ΥΛΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΔιΛ

Α. ΔΙΚΑΙΟ ΑΚΥΡΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
- Συνταγματικό Δίκαιο
Βασικές έννοιες: Σύνταγμα- Διακρίσεις του- Η έννοια του νόμου- Τυπικός, ουσιαστικός
νόμος, εξουσιοδότηση- Πηγές Συνταγματικού Δικαίου- Όργανα του Κράτους

-Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα
Γενική θεώρηση: φορείς Δικαιωμάτων- Αποδέκτες Δικαιωμάτων- περιορισμοί και όρια των
περιορισμών
Ειδικό Μέρος:










Αρχή αξίας του ανθρώπου
Ισότητα: γενική θεώρηση και επιμέρους εκδηλώσεις
Δικ/τα Προσωπικής Ελευθερίας: ανάπτυξη προσωπικότητας – ασφάλεια- άσυλο
κατοικίας- απόρρητο
Ελευθερία γνώμης και πνευματικής κίνησης: Ελευθερία έκφρασης- τέχνης –
επιστήμης, παιδείας, θρησκευτικής ελευθερίας- ραδιοτηλεόραση – τύπος.
Δικαιώματα ιδιοκτησίας: αναγκαστική απαλλοτρίωση
Δικαίωμα στο περιβάλλον, ειδικότερα το φυσικό, οικιστικό, πολιτιστικό περιβάλλον
Δικαιώματα διαδικασίας: δικαιώματα δικαστικής προστασίας, προηγούμενης
ακρόασης, αναφοράς
Δικαιώματα συλλογικής δράσης: συνένωση-συνάθροιση-συνδικαλισμός
Κοινωνικά Δικαιώματα: προστασία οικογένειας- γάμου- μητρότητας- παιδικής
ηλικίας- υγεία- εργασία-κοινωνική ασφάλιση- πρόνοια- στέγαση

-Διοικητικό Δίκαιο
Ουσιαστικό: Διοικητικά Όργανα – Διοικητική Οργάνωση Κράτους- Διοικητική πράξη και
διακρίσεις της- Ανάκληση- Δίκαιο Συμβάσεων- Αστική ευθύνη κράτους
Δικονομικό:
 Έννοια και διακρίσεις Διοικητικών Διαφορών- Ακυρωτική Προδικασία και Κύρια
Διαδικασία στο ΣτΕ και στα Ακυρωτικά Δικαστήρια (ΔΠρωτ, ΔΕφ)- Κατ’ ιδίαν εξέτασηερμηνεία των ν. 702/77 και π.δ. 18/89
 Δικονομία ΣτΕ:
 Η αίτηση ακύρωσης: ορισμός και αίτημα- ακυρωτικές υποθέσεις- προϋποθέσεις
παραδεκτού- φύση προσβαλλόμενης πράξης- έννομο συμφέρον, χρονικά του
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σημεία – ενδικοφανής προσφυγή- προθεσμία (σύγκριση αρ. 66 ΚΔΔ και αρ. 46 π.δ.
18/89, υπολογισμός, αναστολή, διακοπή)- λόγοι ακύρωσης- σειρά εξέτασης λόγωνη παρέμβαση στην αίτηση ακύρωσης και η ιδιότυπη παρέμβαση του αρ. 1 ν.
2479/97- η προσφυγή στο ΣτΕ (αρ. 41 επομ. του π.δ. 18/89)- διαφορές υποκείμενες
σε παρέμβαση – προθεσμία, αναστολή εκ του νόμου- εξουσίες δικαστηρίου
 Τα ένδικα μέσα στο π.δ. 18/89- η τριτανακοπή- η έφεση- η αίτηση διόρθωσης και
ερμηνείας- η αναίρεση (νομολογιακές συρρικνώσεις επί έφεσης και αναίρεσης)
 Το ειδικό ζήτημα της αιτήσεως επανασυζήτησης του αρ. 27 παρ. 5 π.δ. 18/89
 Το αρ. 50 του π.δ. 18/89 (προσχώρηση του ΣτΕ στο soft law;), νέες δυνατότητες του
Ακυρωτικού Δικαστή εκτός της παραδοσιακής ακυρώσεως ή απορρίψεως της
αιτήσεως- νέες νομολογιακές αποτυπώσεις και ανάλυση τους.
 Η προσωρινή δικαστική προστασία στο Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο:
 Στον ΚΔΔ:
i) Συστήματα και δομή – αναστολή δικαστικών πράξεων- προϋποθέσειςαρμοδιότητα- λόγοι αναστολής- η προσωρινή διαταγή
ii) Αναστολή δικαστικών αποφάσεων
iii) Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης
iv) Προσωρινή επιδίκαση απαίτησης
v) Προστασία προσωρινή επί ανακοπής εκτελέσεως
 Στην ακυρωτική δίκη: Η αίτηση αναστολής του αρ. 52 π.δ. 18/89- προδικασίαπαρέμβαση- προσωρινή διαταγή- λόγοι αναστολής- λόγοι αποκλεισμού- άλλα
κατάλληλα μέτρα- ανάκληση απόφασης- νέα αίτηση αναστολής- η προσωρινή
προστασία στην «ακυρωτική έφεση» αρ. 65 π.δ. 18/89- η προστασία επί
κανονιστικών πράξεων
 Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του ν. 3886/2010 (ήδη 4412/2016):
i) Πεδίο εφαρμογής- αρμόδιο δικαστήριο- η προδικαστική προσφυγή- η αίτηση
ασφαλιστικών μέτρων- το βάσιμο- η σχέση της αίτησης ασφαλιστικών με το
κύριο ένδικο βοήθημα
ii) Συγκριτική και νομολογιακή εμβάθυνση των τριών συστημάτων προσωρινής
προστασίας
 Τα οιονεί ένδικα βοηθήματα:
i) Η αίτηση πρότυπης δίκης: ratio- προϋποθέσεις εφαρμογής- καταλαμβανόμενα
ένδικα βοηθήματα ή μέσα- φύση και συνέπειες αιτήματος- ο διττός έλεγχος του
δικαστηρίου (συνδρομή ζητήματος γενικού ενδιαφέροντος- έλεγχος
πραγματικών περιστατικών)- η απόφαση (πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις)
ii) Η αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση: έννοια και σκοπός- προϋποθέσεις
παραδεκτής άσκησης- προθεσμία- χρονικοί περιορισμοί- κριτήρια απόφασης
δικαστηρίου για την επιδίκαση (νομολογιακή συρρίκνωση) – εκτέλεση
απόφασης
iii) Η αίτηση συμμόρφωσης: συνταγματική – νομοθετική κατοχύρωσηθετική/αποθετική συμμόρφωση: μορφές τους και όρια τους- το κρίσιμο χρονικό
σημείο συμμόρφωσης: οι ρυθμίσεις του ν. 3068/2002- εκτέλεση επί μη
συμμόρφωσης- ευθύνη για μη συμμόρφωση (αστική-ποινική-πειθαρχική)

2

-Ειδικά Ζητήματα Ακυρωτικού Δικαίου






Δίκαιο
Περιβάλλοντος:
ΔάσηΑιγιαλός-Μνημεία-Αρχαιότητες-ΧωροταξίαΠολεοδομία
Δίκαιο ΜΜΕ: ραδιοτηλεόραση- τα΄πος
Δίκαιο Απαλλοτρίωσης
Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο
Δίκαιο Παιδείας: ΑΕΙ-Ακαδημαϊκή Ελευθερία- Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
προγράμματος σπουδών- υπηρεσιακή κατάσταση εκπαιδευτικών
*Κατά την πρόοδο των εισηγήσεων και με την προαπαιτούμενη εμβάθυνση των
εννοιών του Συνταγματικού-Διοικητικού και Δικονομικού Δικαίου, συμπλέκονται
και τα ειδικότερα ζητήματα ακυρωτικού δικαίου, τα οποία θα εξεταστούν
ενδελεχώς σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Συνολικά, θα επιλυθούν περίπου 80
πρακτικά θέματα και πρακτικά προσομοίωσης των εξετάσεων.

Β. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ουσιαστικό Μέρος:






Δημόσια Έσοδα- είσπραξη- εκταμίευση
Νόμιμοι Τίτλοι
Προληπτικός Έλεγχος δημοσίων δαπανών – Διαδικασία- Χρηματικά Εντάλματα
Προσυμβατικός έλεγχος δημοσίων συμβάσεων
Κατασταλτικός Έλεγχος: Έλλειμμα- απώλεια δημοσίου χρήματος- Έννοια και ευθύνη
δημοσίων υπολόγων- συνευθυνόμενων- αχρεωστήτως λαβόντων- Χ.Ε.Π.

Δικονομία:



π.δ. 1225/81 και ν. 4129/2013
Ειδικά θέματα συνταξιοδοτικού δικαίου στο ΕλΣ

Γ. ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΥΣΙΑΣ
I.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 Η έννοια του φόρου- είδη φόρων- Αρχές άσκησης φορολογικής εξουσίαςφορολογία και ατομικά δικαιώματα
 Φορολογία εισοδήματος ν. 2238/94- ν. 4172/13- φορολογία Φ.Π.υποκείμενο και αντικείμενο φόρου- Έννοια και πηγές εισοδήματοςΤεκμήρια- Φορολογία Ν.Π. και ευθύνη τρίτων προσώπων
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II.

Φορολογική Διαδικασία: Φορολογικές Δηλώσεις- Διαδικασία επιβολής
φόρων και κυρώσεων- είσπραξη- φορολογικοί έλεγχοι- ενδικοφανής
προσφυγή
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ν. 2859/00, Κ.Β.Σ. – Κ.Φ.Α.Σ. και Φόρος
Κληρονομικών Δωρεών
Φορολογική Δικονομία

ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 Συστήματα κοινωνικής ασφάλισης- γενικές αρχές ασφάλισης- ασφαλιστικοί
κίνδυνοι- διοικητική διαδικασία- ειδικότερα θέματα και νομολογιακή
αντιμετώπιση τους

III.
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΑΓΩΓΗ
 Προϋποθέσεις Αστικής ευθύνης κατ’ αρθρ. 105, 106 ΕισΝΑΚ
 Θεμελίωση:
Συνταγματική
θεμελίωση
της
αστικής
ευθύνης
του
Δημοσίου/Θεμελίωση στο νόμο
 Ουσιαστικά Ζητήματα: Θετικές προϋποθέσεις θεμελίωσης:
i) Διοικητική πράξη/Παράλειψη /Υλική ενέργεια
ii) Όργανο Δημοσίου ή ΝΠΔΔ/ Όργανα εκτελεστικής εξουσίας/ Όργανα
νομοθετικής εξουσίας/ Όργανα δικαστικής εξουσίας
iii) Παρανομία, περιπτωσιολογία παρανομίας (π.χ. ιατρικά σφάλματα, διορισμοί,
απολύσεις, απαλλοτριώσεις, περιβάλλον, προσβολή προσωπικότητας, αστική
ευθύνη από παραβίαση της υποχρέωσης συμμόρφωσης προς δικαστική
απόφαση κ.α.)
iv) Η παράνομη δραστηριότητα να αναπτύσσεται στο πλαίσιο άσκησης δημόσιας
εξουσίας που έχει ανατεθεί στο αρμόδιο όργανο
v) Αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της παρανομίας και της ζημίας
 Η παραγραφή (γενικά, διακοπή, αναστολή, κατά Δημοσίου, κατά ΝΠΔΔ, Φορέων
Κοιν. Ασφάλισης, ΟΤΑ κλπ)
 Λόγοι άρσης της παρανομίας (θέσπιση του παραβιαζόμενου κανόνα δικαίου
αποκλειστικά χάριν του γενικού συμφέροντος/ανωτέρα βία)
 Ζημία (περιουσιακή βλάβη/μελλοντική ζημία- διαφυγόν κέρδος/βλάβη σώματος
και υγείας/ηθική βλάβη ΦΠ και ΝΠ/αρχή της αναλογικότητας/ ψυχική οδύνη
 Αποζημίωση (ευθύνη εις ολόκληρον/ συμψηφισμός κέρδους και ζημίας/συντρέχον
πταίσμα/αστική ευθύνη του Δημοσίου λόγω παραβίασης του δικαίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης)
 Είδη Αγωγής – Δικονομική και Νομολογιακή Εμβάθυνση
IV.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 Γενική Διαδικασία
 Έκταση εφαρμογής των διατάξεων του ΚΔΔ
 Δικαιοδοσία ΤΔΔ
 Δέσμευση από αποφάσεις άλλων δικαστηρίων
 Καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητα
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 Οι κανόνες της παραπομπής (ιδιαίτερη ανάλυση)
 Η πληρεξουσιότητα στην δίκη: τρόπος- έννοια- χρονικά όρια- λήξη-παύση- συνέπειες
μη νομιμοποίησης
 Εκθέσεις-Δικόγραφα-Επιδόσεις: Χρόνος σύνταξης- όργανα σύνταξης- τυπικά και
ουσιαστικά στοιχεία- νομολογιακές κατευθύνσεις σχετικά με την ερμηνεία των
διατάξεων επίδοσης
 Οι προθεσμίες στον ΚΔΔ: Ορισμός και ratio – Αφετηρία- Τρόπος υπολογισμού- ΛήξηΠαράταση- Διακοπή- Αναστολή Προθεσμιών
 Δικονομικές Ακυρότητες κατά τον ΚΔΔ-Διάκριση απόλυτων/σχετικών ακυρότητων
 Η παρέμβαση στον ΚΔΔ- η ομοδικία- η συνάφεια- οι πρόσθετοι λόγοι: εννοιοδότηση
τους- σύγκριση τότε με τις αντίστοιχες του π.δ. 18/89
 Οι γενικές δικονομικές αρχές της διοικητικής δίκης:
 Η αρχή της ελεύθερης διαθέσεως του αντικειμένου της δίκης- η αρχή ne eat iudex
ultra petita partium – η ανακριτική αρχή- η αρχή της δημοσιότητας- η αρχή της
αιτιολογίας των δικαστικών αποφάσεων- η αρχή της ισότητας των διαδίκων- η αρχή
της εκατέρωθεν ακροάσεως- έννοια και σημασία των αρχών αυτών.
 Τα ένδικα βοηθήματα του διοικητικού δικονομικού δικαίου ουσίας:
 Η προσφυγή: βασική τυπολόγηση- προσβαλλόμενες πράξεις-παραλείψειςσυγκριτική επισκόπηση του 63 παρ. 2 ΚΔΔ και του 45 παρ. 4 του π.δ. 18/89περιεχόμενο – ανασταλτικό αποτέλεσμα άσκησης- το απαράδεκτο άσκησης
δεύτερης προσφυγής- η εξουσία του αποφασίζοντος δικαστηρίου: ο κανόνας- ο
κατ’ εξαίρεση αυτεπάγγελτος έλεγχος- η κατ’ εξαίρεση ακύρωση και αναπομπή- η
ειδική αντιμετώπιση των φορολογικών διαφορών (αναστολή- απόφαση)πρόσφατες νομολογιακές εκφάνσεις
 Η αγωγή του ΚΔΔ: Ενεργητική/Παθητική νομιμοποίηση- περιεχόμενο-λόγοι-αίτηματρόπος άσκησης – δικονομικές και ουσιαστικές συνέπειες άσκησης- το απαράδεκτο
μεταβολής της ιστορικής βάσης της αγωγής-το παραδεκτό μεταβολής της νομικής
της βάσης- παραγραφή απαιτήσεων κατά Δημοσίου: ο κανόνας (5ετία-3ετία-2ετία)διακοπή παραγραφής – αναστολή παραγραφής- τοκοφορία- συμψηφισμός- η
αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού- η παρεμπίπτουσα αγωγή- η αγωγή για
προσυμβατικό πταίσμα του Δημοσίου αρ. 197-198 ΑΚ- σχέση της αγωγής με την
αίτηση ακύρωσης και την προσφυγή- δεδικασμένο.
 Η αναστολή εκτελέσεως: διάκριση μεταξύ ανακοπής ΚΔΔ και ΚΕΔΕ- η εξουσία του
δικαστηρίου της ανακοπής
 Η εκλογική ένσταση
 Η απόδειξη στην διοικητική δίκη: τα δύο συστήματα απόδειξης- αντικείμενο- βάροςαποδεικτικά στοιχεία και μέσα-χρήση και εκτίμηση
 Ένδικα μέσα:
 Βασικές έννοιες και αρχές-numerus clausus ενδίκων μέσων- αρχή διαδοχικής
άσκησης τους- ο κανόνας της άπαξ άσκησης τους- προσβαλλόμενες αποφάσειςνομιμοποίηση-προθεσμίες-τρόπος άσκησης.
 Κατ’ ιδίαν εξέταση: ανακοπή ερημοδικίας- τριτανακοπή- έφεση- αναθεώρησηαίτηση διόρθωσης ερμηνείας
 Η απόφαση στον ΚΔΔ: Έννοια και περιεχόμενο- έννομες συνέπειες- ισχύς- δεδικασμένουποκειμενικά/αντικειμενικά χρονικά όρια- διάσπαση του δεδικασμένου
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Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
Ιστορία – Κοινωνιολογία & φιλοσοφία του Δικαίου- Δικαστής- Δικαιοσύνη- Ατομικές
Ελευθερίες- Μισαλλοδοξία- Δημοσιονομική Κρίση- Συνταγματισμός- Κράτος- ΚυριαρχίαΑναθεώρηση- Ιδιωτικότητα

Γενικές Πληροφορίες Κύκλου Μαθημάτων:
Όλες οι παραπάνω θεματικές συνοδεύονται από σημειώσεις του εισηγητή, με νομολογιακή
τεκμηρίωση.
Χαρακτηριστικό των εισηγήσεων είναι η ιδιαίτερη έμφαση που δίδεται στην επιτυχή
μετάβαση από το θεωρητικό υπόβαθρο στην επιτυχή αντιμετώπιση των πρακτικών
ζητημάτων που τελικά καλείται να αντιμετωπίσει ο υποψήφιος στις εξετάσεις.
Θα επιλυθούν περίπου 150 πρακτικά [80 ακυρωτικά και 70 περίπου πρακτικά που αφορούν
στις διαφορές ουσίας (φορολογικό-κοινωνικοασφαλιστικό-αγωγή-δημοσιονομικό)], τόσο
μικρότερης έκτασης και ειδικών θεματικών, όσο και μεγαλύτερα, συνολικής έποψης της
ύλης, προσομοιάζοντα σε αυτά των εξετάσεων.

Σύνολο ωρών: 410 ώρες
Σύνολο ωρών/ μάθημα*:
o
o
o
o

Ακυρωτικές Διαφορές: 180 ώρες (4 ώρες εβδομαδιαίως)
Δημ/κο Δίκαιο: 80 ώρες (2 ώρες εβδομαδιαίως)
Διαφορές Ουσίας: 110 ώρες (2 ώρες εβδομαδιαίως)
Γενική Παιδεία: 40 ώρες (1 ώρα εβδομαδιαίως)

*Η αναλογία των ωρών αυξομειώνεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του τμήματος και τις
ειδικότερες ανάγκες του.
Σημ: Στην ανάπτυξη των εισηγήσεων ουσίας (φορολογικό-ΦΠΑ-ΚΒΣ-αγωγή- νομολογιακές
εξελίξεις), θα μετάσχουν μαζί με τον κ. Γεωργαντά, δικαστές του ΣτΕ και καθηγητές ΑΕΙ των
οικείων αντικειμένων σε ειδικές θεματικές).
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