
 

 

Δημήτριος Ράικος 

Ο Δημήτριος Ράικος είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, με μεταπτυχιακές 

σπουδές στα πανεπιστήμια London School of Economics and Political Science (LSE) 

και Middlesex University. Είναι δικαστής στο χώρο της Διοικητικής Δικαιοσύνης από 

το έτος 1985, υπό την ιδιότητα δε αυτή έχει υπηρετήσει σε διάφορα δικαστήρια της 

Χώρας, ενώ κατά το διάστημα από 10/2012 μέχρι 23-12-2013 ήταν μέλος της Ειδικής 

Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.  

Κατά τη διετία από 19-5-2006 έως 19-5-2008 διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Ένωσης 

Ευρωπαίων Διοικητικών Δικαστών (Association of European Administrative Judges), 

ενώ από το έτος 2001 διδάσκει ως καθηγητής στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Είναι 

Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, όπου 

διδάσκει: «Διοικητικό Δίκαιο», «Διοικητική Δικονομία», «Δίκαιο Δημοσίων 

Συμβάσεων», και «Δίκαιο Περιβάλλοντος». Έχει αναπτύξει ευρύτατη επιστημονική 

δράση με συμμετοχές ως εισηγητής σε διάφορα επιστημονικά συνέδρια, στην Ελλάδα 

και στο Εξωτερικό, σε νομοπαρασκευαστικές ομάδες εργασίας του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης ως Πρόεδρος ή μέλος, καθώς και ως μέλος Επιτροπών και ομάδων 

εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό για διάφορα ζητήματα του δικαίου.  

Είναι συγγραφέας δέκα (10) βιβλίων και αρκετών νομικών μελετών (πλέον των 40). 

Ανάμεσα στα πιο γνωστά και δημοφιλή βιβλία του περιλαμβάνονται τα εξής: «Το 

δικαίωμα δικαστικής προστασίας του πολίτη απέναντι στη Δημόσια Διοίκηση» 2005, 

«Δημόσια Διοίκηση και Διαφθορά» 2006, «Δικαστική ανεξαρτησία και αμεροληψία» 

2008, «Το ένδικο βοήθημα της αγωγής στο πεδίο των διαφορών από διοικητικές 

συμβάσεις» 2009, «Το εισαγωγικό δικόγραφο της αγωγής κατά τον Κώδικα 

Διοικητικής Δικονομίας» 2010, και «Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων» 2014.  

Οι διεθνείς δραστηριότητές του περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή του 

στην εκπόνηση της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε) περί 

καταπολεμήσεως της διαφθοράς (Ad Hoc Committee for the Negotiation of the 

United Nations Convention against Corruption), κατά τα έτη 2002-2003, τη 

συμμετοχή του στο πρόγραμμα Octapus Interface 2003: Focus on specialized anti-

corruption services (2003) κλπ.  

Από 4-12-2013 έχει την ιδιότητα του Προέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), υπό την οποία διαδραματίζει σήμερα 

πρωτεύοντα ρόλο σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα στρατηγικής μεταρρύθμισης του 

νομοθετικού καθεστώτος για τις δημόσιες συμβάσεις στην Ελλάδα.  



Mε την από 18-11-2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών κατά την 56
η
 Συνεδρίαση αυτής (General Assembly’s 56

th
 plenary 

meeting, 70
th

 Session), διορίζεται, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, Δικαστής στο 

Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο του Ο.Η.Ε. (United Nations Appeals Tribunal) με 

επταετή θητεία από 1-7-2016. 

 


