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Α. Σπουδές και επαγγελματική εμπειρία 

Η Βασιλική Καψάλη γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη (1981) και είναι κάτοχος Πτυχίου Νομικής (2002) 

και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών (2004) 

από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και του 

μεταπτυχιακού τίτλου Diplôme d’Études Approfondies en Droit public interne (2005) από το 

Πανεπιστήμιο Paris II Panthéon-Αssas. Την 1η Φεβρουαρίου 2012 αναγορεύτηκε διδάκτωρ του 

Πανεπιστημίου Paris II Panthéon-Assas με βαθμό Très honorable avec felicitations για τη 

διδακτορική διατριβή που εκπόνησε υπό τον καθηγητή Yves Gaudemet με θέμα «Les droits des 

administrés dans la procédure administrative non contentieuse. Étude comparée des droits 

français et grec». Έχει εργαστεί, μεταξύ άλλων, ως εντεταλμένη ερευνήτρια στο Conseil d’État 

(2012), ως εντεταλμένη διδασκαλίας και έρευνας Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Paris ΧΙΙ 

Est-Créteil (2012-2013), ως βοηθός ερευνήτρια στη Νομική Σχολή του Institut d’Études Politiques 

de Paris (Sciences Po, 2013), ως επιστημονική συνεργάτις του Κέντρου Διεθνούς και 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (2013-2014) και ως ειδική επιστήμονας Δημοσίου Δικαίου 

βάσει του π.δ. 407/1980 στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (2014-

2017). Από τον Φεβρουάριο του 2015 διδάσκει ως εντεταλμένη λέκτορας Δημοσίου Δικαίου στη 

Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, ενώ από τον Οκτώβριο του 2017 είναι και 

μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Είναι δικηγόρος Θεσσαλονίκης από το 2004. 

 

Β. Ερευνητικά ενδιαφέροντα και συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα 

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στο Διοικητικό Δίκαιο, ουσιαστικό και δικονομικό, 

καθώς και στο Συνταγματικό Δίκαιο και τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, υπό εθνικό (ελληνικό), 

συγκριτικό και ευρωπαϊκό πρίσμα. Πραγματοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα με θέμα «Η αρχή 

της συνέχειας στο Διοικητικό Δίκαιο» στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών «Αριστεία» (2014-2015), ενώ 

προηγουμένως είχε συμμετάσχει στο διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα «L’avenir du 
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modèle français de droit public en Europe. Le mode de production de la décision publique. Vers 

un code de procédure administrative ?», το οποίο υλοποιήθηκε από την Έδρα Mutations de 

l’Action Publique et du Droit Public της Νομικής Σχολής του Institut d’Études Politiques de Paris 

(Sciences Po) υπό την αιγίδα του γαλλικού Υπουργείου Δικαιοσύνης (2012-2014). 

 

Γ. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (2012-2018) 

Ι. Βιβλίο 
 
Les droits des administrés dans la procédure administrative non contentieuse. Étude comparée 
des droits français et grec, L.G.D.J., collection Bibliothèque de droit public, tome 291, 2015 (XVI 
+ 630 σελ.) 
 
ΙΙ. Άρθρα και μελέτες 
 

1. « Les procédures décisionnelles en période de crise, approche de droit comparé », σε: H. 
Gaudin (dir.), Crise de l’Union. Quel régime de crise pour l’Union ?, éd. Mare & Martin, 
2018, σελ. 151-163 

2. [Από κοινού με τον François Blanc] « À propos de la liberté professionnelle en France et 
en Grèce », Revue Méditerranéenne de Droit Public vol. VII, 2017, σελ. 133-143 

3. « La réforme des professions réglementées en Grèce », σε: G. Marcou, F. Blanc, A. 
Delion & L. Vidal (dir.), La réforme des professions réglementées. Étude de la loi pour la 
croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, éd. Institut de Recherche 
Juridique de la Sorbonne, 2017, σελ. 159-173 

4. «Διοικητική αποτελεσματικότητα, διαδικαστική νομιμότητα και διοικητική δίκη», Θεωρία και 
Πράξη Διοικητικού Δικαίου 8-9/2016, σελ. 744-751 

5. « Évolutions récentes du traitement contentieux des irrégularités procédurales en droit 
grec », σε: J.-B. Auby & Th. Perroud (dir.), L’avenir du modèle français de droit public en 
Europe. Le mode de production de la décision publique. Vers un code de procédure 
administrative ?, éd. Larcier-Bruylant, 2016, σελ. 881-892 

6. [Από κοινού με τον Jacky Richard] « La participation à l’élaboration des règlements 
administratifs en France », σε: J.-B. Auby & Th. Perroud (dir.), L’avenir du modèle français 
de droit public en Europe. Le mode de production de la décision publique. Vers un code 
de procédure administrative ?, éd. Larcier-Bruylant, 2016, σελ. 317-329 

7. « Le droit constitutionnel de l’administration locale en Grèce », σε: G. Guglielmi & J. Martin 
(dir.), Le droit constitutionnel des collectivités territoriales. Aspects de droit comparé, éd. 
Berger-Levrault, 2015, σελ. 175-188 

8. «Καθορισμός ελάχιστων οδοντιατρικών αμοιβών και δίκαιο του ανταγωνισμού: 
παρατηρήσεις στην απόφαση ΣτΕ (Ολ.) 150/2015», Θεωρία και Πράξη Διοικητικού 
Δικαίου 12/2015, σελ. 1168-1174 

9. «Το σύστημα διορισμών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπό το 
πρίσμα της αρχής της αξιοκρατίας: παρατηρήσεις στην ΣτΕ (Ολ.) 527/2015», Θεωρία και 
Πράξη Διοικητικού Δικαίου 2/2015, σελ. 126-133 

10. «Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και οργανισμοί δημοσίου δικαίου επιφορτισμένοι με 
αποστολή γενικού συμφέροντος: παρατηρήσεις στην απόφαση ΔΕΕ C-59/12, BKK Mobil 
Oil κατά Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV, 3.10.2013», Ελληνική 
Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 4/2013, σελ. 491-499 

11. «Η δικονομική αλυσιτέλεια ως έκφραση μεθοδολογικής αμηχανίας: σκέψεις με αφορμή την 
απόφαση ΣτΕ 4447/2012 (Ολομ.)», Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου 8-9/2013, σελ. 



817-825 
12. « L’opposabilité du droit au logement précisée par le Conseil d’État : CE, 14 novembre 

2012, n° 347901, et CE, 26 novembre 2012, n° 352420 », Droit Administratif, février 2013, 
commentaire no 13, σελ. 24-28 

13. «H αιτιολογία ως ουσιώδης τύπος των ατομικών διοικητικών πράξεων: μία 
υποβαθμισμένη διαδικαστική εγγύηση», σε: Το Δημόσιο Δίκαιο σε εξέλιξη. Σύμμεικτα προς 
τιμήν Π. Παραρά, Α. Σάκκουλας, 2012, σελ. 329-358  

 


