ΑΚΥΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
I) Διοικητικό Εφετείο (ν. 702/1977)
o

Υπαλληλικά (εκτός από αποδοχές)
 Διορισμός (και μέσω ΑΣΕΠ) και εν γένει υπηρεσιακή
κατάσταση των υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου, των
ΟΤΑ και των λοιπών ΝΠΔΔ (π.χ. μετατάξεις, μεταθέσεις,
προαγωγές).
Εξαιρούνται και μένουν στο ΣτΕ: 1) Δικαστικοί λειτουργοί και
κύριο προσωπικό του ΝΣΚ, 2) «Καθηγητές πρώτης βαθμίδας
της
ανώτατης
εκπαίδευσης
(πανεπιστημιακού
και
τεχνολογικού τομέα)», 3) Μετακλητοί ή επί θητεία ανώτατοι
υπάλληλοι, 4) προαγωγή στο βαθμό του Πρέσβη, 5) Αρχηγός
ΓΕ.Ε.Θ.Α., αρχηγοί των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων
και αρχηγοί των σωμάτων ασφαλείας, 6) Γενικοί Διευθυντές
και Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων στο Δημόσιο ή σε
ΝΠΔΔ, 7) απόλυση υπαλλήλου, εφόσον η αίτηση ακύρωσης
είναι συναφής με υπαλληλική προσφυγή κατά πειθαρχικής
ποινής οριστικής παύσεως και 8) επιβολή πειθαρχικής ποινής
από συμβούλιο στο οποίο συμμετέχει δικαστικός λειτουργός.
 Πρόσληψη και κατάσταση γενικά του προσωπικού του
Δημοσίου, των ΟΤΑ και των λοιπών ΝΠΔΔ (ανεξάρτητα από
τη φύση της έννομης σχέσης που το συνδέει), καθώς και του
προσωπικού των ΝΠΙΔ, όταν η πρόσληψη αυτή γίνεται με
βάση ειδική διοικητική διαδικασία.

o

Εκπαιδευτική νομοθεσία
 Εφαρμογή εκπαιδευτικής νομοθεσίας σε μαθητές, σπουδαστές,
υπότροφους και μετεκπαιδευόμενους.
 Εισαγωγή μαθητών των παραγωγικών σχολών, των υπαλλήλων
Δημοσίου και ΝΠΔΔ και μεταβολές κατάστασης εφέδρων
αξιωματικών
 Διορισμός
και
υπηρεσιακή
κατάσταση
καθηγητών
Πανεπιστημίου. Εξαιρείται και μένει στο ΣτΕ: διορισμός μελών
ΔΕΠ (ή ΕΠ) της ανώτατης βαθμίδας.
 Ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και
φροντιστηρίων
 Το προσωπικό γενικά των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και
φροντιστηρίων.

o

Περιβαλλοντική/ πολεοδομική νομοθεσία
 Οικοδομικές άδειες, άδειες για την κοπή δέντρων και σύνδεση
των οικοδομών με τα κάθε είδους δίκτυα.
 Χαρακτηρισμός αυθαιρέτων ή κατεδαφιστέων, εξαίρεση από
κατεδάφιση
 Χαρακτηρισμός έκτασης ως δάσους ή δασικής έκτασης και
κήρυξη εκτάσεων ως αναδασωτέων.
 Εφαρμογή πολεοδομικής μελέτης
 Τακτοποίηση, προσκύρωση, αναλογισμός αποζημίωσης
ακινήτων
 Άδειες για υπαίθριες διαφημίσεις και επιγραφές

o

Ανάθεση δημοσίων συμβάσεων (ν. 3886/2010)
 Διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται
της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών, εφόσον η σύμβαση εμπίπτει στο Πεδίο εφαρμογής
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o

των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ (L 134) και 2004/18/ΕΚ (L 134) ή
στις διατάξεις, με τις οποίες οι εν λόγω Οδηγίες μεταφέρονται
στην εσωτερική έννομη τάξη.
Διαφορές που προκύπτουν από τις διαδικασίες ανάθεσης
συμφωνιών-πλαισίων, συμβάσεων παραχώρησης δημοσίων
έργων και δυναμικών συστημάτων αγορών.

Λοιπά
 Εφαρμογή της νομοθεσίας περί Ο.Τ.Α.
Εξαιρούνται και μένουν στο ΣτΕ όσες διαφορές ανάγονται
στην οργάνωση και την λειτουργία των υπηρεσιών τους.
 Εφαρμογή της αθλητικής νομοθεσίας
 Εφαρμογή
της
νομοθεσίας
περί
συμβολαιογράφων,
υποθηκοφυλάκων, δικαστικών επιμελητών, επιμελητών
ανηλίκων, ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, εκτελωνιστών και
χρηματιστών.
 Χορήγηση αδειών για την άσκηση κάθε είδους επαγγελματικής
δραστηριότητας, την ίδρυση και λειτουργία επαγγελματικών
εγκαταστάσεων και την κυκλοφορία προϊόντων.
 Αποφάσεις που εκδίδονται επί αίτησης αναθεώρησης κατά
αποφάσεων της ΡΑΕ (Ν. 4001/2011) εκτός από εκείνες που
επιβάλλουν πρόστιμα
 Αποφάσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Εξαίρεση: Οι αποφάσεις με τις οποίες επιβάλλεται πρόστιμο
προσβάλλονται με προσφυγή ουσίας.
 Ίδρυση υπεραγορών λιανικού εμπορίου (Ν. 2323/1995)

II) Διοικητικό Πρωτοδικείο
o

Εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπών (ν. 3068/2002, άρ.
15§1)
Υπάγονται στην αρμοδιότητα του Τριμελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου θέματα που αφορούν άδειες παραμονής, διοικητικές
απελάσεις κ.τ.λ.
Εξαιρούνται και υπάγονται στο ΔΕφ: 1) αναγνώριση αλλοδαπού ως
πρόσφυγα και 2) κτήση/ απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας.
Ν. 1892/1990: υπαγωγή στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο
προσφυγών κατά πρωτοκόλλου επιβολής αποζημίωσης για κατασκευή
αυθαιρέτου σε δασική έκταση

o Νομολογιακά (ΣτΕ 5352/1995, 1159/1997, 3154/1999) κρίθηκε ότι η
διαφορά από την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Προέδρου του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου κατά της απόφασης νομάρχη για
κατεδάφιση αυθαίρετου κτίσματος εντός δασικής έκτασης είναι
ακυρωτική (άρ. 114, ν.1892/1990, άρ. 45 ν. 2145/1993).
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΥΣΙΑΣ
I) Διοικητικό Πρωτοδικείο
Α. Με το ένδικο βοήθημα της προσφυγής (βλ. αρθ. 1, Ν 1406/83 και
άρθρο 7 ν. 702/77):
o

Φορολογικά
 δημοτική και κοινοτική φορολογία
 άρνηση χορήγησης αποδεικτικού ή βεβαιώσεως ενημερότητας
για χρέη προς το Δημόσιο ή τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης
για οποιαδήποτε αιτία
 άρνηση θεώρησης φορολογικών βιβλίων και στοιχείων λόγω μη
εκπληρώσεως ληξιπρόθεσμων και απαιτητών οφειλών
 προσωρινή παύση λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης
επιτηδευματία λόγω φορολογικών παραβάσεων ή εν γένει
οφειλών προς το Δημόσιο

o

Ασφαλιστικά
 κοινωνική ασφάλιση
 προστασία αναπήρων και θυμάτων πολέμου
 εργατική κατοικία
 υγειονομική περίθαλψη των υπαλλήλων, ασφαλισμένων του
Δημοσίου

o

Αποδοχές του προσωπικού του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ

o

Ορισμένες κατηγορίες διοικητικών αδειών
 άδεια λειτουργίας καταστημάτων και εργαστηρίων υγειονομικού
ενδιαφέροντος
 άδεια κυκλοφορίας οχημάτων
 αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης (λεωφορείων, φορτηγών,
επιβατηγών, βυτιοφόρων και λοιπών)
 υπαίθριο εμπόριο και λαϊκές αγορές
 άδειες εγκαταστάσεως και λειτουργίας πρατηρίων καυσίμων,
σταθμών
αυτοκινήτων
και
πλυντηρίων-λιπαντηρίων
αυτοκινήτων
 παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων σε καταστήματα προς
εξυπηρέτηση της λειτουργίας τους

o

Διοικητικές Κυρώσεις
 επιβολή πειθαρχικών ποινών σε μέλη επαγγελματικών ενώσεων
με χαρακτήρα ΝΠΔΔ (Π.Χ Τ.Ε.Ε)
 κυρώσεις για παράβαση διατάξεων εργατικής νομοθεσίας και
της νομοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας
 κυρώσεις για παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας περί
τουριστικών επιχειρήσεων
 κυρώσεις για παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Δημοσίου
Ναυτικού Δικαίου
 κυρώσεις ΚΟΚ
 κυρώσεις για παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας περί
προστασίας καταναλωτών
 καταρχήν όλες οι πράξεις με τις οποίες επιβάλλεται
αποκλειστικά και μόνο χρηματικό πρόστιμο.
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κάθε είδους διοικητικές κυρώσεις ή και πρόστιμα αρ. 66
ν. 4055/2012 πλην πειθαρχικών κυρώσεων κ.α. που εμπίπτουν
σε Δ. Εφετείο. αρ. 1 παρ. 4Α 1406/1983

Λοιπά
 όρια εδαφικής περιφέρειας των δήμων και κοινοτήτων
 στρατιωτικές ναυτικές και αεροπορικές επιτάξεις
 μεταλλεία και λατομεία
 σήματα
 σχέσεις μεταξύ ΟΓΑ και ασφαλισμένων
 κύρος των δημοτικών και κοινοτικών εκλογών
 νομοθεσία περί διαχείρισης υδάτινων πόρων
 κοινοτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις

o

 Ν. 2239/1994: υπαγωγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο προσφυγών κατά των
αποφάσεων της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων
 ΠΔ 30/1996: φορολογικές διαφορές και αμφισβητήσεις μεταξύ νομαρχιακών
αυτοδιοικήσεων και φορολογουμένων
 Ν. 505/1976: φορολογικές διαφορές και αμφισβητήσεις μεταξύ ΔήμωνΚοινοτήτων και φορολογουμένων
Β. Με το ένδικο βοήθημα της αγωγής:
Ευθύνη Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ προς αποζημίωση σύμφωνα
με τα άρ. 105 και 106 του ΕισΝΑΚ
 Εξαιρέσεις:
 διαφορές οι οποίες άγονται στο ΕλΣυν άρθ. 1 παρ. 1 στ α΄και
δ΄ΠΔ 774/1980
 ζημίες που έχουν προκληθεί από αυτοκίνητα Ν ΓπΝ` της 4/5
Δεκ. 1911

o

Γ. Με το ένδικο βοήθημα της ανακοπής
Αναγκαστική εκτέλεση μέσω Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων
Εσόδων (ΚΕΔΕ)
 Ένδικο βοήθημα: ανακοπή (άρθρα 217 επ. ΚΔΔικ)
 Αρμοδιότητα: ΜονΔΠρωτ (αρθρο 218 ΚΔΔικ)
 Εξαίρεση: αναγκαστική εκτέλεση στο πλαίσιο διαφορών οι
οποίες πηγαίνουν στο ΕλΣυν

o

Δ. Με το ένδικο βοήθημα της ένστασης
o
o

Στο πλαίσιο δημοτικών εκλογών (βλ. αρθ. 45επ, ν. 3852/2010)
Στο πλαίσιο αρχαιρεσιών ΝΠΔΔ

II) Διοικητικό Εφετείο (με προσφυγή)
 Εκτέλεση διοικητικών συμβάσεων
o Ν. 1406/1983 και ΚΔΔικ 6§2 στ. ι:
o ΣΟΣ, όταν το αίτημα είναι αμιγώς χρηματικό, ασκείται αγωγή (βλ. αρθ. 2,
παρ. 2 ν. 1406/83. Σε περιπτώσεις των άρθ. 105 και 106 του ΕισΝΑΚ και
όπου αλλού το Δημόσιο ενέχεται σε αποζημίωση, εγείρεται από τον
δικαιούμενο αγωγή.
 «Μεγάλες» φορολογικές και τελωνειακές διαφορές
o με αντικείμενο άνω των 150.000€
 Πειθαρχικές Κυρώσεις υπαλλήλων Δημοσίου.
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 Ρυθμιστικές διαφορές:
• Ν. 3959/2011: υπαγωγή στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών προσφυγών
κατά αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού
• Ν. 3340/2005, 3371/2005: υπαγωγή στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της
Ελλάδος, που εκδίδονται με βάση τα άρ. 23, 24 Ν. 3340/2005, άρ. 25 Ν.
3371/2005
• Ν. 3431/2006: υπαγωγή στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών προσφυγών
κατά αποφάσεων της ΕΕΤΤ
• Ν.4001/2011: δικαστικός έλεγχος αποφάσεων ΡΑΕ (εκτός από τη
χορήγηση αδειών που δημιουργεί ακυρωτική διαφορά ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου). Οι πράξεις με κανονιστικό χαρακτήρα
προσβάλλονται ενώπιον του ΣτΕ με αίτηση ακυρώσεως
 Υπαλληλικές διαφορές
• Ν. 2944/2001 αρ. 4: υπαγωγή στο τριμελές διοικητικό εφετείο όλων
των υπαλληλικών προσφυγών σε πρώτο και τελευταίο βαθμό εκτός από
εκείνες που ευθέως εκ του Σ υπάγονται στο ΣτΕ
• Ν. 3528/2007, Ν. 3584/2007: υπαγωγή στο Διοικητικό Εφετείο
προσφυγών μονίμων υπαλλήλων Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ κατά
αποφάσεων δευτεροβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου
Εξαιρούνται και υπάγονται στο ΣτΕ: προσφυγές μονίμων υπαλλήλων
κατά αποφάσεων δευτεροβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου που επιβάλλει
τις ποινές του υποβιβασμού και της οριστικής παύσης
 Λοιπές
• Εφαρμογή της νομοθεσίας περί επενδύσεων.
• Ν. 2289/1995: υπαγωγή στο Διοικητικό Εφετείο διαφορών που
αφορούν εκμετάλλευση λατομείου
• Ν. 2833/2000: υπαγωγής το Διοικητικό Εφετείο προσφυγών κατά
πράξεων που αφορούν παράβαση διατάξεων για διαφημίσεις στο ιστορικό
κέντρο της Αθήνας

5

