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Θέμα 2ο (17 Μαΐου 2008) : 

 

Η εθνική δημόσια διοίκηση ως κοινοτική διοίκηση. 

α) Οι εθνικές διοικητικές αρχές, ως αρχές εφαρμογής των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

β) Δύνανται οι εθνικές διοικητικές αρχές να ελέγχουν τη συμβατότητα των πολιτικών αυτών με 

το εθνικό και με το κοινοτικό δίκαιο; Ποιες συνέπειες έχει αυτό για την αρχή νομιμότητας της 

διοίκησης; γ) Δυνατότητες έννομης προστασίας του πολίτη κατά την εφαρμογή του κοινοτικού 

δικαίου από εθνικές και κοινοτικές αρχές. 

……………………………………………………………………… 

Στα πλαίσια της συμμετοχής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις διαδικασίες της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, έχουν παρασχεθεί προς τη δεύτερη, αρμοδιότητες οι οποίες μέχρι τώρα 

ασκούνταν σε κρατικό επίπεδο. Η εκχώρηση αυτή της απόλυτης εθνικής κυριαρχίας δεσμεύει 

άμεσα την ελληνική δημόσια διοίκηση, η οποία πλέον οφείλει να δρα όχι μόνο σύμφωνα με τις 

επιταγές του εσωτερικού (ελληνικού) δικαίου, αλλά και σύμφωνα με τις επιταγές που δημιουργεί το 

δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αυτό σημαίνει ότι πλέον, η ελληνική δημόσια διοίκηση καθίσταται επί της ουσίας «ευρωπαϊκή 

δημόσια διοίκηση» με την έννοια ότι αυτή οφείλει μέσα από τη δράση της να εξυπηρετεί όχι 

αποκλειστικά και μόνο τα στενά εθνικά συμφέροντα, αλλά κα τα ευρύτερα συμφέροντα της 

Ένωσης, όπως αυτά οριοθετούνται και καθορίζονται από την έννοια του «κοινοτικού 

συμφέροντος». 
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Άμεση συνέπεια των ανωτέρω είναι και ο επανακαθορισμός της έννοιας της αρχής της νομιμότητας 

της διοικητικής δράσης, καθώς αυτή πρέπει να νοείται ως η συμφωνία της διοικητικής δράσης τόσο 

με τις πηγές του ελληνικού δικαίου (Σύνταγμα, Νόμοι κ.α.), όσο και με τις πηγές του πρωτογενούς 

και του δευτερογενούς ευρωπαϊκού δικαίου (Συνθήκες, Κανονισμοί, Οδηγίες κ.α.). 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον ανωτέρω καθορισμό της έννοιας της τήρησης της αρχής της νομιμότητας 

κατά τη δράση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, ως άμεση συνέπεια απορρέει η δυνατότητα και 

το δικαίωμα του πολίτη να απολαμβάνει έννομης προστασίας κατά των παραβιάσεων αυτών, τόσο 

σε εθνικό όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, οι τρόποι αυτής της έννομης 

προστασίας είναι οι κάτωθι αναφερόμενοι : 

Ένα πρώτο είδος ελέγχου στον οποίο υπόκειται η δημόσια διοίκηση είναι ο πολιτικός έλεγχος. Στην 

κατηγορία του πολιτικού ελέγχου θα πρέπει να υπαχθεί  η δυνατότητα των διοικουμένων να 

καταθέσουν έγγραφές αναφορές εναντίον του ελληνικού κράτους ενώπιον της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, για πράξεις ή παραλείψεις των διοικητικών 

οργάνων, σχετικές με το κοινοτικό δίκαιο, και ειδικότερα με την προσβολή δικαιωμάτων, ή 

παρεμπόδιση απόλαυσης δικαιωμάτων των διοικούμενων που απορρέουν από την  ευρωπαϊκή 

έννομη τάξη. 

Επιπλέον, η τήρηση της αρχής της νομιμότητας, κατά τους ανωτέρω ορισμούς, ελέγχεται και 

εσωτερικά. Ο εσωτερικός έλεγχος της δημόσιας διοίκησης διακρίνεται καταρχήν σε ιεραρχικό 

έλεγχο και σε έλεγχο εποπτείας. Ο ιεραρχικός έλεγχος ασκείται από τα ανώτερα προς τα κατώτερα 

όργανα της δημόσιας διοίκησης και είναι έλεγχος τόσο σκοπιμότητας, όσο και νομιμότητας των 

πράξεων και των παραλείψεών τους, ενώ ο έλεγχος εποπτείας ασκείται από την πλευρά του 

κράτους προς τα ΝΠΔΔ, την κατά τόπο ή καθ’ ύλην αυτοδιοίκηση. Μία από τις μορφές του 

εσωτερικού ελέγχου της δημόσιας διοίκησης αποτελεί αυτός που λαμβάνει χώρα από τις 

Ανεξάρτητες Αρχές. Συγκεκριμένα, από τον Συνήγορο του Πολίτη, ο οποίος κατοχυρώνεται και 

συνταγματικά, καθώς και από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσια Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.). 

Ακόμα, τον αποτελεσματικότερο τρόπο ελέγχου της δράσης της δημόσιας διοίκησης αποτελεί ο 

δικαστικός έλεγχος. Ειδικότερα, ο δικαστικός έλεγχος ασκείται από τα τακτικά δικαστήρια, 

πολιτικά, ποινικά, τα οποία όμως δεν μπορούν παρά μόνο παρεμπιπτόντως να εξετάσουν τις 

πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων της δημόσιας διοίκησης, χωρίς να έχουν την δυνατότητα να τις 

ακυρώσουν, τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, τα οποία εξετάζουν τις διοικητικές διαφορές ουσίας 

και έχουν την δυνατότητα να εξετάζουν παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων της 

δημόσιας διοίκησης, από το Συμβούλιο της Επικρατείας με αρμοδιότητες ακύρωσης των 

εκτελεστών πράξεων των διοικητικών αρχών για υπέρβαση εξουσίας ή παράβαση νόμου, από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο έχει την δυνατότητα ελέγχου διαφορών που αφορούν την απονομή 

σύνταξης, καθώς και της ευθύνης των δημοσίων υπαλλήλων για αποζημίωση, από το Δικαστήριο 
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περιπτώσεις που το κράτος παραβιάζει κοινοτικό δίκαιο, ή δεν 

προσαρμόζεται σε κοινοτικές οδηγίες, καθώς και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), το οποίο εκτελεί την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), ενώπιον του οποίου οι διοικούμενοι μπορούν να καταθέσουν ατομική 

προσφυγή κατά κράτους, για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Ειδικότερα, για τον έλεγχο της τήρησης της αρχής της νομιμότητας από τα Δικαστήρια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αξίζει να σημειωθεί ο θεσμός της προσφυγής για την ακύρωση πράξης ή 

παράλειψης οργάνου της Ένωσης. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένδικο βοήθημα που οδηγεί στον 

έλεγχο της νομιμότητας πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων της Ένωσης σε σχέση κυρίως με το 

πρωτογενές. Η προσφυγή ακύρωσης απευθύνεται κατά της πράξης ή της παράλειψης του οργάνου 

η οποία παράγει έννομα και δεσμευτικά αποτελέσματα, αποκλείοντας την προσφυγή κατά μη 

δεσμευτικών πράξεων, όπως Σύστασης ή Γνώμης.  

Η προσφυγή ακύρωσης πράξης ασκείται εντός δυο μηνών από τη δημοσίευση ή κοινοποίηση της 

πράξης και νομιμοποιούνται να ασκήσουν προσφυγή ακύρωσης πράξεων ή παραλείψεων των 

οργάνων της Ένωσης, το Συμβούλιο, η Επιτροπή, τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 

βλάπτονται από την πράξη. Για τα όργανα της Ένωσης, καθώς και τα κράτη-μέλη αρμόδιο είναι το 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα η αρμοδιότητα 

εκδίκασης ανήκει στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τέλος, αξιοσημείωτη είναι και η διαδικασία της προσφυγής αποζημίωσης κατά της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Συγκεκριμένα, η προσφυγή αποζημίωσης κατά της Ένωσης εντάσσεται στην γενικότερη 

αρχή της ευθύνης που είναι γνωστή στις εθνικές έννομες τάξεις των κρατών-μελών ως ευθύνη του 

κράτους από πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους (Αστική Ευθύνη 

του Δημοσίου ).  

Η προσφυγή αποζημίωσης ασκείται από ιδιώτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώπιον του Γενικού 

Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπέστησαν ζημία από πράξεις ή παραλείψεις κατά την 

άσκηση των καθηκόντων τους οργάνων ή υπαλλήλων της Ένωσης. Αν αποδειχθεί η ζημία η Ένωση 

(και όχι το αρμόδιο όργανο στο οποίο καταλογίζεται η παράνομη πράξη ή παράλειψη) υποχρεούται 

να αποκαταστήσει τον ιδιώτη φυσικό ή νομικό πρόσωπο για τη ζημία που υπέστη. 

 

..//.. 


