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Δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων: Θεωρία και Πρακτική Εφαρμογή 
 

 

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 
Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε Δικηγόρους και 
ασκούμενους δικηγόρους, σε  υπαλλήλους και στελέχη 
του Δημοσίου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των λοιπών 
νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε 
εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων των 
δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α., σε 
σπουδαστές και αποφοίτους της Εθνικής Σχολής 
Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς 
και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές Τμημάτων Νομικής, 
Δημόσιας Διοίκησης, Πολιτικών και Οικονομικών 
Επιστημών. 

ΣΚΟΠΟΣ 
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει με 
σφαιρικό και διεισδυτικό τρόπο τους κανόνες του 
Υπαλληλικού Δικαίου, με ιδιαίτερη έμφαση στα 
ζητήματα που αφορούν τις επιμέρους όψεις της 
υπαλληλικής σχέσεως, μέσα από συστηματική 
προσέγγιση των κανόνων αυτών, όπως έχουν ερμηνευθεί 
ιδίως από τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας 
και διαμορφωθεί με την πρακτική εφαρμογή τους. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
Παρουσιάζονται αναλυτικά οι πηγές, οι γενικές αρχές 
και οι ειδικότεροι κανόνες του Δικαίου των Δημοσίων 
Υπαλλήλων και των υπαλλήλων της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Επίσης, προσεγγίζονται με βάση και τη 
νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των 
Διοικητικών Εφετείων επιμέρους ζητήματα, όπως η 
διαδικασία εισόδου στη δημόσια υπαλληλία, οι 
προϋποθέσεις και τα κωλύματα διορισμού, οι μεταβολές 
στην υπηρεσιακή κατάσταση (μετακίνηση, μετάθεση, 
απόσπαση, μετάταξη, προαγωγή, διαθεσιμότητα, αργία) 
οι ρυθμίσεις για την επιλογή και τοποθέτηση σε θέσεις 
Προϊσταμένων οργανικών μονάδων, ενώ παράλληλα 
αναλύονται οι αρχές του Πειθαρχικού Δικαίου και της 
πειθαρχικής διαδικασίας, καθώς και οι ρυθμίσεις για τη 
λύση της υπαλληλικής σχέσης, την απόλυση και την 
ανάκληση διορισμού. Τέλος, αναλύονται τα δικαιώματα 
των δημοσίων υπαλλήλων και οι δυνατότητες δικαστικής 
προστασίας τους σε όλες τις εκφάνσεις της υπαλληλικής 
σχέσεως. 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Απόστολος Παπακωνσταντίνου 
Ο Απόστολος Παπακωνσταντίνου είναι διδάκτωρ 
Συνταγματικού Δικαίου, Δικηγόρος με ειδίκευση στο 

Δημόσιο Δίκαιο και βασικός εταίρος της Δικηγορικής 
Εταιρείας «Απ. Παπακωνσταντίνου – Ν.-Κ. Χλέπας & 
Συνεργάτες». Έχει διδάξει επί σειρά ετών σε 
Πανεπιστημιακές Σχολές, στην Ανώτατη Σχολή 
Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και στο Ε.Α.Π. 
Έχει συγγράψει μεγάλο αριθμό μονογραφιών, άρθρων 
και σχολίων νομολογίας, ενώ έχει βραβευθεί από την 
Ακαδημία Αθηνών και διεθνείς φορείς και οργανώσεις. 
Είναι διευθυντής του επιστημονικού περιοδικού 
Επιθεώρηση Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου. 
Έχει θητεύσει σε σημαντικές θέσεις του Δημοσίου και του 
ιδιωτικού τομέα, ενώ είναι νομικός σύμβουλος μεγάλων 
συνδικαλιστικών οργανώσεων υπαλλήλων του 
Δημοσίου και της Ενώσεως Αποφοίτων της Εθνικής 
Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 
Ημερομηνία διεξαγωγής: 20/02/2020 

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00-21:00 

Τόπος διεξαγωγής: Κέντρο Ευρωπαϊκού 
Συνταγματικού Δικαίου (Ακαδημίας 43, Αθήνα) 
 

Αξία συμμετοχής:  
Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 90 € 

Για νομικά πρόσωπα: 120 €  

(Για πληροφορίες σχετικά με την εκπτωτική πολιτική του 
Ιδρύματος επισκεφτείτε την σελίδα: 
https://www.cecl2.gr/index.php/el/education) 

 

Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του 
αντιτίμου: 13/02/2020 
 

 

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής 
Όσοι εγγραφούν έως 03/02/20, θα λάβουν 

15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής. 
 

 
Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα λάβουν σημειώσεις του 
Σεμιναρίου  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  
ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ 
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