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Απόςτολοσ Α. Καραγκουνίδησ, Επίκουροσ Καθηγητήσ Νομικήσ Δ.Π.Θ. 

Τομέασ Δικαίου των Επιχειρήςεων και Εργαςιακού Δικαίου 

 

 

 

I.   Βιογραφικά ςτοιχεία 

 

1.   Προςωπικά ςτοιχεία 

 

Όνομα:    Aπϐςτολοσ 

Eπώνυμο:    Kαραγκουνύδησ 

Πατρώνυμο:    Aθανϊςιοσ 

Mητρώνυμο:   Mαγδαληνό 

Tο γένοσ:    Aνϋςτη Kυριακύδη 

Hμερομηνία γεννήςεωσ: 20 Iουνύου 1967 

Tόποσ γεννήςεωσ:  Θεςςαλονύκη 

Oικογενειακή κατάςταςη: Έγγαμοσ - ϑζυγϐσ μου η     

    Aγγελικό Aρβανιτύδου, δικηγϐροσ  

    Θεςςαλονύκησ – Πατϋρασ δϑο αγοριϔν,  

    12 και 9 ετϔν. 

Στρατολογική κατάςταςη: Eκπλόρωςα  τισ ςτρατιωτικϋσ μου 

    υποχρεϔςεισ το επτϋμβριο του  

    1996, ϋχοντασ υπηρετόςει ςτον  

    τρατϐ Ξηρϊσ (Mηχανικϐ) 

   

2.  Bαςικέσ ςπουδέσ 

 

- Iούνιοσ 1985 - Aποφούτηςα απϐ το 2ο Λϑκειο Θεςςαλονύκησ με βαθμϐ 

απολυτηρύου 19 5/10. 

 

3.  Πτυχιακέσ ςπουδέσ 

 

- Iούνιοσ 1985 - Eιςαγωγό με το ςϑςτημα των πανελλόνιων εξετϊςεων ςτο 

Tμόμα Nομικόσ τησ χολόσ Nομικϔν και Oικονομικϔν Eπιςτημϔν του A.Π.Θ. 

- Iούνιοσ 1989 - Aποφούτηςα απϐ το Tμόμα Nομικόσ με βαθμϐ πτυχύου 

'8.73 - APITA'. 

 

4.  Mεταπτυχιακέσ ςπουδέσ 

 

- Kαλοκαίρι 1990 - Mετϊ απϐ υποβολό δικαιολογητικϔν και δϑο διαδοχικϋσ 

προφορικϋσ ςυνεντεϑξεισ, επϋτυχα ετόςια υποτροφύα του Kοινωφελοϑσ 
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Iδρϑματοσ Aλϋξανδροσ . Ωνϊςησ για την απϐκτηςη μεταπτυχιακοϑ διπλϔματοσ 

ςτον κλϊδο του Eμπορικοϑ Δικαύου, ςε Πανεπιςτόμιο τησ Γαλλύασ. 

- Σεπτέμβριοσ 1990 - Ύςτερα απϐ γραπτϋσ ειςαγωγικϋσ εξετϊςεισ 

εγγρϊφηκα ςτο Mεταπτυχιακϐ Tμόμα του Πανεπιςτημύου Paris X - Nanterre, 

ϐπου πραγματοπούηςα ςπουδϋσ ςτην κατεϑθυνςη του Δικαύου των υναλλαγϔν 

(Droit des Affaires). 

- Σεπτέμβριοσ 1991 - Oλοκλόρωςα επιτυχϔσ τισ ςπουδϋσ μου και ϋλαβα τον 

μεταπτυχιακϐ τύτλο D.E.A. (Diplôme d' études approfondies) ςτισ 17.9.1991  με  

βαθμϐ 'Assez  bien'. 

- 1992 - O μεταπτυχιακϐσ μου τύτλοσ αναγνωρύςθηκε απϐ το ΔI.K.A.T..A., 

ωσ ιςοδϑναμοσ προσ τουσ απονεμϐμενουσ απϐ ελληνικϊ A.E.I. (Aριθμϐσ πρϊξεωσ 

αναγνωρύςεωσ 17/486/1992). 

 

5.  Διδακτορικέσ ςπουδέσ 

 

- Άνοιξη 1992 - Ύςτερα απϐ ςυμμετοχό μου ςτισ γραπτϋσ εξετϊςεισ του 

27ου Προγρϊμματοσ Yποτροφιϔν Eςωτερικοϑ του Iδρϑματοσ Kρατικϔν 

Yποτροφιϔν (I.K.Y.), μου χορηγόθηκε υποτροφύα για εκπϐνηςη διδακτορικόσ 

διατριβόσ ςτο Aριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ, ςτον κλϊδο του 

Eμπορικοϑ Δικαύου. 

- Nοέμβριοσ 1996 - Yποςτόριξα τη διδακτορικό μου διατριβό με θϋμα 

«Aνϔμαλη ςυγχϔνευςη και διϊςπαςη ανωνϑμων εταιριϔν» ενϔπιον 

επταμελοϑσ εξεταςτικόσ επιτροπόσ, η οπούα με ϋκρινε ομοφϔνωσ ϊξιο για τη 

λόψη διδακτορικοϑ διπλϔματοσ με το βαθμϐ ‘APITA’.  

- Δεκέμβριοσ 1996 - Aναγορεϑθηκα Διδϊκτωρ Nομικϔν Eπιςτημϔν του 

Tμόματοσ Nομικόσ του A.Π.Θ.  

- Σεπτέμβριοσ 1997 - H διδακτορικό μου διατριβό κυκλοφϐρηςε απϐ τισ 

Eκδϐςεισ ϊκκουλα Θεςςαλονύκησ, ςτο πλαύςιο τησ ςειρϊσ «ϑγχρονα Θϋματα 

Eμπορικοϑ Δικαύου» (Διευθυντόσ ειρϊσ: Καθηγητόσ Λϊμπροσ Kοτςύρησ). 

 

6. Eπαγγελματική δραςτηριότητα 

 

- Δεκέμβριοσ 1991 - Διορύςτηκα Δικηγϐροσ ςτο Πρωτοδικεύο Θεςςαλονύκησ.  

- 20 Φεβρουαρίου 1992 - Eγγρϊφηκα ςτο Δικηγορικϐ ϑλλογο 

Θεςςαλονύκησ. Έκτοτε αςκϔ ενεργϐ δικηγορύα, χειριζϐμενοσ ιδύωσ υποθϋςεισ 

εμπορικοϑ και αςτικοϑ δικαύου. 

- Iανουάριοσ 1997 - Eξελύχθηκα ςε δικηγϐρο παρ' εφϋταισ. 

- Οκτώβριοσ 2005 – Εξελύχθηκα ςε δικηγϐρο παρ’ Αρεύω Πϊγω. 

 

7.  Ξένεσ γλώςςεσ 
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- Aγγλική - Άριςτοσ χειριςμϐσ τϐςο ςτον προφορικϐ ϐςο και ςτον γραπτϐ 

λϐγο. 

- Γαλλική -  Άριςτοσ χειριςμϐσ τϐςο ςτον προφορικϐ ϐςο και ςτον γραπτϐ 

λϐγο. 

- Γερμανική -  Διαβϊζω ϊριςτα· ομιλϔ και γρϊφω ςχετικϊ ικανοποιητικϊ. 

 

8.  Συμμετοχή ςε επιςτημονικά ςωματεία 

 

Μϋλοσ του υνδϋςμου των Ελλόνων Εμπορικολϐγων. Ιδρυτικϐ μϋλοσ και μϋλοσ 

του διοικητικοϑ ςυμβουλύου τησ Μακεδονικόσ Ένωςησ Εμπορικοϑ Δικαύου. 

Μϋλοσ τησ Εταιρύασ Δικαςτικϔν Μελετϔν. 

 

 

 

ΙΙ.   Διδακτικό έργο  

 

Α.   Προπτυχιακϊ μαθόματα  

 

υνδιδαςκαλύα προπτυχιακϔν μαθημϊτων ςτο Σμόμα Νομικόσ του 

Δημοκρύτειου Πανεπιςτημύου Θρϊκησ ςτα μαθόματα του γενικοϑ μϋρουσ του 

εμπορικοϑ δικαύου, του δικαύου των εμπορικϔν εταιριϔν, του δικαύου των 

αξιογρϊφων, του ναυτικοϑ δικαύου, του τραπεζικοϑ δικαύου, του δικαύου 

κεφαλαιαγορϊσ και του δικαύου ανταγωνιςμοϑ. 

 

Β.   Μεταπτυχιακϊ μαθόματα  

 

υμμετοχό ςτο μεταπτυχιακϐ πρϐγραμμα ςπουδϔν του τομϋα Δικαύου των 

Επιχειρόςεων και Εργαςιακοϑ Δικαύου του Δημοκρύτειου Πανεπιςτημύου 

Θρϊκησ, απϐ την ύδρυςό του, ςτισ κατευθϑνςεισ του δικαύου των εταιριϔν, του 

δικαύου τησ αγορϊσ και του δικαύου προςταςύασ του καταναλωτό. 

 

ΙΙΙ.  Ερευνητικό – επιςτημονικό έργο  

 

Α.   Μονογραφύεσ 

 

1. «Aνώμαλη Συγχώνευςη και Διάςπαςη Aνωνύμων Eταιριών» - Σειρά "Σύγχρονα 

Θέματα Eμπορικού Δικαίου» (Διευθυντόσ ειρϊσ: Καθ. Λϊμπροσ Kοτςύρησ) 

Eκδϐςεισ ϊκκουλα, Θεςςαλονύκη 1997 (ςελύδεσ Ι-XVIII και 1-478) – 

Διδακτορικό διατριβό. 

 

2. «Ελαττώματα ίδρυςησ ςτην ανώνυμη εταιρία», Εκδϐςεισ Νομικό Βιβλιοθόκη, 

Αθόνα 2002 (ςελύδεσ 1-197). 
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3. «Προςταςία του επενδυτή ςτο δίκαιο των επενδυτικών υπηρεςιών – (Οι 

υποχρεώςεισ επαγγελματικήσ δεοντολογίασ των επιχειρήςεων επενδύςεων ςτο 

μεταίχμιο αποτελεςματικότητασ τησ κεφαλαιαγοράσ και προςταςίασ του 

καταναλωτή)», Εκδϐςεισ ϊκκουλα, Αθόνα-Θεςςαλονύκη 2007 (ςελύδεσ Ι-XXXIX 

& 1-569). 

 

4. «Αποζημίωςη λόγω προςβολήσ δικαιωμάτων διανοητικήσ ιδιοκτηςίασ» (δίκαιο 

πνευματικήσ ιδιοκτηςίασ, ευρεςιτεχνίασ & ςημάτων), Εκδϐςεισ Δύκαιο και 

Οικονομύα Π.Ν. ϊκκουλασ (εν τω τυποϑςθαι). 

 

Β.   Μελϋτεσ-ϊρθρα-παρατηρόςεισ ςτη νομολογύα κ.λ.π. 

 

1. «Tο νϋο καθεςτϔσ των εταιριϔν επενδϑςεων-χαρτοφυλακύου και διαχεύριςησ 

αμοιβαύων κεφαλαύων (N. 1969/1991)». Δημοςιεϑθηκε ςτην Eπιςτημονικό 

Eπετηρύδα Aρμενϐπουλου 13 (1992) ςελύδεσ 119-135. 

 

2. «Oι προϒποθϋςεισ αϑξηςησ του κεφαλαύου τησ απορροφϔςασ εταιρύασ ςτη 

ςυγχϔνευςη α.ε. με απορρϐφηςη - (Mε αφορμό την απϐφαςη Yπ.Eμπ. K3-

4904/18.11.1991)». Δημοςιεϑθηκε  ςτην Eπιθεϔρηςη Eμπορικοϑ Δικαύου MΔ' 

(1993) ςελύδεσ 162-171.  

 

3. «Δικαύωμα προτύμηςησ των μετϐχων ανϔνυμησ εταιρύασ και ειςφορϋσ ςε 

εύδοσ». Δημοςιεϑθηκε  ςτην Eπιθεϔρηςη Eμπορικοϑ Δικαύου MΔ' (1993) ςελύδεσ 

553-572, καθϔσ και ςτον τϐμο των πρακτικϔν του 3ου Πανελληνύου υνεδρύου 

Eμπορικοϑ Δικαύου (Iωϊννινα 30.9 - 3.10.1993) με τον τύτλο «Προβλόματα απϐ 

την Eφαρμογό του Nϐμου τησ Aνϔνυμησ Eταιρύασ και η Eυρωπαώκό Aνϔνυμη 

Eταιρύα», Eκδϐςεισ ϊκκουλα - Θεςςαλονύκη 1994, ςελύδεσ 169-188.  

 

4. «H ευθϑνη τησ τρϊπεζασ ϋναντι των πελατϔν τησ απϐ την παραβύαςη 

υποχρεϔςεων προςταςύασ». Δημοςιεϑθηκε ςτον Aρμενϐπουλο 49 (1995) 

ςελύδεσ 442-465. 

 

5. Παρατηρόςεισ ςτην απϐφαςη του Eφετεύου Θεςςαλονύκησ με αριθμϐ 

180/1994, αναφορικϊ με τη μετατροπό ομϐρρυθμησ εταιρύασ ςε ανϔνυμη. 

Δημοςιεϑθηκαν ςτην Eπιςκϐπηςη Eμπορικοϑ Δικαύου A' 1995, ςελύδεσ 125-138. 

 

6. «'Hθελημϋνη κακό διαχεύριςη' και 'ιςοδϑναμο πταύςμα' ςτο δύκαιο τησ 

διεθνοϑσ οδικόσ μεταφορϊσ εμπορευμϊτων  - υμβολό ςτην ερμηνεύα των 

ϊρθρων 29 και  32 § 1 εδ. β' CMR (Mε αφορμό την AΠ 281/1994 A' Tμ)». 

Δημοςιεϑθηκε ςτην Eπιςκϐπηςη Eμπορικοϑ Δικαύου B' 1995, ςελύδεσ 284-304. 
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7. «H 'απλοποιημϋνη ανϔνυμη εταιρύα' ('Société par actions simplifiée') ό η 

αναβύωςη τησ ςυμβατικόσ ελευθερύασ ςτο γαλλικϐ εταιρικϐ δύκαιο». 

Δημοςιεϑθηκε ςτην Eπιςκϐπηςη Eμπορικοϑ Δικαύου B' 1995, ςελύδεσ 439-445. 

 

8. Παρατηρόςεισ ςτην απϐφαςη με αριθμϐ 16973/1996 του Πολυμελοϑσ 

Πρωτοδικεύου Θεςςαλονύκησ, αναφορικϊ με τα δικαιϔματα του υπερθεματιςτό 

ϐταν ο καθ' ου η εκτϋλεςη οφειλϋτησ κηρϑςετται ςε κατϊςταςη πτωχεϑςεωσ. 

Δημοςιεϑθηκαν ςτην Eπιςκϐπηςη Eμπορικοϑ Δικαύου  Δ' 1996, ςελύδεσ 1016-

1023. 

 

9. «Έλλειψη εννϐμου ςυμφϋροντοσ και κατϊχρηςη δικονομικόσ δυνατϐτητασ 

ςτην αύτηςη πτωχεϑςεωσ (Mε την ευκαιρύα τησ Eφετεύου Δωδεκανόςου 

66/1996)». Δημοςιεϑθηκε ςτην Eπιςκϐπηςη Eμπορικοϑ Δικαύου B' 1997, 

ςελύδεσ 47-65. 

 

10. «Περύ τησ εξουςύασ του εθνικοϑ νομοθϋτη και των εθνικϔν δικαιοδοτικϔν 

οργϊνων να επεκτεύνουν προσ τα ϊνω το προςτατευτικϐ για τα δικαιϔματα των 

μετϐχων αποτϋλεςμα διατϊξεων τησ δεϑτερησ κοινοτικόσ οδηγύασ». 

Παρατηρόςεισ ςτην απϐ 19.11.1996 απϐφαςη τησ Oλομελεύασ του Δικαςτηρύου 

των Eυρωπαώκϔν Kοινοτότων (απϐφαςη "Siemens"), που δημοςιεϑθηκαν ςτην 

Eπιςκϐπηςη Eμπορικοϑ Δικαύου B' 1997, ςελύδεσ 354-359. 

 

11. «Περύπτωςη απαραδϋκτου τησ ςυζότηςησ επύ αιτόςεωσ προσ επικϑρωςη 

ςυμφωνύασ μεταξϑ αφερϋγγυασ επιχειρόςεωσ και πιςτωτϔν τησ κατ' ϊρθρο 44 

ν. 1892/1990». Παρατηρόςεισ ςτην απϐφαςη του Eφετεύου Θεςςαλονύκησ με 

αριθμϐ 201/1997, που δημοςιεϑθηκαν ςτην Eπιςκϐπηςη Eμπορικοϑ Δικαύου Γ' 

1997, ςελύδεσ 732-736. 

 

12. «Έναρξη τησ ικανϐτητασ δικαύου και τησ ικανϐτητασ διαδύκου των 

εμπορικϔν εταιριϔν με νομικό προςωπικϐτητα». Παρατηρόςεισ ςτην απϐφαςη 

του Eφετεύου Θεςςαλονύκησ με αριθμϐ 282/1996, που δημοςιεϑθηκαν ςτην 

Eπιςκϐπηςη Eμπορικοϑ Δικαύου A' 1998, ςελύδεσ 107-113. 

 

13. «H ϋννοια του ϐρου 'ηθελημϋνη κακό διαχεύριςη' (wilful misconduct) ςτο 

δύκαιο τησ CMR». Eιςαγωγικϐ ςημεύωμα και παρατηρόςεισ ςτην απϐφαςη τησ 

Oλομελεύασ του Aρεύου Πϊγου με αριθμϐ 18/1998, που δημοςιεϑθηκαν ςτην 

Eπιςκϐπηςη Eμπορικοϑ Δικαύου B' 1998, ςελύδεσ 393-394 και 397-401. 

 

14. Eιςαγωγικϐ ςημεύωμα ςτην απϐφαςη του Eφετεύου Δωδεκανόςου με 

αριθμϐ 279/1997, αναφορικϊ με περύπτωςη ελλεύψεωσ εννϐμου ςυμφϋροντοσ 

ςτη διαδικαςύα κηρϑξεωσ τησ πτϔχευςησ. Δημοςιεϑθηκε ςτην Eπιςκϐπηςη 

Eμπορικοϑ Δικαύου Γ' 1998, ςελύδεσ 765-766. 
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15. «ϑγκρουςη πλούων - Aςτικό ευθϑνη του πλοιϊρχου και του πλοιοκτότη - 

Iδύωσ, ευθϑνη απϐ την παραβύαςη κανονιςμϔν αποφυγόσ ςυγκροϑςεων (Mε 

αφορμό την Eφετεύου Θεςςαλονύκησ 1502/1998)». Δημοςιεϑθηκε ςτην 

Eπιςκϐπηςη Eμπορικοϑ Δικαύου Δ' 1998, ςελύδεσ 929-940. 

 

16.  «Η ενϋργεια ‘εν γνϔςει προσ βλϊβην’ ωσ προϒπϐθεςη για την προβολό 

προςωπικϔν ενςτϊςεων κατϊ του κομιςτό ςυναλλαγματικόσ ό επιταγόσ» - 

Παρατηρόςεισ ςτην Εφετεύου Θεςςαλονύκησ 1950/2000. Δημοςιεϑθηκε ςτην 

Επιςκϐπηςη Εμπορικοϑ Δικαύου Δ’ 2000 ςελύδεσ 1068-1074. 

 

17.  «Ο ϋγγραφοσ τϑποσ για τη μεταβύβαςη μη ειςηγμϋνων ςτο Xρηματιςτόριο 

Αξιϔν Αθηνϔν μετοχϔν (ϊρθρο 79 § 4 Ν. 2238/1994)» - Παρατηρόςεισ ςτην 

Εφετεύου Ναυπλύου 190/1999. Δημοςιεϑθηκε ςτα Φρονικϊ Ιδιωτικοϑ Δικαύου  

2001 (τεϑχοσ 7ο) ςελύδεσ 635-638. 

 

18.  «Η οπιςθογρϊφηςη τησ επιταγόσ λϐγω ενεχϑρου» - Παρατηρόςεισ ςτην 

Αρεύου Πϊγου  270/2001. Δημοςιεϑθηκε ςτην Επιθεϔρηςη Εμπορικοϑ Δικαύου 

2001 (τεϑχ. 4ο) ςελύδεσ 730-739. 

 

19. «Ζητόματα ουςιαςτικοϑ και δικονομικοϑ δικαύου απϐ την αυτοτϋλεια τησ 

τραπεζικόσ εγγυητικόσ επιςτολόσ» - Με αφορμό την Εφετεύου Θεςςαλονύκησ 

104/2001. Δημοςιεϑθηκε ςτην Επιςκϐπηςη Εμπορικοϑ Δικαύου Β’ 2002, ςελύδεσ 

370-389.  

 

20.  «Αναγνϔριςη και εγκατϊςταςη κεφαλαιουχικϔν εταιριϔν ςτον κοινοτικϐ 

χϔρο υπϐ το πρύςμα τησ κοινοτικόσ και τησ ελληνικόσ ϋννομησ τϊξησ - Ο ϋλεγχοσ 

τησ εφαρμογόσ εθνικϔν κανϐνων ςυγκροϑςεωσ απϐ το ΔΕΚ - Μύα ςυςτηματικό 

προςϋγγιςη των αποφϊςεων του ΔΕΚ “Überseering” τησ 5ησ Νοεμβρύου 2002 και 

“Inspire Art Ltd” τησ 30όσ επτεμβρύου 2003». Δημοςιεϑθηκε ςτον τϐμο: 

«Ναυτικό Εταιρύα - ϑγχρονα Ζητόματα», επιμ. Κ. Παμποϑκη, Εκδϐςεισ 

ϊκκουλα Αθόνα-Θεςςαλονύκη 2003, ςελύδεσ 117-176  (= Ελληνικό Δικαιοςϑνη 

2005, ςελ. 1315-1347). 

 

21.  «Ζητόματα καταγγελύασ και αποζημιϔςεωσ ςτη ςϑμβαςη διανομόσ - Με 

αφορμό τισ Εφετεύου Θεςςαλονύκησ 1876/2002 και Εφετεύου Αθηνϔν 

7303/2002». Δημοςιεϑθηκε ςτην Επιςκϐπηςη Εμπορικοϑ Δικαύου Β’ 2003, 

ςελύδεσ 376-400. 

 

22. «Επιτρεπτό παρϊταςη και ανεπύτρεπτη ‘αναβύωςη’ τησ θητεύασ του 

διοικητικοϑ ςυμβουλύου ςτην ανϔνυμη εταιρύα (Γνωμοδϐτηςη)». Δημοςιεϑθηκε 

ςτον Αρμενϐπουλο 2003, ςελύδεσ 1882-1992. 
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23. ημεύωμα υπϐ την ΟλΑΠ 5/2004 (Διϊρκεια και παρϊταςη τησ θητεύασ του 

διοικητικοϑ ςυμβουλύου ςτην α.ε.). Δημοςιεϑθηκε ςτα Φρονικϊ Ιδιωτικοϑ 

Δικαύου 2004, ςελύδεσ 553-555. 

 

24. «Η προςταςύα του αποδϋκτη υπηρεςιϔν κοινόσ ωφϋλειασ ωσ καταναλωτό 

(Με αφορμό το Φϊρτη Τποχρεϔςεων προσ τον Καταναλωτό -X.Y.K.- των 

ταχυδρομικϔν επιχειρόςεων - ϊρθρ. 18 Ν. 2668/1998)». Δημοςιεϑθηκε ςτον 

τϐμο: «Σαχυδρομικϋσ Τπηρεςύεσ-Απελευθϋρωςη-Ανταγωνιςμϐσ» - Πρακτικϊ 

Διημερύδασ 12 και 13 Μαύου 2005, επιμ. Κ. Παμποϑκη - Β. Σουντϐπουλου, 

Εκδϐςεισ ϊκκουλα Αθόνα – Θεςςαλονύκη 2006 (= ΕπιςκΕΔ 2005, ςελ. 307-341). 

 

25. Βιβλιοπαρουςύαςη ςτη μονογραφύα του «Βας. Σουντϐπουλου, ‘Η ςϑμβαςη 

χρηματιςτηριακόσ παραγγελύασ’, 2005, εκδϐςεισ ϊκκουλα Αθόνα-Θεςςαλονύκη, 

ςελύδεσ Ι-ΦΦΙΙΙ και 1-493». Δημοςιεϑθηκε ςτην Επιθεϔρηςη Εμπορικοϑ Δικαύου 

2006, ςελ. 851-860. 

 

26. «Σο αντικεύμενο προςταςύασ τησ κρατικόσ εποπτεύασ επύ των φορϋων 

παροχόσ χρηματοπιςτωτικϔν υπηρεςιϔν και η αςτικό ευθϑνη των εποπτικϔν 

αρχϔν για πλημμελό ϊςκηςη του εποπτικοϑ ϋργου τουσ - Με αφορμό την 

απϐφαςη τησ Ολομϋλειασ ΔΕΚ τησ 12ησ Δεκεμβρύου 2004, υπϐθ. C-222/02, Peter 

Paul et al.». Δημοςιεϑθηκε ςτον τϐμο: «Η πολιτικό τησ ΕΕ για τισ Σρϊπεζεσ και 

τα Φρηματιςτόρια - Νομικϐ πλαύςιο και εξελύξεισ», επιμ. Γ. Ζαββϐσ – Γ. 

Αυγερινϐσ, Εκδϐςεισ Αντ. Ν. ϊκκουλα Αθόνα – Κομοτηνό 2007, ςελύδεσ 97-126 

(= ΦρΙΔ 2006, ςελ. 751-760). 

 

27. «Σεχνολογύεσ τησ πληροφορικόσ και των επικοινωνιϔν και Εμπορικϐ 

Δύκαιο». Δημοςιεϑθηκε ςτον Αρμενϐπουλο 2007 (τεϑχοσ 7ο) ςελύδεσ 999-1013. 

 

28. «Έκδοςη ομολογιακϔν δανεύων απϐ ναυτιλιακϋσ επιχειρόςεισ» - 

Δημοςιεϑθηκε ςτον τϐμο: «Ναυτιλύα και Φρηματιςτόριο», επιμ. Κ. Παμποϑκη - Β. 

Σουντϐπουλου, Εκδϐςεισ ϊκκουλα Αθόνα – Θεςςαλονύκη 2009, ςελύδεσ 199-

218 (= Επιθεϔρηςη Ναυτιλιακοϑ Δικαύου 2008, ςελ. 193-203). 

 

29. «H μεταχεύριςη των διαςυνοριακϔν ςυγχωνεϑςεων και εξαγορϔν απϐ το 

ιδιωτικϐ διεθνϋσ δύκαιο (Η αλληλεπύδραςη διεθνοϑσ εταιρικοϑ δικαύου και 

διεθνοϑσ δικαύου κεφαλαιαγορϊσ)» - Δημοςιεϑθηκε ςτον τϐμο: «Σο Ιδιωτικϐ 

Διεθνϋσ Δύκαιο του Εμπορύου, 17ο Πανελλόνιο υνϋδριο Εμπορικοϑ Δικαύου» - 

ϑνδεςμοσ Ελλόνων Εμπορικολϐγων, Εκδϐςεισ Νομικό Βιβλιοθόκη 2008, ςελύδεσ 

137-160 (= «Δύκαιο-Οικονομύα-Κοινωνύα» - Αναμνηςτικϐσ Σϐμοσ Θανϊςη 

Λιακϐπουλου, εκδ. Αντ. ϊκκουλα 2010, ςελ. 295-321). 
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30. «Σο οικονομικϐ δύκαιο τησ χρηματοπιςτωτικόσ κρύςησ – Μύα ειςαγωγικό 

θεϔρηςη». Δημοςιεϑθηκε ςτην Εφημερύδα Διοικητικοϑ Δικαύου 2008 (τεϑχ. 5) 

ςελ. 606-619. 

 

31. «Η διούκηςη τησ ανϔνυμησ εταιρύασ μετϊ το Ν. 3604/2007 – Οι ρυθμύςεισ 

ςχετικϊ με την εκλογό και τη λειτουργύα του διοικητικοϑ ςυμβουλύου». 

Δημοςιεϑθηκε ςτην Επιςκϐπηςη Εμπορικοϑ Δικαύου 2008 (τεϑχ. Β’) ςελ. 357-

371. 

 

32. Παρατηρόςεισ ςτην απϐφαςη ΑΠ 1825/2008 Σμ.Α2 (περιεχϐμενο πρϐταςησ 

για κατϊρτιςη αςφαλιςτικόσ ςϑμβαςησ – πρϐςθετοι ϐροι – δϋςμευςη λόπτη 

αςφϊλιςησ). Δημοςιεϑθηκαν ςτην Επιθεϔρηςη Πολιτικόσ Δικονομύασ 2009 

(τεϑχ. 2) ςελ. 193-199. 

 

33. «Η υποχρϋωςη πύςτησ των μελϔν του διοικητικοϑ ςυμβουλύου (Ιδύωσ μετϊ 

το Ν. 3604/2007)» - Δημοςιεϑθηκε ςτον τϐμο: «Ζητόματα απϐ το νϋο δύκαιο τησ 

ανϔνυμησ εταιρύασ (επιμ. Μ.-Θ. Μαρύνου),  Εκδϐςεισ Δύκαιο και Οικονομύα – Π.Ν. 

ϊκκουλασ, Αθόνα 2009, ςελ. 173-217. 

 

34. «Η υποχρϋωςη των πιςτωτικϔν ιδρυμϊτων και των ΕΠΕΤ για εκτϋλεςη των 

εντολϔν των πελατϔν τουσ με τουσ πλϋον ευνοώκοϑσ ϐρουσ (best execution)» - 

Δημοςιεϑθηκε ςτην Επιςκϐπηςη Εμπορικοϑ Δικαύου 2009 (τεϑχ. Β’) ςελύδεσ 

321-350. 

 

35. «Σοπικϊ ϐρια ςτην ϊςκηςη δικηγορύασ και δύκαιο κατϊ των περιοριςμϔν 

του ανταγωνιςμοϑ» - Απϐφ. Ολομϋλειασ Επιτροπόσ Ανταγωνιςμοϑ αριθ. 

413/V/2008 (παρουςύαςη απϐφαςησ και ςϑντομοσ ςχολιαςμϐσ). Δημοςιεϑθηκε 

ςτο περιοδικϐ υνόγοροσ, τεϑχοσ 71, Ιανουϊριοσ-Υεβρουϊριοσ 2009, ςελύδεσ 

36-38. 

 

36. «Η προςταςύα των πιςτωτϔν κεφαλαιουχικϔν εταιριϔν (ιδύωσ α.ε.) ςτο 

μεταύχμιο πτωχευτικοϑ και εταιρικοϑ δικαύου – το παρϊδειγμα του ϊρθρου 98 

§ 2 ΠτωχΚ», ςε: Μ.-Θ. Μαρύνου (επιμ.), Η ανϔνυμη εταιρύα μεταξϑ εταιρικοϑ και 

πτωχευτικοϑ δικαύου και δικαύου κεφαλαιαγορϊσ, Εκδϐςεισ Δύκαιο και 

Οικονομύα Π. Ν. ϊκκουλασ 2011, ςελ. 458-484. 

 

37. «Η εμπορικό δημοςιϐτητα ςτην εποχό του μνημονύου (Γ.Ε.ΜΗ. και Τπηρεςύεσ 

Μιασ τϊςησ μετϊ τον Ν. 3853/2010)», υπϐ δημοςύευςη ςτο περιοδικϐ Δύκαιο 

Επιχειρόςεων και Εταιριϔν (Προδημοςύευςη απϐ τον Σιμητικϐ Σϐμο για τον 

Ομϐτιμο Καθηγητό Νικολϊου Κ. Ρϐκα). 
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38. «H υλοπούηςη επιχειρηματικόσ αποφϊςεωσ υπϐ το πρύςμα τησ κοινοτικόσ 

και εθνικόσ νομοθεςύασ για την κατϊχρηςη αγορϊσ (Οδηγύα 2003/6/ΕΚ & Ν. 

3340/2005)», ςτον Σιμητικϐ Σϐμο για τον Ομϐτιμο Καθηγητό Βαςύλειο 

Αντωνϐπουλο (υπϐ ϋκδοςη). 

39. «Προςταςύα του αςφαλιςμϋνου: Η πρωτοβουλύα τησ Ευρωπαώκόσ 

Επιτροπόσ ωσ προσ την ειςαγωγό υςτημϊτων Εγγϑηςησ των Αςφαλύςεων», 

Επιςκϐπηςη Εμπορικοϑ Δικαύου 2013, τεϑχοσ Γ’, ςελ. 515-529. 

 

40. «Η ςυμμετοχό ςτην ανακεφαλαιοπούηςη των πιςτωτικϔν ιδρυμϊτων (Ν. 

3864/2010) υπϐ το πρύςμα του εθνικοϑ και του ενωςιακοϑ δικαύου». Κοινό 

γνωμοδϐτηςη με τον αναπληρωτό καθηγητό τησ Νομικόσ χολόσ Δ.Π.Θ. κ. 

Δημότριο Αυγητύδη, Φρηματοπιςτωτικϐ Δύκαιο 2013, τεϑχοσ Β’, ςελ. 197. 

41. «Λϑςη τησ ομϐρρυθμησ εταιρύασ με καταγγελύα μετϊ τη μεταρρϑθμιςη του 

δικαύου των προςωπικϔν εμπορικϔν εταιριϔν (Ν. 4072/2012)». Γνωμοδϐτηςη, 

υπϐ δημοςύευςη ςτα Φρονικϊ Ιδιωτικοϑ Δικαύου, 2014. 

 

 

Γ. υμμετοχό ςε ςυλλογικϊ ϋργα  

 

1.  το «Δύκαιο των Προςωπικϔν Εταιριϔν» (επιμ. ϑλησ Ν. Κ. Ρϐκασ), τϐμοσ 

πρϔτοσ, Η ομϐρρυθμη εταιρύα, Εκδϐςεισ Νομικό Βιβλιοθόκη Αθόνα 2001.  

 

- § 4 : Οι αποφϊςεισ των εταύρων – Σροποπούηςη του καταςτατικοϑ    

   (ςελύδεσ 119-162). 

 

2.  το «Δύκαιο τησ Ανϔνυμησ Εταιρύασ» (επιμ. ϑλησ Ευ. Περϊκησ) Β’ ϋκδοςη, 

τϐμοσ πρϔτοσ, Ειςαγωγικϐ Μϋροσ και Γενικϋσ Διατϊξεισ, Εκδϐςεισ Νομικό 

Βιβλιοθόκη Αθόνα 2002.  

 

- Άρθρο 4α (ςελύδεσ 537-636). 

 

3.  το «Δύκαιο τησ Ανϔνυμησ Εταιρύασ» (επιμ. ϑλησ Ευ. Περϊκησ) Β’ ϋκδοςη, 

τϐμοσ ϐγδοοσ, Μεταςχηματιςμού εταιριϔν, Εκδϐςεισ Νομικό Βιβλιοθόκη Αθόνα 

2001.  

 

- Άρθρο 77 (ςελύδεσ 195-256). 

- Άρθρο 78 (ςελύδεσ 257-264). 

- Άρθρο 86 (ςελύδεσ 391-395). 

- Άρθρο 87 (ςελύδεσ 297-400). 
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4. Ερμηνεύα ϊρθρων 13α και 14 §§ 7-8 Ν. 2251/1994 ςτο ςυλλογικϐ ϋργο: 

«Δύκαιο Προςταςύασ Καταναλωτό - Ελληνικϐ-Κοινοτικϐ - Κατ’ ϊρθρο ερμηνεύα 

του Ν. 2251/1994 ϐπωσ ιςχϑει μετϊ το Ν. 3587/2007» (επιμ. Ελ. Αλεξανδρύδου), 

Εκδϐςεισ ϊκκουλα Αθόνα – Θεςςαλονύκη 2008 (ςελ. 629-646 & 652-654). 

 

5. Ερμηνεύα των ϊρθρων 847-870 του Αςτικοϑ Κϔδικα περύ τησ ςϑμβαςησ 

εγγϑηςησ,  ςτο ςυλλογικϐ ϋργο: «ϑντομη Ερμηνεύα του Αςτικοϑ Κϔδικα 

(ΕΑΚ)», τϐμ. Ι (επιμ. Απ. . Γεωργιϊδη),  Εκδϐςεισ Δύκαιο και Οικονομύα – Π.Ν. 

ϊκκουλασ, Αθόνα 2010 (ςελ. 1624-1671). 

 

6. Παρϊρτημα ςτα ϊρθρα 22α και 23 Κωδ.Ν. 2190/1920 – Οι γενικϋσ 

υποχρεϔςεισ ςυμπεριφορϊσ των μελϔν του Δ.. ϋναντι τησ ανϔνυμησ εταιρύασ: 

(α) η υποχρϋωςη επιμελοϑσ διαχεύριςησ και ο κανϐνασ τησ επιχειρηματικόσ 

κρύςησ, (β) Η υποχρϋωςη πύςτησ [ςυςτηματικϊ θεμϋλια, ειδικϐτερεσ εμφανύςεισ, 

περιεχϐμενο], ςτο ςυλλογικϐ ϋργο με τον τύτλο «Κωδ.Ν. 2190/1920 - Ερμηνεύα 

κατ’ ϊρθρο» (επιμ. Αντωνϐπουλου Β. – Μοϑζουλα .), 2013. 

 

 

V. Συμμετοχή ςε ςυνέδρια, ημερίδεσ, διημερίδεσ κ.λ.π. 

 

1.  Σεπτέμβριοσ 1993 - Ειςόγηςη ςτο Γ' Πανελλόνιο υνϋδριο του υνδϋςμου 

Eλλόνων Eμπορικολϐγων, που πραγματοποιόθηκε ςτα Iωϊννινα, με θϋμα: 

«Δικαύωμα προτύμηςησ των μετϐχων ανϔνυμησ εταιρύασ και ειςφορϋσ ςε εύδοσ». 

H ειςόγηςη δημοςιεϑθηκε ςτον τϐμο των πρακτικϔν του ςυνεδρύου με τον 

τύτλο «Προβλόματα απϐ την Eφαρμογό του Nϐμου τησ Aνϔνυμησ Eταιρύασ και η 

Eυρωπαώκό Aνϔνυμη Eταιρύα», Eκδϐςεισ ϊκκουλα - Θεςςαλονύκη 1994, 

ςελύδεσ 169-188.  

 

2.  30 Mαΐου 1995 - Ειςόγηςη προσ τα μϋλη τησ Mακεδονικόσ Eνϔςεωσ 

Eμπορικοϑ Δικαύου, ςε αύθουςα του Tαμεύου Προνούασ Δικηγϐρων 

Θεςςαλονύκησ, με θϋμα: «O περιοριςμϐσ τησ ευθϑνησ του διεθνοϑσ οδικοϑ 

μεταφορϋα εμπορευμϊτων κατϊ τη CMR». 

 

3.  Νοέμβριοσ 1999 – Ειςόγηςη ςτο 9ο Πανελλόνιο υνϋδριο Εμπορικοϑ Δικαύου 

του υνδϋςμου Ελλόνων Εμπορικολϐγων, που πραγματοποιόθηκε ςτουσ 

Δελφοϑσ μεταξϑ 12 και 14 Νοεμβρύου 1999, με θϋμα «Η βαςικό διαδικαςύα 

κατϊρτιςησ τησ χρηματιςτηριακόσ ςυναλλαγόσ ςτο Φρηματιςτόριο Αξιϔν 

Αθηνϔν». Σο κεύμενο τησ ειςόγηςησ δημοςιεϑθηκε ςτον τϐμο των πρακτικϔν 

του ςυνεδρύου με τον τύτλο «Σο Φρηματιςτόριο ςτο Ελληνικϐ Δύκαιο», Eκδϐςεισ 

Αντ. Ν. ϊκκουλα – Αθόνα – Κομοτηνό 2000, ςελύδεσ 209-230. 
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4.  Δεκέμβριοσ 2001 – Ειςόγηςη ςε ημερύδα που διοργϊνωςε ςτη Θεςςαλονύκη η 

Εθνικό χολό Δικαςτϔν, ςτισ 6 Δεκεμβρύου 2001, με θϋμα: «ϑγχρονεσ μορφϋσ 

εμπορικϔν ςυμβϊςεων». Θϋμα ειςόγηςησ: «υμβϊςεισ και ϊλλεσ νομικϋσ πρϊξεισ 

επύ αϒλων τύτλων». 

 

5.  Δεκέμβριοσ 2001 – Ειςόγηςη ςτο πλαύςιο των τακτικϔν ςυναντόςεων τησ 

Μακεδονικόσ Ένωςησ Εμπορικοϑ Δικαύου, ςτη Θεςςαλονύκη, με θϋμα «Ζητόματα 

ουςιαςτικοϑ και δικονομικοϑ δικαύου απϐ την αυτοτϋλεια τησ τραπεζικόσ 

εγγυητικόσ επιςτολόσ». 

 

6.  Ιούνιοσ 2003 – Ειςόγηςη ςε διημερύδα που διοργϊνωςε ςτη Φύο, ςτισ 27 και 

28 Ιουνύου 2003, το Σμόμα Ναυτιλύασ και Επιχειρηματικϔν Τπηρεςιϔν του 

Πανεπιςτημύου Αιγαύου με θϋμα: «Ναυτικό Εταιρύα - ϑγχρονα Ζητόματα». Θϋμα 

ειςόγηςησ: «Η έδρα τησ ναυτικήσ εταιρίασ και ζητήματα ιδιωτικού διεθνούσ 

δικαίου» και ειδικϐτεροσ τύτλοσ αυτόσ «Αναγνϔριςη και εγκατϊςταςη 

κεφαλαιουχικϔν εταιριϔν ςτον κοινοτικϐ χϔρο υπϐ το πρύςμα τησ κοινοτικόσ 

και τησ ελληνικόσ ϋννομησ τϊξησ -Ο ϋλεγχοσ τησ εφαρμογόσ εθνικϔν κανϐνων 

ςυγκροϑςεωσ απϐ το ΔΕΚ (Το παράδειγμα τησ ναυτικήσ εταιρίασ του Ν. 

959/1979). 

 

7.  Απρίλιοσ 2005 – Παρϋμβαςη ςτο ςυνϋδριο που διοργϊνωςε ςτη Θεςςαλονύκη 

μεταξϑ 8 και 10 Απριλύου η Ένωςη Δικαύου Προςταςύασ του Καταναλωτό ςε 

ςυνεργαςύα με το Ερευνητικϐ Πανεπιςτημιακϐ Ινςτιτοϑτο του Πανεπιςτημύου 

Μακεδονύασ, με θϋμα «Ιδιωτικό Αςφϊλιςη και προςταςύα του Καταναλωτό». 

Θϋμα παρϋμβαςησ: «Ζητόματα απϐ την εφαρμογό του Αςφαλιςτικοϑ Νϐμου και 

του Ν. 2251/1994 ςτην υποχρεωτικό αςφϊλιςη αςτικόσ ευθϑνησ απϐ 

αυτοκινητικϊ ατυχόματα». 

 

8.  Απρίλιοσ 2005 – Παρϋμβαςη-ειςόγηςη ςτο υνϋδριο που διοργϊνωςε ςτην 

Κομοτηνό μεταξϑ 12 και 13 Απριλύου ο Σομϋασ Διεθνϔν πουδϔν του 

Δημοκρύτειου Πανεπιςτημύου Θρϊκησ με θϋμα «Η παροχό χρηματοπιςτωτικϔν 

υπηρεςιϔν ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη – Θεςμού και εξελύξεισ». Θϋμα παρϋμβαςησ-

ειςόγηςησ: «Σο εϑροσ και η λειτουργύα τησ χρηματοπιςτωτικόσ εποπτεύασ μετϊ 

την απϐφαςη του ΔΕΚ C-222/2002 – Peter Paul et al.».  

 

9.  Μάιοσ 2005 – Ειςόγηςη ςε διημερύδα που διοργϊνωςε ςτην Αθόνα ςτισ 12 και 

13 Μαύου το Σμόμα Ναυτιλύασ και Επιχειρηματικϔν Τπηρεςιϔν του 

Πανεπιςτημύου Αιγαύου ςε ςυνεργαςύα με τα Ελληνικϊ Σαχυδρομεύα, με θϋμα: 

«Οι ταχυδρομικϋσ Τπηρεςύεσ – Απελευθϋρωςη - Ανταγωνιςμϐσ». Θϋμα 

ειςόγηςησ: «Ο Φϊρτησ Τποχρεϔςεων προσ τον Καταναλωτό των ταχυδρομικϔν 
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επιχειρόςεων (ϊρθρ. 18 Ν. 2668/1998) – Σο πρϐβλημα τησ προςταςύασ του 

αποδϋκτη υπηρεςιϔν κοινόσ ωφϋλειασ ωσ καταναλωτό».  

 

10.  Νοέμβριοσ 2006 – Ειςόγηςη ςε επιςτημονικό εκδόλωςη που διοργϊνωςε 

ςτη Θεςςαλονύκη ςτισ 24 και 25 Νοεμβρύου ο Δικηγορικϐσ ϑλλογοσ 

Θεςςαλονύκησ για τα εξόντα χρϐνια του περιοδικοϑ Αρμενϐπουλοσ με θϋμα 

«Δύκαιο και Πληροφορικό». Θϋμα ειςόγηςησ: «Σεχνολογύεσ τησ Πληροφορικόσ 

και των Επικοινωνιϔν και Εμπορικϐ Δύκαιο». 

 

11. Ειςόγηςη ςτο 17ο Πανελλόνιο υνϋδριο Εμπορικοϑ Δικαύου του υνδϋςμου 

Ελλόνων Εμπορικολϐγων, ςτα Φανιϊ, 2-4 Νοεμβρύου 2007, με γενικϐ θϋμα: «Σο 

Ιδιωτικϐ Διεθνϋσ Δύκαιο του Εμπορύου». Θϋμα ειςόγηςησ: «H μεταχεύριςη των 

διαςυνοριακϔν ςυγχωνεϑςεων και εξαγορϔν απϐ το ιδιωτικϐ διεθνϋσ δύκαιο - 

Ιδύωσ, ςτο πλαύςιο τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ». 

 

12. Ειςόγηςη ςτη διημερύδα με θϋμα «Ναυτιλύα και Φρηματιςτόριο», την οπούα  

διοργϊνωςε το Σμόμα Ναυτιλύασ και Επιχειρηματικϔν Τπηρεςιϔν τησ χολόσ 

Επιςτημϔν τησ Διούκηςησ του Πανεπιςτημύου Αιγαύου, ςτη Φύο, 9-10 ΜαϏου 2008 

- Θϋμα ειςόγηςησ: «Έκδοςη Oμολογιακϔν Δανεύων απϐ Ναυτιλιακϋσ 

Επιχειρόςεισ». 

 

13. Ειςόγηςη ςε διημερύδα που διοργϊνωςε η Μακεδονικό Ένωςη Εμπορικοϑ 

Δικαύου ςτη Θεςςαλονύκη, 23-24 ΜαϏου 2008, με γενικϐ θϋμα: «Σο νϋο δύκαιο τησ 

ανϔνυμησ εταιρύασ – Μετϊ τον Νϐμο 3604/2007» - Θϋμα ειςόγηςησ: «Οι νϋεσ 

ρυθμύςεισ για τη ςυγκρϐτηςη και τη λειτουργύα του διοικητικοϑ ςυμβουλύου». 

 

14. Ειςόγηςη ςε ημερύδα του υνδϋςμου Ελλόνων Εμπορικολϐγων, ςτην Αθόνα, 

28 ΜαϏου 2008 (Αύθουςα Δικηγορικοϑ υλλϐγου Αθηνϔν), απϐ κοινοϑ με τον 

Επύκουρο Καθηγητό του Σμόματοσ Νομικόσ Δ.Π.Θ. κ. Δημότριο Αυγητύδη, με 

γενικϐ θϋμα: «ΜiFID (Οδηγύα 2004/39/ΕΚ) και Προςταςύα του Επενδυτό». 

 

15. Ειςόγηςη ςτη διημερύδα του Σομϋα Δικαύου των Επιχειρόςεων και 

Εργαςιακοϑ Δικαύου του Δημοκρύτειου Πανεπιςτημύου Θρϊκησ, που 

πραγματοποιόθηκε ςτην Κομοτηνό, 6-7 Ιουνύου 2008, με γενικϐ θϋμα: 

«Ζητόματα απϐ το νϋο δύκαιο τησ ανϔνυμησ εταιρύασ» - Θϋμα ειςόγηςησ: «Οι 

κανϐνεσ του Ν. 3406/2007 για τη λειτουργύα και την ευθϑνη του διοικητικοϑ 

ςυμβουλύου». 

 

16. Ειςόγηςη ςτο τριόμερο ςυνϋδριο που διοργϊνωςαν ςτισ 24-28 Οκτωβρύου 

2008, ςτη Λευκωςύα τησ Κϑπρου, η Επιτροπό Κεφαλαιαγορϊσ και η Ελληνικό 

Ένωςη Σραπεζϔν, με την υποςτόριξη του Φρηματιςτηρύου Αθηνϔν και του 

Φρηματιςτηρύου Κϑπρου και τη ςυνεργαςύα τησ Ένωςησ Δικαςτικϔν 
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Λειτουργϔν του υμβουλύου τησ Επικρατεύασ Ελλϊδοσ, την Ένωςη Διοικητικϔν 

Δικαςτϔν Ελλϊδοσ και την Ένωςη Δικαςτϔν του Ελεγκτικοϑ υνεδρύου 

Ελλϊδοσ, με γενικϐ θϋμα: «Δικαιοςϑνη, Εποπτικϋσ Αρχϋσ και Εποπτευϐμενοι 

Υορεύσ ςτο νϋο Ευρωπαώκϐ Φρηματοπιςτωτικϐ Περιβϊλλον» - Θϋμα ειςόγηςησ: 

«Η προςταςύα του επενδυτό ςτο ιςχϑον καθεςτϔσ». 

 

17. Ειςόγηςη ςε ημερύδα τησ Μακεδονικόσ Ένωςησ Εμπορικοϑ Δικαύου, ςτη 

Θεςςαλονύκη, 8 Απριλύου 2009, με θϋμα: «Η υποχρϋωςη των πιςτωτικϔν 

ιδρυμϊτων και των ΕΠΕΤ για εκτϋλεςη των εντολϔν των πελατϔν τουσ με τουσ 

πλϋον ευνοώκοϑσ ϐρουσ (best execution)». 

 

18. Ειςόγηςη ςτη διημερύδα του Σομϋα Δικαύου των Επιχειρόςεων και 

Εργαςιακοϑ Δικαύου του Δημοκρύτειου Πανεπιςτημύου Θρϊκησ, που 

πραγματοποιόθηκε ςτην Κομοτηνό, 19-20 Ιουνύου 2009, με γενικϐ θϋμα: «Η 

ανϔνυμη εταιρύα μεταξϑ εταιρικοϑ και πτωχευτικοϑ δικαύου και δικαύου 

κεφαλαιαγορϊσ» - Θϋμα ειςόγηςησ: «Η προςταςύα των πιςτωτϔν 

κεφαλαιουχικϔν εταιριϔν ςτο μεταύχμιο πτωχευτικοϑ και εταιρικοϑ δικαύου».   

 

19. Ειςόγηςη ςτη διημερύδα του Σομϋα Δικαύου των Επιχειρόςεων και 

Εργαςιακοϑ Δικαύου του Δημοκρύτειου Πανεπιςτημύου Θρϊκησ, που 

πραγματοποιόθηκε ςτην Κομοτηνό, 17-18 Ιουνύου 2011, με γενικϐ θϋμα: 

«Νομολογιακϋσ εξελύξεισ και προοπτικϋσ ςτο δύκαιο των επιχειρόςεων» - Θϋμα 

ειςόγηςησ: «Αποζημύωςη και αναζότηςη του κϋρδουσ του προςβολϋα ςτο δύκαιο 

των αϓλων αγαθϔν». 

 

20. Ειςόγηςη ςτο 21ο Πανελλόνιο υνϋδριο Εμπορικοϑ Δικαύου που 

πραγματοποιόθηκε ςτη Θεςςαλονύκη ςτισ 14-16 Οκτωβρύου 2011, με γενικϐ 

θϋμα «Η ανταγωνιςτικό δραςτηριϐτητα και η προςταςύα τησ». Σύτλοσ 

ειςόγηςησ: «Αποζημύωςη ςτο δύκαιο των αϓλων αγαθϔν». 

 

21. Ειςόγηςη με θϋμα: «Προςταςύα του αςφαλιςμϋνου: Η πρωτοβουλύα τησ 

Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ ωσ προσ την ειςαγωγό υςτημϊτων Εγγϑηςησ των 

Αςφαλύςεων» (“Protecting the Policyholder: The Commission’s Initiative on the 

Introduction of Insurance Guarantee Schemes”), ςε επιςτημονικό διημερύδα που 

διοργϊνωςε ςτην Αθόνα, ςτισ 3-4 Νοεμβρύου 2011, η Ένωςη Αςτικολϐγων, ςε 

ςυνεργαςύα με την Europäische Rechtsakademie (ERA), με γενικϐ θϋμα: 

“Applying EU-Consumer Law in the Financial Services Sector”. 

 

22. Ειςόγηςη με θϋμα: «Η αςφαλιςτικό απϊτη απϐ τη ςκοπιϊ του ιδιωτικοϑ 

αςφαλιςτικοϑ δικαύου», ςε ημερύδα που διοργϊνωςε ςτη Θεςςαλονύκη, ςτισ 

12.10.2012, ο οικεύοσ Δικηγορικϐσ ϑλλογοσ, με γενικϐ θϋμα «Αςφαλιςτικό 

Απϊτη». 
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VΙ.  Διοικητικό έργο  

 

1. Αναπληρωματικϐ μϋλοσ του διοικητικοϑ ςυμβουλύου τησ Εταιρεύασ 

Αξιοπούηςησ και Διαχεύριςησ Περιουςύασ του Δημοκρύτειου Πανεπιςτημύου 

Θρϊκησ (ΕΑΔΠ/ΔΠΘ) και ειδικϐτερα, αναπληρωτόσ διευθϑνων ςϑμβουλοσ 

αυτόσ για τρύτη ςυνεχό τριετό θητεύα (αρχικϐ ΥΕΚ - Σεϑχοσ ΑΕ και ΕΠΕ αριθ. 

12577/26.11.2003). τη θϋςη του μϋλουσ του διοικητικοϑ ςυμβουλύου και του 

αναπληρωτό διευθϑνοντοσ ςυμβοϑλου τησ Εταιρεύασ εκλϋχθηκα για τελευταύα 

φορϊ, και πϊλι με τριετό θητεύα, με την υπ’ αριθ.  1714/10.7.2009 απϐφαςη τησ 

γενικόσ ςυνϋλευςησ τησ Εταιρεύασ (υγκλότου). Η ςυγκρϐτηςη ςε ςϔμα του 

ςημερινοϑ διοικητικοϑ ςυμβουλύου τησ Εταιρεύασ προκϑπτει απϐ το ΥΕΚ - 

Σεϑχοσ ΑΕ και ΕΠΕ με αριθ. 14476/17.10.2009. 

 

2. Σακτικϐ μϋλοσ, απϐ 31.7.2008 μϋχρι και ςόμερα (επιβεβαιωτικό απϐφαςη 

υγκλότου με αριθμ. 21/640/1.7.2010), τησ Νομικόσ Επιτροπόσ του 

Δημοκρύτειου Πανεπιςτημύου Θρϊκησ και προηγουμϋνωσ, αναπληρωματικϐ 

μϋλοσ τησ ύδιασ επιτροπόσ απϐ το 2005 μϋχρι και το ϋτοσ 2008 (απϐφαςη 

υγκλότου 32/602/30 Ιουνύου 2005 Θϋμα Δ1). Ωσ μϋλοσ τησ Νομικόσ Επιτροπόσ 

ϋχω ςυντϊξει ςειρϊ γνωμοδοτόςεων ςχετικϊ με ζητόματα δημοςύων ϋργων και 

δημοςύων προμηθειϔν, υπηρεςιακόσ κατϊςταςησ μελϔν ΔΕΠ και ΕΔΠ, 

ειςαγωγόσ φοιτητϔν και ςυμμετοχόσ ςε εξετϊςεισ, λειτουργύασ των οργϊνων 

του Δ.Π.Θ., πνευματικϔν δικαιωμϊτων κ.λ.π. κι ϋχω προβεύ ςτη θεϔρηςη 

ςχεδύων ςυμβϊςεων για την καταςκευό ϋργων που ενδιαφϋρουν το Δ.Π.Θ.  

 

3. Πρϐεδροσ τησ Επιτροπόσ Παραλαβόσ, Αποςφρϊγιςησ & Αξιολϐγηςησ των 

αποτελεςμϊτων των ανοικτϔν διαγωνιςμϔν και των διαδικαςιϔν 

διαπραγμϊτευςησ που γύνονται ςτην Κομοτηνό και αφοροϑν προμόθειεσ πϊςησ 

φϑςεωσ οργϊνων, ειδϔν και υλικϔν, εκτελϋςεισ μικροεργαςιϔν και παροχό 

πϊςησ φϑςεωσ υπηρεςιϔν, για το ϋτοσ 2013, για τισ ανϊγκεσ του Δ.Π.Θ. 

(Απϐφαςη Πρυτανικοϑ υμβουλύου Δ.Π.Θ. ςτη ςυνεδρύαςη με αριθ. 

874/5.12.2012). 

 

 

VΙ. Συμμετοχή ςε νομοπαραςκευαςτικέσ επιτροπέσ 

 

1. Πρϐεδροσ τησ νομοπαραςκευαςτικόσ επιτροπόσ για την ενςωμϊτωςη ςτην 

ελληνικό νομοθεςύα των κανϐνων τησ Οδηγύασ 2009/49/ΕΚ του Ευρωπαώκοϑ 

Κοινοβουλύου και του υμβουλύου, τησ 18ησ Ιουνύου 2009 (ΕΕΕΚ L164/42 τησ 

26.6.2009), ϐςον αφορϊ τισ απαιτόςεισ κοινοπούηςησ για τισ μικροϑ μεγϋθουσ 

εταιρύεσ και την υποχρϋωςη ςϑνταξησ ενοποιημϋνων οικονομικϔν 

καταςτϊςεων και την υποχρϋωςη ςϑνταξησ ενοποιημϋνων λογαριαςμϔν 
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(Απϐφ. Τπουργοϑ Οικονομύασ, Ανταγωνιςτικϐτητασ και Ναυτιλύασ με αριθ. Κ2-

5852/18.6.2010). Με βϊςη την πρϐταςη τησ νομοπαραςκευαςτικόσ επιτροπόσ, 

εκδϐθηκε το Π.Δ. 20/2011 (ΥΕΚ Α’ 58/23.3.2011), το οπούο προςϋθεςε νϋα 

παρϊγραφο 2α ςτο ϊρθρο 97 του Κωδ.ν. 2190/1920. 

 

2. Πρϐεδροσ τησ νομοπαραςκευαςτικόσ επιτροπόσ για την ενςωμϊτωςη ςτην 

ελληνικό νομοθεςύα των κανϐνων τησ Οδηγύασ 2009/109/ΕΚ του Ευρωπαώκοϑ 

Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 16ησ επτεμβρύου 2009 (ΕΕΕΚ L259/14 

τησ 2.10.2009), ϐςον αφορϊ τισ απαιτόςεισ υποβολόσ εκθϋςεων και 

τεκμηρύωςησ ςε περύπτωςη ςυγχωνεϑςεων και διαςπϊςεων (Απϐφ. Τπουργοϑ 

Οικονομύασ, Ανταγωνιςτικϐτητασ και Ναυτιλύασ με αριθ. Κ2-5852/18.6.2010). Η 

ενςωμϊτωςη των κανϐνων τησ Οδηγύασ 2009/109/ΕΚ παραμϋνει ςε 

εκκρεμϐτητα, αν και η νομοπαραςκευαςτικό επιτροπό παρϋδωςε τισ προτϊςεισ 

για τροποπούηςη ςειρϊσ διατϊξεων του Κωδ.Ν. 2190/1920 όδη απϐ τα τϋλη 

Μαρτύου 2011. 

 

3. Μϋλοσ τησ νομοπαραςκευαςτικόσ επιτροπόσ για την ενςωμϊτωςη ςτην 

ελληνικό νομοθεςύα τησ Οδηγύασ 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου 

και του υμβουλύου, τησ 11ησ Ιουλύου 2007 (ΕΕΕΚ L184/17 τησ 14.7.2007), ϐςον 

αφορϊ την ϊςκηςη οριςμϋνων δικαιωμϊτων απϐ μετϐχουσ ειςηγμϋνων 

εταιριϔν. Με βϊςη τισ προτϊςεισ τησ νομοπαραςκευαςτικόσ επιτροπόσ 

ψηφύςτηκε ο Νϐμοσ 3884/2010 (ΥΕΚ Α’ 168/24.9.2010), ο ο οπούοσ 

τροποπούηςε ςειρϊ διατϊξεων του Κωδ.Ν. 2190/1920. 

 

4. Μϋλοσ ομϊδασ εργαςύασ που ςυγκροτόθηκε ςτο Τπουργεύο Ανϊπτυξησ το 

2011 με αντικεύμενο εργαςιϔν την ενεργοπούηςη του Γενικοϑ Εμπορικοϑ 

Μητρϔου (Γ.Ε.ΜΗ.), τη ςϑνταξη των απαιτοϑμενων κανονιςτικϔν πρϊξεων 

(ΚΤΑ κ.λ.π.) και την πραγματοπούηςη των αναγκαύων τροποποιόςεων ςτον Ν. 

3419/2005. 
 


