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Το Διοικητικό δίκαιο είναι το δίκαιο

που διέπει τη δημόσια διοίκηση.

Το Διοικητικό δίκαιο θεμελιώνεται 

στην αρχή 

της νομιμότητας και

στο κράτος δικαίου. 



Η αρχή της νομιμότητας σημαίνει ότι:

α) η εκτελεστική εξουσία διέπεται από το δίκαιο,
το κράτος υπόκειται και αυτό στους νόμους που παράγει, υποχρεούται δηλαδή 
να εφαρμόζει το δίκαιο όπως και κάθε άλλος

που βρίσκεται και δρα μέσα στην επικράτεια, 

β) η εκτελεστική εξουσία διέπεται από 
ιδιαίτερο δίκαιο, το δημόσιο δίκαιο, το οποίο είναι διαφορετικό από το δίκαιο 
που ρυθμίζει τις σχέσεις των ιδιωτών και το οποίο καλείται ιδιωτικό δίκαιο.



Τμήματα του διοικητικού δικαίου 

πρέπει να είναι σταθερά, όπως 

η οργάνωση και διοίκηση των διοικητικών 
δικαστηρίων

και η διοικητική διαδικασία, 

δηλαδή ένα σύνολο θεμελιωδών αρχών που 
διέπουν τη δράση της δημόσιας διοίκησης

όταν δεν προβλέπεται άλλως σε ειδικές διατάξεις.

Η κωδικοποίηση αυτή έγινε, με βάση το άρθρο 76 
παρ. 6 του Συντάγματος, 

το 1999, με τον Νόμο 2690 

«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας»,

[ ΦΕΚ 45/Α/ 9.3.1999, τροποποιήσεις από το 2001].
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Η αρμοδιότητα είναι η δημόσια εξουσία που 
απονέμεται κατά την αρχή της νομιμότητας

σε ένα όργανο,  το οποίο 

ασκώντας αυτή τη δημόσια εξουσία 

εκφράζει και συγχρόνως δεσμεύει το κράτος.

Το κράτος αποτελείται από ένα σύνολο διοικητικών 
αρχών, κάθε μία από τις οποίες έχει ένα κομμάτι 
της δημόσιας εξουσίας,

την οποία διαχειρίζεται και ασκεί

στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του.



Το όργανο δεν μπορεί να απεκδυθεί αυτής της 
εξουσίας και 

δεν μπορεί να μην ασκήσει την αρμοδιότητά του. 

Η αρμοδιότητα είναι δηλαδή υποχρέωση και 

όχι δικαίωμα του οργάνου.

Εάν υπάρχουν οι προϋποθέσεις 

και δεν ασκήσει την αρμοδιότητά του

και δεν πρόκειται για περίπτωση 

διακριτικής ευχέρειας, 

τότε η μη άσκηση της αρμοδιότητας συνιστά 

παράνομη συμπεριφορά.



Για να μεταφέρει την αρμοδιότητά του 

σε άλλο όργανο, για να το εξουσιοδοτήσει, 

πρέπει να προβλέπεται

κατά την αρχή της νομιμότητας.
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Αρμοδιότητα του  διοικητικού  οργάνου είναι η  
ικανότητα του, που προβλέπουν οι κανόνες της 
έννομης τάξης, είτε να θεσπίζει με πράξεις του 
κανόνες δικαίου μονομερώς (ατομικούς ή 
απρόσωπους), ή με συμβάσεις, είτε να συμβάλλει 
στη θέσπιση τέτοιων κανόνων, 

είτε να προβαίνει σε υλικές ενέργειες. 

Η έννοια της αρμοδιότητας είναι άμεση απόρροια 
της αρχής της νομιμότητας, δεδομένου ότι η 
Διοίκηση οφείλει ή μπορεί να προβαίνει μόνο στις 
ενέργειες που προβλέπονται ή επιτρέπονται

από τους κανόνες δικαίου που τη διέπουν.



α. Διακρίσεις Αρμοδιότητας

• καθ’ ύλην αρμοδιότητα των διοικητικών 
οργάνων για την έκδοση διοικητικών πράξεων:
συνίσταται στον καθορισμό του αντικειμένου 
της δραστηριότητας του διοικητικού οργάνου, 

δηλαδή των θεμάτων τα οποία είτε μπορούν, 
είτε πρέπει να ρυθμιστούν με τις διοικητικές 
πράξεις που εκδίδει και 

στη ρύθμιση των οποίων μπορεί, ή πρέπει να 
συμβάλει.



• κατά τόπο αρμοδιότητα των διοικητικών 
οργάνων για την έκδοση διοικητικών πράξεων:

συνίσταται στον καθορισμό

μιας εδαφικής περιοχής μέσα στην οποία

το διοικητικό όργανο  ασκεί την καθ’ ύλη 
αρμοδιότητά του.

• αποφασιστική αρμοδιότητα: όταν παρέχεται 
στο όργανο η ικανότητα να εκδώσει πράξη αυτό 
μόνον,

ή και με σύμπραξη άλλων οργάνων.



• γνωμοδοτική ή συμβουλευτική αρμοδιότητα:

όταν παρέχει στο διοικητικό όργανο την 
ικανότητα να διατυπώσει γνώμη,

αν η διοικητική πράξη την οποία μπορεί ή 
οφείλει να εκδώσει το όργανο που έχει την 
αποφασιστική αρμοδιότητα, 

είναι σκόπιμη ή νόμιμη. 



Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα διακρίνεται σε : 
• απλή γνώμη, όταν το όργανο που αποφασίζει δεν δεσμεύεται από 

αυτήν, αλλά μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά  και σε

• σύμφωνη γνώμη, όταν το όργανο που αποφασίζει δεσμεύεται από 
αυτήν, 

οπότε είτε μπορεί να εκδώσει την πράξη σύμφωνα με την 
γνωμοδότηση, 

είτε να μην την εκδώσει,

εάν δεν αποδέχεται την γνωμοδότηση, με ειδική αιτιολογία   (Κ.Δ.Δ, 
άρθρο 20).



• Αποκλειστική αρμοδιότητα:

όταν φορέας είναι ένα και μόνο 

διοικητικό όργανο. 

• Συντρέχουσα αρμοδιότητα:

όταν δεν είναι ένα και μόνο όργανο 
αποκλειστικός φορέας αυτής 

π.χ. μεταβίβαση αρμοδιότητας 

με δυνατότητα παράλληλης άσκησης

από το μεταβιβάζον όργανο.



• συλλογική αρμοδιότητα:

όταν για την έκδοση της ίδιας πράξης απαιτείται, 
η δήλωση βούλησης περισσοτέρων από ένα 

διοικητικών οργάνων που έχουν αποφασιστική 
αρμοδιότητα

• π.χ. από εξουσιοδότηση προβλέπεται έκδοση 
κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ). 



Η δήλωση της βούλησης των οργάνων που έχουν 
συλλογική αρμοδιότητα μπορεί να είναι ταυτόχρονη, 
οπότε μιλούμε για  συναρμοδιότητα, ή μπορεί να είναι 
διαδοχική

π.χ. ρητή έγκριση της πράξης ενός διοικητικού οργάνου 
από άλλο. 

Η πράξη που υπόκειται σε έγκριση δεν έχει εκτελεστό 
χαρακτήρα και μετά την έγκριση ενσωματώνεται στη 
ρητή εγκριτική πράξη.

Η συλλογική αρμοδιότητα δεν πρέπει να συγχέεται με 
την αρμοδιότητα των συλλογικών οργάνων π.χ. δύο 
Υπουργοί είναι μέλη μιας επιτροπής με αποφασιστική ή 
γνωμοδοτική αρμοδιότητα.



Δέσμια αρμοδιότητα υπάρχει  όταν το διοικητικό 
όργανο, εφόσον διαπιστώσει ότι συντρέχουν οι 
προβλεπόμενες από τους κανόνες δικαίου πραγματικές 
ή νομικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή τους, 

είναι  υποχρεωμένο να εκδώσει διοικητική πράξη που 
περιέχει ορισμένη ατομική ρύθμιση, την οποία 
προκαθορίζουν οι κανόνες αυτοί. π.χ. αυτοδίκαιη 
έκπτωση μονίμου υπαλλήλου, εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις του άρθ. 
150 του Ν. 2683/99.

Σιωπηρή άρνηση της Διοίκησης να προβεί στην άσκηση 
δέσμιας αρμοδιότητας συνιστά 

παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας.



Διακριτική ευχέρεια υπάρχει όταν οι κανόνες που 
καθορίζουν την αρμοδιότητα δεν προκαθορίζουν 
ακριβώς την ενέργεια του διοικητικού οργάνου, 
αλλά του αφήνουν ελευθερία δράσης. 

Το διοικητικό όργανο: 
α) μπορεί αλλά δεν έχει υποχρέωση

να εκδώσει τη διοικητική  πράξη, 

β) πρέπει να εκδώσει την πράξη, μπορεί όμως να καθορίζει κατά την 
κρίση του 

το χρόνο έκδοσης της, 

γ) μπορεί να επιλέξει μεταξύ 

περισσότερων ρυθμίσεων. 



Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η αρμοδιότητα του 
διοικητικού οργάνου είναι

από κάποιες απόψεις δέσμια, 

και από άλλες συνιστά διακριτική ευχέρεια

π.χ. στην περίπτωση των εξετάσεων ή διαγωνισμών 
για την πρόσληψη υπαλλήλων, 

η εξεταστική επιτροπή δεσμεύεται μεν 

από το πρόγραμμα 

και τη μορφή της δοκιμασίας,

αλλά είναι ελεύθερη να καθορίσει 

τα κριτήρια της βαθμολογίας. 



Κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου υπάρχει 

τεκμήριο υπέρ της διακριτικής ευχέρειας, δηλαδή 
όπου από τις σχετικές διατάξεις δεν προκύπτει 
επιτακτική υποχρέωση του  διοικητικού οργάνου 
για την έκδοση 

διοικητικής  πράξης συγκεκριμένου περιεχομένου, 
πρέπει να γίνει δεκτό ότι, 

σε περίπτωση αμφιβολίας,

η αρμοδιότητα του 

έχει χαρακτήρα διακριτικής ευχέρειας. 



Η διακριτική ευχέρεια θα πρέπει να ασκείται εντός 
των ορίων της, τα οποία προσδιορίζονται από τους 
ίδιους τους κανόνες δικαίου που την παρέχουν, 
καθώς και από τις επιταγές του δημοσίου 
συμφέροντος, 
την αρχή της ισότητας, της χρηστής διοίκησης, της 
αναλογικότητας και
της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του 

διοικούμενου. 

Για τους λόγους αυτούς καθίσταται δυνατός ο 
δικαστικός έλεγχος 
της άσκησης της διακριτικής ευχέρειας 
σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων της.



β. Μεταβίβαση αρμοδιότητας

Για να μεταφέρει ένα διοικητικό όργανο την 
αρμοδιότητά του σε άλλο όργανο, 

για να το εξουσιοδοτήσει, 

πρέπει να προβλέπεται κατά την αρχή της 
νομιμότητας.

Επειδή η αρμοδιότητα χορηγείται πάντοτε με κανόνα 
δικαίου, και η 

εξουσιοδότηση χορηγείται με κανόνα δικαίου. 

Το ίδιο ισχύει και για την περαιτέρω εξουσιοδότηση 
της αρμοδιότητας από το εξουσιοδοτηθέν όργανο, την 
υπεξουσιοδότηση.



Υπάρχουν δύο είδη εξουσιοδότησης: 
- εξουσιοδότηση αρμοδιότητας όπου μεταβιβάζεται 

ολόκληρη η αρμοδιότητα και το εξουσιοδοτούν όργανο 
απεκδύεται της εξουσίας του 

- εξουσιοδότηση υπογραφής (άρθ. 9 παρ. 3 Κ.Δ.Δ.) όπου 
δεν μεταβιβάζεται αυτή καθαυτή η αρμοδιότητα, αλλά η 
εξουσία της υπογραφής και της έκδοσης πράξεων αντί 
του αρμοδίου οργάνου. Το εξουσιοδοτούν όργανο 
παραμένει πάντα αρμόδιο και μπορεί να ασκεί την 
αρμοδιότητά του παράλληλα προς το εξουσιοδοτηθέν. 
Οι πράξεις αυτές αν και φέρουν την υπογραφή του 

εξουσιοδοτημένου οργάνου, 
θεωρούνται πράξεις του εξουσιοδοτούντος οργάνου.



γ. Αναπλήρωση

Προβλέπεται  αναπλήρωση διοικητικών οργάνων σε 
περίπτωση απουσίας ή κωλύματος προϊσταμένου 
οργανικής μονάδας δημόσιας αρχής (άρθ. 8 Κ.Δ.Δ 
και άρθ. 87 ΥΚ). 
Θεωρείται δε ότι την αρμοδιότητα 
την ασκεί το ίδιο και
όχι το διοικητικό όργανο που αναπληρώνει. 

Οι διατάξεις του άρθρου 14 του Κ.Δ.Δ. ρυθμίζουν τα 
σχετικά με την αναπλήρωση κατά τη λειτουργία των 
συλλογικών οργάνων.



δ. Χρονικοί περιορισμοί της αρμοδιότητας

Σε ορισμένες περιπτώσεις 

οι διατάξεις έκδοσης διοικητικών πράξεων 

θέτουν χρονικούς περιορισμούς και

καθορίζουν προθεσμία, 

μέσα στην οποία πρέπει

να ασκηθεί η αρμοδιότητα.



Η προθεσμία μπορεί να έχει ενδεικτικό χαρακτήρα, οπότε 
το διοικητικό όργανο έγκυρα εκδίδει τη διοικητική πράξη και 
μετά την πάροδο της προθεσμίας. 

Όταν η προθεσμία που τάσσεται για την άσκηση της 
αρμοδιότητας είναι αποκλειστική ή ανατρεπτική μετά την 
πάροδο της προθεσμίας το διοικητικό όργανο παύει να έχει 
αρμοδιότητα, η δε τυχόν πράξη που εκδίδεται από αυτό 
πάσχει από ακυρότητα λόγω αναρμοδιότητας Οι προθεσμίες 
για την υποβολή αίτησης, αναφοράς, δήλωσης ή άλλου 
εγγράφου του ενδιαφερομένου είναι αποκλειστικές εκτός 
εάν ορίζεται διαφορετικά.

Η Διοίκηση οφείλει να διεκπεραιώσει τις υποθέσεις των 
πολιτών (άρθ. 4 Ν. 3242/04) σε 50 ημέρες 

εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται μικρότερη 
προθεσμία. Δυνατότητα θέσπισης εξαιρέσεων με την 
έκδοση ΚΥΑ.



Υπέρβαση της αποκλειστικής προθεσμίας 
συγχωρείται:
α) όταν η υπέρβαση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή 
δικαιολογείται από συγκεκριμένες συνθήκες(άρθ. 
10 παρ. 6 Κ.Δ.Δ.),
π.χ. λόγοι αντικειμενικής αδυναμίας (ΣτΕ 

2280/1961)
β) όταν ακυρώθηκε η εμπρόθεσμα εκδοθείσα 
διοικητική πράξη με δικαστική απόφαση και σε 
συμμόρφωση προς την απόφαση το διοικητικό 
όργανο εκδίδει νέα πράξη, μέσα στην ίδια 
προθεσμία , που αρχίζει από την ημερομηνία που 
θα περιέλθει στη δημόσια αρχή, αντίγραφο της 
ακυρωτικής απόφασης
(ΣτΕ 4210/1977,295/1984)
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Τα όργανα που είναι αρμόδια για την έκδοση 
διοικητικών πράξεων θα πρέπει να έχουν νόμιμη 
υπόσταση, δηλαδή να έχουν τηρηθεί όλες οι 
νόμιμες προϋποθέσεις που ορίζουν τα σχετικά με 
τη σύστασή τους.

Η σύσταση ενός διοικητικού οργάνου πρέπει να 
προβλέπεται ρητά από διάταξη του Συντάγματος ή 
νομοθετικής πράξης ή κανονιστικής πράξης που 
έχει εκδοθεί βάσει νομοθετικής εξουσιοδότησης. Οι 
σχετικές διατάξεις καθορίζουν τις προϋποθέσεις με 
τις οποίες ορισμένο φυσικό πρόσωπο 

καθίσταται διοικητικό όργανο 

με εκλογή (αιρετό) ή με διορισμό 

και την αρμοδιότητά του



Το όργανο στερείται νόμιμης υπόστασης εάν:
- δεν υπάρχει πράξη που να προβλέπει τα σχετικά 

με τη σύστασή του
- υπήρχε πράξη, αλλά είχε εκδοθεί καθ’ υπέρβαση 

καθηκόντων:
Πράξεις που εκδόθηκαν από όργανο το οποίο 

δεν είχε νόμιμη υπόσταση θεωρούνται 
ανύπαρκτες και η ενέργεια αυτή του προσώπου 
αποκαλείται νόσφιση εξουσίας ή αντιποίηση 
αρχής ή σφετερισμός εξουσίας.

Για την ασφάλεια του δικαίου οι ανυπόστατες 
Διοικητικές Πράξεις ακυρώνονται από το 
Δικαστήριο



α. Διακρίσεις διοικητικών οργάνων

Από πλευράς αρμοδιότητας διακρίνονται σε:
- Όργανα με αποφασιστική αρμοδιότητα: Ορισμένα 

όργανα του Κράτους έχουν εκ του νόμου 
αποφασιστικές αρμοδιότητες και καλούνται «Αρχές». 
Τέτοια όργανα είναι ο Υπουργός, Νομάρχης, 
Οικονομικός Έφορος, Δασάρχης κλπ.

- Γνωμοδοτικά: 
Τα όργανα αυτά έχουν συμβουλευτική αρμοδιότητα



De facto διοικητικό όργανο

Εάν η πράξη του διορισμού ή της εκλογής του 
προσώπου που αποτελεί το μονομελές όργανο δεν 
είναι ανυπόστατη, αλλά παράνομη και συνεπώς 
πάσχει ακυρότητα, δεν επιδρά στο κύρος των 
διοικητικών πράξεων που έχει εκδώσει. Το όργανο 
αυτό ονομάζεται De facto διοικητικό όργανο.

Το de facto όργανο παύει 

να υπάρχει όταν ακυρωθεί ή ανακληθεί η πράξη του 
διορισμού ή της επικύρωσης 

της εκλογής του.



Οι πράξεις του de facto οργάνου είναι έγκυρες εάν 
δεν πάσχουν από ακυρότητα για άλλο λόγο (ανάγκη 
σταθερότητας και ασφάλειας των νομικών 
καταστάσεων που έχουν δημιουργηθεί και προστασία 
των διοικουμένων).

Τη συγκρότηση, τη σύνθεση και τη λειτουργία 
συλλογικών διοικητικών οργάνων ρυθμίζουν κανόνες 
οι οποίοι αποσκοπούν 

στην προστασία των διοικουμένων, 

διότι εξασφαλίζουν κάθε φορά την αμερόληπτη 
διερεύνηση  των υποθέσεων που τους αφορούν και 
αφετέρου 

στην εύρυθμη λειτουργία της διοίκησης.



Η συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία των 
συλλογικών οργάνων ρυθμίζονται 

στα άρθρα 13-15 Κ.Δ.Δ.



α. Συγκρότηση

Για τη νόμιμη υπόσταση συλλογικού οργάνου 
χρειάζεται προηγούμενη έκδοση πράξης συγκρότησής
του (Άρθ. 13 Κ.Δ.Δ.). 

Το συλλογικό όργανο πρέπει να περιλαμβάνει 
τουλάχιστον 3 μέλη. Υπάρχει όμως δυνατότητα 
αντίθετης ρητής ρύθμισης, δηλαδή συγκρότησης 
συλλογικού οργάνου από 2 μόνο μέλη
είτε με νομοθετική πράξη, 

είτε με κανονιστική πράξη που εκδίδεται βάσει 
νομοθετικής εξουσιοδότησης 
η οποία ειδικά το επιτρέπει.



Το διοικητικό όργανο έχει νόμιμη συγκρότηση, μόνο 
όταν έχουν διορισθεί όλα τα μέλη του

(ΣτΕ 3879/1983, 4027/1989). 

Εάν προβλέπονται και αναπληρωματικά μέλη 

ο διορισμός τους είναι αναγκαίος για τη νόμιμη 
συγκρότηση του οργάνου.

Το συλλογικό όργανο μπορεί να λειτουργήσει 
νόμιμα για διάστημα 3 μηνών 

και αν ελλείπουν μέλη, των οποίων ο αριθμός είναι 
μικρότερος από εκείνον που απαιτείται 

για τον σχηματισμό απαρτίας.



Έλλειψη μέλους υπάρχει όταν αυτό

αποβιώσει ή 

χάσει οριστικά την ιδιότητά του λόγω παραίτησης ή 
απόλυσης ή έκπτωσης.

Το αναπληρωματικό μέλος μετέχει για ν’ 
αναπληρώσει το τακτικό μέλος

μόνον όταν αυτό απουσιάζει ή κωλύεται, 

όχι όταν ελλείπει.



β. Σύνθεση

Ένα όργανο έχει νόμιμη σύνθεση

όταν έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις 

που θέτει το δίκαιο, για να μπορεί, 

μετά τη νόμιμη συγκρότησή του,

να αποφασίζει έγκυρα. 

Οι προϋποθέσεις αυτές αναφέρονται στα φυσικά 
πρόσωπα-μέλη του οργάνου 

και έχουν σχέση με:



- Τον αριθμό και την ιδιότητα των φυσικών 
προσώπων που απαιτούνται για να λειτουργήσει 
νόμιμα το όργανο

- Την σύμφωνα με το νόμο κλήση τους

για να λάβουν μέρος στη λειτουργία του 
οργάνου

- Την σύνδεσή τους, τον τυχόν 

ιδιαίτερο δεσμό τους,

με ορισμένη υπόθεση για την οποία 

πρέπει να αποφασίσουν



Ειδικότερα για τα παραπάνω:

• Απαρτία του οργάνου υπάρχει όταν συμμετέχει ο ελάχιστος αριθμός 
μελών που απαιτείται από το νόμο για να είναι έγκυρες οι αποφάσεις του 
οργάνου.

Ελλείψει σχετικής διάταξης πρέπει να παρίσταται η πλειοψηφία του 
συνόλου 

των μελών 

(Άρθ.. 14 παρ. 1 εδ. 1 Κ.Δ.Δ.)



Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε 

όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης

(ΣτΕ 3905/1983). 

Ειδικά τα Δημοτικά Συμβούλια σύμφωνα με τη 
νομολογία του ΣτΕ εξακολουθούν να έχουν 
απαρτία,

κι αν ακόμα αποχωρήσουν από τη συνεδρίαση 
τόσα μέλη, ώστε με τα υπόλοιπα

να μη μπορεί να συνεδριάσει έγκυρα το όργανο 
(πλασματική απαρτία

για λειτουργικούς λόγους).



– Η κλήτευση των μελών πρέπει να γίνεται με τον 
τρόπο που ορίζει ο νόμος

(ΣτΕ 4356/1987) 

κατά κανόνα είναι έγγραφη, μπορεί όμως να γίνει 
και τηλεφωνικά, τηλεγραφικά ή με 
τηλεομοιότυπο (fax) ή με οποιοδήποτε 
πρόσφορο τρόπο κλήσης.

Δεν απαιτείται κλήτευση:
α) αν το όργανο συνεδριάζει σε τακτή ημέρα και ώρα,
β) αν το μέλος έχει δηλώσει πριν τη συνεδρίαση 

κώλυμα συμμετοχής
γ) αν το κώλυμα αυτό ήταν γνωστό στον πρόεδρο του 

συλλογικού οργάνου



Την έλλειψη πρόσκλησης θεραπεύει η παρουσία του 
μέλους στη συνεδρίαση. Αν απουσιάζει τακτικό 
μέλος που δεν έχει προσκληθεί η συνεδρίαση είναι 
παράνομη, ακόμα και αν συμμετέχει αντ’ αυτού το 
αναπληρωματικό του μέλος.

– Το όργανο για να αποφασίσει έγκυρα τα μέλη του 
πρέπει να παρέχουν εχέγγυα αμερόληπτης κρίσης. 

Τα φυσικά πρόσωπα – μέλη δεν πρέπει λοιπόν να 
συνδέονται με εκείνους τους οποίους αφορά η 
δραστηριότητα του οργάνου με δεσμό συγγένειας, 
φιλίας, έχθρας, συμφέροντος 

(αρχή της αμεροληψίας).



(Άρθ. 7 Κ.Δ.Δ.)
Η αρχή της αμεροληψίας κάμπτεται στις 
περιπτώσεις όπου η εξαίρεση των μελών του 
συλλογικού οργάνου, που δεν παρέχουν εχέγγυα 
αμερόληπτης κρίσης, 
θα έθετε σε κίνδυνο 
την ίδια τη λειτουργία του οργάνου.

(Άρθ.. 7 παρ. 6 Κ.Δ.Δ.) 
Ο διοικούμενος διατηρεί άλλωστε πάντοτε το 
δικαίωμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη για την 
προστασία των δικαιωμάτων του.



1. Εισαγωγή - Ιστορική αναδρομή
2. Βασικές έννοιες - Γενικές αρχές
3. Αρμοδιότητα διοικητικών οργάνων
4. Διοικητικά Όργανα
5. Διοικητική Πράξη
6. Διοικητική Διαδικασία
7. Έλεγχος νομιμότητας-Προσφυγές



Διοικητική πράξη είναι η δήλωση βούλησης του 
διοικητικού οργάνου με την οποία θεσπίζεται 
μονομερώς
ένας κανόνας δικαίου, 

μία νομική ρύθμιση, στο πλαίσιο εννόμων σχέσεων 
που διέπονται 
από το διοικητικό δίκαιο. 

Συνεπώς, η διοικητική πράξη είναι το νομικό μέσο 
με το οποίο ασκείται η δημόσια εξουσία από το 
διοικητικό όργανο.
Οι νομικές πράξεις της Διοίκησης ρυθμίζονται από 
κανόνες είτε του διοικητικού δικαίου, είτε του 
ιδιωτικού δικαίου, ανάλογα με το ποιό από αυτά τα 
δίκαια διέπει τη δραστηριότητά της.



Δεν είναι Διοικητικές πράξεις:

1. Οι Συμβάσεις: 

δηλαδή οι μη μονομερείς πράξεις,

που αποτελούν έκφραση 

της σύμπτωσης της

βούλησης της Διοίκησης  και της

βούλησης ιδιωτών, ή ΝΠΔΔ, ή ΝΠΙΔ



2. Οι πράξεις της Διοίκησης που εκδίδονται στο 
πλαίσιο κανόνων του ιδιωτικού δικαίου.

3. οι Εγκύκλιοι και  οι Γνωμοδοτήσεις,
που αποτελούν μονομερείς πράξεις της Διοίκησης,
στο πλαίσιο των κανόνων του διοικητικού δικαίου,
οι οποίες ενδιαφέρουν μεν την έννομη τάξη, αλλά 
δεν την μεταβάλλουν διότι
δεν είναι εκτελεστές.



Παραδείγματα:

•Η Τράπεζα της Ελλάδος, ΝΠΙΔ, όταν διαχειρίζεται το 
εξωτερικό συνάλλαγμα, οι πράξεις της είναι εκτελεστές 
(διοικητικές) πράξεις που προσβάλλονται με αίτηση 
ακύρωσης στο ΣτΕ 
(ΣτΕ 2080/87).



Η διοικητική πράξη:

• Έχει άμεση νομική ισχύ, παράγει δηλαδή άμεσα τα αποτελέσματά της

Είναι άμεσα δεσμευτική για τους διοικούμενους. 

Η ρύθμιση δηλαδή είναι υποχρεωτική.

• (εκτελεστότητα: συστατικό στοιχείο της διοικητικής πράξης)



Στοιχεία της διοικητικής πράξης, τα οποία πρέπει να 
συντρέχουν αθροιστικά είναι:

α) η μονομερής θέσπιση κανόνα δικαίου, δηλαδή με την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας

β) η προέλευση από διοικητικό όργανο

γ) η μεταβολή της έννομης τάξης, με τη ρύθμιση δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων

δ) η επιδίωξη σκοπού δημοσίου συμφέροντος στο πλαίσιο διατάξεων 
διοικητικού δικαίου 

(ΣτΕ 5934/1995, 2329/1996).



Διακρίσεις των Διοικητικών Πράξεων

1. Κανονιστικές και Ατομικές
Το κριτήριο για τη διάκριση των διοικητικών 
πράξεων σε κανονιστικές και ατομικές είναι 
ποιοτικό και αφορά τον χαρακτήρα
του κανόνα που αυτές θεσπίζουν 

ως απρόσωπο ή ως ατομικό.
Οι κανονιστικές πράξεις περιέχουν έναν απρόσωπο 
κανόνα δικαίου και έχουν εφαρμογή σε κάθε 
πρόσωπο που συγκεντρώνει ορισμένες 
προϋποθέσεις 
π.χ. καθορισμός του μισθολογίου 
των δημοσίων υπαλλήλων, όροι δόμησης μίας 
περιοχής.



Οι ατομικές πράξεις 

περιέχουν έναν ατομικό κανόνα,

μία απολύτως εξατομικευμένη ρύθμιση,

η οποία απευθύνεται 

σε συγκεκριμένο πρόσωπο

π.χ. διορισμός του Νομάρχη Φθιώτιδας.

Ατομική είναι και η πράξη χαρακτηρισμού ενός ακινήτου 
κατεδαφιστέου διότι απευθύνεται στο πρόσωπο που έχει το 
εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου

(ΣτΕ 1930/1978)

Δυσδιάκριτα όρια μεταξύ κανονιστικής και γενικής ατομικής 
πράξης π.χ. καθορισμός ορίου περιοχής υποδοχής 
ολυμπιακών εγκαταστάσεων στο Ελληνικό

(πλειοψηφία: κανονιστική πράξη, ΣτΕ 529/2003)



Χαρακτηριστικά:
• Οι κανονιστικές πράξεις εκδίδονται στο πλαίσιο νομοθετικής 

εξουσιοδότησης. 

Οι ατομικές πράξεις έχουν συνήθως νόμιμο έρεισμα κανονιστική πράξη, 
την οποία εξειδικεύουν.

• Οι κανονιστικές πράξεις έχουν άμεσο ισχύ αλλά συχνά δεν έχουν άμεσες 
έννομες συνέπειες για τους διοικούμενους. 

Π.χ. ο απρόσωπος κανόνας με τον οποίο μειώνεται ο συντελεστής δόμησης 
σε μία περιοχή περιορίζει το δικαίωμα οικοδόμησης των ιδιοκτητών της 
περιοχής, όταν εκδοθούν οι οικοδομικές τους άδειες.



- Συστατικός τύπος των κανονιστικών πράξεων είναι κατά κανόνα η 
δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ενώ οι ατομικές
τελειούνται, κατά κανόνα, με την υπογραφή και τη χρονολόγησή τους 
(ειδικότερη αναφορά κατωτέρω).

- Οι ατομικές πράξεις πρέπει να περιέχουν σαφή, ειδική και επαρκή 
αιτιολογία 

(Άρθ.. 17 παρ. 1 και 2 Κ.Δ.Δ.), 

δεν απαιτείται το ίδιο για τις κανονιστικές (ειδικότερη αναφορά κατωτέρω).



• Τα διοικητικά όργανα πριν από την έκδοση δυσμενών ατομικών πράξεων 
οφείλουν να καλούν τους ενδιαφερόμενους διοικούμενους να εκφράσουν 
τις απόψεις τους εγγράφως ή προφορικώς (Άρθ.. 6 Κ.Δ.Δ.) (δικαίωμα 
προηγούμενης ακρόασης).

• Ο ευθύς δικαστικός έλεγχος των κανονιστικών πράξεων ανήκει 
αποκλειστικά στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο (ΣτΕ), ενώ οι ατομικές
ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις, είτε από το ΣτΕ

είτε από τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια.



Οι κανονιστικές πράξεις:

• ελέγχονται παρεμπιπτόντως εις το διηνεκές. Με την ευκαιρία 
δηλαδή της προσβολής ατομικής πράξης ελέγχεται η νομιμότητα 
της κανονιστικής

βάσει της οποίας εκδίδεται η ατομική.

• Ο ι ατομικές πράξεις δεν ελέγχονται παρεμπιπτόντως



2. Ευμενείς ή επωφελείς και 

δυσμενείς ή επαχθείς

Οι ευμενείς διοικητικές πράξεις είναι ευνοϊκές για 
το διοικούμενο.

Βελτιώνουν ή αποτρέπουν την επιδείνωση

της νομικής θέσης του

Π.χ. δημιουργούν δικαιώματα, καταργούν 
υποχρεώσεις, κάνουν δεκτά αιτήματα του 
διοικουμένου

Οι δυσμενείς αντίθετα π.χ. επιβάλλουν 
υποχρεώσεις, καταργούν δικαιώματα 



3. Θετικές- αρνητικές ατομικές πράξεις:

Με τις θετικές διοικητικές πράξεις  γίνονται δεκτά 
τα αιτήματα των διοικουμένων,

ή εγκρίνονται αποφάσεις άλλων δημοσίων 
νομικών προσώπων.

Με τις αρνητικές

απορρίπτονται αιτήματα των διοικουμένων,

ή δεν εγκρίνονται αποφάσεις άλλων δημοσίων 
νομικών προσώπων



4. Συστατικές – Διαπιστωτικές –ατομικές 
πράξεις. Βεβαιωτικές

•Συστατικές: θεσπίζεται ένας κανόνας δικαίου

π.χ. χορήγηση άδειας οδήγησης αυτοκινήτου,

άδειας άσκησης επαγγέλματος

- Διαπιστωτικές: δεν θεσπίζεται κανόνας δικαίου, 
αλλά αποτελούν προϋπόθεση για την έκδοση 
συστατικών πράξεων, ή για την εφαρμογή 
απρόσωπων κανόνων π.χ. διαπίστωση 
συμπλήρωσης 35ετίας ως δημόσιος υπάλληλος



Βεβαιωτικές ατομικές πράξεις:

Ουσιαστικά δεν είναι διοικητικές πράξεις.

Εκδίδονται για να επιβεβαιώσουν 

μία ήδη υφιστάμενη πράξη,

συνήθως μετά αίτηση του διοικουμένου.



5. Ρητές – σιωπηρές 
Κατά κανόνα οι διοικητικές πράξεις είναι ρητές, έγγραφες ή 

προφορικές.

Με τη σιωπή της διοίκησης θεσπίζεται κανόνας δικαίου: π.χ. 
σιωπηρή έκδοση αρνητικής πράξης, σύμφωνα με το αρθ.25 
Κ.Δ.Δ. επί ενδικοφανούς προσφυγής το διοικητικό όργανο 
οφείλει εντός 3μήνου να γνωστοποιήσει στον διοικούμενο 
την απόφασή του. Αν παρέλθει η προθεσμία τεκμαίρεται 
απόρριψη της προσφυγής, (σιωπηρή απόρριψη 
αιτήματος). 

Μπορεί όμως να αποτελέσει και σιωπηρή θετική πράξη π.χ. 
αδειοδότηση ΑΠΕ-προθεσμίες ΚΥΑ 1726/2003



6. Κυβερνητικές πράξεις 
Δεν διαφέρουν σε τίποτα από τις άλλες διοικητικές 

πράξεις πέρα από το ότι

διαφεύγουν τον ακυρωτικό δικαστικό έλεγχο

(ΝΔ. 170/1973 περί ΣτΕ

και το νυν ισχύον Π.Δ. 18/1989)

Πρόκειται για πράξεις που 

α)ανάγονται στις σχέσεις 

εκτελεστικής εξουσίας με τη νομοθετική και τη 
δικαστική

β) αφορούν τη ρύθμιση

διεθνών σχέσεων της χώρας



7. Σύνθετη διοικητική ενέργεια –
Συναφείς πράξεις

Σύνθετη διοικητική ενέργεια έχουμε όταν αλληλουχία 
διοικητικών πράξεων σκοπεύουν στην επέλευση 

ενός τελικού εννόμου αποτελέσματος.

Έλεγχος νομιμότητας όλων.

Προϋποθέτει την έκδοση τουλάχιστον 2 διοικητικών 
πράξεων (ΣτΕ 3823/1997)

Π.χ. διαδικασία εκλογής καθηγητή ΑΕΙ έναρξη με προκήρυξη, 
λήξη με διορισμό.

Συναφείς είναι 2 ή περισσότερες πράξεις που έχουν εκδοθεί 
η μία κατ’ εφαρμογή της προγενέστερης της. Δεν 
ενσωματώνονται η μία στην άλλη και προσβάλλονται 
δικαστικά αυτοτελώς.



Χαρακτηριστικά της Διοικητικής πράξης

• Τεκμήριο νομιμότητας

• Παρεμπίπτων έλεγχος

• Εκτελεστότητα και  διοικητικός καταναγκασμός



Τεκμήριο νομιμότητας

• Η διοικητική πράξη από την έναρξη της ισχύος της και μέχρι την 
ακύρωσή της δικαστικά ή την ανάκληση ή κατάργησή της παράγει 
όλα τα νόμιμα αποτελέσματά της, 

ανεξάρτητα από το αν 

έχει νομικές πλημμέλειες 



Παρεμπίπτων έλεγχος

Ισχύει για τις κανονιστικές αλλά όχι για τις ατομικές 
διοικητικές πράξεις.

Εκτελεστότητα και διοικητικός  καταναγκασμός

Έγκειται στην δεσμευτικότητά τους χωρίς να

χρειάζεται να εκδοθεί προηγουμένως δικαστική

απόφαση και στην

δυνατότητα εξαναγκασμού

των διοικουμένων σε συμμόρφωση είτε με την

υποβολή κυρώσεων ,είτε με την

πραγματοποίηση υλικών ενεργειών



Ελαττωματική διοικητική πράξη:
Ανυπόστατη, ή  Άκυρη, ή Ακυρώσιμη

•Ανυπόστατη είναι η πράξη η οποία

- δεν έχει καμία σχέση με τη διοίκηση,

δεν προέρχεται δηλαδή από διοικητικό όργανο ή

- δεν έχει συμπληρωθεί η διαδικασία παραγωγής 
της.

Στερείται ακόμα και της φαινομενικής νομιμότητας



Ανυπόστατες πράξεις είναι:

α) Η πράξη που εκδίδεται από ιδιώτη 

κατά νόσφιση εξουσίας, 

δηλαδή που ασκεί αυθαίρετα δημόσια εξουσία

β) Η πράξη που δεν φέρει τα 

εξωτερικά γνωρίσματα διοικητικής πράξης, 
επομένως δεν έχει συμπληρωθεί η διαδικασία 
παραγωγή της 

π.χ. δεν φέρει υπογραφή

δεν έχει δημοσιευθεί ενώ είναι δημοσιευτέα



Ανυπόστατες πράξεις είναι:

γ) Η πράξη που προέρχεται από διοικητικό όργανο 
αλλά ως προϊόν φυσικής είτε ψυχικής βίας. 

Στην περίπτωση αυτή ελλείπει η βούληση 

του οργάνου που εκδίδει την πράξη.



Άκυρη  πράξη είναι η πράξη που προέρχεται από τη 

διοίκηση

και της οποίας 

έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραγωγής, 
αλλά φέρει 

ένα τόσο πρόδηλο και

ουσιώδες νομικό ελάττωμα 

το οποίο την απογυμνώνει από το κύρος της



Άκυρες Πράξεις είναι:

•Η πράξη που έχει εκδοθεί καθ’ υπέρβαση 
καθηκόντων, δηλαδή από διοικητικό όργανο, αλλά 
που δεν αφορά διοικητική αρμοδιότητα π.χ. 
αφορά επίλυση δικαστικής διαφοράς

•Η πράξη που έχει εκδοθεί από όργανο κατά κλάδο 
αναρμόδιο 

π.χ. από το Υπουργείο Εξωτερικών ενώ έπρεπε να 
εκδοθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού



Ακυρώσιμη πράξη

είναι η πράξη που πάσχει από κάποιο νομικό

ελάττωμα αλλά όχι προφανές, ή τέτοιας

βαρύτητας που να της στερεί την υπόσταση ή

το κύρος.

Το ελάττωμα μπορεί να αφορά:

την παράβαση κάποιου διαδικαστικού τύπου, ή 
κάποιας ουσιαστικής διάταξης νόμου, ή τον σκοπό 
της πράξης



Διπλή διάκριση ελαττωματικών πράξεων 
μόνο σε Ανυπόστατες και Άκυρες

Κατά την άποψη αυτή (διπλή και όχι τριπλή διάκριση ελαττωματικών 
πράξεων) ως 

Ανυπόστατες χαρακτηρίζονται οι ανυπόστατες και οι άκυρες 

και ως και Άκυρες οι ακυρώσιμες



Οι Ακυρώσιμες πράξεις

•έχουν τεκμήριο νομιμότητας

•παράγουν τα νόμιμα αποτελέσματά τους έως ότου 
ακυρωθούν δικαστικά ή ανακληθούν διοικητικά

•δημιουργούν αστική ευθύνη για τη διοίκηση

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τις Ανυπόστατες και 
Άκυρες πράξεις



1. Εισαγωγή - Ιστορική αναδρομή
2. Βασικές έννοιες - Γενικές αρχές
3. Αρμοδιότητα διοικητικών οργάνων
4. Διοικητικά Όργανα
5. Διοικητική Πράξη
6. Διοικητική Διαδικασία
7. Έλεγχος νομιμότητας-Προσφυγές



Η Διοικητική Διαδικασία

αποτελεί ένα σύστημα ενεργειών

κύριων, δευτερευουσών, προπαρασκευαστικών ή 
και εκτελεστικών της παραγωγής της διοικητής 
πράξης.

Περιλαμβάνει δηλαδή όλη τη διαδικασία 
σχηματισμού της βούλησης που καταλήγει στην 
παραγωγή της διοικητικής πράξης.

Λέγεται και « το κανάλι στο οποίο κυλάει η 
δραστηριότητα της Διοίκησης έως ότου 
αποκρυσταλλωθεί σε μία συγκεκριμένη πράξη»



Η διαδικασία έκδοσης
το περιεχόμενο και ο τύπος 

των διοικητικών πράξεων, 

προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 16-21 του Κ.Δ.Δ. 



Άρθρο 16 ΚΔΔ

1. Η διοικητική πράξη είναι έγγραφη, αναφέρει την 
εκδούσα αρχή και τις εφαρμοζόμενες διατάξεις, 
φέρει  χρονολογία, 

και υπογραφή του αρμοδίου οργάνου.

Στην ατομική διοικητική πράξη αναφέρεται επίσης 
η τυχόν δυνατότητα άσκησης της κατ’ άρθρο 25, 
ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς προσφυγής, 
και γίνεται μνεία του αρμοδίου για την εξέτασή 
της οργάνου, της προθεσμίας, καθώς και των 
συνεπειών παράληψης της άσκησης της.



Προσφυγή που ασκείται σύμφωνα με την 

τις προαναφερόμενες πληροφορίες

της  υπηρεσίας

δεν μπορεί να παραγάγει

συνέπειες σε βάρος του προσφεύγοντα.



2. Η ατομική διοικητική πράξη

μπορεί κατ’ εξαίρεση να είναι προφορική,

εφόσον αυτό είναι αναγκαίο προς επίτευξη του

επιδιωκόμενου σκοπού. 

Προς τούτο

επιτρέπεται επίσης η χρήση συμβόλων,

εφόσον οι αποδέκτες της πράξης 

έχουν τη δυνατότητα

να κατανοήσουν το περιεχόμενό της. 



Ο τύπος της διοικητικής πράξης

Τύπος της διοικητικής πράξης καλείται 

η μορφή με την οποία διατυπώνεται 

η δήλωση της βούλησης

του διοικητικού οργάνου.

- Σύμφωνα με το άρθρο 16 Κ.Δ.Δ. η διοικητική πράξη πρέπει να είναι 
έγγραφη. Έτσι εξασφαλίζεται η σαφήνεια του περιεχομένου της πράξης 
και καθίσταται ευχερέστερος ο δικαστικός της έλεγχος.



Χρονολογία και υπογραφή

- Η έγγραφη διοικητική πράξη πρέπει να έχει χρονολογία 
και να είναι υπογεγραμμένη από το όργανο που την 
εκδίδει (Άρθ.16 παρ.1 Κ.Δ.Δ.). 

Πράξεις συλλογικών οργάνων 
αρκεί να υπογράφονται 

από τον πρόεδρο αυτών
και τον γραμματέα



Κατ’ εξαίρεση η διοικητική πράξη
μπορεί να είναι προφορική
όταν είναι αναγκαίο για την επίτευξη του 
επιδιωκόμενου σκοπού.

Για παράδειγμα αστυνομικές διαταγές,
όπως πρόσκληση σε συγκεντρωμένο πλήθος να 
διαλυθεί, 
ρύθμιση της κίνησης από  τροχονόμο. 

Και οι προφορικές διοικητικές πράξεις είναι δεκτικές 
προσβολής εφόσον αποδεικνύονται 
(ΣτΕ 3880/2002)



Νομολογία: Ακυρότητα διοικητικής πράξης 

όταν δεν φέρει χρονολογία έκδοσής της.

Η χρονολογία έκδοσης αποτελεί ουσιώδες

στοιχείο της  διοικητικής πράξης, διότι από τη

χρονολογία εξαρτάται η αρμοδιότητα του

διοικητικού οργάνου που την εξέδωσε και η

νομιμότητα γενικά της πράξης. 

Συνεπώς αν η

πράξη δεν φέρει χρονολογία είναι άκυρη

ΣτΕ 4487/2001



Η ατομική διοικητική πράξη πρέπει να αναφέρει: 

-τη δυνατότητα άσκησης ειδικής ή ενδικοφανούς προσφυγής,

-το αρμόδιο όργανο για να την κρίνει,

-την προθεσμία μέσα στην οποία μπορεί να ασκηθεί, 

-τις συνέπειες παράλειψης άσκησής της.

Τα στοιχεία αυτά, όμως, 

δεν συνιστούν ουσιώδη τύπο,

συνεπώς η παράλειψή τους

δεν είναι λόγος ακυρώσεως της πράξης.



Αιτιολογία της διοικητικής πράξης

Άρθ. 17 ΚΔΔ

1.Η ατομική διοικητική πράξη πρέπει να περιέχει 
αιτιολογία η οποία να περιλαμβάνει τη διαπίστωση 
της συνδρομής των κατά νόμο προϋποθέσεων για 
την έκδοσή της.

Στην διοικητική κανονιστική πράξη δεν

απαιτείται κατά κανόνα αιτιολογία

(ΣτΕ 3667/1996, 2302002)



2. Η αιτιολογία πρέπει να είναι σαφής, ειδική, 
επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του 
φακέλου, εκτός αν προβλέπεται ρητά στο νόμο ότι 
πρέπει να περιέχεται στο σώμα της πράξης.

3. Όταν η διοικητική πράξη εκδίδεται 
αυτεπαγγέλτως, τα αποδεικτικά στοιχεία 
συγκεντρώνονται με πρωτοβουλία του αρμοδίου 
διοικητικού οργάνου που την εκδίδει. Στην 
περίπτωση που την έκδοση της διοικητικής πράξης 
ζητά ο ενδιαφερόμενος, οφείλει ο ίδιος να 
υποβάλει τα δικαιολογητικά για την έκδοση της 
πράξης στη διοικητική αρχή.



Νομολογία ΣτΕ 3631/2000

Αόριστη αιτιολογία:

Ακύρωση πράξης κηρύξεως κτιρίου

διατηρητέου, για το λόγο ότι η αιτιολογία της

περιορίζεται στον χαρακτηρισμό ως

διατηρητέων του συνόλου των ένδικων κτιρίων,

στην αναφορά των διαφόρων κατηγοριών

κατοικιών και στα ειδικότερα χαρακτηριστικά

κάθε κατηγορίας, χωρίς καμία αναφορά στο

επίδικο κτίριο



Νομολογία ΣτΕ 2096/2002

Όπως παγίως έχει κριθεί 

η αιτιολογία της διοικητικής πράξης δεν είναι 
απαραίτητο να περιέχεται στο σώμα της, αλλά 
εφόσον δεν προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις 
το αντίθετο,

αρκεί να προκύπτει από τα στοιχεία του

φακέλου που τη συνοδεύουν



Δημοσίευση

Άρθ. 18 ΚΔΔ

1. Η ατομική διοικητική πράξη τελειούται με την υπογραφή και την 
χρονολόγησή της,

ή τη δημοσίευσή της αν είναι δημοσιευτέα κατά νόμο.

Η κανονιστική διοικητική πράξη τελειούται με τη  δημοσίευσή της στην ΕτΚ, 
εκτός αν προβλέπεται ειδικός τρόπος δημοσίευσης.



αρχή της διαφάνειας

Με τη δημοσίευση η πράξη γίνεται γνωστή στο κοινό και όχι 
μόνο σε ορισμένα πρόσωπα

Η δημοσίευση των διοικητικών πράξεων γίνεται με 
καταχώρησή τους στην ΕτΚ.

Με νομοθετικές διατάξεις μπορεί να προβλέπονται και 
άλλοι πρόσφοροι τρόποι δημοσίευσης.

Ως ημερομηνία δημοσίευσης στην ΕτΚ λαμβάνεται εκείνη 
την οποία αναγράφει το φύλλο ΕτΚ, 

εφόσον είναι δυνατή η χορήγηση σε κάθε ενδιαφερόμενο 
αντιτύπου του φύλλου

(Άρθ. 18 παρ. 2 Κ.Δ.Δ.)



Άλλοι τρόποι δημοσίευσης:

• με τον τύπο

• με ανάρτηση ή τοιχοκόλληση σε δημόσιο μέρος (ΣτΕ 3195/2000)

• με εγκύκλιο, σε περίπτωση υπερωριακής εργασίας δημοσίων 
υπαλλήλων

• Δημοσίευση σε Διαύγεια



Δεν δημοσιεύονται στην ΕτΚ

•Οι κανονιστικού χαρακτήρα πράξεις των τέως 
Νομαρχών. Δημοσιεύονται σε μία τουλάχιστον 
εφημερίδα της έδρας ή της περιφέρειας του Νομού

•Οι κανονιστικές πράξεις της διοίκησης για τις 
οποίες ο νόμος προβλέπει δημόσια γνωστοποίηση 
με άλλο πρόσφορο τρόπο

•Οι διακηρύξεις δημοπρασιών
Δημοσιεύονται στον τύπο

•Οι απόρρητες κανονιστικές πράξεις του 
Υπουργείου Αμύνης (βλάβη εθνικής άμυνας)



Κ.Δ.Δ. Άρθ.. 18 : Βεβαίωση παρ.3
Σφάλματα παρ. 4

3.Οι αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται να

χορηγούν βεβαίωση για τη συνδρομή της

δημοσίευσης στην ΕτΚ ή την δημοσίευση με

άλλο νόμιμο τρόπο

4.Αν το κείμενο που δημοσιεύθηκε έχει γραφικά ή 
λογιστικά σφάλματα, επιτρέπεται η δημοσίευση 
διόρθωσης του που περιορίζεται αποκλειστικά στα 
σφάλματα αυτά



Νομολογία του ΣτΕ
Ανυπόστατη η Κανονιστική πράξη που δεν 
έχει δημοσιευθεί νόμιμα

• ΣτΕ 1954/2000, 1523/2002.

• Για λόγους ασφαλείας δικαίου πρέπει να ακυρωθεί (ΣτΕ 782/2005)



Κοινοποίηση , Άρθ. 19 Κ.Δ.Δ.

• Η ατομική διοικητική πράξη κοινοποιείται στο πρόσωπο το οποίο 
αφορά.

(μπορεί να γίνει και με  e-mail ή fax

Ν. 2672/1998)

• Με την επιφύλαξη των τυχόν οριζόμενων σε ειδικές διατάξεις, η 
κοινοποίηση γίνεται  με κάθε πρόσφορο τρόπο



Η κοινοποίηση δεν αποτελεί συστατικό 
στοιχείο του κύρους της πράξης

• Η παράλειψη κοινοποίησης δεν επάγεται ακυρότητα της πράξης

(ΣτΕ 2662/2004)



Ενέργειες που προηγούνται της έκδοσης 
διοικητικών πράξεων

Α. Γνωμοδοτική διαδικασία

Β. Συμμετοχή διοικουμένου



Α. Γνωμοδοτική διαδικασία

Οι διατάξεις για την έκδοση διοικητικών πράξεων 
προβλέπουν, σε πολλές περιπτώσεις, μία 
γνωμοδοτική διαδικασία πριν την έκδοση της 
διοικητικής πράξης.
Η γνωμοδοτική διαδικασία συνίσταται στην 
διατύπωση πρότασης ή γνώμης σχετικά με το θέμα 
που πρόκειται να ρυθμιστεί, 
από όργανο μονομελές ή συλλογικό.
Η γνωμοδότηση διακρίνεται σε 
απλή, σύμφωνη και υποχρεωτική



Άρθ.. 20 Κ.Δ.Δ. Γνώμη- Πρόταση

1.Όπου ο νόμος, για την έκδοση διοικητικής

πράξης, προβλέπει προηγούμενη γνώμη (απλή

ή σύμφωνη) ή πρόταση άλλου οργάνου, η μεν

γνώμη διατυπώνεται ύστερα από αίτημα του

οργάνου που έχει την αποφασιστική

αρμοδιότητα, η δε πρόταση υποβάλλεται με

πρωτοβουλία του προτείνοντος οργάνου.

Η γνώμη ή η πρόταση πρέπει να είναι

έγγραφη, αιτιολογημένη και επίκαιρη κατά το

περιεχόμενό της



Απλή γνωμοδότηση: όταν το διοικητικό όργανο με 
την αποφασιστική αρμοδιότητα 

δεν δεσμεύεται από τη γνωμοδότηση.

Όπου ο νόμος προβλέπει προηγούμενη εισήγηση, 

πρόκειται για  απλή γνωμοδότηση.

Όταν όμως η διοικητική πράξη

έχει περιεχόμενο 

διαφορετικό από την γνωμοδότηση 

πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη.



Αρθ.20 παρ.2 Κ.Δ.Δ.

• Το όργανο που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα δεν μπορεί να 
εκδώσει πράξη με περιεχόμενο διαφορετικό από αυτό της 
σύμφωνης γνώμης ή πρότασης. Η μη αποδοχή της θετικής 
σύμφωνης γνώμης ή πρότασης, καθώς και η απόκλιση από την 
απλή γνώμη, πρέπει να αιτιολογούνται ειδικά



Σύμφωνη γνωμοδότηση:

όταν το διοικητικό όργανο δεσμεύεται από τη 
γνώμη.

Όταν δεν αποδέχεται τη γνωμοδότηση το 
διοικητικό όργανο έχει τη δυνατότητα, εάν ενεργεί 
στο πλαίσιο διακριτικής ευχέρεια,

να μην εκδώσει την πράξη.

Όταν η γνώμη δεν χαρακτηρίζεται ρητά

από τις διατάξεις, θεωρείται απλή 

γιατί όπου ο νόμος θέλει να δεσμεύσει το όργανο που 
αποφασίζει, το προβλέπει ρητά.



Πρόταση: υποβάλλεται με πρωτοβουλία του 
γνωμοδοτικού οργάνου. Το διοικητικό όργανο δεν 
μπορεί να εκδώσει τη διοικητική πράξη αν δεν 
υποβληθεί η πρόταση. 
Μπορεί όμως αν διαφωνεί με την πρόταση 
να μην εκδώσει την πράξη.

Υποχρεωτική γνωμοδότηση: εκδίδεται από όργανο 
που έχει αποφασιστική αρμοδιότητα 
και υποχρεώνει άλλο όργανο 
να εκδώσει άλλη διοικητική πράξη.
Αποτελεί  αυτοτελή διοικητική πράξη.

(ΣτΕ 5116/1984)



Κ.Δ.Δ. Άρθ. 20 παρ.3 και 4

3. Το αρμόδιο για την έκδοση διοικητικής

πράξης όργανο μπορεί να ζητήσει τη γνώμη

άλλου οργάνου οικειοθελώς. Στην περίπτωση

αυτή εφαρμόζονται όσα ισχύουν για την απλή

γνώμη.

4. Αν η απλή γνώμη δεν υποβληθεί μέσα στην 

προθεσμία που έχει τυχόν ταχθεί προς τούτο

από το νόμο ή από το αποφασίζον όργανο, 

ή σε κάθε περίπτωση μέσα σε εύλογο χρόνο, 

η διοικητική πράξη μπορεί να εκδοθεί χωρίς αυτήν



Β. Συμμετοχή διοικουμένου 

Σκοπός της συμμετοχής του διοικουμένου είναι

η προστασία του,

η καλύτερη ενημέρωση

των διοικητικών οργάνων

για το αντικείμενο των ενεργειών τους, 

καθώς και

η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα

της διοικητικής δράσης.



Άμεση συμμετοχή

Ο διοικούμενος διατυπώνει απευθείας τη βούλησή 
του στο διοικητικό όργανο:

• Υποβολή αίτησης
• Υποβολή παρατηρήσεων σε σχέδια πράξεων
• Άσκηση του δικαιώματος της προηγούμενης 

ακρόασης

(Άρθ.20 παρ. 2 Συν.  και Άρθ. 6 Κ.Δ.Δ.)



Αρθ.6  Κ.Δ.Δ. Προηγούμενη ακρόαση του 
ενδιαφερομένου

•1.Οι διοικητικές αρχές, πριν από κάθε ενέργεια ή 
μέτρο σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων 
συγκεκριμένου προσώπου, οφείλουν να καλούν 
τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του, 

εγγράφως ή προφορικώς

ως προς τα σχετικά ζητήματα.



2. Η κλήση προς ακρόαση είναι έγγραφη, αναφέρει τον 
τόπο, την ημέρα και την ώρα της ακρόασης 

και προσδιορίζει το αντικείμενο του μέτρου ή της ενέργειας.

Κοινοποιείται δε στον ενδιαφερόμενο τουλάχιστον   5
πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ακρόασης. 

Η τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας καθώς και

η λήψη υπόψη των απόψεων του

ενδιαφερομένου, πρέπει να προκύπτουν από 

την αιτιολογία της διοικητικής πράξης. 

Το υιοθετούμενο μέτρο πρέπει να λαμβάνεται

μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα 

από την ακρόαση του ενδιαφερομένου



3. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η άμεση λήψη του 
δυσμενούς μέτρου για την αποτροπή (άμεσου) 
κινδύνου ή λόγω επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος
χωρίς να προηγηθεί η κλήση του ενδιαφερόμενου 

(π.χ. ο ενδιαφερόμενος οδηγεί μεθυσμένος).

Αν η κατάσταση που ρυθμίστηκε με το μέτρο είναι 
δυνατόν να μεταβληθεί, η διοικητική αρχή μέσα σε 
προθεσμία 15 ημερών, καλεί τον ενδιαφερόμενο να 
εκφράσει τις απόψεις του, οπότε και προβαίνει σε 
τυχόν νέα ρύθμιση. 

Αν η προθεσμία των 15 ημερών παρέλθει άπρακτη, 
το δυσμενές μέτρο παύει αυτοδικαίως και χωρίς 
άλλη ενέργεια να ισχύει.



Το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης αποτελεί 
ουσιώδη τύπο της διοικητικής πράξης. 
Υπάγεται δε στα απόλυτα δικαιώματα.

σε αυτά δηλαδή που είναι

αναπαλλοτρίωτα και απαγορεύεται στον

διοικούμενο να τα απεμπολήσει.

Όταν όμως η Διοίκηση έχει εκπληρώσει την

υποχρέωσή της να καλέσει τον διοικούμενο και

εκείνος αρνείται να κάνει χρήση του

δικαιώματός του, η πράξη που ακολουθεί είναι

συνταγματική και νόμιμη.



Νομολογία ΣτΕ

Όταν υπάρχει αντικειμενική διαπίστωση

των γεγονότων δεν απαιτείται ακρόαση,

όπως ανάκληση απόφασης λόγω

πλαστότητας της προξενικής θεώρησης

παλιννοστήσεως, δεν απαιτείται ακρόαση

του ενδιαφερομένου(ΣτΕ 1921/2001)



- Απαιτείται ακρόαση, ασχέτως της δυνατότητας
άσκησης διοικητικής προσφυγής. Άκυρη η πράξη της 
διοίκησης που απέλασε αλλοδαπό χωρίς να τον καλέσει να 
εκθέσει τις απόψεις του. (ΣτΕ 380/2002)

- Επιτρέπεται η ακρόαση με συμπαράσταση δικηγόρου (ΣτΕ 
2152/2000)

- Παράνομη η διοικητική απόφαση ανάκλησης άδειας 
οπλοφορίας διοικουμένου, δεδομένου ότι αυτός δεν 
κλήθηκε σε ακρόαση ούτε μετά την πάροδο 15 ημερών 
από την έκδοσή της.

Η ανακλητική πράξη είχε παύσει να ισχύει μετά 15  ημέρες 
από την έκδοσή της (ΣτΕ 1505/2003)



Διάρκεια και λήξη ισχύος διοικητικών πράξεων

Η ισχύς των Διοικητικών Πράξεων διαρκεί από την 
έκδοσή τους μέχρι τη λήξη τους.
Οι διοικητικές πράξεις (κανονιστικές ή ατομικές) δεν 
έχουν αναδρομική ισχύ, σύμφωνα με τις γενικές αρχές 
του διοικητικού δικαίου, εκτός από τις περιπτώσεις 
που:

• Προβλέπεται από το νόμο.
• Εκδίδονται προς συμμόρφωση της διοίκησης σε απόφαση 

του ΣτΕ.
• Έχει προεκδοθεί πράξη που ακυρώνεται από το ΣτΕ για 

τυπικό λόγο (πχ. ανεπαρκής αιτιολογία, κακή σύνθεση 
του συλλογικού οργάνου) και εκδίδεται νέα πράξη με το 
ίδιο περιεχόμενο.

• Ανακαλείται παράνομη ατομική πράξη.



Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 
395/2007

Σε περίπτωση που η διοίκηση σε συμμόρφωση με

ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ ή του διοικητικού εφετείου

εκδώσει νέα πράξη διορισμού υπαλλήλου, έχει

υποχρέωση να προσδώσει στην πράξη αυτή

αναδρομική ισχύ, και να καταβάλει στον υπάλληλο

αναδρομικά τις αποδοχές του τις οποίες θα εισέπρατε

εάν είχε έκτοτε διορισθεί.



Η Λήξη των διοικητικών πράξεων επέρχεται όταν:
• Λήξει η προθεσμία ισχύος της π.χ. χορήγηση άδειας 

ενός μήνα.
• Εκλείψει το αντικείμενο της πράξης, λόγω θανάτου 

του προσώπου που αφορά η πράξη και έχει 
προσωποπαγή χαρακτήρα, π.χ. διορισμός δημοσίου 
υπαλλήλου, άδεια άσκησης επαγγέλματος κλπ.

• Παραιτηθεί ο ενδιαφερόμενος και η παραίτηση 
επιτρέπεται

• Καταργηθεί η πράξη ολικά ή μερικά με νόμο ή με 
νεότερη πράξη αντίθετου περιεχομένου.

• Ανακληθεί για τον εφεξής χρόνο.



Κατάργηση διοικητικής πράξης (κανονιστικής ή 
ατομικής) γίνεται στις εξής περιπτώσεις:

Κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν βάσει 
νομοθετικής εξουσιοδότησης μπορούν να 
καταργηθούν ολικά ή μερικά με νεότερη που ρυθμίζει 
διαφορετικά το ίδιο θέμα, εφόσον  εξακολουθεί να 
ισχύει η σχετική νομοθετική εξουσιοδότηση. 

Με τη μερική κατάργηση εξομοιώνεται η τροποποίηση 
της κανονιστικής πράξης.

Κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί βάσει του 
άρθρου 43 παρ. 1 του Συντ. μπορούν πάντα να 
καταργηθούν με νεότερη κανονιστική διάταξη. 



Άρθ.. 43. παρ. 1 Συν.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκδίδει τα διατάγματα που είναι 
αναγκαία για την εκτέλεση των νόμων και δεν μπορεί ποτέ να 
αναστείλει την εφαρμογή τους ούτε να εξαιρέσει κανέναν από την 
εκτέλεσή τους



Ατομική πράξη μπορεί να καταργηθεί

με έκδοση νεότερης

διοικητικής ατομικής πράξης

αντιθέτου περιεχομένου, 

π.χ. αφαίρεση αδείας άσκησης επαγγέλματος, 
εφόσον τούτο προβλέπεται από τις διατάξεις και 
δεν υπάρχουν

άλλοι συνταγματικοί περιορισμοί.



Ανάκληση διοικητικών πράξεων

Άρθ.. 21 Κ.Δ.Δ.

1.Αρμόδιο για την ανάκληση ατομικής διοικητικής 
πράξης όργανο είναι εκείνο που την εξέδωσε ή που 
είναι αρμόδιο για την έκδοσή της

2.Για την ανάκληση δεν είναι απαραίτητο να 
τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται για την 
έκδοση της πράξης, εκτός αν ανακαλείται πράξη 
νόμιμη ή πράξη παράνομη ύστερα από εκτίμηση 
πραγματικών περιστατικών



Ανάκληση νόμιμων ατομικών διοικητικών 
πράξεων

Γενικός κανόνας: Οι νόμιμες επωφελείς διοικητικές πράξεις 
δεν ανακαλούνται είτε είναι συστατικές, είτε διαπιστωτικές, 
εφόσον από αυτές έχουν απορρεύσει δικαιώματα ή έννομα 
συμφέροντα. Η Διοίκηση 

δεν μπορεί 

- να εκτιμήσει διαφορετικά τα δεδομένα που συνέτρεχαν 
κατά την έκδοση της πράξης, 

- ούτε να λάβει υπόψη στοιχεία

μεταγενέστερα της πράξης.



Ανάκληση νόμιμων ατομικών διοικητικών πράξεων 
- Εξαιρέσεις από τον κανόνα

α) Η Διοίκηση μπορεί να ανακαλέσει για λόγους 
δημόσιου συμφέροντος νόμιμη ατομική επωφελή 
πράξη. Η Διοίκηση μπορεί να επανεκτιμήσει τα 
δεδομένα σύμφωνα με τα οποία εκδόθηκε η πράξη ή 
να λάβει υπόψη νέα δεδομένα. 
Για παράδειγμα, η προσβολή του περιβάλλοντος 
συνιστά λόγο δημοσίου συμφέροντος που 
δικαιολογεί την ανάκληση προηγούμενης ευμενούς 
πράξης. Η ανάκληση στηρίζεται όχι σε παρανομία 
της πράξης αλλά σε νέα ουσιαστική εκτίμηση των 
πραγματικών συνθηκών που συνέτρεχαν, στην 
επανεκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον (ΣτΕ 
3818/1987).



β) Ανάκληση μπορεί να γίνει όταν

συναινεί ο διοικούμενος.

γ) Ανάκληση μπορεί να γίνει όταν ο διοικούμενος 
δεν συμμορφώνεται με όρους που συνοδεύουν 
την ευμενή πράξη ή αφήνει να παρέλθει άπρακτη 
η προθεσμία που του έχει ταχθεί με τη διοικητική 
πράξη προς ενέργεια.

δ) Ανάκληση μπορεί να γίνει όταν η διοικητική πράξη 
έχει εκδοθεί υπό την επιφύλαξη της ανακλήσεως.

ε) Ανάκληση χωρεί όταν από τη διοικητική πράξη 
δεν έχουν απορρεύσει δικαιώματα.



Ανάκληση παράνομων ατομικών διοικητικών 
πράξεων εντός ευλόγου χρόνου

Παράνομες ατομικές διοικητικές πράξεις 
ανακαλούνται ακόμη και εάν είναι επωφελείς, εντός 
εύλογου χρόνου.
Παράνομες είναι πράξεις οι οποίες έχουν 
κάποια πλημμέλεια και που 
αν προσβάλλονταν 
θα μπορούσαν να ακυρωθούν. 
Ανάκλησή τους γίνεται για λόγους νομιμότητας, όχι 
για λόγους σκοπιμότητας.



Ο εύλογος χρόνος εάν δεν ορίζεται άλλως από τις 
διατάξεις είναι 5 χρόνια 

(Α.Ν. 261/1968).

Στις περιπτώσεις όπου οι διοικούμενοι δεν έχουν 
προκαλέσει υπαιτίως 

την έκδοση παράνομων πράξεων 

που ανακαλούνται 

γεννάται νόμιμη αξίωση για αποζημίωση 
σύμφωνα με το άρθ.. 105 Εισ. Ν. Α.Κ.

(ΣτΕ 980/2002).



Ανάκληση παράνομων ατομικών διοικητικών 
πράξεων μετά την πάροδο του εύλογου χρόνου: 

α)Μετά την πάροδο του εύλογου χρόνου είναι δυνατή η ανάκληση 
παράνομων δυσμενών ατομικών διοικητικών πράξεων.

Β)Ανάκληση παράνομων επωφελών πράξεων, μετά την πάροδο του εύλογου 
χρόνου, από τις οποίες απέρρευσαν δικαιώματα ή συμφέροντα γίνονται 
μόνο αν:



Β1.Η έκδοσή τους στηρίζεται σε απατηλή ενέργεια του 
διοικούμενου ο οποίος εξαπάτησε τη Διοίκηση με 
πλαστά η ψευδή στοιχεία. Για παράδειγμα 
ανάκληση διορισμού δικηγόρου 26 χρόνια μετά την 
έκδοση πράξης διορισμού διότι απέκρυψε ότι ήταν 
δημόσιος υπάλληλος 

(ΣτΕ 895/2002).

Β2.Λόγω δημοσίου συμφέροντος. Για παράδειγμα 
ανάκληση οικοδομικής άδειας ανεξαρτήτως του 
χρόνου που παρήλθε από τη χορήγησή της, διότι 
εκτελείται σε επαφή με κτίριο που έχει 
χαρακτηρισθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, 
χωρίς προηγούμενη άδεια της αρχαιολογικής 
υπηρεσίας (προστασία πολιτιστικού 
περιβάλλοντος).



Β3.Συμμόρφωση της Διοίκησης σε ακυρωτική 
απόφαση διοικητικού δικαστηρίου.

Όμως Δικαιώματα καλόπιστων τρίτων δεν πρέπει να 
θίγονται σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις (ΣτΕ 
2341/1987). 



Η αρμοδιότητα της Διοίκησης για ανάκληση

Η Διοίκηση έχει πάντοτε διακριτική ευχέρεια να ανακαλέσει τις 
πράξεις της. 

Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση παράνομων πράξεων της 
Διοίκησης (ΣτΕ 3372/1999).

Η διακριτική ευχέρεια ασκείται, είτε αυτεπάγγελτα, είτε 
ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Η διακριτική ευχέρεια αναιρείται αν από την παράνομη πράξη 
δημιουργήθηκαν δικαιώματα τρίτων ή νομικές καταστάσεις 
που δεν μπορούν να ανατραπούν λόγω παρόδου μακρού 
χρόνου (ΣτΕ 2906/2000).



Η Διοίκηση υποχρεούται να ανακαλέσει τις πράξεις 
της:

1. Όταν προβλέπεται ρητά ή προκύπτει σαφώς από τις 
διατάξεις

2. Όταν πρέπει να συμμορφωθεί σε ακυρωτική 
δικαστική απόφαση η οποία επιβάλλει την ανάκληση

3. Όταν εκδόθηκαν βάση διάταξης νόμου που 
κηρύχθηκε αντισυνταγματικός από το Ανώτατο ειδικό 
Δικαστήριο

4. Όταν είναι δυσμενείς, λόγω μακροχρόνιας 
αδράνειάς της π.χ. αναγκαστική απαλλοτρίωση που 
δεν συντελέστηκαν στο προβλεπόμενο από τις 
διατάξεις χρονικό διάστημα



5. Στην περίπτωση «όμοιων» πράξεων: όταν δηλαδή 
έχει εκδοθεί απόφαση του ΣτΕ ή αμετάκλητη 
απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, με την οποία 
ακυρώνεται ατομική πράξη βασιζόμενη σε νόμο που 
κρίνεται αντισυνταγματικός ή κανονιστική πράξη 
στερούμενη νομίμου ερείσματος, τότε η Διοίκηση 
υποχρεούται 
(δέσμια αρμοδιότητα) να ανακαλέσει 
τις όμοιες με την ακυρωθείσα πράξεις.

Παράδειγμα: απόφαση 370/1997 ΣτΕ Περιβαλλοντικό 
Σωματείο, 143 νομαρχιακές αποφάσεις αντίθετες με 
Άρθ. 24 Συν. ,Υπουργείο Γεωργίας για τον  καθορισμό 
ορίων βοσκοτόπων.



Διαδικασία της ανάκλησης

• Είδαμε ότι αρμόδιο όργανο για την ανάκληση 
ατομικής διοικητικής πράξης είναι το όργανο που την 
εξέδωσε (Άρθ. 21 Κ.Δ.Δ.). Εάν όμως έχει 
μεταβιβασθεί η αρμοδιότητα, τότε το όργανο που 
έχει την αρμοδιότητα για την έκδοση της πράξης τη 
στιγμή της ανάκλησης

• Η ανάκληση πρέπει να έχει πλήρη και ειδική 
αιτιολογία άλλως είναι ακυρωτέα. 

Για παράδειγμα ανάκληση οικοδομικής άδειας ως 
παράνομη οφείλει να προσδιορίζει την νομική 
πλημμέλεια (ΣτΕ 3536/2001).



• Δεν απαιτείται η τήρηση του δικαιώματος της 
προηγούμενης ακρόασης όταν η ανάκληση 
γίνεται για αντικειμενικούς λόγους. 

Για παράδειγμα ανάκληση άδειας διάθεσης 
αποβλήτων λόγω υπέρβασης των ορίων που 
είχαν ταχθεί στη συγκεκριμένη επιχείρηση (ΣτΕ 
3567/1997).



• Η ανάκληση νόμιμων ατομικών πράξεων 
ενεργείται για το μέλλον, ενώ των παράνομων 
αναδρομικά από το χρόνο έκδοσής τους. 
Εξαιρούνται πράξεις με τις οποίες έχουν δοθεί 
περιοδικές παροχές σε καλόπιστους 
διοικούμενους και οι δυσμενείς οικονομικές 
συνέπειες είναι δυσβάσταχτες γι’ αυτούς.

Για παράδειγμα ανάκληση απονομής σύνταξης.

• Με την ανάκληση ατομικής πράξης αναβιώνει η 
προϊσχύουσα.



1. Εισαγωγή - Ιστορική αναδρομή
2. Βασικές έννοιες - Γενικές αρχές
3. Αρμοδιότητα διοικητικών οργάνων
4. Διοικητικά Όργανα
5. Διοικητική Πράξη
6. Διοικητική Διαδικασία
7. Έλεγχος νομιμότητας-Προσφυγές



Eελεγκτικοί μηχανισμοί της δραστηριότητας της 
Διοίκησης

Ως συνέπεια 

της αρχής της νομιμότητας,

της αρχής της προστασίας του διοικούμενου και 

της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.



πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα

προϋπόθεση για την προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη 
αποτελεί 

η διαφάνεια (φανερή δράση)

της διοικητικής δράσης, η οποία, μεταξύ άλλων, εκφράζεται με τη 

δυνατότητα πρόσβασης του στα διοικητικά έγγραφα.



Άρθ. 5 Κ.Δ.Δ. Πρόσβαση σε έγγραφα

1.Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή 
αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων 
[χωρίς την επίκληση συγκεκριμένου έννομου συμφέροντος]. 
Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα συντάσσονται από 
δημόσιες υπηρεσίες, όπως

εκθέσεις,

μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, 

εγκύκλιες οδηγίες,

απαντήσεις της διοίκησης, 

γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις.



Άρθ. 5 Κ.Δ.Δ.

2. Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον, δικαιούται, ύστερα 
από γραπτή αίτησή του,

να λαμβάνει γνώση των ιδιωτικών εγγράφων που 
φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες 

και είναι σχετικά με υπόθεσή του 
η οποία εκκρεμεί σε αυτές
ή έχει διεκπεραιωθεί από αυτές. 



Άρθ.. 5 Κ.Δ.Δ.
3.Το κατά τις προηγούμενες παραγράφους δικαίωμα δεν 

υφίσταται στις περιπτώσεις

που το έγγραφο αφορά την ιδιωτική, ή οικογενειακή ζωή 
τρίτου, ή αν παραβλάπτεται το απόρρητο το οποίο 
προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.  

Η αρμόδια διοικητική αρχή μπορεί να αρνηθεί την 
ικανοποίηση του δικαιώματος τούτου αν το έγγραφο 
αναφέρεται στις συζητήσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, 
ή αν η ικανοποίηση του δικαιώματος  είναι δυνατόν να 
δυσχεράνει ουσιωδώς την έρευνα διοικητικών, δικαστικών, 
στρατιωτικών ή αστυνομικών αρχών σχετικά με την τέλεση 
εγκλήματος ή διοικητικής παράβασης



Άρθ. 5 Κ.Δ.Δ.

4. Το δικαίωμα των παρ. 1 και 2 ασκείται:

α) με μελέτη του εγγράφου το κατάστημα της υπηρεσίας

β)με χορήγηση αντιγράφου, εκτός αν η αναπαραγωγή 
τούτου μπορεί να βλάψει το πρωτότυπο. Η σχετική δαπάνη 
αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτούντα, εκτός αν ο νόμος 
ορίζει διαφορετικά.

Αν πρόκειται για πληροφορίες ιατρικού χαρακτήρα, αυτές 
γνωστοποιούνται στον αιτούντα με τη βοήθεια γιατρού, ο 
οποίος ορίζεται για το σκοπό αυτό. 



Άρθ. 5 Κ.Δ.Δ.

5. Η άσκηση του κατά τις παρ. 1 και 2 δικαιώματος γίνεται με

την επιφύλαξη της ύπαρξης τυχόν δικαιωμάτων

πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.



Άρθ. 5 Κ.Δ.Δ.

Η απόρριψη του αιτήματος ενδιαφερομένου

να λάβει γνώση των διοικητικών και ιδιωτικών εγγράφων 
πρέπει να είναι αιτιολογημένη και 

να γνωστοποιείται εγγράφως, 

το αργότερο μέσα σε 20 ημέρες 

από την υποβολή της αίτησης

(προστέθηκε με το Ν. 3230/2004).



δημόσιο έγγραφο: αυτό που έχει παραχθεί 
από τη διοίκηση

•Ιδιωτικό έγγραφο: εκείνο που δεν 
εμπίπτει στην έννοια του διοικητικού 

π.χ. -Ιδιωτικό συμφωνητικό

- επιστολή



Νομικό Συμβούλιο του κράτους 
γνωμοδότηση 106/1993

χορηγούνται αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν 
ενσωματωθεί σε διοικητικά έγγραφα 

π.χ. άδεια οικοδομής

και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε δικαστική ή διοικητική 
διαδικασία



Ως διοικητικά έγγραφα θεωρούνται και αυτά 
των
αλλοδαπών διοικητικών οργάνων, 
εφόσον έχει τηρηθεί η διαδικασία

«αναγνώρισής» τους όπου απαιτείται



Η διοίκηση έχει την διακριτική ευχέρεια 

να αποφασίσει  αν έγγραφο που

αναφέρεται στις συζητήσεις του

Υπουργικού Συμβουλίου μπορεί να

γνωστοποιηθεί ή όχι 

(ζήτημα πολιτικής εξουσίας)



Πληροφόρηση για το περιβάλλον

Ισχύουν ειδικές διατάξεις:

Οδηγία 2003/4 η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη το 2006

ΥΑ 11764/653, ΦΕΚ 327/Β/2006

Κατήργησε την Οδηγία 90/313



Το δίκαιο της Ε. Ένωσης

Αναγνωρίζει το δικαίωμα κάθε πολίτη της

Ένωσης και κάθε φυσικού ή νομικού

προσώπου που κατοικεί ή έχει την καταστατική

του έδρα στην Ένωση 

πρόσβασης σε έγγραφα της Ε. Επιτροπής, του 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Υπουργων

(Άρθ. 207 παρ.3 και 205 ΣΕΚ)

Το δικαίωμα δεν ισχύει για τα έγγραφα του ΔΕΚ



Σύνταγμα Άρθ. 5Α

Καθένας έχει το δικαίωμα στην πληροφόρηση, 
όπως νόμος ορίζει. Περιορισμοί στο δικαίωμα 
αυτό είναι δυνατόν να επιβληθούν με νόμο 

•μόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι και 
δικαιολογούνται για λόγους 

•εθνικής ασφάλειας,

• καταπολέμησης του εγκλήματος

• ή προστασίας δικαιωμάτων και συμφερόντων 
τρίτων



Ελεγκτικοί μηχανισμοί της δραστηριότητας 
της Διοίκησης

• α. Κοινοβουλευτικός έλεγχος

• β. Διοικητικός έλεγχος

• γ. Οικονομικός έλεγχος

• δ. Διοικητικές Προσφυγές

• ε. Ενδιάμεσος έλεγχος (ειδικοί φορείς διοικητικού ελέγχου 
Συνήγορος, Σ.Επ.Ελ.Δ.Δ.)

• στ. Δικαστικός Έλεγχος



α. Κοινοβουλευτικός έλεγχος

Το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής ρυθμίζουν 
τον κοινοβουλευτικό ελέγχο της Κυβέρνησης και της 
δημόσιας διοίκησης 

Μέσα άσκησης:

- οι διοικούμενοι με το δικαίωμα να υποβάλλουν 
γραπτές αναφορές προς τη Βουλή, 

- οι βουλευτές με  κατάθεση: 

πρότασης εμπιστοσύνης ή δυσπιστίας, 

με ερωτήσεις, επερωτήσεις,

αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων, 

εξεταστικές επιτροπές.



β. Διοικητικός έλεγχος

Ασκείται από όργανα του κράτους ή άλλων δημοσίων 
νομικών προσώπων.

Μορφές Διοικητικού Ελέγχου:

- Ιεραρχικός έλεγχος: Τεκμαίρεται από την ιεραρχική 
οργάνωση της διοίκησης.



Ιεραρχικός έλεγχος

Σκοπός του ιεραρχικού ελέγχου είναι η διασφάλιση

της ενότητας της δράσης των οργάνων

των δημοσίων νομικών προσώπων (ΥΚ)



Ο ιεραρχικός έλεγχος διακρίνεται σε:
• έλεγχο νομιμότητας, αποβλέπει 

στην ορθή ερμηνεία και εφαρμογή 

της νομοθεσίας η οποία ρυθμίζει την οργάνωση και δραστηριότητα

του δημόσιου νομικού προσώπου.

• έλεγχο σκοπιμότητας, με τον οποίο εξετάζεται το σκόπιμο ή μη 

της ρύθμισης που θεσπίζεται

με τις πράξεις των οργάνων.



• προληπτικό που ασκείται πριν από την έκδοση της πράξης, είτε με τη 
μορφή συγκεκριμένων οδηγιών είτε με τη μορφή γενικών οδηγιών π.χ. 
εγκυκλίων, με τις οποίες καθορίζεται ο τρόπος ενέργειας των υφισταμένων 
οργάνων ή αποδίδεται ορισμένη ερμηνεία στις ισχύουσες διατάξεις

• κατασταλτικό, που ασκείται από τον ιεραρχικά προϊστάμενο μετά την 
έκδοση πράξης από τον υφιστάμενο.

Ο κατασταλτικός έλεγχος ασκείται είτε αυτεπάγγελτα, είτε μετά από σχετική  
διοικητική προσφυγή του διοικούμενου

που έχει έννομο συμφέρον.



Παράλληλα με τον διοικητικό έλεγχο

Ασκείται

πειθαρχικός έλεγχος

που προβλέπεται

από τις διατάξεις του

Υπαλληλικού Κώδικα.



γ. Οικονομικός έλεγχος

Ο προληπτικός και κατασταλτικός έλεγχος των 
κρατικών δαπανών γίνεται σύμφωνα με τις  
διατάξεις του ΠΔ 774/1980 «Περί κωδικοποιήσεως 
σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων περί Ελεγκτικού 
Συνεδρίου με τον τίτλο: Οργανισμός Ελεγκτικού 
Συνεδρίου» (άρθρα 15 επ.) 

αρθ. 98 Συντ. αρμοδιότητες Ελεγκτικού Συνεδρίου 



Προληπτικός έλεγχος

Πριν από την πληρωμή 

ασκείται από μονομελή κλιμάκια

Ως επίτροπος τους τοποθετείται  υπάλληλος του  Ελεγκτικού 
Συνεδρίου (Ε.Σ.)

στην ολομέλεια του Ε.Σ.

παραπέμπονται ζητήματα μείζονος σημασίας

Ν. 2362/1995



Κατασταλτικός έλεγχος

Ασκείται στη διαχείριση

των δημόσιων υπολόγων

μετά τη λήξη της διαχείρισης

Καθώς και κάθε χρόνο

Από Κλιμάκια του Ε. Σ.

(Ν. 2145/1993)

Στους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ κατά κανόνα 

ασκείται μόνο κατασταλτικός έλεγχος



δ. Διοικητικές Προσφυγές

Το άρθρο 10 του Συντ., 

κατοχυρώνει το δικαίωμα των διοικουμένων να 
αναφέρονται προς τις αρχές.

Οι διοικούμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν 
στις διοικητικές αρχές

έγγραφες αναφορές που περιέχουν αιτιάσεις τους 
και αποσκοπούν στην επανόρθωση ή την αποτροπή 
υλικής ή ηθικής βλάβης.

Οι διοικητικές αρχές είναι υποχρεωμένες να 
απαντούν αιτιολογημένα στον αναφέροντα



Ο Κ.Δ.Δ. άρθρα 24-27

ρυθμίζει την άσκηση αυτού του δικαιώματος 

και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις

των διοικητικών οργάνων.



Οι αναφορές ή  

διοικητικές προσφυγές

έχουν ως αίτημα 

την ακύρωση,

ανάκληση ή

τροποποίηση διοικητικής πράξης.



Οι διοικητικές προσφυγές

διακρίνονται σε:

1. απλές

2. ειδικές

3. ενδικοφανείς.



Άρθ. 24 Κ.Δ.Δ. Αίτηση θεραπείας (Απλή)-
Ιεραρχική προσφυγή
1. Αν από τις σχετικές διατάξεις δεν προβλέπεται η 

δυνατότητα άσκησης της, 

ειδικής διοικητικής, ή ενδικοφανούς προσφυγής, ο

ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής

βλάβης των εννόμων συμφερόντων του που

προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη μπορεί, για

οποιονδήποτε λόγο με αίτησή του, να ζητήσει, είτε από

την διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την

ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας),

είτε από την αρχή που προΐσταται εκείνης που εξέδωσε

την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή) 



Άρθ. 24 
2.Η διοικητική αρχή στην οποία

υποβάλλεται η αίτηση θεραπείας

οφείλει να γνωστοποιήσει

στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την

αίτησή αυτή το αργότερο 

μέσα σε 30 ημέρες,

εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται

ειδική προθεσμία



Άρθ. 24

3. Αν  αρμόδια για την 

ανάκληση ή τροποποίηση ή την ακύρωση 

είναι άλλη διοικητική αρχή, 

εκείνη στην οποία κατατέθηκε η αίτηση θεραπείας ή η

ιεραρχική προσφυγή 

οφείλει να τη διαβιβάσει στην αρμόδια αρχή 

Το αργότερο μέσα σε 5 ημέρες. 

Και στην περίπτωση αυτή η γνωστοποίηση της

απόφασης της αρμόδιας αρχής

πρέπει να γίνεται μέσα στην κατά την προηγούμενη

παράγραφο προθεσμία (30 ημέρες)



Άρθ. 24

4. Αν η πράξη ακυρωθεί

η υπόθεση επανέρχεται

στην αρχή που εξέδωσε την πράξη,

εκτός αν οι σχετικές διατάξεις 

προβλέπουν αρμοδιότητα

της προϊστάμενης αρχής για την έκδοσή της.



Απλή διοικητική προσφυγή

Παρατηρήσεις:

Α) Υποβάλλεται χωρίς ορισμένη προθεσμία

από τον διοικούμενο, 

με αίτημα την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής 
βλάβης των εννόμων του συμφερόντων

από ατομική διοικητική πράξη. 



Β) Η άσκηση της προσφυγής 

διακόπτει την προθεσμία 

άσκησης αίτησης ακυρώσεως ενώπιον των 
διοικητικών δικαστηρίων.

Γ) Το διοικητικό όργανο 

στο οποίο υποβάλλεται η προσφυγή, 

μπορεί να επανεξετάσει την υπόθεση

από την άποψη της νομιμότητας και της ουσίας. 



Δ) Εάν το όργανο εμείνει στην αρχική πράξη,

η απόφασή του θα έχει

διαπιστωτικό χαρακτήρα

και όχι εκτελεστό. 

Εάν όμως ανακαλέσει ή τροποποιήσει 

την προσβαλλόμενη πράξη, 

τότε έχει εκτελεστό χαρακτήρα 

και παράγει έννομα αποτελέσματα.



Άρθ. 25 Κ.Δ.Δ. 
Ειδική διοικητική προσφυγή - Ενδικοφανής 
προσφυγή

1. Όπου προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, ο

ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής

ή ηθικής βλάβης των εννόμων συμφερόντων 

του που προκαλείται από διοικητική πράξη,

μπορεί, με προσφυγή του, η οποία ασκείται ενώπιον

του προβλεπόμενου από τις διατάξεις αυτές διοικητικού

οργάνου και μέσα στην οριζόμενη από τις ίδιες

προθεσμία, να ζητήσει κατά περίπτωση 

την ακύρωση  ή

την τροποποίηση της πράξης



Άρθ. 25 Κ.Δ.Δ.

2. Το διοικητικό όργανο ανάλογα με την πρόβλεψη των 
ειδικών διατάξεων, 

- είτε εξετάζει μόνο τη νομιμότητα της πράξης οπότε και 
μπορεί να την ακυρώσει εν όλω ή εν μέρει ή να απορρίψει 
την προσφυγή

(ειδική διοικητική προσφυγή)

-είτε εξετάζει τόσο τη νομιμότητα της πράξης όσο και

την ουσία της υπόθεσης, 

οπότε και μπορεί να ακυρώσει

εν όλω ή εν μέρει ή να τροποποιήσει την πράξη ή να 

απορρίψει την προσφυγή 

(ενδικοφανής προσφυγή).



Προθεσμίες

Το αρμόδιο όργανο οφείλει να γνωστοποιήσει

στον προσφεύγοντα την απόφασή του μέσα στην προθεσμία 
που τυχόν τάσσουν οι σχετικές διατάξεις, αλλιώς στην 
περίπτωση της 

ειδικής προσφυγής

το αργότερο μέσα σε 30 ημέρες,

στην περίπτωση δε της 

ενδικοφανούς προσφυγής

το αργότερο μέσα σε 3 μήνες (90 ημέρες)



Άρθ. 25 Κ.Δ.Δ.

3. Αν  αρμόδιο να αποφανθεί για την ειδική διοικητική ή την 
ενδικοφανή προσφυγή 

είναι άλλο διοικητικό όργανο,

εκείνο στο οποίο αυτή  κατατέθηκε οφείλει να τη

διαβιβάσει στο αρμόδιο όργανο 

το αργότερο μέσα σε 5 ημέρες. 

Και στην περίπτωση αυτή η γνωστοποίηση της

απόφασης του αρμόδιου διοικητικού οργάνου

στον ενδιαφερόμενο, 

πρέπει να γίνεται μέσα στις κατά την

παράγραφο 2 προθεσμίες (30 ή 90 ημέρες)



Ειδική διοικητή προσφυγή - Παρατηρήσεις

Α)Υποβάλλεται
στην αρχή που καθορίζεται από τις ειδικές διατάξεις, 
η οποία μπορεί να είναι είτε η ίδια που εξέδωσε την 
προσβαλλόμενη πράξη, είτε η ιεραρχικά ανώτερη
είτε αυτή που ασκεί την διοικητική εποπτεία.

Η ειδική προσφυγή διαφέρει από την απλή κατά το ότι στην 
ειδική γίνεται μόνον έλεγχος της νομιμότητας
της προσβαλλόμενης πράξης 
για ολική ή μερική ακύρωση της πράξης. 

Η πράξη που θα εκδοθεί επί της προσφυγής έχει εκτελεστό 
χαρακτήρα 
εφόσον η προσβαλλόμενη πράξη ακυρωθεί.



Β) Αντικείμενο της ειδικής προσφυγής

μπορεί να είναι 

κανονιστική ή

ατομική διοικητική πράξη. 



Ενδικοφανής προσφυγή- Παρατηρήσεις

Α) Κατ’ ουσίαν αποτελεί εκ του νόμου ένδικο μέσον
παρά το γεγονός ότι υποβάλλεται ενώπιον 
διοικητικού οργάνου και όχι δικαστηρίου. 

Οι σχετικές διατάξεις μπορεί να προβλέπουν ότι η 
ενδικοφανής προσφυγή απευθύνεται: 

- είτε στο όργανο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη 
πράξη, 

- είτε στο ιεραρχικά ανώτερο, 

-είτε σε όργανο που ιδρύθηκε 

ειδικά για την κρίση της προσφυγής.



Β) Οι πράξεις που εκδίδονται επί της προσφυγής 
έχουν πάντοτε

εκτελεστό χαρακτήρα, 

Γ) Οι ειδικές διατάξεις καθορίζουν τη διαδικασία 
εξέτασης καθώς και τη δυνατότητα 

κατ’ ουσίαν επανεξέτασης,

πέραν του ελέγχου νομιμότητας. 

Δ) Με τις πράξεις που εκδίδονται μετά την 
ενδικοφανή προσφυγή 

δεν επιτρέπεται η  χειροτέρευση της θέσης του 
προσφεύγοντα. 



Ε) Η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής αποτελεί 
προϋπόθεση του παραδεκτού της αίτησης 
ακυρώσεως, η οποία θα στραφεί κατά της πράξης που 
απορρίπτει την ενδικοφανή προσφυγή. 
ΣΤ)Εάν παρέλθει άπρακτη προθεσμία 3 μηνών από 
την υποβολή της τότε η σιωπηρή αυτή απόρριψη 
προσβάλλεται στα Διοικητικά Δικαστήρια για 
ακύρωση.

ΣΤ) Η μη άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής, όπου 
προβλέπεται, δεν είναι αναγκαία προϋπόθεση για το 
παραδεκτό της αίτησης ακυρώσεως
όταν η Διοίκηση, 
παρά την υποχρέωσή της, παρέλειψε να ενημερώσει 
τον ιδιώτη ότι είχε δικαίωμα υποβολής προσφυγής
(Άρθ. 16 Κ.Δ.Δ.)



ε.Ενδιάμεσος Έλεγχος:Ειδικοί φορείς 
διοικητικού ελέγχου

Συνήγορος του Πολίτη
Αποτελεί ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή η οποία ιδρύθηκε το 
1997 με το Ν. 2477. Δρα κατά το πρότυπο του Ευρωπαϊκού 
Ombudsman,

ως «Διαμεσολαβητής» μεταξύ πολιτών και κράτους για την 
προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη, την καταπολέμηση 
της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη διορίζεται

από το Υπουργικό Συμβούλιο 

μετά από γνώμη 

της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. 



Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης 
(ΣΕΕΔΔ)

Ιδρύθηκε το 1997 επίσης με τον Ν. 2477.

Αρμοδιότητα: διενέργεια εκτάκτων ελέγχων και 
ερευνών, και σκοπό τη διασφάλιση της νόμιμης, 
εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της 
Δημόσιας Διοίκησης. 

Το ΣΕΕΔΔ ασκεί είτε αυτεπάγγελτα,

είτε κατόπιν εντολής του Υπουργού Εσωτερικών 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του 
Συνηγόρου του Πολίτη, 

στις Υπηρεσίες του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των λοιπών 
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. 



στ. Δικαστικός Έλεγχος

Ασκείται από τη διοικητική δικαιοσύνη

η οποία απαρτίζεται από το σύνολο των διοικητικών 
δικαστηρίων. 

Η αρμοδιότητά τους ορίζεται από το Σύνταγμα και 
τους σχετικούς νόμους, (το Συμβούλιο της 
Επικρατείας, τα Διοικητικά Δικαστήρια).

Η Διοικητική Δικαιοσύνη διέπεται από την αρχή της 
λειτουργικής ανεξαρτησίας 

έναντι της νομοθετικής και

εκτελεστικής εξουσίας.



Στα Διοικητικά Δικαστήρια παραπέμπονται όχι 
ιδιωτικές αλλά διοικητικές διαφορές. 

Η διαφορά διοικητικής και ιδιωτικής διαφοράς 
έγκειται στο ότι πρόκειται για διατάραξη της 
έννομης τάξης από πράξη ενός δημόσιου νομικού 
προσώπου, η ρύθμιση της οποίας εμπίπτει στους 
κανόνες του διοικητικού δικαίου.

Οι διοικητικές διαφορές διακρίνονται σε 
ακυρωτικές και σε διαφορές ουσίας,

με κριτήριο την έκταση ελέγχου,

δηλαδή την εξουσία του δικαστηρίου 

για την κρίση της διαφοράς.



Ακυρωτικό χαρακτήρα 

έχουν μόνον οι διοικητικές διαφορές που 
εισάγονται στο Συμβούλιο Επικρατείας 

και 

στο Διοικητικό Εφετείο 

με το ένδικο βοήθημα της αίτησης ακυρώσεως

(αρμοδιότητα, τήρηση ουσιώδους τύπου, ορθή 
εφαρμογή κανόνα δικαίου, άσκηση διακριτικής 
ευχέρειας, νομιμότητα και επάρκεια αιτιολογίας).



Όλες οι άλλες διαφορές
έχουν χαρακτήρα διαφοράς ουσίας.

Η δικαστική προστασία που παρέχεται στον 
διοικούμενο στην περίπτωση της διοικητικής 
διαφοράς ουσίας,
είναι πληρέστερη από εκείνη που παρέχεται στην 

περίπτωση της ακυρωτικής διαφοράς,
α) ερευνάται η ουσία της υπόθεσης, 

δηλαδή το δικαστήριο 
πέραν του ελέγχου νομιμότητας 
εξετάζει και τα πραγματικά περιστατικά. 



β)τα μέσα αποκατάστασης της βλάβης 

είναι περισσότερα και συνίστανται 

όχι μόνο στην ακύρωση

της προσβαλλόμενης πράξης

και την αναπομπή της στη Διοίκηση, 

αλλά και στην επιδίκαση ορισμένου χρηματικού 
ποσού ως αποζημίωσης

στην τροποποίηση της προσβαλλόμενης πράξης


