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Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ – ΠΟΤΓΔ 

 

Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 28-1-1959 θαη εηζήιζε ζηε Ννκηθή 

ρνιή ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ην έηνο 

1976, απφ ηελ νπνία απνθνίηεζε ζηηο 7-5-1981 κε βαζκφ «ΑΡΗΣΑ» (9 

1/8).  

Απφ ην έηνο 1987 είλαη δηπισκαηνχρνο ηνπ Σκήκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ, θιάδνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ 

Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (βαζκφο «ΑΡΗΣΑ 10») 

Καηά ην αθαδεκατθφ έηνο 1994-1995, πξαγκαηνπνηεί κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο ζην Λνλδίλν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα παλεπηζηήκηα London School of 

Economics and Political Science (LSE) θαη Middlesex University, ζην 

δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο. 

ηηο 7-12-1999, αθνχ ππέζηε ηελ θαζνξηζκέλε απφ ην λφκν 

δνθηκαζία, αλαγνξεχεηαη δηδάθηνξαο ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο κε ην βαζκφ «ΑΡΗΣΑ». 

  

ΙΙ. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΉ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

 

 ηηο 9-8-1983 δηνξίδεηαη δηθεγφξνο ζην Πξσηνδηθείν Αζελψλ θαη ζηηο  

20-3-1985 Πάξεδξνο ησλ ηαθηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ. 

 ηηο 18-12-1996 πξνάγεηαη ζην βαζκφ ηνπ Πξνέδξνπ Πξσηνδηθψλ θαη 

ηνλ Μάτν ηνπ 2000 ζην βαζκφ ηνπ Δθέηε.  πκπιήξσζε ζεηεία άλσ ησλ 28 

εηψλ σο δηθαζηήο, θαηά ηελ νπνία ππεξέηεζε ζηα Γηνηθεηηθά Πξσηνδηθεία 

Θεζζαινλίθεο (σο Πάξεδξνο-Πξσηνδίθεο), Πεηξαηά (σο Πξσηνδίθεο- 
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Πξφεδξνο Πξσηνδηθψλ- Πξντζηάκελνο Γηθαζηεξίνπ), Κνκνηελήο (σο 

Πξφεδξνο Πξσηνδηθψλ), θαη ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Παηξψλ θαη Αζελψλ 

σο Δθέηεο, κέρξη 22-11-2013. 

Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 4-3-2000 κέρξη 4-3-2002 δηεηέιεζε 

Πξντζηάκελνο (Πξφεδξνο ηνπ Σξηκεινχο πκβνπιίνπ Γηεχζπλζεο) ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Πεηξαηά, κεηά ηελ εθινγή ηνπ ζηε ζέζε απηή 

ζηηο ζρεηηθέο εθινγέο ηεο 4-3-2000.  

Καηά ηε δηεηία απφ 19-5-2006 έσο 19-5-2008 δηεηέιεζε Αληηπξφεδξνο 

ηεο Έλσζεο Δπξσπαίσλ Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηψλ κε έδξα ηε Γεξκαλία 

(Association of European Administrative Judges), κεηά απφ εθινγή ηνπ ζηηο 

ζρεηηθέο αξραηξεζίεο (19-5-2006) ζηε Βνπδαπέζηε, ζηε γεληθή ζπλέιεπζε 

ηεο ίδηαο Έλσζεο. 

Δμάιινπ, απφ ην έηνο 2001 πεξηιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ δηδαζθφλησλ 

ζηελ Δζληθή ρνιή Γηθαζηψλ.  

Πεξαηηέξσ, απφ ην έηνο 2005, νπφηε εμειέγε ζηε βαζκίδα ηνπ 

Δπίθνπξνπ Καζεγεηή, θαη απφ 6/2013 (ΦΔΚ Γ΄1371/27-11-2013) 

Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, κέρξη ζήκεξα ππεξεηεί ζην Γεκνθξίηεην 

Παλεπηζηήκην Θξάθεο ππφ ηελ ηδηφηεηα απηή κε γλσζηηθφ αληηθείκελν ην 

Γηνηθεηηθφ Γίθαην. Γηδάζθεη: «Γηνηθεηηθφ Γίθαην», «Γηνηθεηηθή 

Γηθνλνκία», «Γίθαην Γεκνζίσλ πκβάζεσλ», «Γίθαην Γεκφζηαο Σάμεο», 

θαη «Γεκφζην Οηθνλνκηθφ Γίθαην». 

      Με ην απφ 8 Φεβξνπαξίνπ 2013 πξνεδξηθφ δηάηαγκα (ΦΔΚ Γ΄169/13-2-

2013), κεηά απφ απφθαζε ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Γηνηθεηηθήο Γηθαηνζχλεο,  απνζπάηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Αζελψλ  

γηα δχν έηε ζην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο γηα ηε ζηειέρσζε ηεο Δηδηθήο 

Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ ελ ιφγσ Τπνπξγείνπ, κε αληηθείκελν ηελ 

ππνβνήζεζε ηνπ λνκνπαξαζθεπαζηηθνχ έξγνπ θαη ηελ αληηκεηψπηζε θάζε 

ζέκαηνο πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηνπ ελσζηαθνχ θαη δηεζλνχο δηθαίνπ 

αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ. 

 ήκεξα, κεηά απφ γλψκε ηεο Δηδηθήο Μφληκεο Δπηηξνπήο Θεζκψλ θαη 

Γηαθάλεηαο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, ππεξεηεί  σο Πξφεδξνο ηεο Δληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ.) κε πεληαεηή 

ζεηεία απφ 4-12-2013.  

 

 

ΙΙΙ. ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

 

Α. 1. Τπήξμε κέινο ηεο ειιεληθήο αληηπξνζσπείαο, κε επηθεθαιήο ηνλ 

πξέζβε ηεο Διιάδαο ζηελ Απζηξία, γηα ηελ εθπφλεζε ηεο χκβαζεο ηνπ 

Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (Ο.Ζ.Δ) πεξί θαηαπνιεκήζεσο ηεο 

δηαθζνξάο (Ad Hoc Committee for the Negotiation of the United Nations 

Convention against Corruption), πνπ  έιαβε ρψξα ζηε Βηέλλε θαηά ηα έηε 
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2002-2003. Με ηελ ηδηφηεηα απηή, θαη ελφςεη ηεο αλαιήςεσο ηεο Πξνεδξίαο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απφ ηελ Διιάδα θαηά ην 1
ν  

εμάκελν ηνπ έηνπο 

2003, ζπκκεηέρεη σο εθπξφζσπνο ηεο Διιάδαο, αθελφο κελ ζηηο 

πλεδξηάζεηο ηεο Οινκέιεηαο ηεο Ad  Hoc Committee ηεο Γεληθήο 

πλειεχζεσο ηνπ Ο.Ζ.Δ (Plenary Sessions) γηα ηε ζπδήηεζε ησλ θαη’ ηδίαλ 

δηαηάμεσλ (άξζξα 1 έσο 85) ηεο πξναλαθεξφκελεο χκβαζεο, αθεηέξνπ δε 

ζην Πξνεδξείν γηα ην πληνληζκφ (Coordination Meetings) ησλ Κξαηψλ-

Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαηά ηελ ηέηαξηε, πέκπηε θαη έθηε 

χλνδν.   

        

 2. πκκεηέρεη εθ κέξνπο ηεο Διιάδαο ζην πξφγξακκα Octapus 

Interface 2003: Focus on specialized anti-corruption services, πνπ έιαβε 

ρψξα ζην ηξαζβνχξγν θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 5-7 Ννεκβξίνπ 2003, 

ζηα πιαίζηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. 

 

  3. Οη δηεζλείο επηζηεκνληθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ πεξηιακβάλνπλ, 

κεηαμχ άιισλ, θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. ζε δηάθνξεο ζπλαληήζεηο θαη ζπλέδξηα ζηελ Διιάδα θαη ην 

Δμσηεξηθφ, ζε δηάθνξεο ζεκαηηθέο ηνπ δηθαίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Τπφ ηελ ηειεπηαία απηή ηδηφηεηα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

δηαδξακαηίδεη ζήκεξα ζεκαληηθφ ξφιν ζε έλα θηιφδνμν πξφγξακκα 

ζηξαηεγηθήο κεηαξξχζκηζεο ηνπ αληίζηνηρνπ λνκνζεηηθνχ θαζεζηψηνο γηα 

ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ζηε Υψξα καο. 

 

 

B. πκκεηέρεη σο ειζηγηηήρ ζε δηάθνξα επιζηημονικά ζςνέδπια, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ:  

 

1) ην ζπλέδξην ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Αζελψλ ηεο 18-

19/12/1998 ζηελ Αζήλα («Γεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη Κνηλνηηθφ δίθαην θιπ.») 

κε ζέκα: «Αγσγή απνδεκηψζεσο γηα πξνζπκβαηηθφ πηαίζκα ελψπηνλ ησλ 

δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ»,  

2) ην ζπλέδξην ηνπ Κέληξνπ Γηεζλνχο θαη Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 

Γηθαίνπ ηεο 21-22/5/1999 ζηε Θεζζαινλίθε («Γεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη 

θνηλνηηθφ δίθαην- Γηαγσληζκνί θαη έλλνκε πξνζηαζία») κε ζέκα: «Αίηεζε 

αθπξψζεσο θαη αγσγή απνδεκηψζεσο γηα πξνζπκβαηηθφ πηαίζκα»,  

3) ην Γηεζλέο ζπλέδξην ηεο Δλψζεσο Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηψλ ηεο 4-

5/6/1999 ζηελ Παιαηά Βνπιή («χγρξνλνη Δπξσπατθνί Πξνβιεκαηηζκνί γηα 

ηελ Δζσηεξηθή Γηνίθεζε ηεο Γηθαηνζχλεο ηνπ 2000») κε ζέκα: «Κξηηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ δηθαηνδνηηθνχ ξφινπ ησλ ηαθηηθψλ Γηνηθεηηθψλ 

Γηθαζηεξίσλ σο ζεζκνχ δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηεο δεκφζηαο 

εμνπζίαο»,  
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4) ηελ εκεξίδα ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Ζξαθιείνπ ηεο 23-3-

2001 («Ο θψδηθαο δηνηθεηηθήο δηθνλνκίαο- Πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο»), 

κε ζέκα: «Ζ πξνζσξηλή δηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηνλ Κ.Γ.Γ.»,  

5) ηελ εκεξίδα ηνπ Σνκέα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ηεο Ννκηθήο ρνιήο 

Αζελψλ θαη ηεο Δηαηξείαο Φνξνινγηθνχ Γηθαίνπ θαη Γεκνζηνλνκηθψλ 

κειεηψλ ηεο 15-5-2001 («Φνξνινγηθέο θπξψζεηο») κε ζέκα: «Γηθνλνκηθά 

δεηήκαηα απφ ηελ επηβνιή θνξνινγηθψλ θπξψζεσλ»,  

6) ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο Δπηκφξθσζεο ηεο 

Δζληθήο ρνιήο Γηθαζηψλ («Πξνζσξηλή δηθαζηηθή θξίζε ζηελ πνιηηηθή, 

ηελ δηνηθεηηθή θαη ηελ πνηληθή δηαδηθαζία») θαη ζπγθεθξηκέλα: αα) ζηηο 7 

θαη 8 Γεθεκβξίνπ 2001 ζηελ Οιπκπία, ββ) ζηηο 27-28 Φεβξνπαξίνπ 2002 

ζηελ Κνκνηελή θαη ζηηο 24-25 Απξηιίνπ 2002 ζηελ Κνκνηελή, γγ) ζηηο 7 

θαη 8 Ηνπλίνπ 2002 ζηελ Καζηνξηά, κε ζέκα «Σα θαη’ ηδίαλ αζθαιηζηηθά 

κέηξα θαηά ηνλ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο»,  

7) ην Γηεζλέο πλέδξην, πνπ νξγάλσζε ην Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν 

Θεζζαινλίθεο θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή – Πξφγξακκα Grotius ζηηο 26-27 

Απξηιίνπ 2002 (πκκφξθσζε ηεο Γηνίθεζεο ζηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο – 

κέηξα εθηέιεζεο ησλ απνθάζεσλ κέζσ δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο), κε ζέκα 

«Γηθνλνκηθά δεηήκαηα απφ ηελ αλαγθαζηηθή εθηέιεζε ζε βάξνο ηνπ 

Γεκνζίνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ρξεκαηηθψλ αμηψζεσλ (Πξνυπνζέζεηο θαη 

εθηειεζηνί ηίηινη)», θαη  

8) ην 6
Ο
 Παλειιήλην πλέδξην ηεο Δλψζεσο Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηψλ 

ζηα Ησάλληλα ζηηο 24-26 Ματνπ 2002 (χγρξνλνη λνκηθνί πξνβιεκαηηζκνί 

ζηελ απνλνκή ηεο δηνηθεηηθήο δηθαηνζχλεο) κε ζέκα «Γηθνλνκηθά δεηήκαηα 

απφ ηελ εθηέιεζε θαηά ηνπ δεκνζίνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ρξεκαηηθψλ 

απαηηήζεσλ – Ζ θαηά ηνλ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο δηαδηθαζία γηα 

ηελ εθηέιεζε ησλ θαηαςεθηζηηθψλ απνθάζεσλ ησλ δηνηθεηηθψλ 

δηθαζηεξίσλ». 

9) ηα ζεκηλάξηα ηνπ Ηδξχκαηνο ηαζηλφπνπινπ, πνπ έιαβαλ ρψξα 

ζην θαηάζηεκα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ζηηο 15/11/2002 θαη 

22/11/2002, κε ζέκα «Αλαγθαζηηθή εθηέιεζε ζε βάξνο ηνπ Γεκνζίνπ γηα 

ηελ ηθαλνπνίεζε ρξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ». 

10) ηελ εκεξίδα ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Υαλίσλ θαη ηεο 

Δπηζηεκνληθήο Δηαηξείαο Γηνηθεηηθήο Γηθαηνζχλεο ζηα Υαληά ζηηο 26-3-

2004 («Εεηήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνί απφ ηελ εθαξκνγή δηαηάμεσλ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ δηθνλνκηθνχ δηθαίνπ») κε ζέκα «Δπηηάρπλζε ηεο δηνηθεηηθήο 

δίθεο θαη “δηήζεζε” ζην πεδίν ησλ ελδίθσλ κέζσλ» 

11) ην πλέδξην ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δπηκφξθσζεο (ΗΝ.ΔΠ.) ηνπ 

Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.) θαη 

ηεο Δλψζεσο Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηψλ, ζην Ναχπιην ζηηο 4-6 Ηνπλίνπ 2004 

(«ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ Σεο ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 

ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ») κε ζέκα «Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε απέλαληη ζηηο ζχγρξνλεο 
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πξνθιήζεηο ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη ηεο δηαθζνξάο θαη ν ζεζκηθφο 

ξφινο ηεο Γηνηθεηηθήο Γηθαηνζχλεο». 

12) ην πλέδξην ηεο Δλψζεσο Δηζαγγειέσλ Διιάδνο θαη ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ Δπηκφξθσζεο (ΗΝ.ΔΠ.) ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.), ζηε Υαιθηδηθή ζηηο 9-10 

Οθησβξίνπ 2004, («Λεηηνπξγηθέο ζρέζεηο Δηζαγγειίαο θαη Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο- Θεζκηθφ πιαίζην θαη πξννπηηθέο»), κε ζέκα «Ζ Γεκφζηα 

Γηνίθεζε απέλαληη ζηηο ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο θαη ηεο δηαθζνξάο». 

13) ην ζπλέδξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (Σκήκα Ννκηθήο-

Σνκέαο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ), ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Φνξνινγηθνχ Γηθαίνπ 

θαη Γεκνζηνλνκηθψλ Μειεηψλ θαη ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Ναππιίνπ, 

ζην Ναχπιην ζηηο 1-2 Απξηιίνπ 2005 («Ακνηβαία Δπίδξαζε Ηδησηηθνχ θαη 

Φνξνινγηθνχ Γηθαίνπ»), κε ζέκα: «Αληαλαθιάζεηο ηεο απηνλνκίαο ηνπ 

θνξνινγηθνχ δηθαίνπ ζηε δηνηθεηηθή θνξνινγηθή δηαδηθαζία» 

14)  ην πξφγξακκα ζεκηλαξίνπγ ηεο Δζληθήο ρνιήο Γηθαζηψλ ζηε 

Θεζζαινλίθε ζηηο 21, 22 θαη 23 Οθησβξίνπ 2005 («Έιεγρνο Ννκηκφηεηαο 

Γαπαλψλ Ο.Σ.Α., Γεκφζηεο πκβάζεηο, Υξεζηή Γηνίθεζε») κε ζέκα: «Ζ 

αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο θαη ε αζηηθή επζχλε ηνπ θξάηνπο 

γηα αλάθιεζε παξάλνκεο δηνηθεηηθήο πξάμεο». 

15) Ωο αληηπξφζσπνο ησλ Διιήλσλ Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηψλ ζην 

ζπλέδξην θαη ηελ εηήζηα ζπλάληεζε ησλ Δπξσπαίσλ Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηψλ 

ζην Beaulieu-sur-mer (Νίθαηα Γαιιίαο), ζηηο 10 θαη 11 Μαξηίνπ 2006 («The 

ways and means whereby the administrative judge can ensure the primacy of 

european law with regard to domestic law»), φπνπ αλαπηχζζεη ηελ εηζήγεζε 

κε ζέκα: «The jurisdiction of the administrative Courts in Greece over cases 

of state liability for breach of EC law by public authorities». 

16) ην ζπλέδξην ησλ Δπξσπαίσλ Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηψλ ζηε 

Βνπδαπέζηε ζηηο 19-5-2006, θαη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ηεο ίδηαο Έλσζεο 

ζηηο 20-5-2006 σο ππνςήθηνο εθ κέξνπο ηεο Διιάδνο, φπνπ θαη εθιέγεηαη 

ζηηο ζρεηηθέο αξραηξεζίεο αληηπξφεδξνο (κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηεο Έλσζεο:: 1) Heinrich Zens (Απζηξία),  σο Πξφεδξνο, 2) Werner 

Heermann (Γεξκαλία), Αληηπξφεδξνο,  3) Jasna Segan (ινβελία),  

Αληηπξφεδξνο, 4) Γεκήηξηνο Ράτθνο (Διιάδα), Αληηπξφεδξνο, θαη  5) Carlo 

Schockweiler (Λνπμεκβνχξγν), Αληηπξφεδξνο.). 

17) ηα ζεκηλάξηα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο ηνπ Γηθεγνξηθνχ 

πιιφγνπ Παηξψλ απφ 10/11/2006 κέρξη 2/12/2006 κε ζέκα: «Έλδηθα 

βνεζήκαηα ζηηο δηνηθεηηθέο δηαθνξέο νπζίαο- Πξνζθπγή, αγσγή, αλαθνπή». 

18) ηα ζεκηλάξηα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο ηνπ Γηθεγνξηθνχ 

πιιφγνπ Αζελψλ ζηηο 6-2-2007 κε ζέκα: «Ζ αγσγή απνδεκίσζεο ζηα 

ηαθηηθά Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα». 

19)  ην ζπλέδξην ησλ Δπξσπαίσλ Γηνηθεηηθψλ (Association of 

European Administrative Judges) Γηθαζηψλ ζηηο 27-28/4/2007 ζην 
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Wυrzburg ηεο Γεξκαλίαο («Independence and Efficiency of Administrative 

Justice») κε ζέκα : Functional and Institutional Independence of the 

Administrative Judge.  

20) ην ζπλέδξην ηνπ Σνκέα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ηνπ Σκήκαηνο 

Ννκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ηεο  Διιεληθήο Δηαηξείαο 

Φνξνινγηθνχ Γηθαίνπ  ζηελ Αζήλα απφ 30 -11-2007 έσο 1-12-2007 

(«Φνξνινγηθνί έιεγρνη ησλ επηρεηξήζεσλ θαη επζχλε ησλ δηνηθνχλησλ») 

κε ζέκα: «Εεηήκαηα δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ελψπηνλ ησλ δηνηθεηηθψλ 

δηθαζηεξίσλ ησλ αιιειέγγπα κε ην λνκηθφ πξφζσπν επζπλφκελσλ 

εθπξνζψπσλ θαη δηνηθνχλησλ απηφ γηα νθεηιέο πξνο ην Γεκφζην απφ 

θφξνπο».  

21) ην ζπλέδξην ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο (ΝΚ) 

θαη ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο ζηνπο 

Γειθνχο απφ 29-2-2008 έσο 2-3-2008 («Ζ επζχλε ηνπ Γεκνζίνπ πξνο 

απνδεκίσζε απφ παξάλνκεο θαη λφκηκεο πξάμεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ») κε 

ζέκα: «Πηπρέο ηεο  θαη’άξζξν 105 ΔηζΝΑΚ πξνυπφζεζεο ηεο 

εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο  γηα ηε ζεκειίσζε αζηηθήο επζχλεο ηνπ 

Γεκνζίνπ». 

22) ην ζπλέδξην ((«Independence and Efficiency of 

Administrative Justice») θαηά ηε ζπλάληεζε ησλ Δπξσπαίσλ 

Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηψλ (Association of European Administrative Judges) 

ζηηο 3-5/4/2008 ζην Beaulieu-sur-mer (Νίθαηα Γαιιίαο), φπνπ κεηέρεη σο 

Αληηπξφεδξνο ηεο αλσηέξσ ΔΔΓ (AEAJ) θαη Πξφεδξνο ηεο νκάδαο 

εξγαζίαο κε ζέκα: “Independence of Administrative Judge and 

Remuneration of judges”. 

23) ην πξφγξακκα ζεκηλαξίνπ ηεο Δζληθήο ρνιήο Γηθαζηψλ ζηε 

Θεζζαινλίθε ζηηο 12-14/11/2008 2008 («Ζ αγσγή ζην Γεκφζην Γίθαην») κε 

ζέκα: «Ζ επηδίσμε ηθαλνπνίεζεο αμηψζεσλ απφ ηελ εθηέιεζε δηνηθεηηθψλ 

ζπκβάζεσλ κε ην έλδηθν βνήζεκα ηεο αγσγήο». 

24) ην  Παλειιήλην πλέδξην ηεο Δλψζεσο Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηψλ 

ζηελ Καιακάηα ζηηο 22-24 Ματνπ 2009 θαη ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Ζ ζπκβνιή ησλ Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ 

ζηε βειηίσζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο) κε ζέκα «Πξνιεπηηθή δηνηθεηηθή 

δξάζε ζην πεδίν ηεο δεκφζηαο ηάμεο θαη εγγπεηηθή ιεηηνπξγία ηεο 

δηνηθεηηθήο δηθαηνζχλεο». 

25) ην πλέδξην ηεο Δλψζεσο Δηζαγγειέσλ Διιάδνο ζηελ Κέξθπξα 

ζηηο 19-21 Ηνπλίνπ 2009 θαη ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απηνδηνίθεζεο («Κξάηνο θαη Γηαθάλεηα- Ζ δηαθάλεηα ζηε δεκφζηα 

δηνίθεζε θαη ηε δηθαηνζχλε ζεκειηψδεο φξνο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ζχγρξνλνπ θξάηνπο») κε ζέκα: «Πεηζαξρηθέο θπξψζεηο γηα πξάμεηο 

δηαθζνξάο ησλ νξγάλσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο». 

26) ην πλέδξην ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Φνξνινγηθνχ Γηθαίνπ θαη 

δεκνζηνλνκηθψλ κειεηψλ, Δπηζηεκνληθήο Δηαηξείαο Γηνηθεηηθήο 



 7 

Γηθαηνζχλεο θαη ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Υαλίσλ, ζηα Υαληά ζηηο 25-26 

επηεκβξίνπ 2009 («Εεηήκαηα Γηνηθεηηθήο θαη Φνξνινγηθήο Γηθνλνκίαο») 

κε ζέκα: «Γηαζεηηθή αξρή θαη δηνηθεηηθή (θνξνινγηθή) δίθε». 

27) ηνλ Κχθιν Αλσηέξσλ εκηλαξίσλ Γηαθπβέξλεζεο θαη Βηψζηκεο 

Αλάπηπμεο ηνπ Κέληξνπ Γηαθπβέξλεζεο θαη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο 

(ΚΔΓΗΒΑ) ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ 

Δπηζηεκψλ, ζηελ Αζήλα ζηηο 14-4-2010 («Γηαθπβέξλεζε θαη Γηαθζνξά») 

κε ζέκα: «Γηαθάλεηα πνιηηηθνχ ρξήκαηνο θαη ρξεκαηνδφηεζε πνιηηηθψλ 

θνκκάησλ». 

28) ηo ζπλέδξην ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Παηξψλ θαη ηεο 

Δπηζεψξεζεο πγθνηλσληαθνχ Γηθαίνπ  ζηελ Πάηξα ζηηο 24-25 επηεκβξίνπ 

2010 («Σν ηξνραίν αηχρεκα: Αζηηθή επζχλε ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ. 

Αλάδεημε ζχγρξνλσλ πξνβιεκάησλ δηθαζηεξηαθήο πξαθηηθήο») κε ζέκα: 

«Εεηήκαηα αζηηθήο επζχλεο ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ Ο.Σ.Α. απφ 

απηνθηλεηηθά αηπρήκαηα». 

29) ην πξφγξακκα ζεκηλαξίνπ ηεο Δζληθήο ρνιήο Γηθαζηψλ ζηε 

Θεζζαινλίθε ζηηο 29 θαη 30/11/2010 («Γηαθνξέο πνπ αλαθχνληαη θαηά ηελ 

εθινγηθή   δηαδηθαζία πξνο αλάδεημε ησλ αξρψλ ησλ O.T.A.») κε ζέκα: «Ζ 

απφδεημε ζηε δηαδηθαζία εθινγηθψλ δηαθνξψλ ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο 

Γηθνλνκίαο». 

30) ηελ εκεξίδα ηεο Έλσζεο Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηψλ  ζηηο 21-11-

2012 ζηελ Αζήλα (Μέγαξν Μνπζηθήο) κε ζέκα: «Οηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη 

δηθαζηηθή αλεμαξηεζία». 

31) ηελ εκεξίδα ηεο Δπηζηεκνληθήο Δηαηξείαο Γηνηθεηηθήο 

Γηθαηνζχλεο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Αζήλαο ζηηο 21-3-2013 

ζηελ Αζήλα («Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα 50 έηε κεηά- Πξνθιήζεηο-

Πξννπηηθέο-Δθζπγρξνληζκφο ζηηο λέεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο») κε ζέκα: 

«Γίθαηε ηθαλνπνίεζε ιφγσ ππέξβαζεο ηνπ εχινγνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο 

δηνηθεηηθήο δίθεο». 

32) ηελ εκεξίδα ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Βέξνηαο, ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Βέξνηαο θαη ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηκήκαηνο ηνκέα 

δεκνζίνπ δηθαίνπ Ννκηθήο ρνιήο Γ.Π.Θ. ζηηο 24-5-2013 ζηε Βέξνηα 

(Εεηήκαηα δηνηθεηηθήο δίθεο κεηά ηηο πξφζθαηεο λνκνζεηηθέο θαη 

λνκνινγηαθέο εμειίμεηο) κε ζέκα: «Αλαζηνιή πξάμεσλ αλάθηεζεο 

παξάλνκσλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ». 

33) ηελ επηκνξθσηηθή εκεξίδα Γηθαζηψλ ηεο Γηνηθεηηθήο 

Γηθαηνζχλεο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γηθαζηηθψλ Λεηηνπξγψλ ζηε 

Θεζζαινλίθε, ζηηο 25-11-2013 («Ζ άζθεζε ηνπ δηθαζηηθνχ 

ιεηηνπξγήκαηνο: Πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο»), κε ζέκα: «Γπζιεηηνπξγίεο 

θαηά ηελ άζθεζε ησλ δηθαζηηθψλ θαζεθφλησλ». 

34) ηελ εκεξίδα ηεο Οκνζπνλδίαο Δξγαδνκέλσλ Αλεμάξηεησλ 

Αξρψλ (Ο.Δ.Α.Α.) ζηηο 15-1-2014 ζηελ Αζήλα («Ο ζεζκφο ησλ 

Αλεμάξηεησλ Αξρψλ ζηελ Διιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε: Απνηίκεζε, 



 8 

Κξηηηθή, Πξννπηηθέο») κε ζέκα: «Ζ θαζηέξσζε ησλ αλεμάξηεησλ 

δηνηθεηηθψλ αξρψλ σο ζεζκηθψλ κεραληζκψλ ππέξβαζεο ηεο θξίζεο ηνπ 

ζχγρξνλνπ θξάηνπο». 

35) ηελ εκεξίδα ηεο Έλσζεο Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηψλ θαη ηνπ 

Κέληξνπ Γηαθπβέξλεζεο θαη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο (ΚΔ.ΓΗ.ΒΑ.) Παληείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ζηηο 3-4-2014 ζηελ Αζήλα («Ζ δίθαηε δίθε ππφ ζπλζήθεο 

θξίζεο») κε ζέκα: «Ζ ακεξνιεςία θαηά ηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο». 

36) ηελ εκεξίδα ηεο Δπηζηεκνληθήο Δηαηξείαο Γηνηθεηηθήο 

Γηθαηνζχλεο  ζηηο 15-5-2014 ζην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο 

(«Γεκφζην ζπκθέξνλ θαη θξίζε») κε ζέκα: «Οπδεηεξφηεηα ηνπ δηθαζηή θαη 

δεκφζην ζπκθέξνλ». 

37) ) ην 3
ν
 εηήζην παλεπξσπατθφ ζπλέδξην ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο (European Commission) ζηελ Αζήλα ζηηο 20-6-2014 

(«Smart Public Procurement. Efficient Management through e-

Procurement»), σο Moderator ζηε πλεδξία κε ζέκα:  «Fighting 

Corruption in public procurement». 

38) ηα ζεκηλάξηα ηνπ Ο.Ο..Α. (OECD) ζηηο 22-23 

επηεκβξίνπ 2014 ζηελ Αζήλα («πλεξγαζία κεηαμχ θνξέσλ γηα 

ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο) κε ζέκα: «Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Δληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ.) θαη ε 

ζεκαζία ηνπ ζπληνληζηηθνχ ηεο ξφινπ ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ». 

39) ηελ εκεξίδα δηαβνχιεπζεο (ζπλέδξην) ηνπ πλδέζκνπ 

Διιήλσλ Βηνκεράλσλ (ΔΒ) ζηηο 25 επηεκβξίνπ 2014 ζηελ 

Αζήλα («ε ηαρεία απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο, θξίζηκε πξνυπφζεζε 

γηα ηηο επελδχζεηο θαη ηελ αλάπηπμε»). 

 

41) ην ζπλέδξην ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο θαη 

ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ζηηο 7-

10/10-2014 ζην Ναχπιην («Γεκφζηεο πκβάζεηο θαη 

Πεξηβάιινλ»). 
 

Γ. πκκεηέρεη ζε Ομάδερ Δπγαζίαρ ηος Τποςπγείος Γικαιοζύνηρ κλπ. 

για ηην επεξεπγαζία, μελέηη και ζύνηαξη ζσεδίων νόμων θαη 

ζπγθεθξηκέλα:  

 

α) σο κέινο ηεο νκάδαο εξγαζίαο  (Α.Τ. Γηθαηνζχλεο 97321/18-7-

2000) γηα ηελ θαηάξηηζε ζρεδίνπ λφκνπ γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο εζληθήο 

λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25
εο

 Φεβξνπαξίνπ 

1992 «γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ 
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ζπκβάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ θνηλνηηθψλ θαλφλσλ ζηηο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ησλ ζπκβάζεσλ θνξέσλ νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ ζηνπο 

ηνκείο ηνπ χδαηνο, ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ». Σν ζρεηηθά 

θαηαξηηζζέλ ζπγθεθξηκέλν ζρέδην θαηέζηε λφκνο ηνλ 11/2000 (λ.2854/7-11-

2000 «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο 

ζπκβάζεσλ θνξέσλ νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ ζηνπο ηνκείο ηνπ χδαηνο, ηεο 

ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 

92/13/ΔΟΚ θαη άιιεο δηαηάμεηο» ΦΔΚ 243 Α).  

β) σο Πξφεδξνο ηεο νκάδαο εξγαζίαο (Α.Τ. Γηθαηνζχλεο 92795/18-7-

2000) γηα ηελ επεμεξγαζία, κειέηε θαη ζχληαμε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ θπξσηηθνχ 

λφκνπ θαη ηηο αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ 

«χκβαζε γηα ζέκαηα Αζηηθνχ Γηθαίνπ πεξί δηαθζνξάο» ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο Δπξψπεο. Σν θαηαξηηζζέλ ζπγθεθξηκέλν ζρέδην θαηέζηε λφκνο ηελ 12-

11-2001 (λ.2957/2001 «Κχξσζε ηεο χκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο γηα ζέκαηα Αζηηθνχ Γηθαίνπ πεξί δηαθζνξάο» ΦΔΚ 260 Α΄). 

γ) σο κέινο ηεο νκάδαο εξγαζίαο (Α.Τ.Γηθαηνζχλεο 166555/6-12-

2000) γηα ηε κειέηε θαη εηζήγεζε ηξνπνπνηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο κε ζθνπφ 

ηελ επηηάρπλζε ηεο απνλνκήο ηεο δηνηθεηηθήο δηθαηνζχλεο,  

          δ) σο κέινο ηεο νκάδαο εξγαζίαο (Α.Τ.Γηθαηνζχλεο 111663/6-7-

2001) γηα ηε κειέηε θαη εηζήγεζε ηξνπνπνηήζεσλ ηεο δηνηθεηηθήο 

λνκνζεζίαο κε ζθνπφ ηε ξχζκηζε ηεο αξκνδηφηεηαο επίιπζεο δηνηθεηηθψλ 

δηαθνξψλ απφ ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο θαη ηα ηαθηηθά δηνηθεηηθά 

δηθαζηήξηα, θαζψο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πεξηπηψζεσλ επηηξεπηνχ ηνπ 

αλαηξεηηθνχ ειέγρνπ απφ ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο. 

           ε) σο κέινο ηεο νκάδαο εξγαζίαο (Α.Τ.Γηθαηνζχλεο 32888/1-7-2003) 

γηα ηελ επεμεξγαζία ζεκάησλ ζην πιαίζην ηεο πκθσλίαο Greco (Οκάδα 

Υσξψλ ελάληηα ζηε Γηαθζνξά) γηα ηελ απάληεζε ζην εξσηεκαηνιφγην ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο (Β΄θάζε αμηνιφγεζεο), ηελ πινπνίεζε ηεο 

έθζεζεο αμηνιφγεζεο ηεο Γξακκαηείαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο 

(πζηάζεηο) θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλάληεζεο θαη ζπδήηεζεο ζην 

Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο κε ηα κέιε ηνπ θιηκαθίνπ αμηνινγεηψλ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. 

 η) σο κέινο ηεο άηππεο νκάδαο εξγαζίαο ζην Τπνπξγείν 

Γηθαηνζχλεο απφ 9/2010 κέρξη 4/2011, γηα ηε κειέηε θαη εηζήγεζε 

ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ Γηθαζηεξίσλ αλαθνξηθά κε ηηο 

ζεκαηηθέο ηεο επηζεψξεζεο, ησλ πξναγσγψλ θαη ηνπ πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ 

ησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ. 

 Ε) σο κέινο Οκάδαο Δξγαζίαο κε αληηθείκελν ηελ επεμεξγαζία θαη 

ππνβνιή ζρεδίνπ Νφκνπ, ζρεηηθά κε ηελ απινχζηεπζε ησλ δηθαζηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ ζηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα (ππ.αξηζκ. 15934/22-2-2013 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ). 
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 Ζ) σο κέινο ηεο άηππεο νκάδαο εξγαζίαο ζην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο 

απφ 4/2013 κέρξη 7/2013, γηα ηε κειέηε θαη εηζήγεζε ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ 

λφκνπ πεξί ρνιήο Γηθαζηψλ.  

Θ) σο κέινο ησλ νκάδσλ εξγαζίαο i. Scoreboard on Judicial System 

θαη ii.Γηθαζηήξην ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, ζηα Τπνπξγεία 

Γηθαηνζχλεο θαη Δμσηεξηθψλ, αληίζηνηρα (έηνο 2013). 

 

Γ. πκκεηέρεη ζε επιζηημονικά ζςνέδπια με επγαζίερ και παπεμβάζειρ. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 

 

 Σν δηεμαρζέλ ζηηο 17/10-20/10/1996 παλεπξσπατθφ ζπλέδξην ζην 

Zutphen  ηεο Οιιαλδίαο κε ζέκα «The European Ambitions of the National 

Judiciary», ην νπνίν παξαθνινχζεζε σο εηδηθφο πξνζθεθιεκέλνο ηεο 

δηνξγαλψηξηαο Δζληθήο ρνιήο Γηθαζηψλ ηεο ελ ιφγσ Υψξαο (Stichting 

Studiecentrum Rechtspleging). 

 ην δηεμαρζέλ ζηηο 20-21/11-2000 ζην Γηθαζηήξην ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ ζην Λνπμεκβνχξγν εκηλάξην Γηθαζηψλ απφ δεθαπέληε θξάηε- 

κέιε κε ζέκα «Γεκφζηεο πκβάζεηο», ζην νπνίν ζπκκεηέζρε κεηά απφ  

πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ελ ιφγσ Γηθαζηεξίνπ G.C.Rodriguez 

Iglesias. 

 ε νκηιία ηνπ ζην αθξναηήξην ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Πεηξαηά ηελ 

30-6-1999, ζηα πιαίζηα ηεο ζπδεηήζεσο πνπ νξγάλσζε ην Σξηκειέο 

πκβνχιην Γηεχζπλζεο ηνπ ελ ιφγσ Γηθαζηεξίνπ κε ζέκα «Πξψηε 

πξνζέγγηζε ζηηο βαζηθέο κεηαβνιέο πνπ επέξρνληαη κε ην λέν Κψδηθα 

Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο».  

 ε νκηιία ηνπ ηελ 11-2-1994 ζηελ θεληξηθή αίζνπζα ηνπ Γηθεγνξηθνχ 

πιιφγνπ Αζήλαο κε ζέκα «Ζ πξνζσξηλή δηθαζηηθή πξνζηαζία ζηηο 

δηνηθεηηθέο δηαθνξέο» (ππφ ην θαζεζηψο ηνπ ΚΦΓ, ηνπ π.δ 341/1978 θαη ηνπ 

λ.1406/1983). 

 ε εηζήγεζή ηνπ ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ Middlesex University 

ηνλ 3/1995 ππφ ηνλ ηίηιν «Case 262/1988 Barber v.Guardian Royal 

Exchange Assurance Group». 

 Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ζην πλέδξην ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηηο Βξπμέιιεο 

ζηηο 19-3-2014 κε ζέκα: «The new rules for procurement and concessions». 

  Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ζην 3
ν
 Παλεπξσπατθφ πλέδξην ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ., πνπ δηεμήρζε ζηελ Αζήλα 

ζηηο 20-6-2014 (3
rd

 Annual Conference on Public Procurement “Smart 

Procurement: Efficient Management through e-procurement”), σο moderator 

ζηελ ηέηαξηε πλεδξία κε ηίηινΑ «The fight against corruption in public 

procurement». 

 

Δ. Άλλερ δπαζηηπιόηηηερ 
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1.Δίλαη κέινο Δπηζηεκνληθψλ Δπηηξνπψλ θαη Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο 

ζε λνκηθά πεξηνδηθά, φπσο είλαη ε Θεσξία θαη Πξάμε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Γηθαίνπ (Θ.Π.Γ.Γ.), ε Γηνηθεηηθή Γίθε (ΓηΓηθ),  Δθεκεξίδα Γηνηθεηηθνχ 

Γηθαίνπ (ΔθΓΓ) θιπ. 

2.Απφ ην έηνο 2005 κέρξη ζήκεξα είλαη  έρεη παξάζρεη γλσκνδνηήζεηο ζε 

δεηήκαηα δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ πξνο ηε Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ ΓΠΘ.  

 
IV. ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

 

Α. Απφ ην έηνο 2001 αλήθεη ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηεο Δζληθήο 

ρνιήο Γηθαζηψλ, φπνπ δηδάζθεη δηνηθεηηθφ δηθνλνκηθφ δίθαην θαη απφ 

2014 Γίθαην Γεκνζίσλ πκβάζεσλ. 

Β. Απφ ην έηνο 2001 είλαη εληαγκέλνο Δηζεγεηήο ζηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο Δπηκφξθσζεο ηεο Δζληθήο ρνιήο Γηθαζηψλ.   

Γ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ σο Πξνέδξνπ ηνπ Σξηκεινχο 

πκβνπιίνπ Γηεπζχλζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Πεηξαηά, θαη 

ζπγθεθξηκέλα θαηά ην έηνο 2001 ηνπ αλαηίζεηαη απεπζείαο απφ ηελ Δζληθή 

ρνιή Γηθαζηψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ Δθέηε ε παξαθνινχζεζε θαη ν 

ζπληνληζκφο ηεο πξαθηηθήο αζθήζεσο ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζην Γηθαζηήξην 

δνθίκσλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ. 

Γ. Καηά ηε δηάξθεηα επίζεο ηεο αλσηέξσ ζεηείαο είρε (έηε 2000-2001) ηελ 

ελ γέλεη επζχλε ηεο πξαθηηθήο αζθήζεσο ησλ εθπαηδεπφκελσλ δηθαζηψλ ζην 

Γηνηθεηηθφ Πξσηνδηθείν Πεηξαηά. 

 

V. ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ 

 

Α. Μονογπαθίερ 

 

I.  «Ζ πξνζσξηλή δηθαζηηθή πξνζηαζία ζηηο θνξνινγηθέο 

δηαθνξέο. Αηηήζεηο αλαζηνιψλ- Πξνεδξηθέο δηαδηθαζίεο», 

εθδφζεηο Αλη. άθθνπια, Αζήλα- Κνκνηελή 1993  

II. «Ο δηαδηθαζηηθφο ζεζκφο ηεο θνξνινγηθήο δειψζεσο», 

εθδφζεηο Αλη. άθθνπια Αζήλα-Κνκνηελή 2000 

III.  «Σν δηθαίσκα δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ πνιίηε απέλαληη ζηε 

Γεκφζηα Γηνίθεζε», εθδφζεηο άθθνπια Αζήλα- Θεζζαινλίθε 2005 

IV.  Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη Γηαθζνξά (Απφ ηε ζθνπηά ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ), Αζήλα-Θεζζαινλίθε 2006 

V. Γηθαζηηθή αλεμαξηεζία θαη ακεξνιεςία θαη πεηζαξρηθφο έιεγρνο 

ησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ γηα «ζθάικαηα» ηεο δηθαληθή θξίζεο, 

Αζήλα-Θεζζαινλίθε 2008 

VI.  Σν έλδηθν βνήζεκα ηεο αγσγήο ζην πεδίν ησλ δηαθνξψλ απφ 

δηνηθεηηθέο ζπκβάζεηο, Αζήλα-Θεζζαινλίθε 2009 
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VII. Σν εηζαγσγηθφ δηθφγξαθν ηεο αγσγήο θαηά ηνλ Κψδηθα 

Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο (ηα ζηνηρεία ηνπ νξηζκέλνπ ηεο αγσγήο θαη ε 

άζθεζε απηήο), Αζήλα 2010 

VIII. Ζ απφδεημε ζηελ εθινγηθή δίθε, Αζήλα 2010   

IX.  «Γίθαην Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, Αζήλα-Θεζζαινλίθε 2014 
 

 

Β. Μελέηερ 

 

1.  «Αγσγή απνδεκηψζεσο γηα πξνζπκβαηηθφ πηαίζκα (λ. 

2522/1997) ελψπηνλ ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ)», ΓηΓηθ 

1999,ζει. 533 επ. = Κξηη Δ 1999, ζει.159 επ. =  ΔΔΔπξΓ 2000, 

ζει.589 επ. 

2. «Κξηηηθή πξνζέγγηζε ηνπ δηθαηνδνηηθνχ ξφινπ ησλ δηνηθεηηθψλ 

δηθαζηεξίσλ ζην ζχγρξνλν θξάηνο δηθαίνπ», ΓηΓηθ 1999, 

ζει.1049 επ. 

3. «Γηθνλνκηθά δεηήκαηα απφ ηελ επηβνιή θνξνινγηθψλ 

θπξψζεσλ», ζην βηβιίν Φνξνινγηθέο θπξψζεηο, ζει. 43 επ., 

εθδ. Αλη. άθθνπια 2002 

4. «Σα πξνζσξηλά κέηξα ζηνλ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο», 

ΓηΓηθ 2002, ζει. 281-308 . 

5. «Γηθνλνκηθά δεηήκαηα θαηά ηελ αλαγθαζηηθή εθηέιεζε ζε 

βάξνο ηνπ Γεκνζίνπ απνθάζεσλ ησλ ηαθηηθψλ δηνηθεηηθψλ 

δηθαζηεξίσλ πνπ επηδηθάδνπλ ρξεκαηηθέο αμηψζεηο 

(Πξνυπνζέζεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο – Δθηειεζηνί 

ηίηινη)», ΓηΓηθ 2002, ζει.1393-1414
 
. 

6. «Ζ θαηά ηνλ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο δηαδηθαζία γηα 

ηελ εθηέιεζε ησλ θαηαςεθηζηηθψλ απνθάζεσλ ησλ ηαθηηθψλ 

δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ – πζηήκαηα νξγαλψζεσο ηεο 

εθηειεζηηθήο δηαδηθαζίαο», ΓηΓηθ 2002, ζει.1152-1168 . 

7. «Ζ δηθαζηηθή πξνζηαζία ζηηο θνξνινγηθέο δηαθνξέο- 

πγθξηηηθέο επηζεκάλζεηο ζην πιαίζην ηνπ γεξκαληθνχ, 

ηζπαληθνχ θαη ειιεληθνχ δηνηθεηηθνχ δηθνλνκηθνχ δηθαίνπ», 

ΓηΓηθ 2003, ζει.1393 επ. 

8. «Ζ αζηηθή επζχλε ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ 

νξγάλσλ ηνπο γηα πξάμεηο δηαθζνξάο (Καηά ηε χκβαζε ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ζέκαηα αζηηθνχ δηθαίνπ πεξί 

δηαθζνξάο)», ζε: ηηκεηηθφ Σφκν γηα ηνλ Καζεγεηή 

Κσλζηαληίλν Μπέε, Πέκπηνο Σφκνο, Αζήλα 2003, ζει.3767 

επ. 

 

9. «Δπηηάρπλζε ηεο δηνηθεηηθήο δίθεο θαη «δηήζεζε» ζην πεδίν 

ησλ ελδίθσλ κέζσλ», ΓηΓηθ 2004, ζει.1134 επ. 
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10. «Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε απέλαληη ζηηο ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη ηεο δηαθζνξάο», ΓηΓηθ 2005, 

ζει.1 -43 

11. «Σα γλσζηνινγηθά ζεκέιηα ηεο απνθάζεσο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

δηθαζηή», ΓηΓηθ 2005, ζει.567 επ. 

12. «Αληαλαθιάζεηο ηεο απηνλνκίαο ηνπ θνξνινγηθνχ δηθαίνπ ζηε 

δηνηθεηηθή θνξνινγηθή δηαδηθαζία», Γίθαηνλ Δπηρεηξήζεσλ θαη 

Δηαηξηψλ 2005, ζει.527 επ. 

13.  «State Liability in Greece for the revocation of an illegal 

administrative act and the principle of protection of legitimate 

expectations  of the addressee», in:  European Public Law 2006 

Volume 12, Issue 1,  March 2006, pp. 3 ff. 

14.    “The jurisdiction of the administrative Courts in Greece over 

cases of state liability for breach of EC law by public 

authorities», Presentation in Beaulieu-sur-mer ζην πλέδξην ηεο 

Έλσζεο Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηψλ ζηηο 11-3-2006= European 

Review of Public Law 2007, Vol.19, No 4,  p.1043 ff. 

15.  Σν εηζαγσγηθφ δηθφγξαθν ηεο αγσγήο απνδεκίσζεο ελψπηνλ 

ησλ ηαθηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ, έθδνζε Γηθεγνξηθνχ 

πιιφγνπ Αζελψλ 2007, Δηζεγήζεηο ζε ζεκηλάξηα δηνηθεηηθήο 

δίθεο Β΄θχθινο. Αγσγή απνδεκηψζεσο, ζει.1-89. 

16.   χληαμε εξσηεκαηνινγίνπ αλαθνξηθά κε ηελ πξνζσπηθή θαη 

ιεηηνπξγηθή αλεμαξηεξία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

Γηνηθεηηθήο Γηθαηνζχλεο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

(Questionnaire on the Independence and Efficiency of 

Administrative Justice), πνπ απεζηάιε ζηηο  Δζληθέο Γηθαζηηθέο  

Δλψζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ θαη παξνπζηάζζεθε ζην πλέδξην 

ηεο Έλσζεο Δπξσπαίσλ Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηψλ (Association of 

European Administrative Judges) ζηηο 27-28/4/2007 ζην 

Wυrzburg ηεο Γεξκαλίαο («Independence and Efficiency of 

Administrative Justice»), καδί κε αληίζηνηρν ζέκα (Functional 

and Institutional Independence of the Administrative Judge). 

17.  «Functional and Institutional Independence of the 

Administrative Judge», ζέκα αλαπηπρζέλ ζην ζπλέδξην ησλ 

Δπξσπαίσλ Γηνηθεηηθψλ (Association of European 

Administrative Judges) Γηθαζηψλ ζηηο 27-28/4/2007 ζην 

Wυrzburg ηεο Γεξκαλίαο («Independence and Efficiency of 

Administrative Justice»)      θαη δεκνζηεπκέλν ζηελ ηζηνζειίδα 

ηεο ελ ιφγσ Έλσζεο: www.aeaj.org/articles. 

18.  «Πηπρέο ηεο ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

δηθαζηή (κε αθνξκή ηελ ππ.αξηζκ. 2007-551 DC ηεο 1
εο

 

Μαξηίνπ 2007 απφθαζε ηνπ πληαγκαηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Γαιιίαο)», ΔθεκΓΓ 2007, ζει.514 επ. 

http://www.aeaj.org/articles
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19.  «Εεηήκαηα δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ελψπηνλ ησλ δηνηθεηηθψλ 

δηθαζηεξίσλ ησλ αιιειέγγπα κε ην λνκηθφ πξφζσπν 

επζπλνκέλσλ εθπξνζψπσλ θαη δηνηθνχλησλ απηφ γηα νθεηιέο 

πξνο ην Γεκφζην», ζε: Σηκεηηθφ Σφκν Ησάλλε Βνχιγαξε, 

ζει.985 επ. 

20.  Πηπρέο ηεο θαη’άξζξν 105 ΔηζΝΑΚ πξνυπφζεζεο ηεο 

εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο γηα ηε ζεκειίσζε αζηηθήο επζχλεο ηνπ 

Γεκνζίνπ, Θεσξία θαη Πξάμε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ 2008, 

ζει.386 επ. 

21.  Ζ αλάθιεζε νξηζηηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο πνπ αληηβαίλεη ζην 

θνηλνηηθφ δίθαην κεηά ηελ απφθαζε ηνπ ΓΔΚ, ηεο 12-2-2008, 

C-2/06, Willy Kempter KG – Ζ παξάκεηξνο ηεο απηεπάγγειηεο 

εμέηαζεο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ απφ ηνλ δηνηθεηηθφ δηθαζηή, 

ΘΠΓΓ 2008, ζει.1081 επ. =Σηκεηηθφο ηφκνο 

Λ.Θενραξφπνπινπ-Γ.Κνληφγησξγα-Θενραξνπνχινπ, I, ζει.633 

επ. 

22.  Πξνιεπηηθή δηνηθεηηθή δξάζε ζην πεδίν ηεο δεκφζηαο ηάμεο 

θαη εγγπεηηθή ιεηηνπξγία ηεο δηνηθεηηθήο δηθαηνζχλεο, ΘΠΓΓ 

2009, ζει.923 επ. 

23.  Γηαζεηηθή αξρή θαη δηνηθεηηθή δίθε, ΓηΓηθ 2009, ζει.1 επ. 

24.  Γηαθάλεηα πνιηηηθνχ ρξήκαηνο θαη ρξεκαηνδφηεζε πνιηηηθψλ 

θνκκάησλ, ζε: Γηαθπβέξλεζε θαη Γηαθζνξά, εθδ.Παπαδήζε 

2011, ζει.63 επ.= ΚΔΓΗΒΑ,  www.panteion.gr  

25.  Εεηήκαηα Δπηηάρπλζεο ηεο δηνηθεηηθήο δίθεο ++++, 

Δθαξκνγέο, ππφ δεκνζίεπζε. 

26.  Εεηήκαηα αζηηθήο επζχλεο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ Ο.Σ.Α. απφ 

απηνθηλεηηζηηθά αηπρήκαηα, Δπηζεψξεζε πγθνηλσληαθνχ 

Γηθαίνπ www.esd.gr  

27.   Ζ ππαιιειηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ, 

Δθαξκνγέο Γηνηθεηηθνχ Οπζηαζηηθνχ θαη Γηθνλνκηθνχ 

Γηθαίνπ, ηφκνο 6 Γηνηθεηηθφ Δθεηείν, Ννκηθή Βηβιηνζήθε 

2010, ζει.301 επ.  

28.   ρφιην ζηελ ηΔ 170/2012, ΓηΓηθ 2012, ζει.833 επ. 

 

29. Ζ ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο θαη ησλ δηαδηθαζηηθψλ 

δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε ζηε δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ 

πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο δηαθζνξάο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, 

ΘΠΓΓ 2012, ζει.865 επ. 

30. Οηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη δηθαζηηθή αλεμαξηεζία, ΓηΓηθ 2013, 

ζει. 21 επ.. 

31.  Γίθαηε ηθαλνπνίεζε ησλ δηαδίθσλ ιφγσ ππέξβαζεο ηεο εχινγεο 

δηάξθεηαο ηεο δηνηθεηηθήο δίθεο, ΘΠΓΓ 2013, ζει.693 επ. 

http://www.panteion.gr/
http://www.esd.gr/
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32. Αλαζηνιή εθηέιεζεο πξάμεσλ αλάθηεζεο παξάλνκσλ θξαηηθψλ 

εληζρχζεσλ, ππφ δεκνζίεπζε , ΘΠΓΓ 2014, ζει.118 επ. 

 

33. Ζ ζπκβαηφηεηα ηνπ θαη’άξζξν 97 παξ.3 ηνπ Κψδηθα 

Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο (φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

λ.3900/2010) δηθνλνκηθνχ απαξαδέθηνπ ηνπ ελδίθνπ 

κέζνπ ηεο έθεζεο, ιφγσ κε θαηαβνιήο ηνπ 50% ηνπ 

νθεηιφκελνπ θαηά ηελ πξσηφδηθε απφθαζε  θφξνπ 

θιπ., κε ην χληαγκα θαη ηηο ππεξεζληθέο δηαηάμεηο πνπ 

θαηνρπξψλνπλ ην δηθαίσκα δηθαζηηθήο έλλνκεο 

πξνζηαζίαο- θέςεηο κε αθνξκή ηελ Οινκ.ηΔ 

1619/2012, Σν 2012, ζει.553 επ.  

 

34. Ζ δηαδηθαζία ηεο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο κε 

δηαπξαγκάηεπζε, Σηκεηηθφο Σφκνο ηαθηηθψλ Γηνηθεηηθψλ 

Γηθαζηεξίσλ, ππφ δεκνζίεπζε. 

 

35.  Ζ ακεξνιεςία θαηά ηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο, ΓηΓηθ 

2014, ζει.577 επ. 

 

 

                                                                       Αζήλα, 15/1/2015   

 


