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Ποιες είναι οι σημαντικότερες διακρίσεις της κανονιστικής δράσης

της δημόσιας διοίκησης;

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Η κανονιστική αρμοδιότητα της διοίκησης μπορεί να είναι είτε  

αυτοτελής, από την άποψη της διαδικασίας, όπως στην περίπτωση των

εκτελεστικών διαταγμάτων 

Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), είτε

και των Πράξεων Νομοθετικού  

να ενεργείται κατόπιν νομοθετικής

εξουσιοδότησης, δηλαδή πρόβλεψης σε τυπικό νόμο.

Συνεπώς, η διοίκηση υπό την ευρεία έννοια, δηλαδή τα όργανα της

εκτελεστικής εξουσίας, ιδίως ο ΠτΔ και οι Υπουργοί, μπορούν να

προβαίνουν στην έκδοση κανονιστικών πράξεων, δηλαδή ουσιαστικών

νόμων, να ασκούν, με άλλα λόγια, κανονιστική αρμοδιότητα. Στο ισχύον

Σύνταγμα η κανονιστική αρμοδιότητα της διοίκησης τυποποιείται στα

άρθρα 43 και 44 §1 Σ.

Με κριτήριο το εξουσιοδοτούν όργανο η κανονιστική εξουσιοδότηση

διακρίνεται σε: α) άμεση ή συνταγματική, όταν η κανονιστική

αρμοδιότητα παρέχεται στη διοίκηση απευθείας από το Σύνταγμα και

παρακάμπτεται ο κοινός νομοθέτης, π.χ. εκτελεστικά διατάγματα,

Π.Ν.Π. και β) έμμεση ή νομοθετική, όταν η κανονιστική αρμοδιότητα

παρέχεται από τον κοινό νομοθέτη με τυπικό νόμο. Πρόκειται για

δευτερογενή εξουσιοδότηση που αποτελεί τον κανόνα, σε αντίθεση με

την άμεση-πρωτογενή που αποτελεί την εξαίρεση. Με κριτήριο τις

συνταγματικοπολιτικές συνθήκες μέσα στις οποίες παρέχεται η

εξουσιοδότηση, αυτή διακρίνεται σε τακτική, έκτακτη και εξαιρετική.
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Τι είναι οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου –[ ΠΝΠ ];

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ2
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Η κανονιστική αρμοδιότητα της Διοίκησης μπορεί να είναι είτε αυτοτελής, από την

άποψη της διαδικασίας, όπως στην περίπτωση των εκτελεστικών διαταγμάτων

και των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), είτε να ενεργείται κατόπιν

νομοθετικής εξουσιοδότησης, δηλαδή πρόβλεψης σε τυπικό νόμο. Συνεπώς, η

Διοίκηση υπό την ευρεία έννοια, δηλαδή τα όργανα της εκτελεστικής εξουσίας

(ιδίως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι Υπουργοί), δύνανται να προβαίνουν

στην έκδοση κανονιστικών πράξεων, δηλαδή ουσιαστικών νόμων, να ασκούν, με

άλλα λόγια, κανονιστική αρμοδιότητα

Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου(ΠΝΠ)

α). έκτακτη κανονιστική αρμοδιότητα ΠτΔ – άρθρο 44 παρ.1 Σ

“1. Σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης ο

Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί, ύστερα από πρόταση του Yπουργικού

Συμβουλίου, να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Oι πράξεις αυτές

υποβάλλονται στη Bουλή για κύρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72

παράγραφος 1, μέσα σε σαράντα ημέρες από την έκδοσή τους ή μέσα σε σαράντα

ημέρες από τη σύγκληση της Bουλής σε σύνοδο. Aν δεν υποβληθούν στη Bουλή

μέσα στις προαναφερόμενες προθεσμίες ή αν δεν εγκριθούν από αυτή μέσα σε τρεις

μήνες από την υποβολή τους, παύουν να ισχύουν στο εξής”.

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της ανωτέρω διάταξης, ο ΠτΔ, μετά από

πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι δυνατόν να εκδώσει ΠΝΠ. Το

Υπουργικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενεργούν εν προκειμένω

σαν ένα σύνθετο διοικητικό όργανο, καθώς, αν και διατηρούν την οργανική

ανεξαρτησία τους, οφείλουν να συμπράξουν για την τελείωση της πράξης

νομοθετικού περιεχομένου. Εξαιρετικά επείγουσα είναι η ανάγκη που πρέπει να

αντιμετωπιστεί άμεσα, αλλιώς εγκυμονεί κινδύνους. Η φύση του θέματος που

ανέκυψε πρέπει να είναι τέτοια, που να επιβάλλει ταχύτατη νομοθετική

αντιμετώπιση , που δεν είναι δυνατή να γίνει από τη Βουλή ακόμη και με τη

διαδικασία του κατεπείγοντος
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• Η μόνη αρμόδια να αποφασίσει περί του αν υφίστανται έκτακτες

περιπτώσεις και εξαιρετικώς επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες

για την έκδοση ΠΝΠ είναι η Κυβέρνηση και η κρίση της δεν

υπάγεται σε δικαστικό έλεγχο, αλλά ούτε και στον έλεγχο του ΠτΔ.

• Η ΠΝΠ , η οποία φέρει την υπογραφή του ΠτΔ και του Υπουργικού

Συμβουλίου, όπως και κάθε άλλη κανονιστική πράξη της διοίκησης,

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

• Μετά την έκδοση και δημοσίευση της ΠΝΠ, η Κυβέρνηση, εφόσον

επιθυμεί και είναι αναγκαίο να διατηρήσει το κανονιστικό

περιεχόμενο της ΠΝΠ ενεργό και μετά την παρέλευση της 40ήμερης

προθεσμίας, καταρτίζει νομοσχέδιο και το καταθέτει στη Βουλή

προς κύρωση μέσα σε σαράντα ημέρες από την έκδοση της

Πράξης, ή μέσα σε σαράντα ημέρες από τη σύγκληση της Βουλής

σε σύνοδο. Σε κάθε περίπτωση το σχετικό νομοσχέδιο πρέπει να

εισαχθεί στην Ολομέλεια.

• Αν η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ή αν η πράξη δεν

εγκριθεί από τη Βουλή εντός τριών μηνών από την υποβολή της,

χάνει την ισχύ της εφεξής και όχι εξαρχής, αναδρομικά . Εφόσον

κυρωθεί, η ΠΝΠ αποκτά πλέον αόριστη χρονικά ισχύ και οι

κανόνες δικαίου που αυτή εμπεριέχει καθίστανται περιεχόμενο

νόμου με αναδρομική ισχύ. Εάν όμως δεν υποβληθούν στην Βουλή

για κύρωση, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, ή αν δεν κυρωθούν

από αυτή εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή τους, τότε

παύουν να ισχύουν, εφεξής, δηλαδή για το μέλλον. Συνεπώς, η

ισχύς τους είναι εξαρχής προσωρινή, και διαρκεί από 40

τουλάχιστον ημέρες μέχρι πάνω από 4 μήνες υπό προϋποθέσεις

Συνέχεια…Πράξεις Νομοθετικού 
Περιεχομένου
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Διάκριση των λειτουργιών / εξουσιών:
- Προσδιορίστε την έννοια της διάκρισης
-Αναφέρετε τις διακριτές λειτουργίες / εξουσίες και το
Περιεχόμενό τους, τα όργανα που ασκούν την κάθε
λειτουργία / εξουσία.

Τόσο το Σύνταγμα όσο και ο συνταγματικός νομοθέτης δέχονται τη

θεωρία της αδιαίρετης εξουσίας, η οποία συγκεκριμενοποιείται σε

επίπεδα δράσης σε τρεις λειτουργίες: τη νομοθετική, την εκτελεστική

και τη δικαστική. Η τριπλή αυτή εκδήλωση της κρατικής εξουσίας

χαρακτηρίζεται ως διάκριση των λειτουργιών.

Καθεμία από τις λειτουργίες έχει ανατεθεί σε χωριστή ομάδα οργάνων.

🞸 Η νομοθετική λειτουργία ασκείται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο

της Δημοκρατίας,

🞸 η εκτελεστική από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την

Κυβέρνηση και

🞸 η δικαστική από τα δικαστήρια.

Η διάκριση των λειτουργιών είναι προϋπόθεση για την προστασία της

πολιτικής και ατομικής ελευθερίας. Έτσι διαμορφώνεται η έννοια του

Κράτους δικαίου όπου τα διοικητικά όργανα πρέπει να ενεργούν

σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους Νόμους, τα νομοθετικά όργανα να

θεσπίζουν κανόνες δικαίου σύμφωνα με το Σύνταγμα και τα δικαστικά

όργανα να ελέγχουν τη νομιμότητα των ενεργειών των άλλων οργάνων.

Στον αντίποδα είναι το Αστυνομικό Κράτος κατά το οποίο η κρατική

εξουσία αποφασίζει και εφαρμόζει, με πλήρη διακριτική ευχέρεια,

οποιοδήποτε μέτρο θεωρεί σκόπιμο. Σήμερα, καθιερώνεται η

διασταύρωση των λειτουργιών μεταξύ των διαφόρων οργάνων, η οποία

είναι απαραίτητη για τον συντονισμό των ενεργειών της κρατικής

εξουσίας. Δεν καθιερώνεται, όμως, η σύγχυση των λειτουργιών, κατά

την οποία οποιαδήποτε λειτουργία είναι δυνατό να ανατίθεται σε

οποιοδήποτε όργανο, σύστημα που θα οδηγούσε στην κατάλυση της

πολιτικής ελευθερίας.
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Συνέχεια…. Διάκριση των λειτουργιών / εξουσιών:

• Η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών ως οργανωτική βάση του πολιτεύματος είναι μη

αναθεωρήσιμη (αρ. 110 παρ. 1 Σ). Σύμφωνα με αυτήν, η Βουλή είναι το πρωταρχικό και

κύριο όργανο του πολιτεύματος τόσο διότι είναι το όργανο που άμεσα νομιμοποιείται από

το λαό, όσο και διότι τον αντιπροσωπεύει στην άσκηση της νομοθετικής λειτουργίας, στην

εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας και στην αναθεώρηση του Συντάγματος. Η

κυριότερη αρμοδιότητα της Βουλής είναι η άσκηση ελέγχου στην Κυβέρνηση αλλά και η

λειτουργία του Κοινοβουλίου (Ακριβοπούλου και Ανθόπουλος, 2015, σελ.72-74).

• Στο κοινοβουλευτικό σύστημα, κάμπτεται η διάκριση των λειτουργιών και επιτρέπεται η

διασταύρωση, δηλαδή αυτό σημαίνει ανάθεση σε ένα όργανο μιας αρμοδιότητας που δεν

εμπίπτει στο πεδίο της κύριας λειτουργίας αυτού του οργάνου[η σύγχυση οργάνων

απαγορεύεται] (Παπαδοπούλου, 2015, σελ.101-102). Η εκτελεστική και η νομοθετική

εξουσία συνεργάζονται – διασταυρώνουν τις αρμοδιότητές τους, καθώς εκτός από την

Κυβέρνηση στην πρώτη περίπτωση και από τη Βουλή, στη δεύτερη, στην άσκηση αυτών

συμμετέχει και ο αρχηγός του κράτους. Μεταξύ Κυβέρνησης και Βουλής δεν υπάρχει

απόλυτος διαχωρισμός, αλλά σχέση αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης, καθώς η

Κυβέρνηση εξαρτάται από την εμπιστοσύνη της Βουλής και ελέγχεται από αυτήν καθ’ όλη

τη διάρκεια του βίου της [κοινοβουλευτική αρχή]. Επίσης, συνηθέστερα ο αρχηγός του

κράτους −Πρόεδρος της Δημοκρατίας− εκλέγεται από τη Βουλή, διαθέτει δηλαδή έμμεση

λαϊκή νομιμοποίηση και διαθέτει ιδίως συμβολικές και ονομαστικές αρμοδιότητες

(Παπαδοπούλου, 2015, σελ.102-103).

• Στη σύγχυση των οργάνων, αυτό που συντελείται είναι η σύγχυση των οργανικών ιδιοτήτων

του οργάνου, όπου το ίδιο μεταπίπτει σε μια ερμαφρόδιτη κατάσταση. Ενώ στη

διασταύρωση, το όργανο δεν παύει να είναι νομοθετικό, εκτελεστικό ή νομοθετικό, αλλά

αναλαμβάνει κατ’ εξαίρεση την ενάσκηση μιας ξένης προς τη φύση του αρμοδιότητας.

[Παπαδοπούλου, 2015, σελ.101].
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ΤΟΜΟΣ Α1—ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ4

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής και οι 
αρμοδιότητες της Ε.Ε.;

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΔΙΚΑΙΟΥ

Τοπικό: Εφαρμόζεται στην εδαφική, εναέρια και θαλάσσια επικράτεια των

Κρατών-Μελών. Τα τοπικά όρια διευρύνονται με την είσοδο νέων μελών και

αυξομειώνονται ανάλογα με την μεταβολή των συνόρων των Κρατών-

Μελών. Προσωπικό: Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μόνον οι

πολίτες των Κρατών-Μελών. Εξαρτάται, λοιπόν, από τα Κράτη – Μέλη ποιοι

είναι οι ιδιώτες-αποδέκτες του κοινοτικού δικαίου.

Ουσιαστικό: το κοινοτικό δίκαιο εφαρμόζεται μόνο για τις αρμοδιότητες που

έχουν εκχωρηθεί από τα Κράτη-Μέλη στην Κοινότητα ή στην Ένωση

γενικότερα.

Αποκλειστική είναι μία αρμοδιότητα όταν η Κοινότητα είναι η μόνη αρμόδια να

ενεργήσει για τη ρύθμιση του συγκεκριμένου θέματος. Ως αποκλειστικές

σημειώνονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες: η τελωνειακή ένωση, η κοινή εμπορική

πολιτική, οι διεθνείς μεταφορές μεταξύ Κρατών-μελών, η νομισματική πολιτική για τα

κράτη της ευρωζώνης, η ρύθμιση του καθεστώτος των κοινοτικών υπαλλήλων, η

διατήρηση των βιολογικών πόρων της θάλασσας στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής

πολιτικής.

Συντρέχουσα είναι μία αρμοδιότητα για την οποία τα Κράτη-Μέλη παραμένουν

αρμόδια εφόσον η Κοινότητα δεν έχει λάβει μέτρα στο πεδίο αυτό. Από τη στιγμή

που η Κοινότητα ενεργήσει τα Κράτη-Μέλη δεν μπορούν πλέον να ρυθμίσουν

μονομερώς το πεδίο αυτό. Ως συντρέχουσες σημειώνονται ενδεικτικά οι ακόλουθες

αρμοδιότητες: η αγροτική πολιτική, η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, η

χορήγηση κρατικών ενισχύσεων, η κοινωνική πολιτική, θέματα περιβάλλοντος.

Υποστηρικτική είναι η αρμοδιότητα για την οποία καταρχήν υπεύθυνα να δράσουν

είναι τα Κράτη-Μέλη και η Κοινότητα μπορεί να λάβει μόνο μέτρα για το συντονισμό

ή υποστήριξη αυτής της δράσης προκειμένου να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι. Ως

υποστηρικτικές σημειώνονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες: βιομηχανία, πολιτισμός,

παιδεία και επαγγελματική κατάρτιση, νεολαία, αθλητισμός.

Σιωπηρή αρμοδιότητα είναι αυτή που αναγνωρίζεται στην Κοινότητα για θέματα που

δεν προβλέπεται μεν ρητά αρμοδιότητά της αλλά τα οποία θέματα βρίσκονται σε

άμεση και αναγκαστική συνάφεια με εκείνα που προβλέπεται. Η σιωπηρή

αρμοδιότητα καθιερώθηκε από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα 9
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Τι σημαίνει ενιαία αγορά και ποιες ελευθερίες 
θεμελιώνονται σε αυτή ;

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ5

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Κοινή αγορά είναι το βήμα για μία υπερεθνική

ολοκλήρωση, που συνίσταται στην εξάλειψη όλων των

εμποδίων στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές ώστε να

επιτευχθεί συγχώνευση των εθνικών αγορών σε μία ενιαία

αγορά (ή εσωτερική αγορά) η οποία θα προσομοιάζει όσο

γίνεται περισσότερο σε μία εσωτερική αγορά. Στόχος της

ενιαίας αγοράς δεν είναι μόνο η ενοποίηση των εθνικών

αγορών αλλά και η αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Για τη μετάβαση από την κοινή αγορά στην

εσωτερική δεν αρκεί η ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών

αλλά απαιτούνται και η ελεύθερη κυκλοφορία όλων των

συντελεστών της παραγωγής. Έτσι, το άρθρο 14 παρ. 2 της

Συνθ.ΕΚ θεμελιώνει τέσσερις πρωταρχικής σημασίας

ελευθερίες:

- την ελεύθερη κυκλοφορίας εμπορευμάτων

- την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων

- την ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών

- την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων.

Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα
vicky.eclass4u@gmail.com
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Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ6
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Σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 της ΣυνθΕΚ απαγορεύονται οι ποσοτικοί 

περιορισμοί επί των εισαγωγών και εξαγωγών καθώς και όλα τα μέτρα ισοδύναμου 

αποτελέσματος μεταξύ των Κρατών-Μελών.

Εμπόρευμα είναι κάθε προϊόν που έχει μια χρηματική αξία και μπορεί να είναι 

αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών, όπως ενσώματα αγαθά αλλά και μή ενσώματα. 

Δεν είναι εμπόρευμα οι τηλεοπτικές συχνότητες. Ελεύθερη κυκλοφορία 

απολαμβάνουν τα προϊόντα που προέρχονται από τα Κράτη-Μέλη αλλά και όσα 

προέρχονται από τρίτες χώρες και κυκλοφορούν ελεύθερα στα Κράτη-Μέλη.

Θεωρούνται ότι προέρχονται από Κράτη-Μέλη όσα προϊόντα:

● Παράγονται ή κατασκευάζονται στο σύνολό τους σε Κράτος –Μέλος

●Κατασκευάζονται σε δύο ή περισσότερες χώρες αλλά η τελευταία και οικονομικά 

ενδιαφέρουσα επεξεργασία τους γίνεται σε Κράτος-Μέλος.

●Αποτελούν ανταλλακτικά ή εξαρτήματα ενός κύριου εμπορεύματος που 

προέρχεται –σύμφωνα με τα ανωτέρω- από Κράτος –Μέλος.

Προϊόντα που κυκλοφορούν ελεύθερα σε Κράτος –Μέλος είναι :

● Εκείνα για τα οποία έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις εισαγωγής

●Εκείνα για τα οποία το Κράτος-Μέλος εισαγωγής έχει εισπράξει τους 

απαιοτύμενους δασμούς και φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος

●Εκείνα για τα οποία δεν έχουν επιστραφεί ολικά ή μερικά αυτοί οι δασμοί και οι 

επιβαρύνσεις.

Η σημασία των άρθρων 28 και 29 είναι ότι δεν μπορεί να επιβληθούν από ένα 

Κράτος-Μέλος μέτρα δυσμενέστερα για τα εισαγόμενα προϊόντα από ότι στα 

εγχώρια. Το ΔΕΚ έκρινε ότι απαγορεύεται όχι μόνο η εκστρατεία για την προώθηση 

των εθνικών προϊόντων αλλά και η υποχρέωση των παραγωγών να καταγράφουν 

τη χώρα προέλευσης ενός προϊόντος.

Το ΔΕΚ έκρινε ότι εάν ένα εμπόρευμα παρασκευάστηκε και τέθηκε σε κυκλοφορία 

νόμιμα σε κάποιο Κράτος-Μέλος όλα τα υπόλοιπα Κράτη-Μέλη υποχρεούνται να 

επιτρέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία του στο εσωτερικό τους. Από αυτήν την κρίση 

του ΔΕΚ απορρέουν τρεις κανόνες: Πρώτον η νομιμότητα του ρυθμιστικού ελέγχου 

του κράτους παραγωγής, Δεύτερον η αμοιβαία αναγνώριση και Τρίτον ότι εάν το 

κράτος παραγωγής θέλει να εξαγάγει τα προϊόντα του στα άλλα Κράτη-Μέλη της 

Ε.Ε πρέπει να λαμβάνει υπόψη του και τα δικά τους δημόσια συμφέροντα (π.χ 

προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος κ.τ.λ).
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Ποιες είναι οι εξαιρέσεις από την αρχή της 
Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Εμπορευμάτων;

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ στην εφαρμογή των τεσσάρων ελευθεριών

προβλέπονται είτε από το κοινοτικό δίκαιο είτε από τη νομολογία του

ΔΕΚ.

Η εφαρμογή των τεσσάρων ελευθεριών γνωρίζει εξαιρέσεις

μερικές από τις οποίες προβλέπονται από το κοινοτικό δίκαιο και

είναι: η δημόσια ασφάλεια, η δημόσια τάξη, η δημόσια ηθική, η

προστασία της υγείας και της ζωής των ανθρώπων και των ζώων

ή προφύλαξης των φυτών, η προστασία των εθνικών

θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική

αξία, η προστασία της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας.

Επιπλέον το ΔΕΚ έχει δεχθεί εξαιρέσεις εάν δικαιολογούνται από

επιτακτικές ανάγκες προστασίας του δημοσίου συμφέροντος (όχι η

προστασία οικονομικών συμφερόντων).

Ως επιτακτική ανάγκη προστασίας του δημοσίου συμφέροντος

έχει κριθεί ότι είναι: η αποτελεσματικότητα των φορολογικών ελέγχων,

η προστασία του καταναλωτή, η προστασία του ανόθευτου

χαρακτήρα των εμπορικών συναλλαγών, η προστασία του

περιβάλλοντος, η ελευθερία έκφρασης γνώμης μέσω της ύπαρξης

πολλών μέσων μαζικής ενημέρωσης.
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Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

8

Σύμφωνα με το άρθρο 39 της ΣυνθΕΚ, το οποίο αφορά

εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, εξασφαλίζεται η ελεύθερη

κυκλοφορία των εργαζομένων εντός της Κοινότητας που συνεπάγεται την

κατάργηση κάθε διάκρισης λόγω ιθαγένειας μεταξύ των εργαζομένων

των Κρατών-Μελών με την επιφύλαξη περιορισμών που δικαιολογούνται

από λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας και δημόσιας υγείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 43 της ΣυνθΕΚ, το οποίο συμπληρώνει το

προαναφερόμενο άρθρο 39, εξασφαλίζεται η ελευθερία εγκατάστασης

των αυτοαπασχολουμένων, φυσικών και νομικών προσώπων. Ελευθερία

εγκατάστασης σημαίνει ίδρυση εταιρείας από υπήκοο ενός Κράτους-

Μέλους στην επικράτεια άλλου Κράτους-Μέλους, μεταφορά της έδρας

μίας υπάρχουσας εταιρείας σε άλλο Κράτος-Μέλος, ίδρυση

υποκαταστήματος ή θυγατρικής εταιρείας σε άλλο Κράτος-Μέλος.

Με βάση την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων οι Ευρωπαίοι

πολίτες πρέπει να έχουν την ίδια μεταχείριση με τους ημεδαπούς

εργαζομένους όσον αφορά κυρίως την πρόσβαση στην απασχόληση, την

αμοιβή, τα φορολογικά πλεονεκτήματα, την απόλυση. Ακόμη και μετά τη

λύση της εργασιακής τους σχέσης μπορούν παραμείνουν στη χώρα

υποδοχής. Απαγορεύονται όχι μόνο οι άμεσες αλλά και οι έμμεσες

αρνητικές διακρίσεις όπως π.χ. η γνώση κάποιας γλώσσας μπορεί να

είναι προϋπόθεση για την πρόσληψη εργαζομένου αρκεί να μην τίθεται

ως όρος να είναι η γλώσσα αυτή η μητρική του εργαζομένου.
Δικαίωμα εισόδου και παραμονής αποκτούν και οι συγγενείς του ευρωπαίου πολίτη που

είναι πολίτες τρίτης χώρας και ειδικότερα: ο/η σύζυγος, τα τέκνα κάτω των 21 ετών και οι

συντηρούμενοι από τον πολίτη ανιόντες.

Εξαίρεση: Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται προκειμένου περί απασχόλησης στη

δημόσια διοίκηση. Επιπλέον, μία χώρα μπορεί να αρνηθεί την άσκηση

επαγγελματικής δραστηριότητας σε ευρωπαίο πολίτη (αυτοαπασχολούμενο ή με

σύμβαση εξαρτημένης εργασίας) μόνο για λόγους δημόσιας υγείας, δημόσιας

πολιτικής και δημόσιας ασφάλειας.

Η εφαρμογή των δύο ανωτέρω διατάξεων (άρθρα 39 και 43 της

ΣυνθΕΚ) προϋποθέτει να είναι η οικονομική δραστηριότητα εργασία για

την οποία προβλέπεται τίμημα και η ανταμοιβή μπορεί να είναι σε είδος

και όχι μόνο σε χρήμα.
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Τι πρεσβεύει η αρχή της υπεροχής; ΥΠΟΘΕΣΗ Van
Gend en Loos

Η κοινοτική έννομη τάξη υπερέχει έναντι του εθνικού υποσυνταγματικού

κανόνα δικαίου (αρχή της υπεροχής). Η υπεροχή του κοινοτικού δικαίου έναντι

κάθε κανόνα του ελληνικού δικαίου, πλην του Συντάγματος, απορρέει από το

άρθρο 28 του Συντάγματος. Πρόβλημα τίθεται όσον αφορά την υπεροχή του

κοινοτικού δικαίου έναντι του Συντάγματος. Το ΔΕΚ έχει κρίνει ότι το κοινοτικό

δίκαιο υπερέχει και του Συντάγματος κάθε Κράτους–Μέλους προκειμένου να

εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου σε όλα τα
Κράτη-Μέλη. Τα εθνικά δικαστήρια είτε αποδέχονται

κοινοτικού δικαίου έναντι του

την υπεροχή του

(π.χ Ισπανία) είτε

(π.χ Πολωνία) είτεδιακηρύττουν την υπεροχή του  

επιδεικνύουν μία συνταγματική

εθνικού Συντάγματος

εθνικού Συντάγματος

ανοχή απέναντι στο κοινοτικό δίκαιο. Η

τελευταία είναι και η κρατούσα τάση. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ➔ Επειδή, κατά τα

ανωτέρω, δεν υπάρχει συμφωνία ως προς την υπεροχή ή μή του κοινοτικού

δικαίου έναντι του εθνικού συνταγματικού κανόνα η λύση συχνά δίνεται με

αναθεώρηση του οικείου συνταγματικού κανόνα, πράξη με την οποία

διασφαλίζεται τυπικά η υπεροχή του εθνικού Συντάγματος αλλά στην ουσία

γίνεται αποδεκτήη πολιτική υπεροχή του κοινοτικού δικαίου.

• Θεμέλιο λίθο για την αρχή της υπεροχής του ενωσιακού έναντι του εθνικού

δικαίου, αποτέλεσε η αρχή της άμεσης ισχύος του. Η διακήρυξή της και

ταυτόχρονα η επιβεβαίωση της αυτονομίας του ενωσιακού δικαίου συντελέστηκε

με την απόφαση σταθμό του ΔΕΚ (νυν ΔΕΕ) Van Gend en Loos (ΔΕΚ 26/62)2.

Επρόκειτο για ολλανδική επιχείρηση μεταφορών, η οποία προσέβαλε ενώπιον

ολλανδικού δικαστηρίου την αύξηση των ολλανδικών δασμών για την εισαγωγή

ενός χημικού προϊόντος από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Η

έκβαση της δίκης θα κρινόταν ουσιαστικά από την απάντηση στο ερώτημα αν και ο ιδιώτης,

προσφεύγοντας κατά της αύξησης των δασμών, μπορούσε να επικαλεστεί το τότε ισχύον

άρθρο 12 της συνθήκης ΕΟΚ, το οποίο απαγόρευε ρητά στα κράτη μέλη τη θέσπιση νέων και

την αύξηση υφιστάμενων δασμών στην κοινή αγορά. Το Δικαστήριο3, παρά την αντίθετη άποψη

πολλών κυβερνήσεων και του γενικού εισαγγελέα του, αποφάνθηκε ότι, λόγω της φύσεως και

των σκοπών της Ένωσης, οι διατάξεις του δικαίου της Ένωσης έχουν καταρχήν άμεση

εφαρμογή. Ως κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούν οι διατάξεις του δικαίου της Ένωσης

ώστε να έχουν άμεση εφαρμογή διατυπώθηκαν τα εξής: 1) να διατυπώνονται ανεπιφύλακτα, 2)

να είναι καθαυτοί πλήρεις και νομικώς άρτιοι και, επομένως, 3) προκειμένου να εκτελεστούν ή

να παράξουν αποτελέσματα, δεν χρειάζονται περαιτέρω ενέργειες των κρατών μελών ή των

οργάνων της Ένωσης
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Η αρχή της άμεσης ισχύος

Η ικανότητα του ενωσιακού κανόνα να αναπτύσσει απευθείας

τα αποτελέσματά του στην εσωτερική έννομη τάξη των

κρατών μελών χωρίς να χρειάζονται προηγούμενες πράξεις

κύρωσης ή μεταφοράς. Η αρχή της άμεσης ισχύος του

κοινοτικού δικαίου σημαίνει ότι το κοινοτικό δίκαιο παρέχει

δικαιώματα και επιβάλλει υποχρεώσεις όχι μόνο στα

κοινοτικά όργανα και στα Κράτη Μέλη αλλά και στους πολίτες

της κοινότητας , άμεσα δηλαδή χωρίς να απαιτείται η παρέμβαση

του Κράτους-Μέλους και με δικαίωμα του ιδιώτη μπορεί να ζητήσει

εφαρμογή του κοινοτικού κανόνα ενώπιον της εθνικής διοίκησης

όσο και των εθνικών δικαστηρίων. Η άμεση ισχύς του κοινοτικού

δικαίου δεν απορρέει από τις Συνθήκες , αλλά από τη

νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ).

Σύμφωνα με το ΔΕΚ, «...η άμεση ισχύς σημαίνει ότι οι κανόνες του

κοινοτικού δικαίου πρέπει να παράγουν πλήρως τα αποτελέσματά

τους κατά τρόπο ομοιόμορφο σε όλα τα κράτη μέλη, από την

έναρξη της ισχύος τους και καθ’όλη τη διάρκειά της. «..από τις

διατάξεις αυτές επομένως πηγάζουν 

υποχρεώσεις για όλους αυτούς τους

άμεσα δικαιώματα και  

οποίους αφορούν, είτε

πρόκειται για κράτη μέλη είτε για ιδιώτες που εμπλέκονται σε 

έννομες σχέσεις ρυθμιζόμενες από το κοινοτικό δίκαιο. ».

10-α
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποτελεί μια πολιτική και οικονομική ενότητα, 28,
μέχρι πρότινος, κρατών μελών τα οποία καλύπτουν γεωγραφικά σχεδόν όλη
την ευρωπαϊκή ήπειρο. Η ΕΕ είναι ανοιχτή τόσο στην προσχώρηση σε αυτή
νέων κρατών, αλλά τόσο και στην κατά βούληση αποχώρηση από αυτήν.
Συγκεκριμένα, εισήχθη με την θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισσαβόνας την
1.12.2009 η πρόβλεψη του άρθρου 50 της Συνθήκης για την ΕΕ (ΣΕΕ), η οποία
δίνει το δικαίωμα αποχώρησης ενός κράτους μέλους από την Ένωση, χωρίς να
προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο κυρώσεις ή περιορισμοί για τα κράτη μέλη
που επιθυμούν να ασκήσουν το εν λόγω δικαίωμα. Ωστόσο, μέχρι τώρα δεν έχει
ενεργοποιηθεί το συγκεκριμένο άρθρο, ούτε και είχε φανεί ότι επίκειται η
ενεργοποίησή του, καθώς τα περισσότερα κράτη προσπαθούν να
προσχωρήσουν στην Ένωση και όχι να αποχωρήσουν από αυτή. Παρόλα αυτά
το Ηνωμένο Βασίλειο με ένα ιστορικό, για την πορεία όχι μόνο του ιδίου αλλά
και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημοψήφισμα, αποφάσισε να
αποχωρήσει από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και το ευρωπαϊκό ιδεώδες μετά
από 43 χρόνια παραμονής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 
Α) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ-ΣΥΜΦΩΝΙΑ:
Το άρθρο 50 ΣΕΕ στην παράγραφο 2 προβλέπει ότι το κράτος μέλος, το οποίο
αποφασίζει να αποχωρήσει από την Ένωση, γνωστοποιεί την πρόθεσή του αυτή
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Έπειτα, η Ένωση, υπό το φως των
προσανατολισμών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προβαίνει σε διαπραγματεύσεις
και συνάπτει με το εν λόγω κράτος συμφωνία που καθορίζει τις λεπτομερείς
ρυθμίσεις αποχώρησης, αφού λάβει υπόψη τις μελλοντικές σχέσεις με την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαπραγμάτευση της συμφωνίας γίνεται με βάση
το άρθρο 218 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, που προβλέπει ότι η Επιτροπή ή ο
ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής
ασφάλειας, στο μέτρο που η συμφωνία αφορά αποκλειστικά ή κυρίως την κοινή
εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, υποβάλλει συστάσεις στο
Συμβούλιο, το οποίο θα εκδώσει σχετική απόφαση που θα επιτρέπει την έναρξη
των διαπραγματεύσεων και θα ορίζει τον διαπραγματευτή. Η συμφωνία μεταξύ
του κράτους που αποχωρεί και της ΕΕ συνάπτεται από το Συμβούλιο στο όνομα
της Ένωσης, το οποίο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, μετά από την έγκριση
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ποια είναι η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ
σύμφωνα με το ισχύον Ενωσιακό Δίκαιο;

10-β
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Ποιες είναι οι βασικές διακρίσεις των διοικητικών
πράξεων,;

Τυπικές διοικητικές πράξεις είναι εκείνες που εκδίδονται από διοικητικό όργανο,

ανεξάρτητα από το αν οι κανόνες που θεσπίζουν είναι απρόσωποι ή ατομικοί.

Ουσιαστικές διοικητικές πράξεις είναι εκείνες που θέτουν μόνο ατομικούς κανόνες

δικαίου.

Συστατικές είναι οι ατομικές διοικητικές πράξεις με τις οποίες θεσπίζεται

απευθείας ατομικός κανόνας δικαίου με την ίδρυση, αλλοίωση ή κατάργηση

δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων των αποδεκτών τους (π.χ. η χορήγηση άδειας

λειτουργίας καταστήματος).

Διαπιστωτικές είναι οι ατομικές διοικητικές πράξεις με τις οποίες απλώς

διαπιστώνεται η υπαγωγή ορισμένου προσώπου σε ορισμένο νομικό καθεστώς π.χ.

απόλυση δημοσίου υπαλλήλου λόγω 35ετίας.

Βεβαιωτικές είναι οι ατομικές διοικητικές πράξεις με τις οποίες η Δημόσια

Διοίκηση δηλώνει την εμμονή της σε προγενέστερη ρύθμιση χωρίς νέα ουσιαστική

έρευνα και βάση των ίδιων πραγματικών δεδομένων.

Επαχθείς είναι οι ατομικές ή κανονιστικές διοικητικές πράξεις με τις οποίες

καταργούνται δικαιώματα ή επιβάλλονται υποχρεώσεις εις βάρος των διοικούμενων

π.χ. επιβολή χρηματικών προστίμων. Επωφελείς είναι οι ατομικές ή κανονιστικές

διοικητικές πράξεις με τις οποίες θεσπίζονται δικαιώματα ή καταργούνται

υποχρεώσεις υπέρ των διοικούμενων π.χ. διορισμός δημοσίου υπαλλήλου.

Θετικές είναι οι ατομικές διοικητικές πράξεις με τις οποίες γίνεται δεκτή η

αίτηση ενός διοικούμενου ή δημιουργείται ένα δικαίωμα υπέρ αυτού π.χ. χορήγηση

άδειας λειτουργίας καταστήματος μετά από αίτηση του διοικούμενου. Αρνητικές

είναι οι ατομικές διοικητικές πράξεις με τις οποίες απορρίπτεται η αίτηση του

διοικούμενου ή καταργείται ένα δικαίωμά του π.χ. απόρριψη άδειας λειτουργίας

καταστήματος μετά από αίτηση του διοικούμενου. Τόσο οι θετικές όσο και οι

αρνητικές μπορεί να είναι είτε ρητές είτε σιωπηρές. Ειδική περίπτωση σιωπηρής

αρνητικής πράξης της διοίκησης είναι η παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας.

Κυβερνητικές είναι οι διοικητικές πράξεις που εκδίδονται βάση αρμοδιότητας

που παρέχεται από το Σύνταγμα ή από νομοθετικές πράξεις και ρυθμίζουν θέματα

σχετικά με τη λεγόμενη πολιτική εξουσία ή κυβερνητική λειτουργία. Δεν είναι

δυνατή η προσβολή του με αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Σ.τ.Ε. Περίπτωση

κυβερνητικών πράξεων είναι οι πράξεις με τις οποίες ρυθμίζονται:α) οι διεθνείς

σχέσεις του Κράτους (π.χ πράξεις εκτέλεσης διεθνών συνθηκών, πράξεις για τη

διπλωματική προστασία των ελλήνων διπλωματών), β) οι σχέσεις εκτελεστικής και

νομοθετικής λειτουργίας (π.χ το διάταγμα διάλυσης της Βουλής και προκήρυξης

εκλογών), γ) η κήρυξη επιστράτευσης και η απονομή χάριτος.
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Πώς διακρίνονται οι ατομικές διοικητικές πράξεις από τις
κανονιστικές διοικητικές πράξεις και ποια είναι η σημασία
της διάκρισης αυτής στο Διοικητικό Δίκαιο;

Ατομική διοικητική πράξη είναι η πράξη με την οποία τίθεται ατομικός και

ειδικός κανόνας δικαίου. Οι αποδέκτες της δηλ. είναι ατομικώς καθορισμένοι (π.χ

ο διορισμός ενός δημοσίου υπαλλήλου).

Κανονιστική διοικητική πράξη είναι η πράξη με την οποία τίθεται απρόσωπος

και γενικός κανόνας δικαίου. Αποδέκτες της δηλ. είναι όλα τα πρόσωπα που

συγκεντρώνουν ορισμένες ιδιότητες (π.χ. η πράξη που καθορίζει τον τρόπο

εισαγωγής των υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η προκήρυξη

διαγωνισμού για πρόσληψη στο δημόσιο).

Ατομική πράξη γενικού περιεχομένου είναι μια ατομική διοικητική πράξη με

την οποία θεσπίζεται κανόνας δικαίου ατομικός αλλά γενικός, αφορά δηλ. όχι ένα

άτομο αλλά έναν κύκλο ανθρώπων σαφώς καθορισμένο (π.χ πράξη

προκήρυξης αναδασμού).

Σημασία της διάκρισης ατομικών – κανονιστικών διοικητικών πράξεων

Στην ελληνική έννομη τάξη είναι πλέον αποδεκτό ότι οι διοικητικές πράξεις είναι

δυνατό να θεσπίζουν κανόνες δικαίου διασταυρωμένων κατηγοριών. Με άλλα

λόγια, μια κανονιστική πράξη μπορεί να θεσπίζει κανόνες δικαίου απρόσωπους,

αλλά ειδικούς, όπως και μια ατομική πράξη μπορεί να θεσπίζει κανόνες δικαίου

ατομικούς, αλλά γενικούς.

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι η διάκριση ατομικών και κανονιστικών διοικητικών

πράξεων δεν είναι πάντοτε δυνατή. Είναι, όμως, απαραίτητη για το Διοικητικό

Δίκαιο, αφού:

- οι κανονιστικές πράξεις εκδίδονται μόνο από τα όργανα που προβλέπει το

Σύνταγμα

- οι κανονιστικές πράξεις δημοσιεύονται πάντα, οι ατομικές μόνο όταν ορίζεται

ρητά

- οι κανονιστικές πράξεις είναι ελεύθερα ανακλητές χωρίς αναδρομική ισχύ, 

ενώ οι ατομικές είναι μόνο υπό όρους ανακλητές

- το τεκμήριο της νομιμότητας δεν έχει πλήρη εφαρμογή στις κανονιστικές 

πράξεις
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Τι σημαίνει «Ανάκληση» Διοικητικών Πράξεων

H διοικητική πράξη διαφέρει από τη δικαστική απόφαση στο ότι η πρώτη δεν

δημιουργεί δεδικασμένο, η ρύθμιση, δηλαδή, που επιφέρει δεν έχει πάγιο

χαρακτήρα. Αυτό ακριβώς το γεγονός είναι που επιτρέπει την, υπό περιορισμούς,

ανάκληση των ατομικών διοικητικών πράξεων.

Κατά κανόνα, οι νόμιμες ατομικές διοικητικές πράξεις, από τις οποίες οι διοικούμενοι

απέκτησαν δικαιώματα, δεν ανακαλούνται, ούτε λόγω μεταγενέστερης μεταβολής

των απόψεων της Διοίκησης. Κατ́ εξαίρεση ανακαλούνται:

α) για λόγους δημόσιου συμφέροντος,

β) αν ο διοικούμενος δεν συμμορφώνεται προς τους όρους από τους οποίους

εξαρτήθηκε η ισχύς της πράξης

γ) αν δεν έχουν απορρεύσει από αυτήν δικαιώματα του διοικούμενου.

Ελεύθερα ανακλητές είναι οι παράνομες ατομικές διοικητικές

πράξεις, έστω κι αν από αυτές δημιουργήθηκαν δικαιώματα των διοικούμενων, υπό

την προϋπόθεση ότι η ανάκληση θα λάβει χώρα μέσα σε εύλογο χρόνο (έως 5 έτη

από την έκδοση της πράξης). Μετά την πάροδο του παραπάνω εύλογου χρόνου η

Διοίκηση έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει μια παράνομη ατομική πράξη, αν:

α) οδηγήθηκε στην έκδοσή της από απατηλή ενέργεια του διοικούμενου 

β) πρόκειται για λόγους δημόσιου συμφέροντος

γ) γίνεται για τη συμμόρφωση της Διοίκησης σε ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ

Αρμόδιο όργανο για την ανάκληση είναι το διοικητικό όργανο που κατά το χρόνο της

ανάκλησης είναι αρμόδιο να εκδώσει την ανακαλούμενη πράξη.

Η Διοίκηση έχει κατά βάση διακριτική ευχέρεια να ανακαλεί τις παράνομες διοικητικές

πράξεις.

Η ανάκληση των παράνομων διοικητικών πράξεων λειτουργεί, κατά κανόνα,

αναδρομικά (δηλαδή από το χρόνο έκδοσης της ανακαλούμενης πράξης). Αντίθετα, η

ανάκληση των νόμιμων διοικητικών πράξεων λειτουργεί ημερολογιακά (δηλαδή από

το χρόνο έκδοσης της ανακλητικής πράξης) και δεν έχει αναδρομική ισχύ.

Διαφορετική από την ανάκληση είναι η κατάργηση μίας διοικητικής πράξης, κατά την

οποία η τελευταία καταργείται με νεότερη ατομική ή κανονιστική διοικητική πράξη

που έχει αντίθετο περιεχόμενο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να παραμένει σε ισχύ

η αρμοδιότητα του οργάνου για την έκδοση της πράξης.
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