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Τίτλος Μαθήματος Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας

Κωδικός Μαθήματος LL.M. 512

Τύπος Μαθήματος Επιλογής

Επίπεδο Μεταπτυχιακό

Έτος / Εξάμηνο
φοίτησης

3ο Εξάμηνο

Όνομα Διδάσκοντα Δρ Βασιλική Καραγκούνη

ECTS 10 Διαλέξεις /
εβδομάδα

3 Διαλέξεις /
εβδομάδα

Στόχοι Μαθήματος
Η διδασκαλία του μαθήματος στόχο έχει ο φοιτητής να κατανοήσει τη δομή και τη

λειτουργία του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ΚΔΔιαδ) στο πλαίσιο της

ελληνικής έννομης τάξης και την κρίσιμη συμβολή της εφαρμογής του στην

προσπάθεια αφενός τήρησης της αρχής της νομιμότητας, που πρέπει να διέπει τη

δράση και την οργάνωση της δημόσιας διοίκησης, αφετέρου στην εύρυθμη και

αποτελεσματική λειτουργία της, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η θεραπεία του

δημοσίου συμφέροντος.

Ειδικότερα, θα εξεταστεί η θέσπιση του ΚΔΔιαδ ως έκφραση της γενικότερης

τάσης για κωδικοποίηση των διοικητικών διαδικασιών (βλ. και Κώδικα

Φορολογικής Διαδικασίας) και η μέθοδος που ακολουθείται, η οποία συνίσταται

στη συγκέντρωση και συστηματοποίηση νομολογιακών αρχών. Επιπλέον, θα γίνει

κατ΄ άρθρον ερμηνεία και ανάλυση του ΚΔΔιαδ σε συνδυασμό με τη σχετική

νομολογία και υπό το πρίσμα του Γενικού Διοικητικού Δικαίου (ουσιαστικού και

δικονομικού) αλλά και του Οργανωτικού Διοικητικού Δικαίου.

Μαθησιακά
Αποτελέσματα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

 Ο φοιτητής θα κατανοήσει τη λειτουργία της «κωδικοποίησης», τη
συστηματική δηλ. αποτύπωση των νομολογιακών αρχών με τη μορφή
τυπικού νόμου και τις έννομες συνέπειες αυτής της νομοτεχνικής
πρακτικής (εξέταση αναλόγων, με τον ΚΔΔιαδ, εφαρμογών στο εθνικό
δίκαιο και στο διεθνές περιβάλλον) .

 Θα γνωρίσει τις ρυθμίσεις που ο ΚΔΔιαδ θεσπίζει και πώς αυτές

ερμηνεύονται από τη θεωρία και εφαρμόζονται από τα δικαστήρια.

 Θα εντοπίσει τη σύνδεση των ρυθμίσεων του ΚΔΔιαδ τόσο με το

ουσιαστικό όσο και το δικονομικό Διοικητικό Δίκαιο.

 Θα αξιολογήσει τη σημασία αυστηρής εφαρμογής του ΚΔΔιαδ τόσο για

την τήρηση της αρχής της νομιμότητας της διοικητικής δράσης όσο και για

την αποτελεσματική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης με σκοπό τη

θεραπεία του δημοσίου συμφέροντος.

 Θα εμβαθύνει στο τρίπτυχο αρχή της νομιμότητας, κώδικας διοικητικής

διαδικασίας και ειδικό διοικητικό δίκαιο ως αναγκαίας προϋπόθεσης

σύννομης διοικητικής δράσης σε όλο το πεδίο του Δημοσίου Δικαίου
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Προαπαιτούμενα N/A Ανταπαιτούμενα N/A

Περιεχόμενο
Μαθήματος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του ΚΔΔιαδ.

2. Οι ενέργειες της Διοίκησης (αυτεπάγγελτη και κατόπιν αίτησης του

διοικουμένου) . Η διεκπεραίωση των υποθέσεων από τη Διοίκηση.

3. Η πρόσβαση του διοικουμένου σε έγγραφα.

4. Η προηγούμενη ακρόαση του διοικουμένου στο πλαίσιο της διοικητικής

διαδικασίας.

5. Η αμεροληψία των διοικητικών οργάνων.

6. Η αρμοδιότητα των διοικητικών οργάνων ( αναπλήρωση, μεταβίβαση).

7. Οι προθεσμίες προς ενέργεια της δημόσιας Διοίκησης.

8. Η αρμοδιότητα της δημόσιας Διοίκησης για πιστοποίηση (βεβαίωση του

γνησίου της υπογραφής, επικύρωση αντιγράφων, τήρηση πρωτοκόλλου

υπηρεσίας).

9. Τα συλλογικά όργανα της δημόσιας Διοίκησης ( συγκρότηση, σύνθεση,

λειτουργία, αποφάσεις) .

10. Η διοικητική πράξη και ο τύπος της (περιεχόμενο, αιτιολογία,

δημοσίευση, κοινοποίηση, γνώμη, πρόταση, ανάκληση).

11. Η διοικητική σύμβαση (τύπος και κατάρτιση).

12. Οι διοικητικές προσφυγές (αίτηση θεραπείας, ιεραρχική προσφυγή,

ειδική διοικητική προσφυγή, ενδικοφανής προσφυγή, αναφορά του

διοικουμένου).

Μεθοδολογία

Διδασκαλίας

Lectures/Power Point presentations

Discussion – Problem solving

Βιβλιογραφία
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Β.Γκέρτσου-Δ.Πυργάκη: Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, Εκδόσεις

Νομική Βιβλιοθήκη, 2015.

2. Α. Γέροντα, Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου, Εκδόσεις Σάκκουλα,

2014

3. Ι. Κοϊμτζόγλου, Σύνοψη Διοικητικού Δικαίου, Εκδόσεις Νομική

Βιβλιοθήκη, 2017.

4. Ε. Σπηλιωτόπουλου, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Τόμος Ι, Εκδόσεις

Νομική Βιβλιοθήκη, 2017

5. Δ.Σολδάτου: Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, Εκδόσεις Μ.Δημοπούλου,

2000.

6. Α.Τάχου: Ερμηνεία Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, Εκδόσεις Σάκκουλα,

2006.

7. Ν.Ρηγόπουλου: Πρακτική Διοικητικών Υποθέσεων Ι – Κώδικας Διοικητικής

Διαδικασίας, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2010.

8. Ι.Κατρά: Ερμηνεία Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, Εκδόσεις Σάκκουλα,
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2015.

9. Άρθρα σε επιστημονικό περιοδικό ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

(www.publiclawjournal.com).

10. Ε-Book σε www.dimosiodikaio.gr

Εξειδικευμένη βιβλιογραφία θα προτείνεται χωριστά σε κάθε διάλεξη,

όπου απαιτείται

Αξιολόγηση
Οι μαθητές αξιολογούνται μέσω εργασιών που περιλαμβάνουν εργασίες για το
σπίτι, συμμετοχή στην τάξη, ενδιάμεση και τελική εξέταση.
Οι φοιτητές αξιολογούνται συνεχώς και οι γνώσεις τους ελέγχονται μέσω
εξετάσεων διαφορετικής βαρύτητας, η ημερομηνία και η ώρα αξιολόγησης των
οποίων καθορίζονται στην αρχή του εξαμήνου μέσω του αναλυτικού
προγράμματος του μαθήματος.
Οι μαθητές προετοιμάζονται για την τελική εξέταση, με τις επαναλήψεις της ύλης
του μαθήματος, ώστε να μπορέσουν να αφομοιώσουν το περιεχομένου εντος των
συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων.
Η τελική αξιολόγηση των μαθητών είναι διαμορφωτική και αθροιστική και
συμμορφώνεται με τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του θέματος και
την ποιότητα του μαθήματος.
Οι μαθητές αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα:
Γνώση και κατανόηση - 30%
Εις βάθος γνώση και κατανόηση των σχετικών θεμάτων ενδιαφέροντος.
Ερευνητικές και Αναλυτικές Δεξιότητες - 40%
Ικανότητα σε ερευνητικές μεθόδους και ικανότητα αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων. Η δυνατότητα χρήσης τους με διαφορετικούς τρόπους.
Παρουσίαση και επικοινωνία - 30%
Ικανότητα επεξήγησης και υπεράσπισης των λύσεων με τη δυνατότητα να μπορεί
να μεταδίδει και να επεξηγεί τη γνώση που έχει επιτευχθεί προηγουμένως.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι διαθέσιμα σε κάθε γραπτή εργασία, ενδιάμεση ή
τελική εξέταση.

Βαρύτητα:
Τελική εξέταση 60 %
Εργασίες για το σπίτι/ομαδική εργασία (Ενδιάμεση) 30 %
Παρουσίαση εργασιών και συμμετοχή 10 %

Γλώσσα Ελληνική/Αγγλική
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