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Η ΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ 

Κυκλοφόρησε πριν ένα περίπου μήνα από 
τις εκδόσεις «ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» η 
μονογραφία της συναδέλφου, πάρεδρου 
ΔΔ, ΔΝ ,Σοφίας Μητσιοπούλου. Ο τίτλος 
της μονογραφίας είναι «Η αγωγή στη 
Διοικητική  Δίκη» και την επιμελήθηκε ο 
Σύμβουλος της Επικρατείας Δημήτρης 
Εμμανουηλίδης .Η κυρία Μητσιοπούλου 
είναι διδάκτορας Νομικής Paris I 
Pantheon-Sorbonne από το 2014 .Είναι 
μέλος της συντακτικής επιτροπής του 
περιοδικού «Διοικητική Δίκη», έχει πολλές 
δημοσιεύσεις σε νομικά περιοδικά και 
εισηγήσεις σε συνέδρια. Το πρώτο της 
βιβλίο ήταν η διδακτορική της διατριβή και 
κυκλοφόρησε στην Γαλλία με τίτλο-Le 

marché des infrastructures de transport : les aéroports et les ports, (« Η 
αγορά των υποδομών μεταφορών: οι αερολιμένες και οι λιμένες ») Εκδόσεις 
L’Harmattan, Logiques juridiques, 2015, 576 σελίδες. Το βιβλίο που 
παρουσιάζεται εδώ είναι το δεύτερο που έχει γράψει.  Σύμφωνα με την 
συγγραφέα η μονογραφία της έχει ως αντικείμενο το ένδικο βοήθημα της 
αγωγής στη διοικητική δίκη. Είναι ενημερωμένη στο σύνολό της με σημαντική, 
πλούσια και επίκαιρη νομολογία. Στο πρώτο μέρος του βιβλίου καλύπτονται 
τα δικονομικά ζητήματα σχετικά με την άσκηση του ενδίκου βοηθήματος, την 
απόδειξη και την απόφαση του δικαστηρίου, καθώς και ουσιαστικά ζητήματα, 
με έμφαση στις προϋποθέσεις της αστικής ευθύνης του Δημοσίου. Η ανάλυση 
συμπληρώνεται και από αναφορά στη σχετική νομολογία του ΔΕΕ και του 
ΕΔΔΑ. Στο δεύτερο μέρος, ο αναγνώστης εμβαθύνει στην ύλη του βιβλίου 
μέσα από την παρουσίαση 30 πρακτικών θεμάτων που επελέγησαν από τη 
νομολογία, στα οποία δίνεται αναλυτική απάντηση. Στόχος της συγγραφέως, 
ο οποίος και επιτυγχάνεται στο ακέραιο, είναι να αποτελέσει το έργο αυτό ένα 
εύχρηστο και πρακτικό βοήθημα για οποιονδήποτε εφαρμοστή και ερμηνευτή 
του διοικητικού δικαίου. Το ένδικο  βοήθημα της αγωγής, γράφει ο καθηγητής 
Θεόδωρος Φορτσάκης, που προλογίζει το βιβλίο, έχει ιδιαίτερη αξία στη 
διοικητική δίκη, διότι τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα για την ακύρωση 
παράνομων διοικητικών πράξεων ή παραλείψεων δεν προβλέπεται να 
περιλαμβάνουν και αίτημα για την αποκατάσταση της τυχόν ζημίας που 
προκλήθηκε από αυτές. Χωρίς το ένδικο βοήθημα της αγωγής, μόνο με την 
αίτηση ακύρωσης ή την προσφυγή ουσίας δεν θα ικανοποιείτο η απαίτηση 
του άρθρου 13 της Ευρωπαϊκής Σύμ-βασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και 



του άρθρου 2 παρ. 3 του Διεθνούς Συμφώνου Ατομικών και Πολιτικών 
Δικαιωμάτων για παροχή πλήρους και αποτελεσματικής προστασίας, αφού η 
ακύρωση μιας παράνομης διοικητικής πράξης ή παράλειψης δεν αποκαθιστά 
και την τυχόν προκληθείσα υλική ζημία ή ηθική βλάβη. Η ορθή σύνταξη, η 
άσκηση και η υποστήριξη της αγωγής από το Δικηγόρο ενώπιων των 
διοικητικών δικαστηρίων είναι καθοριστική για την ουσιαστική απονομή του 
δικαίου, δηλαδή για την πραγματική και συνολική «δικαίωση» του 
διοικουμένου για τη βλάβη που υφίσταται από παράνομες ζημιογόνους 
πράξεις, παραλείψεις ή υλικές ενέργειες της Διοίκησης. Αποφασιστικής 
σημασίας για αυτό το σκοπό είναι, αντιστοίχως, η ορθή εφαρμογή των 
κανόνων του ουσιαστικού και του δικονομικού δικαίου από το Δικαστή κατά 
την εκδίκαση της αγωγής σε όλους τους βαθμούς απονομής της Διοικητικής 
Δικαιοσύνης. Το βιβλίο της Σοφίας Μητσιοπούλου καλύπτει το κενό 
διδασκαλίας που υπάρχει για την αγωγή στη διοικητική δίκη και το κάνει με 
μεγάλη επιτυχία αξιοποιώντας την νομολογία τόσο  των εθνικών όσο και των 
διοικητικών δικαστηρίων. Η κυρία Σοφία  Μητσιοπούλου έχοντας  στέρεη 
θεωρητική κατάρτιση, βαθειά γνώση της  νομολογίας και  δικαστική  εμπειρία, 
εκπόνησε ένα έργο που αντιπροσωπεύει  επάξια τις υψηλού επιπέδου 
σπουδές της. Πρόκειται για ένα χρήσιμο εργαλείο δουλειάς που δεν πρέπει να 
λείπει από καμιά βιβλιοθήκη των θεωρητικών και των εφαρμοστών του 
δικαίου, δικαστές και δικηγόρους. 
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