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ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
 

Διάγραμμα Ύλης 
 

Εαρινό εξάμηνο 2021  

 

Διδάσκων Κ. Γώγος 

 

 

I. Θεμελιώδεις έννοιες: Διοικητικό δίκαιο και Δημόσια Διοίκηση 

 

A. Το διοικητικό δίκαιο 

α) Έννοια και αντικείμενο του διοικητικού δικαίου 

β) Ιστορικά στοιχεία   

i. Από την απολυταρχία στον κοινοβουλευτισμό: Το διοικητικό δίκαιο 

ως κατάκτηση του νομικού φιλελευθερισμού 

ii. Το διοικητικό δίκαιο στην Ευρώπη και στις χώρες του common law 

στις μέρες μας 

γ) Τα θεμελιώδη ρυθμιστικά αντικείμενα των κανόνων του διοικητικού 

δικαίου:  

i. Εξορθολογισμός της δημόσιας εξουσίας 

ii. Επιδίωξη του δημοσίου συμφέροντος  

δ) Η σχέση διοικητικού και συνταγματικού δικαίου  

 

B.  Έννοια και όψεις της Δημόσιας Διοίκησης 

α) Η δημόσια διοίκηση υπό οργανική και λειτουργική θεώρηση 

β) Όψεις του διοικητικού έργου:  

i. Κυριαρχική διοίκηση 

ii. Παροχική διοίκηση 

iii. Ρυθμιστική διοίκηση 

iv. Συναλλακτική διοίκηση 

γ) Η δημόσια υπηρεσία   

δ) Δημόσιο και ιδιωτικό δίκαιο στην οργάνωση της δημόσιας διοίκησης 

 

II. Οι πηγές του διοικητικού δικαίου 

 

Α. Εθνικές 

α) Το Σύνταγμα 

β) Ο τυπικός νόμος 

γ) Οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις: Οι ρυθμίσεις των άρθρων 43 και 44 

του Συντάγματος 
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δ) Οι γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου  

 i. Προέλευση και λειτουργία 

ii. Γενικές αρχές συνταγματικής περιωπής 

a. Η αρχή της διοικητικής νομιμότητας 

b. Αρχή της ισότητας 

c. Η αρχή της αναλογικότητας 

d. Η αρχή της ασφάλειας δικαίου και της σταθερότητας των 

διοικητικών εννόμων σχέσεων 

e. Η αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης 

του καλόπιστου ιδιώτη 

f. Η αρχή της αξιοκρατίας 

iii. Γενικές αρχές στο νομοθετικό επίπεδο  

a. Η αρχή της χρηστής διοίκησης 

b. Η αρχή της συνέχειας της διοίκησης 

c. Η αρχή της αμεροληψίας των διοικητικών οργάνων 

d. Η αρχή της ενότητας του κράτους 

ε) Η νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων αποτελεί πηγή του διοικητικού 

δικαίου; 

στ) Το ερώτημα περί παραγωγής κανόνων διοικητικού δικαίου από τη 

διοικητική πρακτική, το έθιμο και τις εγκυκλίους διαταγές 

 

Β. Υπερεθνικές πηγές 

α) Το ευρωπαϊκό διοικητικό δίκαιο  

i.  Η αρχή της «διαδικαστικής αυτονομίας» των κρατών μελών. 

ii. Οι αρχές της ομοιόμορφης και αποτελεσματικής εφαρμογής του 

ενωσιακού δικαίου   

iii. Εναρμονισμένοι κανόνες διοικητικού δικαίου  

β) Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

γ) Το διεθνές δίκαιο 

 

III. Η Διοικητική αρμοδιότητα και τα διοικητικά όργανα 

 

Α.  Η διοικητική αρμοδιότητα 

α) Έννοια 

β) Είδη της διοικητικής αρμοδιότητας 

i. Κατά τόπον 

ii. Καθ’ύλην  

iii. Κατά χρόνο 

γ) Δέσμια αρμοδιότητα και αρμοδιότητα κατά διακριτική ευχέρεια 

i. Έννοια και κριτήρια της διάκρισης  

ii. Η εφαρμογή αορίστων νομικών εννοιών από τη Διοίκηση 
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iii. Δικαστικός έλεγχος της διακριτικής ευχέρειας 

δ) Οι μεταβολές της διοικητικής αρμοδιότητας ως προς τον φορέα της 

i. Μεταβίβαση διοικητικών αρμοδιοτήτων 

ii. Μεταβίβαση της εξουσίας προς υπογραφή 

iii. Αναπλήρωση 

 

Β. Τα διοικητικά όργανα 

α) Έννοια του διοικητικού οργάνου και συσχετισμός με την έννοια του 

νομικού προσώπου 

β) Μονοπρόσωπα και συλλογικά όργανα 

γ) Η νόμιμη υπόσταση των οργάνων 

δ) Το de facto διοικητικό όργανο 

ε) Το δίκαιο των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης: Θεμελιώδεις έννοιες 

και γενικοί κανόνες 

i. Συγκρότηση 

ii. Σύνθεση 

iii. Λειτουργία, λήψη αποφάσεων 

 

IV. Δίκαιο των διοικητικών πράξεων  

 

Α. Η έννοια και τα χαρακτηριστικά της διοικητικής πράξης 

α) Νομική πράξη 

β) Μονομερής 

γ) Προέρχεται από διοικητικό όργανο 

δ) Παράγει άμεσα έννομα αποτελέσματα 

ε) Στο πεδίο του δημοσίου δικαίου 

 

Β. Είδη των διοικητικών πράξεων 

α) Ατομικές πράξεις 

β) Κανονιστικές πράξεις 

γ) Γενικής εφαρμογής 

δ) Ευμενείς-δυσμενείς 

ε) Ρητές-σιωπηρές 

στ) Η σύνθετη διοικητική ενέργεια 

 

Γ. Η διαδικασία έκδοσης των διοικητικών πράξεων 

α) Η αίτηση του ιδιώτη και η αυτεπάγγελτη ενέργεια της Διοίκησης 

β) Η σύμπραξη άλλων διοικητικών οργάνων 

i. Η απλή γνώμη 

ii. Η σύμφωνη γνώμη και η πρόταση 

iii. Η υποχρεωτική γνώμη 
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γ) Το δικαίωμα ακρόασης και οι συγγενείς μορφές συμμετοχής του ιδιώτη 

στη διοικητική διαδικασία 

i. Πότε απαιτείται κλήση σε ακρόαση 

ii. Διαδικαστικές απαιτήσεις ως προς την ακρόαση του ιδιώτη 

iii. Παρεκκλίσεις 

δ) Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά στοιχεία  

i. Μυστικότητα και διαφάνεια της διοικητικής δράσης 

ii. Οι προϋποθέσεις του ά. 5 ΚΔΔιαδ. 

iii. Εξαιρέσεις από το δικαίωμα πρόσβασης 

ε) Η αιτιολογία των διοικητικών πράξεων 

i. Πότε απαιτείται αιτιολογία 

ii. Απαιτήσεις ως προς την αιτιολογία των διοικητικών πράξεων 

στ) Η ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας  

i. Η έκδοση της διοικητικής πράξης 

ii. Η δημοσίευση ως συστατικός τύπος 

iii. Η κοινοποίηση των ατομικών διοικητικών πράξεων  

iv. Η ανάρτηση στη «Διαύγεια» και η σημασία της 

 

Δ. Εξωτερικά χαρακτηριστικά της διοικητικής πράξης  

α) Έγγραφος τύπος 

β) Αναγκαία στοιχεία του περιεχομένου των διοικητικών πράξεων 

 

Ε.  Έναρξη και λήξη ισχύος της διοικητικής πράξης 

α) Εσωτερική και εξωτερική ισχύς των διοικητικών πράξεων 

β) Ακύρωση, ανάκληση, κατάργηση  

γ) Το «τεκμήριο νομιμότητας» των διοικητικών πράξεων 

 

ΣΤ. Πρόσθετοι και παρεπόμενοι ορισμοί στη διοικητική πράξη 

α) Προθεσμία 

β) Αναβλητική και διαλυτική αίρεση  

γ) Όρος 

δ) Επιφύλαξη ανάκλησης 

 

Ζ. Οι ελαττωματικές διοικητικές πράξεις 

α) Ανυπόστατες πράξεις 

β) Παράνομες πράξεις 

γ) Το πρόβλημα της «άκυρης» διοικητικής πράξης 

 

Η. Οι κανόνες ανάκλησης των διοικητικών πράξεων  

α) Ανάκληση παρανόμων διοικητικών πράξεων 

i. Ευμενείς 
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ii. Δυσμενείς 

β) Ανάκληση νομίμων πράξεων 

γ) Αρμοδιότητα και διαδικασία ανάκλησης 

 

V. Η διοικητική σύμβαση 

Α. Η έννοια της διοικητικής σύμβασης  

B. Κανόνες που διέπουν τη διαδικασία σύναψης της διοικητικής σύμβασης 

Δ. Κανόνες που διέπουν την εκτέλεση και τη λύση της διοικητικής σύμβασης 

E. Διοικητική και δημόσια σύμβαση 

 

VI. Ο έλεγχος της διοικητικής δράσης 

 

Α. Εξωτερικός 

α) Κοινοβουλευτικός 

β) Δικαστικός 

γ) Έλεγχος από Ανεξάρτητες Αρχές και ελεγκτικά σώματα της διοίκησης 

 

Β. Ο αυτοέλεγχος της Διοίκησης 

α) Ο ιεραρχικός έλεγχος 

β) Η διοικητική εποπτεία 

γ) Οι διοικητικές προσφυγές 

 i. Έννοια 

ii. Συνταγματικά θεμέλια του συστήματος των διοικητικών 

προσφυγών 

 iii. Τα είδη των διοικητικών προσφυγών  

a. Οι άτυπες διοικητικές προσφυγές: αίτηση θεραπείας και 

ιεραρχική προσφυγή 

b. Η ειδική προσφυγή νομιμότητας 

c. Η ενδικοφανής διοικητική προσφυγή 

 

 

 

VII. Βασικά στοιχεία δικαίου διοικητικής οργάνωσης  

 

Α. Τα συνταγματικά θεμέλια του δικαίου της διοικητικής οργάνωσης  

 

Β. Το νομικό πρόσωπο του κράτους 

α) Η υπουργική διοίκηση 

β) Ανεξάρτητες διοικητικές αρχές 

i. Έννοια και λόγοι ύπαρξης 

ii. Η συνταγματική προβληματική των ΑΔΑ 
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iii. Νομικό καθεστώς των εκ του Συντάγματος προβλεπόμενων ΑΔΑ 

γ) Τα ανεξάρτητα Σώματα  

 

Γ. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 

α) Έννοια 

β) Διακρίσεις 

i.Σωματειακά 

ii. Ιδρυματικά 

iii. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

γ) Η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ν.π.δ.δ. 

δ) Η διοικητική εποπτεία επί των ν.π.δ.δ. 

 

Δ. Η διοικητική οργάνωση της ελληνικής επικράτειας  

α) Συγκεντρωτικό σύστημα και ιεραρχικό πρότυπο οργάνωσης 

β) Η διοικητική αποκέντρωση  

i. Συνταγματικές εγγυήσεις 

ii. Αρμοδιότητες 

γ) Η τοπική αυτοδιοίκηση 

i. Έννοια της τοπικής αυτοδιοίκησης και διάκριση με τη 

διοικητική αποκέντρωση 

ii. Η συνταγματικές εγγυήσεις 

iii. Βασικά στοιχεία οργάνωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης 

μετά τον ν. 3852/2010 

a. Αρμοδιότητες και όργανα των Δήμων 

b. Αρμοδιότητες και όργανα των Περιφερειών 

  iv. Εποπτεία επί των Ο.Τ.Α.  

 

Δ. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου τομέα 

α) Κανόνες ως προς τη σύσταση και τη λειτουργία  

β) Τα διφυή νομικά πρόσωπα 

γ) Ν.π.ι.δ. που ασκούν διοικητικό έργο 

δ) Οι δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας  

ε) Επιχειρήσεις μεικτής οικονομίας 

στ) Η έννοια του δημόσιου τομέα 

ζ) Η παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας σε ιδιώτες 

 

 

VIII. Η εξωσυμβατική ευθύνη της Δημόσιας Διοίκησης 

 

Α. Συνταγματικό θεμέλιο 
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Β. Οι προϋποθέσεις ευθύνης σύμφωνα με τα ά. 105 και 106 ΕισΝΑΚ 

 α) Πράξη ή παράλειψη 

 β) Παρανομία 

γ) Διοικητικό όργανο 

δ) Στο πλαίσιο ανατεθειμένων καθηκόντων 

ε) Πρόκληση ζημίας 

στ) Αιτιώδης σύνδεσμος  

ζ) Ρήτρα αποκλεισμού: Η παραβιασθείσα διάταξη δεν μπορεί να 

αφορά αποκλειστικά το δημόσιο συμφέρον 

 

Γ. Η αποζημίωση 

 

Δ. Η προσωπική ευθύνη του οργάνου 

 

Ε. Η ευθύνη προς αποζημίωση από νόμιμες πράξεις της διοίκησης 
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