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Να αποκτήσουν οι φοιτητές επαρκή και σταθερή γνώση των βασικών

αρχών του Διοικητικού Δικαίου όπως εφαρμόζεται στην Κύπρο. Τούτο

προϋποθέτει επαρκή γνώση του νόμου περί Γενικών Αρχών του

Διοικητικού Δικαίου αλλά της Νομολογίας επίσης του Ανωτάτου

Δικαστηρίου. Πέραν από τις γενικές αρχές, οι φοιτητές θα πρέπει να

γνωρίζουν την εφαρμογή του Διοικητικού Δικαίου στους

πολυσύχναστους τομείς αυτού όπως το φορολογικό δίκαιο

συμπεριλαμβανομένων και υποθέσεων ΦΠΑ, Εταιρικού Φόρου,

Φόρου Εισοδήματος και στο μεγαλύτερο μέρος που απασχολεί την

Κυπριακή Δικαιοσύνη το Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο. Επιπρόσθετα,

θα μελετηθεί σε βάθος η εφαρμογή του Διοικητικού Δικαίου με στόχο

οι φοιτητές να γνωρίζουν τις λεπτομέρειες του στον τομέα της έκδοσης

αδειών συμπεριλαμβανομένων πολεοδομικών και αδειών οικοδομής.

Μέσα από την εξέταση της λεπτομερούς Νομολογίας του Ανωτάτου

Δικαστηρίου στους συγκεκριμένους τομείς αναμένεται ότι οι φοιτητές

θα εξοπλιστούν με επαρκή γνώση για να είναι σε θέση να

προσφέρουν συμβουλή και να χειρίζονται προσφυγές δυνάμει του

Άρθρου 146 του Συντάγματος στο Ανώτατο. Επιπρόσθετα θα

εξεταστεί και ο τομέας των δημόσιων προσφορών

συμπεριλαμβανομένων και των διοικητικών προσφυγών στην

Αναθεωρητική Αρχή. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι φοιτητές θα

εξοπλιστούν επίσης και με την απαραίτητη γνώση της δικονομίας και

πρακτικής σε προσφυγές ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου.



Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Μετά το πέρας των διαλέξεων, οι φοιτητές αναμένεται :

 Να έχουν επάρκεια γνώσης για τις βασικές πτυχές του

Διοικητικού Δικαίου όπως εφαρμόστηκε στην Κύπρο κάτω από

το Άρθρο 146 του Συντάγματος και την σχετική νομοθεσία περί

Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου.

 Να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις σε συγκεκριμένους

τομείς όπως είναι του φορολογικού δικαίου, του

δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου, δικαίου που αφορά την έκδοση

αδειών, πολεοδομικής και οικοδομικής φύσεως ως και

προσφορές στο Δημόσιο .

 Να αποκτήσουν επαρκή γνώση στο δικονομικό πλαίσιο μέσα

στο οποίο ασκείται η διοικητική προσφυγή από καταχώρησης

της μέχρι προώθησης Έφεσης.

 Να αποκτήσουν την δυνατότητα εξεύρεσης του υλικού, οχι

μόνο μέσα από τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου αλλά

και μέσα από την εκτενή βιβλιογραφία Ελλήνων Συγγραφέων

επί του Ελληνικού Διοικητικού Δικαίου το οποίο εφαρμόζεται με

κάποιες προσαρμογές και στην Κύπρο.

Προαπαιτούμενα LAW 102 Συνταγματικό Δίκαιο
(Σύνταγμα Κυπριακής Δημοκρατίας)

Συναπαιτούμενα Κανένα

Περιεχόμενο
Μαθήματος

Το Άρθρο 146 του Συντάγματος ως και ο βασικός Νόμος Περί

Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Ν.158(1)/99 θα

αποτελέσουν το αντικείμενο των διαλέξεων, παράλληλα με τους

δικονομικούς θεσμούς πολιτικής δικονομίας και του Ανωτάτου

Συνταγματικού Δικαστηρίου σε σχέση με την δικονομία η οποία

εφαρμόζεται σε διοικητική προσφυγή. Οι γενικές αρχές του Δικαίου

όπως, τι αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη, ποίος έχει ενεστώς

έννομο συμφέρον, τι αποτελεί προπαρασκευαστική πράξη και ή

μέτρα εκτέλεσης, ο ορισμός και εφαρμογή της σύνθετης διοικητικής

ενέργειας, οι λόγοι ακύρωσης, τυπική και ουσιαστική, όπως η

κατάχρηση εξουσίας, ελλειπής έρευνα, ανεπαρκής αιτιολογία, νομικό

σφάλμα,αντισυνταγματικότητα, παραβίαση το νόμου κλπ θα

αναπτυχθούν πλήρως στο πλαίσιο των διαλέξεων. Έμφαση θα



δοθεί σε συγκεκριμένους τομείς του Διοικητικού Δικαίου όπως το

Δίκαιο των Δημοσίων Προσφορών με αναφορά στην σχετική επί του

θέματος Νομολογία και Νομοθεσία, στο Φορολογικό Δίκαιο

συμπεριλαμβανομένων και υποθέσεων του ΦΠΑ και στο

Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο και συγκεκριμένα αποφάσεις ΕΔΥ για

διορισμούς ή προαγωγές δημοσίων υπαλλήλων . Το Περιβαλλοντικό

Δίκαιο και η εφαρμογή στην άρνηση έκδοσης και ή έκδοσης αδειών

επίσης θα αναπτυχθεί κάτω από το φως των σύγχρονων

αντιλήψεων και της πλούσιας Νομολογίας του Ανωτάτου

Δικαστηρίου ως επίσης κα του πλούσιου συγγραφικού έργου σε

σχέση με το Διοικητικό Δίκαιο εφαρμοζόμενο στην Ελλάδα το οποίο

κατ’ αναλογία εφαρμόζεται και στην Κύπρο.
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