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ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

Ιοφνιοσ 1989 Διδακτορικι διατριβι (Συνταγματικό Δίκαιο) «Συνταγματικι πρακτικι και 
ανακεϊρθςθ ςτθν ελλθνικι δθμοκρατία (1975-1986)» - Βακμόσ: Très 
Honorable, Ρανεπιςτιμιο Paris X – Nanterre, Γαλλία. 

Mάρτιοσ 1983 Μεταπτυχιακό δίπλωμα ςτο Δθμόςιο Δίκαιο, τθ Γενικι Θεωρία Δικαίου, με 
Διπλωματικι Εργαςία (mémoire) «Ο κεςμόσ τθσ Ρροεδρίασ τθσ Δθμοκρατίασ 
ςτθν Ελλάδα και τθ Γαλλία», Ρανεπιςτιμιο Paris X – Nanterre, Γαλλία. 

Φεβρουάριοσ 1981 Ρτυχίο Νομικισ (Άριςτα), Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ (ΑΡΘ). 

 
 
ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 
 

04/2015 - 
ςήμερα 

Ρρόεδροσ του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΚΔΔΑ) 
(Εκνικόσ Στρατθγικόσ φορζασ υπεφκυνοσ για τθν επιμόρφωςθ των υπαλλιλων 
του δθμοςίου και τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, για τθν ζρευνα ςτο πεδίο τθσ 
δθμόςιασ διοίκθςθσ και για τθν παροχι  ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν προσ το 
ελλθνικό κράτοσ ςε ηθτιματα δθμόςιασ διοίκθςθσ). 

 
05/2015 - 
ςήμερα 

 
Μζλοσ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ για τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα (ανεξάρτθτο 
γνωμοδοτικό προσ το κράτοσ ςϊμα με ειδίκευςθ ςε ηθτιματα ανκρωπίνων 
δικαιωμάτων). 

 
09/2017 - 
ςήμερα 

Μζλοσ του Εκνικοφ Συμβουλίου για τθν κωδικοποίθςθ και αναμόρφωςθ τθσ 
ελλθνικισ νομοκεςίασ.  

 
11/2016-12/2017 

Μζλοσ τθσ νομοπαραςκευαςτικισ Επιτροπισ για το κεςμικό πλαίςιο των 
Ανεξάρτθτων Αρχϊν.  

 
04/2015, 

02&03/17 

 
Διδαςκαλία ςεμιναρίων, Εκνικι Σχολι Δικαςτϊν. 

 
03/2015-08/2017 

 

Ρρόεδροσ τθσ Ομάδασ Εργαςίασ και αργότερα τθσ νομοπαραςκευαςτικισ 
Επιτροπισ για τθν κφρωςθ τθσ Συνκικθσ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ (μζτρα για τθν 
πρόλθψθ τθσ βίασ κατά των γυναικϊν).  

 
01/2015 

 

Κακθγιτρια Μεταπτυχιακοφ Ρρογράμματοσ Σπουδϊν, Master II – Ανκρϊπινα 
Δικαιϊματα και Γενικό Δθμόςιο Δίκαιο, Ρανεπιςτιμιο Paris Ouest – La Défense 
Nanterre, Γαλλία. 

 
 

2015-2012 

Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια (Συνταγματικό Δίκαιο, Θεμελιϊδθ Δικαιϊματα, 
Συγκριτικό Συνταγματικό Δίκαιο, Γενικι Θεωρία Κράτουσ και Δικαίου, Ιςότθτα 
των Φφλων ςε προπτυχιακό επίπεδο και Συνταγματικό Δίκαιο ςε μεταπτυχιακό 



 επίπεδο), Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ (ΑΡΘ). 

Ακαδημαϊκά ζτη 
2015 – 2007/08 

Κακθγιτρια Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν/Επιβλζπουςα, Ελλθνικι Αςτυνομικι 
Ακαδθμία. 

 
04/2015-09/1983 

Δικθγόροσ, μζλοσ του Δικθγορικοφ Συλλόγου Θεςςαλονίκθσ (δικθγόροσ παρ’ 
Αρείω Ράγω από το 1997). 

 
04/2014 

 
Διδαςκαλία ςεμιναρίων, Εκνικι Σχολι Δικαςτϊν. 

 
2012-2001 

Επίκουρθ Κακθγιτρια (Συνταγματικό Δίκαιο, Συνταγματικζσ Ελευκερίεσ, 
Εμβάκυνςθ Δθμοςίου Δικαίου, Δίκαιο–Φφλο Ιςότθτα, ςτο προπτυχιακό 
πρόγραμμα ςπουδϊν, κακϊσ και Συνταγματικό Δίκαιο ςτο Μεταπτυχιακό 
Ρρόγραμμα Σπουδϊν), ΑΡΘ, Τμιμα Νομικισ. 

 
2012-2004 

Διδαςκαλία του μακιματοσ: Droit Constitutionnel Comparé ςτο πρόγραμμα 
Erasmus, ΑΡΘ, Τμιμα Νομικισ. 

 
Ακαδημαϊκό ζτοσ 

2010-2009 

Κακθγιτρια Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν, EUIC και UNESCO για τα Δικαιϊματα 
ςτθν Εκπαίδευςθ, τθ Δθμοκρατία και τθν Ειρινθ (Ευρωπαϊκό ΜΡΣ ςτα 
Ανκρϊπινα Δικαιϊματα και τον Εκδθμοκρατιςμό).   

 
2010-2004 

Επιβλζπουςα κακθγιτρια του μακιματοσ Πρακτική Άςκηςη φοιτητών 
(Ρρόγραμμα ΕΡΕΑΕΚ ΙΙ), υπεφκυνθ για τον Τομζα Δθμοςίου Δικαίου και 
Ρολιτικισ Επιςτιμθσ, ΑΡΘ, Τμιμα Νομικισ. 

 
 

04/2005 

Επιςκζπτρια κακθγιτρια, Διαλζξεισ: α) ςχζςεισ μεταξφ ςυνταγματικϊν 
ελευκεριϊν και του ελλθνικοφ εκνικοφ δικαίου και β) ςχζςεισ των ευρωπαϊκϊν 
φορζων ςτο πλαίςιο του Σχεδίου τθσ Συνκικθσ για το Ευρωπαϊκό Σφνταγμα, 
Ραν/μιο τθσ Μεςίνα, Ιταλία, Τμιμα Δθμοςίου Δικαίου «T. Martines». 

 
01/2001 

Κακθγιτρια, Ρρόγραμμα MEDA-DEMOCRATIE για ζλλθνεσ δικαςτζσ: “Το Κράτοσ 
Δικαίου”, ΑΡΘ, Τμιμα Νομικισ. 

 
09/1998 

Κακθγιτρια Θερινοφ Ρρογράμματοσ Σπουδϊν, «Οι επιπτϊςεισ του ευρωπαϊκοφ 
oικοδομιματοσ ςτα κράτθ», Ρανεπιςτιμιο του Μονπελιζ, Γαλλία. 

 
06/2001-03/1994 

Λζκτωρ (Συνταγματικό Δίκαιο, Ρολιτειολογία, Δίκαιο ΜΜΕ και Σφγχρονα 
Θζματα Συνταγματικοφ δικαίου), ΑΡΘ, Τμιμα Νομικισ. 

 
06/1994-09/1992 

Επιλογι ςε κζςθ Ειδικισ Επιςτιμονα ςτο Τμιμα Δθμοςιογραφίασ και ΜΜΕ,  
ΑΡΘ (διδαςκαλία Δικαίου) 

 
 

05/1993-10/1989 

Διδαςκαλία του μακιματοσ Στοιχεία δθμοκρατικοφ Ρολιτεφματοσ, Σχολι 
Επιμόρφωςθσ Λειτουργϊν Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ και, μετά τθν αναμόρφωςθ 
τθσ Σχολισ, ςτο Βϋ Ρεριφερειακό Επιμορφωτικό Κζντρο (ΡΕΚ) τθσ Αϋβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ. 

 
 

02/1992-03/1990 

Ομόφωνθ εκλογι ςε κζςθ Ειδικισ Επιςτιμονα ςτον Τομζα Δθμοςίου Δικαίου 
και Ρολιτικισ Επιςτιμθσ, ΑΡΘ, Τμιμα Νομικισ και ανάκεςθ τθσ διδαςκαλίασ 
των μακθμάτων του Συνταγματικοφ Δικαίου και τθσ Ρολιτειολογίασ. Επίςθσ, 
ςυνεργαςία ςτθ διδαςκαλία του μακιματοσ Σφγχρονα Θζματα Συνταγματικοφ 
Δικαίου - Δίκαιο ΜΜΕ. 

 
07/1989-09/1987 

Ζνταξθ ςτον τομζα Δθμοςίου Δικαίου και Ρολιτικισ Επιςτιμθσ, Τμιμα Νομικισ, 
ΑΡΘ, με τθν ιδιότθτα τθσ Ειδικισ Μεταπτυχιακισ Υποτρόφου (ΕΜΥ). 

 
 
ΓΛΩΕ 

Ελληνική-Μθτρικι, Γαλλική-Επίπεδο Γ2, Αγγλική-Επίπεδο Γ1, Ιταλική-Επίπεδο B2, Γερμανική–
Επίπεδο Β2 

 
 
ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΕΠΙΣΡΟΠΕ 

2016 Μζλοσ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Εκπαίδευςθσ, Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ. 

 
2013 

Μζλοσ τθσ Επιτροπι για τθν ίδρυςθ παραρτιματοσ του Ινςτιτοφτου 
«Κομφοφκιοσ» ςτο ΑΡΘ. 

 
2013 

Αξιολογιτρια των ερευνθτικϊν προτάςεων του Ιταλικοφ Υπουργείου Ραιδείασ, 
Ρανεπιςτθμίου και Ζρευνασ (Ministero dell'Istruzione dell'Università e della 



Ricerca-MIUR), με ανάκεςθ τθσ αξιολόγθςθσ τθσ ερευνθτικισ πρόταςθσ με κζμα 
ISLAMIC CONSTITUTIONALISM (αρ. πρωτ. 2012FEHTTC/2012). 

 
2013-2012 

Αξιολογιτρια των αιτιςεων χοριγθςθσ υποτροφιϊν για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ 
ςτο εςωτερικό και ςτθν αλλοδαπι από το ΙΚΥ. 

 
2012 

Μζλοσ τθσ Επιτροπισ των Ειςαγωγικϊν Εξετάςεων τθσ Εκνικισ Σχολισ Δθμόςιασ 
Διοίκθςθσ. 

 
2011-2010 

Ρρόεδροσ τθσ Νομοπαραςκευαςτικισ Επιτροπισ για τθν προϊκθςθ τθσ 
ουςιαςτικισ ιςότθτασ των φφλων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ιςότθτασ των Φφλων. 

 
2009-2004 

Μζλοσ τθσ επιςτθμονικισ επιτροπισ του νομικοφ περιοδικοφ του ΔΣΘ 
«ΑΜΕΝΟΡΟΥΛΟΣ». 

 
2008-2006 

Μζλοσ τθσ επιτροπισ του ΔΣΘ για τθν ανακεϊρθςθ του Συντάγματοσ του 
1975/86/01. 

 
2004- ςήμερα 

Μζλοσ τθσ επιςτθμονικισ επιτροπισ του νομικοφ περιοδικοφ ΔιΜΕΕ (Δίκαιο 
Μζςων Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ). 

2003- ςήμερα Μζλοσ τθσ Νομικισ Επιτροπισ του ΑΡΘ. 

 
2002- ςήμερα 

Μζλοσ του ΔΣ τθσ Εταιρίασ Μελετϊν Συνταγματικοφ Δικαίου «Πμιλοσ 
Αριςτόβουλοσ Μάνεςθσ» και μεταξφ 10/2007 και 09/2010 Γραμματζασ τθσ 
Εταιρίασ. 

1993-ςήμερα Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ Ελλινων Συνταγματολόγων. 

 
 
ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

 
09/2009-03/2008 

Επιςτθμονικι υπεφκυνθ του ερευνθτικοφ προγράμματοσ με κζμα 
«Μεταμορφϊςεισ τθσ ιδιότθτασ του πολίτθ ςτο εκνικό κράτοσ και τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ», το οποίο αξιολογικθκε κετικά και χρθματοδοτικθκε από 
τθν Επιτροπι Ερευνϊν του ΑΡΘ. 

 
 

12/1998-05/1996 

Εκπρόςωποσ του Τμιματοσ Νομικισ, ΑΡΘ, ςτο Ρρόγραμμα Tempus JEP. 09738-
95 "Στιριξθ τθσ δθμιουργίασ τθσ Νομικισ Σχολισ του Pilzen" (Δθμοκρατία τθσ 
Τςεχίασ) με τθ ςφμπραξθ των Νομικϊν Σχολϊν των Βρυξελλϊν, τθσ Γρενάδα, τθσ 
Ράδοβα, του οβανιζμι, του Αμπερντίν. Συντονιςτισ θ Σχολι Jean Monet του 
Ρανεπιςτθμίου Paris-SUD. 

 
04/1991-01/1990 

Συμμετοχι ςτο πρόγραμμα ερευνϊν με διοργανωτι το CERTE (Ρανεπιςτιμιο 
Montpellier I), με αντικείμενο τουσ νζουσ τρόπουσ ρφκμιςθσ των κοινωνικϊν 
ςχζςεων  ςτισ δυτικζσ κοινωνίεσ. 

 
12/1989-09/1988 

Συμμετοχι ςε πρόγραμμα ερευνϊν που χρθματοδοτικθκε από το Κδρυμα 
Μεςογειακϊν Μελετϊν, με κζμα "Το κράτοσ δικαίου ςε περίοδο κρίςθσ του 
κράτουσ πρόνοιασ". 

 
 
ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ 

 
Μονογραφίεσ – Διδακτικά εγχειρίδια 

 
2011 

“Το κοινοβουλευτικό ςφςτθμα: Δθμοκρατικι αρχι και κυβερνθτικι ευκφνθ”, Ακινα, 
Σαββάλασ. 

 
2004 

 
“Ρρακτικά κζματα ςυνταγματικοφ δικαίου”, ζκδ. Σάκκουλα, ς.220 

 
2001 

“Η επιφφλαξθ υπζρ του νόμου ωσ περιοριςμόσ εγγφθςθ και διάμεςοσ των 
ελευκεριϊν”, Θεςςαλονίκθ, εκδ. Σάκκουλα, ς. 380. 

 
1990 

“Η ςυνταγματικι ρφκμιςθ και θ πρόςφατθ πρακτικι του διοριςμοφ τθσ 
Κυβερνιςεωσ”, Θεςςαλονίκθ, Εκδόςεισ Σάκκουλα, ς. 55. 

 
1989 

“Pratique et révision constitutionnelles dans la République Hellénique (1975-1986)”,  
Διδακτορικι Διατριβι, Université de Paris Χ-Nanterre, ςελ. 404. 

 
Μελζτεσ - Άρθρα 



 
2018 (υπό 

δημοςίευςη) 

 
«Ιςότθτα και αξιοκρατία: Το Συνταγματικό πλαίςιο επιλογισ του ανκρϊπινου 
δυναμικοφ ςτον δθμόςιο τομζα», ςε Ρρακτικά Διεκνοφσ ςυνεδρίου του ΑΣΕΡ 

 
 
 
 

2017 

«Ρτυχζσ κακισ νομοκζτθςθσ και οι επιπτϊςεισ ςτθ Διοίκθςθ» ςτα Πρακτικά του 
Συνεδρίου τθσ Βουλισ των Ελλινων και του Εργαςτθρίου Μελζτθσ για τθ Διαφάνεια 
τθσ Νομικισ Σχολισ του Αριςτοτελείου Ραν/μίου Θεςςαλονίκθσ. Καλφτερθ 
νομοκζτθςθ ωσ προχπόκεςθ για ζνα δίκαιο και αποτελεςματικό κράτοσ.   

«Μια κατάςταςθ εξαίρεςθσ κακόλου εξαιρετικι. Η κρίςθ του δθμόςιου χρζουσ και το 
λυκόφωσ του Συντάγματοσ» ςτο Δικαιώματα του Ανθρώπου – (Συνδρομι ζτουσ 
φυςικά πρόςωπα), τεφχοσ 3, Εκδ. Σάκκουλα, Ακινα-Θεςςαλονίκθ. 

Ρρόλογοσ με κζμα « Comparaisons Prétoriennes», ςτθν Επικεϊρθςθ «Revue du 
Laboratoire Méditerranéen de Droit Public», τεφχοσ 7. 

 
2016 

«Οι ποςοςτϊςεισ φφλου ςτουσ ςυνδυαςμοφσ των υποψθφίων» ςε Τιμητικό Τόμο για 
την ομότιμη καθηγήτρια Ε. Κουνουγζρη – Μανωλεδάκη, Εκδ. Σάκκουλα, Ακινα-
Θεςςαλονίκθ. 

 
 
 

2015 

«La Grèce», ςε  J-M. de Waele-Nathalie Brack και Jean-Benoit Pilet, Les Démocraties 
Européennes, Paris, Ar. Colin, γ’ ζκδοςθ απολφτωσ ανακεωρθμζνθ.  

«Για τα νζα ςφνορα τθσ Ευρϊπθσ: ςκζψεισ ςχετικά με τθν ςθμαςία του πολιτικοφ 
Συντάγματοσ ςτθν ΕΕ», ςτο www.constitutionalism.gr και ςτον Τιμητικό Τόμο για τα 
50 χρόνια λειτουργίασ των Διοικητικών Δικαςτηρίων, Εκδ. Σάκκουλα, Ακινα-
Θεςςαλονίκθ. 

“Un état d’exception nullement exceptionnel. La crise souveraine et le crépuscule de 
la Constitution. Un aperçu historique” ςτο www.constitutionalism.gr  

 
 

2014 

Demokratie und bürgerschaftliches Engagement in Europa: welche Zukunft haben die 
Völker Europas? ςτο  Europa in Debatte.Überlegungen aus linker Perspektive, 
WeltTrends Potsdam 2014, και ςτα γαλλικά “Démocratie et citoyenneté européennes: 
quel avenir pour les peuples de l’Europe?” ςτο www.constitutionalism.gr  

 
 
 

2013 

“L’intérêt public aux temps de crise” ςτο Recherches Internationales, no 96 Ιοφλιοσ-
Σεπτζμβριοσ και ςτο www.constitutionalism.gr. 

“Η κακιζρωςθ ανϊτατου ορίου ςυνολικισ βουλευτικισ κθτείασ και θ ενίςχυςθ τθσ 
δθμοκρατικισ αρχισ”, ςε ΕΔΔΔ, Σεπτζμβριοσ. 

“Οικονομικι κρίςθ, Σφνταγμα και δθμοκρατία”, ςτο Μορφωτικό Κδρυμα τθσ ΕΣΗΕΑ, 
«Κρίςη και Πολιτικό ςφςτημα» και ςτο www.constitutionalism.gr. 

 
 

 
2011 

“Από τον ζλεγχο τθσ νομιμότθτασ ςτον ζλεγχο τθσ ςυνταγματικότθτασ των κρατικϊν 
πράξεων: Πψεισ του κράτουσ δικαίου ςτο ζργο του Γ. Ραπαδθμθτρίου”, ςε 
www.constitutionalism.gr και ςτο Σφνταγμα, Δημοκρατία και Πολιτειακοί θεςμοί, 
Μνήμη Γ. Παπαδημητρίου, εκδ. Σάκκουλα, Ακινα-Θεςςαλονίκθ 

“Μαντϊ Μαυρογζνθ: θ πατριϊτιςςα, ευπεικισ πολίτθσ και ταπεινι δοφλθ”, ςε  
www.constitutionalism.gr και ςτο Αφιζρωμα Μνιμθσ ςτθ Γ. Κραβαρίτου, εκδ. 
Σάκκουλα, Ακινα-Θεςςαλονίκθ. 

 
 
 

2010 

La Grèce, ςε  J-M. de Waele- P. Magnette, Les Démocraties Européennes, Paris, Ar. 
Colin, β’ ζκδοςθ ανακεωρθμζνθ. 

“Η διαρρφκμιςθ τθσ εκλογισ του Ρροζδρου τθσ Δθμοκρατίασ ςτο ιςχφον Σφνταγμα 
και θ κεςμικι ςθμαςία τθσ”, ςε Ι. Καμτςίδου- Α Μανιτάκθσ κ.ά., Η διαδικαςία εκλογήσ 
Προζδρου τησ Δημοκρατίασ και οι ερμηνευτικζσ τησ αμφιλογίεσ. 

 
2009 

“Η ςυνταγματικι προςταςία τθσ ιδιωτικότθτασ ςτον δθμόςιο χϊρο”, ςε Εταιρία 
Νομικϊν Βορείου Ελλάδοσ, Ειςαγωγι Ι. Μανωλεδάκθ, Παραβίαςη τησ Ιδιωτικότητασ-
Οι κάμερεσ, εκδ. Σάκκουλα, Ακινα- Θεςςαλονίκθ. 

 
 

2008 

Ρρολογικό Σθμείωμα, ςε Εταιρία Ελλινων Δικαςτικϊν Λειτουργϊν                                               
για τθ Δθμοκρατία και τισ Ελευκερίεσ-Πμιλοσ «Αριςτόβουλοσ Μάνεςθσ», Η 
ηλεκτρονική παρακολοφθηςη ςτουσ υπαίθριουσ χώρουσ, εκδ. Σάκκουλα, Ακινα- 
Θεςςαλονίκθ. 

“La Grèce », ςε  J-M. de Waele- P. Magnette, Les Démocraties Européennes, Paris, Ar. 
Colin. 

http://www.constitutionalism.gr/
http://www.constitutionalism.gr/
http://www.constitutionalism.gr/
http://www.constitutionalism.gr/
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2007 

“Ανϊτατθ εκπαίδευςθ και Σφνταγμα. Σκζψεισ για τθν ανακεϊρθςθ του άρκρου 16 
Συντ.”, ςε Ν. Ρετραλιά, (Ειςαγωγι), Η Υπεράςπιςη του άρθρου 16 του Συντάγματοσ 
και η ακαδημαϊκή αναβάθμιςη του Δημόςιου Πανεπιςτημίου, Ινςτιτοφτο Ν. 
Ρουλαντηάσ- Ραρεμβάςεισ, Ακινα 

“Η υπεράςπιςθ του λειτουργικοφ πανεπιςτθμίου”, ςε Intellectum, τεφχοσ 2. 

“Η ανακεϊρθςθ του άρκρου 16 παρ. 5 και 8 Συντ. ςτθν κατεφκυνςθ τθσ κατάργθςθσ 
του δθμόςιου χαρακτιρα των ΑΕΙ: όρια του εκνικοφ Συντάγματοσ και των κοινϊν 
ςυνταγματικϊν παραδόςεων των κρατϊν-μελϊν τθσ ΕΕ”, ςε Τιμθτικό Τόμο για τον 
Ι.Μανωλεδάκθ ΙΙΙ, εκδ. Σάκκουλα, Θεςςαλονίκθ- Ακινα. 

 
 

2006 

“Το κεμελιϊδεσ δικαίωμα των προςϊπων ςτθν αςφάλεια. Ζννοια περιττι ι 
επικίνδυνθ”, ΔτΑ 32/2006 

“Η ανϊτατθ εκπαίδευςθ και το πρόβλθμα των ιδιωτικϊν πανεπιςτθμίων”, ςε Κζντρο 
Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου-Κδρυμα Θεμ- Δθμιτρθ Τςάτςου (επ. επιμζλεια 
Ξ.Κοντιάδθ), Πζντε χρόνια μετά τη ςυνταγματική αναθεώρηςη, Α.Σάκκουλα, Ακινα. 

 
 
 
 

2005 

“Η Ρρακτικι του Κ. Καραμανλι ςτθν Ρροεδρία τθσ Δθμοκρατίασ: Ο κεςμόσ του 
Ρροζδρου τθσ Δθμοκρατίασ ωσ ενοποιθτικό, θκικό και εκνικό αξίωμα”, ςε Ιςτορικά – 
Ελευκεροτυπία, Οι Πρόεδροι τησ Ελληνικήσ Δημοκρατίασ 

“Σχζςεισ μεταξφ άμεςων οργάνων τθσ ΕΕ: Η χωλι διαρρφκμιςθ τθσ κοινοβουλευτικισ 
αρχισ ςτθν Ευρωπαϊκι Συνταγματικι Συνκικθ”, ςε ΚΔΕΟΔ, Ρ.Νάςκου- Ρεράκθ (επιμ.) 
Διοικητικό δίκαιο και ςυνταγματικό δίκαιο, Νεώτερεσ εξελίξεισ ςτον ευρωπαϊκό χώρο. 

“Αυτορρφκμιςθ και ςυνταγματικζσ αρχζσ ςτο πεδίο τθσ δθμόςιασ επικοινωνίασ”, ςε Γ. 
Ραπαδθμθτρίου (πρόλογοσ) Η αυτορρφθμιςη, εκδ. Σάκκουλα, Ακινα- Θεςςαλονίκθ. 

 
 

2004 

“Επιλογζσ και εφαρμογι του Συντάγματοσ του 1975”, ςε Ελλθνικι Ζνωςθ για τα 
δικαιϊματα του Ανκρϊπου (επιμζλεια Μ.Τςαπόγα-Δ.Χριςτόπουλου), Τα δικαιώματα 
ςτην Ελλάδα 1953-2003. Από το τζλοσ του εμφυλίου ςτο τζλοσ τησ μεταπολίτευςησ, 
εκδ. Καςτανιϊτθ, Ακινα. 

 
 

2003 

“Τάςεισ αποθκικοποίθςθσ του γάμου ςτα ςφγχρονα κράτθ πρόνοιασ. Το «ςφμφωνο 
κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ» ςτθ Γαλλία”, ςε ΔτΑ 20/ 2003 

“Σκζψεισ ςχετικά με τισ κεςμικζσ και πολιτικζσ διαςτάςεισ τθσ ανεξαρτθςίασ των 
Ανεξάρτθτων Διοικθτικϊν Αρχϊν”, ςε Κ.Δ.Ε.Ο.Δ (Επιμζλεια Φ.Κοηφρθσ- Σ.Μεγγλίδου), 
Η «ανεξαρτηςία» των ανεξάρτητων αρχών, Θεςςαλονίκθ. 

 
2002 

“Η ζνταξθ και λειτουργία των ΜΜΕ ςτθ ςφγχρονθ δθμοκρατία”, ςε Κ.Δ.Ε.Ο.Δ 
(Επιμζλεια Κ. Γϊγου), Η πορεία προσ το Ευρωπαϊκό Σφνταγμα και η πρόςφατη 
αναθεώρηςη του Συντάγματοσ, Θεςςαλονίκθ. 

 
2000 

“Die verfassungsrechtlichen Grenzen des Strafrechts an der Schwelle zum 21sten 
Jahrhudert-Übereinstimmungen und Unterschiede im europäischen Vergleich”, ςε 
C.Prittwitz–I.Manoledakis, Strafrechtsprobleme an der Jahrthausendwende, Baden –
Baden. 

 
 

1999 

“Η αρχι τθσ διάκριςθσ των εξουςιϊν και οι ανεξάρτθτεσ διοικθτικζσ αρχζσ” 
(Ραρατθριςεισ ςτθ ΣτΕ 944/1999) 

“Η απαγόρευςθ εξόδου από τθ χϊρα των οφειλετϊν του Δθμοςίου και του ΙΚΑ”, (ΣτΕ 
4674/1998), ΔτΑ 1999. 

 
1998 

“Η πρωκυπουργοκεντρικι μορφι του ελλθνικοφ κοινοβουλευτιςμοφ. Τα 
Εικοςάχρονα του Συντάγματοσ 1975”, Ακινα 1998. 

 
1996 

“Η αναηιτθςθ του κεμελίου τθσ ρυκμιςτικισ εξουςίασ του Εκνικοφ Συμβουλίου 
αδιοτθλεόραςθσ μεταξφ των άρκρων 43 παρ. 2 και 15 του Συντάγματοσ”, ΤοΣ.  

 
1992 

“Ρροχποκζςεισ παραδεκτοφ των ενδίκων βοθκθμάτων και το δικαίωμα δικαςτικισ 
προςταςίασ και ακροάςεωσ (άρκρο 20 παρ. 1Σ)”. Σχόλιο ςτθν 366/1992 απόφαςθ του 
ΣτΕ (Ολ), ΤοΣ. 

 
1991 

“Συνταγματικι Ρρακτικι και Συνταγματικόσ Κανόνασ”, ΤοΣ. 

“Η διάκριςθ και θ διαςταφρωςθ των λειτουργιϊν ωσ εγγφθςθ τθριςεωσ του 
Συντάγματοσ”, Αρμ. 1991, και ςε Χαρμόςυνο Αρ.Μάνεςθ τ. Ι. 

 
 
ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΤΝΕΔΡΙΑ - ΠΑΡΟΤΙΑΕΙ 



 
1/2018 

Ρροεδρία ςτθ ςυνεδρία «Οι νζεσ ρυκμίςεισ τθσ Οδθγίασ για τισ Υπθρεςίεσ 
Οπτικοακουςτικϊν Μζςων και οι επιπτϊςεισ τουσ ςτθν ευρωπαϊκι και ςτθν ελλθνικι 
αγορά» του 4ου Ρανελλινιου Συνεδρίου του περιοδικοφ ΔιΜΕΕ. 

 
11/2017 

Συμμετοχι και ειςιγθςθ ςτο διεκνζσ ςυνζδριο του ΑΣΕΡ «Επιλογι του ανκρϊπινου 
δυναμικοφ του δθμόςιου τομζα»  

 
10/2017 

Εναρκτιρια ομιλία ςτο διεκνζσ ςυνζδριο που ςυνδιοργανϊκθκε από το ΕΚΔΔΑ, το 
Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ και το Ρανεπιςτιμιο τθσ Τουλοφηθσ με τίτλο «Οι δθμόςιεσ 
υπθρεςίεσ ςτθ Μεςόγειο». 

 
06/2017 

Συμμετοχι ςτο ςυνζδριο Ομίλου Μάνεςθ «Ροιο Σφνταγμα για τθν επόμενθ μζρα;». 
Θζμα ειςιγθςθσ «Η πολιτικι ευκφνθ: λυδία λίκοσ του κοινοβουλευτιςμοφ» 

 
04/2017 

Συμμετοχι ςτο ςυνζδριο «Η καλι νομοκζτθςθ ωσ αναγκαία προχπόκεςθ μιασ δίκαιθσ 
και αποτελεςματικισ λειτουργίασ τθσ Ρολιτείασ», με κζμα Ειςιγθςθσ «Μορφζσ 
εμφάνιςθσ και ςυνζπειεσ τθσ κακισ νομοκζτθςθσ ςτο πεδίο τθσ Διοίκθςθσ.» 

 
 
 
 

03/2017 

 Συμμετοχι ςτο Διεκνζσ Συνζδριο με αντικείμενο «Η απαγόρευςθ των 
διακρίςεων ςτθν πράξθ», που διοργάνωςαν ο Τομζασ Δθμοςίου Δικαίου και 
Ρολιτικισ Επιςτιμθσ τθσ Νομικισ Σχολισ του Α.Ρ.Θ. και θ Ζνωςθ για τα 
Δικαιϊματα του Ανκρϊπου και με κζμα ειςιγθςθσ «Η αρχι τθσ μθ διάκριςθσ, 
οι κετικζσ διακρίςεισ και θ προςταςία των κεμελιωδϊν δικαιωμάτων». 

 Συμμετοχι ςτθν δθμόςια ςυηιτθςθ για  τθν παρουςίαςθ του βιβλίου Ο Λαόσ 
και θ Συντακτικι Εξουςία ςτο ζργο του E. Sieyès «Τι είναι θ Τρίτθ Τάξθ;», που 
διοργάνωςε το Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου- Κδρυμα 
Θεμιςτοκλι και Δθμιτρθ Τςάτςου 

 
12/2016 

Συμμετοχι ςτο ςυνζδριο του ιδρφματοσ τθσ Βουλισ των Ελλινων με κζμα: «Κοινωνικι 
και πολιτικι εκπροςϊπθςθ. Ρροκλιςεισ και προοπτικζσ ςτθ δθμοκρατία τον 21ο 
αιϊνα» και κζμα «Το κοινοβουλευτικό ςφςτθμα και θ δθμοκρατικι αρχι ςτον 21ο 
αιϊνα». 

 
06/2015 

06/2015 Συμμετοχι ςτο ςυνζδριο «Σφνταγμα, ιςτορία και πολιτικι» με Ειςιγθςθ τθν 
Laudatio του τιμϊμενου κακθγθτι Γ. Αναςταςιάδθ, που διοργάνωςε θ Νομικι Σχολι 
του Α.Ρ.Θ. 

 
 

02/2015 

Ειςιγθςθ ςτο ςυνζδριο «Ελλθνικι Ρολιτεία και Ευρωπαϊκι Συμπολιτεία», που 
διοργάνωςαν θ ζδρα Jean Monnet Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου και Ρολιτιςμοφ 
(υπεφκυνθ: Λίνα Ραπαδοποφλου) του ΑΡΘ και ο Πμιλοσ ‘Αριςτόβουλοσ Μάνεςθσ’ ςτθν 
μνιμθ των κακθγθτϊν Δ. Τςάτςου και Γ. Ραπαδθμθτρίου. Θζμα  τθσ Ειςιγθςθσ 
«Ζκτακτεσ περιςτάςεισ, ζκτακτθ ανάγκθ και ευρωπαϊκό δθμόςιο ςυμφζρον» 
(https://www.constitutionalism.gr/synedrio-jean-monnet-tsatsos-papadimitriou/ όπου 
βίντεο τθσ εκδιλωςθσ) 

 
11/2014 

Συμμετοχι ςτθν εκδιλωςθ του Γαλλικοφ Ινςτιτοφτου Θεςςαλονίκθσ με αντικείμενο 
Démocratie, modèles économiques et politiques sociales. 

 
05/2014 

Συμμετοχι ςτο ςυνζδριο τθσ Επιςτθμονικισ Εταιρίασ Διοικθτικισ Δικαιοςφνθσ με κζμα 
«Δθμόςιο ςυμφζρον και οικονομικι κρίςθ». 

 
 

03/2014 

Συμμετοχι ςτο ςυνζδριο με κζμα: Το Δικαςτιριο τθσ ΕΕ: Εγγυθτισ τθσ εφρυκμθσ 
λειτουργίασ τθσ Ζνωςθσ και των δικαιωμάτων των πολιτϊν που διοργάνωςαν προσ τιμι 
του τ. Ρροζδρου του ΔΕΕ, Β. Σκουρι, θ Νομικι Σχολι του ΑΡΘ και θ ζδρα Jean Monnet 
Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου και Ρολιτιςμοφ (υπεφκυνθ: Λίνα Ραπαδοποφλου) 
του ΑΡΘ. Θζμα Ειςιγθςθσ «Η αρχι τθσ ιςότθτασ ενϊπιον του ΔΕΕ». 

 
02/2014 

Συμμετοχι ςτθν Επιςτθμονικι Διθμερίδα τθσ Ζνωςθσ Ελλινων Δθμοςιολόγων (ΕΕΔ) με 
κζμα «Συνταγματικι ανακεϊρθςθ». Θζμα Ειςιγθςθσ «Η κακιζρωςθ ανϊτατου ορίου 
ςυνολικισ κθτείασ των βουλευτϊν». 

 
 

10/2013 

Ειςιγθςθ ςτο 17ο Συμπόςιο για τθν εξωτερικι πολιτικι που διοργανϊνει το Ινςτιτοφτο 
. Λοφξεμπουργκ ςτο Ρότςνταμ (Γερμανία) με αντικείμενο: 20 χρόνια από τθν Συνκικθ 
του Μάαςτριχ. Η Ευρϊπθ ςε κρίςθ; Θζμα τθσ Ειςιγθςθσ «Ευρωπαϊκι Δθμοκρατία και 
ιδιότθτα του πολίτθ. Πραμα ι ρεαλιςτικι προοπτικι;» 

 
07/2013 

Ειςιγθςθ ςτθν 1θ Ημερίδα που διοργάνωςαν ο Τομζασ ΔΔΡΕ τθσ Νομικισ του ΑΡΘ με 
το Τμιμα Δθμοςίου Δικαίου τθσ Νομικισ του Ρανεπιςτθμίου Τυράννων. Θζμα τθσ 
Ειςιγθςθσ «Η ζννοια και θ ςθμαςία τθσ πολιτικισ ευκφνθσ». 

 Συμμετοχι ςτθν εκδιλωςθ του Ινςτιτοφτου Ν. Ρουλαντηάσ με αντικείμενο τθν 

https://www.constitutionalism.gr/synedrio-jean-monnet-tsatsos-papadimitriou/


04/2013 παρουςίαςθ του βιβλίου «Το κοινοβουλευτικό ςφςτθμα: Δθμοκρατικι αρχι και 
πολιτικι ευκφνθ» (βλ. παραπάνω ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, Μονογραφίεσ-Διδακτικά εγχειρίδια 
τησ Ιφιγζνειασ Καμτςίδου – 2011) 

 
03/2013 

Ειςιγθςθ ςτθν Επιςτθμονικι Ημερίδα που διοργάνωςε ο Διμοσ Θεςςαλονίκθσ με 
αντικείμενο «Ρολιτιςμόσ είναι θ κοινωνικι κζςθ τθσ γυναίκασ ςτθν κοινωνία». Θζμα 
τθσ Ειςιγθςθσ «Η παράμετροσ του φφλου ςτθν προςταςία των δικαιωμάτων.» 

 
01/2013 

Συμμετοχι ςτο ςυνζδριο με αντικείμενο «Εκκλθςία και Αριςτερά» που διοργάνωςε το 
Τμιμα Θεολογίασ του ΑΡΘ. Θζμα τθσ Ειςιγθςθσ: «Τα κρθςκευτικά ςφμβολα ςτον 
δθμόςιο χϊρο». 

 
 

12/2012 

Συμμετοχι ςτο ςυνζδριο που ςυνδιοργάνωςαν ο Δικθγορικόσ Σφλλογοσ Θεςςαλονίκθσ 
και ο Τομζασ Δθμοςίου Δικαίου και Ρολιτικισ Επιςτιμθσ του Τμιματοσ Νομικισ του 
ΑΡΘ με αντικείμενο «Η Δθμοκρατία Σιμερα: Μφκοσ ι Ρραγματικότθτα; Συνταγματικζσ 
και πολιτικζσ διαςτάςεισ». Θζμα τθσ Ειςιγθςθσ: «Κράτθ χωρίσ κυριαρχία ι χωρίσ 
δθμοκρατία». 

 
 
 

10/2012 

 Συμμετοχι ςτο Συνζδριο που ςυνδιοργάνωςαν το Μορφωτικό Κδρυμα τθσ 
ΕΣΗΕΑ και θ Ελλθνικι Εταιρία Ρολιτικισ Επιςτιμθσ με αντικείμενο: Κρίςθ και 
Ρολιτικό Σφςτθμα. Θζμα τθσ Ειςιγθςθσ : «Οικονομικι κρίςθ, Σφνταγμα και 
Δθμοκρατία». 

 Συμμετοχι ςτο Συνζδριο που διοργάνωςε το Ινςτιτοφτο Ν. Ρουλαντηάσ με 
αντικείμενο: Κοινωνικόσ φιλελευκεριςμόσ ι κοινωνικι δικαιοςφνθ; Ελευκερία, 
ιςότθτα, αυτονομία, αλλθλεγγφθ, ςιμερα. Θζμα τθσ Ειςιγθςθσ: «Το δθμόςιο 
ςυμφζρον ωσ ςυνταγματικόσ ςτόχοσ και περιοριςμόσ των ελευκεριϊν». 

 
03/2012 

Ραρουςίαςθ του βιβλίου τθσ Ακ. Κοτηάμπαςθ, «Ιςότθτα των φφλων και ιδιωτικι 
αυτονομία ςτισ οικογενειακζσ ςχζςεισ», ςτθν εκδιλωςθ που διοργάνωςε θ Γενικι 
Γραμματεία Ιςότθτασ. 

 
 
 

03/2011 

 Συμμετοχι ςτο ΙΒ Συνζδριο του Ομίλου Αριςτόβουλοσ Μάνεςθσ με 
αντικείμενο: 1975-2010: Συνταγματικι Θεωρία και Ρράξθ. Αποτίμθςθ και 
προοπτικζσ. Θζμα τθσ Ειςιγθςθσ «Ρρωκυπουργοκεντρικόσ κοινοβουλευτιςμόσ 
και εξζλιξθ τθσ πολιτικι ευκφνθσ τθσ κυβζρνθςθσ, 1975-2010». 

 Ραρουςίαςθ του βιβλίου του Κ. Γιαννόπουλου, «Κ.Δ.Τςάτςοσ- Α.Ι.Μάνεςθσ. 
Διάλογοσ τον οποίο αξίηει και πρζπει να ςυνεχίςουμε, Ακινα, Νομικι 
Βιβλιοκικθ, 2010», ςτθν εκδιλωςθ που διοργάνωςαν ο Πμιλοσ Αριςτόβουλοσ 
Μάνεςθσ και ο εκδοτικόσ οίκοσ. 

 
11/2010 

Ειςιγθςθ ςτο Επιςτθμονικό Συνζδριο του Τμιματοσ Νομικισ του Ρανεπιςτθμίου τθσ 
Κφπρου με αντικείμενο 50 Χρόνια του Συντάγματοσ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ. Θζμα 
τθσ Ειςιγθςθσ «Τα κετικά μζτρα για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ ςε ςυγκριτικι 
προοπτικι» 

 
 

06/2010 

Ειςιγθςθ ςτο Επιςτθμονικό Συνζδριο Σφνταγμα, Δθμοκρατία και Ρολιτειακοί Θεςμοί 
ςτο ζργο του Κακθγθτι Γ. Ραπαδθμθτρίου. Θζμα τθσ Ειςιγθςθσ: «Από τον ζλεγχο τθσ 
νομιμότθτασ ςτον ζλεγχο τθσ ςυνταγματικότθτασ των κρατικϊν πράξεων: Πψεισ του 
κράτουσ δικαίου ςτο ζργο του Γ. Ραπαδθμθτρίου». 

 
 

05/2010 

Συμμετοχι ςτο ΙΒ Συνζδριο του Ομίλου Αριςτόβουλοσ Μάνεςθσ με αντικείμενο 
Αλζξανδροσ Σβϊλοσ. Μεταξφ Συντάγματοσ και Ρολιτικισ ςτον αιϊνα των άκρων. 
Ομιλιτρια ςτθ Στρογγυλι Τράπεηα με κζμα «Νομικοί από πζντε γενιζσ διαφορετικζσ 
‘γενιζσ’ ςυηθτοφν για τον Αλ. Σβϊλο και τισ υποκζςεισ τουσ». 

 
 

12/2009 

Ειςιγθςθ ςτθν Επιςτθμονικι Ημερίδα με αντικείμενο «Τα δικαιϊματα των γυναικϊν 
και θ προςταςία τουσ», που διοργάνωςε θ ευρωβουλευτισ Χ. Ραλιαδζλθ για τθν 
Ομάδα τθσ προοδευτικισ ςυμμαχίασ ςοςιαλιςτϊν και δθμοκρατϊν ςτο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβοφλιο. Θζμα τθσ Ειςιγθςθσ «Τα κετικά μζτρα ςτθν ελλθνικι ςυνταγματικι τάξθ» 

 
10/2009 

Ειςιγθςθ ςτθν Ημερίδα «Μια ευπεικισ πολίτθσ. Η Εκδιλωςθ που δεν ζγινε» - 
«Θυμόμαςτε τθν Γιϊτα Κραβαρίτου». Θζμα τθσ Ειςιγθςθσ: «Μαντϊ Μαυρογζνθ: θ 
πατριϊτιςςα, ευπεικισ πολίτθσ και ταπεινι δοφλθ». 

 
06/2009 

Συμμετοχι ςτο 1ο EMUNI Research Souk ςε ςυνεργαςία με τισ υπ. διδάκτορεσ και 
ςυνεργάτιδεσ του ερευνθτικοφ προγράμματοσ «Μεταμορφϊςεισ τθσ ιδιότθτασ του 
πολίτθ ςτο εκνικό κράτοσ και τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ», Ελ. Καλαμπάκου και 
Θ.Τςολάκου. 



 
 

04/2009 

Ειςιγθςθ ςτθν Επιςτθμονικι Ημερίδα με αντικείμενο «Ρροςταςία του περιβάλλοντοσ 
και Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ», που διοργάνωςε ο Δικθγορικόσ Σφλλογοσ Θεςςαλονίκθσ.  
Θζμα τθσ Ειςιγθςθσ: «Οι Ανεξάρτθτεσ Διοικθτικζσ Αρχζσ ωσ μθχανιςμοί εγγφθςθσ των 
περιβαλλοντικϊν αρχϊν και δικαιωμάτων». 

 
 

06/2008 

Ειςιγθςθ ςτθν Επιςτθμονικι Ημερίδα με αντικείμενο «Το νζο κεςμικό πλαίςιο για τθ 
ραδιοφωνία και τθν τθλεόραςθ (ν. 3592/07): θ πρόκλθςθ τθσ εφαρμογισ», που 
διοργάνωςε το περιοδικό Δίκαιο Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ, ςε 
ςυνεργαςία με το Τμιμα Νομικισ και το Τμιμα Επικοινωνίασ του ΕΚΡΑ και τον 
Δικθγορικό Σφλλογο Ακθνϊν. Θζμα τθσ Ειςιγθςθσ: « Η ςυνταγματικι κεμελίωςθ τθσ 
αποςτολισ του Εκνικοφ Συμβουλίου αδιοτθλεόραςθσ». 

 
03/2008 

Ειςιγθςθ ςτθν εκδιλωςθ του Εταιρίασ Νομικϊν Βορείου Ελλάδοσ (ΕΝΟΒΕ) με κζμα τθν 
Ραραβίαςθ τθσ Ιδιωτικότθτασ (Κάμερεσ). 

 
05/2007 

Ραρζμβαςθ ςτο Συνζδριο με αντικείμενο «Επίκαιρα Θζματα Διοικθτικοφ Δικαίου» που 
ςυνδιοργάνωςαν το Τμιμα Νομικισ του ΑΡΘ, θ Εταιρία Διοικθτικϊν Μελετϊν και ο 
Δικθγορικόσ Σφλλογοσ Θεςςαλονίκθσ. Θζμα τθσ παρζμβαςθσ: «Οι Ανεξάρτθτεσ 
Διοικθτικζσ Αρχζσ μετά τθν ανακεϊρθςθ του Συντάγματοσ του 2001». 

 
 

02/2007 

 Ειςιγθςθ ςτο Συνζδριο του Ινςτιτοφτου Νίκοσ Ρουλαντηάσ με αντικείμενο τθν 
Υπεράςπιςθ του άρκρου 16 του Συντάγματοσ και τθν ακαδθμαϊκι αναβάκμιςθ 
του Δθμόςιου Ρανεπιςτθμίου. Θζμα τθσ Ειςιγθςθσ: «Ανϊτατθ εκπαίδευςθ και 
Σφνταγμα. Σκζψεισ για τθν ανακεϊρθςθ του άρκρου 16 Συντ.». 

 Ειςιγθςθ ςτθν εκδιλωςθ του Εταιρίασ Νομικϊν Βορείου Ελλάδοσ (ΕΝΟΒΕ) 
ςχετικά με το κζμα τθσ Ανακεϊρθςθσ του άρκρου 16 του Συντάγματοσ για τθν 
Ραιδεία. 

 
01/2007 

Ειςιγθςθ ςτθν εκδιλωςθ του Δικθγορικοφ Συλλόγου Ρατρϊν ςχετικά με τθν 
Ανακεϊρθςθ του Συντάγματοσ με κζμα «Η ςυναινετικι ανακεϊρθςθ του Συντάγματοσ 
και οι κεμελιϊδεισ αρχζσ του ελλθνικοφ ςυνταγματιςμοφ». 

 
 

 
11/2006 

Ειςιγθςθ ςτθν εκδιλωςθ του Ομίλου Ρροβλθματιςμοφ και Ραρζμβαςθσ «ΑΣΗ» 
ςχετικά με τισ εξελίξεισ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, με κζμα «Η υπεράςπιςθ του 
λειτουργικοφ πανεπιςτθμίου». 

 
 
 

06/2006 

 Ειςιγθςθ ςτθν Ημερίδα του Ινςτιτοφτου Ν.Ρουλαντηάσ, με κζμα τθν 
Ανακεϊρθςθ του άρκρου 16 του Συντάγματοσ 

 Ειςιγθςθ ςτθν εκδιλωςθ τθσ Δικθγορικισ Συνεργαςίασ ΔΣΘ με αντικείμενο 
τθν αποτίμθςθ των προτάςεων ανακεϊρθςθσ. Θζμα τθσ Ειςιγθςθσ «Οι 
προτάςεισ για τθν Κδρυςθ Συνταγματικοφ Δικαςτθρίου και τθν ίδρυςθ 
ιδιωτικϊν Ρανεπιςτθμίων» 

 
 

11/2005 

Ειςιγθςθ ςτθν Ημερίδα που διοργάνωςε θ Εταιρία Μελετϊν Συνταγματικοφ Δικαίου 
«Πμιλοσ Αριςτόβουλοσ Μάνεςθ» ςε ςυνεργαςία με τον Συνιγορο του Ρολίτθ, με 
κζμα «Το ςυνταγματικό δικαίωμα ςτθν αςφάλεια: ζννοια περιττι ι επικίνδυνθ;» 

 
11/2004 

Συμμετοχι (Ρροεδρία Συνεδρίασ) ςτο Συνζδριο με αντικείμενο «Νζεσ κατευκφνςεισ 
ςτα Ευρωπαϊκά ΜΜΕ» που ςυνδιοργάνωςαν θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Κοινωνιολόγων και 
το Τμιμα Δθμοςιογραφίασ και ΜΜΕ του ΑΡΘ . 

 
09/2004 

Συμμετοχι ςτθν εκδιλωςθ τθσ Δικθγορικισ Συνεργαςίασ ΔΣΘ με αντικείμενο «Αλλάηει 
το τοπίο ςτθν εκνικι δικθγορία… Η πρόταςθ ζκδοςθσ οδθγίασ τθσ ΕΕ για τθν 
απελευκζρωςθ των ‘κλειςτϊν επαγγελμάτων’», με κζμα ειςιγθςθσ «Συνταγματικι 
προςταςία και νομοκετικι ρφκμιςθ του δικθγορικοφ επαγγζλματοσ» 

 
06/2004 

Ανακοίνωςθ ςτθν Διθμερίδα με αντικείμενο «Αςφάλεια και Ελευκερία ςτθν εποχι τθσ 
αντιτρομοκρατικισ εκςτρατείασ» που διοργάνωςε θ Επιτροπι Συνταγματικϊν 
Δικαιωμάτων του ΔΣΑ. Θζμα τθσ Ανακοίνωςθσ «Υπάρχει ςυνταγματικά κατοχυρωμζνο 
δικαίωμα ςτθν αςφάλεια;» 

 
 
 

05/2004 

 Συμμετοχι ςτο 3ο Συνζδριο των Νομικϊν Σχολϊν τθσ Ελλάδασ, με 
αντικείμενο «Νομικόσ Ρολιτιςμόσ: παρόν και μζλλον», με  ςφντομθ 
παρζμβαςθ. 

 Ανακοίνωςθ ςτθν Ημερίδα με αντικείμενο τισ «Νεότερεσ εξελίξεισ ςτο 



Ευρωπαϊκό Συνταγματικό δίκαιο» που διοργάνωςε το ΚΔΕΟΔ, με κζμα 
ειςιγθςθσ «Σχζςεισ μεταξφ άμεςων οργάνων τθσ Ε.Ε.: Ρροσ τθν ανάδυςθ τθσ 
κοινοβουλευτικισ αρχισ ςε ενωςιακό επίπεδο;» 

 
 

12/2003 

 Ειςθγιτρια ςτθν παρουςίαςθ του βιβλίου τθσ κασ Σ. Καϊτατηι-Γουίτλοκ, Η 
Επικράτεια των Ρλθροφοριϊν, Εκδόςεισ Κριτικι, 2003.  

 Ανακοίνωςθ ςτο Συνζδριο με αντικείμενο «Τα δικαιϊματα ςτθν Ελλάδα 
1953-2003» που διοργάνωςε Η Ελλθνικι Ζνωςθ για τα Δικαιϊματα του 
Ανκρϊπου, με κζμα ειςιγθςθσ «Επιλογζσ και εφαρμογι του Συντάγματοσ 
του 1975». 

 
09/2003 

Ανακοίνωςθ ςτο Συνζδριο με αντικείμενο «ΜΜΕ και Ρολιτιςμόσ» που διοργάνωςε θ 
Εταιρία Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ Εντελζχεια, κζμα τθσ κοινισ ειςιγθςθσ με τον 
κακθγθτι κ. Α. Μανιτάκθ «Η ελευκερία τθσ επικοινωνίασ ωσ δθμόςιο δικαίωμα και 
ωσ αξία του ελλθνικοφ νομικοφ πολιτιςμοφ». 

 
02/2003 

Ανακοίνωςθ ςτο Συμπόςιο με αντικείμενο «Η Αυτορρφκμιςθ» που διοργάνωςε θ 
Εταιρία Μελετϊν Συνταγματικοφ Δικαίου «Αριςτόβουλοσ Μάνεςθσ», με κζμα 
ειςιγθςθσ «Συνταγματικζσ αρχζσ και κανόνεσ αυτορρφκμιςθσ ςτο παράδειγμα τθσ 
ραδιοτθλεόραςθσ». 

 
10/2002 

Ανακοίνωςθ ςτθν Ημερίδα που διοργάνωςε το ΚΔΕΟΔ με αντικείμενο «Η 
‘Ανεξαρτθςία’ των Ανεξάρτθτων Αρχϊν», με κζμα παρζμβαςθσ «Θεςμικζσ και 
πολιτικζσ προχποκζςεισ τθσ ανεξαρτθςίασ των ΑΔΑ». 

 
10/2001 

Ανακοίνωςθ ςτο Συνζδριο με αντικείμενο «Η Ρορεία προσ το Ευρωπαϊκό Σφνταγμα 
και θ πρόςφατθ ανακεϊρθςθ του ελλθνικοφ ςυντάγματοσ: ςκζψεισ τάςεισ και 
προοπτικι» που διοργάνωςε το ΚΔΕΟΔ, με κζμα ειςιγθςθσ «Η ζνταξθ και λειτουργία 
των μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ ςτθν ςφγχρονθ δθμοκρατία». 

 
06/1999 

Ανακοίνωςθ ςτο ςυνζδριο «Das Strafrecht an der Schwelle zum neuen Jahrtausend», 
ςτο όςτοκ, με κζμα «Konvergenzen und Abweichung der verfassungsrechtlichen 
Grenzen des Strafrechts an der Jahrtausendschwelle». 

 
 

 
05/1999 

Συμμετοχι ςτθν παρουςίαςθ του βιβλίου «Το φφλο των δικαιωμάτων-Εξουςία, 
γυναίκεσ και ιδιότθτα του πολίτθ» που διοργάνωςε το Κζντρο Γυναικείων Μελετϊν και 
Ερευνϊν «Διοτίμα» ςτθν Ακινα. 

 
05/1998 

Συμμετοχι ςτθν εκδιλωςθ του Διμου Θεςςαλονίκθσ «Συηθτάμε για τθν κακοποίθςθ 
των γυναικϊν, αναηθτοφμε λφςεισ», με ειςιγθςθ ςχετικά με τθ «Νομικι αντιμετϊπιςθ 
τθσ κακοποίθςθσ και ςεξουαλικισ παρενόχλθςθσ των γυναικϊν». 

 
02/1998 

Συμμετοχι ςτο ςεμινάριο Κοινοτικοφ και Δθμοςίου Δικαίου που διοργανϊνει το 
ΚΔΕΟΔ. Θζμα τθσ ειςιγθςθσ «Τα νομικοπολιτικά παράδοξα των ΑΔΑ». 

 
10/1997 

 Ραρζμβαςθ ςτισ ΙΙΙεσ Ελλθνο-Ιταλικζσ Νομικζσ Ημερίδεσ που διοργάνωςαν το 
Τμιμα Νομικισ του ΑΡΘ και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινςτιτοφτο με αντικείμενο 
τθ «Νομικι Ρροςταςία τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ ςτθν Ευρϊπθ». Η 
παρζμβαςθ αφοροφςε ςτισ Ανεξάρτθτεσ διοικθτικζσ Αρχζσ. 

 Ανακοίνωςθ ςτο διεκνζσ Συνζδριο Κοινωνιολογίασ «Ρολιτιςτικζσ ταυτότθτεσ, 
Ρολιτιςμικι ςυνφπαρξθ» που διοργάνωςε το Ρανεπιςτιμιο Μακεδονίασ 
Οικονομικϊν και Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν, με κζμα: «Η ςυμβολι των νομικϊν 
εννοιϊν ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ευρωπαϊκισ ταυτότθτασ». 

 
05/1997 

Ανακοίνωςθ ςτο Επιςτθμονικό Διιμερο "Πψεισ τθσ ευρωπαϊκισ ταυτότθτασ" που 
ςυνδιοργάνωςαν θ Ελλθνικι Εταιρεία Ρολιτικισ Επιςτιμθσ και το Κδρυμα Friedrich 
Ebert Stiftung. Θζμα τθσ Ανακοίνωςθσ: "Σκζψεισ για τθν Ζννοια τθσ Ανκρϊπινθσ 
Αξιοπρζπειασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζννομθ Τάξθ". 

 
11/1996 

Ανακοίνωςθ ςτο Συνζδριο που διοργάνωςε το περιοδικό Το Σφνταγμα με αντικείμενο 
τα "Εικοςάχρονα του Συντάγματοσ 1975", με κζμα : "Η Ρρωκυπουργικοκεντρικι μορφι 
του Ελλθνικοφ Κοινοβουλευτιςμοφ". 

 
05/1990 

Ραρζμβαςθ ςτο 4ο Συνζδριο τθσ Ζνωςθσ Ελλινων Συνταγματολόγων ςχετικά με τθν 
επίδραςθ τθσ ςυνταγματικισ ρφκμιςθσ του διοριςμοφ τθσ Κυβζρνθςθσ ςτο κομματικό 
ςφςτθμα τθσ χϊρασ. 



 


