ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι.ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ
1.Βασικές σπουδές.
Μετά το πέρας των σπουδών του στο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης,
εισήχθη το έτος 1977 στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Βραβεύθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών με ιδιαίτερο
τιμητικό τίτλο και έλαβε το πτυχίο του το έτος 1982 με βαθμό «λίαν καλώς».
Ολοκληρώνοντας την εκπλήρωση της στρατιωτικής του θητείας, φοίτησε επί
δύο έτη στο Μεταπτυχιακό Τμήμα Δημοσίου Δικαίου (Νομικής Θεσσαλονίκης) με
επιλογή ως κυρίου μαθήματος του Διοικητικού Δικαίου. Έλαβε στο μάθημα αυτό τον
ανώτατο βαθμό «10» και το σχετικό δίπλωμα με το γενικό βαθμό «Άριστα».
Ακολούθως ανέλαβε την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με θέμα «Η φύση
των πράξεων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα» και
επιβλέποντα καθηγητή τον Α. Τάχο. Η διατριβή εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 1991 με
το βαθμό «Άριστα».
Το καλοκαίρι του 1984 έλαβε υποτροφία από το Institut Universitaire
International του Λουξεμβούργου, όπου παρακολούθησε σεμινάριο Ευρωπαϊκού
Δικαίου. Το ίδιο έτος απέκτησε την άδεια άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος,
το οποίο άσκησε έως 30.4.1986.
2.Δικαστική δραστηριότητα και εμπειρία.
Το έτος 1986 εισήλθε, μετά από διαγωνισμό, στο σώμα των λειτουργών της
Διοικητικής Δικαιοσύνης. Από 16.8.2002 κατέχει το βαθμό του Προέδρου
Πρωτοδικών και ανέλαβε καθήκοντα Προϊσταμένου στο διοικητικό δικαστήριο της
Κοζάνης, όπου υπηρέτησε επί ένα έτος. Το έτος 2009 προήχθη στο βαθμό του Εφέτη
Διοικητικών Δικαστηρίων και το 2016 το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής
Δικαιοσύνης τον επέλεξε για τη θέση του Αντεπιτρόπου της Επικρατείας των
Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.
Ως δικαστικός λειτουργός, συμμετείχε σε συλλογικά διοικητικά όργανα
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λογισμικού και δικτύου για τη μηχανοργάνωση του δικαστηρίου), χρημάτισε επί

σειρά ετών υπεύθυνος του γραφείου έρευνας και νομολογίας του διοικητικού
δικαστηρίου της Θεσσαλονίκης, εκλέχθηκε μέλος του Τριμελούς Συμβουλίου
Διοίκησής του, υπήρξε μέλος της Εφετειακής Επιτροπής της περιφέρειας του
Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και το 2005 εκλέχθηκε πρώτος (με 320 ψήφους),
ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Διοικητικών
Δικαστών, όπου παρέμεινε επί διετία με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου της Ένωσης.
Από το 2014 αποτελεί τακτικό μέλος της Ομάδας Εργασίας για την ποιότητα της
δικαιοσύνης (CEPEJ-GT-QUAL), οργάνου του Συμβουλίου της Ευρώπης.
3.Πανεπιστημιακή δραστηριότητα και εμπειρία.
Παράλληλα, το έτος 1993 διορίσθηκε Λέκτορας στη Νομική Σχολή του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης επί θητεία τριών ετών, με γνωστικό
αντικείμενο το διοικητικό δίκαιο. Η θητεία του ανανεώθηκε το 1996. Το Νοέμβριο
του 1999 εκλέχθηκε σε οργανική θέση μέλους Διδακτικού και Ερευνητικού
Προσωπικού στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, το 2009 στη βαθμίδα του
Αναπληρωτή Καθηγητή και ήδη το 2015 στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης
βαθμίδας.
Το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997 έλαβε εκπαιδευτική άδεια ενός έτους για τη
Γαλλία, όπου συμμετείχε στα μαθήματα των καθηγητών J. Moreau και J. Chevallier
του Πανεπιστημίου Paris II.
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 εκλέχθηκε Διευθυντής του Τομέα
Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής και μέλος ex officio του Διοικητικού της
Συμβουλίου.
Έχει διδάξει στη Σχολή Επιμόρφωσης Αξιωματικών της Αστυνομίας και στην
Εθνική Σχολή Δικαστών, στα προγράμματα επιμόρφωσης της οποίας υπήρξε πολλές
φορές ομιλητής. Επίσης, επανειλημμένως υπήρξε βαθμολογητής για την εισαγωγή
προσωπικού στο δημόσιο τομέα ή σε άλλες παραγωγικές σχολές.
Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε δεκάδες συνεδρίων και σεμιναρίων και έχει
δημοσιεύσει σε νομικά περιοδικά και τιμητικούς τόμους ανάλογο αριθμό μελετών.
Οι θεματικές του αναφέρονται στη λειτουργία της δικαιοσύνης

και τις

μεταρρυθμίσεις της, στο ρόλο του διοικητικού δικαστή τη μεταμοντέρνα εποχή, στην
τοπική αυτοδιοίκηση, την κυρωτική λειτουργία της διοίκησης, την πρόσβαση στα

έγγραφα της δημόσιας διοίκησης, την απομάκρυνση των αλλοδαπών ενόψει και της
οδηγίας 2008/115/ΕΚ, τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, το καθεστώς των
δημοσίων υπαλλήλων και δη κατά τη μνημονιακή περίοδο, την αστική τους ευθύνη
κ.λπ.. Για το θέμα της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του Δημοσίου, συμμετείχε σε
επιτροπή, υπό τον εμπειρογνώμονα τότε του Συμβουλίου της Ευρώπης, αντιπρόεδρο
του Συμβουλίου της Επικρατείας Μιχαήλ Βροντάκη, πραγματοποιώντας κοινές
συναντήσεις με ρωσική αντιπροσωπεία.
Στην πανεπιστημιακή του δραστηριότητα υπήρξε επανειλημμένως μέλος των
συλλογικών οργάνων διοίκησης της Νομικής Σχολής, καθώς και πολλών τριμελών
συμβουλευτικών και επταμελών εξεταστικών επιτροπών (για την εκπόνηση και
έγκριση αντίστοιχα διδακτορικών διατριβών), ενώ είναι ήδη επιβλέπων πέντε
υποψηφίων διδακτόρων. Επίσης, έχει συχνά οριστεί μέλος εκλεκτορικών σωμάτων
για την επιλογή ή εξέλιξη μελών του διδακτικού προσωπικού, καθώς και μέλος
νομοπαρασκευαστικών επιτροπών.
Μεταξύ των μαθημάτων που έχει διδάξει σε προπτυχιακό επίπεδο
συμπεριλαμβάνονται τα μαθήματα: α) Διοικητικό δίκαιο. β) Διοικητικό δικονομικό
δίκαιο. γ) Εμβάθυνση δημοσίου δικαίου. δ) Οργάνωση δικαστηρίων. ε) Δίκαιο
προστασίας περιβάλλοντος. στ) Χωροταξικό και πολεοδομικό δίκαιο. ζ) Υπαλληλικό
δίκαιο. η) Δίκαιο δημόσιας τάξης. θ) Διοικητική επιστήμη. ι) Δίκαιο της παιδείας.
Έχει επίσης αναλάβει τη διεξαγωγή των μαθημάτων του μεταπτυχιακού κύκλου
σπουδών (Α΄ έτος) στο διοικητικό δίκαιο.
Οι βασικές του μονογραφίες είναι: α) «Η φύση των πράξεων των νομικών
προσώπων ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα» (διδακτορική διατριβή - 1991), β)
«Τα όρια της δικαιοδοσίας των πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων» (1995, σελ.
335, σειρά: Μελέτες Διοικητικού Δικαίου 3, εκδ. Σάκκουλα), γ) «Η διοικητική
απέλαση» (2008, σελ. 433), δ) «Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα - ΕρμΥΚ - τόμοι Ι και
ΙΙ» (σε συνεργασία με τον Α. Τάχο, τρίτη έκδ. 2007, σελ. 1.970), ε) «Από την
καθιέρωση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων στα μνημονιακά καθεστώτα
της διαθεσιμότητας - κινητικότητας και της αυτοδίκαιης αργίας» (υπό δημοσίευση).
Γνωρίζει τη γαλλική και αγγλική γλώσσα.

