
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και 

Προεδρεύων του Α΄ Τμήματος της ΕΕΔΑ για τα Ατομικά και Πολιτικά 

Δικαιώματα. Εξελέγη από την Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής στις 21 Ιουνίου 

2015 για την περίοδο 2015-2018. Μέλος της Εθνικής Επιτροπής, ορισθέν με 

απόφαση της Πρόεδρου του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου, του οποίου διετέλεσε παλαιότερα μέλος του ΔΣ. Είναι ήδη Πρόεδρος 

της Νομικής Επιτροπής του Ιδρύματος.  

Διδάσκει  δικαστική ανεξαρτησία, δεοντολογία και ιστορία της Δικαιοσύνης 

στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Έχει προεδρεύσει και λάβει μέρος 

ως εισηγητής σε πολλά επιμορφωτικά σεμινάρια της εν λόγω Εθνικής Σχολής. 

Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και μετεκπαιδεύτηκε 

στη Γαλλία σε θέματα δημοσίου δικαίου και Κοινωνικής Ασφάλειας και στο 

Λουξεμβούργο σε θέματα δικαίου ανταγωνισμού. 

Είναι Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Υπηρέτησε στο 

Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της χώρας επί σαράντα έτη σε όλους τους 

βαθμούς της δικαστικής ιεραρχίας, μέχρι και το βαθμό του Αντιπροέδρου του 

ΣτΕ, τον οποίο κατείχε επί δώδεκα έτη (1999-2011). Προήδρευσε σε δικαστήρια 

που προβλέπονται από το Σύνταγμα (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 

100 του Συντάγματος, Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, Δικαστήριο 

Αγωγών Κακοδικίας, Μισθοδικείο). Υπήρξε ακόμα Προϊστάμενος της 

Επιθεώρησης των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και μέλος του 

πειθαρχικού Συμβουλίου των καθηγητών Α.Ε.Ι..  

Εξελέγη επανειλημμένα Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του 

Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και της Εταιρίας Ελλήνων Δικαστικών 

Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες, των οποίων υπήρξε ιδρυτικό 

μέλος.  

Διετέλεσε δικαστής ad hoc στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου. Υπήρξε μέλος του Δ.Σ. της παγκόσμιας Οργάνωσης Δικαστικών 

Λειτουργών (U.I.M.) και της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Δικαστικών Λειτουργών 

M.E.D.E.L. 

Συνέγραψε πολλές μελέτες και άρθρα σε θέματα δικαιωμάτων του ανθρώπου, 

δικαστικής ανεξαρτησίας, δικαίου της κοινωνικής ασφάλειας κλπ. Προήδρευσε 

και έλαβε μέρος ως ομιλητής σε πολλά συνέδρια και άλλες επιστημονικές 

εκδηλώσεις και συναντήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  Διετέλεσε 

εξωκομματικός Υπουργός Επικρατείας στη μεταβατική κυβέρνηση συνεργασίας 



του Λουκά Παπαδήμου (11.11.2011 έως 17.5.2012). Υπήρξε βασικός συντάκτης 

και εισηγητής του ν. 4057/2012 με τον οποίο επιδιώχθηκε η καταπολέμηση της 

διαφθοράς στο χώρο των δημοσίων υπαλλήλων, με τη θέση σε ισχύ του νέου 

πειθαρχικού δικαίου τους. 

 

 


