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ΕΙΣΑΓΩΓΗ- 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1- Η ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ 

 

• Ορισμός διοικητικού δικαίου: Το σύνολο των κανόνων (δημοσίου δικαίου)  

που ρυθμίζουν την οργάνωση και τη δράση των διοικητικών οργάνων και τη σχέση τους με τους 

ιδιώτες όταν τα διοικητικά όργανα δρουν ως φορείς δημόσιας εξουσίας.  

• Έννοια δημόσιας εξουσίας: Εκ του νόμου προβλεπόμενη ικανότητα 

μονομερούς επιβολής υποχρεώσεων.  

 Τη Διοίκηση υπό οργανική έννοια αποτελούν οι φορείς που ασκούν την ανωτέρω 

δραστηριότητα. Τη Δημόσια Διοίκηση υπό στενή έννοια αποτελούν οι φορείς που ασκούν την 

κυριαρχική διοίκηση με προνόμια δημόσιας εξουσίας, έχουν, δηλαδή, την εξουσία μονομερούς 

επιβολής υποχρεώσεων. Οι φορείς αυτοί έχουν τη μορφή νομικών προσώπων δημοσίου 

δικαίου και διέπονται από το διοικητικό δίκαιο. Την παροχική διοίκηση ασκούν και νομικά 

πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που ιδρύονται μεν με περιουσιακά μέσα του κράτους, αλλά δεν 

ασκούν δημόσια εξουσία. 

Διοικητικό και Συνταγματικό Δίκαιο 

• Σχέση του διοικητικού [σύνολο ειδικών κανόνων που εφαρμόζονται στη Δημόσια Διοίκηση, 

οργάνωση και άσκηση της διοίκησης, μιας από τις τρεις κρατικές λειτουργίες] προς το 

συνταγματικό δίκαιο [κανόνες που διέπουν την οργάνωση και την άσκηση της κρατικής εξουσίας 

στο σύνολό της]. 

 Πηγές του διοικητικού δικαίου 

Πηγές του διοικητικού δικαίου: μορφή με την οποία εμφανίζονται οι κανόνες του διοικητικού 

δικαίου στην έννομη τάξη. 
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Οι πηγές του Δικαίου διακρίνονται σε: 

 Διαγνωστικές και 

 Διαπλαστικές 

Η ιεραρχία των δημιουργικών πηγών του Δικαίου είναι η εξής: 

 Σύνταγμα 

 Ευρωπαϊκό Δίκαιο 

 Διεθνές Δίκαιο 

 Εφ’ άπαξ εκδιδόμενοι νόμοι 

 Τυπικός νόμος 

 Κανονιστικές διοικητικές πράξεις 

 Ατομικοί κανόνες δικαίου 

 Νομολογία 

Σύμφωνα με μια άποψη, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπερισχύει του εθνικού 

Συντάγματος. Σύμφωνα με μια άλλη άποψη, όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει προχωρήσει στο 

σημείο εκείνο πολιτειακής οργάνωσης που θα της επέτρεπε να διαθέτει πραγματικά ενιαίο 

συνταγματικό θεμέλιο, δεν τίθεται εν αμφιβόλω η υπεροχή του Συντάγματος. 

Σύνταγμα 

Πρωταρχική πηγή δικαίου. Επίσης, πράξεις συντακτικού περιεχομένου. Ψηφίσματα. 

Συντακτικές Πράξεις. Συμπληρώνεται από την ΕΣΔΑ1, το ενωσιακό δίκαιο και κάθε διεθνή 

σύμβαση που κυρώθηκε με νόμο και έχει αυξημένη τυπική ισχύ έναντι των κοινών νόμων. Όλες 

οι διατάξεις είναι ισόκυρες. 

Διάκριση Πηγών 

•Ενδοκρατικές πηγές και διακρατικές πηγές: Η διάκριση συνδέεται με την ένταξη του οργάνου 

παραγωγής του κανόνα είτε στην εθνική είτε στην υπερεθνική έννομη τάξη 

•Ενδοκρατικές πηγές: Σύνταγμα, Τυπικοί Νόμοι, Κανονιστικές Πράξεις, Γενικές αρχές του 

δικαίου, Έθιμο (με ελάχιστη σημασία (και διαρκώς φθίνουσα) στην εθνική έννομη τάξη), 

Νομολογία (δεν αποτελεί, από τυπική άποψη, πηγή του δικαίου στην εθνική έννομη τάξη) 

•Διακρατικές πηγές: Ενωσιακό Δίκαιο, Γενικώς παραδεδεγμένους κανόνες του διεθνούς δικαίου 

και διεθνείς συμβάσεις. 

•Το ζήτημα της ιεραρχίας των κανόνων δικαίου (ενδοκρατικές και διακρατικές πηγές). 

 

 
1 Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 



 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ- eclass4U 2019-2020                                                  Σελίδα 8 από 50 
 

Ενδοκρατικές πηγές: Σύνταγμα 

•Περιέχει τους κανόνες που ρυθμίζουν την οργάνωση και τη δράση της διοίκησης και τη σχέση 

της με τα άλλα πολιτειακά όργανα και τους ιδιώτες. 

•Οι διατάξεις του Συντάγματος είναι πάντοτε δεσμευτικές αλλά η ένταση της δεσμευτικότητάς 

του ποικίλλει ανάλογα με την κανονιστική τους πυκνότητα. 

•Γενικές αρχές που συνάγονται από τις διατάξεις του Συντάγματος. 

Έννοια της τυπικής ισχύος 

•Έννοια τυπικής ισχύος (κανόνα δικαίου/πηγής δικαίου): 

1.Δημιουργία και ένταξη κανόνα στην έννομη τάξη και 

2.Σχέση του κανόνα/πηγή προς του άλλους κανόνες/πηγές 

•Η σχέση αυτή (υπό 2) παράγονται με συγκεκριμένη διαδικασία και τα διοικητικά όργανα 

βρίσκονται σε ιεραρχική σχέση μεταξύ τους: ανάλογα με την θέση του οργάνου καθορίζεται η 

θέση του παραγόμενου κανόνα στην «πυραμίδα» του δικαίου. 

•Η τυπική ισχύς έχει σημασία σε περίπτωση σύγκρουσης κανόνων. 

Ενδοκρατικές πηγές: Νόμος 

Ουσιαστικός: κάθε κανόνας δικαίου με γενικό και αφηρημένο περιεχόμενο, ανεξάρτητα από 

την τυπική του μορφή, δηλ. το όργανο και τη διαδικασία θέσπισής του. 

Γενικό: αφορά ακαθόριστο εκ των προτέρων με βάση τα ατομικά τους χαρακτηριστικά αριθμό 

προσώπων. 

Αφηρημένο: ακαθόριστο αριθμό περιπτώσεων. 

Τυπικός: κάθε πράξη θεσπιζόμενη από το σύνθετο νομοθετικό όργανο του Κράτους (Βουλή 

και Πρόεδρος της Δημοκρατίας) κατά τη συνταγματικά προβλεπόμενη νομοθετική διαδικασία 

ανεξάρτητα από το περιεχόμενό της. 
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Ενδοκρατικές πηγές: Κανονιστικές πράξεις της διοίκησης 

Διοικητικές Πράξεις 

•Με αυτές θεσπίζεται μεγάλο μέρος των κανόνων του διοικητικού δικαίου. 

•Η βασική δραστηριότητα της δημόσιας διοίκησης έγκειται στην εξειδίκευση των κανόνων 

δικαίου, δηλαδή στην θέσπιση ατομικών πράξεων. Η διοίκηση μπορεί να θεσπίζει όμως και 

κανόνες δικαίου: πρόκειται για περίπτωση διασταύρωσης των λειτουργιών καθώς τα διοικητικά 

όργανα μετέχουν στην άσκηση της νομοθετικής λειτουργίας διατηρώντας την ιδιότητά τους. 

Κανονιστικές: με γενικό και αφηρημένο περιεχόμενο που περιορίζει την ελευθερία των 

προσώπων και ισχύει υποχρεωτικά. 

Από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας: 

Εκτελεστικά Διατάγματα. 

Κανονιστικά Διατάγματα. 

Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου. 

Από άλλα όργανα. 

Ατομικές. 

•Η τυπική ισχύς των κανονιστικών πράξεων είναι κατώτερη από αυτήν των νομοθετικών 

διατάξεων. 

Ιδιαίτερες περιπτώσεις νομοθετικών πράξεων 

Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. 

Κανονισμός της Βουλής. 

Κρατικός Προϋπολογισμός. 

Νόμοι αυξημένης τυπικής ισχύος. 

Εξαιρετικές περιπτώσεις 

1.Σε περιόδους πολιτειακής ανωμαλίας: 

–«αναγκαστικός νόμος» 

–«νομοθετικό διάταγμα» 

•Το ά 111 παρ 1 Σ καταργεί μόνο τα αντισυνταγματικά. 

2.Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου: 

–Νομοθετικές είναι και οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου του ά. 44 παρ. 1 Συντ. (και αντίθετη 

άποψη). 
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–Θέσπιση πρωτευόντων κανόνων δικαίου για αντιμετώπιση έκτακτων περιστάσεων. 

–Δεν είναι πάντοτε «ουσιαστικοί» νόμοι [πχ αντιμετώπιση σεισμών 1978 = γενική, αλλά όχι 

αφηρημένη ρύθμιση]. 

–Χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση. 

•Κανονιστική αρμοδιότητα εκ του Συντάγματος. 

•Νομοθετική εξουσιοδότηση: το νομοθετικό όργανο αναθέτει με πράξη του, δηλαδή με νόμο, 

σε ορισμένο διοικητικό όργανο την αρμοδιότητα να θεσπίζει με κανονιστικές πράξεις του 

πρωτεύοντες κανόνες δικαίου, που ιδρύουν νέες υποχρεώσεις ή νέα δικαιώματα για τους 

διοικουμένους, και τους οποίους διαφορετικά θα θέσπιζε το ίδιο το νομοθετικό όργανο ως 

αποκλειστικά αρμόδιο. 

•Η εξουσιοδότηση συνεπάγεται μετακίνηση αρμοδιότητας στο εξουσιοδοτούμενο όργανο, του 

οποίου οι αρμοδιότητες διευρύνονται. 

ειδική εξουσιοδότηση 

•Άρθρ. 43 παρ. 2 α’ εδ. του Συντάγματος: ειδική εξουσιοδότηση, που παρέχεται στον Πρόεδρο 

της Δημοκρατίας. 

–Για να είναι συνταγματικώς επιτρεπτή πρέπει να είναι ειδική και ορισμένη. Ειδική: όταν 

προσδιορίζει καθ’ύληντο αντικείμενό της, δηλαδή καθορίζει κατά τρόπο συγκεκριμένο τα θέματα 

που μπορούν να ρυθμιστούν με τις κανονιστικές πράξεις που θα εκδοθούν. Ορισμένη: όταν 

υπάρχουν επαρκή κριτήρια, γενικές αρχές, διδάγματα της κοινής πείρας και κατευθύνσεις που 

καθορίζουν κατά βάση το πλαίσιο της ρύθμισης των θεμάτων που αφορά. 

•Άρθ. 43 παρ. 2 β’ εδ. του Συντάγματος: επιτρέπει, κατ’ εξαίρεση, την παροχή νομοθετικής 

εξουσιοδότησης καισε άλλα όργανα της Διοίκησης, υποδεέστερα του Προέδρου της 

Δημοκρατίας. Εδώ τάσσονται πολύ αυστηρότερες προϋποθέσεις. Η κανονιστική αυτή 

αρμοδιότητα αφορά τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων, η θεμάτων με τοπικό ενδιαφέρον ή με 

χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό. 

–Ειδικότερο θέμα: μερικότερη περίπτωση του θέματος που αποτελεί κύριο αντικείμενο της 

νομοθετικής ρύθμισης ή έχει λεπτομερειακό χαρακτήρα σε σχέση με τη βασική ουσιαστική 

ρύθμιση που περιέχεται στον νόμο. Θέμα με τοπικό ενδιαφέρον: Θέμα που σχετίζεται με 

ορισμένη τοπική κοινωνία. 

γενική εξουσιοδότηση 

•Άρθρ. 43 παρ. 4 του Συντάγματος: προβλέπει την παροχή προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 

εκτεταμένης νομοθετικής εξουσιοδότησης με νόμους που καθορίζουν σε γενικό πλαίσιο τα 

θέματα τα οποία θα ρυθμιστούν με κανονιστικά διατάγματα. Στην περίπτωση αυτή, ο 

εξουσιοδοτικός νόμος, που ονομάζεται νόμος-πλαίσιο, προέρχεται από την Ολομέλεια της 

Βουλής καιπρέπει να καθορίζει τις γενικές γραμμές και κατευθύνσεις που θα ακολουθήσει η 

Διοίκηση κατά τη ρύθμιση των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην εξουσιοδότηση καθώς και 

τα χρονικά όρια για τη χρήση της εξουσιοδότησης. 
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Τυπική ισχύς κανόνων που θεσπίζονται με κανονιστικές πράξεις 

•Οι κανόνες που θεσπίζονται με τις κανονιστικές πράξεις είναι ισοδύναμες προς τους κανόνες 

που θεσπίζει ο κοινός νομοθέτης. Είναι μάλιστα δυνατόν, όταν αυτό προβλέπεται ρητώς από 

την εξουσιοδοτική διάταξη ή συνάγεται σαφώς από αυτή, οι κανονιστικές πράξεις να 

τροποποιούν ή να καταργούν ευθέως ή εμμέσως, δηλαδή με ρύθμιση διαφορετικού 

περιεχομένου, νομοθετικές διατάξεις. 

Τρόπος άσκησης 

•Η εξουσιοδοτική διάταξη μπορεί να προβλέπει εφάπαξ άσκηση της κανονιστικής αρμοδιότητας. 

Στην περίπτωση αυτή, δεν είναι δυνατή η τροποποίηση ή κατάργηση των διατάξεων που 

εκδόθηκαν βάσει της ίδιας νομοθετικής εξουσιοδότησης. Εάν δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη 

στην εξουσιοδοτική διάταξη, η κανονιστική αρμοδιότητα μπορεί να ασκηθεί κατ’επανάληψη 

•Η διοίκηση έχει διακριτική ευχέρεια ως προς την άσκηση της κανονιστικής αρμοδιότητας. 

Εξαιρέσεις: α) όταν προβλέπεται σχετική υποχρέωση από την ίδια την κανονιστική διάταξη ή 

όταν αυτό συνάγεται (π.χ. αφορά στην άσκηση δικαιωμάτων) και β) όταν η υποχρέωση 

προκύπτει ευθέως από το Σύνταγμα. 

υπεξουσιοδότηση  

•Η ανάθεση από το εξουσιοδοτούμενο όργανο σε άλλο διοικητικό όργανο της άσκησης της 

κανονιστικής αρμοδιότητας που του έχει χορηγηθεί με νομοθετική εξουσιοδότηση 

απαγορεύεται, εκτός εάν υπάρχει ρητή πρόβλεψη περί του αντιθέτου στον εξουσιοδοτικό νόμο. 

Άγραφες πηγές του διοικητικού δικαίου: Γενικές αρχές 

•Έννοια γενικών αρχών: Οι άγραφοι κανόνες που συνάγονται από το γράμμα και το πνεύμα του 

συνόλου της νομοθεσίας, ενίοτε δε ανάγονται σε γραπτά κείμενα ήσσονος σημασίας από τα 

οποία και προκύπτει το περιεχόμενό τους. Η αναγόρευσή τους σε κανόνες δικαίου οφείλεται στη 

νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο διαπιστώνει και αναγνωρίζει την ύπαρξή 

τους και διατυπώνει το περιεχόμενό τους. Μάλιστα, το περιεχόμενο των γενικών αρχών του 

δικαίου δεν είναι αυστηρώς προσδιορισμένο και πρέπει να επαναπροσδιορίζεται στο πλαίσιο των 

κανόνων που συνθέτουν εκάστοτε την έννομη τάξη. 

•Αρχές που απορρέουν από συνταγματικές διατάξεις. Γενικές αρχές που απέκτησαν ρητή 

καθιέρωση (έγιναν ρητοί κανόνες δικαίου) ιδίως με την θέσπιση του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας (περιορισμός της σημασίας των γενικών αρχών). 

 

Άγραφες πηγές του διοικητικού δικαίου: Έθιμο 

 

•Άγραφος κανόνας δικαίου, για τη δημιουργία του οποίου απαιτείται η συνδρομή δύο 

προϋποθέσεων: τήρηση ορισμένης συμπεριφοράς και πεποίθηση για τον υποχρεωτικό 

χαρακτήρα της. 
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•Στο διοικητικό δίκαιο, η πεποίθηση πρέπει να υπάρχει τόσο από την πλευρά της διοίκησης όσο 

και από την πλευρά του διοικουμένου. 

•Η σημασία του εθίμου στην ελληνική έννομη τάξη είναι εξαιρετικά περιορισμένη. 

Άγραφες πηγές του διοικητικού δικαίου: Η νομολογία 

•Είναι η νομολογία πηγή του δικαίου; 

•Η νομολογία δεν δημιουργεί ούτε καταργεί κανόνες δικαίου, αλλά ερμηνεύει και εφαρμόζει τους 

ισχύοντες, εξειδικεύοντάς τους στις συνθήκες της υπό κρίση περίπτωσης. Ακόμη και όσον αφορά 

τις γενικές αρχές, δεν πρόκειται για διαμόρφωση, αλλά για διατύπωσή τους, η οποία συνάγεται 

από το όλο πνεύμα του ισχύοντος δικαίου. 

•Πηγή δικαίου αποτελούν συγκεκριμένες περιπτώσεις: ακύρωση κανονιστικών πράξεων, 

αποφάσεις του ΑΕΔ που κηρύσσουν διατάξεις νόμου αντισυνταγματικές. 

Διακρατικές πηγές του διοικητικού δικαίου: Διεθνές Δίκαιο και 

Διεθνείς Συμβάσεις 

Διεθνές Δίκαιο: –Οι κανόνες του Διεθνούς Δικαίου που δημιουργούν δικαιώματα αποτελούν πηγή 

του διοικητικού δικαίου. 

–Γενικώς παραδεδεγμένοι κανόνες του Διεθνούς Δικαίου (άρθρ. 28 του Συντάγματος). 

Διεθνείς Συμβάσεις (έχουν μεγαλύτερη σημασία για το διοικητικό δίκαιο): –ΕΣΔΑ. 

–Διαδικασία στο ΕΔΔΑ. 

Πράξεις Ευρωπαϊκών Νομοθετικών Οργάνων 

•Υπερ-νομοθετικής ισχύος. Διακρίνεται σε:   

Διακρατικές πηγές του διοικητικού δικαίου: Ενωσιακό Δίκαιο 

•Συνταγματικό έρεισμα για την προσχώρηση της Ελλάδας στις κοινότητες (άρθρ. 28 του 

Συντάγματος και συνοδευτική ερμηνευτική δήλωση).  
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•Διακρίσεις ενωσιακού δικαίου: πρωτογενές και δευτερογενές 

ενωσιακό δίκαιο. 

•Κανόνες των ιδρυτικών Συνθηκών, όπως αυτές αναθεωρήθηκαν, καθώς και του Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Την ίδια, κατ’ αρχήν, ισχύ με το πρωτογενές δίκαιο έχουν οι 

κανόνες του διεθνούς εθιμικού δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις που συνάπτει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση με άλλους διεθνείς οργανισμούς ή κράτη. 

•Απόφαση Κadi της 3ης Σεπτεμβρίου 2008: «η ιεραρχική υπεροχή διεθνούς συμφωνίας, 

όπως του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, έναντι πράξεων του παραγώγου κοινοτικού 

δικαίου δεν ισχύει έναντι του πρωτογενούς δικαίου, ιδίως δε έναντι των γενικών 

αρχών στις οποίες περιλαμβάνονται τα θεμελιώδη δικαιώματα» 

•Την κορυφή της ιεραρχίας των κανόνων της έννομης τάξης της Ένωσης καταλαμβάνουν, μαζί 

με τις ιδρυτικές Συνθήκες, οι γενικές αρχές του ενωσιακού δικαίου που διατυπώνει το Δικαστήριο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (το ΔΕΕ έχει την αρμοδιότητα αυθεντικής ερμηνείας του δικαίου της 

Ένωσης) 

•Θεμελιώδη δικαιώματα ως γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου. 

•Εκτός από το πρωτογενές δίκαιο των Συνθηκών, το ενωσιακόδίκαιο περιλαμβάνει και τους 

κανόνες του δευτερογενούς ή παραγώγου δικαίου, δηλαδή αυτούς που θεσπίζουν τα όργανα 

της Ένωσης. 

•Οι κανόνες αυτοί περιλαμβάνονται στις τρεις βασικές κατηγορίες πράξεων που προβλέπει το 

άρθρο 288 της ΣΛΕΕ. Πρόκειται για τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τις αποφάσεις. 

•Ο κανονισμός έχει γενική ισχύ, είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει 

άμεσα σε κάθε κράτος μέλος, χωρίς δηλαδή τη μεσολάβηση εθνικής πράξης μεταφοράς των 

ρυθμίσεών του στο εθνικό δίκαιο. 

–Η οδηγία αποτελεί ιδιότυπη πηγή του ευρωπαϊκού δικαίου, η οποία δεσμεύει κάθε κράτος 

μέλος ως προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αλλά αφήνει την επιλογή του τύπου και των μέσων 

στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών. 

–Καθήκον έντιμης συνεργασίας. 

–Άμεσο αποτέλεσμα των οδηγιών. 

•Οι αποφάσεις των θεσμικών οργάνων που απευθύνονται είτε στα κράτη μέλη 

είτε σε ιδιώτες, κατά κανόνα φορείς επιχειρηματικής δραστηριότητας, έχουν άμεσο αποτέλεσμα 

για τους αποδέκτες τους. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2- ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΔΙΚΑΙΟ 

 

Αρχή της νομιμότητας 

•Η αρχή της νομιμότητας διέπει τη δράση της διοίκησης και είναι απόρροια της αρχής του 

κράτους δικαίου. 

•Έννοια: Η δημόσια διοίκηση δεν μπορεί να προβεί σε πράξεις αντίθετες στο 

περιεχόμενο των κανόνων δικαίου που διέπουν τη δράση της. Ακριβέστερα, μπορεί 

να προβεί μόνο στις πράξεις και τις ενέργειες που προβλέπουν οι ως άνω κανόνες. 

Δηλαδή: ενώ ο ιδιώτης μπορεί να πράξει οτιδήποτε δεν απαγορεύεται από τον νόμο, 

η διοίκηση μπορεί να προβεί μόνο στις ενέργειες που προβλέπονται από τους 

κανόνες δικαίου. 

•Το πλέγμα της νομιμότητας (τους κανόνες που καθορίζουν τη νομιμότητα) το εντοπίζουμε στις 

πηγές του δικαίου. 

•Ο όρος νομιμότητα (αρχή της νομιμότητας) είναι,  στενός καθώς η διοίκηση δεν δεσμεύεται 

μόνο από τον τυπικό νόμο. Τον αντιλαμβανόμαστε διασταλτικά καθώς η νομιμότητα καθορίζεται 

από όλες τις πηγές του δικαίου. 

•Αρμονία της πράξης της διοίκησης με τον κανόνα δικαίου που την διέπει, στην περίπτωση που 

η διοίκηση έχει ευρύτερα περιθώρια δράσης. 

•Διάκριση τεκμηρίου νομιμότητας και αρχής της νομιμότητας. 

Αρμοδιότητα 

Αρμοδιότητα ενός οργάνου καλείται, γενικά, η δραστηριότητα που σύμφωνα με το δίκαιο μπορεί 

να αναπτύξει, να ασκήσει το όργανο αυτό. Αρμοδιότητα του διοικητικού οργάνου καλείται κατά 

συνέπεια, ειδικότερα, η δραστηριότητα που δεδομένο διοικητικό όργανο μπορεί σύμφωνα με το 

νόμο να ασκήσει. Σύμφωνα με ισοδύναμη έκφραση –που δίνει το βάρος όχι στην ίδια τη 

δραστηριότητα, αλλά στην ικανότητα του οργάνου να την ασκήσει-, αρμοδιότητα καλείται η 

ικανότητα ορισμένου οργάνου να ασκήσει σύμφωνα με το νόμο ορισμένη δραστηριότητα. 

Αρμοδιότητα του διοικητικού οργάνου είναι η προβλεπόμενη από τους κανόνες δικαίου της 

έννομης τάξης ικανότητα του εν λόγω οργάνου είτε να θεσπίζει με πράξεις του μονομερώς 

κανόνες δικαίου (έκδοση κανονιστικών πράξεων) ή ατομικές ρυθμίσεις (έκδοση ατομικών 

πράξεων) είτε να συνάπτει συμβάσεις είτε να προβαίνει σε υλικές ενέργειες. 
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Διακρίσεις Αρμοδιότητας 

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. 

•Καθ’ ύλην αρμοδιότητα 

η οποία συνίσταται στον καθορισμό του αντικειμένου της δραστηριότητας του διοικητικού 

οργάνου, δηλαδή των θεμάτων που μπορεί να ρυθμίσει με τις πράξεις του. Στην περίπτωση των 

διοικητικών οργάνων του Δημοσίου, η καθ’ ύλην αρμοδιότητα νοείται μέσα στο ευρύ πλαίσιο 

ενός ολόκληρου τομέα της κρατικής δραστηριότητας που ασκείται από μια ευρεία οργανωτική 

ενότητα, συνήθως ένα υπουργείο. Με την έννοια αυτή, η καθ’ ύλην αρμοδιότητα καλείται κατά 

κλάδον αρμοδιότητα. Παράβαση της κατά κλάδον αρμοδιότητας έχει ως συνέπεια το 

ανυπόστατο της πράξης, καθόσον πρόκειται για πρόδηλη πλημμέλεια της πράξης, που μπορεί 

να εντοπιστεί από τον μέσο, συνετό διοικούμενο. 

•Κατά τόπον αρμοδιότητα,  

η οποία συνίσταται στον καθορισμό μιας εδαφικής περιοχής εντός της οποίας το όργανο ασκεί 

την καθ’ύλην αρμοδιότητά του. Τα κεντρικά κρατικά όργανα έχουν αρμοδιότητα σε όλη την 

επικράτεια, ενώ τα περιφερειακά (αποκεντρωμένα) κρατικά όργανα και τα όργανα των νπδδ 

έχουν συγκεκριμένη κατά τόπον αρμοδιότητα. 

•Στη νομολογία απαντά και ο όρος της χρονικής (αν)αρμοδιότητας, με την έννοια 

του διαστήματος εντός του οποίου μπορεί να ασκηθεί η καθ’ύλην αρμοδιότητα του οργάνου. 

Το ζήτημα της χρονικής (αν)αρμοδιότητας μπορεί να ανακύψει στις εξής περιπτώσεις: 

–Όταν οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν αποκλειστική προθεσμία για την άσκηση της 

αρμοδιότητας. 

–Όταν οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν θητεία των μελών του οργάνου, μονομελούς ή 

συλλογικού. Οι πράξεις που εκδίδονται μετά τη λήξη της θητείας είναι παράνομες και ακυρωτέες 

ελλείψει αρμοδιότητας του οργάνου. 

•Δέσμια αρμοδιότητα:  

έχει η διοίκηση όταν ο κανόνας δικαίου που διέπει τη δράση της καθορίζει το περιεχόμενο που 

θα έχει η ατομική πράξη που θα εκδοθεί. Το διοικητικό όργανο ελέγχει απλώς τη συνδρομή των 

προϋποθέσεων του κανόνα δικαίου. Παράδειγμα: πράξεις της φορολογικής διοίκησης. 

•Διακριτική ευχέρεια:  

έχει η διοίκηση όταν ο νόμος δεν προσδιορίζει με ακρίβεια το περιεχόμενο που θα έχει η 

διοικητική δράση. Στην περίπτωση αυτή το διοικητικό όργανο αποφασίζει το αν, το πώς και το 

πότε της διοικητικής πράξης. Αποφασίζει αν θα εκδώσει την πράξη, πότε θα την εκδώσει και 
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ποιο ακριβώς περιεχόμενο θα έχει, με την έννοια ότι υπάρχουν περισσότερες, καταρχήν, νόμιμες 

λύσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις στη διοίκηση παρέχεται διακριτική ευχέρεια. 

–Ερμηνεία του νόμου από το διοικητικό όργανο και αόριστες 

έννοιες. 

–Στις περιπτώσεις ύπαρξης διακριτικής ευχέρειας δεν ελέγχεται το περιεχόμενο αυτό καθαυτό 

της πράξης (καθώς ο δικαστής δεν έχει τις τεχνικές γνώσεις της διοίκησης) αλλά γίνεται έλεγχος 

ακραίων ορίων. Ελέγχεται, δηλαδή, κατά βάση αν τηρούνται ορισμένες γενικές αρχές, όπως π.χ. 

η αρχή της αναλογικότητας (που εφαρμόζεται κυρίως στις περιπτώσεις των κυρώσεων). 

•Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει συνδυασμός δέσμιας αρμοδιότητας και διακριτικής ευχέρειας. 

Κανόνες του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας για την αρμοδιότητα 

•Οι κανόνες της αρμοδιότητας είναι ιδιαίτερα αυστηροί και η παράβασή τους ελέγχεται 

αυτεπαγγέλτως. 

•Η παράβαση κανόνων συγκρότησης διοικητικού οργάνου συνδέεται με την αρμοδιότητα. 

Μεταβίβαση αρμοδιότητας 

•Η αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί σε ορισμένο όργανο δεν μπορεί να ασκηθεί νόμιμα από άλλο 

όργανο, ακόμη και ανώτερο του αρμοδίου, εκτός εάν υπάρχει ρητή αντίθετη ρύθμιση. 

•Το αρμόδιο διοικητικό όργανο μπορεί ναμεταβιβάσει την αρμοδιότητάτου με κανονιστική πράξη 

του (η οποία δημοσιεύεται νομίμως) εάν αυτό προβλέπεται από τις σχετικές με το οικείο όργανο 

διατάξεις (άρθρο 9 παρ. 2 του ΚωδΔΔιαδ). 

•Στην περίπτωση αυτή, η αρμοδιότητα ασκείται αποκλειστικά από το όργανο στο οποίο 

μεταβιβάστηκε, εκτός εάν οι σχετικές διατάξεις ορίζουν ότι, παράλληλα, μπορεί να ασκείται και 

από το όργανο που τη μεταβίβασε. Η μεταβίβαση συνεπάγεται συρρίκνωση της αρμοδιότητας 

του μεταβιβάζοντος και διεύρυνση της αρμοδιότητας του προς ο η μεταβίβαση οργάνου. 

•Δεν είναι νόμιμη η μεταβίβαση αρμοδιότητας έκδοσης συγκεκριμένης πράξης ούτε η 

μεταβίβαση του συνόλου των αρμοδιοτήτων ενός οργάνου. 

Εξουσιοδότηση υπογραφής 

•Το αρμόδιο διοικητικό όργανο μπορεί, με κανονιστική πράξη του (που δημοσιεύεται νομίμως), 

εφόσον αυτό προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, να εξουσιοδοτεί ιεραρχικά υφιστάμενο 

όργανο να υπογράφει με εντολή του πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότητάς του. Οι πράξεις 

αυτές, αν και φέρουν την υπογραφή του εξουσιοδοτημένου οργάνου, θεωρούνται πράξεις του 

οργάνου έδωσε την εξουσιοδότηση. 

•Η εξουσιοδότηση υπογραφής δεν στερεί από το όργανο που εξουσιοδοτεί την αρμοδιότητα να 

υπογράφει εκείνο, όταν το κρίνει σκόπιμο, τα έγγραφα. 

•Η κανονιστική πράξη της εξουσιοδότησης υπογραφής εξακολουθεί να ισχύει μέχρι να 

καταργηθεί από μεταγενέστερη όμοιά της και δεν συνδέεται με τυχόν μεταβολή του προσώπου 

του εξουσιοδοτούντος ή του εξουσιοδοτούμενου οργάνου, εκτός εάν η εξουσιοδότηση δοθεί 

ρητά στο συγκεκριμένο πρόσωπο. 
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Αναπλήρωση διοικητικών οργάνων (άρθρο 8 Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας) 

•Τον προϊστάμενο οργανικής μονάδας δημόσιας αρχής αναπληρώνει (εφόσον ο οριζόμενος 

αναπληρωτής ανήκει σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι, κατά τις σχετικές διατάξεις, μπορούν 

να προΐστανται) (η πράξη για την αναπλήρωση είναι ατομική): 

–ο ανώτερος κατά βαθμό προϊστάμενος των υποκείμενων σε αυτόν οργανικών μονάδων 

–αν δεν υπάρχουν υποκείμενες οργανικές μονάδες, ο κατά βαθμό ανώτερος υπάλληλος της 

μονάδας 

–σε περίπτωση ομοιοβάθμων, ο προϊστάμενος ή ο υπάλληλος που έχει τον περισσότερο χρόνο 

υπηρεσίας στον βαθμό. 

•Στην περίπτωση της αναπλήρωσης, παρά τη διαφορά των προσώπων, τις αρμοδιότητες 

θεωρείται ότι ασκεί το ίδιο και όχι άλλο διοικητικό όργανο. 
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Ενότητα 3: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2- Η 

Οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης 

 

Αρχή της διάκρισης των εξουσιών 

• Άρθρο 26 Σ 

• Νομοθετική, Δικαστική, Εκτελεστική λειτουργία  

• Νομοθετική: Βουλή +ΠτΔ (αναπομπή 42 παρ. 2)  

• Δικαστική: κάθε είδους Δικαστήρια (+δικαστικά όργανα και αρχές) 

• Εκτελεστική: ΠτΔ, Κυβέρνηση, διοικητικά όργανα 

Η έννοια της διοίκησης 

• Διάκριση ιδιωτικής και δημόσιας διοίκησης: η δημόσια διοίκηση αποσκοπεί στην 

εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος.  

• Διοίκηση: δραστηριότητα που ασκείται από τα πολιτειακά όργανα (όχι τη νομοθεσία ή 

τα δικαστήρια) εντός της έννομης τάξης.  

• Διοίκηση υπό λειτουργική έννοια. 

 

Διοίκηση υπό οργανική έννοια (ά. 101 επ. Συντάγματος) 

• Τη Διοίκηση υπό οργανική έννοια αποτελούν οι φορείς που ασκούν την ανωτέρω 

δραστηριότητα.  

• Τη Δημόσια Διοίκηση υπό στενή έννοια αποτελούν οι φορείς που ασκούν την κυριαρχική 

διοίκηση με προνόμια δημόσιας εξουσίας, έχουν, δηλαδή, την εξουσία μονομερούς επιβολής 

υποχρεώσεων 

• Οι φορείς αυτοί έχουν τη μορφή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου 
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Αποσαφήνιση εννοιών 

• Νομικό πρόσωπο: ένωση προσώπων ή σύνολο περιουσίας για την επιδίωξη 

ορισμένου σκοπού που έχει καταστεί φορέας δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων (δηλαδή απέκτησε 

προσωπικότητα), βάσει των όρων που αναγράφει ο νόμος (άρθρο 61 του ΑΚ). 

• Νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου: ένωση προσώπων (νπδδ 

σωματειακού χαρακτήρα) ή σύνολο περιουσίας (νπδδ ιδρυματικού χαρακτήρα), που έχει 

καταστεί φορέας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων προς εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου 

συμφέροντος με άσκηση δημόσιας εξουσίας (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΑΕΙ, Οργανισμοί Κοινωνικής 

Ασφάλισης, δημόσια νοσοκομεία, Δικηγορικοί Σύλλογοι, Ιατρικοί Σύλλογοι, Τεχνικά 

Επιμελητήρια κ.λπ.[νπδδ ειδικών σκοπών]). 

• Διοικητικό όργανο: δημόσιο όργανο της έννομης τάξης, δηλαδή εξοπλισμένο με 

δημόσια εξουσία, το οποίο δεν ανήκει στην νομοθετική ή στη δικαστική εξουσία .Είναι 

υποκείμενο αρμοδιοτήτων. Συνέχεια διοικητικού οργάνου (η εναλλαγή του φυσικού προσώπου 

δεν επηρεάζει τη συνέχεια του οργάνου).  

 • Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου δημόσιας ιδιοκτησίας: 

νομικό πρόσωπου που ιδρύεται με νόμο ή κανονιστική πράξη εκδιδόμενη κατά νομοθετική 

εξουσιοδότηση, με περιουσιακά μέσα του κράτους, για την εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου 

συμφέροντος, χωρίς να είναι εξοπλισμένο με προνόμια δημόσιας εξουσίας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ, 

ΤΑΪΠΕΔ: Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου) 

• Νομικό πρόσωπο διφυούς χαρακτήρα: ο διφυής χαρακτήρας, ως νομική 

έννοια αναγκαία για τη διασφάλιση του κρατούντος οργανικού κριτηρίου, προϋποθέτει νομικό 

πρόσωπο με ένδυμα μεν ιδιωτικού δικαίου, πλην όμως λειτουργούντος όχι με κερδοσκοπικό 

σκοπό αλλά προς το δημόσιο συμφέρον και υπαγόμενο, χάριν τούτου, σε ειδικό καθεστώς 

δημοσίου δικαίου, ήτοι με προνόμια και υποχρεώσεις ασυμβίβαστα προς τις αρχές και απαιτήσεις 

του ελευθέρου ανταγωνισμού, στις οποίες υπάγεται πλέον η Δ.Ε.Η. σύμφωνα με την κοινοτική 

έννομη τάξη.  

Έννοια δημόσιου τομέα και ευρύτερου δημόσιου τομέα 

Δημόσια διοίκηση υπό οργανική έννοια περιλαμβάνει όλους τους φορείς (νομικά πρόσωπα) που 

ασκούν τη διοίκηση ως δραστηριότητα (υπό λειτουργική έννοια). Δεν είναι σταθερή έννοια 

(ανάλογα με τις συγκυρίες διευρύνεται ή συρρικνώνεται). [Άρθρο 51 του  Νόμου 1892/1990 

(επαναοριοθέτηση δημόσιου τομέα και συρρίκνωσή του)]. 
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Ο δημόσιος τομέας περιλαμβάνει: 

α.Τις κάθε είδους δημόσιες υπηρεσίες, που υπάγονται στο νομικό πρόσωπο του Δημοσίου και 

εκπροσωπούνται από αυτό. 

β.Τα κάθε είδους Ν.Π.Δ.Δ., εξαιρουμένων των Χρηματιστηρίων Αξιών, της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Εποπτείας της Ιδιωτικής Ασφάλισης, είτε αυτά αποτελούν 

οργανισμούς κατά τόπο είτε καθ` ύλην αυτοδιοίκησης.” «η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης 

και Ελέγχων». 

γ. Τις κάθε είδους κρατικές ή δημόσιες και παραχωρηθείσες επιχειρήσεις και οργανισμούς, 

“καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου δημόσιου χαρακτήρα που επιδιώκουν κοινωφελείς 

ή άλλους δημόσιους σκοπούς. 

δ.Τις τράπεζες που ανήκουν στο νομικό πρόσωπο του Δημοσίου, είτε στο σύνολό τους είτε κατά 

πλειοψηφία και 

ε.Τις κάθε είδους θυγατρικές εταιρείες των νομικών προσώπων που αναφέρονται στις 

περιπτώσεις β` και γ` αυτού του άρθρου, εκτός από τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. 

•Νέος όρος: ευρύτερος δημόσιος τομέας (περιλαμβάνει τους φορείς του αρχικού δημόσιου 

τομέα). 

Έννοια δημόσιας υπηρεσίας (λειτουργική και οργανική) 

Τη δημόσια υπηρεσία μπορούμε να τη διακρίνουμε υπό τη λειτουργική και οργανική έννοια της.  

Υπό τη λειτουργική έννοια, πρόκειται για υπηρεσίες που διαχειρίζονται ορισμένη 

κατηγορία διοικητικών υποθέσεων (υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο, σύμφωνα με το 

άρθρο 106 §3 Σ, προκειμένου να εξυπηρετήσουν κάποιες δημόσιες ανάγκες και οι οποίες μπορεί 

να έχουν την μορφή είτε Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου είτε να είναι φορείς του 

ιδιωτικού δικαίου.  

Υπό την οργανική έννοια, πρόκειται για την ανάθεση κοινωφελών και δημοσίου 

συμφέροντος σκοπών σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Διαφορετική από τη δημόσια 

υπηρεσία είναι η δημόσια Αρχή ή διοικητική Αρχή. Αρχές δηλαδή όργανα μονοπρόσωπα ή 

συλλογικά του Κράτους ή των Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, αποκαλούμε όσα ασκούν 

αρμοδιότητα έκδοσης εκτελεστών διοικητικών πράξεων, ασκούν δηλαδή αποφασιστική δημόσια 

εξουσία, εκδηλώνοντας με υλικές και νομικές ενέργειες τη διοικητική τους δράση με τρόπο 

κυριαρχικό. Σήμερα, όλο και περισσότερο οι δημόσιες υπηρεσίες αποκρατικοποιούνται ή 

ιδιωτικοποιούνται. 
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Αρχή της συνέχειας και αρχή της ενότητας των δημοσίων 

υπηρεσιών 

Κατά την αρχή της συνέχειας των δημόσιων υπηρεσιών, χρειάζεται μια αδιάκοπη και 

απρόσκοπτη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών. Η διακρ. ευχέρεια δεν μπορεί να περιορίζεται 

έτσι, ώστε να παραλύει μια ολόκληρη δημόσια υπηρεσία. Κατά την αρχή της ενότητας των 

υπηρεσιών, όλες οι κρατικές υπηρεσίες συνιστούν προεκτάσεις του ίδιου και ενιαίου κράτους. Η 

κατανομή αρμοδιοτήτων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για την καταστρατήγηση 

των δικαιωμάτων και της έννομης προστασίας του ιδιώτη. Έτσι, εάν η αίτηση ιδιώτη περιέλθει 

σε αναρμόδια υπηρεσία του δημοσίου, αυτή έχει υποχρέωση να την διαβιβάσει σε αρμόδια 

υπηρεσία και να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο (άρ. 4 § 1 ΚΔΔιαδ). 

 

Δημόσια όργανα  

• Τα όργανα της έννομης τάξης τα οποία έχουν αρμοδιότητα: 

– Να θεσπίζουν μονομερώς κανόνες δικαίου, υποχρεώνοντας σε τήρηση των 

κανόνων αυτών, 

– να προετοιμάζουν τους κανόνες που θεσπίζουν, 

– να επιβάλλουν την τήρηση των κανόνων που θεσπίζουν (πχ μέσω της επιβολής 

κυρώσεων) 

• Διαφορά με τους ιδιώτες: παραγωγή κανόνων δικαίου βάσει της ισοτιμίας της βούλησης 

και της ιδιωτικής ελευθερίας  

Τα δημόσια νομικά πρόσωπα διακρίνονται σε επί μέρους 

κατηγορίες με βάση διάφορα κριτήρια. Ειδικότερα:  

➢ Με βάση το νομικό καθεστώς που διέπει τη δράση τους, τα δημόσια νομικά πρόσωπα 

διακρίνονται: α) σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στο δημόσιο δίκαιο, όπως είναι το κράτος, 

οι ΟΤΑ και γενικότερα, τα ΝΠΔΔ, και β) σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στο ιδιωτικό δίκαιο, 

όπως είναι οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιες εταιρείες και ορισμένα άλλα νομικά πρόσωπα 

ιδρυματικού ή σωματειακού χαρακτήρα και γενικότερα τα ΝΠΙΔ.  

➢ Με βάση την ευρύτητα του περιεχομένου της δραστηριότητάς τους, τα δημόσια νομικά 

πρόσωπα διακρίνονται: α) σε νομικά πρόσωπα γενικής διοίκησης, όπως είναι το κράτος και οι 

ΟΤΑ και β) σε νομικά πρόσωπα ειδικής ή εξειδικευμένης διοίκησης, όπως είναι –μεταξύ των 

άλλων- τα ΝΠΔΔ και οι δημόσιες επιχειρήσεις.  

➢ Με βάση την εξάρτησή τους από άλλα νομικά πρόσωπα, τα δημόσια νομικά πρόσωπα 

διακρίνονται κύρια σε: α) κρατικά δημόσια νομικά πρόσωπα, τα οποία εξαρτώνται από το 

κράτος, όπως είναι ο ΕΦΚΑ ή τα δημόσια νοσοκομεία, β) δημοτικά νομικά πρόσωπα, τα οποία 

εξαρτώνται από τους οικείους Δήμους, όπως είναι τα δημοτικά νοσοκομεία, οι δημοτικές 

βιβλιοθήκες κ.ο.κ..  
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➢ Με βάση τον πληθυσμιακό χαρακτήρα τους ή όχι, τα δημόσια νομικά πρόσωπα διακρίνονται 

σε: α) Δημόσιες πληθυσμιακές «κοινότητες», όπως είναι το κράτος και οι ΟΤΑ, β) Δημόσια 

νομικά πρόσωπα χωρίς πληθυσμιακή βάση, όπως είναι ορισμένα νομικά πρόσωπα ιδρυματικού 

χαρακτήρα (π.χ. οργανισμοί κοινωνικών ασφαλίσεων), οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι δημόσιες 

εταιρείες. Είδος ενδιάμεσης μορφής μπορεί να θεωρηθούν τα νομικά πρόσωπα σωματειακού 

χαρακτήρα, όπως είναι οι σύλλογοι των ελεύθερων επαγγελματιών (δικηγορικοί σύλλογοι, 

φαρμακευτικοί σύλλογοι), οι λεγόμενοι δημόσιοι σύλλογοι, που έχουν ιδρυθεί για τη ρύθμιση 

της επαγγελματικής δραστηριότητας ορισμένων κατηγοριών προσώπων που είναι μέλη τους.  

Τα διοικητικά όργανα διακρίνονται  

 Με βάση την ασκούμενη δραστηριότητά τους τα διοικητικά όργανα διακρίνονται α) σε όργανα 

αποφασιστικά και όργανα γνωμοδοτικά, καθώς επίσης β) σε όργανα γενικής και όργανα ειδικής 

αρμοδιότητας. 

 Με βάση τον αριθμό των φυσικών προσώπων που ασκούν τις οργανικές λειτουργίες, τα 

διοικητικά όργανα διακρίνονται σε μονοπρόσωπα ή ατομικά και πολυπρόσωπα ή συλλογικά. 

 Με βάση τα δημόσια νομικά πρόσωπα, με τα οποία συνδέονται ή των οποίων ασκούν τις 

δραστηριότητες, τα διοικητικά όργανα διακρίνονται σε κρατικά, όταν συνδέονται με το κράτος 

(Δημόσιο) ή ανήκουν σε αυτό, σε δημοτικά, όταν ανήκουν σε ορισμένο Δήμο κ.ο.κ.. 

 Με βάση τη θέσπισή τους κατ’ ευθείαν από το Σύνταγμα ή την ίδρυσή τους με πράξη του 

νομοθέτη ή της Διοίκησης, όταν δρα κανονιστικά, τα διοικητικά όργανα διακρίνονται αντίστοιχα 

σε άμεσα και έμμεσα. 

 Με βάση το νομικό καθεστώς που ρυθμίζει τη δραστηριότητά τους, τα διοικητικά όργανα –

όπως και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν οργανικές λειτουργίες- διακρίνονται σε όργανα 

υπαγόμενα στο δημόσιο και όργανα υπαγόμενα στο ιδιωτικό δίκαιο. 

δημόσια εξουσία- Έννοια διοικητικών οργάνων  

• ΣΤΕΝΗ ΕΝΝΟΙΑ: Δημόσια όργανα τα οποία δεν ανήκουν στη νομοθετική ή 

δικαστική λειτουργία (όμως κυβέρνηση – ά. 82 παρ. 1Σ, κυβερνητικά όργανα με 

απόφαση Πρωθυπουργού;) 

• ΕΥΡΕΙΑ ΕΝΝΟΙΑ (βάσει δεδομένων έννομης τάξης):  

– ΠτΔ, Κυβέρνηση, Πρωθυπουργός, υπουργοί και υφυπουργοί και όλα τα λοιπά 

δημόσια όργανα, τα οποία συνδέονται με ορισμένο δημόσιο νομικό πρόσωπο όπως 

προβλέπεται κατά το Σ με σχέση ιεραρχίας ή διοικητικής εποπτείας, καθώς και τα συλλογικά 

όργανα που συνδέονται με αυτά, ακόμη και εάν ελλείπει ιεραρχική σχέση (πχ υπηρεσιακά, 

πειθαρχικά συμβούλια, ΑΔΑ)  
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Κατηγορίες διοικητικών οργάνων  

• Όργανα με στενή έννοια: κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς τους δηλώνουν τη 

βούληση του νομικού προσώπου με τη διενέργεια νομικών πράξεων (διοικητικές πράξεις) 

• Όργανα με ευρεία έννοια: το πλήθος των φυσικών προσώπων, που προπαρασκευάζουν 

ή εκτελούν τις νομικές πράξεις ή διενεργούν υλικές πράξεις για την επίτευξη των σκοπών 

του δημόσιου νομικού προσώπου (ευθύνη) 

• Όσα ανήκουν στο Δημόσιο και ασκούν δημόσια εξουσία = διοικητικές αρχές  

• Η σύσταση του διοικητικού οργάνου πρέπει να προβλέπεται σε διάταξη νόμου ή 

κανονιστική πράξη της Διοίκησης βάσει νομοθετικής εξουσιοδότησης – απαιτείται να 

καθορίζεται ο τρόπος συγκρότησης του οργάνου και η αρμοδιότητά του  

 

Ορισμός διοικητικού οργάνου 

•Η οργανωτική μονάδα της δημόσιας διοίκησης που αποτελεί αυτοτελές υποκείμενο διοικητικών 

αρμοδιοτήτων. 

•Κρίσιμη διάκριση: Διοικητικό όργανο και φορέας του διοικητικού οργάνου (φυσικό πρόσωπο). 

•Το διοικητικό όργανο, συνήθως, δεν έχει νομική προσωπικότητα: διάκριση διοικητικού οργάνου 

από το νομικό πρόσωπο που ανήκει. 

•Όργανο με στενή έννοια είναι η οργανωτική ενότητα που έχει από τον νόμο την ικανότητα να 

δεσμεύει το νομικό πρόσωπο στο οποίο ανήκει. 

•Ελάχιστο περιεχόμενο της διάταξης με την οποία συστήνεται όργανο είναι ο καθορισμός της 

αρμοδιότητας και ο καθορισμός των προϋποθέσεων βάσει των οποίων ο φορέας του οργάνου 

περιβάλλεται την ιδιότητα του οργάνου. 

 

Διακρίσεις διοικητικών οργάνων  

– Ανάλογα με την οργανωτική ενότητα στην οποία εντάσσονται: όργανα του κράτους (κεντρικά 

όργανα ή όργανα της αποκεντρωμένης διοίκησης)/όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης/νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου καθ’ ύλην αυτοδιοίκησης (νομικά πρόσωπα ειδικού σκοπού). 

– Ανάλογα με το είδος της ασκούμενης αρμοδιότητας: αποφασίζοντα και γνωμοδοτικά όργανα. 

– Ανάλογα με τον αριθμό των μελών τους: μονομελή και συλλογικά όργανα. 

– Αποφασιστικά – Γνωμοδοτικά 
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Γενικής αρμοδιότητας – ειδικής αρμοδιότητας 

• Μονοπρόσωπα ή ατομικά ή μονομελή/ πολυπρόσωπα ή συλλογικά  

• Σύνθετα όργανα 

• Κεντρικά  - περιφερειακά 

• Κρατικά, δημοτικά κ.λπ. 

• Τα κρατικά: Άμεσα ή έμμεσα (άμεσα δεν καταργούνται με πράξη του νομοθέτη) 

• Νομικό καθεστώς: δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου  

 

Μονομελή και συλλογικά όργανα 

•Προϋποθέσεις νόμιμης υπόστασης του οργάνου: απαιτείται να έχουν τηρηθεί όλες οι 

προβλεπόμενες προϋποθέσεις που τίθενται στον νόμο προκειμένου να γίνει φορέας του το 

φυσικό πρόσωπο: απαιτείται η έκδοση μιας πράξης. 

•Διορισμός ή εκλογή του φυσικού προσώπου. 

•Το μονομελές όργανο δεν έχει νόμιμη υπόσταση αν η ως άνω πράξη απουσιάζει εντελώς ή είναι 

ανυπόστατη. Σ’ αυτήν την περίπτωση, οι πράξεις που εκδίδει είναι ανυπόστατες. Νόσφιση 

εξουσίας. 

•Σε περίπτωση λήξης της νόμιμης υπόστασης, οι πράξεις που εκδίδονται μετά τη λήξη είναι 

παράνομες (και όχι ανυπόστατες). Αντίστοιχα, σε περίπτωση διακοπής της νόμιμης υπόστασης 

του διοικητικού οργάνου, οι πράξεις που εκδίδονται κατά τη διάρκεια της διακοπής οι πράξεις 

είναι παράνομες. 

De facto όργανο 

•Σε περίπτωση που ένα μονομελές όργανο διαθέτει νόμιμη υπόσταση πλην όμως η πράξη 

διορισμού/εκλογής του είναι παράνομη, το δίκαιο αναγνωρίζει την εγκυρότητα των πράξεων του 

διοικητικού οργάνου. 

•Λογική της κατασκευής: προστασία της εμπιστοσύνης του διοικουμένου προς τη νομιμότητα 

της δράσης του διοικητικού οργάνου. 

•Δεν μπορεί να ζητηθεί η ακύρωση της εκδοθείσας πράξης για τον λόγο ότι υπήρχε παρανομία 

στον διορισμό/εκλογή του de facto οργάνου. Μπορεί, ωστόσο, να ζητηθεί η ακύρωσή της για 

οποιονδήποτε άλλο λόγο. 
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Συλλογικά διοικητικά όργανα 

•Παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες σε σχέση με τους κανόνες συγκρότησης, σύνθεσης και 

λειτουργίας τους. 

•Είναι ενιαία όργανα παρότι τα μέλη τους είναι πολλά. Τα μέλη του οργάνου δεν είναι και τα ίδια 

όργανα. Να μην ταυτίζεται η ιδιότητα του μέλους του οργάνου με την ιδιότητα του οργάνου. 

•Οι πράξεις των συλλογικών οργάνων είναι ενιαίες. Μία απόφαση συλλογικού οργάνου 

ισοδυναμεί με μία διοικητική πράξη. 

•Σημ.: Μέλος συλλογικού οργάνου μπορεί να προσβάλλει πράξη του συλλογικού οργάνου υπό 

τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος. 

•Άρθρ. 13-15 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. 

•Άρθρ. 7 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (αρχή της αμεροληψίας). 

•Οι διατάξεις που αφορούν τη συγκρότηση, τη σύνθεση και τη λειτουργία των συλλογικών 

οργάνων της διοίκησης αποτελούν προϋποθέσεις της εξωτερικής νομιμότητας των πράξεων που 

εκδίδουν τα διοικητικά όργανα. 

•Παρατήρηση: Σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων της συγκρότησης του οργάνου υπάρχει 

αναρμοδιότητα του οργάνου. Σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων της σύνθεσης και της 

λειτουργίας των συλλογικών οργάνων υπάρχει παράβαση ουσιώδους τύπου. 

•Για την ύπαρξη συλλογικού οργάνου απαιτούνται τρία τουλάχιστον μέλη, προκειμένου να 

μπορεί να εφαρμοστεί η αρχή της πλειοψηφίας που διέπει τη δράση των συλλογικών διοικητικών 

οργάνων. 

•Δεν υπάρχει υποχρέωση για περιττό αριθμό των μελών των συλλογικών οργάνων. 

•Πλεονεκτήματα συλλογικών οργάνων: αμοιβαίος έλεγχος και περιορισμός της αυθαιρεσίας, 

καλύτερος έλεγχος των θεμάτων που αναφύονται. 

•Μειονεκτήματα συλλογικών οργάνων: καθυστέρηση στη λήψη απόφασης, μείωση αισθήματος 

ευθύνης, αύξηση του κόστους-επιβάρυνση δημόσιων οικονομικών. 

 

Σύνθετο και συλλογικό όργανο 

Περισσότερα αυτοτελή όργανα συμπράττουν για την έκδοση μίας πράξης. 

•Το κάθε όργανο διατηρεί την αυτοτέλειά του: δεν έχουμε, λοιπόν, συλλογικό όργανο που 

αποτελείται από περισσότερα μέλη. 

•Το συλλογικό όργανο είναι ενιαίο. 

•Σύσταση του οργάνου: η ρύθμιση των αρμοδιοτήτων του, του αριθμού και της ιδιότητας των 

μελών του, δηλαδή των προϋποθέσεων υπό τις οποίες φυσικό πρόσωπο αποκτά την ιδιότητα 

μέλους του οργάνου (αποτελεί κανόνα δικαίου, οπότε προϋποθέτει νόμο ή κανονιστική πράξη). 
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•Συγκρότηση: ο καθορισμός (διορισμός), με ατομική πράξη, όλων των μελών του οργάνου, 

δηλαδή η αναφορά των ονομάτων των οριζομένων μελών, βάσει των ιδιοτήτων που έχουν 

ενόψει του κανόνα δικαίου που προβλέπει τη σύσταση του οργάνου (αποτελεί (σωρευτική) 

ατομική διοικητική πράξη). 

•Κατηγορίες κανόνων που αφορούν τα συλλογικά όργανα: Κανόνες που αφορούν τη 

συγκρότηση, τη σύνθεση και τη λειτουργία των συλλογικών διοικητικών οργάνων. 

Συγκρότηση (άρθρ. 13 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας) 

•Συγκρότηση είναι ο καθορισμός, με ατομική πράξη, όλων των μελών του οργάνου, δηλαδή η 

αναφορά των ονομάτων των οριζομένων μελών. 

•Εάν το όργανο περιλαμβάνει και μέλη λόγω ορισμένης ιδιότητας(exofficio), αρκεί η αναφορά 

της υπηρεσιακής ιδιότητας που τα προσδιορίζει επακριβώς. 

•Ex officio μέλη: πρόσωπα που ορίζονται μέλη του οργάνου λόγω συγκεκριμένης υπηρεσιακής 

ιδιότητας. 

•Αν πάσχει πλημμέλεια ο διορισμός στην θέση χάρη στην οποία γίνεται κάποιος μέλος του 

οργάνου, δεν επηρεάζεται η συγκρότηση του οργάνου. 

•Αν πάσχει πλημμέλεια ο διορισμός στο συλλογικό όργανο υπάρχει μη νόμιμη συγκρότηση του 

συλλογικού οργάνου. 

•Για τη νόμιμη συγκρότηση συλλογικού οργάνου απαιτείται ο ορισμός όλων των μελών 

(τακτικών και αναπληρωματικών) που προβλέπει ο νόμος. Χρειάζεται, δηλαδή, να εκδοθεί η 

πράξη συγκρότησης. 

•Μη νόμιμη συγκρότηση υπάρχει όταν δεν έχουν διοριστεί όλα τα μέλη του οργάνου. Αν 

ορισμένα μέλη εκλέγονται ή υποδεικνύονται από τρίτους και τα μέλη αυτά δεν έχουν ακόμη 

εκλεγεί ή υποδειχθεί από τα αρμόδια όργανα, η συγκρότηση είναι νόμιμη αν έχει εγκαίρως 

ζητηθεί εγγράφως η εκλογή ή υπόδειξή τους και τα υπόλοιπα μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει 

απαρτία. 

•Κακή συγκρότηση του οργάνου συνεπάγεται αναρμοδιότητα του οργάνου (αυτεπαγγέλτως 

εξεταζόμενος λόγος). 

•Αν υπάρχει πλημμέλεια όσον αφορά τα αναπληρωματικά μέλη, δεν θίγεται η συγκρότηση του 

οργάνου υπό την προϋπόθεση ότι το αναπληρωματικό μέλος δεν χρειάστηκε να ενεργήσει στην 

θέση του τακτικού μέλους. 

•Τα συλλογικά όργανα συγκροτούνται από τρία τουλάχιστον μέλη αν στον νόμο δεν ορίζεται 

διαφορετικά. Από καμία διάταξη δεν προκύπτει η υποχρέωση της διοίκησης να συγκροτεί 

επιτροπές με περιττό αριθμό μελών. 
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•Έκλειψη, αποχώρηση, απώλεια ιδιότητας μελών: 

–Το συλλογικό όργανο μπορεί να λειτουργήσει, μέχρι ένα τρίμηνο (αποκλειστική προθεσμία) 

(ΣτΕ914/2012, 2322/2007), αν κάποια από τα μέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για 

οποιονδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον, κατά τις 

συνεδριάσεις του, τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία. 

–Η δυνατότητα της λειτουργίας με ελλιπή συγκρότηση αποτελεί έκφανση της αρχής της 

συνέχειας της διοικητικής δράσης. 

–Η απώλεια της ιδιότητας του τακτικού μέλους «συμπαρασύρει» και το αναπληρωματικό μέλος. 

–Μετά την παρέλευση του τριμήνου, το συλλογικό όργανο παύει να λειτουργεί νομίμως εφόσον 

δεν έχει αποκατασταθεί η πληρότητα της συγκρότησής του. 

•Όταν ο νόμος προβλέπει θητεία για τα μέλη του συλλογικού οργάνου, η αντικατάσταση μέλους 

πριν από τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή μόνο για λόγο αναγόμενο στην άσκηση των 

καθηκόντων του, ο οποίος και πρέπει να βεβαιώνεται στη σχετική πράξη. Η πράξη αυτή δεν 

είναι ανάκληση (ex tunc)του διορισμού. Πρόκειται για actuscontrarius. 

 

Σύνθεση 

•Ως σύνθεση νοείται η συμμετοχή των τακτικών ή αναπληρωματικών μελών σε συγκεκριμένη 

συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου. 

•Είναι δυνατόν να είναι το όργανο νομίμως συγκροτημένο και να έχει κακή σύνθεση. 

•Τρία θέματα ανακύπτουν όσον αφορά τη σύνθεση: α) απαρτία, β) πρόσκληση, γ) αμεροληψία. 

 

Απαρτία 

 

•Απαρτία είναι ο από τον νόμο προβλεπόμενος ελάχιστος αριθμός μελών η παρουσία των οποίων 

είναι απαραίτητη για τη λήψη νόμιμης απαίτησης. 

•Το συλλογικό όργανο συνεδριάζει νομίμως όταν στη σύνθεσή του μετέχουν, ως τακτικά ή 

αναπληρωματικά μέλη, περισσότερα από τα μισά των διορισμένων τακτικών μελών (απαρτία) 

(μισό συν ένα). 

•Ποτέ δεν μπορεί να υπάρξει απαρτία με λιγότερα από τρία μέλη (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά 

στον νόμο). 

•Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

•Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, το όργανο καλείται εκ νέου σε 

συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιείται το νωρίτερο σε 24 ώρες, στον ίδιο τόπο και με την ίδια 

ημερήσια διάταξη. Κατά τη συνεδρίαση αυτή, υπάρχει απαρτία αν μετέχουν στη σύνθεση 
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τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη που παριστούν τουλάχιστον το 1/3 του συνόλου των 

διορισμένων τακτικών μελών του και εν πάση περιπτώσει όχι λιγότερα των 3 τακτικών ή 

αναπληρωματικών μελών. 

 

Αμεροληψία 

•Τα πρόσωπα που αποτελούν τα διοικητικά όργανα, μονομελή ή συλλογικά όργανα, πρέπει να 

παρέχουν εγγυήσεις για αμερόληπτη κρίση, ώστε να δημιουργείται στον διοικούμενο η 

πεποίθηση του αδιαβλήτουτης πράξης που εκδίδουν (άρθρο 7 παρ.1 ΚΔΔιαδ). Προς τούτο 

προβλέπονται κωλύματα συμμετοχής που στηρίζονται σε προσωπικό συμφέρον και προσωπικές 

σχέσεις. 

•Τα μονομελή όργανα καθώς και τα μέλη των συλλογικών οργάνων οφείλουν να απέχουν από 

κάθε ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συμμετοχή σε α. λήψη απόφασης, β. διατύπωση 

γνώμης, γ. πρότασης, εφόσον: 

α.η ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντός τους συνδέεται με την έκβαση της υπόθεσης, 

β.είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ευθείανμεν γραμμή απεριορίστως, εκ 

πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού με κάποιον από τους ενδιαφερομένου (δεν χρειάζεται να 

αποδειχθεί ότι η ληφθείσα απόφαση υπήρξε πράγματι μεροληπτική), 

γ.έχουν ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με τους ενδιαφερομένους, 

δ.στις περιπτώσεις που είναι δυνατόν να δημιουργηθεί εύλογα η υπόνοια ότι το διοικητικό 

όργανο έχει ήδη σχηματισμένη και, επομένως, προκατειλημμένη γνώμη για την υπόθεση που 

πρόκειται να κρίνει. 

 

Η αρχή προστασίας του δημοσίου συμφέροντος 

Η έννοια του δημοσίου συμφέροντος και της προστασίας του, συνιστά κεντρική και θεμελιακή 

αρχή για την οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Στην πράξη, το δημόσιο 

συμφέρον κατευθύνει τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης και των 

δημοσίων υπηρεσιών. Η έννοια του δημοσίου συμφέροντος αναγνωρίζεται συνταγματικά, είτε 

ως δημόσιο συμφέρον (άρθρο 24 §1 Σ) είτε ως δημόσια ωφέλεια (άρθρο 17 §2 Σ) είτε σε 

ειδικότερες πτυχές του, όπως η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της εθνικής 

οικονομίας (άρθρο 106 §2 Σ) και ως εθνικό συμφέρον (άρθρο 4 §3 Σ και 28 §2). Το δημόσιο 

συμφέρον είναι μια αόριστη νομική έννοια που συγκεκριμενοποιείται από το Σύνταγμα, το νόμο 

και τη δημόσια διοίκηση μέσα από την έκδοση κανονιστικών πράξεων στο πλαίσιο νομοθετικής 

εξουσιοδότησης ή με την έκδοση ατομικών πράξεων. Κατά συνέπεια, η δημόσια διοίκηση δεν 

δύναται μέσα από την επίκληση της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος να θεμελιώσει την 

απαλλαγή της από την αρχή της νομιμότητας. Ειδικότερα, τέλος, ως αρχή της προστασίας του 

δημοσίου συμφέροντος θεωρείται η υποχρέωση που υπέχουν τα όργανα της δημόσιας 

διοίκησης, μεταξύ της επιλογής περισσότερων, εξίσου νομίμων λύσεων, όταν δηλαδή η δημόσια 

διοίκηση ασκεί τη διακριτική της ευχέρεια, να επιλέξει εκείνη, που κατά την κρίση της εξυπηρετεί 

καλύτερα το δημόσιο συμφέρον (Δαγτόγλου, 2004). 
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η γενική αρχή της ισότητας 

Ά 4 (1) Σ: Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. Περιεχόμενο αρχής ισότητας: όμοια 

μεταχείριση προσώπων που βρίσκονται σε όμοιες συνθήκες και ανόμοια μεταχείριση προσώπων 

που βρίσκονται σε ανόμοιες συνθήκες. 

Περιεχόμενο αρχής ισότητας: όμοια μεταχείριση προσώπων που βρίσκονται σε όμοιες συνθήκες 

και ανόμοια μεταχείριση προσώπων που βρίσκονται σε ανόμοιες συνθήκες 

Φορείς της γενικής αρχής της ισότητας .  

Καταρχήν όλοι οι έλληνες πολίτες ,κατά κανόνα και οι ενωσιακοί ημεδαποί -όχι αλλοδαποί – 

καταρχήν – Αλλά υπάρχουν εξαιρέσεις σε διεθνείς συνθήκες. 

Αποδέκτες 

• Κράτος – νομοθετική εξουσία – δικαστική εξουσία – εκτελεστική εξουσία • Ιδιωτικές σχέσεις 

= βλ ά 25 § 1 εδ γ΄ «Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες 

προσιδιάζουν» • Προς νομοθέτη και κανονιστικώς δρώσα διοίκηση • δικαστικός έλεγχος ορίων 

• στην ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισμού: – ο νόμος προέβη σε προδήλως ανόμοια 

μεταχείριση περιπτώσεων ή προσώπων – που τελούν σε ουσιωδώς όμοιες συνθήκες  
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

• Συγκέντρωση – αποκέντρωση  

• Όργανα που ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες σε όλη την εδαφική περιφέρεια στην 

οποία εκτείνεται η δραστηριότητα του νομικού προσώπου ή σε τμήμα ορισμένης 

διοικητικής περιφέρειας 

• Κεντρικά – περιφερειακά όργανα 

Στο άρθρο 101 Σ, ορίζεται ότι η διοίκηση του κράτους οργανώνεται σύμφωνα με το 

αποκεντρωτικό σύστημα. Ακόμη, η διοικητική διαίρεση της χώρας διαμορφώνεται σύμφωνα με 

τις γεωοικονομικές, κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες. Τα περιφερειακά όργανα του 

Κράτους έχουν γενική αποφασιστική αρμοδιότητα για τις υποθέσεις της περιφέρειάς τους, ενώ 

τα κεντρικά όργανα περιορίζονται στην παροχή γενικών κατευθύνσεων, στο συντονισμό και 

στην άσκηση ελέγχου νομιμότητας των πράξεων των περιφερειακών οργάνων. Στο 

αποκεντρωτικό σύστημα, τα περιφερειακά όργανα ανήκουν στο νομικό πρόσωπο του Κράτους 

και διαθέτουν αποφασιστικές αρμοδιότητες κρατικού χαρακτήρα σε περιφερειακό επίπεδο. 

Ωστόσο, τα περιφερειακά όργανα εξακολουθούν να τελούν υπό τον έλεγχο (νομιμότητας) της 

κεντρικής δημόσιας διοίκησης. Αντίστοιχα, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και 

δεύτερου βαθμού υπάγονται σε έλεγχο νομιμότητας και εποπτείας από το Κράτος, ο οποίος 

ασκείται από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας που εδρεύει στις επτά Αποκεντρωμένες 

Διοικήσεις της χώρας 

Αποκέντρωση: προσιτή διοίκηση / καταμερισμός εργασιών  

• Δημοσιονομική και διοικητική αυτοτέλεια  

• Βασική οργάνωση του κράτους: μεγάλες οργανωτικές ενότητες = υπουργεία, χρήση των 

μέσων που καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό  κατά κεφάλαια και άρθρα/ γενικά 

έσοδα του κράτους / κατανομή υπαλλήλων στα υπουργεία  

• Ορισμένα έσοδα του Δημοσίου ή κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού και ορισμένα 

περιουσιακά στοιχεία μπορεί να διατίθενται για την επιδίωξη συγκεκριμένου ειδικού 

σκοπού, τον οποίο επιδιώκει συγκεκριμένη υπηρεσιακή μονάδα – ιδιαίτερος 

προϋπολογισμός και λογιστική απεικόνιση: Δημοσιονομική αυτοτέλεια  

• Όταν η υπηρεσιακή μονάδα που επιδιώκει ορισμένο σκοπό έχει δικά της όργανα που 

έχουν αποφασιστική αρμοδιότητα και δικό της προσωπικό: Διοικητική αυτοτέλεια 

• Αυτοτελής / ανεξάρτητη / αποκεντρωμένη υπηρεσία  

• Όταν διαθέτει δημοσιονομική και διοικητική αυτοτέλεια  

• Όχι εφαρμογή αποκεντρωτικού συστήματος κατ’ ανάγκη!  

• Σκοποί 

– Εξειδίκευση των μέσων και του προσωπικού χάριν της επίτευξης του ειδικού 

σκοπού που της ανατίθεται  

– Συγκέντρωση ευθύνης στα όργανα που διοικούν 
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– Εξειδίκευση οργάνων και ταχύτητα δράσης  

• Έχει σημαντική ανεξαρτησία από οργανωτική άποψη, αποτελεί όμως οργανωτικό τμήμα 

του κράτους, στο οποίο ανήκουν τα περιουσιακά της στοιχεία – το προσωπικό είναι ΔΥ, 

τα όργανα διοίκησης υπάγονται σε ιεραρχικό έλεγχο 

• Παραδείγματα: Γενικό Χημείο Κράτους, Εθνικό Τυπογραφείο 

Αυτοδιοίκηση 

• Κράτος και λοιπά δημόσια νομικά πρόσωπα  

• Αυτοδιοίκηση: η ίδρυση οργανωτικών μονάδων της δημόσιας διοίκησης με ευρεία έννοια 

έξω από το ν.π. του κράτους, που αποτελούν ιδιαίτερα νομικά πρόσωπα  

• Διακρίσεις:  

– Τοπική αυτοδιοίκηση = ΟΤΑ 

– Καθ’ ύλην αυτοδιοίκηση = συνδέεται με ορισμένο ειδικό σκοπό (μπορεί να έχει 

εδαφικό περιορισμό πχ. λιμενικό ταμείο) 

•  

Ιεραρχικός έλεγχος  

• Τα όργανα τα οποία εντάσσονται στην ίδια οργανωτική μονάδα και διαρθρώνονται σε 

επάλληλες ή παράλληλες οργανωτικές ενότητες βρίσκονται μεταξύ τους σε ιεραρχική 

σχέση 

• Η ιεραρχική σχέση συνεπάγεται ιεραρχικό έλεγχο  

– Αρμοδιότητα του ανώτερου οργάνου (ιεραρχικά προϊστάμενος) να δίνει οδηγίες 

και διαταγές προς το κατώτερο (υφιστάμενο)  για την άσκηση των αρμοδιοτήτων 

του & υποχρέωση του υφιστάμενου οργάνου να συμμορφώνεται  

– Αρμοδιότητα προϊσταμένου να ασκεί έλεγχο χάριν διασφάλισης ενότητας δράσης  

• Χάριν της αρχής της αμεροληψίας: δεν υπάρχει ιεραρχική σχέση των έμμεσων 

συλλογικών οργάνων προς τα άμεσα όργανα του Κράτους ή του δημοσίου νομικού 

προσώπου στο οποίο ανήκουν – τα μέλη τους ασκούν τα καθήκοντά τους κατά 

συνείδηση και προσωπική κρίση (λειτουργική ανεξαρτησία) – εάν έχουν και θητεία, 

προσωπική ανεξαρτησία  

• Ο ιεραρχικός έλεγχος τεκμαίρεται από την ιεραρχική οργάνωση  
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Είδη ιεραρχικού ελέγχου  

• Έλεγχος νομιμότητας – ορθή εφαρμογή κανονιστικού πλαισίου άσκησης αρμοδιότητας 

και οργάνωσης του δημοσίου νομικού προσώπου  

– Θέματα εσωτερικής και εξωτερικής νομιμότητας  

– Εξωτερική νομιμότητα : όργανο και διαδικασία θέσπισης (αρμοδιότητα/ουσιώδης 

τύπος) 

– Εσωτερική νομιμότητα: αιτιολογία, σκοπός και αντικείμενο πράξης (κατ’ ουσία 

διάταξη νόμου, κατάχρηση εξουσίας)  

• Έλεγχος σκοπιμότητας (ουσιαστικός) – εξετάζεται το σκόπιμο της 

ρύθμισης  

Έλεγχος προληπτικός και κατασταλτικός  

• Όλες οι πράξεις υπάγονται σε έλεγχο νομιμότητας – εάν κατασταλτικός = ακύρωση  

• Κατασταλτικός έλεγχος σκοπιμότητας πρέπει να προβλέπεται ρητά ή να προκύπτει 

σαφώς = ακύρωση ή τροποποίηση πράξης / το πρόβλημα της ιεραρχικής υποκατάστασης  

• Αυτεπάγγελτος ή κατόπιν προσφυγής  

• Πειθαρχικός έλεγχος  

Διοικητική εποπτεία  

Είναι η επέμβαση των οργάνων του Κράτους στη λειτουργία των δημόσιων νομικών προσώπων 

(ΟΤΑ, ΝΠΔΔ) και ασκείται μόνον όταν προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Περιλαμβάνει: 

✓ προληπτικό έλεγχο της νομιμότητας ή της σκοπιμότητας των διοικητικών πράξεων 

✓ κατασταλτικό έλεγχο της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων 

✓ έκδοση διοικητικών πράξεων σε περίπτωση άρνησης της έκδοσης τους από τα 

εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα  

✓ έλεγχο των πράξεων διορισμού των οργάνων του εποπτευόμενου νομικού προσώπου 

✓ απομάκρυνση ή επιβολή κυρώσεων στα όργανα των εποπτευόμενων νομικών προσώπων 

✓ ενημέρωση του εποπτεύοντος από τα όργανα του εποπτευόμενου νομικού προσώπου  

✓ παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων προς το εποπτευόμενο νομικό πρόσωπο. 

• Αφορά σε δημόσια νομικά πρόσωπα διακριτά από το κράτος  

• Χάριν της συνοχής της έννομης τάξης, της εφαρμογής κυβερνητικής πολιτικής, 

παρακολούθηση της εκπλήρωσης σκοπών, τήρηση διατάξεων, καταστολή καταστάσεων 

αντίθεσης προς το δημόσιο συμφέρον  
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Έννοια της διοικητικής εποπτείας  

Η διοικητική εποπτεία διαφέρει από τον ιεραρχικό έλεγχο και πηγάζει από την ανάγκη ενότητας 

της δημόσιας διοίκησης. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, εφαρμόζεται στην περίπτωση των 

οργανισμών Τοπικής και καθ’ ύλην Αυτοδιοίκησης. Η διοικητική εποπτεία δεν τεκμαίρεται αλλά 

αντίθετα πρέπει να προβλέπεται ειδικά, οι δε σχετικές διατάξεις πρέπει να προβλέπουν τα μέσα 

και τα όρια της. 
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Ενότητα 4: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3- Η 

Μονομερής Δράση της Δημόσιας 

Διοίκησης 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

 
 

Έννοια, νομική φύση και χαρακτηριστικά των διοικητικών 

πράξεων 

Τη δράση της δημόσιας διοίκησης μπορούμε να τη διακρίνουμε στις νομικές ενέργειές της που 

συνίστανται κυρίως στην έκδοση διοικητικών, ατομικών και κανονιστικών πράξεων, αλλά και 

στις υλικές ενέργειές της οι οποίες συνδέονται με τον διοικητικό καταναγκασμό, μέσω του 

οποίου εφαρμόζεται ο νόμος και εκτελούνται οι διοικητικές πράξεις. Τη δράση της δημόσιας 

διοίκησης διέπουν οι αρχές της νομιμότητας, της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος αλλά 

και της προστασίας των διοικουμένων. 

Η έννοια της διοικητικής πράξης 

•Δήλωση βούλησης διοικητικού οργάνου με την οποία καθορίζεται κυριαρχικά τι πρέπει να 

ισχύσει ως δίκαιο στις κατ’ ιδίαν περιπτώσεις. 

•Δήλωση βούλησης διοικητικής αρχής που παράγει έννομα αποτελέσματα διοικητικής φύσης 

έναντι των διοικουμένων, δυνάμενα να τύχουν εφαρμογής διά της διοικητικής οδού. 

•Δήλωση βούλησης διοικητικού οργάνου που περιέχει άσκηση δημόσιας εξουσίας, επάγεται 

έννομες συνέπειες στον εξωτερικό νομικό κόσμο, συνιστάμενες στην εξατομίκευση των 

κανόνων δικαίου και επιδιώκει την ικανοποίηση του δημοσίου συμφέροντος. 

Η νομιμότητα και η εκτελεστότητα των διοικητικών πράξεων 

Τα δύο σημαντικά χαρακτηριστικά της διοικητικής πράξης είναι το τεκμήριο της νομιμότητάς της 

και η εκτελεστότητά της. Το τεκμήριο της νομιμότητας καλύπτει μόνον τις ατομικές 

διοικητικές πράξεις και όχι τις κανονιστικές διοικητικές πράξεις, των οποίων ο παρεμπίπτων 

έλεγχος νομιμότητας είναι δυνατός. Σύμφωνα όμως με γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, η 

ατομική διοικητική πράξη, από την έναρξη της ισχύος της και για όσο διάστημα ισχύει, έως ότου 

ακυρωθεί δικαστικά ή ανακληθεί, παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της, ανεξάρτητα από 

τυχόν νομικές πλημμέλειες. Αυτό ισχύει και αν ακόμη η πράξη πάσχει από παρανομία και την 
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καλύπτει έως ότου αυτή ακυρωθεί δικαστικά. Το τεκμήριο της νομιμότητας δεν εφαρμόζεται 

στην περίπτωση των ανυπόστατων πράξεων. 

Η Αρχή της Αναλογικότητας 

Η αρχή της αναλογικότητας, συναντάται στο Σύνταγμα με το άρθρο 25 παρ. 1. σύμφωνα με το 

οποίο «τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού 

συνόλου, που τελούν υπό την εγγύηση του κράτους  πρέπει να προβλέπονται είτε 

απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ 

αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας» . 

Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά 

πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει 

επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας. Από τη διάταξη αυτή 

προκύπτει ότι αποδέκτης της επιταγής για σεβασμό της αρχής της αναλογικότητας είναι ο κοινός 

νομοθέτης που θεσπίζει περιορισμό ατομικών δικαιωμάτων με νόμο, σύμφωνα με την υπέρ 

αυτού συνταγματική επιφύλαξη, σε αντιδιαστολή με το δικαστή, ο οποίος απλώς οφείλει να 

ελέγχει αν η αρχή αυτή έχει τηρηθεί και, σε αποφατική περίπτωση, να αρνείται την εφαρμογή 

του νόμου ως αντισυνταγματικού. 

✓ Η εν λόγω αρχή παραβιάζεται όταν η συγκεκριμένη κρατική παρέμβαση δεν είναι, 

α) πρόσφορη για την επίτευξη του σκοπού που επιδιώκεται με αυτήν, 

β) αναγκαία για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού, με την έννοια ότι το αυτό αποτέλεσμα 

δεν μπορεί να επιτευχθεί με ένα ανώδυνο ή ηπιότερο μέσο και  

γ) αναλογική εν στενή έννοια, δηλαδή να τελεί σε εσωτερική αλληλουχία προς τον 

επιδιωκόμενο σκοπό, ώστε η αναμενόμενη ωφέλεια να μην είναι ποιοτικά και ποσοτικά 

κατώτερη από τη βλάβη που προκαλείται. 

▪ Σε γενικές γραμμές η αναλογικότητα ως ιδέα παραπέμπει στις έννοιες το μέτρου, του 

ορθολογισμού και της ισορροπίας και μπορεί να εξειδικευθεί ως μία επιταγή για 

λελογισμένη χρήση κάθε εξουσίας.  

▪ η αναλογικότητα παρά τη νομολογιακή της επεξεργασία και τη συνταγματική της 

κατοχύρωση συνιστά μία αόριστη νομική έννοια. Η εξειδίκευση και αποτύπωση των 

τριών σταδίων του ελέγχου της αναλογικότητας δηλαδή ο έλεγχος της καταλληλότητας, 

της αναγκαιότητας και της stricto sensu αναλογικότητας, περισσότερο διαγράφουν την 

κλιμάκωση μίας διαδικασίας παρά προσδιορίζουν εννοιολογικά το βάθος της έννοιας . 
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Συνέπειες της νομικής φύσης της διοικητικής πράξης: Το τεκμήριο 

νομιμότητας 

•Ο «εξοπλισμός» μιας διοικητικής πράξης με το τεκμήριο της νομιμότητας έχει ως συνέπεια την 

παραγωγή όλων των έννομων αποτελεσμάτων που ορίζονται από την εν λόγω πράξη μέχρι την 

παύση της, ανεξαρτήτως νομιμότητάς της. 

•Η διοικητική πράξη (ακόμη και η άκυρη) δεσμεύει τόσο τον διοικούμενο όσο και τη διοίκηση. 

•Διοικητικό όργανο δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη νομιμότητα πράξης άλλου διοικητικού 

οργάνου. 

•Μετά την πάροδο της προθεσμίας προσβολής μιας ατομικής διοικητικής πράξης, δεν μπορεί να 

ελεγχθεί παρεμπιπτόντως το κύρος της τελευταίας στο πλαίσιο, ουσιαστικής ή ακυρωτικής, δίκης 

που έχει προκύψει από την προσβολή άλλης διοικητικής πράξης. 

•Εξαίρεση: οι ανυπόστατες διοικητικές πράξεις. 

Οι διοικητικές πράξεις μπορεί να είναι : 

1. Κανονιστικές διοικητικές πράξεις: Πράξεις με τις οποίες τίθενται γενικοί και 

απρόσωποι κανόνες δικαίου. Ο κανόνας δικαίου δηλαδή έχει εφαρμογή σε κάθε πρόσωπο 

(νομικό ή φυσικό) που συγκεντρώνει ορισμένες ιδιότητες. 

Παραδείγματα κανονιστικής διοικητικής πράξης: 

α) διοικητική πράξη που καθορίζει τους όρους επιχορήγησης των επιχειρήσεων. 

β) διοικητική πράξη που καθορίζει τον τρόπο εισαγωγής των υποψηφίων στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. 
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2. Ατομικές διοικητικές πράξεις: Πράξεις με τις οποίες τίθενται ειδικοί και ατομικοί 

κανόνες δικαίου. Οι αποδέκτες του κανόνα δικαίου είναι ατομικώς καθορισμένοι με βάση τα 

στοιχεία που επιτρέπουν την αναγνώριση της ταυτότητάς τους. Παραδείγματα ατομικής 

διοικητικής πράξης: 

α) η διοικητική πράξη διορισμού ενός δημοσίου υπαλλήλου. 

β) η πράξη χορήγησης κανονικής άδειας σε δημόσιο υπάλληλο. 

3. Διοικητικές πράξεις διασταυρουμένων κατηγοριών: Μπορεί μια 

κανονιστική πράξη να θεσπίζει ειδικό και απρόσωπο κανόνα δικαίου. Ή μια ατομική πράξη να 

θεσπίζει ατομικό και γενικό κανόνα δικαίου («ατομική πράξη γενικού περιεχομένου»)  πράξεις 

κήρυξης αναδασμού, πράξεις κατάταξης στρατολογικών κλάσεων κ.α. 

 

Ατομικές πράξεις γενικής εφαρμογής 

•Βάσει της νομολογίας του ΣτΕ, ιδίως σε θέματα πολεοδομικής φύσης, έχει διαμορφωθεί μία 
τρίτη κατηγορία διοικητικών πράξεων, οι ατομικές πράξεις γενικής εφαρμογής ή γενικές ατομικές 
πράξεις ή ατομικές πράξεις γενικού περιεχομένου. 
•Αυτές διαφέρουν από τις ατομικές διοικητικές πράξεις στον βαθμό που δεν ρυθμίζουν 
αποκλειστικά ατομικές περιπτώσεις, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποστηριχθεί ότι 
θεσπίζουν ατομικό κανόνα δικαίου, αλλά και από τις κανονιστικές, αφού ο κανόνας δικαίου που 
θεσπίζουν δεν είναι αφηρημένος αλλά συγκεκριμένος. 
 

•Ως ατομικές πράξεις γενικής εφαρμογής έχουν χαρακτηρισθεί οι διοικητικές 

πράξεις έγκρισης των γενικών πολεοδομικών σχεδίων και των σχεδίων πόλεων, καθόμέρος 
ορίζουν τους οικοδομήσιμους και μη οικοδομήσιμους χώρους (ενώ έχουν κανονιστικό 
χαρακτήρα καθόσον θεσπίζουν όρους δόμησης: πλάτος πεζοδρομίων, συντελεστή δόμησης). 
Διακρίσεις των ατομικών διοικητικών πράξεων: Διαπλαστικές, διαπιστωτικές και βεβαιωτικές 
πράξεις 
 

•Συστατικές ή δημιουργικές ή διαπλαστικές είναι οι (ατομικές) διοικητικές 

πράξεις με τις οποίες ιδρύεται, αλλοιώνεται ή καταργείται δικαίωμα ή υποχρέωση του 
διοικουμένου. Οι συστατικές διοικητικές πράξεις ιδρύουν, τροποποιούν ή αίρουν μια έννομη 
σχέση δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και αποτελούν την πλειοψηφία των διοικητικών πράξεων.  

•Διαπιστωτικές είναι οι διοικητικές πράξεις με τις οποίες διαπιστώνεται η υπαγωγή 

ορισμένου προσώπου σε έναν ή περισσότερους κανόνες δικαίου. Περιλαμβάνουν δεσμευτικές 
διαπιστώσεις νομικώς σημαντικών ιδιοτήτων προσώπων ή πραγμάτων. Οι διαπιστωτικές πράξεις 
είναι εκτελεστές, καθώς αποτελούν νομικά δεσμευτικές διοικητικές πράξεις, υποχρεωτικές για το 
διοικητικό όργανο και αναγκαίες για την επέλευση νομικών συνεπειών στη συνέχεια, μέσω της 
έκδοσης νέων (συστατικών) διοικητικών πράξεων, και μπορούν να προσβληθούν ενώπιον των 
διοικητικών δικαστηρίων. Η διαφορά της διαπιστωτικής από τη συστατική είναι ότι η πρώτη δεν 
θεσπίζει αμέσως ατομικό κανόνα δικαίου. Παραδείγματα. Ν. 4093/2012. 
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•Βεβαιωτικές είναι οι πράξεις οι οποίες στερούνται εκτελεστότητας οπότε δεν έχουν τον 

χαρακτήρα διοικητικής πράξης. Απλώς επιβεβαιώνουν ήδη υπάρχουσα ρύθμιση και φυσικά δεν 
προσβάλλονται ενώπιον των δικαστηρίων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα βεβαιωτικής πράξης είναι 
αυτή που εκδίδεται επί απλής διοικητικής προσφυγής εφόσον το διοικητικό όργανο εμμένει 
απλώς στην πράξη που προσβλήθηκε. 
 
 

Διακρίσεις των ατομικών διοικητικών πράξεων: 

Επαχθείς/δυσμενείς και επωφελείς διοικητικές πράξεις 

•Δυσμενείς (ή επαχθείς) διοικητικές πράξεις είναι αυτές που επιβαρύνουν, 

χειροτερεύουν τη νομική θέση του διοικουμένου, επιβάλλοντας υποχρεώσεις για θετική ενέργεια 
ή παράλειψη, καταργώντας δικαιώματα ή συμφέροντα. 

•Οι ευμενείς (ή επωφελείς) διοικητικές πράξεις βελτιώνουν τη νομική θέση του 

διοικουμένου, δημιουργώντας δικαιώματα, ιδρύοντας υποχρεώσεις της Διοίκησης υπέρ αυτού ή 
επιτρέποντας τη δημιουργία μιας πραγματικής κατάστασης που λειτουργεί ευνοϊκά γι’ αυτόν. 
Στην πράξη σπάνια εμφανίζονται αμιγώς επαχθείς ή αμιγώς επωφελείς πράξεις. Πράξεις μικτού 
χαρακτήρα-πράξεις μικτής ενέργειας-πράξεις με τριτενέργεια. 
 
 

Διακρίσεις των ατομικών διοικητικών πράξεων: Θετικές και 

αρνητικές πράξεις/Ρητές και σιωπηρές πράξεις 

 
 

•Θετικές και αρνητικές πράξεις: τόσο οι θετικές όσο και οι αρνητικές πράξεις μπορούν 

να είναι είτε ρητές είτε σιωπηρές. 

•Σιωπηρή πράξη: σιωπηρή διοικητική πράξη αποτελεί η μη εξωτερίκευση της δήλωσης 

βούλησής του. Η σιωπή της διοίκησης μπορεί, λοιπόν, να θεωρείται (εκτελεστή) διοικητική 
πράξη όταν το αρμόδιο όργανο παραλείπει να εκδώσει ορισμένη διοικητική πράξη στην 
περίπτωση που ορίζεται προς τούτο ανατρεπτική προθεσμία. Παραδείγματα σιωπηρής θετικής 
πράξης. Όταν δεν υπάρχει πρόβλεψη στον νόμο, η σιωπή ισοδυναμεί με άρνηση. 

•Τεκμαιρόμενη σιωπηρή απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής (εξομοιώνεται δικονομικά 

με την παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας). 

Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας 

 
•Ειδική περίπτωση σιωπηρής αρνητικής πράξης είναι η παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης 
ενέργειας, η οποία μπορεί να προσβληθεί ενώπιον των δικαστηρίων. 
•Για να θεωρηθεί ότι υπάρχει παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας πρέπει να συντρέχουν 
οι εξής προϋποθέσεις: α) να έχει υποβληθεί αίτηση από τον διοικούμενο (εκτός εάν προβλέπεται 
αυτεπάγγελτη δράση της διοίκησης), β) η υποχρέωση του οργάνου να εκδώσει την πράξη να 
προκύπτει από ειδική διάταξη νόμου και γ) να περάσει άπρακτη είτε η προθεσμία που τάσσεται 
από τον νόμο στη συγκεκριμένη περίπτωση είτε η τρίμηνη προθεσμία της γενικής διάταξης του 
άρθρ. 45 παρ. 4 του π.δ. 18/1989. 
 
 



 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ ΒΙΚΥ ΒΑΡΔΑ- eclass4U 2019-2020                                                  Σελίδα 39 από 50 
 

Η σύνθετη διοικητική ενέργεια 

•Η σύνθετη διοικητική ενέργεια είναι μία νομική κατασκευή του διοικητικού δικαστή, που 
αποσκοπεί στη δικαστική προστασία του διοικουμένου και που περιγράφει την περίπτωση κατά 
την οποία η επέλευση ενός συγκεκριμένου εννόμου αποτελέσματος εξαρτάται από την έκδοση 
αλληλουχίας πράξεων, οι οποίες τελούν μεταξύ τους σε σχέση αναγκαιότητας και 
αποκλειστικότητας και που οι προηγούμενες ενσωματώνονται στην τελική. 
 
•Η κατασκευή αυτή εισάγει εξαίρεση από το τεκμήριο της νομιμότητας καθώς η προσβολή της 
τελευταίας από τις διοικητικές πράξεις που συναπαρτίζουν αυτήν την αλυσίδα διοικητικών 
πράξεων δίνει τη δυνατότητα στον δικαστή να εξετάσει παρεμπιπτόντως τη νομιμότητα 
προηγούμενων διοικητικών πράξεων, των οποίων η προθεσμία για την προσβολή έχει παρέλθει. 
 

 

Διαφορές μεταξύ ατομικής και κανονιστικής πράξης 

 

 

Οι κυβερνητικές πράξεις 

Ορισμένες πράξεις του Προέδρου της Δημοκρατίας ή της Κυβέρνησης, αν και έχουν τα 

χαρακτηριστικά διοικητικής πράξης, αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία, αποκαλούνται 

κυβερνητικές πράξεις και δεν υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο. Οι πράξεις αυτές εκδίδονται βάσει 

αρμοδιότητας που παρέχεται από το Σύνταγμα ή από νομοθετικές πράξεις που ρυθμίζουν 

ζητήματα σχετικά με την λεγόμενη πολιτική και κυβερνητική λειτουργία. Δεν υπάρχει σταθερό 

κριτήριο για την αναγνώριση των κυβερνητικών πράξεων, οι οποίες στην πράξη απαριθμούνται 

από την υπάρχουσα νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σύμφωνα με τη νομολογία του 

ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου, χαρακτήρα κυβερνητικών πράξεων έχουν όσες ρυθμίζουν 

τις διεθνείς σχέσεις της χώρας, καθώς και τις σχέσεις νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας, 

όπως για παράδειγμα, η κήρυξη επιστράτευσης, απονομή χάρης, ο διορισμός της κυβέρνηση 

κλπ. 
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Εκτελεστές και μη εκτελεστές πράξεις  

Εκτελεστές είναι οι ατομικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες έχουν άμεση επίδραση στη νομική 

κατάσταση των διοικούμενων, θέτουν κανόνες δικαίου, απρόσωπους ή ατομικούς, ιδρύοντας γι’ 

αυτούς δικαιώματα ή υποχρεώσεις. Αντίθετα, μη εκτελεστές είναι οι πράξεις που δεν θεσπίζουν 

κανόνες δικαίου, δεν δημιουργούν έννομες καταστάσεις για τους διοικουμένους και ως επί το 

πλείστον αφορούν εσωτερικές ενέργειες της διοίκησης. Οι μη εκτελεστές διοικητικές πράξεις δεν 

μπορούν να ελεγχθούν δικαστικά από τα διοικητικά δικαστήρια ή το Συμβούλιο της Επικρατείας. 

Ειδικότερα μη εκτελεστό χαρακτήρα έχουν οι ακόλουθες πράξεις: α) Ενέργειες που έχουν 

εσωτερικό χαρακτήρα, όπως διαβιβαστικά έγγραφα, συστάσεις και υποδείξεις από τις 

προϊστάμενες προς τις υφιστάμενες διοικητικές αρχές και εγκύκλιοι, μέσω των οποίων 

παρέχονται υποδείξεις προς τα διοικητικά όργανα για την εφαρμογή του νόμου ή την τήρηση 

μιας καλής διοικητικής πρακτικής. β) Απλές γνώμες που παρέχονται από το γνωμοδοτικό προς 

το αποφασίζον όργανο και οι οποίες διαθέτουν έχουν συμβουλευτικό και μη δεσμευτικό 

χαρακτήρα. γ) Οι πράξεις που εκδίδονται στο πλαίσιο μιας σύνθετης διοικητικής ενέργειας, εκτός 

από την τελική η οποία διαθέτει εκτελεστό χαρακτήρα. 

δ) Όσες διαθέτουν τον χαρακτήρα ανακοινώσεων, οδηγιών ή απλής παροχής πληροφοριών. ε) 

Όσες διαθέτουν προπαρασκευαστικό χαρακτήρα, συνιστώντας γνωμοδοτήσεις, γνώμες ή 

προτάσεις και όσες απαιτείται να υποβληθούν στον τύπο της έγκρισης ή κύρωσής τους 

προκειμένου να παράγουν τις έννομες συνέπειές τους. στ) Μη εκτελεστό χαρακτήρα έχουν οι 

βεβαιωτικές πράξεις, οι οποίες επαναλαμβάνουν το νομικό περιεχόμενο προγενέστερης πράξης, 

χωρίς να έχει προηγηθεί νέα έρευνα από την πλευρά της διοίκησης και έχουν την ίδια ακριβώς 

πραγματική και νομική βάση με την αρχική πράξη. Στις περιπτώσεις αυτές, εκτελεστό χαρακτήρα 

διαθέτει η προγενέστερη πράξη και μόνον αυτή μπορεί να ελεγχθεί δικαστικά.  

ζ) Στερούνται τέλος εκτελεστού χαρακτήρα τα μέτρα εσωτερικής τάξης. Τα μέτρα εσωτερικής 

τάξης εμφανίζονται σε χώρους όπου υφίστανται ειδικές σχέσεις εξουσίασης, όπως για 

παράδειγμα ο στρατός ή τα σχολεία και συνίστανται στην τήρηση της εσωτερικής τάξης και 

πειθαρχίας, Τέτοιου είδους μέτρα είναι για παράδειγμα οι σχολικές αποβολές.  

Ωστόσο, κατ’ εξαίρεση με όσα εκτέθηκαν παραπάνω είναι δυνατός ο δικαστικός έλεγχος των 

εξής πράξεων: α) Εγκυκλίων, οι οποίες μέσα από την εσωτερική εφαρμογή τους προκάλεσαν 

άμεσες νομικές συνέπειες στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των διοικουμένων. β) Της 

σύμφωνης αρνητικής γνώμης, την οποία το αποφασίζον όργανο υποχρεούται να υιοθετήσει. γ) 

Των μέτρων εσωτερικής τάξης, όταν παραβιάζουν υπέρμετρα και κατά παραβίαση της αρχής 

της αναλογικότητας ή της ισότητας τα δικαιώματα των διοικουμένων, όπως για παράδειγμα η 

οριστική αποβολή από όλα τα σχολεία της επικράτειας ενός μαθητή. δ) Της ρητής αρνητικής 

βεβαιωτικής πράξης, η οποία ακολουθεί σιωπηρή αρνητική πράξη που είχε την μορφή 

παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας. Στην περίπτωση αυτή, η ρητή αυτή πράξη 

ελέγχεται δικαστικά, ακόμη και αφού έχει προσβληθεί στα δικαστήρια η σιωπηρή παράλειψη της 

οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας 
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Η ανάκληση των διοικητικών πράξεων  

Οι διοικητικές πράξεις καταργούνται ή ανακαλούνται. Η κατάργηση μπορεί να αφορά τόσο την 

ατομική όσο και την κανονιστική διοικητική πράξη και ενεργεί μόνο για το μέλλον, ενώ η 

ανάκληση αφορά μόνο τις ατομικές πράξεις και ενεργεί σε κάποιες περιπτώσεις αναδρομικά και 

σε άλλες όχι. Ειδικότερα, η κατάργηση προϋποθέτει την έκδοση νέας αντίθετης, ως προς το 

περιεχόμενό της, ατομικής ή κανονιστικής διοικητικής πράξης, η οποία καταργεί ρητά ή σιωπηρά 

την προγενέστερη. Οι κανονιστικές πράξεις μπορούν και να τροποποιηθούν, όταν νεότερη 

κανονιστική πράξη καταργεί το σύνολο ή ένα μέρος του περιεχομένου τους. Η κατάργηση 

ενεργεί για το μέλλον, εκτός αν ο εξουσιοδοτικός νόμος στον οποίο βασίστηκε η έκδοση μιας 

κανονιστικής πράξης προέβλεπε ρητά την δυνατότητα αναδρομικής κατάργησης της. Σε 

ανάκληση υπόκεινται μόνο οι ατομικές διοικητικές και όχι οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις. Η 

ανάκληση είναι επιτρεπτή: α) εφόσον ο νόμος την επιτρέπει ή πάντως δεν την απαγορεύει, β) 

εφόσον δεν παρήλθε εύλογος χρόνος από την έκδοση της πράξης και γ) εφόσον δεν 

δημιουργήθηκε κατάσταση, η οποία να παρεμποδίζει την ανάκλησή της, όπως για παράδειγμα 

περιουσιακές, ιδιοκτησιακές ή άλλες έννομες σχέσεις του διοικούμενου. Η ανάκληση γίνεται 

βάσει της διακριτικής ευχέρειας της διοίκησης, η οποία δεν υποχρεούται καταρχάς να προβεί 

στην ανάκληση της ατομικής διοικητικής πράξης. Η ανάκληση ενεργείται είτε αυτεπαγγέλτως 

από το διοικητικό όργανο που έχει εκδώσει την πράξη είτε μετά από αίτηση του διοικούμενου. 

Μάλιστα, στην τελευταία περίπτωση, παρά το γεγονός ότι η διοίκηση δεν είναι υποχρεωμένη να 

ανακαλέσει την πράξη, είναι υποχρεωμένη να απαντήσει στην έγγραφη αίτηση του διοικούμενου 

με ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Σε κάποιες περιπτώσεις, η ανάκληση για τη διοίκηση 

είναι υποχρεωτική και η μη διενέργειά της συνιστά παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας. 

Τέτοια περίπτωση προβλέπεται για την αυτοδίκαιη ανάκληση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, 

εφόσον δεν έχει καταβληθεί αποζημίωση στο διοικούμενο (άρθρο 17 §4, γ΄ Σ). Η ανάκληση 

ενεργείται από το διοικητικό όργανο που έχει εκδώσει την πράξη ή από τον προϊστάμενό του, 

εκτός αν η αρμοδιότητα έκδοσης της ατομικής διοικητικής πράξης έχει μεταβιβαστεί σε άλλο 

διοικητικό όργανο, οπότε αυτό καθίσταται αρμόδιο και για την ανάκλησή της. 

 

Σε αντίθεση με τις παράνομες πράξεις, των οποίων η ανάκληση συνιστά επαναφορά της 

δημόσιας διοίκησης στην τήρηση της αρχής της νομιμότητας, οι νόμιμες διοικητικές πράξεις 

καταρχήν δεν ανακαλούνται.  

Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η ανάκληση των νόμιμων διοικητικών 

πράξεων στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 

Έτσι για παράδειγμα, η χορήγηση άδειας για την κυκλοφορία ενός φαρμάκου, που εκ των 

υστέρων αποδεικνύεται επικίνδυνο για την υγεία, συνιστά λόγο ανάκλησης της σχετικής άδειας. 

β) Εξ αιτίας μεταγενέστερης διαφορετικής εκτίμησης από τη δημόσια διοίκηση των πραγματικών 

περιστατικών στις οποίες θεμελιώθηκε η έκδοση της ατομικής διοικητικής πράξης. Έτσι, για 

παράδειγμα, είναι δυνατή η ανάκληση άδειας λειτουργίας νυχτερινού κέντρου, όταν 

διαπιστώνεται ότι λείπει μια από τις τυπικές προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας του. γ) Εξ αιτίας 

μεταβολής των πραγματικών συνθηκών έκδοσης μιας πράξης, όπως για παράδειγμα η ανάκληση 

άδειας οδήγησης εξ αιτίας απώλειας της όρασης ενός οδηγού. δ) Εξ αιτίας επιφύλαξης 

ανάκλησης. Σε κάποιες περιπτώσεις, μια ατομική διοικητική πράξη εκδίδεται υπό την επιφύλαξη 
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ανάκλησής της. Η επιφύλαξη αυτή συνδέεται με υποχρεώσεις που θα έπρεπε να ασκεί και 

παραλείπει ο διοικούμενος. Έτσι, για παράδειγμα, η άδεια λειτουργίας βιομηχανικής 

εγκατάστασης μπορεί να εξαρτηθεί από τη χρήση ειδικών φίλτρων, ούτως ώστε να μην 

μολύνεται ο αέρας από την καύση και χρήση ενεργειακών υλικών, πχ. άνθρακας, λιγνίτης. Βάσει 

της επιφύλαξης, η μη πλήρωση της προϋπόθεσης αυτής οδηγεί σε ανάκληση της πράξης. ε) Εξ 

αιτίας μεταβολής των νομικών συνθηκών. Η μεταβολή των νομικών συνθηκών έχει ως συνέπεια 

την ανάκληση μιας ατομικής διοικητικής πράξης προκειμένου αυτή να εναρμονιστεί σε νέες 

νομοθετικές διατάξεις, ιδίως όταν ο νόμος ενεργεί αναδρομικά. στ) Εξ αιτίας μη εκπλήρωσης 

των υποχρεώσεων του διοικητικού δικαίου από τον διοικούμενο, υπό την προϋπόθεση των 

οποίων τελούσε η ισχύς της ατομικής διοικητικής πράξης η οποία είχε εκδοθεί. Έτσι, το δίπλωμα 

οδήγησης ενός οδηγού μεταφορικού αυτοκινήτου ανακαλείται αν έχει παραβιάσει το χρονικό 

όριο, κυκλοφορίας με τέτοιο αυτοκίνητο ή έχει βρεθεί να κάνει χρήση αλκοόλ ενώ οδηγεί κ.λπ. 

Η ανάκληση των νόμιμων ατομικών διοικητικών πράξεων ενεργεί για το μέλλον, ενώ αντίθετα 

η ανάκληση των παράνομων ατομικών διοικητικών πράξεων, λειτουργεί αναδρομικά, 

εξαφανίζοντάς τις από την αρχή. Η ανάκληση λαμβάνει χώρα από το διοικητικό όργανο που 

εξέδωσε την πράξη, τον προϊστάμενο του ή το όργανο στο οποίο μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα 

του και ακολουθεί την διαδικασία έκδοσης της, εκτός από τις περιπτώσεις των παράνομων 

πράξεων για τις οποίες δεν είναι απαραίτητο να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία (πχ. να δοθεί 

γνωμοδότηση από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο). Η ανακλητική πράξη έχει εκτελεστό 

χαρακτήρα. Η ανάκληση της ανάκλησης είναι δυνατή, μόνο που οδηγεί στην έκδοση νέας 

πράξης. 

 

Προϋποθέσεις του κύρους των διοικητικών πράξεων  

Η διαδικασία και οι τύποι της έκδοσης των διοικητικών πράξεων αποτελούν απαραίτητες 

προϋποθέσεις για το κύρος τους, τη νομιμότητα την υπόστασή και την εγκυρότητά τους. Οι 

τύποι αυτοί, οι οποίοι παρακολουθούν την διαδικασία, διασφαλίζουν δικαιώματα του 

διοικούμενου, όπως για παράδειγμα το δικαίωμα ακρόασης του διοικούμενου (άρθρο 20 §2 Σ) 

και καθιστούν δυνατό τον έλεγχο των πράξεων της δημόσιας διοίκησης, τόσο από τα δικαστήρια 

όσο και από τους διοικούμενους. Η παράλειψη των τύπων της διαδικασίας έκδοσης μιας 

διοικητικής πράξης έχει συνέπειες για την νομιμότητα της. Ελαττώματα σχετικά με τους τύπους 

της διαδικασίας παραγωγής των διοικητικών πράξεων είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε ακύρωσή 

τους, μετά από αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για «παράβαση 

ουσιώδους τύπου της διαδικασίας», όπως θα εκτεθεί αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο. 

Περαιτέρω, τις διοικητικές πράξεις θα πρέπει να τις διακρίνουμε στις α) ανυπόστατες και β) στις 

άκυρες ή παράνομες. 

Ανυπόστατες 

Ανυπόστατες είναι πράξεις οι οποίες είναι ανύπαρκτες διότι εκδόθηκαν από διοικητικό όργανο 

κατά νόσφιση εξουσίας ή αντιποίηση αρχής, ή από διοικητικό όργανο άλλου κλάδου, καθ’ 

υπέρβαση εξουσίας ή καθηκόντων (όπως για παράδειγμα όταν μια πράξη εκδίδεται από τις 

δικαστικές αρχές, ενώ θα έπρεπε να έχει εκδοθεί από τις διοικητικές αρχές). Αντίθετα, όταν μια 

πράξη εκδίδεται από αναρμόδιο όργανο, επειδή για παράδειγμα δεν εφαρμόστηκαν οι κανόνες 

της κατά τόπο και καθ’ ύλη αρμοδιότητας (πχ. η κεντρική εξουσία άσκησε αρμοδιότητα που 
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κανονικά ανήκει στους δήμους και τις κοινότητες), ή δεν εφαρμόστηκαν ορθά οι κανόνες που 

αφορούν την μεταβίβαση της αρμοδιότητας (πχ. το όργανο που μεταβίβασε μια αρμοδιότητα 

συνέχισε να την ασκεί) τότε οι πράξεις που εκδίδονται θεωρούνται άκυρες, παράνομες και 

μπορούν να ακυρωθούν με αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας για αναρμοδιότητα 

του οργάνου που τις εξέδωσε. 

Άκυρες ή παράνομες θεωρούνται και οι πράξεις οι οποίες έχουν εκδοθεί κατά παράβαση κατ’ 

ουσίαν διάταξης νόμου, κατά παραβίαση των ορίων της διακριτικής ευχέρειας της διοίκησης ή 

εξ αιτίας κατάχρησης εξουσίας των οργάνων της δημόσιας διοίκησης.  

Ανυπόστατες επίσης θεωρούνται και οι διοικητικές πράξεις, όταν δεν έχουν νόμιμα τελειωθεί, 

δηλαδή δεν έχουν στην ουσία εκδοθεί. Έτσι, είναι ανυπόστατη η κανονιστική πράξη αν αυτή 

δεν έχει δημοσιευθεί και η ατομική διοικητική πράξη αν δεν έχει χρονολογηθεί και υπογραφεί. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, τα νομικά ελαττώματα μιας πράξης οδηγούν σε ακυρότητα 

η οποία θα πρέπει όμως δικαστικά να αποδειχθεί στα κατώτερα διοικητικά δικαστήρια ή στο 

Συμβούλιο της Επικρατείας. 

 

Οι τύποι των διοικητικών πράξεων  

Οι τύποι των διοικητικών πράξεων αναφέρονται στα ειδικότερα στάδια της διοικητικής 

διαδικασίας που προβλέπονται από το νόμο για την έκδοσή τους. Οι τύποι εγγυώνται τόσο τη 

νομιμότητα των διοικητικών πράξεων όσο και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των 

διοικούμενων κατά την έκδοσή τους. Τύποι των διοικητικών πράξεων είναι η δημοσίευση, η 

κοινοποίηση, η αιτιολογία, η άσκηση του δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης.. Οι τύποι 

των διοικητικών πράξεων διαφέρουν ανάλογα με το αν αυτές είναι ατομικές ή κανονιστικές. 

Ειδικότερα έχουμε τύπους: α) Εσωτερικούς και εξωτερικούς. Έτσι, εσωτερικός είναι ο τύπος 

που εμπεριέχεται στην πράξη, όπως για παράδειγμα η αιτιολογία, ενώ εξωτερικός είναι ο τύπος 

που συνδέεται αυτοτελώς με την πράξη, όπως για παράδειγμα μια γνωμοδότηση ενός 

γνωμοδοτικού οργάνου, η οποία τη συνοδεύει. β) Προηγούμενους και επόμενους: Προηγούμενοι 

είναι οι τύποι που προηγούνται της έκδοσης μιας πράξης, όπως για παράδειγμα η προηγούμενη 

επεξεργασία των κανονιστικών προεδρικών διαταγμάτων, ενώ επόμενοι αυτοί που την 

ακολουθούν, όπως για παράδειγμα η δημοσίευση των κανονιστικών προεδρικών διαταγμάτων 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. γ) Ουσιώδεις και επουσιώδεις: Ουσιώδεις είναι οι τύποι, όταν 

αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη νομιμότητα των διοικητικών πράξεων. Η παράλειψη 

τέτοιων τύπων αποτελεί παρανομία η οποία μπορεί να οδηγήσει στη δικαστική τους ακύρωση. 

Ουσιώδεις τύποι είναι αυτοί που αφορούν την σύνθεση και την λειτουργία των συλλογικών 

οργάνων, την αιτιολογία και την άσκηση του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης στην 

περίπτωση των ατομικών διοικητικών πράξεων. Αντίθετα, οι επουσιώδεις τύποι δεν επηρεάζουν 

το περιεχόμενο της πράξης. 
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Η αιτιολογία και η προηγούμενη ακρόαση του διοικούμενου  

 

Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και η τήρηση του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης του 

διοικούμενου (άρθρο 20 §2 Σ) συνιστούν ουσιώδεις τύπους για την έκδοση μια πράξης. Αυτό σημαίνει 

ότι η πιστή εφαρμογή του τους επιβάλλεται για την τήρηση της αρχής της νομιμότητας από την 

πλευρά της δημόσιας διοίκησης και των οργάνων της. Ειδικότερα, η αιτιολογία αποτελεί ουσιώδη τύπο 

της διοικητικής δράσης, κατ’ εφαρμογή της αμεροληψίας και της φανερής δράσης των διοικητικών 

οργάνων και συντείνει στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των διοικουμένων κατά τη 

διοικητική διαδικασία.  

✓ Οι κανονιστικές πράξεις δεν χρειάζονται αιτιολογία, διότι αποτελούν ουσιαστικούς νόμους, ούτε όμως 

και οι κυβερνητικές. Αντίθετα, η αιτιολογία συνδέεται με την έκδοση των ατομικών διοικητικών 

πράξεων.  

✓ Οι ατομικές διοικητικές πράξεις για να εκδίδονται νόμιμα πρέπει να αιτιολογούνται ειδικά και 

εμπεριστατωμένα, ιδίως, όταν εκδίδονται κατά διακριτική ευχέρεια της διοίκησης και όταν έχουν 

επαχθές για τον διοικούμενο περιεχόμενο. Και οι επωφελείς πράξεις όμως, στο βαθμό που 

δημιουργούν συγκεκριμένα δικαιώματα για τον διοικούμενο θα πρέπει να αιτιολογούνται στο βαθμό 

που συνιστούν εξαίρεση από την αρχή της ισότητας, ενώ αντίθετα οι πράξεις που αφορούν δέσμια 

αρμοδιότητα της διοίκησης δεν χρειάζονται αιτιολογία. Ωστόσο, ακόμη και οι πράξεις που κανονικά 

δεν χρήζουν αιτιολογίας είναι δυνατόν να αιτιολογούνται οικειοθελώς από αρμόδια διοικητικά όργανα.  

✓ Η αιτιολογία πρέπει να περιέχεται στο σώμα της πράξης ή πάντως να προκύπτει από τα στοιχεία του 

φακέλου ή να συνδέεται μαζί τους. Επιπλέον, η αιτιολογία πρέπει να είναι επίκαιρη. Κατ’ εξαίρεση 

είναι δυνατή η αιτιολόγηση πράξης και μετά την προσβολή της ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων 

δικαστηρίου, εφόσον, όμως, αφορά στοιχεία που προϋπάρχουν της πράξης τα οποία είναι ήδη γνωστά 

στην διοίκηση.  

✓ Η πλήρης παράλειψη της αιτιολογίας οδηγεί στην έκδοση παράνομης ατομικής διοικητικής πράξης και 

αποτελεί λόγο ακυρώσεως της για παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, όπως θα αναλυθεί 

στο επόμενο κεφάλαιο. Αντίθετα, η εσφαλμένη ή ελλιπής αιτιολογία οδηγεί σε παρανομία της πράξης 

λόγω παράβασης κατ’ ουσία διάταξης νόμου.  

✓ Με βάση τον Κώδικα διοικητικής διαδικασίας όλες ανεξαιρέτως οι ατομικές πράξεις, είτε είναι ευμενείς 

είτε δυσμενείς, θα πρέπει να διαθέτουν αιτιολογία. Η αιτιολογία είναι νόμιμη, δηλαδή σύμφωνη με 

την διάταξη ή την γενική αρχή του δικαίου που την επιβάλει, όταν έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

α) Είναι ειδική και όχι γενική και αόριστη, δηλαδή σχετίζεται και συνδέεται με την προσβαλλόμενη 

πράξη, με την έννοια ότι όλα τα στοιχεία της αναφέρονται στη συγκεκριμένη περίπτωση που 

ρυθμίζεται από την εκδοθείσα ατομική διοικητική πράξη.  β) Είναι πλήρης και επαρκής και όχι 

ανεπαρκής και ελλιπής, και περιέχει τόσο τη νομική βάση, δηλαδή τους εφαρμοστέους στη 

συγκεκριμένη περίπτωση κανόνες δικαίου, όσο και την πραγματική βάση, δηλαδή τα πραγματικά 
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περιστατικά στα οποία βασίστηκε η έκδοσή της, καθώς επίσης και τον σκοπό, δηλαδή το αποτέλεσμα 

που η πράξη επιδιώκει.  

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ 

Ουσιώδη τύπο για την έκδοση των ατομικών διοικητικών πράξεων αποτελεί και η προηγούμενη 

άσκηση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος ακρόασης (άρθρο 20 §2 Σ), ενώπιον 

των διοικητικών αρχών.  

✓ Το συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτό δικαίωμα προστατεύει τον διοικούμενο, κάθε 

φορά που πρόκειται να ληφθεί από τη δημόσια διοίκηση κάποιο μέτρο περιοριστικό για 

τα δικαιώματα ή τα συμφέροντα του ή σε κάθε περίπτωση που η δημόσια διοίκηση του 

επιβάλει με τις πράξεις της συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Η μη άσκηση του δικαιώματος 

προηγούμενης ακρόασης σε περιπτώσεις δυσμενών ή επαχθών για τον διοικούμενο 

πράξεων (πχ. η απόλυση ή ο υποβιβασμός ενός δημοσίου υπαλλήλου) συνιστά 

παρανομία και μπορεί να οδηγήσει στη δικαστική ακύρωση της σχετικής πράξης, λόγω 

παραβίασης ουσιώδους τύπου της διαδικασίας.  

✓ Η ακρόαση πρέπει να προηγείται της έκδοσης της πράξης και να είναι έγκαιρη σε σχέση 

με την έκδοσή της, ενώ προϋποθέτει την προηγούμενη πλήρη ενημέρωση του 

διοικούμενου, ούτως ώστε να έχει την δυνατότητα να προετοιμαστεί και να ενημερώσει 

την διοίκηση για τις δικές του απόψεις και θέσεις.  

✓ Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που η προηγούμενη ακρόαση του διοικούμενου 

δεν απαιτείται και στις οποίες αν δεν έχει ασκηθεί η παρανομία στην έκδοση της ατομικής 

διοικητικής πράξης είναι δυνατόν να αρθεί. Ειδικότερα, δεν απαιτείται η άσκηση του 

δικαιώματος ακρόασης : α) Κατά την έκδοση κανονιστικών διοικητών πράξεων. β) 

Όταν συντρέχουν λόγοι επείγοντος ή προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. γ) Όταν 

έχει προηγηθεί ισοδύναμη ενημέρωση του ενδιαφερόμενου και της διοικητικής αρχής. 

Για παράδειγμα, στην περίπτωση που ο διοικούμενος έχει καταθέσει με δική του 

πρωτοβουλία κάποιο υπόμνημα με τις θέσεις του ή έχει λάβει με δική του πρωτοβουλία 

από τη διοίκηση τις σχετικές πληροφορίες. δ) Όταν ανακαλείται παράνομη διοικητική 

πράξη, η οποία ήταν ευνοϊκή για τον διοικούμενο κατά την αρχική έκδοσή της. ε) Όταν 

διενεργείται διοικητικός έλεγχος, ή όταν επιβάλλεται μέτρο διοικητικής εκτέλεσης (πχ. 

εκτέλεση για την είσπραξη των φορολογικών υποχρεώσεων του διοικούμενου). στ) 

Όταν πρόκειται για διοικητική ενέργεια που αφορά δέσμια αρμοδιότητα της δημόσιας 

διοίκησης. 
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Οι διοικητικές προσφυγές 

Οι διοικητικές προσφυγές είναι αιτήσεις προς τη Διοίκηση με τις οποίες ζητείται η επανεξέταση 

δυσμενούς για τον διοικούμενο διοικητικής πράξης. Διακρίνονται στις άτυπες, των οποίων η 

άσκηση πηγάζει από το άρθρο 10 του Συντάγματος και ήδη θεμελιώνεται ρητώς στο άρθρο 24 

ΚΔΔιαδ, και στις τυπικές που προβλέπονται και ρυθμίζονται από ειδική διάταξη νόμου (άρθρο 

25 ΚΔΔιαδ). 

Α. Άτυπες προσφυγές 

Εάν από τις σχετικές διατάξεις δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης της κατά το άρθρο 25 

ΚΔΔιαδ ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς προσφυγής, τότε μπορεί να ασκηθεί, χωρίς 

υποχρέωση τήρησης κάποιας προθεσμίας, αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή. 

1.Αίτηση θεραπείας 

– Απευθύνεται στη διοικητική αρχή που εξέδωσε την πράξη 

– Εχει ως αίτημα την ανάκληση ή την τροποποίηση της πράξης 

2. Ιεραρχική προσφυγή 

– Απευθύνεται στην αρχή που προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη 

– Έχει ως αίτημα την ακύρωση της πράξης 

Αν την αίτησή αυτή την απευθύνει στο διοικητικό όργανο που εξέδωσε την πράξη που τον θίγει, 

πρόκειται για αίτηση θεραπείας. Αίτημα του διοικούμενου στην περίπτωση αυτή είναι η 

ανάκληση ή η τροποποίηση της διοικητικής πράξης από το ίδιο διοικητικό όργανο που εξέδωσε 

την πράξη, το οποίο με την αίτησή αυτή έχει την ευχέρεια να επανεξετάσει την υπόθεση και να 

θεραπεύσει τυχόν πλημμέλειες που επισημαίνει ο διοικούμενος. Με αίτηση θεραπείας πχ μπορεί 

να διορθωθεί υπουργική απόφαση εάν κριθεί ότι έχουν εμφιλοχωρήσει σε αυτήν σφάλματα, 

νομικά ή πραγματικά. Αν όμως η αίτηση απευθύνεται στο ιεραρχικά προϊστάμενο όργανο αυτού 

που εξέδωσε την επίμαχη διοικητική πράξη η αίτηση ονομάζεται ιεραρχική προσφυγή και 

αίτημά της αποτελεί η ακύρωση της επίμαχης πράξης. 

Για την άσκηση των απλών διοικητικών προσφυγών δεν υπάρχει προθεσμία. μπορούν να 

ασκηθούν οποτεδήποτε μετά την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης. Στην περίπτωση όμως 

που προβληθούν εντός της προθεσμίας άσκησης του ενδίκου βοηθήματος (εντός δηλαδή 60 

ημερών από την κοινοποίηση ή τη γνώση της προσβαλλόμενης πράξης), τότε διακόπτουν την 

προθεσμία άσκησης του ενδίκου βοηθήματος για τριάντα μέρες (άρθρο 46 παρ.2 ΠΔ 18/1989). 

Και αυτό διότι το διοικητικό όργανο στο οποίο υποβάλλονται οι εν λόγω απλές προσφυγές 

καταρχήν έχει υποχρέωση να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο-προσφεύγοντα την απόφασή 

της εντός 30 ημερών από την υποβολή της προσφυγής 
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Κοινές προϋποθέσεις άσκησης αίτησης θεραπείας και ιεραρχικής προσφυγής 

Προθεσμία ελέγχου από τη Διοίκηση: 30 ημέρες από την κατάθεση, με την επιφύλαξη τυχόν 

ειδικών διατάξεων. 

 

Β. Τυπικές προσφυγές 

Προβλέπονται από νομοθετική διάταξη, η οποία ρυθμίζει τα τυπικά στοιχεία της ασκήσεως τους 

και ασκούνται κατά εκτελεστών διοικητικών πράξεων αναλόγως των προβλέψεων του νόμου. 

Έτσι μπορεί να ασκηθούν τυπικές προσφυγές τόσο κατά κανονιστικής πράξης (άρθρο 15 του 

ΠΔ 118/2007, άρθρο 4 του Ν. 3886/2010) όσο και κατά παραλείψεων (άρθρο 76 του Ν. 

3669/2008, άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, ΣτΕ 1316/2001, 1551/2006). 

 1. Ειδική προσφυγή 

 α. Εννοιολογικά στοιχεία 

– Προβλέπεται από ειδικές διατάξεις 

– Ασκείται κατά εκτελεστών πράξεων (ΣτΕ 235/1993) 

– Aσκείται ενώπιον του προβλεπόμενου από τις σχετικές διατάξεις διοικητικού οργάνου 

– Μέσα στην οριζόμενη από τις ίδιες προθεσμία 

– Επάγεται έλεγχο νομιμότητας (ΣτΕ 1687/1998, 3704/1994, 2884/1982) 

– Η ειδική προσφυγή θεωρείται απορριφθείσα αν παρέλθει η ειδικώς προβλεπόμενη προθεσμία, 

άλλως το 30ήμερο (άρθρο 25 ΚΔΔιαδ). Η προθεσμία είναι ανατρεπτική-αποκλειστική (ΣτΕ 

1602/2008). Η απόφαση που εκδίδεται μετά την παρέλευση της οριζόμενης προθεσμίας είναι 

ακυρωτέα ως αναρμοδίως κατά χρόνον εκδοθείσα (ΣτΕ 174/2002). Ειδικότερα, η πάγια 

νομολογία σχετικά με την ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 8 του Ν. 3200/1955 δέχεται 

ότι μετά την πάροδο της δίμηνης αποκλειστικής προθεσμίας, ο αρμόδιος Υπουργός ενώπιον του 

οποίου ασκείται διοικητική προσφυγή κατά πράξης του Νομάρχη, δεν μπορεί να ανακαλέσει την 

πράξη του με την οποία απάντησε επί της προσφυγής.  

– Η αρχική πράξη δεν ενσωματώνεται στην απόφαση επί της προσφυγής, δεδομένου ότι η 

προσφυγή επάγεται μόνον έλεγχο νομιμότητας, οπότε η αρχική πράξη δεν χάνει την 

εκτελεστότητά της (ΣτΕ 3678/2007. Έτσι και ΣτΕ 1323/2011, 3408, 428/2008). 

– Δεν απαιτείται ταυτότητα αιτιάσεων προσφυγής-αίτησης ακύρωσης (ΣτΕ 3526/2001). 
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2. Ενδικοφανής προσφυγή 

Η άσκηση της διοικητικής δράσης με νομικές πράξεις που ενέχουν την άσκηση δημόσιας 

εξουσίας με την ταυτόχρονη γιγάντωση της κρατικής παρεμβατικότητας σε όλους τους τομείς 

του κοινωνικού βίου κατέστησαν επιτακτική τη διασφάλιση της αρχής της νομιμότητας. Στα 

πλαίσια του εξορθολογισμού της διοικητικής δράσης και της πληρέστερης έννομης προστασίας 

του διοικουμένου, κεντρική θέση στο σύστημα αυτοελέγχου της δημόσιας διοίκησης επιτελούν 

οι τυπικές διοικητικές προσφυγές και ιδίως η ενδικοφανής προσφυγή η αποτελεσματικότητα της 

οποίας εξαρτάται από την ικανότητα επιχειρημάτων του προσφεύγοντος και την εύρυθμη 

λειτουργία της ίδιας της διοίκησης. Η θέση και λειτουργία της ενδικοφανούς προσφυγής στο 

νομικό σύστημα δεν είναι αυτόνομη αλλά διέπεται από το σύνολο των κανόνων που διέπουν το 

διοικητικό μηχανισμό. Συνεπώς η αντιμετώπισή της ως μέσου εννόμου προστασίας προϋποθέτει 

την ένταξή της στο θεσμοθετημένο σύστημα ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης. Ο έλεγχος της 

διοικητικής δράσης στη περίπτωση της επανάκρισης της αμφισβητούμενης υπόθεσης από την 

ίδια τη διοίκηση με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής γίνεται σύμφωνα με 

συγκεκριμένη, ειδικά προβλεπόμενη από νομοθετική διάταξη τυπική διοικητική διαδικασία που 

ομοιάζει με τη διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων.  

Κατά γενική παραδοχή, τρεις είναι οι βασικές λειτουργίες που επιτελεί η ενδικοφανής 

προσφυγή: 1) ο αυτοέλεγχος της Διοίκησης και η διόρθωση των πλημμελειών των πράξεών 

της από την ίδια 2) η πληρέστερη, οικονομικότερη και απλούστερη έννομη προστασία του 

διοικουμένου, αφού η Διοίκηση έχει εξ ορισμού περισσότερες δυνατότητες επέμβασης στην 

πράξη της από τον δικαστή, ιδίως τον ακυρωτικό αλλά και τον δικαστή της ουσίας 3) η 

αποσυμφόρηση των δικαστηρίων, καθόσον η διαφορά είτε επιλύεται σε διοικητικό επίπεδο, είτε 

ο διοικούμενος πείθεται για την ορθότητα της απόφασής της ή για την έλλειψη πιθανοτήτων 

ευδοκίμησης τυχόν ενδίκου βοηθήματος, είτε η υπόθεση φθάνει ενώπιον του δικαστή 

εκκαθαρισμένη κατά το νομικό και πραγματικό μέρος της, τουλάχιστον δε απαλλαγμένη από 

τυπικά ελαττώματα, όπως αναρμοδιότητα και έλλειψη αιτιολογίας. Επάγεται έλεγχο νομιμότητας 

και ουσίας (ΣτΕ 4571/1987, 3834/1999).Αν απουσιάζει οποιοδήποτε από τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά, η προβλεπόμενη προσφυγή δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ενδικοφανής (ΣτΕ 

5021/2012). 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5 : Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

 

Ο θεσμός της αστικής ευθύνης του δημοσίου έχει τεράστια 

σημασία διότι: 

Η εισαγωγή του Αστικού Κώδικα (1946) έλυσε το ζήτηµα της θεµελίωσης της αστικής ευθύνης 

του Δηµοσίου ή των ΝΠΔΔ. Πιο συγκεκριµένα, η αστική ευθύνη του Δηµοσίου ή των ΝΠΔΔ 

θεµελιώνεται στις διατάξεις 105 και 106 ΕισΝΑΚ. Ειδικότερα, το άρθρο 105 ΕισΝΑΚ αναφέρει ότι 

«Για παράνοµες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του δηµοσίου κατά την άσκηση 

δηµόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, το δηµόσιο ενέχεται σε αποζηµίωση, 

εκτός αν η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά παράβαση διάταξης, που υπάρχει για 

χάρη του γενικού συµφέροντος. Μαζί µε το δηµόσιο ευθύνεται εις ολόκληρον και το υπαίτιο 

πρόσωπο, µε την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων για την ευθύνη των υπουργών». Έτσι, µε 

τη θέση σε ισχύ του ΑΚ το 1946, καθιερώθηκε µε το άρθρο 105 ΕισΝΑΚ η ταυτόχρονη ευθύνη 

εις ολόκληρον της Πολιτείας και του υπαίτιου υπαλλήλου έναντι του ζηµιοθέντος, ακόµη και σε 

περίπτωση ελαφράς αµέλειας. Συνεπώς, τόσο το Δηµόσιο όσο και ο υπάλληλος ήταν δυνατόν 

να εναχθούν από τον ζηµιοθέντα τρίτον .  

✓ Επίσης, το άρθρο 106 ΕισΝΑΚ ορίζει ότι «Οι διατάξεις των προηγούµενων άρθρων 

εφαρµόζονται και για την ευθύνη των δήµων, των κοινοτήτων ή άλλων νοµικών 

προσώπων δηµοσίου δικαίου από πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων που βρίσκονται 

στη υπηρεσία τους». 

✓ Τέλος, τον µηχανισµό της αστικής ευθύνης ενισχύει το Σύνταγµα, µε το άρθρο 4 παρ.1 

& 5. Όπως συνάγεται από τα ανωτέρω, η αστική ευθύνη του Δηµοσίου αποτελεί τον 

µηχανισµό προστασίας του διοικουµένου έναντι των παράνοµων πράξεων ή 

παραλείψεων του Δηµοσίου ή ΝΠΔΔ. Ο κύριος σκοπός της αστικής ευθύνης είναι η 

αποκατάσταση της νοµιµότητας και της ισότητας ανάµεσα στα υποκείµενα της έννοµης 

τάξης, δηλαδή τόσο τους ιδιώτες όσο και το Δηµόσιο και ως εκ τούτου, και της αρχής 

του κράτους δικαίου. Εντούτοις, αναφορικά µε το Δηµόσιο, η αστική ευθύνη 

προσλαµβάνει µια ιδιαίτερη µορφή. Δηλαδή, η ευθύνη του είναι αντικειµενική. Κατά 

συνέπεια, ως προϋπόθεση για να επέλθει η υποχρέωση του Δηµοσίου προς  αποζηµίωση 

αρκεί να προκληθεί η βλάβη για να ιδρυθεί το δικαίωµα του ενδιαφεροµένου. Η 

αποκατάσταση της ζηµίας θεωρείται ως ένα κοινωνικό βάρος, µε το οποίο οποίο 

επιβαρύνονται όλοι οι πολίτες, από κοινού σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 5 του 

Συντάγµατος. Αυτό όµως, δεν σηµαίνει ότι το Δηµόσιο δεν διατηρεί το δικαίωµα να 

ζητήσει από τον υπεύθυνο, τα καταβληθέντα 

–καθιστά δυνατή την άρση των συνεπειών των παράνομων διοικητικών πράξεων. 
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–καλύπτει το κενό προστασίας που αφήνει η έννομη τάξη μας σχετικά με τις υλικές ενέργειες 

του κράτους. 

•Άρα, σε περίπτωση βλάβης από υλική ενέργεια του κράτους, η μόνη του άμυνα στηρίζεται σε 

αυτόν τον θεσμό. 

•Ο θεσμός της αστικής ευθύνης απολαύει συνταγματικής προστασίας. Αυτό σημαίνει ότι δεν 

μπορεί να περιοριστεί υπέρμετρα ή να θιγεί από τον κοινό νομοθέτη. Το έρεισμα της αστικής 

ευθύνης είναι το δικαίωμα δικαστικής προστασίας. Άποψη Σπηλιωτόπουλου: ά. 4 παρ. 5 

Συντάγματος (συμμετοχή στα δημόσια βάρη). 

•Η αστική ευθύνη είναι θεσμός του δημοσίου δικαίου. 

•Στην περίπτωση που τα διοικητικά όργανα δρουν εκτός του πλαισίου της δημόσιας εξουσίας, η 

ευθύνη τους διέπεται από τις διατάξεις του Αστικού Δικαίου (άρθρο 104 ΕισΝΑΚ). Το ίδιο ισχύει 

για τα ΝΠΙΔ που υπάγονται στον δημόσιο τομέα. Τα Νομικά Πρόσωπα διφυούς χαρακτήρα 

άνάλογα με την περίπτωση. 

 

Προϋποθέσεις αστικής ευθύνης του Δημοσίου κατά το ά. 105 

ΕισΝΑΚ 

Πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 1) Πράξη ή παράλειψη (με ευρεία 

έννοια): συμπεριλαμβάνονται οι πράξεις/παραλείψεις που στερούνται εκτελεστότητας, οι 

κυβερνητικές πράξεις, υλικές ενέργειες, παράλειψη υλικών ενεργειών κ.ο.κ. 2) Παρανομία: η 

ζημιογόνα πράξη ή παράλειψη πρέπει να παραβιάζει κανόνα δικαίου (αλλά και γενικής αρχής) 

που προστατεύει δικαιώματα ή έννομα συμφέροντα του ιδιώτη. Η παρανομία γίνεται αντιληπτή 

υπό ιδιαίτερα ευρεία έννοια. Ειδικότερα ζητήματα:  

α) οι διαδικαστικές πλημμέλειες. Πολλές φορές γίνεται δεκτό ότι οι διαδικαστικές πλημμέλειες 

δεν θεμελιώνουν ευθύνη του Δημοσίου,  

β) Ανάκληση,  

γ) Υλικές ενέργειες.  

δ) Ευθύνη από πράξεις των νομοθετικών οργάνων. – Στη νομολογία του ΑΠ γινόταν δεκτό ότι 

δεν μπορεί να προκύψει ευθύνη από τη νομοθέτηση ή την παράλειψη νομοθέτησης. Αυτός ο 

κανόνας δεν ισχύει, πλέον, απόλυτα. – Το ζήτημα των κανονιστικών πράξεων. – Πλέον, 

θεωρείται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο τυπικός νόμος, εφόσον έχει άμεση εφαρμογή, μπορεί 

να προκαλέσει άμεση βλάβη και άρα μπορεί να θεμελιωθεί αστική ευθύνη του Δημοσίου. Η 

περίπτωση της παράβασης της συνταγματικής αρχής της ισότητας. 

 


