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1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – ΣΠΟΥΔΕΣ 

 

1.1 Προσωπικά στοιχεία: 

 

Όνομα: Παναγιώτης 

Επίθετο: Μαντζούφας 

Πατρώνυμο: Γεώργιος 

Μητρώνυμο: Πολυξένη 

Ημερομηνία γέννησης: 19 Μαίου 1966 

Τόπος γέννησης: Αθήνα 

Τόπος κατοικίας: Θεσσαλονίκη, 28ης Οκτωβρίου 9 

                              (ΦΑΛΗΡΟ, Τ.Κ 54626), τηλ. 2310-864797. 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δυο παιδιά 

Στρατολογική κατάσταση: Εκπλήρωσα τις στρατιωτικές 

                                           μου υποχρεώσεις (από το Μάρτιο του 1995 έως  

                                           τον Νοέμβριο του 1996), υπηρετώντας την Πο- 

                                           λεμική Αεροπορία. 

 

1.2. Εγκύκλιες Σπουδές: 

Ιούνιος 1984: Αποφοίτησα από το Γενικό Λύκειο Καρπενησίου του Ν. 

Ευρυτανίας με γενικό βαθμό απολυτηρίου «άριστα 19 και 7/13». 

 

1.3. Πτυχιακές Σπουδές:  

Σεπτέμβριος 1984: Εισαγωγή κατόπιν πανελληνίων εξετάσεων στο τμήμα 

Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ. 

Σεπτέμβριος 1988: Αποφοίτησα από το Τμήμα Νομικής με βαθμό πτυχίου 

«άριστα 9.13» και ορκίστηκα στις 9.11.1988. Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου 

(ακαδημαϊκά έτη 1984-1985, 1985-1986, 1986-1987, 1987-1988) ελάμβανα την 

ετήσια υποτροφία του Ι.Κ.Υ.  

 

1.4. Μεταπτυχιακές Σπουδές: 

Οκτώβριος 1988: Εισαγωγή κατόπιν εξετάσεων στο Μεταπτυχιακό Τμήμα του 

Τομέα Δημοσίου Δικαίου  και Πολιτικής Επιστήμης της Νομικής του Α.Π.Θ. 
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Δεκέμβριος 1991: Ολοκλήρωσα επιτυχώς τις μεταπτυχιακές σπουδές μου και 

απέκτησα το μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών με βαθμό «άριστα» 

Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών και κατά τα τρία πρώτα 

χρόνια των διδακτορικών μου σπουδών, εργάστηκα για μεγάλα χρονικά διαστήματα 

(συνολικά δέκα μήνες)  στις βιβλιοθήκες των πανεπιστημίων Aix-Marseille, 

Monpellier, Freiburg, Freie Universität Berlin, Frankfurt. 

 

1.5. Διδακτορικές σπουδές: 

Ιανουάριος 1990-Ιανουάριος 1995: Εντάχθηκα στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου 

και Πολιτικής Επιστήμης της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ με την ιδιότητα του 

Ειδικού Μεταπτυχιακού Υποτρόφου (Ε.Μ.Υ.), μετά από ομόφωνη εισήγηση της 

αρμόδιας επιτροπής και απόφαση του Τομέα και της Γενικής Συνέλευσης του 

Τμήματος, όπου παρέμεινα μέχρι την στράτευσή μου. Οι υποχρεώσεις μου επέβαλλαν 

την τακτική παρουσία μου στο πανεπιστήμιο και την εκτέλεση διαφόρων 

καθηκόντων, όπως τη συνδιδασκαλία των μαθημάτων του τομέα  και ειδικότερα την 

παρουσίαση φροντιστηριακών μαθημάτων (Συνταγματικές Ελευθερίες του 6ου 

εξαμήνου), την έκδοση συλλογών βιβλιογραφικού και νομολογιακού υλικού (έκδοση 

δύο συλλογών νομολογίας για τις ανάγκες του μαθήματος των Συνταγματικών 

Ελευθεριών), την συμμετοχή στη διαδικασία διεξαγωγής εξετάσεων και εκδόσεως 

αποτελεσμάτων, τη βαθμολόγηση γραπτών, την εξυπηρέτηση φοιτητών και κάθε 

είδους διοικητική απασχόληση, που μου ανέθετε ο Τομέας. Ειδικότερα, καθ’ όλη τη 

διάρκεια της θητείας μου στον Τομέα είχα την ευθύνη της προβαθμολόγησης 

γραπτών στο μάθημα των Συνταγματικών Ελευθεριών. 

 

Οκτώβριος 1996: Υποστήριξα τη διδακτορική μου διατριβή με θέμα:  

«Ακαδημαϊκή ελευθερία. Οργανωτική και διαδικαστική θεώρηση. Το συνταγματικό 

πλαίσιο της εξέλιξης των πανεπιστημιακών» ενώπιον επταμελούς εξεταστικής 

επιτροπής, η οποία με έκρινε ομόφωνα άξιο για τη λήψη διδακτορικού διπλώματος με  

βαθμό «άριστα». 

Δεκέμβριος 1996: Αναγορεύθηκα Διδάκτωρ Νομικών Επιστημών του 

Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ. 

Ιανουάριος 1997: Η διδακτορική μου διατριβή κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις 

Σάκκουλα Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της σειράς  «Μελέτες Συνταγματικού Δικαίου 

και Πολιτειολογίας» (Διευθυντής σειράς: καθ. Α. Μανιτάκης). 
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1.6. Επαγγελματική δραστηριότητα 

 

Φεβρουάριος 1991: Διορίστηκα δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. 

Έκτοτε ασκώ ενεργό δικηγορία, χειριζόμενος υποθέσεις αστικού και διοικητικού 

δικαίου. Επιπλέον, ήμουν συνεργαζόμενος δικηγόρος κατόπιν επιλογής με την 

εταιρία «Εθνική ΑΕΕΓΑ» από την οποία αποχώρησα μετά την εκλογή μου ως 

Λέκτορα. 

Ήμουν αντιπρόεδρος της οικογενειακής ανώνυμης εταιρίας « Γ.Μαντζούφας 

Ξενοδοχείο Ελβετία, τουριστικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Α.Ε» το διάστημα 

1997-2010 και Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ευρυτανίας από το 2004 μέχρι τον 

Μάρτιο του 2014. Με την ιδιότητα του προέδρου και του νομικού έδωσα διαλέξεις 

και έκανα παρεμβάσεις σε τουριστικές συναντήσεις και συνέδρια παρουσιάζοντας τις 

ευρωπαϊκές οδηγίες για το οργανωμένο ταξίδι και τις νέες μορφές τουριστικών 

συμβάσεων.  

Εκλέχθηκα Λέκτορας στο τμήμα Νομικής της ΝΟΠΕ του ΑΠΘ και άσκησα 

τα ερευνητικά και διδακτικά μου καθήκοντα από τον Φεβρουάριο του 2002 μέχρι το 

2007. Το Μάϊο του 2007 εκλέχθηκα Επ. Καθηγητής και από το Νοέμβριο του 2007, 

οπότε και διορίστηκα, ασκώ τα καθήκοντά μου στην θέση αυτή, ενώ το 2011 

μονιμοποιήθηκα στην ίδια βαθμίδα, κατόπιν εκλογής. 

Το διάστημα 2007-2010 πραγματοποιούσα ετησίως ένα σεμινάριο στην σχολή 

Διοικήσεως και Επιτελών του Στρατού Ξηράς για τους εκπροσώπους τύπου του 

στρατού, με αντικείμενο την ισχύουσα νομοθεσία περί τύπου και τον κώδικα 

δεοντολογίας των δημοσιογράφων.  

Το διάστημα 2007-2010 και για τρία ακαδημαϊκά έτη δίδασκα στην Σχολή 

Δικαστών, στους δικαστές της πολιτικής κατεύθυνσης, έλεγχο συνταγματικότητας 

των νόμων από τα πολιτικά δικαστήρια. 

 

2. Πανεπιστημιακή απασχόληση 

Iανουάριος 1998: Ύστερα από επιλογή, επιτροπής του Tμήματος Nομικής του 
A.Π.Θ., προσλήφθηκα ως εξωτερικός συνεργάτης - διδάκτορας στο EΠEAEK 
(Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Eκπαίδευσης και Aρχικής Eπαγγελματικής Kατάρτισης) 
με τον τίτλο "Aναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών και Eισαγωγή Nέων 
Mεθόδων Διδασκαλίας, Aφομοίωσης και Aξιολόγησης". 
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Iανουάριος 1998-Δεκέμβριος 1999: Στο πλαίσιο των καθηκόντων μου ως 
εξωτερικού συνεργάτη: α) συμμετείχα σε σειρά συνεδριάσεων Oμάδων Eργασίας, 
αποτελούμενων από μέλη Δ.E.Π., οι οποίες ασχολούνται με την εισαγωγή νέων 
μεθόδων διδασκαλίας και την αναμόρφωση του ξενόγλωσσου προγράμματος 
σπουδών, β) συντόνισα και καθοδήγησα μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι 
συνέταξαν Φακέλους Eργασίας στα μαθήματα του Συνταγματικού Δικαίου, 
Συνταγματικών ελευθεριών, Πολιτειολογίας, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, 
Εμβάθυνσης στο Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτικής Επιστήμης,  γ) συνέπραξα στην 
υποβολή σειράς προτάσεων προς τις Oμάδες Eργασίας, σχετικών με την υλοποίηση 
του Προγράμματος, και ειδικότερα συμμετείχα στην Ομάδα εργασίας για τη 
σύγκλιση των προγραμμάτων σπουδών στα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα, δ) 
συνέγραψα με το συνάδελφο Γ.Δημήτραινα συγκριτική μελέτη των προγραμμάτων 
σπουδών των Νομικών Σχολών της Ελλάδας, η οποία και κατατέθηκε στους 
υπεύθυνους του προγράμματος.   

Την ακαδημαϊκή περίοδο 1992-1993 εκλέχθηκα εκπρόσωπος των 
μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Τμήματος Νομικής της Σχολής Ν.Ο.Ε του Α.Π.Θ. 

 

2.1 Ένταξη με την ιδιότητα του διδάσκοντα στην Παιδαγωγική Σχολή, Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

 
Ιανουάριος 1998: Εντάχθηκα κατόπιν επιλογής στο τμήμα Δημοτικής εκπαίδευσης 
της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ και ειδικότερα στο Ειδικό πρόγραμμα για την 
ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (Π.Ε). 

Μάρτιος 1998:  Εντάχθηκα κατόπιν επιλογής στο Διδασκαλείο Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Π.Τ.Δ.Ε του Α.Π.Θ “ΔΗΜ.ΓΛΗΝΟΣ” .  
 
2.2 Διδασκαλία στην Παιδαγωγική Σχολή του Α.Π.Θ. 
 
Σύμφωνα με την 98-1/16-1-1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης μου ανατέθηκε να διδάξω το μάθημα «Οργάνωση και 

διοίκηση της εκπαίδευσης» στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος για την 

ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών Π.Ε με διετείς 

σπουδές. Τη χρονική περίοδο από 16-1-1998 έως 30-4-2000,  έχω διδάξει συνολικά 

πεντακόσιες μία ώρες (501). 
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2.3 Διδασκαλία στο Διδασκαλείο Δημοτικής εκπαίδευσης «ΔΗΜ. ΓΛΗΝΟΣ» 
 
Σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 2/1999, 6/1999 και 2/2000 πράξεις του Δ.Σ και πράξεις 
της Γ.Σ.Ε.Σ  του Π.Τ.Δ.Ε, μου ανατέθηκε να διδάξω το μάθημα «Οργάνωση και 
διοίκηση της εκπαίδευσης και της σχολικής μονάδας» (3ωρο εξαμηνιαίο μάθημα)  
στα τμήματα γενικής και ειδικής αγωγής για τα ακαδημαϊκά έτη 1998-1999, 1999-
2000.  
3.3. Λοιπή διδασκαλία: Έχω διδάξει στο ιδιωτικό Ι.Ε.Κ «ΔΕΛΤΑ» το μάθημα της 
πολιτικής επιστήμης κατά το πρώτο εξάμηνο του 1994. 
 Μάιος 1999: Έχω διδάξει στα επιμορφωτικά σεμινάρια (ΠΕΚ) των εκπαιδευτικών 
της μέσης εκπαίδευσης (σεμιναριακό μάθημα) το αντικείμενο  «Οι συνταγματικές 
αρχές του εκπαιδευτικού συστήματος». 
 
Μετά την ένταξή μου ως Λέκτορας στον τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής 
επιστήμης δίδαξα τα εξής μαθήματα: 
 
 2.4 Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 δίδαξα τα μαθήματα  συνταγματικές 
ελευθερίες και συνταγματικό δίκαιο(επαναληπτικό) στο εαρινό εξάμηνο(ο διορισμός 
μου ήλθε το Φεβρουάριο του 2002), ενώ συμμετείχα και σε ορισμένα μαθήματα του 
μεταπτυχιακού προγράμματος του τομέα στο μάθημα του συνταγματικού δικαίου. 
 

2.5 Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 δίδαξα τα μαθήματα συνταγματικό δίκαιο 

και δίκαιο των ΜΜΕ στο χειμερινό εξάμηνο και τα μαθήματα συνταγματικό 

δίκαιο(επαναληπτικό) και συνταγματικές ελευθερίες στο εαρινό εξάμηνο. 

 

2.6 Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 δίδαξα τα μαθήματα  συνταγματικό δίκαιο 

και δίκαιο των ΜΜΕ στο χειμερινό εξάμηνο και τα μαθήματα συνταγματικές 

ελευθερίες και δίκαιο των ΜΜΕ στο εαρινό εξάμηνο. 

 

2.7 Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 δίδαξα τα μαθήματα συνταγματικό δίκαιο 

και δίκαιο των ΜΜΕ  στο χειμερινό εξάμηνο και τα μαθήματα συνταγματικές 

ελευθερίες και δίκαιο των ΜΜΕ κατά το εαρινό εξάμηνο. 
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2.8 Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 δίδαξα τα μαθήματα συνταγματικό δίκαιο 

και δίκαιο των ΜΜΕ στο χειμερινό εξάμηνο και τα μαθήματα συνταγματικές 

ελευθερίες και δίκαιο των ΜΜΕ κατά το εαρινό εξάμηνο. 

 

Μετά την ένταξή μου ως επίκουρος καθηγητής δίδαξα τα εξής μαθήματα: 

 

2.9 Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 δίδαξα τα μαθήματα συνταγματικό δίκαιο 

και δίκαιο των ΜΜΕ στο χειμερινό εξάμηνο και τα μαθήματα συνταγματικές 

ελευθερίες και δίκαιο των ΜΜΕ κατά το εαρινό εξάμηνο. 

 

2.10 Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 δίδαξα τα μαθήματα συνταγματικό δίκαιο, 

νεότερη πολιτική και συνταγματική ιστορία και δίκαιο των ΜΜΕ στο χειμερινό 

εξάμηνο  και τα μαθήματα συνταγματικές ελευθερίες και δίκαιο των ΜΜΕ κατά το 

εαρινό εξάμηνο. 

 

2.11 Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 δίδαξα τα μαθήματα συνταγματικό Δίκαιο 

και δίκαιο των ΜΜΕ, νεότερη πολιτική και συνταγματική ιστορία στο χειμερινό 

εξάμηνο και τα μαθήματα συνταγματικές ελευθερίες και δίκαιο των ΜΜΕ κατά το 

εαρινό εξάμηνο. 

 

2.12 Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 δίδαξα τα μαθήματα συνταγματικό Δίκαιο, 

νεότερη πολιτική και συνταγματική ιστορία και δίκαιο των ΜΜΕ στο χειμερινό 

εξάμηνο και τα μαθήματα συνταγματικές ελευθερίες και δίκαιο των ΜΜΕ κατά το 

εαρινό εξάμηνο. Επίσης συμμετείχα με τον καθηγητή Α.Μανιτάκη και την επ. 

καθηγήτρια Ιφ. Καμτσίδου στην συνδιδασκαλία του συνταγματικού Δικαίου στο 

πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του τομέα μας καθώς και στα δύο σεμινάρια 

που οργανώσαμε για το ίδιο πρόγραμμα στο Καρπενήσι και στο Πήλιο(με την 

συμμετοχή του αντίστοιχου προγράμματος του τομέα δημοσίου Δικαίου της Νομικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών), συνεργασία η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα.  

 

2.13 Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 δίδασκα τα μαθήματα συνταγματικό 

δίκαιο, νεότερη πολιτική και συνταγματική ιστορία και δίκαιο των ΜΜΕ στο 

χειμερινό εξάμηνο, καθώς και συνταγματικό Δίκαιο στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

του τομέα.  



 7 

 

2.14. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 δίδασκα τα μαθήματα συνταγματικό 

δίκαιο και δίκαιο των ΜΜΕ στο χειμερινό εξάμηνο και συνταγματικές ελευθερίες και 

δίκαιο των ΜΜΕ στο εαρινό καθώς και συνταγματικό δίκαιο στο μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα του τομέα 

 

2.15 Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 δίδασκα συνταγματικό δίκαιο και δίκαιο 

των ΜΜΕ στο χειμερινό εξάμηνο και συνταγματικές ελευθερίες και δίκαιο ΜΜΕ στο 

εαρινό, καθώς και συνταγματικό δίκαιο και πολιτική επιστήμη στο μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα του τομέα 

 

2.16 Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 δίδασκα συνταγματικό δίκαιο και δίκαιο 

ΜΜΕ στο χειμερινό εξάμηνο και συνταγματικές ελευθερίες και δίκαιο των ΜΜΕ στο 

εαρινό καθώς και πολιτική επιστήμη στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του τομέα. 

 

2.17 Κατά την διάρκεια της θητείας μου ως Λέκτορα και ως Επ. Καθηγητή 

συμμετείχα ενεργά στο οργανωτικό και επιστημονικό μέρος(εισηγητής και 

παρεμβαίνων) των σεμιναρίων του τρίτου κύκλου σπουδών για της υποψήφιους 

διδάκτορες(πάνω από 40 σεμινάρια). 

 

2.18 Είμαι μέλος του τομέα δημοσίου δικαίου και πολιτικής επιστήμης και 

συμμετέχω ανελλιπώς της συνεδριάσεις του, ενώ είμαι μέλος και της επιτροπής 

προμηθειών του ίδιου τομέα. 

 

2.19 Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2003-2004, 2004-2005, 2010-2011, 2012-2013 υπήρξα 

μέλος της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος Νομικής και συμμετείχα ανελλιπώς της 

συνεδριάσεις της. 

 

2.20 Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 υπήρξα μέλος υποεπιτροπής(πειθαρχικά 

ζητήματα) για την αναμόρφωση του Οργανισμού του ΑΠΘ, ενώ μετέχω στην 

επιτροπή βιβλιοθήκης της Νομικής σχολής του ΑΠΘ και σε διάφορες άλλες 

επιτροπές που συγκροτούνται ad hoc από τα αρμόδια όργανα της σχολής 
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 2.20 Με τους καθηγητές Ν.Νίκα και Κ.Μακρίδου συνδιοργανώσαμε  διατομεακό 

σεμινάριο, με συμμετοχή φοιτητών και επίβλεψη διδακτόρων και υποψηφίων 

διδακτόρων, με θέμα «Η επίδραση της νομολογίας του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου στην πολιτική δίκη» 

 

2.21 Συμμετείχα σε εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή μελών ΔΕΠ και σε 

εξεταστικές επιτροπές διατριβών(8 συμμετοχές) όχι μόνο του τομέα μου αλλά και 

των τομέων Αστικού και Δικονομικού δικαίου, Διεθνών σπουδών και Ευρωπαϊκού 

δικαίου και στην Φιλοσοφική σχολή του ΑΠΘ(τμήμα Ιστορικό- Αρχαιολογικό). 

Επίσης είμαι επιβλέπον σε  δύο διδακτορικές διατριβές ενώ είμαι στην τριμελή 

επιτροπή ακόμα τριών διατριβών. 

 

2.22 Συμμετείχα ως βαθμολογητής στην επιτροπή βαθμολογητών των κατατακτήριων 

εξετάσεων πτυχιούχων άλλων ΑΕΙ που επιθυμούν να εισαχθούν στην Νομική Σχολή 

του ΑΠΘ στο μάθημα «Στοιχεία Δημοκρατικού πολιτεύματος» κατά τα ακαδημαϊκά 

έτη 2010, 2011, 2012, 2013.  

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ 
ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ 
 
3. EΠIΣTHMONIKH ΔPAΣTHPIOTHTA / ΔHMOΣIEYΣEIΣ 
 
 3.1 Διδακτορική διατριβή 
  
«Ακαδημαϊκή ελευθερία. Οργανωτική και διαδικαστική θεώρηση. Το συνταγματικό 
πλαίσιο της εξέλιξης των πανεπιστημιακών», Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη, 1997, σ. 
409. 
3.2 Μονογραφία 
 
3.2.1 Το συνταγματικό ζήτημα στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, Αρμ. 
(Επιστημονική Επετηρίδα), 1998. 151-180, και σε νέα μορφή με επίμετρο και 
βιβλιογραφία, UNIVERSITY STUDIO PRESS, 2000, σ. 80. 
 
 
4.3 Μελέτες – Άρθρα – Παρατηρήσεις 
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4.3.1 Η συνταγματική κατοχύρωση της ιδιωτικής εκπαίδευσης και οι προϋποθέσεις 
ιδρύσεως εκπαιδευτηρίων από αλλοδαπούς. (Η απόφαση ΣτΕ 14/1988) Αρμ. 1991, 
624-632.  
 
4.3.2 Παρατηρήσεις στην απόφαση ΜονΠρΑθ 687/1997 (Απεργία καθηγητών), Αρμ 
1997, 661-668. 
 

4.3.3 Οι συνταγματικές αρχές και εγγυήσεις στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, 

στον τόμο «Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης και της σχολική μονάδας»,  Απ. 

Ανδρέου, «Νέα Σύνορα» - Α.Α.ΛΙΒΑΝΗ 1999, σ. 27-56. 

  

4.3.4 Έθνος και Ευρωπαϊκή ιθαγένεια, οι μεταμορφώσεις της ιδιότητας του πολίτη 
(σε συνεργασία με τον Π.Θεοδωρίδη), ΤοΣ 1998 (2), 271-293. 
 
 
4.3.5 Ο δικαστικός έλεγχος των εκλεκτορικών σωμάτων των ΑΕΙ, ΕΔΔΔ (174) 2000, 
255-270. 
 

 4.3.6 Η εθνική και θρησκευτική ταυτότητα ως στοιχεία της ελεύθερης ανάπτυξης 

της προσωπικότητας. Η περίπτωση των μειονοτήτων, Αρμ. 2000 (8), 1037-1067.  

 

4.3.7 Η συνταγματικότητα των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής και η έκταση του 

δικαστικού ελέγχου (παρατηρήσεις στη ΣτΕ 2820/1999), ΤοΣ 2000 (2), 311 επ. 

 

4.3.8 Έχω δημοσιεύσει μικρής εκτάσεως άρθρα για θέματα εκπαίδευσης καθώς και 

βιβλιοκρισίες στα περιοδικά: Οικονομικός Ταχυδρόμος, Εκπαιδευτική κοινότητα και 

Αντί.   
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΚΡΙΘΗΚΑΝ 

ΣΤΗΝ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ   

 

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

  

5.1 Μονογραφία 

 

Η συνταγματική προστασίας των δικαιωμάτων στην κοινωνία της διακινδύνευσης 

Υγεία -Ιδιωτικότητα -Περιβάλλον, εκδ. Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2006, σ. 

472 

 

5.2 Μελέτες-Άρθρα-Παρατηρήσεις στη νομολογία 

 

5.2.1 Η συνταγματική θέση των πανεπιστημιακών γιατρών (Η περίπτωση του ν. 

2889/2001), Αρμ  2002, σ. 805-812 

 

5.2.2 Παρατηρήσεις στην ΣτΕ 1211/2002 τμ. Γ’, ΕΔΔΔ 4/2002, σ. 781-790 

 

5.2.3 Ευρωπαϊκό Σύνταγμα: Η κρίσιμη θεσμική τομή της ευρωπαϊκής ενοποίησης, 

περ. ΑΝΤΙ (τ. 787), 2-5-2002, σ. 38-40 

 

5.2.4 Τα συνταγματικά προβλήματα της αναγωγής των ΤΕΙ σε ΑΕΙ, ΔιΔικ (15) 

2003, σ. 320-354 

 

5.2.5 Παρατηρήσεις στη ΣτΕ 1291/2003 (καθεστώς ΤΕΙ), ΤοΣ 5/2003, σ. 803-823 

 

5.2.6 Ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων στην αρχιτεκτονική των θεσμών της ΕΕ- 

Οι προτάσεις στο πλαίσιο της Συντακτικής συνέλευσης, ΕΕΕυρΔ 2003, σ. 35-

57 

 

5.2.7 Ακαδημαϊκή Ελευθερία: Από τον δημοσιοϋπαλληλικό εναγκαλισμό στην 

οργανωτικό-διαδικαστική διάσταση και στο πανεπιστήμιο-επιχείρηση, στο 

συλλογικό τόμο της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Τα 

δικαιώματα στην Ελλάδα 1953-2003. Από το τέλος του εμφυλίου στο τέλος 
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της μεταπολίτευσης(επιμ. Μ.Τσαπόγας-Δ.Χριστόπουλος), Καστανιώτης, 

2004, σ. 339-351 

 

5.2.8 Ασφάλεια και πρόληψη στην εποχή της διακινδύνευσης: Εισαγωγικά 

ερωτήματα και προβληματισμοί για το συνταγματικό κράτος, στον τιμητικό 

τόμο του Συμβουλίου Επικρατείας 75 χρόνια, εκδ. Σάκκουλας, Αθήνα-

Θεσσαλονίκη, 2004, σ. 55-7 

 

5.2.9 Η περίοδος της Προεδρίας Στασινόπουλου-Τσάτσου, «ΙΣΤΟΡΙΚΑ», εφ. 

«Ελευθεροτυπία», 10-3-2005, σ. 26-33 

 

5.2.10 Εθνική και Ευρωπαϊκή ταυτότητα: Ένα παλιό πρόβλημα σε ένα νέο πεδίο, 

στον τόμο Διοικητικό Δίκαιο-Συνταγματικό Δίκαιο. Πρόσφατες εξελίξεις 

στον Ευρωπαϊκό χώρο(επιμ. Π.Νάσκου-Περράκη), Εκδ. Αντ.Σάκκουλα, Αντ. 

Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2005, σ. 143-159 

 

5.2.11 Βιβλιοκρισίες έχουν δημοσιευτεί στον ειδικό νομικό τύπο(ΝοΒ) καθώς και σε 

εφημερίδες (Καθημερινή) και ιστοσελίδες δημοσιογραφικών 

οργανισμών(www. Flash. Gr) 

 

Επιστημονικά έργα που πραγματοποιήθηκαν στην βαθμίδα του επίκουρου 

καθηγητή και εν αναμονή της εξέλιξης στην βαθμίδα 

 

6.1 Μονογραφία 

  

Οικονομική κρίση και Σύνταγμα. Συνταγματικές και ενωσιακές διαστάσεις της 

οικονομικής κρίσης στην ελληνική περίπτωση. Μορφές και τεχνικές δικαστικού 

ελέγχου των εφαρμοστικών νόμων των μνημονίων στο πεδίο των δικαιωμάτων, εκδ. 

Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2014. 

 

6.2. Μελέτες-Άρθρα  
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6.2.1 Η κατάργηση συνταγματικών αναχρονισμών στα θεμελιώδη δικαιώματα  με την 

αναθεώρηση του 2001, στον τόμο «Πέντε χρόνια μετά την συνταγματική 

αναθεώρηση του 2001», εκδ. Αντ.Ν.Σάκκουλα, 2006, σ. 223- 272. 

 

6.2.2  Αναθεώρηση του Συντάγματος και μη κρατικά ΑΕΙ, ΤοΣ, 4/2006, σ.1091-1096 

 

6.2.3 Ανθρώπινα δικαιώματα. Ένας νεωτερικός μύθος που μετατράπηκε σε ιδεολογία, 

Σύγχρονα θέματα, τ. 29, 2007, σ. 18-21 και στον τιμητικό τόμο για τον καθηγητή 

Ζ.Παπαδημητρίου.  

  

6.2.4 Το κράτος ως εγγυητής της ασφάλειας και το δικαίωμα στην ασφάλεια, στον 

τιμητικό τόμο για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, Σάκκουλας, 2007, σ. 289-318 

 

6.2.5 Η διακινδύνευση στην κοινωνία της πληροφορίας και η προστασία των 

προσωπικών δεδομένων, Αρμ. 2007, σ. 1088-1109 

 

6.2.6  Η δίκη των τόνων …και ένα άγνωστο ντοκουμέντο, ΕφημΔΔ 4/2007, σ. 548-

560 

 

 6.2.7 Η επίδραση της νομολογίας του ΕΔΔΑ στη διαμόρφωση της χρηστής 

διεξαγωγής της πολιτικής δίκης, ΤοΣ 2/2008, σ. 331-347 και στον τόμο «Η πολιτική 

δίκη, υπό το φως της νομολογίας του ΔΕΚ και του ΔΕΚ», Σάκκουλας, 2008, σ. 151-

171 

 

6.2.8 Ο Κωνσταντίνος Δ. Τριανταφυλλόπουλος και η πολιτική, στον τόμο 

«Κωνσταντίνος Δ. Τριανταφυλλόπουλος. Ο ανακαινιστής της σύγχρονης ελληνικής 

νομικής επιστήμης», εκδ. Αντ.Ν.Σάκκουλα, 2008, σ. 93-144 

 

 6.2.9 Προστασία προσωπικών δεδομένων και δημόσια ασφάλεια. Οι σταθμίσεις της 

Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στις αποφάσεις για την 

χρήση καμερών κλειστού κυκλώματος σε υπαίθριους χώρους, στον τόμο «Η 

ηλεκτρονική παρακολούθηση σε υπαίθριους χώρους» (επιμ. Ιφ.Καμτσίδου), 

Σάκκουλας, 2008, σ. 39-88 και στο τιμητικό τόμο για τους καθηγητές Δ.Κοντόγιωργα 

Θεοχαροπούλου και Λ.Θεοχαρόπουλο. 
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6.2.10 Η επέμβαση της νομοθετικής εξουσίας στα έργα της δικαστικής, ΕφημΔΔ 

6/2008, σ. 836-847 και στον τιμητικό τόμο για τον καθηγητή Μ.Καράση. 

 

6.2.11 Ελευθερία έκφρασης και διαδίκτυο, περ. ΕΝΕΚΕΝ, Μάϊος 2009, σ. 26-3 

 

6.2.12 Η σχέση πολιτικής και ποινικής ευθύνης των μελών της κυβέρνησης, ΕφημΔΔ 

4/2009, σ. 452-459 

 

6.2.13 Ο Αλέξανδρος Σβώλος ως μέλος της ΠΕΕΑ και της κυβέρνησης εθνικής 

ενότητας του Γεωργίου Παπανδρέου, στον τόμο «Αλέξανδρος Σβώλος, Ο 

συνταγματολόγος, ο πολιτικός, ο οραματιστής»,  Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, 

(επιμ. Γ.Κασιμάτης-Γ.Αναστασιάδης), 2009, σ. 223-240. Μία επαυξημένη και 

περαιτέρω επεξεργασμένη μορφή του ίδιου κειμένου έχει δημοσιευτεί στην 

ιστοσελίδα του Ομίλου Μάνεση 

 

6.2.14 Πανεπιστήμιο ν. 1268/82. Ο εκδημοκρατισμός του πανεπιστημίου και τα 

αδιέξοδά του, στον τόμο «Η Ελλάδα στην δεκαετία του ‘80»(επιστ. 

επιμ.Β.Βαμβακάς-Π.Παναγιωτόπουλος), εκδ. το πέρασμα, 2010, σ. 416-418 

 

6.2.15 Βιοπολιτική και βιομετρία, περ. Σύγχρονα Θέματα, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2010, 

τεύχος 110, σ. 23-27 και στον τιμητικό τόμο για τον καθηγητή Π.Παραρά 

 

6.2.16 Μεταναστευτικά ρεύματα και κοινωνική ένταξη στην σύγχρονη Ελλάδα, στον 

τιμητικό τόμο για τον καθηγητή Γ.Παπαδημητρίου, Σάκκουλας, 2013, σ. 687 επ. και 

στο περιοδικό Book’s Journal, τεύχος Φεβρουαρίου 2011(έκδοση 21/1/ 2011). 

 

6.2.17 Το κείμενο διαβούλευσης για τις αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και η 

αρχή της πανεπιστημιακής αυτοδιοίκησης, ΕφημΔΔ, 6/2010, 751-753. 

  

6.2.18 Θρησκεία και εκπαίδευση, περιοδικό Book’s Journal, τεύχος Μάϊος/2011, σ. 

36-41 και σε www.constitutionalism.gr 

 

http://www.constitutionalism.gr/
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6.2.19 Διαφθορά, ποινική ευθύνη υπουργών και πολιτικό σύστημα, περιοδικό Book’s 

Journal, Σεπτέμβριος 2011, σ. 66-71 και σε www.constitutionalism.gr 

  

6.2.20 Οικονομική κρίση και Σύνταγμα, περιοδικό ΤοΣ 1/2012, σ. 223 επ. και σε 

www.constitutionalism.gr 

 

 6.2.21 Ο κίνδυνος στο δίκαιο του περιβάλλοντος, ΕφημΔΔ 4/2012, σ. 544 επ. 

 

6.2.22 Πανεπιστημιακή αυτοδιοίκηση και κρατική εποπτεία επί των πρυτανικών 

πράξεων διορισμού και παύσης των πανεπιστημιακών, ΕφημΔΔ, 2/2013, σ. 260 επ. 

 

6.2.23 Ο «χρυσός» δημοσιονομικός κανόνας στο Σύνταγμα. Λύση του προβλήματος 

ή ένα ακόμα εμπόδιο στην οικονομική προσαρμογή και στην προστασία των 

δικαιωμάτων στο συλλογικό τόμο «Η πρόκληση για την αναθεώρηση του 

Συντάγματος»  «ΙΣΤΑΜΕ Ανδρέας Παπανδρέου», Σάκκουλα 2013, σ. 123 επ. και σε 

www.constitutionalism.gr  

 

6.2.24 Οικονομική κρίση και συνταγματικοί θεσμοί, υπό δημοσίευση στο περιοδικό 

ΔτΑ 

 

6.2.25 Η Ιθαγένεια υπό το φως των πρόσφατων αποφάσεων του ΣτΕ, υπό 

δημοσίευση, συλλογικός τόμος από το συνέδριο Κ.Κούφα. 

 

6.2.26  Οι παρατηρήσεις του Δ.Κυριακού για το σχέδιο Συντάγματος του 1864 υπό 

δημοσίευση στον συλλογικό τόμο από το περσινό συνέδριο του ιδρύματος της βουλής 

για το Σ. του 1864. 

 

6.2.27  Οι ισορροπημένες ανισότητες, βιβλιοκρισία- μικρό δοκίμιο που δημοσιεύτηκε 

στο περιοδικό Book’s Journal(Φεβρουάριος 2015) και στο constitutionalism. 

 

6.2.24  Έχω δημοσιεύσει στο ημερήσιο τύπο άρθρα(κυρίως στην εφ. «ΤΑ ΝΕΑ») και 

βιβλιοκρισίες συναφή με την επιστημονική μου ειδικότητα και έχουν γραφτεί 

βιβλιοκρισίες για το έργο μου σε εφημερίδες και στα ειδικά περιοδικά του κλάδου. 

 

http://www.constitutionalism.gr/
http://www.constitutionalism.gr/
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7.  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

7.1.  Συμμετείχα με προφορικές παρεμβάσεις σχεδόν σε όλες τις επιστημονικές      

συναντήσεις (με θέματα κυρίως θεωρίας του δικαίου και συνταγματικού 

δικαίου) του επιστημονικού σωματείου «όμιλος Α.Μάνεσης» από την ίδρυσή 

του μέχρι σήμερα.  

 

7.2.  Συμμετείχα στο Συνέδριο με τίτλο «Τα δικαιώματα στην Ελλάδα  1953-2003.    

Από το τέλος του εμφυλίου στο τέλος της μεταπολίτευσης» που οργανώθηκε 

με αφορμή τα πενήντα χρόνια της  Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου(Αθήνα-Δεκέμβριος 2003) και εισηγήθηκα το θέμα : «Ακαδημαϊκή 

ελευθερία: από τον δημοσιοϋπαλληλικό εναγκαλισμό στην οργανωτική-

διαδικαστική διάσταση και στο πανεπιστήμιο επιχείρηση». 

 

7.3       Μετά από πρόσκληση της καθηγήτριας κ. Ε.Σαχπεκίδου εισηγήθηκα δύο 

φορές(άνοιξη του 2004) στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού μαθήματος του 

Ευρωπαϊκού Δικαίου το θέμα «Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και η διαδικασία 

παραγωγή του». 

 

7.4       Συμμετείχα σε σεμινάριο που οργανώθηκε με πρωτοβουλία του καθηγητή και 

Προέδρου του ΔΕΕ κ. Β.Σκουρής στον τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής 

Επιστήμης(16-12-2002) με θέμα «Οι προτάσεις των ομάδων εργασίας στο 

πλαίσιο της Συνέλευσης για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα» όπου εισηγήθηκα το θέμα 

«Ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων στην αρχιτεκτονική των ευρωπαϊκών 

θεσμών ενόψει της Συνθήκης για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα» 

 

7.5    Μετά από πρόσκληση του Αν.Καθηγητή κ. Α-Θ. Μαρίνου εισηγήθηκα(Μάϊος 

2005) στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών εμπορικού δικαίου 

του τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ το θέμα «Προβλήματα της νομοθεσίας για το 

βασικό μέτοχο, ιδίως από του σκοπιά του Συνταγματικού και Κοινοτικού 

Δικαίου». 
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7.6    Συμμετείχα  στην επιστημονική συζήτηση που διοργάνωσε το επιστημονικό 

σωματείο «Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης»(16-1-2005) στην αίθουσα του 

Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και εισηγήθηκα το θέμα «Ποιο Σύνταγμα 

για την Ευρώπη;» 

 

7.7    Συμμετείχα σε επιστημονική εκδήλωση(15-12-2004) που διοργάνωσε το 

επιστημονικό σωματείο «όμιλος Α.Μάνεσης» στην Θεσσαλονίκη στο 

βιβλιοπωλείο Σαββάλας και εισηγήθηκα το θέμα «Δημοκρατία και Ασφάλεια» 

         

7.8 Συμμετείχα σε ημερίδα  του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Δικαίου(26-5-2004) με αντικείμενο «Νεότερες εξελίξεις στο ευρωπαϊκό 

Συνταγματικό Δίκαιο» και εισηγήθηκα το θέμα «Εθνική και ευρωπαϊκή 

ταυτότητα: ένα παλιό πρόβλημα σε ένα νέο πεδίο» 

 

7.9  Συμμετείχα σε εκδήλωση του Δικηγορικού συλλόγου Θεσσαλονίκης με    

θεματική «Δίκαιο και Πληροφορική» (24-25/11/2006) και εισηγήθηκα το θέμα «Η 

επίδραση της πληροφορικής στο δημόσιο Δίκαιο» 

 

7.10   Συμμετείχα σε ημερίδα του τομέα Διεθνών Σπουδών της Νομικής Σχολής του 

ΑΠΘ στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού προγράμματος με αντικείμενο «Το δίκαιο κατά των 

διακρίσεων, Ευρωπαϊκή και Διεθνής Διάσταση»(26/11/2006), ως εισηγητής με θέμα 

«Η αρχή της ισότητας στο δημόσιο δίκαιο». 

 

7.11 Συμμετείχα σε επιστημονική διημερίδα(9-10/3/2007) που συνδιοργάνωσαν το 

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων και η 

Επιστημονική Εταιρεία Διοικητικής Δικαιοσύνης με θέμα «Το άρθρο 24 του 

Συντάγματος και το ενδεχόμενο αναθεώρησή του» και εισηγήθηκα το θέμα «Σχετικά 

με την ανάγκη μιας νέας αναθεώρησης του άρθρου 24 του Συντάγματος»      

 

7.12 Συμμετείχα  σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Αθηνών(24/4/2007) προς τιμήν 

του αείμνηστου καθηγητή του τμήματος Νομικής  του ίδιου πανεπιστημίου, 

Κ.Τριανταφυλλόπουλου και  εισηγήθηκα  το θέμα «Ο Κωνσταντίνος 

Τριανταφυλλόπουλος και η πολιτική» 
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7.13 Συμμετείχα σε εκδήλωση(31/5/2007) που οργάνωσε ο τομέας δημοσίου δικαίου 

και πολιτικής επιστήμης του τμήματος Νομικής του ΑΠΘ, η εταιρία διοικητικών 

Μελετών και ο δικηγορικός σύλλογος Θεσσαλονίκης με αντικείμενο «Επίκαιρα 

θέματα διοικητικού δικαίου» με παρέμβαση που αφορούσε στα ιδιωτικά 

πανεπιστήμια 

 

7.14  Συμμετείχα σε συμπόσιο προς τιμή του καθηγητή Κ.Κεραμέα (2-3/11/2007) που 

οργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογός Θεσσαλονίκης με θέμα «Η πολιτική Δίκη στο 

φως της νομολογίας του ΔΕΚ και ΕΣΔΑ»  και εισηγήθηκα το αντικείμενο «Επίδραση 

της νομολογίας του ΕΔΔΑ στη διαμόρφωση της χρηστής διεξαγωγής της δίκης» 

 

7.15 Συμμετείχα  στο μεταπτυχιακό Σεμινάριο Διοικητικού Δικαίου του ιδρύματος 

Διοικητικού Δικαίου Μ.Στασινόπουλος στο χώρο του ΣτΕ, ως εισηγητής για δύο 

συνεχόμενες συνεδρίες( Δεκέμβριος, 2007) με θέμα «Το ζήτημα της επέμβασης της 

νομοθετικής λειτουργίας στο έργο της δικαστικής λειτουργίας» 

 

7.16  Συμμετείχα σε εκδήλωση(12/12/2007) της παράταξης ΔΙΚΤΥΟ με 

συναδέλφους πανεπιστημιακούς για την εκπαιδευτική αναδιάρθρωση και 

εισηγήθηκα το θέμα «Σύνταγμα και ιδιωτική εκπαίδευση» 

 

7.17  Συμμετείχα σε επιστημονικό συνέδριο(7/3/2008) της διδακτικής μονάδος του 

εκκλησιαστικού δικαίου του τμήματος Νομικής του ΑΠΘ με θέμα «Θρησκευτική 

ελευθερία και Μάρτυρες του Ιεχωβά» όπου εισηγήθηκα το θέμα «Η θρησκευτική 

ταυτότητα ως εθνική ταυτότητα και οι περιορισμοί των θρησκευτικών 

μειονοτήτων» 

 

7.18 Συμμετείχα σε διήμερη επιστημονική συνάντηση(14-15/3/2008) της εταιρίας 

Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών και του Ομίλου Αριστόβουλος Μάνεσης με 

θέμα «Ηλεκτρονική παρακολούθηση σε δημόσιους χώρους» ως εισηγητής με 

ειδικότερο θέμα « Προστασία προσωπικών δεδομένων και δημόσια ασφάλεια: η 

στάθμιση στις αποφάσεις της Ανεξάρτητης Αρχής» 
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7.19 Συμμετείχα σε επιστημονική εκδήλωση του ΚΕΑΝ(19/5/2008) με αντικείμενο 

«ελεύθερη διακίνηση ιδεών και internet» και εισηγήθηκα το θέμα «προστασία 

της προσωπικότητας και διαδίκτυο» 

 

7.20 Συμμετείχα σε επιστημονική ημερίδα της Εταιρίας Νομικών Βορείου 

Ελλάδας(23/2/2009) με τίτλο «Ευθύνη διοικούντων» όπου εισηγήθηκα το θέμα 

«Η πολιτική και ποινική ευθύνη των μελών της κυβέρνησης»  

 

7.21 Συμμετείχα σε επιστημονική εκδήλωση(6/5/2009) των φοιτητικών συλλόγων 

των τμημάτων Πολιτικών επιστημών και Νομικής  με αντικείμενο την ευρωπαϊκή 

διάσταση του περιβάλλοντος και εισηγήθηκα το θέμα  «Το ατομικό δικαίωμα στο 

περιβάλλον» 

 

7.22  Συμμετείχα σε επιστημονική ημερίδα(10/12/2009) στο πλαίσιο του 

προγράμματος RISE(ΑΠΘ) με συνδιοργανωτή τον δικηγορικό σύλλογό 

Θεσσαλονίκης και θέμα «Βιομετρικά δεδομένα, σύγχρονες εξελίξεις και 

δεοντολογία» όπου εισηγήθηκα το ειδικότερο θέμα « βιομετρία και βιοπολιτική»   

 

7.23  Συμμετείχα σε εκδήλωση(16/4/2010) της Μ.Κ.Ο «Μαζί για την οικογένεια και 

το παιδί» και του δήμου Πολίχνης με αντικείμενο τις νέες ρυθμίσεις για τους 

μετανάστες και εισηγήθηκα το θέμα «Μεταναστευτικά ρεύματα και κοινωνική 

ένταξη στην Ελλάδα» 

 

7.24 Συμμετείχα στο διήμερο επιστημονικό συμπόσιο του Ομίλου Αριστόβουλος 

Μάνεσης που έγινε στην Φλώρινα το Μάϊο του 2010 με αντικείμενο το έργο του 

αείμνηστου συνταγματολόγου Α. Σβώλου, όπου εισηγήθηκα το θέμα «Ο Α. 

Σβώλος ως μέλος της ΠΕΕΑ και της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας του Γ. 

Παπανδρέου» 

 

7.25 Συμμετείχα στην διαβαλκανική διάσκεψη Δικηγορικών συλλόγων(17-20/6/2010) 

που έγινε στη Θεσσαλονίκη με την εισήγηση «Η επίδραση της ΕΣΔΑ στην 

εθνική έννομη τάξη» 
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7.26 Ήμουν μέλος της οργανωτικής επιτροπής του  2ου συνεδρίου δικαίου του 

Τουρισμού με θέμα «Εθνική και διεθνής διάσταση του τουριστικού δικαίου» που 

διεξήχθει στο Καρπενήσι 3-5/11/2011. 

 

7.27 Συμμετείχα στην διημερίδα «Δημόσια Διοίκηση και δημόσια λειτουργήματα: 

Επισκόπηση της νομολογίας του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας» 

που έγινε στο πανεπιστήμιο Αθηνών (7-8/11/2011)  όπου εισηγήθηκα το θέμα «Η 

έννοια της αυτοδιοίκησης των πανεπιστημίων κατά το άρθρο 16 του 

Συντάγματος» 

 

7.28 Συμμετείχα  σε επιστημονική εκδήλωση του φοιτητικού συλλόγου του τμήματος 

Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ με την εισήγηση «Οικονομική κρίση και 

Σύνταγμα»(13-12-2011). 

 

7.29 Ήμουν μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 3ου Συνεδρίου δικαίου του 

τουρισμού που έλαβε χώρα  στην Χαλκιδική(Πόρτο-Καρράς 27-28/9/2012) με 

θέμα  «Σύγχρονα προβλήματα του ελληνικού τουρισμού», όπου έκανα 

παρέμβαση με τίτλο «Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και 

αρμοδιότητες της δημοτικής αστυνομίας σε τουριστικές περιοχές» 

 

7.30 Συμμετείχα στα μαθήματα του Δήμου Θεσσαλονίκης και στην θεματική ενότητα 

«Δικαιώματα του ανθρώπου μπροστά στην οικονομική και κοινωνική κρίση» 

όπου εισηγήθηκα το θέμα «Δικαίωμα στην ασφάλεια ή ασφάλεια των 

δικαιωμάτων» (13/11/2012). 

 

7.31 Εισηγήθηκα στο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών(Ελληνικό Εθνικό 

Παράρτημα) το θέμα «Η διαφθορά στην δημόσια διοίκηση και το δημόσιο 

δίκαιο»(Καρπενήσι 24/11/2012) 

 

7.32 Συμμετείχα στην ημερίδα που διοργάνωσε το παράρτημα της Θεσσαλονίκης της 

Ευρωπαϊκής  Φοιτητικής Ένωση Φοιτητών Νομικής ELSA  όπου εισηγήθηκα το 

θέμα «Απελευθέρωση των επαγγελμάτων στην Ελλάδα- Κινητικότητα 

επαγγελματιών στην Ευρώπη.(Θεσσαλονίκη 22/2/3013) 
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7.33  Συμμετείχα  στην διημερίδα που οργάνωσε  το ίδρυμα ΙΣΤΑΜΕ «ΑΝΔΡΈΑΣ 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»  με θέμα «Η πρόκληση της αναθεώρησης του Συντάγματος» 

όπου εισηγήθηκα το θέμα «Κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας στο 

Σύνταγμα»(Αθήνα 25-26/2/2013) 

 

7.34  Συμμετείχα στην ημερίδα που διοργάνωσε το Κέντρο Ευρωπαϊκού 

Συνταγματικού Δικαίου- Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου με θέμα 

«Πολιτικό χρήμα και διαφθορά» με την  εισήγηση «Χρηματοδότηση των 

πολιτικών κομμάτων και Σύνταγμα» (Αθήνα 6/3/2013) 

 

7.35  Συμμετείχα στην επιστημονική συζήτηση που διοργανώθηκε από το ίδρυμα 

«Νίκος Πουλατζάς» με την εισήγηση «Το κοινοβουλευτικό σύστημα και οι 

σύγχρονες μορφές του» (Αθήνα 11/4/2013) 

 

7.36  Εισηγήθηκα στο πλαίσιο του σεμιναρίου «Τέχνη και πολιτική» του τμήματος 

Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ το θέμα «Λογοκρισία και Σύνταγμα» 

(Θεσσαλονίκη 20/4/2013)     

 

7.37  Συμμετείχα στην ανοιχτή ημερίδα που διοργάνωσε ο Δικηγορικός σύλλογος 

Θεσσαλονίκης και η Ένωση Τέως Βουλευτών και Ευρωβουλευτών με την 

εισήγηση «Ο «χρυσός» δημοσιονομικός κανόνας στο Σύνταγμα»(Θεσσαλονίκη 

22/5/2013) 

 

7.38 Συμμετείχα σε εκδήλωση που διοργάνωσε το τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ 

του ΑΠΘ και το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης όπου εισηγήθηκα το 

θέμα «Ελευθερία της έκφρασης και τα ιστολόγια στο διαδίκτυο» (Θεσσαλονίκη 

6/6/2013) 

7.39 Συμμετείχα σε ημερίδα που διοργάνωσε η Εθνική Σχολή Δικαστικών 

λειτουργών με γενική θεματική «Η δικαιϊκή αντιμετώπιση του φαινομένου του 

ρατσισμού» όπου εισηγήθηκα το θέμα «Ελευθερία της έκφρασης και ρατσιστικός 

λόγος»(Θεσσαλονίκη 10/2/2014) 
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7.40  Συμμετείχα στο 1ο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων(ΕΕΔ)  με 

γενική θεματική «Θεμελιώδη δικαιώματα και θεσμοί την εποχή της κρίσης» όπου 

εισηγήθηκα το θέμα «Ελευθερία της έκφρασης και άρνηση Ιστορικών 

γεγονότων»(Αθήνα 29-30/4/2014) 

 

7.41 Εισηγήθηκα στο πλαίσιο του σεμιναρίου «Τέχνη και 

πολιτική»(καθ.Γ.Σταυρακάκης) στο τμήμα πολιτικών επιστημών του ΑΠΘ το 

θέμα «Λογοκρισία και ιστορικός αναθεωρητισμός»(Θεσσαλονίκη 9/5/2014) 

 

7.42  Εισηγήθηκα το θέμα «Η έννοια του έθνους στην νομολογία του ΣτΕ για την 

απονομή της ιθαγένειας στους μετανάστες δεύτερης γενιάς» στο συνέδριο του 

ιδρύματος Κ. Κούφα με τίτλο «Μετανάστευση και Δίκαιο. Εθνικές και διεθνείς 

διαστάσεις».(Θεσσαλονίκη 28/5/2014). 

 

7.43 Εισηγήθηκα το θέμα «Οι παρατηρήσεις του Δ. Κυριακού επί του σχεδίου 

Συντάγματος του 1864» στο συνέδριο που διοργάνωσε το ίδρυμα της Βουλής των 

Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και την Δημοκρατία στην αίθουσα της 

Γερουσίας της Βουλής με αντικείμενο « Το Σύνταγμα του 1864: 150 χρόνια 

μετά»(Αθήνα 7/11/2014) 

 

7.44 Στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης (2015) συμμετείχα σε 

συζήτηση με τίτλο «Σύνταγμα και δημοκρατία σε περιόδους κρίσης» (9-5-2015) 

 

7.45 Εισηγήθηκα το θέμα «Η επεκτατική εφαρμογή της ισότητας υπό συνθήκες 

οικονομικής κρίσης» στο πλαίσιο της ημερίδας «Ζητήματα απονομής της 

δικαιοσύνης σε συνθήκες οικονομικής κρίσης» που συνδιοργάνωσαν ο 

Δικηγορικός σύλλογος Πατρών και το Διοικητικό Εφετείο Πατρών(Πάτρα 

22/5/2015)   

 

7.46 Στο πλαίσιο του επιστημονικού συμποσίου προς τιμή του ομότιμου καθηγητή 

Γ.Αναστασιάδη με τίτλο «Σύνταγμα, Ιστορία, Πολιτική»(Θεσσαλονίκη 12-6-

2015) εισηγήθηκα το θέμα «Η αντιπαράθεση κατά την κατάρτιση του 

Συντάγματος του 1864» 
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7.47 Στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου Populism and Democracy εισηγήθηκα το 

θέμα Equality and democracy in 19th century constitutionalism: For and against 

universal surrfage(Θεσσαλονίκη 26-28 Ιουνίου 2015) 

 

8. Ετεροαναφορές  
(με χρονολογική σειρά και εντελώς ενδεικτικά) 

 
 
Ι. Καμτσίδου: Η επιφύλαξη υπέρ του νόμου, Σάκκουλας, 2001. 
Κ. Χρυσόγονος: Συνταγματικό Δίκαιο 2003, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα 
2006, 
Α.Μανιτάκη,: Το «σύνταγμα» της Ειρήνης αντιμέτωπο με την Εθνική και λαϊκή 
κυριαρχία, Παπαζήσης, 2004 σ.44 (παραπομπή 46) 
Ξ.Κοντιάδης/Χ. Ανθόπουλος/Κ. Χρυσόγονος : Στο τόμο Ασφάλεια και δικαιώματα 
στην κοινωνία της διακινδύνευσης, Αντ. Σάκκουλας, 2005. 
Πρεβεδούρου: Περί του άμεσου αποτελέσματος της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ, ΔτΑ 2005, 
σ.1277 (παραπομπή 70) 
Μ.Τσαπόγας: Ομολογιακή δέσμευση και ακαδημαϊκή ελευθερία, πρακτικά Συνεδρίου 
14/6/2005 
Ε. Βενιζέλος: Στο κείμενο  του για την αναθεώρηση στο συλλογικό τόμο για τα πέντε 
χρόνια από την αναθεώρηση του Συντάγματος , Αντ.Σάκκουλας, 2006. 
Π.Πουλής: Δίκαιο της εκπαίδευσης, 2006. 
Η. Κατσούλης : Στο κείμενο του για τα πανεπιστήμια στο αφιέρωμα του περ. 
Κοινωνία και Επιστήμη. 
Ξ.Κοντιάδης/Χ.Ανθόπουλος : Για το άρθρο 16 στην ΕφημΔΔ  3/ 2006 
Ξ. Κοντιάδης : Συνταγματική αξιολόγηση του προσχεδίου νόμου για την 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ΔτΑ 31/2006, σ. 905, 912, 902. 
Π. Φουντεδάκης: Τα ελληνικά πανεπιστήμια στον ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης 
εκπαίδευσης, ΔτΑ 31/2006, σ. 939  
Ι. Καμτσίδου: Η ανώτατη εκπαίδευση και το πρόβλημα των ιδιωτικών 
πανεπιστημίων, πέντε χρόνια μετά την συνταγματική αναθεώρηση του 2001, Αντ. 
Σάκκουλα 2006, σ.366 επ. (παραπομπές 9,25,26,28,37,39) 
Γ. Κατρούγκαλος: Το πανεπιστημιακό άσυλο και η αμφισβήτηση του, ΕφημΔΔ, 
2006, σ. 682 (παρ.27) 
Γ.Κατρούγκαλος: Ελευθερία και ασφάλεια στην κοινωνία της διακινδύνευσης, Ν0 Β 
2006 σ. 360 επ. (παραπ. 42) 
Ν. Αλιβιζάτος : Πέρα από το 16, Μεταίχμιο, 2007, σ. 80 (παρ. 7) σ.114 (παρ. 84), σ. 
138 (παρ.139), σ. 124 (παρ.105) 
Ε. Κουτουπα-Ρεγκάκου/Β. Σκουρης: Δίκαιο της Παιδείας, Σάκκουλας, (Τρίτη έκδοση 
2007) δεκάδες παραπομπές σε όλες μου τις μελέτες τις σχετικές με την εκπαίδευση. 
Π.Καζάκος: Αναθεώρηση του Συντάγματος και οικονομία, Παπαζήση 2007, σ.16 
(παραπομπη 3) 
Σ.Ορφανουδάκης: Πολλές παραπομπές στο έργο του για την διατριβή, 2 έκδοση 2007 
Ε.Κατσούλης: Σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ 1388/2006, ΕφημΔΔ 2/2007, σ.169 επ. 
(παραπομπη 5) 
Α. Καραγκουνίδης: Εκτενής παραπομπές σε όλο το έργο του «Προστασία του 
επενδυτή στο δίκαιο των επενδυτικών υπηρεσιών», Σάκκουλας, 2007 
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Σ. Βλαχόπουλος: Για την διαφάνεια στην διοικητική δράση (παραπομπές στο 
κεφάλαιο για τα προσωπικά δεδομένα), Αντ. Σάκκουλας, 2007 
.Χ. Ανθόπουλος: Το δικαίωμα στην δημόσια ανωνυμία, προστασία των προσωπικών 
δεδομένων, ελευθερία από συνέρχεσθαι και ηλεκτρονικός έλεγχος των δημοσίων 
υπαίθριων συναθροίσεων, Εφημ ΔΔ 6/2007, σ. 719 (παραπ.65) 
Κ. Φασουλης: Η ελευθερία της διδασκαλίας ως δικαίωμα και υποχρέωση άσκησης 
του εκπαιδευτικού καθήκοντος στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 
ΤοΣ 3/2007, σ. 912 επ. 
Α. Φωτιάδου: Κάμερες στην πλατεία και ιδιωτικότητα, ΕφημΔΔ 4/2007, σ. 507 
(παραπ.12) 
Α. Καϊδατζής: Λειτουργικές επικράτειες της ΕΕ και εδαφική κυριαρχία των κρατών 
μελών, ΤοΣ 2007 σ.2007 σ. 90 (παραπ.121 
Κ. Βατάλης: Εισαγωγή στο δίκαιο ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, Σάκκουλας,  2007.  
Εφημ. Διοικ. Δικαίου, 4/2007 σχόλια Α. Καϊδατζή και Α. Φωτιάδου 
Εφημ. Διοικ. Δικαίου, 5/2007, σχόλιο Β. Χρήστου σ. 589 
Π.Φουντεδάκης: Οι ανατροπές της κανονικότητας και το καθεστώς έκτακτης 
ανάγκης, ΤοΣ 4/2007 (παρ. 72,79,91,93) 
Π. Λαδάς: Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, στην βιβλιογραφία για τα δικαιώματα 
στην προσωπικότητα, Σάκκουλας, 2008 
Χ.Παπαστυλιανός: Προϋποθέσεις και όρια μετεξέλιξης της Ε.Ε,  Σάκκουλας, 2008 
Κ.Χριστοδούλου: Η εκπαίδευση στη μεθόριο μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου 
Ν0Β 1/2008, σ.28 (παραπομπη 12) 
Ι. Συμεωνίδης: Διοικητική Απέλαση, Σάκκουλας 2008. (δυο μελέτες στην 
βιβλιογραφία) 
Θ. Τσολάκου: Σχόλιο στην ΔΕΚ C-11/06 και C-12/06,23-10-2007, EEE Δ, 1/2008, σ. 
153 επ. (παραπ24) 
Ε. Τροβά, Γνώση και αμφισβήτηση, Η Ευρώπη των κρατικών και των ιδιωτικών 
πανεπιστημίων, Σάκκουλας 2008, σ. 221 (παρ. 316,320) σ. 245 (παρ.352) 
Ματζούκα: Ισότητα και εκπαίδευση, Αντ. Σάκκουλας, 2008 (έχει μελέτη στο 
βιβλιογραφικό κατάλογο) 
Λ.Μήτρου:  Η ρυθμιση του ν. 3625/07 – εκτός ελέγχου της ανεξάρτητης αρχής η 
παρακολούθηση στους υπαίθριους χώρους, στον τόμο Η ηλεκτρονική 
παρακολούθηση στους υπαίθριους χώρους; Στον τόμο Η ηλεκτρονική 
παρακολούθηση σε υπαίθριους χώρους, Σάκκουλας 2008, (σ.148 παραπ 114) 
Ι.Μαθιουδάκης: Η αρχή της αμεροληψίας της διοίκησης, 2008 
Ι. Μαθιουδάκης: Σχόλιο στην ΣτΕ 192/2008, ΕφΔΔ/2008, σ.478 
Χ. Δετσαρίδης: Δημοσιογραφία, πληροφόρηση και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα – 
Δικαιώματα σε σύγκρουση ή σε σχέση αλληλοσυμπλήρωσης; ΘΠΔΔ 2008, σ.1101 
επ. (παρ.4,13) 
Ι.Καμτσίδου: Η ανώτατη εκπαίδευση και το πρόβλημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, 
2008 
Α.Νικοπούλου: βιντεοεπιτήρηση και θεμελιώδη δικαιώματα, ΤοΣ 3/2008, σ.579 
(παρ.56) 
Ελένης Κουτσιμπού: Συγκρότηση και σύνθεση του εκλεκτορικού σώματος για την 
εκλογή και εξέλιξη μελών ΔΕΠ, ΕφημΔΔ 2/2009, σ.133 επ. (παραπομπές και σχόλιο 
Στ. Θάνου, ΣτΕ 32/2009 στο ίδιο  
Αθαν. Τάκης: Η ασφάλεια των τροφίμων στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Σάκκουλας, 2009 
Σ.Θάνου: Σχόλιο στην ΣτΕ 32/2009, ΕφημΔΔ, 2009 σ.145 επ. 
Γ.Δελής: Κοινή ωφέλεια και Αγορά, τόμος Α’, Αντ.Σάκκουλας, 2008 
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Δ.Ραϊκος: Προληπτική διοικητική δράση στο πεδίο της δημόσιας τάξης και εγγυητική 
λειτουργία της διοικητικης δικαιοσύνης, ΘΠΔΔ 2009, σ.925 (παρ.15),39, 41,47, 54  
ΕφημΔΔ 5/2009 σε απόφαση για τις κάμερες (Αννα Τσιφτόγλου) 
Α. Γέροντας: Η προστασία της περιουσίας κατά την νομολογία του ΕΔΔΑ, ΝοΒ 
2009, 1884 επ. (παραπ.10) 
Π.Παραράς: Αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και πολεοδομικά κεκτημένα, ΔτΑ 2009 
(41), σ. 181 επ. (αρκετές παραπομπές) 
Γ.Μπάλια: Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, Διαπλοκή επιστήμης, δικαίου και πολιτικής, 
Αντ. Σάκκουλας, 2009 (Νόμος και Φύση) 
Ι.Καμτσίδου: Η συνταγματική προστασία της ιδιωτικότητας στο δημόσιο χώρο, τιμ. 
Τομ. Λ. Θεοχαρόπουλος – Δ. Κοντόγιωργα – Θεοχαροπούλου, ΑΠΘ 2009, σ. 189-
204 (παραπομπες 18 και 29) 
Γ. Σωτηρέλλης: Η ώρα της δημοκρατικής ευθύνης για το πανεπιστήμιο, Κοινωνία 
Πολιτών 2009, σ.14 
Κ. Τσίνας: Απαγορευμένη αναλογία και επιτρεπτή ερμηνεία του ποινικού νόμου, 
Αντ.Σάκκουλας, 2010. 
Α.Παπακωνσταντίνου: Τα θεμελιώδη δικαιώματα στο σύγχρονο πεδίο έντασης 
ανάμεσα στην ελευθερία και την ασφάλεια, ΕφημΔΔ 2/2010, σ.230 (παραπομπές) 
Α.Τσιφτόγλου : Σχόλιο στην Γνωμ ΑΠΔΠΧ 2/2010, ΕφημΔΔ 3/2010, σ.380  παρ.11 
I.Συμεωνίδης: Η αναβάθμιση του ρόλου του διοικητικού δικαστή στην μεταμοντέρνα 
εποχή, η αδυναμία ανταπόκρισης της διοίκησης και η ανάγκη ενός άλλου διαλόγου με 
τον νομοθέτη, ΕφημΔΔ 3/2010, σ. 386 επ. (παραπ.30,31) 
Athanasios Vupsanis: The concept and categories of cultural rights in international 
law sytacuse journal of international law and commerce, volume 37, σ. 207-266 
(παραπ.210) 
K.Χρυσόγονου / Α.Καιδατζή: Η αντισυνταγματικότητα του νομοθετικού περιορισμού 
επανεκλογής των πρυτάνεων, αντιπρυτάνεων και κοσμητόρων σχολών ΑΕΙ, σ.497 επ. 
(παραπομπες αρ.5 και 8) 
Β.Δούκα : Προστασία Προσωπικών δεδομένων στη σχέση εργασίας. Σάκκουλας, 
2010 
Ι.Καμτσίδου: Από τον έλεγχο νομιμότητας στον έλεγχο συνταγματικότητας, των 
κρατικών πράξεων : όψεις του κράτους δικαίου στο έργο του Γ. Παπαδημητρίου, 
www.constitutionalism.gr  Μνήμη Γ. Παπαδημητρίου, Σάκκουλας, 2011 
Ε. Σαχπεκίδου : Ευρωπαικό Δίκαιο, Σάκκουλας 2011 
Κ. Χρυσόγονος: Σχεδίασμα εκδημοκρατισμού, Δώδεκα σκέψεις για μια άλλη 
αναθεώρηση, www.constitutionalism.gr (παραπ. 8) 
Κ. Χρυσόγονος : Γνωμοδότηση για το προσχέδιο νόμου για τα ΑΕΙ, ΕφΔΔ 3/2011, 
σ.322 επ. 
Γ. Γεραπατρίτη / Σ. Βλαχοπούλου: Γωμοδότηση για το προσχέδιο νόμου για τα ΑΕΙ, 
ΕφΔΔ 3/2011 
Τ. Ζολώτα: Η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου μέσω της ΕΣΔΑ μετά την 
1/6/2011, Αρμ. 6/2011, σ. 905 επ. και , ΕφημΔΔ 7/2010. 
Κ. Χρυσόγονος: Το σύνταγμα και ο ν. 4009/2011, Σάκκουλας 2011, πολλές 
παραπομπές. 
Γ.Γεραπετρίτη: Συνταγματικότητα της απαγόρευσης επανεκλογής των 
πανεπιστημιακών οργάνων, ΤοΣ 2/2010 
Ε. Καλαμπάκου: Τα σύμβολα στην νομολογία του ΕΔΔΑ, ΔτΑ 49/2011 σ. 231-245 
Α.Παπακωνσταντίνου: Τα Θεμελιώδη δικαιώματα στο σύγχρονο πεδίο έντασης 
ανάμεσα στην ελευθερία και την ασφάλεια, Τιμητικός Τόμος  Π.Παραρά, ( σ. 753 επ) 
Αντ. Σάκκουλα 2012 

http://www.constitutionalism.gr/
http://www.constitutionalism/
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Κ. Γιαννακόπουλος : Η μετάλλαξη του υποκειμένου των συνταγματικών 
δικαιωμάτων, ΕφΔΔ 2/2012, σ.146 επ. (παραπ.68) 
Χ. Ανθόπουλου : Η συνταγματική αρχή της πλήρους αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ και η 
αναδιοργάνωση της πανεπιστημιακής διοίκησης, ΕφημΔΔ 3/2012 (πολλές 
παραπομπές) 
Γ.Καραβοκύρης : Το ερμηνευτικό ζήτημα του άρθρου 86 παρ. 3 ποινική ευθύνη 
υπουργών και αποσβεστική προθεσμία, ΕφημΔΔ 6/2012 
Σ.Βλαχόπουλος, Η κρίση του κοινοβουλευτισμού στο μεσοπόλεμο και το τέλος της 
Β’Ελληνικής Δημοκρατίας το 1935:οι θεσμικές όψεις μιας οικονομικής κρίσης, εκδ. 
Ευρασία, 2012 
 
 
 
       
 


	2.3 Διδασκαλία στο Διδασκαλείο Δημοτικής εκπαίδευσης «ΔΗΜ. ΓΛΗΝΟΣ»
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