ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Σεμινάριο Δημοσίου Δικαίου
Χειμερινό εξάμηνο 2004-2005

Υπεύθυνοι:
Οι καθηγητές Φ. Σπυρόπουλος και Σ. Φλογαΐτης
& οι λέκτορες Κ. Γιαννακόπουλος και Γ. Γεραπετρίτης

Η επίδραση του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου
και της Ε.Σ.Δ.Α. στο ελληνικό δημόσιο δίκαιο

Το Σεμινάριο Δημοσίου Δικαίου θα διεξάγεται κάθε
Τρίτη και ώρα 18.00 – 21.00
στην αίθουσα Επ. Σπηλιωτόπουλου
(Σπουδαστήριο Δημοσίου Δικαίου – οδός Ιπποκράτους 33 – 5ος όροφος).

Αθήνα, Οκτώβριος 2004

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Σ.Δ.Α.
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΘΕΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΑ

1. Η συμβατότητα του εθνικού
συντάγματος
με
το
ευρωπαϊκό
κοινοτικό δίκαιο – Η περίπτωση του
άρθρου 16 παρ. 5 του ελληνικού
Συντάγματος

ΣτΕ Ολ. 3457/1998 - Αναγνώριση από το
ΔΙΚΑΤΣΑ τίτλων σπουδών που χορηγούν αλλοδαπά
ΑΕΙ. Δεν είναι επιτρεπτή η αναγνώριση από το
ΔΙΚΑΤΣΑ ως χρόνου διανυθέντος σε ομοταγές προς
ημεδαπό ΑΕΙ του χρόνου σπουδών που διανύθηκε σε
Τμήμα ή Παράρτημα αλλοδαπού ΑΕΙ, το οποίο
λειτουργεί στην Ελλάδα με τη μορφή ιδιωτικού
φροντιστηρίου ή Κέντρου Ελευθέρων Σπουδών.
Αντίθετη μειοψηφία. – Κοινοτικό δίκαιο. Απόρριψη
αιτήματος αποστολής προδικαστικού ερωτήματος
στο ΔΕΚ.
ΔΕΚ, 13.11.2003, C-153/02, Valentina Neri –
Ελευθερία
εγκαταστάσεως
–
Αναγνώριση
διπλωμάτων – Δίπλωμα που χορηγείται από
πανεπιστήμιο εγκατεστημένο σε κράτος μέλος

2.Το ατομικό δικαίωμα της ιδιοκτησίας

ΑΠ 43/2002 (ΤοΣ 2002, 445) – Προστασία
περιουσιακών ενοχικών δικαιωμάτων – Άρθρο 1
ΠΠΠ της ΕΣΔΑ.
ΕΔΔΑ, 9.12.1994, Ελληνικά Διυλιστήρια Stran
και Στρατής Ανδρεάδης κ. Ελλάδας –
Περιουσιακό δικαίωμα κατά την έννοια του άρθρου
1 ΠΠΠ της ΕΣΔΑ.

3. Ισότητα φύλων

ΣτΕ 2831/2003 (ΝοΒ 2004, 475) – Ισότητα φύλων –
Θετικά μέτρα διάκρισης υπέρ των γυναικών Καθορισμός ποσοστού συμμετοχής γυναικών στους
συνδυασμούς υποψηφίων δημοτικών συμβούλων.
ΔΕΚ, 17.10.1985, C-450/93, Kalanke – Οδηγία
76/207/ΕΣΟΚ - Ίση μεταχείριση ανδρών και
γυναικών – Πρόσβαση στην απασχόληση Προτεραιότητα στους υποψηφίους θηλυκού φύλου.

4. Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας

ΣτΕ 536/2003 - Η τήρηση των τύπων όλων των
διαδικαστικών πράξεων που συνδέονται με την
παροχή δικαστικής προστασίας, είναι ερμηνευτέες
υπό το φως των άρθρων 20 παρ. 1 του Συντάγματος
και 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, κατά την έννοια των οποίων,
οι συνέπειες της μη τηρήσεως των τύπων που
επιβάλλονται
για
την
έγκυρη
άσκηση
προβλεπομένου στο νόμο ενδίκου βοηθήματος δεν
πρέπει να υπερακοντίζουν το σκοπό της θεσπίσεώς
τους.
ΔΕΚ, 19.9.1996, C-236/95, Επιτροπή κ. Ελλάδας –
Η Ελληνική Δημοκρατία, μη θεσπίζοντας εντός της
ταχθείσας προθεσμίας τις αναγκαίες διατάξεις

προκειμένου να συμμορφωθεί πλήρως προς την
οδηγία 89/665/ΕΟΚ, παρέβη τις υποχρεώσεις που
υπέχει από το άρθρο 5 της εν λόγω οδηγίας

5. Η προστασία των κοινωνικών Άρθρο 25 του Ελληνικού Συντάγματος – Η αρχή
δικαιωμάτων στο ελληνικό και στο του κοινωνικού κράτους δικαίου
ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο
Άρθρο ΙΙ-112 της Συνθήκης για τη θέσπιση

συντάγματος στην Ευρώπη - «Περιεχόμενο και
ερμηνεία των δικαιωμάτων και των αρχών».

6. Το καθεστώς των ιδιωτικοποιήσεων

ΔΕΚ, 13.5.2003, C-463/00, Επιτροπή κ. Ισπανίας –
Καθεστώς διοικητικής εγκρίσεως που αφορά
ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις («Χρυσή μετοχή»)

7. Η υπαγωγή της Δημόσιας Διοίκησης
στους κανόνες περί προστασίας του
ανταγωνισμού – Κρατικές ενισχύσεις

ΔEK, 24.7.2003, C-280/00, Altmark Trans /
Nahverkehrsgesellshaft (ΔηΣΚΕ 1/2004, 93) –
Εκμετάλλευση τακτικών συγκοινωνιακών γραμμών,
αστικών, προαστιακών και περιφερειακών –
Δημόσιες επιδοτήσεις – Έννοια κρατικής
ενισχύσεως.

8. Απελευθέρωση των αγορών και Οδηγία 2003/54/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς
κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής
ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές

ενέργειας – Άρθρο 23: «1. Τα κράτη μέλη ορίζουν
ένα ή περισσότερα αρμόδια όργανα ως ρυθμιστικές
αρχές. Οι εν λόγω αρχές είναι εντελώς ανεξάρτητες
από τα συμφέροντα του κλάδου της ηλεκτρικής
ενέργειας. Είναι υπεύθυνες, μέσω της εφαρμογής του
παρόντος άρθρου, τουλάχιστον για τη διασφάλιση της
αμεροληψίας, του ουσιαστικού ανταγωνισμού και της
εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς …».

9. Η αστική ευθύνη του Δημοσίου από
τη δράση των οργάνων της δικαστικής
εξουσίας

ΔΕφΑθ 2795/2001 (ΔιΔικ 2002, 1350) – Το
Δημόσιο ευθύνεται και για πράξεις ή παραλείψεις
και των οργάνων της δικαστικής εξουσίας, όταν
αυτά ασκούν διοικητικής φύσεως αρμοδιότητα.
ΔΕΚ, 30.9.2003, C-224/01, Köbler – Ευθύνη
κράτους μέλους για ζημίες που προκάλεσαν σε
ιδιώτες παραβιάσεις του κοινοτικού δικαίου που του
καταλογίζονται – Παραβιάσεις καταλογιζόμενες σε
εθνικό δικαστήριο.

10. Το καθεστώς ανάκλησης των ΣτΕ 2176-2177/2004 – Η υποχρέωση ανάκλησης
ατομικών διοικητικών πράξεων «όμοιων» με
παράνομων διοικητικών πράξεων
ακυρωθείσα πράξη.

ΔΕΚ, 13.1.2004, C-453/00, Kühne & Heitz –
Παράλειψη υποβολής προδικαστικού ερωτήματος –
Διοικητική απόφαση που κατέστη απρόσβλητη –
Συνέπειες
μεταγενέστερης
προδικαστικής
αποφάσεως του Δικαστηρίου επί της αποφάσεως
αυτής.

