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Πολύ συχνά η πρακτική αλλά και η νομολογία αναδεικνύει τη δυσχέρεια ορθής 

διάγνωσης της αναφυόμενης διαφοράς ως διοικητικής ή ιδιωτικής, και περαιτέρω, 

καθ’ ο μέτρο αφορά τις διοικητικές διαφορές, τον ορθό διαχωρισμό τους σε 

ακυρωτικές διαφορές ή διαφορές ουσίας, καθόσον και η εξεύρεση του καθ΄ύλην 

αρμοδίου Δικαστηρίου (ΤΔΔ ή ΣτΕ). 

Η διάγνωση της διαφοράς ως διοικητικής και περαιτέρω η ορθή υπαγωγή της στο 

αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο είναι εξαιρετικής σημασίας καθότι αποτελεί το πρώτο 

στάδιο του δικαστικού χειρισμού της υπόθεσης από τον δικηγόρο, αλλά και το πρώτο 

στάδιο εξετάσεως του παραδεκτού του ασκηθέντος ενδίκου βοηθήματος από τον 

δικαστή, και οριοθετεί τους προβαλλόμενους λόγους και το αίτημα του δικογράφου. 

Με τον παρόντα Οδηγό επιχειρείται ο σαφής και ευσύνοπτος διαχωρισμός των 

διοικητικών διαφορών και περαιτέρω η διάκριση των ακυρωτικών διαφορών που 

υπάγονται είτε στο ΣτΕ είτε στους ακυρωτικούς σχηματισμούς των Διοικητικών 

Εφετείων, και των διαφορών ουσίας που υπάγονται στα Τακτικά Διοικητικά 

Δικαστήρια.  
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Ι. Διάκριση ιδιωτικών και διοικητικών διαφορών  

 

Α. Γενική διάκριση 

 

Η διάκριση μεταξύ ιδιωτικών και διοικητικών διαφορών δεν είναι πάντοτε ευχερής. 

Θεμελιώδες κριτήριο της διακρίσεως της διοικητικής από την ιδιωτική διαφορά είναι 

η εφαρμογή των κανόνων του διοικητικού και γενικότερα του δημόσιου δικαίου, εν 

αντιθέσει προς τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου. Ο χαρακτηρισμός μιας διαφοράς 

ως διοικητικής ή ιδιωτικής γίνεται βάσει του εφαρμοστέου ουσιαστικού δικαίου. Οι 

ιδιωτικές διαφορές αφορούν κατά κανόνα αμφισβητήσεις σχετικά με δικαιώματα και 

υποχρεώσεις, δηλαδή έννομες σχέσεις ή καταστάσεις του ιδιωτικού δικαίου. Οι 

διοικητικές διαφορές μπορούν και αυτές να έχουν αντίστοιχο περιεχόμενο, να 

αφορούν δηλαδή δικαιώματα και υποχρεώσεις, δηλαδή έννομες σχέσεις και 

καταστάσεις του δημόσιου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των εννόμων σχέσεων 

που θεμελιώνονται από παράνομες ενέργειες διοικητικών οργάνων ή από διοικητικές 

συμβάσεις. Επιπλέον όμως και κυρίως οι διοικητικές διαφορές αφορούν και τη 

νομιμότητα της συμπεριφοράς της διοικήσεως, με την έννοια ότι μια διοικητική 

διαφορά μπορεί να αφορά και τη νομιμότητα της συμπεριφοράς της διοικήσεως, 

ανεξάρτητα από την αντιστοιχία υποχρεώσεως της διοικήσεως και δικαιώματος του 

ιδιώτη.
1
 Επιπλέον για να χαρακτηριστεί ορισμένη διαφορά ως διοικητική δεν αρκεί 

ότι αυτή προέρχεται από μονομερή διοικητική πράξη, αλλά επιπροσθέτως θα πρέπει 

αυτή η πράξη να αποβλέπει στην ικανοποίηση δημόσιου συμφέροντος. Τελικό 

κριτήριο, είναι ότι η εφαρμοστέα νομοθεσία που διέπει την κρινόμενη διαφορά 

προσδίδει υπερέχουσα θέση στο Δημόσιο. Το κριτήριο αυτό το βλέπουμε κυρίως στις 

διαφορές που αναφύονται από τη συμβατική δράση της Διοίκησης. 
2
 

                                                           
1
 Βλ. Δαλτόγλου, Διοικητικό δικονομικό δίκαιο, ανατύπωση 1985, σελ. 104. 

2
 Π.χ. έχει κριθεί ότι η σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων από ΟΤΑ κατά το άρθρο 

194 ν. 3463/2006 δεν είναι διοικητική διαφορά, καθότι η σχετική νομοθεσία δεν θεσπίζει, εξαιρετικό 
νομοθετικό καθεστώς, που να εξασφαλίζει στον αντισυμβαλλόμενο Δήμο, ως μισθωτή, υπερέχουσα 
θέση. (βλ. ΣτΕ 841/2020) 
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Κατ’ άλλη διατύπωση
3
 ως «διοικητική διαφορά»  που διακρίνεται από την «ιδιωτική 

διαφορά», πρέπει να θεωρείται κάθε διατάραξη μιας έννομης κατάστασης, που 

προκαλείται από πράξη (νομική ή υλική) ή παράλειψη ενός οργάνου δημοσίου 

νομικού προσώπου, η οποία δηλαδή να καταλογίζεται στο νομικό αυτό πρόσωπο και 

αφορά ή δημιουργεί σχέση διεπόμενη από τους κανόνες διοικητικού δικαίου.  

Συνεπώς στοιχεία της έννοιας της «διοικητικής διαφοράς» είναι: 

α) η διαταρασσόμενη έννομη σχέση ή η έννομη σχέση που προκαλείται από την 

διατάραξη να ρυθμίζεται από κανόνες του διοικητικού δικαίου (ΣτΕ 

4288/1980,746/1995, ΑΕΔ 11/2002, 8/2002) 

β) η διατάραξη να επέρχεται από πράξη ή παράλειψη οργάνου ενός δημοσίου 

νομικού προσώπου (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ΝΠΙΔ που ανήκει, ελέγχεται ή 

επιχορηγείται από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ
4
) 

γ) να υπάρχει ανάγκη παροχής δικαστικής προστασίας προκειμένου να 

αποκατασταθεί ή έννομη σχέση ή κατάσταση που διαταράχθηκε.  

 

Β. Συνταγματική διάκριση δικαιοδοσιών 

Διοικητικές Διαφορές Ιδιωτικές Διαφορές 

1) Στο Συμβούλιο της Επικρατείας και 

τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια 

υπάγονται οι διοικητικές διαφορές, 

όπως νόμος ορίζει, με την επιφύλαξη 

των αρμοδιοτήτων του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. (Σ 94 παρ. 1)  

 

2) Σε ειδικές περιπτώσεις και 

προκειμένου να επιτυγχάνεται η 

ενιαία εφαρμογή της αυτής 

νομοθεσίας μπορεί να ανατεθεί με 

νόμο η εκδίκαση κατηγοριών 

ιδιωτικών διαφορών στα διοικητικά 

δικαστήρια. (Σ 94 παρ. 3 εδ. α’- 

εξαίρεση )  

 

 

1) Στα πολιτικά δικαστήρια υπάγονται οι 

ιδιωτικές διαφορές, καθώς και 

υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας, όπως 

νόμος ορίζει. (Σ 94 παρ. 2)  

 

2) Σε ειδικές περιπτώσεις και προκειμένου 

να επιτυγχάνεται η ενιαία εφαρμογή της 

αυτής νομοθεσίας μπορεί να ανατεθεί 

με νόμο η εκδίκαση κατηγοριών 

διοικητικών διαφορών ουσίας στα 

πολιτικά δικαστήρια. (Σ 94 παρ. 3 εδ. 

β’- εξαίρεση) 

                                                           
3
 βλ. Επ. Σπηλιωτόπουλου, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Τόμος ΙΙ, εκδ. 15

η
, σελ. 32 επ. 

4
 βλ. άρθρο 14 ν. 4270/2014 (Νέο Δημόσιο Λογιστικό) για την οριοθέτηση του Δημοσίου Τομέα 
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Το Σύνταγμα με τις διατάξεις αυτές οργανώνει την απονομή της δικαιοσύνης με τη 

λειτουργία δικαιοδοτικών οργάνων αντίστοιχων προς τη φύση των αναφυόμενων 

δικαστικών διαφορών, ως ιδιωτικών ή διοικητικών, κατά τα λοιπά, δε αναθέτει στον 

κοινό νομοθέτη την υποχρέωση να θεσπίζει τους κατάλληλους δικονομικούς κανόνες 

για την εκδίκαση των ιδιωτικών διαφορών από τα πολιτικά δικαστήρια και των 

διοικητικών διαφορών από το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα διοικητικά 

δικαστήρια, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Εξαίρεση από τον κανόνα της κατανομής της δικαιοδοσίας, ανάλογα με τη φύση της 

διαφοράς ως ιδιωτικής ή διοικητικής, επιτρέπεται με τις τασσόμενες στο άρθρο 94 

παρ. 3 του Συντάγματος προϋποθέσεις. Εξ άλλου, ενόψει του οργανωτικού σχήματος 

των χωριστών δικαιοδοσιών, που προβλέπεται από το Σύνταγμα, ο έλεγχος των 

αποφάσεων και λοιπών διαδικαστικών πράξεων ενεργείται υποχρεωτικά από όργανα 

που ανήκουν στον ίδιο δικαιοδοτικό κλάδο, υπό την επιφύλαξη ότι δεν πρόκειται για 

πράξεις που συνιστούν άσκηση αρμοδιότητας διοικητικής φύσεως (ΑΕΔ 18/2005).  

 

Γ. Ιδιωτικές διαφορές που έχουν γενεσιουργό αιτία πράξεις διοικητικών αρχών  

Κλασικό παράδειγμα τέτοιων διαφορών, δηλαδή διαφορών που έχουν ως γενεσιουργό 

αιτία εκτελεστή διοικητική πράξη αλλά συνιστούν πάραυτα ιδιωτική διαφορά, είναι 

οι διαφορές προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου ή Αορίστου Χρόνου (ΙΔΟΧ- 

ΙΔΑΧ) του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Ν.Π.Δ.Δ., των 

Ο.Τ.Α. α’ και β΄ βαθμού, και των Ν.Π.Ι.Δ. που ελέγχονται ή επιχορηγούνται από το 

Κράτος, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ.  

Διαφορές ιδιωτικού δικαίου είναι και εκείνες που ανάγονται σε δικαιώματα και, 

γενικότερα, σε σχέσεις ιδιωτικού δικαίου, είναι δε αδιάφορο ότι γενεσιουργός λόγος 

αυτών είναι εκτελεστές πράξεις των διοικητικών αρχών, επί των οποίων (εκτελεστών 

πράξεων) η αρμοδιότητα προς ακύρωσή αυτών ανήκει, κατά τα ήδη προαναφερθέντα, 

στο Συμβούλιο της Επικρατείας ή στα τακτικά διοικητικά εφετεία σε πρώτο βαθμό. 

Δηλαδή κρίσιμη από την άποψη της συνδρομής ή μη δικαιοδοσίας, είναι η φύση του 

δικαιώματος και, γενικότερα η φύση της έννομης σχέσης, που αποτελεί το 

αντικείμενο της διαφοράς, και όχι η εκτελεστή πράξη της Διοίκησης, από την οποία 

απορρέει το δικαίωμα αυτό ή η σχέση. Το κύρος δε και η νομιμότητα της εκτελεστής 
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αυτής πράξης των οργάνων της διοίκησης, ερευνάται από τα πολιτικά δικαστήρια 

παρεμπιπτόντως, εφ` όσον τούτο δεν έχει αποκλεισθεί με νόμο και δεν υπάρχει περί 

του κύρους αυτής απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, παράγουσα δεδικασμένο και 

δεσμεύουσα τα πολιτικά δικαστήρια (ΟλΑΠ 1/2018, ΟλΑΠ 447/1984, ΑΠ 229/2016). 

Το πολιτικό δικαστήριο, όταν εξετάζει παρεμπιπτόντως τη νομιμότητα μίας 

διοικητικής πράξης ελέγχει, μόνο, αν η διοίκηση ενήργησε μέσα στο πλαίσιο της 

νομοθετικής εξουσιοδότησης, αν τήρησε τους καθορισμένους τύπους, αν ερμήνευσε 

και εφάρμοσε ορθά το νόμο, αν εκδόθηκε από το αρμόδιο όργανο ή καθ' υπέρβαση 

της εξουσίας του και τέλος αν είναι ή όχι αιτιολογημένη. Δηλαδή ο παρεμπίπτων 

έλεγχος έχει την έννοια, ότι τα πολιτικά δικαστήρια δεν ακυρώνουν την εκτελεστή 

διοικητική πράξη, οσάκις αυτή πάσχει κατά τα προαναφερθέντα, ούτε αποκρούουν 

την εκτελεστότητά της, αλλά απλώς δεν την εφαρμόζουν στη συγκεκριμένη 

περίπτωση (ΟλΑΠ 1/2018). Δεν αποκλείεται δε ο παρεμπίπτων έλεγχος, όταν η 

ελεγχομένη εκτελεστή διοικητική πράξη έχει καταστεί απρόσβλητη, επειδή έχει 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής ή αίτησης ακύρωσης 

ενώπιον του κατά νόμο εκάστοτε αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου από τον 

ενδιαφερόμενο διάδικο. Και τούτο διότι η πάροδος της προθεσμίας δεν θεραπεύει το 

ελάττωμα της εκτελεστής διοικητικής πράξης από το οποίο αυτή πάσχει, αλλά απλώς 

καθιστά απαράδεκτη την αίτηση ακύρωσης, και δεν εμποδίζει, συνεπώς, τον 

παρεμπίπτοντα έλεγχο της νομιμότητας αυτής από τα πολιτικά δικαστήρια (ΑΠ 

281/2017, ΑΠ 1627/2017, ΑΠ 1709/2010, ΑΠ 127/2002). Τέλος κατά το άρθρο 559 

αρ.4 ΚΠολΔ αναίρεση επιτρέπεται αν το δικαστήριο έχει υπερβεί τη δικαιοδοσία των 

πολιτικών δικαστηρίων. Περίπτωση όμως τοιαύτης υπέρβασης της δικαιοδοσίας δεν 

συντρέχει, όταν τα πολιτικά δικαστήρια εξετάζουν παρεμπιπτόντως ζητήματα, τα 

οποία αν αποτελούσαν το κύριο αντικείμενο της δίκης δεν θα υπήγοντο στη 

δικαιοδοσία τους, διότι η έννοια του παρεμπίπτοντος συνδέεται κατά νόμο (άρθ. 2 και 

282 του ΚΠολΔ), κατά τα ήδη προαναφερθέντα, με την απλή εξέταση και όχι με τη 

διάγνωση του ζητήματος, όταν το δικαστήριο στερείται δικαιοδοσίας ή αρμοδιότητας 

προς τούτο και για το λόγο αυτό άλλωστε, στην περίπτωση αυτή, η απόφασή του 

πολιτικού δικαστηρίου για το κριθέν παρεμπιπτόντως διοικητικής φύσης ζήτημα, που 

αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση του κυρίου, δεν παράγει δεδικασμένο, σύμφωνα με 

τη διάταξη του άρθρου 331 του ΚΠολΔ (ΟλΑΠ 1/2018). 
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ΙΙ. Διάκριση ακυρωτικών διαφορών και διαφορών ουσίας 

Σύμφωνα με το άρθρο 94 του Συντάγματος όπως ισχύει μετά την αναθεώρησή του, με 

το από 6 Απριλίου 2001 Ψήφισμα της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, 

οι διοικητικές διαφορές υπάγονται στην ενιαία δικαιοδοσία του Συμβουλίου της 

Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, ενώ η, μεταξύ αυτών, 

κατανομή αρμοδιοτήτων επί των εν λόγω διαφορών, έχει ανατεθεί στον κοινό 

νομοθέτη, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Στις ακυρωτικές διαφορές το δικαστήριο ελέγχει την νομιμότητα της πράξης (ορθή 

ερμηνεία εφαρμογή νόμου, αρμοδιότητα εκδώσαντος οργάνου, τήρηση ουσιώδους 

τύπου, επαρκής αιτιολογία) χωρίς να εξετάζει λόγους ουσίας, δηλαδή να προβαίνει σε 

εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών της υποθέσεως (με εξαίρεση την οριακή 

περίπτωση του ακυρωτικού ελέγχου των άκρων ορίων της διακριτικής ευχέρειας της 

διοίκησης). Στις ακυρωτικές διαφορές, το δικαστήριο μπορεί να ακυρώσει μόνον την 

προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη χωρίς δικαίωμα τροποποίησης αυτής. Αντιθέτως, 

στις διαφορές ουσίας το δικαστήριο ελέγχει τόσο τη νομιμότητα της πράξης όσο και 

τα πραγματικά περιστατικά, και μπορεί είτε να ακυρώσει την πράξη είτε ακόμη και 

να την τροποποιήσει ρυθμίζοντας κατά την κρίση του, εντός των αιτημάτων των 

διαδίκων, την έννομη σχέση/κατάσταση (π.χ. μείωση διοικητικού προστίμου κατ΄ 

εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας). 

Ειδικότερα στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια υπάγονται: Ι. Διοικητικές διαφορές 

ουσίας, η εκδίκαση των οποίων διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής 

Δικονομίας (Κ.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999 – Α΄ 97–

). ΙΙ. Ακυρωτικές διαφορές, που έχουν μεταφερθεί στα δικαστήρια αυτά, από το 

Συμβούλιο της Επικρατείας, με νόμο, η εκδίκαση των οποίων διέπεται από τις 

διατάξεις του Π.Δ. 18/1989 (Α΄ 8), κατά την κατωτέρω κατηγοριοποίηση: 
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Α. ΑΚΥΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

 

 

Δικαστήριο 

 

Είδος διαφοράς 

 

 

ΣτΕ 

Γενική ακυρωτική δικαιοδοσία κατ’ ά. 

95 § 1 στοιχ. α΄ Συντ. (= εάν μία 

διοικητική διαφορά δεν υπάγεται με 

ειδικότερη διάταξη νόμου στην 

δικαιοδοσία των ΤΔΔ ως ουσίας ή 

ακυρωτική στα Δ.Εφ., τότε τεκμαίρεται 

ότι είναι ακυρωτική διαφορά υπαγόμενη 

στην αρμοδιότητα του ΣτΕ)  

  

Κανονιστικές πράξεις (Π/Δ, Υ.Α., 

κανονιστικές πράξεις διοικητικών 

οργάνων) 

 

 Διαφορές από την εφαρμογή της 

νομοθεσίας περί Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης που ανάγονται στην 

οργάνωση και λειτουργία των 

υπηρεσιών τους (Ν. 702/1977, άρθρ. 1 

παρ. 1 περ. ια’) 

 

 Διορισμός και υπηρεσιακή κατάσταση 

γενικά των δικαστικών λειτουργών και 

του κυρίου προσωπικού του Νομικού 

Συμβουλίου του Κράτους (Ν. 702/77, 

άρθρ. 1 παρ. 2 περ. α’) 

 

 Διορισμός και παύση των καθηγητών 

πρώτης βαθμίδας της ανώτατης 

εκπαίδευσης (πανεπιστημιακού και 

τεχνολογικού τομέα) (Ν. 702/77, άρθρ. 

1 παρ. 2 περ. β’) 

 

 

 Διορισμό και παύση των μετακλητών ή 

επί θητεία ανωτάτων υπαλλήλων (Ν. 

702/77, άρθρ. 1 παρ. 2 περ. γ’) 

 

 

 Προαγωγή στο βαθμό του Πρέσβη (Ν. 

702/77, άρθρ. 1 παρ. 2 περ. δ’) 

 

 

 Πλήρωση των θέσεων του Αρχηγού του 

Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, 
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των Αρχηγών των τριών κλάδων των 

Ενόπλων Δυνάμεων, των Αρχηγών των 

Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και την 

αποστρατεία τους (Ν. 702/77, άρθρ. 1 

παρ. 2 περ. ε’) 

 

 

 Προαγωγή στο βαθμό του Γενικού 

Διευθυντή ή την ανάθεση καθηκόντων 

για ορισμένο χρόνο κατόπιν επιλογής σε 

Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων 

των υπηρεσιών του Δημοσίου και των 

νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου 

(ΝΠΔΔ) (Ν. 702/77, άρθρ. 1 παρ. 2 περ. 

στ’) 

 

 Απόλυση υπαλλήλου, εφόσον η αίτηση 

ακυρώσεως είναι συναφής με προσφυγή 

κατ` αποφάσεως πειθαρχικού 

συμβουλίου που έχει επιβάλει ποινή 

οριστικής παύσης (Ν. 702/77, άρθρ. 1 

παρ. 2 περ. ζ’) 

 

 

 Επιβολή πειθαρχικής ποινής από 

συμβούλιο στο οποίο προεδρεύει ή 

συμμετέχει ανώτατος δικαστικός 

λειτουργός (Ν. 702/77, άρθρ. 1 παρ. 2 

περ. η’) 

 

 

 Στις ακυρωτικές υποθέσεις, για τις 

οποίες προβλέπει ειδικώς το άρθρο 1 

του ν. 702/1977 (ακυρωτική 

αρμοδιότητα Διοικητικών Εφετείων), το 

Συμβούλιο της Επικρατείας, εάν κρίνει 

ότι η υπόθεση είναι της αρμοδιότητας 

του διοικητικού εφετείου, μπορεί να 

παραπέμψει σε αυτό ή να κρατήσει την 

υπόθεση και να τη δικάσει κατ` ουσίαν. 

(άρθρο 34 παρ. 1 εδάφιο τελευταίο και 2 

του Ν. 1968/1991)  

 

 

 Διαφορές οι οποίες προκύπτουν κατά 

την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης 

έργων ή υπηρεσιών και δημόσιων 

συμβάσεων, οι οποίες υλοποιούνται ως 

Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα 

(Σ.Δ.Ι.Τ.) σύμφωνα με τον ν. 3389/2005  

javascript:open_links('35479,8936')
javascript:open_links('677180,373627')
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(Ν. 4412/2016, άρθρο 372, παρ. 3, εδ. 

α’) 

 Διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την 

ανάθεση δημόσιων συμβάσεων που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 

Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, 

με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των 

δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) 

ευρώ (Ν. 4412/2016, άρθρο 372, παρ. 3, 

εδ. β’) 

 

 Οι διαφορές που προκύπτουν από 

πράξεις επιβολής προστίμου, τις οποίες 

εκδίδουν η Τράπεζα της Ελλάδος και οι 

ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, εφόσον 

δεν προβλέπει άλλως η νομοθεσία 

τους.(Ν. 1406/1983, άρθρο 1 παρ. 5) 

 

 Υπαλληλική προσφυγή άρθρου 103 

Συντάγματος που στρέφεται δηλαδή 

κατά πειθαρχικών αποφάσεων με τις 

οποίες επιβάλλονται οι ποινές της 

οριστικής παύσης και του υποβιβασμού 

 

 

 

 

Διαφορές από την εφαρμογή της 

νομοθεσίας περί επενδύσεων
5
 

 

 

Διοικητικά Εφετεία 

(Ακυρωτικοί Σχηματισμοί)  

 

Ν. 702/1977 Άρθρο 1 

 

Στην αρμοδιότητα του τριμελούς 

διοικητικού εφετείου υπάγεται η 

εκδίκαση αιτήσεων ακυρώσεως 

ατομικών πράξεων διοικητικών αρχών 

όπως καθορίζονται στον Ν. 702/1977. 

Ειδικότερα: 

 

 Διορισμός και εν γένει υπηρεσιακή 

κατάσταση των λειτουργών και 

υπαλλήλων (πολιτικών, στρατιωτικών 

και δικαστικών) του Δημοσίου, των 

ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού και των λοιπών 

νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου 

 

 Εισαγωγή και κατάσταση γενικά 

μαθητών των παραγωγικών σχολών 

των υπαλλήλων της περίπτωσης α` παρ. 

1 άρθρ. 1 ν. 702/1977 του παρόντος, και 

                                                           
5
 Οι διαφορές αυτές με τον ν. 4055/2012 (άρθρ. 110 παρ. 14 εδ. δεύτερο περ. α’) επανήλθαν στην 

ακυρωτική αρμοδιότητα του ΣτΕ, λόγω κατάργησης του άρθρου 48 παρ. 3 ν. 3900/2010 που της είχε 
υπαγάγει ως ουσίας στα Δ.Εφ. (με προσφυγή σε πρώτο και τελευταίο βαθμό) (βλ. ΣτΕ 783/2021) 
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τις μεταβολές της κατάστασης των 

εφέδρων αξιωματικών 

Πρόσληψη και κατάσταση γενικά του 

προσωπικού του Δημοσίου, των 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης 

πρώτης και δεύτερης βαθμίδας και των 

λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου 

δικαίου, ανεξάρτητα από τη φύση της 

σχέσης που το συνδέει, καθώς και την 

πρόσληψη και την κατάσταση γενικά 

του προσωπικού νομικών προσώπων 

ιδιωτικού δικαίου όπου η πρόσληψη 

αυτή γίνεται με βάση ειδική διοικητική 

διαδικασία. 

 

 Εφαρμογή της εκπαιδευτικής 

νομοθεσίας για τους μαθητές, 

σπουδαστές, φοιτητές, υποτρόφους και 

μετεκπαιδευομένους 

 

 Ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών 

εκπαιδευτηρίων και φροντιστηρίων, το 

προσωπικό γενικά των ιδιωτικών 

εκπαιδευτηρίων και φροντιστηρίων και 

την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις 

της σχετικής νομοθεσίας. 

 

 Ανάκληση μη συντελεσμένων 

ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων και η 

άρση διατηρούμενων επί μακρόν 

ρυμοτομικών βαρών 

 

 Τακτοποίηση, προσκύρωση και 

αναλογισμό αποζημίωσης ακινήτων, 

καθώς και η εφαρμογή πολεοδομικών 

μελετών 

 

 Χαρακτηρισμός κτισμάτων ή 

κατασκευών ως αυθαιρέτων, 

ανεξαρτήτως της νομοθεσίας κατ` 

εφαρμογή της οποίας έγινε ο 

χαρακτηρισμός, και την εξαίρεση τους 

από την κατεδάφιση. Επίσης, η 

αυθαίρετη μεταβολή χρήσης και η 

επιβολή προστίμων αυθαιρέτων 

 

 Έκδοση οικοδομικών αδειών και αδειών 

για την κοπή δένδρων, 

καθώς και τη σύνδεση οικοδομών με 

κάθε είδους δίκτυα. 
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 Έκδοση αδειών υπαίθριων διαφημίσεων 

και επιγραφών, καθώς και την αφαίρεση 

παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων και 

επιγραφών και την επιβολή σχετικών 

προστίμων" 

 

 Εφαρμογή της νομοθεσίας περί 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

πλην εκείνων που ανάγονται στην 

οργάνωση και λειτουργία των 

υπηρεσιών τους, οι οποίες παραμένουν 

στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου της 

Επικρατείας. Δεν θίγονται οι διατάξεις, 

με τις οποίες διαφορές από την 

εφαρμογή της νομοθεσίας περί 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

έχουν ήδη υπαχθεί στην αρμοδιότητα 

του διοικητικού πρωτοδικείου ως 

διαφορές ουσίας. 

 

 Η χορήγηση αδειών: 

 

 1) για την άσκηση κάθε είδους 

επαγγελματικής δραστηριότητας, 

 

 2) για την ίδρυση και λειτουργία 

επαγγελματικών εγκαταστάσεων, και 

 

 3) για την κυκλοφορία προϊόντων. 

 

(εξαιρούνται όσες έχουν ήδη υπαχθεί 

στην αρμοδιότητα του διοικητικού 

πρωτοδικείου εκδικαζόμενες ως 

διαφορές ουσίας) 

 

 

 Εφαρμογή της αθλητικής νομοθεσίας 

 

 Χαρακτηρισμό εκτάσεων κατά το άρθρο 

14 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α`) και 

την κήρυξη εκτάσεων ως αναδασωτέων 

κατά τα άρθρα 38 και 41 του ίδιου 

νόμου 

 

 Εφαρμογή της νομοθεσίας περί 

συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων, 

δικαστικών επιμελητών, επιμελητών 

ανηλίκων, ορκωτών ελεγκτών - 

javascript:open_article_links(35917,'14')
javascript:open_article_links(35917,'14')
javascript:open_links('35479,35917')
javascript:open_fek_links('%CE%91','289','1979')
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λογιστών, εκτελωνιστών και 

χρηματιστών. 

 

 

Διοικητικά Εφετεία  

(Ακυρωτικοί Σχηματισμοί) 

 

Έννομη προστασία κατά το στάδιο 

πριν τη σύναψη δημόσιας σύμβασης 

Ν. 4412/2016 και Ν. 4782/2021 

 

Διαφορές από αποφάσεις της 

Ανεξάρτητης Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 

(στάδιο πριν την σύναψη της δημόσιας 

σύμβασης) (Ν. 4412/2016, άρθρο 372 

παρ. 1,2,3). 

 

 Αποφάσεις των αναθετουσών αρχών επί 

ενστάσεων του άρθρ. 127 ν. 4412/2016 

σχετικά με δημόσιες συμβάσεις με 

εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των 

εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς 

Φ.Π.Α.) (ισχύς μέχρι 1.3.2022). 

** (Από 1.3.2022 κατάργηση σταδίου 

ένστασης του άρθρ. 127 ν. 4412/2016-> 

α) απευθείας άσκηση αίτησης ακύρωσης 

/αναστολής κατά πράξεων ή 

παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής 

σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή 

κατώτερη των ορίων του άρθρ. 118 ν. 

44122016 όπως τροπ. με τον ν. 

4782/2021 (30.000 ευρώ).  

β) απευθείας άσκηση αίτησης 

ακύρωσης/αναστολής κατά πράξεων ή 

παραλείψεων των αναθετουσών αρχών 

για δημόσιες συμβάσεις του άρθρου 

119, περί συμβάσεων ενεργειών 

τεχνικής βοήθειας: 

α) με εκτιμώμενη αξία άνω των εξήντα 

χιλιάδων (60.000) ευρώ, εφαρμόζεται το 

Βιβλίο IV, 

β) με εκτιμώμενη αξία έως και εξήντα 

χιλιάδων (60.000) ευρώ, εφαρμόζεται η 

παρ. 1.» 

(βλ. άρθρο 55 ν. 4782/2021, και άρθρο 

57 ν. 4825/2021) 

 

 

Τριμελές Διοικητικό Εφετείο  

Υπαλληλικές Προσφυγές κατά το άρθρο 

4 παρ. 1 του ν. 2944/2001 

 

 

 

 

Τριμελή Δ. Πρωτοδικεία 

 

(αιτήσεις ακυρώσεως- εφαρμογή 

Στην αρμοδιότητα του τριμελούς 

διοικητικού πρωτοδικείου υπάγονται οι 

ακυρωτικές διαφορές, οι οποίες 

γεννώνται από την προσβολή ατομικών 

διοικητικών πράξεων: α) που 

εκδίδονται, κατ εφαρμογή της 
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νομοθεσίας περί αλλοδαπών) νομοθεσίας περί αλλοδαπών εν γένει, με 

την επιφύλαξη της παρ. 9 και β) που 

αφορούν την αναγνώριση αλλοδαπού ως 

πρόσφυγα, υπό την έννοια της 

Σύμβασης της Γενεύης, που κυρώθηκε 

με το άρθρο μόνο του ν.δ. 3989/1959 (Α 

201) και του συναφούς πρωτοκόλλου 

της Νέας Υόρκης του 1967, που 

κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του α.ν. 

389/1968 (Α 125) ( άρθρ. 15 ν. 

3068/2002 ως αντικαταστ. με το άρθρ. 

57 ν. 4689/2020) 

 

 

 

 

 

Β. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΥΣΙΑΣ 

Αρμόδιο Δικαστήριο Είδος Διαφοράς 

 

 

ΤΔΔ 

(Διαφορές του Ν. 1406/1983, άρθρο 1)
6
 

 

Οι διαφορές που έχουν υπαχθεί στα 

ΤΔΔ ως διαφορές ουσίας με το άρθρο 

1 ν. 1406/1983. Ειδικότερα: 

 

 Δημοτική και κοινοτική φορολογία 

γενικώς (δημοτικά-κοινοτικά τέλη 

φόροι κλπ). 

 

                                                           
6
 Για το αρμόδιο ΤΔΔ βλ. ΚΔΔ (Ν. 2717/1999) Άρθρο 6: «1. Η, σε πρώτο βαθμό, εκδίκαση των 

διοικητικών διαφορών ουσίας ανήκει στο τριμελές πρωτοδικείο. 2. Η εκδίκαση:  α) των διαφορών 
από «δημόσιες» συμβάσεις ανήκει, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, στο εφετείο, β) των 
φορολογικών και τελωνειακών εν γένει διαφορών, των οποίων το αντικείμενο δεν υπερβαίνει τις 
εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, ανήκει σε πρώτο βαθμό στο μονομελές πρωτοδικείο. Εάν το 
αντικείμενο υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και μέχρι του ποσού των εκατόν 
πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, ανήκει σε πρώτο βαθμό στο τριμελές πρωτοδικείο. Εάν το 
αντικείμενο υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, ανήκει σε πρώτο και 
τελευταίο βαθμό στο τριμελές εφετείο γ. Των χρηματικών διαφορών, των οποίων το αντικείμενο δεν 
υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, ανήκει στο μονομελές πρωτοδικείο…2.. Αν 
πρόκειται για φορολογική ή τελωνειακή εν γένει διαφορά, για την εφαρμογή των παραπάνω 
περιπτώσεων β` και γ` η Αρμοδιότητα προσδιορίζεται με βάση το ποσό του κύριου φόρου, δασμού, 
τέλους ή προστίμου (χωρίς δηλαδή να λαμβάνονται υπόψιν για τον προσδιορισμό τυχόν 
προσαυξήσεις κλπ.).3. Αν η κατά τις Περιπτώσεις β` και γ` της προηγούμενης παραγράφου, 
χρηματική διαφορά έχει δημιουργηθεί από τον καταλογισμό ή την οποιασδήποτε άλλης φύσης 
βεβαίωση, με την ίδια πράξη, διάφορων ποσών κατά του ίδιου υπόχρεου, η Αρμοδιότητα 
καθορίζεται με βάση το μεγαλύτερο από τα ποσά αυτά. Το καθ` ύλην Αρμόδιο δικαστήριο για την 
πράξη με το μεγαλύτερο ποσό καθίσταται αρμόδιο και για τις υπόλοιπες συναφείς πράξεις.» 
 

javascript:open_links('317147,28188')
javascript:open_fek_links('%CE%91','201','1959')
javascript:open_fek_links('%CE%91','201','1959')
javascript:open_links('317147,30126')
javascript:open_fek_links('%CE%91','125','1968')
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 Καθορισμός των ορίων της εδαφικής 

περιφέρειας των δήμων και 

κοινοτήτων 

 

 Στρατιωτικές ναυτικές και αεροπορικές 

επιτάξεις 

 

 Εφαρμογή νομοθεσίας για μεταλλεία 

και λατομεία 

**Εάν η προσβαλλόμενη με το ένδικο 

βοήθημα πράξη έχει εκδοθεί μεν κατ’ 

εφαρμογή της νομοθεσίας περί 

μεταλλείων και λατομείων, ο ασκών 

τούτο, όμως, επικαλείται βλάβη από 

την πράξη αυτή και δεν αξιώνει ίδια 

λατομικά ή μεταλλευτικά δικαιώματα, 

η διαφορά που ανακύπτει δεν είναι 

διαφορά ουσίας, της οποίας η επίλυση 

θα ανήκε στα τακτικά διοικητικά 

δικαστήρια, κατά τα άρθρα 1 παρ. 2 

περίπτ. δ΄ και 3 παρ. 1 του ν. 

1406/1983, αλλά, ενόψει των άρθρων 

94 παρ. 1 και 95 παρ. 1 περίπτ. α΄ του 

Συντάγματος, διαφορά ακυρωτική, 

υπαγόμενη στη δικαιοδοσία του 

Συμβουλίου της Επικρατείας. (βλ. ΣτΕ 

275/2016) 

 

 Σήματα 

 

 

 Σχέσεις μεταξύ Οργανισμού 

Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) και 

ασφαλισμένων και ιδίως αυτές που 

αναφέρονται στην ασφάλιση 

προσώπων ή της γεωργικής 

παραγωγής. 

 

 Το κύρος των δημοτικών και 

κοινοτικών εκλογών καθώς και των 

αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των 

οργάνων διοίκησης των νομικών 

προσώπων δημοσίου δικαίου. 

 

 Ευθύνη του Δημοσίου των οργανισμών 

τοπικής αυτοδιοίκησης και 

των νομικών προσώπων δημοσίου 

δικαίου προς αποζημίωση σύμφωνα με 

τα άρθρα 105 και 106 του Εισαγωγικού 

Νόμου του Αστικού Κώδικα. 
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**Εξαιρούνται οι διαφορές που 

αφορούν απαιτήσεις αποζημίωσης 

οποιασδήποτε μορφής για ζημίες που 

έχουν προκληθεί από αυτοκίνητο. Οι 

διαφορές αυτές υπάγονται στη 

δικαιοδοσία των πολιτικών 

δικαστηρίων. (βλ. άρθρο 48 παρ. 1 ν. 

3900/2010) 

 

 

 Τις κάθε είδους αποδοχές 

(δεδουλευμένες ή μη) του προσωπικού 

γενικώς του Δημοσίου, των ΟΤΑ α’ 

και β’ βαθμού και των νομικών 

προσώπων δημοσίου δικαίου, οι οποίες 

ρυθμίζονται από διατάξεις 

κανονιστικού περιεχομένου. 

 

 Διοικητικές συμβάσεις (στάδιο μετά τη 

σύναψη της σύμβασης) 

 

 Την είσπραξη των δημόσιων εισόδων 

σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως 

Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε) (Ν.Δ. 

356/1974) 

 

 Χορήγηση και  ανάκληση 

αδειών ίδρυσης και λειτουργίας και την 

επιβολή κυρώσεων κατά τη 

λειτουργία καταστημάτων και 

εργαστηρίων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), 

καθώς και των επιχειρήσεων που 

εξομοιούνται με αυτά, 

περιλαμβανομένων και των διαφορών 

που προκαλούνται από πράξεις, οι 

οποίες εκδίδονται κατ` εφαρμογή της 

νομοθεσίας περί μηχανολογικών 

εγκαταστάσεων και αποτελούν 

προϋπόθεση για τη χορήγηση των 

ανωτέρω αδειών 

 Χορήγηση, ανάκληση ή αφαίρεση 

άδειας κυκλοφορίας οχημάτων και την 

επιβολή συναφών κυρώσεων, στις 

οποίες περιλαμβάνονται και οι 

προβλεπόμενες από τον Κώδικα 

Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) 

 

 Παραχώρηση δικαιώματος και  

καθορισμός των όρων εκμετάλλευσης 

javascript:open_links('45239,33845')
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αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης 

(λεωφορείων, φορτηγών, επιβατηγών, 

βυτιοφόρων και λοιπών), τη μεταβολή 

της έδρας τους, καθώς και κάθε άλλη 

σχετική μεταβολή 

 

 Επιβολή πειθαρχικών ποινών σε μέλη 

επαγγελματικών ενώσεων 

με χαρακτήρα νομικού προσώπου 

δημοσίου δικαίου, όπως είναι, ιδίως, οι 

ιατρικοί, οδοντιατρικοί και 

φαρμακευτική σύλλογοι, το Τεχνικό 

Επιμελητήριο Ελλάδος, το Γεωτεχνικό 

Επιμελητήριο Ελλάδος, το Οικονομικό 

Επιμελητήριο Ελλάδος, το 

Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών 

Ελλάδος και η Ένωση Ελλήνων 

Χημικών 

 

 Διαφορές από επιβολή κυρώσεων  από 

την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για 

παράβαση των διατάξεων και 

ρυθμίσεων της εργατικής νομοθεσίας 

και της νομοθεσίας για την υγιεινή και 

ασφάλεια της εργασίας 

 

 Διαφορές από επιβολή κυρώσεων για 

παράβαση των διατάξεων της 

νομοθεσίας περί τουριστικών 

επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής 

και κατηγορίας και ασκήσεως 

τουριστικών επαγγελμάτων, ιδίως της 

νομοθεσίας περί ξενοδοχείων, 

τουριστικών γραφείων και λεωφορείων 

  

 Διαφορές από επιβολή κυρώσεων για 

παράβαση των διατάξεων του Κώδικα 

Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ. 

187/1973 - ΦΕΚ 261 Α`) και των κατ` 

εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων 

κανονιστικών πράξεων 

 

 Διαφορές από επιβολή κυρώσεων για 

παράβαση των διατάξεων της 

νομοθεσίας περί προστασίας των 

καταναλωτών 

 

 Διαφορές από πράξεις που εκδίδονται 

βάσει της νομοθεσίας περί διαχείρισης 

των υδάτινων πόρων 

javascript:open_links('45239,38343')
javascript:open_links('45239,38343')
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 Διαφορές από την άρνηση χορήγησης 

αποδεικτικού ή βεβαιώσεως 

ενημερότητας για χρέη προς το 

Δημόσιο ή τους φορείς κοινωνικής 

ασφάλισης από οποιαδήποτε αιτία, 

κατά τις οικείες διατάξεις, όπως 

εκάστοτε ισχύουν 

 

 Διαφορές από την έκδοση πράξεων, με 

τις οποίες διατάσσεται η προσωρινή 

παύση λειτουργίας καταστήματος, 

γραφείου, εργοστασίου, εργαστηρίου 

και γενικά επαγγελματικής 

εγκατάστασης επιτηδευματία, λόγω 

φορολογικών παραβάσεων ή λόγω 

οφειλής προς το Δημόσιο από 

οποιαδήποτε αιτία 

 

 Διαφορές από την άρνηση θεώρησης 

φορολογικών βιβλίων και στοιχείων, 

λόγω μη εκπληρώσεως ληξιπρόθεσμων 

και απαιτητών οφειλών 

 

 Διαφορές από την έκδοση πράξεων, οι 

οποίες αφορούν την καταβολή 

κοινοτικών ή εθνικών ενισχύσεων, 

επιδοτήσεων και λοιπών συναφών 

χρηματικών παροχών, καθώς και στην 

επιβολή κάθε σχετικού μέτρου ή 

κυρώσεως 

 

 Διαφορές από τις πράξεις 

παραχωρήσεως κοινοχρήστων χώρων, 

σε εκμεταλλευόμενους καταστήματα 

κάθε είδους προς εξυπηρέτηση της 

λειτουργίας τους 

 

 Διαφορές από τη χορήγηση αδειών 

ασκήσεως υπαιθρίου εμπορίου και 

λαϊκών αγορών 

 

 Διαφορές από τη χορήγηση αδειών 

εγκαταστάσεως και λειτουργίας 

πρατηρίων καυσίμων, σταθμών 

αυτοκινήτων και πλυντηρίων - 

λιπαντηρίων αυτοκινήτων και την 

επιβολή διοικητικών κυρώσεων για 

παράβαση της οικείας νομοθεσίας. 
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 Διαφορές από την άρνηση θεώρησης 

φορολογικών βιβλίων και στοιχείων, 

λόγω μη εκπληρώσεως ληξιπρόθεσμων 

και απαιτητών οφειλών 

 

Τριμελή Διοικητικά Πρωτοδικεία  

 

(Διαφορές του άρθρου 7 ν. 702/1977) 

Οι διοικητικές διαφορές ουσίας που 

αναφύονται από την αναγνώριση, 

παραχώρηση, ή απονομή δικαιώματος 

ή ευεργετήματος ή οποιασδήποτε 

άλλης παροχής της αρνήσεως 

ικανοποίησεως τέτοιου αιτήματος  

και την εφαρμογή της νομοθεσίας: 

α) Περί κοινωνικής ασφαλίσεως, 

β) Περί προστασίας εν γένει αναπήρων 

και θυμάτων πολέμου, 

πολεμοπαθών, αγωνιστών εθνικής 

αντιστάσεως εφέδρων παλαιών και 

νέων πολεμιστών, αστών προσφύγων 

παραπηγματούχων, σεισμοπαθών και 

πληγέντων εκ θεομηνίων. 

γ) Περί λαϊκής στέγης, εργατικής 

κατοικίας και ανταλλαξίμων ακινήτων. 

δ) Περί αποκαταστάσεως γεωργών και 

κτηνοτρόφων. 

ε) Για την υγειονομική περίθαλψη των 

υπαλλήλων, των λοιπών 

ασφαλισμένων του Δημοσίου και των 

μελών των οικογενειών τους 

(άρθρο 7 ν. 702/1977) 

 

 Οι διαφορές που ανακύπτουν μεταξύ 

της Διοίκησης και τρίτων προσώπων, 

τα οποία βλάπτονται από πράξη ή 

χορήγηση δικαιώματος, ευεγερτήματος 

ή οποιασδήποτε άλλης παροχής, κατ` 

εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής. 

(άρθρο 7 ν. 702/1977 όπως προστέθηκε 

με το άρθρ.29 Ν.2721/1999) 

 

 

  ΤΔΔ 

 

Φορολογικές Διαφορές 

 

Φορολογικές και εν γένει τελωνειακές 

Διαφορές (Άρθρο 6 ΚΔΔ ν. 

2717/1999) 

 Οι διαφορές που προκύπτουν από την 

javascript:open_article_links(273372,'29')
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Διοικητικά Πρωτοδικεία 

(άρθρο 66 ν. 4055/2012)
7
 

 

Διαφορές από πράξεις επιβολής 

διοικητικών κυρώσεων 

 

 

έκδοση διοικητικών πράξεων, οι οποίες 

αφορούν την επιβολή διοικητικών 

κυρώσεων, εκτός από: α) τις κυρώσεις 

πειθαρχικού χαρακτήρα, όπως είναι, 

ιδίως, εκείνες που επιβάλλονται στο 

προσωπικό των δικαστηρίων, 

εισαγγελιών και έμμισθων 

υποθηκοφυλακείων και 

κτηματολογικών γραφείων, στους 

υπαλλήλους της Βουλής, στο κάθε 

κατηγορίας προσωπικό του Δημοσίου, 

των οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών 

προσώπων δημόσιου δικαίου, στα 

μονοπρόσωπα όργανα και στα μέλη 

συλλογικών οργάνων διοίκησης των 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, 

στους θρησκευτικούς λειτουργούς της 

Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και 

των λοιπών γνωστών θρησκειών και 

δογμάτων, καθώς και σε μέλη 

επαγγελματικών ενώσεων με 

χαρακτήρα νομικού προσώπου 

δημοσίου δικαίου, όπως οι ιατρικοί, 

οδοντιατρικοί και φαρμακευτικοί 

σύλλογοι, το Τεχνικό Επιμελητήριο 

Ελλάδος, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο 

Ελλάδος, το Οικονομικό Επιμελητήριο 

Ελλάδος, το Επιμελητήριο Εικαστικών 

Τεχνών Ελλάδος και η ένωση Ελλήνων 

Χημικών, β) τις διαφορές των 

περιπτώσεων η` και ι` της παρ. 1 του 

άρθρου 1 του ν. 702/1977 (Α` 268)( οι 

διαφορές που απορρέουν από πράξεις 

επιβολής προστίµου για κατασκευή 

                                                           
7
 Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του . 4055/2012 επιχειρήθηκε με το άρθρο 66 η άρση των 

αμφισβητήσεων που προκαλούσαν παλαιότερες δικονομικές διατάξεις. Ειδικότερα, με διατάξεις 
πολύ µεγάλου αριθµού ειδικών διοικητικών νόµων, µε τις οποίες προεβλέπετο η επιβολή 
διοικητικών κυρώσεων, θεσπίζονταν και δικονοµικές διατάξεις που αφορούν τον δικαστικό έλεγχο 
των σχετικών πράξεων. Με τις διατάξεις αυτές, πολλές από τις οποίες είναι µεταγενέστερες του 
Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας (ν. 2717/1999), εισάγονταν σηµαντικές αποκλίσεις, και µάλιστα κατά 
τρόπο κάθε φορά διαφορετικό, από τις διατάξεις του ΚΔΔ ως προς βασικά δικονοµικά θέµατα, όπως 
ο χαρακτήρας του ένδικου µέσου (προσφυγή ή αίτηση ακύρωσης), η προθεσµία άσκησης, το 
αρµόδιο δικαστήριο και η παροχή προσωρινής προστασίας (π.χ. άρθρο 4 του ν. 3190/2003, Α΄ 249, 
άρθρο 14 παρ. 10 του π. δ. 55/1998, Α΄ 58, άρθρο 6 του ν. 2326/1995, Α΄ 153) ή καταλείπεται 
ασάφεια ως προς το αρµόδιο δικαστήριο (π.χ. άρθρο 17 παρ. 5 της κ.υ.α. Η.Π. 11642/1943/2002, Β΄ 
831). Οι διαφοροποιήσεις αυτές δεν είχαν δικαιολογητικό λόγο και δηµιουργούσαν αµφισβητήσεις 
ως προς το εφαρµοστέο δικονοµικό καθεστώς µε προφανείς δυσµενείς συνέπειες τόσο για την 
αποτελεσµατική δικαστική προστασία των θιγόµενων πολιτών όσο και για τη λειτουργία των 
διοικητικών δικαστηρίων. 
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αυθαίρετων κτισµάτων ή τοποθέτηση 

παράνοµων επιγραφών οι οποίες 

διατηρούνται ως ακυρωτικές), γ) τις 

διαφορές που προκύπτουν από πράξεις 

επιβολής κυρώσεων, τις οποίες 

εκδίδουν η Τράπεζα της Ελλάδος, η 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και οι 

ανεξάρτητες διοικητικές αρχές 

(υπαγόμενες στην ακυρωτική 

αρμοδιότητα του ΣτΕ)
8
 

 

 

ΤΔΔ 

 

(Άλλες ειδικές διατάξεις νόμων) 

 

 

- Οι αποφάσεις της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς και της 

Τράπεζας της Ελλάδος, που 

εκδίδονται με βάση τα άρθρα 

23 και 24 ν. 3340/2005 (ήδη 

άρθρο 37 ν. 4443/2016), 

υπόκεινται σε προσφυγή ουσίας 

ενώπιον του Διοικητικού 

Εφετείου Αθηνών, το οποίο 

δικάζει σε πρώτο και τελευταίο 

βαθμό (βλ. άρθρο 25 ν. 

3340/2005 όπως διατηρήθηκε 

με το άρθρο 37 παρ. 8 ν. 

4443/2016) 

- Πρόστιμα του άρθρου 70 ν. 

998/1979 περί παραβιάσεως 

υποχρεώσεων σχετικών με τις 

αναδασώσεις (προσφυγή στα 

Διοικητικά Πρωτοδικεία) 

κ.α. 

 

 

ΙΙΙ. Δικονομικές συνέπειες αναρμοδιότητας 

 

1) Παραπομπή ακυρωτικών διαφορών από Δ.Εφ στο ΣτΕ (βλ. άρθρο 2 ν. 

702/1977) 

Καθόσον αφορά τις διαφορές του άρθρου 1 ν. 702/1977, εάν το διοικητικό εφετείο 

κρίνει ότι η αίτηση ακυρώσεως δεν είναι εκ των εκ των υπαγόμενων διαφορών 

κατ΄άρθρ. 1 του Ν. 702/1977, παραπέμπει την υπόθεση στο Συμβούλιο της 

                                                           
8
 καταργηθείσας με το άρθρο 60 και 110 ν. 4055/2012 της παρ. 4

α
 άρθρου 1 ν. 4806/1983 όπως 

προσετέθη με το άρθρο 48 παρ. 3 ν. 3900/2010 
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Επικρατείας, το οποίο αποφάσίζει για την αρμοδιότητα, κρίνοντας δε ότι η κρινόμενη 

υπόθεση ανήκει στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου, μπορεί να την 

αναπέμψει σε αυτό ή να την κρατήσει και να τη δικάσει κατ’ ουσίαν. (Άρθρο 2 ν. 

702/1977).  

Εάν με την αίτηση ακυρώσεως προσβάλλονται πλείονες πράξεις, εκ των οποίων το 

διοικητικό εφετείο είναι καθ’ ύλην αρμόδιο κατ’ άρθρ. 1 ν. 702/1977 μόνο για 

ορισμένες εξ αυτών, τότε δικάζει την αίτηση ακυρώσεως καθόσον αφορά την 

υπαγόμενη στη δικαιοδοσία του προσβαλλόμενη πράξη (ή πράξεις) και για τις λοιπές 

παραπέμπει την αίτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας.  

Κατ’ εξαίρεση εάν συμπροσβάλλονται κανονιστική και ατομική πράξη η αίτηση 

ακυρώσεως απορρίπτεται καθ’ ο μέρος στρέφεται κατά της κανονιστικής πράξης. 

(δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 ν. 702/77 στην αρμοδιότητα των Δ.Εφ. 

υπάγονται οι αιτήσεις ακυρώσεως κατά ατομικών πράξεων της Διοίκησης). 

 

2) Παραπομπή ακυρωτικών διαφορών από το ΣτΕ στα Δ.Εφ. (β. άρθρο 2 παρ. 

1 εδ. δεύτερο, 3, 4 Ν. 702/1977 και άρθρο 67 ΠΔ 18/1989) 

 

Εάν  το  Συμβούλιο της Επικρατείας κρίνει ότι η αίτηση ακυρώσεως  που έχει 

εισαχθεί ενώπιόν του δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του,  κατά τα  οριζόμενα  στο  

άρθρο  1  Ν.  702/1977, παραπέμπει την υπόθεση στο αρμόδιο διοικητικό εφετείο. 

Αν το Συμβούλιο της  Επικρατείας  κρίνει  ότι  μερικές  από  τις πράξεις  που  

προσβάλλονται  με αίτηση ακυρώσεως η οποία έχει εισαχθεί ενώπιον του δεν 

υπάγονται στην αρμοδιότητά του, μπορεί  ή  να  δικάσει την  αίτηση  ακυρώσεως  ως  

προς την πράξη ή τις πράξεις που υπάγονται στην αρμοδιότητά του και να  

παραπέμψει  κατά  τα  λοιπά  στο  αρμόδιο διοικητικό  εφετείο  ή,  αν  συντρέχει 

σπουδαίος λόγος, να δικάσει την αίτηση ακυρώσεως στο σύνολό της. 

Σε περίπτωση παραπομπής υποθέσεως στο Συμβούλιο της  Επικρατείας  από  

διοικητικό  εφετείο,  κατά  το άρθρο 2 παρ. 1 εδάφιο πρώτο του Ν. 702/1977, το 

Συμβούλιο αποφασίζει για την αρμοδιότητα  και  αν  κρίνει ότι  η υπόθεση ανήκει 

στην αρμοδιότητα του διοικητικού εφετείου μπορεί ή να την αναπέμψει ή να την 

κρατήσει και να την δικάσει κατ` ουσίαν. 

javascript:open_links('12962,35479')
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3) Διαφορές ουσίας (ρυθμιζόμενες από τον ΚΔΔ- Ν. 2717/1999) 

 
 

Το δικαστήριο εξετάζει και αυτεπαγγέλτως τη δικαιοδοσία και την αρμοδιότητά του. 

Αν το δικαστήριο διαπιστώσει ότι η υπόθεση υπάγεται στα πολιτικά - ποινικά 

δικαστήρια, απορρίπτει το σχετικό ένδικο βοήθημα ή μέσο. 

Εάν, δε, διαπιστώσει ότι αυτή υπάγεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο 

Ελεγκτικό Συνέδριο ή σε άλλο τακτικό διοικητικό δικαστήριο, παραπέμπει το ένδικο 

βοήθημα ή μέσο στο αρμόδιο δικαστήριο. Στην περίπτωση της παραπομπής, η 

απόφαση είναι υποχρεωτική για το ισόβαθμο ή κατώτερο δικαστήριο. (άρθρο 12 

ΚΔΔ). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

 

Κανονιστική διοικητική πράξη  Ατομική διοικητική πράξη  

 

Αίτηση Ακυρώσεως στο ΣτΕ 

 

1) Εξετάζουμε εάν είναι διαφορά 

ουσίας (υπαγόμενη με τον ν. 

1406/1983, ή άλλη ειδική 

διάταξη νόμου ως ουσίας στα 

ΤΔΔ), και εφόσον υπάγεται 

εφαρμογή διατάξεων ΚΔΔ 

(άρθρ.6) 

2) Εάν δεν είναι διαφορά ουσίας, 

τότε είναι ακυρωτική. 

3) Εξετάζουμε εάν ως ακυρωτική 

υπάγεται με τον ν. 702/1977 (ή 

με άλλη ειδική διάταξη) στα 

Δ.Εφ.  

4) Εάν δεν υπάγεται, ούτε στις 

διαφορές του ν. 702/1977 ή με 

άλλη διάταξη στα Δ.Εφ.  

ακυρωτική υπαγόμενη στο ΣτΕ 

σύμφωνα με το γενικό τεκμήριο 

ακυρωτικής αρμοδιότητας του 

ΣτΕ (Σ95 παρ. 1 α’) 

 

 

 


