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  Διάγραμμα Μαθήματος 
 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS 
LLB-371 Ειδικά Θέματα-Σεμινάρια 6 
Προαπαιτούμενα 
Μαθήματος 

Τμήμα Εξάμηνο 
Δ/Υ Νομική Εαρινό 
Τύπος Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας 
Υποχρεωτικό Δημόσιο Δίκαιο Ελληνική 
Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων Έτος Σπουδών 
1ος Κύκλος Δρ Κων/νος Στρατηλάτης 3ο  
Μέθοδος  Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα 

Μαθήματος 
Διά ζώσης Δ/Υ Δ/Υ 

 
Στόχοι Μαθήματος: 
 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι:  Να εκθέσει τη διάρθρωση της Διοικητικής Δικαιοσύνης και τους βασικούς κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας των Διοικητικών Δικαστηρίων. 
 Να παρουσιάσει τις θεμελιώδεις αρχές της διοικητικής δίκης. 
 Να αναλύσει την έννοια της διοικητικής διαφοράς και τη διάκριση μεταξύ ακυρωτικών διαφορών και διαφορών ουσίας. 
 Να διδάξει τις γενικές προϋποθέσεις της παραδεκτής άσκησης των ενδίκων βοηθημάτων της Διοικητικής Δικονομίας. 
 Να αναπτύξει αναλυτικά τις προϋποθέσεις παραδεκτής άσκησης της αίτησης ακύρωσης, της προσφυγής, της αγωγής, της υπαλληλικής προσφυγής, καθώς και των ενδίκων βοηθημάτων της έφεσης και της αίτησης αναίρεσης. 
 Να αναλύσει τους λόγους ακύρωσης και την ακυρωτική προδικασία και διαδικασία, καθώς και τις συνέπειες των ακυρωτικών αποφάσεων σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις του ΠΔ 18/89. 
 Να παρουσιάσει τις εξουσίες του Δικαστηρίου στα ένδικα βοηθήματα της προσφυγής και της αγωγής, καθώς και τη διαδικασία και τους κανόνες και τα μέσα απόδειξης ενώπιον των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων κατά την εκδίκαση διαφορών ουσίας. 
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Μαθησιακά Αποτελέσματα: 
 
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

1. Παραθέτουν τα υπερ-νομοθετικά θεμέλια της Διοικητικής Δικαιοσύνης. 
2. Συνοψίζουν το περιεχόμενο των θεμελιωδών αρχών της Διοικητικής Δικονομίας, 
3. Γνωρίζουν τα ένδικα βοηθήματα της Διοικητικής Δικονομίας και τη διάρθρωση και τη 

δικαιοδοσία των Διοικητικών Δικαστηρίων. 
4. Εντοπίζουν τη φύση μίας διαφοράς (ακυρωτική ή ουσίας) και το αρμόδιο Δικαστήριο για 

την εκδίκασή της, αξιοποιώντας προς τούτο το Ν. 1406/1983 και το Ν. 702/1977.   
5. Εντοπίζουν, παραθέτουν, ερμηνεύουν και εφαρμόζουν τις κατάλληλες κάθε φορά διατάξεις 

του ΠΔ 18/89 και του ΚΔΔ για τις προϋποθέσεις του παραδεκτού, για τους λόγους στους 
οποίους μπορούν να στηριχθούν τα ένδικα βοηθήματα της Διοικητικής Δικονομίας και για 
την προδικασία και την κύρια διαδικασία τόσο ενώπιον του ΣτΕ όσο και ενώπιον των 
τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων. 

6. Αναπαράγουν τα βασικά περιεχόμενα και τη δομή των δικογράφων της διοικητικής δίκης. 
7. Επιλύουν πρακτικά θέματα Διοικητικής Δικονομίας. 
8. Ενεργοποιούν τη διαδικασία ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων. 
9. Προσφεύγουν στη νομολογία των Διοικητικών Δικαστηρίων, προκειμένου να αντλήσουν 

λύσεις για σύνθετα ζητήματα της διοικητικής δίκης. 
 
Περιεχόμενο Μαθήματος: 
 

1. Η Διοικητική Δικαιοσύνη ως μορφή ελέγχου της Διοίκησης και τα θεμέλιά της - Τα 
βασικά χαρακτηριστικά των Διοικητικών Δικαστηρίων - Οι θεμελιώδεις αρχές της 
διοικητικής δίκης – Επισκόπηση του νομοθετικού πλαισίου. 

2. Η έννοια της διοικητικής διαφοράς και η οριοθέτηση της δικαιοδοσίας των Διοικητικών 
Δικαστηρίων έναντι αυτής των Πολιτικών Δικαστηρίων – Ακυρωτικές διαφορές και 
διαφορές ουσίας – Βασικές γνώσεις για τα ένδικα βοηθήματα και για την κατανομή 
αρμοδιοτήτων – Τα «βήματα» που ακολουθούμε για τον εντοπισμό της φύσης της 
διαφοράς και του αρμόδιου Δικαστηρίου. 

3. Γενικές προϋποθέσεις παραδεκτής άσκησης ενδίκων βοηθημάτων: Αρμοδιότητα και 
δικαιοδοσία - Ικανότητα διαδίκου, ικανότητα δικαστικής παραστάσεως, ικανότητα 
δικολογείν και διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου - Τρόπος άσκησης ενδίκου 
βοηθήματος και προθεσμίες (αναστολή) - Έλλειψη εκκρεμοδικίας και δεδικασμένου. 

4. Οργάνωση και αρμοδιότητες του ΣτΕ - Η «πρότυπη δίκη» του άρθρου 1 Ν. 3900/2010 - 
Η αίτηση ακύρωσης και οι ειδικές προϋποθέσεις παραδεκτής άσκησής της: Έννομο 
συμφέρον, προθεσμία (έναρξη ανάλογα με τη φύση της πράξης, λόγοι διακοπής), άσκηση 
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ενδικοφανούς προσφυγής, φύση προσβαλλόμενης πράξης, έλλειψη παράλληλης 
προσφυγής. 

5. Οι λόγοι ακύρωσης: Αναρμοδιότητα διοικητικής Αρχής - Παράβαση ουσιώδους τύπου - 
Παράβαση νόμου και υποπεριπτώσεις αυτής - Κατάχρηση εξουσίας. 

6. Αίτηση αναίρεσης (προϋποθέσεις του παραδεκτού, λόγοι αναίρεσης) – Υπαλληλική 
προσφυγή (προϋποθέσεις του παραδεκτού, λόγοι). 

7. Η αίτηση αναστολής εκτέλεσης και η προσωρινή διαταγή - Η προδικασία στο ΣτΕ –
Παρέμβαση - Παραίτηση από το δικόγραφο και βίαιη διακοπή της δίκης. 

8. Η κύρια διαδικασία (συζήτηση και έκδοση απόφασης) στο ΣτΕ - Κατάργηση της δίκης - 
Οι συνέπειες των αποφάσεων του ΣτΕ – Οι νέες ρυθμίσεις του άρθρου 50 παρ. 3α, 3β, 3γ 
και 3δ ΠΔ 18/89 -  Τριτανακοπή - Διόρθωση και ερμηνεία αποφάσεων. 

9. Τα τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια (αρμοδιότητες, οργάνωση και λειτουργία) - 
Προσφυγή: Προϋποθέσεις παραδεκτού, λόγοι, εξουσίες Δικαστηρίου, συνέπειες 
απόφασης. 

10. Αγωγή: Περιεχόμενα δικογράφου, πραγματική και νομική βάση σε περίπτωση 
εξωσυμβατικής ευθύνης του Δημοσίου, άλλες περιπτώσεις αγωγής, προϋποθέσεις του 
παραδεκτού, εξουσίες Δικαστηρίου, συνέπειες απόφασης. 

11. Η διαδικασία ενώπιον των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων κατά τον Κώδικα 
Διοικητικής Δικονομίας – Απόδειξη και αποδεικτικά μέσα – Οι «τεχνικές κρίσεις» της 
Διοίκησης. 

12. Γενικές αρχές που διέπουν τα ένδικα μέσα της Διοικητικής Δικονομίας - Εφέσεις Κώδικα 
Διοικητικής Δικονομίας - Έφεση κατά ακυρωτικής απόφασης Διοικητικού Εφετείου. 

 
Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Διαλέξεις, συμμετοχή φοιτητών, ανάλυση νομοθεσίας και νομολογίας, «επίλυση» και συζήτηση 
πρακτικών ερωτημάτων και θεμάτων 

 
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 
 

Τελικές εξετάσεις, ενδιάμεσες εξετάσεις, συμμετοχή φοιτητών, ατομική ή ομαδική εργασία 
 
Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 
 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 
Εγχειρίδιο 
Διοικητικού 
Δικαίου, τόμος 2 
(15η έκδοση) 

Επαμεινώνδας 
Σπηλιωτόπουλος 

Νομική 
Βιβλιοθήκη 

2015 978-960-562-464-4 
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Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 
 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 
Διοικητικό Δικονομικό 
Δίκαιο (6η έκδοση) 

Πρόδρομος 
Δαγτόγλου 

Σάκκουλας 
Α.Ε. 

2014 978-960-568-084-8 
Επιτομή Διοικητικού 
Δικονομικού Δικαίου 

Απόστολος 
Γέροντας 

Σάκκουλας 
Α.Ε. 

2014 978-960-568-149-4 
Εισηγήσεις 
Διοικητικού 
Δικονομικού Δικαίου 
(2η έκδοση) 

Χαράλαμπος 
Χρυσανθάκης 

Νομική 
Βιβλιοθήκη 

2016 978-960-562-607-5 

Διαγράμματα 
Διοικητικού 
Δικονομικού Δικαίου 
(2η έκδοση) 

Χαράλαμπος 
Χρυσανθάκης 
(επιμ.) 

Νομική 
Βιβλιοθήκη 

2013 978-960-562-212-1 

Διοικητική Δικονομία 
– Ερμηνεία κατ’ 
άρθρο (με 
συμπλήρωμα 2016) 

Χαράλαμπος 
Χρυσανθάκης 
(επιμ.) 

Νομική 
Βιβλιοθήκη 

2015  978-960-562-493-4 

Κώδικας Διοικητικής 
Δικονομίας – Κατ’ 
άρθρο ερμηνεία και 
νομολογία (Στ’ 
έκδοση) 

Βλαδίμηρος 
Μωυσίδης  

Σάκκουλας 
Α.Ε. 

2017 978-960-568-542-3 

Πρακτικά Θέματα 
Διοικητικής 
Δικονομίας 

Κωνσταντίνος 
Καλονόμος 

Νομική 
Βιβλιοθήκη 

2017 978-960-622-356-3 

 
  


