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Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ε. Μιχαήλ, Δ.Δ.Δ.: Με την προσφυγή τους οι αιτητές ζητούν την 

ακύρωση της απόφασης του καθ' ου η αίτηση 1 της οποίας έλαβαν 

γνώση με επιστολή ημερομηνίας 27.3.2013 με την οποία απέρριψαν, 



μετά από επανεξέταση, την αίτησή τους για εγγραφή στο μητρώο 

ιδιωτικών πανεπιστημίων και/ή την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού 

πανεπιστημίου με την επωνυμία Philips University. 

Οι αιτητές, υπέβαλαν στις 9.3.2006 αίτηση στο Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού για έκδοση αρχικής άδειας λειτουργίας του Philips University 

και εγγραφή τους στο μητρώο του Υπουργείου. Μετά από εξέταση της 

αίτησης και υποβολή πρόσθετων στοιχείων / πληροφοριών από τους 

αιτητές, η καθ' ης η αίτηση 3 με έκθεσή της εισηγήθηκε προς τον καθ' ου 

η αίτηση 2 τη διετή αναβολή λήψης απόφασης λόγω εντοπισμού 

σοβαρών αδυναμιών. Ο καθ' ου η αίτηση υπέβαλε σχετική πρόταση 

στον καθ' ου η αίτηση 1 ο οποίος με απόφαση ημερομηνίας 23.6.2010 

αποφάσισε την απόρριψη της αίτησης των αιτητών. 

Οι αιτητές άσκησαν την Προσφυγή Αρ. 1627/2007 Philips College Ltd 

ν. Δημοκρατίας και την Προσφυγή Αρ. 1688/2007 Philips College 

Ltd ν. Δημοκρατίας η οποία φαίνεται να εγκαταλήφθηκε τελικά από 

τους αιτητές. 

Στις 7.2.2011 το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε την προσβαλλόμενη 

πράξη στα πλαίσια της Προσφυγής Αρ. 1627/2007. Ακολούθησε 

ανάκληση της απόφασης που ακυρώθηκε και επανεξέταση της αίτησης 

των αιτητών. Κατά την εν λόγω επανεξέταση, η καθ' ης η αίτηση 3 

εισηγήθηκε προς τον καθ' ου η αίτηση 2 με επιστολή της ημερομηνίας 

5.12.2012 την αναβολή λήψης απόφασης για περίοδο δύο ετών με 

αναδρομική ισχύ από 22.10.2007. Ακολούθως, ο καθ' ου η αίτηση 2 με 

πρότασή του προς τον καθ' ου η αίτηση 1 την 1.2.2013 εισηγήθηκε το 

ίδιο πράγμα. Ο καθ' ου η αίτηση 1 σε συνεδρία του ημερομηνίας 

5.2.2013 απέρριψε την αίτηση των αιτητών. 

Οι αιτητές επιχειρηματολογούν ότι η προσβαλλόμενη απόφαση είναι 

παράνομη και θα πρέπει να ακυρωθεί επειδή παραβιάζει το 

δεδικασμένο που δημιουργήθηκε με την απόφαση στην 1627/2010 

λόγω πάσχουσας συγκρότησης και λόγω του ότι λήφθηκε υπόψη η 



έκθεση που συντάχθηκε κατά την αρχική διαδικασία, πάσχει η σύνθεση 

της καθ' ης η αίτηση 3 λόγω της απουσίας του αντιπροέδρου, δεν 

τηρήθηκαν άρτια πρακτικά, δεν δόθηκε το δικαίωμα στους αιτητές να 

ακουστούν πριν την έκδοση δυσμενούς για αυτούς απόφασης, η 

απόφαση είναι αποτέλεσμα έλλειψης δέουσας έρευνας και αιτιολογίας, 

δεν προκύπτει από τα πρακτικά πως αξιολογήθηκαν ή εκτιμήθηκαν οι 

εκθέσεις των Ομάδων Ειδικών, παραβιάζεται η αρχή της αμεροληψίας 

και υπήρξε παράλειψη άσκησης ιεραρχικού ελέγχου από τους καθ' ου η 

αίτηση 1 και 2. 

Το Ανώτατο Δικαστήριο στην απόφαση του ημερομηνίας 7.2.2011 στην 

Προσφυγή Αρ. 1627/2007 Philips College Ltd ν. Δημοκρατίας, 

εξέτασε ισχυρισμούς αναφορικά με το νόμιμο της συγκρότησης της καθ' 

ης η αίτηση 3. Κατέληξε ότι αυτή έπασχε επειδή δεν ικανοποιήθηκε η 

πρόνοια του άρθρου 10(2)(γ) του περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων 

(Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμου, Ν. 109(Ι)/2005, που απαιτεί 

τον διορισμό τεσσάρων μελών με έδρα τρεις διαφορετικές χώρες (βλ. 

σελ. 13 της απόφασης) αλλά και επειδή, πάλι σε παράβαση του άρθρου 

10(2)(γ), δεν κατείχαν θέση μόνιμου καθηγητή (βλ. σελ. 14 - 16 της 

απόφασης). 

Κατά την επανεξέταση, η συγκρότηση της καθ' ης η αίτηση 3 παρέμεινε 

ουσιαστικά η ίδια με εξαίρεση την αντικατάσταση ενός μέλους. Σε σχέση 

με την παράβαση την οποία είχε διαπιστώσει το Ανώτατο Δικαστήριο, η 

κατάσταση παρέμεινε η ίδια.  

Αυτό, επειδή με τον τροποποιητικό Νόμο 115(Ι)/2010 που δημοσιεύτηκε 

στις 10.12.2010, το επίμαχο άρθρο 10 τροποποιήθηκε ως ακολούθως: 

«10.(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο με εισήγηση του Υπουργού 
καταρτίζει επταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης με πενταετή θητεία, 
σκοπός της οποίας είναι η εξέταση των υποβληθεισών αιτήσεων. 

(2) Στην Επιτροπή Αξιολόγησης συμμετέχουν - 



(α) ο εκάστοτε Πρόεδρος του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής 
Αξιολόγησης - Πιστοποίησης, ο οποίος ενεργεί ως πρόεδρος  

(β) δύο μέλη του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης - 
Πιστοποίησης τα οποία ορίζει ο Υπουργός: 

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο πρόεδρος ή μέλος ή μέλη της 
Επιτροπής Αξιολόγησης, κατά τη διάρκεια της πενταετούς θητείας 
τους για την οποία ορίστηκαν, από το Υπουργικό Συμβούλιο, 
σύμφωνα με το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, απολέσουν την 
ιδιότητα του Προέδρου ή του μέλους του Συμβουλίου 
Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης, ιδιότητες που 
αναφέρονται στις παραγράφους (1) και (β) του παρόντος 
εδαφίου, τότε το Υπουργικό Συμβούλιο με εισήγηση του 
Υπουργού τους αντικαθιστά με το νέο Πρόεδρο ή με άλλο μέλος ή 
μέλη, ανάλογα με την περίπτωση, του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής 
Αξιολόγησης-Πιστοποίησης. 

(γ) τέσσερα πρόσωπα που ορίζει ο Υπουργός, τα οποία κατέχουν 
θέση στη βαθμίδα καθηγητή ή ομότιμου καθηγητή, σε 
πανεπιστήμια με έδρα σε τουλάχιστον δυο διαφορετικές χώρες, 
τα οποία διαθέτουν ικανοποιητική εμπειρία σε θέματα διοίκησης 
πανεπιστημίου: 

Νοείται ότι σε περίπτωση που οι πιο πάνω καθηγητές 
προέρχονται από Πανεπιστήμια με έδρα σε δύο μόνο χώρες θα 
προέρχονται από διαφορετικά Πανεπιστήμια της ίδιας χώρας: 

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που οι πιο πάνω καθηγητές, 
κατά τη διάρκεια της πενταετούς θητείας τους για την οποία 
ορίστηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το εδάφιο 
(1) του παρόντος άρθρου, παύσουν, όχι ένεκα ποινικού ή 
πειθαρχικού αδικήματος να κατέχουν θέση στη βαθμίδα καθηγητή 
ή ομότιμου καθηγητή, τα πρόσωπα αυτά συνεχίζουν να 
συμμετέχουν στην Επιτροπή μέχρι την ολοκλήρωση της 
πενταετούς θητείας για την οποία ορίστηκαν.»  

Η συνήγορος των καθ' ων η αίτηση επισύναψε στη γραπτή της 

αγόρευση ως μέρος του Συνημμένου 2, απόσπασμα δημοσίευσης στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με την οποία το 

Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του ημερομηνίας 10.1.2011 

αποφάσισε να διορίσει ως Πρόεδρο και μέλη της καθ' ης η αίτηση 3 από 

10.1.2011 τα ακόλουθα πρόσωπα: 

«κ. Γιώργος Φιλοκύπρου, Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόεδρος για όσο 



χρονικό διάστημα διατηρεί την ιδιότητα του Προέδρου του 
ΣΕΚΑΠ. 

κα Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού, Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, Αντιπρόεδρος για περίοδο 5 ετών. 

κ. Κώστας Παντελίδης, Καθηγητής στο Chemical Engineering 
Department, Imperial College, London (Μέλος για όσο χρονικό 
διάστημα διατηρεί την ιδιότητα του μέλους του ΣΕΚΑΠ). 

κ. Μιχάλης Χαλιάσος, Καθηγητής στο Goethe University, 
Φρανκφούρτη (Μέλος για όσο χρονικό διάστημα διατηρεί την 
ιδιότητα του μέλους του ΣΕΚΑΠ). 

κ. Ιωάννης Χαραλάμπους, Ομότιμος Καθηγητής στο London 
Metropolitan University (Μέλος για περίοδο πέντε ετών). 

κ. Δημήτρης Μανωλάκος, Καθηγητής στη Σχολή Μηχανολόγων 
Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα (Μέλος για 
περίοδο πέντε ετών). 

κ. Μιχάλης Γιαννεσκής, Ομότιμος Καθηγητής στο King's College, 
London (Μέλος για περίοδο πέντε ετών).» 

Επισυνάφθηκε, επίσης, πάλι ως μέρος του Συνημμένου 2 απόσπασμα 

από τα πρακτικά της συνεδρίας του καθ' ου η αίτηση 1 ημερομηνίας 

4.11.2011. Με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στο εν λόγω 

πρακτικό, εντόπισα τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας ημερομηνίας 27.4.2012 η οποία αναφέρει τα ακόλουθα: 

«Αναφορικά με την απόφαση με αρ. 71.629 και ημερ. 10.1.2011, 
το Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ' αυτό 
από το άρθρο 10 των περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, 
Λειτουργία και Έλεγχος) Νόμων του 2005 έως 2011, αποφάσισε 
να διορίσει τα πιο κάτω πρόσωπα ως Πρόεδρο και μέλη της 
Επιτροπής Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων, από τις 
3.10.2011: 

κ. Γιώργος Φιλοκύπρου, Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόεδρος περίοδο 
πέντε ετών. 

κ. Μιχαήλ Χαλιάσος, Καθηγητής στο Goethe University, 
Φρανκφούρτη (Μέλος προερχόμενο από το ΣΕΚΑΠ, για περίοδο 
πέντε ετών). 

κ. Δημήτρης Μανωλάκος, Καθηγητής στη Σχολή Μηχανολόγων 
Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα (Μέλος 
προερχόμενο από το ΣΕΚΑΠ, για περίοδο πέντε ετών). 



κ. Κώστας Παντελίδης, Καθηγητής στο Chemical Engineering 
Department, Imperial College, London (Μέλος σε αντικατάσταση 
του κ. Δημήτρη Μανωλάκου, για το υπόλοιπο της θητείας του, 
δηλαδή μέχρι τις 9.1.2016.» 

Στον διοικητικό φάκελο που κατατέθηκε, εντοπίζεται ενημερωτικό 

σημείωμα ημερομηνίας 9.4.2012 (Τεκμήριο 1, ερυθρό 15) με το 

ακόλουθο περιεχόμενο: 

«Στην πρόταση του ΥΠΠ για το διορισμό Προέδρου και μελών της 
Επιτροπής Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων, ημερομηνίας 
24 Οκτωβρίου 2011, και συγκεκριμένα στο παράρτημα 3, 
αναφέρεται ότι ο κ. Κώστας Παντελίδης διορίζεται στην ΕΑΙΠ σε 
αντικατάσταση του κ. Ιωάννη Χαραλάμπους για το υπόλοιπο της 
θητείας τους ενώ ο κ. Χαραλάμπους επαναδιορίζεται στην 
Επιτροπή ως μέλος του ΣΕΚΑΠ (παράρτημα Ι).  Ως εκ τούτου, 
αυτό αναγράφεται και στην απόφαση του ΥΣ (χ στο ερ. 7). 

Εντούτοις, μετά από διερεύνηση του θέματος φαίνεται ότι: 

1.    Ως μέλη προερχόμενα από το ΣΕΚΑΠ έχουν διοριστεί οι 
κύριοι Μιχαήλ Χαλιάσος και Δημήτρης Μανωλάκος (και όχι 
ο κ. Χαραλάμπους). 

2.    Ο κ. Ιωάννης Χαραλάμπους δεν έχει διοριστεί στο ΣΕΚΑΠ 
(παράρτημα ΙΙ) και συνεπώς δεν έχει διοριστεί ούτε στην 
ΕΑΙΠ ως εκπρόσωπος του ΣΕΚΑΠ 

3.    Ο κ. Κώστας Παντελίδης διορίστηκε στην  ΕΑΙΠ, αλλά όχι 
σε αντικατάσταση του κ. Ιωάννης Χαραλάμπους, ο οποίος 
συνεχίζει να είναι μέλος του σώματος, βάσει της απόφαση 
του ΥΣ ημερομηνίας 10.1.2011 (παράρτημα ΙΙΙ). 

Υπό το φως των πιο πάνω, φαίνεται να υπάρχει διαφορά στην 
πρόταση του ΥΠΠ και στην απόφαση του ΥΣ όσον αφορά στο 
διορισμό του κ. Παντελίδη σε αντικατάσταση του κ. Χαραλάμπους 
και ταυτόχρονα στον επαναδιορισμό του δεύτερου στην ΕΑΙΠ ως 
εκπρόσωπο του ΣΕΚΑΠ (παράρτημα Ι).  Ως εκ τούτου, είτε ο 
διορισμός του κ. Παντελίδη θα προσδιορίζεται ως «Μέλος για το 
υπόλοιπο της θητείας της Επιτροπής, δηλαδή μέχρις τις 
9.1.2016», είτε θα είναι σε αντικατάσταση του κ. Δημήτρη 
Μανωλάκου, ο οποίος υπηρετούσε, με βάση την απόφαση 
ημερομηνίας 10.1.2011, ως μέλος και τώρα έχει διοριστεί ως 
μέλος προερχόμενο από το ΣΕΚΑΠ.» 



Ακολουθεί επιστολή ημερομηνίας 12.4.2012 από τον καθ' ου η αίτηση 2 

προς τον καθ' ου η αίτηση 1 με το εξής περιεχόμενο (Τεκμήριο 1, 

ερυθρό 17): 

«Έχω οδηγίες να αναφερθώ στην επιστολή σας με Αρ. Φακ. 
Υ.Σ.10.01.001/12 και ημερομηνία 4 Απριλίου 2012, σχετικά με το 
προσχέδιο Απόφασης που λήφθηκε στη Συνεδρία του 
Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 4 Απριλίου 2011, και 
παρακαλώ όπως προβείτε στην πιο κάτω διόρθωση όσον αφορά 
στη διατύπωση της Απόφασης: 

Ο κ. Κώστας Παντελίδης διορίζεται ως «Μέλος σε αντικατάσταση 
του κ. Δημήτρη Μανωλάκου, για το υπόλοιπο της θητείας του, 
δηλαδή μέχρι τις 9.1.2016.»» 

Επειδή, δεν επεξηγήθηκε από τη συνήγορο των καθ' ων η αίτηση κατά 

πόσο η απόφαση αυτή της 4.11.2011 λήφθηκε επειδή έληξε η θητεία 

ορισμένων εκ των διορισμένων προσώπων και εν όψει της ασάφειας 

που προκύπτει από τις πιο πάνω επιστολές, έκρινα ορθό όπως προβώ 

σε επανάνοιγμα της υπόθεσης ζητώντας από τους διαδίκους να 

τοποθετηθούν επί των πιο κάτω ζητημάτων ως ζητήματα που άπτονται 

της νόμιμης σύστασης και σύνθεσης της Επιτροπής και τα οποία 

μπορούν να εξεταστούν και αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο:  

«Κατά τη μελέτη της υπόθεσης στην οποία επιφυλάχθηκε 
απόφαση στις 12.10.2017, διαπίστωσα ότι δεν επεξηγείται ορθά 
και επαρκώς από τους καθ' ων η αίτηση το περιεχόμενο του 
πρακτικού του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 4.11.2011 
(Συνημμένο 2 στη γραπτή τους αγόρευση). 

Δηλαδή, ενώ επισυνάπτεται, επίσης ως μέρος του Συνημμένου 2, 
δημοσίευση η οποία προφανώς αναφέρεται σε προηγούμενη 
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία διορίζονται 
επτά πρόσωπα από 10.1.2011, δεν επεξηγείται εάν η 
μεταγενέστερη απόφαση ημερομηνίας 4.11.2011 η οποία 
αναφέρεται σε τέσσερα πρόσωπα αφορά αντικατάσταση 
ορισμένων ή όχι. 

Επιπλέον, θα ήθελα τις θέσεις των διαδίκων επί του διορισμού 
σύμφωνα με την απόφαση ημερομηνίας 4.11.2011, του κ. Γ. 
Φιλοκύπρου στη θέση του Προέδρου για περίοδο πέντε ετών 
χωρίς αναφορά στο άρθρο 10(2)(α).» 



Στα πλαίσια του επανανοίγματος, δόθηκαν οδηγίες στους διαδίκους να 

καταχωρήσουν συμπληρωματικές γραπτές αγορεύσεις. 

Στη συμπληρωματική της γραπτή αγόρευση, η συνήγορος των καθ' ων 

η αίτηση διευκρινίζει ότι η θητεία των κκ. Φιλοκύπρου, Παντελίδη και 

Χαλιάσου, οι οποίοι προήλθαν από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής 

Αξιολόγησης και διορίστηκαν στην Επιτροπή Αξιολόγησης  με την 

πρώτη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 10.1.2011 

(Πρόεδρος και δυο μέλη αντίστοιχα), έληξε στο Συμβούλιο στις 

2.10.2011 και κατ' επέκταση και στην Επιτροπή. Το Υπουργικό 

Συμβούλιο, ακολούθως, με απόφασή του ημερομηνίας 4.11.2011 

προχώρησε, ως εισηγείται η συνήγορος των καθ' ων η αίτηση, «στην 

επικαιροποίηση της αρχικής απόφασής του ημερομηνίας 10/01/2011.» 

Το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του ημερομηνίας 4.11.2011 και 

αριθμό 72.732, αποφάσισε τον διορισμό των ακόλουθων προσώπων 

στο Συμβούλιο για περίοδο από τις 4.11.2011 μέχρι τις 3.11.2016: 

κ. Γ. Φιλοκύπρου, Πρόεδρος 

κα Τ. Ονουφρίου, Αντιπρόεδρος 

κ. Π. Ιωάννου, Μέλος 

κ. Μ. Χαλιάσος, Μέλος 

κ. Δ. Μανωλάκος, Μέλος 

κ. Λ. Κυριακίδης, Μέλος 

κ. Χ. Σοφοκλέους, Μέλος   

Με την απόφασή του ιδίας ημερομηνίας και αριθμό 72.733, το 

Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε τα πρόσωπα που καταγράφονται πιο 

πάνω, ήτοι τους κκ. Φιλοκύπρου ως Πρόεδρο και Χαλιάσο και 

Μανωλάκο ως μέλη αλλά και τον κ. Παντελίδη με την επεξήγηση 

«(Μέλος σε αντικατάσταση του κ. Δημήτρη Μανωλάκου, για το υπόλοιπο 

της θητείας του, δηλαδή μέχρι τις 9.1.2016.» 



Το πρόβλημα, όμως, διαπιστώνεται ακριβώς σε σχέση με τον διορισμό 

του κ. Παντελίδη. Ο αρχικός διορισμός του ως μέλος της Επιτροπής με 

την απόφαση ημερομηνίας 10.1.2011 ρητά ανέφερε ότι ήταν «για όσο 

χρόνο διατηρεί την ιδιότητα του μέλους του ΣΕΚΑΠ» όπως, εξάλλου, 

ήταν και ο διορισμός των κκ. Φιλοκύπρου και Χαλιάσου. Συνεπώς, όταν 

η λήξη της θητείας των εν λόγω προσώπων στο Συμβούλιο έληξε στις 

2.10.2011, αυτόματα έληξε και η ισχύς του διορισμού τους στην 

Επιτροπή. 

Όπως φαίνεται από την απόφαση διορισμού του Συμβουλίου υπ' 

αριθμό 72.732, ο κ. Παντελίδης δεν διορίστηκε ξανά μέλος του 

Συμβουλίου μετά τη λήξη του προηγούμενου διορισμού του στις 

2.10.2011. Επομένως, δεν θα μπορούσε να διοριστεί ξανά στην 

Επιτροπή ως ένα από τα δύο μέλη προερχόμενα από το Συμβούλιο, ως 

απαιτεί το άρθρο 10(2)(β) του Νόμου, αλλά μόνο ως μέλος της 

Επιτροπής.  

Η αναφορά στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου «σε 

αντικατάσταση του κ. Μανωλάκου», η οποία έγινε μετά από διόρθωση 

που ζήτησε ο καθ' ου η αίτηση 2, πλήττει τη νομιμότητα της 

συγκρότησης της Επιτροπής. Αυτό επειδή, αντικαθιστώντας τον κ. 

Μανωλάκο - όπως ρητά αναφέρει η απόφαση - η Επιτροπή παρέμεινε 

με ένα μέλος προερχόμενο από το Συμβούλιο και όχι δύο ως απαιτεί ο 

Νόμος. 

Ως απόρροια της αντικατάστασης του μέλους Μανωλάκου από το μέλος 

Παντελίδη, η συγκρότηση πάσχει και για τον πρόσθετο λόγο του 

διορισμού λιγότερων προσώπων από αυτά που προνοεί ο Νόμος 

δηλαδή επτά. 

Η διαδικασία παρουσιάζει, όμως, και πρόσθετη παρανομία σε σχέση με 

τη σύνθεσή της. Όπως προκύπτει από τα πρακτικά των επίμαχων 

συνεδριάσεων της Επιτροπής ημερομηνίας 27.9.2012 και 29.11.2012 - 

τα οποία έπονται της νέας σύνθεσης της Επιτροπής η οποία σύμφωνα 



με την απόφαση του Υπουργικού ημερομηνίας 4.11.2011 είχε ισχύ από 

τις 3.10.2011 - σε αυτές συμμετείχαν όλα τα πρόσωπα ως είχαν 

διοριστεί με την αρχική απόφαση ημερομηνίας 10.1.2011 δηλαδή οι κκ. 

Φιλοκύπρου, Παπαηλιού, Γιαννεσκής, Μανωλάκος, Παντελίδης, 

Χαλιάσος και Χαραλάμπους. 

Δηλαδή, κατά παράβαση της απόφασης του Υπουργικού ημερομηνίας 

4.11.2011 - η οποία εν πάση περιπτώσει πάσχει για τους λόγους που 

εξήγησα πιο πάνω - συμμετείχε και το μέλος Μανωλάκος το οποίο είχε 

αντικατασταθεί από το μέλος Παντελίδης.  

Οι πιο πάνω παρανομίες που εντοπίζονται, αναπόφευκτα οδηγούν την 

προσβαλλόμενη απόφαση σε ακύρωση. Εν όψει της κατάληξής μου 

αυτής, θεωρώ ότι η εξέταση των υπόλοιπων λόγων ακύρωσης 

καθίσταται αλυσιτελής. 

Η προσφυγή επιτυγχάνει και η προσβαλλόμενη απόφαση ακυρώνεται. 

Επιδικάζονται €1400 έξοδα πλέον Φ.Π.Α. υπέρ των αιτητών και 

εναντίον των καθ' ων η αίτηση. 

  

  

Ε. Μιχαήλ, ΔΔΔ 

  

  

  

  

   

 


