Διάγραμμα Μαθήματος
Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

MPA-566DL

Αρχές Διοικητικού Δικαίου

Πιστωτικές Μονάδες
ECTS
10

Προαπαιτούμενα

Τμήμα

Εξάμηνο

Κανένα

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και
Διακυβέρνησης

Εαρινό

Κατηγορία Μαθήματος

Γνωστικό Πεδίο

Γλώσσα Διδασκαλίας

Υποχρεωτικό

Νομική

Ελληνική

Επίπεδο Σπουδών

Διδάσκων

Έτος Σπουδών

Μεταπτυχιακό

Παπαστυλιανός Χρήστος

1ο

Τρόπος Διδασκαλίας

Πρακτική Άσκηση

Συναπαιτούμενα

Εξ αποστάσεως

Δ/Υ

Κανένα

Στόχοι Μαθήματος:
Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: η εξοικείωση με την έννοια της Διοίκησης και τις γενικές και
θεμελιώδεις αρχές του Διοικητικού Δικαίου καθώς και τους βασικούς κανόνες της Διοικητικής
Διαδικασίας. Εξετάζονται οι πηγές του Διοικητικού Δικαίου, η νομική δέσμευση και η διακριτική
ευχέρεια της Διοικήσεως, με έμφαση στην έννομη σχέση διοικητικού δικαίου. Αναλύεται ακόμη η
έννοια και τα γνωρίσματα των κανονιστικών πράξεων της Διοικήσεως σε αντιπαράθεση με την
ατομική διοικητική πράξη και την διοικητική σύμβαση. Εξετάζεται περαιτέρω η διοικητική διαδικασία
και οι κανόνες της καθώς και ο διοικητικός καταναγκασμός [κυρώσεις]. Επιπλέον αναλύονται οι
γενικές αρχές οργανώσεως της δημόσιας διοικήσεως, η κεντρική κρατική διοίκηση, η διοικητική
αποκέντρωση, η τοπική και η ειδική αυτοδιοίκηση. Αναφορά γίνεται επίσης και στα δικαιώματα και
υποχρεώσεις των δημοσίων υπαλλήλων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
1. Κατανοούν τις έννοιες του Διοικητικού Δικαίου,
2. Αναγνωρίζουν το πεδίο εφαρμογής του Διοικητικού Δικαίου,
3. Γνωρίζουν τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν το Διοικητικό και Δημοσιουπαλληλικό Δίκαιο,
4. Αναλύουν θεωρητικά ζητήματα του Διοικητικού Δικαίου και
5. Επιλύουν πρακτικά ζητήματα του Διοικητικού Δικαίου.
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Περιεχόμενο Μαθήματος:
1. Βασικές έννοιες: Δημόσια διοίκηση και δημόσια νομικά πρόσωπα, δημόσια υπηρεσία,
δημόσιο συμφέρον – Βασικά χαρακτηριστικά της διοικητικής οργάνωσης του Ελληνικού
κράτους.
2. Οι πηγές του Διοικητικού Δικαίου.
3. Οι γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου: Αρχή της νομιμότητας, αρχή της ισότητας και αρχή
της αμεροληψίας, αρχή της χρηστής διοίκησης, αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και
μη αναδρομικότητα, αρχή της αναλογικότητας, αρχή της δημοσιότητας και αρχή της
«φανερής διοίκησης», αρχή της συνέχειας των δημοσίων υπηρεσιών και αρχή της
καθολικότητας, τεκμήριο της νομιμότητας, ιεραρχικός έλεγχος και κανόνες ανάκλησης των
διοικητικών πράξεων.
4. Έννοια και είδη διοικητικών πράξεων – Βασικά γνωρίσματα της διοικητικής πράξης
(εκτελεστότητα – τεκμήριο νομιμότητας) - Τα διοικητικά όργανα και οι κατηγορίες τους Νόμιμη υπόσταση και de facto διοικητικό όργανο – Κανόνες συλλογικών οργάνων.
5. Η αρμοδιότητα των διοικητικών οργάνων και η μεταβίβασή της – Δέσμια αρμοδιότητα και
διακριτική ευχέρεια – Αναπλήρωση διοικητικών οργάνων – Η παραγωγή των διοικητικών
πράξεων με ή χωρίς συμμετοχή των διοικουμένων και ο τύπος τους – Κανόνες δημοσιότητας
και διαφάνειας.
6. Το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης και οι νομολογιακές εξαιρέσεις από την υποχρέωση
σεβασμού του – Αντίκρουση νομολογίας και περιπτωσιολογία - Η αιτιολογία των διοικητικών
πράξεων.
7. Κατάργηση, ανάκληση και ακύρωση διοικητικών πράξεων – Ιεραρχικός έλεγχος, εποπτεία
και διοικητικές προσφυγές.
8. Αιτήσεις προς τη Δημόσια Διοίκηση και διεκπεραίωση υποθέσεων – Προθεσμίες Πρόσβαση σε δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα – Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και
επικύρωση αντιγράφων.
9. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των δημοσίων υπαλλήλων.
10. Ευθύνη της Διοίκησης: Έννοια και διακρίσεις – παράνομη πράξη ή παράλειψη –
καταλογισμός και προσωπική ευθύνη – αποζημίωση και προσδιορισμός του ύψους αυτής –
δημόσια πράγματα.
11. Η οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης και η αποκέντρωση – Βαθμοί αποκέντρωσης.
12. Τα δημόσια νομικά πρόσωπα: έννοια, δικαιολόγηση και βασικά γνωρίσματα (διοικητική
και περιουσιακή αυτοτέλεια – έλεγχος και εποπτεία) – Κατηγορίες δημόσιων νομικών
προσώπων – Εστίαση στη μορφή των ΔΕΚΟ και των ημικρατικών οργανισμών και το
νομικό τους πλαίσιο.

Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:
Διαλέξεις, διαδραστικός διάλογος με ανάλυση νομολογίας και νομοθεσίας, εργασίες.
Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Τελικές εξετάεις [γραπτές], εργασίες.
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Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία:
Τίτλος

Συγγραφέας

Εκδοτικός
Οίκος

Έτος

ISBN

Σπηλιωτόπουλος

Εγχειρίδιο
Διοικητικού Δικαίου,
τόμος 1,14η έκδοση

Νομική
Βιβλιοθήκη,

2011

978-960-272882-6

Επαμεινώνδας

Παρασκευά Κώστας

Κυπριακό διοικητικό
Δίκαιο

Αθήνα
Νομική
Βιβλιοθήκη
Αθήνα

(έκδ.
Νοεμβρίου)
2017

978-960-662706-5

Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:

Τίτλος

Συγγραφέας

Εκδοτικός Οικός

Έτος

ISBN
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