N.2218/94 (ΦΕΚ 90 Α’)
Άρθρο 18 : 'Έλεγχος των πράξεων
1. Οι πράξεις όλων των οργάνων της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης είναι εκτελεστές αφότου εκδοθούν - (Η ΠΑΡ.
1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΕΧΕΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 66 ΤΟΥ Π.Δ. 30/96, ΦΕΚ-21 Α').
"2. 'Όλες οι πράξεις του νομαρχιακού συμβουλίου, του συμβουλίου της ενιαίας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης,
των νομαρχιακών επιτροπών, των επαρχιακών συμβουλίων και των διοικητικών συμβουλίων και εκτελεστικών
επιτροπών των Ν.Π.Δ.Δ. και ιδρυμάτων της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης αποστέλλονται στο γενικό γραμματέα
της περιφέρειας, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη συνεδρίαση, μαζί με αντίγραφο του αποδεικτικού
δημοσίευσης και με τα έγγραφα στοιχεία που είναι αναγκαία για τη νόμιμη έκδοσή τους" (αντικ. της παρ. 2 από
την παρ. 6α του άρθρου 19 του Ν. 2344/95, ΦΕΚ-212 Α').
"3. Ο γενικός γραμματέας της περιφέρειας παραπέμπει, αιτιολογημένα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα
πέντε (15) ημερών αφότου έλαβε τη σχετική πράξη, στην επιτροπή της παρ. 4 τις πράξεις που θεωρεί μη νόμιμες
κοινοποιώντας το παραπεμπτικό έγγραφο στη Ν.Α. ή στο νομικό τους πρόσωπο που την έχει εκδώσει" (αντικ.
της παρ. 3 από την παρ. 6β του άρθρου 19 του Ν. 2344/95, ΦΕΚ-212 Α') - (ΟΙ ΠΑΡ. 2-3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΤΟΥ
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΕΧΕΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 67 ΤΟΥ Π.Δ. 30/96, ΦΕΚ-21 Α').
[Αρχή Τροποποίησης]
4. Σε κάθε Περιφέρεια συνιστάται τουλάχιστον μία τριμελής επιτροπή που αποτελείται από:
α. Ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, από τον
Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
β. Δύο μόνιμους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας, κατηγορίας ΠΕ, με βαθμό τουλάχιστον α΄
που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. - (Είχε αντικατασταθεί η περ.
β' της παρ. 4 από την παρ. 15α του άρθρου 13 του Ν. 2307/95, ΦΕΚ-113 Α').
5. Οι επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Καθήκοντα γραμματέα
της επιτροπής ασκεί υπάλληλος της Περιφέρειας, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση
συγκρότησης της επιτροπής. Ο εισηγητής ορίζεται με πράξη του προέδρου της επιτροπής. Με την απόφαση
συγκρότησης της επιτροπής ορίζεται και η έδρα της. Σε περίπτωση που στην ίδια Περιφέρεια συνιστώνται
περισσότερες από μια (1) τριμελείς επιτροπές η τοπική αρμοδιότητα καθεμιάς καθορίζεται με απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας. - (ΟΙ ΠΑΡ. 4-5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 177 ΤΟΥ Π.Δ. 410/95, ΦΕΚ-231 Α')
6. Η επιτροπή συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον δύο (2) φορές το μήνα και σε έκτακτες συνεδριάσεις όταν το
κρίνει ο πρόεδρος. Στον πρόεδρο, τα μέλη και το γραμματέα της επιτροπής καταβάλλεται ειδική αποζημίωση, η
οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
Οικονομικών, κατά παρέκκλιση του άρθρου 19 του Ν. 2470/1997.
7. Στις αρχές κάθε έτους, ο πρόεδρος κάθε επιτροπής συντάσσει ετήσια αναλυτική έκθεση για τη δράση της
επιτροπής κατά το προηγούμενο έτος και τις διαπιστώσεις του από την εκδίκαση των προσφυγών και
παραπομπών, την οποία υποβάλλει στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζονται τα θέματα που
αφορούν τον κανονισμό λειτουργίας της επιτροπής - ΑΝΤΙΚ. των παρ. 4, 5, 6 και 7 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
7 ΤΟΥ Ν. 2839/00, ΦΕΚ-196 Α' [Τέλος Τροποποίησης]

(Σημείωση : Με την παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 3051/02, ΦΕΚ-220 Α’ ορίζεται ότι : «Η προβλεπόμενη από το
άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196 Α΄) τριμελής Επιτροπή ανασυντίθεται και αποτελείται από:
α) ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον
Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
β) έναν μόνιμο υπάλληλο της Περιφέρειας, κατηγορίας ΠΕ, με βαθμό τουλάχιστον Α΄, που ορίζεται με τον
αναπληρωτή του από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, και
γ) έναν αιρετό εκπρόσωπο, που υποδεικνύεται από την Τ.Ε.Δ.Κ. ή τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση του κάθε νομού,
που υπάγεται στην Περιφέρεια, με τον αναπληρωτή του και ο οποίος μετέχει στην Επιτροπή όταν συζητείται
θέμα που αφορά δήμο ή κοινότητα του νομού ή τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, αντίστοιχα.
Εκκρεμείς υποθέσεις, κατά το χρόνο ανασυγκρότησης της ανωτέρω Επιτροπής, μπορούν να εκδικασθούν υπό
τη νέα σύνθεσή της, οπότε και αρχίζει να υπολογίζεται η εικοσαήμερη προθεσμία του άρθρου 18 παρ. 10 του
Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α΄).
Οι λοιπές σχετικές ρυθμίσεις του άρθρου 7 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196 Α΄) εξακολουθούν ισχύουσες»).
8. 'Έργο της επιτροπής είναι: Α') η άσκηση ελέγχου νομιμότητας στις πράξεις του νομαρχιακού συμβουλίου, των
νομαρχιακών επιτροπών και των διοικητικών συμβουλίων και εκτελεστικών επιτροπών των νομικών τους
προσώπων, οι οποίες παραπέμπονται στην επιτροπή από το γενικό γραμματέα της περιφέρειας, σύμφωνα με
την παράγραφο 3 και Β') η εκδίκαση των προσφυγών της παραγράφου 9.
9. Προσφυγή κατά των πράξεων των ανωτέρω οργάνων της Ν.Α. για παράβαση νόμου μπορεί να ασκήσει
οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, αφότου οι πράξεις αυτές
δημοσιεύθηκαν. H προσφυγή κατατίθεται στο γραμματέα της επιτροπής της παραγράφου 4 και κοινοποιείται
στη Ν.Α. ή το Ν.
Π. που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη με φροντίδα του γραμματέα της επιτροπής.
10. Η επιτροπή αποφασίζει αιτιολογημένα μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήψη
του παραπεμπτικού εγγράφου μαζί με τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά για την έκδοσή της,
ακυρώνοντας την πράξη ή αποφαινόμενη ότι νομίμως εξεδόθη. Αν η επιτροπή δεν αποφανθεί μέσα στην
προθεσμία, θεωρείται ότι η πράξη είναι νόμιμη. Η επιτροπή αποφασίζει επί των προσφυγών της παραγράφου
9 μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου έλαβε την προσβαλλόμενη πράξη μαζί με τα προβλεπόμενα για την έκδοσή
της δικαιολογητικά. Αν δεν αποφανθεί μέσα στην εικοσαήμερη προθεσμία, Θεωρείται ότι απέρριψε την
προσφυγή.
11. Οι αποφάσεις της επιτροπής κοινοποιούνται στο γενικό γραμματέα της περιφέρειας και στη Ν.Α. ή τα Ν.Π.
αυτής. Οι αποφάσεις αυτές δημοσιεύονται με τοιχοκόλληση στο κατάστημα του οργανισμού, η πράξη του
οποίου έχει προσβληθεί. Για τις δημοσιεύσεις αυτές συντάσσεται αποδεικτικό ενώπιον δύο μαρτύρων - (ΟΙ ΠΑΡ.

4-11 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 68 ΤΟΥ Π.Δ. 30/96, ΦΕΚ-21
Α').
12. Κατά των αποφάσεων του νομάρχη επιτρέπεται, σε οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, προσφυγή για
παράβαση νόμου στο γενικό γραμματέα της περιφέρειας. H προσφυγή ασκείται μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση ή αν η απόφαση δεν δημοσιεύεται από την κοινοποίηση ή
διαφορετικά αφότου έλαβε γνώση. Η προσφυγή κατατίθεται στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ή στο γενικό
γραμματέα της περιφέρειας με απόδειξη. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν.
3200/1955 "περί διοικητικής αποκεντρώσεως", όπως ισχύει κάθε φορά. "'Όμοια προσφυγή και με τις ίδιες
προϋποθέσεις επιτρέπεται κατά των αποφάσεων των προέδρων των νομαρχιακών επιτροπών και των έπαρχων,
καθώς και των προέδρων των διοικητικών συμβουλίων των ιδρυμάτων και των λοιπών νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου των Ν.Α.. Οι διατάξεις για την προσφυγή κατά των αποφάσεων του νομάρχη ισχύουν
αναλόγως και για την προσφυγή κατά των αποφάσεων των ως άνω μονομελών οργάνων των Ν.Α. και των
νομικών τους προσώπων" (προσθ. των μέσα σε "" εδαφίων από την παρ. 15β του άρθρου 13 του Ν. 2307/95,
ΦΕΚ-113 Α')
[Αρχή Τροποποίησης]
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και κατά των εκτελεστών πράξεων των δημοτικών ή
κοινοτικών συμβουλίων, των δημάρχων ή προέδρων κοινοτήτων ή άλλων οργάνων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, οι
οποίες αφορούν αρμοδιότητες πολεοδομικών εφαρμογών – ΠΡΟΣΘ. ΕΔΑΦΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7
ΤΟΥ Ν. 3127/03, ΦΕΚ-67 Α’ [Τέλος Τροποποίησης] - (Η ΠΑΡ. 12 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΕΧΕΙ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 69 ΤΟΥ Π.Δ. 30/96, ΦΕΚ-21 Α').
[Αρχή Τροποποίησης]
13. Κατά των, κατά τα ανωτέρω, αποφάσεων της επιτροπής που προβλέπονται στην παρ. 4 και των αποφάσεων
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που αναφέρονται στην παρ. 12, δεν χωρεί προσφυγή για παράβαση
νόμου ενώπιον του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού - ΑΝΤΙΚ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ Ν. 2839/00,
ΦΕΚ-196 Α' [Τέλος Τροποποίησης] - (Η ΠΑΡ. 13 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΕΧΕΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ
ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 70 ΤΟΥ Π.Δ. 30/96, ΦΕΚ-21 Α').
14. Οι Ν.Α., όταν ασκούν αρμοδιότητες για την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης, υπόκεινται
και στους ελέγχους που προβλέπονται από τη νομοθεσία αυτή - (Η ΠΑΡ. 14 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΕΧΕΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 68 ΤΟΥ Π.Δ. 30/96, ΦΕΚ-21 Α').

