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Πξφινγνο 

Ζ δεκφζηα δηνίθεζε αληηθαηνπηξίδεη ηηο ζεζκηθέο βάζεηο γηα ηνλ 

ηξφπν δηαθπβέξλεζεο ησλ ζχγρξνλσλ θξαηψλ. Ζ δεκφζηα δηνίθεζε 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη ιεηηνπξγεί κε βάζε 

νξγαλσηηθέο δνκέο, δηαδηθαζίεο, ξφινπο, ζρέζεηο, πνιηηηθέο θαη 

αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα. Γηακνξθψλεη ην επίπεδν δσήο ησλ 

πνιηηψλ, ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηελ θνηλσληθή ζπγθξφηεζε θαη 

ζπλνρή. Δπεξεάδεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ πξνο ην θξάηνο θαη 

δηακνξθψλεη ηε δεκηνπξγία αμηψλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο δεκφζηαο 

δσήο. 

Ζ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε, είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηνπο 

ηζρχνληεο ζπληαγκαηηθνχο θαλφλεο. Χο εθ ηνχηνπ, ε δεκφζηα δηνίθεζε 

δε δχλαηαη λα ελεξγεί θαηά νπνηνδήπνηε ή απζαίξεην ηξφπν, παξά 

κφλνλ φηαλ πξνβιέπεηαη ή επηηξέπεηαη ξεηά (αξρή ηεο λνκηκφηεηαο 

ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο). Χζηφζν, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ιεηηνπξγία 

ηεο νδεγεί ζε απνθιίλνπζεο θαη έθλνκεο πξαθηηθέο, αλαθχπηεη δήηεκα 

ηεο θαθνδηνίθεζεο θαη ην νπνίν ρξήδεη αληηκεηψπηζεο, κέζσ 

αλεμάξηεησλ αξρψλ θαη ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ.  

ην δεκνθξαηηθφ θξάηνο δηθαίνπ νη εμνπζίεο δελ είλαη αλεμέιεγθηεο. 

Λεηηνπξγνχλ ζεζκηθά εμηνζνξξνπνχκελεο, κε ακνηβαίνπο ειέγρνπο θαη 

αληηξξνπήζεηο ηζρχνο. Ζ δηνηθεηηθή δξάζε ειέγρεηαη σο πξνο ηε 

λνκηκφηεηα ή κε ησλ ελεξγεηψλ ηεο θαη ππφθεηηαη ζπλεπψο ζε 

δηθαηνθξαηηθφ έιεγρν. Ο δηθαηνθξαηηθφο έιεγρνο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο είλαη α) θνηλνβνπιεπηηθφο έιεγρνο, β) δηθαζηηθφο έιεγρνο 

θαη γ) δηνηθεηηθφο έιεγρνο.  

Σαπηφρξνλα, κε ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, 

νηθνδνκνχληαη δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο δηαθάλεηαο. Μέζσ ηεο 

δηαθάλεηαο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο λα ειέγρνπλ ηηο 
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δξαζηεξηφηεηεο ησλ δεκνζίσλ αξρψλ, λα αμηνινγνχλ ηηο επηδφζεηο 

ηνπο θαη λα ηηο θαινχλ ζε ινγνδνζία. Ζ δηαθάλεηα είλαη ην νπζηψδεο 

κέξνο ησλ ζεζκηθψλ ειέγρσλ θαη ελεξγεηψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηε 

δεκνθξαηηθή άζθεζε ηεο δεκφζηαο εμνπζίαο. Καηά ζπλέπεηα, ε 

δηαθάλεηα, καδί κε ηε λνκηκφηεηα απνηεινχλ ην βαζηθά εξγαιεία γηα 

ηελ νηθνδφκεζε ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ ζεζκηθψλ 

νξγάλσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ησλ πνιηηψλ.  
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1ε Δλφηεηα  

Βαζηθέο Αξρέο ηεο Γηνηθεηηθήο Γξάζεο. Αξρή  ηεο λνκηκφηεηαο 

ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαη ηεο δηαθάλεηαο ηεο δηνηθεηηθήο 

δξάζεο  

Γίθαην θαιείηαη ην ζχλνιν εθείλσλ ησλ θαλφλσλ θαη αξρψλ πνπ 

ζπγθξνηνχλ ζε κία ηεξαξρηθή ελφηεηα ηελ έλλνκε ηάμε, κε ζηφρν ηε 

ξχζκηζε κε ηξφπν θαηαλαγθαζηηθφ ηεο αλζξψπηλεο θνηλσληθήο 

ζπκβίσζεο, δειαδή ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ δξψλησλ ππνθεηκέλσλ, 

θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ.  

Χο έλλνκε ηάμε λνείηαη έλα ζχζηεκα δηθαητθψλ θαλφλσλ θαη αξρψλ 

επξηζθφκελσλ ζε ηεξαξρηθή δφκεζε, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ελφηεηα θαη πιεξφηεηα, απνβιέπεη δε: α) ζηε ξχζκηζε ηεο αλζξψπηλεο 

θνηλσληθήο ζπκβίσζεο θαη β) ζηελ θαηαλαγθαζηηθή εθαξκνγή ησλ 

θαλφλσλ δηθαίνπ ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο ζπκβίσζεο. Ζ 

θαηαλαγθαζηηθφηεηα ηνπ δηθαίνπ νδεγεί ζηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή 

ησλ θαλφλσλ ηνπ, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζηηο 

πεξηπηψζεηο κε ζπκκφξθσζεο ζηηο πξνβιέςεηο ηνπ. Τπφ ην πξίζκα 

ησλ αλσηέξσ, σο θαλφλαο δηθαίνπ νξίδεηαη θάζε πξφηαζε πνπ 

ξπζκίδεη ππνρξεσηηθά νξηζκέλε ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ κηαο 

θνηλσλίαο, κε ηελ απεηιή επηβνιήο θχξσζεο ζηνλ παξαβάηε. 

Γηάθξηζε δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

 Ζ βαζηθφηεξε δηάθξηζε ηνπ εζσηεξηθνχ δηθαίνπ ελφο θξάηνπο είλαη ε 

δηάθξηζε δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Σν δεκφζην δίθαην δηέπεη 

ηηο ζρέζεηο δεκφζηαο εμνπζίαο κεηαμχ ηνπ Κξάηνπο θαη ησλ 

δηνηθνπκέλσλ ηνπ, ελψ ην ηδησηηθφ δίθαην δηέπεη ηηο ζρέζεηο ίζσλ, 

ηππηθά ηνπιάρηζηνλ πξνζψπσλ. Χο εθ ηνχηνπ ην δεκφζην δίθαην 

δηαθξίλεηαη απφ ην ηδησηηθφ εθφζνλ απνηειείηαη απφ θαλφλεο πνπ 
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ξπζκίδνπλ ηηο ζρέζεηο θξάηνπο-πνιίηε, δειαδή θαλφλεο πνπ αθνξνχλ 

ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαζψο θαη ηε 

ζρέζε ηεο κε ηνπο δηνηθνχκελνπο. ηνλ αληίπνδα, νη θαλφλεο ηνπ 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ δεζκεχνπλ ηνπο ηδηψηεο ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζε. Οη 

θαλφλεο ηνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ έρνπλ δεζκεπηηθφ, θαηαλαγθαζηηθφ 

ραξαθηήξα, θαη φρη ελδνηηθφ φπσο νη θαλφλεο ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, 

δειαδή δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο 

ζην πιαίζην ηεο ζπκβαηηθήο ειεπζεξίαο, ζπληζηνχλ δειαδή 

επηηαθηηθνχο θαλφλεο, νη νπνίνη ιέγνληαη θαλφλεο δεκφζηαο ηάμεσο.  

Κιάδνη ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ είλαη ην αζηηθφ δίθαην, ην εκπνξηθφ, ην 

εξγαηηθφ θαη ην ηδησηηθφ δηεζλέο δίθαην. Κιάδνη ηνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ 

είλαη ην ζπληαγκαηηθφ, ην δηνηθεηηθφ, ην θνξνινγηθφ, ην 

δεκνζηνλνκηθφ, ην πνηληθφ, ην δεκνζηνυπαιιειηθφ δίθαην, ην δίθαην 

πεξηβάιινληνο.  

 Γηνηθεηηθφ Γίθαην 

Τπφ ην πξίζκα ησλ αλσηέξσ, δηνηθεηηθφ δίθαην θαιείηαη ην ζχζηεκα 

ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ πνπ αληηθείκελφ ηνπ είλαη ε ξχζκηζε ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δηνηθνπκέλσλ θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ησλ 

δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ θαη αξρψλ, θαζψο θαη ε ξχζκηζε ηεο νξγάλσζεο 

θαη ηεο δξάζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. θνπφο ησλ θαλφλσλ απηψλ 

είλαη ε πξνζηαζία ηνπ γεληθνχ θαη δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, ε ξχζκηζε 

ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη δηνηθνπκέλσλ ζηε βάζε 

ηεο ππεξνρήο θαη ηεο θπξηαξρηθήο βνχιεζεο ηνπ Γεκνζίνπ, ην νπνίν 

δξα σο θνξέαο δεκφζηαο εμνπζίαο. Σαπηφρξνλα ξπζκίδνπλ ηφζν ηελ 

νξγάλσζε φζν θαη ηε δξάζε ηεο δεκφζηαο εμνπζίαο, ε νπνία 

ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην πνπ απηνί νη θαλφλεο ζέηνπλ.  
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Σν δηνηθεηηθφ δίθαην δηαθξίλεηαη πεξαηηέξσ ζε γεληθφ θαη εηδηθφ 

δηνηθεηηθφ δίθαην. Σν Γεληθφ Γηνηθεηηθφ δίθαην πεξηιακβάλεη ηηο 

ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ηηο πεγέο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

δηθαίνπ, ηε ιεηηνπξγία, ηελ αξκνδηφηεηα θαη ηελ επζχλε ησλ 

δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ, ηα ζπζηήκαηα δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο θαη ηηο 

βαζηθέο αξρέο ηνπο (απνθέληξσζε-απηνδηνίθεζε), θαζψο θαη ηηο 

πξάμεηο ηηο δεκφζηαο δηνίθεζεο (αηνκηθέο, θαλνληζηηθέο, αηνκηθέο 

γεληθήο εθαξκνγήο, θπβεξλεηηθέο πξάμεηο). Σν εηδηθφ δηνηθεηηθφ 

δίθαην κειεηά ηελ εηδηθή δηνηθεηηθή λνκνζεζία ζε επηκέξνπο θιάδνπο 

ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, φπσο ην θνξνινγηθφ, ην δεκνζηνλνκηθφ, ην 

δεκνζηνυπαιιειηθφ θιπ, δηαθξίζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηελ εκβάζπλζε 

ζηνπο εηδηθφηεξνπο ηνκείο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ.  

Γεκφζηα Γηνίθεζε. Έλλνηα-Γηαθξίζεηο  

Ζ έλλνηα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γίλεηαη αληηιεπηή κε δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο. Δμαξηάηαη πξψηα απφ ηε δηάθξηζε ηεο Γηνίθεζεο κε βάζε ην 

νξγαληθφ ή ην ιεηηνπξγηθφ θξηηήξην. Σν νξγαληθφ θξηηήξην αθνξά ηα 

φξγαλα πνπ αζθνχλ ηε δηνίθεζε θαη παξαπέκπεη ζηελ νξγάλσζε ηεο 

δηνηθεηηθήο δξάζεο είηε κε ηε κνξθή ηνπ Κξάηνπο είηε κε απηή ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ. To ιεηηνπξγηθφ θξηηήξην αθνξά 

ην πεξηερφκελν ηεο δηνηθεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο 

πνπ επηηειεί. Αλαθέξεηαη  α) ζηελ άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο 

(έθδνζε εθηειεζηψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ), β) ζηελ παξνρή δεκφζηαο 

ππεξεζίαο ππφ ιεηηνπξγηθή έλλνηα (ζεξαπεία ζθνπνχ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο, παξνρή αγαζψλ-ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο), γ) ζηελ 

εθαξκνγή –εθηέιεζε –πινπνίεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, δ) ζην 

ζηελφ ιεηηνπξγηθφ ζχλδεζκν κηαο δξαζηεξηφηεηαο κε ην δεκφζην (π.ρ. 

ίδξπζε λ.π.η.δ. κε λφκν, δεκφζηα πεξηνπζία, εηδηθέο δεκφζηεο 
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πξνλνκίεο, επηρνξεγήζεηο, θξαηηθφο νξηζκφο κειψλ δηνίθεζεο, 

έληνλνο δεκφζηνο έιεγρνο).  

Γεχηεξνλ εμαξηάηαη απφ ην πφζν ζηελά ή επξέσο ζεσξεί θάπνηνο ηε 

δεκφζηα δηνίθεζε (ππφ νξγαληθή ή ιεηηνπξγηθή έλλνηα). Καηά ην 

ιεηηνπξγηθφ θξηηήξην ε επξχηεηα ηεο έλλνηαο πεγάδεη απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη κε ηνλ φξν «δεκφζηα δηνίθεζε» 

θαη δηαθξίλεηαη ζπζηεκαηηθά ζε α) θπξηαξρηθή θαη β) ζπλαιιαθηηθή 

(φηαλ δξα κε βάζεη ην ηδησηηθφ δίθαην απνζθνπψληαο ζηελ επίηεπμε 

θέξδνπο ππέξ ηεο εμππεξέηεζεο ζθνπψλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο).  

Ζ δε θπξηαξρηθή κε ηε ζεηξά ηεο δηαθξίλεηαη ζε πεξηνξηζηηθή, 

παξνρηθή, ξπζκηζηηθή, επηρεηξεκαηηθή, ζρεδηαζηηθή (πξνγξάκκαηα-

λνκνζεηηθή πνιηηηθή) θαη δξαζηεξηφηεηεο επηινγήο πξνζσπηθνχ 

(δηνξηζκφο ππαιιήισλ –επηινγή επηηειηθψλ ζηειερψλ ηνπ Γεκνζίνπ).  

Καηά ην νξγαληθφ θξηηήξην, θξίζηκν είλαη αλ σο δεκφζηα δηνίθεζε 

αληηιακβαλφκαζηε α) κφλν ηα δηνηθεηηθά φξγαλα ηνπ ηνπ θξάηνπο θαη 

εθείλα ησλ  λ.π.δ.δ. πνπ ππάγνληαη ηεξαξρηθά ζηελ Κπβέξλεζε, ρσξίο 

ηελ ίδηα ηελ Κπβέξλεζε (δεκφζηα δηνίθεζε ππφ ζηελφηαηε έλλνηα, 

άξζξν 101 παξ.1 ), β) ην «δίδπκν» ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο 

Κπβέξλεζε θαη Γηνίθεζε (δειαδή ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα ηεξαξρηθά 

ππαγφκελα ζ‘ απηήλ φξγαλα ηνπ θξάηνπο θαη ησλ λ.π.δ.δ), γ) ηελ 

εθηειεζηηθή εμνπζία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 26 παξ.2  (δειαδή 

ηελ Κπβέξλεζε θαη ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηα ηεξαξρηθά 

ππαγφκελα ζηνπο δχν απηνχο επηθεθαιήο ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο 

δηνηθεηηθά φξγαλα), δ) φια ηα δηνηθεηηθά φξγαλα ηνπ θξάηνπο θαη ησλ 

λ.π.δ.δ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πέληε ζπληαγκαηηθά 

θαηνρπξσκέλσλ αλεμάξηεησλ αξρψλ), ε) φια ηα δηνηθεηηθά φξγαλα 

ηνπ θξάηνπο, ησλ λ.π.δ.δ θαη ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

α‘ θαη β‘ βαζκνχ, ζη) φια ηα φξγαλα ησλ λ.π.δ.δ. 
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Δληφο ηεο έλλνηαο απηήο ηεο Γηνίθεζεο θαη εηδηθά γηα ην Γηνηθεηηθφ 

Γίθαην είλαη ζεκαληηθέο δχν δηαθξίζεηο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ: 

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ζε λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ (λ.π.δ.δ.) 

θαη ζε λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ (λ.π.η.δ.) πξνθεηκέλνπ λα 

εθαξκνζηεί ην νξγαληθφ θξηηήξην 

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ζε λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ είλαη 

δεκφζηα λνκηθά πξφζσπα θαη ζε λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

πνπ δελ είλαη δεκφζηα λνκηθά πξφζσπα, ψζηε λα κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ην ιεηηνπξγηθφ θξηηήξην. 

Δπηπιένλ, είλαη βαζηθφ λα γίλνπλ αληηιεπηά ηα εμήο:  

1) ην ειιεληθφ ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην, ην θξάηνο (κε ηελ ζηελή 

έλλνηα) είλαη λ.π.δ.δ., αιιά ππάξρνπλ θη άιια λ.π.δ.δ. πέξαλ ηνπ 

θξάηνπο, 

2) Δθηφο απφ ην λ.π.δ.δ.-θξάηνο θαη ηα άιια λ.π.δ.δ., ππάξρνπλ θαη 

λ.π.η.δ. πνπ αζθνχλ δεκφζηα δηνίθεζε θαηά ην ιεηηνπξγηθφ θξηηήξην. 

3) Σν λ.π.δ.δ.-θξάηνο, ηα λ.π.δ.δ., θαη ηα λ.π.η.δ. πνπ αζθνχλ δεκφζηα 

δηνίθεζε θαηά ην ιεηηνπξγηθφ θξηηήξην απνηεινχλ ηα δεκφζηα λνκηθά 

πξφζσπα, ηε δξάζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ επνπηεχεη ην 

δηνηθεηηθφ δίθαην. 

Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 

Σα δεκφζηα λνκηθά πξφζσπα δηαθξίλνληαη κε γλψκνλα ην θπξίσο 

αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο: α) ζε δεκφζηα λνκηθά πξφζσπα 

ξπζκηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (άζθεζε αξκνδηνηήησλ ξπζκηζηηθνχ-

θαλνληζηηθνχ ραξαθηήξα πνπ ζπλεπάγνληαη πεξηνξηζκφ ζεκειησδψλ 

δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ, π.ρ. αζηπλνκηθή δηνίθεζε, θνξνινγηθή 

δηνίθεζε), β) ζε δεκφζηα λνκηθά πξφζσπα παξαγσγηθήο-παξνρηθήο 
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δξαζηεξηφηεηαο (δξαζηεξηφηεηα παξαγσγήο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

ρσξίο θχξην ζθνπφ ην θέξδνο, π.ρ. δεκφζηα λνζνθνκεία, νξγαληζκνί 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο) θαη γ) ζε δεκφζηα λνκηθά πξφζσπα 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (άζθεζε δεκφζηαο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, π.ρ. ΓΔΓΖΔ). Σν θξηηήξην απηφ θαηεγνξηνπνηεί ηα 

δεκφζηα λνκηθά πξφζσπα κε άμνλα ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηά ηνπο. 

Κάζε δεκφζην λνκηθφ πξφζσπν, κε πξψην ην λ.π.δ.δ.–θξάηνο, κπνξεί 

λα αλαπηχζζεη ηαπηφρξνλα θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ θαη ξπζκηζηηθή 

θαη παξαγσγηθή θαη επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Γηαθνξεηηθά, 

δηνηθεηηθά φξγαλα ηνπ ίδηνπ δεκφζηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ κπνξεί λα 

είλαη επηθνξηηζκέλα κε ξπζκηζηηθέο, παξαγσγηθέο ή επηρεηξεκαηηθέο 

αξκνδηφηεηεο. 

Ζ ειιεληθή πνιηηεία (θξάηνο ζε επξεία έλλνηα) πεξηέρεη ην θξάηνο 

(λ.π.δ.δ.-θξάηνο, θξάηνο ζε ζηελή έλλνηα) θαη άιια λνκηθά πξφζσπα 

δεκνζίνπ δηθαίνπ, αιιά θαη δεκφζηα λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ. Ήδε απφ ην χληαγκα πξνβιέπνληαη ππνρξεσηηθά σο λ.π.δ.δ. 

ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο ηα ΑΔΗ (άξζξν 16 παξ.5 ) θαη νη ΟΣΑ α‘ θαη 

β΄ βαζκνχ (άξζξν 102 ). Χο λ.π.δ.δ. νξγαλψλνληαη λνκηθά νη 

πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο (Ο.Κ.Α.) θαη ηα 

δεκφζηα λνζνθνκεία. Δπίζεο σο λ.π.δ.δ. είλαη νξγαλσκέλα πνιιά 

επηζηεκνληθά επαγγεικαηηθά ζσκαηεία (π.ρ. δηθεγνξηθνί, 

ζπκβνιαηνγξαθηθνί, ηαηξηθνί ζχιινγνη), ηδξχκαηα θαη θάπνηεο κε 

ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο αλεμάξηεηεο αξρέο (π.ρ. Δπηηξνπή 

Αληαγσληζκνχ). Πεξαηηέξσ έρνπλ ζεζπηζηεί θαη ιεηηνπξγνχλ θαη άιια 

είδε λ.π.δ.δ. πνηθίισλ αληηθεηκέλσλ. Χο λ.π.δ.δ. είλαη νξγαλσκέλα θαη 

ηα εθθιεζηαζηηθά ηδξχκαηα, πνπ φκσο ζεσξείηαη φηη δελ απνηεινχλ 

δεκφζηα δηνίθεζε ππφ ιεηηνπξγηθή έλλνηα. 
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Αζθαιέο θξηηήξην γηα ην αλ έλα λνκηθφ πξφζσπν είλαη λ.π.δ.δ. ή 

λ.π.η.δ. είλαη ην πσο απηφ ραξαθηεξίδεηαη ζην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην. 

Καη‘ εμαίξεζε έρεη λνκνινγηαθά θξηζεί φηη ν λνκνζεηηθφο 

ραξαθηεξηζκφο ελφο δεκφζηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ σο λνκηθνχ 

πξνζψπνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ δελ είλαη δεζκεπηηθφο, εθφζνλ απηφ έρεη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ 

(ηΔ4283/1988). 

Σν νπζηαζηηθφ θξηηήξην γηα ην ραξαθηεξηζκφ ελφο λνκηθνχ πξνζψπνπ 

σο λ.π.δ.δ. είλαη ε αξκνδηφηεηά ηνπ γηα ηελ έθδνζε αηνκηθψλ ή/θαη 

θαλνληζηηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, δειαδή ε άζθεζε δεκφζηαο 

εμνπζίαο.  

Γεκφζηα Ννκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ 

Τπάξρνπλ λνκηθά πξφζσπα ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ είλαη δεκφζηα 

λνκηθά πξφζσπα, θαζψο αζθνχλ δεκφζηα δηνίθεζε θαηά ην 

ιεηηνπξγηθφ θξηηήξην. ηα πιαίζηα ηεο αιιεινδηείζδπζεο δηνηθεηηθνχ 

θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ ππάξρνπλ δηάθνξεο θαηεγνξίεο λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ. Σέζζεξηο είλαη νη βαζηθέο εθθάλζεηο 

δεκφζησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ: α) δεκφζηεο 

εηαηξείεο, β) εηαηξείεο –αλάδνρνη δεκφζηαο ππεξεζίαο βάζεη 

ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, γ) (δεκφζηα) ζσκαηεία (λ.π.η.δ) θαη δ) 

(δεκφζηα)  ηδξχκαηα (λ.π.η.δ.). Οη δεκφζηεο εηαηξείεο (επηρεηξήζεηο) 

κπνξνχλ λα ζπζηεκαηνπνηεζνχλ κε έλα πνζνηηθφ θξηηήξην ζε απηέο 

πνπ α) φιν ην κεηνρηθφ ηνπο θεθάιαην αλήθεη ζην θξάηνο (ζην 

λ.π.δ.δ.-θξάηνο ή ζε άιια δεκφζηα λνκηθά πξφζσπα), β) ην κεηνρηθφ 

θεθάιαην αλήθεη ελ κέξεη ζην θξάηνο θαη ελ κέξεη ζε ηδηψηεο, θαη γ) 

φιν ην κεηνρηθφ θεθάιαην ή ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ αλήθεη ζε ηδηψηεο (αιιά είλαη ζεζπηζκέλε θξαηηθή επηξξνή 

ζηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο). Σξηκεξψο σο πξνο ηε λνκηθή κνξθή ηνπο 
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ηα δεκφζηα λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ είλαη α) εηαηξηθήο, β) 

ζσκαηεηαθήο ή γ) ηδξπκαηηθήο θχζεο. 

Γηθπή Ννκηθά Πξφζσπα 

Σν ζεσξεηηθφ θαη ηδίσο λνκνινγηαθφ ζρήκα ηνπ δηθπνχο λνκηθνχ  

πξνζψπνπ δεκηνπξγήζεθε γηα λα ιχζεη ην ππαξθηφ πξαθηηθφ δήηεκα 

ηεο άζθεζεο δεκφζηαο εμνπζίαο απφ λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ. Καηά ηε ζεσξία ησλ δηθπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, έλα λ.π.η.δ. 

πνπ έρεη θαη αξκνδηφηεηεο άζθεζεο δεκφζηαο εμνπζίαο (έθδνζε 

θαλνληζηηθψλ ή/θαη αηνκηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ) νλνκάδεηαη 

δηθπέο λνκηθφ πξφζσπν. Αληηκεησπίδεηαη δειαδή σο πξνο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο δεκφζηαο εμνπζίαο πνπ αξκνδίσο αζθεί σο λ.π.δ.δ. 

Γηθπέο είλαη ινηπφλ ην δεκφζην λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

πνπ κεξηθψο αζθεί δεκφζηα εμνπζία, ιεηηνπξγεί δειαδή θαη σο 

λ.π.δ.δ. Ζ ζεσξία ησλ δηθπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ απνηειεί πξαθηηθά 

έθθαλζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θξηηεξίνπ. Χο δηθπή λνκηθά 

πξφζσπα ε λνκνινγία ηνπ ηΔ έρεη θξίλεη ελδεηθηηθά ην 

Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ηελ Διιεληθά 

Σνπξηζηηθά Αθίλεηα.  

Γηνηθεηηθά Όξγαλα. (Έλλνηα θαη Τπφζηαζε)  

Έλλνηα ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ 

Γηνηθεηηθά φξγαλα είλαη φια ηα δεκφζηα φξγαλα ηεο έλλνκεο ηάμεο, 

δειαδή εθείλα πνπ αζθνχλ δεκφζηα εμνπζία θαη ηα νπνία δελ αλήθνπλ 

ζηε λνκνζεηηθή ή ηε δηθαζηηθή εμνπζία.  

ηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε, δηνηθεηηθά φξγαλα είλαη, ζχκθσλα κε ην 

χληαγκα: ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο, ε Κπβέξλεζε, ν 

Πξσζππνπξγφο, νη Τπνπξγνί, νη Τθππνπξγνί θαη φια ηα άιια 

δεκφζηα φξγαλα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο λνκνζεηηθέο θαη ηηο 
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δηνηθεηηθέο θαλνληζηηθέο πξάμεηο θαη ηα νπνία βξίζθνληαη ζε 

ηεξαξρηθή ζρέζε ή ζε ζρέζε δηνηθεηηθήο επνπηείαο  πξνο ηα απεπζείαο 

απφ ην χληαγκα πξνβιεπφκελα φξγαλα, , θαζψο θαη ηα ζπιινγηθά 

φξγαλα πνπ ζπλδένληαη κε ηα φξγαλα απηά. Σα παξαπάλσ φξγαλα, κε 

θξηηήξην ηελ άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο απφ απηά, απνηεινχλ ηηο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο κε ην ιεγφκελν «νξγαληθφ» θξηηήξην. 

Οξζφηεξν, φκσο, είλαη λα λνείηαη ε Γεκφζηα Γηνίθεζε κε ην ιεγφκελν 

«ιεηηνπξγηθφ» (ή «νπζηαζηηθφ») θξηηήξην, ζχκθσλα κε ην νπνίν ζηηο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο πεξηιακβάλνληαη θαη ηδηψηεο (θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα) πνπ αζθνχλ «θαηά παξαρψξεζε» δεκφζηα εμνπζία, ε νπνία 

έρεη σο αληηθείκελν ηελ παξνρή ή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο 

δηνηθνχκελνπο, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε νξηζκέλσλ βαζηθψλ αλαγθψλ 

ηνπο πνπ θαζνξίδνληαη θάζε θνξά απφ ηελ έλλνκε ηάμε (π.ρ. χδξεπζε, 

ζπγθνηλσλίεο, παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θ.ά.). Ζ ιεηηνπξγηθή 

έλλνηα ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο, άιισζηε, είλαη απηή πνπ ζπλδέεηαη 

απνηειεζκαηηθφηεξα θαη ζπλεπέζηεξα κε ηελ νπζηαζηηθή έλλνηα ηνπ 

δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο δει- ηνπ ζπκθέξνληνο φισλ ησλ κειψλ ηεο 

θξαηηθήο θνηλσλίαο (βι. παξαθάησ ζρεηηθή ελφηεηα). 

Γηαθξίζεηο Γηνηθεηηθψλ Οξγάλσλ 

(α) Με βάζε ηελ αζθνχκελε δξαζηεξηφηεηα, ηα δηνηθεηηθά φξγαλα 

δηαθξίλνληαη ζε απνθαζηζηηθά θαη γλσκνδνηηθά. Απνθαζηζηηθά είλαη 

ηα δηνηθεηηθά φξγαλα πνπ εθδίδνπλ πξάμεηο εθηειεζηέο, δειαδή 

πξάμεηο κε ηηο νπνίεο ηίζεηαη θάπνηνο θαλφλαο δηθαίνπ πνπ κεηαβάιιεη 

ηελ έλλνκε ηάμε. Γλσκνδνηηθά είλαη ηα δηνηθεηηθά φξγαλα πνπ δελ 

απνθαζίδνπλ ηα ίδηα, αιιά παξέρνπλ γλσκνδνηήζεηο ή πξνηάζεηο πξνο 

ηα απνθαζηζηηθά φξγαλα. 
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(β) Με βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζψπσλ πνπ ηα απνηεινχλ, ηα 

δηνηθεηηθά φξγαλα δηαθξίλνληαη ζε αηνκηθά (ή κνλνπξφζσπα) θαη ζε 

ζπιινγηθά (ή πνιππξφζσπα). 

Γηαθνξεηηθή είλαη ε έλλνηα ηνπ ζχλζεηνπ νξγάλνπ. χλζεην 

απνθαιείηαη ην φξγαλν πνπ απνηειείηαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα 

φξγαλα (αηνκηθά ή/θαη ζπιινγηθά), ηα νπνία πξέπεη εθ ηνπ δηθαίνπ λα 

ζπκπξάμνπλ ζηελ έθδνζε κίαο δηνηθεηηθήο πξάμεο (π.ρ. ε έθδνζε 

θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο κε ηε ζχκπξαμε δπν ή πεξηζζφηεξσλ 

Τπνπξγψλ). 

Νφκηκε Τπφζηαζε ησλ Γηνηθεηηθψλ Οξγάλσλ 

Σα δηνηθεηηθά φξγαλα ζα πξέπεη λα έρνπλ λφκηκε ππφζηαζε, δειαδή 

λα έρνπλ ηεξεζεί φιεο νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ ηα 

ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζή ηνπο. 

Ζ ζχζηαζε ελφο δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ξεηά 

απφ ην χληαγκα, ή απφ λνκνζεηηθή δηάηαμε, ή απφ θαλνληζηηθή 

πξάμε πνπ εθδίδεηαη θαηφπηλ λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο. νη 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο ζα πξέπεη επίζεο λα πξνβιέπνπλ θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο κε ηηο νπνίεο απνθηάηαη ε ηδηφηεηα ελφο δηνηθεηηθνχ 

νξγάλνπ.  

Σν κνλνκειέο φξγαλν έρεη λφκηκε ππφζηαζε φηαλ έρνπλ ηεξεζεί φινη 

νη θαλφλεο δηθαίνπ πνπ πξνβιέπνληαη γηα λα απνθηήζεη ην θπζηθφ 

πξφζσπν πνπ ην ζηειερψλεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ. 

Απηφ πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε ηνλ δηνξηζκφ (δνηφ) είηε κε ηελ εθινγή 

(αηξεηφ). Γηα λα είλαη λφκηκε ε ππφζηαζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ 

ρξεηάδεηαη πξνεγνπκέλσο λα έρεη εθδνζεί ε πξάμε ζπγθξφηεζήο ηνπ. 

Σν φξγαλν ζηεξείηαη λφκηκεο ππφζηαζεο εάλ δελ έρεη κεζνιαβήζεη 

θάπνηα απφ ηηο παξαπάλσ πξάμεηο, ή εάλ ε πξάμε ήηαλ αλππφζηαηε ή 
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αλχπαξθηε, δηφηη είρε εθδνζεί θαζ' ππέξβαζε θαζεθφλησλ ή θαηά 

παξάβαζε ηεο θιαδηθήο αξκνδηφηεηαο.  

Δάλ, ην φξγαλν δελ έρεη λφκηκε ππφζηαζε, νη πξάμεηο ηνπ είλαη επίζεο 

αλππφζηαηεο ή αλχπαξθηεο. Ζ ελέξγεηα ηνπ πξνζψπνπ ην νπνίν δελ 

έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ, αιιά εθδίδεη πξάμεηο 

επηθαινχκελν ηέηνηα ηδηφηεηα, νλνκάδεηαη «αληηπνίεζε αξρήο», 

«λφζθηζε εμνπζίαο», ή «ζθεηεξηζκφο εμνπζίαο». 

Δάλ ε πξάμε δηνξηζκνχ ή εθινγήο είλαη παξάλνκε, ηφηε λαη κελ 

πάζρεη αθπξφηεηαο, δελ επηδξά φκσο ζην θχξνο ησλ δηνηθεηηθψλ 

πξάμεσλ πνπ έρεη ήδε εθδψζεη ην φξγαλν απηφ, γηα ιφγνπο αζθάιεηαο 

δηθαίνπ. 

Σέινο, δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ εθδφζεθαλ κεηά ηελ ιήμε ηεο λφκηκεο 

ππφζηαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ (κε αλάθιεζε, αθχξσζε, ή 

γεληθά παχζε ηεο ηζρχνο ηεο) πάζρνπλ αθπξφηεηαο. 

Ζ Ννκνζεηηθή Δμνπζηνδφηεζε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο 

χκθσλα κε ηελ «αξρή ηεο δηάθξηζεο ησλ Λεηηνπξγηψλ» (ή 

Δμνπζηψλ), έηζη φπσο απηή πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 26 ηνπ 

πληάγκαηνο, ε εληαία εμνπζία ηνπ θπξίαξρνπ θξάηνπο δηαθξίλεηαη ζε 

ηξεηο: 

 «1. Ζ λνκνζεηηθή ιεηηνπξγία αζθείηαη απφ ηε Βνπιή θαη ηνλ Πξφεδξν 

ηεο Γεκνθξαηίαο. 

2.Ζ εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία αζθείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο 

Γεκνθξαηίαο θαη ηελ Κπβέξλεζε. 

3. Ζ δηθαζηηθή ιεηηνπξγία αζθείηαη απφ ηα δηθαζηήξηα. Οη απνθάζεηο 

ηνπο εθηεινχληαη ζην φλνκα ηνπ Διιεληθνχ Λανχ». 
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ηε ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ηεο αξρήο ηεο δηάθξηζεο ησλ 

ιεηηνπξγηψλ, ην ιεηηνπξγηθφ θξηηήξην, πνπ νξίδεη ην πεξηερφκελν ηεο 

θάζε ιεηηνπξγίαο, ηαπηίδεηαη κε ην νξγαληθφ θξηηήξην, πνπ νξίδεη ηελ 

θάζε ιεηηνπξγία αλάινγα κε ηα φξγαλα άζθεζήο ηεο. Σν παξαπάλσ 

άξζξν ηνπ πληάγκαηνο, παξφηη ζεζκνζεηεί ηελ αξρή ππφ ην νξγαληθφ 

θξηηήξην, ζχκθσλα δειαδή κε ην φξγαλν πνπ είλαη αξκφδην θάζε 

θνξά λα αζθεί ηελ θάζε ιεηηνπξγία,  ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζεζκνζεηεί 

ηαπηφρξνλα θαη ηε ζχκκεημε ηνπο, αθνχ, γηα παξάδεηγκα ε άζθεζε 

απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο, κε ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ λα 

πξνζππνγξάθεη ηνπο λφκνπο, εκπιέθεη ηελ Δθηειεζηηθή ζην πεδίν ηεο 

Ννκνζεηηθήο ιεηηνπξγίαο. Έηζη γίλεηαη ιφγνο γηα ζρεηηθνπνίεζε ηεο 

ελ ιφγσ αξρήο θαη ζχζηεκα δηαζηαχξσζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ή αθφκε 

θαη κεξηθήο ζχγρπζήο ηνπο, θαηλφκελν πνπ νλνκάδεηαη «ιεηηνπξγηθφο 

δηραζκφο» ησλ θξαηηθψλ νξγάλσλ. 

Οπζηαζηηθά, ην ίδην ην χληαγκα παξέρεη ζηελ Δθηειεζηηθή Δμνπζία 

ηε δπλαηφηεηα λα γίλεηαη «δηνηθεηηθφο λνκνζέηεο», δειαδή λα εθδίδεη 

θαλνληζηηθέο πξάμεηο, θαη' νπζίαλ λνκνζεηηθέο, ηηο νπνίεο δηαθνξεηηθά 

ζα ζέζπηδε ε Βνπιή σο ην απνθιεηζηηθά πξνο ηνχην αξκφδην φξγαλν. 

Απηφο ν «ιεηηνπξγηθφο δηραζκφο» απνηππψλεηαη ζην άξζξν 43, σο 

εμήο: 

«1. Ο Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο εθδίδεη ηα δηαηάγκαηα πνπ είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ λφκσλ θαη δελ κπνξεί πνηέ λα 

αλαζηείιεη ηελ εθαξκνγή ηνπο νχηε λα εμαηξέζεη θαλέλαλ απφ ηελ 

εθηέιεζή ηνπο.  

2. Ύζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ επηηξέπεηαη ε 

έθδνζε θαλνληζηηθψλ δηαηαγκάησλ, κε εηδηθή εμνπζηνδφηεζε λφκνπ 

θαη κέζα ζηα φξηα ηεο. Δμνπζηνδφηεζε γηα έθδνζε θαλνληζηηθψλ 

πξάμεσλ απφ άιια φξγαλα ηεο δηνίθεζεο επηηξέπεηαη πξνθεηκέλνπ λα 
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ξπζκηζηνχλ εηδηθφηεξα ζέκαηα ή ζέκαηα κε ηνπηθφ ελδηαθέξνλ ή κε 

ραξαθηήξα ηερληθφ ή ιεπηνκεξεηαθφ». 

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1, ε θαλνληζηηθή αξκνδηφηεηα παξέρεηαη 

απεπζείαο ζηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο γηα ηελ έθδνζε 

δηαηαγκάησλ ηα νπνία «είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ λφκσλ», 

δει. ηα ιεγφκελα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα. 

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ θαζ' 

χιελ αξκφδην Τπνπξγφ (εδάθην α'), αιιά θαη ζε άιια δηνηθεηηθά 

φξγαλα (εδάθην β'), λα εθδίδνπλ θαλνληζηηθέο πξάμεηο (π.ρ. 

Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο, πξάμεηο κνλνπξφζσπσλ ή ζπιινγηθψλ 

νξγάλσλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ησλ Οξγαληζκψλ 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θ.ιπ.), κέζσ ηνπ ζεζκνχ ηεο «λνκνζεηηθήο 

εμνπζηνδφηεζεο». 

Ννκνζεηηθή εμνπζηνδφηεζε είλαη ε αλάζεζε, κε πξάμε ηνπ 

λνκνζεηηθνχ νξγάλνπ, ζε νξηζκέλν δηνηθεηηθφ φξγαλν, ηεο 

αξκνδηφηεηαο λα ζεζπίδεη απξφζσπνπο (πξσηεχνληεο) θαλφλεο 

δηθαίνπ, νη νπνίνη ηδξχνπλ λέεο ππνρξεψζεηο ή λέα δηθαηψκαηα γηα 

ηνπο δηνηθνχκελνπο. 

Όπσο ζπλάγεηαη απφ ην γξάκκα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 43, νη 

θαλφλεο δηθαίνπ πνπ ζεζπίδνληαη βάζεη λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο 

πξέπεη, θαηαξρήλ, λα θέξνπλ ηνλ ηχπν ηνπ θαλνληζηηθνχ δηαηάγκαηνο 

πνπ εθδίδεη ν Πξφεδξνο Γεκνθξαηίαο κε πξφηαζε ηνπ αξκφδηνπ 

Τπνπξγνχ (εδάθην α'), θαη κφλν θαη' εμαίξεζε άιιεο πξάμεο (π.ρ. 

Τπνπξγηθήο Απφθαζεο) (εδάθην β'). Οη άιιεο απηέο θαλνληζηηθέο 

πξάμεηο ξπζκίδνπλ εηδηθφηεξα ή ιεπηνκεξέζηεξα ζέκαηα σο πξνο ην 

λφκν, δει. ζέκαηα επνπζηψδε θαη δεπηεξεχνληα, θαζψο θαη ζέκαηα 

πνπ απνηεινχλ κεξηθφηεξεο πεξηπηψζεηο πνπ ήδε ξπζκίδνληαη, ζε 



20 
 

γεληθφ αιιά νξηζκέλν πιαίζην, απφ ην θείκελν ηνπ λφκνπ. Ο 

παξαπάλσ θαλφλαο επηξξψλεηαη πεξαηηέξσ απφ ην φηη θάζε ζρέδην 

θαλνληζηηθνχ δηαηάγκαηνο πξέπεη πξψηα λα απνζηαιεί ζην πκβνχιην 

ηεο Δπηθξαηείαο (ΣΔ) γηα επεμεξγαζία απφ ην αξκφδην Σκήκα (Δ'). Ζ 

επεμεξγαζία απηή έρεη ηζρχ (απιήο) γλσκνδφηεζεο θαη απνηειεί 

κνξθή πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ, φζνλ αθνξά ζηε λνκηκφηεηα θαη ζηε 

λνκνηερληθή αξηηφηεηα, αιιά θαη ζηε ζπληαγκαηηθφηεηα πνπ 

εμεηάδεηαη κε παξαπνκπή ζηελ Οινκέιεηα ηνπ ΣΔ. Γεδνκέλνπ, 

φκσο, φηη ε επεμεξγαζία απνηειεί «νπζηψδε ηχπν» ηεο δηαδηθαζίαο 

έθδνζήο ηνπ, θαζψο απηή πξνβιέπεηαη ξεηά απφ ην άξζξν 95 παξ. 1 

εδ. δ' ηνπ πληάγκαηνο, ε παξάιεηςε απνζηνιήο ηνπ ζρεδίνπ απνηειεί 

ιφγν αθχξσζεο ηνπ δηαηάγκαηνο. 

Ο ζεζκφο ηεο λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο είλαη λεπξαιγηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο Γηνίθεζεο, δεδνκέλεο 

ηεο επξχηαηεο αλάκημήο ηεο ζε πνιινχο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Οη θπξηφηεξνη ιφγνη ηεο νινέλα θαη 

κεγαιχηεξεο επέθηαζεο ηεο θαλνληζηηθήο αξκνδηφηεηαο ηεο 

Γηνίθεζεο είλαη ε έιιεηςε ρξφλνπ θαη δπλαηφηεηαο πξφβιεςεο απφ ην 

λνκνζέηε φισλ ησλ ελδερφκελσλ κεηαβνιψλ πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ, ε ηερληθή θαη 

ιεπηνκεξεηαθή θχζε ζεκάησλ πνπ πξέπεη λα ξπζκηζηνχλ, ε κηθξφηεξε 

θαη κεξηθφηεξε ζεκαζία κεγάινπ αξηζκνχ ζεκάησλ (π.ρ. ζέκαηα 

ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο), θαζψο θαη ε αλάγθε γηα ηαρεία πξνζαξκνγή 

ζε λέα δεδνκέλα θαη έθηαθηα πεξηζηαηηθά. 

Καηαξρήλ, αληηθείκελν ησλ θαλφλσλ πνπ ζεζπίδνληαη βάζεη ηεο 

λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο κπνξεί λα είλαη θάζε ζέκα πνπ κπνξεί λα 

ξπζκηζηεί κε λφκν, εθηφο, φκσο, απφ εθείλα πνπ εμαηξνχληαη, είηε κε 

ξεηή ζπληαγκαηηθή δηάηαμε, είηε πνπ ε εμαίξεζή ηνπο πξνθχπηεη 
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ζαθψο απφ απηέο. Γηα παξάδεηγκα, ηέηνηα ζέκαηα είλαη πεξηνξηζκνί 

ζηελ άζθεζε εζληθήο θπξηαξρίαο, ε κεηαβνιή ησλ νξίσλ ηεο 

επηθξάηεηαο, ε θχξσζε ησλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ, ε θνξνινγία, ν 

θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο, φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο εθινγέο 

θ.ά. 

ε θάζε πεξίπησζε, πάλησο, ε άζθεζε ηεο θαλνληζηηθήο 

αξκνδηφηεηαο ηεο Γηνίθεζεο δελ κπνξεί λα είλαη αλεμέιεγθηε. Όπσο 

ξεηά επηηάζζεη ην άξζξν 43, ε έθδνζε θαλνληζηηθψλ δηαηαγκάησλ 

επηηξέπεηαη κε εηδηθή εμνπζηνδφηεζε λφκνπ θαη κέζα ζηα φξηά ηεο. 

Καηά πάγηα λνκνινγία, δε, γηα λα είλαη ζπληαγκαηηθά επηηξεπηή ε 

λνκνζεηηθή εμνπζηνδφηεζε, πξέπεη λα είλαη εηδηθή θαη νξηζκέλε. 

Κξηηήξην γηα λα ζεσξείηαη εηδηθή είλαη ν ζπγθεθξηκέλνο θαζνξηζκφο 

ησλ ζεκάησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηή, ηα νπνία πξέπεη ή κπνξεί 

λα ξπζκηζηνχλ κε ηελ έθδνζε θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ. Απφ ηελ άιιε, 

ζεσξείηαη νξηζκέλε φηαλ ππάξρνπλ επαξθή θξηηήξηα θαη γεληθέο αξρέο 

θαη θαηεπζχλζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ην πιαίζην ηεο ξχζκηζεο ησλ 

ζεκάησλ ηα νπνία αθνξά. Καηά ζπλέπεηα, φηαλ ε λνκνζεηηθή 

εμνπζηνδφηεζε θξίλεηαη σο γεληθή θαη αφξηζηε είλαη 

αληηζπληαγκαηηθή θαη νη φπνηεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο έρνπλ εθδνζεί 

βάζεη απηήο πάζρνπλ αθπξφηεηαο. 

Οη θαλφλεο δηθαίνπ πνπ ζεζπίδνληαη βάζεη λνκνζεηηθήο 

εμνπζηνδφηεζεο, αλ θαη παξάγνληαη κε (θαλνληζηηθέο) δηνηθεηηθέο 

πξάμεηο, εμ απφςεσο ηππηθήο ηζρχνο, είλαη ηζνδχλακνη κε ηνπο 

θαλφλεο πνπ ζεζπίδνληαη απφ ηε Βνπιή. Μάιηζηα, είλαη δπλαηφλ νη 

θαλνληζηηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο, φηαλ απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ 

εμνπζηνδνηηθή δηάηαμε ηνπ λφκνπ, λα ηξνπνπνηνχλ ή λα θαηαξγνχλ 

δηαηάμεηο ησλ λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ, εθηφο βέβαηα απφ ηηο δηαηάμεηο 

πνπ παξέρνπλ ηελ εμνπζηνδφηεζε. Ζ ηζρχο ηεο εμνπζηνδνηηθήο 
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δηάηαμεο είλαη πξναπαηηνχκελν γηα ηελ λνκηκφηεηα ησλ θαλνληζηηθψλ 

πξάμεσλ (λφκηκν έξεηζκα). Δπίζεο, ε ηπρφλ θαηάξγεζε ηεο 

εμνπζηνδνηηθήο δηάηαμεο, κε ηελ ζέζπηζε λέαο κε λφκν, δελ 

ζπλεπάγεηαη απηνδίθαηα ηελ θαηάξγεζε ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ 

πνπ εθδφζεθαλ βάζεη απηήο. Γηα λα ζπκβεί απηφ, ρξεηάδεηαη ε έθδνζε 

λέσλ θαλνληζηηθψλ κε δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν. Δπηπιένλ, νη 

εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο, ιφγσ αθξηβψο ηεο ζεκαζίαο ηνπο, 

αλαθέξνληαη ζην «πξννίκην» ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ 

εθδίδνληαη βάζεη απηψλ θαη απνηεινχλ ζηνηρείν ηεο αηηηνινγίαο ησλ 

αηνκηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ νη νπνίεο εμεηδηθεχνπλ ηηο 

θαλνληζηηθέο. 

Σέινο, ε ρξήζε ηεο λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο, δει. ην εάλ ή θαη ην 

πφηε ε Γηνίθεζε ζα αζθήζεη ηελ παξερφκελε κέζσ απηήο θαλνληζηηθή 

αξκνδηφηεηα, θαζψο επίζεο θαη εάλ ζα ην πξάμεη άπαμ ή 

επαλεηιεκκέλα, ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα, εθφζνλ δελ 

πξνβιέπεηαη ή δελ πξνθχπηεη ην αληίζεην, δει. δέζκηα αξκνδηφηεηα 

απφ ηελ εμνπζηνδνηηθή δηάηαμε. 

Οη Πεγέο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ θαη ε Ηεξαξρία ηνπο 

Χο «πεγέο» ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ λννχληαη νη εηδηθφηεξνη ηξφπνη 

παξαγσγήο ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ θαη νη νπνίνη δηέπνπλ ηε Γεκφζηα 

Γηνίθεζε. ηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε, ε ηεξαξρία ησλ θαλφλσλ απηψλ 

θπξίσο ζε ζρέζε κε ηελ ηεξαξρία ησλ νξγάλσλ απφ ηα νπνία 

πξνέξρνληαη, αιιά θαη κε ηελ ηππηθή ηζρχ ηνπο, είλαη: 

(α) νη θαλφλεο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνηηθνχ δηθαίνπ πνπ έρνπλ άκεζε 

εθαξκνγή (π.ρ. ην πξσηνγελέο δίθαην ησλ δηαθφξσλ πλζεθψλ, αιιά 

θαη ξπζκίζεηο ηνπ παξάγσγνπ δηθαίνπ φπσο ησλ θαλνληζκψλ, 

δηαηάμεσλ, νδεγηψλ κε άκεζε εθαξκνγή θ.ιπ.). Ζ «ππεξνρή» ησλ 
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θαλφλσλ απηψλ έλαληη ησλ θαλφλσλ νπνηαζδήπνηε βαζκίδαο ηνπ 

εζληθνχ δηθαίνπ, αθφκα θαη απηψλ ηνχησλ ησλ ζπληαγκαηηθψλ 

θαλφλσλ, αλαγλσξίδεη ην ίδην ην χληαγκα (άξζξν 28, παξ. 2 θαη 3  

2001), ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο ακνηβαηφηεηαο, 

θαζψο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζίγεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ηε βάζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο. 

(β) Οη θαλφλεο ηνπ πληάγκαηνο. 

(γ) νη γεληθψο παξαδεδεγκέλνη θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ θαη 

θαλφλεο πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε δηεζλείο ζπκβάζεηο, νη νπνίεο 

θπξψζεθαλ κε λνκνζεηηθέο πξάμεηο θαη επηθπξψζεθαλ θαηά ην δηεζλέο 

δίθαην. χκθσλα κε ην άξζξν 28, παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, νη θαλφλεο 

απηνί απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ εζσηεξηθνχ δηθαίνπ θαη 

ππεξηζρχνπλ θάζε άιιεο αληίζεηεο δηάηαμεο λφκνπ πνπ ςεθίδνληαη 

απφ ηε Βνπιή. 

(δ) Οη θαλφλεο λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ πνπ θαηά ην χληαγκα έρνπλ 

απμεκέλε ηππηθή ηζρχ, φπσο λφκνη πνπ θαηνρπξψλνληαη ζην χληαγκα 

θαη δελ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ κε ηε ζπλήζε λνκνζεηηθή 

δηαδηθαζία, δει. κε ηππηθφ λφκν (φπσο νη ζρεηηθνί κε ηελ νξγάλσζε 

ην Κξάηνπο, κε ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο, θ.ά.).  

(ε) νη θαλφλεο πνπ ζεζπίδνληαη κε πξάμεηο ηνπ λνκνζεηηθνχ νξγάλνπ 

(ηππηθνί λφκνη, πξάμεηο λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ θ.ιπ.). 

(δ) νη θαλφλεο θαλνληζηηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ νη νπνίεο 

εθδφζεθαλ βάζεη απνθιεηζηηθήο αξκνδηφηεηαο απεπζείαο απφ ην 

χληαγκα (π.ρ. θαζνξηζκφο αξηζκνχ βνπιεπηψλ αλά εθινγηθή 

πεξηθέξεηα, αξκνδηνηήησλ ππνπξγψλ/πθππνπξγψλ).  
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(ε) Οη θαλφλεο θαλνληζηηθψλ δηαηαγκάησλ πνπ εθδφζεθαλ βάζεη 

λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο (άξζξν 43 παξ. 2 εδάθην α' 

πληάγκαηνο). 

(ζ) νη θαλφλεο θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ εθδφζεθαλ απφ δηάθνξα 

δηνηθεηηθά φξγαλα βάζεη λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο (άξζξν 43 παξ. 

2 εδάθην β' πληάγκαηνο) (π.ρ. Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο). 

(η) νη θαλφλεο ησλ εθηειεζηηθψλ ησλ λφκσλ δηαηαγκάησλ πνπ 

εθδφζεθαλ απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο (Πξνεδξηθά 

Γηαηάγκαηα) (άξζξν 43 παξ. 1 πληάγκαηνο). 

Σα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα πεξηέρνπλ «δεπηεξεχνληεο» θαλφλεο 

δηθαίνπ θαζψο εθδίδνληαη αθξηβψο γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ εθηέιεζε 

ήδε πθηζηάκελσλ λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ, θαη έηζη έρνπλ ηππηθή 

δχλακε θαηψηεξε απφ απηνχο. Δπίζεο, ηφζν εμ απφςεσο ηππηθήο 

ηζρχνο φζν θαη ηεξαξρίαο, απηά είλαη θαηψηεξα ησλ θαλφλσλ πνπ 

ζεζπίδνληαη βάζεη λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο, θαζψο νη δεχηεξνη 

ζεζπίδνπλ «πξσηεχνληεο» θαλφλεο δηθαίνπ, ηδξχνληαο λέα δηθαηψκαηα 

θαη ππνρξεψζεηο γηα ηα πξφζσπα ηα νπνία αθνξνχλ. Δπίζεο, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, νη θαλφλεο δηθαίνπ  πνπ ζεζπίδνληαη βάζεη 

λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο, αλ θαη παξάγνληαη κε (θαλνληζηηθέο) 

δηνηθεηηθέο πξάμεηο, εμ απφςεσο ηππηθήο ηζρχνο, είλαη ηζνδχλακνη κε 

ηνπο θαλφλεο πνπ ζεζπίδνληαη απφ ηε Βνπιή. 

(ηα) Ννκνινγία: ηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε γίλεηαη παγίσο δεθηφ φηη 

ζηνπο θαλφλεο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ πεξηιακβάλνληαη θαη κηα ζεηξά 

γεληθέο αξρέο, νη νπνίεο δελ είλαη πάληα δηαηππσκέλεο ζε 

ζπληαγκαηηθά ή λνκνζεηηθά θείκελα, αιιά ηηο επηθαινχληαη θαη ηηο 

εθαξκφδνπλ νη δηθαζηηθέο απνθάζεηο, Ηδίσο φηαλ δελ ππάξρεη 

ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε πνπ λα ξπζκίδεη ην ππφ θξίζε δήηεκα, ή ε 
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(λνκνζεηηθή ή/θαη θαλνληζηηθή) ξχζκηζε ππάξρεη κελ αιιά είλαη 

ειιηπήο θαη δελ επαξθεί. Ζ λνκνινγηαθή απηή επηβεβαίσζε ηνπο 

πξνζδίδεη ραξαθηήξα θαλφλα δηθαίνπ, δει. θαλφλα ηνπ νπνίνπ ε 

παξάβαζε έρεη λνκηθέο ζπλέπεηεο. Δμάιινπ, ε ζεκαζία απηψλ ησλ 

αξρψλ εληζρχεηαη πεξαηηέξσ θαζψο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη σο θξηηήξην 

γηα ηελ θαιή ή θαθή ρξήζε ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ηεο Γηνίθεζεο 

(βι. παξαθάησ ζρεηηθέο ελφηεηεο). Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, γίλεηαη 

δεθηφ φηη ππεξηζρχνπλ ησλ θαλφλσλ πνπ ζεζπίδνληαη κε θαλνληζηηθέο 

πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη βάζεη λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο, εθηφο εάλ 

ππάξρεη αληίζεηε εηδηθή δηάηαμε ζηνλ εμνπζηνδνηηθφ λφκν. πλεπψο, 

κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη θαη απηέο απνηεινχλ πεγέο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ θαζψο δηέπνπλ ηε δξάζε ηεο Γηνίθεζεο. νη 

θπξηφηεξεο απφ απηέο ηηο αξρέο, πνπ είηε έρνπλ θαηνρπξσζεί 

ζπληαγκαηηθά ή λνκνζεηηθά, είηε έρνπλ ζπληαγκαηηθή πξνέιεπζε, 

είλαη ε αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, ε αξρή ηεο ακεξνιεςίαο, ε αξρή 

ηεο πξνζηαηεπφκελεο εκπηζηνζχλεο, ε αξρή ηεο ηζφηεηαο θαη ε αξρή 

ηεο αλαινγηθφηεηαο (βι. παξαθάησ ζρεηηθή ελφηεηα). 

Σέινο, κε ηηο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο 

δηακνξθψλνληαη λνκνινγηαθνί θαλφλεο, δει. ξπζκίδνληαη φξνη κε ηνπο 

νπνίνπο ηα δηνηθεηηθά φξγαλα κπνξνχλ ή νθείινπλ λα εθδίδνπλ 

πξάμεηο, πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο 

θαη ε παξάβαζε ησλ θαλφλσλ απηψλ κπνξεί λα απνηειεί ιφγν 

αθχξσζεο ησλ πξάμεσλ ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ. Δμ απηνχ ηνπ 

ιφγνπ, ε λνκνινγία κπνξεί λα ζεσξεζεί κηα αθφκα (νηνλεί) πεγή ηνπ 

δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ. 

Δξκελεπηηθνί Καλφλεο ζε πεξίπησζε «ζχγθξνπζεο» ησλ Πεγψλ 

ηνπ Γηθαίνπ  

Οη βαζηθνί θαλφλεο πνπ εθαξκφδνληαη είλαη νη εμήο: 
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(α) Νεφηεξνο λφκνο κπνξεί λα θαηαξγήζεη ξεηά ή ζησπεξά θαλφλα 

δηθαίνπ πνπ έρεη ζεζπηζηεί κε θαλνληζηηθή πξάμε. 

(β) Μεηαγελέζηεξνο γεληθφο λφκνο δελ θαηηζρχεη ηνπ πξνγελέζηεξνπ 

εηδηθνχ.  

(γ) Οη θαλνληζηηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο, πνπ εθδίδνληαη βάζεη 

λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο, κπνξεί λα ηξνπνπνηνχλ ή λα θαηαξγνχλ 

δηαηάμεηο ησλ λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ, φηαλ απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ 

εμνπζηνδνηηθή δηάηαμε. 

(δ) ε πεξίπησζε αληίζεζεο κεηαμχ δχν θαλφλσλ δηθαίνπ, εάλ ν έλαο 

απφ ηνπο δχν έρεη ππέξηεξε ηππηθή ηζρχ, ππεξηζρχεη ηνπ άιινπ. 

Μεηαμχ θαλφλσλ κε ίζε ηππηθή ηζρχ, ν λεφηεξνο ππεξηζρχεη ηνπ 

παιαηφηεξνπ θαη ν εηδηθφηεξνο ηνπ γεληθφηεξνπ. 

(ε) Σέινο, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, νη γεληθέο αξρέο ππεξηζρχνπλ 

ησλ θαλφλσλ πνπ ζεζπίδνληαη κε θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη 

βάζεη λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο. Όζεο απφ απηέο δελ έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλε ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ή πξνέιεπζε, ή λνκνζεηηθή 

θαηνρχξσζε, έρνπλ κφλνλ ππνλνκνζεηηθή ηζρχ θαη επνκέλσο 

δεζκεχνπλ ηε δηνίθεζε κφλνλ εάλ δελ ππάξρεη αληίζεηε πξνο απηφ 

ξεηή έθθξαζε ηεο βνχιεζεο ηνπ λνκνζέηε θαη φηαλ ε δηνίθεζε δξα 

ππφ θαζεζηψο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο. 

Ζ Αξκνδηφηεηα ησλ Γηνηθεηηθψλ Οξγάλσλ 

Αξκνδηφηεηα είλαη ε ηθαλφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ, πνπ 

πξνβιέπνπλ νη θαλφλεο ηεο έλλνκεο ηάμεο, λα ζεζπίδνπλ θαλφλεο 

δηθαίνπ κε ηελ έθδνζε πξάμεσλ ή/θαη κε ηελ ηέιεζε πιηθψλ 

ελεξγεηψλ. 
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Ζ έλλνηα ηεο αξκνδηφηεηαο είλαη άκεζε απφξξνηα ηεο ζεκειηψδνπο 

αξρήο ηεο λνκηκφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη ε Γηνίθεζε νθείιεη ή κπνξεί λα 

πξνβαίλεη κφλν ζηηο ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ή επηηξέπνληαη απφ 

ηνπο θαλφλεο ηεο έλλνκεο ηάμεο, δει. ηα δηνηθεηηθά φξγαλα κπνξνχλ 

λα εθδίδνπλ πξάμεηο ή λα πξνβαίλνπλ ζε πιηθέο ελέξγεηεο κφλν 

εθφζνλ έρνπλ ζρεηηθή αξκνδηφηεηα. 

Βαζηθέο Γηαθξίζεηο ηεο Αξκνδηφηεηαο 

Οη βαζηθέο δηαθξίζεηο ηεο αξκνδηφηεηαο είλαη νη εμήο: 

(α) Καζ' χιελ, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ, δει. ησλ ζεκάησλ ηα 

νπνία, είηε κπνξνχλ είηε πξέπεη λα ξπζκηζηνχλ κε ηηο πξάμεηο ή ηηο 

πιηθέο ελέξγεηεο ηνπ, θαη ζηε ξχζκηζε ησλ νπνίσλ κπνξεί ή πξέπεη λα 

ζπκβάιεη. 

(β) Καηά ηφπν, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηνλ θαζνξηζκφ κίαο εδαθηθήο 

πεξηνρήο, κέζα ζηελ νπνία ην δηνηθεηηθφ φξγαλν αζθεί ηελ θαζ' χιελ 

αξκνδηφηεηά ηνπ. 

(γ) Απνθαζηζηηθή, φηαλ παξέρεη ζην δηνηθεηηθφ φξγαλν ηελ ηθαλφηεηα 

λα εθδψζεη απηφ κφλνλ κηα δηνηθεηηθή πξάμε, ή θαη κε ηε ζχκπξαμε 

άιισλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ. 

 (δ) Γλσκνδνηηθή/ζπκβνπιεπηηθή, φηαλ παξέρεη ζην δηνηθεηηθφ 

φξγαλν ηελ ηθαλφηεηα λα δηαηππψζεη γλψκε (ζχκθσλε αλ είλαη 

δεζκεπηηθή ή απιή) ή πξφηαζε (βι. παξαθάησ ζρεηηθή ελφηεηα). 

(ε) Απνθιεηζηηθή, φηαλ αξκφδην είλαη έλα θαη κφλν δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

Ζ αξκνδηφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ είλαη θαηαξρήλ 

απνθιεηζηηθή γηα ιφγνπο αζθάιεηαο δηθαίνπ θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο. 
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(δ) πιινγηθή, φηαλ αξκφδηα είλαη πεξηζζφηεξα απφ έλα δηνηθεηηθά 

φξγαλα θαη ηα νπνία έρνπλ, ην θαζέλα, απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα, 

φπσο ζπκβαίλεη, γηα παξάδεηγκα, ζηελ έθδνζε κηαο θνηλήο ππνπξγηθήο 

απφθαζεο απφ δπν ή πεξηζζφηεξνπο Τπνπξγνχο. Ζ ζπιινγηθή 

αξκνδηφηεηα κπνξεί λα είλαη ηαπηφρξνλε (νπφηε ρξεζηκνπνηείηαη ν 

φξνο «ζπλαξκνδηφηεηα») ή δηαδνρηθή. Γελ πξέπεη λα γίλεηαη ζχγρπζε 

κεηαμχ ηεο ζπιινγηθήο αξκνδηφηεηαο κε ηελ αξκνδηφηεηα ελφο 

ζπιινγηθνχ νξγάλνπ (βι. παξαθάησ ζρεηηθή ελφηεηα). 

(δ) πληξέρνπζα/παξάιιειε, φηαλ πνιιά δηνηθεηηθά φξγαλα είλαη 

«δηαδεπθηηθά» αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε κηαο πξάμεο, θαη έηζη απηή 

εθδίδεηαη λφκηκα απφ ην έλα ή ην άιιν απφ απηά. 

Γέζκηα Αξκνδηφηεηα – Γηαθξηηηθή Δπρέξεηα 

Απφ ηελ πξνεθηεζείζα έλλνηα πξνθχπηεη φηη ε αξκνδηφηεηα ησλ 

δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ θηλείηαη ζε δπν θχξηνπο άμνλεο θαη αλάινγα 

δηαθξίλεηαη ζε (α) δέζκηα αξκνδηφηεηα θαη (β) δηαθξηηηθή επρέξεηα. 

(α) Γέζκηα αξκνδηφηεηα ππάξρεη φηαλ ην δηνηθεηηθφ φξγαλν, εθφζνλ 

δηαπηζηψζεη φηη ζπληξέρνπλ νη πξνβιεπφκελεο απφ ηνπο θαλφλεο 

δηθαίνπ πξαγκαηηθέο ή λνκηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο, 

είλαη ππνρξεσκέλν λα εθδψζεη δηνηθεηηθή πξάμε ή/θαη λα πξνβεί ζε 

πιηθή ελέξγεηα, πνπ πξνθαζνξίδνπλ νη θαλφλεο απηνί. ηελ πεξίπησζε 

ηεο δέζκηαο αξκνδηφηεηαο, ν θαλφλαο δηθαίνπ πξνζδηνξίδεη αθξηβψο 

ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ην πεξηερφκελν ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο. 

ησπεξή άξλεζε ηεο Γηνίθεζεο λα πξνβεί ζηελ άζθεζε δέζκηαο 

αξκνδηφηεηαο, π.ρ. κε ηελ παξέιεπζε ηεο νξηδφκελεο απφ ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο πξνζεζκία, ζπληζηά «παξάιεηςε νθεηιφκελεο λφκηκεο 

ελέξγεηαο» (βι. παξαθάησ ζρεηηθή ελφηεηα). 
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Αθξηβψο ιφγσ ηεο ππνρξέσζεο ηεο Γηνίθεζεο, αιιά θαη ηνπ ζαθνχο 

θαη πξνθαζνξηζκέλνπ πιαηζίνπ εληφο ηνπ νπνίνπ θαιείηαη λα δξάζεη 

θαηά ηελ άζθεζε ηεο δέζκηαο αξκνδηφηεηάο ηεο, είλαη πνιχ επρεξέο 

λα δηαπηζησζεί εάλ ε δξάζε απηή είλαη ζχκθσλε κε ηελ ζεκειηψδε 

«αξρή ηεο λνκηκφηεηαο». Αληίζεηα, ε δηαπίζησζε απηή είλαη δπζρεξήο 

ζηελ πεξίπησζε ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο. 

(β) Γηαθξηηηθή επρέξεηα ππάξρεη φηαλ ν θαλφλαο δηθαίνπ δελ 

πξνθαζνξίδεη ζαθψο ηελ ελέξγεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ, αιιά ηνπ 

αθήλεη ειεπζεξία δξάζεο. Δηδηθφηεξα, ην δηνηθεηηθφ φξγαλν κπνξεί 

αιιά δελ ππνρξενχηαη λα εθδψζεη ηελ πξάμε ή λα πξνβεί ζηελ 

ελέξγεηα, ή κπνξεί λα θαζνξίζεη ην ρξφλν έθδνζεο ή ηέιεζεο απηψλ, ή 

αθφκα λα επηιέμεη κεηαμχ πεξηζζφηεξσλ ξπζκίζεσλ θαη ιχζεσλ ηηο 

νπνίεο επηηξέπεη ν θαλφλαο δηθαίνπ. 

Καηά γεληθή αξρή ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, ππάξρεη ηεθκήξην ππέξ ηεο 

δηαθξηηηθήο επρέξεηαο. Γειαδή, φπνπ απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο δελ 

πξνθχπηεη ζαθψο ππνρξέσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ λα πξνβεί ζε 

ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα, έρεη γίλεη δεθηφ (θαη απφ ηε λνκνινγία) φηη 

πθίζηαηαη δηαθξηηηθή επρέξεηα. Παξά ηαχηα, επεηδή απηή ε ηάζε δελ 

ζπκβαδίδεη απνιχησο κε ηελ ζεκειηψδε αξρή ηεο λνκηκφηεηαο, είλαη 

αλαγθαία κηα δηαθνξνπνίεζε αλαιφγσο ηνπ επκελνχο ή δπζκελνχο 

ραξαθηήξα γηα ηνλ δηνηθνχκελν ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο. Έηζη, π.ρ., ην 

ηεθκήξην ππέξ ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κφλνλ 

πξνο φθεινο ηνπ δηνηθνχκελνπ θαη δελ κπνξεί λα ηζρχεη φηαλ 

πξφθεηηαη λα πεξηνξηζηεί αηνκηθφ ηνπ δηθαίσκα. Με άιια ιφγηα, ε 

έλλνηα ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ζπλίζηαηαη ζην φηη, πξηλ ε Γηνίθεζε 

πξνβεί ζηελ φπνηα ελέξγεηά ηεο, πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο 

ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηεο θάζε πεξίπησζεο, αιιά θαη ηηο αξρέο ηνπ 
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δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, ψζηε ε δξάζε ηεο λα έρεη ηηο θαηά ην δπλαηφλ 

ιηγφηεξεο επαρζείο ζπλέπεηεο γηα ηνπο δηνηθνχκελνπο. 

χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο, ε Γηνίθεζε έρεη ππνρξέσζε 

λα αζθεί ηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα, φρη απζαηξέησο, αιιά εληφο ελφο 

πιαηζίνπ πνπ ζπληζηά ηα ιεγφκελα «άθξα φξηα» ηεο. Ο έιεγρνο ηεο 

δηνηθεηηθήο δξάζεο ζπλίζηαηαη αθξηβψο ζηελ έξεπλα ηεο ηπρφλ 

ππέξβαζεο ησλ νξίσλ απηψλ, δειαδή ζηελ έξεπλα ηεο θαθήο ρξήζεο 

ηεο, ε νπνία ζπληζηά ιφγν αθχξσζεο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο. Σα άθξα 

φξηα ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο θαζνξίδνληαη ζπλήζσο απφ ηα εμήο 

ζηνηρεία: ην ινγηθφ (θαηά ηελ θνηλή πείξα θαη αληίιεςε) πεξηερφκελν 

ηεο αφξηζηεο έλλνηαο ηνπ θαλφλα δηθαίνπ, ηελ νπνία θαιείηαη λα 

πξνζδηνξίζεη θαη λα εμεηδηθεχζεη ην δηνηθεηηθφ φξγαλν, ν ζθνπφο ησλ 

δηαηάμεσλ πνπ παξέρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα, ην δεκφζην ζπκθέξνλ γηα 

ηελ εμππεξέηεζε ηνπ νπνίνπ παξαζρέζεθε ε αξκνδηφηεηα, θαζψο θαη, 

ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ, απφ ηελ ηήξεζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, φπσο ε αξρή ηεο ηζφηεηαο, ηεο ρξεζηήο 

δηνίθεζεο, ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ηεο πξνζηαηεπφκελεο 

εκπηζηνζχλεο ηνπ δηνηθνχκελνπ (βι. παξαπάλσ ζρεηηθή ελφηεηα). 

Όια δε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πνπ έιαβε ππφςε ηνπ ην δηνηθεηηθφ 

φξγαλν θαηά ηελ άζθεζε ηεο δηαθξηηηθήο ηνπ επρέξεηαο απνηεινχλ 

απαξαίηεην πεξηερφκελν ηεο αηηηνινγίαο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο (βι. 

παξαθάησ ζρεηηθή ελφηεηα). 

Σέινο, θαηά θαλφλα ε Γηνίθεζε δξα, είηε θαηά δέζκηα αξκνδηφηεηα, 

είηε θαηά δηαθξηηηθή επρέξεηα. Όκσο, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ νη 

δπν απηνί άμνλεο ηεο θαζ' χιελ αξκνδηφηεηαο λα ζπλππάξρνπλ θαηά 

ηελ εθδήισζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο δηνηθεηηθήο ελέξγεηαο, αιιά θαη 

πάιη είλαη ζαθψο δηαθξηηνί, δει. δελ ηέκλνληαη, νχηε ζπγρένληαη. Γηα 

παξάδεηγκα, ππάξρεη πεξίπησζε φπνπ ε Γηνίθεζε είλαη ππνρξεσκέλε 
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κελ λα εθδψζεη κηα πξάμε κε ηελ νπνία επηβάιιεηαη έλα πξφζηηκν, 

αιιά έρεη ηελ επρέξεηα λα επηκεηξήζεη ην χςνο απηνχ. 

Πεξηνξηζκνί ηεο Αξκνδηφηεηαο 

Πεξηνξηζκνί ηεο αξκνδηφηεηαο θαινχληαη ηα φξηα πνπ ζέηεη ν λφκνο 

ζηελ άζθεζή ηεο. Απηά ηα φξηα δηαθξίλνληαη θπξίσο ζε νπζηαζηηθά, 

ηνπηθά θαη ρξνληθά.  

(α) νη νπζηαζηηθνί πεξηνξηζκνί εθθξάδνληαη απφ ηελ θαζ' χιελ 

αξκνδηφηεηα. O λφκνο πξνζδηνξίδεη απηφ πνπ ζεσξείηαη σο ε 

αξκνδηφηεηα ελφο νξγάλνπ θαη ν πξνζδηνξηζκφο απηφο απνηειεί θαη ην 

φξην ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ νξγάλνπ. 

(β) νη ηνπηθνί πεξηνξηζκνί εθθξάδνληαη απφ ηελ θαηά ηφπν 

αξκνδηφηεηα, ε νπνία αληηζηνηρεί ζηε δπλαηφηεηα ελφο δηνηθεηηθνχ 

νξγάλνπ λα αζθήζεη έγθπξα ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ κφλν ζε νξηζκέλν 

ηκήκα ηεο εδαθηθήο έθηαζεο ηνπ θξάηνπο ή ζε ζρέζε κε ηα πξφζσπα 

πνπ ζπλδένληαη κε ην εδαθηθφ απηφ ηκήκα. 

(γ) νη ρξνληθνί πεξηνξηζκνί εθθξάδνληαη απφ ηε ιεγφκελε θαηά ρξφλν 

αξκνδηφηεηα. Ζ άζθεζε κηαο αξκνδηφηεηαο απφ έλα δηνηθεηηθφ 

φξγαλν είλαη θαη' αξράο ρξνληθά απεξηφξηζηε, εθηφο εάλ ε 

αξκνδηφηεηα πξέπεη λα αζθεζεί εληφο κίαο νξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή 

φηαλ ην φξγαλν έρεη απφ ηελ θχζε ηνπ πεξηνξηζκέλν ρξνληθά πεδίν 

δξάζεο. ηελ πξψηε πεξίπησζε, φηαλ παξέιζεη ε πξνζεζκία ην 

φξγαλν θαζίζηαηαη αλαξκφδην, εθφζνλ φκσο ν λφκνο πξνβιέπεη ξεηά 

κία απνθιεηζηηθή ή αλαηξεπηηθή πξνζεζκία. Όηαλ, αληηζέησο, ε 

πξνζεζκία εληφο ηεο νπνίαο νθείιεη λα δξάζεη ην φξγαλν είλαη 

ελδεηθηηθή, ηφηε ην φξγαλν έρεη κφλν ηελ ππνρξέσζε λα δξάζεη κέζα 

ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ην φξγαλν δελ 

εθπιεξψλεη πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Γηα 
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παξάδεηγκα, φξγαλα ή επηηξνπέο πνπ ζπζηήζεθαλ ad hoc θαη παχνπλ 

λα ππάξρνπλ κεηά ηελ εθπιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπο ή ηελ πάξνδν ηνπ 

θαζνξηζκέλνπ εθ ηνπ λφκνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Μεηαβίβαζε ηεο Αξκνδηφηεηαο 

Ο γεληθφο θαλφλαο φηη ε αξκνδηφηεηα πνπ έρεη αλαηεζεί ζε νξηζκέλν 

δηνηθεηηθφ φξγαλν δελ κπνξεί λα αζθεζεί απφ άιιν φξγαλν θάκπηεηαη 

κφλνλ φηαλ απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

Ζ πεξίπησζε ηεο κεηαβίβαζεο ξπζκίδεηαη απφ ην άξζξν 9, παξ. 2 θαη 

4, ΚΓΓ, νη δε πξνυπνζέζεηο είλαη νη εμήο:  

(α) Σν αξκφδην φξγαλν κπνξεί λα κεηαβηβάζεη ηελ αξκνδηφηεηά ηνπ 

κε θαλνληζηηθή πξάμε, ε νπνία απαηηεί δεκνζίεπζε. 

(β) Ζ αξκνδηφηεηα αζθείηαη πιένλ απνθιεηζηηθά απφ ην φξγαλν ζην 

νπνίν κεηαβηβάζηεθε (απψιεηα αξκνδηφηεηαο), εθηφο αλ νη ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο νξίδνπλ ξεηά φηη κπνξεί λα αζθείηαη θαη παξάιιεια απφ ην 

φξγαλν πνπ ηε κεηαβίβαζε. 

(γ) Ζ δηνηθεηηθή πξάμε ηεο κεηαβίβαζεο αλαθέξεηαη ζην ηκήκα ηνπ 

ζψκαηνο ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ νλνκάδεηαη «πξννίκην» (ή 

αιιηψο «έρνληαο ππφςε») θαη απνηειεί ζηνηρείν ηεο αηηηνινγίαο ηνπο 

(βι. παξαθάησ ζρεηηθή ελφηεηα). 

(δ) Ζ πξάμε κεηαβίβαζεο ηζρχεη κέρξη ηελ θαηάξγεζή ηεο, γηα ην 

κέιινλ (σο θαλνληζηηθή), κε κεηαγελέζηεξε φκνηα. 

(ε) Καηά θαλφλα δελ ζπλδέεηαη κε θπζηθά πξφζσπα (απξφζσπε σο 

θαλνληζηηθή). 
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(δ) ε πεξίπησζε πνπ ε κεηαβίβαζε έγηλε παξάλνκα, ην φξγαλν ζην 

νπνίν κεηαβηβάζηεθε ε αξκνδηφηεηα δελ θαζίζηαηαη αξκφδην θαη νη 

πξάμεηο ηνπο πάζρνπλ αθπξφηεηαο. 

Δμνπζηνδφηεζε Τπνγξαθήο 

Γηαθνξεηηθή απφ ηε κεηαβίβαζε αξκνδηφηεηαο είλαη ε παξνρή 

εμνπζηνδφηεζεο απφ έλα δηνηθεηηθφ φξγαλν ζε άιιν, ηεξαξρηθά 

πθηζηάκελφ ηνπ, λα ππνγξάθεη «αλη' απηνχ» θαη «κε εληνιή» ηνπ 

δηνηθεηηθέο πξάμεηο, αιιά θαη άιια έγγξαθα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ. 

Ζ πεξίπησζε ηεο εμνπζηνδφηεζεο ππνγξαθήο ξπζκίδεηαη απφ ην 

άξζξν 9, παξ. 3 θαη 4, ΚΓΓ, νη δε πξνυπνζέζεηο είλαη νη εμήο: 

(α) Γίλεηαη κε θαλνληζηηθή πξάμε, ε νπνία απαηηεί δεκνζίεπζε. 

(β) Ζ ζρεηηθή αξκνδηφηεηα δελ κεηαβηβάδεηαη, αιιά εμαθνινπζεί λα 

αλήθεη απνθιεηζηηθά ζην φξγαλν πνπ έρεη παξάζρεη ηελ 

εμνπζηνδφηεζε, θαη γηα ην ιφγν απηφ ππάξρεη πάληνηε ε δπλαηφηεηα 

ππνγξαθήο απφ ην φξγαλν απηφ. 

(γ) Ζ δηνηθεηηθή πξάμε ηεο εμνπζηνδφηεζεο ππνγξαθήο αλαθέξεηαη 

ζην ηκήκα ηνπ ζψκαηνο ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ νλνκάδεηαη 

«πξννίκην» (ή αιιηψο «έρνληαο ππφςε») θαη απνηειεί ζηνηρείν ηεο 

αηηηνινγίαο ηνπο (βι. παξαθάησ ζρεηηθή ελφηεηα). 

(δ) Ζ ζρεηηθή πξάμε ηζρχεη κέρξη ηελ θαηάξγεζή ηεο, γηα ην κέιινλ 

(σο θαλνληζηηθή), κε κεηαγελέζηεξε φκνηα. 

(ε) Καηά θαλφλα δελ ζπλδέεηαη κε θπζηθά πξφζσπα (απξφζσπε σο 

θαλνληζηηθή). 

(δ) ε πεξίπησζε παξάηππεο εμνπζηνδφηεζεο ππνγξαθήο, ν 

εμνπζηνδνηνχκελνο ζηεξείηαη αξκνδηφηεηαο λα ππνγξάθεη. 
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Ζ παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ζα πξέπεη λα απνηππψλεηαη ζην ηκήκα ηνπ 

εγγξάθνπ ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο πνπ εθδίδεηαη φπνπ εκθαλίδνληαη νη 

ππνγξαθέο, 

Με εληνιή Τπνπξγνχ 

Ζ Πξντζηακέλε ηεο Γεληθήο Γ/λζεο 

(ππνγξαθή) 

(νλνκαηεπψλπκν) 

Καζψο ε αξκνδηφηεηα παξακέλεη αλέπαθε, νη πξάμεηο ηνπ 

εμνπζηνδνηεκέλνπ νξγάλνπ, έζησ θαη εάλ θέξνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ, 

ζεσξνχληαη πξάμεηο ηνπ νξγάλνπ πνπ έδσζε ηελ εμνπζηνδφηεζε. 

Αλαπιήξσζε 

Γηαθνξεηηθή, ηφζν απφ ηελ εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο, φζν θαη απφ 

ηε κεηαβίβαζε ηεο αξκνδηφηεηαο, είλαη ε πεξίπησζε ηεο 

αλαπιήξσζεο ηνπ κνλνκεινχο δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ ζε πεξίπησζε πνπ 

απηφ απνπζηάδεη (ζπλήζσο πξνζσξηλά) ή λφκηκα θσιχεηαη λα αζθήζεη 

ηελ αξκνδηφηεηά ηνπ. 

Ζ αλαπιήξσζε δελ απαηηείηαη λα πξνβιέπεηαη ξεηά απφ ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ρξεηάδεηαη ε έθδνζε ζρεηηθήο πξάμεο 

απφ ην αλαπιεξνχκελν φξγαλν κε ηελ νπνία νξίδεηαη ν αλαπιεξσηήο 

ηνπ. Ζ πξάμε απηή έρεη ζαθψο αηνκηθφ ραξαθηήξα θαη δελ απαηηείηαη 

ε δεκνζίεπζή ηεο. Με ηελ αλαπιήξσζε, ε αξκνδηφηεηα παξακέλεη 

αλέπαθε θαη νη πξάμεηο ηνπ αλαπιεξνχληνο νξγάλνπ ζεσξνχληαη 

πξάμεηο ηνπ αλαπιεξνχκελνπ. 

Όηαλ πθίζηαηαη αλαπιήξσζε, ζην ηκήκα ηνπ εγγξάθνπ ηεο 

δηνηθεηηθήο πξάμεο πνπ εθδίδεηαη φπνπ εκθαλίδνληαη νη ππνγξαθέο, ζα 
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πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν ηίηινο ηνπ αλαπιεξνχκελνπ νξγάλνπ θαη απφ 

θάησ ε έλδεημε «(θαη) αλη' απηνχ» (ή κε ηε ζχληκεζε «(θ.) α.α.») θαη 

ζηε ζπλέρεηα ε ππνγξαθή θαη ην φλνκα ηνπ αλαπιεξσηή, 

Ζ Πξντζηακέλε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο (θ.) α.α. 

(ππνγξαθή) 

(νλνκαηεπψλπκν αλαπιεξσηή) 

Οη θαλφλεο ηεο αλαπιήξσζεο πξνβιέπνληαη, ζπλδπαζηηθά, απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 87 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα θαη απηέο ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (ΚΓΓ). Δηδηθά ηα 

ζρεηηθά κε ηελ αλαπιήξσζε θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπιινγηθψλ 

νξγάλσλ ξπζκίδνληαη απφ ην άξζξν 14 ΚΓΓ. Σέινο, ε αλαπιήξσζε 

παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν, ηφζν ζηελ εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή φζν 

θαη ζηε λφκηκε ιεηηνπξγία ηεο Γηνίθεζεο. Δμππεξεηεί ηφζν ηε βαζηθή 

αξρή ηεο «ζπλέρεηαο ηνπ Κξάηνπο», ε νπνία εζηηάδεη ζηελ αδηάιεηπηε 

ιεηηνπξγία ηεο θάζε δεκφζηαο ππεξεζίαο θαη ηελ απνζχλδεζή ηεο απφ 

ηελ νπνηαδήπνηε απνπζία ή θψιπκα ζηα (κνλνπξφζσπα ή ζπιινγηθά) 

φξγαλα απηήο, φζν θαη απηή ηεο «ακεξνιεςίαο» (βι. παξαπάλσ 

ζρεηηθή ελφηεηα). 

Γεληθέο Αξρέο  

Οη Γεληθέο Αξρέο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ απνηππψλνπλ ην βαζηθφ 

πεξηερφκελν πνπ πξέπεη λα παξνπζηάδεη ε δεκφζηα δηνίθεζε σο 

δηνηθεηηθή νξγάλσζε θαη σο δηνηθεηηθή δξάζε. Με απηέο 

δηαηππψλεηαη ε βαζηθή θηινζνθία θαη ν ελδεηθλπφκελνο ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Απηέο ζπκππθλψλνπλ ηνπο 

βαζηθνχο δενληνινγηθνχο θαη δηθαηνπνιηηηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο. Δλίνηε έρνπλ ζπγθεθξηκέλε εληαία λνκηθή 

απνηχπσζε ζε θάπνηα πεγή ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, π.ρ. χληαγκα, 
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ΔΓΑ θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε απνηεινχλ γξαπηνχο θαλφλεο ηνπ 

ζπληαγκαηηθνχ, επξσπατθνχ, δηεζλνχο ή ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ θαη 

φρη άγξαθεο γεληθέο αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ πνπ δηαηππψλνληαη 

απφ ηα δηθαζηήξηα ή ηελ επηζηήκε. ‗Άιιεο θνξέο πάιη πιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ εζίκνπ, δειαδή α) καθξά, ζηαζεξή, νκνηφκνξθε 

πξαθηηθή θαη β) πεπνίζεζε λνκηθήο δεζκεπηηθφηεηαο (πεπνίζεζε 

δηθαίνπ). Σφζν νη αξρέο ηεο δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο φζν θαη νη αξρέο 

ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά, επηθνπξηθά 

(πνηέ αλαηξεπηηθά) ζηελ (ππεξ)αξρή ηεο λνκηκφηεηαο. Οη αξρέο ηεο 

δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο θαη νη αξρέο ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο δελ 

ζπκπίπηνπλ πιήξσο. Τπάξρνπλ αξρέο πνπ είλαη ηαπηφρξνλα θαη αξρέο 

ηεο δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο θαη αξρέο ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο. Απηέο 

είλαη: α) ε αξρή ηεο λνκηκφηεηαο, β) ε αξρή ηεο πξνάζπηζεο ηνπ 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, γ) ε αξρή ηεο δηαθάλεηαο, δ) ε αξρή ηεο 

νπδεηεξφηεηαο, ε) ε αξρή ηεο αμηνθξαηίαο, ζη) ε αξρή ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη δ) ε αξρή ηνπ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ. Οη αξρέο 

ηεο δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο θαη δξάζεο ζπληείλνπλ ζε ηέζζεξηο 

θεληξηθέο ζηνρεχζεηο, επάιιειεο κεηαμχ ηνπο: ηελ πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε, ηελ ηήξεζε ηνπ δηθαίνπ, ηελ ηθαλνπνίεζε 

ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

Ζ Αξρή ηεο Ννκηκφηεηαο θαη ην Γεκφζην πκθέξνλ 

Ζ Αξρή ηεο Ννκηκφηεηαο 

χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο, ηφζν νη πνιίηεο φζν θαη νη 

δεκφζηεο ιεηηνπξγίεο ελφο θξάηνπο πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ην 

ηζρχνλ δίθαην. Ζ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο δειψλεη φηη ε δσή ησλ 

αλζξψπσλ, πνιηηηθή, θνηλσληθή, πξνζσπηθή ξπζκίδεηαη θαη 

δεζκεχεηαη απφ ηνπο ηζρχνληεο λνκηθνχο θαλφλεο. Ζ νξγάλσζε θαη ε 

ιεηηνπξγία ησλ εμνπζηψλ, ε κνξθή θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηεχκαηνο, 
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ε εμέιημε ηεο πνιηηηθήο δσήο, νη ζρέζεηο ησλ πνιηηψλ κε ην θξάηνο 

θαη νη ζρέζεηο ησλ πνιηηψλ κεηαμχ ηνπο ξπζκίδνληαη απφ ην δίθαην. Ζ 

αξρή ηεο λνκηκφηεηαο έρεη ππεξεζληθή δηάζηαζε θαη ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο ππάγνληαη εμίζνπ ε Δπξσπατθή Έλσζε, νη δηεζλείο 

νξγαληζκνχο θαη νη δηεζλείο ζρέζεηο ησλ Κξαηψλ. Δίλαη ε θεληξηθή 

αξρή ηφζν ηνπ επεηξσηηθνχ δηθαίνπ φζν θαη ηνπ αγγινζαμνληθνχ 

δηθαίνπ (rule of law) αλ θαη κεηαμχ ησλ δχν δηθαηηθψλ ζπζηεκάησλ 

δηαθνξνπνηνχληαη νη πεγέο ηνπ δηθαίνπ. Ζ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο είλαη  

ε θπζηνινγηθή ζπλέπεηα ηεο πηνζέηεζεο ηνπ θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ, 

απφ ηα κέιε ησλ θνηλσληψλ πνπ ζπληάζζνληαη ζε νξγαλσκέλεο 

ζεζκηθά πνιηηείεο, φπσο ηα θξάηε. Απνηειεί ηελ πεκπηνπζία ηνπ 

θξάηνπο δηθαίνπ πνπ καδί κε ηε δεκνθξαηία θαη ην θνηλσληθφ θξάηνο 

ζπγθξνηνχλ ην κνληέιν ηνπ ζχγρξνλνπ θξαηηθνχ ζπληαγκαηηζκνχ. 

Ζ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο, σο αξρή ηνπ δηθαίνπ, έρεη απνδέθηεο 

θαηαξράο φινπο ηνπο θνηλσλνχο ηνπ δηθαίνπ θαη φινπο ηνπο 

δεκφζηνπο θνξείο. Γεζκεχεη θαη ηηο ηξεηο θξαηηθέο ιεηηνπξγίεο 

(λνκνζεηηθή, εθηειεζηηθή θαη δηθαζηηθή). Βάζεη ηεο αξρήο ηεο 

λνκηκφηεηαο:  α) ε λνκνζεηηθή εμνπζία έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 

ζεζπίδεη θαλφλεο δηθαίνπ ζχκθσλνπο κε ην χληαγκα, ην Δπξσπατθφ 

Γίθαην θαη ην Γηεζλέο Γίθαην. β) Ζ δηθαζηηθή εμνπζία έρεη ππνρξέσζε 

λα εθδίδεη δηθαζηηθέο απνθάζεηο ηεξψληαο φινπο ηνπο λφκνπο ηνπ 

θξάηνπο (ζε επξεία έλλνηα, κε ηελ νπζηαζηηθή έλλνηα ησλ πεγψλ 

δηθαίνπ). γ) Ζ εθηειεζηηθή εμνπζία έρεη ππνρξέσζε λα ζεκειηψλεη  

ζην λφκν. θάζε πξάμε πνπ εθδίδεη, θάζε παξάιεηςή ηεο θαη θάζε 

πιηθή ελέξγεηα ή ζπκπεξηθνξά ηεο.  

 Ζ Αξρή ηεο Ννκηκφηεηαο ηεο Γηνηθεηηθήο Γξάζεο 

Οη ηδηψηεο απνιακβάλνπλ ζηελ πξάμε ηελ ειεπζεξία ηνπο ζεβφκελνη 

ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο δηθαίνπ (ηεξψληαο ηε λνκηκφηεηα). Γηα ηνπο 
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ηδηψηεο ε αξρή ηεο λνκηκφηεηαο ζεκαίλεη ειεπζεξία πνπ πεξηνξίδεηαη 

κφλν απφ ην ηζρχνλ δίθαην. Οη θξαηηθέο εμνπζίεο, αληηζέησο, είλαη 

λνκηθά δεζκεπκέλεο, ιεηηνπξγνχλ δειαδή κε βάζε ην ηζρχνλ δίθαην. 

Γηα ηηο θξαηηθέο εμνπζίεο ε αξρή ηεο λνκηκφηεηαο ζεκαίλεη φηη έρνπλ 

αξκνδηφηεηεο (θαη φρη ειεπζεξία) πνπ εδξάδεηαη (εξείδεηαη, πεγάδεη, 

πξνδηαγξάθεηαη ξεηά θαη δεζκεπηηθά) ζην ηζρχνλ δίθαην. 

Ζ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο είλαη ε ππνρξέσζε 

ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ππφ ιεηηνπξγηθή έλλνηα, δειαδή φισλ ησλ 

νξγάλσλ ηνπ θξάηνπο αιιά θαη φισλ ησλ ηδησηηθψλ πξνζψπσλ πνπ 

αζθνχλ δεκφζηα δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία, λα ηεξνχλ θαηά ηελ 

ππεξεζηαθή ηνπο δξάζε ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο δηθαίνπ. Δλψ νη 

άλζξσπνη σο ηδηψηεο, σο πνιίηεο έρνπλ δηθαίσκα λα πξάηηνπλ φ,ηη δελ 

απαγνξεχεηαη απφ ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην (δηθαίσκα ηδηψηε: φ,ηη δελ 

απαγνξεχεηαη, επηηξέπεηαη), ε δηνίθεζε έρεη αξκνδηφηεηα, δειαδή 

λνκηθή ππνρξέσζε, λα πξάηηεη κφλν φ,ηη πξνβιέπεηαη απφ ην δίθαην 

(αξκνδηφηεηα ηεο δηνίθεζεο: α) φ,ηη δελ επηηξέπεηαη (πξνβιέπεηαη) 

απαγνξεχεηαη, β) φ,ηη πξνβιέπεηαη είλαη θαη‘ αξρήλ ππνρξεσηηθφ). 

Απηή είλαη ε εηδνπνηφο δηαθνξά κεηαμχ ηδησηηθήο θαη δηνηθεηηθήο 

δξάζεο. Ζ ηδησηηθή δξάζε δηέπεηαη θαηαξράο απφ ειεπζεξία λνκηθά 

πεξηνξίζηκε. Ζ δηνηθεηηθή δξάζε αζθείηαη θαηά αξκνδηφηεηα, δειαδή 

είλαη λνκηθά επηηεηξακκέλε, λνκηθά πξνβιεπφκελε, πξέπεη λα έρεη 

έξεηζκα ζην δίθαην. Δπηγξακκαηηθά, ε αξρή ηεο λνκηκφηεηαο ηεο 

δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο θαη δξάζεο ζεκαίλεη: α) φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη 

λνκηθά, απαγνξεχεηαη, β) φ,ηη πξνβιέπεηαη λνκηθά, ππνρξεψλεη ηε 

δηνίθεζε.  

Σν Γεκφζην πκθέξνλ 

Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, ε δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθεί ε Γεκφζηα 

Γηνίθεζε έρεη πάληνηε σο ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ δεκνζίνπ 
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ζπκθέξνληνο. Γεκφζην είλαη ην ζπκθέξνλ πνπ έρεη σο ππνθείκελφ ηνπ 

ην ιαφ, ν νπνίνο έρεη νξγαλσζεί κε ηελ έλλνκε ηάμε ζε θξάηνο. 

πλεπψο, ην δεκφζην ζπκθέξνλ έρεη ζαθέζηαηα θνηλσληθφ ραξαθηήξα 

θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ έλλνκε ηάμε. 

Σν δεκφζην ζπκθέξνλ ζπκπίπηεη κε ην ζπκθέξνλ φισλ ησλ κειψλ ηεο 

θξαηηθήο θνηλσλίαο, δηφηη αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε βαζηθψλ αλαγθψλ 

πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ φια ηα κέιε απηά (π.ρ. παηδεία, πγεία, 

αζθάιεηα, ηάμε, άκπλα, κεηαθνξέο, ζπγθνηλσλίεο, αλάπηπμε, θ.ά.). 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο αλήθεη θαηαξρήλ ζην 

λνκνζεηηθφ φξγαλν, ελψ ε Γηνίθεζε, φηαλ αζθεί ηελ θαλνληζηηθή ηεο 

δξαζηεξηφηεηα βάζεη λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο, πξνβαίλεη ζε 

ιεπηνκεξέζηεξν θαζνξηζκφ ηνπ ή ζε εμεηδίθεπζή ηνπ. Δπίζεο, ν 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο είλαη θαη ζηνηρείν ηεο 

άζθεζεο ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ηεο Γηνίθεζεο θαηά ηελ έθδνζε ή 

ηελ άξλεζε έθδνζεο κηαο αηνκηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο, αιιά θαη θαηά 

ηελ αλάθιεζή ηεο. 

Σν δεκφζην ζπκθέξνλ είλαη κηα αφξηζηε λνκηθή έλλνηα, ε νπνία δελ 

είλαη ζηαηηθή θαη εμειίζζεηαη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηεο 

θνηλσλίαο θαη ησλ πνιηηψλ. ε θάζε πεξίπησζε, πάλησο, ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ δελ κπνξεί λα αλάγεηαη ζε κηα ππεξζεηηθή έλλνηα ε νπνία 

ζα νδεγεί ζηνλ πεξηνξηζκφ δηθαησκάησλ ησλ δηνηθνχκελσλ, ρσξίο 

ηνχην λα πξνβιέπεηαη ξεηά θαη εηδηθά απφ ηηο θείκελεο ζπληαγκαηηθέο 

θαη λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, θαη πάληνηε ππφ ηνλ φξν ηήξεζεο ηεο 

αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο (άξζξν 25 πληάγκαηνο). πλεπψο, ε 

Γηνίθεζε, ζηελ θαζεκεξηλή ηεο δξάζε, ζα πξέπεη λα πξνβαίλεη ζε κηα 

θαηαξρήλ ζηάζκηζε ηεο ππεξνρήο ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο έλαληη 

ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθέξνληνο. 
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Αξρέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ Πξνζηαζία ηνπ Γηνηθνπκέλνπ 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε δξάζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο δηέπεηαη απφ 

ηελ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο θαη αζθείηαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Απφ ην πιαίζην απηφ πξνθχπηεη ζαθψο θαη ε 

αλάγθε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ δηνηθνπκέλνπ, ηα ζπκθέξνληα θαη ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα ζηγνχλ απφ ηε δξάζε ηεο δηνίθεζεο. 

Απηά ηα ζπκθέξνληα θαη δηθαηψκαηα θαηνρπξψλνληαη απφ ξεηνχο 

θαλφλεο ππεξλνκνζεηηθήο ηζρχνο, ηηο ζρεηηθέο κε ηα αηνκηθά θαη 

θνηλσληθά δηθαηψκαηα ζπληαγκαηηθέο πξφλνηεο, αιιά θαη ηε 

λνκνζεζία. Δπηπιένλ, φκσο, πεγάδνπλ θαη απφ άγξαθεο αξγέο. πνπ δελ 

είλαη δηαηππσκέλεο ζε ζπληαγκαηηθά ή λνκνζεηηθά θείκελα, αιιά 

έρνπλ ζπληαγκαηηθή πξνέιεπζε θαη ηαπηφρξνλα έρνπλ πξνζδηνξηζηεί 

θαη θαζηεξσζεί απφ ηε λνκνινγία (βι. παξαπάλσ ζρεηηθή ελφηεηα κε 

ηηο πεγέο ηνπ δηθαίνπ). 

Σα παξαπάλσ απνηεινχλ, απφ θνηλνχ θαη ζπλδπαζηηθά, κέζα γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ δηνηθνχκελνπ, ηα θπξηφηεξα απφ ηα νπνία είλαη ηα 

εμήο: 

Ζ Αξρή ηεο Υξεζηήο Γηνίθεζεο 

Ζ αξρή απηή επηβάιιεη ζηα δηνηθεηηθά φξγαλα λα αζθνχλ ηηο 

αξκνδηφηεηέο ηνπο ζχκθσλα κε ην αίζζεκα ηνπ δηθαίνπ πνπ 

επηθξαηεί, ελφςεη ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο θαη 

ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γηνίθεζεο. Οπζηαζηηθά, ε έλλνηα ηεο 

ρξεζηήο δηνίθεζεο παξακέλεη κηα πνιχ γεληθή θαη αφξηζηε αξρή. 

Καηαξρήλ, έρεη λνκνινγηαθή πξνέιεπζε θαη ν θαζνξηζκφο ηεο είλαη 

θαηά βάζε αξλεηηθφο, δειαδή ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο έρεη 

θαηά θαηξνχο θξίλεη ηη δελ ζπληζηά, θαηά πεξίπησζε, ρξεζηή 
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δηνίθεζε, ραξαθηεξίδνληαο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο Γηνίθεζεο σο 

αληηθείκελεο ζηελ αξρή απηή. 

Πιένλ, ε αξρή απηή έρεη θαη ππεξλνκνζεηηθή ηζρχ, θαζψο 

αλαγλσξίζηεθε σο δηθαίσκα ρξεζηήο δηνίθεζεο κε ηνλ «Υάξηε 

Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο», ν νπνίνο έρεη 

θαηέζηε ππεξλνκνζεηηθή πεγή ηεο ειιεληθήο έλλνκεο ηάμεο κε ηελ 

επηθχξσζε ηεο πλζήθεο ηεο Ληζζαβφλαο (2009) [βι. παξαπάλσ 

ζρεηηθή κε ηηο πεγέο ηνπ δηθαίνπ ελφηεηα ππφ ζεκείν (γ)]. χκθσλα 

κε ην άξζξν 41 ηνπ Υάξηε, «θάζε πξφζσπν έρεη δηθαίσκα ζηελ 

ακεξφιεπηε, δίθαηε θαη εληφο επιφγνπ πξνζεζκίαο εμέηαζε ησλ 

ππνζέζεψλ ηνπ». Σν δηθαίσκα απηφ πεξηιακβάλεη ηδίσο ην δηθαίσκα 

θάζε πξνζψπνπ ζε πξνεγνχκελε αθξφαζε θαη ζην λα έρεη πξφζβαζε 

ζην θάθειφ ηνπ, θαζψο θαη ηελ ππνρξέσζε ηεο δηνίθεζεο λα 

αηηηνινγεί ηηο απνθάζεηο ηεο. 

 Ζ Αξρή ηεο Γηθαηνινγεκέλεο (ή Πξνζηαηεπφκελεο) 

Δκπηζηνζχλεο 

Ζ αξρή απηή είλαη ζπγγελήο πξνο ηελ αξρή ηεο θαιήο πίζηεο θαη 

ζπλδέεηαη άκεζα ελλνηνινγηθά κε ηελ αξρή ηνπ Κξάηνπο Γηθαίνπ θαη 

ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο. Δπίζεο, απφ ηελ αξρή ηνπ Κξάηνπο 

Γηθαίνπ απνξξέεη θαη ε αξρή ηεο «αζθάιεηαο δηθαίνπ», ε νπνία 

ππεξεηεί ηελ αλάγθε γηα ζηαζεξφηεηα ησλ λνκηθψλ θαη πξαγκαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηηο δηνηθεηηθέο πξάμεηο. Έηζη, ε 

αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο (ή πξνζηαηεπφκελεο) εκπηζηνζχλεο 

απνηειεί εηδηθή εθδήισζε ηεο θαη ηεο αξρήο ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ. 

Δπηπιένλ, δε, ηεο ζπληαγκαηηθήο πξνέιεπζήο ηεο, γίλεηαη δεθηή θαη 

απφ ην επξσπατθφ θνηλνηηθφ δίθαην σο θαλφλαο δηθαίνπ κε 

ππεξέρνπζα κάιηζηα ηζρχ. 
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Ζ Γηνίθεζε παξαβαίλεη ηελ αξρή απηή φηαλ ελεξγεί αληηθαηηθά, δει. 

θαηά ηξφπν αληίζεην πξνο ηηο πξνζδνθίεο πνπ ε ίδηα έρεη δεκηνπξγήζεη 

ζηνλ δηνηθνχκελν, ή φηαλ ε ζπκπεξηθνξά ηεο ίδηαο αληίθεηηαη ζε 

ππνζρέζεηο ή επίζεκεο πιεξνθνξίεο ησλ αξκνδίσλ αξρψλ, ή 

πιεξνθνξίεο ηελ ρνξήγεζε ησλ νπνίσλ πξνβιέπεη ν λφκνο. Ζ 

δηθαηνινγεκέλε εκπηζηνζχλε, ηελ νπνία ηξέθεη ν πνιίηεο έλαληη ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο, ζπλίζηαηαη ζηελ εχινγε πεπνίζεζε θαη 

πξνζδνθία, πνπ απηφο έρεη δηακνξθψζεη, φηη κηα πξαγκαηηθή 

θαηάζηαζε πνπ ηνλ αθνξά, ηδίσο εάλ απηή είλαη δεκηνπξγεκέλε απφ 

πνιχ ρξφλν, ζα ζπλερηζηεί θαη ζην κέιινλ κε ηνλ ίδην ηξφπν. 

Ζ Αξρή ηεο Αλαινγηθφηεηαο 

Ζ αξρή απηή επηηάζζεη φηη, κεηαμχ ηνπ θάζε ζπγθεθξηκέλνπ 

(επαρζνχο) δηνηθεηηθνχ κέηξνπ πνπ πξνηίζεηαη λα ιάβεη ε Γηνίθεζε 

θαη ηνπ επηδησθφκελνπ λφκηκνπ ζθνπνχ ηνπ κέηξνπ απηνχ, πξέπεη λα 

ππάξρεη εχινγε ζρέζε. Ζ ζρέζε απηή ππάξρεη κφλνλ φηαλ ην 

ιακβαλφκελν κέηξν ζπγθεληξψλεη 3 πξνυπνζέζεηο: α) είλαη πξφζθνξν 

γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ ή/θαη δελ είλαη πξνδήισο 

δπζαλάινγν (θαηαιιειφηεηα), β) ζπλεπάγεηαη ηα ιηγφηεξα 

κεηνλεθηήκαηα γηα ηνλ δηνηθνχκελν θαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν 

(αλαγθαηφηεηα), θαη γ) ηα ζπλεπαγφκελα κεηνλεθηήκαηα δελ 

ππεξζθειίδνπλ ηα πιενλεθηήκαηα (αλαινγηθφηεηα κε ηε ζηελή 

έλλνηα). Ζ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο είλαη αλαγλσξηζκέλε απφ καθξνχ 

ρξφλνπ σο αξρή ηνπ επξσπατθνχ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ θαη 

θαηνρπξψζεθε ξεηά ζην χληαγκα (άξζξν 25 παξ. 1) κε ηελ 

αλαζεψξεζε ηνπ 2001. 
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 Ζ Αξρή ηεο Ακεξνιεςίαο 

χκθσλα κε ηελ αξρή απηή, ε δηνηθεηηθή δξάζε πξέπεη λα είλαη 

απξνθαηάιεπηε θαη αλεμάξηεηε απφ μέλεο πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ 

επηξξνέο. 

Ζ αξρή θαηνρπξψλεηαη ηφζν ζπληαγκαηηθά φζν θαη λνκνζεηηθά. Χο 

εηδηθή εθδήισζε ηεο ακεξνιεςίαο, ην χληαγκα ηνπ 2001 πξνβιέπεη 

ξεηά ην αζπκβίβαζην ηνπ αμηψκαηνο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο 

θαη ησλ κειψλ ηεο Κπβέξλεζεο κε νπνηνδήπνηε άιιν αμίσκα, ζέζε ή 

έξγν (άξζξα 30 παξ. 1 θαη 81 παξ. 3 θαη 4). 

Δπίζεο, ν Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (άξζξν 7 ΚΓΓ) νξίδεη φηη 

ηα δηνηθεηηθά φξγαλα, κνλνκειή ή ζπιινγηθά, πξέπεη λα παξέρνπλ 

εγγπήζεηο ακεξφιεπηεο θξίζεο θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ 

ηνπο θαη λα απέρνπλ απφ θάζε ελέξγεηα ή δηαδηθαζία πνπ ζπληζηά 

ζπκκεηνρή ζε ιήςε απφθαζεο ή δηαηχπσζε γλψκεο ή πξφηαζεο γηα 

ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο  Σέινο, ν Τπαιιειηθφο Κψδηθαο (φπσο ηζρχεη) 

αληηκεησπίδεη σο πεηζαξρηθφ παξάπησκα ηε παξάβαζε απηήο ηεο 

αξρήο (άξζξν 10751 γ). 

 Ζ Αξρή ηεο Ηζφηεηαο 

Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο είλαη πνιιαπιά θαηνρπξσκέλε ζην χληαγκα 

ηνπ 2001 (άξζξα 4 παξ. 1, 5 παξ. 2 θαη 116 παξ. 2). Αθελφο, 

θαζηεξψλεηαη ν θαλφλαο ν νπνίνο επηβάιιεη ηελ νκνηφκνξθε 

κεηαρείξηζε ησλ πξνζψπσλ πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηηο ίδηεο 

ζπλζήθεο θαη ν νπνίνο δεζκεχεη ηα ζπληεηαγκέλα φξγαλα ηεο 

πνιηηείαο θαη εηδηθφηεξα ηφζν ηνλ θνηλφ λνκνζέηε, φζν θαη ηελ 

Γηνίθεζε, φηαλ πξνβαίλεη ζε ξπζκίζεηο ή ιακβάλεη κέηξα πνπ έρνπλ 

θαλνληζηηθφ ραξαθηήξα. Καηαξρήλ, ν θνηλφο λνκνζέηεο ή ε θαη' 

εμνπζηνδφηεζε λνκνζεηνχζα δηνίθεζε κπνξεί βέβαηα λα ξπζκίδεη κε 
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εληαίν ή δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηηο πνηθίιεο πξαγκαηηθέο ή πξνζσπηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη ζρέζεηο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πθηζηάκελεο 

θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, επαγγεικαηηθέο ή άιιεο ζπλζήθεο, πνπ 

ζπλδένληαη κε θάζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ή ζρέζεηο απηέο, θαη 

ζηεξηδφκελε ζε γεληθά θαη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα πνπ βξίζθνληαη ζε 

ζπλάθεηα κε ην αληηθείκελν ηεο ξχζκηζεο γηα ηελ νπνία εθάζηνηε 

πξφθεηηαη. Πξέπεη φκσο, θαηά ηελ επηινγή ησλ δηαθφξσλ ηξφπσλ 

ξχζκηζεο, λα θηλείηαη• κέζα ζηα φξηα πνπ δηαγξάθνληαη απφ ηελ αξρή 

ηεο ηζφηεηαο, ηα νπνία απνθιείνπλ ηελ έθδειε θαη αδηθαηνιφγεηε 

άληζε κεηαρείξηζε, φπσο είλαη ν απζαίξεηνο πεξηνξηζκφο δηθαησκάησλ 

θαη' εμαίξεζε ηνπ πθηζηακέλνπ γεληθφηεξνπ θαλφλα. 

Αθεηέξνπ, κηα βαζηθή πηπρή ηεο αξρήο απηήο είλαη ε αξρή ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο πνπ απαγνξεχεη θάζε κνξθήο δηαθξίζεηο (φπσο ιφγσ 

θχινπ, ειηθίαο, θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθψλ ή 

άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ) 1  

Δπηπιένλ, ην χληαγκα επηβάιιεη ηε ζέζπηζε κέηξσλ γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο θαη ηελ άξζε ησλ αληζνηήησλ ζηελ πξάμε. 

Δπίζεο, ε ζέζπηζε ζεηηθψλ δηαθξίζεσλ, δει. ε κέξηκλα ηεο Πνιηηείαο 

γηα εππαζείο θαηεγνξίεο πιεζπζκνχ θαη αδχλακεο θνηλσληθέο νκάδεο, 

ζεσξείηαη φηη ζπκβαδίδεη απφιπηα κε ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο, ελψ 

απνδεηθλχεη έκπξαθηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηνπ θνηλσληθνχ 

θξάηνπο (βι. παξαθάησ). 

Σέινο, ε απνθπγή ησλ δηαθξίζεσλ αθνξά φρη κφλν ηνλ θνηλφ 

λνκνζέηε θαη ηελ θαη' εμνπζηνδφηεζε λνκνζεηνχζα δηνίθεζε, αιιά 

                                                           
1. ηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε, θνξέαο ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 

φισλ ησλ πξνζψπσλ ρσξίο δηάθξηζε ζε φινπο απηνχο ηνπο ηνκείο νξίζζεθε, κε ζεηξά 

λνκνζεηεκάησλ, ε Αλεμάξηεηε Αξρή πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε. 
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θαη ηνλ θάζε δεκφζην ππάιιειν θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπ (άξζξα 27 θαη 107 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα). 

πκπεξαζκαηηθέο Παξαηεξήζεηο 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, νη γεληθέο αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ 

δελ αληηθαζηζηνχλ ηνλ Νφκν, αιιά ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά κε απηφλ. Γειαδή, εθαξκφδνληαη φηαλ δελ ππάξρεη 

θαλφλαο δηθαίνπ πνπ λα ξπζκίδεη ηελ φπνηα ζπγθεθξηκέλε ππφ θξίζε 

πεξίπησζε, ή φηαλ ε ξχζκηζε είλαη ειιηπήο θαη δελ επαξθεί (ην 

ιεγφκελν «θελφ λφκνπ»). 

Δπίζεο, εθαξκφδνληαη θαη' εμνρήλ φηαλ ν θαλφλαο δηθαίνπ αθήλεη ζην 

δηνηθεηηθφ φξγαλν ειεπζεξία δξάζεο λα επηιέμεη ην εάλ ή ην πφηε ζα 

πξνβεί ζε ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα, ή λα επηιέμεη κεηαμχ πεξηζζφηεξσλ 

ξπζκίζεσλ ηηο νπνίεο επηηξέπεη ε εθαξκνγή ηνπ θαλφλα δηθαίνπ. Όηαλ, 

δειαδή, ε Γηνίθεζε ελεξγεί θαηά «δηαθξηηηθή επρέξεηα». 

Οη πξνεθηεζείζεο γεληθέο αξρέο πξέπεη απηνλφεηα λα ελαξκνλίδνληαη 

κε ηελ ζεκειηψδε αξρή ηεο λνκηκφηεηαο, ε νπνία θαηά βάζε 

ππεξεηείηαη απφ ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ. πρλά, 

φκσο, γηα ηε λφκηκε δξάζε ηεο Γηνίθεζεο (λνκηκφηεηα κε ηελ επξεία 

έλλνηα) δελ αξθνχλ νη θαλφλεο δηθαίνπ, αιιά ρξεηάδεηαη θαη ε 

ζπλδξνκή ησλ γεληθψλ αξρψλ, νη νπνίεο πξνζζέηνπλ κηα εζηθή 

δηάζηαζε, πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα κηα απνηειεζκαηηθή Γεκφζηα 

Γηνίθεζε. Ζ ηδενηππηθή ζχιιεςε ηνπ θαλφλα δηθαίνπ ζπλεπάγεηαη 

έλλνκεο ζπλέπεηεο, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη απηφκαηα, εθφζνλ 

πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. Αληίζεηα, ε ηδενηππηθή 

ζχιιεςε ηεο γεληθήο αξρήο ηνπ δηθαίνπ ζπληζηά έθθξαζε κηαο αμίαο, 

ε εθαξκνγή ηεο νπνίαο δελ είλαη απνηέιεζκα απηνκαηηζκψλ. 

Σνπλαληίνλ, απαηηεί ηελ παξεκβνιή ηεο αλζξψπηλεο θξίζεο, 
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πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίδεηαη θάζε θνξά ε ζπλάθεηα θαη ε ζεκαζία ηεο 

θάζε αξρήο ζε ζρέζε κε θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. 

Σέινο, νη παξαπάλσ γεληθέο αξρέο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη 

αλαιχνληαη πεξαηηέξσ ζηνλ «Κψδηθα Οξζήο Γηνηθεηηθήο 

πκπεξηθνξάο», κε ζηφρν λα ππνγξακκηζηεί ε ζεκαζία ηνπο γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο λνκηθά θαη εζηθά νξζήο ζπκπεξηθνξάο ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ. 

Βαζηθέο Αξρέο ηεο Γηνηθεηηθήο Γξάζεο 

Δθηφο απφ ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ ππάξρνπλ θαη 

άιιεο αξρέο πνπ (πξέπεη λα) δηέπνπλ ηελ θαζεκεξηλή δξάζε ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπο θαη θαηά ηελ επαθή 

ηνπο κε ηνπο πνιίηεο, ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηεο 

απνζηνιήο ηνπο, νη νπνίεο θαη δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηε 

δηακφξθσζε ηεο «έμσζελ» θαιήο ή θαθήο εηθφλαο ηνπο. Οη αξρέο 

απηέο απνθηνχλ αθφκα ηδηαίηεξε ζεκαζία ιφγσ ηνπ κνλνπσιηαθνχ 

ραξαθηήξα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηεο ππνρξεσηηθφηεηαο, ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν. 

Οη βαζηθέο απφ απηέο ηηο αξρέο είλαη ζπλνπηηθά νη αθφινπζεο: 

 Ζ Αξρή ηνπ Κνηλσληθνχ Κξάηνπο 

Έλαο απφ ηνπο ζεκειηψδεηο ξφινπο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο είλαη ε 

εδξαίσζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, δειαδή ηεο κέξηκλαο θαη ηεο 

παξέκβαζεο πξνθεηκέλνπ αδχλακεο θνηλσληθέο νκάδεο λα ηχρνπλ 

επλντθφηεξεο κεηαρείξηζεο ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο πνιίηεο ζην 

πιαίζην ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ηεο αλαδηαλεκεηηθήο 

ιεηηνπξγίαο. 
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Ζ Αξρή ηεο Οηθνλνκηθφηεηαο 

Ζ αξρή απηή επηβάιιεη ζηε Γηνίθεζε λα πξνζπαζεί λα επηηχρεη ην 

κέγηζην θνηλσληθφ φθεινο κε ην ειάρηζην θνηλσληθφ θφζηνο 

(ζπλδέεηαη κε ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο). πλαθήο είλαη ε αξρή 

ηεο απνδνηηθφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν ππάιιεινο πξέπεη λα 

αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ κε ηελ κέγηζηε δπλαηή απφδνζε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα. 

 Πξνγξακκαηηζκφο – Πξνβιεςηκφηεηα 

Οη αξρέο απηέο είλαη απνιχησο ζπλαθείο κε ην ηξίπηπρν ησλ αξρψλ 

νηθνλνκηθφηεηα-απνδνηηθφηεηα-απνηειεζκαηηθφηεηα. Δπίζεο, 

ζχκθσλα κε ηηο αξρέο απηέο, ε δηνίθεζε νθείιεη λα αληαπνθξίλεηαη 

ζηα αηηήκαηα θαη ζηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ, λα πξνσζεί δηαδηθαζίεο 

θαη λα ζπγθξνηεί δνκέο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ έγθαηξε 

εμππεξέηεζή ηνπ. νη δηαδηθαζίεο απηέο πινπνηνχλ ηελ 

πξνβιεςηκφηεηα θαη, δη' απηήο, δεκηνπξγνχλ πξνυπνζέζεηο 

δηαζθάιηζεο δηθαησκάησλ. 

Ζ Αξρή ηεο Πξνζαξκνγήο 

Καζψο ηα δεκφζηα λνκηθά πξφζσπα ιεηηνπξγνχλ πξνο ράξε ηνπ 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ζην κέηξν πνπ απηφ ην ζπκθέξνλ 

κεηαβάιιεηαη κέζα ζην ρξφλν, ε δξαζηεξηφηεηά ηνπο νθείιεη λα 

πξνζαξκφδεηαη ζηηο εθάζηνηε κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη ην κέγηζην δπλαηφ ηεο εμππεξέηεζεο ησλ βαζηθψλ 

αλαγθψλ ησλ κειψλ ηεο θξαηηθήο θνηλσλίαο. Ζ αξρή ηεο 

πξνζαξκνγήο αθνξά ηδίσο ηελ δεκφζηα ππεξεζία κε ηε ιεηηνπξγηθή 

έλλνηα (βι. παξαπάλσ ζρεηηθή ελφηεηα). 
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 Οπδεηεξφηεηα – Αληηθεηκεληθφηεηα 

Ζ αξρή απηή απνηειεί εηδηθφηεξε έθθαλζε ηεο αξρήο ηεο 

ακεξνιεςίαο (βι. παξαπάλσ) θαη ππαγνξεχεη ζηνλ δεκφζην ππάιιειν 

λα εθηειεί ηα θαζήθνληά ηνπ αλεπεξέαζηνο απφ θάζε είδνπο 

εμσυπεξεζηαθέο παξεκβάζεηο. Κάζε δεκφζην λνκηθφ πξφζσπν νθείιεη 

λα ιεηηνπξγεί θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ λα εμππεξεηεί απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν ην δεκφζην ζπκθέξνλ, θαη' απνθιεηζκφ θάπνησλ ηδησηηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ζε βάξνο άιισλ. 

Ζ Αξρή ηεο πλέρεηαο ηνπ Κξάηνπο 

Ζ δξάζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο (πξέπεη λα) δηέπεηαη (θαη) απφ ηελ 

αλαγλσξηζκέλε απφ ην χληαγκα θαη ηε λνκνινγία «αξρή ηεο 

ζπλέρεηαο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ». Ζ αξρή απηή ζεκειηψλεηαη ζηελ 

αλάγθε ηεο ζπλέρεηαο ηνπ Κξάηνπο σο ζχλνιν, πξνυπφζεζε 

απαξαίηεηε γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Έηζη, 

εζηηάδεη ζηελ δηαξθή θαη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ηεο θάζε δεκφζηαο 

ππεξεζίαο θαη ηελ απνζχλδεζή ηεο απφ ηελ νπνηαδήπνηε ζεηεία, 

αιιαγή ή δηαδνρή ζηα δηνηθεηηθά (κνλνπξφζσπα ή ζπιινγηθά) φξγαλα 

απηήο. 

Ζ αξρή ηεο δηαθάλεηαο 

Ζ δηαθάλεηα είλαη κία έλλνηα πνιπεπίπεδε θαη πνιπζήκαληε, πνπ 

αθνξά θαηά βάζε ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ. Ζ 

δηαθάλεηα ππφ ηππηθή έλλνηα ζπλδέεηαη κε ηε δεκνζηνπνίεζε ή 

γλσζηνπνίεζε εγγξάθσλ θαη ηελ πξφζβαζε ησλ δηνηθνχκελσλ ζε 

απηά θαη θαη‘ επέθηαζε κε ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ 

δηνηθνπκέλσλ ζηε δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ ηεο θξίζεσο ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο, ηεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ απηήο θαη έηη πεξαηηέξσ κε ηελ 

δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο δξάζεο ηεο. Σαπηφρξνλα φκσο πθίζηαηαη θαη 
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ε νπζηαζηηθή ή/θαη επξεία έλλνηα ηεο δηαθάλεηαο, δειαδή ε ηήξεζε 

φξσλ, πξνηχπσλ, θαλφλσλ θαη κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο πνπ έρνπλ σο 

ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δξάζεο ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο θαη ελ ηέιεη ηελ πξνζηαζία 

ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο.  

ε φ,ηη αθνξά ηε δξάζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, κέρξη ηα ηέιε 

πεξίπνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, νη ζρεηηθνί θαλφλεο δελ επξίζθνληαλ 

απνηππσκέλνη ζε δεζκεπηηθά λνκηθά θείκελα, αιιά ζπληζηνχζαλ 

πεξηζζφηεξν επρνιφγηα ή ήηαλ απνηππσκέλνη ζηελ θαιχηεξε 

πεξίπησζε, ζε θψδηθεο δενληνινγίαο, πνπ φκσο δελ είραλ δεζκεπηηθφ 

ραξαθηήξα. Όκσο ε αλάγθε γηα ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ζηε δξάζε 

ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο νδήγεζε ζηε δηαηχπσζε δεζκεπηηθψλ 

λνκηθψλ δηαηάμεσλ, κε απνθνξχθσκα  ηελ ζπκπεξίιεςε ηεο έλλνηαο 

ηεο δηαθάλεηαο σο αξρήο ζην ζπληαθηηθφ ράξηε ηεο ρψξαο, κε ηελ 

αλαζεψξεζε ηνπ 2001. Καη πξηλ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 2001 ε 

δηαθάλεηα σο αξρή ήηαλ θαηνρπξσκέλε ζηηο ζεκειηψδεηο δηαηάμεηο ηνπ 

πληάγκαηνο θαη εηδηθφηεξα ζηε δεκνθξαηηθή αξρή ( άξζξν 1). 

Απηή, κεηαμχ ησλ άιισλ, έρεη ηελ έλλνηα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

πνιηηψλ ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ θαη ζηελ ελεκέξσζε ηνπο σο 

εγγελέο ζηνηρείν ηεο δεκνθξαηίαο, δηφηη ηνπο παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα 

παξαθνινχζεζεο ησλ θξαηηθψλ ελεξγεηψλ θαη ηνπο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ειέγρνπ ησλ ελεξγεηψλ απηψλ, ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα 

ηελ πιήξε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. Πεξαηηέξσ, ε αξρή ηεο 

δηαθάλεηαο εδξάδεηαη ζην άξζξν 25 παξ.1 ηνπ πληάγκαηνο θαη 

θπξίσο ζηηο αξρέο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ηεο αξρήο ηεο 

λνκηκφηεηαο. Μεηά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 2001, ε αξρή ηεο δηαθάλεηαο, 

ππφ ηε ζεηηθή έθθαλζή ηεο, εμεηδηθεχηεθε ζηα άξζξα 5Α ηνπ 

πληάγκαηνο, πνπ θαηνρπξψλεη ην δηθαίσκα ηεο πιεξνθφξεζεο θαη 
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ζην άξζξν 10 παξ.3 , ην νπνίν θαηνρπξψλεη ην δηθαίσκα ηεο 

πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα.  

Σαπηφρξνλα πθίζηαηαη ε αξρή ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ αξλεηηθή 

έθθαλζή ηεο , δειαδή ηελ αλάγθε εμάιεηςεο ηεο αδηαθάλεηαο, ε νπνία 

πξαγκαηψλεηαη κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, ε νπνία σο 

παζνινγηθφ ζχκπησκα απεηιεί ηα δηθαηψκαηα, έρεη νηθνλνκηθφ θαη 

πνιηηηθφ θφζηνο θαη βιάπηεη ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Με ηελ έλλνηα 

απηή, ε αξρή ηεο δηαθάλεηαο, κεηά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 2001, 

θαηνρπξψλεηαη ζε κία ζεηξά δηαηάμεσλ ηνπ πληάγκαηνο: ζην άξζξν 

14 παξ.9 (βαζηθφο κέηνρνο, ε νπνία φκσο έρεη πεξηπέζεη ζε αδξάλεηα 

κεηά ηε ζρεηηθή λνκνινγία ηνπ ΓΔΔ), ζην άξζξν 29 παξ.2 πνπ αθνξά 

ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, ζην άξζξν 102 παξ.5 

(πνπ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ησλ Ο.Σ.Α. θαη ηε δηαθάλεηα 

θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ) θαη ζην άξζξν 103 παξ.7, πνπ αθνξά 

ηε ζηειέρσζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, κε βάζε ηηο αξρέο ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο αμηνθξαηίαο.  

Ζ ζεκειηψδεο αξρή ηεο δηαθάλεηαο, αιιηψο ηεο δεκνζηφηεηαο θαη ηεο 

θαλεξήο δξάζεο ηεο δηνίθεζεο, πινπνηείηαη πξνερφλησο κέζσ ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 5 ΚΓΓ, πνπ πξνβιέπεη ηε δηαδηθαζία θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο πξφζβαζεο ζε έγγξαθα πνπ ηεξεί ζηα αξρεία ηεο ε 

Γηνίθεζε. Απνηειεί εηδηθφηεξε έθθαλζε ηνπ ζπληαγκαηηθψο 

θαηνρπξσκέλνπ δηθαηψκαηνο ζηελ πιεξνθφξεζε (5Α θαη 10 παξ. 3). 

Δπίζεο, ε αξρή ππεξεηείηαη θαη απφ άιιεο πξφλνηεο ηνπ ΚΓΓ, φπσο ν 

ηχπνο ηεο δεκνζίεπζεο ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ. Σέινο, εηδηθή 

εθδήισζε ηεο αξρήο απηήο είλαη ε ινγνδνζία. Ζ πηνζέηεζε θαη πηζηή 

εθαξκνγή ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο έρεη 

θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ζηελ πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ απφ ηε 

δηνίθεζε ππεξεζηψλ πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Δπηπιένλ, ε κε νξζή 

ηήξεζε ησλ γεληθψλ αξρψλ πνπ πξνεθηέζεθαλ, δελ αληίθεηηαη κφλν 
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ζηε ζεκειηψδε αξρή ηεο λνκηκφηεηαο, αιιά παξάιιεια δεκηνπξγεί 

θαηλφκελα θαθνδηνίθεζεο. 

Ζ Έλλνηα ηεο Καθνδηνίθεζεο  

Ζ έλλνηα ηεο θαθνδηνίθεζεο είλαη κηα έλλνηα πεξηγξαθηθή, επξχηεξε 

θαη πην πνιχκνξθε απφ ηελ έιιεηςε λνκηκφηεηαο, ηελ νπνία θαη 

ζπκπεξηιακβάλεη. Σαπηφρξνλα, φκσο, είλαη ιηγφηεξν ζαθήο θαη 

δπζθνιφηεξν λα αληηκεησπηζηεί απφ ηε δεχηεξε. 

χκθσλα κε ηνλ πην ζπλνπηηθφ, αιιά ηαπηφρξνλα πην ζαθή, νξηζκφ, 

πεξίπησζε θαθνδηνίθεζεο ζπληξέρεη φηαλ έλα δεκφζην φξγαλν 

παξαιείπεη λα ελεξγήζεη ζχκθσλα κε θαλφλα ή αξρή πνπ ην δεζκεχεη. 

Απηφο ν νξηζκφο επηξξψλεη θαη ηε ζεκαζία ηεο αλάγθεο ζπλεθηίκεζεο 

ησλ θαλφλσλ θαη ησλ γεληθψλ αξρψλ δηθαίνπ, φπσο απηά εθηέζεθαλ 

παξαπάλσ, ψζηε ε δξάζε ηεο Γηνίθεζεο λα κελ είλαη κφλν ζχκθσλε 

κε ηελ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, αιιά 

θαη ζχκθσλε κε ην πεξί δηθαίνπ αίζζεκα ησλ κειψλ ηεο θξαηηθήο 

θνηλσλίαο, ησλ δηνηθνχκελσλ. 

Οπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα δηαηχπσζεο ελφο άιινπ νξηζκνχ ηεο 

έλλνηαο ηεο θαθνδηνίθεζεο θαηαιήγεη ζε κηα πεξηγξαθή εθείλσλ ησλ 

θαηλνκέλσλ θαη ησλ ζπκπησκάησλ πνπ, φρη απαξαίηεηα πεξηνξηζηηθά, 

ζπληζηνχλ θαθνδηνίθεζε ή αληίζεηα ζε κηα απαξίζκεζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο «θαιήο δηνίθεζεο». 

Έηζη ν Έιιελαο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, ζηελ εηζαγσγή ηεο πξψηεο 

εηήζηαο έθζεζήο ηνπ (1998), αλαθέξεη φηη ε «θαιή επίιπζε ησλ 

δηαθνξψλ» θαη ε «αξρή ηεο εχξπζκεο δηνίθεζεο» παξαπέκπεη ζε ηξεηο 

βαζηθνχο θαλφλεο «βέιηηζηεο πξαθηηθήο», ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο 

νη πνιίηεο πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη απφ ηε δηνίθεζε ζε εχινγν 
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ρξφλν θαη θαηά ηξφπν «πξνζήθνληα», «δίθαην» θαη «ακεξφιεπην», 

νξίδνληαο έκκεζα ηηο κνξθέο θαθνδηνίθεζεο. Δηδηθφηεξα: 

Πξνζήθσλ ηξφπνο ζεκαίλεη ηε ιήςε πιήξσο αηηηνινγεκέλσλ 

απνθάζεσλ ρσξίο θαζπζηέξεζε, νξζή ζπκπεξηθνξά ζχκθσλα κε ην 

λφκν, επαηζζεζία φζνλ αθνξά ηδηαίηεξεο -θνηλσληθέο ή πξνζσπηθέο- 

ζπλζήθεο, εμππεξεηηθή, απιή θαη ππεχζπλε ζπκπεξηθνξά. 

Γίθαηνο ηξφπνο ζεκαίλεη φκνην ρεηξηζκφ παξεκθεξψλ απνθάζεσλ, 

επειημία θαη απνθπγή ηεο ηππνιαηξίαο, εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο 

αλαινγηθφηεηαο θαη ηεο επηείθεηαο, εηνηκφηεηα γηα επαλεμέηαζε 

θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ, επαξθήο πξνεηδνπνίεζε ησλ πνιηηψλ πξηλ 

απφ ηελ αιιαγή θαλφλσλ, πηνζέηεζε ελφο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη πιεξνθφξεζε ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηά 

ηνπο λα πξνζβάιινπλ κηα απφθαζε πνπ ηνπο ζίγεη. 

Σέινο, ε ακεξνιεςία έρεη ηελ έλλνηα ηεο απνθπγήο ηεο 

πξνθαηάιεςεο θαη ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ, 

ζξεζθεπηηθψλ, θπιεηηθψλ θαη άιισλ δηαθξίζεσλ, αιιά θαη ηεο 

δηαζθάιηζεο ηεο δηαθάλεηαο θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ . 

πλνπηηθά, νη πηζαλνί ηχπνη θαθνδηνίθεζεο κπνξεί λα θαηαηαγνχλ ζε 

ηξεηο γεληθέο θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε θαη ε δεχηεξε θαηεγνξία αθνξνχλ 

ην κε ζεβαζκφ θαλφλσλ θαη αξρψλ ηνπ δηθαίνπ θαη ην κε ζεβαζκφ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ησλ δηνηθνχκελσλ, αληίζηνηρα. Ζ ηξίηε 

θαηεγνξία πεξηιακβάλεη, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, κηα ζεηξά 

ησλ πιένλ ζπλεζηζκέλσλ πεξηπηψζεσλ θαθνδηνίθεζεο, φπσο: 

(α) Έιιεηςε ή άξλεζε επαξθνχο θαη έγθπξεο πιεξνθφξεζεο.  

(β) Καθή επηθνηλσλία, ζπκπεξηθνξά, εμππεξέηεζε. 

(γ) ηελή/άθακπηε γξακκαηηθή εξκελεία λφκνπ. 



53 
 

(δ) Καηάρξεζε εμνπζίαο.  

(ε) Καζπζηεξήζεηο ελεξγεηψλ. 

(δ) Πιεκκειήο νξγάλσζε θαη εθαξκνγή δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

(ζ) Γηνηθεηηθέο παξαηππίεο θαη παξαιείςεηο (Ηδίσο απνπζία 

αηηηνιφγεζεο). 

(η) Με ζχλλνκεο θαη αδηαθαλείο δηαδηθαζίεο θαη απνπζία ινγνδνζίαο. 

Γηνηθεηηθή Πξάμε   

Έλλνηα – ηνηρεία – Γηαθξίζεηο 

Ζ δηνηθεηηθή πξάμε έρεη πάληνηε θαη αλαγθαζηηθά νξηζκέλα 

ζπζηαηηθά ζηνηρεία πνπ ηε δηαθξίλνπλ: 

α) Απνηειεί άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο, δει. ζεζπίδεη- θαλφλεο 

δηθαίνπ κνλνκεξψο, κε κφλε ηε δήισζε βνχιεζεο ελφο δηνηθεηηθνχ 

νξγάλνπ, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο απηεπάγγειηεο έθδνζεο πξάμεο. 

Αθφκα δε θαη φηαλ απαηηείηαη αίηεζε ηνπ δηνηθνχκελνπ, απηή κελ 

ζπληζηά φξν γηα ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο, αιιά δελ απνηειεί ζπζηαηηθφ 

ζηνηρείν ηεο. 

β) Πξνέξρεηαη πάληνηε θαη αλαγθαζηηθά απφ έλα δηνηθεηηθφ φξγαλν 

(κε λφκηκε ππφζηαζε). 

γ) Δθδίδεηαη κε νξηζκέλε δηαδηθαζία (νη θαλφλεο έθδνζήο ηεο έρνπλ 

θσδηθνπνηεζεί ζηνλ «Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο», εθεμήο 

ΚΓΓ.) 

δ) Μεηαβάιιεη ηελ έλλνκε ηάμε, κε ηε ξχζκηζε δηθαησκάησλ θαη 

ππνρξεψζεσλ γηα απηνχο ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη ή αθνξά. 
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ε) Σέινο, ηείλεη ζηελ επηδίσμε ζθνπνχ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο ζην 

πιαίζην ησλ δηαηάμεσλ θαη ησλ αξρψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ. 

Όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πξέπεη λα ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά γηα λα 

πθίζηαηαη δηνηθεηηθή πξάμε κε ηε «ζηελή ηνπ φξνπ. 

Έηζη, δελ είλαη δηνηθεηηθέο πξάμεηο θάπνηεο ζπκβάζεηο (π.ρ. κηζζψζεηο 

αθηλήησλ), φπνπ ην Γεκφζην ελεξγεί σο fiscus θαη φρη σο imperium, 

δει. ε ζχκβαζε δελ ζπλαξηάηαη κε ηελ άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο 

θαη δελ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, αιιά θαη δελ εμαζθαιίδεη 

ζην Γεκφζην ππεξέρνπζα ζέζε έλαληη ηνπο αληηζπκβαιιφκελνπο. 

Σέηνηεο ζπκβάζεηο δηέπνληαη απφ ην ηδησηηθφ δίθαην θαη αξκφδηα γηα 

ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ηνπο είλαη ηα πνιηηηθά δηθαζηήξηα. 

Δπίζεο, δελ είλαη δηνηθεηηθέο πξάμεηο, κε ηελ ζηελή φκσο κφλνλ 

έλλνηα, νη απιέο γλψκεο θαη πξνηάζεηο ζπκβνπιεπηηθψλ δηνηθεηηθψλ 

νξγάλσλ πξνο ηα απνθαζίδνληα φξγαλα, πνπ είλαη 

πξνπαξαζθεπαζηηθέο πξάμεηο ζε ζρέζε κε ηελ πξάμε ηνπ 

απνθαζίδνληνο νξγάλνπ, νη βεβαησηηθέο πξάμεηο, θαζψο θαη νη πξάμεηο 

πνπ έρνπλ αλάγθε έγθξηζεο άιινπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ. Απηνχ ηνπ 

είδνπο νη πξάμεηο δελ είλαη απηνηειείο θαη δελ έρνπλ εθηειεζηφηεηα. 

Σέινο, δελ είλαη δηνηθεηηθέο πξάμεηο νη ιεγφκελεο «εγθχθιηνη», πνπ 

εθδίδνληαη βάζεη ηεο ηεξαξρηθήο ζρέζεο ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ, 

δει. απφ ην πξντζηάκελν φξγαλν πξνο πθηζηάκελά ηνπ ή/θαη πξνο ην 

ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ θάπνηνπ θιάδνπ ηεο δηνίθεζεο, κε ζθνπφ λα 

εμεηδηθεχζνπλ, εξκελεχζνπλ ή/θαη λα δψζνπλ νδεγίεο γηα ηελ 

νκνηφκνξθε θαη νξζή εθαξκνγή ελφο ήδε πθηζηάκελνπ θαλφλα 

δηθαίνπ. Γηα ην ιφγν απηφ θαη νλνκάδνληαη «εξκελεπηηθέο». 

Δπνκέλσο, δελ κπνξεί λα ηξνπνπνηήζνπλ ην λφκν, δει. λα 

κεηαβάιινπλ ηελ έλλνκε ηάμε, θαη δελ δεζκεχνπλ ηνπο 



55 
 

δηνηθνχκελνπο-απνδέθηεο ηεο δξάζεο ηεο Γηνίθεζεο. Δπηπιένλ, ε 

εθαξκνγή ηνπ λφκνπ δελ κπνξεί λα εμαξηάηαη απφ ηελ έθδνζή ηνπο, 

νχηε λνείηαη ε Γηνίθεζε λα «λνκνζεηεί» κέζσ απηψλ. Αληίζεηα, νη 

ιεγφκελεο «θαλνληζηηθέο» εγθχθιηνη, κε ηηο νπνίεο θαζνξίδνληαη 

θαζήθνληα ησλ ηεξαξρηθψο πθηζηακέλσλ ππαιιήισλ πξνο ηνπο 

πξντζηακέλνπο ηνπο, ή/θαη επηβάιινληαη ππνρξεψζεηο ή 

αλαγλσξίδνληαη δηθαηψκαηα ζηνπο δηνηθνχκελνπο, έρνπλ ραξαθηήξα 

θαλνληζηηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο θαη είλαη εθηειεζηέο (π.ρ. νη 

εγθχθιηνη ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, γλσζηέο σο «ΠΟΛ», πνπ 

είλαη θαη' νπζίαλ ππνπξγηθέο απνθάζεηο). 

Ζ Βαζηθή Γηάθξηζε ησλ Γηνηθεηηθψλ Πξάμεσλ 

Ζ ζεκαληηθφηεξε δηάθξηζε ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ είλαη πνηνηηθή, 

θαη γίλεηαη κε βάζε ηνλ θαλφλα δηθαίνπ πνπ απηέο ζεζπίδνπλ θαη ηα 

άηνκα ζηα νπνία απεπζχλνληαη. Με βάζε απηφ ην θξηηήξην 

δηαθξίλνληαη ζε α) θαλνληζηηθέο θαη β) αηνκηθέο. 

α) Με ηελ θαλνληζηηθή ζεζπίδεηαη έλαο γεληθφο θαη αθεξεκέλνο 

(απξφζσπνο) θαλφλαο δηθαίνπ, ν νπνίνο εθαξκφδεηαη ζε νξηζκέλε 

θαηεγνξία πξνζψπσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο 

(π.ρ. ην κηζζνιφγην δεκνζίσλ ππαιιήισλ). Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη 

φηη ε ξχζκηζε πνπ πεξηέρεη ε θαλνληζηηθή πξάμε είλαη γεληθή, κε ηελ 

έλλνηα φηη δελ εμαληιείηαη ζε κία θαη κφλε εθαξκνγή, αιιά ηζρχεη θαη 

εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο κέιινπζεο θαη αφξηζηεο πεξηπηψζεηο πνπ 

ζπγθεληξψλνπλ ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο. Γηα λα ραξαθηεξηζηεί κηα 

δηνηθεηηθή πξάμε σο θαλνληζηηθή, ζεκαζία έρεη φρη ν αξηζκφο ησλ 

πξνζψπσλ πνπ ππάγνληαη ζηε ξχζκηζε πνπ απηή ζέηεη, αιιά ζην 

γεληθφ θαη απξφζσπν ραξαθηήξα ηεο ξχζκηζεο. 
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Οη θαλνληζηηθέο πξάμεηο νκνηάδνπλ κε ηηο γεληθέο θαη απξφζσπεο 

ξπζκίζεηο ησλ ηππηθψλ λφκσλ, δειαδή ησλ λνκηθψλ πξάμεσλ πνπ 

ςεθίδεη ε Βνπιή. Γηα απηφ θαη ζηε ζεσξία απνθαινχληαη 

«νπζηαζηηθνί λφκνη» (θαη' αληηδηαζηνιή ησλ ηππηθψλ λφκσλ). 

Έξεηζκά ηνπο είλαη έλαο ηππηθφο λφκνο θαη ε έθδνζή ηνπο γίλεηαη 

βάζεη ηεο «λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο». Ζ αξκνδηφηεηα ηεο 

Γηνίθεζεο λα εθδίδεη θαλνληζηηθέο πξάμεηο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 

43 ηνπ πληάγκαηνο θαη παξέρεηαη, είηε απεπζείαο απφ ην χληαγκα 

(πξσηνγελήο θαλνληζηηθή αξκνδηφηεηα), είηε απφ ην λφκν, βάζεη ηεο 

«λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο» (δεπηεξνγελήο θαλνληζηηθή 

αξκνδηφηεηα). 

β) Με ηελ αηνκηθή ζεζπίδεηαη έλαο αηνκηθφο θαλφλαο δηθαίνπ, δειαδή 

κία ξχζκηζε απνιχησο εμαηνκηθεπκέλε θαη ζπγθεθξηκέλε, ε νπνία 

απεπζχλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν πξνζδηνξίδνληάο ην κε ηε 

βνήζεηα ζηνηρείσλ θαζνξηζηηθψλ ηεο ηαπηφηεηάο (π.ρ. δηνξηζκφο 

δεκνζίνπ ππαιιήινπ). Βαζίδεηαη ζπλήζσο ζε κηα θαλνληζηηθή πξάμε, 

ηελ νπνία εμεηδηθεχεη. 

Οη αηνκηθέο πξάμεηο δηαθξίλνληαη ζε: 

α) Αηνκηθέο πξαγκαηνπαγείο. Απηέο είλαη νη πξάμεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζε νξηζκέλν αθίλεην (δει. ζηελ νπζία ζην πξφζσπν πνπ 

αζθεί έλα εκπξάγκαην δηθαίσκα, φπσο ε ηδηνθηεζία, πάλσ ζε απηφ ην 

αθίλεην). Έλα παξάδεηγκα είλαη νη πξάμεηο ραξαθηεξηζκνχ ελφο 

αθηλήηνπ σο απζαίξεηνπ θαη θαηεδαθηζηένπ, ή σο δηαηεξεηένπ. 

β) Αηνκηθέο ζσξεπηηθέο. Απηέο είλαη νη πξάμεηο πνπ ζσξεχνπλ 

πεξηζζφηεξεο αηνκηθέο πξάμεηο ζην έγγξαθν ζψκα κηαο πξάμεο. Έλα 

παξάδεηγκα είλαη ην δηάηαγκα ραξαθηεξηζκψλ πνιιψλ ζπγθεθξηκέλσλ 

αθηλήησλ σο δηαηεξεηέσλ. 
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γ) Γεληθή αηνκηθή ή αηνκηθή γεληθνχ πεξηερνκέλνπ. Απηέο νη 

πξάμεηο βξίζθνληαη θαηά θάπνηνλ ηξφπν αλάκεζα ζηηο αηνκηθέο θαη ηηο 

θαλνληζηηθέο πξάμεηο. Ζ γεληθή αηνκηθή πξάμε είλαη αηνκηθή δηφηη δελ 

έρεη απξφζσπν ραξαθηήξα, κε ηελ έλλνηα φηη εθδίδεηαη ελφςεη κίαο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο θαη ην πεξηερφκελν ηεο ξχζκηζήο ηεο 

εμαληιείηαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο, είλαη 

δειαδή εμαηνκηθεπκέλν, έζησ θαη αλ ε εθαξκνγή αθνξά πεξηζζφηεξα, 

αθφκα θαη απξνζδηνξίζηνπ αξηζκνχ, πξφζσπα. Σα θπξηφηεξα 

παξαδείγκαηα πξνέξρνληαη απφ ην ρσξνηαμηθφ θαη πνιενδνκηθφ 

δίθαην. Έηζη, κία πξάμε έγθξηζεο ή ηξνπνπνίεζεο ηνπ πνιενδνκηθνχ 

ζρεδίνπ κίαο πεξηνρήο είλαη κηα γεληθή αηνκηθή πξάμε. Σέηνηνπ είδνπο 

πξάμεηο αθνξνχλ, εθηφο απφ ηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο, θαη 

ηξίηνπο, θαη γηα ην ιφγν απηφ απαηηείηαη ε δεκνζίεπζή ηνπο. 

Ζ εκαζία ηεο Γηάθξηζεο  

Ζ παξαπάλσ δηάθξηζε ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ζε αηνκηθέο θαη 

θαλνληζηηθέο έρεη πνιιαπιέο εθθξάζεηο, νη νπνίεο ππνγξακκίδνπλ ηε 

ζεκαζία ηεο δηάθξηζεο απηήο. Οη θπξηφηεξεο απφ απηέο είλαη νη εμήο: 

α) Οη θαλνληζηηθέο ειέγρνληαη παξεκπηπηφλησο εηο ην δηελεθέο, 

δειαδή θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηνπο, ρσξίο πξνζεζκία. 

Αληίζεηα, νη αηνκηθέο δελ ειέγρνληαη κεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο 

γηα ηε δηθαζηηθή πξνζβνιή ηνπο. Δάλ, ζην πιαίζην ηνπ 

παξεκπίπηνληνο ειέγρνπ, νη θαλνληζηηθέο θξηζνχλ παξάλνκεο 

ζεσξνχληαη αλίζρπξεο θαη νη ηπρφλ αηνκηθέο πνπ έρνπλ εθδνζεί βάζεη 

απηψλ πάζρνπλ αθπξφηεηαο. 

β) πζηαηηθφο ηχπνο ησλ θαλνληζηηθψλ είλαη ε δεκνζίεπζή ηνπο, θαηά 

θαλφλα ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο. νη αηνκηθέο «ηειεηνχληαη» 
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(δει. ζεσξνχληαη εθδνζείζεο θαη ηζρπξέο) κε ηελ ππνγξαθή θαη 

ρξνλνιφγεζή ηνπο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ξεηά ε δεκνζίεπζή ηνπο. 

γ) Ζ πξνζεζκία απεπζείαο δηθαζηηθήο πξνζβνιήο ησλ θαλνληζηηθψλ 

μεθηλά απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπο, ελψ ησλ αηνκηθψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε θαη ηελ πιήξε γλψζε ηνπο. 

δ) Οη αηνκηθέο πξέπεη λα πεξηέρνπλ ζαθή, εηδηθή θαη επαξθή 

αηηηνινγία, ελψ γηα ηηο θαλνληζηηθέο δελ απαηηείηαη.  

ε) Αλ νη αηνκηθέο είλαη δπζκελείο, πξέπεη λα ηεξεζεί ε «πξνεγνχκελε 

αθξφαζε δηνηθνπκέλνπ5 (ππφ πξνυπνζέζεηο, βι. ζρεηηθή ελφηεηα 

παξαθάησ). Σν δηθαίσκα απηφ δελ έρεη ηζρχεη γηα ηελ έθδνζε ησλ 

θαλνληζηηθψλ. 

δ) Οη θαλνληζηηθέο, θαηά θαλφλα, θαηαξγνχληαη νιηθά ή 

ηξνπνπνηνχληαη κεξηθά κφλνλ γηα ην κέιινλ, ελψ νη αηνκηθέο 

αλαθαινχληαη ζχκθσλα κε ηε θχζε ηνπο, είηε γηα ην κέιινλ (νη 

λφκηκεο), είηε αλαδξνκηθά (νη παξάλνκεο) (βι. ζρεηηθέο ελφηεηεο 

παξαθάησ). 

ε) νη αηνκηθέο ειέγρνληαη σο πξνο ηε «θαιή ρξήζε» (ηήξεζε ησλ 

άθξσλ νξίσλ) ηεο «δηαθξηηηθήο επρέξεηαο»η ελψ νη θαλνληζηηθέο σο 

πξνο ηε ηήξεζε ησλ νξίσλ ηεο «λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο». 

ζ) Ο απεπζείαο δηθαζηηθφο έιεγρνο ησλ θαλνληζηηθψλ αλήθεη ζηε 

απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ Αλψηαηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ 

(πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο), ελψ νη αηνκηθέο κπνξεί λα ειεγρζνχλ, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο, θαη απφ ηα ηαθηηθά δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα 

(Πξσηνδηθεία θαη Δθεηεία). 
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Λνηπέο Γηαθξίζεηο ησλ Γηνηθεηηθψλ Πξάμεσλ  

Δθηφο απφ ηε βαζηθή δηάθξηζε κεηαμχ θαλνληζηηθψλ θαη αηνκηθψλ 

πξάμεσλ, ε ζεσξία θαη ε λνκνινγία δηαθξίλνπλ ηηο δηνηθεηηθέο πξάμεηο 

θαη ζε άιια είδε. νη δηαθξίζεηο απηέο βνεζνχλ θπξίσο ζηελ εξκελεία 

ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο δηνηθεηηθέο πξάμεηο θαλφλσλ δηθαίνπ. νη πην 

ζπλήζεηο δηαθξίζεηο είλαη νη εμήο:  

Δπκελείο/Δπσθειείο – Γπζκελείο/Δπαρζείο 

Δπκελείο ή επσθειείο είλαη απηέο κε ηηο νπνίεο: 

α) δεκηνπξγνχληαη δηθαηψκαηα γηα ηνπο δηνηθνχκελνπο, 

β) θαηαξγνχληαη ή κεηψλνληαη νη ππνρξεψζεηο ηνπο, θαη αληίζηξνθα, 

ηδξχνληαη ππνρξεψζεηο ζηε Γηνίθεζε ππέξ ηνπο, 

γ) δεκηνπξγνχληαη πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο, απφ ηηο νπνίεο αληινχλ 

δηθαηψκαηα ή ζπκθέξνληα, 

δ) γίλνληαη δεθηά αηηήκαηά ηνπο (γηα απηφ ιέγνληαη θαη ζεηηθέο). 

ηνλ αληίπνδα, δπζκελείο ή επαρζείο είλαη απηέο κε ηηο νπνίεο: 

α) θαηαξγνχληαη ή κεηψλνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ δηνηθνχκελσλ, 

(β) επηβάιινληαη ή απμάλνληαη νη ππνρξεψζεηο ηνπο απέλαληη ζηε 

Γηνίθεζε, θαη αληίζηξνθα κεηψλνληαη ή θαηαξγνχληαη νη ππνρξεψζεηο 

ηεο Γηνίθεζεο, 

γ) δεκηνπξγνχληαη πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο, απφ ηηο νπνίεο 

πξνθχπηνπλ επηβαξπληηθέο ζπλέπεηεο, 

δ) απνξξίπηνληαη αηηήκαηά ηνπο (γηα απηφ ιέγνληαη θαη αξλεηηθέο). 
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πζηαηηθέο – Γηαπηζησηηθέο – Βεβαησηηθέο 

α) πζηαηηθέο είλαη νη αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο κε ηηο νπνίεο 

ζεζπίδεηαη απεπζείαο έλαο θαλφλαο δηθαίνπ, δειαδή ηδξχνληαη, 

ηξνπνπνηνχληαη ή θαηαξγνχληαη δηθαηψκαηα ή ππνρξεψζεηο ησλ 

δηνηθνχκελσλ. Με ηελ έθδνζή ηνπο εθαξκφδνληαη θαη 

εμαηνκηθεχνληαη νη απξφζσπνη θαλφλεο δηθαίνπ ησλ θαλνληζηηθψλ 

πξάμεσλ ζε κία ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Γηα παξάδεηγκα, 

ζπζηαηηθέο είλαη νη πξάμεηο ρνξήγεζεο αδείαο (εμαζθήζεσο 

επαγγέικαηνο, νδήγεζεο απηνθηλήηνπ θ.ιπ.) θαη νη κεηαβνιέο ηεο 

ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ελφο ππαιιήινπ (δηνξηζκφο, κεηάζεζε 

θ.ιπ.). 

β) Γηαπηζησηηθέο είλαη νη αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο κε ηηο νπνίεο 

δελ ζεζπίδεηαη απεπζείαο έλαο θαλφλαο δηθαίνπ, αιιά ηίζεηαη κία 

πξνυπφζεζε γηα ηελ έθδνζε κίαο ζπζηαηηθήο αηνκηθήο πξάμεο. Με 

άιια ιφγηα, ε δηαπηζησηηθή πξάμε ππάγεη κία αηνκηθή πεξίπησζε ζε 

έλαλ πθηζηάκελν απξφζσπν θαλφλα δηθαίνπ, πξάγκα πνπ απνηειεί εθ 

ηνπ λφκνπ πξνυπφζεζε γηα ηελ έθδνζε ζπζηαηηθήο πξάμεο απφ ηε 

Γηνίθεζε. Ζ έθδνζε ηεο δηαπηζησηηθήο πξάμεο είλαη θαηά θαλφλα 

ππνρξεσηηθή γηα ην δηνηθεηηθφ φξγαλν θαη αλαγθαία γηα ηελ επέιεπζε 

λνκηθψλ ζπλεπεηψλ ζηε ζπλέρεηα. Γηα παξάδεηγκα, δηαπηζησηηθή είλαη 

ε πξάμε δηαπίζησζεο ζπκπιήξσζεο 35εηνχο δεκφζηαο ππεξεζίαο 

δεκνζίνπ ππαιιήινπ, ε νπνία απνηειεί θαηά λφκν ηελ πξνυπφζεζε 

έθδνζεο πξάμεσλ ηεξκαηηζκνχ ηεο ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο θαη 

ζπληαμηνδφηεζήο ηνπ. 

Σφζν νη ζπζηαηηθέο φζν θαη νη δηαπηζησηηθέο πξάμεηο πεξηέρνπλ 

ξπζκίζεηο νη ίδηεο, άξα είλαη εθηειεζηέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο. 
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γ) Αληίζεηα, νη βεβαησηηθέο πξάμεηο δελ είλαη εθηειεζηέο δηνηθεηηθέο 

πξάμεηο. νη πξάμεηο απηέο απιψο δειψλνπλ ηελ εκκνλή ηεο Γηνίθεζεο 

ζε ήδε πθηζηάκελε πξάμε ή θαηάζηαζε θαη επηβεβαηψλνπλ κηα 

πξνεγνχκελε ξχζκηζε. Δθδίδνληαη ζπλήζσο χζηεξα απφ αίηεζε 

ζεξαπείαο ή δηνηθεηηθή πξνζθπγή ηνπ δηνηθνχκελνπ γηα ην ίδην ζέκα, 

αιιά θαη απηεπάγγειηα, ρσξίο λέα νπζηαζηηθή έξεπλα ηεο ππφζεζεο. 

Θεηηθέο – Αξλεηηθέο  

Θεηηθή είλαη ε ζπζηαηηθή ή δηαπηζησηηθή πξάμε πνπ εθδίδεηαη είηε 

απηεπαγγέιησο είηε κεηά απφ αίηεζε ηνπ δηνηθνπκέλνπ θαη δεκηνπξγεί 

έλα δηθαίσκα ή δέρεηαη ηελ αίηεζε ή εγθξίλεη ηελ πξάμε ελφο νξγάλνπ 

ηνπ Ηδίνπ ή άιινπ δεκνζίνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. Καη ε αξλεηηθή 

δηνηθεηηθή πξάμε είλαη ζπζηαηηθή ή δηαπηζησηηθή θαη ζπλίζηαηαη ζηελ 

απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο γηα ηελ έθδνζε ζεηηθήο πξάμεο ή ζηε κε 

έγθξηζή ηεο. 

Ρεηέο – ησπεξέο  

Καηά θαλφλα, νη δηνηθεηηθέο πξάμεηο είλαη ξεηέο, είηε — ην 

ζπλεζέζηεξν — έγγξαθεο (άξζξν 16 ΚΓΓ), είηε (φπνπ απηφ 

πξνβιέπεηαη απφ θάπνηα δηάηαμε) πξνθνξηθέο (π.ρ. λεχκαηα 

ηξνρνλφκνπ). 

Οη δηνηθεηηθέο πξάμεηο είλαη φκσο δπλαηφ λα είλαη θαη ζησπεξέο, φηαλ 

απφ ηε ζησπή ηεο Γηνίθεζεο ζπλάγεηαη φηη ξπζκίδεηαη κηα πεξίπησζε 

θαη ζεζπίδεηαη έλαο θαλφλαο δηθαίνπ. Καηά γεληθή αξρή ηνπ δηθαίνπ, 

απφ ηε ζησπεξή ζηάζε ηεο Γηνίθεζεο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηνπ 

αηηήκαηνο ηνπ δηνηθνχκελνπ, δει. ε ζησπεξή έθδνζε αξλεηηθήο 

δηνηθεηηθήο πξάμεο, εθηφο θαη εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηηο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο.  
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Ζ Πεξίπησζε ηεο «Παξάιεηςεο Οθεηιφκελεο Νφκηκεο Δλέξγεηαο» 

Δηδηθή πεξίπησζε ζησπεξήο δηνηθεηηθήο πξάμεο, θαη δε αξλεηηθήο, 

είλαη ε παξάιεηςε νθεηιφκελεο λφκηκεο ελέξγεηαο», ε νπνία 

πθίζηαηαη φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο, ζσξεπηηθά: 

α) ε Γηνίθεζε είλαη ππνρξεσκέλε λα εθδψζεη δηνηθεηηθή πξάμε, ή λα 

επηηειέζεη πιηθή ελέξγεηα, απηεπάγγειηα, 

β) ππνβιήζεθε ζρεηηθή αίηεζε ζην αξκφδην φξγαλν απφ ηνλ 

δηνηθνχκελν πνπ λνκηκνπνηείηαη πξνο ηνχην, 

γ) παξέιζεη άπξαθηε ε νξηδφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο πξνζεζκία. Δάλ 

δελ νξίδεηαη ξεηά ηέηνηα πξνζεζκία, πξέπεη λα παξέιζεη άπξαθην ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ηξηψλ (3) κελψλ. 

Σέινο, παξάιεηςε νθεηιφκελεο λφκηκεο ελέξγεηαο ζπληξέρεη ζε θάζε 

πεξίπησζε πνπ ε Γηνίθεζε δξα απνθιεηζηηθά θαηά δέζκηα 

αξκνδηφηεηα. Αλ έρεη, αληηζέησο, δηαθξηηηθή επρέξεηα, ηφηε παξάιεηςε 

ππάξρεη κφλν θαηά ην κέξνο πνπ ε Γηνίθεζε ππεξβαίλεη ηα άθξα φξηα 

ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο, δει. θάλεη «θαθή ρξήζε» ηεο δηαθξηηηθήο 

επρέξεηαο. 

Κχξηα Υαξαθηεξηζηηθά  ηεο Γηνηθεηηθήο Πξάμεο 

Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο, ηα νπνία αθνξνχλ 

ηφζν ηε Γηνίθεζε, φζν θαη ηνπο δηνηθνχκελνπο είλαη ην ηεθκήξην ηεο 

λνκηκφηεηαο θαη ε εθηειεζηφηεηα. 

Πξνθεηκέλνπ κηα πξάμε λα θέξεη απηά ηα δπν ραξαθηεξηζηηθά πξέπεη, 

φρη κφλν λα πθίζηαηαη σο ηέηνηα, αιιά λα είλαη θαη «απηνηειήο». 

Έηζη, δελ έρνπλ ηεθκήξην λνκηκφηεηαο θαη δελ είλαη εθηειεζηέο νη 

αλππφζηαηεο πξάμεηο (βι. παξαπάλσ ζρεηηθή ελφηεηα), φπσο επίζεο 

θαη θάπνηεο άιιεο πνπ θέξνπλ θάπνηα θαη φρη φια ηα ζηνηρεία ηεο 
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δηνηθεηηθήο πξάμεο (βι. παξαπάλσ ζρεηηθή ελφηεηα) θαη δελ είλαη 

απηνηειείο, φπσο νη βεβαησηηθέο πξάμεηο, νη απιέο γλψκεο θαη 

πξνηάζεηο, θαζψο θαη νη πξάμεηο πνπ έρνπλ αλάγθε έγθξηζεο άιινπ 

νξγάλνπ (θαηά πάγηα λνκνινγία, κφλν νη εγθξηηηθέο πξάμεηο, ζηηο 

νπνίεο ελζσκαηψλνληαη νη εγθξηλφκελεο, είλαη απηνηειείο).  

Σεθκήξην Ννκηκφηεηαο 

χκθσλα κε πάγηα αξρή ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, ε αηνκηθή 

δηνηθεηηθή πξάμε, απφ ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηεο έσο ηελ αθχξσζή 

ηεο ή ηελ αλάθιεζε ή θαηάξγεζή ηεο ή γεληθά ηελ παχζε ηεο ηζρχνο 

ηεο, θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν, παξάγεη φια ηα έλλνκα απνηειέζκαηά 

ηεο, αθφκε θη αλ πάζρεη απφ ειάηησκα (λνκηθή πιεκκέιεηα). Σν 

ηεθκήξην λνκηκφηεηαο εμππεξεηεί ηε ιεγφκελε «αζθάιεηα δηθαίνπ, 

δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο. Γελ έρεη πιήξε 

εθαξκνγή ζηηο θαλνληζηηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο, θαζψο ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηνπο (αθφκα θαη κεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο 

ηεο δηθαζηηθήο πξνζβνιήο ηνπο) επηηξέπεηαη ε παξεκπίπηνπζα έξεπλα 

ηεο λνκηκφηεηάο ηνπο (βι. παξαπάλσ ζρεηηθή ελφηεηα). 

Δθηειεζηφηεηα 

Ζ εθηειεζηφηεηα είλαη ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο 

(αηνκηθήο θαη θαλνληζηηθήο) θαη ζπλίζηαηαη ζην φηη ε ξχζκηζε πνπ 

ζεζπίδεη είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηελ έθδνζή ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη 

άιιε δηαδηθαζία, ρσξίο δει. πξνεγνχκελε δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή 

απφθαζε. 

Ζ εθηειεζηφηεηα κπνξεί λα αλαζηαιεί θαηφπηλ αίηεζεο αθχξσζεο ή 

δηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, θαηφπηλ 

άζθεζεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο (άξζξν 26 ΚΓΓ). Δπίζεο, ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε πξνζεζκία άζθεζεο ησλ έλδηθσλ 
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βνεζεκάησλ θαη ε άζθεζή ηνπο, αλαζηέιινπλ ηελ εθηέιεζε ηεο 

πξάμεο. 

Ζ εθηειεζηφηεηα εμαζθαιίδεηαη κε ηνλ δηνηθεηηθφ θαηαλαγθαζκφ, ν 

νπνίνο κπνξεί λα ζπλίζηαηαη ζε: α) ζηελ επηβνιή θπξψζεσλ, β) ζηελ 

εθηέιεζε ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο απφ ηελ ίδηα ηε Γηνίθεζε κε ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε πιηθψλ ελεξγεηψλ, θαη ηέινο γ) ζηνλ εμαλαγθαζκφ 

ηνπ δηνηθνχκελνπ ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ άζθεζε θπζηθήο βίαο. νη 

δχν ηειεπηαίεο πεξηπηψζεηο είλαη απηέο πνπ ζπληζηνχλ ηε ζηελή 

έλλνηα ηνπ φξνπ θαη Ηδίσο ε ηξίηε. Αλαιπηηθά: 

α) νη θπξψζεηο, νη νπνίεο θαζνξίδνληαη θάζε θνξά απφ γεληθέο ή 

εηδηθέο δηαηάμεηο, δηαθξίλνληαη ζε πεηζαξρηθέο, δηνηθεηηθέο, πνηληθέο ή 

αζηηθέο. (δηνηθεηηθφο θαηαλαγθαζκφο κε ηελ επξεία έλλνηα). Ο 

δηνηθεηηθφο θαηαλαγθαζκφο πνπ απνβιέπεη εηδηθφηεξα ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ (κε ηελ 

επξεία έλλνηα ηνπ φξνπ, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηνπο ΟΣΑ, ηα 

ΝΠΓΓ, ή αθφκα θαη ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θ.ιπ.) νλνκάδεηαη 

δηνηθεηηθή εθηέιεζε θαη ξπζκίδεηαη απφ ηνλ Κψδηθα Δίζπξαμεο 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΚΔΓΔ). Πξφθεηηαη γηα πξνλνκία άζθεζεο 

δεκφζηαο εμνπζίαο εθ ηνπ λφκνπ κε ηελ νπνία, φηαλ πξνβιέπεηαη, ηα 

δηνηθεηηθά φξγαλα κπνξνχλ λα εθδίδνπλ αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο 

πνπ επηβάιινπλ ζηνπο δηνηθνχκελνπο κία ρξεκαηηθή παξνρή (θφξν, 

ηέινο, εηζθνξά, πξφζηηκν θ.ιπ.) θαη πνπ απνηεινχλ εθηειεζηφ ηίηιν. 

Έηζη, ην Γεκφζην κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζε αλαγθαζηηθή εθηέιεζε εηο 

βάξνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ δηνηθνπκέλνπ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε έθδνζε 

δηθαζηηθήο απφθαζεο. 

β) Ζ Γηνίθεζε κπνξεί επίζεο λα εθηειεί ε ίδηα κία δηνηθεηηθή πξάμε 

κε πιηθέο ελέξγεηεο, δειαδή κε ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο απηή πξνβαίλεη 

ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπγθαηάζεζε ηνπ δηνηθνχκελνπ, πξνθεηκέλνπ 
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λα εθαξκνζζεί ε δηνηθεηηθή πξάμε ζην πεξηερφκελν ηεο νπνίαο δελ 

ππαθνχεη ν δηνηθνχκελνο (π.ρ. ε θαηεδάθηζε θηίζκαηνο πνπ έρεη 

ραξαθηεξηζζεί σο απζαίξεην ζχκθσλα κε ηελ πνιενδνκηθή 

λνκνζεζία). 

γ) Σέινο, πξνβιέπεηαη θαη ε πεξίπησζε επηβνιήο ηεο ζπκκφξθσζεο 

ηνπ δηνηθνπκέλνπ κε ηελ άζθεζε θπζηθήο βίαο επί ηνπ πξνζψπνπ ηνπ 

(π.ρ. ε άζθεζε θπζηθήο βίαο απφ αζηπλνκηθά φξγαλα γηα ηνλ 

εμαλαγθαζκφ ζε ζπκκφξθσζε ελφο αλζξψπνπ ν νπνίνο δελ ππαθνχεη 

ζε λφκηκε πξνθνξηθή εληνιή ηνπο θαη δε ζηακαηάεη γηα λα ππνβιεζεί 

ζε έιεγρν ηαπηφηεηαο). 

Απφ φιεο ηηο πξνλνκίεο ηεο Γηνίθεζεο, ν δηνηθεηηθφο θαηαλαγθαζκφο 

ηδίσο κε ηελ άζθεζε θπζηθήο βίαο είλαη ε ζνβαξφηεξε θαη ε πην 

επίθνβε. Ζ επηβνιή ηέηνησλ κέηξσλ απνηειεί ην ζθιεξφ ππξήλα ηεο 

άζθεζεο δεκφζηαο εμνπζίαο, δειαδή ηεο θξαηηθήο θπξηαξρίαο. 

Γεδνκέλνπ, δε, φηη ν δηνηθεηηθφο θαηαλαγθαζκφο κε απηήλ Ηδίσο ηε 

κνξθή ελέρεη ζνβαξνχο θηλδχλνπο απζαηξεζίαο εηο βάξνο ησλ 

δηνηθνχκελσλ, πξέπεη λα αζθείηαη κφλνλ αλ πξάγκαηη ππάξρεη άξλεζε 

ή παξάιεηςε ηνπ δηνηθνπκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί θαη εθφζνλ ε 

δπλαηφηεηα ηεο εθαξκνγήο ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ πξνβιέπεηαη απφ 

ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ή ππάξρεη 

επείγνπζα αλάγθε εθηέιεζεο ηεο πξάμεο, θαη πάλησο πάληνηε κε 

γλψκνλα κηα απφ ηηο βαζηθέο αξρέο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

δηνηθνχκελνπ πνπ είλαη ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο (βι. παξαπάλσ 

ζρεηηθή ελφηεηα). 

Σχπνο 

Σχπνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο είλαη ε κνξθή πνπ ιακβάλεη ε δήισζε 

βνχιεζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ. Ο ηχπνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο 
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αλαθέξεηαη ζηα εηδηθφηεξα ζηάδηα ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν γηα ηελ έθδνζή ηεο θαη εγγπάηαη αθελφο ηε 

λνκηκφηεηα ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο αθεηέξνπ δε ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ησλ δηνηθνπκέλσλ θαηά ηελ έθδνζή ηεο. 

Σχπνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο είλαη ε δεκνζίεπζε, ε θνηλνπνίεζε, ε 

αηηηνινγία, ε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνεγνχκελεο αθξφαζεο. 

Ο ηχπνο κπνξεί λα είλαη: εζσηεξηθφο (αηηηνινγία) ή εμσηεξηθφο (π.ρ. 

γλσκνδφηεζε), πξνεγνχκελνο (π.ρ. επεμεξγαζία π. δ/ηνο) ή επφκελνο 

(δεκνζίεπζε ηνπ π.δ/ηνο ζηελ ΔηΚ), νπζηψδεο (ν ηχπνο πνπ απνηειεί 

πξνυπφζεζε ηεο έθδνζεο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο θαη ε παξάιεηςή ηνπ 

ζπληζηά παξαλνκία θαη δχλαηαη λα νδεγήζεη ζηε δηθαζηηθή αθχξσζε 

ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο, ηέηνηνη είλαη ε ζχλζεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 

ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, ε αηηηνινγία, ε άζθεζε δηθαηψκαηνο 

πξνεγνχκελεο αθξφαζεο) ή επνπζηψδεο (φηαλ δελ επεξεάδεη ην 

πεξηερφκελν ηεο πξάμεσο) 

Ζ λνκηκφηεηα ηνπ ηχπνπ ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο θξίλεηαη κε βάζε ηε 

λνκνζεζία πνπ ηζρχεη θαηά ην ρξφλν έθδνζήο ηεο. Δλ ακθηβνιία ν 

ηχπνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο ζεσξείηαη νπζηψδεο.  

Ζ ηήξεζε ηνπ ηχπνπ πξέπεη λα είλαη επίθαηξε (εληφο ησλ λνκίκσλ 

πξνζεζκηψλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε εληφο επιφγνπ ρξφλνπ). Ζ κε 

ηήξεζε ηνπ ηχπνπ κπνξεί λα θαιπθζεί ζε πεξίπησζε επείγνληνο ή γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ελψ ε έιιεηςή ηνπ κπνξεί 

λα ζεξαπεπηεί εθ ησλ πζηέξσλ, κφλνλ εθφζνλ απηφ επηηξέπεηαη απφ ην 

λφκν.  

Ζ δηνηθεηηθή πξάμε πξέπεη θαηά θαλφλα λα είλαη έγγξαθε. Με ηνλ 

έγγξαθν ηχπν εμαζθαιίδεηαη αθελφο ε ζηαζεξφηεηα θαη ζαθήλεηα ηνπ 

θαλφλα πνπ εκπεξηέρεηαη ζηελ πξάμε θαη γεληθφηεξα ηεο δήισζεο 
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βνχιεζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ, αθ‘ εηέξνπ δε θαζίζηαηαη δπλαηφο 

θαη επρεξέζηεξνο ν δηθαζηηθφο έιεγρνο ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο.   

Καη‘ εμαίξεζε θαη κφλν ράξηλ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ δηνηθνπκέλνπ 

αλαγλσξίδεηαη απφ ηε λνκνινγία ηνπ ηΔ φηη πθίζηαηαη πξνθνξηθή 

ζεηηθή δηνηθεηηθή πξάμε, εθφζνλ απνδεηθλχεηαη φηη έιαβε πξάγκαηη 

ρψξα ε δήισζε βνχιεζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ. Δμ άιινπ, κε 

ξεηέο δηαηάμεηο πξνβιέπνληαη ζησπεξέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο, θαη 

ζπγθεθξηκέλα: α) ε ζησπεξή δήισζε βνχιεζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

νξγάλνπ πνπ ηεθκαίξεηαη απφ ηελ πάξνδν άπξαθηεο αλαηξεπηηθήο 

πξνζεζκίαο θαη β)ε ζησπεξή άξλεζε, πνπ ηεθκαίξεηαη απφ ηελ 

παξάιεηςε νθεηιφκελεο λφκηκεο ελέξγεηαο 

Σν έγγξαθν ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεσο πξέπεη λα έρεη ρξνλνινγία θαη λα 

θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ. Οη πξάμεηο ησλ 

ζπιινγηθψλ νξγάλσλ πξέπεη λα θέξνπλ ηηο ππνγξαθέο φισλ ησλ 

κειψλ ηνπ πνπ παξίζηαληαη θαηά ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηελ νπνία 

ιακβάλεηαη ε απφθαζε, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ξεηά ην αληίζεην απφ 

ηηο νηθείεο δηαηάμεηο. ηελ πεξίπησζε ζπληξέρνπζαο αξκνδηφηεηαο, ην 

έγγξαθν ζα πξέπεη λα θέξεη ηηο ππνγξαθέο φισλ ησλ απφ θνηλνχ 

ελεξγνχλησλ νξγάλσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη 

πξνζππνγξαθή άιινπ νξγάλνπ, απηή είλαη αλαγθαία γηα ηελ χπαξμε 

ηεο πξάμεο.  

Γεκνζίεπζε  

Ζ δεκνζίεπζε ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο είλαη ε ελέξγεηα κε ηελ νπνία ε 

δηνηθεηηθή πξάμε θαζίζηαηαη γλσζηή ζην επξχ θνηλφ θαη φρη κφλν ζε 

νξηζκέλα πξφζσπα. ηελ πεξίπησζε απηή απνηειεί ηχπν ηεο 

βνχιεζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ θαη ζηνηρείν ηεο ππφζηαζεο ηεο 

πξάμεο   Απφ ηα άξζξα 42 παξ. 1 θαη 35 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο 
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ζπλάγεηαη ε βαζηθή αξρή, πνπ εξείδεηαη θαη ζε άιιεο ζπληαγκαηηθέο 

δηαηάμεηο, φηη γηα ηελ ηειείσζε ησλ ηππηθψλ λφκσλ θαη ησλ 

πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ, αιιά θαη ησλ ινηπψλ θαλνληζηηθνχ 

ραξαθηήξα δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, απαηηείηαη, σο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν 

ηνπ θχξνπο ηνπο, ε δεκνζίεπζή ηνπο ζηελ ΔηΚ. Με ηε δεκνζίεπζε ε 

θαλνληζηηθή ξχζκηζε θαζίζηαηαη πξνζηηή ζηνπο πνιίηεο, 

δεκηνπξγείηαη ηεθκήξην γλψζεο ηεο θαη θαζίζηαηαη εθηθηφο ν έιεγρνο 

ηεο λνκηκφηεηαο ησλ θαλνληζηηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ απφ ην 

πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο θαη ηα ινηπά δηθαζηήξηα. Δηδηθψο, φκσο, 

γηα ηηο ινηπέο, πέξαλ ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ, θαλνληζηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ δηνηθεηηθέο πξάμεηο, ν λνκνζέηεο κπνξεί λα θαζνξίζεη 

γεληθφ ή εηδηθνχο, θαηά πεξίπησζε, ηξφπνπο δεκνζίεπζεο κε άιιν 

πξφζθνξν κέζν, πνπ πξνζηδηάδεη ζην αληηθείκελν θαη ην ραξαθηήξα 

ηεο επηρεηξνχκελεο ξχζκηζεο.  

Μφλν ε δεκνζίεπζε, θαηά ην πιήξεο πεξηερφκελν, ησλ θαλνληζηηθψλ 

απνθάζεσλ ηνπο πξνζδίδεη λφκηκε ππφζηαζε. Δμαίξεζε απφ ηελ 

ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο πθίζηαηαη γηα ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε, ηε δηάξζξσζε, ηε ζχλζεζε, ηε δηάηαμε, ηνλ 

εθνδηαζκφ θαη ηνλ εμνπιηζκφ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, θαζψο θαη 

θάζε άιιε πξάμε ηεο νπνίαο ε δεκνζίεπζε πξνθαιεί βιάβε ζηελ 

εζληθή άκπλα ηεο Υψξαο.   

Δηδηθνί ηξφπνη δεκνζίεπζεο πξνβιέπνληαη γηα ηηο θαλνληζηηθνχ 

ραξαθηήξα πξάμεηο ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ, γηα ηηο απνθάζεσλ πνπ 

θαζηεξψλνπλ ππεξσξηαθή επ‘ ακνηβή εξγαζία δεκνζίσλ θαη ινηπψλ 

ππαιιήισλ, ελψ κε ηνλ Ν. 3861/2010 πξνβιέθζεθε σο ππνρξεσηηθή ε 

αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν πνιιψλ θαηεγνξηψλ λνκνζεηεκάησλ θαη 

δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ. 
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Ζ δεκνζίεπζε ζην Φχιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο ζπληζηά 

λφκηκν ηεθκήξην. Έηζη ζεσξείηαη σο εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο 

θαλνληζηηθήο πξάμεο εθείλε πνπ αλαγξάθεηαη ζην ζρεηηθφ θχιιν, 

εθφζνλ θαηά ηελ εκεξνκελία απηή είλαη ε δπλαηή ε ρνξήγεζε ζε 

θάζε ελδηαθεξφκελν αληηηχπνπ ηνπ θχιινπ. Σν ηεθκήξην απηφ δελ ζα 

πξέπεη λα ηζρχεη επί δπζκελψλ πξάμεσλ θπξίσο φηαλ πθίζηαηαη 

απνθιεηζηηθή πξνζεζκία έθδνζήο ηνπο. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε δεκνζίεπζε επηβάιιεηαη απφ ην λφκν απνηειεί 

πξνυπφζεζε ηνπ ππνζηαηνχ ηνπο θαη ε παξάιεηςή ηεο, σο παξάιεηςε 

νπζηψδνπο ηχπνπ, ηηο θαζηζηά αλππφζηαηεο. Αληίζεηα έιιεηςε 

αηηηνινγίαο ή πξνεγνχκελεο αθξφαζεο ηνπ δηνηθνπκέλνπ θαζηζηνχλ 

ηηο πξάμεηο άθπξεο θαη παξάλνκεο.   

Κνηλνπνίεζε Γηνηθεηηθψλ Πξάμεσλ  

Ζ θνηλνπνίεζε απνηειεί «ηχπν» ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο, 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηνπο δηνηθνχκελνπο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο 

αξρέο πνπ ηε δηέπνπλ. Ζ θνηλνπνίεζε λνείηαη κφλνλ ζηηο αηνκηθέο 

δηνηθεηηθέο πξάμεηο, Ηδίσο δε ζε απηέο πνπ είλαη δε δεκνζηεπηέεο θαηά 

λφκν, θαζψο νη θαλνληζηηθέο ηεθκαίξεηαη φηη έγηλαλ γλσζηέο κε ηελ, 

ππνρξεσηηθή γηα φιεο απφ ην λφκν, δεκνζίεπζή ηνπο. Ο γεληθήο 

εθαξκνγήο θαλφλαο γηα ηελ θνηλνπνίεζε πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 

ΚΓΓ, πνπ νξίδεη φηη «ε αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε θνηλνπνηείηαη ζην 

πξφζσπν ην νπνίν αθνξά» (παξ. 1). νη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο έρνπλ 

δηακνξθσζεί απφ ηε ζεσξία θαη ηε λνκνινγία. 

Απφ ηε δηαηχπσζε ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο ζπλάγεηαη φηη ε 

θνηλνπνίεζε είλαη ππνρξέσζε ηεο Γηνίθεζεο, αθφκα θαη εάλ δελ 

πξνβιέπεηαη ξεηά απφ ηηο δηαηάμεηο. Αθνξά, δε, φιεο ηηο αηνκηθέο 

πξάμεηο, Ηδίσο φκσο επηβάιιεηαη φηαλ απηέο είλαη δπζκελείο γηα ηνλ 
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δηνηθνχκελν. ηελ ηειεπηαία, κάιηζηα, πεξίπησζε, κηα ηέηνηα πξάμε 

δελ κπνξεί λα αληηηαρζεί ζε απηφλ πξηλ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο. 

Δπηπιένλ, έρεη γίλεη δεθηφ φηη πξάμε πνπ αλαθαιεί πξνεγνχκελε 

επσθειή γηα ηνλ δηνηθνχκελν πξάμε δελ επηθέξεη ηα απνηειέζκαηά 

ηεο αλ δελ θνηλνπνηεζεί ζε απηφλ. Έρεη, επίζεο, γίλεη δεθηφ φηη ε κεηά 

ηελ πάξνδν ηνπ εχινγνπ πξνο αλάθιεζε ρξφλνπ θνηλνπνίεζε ηεο 

αλαθιεηηθήο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν, ηελ θαζηζηά αθπξσηέα θαη 

κε αληηηάμηκε έλαληη ηνπ. 

χκθσλα κε γεληθή αξρή ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, ε θνηλνπνίεζε, 

αθφκα θαη εάλ απαηηείηαη απφ ηηο δηαηάμεηο, δελ απνηειεί ζπζηαηηθφ 

ζηνηρείν ηεο πξάμεο, νχηε «νπζηψδε ηχπν». Καηά ζπλέπεηα, ηπρφλ ηεο 

παξάιεηςή ηεο ή/θαη ειάηησκά ηεο, δελ ζίγεη ην θχξνο ή ηελ 

ππφζηαζε απηήο θαη δελ απνηειεί ιφγν αθχξσζεο. 

Δπίζεο, θαηά γεληθή αξρή ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, ε θνηλνπνίεζε 

απαηηείηαη γηα ηελ έλαξμε ηεο φπνηαο πξνζεζκίαο πξνζβνιήο ηεο απφ 

ηνλ ζηγφκελν δηνηθνχκελν, αθφκα θαη εάλ απηή έρεη δεκνζηεπηεί 

επεηδή ην πξνέβιεπαλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο. Γηα δε ηελ έλαξμε ησλ 

πξνζεζκηψλ απηψλ απαηηείηαη λα είλαη πιήξεο, δει. λα πεξηιακβάλεη 

φια ηα ζηνηρεία ηεο πξάμεο, θαη ηδίσο ηελ αηηηνινγία (ζθεπηηθφ) θαη ην 

δηαηαθηηθφ ηεο. Απιή εηδνπνίεζε φηη ε πξάμε εθδφζεθε, ή ε ρνξήγεζε 

απνζπάζκαηνο ηεο, δελ αξθεί. 

Παξά ηε ζπνπδαηφηεηά ηεο, ν λφκνο δελ νξίδεη ην πψο αθξηβψο απηή 

γίλεηαη, παξά κφλν πξνβιέπεη φηη γίλεηαη κε «θάζε πξφζθνξν ηξφπν» 

(παξ. 2). ε θάζε πεξίπησζε, πάλησο, πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη φηη ε 

πξάμε έρεη φλησο πεξηέιζεη ζηνλ ελδηαθεξφκελν κε έγγξαθν πνπ έρεη 

θαηαξηηζζεί απφ δεκφζην ή άιιν αξκφδην φξγαλν. Πξνθνξηθή, ή έζησ 

απιή βεβαίσζε, φηη έγηλε επίδνζή ηεο, δελ αξθεί. 
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Ζ Αηηηνινγία ησλ Γηνηθεηηθψλ Πξάμεσλ – Ζ Πεξίπησζε ηεο 

Αηνκηθήο Γηνηθεηηθήο Πξάμεο  

Γεληθά πεξί αηηηνινγίαο 

Ζ αηηηνινγία είλαη κηα απφ ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, 

αιιά θαη έλα απφ ηα θχξηα κέζα πξνζηαζίαο ηνπ δηνηθνχκελνπ. 

πληζηά, δε, κηα βαζηθή ππνρξέσζε ηεο Γηνίθεζεο, ε νπνία εξείδεηαη 

πξνερφλησο ζηελ ζεκειηψδε αξρή ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία ηα δηνηθεηηθά φξγαλα δελ ελεξγνχλ απζαίξεηα αιιά πάληνηε 

εληφο ησλ νξίσλ ηεο λνκηκφηεηαο, θαζψο επίζεο θαη εληφο ησλ νξίσλ 

ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. Σαπηφρξνλα, ε ππνρξέσζε αηηηνινγίαο 

επηβάιιεη ζηα δηνηθεηηθά φξγαλα λα δξνπλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηβάιιεη ηελ εχξπζκε, ακεξφιεπηε θαη 

ελ γέλεη αμηφπηζηε ιεηηνπξγία ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Δπηπιένλ, 

απνηειεί εηδηθφηεξε έθθαλζε ησλ αξρψλ ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο 

θαλεξήο δξάζεο ηεο Γηνίθεζεο, αιιά θαη ηεο ππνρξέσζεο 

ινγνδνζίαο. Σέινο, ε αηηηνινγία δελ είλαη έλα ακηγψο ηερληθφ 

δηθνλνκηθφ ζέκα, αιιά έλα δήηεκα κε εζηθφ, πνιηηηθφ θαη 

ζπληαγκαηηθφ ππφβαζξν, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηε δηαθαλή θαη 

δηθαηνθξαηηθή ιεηηνπξγία ηεο Γηνίθεζεο θαη ελ ηέιεη κε ηελ ίδηα ηελ 

νπζία ηεο δεκνθξαηίαο ζηε δηακφξθσζε ησλ ζρέζεσλ ηνπ θξάηνπο κε 

ηνλ πνιίηε ζην επίπεδν ηεο θαζεκεξηλήο δηνηθεηηθήο δξάζεο. 

Ζ πεξίπησζε ηεο αηνκηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο 

χκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (άξζξν 17), ε (θάζε 

ξεηή) αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε πξέπεη λα πεξηέρεη αηηηνινγία (παξ. 

1). Ζ ππνρξέσζε δε απηή θαζίζηαηαη επηηαθηηθφηεξε φηαλ ε πξάμε 

είλαη επαρζήο/δπζκελήο γηα ηνλ δηνηθνχκελν. Δπίζεο, πξέπεη λα 

πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο ππφζεζεο, εθηφο αλ 
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πξνβιέπεηαη ξεηά απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο φηη πξέπεη λα πεξηέρεηαη 

ζην ζψκα ηεο πξάμεο (παξ. 2 εδ. β'). ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ε κε 

απνηχπσζή ηεο, έζησ θαη ζπλνπηηθά, ζην ζψκα ηεο πξάμεο ζπληζηά 

ιφγν αθχξσζεο ιφγσ «παξάιεηςεο νπζηψδνπο ηχπνπ». ε θάζε 

πεξίπησζε, πάλησο, ε έιιεηςε ηεο αηηηνινγίαο ή ηπρφλ ειάηησκά ηεο 

ζπλεπάγεηαη αθπξφηεηα ηεο πξάμεο ιφγσ «παξάβαζεο λφκνπ». Ζ 

αηηηνινγία πεξηέρεηαη, είηε κε απηνχζηα παξάζεζε είηε κε αλαθνξά 

ζηα ζηνηρεία ηεο (βι. παξαθάησ), ζην ηκήκα ηνπ ζψκαηνο ηεο 

δηνηθεηηθήο πξάμεο πνπ νλνκάδεηαη «πξννίκην» ή αιιηψο «έρνληαο 

ππφςε». 

Ζ αηηηνινγία πξέπεη λα είλαη ζαθήο, εηδηθή θαη επαξθήο (παξ. 2 εδ. 

α').  

αθήο είλαη φηαλ ην δηνηθεηηθφ φξγαλν θαηαγξάθεη κε δηαπγή ηξφπν 

ηε ζθέςε ηνπ, ρσξίο αληηθάζεηο, κε νξζή γισζζηθή δηαηχπσζε, θαη 

δελ επαλαιακβάλεη ζηεξεφηππεο εθθξάζεηο.  

Δηδηθή είλαη φηαλ είλαη πιήξεο, ηφζν πνζνηηθά φζν θαη πνηνηηθά, θαη 

αλαδεηθλχεη ηελ απνδεηθηηθή αμία ησλ επηρεηξεκάησλ πνπ ηελ 

ζηεξίδνπλ. Π.ρ., ε εηδηθή αηηηνινγία κπνξεί λα πξνθχπηεη απφ 

γλσκνδνηήζεηο ησλ νξγάλσλ πνπ έρνπλ θαηά λφκν ζπκβνπιεπηηθή 

αξκνδηφηεηα θαη επνκέλσο ην απνθαζίδνλ φξγαλν, εθφζνλ πηνζεηεί ηε 

ζρεηηθή γλσκνδφηεζε, ηελ θαζηζηά πεξηερφκελν ηεο αηηηνινγίαο ηεο 

ηειηθήο πξάμεο. 

Σέινο, επαξθήο είλαη ε αηηηνινγία φηαλ πεξηέρεη κε ζαθήλεηα φια ηα 

ζηνηρεία ηεο κε ηξφπν πνπ δελ αθήλεη θελά ή ακθηβνιίεο γηα ηελ 

νξζφηεηα ηεο θξίζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ. Ζ επάξθεηα ηεο 

αηηηνινγίαο δνθηκάδεηαη ζην επίπεδν ηεο ππαγσγήο ηνπ πξαγκαηηθνχ 

ζηνλ εθαξκνζηέν θαλφλα δηθαίνπ. Ζ νξζή εξκελεία ηνπ πεξηερνκέλνπ 
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ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ ζπληζηά ηελ θξηζηκφηεξε πηπρή ηεο δηνηθεηηθήο 

δξάζεο, θαζψο πξνεηνηκάδεη ην έδαθνο γηα ηελ ελδεδεηγκέλε 

αληηκεηψπηζε ησλ πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, 

έρεη παγίσο θξηζεί δηθαζηηθά φηη ε δηνηθεηηθή πξάμε πνπ απιψο 

επαλαιακβάλεη- ηηο δηαηππψζεηο ηνπ λφκνπ, ρσξίο λα επηρεηξεί θακία 

ππαγσγή ζε απηέο ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ππφζεζεο, δελ είλαη λνκίκσο αηηηνινγεκέλε θαη άξα είλαη αθπξσηέα.  

Η αηηηνινγία ζπλίζηαηαη ζηα εμήο ζηνηρεία: 

α) Ζ αλαθνξά ηνπ απξφζσπνπ θαλφλα δηθαίνπ πνπ πξνβιέπεη ηελ 

έθδνζε ηεο πξάμεο, δει. ην λφκηκν έξεηζκά ηεο, θαη ηπρφλ εξκελεία 

ηνπ θαλφλα δηθαίνπ. Οη θαλφλεο δηθαίνπ ρξήδνπλ ζπλήζσο εξκελείαο, 

νπφηε ην εθάζηνηε αξκφδην φξγαλν νθείιεη πνιιέο θνξέο λα 

εξκελεχεη ην ηζρχνλ λνκηθφ θαζεζηψο πξνθεηκέλνπ λα ζεκειηψζεη ην 

δηαηαθηηθφ ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο. 

β) Ζ δηαπίζησζε ησλ λφκηκσλ πξνυπνζέζεσλ πνπ απαηηνχληαη απφ 

ηνλ απξφζσπν θαλφλα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. 

γ) Ζ ζπλδξνκή θαη εθηίκεζε ησλ ζρεηηθψλ πξαγκαηηθψλ 

πεξηζηαηηθψλ. 

δ) Σα θξηηήξηα θαη νη ζθέςεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ, πνπ νδήγεζαλ 

ζηελ έθδνζε, ή ηελ παξάιεηςε έθδνζεο, ηεο πξάμεο. Σν ζηνηρείν απηφ 

ηεο αηηηνινγίαο είλαη απαξαίηεην θαη ηαπηφρξνλα επηβεβιεκέλν φηαλ 

ην δηνηθεηηθφ φξγαλν δξα κε δηαθξηηηθή επρέξεηα. Αλαιπηηθφηεξα, 

φηαλ ην αξκφδην φξγαλν δξα κε δέζκηα αξκνδηφηεηα, εθφζνλ 

δηαπηζηψζεη ηε ζπλδξνκή ησλ πξνβιεπφκελσλ θαηά λφκν 

πξαγκαηηθψλ ή λνκηθψλ πξνυπνζέζεσλ, εθδίδεη ηελ δηνηθεηηθή πξάμε. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ην δηνηθεηηθφ φξγαλν πεξηνξίδεηαη ζηελ 

ππαγσγή ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ ζηνλ θαλφλα δηθαίνπ, ρσξίο 
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δηαηχπσζε νπδεκίαο αμηνινγηθήο θξίζεο. Όηαλ, φκσο, δξα κε 

δηαθξηηηθή επρέξεηα, δει. νη θαλφλεο δηθαίνπ δελ πξνθαζνξίδνπλ 

επαθξηβψο ηελ ελέξγεηά ηνπ αιιά ηνπ παξέρνπλ πεξηζψξηα επηινγψλ, 

ππάξρεη αλάγθε γηα παξάζεζε αμηνινγηθήο θξίζεο, νπφηε ππνρξενχηαη 

λα ζεκειηψζεη ηελ ηειηθψο πξνθξηλφκελε ιχζε κε παξάζεζε ησλ 

ζθέςεσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ βάζεη ησλ νπνίσλ θαηέιεμε ζηελ θξίζε 

θαη απφθαζε. 

πλεπψο, ηα ζηνηρεία ηεο αηηηνινγίαο κπνξνχλ λα αθνξνχλ, είηε ζηε 

λνκηκφηεηα ηεο πξάμεο (ζηνηρεία α, β θαη γ), είηε ζηε ζθνπηκφηεηά ηεο 

φηαλ εθδίδεηαη βάζεη δηαθξηηηθήο επρέξεηαο (ζηνηρείν δ), φπνπ ην 

δηνηθεηηθφ φξγαλν πξέπεη λα ηεθκεξηψζεη ην ζθνπφ έθδνζεο ηεο 

πξάμεο, ή/θαη ηνλ ηξφπν εμεηδίθεπζεο ηνπ θαλφλα δηθαίνπ πνπ ηνπ 

παξείρε ηε δπλαηφηεηα απηή. Μάιηζηα, εηδηθψο νη πξάμεηο πνπ 

εθδίδνληαη θαηά δηαθξηηηθή επρέξεηα ζεσξνχληαη εθ ηεο θχζεο ηνπο 

αηηηνινγεηέεο θαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ζχκθσλα κε ηε 

λνκνινγία, ηπρφλ έιιεηςε ή ειάηησκα ηεο αηηηνινγίαο ζεσξείηαη, φρη 

απιψο «παξάβαζε νπζηψδνπο ηχπνπ» (φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ 

πξάμεσλ εθ ηνπ λφκνπ αηηηνινγεηέεο), αιιά «παξάβαζε θαη' νπζίαλ 

δηάηαμεο λφκνπ». 

Σέινο, ε αηηηνινγία έρεη αθελφο κηα εζσηεξηθή δηάζηαζε, ε νπνία 

απεπζχλεηαη ζηα δηνηθεηηθά φξγαλα, θαη απνζθνπεί ζηνλ απηνέιεγρν 

ηεο Γηνίθεζεο, Ηδίσο θαηά ηελ άζθεζε ηεο δηαθξηηηθήο ηεο επρέξεηαο. 

Αθεηέξνπ, έρεη θαη κηα εμσηεξηθή δηάζηαζε, ε νπνία απεπζχλεηαη 

ηφζν ζηνπο δηνηθνχκελνπο πνπ ε αηνκηθή πξάμε αθνξά, φζν θαη ζηα 

φξγαλα ηεο Πνιηηείαο πνπ ζα ειέγμνπλ ηε λνκηκφηεηα ή/θαη ηε 

ζθνπηκφηεηά ηεο. 
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Ζ Γηνηθεηηθή Γηαδηθαζία θαη ε πκκεηνρή ησλ Γηνηθνπκέλσλ 

Ζ δηνηθεηηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη θαλφλεο πνπ ξπζκίδνπλ ηε 

ζπγθξφηεζε, ζχλζεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ θαη 

ινηπέο ελέξγεηεο ηεο Γηνίθεζεο, αιιά θαη ησλ δηνηθνχκελσλ, πνπ είλαη 

αλαγθαίεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο (έθδνζε 

δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, επηηέιεζε πιηθψλ ελεξγεηψλ θ.ιπ.) 

Οη θαλφλεο απηνί έρνπλ θσδηθνπνηεζεί ζηνλ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο 

Γηαδηθαζίαο (λ. 269011999 φπσο ηζρχεη, εθεμήο ΚΓΓ), νη δηαηάμεηο 

ηνπ νπνίνπ ξπζκίδνπλ ηε γεληθή εθαξκνγή ηνπο. Όκσο, κεγάινο 

αξηζκφο ιεπηνκεξεηψλ θαη παξακέηξσλ ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο 

έρνπλ δηακνξθσζεί κέζσ ηεο εμέιημεο ηεο ζεσξίαο θαη ηεο 

λνκνινγίαο. 

Oη θαλφλεο απηνί αθελφο πξνβιέπνπλ ζεηξά απηεπάγγειησλ ελεξγεηψλ 

ηεο Γηνίθεζεο (γλσκνδνηηθή δηαδηθαζία, ζχγθιεζε ζπιινγηθψλ 

νξγάλσλ θ.ιπ.) κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. Αθεηέξνπ, πξνβιέπνπλ θαη ηε 

ζπκκεηνρή ησλ δηνηθνχκελσλ (ππνβνιή αηηήζεσλ γηα παξνρή 

πιεξνθνξηψλ θαη ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, ηελ πξνεγνχκελε 

αθξφαζή ηνπο θ.ιπ.) πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπο θαη ζηνλ 

θαιχηεξν θαηαηνπηζκφ ηεο Γηνίθεζεο ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθή 

ζηε δξάζε ηεο ιφγσ ηεο απνδνρήο ηεο απφ ηα πξφζσπα ζηα νπνία ε 

δξάζε απηή απεπζχλεηαη ή αθνξά. 

Γλσκνδνηηθή Γηαδηθαζία (Γλψκεο – Πξνηάζεηο) 

Πνιιέο θνξέο, πξηλ ηελ έθδνζε κηαο δηνηθεηηθήο πξάμεο, ν λφκνο 

πξνβιέπεη έλα ζηάδην γλσκνδνηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ δηαδηθαζία απηή 

ζπλίζηαηαη ζε (α) δηαηχπσζε γλψκεο ή (β) ππνβνιή πξφηαζεο πξνο ην 
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φξγαλν πνπ έρεη ηελ απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα, θαη νη ζρεηηθέο 

ξπζκίζεηο γεληθήο εθαξκνγήο πεξηέρνληαη ζην άξζξν 20 ΚΓΓ. Σφζν ε 

γλψκε, φζν θαη ε πξφηαζε, πξέπεη λα είλαη έγγξαθε, αηηηνινγεκέλε 

θαη επίθαηξε σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηεο. 

Γλψκε 

Ζ γλψκε δηαηππψλεηαη χζηεξα απφ εξψηεκα ηνπ απνθαζίδνληνο 

νξγάλνπ θαη δηαθξίλεηαη ζε α) απιή θαη β) ζχκθσλε. 

α) ηελ πεξίπησζε ηεο απιήο γλψκεο, ην απνθαζίδνλ φξγαλν δελ 

δεζκεχεηαη απφ απηή θαη κπνξεί λα εθδψζεη πξάμε κε δηαθνξεηηθφ 

πεξηερφκελν, ε απφθιηζε φκσο απηή ρξήδεη εηδηθήο αηηηνιφγεζεο. Αλ 

απηή δελ ππνβιεζεί εληφο πξνζεζκίαο πνπ έρεη ηπρφλ ηαρζεί πξνο 

ηνχην απφ ην λφκν ή ην απνθαζίδνλ φξγαλν, ή ζε θάζε πεξίπησζε, 

εληφο εχινγνπ ρξφλνπ, ην απνθαζίδνλ φξγαλν κπνξεί λα εθδψζεη ηελ 

πξάμε θαη ρσξίο απηή. 

β) Ζ ζχκθσλε γλψκε δεζκεχεη ην απνθαζίδνλ φξγαλν κε ηελ έλλνηα 

φηη ην φξγαλν απηφ κπνξεί, ή λα εθδψζεη ηελ πξάμε ζχκθσλα κε ηε 

γλψκε, ή λα κελ ηελ απνδερζεί θαη λα κελ εθδψζεη ηελ πξάμε, ε κε 

απνδνρή φκσο απηή ρξήδεη εηδηθήο αηηηνιφγεζεο. Έρεη, φκσο, 

δπλαηφηεηα λα κελ εθδψζεη ηελ πξάμε κφλνλ φηαλ ελεξγεί ζην 

πιαίζην δηαθξηηηθήο επρέξεηαο, ε νπνία ην επηηξέπεη, δηφηη δηαθνξεηηθά 

ε κε έθδνζε ηεο πξάμεο ζπληζηά «παξάιεηςε νθεηιφκελεο λφκηκεο 

ελέξγεηαο». 

Όηαλ απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ε γλψκε δελ ραξαθηεξίδεηαη ξεηά σο 

ζχκθσλε, λνείηαη σο απιή. 
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Πξφηαζε 

Ζ πξφηαζε έρεη ηελ ίδηα θχζε κε ηε ζχκθσλε γλψκε, εθηφο ηνπ φηη 

ππνβάιιεηαη κε πξσηνβνπιία ηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ. Σν 

απνθαζίδνλ φξγαλν δελ κπνξεί λα εθδψζεη ηελ πξάμε αλ δελ 

ππνβιεζεί πξφηαζε, αιιά κπνξεί λα κελ ηελ απνδερζεί, ε κε απνδνρή 

φκσο απηή ρξήδεη εηδηθήο αηηηνιφγεζεο. Γελ κπνξεί, φκσο, λα εθδψζεη 

πξάμε δηαθνξεηηθή απφ ηελ πξφηαζε. Αλ δερζεί ηελ πξφηαζε, νθείιεη 

λα ελεξγήζεη ζχκθσλα απηήλ θαη απφ ηελ άπνςε απηή νκνηάδεη κε ηελ 

ζχκθσλε γλψκε. 

Σφζν ε ζχκθσλε γλψκε, φζν θαη ε πξφηαζε, δηαθξίλεηαη ζε αξλεηηθή 

θαη ζεηηθή. Ζ αξλεηηθή ζχκθσλε γλψκε θαη ε αξλεηηθή πξφηαζε, 

εθφζνλ δελ αθνινπζήζεη ε πξάμε ηνπ απνθαζίδνληνο νξγάλνπ, έρεη 

εθηειεζηφ ραξαθηήξα, θαζψο εκπνδίδεη ην φξγαλν πνπ έρεη 

απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα λα εθδψζεη ζεηηθή πξάμε ή ην ππνρξεψλεη 

ζηελ έθδνζε αξλεηηθήο πξάμεο. Αληίζεηα, ε ζεηηθή ζχκθσλε γλψκε, 

φπσο θαη ε απιή γλψκε, θαη ε ζεηηθή πξφηαζε, είλαη 

πξνπαξαζθεπαζηηθέο πξάμεηο ζε ζρέζε κε ηελ πξάμε ηνπ 

απνθαζίδνληνο νξγάλνπ θαη δελ έρνπλ εθηειεζηφηεηα. 

Σέινο, δηαθνξεηηθή είλαη ε ππνρξεσηηθή γλσκνδφηεζε, ε νπνία 

απνηειεί απηνηειή δηνηθεηηθή πξάμε. Ζ ππνρξεσηηθή γλσκνδφηεζε 

εθδίδεηαη απφ φξγαλν πνπ έρεη απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα θαη 

ππνρξεψλεη άιιν φξγαλν λα εθδψζεη ζηε ζπλέρεηα άιιε δηνηθεηηθή 

πξάμε ηνπ ίδηνπ πεξηερνκέλνπ. Απνηειεί ζηάδην ηεο ιεγφκελεο 

ζχλζεηεο δηνηθεηηθήο ελέξγεηαο, ε νπνία απνηειείηαη απφ ζεηξά 

δηνηθεηηθψλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ. 
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πιινγηθά Όξγαλα 

Σε ζπγθξφηεζε, ζχλζεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζπιινγηθψλ δηνηθεηηθψλ 

νξγάλσλ ξπζκίδνπλ θαλφλεο, νη νπνίνη απνζθνπνχλ, αθελφο, ζηελ 

πξνζηαζία ησλ δηνηθνπκέλσλ, δηφηη εμαζθαιίδνπλ θάζε θνξά ηε 

δηεξεχλεζε ησλ ππνζέζεσλ πνπ ηνπο αθνξνχλ απφ ηα πξάγκαηη 

αξκφδηα πξφζσπα, θαη κάιηζηα θαηά ηξφπν ακεξφιεπην θαη 

αληηθεηκεληθφ θαη, αθεηέξνπ, ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Γηνίθεζεο 

θαη ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ δεκφζησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ. 

Oη θαλφλεο απηνί πξνβιέπνληαη βαζηθά απφ ηνλ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο 

Γηαδηθαζίαο (άξζξα 13-15, θαζψο θαη ην άξζξν 7 αλαθνξηθά κε ην 

δήηεκα ηεο ακεξνιεςίαο). Δπηπιένλ θαλφλεο θαη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο 

έρνπλ δηακνξθσζεί απφ ηε λνκνινγία. 

Ζ λνκηκφηεηα ηεο ζπγθξφηεζεο, ηεο ζχλζεζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ ζπιινγηθψλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ εξεπλάηαη θαηά ην ρξφλν ιήςεο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο. 

πγθξφηεζε 

πγθξφηεζε είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο ηδηφηεηαο ησλ 

κειψλ ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, θαη ν λφκνο απαηηεί ηελ έθδνζε 

ζρεηηθήο πξάμεο γηα ηε λφκηκε ππφζηαζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Ζ 

πξάμε απηή έρεη ραξαθηήξα αηνκηθήο πξάμεο θαη δελ ρξεηάδεηαη λα 

δεκνζηεπζεί, εθηφο εάλ απηφ πξνβιέπεηαη ξεηά. Ζ πξάμε 

ζπγθξφηεζεο πξέπεη λα αλαθέξεη φια ηα κέιε, ηαθηηθά θαη 

αλαπιεξσκαηηθά, ηα νλφκαηά ηνπο θαζψο θαη ηνλ πξφεδξν θαη 

γξακκαηέα. Ο νξηζκφο ηνπ ηδίνπ πξνζψπνπ κε πεξηζζφηεξεο απφ κηα 

ηδηφηεηεο δελ επηηξέπεηαη. Δάλ θαλέλα κέινο ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ 

δελ έρεη δηνξηζζεί ή εθιεγεί, ην φξγαλν δελ έρεη λφκηκε ππφζηαζε, νη 
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δε πξάμεηο ηεο νκάδνο ησλ πξνζψπσλ πνπ εκθαλίδνληαη σο δηνηθεηηθφ 

φξγαλν είλαη αλππφζηαηεο. 

Σν ζπιινγηθφ φξγαλν πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) 

κέιε. Απφ θακία ζπληαγκαηηθή δηάηαμε ή γεληθή αξρή ηνπ 

δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ δελ επηβάιιεηαη ε ζπγθξφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ 

νξγάλνπ απφ πεξηηηφ αξηζκφ κειψλ. Παξά ην γεγνλφο απηφ, ε 

πξαθηηθή ηνπ πεξηηηνχ αξηζκνχ κειψλ δηεπθνιχλεη ηελ εχξπζκε θαη 

επέιηθηε ιεηηνπξγία ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ. 

Σν δηνηθεηηθφ φξγαλν έρεη λφκηκε ζπγθξφηεζε, κφλν φηαλ έρνπλ 

δηνξηζζεί φια ηα κέιε ηνπ. Δάλ ην ζπιινγηθφ φξγαλν απνηειείηαη θαη 

απφ κέιε πνπ εθιέγνληαη ή ππνδεηθλχνληαη απφ ηξίηνπο, ζεσξείηαη φηη 

ππάξρεη λφκηκε ζπγθξφηεζε, φηαλ κεξηθά κέιε δελ έρνπλ δηνξηζζεί, 

δηφηη δελ έρνπλ εθιεγεί ή ππνδεηρζεί, αλ θαη δεηήζεθε ε εθινγή ή 

ππφδεημή ηνπο. Δάλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο πξνβιέπνπλ θαη 

αλαπιεξσκαηηθά κέιε, ν δηνξηζκφο ηνπο είλαη αλαγθαίνο γηα λα 

ππάξρεη λφκηκε ζπγθξφηεζε. 

ηελ πεξίπησζε ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηα κέιε ησλ νπνίσλ 

δηνξίδνληαη κε δηνηθεηηθή πξάμε, γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ: (α) 

δηνξηζκνχ ή εθινγήο ηνπο ζηελ θχξηα ζέζε, φηαλ ηα κέιε είλαη ex 

officio (απηνδηθαίσο) κέιε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ή επηιέγνληαη γηα 

δηνξηζκφ δηφηη θαηέρνπλ νξηζκέλε ζέζε ή έρνπλ νξηζκέλε ηδηφηεηα, 

θαη (β) δηνξηζκνχ ηνπο σο κειψλ ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Δάλ ε 

πξάμε δηνξηζκνχ ή ε εθινγή ζηελ θχξηα ζέζε, κε ηελ νπνία ην κέινο 

απέθηεζε ηελ αλαγθαία ηδηφηεηα, πάζρεη απφ αθπξφηεηα, απηφ δελ 

επηδξά ζηε λνκηκφηεηα ηεο ζπγθξφηεζεο ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, 

κέρξη ηελ ηπρφλ αθχξσζε ή αλάθιεζή ηεο. Όηαλ, φκσο, ε πξάμε 

ζπγθξφηεζεο, δειαδή δηνξηζκνχ ησλ κειψλ ζην ζπιινγηθφ φξγαλν, 

είηε δηφηη θαηέρνπλ νξηζκέλε ζέζε είηε αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηνρή 
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νξηζκέλεο ζέζεο, πάζρεη απφ αθπξφηεηα, ην ζπιινγηθφ φξγαλν δελ 

έρεη λφκηκε ζπγθξφηεζε.  

πλαθήο πξνο ηνλ θαλφλα φηη ππάξρεη λφκηκε ζπγθξφηεζε κφλν φηαλ 

ππάξρνπλ φια ηα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε, είλαη θαη ν 

θαλφλαο φηη ην ζπιινγηθφ φξγαλν, πνπ έρεη έηζη λφκηκα ζπγθξνηεζεί, 

παχεη λα έρεη λφκηκε ζπγθξφηεζε ζε πεξίπησζε πνπ «ειιείπεη» έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα ηαθηηθά ή αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπ. χκθσλα, 

φκσο, κε ηνλ ΚΓΓ, ην ζπιινγηθφ φξγαλν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

λφκηκα γηα δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ, θαη αλ ειιείπνπλ κέιε, ησλ νπνίσλ 

ν αξηζκφο είλαη κηθξφηεξνο απφ εθείλνλ πνπ απαηηείηαη γηα ην 

ζρεκαηηζκφ απαξηίαο. Έιιεηςε κέινπο ππάξρεη φηαλ απνβηψζεη ή 

φηαλ ράζεη νξηζηηθά ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο, ιφγσ παξαίηεζεο ή 

απφιπζεο ή έθπησζεο απφ ην ζπιινγηθφ φξγαλν, θαζψο, επίζεο, θαη 

φηαλ ράζεη ηελ ηδηφηεηα βάζεη ηεο νπνίαο έγηλε ή δηνξίζζεθε κέινο 

ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, ιφγσ παξαίηεζεο ή έθπησζεο ή ιήμεο ηεο 

ζεηείαο ηνπ ή κεηάζεζεο. Σν ζπιινγηθφ φξγαλν απνθηά πάιη λφκηκε 

ζπγθξφηεζε, κφιηο δηνξηζζεί ην κέινο πνπ ειιείπεη. 

Όηαλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο πξνβιέπνπλ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ 

ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, ε αληηθαηάζηαζε ηνπ κέινπο (πνπ έρεη 

δηνξηζζεί) πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο επηηξέπεηαη κφλν γηα ζνβαξφ 

ιφγν ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ε δε πξάμε 

αληηθαηάζηαζεο πξέπεη λα εηδηθψο αηηηνινγεκέλε, θαζψο ε παξάλνκε 

αληηθαηάζηαζε κέινπο ζπλεπάγεηαη θαθή ζπγθξφηεζε. 

χλζεζε 

χλζεζε είλαη ε λφκηκε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηνπ ζπιινγηθνχ 

νξγάλνπ. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ κεηέρνπλ θάζε θνξά φια ηα ηαθηηθά 

κέιε πνπ ην ζπγθξνηνχλ θαη κπνξνχλ λα αλαπιεξσζνχλ, ζε 
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πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο, απφ ηα πξνβιεπφκελα 

αλαπιεξσκαηηθά. Απνθιεηζκφο ελφο κέινπο απφ ηε ζπλεδξίαζε ρσξίο 

λφκηκν ιφγν ζπληζηά θαθή ζχλζεζε. Όια ηα κέιε (ηαθηηθά θαη 

αλαπιεξσκαηηθά) πξέπεη λα έρνπλ πξνζθιεζεί έγθπξα θαη έγθαηξα. 

Ο πξφεδξνο θαιεί ηα ηαθηηθά θαη ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε ζπλεδξίαζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ, θαζνξίδνληαο ηελ εκέξα, ηελ ψξα θαη ηνλ ηφπν ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ. Χζηφζν, ε ζπλεδξίαζε είλαη ππνρξεσηηθή εάλ ην 

δεηήζνπλ ην 1/3 ηνπιάρηζηνλ ησλ ηαθηηθψλ κειψλ κε έγγξαθφ ηνπο, 

ζην νπνίν πξνζδηνξίδνπλ ην πξνο ζπδήηεζε ζέκα. Ζ πξφζθιεζε ε 

νπνία πεξηιακβάλεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε, γλσζηνπνηείηαη, απφ ην 

γξακκαηέα, ζηα κέιε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα 

νθηψ (48) ψξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε, κπνξεί δε λα γίλεη θαη κε 

ηειεθψλεκα, ηειεγξάθεκα, ηειενκνηνηππία ή άιιν πξφζθνξν κέζν, 

εθφζνλ ην γεγνλφο ηνχην απνδεηθλχεηαη απφ ζρεηηθή ζεκείσζε ζε 

εηδηθφ βηβιίν, ε νπνία πξέπεη λα θέξεη ρξνλνινγία θαη ηελ ππνγξαθή 

ηνπ πξνζψπνπ πνπ έθαλε ηελ πξφζθιεζε. Ζ πξνζεζκία απηή κπνξεί, 

ζε πεξίπησζε θαηεπείγνληνο, λα ζπληκεζεί, ε πξφζθιεζε φκσο, ηφηε, 

πξέπεη λα είλαη έγγξαθε θαη λα αλαθέξεη ηνπο ιφγνπο ηνπ 

θαηεπείγνληνο. Πξφζθιεζε ησλ κειψλ ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ δελ 

απαηηείηαη φηαλ νη ζπλεδξηάζεηο γίλνληαη ζε ηαθηέο εκεξνκελίεο, πνπ 

είλαη γλσζηέο ζηα κέιε ηνπ. Πξφζθιεζε δελ απαηηείηαη, επίζεο, φηαλ 

κέινο έρεη δειψζεη, πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε, θψιπκα ζπκκεηνρήο ηνπ 

ζε απηήλ, ή φηαλ ην θψιπκα ηνχην είλαη γλσζηφ ζηνλ πξφεδξν ηνπ 

ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Σελ έιιεηςε πξφζθιεζεο, θαη ζπλεπψο ηελ 

πιεκκέιεηα ηεο λφκηκεο ζχλζεζεο γηα ην ιφγν απηφ, ζεξαπεχεη ε 

παξνπζία ηνπ κέινπο ζηε ζπλεδξίαζε. 
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Αλ ζπκκεηάζρεη ην ηαθηηθφ κέινο, ε κε πξφζθιεζε ηνπ 

αλαπιεξσκαηηθνχ δελ ζπλεπάγεηαη αθπξφηεηα. Αλ θαηά ηε 

ζπλεδξίαζε απνπζηάζεη ηαθηηθφ κέινο κε πξνζθιεζέλ, ε ζπλεδξίαζε 

είλαη παξάλνκε. Σν ίδην ηζρχεη αθφκε θαη αλ αλη' απηνχ ζπκκεηείρε ην 

αληίζηνηρν αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 

Λεηηνπξγία – Λήςε Απνθάζεσλ 

Γηα λα ζπλεδξηάζεη λφκηκα ην ζπιινγηθφ φξγαλν πξέπεη λα ππάξρεη 

νξηζκέλνο αξηζκφο κειψλ, δειαδή απαξηία, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην 

λφκν. Διιείςεη ζρεηηθήο δηάηαμεο πξέπεη λα παξίζηαληαη κέιε 

πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ, δειαδή ε πιεηνςεθία 

ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ. Όηαλ ε ζπγθξφηεζε είλαη 3κειήο, γηα λα 

ππάξρεη απαξηία, απαηηείηαη ε παξνπζία θαη ησλ ηξηψλ κειψλ εθηφο αλ 

ππάξρεη αληίζεηε λνκνζεηηθή ξχζκηζε. Όηαλ ην ζπιινγηθφ φξγαλν 

απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξα απφ ηξία κέιε, ππάξρεη απαξηία, εθφζνλ 

ζηε ζπλεδξίαζε παξίζηαληαη ηαθηηθά ή αλαπιεξσκαηηθά κέιε 

πεξηζζφηεξα απφ ην % ηνπ αξηζκνχ ησλ ηαθηηθψλ. Ζ απαξηία πξέπεη- 

λα ππάξρεη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο. Αλ θαηά ηελ πξψηε 

ζπλεδξίαζε δηαπηζησζεί έιιεηςε απαξηίαο, ην ζπιινγηθφ φξγαλν 

θαιείηαη ζε λέα ζπλεδξίαζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ην λσξίηεξν ζε 24 

ψξεο ζηνλ ίδην ηφπν θαη κε ηελ ίδηα εκεξήζηα δηάηαμε. Καηά ηε 

ζπλεδξίαζε απηή, ππάξρεη απαξηία αλ κεηέρνπλ ζηε ζχλζεζε ηαθηηθά 

ή αλαπιεξσκαηηθά κέιε πνπ παξηζηνχλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα ηξίην 

(1/3) ηνπ ζπλφινπ ησλ δηνξηζκέλσλ ηαθηηθψλ κειψλ ηνπ θαη ελ πάζε 

πεξηπηψζεη φρη ιηγφηεξα ησλ ηξηψλ (3) ηαθηηθψλ ή αλαπιεξσκαηηθψλ 

κειψλ. 

πδεηνχληαη κφλν ηα ζέκαηα πνπ είλαη γξακκέλα ζηελ εκεξήζηα 

δηάηαμε. Θέκα εθηφο εκεξεζίαο δηαηάμεσο κπνξεί λα ζπδεηεζεί εάλ 

είλαη παξφληα φια ηα κέιε θαη ζπκθσλνχλ ζε απηφ. 
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Όια ηα κέιε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ πνπ παίξλνπλ ηελ απφθαζε 

πξέπεη λα έρνπλ παξαζηεί ζε φιε ηελ εμέηαζε ηεο ππφζεζεο, απφ ηελ 

αξρή έσο ην ηέινο, δηφηη κφλν κε ηνλ ηξφπν απηφ εμαζθαιίδεηαη ε 

πιήξεο ελεκέξσζε θάζε κέινπο ψζηε λα θξηζεί ε ππφζεζε κε ηε 

γλψζε θαη ζηάζκηζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εμέηαζή 

ηεο. Ζ λνκηκφηεηα ηεο ζχλζεζεο ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ δελ 

επεξεάδεηαη απφ ηελ ηπρφλ ελαιιαγή ησλ κεηερφλησλ κειψλ ζε 

δηαδνρηθέο ζπλεδξηάζεηο. Αλ ε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο δηαξθεί 

πεξηζζφηεξεο απφ κηα ζπλεδξηάζεηο, ε απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ηα 

κέιε πνπ κεηέρνπλ ζηελ ηειεπηαία ζπλεδξίαζε, αθνχ πξνεγνπκέλσο, 

ηα κέιε πνπ δελ κεηείραλ ζηηο πξνεγνχκελεο ζπλεδξηάζεηο, 

ελεκεξσζνχλ πιήξσο σο πξνο ηα νπζηψδε ζεκεία ησλ θαη' απηέο 

ζπδεηήζεσλ. Ζ ελεκέξσζε πξέπεη λα πξνθχπηεη απφ δήισζε ησλ 

κειψλ απηψλ, ε νπνία θαη θαηαρσξίδεηαη ζηα πξαθηηθά. 

Οη ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, εάλ δελ νξίδεηαη 

δηαθνξεηηθά, είλαη κπζηηθέο. Ζ θαηά ηε ζπδήηεζε παξνπζία άιισλ 

πξνζψπσλ, πιελ ησλ κειψλ θαη ηνπ γξακκαηέα ή ησλ ηπρφλ εηδηθψο 

νξηδφκελσλ ζην λφκν πξνζψπσλ, δελ επηηξέπεηαη. Σν ζπιινγηθφ 

φξγαλν, φκσο, κπνξεί λα θαιέζεη, πξνο παξνρή πιεξνθνξηψλ ή 

πξνζαγσγή ζηνηρείσλ, ππεξεζηαθά ή άιια πξφζσπα, ηα νπνία θαη 

απνρσξνχλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο. 

Ζ ςεθνθνξία είλαη θαλεξή, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ην 

λφκν. Οη απνθάζεηο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, αλ ν λφκνο δελ νξίδεη 

δηαθνξεηηθά, ιακβάλνληαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ 

κειψλ. Αλ δελ θαζίζηαηαη δπλαηφο ν ζρεκαηηζκφο ηεο πιεηνςεθίαο 

απηήο, ε ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη σζφηνπ ζρεκαηηζηεί απφιπηε 

πιεηνςεθία κε ηελ ππνρξεσηηθή πξνζρψξεζε, θάζε θνξά, εθείλνπ ή 

εθείλσλ πνπ δηαηππψλνπλ ηελ αζζελέζηεξε γλψκε, ζε κηα απφ ηηο 
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επηθξαηέζηεξεο. ε θάζε πεξίπησζε, αλ ππάξμεη ηζνςεθία, ππεξηζρχεη 

ε ςήθνο ηνπ πξνέδξνπ, εθηφο αλ ε ςεθνθνξία είλαη κπζηηθή, νπφηε 

απηή επαλαιακβάλεηαη γηα κηα αθφκε θνξά, ε ηπρφλ δε λέα ηζνςεθία 

ηζνδπλακεί κε απφξξηςε. Σν κέινο πνπ απέρεη απφ ηελ ςεθνθνξία ή 

δίδεη ιεπθή ςήθν ζεσξείηαη απφλ. 

Γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ, 

ζην νπνίν κλεκνλεχνληαη, Ηδίσο, ηα νλφκαηα θαη ε ηδηφηεηα ησλ 

παξηζηάκελσλ κειψλ, ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ηεο ζπλεδξίαζεο, ηα 

ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ κε ζπλνπηηθή αιιά πεξηεθηηθή αλαθνξά ζην 

πεξηερφκελφ ηνπο, ε κνξθή θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ςεθνθνξίαο θαη 

νη απνθάζεηο πνπ ιήθζεθαλ. ην πξαθηηθφ θαηαρσξίδνληαη νη γλψκεο 

ησλ κειψλ πνπ κεηνςήθεζαλ, ζε πεξίπησζε δε θαλεξήο ςεθνθνξίαο 

θαη ηα νλφκαηα ηνχησλ. Όηαλ ξεηά πξνβιέπεηαη ε αηηηνιφγεζε ηεο 

ςήθνπ, ε αηηηνινγία πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηα πξαθηηθά. Αλ 

πξφθεηηαη γηα ζπλεδξίαζε νξγάλνπ πξνο δηαηχπσζε απιήο γλψκεο, 

ζην νηθείν πξαθηηθφ θαηαρσξίδνληαη ππνρξεσηηθψο φιεο νη επηκέξνπο 

γλψκεο πνπ δηαηππψζεθαλ θαη ηέζεθαλ ζε ςεθνθνξία. Σν πξαθηηθφ 

ζπληάζζεηαη απφ ηνλ γξακκαηέα θαη επηθπξψλεηαη απφ ηνλ πξφεδξν. 

Βαζηθή επηηαγή ηνπ λφκνπ είλαη φηη ηα ζπιινγηθά φξγαλα πξέπεη λα 

παξέρνπλ εγγπήζεηο ακεξφιεπηεο θξίζεο θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο. Ο ΚΓΓ (άξζξν 7) πξνβιέπεη ζπγθεθξηκέλνπο 

ιφγνπο πνπ κπνξεί λα ππνλνκεχζνπλ ηελ ακεξνιεςία ησλ 

ζπιινγηθψλ νξγάλσλ θαη επηηάζζεη ηελ απνρή ή ηελ εμαίξεζε ησλ 

κειψλ ηνπο. Σέηνηνη ιφγνη είλαη ε ηθαλνπνίεζε πξνζσπηθνχ 

ζπκθέξνληνο κέινπο λα ζπλδέεηαη κε ηελ έθβαζε ηεο ππφζεζεο, 

θαζψο θαη ε χπαξμε ζπγθεθξηκέλνπ βαζκνχ ζπγγέλεηαο ή άιιεο 

ηδηαίηεξεο ζρέζεο ή ερζξφηεηαο κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Όκσο, νη 

πεξηπηψζεηο ηεο απνρήο ή εμαίξεζεο δελ εθαξκφδνληαη φηαλ ηα 
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απνκέλνληα κέιε δελ ζρεκαηίδνπλ ηελ απαηηνχκελε απφ ην λφκν 

(άξζξν 14 παξ. 1 ΚΓΓ) απαξηία, δηφηη ζηελ πεξίπησζε απηή ζεσξείηαη 

ππέξηεξε αμία ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 

Σέινο, παξάβαζε φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ 

ηελ ζπγθξφηεζε, ζχλζεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ 

θαζηζηά ηηο πξάμεηο πνπ απηά εθδίδνπλ παξάλνκεο. 

Ζ πκκεηνρή ησλ Γηνηθνπκέλσλ ζηε Γηνηθεηηθή  Γηαδηθαζία  

Ζ ζπκκεηνρή ηνπ δηνηθνχκελνπ ζηε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία κε ηελ 

ππνβνιή αηηήζεσλ θαη νη αληίζηνηρεο ελέξγεηεο ηεο Γηνίθεζεο 

πξνβιέπνληαη λνκνζεηηθά απφ ηνλ ΚΓΓ (άξζξα 2, 3 θαη 4, αιιά θαη 

17 παξ. 3, φπσο ηζρχνπλ), αιιά πνιιέο επηκέξνπο ιεπηνκέξεηεο θαη 

ξπζκίζεηο έρνπλ δηακνξθσζεί απφ ηε ζεσξία θαζψο θαη ηε λνκνινγία. 

Αηηήζεηο πξνο ηε Γηνίθεζε – Απηεπάγγειηε Δλέξγεηα ηεο 

Γηνίθεζεο 

Αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ γηα ηελ έθδνζε δηνηθεηηθήο πξάμεο 

απαηηείηαη φηαλ ην πξνβιέπνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο (άξζξν 3 παξ. 1). 

ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ε Γηνίθεζε νθείιεη λα πξνβαίλεη 

απηεπάγγειηα ζε φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο ελέξγεηεο 

(άξζξν 2). Όηαλ ε δηνηθεηηθή πξάμε εθδίδεηαη απηεπάγγειηα, ηα 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζπγθεληξψλνληαη κε πξσηνβνπιία ηνπ αξκφδηνπ 

γηα ηελ έθδνζή ηεο νξγάλνπ. Όηαλ ηελ έθδνζε ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο 

δεηά ν ελδηαθεξφκελνο, απηφο νθείιεη λα ππνβάιεη ηα δηθαηνινγεηηθά 

πνπ θαζνξίδνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο, εθηφο αλ ηα ζηνηρεία απηά 

ππάξρνπλ ζηελ αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο δηνηθεηηθή αξρή 

(άξζξν 17 παξ. 3). 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην δηνηθεηηθφ φξγαλν νθείιεη λα εθδψζεη ηελ 

πξάμε, ή λα επηηειέζεη ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα απηεπάγγειηα, ε 
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παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ή, αλ 

δελ νξίδεηαη ηέηνηα, ε παξέιεπζε ηξηκήλνπ (3 κήλεο), ζεσξείηαη φηη 

ππάξρεη ζησπεξή αξλεηηθή πξάμε θαη ζπληξέρεη ε πεξίπησζε ηεο 

«παξάιεηςεο νθεηιφκελεο λφκηκεο ελέξγεηαο». Μφλνλ εθφζνλ 

πξνβιέπεηαη απφ ζρεηηθή εηδηθή δηάηαμε, αίηεζε δηνηθνχκελνπ γηα 

έθδνζε πξάμεο ζεσξείηαη φηη έγηλε δεθηή θαη ε (ζησπεξή ζεηηθή) 

πξάμε εθδφζεθε κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο φπνηαο ξεηήο πξνζεζκίαο ή 

ηνπ ηξηκήλνπ θαηά αλψηαην φξην. 

2ε Δλφηεηα 

Έιεγρνο λνκηκφηεηαο ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο. Μνξθέο ειέγρνπ 

θαη ειεγθηηθνί κεραληζκνί. Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαη αλαθνξέο.  

1. Γηνηθεηηθφ Γίθαην  

Σν δηνηθεηηθφ δίθαην πεξηιακβάλεη ηνπο θαλφλεο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ 

νξγάλσζε θαη ηελ δξάζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Σέκλεηαη ινηπφλ 

βαζηθά ην δηνηθεηηθφ δίθαην ζην νξγαλσηηθφ δηνηθεηηθφ δίθαην
2
 

(δίθαην ηεο δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο) θαη ζην δηνηθεηηθφ νπζηαζηηθφ 

δηνηθεηηθφ δίθαην (δίθαην ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο).  

Αλαιπηηθφηεξα, ην δηνηθεηηθφ δίθαην πεξηέρεη πέληε ππνθιάδνπο: 1) 

Γηνηθεηηθή Οξγάλσζε, 2) Γηνηθεηηθή δξάζε –δηαδηθαζία ζε γεληθφ 

πιαίζην, 3) Ρχζκηζε εηδηθψλ δηνηθεηηθψλ πεδίσλ (π.ρ. ΟΣΑ, 

θνξνινγία, θνηλσληθή αζθάιηζε, παηδεία, δεκφζηα ηάμε, θιάδνη ηνπ 

εηδηθνχ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ) 4) Ρχζκηζε ζρέζεσλ δεκφζηαο δηνίθεζεο 

κε ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε (δεκνζηνυπαιιειηθφ 

δίθαην πνπ θαη απηφ είλαη εηδηθφ δηνηθεηηθφ δίθαην), 5) Ρχζκηζε ηεο 

δηνηθεηηθήο δίθεο (δηνηθεηηθφ δηθνλνκηθφ δίθαην, δηνηθεηηθή 

δηθνλνκία). Οη θαλφλεο δηθαίνπ ηεο δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο θαη ηεο 

γεληθήο δηνηθεηηθήο δξάζεο ζπγθξνηνχλ ην γεληθφ δηνηθεηηθφ δίθαην. 

                                                           
2 Βι. αλαιπηηθά Β. Σδέκνο, Οξγαλσηηθφ Γηνηθεηηθφ Γίθαην, 2013. 
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Οη θαλφλεο ηνπ ππαιιειηθνχ δηθαίνπ θαη ησλ άιισλ εηδηθψλ θιάδσλ 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζπγθξνηνχλ ην εηδηθφ δηνηθεηηθφ δίθαην. Οη 

θαλφλεο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο δηνηθεηηθήο δίθεο 

απνηεινχλ ην δηθνλνκηθφ δηνηθεηηθφ δίθαην.  Σν γεληθφ δηνηθεηηθφ 

δίθαην (νξγαλσηηθφ θαη νπζηαζηηθφ) θαη ην δηνηθεηηθφ δηθνλνκηθφ 

δίθαην ζπλέρνληαη θαη αιιεινπεξηρσξνχλ θαζψο ν δηθαζηηθφο έιεγρνο 

ηεο δξάζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο δελ ξπζκίδεηαη κφλν απφ ηνπο 

θαλφλεο ηεο δηνηθεηηθήο δηθνλνκίαο αιιά εθ ησλ πξαγκάησλ 

επεξεάδεηαη θαη απφ ηνπο θαλφλεο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ νξγάλσζε θαη 

ηελ ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.  

 

 

                               Γηνηθεηηθφ Γίθαην- Αλάιπζε (1).      

 

1.  Γηνηθεηηθή Οξγάλσζε    2.  Γηνηθεηηθή δξάζε                                            

3.  Τπαιιειηθφ Γίθαην    4. Δηδηθνί θιάδνη δεκ. δηνίθεζεο         

 5.   Γηνηθεηηθή Γίθε  

 

                        Γηνηθεηηθφ Γίθαην- Αλάιπζε (2).                                                                        

1.      Γεληθφ Γηνηθεηηθφ Γίθαην          2.    Δηδηθφ Γηνηθεηηθφ Γίθαην                                                               

3. Γηνηθεηηθή Γηθνλνκία 

 

2. Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε  

 

Ζ δεκφζηα δηνίθεζε πξνζδηνξίδεηαη θαη λνείηαη ηφζν κε βάζε έλα 

νξγαληθφ θξηηήξην, φζν θαη κε βάζε έλα ιεηηνπξγηθφ θξηηήξην (βι. 

παξαθάησ δηάγξακκα γηα ηα 4 ππνθξηηήξηα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 
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θξηηεξίνπ)
3
. Γεκφζηα δηνίθεζε νξγαληθά ζεσξνχκελε, δειαδή κε 

γλψκνλα ηελ νξγαλσηηθή κνξθή ηεο, είλαη ην ζχλνιν ησλ δηνηθεηηθψλ 

νξγάλσλ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ 

πνπ εληάζζνληαη ζηελ εθηειεζηηθή εμνπζία. Απνθαζηζηηθφ θξηηήξην 

γηα ηελ ππαγσγή ελφο λνκηθνχ πξνζψπνπ ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε κε 

νξγαληθή έλλνηα είλαη ε κνξθή ηεο νξγάλσζήο ηνπ σο λνκηθφ 

πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ. Γεκφζηα Γηνίθεζε ιεηηνπξγηθά 

ζεσξνχκελε είλαη ε άζθεζε δεκφζηαο ιεηηνπξγίαο πνπ δελ ζπληζηά 

άζθεζε λνκνζεηηθήο ή δηθαζηηθήο ιεηηνπξγίαο. Ζ δεκφζηα δηνίθεζε, 

φπσο θαη ε εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία, επρεξέζηεξα νξίδεηαη απνζεηηθά 

(δηα ηεο εηο αηφπνπ απαγσγήο) παξά ζεηηθά. Γηα ηνλ νξηζκφ ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο ζε ιεηηνπξγηθή έλλνηα θξίζηκε είλαη φρη ε κνξθή 

νξγάλσζεο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, δειαδή ε νξγάλσζε σο λνκηθφ 

πξφζσπν ηνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ, αιιά ε θχζε ηεο δξάζεο, ε θχζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο δηνίθεζεο θαη ν ζηελφο ζχλδεζκνο ηεο δηνίθεζεο κε 

ην θξάηνο (δεκφζην). Αλ ε ιεηηνπξγία ζπλάπηεηαη ακέζσο κε ηελ 

επίηεπμε ελφο ζθνπνχ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, πξνζδηνξηδφκελνπ απφ 

ηνπο θαλφλεο ηνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ, αθφκα θαη αλ ε λνκηθή κνξθή ηεο 

δηνηθήζεσο δηέπεηαη απφ ην ηδησηηθφ δίθαην (πξφθεηηαη δειαδή γηα 

λ.π.η.δ.) έρνπκε δεκφζηα δηνίθεζε κε ηελ ιεηηνπξγηθή έλλνηα. 

Υξεζηηθέο γηα ηνλ ιεηηνπξγηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

είλαη νη έλλνηεο ηεο άζθεζεο δεκφζηαο εμνπζίαο (έθδνζε εθηειεζηψλ 

δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ) θαη ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο (π.ρ. πγεία, 

παηδεία, αζθάιεηα). Κξίζηκε λνκηθή θαηεγνξία γηα ηνλ αθαηξεηηθφ 

θαζνξηζκφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, πέξα απφ ηνλ απζηεξφ δπηζκφ ζε 

νξγαληθφ θαη ιεηηνπξγηθφ θξηηήξην, είλαη ην δεκφζην λνκηθφ πξφζσπν. 

Γεκφζηα λνκηθά πξφζσπα είλαη ην θξάηνο (λ.π.δ.δ.-θξάηνο, θξάηνο ζε 

ζηελή έλλνηα), ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ηα λνκηθά 

                                                           
3
 Γηα ην νξγαληθφ θαη ην ιεηηνπξγηθφ θξηηήξην ζην Γεκφζην Γίθαην βι. αλαιπηηθά Β. 

Σδέκνο, Οξγαλσηηθφ Γηνηθεηηθφ Γίθαην, 2013. 



89 
 

πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ αζθνχλ (θαη) δεκφζηα ππεξεζία. 

Πάλησο, ε αλαδήηεζε γηα ηελ ιπζηηειέζηεξε δπλαηή ζπγρνξδίσζε ηεο 

νξγαληθήο θαη ηεο ιεηηνπξγηθήο ζεσξήζεσο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, 

νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη δεκφζηα δηνίθεζε είλαη θαηαξράο απηή 

πνπ θαζνξίδεηαη κε βάζε ην νξγαληθφ θξηηήξην. Πεξαηηέξσ δεκφζηα 

δηνίθεζε είλαη θαη απηή πνπ παξφηη δελ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

νξγαληθνχ θξηηεξίνπ, δειαδή δελ είλαη νξγαλσκέλε σο λ.π.δ.δ., είλαη 

λ.π.η.δ. ή ηδηψηεο πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο κηαο απφ ηηο ηέζζεξηο 

εθθάλζεηο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θξηηεξίνπ.  

 

Ζ δεκφζηα δηνίθεζε δηαθξίλεηαη ζπζηεκαηηθά ζε θπξηαξρηθή δεκφζηα 

δηνίθεζε (δεκφζηα δηνίθεζε πνπ αζθεί δεκφζηα εμνπζία) θαη ζε 

ζπλαιιαθηηθή δεκφζηα δηνίθεζε (δεκφζηα δηνίθεζε πνπ 

ζπλαιιάζζεηαη σο ηδηψηεο, δειαδή δηθαηνπξαθηεί θαηά ην ηδησηηθφ 

δίθαην θαη ηδίσο ζπλάπηεη ζπκβάζεηο ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ). Ζ 

θπξηαξρηθή δεκφζηα δηνίθεζε ζπζηεκαηνπνηείηαη ζε: 1) πεξηνξηζηηθή 

δεκφζηα δηνίθεζε, 2) παξνρηθή δεκφζηα δηνίθεζε, 3) ξπζκηζηηθή 

δεκφζηα δηνίθεζε, 4) επηρεηξεκαηηθή δεκφζηα δηνίθεζε, 5) 

ζρεδηαζηηθή (πξνγξακκαηηζηηθή) δεκφζηα δηνίθεζε, 6) επηινγή 

δηνηθεηψλ, πξνέδξσλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ θαη γεληθά απνθάζεηο 

επηηειηθήο ζηειέρσζεο ησλ πνιηηηθψλ ζέζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ.  

Όηαλ ε ζεψξεζε ελφο δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ ππφ ην ιεηηνπξγηθφ 

θξηηήξην δηαζηαπξψλεηαη κε ηελ ζεψξεζε ελφο άιινπ κε δηνηθεηηθνχ 

(αιιά δεκνζίνπ λνκνζεηηθνχ ή δηθαζηηθνχ) νξγάλνπ θαηά ην 

νξγαληθφ θξηηήξην (π.ρ. δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο Βνπιήο), ην δεκφζην 

φξγαλν απηφ εληάζζεηαη νξγαληθά ζηε λνκνζεηηθή εμνπζία αιιά 

ιεηηνπξγεί (θαη) σο εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία-δηνίθεζε. Πξφθεηηαη γηα 

κηα εθδνρή ηεο αξρήο ηεο δηαζηαχξσζεο ησλ δεκνζίσλ εμνπζηψλ.    
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Ζ έλλνηα δεκφζηα δηνίθεζε κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. 

Ση ζεκαίλεη δεκφζηα δηνίθεζε εμαξηάηαη πξψηνλ απφ ηελ δηάθξηζε ζε 

νξγαληθφ θαη ζε ιεηηνπξγηθφ θξηηήξην. Γεχηεξνλ εμαξηάηαη απφ ην 

πφζν ζηελά ή επξέσο ζεσξεί θάπνηνο ηελ δεκφζηα δηνίθεζε (ππφ ηελ 

νξγαληθή ή ηελ ιεηηνπξγηθή έλλνηα).  Καηά ην ιεηηνπξγηθφ θξηηήξην ε 

επξχηεηα ηεο έλλνηαο δεκφζηα δηνίθεζε εμαξηάηαη απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηεγάδεη θάπνηνο ππφ ηνλ φξν.  

Χο  δεκφζηα δηνίθεζε κπνξεί λα ελλνεί θάπνηνο: 1) κφλν ηα 

δηνηθεηηθά φξγαλα ηνπ λ.π.δ.δ. - θξάηνο πνπ ππάγνληαη ηεξαξρηθά ζηελ 

Κπβέξλεζε (δεκφζηα δηνίθεζε ζε ζηελφηαηε έλλνηα, άξζξν 101 παξ. 1 

), 2) ην αλαπφζπαζην δίδπκν ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο Κπβέξλεζε 

θαη Γηνίθεζε (δειαδή ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα ηεξαξρηθά ππαγφκελα ζε 

απηή δηνηθεηηθά φξγαλα ηνπ λ.π.δ.δ.-θξάηνπο), 3)  ηελ εθηειεζηηθή 

εμνπζία  φπσο νξίδεηαη άξζξν 26 παξ. 2  (δειαδή ηελ Κπβέξλεζε, 

ηελ Γηνίθεζε θαη ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο), 4) φια ηα 

δηνηθεηηθά φξγαλα ηνπ λ.π.δ.δ. – θξάηνο (δειαδή 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πέληε ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλσλ 

αλεμαξηήησλ αξρψλ), 5) φια ηα δηνηθεηηθά φξγαλα ηνπ λ.π.δ.δ.-θξάηνο 

θαη ηνπο  νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο α θαη β βαζκνχ (Σίηινο 

η Σκήκαηνο (Γηνίθεζε) ηξίηνπ κέξνπο  ηνπ πληάγκαηνο), 6) φια ηα 

φξγαλα φισλ ησλ λ.π.δ.δ. θαη 7) φια ηα φξγαλα φισλ ησλ δεκνζίσλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ (έλλνηα δηνίθεζε ζην άξζξν 43 παξ. 2 ).  
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Γηάγξακκα 1 

                     Γεκφζηα Γηνίθεζε  

     1.        Οξγαληθφ θξηηήξην                      2.Λεηηνπξγηθφ θξηηήξην 

                                     

 

 

Γηάγξακκα 2 

                     Γεκφζηα Γηνίθεζε  

     1.  ηελή έλλνηα                                                 2.Δπξεία έλλνηα  

                                                                       (άξζξν 43 παξ. 2 εδ. β )                 

Γηάγξακκα 3                                                                                                                  

Κξηηήξην πξνζδηνξηζκνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ελφο 

λνκηθνχ πξνζψπνπ σο δεκνζίνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 

                ↓                                                             ↓   

 

   1.Οξγαληθφ Κξηηήξην                                      2.Λεηηνπξγηθφ θξηηήξην  

 

  Οξγάλσζε σο  Ν.Π.Γ.Γ.                                       

1) άζθεζε δεκφζηαο 

εμνπζίαο 

(έθδνζε εθηειεζηψλ 

δηνηθεηηθψλ    πξάμεσλ) 

 

     2) δεκφζηα ππεξεζία       

ζε ιεηηνπξγηθή  έλλνηα 

(ζεξαπεία ζθνπνχ 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, 

παξνρή αγαζψλ θαη 
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ππεξεζηψλ ζηνπο 

πνιίηεο) 

                                                 

3) εθαξκνγή –

εθηέιεζε-πινπνίεζε 

ηνπ δηνηθεηηθνχ 

δηθαίνπ 

4) ζηελφο 

ιεηηνπξγηθφο 

λνκηθφο ή 

νηθνλνκηθφο 

ζχλδεζκνο  

κε ην δεκφζην     

(π.ρ. ίδξπζε Ν.Π.Η.Γ. κε 

λφκνπ,  δεκφζηα 

πεξηνπζία, κεηνρηθφ 

θεθάιαην ζην Γεκφζην, 

θξαηηθφο νξηζκψλ κειψλ 

δηνίθεζεο) 

                                                                               

 

 

3. Ζ Γηνηθεηηθή Γξάζε 

Ζ δεκφζηα δηνίθεζε α) αζθεί αξκνδηφηεηεο θπξίσο ρεηξηδφκελε 

ππνζέζεηο κε έγγξαθα θαη δηνηθεηηθέο πξάμεηο, β) επηθνηλσλεί κε ηνπο 

πνιίηεο θαη γ) παξέρεη δεκφζηεο ππεξεζίεο (π.ρ. πγεία, παηδεία, 

αζθάιεηα). Γηα ηελ α) άζθεζε αξκνδηνηήησλ κε δηνηθεηηθά έγγξαθα 

θαη θπξίσο κε δηνηθεηηθέο πξάμεηο ε δεκφζηα δηνίθεζε δεζκεχεηαη 

απζηεξά θαη πιήξσο απφ ηελ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο. Κνκβηθή εδψ 
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είλαη ε έλλνηα ηεο αξκνδηφηεηαο.  Ζ αξκνδηφηεηα ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο φπσο ζα αλαιπζεί παξαθάησ, είλαη ή δέζκηα αξκνδηφηεηα ή 

δηαθξηηηθή επρέξεηα. ηηο πεξηπηψζεηο ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ηεο 

δηνηθεηηθήο δξάζεο ε αξρή ηεο λνκηκφηεηαο νινθιεξψλεηαη, 

αξηηψλεηαη κε ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη επί πεξηνξηζηηθήο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο.  

ηηο πεξηπηψζεηο β) επηθνηλσλίαο κε ηνπο πνιίηεο θαη γ) πξνζθνξάο 

ππεξεζηψλ κε δηνηθεηηθή δξάζε πνπ δελ είλαη δηνηθεηηθά έγγξαθα θαη 

δηνηθεηηθέο πξάμεηο (π.ρ. λνζειεία ζε λνζνθνκείν, πεξηπνιία 

αζηπλνκηθψλ)  ε δηνηθεηηθή δξάζε δεζκεχεηαη θαηεπζείαλ απφ ηελ 

αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο. 

Με ηνλ φξν δηνηθεηηθή δξάζε (ή δξάζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο) 

πεξηγξάθνληαη ηα έγγξαθα (π.ρ. απιά ελεκεξσηηθά έγγξαθα, 

δηαβηβαζηηθά έγγξαθα, πξαθηηθά ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, εγθχθιηνη, 

πξαγκαηνγλσκνζχλεο, γλσκνδνηήζεηο), νη εθηειεζηέο δηνηθεηηθέο 

πξάμεηο (αηνκηθέο θαη θαλνληζηηθέο), νη (πιηθέο) ελέξγεηεο 

(θαηεδάθηζε αθηλήηνπ), νη πξάμεηο δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο (π.ρ. 

θαηάζρεζε απφ ινγαξηαζκφ), ε επηθνηλσλία (δηα δψζεο, ηειεθσληθή, 

ειεθηξνληθή, κε ηειεδηάζθεςε) κε ηνπο πνιίηεο, νη ζπλεξγαζίεο ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ε παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο (π.ρ. 

λνζειεία ζε δεκφζην λνζνθνκείν, κάζεκα ζην ζρνιείν, θαηάζβεζε 

ππξθαγηάο απφ ππξνζβεζηηθή), νη (δηνηθεηηθέο, δεκφζηεο θαη 

ηδησηηθέο) ζπκβάζεηο θαη νη παξαιείςεηο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.  

Ζ δεκφζηα δηνίθεζε ππάγεηαη ζηελ εθηειεζηηθή εμνπζία.   Ζ 

εθηειεζηηθή εμνπζία έρεη ηξεηο ζεκειηψδεηο δηαζηάζεηο, α) ηελ ράξαμε 

θαη ηελ άζθεζε πνιηηηθήο (επηηειηθή δεκνζία δηνίθεζε, πνιηηηθή 

δηνίθεζε-δηαθπβέξλεζε, εδψ εκπεξηέρεηαη θαη νη λνκνζεηηθέο 

πξσηνβνπιίεο ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο), β) ηελ εθηέιεζε ηεο 

λνκνζεζίαο κε ζηφρν ηεο πξνάζπηζε ηνπ γεληθνχ ζπκθέξνληνο θαη ηελ 
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ηθαλνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ (δεκφζηα δηνίθεζε ζε 

ζηελή έλλνηα, επηρεηξεζηαθή δεκφζηα δηνίθεζε πνπ εθθέξεηαη θπξίσο 

κε έγγξαθα θαη αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο) θαη γ) ηελ ζέζπηζε 

εηδηθφηεξσλ θαλφλσλ βάζεη θαη εληφο ηνπ ηζρχνληνο λνκηθνχ πιαηζίνπ 

(θαλνληζηηθψο δξψζα δηνίθεζε, άξζξν 43 παξ. 2 εδ β. ηνπ 

πληάγκαηνο). Οη ηξεηο απηέο δηαζηάζεηο δελ είλαη ζηεγαλέο, ζπρλά 

ηέκλνληαη,  επηθαιχπηνληαη θαη ζπιιεηηνπξγνχλ. Ζ δηάθξηζή ηνπο  έρεη 

κφλν ζπζηεκαηηθή αμία. Μάιηζηα ε δηνηθεηηθή – εθηειεζηηθή  δξάζε 

ζηελ ηξηπιή ηεο απηή εθηχιημε «δνθηκάδεη» θαη ηα ζηεγαλά ηεο 

θιαζηθήο ηξηκεξνχο δηάθξηζεο ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο ζε λνκνζεηηθή, 

εθηειεζηηθή θαη δηθαζηηθή. 

Κνκβηθφ γηα ηελ θαιή θαηαλφεζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηεο 

δηνηθεηηθήο δξάζεο είλαη ην δίπνιν «Κπβέξλεζε θαη Γηνίθεζε». 

Ππιψλεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο, νη δχν 

ζπγθξνηεηηθέο ηεο αξρέο είλαη α) ε αξρή ηεο λνκηκφηεηαο θαη β) ε 

αξρή ηεο ηεξαξρίαο. Ννκηκφηεηα θαη ηεξαξρία ζπιιεηηνπξγνχλ θαη 

δηέπνπλ ηελ δηνηθεηηθή δξάζε. 

Ζ δηνηθεηηθή δξάζε δηαθξίλεηαη ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθή. ηελ επνρή 

καο  πνπ νη παξαδνζηαθά δεκφζηεο ιεηηνπξγίεο αζθνχληαη θαη απφ 

ηδησηηθνχο θνξείο, ππφ ηελ επνπηεία ηνπ δεκφζηνπ, θαη ηδηψηεο 

κπνξνχλ λα αζθνχλ δεκφζηα δηνηθεηηθή δξάζε. Υαξαθηεξηζηηθφ, 

αιιά φρη ην κφλν, είλαη ην παξάδεηγκα ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ 

θνηλήο σθειείαο. 

Ζ δεκφζηα δηνηθεηηθή δξάζε ζηελ ζχγρξνλε επνρή είλαη εζληθή θαη 

ππεξεζληθή - επξσπατθή. Γεκφζηα δηνηθεηηθή δξάζε αζθνχλ θαη ηα 

δηνηθεηηθά φξγαλα δηεζλψλ νξγαληζκψλ.  

ε απηφ ην ζεκείν ρξήζηκε είλαη ε νξνινγηθή δηάθξηζε κεηαμχ ηεο 

δηνηθεηηθήο δξάζεο θαη ηεο ελλνηνινγηθά ζπγγελνχο δηνηθεηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Γηνηθεηηθή δηαδηθαζία είλαη ε δηαδηθαζία πνπ 
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αθνινπζείηαη απφ ηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηνπο πνιίηεο ζηηο έλλνκεο 

κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο  θαηά ηελ πξνπαξαζθεπή θαη ηελ έθδνζε ησλ 

δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ή ηελ πινπνίεζε ησλ πιηθψλ ελεξγεηψλ θαη θαηά 

ηελ θξίζε ησλ δηαθφξσλ εηδψλ αηηήζεσλ εξσηεκάησλ θαη ελζηάζεσλ 

ηνπ πνιίηε. Κξίζηκν είλαη φηη ζηελ δηνηθεηηθή δηαδηθαζία 

πεξηιακβάλνληαη ηφζν νη ελέξγεηεο ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ 

(δηνηθεηηθή δξάζε) φζν θαη απηέο ησλ δηνηθνπκέλσλ.  ηνλ Κψδηθα 

Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (ΚΓΓ) δελ νξίδεηαη ε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία. 

Καηά ηελ νξζφηεξε άπνςε ζηε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία εκπίπηνπλ θαη 

νη εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ηεο δηνίθεζεο (ζπλεδξηάζεηο ζπιινγηθψλ 

νξγάλσλ, άηππεο ζπλαληήζεηο εξγαζίαο, θαηάζηξσζε ηξφπνπ 

ρεηξηζκνχ θάπνηαο θαηεγνξίαο ππνζέζεσλ, πξνζρέδηα εγγξάθσλ) ζηηο 

νπνίεο δελ ζπκκεηέρεη ή γηα ηηο νπνίεο δελ ελεκεξψλεηαη ν πνιίηεο. 

ηε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία πεξηέρνληαη θαη νη δηνηθεηηθέο πξάμεηο, 

ελέξγεηεο ή ζπκθσλίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο ζρέζεηο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο κε ηνπο ππαιιήινπο ηεο.  

 

4.Σα Γηνηθεηηθά Έγγξαθα θαη νη Γηνηθεηηθέο Πξάμεηο 

 

Γηα λα έρνπκε έγγξαθν ζα πξέπεη λα έρεη απηφ ππνγξαθεί. Έλα 

θείκελν ρσξίο ππνγξαθή (π.ρ. έλα εθηππσκέλν θείκελν απφ ηνλ βνεζφ 

ρεηξηζηή κηαο ππφζεζεο, ηνπ νπνίνπ ην πεξηερφκελν δελ έρεη 

νξηζηηθνπνηεζεί, ή έρεη νξηζηηθνπνηεζεί θαηά ηελ γλψκε ηνπ 

ππαιιήινπ πνπ ην εηνίκαζε θαη ην έρεη δψζεη ζηνλ ηειηθψο 

ππνγξάθνληα αιιά ν ηειηθψο ππνγξάθσλ δελ ην έρεη ππνγξάςεη) είλαη 

ζρέδην εγγξάθνπ. Γελ ζεκειηψλεηαη δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε ζρέδην 

εγγξάθνπ. Σν έγγξαθν πνπ ππνγξάθεηαη απφ δηνηθεηηθφ φξγαλν είλαη 

δηνηθεηηθφ έγγξαθν. Σν έγγξαθν πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηδηψηε (πνπ 
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δελ είλαη δηνηθεηηθφ φξγαλν θαηά ην ιεηηνπξγηθφ θξηηήξην) είλαη 

ηδησηηθφ έγγξαθν.  

Γελ είλαη θάζε δηνηθεηηθφ έγγξαθν εθηειεζηή δηνηθεηηθή πξάμε. Γηα 

παξάδεηγκα δηνηθεηηθά έγγξαθα πνπ δελ είλαη δηνηθεηηθέο πξάμεηο 

είλαη α) ηα δηαβηβαζηηθά έγγξαθα, β) ηα απαληεηηθά έγγξαθα ζε 

αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ, γ) ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ 

επηηξνπψλ ζηα νπνία δελ εκπεξηέρνληαη δηνηθεηηθέο απνθάζεηο, δ) νη 

απιέο γλσκνδνηήζεηο, ε) νη επηζηεκνληθέο εθζέζεηο θαη νη εθζέζεηο 

πξαγκαηνγλσκφλσλ, ζη) νη βεβαησηηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο.  

 

Γηνηθεηηθή πξάμε είλαη ε α) κνλνκεξήο (θαηά θαλφλα έγγξαθε βι. ηελ 

εμαίξεζε ησλ ζεκάησλ ηνπ ηξνρνλφκνπ) δήισζε βνχιεζεο, απφ β) 

δηνηθεηηθφ φξγαλν πνπ γ) εθδίδεηαη κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ θαη δ) επηθέξεη λνκηθέο κεηαβνιέο (δειαδή γελλά 

ή/θαη ηξνπνπνηεί ή/θαη θαηαξγεί δηθαηψκαηα ή/θαη ππνρξεψζεηο). Οη 

δηνηθεηηθέο πξάμεηο δηαθξίλνληαη βαζηθά ζε αηνκηθέο δηνηθεηηθέο 

πξάμεηο (αηνκηθή θαη ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κεηαβνιή) θαη ζε 

θαλνληζηηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο (γεληθή θαη αθεξεκέλε λνκηθή 

κεηαβνιή, κε απηέο ηίζεληαη απξφζσπνη θαλφλεο δηθαίνπ, νη 

θαλνληζηηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο είλαη νπζηαζηηθνί λφκνη, βι. άξζξν 

43 παξ. 2 εδ. β ηνπ πληάγκαηνο). Οη δηνηθεηηθέο πξάμεηο θέξνπλ ην 

ηεθκήξην ηεο λνκηκφηεηαο θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ εθηειεζηφηεηα. 

5. Ζ Αξρή ηεο Ννκηκφηεηαο  

χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο
4
 ηφζν νη πνιίηεο φζν θαη νη 

δεκφζηεο ιεηηνπξγίεο – εμνπζίεο ελφο θξάηνπο πξέπεη λα ηεξνχλ ην 

ηζρχνλ δίθαην. Ζ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο δειψλεη φηη ε δσή ησλ 

αλζξψπσλ, πνιηηηθή, θνηλσληθή, πξνζσπηθή, ξπζκίδεηαη θαη 

                                                           
4 Β. Σδέκνο, Οξγαλσηηθφ Γηνηθεηηθφ Γίθαην, 2013. 
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δεζκεχεηαη απφ ηνπο ηζρχνληεο λνκηθνχο θαλφλεο. Ζ νξγάλσζε θαη ε 

ιεηηνπξγία ησλ εμνπζηψλ, ε κνξθή θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηεχκαηνο 

θαη ηεο πνιηηηθήο δσήο, νη ζρέζεηο ησλ πνιηηψλ κε ην θξάηνο θαη νη 

ζρέζεηο ησλ πνιηηψλ κεηαμχ ηνπο ξπζκίδνληαη απφ ην δίθαην. Ζ αξρή 

ηεο λνκηκφηεηαο έρεη ππεξεζληθή δηάζηαζε θαη έρεη πεδίν εθαξκνγήο 

θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο θαη ζηηο 

δηεζλείο ζρέζεηο ησλ Κξαηψλ.  Δίλαη ε θεληξηθή αξρή ηφζν ηνπ 

επεηξσηηθνχ δηθαίνπ φζν θαη ηνπ αγγινζαμνληθνχ δηθαίνπ (rule of 

law), αλ θαη κεηαμχ ησλ δχν δηθαηηθψλ ζπζηεκάησλ δηαθνξνπνηνχληαη 

νη πεγέο ηνπ δηθαίνπ. Ζ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο είλαη ε θπζηνινγηθή 

ζπλέπεηα ηεο πηνζέηεζεο ηνπ θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ απφ ηα κέιε  

ησλ θνηλσληψλ πνπ ζπληάζζνληαη ζε νξγαλσκέλεο ζεζκηθά πνιηηείεο, 

ζηελ επνρή καο θαηά θαλφλα ζε θξάηε. Απνηειεί ηελ πεκπηνπζία ηνπ 

θξάηνπο δηθαίνπ πνπ καδί κε ηε δεκνθξαηία ζπγθξνηνχλ ην κνληέιν 

ηνπ ζχγρξνλνπ θξαηηθνχ ζπληαγκαηηζκνχ. 

Ζ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο (αξρή ηνπ δηθαίνπ) έρεη απνδέθηεο θαηαξράο 

φινπο ηνπ θνηλσλνχο ηνπ δηθαίνπ θαη φινπο ηνπ δεκφζηνπο θνξείο. 

Γεζκεχεη θαη ηηο ηξεηο θξαηηθέο ιεηηνπξγίεο: λνκνζεηηθή, εθηειεζηηθή, 

δηθαζηηθή. Ζ λνκνζεηηθή εμνπζία έρεη ηελ ππνρξέσζε βάζεη ηεο αξρήο 

ηεο λνκηκφηεηαο λα ζεζπίδεη θαλφλεο δηθαίνπ  ζχκθσλνπο κε ην 

χληαγκα, ην Δπξσπατθφ Γίθαην, ηνπο λνκηθνχο θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο 

δηθαίνπ θαη γεληθφηεξα κε θάζε αλψηεξεο ηππηθήο ηζρχνο πεγή 

δηθαίνπ. Πξφθεηηαη γηα ηελ επηηαγή γηα ζπληαγκαηηθφηεηα ησλ λφκσλ 

θαη γηα ζπκθσλία ηνπο κε ην Δπξσπατθφ Γίθαην θαη ην Γηεζλέο Γίθαην.  

Ζ δηθαζηηθή εμνπζία έρεη ππνρξέσζε λα εθδίδεη δηθαζηηθέο απνθάζεηο 

ηεξψληαο φινπο ηνπο λφκνπο (ζε επξεία έλλνηα, κε ηελ έλλνηα ησλ 

πεγψλ ηνπ δηθαίνπ) ηνπ θξάηνπο. Ζ εθηειεζηηθή εμνπζία έρεη 

ππνρξέσζε θάζε πξάμε πνπ εθδίδεη, θάζε παξάιεηςή ηεο θαη θάζε 

πιηθή ελέξγεηα-ζπκπεξηθνξά ηεο, λα εξείδεηαη ζην λφκν.  
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1) Οη ηδηψηεο απνιακβάλνπλ ζηελ πξάμε ηελ ειεπζεξία ηνπο 

ζεβφκελνη ηνπ ηζρχνληεο θαλφλεο δηθαίνπ (ηεξψληαο ηε λνκηκφηεηα). 

Γηα ηνπο ηδηψηεο ε αξρή ηεο λνκηκφηεηαο ζεκαίλεη ειεπζεξία 

πεξηνξίζηκε κφλν απφ ην ηζρχνλ δίθαην. Γηα ηνπο ηδηψηεο ηζρχεη ε αξρή 

ηεο ειεπζεξίαο (o,ηη δελ απαγνξεχεηαη επηηξέπεηαη). 

2) Οη θξαηηθέο εμνπζίεο είλαη λνκηθά δεζκεπκέλεο, ιεηηνπξγνχλ κε 

βάζε ην ηζρχνλ δίθαην. Γηα ηηο θξαηηθέο εμνπζίεο ε  αξρή ηεο 

λνκηκφηεηαο ζεκαίλεη φηη έρνπλ αξκνδηφηεηεο (θαη φρη ειεπζεξία) πνπ 

εδξάδεηαη (εξείδεηαη, πεγάδεη, πξνδηαγξάθεηαη ξεηά θαη δεζκεπηηθά) 

ζην ηζρχνλ δίθαην.  

3) Ζ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο αθηηλνβνιεί ζπδεπθηηθά ηελ πξσηαξρία 

(ζεζκηθή ππεξνρή) ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ έλαληη ησλ 

θξαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ.  

Γηάγξακκα 4 

   Αξρή ηεο λνκηκφηεηαο  

                              (αξρή ηνπ ηζρχνληνο δηθαίνπ) 

  1.↓                                                           2.↓ 

 

 

Ηδηψηεο                                       Κξαηηθέο εμνπζίεο 

ειεπζεξία πεξηνξίζηκε             αξκνδηφηεηα επηηεηξακέλε (πεγάδνπζα) 

                                                  απφ ην ηζρχνλ δίθαην 

 

          3. ↓ 

                     Γχν φςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο. Θεζκηθή πξσηαξρία  

        ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ έλαληη ησλ θξαηηθψλ εμνπζηψλ 
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 6. Ζ Αξρή ηεο Ννκηκφηεηαο ηεο Γηνηθεηηθήο Γξάζεο 

Ζ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο
5
 είλαη ε ππνρξέσζε 

φισλ ησλ νξγάλσλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζε επξχηαηε έλλνηα λα 

ηεξνχλ θαηά ηελ ππεξεζηαθή ηνπο δξάζε ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο 

δηθαίνπ. Δλψ νη άλζξσπνη σο ηδηψηεο, σο πνιίηεο έρνπλ δηθαίσκα λα 

θάλνπλ φ,ηη δελ απαγνξεχεηαη απφ ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην 

(δηθαίσκα ηδηψηε: φ,ηη δελ απαγνξεχεηαη επηηξέπεηαη), ε δηνίθεζε έρεη 

αξκνδηφηεηα (λνκηθή ππνρξέσζε) λα πξάηηεη κφλν φ,ηη πξνβιέπεηαη 

απφ ην δίθαην (αξκνδηφηεηα δηνίθεζεο: α) φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη 

απαγνξεχεηαη, β) φ,ηη  πξνβιέπεηαη ππνρξεψλεη (είλαη ππνρξεσηηθφ)). 

Απηή είλαη ε εηδνπνηφο δηαθνξά κεηαμχ ηδησηηθήο θαη δηνηθεηηθήο 

δξάζεο. Ζ ηδησηηθή δξάζε δηέπεηαη θαηαξράο απφ ειεπζεξία, λνκηθά 

πεξηνξίζηκε. Ζ δηνηθεηηθή δξάζε αζθείηαη θαηά αξκνδηφηεηα (είλαη 

λνκηθά πξνβιεπφκελε, πξέπεη λα έρεη έξεηζκα ζην δίθαην).  

Ζ λνκηκφηεηα πξέπεη λα ηεξείηαη θαη απφ ηα δηνηθεηηθά φξγαλα πνπ 

εθδίδνπλ δηνηθεηηθέο πξάμεηο ή αζθνχλ άιιεο κνξθήο δηνηθεηηθή 

δξάζε αιιά θαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

δηνηθεηηθήο δξάζεο. Γειαδή ε αξρή ηεο λνκηκφηεηαο δηέπεη θαη ηελ 

δηνηθεηηθή δξάζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο. Μάιηζηα ε 

ηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο είλαη αλαγθαία (απαξέγθιηηε), αιιά φρη 

πάληα επαξθήο πξνυπφζεζε γηα ηελ πνηφηεηα ηφζν ηεο δηνηθεηηθήο 

δξάζεο φζν θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο. 

 

Γηάγξακκα 5 

 

Γεκνθξαηηθή αξρή              +            Κξάηνο δηθαίνπ 

         ↓                     ↓ 

                                                           
5 Β. Σδέκνο, Οξγαλσηηθφ Γηνηθεηηθφ Γίθαην, 2013. 
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   Αξρή ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηνηθεηηθήο 

νξγάλσζεο θαη δξάζεο 

 

                                     ↓                                        ↓ 

1. Ό, ηη δελ πξνβιέπεηαη                          2. Ό,ηη πξνβιέπεηαη 

λνκηθά 

λνκηθά, απαγνξεχεηαη                                  ππνρξεψλεη ηελ 

δηνίθεζε 

 

                                                  ↓ 

           Αξκνδηφηεηα  

7. Αξκνδηφηεηα 

Αξκνδηφηεηα είλαη ε πιήξεο δέζκεπζε ησλ θξαηηθψλ εμνπζηψλ ζηελ 

αξρή ηεο λνκηκφηεηαο
6
. Γηνηθεηηθή αξκνδηφηεηα είλαη ε δέζκεπζε ησλ 

δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην ηζρχνλ δίθαην. Ζ αξκνδηφηεηα ηεο 

δηνηθεηηθήο δξάζεο δηαθξίλεηαη ζε δέζκηα αξκνδηφηεηα θαη ζε 

δηαθξηηηθή επρέξεηα. Γέζκηα αξκνδηφηεηα ηεο δηνίθεζεο πθίζηαηαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ, φηαλ ην δηνηθεηηθφ φξγαλν δηαπηζηψζεη φηη 

ζπληξέρνπλ νη πξαγκαηηθέο θαη νη λνκηθέο πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο 

ησλ θαλφλσλ ηνπ δηθαίνπ, είλαη ππνρξεσκέλν λα πξνβεί ζε θάπνηα 

δηνηθεηηθή δξάζε (πξάμε ή πιηθή ελέξγεηα), ηελ νπνία νξίδνπλ νη 

θαλφλεο απηνί. Γηα παξάδεηγκα ππάξρεη α) δέζκηα αξκνδηφηεηα 

έγγξαθεο θαη αηηηνινγεκέλεο απαληήζεσο ηεο δηνίθεζεο ζε έγγξαθεο 

αλαθνξέο, β) δέζκηα αξκνδηφηεηα έθδνζεο δηνηθεηηθήο πξάμεο 

ρνξήγεζεο νξηζκέλεο ζπληάμεσο κεηά απφ αίηεζε αζθαιηζκέλνπ πνπ 

πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο πνπ ηάζζεη ν λφκνο θαη γ) 

δέζκηα αξκνδηφηεηα έγγξαθεο θαη αηηηνινγεκέλεο απάληεζεο ζε 

                                                           
6
 Β. Σδέκνο, Οξγαλσηηθφ Γηνηθεηηθφ Γίθαην, 2013. 
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ελδηθνθαλή δηνηθεηηθή πξνζθπγή (βάζεη ηνπ άξζξνπ 25 ΚΓΓ) απφ ην 

αξκφδην λα ηελ εμεηάζεη φξγαλν.  

Γηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ππάξρεη φηαλ νη 

ηζρχνληεο θαλφλεο  δελ πξνθαζνξίδνπλ αθξηβψο ηελ δηνηθεηηθή δξάζε 

αιιά ηεο αθήλνπλ πεξηζψξηα ειεπζεξίαο. Όηαλ δειαδή ην αξκφδην 

δηνηθεηηθφ φξγαλν δχλαηαη λα ελεξγήζεη ζπλλφκσο κε πεξηζζφηεξνπο 

ηνπ ελφο ηξφπνπο. Απηφ ζεκαίλεη είηε α) φηη κπνξεί ηφζν λα πξνβεί ζε 

κηα δηνηθεηηθή ελέξγεηα φζν θαη λα ηελ παξαιείςεη είηε β) φηη κπνξεί 

λα επηιέμεη κεηαμχ πεξηζζφηεξσλ εθδνρψλ δηνηθεηηθήο δξάζεο. 

Παξάδεηγκα δηαθξηηηθήο επρέξεηαο είλαη ε επηβνιή πξνζηίκσλ γηα κηα 

παξάλνκε ηδησηηθή πξάμε γηα ηελ νπνία δελ πξνβιέπεηαη 

ζπγθεθξηκέλε δηνηθεηηθή θχξσζε αιιά πιαίζην δηνηθεηηθψλ 

πξνζηίκσλ.Ζ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο είλαη ζπλέπεηα ησλ αξρψλ ηεο 

ιατθήο θπξηαξρίαο θαη ηνπ αληηπξνζσπεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη 

ηεο ππεξνρήο θαη ηνπ ηεθκεξίνπ ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ δεκνθξαηηθά 

εθιεγκέλνπ λνκνζεηηθνχ νξγάλνπ. Ζ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο ηεο 

δηνηθεηηθήο δξάζεο πξνυπνζέηεη δηάθξηζε ησλ εμνπζηψλ θαη θπξίσο 

δηάθξηζε ηεο λνκνζεηηθήο απφ ηελ εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία: Ζ 

εθηειεζηηθή εμνπζία δεζκεχεηαη απφ ηελ λνκνζεηηθή εμνπζία. Ζ αξρή 

ηεο λνκηκφηεηαο είλαη παξάιιεια αξρή ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ. ε έλα 

θξάηνο δηθαίνπ ε δηνίθεζε αζθείηαη αθξηβψο βάζεη ηνπ λφκνπ. 

πλειφληη εηπείλ, ε αξρή ηεο λνκηκφηεηαο απνξξέεη απφ ηελ 

ζπλαίξεζε ηεο δεκνθξαηηθήο αξρήο θαη ηεο αξρήο ηνπ θξάηνπο 

δηθαίνπ.  
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Γηάγξακκα 6 

           Αξκνδηφηεηα  

            1.  ↓                                              2.↓ 

Γέζκηα αξκνδηφηεηα                              Γηαθξηηηθή επρέξεηα  

 

 

Α+Β+Γ – >Γ                                                  Α+Β+Γ- >Γ ή Δ   

(δηνηθεηηθφ πξφζηηκν ή 

παχζε ιεηηνπξγίαο) 

 

      ή 

 

Α+Β+Γ- >Γα έσο Γρ 

(π.ρ. δηνηθεηηθφ πξφζηηκν 

απφ 500 έσο       50.000 Δπξψ) 

 

8. Ζ Αξρή ηεο Γηαθάλεηαο 

εκαληηθή αξρή ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο είλαη ε αξρή ηεο δηαθάλεηαο. 

Ζ δηνηθεηηθή δξάζε πξέπεη λα ιακβάλεη ρψξα ζε ζπλζήθεο 

δεκνζηφηεηαο θαη δηαθάλεηαο. Ζ κπζηηθφηεηα θαη ην παξαζθήλην δελ 

ζπλάδνπλ κε ηε δεκφζηα δηνίθεζε. Όια ηα ηεθηαηλφκελα ζηε δεκφζηα 

δηνίθεζε πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκα ζηνλ πνιίηε. Οη ζέζεηο θαη 

γεληθφηεξα νη δπλαηφηεηεο πνπ πθίζηαληαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

δεκνζίνπ πξέπεη λα είλαη ζε γλψζε ηνπ θάζε κε ακειή 

ελδηαθεξνκέλνπ πνιίηε (θάζε κέζνπ έκθξνλα πνιίηε). Γεληθφηεξα ε 

ελεκέξσζε ηνπ πνιίηε γηα ζέκαηα πνπ κπνξεί θαη λα ηνλ ελδηαθέξνπλ 

είλαη βαζηθή απνζηνιή ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο.  
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Γηαθάλεηα πξέπεη λα ππάξρεη θαη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

δηνηθεηηθήο δξάζεο (π.ρ. θαηά ηελ εμέηαζε ή επελαμέηαζε κηαο 

αηηήζεσο, θαηά ηελ πξψηε ή ηειηθή αμηνιφγεζε ππνςεθηνηήησλ γηα 

κηα ζέζε ζην δεκφζην ή πξνζθνξψλ ζε έλα δεκφζην δηαγσληζκφ). Γελ 

αξθεί νη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο λα γίλνληαη ηχπνηο ζχλλνκα, αιιά 

ρξεηάδεηαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαη κε δηαθαλείο δηαδηθαζίεο. Ζ 

αδηαθάλεηα είλαη αλαζρεηηθφο παξάγνληαο α) λφκηκεο ζπλαιιαγήο ηνπ 

πνιίηε κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο β) ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ ησλ 

πνιηηψλ γηα κηα ζέζε ζην δεκφζην ή γηα δεκφζηα έξγα. Δίλαη επίζεο 

ζπληειεζηήο πνπ επηηείλεη ηηο αλαμηνθξαηηθέο, ζπληερληαθέο θαη 

πειαηεηαθέο πξαθηηθέο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. Δίλαη δπλάκεη κήηξα 

δηαθζνξάο θαη ζίγνπξα δείθηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο. 

 

Ζ αξρή ηεο δηαθάλεηαο ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο έρεη θαη ζηέξεα 

ζπληαγκαηηθά βάζξα: 

To δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα θαη ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλσλία 

ηεο πιεξνθνξίαο  (άξζξν 5
α
 ηνπ πληάγκαηνο) 

Σα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα αλαθνξάο θαη αηηήζεσο παξνρήο 

πιεξνθνξηψλ (άξζξν 10 ηνπ πληάγκαηνο) 

Σν δηθαίσκα πξνεγνχκελεο αθξφαζεο (άξζξν 20 παξ. 2 ηνπ 

πληάγκαηνο) 

Γεληθφηεξα ε δηαθάλεηα ζπκβάιιεη ζηελ ηήξεζε θαη ζηελ εκπέδσζε 

ηεο λνκηκφηεηαο θαη πξνσζεί ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ηνπ 

πνιίηε απφ ηε δηνίθεζε θαζψο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξναγσγή 

ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη ηελ ηειεζθνξφηεξε πξνζηαζία ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Δίλαη επίζεο πξνσζεηηθφο παξάγνληαο ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο αμηνθξαηίαο ζην Γεκφζην
7
. Δίλαη ηέινο 

                                                           
7 Βι. Β. Σδέκνο (Δπηκ.), Γίθαην ησλ πξνζιήςεσλ, 2020, Β. Σδέκνο, ΑΔΠ θ πληαγκαηηθφ 

Γίθαην ησλ πξνζιήςεσλ ζην Γεκφζην, ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΚΑΗΟ 2020 

(wwww.publiclawjournal.com), ζ. 134επ.  
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βαζηθφο ζπληειεζηήο κηα θηιειεχζεξεο, αλνηθηήο θαη δεκνθξαηηθήο 

θνηλσλίαο. 

Ζ δηαθάλεηα ζηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε πινπνηείηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε 

ην ζχζηεκα Γηαχγεηα, θαζψο θαη κε ηα αλνηθηά δεδνκέλα ηνπ 

Γεκνζίνπ. Ζ ςεθηνπνίεζε δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη δηαδηθαζηψλ 

είλαη ζπληειεζηήο πξνψζεζεο ηεο δηαθάλεηαο. Κξίζηκε γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο δηαθάλεηαο είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ πλεγφξνπ ηνπ 

Πνιίηε
8
, ηεο Δζληθήο Αξρήο Γηαθάλεηαο, ησλ Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ
9
 θαη γεληθφηεξα φισλ ησλ ειεγθηηθψλ ζσκάησλ θαη 

κεραληζκψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Θεηηθφο γηα ηελ δηαθάλεηα είλαη 

ν ξφινο ησλ ηζηνζειίδσλ ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ θαζψο θαη ησλ κέζσλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζήο ηνπο.  

Σέζζεξηο είλαη νη θχξηνη αξκνί ηεο αξρήο  ηεο δηαθάλεηαο: 1) ε 

ππνρξέσζε ελεκέξσζεο ηνπ πνιίηε θαη απαληήζεσο ζηηο αλαθνξέο 

ηνπ θαη ζηηο αηηήζεηο παξνρήο εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ, 2) ε 

ππνρξέσζε πιήξνπο αηηηνιφγεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαη 

ελεξγεηψλ, 3) ε εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πξνεγνχκελεο 

αθξφαζεο, φπνπ είλαη λνκηθά επηβεβιεκέλν θαη 4) ε θαηά ην δπλαηφλ 

δεκνζηφηεηα – δηαθάλεηα ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο, ρσξίο λα 

δηαηαξάζζεηαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. 

 

                                                           
8 Βι. αλαιπηηθά Β. Σδέκνο, πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, 2012. 
9 Βι. 2ν Κεθάιαην ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ.  
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9. Ζ αξρή ηεο Υξεζηήο Γηνίθεζεο 

 

χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο
10

 ε δεκφζηα δηνίθεζε 

(δειαδή νη δεκφζηνη ππάιιεινη θαη ιεηηνπξγνί) πξέπεη α) λα είλαη 

επγεληθή θαη λα επηδεηθλχεη ζεβαζκφ πξνο ηνπο πνιίηεο (λα αθνχεη 

ηνπο πνιίηεο, λα είλαη θαηαηνπηζηηθή θαη λα ηνπο πιεξνθνξεί κε 

ζαθήλεηα θαη πιεξφηεηα), β) λα δείρλεη πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ 

(εξγαηηθφηεηα, ηερλνγλσζία, ζπλερή κεηεθπαίδεπζε, επηκνλή) γηα ηηο 

ππνζέζεηο πνπ ρεηξίδεηαη θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο πνιίηεο, γ) λα 

κελ θσιπζηεξγεί θαη λα κελ θαζπζηεξεί ππέξκεηξα (λα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηαρχηεηα), δ) λα κελ ιεηηνπξγεί δνγκαηηθά, 

ηππνιαηξηθά θαη κε παξσπίδεο θαηά ηελ άζθεζε ηεο δηαθξηηηθήο ηεο 

επρέξεηαο, θαηά ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο πνιίηεο θαη θαηά ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ θαη ε) θαηά θαλφλα λα θάλεη δεθηά ηα ζχλλνκα αηηήκαηα 

ησλ πνιηηψλ. Ζ ζαθήο, εηδηθή θαη πιήξεο αηηηνινγία ησλ απνθάζεσλ 

είλαη επίζεο δείθηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο.  

Ο Δπ. πειησηφπνπινο επηζεκαίλεη φηη «ε αξρή ηεο ρξεζηήο 

δηνίθεζεο επηβάιιεη ζηα δηνηθεηηθά φξγαλα λα αζθνχλ ηηο 

αξκνδηφηεηέο ηνπο ζχκθσλα κε ην αίζζεκα δηθαίνπ πνπ επηθξαηεί, 

ψζηε θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ λα απνθεχγνληαη νη 

αλεπηεηθείο θαη απιψο δνγκαηηθέο εξκελεπηηθέο εθδνρέο θαη λα 

επηδηψθεηαη ε πξνζαξκνγή ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ πξνο ηηο 

επηθξαηνχζεο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη απαηηήζεηο». 

Ζ αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο δελ ηαπηίδεηαη γεληθά κε ηελ αξρή ηεο 

επηείθεηαο αιιά ζεκαηνδνηεί ηελ επηείθεηα εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο 

λνκηκφηεηαο, είλαη ε επηείθεηα εληφο ηεο λνκηκφηεηαο. Γηα απηφ ηνλ 

ιφγν εθαξκφδεηαη θπξίσο θαηά ηελ άζθεζε ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο 

                                                           
10 Βι. αλαιπηηθά Β. Σδέκνο, Ζ ζχλλνκε θαθνδηνίθεζε, ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΚΑΗΟ 20172020 

(wwww.publiclawjournal.com), ζ. 95επ.  
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ηεο δηνίθεζεο, θαηά ηελ εξκελεία ησλ θαλφλσλ ηνπ δηθαίνπ, θαηά ηελ 

νξγάλσζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, θαηά ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο 

πνιίηεο θαη ηελ ζηάζε/ζπκπεξηθνξά πξνο απηνχο θαη θαηά ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ. Απνηειεί θαηά θαλφλα ζπκπιεξσκαηηθή αξρή πξνο ηε 

λνκηκφηεηα (ε ρξεζηή δηνίθεζε νινθιεξψλεη, αξηηψλεη ηελ αξρή ηεο 

λνκηκφηεηαο θπξίσο ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο, ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο πνιίηεο θαη ζηελ παξνρή 

ζεκαληηθψλ ππεξεζηψλ (π.ρ. λνζειεία ζε λνζνθνκείν, ζψκαηα 

αζθαιείαο, εθπαίδεπζε) θαη φρη δνχξεην ίππν θαηαζηξαηήγεζήο ηεο. 

Χο εθ ηνχηνπ δελ εθαξκφδεηαη απφ ηελ δεκφζηα δηνίθεζε ζε 

πεξηπηψζεηο δέζκηαο αξκνδηφηεηαο. 

 

10. Ζ Αξρή ηεο Ακεξνιεςίαο θαη ηεο Αλεμαξηεζίαο ηεο 

Γηνηθεηηθήο Γξάζεο 

Ζ δηνηθεηηθή δξάζε πξέπεη λα είλαη ακεξφιεπηε απέλαληη ζηνπο 

πνιίηεο θαη αλεμάξηεηε έλαληη ησλ δεκνζίσλ εμνπζηψλ, ησλ ηδησηηθψλ 

εμνπζηψλ θαη θπξίσο ησλ θνκκάησλ. Ζ αξρή ηεο ακεξνιεςίαο 

απνηειεί ζπγγελή πξνέθηαζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ 

πνιηηψλ απφ ηελ δεκφζηα δηνίθεζε. πληζηά ηαπηφρξνλα έθθξαζε ηνπ 

άξζξνπ 6 παξ. 1 ηεο ΔΓΑ ζε επίπεδν δηνηθεηηθήο δξάζεο. 

Ζ αξρή ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο απαγνξεχεη ηελ 

θνκκαηηθνπνίεζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Σα φξγαλα ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο σο πξφζσπα κπνξνχλ λα έρνπλ φπνηα πνιηηηθή, ηδενινγηθή 

ή θνκκαηηθή άπνςε επηζπκνχλ, θαηά ηελ δηαθνλία φκσο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηα.  
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11. Ζ Αξρή ηεο Αλαινγηθφηεηαο 

Ζ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο
11

 είλαη γεληθή αξρή ηνπ δηθαίνπ, 

ζπληαγκαηηθφο θαλφλαο ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε πνπ ζέηεη ην 

γεληθφ φξην ησλ πεξηνξηζκψλ ησλ ζεκειησδψλ  

ζπληαγκαηηθψλ δηθαησκάησλ, βαζηθφο θαλφλαο ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ, 

ηεο Δπξσπατθήο πκβάζεσο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ηνπ 

Γηεζλνχο Γηθαίνπ. Ηζηνξηθφ ηεο ζεκέιην είλαη ε αξρή ηεο κεζφηεηνο 

ζηελ αξραία ειιεληθή ζθέςε (κεδέλ άγαλ, κέηξνλ άξηζηνλ). Ζ αξρή 

ηεο αλαινγηθφηεηαο ζηε ζχγρξνλε ηζηνξία πξνέξρεηαη απφ ην 

γεξκαληθφ δηνηθεηηθφ δίθαην θαη εηδηθφηεξα απφ ην γεξκαληθφ δίθαην 

ηεο δεκφζηαο ηάμεο. 

Ζ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο έρεη πνιιά πξφζσπα θαη εθδνρέο. 

Απνηειεί ην θχξην εζσηεξηθφ ξήγκα ζηνλ επί ηεο αξρήο άθακπην 

λνκηθφ ζεηηθηζκφ ηνπ επεηξσηηθνχ δηθαίνπ. Δίλαη θνξέαο 

πεξηπησζηνινγηθήο νπζηαζηηθήο δηθαηνζχλεο. Ζ ππεξβνιηθή ρξήζε 

ηεο σο κέηξν ειέγρνπ ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ λφκσλ κπνξεί λα 

ηελ θαηαζηήζεη «θίλδπλν» γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ δηθαίνπ θαη γηα ηε 

δεκνθξαηηθή αξρή.  

Ζ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο είλαη βαζηθή αξρή ηεο δηνηθεηηθήο 

δξάζεο. Ο θπζηθφο ηεο ρψξνο είλαη ε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο 

πεξηνξηζηηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο. ηελ θξαηνχζα έθθξαζή ηεο έρεη 

ην αθφινπζν πεξηερφκελν: Ζ δηνηθεηηθή δξάζε (ηδίσο ε πεξηνξηζηηθή 

δηθαησκάησλ δηνηθεηηθή δξάζε) πξέπεη πάληα λα έρεη θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν ζχλλνκν ζθνπφ. Σα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ 

                                                           
11 Γηα ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο βι. αλαιπηηθά Β. Σδέκνο, Ζ «ώξηκε» αλαινγηθφηεηα, 

Γηνηθεηηθή Γίθε 2019, ζ. 200 επ. θαη ζε: Β. Σδέκνο (Δπηκ.) Σν Γεκφζην Γίθαην ζε ακεραλία, 

Βηβιίν Πξαθηηθψλ 6νπ Δηήζηνπ Δπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ ηεο Έλσζεο Διιήλσλ 

Γεκνζηνιφγσλ (ΔΔΓ) ζηελ Πάηξα ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηθεγνξηθφ χιινγν Παηξψλ, 2020, 

ζ. 1επ. (ειεχζεξα ειεθηξνληθά πξνζβάζηκν ζε ηζηνζειίδα ηεο Έλσζεο Διιήλσλ 

Γεκνζηνιφγσλ (ΔΔΓ) www.dimosiodikaio.gr.,  

 

http://www.dimosiodikaio.gr/
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επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ πξέπεη λα είλαη αλαινγηθά. Απηφ ζεκαίλεη 

α) φηη πξέπεη λα είλαη πξφζθνξα (ηθαλά) γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ 

ζθνπνχ θαη β) φηη πξέπεη λα είλαη ηα ιηγφηεξν επαρζή φζνλ αθνξά 

ζηνλ πεξηνξηζκφ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ, δειαδή λα είλαη αλαγθαία 

(απαξαίηεηα) γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ.  

Ζ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο είλαη αξρή ινγηθήο δξάζεο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Δίλαη επίζεο αξρή θηιειεχζεξεο θαη ζπλεηήο 

αζθήζεσο ηεο δεκφζηαο εμνπζίαο απφ ηε δεκφζηα δηνίθεζε. Δίλαη 

ηδηαίηεξα θξίζηκε γηα ηελ επηβνιή ησλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ θαη γηα 

θάζε δπζκελή δηνηθεηηθή πξάμε ή πιηθή ελέξγεηα γεληθφηεξα.  

 

12. Σν Σεθκήξην ηεο Ννκηκφηεηαο 

 

Αξρή ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο είλαη θαη ην ηεθκήξην ηεο λνκηκφηεηαο. 

χκθσλα κε ην ηεθκήξην ηεο λνκηκφηεηαο θάζε δηνηθεηηθή πξάμε 

ηεθκαίξεηαη σο λφκηκε απφ ην ρξνληθφ ζεκείν πνπ ηίζεηαη ζε ηζρχ 

κέρξη ηνπ ζεκείνπ πνπ ζα αθπξσζεί ή ζα ηξνπνπνηεζεί δηθαζηηθά, ζα 

θαηαξγεζεί, ζα αλαθιεζεί ή ζα ηξνπνπνηεζεί δηνηθεηηθά, ζα 

θαηαξγεζεί ή ζα ηξνπνπνηεζεί λνκνζεηηθά. Αλ δειαδή δελ επέιζεη 

θάπνηα δηνηθεηηθή, λνκνζεηηθή ή δηθαζηηθή κεηαβνιή ηεο δηνηθεηηθήο 

πξάμεο, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην, ηφηε απηή ε πξάμε 

ινγίδεηαη σο λφκηκε, αθφκα θη αλ έρεη λνκηθέο πιεκκέιεηεο. 

Σν ηεθκήξην ηεο λνκηκφηεηαο ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ εθηείλεηαη 

ηφζν ζηηο αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο φζν θαη ζηηο θαλνληζηηθέο 

δηνηθεηηθέο πξάμεηο. 

Βαζηθά απνηειέζκαηα ηνπ ηεθκεξίνπ ηεο λνκηκφηεηαο ηεο αηνκηθήο 

δηνηθεηηθήο πξάμεο είλαη α) φηη κέρξη ζπλλφκσο (δηθαζηηθά, 

λνκνζεηηθά, δηνηθεηηθά) λα παχζεη λα ηζρχεη ή λα ηξνπνπνηεζεί 

ζεσξείηαη λφκηκε θαη β) φηη φηαλ παξέιζνπλ νη πξνζεζκίεο 
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δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο πξνζβνιήο ηεο, ινγίδεηαη, κε ηελ επηθχιαμε 

ησλ θαηαξγεηηθψλ ή ηξνπνπνηεηηθψλ αξκνδηνηήησλ ηεο λνκνζεηηθήο 

εμνπζίαο, σο ζχλλνκε θαη δηνηθεηηθά-δηθαζηηθά απξφζβιεηε. Ζ 

δεχηεξε ζεκειηαθή παξελέξγεηα ηνπ ηεθκεξίνπ ηεο λνκηκφηεηαο 

αθνξά κφλν ζηηο αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο θαη φρη ζηηο 

θαλνληζηηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ ε λνκηκφηεηά ηνπο ειέγρεηαη 

δηθαζηηθά (επί πξνθαλνχο παξαλνκίαο θαη δηνηθεηηθά) 

παξεκπηπηφλησο κελ  δηαξθψο, απξνζέζκσο, εηο ην δηελεθέο δε. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην ηεθκήξην ηεο λνκηκφηεηαο ζπλεπάγεηαη 

ηελ άκεζε δεζκεπηηθφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δηνηθεηηθήο 

πξάμεσο. Δπίζεο ζεκαίλεη φηη ε δηνίθεζε ή ν πνιίηεο δελ κπνξεί λα 

ζεσξεί ηε δηνηθεηηθή πξάμε άθπξε ή αλίζρπξε πξηλ ηε λνκνζεηηθή, 

δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή ηεο θαηάξγεζε ή ηξνπνπνίεζε, αθφκα θη αλ 

έρεη αζθεζεί δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή πξνζθπγή γηα ηελ αθχξσζε ή 

ηξνπνπνίεζή ηεο θαη θαζφζνλ δελ έρεη απνθαζηζηεί αξκνδίσο 

δηνηθεηηθά ή δηθαζηηθά ε αλαζηνιή ηεο ηζρχνο ηεο.  

Σν ηεθκήξην ηεο λνκηκφηεηαο, φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, απνηειεί 

κεξηθή θάκςε ηεο αξρήο ηεο λνκηκφηεηαο, γηα ιφγνπο αζθαιείαο ηνπ 

δηθαίνπ, ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο δηθαηνινγεκέλεο 

εκπηζηνζχλεο ηνπ πνιίηε. ηε ζεσξία πξνζδηνξίδεηαη σο απφξξνηα 

ηεο αξκνδηφηεηαο ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ λα αζθνχλ δεκφζηα 

εμνπζία κέζσ ηεο εθδφζεσο δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πληζηά επίζεο έθθξαζε ηεο 

δηνηθεηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαζψο απνηξέπεη ηηο δηνηθεηηθέο 

εθθξεκφηεηεο θαη αβεβαηφηεηεο. Σν ηεθκήξην ηεο λνκηκφηεηαο 

απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα εηδηθήο αξρήο ηεο δηνηθεηηθήο 

δξάζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ζπλαίξεζε – ζηάζκηζε γεληθφηεξσλ 

αξρψλ ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο (αξρή λνκηκφηεηαο- αζθάιεηα δηθαίνπ, 

ρξεζηή δηνίθεζε, αξρή δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο ηνπ πνιίηε). 
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Γίλεηαη δεθηφ φηη ην ηεθκήξην ηεο λνκηκφηεηαο δελ θαιχπηεη ηηο 

αλππφζηαηεο δηνηθεηηθέο πξάμεηο (δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη 

απφ φξγαλν πνπ δελ έρεη λφκηκε ππφζηαζε, δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ 

δελ έρνπλ δεκνζηεπηεί). Σν ηεθκήξην ηεο λνκηκφηεηαο δεζκεχεη φια ηα 

δηνηθεηηθά φξγαλα θαη ηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα φηαλ εθδηθάδνπλ 

πξνζθπγέο ή αηηήζεηο αθπξψζεσο. Τπνζηεξίδεηαη πεηζηηθά φηη ην 

ηεθκήξην ηεο λνκηκφηεηαο δελ δεζκεχεη ηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα φηαλ 

εθδηθάδνπλ αγσγέο απνδεκίσζεο, ηα πνιηηηθά δηθαζηήξηα φηαλ 

εθδηθάδνπλ ηδησηηθέο δηαθνξέο, ηα πνηληθά δηθαζηήξηα ζηηο πνηληθέο 

ππνζέζεηο θαη ην Διεγθηηθφ πλέδξην φηαλ αζθεί δηθαηνδνηηθή θαη φρη 

δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία. Παξνκνίσο δελ δεζκεχεη ην πλήγνξν ηνπ 

Πνιίηε θαηά ηελ άζθεζε ηνπ δηακεζνιαβεηηθνχ ηνπ ξφινπ.  

Ννκηθά ραξαθηεξίδεηαη σο γεληθή αξρή ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ. Θα 

κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί θαη σο δηαδηθαζηηθφ δηνηθεηηθφ έζηκν.  

 

13. Ζ Απνηειεζκαηηθφηεηα 

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο πξέπεη λα είλαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη ζεκαληηθή ππμίδα 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαηά ηελ εμέηαζε ησλ ζθνπηκνηήησλ, ηεο 

νπζίαο ησλ δξάζεψλ ηεο. Όηαλ ελεξγεί κε δηαθξηηηθή επρέξεηα ε 

δηνίθεζε θχξην κέιεκά ηεο πξέπεη λα είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. 

Με ηελ παξάκεηξν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο βξηζθφκαζηε θαηά βάζε 

ζηνπο ρψξνπο ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο, ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο 

θαη ηεο δηθαηπνιηηηθήο θαη ιηγφηεξν ζην δηνηθεηηθφ δίθαην. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα πξέπεη λα νηζηξειαηεί ηηο νπζηαζηηθέο, ηερληθέο 

θαη αμηνινγηθέο θξίζεηο θαη απνθάζεηο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Γελ 

είλαη φκσο παξαθακπηήξηνο νδφο ηεο λνκηκφηεηαο. Ζ δηνηθεηηθή 

δξάζε νθείιεη λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά εληφο ηεο λνκηκφηεηαο. 
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Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα πξέπεη λα επελδχεηαη ζηελ αξρή ηεο 

λνκηκφηεηαο.  

Βέβαηα ε απνηειεζκαηηθφηεηα δελ είλαη ακηγψο εμσλνκηθή έλλνηα. Σν 

γαιιηθφ δεκφζην δίθαην είλαη παξαδνζηαθά πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ 

αξρή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο (effet utile). ην επξσπατθφ δίθαην ε 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ είλαη βαζηθή γεληθή αξρή, φπσο 

ζπλερψο ηνλίδεη ην ΓΔΔ. Δπίζεο ε απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη 

παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο ζε ζηελή 

έλλνηα (ζηάζκηζε πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ ελφο κέηξνπ 

ζε αλαθνξά πάληα πξνο έλα λφκηκν ζθνπφ) ηεο θξαηηθήο δξάζεο. 

Όκσο είλαη ακθίβνιν αλ  ε αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο ζε ζηελή έλλνηα 

απνηειεί ηκήκα ηνπ λνκηθνχ ειέγρνπ ηεο αλαινγηθφηεηαο
12

.  

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο δελ αθνξά κφλν ζηελ 

ίδηα ηε δηνηθεηηθή δξάζε, ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο. Αλαθέξεηαη θαη ζηελ νξγάλσζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

Πξνυπνζέηεη ρξεζηηθφ νξγαλφγξακκα ηεο θάζε ππεξεζίαο, ζαθή, 

νξζνινγηθή θαη κε θξηηήξην ηελ ίζε κεηαρείξηζε ησλ ππαιιήισλ 

νξηνζέηεζε ησλ αξκνδηνηήησλ, εθκεηάιιεπζε ησλ δεμηνηήησλ θαη 

ησλ γλψζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, εμνπιηζκφ κε 

ηηο αλαγθαίεο ππνδνκέο, πξαθηηθή ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, 

επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, θαιφ θιίκα ζηηο ζρέζεηο ησλ νξγάλσλ 

ηεο δηνίθεζεο κε ηνπο πνιίηεο, θηιηθή αηκφζθαηξα εληφο ηεο δεκφζηαο 

ππεξεζίαο, αγαζηή ζπλεξγαζία ησλ αξκψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

κεηαμχ ηνπο, ζπλεξγαζία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε ηνλ πλήγνξν 

                                                           
12 Β. Σδέκνο, Ζ «ώξηκε» αλαινγηθφηεηα, Γηνηθεηηθή Γίθε 2019, ζ. 200 επ. θαη ζε: Β. Σδέκνο 

(Δπηκ.) Σν Γεκφζην Γίθαην ζε ακεραλία, Βηβιίν Πξαθηηθψλ 6νπ Δηήζηνπ Δπηζηεκνληθνχ 

πλεδξίνπ ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Γεκνζηνιφγσλ (ΔΔΓ) ζηελ Πάηξα ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Γηθεγνξηθφ χιινγν Παηξψλ, 2020, ζ. 1επ. (ειεχζεξα ειεθηξνληθά πξνζβάζηκν ζε 

ηζηνζειίδα ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Γεκνζηνιφγσλ (ΔΔΓ) www.dimosiodikaio.gr 

 

http://www.dimosiodikaio.gr/
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ηνπ Πνιίηε, πξνζιήςεηο απνθιεηζηηθά κε γλψκνλα ηηο αλάγθεο ησλ 

ππεξεζηψλ θαη κε αμηνθξαηία, αμηνθξαηηθέο εμειίμεηο ζηελ ηεξαξρία 

θαη επηινγή ηθαλψλ πξνζψπσλ γηα ηηο επηηειηθέο ζέζεηο.  Δπίζεο ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζέηεη επί ηάπεηνο ην αίηεκα γηα έκπξαθην 

πεξηνξηζκφ ηεο γξαθεηνθξαηίαο, γηα απιέο θαη ζχληνκεο δηαδηθαζίεο, 

γηα έλα θαιχηεξν, θαηλνηφκν θαη έλα ελ ηέιεη πνηνηηθφ Γεκφζην.  

 

Γηάγξακκα 7 

Ννκηκφηεηα ζε ζηελή έλλνηα + ρξεζηή δηνίθεζε + αλαινγηθφηεηα 

+δηαθάλεηα =λνκηκφηεηα ζε επξεία έλλνηα  

 

λνκηκφηεηα + απνηειεζκαηηθφηεηα + ηαρχηεηα + θαηλνηνκία 

=πνηνηηθή δεκφζηα δηνίθεζε 

 

14. Απφ ηελ Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε Γηθαηνπνιηηηθή 

 

Γηθαηνπνιηηηθή
13

 είλαη ε ζπλερήο αμηνιφγεζε ηνπ ηζρχνληνο δηθαίνπ 

σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπ θαη σο πξνο ηελ εθαξκνζηκφηεηά ηνπ θαη 

ν βάζεη απηήο ηεο αμηνιφγεζεο de lege ferenda πξαθηηθφο, θπξίσο 

λνκνπαξαζθεπαζηηθφο θαη κεηαξξπζκηζηηθφο ζηνραζκφο. Αλαθέξεηαη 

ζηηο πξννπηηθέο νπζηαζηηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ ζηελ έλλνκε ηάμε αιιά 

θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ησλ αλαγθαίσλ λνκνζεηηθψλ παξεκβάζεσλ. 

Δμεηάδεη ηη είλαη πξνβιεκαηηθφ ζηηο ηζρχνπζεο ξπζκίζεηο, δνκέο, 

δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο, ηη πξέπεη λα δηαηεξεζεί, πψο λα 

ζπληεξεζεί θαη πξνο πνηα θαηεχζπλζε λα εληζρπζεί. Γηεξεπλά ηη 

πξέπεη λα αιιάμεη, πξνο πνηα ηξνπή, κε πνηα κνξθή λνκνζεηηθήο ή 

                                                           
13 Γηα ηελ Γηθαηνπνιηηηθή βι. αλαιπηηθφηεξα Β. Σδέκνο, Ζ δηεχξπλζε θαη ε εκβάζπλζε ηνπ 

ξφινπ ηνπ ΑΔΠ ζηηο πξνζιήςεηο ζην Γεκφζην, ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΚΑΗΟ 2018 

(www.publiclawjournal.com), ζ. 12επ.,  Δπξσπατθή Έλσζε θαη Γηθαηνπνιηηηθή, ΘΠΓΓ 

2/2015 θαζψο θαη ζε Δbook Β. Σδέκνο (Δπηκ.), Θεκειηψδε Γηθαηψκαηα θαη Θεζκνί ζηελ 

επνρή ηεο θξίζεο, 1ν Δηήζην Δπηζηεκνληθφ πλέδξην Έλσζεο Διιήλσλ Γεκνζηνιφγσλ, 2014, 

ζ. 415επ. (πξνζβάζηκν ζε www.dimosiodikaio.gr). 

http://www.publiclawjournal.com/
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δηνηθεηηθήο παξέκβαζεο, ζε πνηνλ ρξφλν, κε πνηα πξνεξγαζία, ζε 

ζπλδπαζκφ κε πνηεο πνιηηηθέο ή νξγαλσηηθέο παξεκβάζεηο θαη κε 

πνηεο ζπλέξγεηεο θαη θαιέο πξαθηηθέο. Ζ δηθαηνπνιηηηθή ζπλέρεηαη 

άξξεθηα κε κηα κεηαξξπζκηζηηθή ινγηθή, ζπλαηξψληαο πνξίζκαηα ηεο 

ζπληαγκαηηθήο επηζηήκεο θαη ηεο δηνηθεηηθήο επηζηήκεο. Ζ 

δηθαηνπνιηηηθή δελ είλαη κφλν κέζνδνο, ηξφπνο ζθέςεο. Ζ νπζία ηεο 

δελ εμαληιείηαη ζηνλ γφληκν πξνβιεκαηηζκφ α) γηα έλα θαιχηεξν θαη 

β) γηα έλα πεξηζζφηεξν εθαξκνδφκελν ηζρχνλ δίθαην. Δθηείλεηαη θαη 

ζηελ εμήο θνκβηθή αξρή - leitmotiv: Όιεο νη κνξθέο δεκφζηαο 

εμνπζίαο ζηα ζχγρξνλα δεκνθξαηηθά θξάηε δηθαίνπ ιεηηνπξγνχλ θαη 

ππεξεηνχλ ηελ πξαγκαηηθή απφιαπζε ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ. 

Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπληαγκαηηθνχ δηθαίνπ ησλ εμνπζηψλ σο 

νξγαλσηηθνχ-δηαδηθαζηηθνχ πξνζηάηε θαη θαηνρπξσηή ησλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, σο κέζνπ ζηελ ππεξεζία ηνπ θνξπθαίνπ 

πνιηηεηαθνχ ζθνπνχ ηεο πξνζηαζίαο αηνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη 

πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ, εμεγεί πιήξσο ηελ δηθαηνπνιηηηθή ζθνπηά.  

O ζηφρνο ηεο εθαξκνζηκφηεηαο ηνπ ηζρχνληνο δηθαίνπ
14

 ζπλέρεηαη 

άξξεθηα κε ηα δεηήκαηα α) ηεο θαιήο λνκνζέηεζεο, β) ηεο απιφηεηαο 

ησλ λνκηθψλ ξπζκίζεσλ, γ) ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο πνιπλνκίαο, ηεο 

θαθνλνκίαο θαη ηδίσο ησλ αληηθαηηθψλ λνκηθψλ ξπζκίζεσλ, δ) ηεο 

ηαρχηεηαο ζηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο, ε) ηεο ηαρχηεηαο ζηελ 

έθδνζε ησλ αλαγθαίσλ θαλνληζηηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ λφκσλ, ζη) ηεο ηαρχηεηαο ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο δ) 

ηεο ηήξεζεο ησλ ηζρπνπζψλ πξνζεζκηψλ απφ φια ηα θξαηηθά φξγαλα 

θαη ηεο λνκνζεηηθήο αλαπξνζαξκνγήο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ δελ 

κπνξνχλ λα ηεξεζνχλ ζε κηα ξεαιηζηηθή βάζε θαη η) ηνπ 

απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο.   

                                                           
14 Καη ηδίσο ηνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ. 
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ην ζπληαγκαηηθά ζπγθξνηεκέλν πεδίν ηεο ζεζκηθήο αξρηηεθηνληθήο, 

θαηλνηνκία δελ είλαη ε κνλήξεο «ηπρνδίσμε» ηεο βειηίσζεο, αιιά ε 

ζεξαπεία ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο πξνφδνπ κε φξνπο 

δεκνθξαηίαο, δηθαηνθξαηίαο θαη ηζφηεηαο, κε φξνπο λνκηκνπνίεζεο. 

Οη ειιεληθνί δηνηθεηηθνί ζεζκνί ρξεηάδνληαη επεηγφλησο έμππλεο θαη 

ξεμηθέιεπζεο κεηαξξπζκίζεηο, άιια πάληα εληφο ηεο δεκνθξαηίαο θαη 

ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη επίζεο κε απιή εθθνξά (ψζηε λα είλαη 

επνπηεχζηκεο απφ ηνλ πνιίηε, πξνζβάζηκεο απφ απηφλ) θαη κε ζπλερή 

αλαθνξά ζηελ αλάγθε επηηάρπλζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ζηνλ 

απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο 

 

15. Γηθαηνθξαηηθφο Έιεγρνο ηεο Γηνηθεηηθήο Γξάζεο      

                 

ην δεκνθξαηηθφ θνηλσληθφ θξάηνο δηθαίνπ νη εμνπζίεο δελ είλαη 

αλεμέιεγθηεο. Λεηηνπξγνχλ ζεζκηθά εμηνζνξξνπνχκελεο, κε 

ακνηβαίνπο ειέγρνπο θαη αληηξξνπήζεηο ηζρχνο (checks and balances). 

Ζ δηνηθεηηθή δξάζε ππφθεηηαη ζπλεπψο ζε δηθαηνθξαηηθφ έιεγρν
15
. Ο 

δηθαηνθξαηηθφο έιεγρνο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο είλαη α) 

θνηλνβνπιεπηηθφο έιεγρνο, β) δηθαζηηθφο έιεγρνο θαη γ) δηνηθεηηθφο 

έιεγρνο.  

 

                                                           
15 Βι. Β. Σδέκνο, Οξγαλσηηθφ Γηνηθεηηθφ Γίθαην, 2013. 
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Γηάγξακκα 8 

 

              Γηθαηνθξαηηθφο έιεγρνο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

             ↓                                          ↓                                 ↓   

1) θνηλνβνπιεπηηθφο έιεγρνο 2) δηθαζηηθφο έιεγρνο 3) δηνηθεηηθφο 

έιεγρνο 

 

 

16. Γηνηθεηηθφο Έιεγρνο ζε επξεία έλλνηα 

 

Ο δηνηθεηηθφο έιεγρνο ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο ζε επξεία έλλνηα είλαη ν 

έιεγρνο πνπ αζθείηαη ζηελ δηνηθεηηθή δξάζε απφ ηα ίδηα ηα δηνηθεηηθά 

φξγαλα (απφ απηφ πνπ π.ρ. εθδίδεη κηα δηνηθεηηθή πξάμε θαη ζηελ 

ζπλέρεηα δηαπηζηψλεη φηη είλαη παξάλνκε θαη ηελ αλαθαιεί), απφ 

ηεξαξρηθά πξντζηάκελα, επνπνπηεχνληα, ειεγθηηθά ή άιια φξγαλα, 

κεραληζκνχο ή δνκέο ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο απηεπαγγέιησο ή 

θαηφπηλ ελζηάζεσλ ή θαηαγγειηψλ πνιηηψλ. Ο δηνηθεηηθφο έιεγρνο ηεο 

δηνηθεηηθήο δξάζεο ζην πιήξεο ηνπ αλάπηπγκα δηαθξίλεηαη
16

 

ζπζηεκαηηθά ζε 11 είδε: 1) Ηεξαξρηθφο δηνηθεηηθφο έιεγρνο, 2) 

Γηνηθεηηθή επνπηεία, 3) Απηνέιεγρνο (κε αλαθιήζεηο δηνηθεηηθψλ 

πξάμεσλ θαη νξζέο επαλαιήςεηο εγγξάθσλ), 4) Έιεγρνο κεηά απφ 

αζθήζεηο ελζηάζεσλ πνιηηψλ (άξζξα 24-27 ΚΓΓ), 5) Πεηζαξρηθφο 

έιεγρνο, 6) Γηακεζνιαβεηηθφο (ελδηάκεζνο) έιεγρνο απφ ηνλ 

πλήγνξν ηνπ Πνιίηε (ηεηξάπηπρνο: ειεγθηηθφο ηεο λνκηκφηεηαο θαη 

ηεο θαθνδηνίθεζεο, δηακεζνιαβεηηθφο, ζπλεγνξηθφο ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ πνιίηε, επηιπηηθφο βι. αλαιπηηθά θεθάιαην 1.3.), 7) Δηδηθφο-

ζεκαηηθφο έιεγρνο απφ άιιεο Αλεμάξηεηεο Αξρέο (π.ρ. ΔΡ, ΑΔΠ, 

                                                           
16 Βι. Β. Σδέκνο, Α. Αλαζηαζίνπ, Έιεγρνο Γηνηθεηηθήο Γξάζεο, Δγρεηξίδην ΔΓΓΑ, 2021, ζ. 

23.  
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Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ) ή Αλεμάξηεηεο 

Γηνηθεηηθέο Αξρέο (π.ρ. Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, ΡΑΔ, ΑΔΠΠ) πνπ 

δελ είλαη πάληα θαηεμνρήλ, ζπλήζεηο ειεγθηηθνί κεραληζκνί αιιά 

ελίνηε έρνπλ θαη επξχηεξν ηνπ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ ξπζκηζηηθφ-

επνπηηθφ ξφιν, 8) Έιεγρνο απφ ηελ Δζληθή Αξρή Γηαθάλεηαο, 9) 

Δζσηεξηθφο έιεγρνο, 10) Αμηνιφγεζε, 11) Γεκνζηνλνκηθφο 

δηνηθεηηθφο έιεγρνο (ππάξρεη θαη δεκνζηνλνκηθφο δηθαζηηθφο θαη 

δεκνζηνλνκηθφο θνηλνβνπιεπηηθφο έιεγρνο). Σα είδε απηά δελ είλαη 

ζηεγαλά κεηαμχ ηνπο. πρλά ζπιιεηηνπξγνχλ θαη επηθαιχπηνληαη.  

Κνκβηθή γηα ηελ θαηαλφεζε ζε φιν ηεο ην πιάηνο θαη ην βάζνο ηεο 

έλλνηαο ηνπ ειέγρνπ ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο είλαη πξψηνλ ε εκπέδσζε 

ηεο ψζκσζεο ησλ δπν ζεκειίσλ ιίζσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, ηεο 

αξρήο ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηεο αξρήο ηεο ηεξαξρίαο.  Γεχηεξνλ είλαη 

θξίζηκν λα ππνκλεζζεί φηη ε δηνηθεηηθή δξάζε εθθέξεηαη αιιά θαη 

ειέγρεηαη ηφζν απηεπαγγέιησο φζν θαη κεηά απφ έγγξαθα πνιηηψλ. 

Σξίηνλ πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ν έιεγρνο ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο 

ζπλαξηάηαη ηφζν κε ην νπζηαζηηθφ δηνηθεηηθφ δίθαην φζν θαη κε ην 

νξγαλσηηθφ δηνηθεηηθφ δίθαην. Με άιια ιφγηα ν δηνηθεηηθφο έιεγρνο 

ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο είλαη θαη έιεγρνο κε βάζε ην γεληθφ θαη ην 

εηδηθφ νπζηαζηηθφ δηνηθεηηθφ δίθαην αιιά είλαη θαη νξγαλσηηθφ 

δήηεκα (κνλάδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, Αλεμάξηεηεο Αξρέο, ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο κηαο ππεξεζίαο).  Δθηφο ηνπ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ ζε έλα 

θξάηνο δηθαίνπ είλαη ζεζπηζκέλνο θαη ιεηηνπξγεί θαη πιήξεο 

δηθαζηηθφο έιεγρνο θαη θνηλνβνπιεπηηθφο έιεγρνο.  

 

 

Ο δηνηθεηηθφο έιεγρνο ηφζν ζε ζηελή έλλνηα (ηεξαξρηθφο δηνηθεηηθφο 

έιεγρνο) φζν θαη ζε επξεία έλλνηα ζπζηεκαηνπνηείηαη κε θξηηήξην ηνλ 

ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο ζε α) πξνιεπηηθφ θαη β) θαηαζηαιηηθφ. Με 
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θξηηήξην ην πεξηερφκελν θαη ηελ έληαζε ηνπ ειέγρνπ 

θαηεγνξηνπνηείηαη ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη ζε έιεγρν νπζίαο 

(ζθνπηκφηεηαο). Σφζν ν πξνιεπηηθφο φζν θαη ν θαηαζηαιηηθφο 

δηνηθεηηθφο έιεγρνο κπνξεί λα είλαη έιεγρνο λνκηκφηεηαο ή έιεγρνο 

ζθνπηκφηεηαο. Σν αθξηβέο πεξηερφκελν ηνπ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ ην 

πξνζδηνξίδεη ε λνκνζεηηθή εμνπζία, ν λφκνο βάζεη ηεο αξρή ηεο 

λνκηκφηεηαο. Ζ έληαζε, ε έθηαζε θαη ην εηδηθφ πεξηερφκελν θάζε 

κνξθήο δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ αξρή ηεο 

λνκηκφηεηαο, ε νπνία δεζκεχεηαη αιιά θαη πεξηνξίδεηαη λνκηθά απφ 

ηηο ζπληαγκαηηθέο ξπζκίζεηο (ζπληαγκαηηθή λνκηκφηεηα). Ο 

δηνηθεηηθφο έιεγρνο είλαη έιεγρνο α) δηνηθεηηθήο δξάζεο, β) 

πξνζψπσλ, γ) δηαδηθαζηψλ, ηξφπνπ νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο θαη 

πξαθηηθψλ θαη δ) δνκψλ.  

Γηέπεηαη απφ α) ηηο αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, β) ηηο αξρέο ηεο 

δηνηθεηηθήο επηζηήκεο (δεκφζηαο δηνίθεζεο), θαη γ) απφ ηηο αξρέο ηνπ 

management (new public management). Κξίζηκν εξψηεκα είλαη ζε 

πνην βαζκφ νη θαιέο πξαθηηθέο ειέγρνπ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα κπνξνχλ 

λα πξνζαξκνζηνχλ θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα. 
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Γηάγξακκα 9 

 

                                       Μνξθέο δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ 

 

    1.  Πξνιεπηηθφο                  2. Καηαζηαιηηθφο 

 

 

Γηάγξακκα 10 

 

                    Μνξθέο δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ 

   

       1. Ννκηκφηεηαο                         2. θνπηκφηεηαο      

 

                                   

Γηάγξακκα 11 

                                     

                             Μνξθέο δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ  

 

       1.       Απηεπάγγειηνο  2.   Καηφπηλ Έλζηαζεο 

                                         (άξζξα 24-27 ΚΓΓ)) 

 

 

                             Μνξθέο δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ  

 

1. Γξάζεο   2.   Πξνζψπσλ      3.Σξφπνπ ιεηηνπξγίαο-πξαθηηθψλ 

4.Γνκψλ                                                             
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17. Ηεξαξρηθφο Γηνηθεηηθφο Έιεγρνο (Γηνηθεηηθφο Έιεγρνο ζε 

ζηελή έλλνηα) 

Σν δηνηθεηηθά φξγαλα πνπ είλαη εληαγκέλα ζηελ ίδηα νξγαλσηηθή 

ελφηεηα (π.ρ. ζε έλα ππνπξγείν ηνπ  λ.π.δ.δ. - θξάηνο) βξίζθνληαη 

κεηαμχ ηνπο ζε ηεξαξρηθή ζρέζε πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο ηζρχνληεο 

θαλφλεο δηθαίνπ
17
. Ζ ηεξαξρηθή ζρέζε ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ηνπ 

θξάηνπο θαη ε ελφηεηα ηνπ λ.π.δ.δ. θξάηνο ζπλεπάγνληαη ηελ άζθεζε 

ηεξαξρηθνχ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ (δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ ζε ζηελή 

έλλνηα) εληφο ηνπ θξάηνπο Ο ηεξαξρηθφο έιεγρνο ηεθκαίξεηαη απφ ηελ 

ηεξαξρηθή δηνηθεηηθή νξγάλσζε (Δ 1678/1955). Ηεξαξρηθφο έιεγρνο 

πθίζηαηαη θαη αζθείηαη εληφο ηνπ ίδηνπ λ.π.δ.δ. θαη γεληθφηεξα εληφο 

ηνπ ίδηνπ δεκνζίνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. Ο ηεξαξρηθφο δηνηθεηηθφο 

έιεγρνο είλαη α) ε αξκνδηφηεηα ηνπ αλψηεξνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ λα 

δίλεη νδεγίεο θαη δηαηαγέο πξνο ην ηεξαξρηθά θαηψηεξν (πθηζηάκελν) 

φξγαλν θαη β) ε αξκνδηφηεηα ηνπ αλψηεξνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ λα 

αζθεί έιεγρν ζηηο πξάμεηο ηνπ θαηψηεξνπ νξγάλνπ. Ο ηεξαξρηθφο 

έιεγρνο κπνξεί λα είλαη έιεγρνο λνκηκφηεηαο ή θαη ζθνπηκφηεηαο. 

Μπνξεί λα είλαη πξνιεπηηθφο, θαηαζηαιηηθφο ή θαη πξνιεπηηθφο θαη 

θαηαζηαιηηθφο. Μπνξεί λα αζθείηαη απηεπάγγειηα ή θαηφπηλ 

ελζηάζεσο. Ο θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο ζθνπηκφηεηαο πξέπεη λα 

πξνβιέπεηαη ξεηά απφ ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην (Δ 2133/1975). 

Μφλν νη εληνιέο (δηαηαγέο) θαη φρη νη νδεγίεο ηνπ αλσηέξνπ νξγάλνπ 

πξνο ην θαηψηεξν είλαη πιήξσο δεζκεπηηθέο γηα ην θαηψηεξν φξγαλν. 

Αιιά θαη επί ησλ εληνιψλ ην θαηψηαην φξγαλν δηθαηνχηαη θαηαξράο 

λα κελ εθηειέζεη πξνθαλψο παξάλνκεο θαη ηδίσο πξνθαλψο 

αληηζπληαγκαηηθέο εληνιέο (άξζξα 25 παξ. 2 θαη 3 ηνπ ΤΚ). Κνκβηθφ 

εξγαιείν ηνπ ηεξαξρηθνχ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ είλαη νη εγθχθιηνη θαη νη 

                                                           
17 Βι. Β. Σδέκνο, Οξγαλσηηθφ Γηνηθεηηθφ Γίθαην, 2013. 
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γλσκνδνηήζεηο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο πνπ έρεη 

πηνζεηήζεη ππνγξάθνληαο ν αξκφδηνο Τπνπξγφο. Ζ αξρή ηεο 

λνκηκφηεηαο θαζνξίδεη ηελ εθάζηνηε δηαδηθαζία, έληαζε, έθηαζε ηνπ 

ηεξαξρηθνχ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ. Γελ ππφθεηληαη ζε ηεξαξρηθφ 

δηνηθεηηθφ έιεγρν ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο, ην Τπνπξγηθφ 

πκβνχιην, ν Πξσζππνπξγφο θαη ηα αλψηαηα κνλνκειή θαη 

ζπιινγηθά φξγαλα δηνίθεζεο ησλ δεκνζίσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ (π.ρ. 

Γήκαξρνη, Γεκνηηθά πκβνχιηα, Πεξηθεξεηάξρεο, Πεξηθεξεηαθά 

πκβνχιηα, Πξφεδξνη, Γηνηθεηέο θαη Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ΟΚΑ θαη 

δεκφζησλ λ.π.η.δ.). 
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 Γηάγξακκα 12 

                                                                                    

                                           --------------------------------- πξηλ                                               

Αλψηεξν φξγαλν θξάηνπο ηεξαξρηθφο δηνηθεηηθφο έιεγρνο θαηψηεξν 

φξγαλν θξάηνπο      

                                           --------------------------------- κεηά                                           

Γηάγξακκα 13 

                                                                                      

                                         Ηεξαξρηθφο δηνηθεηηθφο έιεγρνο  

  

                                          1. ↓                   2. ↓                 3.    ↓ 

                                       Οδεγίεο           Δληνιέο             Έιεγρνο 

                                                                                  θαηαζηαιηηθφο 

Γηάγξακκα 14 

 

 

                                                                                            

                                         Ηεξαξρηθφο δηνηθεηηθφο έιεγρνο  

                                   1.  ↓                                   2.   ↓ 

                       Πξνιεπηηθφο                       Καηαζηαιηηθφο  

                                                                           ↓                 ↓ 

                                                          Απηεπάγγειηνο        Καη΄ έλζηαζε  

                ↓                     ↓                    ↓                            ↓ 

Ννκηκφηεηαο θνπηκφηεηαο           ↓                ↓                        ↓                 

↓ 

                                          Ννκηκφηεηαο θνπηκφηεηαο   Ννκηκφηεηαο    

θνπηκφηεηαο  
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18. Γηνηθεηηθή Δπνπηεία 

Γηνηθεηηθή επνπηεία είλαη ε λνκηθή ζρέζε πνπ ζπλδέεη ην θξάηνο 

(λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ θξάηνο, ην θξάηνο ζε ζηελή 

έλλνηα) κε άιια δεκφζηα λνκηθά πξφζσπα
18
. Ζ δηνηθεηηθή επνπηεία 

δηαθέξεη δνκηθά απφ ηνλ ηεξαξρηθφ δηνηθεηηθφ έιεγρν θαηά ην φηη ζηελ 

γλήζηά ηεο κνξθή δελ αζθείηαη ηεξαξρηθά εληφο ηνπ ίδηνπ δεκνζίνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ. Αζθείηαη εθηφο δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο θαη απφ έλα 

λνκηθφ πξφζσπν (λ.π.δ.δ. θξάηνο, επνπηεχνλ λνκηθφ πξφζσπν, ην 

δηνηθεηηθφ φξγαλν ηνπ θξάηνπο πνπ αζθεί ηελ δηνηθεηηθή επνπηεία 

ιέγεηαη επνπηεχσλ θνξέαο) ζε έλα άιιν λνκηθφ πξφζσπν 

(επνπηεπφκελν λνκηθφ πξφζσπν, επνπηεπφκελνο θνξέαο). 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα δηνηθεηηθήο επνπηείαο είλαη ε επνπηεία 

ηνπ θξάηνπο ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (άξζξν 102 

παξ. 4 εδ. α ), ζηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (άξζξν 16 παξ. 

5 εδ. β , άξζξν 4647/2012) θαη ζηα ινηπά πξφζσπα ηεο θαζχιελ 

απηνδηνίθεζεο (π.ρ. Οξγαληζκνί Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, Γεκφζηα 

Ννζνθνκεία, Δπαγγεικαηηθνί χιινγνη (ηΔ 2691/2009)). Γηνηθεηηθή 

επνπηεία κπνξεί λα αζθείηαη απφ ηα αξκφδηα θξαηηθά φξγαλα θαη ζε 

δεκφζηα λ.π.η.δ. Καηά ηελ νξζφηεξε άπνςε γλήζηα δηνηθεηηθή 

επνπηεία δελ αζθείηαη απφ ην «επνπηεχνλ ππνπξγείν» ζηηο πέληε 

ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο Αλεμάξηεηεο Αξρέο. Ζ δηνηθεηηθή 

επνπηεία σο κνξθή δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ δελ ζπλάδεη πξνο ηελ 

ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλε δηνηθεηηθή αλεμαξηεζία (πνπ ζεκαίλεη 

ππαγσγή κφλν ζε θνηλνβνπιεπηηθφ θαη ζε δηθαζηηθφ έιεγρν). ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ζην λνκηθφ πιαίζην γίλεηαη ιφγνο γηα επνπηεχνλ 

ππνπξγείν επί ησλ ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλσλ Αλεμαξηήησλ 

αξρψλ (π.ρ. ππνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο σο πξνο ηνλ 

πλήγνξν ηνπ Πνιίηε θαη ην ΑΔΠ) πξέπεη λα γίλεη δεθηφ φηη 

                                                           
18 Βι. Β. Σδέκνο, Οξγαλσηηθφ Γηνηθεηηθφ Γίθαην, 2013. 
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πξφθεηηαη γηα λφζν, κε γλήζηα, ηξίηεο βαζκίδαο (ηξίηνπ επηπέδνπ) 

δηνηθεηηθή επνπηεία. 

 Ζ δηνηθεηηθή επνπηεία ζπκππθλψλεη ηηο πνηθίιεο θαηεγνξίεο 

δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο ηνπ θξάηνπο ζε απηνδηνηθνχκελνπο 

νξγαληζκνχο θαη ζε δεκφζηα λ.π.η.δ. Ο φξνο δηνηθεηηθή επνπηεία 

αλαθέξεηαη θαηά βάζε ζε έλαλ ήπην δηνηθεηηθφ έιεγρν, επηφηεξν απφ 

ηνλ ηεξαξρηθφ δηνηθεηηθφ έιεγρν, έλαλ έιεγρν θαηά θαλφλα κφλν 

λνκηκφηεηαο θαη θαηά θαλφλα κφλνλ θαηαζηαιηηθφ λνκηκφηεηαο. Ζ 

δηνηθεηηθή επνπηεία αζθείηαη ηφζν ζε δηνηθεηηθέο πξάμεηο φζν θαη ζε 

πξφζσπα. Ζ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο πξνζδηνξίδεη ην αθξηβέο εηδηθφ 

πεξηερφκελν ηεο εθάζηνηε εηδηθήο εθδνρήο δηνηθεηηθήο επνπηείαο. 

Τθίζηαληαη πάλησο θαη ζπληαγκαηηθά φξηα: (1) Πιήξεο απηνδηνίθεην, 

απηνθπβέξλεζε θαη δηνηθεηηθή απηνηέιεηα ΟΣΑ άξζξν 102 παξ. 4 :  

«Σν Κξάηνο αζθεί ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

επνπηεία πνπ ζπλίζηαηαη απνθιεηζηηθά ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη δελ 

επηηξέπεηαη λα εκπνδίδεη ηελ πξσηνβνπιία θαη ηελ ειεχζεξε δξάζε 

ηνπο. O έιεγρνο λνκηκφηεηαο αζθείηαη, φπσο λφκνο νξίδεη. 

Πεηζαξρηθέο πνηλέο ζηα αηξεηά φξγαλα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, 

εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη απηνδηθαίσο έθπησζε ή 

αξγία, επηβάιινληαη κφλν χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ζπκβνπιίνπ 

πνπ απνηειείηαη θαηά πιεηνςεθία απφ ηαθηηθνχο δηθαζηέο, φπσο 

λφκνο νξίδεη.» 2) Πιήξεο απηνδηνίθεην ΑΔΗ (άξζξν 16 παξ. 5 : «H 

αλψηαηε εθπαίδεπζε παξέρεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηδξχκαηα πνπ 

απνηεινχλ λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ κε πιήξε 

απηνδηνίθεζε»). 

ην χληαγκα ρξεζηκνπνηείηαη φ φξνο επνπηεία ηνπ θξάηνπο θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο α) ησλ γεσξγηθψλ θαη αζηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ (άξζξν 12 

παξ. 4 : «Oη γεσξγηθνί θαη αζηηθνί ζπλεηαηξηζκνί θάζε είδνπο 

απηνδηνηθνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ λφκνπ θαη ηνπ 
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θαηαζηαηηθνχ ηνπο θαη πξνζηαηεχνληαη θαη επνπηεχνληαη απφ ην 

Kξάηνο, πνπ είλαη ππνρξεσκέλν λα κεξηκλά γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο», 

β) ησλ ηδησηηθψλ εθπαηδεπηεξίσλ (άξζξν 16 παξ. 8 : «Nφκνο νξίδεη 

ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο φξνπο ρνξήγεζεο άδεηαο γηα ηελ ίδξπζε θαη 

ιεηηνπξγία εθπαηδεπηεξίσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζην Kξάηνο, ηα ζρεηηθά 

κε ηελ επνπηεία πνπ αζθείηαη πάλσ ζ' απηά, θαζψο θαη ηελ 

ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπο.»  

γ) ησλ ζξεζθεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ (άξζξν 13 παξ. 3 : «Oη ιεηηνπξγνί 

φισλ ησλ γλσζηψλ ζξεζθεηψλ ππφθεηληαη ζηελ ίδηα επνπηεία ηεο 

Πνιηηείαο θαη ζηηο ίδηεο ππνρξεψζεηο απέλαληί ηεο, φπσο θαη νη 

ιεηηνπξγνί ηεο επηθξαηνχζαο ζξεζθείαο», θαη δ) ηνπ αζιεηηζκνχ 

(άξζξν 16 παξ. 9 : «O αζιεηηζκφο ηειεί ππφ ηελ πξνζηαζία θαη ηελ 

αλψηαηε επνπηεία ηνπ Kξάηνπο.») 

 

      Γηάγξακκα 15 

 

   Γηνηθεηηθή επνπηεία  

 

Κξάηνο. --------------- άιιν λ.π.δ.δ ή δεκφζην λ.π.ηδ. 

(σο επνπηεχσλ θνξέαο)       (σο επνπηεπφκελνο θνξέαο)  

(ζπλήζσο Κπβέξλεζε,  

ή πάλησο άιια φξγαλα ηεο  

θξαηηθήο εθηειεζηηθήο  

εμνπζίαο π.ρ. Διεγθηήο Ννκηκφηεηαο  

ΟΣΑ (άξζξα 215 επ. λ. 3852/2010) 
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Γηνηθεηηθή επνπηεία  

 

1) Ζπηφηεξε κνξθή δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ απφ ηνλ ηεξαξρηθφ 

δηνηθεηηθφ έιεγρν 

2) Όρη ζέκα ηεξαξρηθήο ζρέζεο, άιια έλλνκε ζρέζε λνκηθήο 

επνπηείαο 

3) Καηαξρήλ (εθφζνλ δελ νξίδεηαη απφ ην λφκν αιιηψο) 

θαηαζηαιηηθφο έιεγρνο λνκηκφηεηαο  

4) ε δηνηθεηηθέο πξάμεηο θαη ζε πξφζσπα 

5) πληαγκαηηθά φξηα (102 παξ. 4 , 16 παξ. 5) 

6) Σν πεξηερφκελφ ηεο ξπζκίδεηαη πεξηπησζηνινγηθά απφ ηελ 

εηδηθή λνκνζεζία (αξρή ηεο λνκηκφηεηαο). 
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Ο Δλδηάκεζνο ΓηακεζνιαβεηηθφοΈιεγρνο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ 

Πνιίηε
19

  

1. Οη Αλεμάξηεηεο Αξρέο ππάγνληαη ηδηνηχπσο ζηελ εθηειεζηηθή 

εμνπζία, απνηεινχλ ηδηφκνξθε εθδνρή εθηειεζηηθήο ιεηηνπξγίαο. Οη 

Αλεμάξηεηεο Αξρέο ραξαθηεξίδνληαη πξψηνλ απφ αλεμαξηεζία έλαληη 

ηεο Κπβέξλεζεο θαη γεληθφηεξα έλαληη θάζε κνξθήο πνιηηηθήο ή 

ηδησηηθήο εμνπζίαο. Γεχηεξνλ επηθνξηίδνληαη κε ηελ εγγχεζε, ηελ 

επνπηεία, ηελ ξχζκηζε, ηνλ δηακεζνιαβεηηθφ έιεγρν α) ηεο 

πξνζηαζίαο ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, β) ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο θαη 

γ) ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα. 

Αλαπηχζζνπλ γλσκνδνηηθέο θαη απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο ζηνπο 

άλσ ηνκείο. Ζ δξάζε ησλ Αλεμαξηήησλ Αξρψλ ππφθεηηαη ζε 

θνηλνβνπιεπηηθφ έιεγρν θαη νη εθηειεζηέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο ηνπο ζε 

πιήξε δηθαζηηθφ έιεγρν. Οη 5 ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο 

Αλεμάξηεηεο Αξρέο πξέπεη λα δηαθξίλνληαη απφ ηηο ππφινηπεο 

Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθέο Αξρέο πνπ δελ ζεζπίδνληαη ζην χληαγκα.   

2. Οη ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο (κε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 2001) 

Αλεμάξηεηεο Αξρέο είλαη πέληε: 1) Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, 2) Σν 

Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (ΑΔΠ), 3) Ζ Αξρή 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (ΑΠΓΠΥ), 4) Σν 

Δζληθφ πκβνχιην Ραδηνηειεφξαζεο (ΔΡ) θαη 5) Ζ Αξρή 

Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ (ΑΓΑΔ). Οη 

ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο Αλεμάξηεηεο Αξρέο δελ κπνξνχλ λα 

θαηαξγεζνχλ ή λα ηξνπνπνηεζνχλ, φζνλ αθνξά ζην ζπληαγκαηηθά 

πξνζδηνξηζκέλν ζεζκηθφ ηνπο πεξηερφκελν, κε λφκν. Σν γεληθφ λνκηθφ 

πιαίζην θαη γηα ηηο πέληε ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο Αλεμάξηεηεο 

Αξρέο ζεζπίδεηαη απφ ην λ. 3051/2002. Παξάιιεια έρνπλ ζεζπηζηεί 

                                                           
19 Βι. αλαιπηηθά Β. Σδέκνο, πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, 2012. Οη παξαθάησ αλαπηχμεηο 

βαζίδνληαη ζην άλσ βηβιίν κνπ θαη απνηεινχλ πεξηιεπηηθή απφδνζε ζεκαληηθψλ δεηεκάησλ.  
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εηδηθνί εθηειεζηηθνί ηνπ πληάγκαηνο λφκνη γηα θάζε ζπληαγκαηηθά 

θαηνρπξσκέλε Αλεμάξηεηε Αξρή ελψ φιεο έρνπλ ηνλ θαλνληζκφ 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

3. Ζ πξψηε Αλεμάξηεηε Αξρή Ombudsman ιεηηνχξγεζε ζηελ 

νπεδία ην 1809. Αθνινχζεζαλ κε αξθεηή θαζπζηέξεζε ε Φηλιαλδία 

ην 1919 θαη ε Γαλία ην 1954. Σν 1995 ζεζπίζηεθε  Ombudsman θαη 

ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο, ν Δπξσπαίνο Γηακεζνιαβεηήο. Τπφ 

ηελ κία ή ηελ άιιε θιαζηθή, ηδηφκνξθε, θεληξηθή ή πεξηθεξεηαθή 

εθδνρή ν αλεμάξηεηνο ζεζκφο ηνπ Ombudsman ιεηηνπξγεί ζήκεξα ζε 

φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο θαη ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

δεκνθξαηηθψλ ρσξψλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα.  Δίλαη φ,ηη πην κνληέξλν 

θαη δπλακηθφ έρνπλ λα επηδείμνπλ νη ζπληαγκαηηθνί ζεζκνί ηα 

ηειεπηαία 30 ρξφληα. Λεηηνπξγεί θαη  παγθφζκηνο νξγαληζκφο 

Ombudsmen (I.O.I.) κε έδξα ηελ Βηέλλε. 

4. Έρεη αλαπηπρζεί κία ηδενηππηθή θαηεγνξηνπνίεζε ζε θιαζηθφ 

(βαζηθφ) Ombudsman θαη ζε πβξηδηθφ (rule of law/human rights, 

πξνσζεκέλν) Ombudsman Ο θιαζηθφο Ombudsman πεξηνξίδεηαη ζην 

λεσηεξηθφ ξφιν ηνπ soft law δηακεζνιαβεηή ππέξ ησλ πνιηηψλ ζε 

δηνηθεηηθέο δηαθνξέο ηνπο κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Έρεη σο βαζηθά 

φπια ζηελ θαξέηξα ηνπ α) ηελ πεηζψ κε λνκηθή ηεθκεξίσζε, β) ηελ 

ζέζπηζε ππνρξέσζεο ζπλεξγαζίαο θαη απάληεζεο ησλ ειεγρφκελσλ 

θνξέσλ ζηηο δηακεζνιαβεηηθέο πξνηάζεηο θαη γ) ηελ ππνβνιή εηήζησλ 

εθζέζεσλ ζηα Δζληθά Κνηλνβνχιηα. Ο πβξηδηθφο-πξνσζεκέλνο 

Ombudsman αλαπηχζζεη πην δξαζηηθέο ιεηηνπξγίεο, απνθαζηζηηθέο 

θαη θπξσηηθέο. πλδέεηαη ζηελά κε ηελ δηθαζηηθή εμνπζία θαη ειέγρεη 

θαη ηελ ζπληαγκαηηθφηεηα ησλ λφκσλ. Διέγρεη ηε λνκηκφηεηα ηεο 

θπβεξλεηηθήο θαη ηεο δηθαζηηθήο δξάζεο θαη ζπρλά αλαπηχζζεη 

απηφλνκεο πεηζαξρηθέο εμνπζίεο. Γεληθά εμνπιίδεηαη κε πεξηζζφηεξεο 

γλήζηα ειεγθηηθέο αξκνδηφηεηεο. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε δελ αλαθέξεηαη 
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κφλν ζε δχν δηαθνξεηηθά κνληέια αιιά θαη ζε έλαλ επνηθνδνκεηηθφ 

δηάινγν γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή δηακφξθσζε ηνπ θάζε δηεζλνχο, 

εζληθνχ, πεξηθεξεηαθνχ ή ηνπηθνχ Ombudsman. Ο δηάινγνο απηφο 

είλαη θξίζηκνο ηφζν θαηά ηελ πξψηε ίδξπζε φζν θαη ελφςεη ηεο 

κεηαξξχζκηζεο ήδε ιεηηνπξγνχληνο Ombudsman. 

5. Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε είλαη ε ειιεληθή ζεζκηθή εθδνρή ηνπ 

Ombudsman. Θεζπίζηεθε ην 1997 θαη ιεηηνπξγεί απφ ηνλ Οθηψβξην 

ηνπ 1998. Σν π.δ. 273/299, ν λ. 3051/2002 θαη ν λ. 3094/2003, φπσο 

έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ, ζέηνπλ ην λνκηθφ πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε. Σα άξζξα 101
α
 θαη 103 παξ. 9 

ηνπ πληάγκαηνο θαη ηα άξζξα 138
α
  θαη 14 ηνπ Καλνληζκνχ ηεο 

Βνπιήο ζπκπιεξψλνπλ ηε λνκηθή παιέηα.  Δηδηθέο θαλνληζηηθέο 

δηνηθεηηθέο πξάμεηο (ΚΤΑ θαη απνθάζεηο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε) 

νινθιεξψλνπλ ην λνκηθφ πιαίζην. εκαληηθή πξαθηηθή ζεκαζία, 

ρσξίο λνκηθή δεζκεπηηθφηεηα, έρεη ην εγρεηξίδην εξγαζηψλ (manual) 

ηνπ πλεγφξνπ.  

6. Ζ Αλεμάξηεηε Αξρή «πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε» έρεη σο επηθεθαιήο 

πξφζσπν πνπ επίζεο νλνκάδεηαη πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε. Σελ εγεζία 

ηεο Αξρήο ζπκπιεξψλνπλ νη 6 Βνεζνί πλήγνξνη ηνπ Πνιίηε, νη 

επηθεθαιήο ησλ 6 θχθισλ δξαζηεξηφηεηαο ηεο Αξρήο. Ζ Αξρή έρεη σο 

ξαρνθνθαιηά θαη θνκβηθφ άμνλα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηδηθνχο 

Δπηζηήκνλεο πςειψλ πξνζφλησλ, εθ ησλ νπνίσλ νη κηζνί πεξίπνπ 

είλαη Γηθεγφξνη, θαη ππνζηεξίδεηαη απφ Γξακκαηεία.  

7. Οη πνιίηεο πξνζθεχγνπλ ελψπηνλ ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε κε 

έγγξαθε θαη ελππφγξαθε αλαθνξά πνπ είηε α) θαηαηίζεηαη ζην 

γξαθείν ππνδνρήο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, είηε β) απνζηέιιεηαη 

κέζσ ηαρπδξνκείνπ, είηε γ) απνζηέιιεηαη κέζσ θαμ, είηε δ) 
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ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά. Ζ αλαθνξά ζηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε 

απνηειεί εθδνρή ηνπ ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλνπ (άξζξν 10 παξ. 1) 

ζεκειηψδνπο δηθαηψκαηνο ηεο αλαθνξάο ζηηο αξρέο. Ο πλήγνξνο ηνπ 

Πνιίηε θαη΄ εμαίξεζε επηιακβάλεηαη ππνζέζεσλ θαη απηεπαγγέιησο. 

Ο ζεζκηθφο ξφινο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε είλαη θαηά βάζε 

δηακεζνιαβεηηθφο θαη ειεγθηηθφο. Σν ηεηξάπηπρν ηεο θπζηνγλσκίαο 

ηνπ ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ ππεξάζπηζε (ηελ ζπλεγνξία) ησλ 

δηθαησκάησλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ πνιηηψλ θαη κε ηελ ζηφρεπζε 

επίιπζεο ηεο ππφζεζεο.  Σν θπξίσο πεδίν ηεο ειεγθηηθήο- 

δηακεζνιαβεηηθήο δξάζεο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε είλαη νη 

δεκφζηεο ππεξεζίεο, αιιά γηα δεηήκαηα δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ θαη 

ηζφηεηαο ησλ θχισλ ειέγρεη θαη ηδηψηεο.  

8. Οθηψ είλαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηακεζνιαβεηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε: ε επέιηθηε θαη 

αληηγξαθεηνθξαηηθή θπζηνγλσκία, ε ιεηηνπξγία κε γλψκνλα ηελ 

πξνζθνξφηεηα ησλ κέζσλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ν λνκηθφο 

έιεγρνο ηεο ππφζεζεο, ε επί ηεο νπζίαο εμέηαζε ηεο ππφζεζεο, ε 

δέζκεπζε ησλ ειεγρφκελσλ θνξέσλ σο πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ 

απνδίδεη ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε ζηελ δηακεζνιαβεηηθή δηαδηθαζία, 

ε έιιεηςε εθηειεζηφηεηαο ησλ πξνηάζεσλ ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε 

πξνο ηνπο ειεγρφκελνπο θνξείο, ε πεηζψ, θαη ε ήπηα θπξσηηθή 

ιεηηνπξγία κε ηελ νπνία εμνπιίδεηαη ν ζεζκφο. 

9. Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε ππφθεηηαη ζηελ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο, 

φπσο θαη θάζε πηπρή ησλ ηξηψλ θξαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Ζ δξάζε ηνπ 

πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε πξέπεη επνκέλσο λα εξείδεηαη ζην λνκηθφ 

πιαίζην πνπ ηνλ δηέπεη, ζην χληαγκα ή ζε άιιε ηζρχνπζα λνκηθή 

ξχζκηζε. Βαζηθά ειέγρεη ηελ παξαλνκία θαη ηελ θαθνδηνίθεζε θαη 

ελεξγνπνηεί ηνλ ειεγθηηθφ-δηακεζνιαβεηηθφ-ζπλεγνξηθφ ηνπ πνιίηε 
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ξφιν ηνπ κε ζηφρν ηελ επίιπζε ηεο ππφζεζεο κε άξζε ηεο παξαλνκίαο 

θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θαθνδηνίθεζεο. Αθφκα φκσο θαη φηαλ 

δηαπηζηψζεη ηελ λνκηκφηεηα ηεο ειεγρφκελεο δηνηθεηηθήο πξάμεο, 

πιηθήο ελέξγεηαο ή παξαιείςεσο,  κπνξεί λα πξνηείλεη θαη λα 

πξνζπαζήζεη λα πείζεη ηνλ ειεγρφκελν θνξέα λα εθαξκφζεη κία άιιε 

επίζεο ζχλλνκε ιχζε ε νπνία ζα είλαη πην επσθειήο γηα ηνλ 

πξνζθεχγνληα πνιίηε. Καη‘ εμαίξεζε έρεη δειαδή ηε λνκηθή 

δπλαηφηεηα λα αληηηίζεηαη θαη ζε ζχλλνκεο αηνκηθέο δηνηθεηηθέο 

πξάμεηο, ελέξγεηεο ή παξαιείςεηο ηεο δηνίθεζεο, πνπ ζπληζηνχλ γηα 

ηνλ ζπγθεθξηκέλν πνιίηε θαθνδηνίθεζε («ζχλλνκε θαθνδηνίθεζε»)
20

, 

πάληα φκσο αληηπαξαβάιινληαο θαη πξνηείλνληαο κηα άιιε ζχλλνκε 

ιχζε.  Όηαλ εθθέξεη πξνηάζεηο πξνο ηνπο ειεγρφκελνπο θνξείο, θαη 

απηέο εκθνξνχληαη απφ ηελ αξρή ηεο επηείθεηαο, απηέο πξέπεη λα είλαη 

θαηά ην ηζρχνλ δίθαην ππνζηεξίμηκεο. Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε 

ζπλαηξεί λνκηκφηεηα κε επηείθεηα: «λνκηθά δπλαηή επηείθεηα» θαη 

«ρξεζηή λνκηκφηεηα» σο αληίδνην ηεο «ζχλλνκεο θαθνδηνίθεζεο». 

10. Αθνχ έρεη εμεηάζεη θαη έρεη θξίλεη θαηαθαηηθά ην παξαδεθηφ κηαο 

αλαθνξάο, o πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε εξεπλά λνκηθά θαη επί ηεο νπζίαο 

ηελ ελψπηφλ ηνπ αρζείζα ππφζεζε. Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ 

δηακεζνιαβεηηθνχ ηνπ ξφινπ ζεκαίλεη αθξηβψο φηη ν πλήγνξνο ηνπ 

Πνιίηε, αθνχ δηαπίζησζε φηη δελ είλαη αλαξκφδηνο, εξεπλά ηηο 

πξαγκαηηθέο θαη ηηο λνκηθέο ζπληζηψζεο ηεο αλαθνξάο. Ζ λνκηθή θαη 

ε νπζηαζηηθή έξεπλα ηεο ππφζεζεο εθηπιίζζεηαη παξάιιεια. Ο 

πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε δηαθσηίδεηαη γηα ηηο πξαγκαηηθέο θαη ηηο 

λνκηθέο παξακέηξνπο ηεο ππφζεζεο κε ζηφρν ηελ εχξεζε θαη πξφηαζε 

                                                           
20 Β. Σδέκνο, Ζ ζχλλνκε θαθνδηνίθεζε, ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΚΑΗΟ 20172020 

(wwww.publiclawjournal.com), ζ. 95επ.  
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λφκηκεο, επηεηθνχο θαη δηθαηνινγνχκελεο απφ ηηο εθάζηνηε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εθαξκφζηκεο ιχζεο. 

11. Ο θνηλνβνπιεπηηθφο έιεγρνο επί ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε 

ξπζκίδεηαη θαηά βάζε ζην άξζξν 138
α
 ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο. 

Αξζξψλεηαη ζε ηξία επίπεδα: α) Παξαιαβή, κειέηε θαη ζπδήηεζε 

ζηελ Βνπιή ησλ εηήζησλ θαη εηδηθψλ εθζέζεσλ ηνπ πλεγφξνπ ηνπ 

Πνιίηε, β) Αθξφαζε ηνπ πλεγφξνπ, ησλ Βνεζψλ πλεγφξσλ θαη 

Δηδηθψλ Δπηζηεκφλσλ απφ Δπηηξνπέο ηεο Βνπιήο, ηελ Γηάζθεςε ησλ 

Πξνέδξσλ ή θαη ηελ Οινκέιεηα γ) Τπνβνιή Κνηλνβνπιεπηηθψλ 

Αλαθνξψλ απφ ηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε πξνο ηελ Βνπιή γηα 

ζνβαξέο ππνζέζεηο πνπ έρεη ρεηξηζηεί θαη θξίλεη φηη ρξήδνπλ 

θνηλνβνπιεπηηθνχ ειέγρνπ ή ζπλάπηνληαη κε ηελ αλάγθε λνκνζεηηθψλ 

ξπζκίζεσλ.   

12. Κεληξηθή απνζηνιή ηνπ πλεγφξνπ βάζεη ηνπ άξζξνπ 1. παξ. 1 

ηνπ λ. 3094/2003 είλαη ε δηακεζνιάβεζε κεηαμχ πνιηηψλ θαη 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Χο θχξηνο ζηφρνο ηεο δηακεζνιαβεηηθήο 

θεληξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πλεγφξνπ ζεζπίδεηαη ην ηξίπηπρν α) 

πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε,  β) θαηαπνιέκεζε ηεο 

θαθνδηνίθεζεο, γ) ηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο. Ζ εγγχεζε ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ε θαηαπνιέκεζε ηεο θαθνδηνίθεζεο θαη ε 

ηήξεζε  λνκηκφηεηαο δελ είλαη ηξεηο δηαθνξεηηθνί ζηφρνη. Δίλαη έλαο 

εληαίνο ζηφρνο κε ηξεηο γηα ζπζηεκαηηθνχο ιφγνπο δηαδεχμηκεο 

ππνεθθξάζεηο. Δίλαη ν ζηφρνο ηνπ νπζηαζηηθνχ θξάηνπο δηθαίνπ, πνπ 

απαξηίδεηαη απφ ηξεηο αιιεινζπκπιεξνχκελνπο πφινπο. ην άξζξν 1 

παξ.1 ηνπ λ. 3094/2003 εξείδεηαη ινηπφλ σο ζεζκηθά θπξίαξρνο γηα 

ηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε ν θνκβηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ειεγθηηθή 

δηακεζνιάβεζε - δηθαηνθξαηηθή, επηεηθήο, λφκηκε επίιπζε δηαθνξψλ 

κεηαμχ πνιίηε θαη δεκφζηαο ππεξεζίαο.   
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13. Ζ νξηζηηθή θαηάθαζε ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ 

Πνιίηε λα ελεξγνπνηήζεη ηνλ δηακεζνιαβεηηθφ-ειεγθηηθφ ξφιν ηνπ 

πξνυπνζέηεη ηελ εμέηαζε ηξηψλ δεηεκάησλ:  1) ηεο θαζχιελ 

αξκνδηφηεηαο ηνπ πλεγφξνπ (πνηεο δεκφζηεο θαη κε δεκφζηεο 

πξάμεηο, ελέξγεηεο θαη παξαιείςεηο ππάγνληαη θαηαξρήλ ζηελ 

ειεγθηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε), 2) ησλ εηδηθψλ 

πεξηπηψζεσλ θαζχιελ αλαξκνδηφηεηαο ηνπ πλεγφξνπ (νη εηδηθέο 

ζεκαηηθέο, πνπ ξεηά λνκηθά εμαηξνχληαη ηεο αξκνδηφηεηάο), 3) ησλ 

ηππηθψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ παξαδεθηνχ ηεο αλαθνξάο (δηαδηθαζηηθέο 

πξνυπνζέζεηο (ηχπνη) πνπ πξέπεη λα ηεξεζνχλ ή λα ιεθζνχλ ππφςηλ 

απφ ηνλ αλαθεξφκελν πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζεί παξαδεθηψο ε 

αλαθνξά ελψπηνλ ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε). 

14. H γεληθή θαζχιελ αξκνδηφηεηα ηνπ πλεγφξνπ νξίδεη πνηεο 

δεκφζηεο θαη κε δεκφζηεο πξάμεηο, ελέξγεηεο θαη παξαιείςεηο 

ππάγνληαη θαηαξρήλ ζηελ ειεγθηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ πλεγφξνπ ηνπ 

Πνιίηε. Ζ θαζχιελ αξκνδηφηεηα ηνπ πλεγφξνπ θαζνξίδεηαη ξεηά 

απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ ξπζκίζεσλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 3 ηνπ 

άξζξνπ 3 λ. 3094/2003. Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε είλαη αξκφδηνο γηα 

ζέκαηα πνπ αλάγνληαη ζηηο ππεξεζίεο: α) ηνπ Γεκνζίνπ, β) ησλ 

νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο α' θαη β' βαζκνχ, γ) ησλ ινηπψλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, δ) ησλ θξαηηθψλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ησλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ 

επηρεηξήζεσλ ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ ησλ νπνίσλ ηε δηνίθεζε νξίδεη άκεζα ή έκκεζα ην 

Γεκφζην κε δηνηθεηηθή πξάμε ή σο κέηνρνο (άξζξν 3 παξ. 1 ηνπ λ. 

3094/2003). Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε ειέγρεη αηνκηθέο δηνηθεηηθέο 

πξάμεηο, πιηθέο ελέξγεηεο θαη θάζε είδνπο παξαιείςεηο ησλ άλσ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ (άξζξν 3 παξ. 3 ηνπ λ. 3094/2003).  
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15. Τθίζηαληαη εηδηθέο πεξηπηψζεηο θαζχιελ αλαξκνδηφηεηαο ηνπ 

πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε. Ηδίσο ην άξζξν 3 παξ. 2 θαη ην άξζξν 4 παξ. 3 

ηνπ λ. 3094/2003 ζέηνπλ εηδηθέο θαηεγνξίεο ππνζέζεσλ εθηφο ηεο 

αξκνδηφηεηαο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε: «ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ δελ 

ππάγνληαη νη ππνπξγνί θαη πθππνπξγνί σο πξνο ηηο πξάμεηο πνπ 

αλάγνληαη ζηε δηαρείξηζε ηεο πνιηηηθήο ιεηηνπξγίαο, ηα ζξεζθεπηηθά 

λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, νη δηθαζηηθέο αξρέο, νη 

ζηξαηησηηθέο ππεξεζίεο σο πξνο ηα ζέκαηα, πνπ αθνξνχλ ηελ εζληθή 

άκπλα θαη αζθάιεηα, ε Δζληθή Τπεξεζία Πιεξνθνξηψλ, νη ππεξεζίεο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλάγνληαη ζηελ 

εμσηεξηθή πνιηηηθή ή ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο ηεο Υψξαο, ην Ννκηθφ 

πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο θαη νη αλεμάξηεηεο αξρέο σο πξνο ηελ θχξηα 

ιεηηνπξγία ηνπο. Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε δελ επηιακβάλεηαη 

ππνζέζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θξαηηθή αζθάιεηα. «Γελ ππάγνληαη 

επίζεο ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ππεξεζηαθή 

θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, κε εμαίξεζε 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε ελεξγεί σο θνξέαο 

πξνψζεζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή 

εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, ειηθίαο, 

αλαπεξίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ.» «Ο πλήγνξνο ηνπ 

Πνιίηε δελ επηιακβάλεηαη πεξηπηψζεσλ, θαηά ηηο νπνίεο ε δηνηθεηηθή 

ελέξγεηα έρεη γελλήζεη δηθαηψκαηα ή έρεη δεκηνπξγήζεη επλντθέο 

θαηαζηάζεηο ππέξ ηξίησλ, πνπ αλαηξέπνληαη κφλν κε δηθαζηηθή 

απφθαζε, εθηφο εάλ πξνθαλψο ζπληξέρεη παξαλνκία ή έρνπλ ζρέζε 

θαηά ην θχξην αληηθείκελν ηνπο κε ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο.» 

16. Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε απαγνξεχεηαη λα ελεξγνπνηήζεη ηελ 

αξκνδηφηεηά ηνπ εθφζνλ ν πνιίηεο δελ έρεη ηεξήζεη θάπνηεο απφ ηηο 

ζην λνκηθφ πιαίζην (λ. 3094/2003 ζε ζπλδπαζκφ κε π.δ. 273/1999) 
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πξνζδηνξηδφκελεο πξνυπνζέζεηο. Σα ηππηθά θσιχκαηα αξκνδηφηεηαο 

είλαη α) ε κε έγγξαθε ππνβνιή αλαθνξάο, β) ε ππνβνιή αλππφγξαθεο 

αλαθνξάο, γ) ε ππνβνιή αλψλπκεο αλαθνξάο,  δ) ε ππνβνιή ηεο 

αλαθνξάο απφ κε άκεζα ελδηαθεξφκελν πξφζσπν, ε) ε κε 

πξνεγνχκελε ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο, ηνπ παξαπφλνπ ή ηεο αίηεζεο 

παξνρήο πιεξνθνξηψλ ζηελ ππεξεζία θαηά ηεο νπνίαο ππνβάιιεηαη ε 

αλαθνξά ζην πλήγνξν, ζη) ε ππνβνιή αηηήκαηνο λνκηθήο 

εθπξνζψπεζεο θαη παξνρήο λνκηθψλ ζπκβνπιψλ, δ) παξέιεπζε 

εμακήλνπ απφ ηελ γλψζε ηεο πξάμεο ή παξάιεηςεο, ε) ε εθθξεκνδηθία 

ηεο ππφζεζεο, η) ε ππνβνιή αηηήκαηνο εληειψο αφξηζηνπ ή 

θαηαρξεζηηθνχ. 

17. Αθνχ έρεη δηεπθξηληζηεί φηη ε ππφζεζε θείηαη εληφο ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηνπ, ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε εξεπλά αλ ην αίηεκα ηνπ 

αλαθεξφκελνπ είλαη νπζία θαη λφκσ βάζηκν θαη ζπλεπψο ρξήδεη 

δηακεζνιάβεζεο. Οπζία βάζηκν είλαη ην αίηεκα, φηαλ ηα πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά πνπ επηθαιείηαη ν αλαθεξφκελνο, φλησο ηζρχνπλ, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ην πξνζθνκηδφκελν θαη δηαζέζηκν απνδεηθηηθφ πιηθφ. 

Νφκσ βάζηκν είλαη ην αίηεκα ηνπ αλαθεξφκελνπ φηαλ βξίζθεη 

έξεηζκα ζηνλ ηζρχνλ δίθαην. Δηδηθά θαηά ηελ έξεπλα ηνπ λφκσ 

βαζίκνπ πξαγκαηνπνηείηαη έξεπλα ζηελ ηζρχνπζα εηδηθή λνκνζεζία, 

ζε ζχδεπμε κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ θαη ηνλ 

Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο. Ο Δηδηθφο Δπηζηήκνλαο θαιείηαη 

πξαθηηθά λα θξίλεη αλ ην αίηεκα ηνπ αλαθεξφκελνπ γηα 

δηακεζνιάβεζε έρεη λνκηθά εξείζκαηα. Αλ ην αίηεκα δηακεζνιάβεζεο 

ηνπ πνιίηε είλαη ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ δίθαην ππνζηεξίμηκν, 

ελεξγνπνηείηαη ε δηακεζνιαβεηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Αξρήο πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο ππνζηήξημεο ηνπ αηηήκαηνο κε ζπγθεθξηκέλεο 

πξνηάζεηο.  
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18. Ζ έξεπλα (εξεπλεηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε ζε 

επξεία έλλνηα) ηεο ππφζεζεο  είλαη θάηη επξχηεξν γηα ηνλ πλήγνξν 

απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο δηακεζνιαβεηηθήο ηνπ αξκνδηφηεηαο 

(εξεπλεηηθή αξκνδηφηεηα ζε ζηελή έλλνηα). Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε 

έρεη δέζκηα αξκνδηφηεηα λα εξεπλήζεη (ζε επξεία έλλνηα) κε βάζε ην 

ηζρχνλ δίθαην φιεο ηηο αλαθνξέο πνπ ιακβάλεη. Έιεγρνο 

αξκνδηφηεηαο, έξεπλα ηεο βαζηκφηεηαο ηνπ αηηήκαηνο θαη 

δηακεζνιάβεζε πξνο ππνζηήξημε βάζηκνπ αηηήκαηνο είλαη νη ηξεηο 

δψλεο ηνπ ρεηξηζκνχ  ηεο αλαθνξάο απφ ηνλ Δηδηθφ Δπηζηήκνλα, νη 

ηξεηο θάζεηο ηεο έξεπλαο ζε επξεία έλλνηα ηνπ πλεγφξνπ. 

 

19. Οη ζπλεζέζηεξεο κνξθέο, νη ηχπνη ηεο εξεπλεηηθήο αξκνδηφηεηαο 

ηνπ πλεγφξνπ ζε επξεία έλλνηα είλαη νη εμήο 21: 1) Αίηεζε εγγξάθσλ 

θαη ζηνηρείσλ, 2) Άηππε δηακεζνιάβεζε, 3) Γηακεζνιαβεηηθφ 

έγγξαθν, 4) Τπνκλεζηηθή επηζηνιή, 5) Πνξηζκαηηθή επηζηνιή 

(ζεκείσκα), 6) Πφξηζκα, 7) Δηδηθή Έθζεζε, 8) Δηήζηα έθζεζε, 9) 

Απηνςία,  10) Πξαγκαηνγλσκνζχλε, 11)  Δμέηαζε καξηχξσλ, 12) 

Έθζεζε πξνο  ηνλ αξκφδην  Τπνπξγφ γηα κε ζπλεξγαζία ππεξεζίαο, 

13) Πξφηαζε αληηθαηάζηαζεο δεκνζίνπ ιεηηνπξγνχ, 14) Αίηεζε 

ζπλδξνκήο απφ άιια ειεγθηηθά ζψκαηα ηεο δηνίθεζεο, 15) 

Πεηζαξρηθφο έιεγρνο, 16) Γηαβίβαζε ππφζεζεο ζηνλ Δηζαγγειέα, 17) 

Γεκνζηνπνίεζε δηακεζνιαβεηηθψλ πξνηάζεσλ, 18) Οξγαλσηηθέο 

πξνηάζεηο, 19) Ννκνζεηηθέο πξνηάζεηο, 20) Έιεγρνο 

ζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ λφκσλ,  21) Παξαπνκπή ζε θνηλνβνπιεπηηθφ 

έιεγρν.    

 

20. Ζ εξεπλεηηθή αξκνδηφηεηα ζε ζηελή έλλνηα ηνπ πλεγφξνπ ηνπ 

Πνιίηε είλαη ε δηακεζνιάβεζε κε πξνηάζεηο πξνο ηνλ εθάζηνηε 

ειεγρφκελν θνξέα. Οη πξνηάζεηο απηέο α) ελζσκαηψλνπλ έιεγρν 



136 
 

λνκηκφηεηαο ηνπ θαηαγγειιφκελνπ θνξέα, είλαη δειαδή 

δηακεζνιαβεηηθέο-ειεγθηηθέο πξνηάζεηο, β) πξέπεη λα εξείδνληαη ζην 

ηζρχνλ δίθαην, γ) έρνπλ ζηφρν ηελ επίιπζε ηεο ππφζεζεο, δ) ππέξ ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ αλαθεξφκελνπ. Οη δηακεζνιαβεηηθέο - ειεγθηηθέο 

πξνηάζεηο, ην θπξίσο έξγν ηεο Αξρήο, (ε εξεπλεηηθή αξκνδηφηεηα ζε 

ζηελή έλλνηα) εθθέξνληαη κε δηάθνξα κέζα, έγγξαθα θαη πξνθνξηθά. 

Ζ έθθξαζε ησλ πξνηάζεσλ ηνπ πλεγφξνπ γίλεηαη κε ζηξαηεγηθφ 

γλψκνλα ηελ πξνζθνξφηεηα θαη ηελ πξννπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηάο 

ηνπο. 

21. Κνκβηθφ ζεκείν ζηε ζπλεξγαηηθή ζρέζε πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε 

θαη Γηνίθεζεο, είλαη ε Γηνίθεζε λα κε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 

πξνηάζεηο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε κφλν φηαλ δελ πείζεηαη λνκηθά, 

φηαλ ζπλερίδεη, παξά ηελ εμαληιεηηθή αληαιιαγή ππνζηεξίμηκσλ 

λνκηθψλ απφςεσλ, λα πηζηεχεη λνκηθά φηη απηφ πνπ πξνηείλεη ν 

πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε δελ είλαη λφκηκν. Σν θξίζηκν γηα λα ιεηηνπξγεί 

πξαθηηθά θαη ηειέζθνξα ε ζπλεξγαηηθή ζρέζε πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε 

θαη ειεγρφκελσλ θνξέσλ δελ είλαη κφλν λα επηηπγράλεηαη αιιαγή 

ηδεψλ, ινγηθψλ θαη λννηξνπίαο ησλ θνξέσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

Απηφ είλαη καθξνζθνπηθά ζεκαληηθφ. Σν θξίζηκν είλαη ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε θάζε θνξά ππφζεζε λα επηθνηλσλείηαη νξζά απφ ην 

πλήγνξν ην κήλπκα φηη πθίζηαηαη παξαλνκία ή ζχλλνκε 

θαθνδηνίθεζε, θαη απηφ λα ζπλεπάγεηαη απνδνρή ησλ λνκίκσλ 

πξνηάζεσλ ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε. Όηαλ δειαδή παξνπζηάδεηαη 

ηεθκεξησκέλα θαη πεηζηηθά ζηνπο ειεγρφκελνπο θνξείο ε λνκηκφηεηα 

ησλ επηιπηηθψλ πξνηάζεσλ ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, απηνί, αθφκα 

θη αλ δηαθσλνχλ ξηδηθά ηδενινγηθά, εζηθά ή δηθαηνπνιηηηθά κε απηέο, 

λα ηηο εθαξκφδνπλ.  

22. Εεηνχκελν είλαη ε αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε ρσξίο ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ 
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θαη ηελ δηαθηλδχλεπζε ησλ ζεηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ. 

Γελ είλαη νξζφ νχηε λα δεκηνπξγεζεί έλαο πιεζσξηζκφο πλεγφξσλ 

νχηε έλαο εληειψο λένο «πνιπκνξθηθφο» πλήγνξνο. Θα πξέπεη 

επίζεο λα απνθεπρζεί ε δηθαζηηθνπνίεζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε 

θαη ε κεηαθνξά ηεο έκθαζεο απφ ηελ «ζχλλνκα επηιπηηθή 

δηακεζνιάβεζε» ζηελ «θπξσηηθή - ηηκσξεηηθή παξέκβαζε».   

23. Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε δελ είλαη θχξηνο πξσηαγσληζηήο ηεο 

ζχγρξνλεο δεκνθξαηηθήο δηθαηνθξαηίαο. Παίδεη φκσο ζεκαληηθφ ιφγν 

ζηηο πξαγκαηηθέο δηθαηνθξαηηθέο επηδφζεηο ελφο θξάηνπο αιιά θαη ζηηο 

θνηλσληθέο αληνρέο ηνπ. Απνηειεί ρξήζηκν εζκφ γηα ηελ 

απνζπκθφξεζε ηεο δηνηθεηηθήο δηθαηνζχλεο. Δίλαη πξαθηηθφο-

δηθαηνθξαηηθφο κεραληζκφο «Τπέξ Αδπλάηνπ». Ο πλήγνξνο ηνπ 

Πνιίηε ζπκβάιιεη ζηελ νπζηαζηηθή απνλνκή δηθαηνζχλεο θαη ζηελ 

εκπέδσζε αηζζήκαηνο πεξηβάιινληνο δηθαηνζχλεο ζηηο ζρέζεηο ησλ 

πνιηηψλ κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο.  

πλνςίδνληαο ν ειεγθηηθφο ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο ξφινο ηνπ 

πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε είλαη ηεηξάπηπρνο: α) ειεγθηηθφο ηεο 

παξαλνκίαο θαη ηεο θαθνδηνίθεζεο, δ) δηακεζνιαβεηηθφο (αξζξψλεηαη 

κε δηακεζνιαβεηηθέο πξνηάζεηο), γ) ζπλεγνξηθφο – ππεξαζπηζηηθφο 

ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ (ν ηΠ δελ είλαη έλαο νπδέηεξνο 

δηαηηεηήο) θαη δ) επηιπηηθφο (έρεη σο ζηφρν ηελ επίιπζε ηεο 

δηνηθεηηθήο δηαθνξάο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη πνιίηε κε γλψκνλα ηε 

λνκηκφηεηα θαη ηελ ρξεζηή δηνίθεζε, ν ηΠ είλαη ε Αλεμάξηεηε 

Αξρή- ρξεζηή δηνίθεζε). 
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3ε Δλφηεηα 

Ο Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηαθάλεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε.  

Αηηηνινγία Γηνηθεηηθώλ Πξάμεσλ – Αλάθιεζε Γηνηθεηηθώλ  

Πξάμεσλ. 

1.Γεληθά 

ην 3
ν
 θεθάιαην ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (άξζξα 16 έσο 

21) ξπζκίδνληαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ζχληαμε θαη ζηε έθδνζε 

ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαζψο θαη ζηε δηαδηθαζία αλάθιεζήο ηνπο. 

Δπίζεο εμεηδηθεχνληαη νη νξηζκνί ηεο γλψκεο θαη ηεο ζχκθσλεο 

πξφηαζεο, φπνπ απηνί πξνβιέπνληαη. 

Δηδηθφηεξα, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 νξίδεηαη κεηαμχ άιισλ φηη 

ε δηνηθεηηθή πξάμε είλαη θαηά θαλφλα έγγξαθε, θέξεη εκεξνκελία θαη 

ππνγξαθή θαζψο θαη φηη πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζίαο ακθηζβήηεζήο ηεο.  

Με ην άξζξν 17 δηαηππψλεηαη ζε ξεηή δηάηαμε λφκνπ ε ππνρξέσζε 

θάζε αηνκηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο λα πεξηέρεη  ζαθή, εηδηθή θαη 

επαξθή αηηηνινγία, ε νπνία λα πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ 

ζρεηηθνχ δηνηθεηηθνχ θαθέινπ. 

Με ην άξζξν 18 ηίζεληαη νη θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ζηε δεκνζίεπζε 

ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ: θάζε αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε ηειεηνχηαη, 

εθηφο θαη νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ εθαξκνζηέα λνκνζεζία, κε ηελ 

ππνγξαθή θαη ρξνλνιφγεζή ηεο, ελψ θάζε θαλνληζηηθή δηνηθεηηθή 

πξάμε ηειεηνχηαη κε ηε δεκνζίεπζή ηεο, φπσο λφκνο νξίδεη.  

ην άξζξν 19 πεξηιακβάλεηαη ν θαλφλαο ηεο θνηλνπνίεζεο ηεο 

αηνκηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο, ε νπνία γίλεηαη κε θάζε πξφζθνξν 

ηξφπν. 
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ην άξζξν 20 δηεπθξηλίδνληαη νη έλλνηεο θαη νη δηαδηθαζίεο ιήςεο ηεο 

πξνεγνχκελεο γλψκεο (απιήο ή ζχκθσλεο) θαη ηεο πξφηαζεο. 

Δηδηθφηεξα, νξίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη γλψκε, απηή 

ππνβάιιεηαη χζηεξα απφ εξψηεκα ηνπ νξγάλνπ πνπ έρεη ηελ 

απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα, θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο πξφηαζεο απηή 

ππνβάιιεηαη κε πξσηνβνπιία ηνπ πξνηείλνληνο νξγάλνπ. Πεξαηηέξσ, 

ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη ζχκθσλε γλψκε ή πξφηαζε, ην 

φξγαλν πνπ έρεη ηελ απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα δελ κπνξεί λα 

εθδψζεη πξάμε κε πεξηερφκελν δηαθνξεηηθφ απφ απηφ ηεο ζχκθσλεο 

γλψκεο ή πξφηαζεο. Σέινο επηβάιιεηαη ε αηηηνιφγεζε ζηηο 

πεξηπηψζεηο κε απνδνρήο ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ή πξφηαζεο ή ηεο 

απφθιηζεο απφ ηελ απιή γλψκε. 

Με ηη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 πξνβιέπεηαη φηη αξκφδην φξγαλν γηα 

ηελ αλάθιεζε αηνκηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο είλαη ην φξγαλν πνπ 

εμέδσζε ηελ πξάμε ή πνπ είλαη αξκφδην γηα ηελ έθδνζή ηεο θαη 

νξίδεηαη φηη γηα ηελ αλάθιεζε δελ είλαη απαξαίηεην λα ηεξείηαη ε 

δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο εθηφο αλ 

αλαθαιείηαη πξάμε λφκηκε ή πξάμε παξάλνκε χζηεξα απφ εθηίκεζε 

πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ. 

 

2.Αηηηνινγία Γηνηθεηηθψλ Πξάμεσλ 

 

Κάζε δηνηθεηηθή πξάμε, αλεμαξηήησο ηνπ αλ επηβάιιεη ππνρξεψζεηο ή 

βάξε ζε βάξνο θάπνηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ ή αλ είλαη 

επσθειήο γηα ηνλ/ηελ δηνηθνχκελν/λε, πξέπεη λα αλαθέξεη ηνπο 

θαλφλεο δηθαίνπ βάζεη ησλ νπνίσλ εθδφζεθε θαζψο θαη ηα 

πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ε ζπλδξνκή ησλ νπνίσλ νδήγεζε ζηελ 

έθδνζή ηεο. 
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Ζ απαίηεζε γηα ηελ αηηηνιφγεζε ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ζηνρεχεη 

ζηελ πξνζηαζία ησλ δηνηθνπκέλσλ εθφζνλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ ιφγσλ πνπ νδήγεζε ηε δηνίθεζε ζηελ 

έθδνζε ηεο πξάμεο πνπ ηνπο αθνξά θαη έηζη λα πξνζηαηεπζνχλ, νη 

ίδηνη ή ζηγφκελνη ηξίηνη, απέλαληη ζε κηα πηζαλή απζαηξεζία. 

Σα λνκηθά θαη πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηεο πξάμεο πξέπεη λα πξνθχπηνπλ 

κε ζαθήλεηα, είηε απφ ην ζψκα ηεο πξάμεο, δειαδή ηα αλαθεξφκελα 

ζην πξννίκην θάησ απφ ηελ έλδεημε «έρνληαο ππφςε», είηε απφ ην 

θχξην πεξηερφκελφ ηεο, είηε ηέινο απφ ηα ζηνηρεία πνπ ηε ζπλνδεχνπλ 

θαη πεξηέρνληαη ζηνλ ζρεηηθφ δηνηθεηηθφ θάθειν.  

Ζ αηηηνινγία κπνξεί λα κε πεξηιακβάλεηαη ζην ζψκα ηεο πξάμεο θαη 

αξθεί λα πξνθχπηεη θαη απφ ηα ζηνηρεία πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ, εθηφο αλ 

νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην λφκν πνπ ξπζκίδεη ηελ έθδνζή ηεο. Πρ, ε 

έθζεζε ειέγρνπ πνπ ζπλνδεχεη κηα απφθαζε επηβνιήο πξνζηίκνπ θαη 

ε νπνία ζπλεπηδίδεηαη κε ηελ απφθαζε, αξθεί γηα ηελ πιεξφηεηα ηεο 

αηηηνινγία ηεο ηειεπηαίαο.  

Ζ έθηαζε ηεο αηηηνινγίαο δελ παίδεη θαλέλα ξφιν αλαθνξηθά κε ηε 

λνκηκφηεηά θαη ηελ πιεξφηεηά ηεο, θαζψο κηα εθηελήο αηηηνιφγεζε 

κπνξεί λα θξηζεί αζαθήο θαη κε επαξθήο, ελψ κηα ζχληνκε έσο θαη 

κνλνιεθηηθή αηηηνιφγεζε κπνξεί λα θξηζεί αξθεηή γηα ηελ νπζηαζηηθή 

θαη λνκηθή βαζηκφηεηα ηεο πξάμεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, φπσο νξίδεηαη ξεηά ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 

17 ΚΓΓ, ε αηηηνινγία πξέπεη λα πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ 

θαθέινπ. Με ιίγα ιφγηα, φια ηα ζηνηρεία (έγγξαθα, ζρέδηα, 

θσηνγξαθίεο, κειέηεο θιπ) πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξάμε, εθηφο 

βεβαίσο απφ ηηο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο, ζα πξέπεη λα 

ππάξρνπλ σο αξρεία ζηνλ δηνηθεηηθφ θάθειν ηεο ππφζεζεο, είηε απηφο 

ηεξείηαη ζε ςεθηαθά είηε ζε θπζηθφ αξρείν. Απηφ είλαη αλαγθαίν γηα 
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ηελ πιεξφηεηα ηεο αηηηνινγίαο ηεο πξάμεο δεδνκέλνπ φηη ην φξγαλν 

πνπ ηελ εμέδσζε έιαβε πξάγκαηη ππφςε ηνπ φια ηα ζηνηρεία πνπ ήηαλ 

πξάγκαηη ζηε δηάζεζή ηνπ. Δλδερφκελε παξάιεηςε, δειαδή απνπζία 

απφ ην δηνηθεηηθφ θάθειν δηθαηνινγεηηθνχ πνπ θέξεηαη λα ιήθζεθε 

ππφςε γηα ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο, ε νπνία κπνξεί λα δηαπηζησζεί 

κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πνιίηε ή ζην πιαίζην 

ειέγρνπ, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηελ εχινγε πεπνίζεζε φηη ην 

πεξηερφκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηθαηνινγεηηθνχ κπνξεί λα κελ έρεη 

θακία ζρέζε κε ηελ ππφζεζε ή λα αθνξά ζε άιιν ζέκα. Έηζη φκσο 

δεκηνπξγείηαη  ακθηβνιία ζρεηηθά κε ηελ πιεξφηεηα ηεο αηηηνινγίαο 

ηεο πξάμεο, γεγνλφο πνπ πέξα απφ ην πιήγκα ζηελ αμηνπηζηία ηνπ 

νξγάλνπ πνπ ηελ εμέδσζε, κπνξεί λα νδεγήζεη θαη ζηελ αθχξσζή ηεο 

απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην. 

Ζ αηηηνινγία πξέπεη λα δηαθξίλεηαη απφ ζαθήλεηα, δειαδή ην φξγαλν 

πνπ ηελ εμέδσζε λα δηαηππψλεη ηε ζθέςε ηνπ κε επθξίλεηα, ηεξψληαο 

ηνπ γξακκαηηθνχο θαη ζπληαθηηθνχο γισζζηθνχο θαλφλεο. Πεξαηηέξσ 

ε αηηηνινγία  πξέπεη λα δηαθξίλεηαη γηα ηνλ εηδηθφ ραξαθηήξα ηεο, 

δειαδή λα κελ είλαη γεληθφινγε ή αφξηζηε θαη λα αλαθέξεηαη κε 

επάξθεηα ζηα ζπγθεθξηκέλα λνκηθά θαη πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ 

αθνξνχλ ζηελ θξηλφκελε ππφζεζε.  

Δμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε αηηηνιφγεζεο νη κε εθηειεζηέο 

πξάμεηο ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ, νη θαλνληζηηθέο πξάμεηο ηεο 

δηνίθεζεο, νη πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη θαηά δέζκηα αξκνδηφηεηα (φηαλ, 

δειαδή, κε ηελ πξάμε απιά δηαπηζηψλεηαη ε ζπλδξνκή ησλ 

πξνυπνζέζεσλ πνπ ηάζζεη ν λφκν θαη απφ ηελ νπνία ζπλάγεηαη ε 

επηβνιή ηεο πξνβιεπφκελεο έλλνκεο ζπλέπεηαο) θαζψο θαη φπνπ απηφ 

νξίδεηαη ξεηά απφ ην λφκν. 



142 
 

εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 πεξ.  δ‘ ηνπ 

άξζξνπ 16 ΚΓΓ ε παξάιεηςε αλαθνξάο ησλ εθαξκνδφκελσλ 

δηαηάμεσλ δελ επάγεηαη αθπξφηεηα ηεο πξάμεο.   

 

3.H αλάθιεζε ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ  

α.Γεληθά 

- Ζ αλάθιεζε ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, δειαδή ε κεξηθή ή νιηθή 

άξζε ηεο ηζρχνο δηνηθεηηθήο πξάμεο, γηα ην κέιινλ ή αλαδξνκηθψο κε 

ηελ έθδνζε άιιεο λεφηεξεο, δελ ξπζκίδεηαη εμαληιεηηθά απφ ηνλ 

λφκν. Οη βαζηθνί θαλφλεο πνπ ηε δηέπνπλ έρνπλ δηακνξθσζεί απφ ηε 

ζεσξία θαη ηε λνκνινγία ησλ δηθαζηεξίσλ. Σν άξζξν 21 ηνπ ΚΓΓ 

ζεζπίδεη, φπσο πξναλαθέξζεθε δηαδηθαζηηθνχο θαλφλεο ζρεηηθά κε 

ηελ αλάθιεζε ησλ αηνκηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ. Με ην άξζξν κφλν 

ηνπ α.λ. 261/1968 πεξηγξάθεηαη ην πιαίζην αλάθιεζεο ησλ 

παξάλνκσλ αηνκηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, ελψ πθίζηαληαη θαη 

εηδηθέο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ εμεηδηθεπκέλεο πεξηπηψζεηο (βι. 

ελδεηθηηθά άξζξ. 140 παξ. 5 ηνπ λ. 3528/2007 (Τπαιιειηθφο 

Κψδηθαο), κε ην νπνία απαγνξεχεηαη ε αλάθιεζε πεηζαξρηθήο 

απφθαζεο θ.α). 

- Ζ πξάμε πνπ αλαθαιείηαη είλαη ε αλαθαινχκελε θαη ε πξάμε πνπ 

αλαθαιεί ηελ πξνεγνχκελε νλνκάδεηαη αλαθιεηηθή. Ζ αλάθιεζε 

επέξρεηαη γηα ιφγνπο πνπ αλάγνληαη ζηελ αλαθαινχκελε πξάμε ελψ 

πξάμε εληειψο απηνηειήο πνπ αλαηξέπεη ή πεξαηψλεη κηα λνκηθή 

θαηάζηαζε ε νπνία δεκηνπξγήζεθε κε πξνεγνχκελε δηνηθεηηθή πξάμε 

δελ είλαη αλάθιεζε παιαηάο αιιά λέα πξάμε. 

- Ζ αλάθιεζε αθνξά, θαη‘ αξρήλ, κφλν ηηο αηνκηθέο δηνηθεηηθέο θαη 

φρη ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, κπνξνχλ δε λα αλαθιεζνχλ θαη κε 
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εθηειεζηέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο, φπσο νη γλσκνδνηήζεηο, φηαλ 

εληάζζνληαη ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο εθηειεζηψλ. 

 

β.Αλάθιεζε λφκηκσλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ  

 

Καηαξρήλ, νη λόκηκεο αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο θαη πξάμεηο 

γεληθνχ πεξηερνκέλνπ απφ ηηο νπνίεο νη δηνηθνχκελνη απέθηεζαλ 

δηθαηψκαηα (επκελείο) δελ αλαθαινχληαη. 

Νόκηκεο δπζκελείο δηνηθεηηθέο πξάμεηο αλαθαινχληαη, ππφ ηελ 

επηθχιαμε ηεο πξνζηαζίαο δηθαησκάησλ ηξίησλ πνπ κπνξεί λα έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

Καη‘ εμαίξεζε, είλαη δπλαηή ε αλάθιεζε λφκηκσλ δηνηθεηηθψλ 

πξάμεσλ ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

- Όηαλ πθίζηαληαη ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Σέηνηνη ιφγνη 

κπνξεί λα είλαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο δεκφζηαο 

πγείαο θαη αζθάιεηαο θα. ηελ πεξίπησζε απηή ε αλαθιεηηθή 

πξάμε ζα πξέπεη λα είλαη  πιήξσο θαη ελδειερψο 

αηηηνινγεκέλε κε αλαιπηηθή αλαθνξά ζηα πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ αλάθιεζε ηεο. 

- Λφγσ κεηαβνιήο ησλ λνκηθψλ θαη πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ 

ζηηο νπνίεο βαζίζζεθε ε έθδνζε ηεο αλαθαινχκελεο πξάμεο 

(πρ αλάθιεζε άδεηαο νδήγεζεο γηα ιφγνπο πγείαο ηνπ νδεγνχ). 

- Λφγσ κε εθπιήξσζεο απφ ηνλ/ηελ ελδηαθεξφκελν/ε πνιίηε 

ησλ πξνυπνζέζεσλ ππφ ηηο νπνίεο ηεινχζε ε ηζρχο ή ε έθδνζε 

ηεο αλαθαινχκελεο πξάμεο  

- Με ηε ξεηή ζπλαίλεζε ηνπ δηνηθνχκελνπ θαη χζηεξα απφ 

ζρεηηθή αίηεζή ηνπ 
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- Αλ αλαθεξφηαλ ξεηά ζηελ αλαθαινχκελε πξάμε ε δπλαηφηεηα 

αλάθιεζεο θαη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ επηηξέπνπλ ηελ αλάθιεζε  

 

γ.Αλάθιεζε παξάλνκσλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ  

 

Παξάλνκε δηνηθεηηθή πξάμε είλαη απηή πνπ ε έθδνζε ή ην 

πεξηερφκελφ ηεο παξαβηάδεη θαλφλεο δηθαίνπ ή πνπ εθδίδεηαη θαηφπηλ 

πιάλεο πεξί ηα πξάγκαηα. Δλφςεη ησλ αλσηέξσ ν θαλφλαο είλαη φηη, 

θαη‘ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο λνκηκφηεηαο, ε αλάθιεζε ησλ 

παξάλνκσλ αηνκηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ (ή ησλ αηνκηθψλ γεληθνχ 

πεξηερνκέλνπ) γίλεηαη ειεχζεξα απφ ηε δηνίθεζε (ηΔ 4026/2008), 

αλεμάξηεηα απφ ην εάλ απφ ηηο πξάμεηο απηέο έρνπλ απνξξεχζεη 

δηθαηψκαηα ησλ δηνηθνπκέλσλ, εθφζνλ πξαγκαηνπνηεζεί εληφο 

επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο. Δάλ δελ 

ππάξρεη λνκνζεηηθή πξφβιεςε πνπ λα ηνλ πξνβιέπεη, έρεη θξηζεί 

λνκνινγηαθά φηη σο εχινγνο ρξφλνο ζεσξείηαη ε πεληαεηία απφ ηελ 

έθδνζε ηεο πξάμεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηε δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ κφλνπ, παξάγξαθνο 

1 ηνπ α.λ. 261/1968: «Αηνκηθαί δηνηθεηηθαί πξάμεηο, εθδνζείζαη θαηά 

παξάβαζηλ  λόκνπ, αλαθαινύληαη  ππό  ηεο  Γηνηθήζεσο ειεπζέξσο θαη 

άλεπ νηαζδήπνηε δηα ην Γεκόζηνλ ζπλεπείαο, εληόο επιόγνπ από ηεο 

εθδόζεσο απηώλ ρξόλνπ. Δπηθπιαζζνκέλσλ  ησλ  εηδηθώο,  άιισο 

νξηδνπζώλ,   δηαηάμεσλ   ηεο θεηκέλεο  λνκνζεζίαο,  ρξόλνο,  ήζζσλ  

ηεο  5εηίαο  ηνπιάρηζηνλ από ηεο εθδόζεσο ησλ θαηά ηα άλσ  

αλαθιεηέσλ  πξάμεσλ,  ελ  νπδεκηά  πεξηπηώζεη δύλαηαη  λα  ζεσξεζή  

σο  κε  εύινγνο πξνο αλάθιεζηλ, αλεμαξηήησο ηπρόλ θηήζεσο ππό 

ηξίησλ βάζεη απηώλ νηνπδήπνηε δηθαηώκαηνο.» 
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ε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ ε αλάθιεζε κηαο παξάλνκεο δηνηθεηηθήο 

πξάμεο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα θαη κεηά ηελ πεληαεηία, ζηελ πεξίπησζε 

φκσο απηή απαηηείηαη αηηηνιφγεζε ηεο ζπλδξνκήο ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ 

επιφγνπ ρξφλνπ. 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ επιφγνπ ρξφλνπ επηηξέπεηαη ε αλάθιεζε 

ησλ δπζκελψλ αηνκηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πξνο φθεινο ηνπ 

δηνηθνπκέλνπ, νπνηεδήπνηε, ρσξίο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο.  

Αληηζέησο, ε παξέιεπζε ηνπ επιφγνπ ρξφλνπ ζπληζηά ιφγν κε 

αλάθιεζεο ησλ παξάλνκσλ πξάμεσλ απφ ηηο νπνίεο απέθηεζαλ 

δηθαηψκαηα νη άκεζα ελδηαθεξφκελνη εθηφο απφ ηηο παξαθάησ 

πεξηπηψζεηο: 

- Όηαλ ην δηνηθεηηθφ φξγαλν παξαζχξζεθε ζηελ έθδνζε ηεο 

πξάμεο απφ απαηειή ελέξγεηα ηνπ δηνηθνπκέλνπ πνπ σθειείηαη 

απφ ηελ πξάμε (πρ, αλάθιεζε δηνξηζκνχ κεηά ηε δηαπίζησζε 

ηεο πιαζηφηεηαο ηνπ πηπρίνπ πνπ θαηαηέζεθε απφ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν).  

- Όηαλ ππάξρνπλ ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ή δεκφζηαο 

ηάμεο, νη νπνίνη βεβαίσο ζα πξέπεη λα εμεηδηθεχνληαη 

αλαιπηηθά 

- Όηαλ ε αλάθιεζε γίλεηαη ζην πιαίζην ζπκκφξθσζεο κε 

απφθαζε δηθαζηεξίνπ. 

εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηξίηνη απέθηεζαλ θαιφπηζηα, 

ρσξίο λα έρνπλ θακία αλάκημε ζηηο απαηειέο ελέξγεηεο ηνπ άκεζα 

ελδηαθεξφκελνπ, θαη κάιηζηα κε ηε ζχκπξαμε ηεο Γηνίθεζεο, 

δηθαηψκαηα απφ ηελ παξαλφκσο εθδνζείζα πξάμε, απνθιείεηαη ε 

αλάθιεζή ηεο.  
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δ .Αξκνδηφηεηα θαη δηαδηθαζία αλάθιεζεο  

 

χκθσλα κε ην σο άλσ άξζξν 21 ΚΓΓ αξκφδην γηα ηελ αλάθιεζε 

είλαη ηφζν ην φξγαλν πνπ εμέδσζε ηελ αλαθαινχκελε πξάμε φζν θαη, 

ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηεο αξκνδηφηεηαο, ην φξγαλν πνπ έρεη πιένλ 

ηελ αξκνδηφηεηα γηα λα ηελ εθδψζεη.  

Καηά ηελ πάγηα ηνπ ηΔ γίλεηαη δεθηή σο γεληθή αξρή ηνπ δηνηθεηηθνχ 

δηθαίνπ φηη ε δηνίθεζε έρεη δηαθξηηηθή επρέξεηα λα αλαθαιεί 

παξάλνκεο αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο ηεο γηα ηηο νπνίεο παξήιζε ε 

πξνζεζκία πξνζβνιήο ηνπο ή νη νπνίεο έρνπλ πξνζβιεζεί αλεπηηπρψο, 

φρη φκσο θαη ππνρξέσζε πξνο ηνχην, εθηφο αλ απηή επηβάιιεηαη βάζεη 

θαλφλα δηθαίνπ ή αλ ε αλάθιεζε είλαη αλαγθαία γηα ηε ζπκκφξθσζε 

πξνο αθπξσηηθή απφθαζε 

Όηαλ ε αλάθιεζε δηνηθεηηθήο πξάμεο γίλεηαη γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο, 

δελ απαηηείηαη ε ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ 

έθδνζή ηεο. 

Όηαλ ε αλάθιεζε γίλεηαη γηα πιάλε πεξί ηα πξάγκαηα, ε νπνία 

πξνθχπηεη απφ ηελ εθηίκεζε λέσλ ζηνηρείσλ πνπ δελ ππήξραλ θαηά 

ηελ έθδνζε ηεο αλαθαινπκέλεο, ε αλαθιεηηθή πξάμε νθείιεη λα 

αθνινπζεί ηνπο ηχπνπο θαη ηε δηαδηθαζία, νη νπνίνη επηβάιινληαη απφ 

ην λφκν γηα ηελ έθδνζή ηεο θαη είλαη νπζηψδεηο γηα ηελ θξίζε ηνπ 

επίκαρνπ ζέκαηνο θαη ηε δηακφξθσζε ηεο νπζηαζηηθήο εθηίκεζεο, απφ 

ηελ νπνία εμαξηάηαη ε έθδνζε ή φρη αλαθιεηηθήο απφθαζεο 

ε πεξίπησζε αλάθιεζεο επκελνχο πξάμεο πξέπεη λα ηεξείηαη ν 

νπζηψδεο ηχπνο ηεο πξνεγνχκελεο αθξφαζεο ηνπ δηνηθνπκέλνπ 

εθφζνλ ε αλάθιεζε γίλεηαη γηα ιφγνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

ππνθεηκεληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ.  Γελ απαηηείηαη ε ηήξεζε ηνπ ελ ιφγσ 

ηχπνπ ζε πεξίπησζε αλάθιεζεο παξάλνκεο πξάμεο εληφο επιφγνπ 
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ρξφλνπ ιφγσ κε ζπλδξνκήο ησλ λφκηκσλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ 

έθδνζή ηεο. 

ε θάζε πεξίπησζε αλάθιεζεο ζα πξέπεη λα ηεξείηαη ν αλσηέξσ 

θαλφλαο ηνπ άξζξνπ 17 παξ. ΚΓΓ, δειαδή ε αλαθιεηηθή πξάμε ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζαθή, εηδηθή θαη επαξθή αηηηνινγία.  

Ζ αλάθιεζε ησλ λφκηκσλ πξάμεσλ ελεξγεί, θαηά θαλφλα, απφ ηελ 

εκεξνκελία έθδνζεο ηεο αλαθιεηηθήο πξάμεο (ex nunc). 

ηελ πεξίπησζε ησλ παξάλνκσλ πξάμεσλ, ε αλάθιεζή ηνπο ηηο 

εμαθαλίδεη εμ ππαξρήο αλαηξέρνληαο ζηνλ ρξφλν έθδνζήο ηνπο θαη 

απνθαζηζηψληαο ηε λνκηθή θαηάζηαζε πνπ ίζρπε πξηλ ηελ έθδνζή 

ηνπο (ex tunc). 

Δηδηθά πξνθεηκέλνπ γηα παξάλνκεο δηνηθεηηθέο πξάμεηο κε ηηο νπνίεο 

είραλ ρνξεγεζεί πεξηνδηθέο  παξνρέο παξά ηελ αληηθεηκεληθή 

αλππαξμία ησλ λνκίκσλ πξνυπνζέζεσλ έθδνζεο ηνπο (π.ρ. ζπληάμεηο 

απφ νξγαληζκφ θνηλσληθήο αζθαιίζεσο, απνδνρέο αλσηέξνπ βαζκνχ), 

ε αλάθιεζε ελεξγεί γηα ην κέιινλ θαη απνθιείεηαη ε αλαδήηεζε ησλ 

αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ κεηά ηελ πάξνδν ηθαλνχ ρξφλνπ απφ 

ηελ είζπξαμεο, ιφγσ ησλ απξφβιεπησλ νηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ ηνπ 

κέηξνπ εηο βάξνο ηνπ ιαβφληνο. Πξηλ απφ ηελ πάξνδν ηθαλνχ ρξφλνπ 

ε αλαδήηεζε απνθιείεηαη εάλ εθείλνο πνπ ηηο εηζέπξαμε θαιφπηζηα 

απνδείμεη φηη ε επηζηξνθή ηνπο ζα έρεη απξφβιεπηεο θαη δπζκελείο 

ζπλέπεηεο γηα ηε δηαβίσζή ηνπ. Καη ζηελ πεξίπησζε φκσο απηή, ε 

αλάθιεζε ελεξγεί αλαδξνκηθά, εάλ ν δηνηθνχκελνο είρε δφιν, νπφηε ε 

αλαδήηεζε ησλ πνζψλ πνπ θαηαβιήζεθαλ αρξεσζηήησο είλαη ζεκηηή. 

ηελ πεξίπησζε αλάθιεζεο ή αθχξσζεο αλαθιεηηθήο πξάμεο, ε 

αλάθιεζε ζπλεπάγεηαη ηελ αλαβίσζε ηεο, παξαλφκσο αλαθιεζείζαο, 

αξρηθήο πξάμεο θαη είλαη πάληνηε επηηξεπηή ρσξίο ηε ζπλδξνκή ησλ 

νπζηαζηηθψλ πξνυπνζέζεσλ έθδνζεο ηεο αξρηθήο πξάμεο θαη ρσξίο 
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ηελ ηήξεζε ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ λφκν δηαδηθαζίαο γηα ηελ 

έθδνζε ηεο πξάμεο. 

 Πξνεγνχκελε αθξφαζε ηνπ δηνηθνπκέλνπ.  

 

Ζ πξνεγνχκελε αθξφαζε θαηνρπξψλεηαη ζπληαγκαηηθά (άξζξν 20 

παξ. 2) σο αηνκηθφ δηθαίσκα ηνπ δηνηθνχκελνπ θαη «ηζρύεη γηα θάζε 

δηνηθεηηθή ελέξγεηα ή κέηξν πνπ ιακβάλεηαη ζε βάξνο ησλ 

δηθαησκάησλ ή ζπκθεξόλησλ ηνπ». 

Πεξαηηέξσ, ξπζκίδεηαη λνκνζεηηθά απφ ην άξζξν 6 ηνπ ΚΓΓ, νη 

δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ νξίδνπλ ζπλνπηηθά φηη 

(α) Ζ θιήζε πξνο αθξφαζε είλαη έγγξαθε θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

εκέξα ηεο αθξφαζεο. 

(β) Ο ελδηαθεξφκελνο έρεη ην δηθαίσκα λα ιάβεη γλψζε ησλ ζρεηηθψλ 

απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ θαη λα πξνβεί ζε αληαπφδεημε. 

(γ) Ζ ηήξεζε ηεο πξναλαθεξφκελεο δηαδηθαζίαο, θαζψο θαη ε ιήςε 

ππφςε ησλ απφςεσλ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, πξέπεη λα πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ αηηηνινγία ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο. 

(δ) Σν πηνζεηνχκελν κέηξν πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέζα ζε εχινγν 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ αθξφαζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

(ε) Ζ φιε δηαδηθαζία εθαξκφδεηαη αθφκα θη φηαλ νη ζρεηηθέο κε ηε 

δπζκελή δηνηθεηηθή πξάμε δηαηάμεηο πξνβιέπνπλ δπλαηφηεηα 

άζθεζεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. 

(ζη) Αλ ε άκεζε ιήςε ηνπ δπζκελνχο κέηξνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

απνηξνπή θηλδχλνπ ή ιφγσ επηηαθηηθνχ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, είλαη, 
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θαη' εμαίξεζε, δπλαηή ε, ρσξίο πξνεγνχκελε θιήζε ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ, ξχζκηζε. Αλ ε θαηάζηαζε πνπ ξπζκίζηεθε είλαη 

δπλαηφλ λα κεηαβιεζεί, ε δηνηθεηηθή αξρή, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 

δεθαπέληε (15) εκεξψλ, θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν λα εθθξάζεη ηηο 

απφςεηο ηνπ ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, νπφηε θαη 

πξνβαίλεη ζε ηπρφλ λέα ξχζκηζε. Αλ ε πην πάλσ πξνζεζκία παξέιζεη 

άπξαθηε, ην κέηξν παχεη απηνδηθαίσο, θαη ρσξίο άιιε ελέξγεηα, λα 

ηζρχεη εθεμήο. Έηζη, ε δηνηθεηηθή πξάμε πνπ ην είρε επηβάιεη 

θαηαξγείηαη. 

Ο ζθνπφο ηεο πξνεγνχκελεο αθξφαζεο είλαη δηηηφο: Αθελφο λα δψζεη 

ηε δπλαηφηεηα ζηνλ δηνηθνχκελν λα ππνζηεξίμεη φζν ην δπλαηφλ 

πιεξέζηεξα ηελ ζέζε ηνπ θαη λα πξνηείλεη εχινγεο ιχζεηο, θαη 

αθεηέξνπ λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηε Γηνίθεζε λα ελεκεξσζεί θαη 

λα θαηαηνπηζηεί φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ψζηε λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή ζηε δξάζε ηεο. 

Οη θπξηφηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ηήξεζε, ή κε, ηεο πξνεγνχκελεο 

αθξφαζεο δηαπιάζηεθαλ απφ ηε λνκνινγία θαη είλαη νη εμήο: 

(α) Ζ θίλεζε ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο απφ ηε Γηνίθεζε πξέπεη λα 

έρεη γίλεη απηεπαγγέιησο, θαη επνκέλσο ε αξρή ηεο πξνεγνχκελεο 

αθξφαζεο δελ εθαξκφδεηαη φηαλ ε δηαδηθαζία θηλείηαη κεηά απφ 

αίηεζε ηνπ δηνηθνχκελνπ. 

(β) Ηζρχεη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε δηνηθεηηθή ελέξγεηα ή κέηξν 

πξνθαιεί ζεηηθή βιάβε ζε δηθαίσκα ή έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπ 

δηνηθνχκελνπ θαη φρη φηαλ ε Γηνίθεζε παξαιείπεη ή αξλείηαη λα 

αλαγλσξίζεη δηθαίσκά ηνπ ή λα δηακνξθψζεη λέα λνκηθή θαηάζηαζε 

γηα απηφλ. πλαθφινπζα, δελ ηζρχεη φηαλ ζπληξέρεη πεξίπησζε 

δηνηθεηηθνχ θαηαλαγθαζκνχ, δειαδή φηαλ ε ελέξγεηα ή ην κέηξν 
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εμαλαγθάδεη ηε ζπκκφξθσζε ζε νξηζκέλε ζπκπεξηθνξά ή ηελ άξζε 

κηαο παξάλνκεο θαηάζηαζεο. 

(γ) Ζ ιήςε ηεο δηνηθεηηθήο ελέξγεηαο ή κέηξνπ πξέπεη λα νθείιεηαη 

θαη ζε ππαίηηα ζπκπεξηθνξά ηνπ δηνηθνχκελνπ θαη επνκέλσο δελ 

απαηηείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε δηνηθεηηθή δξάζε 

ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθψο ζε αληηθεηκεληθά δεδνκέλα πνπ δελ 

ζπλδένληαη κε ππνθεηκεληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ, ή πνπ ε ππαηηηφηεηά 

ηνπ δελ έρεη λνκηθή ζεκαζία. 

(δ) Γελ απαηηείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε Γηνίθεζε ελεξγεί 

απνθιεηζηηθψο θαηά δέζκηα αξκνδηφηεηα. 

(ε) Γελ ηεξείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ είλαη άγλσζηα ηα ζηνηρεία 

θαηνηθία ή δηακνλήο ηνπ δηνηθνχκελνπ, αθξηβψο ιφγσ ηνπ φηη ε θιήζε 

γηα αθξφαζε πξέπεη λα είλαη έγγξαθε θαη λα θνηλνπνηείηαη ζε απηφλ. 

(ζη) Δθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ αηνκηθψλ δηνηθεηηθψλ 

πξάμεσλ (ηδίσο ησλ επαρζψλ ή δπζκελψλ) θαη φρη ζηελ πεξίπησζε 

ησλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ πξάμεσλ ή ησλ θαλνληζηηθψλ (εθηφο αλ 

απηφ πξνβιέπεηαη ξεηά).  

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε πξνεγνχκελε αθξφαζε πξέπεη λα 

ηεξείηαη ζχκθσλα κε ηα φζα πξνεθηέζεθαλ, πξέπεη λα παξέρεηαη ζηνλ 

δηνηθνχκελν ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο, αθφκα θαη 

φηαλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο δελ πξνβιέπνπλ ξεηά ηελ ηήξεζή ηεο, 

αθξηβψο ιφγσ ηεο ζπληαγκαηηθήο θαηνρχξσζεο ηνπ δηθαηψκαηνο. 

Ζ πξνεγνχκελε αθξφαζε δελ ρξεηάδεηαη λα ιάβεη πξάγκαηη ρψξα, 

αιιά έγθεηηαη ζηελ παξνρή επθαηξίαο ζηνλ δηνηθνχκελν λα αλαπηχμεη 

γξαπηψο ή πξνθνξηθψο ηηο απφςεηο ηνπ γηα ηα δηθαηψκαηα ή 

ζπκθέξνληά ηνπ ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ. 
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πλεπψο, αλ αξλεζεί ξεηψο ή αθήζεη λα πεξάζεη ε ηπρφλ πξνο ηνχην 

πξνζεζκία άπξαθηε, ε ζπληαγκαηηθή επηηαγή έρεη εθπιεξσζεί. 

Σέινο, ε πξνεγνχκελε αθξφαζε έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ππνγξακκίδνπλ πεξαηηέξσ ηε ζεκαζία ηεο: (α) έρεη αλαγλσξηζηεί σο 

κηα απφ ηηο ζεκειηψδεηο γεληθέο αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, (β) 

απνηειεί έλα απφ ηα θχξηα κέζα πξνζηαζίαο ηνπ δηνηθνχκελνπ θαη (γ) 

είλαη «νπζηψδεο ηχπνο» ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο, δειαδή ε κε 

ηήξεζή ηεο, φηαλ απαηηείηαη, ζπλεπάγεηαη αθπξφηεηα ηεο δηνηθεηηθήο 

ελέξγεηαο ή ηνπ δηνηθεηηθνχ κέηξνπ πνπ ιακβάλεηαη. 

 

Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ. 

Πεδίν εθαξκνγήο, έλλνηα θαη ζπληαγκαηηθά ζεκέιηα  ΚΓΓ. 

Δλζηάζεηο (Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο-Αλαθνξέο) πνιηηψλ θαη 

έιεγρνο ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο.  

 

O Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο ν λ. 2690/1999, φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, ξπζκίδεη γεληθά ηελ δηνηθεηηθή δηαδηθαζία 

ζην Γεκφζην, ηελ δηαδηθαζία ηελ δεκφζηαο δηνίθεζεο. Ο ΚΓΓ είλαη 

έλα απφ ηα έμη νξφζεκα ηεο αλαηκηθήο είλαη ε αιήζεηα κεηαξξχζκηζεο 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κεηαπνιηηεπηηθά (καδί κε ηνλ πλήγνξν ηνπ 

Πνιίηε, ην ΑΔΠ, ην ΔΚΓΓΑ, ηα ΚΔΠ θαη ηελ Γηαχγεηα). Απνηειεί 

κηα ζηαζεξή θαη ζπγθεθξηκέλε λνκηθή βάζε γηα ηελ δηηθεηηθή δξάζε 

θαη ηελ δηνηθεηηθή δηαδηθαζία. Όια ηα θεθάιαηά ηνπ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθά. Ο ΚΓΓ δειαδή ξπζκίδεη ηα essentialia ηεο δεκφζηαο 

δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο. Ο ΚΓΓ αλαπηχζζεη ην πεδίν εθαξκνγή ηνπ 

ζε φια ηα πεδία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ. 

ηελ πξάμε ηζρχεη ν θαλφλαο εηδηθή ζε ηζρχ  λνκηθή ξχζκηζε 
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ππεξηζρχεη γεληθήο ζε ηζρχλ ξχζκηζεο. πλεπψο ν Κψδηθαο 

Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο έρεη γεληθή αιιά επηθνπξηθή ηζρχ. Πξψηα 

εθαξκφδεηαη ε εηδηθή ζε ηζρχ λνκηθή ξχζκηζε, ην εηδηθφ δηνηθεηηθφ 

δίθαην, π.ρ. φζνλ αθνξά ζε κηα πξνζεζκία ή ζε κηα έλζηαζε, θαη κφλν 

αλ δελ ππάξρεη εηδηθή ξχζκηζε εθαξκφδεηαη ε γεληθή λνκηθή ξχζκηζε 

ηνπ ΚΓΓ. Σν επξχ πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο 

Γηαδηθαζίαο νξίδεηαη ζην άξζξν 1.  

πληαγκαηηθά βάζξα ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο είλαη α) ην 

θξάηνο δηθαίνπ πνπ θαηνρπξψλεηαη ζην άξζξν 25 ηνπ πληάγκαηνο, β) 

ην άξζξν 10 ηνπ πληάγκαηνο πνπ θαηνρπξψλεη ην ζεκειηψδεο 

δηθαίσκα ηεο αλαθνξάο ζηηο αξρέο, αιιά θαη γ) ην άξζξν 4 ηνπ 

πληάγκαηνο πνπ θαηνρπξψλεη ηελ γεληθή αξρή ηεο ηζφηεηαο.  

2. Οη πξνζεζκίεο  

Κξίζηκεο είλαη νη πξνζεζκίεο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ ζηα 

πιαίζηα ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο. Ζ πξνζεζκία γηα ηελ δηεθπεξαίσζε 

κηαο ππφζεζεο ζηα πιαίζηα κηαο απηεπάγγειηεο αξκνδηφηεηαο ελφο 

δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ είλαη 90 εκέξεο. Ζ πξνζεζκία γηα ηελ 

δηεθπεξαίσζε κηαο ππφζεζεο θαηφπηλ έγγξαθεο αηηήζεσο ελφο πνιίηε 

είλαη 50 εκέξεο. Απηή ε πξνζεζκία αθνξά ζε έγγξαθεο αηηήζεηο 

παξνρήο πιεξνθνξηψλ (π.ρ. εξψηεζε πεξί ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ ή πεξί ηνπ πεξηερνκέλνπ κηαο λέαο λνκνζεζίαο) 

αιιά θαη ζε έγγξαθεο αηηήζεηο γηα έθδνζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ (π.ρ. 

αίηεζε ζπληαμηνδφηεζεο)  απφ πνιίηεο. Αλ είλαη αξκφδηα 2 ή 

πεξηζζφηεξα δηνηθεηηθά φξγαλα ε πξνζεζκία είλαη 60 εκέξεο. Σα 

πηζηνπνηεηηθά εθδίδνληαη ακέζσο ή πάλησο ην αξγφηεξν ζε 10 εκέξεο. 

Ζ πξνζεζκία γηα απάληεζε ζε έλα έγγξαθν αίηεκα πξφζβαζεο ζε 

έγγξαθν είλαη 20 εκέξεο. Αλ έλα έγγξαθν αίηεκα ππνβιεζεί ζε 

αλαξκφδην φξγαλν, απηφ ην αλαξκφδην φξγαλν έρεη πξνζεζκία 3 
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εκεξψλ απφ ηελ πξσηνθφιιεζε ηνπ εγγξάθνπ αηηήκαηνο λα 

απνζηείιεη ην έγγξαθν ζην αξκφδην φξγαλν. Ζ πξνζεζκία γηα έθδνζε 

δηνηθεηηθήο πξάμεο αξρίδεη λα ηξέρεη αθνχ έρνπλ ππνβιεζεί απφ ηνλ 

πνιίηε φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. Δηδηθέο πξνζεζκίεο 

πξνβιέπεη γηα ηηο δηνηθεηηθέο ελζηάζεηο ν ΚΓΓ ζηα άξζξα 24-27. Αλ 

ππάξρεη εηδηθφηεξε ξχζκηζε πεξί πξνζεζκηψλ ππεξηζρχεη απηή, ησλ 

γεληθψλ άλσ πξνζεζκηψλ ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο. Δίλαη 

θξίζηκν λνκηθά λα ηεξνχληαη νη πξνζεζκίεο απφ ηα δηνηθεηηθά φξγαλα. 

ηα πιαίζηα δε ηεο αξρήο ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο πξέπεη ηα δηνηθεηηθά 

φξγαλα λα επηδεηθλχνπλ ηαρχηεηα θαη λα κελ εμαληινχλ θαηά ην 

δπλαηφ ηηο πξνζεζκίεο.  

3. Σα 4 βήκαηα ηνπ εθαξκνζκέλνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ   

Τπάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο ελαπζκάησλ γηα ηελ δηνηθεηηθή δξάζε πνπ 

εθθέξεηαη κε δηνηθεηηθά έγγξαθα θαη δηνηθεηηθέο πξάμεηο: Α) Σα 

έγγξαθα αηηήκαηα πνιηηψλ (αηηήζεηο παξνρήο πιεξνθνξηψλ, αηηήζεηο 

έθδνζεο δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, αηηήζεηο πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα, 

αηηήζεηο έθδνζεο πηζηνπνηεηηθψλ, ελζηάζεηο δηαθφξσλ εηδψλ (άξζξα 

24-27 ΚΓΓ), επψλπκεο ή αλψλπκεο θαηαγγειίεο) θαη Β) Ζ 

απηεπάγγειηε αξκνδηφηεηα ελφο δεκνζίνπ θνξέα (π.ρ. κηαο ειεγθηηθήο 

δεκφζηαο αξρήο). Καη ζηηο άλσ δχν θαηεγνξίεο ελαπζκάησλ 

αξκνδηφηεηαο, ε δεκφζηα δηνίθεζε (ν αξκφδηνο δεκφζηνο ππάιιεινο) 

είλαη ζεκαληηθφ λα αθνινπζεί ηελ εμήο κεζνδνινγία ηνπ 

εθαξκνζκέλνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ: 1) πζηεκαηνπνίεζε–νξγάλσζε 

θαη θαιή θαηαλφεζε ησλ ππνδεηεκάησλ ηεο δηνηθεηηθήο ππφζεζεο 

πνπ θαιείηαη λα ρεηξηζηεί. 2) Δχξεζε ηνπ ηζρχνληνο δηθαίνπ. 3) 

Δξκελεία ηνπ ηζρχνληνο δηθαίνπ (εηδηθνχ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ θαη 

Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο) ψζηε λα ην εθαξκφζεη ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. 4) Απνηχπσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
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εθαξκνγήο ζην δηνηθεηηθφ έγγξαθν πνπ έρεη αξκνδηφηεηα λα εθδψζεη 

(γηα ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ εγγξάθνπ θαη ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο βι. 

άξζξα 16 θαη 17 ηνπ ΚΓΓ).  

 

Δλζηάζεηο (Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο-Αλαθνξέο) πνιηηψλ θαη 

έιεγρνο ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο 

1. Δηζαγσγή  

Ζ άζθεζε ελζηάζεσλ απφ ηνπο πνιίηεο είλαη ίζσο ν ζεκαληηθφηεξνο 

άμνλαο ειέγρνπ ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο. Σν 5
ν
 θεθάιαην ηνπ Κψδηθα 

Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θέξεη ηνλ ηίηιν «Γηνηθεηηθέο Πξνζθπγέο-

Αλαθνξέο». Σν πνιχ ζεκαληηθφ απηφ θεθάιαην ξπζκίδεη ηα ησλ 

ελζηάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ νη πνιίηεο φηαλ θξίλνπλ φηη 

έρνπλ ππνζηεί βιάβε απφ ηελ δηνηθεηηθή δξάζε. Οη δηνηθεηηθέο 

ελζηάζεηο ησλ πνιηηψλ ζπζηεκαηνπνηνχληαη ζε πέληε θαηεγνξίεο: 

αίηεζε ζεξαπείαο, ηεξαξρηθή πξνζθπγή, εηδηθή δηνηθεηηθή πξνζθπγή, 

ελδηθνθαλήο δηνηθεηηθή πξνζθπγή, αλαθνξά. Αίηεζε ζεξαπείαο, 

ηεξαξρηθή πξνζθπγή, εηδηθή δηνηθεηηθή πξνζθπγή, ελδηθνθαλήο 

δηνηθεηηθή πξνζθπγή νλνκάδνληαη καδί δηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαη 

απνηεινχλ ηα είδε ησλ ελζηάζεσλ ελψπηνλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

θαηά αηνκηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ. Κνηλφ ζηνηρείν ζε φιεο ηηο 

δηνηθεηηθέο ελζηάζεηο είλαη ην έγγξαθν αίηεκα ηνπ πνιίηε γηα 

απνθαηάζηαζε ηεο πιηθήο ή εζηθήο βιάβεο ζηα έλλνκα ζπκθέξνληά 

ηνπ πνπ πξνθιήζεθε απφ αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε (άξζξα 24 ή 25) ή 

άιιε εθδνρή δηνηθεηηθήο δξάζεο (άξζξν 27, π.ρ. έγγξαθν πνπ δελ 

είλαη δηνηθεηηθή πξάμε, ζπκπεξηθνξά, πξνθνξηθή επηθνηλσλία, πιηθή 

ελέξγεηα, παξάιεηςε).   

 

Άξζξν 24 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο 



155 
 

 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ην εηδηθφ δηνηθεηηθφ δίθαην 

ελδηθνθαλήο δηνηθεηηθή πξνζθπγή ή εηδηθή δηνηθεηηθή πξνζθπγή θαηά 

αηνκηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 25, θάζε πνιίηεο 

κπνξεί λα αζθήζεη θαηά δπζκελνχο γηα απηφλ αηνκηθήο δηνηθεηηθήο 

πξάμεο ή αίηεζε ζεξαπείαο (ελψπηνλ ηνπ νξγάλνπ πνπ εμέδσζε ηελ 

αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε) ή ηεξαξρηθή δηνηθεηηθή πξνζθπγή (ελψπηνλ 

ηνπ ηεξαξρηθά πξντζηακέλνπ νξγάλνπ). Ο πνιίηεο έρεη δηθαίσκα 

επηινγήο. Γελ κπνξεί λα αζθήζεη θαη αίηεζε ζεξαπείαο θαη ηεξαξρηθή 

πξνζθπγή, νχηε πξψηα ηελ κία θαη κεηά ηελ άιιε. Δπίζεο εθφζνλ 

πξνβιέπεηαη ελδηθνθαλήο ή εηδηθή δηνηθεηηθή πξνζθπγή θαη απηή 

αζθήζεθε θαη απνξξίθζεθε, ν πνιίηεο δελ έρεη δηθαίσκα λα αζθήζεη 

κεηά θαη αίηεζε ζεξαπείαο ή ηεξαξρηθή πξνζθπγή. Γειαδή φπνπ 

εθαξκφδεηαη ην άξζξν 25 δελ εθαξκφδεηαη θαη ην άξζξν 24. Ζ 

πξνζεζκία απάληεζεο ζηελ αίηεζε ζεξαπείαο θαη ζηελ ηεξαξρηθή 

πξνζθπγή είλαη 30 εκέξεο. Πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζή ηνπο γεληθά 

δελ πξνβιέπεηαη, αιιά γίλεηαη δεθηφ φηη δελ είλαη θαη εληειψο 

απξφζεζκν ην δηθαίσκα (π.ρ. δελ κπνξεί λα αζθεζεί θαη κεηά απφ 3 

ρξφληα). Σν πιενλέθηεκα ηεο αίηεζεο ζεξαπείαο είλαη φηη κπνξεί λα 

γίλεη επαλέιεγρνο θαη νπζίαο θαη ε αηνκηθή δηνηθεηηθή πξάμε φρη κφλν 

λα αθπξσζεί αιιά θαη λα ηξνπνπνηεζεί. Σν πιενλέθηεκα ηεο 

ηεξαξρηθήο πξνζθπγήο, κε ηελ νπνία επαλειέγρεηαη κφλν ε 

λνκηκφηεηα ηεο αηνκηθήο  δηνηθεηηθήο πξάμεο, είλαη φηη ηελ εμεηάδεη 

έλα άιιν φξγαλν θαη κάιηζηα ην ηεξαξρηθά αλψηεξν. Ζ άζθεζε ηεο 

αίηεζεο ζεξαπείαο θαη ηεο ηεξαξρηθήο πξνζθπγήο θαηαξρήλ δελ 

αλαζηέιιεη ηηο πξνζεζκίεο αζθήζεσο αίηεζεο αθχξσζεο ή πξνζθπγήο 

νπζίαο ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ δηθαζηεξίσλ.  

Άξζξν 25 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο 
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Πνιιέο θνξέο ην εηδηθφ δηνηθεηηθφ δίθαην ξπζκίδεη εηδηθά ηα ησλ 

ελζηάζεσλ θαηά δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ζε έλα πεδίν. χκθσλα κε ηνλ 

θνκβηθφ γηα ην δηνηθεηηθφ δίθαην εξκελεπηηθφ θαλφλα «εηδηθή λνκηθή 

ξχζκηζε ππεξηζρχεη γεληθήο» ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο εθαξκφδεηαη ην 

εηδηθφ δηνηθεηηθφ δίθαην ησλ ελζηάζεσλ ζε ζπζηεκαηηθή φκσο 

εξκελεία κε ην άξζξν 25 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο. Σν 

άξζξν 25 πξνβιέπεη φηη, εθφζνλ ην αξκφδην λα θξίλεη ηελ εξεηδφκελε 

ζην εηδηθφ δηνηθεηηθφ δίθαην έλζηαζε θαηά δηνηθεηηθήο πξάμεο  έρεη 

αξκνδηφηεηα φρη κφλν λα ηελ αθπξψζεη, αιιά θαη λα ηελ 

ηξνπνπνηήζεη, δειαδή λα πξαγκαηνπνηήζεη έιεγρν θαη νπζίαο πέξαλ 

ηνπ ειέγρνπ ηεο λνκηκφηεηαο, ηφηε ε έλζηαζε απηή εκπίπηεη ζηελ 

θαηεγνξία ησλ ελδηθνθαλψλ δηνηθεηηθψλ πξνζθπγψλ. Αλ ην εηδηθφ 

δηνηθεηηθφ δίθαην δελ πξνβιέπεη εηδηθά ηελ πξνζεζκία γηα απάληεζε 

απφ ην αξκφδην φξγαλν ζε κηα ελδηθνθαλή δηνηθεηηθή πξνζθπγε, ηφηε 

ε πξνζεζκία απάληεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 ΚΓΓ είλαη 3 κήλεο. 

Αλ θαηά κηαο δπζκελνχο δηνηθεηηθήο πξάμεο πξνβιέπεηαη ε 

δπλαηφηεηα άζθεζεο θαηά ην εηδηθφ δηνηθεηηθφ δίθαην ελδηθνθαλνχο 

δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο, απηφ ζα πξέπεη λα ην γλσξίδεη ην δηνηθεηηθφ 

φξγαλν πνπ εθδίδεη ηελ δηνηθεηηθή πξάμε θαη είλαη ππνρξεσκέλν λα 

αλαθέξεη ξεηά θαη αλαιπηηθά (κε φιε ηελ ζρεηηθή πιεξνθνξία: 

ελψπηνλ πνηνπ νξγάλνπ, ζε πφζε πξνζεζκία, πνηα ε πξνζεζκία 

απάληεζεο) ζην ζψκα ηεο (έζησ θαη ελ κέξεη) δπζκελνχο δηνηθεηηθήο 

πξάμεο ηελ δπλαηφηεηα άζθεζεο ηεο ελ ιφγσ ελδηθνθαλνχο 

πξνζθπγήο απφ ηνλ πνιίηε. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη ε 

άζθεζε ελδηθνθαλνχο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο θαηά δηνηθεηηθήο 

πξάμεσο, ν πνιίηεο πνπ ζέιεη λα θηλεζεί δηθαζηηθψο ζα πξέπεη 

νπσζδήπνηε πξνεγνπκέλσο λα ηελ αζθήζεη, θαη κφλν αλ απηή 

απνξξηθζεί ή παξέιζεη ε πξνζεζκία απάληεζεο ζε απηή, ζα κπνξεί λα 

θηλεζεί δηθαζηηθψο. Γειαδή ζην δηνηθεηηθφ δίθαην ε άζθεζε ηεο 
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ελδηθνθαλνχο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο είλαη πξνυπφζεζε ηνπ 

παξαδεθηνχ γηα κηα αίηεζε αθπξψζεσο ή κηα πξνζθπγή νπζίαο 

ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ. Όκσο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ζηελ δπζκελή δηνηθεηηθή πξάμε δελ αλαθέξεηαη ξεηά 

ε δπλαηφηεηα ηεο πξνβιεπφκελεο ζην λνκηθφ πιαίζην ελδηθνθαλνχο 

δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο, ηφηε ν πνιίηεο κπνξεί παξαδεθηψο λα 

πξνζθχγεη θαη απεπζείαο δηθαζηηθά. Ζ άζθεζε ηεο ελδηθνθαλνχο 

δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο αλαζηέιιεη ηηο πξνζεζκίεο αζθήζεσο αίηεζεο 

αθχξσζεο ή πξνζθπγήο νπζίαο ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ δηθαζηεξίσλ.  

Όηαλ ην εηδηθφ δηνηθεηηθφ δίθαην πξνβιέπεη κελ εηδηθή έλζηαζε αιιά 

ρσξίο ηελ αξκνδηφηεηα ζην αξκφδην φξγαλν λα ηξνπνπνηήζεη ηελ 

δηνηθεηηθή πξάμε θαη λα ειέγμεη θαη ηελ νπζία ηεο ππφζεζεο (δειαδή 

φηαλ δίλεη ηελ αξκνδηφηεηα ζην δηνηθεηηθφ φξγαλν πνπ ζα θξίλεη ηελ 

έλζηαζε λα θάλεη κφλν έιεγρν λνκηκφηεηαο), ηφηε ε έλζηαζε απηή 

ππάγεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ εηδηθψλ δηνηθεηηθψλ πξνζθπγψλ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 ΚΓΓ. Σν εηδηθφ δηνηθεηηθφ δίθαην, νκνίσο 

θαη σο πξνο ηελ εηδηθή δηνηθεηηθή πξνζθπγή, πξνβιέπεη ην αξκφδην 

φξγαλν λα ηελ θξίλεη, ηελ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζή ηεο θαη ηελ 

πξνζεζκία απάληεζεο ζε απηή. Αλ δελ πξνβιέπεηαη εηδηθή πξνζεζκία 

απάληεζεο ζε εηδηθή δηνηθεηηθή πξνζθπγή, απηή είλαη, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 25 ΚΓΓ, 30 εκέξεο. Σν δηνηθεηηθφ φξγαλν πνπ εθδίδεη κηα 

δπζκελή δηνηθεηηθή πξάμε, θαηά ηεο νπνίαο πξνβιέπεηαη ε 

δπλαηφηεηα άζθεζεο εηδηθήο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο, επίζεο πξέπεη λα 

ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ πνιίηε αλαιπηηθά γηα ηελ δπλαηφηεηά ηνπ 

απηή. Ζ πξνεγνχκελε άζθεζε εηδηθήο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο δελ 

είλαη πξνυπφζεζε ηνπ παξαδεθηνχ αηηήζεσλ αθπξψζεσο ή 

πξνζθπγψλ νπζίαο ελψπηνλ ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ. Ζ άζθεζε 

ηεο εηδηθήο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο θαηαξρήλ δελ αλαζηέιιεη ηηο 
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πξνζεζκίεο αζθήζεσο αίηεζεο αθχξσζεο ή πξνζθπγήο νπζίαο 

ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ δηθαζηεξίσλ.  

Δίλαη θξίζηκν ζπλεπψο θάζε φξγαλν πνπ εθδίδεη δηνηθεηηθέο πξάμεηο 

α) λα γλσξίδεη αλ πξνβιέπεηαη θαηά ησλ πξάμεσλ απηψλ απφ ην εηδηθφ 

δηνηθεηηθφ δίθαην ην δηθαίσκα άζθεζεο ελδηθνθαλνχο ή εηδηθήο 

δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο θαη β) λα κελ παξαιείπεη λα απνηππψλεη ξεηά 

θαη αλαιπηηθά απηφ ην δηθαίσκα εληφο ηεο δπζκελνχο δηνηθεηηθήο 

πξάμεο. Α) Σν αλ πξνβιέπεη εηδηθή έλζηαζε ην εηδηθφ δηνηθεηηθφ 

δίθαην ζε κηα πεξίπησζε θαη Β) αλ απηή είλαη ελδηθνθαλήο δηνηθεηηθή 

πξνζθπγή ή εηδηθή δηνηθεηηθή πξνζθπγή πξέπεη λα ην γλσξίδεη θαη ην 

φξγαλν πνπ εθδίδεη ηελ δηνηθεηηθή πξάμε θαη ην φξγαλν πνπ είλαη 

αξκφδην λα θξίλεη ηελ δηνηθεηηθή πξνζθπγή (νπφηε θαη ην φξγαλν 

απηφ ζα πξέπεη πάληα λα ραξαθηεξίδεη λνκηθά ηελ έλζηαζε πνπ 

εμεηάδεη) θαη ν πνιίηεο πνπ έρεη δηθαίσκα λα ηελ αζθήζεη. Γηα ηηο 

ελδηθνθαλείο θαη ηηο εηδηθέο δηνηθεηηθέο πξνζθπγέο πνιχ ζεκαληηθή 

είλαη ε ζπζηεκαηηθή εξκελεία ηνπ εηδηθνχ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ κε ην 

άξζξν 25 ηνπ ΚΓΓ.  

Άξζξν 27 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο  

 

Όηαλ ν πνιίηεο ζέιεη λα δεηήζεη απνθαηάζηαζε πιηθήο ή εζηθήο 

βιάβεο ησλ έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ ηνπ πνπ πξνθαιείηαη απφ ελέξγεηα 

ή παξάιεηςε ελέξγεηαο δηνηθεηηθήο αξρήο (φρη δειαδή γηα αηνκηθή 

δηνηθεηηθή πξάμε, θαζψο εθεί εθαξκφδνληαη φπσο είδακε κφλν ηα 

άξζξα 25 θαη 24 ΚΓΓ θαηά ηα αλσηέξσ) ηφηε έρεη ην δηθαίσκα λα 

αζθήζεη αλαθνξά ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 ΚΓΓ θαη λα δεηήζεη ηελ 

επαλφξζσζε ή ηελ αλαηξνπή ηεο βιάβεο πνπ επηθαιείηαη. Ζ αλαθνξά 

ηνπ άξζξνπ 27  είλαη ε πέκπηε θαη ηειεπηαία θαηεγνξία έλζηαζεο.  
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Αλαζηνιή εθηέιεζεο δηνηθεηηθήο πξάμεο απφ ηελ δεκφζηα 

δηνίθεζε  

 

χκθσλα κε ην άξζξν 26 ΚΓΓ φηαλ αζθεζεί δηνηθεηηθή πξνζθπγή 

(δειαδή θαηά ηα αλσηέξσ αίηεζε ζεξαπείαο, ηεξαξρηθή πξνζθπγή, 

εηδηθή δηνηθεηηθή πξνζθπγή, ελδηθνθαλήο δηνηθεηηθή πξνζθπγή), ε 

αξκφδηα γηα ηελ εμέηαζή ηεο δηνηθεηηθή αξρή κπνξεί, χζηεξα απφ 

αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή θαη απηεπαγγέιησο, λα αvαζηείιεη ηελ 

εθηέιεζε ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο σζφηνπ απνθαλζεί γηα ηελ 

πξνζθπγή θαη πάλησο, φρη πέξα απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα 

ηελ έθδνζε ηεο απφθαζήο ηεο. Ζ αλαζηνιή ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο 

είλαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Ζ απάληεζε 

ζην έγγξαθν αίηεκα αλαζηνιήο ζα πξέπεη λα είλαη έγγξαθε θαη 

αηηηνινγεκέλε. 

 

Έλζηαζε ζε αλαξκφδην φξγαλν  

 

Αλ αζθεζεί έλζηαζε ζε αλαξκφδην δηνηθεηηθφ φξγαλν, απηφ έρεη 

ππνρξέσζε λα ηελ δηαβηβάζεη ζην αξκφδην δηνηθεηηθφ φξγαλν ην 

αξγφηεξν ζε 5 εκέξεο. Ζ πξνζεζκία απάληεζεο γηα ην αξκφδην 

δηνηθεηηθφ φξγαλν εθθηλεί απφ ηελ παξαιαβή ηεο έλζηαζεο πνπ πξέπεη 

λα πξσηνθνιιείηαη απζεκεξφλ.   

Απινχζηεπζε Γηαδηθαζηψλ.  

Ζ απινχζηεπζε ή απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ εθαξκφδεη ε 

δεκφζηα δηνίθεζε, απνηειεί έλα δνθηκαζκέλν εξγαιείν πνηφηεηαο ην 

νπνίν αθνξά ζηνπο πνιίηεο θαη ηαπηφρξνλα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Πξφθεηηαη γεληθά, γηα έλα εξγαιείν ή γηα 
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εθαξκνγή πξαθηηθψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε ηεο δπζιεηηνπξγηθήο 

γξαθεηνθξαηίαο.  

Έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ζηφρνπο ηεο απινχζηεπζεο είλαη ε 

κείσζε ηνπ απαηηνχκελνπ ρξφλνπ πνπ δηαζέηνπλ νη πνιίηεο θαηά ηελ 

εμππεξέηεζή ηνπο απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο.  

Ο ζηφρνο απηφο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ  

εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο 

ππεξεζίαο απφ ην δεκφζην πξνο ηνπο εμππεξεηνχκελνπο πνιίηεο.  

Αλαθνξηθά κε ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, παξαηεξείηαη κηα 

επξεία επέθηαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θξάηνπο ζηνλ θνηλσληθφ θαη 

νηθνλνκηθφ ηνκέα ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ηελ νξγαλσηηθή θαη 

ιεηηνπξγηθή επέθηαζε ησλ θξαηηθψλ δνκψλ. Απηφ επηηπγράλεηαη, είηε 

κε ηε δεκηνπξγία λέσλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ, είηε κε ηε δηεχξπλζε 

ησλ ήδε πθηζηακέλσλ αξκνδηνηήησλ. Απηή ε πξνζπάζεηα έρεη ηε 

ζπληαγκαηηθή ηεο βάζε, ζηα άξζξα 10 θαη 20, ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 

1975/1986 θαη θαηνρπξψλεηαη λνκνζεηηθά κε ηελ ςήθηζε θαη ζέζε ζε 

ηζρχ ησλ λφκσλ 1599/1986 θαη 1943/1991. Καζηεξψλνληαη, γηα 

πξψηε θνξά, εθηελείο αλ θαη αιιεινζπκπιεξνχκελεο δηαηάμεηο, πνπ 

αθνξνχλ ζηε βειηίσζε, επηηάρπλζε θαη απινχζηεπζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ επαθήο/εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε κε ηηο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο.  

Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, επίζεο, αξρίδεη ε εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ γηα ηελ εθ λένπ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, θάηη πνπ 

ππαγνξεχεηαη, ζρεδηάδεηαη θαη εθαξκφδεηαη απφ ηελ αλαγθαηφηεηα 

απνξξφθεζεο/επέλδπζεο ησλ πφξσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ). 

Σα θπξηφηεξα πξνγξάκκαηα πνπ ζρεδηάδνληαη θαη εθαξκφδνληαη 

είλαη: ην πξφγξακκα «χδεπμηο» (εληαγκέλν θαη 
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ζπγρξεκαηνδνηνχκελν θπξίσο απφ ην Β΄ Κνηλνηηθφ Πιαίζην 

ηήξημεο-ΚΠ), ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Πνιηηεία» 

(ρξεκαηνδνηνχκελν απφ εζληθνχο πφξνπο) θαη ην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο» (εληαγκέλν θαη 

ρξεκαηνδνηνχκελν θπξίσο απφ ην Γ΄ ΚΠ).  

Δλδπλακψλνληαη, κε ηα αλσηέξσ πξνγξάκκαηα ην ζπγθεθξηκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, νη δπλαηφηεηεο επηινγψλ ησλ πνιηηψλ, πνπ 

έξρνληαη ζε επαθή κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ηαπηφρξνλα 

εηζέξρνληαη, ζηαδηαθά ηα λέα κέζα εμππεξέηεζήο ηνπο, νη 

ηερλνινγίεο επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθνξηθήο (ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν e-mail θαη δηαδίθηπν Internet).  

Ζ ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο ηνπ έηνπο 2000 θαη ε κεηαγελέζηεξε 

αλαζεψξεζή ηεο ην 2005, πξνσζνχλ ηε ζηξαηεγηθή ηεο θαιήο 

λνκνζέηεζεο ζε φια 

ηα θξάηε-κέιε, ζηνρεχνληαο ζε πξαθηηθέο βειηίσζεο θαη 

απινχζηεπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ.  

ηελ Διιάδα, νη πνιηηηθέο απινχζηεπζεο δηαδηθαζηψλ επηηαρχλνληαη 

απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη εληείλνληαη ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παλδεκίαο απφ ηηο αξρέο ηνπ έηνπο 

2020.  

Σελ πξφζθαηε ρξνληθή πεξίνδν: 2010-2022, νη πνιηηηθέο 

εμππεξέηεζεο ησλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ, έηζη φπσο θαζνξίδνληαη θαη 

ζε ζπλεξγαζία κε νξηζκέλνπο ππεξεζληθνχο νξγαληζκνχο (φπσο π.ρ. 

είλαη ν Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο  θαη Αλάπηπμεο-

ΟΟΑ), ζηεξίδνληαη ζε πεξαηηέξσ πνιηηηθέο βειηίσζεο ηεο 

εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Αμηνπνηείηαη 

επηπιένλ, έλα ιίαλ ρξήζηκν κέζν ζπκκεηνρηθήο θαη θαιήο πξαθηηθήο: 
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ε δεκφζηα δηαβνχιεπζε, ε νπνία ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ζρεηηθή 

ειεθηξνληθή πιαηθφξκα (www.opengov.gr)
21

 .  

χκθσλα κε απηήλ ηελ πιαηθφξκα, ελδπλακψλεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ 

πνιηηψλ, ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ 

πνηνηηθήο βειηίσζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, πξαθηηθή πνπ 

απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα γηα ηε ζπλνιηθφηεξε θαη πνηνηηθφηεξε 

αιιαγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζρέζεσλ ηνπ θξάηνπο κε ηνπο πνιίηεο. 

Όπσο νξίδεηαη ζην  άξζξν 10, παξ. 3, ηεο πλζήθεο γηα ηελ ΔΔ: 

«Κάζε πνιίηεο έρεη ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρεη ζηνλ δεκνθξαηηθφ βίν 

ηεο Έλσζεο. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη φζν ην δπλαηφλ πην αλνηρηά 

θαη εγγχηεξα ζηνπο πνιίηεο». Δπίζεο, ζην άξζξν 11,  επηζεκαίλεηαη 

φηη ηα ζεζκηθά φξγαλα δίδνπλ, κε ηα θαηάιιεια κέζα, ζηνπο πνιίηεο 

θαη ζηηο ελψζεηο/ζσκαηεία εθπξνζψπεζήο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα 

γλσζηνπνηνχλ θαη λα αληαιιάζζνπλ δεκφζηα ηηο γλψκεο ηνπο ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο δξάζεο ηεο ΔΔ. Να  δηαηεξνχλ αλνηρηφ, δηαθαλή 

δηάινγν θαη κε ηνπο θνξείο θαη ηηο νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλνρή θαη ε δηαθάλεηα ησλ 

δξάζεσλ ηεο ΔΔ
22

.  

Δίλαη γεγνλφο επίζεο, φηη  ε δεκφζηα δηνίθεζε, επηδηψθεη ηε βειηίσζε 

ηνπ ξπζκηζηηθνχ πεξηβάιινληνο πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη ηε  κείσζε ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ, σζηφζν 

νη πξνζπάζεηεο απινχζηεπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, δελ εληάζζνληαη ζε 

κία ζπλεθηηθή δεκφζηα πνιηηηθή ε νπνία λα αμηνπνηεί θνηλέο αξρέο θαη 

δηαπγείο ζηφρνπο. Αθνινπζνχληαη κεκνλσκέλεο θαη απνζπαζκαηηθέο 

ξπζκίζεηο νη νπνίεο επηιχνπλ επηκέξνπο πξνβιήκαηα, ρσξίο λα 

ζεξαπεχνπλ ζε καθξνρξφληα βάζε θαη κε νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκφ 

ην ελ ιφγσ πξφβιεκα.  

                                                           
21 λ.3861/2010.  

22 (https://ec.europa.eu/info/consultations_el) 
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«Απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ δηαπίζησζεο είλαη, όηη αθόκα θαη ζηηο 

πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε Διιεληθή Γεκόζηα Γηνίθεζε πξνσζνύζε 

ξεμηθέιεπζεο θαη απνηειεζκαηηθέο ιύζεηο αλαζρεδηαζκνύ, απινύζηεπζεο 

θαη ςεθηνπνίεζεο δηαδηθαζηώλ, απηέο δελ απνθόκηδαλ ην κέγηζην 

όθεινο σο πξνο ηελ αιιαγή ησλ ζηεξεόηππσλ θαη ηεο αληίιεςεο ηνπ 

πνιίηε γηα ην Κξάηνο, ηε Γεκόζηα Γηνίθεζε θαη ηνπο Θεζκνύο. Τν όπνην 

ζεηηθό αληίθηππν, είρε ηνκεαθό ή ρξνληθά πεξηνξηζκέλν ραξαθηήξα, θαη 

ζε κεζνπξόζεζκν νξίδνληα ραλόηαλ κέζα ζην επξύηεξν γξαθεηνθξαηηθό 

ράνο ηεο Διιεληθήο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο. Μηα ηέηνηα ζπλζήθε δελ 

επηηξέπεη ηελ αλάθηεζε ηεο εκπηζηνζύλεο ησλ πνιηηώλ πξνο ηνπο 

Θεζκνύο, θαζώο, όπσο αλαθέξεη θαη ν ΟΟΣΑ ζε πξόζθαηε έθζεζε ηνπ, 

απηή είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ αληίιεςε ηνπο γηα ηελ πνηόηεηα 

παξνρήο δεκνζίσλ ππεξεζηώλ από ηηο θξαηηθέο δνκέο»
23

. 

Σν Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο
24

, 
25
, ζεζκνζεηεί ην άξζξν 

45, ηνπ λ.4635/2019, κέζα απφ ην νπνίν πεξηγξάθεηαη, γηα πξψηε 

θνξά, ην Δζληθφ Πξφγξακκα Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ (ΔΠΑΓ). Σν 

ΔΠΑΓ, ζχκθσλα κε ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν, «… απνηειεί θεληξηθή 

δεκόζηα πνιηηηθή νξηδόληηαο εκβέιεηαο, ε νπνία ζηνρεύεη: (α) ζηελ 

νιηζηηθή βειηίσζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ηνπ δεκνζίνπ πξνο 

πνιίηεο, επηρεηξήζεηο, δεκνζίνπο ππαιιήινπο θαη ιεηηνπξγνύο, κέζσ ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο πεξηηηήο γξαθεηνθξαηίαο, θαηά ηηο ζπλαιιαγέο ή ηελ 

ελ γέλεη ζρέζε ηνπο κε ην θξάηνο θαη ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο θαη (β) ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ ζρεηηθά κε ηηο αιιαγέο 

πνπ επέξρνληαη ζηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο σο απόξξνηα ησλ 

πξνζπαζεηώλ απινύζηεπζεο θαη ςεθηνπνίεζεο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

                                                           
23 www.secdigital.gov.gr/projects/aploysteysi-diadikasion/Απινχζηεπζε Γηαδηθαζηψλ, 2021, 

ζει. 1.  

24 Βίβινο Φεθηαθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ, 2020-2025, Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, 

Ηνχληνο 2021.  

25 Δπίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο: https://mindigital.gr/ 

http://www.secdigital.gov.gr/projects/aploysteysi-diadikasion/Απλούστευση
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επηηπγράλνληαη ηα κέγηζηα δπλαηά νθέιε». Σην ΔΠΑΓ εληάζζνληαη νη 

πξνζπάζεηεο αλαβάζκηζεο ηεο πνηόηεηαο ηνπ ζρεηηθνύ λνκνζεηηθνύ 

πιαηζίνπ, ε ςεθηνπνίεζε θαη ν αλαζρεδηαζκόο ησλ δηνηθεηηθώλ 

δηαδηθαζηώλ ηνπ, αιιά θαη ε βειηίσζε ηεο πιεξνθόξεζεο θαη ηαρύηεξεο 

εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηώλ». 

Οη δξάζεηο θαη πνιηηηθέο νη νπνίεο ζρεδηάδνληαη απφ ηελ θεληξηθή 

δηνίθεζε (παιαηφηεξα απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη πξφζθαηα 

απφ ην Τπνπξγείν Φεθηαθήο ηαθπβέξλεζεο, κε ηε 

ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ-ΔΚΣ), 

αθνξνχλ ζηε «δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο  θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα».  

Δληάζζνληαη δξάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ αλαδηνξγάλσζε φισλ ησλ 

θνξέσλ 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, θαζψο θαη ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

«Τν θπζηθό αληηθείκελν ησλ δξάζεσλ απηώλ άπηεηαη ζηνλ 

αλαζρεδηαζκό 

ή θαηάξγεζε ησλ εζσηεξηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη ξνώλ εξγαζηώλ, εθόζνλ 

έρεη γίλεη θαηαγξαθή θαη απνηύπσζε ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο θαη εληνπηζκόο ησλ πξνβιεκαηηθώλ ζεκείσλ, ζηελ 

εθαξκνγή ησλ αλαγθαίσλ αιιαγώλ ζε όκνξα λνκνζεηήκαηα, ζε 

ιεηηνπξγίεο βαζηθώλ ςεθηαθώλ κεηξώσλ, ζηελ παξνρή νξηδόληησλ 

ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ (shared services), ζηελ αλάπηπμε λέσλ 

ηξόπσλ απζεληηθνπνίεζεο, ζε ξπζκίζεηο ιόγσ ελζσκάησζεο θαη 

εθαξκνγήο ελσζηαθώλ θαλνληζκώλ, ζε ςεθηνπνίεζε ησλ 

δηαδηθαζηώλ, δηαιεηηνπξγηθόηεηα ζπζηεκάησλ, θ.ν.θ».
26

 

Χο απινπζηεπκέλε δηαδηθαζία, θαηά ην ΔΠΑΓ, «… ζεσξείηαη ε 

θαηάιιεια δεκνζηνπνηεκέλε δηαδηθαζία, ε νπνία κε ην απαξαίηεην 

                                                           
26 Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο Σνκέα Σερλνινγηψλ θαη Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληψλ (ΔΤΓΔ-ΣΠΔ), Αζήλα, 20.01.2021, ΑΓΑ: 9Ν5Φ46ΜΠΤΓ-93Θ, ζει. 5. 



165 
 

«ζεζκηθό 

πεξίβιεκα»
27

 ζα πξνβαίλεη…»  ζε πεδία θαη ηνκείο ησλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε ηα εμήο:  

1. Μείσζε, απαινηθή, θαηάξγεζε ζηνηρείσλ – δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

νθείινπλ λα ππνβάιινλ νη πνιίηεο θαη νη ηδηψηεο επηρεηξεκαηίεο, κε 

ηαπηφρξνλε θαηάξγεζε ζπλαξκφδησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. 

2. Αιιαγή ηνπ ηξφπνπ έθδνζεο πηζηνπνηεηηθψλ θαη θαζηέξσζε 

απηεπάγγειηεο αλαδήηεζήο ηνπο, κέζσ ειεθηξνληθήο βάζεο 

δεδνκέλσλ γηα 

άληιεζε θαη δηαζηαχξσζε απηψλ ζηνηρείσλ. 

Απηέο νη αιιαγέο ζα αθνξνχλ κεγάιν αξηζκφ πνιηηψλ θαη επαίζζεηεο 

θνηλσληθέο νκάδεο. Δπίζεο, ζα αθνξνχλ ζέκαηα επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο γηα ηα νπνία παξνπζηάδνληαη έληνλεο δπζιεηηνπξγίεο, 

ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο, δηνηθεηηθέο δπζθακςίεο, πνιιέο 

ζπλαξκνδηφηεηεο θ.ιπ. 

Σν ΔΠΑΓ απνηειεί έλα ζπλεθηηθφ πιαίζην απινπζηεχζεσλ, ην νπνίν 

αθνξά:  

1. ηηο Μεηαθνξέο,  

2. ηα ΑΜΔΑ,  

3. ηελ Τγεία θαη Πξφλνηα,  

4. Σελ Παηδεία, 

5.  ηε Γηθαηνζχλε, 

6.  ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα,  

7. ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε θαη ηελ Δξγαζία,  

8. ηελ Καηλνηνκία θαη ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα.  

εκαληηθή δηάζηαζε απηήο ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο 

απινχζηεπζεο δηαδηθαζηψλ απνηειεί ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ 

                                                           
27 Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο Σνκέα Σερλνινγηψλ θαη Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληψλ (ΔΤΓΔ-ΣΠΔ), φ.π. … ζει. 5-6. 
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δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο παξνρήο 

έμππλσλ, θηιηθψλ θαη εχρξεζησλ ςεθηαθψλ 

ππεξεζηψλ, πνπ πξνζαξκφδνληαη ζηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο 

ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Απηφ πνπ πξέπεη λα επηζεκαλζεί είλαη φηη, ζηαδηαθά, ε ζχγρξνλε 

δεκφζηα δηνίθεζε πηνζεηεί κία λέα αληίιεςε αιιά θαη κία 

πξσηφγλσξε πξαθηηθή εθαξκφδνληαο ηα λέα  ςεθηαθά εξγαιεία γηα 

ηελ αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία θξάηνπο, δεκνζίσλ πνιηηηθψλ θαη 

νηθνλνκίαο, κε επίθεληξν ηνλ εξγαδφκελν θαη ηνλ εμππεξεηνχκελν 

πνιίηε. 
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4ε Δλφηεηα 

Ζ δηαζθάιηζε ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο κέζα απφ ηε 

ιεηηνπξγία ησλ Αλεμάξηεησλ Γηνηθεηηθψλ Αξρψλ, ηεο Αξρήο 

Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ θαη ηεο Δζληθήο Αξρήο 

Γηαθάλεηαο.  

1.Πξφινγνο – Δηζαγσγή  

ην πιαίζην ηεο έλλνηαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ 

(παξ. 1, άξζξν 25, ηνπ πληάγκαηνο), αλαπηχζζνληαη νη ζεκειηψδεηο 

αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο δηέπνπλ ην έξγν θαη ηε δξάζε 

ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Απηέο νη αξρέο δηακνξθψλνληαη 

ζην πιαίζην ηεο λνκνινγίαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο (ηΔ), 

αιιά θαη ησλ ηαθηηθψλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ θαη νη νπνίεο 

απνθηνχλ  ζπληαγκαηηθφ απνηχπσκα θαη ηζρπξφ έξεηζκα.   

Οη Αλεμάξηεηεο Αξρέο απνηεινχλ κνξθή θξαηηθήο εμνπζίαο νη νπνίεο 

ππνζηεξίδνπλ ηε δηάθξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ δεκνθξαηηθνχ καο 

πνιηηεχκαηνο  

ζε λνκνζεηηθή, εθηειεζηηθή, δηθαζηηθή. «Οη Αλεμάξηεηεο Αξρέο σο 

ζεζκηθνί ηύπνη είλαη θαηά θαλόλα εγγύηεξα ζηελ εθηειεζηηθή εμνπζία. 

Καηά ηελ ζεώξεζε όηη νη δεκόζηεο εμνπζίεο είλαη ηξεηο θαη θάζε κνξθή 

πνιηηεηαθήο εμνπζίαο πξέπεη λα ππάγεηαη ζε κία από απηέο, νη 

πεξηζζόηεξεο Αλεμάξηεηεο Αξρέο ππάγνληαη ηδηνηύπσο ζηελ εθηειεζηηθή 

εμνπζία θαη ζπλήζσο νλνκάδνληαη αλεμάξηεηεο δηνηθεηηθέο  αξρέο».
28

 

Με ηε ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε ηνπ έηνπο 2001, πξαγκαηνπνηείηαη ε 

ζεζκηθή αλαγλψξηζε ησλ Aλεμάξηεησλ Aξρψλ ζην ειιεληθφ ζεζκηθφ 

ζχζηεκα. Με ηελ «… αλαζεώξεζε ηνπ ειιεληθνύ Σπληάγκαηνο ηνπ 

2001, ν λνκνζέηεο είρε πιήξε αίζζεζε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν 

                                                           
28 Βαζίιεηνο Γ. Σδέκνο, πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα, 2012, ζει. 1.   
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δεκηνπξγήζεθαλ νη αλεμάξηεηεο αξρέο θαη ζηελ ακεξηθαληθή θαη ζηηο 

επξσπατθέο έλλνκεο ηάμεηο. Τν παξάδνμν κάιηζηα είλαη όηη ε Διιάδα, 

παξόηη έρεη πνιύ κηθξόηεξε εκπεηξία αλεμαξηήησλ αξρώλ ζε ζρέζε κε 

ηελ πάξα πνιύ κεγάιε ακεξηθαληθή εκπεηξία θαη ηε ιίγν κηθξόηεξε αιιά 

επίζεο αξθεηά καθξά πηα επξσπατθή εκπεηξία, είλαη κηα από ηηο ιίγεο 

ρώξεο ζηηο νπνίεο είλαη πιένλ ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλν ην 

θαηλόκελν ησλ αλεμαξηήησλ αξρώλ»
29

. 

Αξρηθά, νη λνκνζεηηθά θαζηεξσκέλεο Αλεμάξηεηεο Αξρέο 

αληηκεησπίδνληαλ κε δηζηαγκφ θαη ακθηβνιία, κε εμαίξεζε ηελ ίδξπζε 

ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Ραδηνηειεφξαζεο (ΔΡ), γηα ην νπνίν είλαη 

γεγνλφο φηη απφ ηελ αξρή ηεο ζπζηάζεψο ηνπ, ην ΔΡ απνιάκβαλε 

ζεηηθήο απνδνρήο, δηφηη ηελ επνρή κεηά ην έηνο 1989,  

ην άλνηγκα ησλ ξαδηνηειενπηηθψλ ζπρλνηήησλ ζηνλ ειεχζεξν 

αληαγσληζκφ θαη ηε λέα αγνξά ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο πεξηφξηδε ηνλ 

θξαηηθφ έιεγρν, ρσξίο ππφλνηεο θπβεξλεηηθήο παξέκβαζεο θαη 

ρεηξαγψγεζεο. Σν ΔΡ ηδξχεηαη κε ηνλ λ.1866/1989 θαη επηζήκσο 

πξαγκαηνπνηείηαη ε εηζδνρή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο ζην λέν 

ξαδηνηειενπηηθφ ηνπίν, ελφςεη ηεο κεηάβαζεο απφ ην θξαηηθφ 

κνλνπψιην ζηνλ λέν θφζκν ησλ mass media, θαηά ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, αιιά θαη ησλ κέζσλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο social media, θαηά ηε ζχγρξνλε επνρή.  

                                                           
29 Βι. γηα ηηο αλεμάξηεηεο αξρέο κεηά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ Διιεληθνχ πληάγκαηνο ηνπ 

1975/1986/2001, 29.10.2002, ζηελ ηζηνζειίδα: www.evenizelos.gr, θαζψο θαη ζην: 

Δπάγγεινο Βεληδέινο, Σν Αλαζεσξεηηθφ Κεθηεκέλν – Σν ζπληαγκαηηθφ θαηλφκελν ζηνλ 21ν 

αηψλα θαη ε εηζθνξά ηεο αλαζεψξεζεο  ηνπ 2001, εθδφζεηο Αλη. άθθνπιαο 2002, ζει. 218 

θαη ηηο παξαπνκπέο πνπ γίλνληαη εθεί ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη ζηα πξαθηηθά ησλ 

ζπδεηήζεσλ ηφζν ζηελ Δπηηξνπή Αλαζεψξεζεο φζν θαη ζηελ Οινκέιεηα ηεο Ε‘ 

Αλαζεσξεηηθήο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ.  

 

 

 

http://www.evenizelos.gr/
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Πέληε έηε κεηά, κε ηνλ λ.2190/1994, ε ζχζηαζε ηνπ Αλσηάηνπ 

πκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (ΑΔΠ)   γίλεηαη, κε αλαθνχθηζε, 

απνδεθηή, θαζψο αληηκεησπίδεηαη σο έλα αλαγθαίν θαη επαξθέο κέζν, 

ην νπνίν πιένλ ζα εγγπάηαη ηελ εμάιεηςε ηεο 

παζνγέλεηαο ηνπ θνκκαηηθνχ/πειαηεηαθνχ θξάηνπο, ζηνλ θξίζηκν 

ρψξν ησλ πξνζιήςεσλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο.  

Στθ ςυνζχεια, και αναφορικά με τθν προςταςία των κεμελιωδϊν ατομικϊν 

δικαιωμάτων-ελευκεριϊν από ακζμιτεσ κρατικζσ ι ιδιωτικζσ παρεμβάςεισ 

ιδρφκθκε θ Αρχι Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων (ΑΠΔΠΧ). Αυτι θ 

Αρχι ζχει ωσ αντικείμενο τθ κεςμικι κωράκιςθ του πλαιςίου για τθν 

επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, κακϊσ και για τθν 

προςταςία των κεμελιωδϊν δικαιωμάτων  των φυςικϊν προςϊπων και τθσ 

ιδιωτικισ τουσ ηωισ. Ιδρφεται με τον ν.2472/1997, «ο οποίοσ είχε 

ενςωματώςει ςτο ελληνικό δίκαιο την ευρωπαϊκή Οδεγία 95/46/ΔΚ για την 

προςταςία των φυςικών προςώπων ζναντι τησ επεξεργαςίασ δεδομζνων 

προςωπικοφ χαρακτήρα και για την ελεφθερη κυκλοφορία των δεδομζνων 

αυτών. Με τον Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου (Γενικόσ Κανονιςμόσ Προςταςίασ Δεδομζνων - ΓΚΠΔ), ο 

οποίοσ τζθηκε ςε εφαρμογή την 25.05.2018 ςε όλεσ τισ χώρεσ τησ ΕΕ»30 ενϊ 

ςτθ ςυνζχεια, θ Οδθγία 95/46/ΕΚ καταργείται. Από τθν 29.08.2019, ιςχφει 

πλζον ο ν.4624/201931. O δε ν.2472/1997 ζχει καταργθκεί εκτόσ οριςμζνων 

διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ςτο άρκρο 84, του ν.4624/2019. Ο εν 

λόγω νόμοσ ενςωματϊνει ςτο εκνικό δίκαιο τθν Οδθγία (EE) 2016/680 του 

                                                           
30 Βι. θεληξηθή ηζηνζειίδα ηεο ΑΠΓΠΥ: www.dpa.gr  

31 λ.4624/2019, ΦΔΚ 137/Α/29.08.2019, «Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ 

Υαξαθηήξα, κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε 

ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/680 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 

https://www.dpa.gr/sites/default/files/2020-05/CELEX_31995L0046_EL_TXT.pdf
https://www.dpa.gr/sites/default/files/2019-10/GDPR%20%CE%9C%CE%95%20%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%A1%CE%98%CE%A9%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%8C2-converted.pdf
http://www.dpa.gr/
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Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για 

τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ 

δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα από αρμόδιεσ αρχζσ για τουσ ςκοποφσ 

τθσ πρόλθψθσ, διερεφνθςθσ, ανίχνευςθσ ι δίωξθσ ποινικϊν αδικθμάτων, 

κακϊσ επίςθσ και τθσ εκτζλεςθσ ποινικϊν κυρϊςεων για τθν ελεφκερθ 

κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ απόφαςθσ 

2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου. Αναφορικά επίςθσ, με τθν προςταςία των 

προςωπικϊν δεδομζνων ςτον τομζα των θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν, θ 

ΑΠΔΠΧ εφαρμόηει τον ν.3471/2006 που ενςωματϊνει ςτο εκνικό δίκαιο τθν 

ευρωπαϊκι Οδθγία 2002/58/ΕΚ.  

Με τον ν.2477/1997 επίςθσ, ςυςτινεται ο Συνιγοροσ του 

Πολίτθ (ΣτΠ). Ο ΣτΠ ζχει ωσ αποςτολι τθ διαμεςολάβθςθ μεταξφ των 

πολιτϊν και των δθμοςίων υπθρεςιϊν, των Οργανιςμϊν Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΤΑ) πρϊτου και δευτζρου βακμοφ, των 

Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και των επιχειριςεων 

κοινισ ωφζλειασ με ςτόχο τθν προςταςία των 

δικαιωμάτων του πολίτθ, τθν καταπολζμθςθ τθσ κακοδιοίκθςθσ και 

τθντιρθςθ τθσ νομιμότθτασ.  

Απηέο νη ηέζζεξηο αλεμάξηεηεο αξρέο, καδί κε ηελ Αξρή Γηαζθάιηζεο 

ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ (ΑΓΑΔ)
32
, απνηεινχλ ηηο πέληε 

ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο αλεμάξηεηεο αξρέο ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο.  

Σνλ κήλα Αχγνπζην ηνπ έηνπο 2019, ζπζηήλεηαη, γηα πξψηε θνξά, «… 

ζηελ Διιάδα κηα εληαία θαη αλεμάξηεηε αξρή, ε νπνία έρεη ηα 

απαηηνύκελα ερέγγπα αλεμαξηεζίαο θαη ακεξνιεςίαο, ζύκθσλα κε ηηο 

θαιέο δηεζλείο πξαθηηθέο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ»
33

. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ Δζληθή Αξρή Γηαθάλεηαο (ΔΑΓ) θαη ε νπνία  

ηδξχζεθε κε ηνλ λ.4622/2019. ηα άξζξα 82-103 θαη 118-119, απηνχ 

                                                           
32 Ζ ΑΓΑΔ ηδξχεηαη κε ηνλ λ.3115/2003.  

33 Δπίζεκε ηζηνζειίδα ηεο ΔΑΓ: www.aead.gr  

https://www.dpa.gr/sites/default/files/2019-09/%CE%9D3471_06.PDF
https://www.dpa.gr/sites/default/files/2019-10/ODHGIA%202002_58_EK%20_3.PDF
http://www.aead.gr/
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ηνπ λφκνπ,  νξίδεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Ζ ΔΑΓ 

ελζσκαηψλεη ην ζχλνιν ησλ αξκνδηνηήησλ πέληε (5) βαζηθψλ 

ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα (Γξαθείν Γεληθνχ 

Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ψκα Δπηζεσξεηψλ-Διεγθηψλ 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ψκα Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη 

Πξφλνηαο, ψκα Δπηζεσξεηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ, ψκα 

Δπηζεσξεηψλ-Διεγθηψλ Μεηαθνξψλ), θαζψο θαη ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Καηαπνιέκεζεο ηεο Γηαθζνξάο ηνπ πξψελ Τπνπξγείνπ 

Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. 

 

2. Αλεμάξηεηεο Αξρέο 

3.  

Σν λνκηκνπνηεηηθφ έξεηζκα ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ βαζίδεηαη ζηελ 

ηήξεζε ησλ αξρψλ λνκηκφηεηαο θαη δηαθάλεηαο πνπ αλαπηχζζνληαη, 

αλαθνξηθά κε ηηο αλαηηζέκελεο, ζε απηέο ηηο Αξρέο, αξκνδηφηεηεο. 

Απηή ε λνκηκνπνίεζε πξνζδίδεη κηα ζεζκηθή ηδηνκνξθία ε νπνία 

έγθεηηαη ζηελ απνπζία ηεξαξρηθήο εμάξηεζεο θαη επηξξνήο απφ ηελ 

θεληξηθή θπβέξλεζε. Δπηπιένλ, ε λνκηκνπνίεζε απηή παξέρεη ηε  

δπλαηφηεηα γηα δηεπξπκέλε ζπκκεηνρή ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ 

πεξί ηα ζχγρξνλα θαη απαηηεηηθά δεηήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο πνιηηηθήο 

θαη θνηλσληθήο δσήο.   

Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ Αλεμάξηεησλ Γηνηθεηηθψλ Αξρψλ, θαηά 

ηελ άζθεζε ησλ ζεζκηθψλ αξκνδηνηήησλ ηνπ δεζκεχεηαη απφ ηηο 

αθφινπζεο ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ: 1. Σελ αξρή 

ηεο λνκηκφηεηαο, 2.  Σελ αξρή ηεο ππεξνρήο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, 3. Σελ αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη ηεο 

δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο ηνπ δηνηθνχκελνπ, 4. Σελ αξρή ηεο 

ακεξνιεςίαο ησλ νξγάλσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, 5. Σελ αξρή ηεο 
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αλαινγηθφηεηαο, 6. Σελ αξρή ηεο ηζφηεηαο, 7. Σελ αξρή ηεο 

δηαθάλεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο.  

Δηδηθφηεξα, γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζηνλ θξίζηκν ξφιν πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ, ηφζν ε αξρή ηεο λνκηκφηεηαο φζν θαη ε αξρή ηεο 

δηαθάλεηαο ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο, ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο.  

 Ζ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο. Απηή απνξξέεη απφ ηηο αξρέο ηεο 

ιατθήο θπξηαξρίαο θαη ηνπ αληηπξνζσπεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

ηνπ ειιεληθνχ πνιηηεχκαηνο (άξζξα 26, 43, 50, 82 θαη 83 ) 

θαη επηβάιιεη ζηηο δηνηθεηηθέο αξρέο λα ελεξγνχλ ζην πιαίζην 

ησλ λφκσλ θαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπο.  

Ζ αξρή ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηνηθεηηθήο 

δξάζεο απνξξέεη απφ ην άξζξν 5
α
, ηνπ πληάγκαηνο, ζχκθσλα κε ην 

νπνίν θαηνρπξψλεηαη ην δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ ζηελ πιεξνθφξεζε. 

«Η δηαθάλεηα θαη ε δεκνζηόηεηα απνηεινύλ βαζηθέο ζπληζηώζεο ηεο 

δεκνθξαηηθήο αξρήο, ζηνλ βαζκό πνπ επηηξέπνπλ ηνλ έιεγρν ηεο δξάζεο 

ησλ θξαηηθώλ νξγάλσλ θαη αξρώλ από ηνπο πνιίηεο. Σπκβάιιεη κέζσ 

ηεο ινγνδνζίαο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο δηαπινθήο 

ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο, θαζώο θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ 

ησλ δηνηθνπκέλσλ. Η αξρή ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο δηνηθεηηθήο 

δξάζεο ζπλίζηαηαη ζηελ νηθνλνκία ρξόλνπ θαη κέζσλ, ζηελ επειημία θαη 

ηελ ηαρύηεηα, θαηά ηελ πξαγκάησζε ησλ δεκόζησλ πνιηηηθώλ θαη ηεο 

δεκόζηαο απνζηνιήο ησλ νξγάλσλ ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο. Σπλδέεηαη 

δε κε ηελ αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη κε ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο 

ησλ ζεκειησδώλ δηθαησκάησλ ησλ δηνηθνπκέλσλ»
34

. 

 

                                                           
34 Δζληθή Αξρή  Γηαθάλεηαο: «Κψδηθαο Ζζηθήο θαη Οξζήο Γηνηθεηηθήο πκπεξηθνξάο ηνπ 

Πξνζσπηθνχ ηεο ΔΑΓ», Έθδνζε 1.0 Αχγνπζηνο 2020, ζει. 8. 
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2.1. Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ – ΑΔΠ  

Ο ηξφπνο πξφζιεςεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα εξγαζία ζηνλ 

δεκφζην ηνκέα, κε πξνδηαγξαθέο, ζπλζήθεο θαη αξρέο δηαθάλεηαο, 

δεκνζηφηεηαο, αληηθεηκεληθφηεηαο θαη αμηνθξαηίαο θαηνρπξψλεη ηελ 

νπδεηεξφηεηα ηεο Γηνίθεζεο θαη ηε δηαζθάιηζε ίζσλ επθαηξηψλ γηα 

φινπο ηνπο πνιίηεο. Ο ζεζκηθφο εγγπεηήο απηψλ ησλ αξρψλ είλαη ην 

ΑΔΠ. Απηή ε Αλεμάξηεηε Αξρή ε νπνία είλαη επηθνξηηζκέλε γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο νξζήο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηηο 

πξνζιήςεηο ζηνλ δεκφζην ηνκέα.  

Γηα ηελ εθπιήξσζε απηήο ηεο απνζηνιήο, ην ΑΔΠ ζσξαθίδεηαη κε 

εηδηθέο εγγπήζεηο αλεμαξηεζίαο. Σα κέιε ηνπ ραξαθηεξίδνληαη 

αλψηαηνη θξαηηθνί ιεηηνπξγνί, ηα νπνία απνιακβάλνπλ πξνζσπηθήο 

θαη ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο. Σν ΑΔΠ δελ ππφθεηηαη ζε επνπηεία 

θαη έιεγρν απφ θπβεξλεηηθά φξγαλα ή άιιεο δηνηθεηηθέο αξρέο αιιά 

ζε θνηλνβνπιεπηηθφ έιεγρν φπσο νξίδεη ν ηζρχνλ Καλνληζκφο ηεο 

Βνπιήο. Δπίζεο, νη πξάμεηο ηνπ δελ ππφθεηληαη ζε ηεξαξρηθφ έιεγρν 

απφ ζέκα λνκηκφηεηαο αιιά κφλν ζε δηθαζηηθφ έιεγρν. Έρεη εκβέιεηα 

θαη δπλαηφηεηα δξάζεο ζε παλειιήληα θιίκαθα θαη δηαζέηεη 

αξκνδηφηεηα θαλνληζηηθή, αξκνδηφηεηα ειεγθηηθή ηεο λνκηκφηεηαο 

ησλ πξάμεσλ πνπ ππάγνληαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ θαη πεξηνξηζκέλε 

θπξσηηθή αξκνδηφηεηα. Γηαζέηεη επίζεο δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή 

απηνηέιεηα κε δηθφ ηνπ πξνυπνινγηζκφ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζσξάθηζή 

ηνπ, εληζρχεηαη πεξαηηέξσ, κε ηε ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ηνπ 

ζεζκνχ ζην αλαζεσξεκέλν χληαγκα ηνπ έηνπο 2001. Με ην 

χληαγκα ηνπ 2001, θαηνρπξψλνληαη: 1
ν
, ζχζηεκα πξφζιεςεο θαη 

ζηειέρσζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη 2
ν
, ε δηαθάλεηα, ε αμηνθξαηία 

θαη ε αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ. 

Ζ αλακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα θαη 
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ε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πνπ ζηειερψλεη ηνλ δεκφζην ηνκέα, 

ππνρξεψλεη ηνλ λνκνζέηε λα εθδψζεη ηνλ λ. Ν.4765/2021 θαη ν νπνίνο 

αληηθαζηζηά ηνλ ηδξπηηθφ λ.2190/1994.  

Σν έξγν ηνπ ΑΔΠ θαη ε πηζηή εθαξκνγή ηεο ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο 

λνκηκφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο απμάλνπλ ηηο αλάγθεο, απφ ηνπο/ηηο 

ελδηαθεξφκελνπο/λεο γηα παξνρή ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Πξνο 

επίξξσζε απηνχ ηνπ έξγνπ, νη ππεξεζίεο ηνπ ΑΔΠ, ππνζηεξίδνληαη 

απφ έλα εμειηγκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα πνπ δηαρεηξίδεηαη κε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηαρχηεηα ηνλ κεγάιν αξηζκφ αηηήζεσλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππνβάιινληαη, επίζεο ειεθηξνληθά, απφ ηνπο/ηηο 

ππνςεθίνπο/ηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο ηνπ 

ΑΔΠ.  

ηα είθνζη νθηψ (28) έηε ιεηηνπξγίαο ηνπ «… ην ΑΣΔΠ πέηπρε λα 

αλαηξέςεη παγησκέλεο λννηξνπίεο θαη πξαθηηθέο, θαηαδεηθλύνληαο ηε 

δπλαηόηεηά ηνπ σο αλεμάξηεηε αξρή λα εθπιεξώζεη κε επηηπρία ην 

ζεζκηθό ηνπ ξόιν θαη λα δηαζθαιίζεη ακεξνιεςία θαη δηαθάλεηα ζηνλ 

θξίζηκν θαη επαίζζεην ηνκέα ηεο απαζρόιεζεο ζηε δεκόζηα δηνίθεζε, 

θαηαμηώζεθε, δε, σο νπζηαζηηθόο κεραληζκόο ειέγρνπ ησλ πξνζιήςεσλ 

ζηνλ δεκόζην ηνκέα, κε γλώκνλα ηε δηαθύιαμε ηεο αξρήο 

ηεο αμηνθξαηίαο θαη ηε ζσξάθηζε ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ. Γηα ηνλ ιόγν 

απηό ην ΑΣΔΠ 

αληηκεηώπηζε κε ηδηαίηεξα ζεηηθό ηξόπν ηε ζπλερή δηεύξπλζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ, ηα ηειεπηαία ρξόληα, νη νπνίεο αθνξνύζαλ ζηε 

ζπκκεηνρή ηνπ όρη κόλν ζηηο πξνζιήςεηο ελ ζηελή ελλνία, αιιά θαη ζε 

γεληθόηεξεο δξάζεηο αλάπηπμεο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηεο 

δηνίθεζεο ή πινπνίεζεο νινθιεξσκέλσλ δξάζεσλ δηνηθεηηθήο 

κεηαξξύζκηζεο, πνπ αθνξνύλ ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ αμηνιόγεζε 
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Πξντζηακέλσλ Γηεπζύλζεσλ θαη Γεληθώλ Γηεπζύλζεσλ,  θαζώο θαη 

Γεληθώλ Γξακκαηέσλ, ζηελ θηλεηηθόηεηα, θ.ά.»
35

. 

Σν ΑΔΠ δηαζέηεη επξείεο ζεζκηθέο απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο νη 

νπνίεο δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: απνθαζηζηηθέο πνπ 

επηκεξίδνληαη ζε  

(α)θαλνληζηηθέο, ζηελ παξαγσγή δεπηεξνγελψλ θαλφλσλ δηθαίνπ θαη 

(β) ειεγθηηθέο ηεο λνκηκφηεηαο ησλ πξάμεσλ, ζηηο νπνίεο εληάζζεηαη 

θαη πεξηνξηζκέλε θπξσηηθή αξκνδηφηεηα. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, φηη 

ην ΑΔΠ έρεη ζεκαληηθφ ειεγθηηθφ ξφιν ζην 

επίπεδν ησλ πξνθεξχμεσλ – αλαθνηλψζεσλ ησλ θνξέσλ γηα 

πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ, σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο 

λνκηκφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα ησλ πηλάθσλ 

δηνξηζηέσλ, είηε απηεπάγγειηα είηε θαη‘ έλζηαζε ησλ ππνςεθίσλ, ελψ 

ζηαδηαθά κε ηηο πξνζζήθεο ησλ ηξνπνπνηεηηθψλ λφκσλ, αλέιαβε 

αθφκα θαη ηηο πξνζιήςεηο ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα επνρηθέο, πεξηνδηθέο ή άιιεο 

πξφζθαηξεο, ή απξφβιεπηεο θαη επείγνπζεο αλάγθεο. Αλαιακβάλεη, σο 

εθ ηνχηνπ, φιεο ζρεδφλ ηηο πξνζιήςεηο, αθφκε θαη απηέο θνξέσλ πνπ 

είραλ εμαηξεζεί ή δελ ππάγνληαλ ζε απηφ, ή απάγνληαλ απιψο ζηνλ 

έιεγρφ ηνπ, αιιά θαηφπηλ αηηήκαηνο επηδίσμαλ ηε δηελέξγεηα απφ ην 

ίδην ην ΑΔΠ ησλ δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο ή δηνξηζκνχ
36

 

επηθνξηίζηεθε κε ηε δηαθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ γηα πξφζβαζε ζε θάπνηα ζέζε ζην 

Γεκφζην Σνκέα, φπσο απηφο νξίδεηαη σο πξνο ην εχξνο ηνπ 

λνκνζεηηθά θάζε θνξά. Γηαιακβάλεη επί φισλ ησλ θαηεγνξηψλ 

πξνζιήςεσλ, είηε απηέο γίλνληαη κε δηαγσληζκφ είηε κε ζεηξά 

                                                           
35 ΑΔΠ, Δηήζηα Έθζεζε, έηνπο 2020, Αζήλα, 2021, ζει. 8.  

36 Ήβε Μαπξνκνχζηαθνπ, Αμηνιφγεζε Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ. Πξφζιεςε θαη 

ππεξεζηαθή εμέιημε. πζηήκαηα επηινγήο. Αμηνθξαηηθά Κξηηήξηα. Έιεγρνο θαη 

ζπληαγκαηηθέο αξρέο, Αζήλα: Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 2016, ζει. 226-230. 
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πξνηεξαηφηεηαο (κε επηινγή), ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο, απφ 

ηελ έλαξμή ηεο έσο ηελ θαηάξηηζε ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο δηνξηζηέσλ, 

αλεμαξηήησο ηεο θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ, αλ πξφθεηηαη γηα ηαθηηθφ 

πξνζσπηθφ, εηδηθφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, πξνζσπηθφ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, απεπζείαο ή θαη‘ 

έιεγρν. Όπσο δηαπηζηψλεηαη ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, αιιά θαη ζηελ 

πξαθηηθή εθαξκνγή, ην ΑΔΠ δηαζέηεη επξείεο ζεζκηθέο θαη 

πξαγκαηηθέο αξκνδηφηεηεο. Απηέο ρσξίδνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

απνθαζηζηηθέο πνπ επηκεξίδνληαη ζε (α) θαλνληζηηθέο, ζηελ παξαγσγή 

δεπηεξνγελψλ θαλφλσλ δηθαίνπ θαη (β) ειεγθηηθέο ηεο 

λνκηκφηεηαο ησλ πξάμεσλ, ζηηο νπνίεο εληάζζεηαη θαη πεξηνξηζκέλε 

θπξσηηθή αξκνδηφηεηα. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, φηη ην ΑΔΠ έρεη 

ζεκαληηθφ ειεγθηηθφ ξφιν ζην επίπεδν ησλ πξνθεξχμεσλ- 

αλαθνηλψζεσλ ησλ θνξέσλ γηα πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ, σο πξνο ηελ 

ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο λνκηκφηεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα ησλ πηλάθσλ 

δηνξηζηέσλ, είηε απηεπάγγειηα είηε θαη‘ έλζηαζε ησλ ππνςεθίσλ, ελψ 

ζηαδηαθά κε ηηο πξνζζήθεο ησλ ηξνπνπνηεηηθψλ λφκσλ, αλέιαβε 

αθφκα θαη ηηο πξνζιήςεηο ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα επνρηθέο, πεξηνδηθέο ή άιιεο 

πξφζθαηξεο, ή απξφβιεπηεο θαη επείγνπζεο αλάγθεο. Αλέιαβε 

επνκέλσο φιεο ζρεδφλ ηηο πξνζιήςεηο, αθφκε θαη απηέο θνξέσλ πνπ 

είραλ εμαηξεζεί ή δελ ππάγνληαλ ζε απηφ, ή απάγνληαλ απιψο ζηνλ 

έιεγρφ ηνπ, αιιά θαηφπηλ αηηήκαηνο επηδίσμαλ ηε δηελέξγεηα απφ ην 

ίδην ην ΑΔΠ ησλ δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο ή δηνξηζκνχ. 

(Μαπξνκνχζηαθνπ, 2007, ζει. 226-230).  

Σν ΑΔΠ, ιεηηνπξγεί θαη δξα σο ζεζκηθφο εγγπεηήο θαη αμηνθξαηηθφο 

εθαξκνζηήο ησλ αξρψλ ηεο ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο θαζ‘ 

φιε ηε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο ησλ πξνζιήςεσλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα. 

Ζ επηηπρήο ιεηηνπξγία ηνπ, απφ ην έηνο 1994, ελδχεη κε θχξνο, 
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ακεξνιεςία, αληηθεηκεληθφηεηα ηελ ππφζηαζή ηνπ, γεγνλφο πνπ 

απνηππψλεηαη ζηηο ζρέζεηο νηθείαο αλαγλψξηζεο θαη εκπηζηνζχλεο ηνπ 

κε ηνπο Έιιελεο πνιίηεο.  

 

2.2. πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε – ηΠ  

 

Ζ λνκηκφηεηα θαη ε δηαθάλεηα ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο ζπληζηνχλ 

αλαγθαίν θαη απαξαίηεην φξν γηα ηε δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο. Δληζρχνπλ ηε δεκνθξαηία ζηε ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ θαη ηαπηφρξνλα γίλεηαη δπλαηφο ν έιεγρνο ησλ 

δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Ζ αξκνδηφηεηα ηνπ 

ηΠ θαιχπηεη ηνλ έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο ησλ αηνκηθψλ δηνηθεηηθψλ 

πξάμεσλ, παξαιείςεσλ θαη πιηθψλ ελεξγεηψλ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο 

αιιά θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Δίλαη αξκφδηνο γηα ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ ζηηο ππεξεζίεο: α) ηνπ Γεκνζίνπ, β) ησλ ΟΣΑ α΄ θαη β΄ 

βαζκνχ, γ) ησλ ινηπψλ ΝΠΓΓ, δ) ησλ θξαηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ (ΝΠΗΓ), ησλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ 

επηρεηξήζεσλ ησλ ΟΣΑ θαη γηα ηνπο νπνίνπο ε δηνίθεζε νξίδεηαη 

άκεζα ή έκκεζα απφ ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε κε δηνηθεηηθή πξάμε ή 

θαη σο κέηνρνο. 

«Ο Σπλήγνξνο ηνπ Πνιίηε ειέγρεη όινπο ηνπο ειιεληθνύο θνξείο, όιν ην 

ζώκα ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο εθηόο από ηα ηκήκαηα πνπ ξεηώο 

απνθιείνληαη από ηελ δηακεζνιαβεηηθή θαη ειεγθηηθή ηνπ αξκνδηόηεηα 

θαη ηα ειέγρεη αλεμαξηήησο ηεο εζληθόηεηαο ή ηνπ ηόπνπ δηακνλήο ησλ 

αλαθεξνκέλσλ. Γειαδή δελ απαηηείηαη ν πξνζθεύγσλ ζηνλ Σπλήγνξν 

ηνπ Πνιίηε λα είλαη Έιιελαο ή Δπξσπαίνο πνιίηεο. Αξθεί λα ζηξέθεηαη 

ελαληίνλ πξάμεο, παξάιεηςεο ή πιηθήο ελέξγεηαο ειεγρόκελνπ από ηνλ 

Σπλήγνξν ηνπ Πνιίηε ειιεληθνύ θνξέα»
37

. 

                                                           
37 Βαζίιεηνο Γ. Σδέκνο, πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, Ννκηθή Βηβιηνζήθε, φ.π., ζει. 74.   
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Αλαθνξηθά κε ηνλ ξφιν θαη ηελ απνζηνιή ηνπ ηΠ, ε αξρή ηεο 

λνκηκφηεηαο εκπεξηέρεη δχν δηαθνξεηηθέο έλλνηεο: α) Οη ελέξγεηεο ησλ 

νξγάλσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο πξέπεη λα κελ αληηηίζεληαη πξνο 

ηνπο θαλφλεο ηνπ πληάγκαηνο, ηνπ Δπξσπατθνχ δηθαίνπ θαη ησλ 

λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ θαη β) νη ελέξγεηεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο λα 

είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο θαλφλεο απηνχο. Ζ παξαβίαζε απηήο ηεο 

ππνρξέσζεο γελλά επζχλε γηα θάζε αξκφδην φξγαλν, φπσο 

πξνβιέπεηαη ζηνλ  εθηειεζηηθφ λφκν ηνπ πληάγκαηφο καο, ηνλ 

3068/2002.  

ηε ζεκεξηλή επνρή θαη ζην πεξηβάιινλ ηεο ζχγρξνλεο δεκνθξαηίαο, 

ε δξάζε ηνπ ηΠ δηαζθαιίδεη πξνυπνζέζεηο δηάδξαζεο θαη ζπλέξγεηαο 

κεηαμχ απηνχ θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Ζ δηαθάλεηα ησλ 

δηαδηθαζηψλ, πνπ αθνινπζεί ν ηΠ, θαζψο θαη ε άζθεζε ειέγρνπ πξνο 

ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, πξνβάιινπλ ηα πνηνηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ 

ηνπ. Ζ αξρή ηεο δηαθάλεηαο, σο έθθαλζε ηεο αλνηθηήο δεκφζηαο 

δηαθπβέξλεζεο, δηέπεη ηε δξάζε ηνπ ηΠ θαη πην εηδηθά ηε ζαθήλεηα 

ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ, ηελ αηηηνιφγεζε ησλ απνθάζεψλ ηνπ θαη ηε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ, κέζσ ηεο Αξρήο, ζην 

παξαγφκελν έξγν ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.  

Ο ηΠ, κέζσ ηεο αξρήο ηεο δηαθάλεηαο, αθνινπζεί έλα ζχλνιν 

δξάζεσλ κε ζαθήλεηα, αηηηνιφγεζε θαη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ 

πνιηηψλ ζε πιεξνθνξίεο θαη έγγξαθα πνπ θαηέρνπλ νη δεκφζηεο 

ππεξεζίεο. Ζ αξρή ηεο δηαθάλεηαο αλαγλσξίδεηαη σο γεληθή αξρή ηνπ 

θνηλνηηθνχ δηθαίνπ θαη σο εθ ηνχηνπ, ελδπλακψλεη ηε ζρέζε ηνπ 

επξσπαίνπ πνιίηε κε ηελ θνηλνηηθή δηνίθεζε.
38

 

Καηά ην έηνο 2021, εκπινπηίδεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην κε ηελ ςήθηζε 

αλάινγσλ ξπζκίζεσλ πνπ άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Αξρήο.  

                                                           
38 Βι. εηδηθφηεξα ζηα άξζξα 21, 255 ηεο πλζήθεο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ.  
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πγθεθξηκέλα κε ηνλ λ.4780/2021, o ηΠ απνθηά λέεο αξκνδηφηεηεο 

θαη κε Απφθαζή ηνπ ηξνπνπνηείηαη ν  Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ. 

Με ηελ ππ‘ αξηζ. Φ10/45651/15.09.2021 Απφθαζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ 

Πνιίηε, ηξνπνπνηείηαη ην Π.Γ. 273/1999 «Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε». Ζ Απφθαζε αθνξά ζηελ νξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία ηεο Αξρήο, ζηε δηαδηθαζία ρεηξηζκνχ ησλ αλαθνξψλ ησλ 

πνιηηψλ, ζηελ αξρεηνζέηεζε απηψλ, ζηηο απηεπάγγειηεο παξεκβάζεηο, 

ζηε ζχληαμε ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο, ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ πλεγφξνπ 

ηνπ Πνιίηε θαη ησλ Βνεζψλ πλεγφξσλ, ζηελ νξγάλσζε θαη 

ζηειέρσζε ηνπ Γξαθείνπ ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, ζηηο 

αξκνδηφηεηεο ηεο Γξακκαηείαο ηεο Αξρήο, θ.ά. 

Δπηπξφζζεηα, κε ηνλ λ.4808/2021 θαη ην άξζξν 28, ηίζεληαη ζε  ηζρχ 

ηα δεδνκέλα πνπ νξίδεη ε παξ. 1, ηνπ άξζξνπ 28, ηνπ πληάγκαηνο, ε 

χκβαζε 190 ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο γηα ηελ εμάιεηςε 

ηεο βίαο θαη παξελφριεζεο ζηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο, πνπ 

πηνζεηήζεθε απφ ηε πλδηάζθεςε ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο 

ζηε Γελεχε, ηελ 21.06.2019. Ζ χκβαζε απηή πξνζηαηεχεη 

εξγαδφκελνπο θαη άιια άηνκα ζηνλ θφζκν ηεο εξγαζίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππαιιήισλ, φπσο νξίδνληαη απφ ηελ 

εζληθή λνκνζεζία θαη ηελ πξαθηηθή, θαζψο θαη εξγαδφκελα άηνκα, 

αλεμάξηεηα απφ ην ζπκβαηηθφ ηνπο θαζεζηψο, ηα άηνκα πνπ 

παξαθνινπζνχλ θαηάξηηζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αζθνπκέλσλ 

θαη ησλ καζεηεπνκέλσλ, εξγαδφκελνπο ησλ νπνίσλ ε ζρέζε εξγαζίαο 

έρεη θαηαγγειζεί, εζεινληέο, άηνκα πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία θαη 

αηηνχληεο εξγαζία θαη άηνκα πνπ αζθνχλ ηελ εμνπζία, ηα θαζήθνληα 

θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ εξγνδφηε. Ζ χκβαζε ηζρχεη γηα φινπο ηνπο 

ηνκείο, ηδησηηθφ ή δεκφζην, ηφζν ζηελ επίζεκε φζν θαη ζηελ άηππε 

νηθνλνκία, ζηηο αζηηθέο ή αγξνηηθέο πεξηνρέο. 
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ην άξζξν 12, πξνβιέπεηαη φηη: «Κάζε πξφζσπν ηνπ άξζξνπ 3 πνπ 

ζίγεηαη απφ πεξηζηαηηθφ βίαο θαη παξελφριεζεο ζε βάξνο ηνπ θαηά ην 

άξζξν 4, αθφκε θαη αλ έρεη ιήμεη ε ζρέζε, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο 

θέξεηαη φηη εθδειψζεθε εηο βάξνο ηνπ ην πεξηζηαηηθφ ή ε 

ζπκπεξηθνξά, έρεη δηθαίσκα, πέξαλ ηεο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο, 

πξνζθπγήο ελψπηνλ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ηνπ πλεγφξνπ 

σο θνξέα πξνψζεζεο θαη επνπηείαο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο.  

χκθσλα κε ηνλ λ.4830/2021: «θνπφο – Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο 

είλαη ε πξνζηαζία ησλ δψσλ ζπληξνθηάο θαη ε εμαζθάιηζε ηεο 

επδσίαο ηνπο, ε ελίζρπζε ηεο ππεχζπλεο ηδηνθηεζίαο ησλ δψσλ 

ζπληξνθηάο, ε ζέζπηζε ζαθνχο θαη ζπλεθηηθνχ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ 

γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο θαη ζηξαηεγηθήο 

γηα ηε δξαζηηθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ηνπο κέζσ πξνγξακκάησλ 

πηνζεζίαο, κε απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ επδσίαο ησλ δψσλ». 

Με ην άξζξν 38, ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε έρεη αξκνδηφηεηα γηα ηε 

δηακεζνιάβεζε ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα ησλ δψσλ θαη ηελ ηήξεζε 

ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. Δπηπιένλ, κε ην άξζξν 39 ζπγθξνηείηαη κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ επηακειήο Δηδηθή Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο, κε πεληαεηή ζεηεία, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο. Ζ 

Δπηηξνπή απαξηίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν, πνπ είλαη πξφζσπν 

εγλσζκέλνπ θχξνπο θαη έμη (6) αθφκε ηαθηηθά κέιε, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ ζπγθαηαιέγεηαη θαη έλαο (1) εθπξφζσπνο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ 

Πνιίηε.  

ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ηΠ επηζεκαίλνληαη θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζε εηζαγσγηθφ ζεκείσκα γηα ηελ Δηήζηα Έθζεζε ηνπ έηνπο 2021, 

κεηαμχ άιισλ, ηα εμήο: «… νη πγεηνλνκηθέο, θιηκαηηθέο, ελεξγεηαθέο, 

νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο πξνθιήζεηο ζα πξέπεη λα απνηειέζνπλ 

επθαηξία επαλεμέηαζεο, επαλαμηνιόγεζεο θαη αλαζύληαμεο. Η 

δηαπίζησζε ηνπ πόζν εύζξαπζην κπνξεί λα είλαη όιν ην δηθαηνπνιηηηθό 



181 
 

καο νηθνδόκεκα, κπνξεί θαη πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη θαη ζεηηθά. Να 

απμήζεη ηα επίπεδα εγξήγνξζήο καο, λα καο θαηαζηήζεη πην ελεξγνύο, 

επαηζζεηνπνηεκέλνπο θαη ελεκεξσκέλνπο πνιίηεο. Να ελδπλακώζεη ην 

αίηεκα νπζηαζηηθήο ελίζρπζεο ησλ θνξέσλ επνπηείαο θαη ειέγρνπ ηεο 

δεκόζηαο εμνπζίαο, δηεύξπλζεο ηνπ πεδίνπ δξάζεο ησλ ζεζκηθώλ 

αληίβαξσλ. Ο Σπλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, από ηελ πιεπξά ηνπ, παξακέλεη 

αθιόλεηα πξνζεισκέλνο ζηελ απνζηνιή ηνπ, λα ζπκπαξαζηέθεηαη ηόζν 

ζηνλ πνιίηε, ηνλ θάηνηθν ηεο ρώξαο, γηα ηελ επίιπζε θάζε δηαθνξάο θαη 

ηελ άξζε θάζε αδηθίαο, εθεί πνπ πξάγκαηη ππάξρεη, όζν θαη ζηε 

δηνίθεζε, απνζθνπώληαο κε ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο θαη ζεζκηθέο 

πξνηάζεηο λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο 

θαη ηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Γηα ηε ζσξάθηζε ηνπ 

θξάηνπο δηθαίνπ, ηελ ελδπλάκσζε ηεο δεκνθξαηίαο».
39

 

Με ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηΠ, απφ ην 1994, έσο ηηο εκέξεο καο, είλαη 

θαηαλνεηφ φηη ηφζν ε λνκηκφηεηα φζν θαη ε δηαθάλεηα βξίζθνληαη ζην 

επίθεληξν ησλ δξάζεσλ θαη ηεο πξνζθνξάο ηεο ελ ιφγσ Αξρήο ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία. Ζ λνκηκφηεηα θαη ε δηαθάλεηα ηεο Αξρήο 

ζπλδένληαη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηα δξψκελα ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο αιιά θαη ζε ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο θαη δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο.  

                                                           
39 Δηήζηα Έθζεζε ηνπ ηΠ γηα ην 2021, Αζήλα 2022, ζει. 17.  
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2.3. Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα – 

ΑΠΓΠΥ  

 

 Ζ νδεγία γηα ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ
40

 δειψλεη ηε 

ζηελή ζρέζε κεηαμχ ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη 

ηηο απαηηεηηθέο αλάγθεο γηα απξφζθνπηε ξνή πιεξνθνξηψλ ζηε 

ζχγρξνλε θνηλσλία. Απηή ε ζρέζε απνηειεί κείδνλα ξπζκηζηηθή 

αλάγθε θαη θαλεξή πξφθιεζε σο πξνο ηα λέα θαη ηαρχηαηα 

αλαπηπζζφκελα ηερλνινγηθά δεδνκέλα.  

Μέζα ζε απηφ ην πεξηβάιινλ, ζεζπίδεηαη ε Αξρή Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (ΑΠΓΠΥ) θαη ε νπνία έρεη σο 

απνζηνιή ηεο ηελ επνπηεία ηεο εθαξκνγήο ηνπ Ν. 2472/1997 θαη 

άιισλ ξπζκίζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, θαζψο θαη ηελ 

ελάζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ηεο αλαηίζεληαη θάζε θνξά.  

Ζ ΑΠΓΠΥ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 19, ηνπ νηθείνπ λφκνπ, αζθεί κηα 

ζεηξά αξκνδηνηήησλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε δχν κεγάιεο 

θαηεγνξίεο, ηηο ξπζκηζηηθέο θαη ηηο ειεγθηηθέο.  

Χζηφζν, θαηαξγείηαη ν λ.2472/1997 θαη αληηθαζίζηαηαη κε ηνλ 

λ.4624/2019 («Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ 

Υαξαθηήξα, κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 

2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε 

ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/680 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη άιιεο 

δηαηάμεηο»). Σα άξζξα 9 έσο θαη 20 αλαθέξνληαη ζηελ ΑΠΓ ΠΥ, 
                                                           
40 Οδεγία 95/46/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηελ 

ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ.  
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εθηφο νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζην άξζξν 84 ηνπ 

λ.4624/2019.  

Όζνλ αθνξά ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πεξί ην 

αληηθείκελν ηνπ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, ε ελ ιφγσ 

Αξρή εθαξκφδεη ηνλ λ.3471/2006 πνπ ελζσκαηψλεη ζην εζληθφ δίθαην 

ηελ επξσπατθή αξηζ. 2002/58/ΔΚ Οδεγία.  

 

Ζ ΑΠΓΠΥ εθπξνζσπεί ηελ Διιάδα ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (ΔΠΓ) θαη ζε άιιεο Κνηλνηηθέο Δπηηξνπέο ή 

Κνηλνηηθά Όξγαλα θαη  ζπλεξγάδεηαη κε αληίζηνηρεο αξρέο ηξίησλ 

ρσξψλ θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο (άξζξν 50 ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (ΓΚΠΓ), άξζξν 10, ηνπ λ.4624/2019).  

Ζ ΑΠΓΠΥ επηθνξηίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, γηα ηα αθφινπζα δεηήκαηα 

(άξζξν 57,  ΓΚΠΓ, άξζξν 13, ηνπ λ.4624/2019):  

• «Να παξαθνινπζεί θαη λα επηβάιιεη ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΚΠΓ, ηνπ λ. 

4624/2019 θαη άιισλ ξπζκίζεσλ πνπ αθνξνύλ ηελ πξνζηαζία ηνπ 

αηόκνπ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ.  

• Να πξνσζεί ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνύ ζηα δεηήκαηα 

πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ππεπζύλσλ θαη 

εθηεινύλησλ ηελ επεμεξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο. Δηδηθή 

πξνζνρή απνδίδεηαη ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ απεπζύλνληαη ζε παηδηά.  

• Να παξέρεη γλώκε γηα θάζε ξύζκηζε πνπ πξόθεηηαη λα πεξηιεθζεί ζε 

λόκν ή ζε θαλνληζηηθή πξάμε, ε νπνία αθνξά επεμεξγαζία δεδνκέλσλ.  

• Να εθδίδεη νδεγίεο θαη λα απεπζύλεη ζπζηάζεηο γηα θάζε ζέκα πνπ 

αθνξά ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, κε ηελ επηθύιαμε ησλ θαζεθόλησλ 

ηνπ ΔΣΠΓ.  

• Να παξέρεη θαηόπηλ αηηήκαηνο πιεξνθνξίεο ζηα ππνθείκελα ησλ 

δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο.  
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• Να ρεηξίδεηαη ηηο ππνβιεζείζεο γηα παξάβαζε δηαηάμεσλ ηνπ ΓΚΠΓ 

θαηαγγειίεο.  

• Να δηελεξγεί έξεπλεο ή ειέγρνπο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ.  

• Να θαηαξηίδεη θαη λα δηαηεξεί θαηάινγν ζε ζρέζε κε ηελ απαίηεζε γηα 

δηελέξγεηα εθηίκεζεο αληηθηύπνπ (άξζξν 35 παξ. 4 ηνπ ΓΚΠΓ) θαη λα 

παξέρεη ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηηο πξάμεηο επεμεξγαζίαο ηνπ άξζξνπ 36 

παξ. 2 ηνπ ΓΚΠΓ.  

• Να ελζαξξύλεη ηελ θαηάξηηζε θσδίθσλ δενληνινγίαο θαη λα 

εγθξίλεη θώδηθεο δενληνινγίαο πνπ παξέρνπλ επαξθείο εγγπήζεηο.  

• Να ελζαξξύλεη ηε ζέζπηζε κεραληζκώλ πηζηνπνίεζεο πξνζηαζίαο 

δεδνκέλσλ θαη ζθξαγίδσλ θαη ζεκάησλ πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη 

λα εγθξίλεη ηα θξηηήξηα πηζηνπνίεζεο.  

• Να ζρεδηάδεη θαη λα δεκνζηεύεη απαηηήζεηο δηαπίζηεπζεο θνξέα 

γηα ηελ παξαθνινύζεζε θσδίθσλ δενληνινγίαο θαη θνξέα 

πηζηνπνίεζεο.  

• Να ζπλεξγάδεηαη κε άιιεο επνπηηθέο αξρέο κέζσ αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηώλ θαη λα παξέρεη ακνηβαία ζπλδξνκή ζε απηέο κε ζθνπό ηε 

δηαζθάιηζε ηεο ζπλεθηηθόηεξεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΚΠΓ»
41

. 

Ζ θαηνρχξσζε ηεο λνκηκφηεηαο γηα ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ σο 

ζεκειηψδνπο δηθαηψκαηνο ππνζηεξίδεη ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Σν 

δεκφζην ζπκθέξνλ ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγν πξνο ηνλ 

επηδησθφκελν ζθνπφ θαη λα δηαζθαιίδεη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη 

ζπκθέξνληα ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ. Ζ επεμεξγαζία, σο εθ 

ηνχηνπ, ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαηνρπξψλεηαη ζχλλνκα κέζα 

απφ ηηο, απφ ην 1995, έμη επηινγέο ηνπ Δπξσπαίνπ λνκνζέηε (άξζξν 7, 

Οδεγίαο 95/46/ΔΚ): 1. Σελ απαξαίηεηε ε ζπγθαηάζεζε ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ, 2. Σελ εθπιήξσζε κηαο ζπκβαηηθήο 

                                                           
41 Δηήζηα Έθζεζε έηνπο 2020, Αζήλα, 2021, ζει.15-16.  
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ζρέζεο κεηαμχ επεμεξγαζηή θαη ππνθεηκέλνπ δεδνκέλσλ, 3. Σελ 

ππνρξεσηηθή ηήξεζε ηνπ λφκνπ, 4. Σε δηαθχιαμε ηνπ δσηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ, 5. Σε εμππεξέηεζε 

ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη 6. Σελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ελλφκνπ 

ζπκθέξνληνο ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, ζηελ 

πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ πξνέρεη ην ζπκθέξνλ ησλ ππνθεηκέλσλ.  

Ο Υάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(2000/C 364/01) είλαη απηφ ην ζεκαληηθφ λνκηθφ θείκελν ην νπνίν 

αλαθέξεηαη, κε ξεηφ ηξφπν (βι. άξζξν 8, Πξνζηαζία ησλ Γεδνκέλσλ 

Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα), ζηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη ηνλ ζεβαζκφ ηνπο ν νπνίνο ζα πξέπεη λα ππφθεηηαη 

ζηνλ έιεγρν αλεμάξηεηεο  αξρήο.  

Ζ ΑΠΓΠΥ, ζπλδέεη άκεζα ηε ζχλλνκε θαη ζεκηηή επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ κε ηελ αξρή ηεο δηαθάλεηαο. Σε δηαθάλεηα ηεο 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ πξνζψπσλ, αιιά θαη 

ηε δηαθάλεηα έλαληη ησλ πξνζψπσλ. Τθίζηαηαη θαη ελλνείηαη ε 

θαλεξή ππνρξέσζε ελεκέξσζεο, πξνο ηα πξφζσπα, κε ηα ζηνηρεία 

πνπ ζα ζπιιεγνχλ απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, θαζψο 

επίζεο θαη ε ελεκέξσζε γηα ην εχξνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ζα 

ρξεηαζηεί, ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ππεπζχλνπ, ηνπο ζθνπνχο θαη ηε λνκηθή 

βάζε ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ. Ζ επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ εδξάδεηαη ζην έλλνκν ζπκθέξνλ θαη επηβάιιεηαη επίζεο, ε 

αλαθνξά απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ζην ζπγθεθξηκέλν έλλνκν 

ζπκθέξνλ.  

Σελ πξφζθαηε δηεηία (2020-2021), ελ κέζσ παλδεκίαο, ε ΑΠΓΠΥ, 

ζπλεξγάδεηαη απξφζθνπηα κε ην Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο 

ζρεηηθά κε ζρεηηθέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηνλ «Κψδηθα Φεθηαθήο 

Γηαθπβέξλεζεο», θαζψο θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ εθαξκνγήο ηρλειάηεζεο 

επαθψλ Covid-19. πλέβαιε, επηπιένλ, «… ζηηο δηαδηθαζίεο 
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πξνεηνηκαζίαο ηνπ λένπ Καλνληζκνύ γηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζηηο 

ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο (e-Privacy Regulation) θαη, ηέινο, απέζηεηιε 

ζηε Γηεύζπλζε Δπξσπατθώλ Υπνζέζεσλ θαη Γηκεξώλ Θεκάησλ ηεο 

Βνπιήο ησλ Διιήλσλ ηηο ζέζεηο ηεο ζε ζρέζε κε ην ζρέδην λνκνζεηηθήο 

πξάμεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο 

αλειίθσλ»
42

.  

Λίαλ ζεκαληηθφ είλαη ην έξγν ηεο ΑΠΓΠΥ, ζηε ζπκκφξθσζε 

παξφρσλ ππεξεζηψλ ηεο ειεθηξνληθήο πιεξνθνξίαο, κέζσ ηεο 

έθδνζεο ζπζηάζεσλ (25.02.2020/ αξηζ. πξση: Γ/ΔΞ/1525/1/2020) πνπ 

ζρεηίδνληαη κε  ηε λνκνζεηηθή επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ζηηο 

ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο γηα ηε δηαρείξηζε cookies θαη ζπλαθψλ 

ηερλνινγηψλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη αληίζηνηρα ζπζηάζεηο 

κε ππνδείγκαηα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηε δηαθαλή 

ελεκέξσζε θαηά ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ κέζσ ζπζηεκάησλ 

βηληενεπηηήξεζεο (09.06.2020/αξηζ. πξση: Γ/ΔΞ/3921/2/2020).  

Ζ ΑΠΓΠΥ, ελδπλακψλεη ην θεθηεκέλν ηεο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ, φπσο έρεη δηακνξθσζεί θαη κε ηηο λέεο ξπζκίζεηο ηνπ 

λ.4624/2019. Θεκειηψλεη εληνλφηεξα, ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ πξνζψπσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ππεπζχλσλ 

επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πνπ θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ. Σα πξφζσπα 

πιένλ, κέζσ ηεο Αξρήο, πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, έρνπλ εμαζθαιίζεη 

πιεξέζηεξε θαη νπζηαζηηθφηεξε ελεκέξσζε.  

 

                                                           
42 Δηήζηα Έθζεζε έηνπο 2020, Αζήλα, 2021, ζει. 11.  
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2.4. Δζληθή Αξρή Γηαθάλεηαο – ΔΑΓ  

 

Ζ Δζληθή Αξρή Γηαθάλεηαο (ΔΑΓ), ζχκθσλα κε ηνλ λ.4622/2019, έρεη 

σο ζθνπφ: α) ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο, ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο 

ινγνδνζίαο ζηε δξάζε ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ, δηνηθεηηθψλ 

αξρψλ, θξαηηθψλ θνξέσλ, θαη δεκφζησλ νξγαληζκψλ θαη β) 

ηελ πξφιεςε, απνηξνπή, εληνπηζκφ θαη αληηκεηψπηζε ησλ 

θαηλνκέλσλ θαη ησλ πξάμεσλ απάηεο θαη 

δηαθζνξάο ζηε δξάζε ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ θαη 

νξγαληζκψλ. Δίλαη  αξκφδηα γηα ηε δηελέξγεηα αλεμάξηεησλ θαη 

αληηθεηκεληθψλ ειέγρσλ, ζρεδηαζκέλσλ λα πξνζζέηνπλ αμία θαη λα 

βειηηψλνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ. Ζ ειεγθηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο Αξρήο επηθεληξψλεηαη ζηελ ππνζηήξημε ησλ 

δεκνζίσλ θνξέσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ηεο ζηφρσλ, 

πηνζεηψληαο κία ζπζηεκαηηθή θαη επαγγεικαηηθή πξνζέγγηζε ζηελ 

αμηνιφγεζε θαη βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ 

δηαθπβέξλεζεο, ησλ κεραληζκψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ/δηθιίδσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ δεκφζησλ θνξέσλ. 

Ο απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο 

δηαθπβέξλεζεο ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ θαη ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ ηνπο ζηφρσλ. Δπηθνπξεί ηνπο 

δεκφζηνπο θνξείο λα εληνπίδνπλ έγθαηξα θηλδχλνπο θαη επθαηξίεο θαη 

λα αληαπνθξίλνληαη αλάινγα κε ηε ζηφρνπο πνπ έρνπλ ζέζεη. Δπίζεο, 

κία απνζηνιή ειέγρνπ κπνξεί, αθελφο λα παξέρεη ηε δηαβεβαίσζε φηη 

νη πφξνη πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ άζθεζε δεκνζίσλ πνιηηηθψλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη νξζνινγηθά, αθεηέξνπ δε λα πξνζθέξεη ζηνηρεία ή 

θαη ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν κηα ζπγθεθξηκέλε 

δξάζε δεκφζηαο πνιηηηθήο θαηάθεξε λα επηθέξεη ηα επηδησθφκελα 

απνηειέζκαηα. 
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ηνλ λ.4622/2019, αλαθέξνληαη ηα Διεγθηηθά θαη Δπαγγεικαηηθά 

Πξφηππα ηεο ΔΑΓ, ηα νπνία παξέρνπλ ην πιαίζην γηα ηνλ ζρεδηαζκφ 

θαη ηελ πινπνίεζε ηεο ειεγθηηθήο δξάζεο ηεο Αξρήο. Σα Πξφηππα 

βαζίδνληαη: α) ζηα Γηεζλή Πξφηππα γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή 

Πξαθηηθή ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ηα νπνία είλαη εληαγκέλα ζην 

Γηεζλέο Πιαίζην Δπαγγεικαηηθήο Πξαθηηθήο (International 

Professional Practices Framework, IPPF) ηνπ Γηεζλνχο Ηλζηηηνχηνπ 

Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (Global Institute of Internal Auditors, IIA) θαη 

β) ζηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ ησλ 

Αλψηαησλ Διεγθηηθψλ Ηδξπκάησλ (International Organization of 

Supreme Audit Institutions, ΗNTOSAI), ηα νπνία έρνπλ πξνζαξκνζηεί 

ζηελ απνζηνιή θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Αξρήο, φπσο απνηππψλνληαη 

ζηνλ λ.4622/2019 θαη ζηηο ππφινηπεο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ λφκνπ.  

Δηδηθφηεξα, ζην πξψην κέξνο, αλαιχνληαη ηα Δπαγγεικαηηθά Πξφηππα 

Οξγάλσζεο, ζχκθσλα κε: α) ηνλ θνπφ, ηε Γηθαηνδνζία θαη ηελ 

Δπζχλε, β) ηελ 2. Αλεμαξηεζία θαη Αληηθεηκεληθφηεηα, γ) ηελ 

Δπαγγεικαηηθή Δπάξθεηα θαη Γένπζα Δπαγγεικαηηθή Δπηκέιεηα, δ) ηε 

πλερή Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε, ε) ην Πξφγξακκα Γηαζθάιηζεο θαη 

Βειηίσζεο Πνηφηεηαο ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο.  

ην δεχηεξν κέξνο, αλαιχνληαη ηα Δπαγγεικαηηθά Πξφηππα 

Λεηηνπξγίαο, ζχκθσλα κε: α) ηε Γηνίθεζε Μνλάδαο Δπηζεσξήζεσλ 

θαη Διέγρσλ, β) ηνλ ρεδηαζκφ Πξνγξάκκαηνο Διεγθηηθψλ 

Απνζηνιψλ, γ) ηε Γηαρείξηζε Πφξσλ, δ) ηηο Πνιηηηθέο θαη 

Γηαδηθαζίεο Διέγρνπ, ε) ηε Φχζε ησλ Διεγθηηθψλ Δξγαζηψλ, ζη) ηε 

Γεκφζηα Γηαθπβέξλεζε, δ) ηε Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ, ε) ην χζηεκα 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ζ) ηνλ ρεδηαζκφ απνζηνιήο ειέγρνπ, η) ηα 

Κξηηήξηα ρεδηαζκνχ, ηα) ηνπο Αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηνπ ειέγρνπ, 

ηβ) ην Δχξνο απνζηνιήο ειέγρνπ, ηγ) ηε Γηάζεζε 

πφξσλ γηα ηελ απνζηνιή ειέγρνπ, ηδ) ην Πξφγξακκα εξγαζηψλ 
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απνζηνιήο ειέγρνπ, ηε) ηε Γηελέξγεηα απνζηνιήο ειέγρνπ, ηζη) ηε 

πιινγή Πιεξνθνξηψλ, ηδ) ηελ Αλάιπζε θαη Αμηνιφγεζε, ηε) ηελ 

Σεθκεξίσζε, ηζ) ηελ Δπνπηεία δηελέξγεηαο απνζηνιψλ ειέγρνπ, ηε) 

ηελ Δπηθνηλσλία ησλ απνηειεζκάησλ κέζσ ησλ Δθζέζεσλ Διέγρνπ, 

θ) ηα Τπνρξεσηηθά ζηνηρεία Δθζέζεσλ Διέγρνπ, θα) ηελ Πνηφηεηα 

ησλ Δθζέζεσλ Διέγρνπ, θβ) ηα θάικαηα θαη Παξαιείςεηο θαη θγ) 

ηελ Παξαθνινχζεζε πξνφδνπ πινπνίεζεο ησλ ζπζηάζεσλ. 

Ζ ΔΑΓ απνιακβάλεη ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο, δηνηθεηηθήο θαη 

νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο θαη δελ ππφθεηηαη ζε έιεγρν ή επνπηεία απφ 

θπβεξλεηηθά φξγαλα, θξαηηθνχο θνξείο ή άιιεο Γηνηθεηηθέο Αξρέο. 

Ζ ΔΑΓ ππφθεηηαη ζε θνηλνβνπιεπηηθφ έιεγρν, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 

Βνπιήο θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 85, ηνπ παξφληνο λφκνπ.  

 

2.4.1. Δζληθή Αξρή Γηαθάλεηαο θαη Δζσηεξηθφο Έιεγρνο 

 

Ο δεκφζηνο ηνκέαο ζηελ Διιάδα πεξηιακβάλεη Τπνπξγεία, ΟΣΑ, 

ΝΠΓΓ, ΝΠΗΓ θαη Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθέο Αξρέο, Οξγαληζκνχο. 

Καηά ηελ πξφζθαηε εηθνζαεηία (έηνο 2000 έσο ζήκεξα), εθθηλνχλ θαη 

ζπλερίδνληαη νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο 

ινγνδνζίαο ζην ειιεληθφ δηνηθεηηθφ θαη πνιηηηθφ ζχζηεκα. 

Καηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, έσο θαη ηηο εκέξεο καο, ην 

επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ ησλ κειεηεηψλ, επαγγεικαηηψλ θαη 

ζηειερψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα εζηηάδεηαη ζηηο ζεζκηθέο αιιαγέο πεξί 

ηε δηαθπβέξλεζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα. Οη αιιαγέο απηέο αθνξνχλ ζηε κεηάβαζε απφ ηηο θεληξηθέο 

ξπζκίζεηο ηνπ θξάηνπο, ηε κεηαθνξά απνθεληξσκέλσλ αξκνδηνηήησλ 

ζηελ πεξηθέξεηα θαη ηηο δνκέο ηεο, ηνλ ξφιν ηεο αγνξάο θαη ηνπο εθ 

ησλ πξνηέξσλ θαη πζηέξσλ ειέγρνπο ησλ 
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δεκφζησλ ππεξεζηψλ. Ζ έλλνηα, ην πεξηερφκελν θαη νη κέζνδνη 

ειέγρνπ ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πξνθχπηνπλ απφ 

ηε βαζηθή ππφζεζε φηη ε λνκηκφηεηα, ε δηαθάλεηα, ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα, ε αμηνπηζηία θαη ε πνηφηεηα είλαη δπλαηφ λα 

ζρεδηαζζνχλ, λα κεηξεζνχλ θαη λα ειεγρζνχλ. Απηφ απνηειεί ην 

βαζηθφ αμίσκα ηνπ ειέγρνπ ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο, φηη δειαδή θάζε 

ηη πνπ είλαη δπλαηφ λα ζρεδηαζζεί, λα κεηξεζεί θαη λα ειεγρζεί κπνξεί 

θαη λα δηνηθεζεί. Γηα πξψηε θνξά, ζηελ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε 

γίλεηαη ζπγθξνηεκέλε αλαθνξά ζηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν κε ηνλ 

λ.3492/2006, «Οξγάλσζε ζπζηήκαηνο ειέγρνπ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ 

θαη ησλ εθηφο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θνξέσλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». ην άξζξν 4, ηνπ ηδίνπ λφκνπ, παξαηίζεληαη νη νξηζκνί ηνπ 

πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ησλ 

Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.  

Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο απνηειεί ηνλ βαζηθφ ζπληειεζηή ζηε 

δηαδηθαζία επίηεπμεο ηεο θαιήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ 

δηνηθεηηθήο δξάζεο, ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Ο ξφινο ηνπ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηεο 

ηκήκα ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. 

Ο φξνο έιεγρνο (―auditing‖) πξνέξρεηαη απφ ην ξήκα ηεο ιαηηληθήο 

γιψζζαο ―audire‖, πνπ ζεκαίλεη: αθνχσ, αθξνάδνκαη. O έιεγρνο 

απνηειεί νπζηαζηηθά κία ζπζηεκαηηθή δέζκεπζε ε νπνία δηεμάγεηαη 

ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζηνλ δεκφζην 

ηνκέα θαη δηαθξίλεηαη ζε εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ. 

Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο ζπληζηά κηα ιεηηνπξγία επαγγεικαηηθήο θαη 

αλεμάξηεηεο αμηνιφγεζεο, ε νπνία παξέρεη πιεξνθφξεζε γηα ηηο 

πξαθηηθέο θαη δξαζηεξηφηεηεο δηνίθεζεο, ζην επίπεδν ηνπ 

ππνπξγείνπ/νξγαληζκνχ. Ζ ελ ιφγσ ιεηηνπξγία ζπκβάιιεη ζηε 
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βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απφδνζεο ησλ 

θπβεξλεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ζηε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο 

απνθάζεσλ. Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο πξνζθέξεη ζηα αλψηαηα 

δηνηθεηηθά ζηειέρε θαη ζηνπο αηξεηνχο δεκφζηνπο 

αμησκαηνχρνπο δηαζθάιηζε ζρεηηθά κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ δηαδηθαζηψλ δηαθπβέξλεζεο, δηαρείξηζεο ησλ 

θηλδχλσλ θαη ειέγρνπ εληφο ησλ νξγαληζκψλ ηνπο.  

Ζ ΔΑΓ ελζσκαηψλεη ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν ζην λνκνζεηηθφ 

ηεο πιαίζην. Πξνζεγγίδεη ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν σο κία αλεμάξηεηε 

ειεγθηηθή- 

ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ παξέρεη ηε δηαβεβαίσζε γηα ηελ 

επάξθεηα ησλ ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ κε 

ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. Δπίζεο, ε 

ΔΓΓ πηνζεηεί θαη παξαπέκπεη ζηνλ νξηζκφ πνπ παξέρεη ην Γηεζλέο 

Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (The Institute of Internal Auditors – 

IIA) ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

Καζίζηαηαη, σο εθ ηνχηνπ, ζαθέο φηη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ απνηεινχλ νπζηαζηηθά ζηνηρεία θαη απαξαίηεηεο 

πξνυπνζέζεηο πνπ πεγάδνπλ απφ ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηεο «λέαο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο» (new public management) θαη ησλ αξρψλ ηεο 

θαιήο δηαθπβέξλεζεο. Ζ εηζαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο θαη 

πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο επηηπγράλεηαη κε ηνλ λ.4795/2021.  

χκθσλα κε ηελ παξ. 8, ηνπ άξζξνπ 3, απηνχ ηνπ λφκνπ, ν εζσηεξηθφο 

έιεγρνο απνηειεί «κηα αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή, δηαβεβαησηηθή θαη 

ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηόηεηα, ζρεδηαζκέλε λα πξνζδίδεη αμία θαη λα 

βειηηώλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θνξέα. Βνεζάεη ηνλ θνξέα λα επηηύρεη 

ηνπο αληηθεηκεληθνύο ηνπ ζηόρνπο, πηνζεηώληαο κηα ζπζηεκαηηθή, 

επαγγεικαηηθή πξνζέγγηζε ζηελ αμηνιόγεζε θαη βειηίσζε ηεο 
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απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ δηαρείξηζεο θηλδύλσλ, ηνπ 

Σπζηήκαηνο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ 

δηαθπβέξλεζεο». 

Σν χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ, 

φπσο νξίδεη κεηαμχ άιισλ ην άξζξν 4, ηα γεληθψο απνδεθηά Πξφηππα 

γηα ηελ Δπαγγεικαηηθή Δθαξκνγή ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ην 

Πιαίζην πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Δπηηξνπήο C.O.S.O., 

θαζψο θαη ηηο θαιέο πξαθηηθέο, πνπ δηακνξθψλνληαη απφ θνξείο, φπσο 

ε Δπηηξνπή C.O.S.O. (Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission - C.O.S.O.) θαη ην Ηλζηηηνχην Δζσ- ηεξηθψλ 

Διεγθηψλ (Institute of Internal Auditors - Η.Η.Α.). 

 

2.4.2. Ο λ.4940/2022 θαη νη εγγπήζεηο δηαθάλεηαο ζηνλ Δζσηεξηθφ 

Έιεγρν 

Ο λ.4940/2022 (ΦΔΚ Α/112/14.06.2022) θαζηεξψλεη έλα ζχζηεκα 

ζηνρνζεζίαο, αμηνιφγεζεο θαη αληακνηβήο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, θαζψο θαη λέεο ξπζκίζεηο γηα ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Καζνξίδεη έλα εληαίν πιαίζην 

δεμηνηήησλ γηα ην ζχλνιν ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο θαη κέζα απφ ηε ζέζπηζε ελφο  ιεηηνπξγηθνχ θαη δηαθαλνχο 

πιαηζίνπ ζηνρνζεζίαο θαη αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ζηνλ δεκφζην 

ηνκέα, εγθαζηδξχεη ηνλ ζεζκφ ηνπ πκβνχινπ Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. Δηζάγνληαη, επίζεο κεηαμχ άιισλ, 

ξπζκίζεηο γηα ηνπο ζπλεξγάηεο ησλ ηδηαίηεξσλ γξαθείσλ ησλ κειψλ 

ηεο Κπβέξλεζεο, ησλ Τθππνπξγψλ, ησλ Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ 

Γξακκαηέσλ ηνπ άξζξνπ 46, ηνπ λ.4622/2019, κε ζθνπφ ηε 

δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο ησλ ελ ιφγσ 

πξνζψπσλ, κέζσ ηεο δεκνζηνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπο, θαζψο θαη 
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ηεο ζπκπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, φζν θαη κεηά απφ ηνλ ηεξκαηηζκφ 

ηεο. 

Δηδηθφηεξα, γηα ηηο Μνλάδεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (ΜΔΔ) θαη ζην 

άξζξν 40, ηνπ λ.4940/2022, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζχζηαζεο ΜΔΔ 

εθφζνλ ζπληξέρνπλ ηα θξηηήξηα ηνπ αξηζκνχ ησλ ππαιιήισλ πνπ 

ππεξεηνχλ ζηνλ δεκφζην θνξέα θαη ηνπ χςνπο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπο. «… πξφζζεηα ή δηαθνξεηηθά θξηηήξηα κπνξεί λα ηεζνχλ 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3, ηνπ άξζξνπ 79
43
, κε γλψκνλα ηηο νξγαλσηηθέο 

θαη επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο, θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελ 

ιφγσ θνξέσλ».  

Δπηπιένλ, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη κφλν θαηφπηλ πξν- 

εγνχκελεο αηηηνινγεκέλεο απφθαζεο ηνπ επηθεθαιήο 

ηνπ δεκνζίνπ θνξέα πνπ δηαπηζηψλεη ηελ αδπλακία 

ζχζηαζεο ή ιεηηνπξγίαο ΜΔΔ, «… ε ιεηηνπξγία ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα αλαηίζεηαη ζε θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν, κε ζχκβαζε παξνρήο αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ. Δηδηθά γηα 

ηνπο ΟΣΑ α   βαζκνχ, ε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα 

αλαηίζεηαη ζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, κε ζχκβαζε παξνρήο 

αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ, θαηφπηλ πξνεγνχκελεο αηηηνινγεκέλεο 

απφθαζεο ηνπ επηθεθαιήο απηψλ, πνπ δηαπηζηψλεη ηελ αδπλακία 

ζχζηαζεο ή ιεηηνπξγίαο ΜΔΔ». Ζ δηαδηθαζία απηή κε ηηο ζρεηηθέο 

απνθάζεηο ζα πξέπεη λα νηλνπνηνχληαη ζηελ ΔΑΓ θαη ηα πνξίζκαηα 

ησλ δηελεξγνχκελσλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ ππνβάιινληαη άκεζα ζηηο 

αξρέο ηνπ άξζξνπ 22, ηνπ παξφληνο λφκνπ, πνπ αθνξά ζηνλ 

«πληνληζκφ πκβνχισλ Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ».   

                                                           
43 Βι. λ.4795/2021. 
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Δπίζεο, κεηά απφ απφθαζε, άξζξν 41 ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ, ηνπ 

επνπηεχνληνο Τπνπξγνχ θάζε θνξέα θαη θαηφπηλ γλψκεο ηνπ 

Γηνηθεηή ηεο ΔΑΓ θαη εηδηθψο γηα ηνπο Ο.Σ.Α. α   θαη β   βαζκνχ, 

θαηφπηλ γλψκεο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδαο (ΚΔΓΔ) θαη 

ηεο Έλσζεο Πεξηθεξεηψλ Διιάδαο (ΔΠΔ), αληίζηνηρα, εμεηδηθεχνληαη 

ηα θξηηήξηα ζχζηαζεο ΜΔΔ ζηνπο θνξείο απηνχο.   

ην άξζξν 42, παξέρεηαη νη δπλαηφηεηα ζηηο Αλεμάξηεηεο Αξρέο λα 

ζπζηήλνπλ ΜΔΔ. Αλ δηαπηζησζεί απφ ην αξκφδην φξγαλν δηνίθεζεο 

ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο, αδπλακία ζχζηαζεο απηήο ηεο Μνλάδαο ή 

αδπλακία ιεηηνπξγίαο απηήο, εθαξκφδνληαη νη παξ. 3, 4, 5 θαη ην 

πξψην θαη ηξίην εδάθην ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 9. Αλ ε ζχζηαζε ΜΔΔ  

δελ είλαη εθηθηή ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο 

νηθείαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο, «… ην γεγνλφο απηφ αηηηνινγείηαη κε 

απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζην 

Διεγθηηθφ πλέδξην, ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη ζηελ Δζληθή 

Αξρή Γηαθάλεηαο».  

Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο είλαη κία απηνηειήο, αληηθεηκεληθή, 

δηαβεβαησηηθή, θαη ζπκβνπιεπηηθή/επηθνπξηθή δξαζηεξηφηεηα, ε 

νπνία έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα πξνζδψζεη αμία θαη λα εληζρχζεη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ησλ ειεγρφκελσλ ππεξεζηψλ/νξγαληζκψλ ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα.  

Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο βνεζά ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη 

ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο κηαο δεκφζηαο ππεξεζίαο. Απνηειεί κηα 

αλεμάξηεηε δξαζηεξηφηεηα θαη δξα ζπκβνπιεπηηθά/επηθνπξηθά, 

ζπκβάιινληαο ζηε δεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο αμίαο (added value) ζηε 

δεκφζηα ππεξεζία. Δπηπξφζζεηα, αμηνινγεί ηα πξνβιήκαηα 

δηαρείξηζεο θαθνδηνίθεζεο θαη δηνηθεηηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ θαη 

πξνηείλεη κεζφδνπο γηα ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, 
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απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη πεξηνξηζκνχ ησλ δηνηθεηηθψλ βαξψλ ηεο 

δεκφζηαο ππεξεζίαο.  

Ζ αλεμαξηεζία, ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία/επηκέιεηα θαη ε 

αληηθεηκεληθφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ 

ειέγρσλ θαη ε αμηνιφγεζε ηεο ειεγθηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηάο 

απνηεινχλ ηα επαγγεικαηηθά πξφηππα ησλ ΜΔΔ.  

Βαζηθή ηδέα ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ είλαη λα κεηαηξαπεί ε 

νπνηαδήπνηε ζχζηαζε-παξέκβαζε ζε πξαγκαηηθφ ζρέδην δξάζεο κέζα 

ζηνλ νξγαληζκφ/ππεξεζία. Όιεο νη εθζέζεηο ησλ εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ απνηεινχλ έλα κέζν πίεζεο γηα ηελ αλάιεςε δξάζεο. Ο 

εζσηεξηθφο ειεγθηήο είλαη αλεμάξηεηνο, δξα κε αμηνπηζηία θαη 

ελεκεξψλεη ηε πνιηηηθή δηνίθεζε θαη ηνπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο 

κε ηηο εθζέζεηο ηνπ.   

Ζ ΜΔΔ νθείιεη λα πξνηείλεη ζηνρνζεζία γηα θάζε 

νξγαληθή/δηνηθεηηθή κνλάδα θαη λα ππνζηεξίδεη ηα εμήο: 

 1ν. Μεζνδνινγία απνηύπσζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ε νπνία 

ραξαθηεξίδεηαη γηα ηελ πνιππινθόηεηά ηεο. 

 2ν. Σπλεξγαζία κε ην πξνζσπηθό ησλ νξγαληθώλ κνλάδσλ. 

 3ν. Γηελέξγεηα ειέγρσλ ζε όια ηα ηκήκαηα θαη ηηο δηεπζύλζεηο ηεο 

δεκόζηαο ππεξεζίαο.  

4ν. Πξνηάζεηο βειηίσζεο πξνο ηελ πνιηηηθή θαη ππεξεζηαθή δηνίθεζε 

ηεο δεκόζηαο ππεξεζίαο.  

Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο είλαη κία λενπαγήο, γηα ηελ Διιεληθή δεκφζηα 

δηνίθεζε, δηαδηθαζία πνπ επηθεληξψλεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο 

κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. 

Απνζθνπεί ζηνλ εληνπηζκφ ιαζψλ θαη παξαιείςεσλ πνπ επεξεάδνπλ 

αξλεηηθά ηα δηνηθεηηθά/νξγαλσηηθά θαη θαη‘ επέθηαζε ηελ θνηλσληθή 

παξνρή ππεξεζηψλ ηεο εθάζηνηε δεκφζηαο ππεξεζίαο.  
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Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ζπκβάιιεη ζηελ απνηξνπή 

θαηλνκέλσλ πξνβιεκαηηθήο νξγάλσζεο θαη θαθνδηνίθεζεο 

πξνιεπηηθά, δειαδή δηακέζνπ ηεο εθαξκνγήο πξνηχπσλ δηνίθεζεο, ηα 

νπνία εδξάδνληαη ζηε λνκηκφηεηα θαη ηε δηαθάλεηα, θαη ηα νπνία 

πεξηνξίδνπλ ηελ αλάπηπμε θαηλνκέλσλ παξαηππίαο, θαθνδηνίθεζεο 

θαη δηαθζνξάο.   

Δίλαη ην εθαιηήξην κηαο ζεκαληηθήο εζσηεξηθήο δηνηθεηηθήο αιιαγήο. 

ε θάζε πεξίπησζε, είλαη έλαο απνηειεζκαηηθφο κεραληζκφο 

ζχγρξνλεο εζσηεξηθήο δηνηθεηηθήο δηαθπβέξλεζεο. Απηφο ν 

κεραληζκφο, σζηφζν, πξνυπνζέηεη ηνλ αλαγθαίν ρξφλν εκπέδσζεο θαη 

εμνηθείσζεο απφ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο. 

 Ο δξφκνο ησλ αιιαγψλ, ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πνιηηηθψλ, ηεο 

εθαξκνγήο δηνηθεηηθψλ θαηλνηνκηψλ θαη ηεο κέηξεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ είλαη δχζθνινο θαη απαηηεί επηκνλή, εκπέδσζε 

θιίκαηνο πεηζνχο/εκπηζηνζχλεο, αληηθεηκεληθφηεηα θαη δηνηθεηηθφ 

ζάξξνο. 

Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ θαιή 

δηαθπβέξλεζε θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ αξρψλ ηεο λνκηκφηεηαο, ηεο 

ινγνδνζίαο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο αθεξαηφηεηαο ζηνλ δεκφζην 

ηνκέα.  

Ο λ.4940/2022, ζηελ ελφηεηα γηα ηηο «εγγπήζεηο δηαθάλεηαο ζηνλ 

Δζσηεξηθφ Έιεγρν», απνδεηθλχεη φηη δχλαληαη νη ΜΔΔ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο:  

• πξνιεπηηθνί κεραληζκνί αμηνιφγεζεο δηαδηθαζηψλ, ζπζηεκάησλ θαη 

δηάγλσζεο νξγαλσηηθψλ αδπλακηψλ,  

• κεραληζκνί αλίρλεπζεο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη  

• ζπκβνπιεπηηθά/επηθνπξηθά εξγαιεία βειηίσζεο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο θαη πξνψζεζεο ζεκαληηθψλ  δηνηθεηηθψλ αιιαγψλ.  
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Τπφδεηγκα Έθζεζεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

θνπφο ηεο Έθζεζεο Διέγρνπ είλαη ε γλσζηνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο Μνλάδαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (ΜΔΔ). 

Υαξαθηεξηζηηθφ κίαο πνηνηηθήο έθζεζεο ειέγρνπ είλαη ε παξνπζίαζε 

ησλ θπξίσλ επξεκάησλ θαη ζπκπεξαζκάησλ ηνπ ειέγρνπ κε ζαθήλεηα 

θαη αληηθεηκεληθφηεηα, έηζη ψζηε λα είλαη θαηαλνεηέο/ζαθείο νη 

ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο  πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, θαζψο θαη ν ηξφπνο 

θαη ιφγνο γηα ηνλ νπνίν απηέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 

Ο ζηφρνο ηεο Έθζεζεο Διέγρνπ είλαη λα δηακνξθψζεη γλψκε επί ησλ 

δηνηθεηηθψλ/νξγαλσηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο, 

αμηνινγψληαο ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη απφ ηα ειεγθηηθά 

ηεθκήξηα πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ θαη λα 

εθθξάζεη κε ζαθήλεηα ηε γλψκε ηεο κέζσ έθζεζεο ζηελ νπνία 

πεξηγξάθεηαη θαη ε ηεθκεξίσζε ηεο γλψκεο απηήο. 

Γνκή Έθζεζεο Διέγρνπ 

1. Σίηινο ηεο έθζεζεο, 2. Απνδέθηεο ηεο έθζεζεο, 3. Δηζαγσγηθή 

παξάγξαθνο, 4. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πεδίνπ ηνπ ειέγρνπ, 5. 

Ζκεξνκελία ηεο έθζεζεο, 6. Ολνκαηεπψλπκα ησλ Διεγθηψλ, 

7. Ζ παξάγξαθνο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν ζθνπφο θαη ε 

έθηαζε ηνπ ειέγρνπ, 8. Ζ παξάγξαθνο πνπ πεξηέρνληαη νη 

ηπρφλ επηθπιάμεηο, 9. Ζ παξάγξαθνο φπνπ εθθέξεηαη ε ηειηθή 

γλψκε ησλ Διεγθηψλ.  

Οη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο δηακνξθψλνπλ θαη ζεκειηψλνπλ γλψκε: 

α. Γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα ζπζηήκαηα ιεηηνπξγίαο φπσο 

απνηππψλνληαη ζηνλ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (ΟΔΤ). 

β. Γηα ηελ νξζνινγηθή ζπκβαηφηεηα  θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΔΤ. 
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γ. Γηα ηνπο ελδερφκελνπο θηλδχλνπο θαη ηε δηαρείξηζή ηνπο, ψζηε λα 

πξνεηνηκαζζεί εγθαίξσο ε αληηκεηψπηζή ηνπο. 

δ. Γηα ηε δηαρείξηζε πιεξνθνξηψλ θαη γλσκψλ πεξί ηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

Πεξηγξαθή ελφο Οινθιεξσκέλνπ Διεγθηηθνχ  Κχθινπ 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (ΟΔΚΔΔ) 

Έλα Οινθιεξσκέλν χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ απνηειείηαη απφ 

έλα ζχλνιν  ελεξγεηψλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ αξκνληθά θαη απφ ην νπνίν 

παξάγεηαη απνηέιεζκα. 

Πεξίγξακκα ΟΔΚΔΔ 

 Σν ζχζηεκα  πεξηγξαθήο θαζεθφλησλ (Job Description).  

 Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο θαη ε πνιηηηθή εθαξκνγήο ηνπ 

ζην ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ.  

 Ζ νξγαλσηηθή δνκή θαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

ηάδηα ΟΔΚΔΔ  

 Γεκηνπξγία ζρεηηθνχ θαθέινπ ειέγρνπ (θπζηθφ – 

ειεθηξνληθφ αξρείν) απφ ηε Μνλάδα Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ.   

 Γηεμνδηθή κειέηε ηνπ ειεγρφκελνπ ζπζηήκαηνο κε  

αλαδήηεζε θαη κειέηε ζηνηρείσλ αλαθνξηθά: α) κε ην 

ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ζηνλ ζρεηηθφ έιεγρν, 

β) κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχλ νη κνλάδεο 

δηνίθεζεο θαη γ) κε ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ εκπιεθφκελσλ 

ππεξεζηψλ ζηνλ νηθείν έιεγρν.  

 Γεκηνπξγία ζρεηηθψλ θαθέισλ ειέγρσλ αλαθνξηθά κε ηελ 

εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (π.ρ. 

αιιεινγξαθία κε ηηο εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο, επηηφπηεο 

επηζθέςεηο, ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ, ζπλεληεχμεηο 
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θαη άιιεο ελέξγεηεο νη νπνίεο είλαη αλαγθαίεο, ψζηε λα 

απνθηεζεί πιήξεο θαη αθξηβήο εηθφλα γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ειεγρφκελνπ  θνξέα). 

 Έιεγρνο, αλάιπζε θαη θαηαγξαθή ησλ επξεκάησλ ζηνπο 

ζρεηηθνχο θαθέινπο. 

 Έιεγρνο (follow up), πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ 

έρνπλ εθαξκνζζεί νη πξνηάζεηο ζρεηηθψλ ειέγρσλ 

πξνεγνχκελσλ εηψλ θαη αλ έρνπλ δηνξζσζεί ηπρφλ 

παξαιείςεηο. 

 χληαμε πξνζσξηλήο έθζεζεο απνηειεζκάησλ ειέγρνπ κε 

ηα επξήκαηα θαη ηηο ζρεηηθέο πξνηάζεηο θαη απνζηνιή 

ηνπο ζηηο εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο γηα ηε ζχκθσλε γλψκε 

θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν 

ηνπ ειέγρνπ.  

 χληαμε ηειηθήο έθζεζεο θαη απνζηνιή ηεο ζηελ 

πξντζηάκελε Αξρή, ζηνλ αξκφδην Γεληθφ Γηεπζπληή.  

  

θνπφο ΟΔΚΔΔ 

 

 Απνηειεί  εξγαιείν ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.  

 Γξα κε νξγαλσηηθφ, ζπλεξγαηηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ 

πλεχκα. 

 Γεκηνπξγεί ζπλζήθεο αλάπηπμεο θαη ελζάξξπλζεο 

ζπκκεηνρηθψλ πξσηνβνπιηψλ πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο.  

 Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο θαη νξζνινγηθήο 

δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  

 

Βαζηθέο Αξρέο Απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο πζηήκαηνο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 
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 Αξρή ηεο ζπλερνχο αμηνιφγεζεο θαη ηεο ελδπλάκσζεο ηεο 

θνπιηνχξαο αμηνιφγεζεο. 

 Αξρή ηεο επαξθνχο ζηειέρσζεο.  

 Αξρή ηεο Δπηηήξεζεο θαη Δπηζεψξεζεο ησλ ζπλζεθψλ 

εξγαζίαο. 

 Αξρή ηνπ νινθιεξσκέλνπ θαηακεξηζκνχ ησλ 

αξκνδηνηήησλ θαη επζπλψλ ησλ εξγαδνκέλσλ κε ζηφρν 

ηελ θάιπςε εξγαζηαθψλ θελψλ.  

 Δλδπλάκσζε αηζζήκαηνο θαη πξαθηηθήο θνηλήο επζχλεο 

πεξί ηε δεκφζηα ππεξεζία.  

 

Πιενλεθηήκαηα ησλ πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

 

 Καηαλέκνληαη νη αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα κεηαμχ 

ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ θαη επηηπγράλεηαη ε  

αμηνπνίεζε θαη ε νξζή δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ 

πφξσλ.  

 Δλεκεξψλεηαη άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά απφ φια ηα 

ηεξαξρηθά επίπεδα. Δθρσξνχληαη αξκνδηφηεηεο,  εμνπζίεο 

θαη επζχλεο ζε φια ηα ηεξαξρηθά επίπεδα.  

 Με ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δηαζθαιίδεηαη φηη 

θάζε είδνπο απνθάζεηο είλαη ζχκθσλεο κε ηηο εληνιέο θαη 

ηηο πνιηηηθέο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί απφ ηε Γηνίθεζε.  

 

Μεηνλεθηήκαηα ησλ πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

 

 Πξφθεηηαη γηα έλα πνιχπινθν ζχζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζε 

πνιιέο δηεπζχλζεηο θαη ηκήκαηα, γη‘ απηφ απαηηείηαη 
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ζπληνληζκφο δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ν νπνίνο 

νδεγεί ζηελ εθαξκνγή ελφο ζχγρξνλνπ κάλαηδκελη, γηα λα 

θαιχςεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ.  

 Απαηηείηαη απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ζπρλψλ 

αιιαγψλ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ αληίζηνηρσλ 

ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ.  

 Γηαθνξνπνηνχληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε  νξγαληζκνχ, 

π.ρ. νη αλάγθεο, ε κνξθή θαη ην κέγεζνο θάζε δεκφζηνπ 

νξγαληζκνχ θαη θαζίζηαηαη δπζρεξήο ε πξνζαξκνγή ηνπ. 

 

Απαξαίηεηα Πξνυπφζεζε: 

 ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΖ 

ΑΡΥΖ (ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΖΓΔΗΑ): 

 Απνδνρή, πλεξγαζία, Δδξαίσζε, Γηάξθεηα.  

 ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ 

ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ 

ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 Δπηθπιαθηηθφηεηα θαη Γπζπηζηία ζηελ αξρηθή θάζε. 

 Πξνζπάζεηεο θαηαλφεζεο ηεο ζεκαζίαο ηνπ ξφινπ ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ζπλεξγαζία κε ηε Μνλάδα 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ.  

 

3.Δπίινγνο 

 

Δίλαη παζηθαλέο, φηη ε δεκφζηα δηνίθεζε ζηελ Διιάδα, θαζψο δηαλχεη 

ηελ ηξίηε δεθαεηία ηνπ 21
νπ

 αηψλα, εμαθνινπζεί λα εληζρχεη ηνπο 

ζεζκνχο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο.  
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Καηνρπξψλνληαη λένη ζεζκνί ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο θαη 

εληζρχνληαη πξνυθηζηάκελνη ζεζκνί θχξνπο, αλαγλσξηζηκφηεηαο θαη 

εκπηζηνζχλεο κε  ζχγρξνλα εξγαιεία θαη κέζα θαη ηα νπνία έρνπλ 

ζεηηθφ αληίθηππν ζηε δσή θαη ηηο αλάγθεο εθαηνκκπξίσλ πνιηηψλ ηεο 

ειιεληθήο επηθξάηεηαο.  

Χζηφζν, απνκέλνπλ λα ζεζπηζζνχλ νη απαξαίηεηεο εθείλεο ππνδνκέο 

θαη κεζνδνινγίεο, κε ηελ ππνζηήξημε πξαθηηθψλ ηνπ ςεθηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ, πνπ λα σθεινχλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηνλ απαηηεηηθφ ρψξν ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ζ ππνζηήξημε απηψλ ησλ πξαθηηθψλ είλαη 

δήηεκα πνηνηηθήο επηβίσζεο ηφζν ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο φζν θαη ηεο 

νηθνλνκίαο.  

Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη είλαη, πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, 

απαξαίηεηε ε πηνζέηεζε  ελφο ηζνζθεινχο ηξηγψλνπ, φπνπ ζηηο ηξείο 

θνξπθέο ηνπ ζα βξίζθνληαη:  

 Ο δηνηθεηηθά ζηνρεπκέλνο δεκφζηνο ηνκέαο,  

 Ο ζεζκηθά νινθιεξσκέλνο ρψξνο ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ 

θαη 

 Ο ςεθηαθά κεηαζρεκαηηζκφο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. 

Σν ηξίγσλν απηφ, είλαη δπλαηφ λα εγγπάηαη ηελ αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία 

θξάηνπο θαη νηθνλνκίαο, αθφκα θαη ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθψλ, 

πεξηβαιινληηθψλ θαη πγεηνλνκηθψλ θξίζεσλ. Δπίζεο,  

 Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ, εληζρχεη 

ηε δεκφζηα δηαθπβέξλεζε, κέζσ ηεο ινγνδνζίαο, ηεο 

εζηθήο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ ζεκειησδψλ αμηψλ ηνπ 

θξάηνπο, φπσο θαηνρπξψλνληαη ζην ειιεληθφ χληαγκα. 

 ε απηφ ην πιαίζην, νη δεκφζηνη ιεηηνπξγνί νθείινπλ λα 

επηηεινχλ ην έξγν ηνπο κε δηαθάλεηα, δηθαηνζχλε, 

εληηκφηεηα θαη αθεξαηφηεηα.  
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 Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο ζηνλ δεκφζην ηνκέα είλαη θξίζηκν 

δήηεκα γηα ηελ εδξαίσζε ηεο θαιήο δεκφζηαο 

δηαθπβέξλεζεο, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πηνζέηεζε 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

δεκφζησλ νξγαληζκψλ/ππεξεζηψλ.  

 Δίλαη απαξαίηεην λα απνιακβάλεη αλεμαξηεζία θαη 

ζηήξημε απφ ηελ εθάζηνηε πνιηηηθή εγεζία.  

 Να είλαη ζηειερσκέλνο απφ ηθαλφ αλζξψπηλν δπλακηθφ 

θαη λα απνιακβάλεη εθηίκεζεο, θχξνπο θαη αμηνπηζηίαο 

απφ ην ζχλνιν ηνπ δεκφζηνπ/ππεξεζίαο.   
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5ε Δλφηεηα 

Α. Γηνηθεηηθή επηθνηλσλία θαη δηαθάλεηα.  

1. Οξηζκνί 

Ζ επηθνηλσλία ζπληζηά έλαλ απφ ηνπο θξηζηκφηεξνπο παξάγνληεο πνπ 

ζπληεινχλ ζηε λφκηκε θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαζψο ζηνρεχρεη ζηελ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη κεηαμχ δεκνζίνπ θαη πνιηηψλ. Βαζηθνί 

ζηφρνη ηεο επηθνηλσλίαο απνηεινχλ ε αχμεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο/παξαγσγηθφηεηαο ησλ θνξέσλ ηεο Γηνίθεζεο θαη ε 

αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο 

πνιίηεο. Δμάιινπ ε νξζή θαη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κε ηνπο 

ρξήζηεο ησλ δηνηθεηηθψλ εμαζθαιίδεη ηελ αλαγθαία θνηλσληθή 

ζπλαίλεζε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ 

θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ πηνζεηνχληαη. 

Γεληθφηεξα, επηθνηλσλία είλαη ε ζπλεηδεηή κεηαβίβαζε ελφο 

κελχκαηνο, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη άκεζα ή έκκεζα κέζα απφ έλα 

δεδνκέλν δίαπιν επηθνηλσλίαο κε ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλνπ θψδηθα. 

Δηδηθφηεξα, ζα κπνξνχζακε λα νξίζνπκε σο επηθνηλσλία ηε κεηάδνζε 

ή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, κελπκάησλ, απφςεσλ, νδεγηψλ ή εληνιψλ 

απφ θαη πξνο ή κεηαμχ δπν ή θαη πεξηζζνηέξσλ αηφκσλ κε ζθνπφ ηελ 

επίηεπμε ελφο ζθνπνχ.  

πλήζσο, ζηελ επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία ζπκκεηέρνπλ δχν κέξε, έλα 

εθ ησλ νπνίσλ νξίδεηαη σο πνκπφο θαη ην άιιν ή ηα άιια σο 

απνδέθηεο/εο. Ο πνκπφο, ζην πιαίζην απηφ, ιεηηνπξγεί είηε κε δηθή 

ηνπ πξσηνβνπιία είηε θαηφπηλ ελεξγνπνίεζήο ηνπ απφ ηνλ/ηνπο 

απνδέθηε/εο. 
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Σα αλσηέξσ ζα κπνξνχζαλ λα απνηππσζνχλ κε ην παξαθάησ ζρήκα 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηελ πεξίπησζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, νξηνζεηνχκε ηε δηνηθεηηθή 

επηθνηλσλία σο ηελ επηθνηλσλία α) κεηαμχ Γηνίθεζεο θαη 

δηνηθνπκέλσλ, β) κεηαμχ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη γ) κεηαμχ ησλ 

νξγαληθψλ κνλάδσλ εληφο ηεο ίδηαο ππεξεζίαο. Ο πνκπφο, 

αλακθίβνια, ζπληζηά κηα δεκφζηα ππεξεζία θαη ν/νη δέθηεο/εο 

αληηζηνηρνχλ ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ζε άιιεο ππεξεζίεο ή 

νξγαληθέο κνλάδεο. Πεξαηηέξσ ην κήλπκα αθνξά ζηελ ελεκέξσζε 

ζρεηηθά κε δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ή ζρεηηθά κε παξαγσγή 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ε δε αλαηξνθνδφηεζε παίξλεη ηε κνξθή ηεο 

αίηεζεο πξνο ηε δηνίθεζεο ή ηεο ππνβνιήο παξαπφλσλ ή απφςεσλ ή 

ηεο ππεξεζηαθήο απάληεζεο. Σέινο, ην ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο 

ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζπληζηά ηνλ δίαπιν επηθνηλσλίαο, ν δε 

θψδηθαο επηθνηλσλίαο είλαη ε εθαξκνζηένη θαλφλεο δηθαίνπ ζηνπο 

νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη πξσηίζησο ε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη νη 

αξρέο δηνηθεηηθήο δξάζεο.  

Σφζν ζην εζσηεξηθφ ηεο δηνίθεζεο φζν θαη ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο 

δηνηθνχκελνπο ε γξαπηή επηθνηλσλία επηιέγεηαη ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

πεξηπηψζεσλ. Χζηφζν, ε δηνίθεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο θαη 

  
  
  
  
  

                             Πομπός   
  
  
  
  
  

       Μήνυμα   
  

  
  
  
  
  

                                Δέκτης   
  
  
  
  
  

             

      Δίαυλος επικοινωνίας 

     
  
  
  
  
  
  

    
            Κωδικοποίηση  - αποκωδικοποίηση    
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άιισλ κέζσλ επηθνηλσλία. πγθεθξηκέλα, ν πξνθνξηθόο ιόγνο 

ζπληζηά ζπλήζε ηξφπν ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ, ηα δε ηειεπηαία 

ρξφληα έρεη αλαπηπρζεί ζε κεγάιν βαζκφ θαη ε ειεθηξνληθή 

επηθνηλσλία ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πθίζηαηαη ε δπλαηφηεηα έθδνζεο 

δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ή εηδνπνηήζεσλ κέζσ ςεθηαθψλ ζπζηεκάησλ. Ζ 

κεηάδνζε κελπκάησλ κέζσ ζπκβόισλ (πηλαθίδεο θπθινθνξηαθήο 

ζήκαλζεο) αιιά θαη ε ρξήζε λεπκάησλ, πρ απφ ην αζηπλνκηθφ φξγαλν 

πνπ ξπζκίδεη ηελ θπθινθνξία, θαη ηεο λνεκαηηθήο γιώζζαο, φπνπ απηφ 

θξίλεηαη απαξαίηεην, ζπληζηνχλ επίζεο λφκηκνπο θαη ζεκηηνχο 

ηξφπνπο επηθνηλσλίαο. Σέινο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ ξεηά 

νξίδνληαη απφ ην λφκν είλαη δπλαηή θαη ε πξνζθπγή σο κέζν 

επηθνηλσλίαο ζηε ζησπή (ζησπεξή επηθνηλσλία), απφ ηελ νπνία 

κπνξεί, πρ λα ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ή ε απνδνρή ελφο αηηήκαηνο.   

 

2.Αξρέο – Θεζκηθφ Πιαίζην 

 

Ζ δηνηθεηηθή επηθνηλσλία είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηελ αξρή ηεο 

δηαθάλεηαο θαη ηελ αξρή ηεο έγθπξεο θαη έγθαηξεο πιεξνθφξεζεο ησλ 

πνιηηψλ. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο δηαθάλεηαο ε δηνίθεζε 

νθείιεη λα εμαζθαιίδεη ζηνπο πνιίηεο ηελ επξχηεξε δπλαηή πξφζβαζε 

θαη γλψζε ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δξάζε ηεο θαη ελδερφκελα 

ηνπο αθνξνχλ θαη ελδηαθέξνπλ. Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο 

πιεξνθφξεζεο ε Πνιηηεία έρεη ηελ ππνρξέσζε λα πιεξνθνξεί θαη λα 

ελεκεξψλεη ηνπο πνιίηεο γηα ηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνρξέσζε ερεκχζεηαο ηελ νπνία νθείινπλ λα 

επηδεηθλχνπλ νη δεκφζηνη ππάιιεινη, δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ 

πξναλαθεξζείζα αξρή, απιά ηελ νξηνζεηεί. 
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Οη ζεκαληηθφηεξεο δηαηάμεηο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηηο αξρέο ηεο 

δηαθάλεηαο θαζψο θαη έγθπξεο θαη έγθαηξεο πιεξνθφξεζεο ησλ 

πνιηηψλ θαη νη νπνίεο νπζηαζηηθά ζπληζηνχλ ην θαλνληζηηθφ ππφβαζξν 

ηεο δηνηθεηηθήο επηθνηλσλίαο, είλαη:  

- Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1, ηνπ άξζξνπ 5Α , ηνπ πληάγκαηνο, ζχκθσλα 

κε ηηο νπνίεο: «Καζέλαο έρεη δηθαίσκα ζηελ πιεξνθόξεζε, όπσο λόκνο 

νξίδεη. Πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα απηό είλαη δπλαηόλ λα επηβιεζνύλ κε 

λόκν κόλν εθόζνλ είλαη απνιύησο αλαγθαίνη θαη δηθαηνινγνύληαη γηα 

ιόγνπο εζληθήο αζθάιεηαο, θαηαπνιέκεζεο ηνπ εγθιήκαηνο ή 

πξνζηαζίαο δηθαησκάησλ θαη ζπκθεξόλησλ ηξίησλ»,  

- Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1, ηνπ άξζξνπ 10, ηνπ πληάγκαηνο: «Καζέλαο 

ή πνιινί καδί έρνπλ ην δηθαίσκα, ηεξώληαο ηνπο λόκνπο ηνπ Κξάηνπο, 

λα αλαθέξνληαη εγγξάθσο ζηηο αξρέο, νη νπνίεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα 

ελεξγνύλ ζύληνκα θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη λα απαληνύλ 

αηηηνινγεκέλα ζε εθείλνλ πνπ ππέβαιε ηελ αλαθνξά, ζύκθσλα κε ην 

λόκν»,  

- Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 3, ηνπ άξζξνπ 10, ηνπ πληάγκαηνο: «Η 

αξκόδηα ππεξεζία ή αξρή ππνρξενύηαη λα απαληά ζηα αηηήκαηα γηα 

παξνρή πιεξνθνξηώλ θαη ρνξήγεζε εγγξάθσλ, ηδίσο πηζηνπνηεηηθώλ, 

δηθαηνινγεηηθώλ θαη βεβαηώζεσλ κέζα ζε νξηζκέλε πξνζεζκία, όρη 

κεγαιύηεξε ησλ 60 εκεξώλ, όπσο λόκνο νξίδεη. Σε πεξίπησζε παξόδνπ 

άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο απηήο ή παξάλνκεο άξλεζεο, πέξαλ ησλ 

άιισλ ηπρόλ θπξώζεσλ θαη έλλνκσλ ζπλεπεηώλ, θαηαβάιιεηαη θαη 

εηδηθή ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ζηνλ αηηνύληα, όπσο λόκνο νξίδεη»,  

- Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1, ηνπ άξζξνπ 4, ηνπ Ν.2690/1999: «Οη 

δεκόζηεο ππεξεζίεο, νη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηα 

λνκηθά πξόζσπα δεκόζηνπ δηθαίνπ, όηαλ ππνβάιινληαη αηηήζεηο, 

νθείινπλ λα δηεθπεξαηώλνπλ ηηο ππνζέζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη λα 
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απνθαίλνληαη γηα ηα αηηήκαηά ηνπο κέζα ζε πξνζεζκία πελήληα (50) 

εκεξώλ, εθόζνλ από εηδηθέο δηαηάμεηο δελ πξνβιέπνληαη κηθξόηεξεο 

πξνζεζκίεο» (…), θαη νη δηαηάμεηο ηεο δεχηεξεο πεξηφδνπ ηεο παξ. 6 

ηνπ ίδηνπ άξζξνπ:  «Οη Γηεπζύλζεηο Γηνηθεηηθνύ ησλ ππεξεζηώλ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 έρνπλ ππνρξέσζε έγγξαθεο ελεκέξσζεο ησλ αηηνύλησλ 

ππαιιήισλ γηα ηελ πξόνδν ππνζέζεσλ ζρεηηθώλ κε ζέκαηα ηεο 

ππεξεζηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο πνπ εθθξεκνύλ ελώπηόλ ηνπο εληόο ηεο 

πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 1, εθόζνλ δελ έρεη δηεθπεξαησζεί ε 

ππόζεζή ηνπο εληόο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο.» 

- Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5, ηνπ Ν.2690/1999: «1. Κάζε 

ελδηαθεξόκελνο έρεη ην δηθαίσκα, ύζηεξα από γξαπηή αίηεζή ηνπ, λα 

ιακβάλεη γλώζε ησλ δηνηθεηηθώλ εγγξάθσλ. Ψο δηνηθεηηθά έγγξαθα 

λννύληαη όζα ζπληάζζνληαη από ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο, όπσο εθζέζεηο, 

κειέηεο, πξαθηηθά, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, εγθύθιηεο νδεγίεο, απαληήζεηο 

ηεο Γηνίθεζεο, γλσκνδνηήζεηο θαη απνθάζεηο» (…)  

 

3.Κψδηθαο Δπηθνηλσλίαο Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ (ΚΔΓΤ) – Οδεγφο 

Οξζήο Γηνηθεηηθήο πκπεξηθνξάο 

 

Ο ΚΔΓΤ απνηειεί έλα εγρεηξίδην ηνπ η. Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο 

Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (β‘ έθδνζε 2003) 

πνπ πεξηιακβάλεη ην πιαίζην ησλ θαλφλσλ θαη νδεγηψλ βάζεη ησλ 

νπνίσλ ζπληάζζνληαη ηα έγγξαθα ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Απνηειεί 

ζπλέρεηα ηνπ Καλνληζκνχ Αιιεινγξαθίαο Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ 

(ΚΑΓΤ) πνπ είρε εθδνζεί ην 1975 απφ ην η. Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, ηνλ νπνίν θαη 

αληηθαηέζηεζε, πξνζαξκφδνληαο ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ζηηο ηξέρνπζεο 

ζπλζήθεο θαη ζηε δεκνηηθή γιψζζα, ε νπνία εηζήρζε ζηε Γηνίθεζε ην 
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1976. Μέρξη ζήκεξα, παξά ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζε 

δεηήκαηα δηαρείξηζεο δεκνζίσλ εγγξάθσλ, δελ έρεη εθδνζεί λεφηεξε 

ζρεηηθή εθδνρή θαλνληζκνχ ή εγθπθιίνπ. Καηά ζπλέπεηα, ε 

ρξεζηκφηεηα ηνπ ΚΔΓΤ παξακέλεη ζε φ,ηη αθνξά ζηε ζχληαμε θαη 

ζηελ παξαγσγή ησλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ θαζψο θαη ζηελ αλαδήηεζε 

πξαθηηθψλ ιχζεσλ.     

Ο ΚΔΓΤ δελ απνηειεί λνκηθφ θείκελν αιιά απνηππψλεη πνιχρξνλεο 

δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο θαη κεζφδνπο ηηο νπνίεο εθαξκφδεη ε δηνίθεζε 

θαη ζπγθεληξψλεη ηηο βαζηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηα 

ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα     

θνπφο ηνπ ΚΔΓΤ είλαη ε θαηάξηηζε έγθπξσλ, απνηειεζκαηηθψλ θαη 

θηιηθψλ πξνο ηνλ απνδέθηε ηνπο εγγξάθσλ, κέζσ ηεο ηππνπνίεζεο 

απηψλ. Παξφκνηνη θαλνληζκνί ή εγθχθιηνη έρνπλ εθδνζεί γηα 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο θαη θνξείο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, κε ηνπο 

νπνίνπο επηρεηξείηαη ε νκνγελνπνίεζε ησλ παξαγφκελσλ εγγξάθσλ  

(πρ. «Γηαθιαδηθφο Καλνληζκφο ηξαηησηηθήο αιιεινγξαθίαο» 

ΓΔΔΘΑ 2005, Καλνληζκφο Δπηθνηλσλίαο Τπεξεζηψλ, ΚΔΓΚΔ 2007, 

ΠΓ 103/2021 «Κψδηθαο Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ ηεο Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο», «Οδεγφο γηα ηελ νξζή θαηάξηηζε θαη έθδνζε εγγξάθσλ 

ζχκθσλα κε ηνλ ΚΔΓΤ» ΑΑΓΔ 2017). 

εκαληηθή, επίζεο, είλαη ε ζπκβνιή ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

δηνηθεηηθήο επηθνηλσλίαο  ηνπ Οδεγνχ Οξζήο Γηνηθεηηθήο 

πκπεξηθνξάο. Ο Οδεγφο, πνπ εθδφζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2012 απφ ην 

η. Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη ηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε, δελ ζπληζηά 

δεζκεπηηθφ θαλνληζηηθφ θείκελν. Δηδηθφηεξα, θσδηθνπνηεί ηνπο 

θαλφλεο επηθνηλσλίαο πνιηηψλ θαη δεκφζηαο δηνίθεζεο - δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ δίλνληαο έκθαζε ζηελ αλάπηπμε κεηαμχ ησλ ιεηηνπξγψλ 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κηαο θνπιηνχξαο θαη ηεο αληίζηνηρεο 
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ζπκπεξηθνξάο γηα ηελ ηήξεζε ησλ ζεκειησδψλ εζηθψλ αξρψλ δξάζεο 

πνπ απνξξένπλ απφ ηηο γεληθά παξαδεθηέο αξρέο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

δηθαίνπ, φπσο ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, ηεο αξρήο ηεο επηείθεηαο, ηεο 

θαιήο πίζηεο θ.ιπ.  

Σαπηφρξνλα ν Οδεγφο ελεκεξψλεη ηνπο πνιίηεο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν νθείιεη λα ηνπο αληηκεησπίδεη ε δεκφζηα δηνίθεζε, θαζψο θαη 

γηα ηα βαζηθά δηθαηψκαηα πνπ ηνπο παξέρνληαη απφ ην λφκν θαηά ηηο 

ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηηο ππεξεζίεο ηεο, αιιά θαη γηα ηηο αληίζηνηρεο 

ππνρξεψζεηο ηνπο. 

Παξφκνηα ιεηηνπξγία επηηειεί, ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο, ν 

Δπξσπατθφο Κψδηθαο Οξζήο Γηνηθεηηθήο πκπεξηθνξάο ηεο 

Δπξσπαίαο Γηακεζνιαβήηξηαο (λεφηεξε έθδνζε 2015), ην αξρηθφ 

θείκελν ηνπ νπνίνπ είρε εγθξηζεί απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ήδε 

απφ ην 2001. Ο Κψδηθαο ζηνρεχεη  ζηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ 

ζρεηηθά κε ηα δηνηθεηηθά πξφηππα ζηα νπνία νθείινπλ λα 

αληαπνθξίλνληαη ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ, ζπληζηά εμίζνπ ρξήζηκν 

νδεγφ γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο ΔΔ φζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ην 

θνηλφ θαη ζπκβάιιεη ζηελ εθαξκνγή βέιηηζησλ πξνηχπσλ δηνίθεζεο 

θαη επηθνηλσλίαο κε ηνπο δηνηθνχκελνπο. 
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 Β. Καλφλεο ζχληαμεο θαη έθδνζεο δεκνζίσλ εγγξάθσλ.  

1.Βαζηθέο Έλλνηεο – Θεζκηθφ Πιαίζην 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ επρεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ θαηάξηηζε θαη δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ 

παξαηίζεληαη θαησηέξσ νη νξηζκνί ησλ ζρεηηθψλ βαζηθψλ ελλνηψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ: 

Σπληάθηεο είλαη ν/ε αξκφδηνο ππάιιεινο, ν νπνίνο, χζηεξα απφ ηε 

ζπγθέληξσζε ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ, επεμεξγάδεηαη θαη 

ζπληάζζεη ην έγγξαθν θαη θαηαξηίδεη ηνπο πίλαθεο απνδεθηψλ. 

Δθδόηεο είλαη ν/ε ηειηθψο ππνγξάθσλ/νπζα ην ζρέδην, ν /ε 

αξκφδηνο/α γηα ηελ έθδνζε ηνπ εγγξάθνπ. 

ρέδην είλαη θάζε θείκελν πνπ θέξεη ππνγξαθή, ηδηφρεηξε ή 

ειεθηξνληθή ηνπ ζπληάθηε θαη ησλ ηεξαξρηθά πξντζηακέλσλ ηνπ κέρξη 

ηελ ηειηθή ππνγξαθή ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ έθδνζεο ηνπ εγγξάθνπ ή 

απφ ην φξγαλν πνπ είλαη λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν.  

Υπνγξαθή ε ππνγξαθή πνπ ηίζεηαη απφ/ηελ εθδφηε/ηξηα. είηε 

ηδηνρείξσο είηε ειεθηξνληθά ζην Σρέδην 

Πξνζππνγξαθή ε ππνγξαθή, ηδηφρεηξε ή ειεθηξνληθή ηνπ Σπληάθηε 

θαη θάζε ηεξαξρηθά ππεχζπλνπ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ εγγξάθνπ πξηλ 

ηνλ/ηελ ηειηθφ/ή ππνγξάθνληα/νπζα 

Σπλππνγξαθή ε ππνγξαθή, ηδηφρεηξε ή ειεθηξνληθή, επί ηνπ Σρεδίνπ 

θάζε ζπλαξκφδηνπ, γηα ηελ έθδνζε ηνπ εγγξάθνπ, νξγάλνπ  

Αθξηβέο αληίγξαθν είλαη ην αληίγξαθν πνπ παξάγεηαη απφ ηελ 

αθξηβή αληηγξαθή ηνπ ρεδίνπ θαη ζεσξείηαη απφ ην εμνπζηνδνηεκέλν 

φξγαλν/ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο ή ην ειεθηξνληθφ έγγξαθν πνπ 

αλαπαξάγεη πηζηά ην πεξηερφκελν ελφο ειεθηξνληθνχ ρεδίνπ 
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εγγξάθνπ θαη θέξεη ηελ ςεθηαθή ππνγξαθή κφλν ηνπ ππεχζπλνπ 

δεκηνπξγίαο αθξηβνχο αληηγξάθνπ 

Αιιεινγξαθία ε γξαπηή επηθνηλσλία κεηαμχ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ή 

κεηαμχ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη πνιηηψλ ή κεηαμχ νξγαληθψλ 

κνλάδσλ ηεο ίδηαο ππεξεζίαο 

Γηαβάζκηζε ν βαζκφο αζθαιείαο (άθξσο απφξξεην, απφξξεην, 

εκπηζηεπηηθφ αδηαβάζκεην) ηνπ εγγξάθνπ, φπσο απηφο πξνθχπηεη απφ 

ηελ θείκελε θάζε θνξά λνκνζεζία (πρ απφξξεην εζληθήο αζθάιεηαο) 

ή/θαη απφ ην πεξηερφκελφ ηνπ, φηαλ πεξηιακβάλεη δεδνκέλα 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ή πιεξνθνξίεο πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο 

κεηαρείξηζεο 

Πξνηεξαηόηεηα ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ εγγξάθνπ ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν 

δηεθπεξαίσζήο ηνπ (εμαηξεηηθά επείγνλ, επείγνλ) 

Δπηζήκαλζε: γηα ηνπο εηδηθφηεξνπο νξηζκνχο πνπ αθνξνχλ ζηα 

ειεθηξνληθά δεκφζηα έγγξαθα βι. ηε κε αξηζκφ 45180 απφ 

21.12.2021, ΦΔΚ Β‘ 6095/22.12.2021 (ΑΓΑ: Φ63846ΜΣΛΠ-Π86) 

Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δπηθξαηείαο θαζψο θαη ην άξζξν 2 ηνπ λ. 

4727/2020. 

 

2.Γεκφζηα Έγγξαθα: Οξηζκνί, Θεζκηθφ Πιαίζην 

 

 Οξηζκνί ησλ δεκφζησλ εγγξάθσλ αλαθέξνληαη ζε δηαηάμεηο ηνπ 

Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο (ΚΓΓ) θαη ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο 

Γηθνλνκίαο (ΚΠνιΓ). Δηδηθφηεξα: 

α) χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 169 ηνπ ΚΓΓ 

«Γεκόζηα είλαη ηα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ ζπληαρζεί από δεκόζην 

όξγαλν». Πεξαηηέξσ κε ηηο δηαηάμεηο ησλ δύν (2) πξώησλ εδαθίσλ ηεο 
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παξ. 2 ηνπ ίδηνπ σο άλσ άξζξνπ θαζνξίδεηαη ν νξηζκόο ησλ ηδησηηθώλ 

εγγξάθσλ, σο εμήο: «Ιδησηηθά είλαη όια ηα έγγξαθα ηα νπνία δελ είλαη 

δεκόζηα», «Τα ηδησηηθά έγγξαθα πξέπεη πάλησο λα θέξνπλ ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζπληάθηε ή, αλ δειώλεηαη αδπλακία ππνγξαθήο, άιιν 

ζεκείν ην νπνίν ηίζεηαη από ην ζπληάθηε..». Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 

ηνπ ίδηνπ άξζξνπ «ζεσξνύληαη επίζεο έγγξαθα, θαηά ηηο δηαθξίζεηο ησλ 

πξνεγνύκελσλ παξαγξάθσλ: i) ηα βηβιία ησλ νπνίσλ ηελ ηήξεζε 

επηβάιινπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο θαη ii) νη θσηνγξαθηθέο ή 

θηλεκαηνγξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη θάζε άιιε απεηθόληζε, θαζώο 

θαη νη θσλνιεςίεο». 

β) Ζ απνδεηθηηθή ηζρχο ησλ δεκφζησλ εγγξάθσλ νξίδεηαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 171 ηνπ ΚΓΓ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο 

«Τα δεκόζηα έγγξαθα πνπ έρνπλ ζπληαρζεί από ην αξκόδην όξγαλν θαη 

θαηά ηνπο λόκηκνπο ηύπνπο απνηεινύλ πιήξε απόδεημε γηα όζα 

βεβαηώλεηαη ζε απηά, είηε όηη ελήξγεζε ν ζπληάθηεο ηνπο είηε όηη έγηλαλ 

ελώπηόλ ηνπ, σο πξνο ηα νπνία είλαη δπλαηή ε αληαπόδεημε κόλν 

εθόζνλ ηα έγγξαθα απηά πξνζβιεζνύλ σο πιαζηά. Τελ ίδηα ηζρύ έρνπλ 

θαη ηα ειεθηξνληθά δεκόζηα έγγξαθα ησλ παξ. 3 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 13 

ηνπ λόκνπ γηα ηελ Χεθηαθή Γηαθπβέξλεζε». χκθσλα κε ηελ παξ. 6 

ηνπ αλσηέξνπ άξζξνπ «Οη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνύκελσλ παξαγξάθσλ 

εθαξκόδνληαη κόλν εθόζνλ ν λόκνο πνπ δηέπεη ηε ζρέζε δελ νξίδεη 

δηαθνξεηηθά».   

γ) ζηνλ ΚΠνιΓ ε έλλνηα ησλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ πεξηέρεηαη έκκεζα 

ζην άξζξν 438 κε ην νπνίν νξίδεηαη φηη «Έγγξαθα πνπ έρνπλ ζπληαρζεί 

θαηά ηνπο λόκηκνπο ηύπνπο από δεκόζην ππάιιειν ή ιεηηνπξγό ή 

πξόζσπν πνπ αζθεί δεκόζηα ππεξεζία ή ιεηηνπξγία απνηεινύλ πιήξε 

απόδεημε γηα όινπο σο πξνο όζα βεβαηώλνληαη ζην έγγξαθν όηη έγηλαλ 

από ην πξόζσπν πνπ ζπλέηαμε ην έγγξαθν ή όηη έγηλαλ ελώπηόλ ηνπ, αλ 

ην πξόζσπν απηό είλαη θαζ` ύιελ θαη θαηά ηόπνλ αξκόδην λα θάλεη 
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απηή ηε βεβαίσζε. Αληαπόδεημε επηηξέπεηαη κόλνλ κε πξνζβνιή ηνπ 

εγγξάθνπ σο πιαζηνύ». 

δ) πλαθέο είλαη θαη ην άξζξν 439 ηνπ ΚΠνιΓ, ζχκθσλα κε ην νπνίν 

«Έγγξαθα ζπληαγκέλα από αιινδαπό δεκόζην ππάιιειν ή ιεηηνπξγό ή 

πξόζσπν πνπ αζθεί δεκόζηα ππεξεζία ή ιεηηνπξγία θαζ` ύιελ θαη θαηά 

ηόπνλ αξκόδην, ηα νπνία ζεσξνύληαη σο δεκόζηα έγγξαθα ζηνλ ηόπν 

όπνπ εθδόζεθαλ, έρνπλ ηελ απνδεηθηηθή δύλακε πνπ νξίδεη ην άξζξν 

438». 

ε) Γηα ηελ απνδεηθηηθή δχλακε ησλ δεκφζησλ εγγξάθσλ σο πξνο ηα 

φζα βεβαηψλνληαη ζε απηά, θαζψο θαη σο πξνο ηηο δηθαηνπξαθηηθέο 

δειψζεηο ησλ κεξψλ, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 440 θαη 441 ηνπ ΚΠνιΓ, αληίζηνηρα, κε ηηο νπνίεο 

πξνβιέπνληαη: άξζξν 440 «Τα έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 

438 θαη 439 απνηεινύλ πιήξε απόδεημε γηα όινπο σο πξνο όζα 

βεβαηώλνληαη ζ’ απηά, ηελ αιήζεηα ησλ νπνίσλ όθεηιε λα δηαπηζηώζεη 

εθείλνο πνπ έρεη ζπληάμεη ην έγγξαθν. Δπηηξέπεηαη όκσο αληαπόδεημε», 

άξζξν 441 παξ.1 «Τα έγγξαθα πνπ ζπληάζζνληαη ζύκθσλα κε ηα άξζξα 

438 θαη 439 γηα ηε ζύζηαζε ή ηε βεβαίσζε δηθαηνπξαμίαο απνηεινύλ 

πιήξε απόδεημε γηα όινπο σο πξνο ην πεξηερόκελν ησλ 

δηθαηνπξαθηηθώλ δειώζεσλ ησλ κεξώλ, επηηξέπεηαη όκσο 

αληαπόδεημε» 

ζη) χκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 10 ηνπ λ. 4727/2020 πεξί ςεθηαθήο 

δηαθπβέξλεζεο    Γεκόζηα έγγξαθα λννχληαη φια ηα δηνηθεηηθά 

έγγξαθα, όπσο νξίδνληαη ζην δεύηεξν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 

ηνπ λ. 2690/1999 , ήηνη ηα έγγξαθα πνπ έρνπλ ζπληαρζεί θαηά ηνπο 

λόκηκνπο ηύπνπο, από ηνλ θαζ' ύιε θαη θαηά ηόπν αξκόδην δεκόζην 

ππάιιειν ή ιεηηνπξγό ή πξόζσπν πνπ αζθεί δεκόζηα ππεξεζία ή 

ιεηηνπξγία θαη ζε απηά πεξηιακβάλνληαη όια ηα δηνηθεηηθά έγγξαθα. 
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δ) Καηά ην άξζξν 5 παξ. 1 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο 

(λ.2690/1999) «Ψο δηνηθεηηθά έγγξαθα λννύληαη όζα ζπληάζζνληαη από 

ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο, όπσο εθζέζεηο, κειέηεο, πξαθηηθά, ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία, εγθύθιηεο νδεγίεο, απαληήζεηο ηεο Γηνίθεζεο, γλσκνδνηήζεηο 

θαη απνθάζεηο». 

 

3. Δίδε Γεκνζίσλ Δγγξάθσλ 

 

Απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο εθδίδνληαη θαη δηαθηλνχληαη ηα παξαθάησ 

είδε εγγξάθσλ: 

 

Έγγξαθν επξείαο ρξήζεο 

Με ην έγγξαθν επξείαο ρξήζεο δεηνχληαη πιεξνθνξίεο, δίλνληαη 

εληνιέο, δηεπθξηλίζεηο θαη νδεγίεο θαη εθθξάδνληαη ζθέςεηο θαη 

απφςεηο γηα ππεξεζηαθά δεηήκαηα, κεηαμχ ππεξεζηψλ δηαθφξσλ 

επηπέδσλ θαη κεηαμχ ππεξεζηψλ θαη πνιηηψλ Πξφθεηηαη γηα ην 

έγγξαθν κε ην νπνίν δηαθηλείηαη ν κεγαιχηεξνο φγθνο ηεο 

ππεξεζηαθήο αιιεινγξαθίαο.  

 

Δηζήγεζε 

Ζ εηζήγεζε ζπληάζζεηαη, κε πξσηνβνπιία ηεο/ηνπ, θαηά πεξίπησζε, 

αξκφδηαο/νπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ππαιιήινπ ή κεηά απφ εληνιή 

ηνπ ηεξαξρηθά πξντζηακέλνπ νξγάλνπ θαη απνζθνπεί ζηελ ελεκέξσζε 

ησλ αλψηεξσλ θιηκαθίσλ ηεο ππεξεζίαο, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ ηηο 

ζρεηηθέο απνθάζεηο. 
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Απόθαζε  

Ζ απόθαζε είλαη δηνηθεηηθή πξάμε, ε νπνία εθδίδεηαη βάζεη 

εμνπζηνδφηεζεο λφκνπ θαη απνηειεί εθηειεζηή πξάμε ηεο Γηνίθεζεο. 

Δίλαη θαηά θαλφλα έγγξαθε, αλαθέξεη ηελ εθδνχζα Αξρή θαη ηηο 

εθαξκνδφκελεο δηαηάμεηο, θέξεη δε ρξνλνινγία θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ. Ζ απφθαζε ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε: ην πξννίκην 

θαη ην δηαηαθηηθφ. 

 

Δγθύθιηνο 

Ζ εγθύθιηνο εθδίδεηαη απφ θεληξηθά ή πεξηθεξεηαθά φξγαλα ηεο 

Γηνίθεζεο πνπ έρνπλ ηελ επζχλε εθαξκνγήο ηνπ νηθείνπ λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ θαη παξέρεη νδεγίεο θαη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ, κε ζθνπφ ηελ νκνηφκνξθε 

εξκελεία θαη εθαξκνγή ηνπ λφκνπ, πιεξνθνξεί γηα ηελ δεκνζίεπζε 

θαη ηζρχ λέσλ δηαηάμεσλ κε ηξφπν πνπ λα δηεπθνιχλεη ηε ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ θαη ηνλ ζπληνληζκφ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ, θνηλνπνηεί 

δηαηαγέο δηνηθεηηθήο ή ιεηηνπξγηθήο θχζεο κε ξεηέο εληνιέο ζηνπο 

παξαιήπηεο γηα ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο. Οη εγθχθιηνη δηαθξίλνληαη 

σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο ζε Δξκελεπηηθέο, Καλνληζηηθέο θαη 

Οξγαλσηηθέο 

 

Γηαηαγή 

χκθσλα κε ηνλ ΚΔΓΤ είλαη ην έγγξαθν πνπ απεπζχλεηαη ζε 

πθηζηάκελεο ππεξεζίεο ή φξγαλα θαη επηβάιιεη ελέξγεηεο εθ κέξνπο 

ηνπ παξαιήπηε, ζχκθσλεο κε ηηο εληνιέο ηεο πξντζηακέλεο αξρήο. Ο 

φξνο «Γηαηαγή» δελ ρξεζηκνπνηείηαη, πιένλ, ζπρλά ζηελ δηνηθεηηθή 

πξαθηηθή, δεδνκέλνπ φηη ε θαηεγνξία ησλ εγγξάθσλ απηψλ 

εληάζζεηαη ζηελ έλλνηα ησλ Δγθπθιίσλ. 
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Σεκεηώκαηα 

Σα ζεκεηώκαηα είλαη έγγξαθα εζσηεξηθήο θχζεσο θαη δηαθξίλνληαη ζε 

ππεξεζηαθά θαη ελεκεξσηηθά. 

Σα ππεξεζηαθά ζεκεηώκαηα δηαβηβάδνπλ δηάθνξα ζέκαηα ή 

αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ κνλάδσλ ηεο ίδηαο 

ππεξεζίαο. 

Σα ελεκεξσηηθά ζεκεηώκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ελεκέξσζε 

ησλ ηεξαξρηθά αλψηεξσλ θιηκαθίσλ. πληάζζνληαη ζπλήζσο 

πξνθεηκέλνπ λα εθζέζνπλ ην ηζηνξηθφ ελφο ζέκαηνο, λα δηαηππψζνπλ 

απφςεηο θαη εηζεγήζεηο ζε ζρέζε κε ηε ξχζκηζε ελφο ζέκαηνο ή λα 

αηηηνινγήζνπλ ηνπο ιφγνπο πνπ επέβαιαλ ηελ έθδνζε ελφο εγγξάθνπ 

ή αθφκε θαη γηα ηελ πεξηιεπηηθή παξνπζίαζε ελφο καθξνζθεινχο 

εγγξάθνπ. 

 

Αλαθνξέο ππαιιήισλ 

Ζ αίηεζε θαη ε αλαθνξά απνηεινχλ πξνζσπηθά έγγξαθα, κε ηα νπνία 

ππνβάιινληαη αηηήκαηα ή παξάπνλα αηνκηθήο κνξθήο, ή αλαθέξνληαη 

ζηνηρεία ή γεγνλφηα ζηα αξκφδηα θαηά πεξίπησζε φξγαλα. Γηα ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο ή αλαθνξάο αθνινπζείηαη ε ηεξαξρηθή νδφο. 

 

Πξαθηηθά 

Σα πξαθηηθά είλαη δεκφζηα έγγξαθα ζηα νπνία απνηππψλνληαη νη 

εξγαζίεο ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13, 14 θαη 15 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο 

Γηαδηθαζίαο ή/θαη ηηο νηθείο θάζε θνξά δηαηάμεηο. 
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Βεβαηώζεηο – πηζηνπνηεηηθά 

Με ηηο βεβαηώζεηο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά βεβαηψλνληαη ή 

πηζηνπνηνχληαη ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην αξρείν ηεο εθδνχζαο 

ππεξεζίαο. 

 

Μήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) 

Σν κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

επηθνηλσλία κεηαμχ ππεξεζηψλ ή γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ 

δηνηθνπκέλσλ ην νπνίν δηαθηλείηαη ζην πιαίζην ησλ ζπζηεκάησλ 

ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο ησλ ππεξεζηψλ. 

 

Δθζέζεηο ειέγρνπ 

Οη εθζέζεηο ή πνξίζκαηα ειέγρνπ ή επηζεψξεζεο εθδίδνληαη απφ ηηο 

αξκφδηεο γηα ηνλ έιεγρν δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ θνξέσλ αξρέο θαη 

ππεξεζίεο. πληάζζνληαη θαηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο, ζε θάζε 

πεξίπησζε, ηχπνπο θαη πεξηιακβάλνπλ ηα επξήκαηα θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ δηελεξγεζέληνο ειέγρνπ ή 

έξεπλαο. 

 

Γλσκνδνηήζεηο  

Οη γλσκνδνηήζεηο εθδίδνληαη απφ ην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο 

(ΝΚ) ή ηηο λνκηθέο ππεξεζίεο θάζε θνξέα χζηεξα απφ ζρεηηθή 

εξψηεζε ηνπ επηθεθαιήο ηνπ νηθείνπ θνξέα κε αληηθείκελν ηελ 

απνδαθήληζε θάπνηνπ λνκηθνχ δεηήκαηνο. Οη γλσκνδνηήζεηο ηνπ 

ΝΚ είλαη ππνρξεσηηθά απνδεθηέο απφ ηε δηνίθεζε κεηά ηελ απνδνρή 

ηνπο απφ ην εξσηψλ φξγαλν.  
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4.Πξνυπνζέζεηο έγθπξεο έθδνζεο - δνκή θαη πεξηερφκελν 

δεκνζίσλ εγγξάθσλ 

 

4.1. Γηα ηελ εγθπξφηεηα ελφο δεκνζίνπ εγγξάθνπ ζα πξέπεη λα 

ζπληξέρνπλ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: α) ην εθδφλ φξγαλν λα 

θαηέρεη λφκηκα ηελ απαηηνχκελε γηα ηε ζχληαμε ηνπ εγγξάθνπ 

ηδηφηεηα (π.ρ, λφκηκνο δηνξηζκφο θαη ηνπνζέηεζε ηνπ, κε απψιεηα ηεο 

ηδηφηεηαο πνπ ηνπ παξέρεη ηε ζρεηηθή εμνπζία), β) ην εθδφλ φξγαλν λα 

έρεη ηελ θαζ‘ χιε θαη θαηά ηφπν αξκνδηφηεηα ζρεηηθά κε ην 

αληηθείκελν πνπ πξαγκαηεχεηαη ην έγγξαθν (λα είλαη εθ ηνπ λφκνπ 

αξκφδην γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα, ε δε ππφζεζε λα αθνξά ζηε 

ρσξηθή ηνπ αξκνδηφηεηα), γ) λα έρνπλ ηεξεζεί νη πξνβιεπφκελνη απφ 

ην λφκν ηχπνη ζχληαμεο. 

Γηα ηελ λφκηκε ππφζηαζε κηαο δηνηθεηηθήο πξάμεο, αιιά θαη γεληθά 

θάζε δεκνζίνπ εγγξάθνπ, είλαη απνιχησο απαξαίηεηε ε ρξνλνιφγεζή 

θαη ε ππνγξαθή ηεο (άξζξν 16 παξ.1, Κψδηθα Γηνηθεηηθήο 

Γηαδηθαζίαο). Πεξαηηέξσ, θάζε δεκφζην έγγξαθν πξέπεη λα θέξεη ηα 

ζηνηρεία ηνπ εθδφληνο νξγάλνπ, αξηζκφ πξσηνθφιινπ θαη αξηζκφ 

δηαδηθηπαθήο αλάξηεζεο θαζψο θαη ζθξαγίδα. Ζ παξάιεηςε ησλ 

ηειεπηαίσλ απηψλ ζηνηρείσλ δελ θαζηζηά ηελ πξάμε ή γεληθφηεξα ην 

έγγξαθν αθπξψζηκν (βι. ελδεηθηηθά ηΔ 1071/2008), ζπληζηνχλ φκσο 

ζηνηρεία εμαηνκίθεπζεο ηνπ εγγξάθνπ θαη θαηά ζπλέπεηα είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ επρεξή πηζηνπνίεζε ηεο λνκηκφηεηαο έθδνζήο 

ηνπο. 

 

4.2. Ζ βαζηθή δνκή ησλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ είλαη ε εμήο: 

α. Πξνκεησπίδα 

β. Κχξην Κείκελν 
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γ. Τπνγξαθέο 

δ. θξαγίδεο 

ε. πλεκκέλα 

ζη. Παξαξηήκαηα 

 

 ηελ πξνκεησπίδα θαη εηδηθφηεξα ζην πάλσ αξηζηεξφ κέξνο 

ηνπ εγγξάθνπ ηίζεληαη:  

ην εζλφζεκν (ή ζηελ πεξίπησζε ησλ ΟΣΑ ζήκα δεισηηθφ ηεο 

πεξηθέξεηάο ηνπο),  

ε πιήξεο νλνκαζία ηεο ππεξεζίαο (έσο επίπεδν ηκήκαηνο),  

ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ ππαιιήισλ πνπ είλαη αξκφδηνη γηα 

ηε ρνξήγεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηνπ 

εγγξάθνπ (ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κπνξνχλ λα ηεζνχλ θαη ζηε 

πάλσ δεμηά πιεπξά ηνπ εγγξάθνπ),   

ε ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ππεξεζίαο 

ηειέθσλν θαη e-mail επηθνηλσλίαο 

Δπηζεκαίλεηαη φηη κε ην άξζξν 99 λ. 4727/2020 (Α‘ 184) έρεη 

θαηαξγεζεί ε ηειενκνηνηππία (fax) σο ηξφπνο δηαθίλεζεο 

εγγξάθσλ απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίαο. Καηά ζπλέπεηα ζηα 

ζηνηρεία επηθνηλσλίαο δελ ηίζεηαη πιένλ έλδεημε γηα fax. 

 ηελ πάλσ δεμηά πιεπξά ηνπ εγγξάθνπ, ζην πιαίζην ηεο 

πξνκεησπίδαο ηίζεληαη: 

Ζ έλδεημε αλαξηεηέν, αλ πξνβιέπεηαη ή ν Αξηζκφο 

Γηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο (ΑΓΑ) 

ν βαζκφο αζθαιείαο, αλ ππάξρεη  

ν βαζκφο πξνηεξαηφηεηαο, αλ ππάξρεη 
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ν ρξφλνο δηαηήξεζεο ηνπ εγγξάθνπ ζην αξρείν (κφλν ζην 

ζρέδην) 

ν ηφπνο θαη ε εκεξνκελία έθδνζεο 

ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ 

ν/νη απνδέθηεο (πξνο ελέξγεηα, θνηλνπνίεζε, πίλαθαο 

δηαλνκήο) κε επαξθή ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (πιήξεο ηίηινο, 

δηεχζπλζε επηθνηλσλίαο). Αλ νη απνδέθηεο είλαη πνιινί κπνξεί 

λα ηεζνχλ ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ θαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ 

εθδφηε, νπφηε ζηελ πεξίπησζε απηή ζηελ πξνκεησπίδα ηίζεηαη 

ζπλήζσο ε έλδεημε «φπσο πίλαθαο απνδεθηψλ». 

Κάησ απφ ηα παξαπάλσ ηίζεληαη ε πεξηγξαθή ζέκαηνο θαη ε 

αλαθνξά ησλ ζρεηηθψλ, αλ βεβαίσο ππάξρνπλ 

 Μεηά ην θπξίσο θείκελν, ηίζεληαη ε ππνγξαθή ηνπ εθδφηε ή 

ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ έθδνζε ηνπ αθξηβνχο αληηγξάθνπ 

νξγάλνπ θαη ε ζθξαγίδα ηεο ππεξεζίαο, θαη αθνινπζνχλ, ππφ 

ηελ έλδεημε «εζσηεξηθή δηαλνκή», ηα πξφζσπα θαη νη 

ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο δηαλέκεηαη ην έγγξαθν, ηα πξνο 

θνηλνπνίεζε πξφζσπα ή θνξείο (αλ δελ έρνπλ ηεζεί ζηελ 

πξνκεησπίδα), ε αλαθνξά ησλ ζπλεκκέλσλ θαη ηα 

παξαξηήκαηα εθφζνλ ππάξρνπλ.  

 Δπηζεκαίλεηαη φηη: 

 ηελ πεξίπησζε έθδνζεο Απφθαζεο, ακέζσο κεηά ηελ 

παξάζεζε ηνπ ζέκαηνο ηίζεληαη ε έλδεημε Απφθαζε, αθνινπζεί 

ε αλαθνξά ηνπ εθδφληνο νξγάλνπ, θαη ζηε ζπλέρεηα θάησ απφ 

ηελ έλδεημε « Έρνληαο ππόςε» αθνινπζεί ην πξννίκην φπνπ 

παξαηίζεληαη νη λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο θαη ηα ζηνηρεία πνπ 

ειήθζεζαλ ππφςε γηα ηελ έθδνζε ηεο. 
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Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ζα πξέπεη 

λα παξαηίζεληαη θαηά ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο (πρ. πξψηα νη 

εθαξκνζηέεο ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο ή δηαηάμεηο ηνπ 

επξσπατθνχ δηθαίνπ, ζηε ζπλέρεηα νη δηαηάμεηο ησλ λφκσλ, 

αθνινπζνχκελεο απφ εθείλεο ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ, 

ησλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ 

θαη εγθπθιίσλ). 

 ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζεκεησκάησλ δελ ηίζεληαη ζηελ 

πξνκεησπίδα ην εζλφζεκν θαη ν πιήξεο πξνζδηνξηζκφο ηεο 

ππεξεζίαο θαη βεβαίσο δελ πθίζηαηαη αλάγθε ζθξάγηζεο κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηνπ εγγξάθνπ. 

 ηηο πεξηπηψζεηο ησλ Πξαθηηθψλ, γηα ηελ εγθπξφηεηά ηνπο 

αξθεί ε ππνγξαθή ηνπο απφ ηνλ/ηελ Πξφεδξν ηνπ νξγάλνπ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ. 7 θαη 8 Κψδηθα Γηνηθεηηθήο 

Γηαδηθαζίαο. 

 ηηο πεξηπηψζεηο αλαθνξψλ ππαιιήισλ δελ ηίζεληαη ζε θακία 

πεξίπησζε ζηελ πξνκεησπίδα ην εζλφζεκν θαη ηα πιήξε 

ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο, νχηε ζθξαγίδα ή νηθείνο αξηζκφο 

πξσηνθφιινπ εμεξρνκέλνπ εγγξάθνπ.   

 Οη βεβαηψζεηο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά θέξνπλ πξσηφηππε 

ππνγξαθή, ηδηφρεηξε ή ειεθηξνληθή ηνπ εθδφληνο νξγάλνπ 

 ην ηέινο ησλ απνθάζεσλ, ησλ εγγξάθσλ επξείαο ρξήζεο θαη 

ησλ εγθπθιίσλ ηίζεηαη έλδεημε εζσηεξηθή δηαλνκή ζηελ νπνία 

παξαηίζεληαη νη εζσηεξηθέο δνκέο ζηηο νπνίεο θνηλνπνηείηαη ην 

έγγξαθν (ζπλήζσο ην επηθεθαιήο φξγαλν ηεο εθδνχζαο 

ππεξεζίαο θαη νη έκκεζα εκπιεθφκελεο δηεπζχλζεηο ή 

ηκήκαηα) 
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5. Πεξηερφκελν δεκνζίσλ εγγξάθσλ 

 

5.1. Γεληθέο παξαηεξήζεηο 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο ε 

αηηηνινγία ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πξέπεη λα είλαη εηδηθή ζαθήο θαη 

επαξθήο. Ζ δηάηαμε απηή εθαξκφδεηαη αλαινγηθά ζε φια ηα δεκφζηα 

έγγξαθα, ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ πξέπεη λα είλαη θαηαλνεηφ, λα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα, θαη ην χθνο ηνπο λα είλαη 

αληηιεπηφ απφ φινπο ηνπο απνδέθηεο ηνπο. 

Δλδεηθηηθά, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηθνηλσληαθνχ ζηφρνπ 

ηνπ δεκνζίνπ εγγξάθνπ ζπληζηάηαη  

- ε απνθπγή ηεο ρξήζεο μελφγισζζσλ φξσλ ζηελ πεξίπησζε πνπ 

πθίζηαηαη δφθηκνο φξνο ζηελ ειιεληθή γιψζζαο (πρ δηαδίθηπν αληί 

γηα internet) 

- ε απνθπγή ρξήζεο ιφγησλ ή ιαηηληθψλ ή αληηιεπηψλ κφλν ζε 

εηδηθνχο επηζηεκνληθψλ φξσλ, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε φπνπ απηφ 

είλαη απνιχησο αλαγθαίν  

- θαηά ηε ρξήζε αθξσλπκίσλ (ΑΑΓΔ, ΔΡ, ηΠ) ή ζπληνκνγξαθηψλ 

(πρ Γ/λζε) ζα πξέπεη λα γίλεηαη πιήξεο αλάπηπμε ηνπο θαηά ηελ 

πξψηε θνξά ρξήζεο ηνπο θαη εληφο παξέλζεζεο λα ηίζεηαη ην 

αθξσλχκην ή ε ζπληνκνγξαθία πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζπλέρεηα 

- ε ζπλέπεηα θαηά ηε ρξήζε ιέμεσλ ησλ νπνίσλ ε νξζνγξαθία πνηθίιεη 

(πρ εθφζνλ ρξεζηκνπνηεζεί ε απφδνζε «απγφ» δελ ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε δηαθνξεηηθή απφδνζε «αβγφ» ζε άιιν ζεκείν ηνπ 

θεηκέλνπ).  
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- ε πξνζεθηηθή ρξήζε ζεκείσλ ζηίμεο φπσο ην ζαπκαζηηθφ, ηα 

απνζησπεηηθά ή ηα εηζαγσγηθά.  

Δπίζεο, ε κνξθή ηνπ θεηκέλνπ θάζε δεκνζίνπ εγγξάθνπ 

(γξακκαηνζεηξά, δηαζηήκαηα, πεξηζψξηα, παξάγξαθνη, ζηνίρηζε) ζα 

πξέπεη λα είλαη εληαία θαη νκνηφκνξθή. 

 

5.2. Απνθπγή ζεμηζηηθνχ ιφγνπ 

 

χκθσλα κε ηνλ Οδεγφ ρξήζεο κε ζεμηζηηθήο γιψζζαο ζηα 

δηνηθεηηθά έγγξαθα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ 

(2018) επηρεηξείηαη ε ππέξβαζε ηνπ ζεμηζκνχ ζηα έγγξαθα ηεο 

ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο.  ηνλ Οδεγφ πεξηιακβάλνληαη 

ζρεηηθέο νδεγίεο. Δλδεηθηηθά: 

-  ζπζηήλεηαη ε ηαπηφρξνλε αλαθνξά ζε γπλαίθεο θαη άληξεο κέζσ ηεο 

ρξήζεο θαη ησλ δχν γξακκαηηθψλ γελψλ, φηαλ ην θείκελν ηνπ 

εγγξάθνπ αλαθέξεηαη ζε κεηθηνχο πιεζπζκνχο ή ζηελ πεξίπησζε πνπ 

δελ πξνθχπηεη ην θχιν. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί είηε κε ηε ρξήζε 

νιφθιεξεο ηεο ιέμεο είηε κε πξνζζήθε ησλ θαηαιήμεσλ (π.ρ. ν/ε 

δηνηθνχκελνο/-ε ή ν δηνηθνχκελνο/δηνηθνπκέλε, ν αγξφηεο/αγξφηηζζα 

ή ν/ε αγξφηεο/-ηζζα, νη ππνςήθηνη/-εο θνθ).  

- Όηαλ ε αλαθνξά ζε γπλαίθεο είλαη απνθιεηζηηθή, ε ρξήζε ηνπ 

ζειπθνχ γέλνπο απηνλφεηα είλαη επίζεο απνθιεηζηηθή, φπσο ηα 

επίζεηα θαη νη αλησλπκίεο 

- ηηο πεξηπηψζεηο ησλ νπζηαζηηθψλ πνπ ν ηχπνο ηνπ αξζεληθνχ θαη 

ηνπ ζειπθνχ ηαπηίδνληαη, ζπζηήλεηαη ηα επίζεηα θαη νη αλησλπκίεο λα 

παξαηίζεληαη θαη ζηα δχν γέλε (πρ νη δηαζέζηκνη/-εο ππάιιεινη, νη 

νπνίνη/εο…). 
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ηνλ Οδεγφ πεξηιακβάλεηαη παξάξηεκα κε ππνδείγκαηα κε 

ζεμηζηηθψλ σο πξνο ηνλ ιφγν εγγξάθσλ ηεο ειιεληθήο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο. 

 

6. Γηεθπεξαίσζε δεκνζίσλ εγγξάθσλ 

 

Με ηνλ φξν δηεθπεξαίσζε ελλννχκε ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ κε ηηο 

νπνίεο επηηπγράλεηαη ε αζθαιήο θαη ηαρεία πξνψζεζε ηεο 

αιιεινγξαθίαο ζηνπο θάζε είδνπο απνδέθηεο ησλ εγγξάθσλ , κε 

παξαδνζηαθά ή κε ειεθηξνληθά κέζα. Ζ δηεθπεξαίσζε δηαθξίλεηαη ζε 

δηαθίλεζε εηζεξρφκελσλ εγγξάθσλ θαη ζε δηαθίλεζή εμεξρφκελσλ 

εγγξάθσλ.  

ε φ,ηη αθνξά ζηα εηζεξρφκελα έγγξαθα, ζην άξζξν 12 ηνπ Κψδηθα 

Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (Τήξεζε πξσηνθόιινπ ππεξεζίαο Φνξήγεζε 

βεβαίσζεο γηα ηελ θαηαρώξηζε εγγξάθνπ) νξίδεηαη φηη «θάζε έγγξαθν 

πνπ πεξηέξρεηαη ζηελ ππεξεζία κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, θαηαρσξίδεηαη 

απζεκεξόλ ζην βηβιίν εηζεξρνκέλσλ, θαη' αύμνληα αξηζκό, κε 

ραξαθηεξηζκό θαη κλεία ηνπ ζέκαηνο ζην νπνίν αλαθέξεηαη θαη ηνπ 

αξηζκνύ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ην ζπλνδεύνπλ. Σην ίδην βηβιίν 

αλαγξάθνληαη επίζεο ην όξγαλν πξνο ην νπνίν ην έγγξαθν απεπζύλεηαη, 

θαζώο θαη ε εκεξνκελία εηζόδνπ ηνπ. Η ππεξεζία νθείιεη λα ρνξεγεί 

βεβαίσζε θαηαρώξηζεο ηνπ εγγξάθνπ κε όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία».  

Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 4727/2020 

νη ππάιιεινη ησλ θνξέσλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα ππνρξενύληαη λα 

παξαιακβάλνπλ ηα ειεθηξνληθά έγγξαθα ησλ άξζξσλ 13 θαη 15, θαζώο 

θαη ηα έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη ή δηαθηλνύληαη κέζσ ηεο ΔΧΠ. Καη' 

εμαίξεζε γίλνληαη δεθηά έληππα έγγξαθα ή εθηππώζεηο ειεθηξνληθώλ 

εγγξάθσλ ή ησλ εγγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη κέζσ ηεο ΔΧΠ όηαλ: α) είηε 
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πθίζηαηαη πξόζθαηξε αληηθεηκεληθή αδπλακία παξαιαβήο ειεθηξνληθνύ 

εγγξάθνπ από ηνλ θνξέα, β) είηε πθίζηαηαη άιινπ ηύπνπ αδπλακία 

παξαιαβήο πνπ δηαπηζηώλεηαη κε πξάμε ηνπ Υπνπξγνύ Χεθηαθήο 

Γηαθπβέξλεζεο, γ) είηε ζηελ πεξίπησζε πνπ ην θπζηθό ή λνκηθό 

πξόζσπν ή λνκηθή νληόηεηα έρεη επηιέμεη κε ειεθηξνληθό ηξόπν 

επηθνηλσλίαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 34. Η αλαηηηνιόγεηε κε 

δηεθπεξαίσζε ειεθηξνληθνύ εγγξάθνπ ζπληζηά επηβαξπληηθή πεξίζηαζε 

γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο ηνπ πεηζαξρηθνύ 

παξαπηώκαηνο ηεο πεξ. ηγ' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 107 λ. 3528/2007. 

Πιένλ, ζε φ,ηη αθνξά ζηε δηαθίλεζε ησλ εγγξάθσλ απφ ηηο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο, φιεο νη δηαδηθαζίεο φπσο ε ζχληαμε, ε πξνψζεζή γηα 

ππνγξαθή, ε ζέζε ππνγξαθήο, ε έθδνζε, ε ρξέσζε πξνο ελέξγεηα 

εηζεξρφκελσλ εγγξάθσλ, ε εζσηεξηθή θαη ε εμσηεξηθή δηαθίλεζε, ε 

πξσηνθφιιεζή, θαζψο θαη ε αξρεηνζέηεζή ηνπο πξαγκαηνπνηνχληαη 

απνθιεηζηηθά κέζσ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο 

(ΣΠΔ) (άξζξν 13 Ν. 4727/2020). Δπηπιένλ ε δηαθίλεζε δεκνζίσλ φ 

ηδησηηθψλ εγγξάθσλ κεηαμχ αθελφο ησλ θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

θαη αθεηέξνπ ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ή λνκηθψλ 

νληνηήησλ, πξαγκαηνπνηείηαη κε ρξήζε ΠΔ, ηδίσο κέζσ 

ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ή κέζσ ηεο εγθεθξηκέλεο ειεθηξνληθήο 

ππεξεζίαο ζπζηεκέλεο παξάδνζεο ή κέζσ ησλ ζπξίδσλ πνπ 

ηεξνχληαη ζηελ Δληαία Φεθηαθή Πχιε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

(άξζξα 22 επ. λ. 4727/2020). 

 

Πξφζβαζε ζηα Έγγξαθα.  

 

H δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα απνηειεί εηδηθή έθθαλζε ηνπ 

ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλνπ δηθαηψκαηνο ζηελ πιεξνθφξεζε (5
Α 

θαη 10 παξ. 3 ) θαη πινπνηεί ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο δεκνζηφηεηαο, 
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ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο θαλεξήο δξάζεο ηεο Γηνίθεζεο. Ζ ξεηή 

θαζηέξσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ππνδειψλεη ηε ζαθή βνχιεζε ηνπ 

ζπληαθηηθνχ λνκνζέηε γηα θαηνρχξσζε κηαο «αλνηθηήο Γηνίθεζεο» ε 

νπνία παξέρεη ζηνλ ελδηαθεξφκελν ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρεη ζηε 

δηνηθεηηθή δηαδηθαζία. Ζ δηαδηθαζία πξφζβαζεο ξπζκίδεηαη βαζηθά 

απφ ην άξζξν 5 ΚΓΓ, αιιά νη πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο θαη 

παξάκεηξνη ηεο φιεο δηαδηθαζίαο έρνπλ δηακνξθσζεί απφ ηε ζεσξία 

θαη ηε λνκνινγία. Δπίζεο, κε ην ζπγθεθξηκέλν δηθαίσκα εηζάγεηαη θαη 

πινπνηείηαη θαη ε δπλαηφηεηα άζθεζεο ηνπ (πξν)ειέγρνπ ηεο 

δηνηθεηηθήο δξάζεο απφ θάζε ελ δπλάκεη δηνηθνχκελν. 

 

Δίδε εγγξάθσλ – Πξνυπνζέζεηο πξφζβαζεο 

 

Σα έγγξαθα πνπ είλαη αληηθείκελν πξφζβαζεο δηαθξίλνληαη απφ ην 

λφκν ζε (α) δηνηθεηηθά θαη (β) ηδησηηθά. Χο δηνηθεηηθά, ζε ζαθή 

αληηδηαζηνιή κε ηα ηδησηηθά, λννχληαη φια φζα ζπληάζζνληαη απφ 

δεκφζηεο ππεξεζίεο. 

(α) Πξφζβαζε ζηα δηνηθεηηθά έγγξαθα κπνξεί λα έρεη ν «θάζε 

ελδηαθεξόκελνο». Ο λνκνζέηεο απνζπλέδεζε ξεηά ηελ πξφζβαζε ζηα 

δηνηθεηηθά έγγξαθα απφ ηελ αλάγθε επίθιεζεο ή/θαη απφδεημεο 

έλλνκνπ ζπκθέξνληνο. Ο φξνο «ελδηαθεξφκελνο», ζε θακία 

πεξίπησζε, δελ ηαπηίδεηαη, νχηε κε ηνλ θαζέλα, νχηε κε απηφλ πνπ 

δηθαηνινγεί έλλνκν ζπκθέξνλ. Ζ έλλνηα ηνπ θάζε ελδηαθεξφκελνπ 

έρεη δηαπιαζηεί λνκνινγηαθά θαη λνείηαη εθείλνο πνπ έρεη «εύινγν 

ελδηαθέξνλ». Σν δε εχινγν ελδηαθέξνλ είλαη εθείλν ην νπνίν 

πξνθχπηεη θαηά ηξφπν αληηθεηκεληθφ απφ ηελ χπαξμε κηαο 

πξνζσπηθήο αληηθεηκεληθήο ζρέζεο ηνπ αηηνχληνο κε ην πεξηερφκελν 
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ησλ δηνηθεηηθψλ εγγξάθσλ ζηα νπνία δεηείηαη ε πξφζβαζε. Ζ έλλνηα 

ηνπ δηνηθεηηθνχ εγγξάθνπ είλαη επξεία θαη δελ πεξηνξίδεηαη ζηα φζα 

ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5. Ζ γεληθφινγε 

δηαηχπσζε ηεο έλλνηαο δηνηθεηηθφ έγγξαθν θαηαδεηθλχεη ηε βνχιεζε 

ηνπ λνκνζέηε λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζε θάζε ελδηαθεξφκελν λα έρεη 

πξφζβαζε ζε φζν ην δπλαηφλ επξχηεξν θάζκα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ 

ζπληαρζεί απφ ηε Γηνίθεζε. Δίλαη, δε, αδηάθνξν εάλ απηά αθνξνχλ 

ζηνλ αηηνχληα ή ζε ηξίηα πξφζσπα. 

(β) Αληίζεηα, ζηα ηδησηηθά έγγξαθα, κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε φπνηνο 

έρεη «εηδηθό έλλνκν ζπκθέξνλ». Απηφ ζεκαίλεη φηη ν αηηψλ κπνξεί λα 

ιάβεη γλψζε ηδησηηθψλ εγγξάθσλ πνπ θπιάζζνληαη ζηηο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο θαη είλαη ζρεηηθά κε ππφζεζή ηνπ ε νπνία εθθξεκεί ζε 

απηέο ή έρεη δηεθπεξαησζεί απφ απηέο θαη, ηαπηφρξνλα, λα επηδηψθεη 

κε ηε γλψζε απηή λα ηθαλνπνηήζεη ζπγθεθξηκέλν δηθαίσκά ηνπ, είηε 

απφ ηε Γηνίθεζε (π.ρ. κε δηνηθεηηθή πξνζθπγή), είηε κέζσ ηεο 

δηθαζηηθήο νδνχ. ζεκεηψλεηαη φηη ην εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί 

λα πεξηνπζηαθήο ή/θαη εζηθήο θχζεο, ε δε χπαξμή ηνπ εμαξηάηαη απφ 

ηα πεξηζηαηηθή ηεο εθάζηνηε πεξίπησζεο. 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε δηάθξηζε κεηαμχ 

δηνηθεηηθψλ θαη ηδησηηθψλ εγγξάθσλ έρεη θαηά πνιχ ακβιπλζεί, 

θαζψο έρεη παγησζεί πιένλ ε άπνςε φηη δηνηθεηηθά έγγξαθα ζα πξέπεη 

λα ζεσξνχληαη θαη ηα κε πξνεξρφκελα απφ δεκφζηεο ππεξεζίεο (δει. 

είλαη ηδησηηθά έγγξαθα) φηαλ απηά ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή ειήθζεζαλ 

ππφςε γηα ηνλ θαζνξηζκφ δηνηθεηηθήο δξάζεο, ή γηα ηε δηακφξθσζε 

γλψκεο ή θξίζεο εθ κέξνπο ηνπ αξκφδηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ. 

πλεπψο, ηα ακηγψο ηδησηηθά έγγξαθα, γηα ηε γλψζε ησλ νπνίσλ 

απαηηείηαη εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ, είλαη πιένλ πνιχ πεξηνξηζκέλα ζε 

αξηζκφ. 
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ε θάζε πεξίπησζε, ε αίηεζε γηα πξφζβαζε, είηε ζε δηνηθεηηθά, είηε 

ζε ηδησηηθά έγγξαθα, πξέπεη λα είλαη ζαθήο θαη νξηζκέλε. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη, αθελφο ηα έγγξαθα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη αηνκηθά, 

ή έζησ βάζεη ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ ηθαλνχ λα ηα θαηαηάμεη ζε 

νξηζκέλε θαηεγνξία ή νκάδα (π.ρ., ζεκαηηθή, ρξνληθή θ.ιπ.). 

Αθεηέξνπ, ζεκαίλεη φηη ν αηηψλ πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη ην εχινγν 

ελδηαθέξνλ ηνπ ή ην εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπ κε ηε κεγαιχηεξε 

δπλαηή ζαθήλεηα, ψζηε λα κπνξεί λα θξηζεί εάλ ζπληξέρνπλ νη 

πξνυπνζέζεηο πξφζβαζεο θαη εάλ ην αίηεκα είλαη θαηαρξεζηηθφ. 

Σέινο, ε ρξνληθή πξνζεζκία γηα ηελ ρνξήγεζε εγγξάθσλ, ή γηα ηελ 

αηηηνινγεκέλε απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο, είλαη είθνζη (20) εκέξεο 

(παξ. 6), ε νπνία αληηκεησπίδεηαη σο απνθιεηζηηθή. Καηά ζπλέπεηα, 

κε ηε παξέιεπζε άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο ηεθκαίξεηαη ε άξλεζε ηεο 

Γηνίθεζεο λα επηηξέςεη ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο γλψζεο. 

χκθσλα κάιηζηα κε ηε πάγηα λνκνινγία, απηή ε άξλεζε απνηειεί 

εθηειεζηή ζησπεξή δηνηθεηηθή πξάμε, θαη γηα ην ιφγν απηφ ρξήδεη 

αηηηνινγίαο θαη ε νπνία ζπληζηά «παξάιεηςε νθεηιφκελεο λφκηκεο 

ελέξγεηαο» αθξηβψο ιφγσ ηνπ απνθιεηζηηθνχ ραξαθηήξα ηεο 

πξνζεζκίαο. 

 

Πεξηνξηζκνί άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο 

 

Δθ πξψηεο φςεσο, θαίλεηαη φηη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 εηζάγνπλ 

θάπνηνπο απφιπηνπο θαη θάπνηνπο δπλεηηθνχο ή ζρεηηθνχο 

πεξηνξηζκνχο (παξ 3 θαη 5). 

Όκσο, νη ζχγρξνλεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο έρνπλ 

ζπρλά επηβάιιεη ηελ θάκςε ηνπ θαηλνκεληθά αθφκα θαη απφιπηνπ 
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πεξηνξηζκνχ πξφζβαζεο. Μάιηζηα, δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ 

ηέηνηεο εμαηξέζεηο έρνπλ πξνβιεθζεί θαη λνκνζεηηθά. ε θάζε 

πεξίπησζε, πάλησο, κε δεδνκέλν θαη ην ζπληαγκαηηθφ ππφβαζξν ηνπ 

δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο, νη φπνηνη πεξηνξηζκνί πξέπεη λα 

εξκελεχνληαη ζηελά. Σν ηη εκπίπηεη ζηελ απαγφξεπζε είλαη απνιχησο 

ζρεηηθφ κε ην δηθαίσκα ή ην ζπκθέξνλ πνπ εμαξηά ν αηηψλ απφ ηε 

γλψζε ησλ εγγξάθσλ. Αληίζεηε άπνςε ζα είρε σο απνηέιεζκα λα κελ 

ηθαλνπνηείηαη, ή λα δπζρεξαίλεηαη, ε άζθεζε θαη απφιαπζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο, θάηη πνπ έξρεηαη ζε επζεία αληίζεζε κε ηε βνχιεζε ηνπ 

λνκνζέηε λα επεθηείλεη ην εχξνο ηνπ δηθαηψκαηνο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  

ΜΔΛΔΣΔ ΠΔΡΗΠΣΩΖ 

 

1o Θέκα: Μειέηε Πεξίπησζεο γηα πεξαηηέξσ εκβάζπλζε  

1.Αξρή ηεο ηζφηεηαο  

α. Οη δηαθνξεηηθέο εθθάλζεηο ηεο λνκηθήο ηζφηεηαο φπσο απηή 

θαηνρπξψλεηαη ζην άξζξν 4 παξ. 1.πλη. 

β. Οη φξνη πνπ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ γηα λα δηαπηζηψλεηαη έκκεζε 

δπζκελήο δηάθξηζε. 

ΤΠΟ ΜΟΡΦΖ ΜΗΚΡΟΤ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ 

Δξγάδεζηε ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο, ζηε Γηεχζπλζε 

Αζηηθήο Καηάζηαζεο. Ζ θα πνιηηνγξάθεζήο ηεο. Σελ θαιείηε 

λνκφηππα, φπσο θαη άιινπο λένπο Έιιελεο πνιίηεο, λα δψζεη ηνλ 

απαξαίηεην φξθν ελψπηνλ ηνπ πληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο ζηηο 31/6/2019. Ζ θα Ηθκπαι έξρεηαη ζηα ηέιε Μαίνπ ζην 

γξαθείν ζαο καδί κε ηνλ Έιιελα ζχδπγφ ηεο γηα λα ξσηήζεη γηα ηελ 

νξθσκνζία θαη θνξάεη ληθακπ, έλα καθξχ έλδπκα πνπ θαιχπηεη φιν 

ην πξφζσπφ ηεο εθηφο απφ ηα κάηηα ηεο. Σεο εμεγείηε επγεληθά θαη ζε 

απηή θαη ζην ζχδπγφ ηεο φηη θαηά ηελ νξθσκνζία ζα πξέπεη λα 

θαίλεηαη ην πξφζσπφ ηεο. αο απαληά φηη πιένλ νη  πεπνηζήζεηο ηεο 

«επηβάιινπλ» λα θνξάεη ην ληθάκπ φηαλ βξίζθεηαη ζε δεκφζηνπο 

ρψξνπο. Μεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ δεχγνπο απφ ην γξαθείν ζαο 

θαιείηε ηνλ Γξακκαηέα ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Πνιηηνγξάθεζεο 

ζηελ νπνία ε θα Ηθκπαι έδσζε ζπλέληεπμε θαη ξσηάηε αλ ε Δπηηξνπή 

αληηκεηψπηζε ηέηνην ζέκα. Ο Γξακκαηέαο αλαηξέρεη ζην θάθειν ηεο 
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θαο Ηθκπαι, φπνπ δελ ππάξρεη θακία ζρεηηθή ζεκείσζε. Σελ επφκελε 

κέξα θαιείηε ηελ θα Ηθκπαι θαη ηε ξσηάηε γηαηί ζέιεη λα εκθαληζηεί 

κε ην ληθάκπ, ελψ παξνπζηάζηεθε δηαθνξεηηθά ελψπηνλ ηεο 

Δπηηξνπήο. Απηή ζαο ιέεη φηη παξαβηάδεηε ηε ζξεζθεπηηθή ηεο 

ειεπζεξία κε ηελ εξψηεζε απηή αιιά ζε θάζε πεξίπησζε, πξηλ έλα 

ρξφλν πνπ έιαβε ρψξα ε ζπλέληεπμε είρε δηαθνξεηηθέο ζξεζθεπηηθέο 

πεπνηζήζεηο, νη νπνίεο κεηεβιήζεζαλ ζην κεηαμχ. ε κηα πξψηε 

πξνθνξηθή ζαο ζπδήηεζε κε ηνλ Πξντζηάκελφ ζαο, ε άπνςή ηνπ είλαη 

φηη ε νξθσκνζία ηεο θαο Ηθκπαι κε απηφ ην ξνχρν ζα παξαβίαδε ηνλ 

γεληθφ θαλφλα ηνπ ειέγρνπ ηεο ηαπηνπξνζσπίαο απηψλ πνπ ζα 

νξθηζηνχλ. Αλ επηηξαπεί ζε ππνςήθην λα νξθηζηεί ρσξίο λα κπνξεί λα 

ειεγρζεί φηη είλαη ην ίδην πξφζσπν, απηφ ζα ζεκαίλεη επλντθή 

κεηαρείξηζε, αληίζεηε ζην άξζξν 4 παξ1 πλη. Ζ νξθσκνζία 

πξνππνζέηεη δηαπίζησζε ηαπηνπξνζσπίαο θαη δελ κπνξεί ν θαζέλαο 

λα ζέιεη λα νξθηζηεί ζην χληαγκα κε θαιπκκέλν ην πξφζσπφ ηνπ. 

Γελ ηίζεηαη άιισζηε ζέκα παξαβίαζεο ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο, 

δηφηη ν θαλφλαο ηεο δηαπίζησζεο ηεο ηαπηνπξνζσπίαο, εθηφο απφ 

γεληθφο, είλαη θαη ζξεζθεπηηθά νπδέηεξνο. Οχηε ηίζεηαη ζέκα ίζσλ 

δηθαησκάησλ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ, νχηε θπζηθά παξαβίαζεο ηεο 

πξνψζεζεο ηεο ηζφηεηαο θχινπ. Αληίζεηα, πξαθηηθέο φπσο ην ληθάκπ 

παξαβηάδνπλ ηελ ηζφηεηα θχινπ. αο δεηά λα ηνπ εηζεγεζείηε 

γξήγνξα κηα ιχζε γηα ην δήηεκα πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη 

επηζήκσο ηνλ πληνληηή ηεο Απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο. 

1.   Έρεη δίθην ν πξντζηάκελόο ζαο κε βάζε ην άξζξν 4 παξ1 

Σπλη; 

2.  Μήπσο ηίζεηαη ζέκα δηάθξηζεο ιόγσ ζξεζθείαο ή θαη 

ιόγσ θύινπ κε βάζε ηα άξζξα 5 παξ.2, 4 παξ.2 θαη 13 

παξ.1 ηνπ Σπληάγκαηνο; Άκεζεο ή έκκεζεο δηάθξηζεο;  

3.  Θα κπνξνύζαηε λα πξνηείλεηε κηα ιύζε πνπ λα ηθαλνπνηεί 

θαη ηα δύν κέξε;  
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2o Θέκα: Μειέηε Πεξίπησζεο γηα πεξαηηέξσ εκβάζπλζε  

 

Αρχή αμεροληψίασ δημοςίων υπαλλήλων 

α. Ζ ππνρξέσζε πνιηηηθήο νπδεηεξφηεηαο/ακεξνιεςίαο ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ φπσο θαηνρπξψλεηαη ζην χληαγκα. 

Β. Με πνηνπο φξνπο ην δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο 

ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ κπνξεί λα ππνζηεί πεξηνξηζκνχο  

 

Δ ΜΟΡΦΖ ΜΗΚΡΟΤ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ 

 

Ο Γ, ππάιιεινο ζην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ ππέγξαςε άξζξν ζε 

θαζεκεξηλή εθεκεξίδα κε ηίηιν «Αζιηφηεηα ζην Δζληθφ Θέαηξν» ην 

νπνίν εκπεξηείρε απφςεηο, πξνβιεκαηηζκνχο θαζψο επίζεο θαη ηελ 

θξηηηθή  γηα ζπγθεθξηκέλεο παξαζηάζεηο. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Δζληθνχ 

Θεάηξνπ κε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Τπνπξγφ, ζεψξεζε πβξηζηηθέο θαη 

δπζθεκηζηηθέο ηηο απφςεηο ηνπ θαη δήηεζε λα δηεξεπλεζεί ην 

ελδερφκελν δηάπξαμεο πεηζαξρηθνχ αδηθήκαηνο. Καηφπηλ έξεπλαο, ηνπ 

επηβιήζεθε πεηζαξρηθή πνηλή βάζεη ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Τπαιιειηθνχ  

Κψδηθα γηα ην παξάπησκα «ηδ) ε θαθφβνπιε άζθεζε θξηηηθήο ησλ 

πξάμεσλ ηεο πξντζηακέλεο αξρήο πνπ γίλεηαη δεκνζίσο, γξαπηψο ή 

πξνθνξηθψο, κε ζθφπηκε ρξήζε ελ γλψζεη εθδήισο αλαθξηβψλ 

ζηνηρείσλ ή κε ραξαθηεξηζηηθά απξεπείο εθθξάζεηο». Ο Γ πξνζθεχγεη 

ζην δηθαζηήξην θαη δεηά ηελ αθχξσζε ηεο πνηλήο δηφηη ε ην άξζξν 

ηνπ εκπίπηεη ζηελ πξνζσπηθή, αθαδεκατθή ηνπ αλάκεημε θαη 

ελδηαθέξνλ γηα ηα ζεαηξηθά δξψκελα, ζηα νπνία αδηθαηνιφγεηα ην 

Τπνπξγείν παξελέβε, παξαβηάδνληαο ηελ ειεπζεξία ηνπ λα εθθξάδεη 

δεκφζηα θαη λα δηαδίδεη ηε γλψκε ηνπ ζε ζέκαηα δεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο, ειεπζεξία πνπ θαηνρπξψλεηαη ζην άξζξν 14 πλη θαη 

45 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα :«1. Ζ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο ησλ 
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πνιηηηθψλ, θηινζνθηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ, φπσο θαη 

ησλ επηζηεκνληθψλ απφςεσλ θαη ηεο ππεξεζηαθήο θξηηηθήο ησλ 

πξάμεσλ ηεο πξντζηακέλεο αξρήο, απνηειεί δηθαίσκα ησλ ππαιιήισλ 

θαη ηειεί ππφ ηελ εγγχεζε ηνπ Κξάηνπο. Γελ επηηξέπνληαη δηαθξίζεηο 

ησλ ππαιιήισλ ιφγσ ησλ πεπνηζήζεσλ ή ησλ απφςεσλ ηνπο ή ηεο 

θξηηηθήο ησλ πξάμεσλ ηεο πξντζηακέλεο αξρήο. 2. Ζ ζπκκεηνρή ησλ 

ππαιιήισλ ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο Υψξαο επηηξέπεηαη ζχκθσλα κε 

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο».  

Πνηα επηρεηξήκαηα ζα ρξεζηκνπνηήζεη απέλαληη ζην 

Υπνπξγείν ην νπνίν ζα επηθαιεζηεί ηελ εηδηθή ζρέζε 

εμνπζίαζεο ζηελ νπνία ππάγεηαη θάζε δεκόζηνο ππάιιεινο 

θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ απηή επηθέξεη ζηελ ειεπζεξία ηεο 

έθθξαζεο; 

3o Θέκα: Μειέηε Πεξίπησζεο γηα πεξαηηέξσ εκβάζπλζε  

Δμνπζηνδφηεζε 

 

Απφ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Καηαλαισηή ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο πξνθχπηεη φηη θαηά ην έηνο 2006 

ππνβιήζεθαλ 2.526 θαηαγγειίεο πνπ αθνξνχζαλ θέληξα 

αδπλαηίζκαηνο, πνζνζηφ 35,5% πεξίπνπ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

θαηαγγειηψλ γηα φια ηα θαηαλαισηηθά δεηήκαηα. Οη θαηαλαισηέο 

θαινχληαλ λα πξνθαηαβάινπλ κεγάιν κέξνο ηνπ ηηκήκαηνο γηα αγνξά 

αλεμαξηήησλ θαη κεκνλσκέλσλ ππεξεζηψλ εληαζζνκέλσλ ζπλήζσο 

ζε έλα πξφγξακκα, γηα ην νπνίν απαηηνχληαη ε πιήξεο θαη νινζρεξήο 

πξνεμφθιεζή ηνπ, ελψ απηέο ζα ηνπο παξάζρνληαλ ζην κέιινλ θαη 

κάιηζηα ζε κε θαζνξηζκέλν θαη δεζκεπηηθφ γηα ηελ επηρείξεζε 

ρξφλν.Ζ πιεξσκή γηλφηαλ θπξίσο κέζσ ηεο έθδνζεο πηζησηηθψλ 

θαξηψλ ή ηεο ιήςεο θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ, ε έθδνζε ησλ νπνίσλ 

εμαξηψηαλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηε ζχλαςε ησλ επίκαρσλ 
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ζπκβάζεσλ κε ηα θέληξα αδπλαηίζκαηνο-γπκλαζηήξηα θαη ησλ 

θαηαλαισηψλ, ππνδεηθλπφκελε πνιιέο θνξέο απφ ηα πξψηα σο 

απνθιεηζηηθή πξνυπφζεζε γηα ηε ζχλαςε ησλ ζπκβάζεσλ. ε 

πεξίπησζε πνπ ε εηαηξία αδπλαηνχζε λα παξάζρεη πιένλ ππεξεζίεο 

ζηνπο θαηαλαισηέο πρ. γηα ην ιφγν φηη είρε ζην κεηαμχ παχζεη ε 

ιεηηνπξγία ηεο ή είρε θεξπρζεί ζε πηψρεπζε, νη ηξάπεδεο αξλνχληαλ 

λα αλαγλσξίζνπλ ηηο ελζηάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ  επηθαινχκελα ηνπο 

φξνπο ησλ ζπκβάζεσλ θαηαλαισηηθήο πίζηεο, κε απνηέιεζκα ηε 

ζπλέρηζε ηεο ρξέσζεο ησλ θαηαλαισηψλ γηα κε παξαζρεζείζεο θαη‘ 

νπζίαλ ππεξεζίεο, ζπρλά δε κε ην δπζάξεζην απνηέιεζκα ηεο 

νηθνλνκηθήο εμφλησζεο ησλ ηειεπηαίσλ θαη ηεο έλαξμεο δηαδηθαζηψλ 

αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο ζε βάξνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπο. Ζ 

πιεηνλφηεηα ησλ κνλάδσλ αδπλαηίζκαηνο επηθαινχληαλ ηελ 

πξνζθνξά θάπνηαο δσξεάλ παξνρήο ππεξεζίαο ή θάπνηαο έθπησζεο 

(ζπλήζσο ηεο ηάμεο ηνπ 50% επί ηεο ηηκήο κνλάδνο ησλ ππεξεζηψλ) 

γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, φζνη 

θαηαλαισηέο απνθάζηδαλ ζηε ζπλέρεηα λα δηαθφςνπλ ην πξφγξακκα 

απηφ δηαπίζησλαλ φηη θαινχληαλ λα πιεξψζνπλ επηπιένλ ηίκεκα γηα 

ηελ ππνηηζέκελε "δσξεάλ" ππεξεζία, δεδνκέλνπ φηη ζε πεξίπησζε 

ππαλαρψξεζεο έπαπε απηή λα ζεσξείηαη δψξν. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ 

θέληξσλ αδπλαηίζκαηνο ρξέσλαλ θαηαρξεζηηθά εθ ησλ πξνηέξσλ 

ηνπο θαηαλαισηέο κε πνζά εγγξαθήο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ πξηλ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε ζπλεδξίαο. 

Με ην λ. 3587/2007 (Α‘ 152) ελζσκαηψζεθε ζηελ ειιεληθή έλλνκε 

ηάμε ε νδεγία 2005/29 «γηα ηηο αζέκηηεο εκπνξηθέο πξαθηηθέο ησλ 

επηρεηξήζεσλ πξνο ηνπο θαηαλαισηέο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά …». ην 

λφκν απηφ νξίζηεθε φηη ηα δηθαηψκαηα θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ 

θαηαλαισηψλ ηεινχλ ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ Κξάηνπο ην νπνίν 

javascript:open_links('674720,423552')
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κεξηκλά, κεηαμχ άιισλ, γηα «ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζπκθέξνληα». ην 

άξζξν 14 νξίζηεθε κάιηζηα φηη «Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Αλάπηπμεο, πνπ εθδίδεηαη εληφο πξνζεζκίαο έμη (6) κελψλ απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, ξπζκίδνληαη ν ηχπνο θαη νη φξνη ησλ 

ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηνπλ νη θαηαλαισηέο κε επηρεηξήζεηο 

αδπλαηίζκαηνο θαη γπκλαζηεξίσλ, θαη ηδίσο ην δηθαίσκα 

ππαλαρψξεζεο, ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηνπ ηηκήκαηνο, νη θπξψζεηο πνπ 

επηβάιινληαη, ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο απφθαζεο 

πνπ εθδίδεηαη θαηά ηελ παξάγξαθν απηή, θαη θάζε εηδηθφηεξν ζέκα 

θαη ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα». 

Καηφπηλ, ε Γηεχζπλζε Πνιηηηθήο Καηαλαισηή ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο πξνέβε ζηε 

ζχληαμε ζρεδίνπ ππνπξγηθήο απφθαζεο θαη‘ εμνπζηνδφηεζε ηεο σο 

άλσ δηάηαμεο. Δθδφζεθε έηζη ε ππ΄αξηζκ Ε1-1262/29.10.2007 

απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο κε ηίηιν «Ρχζκηζε ησλ ηχπσλ 

θαη ησλ φξσλ ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηνπλ νη θαηαλαισηέο κε 

κνλάδεο αδπλαηίζκαηνο θαη γπκλαζηήξηα» (Β‘ 2122/31.10.2007). 

Μεηαμχ άιισλ, ζην άξζξν 3 νξίζηεθε κε δηαηάμεηο πξνζηαηεπηηθέο 

ησλ θαηαλαισηψλ απέλαληη ζηηο θαηαγγειφκελεο πξαθηηθέο, 

ιεπηνκεξεηαθά  θαη εμαληιεηηθά, ην πεξηερφκελν ησλ ζπκβάζεσλ ησλ 

θαηαλαισηψλ κε ηηο εηαηξίεο, ην πνζνζηφ ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ 

επηηξέπεηαη λα δεηεζεί απφ ηνπο θαηαλαισηέο, ην δηθαίσκά ηνπο γηα 

ππαλαρψξεζε ή θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο πξηλ ηε ιήμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ απνδεκίσζεο πνπ ζα 

δηθαηνχληαη νη εηαηξίεο. 

Δπηρεηξήζεηο αδπλαηίζκαηνο πξνζθεχγνπλ ζην πκβνχιην ηεο 

Δπηθξαηείαο θαη δεηνχλ ηελ αθχξσζε ηεο απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ 

Αλάπηπμεο δηφηη απηή: 
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1) παξαβηάδεη ην άξζξν 43 πλη. θαζψο πξνβαίλεη ζε ππεξβνιηθά 

ιεπηνκεξείο ξπζκίζεηο, ππεξβαίλνληαο ηα φξηα ηεο λνκνζεηηθήο 

εξουςιοδότθςθσ που παρείχε ςτθ Διοίκθςθ τθν εξουςία να προςδιορίςει 

τισ γενικζσ μόνο κατευκφνςεισ των όρων των ςχετικϊν ςυμβάςεων.  

2) επεμβαίνει  ςτθν οικονομικι ελευκερία των επιχειριςεων 

αδυνατίςματοσ  ςτθν οποία περιλαμβάνεται και θ ελευκερία των 

ςυμβάςεων, κατά παράβαςθ των άρκρων 5 παρ.1 και άρκρο 25 παρ 1 

πληάγκαηνο 

Καιείζηε σο ππάιιεινο ηεο Γηεύζπλζεο λα βνεζήζεηε ζηε ζύληαμε 

ησλ απόςεσλ ηεο Γηνίθεζεο ελόςεη ηεο δίθεο. 

Βαζηζκέλνη ζηηο πξναλαθεξόκελεο δηαηάμεηο ηνπ Σπληάγκαηνο, 

πνηνο είλαη ν βαζηθόο άμνλαο αληίθξνπζεο ζηα επηρεηξήκαηα ησλ 

εηαηξηώλ; 

4o Θέκα: Μειέηε Πεξίπησζεο γηα πεξαηηέξσ εκβάζπλζε  

Γηνηθεηηθέο Πξάμεηο θαη Αλάθιεζε 

Σν Γεθέκβξην ηνπ 2012 δεκνζηεχεηαη ε Πξνθήξπμε 5Κ ηνπ ΑΔΠ 

γηα ηελ θάιπςε κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο 38 ζέζεσλ νηθνλνκνιφγσλ 

πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο  ζηηο 7 Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο ηεο 

ρψξαο. εκεηψλεηαη φηη νη ζέζεηο απηέο, παξφηη δελ πξνβιέπνληαλ ζηα 

ζρεηηθά Οξγαλνγξάκκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, 

πξνθεξχρζεθαλ απφ ην ΑΔΠ κε αλαθνξά ζην Νφκν 3051/2002, πνπ 

παξείρε ζε απηφ ηε δπλαηφηεηα λα πεξηιακβάλεη ζηηο Πξνθεξχμεηο 

ηνπ θαη ζέζεηο εθηφο Οξγαλνγξακκάησλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα 

πεξηγξάθνληαη κε ζαθήλεηα θαη πιεξφηεηα ηα θαζήθνληα φπνπ απηέο 
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αληηζηνηρνχλ, θαζψο θαη ηα αλαγθαία  εηδηθά πξνζφληα θαη νη 

απαξαίηεηνη ηίηινη ζπνπδψλ γηα ηε ζηειέρσζή ηνπο. 

ηηο 13 Απξηιίνπ 2013 δεκνζηεχνληαη απφ ην ΑΔΠ νη Πξνζσξηλνί 

Πίλαθεο Γηνξηζηέσλ θαη Απνξξηπηέσλ, θαηά ησλ νπνίσλ ππνβάιιεη 

έλζηαζε ε Β, πνπ πεξηιακβαλφηαλ ζηνλ Πίλαθα Απνξξηπηέσλ. Οη 

ιφγνη πνπ επηθαιείηαη ζηελ έλζηαζή ηεο είλαη νη εμήο: 

1) Παξαλφκσο ε Πξνθήξπμε 5Κ/2012 ζπκπεξηέιαβε ηελ άξηζηε 

γλψζε μέλεο γιψζζαο σο απαξαίηεην πξνζφλ δηνξηζκνχ, θαζφζνλ ε 

επηινγή απηή ππεξβαίλεη ηα φξηα ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεηηθήο 

εμνπζηνδφηεζεο θαη αληηβαίλεη ζηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο 

αλαινγηθφηεηαο. 

2) Δζθαικέλα εληάρζεθε ζηνπο Πίλαθεο Απνξξηπηέσλ ιφγσ έιιεηςεο 

βαζηθνχ ηίηινπ, δεδνκέλνπ φηη ε ίδηα είρε πξνζθνκίζεη επίζεκε 

κεηάθξαζε ηνπ μελφγισζζνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηεο, θαζψο θαη 

αληίγξαθν ηεο αίηεζήο ηεο ζηνλ ΓΟΑΣΑΠ, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη 

φηη είρε ππνβάιιεη εδψ θαη έλα έηνο αίηεζε αλαγλψξηζήο ηνπ, ρσξίο, 

σζηφζν, λα ιάβεη θακία απάληεζε απφ ην θνξέα. 

3) Δζθαικέλα δέρζεθε ην ΑΔΠ λα αλαγλσξίζεη ζηε ζπλππνςήθηά 

ηεο Γ ην θξηηήξην ηεο εληνπηφηεηαο, επηθαινχκελν ηε ζρεηηθή 

βεβαίσζε κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ αξκφδηνπ αληηδεκάξρνπ, δεδνκέλνπ 

φηη απφ άιια ζηνηρεία πνπ ε εληζηάκελε πξνζθφκηζε ζην ΑΔΠ 

πξνθχπηεη άιιε κφληκε θαηνηθία πέξαλ ηεο βεβαησζείζαο. 

4) Δζθαικέλα εληάρζεθε ζε Πίλαθα Απνξξηπηέσλ, ρσξίο 

πξνεγνπκέλσο λα θιεζεί λα εμεγήζεη ζηνλ αξκφδην ζρεκαηηζκφ ηνπ 

ΑΔΠ φηη φλησο είλαη θάηνρνο πηπρίνπ νηθνλνκηθψλ ζπνπδψλ θαη φηη 
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ε επζχλε γηα ηελ θαζπζηέξεζε ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ πηπρίνπ ηεο δελ 

βαξχλεη ηελ ίδηα, αιιά ηνλ ΓΟΑΣΑΠ. 

α) Πνηεο δηνηθεηηθέο πξάμεηο αλαθέξνληαη ζην Πξαθηηθό θαη πώο 

ραξαθηεξίδνληαη από ηε ζθνπηά ηνπ δηνηθεηηθνύ δηθαίνπ; 

β) Πώο αμηνινγνύληαη νη ηζρπξηζκνί ηεο εληζηάκελεο, κε θξηηήξην 

ην αλ κπνξνύλ λα γίλνπλ απνδεθηνί από ηα Τκήκαηα ηνπ ΑΣΔΠ ή 

από ηα αξκόδηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα). 

 

5o Θέκα: Μειέηε Πεξίπησζεο γηα πεξαηηέξσ εκβάζπλζε  

Γηνηθεηηθέο Πξάμεηο θαη Αλάθιεζε 

Ζ Γηεχζπλζε Μεηαθνξψλ ηεο Πεξηθέξεηαο αλαθαιεί άδεηα ίδξπζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο ζπλεξγείνπ απηνθηλήησλ ηδηνθηεζίαο ηνπ Α, 

πξνβάιινληαο σο αηηηνινγία: 

α) ην γεγνλφο φηη ε επηρείξεζε ήηαλ παξαλφκσο εγθαηεζηεκέλε ζε 

δψλε ακηγνχο θαηνηθίαο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο ρξήζεηο γεο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζην ηζρχνλ ρέδην Πφιεο θαη  

β) πξφζθαηε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο κε ηελ νπνία 

αθπξψλεηαη ε άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο βπξζνδεςείνπ ζηελ ίδηα 

πεξηνρή, γηα ην ιφγν φηη αληίθεηηαη ζηηο ρξήζεηο γεο πνπ ηζρχνπλ 

βάζεη ηνπ ρεδίνπ Πφιεο.  



240 
 

Ζ αλαθιεηηθή πξάμε εθδίδεηαη 7 ρξφληα κεηά απφ ηελ αξρηθή 

ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο. Ο Α αζθεί αίηεζε αθχξσζεο θαηά 

ηεο αλαθιεηηθήο πξάμεο, ππνζηεξίδνληαο φηη: 

α) ε αλάθιεζε είλαη παξάλνκε επεηδή εθδφζεθε απφ θαηά θιάδν 

αλαξκφδηα Τπεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο,  

β) ε αλάθιεζε αληίθεηηαη ζηελ αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο 

εκπηζηνζχλεο ηνπ δηνηθνχκελνπ πξνο ηε δηνίθεζε,  

γ) ε Πεξηθέξεηα δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα αλαθαιέζεη ηελ άδεηα 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζήο ηνπ, επεηδή ε απφθαζε ηνπ ηΔ δελ 

αθνξνχζε ηε δηθή ηνπ επηρείξεζε, 

δ) νη δηαηάμεηο ηνπ ρεδίνπ Πφιεο δελ ηζρχνπλ, επεηδή απηφ δελ 

δεκνζηεχηεθε ζε ΦΔΚ θαη 

ε) ε αλάθιεζε πάζρεη, επεηδή δελ θιήζεθε ζε πξνεγνχκελε αθξφαζε 

ν Α, θαζψο θαη επεηδή δελ αλαθεξφηαλ ζην ζψκα ηεο πξάμεο ην 

λνκηθφ ζεκέιην ηνπ ιφγνπ αλάθιεζεο.  

Δίλαη εύινγνη νη ιόγνη αθύξσζεο πνπ πξνβάιιεη ν Α; Οη απαληήζεηο 

πξέπεη λα αηηηνινγνύληαη γηα θάζε ιόγν μερσξηζηά. 
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6o Θέκα: Μειέηε Πεξίπησζεο γηα πεξαηηέξσ εκβάζπλζε  

Συμμόρφωση και Συνεργασία με Συνήγορο του Πολίτη 

 

Ο θ. Υ, πνιίηεο Αηγχπηνπ θαηείρε άδεηα παξακνλήο αιινδαπνχ θαη 

ζηηο 1.10.2014 αηηήζεθε ηελ αλαλέσζή ηεο βάζεη ηεο ζρεηηθήο 

λνκνζεζίαο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ελφο έηνπο ρσξίο απάληεζε θαη 

κεηά απφ άθαξπεο επηζθέςεηο θαη πξνθνξηθέο αηηήζεηο, ε δηθεγφξνο 

ηνπ δήηεζε ζηηο 30.11.2015 λα ιάβεη έγγξαθε απάληεζε απφ ηε 

Γηεχζπλζε ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο αίηεζεο ηνπ πειάηε ηεο. Μεηά 

ηε ζησπή ηεο δηνίθεζεο επί δχν κήλεο, ζηηο 1.2.2016, ππέβαιε ζηνλ 

πλήγνξν ηνπ Πνιίηε αλαθνξά γηα ηελ θαζπζηέξεζε ηεο δηνίθεζεο.  

Ο εηδηθφο επηζηήκνλαο ηνπ πλεγφξνπ πξνζπάζεζε πνιιέο θνξέο λα 

επηθνηλσλήζεη πξνθνξηθά κε ηνλ πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο ρσξίο 

απνηέιεζκα. Καηφπηλ, ν Βνεζφο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε κε ην απφ 

1.3.2016 έγγξαθφ ηνπ πξνο ην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή δήηεζε 

ελεκέξσζε ηνπ αηηνχληα θαη ηνπ πλεγφξνπ αλαθνξηθά κε ην ζηάδην 

ζην νπνίν βξίζθεηαη ε αίηεζε. Μεηά ηελ παξέιεπζε ελφο κήλα, ν 

Βνεζφο πλήγνξνο επαλέιαβε ην αίηεκα ελεκέξσζεο επηζεκαίλνληαο 

ηελ ππνρξέσζε ηεο Γηεχζπλζεο γηα δηεπθφιπλζε ηεο έξεπλάο ηνπ. 

Σξεηο κήλεο κεηά, ρσξίο ε Γηεχζπλζε λα έρεη αληαπνθξηζεί νχηε ζην 

δεχηεξν αίηεκα ηνπ πλεγφξνπ, ν Γηεπζπληήο, εμέδσζε ηνλ Αχγνπζην 

ηνπ 2016 αξλεηηθή απφθαζε ζην αίηεκα ηνπ Υ γηα αλαλέσζε ηεο 

άδεηαο παξακνλήο. Δπηθαιέζηεθε ιφγνπο δεκνζίαο ηάμεο θαη 

αζθάιεηαο ηνπο νπνίνπο φκσο δελ εμεηδίθεπζε ζηελ απφθαζή ηνπ.  

Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Φ άζθεζε ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2016 αίηεζε 

αθχξσζεο θαη αίηεζε αλαζηνιήο εθηέιεζεο θαηά ηεο σο άλσ 

απνξξηπηηθήο απφθαζεο. Σν Γηθαζηήξην εμέδσζε Πξνζσξηλή ∆ηαηαγή 

Αλαζηνιήο Δθηέιεζεο ηεο πξνζβαιιφµελεο απφθαζεο µε ηελ νπνία 
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δηαηάζζεηαη ε «∆ηνίθεζε λα απέρεη απφ θάζε ελέξγεηα εξεηδφµελε 

απνθιεηζηηθψο ζηελ σο άλσ απνξξηπηηθή ηεο αλαλέσζεο άδεηαο 

δηακνλήο απφθαζεο». Καηφπηλ απηνχ, ν θ. Υ θαηέζεζε εθ λένπ ηνλ 

Οθηψβξε ηνπ 2016 αίηεζε γηα αλαλέσζε ηεο άδεηαο παξαµνλήο ηνπ. 

Μεηά απφ δχν κήλεο ε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηνπ αηηήµαηνο παξέκελε 

εθθξεκήο. Ο Υ έζεζε εθ λένπ ππφςηλ ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε ην 

πξφβιεµα πνπ αληηµεησπίδεη θαη ηελ δηαηήξεζε ζε εθθξεµφηεηα ηνπ 

δεηήµαηνο ηεο λφµηµεο πξνζσξηλήο παξαµνλήο ηνπ παξά ηελ έθδνζε 

ζρεηηθήο δηθαζηηθήο απφθαζεο.  

Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε απέζηεηιε επηζηνιή ζηε Γηεχζπλζε 

δεηψληαο ελεκέξσζε. Ζ Γηεχζπλζε απαληά ζην πλήγνξν θαη 

δηεπθξηλίδεη φηη ζπληζηά  πάγηα ζέζε ηεο, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ 

ζπληξέρνπλ ιφγνη δεµφζηαο ηάμεο θαη αζθάιεηαο, λα κελ πξνβαίλεη 

ζε εμέηαζε αηηεµάησλ αλαλέσζεο άδεησλ παξαµνλήο, παξά µφλνλ 

µεηά ηελ έθδνζε ηειεζίδηθεο δηθαζηηθήο απφθαζεο επί ηεο 

ππνβιεζείζαο αίηεζεο αθχξσζεο.   

Σε πνηεο ελέξγεηεο κπνξεί λα πξνβεί ν θ. Φ γηα ηε ζπκκόξθσζε ηεο 

Γηεύζπλζεο ζηελ απόθαζε; 

Ο Σπλήγνξνο ηνπ Πνιίηε κπνξεί λα πξνβεί ζε επηπιένλ ελέξγεηεο;  
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7o Θέκα: Μειέηε Πεξίπησζεο γηα πεξαηηέξσ εκβάζπλζε  

 

Ο λφκνο 1/2020 πξνβιέπεη ηα εμήο: «Όηαλ δηαπηζηψλεηαη απφ ηα 

αξκφδηα φξγαλα ηεο ΑΑΓΔ ε θνξνινγηθή παξάβαζε ς, επηβάιιεηαη 

δηνηθεηηθφ πξφζηηκν 5.000,00 Δπξψ». Σν αξκφδην φξγαλν ηεο ΑΑΓΔ 

επηβάιεη ζηελ εηαηξεία Υ, κεηά απφ δηαπίζησζε ηεο θνξνινγηθήο 

παξάβαζεο ς, κε ηελ απφθαζή ηνπ Α πξφζηηκν 50.000,00 Δπξψ. 

Καηά ηεο απφθαζεο επηβνιήο πξνζηίκνπ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 

θνξνινγηθή παξάβαζε ς πξνβιέπεηαη απφ ην εηδηθφ δηνηθεηηθφ δίθαην 

ε άζθεζε ελδηθνθαλνχο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο ζην δηνηθεηηθφ 

φξγαλν Χ. Ζ εηαηξεία Υ αζθεί εκπξνζέζκσο ηελ ελδηθνθαλή 

δηνηθεηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ Χ, 

ην νπνίν αθνχ θξίλεη φηη έιαβε ρψξα ε θνξνινγηθή παξάβαζε ς 

ηξνπνπνηεί ην πξφζηηκν ζε 500,00 Δπξψ κε ηελ απφθαζή ηνπ Β κε 

ηελ αηηηνινγία φηη παξαβηάζηεθε απφ ηελ απφθαζε Α ε αξρή ηεο 

αλαινγηθφηεηαο.  

Α) Φαξαθηεξίζηε λνκηθά ηελ απόθαζε Α. Δίλαη ζύλλνκε ε 

απόθαζε Α; Φαξαθηεξίζηε λνκηθά ηελ απόθαζε Β. Δίλαη ζύλλνκε 

ε απόθαζε Β; Θα κπνξνύζε ε εηαηξεία Χ λα ζηξαθεί θαηά ηεο 

απόθαζεο Α θαηεπζείαλ δηθαζηηθά; Μπνξεί ε εηαηξεία Φ λα 

αζθήζεη αίηεζε ζεξαπείαο επί ηεο απόθαζεο Β;   

Β) Μέζσ πνησλ εηδώλ δηνηθεηηθνύ ειέγρνπ θαη από πνηα όξγαλα ζα 

κπνξνύζαλ λα ειεγρζνύλ ηα δεηήκαηα πνπ γελλώληαη από ηηο 

απνθάζεηο Α θαη Β;   
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8o Θέκα: Μειέηε Πεξίπησζεο γηα πεξαηηέξσ εκβάζπλζε  

 

Σν λνκηθφ πιαίζην πξνβιέπεη φηη ε άδεηα ιεηηνπξγίαο 

θαηαζηήκαηνο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο εθδίδεηαη ππνρξεσηηθά 

απφ ηνλ Γήκν α) θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πνιίηε 

θαη β)  κεηά ηελ ππνβνιή απφ απηφλ ελψπηνλ ηνπ Γήκνπ ησλ 

απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ ρ, ς θαη σ.  

Ο Γήκνο απνξξίπηεη εγγξάθσο (έγγξαθν 1) ην ζρεηηθφ έγγξαθν 

αίηεκα ηνπ  πνιίηε Α, κε ηελ αηηηνινγία φηη «δελ πξνζθφκηζε ην 

αλαγθαίν θαηά ην λφκν δηθαηνινγεηηθφ ς», ην νπνίν φλησο δελ είρε 

πξνζθνκίζεη.  

Ο Γήκνο ηθαλνπνηεί εγγξάθσο θαη ρσξίο αηηηνινγία (έγγξαθν 2α) ην  

έγγξαθν αίηεκα ηνπ πνιίηε Β, παξφηη απηφο δελ πξνζθφκηζε ηα 

αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά ρ θαη ς. Μεηά απφ 10 εκέξεο, επαλεμεηάδεη 

απηεπαγγέιησο ηελ ππφζεζε θαη αλαθαιεί ηελ ζεηηθή ηνπ απφθαζε 

εθδίδνληαο λέα απνξξηπηηθή απφθαζε (έγγξαθν 2β), κε ηελ αηηηνινγία 

φηη δελ έρνπλ πξνζθνκηζηεί ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά ρ θαη ς, πνπ 

φλησο δελ είραλ πξνζθνκηζηεί.  

Ο Γήκνο απνξξίπηεη εγγξάθσο (έγγξαθν 3) ην αίηεκα ηνπ πνιίηε Γ 

παξφηη δηαπηζηψλεη ζηελ απνξξηπηηθή απφθαζή ηνπ φηη ζπληξέρνπλ 

φιεο νη θαηά ην λφκν πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έθδνζε άδεηαο. Ζ 

αηηηνινγία ηεο απνξξηπηηθήο απφθαζεο είλαη φηη «ζηελ παξνχζα θάζε 

δελ θξίλεηαη ζθφπηκν λα δνζεί ε άδεηα». 

Ο Γήκνο, παξφηη έρνπλ πεξάζεη 95 εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε αίηεζε 

γηα άδεηα ηνπ πνιίηε Γ, θαη παξφηη απηφο εμαξρήο είρε ζπλππνβάιεη 
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κε ηελ αίηεζή ηνπ φια ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά, δελ έρεη 

απαληήζεη εγγξάθσο ζηελ αίηεζε.  

Ο Γήκνο απνξξίπηεη εγγξάθσο (έγγξαθν 4α) ην έγγξαθν αίηεκα ηνπ 

πνιίηε Δ ιφγσ ειιείςεσο ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ ρ, πνπ φλησο δελ είρε 

πξνζθνκηζηεί. Μεηά απφ λέν έγγξαθν αίηεκα ηνπ πνιίηε Δ, κε ην 

νπνίν απηφο επηκέλεη ζηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ρσξίο λα πξνζζέηεη θάηη 

λέν ζηελ αίηεζή ηνπ, ν Γήκνο, ρσξίο επαλεμέηαζε ηεο νπζίαο ηεο 

ππφζεζεο, εκκέλεη κε λέν έγγξαθν (έγγξαθν 4β) ζηελ αξλεηηθή ηνπ 

ζέζε κε ηελ ίδηα αηηηνινγία.  

Καηφπηλ έγγξαθεο αίηεζεο απφ ηνλ πνιίηε Σ, πνπ ππεβιήζε θαηά 

ιάζνο ζην Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Ληβαδεηάο, ην Γηνηθεηηθφ 

Πξσηνδηθείν Ληβαδεηάο εθδίδεη άδεηα ιεηηνπξγίαο θαηαζηήκαηνο 

(έγγξαθν 5).  

ηελ πεξίπησζε πνπ ην λνκηθφ πιαίζην απαηηεί γηα ηελ έθδνζε ηεο 

άδεηαο θαη γ) πξνεγνχκελε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Τ, εμεηαζηέα είλαη 

ηα εμήο: Ο Γήκνο θάλεη δεθηφ (έγγξαθν 6) ην έγγξαθν αίηεκα ηνπ 

πνιίηε Ε πνπ έρεη ππνβάιεη φια ηα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά ρ, ς θαη 

σ, παξφηη ε γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο Y, ηελ νπνία έιαβε ππφςηλ 

ηνπ ν Γήκνο, πξνηείλεη ηελ απφξξηςή ηνπ αηηήκαηνο κε ηελ αηηηνινγία 

φηη ν πνιίηεο Ε δελ πξνζθφκηζε θαη ην δηθαηνινγεηηθφ θ.  

Δξσηάηαη:  

Φαξαθηεξίζηε από ηελ ζθνπηά ηνπ δηνηθεηηθνύ δηθαίνπ όιεο ηηο 

πξάμεηο (έγγξαθα 1, 2α, 2β, 3, 4α, 4β, 5 θαη 6) θαη ηελ παξάιεηςε 

ηνπ Γήκνπ επί ηεο αηηήζεσο ηνπ πνιίηε Γ θαη εμεηάζηε αλ είλαη 
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λόκηκεο. Ο λνκηθόο ραξαθηεξηζκόο θαη ε εμέηαζε ηεο λνκηκόηεηαο 

είλαη θξίζηκν λα γίλεηαη μερσξηζηά γηα θάζε πξάμε ή παξάιεηςε.  
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9o Θέκα: Άζθεζε εξγαζίαο γηα πεξαηηέξσ εκβάζπλζε  

Σεθκεξηψζηε ηε ζρέζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε (ηΠ) κε ηηο 

αξρέο λνκηκφηεηαο θαη δηαθάλεηαο.  

χκθσλα κε ηνλ ξφιν θαη ηελ απνζηνιή ηνπ ηΠ, ε αξρή ηεο 

λνκηκφηεηαο εκπεξηέρεη δχν δηαθνξεηηθέο έλλνηεο: α) ηηο ελέξγεηεο ησλ 

νξγάλσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο πνπ δελ πξέπεη λα αληηηίζεληαη πξνο 

ηνπο θαλφλεο ηνπ πληάγκαηνο, ηνπ Δπξσπατθνχ δηθαίνπ θαη ησλ 

ζρεηηθψλ λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ θαη β) ηηο ελέξγεηεο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο ηζρχνληεο 

θαλφλεο.  

Ζ δηαθάλεηα ησλ δηαδηθαζηψλ, πνπ αθνινπζεί ν ηΠ, θαζψο θαη ε 

άζθεζε ειέγρνπ πξνο ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, πξνβάιινπλ ηα 

πνηνηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ ηνπ. Ζ αξρή ηεο δηαθάλεηαο, σο έθθαλζε 

ηεο αλνηθηήο δεκφζηαο δηαθπβέξλεζεο, δηέπεη ηε δξάζε ηνπ ηΠ θαη 

πην εηδηθά ηε ζαθήλεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ, ηελ αηηηνιφγεζε ησλ 

απνθάζεψλ ηνπ θαη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ, κέζσ ηεο 

Αξρήο, ζην παξαγφκελν έξγν ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.  

Ο ηΠ, επηπιένλ, κέζσ ηεο αξρήο ηεο δηαθάλεηαο, αθνινπζεί έλα 

ζχλνιν δξάζεσλ κε ζαθήλεηα, αηηηνιφγεζε θαη δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ ζε πιεξνθνξίεο θαη έγγξαθα πνπ θαηέρνπλ νη 

δεκφζηεο ππεξεζίεο.  

Καηά ην έηνο 2021, εκπινπηίδεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην κε ηελ ςήθηζε 

ξπζκίζεσλ πνπ άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο νηθείαο Αξρήο. 

πγθεθξηκέλα κε ηνλ λ.4780/2021, o ηΠ απνθηά λέεο αξκνδηφηεηεο, 

νη νπνίεο, κεηαμχ άιισλ, ελδπλακψλνπλ ηηο πξναλαθεξφκελεο αξρέο. 

(Απάληεζε: ει. 9-10).  
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10o Θέκα: Άζθεζε εξγαζίαο γηα πεξαηηέξσ εκβάζπλζε  

1.Αλαδηαηππψζηε ηελ παξαθάησ πεξίνδν ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ  

Οδεγό ρξήζεο κε ζεμηζηηθήο γιώζζαο ζηα δηνηθεηηθά έγγξαθα 

 

 Οη επηηπρφληεο καζεηέο ηεο Γ‘ Σάμεο φισλ ησλ Λπθείσλ ηεο ρψξαο 

δχλαληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο. Αξκφδηνη 

γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη νη θαζεγεηέο πνπ ζα 

επηιεγνχλ απφ ηνλ Γηεπζπληή ηεο αξκφδηαο δηεχζπλζεο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε. Ο 

Πξντζηάκελνο ηεο νηθείαο επνπηηθήο δνκήο θαιείηαη λα ελεκεξψζνπλ 

ζρεηηθά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζα επηιεγνχλ.    

 

(Απάληεζε: Οη επηηπρόληεο/νύζεο καζεηέο/ηξηεο ηεο Γ‘ Σάμεο φισλ 

ησλ Λπθείσλ ηεο ρψξαο δχλαληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο 

δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο. Αξκόδηνη/εο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 

δηαγσληζκνχ είλαη νη θαζεγεηέο/ηξηεο πνπ ζα επηιεγνχλ απφ ηνλ/ηελ 

Γηεπζπληή/Γηεπζύλληξηα ηεο αξκφδηαο δηεχζπλζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί, 

γπλαίθεο θαη άλδξεο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε. 

Ο Πξντζηάκελνο ή ε Πξντζηακέλε ηεο νηθείαο επνπηηθήο δνκήο 

θαιείηαη λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηηο/ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζα 

επηιεγνχλ.)    
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11o Θέκα: Άζθεζε εξγαζίαο γηα πεξαηηέξσ εκβάζπλζε  

 

Σν παξαθάησ έγγξαθν είλαη έλα ηειηθφ (εμεξρφκελν) έγγξαθν. 

Καιείζηε παξαηεξψληαο ην, λα εληνπίζεηε ηπρφλ ζθάικαηα ή 

παξαιείςεηο ηνπ θαη λα ηα αλαθέξεηε επηγξακκαηηθά. 

 

ΥΔΓΗΟ 

ΑΓΑ: 690Σ382Α-Κ8 

                                                                                                                                                                       

                                                                                    Να δηαηεξεζεί 

κέρξη: 31/12/2024                                                                                                                       

Αλαξηεηέν ζην Γηαδίθηπν 

 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ                        Αζήλα, 

1 Ηνπιίνπ 2022 

ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ                                           

Αξ. πξση.:                

ΣΜΖΜΑ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΓΑΠΑΝΧΝ 

Σαρ. Γ/vζε : Α. Παπαλδξένπ 37, Μαξνχζη               Πξνο: Δπίηξνπν Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ 

Σαρ. Κψδηθαο : 15180 

Πιεξνθνξίεο : Κ. Τπαιιήινπ 
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Σειέθσλν : 210-34436378 

E-mai: ypallilos@minedu.gr 

Fax: 213880094 

 

 

ε ζπλέρεηα ηνπ ππ‘ αξηζκ. 505/29-6-2022 αλσηέξσ ζρεηηθνχ 

εγγξάθνπ ζαο, ην νπνίν εηζήιζε ζηελ ππεξεζία καο απζεκεξφλ θαη 

έιαβε ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ 2662, ζαο δηαβηβάδνπκε ζπλεκκέλα 

ηα δεηεζέληα δηθαηνινγεηηθά δαπαλψλ θαη παξαθαινχκε γηα ηε 

ζεψξεζή ηνπο. 

                                         Ζ Γεληθή 

Γηεπζχληξηα 

                                                                                                       

ππνγξαθή 

                                                                                            ΔΤΣΤΥΗΑ 

ΛΤΠΖΜΔΝΟΤ 

 

 

                             Αθξηβέο αληίγξαθν 

         O Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Γξακκαηείαο  

         ζθξαγίδα         ππνγξαθή 

                         Α. ΑΝΗΣΓΡΑΦΔΑ 

 

 

mailto:ypallilos@minedu.gr
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ΑΠΑΝΣΖΖ: 

- Οη ελδείμεηο, ΣΦΔΓΙΟ, Να δηαηεξεζεί κέρξη…, Αλαξηεηέν ζην 

Γηαδίθηπν πξέπεη λα απαιεηθζνχλ επεηδή πξφθεηηαη γηα εμεξρφκελν 

έγγξαθν 

- Γελ ππάξρεη αξηζκφο πξσηνθφιινπ 

- ηελ ηαπηφηεηα ηεο ππεξεζίαο έρεη παξαιεθζεί κία νξγαλσηηθή 

δνκή κεηαμχ Γελ. Γ/λζεο θαη Σκήκαηνο 

- Ζ δηαθίλεζε εγγξάθσλ κέζσ ηειενκνηνηππίαο (fax) ζην δεκφζην 

έρεη θαηαξγεζεί (άξζξν 99, 4727/2020, Α‘ 184) θαη θαηά ζπλέπεηα ε 

ζρεηηθή αλαθνξά ζηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο πξέπεη λα απαιεηθζεί. 

- Ζ ηαπηφηεηα ηνπ απνδέθηε δελ είλαη πιήξεο (ιείπνπλ ζηνηρεία 

εμαηνκίθεπζεο θαη επηθνηλσλίαο) 

- Γελ ππάξρεη ζέκα (πρ δηαβίβαζε δηθαηνινγεηηθώλ πξνο ζεώξεζε) 

- Γελ ππάξρεη έλδεημε γηα ζρεηηθά έγξαθα, ζηα νπνία φκσο αλαθέξεηαη 

ην θείκελν ηνπ εγγξάθνπ 

- Σν έγγξαθν δελ πξέπεη λα θέξεη ηελ ππνγξαθή ηεο εθδφηξηαο, θαζψο 

πξφθεηηαη γηα αθξηβέο αληίγξαθν 

- Γελ ππάξρεη έλδεημε γηα εζσηεξηθή δηαλνκή 
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