Βιογραφικό Σημείωμα
(Όπως είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Δικηγορικής Εταιρείας «Λαζαράτος
και Συνεργάτες»: http://www.lazaratos.gr/cms.asp?id=20)
Ο Πάνος Λαζαράτος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965. Είναι διδάκτωρ του
Πανεπιστημίου Tübingen (1989) με θέμα διδακτορικής διατριβής «Rechtliche
Auswirkungen der Verwaltungsautomation auf das Verwaltungsverfahren»
(Νομικές επιρροές του διοικητικού αυτοματισμού στη διοικητική διαδικασία)
(“summa cum laude”).
Η διδακτορική του διατριβή πραγματεύεται την αυτοματοποίηση της δημόσιας
διοικήσεως και την επικοινωνία εντός αυτής με ηλεκτρονικά μέσα. Για τα
ζητήματα αυτά έχει συγγράψει πληθώρα μελετών και έχει κάνει πλήθος
διαλέξεων σε ευρωπαϊκές χώρες.

Διδάσκει στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ως Καθηγητής του
Διοικητικού Δικαίου από το 1993 (Πρωτοβάθμιος από το 2007). Υπήρξε
συνιδρυτής και διαχειριστής της πρώτης, χρονολογικώς, ελληνικής
δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Μαυρίδης- Μαρίνος- Λαζαράτος και
Συνεργάτες» από το 1989 και Ιδρυτικό μέλος της εταιρείας με την επωνυμία
«Λαζαράτος και Συνεργάτες» (2011).
Έχει συγγράψει πάνω από 15 μονογραφίες μετά τη διδακτορική του διατριβή
και πάνω από 300 αυτοτελή επιστημονικά μελετήματα ιδίως στους τομείς του
γενικού διοικητικού δικαίου, του διοικητικού δικονομικού δικαίου, του δικαίου
των ΜΜΕ, του φορολογικού δικαίου, του αεροπορικού δικαίου, του
πολεοδομικού και περιβαλλοντικού δικαίου, του δικαίου της πληροφορικής,
του δικαίου του ανταγωνισμού, του δικαίου της παιδείας, του δικαίου της
εποπτείας των τραπεζών, του δικαίου των δημοσίων έργων και προμηθειών,
του πειθαρχικού-υπαλληλικού δικαίου και του εκκλησιαστικού δικαίου. Οι δύο
τελευταίες δημοσιεύσεις του από τις εκδόσεις Α.Ν. Σάκκουλα είναι το
Σύγγραμμα «Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο» (1200 σελίδες-2014), το
οποίο διδάσκεται σε όλες τις Νομικές Σχολές της χώρας, και η Συλλογή
Μελετών Διοικητικού και Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου (δύο τόμοι
2000 σελίδων-2013).
Έχει χειριστεί πληθώρα δικηγορικών υποθέσεων επί δύο δεκαετίες σε όλους
τους ανωτέρω τομείς. Έχει λάβει μέρος, ως δικηγόρος και εμπειρογνώμονας
1

σε διεθνείς και εθνικές διαιτησίες. Χαρακτηριστικές υποθέσεις ανά τομέα
ενασχολήσεως είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της δικηγορικής εταιρείας
«Λαζαράτος και Συνεργάτες: http://www.lazaratos.gr/cms.asp?id=7
Παρατίθενται ενδεικτικοί τίτλοι αυτοδύναμων μονογραφιών:











«Το δικαίωμα ακροάσεως στη διοικητική διαδικασία» (1992).
«Η διοικητική υποχρέωση ενημερώσεως του ιδιώτη ως προς τις
ενδικοφανείς προσφυγές» (1994)
«Ανάκληση νόμιμων διοικητικών πράξεων» (2 τόμοι) (1994,1996).
«Η αγωγή στο διοικητικό δικονομικό δίκαιο» (2007).
«Η προσωρινή δικαστική προστασία κατά τον Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας» (2007).
«Η διακρατική διοικητική πράξη» (2 τόμοι, 2008).
«Η γραμματική ερμηνεία στο ευρωπαϊκό δίκαιο» (2008).
«Προς μία θεωρία της Νομικής Υποσημειώσεως» (2008).
«Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο» (Β΄ Έκδοση, 2014).
«Συλλογή Μελετών Διοικητικού και Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου»
(2013).

Έχει άριστη γνώση της γερμανικής, αγγλικής και γαλλικής γλώσσας.
Υπήρξε μέλος του τελευταίου Νομικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε και της
τριμελούς Επιτροπής Ανασυγκροτήσεως της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
Διατελεί εδώ και επτά χρόνια Πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας
Διοικητικής Δικαιοσύνης (με μέλη πληθώρα διοικητικών δικαστών, Νομικών
Συμβούλων του Κράτους και δικηγόρων ασχολούμενων αποκλειστικώς με το
δημόσιο δίκαιο), έχοντας διοργανώσει στην Αθήνα και σε όλη την επικράτεια
πάνω από εκατό επιστημονικές εκδηλώσεις στο δίκαιο των ΜΜΕ, στο δίκαιο
του ανταγωνισμού, των δημοσίων συμβάσεων, στο φορολογικό δίκαιο και εν
γένει σε όλους τους τομείς του διοικητικού και διοικητικού δικονομικού δικαίου.
Η πιο πρόσφατη διοργανωθείσα επιστημονική εκδήλωση είναι εκείνη που
έλαβε χώρα στις 15/05/2014 στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με θέμα
«Δημόσιο Συμφέρον και Κρίση».
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Διετέλεσε, μεταξύ πολλών άλλων, μέλος της Νομοπαρασκευαστικής
Επιτροπής για τη σύνταξη του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και της
Δικονομίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Είναι μέλος της Διεθνούς Ενώσεως Δημοσιολόγων, S.I.P.E.
Έχει διατελέσει μέλος του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου και μέλος της
Εξεταστικής Επιτροπής των υποψήφιων Δικαστών διοικητικής δικαιοσύνης.
Μετείχε ως μέλος στο Ειδικό Δικαστήριο για την επίλυση διαφορών του
άρθρου 88 § 2 Συντ (Μισθοδικείο δικαστών).
Έχει χειροθετηθεί 'Aρχων- Μαϊστωρ του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας.
Έχει σπουδάσει θέατρο (Θέατρο Τέχνης - Κάρολος Κουν) και λυρικό τραγούδι
(Ελληνικό Ωδείο: άριστα παμψηφεί). Έχει διοργανώσει και δώσει πληθώρα
ρεσιτάλ και έχει συμμετάσχει σε πολλά φεστιβάλ και μουσικές παραστάσεις σε
διάφορες πόλεις της Ελλάδος (Σαντορίνη, Καλαμάτα, Χανιά), με πιο
πρόσφατα τα ρεσιτάλ κλασικού τραγουδιού στα Κύθηρα, με τίτλο
«Περίπλους» (10.08.2014) και στο Αμφιθέατρο Ιδρύματος Β. & Μ.
Θεοχαράκη, με τίτλο «Nöel» (19.12.2013). Όλες οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις
(άνω των 30) που έχει διοργανώσει είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της
δικηγορικής
εταιρείας
«Λαζαράτος
και
συνεργάτες»:
http://www.lazaratos.gr/cms.asp?id=45 και στο κανάλι του στον ιστότοπο του
«u tube».
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