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Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 

Επίπεδο Μεταπτυχιακό (2ος Κύκλος) 

Έτος / Εξάμηνο 

φοίτησης 

1ο έτος / 2ο εξάμηνο 

Όνομα 

Διδάσκοντα 

Θα ανακοινωθεί 

ECTS 10  Διαλέξεις / 

εβδομάδα 

 Μέχρι 6 

τήλε-

συναντήσεις 

Εργαστήρια 

/ εβδομάδα 

ΟΧΙ 

Στόχοι 

Μαθήματος 

Ο σκοπός του μαθήματος έγκειται στην εμβάθυνση σε ειδικά θέματα 

του διοικητικού δικαίου, η εξοικείωση των φοιτητών με τους κανόνες 

δικαίου, που διέπουν τους ειδικότερους κλάδους της διοίκησης και με 

τους κανόνες δικαίου, που ισχύουν στα διάφορα μέσα της νομικής 

δράσης της δημόσιας διοίκησης. Eπιπλέον, σκοπός είναι η 

επεξεργασία των συνεχώς εξελισσόμενων πρακτικών και θεωρητικών 

προβλημάτων της επιστήμης του διοικητικού δικαίου.   

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι 

φοιτητές/τριες  θα είναι σε θέση να: 

 Εφαρμόζουν τα πορίσματα της συνεχώς εξελισσόμενης 
νομολογίας σε ερωτήματα του ειδικού διοικητικού δικαίου 

 Διακρίνουν και εφαρμόζουν τις ειδικότερες αρχές, που ισχύουν 
στους ειδικούς κλάδους του διοικητικού δικαίου 

 Διακρίνουν ανάμεσα στους διάφορους τρόπους ελέγχου της 
Δημόσιας Διοίκησης και να αξιολογούν τα πλεονεκτήματα του 
κάθε ενός από αυτούς 

 Αξιολογούν την έκταση και τα όρια του δικαστικού ελέγχου στο 
διοικητικό δίκαιο 

 Προβαίνουν σε μία κριτική επισκόπηση επί της ολοένα 
αυξανόμενης τάσης της ιδιωτικοποίησης του κράτους και της 
επίδρασης της στο δημόσιο δίκαιο 

 Εκτιμούν την επίδραση του ευρωπαϊκού, αλλά και του διεθνούς 
δικαίου στο εθνικό (ελληνικό και κυπριακό) διοικητικό δίκαιο 

 Αξιολογούν τη συνεργασία ανάμεσα σε άλλους επιστημονικούς 
κλάδους και στη νομική επιστήμη, αλλά και τις προκλήσεις της 
νομικής επιστήμης, που προκύπτουν από τη 
διεπιστημονικότητα, που χαρακτηρίζει ειδικότερους τομείς του 



διοικητικού δικαίου (δίκαιο περιβάλλοντος, χωροταξίας και 
πολεοδομίας) 

 Αντιμετωπίζουν με επιτυχία πολυσύνθετα πρακτικά ζητήματα 
στην οργάνωση και λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης  

 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 

Μαθήματος 

 Το μάθημα  περιλαμβάνει τις εξής διδακτικές ενότητες :  

1. Εμβάθυνση στην έννοια, στα χαρακτηριστικά και στην ακύρωση της 

διοικητικής πράξης: Η έννοια της διοικητικής πράξης ως πράξη 

άσκησης δημόσιας εξουσίας στο ελληνικό και κυπριακό δίκαιο, 

διάκριση διοικητικών πράξεων, η κανονιστική αρμοδιότητα της 

διοίκησης και ο δικαστικός της έλεγχος,  το τεκμήριο νομιμότητας και 

εκτελεστότητας, η παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας και η 

νομολογιακή της διεύρυνση. Εξελίξεις στη νομολογία αναφορικά με την 

ακύρωση ανυπόστατης διοικητικής πράξης. H ανάκληση της 

διοικητικής πράξης και ειδικότερα επισκόπηση της νομολογίας υπό το 

φως της αρχής της νομιμότητας και της αρχής της προστατευόμενης 

εμπιστοσύνης του διοικουμένου, η πολυπολικότητα των διοικητικών 

σχέσεων υπό το πρίσμα της ανάκλησης της διοικητικής πράξης. 

2. Εμβάθυνση στη διοικητική διαδικασία: Η έννοια της πλήρους και 

ειδικής αιτιολόγησης της διοικητικής πράξης και ο δικαστικός της 

έλεγχος, εξελίξεις στη νομολογία σχετικά με το δικαίωμα προηγούμενης 

ακρόασης, γνωμοδοτήσεις (διακρίσεις και εκτελεστότητα),  Τα άρθρα 

41 και 42 του ΧΘΔΑ, ευρωπαϊκή νομολογία και σημασία για τις εθνικές 

έννομες τάξεις  

3. Ανάλυση και σύγκριση των αποτελεσμάτων των μέσων ελέγχου της 

διοίκησης: ο εξωτερικός (κοινοβουλευτικός και δικαστικός) και 

εσωτερικός (ιεραρχικός, προσφυγές και διοικητική εποπτεία) έλεγχος 

της διοίκησης στην ελληνική και κυπριακή έννομη τάξη.  

4. Οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές: Μία νέα τεχνοκρατική ή 

υπερπολιτική και ανεξάρτητη διάσταση της διοίκησης;  

Η αποτελεσματικότητα του ενδιάμεσου ελέγχου της δημόσιας 

διοίκησης, η επίδραση του ευρωπαϊκού δικαίου στην ίδρυση 

ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, δικαστική προστασία έναντι 

αποφάσεων ΑΔΑ 

5. Μοντέλα Οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης: Το 

αποσυγκεντρωτικό και συγκεντρωτικό μοντέλο οργάνωσης της 

δημόσιας διοίκησης, τα μοντέλα οργάνωσης στην ελληνική και 

κυπριακή έννομη τάξη, η αυτοδιοίκηση,  το νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ 

και το επιτελικό κράτος  

6. Ειδικά θέματα δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου: 



 Υπηρεσιακή κατάσταση δημοσίων υπαλλήλων, ουσιαστικό 

πειθαρχικό δίκαιο και πειθαρχική διαδικασία, σχέση πειθαρχικής και 

ποινικής δίκης, δικαστική προστασία δημοσιών υπαλλήλων. 

Δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο και ΕΣΔΑ (επίδραση νομολογίας ΕΔΔΑ στο 

ιδιαίτερο καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων, ειδικότερα η  εφαρμογή 

της αρχής της αναλογικότητας στους περιορισμούς δικαιωμάτων των 

δημοσίων υπαλλήλων, εφαρμογή του ά. 6 της ΕΣΔΑ στις 

δημοσιοϋπαλληλικές διαφορές)  

7. Eιδικά θέματα Φορολογικού δικαίου: H έννοια και οι διακρίσεις των 

φόρων, προσφυγές ενώπιον της φορολογικής διοίκησης για την 

εξωδικαστική επίλυση των διαφορών, τα ένδικα βοηθήματα και τα 

ένδικα μέσα στις φορολογικές διαφορές, οι κανόνες της φορολογίας 

στο διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο 

8. Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης : Το ευρωπαϊκό δίκαιο της κοινωνικής 

ασφάλισης. Οι έννοιες της ανταποδοτικότητας και της κοινωνικής 

αλληλεγγύης, ανάλυση της νομολογίας σχετικά με την κοινωνική 

ασφάλιση και των εξελίξεων αναφορικά με τα αποτελέσματα της 

ακύρωσης διοικητικής πράξης στο πεδίο των συντάξεων 

9. Δημόσιο Οικονομικό δίκαιο, ιδιωτικοποιήσεις, αποκρατικοποιήσεις: 

Η οικονομική ουδετερότητα του ευρωπαϊκού δικαίου και η επίδραση 

του δικαίου του ανταγωνισμού στις ιδιωτικοποιήσεις, 

αποκρατικοποιήσεις, ευρωπαϊκή νομολογία. Ανάλυση της εθνικής 

νομολογίας σχετικά με τα όρια των 

αποκρατικοποιήσεων/ιδιωτικοποιήσεων. Υπαναχώρηση ή εξέλιξη του 

διοικητικού δικαίου; Η μεταβολή της λειτουργίας της διοίκησης από 

παροχική σε ρυθμιστική και η επίδραση του ευρωπαϊκού δικαίου. Η 

ιδιωτικοποίηση, αποκρατικοποίηση δημόσιων επιχειρήσεων, η έννοια 

της υπηρεσίας γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος και οι αρχές, που τη 

διέπουν. 

10. Δημόσιες συμβάσεις: Επίδραση του ευρωπαϊκού δικαίου των 

δημοσίων συμβάσεων στις εθνικές έννομες τάξεις, πράσινες 

συμβάσεις, η διάκριση ανάμεσα σε δημόσιες και διοικητικές συμβάσεις 

στο ελληνικό δίκαιο, το προσυμβατικό στάδιο (η σύνθετη διοικητική 

ενέργεια),  ο προσυμβατικός έλεγχος του ΕΣ  στην ελληνική έννομη 

τάξη, η γνωμοδοτική αρμοδιότητα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων στην ελληνική έννομη τάξη. Διοικητικές 

προσφυγές και επίδραση ευρωπαϊκού δικαίου: Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών στην ελληνική έννομη τάξη και της 

Αναθεωρητικής  Αρχής Προσφορών στην κυπριακή έννομη τάξη 

11. Ειδικά θέματα δικαίου περιβάλλοντος: Ευρωπαϊκές αρχές 

περιβάλλοντος και η επίδραση και εφαρμογή τους στις εθνικές έννομες 

τάξεις (αρχές προφύλαξης, πρόληψης, επανόρθωσης, ο ρυπαίνων 

πληρώνει, η αρχή της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής προστασίας 

σε όλες τις τομεακές πολιτικές της ΕΕ). Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη 



στην περιβαλλοντική δίκη υπό το φως του διεθνούς και ευρωπαϊκού  

δικαίου. Ενίσχυση της διοικητικής διαδικασίας και επίδραση του 

ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού δικαίου. Η εξέλιξη της αρχής της 

βιώσιμης ανάπτυξης και ο δικαστικός της έλεγχος. Η σημασία των 

Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ο έλεγχος των εναλλακτικών 

λύσεων ως ειδική έκφανση της αρχής της αναλογικότητας στο δίκαιο 

περιβάλλοντος και το ανέλεγκτο των τεχνικών, εν στενή έννοια 

σταθμίσεων της διοίκησης, που προϋποθέτουν ειδικές γνώσεις  

12. Ειδικά θέματα στο Δίκαιο Χωροταξίας και Πολεοδομίας: Επίπεδα 
Χωροταξικού και Πολεοδομικού σχεδιασμού και αρμοδιότητες σε 
Ελλάδα και Κύπρο και σύγκριση της αποτελεσματικότητας.  Η 
συμμετοχή των διοικουμένων στη διοικητική διαδικασία ως μέθοδος 
εκδημοκρατισμού της δημόσιας διοίκησης, η νομολογία για τη νομική 
διάσταση του δημόσιου χώρου στο πλαίσιο του Χωροταξικού και 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού (πολεοδομικό κεκτημένο, ο κανόνας 
πράσινο αντί πρασίνου). Εμβάθυνση στην έννοια των χρήσεων γης: 
Ανάλυση της νομοθεσίας και της νομολογίας ενόψει της έννοιας της 
αρχής της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, έτσι όπως αυτή 
διαμορφώθηκε στη Τρίτη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη 
στέγαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη (Habitat III).  Tα σχέδια της Βιώσιμης 
αστικής κινητικότητας, ευρωπαϊκές πολιτικές και κατευθύνσεις.  

13. Η αστική ευθύνη του Δημοσίου: Η ευθύνη του κράτους μέλους για 

παραβάσεις του δικαίου της ΕΕ, η συμβολή της ευθύνης του κράτους 

μέλους για παραβάσεις του δικαίου της ΕΕ στην έννοια του κράτους 

δικαίου, η ευθύνη του Δημοσίου με βάση την ΕΣΔΑ, προϋποθέσεις και 

νομολογία. Η αστική ευθύνη του Δημοσίου κατά τους κανόνες του 

ελληνικού δημοσίου δικαίου, έννοια του οργάνου του δημοσίου και 

λοιπές προϋποθέσεις. Η επίδραση της αρχής του κοινοδικαίου «Rex 

non potest peccare» στην κυπριακή έννομη τάξη, και τα όρια που 

τίθενται σε αυτή με τα άρθρα 45 παρ. 1 και 172 του κυπριακού 

Συντάγματος. Η σχέση ανάμεσα στα άρθρα 172 και 146 παρ. 6 του 

κυπριακού Συντάγματος.   

Μεθοδολογία 

Διδασκαλίας 

Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 

Βιβλιογραφία 1. Απόστολος Γέροντας, Σωτήρης Λύτρας, Προκόπης Παυλόπουλος, 

Γλυκερία Σιούτη, Σπυρίδων Φλογαΐτης, Διοικητικό Δίκαιο, Σάκκουλας 

2018.  

2. Επαμεινώνδας Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου 

(Τόμος Ι και ΙΙ) 

3. Κώστας Παρασκευάς, Κυπριακό Διοικητικό Δίκαιο 

4. Επαμεινώνδας Σπηλιωτόπουλος, Χαράλαμπος Χρυσανθάκης, 

Βασικοί θεσμοί δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη 2017 



5. Γλυκερία Σιούτη, Εγχειρίδιο δικαίου περιβάλλοντος, Σάκκουλας 2018 

6. Φορτσάκης Θεόδωρος, Σαββαΐδου Αικατερίνη, Φορολογικό δίκαιο, 

Νομική Βιβλιοθήκη 2013 

7. Βάσος Γεωργίου, Η δημόσια διοίκηση στην Κύπρο, εκδόσεις Εν 

τύποις, 2012 

8. Kυριάκος Παπανικολάου, Η εξουσία των ανεξάρτητων αρχών, Εκδ. 

Σάκκουλα, 2018  

9. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη, Δίκαιο Κοινωνικής 

Ασφάλισης, Νομική Βιβλιοθήκη, 2019 

10. Aπόστολος Γέροντας, Δημόσιο Οικονομικό Δίκαιο, Σάκκουλας 

2011 

11. Γεωργία Γιαννακούρου, Δίκαιο Χωροταξίας και Πολεοδομίας, 

Νομική Βιβλιοθήκη, 2019 

Αξιολόγηση  

Τελική εξέταση  50% 

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες 
αξιολόγησης 

50% 

Σύνολο 100% 
 

Γλώσσα Ελληνικά , Αγγλικά 

 


