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Με τους μεταπτυχιακούς σπουδαστές του δημόσιου δικαίου της Νομικής Σχο-
λής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, των ετών 2012-
2013, αναζητήσαμε –όπως είναι εύκολο να αιτιολογήσει κανείς όταν κατανοεί 
σε βάθος την αποστολή και το αντίστοιχο χρέος της Νομικής Επιστήμης, ιδί-
ως στο πλαίσιο του δημόσιου δικαίου– τις αιτίες της καταλυτικής παραμόρ-
φωσης των θεσμών του δημόσιου δικαίου υπό την επιρροή της πρωτοφα-
νούς, παγκόσμιας, οικονομικής κρίσης και των επιπτώσεών της στο κοινω-
νικό γίγνεσθαι. Επέκεινα δε στο πεδίο άσκησης των κάθε είδους θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, μ’ έμφαση στα δικαιώματα εκείνα που συνιστούν την «αιχμή 
του δόρατος» ως προς την εφαρμογή στην πράξη ενός στοιχειώδους –υπό 
την έννοια του στοιχειωδώς συμβατού με την αξία του Ανθρώπου και με την 
ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του– Κοινωνικού Κράτους Δικαίου.

Η αναζήτηση αυτή –η οποία συμπυκνώνεται στον τόμο: Το Δημόσιο Δίκαιο 
στον αστερισμό της οικονομικής κρίσης. Ο οικονομικός «Λαβύρινθος», ο νε-
οφιλελεύθερος «Μινώταυρος» και ο θεσμικός «Θησέας», Ι, 2η έκδοση, 2014, 
εκδ. Λιβάνη– κατέληξε σ’ ένα συμπέρασμα, το οποίο μάλλον συνιστά κοινό 
τόπο για όλους εκείνους, σ’ όποιον χώρο του επιστημονικού επιστητού και αν 
ανήκουν, που κήδονται της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπροστά στην δυσοί-
ωνη προοπτική εξέλιξης της ανθρωποκεντρικής παράδοσης της δυτικού τύ-
που Δημοκρατίας. Ήτοι της Δημοκρατίας που αναπτύχθηκε μ’ επίκεντρο τον 
Άνθρωπο και την δυνατότητά του να συμβάλλει στην καταξίωση του προ-
ορισμού του. Το συμπέρασμα τούτο συνίσταται στο ότι η «κυρίαρχη» ακό-
μη –τουλάχιστον, και δυστυχώς, στον ευρωπαϊκό χώρο– νοοτροπία της λεγό-
μενης «αναπτυξιακής λιτότητας», με άλλες λέξεις η νοοτροπία κατά την οποία 
η υπό όρους λιτότητας επιδίωξη επίτευξης αμιγώς δημοσιονομικών στόχων 
μπορεί να εξασφαλίσει αναπτυξιακές προοπτικές κατάλληλες να υπερασπι-
σθούν την αξία του Ανθρώπου, οδηγεί σε πραγματική στρέβλωση των θε-
σμών του δημόσιου δικαίου, όπως τούτο είναι προορισμένο να εγγυάται την 
οργάνωση και την λειτουργία του σύγχρονου Κράτους Δικαίου, προσανατολι-
σμένου ιδίως στην εκπλήρωση και στόχων του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου.



6

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

Περαιτέρω, και με «δάνειο» από την παρακαταθήκη της φυσικής επιστήμης, 
ορισμένες εντελώς ακραίες νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις –και η υπέρ αυτών 
επικουρία ορισμένων, εξίσου ακραίων, εκφάνσεων των αγορών– επενεργούν, 
σε βάρος των θεσμών του δημόσιου δικαίου και των εξ αυτού απορρεόντων 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, υπό όρους βαρύτητας και ανάλογης στρεβλωτι-
κής επιρροής. Δηλαδή, όπως η δύναμη της βαρύτητας στο Σύμπαν μπορεί να 
στρεβλώσει ακόμη και την διάσταση του χρόνου, δημιουργώντας τις γνω-
στές μας «μαύρες τρύπες», άλλο τόσο η απόλυτη αντίληψη περί δυνατότη-
τας πλήρους και αποτελεσματικής «αυτορρύθμισης» της οικονομίας και πα-
ραγκωνισμού οιασδήποτε διορθωτικής παρέμβασης του Κράτους στρεβλώ-
νει, αντιστοίχως, τους θεσμούς του δημόσιου δικαίου. Πρωτίστως δε την «μο-
νάδα μέτρησής» του, ήτοι την δημόσια υπηρεσία. Η εντεύθεν διαμορφούμε-
νη, θεσμική βεβαίως, «μαύρη τρύπα», «καταπίνει» αναποτρέπτως τα κάθε εί-
δους δικαιώματα του Ανθρώπου –με πρώτα «θύματα» τα κοινωνικά δικαιώ-
ματα– οδηγώντας, εξίσου αναποτρέπτως, στην αποδυνάμωση της αξίας του 
και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς του.

Οι παραδόσεις προς τους αντίστοιχους μεταπτυχιακούς σπουδαστές των 
περιόδων 2013-2014 και 2014-2015 είχαν ως στόχο την αξιοποίηση αυτής 
της προγενέστερης ερευνητικής εμπειρίας. Όχι όμως ως ευκαιρίας ιστορι-
κής ανάλυσης και αποτίμησης. Αλλά ως αφετηρίας υπεράσπισης των θεσμών 
του κλασικού δημόσιου δικαίου, προς την κατεύθυνση και της συνακόλου-
θης υπεράσπισης των πυλώνων της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας δυτι-
κού τύπου. Ιδίως δε του πυλώνα που αφορά την πιο αξιόπιστη εκπροσώπη-
σή της, ήτοι την οργάνωση και λειτουργία ενός ανάλογου με την αξία του Αν-
θρώπου Κοινωνικού Κράτους Δικαίου. Δοθέντος μάλιστα ότι η Δημοκρατία 
αυτή ή θα διατηρήσει τα εγγενή ανθρωπιστικά της χαρακτηριστικά και τις 
εντεύθεν αξιακές της βάσεις, πρωτίστως στο πεδίο των θεμελιωδών δικαι-
ωμάτων, ή δεν θα μπορέσει να επιβιώσει. Και μια τέτοια κατάρρευση θα ση-
μάνει, αναποτρέπτως, την βίωση μιας περιόδου εφιαλτικής οικονομικής βαρ-
βαρότητας, συνοδευόμενης από τις εξίσου εφιαλτικές επιπτώσεις μιας χωρίς 
προηγούμενο υποδόριας κοινωνικής εξαθλίωσης.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι παραδόσεις αυτές στρέφονται και 
στο παρελθόν, ερευνώντας το πώς και γιατί το δημόσιο δίκαιο και η δημόσια 
υπηρεσία –μ’ επίκεντρο το δημόσιο συμφέρον και τον δημόσιο σκοπό που κα-
θορίζει τον προσανατολισμό του– δομήθηκαν ως «κίονες» στήριξης του «αε-
τώματος» του Κράτους Δικαίου και της ανθρωπιστικής μετεξέλιξής του. Για-
τί και στο πεδίο της Νομικής Επιστήμης, όπως στο χώρο άλλων επιστημών, 
ακόμη και των θετικών, η υπεράσπιση της επιστημονικής αλήθειας μάλλον 
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μπορεί –ίσως και πρέπει– να βασισθεί και στις ρίζες της. Υπό τον όρο βεβαί-
ως ότι αυτή η στάση δεν εμποδίζει την εξέλιξη της επιστημονικής σκέψης μεσ’ 
από την αναγνώριση των συμπερασμάτων που μεταγενεστέρως έχει διαμορ-
φώσει και τα οποία έχουν επιστημονικώς αποδειχθεί.

Υπό τα ως άνω δεδομένα ο τόμος αυτός, που περιλαμβάνει την διδασκαλία 
και την έρευνα των ετών 2013-2014 και 2014-2015 στους ως άνω μεταπτυ-
χιακούς σπουδαστές, μοιάζει μ’ ένα νομικό «Ιανό». Διότι αξιοποιεί το παρελ-
θόν του δημόσιου δικαίου και της δημόσιας υπηρεσίας στην προσπάθεια –και 
στην αντίστοιχη αγωνία– ανάδειξης των κινδύνων που υποσκάπτουν το μέλ-
λον τους. Άρα το μέλλον αυτού τούτου του Κράτους Δικαίου και της ανθρω-
πιστικής συνιστώσας του, του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου.

Θεωρώ περιττό ν’ αναφερθώ, για μιαν ακόμη φορά, στην καταλυτική συμβο-
λή, ως προς την ευόδωση της επιστημονικής αυτής προσπάθειας, των σπου-
δαστών και των συναδέλφων και κατά τις περιόδους 2013-2014 και 2014-
2015. Οι επαναλαμβανόμενες ευχαριστίες για το αυτονόητο ευτελίζουν τον 
σκοπό τους. Έστω κι αν αυτές είναι, στην κυριολεξία, «άδολες». Για τούτο και 
το μόνο που μπορώ –ίσως και δικαιούμαι– να τους ανταποδώσω είναι το ότι 
καμία επιστημονική προσπάθεια δεν είναι «μοναχική». Όλως αντιθέτως είναι, 
από την φύση της και τον προορισμό της, μια συλλογική δημιουργία. Η οποία, 
επιπλέον, ουδόλως διεκδικεί –ή μπορεί να διεκδικήσει– συνθήκες δικαίωσης. 
Αφού και στον χώρο του νομικού επιστητού κάθε δημιουργία διαβρώνεται 
από το «σαράκι» της επιστημονικής σχετικότητας: Ας μην ξεχνάμε ότι οιο-
δήποτε επιστημονικό συμπέρασμα είναι χρήσιμο μόνο για να συμβάλλει, μεσ’ 
από την επιλάθευσή του, στην πρόοδο –την όποια πρόοδο– του αντίστοιχου 
επιστημονικού κλάδου.

Αθήνα, 11 Αυγούστου 2017
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Όπως ήδη εκτέθηκε, η φαινομενολογική-υπαρξιστική μεθοδολογική προσέγ-
γιση του δημόσιου δικαίου επιτρέπει, κυρίως μέσω των οικονομικών και θε-
σμικών δεδομένων του κρατικού παρεμβατισμού, την τεκμηρίωση της καθο-
ριστικής σημασίας της δημόσιας υπηρεσίας ως προς την επεξήγηση της όλης 
εξέλιξης του κλάδου τούτου της έννομης τάξης. Η παρατήρηση αυτή ουδό-
λως παραγνωρίζει το γεγονός ότι, ιδίως στο πλαίσιο της σύγχρονης νομικής 
επιστήμης, η διάκριση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου δεν είναι -κάθε 
άλλο μάλιστα- στεγανή. Άλλωστε αυτό τούτο το πεδίο του κρατικού παρεμ-
βατισμού συνιστά, ίσως, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα όσμωσης μετα-
ξύ δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου. Όμως η σύνδεση της δημόσιας υπηρεσί-
ας με την πορεία εξέλιξης του δημόσιου δικαίου εξηγείται ευχερώς με βάση 
την -στοιχειώδη από πλευράς ιστορίας του δικαίου και των θεσμών του- δι-
απίστωση, ότι οι καταβολές της δημόσιας υπηρεσίας βρίσκονται στον χώρο 
εκείνο της κρατικής δράσης, όπου κατ’ εξοχήν ασκείται δημόσια εξουσία. Ενώ 
ακόμη και σήμερα, όπως θα διαφανεί στην συνέχεια, η λειτουργία της δη-
μόσιας υπηρεσίας εντός του κρατικού παρεμβατισμού υποδηλώνει την οιο-
νεί «επιβίωση» του δημόσιου δικαίου ακόμη και όταν η κρατική παρεμβατι-
κή δραστηριότητα οργανώνεται και επιχειρείται στην πράξη κατά κύριο λόγο 
μέσω των κανόνων του ιδιωτικού δικαίου, όπου η παρουσία της δημόσιας 
εξουσίας είναι από ασθενική έως δυσδιάκριτη.

Α. Η δημόσια υπηρεσία ως προσδιοριστικός παράγων 
της οργάνωσης και λειτουργίας των κρατικών δομών

Συγκεκριμένα δε, η εξελικτική πορεία της δημόσιας υπηρεσίας καταγράφει 
εναργώς την κατά τ’ ανωτέρω αντίστοιχη εξέλιξη του δημόσιου δικαίου και, 
πρωτίστως, του ειδικότερου κλάδου του διοικητικού δικαίου αμφιπλεύρως. 
Ήτοι:

1.  Αφενός από πλευράς οργάνωσης των, lato sensu, κρατικών δομών. Με 
την έννοια ότι αφορά την οργάνωση των δομών και των τριών εξουσιών, 
κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του Συντάγματος. Αφού η δημόσια υπη-
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ρεσία, ως οργανωτική μονάδα, εμφανίζεται, σχεδόν με τα ίδια θεσμικά χα-
ρακτηριστικά, στο πεδίο της Νομοθετικής, της Εκτελεστικής και της Δικα-
στικής Εξουσίας αδιακρίτως.

2.  Και, αφετέρου, από πλευράς διαμόρφωσης του νομικού καθεστώτος των, 
πάντοτε lato sensu, κρατικών δομών. Νομικού καθεστώτος, το οποίο αφο-
ρά όχι μόνο την οργάνωσή τους αλλά και την λειτουργία τους. Δηλαδή την 
καθημερινή διαχείριση των κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων, μέσω κα-
νόνων δικαίου που προσδιορίζουν τις συντεταγμένες του Κράτους Δικαίου 
και της αρχής της νομιμότητας, με χαρακτηριστικό γνώρισμα την εξυπηρέ-
τηση του ad hoc δημόσιου συμφέροντος, συνήθως υπό συνθήκες άσκησης 
δημόσιας εξουσίας.

Β. Η συμβολή της νομολογίας του Conseil d’Etat 
στην ανάδειξη της δημόσιας υπηρεσίας ως «μονάδας 
μέτρησης» της εξελικτικής πορείας του δημόσιου δικαίου

Η προσφυγή στις μεθόδους του συγκριτικού δικαίου, ιδίως δε η προσφυγή 
στα δεδομένα της νομολογίας του Tribunal des Confl its και του Conseil d’Etat, 
αποτελεί απολύτως αναγκαία προϋπόθεση για την κατανόηση ακόμη και της 
σύγχρονης έννοιας της δημόσιας υπηρεσίας και της συμβολής της στην επε-
ξήγηση της πορείας εξέλιξης του δημόσιου δικαίου, τόσο στο πλαίσιο της ελ-
ληνικής έννομης τάξης, όσο και στο πλαίσιο των έννομων τάξεων που ανα-
γνωρίζουν και καθιερώνουν θεσμικώς την διάκριση -φυσικά με τις προμνη-
μονευόμενες τάσεις σχετικοποίησής της- μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού δι-
καίου.

1.  Η ως άνω συμβολή των δεδομένων της νομολογίας του Tribunal des Confl its 
και του Conseil d’Etat αναφορικά με την κατανόηση της θεσμικής πεμπτου-
σίας του δημόσιου δικαίου και της δημόσιας υπηρεσίας οφείλεται, κατά 
βάση, στον εμπειρισμό που την διακρίνει εν γένει, κυρίως δε στο συγκεκρι-
μένο αυτό πεδίο του νομικού επιστητού. Πραγματικά:

α) Στο πλαίσιο της πλειοψηφίας των έννομων τάξεων, μεταξύ των 
οποίων συμπεριλαμβάνεται και η ελληνική (πρβλ., προς την κατεύθυν-
ση αυτή, την ουσιαστική και συμβολική σημασία π.χ. των αποφάσε-
ων ΣτΕ 957/1978, 687/1987), η «νομοθετική αφθονία» -και μάλιστα υπό 
την μορφή κωδικοποιημένων κειμένων- η οποία επηρέασε και επηρε-
άζει καθοριστικώς τον προσδιορισμό της όλης φυσιογνωμίας του δη-
μόσιου δικαίου και της ειδικότερης πτυχής του, της δημόσιας υπηρεσί-
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ας, καθιστά τον ρόλο της νομολογίας περιορισμένο, ως προς την γενι-
κότερη διαπλαστική του δύναμη. Τα ευρήματα της νομολογίας του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας και της ελληνικής θεωρίας του δημόσιου δι-
καίου, που σχετίζονται με την έννοια της δημόσιας υπηρεσίας, μαρτυ-
ρούν αψευδώς.

β) Αντιθέτως, το γαλλικό διοικητικό δίκαιο, τουλάχιστον στην αφετηρία 
του και στο μεγάλο μέρος της διαδρομής του, διακρίθηκε για το ότι δεν 
στηρίχθηκε τόσο σε γραπτούς κανόνες δικαίου, πολλώ μάλλον κωδικο-
ποιημένης μορφής. E contrario, η προέλευσή του και η μετέπειτα «ενη-
λικίωσή» του υπήρξε καθαρώς νομολογιακή. Και δη υπό το καθεστώς 
της «εμβληματικής» επιρροής του Tribunal des Confl its και του Conseil 
d’Ėtat, μέσω της οποίας η νομολογία αναδείχθηκε, πρωτίστως δια της 
οδού της δημιουργίας γενικών αρχών του δημόσιου και διοικητικού δι-
καίου, σε πραγματική πηγή δικαίου.

2.  Πολλά οφείλει λοιπόν το εν γένει δημόσιο δίκαιο στον εμπειρισμό και 
την διαπλαστική δύναμη της νομολογίας του Tribunal des Confl its και του 
Conseil d’Etat, κατά την ανάδειξη της δημόσιας υπηρεσίας ως θεμελιώδους 
συνιστώσας του. Και η συμβολή αυτή καθίσταται ακόμη πιο ουσιαστική, αν 
αναλογισθεί κανείς πως οι μεγάλες νομολογιακές στροφές, μέσω των αντί-
στοιχων αποφάσεων - «grands arrêts», για τις οποίες βλ. το κορυφαίο έργο 
των M. Long, P. Weil, G. Braibant, P . Delvolvé , B . Genevois, Les grands arrêts 
de la jurisprudence administrative, 20η έκδ., 2015, σελ. 65 επ., 109 επ., 207 επ., 
339 επ., 440 επ., με παραπέρα εκτενείς παραπομπές στη νομολογία- επήλ-
θαν με αφορμή διοικητικές διαφορές prima faciae πολύ μικρής, από πλευ-
ράς κοινωνικής και οικονομικής σημασίας, εμβέλειας. Τ’ ακόλουθα, εντε-
λώς ενδεικτικά, παραδείγματα αρκούν για να επιβεβαιώσουν «του λόγου 
το ασφαλές», συνδέοντας μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις, την θεωρία 
της δημόσιας υπηρεσίας μ’ εκείνη των διοικητικών συμβάσεων:

α) Η απόφαση CE 6.2.1903, Terrier, σχεδόν στα πρώτα στάδια της νομο-
λογίας του Conseil d’État, συνέθεσε τα βασικά χαρακτηριστικά της δη-
μόσιας υπηρεσίας δικάζοντας επί διοικητικής διαφοράς, η οποία είχε 
ως αντικείμενο την απαλλαγή της νομαρχίας Saône-et-Loire από ερπε-
τά -συγκεκριμένα δε έχιδνες- που αφθονούσαν στην περιοχή. Έτσι, με 
την απόφασή του αυτή το Conseil d’État έκρινε ότι η ως άνω δραστηρι-
ότητα καταστροφής εχιδνών, η οποία ανατέθηκε συμβατικώς -άρα στο 
πλαίσιο διοικητικής σύμβασης- σε φυσικά πρόσωπα, συνιστά θεσμικώς 
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δημόσια υπηρεσία, που θεμελιώνεται στο αντιστοίχως εξυπηρετούμενο 
δημόσιο συμφέρον (intérêt général).

β) Η, λίγο μεταγενέστερη, απόφαση CE 4.3.1910, Thérond, επιβεβαίωσε, 
και μάλιστα σε συγγενές πεδίο, την προαναφερόμενη νομολογία Terrier: 
Δέχθηκε ότι συνιστά δημόσια υπηρεσία η καταδίωξη και σύλληψη αδέ-
σποτων, ασθενών ή και νεκρών ζώων, η οποία ανατέθηκε συμβατικώς 
-άρα και πάλι στο πλαίσιο διοικητικής σύμβασης- σε φυσικά πρόσωπα 
από τον δήμο της πόλης Montpellier, αφού και αυτή αποσκοπεί στην 
εξυπηρέτηση μιας μορφής δημόσιου συμφέροντος.

γ) Η απόφαση TC 22.1.1921, Société Commerciale de l’Ouest Africain, δέ-
χθηκε ότι φέρει όλα τα κατά την προηγούμενη νομολογία χαρακτηρι-
στικά μιας δημόσιας υπηρεσίας η οργάνωση και λειτουργία πορθμείου 
σε παράκτια περιοχή της τότε γαλλικής αποικίας της Ακτής Ελεφαντο-
στού, ακριβώς λόγω του σχετικού δημόσιου συμφέροντος διασφάλισης 
μιας στοιχειώδους συγκοινωνίας. Επέκεινα η σύμβαση, την οποία συ-
νήψε το γαλλικό δημόσιο με τον ιδιώτη παραχωρησιούχο, συνιστούσε, 
και εδώ, διοικητική σύμβαση.

δ) Η απόφαση CE 22.11.1946, Commune de Saint-Priest-la-Plaine, δέχθη-
κε ότι φέρει όλα τα νομολογιακώς καθορισμένα χαρακτηριστικά μιας 
δημόσιας υπηρεσίας ως και η οργάνωση, από την πλευρά του δήμου 
Saint-Priest-la-Plaine, γιορτής με την εκτόξευση βεγγαλικών επ’ ευκαι-
ρία μιας τοπικής επετείου. Συνάγοντας δε, περαιτέρω, τις συνακόλου-
θες έννομες συνέπειες, έκρινε ότι οι εθελοντές, οι οποίοι διευκόλυναν 
την εκτόξευση των βεγγαλικών και οι οποίοι υπέστησαν εκ τούτου ζη-
μία, δικαιούνται αποζημίωσης -με αντίστοιχη εκκίνηση της αστικής ευ-
θύνης του δημοσίου- ακριβώς γιατί μετείχαν στην εκτέλεση δημόσιας 
υπηρεσίας, έστω και εθελοντικώς. Και τούτο διότι, εν πάση περιπτώσει, 
τα όργανα του ως άνω δήμου που οργάνωσαν την οικεία δημόσια υπη-
ρεσία αποδέχθηκαν την εθελοντική προσφορά των, άνευ οιασδήποτε 
υπαιτιότητάς τους, ζημιωθέντων.

ε) Η απόφαση CE 20.4.1956, Epoux Bertin, δέχθηκε ότι φέρει όλα τα, νο-
μολογιακώς καθορισμένα, χαρακτηριστικά μιας δημόσιας υπηρεσίας η 
διατροφή αλλοδαπών -στην συγκεκριμένη περίπτωση σοβιετικών πολι-
τών- μετά τη λήξη του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου και ως τον επαναπατρι-
σμό τους, λόγω του δημόσιου συμφέροντος που συνίσταται στην συμ-
βολή και των σοβιετικών στρατευμάτων στην απελευθέρωση των γαλλι-
κών εδαφών. Στο μέτρο δε που η δημόσια αυτή υπηρεσία είχε ανατεθεί 
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συμβατικώς σε ιδιώτες, η οικεία έννομη σχέση συνιστά διοικητική σύμ-
βαση.

στ) Η -συνεκδικασθείσα με την προηγούμενη- απόφαση CE 20.4.1956, 
Ministre de l’Agriculture c. Consorts Grimouard, δέχθηκε ότι φέρει όλα 
τα νομολογιακώς καθορισμένα χαρακτηριστικά δημόσιας υπηρεσίας η 
επιχείρηση αναδάσωσης μιας περιοχής, η οποία ανήκει, ιδιοκτησιακώς, 
σε ιδιώτες. Και τούτο λόγω του περιβαλλοντικού αλλά και οικονομι-
κού δημόσιου συμφέροντος, το οποίο εξυπηρετούσε, υπέρ του γαλλι-
κού δημοσίου, η συντήρηση και η εκμετάλλευση ενός δάσους, ακόμη 
κι αν αυτό ανήκει σε ιδιώτη. Συνεπώς, και μόνο λόγω της οργάνωσης 
και λειτουργίας μιας τέτοιας δημόσιας υπηρεσίας, ανεξαρτήτως δε των 
όρων εκτέλεσής της, η αντίστοιχη σύμβαση μεταξύ του γαλλικού δημο-
σίου και των ιδιωτών ιδιοκτητών συνιστά διοικητική σύμβαση, με τις 
εντεύθεν, θεσμικώς, ουσιαστικές και δικονομικές συνέπειες.

Οι συλλογισμοί που προηγήθηκαν επιτρέπουν, ως εισαγωγικές παρατηρή-
σεις, την περαιτέρω ανάλυση της έννοιας της δημόσιας υπηρεσίας με βάση: 
Πρώτον, τα κριτήρια που οριοθετούν την έννοια αυτή. Και, δεύτερον αλλά και 
συνακόλουθα, τις λόγω της φυσιογνωμίας των ως άνω κριτηρίων διαμορ-
φούμενες προϋποθέσεις ίδρυσης και οργάνωσής της. 






