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1.

ΘΕΜΑΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

1.1.
Συνταγµατικές Εγγυήσεις, Συστήµατα ∆ιοίκησης Κεντρικό /
Αποκεντρωτικό
Η διοικητική οργάνωση του Κράτους οριοθετείται από το ίδιο το Σύνταγµα
το οποίο προβλέπει ότι: «Μορφή του πολιτεύµατος της Ελλάδας είναι
Προεδρευόµενη Κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία, Θεµέλιο του πολιτεύµατος είναι η
λαϊκή κυριαρχία και όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ
αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγµα. (Άρθρο 1)
Βασικές Συνταγµατικές ∆ιατάξεις:
Σύνταξη της Πολιτείας:
Άρθρο 26
1. Η νοµοθετική λειτουργία ασκείται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της
∆ηµοκρατίας.
2. Η εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και την
Κυβέρνηση.
3. Η δικαστική λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια οι αποφάσεις τους
εκτελούνται στο όνοµα του Ελληνικού Λαού.
Άρθρο 28:
2. Για να εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό συµφέρον και να προαχθεί η
συνεργασία µε άλλα κράτη, µπορεί να αναγνωρισθούν, µε συνθήκη ή συµφωνία,
σε όργανα διεθνών οργανισµών αρµοδιότητες που προβλέπονται από το
Σύνταγµα. Για την ψήφιση νόµου που κυρώνει αυτή τη συνθήκη ή συµφωνία
απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέµπτων του όλου αριθµού των βουλευτών.
3. Η Ελλάδα προβαίνει ελεύθερα, µε νόµο που ψηφίζεται από την απόλυτη
πλειοψηφία του όλου αριθµού των βουλευτών, σε περιορισµούς ως προς την
άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο
εθνικό συµφέρον, δεν θίγει τα δικαιώµατα του ανθρώπου και τις βάσεις του
δηµοκρατικού πολιτεύµατος και γίνεται µε βάση τις αρχές της ισότητας και µε τον
όρο της αµοιβαιότητας.
Ερµηνευτική δήλωση:
Το άρθρο 28 αποτελεί θεµέλιο για τη συµµετοχή της Χώρας στις
διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Η Νοµοθετική λειτουργία ασκείται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της
∆ηµοκρατίας.
Η Βουλή συγκροτείται από 300 Βουλευτές, οι οποίοι εκλέγονται µε άµεση,
µυστική και καθολική ψηφοφορία, κάθε τέσσερα (το αργότερο) χρόνια.
Οι Βουλευτές εκλέγονται είτε µεµονωµένα (δύσκολα) είτε συνεργαζόµενοι
υπό τη σηµαία ενός πολιτικού κόµµατος.
Τα πολιτικά κόµµατα αναγνωρίζονται (Σύνταγµα 29) ως οι βασικοί φορείς
επηρεασµού και διαµόρφωσης της πολιτικής ζωής. Γι αυτό το λόγο
χρηµατοδοτούνται από το κράτος.
Για να τεθεί σε ισχύ ένας νόµος, απαιτείται :
•
Να ψηφιστεί από τη βουλή
•
Να εκδοθεί από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας
•
Να δηµοσιευθεί στο Φύλλο Εφηµερίδος Κυβερνήσεως
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Την Εκτελεστική λειτουργία ασκούν ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας και η
Κυβέρνηση.
Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας είναι «ρυθµιστής» του πολιτεύµατος.
Συµπράττει δηλαδή σε πολλές διαδικαστικές πράξεις, προκειµένου να
εξασφαλίζεται η νοµιµότητα και το κύρος τους.
Επιπλέον, συνυπογράφει µε τον αρµόδιο Υπουργό τα (προεδρικά)
διατάγµατα και έχει µια σειρά από αρµοδιότητες κυβερνητικής-διοικητικής
φύσεως («άρχει των ενόπλων δυνάµεων», απονέµει τα παράσηµα κλπ).
Κατά το Σύνταγµα, άρθρο 82:
1. Η Κυβέρνηση καθορίζει και κατευθύνει τη γενική πολιτική της Χώρας,
σύµφωνα µε τους ορισµούς του Συντάγµατος και των νόµων.
2. Ο Πρωθυπουργός εξασφαλίζει την ενότητα της Κυβέρνησης και κατευθύνει τις
ενέργειές της, καθώς και των δηµόσιων γενικά υπηρεσιών για την εφαρµογή της
κυβερνητικής πολιτικής µέσα στο πλαίσιο των νόµων».
Κατά το Σύνταγµα, άρθρο 83:
1. Κάθε Υπουργός ασκεί τις αρµοδιότητες που ορίζει ο νόµος. Οι Υπουργοί χωρίς
χαρτοφυλάκιο ασκούν όσες αρµοδιότητες τους αναθέτει ο Πρωθυπουργός µε
απόφασή του.
2. Οι Υφυπουργοί ασκούν τις αρµοδιότητες που τους αναθέτουν µε κοινή
απόφαση ο Πρωθυπουργός και ο οικείος Υπουργός.
Από τα παραπάνω άρθρα του Συντάγµατος, αναδεικνύεται η στενή σχέση
µεταξύ Κυβέρνησης (όργανο που επιλέγει) και της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (όργανα
που εφαρµόζουν, υλοποιούν τις επιλογές της Κυβέρνησης). Το πολιτικό
προσωπικό (Υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί και ειδικοί γραµµατείς) µαζί µε το
υπαλληλικό προσωπικό των Υπουργείων αποτελούν την Κεντρική ∆ιοίκηση.
Η Κυβέρνηση και γενικότερα η Κεντρική ∆ιοίκηση, οργανώνεται και
λειτουργεί σύµφωνα µε τον νόµο 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα».
Συγκεκριµένα:
Άρθρο 23 :Τίτλοι και τάξη υπουργείων:
1. Τα υπουργεία από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, ορίζονται ως εξής:
"Προεδρίας της Κυβέρνησης Εθνικής Άµυνας Εξωτερικών Εσωτερικών Εθνικής
Οικονοµίας Οικονοµικών Γεωργίας Εργασίας Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων ∆ικαιοσύνης Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Πολιτισµού
∆ηµόσιας Τάξης Μακεδονίας - Θράκης Αιγαίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµοσίων Έργων Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Εµπορίου
Μεταφορών και Επικοινωνιών Εµπορικής Ναυτιλίας.
2. Με απόφαση του Πρωθυπουργού που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως µπορεί να µεταβάλλεται η σειρά τάξης και ο τίτλος των
υπουργείων της προηγούµενης παραγράφου.
1.2.
∆ιάρθρωση Κρατικών Υπηρεσιών
Η Κεντρική ∆ιοίκηση συγκροτείται από τα εξής Υπουργεία:
1.
Υπουργείο Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης
2.
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
3.
Υπουργείο Εξωτερικών
4.
Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Υπουργείο Ανάπτυξης
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, ∆ηµοσίων Εργων
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης
Υπουργείο Πολιτισµού
Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας
Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης
Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης
Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης
Υπουργός Επικρατείας

ΕΝΝΟΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ (ως λειτουργία): Σύνολο ενεργειών που
περιλαµβάνουν διεύθυνση ανθρώπων, διαχείριση µέσων και πόρων, λήψη
αποφάσεων, που όλες µαζί συντονισµένα επιδιώκουν την επίτευξη ορισµένων
σκοπών.
ΕΝΝΟΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ: Το σύνολο των διοικητικών υπηρεσιών
και οργάνων που είναι ενταγµένα στην εκτελεστική λειτουργία της πολιτείας, µε
σκοπό την πραγµάτωση της Κυβερνητικής πολιτικής. ∆ιαφέρει από την
Κυβέρνηση, δηλαδή το υπεύθυνο όργανο που χαράζει τις γενικές κατευθύνσεις
της κρατικής δράσης. Το έργο αυτό ασκείται από τα δικά της όργανα, τα
διοικητικά όργανα, τα οποία ασκούν δηµόσια εξουσία και διακρίνονται από τα
νοµοθετικά και δικαστικά όργανα.
Η συνήθης οργάνωση ενός Υπουργείου είναι η εξής:
-πολιτική ηγεσία (υπουργός, υφυπουργοί, γενικοί γραµµατείς, ίσως και ειδικοί
γραµµατείς)
Μονάδες κοντά στην ηγεσία: νοµικός σύµβουλος, γραφείο τύπου κλπ
-Γενικές ∆ιευθύνσεις (γενικοί διευθυντές µε 3ετή θητεία)
-∆ιευθύνσεις (διευθυντές µε 3ετή θητεία)
-Τµήµατα (τµηµατάρχες µε 3ετή θητεία)
-(αυτοτελή) Γραφεία (προϊστάµενοι µε 3ετή θητεία)
i.∆ηµοσιοϋπαλληλικό σώµα
Τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στελεχώνουν κατά κύριο λόγο οι (µόνιµοι) δηµόσιοι
υπάλληλοι. Τα βασικά χαρακτηριστικά του καθεστώτος τους προσδιορίζονται στο
ίδιο το Σύνταγµα:
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Άρθρο 103
1. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του Κράτους και
υπηρετούν το Λαό, οφείλουν πίστη στο Σύνταγµα και αφοσίωση στην Πατρίδα.
Τα προσόντα και ο τρόπος του διορισµού τους ορίζονται από το νόµο.
2. Κανένας δεν µπορεί να διοριστεί υπάλληλος σε οργανική θέση που δεν είναι
νοµοθετηµένη. Εξαιρέσεις µπορεί να προβλέπονται από ειδικό νόµο, για να
καλυφθούν απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες µε προσωπικό που
προσλαµβάνεται για ορισµένη χρονική περίοδο µε σχέση ιδιωτικού δικαίου.
3. Οργανικές θέσεις ειδικού Επιστηµονικού καθώς και τεχνικού ή βοηθητικού
προσωπικού µπορούν να πληρούνται µε προσωπικό που προσλαµβάνεται µε
σχέση ιδιωτικού δικαίου. Νόµος ορίζει τους όρους για την πρόσληψη, καθώς και
τις ειδικότερες εγγυήσεις τις οποίες έχει το προσωπικό που προσλαµβάνεται.
4. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι που κατέχουν οργανικές θέσεις είναι µόνιµοι εφόσον
αυτές οι θέσεις υπάρχουν. Αυτοί εξελίσσονται µισθολογικά σύµφωνα µε τους
όρους του νόµου και, εκτός από τις περιπτώσεις που αποχωρούν λόγω ορίου
ηλικίας ή παύονται µε δικαστική απόφαση, δεν µπορούν να µετατεθούν χωρίς
γνωµοδότηση ούτε να υποβιβαστούν ή να παυθούν χωρίς απόφαση
υπηρεσιακού συµβουλίου, που αποτελείται τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα από
µόνιµους δηµόσιους υπαλλήλους.
Άρθρο 104
1. Κανένας από τους υπαλλήλους που αναφέρονται στο προηγούµενο άρθρο δεν
µπορεί να διοριστεί σε άλλη θέση δηµόσιας υπηρεσίας ή οργανισµού τοπικής
αυτοδιοίκησης ή άλλου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή δηµόσιας
επιχείρησης ή οργανισµού κοινής ωφέλειας.
7. Η πρόσληψη υπαλλήλων στο ∆ηµόσιο και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα,
όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 5,
γίνεται είτε µε διαγωνισµό είτε µε επιλογή σύµφωνα µε προκαθορισµένα και
αντικειµενικά κριτήρια και υπάγεται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής, όπως νόµος
ορίζει. Νόµος µπορεί να προβλέπει ειδικές διαδικασίες επιλογής που
περιβάλλονται µε αυξηµένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας ή ειδικές
διαδικασίες επιλογής προσωπικού για θέσεις το αντικείµενο των οποίων
περιβάλλεται από ειδικές συνταγµατικές εγγυήσεις ή προσιδιάζει σε σχέση
εντολής».
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση:
ΕΝΝΟΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ: Η σύσταση κρατικών περιφερειακών
οργάνων που ασκούν αποφασιστικές αρµοδιότητες εντός της περιφέρειάς τους,
χωρίς να αποσπώνται από τον κορµό του κρατικού µηχανισµού αλλά υπαγόµενα
σε πλήρη ιεραρχικό έλεγχο εκ µέρους των κεντρικών.
Σύµφωνα µε το ισχύον Σύνταγµα, το κράτος οργανώνεται και διοικείται
κατά το Αποκεντρωτικό σύστηµα. Συγκεκριµένα η οργάνωση της διοίκησης
οριοθετείται από το άρθρο 101 του Συντάγµατος ως εξής:
1. Η διοίκηση του Κράτους οργανώνεται σύµφωνα µε το αποκεντρωτικό
σύστηµα.
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2. Η διοικητική διαίρεση της Χώρας διαµορφώνεται µε βάση τις γεω-οικονοµικές,
κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες.
3. Τα περιφερειακά όργανα του Κράτους έχουν γενική αποφασιστική
αρµοδιότητα για τις υποθέσεις της περιφέρειάς τους. Τα κεντρικά όργανα του
Κράτους, εκτός από ειδικές αρµοδιότητες, έχουν τη γενική κατεύθυνση, το
συντονισµό και τον έλεγχο νοµιµότητας των πράξεων των περιφερειακών
οργάνων, όπως νόµος ορίζει».
Το αποκεντρωτικό σύστηµα οργάνωσης του κράτους, το συνθέτουν τρεις
διακριτές µορφές διοικητικών οργάνων, οι περιφέρειες, οι αποκεντρωµένες
υπηρεσίες και οι διανοµαρχιακές/διαπεριφερειακές υπηρεσίες. Αναλυτικά:
Β.1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ.
Η χώρα διαιρείται στις εξής 13 Περιφέρειες (π.δ. 51/1987):
1.
Αττικής, µε έδρα την Αθήνα
2.
Στερεάς Ελλάδας, µε έδρα τη Λαµία
3.
Πελοποννήσου, µε έδρα την Τρίπολη
4.
∆υτικής Ελλάδας, µε έδρα την Πάτρα
5.
Θεσσαλίας, µε έδρα τη Λάρισα
6.
Ηπείρου, µε έδρα τα Γιάννενα
7.
∆υτικής Μακεδονίας, µε έδρα την Κοζάνη
8.
Κεντρικής Μακεδονίας, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη
9.
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, µε έδρα την Κοµοτηνή
10.
Βορείου Αιγαίου, µε έδρα τη Μυτιλήνη
11.
Νοτίου Αιγαίου, µε έδρα την Ερµούπολη
12.
Κρήτης, µε έδρα το Ηράκλειο
13.
Ιονίων νήσων, µε έδρα την Κέρκυρα.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ και ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (ν. 2503/97)
«Άρθρο 1: ∆ιοίκηση
Σε καθεµιά από τις Περιφέρειες στις οποίες διαιρείται η χώρα κατά τις
διατάξεις του άρθρου 61 του ν 1622/1986 (ΦΕΚ 92 Α) και των κατ'εκτέλεση αυτού
εκδιδοµένων προεδρικών διαταγµάτων που καθορίζουν τη χωρική έκταση, την
έδρα και τον τίτλο των Περιφερειών, συνιστάται ως ενιαία αποκεντρωµένη
µονάδα διοίκησης του κράτους η Περιφέρεια, που οργανώνεται, διοικείται και
στελεχώνεται, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Η Περιφέρεια συµβάλλει στον εθνικό σχεδιασµό και στο πλαίσιο του
σχεδιάζει, προγραµµατίζει και εφαρµόζει τις πολιτικές για την οικονοµική,
κοινωνική και πολιτιστική της ανάπτυξη.
Η κάθε Περιφέρεια ως ενιαία αποκεντρωµένη µονάδα διοίκησης έχει τις
αρµοδιότητες που ασκούν οι υπηρεσίες της στη συνολική χωρική έκταση της,
συµπεριλαµβανοµένων και των υπηρεσιών της Περιφέρειας στο νοµό ή
νοµαρχία, καθώς και τις αρµοδιότητες που ανήκουν στο Γενικό Γραµµατέα της
Περιφερείας.
∆εν θίγονται µε τις διατάξεις του παρόντος οι αρµοδιότητες των
νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων και των δήµων και κοινοτήτων.
Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση
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αρµόδιου Υπουργού µεταβιβάζονται στις Περιφέρειες ή σε νοµαρχιακές
αυτοδιοικήσεις, δήµους και κοινότητες, αρµοδιότητες, που αφορούν
περιφερειακές, νοµαρχιακές ή τοπικές υποθέσεις και ασκούνται από Υπουργείο ή
αυτοτελή δηµόσια υπηρεσία. Με τα ίδια διατάγµατα µεταφέρονται:
α) στους Ο.Τ.Α, οι απαραίτητοι πόροι και,
β) στις Περιφέρειες οι αναγκαίες οργανικές θέσεις προσωπικού, που
προστίθενται στις οργανικές θέσεις των Περιφερειών και καθορίζονται οι
οργανικές µονάδες που θα ασκούν τις µεταβιβαζόµενες αρµοδιότητες.
Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας που κατέχει κατά την κείµενη
νοµοθεσία θέση µετακλητού υπαλλήλου µε βαθµό πρώτο (1ο) των ειδικών
θέσεων, διορίζεται παύεται και µετακινείται από Περιφέρεια σε Περιφέρεια µε
πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου που εκδίδεται µετά από εισήγηση του
Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.
Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας είναι εκπρόσωπος της
Κυβέρνησης και υπεύθυνος για την άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής για τα
θέµατα που αφορούν την Περιφέρεια.
Ο Γενικός Γραµµατέας προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας.
Κατευθύνει, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει τη δράση των υπηρεσιών
και των υπαλλήλων της Περιφέρειας.
Είναι πειθαρχικός προϊστάµενος των υπαλλήλων της Περιφέρειας και
µπορεί να επιβάλλει την ποινή της επίπληξης και του προστίµου µέχρι και των
αποδοχών ενός µηνός. Ο Γενικός Γραµµατέας προΐσταται επίσης των
αστυνοµικών, των πυροσβεστικών και λιµενικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια.
Στο Γενικό Γραµµατέα ανήκουν αποκλειστικά οι αρµοδιότητες που έχουν
ανατεθεί ή µεταβιβασθεί στις υπηρεσίες της Περιφέρειας, καθώς και κάθε άλλη
αρµοδιότητα που του παρέχει ο νόµος ή ανατίθεται σ'αυτόν βάσει νόµου.
Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας εποπτεύει τα Ν.Π.∆.∆. που
εδρεύουν στην Περιφέρεια και δεν εποπτεύονται από νοµαρχιακές
αυτοδιοικήσεις, δήµους, κοινότητες και υπουργεία, κατά την κείµενη νοµοθεσία.
Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µέσα σε έξι (6) µήνες από τη
δηµοσίευση του παρόντος, µε πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού,
επιτρέπεται να διατηρείται η εποπτεία Ν.Π.∆.∆. από τα υπουργεία, αν ειδικοί
λόγοι το επιβάλλουν. Για όσα Ν.Π.∆.∆. δεν εκδοθεί προεδρικό διάταγµα κατά τα
ανωτέρω, η εποπτεία µετά την πάροδο του εξαµήνου περιέρχεται αυτοδικαίως
στο Γενικό Γραµµατέα.
Ο Γενικός Γραµµατέας µε απόφαση του µπορεί να µεταβιβάζει στο Γενικό
∆ιευθυντή της Περιφέρειας, στους Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων και γενικά σε
προϊσταµένους υπηρεσιακών µονάδων της Περιφέρειας, ορισµένες αρµοδιότητες
του ή το δικαίωµα να υπογράφουν κατά περίπτωση µε εντολή Γενικού Γραµµατέα
της Περιφέρειας. Μπορεί επίσης, να µεταβιβάζει αρµοδιότητες του ως
πειθαρχικού προϊσταµένου στο Γενικό ∆ιευθυντή της Περιφέρειας. Κατά τα λοιπά
ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1558/1985, όπως ισχύει. Ο
Γενικός ∆ιευθυντής της Περιφέρειας αναπληρώνει το Γενικό Γραµµατέα όταν
απουσιάζει ή κωλύεται.
Επίσης, ασκεί τα καθήκοντα του Γενικού Γραµµατέα όταν η θέση είναι
κενή.
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Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας για τα θέµατα που αναφέρονται
στην υπηρεσιακή του κατάσταση υπάγεται στον Υπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης.
3. Σε κάθε περιφέρεια λειτουργεί Περιφερειακό Συµβούλιο που αποτελείται από:
α) Το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας, ως Πρόεδρο.
β) Τους Προέδρους των Ενιαίων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και τους
Νοµάρχες της Περιφέρειας.
γ) Έναν εκπρόσωπο από κάθε τοπική ένωση δήµων και κοινοτήτων που
περιλαµβάνει η Περιφέρεια, ο οποίος εκλέγεται, µαζί µε τον αναπληρωτή του,
από τη διοικούσα επιτροπή της ΤΕ∆Κ.
δ) Έναν εκπρόσωπο της περιφερειακής οργάνωσης καθενός των παρακάτω
φορέων: - των Επιµελητηρίων των παραγωγικών τάξεων, - Του Τεχνικού
Επιµελητηρίου Ελλάδος, - του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος. - του
Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, - της Α.∆.Ε.∆.Υ., - της ΠΑ.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ. - της
Γ.Σ.Ε.Ε.
Όπου δεν υφίσταται περιφερειακή οργάνωση ή η τοπική αρµοδιότητα της
καλύπτει µέρος µόνο της χωρικής αρµοδιότητας της Περιφέρειας, οι εκπρόσωποι
ορίζονται από τις νοµαρχιακές οργανώσεις του φορέα. Ο τρόπος και η διαδικασία
ορισµού καθορίζονται από το αρµόδιο συλλογικό όργανο διοίκησης του κάθε
φορέα.
Στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου συµµετέχει άνευ
ψήφου ο Γενικός ∆ιευθυντής της Περιφέρειας.
Η πρόσκληση για συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
γνωστοποιείται έγκαιρα στους βουλευτές των αντίστοιχων εκλογικών
περιφερειών µε την ηµερήσια διάταξη.
Κατ' εξαίρεση, τα Περιφερειακά Συµβούλια των Περιφερειών Αττικής,
Κεντρικής Μακεδονίας, ∆υτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου
αποτελούνται από τα µέλη που προβλέπονται πιο πάνω και επιπλέον. - όσον
αφορά το Περιφερειακό Συµβούλιο της Περιφέρειας Αττικής, επιπλέον των ως
άνω και από:
α. Τους ∆ηµάρχους Αθηναίων και Πειραιώς.
β. Τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισµού Αθήνας.
γ. Έναν εκπρόσωπο. (1) του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου
Αθήνας, (2) του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Αθήνας, (3) του Συνδέσµου
Βιοµηχάνων Αττικής και Πειραιώς (4) της Γενικής Συνοµοσπονδίας
Επαγγελµατιών - Βιοτεχνών Ελλάδος.
δ. Τρεις εκπροσώπους της τοπικής ένωσης δήµων και κοινοτήτων νοµού
Αττικής.
ε. Τον Πρόεδρο του συµβουλίου της Ενιαίας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Αθηνών - Πειραιώς. - όσον αφορά τα Περιφερειακά Συµβούλια των Περιφερειών
∆υτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, επιπλέον των ως άνω και :
α. τους δηµάρχους των δήµων που είναι πρωτεύουσες των νοµών της
Περιφέρειας.
β. τους προέδρους των νοµαρχιακών συµβουλίων των νοµαρχιακών
αυτοδιοικήσεων της Περιφέρειας - όσον αφορά το Περιφερειακό Συµβούλιο της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από:
α. Το δήµαρχο Θεσσαλονίκης,
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β. τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισµού Θεσσαλονίκης.
Οι αρµοδιότητες, ο τρόπος λειτουργίας του Περιφερειακού Συµβουλίου, η
συγκρότηση, η αποζηµίωση των µελών, η εκτός έδρας αποζηµίωση και οι
δαπάνες µετακίνησης καθορίζονται από τις κείµενες σχετικές διατάξεις, όπως
ισχύουν κάθε φορά.
Άρθρο 2: Οργάνωση:
Σε κάθε Περιφέρεια συνιστάται µία (1) Γενική ∆ιεύθυνση που ονοµάζεται
Γενική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας και στην οποία προΐσταται ο Γενικός ∆ιευθυντής
Περιφέρειας κατά τα οριζόµενα στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου. Η Γενική
∆ιεύθυνση Περιφέρειας συγκροτείται από όλες τις ∆ιευθύνσεις και τα αυτοτελή
τµήµατα και γραφεία της Περιφέρειας που έχουν την έδρα τους µέσα στα
διοικητικά της όρια».
Οι Περιφέρειες ασκούν σήµερα αρµοδιότητες των εξής Υπουργείων:
-Εσωτερικών,
-Οικονοµίας (του πρώην Εθνικής Οικονοµίας)
-Ανάπτυξης (πρώην Εµπορίου, Βιοµηχανίας κλπ)
-Αγροτικής ανάπτυξης,
-Υγείας,
-ΠΕΧΩ∆Ε,
-Απασχόλησης,
-Μεταφορών και
-Τουρισµού.
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Εκτός από τις υπηρεσίες εκείνες οι οποίες εντάσσονται στις ενιαίες
Περιφέρειες, πολλά Υπουργεία έχουν δική τους αποκεντρωµένη οργάνωση,
ανεξάρτητα από τις Περιφέρειες.
-Το Υπουργείο Παιδείας µε τις αποκεντρωµένες ∆ιευθύνσεις εκπαίδευσης.
-Το Υπουργείο Υγείας µε τις 17 ∆ιευθύνσεις Υγεινοµικής Περιφέρειας (∆ΥΠΕ).
-Το Υπουργείο Οικονοµίας µε τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.), τα
Τελωνεία, τα παραρτήµατα του Γενικού Χηµείου Κράτους κλπ.
-Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας µε τη δική του ανάπτυξη (Στρατιά, Σ.∆.Α, Σώµατα
Στρατού κλπ).
-Το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης µε την ιδιαίτερη ανάπτυξη της Αστυνοµίας και
του Πυροσβεστικού Σώµατος.
-Το Υπουργείο Πολιτισµού µε τις κατά τόπους Εφορείες αρχαιοτήτων.
-Το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας µε τα κατά τόπους Λιµεναρχεία.
-Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας µε τα κατά τόπους (αεροδρόµια)
αερολιµεναρχεία της.
∆ΙΑΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ Η ∆ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Εκτός των Περιφερειών και των Αποκεντρωµένων υπηρεσιών, ορισµένα
Υπουργεία έχουν, για ειδικούς λόγους, υπηρεσίες, οι οποίες λειτουργούν είτε σε
µερικούς
Νοµούς
(διανοµαρχιακές)
είτε
σε
µερικές
Περιφέρειες
(διαπεριφερειακές).
Τέτοιες υπηρεσίες είναι οι (πρώην) ∆.Ε.Κ.Ε ή οι Ε.Υ.∆.Ε. για τα ∆ηµόσια
έργα κλπ. Συγκροτούνται συνήθως περιστασιακά, προκειµένου να
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πραγµατοποιηθεί κάποιο σηµαντικό έργο. Υπάρχουν όµως και φορείς (όπως οι
Οργανισµοί Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας και Θεσσαλονίκης) που λειτουργούν
εδώ και αρκετά χρόνια (από το 1985).
1.3.

Τοπική Αυτοδιοίκηση

ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ: Η οργάνωση µιας τοπικής
κοινωνίας στο πλαίσιο του Κράτους η οποία παρουσιάζει µια ορισµένη
οργανωτική και εξουσιαστική αυτονοµία και µια σαφή αναφορά στην ενεργό
κοινωνική και πολιτική βούληση του τοπικού (δηλαδή χωρικά προσδιορισµένου)
κοινωνικού σώµατος.
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ (στην Ελληνική έννοµη τάξη): Είναι, η εκτός
του νοµικού προσώπου του Κράτους σύσταση οργανωτικών µονάδων της
κρατικής ∆ιοίκησης, τοπικά προσδιορισµένων, οι οποίες αποτελούν ξεχωριστά
νοµικά πρόσωπα, διοικούµενα από δικά τους όργανα, που ασκούν δηµόσια
εξουσία, την οποία τους παραχωρεί η πολιτεία.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση συγκροτείται από δύο βαθµούς,
-τον α) σε επίπεδο ∆ήµων και Κοινοτήτων (1037 συνολικά, 900 δήµοι και 137
κοινότητες) και
-τον β) σε επίπεδο Νοµού (54 Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στους 51 Νοµούς).
Σε τρεις περιπτώσεις υπάρχουν διευρυµένες Ν.Α. (Αττικής, ∆ράµας -ΞάνθηςΚαβάλας και Ροδόπης-Έβρου).
Το Σύνταγµα προσδιορίζει αναλυτικά τα θέµατα των ΟΤΑ:
Άρθρο 102:
1. Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισµούς τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού. Υπέρ των οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης συντρέχει τεκµήριο αρµοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών
υποθέσεων. Νόµος καθορίζει το εύρος και τις κατηγορίες των τοπικών
υποθέσεων, καθώς και την κατανοµή τους στους επί µέρους βαθµούς. Με νόµο
µπορεί να ανατίθεται στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης η άσκηση
αρµοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του Κράτους.
2. Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική και οικονοµική
αυτοτέλεια. Οι αρχές τους εκλέγονται µε καθολική και µυστική ψηφοφορία, όπως
νόµος ορίζει.
3. Με νόµο µπορεί να προβλέπονται για την εκτέλεση έργων ή την παροχή
υπηρεσιών ή την άσκηση αρµοδιοτήτων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης
αναγκαστικοί ή εκούσιοι σύνδεσµοι οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης που
διοικούνται από αιρετά όργανα.
4. Το Κράτος ασκεί στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης εποπτεία που
συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νοµιµότητας και δεν επιτρέπεται να εµποδίζει
την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους. Ο έλεγχος νοµιµότητας ασκείται,
όπως νόµος ορίζει. Πειθαρχικές ποινές στα αιρετά όργανα της τοπικής
αυτοδιοίκησης, εκτός από τις περιπτώσεις που συνεπάγονται αυτοδικαίως
έκπτωση ή αργία, επιβάλλονται µόνο ύστερα από σύµφωνη γνώµη συµβουλίου
που αποτελείται κατά πλειοψηφία από τακτικούς δικαστές, όπως νόµος ορίζει.
5. Το Κράτος λαµβάνει τα νοµοθετικά, κανονιστικά και δηµοσιονοµικά µέτρα που
απαιτούνται για την εξασφάλιση της οικονοµικής αυτοτέλειας και των πόρων που
είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση της αποστολής και την άσκηση των
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αρµοδιοτήτων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης µε ταυτόχρονη
διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη διαχείριση των πόρων αυτών. Νόµος ορίζει
τα σχετικά µε την απόδοση και κατανοµή, µεταξύ των οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης, των φόρων ή τελών που καθορίζονται υπέρ αυτών και
εισπράττονται από το Κράτος. Κάθε µεταβίβαση αρµοδιοτήτων από κεντρικά ή
περιφερειακά όργανα του Κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση συνεπάγεται
και τη µεταφορά των αντίστοιχων πόρων. Νόµος ορίζει τα σχετικά µε τον
καθορισµό και την είσπραξη τοπικών εσόδων απευθείας από τους οργανισµούς
τοπικής αυτοδιοίκησης.
∆ιοίκηση των ΟΤΑ α) βαθµού:
Βασικό όργανο διοίκησης των ∆ήµων είναι το δηµοτικό συµβούλιο, το
οποίο αποτελούν σύµβουλοι που εκλέγονται κάθε τέσσερα χρόνια µε άµεση,
µυστική και καθολική ψηφοφορία των δηµοτών. Το δηµοτικό συµβούλιο
αποφασίζει για τα µείζονα θέµατα που ανήκουν στην αρµοδιότητα των ΟΤΑ α)
βαθµού και αφορούν τον δήµο.
Ο δήµαρχος, είναι το όργανο υλοποίησης των αποφάσεων του δηµοτικού
συµβουλίου και προΐσταται του υπαλληλικού προσωπικού του δήµου. Εκλέγεται
µαζί µε το συµβούλιο, του οποίου δεν αποτελεί µέλος.
Η δηµαρχιακή επιτροπή, είναι ένα τριµελές όργανο εκτέλεσης των
αποφάσεων του δηµοτικού συµβουλίου. Αναλαµβάνει κυρίως θέµατα που
απαιτούν αυξηµένη αµεροληψία (πχ δηµοπρασίες) και είναι πιο πολύπλοκα.
Βασικό όργανο διοίκησης των Κοινοτήτων είναι το κοινοτικό συµβούλιο,
το οποίο αποτελούν σύµβουλοι που εκλέγονται κάθε τέσσερα χρόνια µε άµεση,
µυστική και καθολική ψηφοφορία των δηµοτών της κοινότητας. Το κοινοτικό
συµβούλιο αποφασίζει για τα µείζονα θέµατα που ανήκουν στην αρµοδιότητα των
ΟΤΑ α) βαθµού και αφορούν την Κοινότητα.
Ο πρόεδρος, είναι το όργανο υλοποίησης των αποφάσεων του κοινοτικού
συµβουλίου και προΐσταται του υπαλληλικού προσωπικού της κοινότητας.
Εκλέγεται µαζί µε το συµβούλιο, του οποίου αποτελεί µέλος.
Το προσωπικό των ΟΤΑ α) βαθµού αποτελούν κυρίως οι µόνιµοι
υπάλληλοι («δηµοτικοί»), το καθεστώς των οποίων σε γενικές γραµµές είναι
όµοιο µε των δηµοσίων υπαλλήλων, χωρίς να είναι το ίδιο.
∆ιοίκηση των ΟΤΑ β) βαθµού
Βασικό όργανο διοίκησης των Ν.Α. είναι το νοµαρχιακό συµβούλιο, το
οποίο αποτελούν σύµβουλοι που εκλέγονται κάθε τέσσερα χρόνια µε άµεση,
µυστική και καθολική ψηφοφορία των πολιτών της οικείας Ν.Α. Το νοµαρχιακό
συµβούλιο αποφασίζει για τα µείζονα θέµατα που ανήκουν στην αρµοδιότητα των
ΟΤΑ β) βαθµού και αφορούν την Ν.Α.
Ο νοµάρχης, είναι το όργανο υλοποίησης των αποφάσεων του
νοµαρχιακού συµβουλίου και προΐσταται του υπαλληλικού προσωπικού της Ν.Α.
Εκλέγεται µαζί µε το συµβούλιο, του οποίου δεν αποτελεί µέλος.
Η νοµαρχιακή επιτροπή, είναι ένα όργανο εκτέλεσης των αποφάσεων του
νοµαρχιακού συµβουλίου. Αναλαµβάνει κυρίως θέµατα που απαιτούν αυξηµένη
αµεροληψία (πχ δηµοπρασίες) και είναι πιο πολύπλοκα.
Η οικονοµική και κοινωνική επιτροπή, είναι όργανο συµβουλευτικό για
θέµατα οικονοµίας, ανάπτυξης κλπ της οικείας περιοχής.
Το προσωπικό των ΟΤΑ β) βαθµού αποτελούν κυρίως οι µόνιµοι
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υπάλληλοι («νοµαρχιακοί»), το καθεστώς των οποίων σε γενικές γραµµές είναι
όµοιο µε των δηµοσίων υπαλλήλων, χωρίς να είναι το ίδιο. Αυτήν την εποχή στις
Ν.Α. συνυπάρχουν υπάλληλοι πολλών διαφορετικών κατηγοριών (υπάλληλοι
που προέρχονται από τα Υπουργεία και µετατάχθηκαν οικειοθελώς, υπάλληλοι
που µετατάχθηκαν αναγκαστικά το 2001, υπάλληλοι που εισήλθαν εξαρχής στις
Ν.Α. κλπ), κάτι που συνιστά µείζον πρόβληµα, για την αποτελεσµατική λειτουργία
τους.
Ένα από τα δυσχερέστερα προβλήµατα που εδώ και πολλά χρόνια
αντιµετωπίζουν οι δηµόσιες υπηρεσίες (κατ επέκταση και οι πολίτες…), είναι ο
σαφής προσδιορισµός των τοµέων ευθύνης («αρµοδιοτήτων») κάθε δηµόσιου
φορέα. Ειδικότερα, η ένταση του προβλήµατος αναδεικνύεται στην περίπτωση
των ΟΤΑ, προπάντων των ΟΤΑ β) βαθµού (Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων).
Αρµοδιότητα. Σύµφωνα µε τον νέο ∆ηµοτικό-Κοινοτικό Κώδικα (ν.
2463/2006), οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες έχουν αρµοδιότητα στους εξής τοµείς
(άρθρο 75 ∆ΚΚ):
1.
Ανάπτυξης.
2.
Εύρυθµης λειτουργίας των οικισµών.
3.
Προστασίας περιβάλλοντος.
4.
Απασχόλησης.
5.
Κοινωνικής προστασίας και φροντίδας.
6.
Παιδείας, πολιτισµού, αθλητισµού.
7.
Πολιτικής προστασίας
Επιπλέον, εκείνες τις γενικού ενδιαφέροντος αρµοδιότητες οι οποίες τους
ανατίθενται από την κεντρική εξουσία, για να διεκπεραιώνονται σε τοπικό
επίπεδο.
Αντιθέτως, ο Κώδικας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης (π.δ. 30/1996) δεν
απαριθµεί αναλυτικά τοµείς, οι οποίοι ανατίθενται στην ευθύνη των Ν.Α.
Συγκεκριµένα, αναφέρει πως:
«Άρθρο 8, Αρµοδιότητες.
1.
Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων νοµαρχιακού επιπέδου ανήκει στις
Ν.Α. Στις Ν.Α. περιέχονται όλες οι σχετικές αρµοδιότητες των Νοµαρχών και των
νοµαρχιακών υπηρεσιών, µε εξαίρεση τις αρµοδιότητες σε θέµατα δηµόσιας
περιουσίας».
Σήµερα πάντως, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, (οι οποίες όµως
είναι αποσπασµατικές και δεν αντιµετωπίζουν ριζικά το πρόβληµα), ο σαφής
προσδιορισµός των διακριτών τοµέων ευθύνης κάθε δηµοσίου οργάνου,
αποτελεί ζητούµενο.
2. ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
Αρµοδιότητες της ∆ιοίκησης
∆ιοικητικά Όργανα
∆ιοικητικές Πράξεις (∆ιάκριση σε Ατοµικές και Κανονιστικές)

•
•
•

Έννοια Κανόνα ∆ικαίου
Μέσα σε ένα δηµοκρατικά οργανωµένο πολίτευµα, ισχύουν ορισµένοι
κανόνες που αφορούν τη συµπεριφορά των προσώπων, φυσικών και νοµικών.
2.1.
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Κανόνας δικαίου είναι πρόταση που ρυθµίζει κατά τρόπο υποχρεωτικό
ορισµένη συµπεριφορά προσώπων υπό την απειλή κύρωσης στον παραβάτη.
Η εθνική έννοµη τάξη συνίσταται στην αυτοδύναµη οργάνωση ενός λαού
µέσα σε ένα σύνολο κανόνων δικαίου.
Βάση κάθε έννοµης τάξης αποτελεί ένα σύνολο κανόνων δικαίου που
καθορίζουν τον τρόπο δηµιουργίας υπολοίπων κανόνων: Πρόκειται για το
Σύνταγµα, το οποίο προβλέπει τα διάφορα όργανα αρµόδια για τη θέσπιση
κανόνων δικαίου.
Οι ενέργειες των οργάνων της διοίκησης πρέπει να είναι σύµφωνες µε
τους νόµους που διέπουν τη δράση, λειτουργία και οργάνωσή της. Η δράση αυτή
δεν είναι απεριόριστη, αλλά δεσµεύεται να εφαρµόζει τους νόµους.
Αποτελεί απόρροια του αντιπροσωπευτικού συστήµατος µιας χώρας και
της αρχής της διάκρισης των εξουσιών η έννοµη τάξη της οποίας να διέπεται από
τη συνταγµατικά κατοχυρωµένη αρχή της λαϊκής κυριαρχίας.
Με βάση λοιπόν το συσχετισµό των παραπάνω εννοιών, η δράση του
κράτους δικαίου εκφράζεται µε τη διάκριση των εξουσιών και την άσκηση της
νοµοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας από τα αντίστοιχα εκ του
νόµου προβλεπόµενα όργανα.
Συνακόλουθο της διάκρισης των εξουσιών είναι το τεκµήριο αρµοδιότητας
θέσπισης κανόνων δικαίου από το νοµοθετικό όργανο, που προβλέπεται
απευθείας από το Σύνταγµα. Αυτό σηµαίνει ότι τα λοιπά συντεταγµένα όργανα,
δηλαδή διοικητικά και δικαστικά ασκούν µόνον εκείνες τις αρµοδιότητες που τους
έχουν ειδικά ανατεθεί.
Με την υπαγωγή της διοίκησης, δηλαδή της εκτελεστικής εξουσίας στους
κανόνες δικαίου που θεσπίσθηκαν µε πράξη του νοµοθετικού οργάνου το οποίο
αντιπροσωπεύει το εκλογικό σώµα, αποτελεί άλλη µια έκφραση της υποταγής
της στην αρχή της λαϊκής κυριαρχίας.
2.2.
Πηγές ∆ιοικητικού ∆ικαίου
Έννοια ∆ιοικητικού ∆ικαίου:
Στη νοµική επιστήµη γίνεται η παραδοσιακή διάκριση σε δηµόσιο και
ιδιωτικό δίκαιο. Η βασική εννοιολογική διαφορά έγκειται στο είδος των εννόµων
σχέσεων που ρυθµίζουν: έτσι το δηµόσιο δίκαιο περιλαµβάνει το σύνολο των
κανόνων που αποτελούν το πλαίσιο λειτουργίας της πολιτείας, ενώ το ιδιωτικό
δίκαιο είναι ο ρυθµιστής των σχέσεων µεταξύ ιδιωτών, δηλαδή των προσώπων
εκείνων (φυσικών η νοµικών) των οποίων η δραστηριότητα συνιστά έκφραση
ιδιωτικής πρωτοβουλίας και δεν δεσµεύονται καταρχήν από περιορισµούς της
δηµόσιας έννοµης τάξης1.
Τµήµα του δηµοσίου δικαίου είναι και το διοικητικό δίκαιο, το οποίο
έρχεται να ρυθµίσει ειδικότερα την οργάνωση και λειτουργία της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης καθώς και τις σχέσεις αυτής τόσο προς τους ιδιώτες όσο και προς τις
άλλες κρατικές λειτουργίες.
1

Παράδειγµα ιδιωτικών συναλλαγών αποτελούν οι συµβάσεις του ενοχικού δικαίου όπως η
πώληση, µίσθωση, δωρεά, όπου οι συναλλασσόµενοι ασκούν αυτόβουλα την «δικαιοπρακτική»
τους ικανότητα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν προσβάλλονται διατάξεις που αφορούν το δηµόσιο
συµφέρον. Συναφής είναι και η διάκριση σε «ενδοτικό» και «αναγκαστικό» δίκαιο. Σταθόπουλος
......
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Πηγές του ∆ιοικητικού ∆ικαίου
Α. Το Σύνταγµα:
Ο θεµελιώδης νόµος του κράτους συνιστά την ιεραρχικά ανώτατη πηγή,
όχι µόνο του διοικητικού αλλά και όλων των κλάδων δικαίου. Με συνταγµατικές
διατάξεις προσδιορίζονται οι σκοποί, τα µέσα και τα όρια δράσης της διοίκησης.2
Β. Ο νόµος:
-Τυπικός: Είναι η έκφραση πολιτειακής βούλησης όπως αυτή εκφράζεται
σύµφωνα µε ορισµένους τύπους από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της
∆ηµοκρατίας.
-Ουσιαστικός: Είναι κάθε κανόνας δικαίου ανεξάρτητα από τη µορφή του.
Γ. Οι κανονιστικές πράξεις της ∆ιοίκησης:
Πρόκειται για την κατεξοχήν έκφραση της κανονιστικής αρµοδιότητας της
∆ιοίκησης µέσω του θεσµού της νοµοθετικής εξουσιοδότησης. Εκτενέστερη
αναφορά στη συγκεκριµένη πηγή δικαίου θα γίνει παρακάτω στο κεφάλαιο των
διοικητικών πράξεων.
∆. Οι πράξεις του Υπουργικού Συµβουλίου:
Αποτελούν ιδιότυπη πηγή κανόνων δικαίου οι οποίες είναι πράξεις του
ανώτατου συµβουλίου της Κεντρικής ∆ιοίκησης, και εκδίδονται χωρίς καµία
εξουσιοδότηση από Σύνταγµα η άλλο ειδικό νόµο.
Αρµοδιότητα της ∆ιοίκησης
Η έννοια της αρµοδιότητας είναι άµεση απόρροια της αρχής της
νοµιµότητας αφού η ∆ιοίκηση οφείλει η µπορεί να προβαίνει µόνο σε εκείνες τις
ενέργειες που προβλέπονται από τους κανόνες που τις διέπουν, και συνεπώς να
εκδίδουν πράξεις µόνον εφόσον έχουν σχετική αρµοδιότητα.
Με βάση λοιπόν τα παραπάνω κεντρικός άξονας της διοικητικής δράσης
και του τρόπου άσκησης αυτής αποτελεί η αρµοδιότητα των διοικητικών οργάνων
η οποία πρόκειται κατά βάση για την ικανότητα των οργάνων να θεσπίζουν µε
πράξεις τους κανόνες δικαίου, είτε να συµβάλουν σε αυτές, η να προβαίνουν σε
αντίστοιχες υλικές ενέργειες.
α. ∆ιακρίσεις Αρµοδιότητας:
-καθ’ ύλη: συνίσταται στον καθορισµό του αντικειµένου της δραστηριότητας του
διοικητικού οργάνου, δηλαδή των θεµάτων που πρόκειται να ρυθµιστούν µε τις
πράξεις που θα εκδώσει.
-κατά τόπο: συνίσταται στον καθορισµό µιας εδαφικής περιοχής µέσα στην οποία
θα ασκηθεί η καθ΄ύλην αρµοδιότητα
-αποφασιστική: όταν παρέχει στο όργανο την ικανότητα να εκδώσει πράξη αυτό
µόνον η και µε σύµπραξη άλλων οργάνων
-γνωµοδοτική η συµβουλευτική: όταν παρέχει στο όργανο να διατυπώσει γνώµη
η πρόταση, εάν η πράξη για την οποία ζητείται είναι νόµιµη η σκόπιµη, ύστερα
από ερώτηµα οργάνου που έχει την αποφασιστική αρµοδιότητα.
2.3.

2

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 26 παρ. 2 του Συντάγµατος, η εκτελεστική εξουσία ασκείται από
τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και την Κυβέρνηση «δια των δηµοσίων υπαλλήλων οι οποίοι είναι
οι εκτελεστές της θέλησης του Κράτους και υπηρετούν το Λαό» (άρθρο 103 παρ. 1).
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Η γνωµοδοτική αρµοδιότητα διακρίνεται περαιτέρω σε σύµφωνη η απλή
γνώµη, ανάλογα µε το εάν η γνωµοδότηση έχει δεσµευτικό χαρακτήρα για το
όργανο που έχει την αποφασιστική αρµοδιότητα. (Κ.∆.∆, άρθρα 20 παρ. 1,2,3).
Αποκλειστική είναι η αρµοδιότητα της οποίας ο φορέας είναι ένα και µόνο
διοικητικό όργανο.
Συλλογική αρµοδιότητα υπάρχει όταν, για την έκδοση της πράξης
απαιτείται, η δήλωση βούλησης περισσοτέρων του ενός διοικητικών οργάνων π.χ
κοινή υπουργική απόφαση.
Μπορεί να είναι ταυτόχρονη (συναρµοδιότητα), η διαδοχική π.χ ρητή
έγκριση της πράξης ενός διοικητικού οργάνου από άλλο. Η πράξη που υπόκειται
σε έγκριση δεν έχει εκτελεστό χαρακτήρα και µετά την έγκριση ενσωµατώνεται
στη ρητή εγκριτική πράξη.
∆εν πρέπει να συγχέεται µε την αρµοδιότητα του συλλογικού οργάνου π.χ
εάν τρεις Υπουργοί αποτελούν µέλη µιας επιτροπής.
∆έσµια αρµοδιότητα υπάρχει όταν το όργανο, αφού διαπιστώσει τη
συνδροµή των απαιτούµενων προϋποθέσεων υποχρεούται στην έκδοση
διοικητικής πράξης .
Σιωπηρή άρνηση της ∆ιοίκησης να προβεί στην άσκηση δέσµιας
αρµοδιότητας συνιστά παράλειψη οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας.
∆ιακριτική ευχέρεια: Η αρµοδιότητα για διακριτική ευχέρεια σηµαίνει ότι οι
κανόνες άσκησής της, δεν προκαθορίζουν επακριβώς την ενέργεια του οργάνου,
αλλά του αφήνουν σχετική ελευθερία δράσης. ∆ηλαδή το διοικητικό όργανο
µπορεί αλλά δεν υποχρεούται να εκδώσει την πράξη, η µπορεί να καθορίσει το
χρόνο έκδοσης η να επιλέξει µεταξύ περισσοτέρων ρυθµίσεων για να προβεί
στην έκδοση πράξης που αφορά εξυπηρέτηση δηµόσιου συµφέροντος.
Η διακριτική ευχέρεια δεν πρέπει να συγχέεται µε την ερµηνεία των
διατάξεων, η οποία συνίσταται στην εξακρίβωση του δεν προκύπτει σαφώς
υποχρέωση του οργάνου για την έκδοση της πράξης, τότε τεκµαίρεται ότι
υπάρχει διακριτική ευχέρεια και όχι δέσµευση της ∆ιοίκησης.
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η αρµοδιότητα του διοικητικού οργάνου
είναι από κάποιες απόψεις δέσµια, και από άλλες να συνιστά διακριτική ευχέρεια
π.χ στην περίπτωση διαγωνισµών η εξετάσεων για πρόσληψη υπαλλήλων, ο
εξεταστής δεσµεύεται από το πρόγραµµα και τη µορφή της δοκιµασίας, αλλά έχει
τη δυνατότητα να καθορίσει τα κριτήρια βαθµολογίας.
Κατά γενική αρχή του ∆ιοικητικού ∆ικαίου, συνιστάται τεκµήριο υπέρ της
διακριτικής ευχέρειας, δηλαδή όπου από τις σχετικές διατάξεις δε προκύπτει
επιτακτική υποχρέωση της ∆ιοίκησης να προβεί στην έκδοση διοικητικής πράξης,
τεκµαίρεται ότι έχει διακριτική ευχέρεια και όχι σχετική δέσµευση.
Η αρχή της νοµιµότητας που διέπει όλο το σύστηµα λειτουργίας της
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, έχει εφαρµογή και στον τρόπο άσκησης της διακριτικής
ευχέρειας.
Θα πρέπει συνεπώς να ασκείται εντός των ορίων της, τα οποία
προσδιορίζονται από τους ίδιους τους κανόνες δικαίου που την παρέχουν, καθώς
και από τις επιταγές του δηµοσίου συµφέροντος, την αρχή της ισότητας, της
χρηστής διοίκησης, της αναλογικότητας και της προστατευόµενης εµπιστοσύνης
του διοικούµενου.
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β. Μεταβίβαση αρµοδιότητας:
Η αρµοδιότητα που έχει ανατεθεί σε ορισµένο όργανο δεν µπορεί να
ασκηθεί από άλλο έστω και ανώτερο, εκτός εάν υπάρχει ρητή αντίθετη ρύθµιση.
Οι κανόνες δικαίου που ρυθµίζουν τις αρµοδιότητες, έχουν χαρακτήρα
απρόσωπο και δεν µπορούν να τεθούν από τα ίδια τα όργανα στα οποία
ανατίθεται η συγκεκριµένη αρµοδιότητα.
Συνεπώς, το συγκεκριµένο όργανο δεν µπορεί να µεταβάλει τους κανόνες
που ρυθµίζουν την αρµοδιότητά του, η δε παράβαση των κανόνων περί
αρµοδιότητας ερευνάται και αυτεπάγγελτα. Σε περίπτωση παράνοµης
µεταβίβασης της αρµοδιότητας, το όργανο προς το οποίο µεταβιβάστηκε η
αρµοδιότητα είναι αναρµόδιο και η πράξη που θα εκδοθεί πάσχει ακυρότητα.
Η µεταβίβαση αρµοδιοτήτων επιτρέπεται και γίνεται µόνο µε κανονιστική
διοικητική πράξη του µεταβιβάζοντος οργάνου, µόνο κατόπιν νοµοθετικής
εξουσιοδότησης. Αυτό έχει ως συνέπεια ότι το όργανο προς το µεταβιβάστηκε η
αρµοδιότητα καθίσταται αποκλειστικά αρµόδιο για την άσκηση αυτής. 9 του
Κ.∆.∆, (Ν. 2690/99).
Εξαίρεση υπάρχει όταν αυτό ρητά προβλέπεται από διάταξη νόµου π..χ
Ν.1558/85 άρθρο 10 παρ. 2.
γ. Εξουσιοδότηση υπογραφής (άρθρο 9 παρ.3, Κ.∆.∆): παροχή από ένα όργανο
σε άλλο µε ρητή πράξη συνήθως ιεραρχικά κατώτερο να υπογράφει αντ΄αυτού
και µε εντολή του ορισµένες πράξεις. Οι πράξεις αυτές αν και φέρουν την
υπογραφή του εξουσιοδοτηµένου οργάνου, θεωρούνται πράξεις του
εξουσιοδοτούντος οργάνου.
Η εξουσιοδότηση πρέπει να επιτρέπεται από τις διατάξεις που
καθορίζουν των αρµοδιότητα του εξουσιοδοτούντος οργάνου.
δ. Αναπλήρωση: (Άρθρο 8 Κ.∆.∆) ∆ιαφέρει και από την εξουσιοδότηση και από
την µεταβίβαση. Επιτρέπεται η αναπλήρωση φυσικού προσώπου από άλλο σε
περίπτωση απουσίας η κωλύµατος (Βλ. Υπαλ. Κωδ. Άρθρο 97) . Θεωρείται δε
ότι την αρµοδιότητα την ασκεί το ίδιο, και όχι το διοικητικό όργανο που
αναπληρώνει.
ε. Χρονικοί περιορισµοί της αρµοδιότητας: Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι
διατάξεις θέτουν προθεσµία µέσα στην οποία θα πρέπει να ασκηθεί η
αρµοδιότητα.
Η προθεσµία µπορεί να είναι ενδεικτική η αποκλειστική. Όταν τάσσεται
ρητά προθεσµία, η προκύπτει σαφώς κάτι τέτοιο από τις σχετικές διατάξεις, η
προθεσµία ονοµάζεται αποκλειστική η ανατρεπτική. (Το άρθρο 10 του Κ.∆.∆
προβλέπει σχετικά).
Γενικά οι προθεσµίες για την υποβολή αίτησης, αναφοράς, δήλωσης η
άλλου εγγράφου του ενδιαφεροµένου είναι αποκλειστικές εκτός εάν ορίζεται
αλλιώς από ειδική διάταξη. Αντίθετα, οι προθεσµίες για τη ∆ιοίκηση είναι
ενδεικτικές, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Όµως, οι προθεσµίες µέσα στις
οποίες πρέπει να εκδοθούν πράξεις που έχουν δυσµενείς συνέπειες για τους
διοικούµενους. είναι αποκλειστικές.
Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η υπέρβαση της αποκλειστικής προθεσµίας
όταν η υπέρβαση οφείλεται σε ανώτερη βία η δικαιολογείται από τις
συντρέχουσες περιστάσεις.αρ.10 παρ. 6 Κ.∆.∆, π.χ λόγοι αντικειµενικής
αδυναµίας.
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∆ιοικητικά Όργανα:
Για να είναι αρµόδια προς έκδοση διοικητικών πράξεων, θα πρέπει να
έχουν νόµιµη υπόσταση, δηλαδή να έχουν τηρηθεί όλες οι νοµικές προϋποθέσεις
που ορίζουν τα της συστάσεως.
Η σύσταση ενός διοικητικού οργάνου πρέπει να προβλέπεται ρητά από
το Σύνταγµα, η από νοµοθετική διάταξη η από κανονιστική πράξη που εκδίδεται
κατόπιν νοµοθετικής εξουσιοδότησης. Οι σχετικές διατάξεις θα πρέπει επίσης να
προβλέπουν και τις προϋποθέσεις µε τις οποίες αποκτάται η ιδιότητα ενός
διοικητικού οργάνου.
Τρόποι απόκτησης τέτοιας ιδιότητας είναι η εκλογή (αιρετά όργανα), η ο
διορισµός.
Όταν λοιπόν έχουν ακολουθηθεί όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις, τότε το
διοικητικό όργανο έχει νόµιµη υπόσταση.
Το όργανο στερείται νόµιµης υπόστασης εάν:
-δεν υπάρχει πράξη που να προβλέπει τα της συστάσεώς του
-υπήρχε πράξη, αλλά είχε εκδοθεί καθ΄ υπέρβαση καθηκόντων: Πράξεις που
εκδόθηκαν από όργανο το οποίο δεν είχε νόµιµη υπόσταση θεωρούνται
ανύπαρκτες και η ενέργεια αυτή του προσώπου αποκαλείται νόσφιση εξουσίας η
αντιποίηση αρχής η σφετερισµός εξουσίας.
α. ∆ιακρίσεις διοικητικών οργάνων:
Από πλευράς αρµοδιότητας διακρίνονται σε:
-Όργανα µε αποφασιστική αρµοδιότητα: Ορισµένα όργανα του Κράτους
έχουν εκ του νόµου αποφασιστικές αρµοδιότητες και καλούνται «Αρχές».
Τέτοια όργανα είναι ο Υπουργός, Νοµάρχης, Οικονοµικός Έφορος,
∆ασάρχης κλπ.
-Γνωµοδοτικά: Τα όργανα αυτά έχουν συµβουλευτική αρµοδιότητα εκτός
εάν ειδικός νόµος ορίζει διαφορετικά.
Ανάλογα µε τον αριθµό των προσώπων που τα αποτελούν σε:
-Μονοµελή: Στην περίπτωση αυτή, η νόµιµη υπόσταση του οργάνου
διαρκεί µέχρι να ακυρωθεί η παύσει να ισχύει η πράξη εκλογής η
διορισµού του, η λήξει η θητεία του.
-Συλλογικά: Οι κανόνες που τα διέπουν αφορούν τη συγκρότηση,
σύνθεση και λειτουργία τους.
Οι κανόνες αυτοί αποσκοπούν στην προστασία των διοικούµενων, διότι
εξασφαλίζουν κάθε φορά τη διερεύνηση των υποθέσεων που τους αφορούν από
τα πράγµατι αρµόδια πρόσωπα και µάλιστα κατά τρόπο αµερόληπτο και
αντικειµενικό, και αφετέρου στην εύρυθµη λειτουργία της διοίκησης και την
προάσπιση του δηµόσιου συµφέροντος.
Οι περισσότεροι προβλέπονται από τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας,
και συµπληρωµατικά, από τη νοµολογία.
Η νόµιµη υπόσταση, η σύσταση δηλαδή δια νόµου, συγκρότηση,
σύνθεση, και λειτουργία ρυθµίζονται από ειδικούς κανόνες που πηγάζουν από τις
γενικές αρχές του δικαίου η τη νοµολογία. Πολλοί από αυτούς περιλαµβάνονται
στα άρθρα 13,14,15 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας.
Κατά τη Νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, το συλλογικό
όργανο πρέπει να έχει τουλάχιστον τρία µέλη, αλλά δεν υπάρχει κείµενο νόµου
2.4.
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που να επιβάλλει κάτι τέτοιο. Με νεώτερη απόφαση το ΣτΕ δέχεται και τη
δυνατότητα νόµιµης συγκρότησης συλλογικού οργάνου από δύο µόνο µέλη είτε
µε νοµοθετική διάταξη είτε µε κανονιστική πράξη που εκδίδεται κατόπιν
νοµοθετικής εξουσιοδότησης.
Ειδικότερα:
α. Συγκρότηση: κατά το άρθρο 13 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας είναι ο
καθορισµός του αριθµού και της ιδιότητας των µελών του συλλογικού οργάνου,
µε πράξη που προβλέπει ο νόµος.
Ο ορισµός του ιδίου προσώπου µε περισσότερες από µια ιδιότητες δεν
επιτρέπεται. Τα συλλογικά όργανα αν στο νόµο δεν ορίζεται διαφορετικά,
συγκροτούνται τουλάχιστον από τρία (3) µέλη.
β. Σύνθεση είναι η νόµιµη συµµετοχή των τακτικών ή σε περίπτωση κωλύµατος
αναπληρωµατικών µελών του συλλογικού οργάνου. Όταν τα τακτικά µέλη
απουσιάζουν ή κωλύονται παρίστανται τα αναπληρωµατικά µέλη. Όλα τα µέλη
(τακτικά και αναπληρωµατικά) πρέπει να έχουν προσκληθεί εγκαίρως.
Κατά το άρθρο 14 του Κ∆∆ η πρόσκληση, η οποία περιλαµβάνει την
ηµερησία διάταξη, γνωστοποιείται από το γραµµατέα, στα µέλη, τουλάχιστον 48
ώρες πριν από τη συνεδρίαση. Η προθεσµία αυτή µπορεί σε περίπτωση
κατεπείγοντος θέµατος, να συντµηθεί, στην πρόσκληση όµως, που πρέπει να
είναι έγγραφη, βεβαιώνονται οι λόγοι που κατέστησαν τη σύντµηση αναγκαία.
Σε µη κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση µπορεί να γίνεται και
τηλεφωνικά ή τηλεγραφικά ή µε τηλεοµοιότυπο (FAX) ή άλλο πρόσφορο µέσον,
εφόσον το γεγονός του τρόπου αυτού πρόσκλησης αποδεικνύεται από σχετική
σηµείωση σε ειδικό βιβλίο, η οποία πρέπει να φέρει και την υπογραφή του
προσώπου που έκανε την κλήτευση.
Πρόσκληση δεν απαιτείται όταν οι συνεδριάσεις γίνονται σε τακτές
ηµέρες, που είναι γνωστές στα µέλη, ή όταν µέλος έχει δηλώσει πριν από τη
συνεδρίαση κώλυµα συµµετοχής ή όταν το κώλυµα είναι γνωστό στον πρόεδρο
του συλλογικού οργάνου. Την έλλειψη πρόσκλησης θεραπεύει η παρουσία του
µέλους στη συνεδρίαση.
Αν συµµετάσχει το τακτικό µέλος, η µη πρόσκληση του αναπληρωµατικού
δεν συνεπάγεται ακυρότητα. Αν κατά τη συνεδρίαση απουσιάσει τακτικό µέλος
µη προσκληθέν, η συνεδρίαση είναι παράνοµη. Το ίδιο ισχύει και αν αντί αυτού
συµµετείχε το αντίστοιχο αναπληρωµατικό µέλος.
γ. Λειτουργία: Κατά το άρθρο 14 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, η
νοµιµότητα της σύνθεσης του συλλογικού οργάνου δεν επηρεάζεται από την
τυχόν εναλλαγή των µετεχόντων µελών σε διαδοχικές συνεδριάσεις. Μέλη
συλλογικού οργάνου τα οποία είναι σύζυγοι ή συνδέονται µεταξύ τους µε
συγγένεια έως και τετάρτου βαθµού εξ αίµατος ή αγχιστείας δεν επιτρέπεται να
µετάσχουν στην ίδια συνεδρίαση. Οι συνεδριάσεις είναι µυστικές εκτός αν ο
νόµος ορίζει διαφορετικά. Τα της εξαίρεσης του άρθρου 7 του Κώδικα ∆ιοικητικής
∆ιαδικασίας, δεν εφαρµόζονται όταν τα αποµένοντα µέλη δε σχηµατίζουν
απαρτία.
δ. Απαρτία: Για να λάβει έγκυρη απόφαση το συλλογικό όργανο πρέπει να
υπάρχει ορισµένος αριθµός µελών, που καθορίζεται από το Νόµο, ελλείψει δε
σχετικής διάταξης πρέπει να παρίστανται µέλη περισσότερα από αυτά που δεν
συµµετέχουν, δηλαδή η πλειοψηφία του συνόλου των µελών (ΣτΕ 1813/1977). Η
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απαρτία πρέπει να υπάρχει καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης προς λήψη
απόφασης.
Όταν η συγκρότηση είναι τριµελής, απαιτείται η παρουσία και των τριών
µελών (ΣτΕ 1371/1968), εκτός αν υπάρχει αντίθετη διάταξη. Αν κατά την πρώτη
συνεδρίαση διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, το όργανο καλείται εκ νέου, το
νωρίτερο σε 24 ώρες στον ίδιο τόπο και µε την ίδια ηµερήσια διάταξη.
Στη νέα συνεδρίαση υπάρχει απαρτία τουλάχιστον µε το 1/3 του συνόλου
των µελών και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερα των τριών (3) τακτικών ή
αναπληρωµατικών µελών. Στα τριµελή συλλογικά όργανα για να υπάρχει
απαρτία απαιτείται η παρουσία και των τριών (Κ∆∆ άρθρο 14 παρ. 1 ).
Κυριότερα όργανα του Κράτους:
•
Κεντρικά:
− Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας
− Κυβέρνηση
Τα προβλεπόµενα από το ν. 1558/1985 περί συλλογικών οργάνων της
κυβέρνησης ως εξής:
− Κυβερνητικό Συµβούλιο (ΚΥΣΥΜ)
− Κυβερνητικό Συµβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής και Εθνικής Άµυνας
− Επιτροπή Τιµών και Εισοδηµάτων
− Ανώτατο Συµβούλιο Οικονοµικής Πολιτικής
− Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος
− Πρωθυπουργός
− Υπουργοί
− Υφυπουργοί
− Γενικοί Γραµµατείς
•
Περιφερειακά:
− - ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ (Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ∆ήµοι
και Κοινότητες
− -Περιλαµβάνουν δηµοτικά και κοινοτικά συµβούλια.
− - ΟΤΑ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ (Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση).Ενώ οι ΟΤΑ Β΄
ΒΑΘΜΟΥ προβλέπονται από το Σύνταγµα (άρθρο 102 παρ.1),
µόλις το 1994 (ν. 2218/1994, 2240/1994) εξειδικεύθηκε ο θεσµός
και άρχισε να λειτουργεί στη χώρα µας.
− - ΟΤΑ Γ΄ ΒΑΘΜΟΥ: Πρόκειται για τις Περιφέρειες, θεσµός που
προβλέπεται από το ν. 1622/1986, και εξειδικεύθηκε µε το Π.∆
51/1987, το οποίο συνιστά 13 διοικητικές περιφέρειες στη χώρα,
µε σκοπό τη διευκόλυνση του σχεδιασµού της περιφερειακής
ανάπτυξης και την ενίσχυση της αποκέντρωσης. Της Περιφέρειας
προΐσταται ο Γενικός Γραµµατέας. Συνεπικουρούµενος από το
Περιφερειακό Συµβούλιο.
∆ιοικητικές Πράξεις
Προκειµένου η ∆ιοίκηση να προβεί σε κάποια υλική ενέργεια, πρέπει να
δηλώσει µονοµερώς τη σχετική βούλησή της µε τυπική πράξη, η οποία πρέπει να
εκδοθεί µε τη διαδικασία που προβλέπει ο Νόµος. Αυτή η δήλωση βούλησης, µε
2.5.
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την οποία θεσπίζεται µια νοµική ρύθµιση, καλείται διοικητική πράξη και πρέπει να
διέπεται από τις αρχές του Κράτους ∆ικαίου, του ∆ηµοσίου Συµφέροντος, της
Νοµιµότητας, της Αναλογικότητας, της Χρηστής ∆ιοίκησης, της Ισονοµίας, της
Έντιµης ∆ιαχείρισης, της ∆ιαφάνειας, του Σεβασµού της Προσωπικότητας, της
Οικονοµίας και της Αποτελεσµατικότητας.
Η διοικητική πράξη είναι εκτελεστή όταν η νοµική ρύθµιση που θεσπίζεται
είναι υποχρεωτική χωρίς να χρειάζεται καµία άλλη διαδικασία.
Η εκτελεστή διοικητική πράξη κάθε διοικητικού οργάνου επιφέρει
µεταβολή στο νοµικό κόσµο, δηλαδή ιδρύει, τροποποιεί ή καταργεί δικαιώµατα
και υποχρεώσεις και δεσµεύει τόσο τη ∆ιοίκηση όσο και τον διοικούµενο. Η
διοικητική πράξη υπόκειται στο Νόµο ενώ η υλική ενέργεια υπόκειται στη
διοικητική πράξη, π.χ. ένας υπάλληλος που υπέπεσε σε πειθαρχικό αδίκηµα δεν
µπορεί να υποχρεωθεί στην καταβολή προστίµου κλπ. πριν εκδοθεί πράξη που
επιβάλλει την ποινή, ή ένας πολίτης δεν µπορεί να εξαναγκασθεί στην πληρωµή
φόρου πριν ο φόρος προσδιορισθεί µε διοικητική πράξη.
Η νοµική ρύθµιση που θεσπίζεται µε µια διοικητική πράξη διακρίνεται σε
ατοµική ή κανονιστική:
-Ατοµική διοικητική πράξη είναι αυτή που αναφέρεται σε συγκεκριµένα πρόσωπα
ή καταστάσεις π.χ. διορισµός υπαλλήλων, κλήση στρατευσίµων προς κατάταξη.
-Κανονιστική διοικητική πράξη έχουµε µε µια µόνη εφαρµογή αλλά εφαρµόζεται
σε αόριστα και µελλοντικά πρόσωπα ή καταστάσεις. Η γενικότητα της
κανονιστικής πράξης της προσδίδει οµοιότητα µε το Νόµο, από ουσιαστική
άποψη, δεν είναι όµως Νόµος από τυπική άποψη αφού εκδίδεται από διοικητικά
όργανα και κατ' εφαρµογή του θεσµού της Νοµοθετικής Εξουσιοδότησης.
Με τους νόµους πλαίσια που ψηφίζονται από την ολοµέλεια της Βουλής
(Άρθρο 43 παρ. 4 του Συντάγµατος), παρέχεται νοµοθετική εξουσιοδότηση για
έκδοση κανονιστικών διαταγµάτων. Με τους νόµους αυτούς τίθενται και χρονικά
όρια για τη χρήση της εξουσιοδότησης, η οποία έχει αποκλειστικό φορέα τον
Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας.
Κάθε σχέδιο κανονιστικού διατάγµατος πρέπει να σταλεί στο ΣτΕ για
επεξεργασία από πλευράς νοµιµότητας και νοµοτεχνικής αρτιότητας. Το ΣτΕ
στην προκειµένη περίπτωση ενεργεί ως διοικητικό όργανο και η γνώµη του είναι
απλή. Αν δεν υπάρχει γνώµη του ΣτΕ µπορεί να ακυρωθεί το ∆ιάταγµα για
παράβαση του Συντ. άρθρο 95 παρ. 1δ.
Η ΑΤΟΜΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ κατά το άρθρο 17 του Κ.∆.∆. πρέπει να είναι
σαφώς, ειδικώς και επαρκώς αιτιολογηµένη, (Βλ. και Σύνταγµα άρθρο 10 παρ. 1)
και να περιλαµβάνει τη διαπίστωση της συνδροµής των ουσιαστικών
προϋποθέσεων που προβλέπει ο Νόµος για την έκδοσή της. Η αιτιολογία πρέπει
να περιέχεται στο σώµα της πράξης, αν προβλέπεται ρητώς από το Νόµο,
διαφορετικά πρέπει να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου.
Στην ατοµική διοικητική πράξη αναφέρεται η τυχόν δυνατότητα άσκησης
προσφυγής (ειδική ή ενδικοφανούς) το αρµόδιο όργανο για την εξέτασή της, η
προθεσµία και οι συνέπειες παράλειψης της άσκησής της.
Η παράλειψη αναφοράς των εφαρµοζοµένων διατάξεων και της
δυνατότητας άσκησης των ανωτέρω προσφυγών δεν επιδρούν στο κύρος της
διοικητικής πράξης (Κ.∆.∆. άρ. 16 παρ.1).
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Η ατοµική διοικητική πράξη µπορεί κατ' εξαίρεση να είναι προφορική,
όταν η τήρηση του έγγραφου τύπου µαταιώνει την επίτευξη του επιδιωκόµενου
σκοπού, όπως π.χ. στην περίπτωση τροχονόµου που δηλώνει προφορικά µια
ρύθµιση. Επίσης επιτρέπεται, εκτός από το γραπτό και προφορικό λόγο, η
∆ηµόσια ∆ιοίκηση να χρησιµοποιεί και σύµβολα για την έκφραση της βούλησής
της, εφόσον βέβαια οι αποδέκτες της πράξης έχουν την δυνατότητα να
κατανοήσουν το περιεχόµενό της, όπως π.χ. τα φωτεινά σήµατα και οι πινακίδες
της τροχαίας ή εφόσον τα σύµβολα αυτά γνωστοποιούνται βάσει επεξηγήσεων.
Ενέργειες που προηγούνται της έκδοσης της διοικητικής πράξης:
Σε πολλές περιπτώσεις οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν ορισµένες
γνωµοδοτήσεις ή προτάσεις επί του ρυθµιστέου θέµατος από συλλογικά όργανα.
Όταν ο νόµος απαιτεί γνώµη προς έκδοση µιας διοικητικής πράξης, αυτή µπορεί
να είναι «απλή», «σύµφωνη» ή «υποχρεωτική». Στη γνωµοδοτική διαδικασία
περιλαµβάνεται και η επεξεργασία των κανονιστικών διαταγµάτων από το
Συµβούλιο της Επικρατείας.
Η γνώµη είναι προπαρασκευαστική ενέργεια και τη ζητά πάντα το
αποφασίζον όργανο και µάλιστα πριν ενεργήσει. Η γνώµη ή η πρόταση πρέπει
να είναι έγγραφη, αιτιολογηµένη και επίκαιρη (Κ∆∆ άρθρο 20 παρ.1).
Επίσης το άρθρο 6 του Κ∆∆ προβλέπει τη συµµετοχή και την ακρόαση
του ενδιαφεροµένου διοικούµενου, (Άρθρο 20 παρ. 2 του Συντ.) πριν από κάθε
ενέργεια ή µέτρο των ∆ιοικητικών Αρχών που λαµβάνεται σε βάρος των
δικαιωµάτων ή συµφερόντων του. Στις περιπτώσεις αυτές οφείλουν να καλούν
τον ενδιαφερόµενο να εκφράσει τις απόψεις του, εγγράφως ή προφορικώς, ως
προς τα σχετικά θέµατα.
Η κλήση προς ακρόαση πρέπει να είναι έγγραφη, να αναφέρει τόπο,
ηµέρα και ώρα ακρόασης και να προσδιορίζει το αντικείµενο του µέτρου της
ενέργειας, να κοινοποιείται δε στον ενδιαφερόµενο τουλάχιστον 5 ηµέρες πριν
από την ηµέρα της ακρόασης. Η τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας και η λήψη
υπόψη των απόψεων του ενδιαφεροµένου πρέπει να προκύπτουν από την
αιτιολογία της διοικητικής πράξης.
Αν η άµεση λήψη του δυσµενούς µέτρου είναι αναγκαία για την αποτροπή
κινδύνου ή λόγω επιτακτικού δηµοσίου συµφέροντος, είναι κατ’ εξαίρεση δυνατή
η ρύθµιση χωρίς προηγούµενη κλήση του ενδιαφεροµένου.
Αν η κατάσταση που ρυθµίστηκε είναι δυνατόν να µεταβληθεί, η
∆ιοικητική Αρχή µέσα σε προθεσµία 15 ηµερών, καλεί τον ενδιαφερόµενο να
εκφράσει τις απόψεις του σύµφωνα µε τα ανωτέρω, οπότε και προβαίνει (η
∆ιοίκηση) σε τυχόν νέα ρύθµιση. Αν η προθεσµία των15 ηµερών παρέλθει
άπρακτη, το δυσµενές µέτρο παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς άλλη ενέργεια.
Όταν ο νόµος απαιτεί ΑΠΛΗ ΓΝΩΜΗ άλλου οργάνου, αυτή διατυπώνεται
κατόπιν πρωτοβουλίας και ερωτήµατος του αποφασίζοντος οργάνου. Το
αποφασιστικό όργανο δεν δεσµεύεται από τη γνώµη αλλά µπορεί να αποφασίσει
διαφορετικά από τη διατυπωθείσα γνώµη. Στην περίπτωση αυτή πρέπει η
απόφασή του να είναι ειδικά αιτιολογηµένη, σύµφωνα µε το άρθρο 20 παρ. 2 του
Κ.∆.∆.
Επίσης το αποφασιστικό όργανο µε αιτιολογηµένη πράξη του, στην οποία
αναφέρεται η πληµµέλεια της γνωµοδότησης, µπορεί να αναπέµψει την υπόθεση
στο γνωµοδοτικό όργανο για νέα έρευνα. Οσάκις στο νόµο η γνώµη δεν
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χαρακτηρίζεται σύµφωνη νοείται ως απλή. Το αρµόδιο όργανο µπορεί να ζητήσει
τη γνώµη άλλου οργάνου οικειοθελώς (Κ∆∆ αρ. 20 παρ. 3).
Αν η απλή γνώµη δεν υποβληθεί µέσα στην προθεσµία που έχει τυχόν
ταχθεί από το Νόµο ή από το αποφασίζον όργανο ή σε κάθε περίπτωση µέσα σε
εύλογο χρόνο, η διοικητική πράξη µπορεί να εκδοθεί και χωρίς αυτήν (Κ.∆.∆
άρθρο 20 παρ.4).
Όταν ο νόµος απαιτεί ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ, το αποφασιστικό όργανο
µπορεί να εκδώσει τη διοικητική πράξη σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση, ή αν δεν
αποδέχεται τη γνώµη, να µην εκδώσει την πράξη και εφόσον έχει διακριτική
ευχέρεια, η οποία το επιτρέπει.
Η µη αποδοχή της σύµφωνης γνώµης πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς
σύµφωνα µε το άρθρο 20 παρ. 2 του Κ.∆.∆. µε σχετική πράξη. Η σύµφωνη
γνώµη όπως και η απλή διατυπώνεται κατόπιν πρωτοβουλίας και ερωτήµατος
του αποφασίζοντος οργάνου.
Αν δεν ζητηθεί η γνώµη δεν συνεπάγεται ακυρότητα γιατί το ερώτηµα δεν
αποτελεί ουσιώδη τύπο και συνεπώς η έλλειψη αυτού δεν έχει καµιά επίδραση. Η
αρνητική σύµφωνη γνώµη έχει εκτελεστό χαρακτήρα και εµποδίζει το
αποφασιστικό όργανο να εκδώσει θετική πράξη ή το υποχρεώνει στην έκδοση
αρνητικής πράξης.
Πριν να ολοκληρωθεί η διοικητική ενέργεια, δηλαδή πριν να εκδώσει το
αποφασιστικό όργανο τη διοικητική πράξη, µπορεί το γνωµοδοτικό όργανο να
επανέλθει ελευθέρως και να µεταβάλει τη διατυπωθείσα σύµφωνη θετική γνώµη,
ακόµη και κατά διαφορετική εκτίµηση αλλά πρέπει να αιτιολογήσει τη µεταβολή.
Προκειµένου όµως περί αρνητικής σύµφωνης γνώµης, η µεταβολή της συνιστά
ανάκλησης διοικητικής πράξης
και επιτρέπεται κατά τους κανόνες της
ανάκλησης.
Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ διαφέρει από την απλή ή σύµφωνη
καθώς και από την πρόταση, γιατί σε κάθε περίπτωση αποτελεί αυτοτελή
διοικητική πράξη. Η υποχρεωτική γνωµοδότηση εκδίδεται από όργανο που έχει
αποφασιστική αρµοδιότητα και υποχρεώνει άλλο όργανο να εκδώσει, στη
συνέχεια, άλλη διοικητική πράξη του ίδιου περιεχοµένου.
Η υποχρεωτική αυτή γνωµοδότηση αποτελεί στάδιο της ΣΥΝΘΕΤΗΣ
διοικητικής ενέργειας, όπου ο νόµος ορίζει ότι η διοικητική πράξη εκδίδεται
κατόπιν αποφάσεως, συλλογικού οργάνου. Η απόφαση αυτή συνιστά
υποχρεωτική γνωµοδότησης, ήτοι µία από τις διοικητικές πράξεις της σύνθετης
διοικητικής ενέργειας.
Η ΣΥΝΘΕΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ αποτελείται από σειρά διοικητικών
εκτελεστών πράξεων. Παραδείγµατος χάριν η διαδικασία που καταλήγει σε
∆ιάταγµα που επιβάλλει πειθαρχική ποινή σε αξιωµατικό είναι σύνθετη διοικητική
ενέργεια, διότι συµµορφώνεται προς υποχρεωτική πράξη του ανακριτικού
συµβουλίου.
Όταν ο νόµος απαιτεί ΠΡΟΤΑΣΗ, το αποφασιστικό όργανο δεν µπορεί να
ενεργήσει πριν λάβει την πρόταση. Η πρόταση έχει την ίδια φύση µε τη σύµφωνη
γνώµη, διαφέρει όµως από αυτή γιατί υποβάλλεται µε πρωτοβουλία του
προτείνοντος οργάνου, ενώ η γνώµη, όπως είπαµε ανωτέρω, διατυπώνεται
κατόπιν πρωτοβουλίας και ερωτήµατος του αποφασίζοντος οργάνου.
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Το αποφασιστικό όργανο µπορεί να αποκρούσει ή να δεχθεί την
πρόταση, όχι όµως να την τροποποιήσει. Αν δεχθεί την πρόταση οφείλει να
ενεργήσει σύµφωνα µε την πρόταση και από την άποψη αυτή οµοιάζει µε την
σύµφωνη γνώµη.
Αν την αποκρούσει πρέπει να αιτιολογήσει ειδικώς τη µη αποδοχή της µε
σχετική πράξη, σύµφωνα µε το άρθρο 20 παρ. 2 του Κ.∆.∆. 60. Όπου ο νόµος
προβλέπει ΕΓΚΡΙΣΗ, αυτή θεωρείται ως αναγκαία για να προσδώσει εκτελεστό
χαρακτήρα στην εγκρινόµενη πράξη.
Η διοικητική πράξη που υπόκειται σε έγκριση στερείται εκτελεστότητας
πριν εγκριθεί, ενσωµατώνεται δε στη ρητή εγκριτική πράξη. Στην έννοια της
έγκρισης περιλαµβάνεται ο έλεγχος της νοµιµότητας της εγκρινόµενης πράξης
και των προπαρασκευαστικών αυτής ενεργειών και κατά κανόνα και ο έλεγχος
σκοπιµότητας, εκτός ρητής αντίθετης ρύθµισης. Το όργανο που έχει την εγκριτική
αρµοδιότητα, µπορεί να εγκρίνει ή να µην εγκρίνει την πράξη, δεν µπορεί όµως
να την τροποποιήσει, εκτός αν αυτό προβλέπεται ρητά από τις σχετικές διατάξεις.
δ. Έκδοση ∆ιοικητικών Πράξεων:
Η ΑΤΟΜΙΚΗ ∆ιοικητική Πράξη ολοκληρώνεται, δηλαδή εκδίδεται και εκτός
αντίθετης ρητής διάταξης αρχίζει να ισχύει, µε την υπογραφή και τη χρονολόγησή
της, εκτός αν ο Νόµος προβλέπει τη δηµοσίευσή της, οπότε η δηµοσίευση τίθεται
ως συστατικός τύπος και η έκδοσή της ολοκληρώνεται µε τη δηµοσίευση της
πράξης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Κ.∆.∆.
Στην περίπτωση της δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ως
ηµεροµηνία δηµοσίευσης λαµβάνεται εκείνη την οποίαν φέρει το σχετικό ΦΕΚ, η
δε κυκλοφορία του θεωρείται ότι γίνεται, κατ' αµάχητο τεκµήριο την ηµέρα της
οποίας φέρει την ηµεροµηνία.
Με τη δηµοσίευση δηµιουργείται τεκµήριο γνώσεως και καθίσταται
εφικτός ο έλεγχος νοµιµότητας. Επίσης αρχίζει να κινείται η προθεσµία της
αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ, εκτός αν πρόκειται για ατοµική πράξη, η
οποία λόγω της φύσης της πρέπει να κοινοποιηθεί, οπότε η προθεσµία αρχίζει
από την κοινοποίηση. Αναδηµοσίευση της πράξης, εφόσον µε αυτή επέρχονται
αλλοιώσεις στο περιεχόµενό της κινεί νέα προθεσµία.
Η ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ∆ιοικητική Πράξη ολοκληρώνεται, δηλαδή εκδίδεται µε
τη δηµοσίευσή της στο ΦΕΚ, εκτός αν προβλέπεται ειδικός τρόπος δηµοσιότητας
όπως π.χ. οι κανονιστικές πράξεις των Νοµαρχών, οι οποίες δηµοσιεύονται στον
τοπικό τύπο και καταχωρείται κυρωµένο αντίγραφο σε ειδικό βιβλίο της
Νοµαρχίας προσιτό στο κοινό (Ν. 301/76 άρθρο 3 παρ. 1 ΦΕΚ 91Α/20.4.1976).
Η διαφορά µεταξύ ατοµικών και κανονιστικών πράξεων έγκειται στο ότι οι
τελευταίες δηµοσιεύονται στο ΦΕΚ είναι έγγραφες και ανακαλούνται ελεύθερα.
Οι αρµόδιες Υπηρεσίες υποχρεούνται να χορηγούν βεβαιώσεις για την
έκδοση ή δηµοσίευση ∆ιοικητικών πράξεων.
Η κοινοποίηση της ατοµικής διοικητικής πράξης δεν είναι συστατικός
τύπος αλλά απλό µέσον δήλωσης της πράξης και τα έννοµα αποτελέσµατα
αρχίζουν από την κοινοποίησή της στο πρόσωπο το οποίο αφορά. Η
κοινοποίηση είναι υποχρεωτική για τη ∆ιοίκηση, η οποία επιλέγει τον κατά
περίπτωση προσφορότερο τρόπο κοινοποίησης. Η µη κοινοποίηση κωλύει την
έναρξη ισχύος της πράξης καθώς και την έναρξη προθεσµίας για προσβολής της
αλλά δεν επιδρά επί του κύρους της.
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Ανάκληση διοικητικών πράξεων:
Ανάκληση συνιστά η διοικητική πράξη µε την οποία αίρεται η ισχύς µιας
άλλης διοικητικής πράξης αναδροµικά. Πολλές φορές καταχρηστικώς
χρησιµοποιείται ο όρος ανάκληση και για τον εφεξής χρόνο κατάργησης µιας
διοικητικής πράξης.
Η ανάκληση των διοικητικών πράξεων ρυθµίζεται από τις γενικές αρχές
του ∆ιοικητικού ∆ικαίου, που είναι οι εξής:
-Η αρχή της νοµιµότητας, που επιβάλλει στη ∆ιοίκηση την ανάκληση κάθε
παράνοµης πράξης της,
-Η αρχή της καλής πίστης, επιβάλλει τη διατήρηση των ευµενών για τους
διοικούµενους πράξεων ώστε να µη κλονίζεται η εµπιστοσύνη τους έναντι των
πράξεων της ∆ιοίκησης,
-Η αρχή της υπεροχής του δηµοσίου συµφέροντος κατά την άσκηση της
διακριτικής ευχέρειας της ∆ιοίκησης, ηµπορεί να επιβάλλει άλλοτε τη διατήρηση
και άλλοτε την ανάκληση µιας διοικητικής πράξης.
Η ∆ιοίκηση έχει κατ’ αρχήν διακριτική ευχέρεια και όχι υποχρέωση, µε την
έννοια της οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας να προβεί στην ανάκληση παράνοµων
διοικητικών πράξεων, εκτός αν υπάρχει ρητή διάταξη που επιβάλλει την
υποχρέωση ανάκλησης.
Η αρχή της νοµιµότητας απαιτεί από τη ∆ιοίκηση όχι µόνο να τηρεί το
δίκαιο κατά την έκδοση των πράξεών της αλλά και να ανακαλεί τυχόν εκδοθείσα
παράνοµη πράξη, γιατί έτσι µόνο αποκαθίσταται η έννοµη τάξη. Εκτός όµως των
παράνοµων πράξεων κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται και η ανάκληση νοµίµων
διοικητικών πράξεων.
α. Πως και ποιός κάνει την ανάκληση:
Σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Κ.∆.∆, αρµόδιο όργανο για την ανάκληση
ατοµικής διοικητικής πράξης είναι εκείνο που εξέδωσε. Για την ανάκληση δεν
είναι απαραίτητο να τηρείται η ίδια διαδικασία και ο ίδιος τύπος έκδοσης της
ανακαλούµενης πράξης. ∆εν απαιτείται π.χ. γνωµοδότηση αρµοδίου συλλογικού
οργάνου εκτός των περιπτώσεων:
-Ανάκλησης νόµιµης πράξης
-Ανάκλησης παράνοµης πράξης ύστερα από εκτίµηση πραγµατικών
περιστατικών.
β. Ανάκληση παράνοµων διοικητικών πράξεων:
Όταν ανακαλείται παράνοµη πράξη, αυτή εξαφανίζεται αναδροµικώς, από
τότε που εκδόθηκε η ανακαλούµενη πράξη. Ειδικά η ανάκληση ενεργεί για τον
εφεξής χρόνο όταν ανακαλούνται διοικητικές πράξεις, µε τις οποίες είχαν
χορηγηθεί περιοδικές παροχές (π.χ. συντάξεις) και αποκλείεται η αναζήτηση τω
καταβληθεισών παροχών που εισπράχθηκαν καλοπίστως. Αν όµως ο
διοικούµενος τελούσε σε δόλο, τότε η ανάκληση ενεργεί αναδροµικώς και
επιτρέπεται η αναζήτηση των παροχών που καταβλήθηκαν.
Όταν µια διοικητική πράξη δεν βρίσκει έρεισµα στο νόµο ή εκδίδεται
κατόπιν «πλάνης περί τα πράγµατα» είναι παράνοµη, όπως π.χ. στην
περίπτωση που η ∆ιοίκηση χορηγεί δάνειο σε πρόσωπο που το θεωρεί,
εσφαλµένως, ως σεισµόπληκτο ενώ δεν είναι.
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Οι παράνοµες ατοµικές διοικητικές πράξεις που έχουν δηµιουργήσει
δικαιώµατα για τους διοικούµενους ανακαλούνται ελευθέρως εντός ευλόγου
χρόνου, ο οποίος σύµφωνα µε τον Α.Ν. 260/1968 δεν µπορεί να είναι µικρότερος
της πενταετίας από την έκδοση της πράξης. Μπορεί να γίνει ανάκληση και µετά
τον εύλογο χρόνο, πλην αντίθετης ειδικής διάταξης όταν:
-Η έκδοση της πράξης προκλήθηκε από δόλια ενέργεια του διοικούµενου
-Υπάρχουν λόγοι δηµοσίου συµφέροντος ή η πράξη προσκρούει στη δηµόσια
τάξη ή γίνεται προς συµµόρφωση της ∆ιοίκησης σε αποφάσεις των διοικητικών
δικαστηρίων.
Οι δυσµενείς παράνοµες πράξεις ανακαλούνται και µετά την πενταετία.
γ. Ανάκληση νόµιµων διοικητικών πράξεων:
Οι ευµενείς νόµιµες διοικητικές πράξεις από τις οποίες δηλαδή οι
διοικούµενοι απέκτησαν δικαιώµατα (π.χ. διαπιστωτικές) ∆ΕΝ ΑΝΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ,
έστω και αν υπάρξει διαφορετική εκτίµηση των πραγµατικών περιστατικών λόγω
µεταβολής των αντιλήψεων της ∆ιοίκησης (ΣτΕ 4045/1976), παρά µόνο για
λόγους δηµοσίου συµφέροντος ανεξαρτήτως της παρέλευσης χρόνου από την
έκδοσή τους (ΣτΕ 2708/1977), και η ανάκληση ενεργεί από την ηµεροµηνία
έκδοσης της ανακλητικής πράξης. Όταν ανακαλείται ανακλητική πράξη,
αναβιώνει η αρχική. Οι δυσµενείς νόµιµες πράξεις ανακαλούνται ελεύθερα.
στ. ∆ιάρκεια και λήξη ισχύος ∆ιοικητικών Πράξεων:
Οι διοικητικές πράξεις (κανονιστικές ή ατοµικές) δεν έχουν αναδροµική
ισχύ, κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, εκτός όταν:
-Προβλέπεται από το νόµο.
-Εκδίδονται προς συµµόρφωση της διοίκησης σε απόφαση του ΣτΕ .
-Έχει προεκδοθεί πράξη που ακυρώνεται από το ΣτΕ για τυπικό λόγο
(ανεπαρκής, δικαιολογία, κακή σύνθεση του συλλογικού οργάνου) και εκδίδεται
νέα πράξη µε το ίδιο περιεχόµενο.
-Ανακαλείται παράνοµη ατοµική πράξη.
Η ισχύς των ∆ιοικητικών Πράξεων διαρκεί από την έκδοσή τους µέχρι τη
λήξη τους.
Η λήξη επέρχεται όταν:
-Λήξει η προθεσµία ισχύος της π.χ. άδεια ενός µήνα,
-Εκλείψει το αντικείµενο της πράξης, λόγω θανάτου του προσώπου που αφορά η
πράξη και έχει προσωποπαγή χαρακτήρα, π.χ. διορισµός δηµοσίου υπαλλήλου,
άδεια άσκησης επαγγέλµατος κλπ
-Καταργηθεί η πράξη ολικά ή µερικά µε νόµο ή µε έκδοση νεώτερης πράξης µε
αντίθετο περιεχόµενο.
-Ανακληθεί για τον εφεξής χρόνο.
-Παραιτηθεί ο ενδιαφερόµενος και η παραίτηση επιτρέπεται, όπως π.χ. οι
προσωποπαγείς πράξεις.
Η κατάργηση της διοικητικής πράξης (κανονιστικής ή ατοµικής) είναι
δυνατόν να γίνει ως κατωτέρω:
1.Οι κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν βάσει νοµοθετικής εξουσιοδότησης
µπορούν αυτές να καταργηθούν ελεύθερα µε νεώτερη που ρυθµίζει διαφορετικά
το ίδιο θέµα, εφόσον εξακολουθεί να ισχύει η νοµοθετική εξουσιοδότηση και για
τον εφεξής χρόνο. Όταν όµως µια κανονιστική πράξη (Προεδρικό ∆ιάταγµα) έχει
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εκδοθεί βάσει του άρθρου 43 παρ. 1 του Συντάγµατος, είναι πάντοτε δυνατή η
κατάργησή της.
3. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΘΕΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ: Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΟΥΜΕΝΟΥ
Πρόσβαση του διοικούµενου στα διοικητικά έγγραφα:
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, ο κάθε
ενδιαφερόµενος πολίτης δικαιούται να λαµβάνει γνώση του περιεχοµένου των
διοικητικών εγγράφων χωρίς την επίκληση συγκεκριµένου εννόµου συµφέροντος.
Επίσης έχει δικαίωµα να λαµβάνει γνώση και των ιδιωτικών εγγράφων που
είναι σχετικά µε την υπόθεσή του και έχει έννοµο συµφέρον. Εξαίρεση υπάρχει
όταν πρόκειται για έγγραφα που αφορούν την ιδιωτική η οικογενειακή ζωή τρίτου
η παραβλάπτεται η αρχή των προσωπικών δεδοµένων.
Η απόρριψη του αιτήµατος ενδιαφεροµένου να λάβει γνώση των
διοικητικών και ιδιωτικών εγγράφων πρέπει να είναι αιτιολογηµένη και να
γνωστοποιείται εγγράφως, το αργότερο µέσα σε ένα ( 1 ) µήνα από την υποβολή
της αίτησης.
Το δικαίωµα να λαµβάνουν γνώση οι ενδιαφερόµενοι των διοικητικών και
ιδιωτικών εγγράφων ασκείται µε µελέτη ή χορήγηση αντιγράφου των ανωτέρω
εγγράφων υπό την επιφύλαξη της ύπαρξης τυχόν δικαιωµάτων πνευµατικής ή
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας. Εάν πρόκειται για πληροφορίες ιατρικού χαρακτήρα,
αυτές γνωστοποιούνται στον αιτούντα µε τη βοήθεια γιατρού, ο οποίος ορίζεται
για το σκοπό αυτό.
3.1.
Η ∆ιοικητική ∆ιαδικασία
∆ιαδικασία έκδοσης διοικητικών πράξεων. Περιεχόµενο – Τύπος.
Σε πολλές ανεπτυγµένες χώρες της Ευρώπης είχαν αρχίσει από το 1950
να κωδικοποιούν σε ενιαία κείµενα τις διατάξεις που προέβλεπαν τη διαδικασία
έκδοσης των διοικητικών πράξεων. Οι Κώδικες ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας
αποσκοπούν στην απλοποίηση, συντόµευση, διαφάνεια και αποτελεσµατικότητα
που πρέπει να διακρίνει τη δράση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης καθώς επίσης και
στην παροχή εγγυήσεων ότι η ∆ιοίκηση δεν θα θίξει τα δικαιώµατα και τα
συµφέροντα του πολίτη κατά τα διάφορα στάδια των ενεργειών της.
Οι ρυθµίσεις αυτές διευκολύνουν τα διοικητικά όργανα κατά τη λειτουργία
τους, προστατεύουν το δηµόσιο συµφέρον και το συµφέρον του πολίτη. Η
κατάρτιση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας στη χώρα µας καθυστέρησε πολύ
µε το επιχείρηµα ότι η ύπαρξη δικαστικού ελέγχου των δικαστικών πράξεων
καθιστά άχρηστο τον εγγυητικό ρόλο της κωδικοποίησης για την προστασία των
διοικούµενων και ότι ο κώδικας περιορίζει τη δράση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, η
οποία αναζωογονείται από τους προβληµατισµούς της καθηµερινής ζωής.
Η καθυστέρηση αυτή είχε σαν συνέπεια την αναποτελεσµατικότητα της
διοικητικής δράσης και την αύξηση του κόστους λειτουργίας της από τις
χρονοβόρες και τυπολατρικές διαδικασίες κατά την έκδοση των διοικητικών
πράξεων.
Τελικά, ο Ελληνικός Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας έλαβε σάρκα και
οστά µε το Ν. 2690/99 που ψηφίστηκε από τη Βουλή και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
45A/9.3.1999, και περιλαµβάνει:
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-Υποχρεώσεις της ∆ιοίκησης να ενεργεί, χωρίς οχλήσεις των πολιτών,
- Τρόπο και χρόνο διεκπεραίωσης υποθέσεων και ενηµέρωσης πολιτών,
-∆ιαδικασία πρόσβασης στα έγγραφα της ∆ιοίκησης,
-Τρόπο και τύπο κατάρτισης διοικητικών πράξεων και συµβάσεων,
-Τα µέσα αµύνης των πολιτών κατά των αυθαιρεσιών της ∆ιοίκησης.
Η διαδικασία έκδοσης διοικητικών πράξεων, το περιεχόµενο και ο τύπος
προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 16-21 του Κώδικα ∆ιοικητικής
∆ιαδικασίας (Κ∆∆) Νόµος 2690/99 ΦΕΚ 45A/9.3.1999.
Παρότι επίσηµος ορισµός της ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας δεν υπάρχει στην
Ελληνική Νοµοθεσία ούτε στα διδακτικά εγχειρίδια, θα µπορούσαµε να την
περιγράψουµε ως τη διαδικασία εκείνη που περιλαµβάνει το σύνολο των
προπαρασκευαστικών και τελικών, νόµιµα οργανωµένων ενεργειών των
αρµοδίων διοικητικών οργάνων αλλά και των διοικούµενων, οι οποίες
απαιτούνται και προηγούνται της έκδοσης της διοικητικής πράξης.
Οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.∆.∆. προβλέπουν ότι η
διοικητική πράξη είναι, κατά κανόνα έγγραφη και το έγγραφό της έχει πάντα ένα
ελάχιστο τυπικό περιεχόµενο, ανεξάρτητα από τις ουσιαστικές ρυθµίσεις και τις
εφαρµοζόµενες διατάξεις, φέρει χρονολογία, που θεωρείται βεβαία, καθώς και
την υπογραφή του αρµοδίου οργάνου.
Όταν η διοικητική πράξη εκδίδεται αυτεπαγγέλτως τα αποδεικτικά στοιχεία
συγκεντρώνονται µε πρωτοβουλία του αρµοδίου διοικητικού οργάνου που την
εκδίδει, όταν όµως την έκδοση της διοικητικής πράξης ζητά ο ενδιαφερόµενος,
οφείλει αυτός ο ίδιος να υποβάλει τα δικαιολογητικά αν αυτά δεν υπάρχουν ήδη
στην αρµόδια, για την έκδοση της πράξης, ∆ιοικητική Αρχή (Κ.∆.∆. άρθρο 17
παρ. ).
2. Προκειµένου για ατοµική πράξη αυτή µπορεί να καταργηθεί µε νεώτερη
διοικητική ατοµική πράξη αντιθέτου περιεχοµένου για τον εφεξής χρόνο π.χ.
απόλυση υπαλλήλου ή αφαίρεση αδείας άσκησης επαγγέλµατος και εφόσον
τούτο προβλέπεται ρητώς από το Νόµο και δεν υπάρχουν συνταγµατικοί
περιορισµοί (π.χ. προστασία ιδιοκτησίας, µονιµότητα δηµοσίου υπαλλήλου).
Έλεγχος νοµιµότητας
Άµεση συνέπεια της αρχής της νοµιµότητας που συνδέεται µε την αρχή
της προστασίας του διοικούµενου είναι οι διάφοροι ελεγκτικοί µηχανισµοί της
δραστηριότητας της ∆ιοίκησης. Η ελληνική έννοµη τάξη προβλέπει τους
παρακάτω τρόπους:
α. Κοινοβουλευτικός έλεγχος:
Ασκείται στην Κυβέρνηση και σε κάθε µέλος του Υπουργικού Συµβουλίου
και διαµέσου αυτών τα Υπουργεία και διαµέσου αυτών τα Υπουργεία των οποίων
προΐστανται και τους δηµόσιους οργανισµούς που εποπτεύουν από τη Βουλή,
την αντιπολίτευση κυρίως. Μέσα άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου είναι οι
γραπτές αναφορές, ερωτήσεις, αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων, επερωτήσεις,
εξεταστικές επιτροπές, πρόταση εµπιστοσύνης και δυσπιστίας.
β. ∆ιοικητικός έλεγχος:
Ασκείται από όργανα του κράτους η άλλων δηµοσίων νοµικών
προσώπων.

3.2.
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Μορφές ∆ιοικητικού Ελέγχου:
-Ιεραρχικός έλεγχος: Πηγάζει από ιεραρχική σχέση διοικητικών οργάνων.
Τα διοικητικά όργανα είναι εντεταγµένα στις διάφορες οργανωτικές ενότητες της
∆ιοίκησης που περιλαµβάνουν περισσότερες επάλληλες η παράλληλες µονάδες
καθώς και τη διαβάθµισή τους σε βαθµίδες. Τα όργανα της ίδιας οργανωτικής
ενότητας βρίσκονται µεταξύ τους σε ιεραρχική σχέση.
Η σχέση αυτή συνεπάγεται τον ιεραρχικό έλεγχο που συνίσταται στην
αρµοδιότητα του ανωτέρου να δίνει οδηγίες και διαταγές στα κατώτερα σχετικές
µε την άσκηση των αρµοδιοτήτων του. Και αντίστοιχα, στην υποχρέωση του
κατωτέρου να εκτελεί τις διαταγές. Σκοπός του ιεραρχικού ελέγχου είναι η
διασφάλιση της ενότητας της δράσης των οργάνων των δηµοσίων νοµικών
προσώπων.
Ο ιεραρχικός έλεγχος διακρίνεται σε:
-έλεγχο νοµιµότητας, όπου εξετάζεται η νοµιµότητα µιας πράξης. Kατά κανόνα ο
ιεραρχικός έλεγχος αφορά κυρίως τη νοµιµότητα των πράξεων, που µπορεί να
επεκταθεί και σε έλεγχο σκοπιµότητας ιδίως σε περιπτώσεις που εξετάζεται η
ορθή άσκηση της διακριτικής ευχέρειας
-προληπτικό όταν ασκείται πριν από την έκδοση της πράξης, µε τη µορφή
οδηγιών η εγκυκλίων κλπ. και µε τις οποίες καθορίζεται ο τρόπος ενέργειας των
υφισταµένων οργάνων η επιχειρείται να δοθεί ερµηνεία στις ισχύουσες διατάξεις,
η
-κατασταλτικό, και ασκείται από τον ιεραρχικά ανώτερο προϊστάµενο στον
υφιστάµενο. Ο έλεγχος ασκείται είτε αυτεπάγγελτα, είτε κατόπιν διοικητικής
προσφυγής του διοικούµενου που έχει έννοµο συµφέρον.
Ο ιεραρχικός έλεγχος συµπληρώνεται και µε τον πειθαρχικό έλεγχο που
προβλέπεται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
* Προσφυγές:
Το άρθρο 10 του Συντάγµατος κατοχυρώνει το δικαίωµα των
διοικούµενων να αναφέρονται προς τις αρχές. Αυτό γίνεται µε υποβολή
αιτιάσεων και εγγράφων αναφορών κατά ενεργειών η παραλείψεων της
∆ιοίκησης και αποσκοπούν στην επανόρθωση η αποτροπή υλικής η ηθικής
βλάβης του ενδιαφεροµένου.
Οι αναφορές αυτές που απευθύνονται στις διοικητικές αρχές και αιτούνται
την ακύρωση, ανάκληση η τροποποίηση διοικητικής πράξης ονοµάζονται
διοικητικές προσφυγές.
Συνεπώς πρόκειται για αιτήσεις των διοικούµενων που υποβάλλονται
στη ∆ιοίκηση και µπορούν να στραφούν κατά παρανόµων διοικητικών πράξεων η
παραλείψεων και διακρίνονται σε: απλές, ειδικές και ενδικοφανείς.
-Απλή: Υποβάλλεται χωρίς ορισµένη προθεσµία από τον ενδιαφερόµενο προς
αποκατάσταση υλικής η ηθικής βλάβης των εννόµων του συµφερόντων που
προκλήθηκε από την ατοµική διοικητική πράξη. Εάν υποβληθεί στην αρχή που
την εξέδωσε, ονοµάζεται αίτηση θεραπείας, έχει δε ως αντικείµενο την ανάκληση,
τροποποίηση ατοµικής διοικητικής πράξης. Εάν απευθύνεται στην προϊσταµένη
αρχή, πρόκειται για ιεραρχική προσφυγή και στρέφεται κατά της πράξης µε
σκοπό την ακύρωσή της.
Η άσκηση της προσφυγής διακόπτει για 30 ηµέρες την προθεσµία
άσκησης αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ. Το διοικητικό όργανο στο οποίο
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υποβάλλεται µπορεί να εξετάσει τόσο την ουσία όσο και τη νοµιµότητα της
πράξης.
Εάν το όργανο εµµείνει στην αρχική πράξη, τότε η απόφαση θα έχει απλά
διαπιστωτικό χαρακτήρα και όχι εκτελεστό. Εάν όµως ανακαλέσει η
τροποποιήσει την προσβαλλόµενη πράξη, τότε εκτελεστό χαρακτήρα και παράγει
έννοµα αποτελέσµατα. Το άρθρο 24 του Κ∆∆ προβλέπει τη διαδικασία υποβολής
της απλής διοικητικής προσφυγής. Είναι ένα µέσο διοικητικού ελέγχου που
παρέχεται στον διοικούµενο εάν δεν προβλέπεται δυνατότητα άσκησης ειδικής η
ενδικοφανούς προσφυγής.
-Ειδική: Υποβάλλεται εντός ορισµένης από το νόµο χρονικής προθεσµίας, στην
αρχή που καθορίζεται επίσης από το νόµο η οποία µπορεί να είναι είτε η ίδια που
εξέδωσε την υπό αµφισβήτηση πράξη, είτε η ιεραρχικά ανώτερη είτε αυτή που
ασκεί την εποπτεία π.χ επί νοµικών προσώπων που εποπτεύονται από την
ιεραρχικά ανώτερη όπως ο Περιφερειάρχης για τους ΟΤΑ.
Η ειδική προσφυγή διαφέρει από την απλή κατά το ότι στην ειδική γίνεται
µόνον έλεγχος νοµιµότητας για ολική η µερική ακύρωση της πράξης. Η πράξη
που θα εκδοθεί επί της προσφυγής έχει εκτελεστό χαρακτήρα όταν την ακυρώνει.
Αντικείµενο της ειδικής προσφυγής µπορεί να είναι κανονιστική η ατοµική
διοικητική πράξη. Το αρµόδιο όργανο οφείλει να γνωστοποιήσει την απόφασή
του στον προσφεύγοντα εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνία κατάθεσης της
προσφυγής.
-Ενδικοφανής: ∆ιαφέρει από τις παραπάνω, διότι ο νόµος την έχει διαµορφώσει
ως ένα ένδικο µέσον παρά το γεγονός ότι υποβάλλεται ενώπιον διοικητικού
οργάνου και όχι δικαστηρίου. Η άσκησή της πρέπει προβλέπεται ειδικώς από το
νόµο, ο οποίος να καθορίζει σε κάθε περίπτωση την προθεσµία εντός της οποίας
υποβάλλεται και το αρµόδιο όργανο που θα την εκδικάσει. Αυτό µπορεί να είναι
είτε το ίδιο το όργανο που εξέδωσε την πράξη είτε το ιεραρχικά ανώτερο, είτε
ειδικά από το νόµο προβλεπόµενο.
Επίσης από το νόµο ορίζεται και η διαδικασία εξέτασής της καθώς και η
δυνατότητα κατ’ ουσίαν επανεξέτασης πέραν του ελέγχου νοµιµότητας. Οι
πράξεις που εκδίδονται µετά την ενδικοφανή προσφυγή δεν µπορούν να
χειροτερεύσουν την θέση του προσφεύγοντος και πρέπει να γνωστοποιηθούν
στον προσφεύγοντα εντός τριµήνου.
Η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής είναι αναγκαία προϋπόθεση για να
κριθεί ως παραδεκτή η αίτηση ακυρώσεως, η οποία θα στραφεί στην
απορριπτική της προσφυγής πράξη. Εάν παρέλθει άπρακτη προθεσµία τριών
µηνών από την υποβολή της τότε η σιωπηρή αυτή απόρριψη προσβάλλεται στα
∆ιοικητικά ∆ικαστήρια για ακύρωση.
Η µη άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής, όπου προβλέπεται, δεν είναι
αναγκαία προϋπόθεση για το παραδεκτό της αίτησης ακυρώσεως όταν η
∆ιοίκηση, παρά την υποχρέωσή της, παρέλειψε να ενηµερώσει τον ιδιώτη ότι είχε
να υποβάλει την προσφυγή. (16 Κ∆∆).
* Ειδικές περιπτώσεις διοικητικού ελέγχου:
-∆ηµοσιονοµικός έλεγχος: Ασκείται στη διαχείριση των δηµοσίων εσόδων και
εξόδων του κράτους και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, από τον
Υπουργό Οικονοµικών, το Ελεγκτικό Συνέδριο, τον οικείο Υπουργό η το
Νοµάρχη.
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-Συνήγορος του Πολίτη: Ο θεσµός της Ανεξάρτητης αυτής ∆ιοικητικής Αρχής
ιδρύθηκε µε το Νόµο 2477/97 και προβλέπει τη σύσταση του ελεγκτικού αυτού
οργάνου που δρα κατά το πρότυπο του Ευρωπαϊκού Obusdman.
“∆ιαµεσολαβητής” µεταξύ πολιτών και κράτους για την προστασία των
δικαιωµάτων του πολίτη, την καταπολέµηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση
της νοµιµότητας.
∆ηµιουργείται µε τον τρόπο αυτόν, ένας µηχανισµός εξωτερικού διοικητικού
ελέγχου ενδιάµεσος, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν ενυπόγραφης αναφοράς του
άµεσα ενδιαφεροµένου φυσικού η νοµικού προσώπου.
-Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης: Με τον παραπάνω νόµο,
συστάθηκε και η ανεξάρτητη διοικητική αρχή του ΣΕ.Ε.∆, µε αρµοδιότητα τη
διενέργεια εκτάκτων ελέγχων και ερευνών, και σκοπό τη διασφάλιση της
εύρυθµης και αποτελεσµατικής λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Το Σώµα
αυτό είναι όργανο εσωτερικού ελέγχου τον οποίο πραγµατοποιεί είτε
αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν σχετικής εντολής του Υπουργού Εσωτερικών
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης., του Συνηγόρου του Πολίτη, τις
Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, των ΟΤΑ και των λοιπών προσώπων δηµοσίου
δικαίου.
To θεσµικό πλαίσιο αυτού του ελεγκτικού µηχανισµού συµπληρώθηκε και
αναβαθµίσθηκε µε την καθιέρωση του θεσµού του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης µε τον πρόσφατο Νόµο 3074/2002.
γ. ∆ικαστικός έλεγχος:
∆ιενεργείται από το σύστηµα της ∆ιοικητικής ∆ικαιοσύνης και αφορά το
σύνολο των διοικητικών δικαστηρίων τα οποία διακρίνονται σε: τακτικά, όπως
το Συµβούλιο Επικρατείας, τα ∆ιοικητικά Εφετεία, τα ∆ιοικητικά Πρωτοδικεία, ο
Άρειος Πάγος Ελεγκτικό Συνέδριο, και ειδικά, όπως το Ανώτατο Ειδικό
∆ικαστήριο που προβλέπεται από το άρθρο 100 του Συντάγµατος, τα µικτά
ορκωτά, τα στρατοδικεία, ναυτοδικεία κλπ.
Η ∆ιοικητική ∆ικαιοσύνη διέπεται από την αρχή της λειτουργικής
ανεξαρτησίας έναντι της νοµοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας.
Αυτό σηµαίνει ότι τα δικαστικά όργανα υποχρεούνται αφενός να µην
εφαρµόζουν νόµους αντισυνταγµατικού περιεχοµένου, αφετέρου δεν υπόκεινται
σε ιεραρχικό έλεγχο προληπτικό η κατασταλτικό, ιδιαίτερα του Υπουργού
∆ικαιοσύνης.
Επίσης κατοχυρώνεται και η προσωπική ανεξαρτησία, µε τη θέσπιση
εγγυήσεων σχετικών µε την υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστικών οργάνων,
ιδιαίτερα αυτές που αφορούν την ισοβιότητα, τις αποδοχές, την επιθεώρηση, το
διορισµό, και την πειθαρχική ευθύνη. Το Σύνταγµα, στο άρθρο 87, καθώς και
σχετικοί νόµοι κατοχυρώνουν αυτήν αρχή. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση
προαγωγών στις θέσεις Προέδρων του Αρείου Πάγου, του Συµβουλίου
Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίες διενεργούνται κατόπιν
αποφάσεως του Υπουργικού Συµβουλίου.
Στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια παραπέµπονται οι διοικητικές διαφορές και όχι
οι ιδιωτικές. Η διαφορά της διοικητικής από την ιδιωτική διαφορά διατάραξη της
έννοµης τάξης από πράξη ενός δηµόσιου νοµικού προσώπου η ρύθµιση της
οποίας εµπίπτει στους κανόνες του ∆ιοικητικού ∆ικαίου.
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Οι διοικητικές διακρίνονται περαιτέρω σε ακυρωτικές και σε διαφορές
ουσίας µε κριτήριο την έκταση ελέγχου, δηλαδή την εξουσία του δικαστηρίου για
την κρίση της διαφοράς.
Ακυρωτικό χαρακτήρα έχουν µόνον οι διοικητικές διαφορές που
εισάγονται στο Συµβούλιο Επικρατείας και στο ∆ιοικητικό Εφετείο µε το ένδικο
βοήθηµα της αίτησης ακυρώσεως. Όλες οι άλλες διαφορές έχουν χαρακτήρα
διαφοράς ουσίας.
Η δικαστική προστασία που παρέχεται στον διοικούµενο στην περίπτωση
της διοικητικής διαφοράς ουσίας, είναι πληρέστερη από εκείνη που παρέχεται
στην περίπτωση της ακυρωτικής διαφοράς, δεδοµένου ότι ερευνάται η ουσία της
υπόθεσης, δηλαδή το δικαστήριο πέραν του ελέγχου νοµιµότητας εξετάζει και τα
πραγµατικά περιστατικά, τα µέσα αποκατάστασης της βλάβης είναι περισσότερα
και συνίστανται όχι µόνο στην ακύρωση της προσβαλλόµενης πράξης αλλά και
στην επιδίκαση ορισµένου χρηµατικού ποσού ως αποζηµίωσης.
VII. Συµπερασµατικά, θα λέγαµε ότι το υπάρχον νοµικό πλαίσιο προσφέρει σε
µεγάλο βαθµό τη δυνατότητα πρόσβασης του πολίτη στα µέσα εκείνα µε τα
οποία µπορεί να ενηµερώνεται, αλλά και να προστατεύεται έναντι των διαφόρων
ενεργειών της ∆ιοίκησης πιθανό να βλάπτουν το έννοµο συµφέρον του.
Παρόλα αυτά, θα πρέπει να τονισθεί, ότι παρά τους τρόπους που
προβλέπονται στην έννοµη τάξη για την τήρηση της αρχής της νοµιµότητας της
διοικητικής δράσης, σηµαντικό εµπόδιο αποτελεί η πληθώρα διάσπαρτης
νοµοθεσίας, αυτό που ονοµάζουµε πολυνοµία, και χαρακτηρίζει τη σύγχρονη
ελληνική διοικητική πραγµατικότητα.
Αυτό µπορεί να οφείλεται στην ταχεία µεταβολή των συνθηκών του
εθνικού αλλά και του διεθνούς περιβάλλοντος, καθώς και στην µη τήρηση των
προδιαγραφών της νοµοπαρασκευαστικής διαδικασίας.
Η κωδικοποίηση της νοµοθεσίας µπορεί να αποτελέσει ένα ουσιώδες
εργαλείο για τη θεραπεία της δυσλειτουργίας αυτής, χωρίς όµως να επιλύει το
πρόβληµα. Απαιτείται αναπροσαρµογή της νοµοθεσίας και κατάργηση των
διατάξεων που δεν επιτελούν το ρόλο για τον οποίο θεσπίστηκαν.
Τα προαναφερόµενα διασφαλίζουν τόσο τη νοµιµότητα, όσο και τη διαφάνεια
της διοικητικής δράσης συντελώντας επίσης στην απλούστευση της καθηµερινής
διοικητικής πρακτικής.
4. Φορείς η δράση των οποίων αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του
δηµόσιου συµφέροντος για την επίτευξη εκπαιδευτικών στόχων
Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Πρόκειται για τον επιτελικό φορέα στον τοµέα της εκπαίδευσης ενηλίκων
που σχεδιάζει, συντονίζει και υλοποιεί σε εθνικό επίπεδο και στον απόδηµο
ελληνισµό ενέργειες που αφορούν στη δια βίου µάθηση όπως:
Η βασική εκπαίδευση ενηλίκων, δηλαδή η καταπολέµηση του
αναλφαβητισµού και η συµπλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Η γενική εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων, δηλαδή η παροχή
συνεχιζόµενης κατάρτισης, η κατάρτιση και επιµόρφωση ειδικών οµάδων που
απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισµό, η υλοποίηση προγραµµάτων εκµάθησης
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της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας καθώς και εκπαίδευσης στον τοµέα των
νέων τεχνολογιών.
Η κοινωνικό-πολιτιστική εκπαίδευση και επιµόρφωση που αφορά σε
θέµατα πολιτισµού, υγείας και περιβάλλοντος καθώς και ενηµέρωση για θέµατα
κοινωνικά, πολιτιστικά και ευρωπαϊκά.
Αρχή ∆ιασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης:
Εγγυάται τη διαφάνεια των διαδικασιών αξιολόγησης και έχει ως
αποστολή την υποστήριξη των ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης στην
πραγµατοποίηση των διαδικασιών που στοχεύουν στη διασφάλιση και βελτίωση
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, την ενηµέρωση της Πολιτείας και των
ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης για τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και τάσεις
στα συναφή ζητήµατα και την προαγωγή της έρευνας στον τοµέα αυτόν.
Με απόφαση του ∆.Σ. της European Association for Quality Assurance in
Higher Education (ENQA), η Α.∆Ι.Π. αναγνωρίστηκε ως συνεργαζόµενος φορέας
(associate status), γεγονός που αποτελεί το πρώτο στάδιο συνεργασίας µε την
ENQA των εθνικών φορέων κατά τα αρχικά στάδια λειτουργίας τους.
Σύµφωνα µε τον κανονισµό της Ευρωπαϊκής αρχής, για ένταξη στα τακτικά
µέλη (member status) της ENQA, η Α.∆Ι.Π. θα αξιολογηθεί µετά από διετή
λειτουργία.
Σκοπός της Α∆ΙΠ είναι να διαµορφώσει και να εφαρµόσει ένα ενιαίο
σύστηµα διασφάλισης ποιότητας, ως σύστηµα αναφοράς για τα επιτεύγµατα και
το έργο που επιτελούν τα Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Επίσης, να
συγκεντρώσει και να κωδικοποιήσει τις κρίσιµες εκείνες πληροφορίες, που θα
καθοδηγήσουν την Πολιτεία στην αποτελεσµατική ενίσχυση της Ανώτατης
Εκπαίδευσης της χώρας.
Για την επίτευξη των σκοπών της, η Α∆ΙΠ συνεργάζεται και στηρίζει τις
προσπάθειες των Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για βελτίωση της
ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης, µε στόχο να διασφαλισθεί η εµπιστοσύνη
της ελληνικής κοινωνίας προς το σύστηµα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Η Α∆ΙΠ είναι εξ ορισµού ένα πολυµελές, ανεξάρτητο θεσµικό όργανο το
οποίο απαρτίζουν ανώτατοι δηµόσιοι λειτουργοί που προτείνονται από τα ίδια τα
Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης και καλύπτουν ολόκληρο το φάσµα των
επιστηµών που συνθέτουν την Ανώτατη Εκπαίδευση της χώρας.
Οι διαδικασίες αξιολόγησης, ο κανονισµός λειτουργίας, καθώς και η
διαδικασία διασφάλισης ποιότητας της λειτουργίας της ίδιας της Αρχής είναι
διαφανείς και ανοικτές σε δηµόσιο έλεγχο.
Η Α∆ΙΠ δεν είναι ούτε ελεγκτικός ούτε παρεµβατικός µηχανισµός στη
λειτουργία, την αποστολή ή τη φυσιογνωµία της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Λειτουργεί ως ανεξάρτητη δηµόσια υπηρεσία, ιδρύθηκε το 1964 (Ν.
4379/1964) και αποτέλεσε µετεξέλιξη και συγχώνευση προϋπαρχόντων
συµβουλευτικών οργάνων του Υπουργείου και οργανώθηκε έχοντας ως
υπόδειγµα την εσωτερική οργάνωση του Συµβουλίου της Επικρατείας. Σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Ν. 1566/85 (άρθρο 24), το Π.Ι. αποτελεί ανεξάρτητη δηµόσια
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υπηρεσία, εδρεύει στην Αθήνα και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων.
To Παιδαγωγικό Ινστιτούτο είναι ο παλαιότερος ερευνητικός και
συµβουλευτικός φορέας σε ζητήµατα παιδείας και µε το έργο του συµβάλλει
ουσιαστικά στη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. Κύριος
σκοπός του Π.Ι. είναι η πολύπλευρη µελέτη του ελληνικού εκπαιδευτικού
συστήµατος, η υποβολή προτάσεων, γνωµοδοτήσεων και εισηγήσεων προς τον
Υπουργό Παιδείας για όλα τα θέµατα της εκπαίδευσης, καθώς και η εφαρµογή
των αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων σε
εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό επίπεδο.
Σύµφωνα και µε µεταγενέστερες νοµοθετικές ρυθµίσεις (Ν. 2525/1997,
2640/1998, 2817/2000, 2909/2001, 2986/2002 και 3194/2003) οι αρµοδιότητες
του Π.Ι είναι:
Η επιστηµονική έρευνα, η µελέτη θεµάτων της Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της
εκπαιδευτικής πράξης.
Η επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για θέµατα Πρωτοβάθµιας,
∆ευτεροβάθµιας, Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Επιµόρφωσης και
Αξιολόγησης, Ποιότητας της Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και η χάραξη
κατευθύνσεων για το σχεδιασµό και προγραµµατισµό της εκπαιδευτικής
πολιτικής.
Η παρακολούθηση της εξέλιξης της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και η
προώθηση της εφαρµογής της στην εκπαιδευτική πράξη.
Ο σχεδιασµός και η µέριµνα για την εφαρµογή
προγραµµάτων
επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών καθώς και η αξιολόγησή τους.
Η εισήγηση για τη συγγραφή βιβλίων για τους µαθητές και τους
εκπαιδευτικούς, καθώς και η λήψη µέτρων για τη βελτίωση των µεθόδων της
διδακτικής πράξης και γενικότερα του εκπαιδευτικού έργου.
Η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς συστάθηκε το 1982 ως επιτελικό
κυβερνητικό όργανο µε κύριο στόχο τη διαµόρφωση, την παρακολούθηση και τον
συντονισµό της κυβερνητικής πολιτικής για τη νέα γενιά και τη σύνδεσή της µε
την κοινωνία και τους φορείς της. Έτσι, η Ελλάδα εναρµονίστηκε µε την
ευρωπαϊκή και διεθνή πρακτική, που κρατάει µέχρι σήµερα, για τη δηµιουργία
αυτοτελών και ολοκληρωµένων κυβερνητικών υπηρεσιών σε υψηλό επίπεδο, µε
αντικείµενο την πολιτική για τους νέους.
Η λειτουργία της Γ.Γ.Ν.Γ. συνδυάστηκε από την αρχή µε την πρόταση
ενός νέου περιεχοµένου πολιτικής, ενός νέου ύφους, έτσι ώστε να συνάδει µε τα
ενδιαφέροντα και τις απαιτήσεις των ανθρώπων της νέας γενιάς. Μιας γενιάς που
πρέπει στην πράξη να αποδειχτεί -και οφείλουµε όλοι να συµβάλουµε σε αυτόότι αποτελεί το µέλλον της Ελλάδας. Σήµερα, η Γ.Γ.Ν.Γ. επιχειρεί ένα ποιοτικό
άλµα, συνειδητοποιώντας ότι στην εποχή µας δεν αρκεί ένας διαφορετικός λόγος.
Χρειάζεται συστηµατική προσπάθεια, προγραµµατική επάρκεια και -κυρίωςδράση.
Η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς αναπτύσσει σύνολο δράσεων και
προγραµµάτων στο στενότερο πυρήνα της πολιτικής για τους νέους και
ειδικότερα στους ακόλουθους τοµείς:
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− Συµµετοχή
− Πληροφόρηση
− Ελεύθερος χρόνος
− Επιχειρηµατικότητα.
Η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στη
συνεργασία της µε φορείς της κοινωνίας πολιτών, ιδιαίτερα τις οργανώσεις των
νέων και τις δυνάµεις του τόπου που ασχολούνται µε τη νεότητα και την παιδική
ηλικία, µε βασικό στόχο την άµβλυνση των προβληµάτων και την επίλυσή τους.
Οργανισµός Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Ο.Ε.Ε.Κ.) που ιδρύθηκε στα πλαίσια του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ., έχει διοικητική και
οικονοµική αυτοτέλεια, εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων και σκοποί του είναι:
• Η υλοποίηση των στόχων του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.
• Η οργάνωση και λειτουργία των ∆ηµοσίων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), αρµοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ.
• Η εποπτεία και ο έλεγχος των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.
• Η διαµόρφωση του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας Ι.Ε.Κ. άλλων
δηµοσίων φορέων, ως προς τα θέµατα της παρεχόµενης κατάρτισης.
Έργο του Ο.Ε.Ε.Κ. είναι:
• Η παροχή κάθε είδους επαγγελµατικής κατάρτισης, αρχικής ή
συµπληρωµατικής.
• Η υποβολή προτάσεων στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων για τη χάραξη κατευθύνσεων, το σχεδιασµό και τον
προγραµµατισµό της πολιτικής για την επαγγελµατική εκπαίδευση και
κατάρτιση.
• Η µελέτη και εκτίµηση των αναγκών σε ειδικευµένο προσωπικό, κατά
κλάδους της οικονοµίας, σε συνεργασία µε άλλους συναρµόδιους φορείς.
Η οργάνωση και λειτουργία των Ι.Ε.Κ. αρµοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ.
• Ο καθορισµός του περιεχοµένου σπουδών των ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών
Ι.Ε.Κ.
• Η εποπτεία και ο έλεγχος των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.
• Η παρακολούθηση των διεθνών τάσεων και προοπτικών στον τοµέα της
απασχόλησης. Η αναγνώριση και κατοχύρωση επαγγελµάτων,
αντίστοιχων προς την εκπαίδευση και κατάρτιση, που παρέχουν τα Ι.Ε.Κ.,
σύµφωνα µε τα δεδοµένα και τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, αλλά και
όσα ισχύουν στην Ε.Ε.
• Ο καθορισµός των επαγγελµατικών δικαιωµάτων όλων των επιπέδων
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του Ν. 2009/92, σε
συνεργασία µε τα, κατά περίπτωση, αρµόδια υπουργεία και τους
κοινωνικούς εταίρους.
• Η αναγνώριση των τίτλων, που απονέµονται από άλλους ελληνικούς
φορείς επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η ισοτιµία
αντίστοιχων τίτλων της αλλοδαπής και η παροχή των αναγκαίων
πληροφοριών, σχετικά µε την αναγνώριση των δικαιωµάτων και
πιστοποιητικών, καθώς και µε τους άλλους όρους πρόσβασης στα
νοµοθετικά κατοχυρωµένα επαγγέλµατα. Ο συντονισµός των
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δραστηριοτήτων και η εισήγηση στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων για τα θέµατα ειδικοτήτων της δευτεροβάθµιας τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Ο καθορισµός των προδιαγραφών και η έγκριση των προγραµµάτων της
τυπικής επαγγελµατικής κατάρτισης, που παρέχουν άλλοι φορείς, µη
εποπτευόµενοι από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Η µελέτη των προδιαγραφών της εργαστηριακής υποδοµής και του
εκπαιδευτικού υλικού της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η
χωροταξική κατανοµή των µονάδων και η εισαγωγή των νέων
τεχνολογιών στην επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση.
Η αποκλειστική διαχείριση των θεµάτων της συµµετοχής και
εκπροσώπησης του τοµέα τεχνικής - επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων σε εθνικά όργανα, καθώς και σε κοινοτικούς και λοιπούς
διεθνείς οργανισµούς και προγράµµατα, που έχουν σχέση µε την
επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση.
Η απευθείας επικοινωνία και συνεργασία µε τους φορείς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, για οποιοδήποτε θέµα έχει σχέση µε την τεχνική επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση αρµοδιότητας Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Η απορρόφηση και διαχείριση όλων των κονδυλίων της Ε.Ε. για κάθε
είδους προγράµµατα σχετιζόµενα µε την επαγγελµατική εκπαίδευση και
κατάρτιση αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων, καθώς και η εκτέλεση των σχετικών κοινοτικών
προγραµµάτων.
Η διεξαγωγή ερευνών, η πραγµατοποίηση µελετών, η τήρηση
στατιστικών και η τεκµηρίωση σε σχέση µε την επαγγελµατική
εκπαίδευση και κατάρτιση.
Ο σχεδιασµός και η µέριµνα για την κατάρτιση και εφαρµογή
προγραµµάτων επιµόρφωσης των εκπαιδευτών της επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης, αρµοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, καθώς και των εκπροσώπων των κοινωνικών
εταίρων και του προσωπικού που υπηρετεί στον Ο.Ε.Ε.Κ.
Η οργάνωση προγραµµάτων επιµόρφωσης εκπαιδευτικών ειδικοτήτων
της
δευτεροβάθµιας
τεχνικής-επαγγελµατικής
εκπαίδευσης
σε
συνεργασία, εφόσον του ανατεθεί, µε τους αρµόδιους φορείς του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Η πραγµατοποίηση κατόπιν εντολής τρίτων και έναντι αµοιβής ερευνών,
µελετών, εκδόσεων κλπ. σχετικών µε το αντικείµενό του.

5. Ευρωπαϊκά όργανα και θεσµοί που χαράσσουν εκπαιδευτική πολιτική
Ευρωπαϊκά όργανα και θεσµοί που χαράσσουν εκπαιδευτική πολιτική
• Επιτροπή Πολιτισµού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Η Επιτροπή Πολιτισµού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι
αρµόδια για θέµατα γνώσης και διάδοσης του πολιτισµού, προώθησης της
πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλοµορφίας, προστασίας της πολιτιστικής
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κληρονοµιάς και της καλλιτεχνικής δηµιουργίας καθώς και για την εκπαιδευτική
πολιτική της Ε.Ε. συµπεριλαµβανοµένου του τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης
στην Ευρώπη, του συστήµατος των ευρωπαϊκών σχολείων και της διά βίου
εκπαίδευσης. Επίσης έχει αρµοδιότητα στους τοµείς της οπτικοακουστικής
πολιτικής, της κοινωνίας της πληροφόρησης, των µέσων µαζικής ενηµέρωσης,
αλλά και της πολιτικής για τους νέους και της ανάπτυξης πολιτικής αθλητισµού
και ψυχαγωγίας.
Ευθύνες της Επιτροπής
Στην Ευρώπη, τα διαφορετικά συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης
των κρατών µελών έχουν διαµορφωθεί ως έκφραση και αντανάκλαση των
ξεχωριστών εθνικών πολιτισµών. Στόχος της εκπαιδευτικής πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι η ενθάρρυνση της ευρωπαϊκής συνεργασίας µέσα
από την κατανόηση των διαφορετικών εθνικών εκπαιδευτικών συστηµάτων και τη
διαφύλαξη της πολύµορφης εκπαιδευτικής εµπειρίας των Ευρωπαϊκών χωρών.
Κάθε κράτος µέλος αναλαµβάνει, µε βάση την "αρχή της επικουρικότητας", την
πλήρη ευθύνη για την οργάνωση του εκπαιδευτικού του συστήµατος και το
περιεχόµενο των προγραµµάτων του. Στα πλαίσια αυτά, ο ρόλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συνίσταται στη διαµόρφωση ενός κοινού
εκπαιδευτικού συστήµατος, αλλά στην ενθάρρυνση της συνεργασίας των κρατών
µελών, στηρίζοντας και συµπληρώνοντας τη δράση τους, µε στόχο τη βελτίωση
της ποιότητας της εκπαίδευσης, την όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση των
ευκαιριών για εκπαίδευση και την προώθηση της διακρατικής κινητικότητας των
εκπαιδευόµενων και εκπαιδευτών µέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Για την επίτευξη των στόχων της, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει
θεσµοθετήσει φορείς και δίκτυα που συµβάλλουν στην προαγωγή της
Ευρωπαϊκής διάστασης της παιδείας και στο συντονισµό της ευρωπαϊκής
προσέγγισης στα προβλήµατα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Τέτοιοι φορείς και δίκτυα είναι το ∆ίκτυο Ευρυδίκη, το CEDEFOP και το
Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης.
Η επιτροπή έχει εστιάσει στην αύξηση των ευκαιριών στην εκπαίδευση σε
όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα 6 σηµεία εστίασης είναι:
1. Εξετάζοντας τις πολιτιστικές πτυχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και
ιδιαίτερα η προστασία της πολιτισµικής κληρονοµιάς, πολιτισµική
ανταλλαγή, και καλλιτεχνική δηµιουργία των εθνών στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
2. Εξετάζοντας την εκπαιδευτική πολιτική της Ε.Ε., και στα σχολικά
εκπαιδευτικά συστήµατα, και στην ισόβιος-εκπαίδευση, όπως τα
µουσεία και οι βιβλιοθήκες.
3. Ανάπτυξη µιας οπτικοακουστικής πολιτικής και σύνδεση αυτού µε τα
εκπαιδευτικά συστήµατα πληροφοριών.
4. Εξέταση την ανάπτυξη πολιτική αθλητισµού και ελεύθερου χρόνου µε
µια πρόσθετη πολιτική νεολαίας.
5. Προσπάθεια σύνδεσης των πληροφοριών µε µια πολιτική µέσων.
6. Συνεργασία µε τις Τρίτες χώρες στους τοµείς του πολιτισµού και της
εκπαίδευσης και σχέσεις µε τις σχετικά διεθνή οργανώσεις και τα
όργανα.
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∆ίκτυο Ευρυδίκη
Η Ευρυδίκη αποτελεί το Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης για την
εκπαίδευση. Παρέχει συγκρίσιµες πληροφορίες σχετικά µε την πολιτική, τη δοµή,
τη διοίκηση και το νοµικό καθεστώς των εκπαιδευτικών συστηµάτων των χωρών
µελών και χωρών εταίρων σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης, ενώ επίσης
παρέχει πληροφορίες για το σύνολο των φορέων του εκπαιδευτικού χώρου στην
Ευρώπη. Στο δίκτυο αυτό συµµετέχουν 30 χώρες: 25 κράτη-µέλη, 3 xώρες της
ΕFTA/EEA και 2 υπο ένταξη ευρωπαϊκές χώρες (Βουλγαρία και Ρουµανία).
Το δίκτυο Ευρυδίκη έχει δηµιουργήσει µία δυναµική βάση δεδοµένων Εurybase, στην οποία περιγράφονται τα εκπαιδευτικά συστήµατα των 30 χωρών
που συµµετέχουν στο δίκτυο, ενώ ταυτόχρονα παρέχονται συνοπτικές
πληροφορίες σχετικά µε το πολιτικό και οικονοµικό σύστηµα κάθε χώρας. Οι
πληροφορίες είναι διαθέσιµες στα αγγλικά καθώς και στην επίσηµη γλώσσα της
περιγραφείσας χώρας.
Το δίκτυο Ευρυδίκη συγκροτείται από τις επιµέρους εθνικές µονάδες που
έχουν ως σκοπό την παροχή πληροφοριών και συµβουλών όσον αφορά στο
εκπαιδευτικό σύστηµα, στις εκπαιδευτικές αρχές κάθε βαθµίδας, στις ∆ηµόσιες
Υπηρεσίες και στους λήπτες των πολιτικών αποφάσεων. Οι δραστηριότητες του
δικτύου συντονίζονται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, η οποία είναι υπεύθυνη για
την κεντρική καθοδήγηση του ∆ικτύου και το συντονισµό των δραστηριοτήτων
του. Η αντίστοιχη εθνική υπηρεσία της Ελλάδας υπάγεται στη ∆/νση Ε.Ε. του
Υπουργείου Παιδείας: Γ΄ Τµήµα, Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο για την Εκπαίδευση
"Ευρυδίκη"
http://www.europarl.europa.eu/committees/cult_home_en.htm
• Συνεδριάσεις του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε θέµα
«Εκπαίδευση, νεολαία και πολιτισµός»
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/applications/newsRoom/load
Book.asp?BID=92&LANG=10&cmsid=357
• Γενική ∆ιεύθυνση Παιδείας και Πολιτισµού της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής
Βασική αποστολή σύµφωνα µε την Γενική ∆ιευθύντρια Odile Quintin
είναι: "Η ενίσχυση και προαγωγή της δια βίου µάθησης, της γλωσσικής και
πολιτιστικής πολυµορφίας, της κινητικότητας και της ενεργού συµµετοχής των
Ευρωπαίων πολιτών, και ιδίως των νέων."
Κύριες αρµοδιότητές της είναι :
1. Οι ∆ράσεις στήριξης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για όλες τις
ηλικίες.
2. Οι Πολιτικές και προγράµµατα που απευθύνονται σε νέους.
3. Πολιτισµός: Η Προώθηση ενός κοινού πολιτιστικού χώρου για τους
ευρωπαϊκούς λαούς, διατηρώντας παράλληλα την εθνική και
περιφερειακή πολυµορφία τους.
4. Η Προώθηση της συµµετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά και
προσέγγιση της Ευρώπης µε τους πολίτες της µέσω της υποστήριξης των
αδελφοποιήσεων πόλεων, των εταιρικών σχέσεων µε την κοινωνία των
πολιτών και των επισκέψεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
5. Προώθηση της εκµάθησης γλωσσών και της γλωσσικής πολυµορφίας.
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6. Θέµατα σχετικά µε τον αθλητισµό. Προετοιµασία µελλοντικής ευρωπαϊκής
δράσης για τον αθλητισµό
http://ec.europa.eu/education/index_en.html
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_el.html
• Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής
Κατάρτισης - CEDEFOP European Centre for the Development of
Vocational Training (CEDEFOP)
To Cedefop (European Centre for the Development of Vocational
Training) είναι το κέντρο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Παρέχει
πληροφορίες και επιστηµονικές αναλύσεις σχετικά µε τα συστήµατα, τις
πολιτικές, την έρευνα και την πρακτική στον τοµέα της επαγγελµατικής
κατάρτισης. Επίσης προωθεί την ανάπτυξη µίας συντονισµένης ευρωπαϊκής
προσέγγισης στα προβλήµατα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
διευκολύνοντας τις ανταλλαγές, τη συνεργασία και τη συνέργεια µεταξύ
διαφορετικών οµάδων στόχου: υπεύθυνων φορέων για τη χάραξη στρατηγικής,
κοινωνικών εταίρων, ερευνητών και επαγγελµατιών της επαγγελµατικής
κατάρτισης.
Το Cedefop εκδίδει το περιοδικό "European Journal: Vocational Training"
όπως και µονογραφίες - Cedefop Monographs - όπου περιγράφεται αναλυτικά το
σύστηµα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κάθε χώρας - µέλους.
Επιπλέον, διαθέτει βιβλιοθήκη εξειδικευµένη σε θέµατα της επαγγελµατικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, τέλος, έχει
δηµιουργήσει το European Training Village - E.T.V., έναν ιστοχώρο µε πολλές
πληροφορίες για θέµατα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
http://www.cedefop.europa.eu/
• Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ETF)
To Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (European Training
Foundation) έχει ως αποστολή να συνεπικουρεί και να υποστηρίζει τη διαδικασία
µεταρρύθµισης και εκσυγχρονισµού των συστηµάτων επαγγελµατικής
κατάρτισης στις συνεργαζόµενες χώρες, στα πλαίσια της εξωτερικής πολιτικής
της Ε.Ε.
Το Ευρωπαϊκό Ίδρυµα Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (ETF), µε την
ανταλλαγή εµπειριών σε θέµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης από όλες τις
περιφέρειες και τους πολιτισµούς, βοηθά στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων
προάγοντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και την ενεργό συµµετοχή των
πολιτών στις δηµοκρατικές κοινωνίες που σέβονται τα δικαιώµατα του ανθρώπου
και την πολιτισµική πολυµορφία. Το ETF αποτελεί κέντρο εµπειρογνωµοσύνης το
οποίο συµβάλλει στη βιώσιµη κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη, παρέχοντας τη
δυνατότητα στις χώρες που γειτνιάζουν µε την ΕΕ να προβούν στη µεταρρύθµιση
των συστηµάτων τους στον τοµέα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης, κυρίως µε τη βοήθεια των κοινοτικών προγραµµάτων Phare,
CARDS, Tacis και MEDA.
Το ίδρυµα εργάζεται σήµερα µε 30 χώρες εταίρους σε τρεις ηπείρους,
στις οποίες περιλαµβάνονται οι υποψήφιες χώρες, η νοτιοανατολική Ευρώπη, η
ανατολική Ευρώπη και η κεντρική Ασία, καθώς και η περιοχή της Μεσογείου, και
αναπτύσσει τις ακόλουθες δραστηριότητες:
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1. αξιολόγηση της προόδου και των µελλοντικών προτεραιοτήτων
µεταρρύθµισης στις χώρες εταίρους όσον αφορά την επαγγελµατική
εκπαίδευση σε σχέση µε την κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη,
2. σχεδιασµός, ανάπτυξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση σχεδίων,
κατόπιν αιτήµατος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
3. ανάπτυξη της τεχνογνωσίας των πολιτικών φορέων και των ειδικών,
ώστε να συµµετέχουν πλήρως στον εκσυγχρονισµό των συστηµάτων
επαγγελµατικής εκπαίδευσης,
4. διευκόλυνση του διαλόγου µεταξύ των ενδιαφεροµένων µέσω της
ανάπτυξης διεθνών, εθνικών και τοπικών δικτύων.
Το ίδρυµα προωθεί την πρόσβαση στις γνώσεις και τις πρακτικές όσον
αφορά την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού γενικότερα και την ανάπτυξη
της ευρωπαϊκής στρατηγικής απασχόλησης ειδικότερα. Το ίδρυµα
συνεργάζεται στενά µε το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Cedefop).
Το ETF, ως κέντρο εµπειρογνωµοσύνης, συνεργάζεται µε άλλους
ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς όπως η Παγκόσµια Τράπεζα, ο
ΟΟΣΑ, η ∆ΟΕ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Unesco.
http://www.etf.europa.eu/
• Εκτελεστικός Οργανισµός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων
και Πολιτισµού (EACEA)
Ο νέος Εκτελεστικός Οργανισµός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών
Μέσων και Πολιτισµού (EACEA), ο οποίος βρίσκεται στις Βρυξέλλες, λειτουργεί
από την 1η Ιανουαρίου 2006.
Ο ρόλος του συνίσταται στην υλοποίηση ορισµένων πτυχών των 15 και
πλέον κοινοτικών προγραµµάτων και δράσεων στους τοµείς της εκπαίδευσης και
κατάρτισης, της ενεργού συµµετοχής των πολιτών, της νεολαίας, των
οπτικοακουστικών µέσων και του πολιτισµού.
Χάρη στην ενιαία δοµή στην οποία θα υπαχθούν τα προγράµµατα αυτά,
θα επιτυγχάνεται ο συντονισµός της διαχείρισης και, συγχρόνως, θα παρέχονται
ολοκληρωµένες υπηρεσίες στους δικαιούχους των προγραµµάτων.
Αν και ο οργανισµός έχει δική του νοµική προσωπικότητα, υπάγεται σε
τρεις γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Εκπαίδευσης και
Πολιτισµού (EAC), Κοινωνία της Πληροφορίας και Μέσα Επικοινωνίας (INFSO)
και Γραφείο συνεργασίας EuropeAid, οι οποίες παραµένουν υπεύθυνες για τον
προγραµµατισµό, την αξιολόγηση καθώς και τη χάραξη πολιτικών.
Ο οργανισµός είναι επιφορτισµένος µε τις περισσότερες διαχειριστικές
πτυχές των προγραµµάτων, όπως η κατάρτιση προσκλήσεων υποβολής
προτάσεων, η επιλογή των έργων και η υπογραφή των σχετικών συµφωνιών, η
δηµοσιονοµική διαχείριση, η παρακολούθηση των έργων (ενδιάµεσες εκθέσεις,
τελικές εκθέσεις)· η επικοινωνία µε τους δικαιούχους· και, τέλος, οι επιτόπου
έλεγχοι.
Οι πτυχές των προγραµµάτων τις οποίες διαχειρίζεται ο οργανισµός είναι
συγκεντρωµένες σε κεντρικό επίπεδο και στηρίζουν έργα τεχνικού χαρακτήρα
που δεν απαιτούν τη λήψη πολιτικών αποφάσεων
http://eacea.ec.europa.eu/index.htm
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6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Ε. Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιο ∆ιοικητικού ∆ικαίου, Σάκκουλας (7Η Εκδοση)
2001
-Κ. Χρυσόγονος, ∆ιοικητική ∆ικονοµική Νοµοθεσία, Σάκκουλας, 2005
-Α. Ραϊκος, Συνταγµατικό ∆ίκαιο, Σάκκουλας Τεύχος Α’, 1989,
-Π. Λαζαράτος, Το ∆ικαίωµα Ακροάσεως στη ∆ιοικητική ∆ιαδικασία, Σάκκουλας,
Αθήνα-Κοµοτηνή, 1992
-Κ. Γώγος, Η ∆ικαστική Προσβολή των Παραβάσεων της ∆ιοίκησης, 2005
Σάκκουλας.
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7. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
1.

«Τεκµήριο αρµοδιότητας» του νοµοθετικού οργάνου σηµαίνει ότι:
α. Με βάση το Σύνταγµα, µόνο το νοµοθετικό όργανο µπορεί να θεσπίζει
κανόνες δικαίου,
β. Το νοµοθετικό όργανο, µε βάση το Σύνταγµα αποτελεί το βασικό
όργανο παραγωγής κανόνων δικαίου έχοντας τη δυνατότητα να
εξουσιοδοτήσει σε συγκεκριµένες περιπτώσεις τη ∆ιοίκηση να θεσπίσει
κανόνες δικαίου,
γ. Σε περίπτωση που δεν ορίζεται διαφορετικά από σχετική διάταξη, το
νοµοθετικό όργανο είναι αρµόδιο για τη θέσπιση κανόνων δικαίου,
δ. Στο νοµοθετικό όργανο έχει ανατεθεί η αποκλειστική αρµοδιότητα
εκδόσεως νόµων.
2.
Η πράξη απόσπασης ενός υπαλλήλου δεν του έχει κοινοποιηθεί. Η
απόσπαση είναι:
α. Ανυπόστατη και θα πρέπει να επανεκδοθεί,
β. Ακυρη και θα πρέπει να ανακληθεί,
γ. Καταχρηστική λόγω παραβίασης της Αρχής Προστασίας του
∆ιοικουµένου,
δ. Έγκυρη, αλλά τα έννοµα αποτελέσµατά της θα λάβουν χώρα απο την
κοινοποίηση.
3.
Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας διορίσθηκε µε απόφαση Υπουργού
Εµπορικής Ναυτιλίας. Αυτό λέγεται υπέρβαση:
α. Καθ΄ύλην αρµοδιότητας,
β. Κατά τόπον αρµοδιότητας,
γ. ∆ιακριτικής ευχέρειας,
δ. Αποφασιστικής αρµοδιότητας.
4.
Παράνοµη ατοµική διοικητική πράξη που εξεδόθη σχετικά µε καταβολή
συντάξεως την οποία καλόπιστα ελάµβανε για δύο χρόνια ο δικαιούχος
ανακαλείται. Από πότε ισχύει η ανάκληση?
α. Αναδροµικά, ,
β. Από τη δηµοσίευση της ανακλητικής πράξης στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως,
γ. Από την ανάκληση και µετά,
δ. Από την υπογραφή και χρονολόγηση της ανακλητικής πράξης
5.
Ο Υπουργός Εξωτερικών µεταβίβασε την αρµοδιότητα για υπογραφή
διµερών οικονοµικών συµφωνιών στον Υφυπουργό Εξωτερικών. Ποία από τις
παρακάτω ενέργειες είναι απαραίτητη προκειµένου να ολοκληρωθεί η
µεταβίβαση?
α. Να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
β. Να κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόµενο,
γ. Να ασκηθεί εντός συγκεκριµένης προθεσµίας,
δ. Να έχει προηγηθεί σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Εξωτερικών
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