ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ
ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Δ. ΣΡΑΝΗ

- Γεννήθηκε στη Ζάκυνθο όπου αποφοίτησε από την Μέση Εκπαίδευση.
Εκπαίδευση
1980 Πτυχίο Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών (Bcs)
Νομική χολή του Πανεπιστημίου Αθηνών
1984 Πτυχίο Νομικού Σμήματος (Bcs)
Νομική χολή του Πανεπιστημίου Αθηνών
1990 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Δημοσίου Δικαίου & Πολιτικών Επιστημών (Mcs)
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με γενικό βαθμό «άριστα»
2003
Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) με θέμα: «Η υπαγωγή δημοσίου δικαίου διαφορών σε
διαιτησία»
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης , με βαθμό «άριστα»
Προϋπηρεσία σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
•

Έκτακτος Καθηγητής Εφαρμογών, έκτακτος Επίκουρος Καθηγητής και εργαστηριακός
συνεργάτης στο ΣΕΙ Πειραιά από το 1986 έως το 1997.

•

Μόνιμος Καθηγητής Εφαρμογών στο ΣΕΙ Πειραιά από το 1997 έως το 2003.
Σακτικός
Επίκουρος Καθηγητής στο ΣΕΙ Πειραιά από το 2003 έως 2009.
Σακτικός Αναπληρωτής Καθηγητής στο ΣΕΙ Πειραιά από το 2009 έως 2014.
Καθηγητής στο ΑΕΙ Πειραιά Σ.Σ. από το 2014 έως σήμερα.
Καθηγητής σε διάφορα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΑΕΙ Πειραιά Σ.Σ (κατά τα κατωτέρω
αναφερόμενα διαστήματα)

•
•
•

•
•
•
•

Έκτακτος Καθηγητής ΕΛΕΣΕ (χολή Επαγγελματικών Λειτουργών Σεχνικής Εκπαίδευσης),
1992-1993
Καθηγητής στο BCA College, 1988-1991.
Καθηγητής στο Πρόγραμμα πουδών Επιλογής (ΠΕ) του ΣΕΙ Πειραιά – Σμήμα
Ναυτιλιακών πουδών, 1999-2000.
υμβασιούχος Διδάσκων σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 στην βαθμίδα του Λέκτορα και εν
συνεχεία στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Σμήμα
Λογιστικής & Φρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2003 έως
το 2012, και στην συνέχεια ως Εντεταλμένος Διδάσκων έως το 2016 και εκ νέου υμβασιούχος
Διδάσκων σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 από το 2016 έως σήμερα (Ανάθεση διδασκαλίας τριών
γνωστικών αντικειμένων : Διοικητική Δικονομία, Εργατικό Δίκαιο, Εισαγωγή στο Δίκαιο και το
Αστικό Δίκαιο )

Διδακτικό Έργο
 Αυτοδύναμη διδασκαλία των εξής μαθημάτων-γνωστικών αντικειμένων σε προπτυχιακό
επίπεδο στο ΣΕΙ Πειραιά:
Δημόσια Διοίκηση, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης, Οργανωσιακή
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υμπεριφορά,
Επιχειρησιακές
Επικοινωνίες,
Εποπτεία
Προσωπικού,
Κοινωνιολογία της ύγχρονης Ελλάδος, Εργασιακές χέσεις, Ανθρώπινες
χέσεις στην Εργασία, Επιχείρηση & Κοινωνία, Εποπτεία Προσωπικού,
Διοίκηση
Προσωπικού
Δημόσιου
Σομέα-Δημοσιοϋπαλληλικό
Δίκαιο,
Διοικητική των υγκρούσεων – Διαιτησία, Διεθνείς χέσεις- Διεθνές Δίκαιο,
Διεθνείς Οργανισμοί, υνταγματικό – Διοικητικό Δίκαιο, Σεχνική Νομοθεσία, Εμπορικό
Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, Δημοσιονομικό – Υορολογικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Αρχές
Δικαίου, Εργασιακές χέσεις και Θεσμοί, Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δημόσιο Δίκαιο
 Αυτοδύναμη διδασκαλία των εξής μαθημάτων-γνωστικών αντικειμένων σε μεταπτυχιακό
επίπεδο στο ΣΕΙ Πειραιά:
- Legal Obligations, Conditions of Contract - Δημόσια Έργα
- Νομικό πλαίσιο και ιστορική εξέλιξη συστημάτων υγείας και κοινωνικής προστασίας στην
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
- Δίκαιο επιχειρήσεων και εταιρειών
- Δίκαιο του Επιχειρείν
- Δίκαιο της Εκπαίδευσης
 Αυτοδύναμη διδασκαλία των εξής γνωστικών αντικειμένων σε προπτυχιακό
στην
ΕΛΕΣΕ:
- τοιχεία Δικαίου, τοιχεία Σεχνικής Νομοθεσίας
 Αυτοδύναμη διδασκαλία των εξής γνωστικών αντικειμένων σε προπτυχιακό
επίπεδο
στο
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ):
- Αστικό Δίκαιο, τοιχεία Εργατικού Δικαίου και Διοικητικής Δικονομίας
 Παρακολούθηση ως επιβλέπων καθηγητής της εκπόνησης διαφόρων
εργασιών
 Παρακολούθηση πρακτικής άσκησης σπουδαστών
 υγγραφή διδακτικών σημειώσεων για διδαχθέντα μαθήματα (τοιχεία Δημοσίου &
Ιδιωτικού Δικαίου, Διοικητική των υγκρούσεων – Διαιτησία- Εργασιακοί θεσμοί ) και για
τις πανεπιστημιακές παραδόσεις στο πλαίσιο του μαθήματος «τοιχεία Εργατικού δικαίου
& Διοικητικής Δικονομίας»

1.

2.

3.

4.

Διδασκαλία και υμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα
Διδάσκων και Module Leader στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών ειδίκευσης με τον τίτλο:
«Management in Construction» από το ΣΕΙ Πειραιά και το Kingston University), κατά τα
ακαδημαϊκά έτη 2000-2001, 2001-2002 και 2002-2003.
Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών το οποίο συνδιοργανώθηκε από το Σμήμα
Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΣΕΙ Πειραιά και το Σμήμα Οικονομικής Επιστήμης του
Πανεπιστημίου Πειραιά και έχει τον τίτλο: «Διοίκηση Επαγγελμάτων Τγείας», κατά τα ακαδημαϊκά
έτη 2008-2009, 2010-2011 και 2011-2012.
Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών «Αυτοχρηματοδοτούμενο ΠΜ του
Σμήματος Λογιστικής του ΣΕΙ Πειραιά με τίτλο “Λογιστική και Φρηματοοικονομική”» - (01102011 έως 31-12-2012) και Μαϊος-Ιούνιος 2015.
Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών της Επιστήμης των Αποφάσεων με
Πληροφοριακά υστήματα του Σμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΑΕΙ Πειραιά Σ.Σ. (20142015).
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5. Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ» του
Σμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΑΕΙ Πειραιά Σ.Σ. (2015-2017).
6. Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» (20162017)
7. Ηθική και Δεοντολογία (Legal. Ethical and Professional Issues) στο προταθέν
Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Σμήματος Πληροφοριακών υστημάτων και
Σμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Διδακτορική Διατριβή
Διδακτορική Διατριβή
Θέμα: «Η υπαγωγή δημοσίου δικαίου διαφορών σε διαιτησία»
Η διδακτορική διατριβή εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του τέως Προέδρου του Δικαστηρίου της
ΕΕ και μέλους της Ακαδημίας Αθηνών Καθηγητή Βασιλείου κουρή και με έτερα μέλη της
τριμελούς εποπτεύουσας επιτροπής τον Καθηγητή Αναστάσιο Σάχο και την Καθηγήτρια και μέλος
της Ακαδημίας Αθηνών Πελαγία Γέσιου- Υαλτσή.

υγγραφικό Έργο Μονογραφίες
1. Μονογραφικού χαρακτήρα μελέτη με τίτλο «Σο δημόσιο δίκαιο στο εργατικό δίκαιο του 21ου
αιώνα – ιδιωτικό ή και δημόσιο δίκαιο»
Έκδοση στην πανεπιστημιακή σειρά «Μελέτες Διοικητικού Δικαίου» υπό την Διεύθυνση
Β.κουρή, Α.Σάχου, Δ.Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου του Εκδοτικού Οίκου άκκουλα ΑθήναΘεσσαλονίκη, 2010, σελίδες 375.
2. Μονογραφία σε συνεργασία με την Ι. Πρασσά, με αντικείμενο την αναγνώριση ακαδημαϊκών
διπλωμάτων και προσόντων, σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο με τίτλο: «Η Αναγνώριση
ακαδημαϊκών διπλωμάτων» στην επιστημονική- ακαδημαϊκή σειρά του έγκριτου εκδοτικού
οίκου «ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» και στην επιστημονική σειρά με τον τίτλο: “Μελέτες
Θεωρίας και Πράξης Διοικητικού Δικαίου, υπό την επιστημονική διεύθυνση του έγκριτου
πανεπιστημιακού Φαράλαμπου Φρυσανθάκη, 2014, σελίδες 350.
υμμετοχή σε εκτεταμένη μελέτη στο πλαίσιο σχετικού ερευνητικού προγράμματος του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών μαζί με τους Καθηγητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών Αστέριο Πλιάκο και Γεώργιο Καρύδη στην οποία πραγματεύθηκε το τμήμα το
αφορών στο δημόσιο δίκαιο με το τίτλο : «Η γενική αρχή της αποτελεσματικής δικαστικής
προστασίας κατά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ και το Ελληνικό δικαστικό σύστημα»Μελέτη χρηματοδοτηθείσα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και υποβληθείσα σε
αυτό.
Μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους (με σύστημα κριτών):
•

«Η έννοια του δημοσίου συμφέροντος και η ερμηνεία του υντάγματος», στο περιοδικό
«Επιθεώρησις Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου» - δεκτή προς δημοσίευση.

•

«Η αλλαγή στις θεμελιώδεις κατευθύνσεις της Δ.Δ. στο πλαίσιο της κοινωνίας της
πληροφορίας και του διαδικτύου», στο περιοδικό
«Επιθεώρησις Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου», 2008, σ.290 επ.
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•

«Αναδρομική κατάργηση εκκρεμών δικών που αφορούν σε μισθολογικού χαρακτήρα
αξιώσεις με την ευκαιρία της απόφασης της 11-4-2002 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου «μοκοβίτης κ.ά κατά Ελλάδος», στο περιοδικό «Ελληνική
Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου» - «Revue Hellénique de Droit Européen» που εκδίδεται
υπό την αιγίδα του Κέντρου Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, 2006, σ. 443 επ.

•

Σο ζήτημα του νομικού χαρακτήρα και της τυπικής ισχύος της εγκριτικής πράξης στις
επενδύσεις του ν.δ 2687/1953» στο περιοδικό «Νομικό Βήμα» ΝοΒ, 2011, σ. 542.

•

«Η συσχέτιση της επίλυσης συγκρούσεων ως σύγχρονης μορφής διοίκησης με τη διαιτητική
επίλυση» στο περιοδικό : «Επιστημονική
Επετηρίδα Επιστημονικής Έρευνας ΣΕΙ
Πειραιά» (σε συνεργασία με .Ιωαννίδου), 2006, σ.255.

•

«Η δυνατότητα αναστολής εκτέλεσης διοικητικών πράξεων από την Επιτροπή Αναστολών
και όχι δικαστικών αποφάσεων» με αφορμή την ΕΑ τΕ 806/2010 στο περιοδικό: «Θεωρία
και πράξη Διοικητικού Δικαίου» ΘΠΔΔ, 2011, σ.304.

•

«Tα όρια του νομοθετικού χαρακτηρισμού των διοικητικών διαφορών» με αφορμή την
(Ολ)τΕ 3919/2010 στο περιοδικό: «Θεωρία και πράξη Διοικητικού Δικαίου» ΘΠΔΔ, 2011,
σ.488.

•

«Η σύλληψη της αποδοτικότητας στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης και ο συνεχής
επαναπροσδιορισμός της ως ουσιώδη στοιχεία της δημοκρατίας» στο νομικό περιοδικό
«Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου» ΘΠΔΔ, 2012, σ.293επ.

•

«Οι αρμοδιότητες, οι πράξεις, η άσκηση εποπτείας επί δημόσιας επιχείρησης με βάση τα
ισχύοντα για την Σ.E.O A.E.», «Επιθεώρησις Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου», 2013,
σ.606.

•

«Οι παραγραφές έναντι της T.E.O. A.E.: Αξιώσεων από δικαιοπρακτική, αδικοπρακτική
αιτία, αδικαιολόγητο πλουτισμό» « Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου», 2013, σ.411.

•

Η νομιμότητα της άνευ αδείας χρήσης κοινοχρήστων χώρων για εγκατάσταση συσκευών
καρτοτηλεφώνων «Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου» ΘΠΔΔ, 2013, σ.945 επ.

•

«Εννοιολογική και χαρακτηρολογική προσέγγιση του ενωσιακού δημοσίου συμφέροντος»
στο περιοδικό «Επιθεώρησις Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου» ΕΔΔΔ – δεκτή προς
δημοσίευση.

•

«Η επίδραση της δημοσιονομικής κρίσης στις εργασιακές σχέσεις για τους εργαζομένους
στο δημόσιο τομέα: Ένα προτεινόμενο ερευνητικό μοντέλο, μαζί με Ε. Βραϊμάκη, Δ.
τράνη και . Ιωαννίδου στο περιοδικό «Επιστημονική Επετηρίδα Επιστημονικής Έρευνας
ΣΕΙ Πειραιά» 2014, Vol.XV.

•

«Η σύγχρονη κοινωνική επιχειρηματικότητα, ως ενδιάμεση πραγματικότητα μεταξύ δύο
άκρων» «Επιστημονική Επετηρίδα
Επιστημονικής Έρευνας ΣΕΙ Πειραιά» 2014, Vol.XV.

•

Οι έκτακτης θέσπισης δικονομικές ρυθμίσεις για τους συμβασιούχους και η συμβατότητα
τους με το ύνταγμα, την ΕΔΑ και την Ενωσιακή τάξη, με Δ. Γιαννέτα, στο περιοδικό
«Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου» - 2014.

•

Η μεταβλητότητα και η προοπτική της σχέσης ακαδημαϊκής και επαγγελματικής
αναγνώρισης στο πεδίο της ΕΕ, «Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου» ΕφΔΔ, 2015, σ. 235-245.
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Μελέτες σε πρακτικά υνεδρίων (με σύστημα κριτών)
•

«χέση Εργατικού και Δημοσίου Δικαίου σήμερα» - υπό δημοσίευση στα πρακτικά υνέδριο υπό την αιγίδα της Εταιρείας Διοικητικών Μελετών

•

«Η σύλληψη της αποδοτικότητας στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης και ο συνεχής
επαναπροσδιορισμός της ως ουσιώδη στοιχεία της δημοκρατίας» - δημοσιευμένη στα
πρακτικά και δημοσιευμένη επίσης ως ανωτέρω - 3ο υνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων

•

«Σα θεμελιώδη δικαιώματα ως ο κορυφαίος δημοσίου δικαίου παράγων στην λήψη
αποφάσεων στον χώρο της υγείας» - δημοσιευμένη στα πρακτικά - 21ο Εθνικό υνέδριο της
Εταιρίας ΕΕΕΕ

•

«Κοινωνική επιχειρηματικότητα και σύγχρονη κρατική δράση» - υπό δημοσίευση στα
πρακτικά - 5ο υνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων
«Εθνικό και Ενωσιακό δημόσιο συμφέρον» -υπό δημοσίευση στα πρακτικά - υνέδριο
Πανεπιστήμιο Πειραιά με συνδιοργάνωση Πανεπιστημίου Πειραιά και Ελεγκτικού υνεδρίου

•
•

•

•

«Η επίδραση της δημοσιονομικής κρίσης στις εργασιακές σχέσεις για τους εργαζομένους
στο δημόσιο τομέα: Ένα προτεινόμενο ερευνητικό μοντέλο» - δημοσιευμένη στα πρακτικά 5ο υνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων
«Η διαμεσολάβηση ως μορφή επίλυσης διαφορών και συγκρούσεων στο πεδίο του
δημοσίου δικαίου και της δημόσιας διοίκησης» - δημοσιευμένη στα πρακτικά - 3ο υνέδριο
Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ)
«Η σημασία της Πρώτης Πελοποννησιακής Γερουσίας και το «θεμελιώδες» της Εγκυκλίου
της» - υπό δημοσίευση στα πρακτικά - 7ο υνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων

Μελέτες ως συμμετοχές σε τιμητικούς τόμους
Έχει συμμετάσχει με πρόσκληση των ίδιων των τιμωμένων προσώπων στους εξής τιμητικούς :
•

υμμετοχή στους τιμητικούς τόμους για τους καθηγητές του Σμήματος Νομικής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Λουκά Θεοχαρόπουλο και Δήμητρα
Κοντόγιωργα – Θεοχαροπούλου, Επιστημονική Επετηρίδα του Σμήματος Νομικής της
χολής Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, με την μελέτη: «Η δικονομική
ισότητα στο πλαίσιο της διοικητικής δικονομίας (τοιχειώδεις οριοθετήσεις με αφετηρία
το άρθρο 40 του ΚΔιοικΔ)», Σομ. ΙΙΙ, 2009, σ.559.

•

υμμετοχή σε τιμητικό τόμο για τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιά Θεόδωρο Ι.
Παναγόπουλο, με την μελέτη με τίτλο: «H εξαιρετικότητα (EXORBITANCE) στην
διοικητική δίκη», ΕΚΔΟΕΙ ΑΚΚΟΤΛΑ ΑΘΗΝΑ-ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 2011, σ.693.

•

υμμετοχή σε τιμητικό τόμο για τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιά Παναγιώτη
Κανελλόπουλο, με την μελέτη με τίτλο: «Η μεταβλητότητα και η προοπτική της σχέσης
ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναγνώρισης στο πεδίο της Ε.Ε.», Εκδόσεις
ΑΚΚΟΤΛΑ ΑΘΗΝΑΘΕΑΛΟΝIΚΗ, 2015.

Βιβλιοκρισίες -βιβλιοπαρουσιάσεις
-Η Μονογραφία με τίτλο «Σο δημόσιο δίκαιο στο εργατικό δίκαιο του 21ου αιώνα – ιδιωτικό ή
και δημόσιο δίκαιο», με πρόλογο από τον Καθηγητή του υνταγματικού Δικαίου Κωνσταντίνο
Φρυσόγονο, όπου επισημαίνεται ο χαρακτήρας της μελέτης ως Μονογραφίας και εντοπίζεται η
συμβολή της στην πρόοδο της επιστήμης.
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- Βιβλιοκρισία στο ίδιο βιβλίο και από τον Αντιπρόεδρο του υμβουλίου της Επικρατείας
Αναστάσιο Μαρίνο με αναφορά στα χαρακτηριστικά της μελέτης και στην συμβολή της στην
πρόοδο της επιστήμης, δημοσιευθείσα στο έγκριτο περιοδικό ΕΔΔΔ(2012 )
- Η Μονογραφία με τίτλο «Η Αναγνώριση ακαδημαϊκών διπλωμάτων», με πρόλογο από τον
Καθηγητή της Νομικής χολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Φαράλαμπο Φρυσανθάκη, όπου
επισημαίνεται ο χαρακτήρας της μελέτης ως Μονογραφίας και εντοπίζεται η συμβολή της στην
πρόοδο της επιστήμης.
- Βιβλιοπαρουσίαση επίσης της εν λόγω Μονογραφίας στην ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ την 31-052016 από τους Παναγιώτη Κανελλόπουλο ομ. Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιά, Ελισσάβετ
Μπέσιλα- Μακρίδου, ομ. Καθηγήτρια υνταγματικού Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Γεώργιο
Καρύδη, Αναπλ. Καθηγητή του Δικαίου της ΕΕ στο Οικον. Πανεπιστήμιο Αθηνών, με πρόκληση
επιστημονικού διαλόγου και την παρουσίαση παράλληλων σχετικών εισηγήσεων τους σε σχετικά
θέματα προς το θέμα της Μονογραφίας, και περαιτέρω παρεμβάσεων ακαδημαϊκών, ανώτατων
δικαστικών και δικηγόρων στα θέματα της Μονογραφίας.
Επιμέλεια εκδόσεων
Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός Νόμος από τον εκδοτικό οίκο: Νομική Βιβλιοθήκη – 2011.
υμμετοχή σε εθνικά και διεθνή υνέδρια
- υνέδριο υπό την αιγίδα της Εταιρείας Διοικητικών Μελετών, του Σομέα
Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης και του Σομέα Δημοσίου Δικαίου του Σμήματος
Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου με τίτλο: «Επίκαιρα Ζητήματα Δημοσίου
Δικαίου»-Πάντειο Πανεπιστήμιο – 6 & 7 Μαϊου 2011.
Εισήγηση με θέμα : χέση Εργατικού και Δημοσίου Δικαίου σήμερα»
-3ο υνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων με τίτλο «Διοίκηση και Δημοκρατία: Ποιότητα,
Αποτελεσματικότητα, Νομιμοποίηση»-Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου - Πανεπιστήμιο Κρήτης, 8-10
Οκτωβρίου 2009.
Εισήγηση με θέμα : «Η σύλληψη της αποδοτικότητας στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης και ο
συνεχής επαναπροσδιορισμός της ως ουσιώδη στοιχεία της δημοκρατίας»
-21ο Εθνικό υνέδριο της Εταιρίας ΕΕΕΕ με τίτλο «Λήψη Αποφάσεων στα υστήματα Τγείας» –
Ξενοδοχείο PARK– 28 - 30 Μαϊου 2009.
Εισήγηση με θέμα : «Σα θεμελιώδη δικαιώματα ως ο κορυφαίος δημοσίου δικαίου παράγων στην
λήψη αποφάσεων στον χώρο της υγείας»
-20ο Εθνικό υνέδριο της Εταιρίας EEEE με τίτλο «Επιχειρησιακή Έρευνα και Σουριστική
Ανάπτυξη» – πέτσες στην Αναργύρειος & Κοργιαλένειος χολή – 19 - 21 Ιουνίου 2008.
Εισήγηση με θέμα : «Κοινοτικό δίκαιο και τουριστική ανάπτυξη»
-υνέδριο Πανεπιστήμιο Πειραιά με συνδιοργάνωση Πανεπιστημίου Πειραιά και Ελεγκτικού
υνεδρίου
Εισήγηση με θέμα: «Εθνικό και Ενωσιακό δημόσιο συμφέρον», Πανεπιστήμιο Πειραιά - 1-2
Δεκεμβρίου 2011.
-5ο υνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων με τίτλο: «Αναδιοργάνωση της Διοίκησης και του
Κράτους στη μετά το „μνημόνιο‟ εποχή»–Νομική χολή Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης–
28-30 Νοεμβρίου 2013.
Εισήγηση με θέμα: «Κοινωνική επιχειρηματικότητα και σύγχρονη κρατική δράση»
-5ο υνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων με τίτλο: «Αναδιοργάνωση της Διοίκησης και του
Κράτους στη μετά το „μνημόνιο‟ εποχή»-Νομική χολή Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης- 2830 Νοεμβρίου 2013.
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Εισήγηση με θέμα: «Η επίδραση της δημοσιονομικής κρίσης στις εργασιακές σχέσεις για τους
εργαζομένους στο δημόσιο τομέα: Ένα προτεινόμενο ερευνητικό μοντέλο», μαζί με Ε. Βραϊμάκη
και . Ιωαννίδου.
-1ο υνέδριο Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) με τίτλο: «Θεμελιώδη δικαιώματα και θεσμοί στην
εποχή της κρίσης» – Αθήνα Νομική Βιβλιοθήκη– 24-25 Απριλίου 2014.
Εισήγηση με θέμα: «Η διεύρυνση του θεσμού της δημοσίου δικαίου διαιτησίας στο περιβάλλον της
οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης»
-υνέδριο ERA-9 International Scientific Conference – AEI Πειραιά Σ.Σ. – 22-24
επτεμβρίου 2014.
Εισήγηση με θέμα: «The fluctuating relationship of academic recognition and professional
recognition of rights in the field of the European Union»
-υνέδριο Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) με τίτλο: «Επίκαιρα ζητήματα Δημοσίου Δικαίου» –
ΝΚ– 2-3 Δεκεμβρίου 2014.
Εισήγηση με θέμα: «Πτυχές του ζητήματος της αιτιολογίας των καταλογιστικών πράξεων εις βάρος
δημοσίων υπολόγων»
-Επιστημονικό υνέδριο με συνδιοργάνωση Εταιρείας Διοικητικών Μελετών και ΑΠΘ –
Θεσσαλονίκη– 24-25 Μαϊου 2015
Εισήγηση με θέμα: « ύγχρονες μορφές Δημοσίου Δικαίου Διαιτησίας»
-υνέδριο ERA-10 International Scientific Conference –ΑEI Πειραιά Σ.Σ. – 23-25 επτεμβρίου
2015.
Εισήγηση με θέμα: «Η σύγχρονη στάση της ΕΕ για την αναγνώριση τίτλων και προσόντων
ληφθέντων σε τρίτες χώρες που οδηγούν σε άσκηση επαγγέλματος εντός της ΕΕ»
-υνέδριο ERA-10 International Scientific Conference– ΑEI Πειραιά Σ.Σ. – 23-25 επτεμβρίου
2015.
Εισήγηση με θέμα: «Η σχέση της κοινωνικής επιχείρησης με την ιδιωτική επιχείρηση και την
κοινωνική δραστηριότητα του κράτους»
-6ο υνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων με τίτλο: «Προκλήσεις και δυσχέρειες εκσυγχρονισμού
της Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα σήμερα» –ΣΕΙ Πελοποννήσου – 15-17 Οκτωβρίου 2015.
Εισήγηση με θέμα: «Η πρόσφατη „διαχείριση‟ του θεσμού της μονιμότητας και η διοικητική
επίδρασή της»
-3ο υνέδριο Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) με τίτλο: «Σο Δημόσιο Δίκαιο σε μετάβαση.
Προκλήσεις και Προοπτικές» – Ηράκλειο Κρήτης–22-23 Απριλίου 2016.
Εισήγηση με θέμα: «Η διαμεσολάβηση ως μορφή επίλυσης διαφορών και συγκρούσεων στο πεδίο
του δημοσίου δικαίου και της δημόσιας διοίκησης»
-υνέδριο ERA-11 International Scientific Conference– ΑEI Πειραιά Σ.Σ. – 23 επτεμβρίου
2016.
Εισήγηση με θέμα: «Όψεις του συγκρουσιακού φαινομένου στο πλαίσιο της Δημόσιας Διοίκησης»
-υνέδριο ERA-11 International Scientific Conference– ΑEI Πειραιά Σ.Σ. – 23 επτεμβρίου
2016.
Εισήγηση με θέμα: «Πτυχές της αναγνώρισης πτυχίων Κυπριακών ιδιωτικών πανεπιστημίων, ως
ιδιότυπης περίπτωσης αναγνώρισης»
-4ο υνέδριο Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) (σε συνεργασία με Δικηγορικό ύλλογο Ρόδου) με
τίτλο: «ύγχρονα ζητήματα Δημοσίου Δικαίου» – Ρόδος–12-13 Μαϊου 2017.
Εισήγηση με θέμα: «Η ανάγκη του πειστικού δογματικά επιχειρήματος για την έλλειψη
δικαιοδοσίας»
-7ο υνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων με τίτλο: «Ιστορία της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης
19ος-21ος αι.» – Ιόνιος Ακαδημία, Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Κέρκυρα-18 - 19 Μαΐου 2017.
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Εισήγηση με θέμα: «Η σημασία της Πρώτης Πελοποννησιακής Γερουσίας και το «θεμελιώδες» της
Εγκυκλίου της»
υμμετοχή σε οργανωτικές επιτροπές συνεδρίων
- Μέλος της οργανωτικής επιτροπής στο 2ο υνέδριο Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) Θεσσαλονίκη 15-16 Μαϊου 2015
- Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του υνεδρίου ERA 10 – Αθήνα 23-25 επτεμβρίου
2015
- Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του υνεδρίου ERA 11
- Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 3ου υνεδρίου Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) –
Ηράκλειο Κρήτης 22-23 Απριλίου 2016
- Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 4ου υνεδρίου Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) –
Ρόδος 12-13 Μαϊου 2017
υμμετοχή σε Εκλεκτορικά ώματα
Έχει συμμετάσχει σε πολλά Εκλεκτορικά ώματα για την εκλογή και εξέλιξη μελών διδακτικού
προσωπικού.
Ετεροαναφορές
Έχει σημαντικό αριθμό ετεροαναφορών σε μελέτες και εργασίες αναγνωρισμένου κύρους
επιστημόνων.
υμμετοχή σε διάφορα προγράμματα
υμμετοχή στο ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ: «Διεύρυνση
Σριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Μετεξέλιξη του Σμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων» (01-10- 2000
έως 31-08-2001), με αμοιβή.
υμμετοχή στο Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ του ΠΕ : «Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις και
μεταφορές » (01-06-2000 έως 31-07-2000 και 01-09-2003 έως 31-02-2004), με αμοιβή.
υμμετοχή στο ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ : «Αναμόρφωση
Προπτυχιακών Προγραμμάτων πουδών Σμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΣΕΙ Πειραιά
2003-2006» - (01-04-2003 έως 31-12-2006), με αμοιβή.
υμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Μελέτη Πυρασφαλείας Αλσών του Δήμου
Αθηναίων» (08-07-2009 έως 31-12-2012), με αμοιβή.
υμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα «Basic Research in the Athens University of
Economics and Business – The Basic Research Funding Program of AUEB», μαζί με τους
καθηγητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Αστέριο Πλιάκο και Γεώργιο Καρύδη, με
επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή Αστέριο Πλιάκο, με αντικείμενο την διερεύνηση της
εφαρμογής της αρχής της Αποτελεσματικής Δικαστικής Προστασίας από τα ελληνικά δικαστήρια
που οδήγησε στην εκπόνηση μελέτης με θέμα: «Η γενική αρχή της αποτελεσματικής δικαστικής
προστασίας κατά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ και το Ελληνικό δικαστικό σύστημα», στο
πλαίσιο του Προγράμματος “Ενίσχυση Βασικής ¨Έρευνας» (01-01-2010 έως 31-08-2010), με
αμοιβή.
-υμμετοχή στο πρόγραμμα: «Αυτοχρηματοδοτούμενο ΠΜ του Σμήματος Λογιστικής του ΣΕΙ
Πειραιά με τίτλο “Λογιστική και Φρηματοοικονομική”», με αντικείμενο διδακτικό και ερευνητικό (01-10-2011 έως 31-12-2012), με αμοιβή. - υμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα «Πρόγραμμα
Ενίσχυσης της Ερευνητικής Δραστηριότητας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος πουδών του
8

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών «Λογιστική και Φρηματοοικονομική», με επιστημονικό
υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Απ. Μπάλλα (08-11-2012 έως 28-02-2013), με αμοιβή.
υμμετοχή στο Έργο: «Φρηματοδότηση Ερευνητικής Δραστηριότητας του Σμήματος
Λογιστικής και Φρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από τα
μεταπτυχιακά Προγράμματα σπουδών του Σμήματος», με επιστημονικό υπεύθυνο τον Πρύτανη
Καθηγητή κ. Κ. Γάτσιο για διδασκαλία και μερική απασχόληση για την παροχή ερευνητικού και
οργανωτικού έργου (14-032013 έως 31-08-2013), με αμοιβή.
υμμετοχή σε υποέργο χρηματοδοτήσεις για την πρακτική άσκηση φοιτητών του Ανωτάτου
Σεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά και Α/Α 01 με ίδια μέσα, της πράξης με τίτλο:
Πρακτική Άσκηση Υοιτητών ΣΕΙ Πειραιά, με αμοιβή - MIS 299968.
υμμετοχή σε υποέργο χρηματοδοτήσεις για την πρακτική άσκηση φοιτητών του Ανωτάτου
Σεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά και Α/Α 01 με ίδια μέσα, της πράξης με τίτλο:
Πρακτική Άσκηση Υοιτητών ΣΕΙ Πειραιά, με αμοιβή - MIS 299968 – Τποέργο 03.
-υμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα PETRA υπό την αιγίδα της ΕΕ, με αντικείμενο την
εργασιακή κινητικότητα των νέων (1992-1993).
Έχει απασχοληθεί ως επιστημονικός υπεύθυνος για τη διαχείριση, την εκπόνηση, την
υποβολή και την παρακολούθηση της πορείας εξέλιξης της πρότασης στο πλαίσιο του
προγράμματος SOCRATES –Actions 6.1.2 και 6.2. (1-12-2005 έως 30-10-2006).
Διοικητικό Έργο
υμμετοχή σε όργανα του Σμήματος
• υμμετοχή στο υμβούλιο του Σμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ως εκπρόσωπος της βαθμίδας
Καθηγητών Εφαρμογών κατά τα ακαδημαϊκό έτος 2001-2002.
• υμμετοχή στο υμβούλιο του Σμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ως Διευθυντής του Σομέα
Δικαίου και Ανθρωπιστικών Επιστημών(2008-2013)
• υμμετοχή σε άλλα συλλογικά όργανα του Σμήματος : Γενική υνέλευση Σμήματος, Γενική
υνέλευση Σομέα Νομικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
• Αναπληρωτής Σομέα Δικαίου και Ανθρωπιστικών Επιστημών (2006-2007)
• Διευθυντής του Σομέα Δικαίου και Ανθρωπιστικών Επιστημών(2008- σήμερα)
• Διευθυντής Εργαστηρίου Διοίκησης και Μάρκετινγκ( 2015-σήμερα )
υμμετοχή σε όργανα Μεταπτυχιακών του Σμήματος
• Μέλος τα υντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών πουδών «Διοίκηση
Επιχειρήσεων –ΜΒΑ»
• Μέλος υντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών πουδών «Δημόσια
Διοίκηση- Δημόσιο Μάνατζμεντ»
υμμετοχή σε διάφορες επιτροπές του ΣΕΙ Πειραιά
• Επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών: (για την αγορά οικοπέδου για την επέκταση του Ιδρύματος,
για τη φύλαξη των χώρων του Ιδρύματος, για την προμήθεια επίπλων, για την προσθήκη ορόφου
της Βιβλιοθήκης και για την προμήθεια ειδών για τις ανάγκες του Προγράμματος Μετεξέλιξης)
• Μέλος του Δ. πουδαστικής Λέσχης
• Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κυλικείου –εστιατορίου
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Ακαδημαϊκό Έργο οργανωτικού χαρακτήρα
• υμμετοχή σε διάφορες επιτροπές ακαδημαϊκού χαρακτήρα του ΣΕΙ Πειραιά
- Πρόεδρος της Επιτροπής ΟΜΕΑ για την εσωτερική αξιολόγηση του Σμήματος
- Μέλος της Επιτροπής για την αναμόρφωση του Ακαδημαϊκού Προγράμματος του
Σμήματος
Λοιπές Επιστημονικές Δραστηριότητες
• Μέλος της Εταιρίας Διοικητικών Μελετών.
• Μέλος του Ελληνικό Ινστιτούτου Διοικητικής Επιστήμης
• Μέλος της Διεύθυνσης του ιστορικού περιοδικού: «Επιθεώρησις Δημοσίου και Διοικητικού
Δικαίου»
• Επιστημονικός υνεργάτης του περιοδικού: «Θεωρία και Πράξη του Διοικητικού Δικαίου»
• Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του περιοδικού: «Επετηρίδα Εφαρμοσμένης Έρευνας του
TEI Πειραιά»
• υμμετοχή με εισηγήσεις και παρεμβάσεις στο Διαρκές εμινάριο Δημοσίου και Κοινοτικού
Δικαίου υπό τον Καθηγητή και τέως Πρόεδρο του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κ.
Βασίλειο κουρή (1996-1999).
• υμμετοχή στις επιστημονικές συναντήσεις της Εταιρίας Διοικητικών Μελετών και πολλές
παρεμβάσεις κατά τις συζητήσεις για διάφορα ζητήματα Δημοσίου Δικαίου (την Ένωση
μετέχουν καθηγητές ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ανώτατοι δικαστικοί και ειδικευμένοι
στο αντικείμενο Δικηγόροι).
• υμμετοχή σε μεγάλο αριθμό επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων εσωτερικού και διεθνούς
χαρακτήρα.
Επαγγελματική Εμπειρία ως Δικηγόρος
Άσκηση Δικηγορίας από το έτος 1986 έως σήμερα, με ιδιαίτερη ενασχόληση σε
θέματα Διοικητικού και γενικότερα Δημοσίου Δικαίου (Προηγήθηκε ενεργή πρακτική άσκηση–
1984-1986) .
Διεύθυνση, επί τρεις δεκαετίες περίπου, δικηγορικού γραφείου, το οποίο ασχολείται με
υποθέσεις ιδίως Διοικητικού και γενικότερα Δημοσίου Δικαίου και ακυρωτικές υποθέσεις στα
ανώτατα δικαστήρια: υμβούλιο της Επικρατείας, Άρειο Πάγο και Ελεγκτικό υνέδριο.
Ενασχόληση επίσης ιδίως με υποθέσεις Εργατικού και Κοινωνικοασφαλιστικού Δικαίου,
Αστικού Δικαίου και Εμπορικού Δικαίου, Δικαίου της Ενέργειας.
Δικηγόρος στο Εφετείο από το 1991 και στον Άρειο Πάγο και το υμβούλιο της Επικρατείας από
το 1995.
Προϋπηρεσία ως Νομικός ύμβουλος και Παραστάτης
•
•
•

Ασφαλιστική Εταιρία «ΗΛΙΟ Α.Ε»
ΕΛΕΣΕ (χολή Επαγγελματικών Λειτουργών Σεχνικής Εκπαίδευσης)
Δήμος Θεσσαλονίκης (2003- σήμερα) : Δικηγόρος στα ανώτατα Δικαστήρια (υμβούλιο
της Επικρατείας, Άρειο Πάγο και Ελεγκτικό υνέδριο)

•

Σαμείο Εθνικής Οδοποιίας (Σ.Ε.Ο. Α.Ε.)- (2005- σήμερα)
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Νομολογία στην διαμόρφωση της οποίας συνέβαλε σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο στην
πρόοδο της επιστήμης
1.
τις βάσεις νομικών δεδομένων έχουν αναρτηθεί σημαντικός αριθμός αποφάσεων στις
οποίες συνέβαλε ως παραστάς δικηγόρος. Ειδικότερα στη μεν
βάση δεδομένων
ΙΟΚΡΑΣΗ εβδομήντα ενενήντα πέντε (95) αποφάσεις, στη δε βάση δεδομένων
«ΝΟΜΟ» ογδόντα μίας (81). Επίσης πολλές από τις αποφάσεις που προκάλεσε, έχουν
δημοσιευθεί σε ανεγνωρισμένου κύρους νομικά περιοδικά και έχουν τύχει σχολιασμού από
έγκριτους νομικούς και ακαδημαϊκούς .
2.
Επίσης, στη βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων. Σην υπόθεση υποστήριξε ενώπιον του ΕΔΔΑ, για την ομάδα των
προσφυγόντων, ο Δημήτριος τράνης. Με την απόφαση αυτή καταδικάσθηκε η
προπεριγραφόμενη πρακτική που αντίκειται προς κάθε έννοια κράτους δικαίου. Η απόφαση
είναι σημαντική σε εθνικό και διεθνές επίπεδο που προκύπτει από την εκτεταμένη
υπομνημάτισή της (χετικά με την απόφαση: δημοσιεύματα πολλών και σημαντικών
ημερήσιων Αθηναϊκών εφημερίδων, δημοσίευση σε σημαντικά επιστημονικά περιοδικά με
κριτές και διάφορα διεθνή sites και περιοδικά θεωρίας και νομολογίας, παραπομπή σε
διάφορες σημαντικές αποφάσεις εθνικών και διεθνών Δικαστηρίων, πυκνή υπομνημάτιση
εγχώριας και διεθνούς θεωρίας ).
Ξένες Γλώσσες
Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά

11

