ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Φώτιος Θεοδ. Κατσίγιαννης
Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων επί τιμή

I.

Προσωπική κατάσταση. Γεννήθηκε το έτος 1950 στον Πύργο. Είναι
έγγαμος με ένα τέκνο.

II.

Σπουδές.

Πτυχιούχος

της

Νομικής

Σχολής

του

Εθνικού

και

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Με την ιδιότητα του
δικαστικού λειτουργού μετεκπαιδεύθηκε στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
αρχικά στο “King's College London” στο γνωστικό αντικείμενο «Δίκαιο των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». Στη συνέχεια, στο “London School of
Economics” (LSE) στο γνωστικό αντικείμενο «Social Policy and
Administration» με έμφαση στη Χωροταξία, το Περιβάλλον και την
Κοινωνική Ασφάλιση. Εκπόνησε τη διατριβή «The Invalidity Insurance
Pension of the Greek Social Security Foundation: A critical appraisal
(1984)».
III.

Υπηρεσιακή κατάσταση. Εισήλθε στο δικαστικό σώμα το έτος 1977 με το
βαθμό του Παρέδρου Πρωτοδικών Δ.Δ. και συνταξιοδοτήθηκε το έτος
2017 με το βαθμό του Προέδρου Εφετών Δ.Δ. Υπηρέτησε, κατά
χρονολογική σειρά, στα Διοικητικά Πρωτοδικεία Αθηνών, Μυτιλήνης,
Πειραιώς και στα Διοικητικά Εφετεία Αθηνών, Τρίπολης, Αθηνών. Στις
υπηρεσιακές του

εκθέσεις αξιολογήθηκε ως «Πολύ

καλός»

και

«Εξαίρετος» δικαστικός λειτουργός.
IV.

Δικαιοδοτική εμπειρία. Το γνωστικό αντικείμενο της δικαιοδοτικής
λειτουργίας του καλύπτει το σύνολο των εκδικαζόμενων από τα διοικητικά
δικαστήρια διαφορών, όπως κοινωνικοασφαλιστικών, φορολογικών,
τελωνειακών, μισθολογικών, αστικής ευθύνης, κεφαλαιαγοράς,
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τηλεπικοινωνιών,
ανταγωνισμού

προστασίας

των

του

ελεύθερου

τηλεπικοινωνιών,

των

ανταγωνισμού,

σημάτων,

του

ακυρωτικών

διαφορών και διαφορών από διοικητικές συμβάσεις.
V.

Ειδικότερο γνωστικό αντικείμενο. Υπηρέτησε επί σειρά ετών (εικοσαετία
περίπου), στην αρχή με το βαθμό του Εφέτη και στη συνέχεια με το βαθμό
του Προέδρου Εφετών, σε Ειδικά Τμήματα του Διοικητικού Εφετείου
Αθηνών και στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης, με κύριο δικαιοδοτικό
αντικείμενο τις διαφορές από διοικητικές συμβάσεις μελέτης και εκτέλεσης
έργων, προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών στον κύκλο
δραστηριότητας του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων και Οργανισμών
του Δημοσίου και των Οργανισμών πρώτου και δεύτερου βαθμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.

VI.

Διοικητική εμπειρία. Στο πλαίσιο της αυτοδιοίκησης των δικαστηρίων
εκλέχθηκε από τις οικείες Ολομέλειες και άσκησε, παράλληλα με τα
δικαιοδοτικά του καθήκοντα, και καθήκοντα «Διοίκησης» στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Πειραιώς, ως μέλος και ως αναπληρωτής Πρόεδρος του
Συμβουλίου Διεύθυνσής του και, ακολούθως, στο Διοικητικό Εφετείο
Αθηνών ως μέλος για δύο (2) συνεχόμενες θητείες και ως αναπληρωτής
Πρόεδρος του Συμβουλίου Διεύθυνσης του δικαστηρίου τούτου. Επίσης,
άσκησε καθήκοντα διοίκησης, κατ' απονομήν κατά τα οριζόμενα στον
Κώδικα Οργανισμού των Δικαστηρίων, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Μυτιλήνης και στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης.

VII.

Εκπαιδευτική εμπειρία. Επόπτης επί σειρά ετών του σταδίου της πρακτικής
άσκησης - κατάρτισης των σπουδαστών διοικητικής κατεύθυνσης της
Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι). Άσκησε με αφοσίωση,
συνέπεια και υψηλή αίσθηση ευθύνης τα καθήκοντά του αυτά και
θεωρήθηκε πολύτιμη η συνεισφορά του στο εκπαιδευτικό έργο της Σχολής.
Στο πλαίσιο της διδασκαλίας των σπουδαστών συμμετείχε με εισηγήσεις
σε επιστημονικές συζητήσεις - ημερίδες που διοργάνωσε η ΕΣΔι με
σημαντική συμβολή στην προαγωγή του επιστημονικού
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επιπέδου των σπουδαστών της.
VIII. Επιμόρφωση - Επιστημονική δραστηριότητα. Παρακολούθησε πολυάριθμα
επιστημονικά σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια στην ημεδαπή και την
αλλοδαπή με θεματική αντίστοιχη του δικαιοδοτικού - γνωστικού
αντικειμένου του. Υπήρξε μέλος Οργανωτικών Επιτροπών διοργάνωσης
ημερίδων και συνεδρίων, ενώ ανέπτυξε εισηγήσεις του σ' αυτά για
σημαντικά και επίκαιρα νομικά ζητήματα. Έχει θητεία Προέδρου και μέλους
Νομοπαρασκευαστικών

Επιτροπών

του

Υπουργείου

Δικαιοσύνης,

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και είναι Συντονιστής έκδοσης
και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του νομικού περιοδικού
«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ». Ήταν μέλος της Συντακτικής Επιτροπής και της
Ομάδας Επιμέλειας της Ύλης του έργου «ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ» για τα 50
χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.
ΙΧ. Λοιπές δραστηριότητες. Υπήρξε μέλος σε δύο (2) Διοικητικά Συμβούλια της
Ένωσης Διοικητικών Δικαστών (ΕΔΔ) εμφορούμενος από την ιδέα
ουσιαστικής και επίκαιρης απονομής δικαιοσύνης. Ανέπτυξε κοινωνική
δραστηριότητα σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και του αστικού
πρασίνου.
Χ.

Συγγραφικό έργο. Το ερευνητικό και συγγραφικό του έργο αναφέρεται
σε νομικά θέματα που έχουν απασχολήσει τη δικαστηριακή πρακτική και
έχουν αποτελέσει αντικείμενο επιστημονικών συζητήσεων. Εκτείνεται
κυρίως στα πεδία οργάνωσης των δικαστηρίων, κοινωνικών ασφαλίσεων,
αστικής ευθύνης, βελτίωσης της διοικητικής δράσης, κεφαλαιαγοράς και
διοικητικών συμβάσεων και αποτελείται από τις ακόλουθες μελέτες:
1. ^e Invalidity Insurance Pension of the Greek Social Security
Foundation: A critical appraisal, LSE, London 1984.
2. Γενικά Λειτουργικά Προβλήματα των Διοικητικών Δικαστηρίων, Αθήνα
2000, ΔιΔικ 2001, 323.
3. Η ευθύνη του Δημοσίου για αποζημίωση κατά το άρθρο 105 του
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ΕισΝΑΚ από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των αστυνομικών
οργάνων κατά την ενάσκηση της υπηρεσίας τους ή κατά κατάχρηση αυτής,
Δελφοί 2008, ΘΠΔΔ 2008, 398.
4.

Τα όρια των υποχρεώσεων και η

ευθύνη της Επιτροπής

Κεφαλαιαγοράς στο πλαίσιο των ελεγκτικών της αρμοδιοτήτων υπό το
πρίσμα των διατάξεων των άρθρων 105 και 106 του ΕισΝΑΚ, Λευκωσία
2008, ΔιΔικ 2008, 1119.
5. Η συνευθύνη των οργάνων του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του άρθρου
105 ΕισΝΑΚ και η ανάγκη κατάργησης διατάξεων του Υπαλληλικού
Κώδικα που αίρουν ή περιορίζουν τη θεμελίωσή της, ως παράγοντας
βελτίωσης της διοικητικής δράσης, Καλαμάτα 2009, ΘΠΔΔ
2009, 950.
6. Η συμβολή των Διοικητικών Δικαστηρίων στη βελτίωση της Δημόσιας
Διοίκησης,

Συμπεράσματα

Εργασιών

Επιστημονικού

Συνεδρίου,

Καλαμάτα 2009, ΘΠΔΔ 2009, 652.
7. Η ευθύνη του Δημοσίου σε αποζημίωση για παράνομη στέρηση της
προσωπικής ελευθερίας, Αρχαία Ολυμπία 2009, ΝοΒ 2010, 2456.
8. Η αντίληψη για μια άλλη Διοικητική Δικαιοσύνη, εναρμονισμένη με τις
θεμελιώδεις απαιτήσεις της κοινωνίας των πολιτών, είναι ζήτημα δομικών
αλλαγών, Λεγραινά Σουνίου 2010, Εφημ. ΔΔ 2010, 510.
9. Η διάσταση του εύλογου χρόνου κατά την ενάσκηση από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς της ελεγκτικής και κυρωτικής της αρμοδιότητας, Τιμητικός
Τόμος για τα 50 χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, 385,
Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη, 2015.
10. Η διαπλαστική εξουσία του διοικητικού δικαστή στις διοικητικές
συμβάσεις στο πλαίσιο μετριασμού της ποινικής ρήτρας στο προσήκον
μέτρο κατά το άρθρο 409ΑΚ, Αθήνα 2015, ΝοΒ 2016, 1114.
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11. Το διαφυγόν κέρδος (άρθρο 298ΑΚ) στις σχέσεις ευθύνης του
δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου προς αποζημίωση κατά
τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού
Κώδικα, Θεσσαλονίκη 2017, ΔιΔικ 2017.
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