
1o Φροντιστήριο Διοικητικής Δικονομίας 

Διάκριση των δικαιοδοσιών 

1. Ο Α οφείλει στο Δημόσιο σημαντικό ποσό από πρόστιμα λόγω ρύπανσης του 

περιβάλλοντος και μετά από ατομική ειδοποίηση που λαμβάνει o A, το Δημόσιο προχωρά 

σε έκδοση πράξης κατάσχεσης ακινήτου του. Σε ποια δικαστήρια θα προσφύγει ο Α κατά 

της έκθεσης κατάσχεσης;  

2. Ο Δήμος Α εκμισθώνει στην επιχείρηση Β δημοτική έκταση 100 στρεμμάτων που βρίσκεται 

μόλις 100 μέτρα από τον αιγιαλό για τη λειτουργία τουριστικού κάμπινγκ. Στις 10.5.2019 με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καταγγέλλεται η εν λόγω σύμβαση, δεδομένου ότι τα 

διαρκή πάρτυ στο κάμπινγκ ενοχλούσαν τους περιοίκους, η δε σχετική απόφαση 

καταγγελίας κοινοποιείται αυθημερόν στη Β. Σε ποια δικαστήρια θα προσφύγει η Β κατά της 

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου; 

3.  Το νοσοκομείο Π ιδρύθηκε με κληροδότημα ιδιώτη και λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο 

ιδιωτικού δικαίου εντός του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Με πράξη του Προέδρου του 

Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου, που  εκδόθηκε βάσει του άρθρου 37 παρ. 2 ν. 

1397/1983 περί ΕΣΥ, απολύθηκε ο  ιατρός  Β,  λόγω περικοπών στις θέσεις ιατρών. Ο Β θα 

πρέπει να προσφύγει στα πολιτικά ή τα διοικητικά δικαστήρια;  

4. Ο Α κατέλαβε δημόσιο κτήμα στον Δήμο Π.  προκειμένου να το καλλιεργήσει. Μετά από 

πολλά χρόνια καλλιέργειας ζήτησε την εξαγορά του κτήματος από το Δημόσιο σε 

αντικειμενική αξία, σύμφωνα με σχετική διάταξη του ν. 4061/2012, η οποία καθόριζε ειδική 

διαδικασία και  σχετικές προϋποθέσεις, είχε δε ως σκοπό την προαγωγή της εθνικής 

οικονομίας .  Τελικώς, αρμόδια προς κρίση επιτροπή της οικείας Περιφέρειας απέρριψε το 

αίτημά του Α επειδή δεν συμπλήρωνε τις σχετικές προϋποθέσεις. Σε ποιο δικαστήριο 

πρέπει να προσφύγει ο Α; (ΣτΕ 1471/2018). 

5.  Με τον Ν. 2324/1995 το Χρηματιστήριο Αθηνών μετατράπηκε από νπδδ σε ανώνυμη 

εταιρεία με την επωνυμία «Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε.» και μοναδικό μέτοχο το 

Ελληνικό Δημόσιο. Στο άρθρο 3 παρ. 6 του ίδιου νόμου, ορίστηκε ότι το Χρηματιστήριο 

Αξιών Αθηνών Α.Ε. ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία των μελών του χρηματιστηρίου ως 

προς την τήρηση των απορρεουσών από τη χρηματιστηριακή νομοθεσία υποχρεώσεών 

τους, επιβάλει δε προς τούτο πρόστιμα. Κατ΄ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, το Δ.Σ. 

του Χρηματιστηρίου επέβαλε στην εταιρία Β πρόστιμο ύψους 1.000.000 ευρώ επειδή σε 

ενημερωτικό της φυλλάδιο προς επενδυτές ψευδώς δήλωσε ότι διέθετε περιουσιακό 



στοιχείο μεγάλης αξίας που δεν της ανήκε. Σε ποια δικαστήρια θα προσφύγει η εταιρεία; 

(ΣτΕ 3131/2003, (Δ΄ τμήμα), ΝοΒ 2004, 1282). 

6. Η Εταιρεία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε., η οποία ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο και 

ελέγχεται πλήρως από αυτό, προκήρυξε διαγωνισμό για την ανάθεση σε ιδιωτική επιχείρηση 

της εκμετάλλευσης πλαζ (αιγιαλού) στην περιοχή Β. Κατά της πράξης προκήρυξης του 

διαγωνισμού θέλουν να προσφύγουν τρίτοι. Σε ποια δικαστήρια να αποτανθούν; [ΣτΕ 

Ολομέλεια 891/2008]. 


