
 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ:  ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου,  

Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 

 

ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ::        
ΗΗ  ααρρμμοοδδιιόόττηητταα  ττωωνν  δδιιοοιικκηηττιικκώώνν  οορργγάάννωωνν..  

ΓΓννωωμμοοδδοοττήήσσεειιςς..  ΗΗ  μμεεττααββίίββαασσηη  ττηηςς  ααρρμμοοδδιιόόττηηττααςς..  

 

 

 

 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 
 

2 
 

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

Αρμοδιότητα του διοικητικού οργάνου είναι η ικανότητά του, η οποία προβλέπεται 

από  κανόνες  της  έννομης  τάξης,  είτε  να  θεσπίζει  με  πράξεις  του  κανόνες  δικαίου 

μονομερώς ( ατομικές ή κανονιστικές πράξεις) ή να συνάπτει διοικητικές συμβάσεις, 

είτε να συμβάλει στην έκδοση τέτοιων κανόνων, ή να προβαίνει σε υλικές ενέργειες. 

Ειδικότερα  όσον  αφορά  την  έκδοση  διοικητικών  πράξεων,  αρμοδιότητα  είναι  η 

ικανότητα  του  διοικητικού  οργάνου,  που  προβλέπεται  από  οποιαδήποτε  πηγή  του 

διοικητικού δικαίου, να εκδίδει διοικητικές πράξεις ή να συμβάλει με γνωμοδοτήσεις ή 

προτάσεις στην έκδοσή τους.  

Η άσκηση της αρμοδιότητας δεν αποτελεί μόνον δικαίωμα αλλά και υποχρέωση 

του διοικητικού οργάνου, να παραιτηθεί αυτήν, παρά μόνο αν το επιτρέπει ο νόμος. Η 

μη  άσκηση  της  αρμοδιότητας  από  το  διοικητικό  όργανο  συνιστά  παράλειψη 

οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας.  

Η διοικητική πράξη που  εκδίδεται  από  όργανο που στερείται  αρμοδιότητας 

θεωρείται  ανυπόστατη.  Αναρμοδιότητα  και  μάλιστα  απόλυτη  υπάρχει  όταν  ένα 

όργανο  εκδίδει  πράξεις  χωρίς  να  ανήκει  καν  στην  διοικητική  λειτουργία  ή  έχει 

νοσφιστεί  διοικητική  λειτουργία,  ενώ  σχετική  αναρμοδιότητα,  υπάρχει  στις 

περιπτώσεις, όπου μια πράξη εκδίδεται από όργανο το οποίο δεν ανήκει στον κλάδο 

εκείνο της δημόσιας διοίκησης του οποίου το έργο επιτελεί.  

Η αρμοδιότητα των διοικητικών οργάνων διακρίνεται σε :  

→ Καθʹ ύλη αρμοδιότητα: Η αρμοδιότητα αυτή συνίσταται στον καθορισμό της 

αρμοδιότητας του διοικητικού οργάνου, δηλαδή των θεμάτων, τα οποία είτε μπορούν 

ή πρέπει να ρυθμιστούν με τις διοικητικές πράξεις που εκδίδει, είτε στην ρύθμιση των 

οποίων μπορεί ή πρέπει να συμβάλει. Καθʹ ύλη είναι ο διαχωρισμός της αρμοδιότητας 

μεταξύ των Υπουργείων .Με την έννοια αυτή η καθʹ ύλη αρμοδιότητα ονομάζεται και 

κατά κλάδο, όταν ασκείται δηλαδή από μια ευρεία οργανωτική μονάδα.  

→  Κατά  τόπο  αρμοδιότητα:  Η  κατά  τόπο  αρμοδιότητα  συνίσταται  στον 

καθορισμό μιας εδαφικής περιοχής, μέσα στην οποία το διοικητικό όργανο ασκεί την 
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καθʹ  ύλην  αρμοδιότητά  του.  Κατά  τόπο  είναι  η  αρμοδιότητα  των  Δήμων,  των 

Κοινοτήτων και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.  

→  Αποφασιστική  αρμοδιότητα:  Η  αποφασιστική  αρμοδιότητα  παρέχει  στο 

όργανο  την  ικανότητα  να  εκδώσει  μόνο  του,  ή  σε  σύμπραξη  με  άλλα  όργανα  μια 

διοικητική πράξη. Αποφασιστική είναι η αρμοδιότητα του Υπουργού, όταν συμπράττει 

με  τον  Πρόεδρο  της  Δημοκρατίας  για  την  έκδοση  κανονιστικού  Προεδρικού 

Διατάγματος.  

→ Γνωμοδοτική ή συμβουλευτική: Η αρμοδιότητα του διοικητικού οργάνου έχει 

αυτόν  τον  χαρακτήρα,  όταν  το  διοικητικό  όργανο  διατυπώνει,  είτε  γνωμοδοτήσεις, 

είτε γνώμες, είτε προτάσεις που μπορεί να είναι θετικές ή αρνητικές για διοικητικές ( 

ατομικές ή κανονιστικές) πράξεις τις οποίες θα εκδώσει το όργανο που διαθέτει την 

αποφασιστική αρμοδιότητα. Πρόκειται για προπαρασκευαστικές της τελικής, πράξεις.  

 

ΓΝΩΜΕΣ 

 

Ειδικότερα,  η  γνωμοδότηση  ή  γνώμη  διατυπώνεται  ύστερα  από  ερώτημα  του 

οργάνου που διαθέτει αποφασιστική αρμοδιότητα και  διακρίνεται, α) σε απλή  όταν 

το  όργανο  που  έχει  αποφασιστική  αρμοδιότητα  δεν  δεσμεύεται  από  αυτήν  αλλά 

μπορεί να αποφασίσει και διαφορετικά και β) σε σύμφωνη, όταν είναι δεσμευτική για 

το  αποφασίζων  όργανο  το  οποίο  μπορεί  ή  να  εκδώσει  την  πράξη  σύμφωνα  με  την 

γνωμοδότηση, ή εφόσον δεν την αποδέχεται να μην την εκδώσει, αιτιολογώντας όμως 

την άρνησή του. Ειδική περίπτωση αποτελεί η αρνητική σύμφωνη γνώμη, η οποία 

έχει  εκτελεστό  χαρακτήρα,  αφού  εμποδίζει  το  όργανο  που  έχει  αποφασιστική 

αρμοδιότητα να εκδώσει θετική πράξη ή το υποχρεώνει να εκδώσει αρνητική πράξη. 

Διαφορετική από τις παραπάνω είναι τέλος, η υποχρεωτική γνωμοδότηση, η οποία 

αποτελεί  αυτοτελή  διοικητική  πράξη.  Η  υποχρεωτική  γνωμοδότηση  εκδίδεται  από 

όργανο που έχει αποφασιστική αρμοδιότητα και υποχρεώνει άλλο όργανο να εκδώσει 

στην συνέχεια άλλη διοικητική πράξη, του ίδιου περιεχομένου.  
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→  Κατά  χρόνο:  Η  αρμοδιότητα  είναι  δυνατόν  να  προσδιορίζεται  εντός  της 

χρονικής διάρκειας στην οποία θα πρέπει να ασκηθεί. Η χρονική αρμοδιότητα μπορεί 

να  έχει  ενδεικτικό  χαρακτήρα,  οπότε  και  το  διοικητικό  όργανο  μπορεί  έγκαιρα  να 

ενεργήσει και μετά την πάροδό της, ή να είναι αποκλειστική ή ανατρεπτική, οπότε και 

μετά  την  πάροδό  της  το  διοικητικό  όργανο  να  στερείται  την  αρμοδιότητά  του.  Η 

υπέρβαση ανατρεπτικής προθεσμίας δικαιολογείται μόνο από λόγους ανώτερης βίας, 

ή αντικειμενικούς λόγους ή λόγους που αφορούν την συμμόρφωση της διοίκησης προς 

δικαστική απόφαση.  

→  Αποκλειστική,  συντρέχουσα  και  συλλογική:  Η  αρμοδιότητα  είναι 

αποκλειστική ή συντρέχουσα ανάλογα με το αν ασκείται από ένα μόνο όργανο ή αν 

τυχόν επιτρέπεται να επιληφθεί για την ίδια υπόθεση και άλλο όργανο. Παράδειγμα 

αποκλειστικής  αρμοδιότητας  είναι  η  αρμοδιότητα  των  ΟΤΑ  επί  των  τοπικών 

υποθέσεων,  ενώ  συντρέχουσας  η  εξουσιοδότηση  του  υπογράφειν,  που  ασκείται  και 

από  αυτόν  που  την  μεταβίβασε  και  από  αυτόν  προς  τον  οποίο  μεταβιβάστηκε. 

Συλλογική  είναι  η  αρμοδιότητα,  όταν  οι  διατάξεις  προβλέπουν  ότι  για  την  έκδοση 

μιας πράξης απαιτείται η δήλωση βούλησης περισσότερων διοικητικών οργάνων, που 

έχουν  αποφασιστική  αρμοδιότητα.  Παράδειγμα  συλλογικής  αρμοδιότητας  είναι  η 

έκδοση  μια  κοινής  υπουργικής  απόφασης  στην  οποία  συμμετέχουν  περισσότεροι 

Υπουργοί.  Η  δήλωση  της  βούλησης  των  περισσότερων  οργάνων  μπορεί  να  γίνεται 

ταυτόχρονα, οπότε και χρησιμοποιείται ο όρος «συναρμοδιότητα» ή και διαδοχικά.  

 

→ Αρμοδιότητα δέσμια και κατά διακριτική ευχέρεια 

 

Δέσμια αρμοδιότητα υπάρχει, όταν το διοικητικό όργανο, εφόσον διαπιστώσει ότι 

συντρέχουν  οι  προβλεπόμενες  από  τους  κανόνες  δικαίου  πραγματικές  ή  νομικές 

προϋποθέσεις  για  την  εφαρμογή  τους,  είναι  υποχρεωμένο  να  εκδώσει  μια  ατομική 

πράξη, την οποία και οι κανόνες αυτοί προκαθορίζουν. 

Διακριτική  ευχέρεια  ή  εξουσία  υπάρχει,  όταν  οι  κανόνες  που  καθορίζουν  την 

αρμοδιότητα  δεν  προκαθορίζουν  επακριβώς  την  αρμοδιότητα  του  διοικητικού 
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οργάνου, αλλά του αφήνουν ελευθερία δράσης. Ειδικότερα διακριτική ευχέρεια έχει το 

όργανο  στις  εξής  περιπτώσεις:  α)  όταν  μπορεί  αλλά  δεν  είναι  υποχρεωμένο  να 

εκδώσει την πράξη, β) όταν πρέπει να εκδώσει την πράξη, μπορεί όμως να καθορίσει 

το χρονικό σημείο της έκδοσής της κατά την κρίση του, γ) μπορεί να επιλέξει μεταξύ 

περισσότερων  νομοθετικών  ρυθμίσεων  ,  τις  οποίες  επιτρέπει  η  εφαρμογή  των 

διατάξεων αυτών. Υπάρχει τεκμήριο υπέρ της διακριτικής ευχέρειας, όταν από τις 

σχετικές διατάξεις δεν προβλέπεται σαφώς η επιτακτική υποχρέωση για την έκδοση 

πράξης  συγκεκριμένου  περιεχομένου.  Σε  τέτοιες  περιπτώσεις  η  αρμοδιότητα  του 

διοικητικού οργάνου θεωρείται κατʹ αρχήν, ως διακριτικής ευχέρειας και όχι δέσμιας 

αρμοδιότητας.  

Η άσκηση της διακριτικής  ευχέρειας  των διοικητικών οργάνων  ,  καλύπτεται από 

την  αρχή  της  νομιμότητας.  ʹΈτσι  και  η  διακριτική  ευχέρεια  προβλέπεται  από 

συγκεκριμένους  κανόνες  δικαίου,  οι  οποίοι  παρέχουν  και  την  σχετική  αρμοδιότητα 

στο διοικητικό όργανο. Οι κανόνες μάλιστα αυτοί καθορίζουν και σε τι συνίσταται 

η  διακριτική  ευχέρεια,  καθώς  και  την  έκτασή  της.  Σε  αρκετές  περιπτώσεις,  οι 

κανόνες αυτοί προσφέρουν και συγκεκριμένα κριτήρια για την άσκησή της. Η αρχή 

της  ισότητας  και  της  αναλογικότητας,  καθώς  και  οι  αρχές  της  χρηστής  διοίκησης, 

καθορίζουν  τα  ακραία  όρια  μέσα  στα  οποία  θα  πρέπει  να  κινηθεί  η  διακριτική 

ευχέρεια  του  διοικητικού  οργάνου,  και  καθιστούν  περαιτέρω  εφικτό  τον  δικαστικό 

έλεγχο της άσκησής της.  

Οι δικαστικές αρχές έχουν την δυνατότητα να ελέγχουν το κατά πόσον η διοίκηση 

άσκησε  σωστά  την  διακριτική  της  ευχέρεια,  δηλαδή  αν  όντως  διέθετε  διακριτική 

ευχέρεια  και  αν  την  άσκησε  σωστά  μέσα  στα  όρια  που  προέβλεπε  ο  νόμος  και  οι 

προαναφερόμενες  γενικές  συνταγματικές  αρχές,  της  αναλογικότητας  και  της 

ισότητας, οι οποίες απορρέουν από την αρχή του κράτους δικαίου.  

 

..//.. 


