουαρίου 2021

Η Πρόεδρος Η Γραμματέας 

Ε. Σάρπ Ελ. Γκίκα

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 8ης Οκτωβρίου 2021.

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 

Δ. ΣκαλτσούνηςΕλ. Γκίκα

./.


