
ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ: ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΟΙ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΙΚΗ-ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΦ’ ΟΛΗ ΣΗ ΤΛΗ-CASE STUDY 

Ι. Δηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ζεωξίαο 

ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΟΙ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΙΚΗ 
   

Ιθαλόηεηα δηαδίθνπ ή δηαδηθαζηηθή 

ηθαλόηεηα 

Δηθαληθή ηθαλόηεηα 

ή ηθαλόηεηα 

δηθαζηηθήο 

παξάζηαζεο 

Ιθαλόηεηα απηνπξόζωπεο δηθαζηηθήο παξάζηαζεο (= δηθνινγηθή 

ηθαλόηεηα) 

 Ιθαλόηεηα δηθαζηηθήο παξάζηαζεο έρνπλ κόλν νη πιεξεμνύζηνη δηθεγόξνη. Δμαηξέζεηο: 

ά. 27 § 1 ΚΓΓηθ (: δηαθνξέο θάησ από 1.500 €, θνηλσληθναζθαιηζηηθέο δηαθνξέο, 
πξνζσξηλή δηθαζηηθή πξνζηαζία). 

Ελεξγεηηθή Παζεηηθή 

Τα ΦΠ, ην 
θπνθνξνύκελν, ηα 

ΝΠΙΓ,ε έλσζε 

πξνζώπσλ, νη 
θνηλνπξαμίεο θ.ά.. 

Δλεξγεηηθή 

δηαδηθαζηηθή ηθαλόηεηα 
δηαζέηεη ην δεκόζην θαη 

ηα ΝΠΓΓ, εθόζνλ δελ 

πξνθαιείηαη 
ελδνζηξεθήο δίθε.  

Τν Γεκόζην, ηα 

ΝΠΓΓ, νη 

αλεμάξηεηεο 
αξρέο. Πώο 

εθπξνζωπείηαη 
ην Γεκόζην; βι. 
ά. 21 § 2 ΠΔ 

18/1989 θαη ά. 25 

ΚΔΔηθ. 

 
Πξόθεηηαη γηα ηελ 

ηθαλόηεηα δηελέξγεηαο 

δηαδηθαζηηθώλ πξάμεσλ. 
Σπζηνηρεί πξνο ηε 

δηθαηνπξαθηηθή 

ηθαλόηεηα ηνπ ΑΚ. Βι. 
ά. 24 + 27 ΚΓΓηθ, ην 

νπνίν ελζσκαηώλεη 

γεληθή δηθνλνκηθή αξρή 
πνπ ηζρύεη θαη ζηελ 

αθπξσηηθή δίθε.  

Πώο παξέρεηαη ε πιεξεμνπζηόηεηα; 

 

ηελ αθπξωηηθή δίθε ηε δίθε νπζίαο 

Φπζηθά πξόζωπα Ννκηθά πξόζωπα 1. Πξνθνξηθή δήιωζε 

δηαδίθνπ ζην αθξναηήξην 

2. πκβνιαηνγξαθηθή 

πξάμε ή ηδηωηηθό 

έγγξαθν (εμνπζηνδόηεζε)  
κε βεβαίσζε γλεζίνπ 

ππνγξαθήο. 3. 

πλππνγξαθή δηθνγξάθνπ 
από δηάδηθν 

1. Με ζπκβνιαηνγξαθηθό 

πιεξεμνύζην  

2. Με ζπλππνγξαθή ηνπ 

δηθνγξάθνπ από ηνλ 
δηάδηθν  

3. Με πξνθνξηθή δήιωζε 

ζην αθξναηήξην 

1. Με εηδηθό 

ζπκβνιαηνγξαθηθό 

πιεξεμνύζην 

2. Με πξνθνξηθή δήισζε 

ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ 
ζην αθξναηήξην.  

  Ο ζεκειηώδεο θαλόλαο ηνπ ά. 28 ΠΔ 18/1989: Τν 

δηθαζηήξην πξνρσξάεη ζηελ εθδίθαζε ηεο ππόζεζεο 
αθόκα θαη αλ δελ παξίζηαληαη νη δηάδηθνη, εθόζνλ όκσο 

έγηλαλ νη θνηλνπνηήζεηο θαη ππάξρεη λνκηκνπνίεζε 

(πιεξεμνπζηόηεηα) ηνπ δηθεγόξνπ. Βι. θαη ά. *27§§ 3 ΠΔ 

18/1989. 

Παξνκνίσο, βι. ην ά. 34 

ΚΔΔηθ. 

Βι. θαη ά. 28 §§2,3 ΚΔΔηθ 

Σύκθσλα κε πάγηα λνκνινγία ε εμνπζηνδόηεζε δηά ηεο ζπλππνγξαθήο ηνπ δηθνγξάθνπ από ηνλ δηάδηθν, ηειεί ππό ηνλ όξν όηη ζηε ζπδήηεζε ηεο ππόζεζεο 

παξίζηαηαη ν δηθεγόξνο πνπ ππέγξαςε ην δηθόγξαθν. Βι. επί ηνπ ζέκαηνο αλαιπηηθόηεξα ηΕ Οι 1570/2001, ηΕ 1549/2017 : «Η πιεξεμνπζηόηεηα ζηνλ ππνγξάθνληα 

ην δηθόγξαθν δηθεγόξν παξέρεηαη θαη κε ζσνσπογραθή ηνπ δηθνγξάθνπ από ηνλ ίδην ηνλ δηάδηθν. Γηα ηελ εθαξκνγή, όκωο, ηνπ  απινπζηεπκέλνπ απηνύ ηξόπνπ παξνρήο 
δηθαζηηθήο πιεξεμνπζηόηεηαο απαιηείηαι να παρίζηαηαι θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππνζέζεωο ν δηθεγόξνο πνπ ππνγξάθεη ην δηθόγξαθν. Σηελ πεξίπηωζε  απηή, αξθεί ε 

ζπλππνγξαθή ηνπ δηθνγξάθνπ από ηνλ δηάδηθν γηα ηε λνκηκνπνίεζε ηνπ αλωηέξω δηθεγόξνπ, όρη κόλνλ γηα ηελ άζθεζε ηνπ ελδίθνπ βνεζήκαηνο ή ελδίθνπ κέζνπ, αιιά θαη 

γηα ηελ παξάζηαζε ζην αθξναηήξην, ρωξίο λα ρξεηάδεηαη θαηάζεζε ζπκβνιαηνγξαθηθνύ πιεξεμνπζίνπ ή  πξνθνξηθή δήιωζε ηνπ δηαδίθνπ ζην αθξναηήξην. Σπλεπώο, αν ο 

δικηγόρος ποσ σπογράθει ηο  δικόγραθο δεν παξαζηεί ζην αθξναηήξην, απαιηείηαι, για ηη νομιμοποίηζη ηης αζθήζεωο ηνπ  ελδίθνπ βνεζήκαηνο ή ηνπ ελδίθνπ κέζνπ, 

είηε λα πξνζθνκηζζεί ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε παξνρήο  πιεξεμνπζηόηεηαο ζηνλ δηθεγόξν απηόλ, είηε, θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππνζέζεωο, ν δηάδηθνο λα εκθαληζζεί 

απηνπξνζώπωο γηα λα λνκηκνπνηήζεη ηελ άζθεζε κε πξνθνξηθή δήιωζή ηνπ ζην αθξναηήξην ή λα παξαζηεί κε άιινλ δηθεγόξν, λνκηκνπνηνύκελν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή 
πξάμε παξνρήο πιεξεμνπζηόηεηαο ή κε πξνθνξηθή δήιωζε ηνπ δηαδίθνπ ζην αθξναηήξην». Δηαθνξεηηθά ε αίηεζε αθύξωζεο απνξξίπηεηαη ωο απαξάδεθηε (αλνκηκνπνίεηε) 

ΠΛΕΙΟΝΟΣΗΣΑ ΔΙΑΔΙΚΩΝ 
  

Παξέκβαζε  Οκνδηθία 
Η παξέκβαζε ζηελ αθπξσηηθή δίθε (ά. 49 ΠΔ 18/1989) γίλεηαη κόλν 

ΤΠΕΡ ηνπ θύξνπο ηεο πξνζβαιιόκελεο πξάμεο (άξα θαηά ηνπ αηηνύληνο, 
ν νπνίνο επηδηώθεη ηελ αθύξσζή ηεο). Τν έλλνκν ζπκθέξνλ πξέπεη λα 

πθίζηαηαη ηόζν θαηά ηνλ ρξόλν άζθεζεο ηεο παξέκβαζεο όζν θαη θαηά 

ηνλ ρξόλν ζπδήηεζεο, όρη όκσο θαη θαηά ην ρξνληθό ζεκείν έθδνζεο ηεο 
πξάμεο. Η βιάβε πξέπεη λα πξνβάιιεηαη θαη λα απνδεηθλύεηαη.  

Πξνζεζκία άζθεζεο (= θαηάζεζε + θνηλνπνίεζε): 6 πιήξεηο εκέξεο  = 

δελ ζπλππνινγίδνληαη ε εκέξα ηεο δηθαζίκνπ θαη ε εκέξα ηεο γελόκελεο 
θνηλνπνίεζεο (δει. κεηαμύ δηθαζίκνπ θαη θνηλνπνηήζεσο πξέπεη λα 

ππάξρεη θελό ρξνληθό δηάζηεκα 6 εκεξώλ).   

ΠΡΟΟΥΗ: Καηά ην ά. 21 § 6 ηπρόλ εθπξόζεζκε θνηλνπνίεζε 
ζεξαπεύεηαη, εθόζνλ παξίζηαληαη όινη νη δηάδηθνη θαη δελ αληηιέγνπλ. Δάλ 

νη δηάδηθνη παξαζηνύλ θαη αληηιέμνπλ ή δελ παξαζηνύλ θαζόινπ, ηόηε δελ 

ζα ζεξαπεπζεί ην απαξάδεθην ηεο θνηλνπνίεζεο. Ψζηόζν, ηπρόλ 
εθπξόζεζκε θαηάζεζε ΔΕΝ ζεξαπεύεηαη αθόκα θαη αλ δελ αληηιέμνπλ νη 

δηάδηθνη πνπ παξίζηαληαη.  

Γηα ηελ παξέκβαζε ζε δίθε νπζίαο, βι. ά. 112-114 ΚΔΔηθ. 

Γηα ηελ νκνδηθία (θαη ηε ζπλάθεηα) ζε αθπξσηηθή δίθε βι. ά. 45§ 6 ΠΔ 18/1989. Αλ 

ιείπνπλ νη πξνϋπνζέζεηο ηεο νκνδηθίαο ή ηεο ζπλάθεηαο, ηόηε ην δηθαζηήξην δελ 

απνξξίπηεη σο απαξάδεθηε ηελ αίηεζε αθύξσζεο σο πξνο ηνπο αηηνύληεο πνπ δελ 

νκνδηθνύλ ή σο πξνο ηηο κε ζπλαθείο κε ηελ πξνηαζζόκελε ζην δηθόγξαθν πξάμεηο, 
αιιά πξνβαίλεη ζε ηξεηο ελέξγεηεο: 1. Κξαηάεη θαη δηθάδεη ηελ αίηεζε αθύξσζεο σο 

πξνο ηνλ πξνηαζζόκελν ζην δηθόγξαθν ή σο πξνο ηελ πξνηαζζόκελε πξάμε 2. 

Αλαβάιιεη ζε ξεηή δηθάζηκν ηελ εθδίθαζε ηεο ππόζεζεο σο πξνο ηνπο ινηπνύο 
αηηνύληεο ή σο πξνο ηηο ινηπέο πξνζβαιιόκελεο πξάμεηο 3. Δηαηάζζεη ρωξηζκό ηνπ 

αξρηθνύ εληαίνπ δηθνγξάθνπ θαη θαηάζεζε απηνηεινύο δηθνγξάθνπ εληόο πξνζεζκίαο 30 

εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απόθαζεο. Αλ δελ θαηαηεζεί απηνηειέο δηθόγξαθν 
εληόο ηεο πξνζεζκίαο απηήο κε ην αληίζηνηρν παξάβνιν, ηόηε ε αίηεζε απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. Με ην λέν δηθόγξαθν δελ είλαη επηηξεπηό λα επέιζεη δηεύξπλζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο δίθεο (π.ρ. κέζσ πξνζβνιήο λέσλ πξάμεσλ).  
ΠΡΟΟΥΗ: Οκνδηθία θαη παξάβνιν: ηΕ Οι 684/2019: «Σε πεξίπηωζε αζθήζεωο 

αηηήζεωο  αθπξώζεωο από πεξηζζόηεξα πξόζωπα κε θνηλό δηθόγξαθν αξθεί, γηα ην 

παξαδεθηό ηνπ αζθεζέληνο βνεζήκαηνο, ε θαηαβνιή ελόο θαη κόλνπ παξαβόινπ». 

Γηα ηελ νκνδηθία (θαη ηε ζπλάθεηα) ζε δίθε νπζίαο, βι. ά. 115-124 ΚΔΔηθ. 

ΙΙ. Πξαθηηθά ζέκαηα 

Θέκα 1: Οη Α, Β θαη Γ έρνπλ ππνβάιεη ππνςεθηόηεηα γηα κία ζέζε επίθνπξνπ θαζεγεηή ζηελ Παλεπηζηεκηαθή Σρνιή Φ, ζέζε ε νπνία 

πξνθεξύρζεθε ην 2009 θαη πξνϋπνζέηεη δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ζε ζέκα ζπλαθέο κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο θαη 5εηή εξεπλεηηθή ή 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία. Τελ 1.4.2014 ζπλεδξηάδεη ην 15κειέο εθιεθηνξηθό ζώκα, ην νπνίν απνθαζίδεη κε 9 ςήθνπο έλαληη 6, ηελ εθινγή ηνπ Β 

έλαληη ηνπ Α, γηα ηνλ ιόγν όηη νη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο ηνπ, αλ θαη πζηεξνύλ από άπνςε πιήζνπο, ππεξέρνπλ από πνηνηηθή άπνςε, έλαληη 

εθείλσλ ηνπ Α. Υπέξ ηνπ Α ςήθηζαλ 6 εθιέθηνξεο, νη νπνίνη έθξηλαλ όηη ην επηζηεκνληθό ηνπ έξγν είλαη ζεκαληηθόηεξν, ηδίσο δηόηη ε δηαηξηβή 

ηνπ είλαη αλώηεξε εθείλεο ηνπ Β. Σε ζρέζε κε ηνλ Γ, ην εθιεθηνξηθό ζώκα νκόθσλα απεθάλζε όηη ζηεξνύληαλ ηελ αλαγθαία επαγγεικαηηθή 

πείξα, δηόηη απέδεημε κόιηο 2 έηε. Τν πξαθηηθό ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ εθιεθηνξηθνύ ζώκαηνο θνηλνπνηήζεθε ζηνπο ππνςεθίνπο ζηηο 28.5.2014. 

Καηόπηλ ηνύηνπ, ν Πξύηαλεο ππέγξαςε ζηηο 12.7.2014 ηελ απόθαζε δηνξηζκνύ ηνπ Β, ε νπνία όκσο αθόκε δελ έρεη δεκνζηεπζεί ζύκθσλα κε 

ηνλ λόκν ζην ΦΔΚ. Ο Α ζαο επηζθέπηεηαη θαη ζαο ξσηά ηα εμήο: 1. Πνην έλδηθν βνήζεκα λα αζθήζεη θαη θαηά πνηαο πξάμεο; Πνηα είλαη ε 

ζρεηηθή πξνζεζκία; 2. Σην ππόκλεκα πνπ θαηέζεζε ν Α ελώπηνλ ηνπ εθιεθηνξηθνύ ζώκαηνο πξηλ από ηελ θξίζε, επεζήκαλε όηη ην δηθό ηνπ 

επηζηεκνληθό έξγν ππεξηεξεί έλαληη εθείλνπ ηνπ Β, δηόηη κόλν απηό δεκνζηεύζεθε ζε πεξηνδηθά κε επηζηεκνληθνύο θξηηέο, ελώ νη εξγαζίεο ηνπ 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

Ννκηθή Σρνιή 

Τνκέαο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο 

Γηδαθηηθή Μνλάδα Γηνηθεηηθνύ Γηθαίνπ 

Μάζεκα: Δηνηθεηηθή Δηθνλνκία-Τ25 

Φεηκεξηλό εμάκελν 2018/2019-Τκήκα Α΄ (Α-Κα) 

Δηδάζθνληεο: Καζεγεηήο Κωλζηαληίλνο Γώγνο, Δξ. Αλαζηάζηνο Παπιόπνπινο 

Ηκεξνκελία: Πέκπηε 12 Δεθεκβξίνπ 2019 (6) 



Β δεκνζηεύζεθαλ ζε άζεκα πεξηνδηθά. Δπί ηνπ δεηήκαηνο απηνύ δελ ηνπνζεηήζεθαλ νη εθιέθηνξεο. Μπνξεί λα πξνβιεζεί παξαδεθηά ν 

ηζρπξηζκόο απηόο; 3. Δάλ ν Α θεξδίζεη ηε δίθε γηα ηνλ ιόγν απηόλ, ζα θαηαιάβεη νπσζδήπνηε ηελ επίδηθε ζέζε; 4. Πνηα ζα είλαη ε ηύρε ηνπ 

ελδίθνπ βνεζήκαηνο πνπ ηπρόλ ζα αζθήζεη ν Γ;5. Αθνύ ν Α αζθήζεη ην έλδηθν βνήζεκα ηνπ, ν Β θαηαζέηεη θαη επηδίδεη ζηνλ Α δηθόγξαθν 

παξέκβαζεο, ζην νπνίν ππεξαζπίδεηαη ηε λνκηκόηεηα ηεο απόθαζεο ηνπ εθιεθηνξηθνύ ζώκαηνο. Σε ππόκλεκά ηνπ, ην νπνίν θαηαηίζεηαη ζην 

δηθαζηήξην 20 κέξεο πξηλ ηε ζπδήηεζε ηεο ππόζεζεο, ν Α πξνζζέηεη όηη ζε θάζε πεξίπησζε ε απόθαζε ηνπ εθιεθηνξηθνύ ζώκαηνο είλαη 

παξάλνκε, δηόηη ζηε ζπλεδξίαζε κεηείρε σο κέινο ηνπ εθιεθηνξηθνύ πξώηνο εμάδειθνο ηνπ Β. Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο ππόζεζεο ζην δηθαζηήξην 

δελ παξέζηε ν Β. Πνηα ζα είλαη ε ηύρε ηνπ ηζρπξηζκνύ ηνπ; 

Θέκα 2: Με λόκν ηνπ έηνπο 1991 νξίδεηαη όηη ε θαηάξγεζε θαη ζπγρώλεπζε ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

γίλεηαη κε απνθάζεηο ηνπ Υπνπξγνύ Παηδείαο, πνπ δεκνζηεύνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο, κεηά από γλώκε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνύ 

ζπκβνπιίνπ. Με απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Παηδείαο, ε νπνία δεκνζηεύζεθε ζηελ ΔηΚ ζηηο 20.05.2012, ζπγρσλεύζεθαλ, από ην ζρνιηθό έηνο 

2012-2013, ην Γεκνηηθό Σρνιείν Καινύ Νεξνύ θαη ην Γεκνηηθό Σρνιείν Γξνζηάο, ζε κία λέα ζρνιηθή κνλάδα, ην 1ν Γεκνηηθό Σρνιείν κε έδξα 

ηε Γξνζηά. Πξνεγνπκέλσο, ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Γήκνπ Γξνζηάο, ζηελ εδαθηθή πεξηθέξεηα ηνπ νπνίνπ βξίζθνληαη ηα σο άλσ δεκνηηθά 

ζρνιεία, είρε γλσκνδνηήζεη αξλεηηθά, κε ηελ από 05.01.2012 απόθαζή ηνπ, γηα ηε ζπγρώλεπζε ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Καινύ Νεξνύ ζην 

Γεκνηηθό Σρνιείν Γξνζηάο. Οη Φ, Χ θαη Ψ, ππό ηελ ηδηόηεηά ησλ θαηνίθσλ ηνπ Καινύ Νεξνύ θαη νη Α θαη Β, ππό ηελ ηδηόηεηα ησλ γνλέσλ 

αλειίθσλ ηέθλσλ πνπ θνηηνύλ ζην Γεκνηηθό Σρνιείν Καινύ Νεξνύ, πξνζβάιινπλ ηελ σο άλσ ππνπξγηθή απόθαζε, αζθώληαο ην 

πξνβιεπόκελν έλδηθν βνήζεκα, ελώπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ, ζηηο 30.09.2012. Ψο δηθάζηκνο νξίδεηαη γηα ηε ζπδήηεζε ηεο ππόζεζεο ε 

01.03.2013. Μεηά ηελ άζθεζε ηνπ σο άλσ ελδίθνπ βνεζήκαηνο, εθδόζεθε ε από 10.12.2012 λεόηεξε απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Παηδείαο, κε ηελ 

νπνία ε ζπγρώλεπζε ησλ πξναλαθεξνκέλσλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ξπζκίζηεθε κε ηνλ ίδην ηξόπν, όπσο θαη κε ηελ πξνζβαιινκέλε απόθαζε, ε 

νπνία «αλαθιήζεθε». Δπίζεο, πξηλ από ηε ζπδήηεζε ηεο ππόζεζεο ζην αθξναηήξην, ζηηο 01.03.2013, ην αλήιηθν ηέθλν ηνπ Α δελ θνηηνύζε 

πιένλ ζην 1ν Γεκνηηθό Σρνιείν Γξνζηάο, ιόγσ αιιαγήο ηόπνπ δηακνλήο ησλ γνλέσλ ηνπ. Να απαληήζεηε αηηηνινγεκέλα ζηα εμήο εξσηήκαηα: 

1. Πνην έλδηθν βνήζεκα πξέπεη λα αζθεζεί θαη ελώπηνλ ηίλνο δηθαζηεξίνπ; 2. Μπνξνύλ νη αζθνύληεο ην έλδηθν βνήζεκα λα πξνβάινπλ όηη ε 

πξνζβαιιόκελε πξάμε έρεη εθδνζεί θαηά θαηάρξεζε εμνπζίαο θαη λα δεηήζνπλ από ην δηθαζηήξην λα ιάβεη ππόςε ηηο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο 

θαη ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ησλ ζπγρσλεπζέλησλ ζρνιείσλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαθαλίζεη ηελ πξνζβαιιόκελε πξάμε; 3. Η έθδνζε ηεο σο 

άλσ από 10.12.2012 απόθαζεο ηνπ Υπνπξγνύ Παηδείαο έρεη επηξξνή ζην αληηθείκελν ηεο δίθεο; Σε θαηαθαηηθή πεξίπησζε, ζε πνηεο 

δηθνλνκηθέο ελέξγεηεο πξέπεη λα πξνβνύλ νη αζθνύληεο ην έλδηθν βνήζεκα; 4. Έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ λα αζθήζνπλ ην έλδηθν βνήζεκα ηα σο 

άλσ πξόζσπα ππό ηηο ηδηόηεηεο πνπ επηθαινύληαη; 5. Αζθείηαη εκπξνζέζκσο ην έλδηθν βνήζεκα; 6. Σε πνηνλ ιόγν ζα εληάζζαηε ηελ πεξίπησζε 

ηεο έθδνζεο ηεο σο άλσ ππνπξγηθήο απόθαζεο παξά ηε δηαηύπσζε ηεο αξλεηηθήο γλώκεο από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην; 7. Μπνξνύλ κε 

ππόκλεκα, ην νπνίν θαηαηίζεηαη θαηά ηελ εκέξα ηεο ζπδήηεζεο ηεο ππόζεζεο, νη αζθνύληεο ην έλδηθν βνήζεκα λα πξνβάινπλ όηη ε 

πξνζβαιιόκελε απόθαζε έρεη εθδνζεί επη ηε βάζεη εμνπζηνδόηεζεο λόκνπ, ε νπνία αληίθεηηαη ζην ά. 43 § 2 εδ. β΄ Σπλη.; 

ΙΙΙ. Case study 

Σε δηαδνρηθά ξαληεβνύ ζην δηθεγνξηθό ζαο γξαθείν, δύν πειάηεο, ζαο πξνζθνκίδνπλ ηα θάησζη έγγξαθα, δεηώληαο ηηο λνκηθέο ζπκβνπιέο θαη ππεξεζίεο 

ζαο. Αθνύ παξαηεξήζεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εγγξάθσλ, κε βάζε θαη ην ά. 16 ΚΓΓηαδ., απαληήζηε ζηηο αθόινπζεο εξσηήζεηο; 1. Θα ηνπο ζπκβνπιεύαηε λα 

πξνζθύγνπλ δηθαζηηθά θαηά ησλ πξάμεσλ απηώλ; Δάλ λαη ελώπηνλ ηίλνο δηθαζηεξίνπ ζα ζηξεθόζαζηαλ θαη κε πνην έλδηθν βνήζεκα γηα θάζε πξάμε; 2. Πνηνη ζα 

ήηαλ νη δηάδηθνη ζηηο πηζαλέο δίθεο; 3. Θα επηρεηξνύζαηε λα δεηήζεηε πξνζσξηλή δηθαζηηθή πξνζηαζία; Δάλ λαη ζε πνηεο ελέξγεηεο ζα πξνβαίλαηε θαη εάλ όρη 

γηαηί; 4. Καζώο ζα ζέιαηε λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο ηεο δίθεο, πνην πνζό ζα ιακβάλαηε ππόςε γηα ην απαηηνύκελν παξάβνιν; 5. Να ζπληάμεηε ην αηηεηηθό ησλ 

ελδίθσλ βνεζεκάησλ πνπ ηπρόλ ζα αζθνύζαηε.  

 

 

 

 

 


