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Γελλήζεθα ζην δήκν Καιιηζέαο ην 1956, δεύηεξν παηδί ηνπ Γεωξγίνπ Μπέθα, 

νξθωηνύ ινγηζηή θαη ηεο Αγγειηθήο, ην γέλνο Σζνύκα. Δίκαη έγγακνο κε ηελ νθία 

Πξίθηε θαη παηέξαο  δύν παηδηώλ. 

  

Πεξάηωζα ηηο ζπνπδέο ηεο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο ζην 6ν Γεκ.ρ.Καιιηζέαο κε 

άξηζηα (10), ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο ζην 1ν Γπκλ.Αξξ.Καιιηζέαο κε άξηζηα (19,1) 

θαη ηελ ίδηα ρξνληά, 1974, εηζήρζεθα κε εμεηάζεηο ζηε Ννκηθή ρνιή ηνπ Δζληθνύ 

θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλ/κίνπ Αζελώλ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηωλ ηξηώλ ηειεπηαίωλ 

ρξόλωλ ηεο θνίηεζήο κνπ ήκνπλ ππόηξνθνο ηνπ ΙΚΤ. Απνθνίηεζα ηνλ Μάξηην ηνπ 
1979 κε βαζκό πηπρίνπ ιίαλ θαιώο (8,25). 

Δθπιήξωζα ηηο ζηξαηηωηηθέο κνπ ππνρξεώζεηο ωο γξαθέαο εθνδηαζκνύ θαη 
πξνϊζηάκελνο ακαμνζηνηρίαο ζην ρξνληθό δηάζηεκα 1979 - 1981. 

  

Γηνξίζηεθα ωο Γηθεγόξνο ζην Πξωηνδηθείν Αζελώλ ην 1981. 

Καηά ηα έηε 1981 - 1982 ζπλεξγάζηεθα κε ηα κεληαία πεξηνδηθά “Σνπξηζηηθά 
Υξνληθά” θαη “Σνπξηζηηθά Θέκαηα” ωο ππεύζπλνο ηεο λνκηθήο ζηήιεο. 

Δθιέρηεθα νκόθωλα ωο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ηνπ Πνηληθνύ πνπδαζηεξίνπ 

ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Γ.Π.Θξάθεο, όπνπ θαη δηνξίζηεθα ηελ 5-5-1982 θαη 

κνληκνπνηήζεθα κε νκόθωλε θξίζε ην 1993. 

Σνλ Ινύλην ηνπ 1992 αλαθεξύρζεθα δηδάθηνξαο ηεο λνκηθήο ζρνιήο ηνπ 
Γ.Π.Θξάθεο κε ηνλ βαζκό ιίαλ θαιώο. 



Σν 1993 εθιέρηεθα νκόθωλα ωο κόληκνο ιέθηνξαο ζην γλωζηηθό αληηθείκελν ηνπ 

νπζηαζηηθνύ πνηληθνύ δηθαίνπ ζηε λνκηθή ζρνιή ηνπ Γ.Π.Θξάθεο, ην 1998 ωο 

κόληκνο επίθνπξνο θαζεγεηήο θαη ην έηνο 2004 ωο αλαπιεξωηήο θαζεγεηήο, ζέζε 
πνπ δηαηεξώ κέρξη ζήκεξα. 

Γηδάζθω παξάιιεια πνηληθό δίθαην ζηηο ζρνιέο αζηπθπιάθωλ Ξάλζεο θαη 
Κνκνηελήο θαζώο θαη ζηα ηκήκαηα Δηδηθώλ θξνπξώλ. 

Δθηειώ από ηνλ Ινύιην ηνπ 2008 κέρξη ζήκεξα, θαηόπηλ εθινγήο από ηελ 

Οινκέιεηα ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ ηνπ ΓΠΘ, ηα θαζήθνληα ηνπ Γξακκαηέα ηεο 

Δπηηξνπήο θαη ηνπ Πξνϊζηακέλνπ Γξακκαηείαο ηνπ Δηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ ηεο ΔΔ ηνπ 
ΓΠΘ. 

πλεξγάδνκαη από ην 1999 κέρξη ζήκεξα κε ην Ίδξπκα Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ, 

δηελεξγώληαο θαη΄ έηνο ηηο αληίζηνηρεο εμεηάζεηο γηα ηελ απνλνκή ππνηξνθηώλ 
εζωηεξηθνύ θαη εμωηεξηθνύ θαη παξαθνινπζώ ηελ πξόνδν νξηζκέλωλ ππνηξόθωλ. 

Δίκαη κέινο ηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ Αζελώλ, ηνπ πιιόγνπ ΓΔΠ ηεο Ννκηθήο 

ρνιήο ηνπ Γ.Π.Θ., ηνπ εξγαζηεξίνπ πνηληθνύ θαη πνηληθνύ δηθνλνκηθνύ δηθαίνπ 

ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Γ.Π.Θ., ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Πνηληθνύ Γηθαίνπ θαη ηεο 

Έλωζεο Δπξωπαίωλ Ννκηθώλ Διιάδνο, δηεηέιεζα ηαθηηθόο ζπλεξγάηεο ηνπ 

πεξηνδηθνύ Τπεξάζπηζε, είκαη κέινο ηεο ζπληαθηηθήο επηηξνπήο ηνπ πεξηνδηθνύ 

Πνηληθόο Λόγνο θαη δηεηέιεζα κέινο ηεο λνκνπαξαζθεπαζηηθήο επηηξνπήο ηνπ 
Τπ.Γεκ.Σάμεο γηα ηελ νπινθνξία ηωλ αζηπλνκηθώλ. 

Υεηξίδνκαη αγγιόγιωζζα θαη γεξκαλόγιωζζα θείκελα, επεμεξγάδνκαη δε κε 
βνεζήκαηα γαιιόγιωζζα θείκελα. 

  

Από ην 1992 κέρξη ζήκεξα δηδάζθω θαη εμεηάδω πξνθνξηθά θαη γξαπηά 

αδηαιείπηωο θάζε ρεηκεξηλό εμάκελν ζην πιαίζην ηνπ Πνηληθνύ Γηθαίνπ ΙΙΙ άιινηε 

ηα εγθιήκαηα θαηά ηεο πεξηνπζίαο  θαη άιινηε ηα εγθιήκαηα θαηά ηεο δωήο θαη ηεο 

πγείαο, ζε ζπλδηδαζθαιία ην Πνηληθό Γίθαην Ι, ζην δε εαξηλό εμάκελν ζην πιαίζην 

ηωλ Δηδηθώλ Πνηληθώλ Νόκωλ ηα ζρεηηθά κε όπια θαη εθξεθηηθά εγθιήκαηα θαη ζε 

ζπλδηδαζθαιία ην Πνηληθό Γίθαην ΙΙ, ελώ παξάιιεια δηδάζθω θαη ηα επαλαιεπηηθά 

καζήκαηα ηνπ Πνηληθνύ Γηθαίνπ Ι θαη Πνηληθνύ Γηθαίνπ ΙΙ (έγθιεκα) ζην εαξηλό θαη 
ρεηκεξηλό εμάκελν αληίζηνηρα. 

Καηά ην εαξηλό εμάκελν ηνπ 1995 δίδαμα θαη εμέηαζα ζε ζπλδηδαζθαιία ηελ Δηδηθή 
Δγθιεκαηνινγία (2 ώξεο). 

ηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο δηδάζθω θαη εμεηάδω ζε 

ζπλδηδαζθαιία Πνηληθό Γίθαην θαη Δηδηθνύο Πνηληθνύο Νόκνπο. Παξάιιεια 

παξαθνινπζώ θαη εμεηάδω δηπιωκαηηθέο εξγαζίεο ηωλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ. 

πκκεηέρω ωο επηβιέπωλ ή ωο κέινο ζε ηξηκειείο ζπκβνπιεπηηθέο θαη επηακειείο 
εμεηαζηηθέο επηηξνπέο δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ. 
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