
1 
 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Ιάκωβος Μαθιουδάκης του Γεωργίου 

κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Πολυτεχνείου 47 

τηλ. 2310 – 536960 – 511875, Email: imathioud@law.auth.gr 

 

Α. Γέννηση και εγκύκλιες σπουδές.  

Γεννήθηκα στα Ιωάννινα στις 28 Ιουλίου 1971. Αποφοίτησα από το 13ο 

Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης με βαθμό άριστα [είκοσι (20)], βαθμό, που συγκέντρωσα 

επίσης και κατά την πρώτη τάξη του Λυκείου. Το έτος 1989 έλαβα το απολυτήριο του 

13ου Λυκείου Θεσσαλονίκης με βαθμό επίσης άριστα (19, 7/10). Το ίδιο έτος έλαβα 

μέρος με επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις και εισήχθην στο Τμήμα Νομικής της 

Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, στο οποίο και εγγράφηκα το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.  

 

Β. Πτυχιακές σπουδές.  

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 1991-2 έλαβα μέρος για δύο εξάμηνα στο πρόγραμμα 

ακαδημαϊκών ανταλλαγών ΕΛΠΙΣ/ΕΡΑΣΜΟΣ με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. στη Νομική 

Σχολή του Πανεπιστημίου της Άνω Νορμανδίας στη Ρουέν της Γαλλίας. Κατά τη 

διάρκεια των σπουδών μου εκεί παρακολούθησα πέντε (5) μαθήματα του γαλλικού 

δημοσίου δικαίου, στα οποία και εξετάσθηκα με επιτυχία (διοικητικό δίκαιο, διοικητικό 

οικονομικό δίκαιο, δίκαιο περιβάλλοντος, συνταγματικές ελευθερίες, κοινοτικό δίκαιο). 

Ειδικότερα, στο μάθημα του διοικητικού δικαίου κατέθεσα εργασία στην γαλλική 

γλώσσα υπό την επίβλεψη του καθηγητή Richard Moulin με θέμα τις «Ανεξάρτητες 

Διοικητικές Αρχές», για την οποία βαθμολογήθηκα με τον βαθμό 16/20. Στις 9 Μαρτίου 

1994 ορκίσθηκα πτυχιούχος Νομικής του Α.Π.Θ. με βαθμό άριστα (8, 83).  

 

Γ. Μεταπτυχιακές σπουδές.  

Το Σεπτέμβριο του 1994 έλαβα την πρώτη θέση στις εισαγωγικές εξετάσεις του 

μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών ειδίκευσης Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής 

Επιστήμης του Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ. Στις 8-10-1996 περάτωσα τις 

μεταπτυχιακές μου σπουδές με βαθμό άριστα.  

 

Δ. Σπουδές επί διδακτορία – Διδακτική εμπειρία.  

Με την υπ’ αριθ. 168/3-12-1996 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του 

Τμήματος Νομικής της Σχολής Ν.Ο.Ε. ανέλαβα διδακτορική διατριβή με θέμα: «Η 

αστική ευθύνη του κράτους από υλικές ενέργειες των οργάνων του» υπό την επίβλεψη 

mailto:imathioud@law.auth.gr


2 
 

της καθηγήτριας Δ. Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου και μέλη της Τριμελούς 

Συμβουλευτικής Επιτροπής τους καθηγητές Β. Σκουρή και Α. Τάχο. Παράλληλα, με 

την ιδιότητά μου ως υποτρόφου του Ι.Κ.Υ. εντάχθηκα στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου 

και Πολιτικής Επιστήμης της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. (Απόφαση Τομέα 142/19-3-

1997) προσφέροντας τις υπηρεσίες μου σε επίπεδο φροντιστηριακών μαθημάτων, 

προβαθμολόγησης γραπτών στα μαθήματα του Διοικητικού και Διοικητικού 

Δικονομικού Δικαίου μέχρι την κατάθεση της διατριβής μου τον Ιανουάριο του 2000. 

Στο ίδιο πλαίσιο μου ανατέθηκε από τον τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής 

Επιστήμης, αρχικά υπό την επίβλεψη του καθηγητή Β.Σκουρή και στη συνέχεια σε 

συνεργασία με την καθηγήτρια Ε.Κουτούπα-Ρεγκάκου, η σύνταξη φακέλου εργασίας 

στο μάθημα του Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου με βιβλιογραφία, πρακτικά θέματα 

και νομολογιακές εφαρμογές (κείμενο 70 σελίδων με συνοδευτικές δικαστικές 

αποφάσεις), ο οποίος βρίσκεται στην βιβλιοθήκη του Τμήματος Νομικής. Κατά το 

πανεπιστημιακό έτος 1996-7 επισκέφθηκα το Πανεπιστήμιο Johann Wolfgang Goethe 

της Φραγκφούρτης Γερμανίας για ένα (1) έτος με υποτροφία του Ιδρύματος 

«Αλέξανδρος Σβώλος» και υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας του δημοσίου δικαίου 

Lerke Osterloh εργάσθηκα σε ερευνητικό πρόγραμμα στο Τμήμα Νομικής. Ειδικότερα, 

ερεύνησα την αστική ευθύνη του κράτους στην Γερμανία και την επίδραση του 

ευρωπαϊκού δικαίου στο δίκαιο της κρατικής ευθύνης συντάσσοντας σχετικό 

υπόμνημα στην γερμανική γλώσσα. Καρπός της ερευνητικής μου προσπάθειας ήταν 

η συγγραφή μελέτης με θέμα: «Η κοινοτικού δικαίου αξίωση αστικής ευθύνης του 

δημοσίου», η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Διοικητική Δίκη», έτος 1998, σελ. 

314-329. Επισκέφθηκα, επίσης, επί τρίμηνο το έτος 1997 ως ερευνητής το 

Πανεπιστήμιο του Hull, στην Αγγλία. Τον Ιανουάριο του έτους 2000 κατέθεσα το 

κείμενο της διδακτορικής μου διατριβής. Από τον Φεβρουάριο του έτους 2003 μέχρι το 

έτος 2009 δίδαξα τα μαθήματα του διοικητικού και διοικητικού δικονομικού δικαίου σε 

υποψηφίους για την Εθνική Σχολή Δικαστών (Κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης) 

σε Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών. Στις 6 Ιουνίου 2005 υποστήριξα υπό την 

επίβλεψη της καθηγήτριας Ευαγγελίας Κουτούπα-Ρεγκάκου και τριμελή εισηγητική 

επιτροπή υπό αναμορφωμένη σύνθεση την διδακτορική μου διατριβή με θέμα «Η 

αστική ευθύνη του κράτους από υλικές ενέργειες των οργάνων του κατά τα άρθρα 105-

6 ΕισΝΑΚ». Στις 28 Ιουνίου 2005 αναγορεύθηκα διδάκτωρ Νομικών Επιστημών στο 

Διοικητικό Δίκαιο του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και 

Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με βαθμό 

άριστα.  

 

Ε. Υποτροφίες.  
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Το φθινόπωρο του 1996 έλαβα μέρος επιτυχώς σε πανελλαδικές εξετάσεις του 

Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση και στις 

1-11-1996 ανακηρύχθηκα υπότροφος του Ιδρύματος για την εκπόνηση διδακτορικής 

διατριβής στο εσωτερικό στον κλάδο του δημοσίου δικαίου. Παράλληλα, κατά το έτος 

1996 έλαβα υποτροφία του Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σβώλος» για την εκπόνηση 

ετήσιας διδακτορικής έρευνας στο εξωτερικό για τις ανάγκες της διατριβής μου.  

 

ΣΤ. Επαγγελματική δραστηριότητα.  

Την άνοιξη του έτους 1994 εγγράφηκα ως ασκούμενος δικηγόρος στη 

δικηγορική εταιρία του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης «Βουτυράς-Ζάνας και 

Συνεργάτες», στην οποία και ολοκλήρωσα τη δεκαοκτάμηνη δικηγορική μου άσκηση. 

Μετά από επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις με την υπ’ αριθ. 2348/9-1-1996 απόφαση 

του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 10 Γ) διορίσθηκα δικηγόρος στο Πρωτοδικείο 

Θεσσαλονίκης και ακολούθως έδωσα τον νόμιμο όρκο [υπ’ αριθ. 136/25-1-1996 

Πρακτικό του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης]. Από το Μάιο του 2001 έως 

τα τέλη του ίδιου έτους εργάσθηκα ως επιστημονικός συνεργάτης με σύμβαση έργου 

στο κοινοτικό πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ-Διεύρυνση Γ’ Βάθμιας εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας [Τμήμα Βαλκανικών & Σλαβικών Σπουδών]. Από το 

Σεπτέμβριο του έτους 2001 υπήρξα συνεργάτης δικηγόρος σε θέματα διοικητικού 

δικαίου στο δικηγορικό γραφείο «Ι. Κουκιάδη και Συνεργατών» στη Θεσσαλονίκη, οδός 

Πολυτεχνείου αριθ. 4. Με την υπ’ αριθ. 35/19-12-2002 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης προήχθην σε δικηγόρο παρ’ 

εφέταις. Τον Μάιο του έτους 2003 παραστάθηκα υποστηρίζοντας αίτηση αναίρεσης 

ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Από το Φεβρουάριο του 

έτους 2004 εγκαταστάθηκα σε αυτόνομο δικηγορικό γραφείο επί της οδού 

Πολυτεχνείου 37 ασκώντας δικηγορία σε υποθέσεις κυρίως διοικητικού δικαίου. Στην 

αριθ. 87/19-12-2006 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 

αποφασίσθηκε η προαγωγή μου σε δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω. Από τον Ιανουάριο 

του έτους 2007 το δικηγορικό μου γραφείο συστεγάζεται με αυτό του συναδέλφου 

Ρ.Γιοβαννόπουλου επί της οδού Πολυτεχνείου 47 με αποκλειστική πλέον ενασχόληση 

στον χώρο του διοικητικού δικαίου.  

 

Ζ. Στράτευση.  

Από 6-3-2000 έως 6-11-2001 εκπλήρωσα τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις. 

Κατατάχθηκα στην 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης στην Τρίπολη, όπου και έλαβα 

την ειδικότητα του σμηνίτη πυροβολητή από 6-3-2000 έως 21-6-2000. Μετατέθηκα και 

εκτέλεσα καθήκοντα πυροβολητή στην 130 Σμηναρχία Μάχης στη Λήμνο από 22-6-
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2000 έως 2-11-2000 και ακολούθως στην 1η Μοίρα Κυρίου Σταθμού Ελέγχου στη 

Θεσσαλονίκη από 3-11-2000 έως 5-11-2001.  

 

Η. Ξένες γλώσσες.  

Γνωρίζω άριστα την αγγλική γλώσσα (δίπλωμα Proficiency του Πανεπιστημίου 

του Cambridge, Αγγλίας). Επίσης άριστα γνωρίζω τη γαλλική γλώσσα (Diplome d’ 

études francaises, 2e Degré, Université de Paris-Sorbonne, Paris IV) και σε 

ικανοποιητικό βαθμό την γερμανική γλώσσα (πτυχίο Mittelstufe, Zentrale 

Mittelstufenprüfung, Goethe Institut).  

 

Θ. Οικογενειακή κατάσταση.  

Είμαι παντρεμένος με την Ελισάβετ Σάλτου (βιβλιοπώλη-εκδότη) και πατέρας 

τριών αγοριών, του Γεώργιου-Φαίδωνα, του Βασίλειου-Κάλλιστου και του Ιωάννη-

Θεολόγου.  

 

Ι. Λοιπές δραστηριότητες (παρακολούθηση σεμιναρίων, σωματειακή κλπ. 

δράση).  

Από τα συνέδρια, τα οποία έχω παρακολουθήσει, μνημονεύω ενδεικτικά ως 

σημαντικότερη την παρακολούθηση επί τρίμηνο (χειμώνας 1993-94) και συνολικά επί 

200 ώρες σεμιναρίου, που διοργάνωσε υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας η 

Ελληνική Ομοσπονδία Επαγγελματιών-Επιχειρηματιών Γυναικών με θέμα «Νέοι 

Νομικοί στην ΕΟΚ». Διετέλεσα πρόεδρος του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και 

Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ. καθώς και πρόεδρος του 

σωματείου με την επωνυμία «Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδας». Υπήρξα 

ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φοιτητών Νομικής [European Law Students 

Association - E.L.S.A.] και ενεργό μέλος του ευρωπαϊκού σωματείου AEGEE 

(Association des Etats Generaux des Etudiants de l’ Europe). Στο πλαίσιο αυτών των 

δραστηριοτήτων μετέβην αρκετές φορές στο εξωτερικό [π.χ. στις εργασίες του Europe 

2020 στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης]. Από το 1994 είμαι τακτικό μέλος του Συλλόγου 

Φίλων του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου. Χρημάτισα, τέλος, 

τακτικό μέλος της Επιτροπής Επιστημονικών Εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου 

Θεσσαλονίκης.  

 

 

 

ΙΑ. Συνεργασία με περιοδικά.  



5 
 

Με την από 18-4-08 σύμβαση με τις εκδόσεις Σάκκουλα ανέλαβα ως 

επιμελητής την υποχρέωση δημοσίευσης και σχολιασμού πέντε (5) αποφάσεων 

διοικητικών δικαστηρίων σε κάθε τεύχος του περιοδικού Εφημερίδα Διοικητικού 

Δικαίου (δίμηνης κυκλοφορίας). Από τον Ιανουάριο του 2011 είμαι μόνιμος συνεργάτης 

του περιοδικού του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης «Αρμενόπουλος» με 

αντικείμενο την δημοσίευση και τον σχολιασμό αποφάσεων.  

 

ΙΒ. Εκλογή, διορισμός μου σε θέση λέκτορα και επίκουρου καθηγητή Νομικής 

ΑΠΘ, διδασκαλία και επιστημονικές δραστηριότητες.  

Μετά την εκλογή μου το έτος 2009 σε θέση λέκτορα στον Τομέα Δημοσίου 

Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης του (τότε) Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών και 

Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Διοικητικό Δίκαιο» 

διορίσθηκα στην εν λόγω θέση με την αριθ. 21651/25-11-2010 πρυτανική πράξη (ΦΕΚ 

Γ 1246/31-12-2010) και ανέλαβα καθήκοντα στις 25-1-2014. Στις 27-8-2015 εκλέχθηκα 

σε θέση επίκουρου καθηγητή στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

στο γνωστικό αντικείμενο «Διοικητικό Δίκαιο», διορίσθηκα με την αριθ. 3380/23-10-

2015 Πρυτανική Πράξη (ΦΕΚ 1254/9-12-2015 τ. Γ) και ανέλαβα καθήκοντα στις 14-12-

2015.  

Κατά την ακαδημαϊκή μου θητεία μου ανατέθηκε η διδασκαλία των ακόλουθων 

μαθημάτων: στο άλλοτε Τμήμα Νομικής και ήδη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. των ειδικών 

επιλογών 7ου εξαμήνου «Δίκαιο Περιβάλλοντος-Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο», 

«Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο», «Δημόσιο-υπαλληλικό δίκαιο», «Δίκαιο Διοικητικής 

Οργάνωσης» στο πλαίσιο του υποχρεωτικού μαθήματος γ εξαμήνου «Διοικητικό 

Δίκαιο», των επιλογών «Διοικητική Επιστήμη» και «Δίκαιο των Διοικητικών 

Συμβάσεων»∙ στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών Α.Π.Θ. του μαθήματος γενικής 

επιλογής «Δίκαιο Διοικητικής Οργάνωσης». Επίσης, δίδαξα στην Σχολή 

Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας στην 

Βέροια. Για όλα τα διδασκόμενα μαθήματα έχω επιμεληθεί της σύνταξης σημειώσεων 

με επίκαιρο υλικό μελέτης, οι οποίες διανέμονται στους φοιτητές. Είμαι μέλος της 

Νομικής Επιτροπής του ΑΠΘ και χρημάτισα μέλος διαφόρων Επιτροπών του 

Πανεπιστημίου, στις οποίες κατά περίπτωση διορίσθηκα (διαγωνισμών, επεξεργασίας 

του Οργανισμού του Ιδρύματος κ.λπ.). Συμμετείχα, τέλος, σε επιστημονικές 

εκδηλώσεις και ομιλίες, όπως:  

-Στη διημερίδα της Εταιρίας Διοικητικών Μελετών σε συνεργασία με την Νομική Σχολή 

του ΑΠΘ στις 24-25/4/2015 στη Θεσσαλονίκη με θέμα «Επίκαιρα ζητήματα διοικητικού 

δικαίου» και τίτλο εισήγησης: Δυσπρόσιτα ένδικα μέσα ενώπιον του Συμβουλίου της 
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Επικρατείας: Το παραδεκτό της έφεσης και της αναίρεσης μετά τον ν. 3900/2010 και ο 

ενοποιητικός ρόλος του δικαστηρίου.  

-Στην ημερίδα, που διοργάνωσε το Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης στις 19-12-

2014 στη Θεσσαλονίκη με θέμα ομιλίας: «Οι διοικητικές προσφυγές σήμερα».  

- Στο πρώτο συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων στις 29-30 Απρ. 2014 

στην Αθήνα με θέμα ομιλίας: «Παραμορφώσεις του δικαιώματος δόμησης κατά την 

εποχή της κρίσης»  

- Στο πέμπτο συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων στις 28-30 Νοεμβρίου 2013 στην 

Κομοτηνή με θέμα ομιλίας: «Ο σχεδιασμός, γενικός (συνταγματικός) κανόνας της 

κρατικής δράσης;».  

- Στην ημερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και της Ένωσης Τέως 

Ευρωβουλευτών στη Θεσσαλονίκη στις 22-5-2013 με θέμα ομιλίας: «Η μονιμότητα των 

δημοσίων υπαλλήλων στην προοπτική της συνταγματικής αναθεώρησης»  

- Στην διημερίδα που διοργάνωσε η Ένωση Διοικητικών Δικαστών, ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου και το περιοδικό ΕφημΔΔ στις 2-3 Ιουλίου 2010 στα 

Λεγραινά Σουνίου με θέμα ομιλίας: «Η ποιοτική απονομή της ελληνικής δικαιοσύνης – 

υπό το φως της πρόσφατης αναμόρφωσής της».  

 

Ι.Γ. Διδασκαλία, επιστημονικές δραστηριότητες και διοικητικό έργο μετά την 

εκλογή σε θέση επίκουρου καθηγητή επί θητεία.  

 

i) Διδασκαλία: 

α. Σε προπτυχιακό επίπεδο: 

Πανεπ.έτος 2016-2017 

-Χειμερινό εξάμηνο: 

Διοικητική Δικονομία (συνδιδ. με την καθ. Κ. Κουτούπα)  

Δίκαιο της ενέργειας (1 δίωρο) 

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων 

Διοικητική Οργάνωση του Κράτους 

Υπαλληλικό δίκαιο-Δίκαιο Παιδείας 

-Εαρινό: 
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Διοικητικό Οικονομικό δίκαιο 

Διοικητική επιστήμη 

Υπαλληλικό δίκαιο-Δίκαιο Παιδείας 

Μεταπτυχιακό ΠΣ ΔημΔΠΕ: Διοικητική επιστήμη 

 

Πανεπ.έτος 2017-2018 

-Χειμερινό εξάμηνο: 

ΔιοικΔΔ (συνδιδασκαλία με Μ.Πικραμένο) 

Δίκαιο Περιβάλλοντος, Χωροταξικό-Πολεοδομικό 

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων 

Διοικητική Οργάνωση του Κράτους 

-Εαρινό εξάμηνο:  

Εκπαιδευτική άδεια (εξημισείας εσωτερικού και εξωτερικού) 

Συμμετοχή στο Erasmus+ στο Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας (διδασκαλία στην 

αγγλική γλώσσα) 15/3 – 19/3/2018 

 

Παν.έτος 2018-2019 

-Χειμερινό:  

Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο 

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων 

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο  

 

β. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο: 

-Ακαδ.έτος 2014- 2015 Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα Σπουδών της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ – Τμήμα Αρχιτεκτόνων.  
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-14/3/2017-20/6/2017 και 6/3/2018-25-6-2018: Δίκαιο Περιβάλλοντος στην 

κατεύθυνση «Δίκαιο και Οικονομικά του περιβάλλοντος» του Διιδρυματικού 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο και Οικονομικά» με συνδιοργάνωση 

του Τμήματος Οικονομικών του ΠΑΜΑΚ και της Νομικής Σχολής ΑΠΘ.  

-Παν. έτος 2016-2017: «Διοικητική Επιστήμη» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 

Σπουδών του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης της Νομικής Σχολής 

ΑΠΘ.  

 

γ. Στην αλλοδαπή: 

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 

της Φλωρεντίας Ιταλίας (University of Florence) από 15-19/4/2018 (οκτώ ώρες 

διδασκαλίας στα αγγλικά με τον γενικό τίτλο “MAJOR IMPACTS OF THE GREEK 

ECONOMIC CRISIS ON GREEK ADMINISTRATIVE AND EUROPEAN LAW”, ήτοι 

Μείζονες επιπτώσεις της ελληνικής οικονομικής κρίσης στο ελληνικό διοικητικό και 

ευρωπαϊκό δίκαιο).  

 

ii) Ομιλίες: 

-25-4-2015: Το παραδεκτό της έφεσης και της αναίρεσης μετά τον ν. 3900/2010, ομιλία 

κατά την διημερίδα, που συνδιοργανώθηκε από την Εταιρία Διοικητικών Μελετών και 

την Νομική Σχολή του ΑΠΘ με θέμα: «Επίκαιρα ζητήματα διοικητικού δικαίου».  

- 3 & 4-6-2016: Solidaritätsprinzip gemäß Art. 25 Abs. 4 der griechischen Verfassung 

während der Krise, στα πλαίσια του γερμανοελληνικού συμποσίου του Πανεπιστημίου 

του Τuebungen της Γερμανίας σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης. 

-9-4-2016: Ισότητα των όπλων στη διοικητική δίκη, ομιλία στο ετήσιο συνέδριο της 

Νομικής Σχολής ΑΠΘ 8-9/4/2016. 

-15-4-2016: Δικαίωμα Δόμησης και αδειοδότηση της δόμησης – πρόσφατες εξελίξεις, 

ομιλία σε εκδήλωση της «Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων» και του ΔΣΘ με θέμα: 

«Δημόσιο Δίκαιο και Θεμελιώδη Δικαιώματα».  
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-6-11-2017: Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στη σχέση διοίκησης-

διοικουμένου, ομιλία σε εκδήλωση του Ομίλου Νομικού Προβληματισμού «Έρεισμα 

Δράσης» με θέμα «Προσωπικά δεδομένα».   

-1-12-2017: Η ματαίωση διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης υπό τον ν. 4412/2016, 

παρέμβαση στην ημερίδα του Τομέα Δημοσίου Δικαίου ΑΠΘ, του Δικηγορικού 

Συλλόγου και της ΕΝΟΒΕ με τίτλο «Οι δημόσιες συμβάσεις μετά τον ν. 4412/2016».  

-29-11-2018: Αρχές της διοικητικής δράσης εκτός του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 

(με αφορμή τις βέλτιστες διοικητικές πρακτικές), ομιλία στο πλαίσιο ημερίδας στον 

Δήμο Θεσσαλονίκης (συνδιοργάνωση Δήμου Θεσσαλονίκης και Τομέα Δημοσίου 

Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης ΑΠΘ) με τίτλο «Η διοίκηση στους Δήμους» με κοινό 

προϊσταμένους ΟΤΑ.   

-3-12-2018: Η διεκδίκηση των αναδρομικών από τους συνταξιούχους. Ζητήματα 

συμμόρφωσης προς τις δικαστικές αποφάσεις, που έκριναν την αντισυνταγματικότητα 

των περικοπών, ομιλία στο πλαίσιο εκδήλωσης του Δικηγορικού Συλλόγου 

Θεσσαλονίκης. 

-14-11-2019: Η μεταρρύθμιση των χρήσεων γης με το π.δ. 59/2018 – γενικές και 

ειδικές επισημάνσεις, ομιλία σε εκδήλωση της Επιστημονικής Εταιρίας Δικαίου 

Πολεοδομίας και Χωροταξίας με τίτλο ‘Πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις σε θέματα 

Πολεοδομίας’.  

-23-11-2019: Η δικονομική εμβέλεια του ένδικου βοηθήματος της αγωγής ενώπιον των 

διοικητικών δικαστηρίων κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, ομιλία στο 

πλαίσιο του συνεδρίου της Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΑΑΔΗΣΥ) και της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών (ΕΔΔ) με τίτλο ‘Δημόσιες 

Συμβάσεις, Κρίσιμα θέματα και νεότερες εξελίξεις’.  

-18-10-2019 «Pre-contractual and contractual claims for damages of a private party in 

a public contract» στο πλαίσιο του Ελληνογερμανικού επιστημονικού συνεδρίου σε 

συνεργασία με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Trier με θέμα "Σύγχρονα 

ζητήματα κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων". 

-19-2-2020: Χρήσεις γης μετά το π.δ. 59/2018 - μία αποτίμηση, ομιλία σε εκδήλωση 

της Επιστημονικής Εταιρίας Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας και του Δικηγορικού 

Συλλόγου Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Χωρικός σχεδιασμός, οικιστική ανάπτυξη, χρήσεις 

γης: πρόσφατες εξελίξεις». 
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iii) Διοικητικά κ.α. καθήκοντα στη Νομική Σχολή και το ΑΠΘ: 

-Μέλος της Νομικής Επιτροπής του ΑΠΘ (αναπλ. μέλος ακαδ. έτος 2017-18 έως 

σήμερα) 

-Μέλος του Τεχνικού Συμβουλίου ΑΠΘ  

-Μέλος Διαρκούς Επιτροπής Προσωπικού Νομικής Σχολής ΑΠΘ (αρ.πρωτ. 98/18-11-

2013 απόφαση Κοσμήτορα Νομικής Σχολής).   

-Συμμετοχή σε Επιτροπές Αξιολόγησης Διαγωνισμών ΑΠΘ (π.χ. Πρόεδρος ΕΑΑ 

διαγωνισμού σίτισης φοιτητών της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού Σερρών στις 5-12-2013). 

-Διευθυντής Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης κατά την περίοδο 

12/2016 έως και 3/2017 

-Μέλος της ΓΣ της Νομικής Σχολής 

 

iv) Επίβλεψη και εξέταση διδακτορικών διατριβών: 

 α. Επιβλέπων καθηγητής σε διδακτορικές διατριβές: 

-Στην διδ.διατρ. του Παναγιώτη Ανανιάδη με θέμα: «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ» (έγκριση ΓΣ Νομικής 

Σχολήςστις 28-6-2016) 

-Στην διδ.διατρ. της Αριστέας Χύμα με θέμα: «Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΥΠΟ ΤΟ 

ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΑΡΧΟΥΣ» (έγκριση ΓΣ Νομικής Σχολής στις 25-1-

2018) 

β. Μέλος επταμελούς επιτροπής κρίσεως διδακτορικών διατριβών: 

-2015- 2016: Κωνσταντίνος Δημαρέλλης «ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ». 

-2016-2017: Λατινόπουλος Θωμάς «Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ. 

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ». 

-2018: Ιάκωβος Βενέρης «ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ». 
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v) Συνεργασίες με νομικά περιοδικά: 

Εξακολούθηση της σχέσης επιστημονικού συνεργάτη με το περιοδικό του ΔΣΘ 

«Αρμενόπουλος» στη στήλη «δημόσιο δίκαιο».  

 

vi) Λοιπές ακαδημαϊκές δραστηριότητες: 

-β’ δεκαπενθήμερο Ιουλίου 2018: Επισκέπτης ερευνητής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 

της Χαϊδελβέργης. 

 

Ι.Δ. Συγγραφικό έργο  

 

Ι. Επιστημονικό έργο, που κρίθηκε στην βαθμίδα του λέκτορα.  

 

Α. Μονογραφίες.  

1. Η αρχή της αμεροληψίας της διοίκησης, εκδ. ΑΝΙΟΝ, Θεσσαλονίκη 2008, σ. 313.  

2. Η αστική ευθύνη του κράτους από υλικές ενέργειες των οργάνων του κατά τα άρθρ. 

105-6 ΕισΝΑΚ (διδακτορική διατριβή), εκδ. ΑΝΙΟΝ, Θεσσαλονίκη, 2006, σ. 605.  

 

Β. Μελέτες.  

1. Συνταγματικοί και λοιποί φραγμοί κατά τον καθορισμό και τη μεταβολή των χρήσεων 

γης, www.nomosphysis.org.gr (Απρίλιος 2008), σ. 1-19.  

2. Οι «εξαιρετικοί λόγοι» άσκησης διοικητικής αρμοδιότητας στην κείμενη νομοθεσία – 

αναζητώντας κοινές ερμηνευτικές παραμέτρους (με αφορμή τη διάταξη του άρθρ. 17 

παρ. 2 εδ. δ ΥΚ (ν. 3528/2007), υπό δημοσίευση στο περιοδικό ΕφημΔΔ.  

3. Η κατάργηση της ακυρωτικής δίκης κατ’ άρθρ. 32 π.δ. 18/89 και το ιδιαίτερο έννομο 

συμφέρον για την συνέχισή της, Αρμ. 61(2007), σ. 192-211.  

4. Διοικητικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων;, ΤοΣ 4/2006, σ. 1157-1187.  

5. Η διαπιστωτική διοικητική πράξη, ΔιΔικ 18(2006), σ. 580-603.  

6. Η αναλογική εφαρμογή διατάξεων στις διοικητικές κυρώσεις, ΕΔΚΑ 2005, σ. 721-

735.  

7. «Προαιρετικότητα» του προνομίου αυτεπάγγελτης ενέργειας της Διοίκησης στις 

διοικητικές συμβάσεις και αρμόδια δικαιοδοσία, υπό δημοσίευση στο περιοδικό ΔηΣΚΕ 

2005, σ. 179-190.  

8. Η προηγούμενη αίτηση προς τη διοίκηση ως προϋπόθεση του παραδεκτού της 

αγωγής (άρθρ. 71 § 5 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας), ΔιΔικ 2005, σ. 852-872.  
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9. Προβληματισμοί στην παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας της Διοίκησης, 

ΔιΔικ 16(2004), σ. 1416 - 1432.  

10. Επέκταση ευνοϊκής ρύθμισης για λόγους ισότητας – τάσεις δικαστικού 

αυτοπεριορισμού;, ΔιΔικ 15(2003), σ. 852 - 870.  

11. Οι συνταγματικές προϋποθέσεις για την επιβολή ανταποδοτικών τελών (με αφορμή 

την απόφαση 1393/2003 Διοικ.Πρ.Θεσ/νίκης για τη νομιμότητα επιβολής του τέλους 

δεύτερης και εξοχικής κατοικίας στο νομό Χαλκιδικής), ΔΦΝ 58(2004), σ. 773 – 783.  

12. Η μονιμοποίηση εκτάκτου προσωπικού του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ. – 

Ζητήματα ελέγχου με βάση το Σύνταγμα και το Κοινοτικό Δίκαιο, ΕΕργΔ 61(2002), σ. 

1137 - 1156.  

13. Προς τη θωράκιση της εκτελεστότητας των αποφάσεων του ΔΕυρΚ: η πρώτη 

επιβολή χρηματικής κύρωσης σε κράτος-μέλος με την απόφαση «Κουρουπητός», 

ΕπιστΕπιτΑρμ. 22(2001), σ. 125 - 141.  

14. Η ερμηνευτική διαπλοκή των προϋποθέσεων της κρατικής ευθύνης κατ’ αρθρ. 105 

ΕισΝΑΚ, ΕΔΚΑ ΜΓ(2001), σ. 177 - 178.  

15. Δικονομική αυτονομία ή δικονομική αυτάρκεια των κρατών μελών; Προβολές του 

κοινοτικού δικαίου στο Ελληνικό Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο, ΔιΔικ 12(2000), σ. 803 - 

815.  

16. Πότε υποχρεούται η διοίκηση να ανακαλεί τις παράνομες διοικητικές πράξεις; Οι 

ουσιαστικές προϋποθέσεις και οι δικονομικές προεκτάσεις ενός σύνθετου ζητήματος 

(με αφορμή την απόφαση του ΣΕ 370/97), ΔιΔικ 11(1999), σ. 1 – 16. 

17. Η κοινοτικού δικαίου αξίωση αστικής ευθύνης του δημοσίου, ΔιΔικ 10(1998), σ. 314 

– 329.  

18. Εθνικοί περιορισμοί της διαφήμισης και κριτήρια ερμηνείας του Δικαστηρίου των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Αρμ. 52(1998), σ. 1053 – 1065.  

 

Γ. Παρατηρήσεις νομολογίας.  

1. Η εγγραφή και η διαγραφή μέλους επαγγελματικής οργάνωσης «ραδιοταξί» μεταξύ 

ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου (Σχόλιο στην απόφαση του Εφετείου Λάρισας 

504/2005), ΕπισκΕΔ Α/2008, σ. 69-80.  

2. Η ενιαία διαδικασία της απαλλοτριωτικής δίκης [Παρατηρήσεις στην απόφαση του 

ΕφΘεσ 449/2008], υπό δημοσίευση στο περιοδικό ΕφημΔΔ.  

3. Βεβαιωτικές πράξεις και νέα έρευνα της υπόθεσης από τη Διοίκηση [Παρατηρήσεις 

στην απόφαση του ΔΕφΘεσ 1190/2007], υπό δημοσίευση στο περιοδικό ΕφημΔΔ.  

4. H ουσιώδης πλάνη δημοσίου υπαλλήλου ως λόγος εκπρόθεσμης ανάκλησης της 

παραίτησής του [Παρατηρήσεις στην απόφαση του ΔΕφΘεσ 1190/2007], υπό 

δημοσίευση στο περιοδικό ΕφημΔΔ.  
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5. Η υποχρέωση της διοίκησης να παραλάβει την αίτηση του διοικουμένου 

[Παρατηρήσεις στην απόφαση του ΔΕφΘεσ 388/2007], υπό δημοσίευση στο περιοδικό 

ΕφημΔΔ.  

6. Υποχρέωση κλήσης του διοικουμένου σε ακρόαση για την προσκόμιση στοιχείων 

προκειμένου να υπαχθεί σε εξαιρετική ευνοϊκή ρύθμιση [Παρατηρήσεις στην απόφαση 

του ΔΕφΘεσ 1115/2007], υπό δημοσίευση στο περιοδικό ΕφημΔΔ.  

7. Παρατηρήσεις στην απόφαση του ΣΕ ΕΑ 969/2004, ΔιΜΕΕ 2(2005), σ. 119-120.  

8. Ως προς την εκτελεστότητα της απόφασης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με την παραβίαση του Ν. 2472/1997 από υπεύθυνο 

επεξεργασίας μετά από αίτηση ιδιώτη κατ’ άρθρ. 19 § 1 περ. ιγ Ν. 2472/97 

[Παρατηρήσεις στη ΣΕ 96/2003], ΕπισκΕΔ 2004, σ. 383 –389.  

9. Η έννοια της διοικητικής συμβάσεως και οι συνέπειές της σε επίπεδο δικαιοδοσίας, 

αποζημιωτικής ευθύνης και τύπου [Παρατηρήσεις στην ΕΘ 2420/2003], ΕπισκΕΔ 

2003, σ. 1212 – 1222.  

10. Κεραίες κινητής τηλεφωνίας και προστασία του ιδιώτη [Σημείωμα στην ΕιρΘεσ 

878/99], ΠερΔικ 2001, σ. 215 - 217.  

11. Εφαρμόζεται ή όχι ο εξουσιοδοτικός (φορολογικός) νόμος, για τον οποίον δεν 

εκδόθηκε το προβλεπόμενο προεδρικό διάταγμα; [Παρατηρήσεις στη ΔΠΑ 7206/1999], 

ΕπισκΕΔ 1999, 947- 953.  

12. Παρεμπόδιση της χρήσης κοινόχρηστου πράγματος με υλική ενέργεια της 

διοίκησης [Παρατηρήσεις στην ΕιρΡόδου 86/98], ΕπισκΕΔ 1998, 1112 - 1117.  

13. Το πρόβλημα της αρμόδιας δικαιοδοσίας στις διαφορές από την προσωπική 

κράτηση οφειλέτη του δημοσίου [Παρατηρήσεις στην ΕφΠατρ 4/1998], ΕπισκΕΔ 1998, 

450 – 456.  

14. Δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων επί των ασφαλιστικών διαφορών μεταξύ 

της ΔΕΗ και του προσωπικού της [Παρατηρήσεις στην ΕφΔωδ 110/97], ΕπισκΕΔ 1997, 

953 - 959.  

15. Η αστική ευθύνη του Δημοσίου από υλικές ενέργειες των οργάνων του – Η 

παρέμβαση στη διοικητική δίκη [Παρατηρήσεις στη ΣΕ 221/1997], ΕπισκΕΔ 1997, 636 

- 640.  

16. Εισαγωγή τυριού με την ονομασία «φέτα», που δεν παράγεται με τα υλικά και τη 

μέθοδο της εκ παραδόσεως φέτας – Κατάχρηση δικαιώματος επί αιτήσεως 

ακυρώσεως– Ιδιαίτερο έννομο συμφέρον προς συνέχιση της δίκης, όταν εξέλιπε το 

αντικείμενο της πράξεως, της οποίας ζητείται η ακύρωση [Παρατηρήσεις στη ΣΕ 7μ. 

3381/1995], ΕπισκΕΔ 1997, 386 - 392.  

17. Η οικονομική ελευθερία και τα όριά της [Παρατηρήσεις στην ΣΕ Ολ 1820/1995], 

ΕπισκΕΔ 1997, 105 - 109.  
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ΙΙ. Έργο, που κρίθηκε στην βαθμίδα το επίκουρου καθηγητή  

 

Α. Μονογραφία.  

Νόμιμη και αυθαίρετη δόμηση. Το δικαίωμα δόμησης μεταξύ των υπερνομοθετικών 

θεμελίων (Συντάγματος και Ευρωπαϊκού Δικαίου) και των ρυθμίσεων του κοινού 

νομοθέτη για την άδεια και την αυθαίρετη δόμηση, εκδ. ΑΝΙΟΝ, Θεσσαλονίκη, 

Δεκέμβριος 2014.  

 

Β. Μελέτες – Άρθρα.  

1. Το νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων (ν. 4057/2012). Κριτική 

επισκόπηση, ΔιΔικ 2013, 1164-1178.  

2. Αστική ευθύνη του κράτους από υλικές ενέργειες ιατρού, ο οποίος μεταφέρθηκε από 

Νοσοκομείο με τη μορφή ΝΠΔΔ σε Νοσοκομείο με τη μορφή ΝΠΙΔ εντός του ΕΣΥ 

(γνωμ)., ΘΠΔΔ 2013, 849-861.  

3. Μία προσπάθεια διαλόγου με τη γαλλική νομολογία: Θεματικές του διοικητικού 

δικαίου στην πρόσφατη νομολογία των γαλλικών δικαστηρίων με συγκριτικές 

αναφορές στο ελληνικό δίκαιο, Αρμ. 8/2013, 1600-1608.  

4. Η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων στην προοπτική της συνταγματικής 

αναθεώρησης, ΕφημΔΔ 3/2013, 303-317.  

5. Πρόσφατη νομολογία του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης στην διαδικασία των 

ασφαλιστικών μέτρων του ν. 3886/2010, Αρμ.1/2013, 197-204.  

6. Χωροταξικός σχεδιασμός και τουρισμός, ΠερΔικ 1/2013, 11-15.  

7. Η ενδικοφανής, η ακυρωτική διαδικασία και ο παρεμπίπτον έλεγχος του νομίμου 

τίτλου στην ανακοπή της διοικητικής εκτέλεσης (άρθρ. 224 παρ. 4 ΚΔΔ) – Με αφο ρμή 

την απόφαση του ΣτΕ 1316/2011-Τμ. ΣΤ, Αρμ. 7/2012, 1195-1212.  

8. Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην υπηρεσία των εισπρακτικών μηχανισμών του 

κράτους – Σχετικά με το ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών 

(άρθρ. 53 ν. 4021/2011), Αρμ. 6/2012, 1014-1023.  

9. Η αναδιάταξη των κοινόχρηστων χώρων κατά την τροποποίηση του σχεδίου πόλης 

– Εγγυήσεις και υπαναχωρήσεις, www.nomosphysis.org.gr (Ιανουάριος 2012)  

10. Τυπική παρανομία και αποκαθιστάμενη ζημία στην κρατική ευθύνη, Αρμ. 2011, 

1071-1086.  

11. Η κρατική ευθύνη στο δίκαιο του περιβάλλοντος, Αρμ. 5/2011, 725-751.  

12. Μετασχηματισμοί του ταμειακού συμφέροντος του Δημοσίου σε περίοδο έντονης 

οικονομικής κρίσης, ΕφημΔΔ 4/2011, 478-488 = www.constitutionalism.gr  



15 
 

13. Η ποιοτική απονομή της Ελληνικής Διοικητικής Δικαιοσύνης - Υπό το φως της 

πρόσφατης αναμόρφωσής της, ΕφημΔΔ 3/2011, 440-459.  

14. Παντί τρόπω αποκατάσταση της νομιμότητας; Για την αρμοδιότητα και την 

αιτιολογία ανάκλησης των (αναρμοδίως εκδοθεισών) ατομικών διοικητικών πράξεων 

(ΣτΕ Ολ. 1581/2010), ΕφημΔΔ 5/2010, 642-647.  

15. Η απώλεια ευκαιρίας στο δίκαιο της κρατικής ευθύνης, ΕφημΔΔ 5/2009, 700-714.  

16. Μορφές διοικητικού εποπτικού ελέγχου επί πράξεων ιδιωτικού δικαίου, ΕφημΔΔ 

3/2009, 423-440.  

17. Από την ατομική νομοθετική ρύθμιση στην ατομική νομοθετική πράξη: εξελίξεις και 

προοπτικές της ατομικής ρύθμισης με τυπικό νόμο στην Ελλάδα, ΤοΣ 1/2009, 275-

304.  

18. Η ιδιαίτερη προστασία του αιγιαλού από την άποψη του διοικητικού δικαίου - 

Συνοπτική παρουσίαση τριών θεματικών, σε: Α.Π.Θ./Συμβούλιο Περιβάλλοντος, 

Κλιματική Αλλαγή, βιώσιμη ανάπτυξη και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αναζητώντας 

λύσεις για το ελληνικό περιβάλλον (3ο Πανελλήνιο Συνέδριο), εκδ. Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 

2009, σ. 450-457.  

19. Η αίτηση επανασυζήτησης της υπόθεσης (άρθρ. 27 παρ.5 π.δ.18/1989) στο 

πλαίσιο της αρχής της ισότιμης εκατέρωθεν ακροάσεως των διαδίκων στην ακυρωτική 

δίκη, ΔιΔικ 2009, 326-350.  

 

Γ. Παρατηρήσεις νομολογίας.  

1- Κατά τόπον αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου στις υπαλληλικές διαφορές 

(ΔΕφΘεσ 445/2014), Αρμ. 9/2014, 1620.  

2- Ποιος νομιμοποιείται να ζητήσει την άρση συντελεσμένης απαλλοτρίωσης; (ΣΕ 

559/2014 παραπ. στην 7μ.), Αρμ. 9/2014, 1613-4.  

3- Ο ν. 4055/2012 ενώπιον του ΕΔΔΑ και η αντιστροφή των δεδομένων (ΕΔΔΑ Τεχνική 

Ολυμπιακή κατά Ελλάδος), Αρμ. 7/2014, 1240-1.  

4- Η ερμηνευτικά πρόδηλη βασιμότητα του ενδίκου βοηθήματος ως λόγος χορήγησης 

αναστολής εκτέλεσης διοικητικής πράξης (ΔΕφΘεσ Συμβ. 106/2014), Αρμ. 6/2014, 

1050-1.  

5- Η εμπειρία στο Δημόσιο όρος αντίθετος προς τον ελεύθερο ανταγωνισμό στις 

δημόσιες συμβάσεις (ΕΣ 2654/2014), Αρμ. 6/2014, 1048.  

6- Πράξη σε διαθεσιμότητα υπαλλήλου ΑΕΙ από τον οικείο Υπουργό αντί του Πρύτανη 

(ΔΕφΘεσ αναστ. 20/2014), Αρμ. 4/2014, 684.  

7- Η οικονομική ισορροπία της (συντελεσμένης) απαλλοτρίωσης και ο προσδιορισμός 

του ύψους της επιστρεπτέας αποζημίωσης (ΣΕ 3604/2013), Αρμ. 4/2014, 675-6.  
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8- Μία εφαρμογή της αρχής της αντιμωλίας στα ασφαλιστικά μέτρα του ν. 3886/2010 

(ΜΔΕφΘεσ 54/2014), Αρμ. 3/2014, 555-6.  

9- Ελεύθερα ανακλητή η νόμιμη διοικητική πράξη πριν από την κοινοποίησή της στον 

διοικούμενο; (ΔΕφΑθ 2243/2012), Αρμ. 3/2014, 551.  

10- Η παράλειψη κοινοποίησης της φορολογικής προσφυγής δεν συνεπάγεται σε κάθε 

περίπτωση απαράδεκτο του ενδίκου βοηθήματος (ΣΕ 761/2014), Αρμ. 3/2014, 545-6 

και 834-5.  

11- Κατανομή της δικαιοδοσίας σε περίπτωση αστικής ευθύνης Δήμου λόγω 

αυθαίρετης κατάληψης ακινήτου ιδιώτη (ΑΠ 599/2013), Αρμ. 2/2014, 298-9.  

12- Μεταφορά του εννόμου συμφέροντος της (ασφαλιστικής) προσφυγής στην αγωγή 

αποζημίωσης κατά τον παρεμπίπτοντα έλεγχο των διοικητικών πράξεων; (ΟλΣΕ 

2260/2013), Αρμ.2/2014, 293-4.  

13- Πιστοποιητικά απόδειξης προσόντων στην διαδικασία του ΑΣΕΠ και άρθρ. 103 

παρ. 7 Συντ. (ΤΔΠΘες 1997/2013), Αρμ. 1/2014, 149.  

14- Υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής σε εκτέλεση κατά του κράτους 

(ΜΠΘεσ 23818/2013), Αρμ. 1/2014, 146.  

15- Εξάρτηση της κατάργησης οργανικών θέσεων της δημόσιας διοίκησης από την 

θέση σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα των υπαλλήλων, που τις κατέχουν (άρθρ. 

33 ν. 4024/2011) (ΟΛΣΕ 3354/2013), Αρμ. 12/2013, 2473-4.  

16- Μακροχρόνια εξαίρεση από την κατεδάφιση και τις λοιπές κυρώσεις νέων 

αυθαιρέτων με την προηγούμενη καταβολή προστίμου (άρθρ. 24 ν. 4114/2011) (ΣΕ 

Ολ 3341/2013), Αρμ. 12/2013, 2463-5.  

17- Η χρονολογία έκδοσης της διοικητικής πράξης: Διάσταση μεταξύ του επιδοθέντος 

αντιγράφου και του πρωτοτύπου, που τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας (ΜΔΠρΘεσ 

3806/2013), Αρμ. 11/2013, 2222.  

18- Καταλογισμός από τη Διοικούσα Επιτροπή Νομικών του ΕΤΑΑ σε βάρος 

συμβολαιογράφου (ΤΔΠΑθ 9506/2013), 2219-2220.  

19- Η συμπεριφορά του Δημοσίου μετά το ατύχημα ως λόγος μείωσης της 

αποζημίωσης κατά το άρθρ. 105 ΕισΝΑΚ; (ΤΔΠΘεσ 1655/2013), Αρμ. 11/2013, 2213.  

20- Η εκ του νόμου υποχρέωση έγγραφης πρότασης κατά τον ΚΔΔιαδ και συναφείς 

δεσμεύσεις (ΔΕφΘεσ 86/2013), Αρμ. 10/2013, 1972-1973.  

21- Ο εξορισμού περιορισμός των υποψηφίων από τα κριτήρια ανάθεσης δημόσιας 

σύμβασης προμηθειών (ΔΕφΘεσ 111/2013), Αρμ. 10/2013, 1967.  

22- Παράλειψη ορισμού του συνόλου των μελών συλλογικού διοικητικού οργάνου κατ’ 

άρθρ. 13 παρ. 1 ΚΔΔιαδ (ΔΕφΘεσ 2001/2013), Αρμ. 9/2013, 1785-6.  

23- Τα κυμαινόμενα όρια της οικονομικής ελευθερίας στο παράδειγμα της 

απαγόρευσης διαφήμισης των δραστηριοτήτων αστρολογικών προβλέψεων και 
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μαντειών – Επιτρεπτό της δραστηριότητας με απαγόρευση της διαφήμισής της (ΣΕ 

1349/2013), Αρμ. 9/2013, 1781-3.  

24- Το πολύπτυχο των μεταλλείων της Κασσάνδρας: Εξίσωση του περιβαλλοντικού 

αγαθού με την οικονομική ανάπτυξη; (ΣΕ 1493/2013), Αρμ. 9/2013, 1777-9.  

25- Ενίσχυση της έννομης προστασίας των αλλοδαπών: υποχρέωση της διοίκησης να 

εξετάζει την αίτηση παροχής ασύλου ως αίτηση χορήγησης άδειας παραμονής για 

ανθρωπιστικούς λόγους πριν εκδώσει πράξη απέλασης του αλλοδαπού (ΣΕ 

633/2013), Αρμ. 7/2013, 1352-3.  

26- Η εκτελεστότητα της διοικητικής πράξης συνάρτηση της δυνατότητας δικαστικού 

ελέγχου της; - Με αφορμή την απονομή του τίτλου «Πρεσβευτή του Ελληνισμού» (ΣΕ 

256/2013), Αρμ. 7/2013, 1348.  

27- Κρίσιμο στοιχείο της διαφοράς για τον καθορισμό της αρμοδιότητας, όταν το ένδικο 

βοήθημα σε υπόθεση του ν. 3886/2010 ασκείται από τρίτους (ΣΕ 5/2013), Αρμ. 6/2013, 

1171-2.  

28- Η συνταγματική έννοια του δάσους και η κατάρτιση δασολογίου (ΟλΣΕ 32/2013), 

Αρμ. 6/2013, 1168-9.  

29- Η δεσμευτικότητα του ΓΠΣ και η συμμετοχή των πολιτών στην διαδικασία 

κατάρτισής του (ΣΕ 653/2013), Αρμ. 5/2013, 962-3.  

30- Η συνταγματικότητα της μεταφοράς υποθέσεων κανονιστικών πράξεων της ΕΕΤΤ 

στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια (άρθρ. 67 ν. 3431/2006) (ΣΕΟλ 617/2013), 5/2013, 

952-4.  

31- Η «πρόδηλη βασιμότητα» της έφεσης μοναδικός λόγος αναστολής εκτέλεσης 

πρωτόδικης απόφασης στις φορολογικές διαφορές (άρθρ. 209 Α ΚΔΔ) και το άρθρ. 20 

παρ. 1 Συντ. (ΣΕ Ολ 35/2013), Αρμ. 4/2013, 778-780.  

32- Αιτιολογία και βάρος απόδειξης σε περίπτωση λαθρεμπορίας – Η μη απόδειξη της 

έλλειψης δόλου από την πλευρά του προσφεύγοντα αρκεί για την απόρριψη της 

προσφυγής; (2813/2012), Αρμ. 3/2013, 551-553.  

33- Η συρρίκνωση του ηθικού εννόμου συμφέροντος για την προσβολή του διορισμού 

μέλους ΔΕΠ (ΣΕ 412/2012), Αρμ. 3/2013, 547-8.  

34- Το πεδίο εφαρμογής της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης με αφορμή την 

κατάργηση επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων επαγγελματικής σχολής – Η 

διάκριση μεταξύ ατομικών και κανονιστικών μέτρων, που αφορούν τον διοικούμενο 

(ΣΕ 1786/2012), Αρμ. 3/2013, 544-6.  

35- Εκτέλεση κατά του ελληνικού δημοσίου: Η κατανομή της δικαιοδοσίας και η 

συνταγματική διάσταση της διάκρισης μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής κρατικής κτήσης 

(ΜΔΠρΗρακλ 710/2012), Αρμ. 2/2013, 371-2.  
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36- Υποχρεούνται οι ορθόδοξοι χριστιανοί να παρακολουθούν το μάθημα των 

θρησκευτικών; (ΔΕφΧαν 115/2012), Αρμ. 1/2013, 361-3.  

37- Ανάκληση άδειας άσκησης επαγγέλματος λόγω έλλειψης των χρονικών 

προϋποθέσεων λήψης πτυχίου Ιατρικής Σχολής της ΕΕ (ΔΕφΘεσ 1275/2012), Αρμ. 

11/2012, 1766-7.  

38- Εγκαταστάσεις κοινωφελούς επιχείρησης συνιστούν κοινωφελή χώρο του σχεδίου 

πόλης; (ΔΕφΘεσ 861/2012), Αρμ. 11/2012, 1763.  

39- Η αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ (άρθρ. 16 παρ. 5 Συντ.) και η συμμετοχή μελών του 

διοικητικού προσωπικού στην εκλογή των πρυτανικών αρχών (άρθρ. 8 παρ. 1 ν. 

3549/2007) (ΟλΣΕ 982/2012), Αρμ. 11/2012, 1757-8.  

40- Αναγνώριση κρατικής ευθύνης λόγω ηθικής βλάβης από την έκδοση δύο, 

διαδοχικών, τυπικά παράνομων πράξεων (ΤΔΠρΜυτ 42/2012), Αρμ. 10/2012, 1594.  

41- Δέσμευση διοικητικού δικαστή από την ύπαρξη πραγματικών περιστατικών και την 

ανυπαρξία υποκειμενικής τους κάλυψης σύμφωνα με αμετάκλητη αθωωτική απόφαση 

(ΣΕ 1615/2012), Αρμ. 10/2012, 1590-1.  

42- Ανάκληση πράξης εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης (άρθρ. 12 παρ. 7 περ. ε ν. 

1337/1983) (ΣΕ 2928/2011), Αρμ. 10/2012, 1586-7.  

43- Πολύδυμη κύηση τέκνου με αναπηρία και χορήγηση άδειας ανατροφής του – Μία 

νέα διάσταση της κανονιστικότητας των κοινωνικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο του 

υπαλληλικού δικαίου (ΔΕφΘεσ 1012/2012), Αρμ. 9/2012, 1482-3.  

44- Το «τέλος» ηλεκτροδούμενων δομημένων επιφανειών και η διατήρηση ενός 

αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης των πολιτών (ΟλΣΕ 1972/2012), Αρμ. 9/2012, 

1472-1475.  

45- Ανακοπή σε εκτέλεση κατά ΝΠΔΔ (ΜονΔΠρΘες 245/2012), Αρμ. 8/2012, 1340.  

46- Η παρανομία κατά την νομιμοποίηση των ημιυπαίθριων χώρων με τον ν. 

3843/2012 και το αναπάντητο ερώτημα της αντισυνταγματικότητας (ΟλΣΕ 1971/2012), 

Αρμ. 8/2012, 1318-1320.  

47- Η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας στην ανάκληση οικοδομικής άδειας 

(ΔΕφΘεσ 15/2012), Αρμ. 6/2012, 983-4.  

48- Εσφαλμένη αναγραφή του αποδέκτη έκθεσης αυτοψίας αυθαιρέτου (ΔιοικΕφΘεσ 

10/2012), Αρμ. 6/2012, 978-9.  

49- Τα έξοδα της διοικητικής εκτέλεσης και το πλειστηρίασμα (ΜΔΠρΘες 301/2011), 

Αρμ. 5/2012, 823.  

50- Η δίκη-πιλότος, η αύξηση των παραβόλων με τον ν. 3900/2010 και τα διδάγματα 

της κοινής πείρας (ΟλΣΕ 601/2012), Αρμ. 5/2012, 803-4.  

51- Η ατελής απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΕ 469/2012), Αρμ. 

4/2012, 645.  
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52- Δικαστικός έλεγχος των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης της χώρας – Μικρό 

σχόλιο σε μία μεγάλη απόφαση (ΟλΣΕ 668/2012), Αρμ. 4/2012, 634-636.  

53- Η παρεμπίπτουσα αγωγή κατά το άρθρ. 77 ΚΔΔ, (ΤΔΠρΑθ 7875/2011), Αρμ. 

3/2012, 461-2.  

54- Η έκταση του παρεμπίπτοντος ελέγχου διοικητικών πράξεων από τα πολιτικά 

δικαστήρια (ΕφΘεσ 1509/2011), Αρμ. 3/2012, 454-7.  

55- Η επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων στην προοπτική 

αντικειμενικοποίησης ουσιαστικών κριτηρίων (ΔΕφΘεσ 1684/2010), Αρμ. 2012, 306-

8.  

56- Εγγραφή ασκουμένου δικηγόρου σε ημεδαπό Δικηγορικό Σύλλογο με πτυχίο, που 

έχει αποκτηθεί από βρετανικό πανεπιστήμιο – Επιγενόμενη αιτιολογία σιωπηρής 

διοικητικής πράξης και νεότερα νομικά δεδομένα σε αίτηση επανεξέτασης (ΣΕ Ολ 

2770/2011), Αρμ. 2/2012, 304-5.  

57- Για τον αμετάκλητο χαρακτήρα των αποφάσεων της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων 

(ΣΕ 2830/2010), Αρμ. 1/2012, 125.  

58- Ανάκληση πράξεων αναγνώρισης προϋπηρεσίας δημοσίου υπαλλήλου στον 

ιδιωτικό τομέα και αναζήτηση αποδοχών (ΤΔΠρΘεσ 1391/2011), Αρμ. 12/2011, 2033-

2034.  

59- Για τη συνταγματική προστασία των υδατορεμάτων (ΔΕφΘεσ 1663/2010), Αρμ. 

12/2011, 2020-2021.  

60- Υποκειμενικοί περιορισμοί στην πρόσβαση σε ορισμένο επάγγελμα - με αφορμή 

την αντισυνταγματικότητα του ανωτάτου ορίου 35 ετών για τον διορισμό σε θέση 

δικαστικού επιμελητή (ΣΕ 2454/2010), Αρμ. 11/2011, 1901-3.  

61- Προσωρινή δικαστική προστασία κατά την παρ. 8 του άρθρ. 52 ΠΔ 18/1989 σε 

περίπτωση παράλειψης της διοίκησης να αποφανθεί, Αρμ. 11/2011, 1720-1.  

62- Υποχρέωση παραπομπής αίτησης κατά το αρ. 4 παρ. 1 εδ. γ ΚΔΔιαδ από το 

αναρμόδιο προς το αρμόδιο διοικητικό όργανο - ακύρωση της σχετικής παράλειψης 

κατ' ορθρή ερμηνεία του δικογράφου;, Αρμ. 10/2011, 1715-6.  

63- Υποχρέωση ενημερωμένης προηγούμενης ακρόασης δημοσίου υπολόγου πριν 

την έκδοση εις βάρος του καταλογιστικής πράξης (ΟλΕΣ 835/2011), Αρμ. 10/2011, 

1706-7.  

64- Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για καταλογισμό φόρου δωρεάς 

(ΤρΔΠρΒερ 135/2010), Αρμ. 9/2011, 1565-6.  

65- Απαγόρευση μετατροπής φορτηγών ΔΧ σε βυτιοφόρα υγρών καυσίμων και 

εξειδίκευση των περιοριστικών της επαγγελματικής ελευθερίας λόγων δημοσίου 

συμφέροντος (ΣΕ Ολ 1665/2011), Αρμ. 9/2011, 1557-8.  
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66- Η πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης - έξι παρατηρήσεις με 

αφορμή τρεις πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις του ΔΕφΘεσ (336, 377 και 486/2011), 

Αρμ. 8/2011, 1399-1400.  

67- Ακύρωση τυπικά παράνομης ευμενούς διοικητικής πράξης, υποχρέωση της 

διοίκησης σε συμμόρφωση προς το ακυρωτικό δεδικασμένο και αποζημίωση (ΤΔΠΘεσ 

2518/2010), Αρμ. 6/2011, 1036-8.  

68- Αναλογική εφαρμογή κανόνων του ποινικού δικαίου στο πειθαρχικό υπαλληλικό 

δίκαιο (άρθρ. 108 ΥΚ): Απρεπής συμπεριφορά κατώτερου προς ανώτερο υπάλληλο 

από δικαιολογημένη αγανάκτηση (ΔΕφΘεσ 538/2009), Αρμ. 5/2011, 833-4.  

69- Τοκογονία επί αναγνωριστικής αγωγής κατά του κράτους - ορισμένοι περαιτέρω 

λόγοι (ΑΕΔ 7/2011), Αρμ. 5/2011, 819-820.  

70- Το καθήκον «αυτοσυγκράτησης» κατά την εκτός υπηρεσίας έκφραση γνώμης 

δημοσίου υπαλλήλου (Conseil d' Etat, 12.1.2011, Matelly), Αρμ. 4/2011, 714-5.  

71- Αίτηση διόρθωσης δικαστικής απόφασης (ΔΕφΘεσ 1767/2010), Αρμ. 4/2011, 713.  

72- Για την εκτελεστότητα των πράξεων των υπηρεσιακών συμβουλίων δικαστικών 

υπαλλήλων μετά την αναθεώρηση της παρ. 3 του άρθρ. 92 Συντ. (ΔΕφΘεσ 

1773/2010), Αρμ. 4/2011, 711-2.  

73- Παράλειψη απόφανσης και παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας επί 

σιωπηρής απόρριψης αιτήματος μετάταξης υπαλλήλου κατόπιν θετικής σύμφωνης 

γνώμης υπηρεσιακού συμβουλίου - νομική βάση - προθεσμία (ΔΕφΘεσ 1998/2009), 

Αρμ. 3/2011, 496-7.  

74- Συνδρομή λόγου μεροληψίας στο πρόσωπο τακτικού μέλους συλλογικού 

διοικητικού οργάνου, ακόμη και στην περίπτωση αναπλήρωσής του από το 

αναπληρωματικό μέλος; (ΔΕφΘεσ 537/2009), Αρμ. 3/2011, 494.  

75- Παρατηρήσεις στην ΔΠΘεσ 141/2010 (μη επίδοση αντιγράφου αίτησης 

αναστολής), Αρμ. 2/2011, 313.  

76- Παρατηρήσεις στην ΣτΕ Ολ 1580/2010 (μη επέκταση της πρόωρης 

συνταξιοδότησης γυναικών στους άνδρες), Αρμ. 2/2011, 303.  

77- Απαγόρευση εισόδου μέλους σε επαγγελματικό σωματείο (Ένωση συντακτών 

ημερησίων εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης) και σωματειακή αυτονομία, Αρμ. 1/2011, 

124-5.  

78- Υπαγωγή του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκη 

1997 ΑΕ στον δημόσιο τομέα και στις εντεύθεν δεσμεύσεις των δημοσίων συμβάσεων; 

(ΕφΘεσ 1386/2009), Αρμ. 1/2011, 112-3.  

79- Εκ του νόμου μη (πλήρως) αιτιολογητέες διοικητικές πράξεις και έλεγχος 

συνταγματικότητας (ΣΕ 2788/2009, 7μ.), ΕΔΔηΛΥ 1/2011, 142-4.  
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80- Η διοικητική αυτοτέλεια των ΟΤΑ και η προαγωγή σε θέση προϊσταμένου γενικής 

διεύθυνσης Ν.Α. μετά από γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου της κρατικής διοίκησης 

(ΣΕ 4077/2009, 7μ.), ΕΔΔηΛΥ 1/2011, 115-117.  

81- Αναδρομική εφαρμογή της νεότερης επιεικέστερης κοινωνικοασφαλιστικής 

κύρωσης (ΔΠρΘεσ 1088/2008), ΕφημΔΔ 4/2010, 470-1.  

82- Έναρξη της τριακονθήμερης αποκλειστικής προθεσμίας άσκησης ελέγχου 

νομιμότητας κατ' άρθ. 150 ΔΚΚ από την αρμόδια Επιτροπή (ΣτΕ 2115/2009 Τμ. Γ΄), 

ΕφημΔΔ 4/2010, 462.  

83- Η απόρριψη του ενδίκου βοηθήματος λόγω μη καταβολής ιδιαίτερα μικρού ποσού 

παραβόλου (ΣΕ Ολ 1583/2010), ΕφημΔΔ 4/2010, 458-9.  

84- Η κατά τόπον αρμοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων κατά τον έλεγχο 

εκκαθάρισης των αποδοχών του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων (ΔΠρΑθ 

18171/2008), ΕφημΔΔ 2/2010, 194-5.  

85- Η πληρότητα της αιτιολογίας δικαστικής απόφασης για την έλλειψη εικονικότητας 

φορολογικών στοιχείων (ΣτΕ 494/2009 Τμ. Β΄), ΕφημΔΔ 2/2010, 176-7.  

86- H αόριστη έφεση του δημοσίου στις φορολογικές διαφορές (ΣτΕ 1177/2009 Τμ. 

Γ΄), ΕφημΔΔ 2/2010, 170-1.  

87- Κρατική ευθύνη λόγω θανάτου φυλακισμένου (ΤρΔΠρΝαυπλίου 7/2009), ΕφημΔΔ 

6/2009, 769-770.  

88- Διοικητικές πράξεις αποσπαστές σύμβασης ιδιωτικού δικαίου του κράτους (ΣτΕ 

Ολ. 1664/2009), ΕφημΔΔ 6/2009, 763-4.  

89- Ανυπόστατη κανονιστική πράξη η απάντηση Γενικού Διευθυντή Υπουργείου σε 

ερώτημα για τη νομιμότητα ορισμένης δραστηριότητας (ΣτΕ 3541/2009 Τμ. Δ΄), 

ΕφημΔΔ 6/2009, 759-760.  

90- Η αυτοτέλεια της κρατικής ευθύνης κατά το άρθ. 105 ΕισΝΑΚ (ΔΕφΘεσ 1544/2008 

), ΕφημΔΔ 5/2009, 616-7.  

91- Η «όλως εντοπισμένη» πολεοδομική ρύθμιση (ΣτΕ 289/2009 Τμ. Ε΄ ), ΕφημΔΔ 

5/2009, 601-2.  

92- Προσβολή με διοικητική προσφυγή νομιμότητας πράξης περιορισμένης χρονικής 

ισχύος, της οποίας η ισχύς έχει λήξει (ΣτΕ 683/2009 Τμ. Δ΄), ΕφημΔΔ 2/2009, 175-6.  

93- Επιβολή προστίμου σε περίπτωση καθολικής διαδοχής (ΣτΕ 693/2009 Τμ. Β΄), 

ΕφημΔΔ 2/2009, 172-3.  

94- Καταλογισμός ΦΠΑ σε βάρος τρίτου και έκθεση κατάσχεσης (ΣτΕ 104/2008 Τμ.Β΄), 

ΕφημΔΔ 1/2009, 37.  

95- Τοπικά όρια ασκήσεως δικηγορικού επαγγέλματος και Σύνταγμα (ΣτΕ 1558/2008 

Τμ.Β΄), ΕφημΔΔ 1/2009, 34-5.  
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96- Άρθρο 105 ΕισΝΑΚ και δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων (ΑΕΔ 31/2008), 

ΕφημΔΔ 1/2009, 25-6.  

97- Παραγραφή αξιώσεων απασχολούμενων στο Δημόσιο (ΑΕΔ 32/2008), ΕφημΔΔ 

1/2009, 15-6.  

98- Ο αλληλεγγύης υπεύθυνος τρίτος και οι δικονομικές του δυνατότητες στο πλαίσιο 

της διοικητικής εκτέλεσης (παρατηρήσεις στην ΜΔΠρΘες 47/2008) ΕφημΔΔ 6/2008, 

805-7.  

99- Προσβολή ιδιωτικού εγγράφου ως πλαστού και απόδειξη της πλαστότητάς του στη 

διοικητική δίκη (ΜΔΠρΘες 47/2008), ΕφημΔΔ 6/2008, 807-9.  

100- Η αρχή της ενότητας της Διοίκησης και η πραγματοπαγής διοικητική πράξη στο 

πλαίσιο της παράλειψης ανάκλησης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης (ΣτΕ 1852/2008 

Τμ.ΣΤ΄), ΕφημΔΔ 6/2008, 785-6.  

101- Τα όρια της απαγόρευσης προβολής νέων ισχυρισμών με το υπόμνημα (ΣτΕ 

858/2008 Τμ. Ε΄), ΕφημΔΔ 5/2008, 659-660.  

102- Εξελίξεις ως προς τη δέσμευση του πειθαρχικού οργάνου και δικαστή από 

αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα 

λόγω αμφιβολιών, (ΣτΕ 1251/2008 Τμ. Γ΄), ΕφημΔΔ 5/2008, 649-651.  

103- Απαγόρευση μονιμοποίησης των διδασκόντων σε ΑΕΙ δυνάμει του π.δ. 407/1980 

(ΔΕφΘεσ 1260/2008), ΕφημΔΔ 5/2008, 663-4.  

104- Ο ορισμός εκπροσώπων των φοιτητών στα όργανα των ΑΕΙ πριν και μετά τον ν. 

3549/2007 (ΣτΕ 192/2008 Τμ. Γ΄), ΕφημΔΔ 4/2008, 478-9.  

105- Διακυμάνσεις στο πρόστιμο ακαταχώριστων εργαζομένων (ΤρΔΠρΘεσ 8/2008), 

ΕφημΔΔ 4/2008, 504-5.  

106- Η υποκατάσταση του διοικητικού δικαστή στην τεχνική κρίση υγειονομικής 

επιτροπής (ΤρΔΠρΘες 21/2008), ΕφημΔΔ 4/2008, 501-2.  

 

ΙΙΙ. Έργο μεταγενέστερο αυτού, που κρίθηκε στη βαθμίδα του επίκουρου 

καθηγητή  

 

Α. Μελέτες-Άρθρα.  

1- «Καταρχήν» και «πλήρης» συμμόρφωση της διοίκησης στις αποφάσεις της 

διοικητικής δικαιοσύνης κατά τον ν. 3068/2002, Aρμ. 2015, 540-551.   

2- Δυσπρόσιτα ένδικα μέσα ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας: Το παραδεκτό 

της έφεσης και της αναίρεσης μετά τον ν. 3900/2010 και ο ενοποιητικός ρόλος του 

δικαστηρίου, ΘΠΔΔ 8-9/2015. 
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3- Το δικαίωμα στο νερό – αντίκρισμα μιας κατεξοχήν κοινωφελούς υπηρεσίας, Αρμ. 

2015, 1437-1448.  

4- Οι πρόσθετοι λόγοι στη διοικητική δίκη – προς μία διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής 

τους;, Αρμ. 2015, 2011-2018.  

5- H αρχή της αλληλεγγύης κατά το άρ. 25 παρ. 4 Συντ., ΕφημΔΔ 2016, 464-477. 

6- Το διοικητικό δίκαιο αντιμέτωπο με την τρομοκρατία: Το γαλλικό παράδειγμα 

έννομης προστασίας κατά των μέτρων έκτακτης ανάγκης και η εγχώρια εκδοχή των 

εκτάκτων μέτρων, Αρμ. 2016, 744-759.      

7- H αυτοδέσμευση της διακριτικής ευχέρειας της διοίκησης, ιδίως με την έκδοση 

κατευθυντήριων γραμμών, Αρμ. 2016, 1273-1286.  

8- Εισαγωγικές οριοθετήσεις στην αρχή της ισότητας των όπλων στη διοικητική δίκη, 

ΕφημΔΔ 2017, 237-243.  

9- Οργανωτικές μορφές στην παροχή δημόσιας νοσοκομειακής υπηρεσίας – Η 

πανεπιστημιακή αυτοδιοίκηση εντός του ΕΣΥ (με αφορμή την απόφαση του ΣΕ Τμ Γ 

466/2017), Αρμ. 2017, 541-547.  

10- Η εφαρμογή των κανόνων ανάκλησης των διοικητικών πράξεων στο πλαίσιο των 

διοικητικών συμβάσεων, Αρμ. 2017, 2053-2062.   

11- Η «ασαφής» δημόσια διοίκηση – Αλλοιώσεις στην οριοθέτηση της ελληνικής 

δημόσιας διοίκησης και του διοικητικού δικαίου από τη «Γενική Κυβέρνηση», ΕφημΔΔ 

2018, 485-502.  

12- Η ματαίωση διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης υπό τον ν. 4412/2016 – Δώδεκα 

παρατηρήσεις, Αρμ. 2018, 383 επ.   

13- Solidaritätsprinzip gemäß Art. 25 Abs. 4 der griechischen Verfassung während der 

Krise, in: Jens-Hinrich Binder u. Georgios Psaroudakis (Hrsg), Europäisches Privat- 

und Wirtschaftsrecht in der Krise, Mohr Siebeck, 2018. 

 

Β. Εκτενή σχόλια δικαστικών αποφάσεων. 
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Η μακρά προαπόδειξη του εννόμου συμφέροντος στην αίτηση ακυρώσεως: 

χρησιμότητα και σκοπιμότητα ενός νέου νομολογιακού κανόνα (με αφορμή την ΣΕ 7μ. 

1898/2016), Αρμ. 2017, 158-162.  

 

Γ. Παρατηρήσεις νομολογίας: 

 

1- Καθυστέρηση διορισμού μέλους ΔΕΠ (ΣΕ 649/2014), Αρμ. 2014, 1948-9.  

 

2- Το δομικό έργο, προϋπόθεση του αυθαιρέτου (ΔΕφΘεσ 449/2014), Αρμ. 2014, 

1781-2.  

 

3-Διευρυμένη προσωρινή δικαστική προστασία προς τον αλλοδαπό: Εξασφάλιση της 

παραμονής αλλοδαπού στη χώρα μέσω της αίτησης αναστολής ανεξάρτητα από την 

αναγνώρισή του ως πρόσφυγα (ΔιοικΕφΑθ 419/2014), Αρμ. 2014, 1778-9. 

4- Η «εκκρεμής» πειθαρχική απόφαση και οι συνέπειές της, παρατ. στην ΔΕφΘεσ 

2076/2014 (Τμ. Α Ακυρωτικό), Αρμ. 2015, σ. 131-132. 

5- Η προϋπόθεση της εμπειρίας σε δημόσιους διαγωνισμούς πλήρωσης ορισμένης 

θέσης, παρατ. στην ΔΕφΤριπ 423/2013, Τμήμα Α (Ακυρωτικό), Αρμ. 2015, σ. 320.     

6- Η αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των μελών ΔΕΠ και η εκδοχή της 

σημειακής «εξόδου» από τις μνημονιακές ρυθμίσεις, παρατ. στην Ολ ΣΕ 4741/2014, 

Αρμ. 2015, 487-492.  

7- Η νομολογιακή μεθοδολογία του νομοθετικού προηγουμένου, παρατ. στην 

ΔιοικΕφΘεσ (Τμ. Γ – Ακυρωτικό), Αρμ. 2015, 498-499.  

8- «Επαναφορά» αστυνομικών αρμοδιοτήτων από τους ΟΤΑ στην κεντρική διοίκηση 

– η περίπτωση κατάργησης της δημοτικής αστυνομίας, παρατ. στην ΟλΣΕ 16/2015, 

Αρμ. 2015, 704-707. 

9- Η πρόδηλη βασιμότητα ενδίκου βοηθήματος και μέσου ως λόγος χορήγησης 

αναστολής σε οικονομικές διαφορές – ένας συσχετισμός μεταξύ των άρθρ. 202 και 206 

ΚΔΔ, παρατ. στις ΔΕφΘες Συμβ 79/2014 και ΜονΔΠρΒερ 21/2015, Αρμ. 2015, 880-

881. 
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10- Ανακοπή ερημοδικίας, παρατ. στην ΔιοικΕφΘεσ 77/2014 (Τμ. Γ – ουσίας), Αρμ. 

2015, 1040-1041. 

11- Ο «εσωτερικός» χρόνος της διοικητικής πράξης, παρατ. στην ΜονΔΠρΘεσ 

982/2015 (μεταβ. έδρα Πολυγύρου, Τμ. Ε), Αρμ. 2015, 1048-1049.  

12- Κρατική ευθύνη από την διάψευση διοικητικών υποσχέσεων, παρατ. στην ΣΕ 

2202/2014 (Τμ. Α), Αρμ. 2015, σ. 1226. 

13- Αυτεπάγγελτη λήψη υπόψη οψιγενούς δεδικασμένου στην κατ’ έφεση διοικητική 

δίκη, παρατ. στην ΔιοικΕφΘεσ 3056/2014, Αρμ. 2015, 1232-1233.  

14- H περιορισμένη εφαρμογή του άρθρ. 139 ΚΔΔ για τη θεραπεία τυπικών 

πλημμελειών στη διοικητική δίκη, παρατ. στην ΔΕφΘεσ 1471/2014 (Τμ. Ε), Αρμ. 2015, 

1389-1390.  

15- Υποκατάσταση της στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης κατά την οδηγία 

42/2001, παρατ. στην ΔΕΕ 10-9-2015, 473/2014 (9ο Τμ.), Αρμ. 2015, 1753-1755.  

16- Η ματαίωση της προσκύρωσης, παρατ. στην ΣΕ 1442/2015 (Τμ. Ε), Αρμ. 2015, 

1955.  

17- Φορολόγηση τεκμαρτού εισοδήματος αλλοδαπού στην Ελλάδα, παρατ. στην ΣΕ 

1841/2015 (Τμ. Β), Αρμ. 2015, 2162-2163.  

18- Έκθεση αυτοψίας αυθαιρέτου και βεβαίωση περαίωσης κατά τους ν. 4014/2011 

και 4178/2013: ο ανέλεγκτος χαρακτήρας της βεβαίωσης από την πολεοδομική αρχή 

και η σημασία της χρονικής αλληλουχίας των δύο πράξεων, παρατ. στην ΔΕφΘεσ 

942/3015 (Τμ. Β), Αρμ. 2015, 2167-2168.  

19- Εις ολόκληρο κρατική ευθύνη και δίκη εξ’ αναγωγής, παρατ. στην ΣΕ 21/2015, 

2016, 172.  

20- «Δεύτερη» προδικαστική προσφυγή του ν. 3886/2010 από τρίτον;, παρατ. στην 

ΣΕ ΕΑ 95/2015, Αρμ. 2016, 177-178.  

21- Αστική ευθύνη ΑΕΙ λόγω παράλειψης έγκαιρης εξέλιξης μέλους ΔΕΠ, παρατ. στην 

ΜΔΠρΘεσ 4935/2015, Αρμ. 2016, 183.  

22- Παράλειψη τοποθέτησης στηθαίου ασφαλείας σε πεζοδρόμιο – κρατική ευθύνη 

ανεξαρτήτως συγκεκριμένων νομοθετικών διατάξεων, εντός, πάντως, της πρόσφορης 

αιτιότητας, παρατ. στην ΔΕφΘες 2632/2015, Αρμ. 2016, 302-304. 
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23- Η σταδιακή αποδυνάμωση του (μαχητού) τεκμηρίου ωφέλειας των παρόδιων 

ιδιοκτητών, παρατ. στην ΑΠ 1236/2015, Αρμ. 2016, 306-307. 

24- Η αρχή του άνευ επικουρίας δικάζεσθαι στην διοικητική δίκη από την οπτική του 

Δημοσίου - η προβολή ουσιωδών ισχυρισμών λαμβάνει χώρα υποχρεωτικά με την 

έκθεση απόψεων, παρατ. στην ΣΕ 1293/2015, Αρμ. 2016, 309-310.  

25- Περιορισμοί κατά την μεταφορά και μετατροπή υποθέσεων της ακυρωτικής 

αρμοδιότητας του ΣΕ – Η λυσιτέλεια μία επιπλέον προϋπόθεση του σχετικού 

δικαστικού ελέγχου, παρατ. στην Ολ ΣΕ 217/2016, Αρμ. 2016, 514-516. 

26- Το δεδικασμένο εκτείνεται σε υπάλληλες σκέψεις της απόφασης, σχετικές με το 

στάδιο της υποχρέωσης συμμόρφωσης της διοίκησης προς την δικαστική απόφαση,  

παρατ. στην Ολ ΣΕ 217/2016, Αρμ. 2016, 516-517. 

27- Η νομολογία του ΣτΕ δεν ανάγεται με το αρ. 12 παρ. 1 του ν. 3900/2010 σε πηγή 

του διοικητικού δικαίου – Μία συνταγματική παράμετρος, που όφειλε να είχε εξετασθεί 

επιπλέον, παρατ. στην ΣΕ 1987/2015, Αρμ. 2016, σ. 519.  

28- Αστική ευθύνη του κράτους λόγω παράλειψης αναδρομικού διορισμού στο πλαίσιο 

της διαδικασίας του ΑΣΕΠ, παρατ. στην ΔΕφΑθ 3703/2015, Αρμ. 2016, 704-5.  

29- Ανάκληση της παραίτησης από την αίτηση διοικουμένου λόγω συγγνωστής 

πλάνης (άρ. 3 παρ. 2 εδ. β ΚΔΔιαδ), παρατ. στην ΔΕφΘεσ 2217/2015, Αρμ. 2016, 

707-8. 

30- Η προσβασιμότητα στο πολιτιστικό περιβάλλον στοιχείο του δικαιώματος στην 

πόλη, παρατ. στην ΣΕ 2034/2015, Αρμ. 2016, 907.  

31- Απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως με βάση το άρθρ. 2 του ν. 3900/2010, εφόσον 

η αναιρεσιβαλλόμενη δεν προέβη σε κρίση περί αντισυνταγματικότητας διατάξεως 

τυπικού αλλά ουσιαστικού νόμου (η περίπτωση του επιδόματος του άρ. 14 παρ. 2 του 

ν. 3016/2002 των 176 ευρώ), παρατ. στην 325/2016, Αρμ. 2016, 910-1.  

32- Η κρατική ευθύνη ως απόρροια των δεσμεύσεων ιδιωτικοποίησης των 

κοινωφελών υπηρεσιών: Το παράδειγμα παράλειψης συντήρησης και ομαλής 

λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης μετά την ίδρυση ΔΕΥΑ, παρατ. στην ΤΔΕφΠειρ 

3455/2015, Αρμ. 2016, 1074-5.  

33- Μεταβίβαση ακινήτου βάσει αντικειμενικών αξιών ακινήτων, παρατ. στην 

ΤΔΠΣύρου 78/2014, Αρμ. 2016, 1080.  
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34- Γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής, παρατ. στην ΜΔΠρΣύρου 

53/2016, Αρμ. 2016, 1244-5.   

35- Η διαδοχή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων στη διελκυστίνδα μεταξύ ΕΔΔΑ και 

ΣΕ, παρατ. στην ΕΔΔΑ, 9-6-2016, Αρμ. 2016, 1245-6.  

36- Η αυτονόμηση της φορολογικής κατοικίας των συζύγων, παρατ. στην ΣΕ 

1445/2016, Αρμ. 2016, 1423-4.  

37- Κατευθυντήρια αρμοδιότητα και κατάργηση οργανικών θέσεων μέσω ατομικών 

εκτιμήσεων, παρατ. στην ΟλΣΕ 656/2016, Αρμ. 2016, 1435.  

38- Η ατελής εφαρμογή του τεκμηρίου επηρεασμού κατά τον δικαστικό έλεγχο της 

αρχής της αμεροληψίας της διοίκησης, παρατ. στην ΣΕ 1566/2016, Αρμ. 2016, 1606-

7.  

39- Ο έλεγχος της αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών αποδοχών από 

το Ελεγκτικό Συνέδριο, παρατ. στην ΕΣ 1131/2016, Αρμ. 1827-8.  

40- Η παράλειψη οφειλόμενης διοικητικής ενέργειας δικονομικό εργαλείο 

περιβαλλοντικής προστασίας, παρατ. στην ΣΕ 1603/2016, Αρμ. 1970-1971.  

41- Μερικές επισημάνσεις για την εφαρμογή της αρχής ne bis in idem στην εσωτερική 

έννομη τάξη, παρατ. στην ΔΕφΑθ 564/2016, Αρμ. 2016, 1975-6.  

42- Η αποτροπή παράκαμψης των κοινοτικών οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις, 

παρατ. στην ΣΕ 205/2016, Αρμ. 2016, 2135-2136.   

43- Η γνώση της αιτιολογίας γνωμοδότησης από το αποφασίζον όργανο, προϋπόθεση 

της υποχρέωσης του τελευταίου σε ενέργεια, παρατ. στην  ΣΕ 1917/2016, Αρμ. 2017, 

126-7.  

44- Εκτελεστή η παράλειψη κατεδάφισης αυθαιρέτου κτίσματος, παρατ. στην ΔΕφΤριπ 

302/2016, Αρμ. 2017, 134.  

45- Το πρόβλημα της πανεπιστημιακής λογοκλοπής, παρατ. στην ΔιοικΕφΘες 

897/2016, Αρμ. 2017, 284-5.  

46- Μεταφορά διοριστέων σε νεότερο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, παρατ. στην γνωμ.ΝΣΚ 

322/2016, Αρμ. 2017, 291-2.  
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47- Η ενημέρωση του διοικουμένου για την υποχρέωση άσκησης ενδικοφανούς 

προσφυγής πριν από το κύριο ένδικο βοήθημα σε δεύτερο πλάνο, παρατ. στην ΣΕ 

44/2016, Αρμ. 2017, 468. 

48- Ανάκληση σιωπηρά εγκριθέντων λογαριασμών, παρατ. στην ΣΕ 44/2016, Αρμ. 

2017, 468-469.  

49- Η οικονομική βιωσιμότητα επιχείρησης κρίσιμη για τον προσδιορισμό του ύψους 

διοικητικού προστίμου, παρατ. στην ΤΔΕφΑθ 2152/2016, Αρμ. 2017, 675-677. 

50- Ανεπίτρεπτη η δια νόμου παράταση ή επανασύναψη των συμβάσεων των 

«εκτάκτων» του κράτους μετά την συνταγματική αναθεώρηση του 2001, παρατ. στην 

ΕλΣυν (Κλιμάκιο) Πράξη 105/2016, Αρμ. 2017, 842-3.  

51- Η οδηγία 2000/35 για την τοκοφορία στα δημόσια έργα, Παρατ. στην ΤΔΕφΘεσ 

1075/2016, Αρμ. 2017, 850-1.  

52- Η προθεσμία άσκησης αιτήσεως ακυρώσεως επί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, 

παρατ. στην ΣΕ 1112/2017 (παραπ. 7μελή), Αρμ. 2017, 1043.  

53- Δασολόγιο πριν από το Κτηματολόγιο: Η αλληλουχία δύο κρατικών αποστολών, 

παρατ. στη ΣΕ 1203/2017, Αρμ. 2017, 1059-1061. 

54- Άνευ νομοθετικού ερείσματος η απόφαση του ΜΤΠΥ περί υπαγωγής υπαλλήλων 

του Υπουργείου Δικαιοσύνης (μεταξύ αυτών και των δικαστικών υπαλλήλων) στην 

υποχρεωτική του ασφάλιση, Αρμ. 2017, 1431-1432.  

55- Το διδακτικό προβάδισμα στην δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση με βάση την 

ειδικότητα υπό τον έλεγχο της αρχής της ισότητας – Από τα διδάγματα για την 

ειδικότητα των «Φυσικών» στα προβλήματα για την ειδικότητα των «Βιολόγων», 

παρατ. στην ΣΕ 950/2017, Αρμ. 2017, 1778-1781.  

56- Τροποποίηση σχεδίου πόλης σε ακίνητο, το οποίο χαίρει της προστασίας του 

πολιτιστικού περιβάλλοντος, παρατ. στην ΣΕ 3083/2017, Αρμ. 2017, 1783-1784. 

57- Η οικονομική δυσχέρεια του κράτους λόγος οριστικής άρσης ρυμοτομικής 

απαλλοτρίωσης; Παρατ. στην ΣΕ 528/2017, Αρμ. 2017, 1984-5.  

58- Η υποχρέωση ακυρωτικής συμμόρφωσης της διοίκησης έναντι του δευτέρου 

καταταγέντος, παρατ. στην ΣΕ 17/2017, Αρμ. 2017, 1987. 
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59- Άσκηση έφεσης νικήσαντος διαδίκου και προτεραιότητα στην εξέταση των λόγων 

του ενδίκου βοηθήματος, παρατ. στην ΜονΔΕφΘεσ 2879/2017, Αρμ. 2017, 2160.    

 

ΙV. Έργο μεταγενέστερο αυτού, που κρίθηκε για τη μονιμοποίηση στη βαθμίδα 

του επίκουρου καθηγητή  

Α. Μελέτες-Άρθρα.  

 

1- Η ευρύτατη διοικητική ευχέρεια της Διοίκησης, Αρμ. 2018, σελ. 1426 επ.. 

2- Αμετάκλητη «Ποινική» και εν συνεχεία «Διοικητική» Κύρωση; - Η Επίδραση Της 

Αρχής Ne Bis In Idem στην Διάταξη του Αρ. 5 Παρ. 2 Κδδ Σε Περίπτωση Προηγηθείσας 

Αμετάκλητης Ποινικής Καταδίκης, Αρμ. 2018, 1236 επ. 

3- Δικαίωμα δόμησης και άδεια δόμησης, ΕπΑκ 2019, σελ. 37-43  

4- Κανόνες διοικητικής δράσης πέραν του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας με αφορμή 

τις βέλτιστες διοικητικές πρακτικές, ΕφημΔΔ 2019, 207 επ.  

5- Οριακές μορφές εσωτερικής συνάφειας στο αρ. 105 ΕισΝΑΚ: Η κατάχρηση της 

ανατεθείσας στο όργανο δημόσιας εξουσίας, ΘΠΔΔ, 2019, 585 επ. 

6- Το πταίσμα ως προϋπόθεση έκπτωσης του αναδόχου και διάλυσης της σύμβασης 

δημοσίου έργου (άρ. 160 και 161 ν. 4412/2016), ΕφημΔΔ 2019, 745-761. 

7- Η μεταρρύθμιση των χρήσεων γης με το π.δ. 59/2018 – γενικές και ειδικές 

επισημάνσεις, ΠερΔικ 1/2020 υπό δημοσίευση. 

 

Β. Παρατηρήσεις Νομολογίας. 

 

1- Ανακατάταξη εθνικού οδικού δικτύου με 

υπουργική απόφαση, παρατ. στην ΣΕ 684/2018, Αρμ. 2018, 

136. 

 

2- Μέτρα Διασφάλισης των Συμφερόντων του 

Δημοσίου σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι οι 

ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες έχουν διαπράξει 

φοροδιαφυγή, παρατ. στην ΠρΔΠρΑθ 814/2018, Αρμ. 2018, 506. 

 

3- Επιλογή ενός ασφαλιστικού φορέα από νέους 

ασφαλισμένους (ασφαλισμένους από 1.1.1993 και 
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εντεύθεν) κατ' άρ. 39 παρ. 1 ν. 2084/1992, παρατ. στην 

ΤρΔΠρΠειρ 3710/2017, Αρμ. 2018, 689 επ. 

 

4- Απονομή σύνταξης σε δημόσιο υπάλληλο, του 

οποίου ο διορισμός ανακλήθηκε μετά την πάροδο 

μακρότατου χρόνου λόγω πλαστότητας του 

υποβληθέντος τίτλου σπουδών, παρατ. στην ΕλΣυν 

Ολ 1176/2018, Αρμ. 2018, 1744 επ. 

5- Συνταγματικό δικαίωμα στην υγεία. Ανώτατη τιμή 

αποζημίωσης των ασθενών, που πάσχουναπό παθήσεις 

προβλεπόμενες από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών 

Υγείας, παρατ. στην ΣΕ 2156/2018, 1900 επ. 

 

6- Φόρος κληρονομίας. Εν τοις πράγμασι απαλλοτριωτέο ακίνητο. Γεωτεμάχιο σε 

προτεινόμενη αδόμητη ζώνη Α αρχαιολογικού χώρου, παρατ. στην ΤρΔιοικΕφΘεσ 

243/2019, Αρμ. 2019, σελ. 407. 

 
7- Αλληλέγγυα ευθύνη διοικούντων ΑΕ προς το Δημόσιο κατά το άρ. 115 ΚΦΕ, παρατ. 

στην ΜονΔΠρΘεσ 1452/2019, Αρμ. 2019, σελ. 415 

 

Γ. Παρουσιάσεις νομολογίας 

Εξελίξεις στην νομολογία του ΣΕ για το διοικητικό δίκαιο στο α εξάμηνο 2017, Αρμ. 

2017, 1221-1232. 

 

Δ. Συμμετοχή σε συλλογικά έργα 

Άρθρα 27, 33 σε: Κ.Γώγος/Ι.Κωνσταντίνου (Επιμ.), Ερμηνεία Κώδικα Δικηγόρων, 

Αθήνα, 2016. 

 

 

Απρίλιος 2020 

 


