
 

 

 

 

 

 

პროფესორ ფლოგაიტისმა 1973 წელს დაამთავრა ათენის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი და  მიიღო ფართო და 

ყოვლისმომცველი განათლება. მან სწავლა განაგრძო პარიზის II უნივერსიტეტში (სორბონა) და მიიღო Diplôme d'Etudes Supérieures en 

droit public. 1978 წელს პროფესორ ფლოგაიტისს მიენიჭა დოქტორის ხარისხი პარიზის II უნივერსიტეტში (სორბონა). 

პროფესორმა ფლოგაიტისმა აკადემიური მოღვაწეობა დაიწყო 1980 წელს, ათენის უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე, 

ასისტენტად. იგი 1982 წელს აირჩიეს უფროს ლექტორად, 1985 წელს ასოცირებულ პროფესორად და 1992 წელს პროფესორ-

მასწავლებლად. ამჟამად პროფესორი ფლოგაიტისი ასწავლის ადმინისტრაციულ სამართალსა და შედარებით საჯარო სამართალს. 

მოღვაწეობის განმავლობაში, იგი გახლდათ ევროპის სხვადასხვა უნივერსიტეტის  მიწვეული პროფესორი.  

პროფესორი ფლოგაიტისი არის ადვოკატი 1974 წლიდან, მათ შორის უზენაეს სასამართლოსა და სახელმწიფო საბჭოში (1985 წლიდან). 

1990 წლიდან, იგი იურიდიულ ფირმა “Flogaitis - Pamboukis - Sioutis & Associates”-ის  უფროსი პარტნიორია. პროფ. ფლოგაიტისი 

გახლდათ წევრი/პრეზიდენტი რამდენიმე კომიტეტში: ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენციის კომიტეტი (პრეზიდენტი), 

საბერძნეთის გარემოსდაცვითი კანონის კოდიფიკაციის კომიტეტი, საბერძნეთის საზოგადოებრივი სამუშაოების კანონის 

კოდიფიკაციის კომიტეტი, ადმინისტრაციული პროცედურის კოდიფიკაციის კომიტეტი. ამჟამად ის არის ევროპული საჯარო 

სამართლის ორგანიზაციის (EPLO) დირექტორი. 

2000-2009 წლებში, პროფესორი ფლოგაიტისი იყო გაეროს ადმინისტრაციული ტრიბუნალის წევრი. პროფესორი ფლოგაიტისი ასევე 

იკავებდა შემდეგ პოზიციებს: კემბრიჯის უნივერსიტეტის ვოლფსონის კოლეჯის საპატიო თანამშრომელი; ლონდონის შიდა ტაძრის 

აკადემიური თავმჯდომარე; EBRD ადმინისტრაციული ტრიბუნალის პრეზიდენტი, ევროპის კოსმოსური სააგენტოს სააპელაციო 

საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი; EUMETSAT, სააპელაციო საბჭოს წევრი; ECMWF, სააპელაციო საბჭოს წევრი;  გაეროს ადმინისტრაციული 

ტრიბუნალი, ყოფილი პრეზიდენტი; ინტელექტუალური საკუთრების ორგანიზაცია, ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი; კონსტიტუციის 88.2 

მუხლით უზენაესი სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე, საბერძნეთი; კემბრიჯის უნივერსიტეტის არტურ გუდჰარტის იურიდიული 

ფაკულტეტის  პროფესორი; იორკის კემბრიჯის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მოწვეული თანამშრომელი; 

გაერთიანებული სააპელაციო საბჭოს  თავმჯდომარე IFAD– ში, გაერო; საბერძნეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრი (2009 

წლის აგვისტო-სექტემბერი); საბერძნეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრი (2007 წლის აგვისტო-სექტემბერი - საბერძნეთის 

რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი (2015 წლის აგვისტო-სექტემბერი).  

მას მიღებული აქვს მონაწილეობა არაერთ საერთაშორისო სემინარსა და კონფერენციაში ადმინისტრაციული სამართლის სფეროში და 

გამოქვეყნებული აქვს მრავალი სტატია და წიგნი. იგი არის ავტორი: „ადმინისტრაციული სამართალი“ (თანაავტორი), 

„საზოგადოებრივი კონტრაქტები, საქმეები და მასალები ადმინისტრაციულ სამართალში“, „საბერძნეთის ადმინისტრაციული სისტემა“, 

„Administrative Law et Droit Administratif“, „სახელმწიფო ინტერვენციონიზმის თანამედროვე ასპექტები“, „ადმინისტრაციული 

ორგანიზაციის ფუნდამენტური ცნებები“, „Système vénitien de successions ab intestat et structures familiales dans les îles ioniennes“, „La notion 

de décentralisation en France, en Allemagne et en Italie“ და ა.შ. იგი არის ნაშრომების - "გარემო და სამართალი", "ენერგია და სამართალი", 

" იურიდიული თეორიისა და პრაქტიკის კრიტიკული მიმოხილვა” და ”საჯარო სამართლის ევროპული მიმოხილვა” -  თანარედაქტორი.  

პროფესორი ფლოგაიტისი ფლობს Chevalier de la Legion d'Honneur- ს, (საფრანგეთის რესპუბლიკა), Cavaliere dell'Ordine di Merito della 

Repubblica Italiana- ს,  უნგრეთის დამსახურების ორდენის ოფიცრის ჯვარსა და Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique-ს 

(პორტუგალიის რესპუბლიკა.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პროფესორი სპირიდონ ფლოგაიტისი   

 


