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Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο 

Κωδικός Μαθήματος  Τύπος Μαθήματος ECTS   ΕCTS 

LAWG 359G Επιλογής  6  3 

Γλώσσα Διδασκαλίας 

Ελληνική 
Προαπαιτούμενα 

Κανένα 
Χώρος Διδασκαλίας 

Αίθουσες Διδασκαλίας του 

Πανεπιστημίου 

Σκοπός του Μαθήματος: 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις βασικές αρχές λειτουργίας των διοικητικών 

δικαστηρίων ως μέσου ελέγχου της διοικήσεως και απονομής διοικητικής δικαιοσύνης. Αρχικά 

προσφέρεται μια γενική εισαγωγή στο διοικητικό δικονομικό δίκαιο. Αναλύεται το δικαίωμα 

δικαστικής προστασίας έναντι της διοίκησης, η έννοια της διοικητικής δικαιοδοσίας και των 

διοικητικών διαφορών, η οργάνωση και οι αρμοδιότητες των διοικητικών δικαστηρίων. Ακολουθεί 

ανάλυση της διοικητικής δίκης. Επεξηγούνται οι γενικές αρχές που διέπουν την διοικητική δίκη, τα 

είδη ενδίκων βοηθημάτων και οι γενικές προϋποθέσεις παραδεκτού. Ακολουθεί ειδικότερη παρουσίαση 

των ενδίκων βοηθημάτων, ήτοι της αίτησης ακυρώσεως, της προσφυγής, των λοιπών ενδίκων 

βοηθημάτων όπως και της αγωγής αποζημιώσεως. Αναλύεται η απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου 

και οι έννομες συνέπειες αυτής, ιδίως ως προς την υποχρέωση της διοίκησης προς συμμόρφωση. 

Έπειτα συζητούνται τα ένδικα μέσα κατά αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων, ήτοι η ανακοπή 

ερημοδικίας, η τριτανακοπή, η έφεση, η αναθεώρηση, η επανάληψη της διαδικασίας και η αναίρεση. 

Πέρα από την απαιτούμενη θεωρητική προσέγγιση γίνεται επίλυση υποθέσεων εργασίας και πρακτικών 

ζητημάτων, μελέτη και σχολιασμός δικαστικών αποφάσεων από την ελληνική νομολογία. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

Μέθοδοι Διδασκαλίας & Τρόποι Εκμάθησης: 

Διαλέξεις, διαδραστικός διάλογος με ανάλυση νομολογίας και νομοθεσίας, εργασίες, γραπτές εξετάσεις 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

1. Κατανοούν τις έννοιες του Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου,

2. Αναγνωρίζουν το πεδίο εφαρμογής του Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου,

3. Γνωρίζουν τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν το Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο,

4. Αναλύουν θεωρητικά ζητήματα του Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου και

5. Επιλύουν πρακτικά ζητήματα του Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου.
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Μέθοδος Αξιολόγησης: 
 

Εξετάσεις : 70%, Εργασίες: 20%, Παρακολούθηση/ Συμμετοχή:10% 

 
 

Εγχειρίδια Διδασκαλίας :  
 

Συγγραφέας Τίτλος Εκδόσεις Έτος ISBN 

Δαγτόγλου 

Πρόδρομος 

Διοικητικό Δικονομικό 

Δίκαιο 

Σάκκουλα 

A.E. 

2011  

Λίλα Καρατζά 4Κώδικες συν 28 Νομική 

Βιβλιοθήκη 

2012  

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  
 

Συγγραφέας Τίτλος Εκδόσεις Έτος ISBN 

Σκουρής Βασίλειος Διοικητικό Δικονομικό 

Δίκαιο Ι 

Σάκκουλα ΑΕ (τελευταία 

έκδοση) 

 

Σπηλιωτόπουλος 

Επαμεινώνδας 

Εγχειρίδιο Διοικητικού 

Δικαίου 

Νομική 

Βιβλιοθήκη 

 

2011  

 


