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Γελλήζεθε ηνλ Αύγνπζην ηνπ έηνπο 1957 ζηελ Κνκνηελή Ρνδόπεο από ηνλ Ισάλλε 

θαη ηελ Παλαγηώηα Γαιαθνύξα. Σηο βαζηθέο ηνπ ζπνπδέο άξρηζε ζηε Ρνδόπε 

(Γηαιακπή θαη Ίαζκν) θαη ηηο ζπλέρηζε ζηε Θεζζαινλίθε, απνθνηηώληαο ηνλ Ινύλην 
ηνπ έηνπο 1975 από ην 2ν Γπκλάζην Θεζζαινλίθεο. 

πνύδαζε λνκηθά ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο θαη ακέζσο κεηά 

εγγξάθεθε θαη παξαθνινύζεζε ην κεηαπηπρηαθό ηκήκα Πνηληθώλ Δπηζηεκώλ ηεο 

Ννκηθήο ρνιήο Θεζζαινλίθεο. Από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1982 κέρξη ηνλ Ινύλην ηνπ 

1986 κεηεθπαηδεύηεθε ζηε Ννκηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κνισλίαο ηεο 

Γεξκαλίαο, όπνπ ζπλέγξαςε ηε δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή γηα ηηο απνδεηθηηθέο 

απαγνξεύζεηο, ε νπνία θξίζεθε θαη βαζκνινγήζεθε κε ην βαζκό «summa cum 

laude - άξηζηα». 

Από ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1987 ππεξεηεί ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο θαη 

ήδε από ηνλ Μάην ηνπ 2009 σο ηαθηηθόο Καζεγεηήο ζηνλ Σνκέα Πνηληθώλ θαη 

Δγθιεκαηνινγηθώλ Δπηζηεκώλ, ελώ ζπλάκα είλαη δηθεγόξνο παξ’ Αξείσ Πάγσ ζηνλ 

Γηθεγνξηθό ύιινγν Ρνδόπεο. Παξαιιήισο είλαη Καζεγεηήο ζηε ρνιή 



Αζηπλνκίαο Κνκνηελήο, ελώ δηδάζθεη θαη ζην Δπηκνξθσηηθό Σκήκα ηεο ρνιήο 
Γηθαζηώλ. 

Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε πιήζνο εγρσξίσλ θαη δηεζλώλ ζπλεδξίσλ θαη εκεξίδσλ κε 

εηζεγήζεηο ή παξεκβάζεηο, έρεη ζπγγξάςεη κέρξη ζηηγκήο ηέζζεξηο εθηελείο 

κνλνγξαθίεο κε ζέκαηα αληηζηνίρσο : α) ηηο απνδεηθηηθέο απαγνξεύζεηο (1988), β) 

ηελ αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο (1993), γ) ηελ πξνζσξηλή θξάηεζε θαη ηνπο 

πεξηνξηζηηθνύο όξνπο (1998) θαη δ) ηελ επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο (2007), δύν 

δηδαθηηθά βηβιία πνηληθήο δηθνλνκίαο (1ε έθδ. 2003, 2ε έθδ. 2007), δύν λνκηθά 

βνεζήκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο δηθνλνκηθέο δηαηάμεηο εηδηθώλ πνηληθώλ λόκσλ (1ε 

έθδ. 2006, 2ε έθδ. 2009) θαη ηηο δηθνλνκηθέο δηαηάμεηο δηεζλώλ θεηκέλσλ (2007) 

θαη πάλσ από είθνζη πέληε (25) επηζηεκνληθέο κειέηεο ζε ζέκαηα ησλ πνηληθώλ 

επηζηεκώλ. 

ηηο πην πξόζθαηεο εμ απηώλ ζπγθαηαιέγνληαη νη : α) Δθηξνπέο θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 121 ΚΠΓ πεξί αλαξκνδηόηεηαο ηνπ πξσηνδίθσο δηθάζαληνο 

δηθαζηεξίνπ, ΠνηλΥξ 2006, 952 επ., β) Δθαξκνγέο ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθόηεηαο 

από ηνλ Έιιελα πνηληθό δηθαζηή, Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ 2006, 123 επ., γ) 

Ιδηαηηεξόηεηεο ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο επί αιινδαπώλ, ΠνηλΥξ 2007, 193 επ., δ) 

Πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε : Όςεηο ελόο δπλακηθνύ ζεζκνύ, κεηά ηε δηακόξθσζή ηνπ 

κε ηηο ξπζκίζεηο ησλ Ν. 3160/2003 θαη 3346/2005, ΠνηλΓηθ 2007, 1326 επ., ε) Η 

επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο ιόγσ θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο ηνπ ΔΓΓΑ γηα 

παξαβίαζε ηεο ΔΓΑ ή ησλ Πξσηνθόιισλ ηεο, ΣηκΣνκ Φαξνύδα – Μπελάθε, 2008, 

ζη) Πξννπηηθέο  αλαβάζκηζεο  ηνπ  ξόινπ  ηνπ  πηαηζκαηνδίθε ζηε ζύγρξνλε 

πνηληθή δίθε, ΣηκΣνκ Αιεμηάδε, ηνκ. Β΄ 2009, δ) Η αηηηνινγία ησλ πνηληθώλ 

απνθάζεσλ : Γηθνλνκηθό ζέζθαην ή ζεζκηθή εγγύεζε νξζήο απνλνκήο ηεο 

Γηθαηνζύλεο, ΝνΒ 2009, ηρ. Ννεκβξίνπ, ε) Πξνζηαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ θαη 

δηθαηώκαηα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, ζε : Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ, ηόκνο εθηόο 

ζεηξάο, 2009, ζ) Παξάλνκε κεηαλάζηεπζε : Σν πνηληθό δίθαην ζ’ έλα πξόβιεκα 

πνπ ην ππεξβαίλεη, ζε : Δζληθή ρνιή Γηθαζηηθώλ Λεηηνπξγώλ, Δγθιεκαηηθ’όηεηα 
θαη θξάηνο δηθαίνπ, 2009, ζει. 293 επ. 

Παξαιιήισο είλαη κέινο πνιιώλ επηζηεκνληθώλ θαη παλεπηζηεκηαθώλ επηηξνπώλ, 

κέινο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Πνηληθνύ Γηθαίνπ, ηεο Έλσζεο Διιήλσλ 

Πνηληθνιόγσλ θαη ηεο Δηαηξείαο Ννκηθώλ Βνξείνπ Διιάδνο, ελώ κεηέρεη θαη ζε 

Δπηηξνπέο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 
γηα ηνλ εμνξζνινγηζκό ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο. 

Έρεη ηηκεζεί κε ζεκαληηθέο επξσπατθέο ππνηξνθίεο, όπσο ε DAAD, ε Max Planc 

Stiftung θαη ηδίσο ε Alexander von Humboldt Stiftung, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο 

ζπλεξγάζηεθε εξεπλεηηθά κε ζπλαδέιθνπο θαζεγεηέο από ηα Παλεπηζηήκηα ηνπ 
Μνλάρνπ, ηεο Κνισλίαο θαη ην Διεύζεξν Παλεπηζηήκην ηνπ Βεξνιίλνπ. 

ηε ζπλεδξίαζε 191/27.06.2014 εμειέγε Γηεπζπληήο ηνπ Σνκέα Πνηληθώλ θαη 

Δγθιεκαηνινγηθώλ Δπηζηεκώλ ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. 
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