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2. ΣΠΟΥΔΕΣ
 Νομική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διδακτορικό
Δίπλωμα («Αριστα» με πρόταση βραβείου) με θέμα «Η ‘σιωπή’ της Διοίκησης»
(2001)
 D.E.A. de Droit Public Interne, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne (« Λίαν Καλώς ») (1991-1992)
 Ευδόκιμη άσκηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας (1993-1994)
 Νομική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πτυχίο Νομικής («Λίαν Καλώς») (1990)
3. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Διοικητικό Δίκαιο» στο
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Σχολή Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο
Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (2017 - σήμερα)
 Μονιμοποίηση ως Επίκουρη Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Διοικητικό Δίκαιο» στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου (2016)
 Επίκουρη Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Διοικητικό Δίκαιο»
στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου (2012-2016). Στις 13 Ιουνίου 2013 έγινε μετακίνηση στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης από το Γενικό Τμήμα Δικαίου,
λόγω νομοθετικής κατάργησης του τελευταίου.
 Λέκτορας με γνωστικό αντικείμενο «Διοικητικό Δίκαιο» στο Γενικό Τμήμα Δικαίου
του Παντείου Πανεπιστημίου (2007-2011). Η εκλογή είχε λάβει χώρα ομόφωνα τον
Δεκέμβριο του έτους 2005.
4. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ/ΠΕΔΙΑ
 Διοικητικό Δίκαιο – Διοικητική Δικονομία
 Διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση
 Ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο δημοσίων συμβάσεων και κρατικών ενισχύσεων
 Δημόσιο Οικονομικό Δίκαιο- Οικονομική Κρίση και Δημόσιο Δίκαιο
 Συγκριτικό διοικητικό δίκαιο και διεθνοποιημένο διοικητικό δίκαιο
 Η κανονιστική αρμοδιότητα της διοίκησης
 Η επίδραση του ενωσιακού δικαίου στο δημόσιο δίκαιο
 Η τεχνητή νοημοσύνη στη δημόσια διοίκηση και διοικητική δικαιοσύνη

5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
1. «Η «σιωπή» της διοίκ ησης. Προς ένα de le ge feren da διοικητικό δίκαιο», Πρόλογος ε.τ. Καθηγητή και Ακαδημαϊκού Ε. Σπηλιωτόπουλου, εκδ. Αντ.
Ν. Σάκκουλα, 2004.
2. «Η κανονιστική αρμοδιότητα της διοίκησης.Yπό το πρίσ μα νεότερων
νομολογιακών δεδομένων», Πρόλογος ε.τ. Προέδρου ΣτΕ Χρ. Γεραρή, εκδ.
Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2010.
3. «Διαφάνεια, ακεραιότ ητα κ αι εντι μότητα στ ις δημόσι ες συ μβάσεις. Η
επίδραση του διεθνούς sof t law σε επίπεδο δημόσιων συ μβάσεων», Πρόλογος Γ.-Σ. Κούρτη, ε.τ.. Προέδρου ΕλΣυν, Νομική Βιβλιοθήκη 2018.
ΣΥΜΒΟΛΕΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ/ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
 «Ο έλεγχ ος του ακυρωτικού Δικαστή επί του νομίμου ερείσ ματος ατ ομικών διοικητικών πράξεων», in: ΤιμΤομ του Συμβουλίου της Επικρατείας 75 χρόνια, εκδ. Σάκκουλα Α.Ε., Θεσσαλονίκη-Αθήνα, 2004 σ. 711 επ.
 «Ο έλ εγχος της αιτιολ ογίας των κανονιστικ ών πράξεων κατά το ε λληνικό και το κοινοτικό δίκαιο», in: Πεπραγμένα της Εταιρίας Διοικητικών Μελετών 1992-2003, τ.6ος, Αθήνα 2004, εκδ. Εταιρίας Διοικητικών Μελετών, σ.149-173.
 «Ο ρόλος των Εθνικών Επιτροπών γ ια τ α Δικαιώματα τ ου Ανθρώπου
στην Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαι ωμάτων: Ειδικότερα, η συμβολή
των ΕΕΔΑ στην προστ ασία των ατόμων με α ναπηρίε ς» (ΕΕΔΑ, Ετήσια Έκθεση, 2006, σ. 541 επ. (http://www.nchr.gr/report_06) & Ινστιτούτο Επιμόρφωσης
του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, Δημοσίευση Πρακτικών Διημερίδας:
«Τα δικαιώματα των πολιτών στη δημόσια διοίκηση-Άτομα με ειδικές ανάγκες: εξασφάλιση ίσων ευκαιριών», Πάτρα Νοέμβριος 2006).
 Υπό δημοσίευση μελέτη είκοσι περίπου σελίδων με θέμα: «Η αρχή του φυσι κού
δικαστή σύμφων α με τ ο άρθρο 8 του Συντάγματος» στην «Κατ’άρθρον ερμηνεία του Συντάγματος» (Corpus άρθρα 1-25).
 «Η προστασί α προσωπικών δεδομένων και οι ηλεκτρονικές επικοι νωνίες. Η «ψηφιακή ιδιωτ ικότητα» σε δοκι μασία», in: «Ελευθερίες-ΔικαιώματαΑσφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (επιμ. Π.Φουντεδάκη/Ο.Τσόλκα/Α.Χάνος), εκδ.
Νομική Βιβλιοθήκη, 2010, σ. 61-82.
 «Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ως μοχλός αναθεώρησης του Συντάγ ματος», που τελεί υπό δημοσίευση στα πρακτικά του ΚΕΒΙΘΑ (Κέντρου Διακυβέρνησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης) του Τμήματος Δημόσιας
Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
 «Το ζήτημα της κ ανονιστικής μεταρρύθμισης. Η διείσδυση τ ου διεθνούς
soft law σε επίπεδο σ υνταγματικών διατ άξεων» in: «Μεταρρυθμίσεις στη
Δημόσια Διοίκηση: Δυνατότητες, Προοπτική, Αδυναμίες», (επιμ. Αντ.Μακρυδυμήτρης, Μ.Σαματάς, Ε. Πρεβεδούρου, Μ.-Ηλ. Πραβίτα) εκδ.Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2014, σ. 165-179.
 “Περί της τ αχύτητας στ ην απον ομή της δικα ιοσύνης. Η «ταχεί α» δίκη ως
«δίκαιη» δίκη υπό το φως της Ευρωπαϊκής Σύμβαση ς Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου», ΕφημΔΔ, 5/2011, σ. 716-728 = Res Publica P.Pararas, 2014.
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Συμβολή στο συλλογικό έργο «Σύνταγμα. Κατ’άρθρο Ερμηνεία» (Φ.Σπυρόπουλος/Ξ.Κοντιάδης/Χ.Ανθόπουλος/Γ.Γεραπετρίτης), εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2017, Ερμηνεία άρθρ . 81 Σ, με βιβλιογραφική, ιστορική, θεωρητική,
νομολογιακή και κριτική θεώρηση, σ. 1260-1278.
Συμβολή στο συλλογικό έργο «Σύνταγμα. Κατ’άρθρο Ερμηνεία» (Φ.Σπυρόπουλος/Ξ.Κοντιάδης/Χ.Ανθόπουλος/Γ.Γεραπετρίτης), εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2017, Ερμηνεία άρθρ. 82 Σ, με βιβλιογραφική, ιστορική, θεωρητική,
νομολογιακή και κριτική θεώρηση, σ. 1279-1290.

ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ
 «The European Legal frame and its effective ness in Greek Reality-The
Special Issue of Digital Signatu re» in: «Recent Advances in Court Computerisation and Legal Databases: First steps towards E-Justice», Centre of International and
European Economic Law, Working Papers, N.4, Ant.N.Sakkoulas Publishers, 2003
,pp. 145-195.
 «Human rights’ educa tion as an insti tuti on’s gua rantee for human
rights ’ p rotection» δημοσιευμένη από το Deutsches Institut für Menschenrechte
στην ηλεκτρονική έκδοση «Human Rights Education in National Human Rights Institutions (NHRI) in Europe», Documentary Report, December 3./4. 2004, German Institute for Human Rights (http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/upoloads/tx_commerce/documentary_report_human_r).
 (Αdministrative Law/Droit administra tif, 2003-2 005, Greece/Grèce),
ERPL/REDP, vol. 17, No. 4, winter/hiver 2005,pp.1593-1613.
 «Τhe Silence of the Pu blic Administra tion: T he Gre ek Ap proac h», in: «Silence of the Administration» (ed. O.Jansen), University of Utrecht διαθέσιμο σε:
http://www.academia.edu/11422553/Silence_of_the_administration.
 «The Si lence of the Pu blic Administrati on in French Law» in: «Silence of the
Administration» (ed. O. Jansen), University of Utrecht, διαθέσιμο σε: http://www.academia.edu/11422553/Silence_of_the_administration.
 «Le renouveau du silence administra tif ou « la quadrature du cercl e».
Quelques réfle xions à propos de la règ le du si lence-acceptation selon le
droit administratif he ll énique et le dr oit comp aratif», in: “Silenzio e procedimento amministrativo in Europa: Una comparizione tra diverse esperienze” (a cura di
Vera Parisio), Guiffrè Editore, 2006, Milano, pp.119-159.
 «European C onvention of Human Rights and Greek Public Law», in:
“Diritti Interni, Diritto Comunitario e Principi Sovranazionali. Profili amministrativistici”
(a cura di Vera Parisio), Guiffrè Editore Milano, 2009, pp. 223-236.
 (Administrative Law/D roit administra tif 2006-2008), ERPL/REDP vol. 21,
no 4, winter/hiver 2009, pp. 1635-1665.
 «Regula tory Reform: Principles of Good Regu lation and Review P rocess
of Thei r Transparency» in: Transparency and Reform of Administrative Procedure
especially through E-governments Initiatives for a Better Public Administration,
European Public Law Series, 2010, vol. XCVIII, pp.61-91.
 “The silence of the public administra tion according to Greek Law” in: Droit
comparé de la Procédure Administrative/Comparative Law of Administrative Procedure,
Coll. Droit Administratif/Administrative Law, J.-B.Auby/Th.Perroud (eds.), Bruylant
Bruxelles, 2016, pp. 687-701.
 “Contrôle de consti tuti onnalité et con trôle de conventionalité de la loi
en France avant e t a près la révision cons titutionnelle de 2008. De
l’autolimita tion nation ale à l’a ctivisme judi ci aire à plusieurs niveau x ? »,
in : Annuaire Internationale des Droits de l’Homme, vol. IX, 2015-2016, « The
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Dialogue between the European Court of Human Court of Human Rights and national
Courts», Sakkoulas Publications, Athens-Thessaloniki, 2017, pp.167 ss.
“Human Centered Business Model. A holistic approach to a New M odel
for D oing Business”, Pillar 5 «Procu remen t», Project drafted by the World Bank,
in: http://www.asvis.it/public/asvis/files/HCBM_Project_Proposal_Jan_31_2017.pdf.
« Le droit ‘soup le’ international économique comme levie r des
évolu tions au droit européen des ma rchés p ublics” in: Liber Amicorum
Constantin Α.Stéphanou
« European Governance in times of uncertainty/
Gouvernance
Européenne
en
temps
incerrtains »,
(ed.
by
D.Chryssochoou/Ch.Gortsos/V.Hatzopoulos/ A.Passas), Nomiki bibliothiki, 2021, pp.
327-341.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ/ΜΕΛΕΤΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ
 «Η επέκταση του ακυρωτικού αποτελέσ ματ ος στι ς «ό μοιες» πράξει ς
κατά το γαλλικό και τ ο ε λληνικό δίκαιο», Δδ 6 (1994), σ. 15-41.
 «Η αρχή της νομιμότητας και οι συμβάσει ς του Δη μοσίου και των ΝΠΔΔ.
Με α φορμή την ΟλΣτΕ 4936/1995» , Δδ 9 (1997), σ. 283-300.
 Παρατηρήσεις επί της απόφαση ς του Διοικητικού Πρωτοδικεί ου Πατρών
114/1994 δημοσιευμένες στο περιοδικό «Νομολογία Δημοσίων Έργων» (ΝοΔΕ, ΙΙ
9α/9).
 «Η σιωπή τη ς διοίκησης στο πλαίσ ιο άσκησης της αίτησης ακύρωσης και
της προσφυγής ουσίας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατεί ας και των
Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων», Δδ 14 (2002), σ. 1177-1203.
 «Χρονική διάσταση της δ ιοικητικής διαδικασ ίας κ αι συνταγματική αναθεώρηση: Η ανάδυση τ ου φαινομ ένου της «κ ακοδιοίκησης» και ο θεσμικός ρόλος του Συνηγόρου του Πολίτη» ΕΔΔΔΔ, 1/2003, σ. 29-78.
 «Ιεραρχική υποκ ατάσ ταση και δέσμια αρμοδιότητα των διοικητι κών
οργάνων», ΕΔΚΑ ΜΕ΄(2003), σ.81-93.
 «Η αλυσιτέλ εια του ελ έγχου της εξωτερικής νομιμότητας των διοικητικών πράξεων: Αποτελ εσματικότητα ή ελλει μματικότητα της δικαστ ικής
προστασίας;» ΔτΑ, Ν. 20/2003, σ.1219-1254.
 «Η εξουσία του διοικητικού δ ικαστή ουσίας προς υ ποκαστάσταση στην
ουσιαστική περί πραγμ άτων κρίση του δι οικητ ικού οργάνου» , ΕΔΚΑ, ΔΣΤ΄
(2004), σ. 641-655.
 «Ίση μετ αχείριση κ αι μετανάστευση. Η μεταφορά των κοινοτικών οδηγιών στην εσωτερική έ ννομη τ άξη», in: Ετήσια Έκθεση της Εθνικής Επιτροπής
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ, Ετήσια Έκθεση) 2004, σ. 414-422.
 «Διαπιστώσεις και de l ege fe renda προτάσεις για την αποτελεσματ ικότητα τη ς παροχής δικ αστικής προστασί ας ενώπιον της διοικητική ς δικαιοσύνης» , Δδ 17 (2005), σ. 873-893.
 Σχόλιο στην Ολ ΣτΕ 29 85/2005, ΕφημΔΔ 1/2006, σ. 16.
 «Δικαιώματ α αλλοδαπών - Σχόλιο στο ν. 33 86/2005», ΕφημΔΔ 1/2006, σ.
25.
 «Ο κανονιστικός νομ οθέτης ως αναγκαίος καταλύτης τη ς άσκησης κατοχυρωμένων δικ αιωμάτων των διοικουμένων. Σχόλιο στην ΣτΕ
211/2006», ΕφημΔΔ 2/2006, σ.207.
 «Εξουσίες και όρια της Εκτελεστικής και της Δικαστικής Εξουσίας αναφορικά με την άσκηση πολιτικού δικαιώματος. Σχόλιο στην ΣτΕ
2905 /2006», ΕφημΔΔ 1/2007, σ. 16.

4























«Η υπόθεση των συμβασιούχ ων του δημόσιου τομέ α. Τα όρια της αντοχής του ελληνικού Συντάγματος. Σχόλι ο στι ς ΣτΕ 1253-1256/2006», ΕφημΔΔ 3/2006, σ. 319.
«Κανονιστική αρμοδιό τητα της διοίκησης και προστασία του περιβάλλοντος. Σχόλιο στην ΣτΕ 1081/2007», ΕφημΔΔ 5/2007, σ. 445.
«Νομολογιακέ ς μετασ τροφές και νομολογιακές «συγκλίσεις» στο ζήτημα των «συμβασιούχων» του δημοσίου τ ομέα. Σχόλ ιο στην Ο λΑΠ
19/2007», ΕφημΔΔ 3/2007, σ. 324.
«Το ευρωπαϊκό ένταλ μα σύλληψης: Μία ακόμη ενδυνάμωση τη ς αντοχής των εθνικ ών συνταγμάτων απέναντι στο δίκαιο της ευρωπαϊκή ς ένωσης ενόψει της προστασίας τ ων δικ αιωμάτων του ανθρώπου», «Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου» (Εφαρμογές) Ι/2006, σ. 81-112.
«Μουσική πειρ ατεία, κινητά τηλέφων α και θρησκευτική κατήχηση:
Νέοι προβλη ματισ μοί σχετικά με την “ψηφια κή ιδι ωτικότητα” του ατόμου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού γ ίγνεσθαι», ΔτΑ, 46/2010, σ. 347-373.
«Αρχές καλής νομοθέτ ησης κ αι διαδ ικασία ελ έγχου τήρησής του ς: Προς
μία αναγνώριση της υποχρέωσης αιτι ολογίας των κανόνων δικαί ου», εγκεκριμένη προς δημοσίευση στο περιοδικό «Επιθεώρηση Δημοσίου Δικαίου & Διοικητικού Δικαίου».
«Από το Schengen στ ο Prüm και στην Ευρ ωπαϊκή Ένωση : μία πορεία
ιχνηλάτησης της γενετ ικής ταυτότητας των α τόμων στην Ευρώπη; (Με
αφορμή τη γνωμοδότηση της ΑΠΔΠΧ 2/2009)», ΕφημΔΔ, 5/2010, σ.729-735.
«Περί τη ς ταχύτητας στην απονομή της δικ αιοσύνη ς. Η «ταχεία» δίκη
ως «δίκ αιη» δ ίκη υπό το φως της Ευρωπαϊκή ς Σύμβασης Δικαι ωμάτων
του Ανθρώπου» , ΕφημΔΔ, 5/2011, σ. 716-728.
«Οι επιδράσεις του γ αλλικού διοικητικού δικ αίου στο ελ ληνικό δι οικητικό δίκαιο: «Ο εξελικτικός πλούς από τον Λ ουδοβίκο τ ον 14 ο στα Μνημόνια», ΝοΒ 64 (2016), σ.473-491.
«Ζητήματα έκτασης τ ου δικαστικού ελέγχου επί δι αφορών ουσί ας. Ιδίως επί φορολογικών και τελωνειακών διαφορών και επί παραλείψεων», ΔιΔικ (28), 2/2016, σ. 175-187.
«’Εννομο συ μφέρον και acti o popularis. Η ελαστικότητα της έννοιας του
εννόμου συμφέροντος στο πλαίσιο μετα βολή ς των κοινωνικ ών και οικονομικών δεδομένων», ΘΠΔΔ 8-9/2016, σ. 731-743.
«Έλεγχος της συνταγματικότητας και έλεγχος της συ μβατότητας του νόμου κατά το γαλλικό δίκαιο, πριν κ αι μετά τη συνταγματική αναθ εώρηση του 2008. Από τον εθνικό αυτοπεριορισμό στον πολυ επίπεδο δικαστικό ακτιβισ μό;» ΔτΑ Νο 69/2016, σ. 529-557.
Regula tory Reform: Principles of Good Regul ation and Review Proc ess
of Thei r Transparency» in: Transparency and Reform of Administrative Procedure
especially through E-governments Initiatives for a Better Public Administration, European Public Law Series, 2010, vol. XCVIII, pp.61-91.
«The Principles of Tran sparency and Anti-Brib ery in Public Procurement:
A Slow Engagement with the Le tter and Spirit of the EU Publi c Procu rement», EPPPL vol. 11, 2/2016, pp. 72-87.
«La crise g recque e t le droi t public», RFDA, juillet-août 2016, pp. 835-844.
«Σύγκρουση συμφερόντων και διαφάνεια κ ατά την ανάθεση δη μοσι ων
συμβάσεων», ΕφημΔδ 6/2019, σ. 734-744.
«Η ε πίδραση τ ου διεθ νούς δ ικαί ου στη διαδ ικασία σύναψη ς δη μοσίων
συμβάσεων», υπό δημοσίευση από την ΕΑΑΔΗΣΥ και την ¨Ενωση Διοικητικών
Δικαστών.
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6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 (τ.) Μέλος της Ομάδας Εργασίας της World Bank/EPLO για το σχέδιο “Human Centered Business Model”, το οποίο έχει ήδη αναλάβει ο ΟΟΣΑ.
7. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
- ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ
o ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Διοικητικό Δίκαιο, ΔιοικητικήΔικονομία, Εισαγωγή στο Διοικητικό Δίκαιο, Γενικές Αρχές Διοικητικού και Ενωσιακού δικαίου, Εισαγωγή στο Συνταγματικό Δίκαιο, Συνταγματικό Οικονομικό Δίκαιο, Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Οργανισμών, Περιβαλλοντικό και
Πολεοδομικό Δίκαιο, Θεσμικό Πλαίσιο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Δικαιο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δίκαιο Δημοσίων Επιχειρήσεων, Αστική Ευθυνη του Δημοσίου, Ειδικά θέματα Οικονομικού Δημοσίου Δικαίου.
o ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ινστιτούτο Επιμόρφωσης): Ιση
πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες. Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.
o ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ (SciencesPo Paris): Κρατική Οργάνωση: Ενιαίο Κράτος – Ομοσπονδιακό Κράτος – Τοπική Αυτοδιοίκηση)
o ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ tης BRESCIA (IΤΑΛΙΑ): ΕΣΔΑ και Δημόσιο Δίκαιο, Ειδικά
θέματα Διοικητικής Διαδικασίας
-

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
o ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Δημόσιες Συμβάσεις και Κρατικές Ενισχύσες,
Διαφάνεια στην Εθνική και την Ενωσιακή Δημόσια Διοίκηση, Οικονομικό
Δημόσιο Δίκαιο, Οικονομική Κριση και Δημόσιο Δίκαιο, Γενικές Αρχές Δικαιϊκού Φαινομένου, Διοικητική Δικονομία, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Ευρωπαϊκή Δικονομία, Επίδραση του Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Εθνικό Δίκαιο,
ΕΣΔΑ και Διοικητική Δίκη, Αστική Ευθύνη του Δημοσίου..
o ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ: Διοικητικό Δίκαιο (Η θεωρία της δημόσιας υπηρεσίας), Οικονομική Κρίση και Δημόσιο Δίκαιο
o ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ GWU (George Washington University) (USA-ΗΠΑ): Δημόσιες Συμβάσεις-Ευρωπαϊκό Δίκαιο- Διαφάνεια και Αντι-Διαφθορά
o ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ( SciencesPo Paris):
Οικονομική Κρίση και Δημόσιο Δίκαιο
o ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Baçheşehir (Κων/λη, Τουρκία): Ευρωπαϊκό Δίκαιο (νομική προσωπικότητα, κοινή αγορά, πυλώνες, υπερνομοθετική νομική ισχύς, αναθεώρηση των Συνθηκών)
o ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Utrecht (Ολλανδία): Διοικητική Δικαιοσύνη (ειδικά θέματα ακύρωσης σιωπηρών διοικητικών πράξεων)

8.ΕΡΕΥΝΑ/ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
o ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (Γενικό Τμήμα Δικαίου, Τμημα Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών, Τμημα Δημόσιας Διοίκησης) : Επίβλεψη άνω των
90 διπλωματικών εργσιών επί θεμάτων διοικητικού και ευρωπαϊκού δικαίου, διοικητικής και ευρωπαϊκής δικονομίας, μεταναστευτικού δικαίου,
δικαίου δημοσίων συμβάσεων, εριβαλλοντικού δικαίουκαι διαφάνειας
στη δημόσια διοίκηση
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o

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια σε τέσσερις διδακτορικές διατριβές υπό εκπόνηση και μέλος πολυάριθμων τριμελών και
επταμελών επιτροπών διδακτορικών διατρβών οι περισσότερες από τις
οποίες έχουν ήδη υποστηριχθεί :

9. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
 Μέλος της Νομικής Επιτροπής του Παντείου Πανεπιστημίου Mem
 Ασκηση γνωμοδοτικων καθηκοντων επι νομικων ερωτηματων της Πρυτανείας
 Μέλος της Επιτροπής Ενστάσεων για τις συμβάσεις δημοσίων προμηθειών του
Παντείου Πανεπιστημίου
 Μέλος της Επιτροπής Παραλαβής και Συντήρησης των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Παντείου Πανεπιστημίου
 Μέλος της Επιτροπής Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου
 Μέλος της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου ως εκπρόσωπος του τότε Γενικού Τμήματος Δικαίου
 Αν.Μέλος της Επιτροπής για τιςε Ευρωπαϊκές Σχέσεις του Προγράμματος Erasmus +
 Μέλος της Επιτροπής για τις Διεθνείς Σχέσεις του Προγράμματος Erasmus +
 Επικεφαλής (από κοινού με άλλον συνάδελφο) για την αναβάθμιση της αγγλικής
ιστοσελίδας του Τμήματος
 Μέλος της εφορευτικής επιτροπής για τις εκλογές Προέδρου και Αντιπροέδρου
του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου
10. ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
1. Εισήγηση, κατόπιν προσκλήσεως, στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διοικητικών Δικαστών που έλαβε χώρα στα Ιωάννινα την 24η-26η Μαΐου 2002 με θέμα: «Η σι ωπή της
διοίκησης στο πλαίσιο των ενδίκων βοηθημάτων τη ς αίτησης ακύρωσης
και της προσφυγή ς ουσίας ενώπιον της διοικητικής δικ αιοσύνης».
2. Παρέμβαση, κατόπιν προσκλήσεως, στο 1ο Παγκόσμιο Συνέδριο «Ενέργεια 2002» που
έλαβε χώρα στην Αθήνα την 12η-15η Ιουνίου 2002 με τη διοργάνωση του Πανελληνίου
Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, με θέμα: «Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ως δημόσια υπηρεσί α».
3. Εισήγηση που ανακοινώθηκε την 16η Νοεμβρίου 2002 στον ΣΕΒ (Σύνδεσμος Ελλήνων
Βιομηχάνων) κατά την εκδήλωση των 70 ετών από την ίδρυση της Ελληνικής Εταιρίας
Διοικητικών Μελετών, με θέμα: «Ο έλεγχος της αι τιολογί ας των κανονισ τικών
πράξεων κατ ά το ελληνικό, το γαλλικό και το κοινοτικό δ ίκαι ο».
4. Εισήγηση κατόπιν προσκλήσεως στο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης
Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, που πραγματοποιήθηκε την 19η-20η Φεβρουαρίου
2004 στο Ηράκλειο της Κρήτης, με θέμα: «Η ελαστικότητα στις σχέσεις ερ γασίας
του δημόσιου τομέα κ αι η συνταγματική αναθεώρηση: Από τη σύγκρουση
στην εναρμόνιση του Συντάγματος με το κοιν οτικό δίκαιο».
5. Εισήγηση κατόπιν προσκλήσεως στο Συνέδριο που διοργάνωσε η Ένωση Διοικητικών
Δικαστών με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου την 14η-15η Ιανουαρίου 2004
στο Βόλο με θέμα: «Η μεταρρύθμιση της διοικητικής δικονομίας: Θεωρία και πράξη»,
όπου ανέπτυξα το ζήτημα: «Διαπιστώσεις και de lege fer enda προτ άσεις γ ια
την αποτελεσματικότητα της προσωρινής δ ικαστικής προστασί ας ενώπιον
της διοικητικής δικαιοσύνης».
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6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.

Εισήγηση, κατόπιν προσκλήσεως, στη Επιστημονική Διημερίδα που διοργάνωσε το
Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ και το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών την 5η6η Νοεμβρίου 2004 στο Αμφιθέατρο της ΓΣΕΕ με θέμα: «Η ελληνική μεταναστευτική
πολιτική και οι προοπτικές βελτίωσης». Στην Επιστημονική αυτή Διημερίδα παρέστην
ως εκπρόσωπος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και ανέπτυξα το θέμα : «Οι εξε λίξεις σε κοινοτικό επ ίπεδο και η προσαρμ ογή της
ελληνικής πολιτείας. Ειδικότερα, το ζήτημα της ίσης μεταχείρισης» .
Εισήγηση, κατόπιν προσκλήσεως, σε εκδήλωση της Διεθνούς Αμνηστίας που έλαβε
χώρα την 15η Μαΐου 2006 στη ΓΣΕΕ με θέμα: «Πότε θα γίνει η Ελλάδα ευρ ωπαϊκή
στο ζήτημα τη ς αντίρρησης συνείδησης;».
Εισήγηση στην Eπιστημονική Διημερίδα που διοργάνωσε το Γενικό Τμήμα Δικαίου
του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση» με θέμα: «Ελευθερίες-Δικαιώματα-Ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση» στην Αθήνα, 29η Φεβρουαρίου & 1η Μαρτίου 2008, όπου ανέπτυξα το ειδικότερο θέμα: «Προσωπικ ά δεδομένα και ηλεκτρονικές επικοινωνίες».
Εισήγηση, κατόπιν προσκλήσεως, στην Επιστημονική Ημερίδα που διοργάνωσε το
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών το Δεκέμβριο του 2010
με θέμα: «Η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
ως παράγων διαμόρφωσης της “Ευρωπαϊκής δημόσιας τάξης » στο Αμφιθέατρο του
Νέου Μουσείου της Ακρόπολης με ειδικότερο θέμα εισήγησης: «Η νομολογία του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρ ίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ως μοχλός αναθεώρησης του Συντάγμ ατος».
Εισήγηση, κατόπιν προσκλήσεως, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2011
στο πλαίσιο σεμιναρίων του Ιδρύματος Μ.Στασινόπουλου με θέμα «Ο δικαστικός έλεγχος των κανονιστικ ών πράξεων».
Εισήγηση, κατόπιν προσκλήσεως, προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Αθηνών την 19η Οκτωβρίου 2011 με θέμα: «Προτάσεις σχετικά με την τα χύτητα
στην απονομή της Δικαιοσύνης» .
Εισήγηση, κατόπιν προσκλήσεως, στο 4ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων που
πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη την 1η και 2α Δεκεμβρίου 2011 με θέμα «Μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση. Δυνατότητες, προοπτικές αδυναμίες», όπου ανέπτυξα το ειδικότερο θέμα: «Το ζήτημα της κανονιστικής μεταρρύθμι σης. Η
διείσδυση του διεθνούς s oft law σε ε πίπεδο συνταγματικών διατ άξεων».
Εισήγηση, κατόπιν προσκλήσεως, στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών την 18η Απριλίου
2013 σε Επιστημονική Εκδήλωση που διοργάνωση η Ένωση Διοικητικών Δικαστών
και το Κέντρο Διακυβέρνησης και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου
με θέμα: «Οικονομική Κρίση και Δικαιοσύνη», κατά την οποία ανέπτυξα το θέμα «Το
πρόταγμα τη ς οικονομικής κρίσης και η συρ ρίκνωση των κοινωνικ ών δικαιωμάτων . Η υπόθεσ η του Μνημονίου ενώπιον της Ολομέλει ας του Συμβουλίου της Επικρατείας» .
Εισήγηση, κατόπιν προσκλήσεως, στο 5η Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων που
διοργάνωσε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Νομική Σχολή Τμήμα Νομικής,
Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης και το Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών που έλαβε χώρα στην Κομοτηνή (ΔΠΘ) την 28η έως και την 30η
Νοεμβρίου 20-13 με θέμα «Αναδιοργάνωση της Διοίκησης και του Κράτους στη μετά το
‘Μνημόνιο’ εποχή», στο οποίο παρουσίασα την εισήγηση : «Το ζήτημα της καλής
διακυβέρνησης βάσει τ ων συστάσεων του Ορ γανισμού γι α την Οικονομική
Συνεργασία και Ανάπτυξη».
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15. Εισήγηση, κατόπιν προσκλήσεως, στο Τριήμερο Συνέδριο με Τίτλο: «Η Γαλλοφωνία
στην Ελλάδα. Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον» που διοργάνωσε το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Η Γαλλική Δημοκρατία και το Γαλλικό Ινστιτούτο, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο την 1η-13η Μαρτίου 2013 με τίτλο εισήγησης «Οι
επιδράσεις του Γαλλικ ού Διοικητικού Δικα ίου στο Ελληνικό Διοικητ ικό Δίκαιο» .
16. Εισήγηση στον ΔΣΑ σε επιστημονική εκδήλωση που διοργάνωση η Ένωση Διοικητικών Δικαστών με το ΚΕΒΔΙΚΑ με θεματική: «Η δίκαιη δίκη υπό συνθήκες κρίσης» και η
οποία έλαβε χώρα στην αίθουσα τελετών του ΔΣΑ την 3η Απριλίου 2013 στο πλαίσιο
της οποίας παρουσίασα εισήγηση με θέμα: «Η ποιότητα στην απονομή τη ς δικαιοσύνης».
17. Εισήγηση στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών που διοργάνωσε η ΜηΚΥο Ιωάννης Καποδίστριας με θέμα «Οργάνωση και Λειτουργία Θεσμών
του Κράτους την 11η Απριλίου 2014 στο Αμφ. Σ.Καράγιωργα του Παντείου Πανεπιστημίου με ειδικότερο θέμα: «Δομή κ αι Λειτουργία των Θεσμ ών του Κράτους:
Σχέση Διοίκησης –διοικουμένων».
18. Εισηγήσεις, στο πλαίσιο Σεμιναρίου Μάθησης, που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ) (υπό την ευθύνη του Καθηγητή και τ. Πρύτανη κ Γρ.Τσάλτα την
22α -27η Μαιου του 2014, με θέμα «Οι προσκλήσεις μετάβασης σε ένα βιώσιμ ο
ενεργειακό μέλλ ον-διε θνείς, ε υρωπαϊκές και εθνικές προεκτάσεις. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργε ιας» .
19. Εισήγηση κατόπιν προσκλήσεως, στην επιστημονική εκδήλωση της Επιστημονικής Εταιρείας Διοικητικής Δικαιοσύνης, που έλαβε χώρα την 15η Μαϊου 2014 στο Νομικό
Συμβούλιο του Κράτους και παρουσίασα το ειδικό θέμα «Δημόσιο συμφέρον και
Κρίση».
20. Εισήγηση, κατόπιν προσκλήσεως στο Συμπόσιο που διοργανώθηκε από το Πάντειο
Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Σχολή Επιστημών Οικονομίας
και Δημόσιας Διοίκησης Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης την 15η Δεκεμβρίου 2016 στην Αίθουσα Τελετών «Αριστοτέλης» του Παντείου Πανεπιστημίου με θέμα: «Ο Αριστοτέλης
σήμερα: Κράτος, Δίκαιο, Οικονομία και Πολιτική» με ειδικό θέμα ανακοίνωσης : «Η επίδραση της σκέψης του Αριστοτέλη στο δικανικό λόγο».
21. Εισήγηση, κατόπιν προσκλήσεως στο Πανελλήνιο Συνέδριο που έλαβε χώρα στις 8-9
Φεβρουαρίου 2019 στην Αθήνα, από την Αρχή Εξέτασης Προδικστικών Προσφυγών
(ΑΕΠΠ) και το Πανεπιστήμιο Πειραώς, υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο του οποίου παρουσίασα εισήγηση με θέμα: “Σύγκ ρουση
Συμφερόντων και Διαφάνεια κ ατά τη Σύναψη Δημ οσίων Συ μβάσεων”.
22. Εισήγηση κατόιν προσκλήσεωσ σε Διεθνές Συνέδριο που έλαβε χώρα στις 21-23 Νοεμβρίου 2019 στην Αθήνα από την ΕΑΑΔΗΣΥ και την Ένωση Διοικητικών Δικστών υπό
την αιγίδα της Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο του οποίου ανακοίνωσα στο εναρκτήριο πάνελ εισήγηση με θέμα: “Η επίδραση του δι εθνούς δικαίου
επί των διαδικασιών κατάρτισης δημοσίων συμβάσεων» .
ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ
23. Εισήγηση που ανακοινώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2002 στη Σόφια στο πλαίσιο του
Διεθνούς Symposium που οργανώνει το Centre of International and European Economic Law «Court Computerization and legal databases: Latest trends», με ειδικότερο
θέμα: «The issue of Digital Signature: Τhe Εuropea n legal frame and its effe ctiveness in Greek reali ty».
24. Εισήγηση κατόπιν προσκλήσεως, στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που πραγματοποιήθηκε την 27η & 28η Νοεμβρίου 2003 στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης στην Ολλανδία με θέμα: «The Sil ence of the Public Administration».
9

25. Εισήγηση, κατόπιν προκλήσεως, στο Διεθνές Σεμινάριο που διοργάνωσε το Γερμανικό Ινστιτούτο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα: «Human Rights Education in National Human Rights Institutions in Europe» την 3η & 4η Δεκεμβρίου 2004 στο Βερολίνο,
όπου παρουσιάστηκε εισήγηση με ειδικότερο τίτλο: «Human Rights’ Educa tion as
an Institution’s Guara ntee for Human Rights ’ Prote ction».
26. Εισήγηση, κατόπιν προσκλήσεως, σε σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Brescia Ιταλίας την 9η Μαρτίου 2006 με θέμα: «Silenzio e p rocedi mento
amministrativo in Europa: Una compari zion e tra diverse esperien ze», υπό
την προεδρία του καθηγητή Mario P. CHITI. Η συμπληρωμένη μορφή της εισήγησής
μου, δημοσιεύθηκε στο συλλογικό τόμο που εξέδωσε το Πανεπιστήμιο της Brescia
στις εκδόσεις Guiffrè Milano.
27. Εισήγηση, κατόπιν προσκλήσεως στο διεθνές συνέδριο (“International Conference”)
«Διαφάνεια και Μεταρρύθμιση των Διοικητικών Διαδικασιών ιδίως μέσω Πρωτοβουλιών
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για μία Καλλίτερη Δημόσια Διοίκηση» (“Transparency and
Reform of Administrative Procedures Especially Through E-Government Initiatives for a
Better Public Administration” που διοργάνωσε την 30η και 31η Ιανουαρίου 2009 ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (“European Public Law Organization”) υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο του Ε.Π. «Πολιτεία 2008-2010». Η εισήγησή μου είχε τον τίτλο: «Principl es of Good Legislation and Re view Process
of their Observance».
28. Εισήγηση, κατόπιν προσκλήσεως, σε επιστημονικό συνέδριο που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο της Brescia Ιταλίας με θέμα “Diritti Interni, Diritto Comunitario e Principi Sovranazionali. Profili amministrativistici”, που έλαβε χώρα στην Brescia της Ιταλίας την 27η
Μαρτίου 2009. Η εισήγηση είχε τον τίτλο : «European Convention of Human
Rights and Gr eek Publ ic Law» και είναι δημοσιευμένη στο συλλογικό τόμο που
εκδόθηκε από τις εκδόσεις Guiffrè Milano.
29. Εισηγήσεις, κατόπιν προσκλήσεως, στο 2ο Σεμινάριο του Κύκλου Επιμορφωτικών Σεμιναρίων Δικαστών και Δικηγόρων της Δημοκρατίας της Κύπρου υπό τον τίτλο: Ζητήματα οργάνωσης δικαστηρίων και διοικητικής δικονομίας, συνδιοργάνωση με τον
EPLO, που έλαβε χώρα στην Αίθουσα διαλέξεων του Ανώτατου Δικαστηρίου της Κύπρου την 21η Μαρτίου 2014 με θέμα «Η έκταση του δικαστικού ελέγχου σε διαφορές ουσίας (φορολογικές/ασύλου)» και «Η προϋπόθεση του εννόμου συμφέροντος και actio popularis».
30. Συμμετοχή ως expert-on-call στο πλαίσιο της εκδήλωσης LJD (Law, Justice and Development Week) της World Bank που έλαβε χώρα την 18η Νοεμβρίου 2014 στην Washington DC, Word Banks’ headquarters, εκπροσωπώντας τον EPLO, διαθέσιμο σε:
http://www1.eplo.int/newsitem/88/the-eplo-at-world-bank%E2%80%99s-annualmeeting.
31. Συμμετοχή στην εκδήλωση LJD (Law Justice and Development Week) της World Banκ
που έλαβε χώρα στις 16-20 Δεκεμβρίου 2015 στην Washington DC , World Banks’ headquarters, ως expert-on-call επί θεμάτων διαφάνειας και δημ όσιων συμβάσεων, διαθέσιμη σε: http://www.worldbank.org/en/events/2014/12/17/law-justice-anddevelopment-week-2015#4
32. Συμμετοχή στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που έλαβε χώρα στο Παρίσι την 31η
Μαιου έως την 1η Ιουνίου 2016 στον Οικονομικό Οργανισμό Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ/OECD), με θέμα «Migration and In te gration» που πραγματοποιήθηκε
την 31η Μαιου 2016.
33. Εισήγηση, κατόπιν προσκλήσεως στο 9ο Διεθνές Συνέδριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που διοργανώθηκε στην Αθήνα την 14η-16η Ιουνίου 2016 υπό την αιγίδα του ΠτΔ
με θέμα «Διάλογος Δικαστών. Αλληλεπιδράσεις εθνικών και διεθνών Δικαστηρίων»
με ειδικότερο θέμα εισήγησης που ανακοινώθηκε την 15η Ιουνίου 2016: «Έλεγχος
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της συνταγ ματικότητας κ αι έλεγ χος της συμβατότητας των νόμων στη Γαλλία, ιδίως μετ ά την αν αθεώρηση του 2008».
34. Συμμετοχή σε συνέδριο που έλαβε χώρα στο Λονδίνο King’s College London, University
of London την 19η Σεπτεμβρίου 2016 με θέμα «Opening Transatlantic Procurement Markets”.
35. Ανακοίνωση, κατόπιν προσκλήσεως, σε συνέδριο που διοργάνωσε το George Washington Unive rsity την 9η Δεκεμβρίου 2016 στην Washington DC των Η.Π.Α. (GWU)
με θέμα: «INTERNATIONAL COOPERATION IN PROCUREMENT: NEXT STEPS. The Brexit referendum and recent U.S. elections have rewritten the game plan for international procurement markets -- or have they? Is international cooperation derailed, or will it follow new
pathways?» (via webex).
36. Συμμετοχή σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που διοργάνωσε η Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank) από την 5η έως την 9η Δεκεμβρίου 2016 στο πλαίσιο της LJD Week
στην Washington DC, WB’s Headquarters, την 8η Δεκεμβρίου GF 19 : «Drivers of Corruption in IFIs Corporation” στις 8 Δεκεμβρίου 2016 (via webex).
37. Eισήγηση κατόπιν προσκλήσεως σε Διεθνές Συνέδριο που έλαβε χώρα στις 17-18 Ιουνίου 2019 στο Πανεπιστήμιο του Nottingham “Public Procurement - Global Revolution
IX”, στο πλαίσιο του οποίου ανακοίνωση την εισήγηση με θέμα: “The intern ational
financial law as a leverage for ev oluti ons in Public Procuremen t La w”
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ-ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ στην Ελλάδα και το Εξωτερικό
 Ομιλία στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών την 12η Μαρτίου 2006, μετά από πρόσκληση της Ελληνικής Εταιρίας Δικονομικών Μελετών, με θέμα: «Σκέψεις σχετικά με την επιτάχ υνση των δικών ενόψει τ ων άρθρων 6 παρ. 1 κ αι 13
της ΕΣΔΑ» .
 Ομιλία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στην πανηγυρική εκδήλωση για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821
που εκφωνήθηκε την 24η Μαρτίου 2008 με τίτλο: «Οι δι ακηρύξει ς προστασίας
ανθρωπίνων δ ικαιωμ άτων στην εξελικτική πορεία του Έθνους».
 Διάλεξη, κατόπιν προσκλήσεως, στο open colloquium on Government Procurement
Law Program - Anti-Corruption Seminar του The George Washington University Law
School που έλαβε χώρα στην Washington DC των Η.Π.Α. την 18η Νοεμβρίου 2014 με
θέμα «Anti-Corruption Under the New European Procu remen t Dire ctives:
Compliance Challenges».
 Διάλεξη, κατόπιν προσκλήσεως άπό την SciencesPo Paris ‘Chaire Mutations de l’ Action Publique et du Droit Public’ σε εκδήλωση υπό τον τίτλο : «Crise Financière et droit
public» που έλαβε χώρα στο Παρίσι, SciencesPo, την 17η Φεβρουαρίου 2015 με θέμα
ανακοίνωσης «L’impact de la crise financiè re s ur le droit public hellé nique
et que lques aspects sur d’ autr es droits publics du sud de l ’ Eur ope».
11. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ
 Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Διοικητικών Μελετών
 Μέλος του Διεθνούς Δικτύου “Globalisation and Public Contracts” of SciencesPo
Paris (established by em. Pr. J.-B.Auby)
 Μέλος του Διεθνούς Δικτύου “Comparative Law” of the Yale University (directed
by Pr. S.Rose-Ackerman)
 Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της τριμηνιαίας επιθεώρησης ‘Δικαιώματα
του Ανθρώπου/ Human Rights International Law Review΄/Revue Internationale des
Droits de l’Homme’
 Mέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του νομικού περιοδικού «Εφημερίδα Δημοσίου Δικαίου»
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Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της «Επιθεώρησης Δημοσίου Δικαίου και
Διοικητικού Δικαίου»
Μέλος της επιθεώρησης δημοσιεύσεων της World Bank (Peer Reviewer for the
World Bank Publications)

12. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω (με ειδίκευση στην εκδίκαση διοικητικών διαφορών
ενώπιον ΣτΕ και ΔΔ)
 Μέλος σε πολυάριθμες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές
 Τ. Επιστημονική Συνεργάτις στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
 Τ. Ειδική Συνεργάτις στο Γενικό Γραμματέα Διοίκησης και Οργάνωσης ΥΠΕΞ
 Τ. Ειδική Επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη
 Τ. άμισθη Νομική Σύμβουλος του Αν. Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου
13.ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ/ΒΡΑΒΕΙΑ/ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
 Βραβείο του κληροδοτήματος «Σαρρή» για την πρώτευσή μου στην αρχαία ελληνική γραμματεία κατά την αποφοίτησή μου από τη Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή
 Υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών καθόλη τη διάρκεια των σπουδών μου στη Νομική Σχολή Αθηνών λόγω υψηλών επιδόσεων
 Υποτροφία του Ιδρύματος «Μ.Στασσινόπουλου» για τις μεταπτυχιακές σπουδές
μου στο Διοικητικό Δίκαιο στη Γαλλία
 Πρόταση για τη χορήγηση βραβείου για την διδακτορική διατριβή μου στη Νομική
Σχολή ΕΚΠΑ με καταχώριση στα οικεία πρακτικά της 7λούς Επιτροπής.
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