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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Δημήτριος Γ. Ράικος,
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – ΣΠΟΥΔΕΣ
ΙΙ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΙΙΙ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
IV. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Α. Μονογραφίες
Β. Μελέτες
Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – ΣΠΟΥΔΕΣ
Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 28-1-1959 και εισήλθε στη Νομική
Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το έτος
1976, από την οποία αποφοίτησε στις 7-5-1981 με βαθμό «ΑΡΙΣΤΑ» (9
1/8).
Από το έτος 1987 είναι διπλωματούχος του Τμήματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών, κλάδου Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (βαθμός «ΑΡΙΣΤΑ 10»)
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 1994-1995, πραγματοποιεί μεταπτυχιακές
σπουδές στο Λονδίνο και συγκεκριμένα στα πανεπιστήμια London School of
Economics and Political Science (LSE) και Middlesex University, στο
δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Στις 7-12-1999, αφού υπέστη την καθορισμένη από το νόμο
δοκιμασία, αναγορεύεται διδάκτορας της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης με το βαθμό «ΑΡΙΣΤΑ».
Είναι έγγαμος και πατέρας τεσσάρων (4) τέκνων (Γεωργίου,
Φραντζέσκας, Ηλία-Αίαντα, και Ιάσονα).
ΙΙ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Στις 9-8-1983 διορίζεται δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Αθηνών και στις
20-3-1985 Πάρεδρος των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.
Στις 18-12-1996 προάγεται στο βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών και
τον Μάϊο του 2000 στο βαθμό του Εφέτη Δ.Δ. Μέχρι σήμερα, έχει
συμπληρώσει θητεία άνω των 28 ετών ως δικαστής, κατά την οποία
υπηρέτησε στα Διοικητικά Πρωτοδικεία Θεσσαλονίκης (ως ΠάρεδροςΠρωτοδίκης), Πειραιά (ως Πρωτοδίκης- Πρόεδρος ΠρωτοδικώνΠροϊστάμενος Δικαστηρίου), Κομοτηνής (ως Πρόεδρος Πρωτοδικών), και
στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών και Αθηνών ως Εφέτης.
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Κατά το χρονικό διάστημα από 4-3-2000 μέχρι 4-3-2002 διετέλεσε
Προϊστάμενος (Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης) του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, μετά την εκλογή του στη θέση αυτή
στις σχετικές εκλογές της 4-3-2000.
Κατά τη διετία από 19-5-2006 έως 19-5-2008 διετέλεσε Αντιπρόεδρος
της Ένωσης Ευρωπαίων Διοικητικών Δικαστών με έδρα τη Γερμανία
(Association of European Administrative Judges), μετά από εκλογή του στις
σχετικές αρχαιρεσίες (19-5-2006) στη Βουδαπέστη, στη γενική συνέλευση
της ίδιας Ένωσης.
Περαιτέρω, από το έτος 2005, οπότε εξελέγη στη βαθμίδα του
Επίκουρου Καθηγητή, και από 6/2013 (ΦΕΚ Γ΄1371/27-11-2013)
Αναπληρωτής Καθηγητής, μέχρι σήμερα υπηρετεί στο Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης υπό την ιδιότητα αυτή διδάσκει: «Διοικητικό
Δίκαιο», «Διοικητική Δικονομία», «Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων», και
«Δίκαιο Περιβάλλοντος».
Με το από 8 Φεβρουαρίου 2013 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ Γ΄169/13-22013), μετά από απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου της
Διοικητικής Δικαιοσύνης, αποσπάται από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
για δύο έτη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη στελέχωση της Ειδικής
Νομικής Υπηρεσίας του εν λόγω Υπουργείου, με αντικείμενο την
υποβοήθηση του νομοπαρασκευαστικού έργου και την αντιμετώπιση κάθε
θέματος που αφορά στην εφαρμογή του ενωσιακού και διεθνούς δικαίου
αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων.
Με την από 27-11-2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας που δημοσιεύθηκε στις 4-12-2013 (ΦΕΚ 601/4-122013 τεύχος ειδικών θέσεων και οργάνων διοίκησης φορέων του δημοσίου
και ευρύτερου δημόσιου τομέα), μετά από την από 10-10-2013 έκθεση της
Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των
Ελλήνων και την υπ.αριθμ.30/1-11-2013 πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου, διορίζεται Πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με πενταετή θητεία από 4-12-2013.
Από την θέση αυτή παραιτείται, λόγω αναδιορισμού του ως δικαστή, στις
25-4-2016.
Με την από 18-11-2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών κατά την 56η Συνεδρίαση αυτής (General
Assembly’s 56th plenary meeting, 70th Session), διορίζεται, κατόπιν
διαγωνιστικής διαδικασίας, Δικαστής στο Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο του
Ο.Η.Ε. (United Nations Appeals Tribunal) με επταετή θητεία από 1-7-2016.
Διετέλεσε Α΄Αντιπρέδρος του εν λόγω Δικαστηρίου το έτος 2018 και
Πρόεδρος το έτος 2019.
Με το από 4-4-2016 (ΦΕΚ 322 Γ/8-4-2016) Προεδρικό Διάταγμα
αναδιορίζεται σε θέση Εφέτη Δ.Δ., αναλαμβάνοντας καθήκοντα δικαστικού
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λειτουργού στις 26-4-2016. Τον Ιούνιο 2016 προάγεται στον βαθμό του
Προέδρου Εφετών Δ.Δ.
ΙΙΙ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Α. 1. Υπήρξε μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας για την εκπόνηση της
Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε) περί
καταπολεμήσεως της διαφθοράς (Ad Hoc Committee for the Negotiation of
the United Nations Convention against Corruption), που έλαβε χώρα στη
Βιέννη κατά τα έτη 2002-2003. Με την ιδιότητα αυτή, και ενόψει της
αναλήψεως της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα κατά
το 1ο εξάμηνο του έτους 2003, συμμετέχει ως εκπρόσωπος της Ελλάδας,
αφενός μεν στις Συνεδριάσεις της Ολομέλειας της Ad Hoc Committee της
Γενικής Συνελεύσεως του Ο.Η.Ε (Plenary Sessions) για τη συζήτηση των
κατ’ ιδίαν διατάξεων (άρθρα 1 έως 85) της προαναφερόμενης Σύμβασης,
αφετέρου δε στο Προεδρείο για το Συντονισμό (Coordination Meetings) των
Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την τέταρτη, πέμπτη και
έκτη Σύνοδο.
2. Συμμετέχει εκ μέρους της Ελλάδας στο πρόγραμμα Octopus
Interface 2003: Focus on specialized anti-corruption services, που έλαβε
χώρα στο Στρασβούργο κατά το χρονικό διάστημα από 5-7 Νοεμβρίου 2003,
στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης.
3. Είναι μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του Ινστιτούτου
για την Δικαιοσύνη και την Ανάπτυξη του EPLO (Institute for Justice
and Growth of the European Public Law Organisation).
B. Συμμετέχει ως εισηγητής σε διάφορα επιστημονικά συνέδρια, μεταξύ
των οποίων:
1) Στο συνέδριο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών της 1819/12/1998 στην Αθήνα («Δημόσιες συμβάσεις και Κοινοτικό δίκαιο κλπ.»)
με θέμα: «Αγωγή αποζημιώσεως για προσυμβατικό πταίσμα ενώπιον των
διοικητικών δικαστηρίων»,
2) Στο συνέδριο του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Δικαίου της 21-22/5/1999 στη Θεσσαλονίκη («Δημόσιες συμβάσεις και
κοινοτικό δίκαιο- Διαγωνισμοί και έννομη προστασία») με θέμα: «Αίτηση
ακυρώσεως και αγωγή αποζημιώσεως για προσυμβατικό πταίσμα»,
3) Στο Διεθνές συνέδριο της Ενώσεως Διοικητικών Δικαστών της 45/6/1999 στην Παλαιά Βουλή («Σύγχρονοι Ευρωπαϊκοί Προβληματισμοί για
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την Εσωτερική Διοίκηση της Δικαιοσύνης του 2000») με θέμα: «Κριτική
προσέγγιση του δικαιοδοτικού ρόλου των τακτικών Διοικητικών
Δικαστηρίων ως θεσμού δικαστικής προστασίας κατά της δημόσιας
εξουσίας»,
4) Στην ημερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου της 23-32001 («Ο κώδικας διοικητικής δικονομίας- Προβλήματα και προοπτικές»),
με θέμα: «Η προσωρινή δικαστική προστασία κατά τον Κ.Δ.Δ.»,
5) Στην ημερίδα του Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής
Αθηνών και της Εταιρείας Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών
μελετών της 15-5-2001 («Φορολογικές κυρώσεις») με θέμα: «Δικονομικά
ζητήματα από την επιβολή φορολογικών κυρώσεων»,
6) Στα επιμορφωτικά προγράμματα του Τμήματος Επιμόρφωσης της
Εθνικής Σχολής Δικαστών («Προσωρινή δικαστική κρίση στην πολιτική,
την διοικητική και την ποινική διαδικασία») και συγκεκριμένα: αα) στις 7
και 8 Δεκεμβρίου 2001 στην Ολυμπία, ββ) στις 27-28 Φεβρουαρίου 2002
στην Κομοτηνή και στις 24-25 Απριλίου 2002 στην Κομοτηνή, γγ) στις 7
και 8 Ιουνίου 2002 στην Καστοριά, με θέμα «Τα κατ’ ιδίαν ασφαλιστικά
μέτρα κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας»,
7) Στο Διεθνές Συνέδριο, που οργάνωσε το Διοικητικό Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Πρόγραμμα Grotius στις 26-27
Απριλίου 2002 (Συμμόρφωση της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις –
μέτρα εκτέλεσης των αποφάσεων μέσω δικαστικής συνδρομής), με θέμα
«Δικονομικά ζητήματα από την αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του
Δημοσίου για την ικανοποίηση χρηματικών αξιώσεων (Προϋποθέσεις και
εκτελεστοί τίτλοι)», και
8) Στο 6Ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ενώσεως Διοικητικών Δικαστών
στα Ιωάννινα στις 24-26 Μαϊου 2002 (Σύγχρονοι νομικοί προβληματισμοί
στην απονομή της διοικητικής δικαιοσύνης) με θέμα «Δικονομικά ζητήματα
από την εκτέλεση κατά του δημοσίου για την ικανοποίηση χρηματικών
απαιτήσεων – Η κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας διαδικασία για
την εκτέλεση των καταψηφιστικών αποφάσεων των διοικητικών
δικαστηρίων».
9) Στα σεμινάρια του Ιδρύματος Στασινόπουλου, που έλαβαν χώρα
στο κατάστημα του Συμβουλίου της Επικρατείας στις 15/11/2002 και
22/11/2002, με θέμα «Αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Δημοσίου για
την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων».
10) Στην ημερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων και της
Επιστημονικής Εταιρείας Διοικητικής Δικαιοσύνης στα Χανιά στις 26-32004 («Ζητήματα και προβληματισμοί από την εφαρμογή διατάξεων του
διοικητικού δικονομικού δικαίου») με θέμα «Επιτάχυνση της διοικητικής
δίκης και “διήθηση” στο πεδίο των ενδίκων μέσων»
11) Στο Συνέδριο του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και
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της Ενώσεως Διοικητικών Δικαστών, στο Ναύπλιο στις 4-6 Ιουνίου 2004
(«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ Της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ») με θέμα «Η Δημόσια Διοίκηση απέναντι στις σύγχρονες
προκλήσεις του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς και ο θεσμικός
ρόλος της Διοικητικής Δικαιοσύνης».
12) Στο Συνέδριο της Ενώσεως Εισαγγελέων Ελλάδος και του
Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), στη Χαλκιδική στις 9-10
Οκτωβρίου 2004, («Λειτουργικές σχέσεις Εισαγγελίας και Δημόσιας
Διοίκησης- Θεσμικό πλαίσιο και προοπτικές»), με θέμα «Η Δημόσια
Διοίκηση απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις του οργανωμένου
εγκλήματος και της διαφθοράς».
13) Στο συνέδριο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα ΝομικήςΤομέας Δημοσίου Δικαίου), της Ελληνικής Εταιρείας Φορολογικού Δικαίου
και Δημοσιονομικών Μελετών και του Δικηγορικού Συλλόγου Ναυπλίου,
στο Ναύπλιο στις 1-2 Απριλίου 2005 («Αμοιβαία Επίδραση Ιδιωτικού και
Φορολογικού Δικαίου»), με θέμα: «Αντανακλάσεις της αυτονομίας του
φορολογικού δικαίου στη διοικητική φορολογική διαδικασία»
14) Στο πρόγραμμα σεμιναρίου της Εθνικής Σχολής Δικαστών στη
Θεσσαλονίκη στις 21, 22 και 23 Οκτωβρίου 2005 («Έλεγχος Νομιμότητας
Δαπανών Ο.Τ.Α., Δημόσιες Συμβάσεις, Χρηστή Διοίκηση») με θέμα: «Η
αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και η αστική ευθύνη του κράτους
για ανάκληση παράνομης διοικητικής πράξης».
15) Ως αντιπρόσωπος των Ελλήνων Διοικητικών Δικαστών στο
συνέδριο και την ετήσια συνάντηση των Ευρωπαίων Διοικητικών Δικαστών
στο Beaulieu-sur-mer (Νίκαια Γαλλίας), στις 10 και 11 Μαρτίου 2006 («The
ways and means whereby the administrative judge can ensure the primacy of
european law with regard to domestic law»), όπου αναπτύσσει την εισήγηση
με θέμα: «The jurisdiction of the administrative Courts in Greece over cases
of state liability for breach of EC law by public authorities».
16) Στο συνέδριο των Ευρωπαίων Διοικητικών Δικαστών στη
Βουδαπέστη στις 19-5-2006, και στη γενική συνέλευση της ίδιας Ένωσης
στις 20-5-2006 ως υποψήφιος εκ μέρους της Ελλάδος, όπου και εκλέγεται
στις σχετικές αρχαιρεσίες αντιπρόεδρος (μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ένωσης: 1) Heinrich Zens (Αυστρία), ως Πρόεδρος, 2) Werner
Heermann (Γερμανία), Αντιπρόεδρος,
3) Jasna Segan (Σλοβενία),
Αντιπρόεδρος, 4) Δημήτριος Ράϊκος (Ελλάδα), Αντιπρόεδρος, και 5) Carlo
Schockweiler (Λουξεμβούργο), Αντιπρόεδρος.).
17) Στα σεμινάρια Διοικητικής Δικονομίας του Δικηγορικού
Συλλόγου Πατρών από 10/11/2006 μέχρι 2/12/2006 με θέμα: «Ένδικα
βοηθήματα στις διοικητικές διαφορές ουσίας- Προσφυγή, αγωγή, ανακοπή».
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18) Στα σεμινάρια Διοικητικής Δικονομίας του Δικηγορικού
Συλλόγου Αθηνών στις 6-2-2007 με θέμα: «Η αγωγή αποζημίωσης στα
τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια».
19) Στο συνέδριο των Ευρωπαίων Διοικητικών (Association of
European Administrative Judges) Δικαστών στις 27-28/4/2007 στο
Wϋrzburg της Γερμανίας («Independence and Efficiency of Administrative
Justice») με θέμα : Functional and Institutional Independence of the
Administrative Judge.
20) Στο συνέδριο του Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος
Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Ελληνικής Εταιρείας
Φορολογικού Δικαίου στην Αθήνα από 30 -11-2007 έως 1-12-2007
(«Φορολογικοί έλεγχοι των επιχειρήσεων και ευθύνη των διοικούντων»)
με θέμα: «Ζητήματα δικαστικής προστασίας ενώπιον των διοικητικών
δικαστηρίων των αλληλέγγυα με το νομικό πρόσωπο ευθυνόμενων
εκπροσώπων και διοικούντων αυτό για οφειλές προς το Δημόσιο από
φόρους».
21) Στο συνέδριο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ)
και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στους
Δελφούς από 29-2-2008 έως 2-3-2008 («Η ευθύνη του Δημοσίου προς
αποζημίωση από παράνομες και νόμιμες πράξεις των οργάνων του») με
θέμα: «Πτυχές της
κατ’άρθρο 105 ΕισΝΑΚ προϋπόθεσης της
εσωτερικής συνάφειας
για τη θεμελίωση αστικής ευθύνης του
Δημοσίου».
22) Στο συνέδριο ((«Independence and Efficiency of
Administrative Justice») κατά τη συνάντηση των Ευρωπαίων
Διοικητικών Δικαστών (Association of European Administrative Judges)
στις 3-5/4/2008 στο Beaulieu-sur-mer (Νίκαια Γαλλίας), όπου μετέχει ως
Αντιπρόεδρος της ανωτέρω ΕΕΔ (AEAJ) και Πρόεδρος της ομάδας
εργασίας με θέμα: “Independence of Administrative Judge and
Remuneration of judges”.
23) Στο πρόγραμμα σεμιναρίου της Εθνικής Σχολής Δικαστών στη
Θεσσαλονίκη στις 12-14/11/2008 2008 («Η αγωγή στο Δημόσιο Δίκαιο») με
θέμα: «Η επιδίωξη ικανοποίησης αξιώσεων από την εκτέλεση διοικητικών
συμβάσεων με το ένδικο βοήθημα της αγωγής».
24) Στο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ενώσεως Διοικητικών Δικαστών
στην Καλαμάτα στις 22-24 Μαϊου 2009 και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Η συμβολή των Διοικητικών Δικαστηρίων
στη βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης) με θέμα «Προληπτική διοικητική
δράση στο πεδίο της δημόσιας τάξης και εγγυητική λειτουργία της
διοικητικής δικαιοσύνης».
25) Στο Συνέδριο της Ενώσεως Εισαγγελέων Ελλάδος στην Κέρκυρα
στις 19-21 Ιουνίου 2009 και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης («Κράτος και Διαφάνεια- Η διαφάνεια στη δημόσια
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διοίκηση και τη δικαιοσύνη θεμελιώδης όρος για την ανάπτυξη του
σύγχρονου κράτους») με θέμα: «Πειθαρχικές κυρώσεις για πράξεις
διαφθοράς των οργάνων της δημόσιας διοίκησης».
26) Στο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Φορολογικού Δικαίου και
δημοσιονομικών μελετών, Επιστημονικής Εταιρείας Διοικητικής
Δικαιοσύνης και του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, στα Χανιά στις 25-26
Σεπτεμβρίου 2009 («Ζητήματα Διοικητικής και Φορολογικής Δικονομίας»)
με θέμα: «Διαθετική αρχή και διοικητική (φορολογική) δίκη».
27) Στον Κύκλο Ανωτέρων Σεμιναρίων Διακυβέρνησης και Βιώσιμης
Ανάπτυξης του Κέντρου Διακυβέρνησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης
(ΚΕΔΙΒΑ) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών, στην Αθήνα στις 14-4-2010 («Διακυβέρνηση και Διαφθορά»)
με θέμα: «Διαφάνεια πολιτικού χρήματος και χρηματοδότηση πολιτικών
κομμάτων».
28) Στo συνέδριο του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών και της
Επιθεώρησης Συγκοινωνιακού Δικαίου στην Πάτρα στις 24-25 Σεπτεμβρίου
2010 («Το τροχαίο ατύχημα: Αστική ευθύνη των εμπλεκομένων μερών.
Ανάδειξη σύγχρονων προβλημάτων δικαστηριακής πρακτικής») με θέμα:
«Ζητήματα αστικής ευθύνης του δημοσίου και των Ο.Τ.Α. από
αυτοκινητικά ατυχήματα».
29) Στο πρόγραμμα σεμιναρίου της Εθνικής Σχολής Δικαστών στη
Θεσσαλονίκη στις 29 και 30/11/2010 («Διαφορές που αναφύονται κατά την
εκλογική διαδικασία προς ανάδειξη των αρχών των O.T.A.») με θέμα: «Η
απόδειξη στη διαδικασία εκλογικών διαφορών του Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας».
30) Στην ημερίδα της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών στις 21-112012 στην Αθήνα (Μέγαρο Μουσικής) με θέμα: «Οικονομική ανάπτυξη και
δικαστική ανεξαρτησία».
31) Στην ημερίδα της Επιστημονικής Εταιρείας Διοικητικής
Δικαιοσύνης και του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας στις 21-3-2013
στην Αθήνα («Διοικητικά Δικαστήρια 50 έτη μετά- ΠροκλήσειςΠροοπτικές-Εκσυγχρονισμός στις νέες κοινωνικές συνθήκες») με θέμα:
«Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης του εύλογου χρόνου διάρκειας
διοικητικής δίκης».
32) Στην ημερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας και του μεταπτυχιακού τμήματος τομέα
δημοσίου δικαίου Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. στις 24-5-2013 στη Βέροια
(Ζητήματα διοικητικής δίκης μετά τις πρόσφατες νομοθετικές και
νομολογιακές εξελίξεις) με θέμα: «Αναστολή πράξεων ανάκτησης
παράνομων κρατικών ενισχύσεων».
33) Στην επιμορφωτική ημερίδα Δικαστών της Διοικητικής
Δικαιοσύνης της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών στη
Θεσσαλονίκη, στις 25-11-2013 («Η άσκηση του δικαστικού
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λειτουργήματος: Προβλήματα και προοπτικές»), με θέμα: «Δυσλειτουργίες
κατά την άσκηση των δικαστικών καθηκόντων».
34) Στην ημερίδα της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ανεξάρτητων
Αρχών (Ο.Ε.Α.Α.) στις 15-1-2014 στην Αθήνα («Ο θεσμός των
Ανεξάρτητων Αρχών στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση: Αποτίμηση,
Κριτική, Προοπτικές») με θέμα: «Η καθιέρωση των ανεξάρτητων
διοικητικών αρχών ως θεσμικών μηχανισμών υπέρβασης της κρίσης του
σύγχρονου κράτους».
35) Στην ημερίδα της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών και του
Κέντρου Διακυβέρνησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΑ.) Παντείου
Πανεπιστημίου στις 3-4-2014 στην Αθήνα («Η δίκαιη δίκη υπό συνθήκες
κρίσης») με θέμα: «Η αμεροληψία κατά την απονομή της δικαιοσύνης».
36) Στην ημερίδα της Επιστημονικής Εταιρείας Διοικητικής
Δικαιοσύνης
στις 15-5-2014 στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
(«Δημόσιο συμφέρον και κρίση») με θέμα: «Ουδετερότητα του δικαστή και
δημόσιο συμφέρον».
37) Στο 3ο ετήσιο πανευρωπαϊκό συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(European Commission) στην Αθήνα στις 20-6-2014 («Smart Public
Procurement. Efficient Management through e-Procurement»), ως Moderator
στη Συνεδρία με θέμα: «Fighting Corruption in public procurement».
38) Στα σεμινάρια του Ο.Ο.Σ.Α. (OECD) στις 22-23 Σεπτεμβρίου
2014 στην Αθήνα («Συνεργασία μεταξύ φορέων για τις δημόσιες συμβάσεις)
με θέμα: «Οι αρμοδιότητες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και η σημασία του συντονιστικού της ρόλου
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων».
39) Στην ημερίδα διαβούλευσης (συνέδριο) του Συνδέσμου Ελλήνων
Βιομηχάνων (ΣΕΒ) στις 25 Σεπτεμβρίου 2014 στην Αθήνα («η ταχεία
απονομή της δικαιοσύνης, κρίσιμη προϋπόθεση για τις επενδύσεις και την
ανάπτυξη»).
40) Στο συνέδριο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων στις 7-10/10-2014 στο
Ναύπλιο («Δημόσιες Συμβάσεις και Περιβάλλον»).
41) Στο συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων στον
Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών στις 18 Φεβρουαρίου 2015 («Διάλογοι
Δημοσίου και Ευρωπαϊκού Δημοσίου Δικαίου» με θέμα: «Οι αρμοδιότητες
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και
η σημασία του συντονιστικού της ρόλου στον τομέα των δημοσίων
συμβάσεων».
42) Στο επιμορφωτικό σεμινάριο της Εθνικής Σχολής Δικαστών στις
26 και 27 Φεβρουαρίου 2015 στη Θεσσαλονίκη («Δικαιοσύνη, Διοίκηση και
αντιμετώπιση της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα») με θέμα: «Το φαινόμενο
της διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις».
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43) Στην ημερίδα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων στις 15 Μαϊου 2015 στην
Αθήνα, στις 5 Ιουνίου 2015 στην Πάτρα και στις 19-6-2015 στη
Θεσσαλονίκη, με θέμα: «Η στρατηγική στον τομέα των δημοσίων
συμβάσεων».
44) Στο συνέδριο του Πανεπιστημίου Πατρών και της GRASP στις
28-29 Μαϊου 2015 στην Πάτρα (“Green Procurement and Support in the
energy”), με θέμα: «Developments in the field of Public Procurement Law in
Greece».
45) Στο παγκόσμιο συνέδριο της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου
του Nottingham στις 15-16 Ιουνίου 2015 στο Nottingham («Public
Procurement: Global Revolution VII») με θέμα: «Reform of the national
remedies system in the field of public procurement in Greece during the
recent economic crisis - Necessity and main directions of the project».
48) Στο συνέδριο του Δικηγορικού Συλλόγου Νάξου στις 10-11
Ιουλίου 2015 στη Νάξο («Ιατρικό Δίκαιο στην πράξη», ως προεδρεύων με
θέμα: «Θέματα διοικητικών συμβάσεων στον χώρο της Υγείας»
49) Ως κύριος ομιλητής στο ΠΑΠΕΙ στις 9-3-2016 με θέμα «Εθνική
στρατηγική και νομοθετικές εξελίξεις στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων
– Ο ρόλος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων».
50) Ως κύριος ομιλητής στο ΠΑΠΕΙ στις 23-3-2016 με θέμα
«Οικονομική ανάπτυξη και έννομη προστασία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
– Δικαστική παγκοσμιοποίηση».
51) Στην ημερίδα της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων στην Αθήνα
(Δ.Σ.Α.) με θέμα: «Τα Διεθνή Διοικητικά Δικαστήρια στο πλαίσιο του
Παγκόσμιου και του Διεθνούς Διοικητικού Δικαίου»
52) Στο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων
Δημοσιολόγων και του Δ.Σ.Ηρακλείου, στο Ηράκλειο Κρήτης στις 22 και
23-4-2016 ως Πρόεδρος της Συνεδρίας με θεματική «Δημόσιες Συμβάσεις».
53) στην ημερίδα του European University of Cyprus στην Λευκωσία
στις 13-5-2016 με τίτλο «Η έννοια της δημόσιας σύμβασης στο Ενωσιακό
Δίκαιο».
54) Ως προεδρεύων στην ημερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών
και του Διοικητικού Εφετείου Πατρών στις 20-5-2016 («Σύγχρονα θέματα
Δημοσίου Δικαίου»).
55) Στην ημερίδα του Ινστιτούτου για τη Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου στις 22-6-2016 («Σύγχρονο
Κράτος και Ανάπτυξη») με τίτλο «Δημόσια Σύμβαση και Στρατηγική»
57) Ως κύριος ομιλητής στο ΠΑΠΕΙ στις 20-12-2016 με θέμα «Η
σχέση μεταξύ δικαίου και οικονομίας με ειδική αναφορά στο δίκαιο των
δημοσίων συμβάσεων».

10

58) Στην ημερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών στην Πάτρα
στις 28-4-2017 με θέμα «Παγκόσμια Διακυβέρνηση και Παγκοσμιοποίηση
της Δικαιοσύνης».
59) Στην ημερίδα των Περιοδικών Επιθεώρηση Δημοσιουπαλληλικού
Δικαίου και Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου («Το υπαλληλικό
Δίκαιο την Ευρωπαϊκή και στην Εθνική Διάσταση») στην Αθήνα στις 9-52017.
60) Στην ημερίδα του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
και του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών στην Πάτρα στις 19-5-2017 με
θέμα: «Έλεγχος Δημόσιας Διοίκησης και διαφθορά».
61) Ως προεδρεύων στο ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ένωσης
Ελλήνων Δημοσιολόγων και του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου στην Ρόδο
στις 13-6-2017 («Σύγχρονα Ζητήματα Δημοσίου Δικαίου»).
62) Ως ομιλητής στο Συνέδριο των δικαστών των διεθνών διοικητικών
δικαστηρίων στην Αθήνα, στις 14-15/9/2017, με θέμα: «Appelate
proceedings in the United Nations internal Justice system».
63) Ως ομιλητής στην ημερίδα του Ινστιτούτου για την Δικαιοσύνη
και την Ανάπτυξη του EPLO και του Ινστιτούτου Τοπικής Διακυβέρνησης
και Καινοτόμων Πολιτικών στην Αθήνα, στις 7-11-2016 («Το νέο θεσμικό
πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις. Η εφαρμογή του σε Δήμους και
Περιφέρειες»), με θέμα: «Συμβάσεις public-public».
64) Ως ομιλητής στην εκδήλωση της Βουλής των Ελλήνων, του EPLO
και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στη μνήμη του Ν.Ι.Σαριπόλου,
στις 20-11-2017 στην Αθήνα, με θέμα: «Η δικαιοκρατική αντίληψη του
Ν.Ι.Σαριπόλου για τη δικαιοκρατική σημασία της Διοικητικής Δικαιοσύνης
και η εξέλιξη του θεσμού μέχρι σήμερα».
65) Ως Προεδρεύων στο 4ο ετήσιο επιστημονικό συνέδριο του
Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου και της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων
στον Βόλο, στις 11-12/5-2018 («Σύγχρονα ζητήματα Δημοσίου Δικαίου»).
66) Ως προεδρεύων στην Επιστημονική Ημερίδα της Νομικής Σχολής
ΕΚΠΑ, της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, της
Νομικής Σχολής ΑΠΘ και της Εταιρίας Δικαστικών Λειτουργών για τη
δημοκρατία και τις ελευθερίες, στην Αθήνα, στις 23-5-2018 («Ανεξαρτησία
της Δικαιοσύνης στην Ελλάδα»).
67) Ως ομιλητής στην Εταιρία Δικαστικών Μελετών στην Αθήνα, στις
28-11-2018, με θέμα: «Σύγχρονες Προκλήσεις της Παγκόσμιας
Δικαιοσύνης».
68) Ως Προεδρεύων στο 6ο Ετήσιο συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων
Δημοσιολόγων και του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών στην Πάτρα, στις
12-13/4/2019 («Το Δημόσιο Δίκαιο σε αμηχανία».
69) Ως ομιλητής στην ημερίδα του Ινστιτούτου για τη Δικαιοσύνη και
την Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου στην Αθήνα
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(«Κώδικας Δεοντολογίας Δικαστών-θεμελιώδεις αρχές»), στις 2-6-2019, με
θέμα: «Η δικαστική δεοντολογία στα Διεθνή Δικαστήρια».
70) Ως κεντρικός ομιλητής στο Συνέδριο της Ένωσης Διοικητικών
Δικαστών και της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, στην
Αθήνα στις 21-23/11/2019 «Δημόσιες Συμβάσεις-Κρίσιμα θέματα και
νεότερες εξελίξεις», με θέμα: «Στον αστερισμό των δημοσίων συμβάσεων».
Γ.
Συμμετέχει σε Ομάδες Εργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης κλπ.
για την επεξεργασία, μελέτη και σύνταξη σχεδίων νόμων και
συγκεκριμένα:
α) ως μέλος της ομάδας εργασίας (Α.Υ. Δικαιοσύνης 97321/18-72000) για την κατάρτιση σχεδίου νόμου για την προσαρμογή της εθνικής
νομοθεσίας στην οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου
1992 «για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
συμβάσεων σχετικά με την εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων στις
διαδικασίας σύναψης των συμβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν στους
τομείς του ύδατος, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών». Το σχετικά
καταρτισθέν συγκεκριμένο σχέδιο κατέστη νόμος τον 11/2000 (ν.2854/7-112000 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης
συμβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν στους τομείς του ύδατος, της
ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών σύμφωνα με την οδηγία
92/13/ΕΟΚ και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 243 Α).
β) ως Πρόεδρος της ομάδας εργασίας (Α.Υ. Δικαιοσύνης 92795/18-72000) για την επεξεργασία, μελέτη και σύνταξη του σχεδίου του κυρωτικού
νόμου και τις αναγκαίες προσαρμογές της εθνικής νομοθεσίας για την
«Σύμβαση για θέματα Αστικού Δικαίου περί διαφθοράς» του Συμβουλίου
της Ευρώπης. Το καταρτισθέν συγκεκριμένο σχέδιο κατέστη νόμος την 1211-2001 (ν.2957/2001 «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της
Ευρώπης για θέματα Αστικού Δικαίου περί διαφθοράς» ΦΕΚ 260 Α΄).
γ) ως μέλος της ομάδας εργασίας (Α.Υ.Δικαιοσύνης 166555/6-122000) για τη μελέτη και εισήγηση τροποποιήσεων της νομοθεσίας με σκοπό
την επιτάχυνση της απονομής της διοικητικής δικαιοσύνης,
δ) ως μέλος της ομάδας εργασίας (Α.Υ.Δικαιοσύνης 111663/6-72001) για τη μελέτη και εισήγηση τροποποιήσεων της διοικητικής
νομοθεσίας με σκοπό τη ρύθμιση της αρμοδιότητας επίλυσης διοικητικών
διαφορών από το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα τακτικά διοικητικά
δικαστήρια, καθώς και τον προσδιορισμό των περιπτώσεων επιτρεπτού του
αναιρετικού ελέγχου από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
ε) ως μέλος της ομάδας εργασίας (Α.Υ.Δικαιοσύνης 32888/1-7-2003)
για την επεξεργασία θεμάτων στο πλαίσιο της Συμφωνίας Greco (Ομάδα
Χωρών ενάντια στη Διαφθορά) για την απάντηση στο ερωτηματολόγιο του
Συμβουλίου της Ευρώπης (Β΄φάση αξιολόγησης), την υλοποίηση της
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έκθεσης αξιολόγησης της Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρώπης
(Συστάσεις) και την πραγματοποίηση συνάντησης και συζήτησης στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης με τα μέλη του κλιμακίου αξιολογητών του
Συμβουλίου της Ευρώπης.
Στ) ως μέλος της άτυπης ομάδας εργασίας στο Υπουργείο
Δικαιοσύνης από 9/2010 μέχρι 4/2011, για τη μελέτη και εισήγηση
τροποποιήσεων του Οργανισμού των Δικαστηρίων αναφορικά με τις
θεματικές της επιθεώρησης, των προαγωγών και του πειθαρχικού δικαίου
των δικαστικών λειτουργών.
Ζ) ως μέλος Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την επεξεργασία και
υποβολή σχεδίου Νόμου, σχετικά με την απλούστευση των δικαστικών
διαδικασιών στα συγχρηματοδοτούμενα έργα (υπ.αριθμ. 15934/22-2-2013
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων).
Η) ως μέλος της άτυπης ομάδας εργασίας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης
από 4/2013 μέχρι 7/2013, για τη μελέτη και εισήγηση τροποποιήσεων του
νόμου περί Σχολής Δικαστών.
Θ) Ως Πρόεδρος της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. μετέχει ως πρόεδρος σε πληθώρα
ομάδων εργασίας με αντικείμενο τη νομοθεσία στο πεδίο των δημοσίων
συμβάσεων.
Δ. Συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια με εργασίες και παρεμβάσεις.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
➢
Το διεξαχθέν στις 17/10-20/10/1996 πανευρωπαϊκό συνέδριο στο
Zutphen της Ολλανδίας με θέμα «The European Ambitions of the National
Judiciary», το οποίο παρακολούθησε ως ειδικός προσκεκλημένος της
διοργανώτριας Εθνικής Σχολής Δικαστών της εν λόγω Χώρας (Stichting
Studiecentrum Rechtspleging).
➢ το διεξαχθέν στις 20-21/11-2000 στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων στο Λουξεμβούργο Σεμινάριο Δικαστών από δεκαπέντε κράτημέλη με θέμα «Δημόσιες Συμβάσεις», στο οποίο συμμετέσχε μετά από
πρόσκληση του Προέδρου του εν λόγω Δικαστηρίου G.C.Rodriguez
Iglesias.
➢ η ομιλία του στο ακροατήριο του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά την
30-6-1999, στα πλαίσια της συζητήσεως που οργάνωσε το Τριμελές
Συμβούλιο Διεύθυνσης του εν λόγω Δικαστηρίου με θέμα «Πρώτη
προσέγγιση στις βασικές μεταβολές που επέρχονται με το νέο Κώδικα
Διοικητικής Δικονομίας».
➢ η ομιλία του την 11-2-1994 στην κεντρική αίθουσα του Δικηγορικού
Συλλόγου Αθήνας με θέμα «Η προσωρινή δικαστική προστασία στις
διοικητικές διαφορές» (υπό το καθεστώς του ΚΦΔ, του π.δ 341/1978 και του
ν.1406/1983).
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➢ Η συμμετοχή του στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες
στις 19-3-2014 με θέμα: «The new rules for procurement and concessions».
➢ Η συμμετοχή του στο 3ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής με τη συμμετοχή της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., που διεξήχθη στην Αθήνα
στις 20-6-2014 (3rd Annual Conference on Public Procurement “Smart
Procurement: Efficient Management through e-procurement”), ως moderator
στην τέταρτη Συνεδρία με τίτλοΑ «The fight against corruption in public
procurement».
E. Συμμετέχει σε πολλές Επιτροπές επιστημονικής και οργανωτικής φύσεως,
όπως λ.χ η Steering Committee for public contracts
Ε. Άλλες δραστηριότητες
1.Είναι μέλος Επιστημονικών Επιτροπών και Επιστημονικός Συνεργάτης
σε νομικά περιοδικά, όπως είναι η Θεωρία και Πράξη του Διοικητικού
Δικαίου (Θ.Π.Δ.Δ.), η Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ), Εφημερίδα Διοικητικού
Δικαίου (ΕφΔΔ) κλπ.
2.Από το έτος 2005 μέχρι σήμερα είναι έχει παράσχει γνωμοδοτήσεις σε
ζητήματα διοικητικού δικαίου προς τη Νομική Υπηρεσία του ΔΠΘ.
IV. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Α. Μονογραφίες
«Η προσωρινή δικαστική προστασία στις φορολογικές
διαφορές. Αιτήσεις αναστολών- Προεδρικές διαδικασίες»,
εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή 1993
II. «Ο διαδικαστικός θεσμός της φορολογικής δηλώσεως»,
εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα Αθήνα-Κομοτηνή 2000
III. «Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας του πολίτη απέναντι στη
Δημόσια Διοίκηση», εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα- Θεσσαλονίκη 2005
IV. Δημόσια Διοίκηση και Διαφθορά (Από τη σκοπιά του
Διοικητικού Δικαίου), Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2006
V. Δικαστική ανεξαρτησία και αμεροληψία και πειθαρχικός έλεγχος
των δικαστικών λειτουργών για «σφάλματα» της δικανική κρίσης,
Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2008
VI. Το ένδικο βοήθημα της αγωγής στο πεδίο των διαφορών από
διοικητικές συμβάσεις, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2009
VII. Το εισαγωγικό δικόγραφο της αγωγής κατά τον Κώδικα
Διοικητικής Δικονομίας (τα στοιχεία του ορισμένου της αγωγής και η
άσκηση αυτής), Αθήνα 2010
I.
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VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Η απόδειξη στην εκλογική δίκη, Αθήνα 2010
«Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, Α΄εκδοση, 2014
«Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, Β΄ έκδοση, 2017
Δημόσιες Συμβάσεις Ν.4412/2016. Ερμηνεία κατ’άρθρο, 2018
Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων, Γ΄έκδοση, 2019

Β. Μελέτες
1. «Αγωγή αποζημιώσεως για προσυμβατικό πταίσμα (ν.
2522/1997) ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων)», ΔιΔικ
1999,σελ. 533 επ. = Κριτ Ε 1999, σελ.159 επ. = ΕΕΕυρΔ
2000, σελ.589 επ.
2. «Κριτική προσέγγιση του δικαιοδοτικού ρόλου των
διοικητικών δικαστηρίων στο σύγχρονο κράτος δικαίου»,
ΔιΔικ 1999, σελ.1049 επ.
3. «Δικονομικά ζητήματα από την επιβολή φορολογικών
κυρώσεων», στο βιβλίο Φορολογικές κυρώσεις, σελ. 43 επ.,
εκδ. Αντ. Σάκκουλα 2002
4. «Τα προσωρινά μέτρα στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας»,
ΔιΔικ 2002, σελ. 281-308 .
5. «Δικονομικά ζητήματα κατά την αναγκαστική εκτέλεση σε
βάρος του Δημοσίου αποφάσεων των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων
που
επιδικάζουν
χρηματικές
αξιώσεις
(Προϋποθέσεις αναγκαστικής εκτελέσεως – Εκτελεστοί
τίτλοι)», ΔιΔικ 2002, σελ.1393-1414 .
6. «Η κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας διαδικασία για
την εκτέλεση των καταψηφιστικών αποφάσεων των τακτικών
διοικητικών δικαστηρίων – Συστήματα οργανώσεως της
εκτελεστικής διαδικασίας», ΔιΔικ 2002, σελ.1152-1168 .
7. «Η δικαστική προστασία στις φορολογικές διαφορέςΣυγκριτικές επισημάνσεις στο πλαίσιο του γερμανικού,
ισπανικού και ελληνικού διοικητικού δικονομικού δικαίου»,
ΔιΔικ 2003, σελ.1393 επ.
8. «Η αστική ευθύνη του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των
οργάνων τους για πράξεις διαφθοράς (Κατά τη Σύμβαση του
Συμβουλίου της Ευρώπης για θέματα αστικού δικαίου περί
διαφθοράς)», σε: τιμητικό Τόμο για τον Καθηγητή
Κωνσταντίνο Μπέη, Πέμπτος Τόμος, Αθήνα 2003, σελ.3767
επ.
9. «Επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και «διήθηση» στο πεδίο
των ενδίκων μέσων», ΔιΔικ 2004, σελ.1134 επ.
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10.«Η Δημόσια Διοίκηση απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις
του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς», ΔιΔικ 2005,
σελ.1 -43
11.«Τα γνωσιολογικά θεμέλια της αποφάσεως του διοικητικού
δικαστή», ΔιΔικ 2005, σελ.567 επ.
12.«Αντανακλάσεις της αυτονομίας του φορολογικού δικαίου στη
διοικητική φορολογική διαδικασία», Δίκαιον Επιχειρήσεων και
Εταιριών 2005, σελ.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 στο Συνέδριο
της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών στις 11-3-2006= European
Review of Public Law 2007, Vol.19, No 4, p.1043 ff.
15. Το εισαγωγικό δικόγραφο της αγωγής αποζημίωσης ενώπιον
των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, έκδοση Δικηγορικού
Συλλόγου Αθηνών 2007, Εισηγήσεις σε σεμινάρια διοικητικής
δίκης Β΄κύκλος. Αγωγή αποζημιώσεως, σελ.1-89.
16. Σύνταξη ερωτηματολογίου αναφορικά με την προσωπική και
λειτουργική ανεξαρτηρία και την αποτελεσματικότητα της
Διοικητικής Δικαιοσύνης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
(Questionnaire on the Independence and Efficiency of
Administrative Justice), που απεστάλη στις
Εθνικές
Δικαστικές Ενώσεις των κρατών μελών και παρουσιάσθηκε
στο Συνέδριο της Ένωσης Ευρωπαίων Διοικητικών Δικαστών
(Association of European Administrative Judges) στις 2728/4/2007 στο Wϋrzburg της Γερμανίας («Independence and
Efficiency of Administrative Justice»), μαζί με αντίστοιχο θέμα
(Functional and Institutional Independence of the
Administrative Judge).
17. «Functional and Institutional Independence of the
Administrative Judge», θέμα αναπτυχθέν στο συνέδριο των
Ευρωπαίων
Διοικητικών
(Association
of
European
Administrative Judges) Δικαστών στις 27-28/4/2007 στο
Wϋrzburg της Γερμανίας («Independence and Efficiency of
Administrative Justice»)
και δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα
της εν λόγω Ένωσης: www.aeaj.org/articles.
18. «Πτυχές της λειτουργικής ανεξαρτησίας του διοικητικού
δικαστή (με αφορμή την υπ.αριθμ. 2007-551 DC της 1ης
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Μαρτίου 2007 απόφαση του Συνταγματικού Συμβουλίου της
Γαλλίας)», ΕφημΔΔ 2007, σελ.514 επ.
19. «Ζητήματα δικαστικής προστασίας ενώπιον των διοικητικών
δικαστηρίων των αλληλέγγυα με το νομικό πρόσωπο
ευθυνομένων εκπροσώπων και διοικούντων αυτό για οφειλές
προς το Δημόσιο», σε: Τιμητικό Τόμο Ιωάννη Βούλγαρη,
σελ.985 επ.
20. Πτυχές της κατ’άρθρο 105 ΕισΝΑΚ προϋπόθεσης της
εσωτερικής συνάφειας για τη θεμελίωση αστικής ευθύνης του
Δημοσίου, Θεωρία και Πράξη του Διοικητικού Δικαίου 2008,
σελ.386 επ.
21. Η ανάκληση οριστικής διοικητικής πράξης που αντιβαίνει στο
κοινοτικό δίκαιο μετά την απόφαση του ΔΕΚ, της 12-2-2008,
C-2/06, Willy Kempter KG – Η παράμετρος της
αυτεπάγγελτης εξέτασης του κοινοτικού δικαίου από τον
διοικητικό δικαστή, ΘΠΔΔ 2008, σελ.1081 επ. =Τιμητικός
τόμος Λ.Θεοχαρόπουλου-Δ.Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου, I,
σελ.633 επ.
22. Προληπτική διοικητική δράση στο πεδίο της δημόσιας τάξης
και εγγυητική λειτουργία της διοικητικής δικαιοσύνης, ΘΠΔΔ
2009, σελ.923 επ.
23. Διαθετική αρχή και διοικητική δίκη, ΔιΔικ 2009, σελ.1 επ.
24. Διαφάνεια πολιτικού χρήματος και χρηματοδότηση πολιτικών
κομμάτων, σε: Διακυβέρνηση και Διαφθορά, εκδ.Παπαζήση
2011, σελ.63 επ.= ΚΕΔΙΒΑ, www.panteion.gr
25. Ζητήματα αστικής ευθύνης του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. από
αυτοκινητιστικά ατυχήματα, Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού
Δικαίου www.esd.gr
26. Η υπαλληλική προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου,
Εφαρμογές Διοικητικού Ουσιαστικού και Δικονομικού
Δικαίου, τόμος 6 Διοικητικό Εφετείο, Νομική Βιβλιοθήκη
2010, σελ.301 επ.
27. Σχόλιο στην ΣτΕ 170/2012, ΔιΔικ 2012, σελ.833 επ.
28. Η σημασία της συμμετοχής και των διαδικαστικών
δικαιωμάτων του πολίτη στη διοικητική διαδικασία για την
πρόληψη και καταστολή της διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση,
ΘΠΔΔ 2012, σελ.865 επ.
29. Οικονομική ανάπτυξη και δικαστική ανεξαρτησία, ΔιΔικ 2013,
σελ. 21 επ..
30. Δίκαιη ικανοποίηση των διαδίκων λόγω υπέρβασης της εύλογης
διάρκειας της διοικητικής δίκης, ΘΠΔΔ 2013, σελ.693 επ.
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31. Αναστολή εκτέλεσης πράξεων ανάκτησης παράνομων κρατικών
ενισχύσεων, ΘΠΔΔ 2014, σελ.118 επ.
32. Η συμβατότητα του κατ’άρθρο 97 παρ.3 του Κώδικα
Διοικητικής Δικονομίας (όπως τροποποιήθηκε με το
ν.3900/2010) δικονομικού απαραδέκτου του ενδίκου
μέσου της έφεσης, λόγω μη καταβολής του 50% του
οφειλόμενου κατά την πρωτόδικη απόφαση φόρου
κλπ., με το Σύνταγμα και τις υπερεθνικές διατάξεις
που κατοχυρώνουν το δικαίωμα δικαστικής έννομης
προστασίας- Σκέψεις με αφορμή την Ολομ.ΣτΕ
1619/2012, ΤοΣ 2012, σελ.553 επ.
33. Η διαδικασία της ανάθεσης δημόσιας σύμβασης με
διαπραγμάτευση, Τιμητικός Τόμος για τα 50 χρόνια των
Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων 2015, σελ. 951 επ.
34. Η αμεροληψία κατά την απονομή της δικαιοσύνης, ΔιΔικ
2014, σελ.577 επ.
35. Το φαινόμενο της διαφθοράς στο πεδίο των δημοσίων
συμβάσεων, σε: Δίκαιο και Πολιτική κατά της Διαφθοράς,
2016, σελ.303 επ.
36. Ερμηνεία του άρθρου 88 του Συντάγματος, σε ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Κατ’άρθρο ερμηνεία, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2017, σελ.1340 επ.
37. Ερμηνεία του άρθρου 99 του Συντάγματος, σε ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Κατ’άρθρο ερμηνεία, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2017, σελ.1557 επ.
38.Appellate proceedings in the United Nations Internal Justice
System, σε European Public Law, RPL/REDP, vol. 29, no 3,
autumn/automne 2017, pp.805 ff.
39.Η αντίληψη του Ν.Ι.Σαρίπολου για τη δικαιοκρατική σημασία της
Διοικητικής Δικαιοσύνης και η εξέλιξη του θεσμού μέχρι σήμερα,
ΔιΔικ 2018, σ.7 επ.
40.Σύγχρονες Προκλήσεις της Παγκόσμιας Δικαιοσύνης, ΘΠΔΔ
2019, σ.1209 επ.
41.Η δικαστική δεοντολογία στα διεθνή δικαστήρια, ΔιΔικ 2019,
σ.353 επ.
Αθήνα, 2/9/2020

