
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

 
I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Όνομα :    ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

Επώνυμο :   ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ  

Όνομα πατρός :  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

Όνομα μητρός :  ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Ημερ/νία γέννησης : 10-10-1972  

Τόπος γέννησης : ΑΘΗΝΑ 

Διεύθυνση οικίας :  Λεονταρίου 104, Κάντζα, 15351 Παλλήνη Αττικής 

Τηλέφωνο :   6945-261602 

e-mail:   k.savvaidou@.yahoo.gr 

 

II. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

1. 2010-2016: Λέκτορας στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης στο Δημοσιονομικό και Φορολογικό Δίκαιο (το 2010 

πραγματοποιήθηκε η εκλογή μου ως μέλους ΔΕΠ, ενώ η διαδικασία διορισμού 

στο Φ.Ε.Κ. ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2014. Από τον Ιούνιο του 2014 

έως τον Οκτώβριο του 2015 ήμουν σε αναστολή καθηκόντων λόγω του 

διορισμού μου στη θέση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων).   

2. 1998-2016: Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο. 

3. 2014 (26 Ιουνίου) – 2015 (22 Οκτωβρίου) Γενική Γραμματέας Δημοσίων 

Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών  

4. 2013 (19 Ιουλίου) – 2014 (25 Ιουνίου) Μέλος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου 

της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών  

5. 2010 (18 Ιανουαρίου) –2014 (25 Ιουνίου): Senior Manager στην εταιρεία 

«PwC».  

6. 2010-2014: Μέλος του διδακτικού προσωπικού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 

Διοίκησης και της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

7. 2013-2014: Εισηγήτρια στην Εθνική Σχολή Δικαστών  

8. 2007-2010: Επιστημονικός Συνεργάτης του άρθρου 5 του π.δ.407/1980 στη 

Νομική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.   
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9. 2007 (Δεκέμβριος) - 2009 (Σεπτέμβριος): Ειδικός Συνεργάτης στο Υπουργείο 

Οικονομίας και Οικονομικών (αριθμ. πρωτ.1066472/1570/0001Α/19-6-2008, 

Φ.Ε.Κ.266/Υ.Ο.Δ.Δ./23-6-2008 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 

Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών ). 

10. 2006 (Σεπτέμβριος) - 2007 (Αύγουστος): Ειδικός Σύμβουλος στη Γενική 

Γραμματεία Νέας Γενιάς.   

11. 2005 (Μάϊος) - 2006 (Ιούλιος): Ειδικός Συνεργάτης στο Σώμα Επιθεωρητών 

Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.).  

12. 2002 (Αύγουστος) – 2004 (Απρίλιος): Επιστημονικός Συνεργάτης στη Βουλή 

των Ελλήνων.  

13. 2001 (Οκτώβριος ) - 2002 (Μάρτιος): Φορολογικός και Νομικός Σύμβουλος 

στην ελεγκτική εταιρεία « ARTHUR ANDERSEN Tax and Business 

Consultants SA ». 

14. 1997 (Φεβρουάριος): Εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών  

15. 1993-1994: Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (Τμήμα Λογιστηρίου Δανείων). 

 

 

IΙI. ΣΠΟΥΔΕΣ 

2008-2009 :  Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα (Executive Education) με αντικείμενο 

«Comparative Tax Policy and Administration» («Συγκριτική Φορολογική 

Πολιτική και Διοίκηση»), Harvard University, John F.Kennedy, School of 

Government.   

2004-2006 : Μεταδιδακτορική έρευνα στο γνωστικό πεδίο του φορολογικού δικαίου 

και συγκεκριμένα στη «φορολογία επιχειρήσεων», Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών - Σχολή Νομικών επιστημών.     

1997-2003 : Διδακτορική διατριβή (Thèse en droit) με θέμα «Le recouvrement forcé 

de l’impôt en droit francais et en droit grec» («Η αναγκαστική είσπραξη 

των φόρων στο γαλλικό και στο ελληνικό δίκαιο») - Université de  Paris 

II, Assas.  

1996-1997 : Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Δημοσιονομικού και Φορολογικού Δικαίου με 

έμφαση στο δημοσιονομικό δίκαιο (D.E.A. de Finances Publiques et 

Fiscalité) - Université de Paris II , Assas.   

1995-1996 : Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Δημοσίου Δικαίου (D.E.A. de Droit Public 

Interne) - Université de Paris I, Sorbonne.  
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1994-1995 : Δίπλωμα πανεπιστημιακών γαλλικών σπουδών (D.E.U.F.) - Université 

Jean - Moulin, Lyon III.  

1990-1995 : Πτυχίο - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή 

Νομικών Πολιτικών και Οικονομικών επιστημών, Τμήμα Νομικής. 

1989-1990 : Απολυτήριο λυκείου. 

 

ΙV. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 

2007-2008 : Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ (Harvard University) και ίδρυμα Κόκκαλη για τη 

συμμετοχή στο Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα (Executive Education) με 

αντικείμενο «Comparative Tax Policy and Administration» («Συγκριτική 

Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση»), Harvard University, John 

F.Kennedy, School of Government.   

2004-2006 : Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την εκπόνηση 

μεταδιδακτορικής έρευνας στα πλαίσια του έργου «Πυθαγόρας: 

Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα Πανεπιστήμια», το οποίο 

συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 

και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης - ΕΠΕΑΕΚ και το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ.   

1999-2000 : Ίδρυμα Μιχαήλ Στασινόπουλου για την ολοκλήρωση διδακτορικής 

διατριβής στο Πανεπιστήμιο Παρισίων (Université Paris II, Assas). 

1997-1999 : Ακαδημία  Παρισίων (Rectorat de Paris) για την εκπόνηση διδακτορικής 

διατριβής στο Πανεπιστήμιο Παρισίων (Université Paris II, Assas).  

1996-1997 : Πανεπιστήμιο Παρισίων (Université Paris II, Assas) για τη συμμετοχή 

στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα δημοσιονομικού και φορολογικού δικαίου 

του ιδίου Πανεπιστημίου (DEA de Finances Publiques et Fiscalité). 

1994-1995 : Ευρωπαϊκή Κοινότητα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS στο 

Πανεπιστήμιο της Λυών (Université Jean - Moulin , Lyon III) για την 

απόκτηση του διπλώματος πανεπιστημιακών γαλλικών σπουδών 

(DEUF).  

 

V. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

1. Μέλος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 

Εσόδων.   
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2. Μέλος στο Κολέγιο Εμπειρογνωμόνων του Ινστιτούτου Οικονομικής Πολιτικής 

και Δημόσιας Διακυβέρνησης του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου. 

3. Μέλος της Φορολογικής Επιτροπής του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.  

4. Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Οικονομικών 

Διευθυντών Ελλάδος (ΣΕΟΔΙ). 

5. 2004 (Μαϊος) - 2006 (Αύγουστος): Ερευνήτρια και Υποψήφια Μεταδιδάκτορας 

στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο του 

προγράμματος «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» - Νομική Σχολή- Τομέας Δημοσίου Δικαίου.  

6. Μέλος του καταλόγου των Ανεξάρτητων Προσωπικοτήτων που συμμετέχουν 

στη Συμβουλευτική Επιτροπή των άρθρων 7 και 8 του Ν. 2216/1994 

αναφορικά με την εφαρμογή της Σύμβασης 90/436/ΕΟΚ για την εξάλειψη της 

διπλής φορολογίας σε περίπτωση διόρθωσης των κερδών μεταξύ 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων των συμβαλλομένων κρατών μελών.   

7. Μέλος της Ομάδας Εθνικών Εισηγητών στο ερευνητικό πρόγραμμα του 

διεξάγεται από κοινού από τον Ο.Ο.Σ.Α. και τη Διεθνή Εταιρεία Φορολογικού 

Δικαίου (I.F.A.) αναφορικά με την «Πρακτική Εφαρμογή των Διμερών 

Συνθηκών για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας» («Practical Application of 

Tax Treaties»).    

8. Μέλος της Εταιρείας Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών Μελετών, 

καθώς και μέλος του Δ.Σ.   

9. Μέλος του Ελληνικού παραρτήματος της Διεθνούς Εταιρείας Φορολογικού 

Δικαίου (IFA).  

10.  Επιστημονικός συνεργάτης στο περιοδικό «Δελτίο Φορολογικής 

Νομοθεσίας». 

11. Επιστημονικός συνεργάτης στο περιοδικό «Διοικητική Δίκη». 

12. Επιστημονικός συνεργάτης στο περιοδικό «Επιχείρηση», το οποίο εκδίδεται 

από τη Νομική Βιβλιοθήκη.  

13. Μέλος της ερευνητικής ομάδας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στα πλαίσια του έργου 

«Πυθαγόρας: Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα Πανεπιστήμια».  

14. Μέλος της επιτροπής που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Οικονομίας και 

Οικονομικών για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του Συστήματος 

Παρακολούθησης της Διακίνησης Πετρελαίου Θέρμανσης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ».  
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15. Μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Οικονομίας και 

Οικονομικών για την αναμόρφωση του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων 

Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).  

16. Μέλος της ομάδας διοίκησης έργου του Υπουργείου Οικονομίας και 

Οικονομικών για τη μελέτη, κατάρτιση και υλοποίηση του επιχειρησιακού 

σχεδίου εφαρμογής του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων Φυσικών και Νομικών 

Προσώπων (Ε.Τ.Α.Κ.).  

17. Μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Οικονομίας και 

Οικονομικών για την τεκμηρίωση των ενδοομιλιακών συναλλαγών (transfer 

pricing).  

18. Μέλος της ομάδας εργασίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για 

την υποβολή πρότασης βελτίωσης των διαδικασιών είσπραξης των δημοσίων 

εσόδων.  

19. Μέλος της ομάδας εργασίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για 

τη μελέτη για την υλοποίηση των διατάξεων των άρθρων 2 και 3 του 

N.3775/2009 (περί κανόνων τεκμηρίωσης των ενδοομιλιακών συναλλαγών 

(transfer pricing) και υποκεφαλαιοδότησης των επιχειρήσεων (thin 

capitalization)).    

20. Μέλος της ομάδας εργασίας για την Είσπραξη των φορολογικών εσόδων στο 

πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης της Φορολογικής Μεταρρύθμισης ως 

εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου.  

21. Μέλος της Ομάδας Εργασίας Εμπειρογνωμόνων με έργο την επεξεργασία 

διατάξεων άρσης φορολογικών εμποδίων στην επιχειρηματικότητα και 

ενδεικτικά συμπλήρωση των διατάξεων του Τελωνειακού Κώδικα και ιδιαίτερα 

του θεσμικού πλαισίου που ρυθμίζει τις ελεύθερες ζώνες, καθώς και 

συμπλήρωση του φορολογικού πλαισίου για τη μεταβίβαση επιχειρήσεων στο 

πλαίσιο της υποστήριξης της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για  την 

«Επιχειρηματικά Φιλική Ελλάδα» (με την υπ’αριθμ.1621/29-7-2011 απόφαση 

Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας). 

22. Μέλος υποομάδας μελετών και μητρώου διαδρομών του έργου για τη 

«Δημιουργία μηχανισμού παρέμβασης για την ανίχνευση, επεξεργασία και 

αξιολόγηση διοικητικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις- 

Υποέργο της πράξης «Δίκτυο παρέμβασης για τη βελτίωση της ποιότητας των 

δημόσιων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις», ΑΕ Αναπτυξιακών Δράσεων, 
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Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας, 2012-2014, Μελέτες: παραδοτέο Π16 

«Εξειδικευμένη μελέτη για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων», παραδοτέο 

Π17 «Εξειδικευμένη μελέτη ΙΙ – πεδίο επιτάχυνση δικαιοσύνης», 

συμπληρωματικό παραδοτέο «Έρευνες για τη συλλογή και ποιοτικών 

δεδομένων και εκθέσεις»- «Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό 

Περιβάλλον».  

23. Μέλος υποομάδας σχεδιασμού και οργάνωσης μηχανισμών παρέμβασης του 

έργου για τη «Δημιουργία μηχανισμού παρέμβασης για την ανίχνευση, 

επεξεργασία και αξιολόγηση διοικητικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι 

επιχειρήσεις- Υποέργο της πράξης «Δίκτυο παρέμβασης για τη βελτίωση της 

ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις», ΑΕ 

Αναπτυξιακών Δράσεων, Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας, 2012-2014.  

 

VΙ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

1. 2010-2016: Λέκτορας στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών 

Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο γνωστικό 

αντικείμενο Δημοσιονομικό και Φορολογικό Δίκαιο.  

2. 2010-2012: Επιστημονικός Συνεργάτης του άρθρου 5 του π.δ.407/1980 στη 

Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο γνωστικό αντικείμενο Δημοσιονομικό και 

Φορολογικό Δίκαιο.  

3. 2007-2010: Επιστημονικός Συνεργάτης του άρθρου 5 του π.δ.407/1980 στη 

Νομική Σχολή Αθηνών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο 

γνωστικό αντικείμενο Φορολογικό Δίκαιο.   

4. Μέλος του διδακτικού προσωπικού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 

στα μαθήματα «Έλεγχος της Διοικητικής Δράσης», «Ειδικοί Ελεγκτικοί 

Μηχανισμοί της Δημόσιας Διοίκησης» «Αρχές Δημοσιονομικού και 

Φορολογικού Δικαίου», «Δημοσιονομικό Δίκαιο – Σύμφωνο Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης – Δημόσια Δάνεια- Μνημόνιο Συνεργασίας», «Δημοσιονομική και 

αναπτυξιακή πολιτική».    

5. :Μέλος του διδακτικού προσωπικού της Εθνικής Σχολής Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης στα μαθήματα «Οικονομική Διοίκηση και Λογιστικό», 

«Οικονομική Διοίκηση και Διαχείριση των Οργανισμών Τοπικής 
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Αυτοδιοίκησης: Πόροι - Έσοδα, Δαπάνες, Δημοσιονομικός έλεγχος», 

«Δημοσιονομικός έλεγχος των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».  .    

6. Εισηγήτρια στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης – Ινστιτούτο 

Επιμόρφωσης, στο μάθημα «Δημοσιονομική Στρατηγική».   

7. Εισηγήτρια στην PwC Academy, σεμινάριο επαγγελματικής εκπαίδευσης με 

θέμα «Κανόνες τεκμηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών 

(transfer pricing) και κανόνες υποκεφαλαιοδότησης των επιχειρήσεων (thin 

capitalization)» και στο πρόγραμμα «Δίπλωμα στην Ελληνική Φορολογία».     

8. 2005-2009: Καθηγήτρια στο Id’EF σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Paris-

Nord 13, σε μαθήματα φορολογικού και διοικητικού δικαίου.      

9. 2005-2006: Εισηγήτρια στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης των Υπαλλήλων του 

Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης με αντικείμενο «Ο 

έλεγχος νομιμότητας - ανάκληση διοικητικών πράξεων». 

10. 2005-2006: Επισκέπτης καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και 

Πολιτικών Επιστημών στο μάθημα του κοινοτικού φορολογικού δικαίου.    

11. 2003-2005: Συμμετοχή στο μάθημα του φορολογικού δικαίου του 

Μεταπτυχιακού Κύκλου Σπουδών του Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κατόπιν 

πρόσκλησης.  

   

VΙI. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

 

Α. Διδακτορική διατριβή   

Le recouvrement forcé de l’impôt en droit français et en droit grec, (Η αναγκαστική 

είσπραξη των φόρων στο γαλλικό και στο ελληνικό δίκαιο), Université de  Paris II, 

Assas, 2003, σελ. xxvii+1105.    

  

Β. Μονογραφίες   

Οικονομική διοίκηση και διαχείριση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Οικονομική Αυτοτέλεια, Φορολογική Αποκέντρωση, Έσοδα, Δαπάνες και 

Δημοσιονομικός έλεγχος των Ο.Τ.Α., εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2009, σελ. 

xxxviii+562.    
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Γ. Βιβλία σε συνεργασία 

1. Φορολογικό Δίκαιο, σε συνεργασία με τον Θ. Φορτσάκη, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, 

Αθήνα – Κομοτηνή, Δ΄ έκδοση, 2013, σελ. XL+814.   

2. Η ποινική διάσταση της είσπραξης των δημοσίων εσόδων, σε συνεργασία με τον 

Α. Τσιγκρή, εκδ. Αντ.Ν.Σάκκουλας, Αθήνα - Κομοτηνή, 2000, σελ. xiv+276.   

 

Δ. Συνεργασίες σε διδακτικά εγχειρίδια και κώδικες    

1. Θ. Φορτσάκης, Φορολογικό Δίκαιο, Γ΄ έκδοση, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – 

Κομοτηνή, 2008, σελ.906.   

2. Θ. Φορτσάκης και Ι. Φωτόπουλος, Φορολογική Νομοθεσία, Δ΄ έκδοση, εκδ. 

Νομική Βιβλιοθήκη, 2008, σελ.2.523.  

 

Ε. Άρθρα και σχόλια δικαστικών αποφάσεων 

1. «Οι προκλήσεις για την ελληνική εξυγίανση», Ναυτεμπορική, 10 Μαρτίου 2016, 

σελ. 25.   

2. «Tackling tax evasion and avoidance. A new strategy focusing on tackling VAT 

losses», Business Partners, March – April 2015, p.34-35.   

3.  «Η έννοια του φορολογητέου εισοδήματος στην ελληνική φορολογική νομοθεσία: 

παρατηρήσεις επί της ΣτΕ (Ολ) 29/2014», Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου, 

1/2014, σελ. 52-58.  

4. «Οι φορολογικές συνέπειες της μεταφοράς της κατοικίας σε μη συνεργάσιμα 

κράτη ή κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς: μία ακόμη αμφιλεγόμενη 

προσπάθεια του Έλληνα φορολογικού νομοθέτη για την αντιμετώπιση της 

φοροαποφυγής», σε: Τιμητικό Τόμο για τον καθηγητή Νικόλαο Ι. Μπάρμπα, 

Δημόσια Οικονομικά και Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη, 2013, σελ. 

369-445 και Δ.Φ.Ν., 2013, σελ.979-1017 και 1139-1163.  

5. «Η εφαρμογή από τον Έλληνα δικαστή των διατάξεων των άρθρων 53 έως 58 του 

Ν. 4055/2012 για τη δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας 

της δίκης: η υπ’αριθμ. 4467/2012 απόφαση της μονομελούς σύνθεσης του 

Συμβουλίου της Επικρατείας», Διοικητική Δίκη, 2012, σελ. 216-224.  

6. «Δύο προσφάτως θεσμοθετημένα εργαλεία για την αντιμετώπιση της 

φοροδιαφυγής: Έμμεσες τεχνικές ελέγχου – υποχρέωση τρίτων προς παροχή στο 

Υπουργείο Οικονομικών πληροφοριών οικονομικού και φορολογικού 

ενδιαφέροντος», Accountancy Greece (Ag), τ.9, σελ. 32-39.   
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7. «Ευθύνη των ελεγκτών κατά την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού», 

http://www.eede.gr/pdf/eiod_150212_pr.pdf.  

8. «Η προσπάθεια αντιμετώπισης της διεθνούς φοροαποφυγής με τις διατάξεις των 

φορολογικών νόμων 3842/2010 και 3943/2011: η θέσπιση περιορισμών στις 

πληρωμές προς μη συνεργάσιμα κράτη ή κράτη με προνομιακό φορολογικό 

καθεστώς, στις τριγωνικές συναλλαγές και στην έμμεση μεταφορά κερδών στην 

αλλοδαπή», Δ.Φ.Ν., 2011, σελ.1107-1137 και 1187-1228.     

9. «Η χρηματοδότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την πρόσφατη μεταρρύθμιση 

της τοπικής φορολογίας από το Πρόγραμμα «Καλλικράτης», Εφαρμογές Δημοσίου 

Δικαίου, 2010, τ.1, σελ.21-111.   

10. «Οι νέες ρυθμίσεις δικαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών», Accountancy 

Greece (Ag), περιοδικό οικονομικού λογισμού, τ.3, σελ.56-59.   

11. «Η προσπάθεια αντιμετώπισης διεθνούς φοροαποφυγής με τις διατάξεις του 

ν.3842/2010», Accountancy Greece (Ag), περιοδικό οικονομικού λογισμού, τ.2, 

σελ.52-58.   

12. «Η δημόσια διαβούλευση των φορολογικών νομοσχεδίων ως παράγοντας 

βελτίωσης της ποιότητας της φορολογικής νομοθεσίας», Accountancy Greece 

(Ag), περιοδικό οικονομικού λογισμού, Αφιέρωμα: Κρίση και Ανάπτυξη, τ.1, 

σελ.67-69.   

13. «Οι προς διαβούλευση προτάσεις της κυβέρνησης για τη μεταρρύθμιση της 

εκδίκασης των φορολογικών διαφορών», Δ.Φ.Ν., 2010, σελ1544-1552.    

14. «Προτάσεις για την είσπραξη των φορολογικών εσόδων», Οι προτάσεις μας για τη 

φορολογική μεταρρύθμιση, Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων 

Ελλάδος, 2010, σελ.128-147 και Δ.Φ.Ν., 2010, σελ.286-295.     

15. «Η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης μέσω της φορολογικής μεταρρύθμισης», 

στη Ναυτεμπορική, Πέμπτη 15 Απριλίου 2010, σελ.46.    

16. «Η επιδείνωση της οικειοθελούς συμμόρφωσης των φορολογούμενων σε 

περιόδους οικονομικής κρίσης», Ναυτεμπορική, Πέμπτη 18 Μαρτίου 2010, σελ.46. 

17. «Οι συνταγματικές φορολογικές αρχές που εφαρμόζονται σε περίπτωση επιβολής 

δημοτικής φορολογίας», Δ.Φ.Ν., 2010, σελ.177-187.  

18. « Η δημόσια διαβούλευση ως παράγοντας βελτίωσης της νομοθεσίας», Βουλή και 

Ευρωβουλή, Δεκέμβριος 2009.  

http://www.eede.gr/pdf/eiod_150212_pr.pdf
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12. «Η ενημέρωση – πληροφόρηση των πολιτών και η δημόσια διαβούλευση των 

φορολογικών νομοσχεδίων ως παράγοντας βελτίωσης της ποιότητας της 

φορολογικής νομοθεσίας», Δ.Φ.Ν., 2009, σελ.1397-1417.    

13. «Κανόνες τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών», Δ.Φ.Ν., 2009, 

σελ.922-950.  

14. «Η φορολογική ευθύνη των διοικούντων Νομικά Πρόσωπα στο γαλλικό δίκαιο», 

Δ.Φ.Ν., 2008, σελ.565-587.  

15. «Η μεταφορά και ο συμψηφισμός των ζημιών στο πλαίσιο των συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης», άρθρο σε συνεργασία με την Κ. Πέρρου, 

στο περιοδικό Δ.Φ.Ν., 2008, σελ.87-110 και 170-197.   

16. «Η πρακτική του καθορισμού της τιμής των συναλλαγών (transfer pricing) ως 

μέθοδος περιορισμού της φοροδιαφυγής ή/και της φοροαποφυγής, αναφορικά με 

τα άϋλα αγαθά στο ελληνικό φορολογικό δίκαιο»), άρθρο σε συνεργασία με την Α. 

Μάλλιου, Δ.Φ.Ν., 2007, σελ.1221-1243.    

17. «Transfer pricing and intagibles», Cahiers de droit fiscal international, 

International Fiscal Association, vol. 92a, 2007, Kyoto Congress, Sdu Fiscale and 

Financiele Uitgevers, The Netherlands, σελ. 295-317.  

18. «Quality of tax legislation» («Η ποιότητα της φορολογικής νομοθεσίας»), άρθρο 

σε συνεργασία με τον Θ. Φορτσάκη, http://www.eatlp.com, 2007 

19. «The implementation of the Interest Savings Directive in Greece» («Η 

ενσωμάτωση της Οδηγίας σχετικά με τη «φορολογία των υπό μορφή τόκων 

εισοδημάτων»), άρθρο σε συνεργασία με τους Θ. Φορτσάκη και Α. Τσουρουφλή, 

http://www.eatlp.com, 2006 

20. «Η συγκριτική επισκόπηση ελληνικού-γαλλικού δικονομικού φορολογικού 

δικαίου», Δ.Φ.Ν, 2006, σελ.726-734.    

21. «Η άσκηση του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης. Σημείωμα επί της 

υπ’αριθμ.8285/2004 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών», 

Επιχείρηση, 7/2005, σελ.1063-1066.   

22. «Η ευθύνη του Δημοσίου για πράξεις ή παραλείψεις των φορολογικών οργάνων 

στο ελληνικό και το γαλλικό δίκαιο», Δ.Φ.Ν., 2005, σελ.1245-1261.   

23. «Η αντισυνταγματικότητα του άρθρου 14 του Ν.2198/1994 περί περαίωσης 

εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Σημείωμα επί της υπ’αριθμ.1262/2005 

απόφασης της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας», Επιχείρηση, 3/2005, 

σελ.492-496.  

http://www.eatlp.com/
http://www.eatlp.com/
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24. «Η μεταφορά και ο συμψηφισμός των ζημιών των επιχειρήσεων», Επιχείρηση, 

3/2005, σελ.412-433, και 4/2005, σελ.578-584.   

25. «Η επίδοση πράξεων της φορολογικής διοίκησης στους νόμιμους εκπροσώπους 

των νομικών προσώπων. Σημείωση επί της απόφασης 786/2004 του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών», Επιχείρηση, 1/2005, 143-146.  

26. «Η αρχή της δημοσιονομικής ειλικρίνειας», Δ.Φ.Ν., 2005, σελ.343-352 και 431-

439.   

27. «Η αρχή της δημοσιονομικής ειλικρίνειας», Βουλή & Ευρωβουλή, Ιανουάριος 

2005, σελ.28-29.    

28. «Η αντισυνταγματικότητα του αναγκαστικού μέτρου της προσωποκράτησης των 

οφειλετών του Δημοσίου. Παρατηρήσεις επ’ευκαιρία της απόφασης 2611/2004 του 

Συμβουλίου της Επικρατείας», ΔΕΕ, 12/2004, σελ.1312-1315.  

29. «Η προστασία της φορολογικής διοίκησης από τις καταδολιευτικές πράξεις των 

οφειλετών της», ΧρΙΔ, Δ/2004, σελ.944-955.  

30. «Η διαπόμπευση των φορολογούμενων, των οποίων το όνομα 

συμπεριλαμβάνεται σε «λίστες φοροδιαφυγής», http :// greeklaws.com/pubs, 2004  

31. «Πως μπορούν να αντιδράσουν οι φορολογούμενοι στην αυθαιρεσία της 

Διοίκησης», Επενδυτής, 2-3 Μαρτίου 2002, Ένθετο : Ο έξυπνος φορολογικός 

σύμβουλος, σελ.41-47.  

32. « Politique budgétaire et fiscale adoptée par le gouvernement grec », («Η 

δημοσιονομική και φορολογική πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης»), Revue 

fiscalité européenne et droit international des affaires, 1998/1, σελ.45-53. 

33. «La reforme fiscale grecque», («Η ελληνική φορολογική μεταρρύθμιση»), Revue 

fiscalité européenne et droit international des affaires, 1997/3, σελ.25-29. 

 

VIII. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

1. Μάρτιος 2016, Εισήγηση με θέμα «Φορολογικές παραβάσεις, φορολογική απάτη 

σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο» στο 1ο επιμορφωτικό σεμινάριο του 

Εργαστηρίου «ΑΝΤΙ-ΔΙΑΦΘΟΡΑ Α.Π.Θ.», στη Θεσσαλονίκη, με γενικό θέμα 

«Βασικές προβληματικές και ζητήματα αιχμής στο πεδίο συνάντησης δικαίου και 

λογιστικής».  

2. Φεβρουάριος 2016, Εισήγηση με θέμα «Οι προκλήσεις της δημοσιονομικής 

εξυγίανσης της Ελλάδας με μία ματιά», στο συνέδριο του Οικονομικού Φόρουμ 

των Δελφών, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας και την υποστήριξη 
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της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Δελφών, στους Δελφούς, με 

γενικό θέμα «Η προοπτική της Ελλάδας και το τοπικό όραμα 2020-2030».  

3. Φεβρουάριος 2016, Εισήγηση με θέμα «Τοπική φορολογία και περιφερειακή 

ανάπτυξη», στο Συνέδριο Επιχειρηματικής Επανεκκίνησης, του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κοζάνης, της Αστικής Εταιρείας Προώθησης 

Επιχειρηματικότητας ΠΕ Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στην 

Κοζάνη, με γενικό θέμα «Στρατηγικές του μέλλοντος για τους Επιχειρηματίες του 

Σήμερα, Τοπική Αυτοδιοίκηση και Δημόσια Διοίκηση: Οι εποχές άλλαξαν, εμείς; 

Το νέο μοντέλο χάραξης και άσκησης περιφερειακής πολιτικής, Ο ρόλος και οι 

προκλήσεις της Δημόσιας Διοίκησης στην υποβοήθηση του επιχειρείν».   

4. Ιανουάριος 2016, Ομιλία σε εκδήλωση βράβευσης μαθητών που συμμετείχαν σε 

διαγωνισμό έκθεσης με θέμα «Αποταμίευση και Φορολογική συνείδηση» του 12ου 

Περιφερειακού Τμήματος Δωδεκανήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της 

Ελλάδας, στην Ρόδο.  

5. Δεκέμβριος 2015, Εισήγηση με θέμα «Προκλήσεις των σύγχρονων φορολογικών 

διοικήσεων» στη 2η Διημερίδα της Επιστημονικής Εταιρείας Νομικών e-Θέμις, 

υπό την αιγίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, στην Αθήνα, με γενικό θέμα 

Επίκαιρα Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου. 

6. Νοέμβριος 2015, Εισήγηση με θέμα «Η σύνδεση της ελληνικής φορολογικής 

διοίκησης με το Ελληνικό Πανεπιστήμιο: το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της 

Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και του Τμήματος Οργάνωσης και 

Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΟΔΕ) της Σχολής Οικονομικών Επιχειρηματικών και 

Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά», στην ημερίδα παρουσίασης του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λογιστική και Έλεγχος Δημοσίων 

Οργανισμών και Επιχειρήσεων (ΠΜΣ ΛΕΔΟΕ)» του ΤΟΔΕ της Σχολής 

Οικονομικών Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά. 

7. Οκτώβριος 2015, Ομιλία με θέμα «Αδυναμίες και προκλήσεις της Γενικής 

Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων», στην εκδήλωση της Διεύθυνσης Στρατηγικού 

Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων που πραγματοποιήθηκε 

στον Πειραιά με σκοπό την πραγματοποίηση ανάλυσης “SWOT” στα στελέχη των 

Περιφερειακών Υπηρεσιών της ΓΓΔΕ για τη διαπίστωση των δυνατών και 

αδύνατων σημείων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, των απειλών και 

των ευκαιριών για τον Οργανισμό.  
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8. Οκτώβριος 2015, Ομιλία με θέμα «Αδυναμίες και προκλήσεις της Γενικής 

Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων», την εκδήλωση της Διεύθυνσης Στρατηγικού 

Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων που πραγματοποιήθηκε 

στην Αθήνα με σκοπό την πραγματοποίηση ανάλυσης “SWOT” στα στελέχη των 

Περιφερειακών Υπηρεσιών της ΓΓΔΕ για τη διαπίστωση των δυνατών και 

αδύνατων σημείων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, των απειλών και 

των ευκαιριών για τον Οργανισμό.   

9. Σεπτέμβριος 2015, Εισήγηση με θέμα «Τα οφέλη για την ελληνική οικονομία από 

την χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών και οι δράσεις της Γενικής Γραμματείας 

Δημοσίων Εσόδων στην κατεύθυνση αυτή», στο 1ο Athens Digital Payments 

Summit της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, το  Τεχνικό Επιμελητήριο 

Ελλάδας και την Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας 

υπό την αιγίδα της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομίας, 

Υποδομών, Τουρισμού, Ναυτιλίας, και την υποστήριξη της αντιπροσωπείας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

10. Σεπτέμβριος 2015, Εισήγηση με θέμα «Οι δράσεις της Γενικής Γραμματείας 

Δημοσίων Εσόδων για υποβοήθηση του εμπορίου και της επιχειρηματικότητας, 

καθώς και ειδικά για την ανάπτυξη του λιμανιού του Πειραιά» στην τακτική 

συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.).  

11. Σεπτέμβριος 2015, Εισήγηση με θέμα «Η συμβολή της Γενικής Γραμματείας 

Δημοσίων Εσόδων στη νησιωτική πολιτική» στην ημερίδα του Συλλόγου 

Λογιστών – Φοροτεχνικών Επαρχίας Καλύμνου σε συνεργασία με το 12ου 

Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας 

και το Ινστιτούτο Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.Φο.Μ.), στην 

Κάλυμνο, με γενικό θέμα «Φορολογική Διοίκηση – Προκλήσεις Φορολογικών 

Μεταρρυθμίσεων».    

12. Σεπτέμβριος 2015, Εισήγηση με θέμα «Οι δράσεις της Γενικής Γραμματείας 

Δημοσίων Εσόδων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας» στην ημερίδα του 

12ου Περιφερειακού Τμήματος Δωδεκανήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της 

Ελλάδας και το Ινστιτούτο Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.Φο.Μ.), 

στην Κω, με γενικό θέμα «Φορολογική Διοίκηση και Επιχειρηματικότητα στο νέο 

φορολογικό περιβάλλον».    
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13. Ιούλιος 2015, Εισήγηση με θέμα «Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων» στην 

ημερίδα του 12ου Περιφερειακού Τμήματος Δωδεκανήσου του Οικονομικού 

Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οικονομικών και 

Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.Φο.Μ.) και τη συμμετοχή της Ένωσης Ξενοδόχων 

Ρόδου, στη Ρόδο, με γενικό θέμα «Φορολογική Διοίκηση – Προκλήσεις 

Φορολογικών Μεταρρυθμίσεων».    

14. Ιούνιος 2015, Εισήγηση, στην ημερίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Οικονομικής 

Διοικήσεως (ειοδ) της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (εεδε), με 

γενικό θέμα «Οι πρόσφατες φορολογικές διατάξεις εταιρειών και φυσικών 

προσώπων. Σημαντικές φορολογικές αλλαγές, ενδο-ομιλικές σχέσεις, λογιστικά 

πρότυπα».  

15. Ιούνιος 2015, Εισήγηση με θέμα «Παρουσίαση των αλλαγών και ιδιαιτεροτήτων 

στη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων οικονομικού έτους 2014» στην 

ημερίδα της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ξάνθης, στην 

Ξάνθη, με γενικό θέμα «Φορολογικές Δηλώσεις οικονομικού έτους 2014».  

16. Απρίλιος 2015, Κεντρική ομιλία με θέμα «Οι προκλήσεις της Φορολογικής 

Διοίκησης : η Εθνική Στρατηγική Είσπραξης των δημοσίων εσόδων», στο 11ο 

ετήσιο Tax Forum, του Eλληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, στην 

Αθήνα, με θέμα «Η φορολογία απέναντι στις σύγχρονες απαιτήσεις του 

πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος».    

17. Απρίλιος 2015, Κεντρική ομιλία με θέμα «Οι δράσεις της Γενικής Γραμματείας 

Δημοσίων Εσόδων για την αντιμετώπιση της Φοροδιαφυγής και του 

Λαθρεμπορίου», στην ΑΣΟΕΕ, στην Αθήνα, με θέμα «Ελεγκτική διαδικασία».    

18. Φεβρουάριος 2015, Εισήγηση με θέμα «Οι δράσεις για την αντιμετώπιση της 

φοροδιαφυγής», στο Β΄ θεματικό Κύκλο Σεμιναρίων του Πανεπιστημίου 

Λευκωσίας, στην Αθήνα, με θέμα «Δίκαιο & Κρίση». 

19. Φεβρουάριος 2015, Εισήγηση στην ημερίδα της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & 

Ε.Φ.Κ. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, στη Θεσσαλονίκη, με θέμα:  

«Ηλεκτρονικές Πληρωμές - Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς (ΑΕΟ) - 

Απλουστευμένες  Διαδικασίες».  

20. Ιανουάριος 2015, Παρουσίαση με θέμα “Greece – Recent Tax Policy 

Developpments”, στην 88η Συνεδρίαση της Επιτροπής Φορολογικών Υποθέσεων 

του Ο.Ο.Σ.Α. (Committee on Fiscal Affairs), στο Παρίσι.    
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21. Ιανουάριος 2015, Εισήγηση με θέμα «Η εφαρμογή από τη Γενική Γραμματεία 

Δημοσίων Εσόδων των νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων» στην ημερίδα 

του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.Φο.Μ.) με τη 

συμμετοχή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φορολογία και 

Ελεγκτική» του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, του 

Ελληνικού Διεθνούς Πανεπιστημίου και του 12ου Περιφερειακού Τμήματος 

Δωδεκανήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, στην Θεσσαλονίκη, 

με γενικό θέμα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα – Η ενοποίηση και ο 

εκσυγχρονισμός των λογιστικών κανόνων».    

22. Δεκέμβριος 2014, Εισήγηση με θέμα «Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής 

Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και του Ελληνο-Καναδικού Εμπορικού 

Επιμελητηρίου στο πλαίσιο της Δράσης «Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων 

Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων», στην ενημερωτική εκδήλωση που 

συνδιοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και το Ελληνο-

Καναδικό Εμπορικό Επιμελητήριο στα πλαίσια του “Money Show 2014” με γενικό 

θέμα «Οι φορολογικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα κατοίκων εξωτερικού (Καναδά) 

και ομογενών που επαναπατρίσθηκαν».  

23. Δεκέμβριος 2014, Κεντρική ομιλία με θέμα «Η διενέργεια Φορολογικών ελέγχων 

από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων», στην ημερίδα της Grant 

Thornton, στην Αθήνα, με γενικό θέμα “Unlocking your potential for growth”.  

24. Δεκέμβριος 2014, Παρουσίαση στην Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής, στις 

Βρυξέλλες, με θέμα “Tax Dialogue, Greece”.  

25. Δεκέμβριος 2014, Ομιλία με θέμα «Έναρξη Ηλεκτρονικών Πληρωμών 

Εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων (ΑΕΟ). Απλουστευμένες διαδικασίες 

εξαγωγής» της ενημερωτικής ημερίδας της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και 

Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με 

θέμα «Ηλεκτρονικές Πληρωμές δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων στα τελωνεία. 

Εγκεκριμένο Οικονομικό Φορέα (ΑΕΟ). Απλουστευμένες διαδικασίες εξαγωγής».  

26. Νοέμβριος 2014, High Level Coordination Meeting with the Technical Assistance 

Providers, στις Βρυξέλλες, με θέμα “Viewing Tangible Progress”.  

27. Νοέμβριος 2014, Εισήγηση με θέμα «Η εφαρμογή από τη ΓΓΔΕ των Ελληνικών 

Λογιστικών Προτύπων», της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών 

Αττικής (Ε.Φ.Ε.Ε.Α.), στην Αθήνα, με γενικό θέμα «Διευκρινήσεις πάνω στα 



 15 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και Κ.Φ.Α.Σ. - Θέματα εφαρμογών Taxis - Πρακτικά 

θέματα φορολογίας - παρακρατούμενοι φόροι - πρόστιμα εκπροθέσμων και 

τροποποιητικών δηλώσεων».  

28. Νοέμβριος 2014, Κεντρική ομιλία στο 6ο Tax Forum, του Eλληνοαμερικανικού 

Εμπορικού Επιμελητηρίου, στη Θεσσαλονίκη, με θέμα «Επιτακτική ανάγκη 

εξορθολογισμού φορολογίας για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την 

εδραίωση εμπιστοσύνης μεταξύ φορολογουμένων και κράτους»,. 

29. Νοέμβριος 2014, Κεντρική ομιλία με θέμα «Ο έλεγχος των ενδοομιλικών 

συναλλαγών από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων», Συμπόσιο της Ernst 

and Young, με γενικό θέμα «Το Transfer Pricing στο προσκήνιο των διεθνών 

φορολογικών εξελίξεων και η εφαρμογή του στην Ελλάδα.  

30. Νοέμβριος 2014, Εισήγηση με θέμα «Ο νέος νόμος για τη ρύθμιση οφειλών προς 

το Δημόσιο», με γενικό θέμα Νέα ρύθμιση για την αποπληρωμή των 

ληξιπρόθεσμων χρεών των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά 

Ταμεία, Κεντρική ΄Ενωση Επιμελητηρίων Ελλαδος (ΚΕΕΕ), Γενική 

Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), 

Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ). 

31. Νοέμβριος 2014, Εισήγηση με θέμα «Ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή του 

ΕΝΦΙΑ», με γενικό θέμα ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων στην πράξη, 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών 

(Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) και Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής 

(Ε.Φ.Ε.Ε.Α.).  

32. Νοέμβριος 2014, Εισήγηση στην εκδήλωση της  Militos s.a. Harris Tsitouras, με 

γενικό θέμα «Ημέρα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας».  

33. Νοέμβριος 2014, Εισήγηση με θέμα «Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Γενικής 

Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για το 2015 σε σχέση με τους φορολογικούς 

ελέγχους», ATHENS LAW FORUM ON TAXATION, Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) και Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.  

34. Ιούνιος 2014, Εισήγηση με θέμα «Η ενδικοφανής προσφυγή», στο 

εκπαιδευτικό σεμινάριο της PwC Academy, στην Αθήνα.  

35. Μάϊος 2014, Εισήγηση με θέμα «CFC rules και φοροαποφυγή» στο συνέδριο 

του Ελληνογαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου σε 
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συνεργασία με τη Φορολογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου, στην Αθήνα, με 

γενικό θέμα «Τομές στη φορολογία των επιχειρήσεων». 

36. Μάρτιος 2014, Εισήγηση με θέμα «Ενδικοφανής Προσφυγή: αποτελεσματικό 

βήμα ή περιττό στάδιο πριν την προσφυγή στη δικαιοσύνη», στο συνέδριο του 

Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, στην Αθήνα 

(Athens Tax Forum) με γενικό θέμα «Η φορολογία σε κρίσιμη καμπή:  

Επανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονομίας στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών και 

διεθνών εξελίξεων». 

37. Μάρτιος 2014, Εισήγηση με θέμα «Η εξωδικαστική και δικαστική προστασία 

στο πλαίσιο των φορολογικών διαφορών», στο εκπαιδευτικό σεμινάριο της 

Νομικής Βιβλιοθήκης, στην Αθήνα.  

38. Φεβρουάριος 2014, Εισήγηση με θέμα «Φορολογία Δικηγορικών Εταιρειών 

μετά το Ν. 4172/2013» στο συνέδριο του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών 

Ελλάδος και της Φορολογικής Επιτροπής του ΣΔΕΕ με γενικό θέμα 

«Φορολογικά θέματα που αφορούν Δικηγορικές Εταιρείες».   

39. Φεβρουάριος 2014, Εισήγηση με θέμα «Η ειδική διοικητική διαδικασία του 

άρθρου 63 του νέου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας» στο συνέδριο του 

Ελληνικού Παραρτήματος της Διεθνούς Ένωσης Φορολογικού Δικαίου (IFA) 

και του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης με γενικό θέμα «Επίκαιρα 

ζητήματα φορολογικής διαδικασίας».   

40. Ιανουάριος 2014, Εισήγηση με θέμα «Η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής 

ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης» στο συνέδριο του 

Ένωσης Ελλήνων Νομικών (Θέμις), στη Θεσσαλονίκη, με γενικό θέμα 

«Επίκαιρα ζητήματα φορολογικού δικαίου». 

41. Νοέμβριος 2013, Εισήγηση με θέμα «Φορολογική δικαιοσύνη : η άσκηση 

ενδικοφανούς προσφυγής» στο 5ο ετήσιο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Επιμελητηρίου, στη Θεσσαλονίκη 

(Thessaloniki Tax Forum) με γενικό θέμα « Η φορολογία ως παράγοντας 

εναρμόνισης επιχειρηματικών ευκαιριών και κοινωνικής υπευθυνότητας στην 

τροχιά επανεκκίνησης της οικονομίας».       

42. Δεκέμβριος 2012, Εισήγηση με θέμα «Οι νέες διατάξεις του Ν. 4055/2012 για 

τη δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης» στο 

συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Διοικητικής Δικαιοσύνης και του 
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Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων με γενικό θέμα «Κρίση και μεταβολές στη 

Διοικητική Δικονομία».   

43. Νοέμβριος 2012, Εισήγηση με θέμα «Έμμεσες τεχνικές ελέγχου: ένα 

σύγχρονο εργαλείο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής» στο 4ο ετήσιο 

συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Επιμελητηρίου, στη Θεσσαλονίκη (Thessaloniki Tax Forum) με 

γενικό θέμα «Οδικός Χάρτης προς ένα εκσυγχρονισμένο, δίκαιο φορολογικό 

σύστημα, αλλά και ανθεκτικό στη φοροδιαφυγή και τον επιθετικό φορολογικό 

σχεδιασμό».    

44. Ιούλιος 2012, Εισήγηση με θέμα «Η αντιμετώπιση της φοροαποφυγής μέσω 

των περιορισμών πληρωμών προς τα μη συνεργάσιμα κράτη και κράτη με 

προνομιακό φορολογικό καθεστώς», στο 8ο ετήσιο συνέδριο του 

Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, στην Αθήνα 

(Athens Tax Forum) με γενικό θέμα «Υπερφορολόγηση και φοροδιαφυγή: 

πρόσθετα εμπόδια στο δύσβατο δρόμο προς την ανάπτυξη». 

45. Ιούλιος 2012, Εισήγηση με θέμα “Privatizzazion e Financa Locale in Grecia”, 

στο συνέδριο της IFEL, στη Ρώμη με γενικό θέμα “Privatizzazion e Financa 

Locale - Esperienze internationali a confronto”.  

46. Μάϊος 2012, Εισήγηση με θέμα «Φορολογία κεφαλαίου» στο σεμινάριο του 

Ελληνικού Παραρτήματος της Διεθνούς Ένωσης Φορολογικού Δικαίου (IFA) 

και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με γενικό θέμα «Σεμινάρια 

Φορολογικού Δικαίου».   

47. Μάϊος 2012, Εισήγηση (αγγλικά, γραπτή, σε συνεργασία με τον Κ. 

Φινοκαλιώτη) με θέμα «Η φορολογία των μη κερδοσκοπικών νομικών 

προσώπων στην Ελλάδα» στο Διεθνές Συνέδριο της European Association of 

Tax Law Professors (EATLP) (Ευρωπαϊκή Ένωση Καθηγητών Φορολογικού 

Δικαίου),  στο Ρόττερναμ, Ολλανδία, με γενικό θέμα “Taxation of charities” (Η 

φορολογία των μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων).       

48. Φεβρουάριος 2012, Εισήγηση με θέμα «Ευθύνη των ελεγκτών κατά την 

έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού» στο συνέδριο του Ινστιτούτου 

Οικονομικής Διοίκησης της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων 

(εεδε), στην Αθήνα, με γενικό θέμα «Φορολογικό Πιστοποιητικό & όλες οι 

φορολογικές εξελίξεις εταιρειών και φυσικών προσώπων: Ευκαιρίες, 

υποχρεώσεις, ευθύνες και απολογισμός των εμπειριών εκ της φορολογίας». 
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49. Δεκέμβριος 2011, Εισήγηση (αγγλικά, γραπτή, σε συνεργασία με τον Θ. 

Φορτσάκη) με θέμα «Τα οικονομικά της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα» 

στο συνέδριο ,  στην Ιταλία με γενικό θέμα «Τα οικονομικά της τοπικής 

αυτοδιοίκησης».       

50. Οκτώβριος 2011, Εισήγηση με θέμα «Επιβολή έκτακτων φόρων κατ’επίκληση 

του δημοσίου συμφέροντος για την υλοποίηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής» στο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Επιμελητηρίου,  στη 

Θεσσαλονίκη (Thessaloniki Tax Forum) με γενικό θέμα «Το νέο εθνικό 

φορολογικό σύστημα κεντρικός πυλώνας για τη διαχείριση της οικονομίας και 

της ανάπτυξης».       

51. Ιούνιος 2011, Εισήγηση με θέμα «Η φορολογική πολιτική της κυβέρνησης για 

την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης», στο συνέδριο του Συνδέσμου 

Ελλήνων Οικονομικών Διευθυντών (Σ.Ε.Ο.Δ.Ι.), στην Αθήνα, με γενικό θέμα 

«Η ελληνική επιχείρηση ενώπιον των συνεπειών της κρίσης: που οδηγούν οι 

πρόσφατες εξελίξεις;». 

52. Μάρτιος 2011, Εισήγηση με θέμα «Οι νέες ρυθμίσεις δικαστικής επίλυσης 

φορολογικών διαφορών», στο συνέδριο του Ινστιτούτου Οικονομικής 

Διοίκησης της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (εεδε) – Τμήμα 

Μακεδονίας και του Ελληνοβρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, στη 

Θεσσαλονίκη, με γενικό θέμα «Η φορολογική μεταρρύθμιση στο πλαίσιο της 

υλοποίησης των στόχων του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής». 

53. Μάρτιος 2011, Εισήγηση με θέμα «Η θέσπιση από το φορολογικό νομοθέτη 

αμάχητων τεκμηρίων : μέσο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και 

φοροαποφυγής ή περιορισμός της δικαστικής προστασίας των 

φορολογουμένων;», στο 7ο φορολογικό Forum του Ελληνοαμερικανικού 

Εμπορικού Επιμελητηρίου, στην Αθήνα, με γενικό θέμα «Προς ένα 

αποτελεσματικό και δίκαιο φοροσύστημα, κορυφαίο παράγοντα για την 

ανάπτυξη και την ευημερία» στην ειδικότερη ενότητα με θέμα 

«Αναποτελεσματικό και άδικο φορολογικό σύστημα εν μέσω βαθειάς 

οικονομικής ύφεσης». 

54. Φεβρουάριος 2011, Εισήγηση με θέμα «Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης και 

Διακανονισμού Χρηματοδότησης Αμέσου Ετοιμότητας από το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο: Παραχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων ή 
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Αυτοσυντήρηση του Ελληνικού Κράτους λόγω δημοσιονομικής αδυναμίας;», 

στο συνέδριο του Ινστιτούτου Οικονομικής Διοίκησης της Ελληνικής Εταιρείας 

Διοικήσεως Επιχειρήσεων (εεδε) στην Αθήνα.  

55. Δεκέμβριος 2011, Εισήγηση με θέμα «Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης και 

Διακανονισμού Χρηματοδότησης Αμέσου Ετοιμότητας από το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο: Παραχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων ή 

Αυτοσυντήρηση του Ελληνικού Κράτους λόγω δημοσιονομικής αδυναμίας;», 

στο συνέδριο της The European Law Students’ Association (ELSA) στη 

Θεσσαλονίκη με γενικό θέμα «Οι νομικές, οικονομικές και δημοσιονομικές 

πτυχές του Μνημονίου».   

56. Νοέμβριος 2010, Εισήγηση με θέμα «Φορολογία κεφαλαίου με έμφαση στο 

Φόρο Ακίνητης Περιουσίας και Ειδικός Φόρος Ακινήτων», στο σεμινάριο του 

Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και του Ελληνικού Παραρτήματος της 

Διεθνούς Εταιρείας Φορολογικού Δικαίου (I.F.A.), στην Αθήνα.  

57. Σεπτέμβριος 2010, Εισήγηση με θέμα «Οι προς διαβούλευση προτάσεις της 

κυβέρνησης για τη μεταρρύθμιση της εκδίκασης φορολογικών διαφορών», στο 

συνέδριο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της Ελληνικής Εταιρείας 

Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών Μελετών, στην Αθήνα, με γενικό 

θέμα «Νομοσχέδιο για την επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και φορολογικό 

νομοσχέδιο: περιορισμός της δικαστικής προστασίας;».  

58. Ιούνιος 2010, Εισήγηση με θέμα «Οι διατάξεις του πρόσφατου φορολογικού 

νόμου 3842/2010 για την αντιμετώπιση της διεθνούς φοροαποφυγής και η 

δικαστική προστασία του φορολογούμενου», στη διημερίδα που 

διοργανώθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, την Ένωση 

Διοικητικών Δικαστών και την Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, στα Λεγραινά 

Σουνίου, με γενικό θέμα «Ο Ευρωπαϊκός δικαστής και οι θεσμικές 

μεταρρυθμίσεις», στην ειδικότερη παρουσίαση με θέμα «Ο διοικητικός 

δικαστής και η φορολογική μεταρρύθμιση». 

59. Ιούνιος 2010, Εισήγηση με θέμα «Οι νέες διατάξεις για την αντιμετώπιση της 

φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής», στο εκπαιδευτικό σεμινάριο της PwC 

Academy, στην Αθήνα, με γενικό θέμα «Φορολογική Μεταρρύθμιση. Αλλαγές 

στη φορολογία με το νέο νόμο 3842/2010».  

60. Ιούνιος 2010, Εισήγηση με θέμα «Αλλαγές στον έλεγχο νομιμότητας των 

πράξεων των ΟΤΑ και στο δημοσιονομικό έλεγχο τους», στο συνέδριο της 
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εταιρείας Σ. Καραγιλάνης Ε.Π.Ε., στην Αθήνα, με γενικό θέμα «Οι αλλαγές 

που επήλθαν στην τοπική αυτοδιοίκηση με το Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

61. Φεβρουάριος 2010, Εισήγηση με θέμα «Διλήμματα στο σχεδιασμό 

φορολογικών μέτρων, οικειοθελής συμμόρφωση και οικονομική κρίση», στο 6ο 

ετήσιο φορολογικό συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, στην 

Αθήνα, με γενικό θέμα «Η στοχευμένη βελτίωση του φορολογικού 

περιβάλλοντος αναγκαίο μέτρο για την υπέρβαση της οικονομικής κρίσης. 

Τελευταία ευκαιρία για μια ριζοσπαστική φορολογική μεταρρύθμιση».  

62. Φεβρουάριος 2010, Εισήγηση με θέμα «Είσπραξη φορολογικών εσόδων», στο 

συνέδριο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της Ελληνικής Εταιρείας 

Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών Μελετών, στην Αθήνα, με γενικό 

θέμα «Η φορολογική μεταρρύθμιση».  

63. Σεπτέμβριος 2009, Εισήγηση με θέμα «Η επίδραση του νομοθετικού 

αποκλεισμού του ανασταλτικού αποτελέσματος της προσφυγής στην 

προσωρινή δικαστική προστασία των φορολογούμενων», στο συνέδριο της 

Ελληνικής Εταιρείας Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών Μελετών, της 

Επιστημονικής Εταιρείας Διοικητικής Δικαιοσύνης και του Δικηγορικού 

Συλλόγου Χανίων, στα Χανιά, με γενικό θέμα «Ζητήματα Διοικητικής και 

Φορολογικής Δικονομίας».  

64. Σεπτέμβριος 2009, Εισήγηση με θέμα «The public informatics of citizens and 

the discussion of the tax draft laws as a means of improving tax legislation and 

facilitating the difficult work of Government to impose taxes» («Η ενημέρωση – 

πληροφόρηση των πολιτών και η δημόσια διαβούλευση των φορολογικών 

νομοσχεδίων ως παράγοντας βελτίωσης της ποιότητας της φορολογικής 

νομοθεσίας»), στο 9ο ελληνο-ευρωπαϊκό συνέδριο του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου (Τμήμα Πληροφορικής), στην Αθήνα, με γενικό θέμα 

«Computer Mathematics and its application» («Μαθηματικά των υπολογιστών 

και εφαρμογές»), στην υποενότητα με θέμα «Economic Informatics as a 

source of great success» («Οι τεχνολογίες πληροφορικής - πληροφόρησης 

στην οικονομική επιστήμη ως παράγοντας επιτυχίας»).  

65. Ιούνιος 2009, Εισήγηση με θέμα «Κανόνες τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών 

συναλλαγών», στο συνέδριο της εταιρεία K.P.M.G., στην Αθήνα, με γενικό 

θέμα «Ο προβληματισμός του Οικονομικού Διευθυντή για την τεκμηρίωση των 
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ενδοομιλικών συναλλαγών: Η φορολογική νομοθεσία μας σε συνδυασμό με τις 

διατάξεις που θέσπισε το ΥΠΑΝ (Ν.3728/2008)».  

66. Ιανουάριος 2008, Εισήγηση με θέμα «Διευκρινίσεις αναφορικά με το ενιαίο 

τέλος ακινήτων», συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών 

Ακινήτων  (Π.ΟΜ.Ι.ΔΑ.), στην Αθήνα με γενικό τίτλο «Οι νέες ρυθμίσεις 

αναφορικά με το ενιαίο τέλος ακίνητης περιουσίας (ΕΤΑΚ)».    

67. Δεκέμβριος 2007, Εισήγηση με θέμα «Φορολογία επιχειρήσεων και 

Φορολογική Ευθύνη», συνέδριο του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Αθήνα με 

γενικό τίτλο «Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος 

«ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια». 

68. Δεκέμβριος 2007, Εισήγηση με θέμα «Η φορολογική ευθύνη των διοικούντων 

Νομικά Πρόσωπα στο γαλλικό δίκαιο», στο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας 

Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών Μελετών και του Πανεπιστημίου 

Αθηνών, στην Αθήνα, κατά το οποίο ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του 

Προγράμματος «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα 

Πανεπιστήμια», με γενικό θέμα «Φορολογία επιχειρήσεων και φορολογική 

ευθύνη». 

69. Δεκέμβριος 2007, Εισήγηση με θέμα «Οι Συμφωνίες Τιμολόγησης των 

Συναλλαγών (Advance Pricing Arrangements), η Διαδικασία Αμοιβαίου 

Διακανονισμού και η Διαιτησία ως μέθοδοι για την επίλυση των ζητημάτων 

που προκύπτουν σε περιπτώσεις τιμολόγησης των συναλλαγών (transfer 

pricing)», συνέδριο του Ελληνικού Παραρτήματος της Διεθνούς Εταιρείας 

Φορολογικού Δικαίου (I.F.A.) με γενικό θέμα «Ζητήματα αναφορικά με την 

τιμολόγηση των συναλλαγών». 

70. Σεπτέμβριος 2007, Εισήγηση (αγγλικά, γραπτή, σε συνεργασία με την Α. 

Μάλλιου) με θέμα «Transfer pricing and intangibles in Greece», «Τιμολόγηση 

των συναλλαγών και άϋλα στοιχεία στην Ελλάδα», συνέδριο της International 

Fiscal Association (I.F.A.) (Διεθνούς Εταιρεία Φορολογικού Δικαίου), στο 

Κιότο, Ιαπωνία, με γενικό θέμα «Transfer pricing and intangibles», 

«Τιμολόγηση των συναλλαγών και άϋλα στοιχεία».   

71. Ιούνιος 2007, Εισήγηση (αγγλικά, γραπτή, σε συνεργασία με τον Θ. 

Φορτσάκη) με θέμα «Quality of tax legislation in Greece» («Η ποιότητα της 

φορολογικής νομοθεσίας»), στο Διεθνές Συνέδριο της European Association of 

Tax Law Professors (EATLP) (Ευρωπαϊκής Ένωσης Καθηγητών Φορολογικού 



 22 

Δικαίου), στο Ελσίνκι, Φιλανδία, με γενικό θέμα «Quality of tax legislation» («Η 

ποιότητα της φορολογικής νομοθεσίας»). 

72. Δεκέμβριος, 2006, Εισήγηση με θέμα «Ο δημοσιονομικός έλεγχος των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», «Ζητήματα οικονομικής διαχείρισης 

των Ο.Τ.Α.», Κόρινθος, Ελληνική Εταιρεία Φορολογικού Δικαίου και 

Δημοσιονομικών Μελετών και Επιμελητήριο Κορινθίων.  

73. Ιούνιος 2006, Εισήγηση (αγγλικά, γραπτή, σε συνεργασία με τον Θ. Φορτσάκη 

και τον Α. Τσουρουφλή) με θέμα «The implementation of the Interest Savings 

Directive in Greece» («Η ενσωμάτωση της Οδηγίας σχετικά με τη «φορολογία 

των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων στην Ελλάδα»), στο Διεθνές Συνέδριο της 

European Association of Tax Law Professors (EATLP) (Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Καθηγητών Φορολογικού Δικαίου) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 

«Corvinus», στη Βουδαπέστη, με γενικό θέμα («The implementation of the 

Interest Savings Directive in the EU» («Η ενσωμάτωση της Οδηγίας σχετικά 

με τη «φορολογία των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων στα κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης»).  

74. Δεκέμβριος 2005, Εισήγηση με θέμα «Η συγκριτική επισκόπηση ελληνικού-

γαλλικού δικονομικού φορολογικού δικαίου», στο συνέδριο της Ελληνικής 

Εταιρείας Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών Μελετών και της Νομικής 

Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στην Κομοτηνή, με γενικό 

θέμα «Ζητήματα διοικητικής και δικονομικής φορολογικής διαδικασίας».  

75. Νοέμβριος 2004, Εισήγηση με θέμα «Η αρχή της δημοσιονομικής 

ειλικρίνειας», στο Β’ Επιστημονικό Συμπόσιο του Πανεπιστημίου Πειραιώς 

(Τομέας Νομικής Επιστήμης Τμήματος Ο.Δ.Ε.) σε συνεργασία με το Ελεγκτικό 

Συνέδριο και το Δικηγορικό Σύλλογο Χαλκίδας, στη Χαλκίδα, με γενικό θέμα 

«Δικαιοσύνη και Δημοσιονομική Πολιτική: Σύμμαχοι ή Εχθροί».  

76. Απρίλιος 1998, Εισήγηση (γαλλικά) με θέμα «Dieu et Impôt» («Θεός και 

Φόρος»), συνέδριο του Ευρωπαϊκού Φορολογικού Πανεπιστημίου (Universités 

Européennes Fiscales de Printemps), στη Νίκαια, Γαλλία, με γενικό θέμα 

«Dieu et Impôt». 

77. Απρίλιος 1997, Εισήγηση (γαλλικά) με θέμα «La reforme fiscale en Grèce» 

(«Η φορολογική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα»), συνέδριο του Ευρωπαϊκού 

Φορολογικού Πανεπιστημίου (Universités Européennes Fiscales de 



 23 

Printemps), στη Νίκαια, Γαλλία, με γενικό θέμα « La notion de la reforme au 

droit fiscal » («Η έννοια της μεταρρύθμισης στο φορολογικό δίκαιο»).  

78. Σεμινάριο Διοικητικού Δικαίου, Ίδρυμα Διοικητικού Δικαίου   Μ. Στασινόπουλου 

(2003-2004:). 

79. Σεμινάριο Δικαίου Περιβάλλοντος, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (2003-2004)  

80. Σεμινάριο Διοικητικού Δικαίου, Ίδρυμα Διοικητικού Δικαίου Μ. Στασινόπουλου 

(2002-2003).  

81. «International Commercial Transactions and Electronic commerce», («Διεθνείς 

Εμπορικές Συναλλαγές και Ηλεκτρονικό Εμπόριο»), Temple University, Law 

School (1998-1999).  

 

ΙX. ΛΟΙΠΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

1. Διαμεσολαβήτρια (διαπιστευμένη από το ΚΕ.ΔΙ.Π. και το Υπουργείο 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων). 

2. Εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών, Toolkit, NL.  

 

X. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

Αγγλικά : πολύ καλή γνώση.   

Γαλλικά : πολύ καλή γνώση 

Ιταλικά : καλή γνώση.   

 

 
 

 


