
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

 

Ι. Εξελζγθν ςτθν βακμίδα του λζκτορα τθσ Νομικισ Σχολισ του Δ.Π.Θ. ςτο γνωςτικό 

αντικείμενο του Αςτικοφ Δικαίου ςτισ 05.12.2003 και διορίςκθκα ςτθ κζςθ αυτι 

ςτισ 31.12.2003 (ΦΕΚ τευχ. ΝΠΔΔ 332/31.12.2003). Στθ ςυνζχεια, εξελζγθν ςτθν 

βακμίδα του επίκουρου κακθγθτι τθσ Νομικισ Σχολισ του Δ.Π.Θ. ςτο γνωςτικό 

αντικείμενο του Αςτικοφ Δικαίου και διορίςκθκα ςτθν κζςθ αυτι ςτισ 12.09.2008. 

Το ζτοσ 2011 μονιμοποιικθκα ςτθν κζςθ του επίκουρου κακθγθτι.   

Από τθν εκλογι μου μζχρι ςιμερα δίδαξα, κατόπιν ςχετικισ ανακζςεωσ από 

τον Τομζα Ιδιωτικοφ Δικαίου τθσ Σχολισ, Κλθρονομικό Δίκαιο ςτουσ φοιτθτζσ του Εϋ 

εξαμινου, Γενικό Ενοχικό Δίκαιο ςτουσ φοιτθτζσ του Δϋ εξαμινου, Γενικζσ Αρχζσ του 

Αςτικοφ δικαίου ςτο Γϋ εξάμθνο και Ειδικά κζματα εμβάκυνςθσ ςτο Αςτικό δίκαιο 

ςτο Δ’ εξάμθνο.  

 Ζχω εποπτεφςει μεγάλο αρικμό διπλωματικϊν εργαςιϊν και ςυμμετζχω ςε 

τριμελείσ επιτροπζσ υποψθφίων διδακτόρων, ενϊ ζχω και 2 διδακτορικοφσ 

φοιτητζσ υπό την επίβλεψή μου.  

Είμαι μζλοσ τησ επιςτημονικήσ επιτροπήσ, υπεφθυνοσ για το αςτικό δίκαιο, 

του ζγκριτου νομικοφ περιοδικοφ «Ελληνική Δικαιοςφνη», τησ Ζνωςησ δικαςτών 

και Ειςαγγελζων Ελλάδοσ.   

  Σθμειϊνεται ότι οι μονογραφίεσ και οι μελζτεσ μου εξακολουκοφν μζχρι και 

ςιμερα να παραπζμπονται ανελλιπϊσ ςτο εξωτερικό και το εςωτερικό  

Είμαι ζγγαμοσ και πατζρασ δφο παιδιϊν. 

 

ΙΙ. Δθμοςιεφςεισ 

 

Α. Αυτοτελή ζργα – Μονογραφίεσ  

1. L’enrichissement sans cause en droit privé français. Analyse interne et vues 

comparatives, éd. Et. E. Bruylant 1999, ςελ. 640.  

2. Οι εξαςφαλιςτικζσ μεταβιβάςεισ, Ακινα-Κομοτθνι 2002, ςελ. 217.  

3. Η αιτία των ενοχικϊν ςυμβάςεων, Ακινα-Κομοτθνι 2007, ςελ. 328. 

4. Περιουςία και χωριςτζσ περιουςίεσ, ςελ. ΧVII-290, Ακινα-Θεςςαλονίκθ 2015. 
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Β. Μελζτεσ – Άρθρα – Σχόλια  

1. Propos hétérodoxes sur la nature juridique de l’aval, Petites Affiches 10 mai 

1995, ςελ. 10-15.  

2. De la qualité de conducteur, Petites Affiches 17 nov. 1995, ςελ. 20-23. 

3. Les actes d’assistance: Un essai de catégorisation, Petites Affiches 30 oct. 1996, 

ςελ. 10-17.   

4. Efficient breach theory et droits continentaux, Revue hellénique de droit 

international 2000, ςελ. 293-305.  

5. Μεταβίβαςθ άςκθςθσ επικαρπίασ. Μεταξφ εμπράγματθσ και ενοχικισ 

ςυμφωνίασ, ΝοΒ 2001, ςελ. 1779-1788.  

6. «Γκρίηεσ ηϊνεσ» ςτθν αγωγι κανονιςμοφ ορίων. Με αφορμι τθν ΑΠ 1483/2001, 

ΧρΙΔ 2002, ςελ. 185-188.  

7. Σχόλιο ςτθν ΑΠ 88/2002, ΧρΙΔ 2002, ςελ. 613-616 

8. Σχόλιο ςτθν ΕφΑκ 406/2002, Δ.Ε.Ε. 2002, ςελ. 859-864 

9. Η γνϊςθ του αχρεωςτιτου με αφορμι τθν ΟλομΑΠ 29/2002, (ανάτυπο 

ςχόλιου), ΧρΙΔ 2002, ςελ. 784-787. 

10. La notion d’économie de dépenses: La reincarnation juridique de 

l’enrichissement, (ςε Festschrift für Apostolos Georgiadis zum 70. Geburtstag 2005, 

ςελ. 159-185). 

11. Unjustified enrichment based on interference with another’s property in French 

and Greek legal order – The specific Problem of the Requirement “at the expense of 

another”, ςε European Review of Private Law 2006, ςελ. 327-349.  

12. Επιςκόπθςθ Νομολογίασ 1999-2006 ςτον Αδικαιολόγθτο πλουτιςμό, (ςε 

Συνιγοροσ 2007, 46-49). 

13. Ενεχφραςθ τραπεηικισ κατάκεςθσ: νομικι φφςθ και ςυνζπειεσ ςτθν 

αναγκαςτικι εκτζλεςθ (μετά από τθν ΑΠ 1065/2009), ΕΠολΔ 2010, ςελ. 329-337.  

14. Συμμετοχι ςτθ Σφντομθ Ερμθνεία Αςτικοφ Κϊδικα (ΣΕΑΚ) (ςυλλογικό ζργο υπό 

τθν επιμζλεια του κακθγθτι Απ. Γεωργιάδθ), τ. Ι, 2010, άρκρα 810-821 

(Χρθςιδάνειο). 

15. Το αντάλλαγμα ωσ νόμιμθ αιτία του πλουτιςμοφ;, ΕλλΔνθ 2012, 1521-1530. 

16. Παρατθριςεισ υπό τισ ΑΠ 954/2011 και ΑΠ 318/2010, ΕλλΔνθ 2012, 1290-1293. 
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17. Παρατθριςεισ με τίτλο «Ετερόδοξεσ ςκζψεισ επί τθσ νομικισ φφςθσ τθσ 

“επαναφοράσ” μετά τθν αμετάκλθτθ ακφρωςθ πλειςτθριαςμοφ ακινιτου κατ’ 

άρκρο 940 § 3 ΚΠολΔ (με αφορμι τθν ΑΠ 1437/2012)», ΕλλΔνθ 2013, 416-421.  

18. Παρατθριςεισ με τίτλο «Η υποκεφαλαιοδότθςθ νομικοφ προςϊπου ωσ τφποσ 

και λόγοσ κάμψθσ τθσ νομικισ προςωπικότθτασ» υπό τθν ΟλομΑΠ 2/2013, ΕλλΔνθ 

2013, ςελ. 981-992. 

19. Παρατθριςεισ με τίτλο «Οι ςυνζπειεσ από τθν άςκθςθ εμπορίασ μζςω 

“αχυρανκρϊπου”» υπό τθν ΑΠ 689/2013, ΕλλΔνθ 2014, 757-762. 

20. Παρατθριςεισ με τίτλο «ενοχι, ευκφνθ και περιουςία κατά το άρκρο 479 ΑΚ» 

υπό τθν ΕφΘες 1860/2013, ΕλλΔνθ 2015, 175-183.  

21. Παρατθριςεισ με τίτλο «ενεχφραςθ απαίτθςθσ κατά το ν.δ. τθσ 17.7/13.8.1923 

και καταπιςτευτικι εκχϊρθςθ» υπό τισ ΑΠ 1883/2014 και ΑΠ 1764/2014, ΕλλΔνθ 

2015, 1406 επ.  

 

Γ. Ειςηγητήσ ςε ημερίδεσ και διεθνή ςυνζδρια  

1. Les droits de l’enfant en droit hellénique, Conseil Régional de Pas-de Calais 

1998, ςελ. 81-86.  

2. Τελευταίεσ εξελίξεισ των καταπιςτευτικϊν ςυμβάςεων (αδθμ.). 

3. Καταπιςτευτικζσ εκχωριςεισ και ςφμβαςθ factoring (αδθμ.). 

4. Eιςθγθτισ ςτο παγκόςμιο ςυνζδριο Ιςτορίασ του δικαίου τθσ Société 

Internationale pour les droits de l’Antiquité (60ème session de la Société 

Internationale Fernand de Visscher à Komotini - Σεπτζμβριοσ 2006) με κζμα 

«Pignum gordianum: Noeud gordien?». Η ειςιγθςθ αυτι είναι υπό δθμοςίευςθ ςτο 

περιοδικό Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis.   

5. Ειςθγθτισ ςε διεκνζσ ςυνζδριο ςτισ 17-19 Μαρτίου του 2005 ςτο Άμςτερνταμ 

που διοργανϊκθκε προσ τιμι των 25 ετϊν διδαςκαλίασ του κακθγθτοφ κ. E. Schrage 

ςτο Πανεπιςτιμιο του Άμςτερνταμ από το τελευταίο, με χορθγία τθσ δικθγορικισ 

εταιρίασ Russell Advocaten με κζμα «The unjustified enrichment born by 

interference in another’s right». Η ειςιγθςθ αυτι δθμοςιεφκθκε παραλλαγμζνθ 

ςτθν European Review of Private Law 2006, ςελ. 327-349 με τον τίτλο «Unjustified 

enrichment based on interference with another’s property in French and Greek legal 

order – The specific Problem of the Requirement “at the expense of another”».   
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6. Ειςθγθτισ ςτθν θμερίδα που διοργανϊκθκε τον Νοζμβριο 2004 ςτο Δ.Π.Θ. για 

τα 100 χρόνια του Γαλλικοφ αςτικοφ κϊδικα με κζμα «H causa των ςυμβάςεων ςτον 

γαλλικό ΑΚ και ςτο δίκαιο των εκίμων».  

7. Παρεμβαίνων ςε τριθμερίδα που διοργανϊκθκε το 2005 ςτο Δ.Π.Θ. από τθ 

Σχολι δικαςτϊν και ειςαγγελζων με κζμα «Η λφςθ τθσ ανάδοχθσ οικογζνειασ».  

8. Ειςθγθτισ ςε ομιλία ςτθν Ζνωςθ Αςτικολόγων τθν 08θ Μαΐου 2014, με κζμα 

«Υποκείμενα δικαίου χωρίσ νομικι προςωπικότθτα, ιδίωσ μετά το ν. 4072/2012». 

Ειςθγθτισ τθν 11.06.2014 ςε ομιλία υπό τθν αιγίδα τθσ διεκνοφσ κφρουσ ζνωςθσ 

«Association H. Capitant» και του Ινςτιτοφτου Διεκνοφσ και Αλλοδαποφ δικαίου με 

κζμα «La personnification des associations non-déclarées en droit hellénique après 

la loi 4072/2012» (ειςιγθςθ ςτα γαλλικά). Το κείμενο ςτθ γαλλικι γλϊςςα είναι υπό 

δθμοςίευςθ ςε ξενόγλωςςο περιοδικό. 

10. Συν-ειςθγθτισ ςε ομιλία ςτθν Ζνωςθ Αςτικολόγων τθν 08θ Μαΐου 2014, με κζμα 

«Υποκείμενα δικαίου χωρίσ νομικι προςωπικότθτα, ιδίωσ μετά το ν. 4072/2012». 

11. Ειςθγθτισ τθν 11.06.2014 ςε ομιλία υπό τθν αιγίδα τθσ διεκνοφσ κφρουσ ζνωςθσ 

«Association H. Capitant» και του Ινςτιτοφτου Διεκνοφσ και Αλλοδαποφ δικαίου με 

κζμα «La personnification des associations non-déclarées en droit hellénique après 

la loi 4072/2012» (ειςιγθςθ ςτα γαλλικά). Το κείμενο ςτθ γαλλικι γλϊςςα είναι υπό 

δθμοςίευςθ ςε ξενόγλωςςο περιοδικό.  

12. Ειςθγθτισ ςτο ετιςιο ςυνζδριο τθσ Ενϊςεωσ Ελλινων Δικονομολόγων από 11-

12.09.2016, με τίτλο παρουςίαςθσ «Οι ενϊςεισ προςϊπων χωρίσ νομικι 

προςωπικότθτα κατά το ουςιαςτικό δίκαιο», υπό δθμοςίευςθ ςτα πρακτικά του 

ςυνεδρίου από τον εκδοτικό οίκο Σάκκουλα Ακινα-Θεςςαλονίκθ.   

 




