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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2017-18 
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗ-ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

Συνδιδασκαλία Χ. Γκόρτσος 
(Ηλεκτρονική ανάρτηση στα έγγραφα e-class) 

 
 

 

  

I. Οργάνωση του κράτους 
 

• ΣτΕ (Ολομ.) 95/2017 (Τηλεοπτικές άδειες – Αρμοδιότητα ΕΣΡ) 
• ΣτΕ 1901/2014 (Κατάργηση ΕΡΤ) 
• ΣτΕ (Ολομ.) 460/2013 (Κτήση ελληνικής ιθαγένειας και συμμετοχή αλλοδαπών 

υπηκόων τρίτων χωρών στις εκλογές της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης) 
• ΣτΕ 1906/2014 (Αποκρατικοποιήσεις - ΕΥΔΑΠ) 

 
 
II. Πολιτικό σύστημα 
 

• ΑΕΔ 18/2017 (Συνταγματικότητα πριμ 50 εδρών στο πρώτο κόμμα στις εθνικές 
εκλογές) 

• ΣτΕ (Ολομ.) 518/2015 (Αναστολή χρηματοδότησης κομμάτων) 
• ΕΔΔΑ, 11.02.2010, Συγγελίδης κατά Ελλάδος (Ακαταδίωκτο βουλευτών) 
• ΕΔΔΑ, 15.03.2012, Σιταρόπουλος και Γιακουμόπουλος κατά Ελλάδος 

(Ελεύθερες εκλογές - δικαίωμα ψήφου εκτός επικρατείας) 
 
 
III. Δικαιοσύνη - Οργάνωση 

 

• ΣτΕ (Ολομ. ΕΑ) 141/2010 (Αίτηση ακυρώσεως και αίτηση αναστολής εκτελέσεως 
κατά τυπικού νόμου) 

• ΣτΕ (Ολομ.) 3919/2010 (H αποκέντρωση των διοικητικών διαφορών) 

• ΣτΕ Β΄ 1519/2013 (Η συρρίκνωση της αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου 
της Επικρατείας) 

• ΣτΕ ΕΑ Δ΄38/2018 (Η εξέλιξη της προσωρινής δικαστικής προστασίας – Η διαταγή 
ν’απόσχει η Διοίκηση από την έκδοση πράξης) 

 
 

IV. Δικαιοσύνη – Έκταση ελέγχου 
 

• ΣτΕ 2334-2337/2016 (Οριζόντια αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών ακινήτων – 

ακυρωτικό αποτέλεσμα ex nunc) 

• ΣτΕ Ολ. 1501/2014 (Αστική ευθύνη του Δημοσίου από πράξεις οργάνων της 
δικαστικής εξουσίας και από νόμιμες πράξεις) 

• ΣτΕ Ολ. 2287/2015 (Αντισυνταγματικότητα των περικοπών κύριων και επικουρικών 
συντάξεων) 

• ΣτΕ Ολ. 2787/2015 (Ο δικαστικός έλεγχος του δημοψηφίσματος) 
 
 
 



2 

 

V. Δικαιώματα – εθνική προστασία 
 

• ΑΕΔ 1/2010 (Αξία του ανθρώπου - Προσωποκράτηση)  

• ΣτΕ (Ολομ.) 2411/2012 (Δωρεάν παιδεία – Δίδακτρα σε ΠΜΣ) 
• ΣτΕ Ολ. 987/2014 (Διευκολύνσεις για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

μελών πολυτέκνων οικογενειών) 
• ΣτΕ Ολ. 1213/2010 (Η χρήση «κρυφής κάμερας») 

 
 
VI. Δικαιώματα – Ευρωπαϊκή προστασία 
 

• ΕΔΔΑ, 17.01.2008, Βασιλάκης κατά Ελλάδος (Περιορισμοί στην πρόσβαση σε 
δίκαιη δίκη λόγω διευρυμένων απαραδέκτων – Ελευθερία της έκφρασης). 

• ΕΔΔΑ, 21.12.2010, Αθανασίου κ.λπ. κατά Ελλάδος (Δικαστική Προστασία) 

• ΕΔΔΑ, 18.03.2011, Lautsi κατά Ιταλίας (Θρησκευτικά σύμβολα) 

• ΣτΕ 1993/2016 (Πολλαπλά τέλη – Ne bis in idem και συμμόρφωση με νομολογία 
ΕΔΔΑ) 
 

 
VII. Οργάνωση της αγοράς 
 

• ΣτΕ Δ΄ 2194/2006 (Άδειες σκοπιμότητας) 
• ΣτΕ Ολ. 1664/2011 (Φορτηγά βυτιοφόρα – Κλειστά επαγγέλματα) 
• ΣτΕ Ολ. 3167/2014 (ΟΠΑΠ - Μονοπώλιο τυχηρών παιγνίων ) 
• ΣτΕ (Ολομ.) 100/2017 (Ανοικτά καταστήματα τις Κυριακές) 

 
 

 
VIII. Η επίδραση του ενωσιακού δικαίου 
 

• ΔΕΕ C-213/07 Μηχανική («Βασικός μέτοχος» - Κοινοτικό δίκαιο και εθνικό 
Σύνταγμα –προστασία της συνταγματικής ταυτότητας των κρατών μελών) 

• ΔΕΕ C-208/09 Ilonka Sayn-Wittgenstein (Προστασία της συνταγματικής 
ταυτότητας των κρατών μελών) 

• ΔΕΕ C-188-9/10 Aziz Melki και Sélim Abdeli (Σώρευση ελέγχου κοινοτικότητας 
και ελέγχου συνταγματικότητας)  

• ΔΕΕ, 15.11.2011, Dereci (Η ιδιότητα του πολίτη της Ένωσης) 

 
 
IX. Η οικονομική κρίση και η μεταναστευτική κρίση στην ελληνική 

νομολογία 

 

• ΣτΕ (Ολομ) 2192-2196/2014 (Μισθοί ένστολων εν ενεργεία και αποστράτων 
για τις αναδρομικές μειώσεις των αποδοχών) 

• ΣτΕ (Ολομ.) 1116-1117/2014 (PSI) 

• ΣτΕ Ολ. 1748/2017 (Η προθεσμία παραγραφής φόρων, τελών, εισφορών και 
σχετικών κυρώσεων) 



3 

 

• ΣτΕ Ολ. 2347/2017 (Ο χαρακτηρισμός της Τουρκίας ως «ασφαλούς τρίτης 
χώρας») 

 
 
X. Η οικονομική κρίση και η μεταναστευτική κρίση στην ευρωπαϊκή 

νομολογία 
 

• ΔΕΕ C-370/12 Pringle κατά Ιρλανδίας (Συμβατότητα με το πρωτογενές δίκαιο του 
μηχανισμού σταθερότητας για τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης) 

• ΔΕΕ C-62/14 Gauweiler κλπ. κατά Deutscher Bundestag (Αρμοδιότητες της 
ΕΚΤ - Απαγόρευση νομισματικής χρηματοδότησης κρατών μελών της ευρωζώνης) 

• ΔΕΕ, C-105 ως 110/15 P, Mallis και Malli κατά Επιτροπής και EKT 
(Πρόγραμμα στηρίξεως σταθερότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας – Νομική φύση 
Δήλωσης της Ευρωομάδας) 

• ΔΕΕ, C-8 ως 10/15 Ρ, Ledra Advertising κατά Επιτροπής και EKT (Πρόγραμμα 
στηρίξεως σταθερότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας –– Καθήκοντα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας – Εξωσυμβατική ευθύνη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης) 

• ΓΔ, T-531/14, Σωτηροπούλου κλπ κατά Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Μείωση και 
κατάργηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα – Ευθύνη της ΕΕ) 

• ΕΔΔΑ, 07.05.2013, Κουφάκη και ΑΔΕΔΥ κατά Ελλάδος (Μειώσεις απολαβών) 
• ΓΔ, T-192/16, NF κατά Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας της 

18ης Μαρτίου 2016) 
• ΔΕΕ, C-643/15 και C-647/15, Σλοβακία και Ουγγαρία κατά Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Προσωρινά μέτρα στον τομέα της διεθνούς προστασίας 
υπέρ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας)    
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