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 Α. Προσωπικά – σπουδές   

     Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη το 1957. Στην ίδια πόλη παρακολούθησα όλες τις 

εγκύκλιες σπουδές μου. Απεφοίτησα από το Ι΄ Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης με βαθμό 

άριστα  “18  9/10”.  

     Το 1975 πέτυχα, μετά από εξετάσεις, στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ., από όπου 

αποφοίτησα το Φεβρουάριο του 1980 με βαθμό Άριστα “9”. 

     Το ακαδημαϊκό έτος 1980-1981 παρακολούθησα στη Νομική Σχολή (Faculté de Droit 

et Science Politique) του Πανεπιστημίου του Aix-Marseille (Université  de Droit d’ 

Economie et des Sciences d’ Aix – Marseille) της Γαλλίας μεταπτυχιακά μαθήματα στο 

«Δίκαιο των επιχειρήσεων» (Droit des Affaires) και έλαβα το δίπλωμα “Diplôme d’ 

Études Approfondies” (D.E.A.) με διάκριση “λίαν καλώς” (assez bien), που ήταν η 

μοναδική διάκριση σε όλο το τμήμα (major), με έπαινο  για τη διπλωματική εργασία στο 

πτωχευτικό δίκαιο με θέμα «Les droits du vendeur des meubles en cas de procédure 

collective d’ l’ achéteur» ("Τα δικαιώματα του πωλητού κινητών σε περίπτωση 

πτώχευσης του αγοραστή"), η οποία ήταν η καλύτερη εκείνης της χρονιάς. Το 

ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., με την υπ’ αριθμ. 2211/4-4-1986 πράξη του έκρινε τον μεταπτυχιακό 

τίτλο  “Diplôme d’ Études Approfondies” (D.E.A.) ως ισότιμο με τους απονεμομένους  

από τα ελληνικά Πανεπιστήμια.    

      Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1981-1985 εκπόνησα στο ίδιο Πανεπιστήμιο διατριβή με 

θέμα “Le sort des engagements souscrits au nom d’ une société pendant sa période de 

formation en droit français et en droit hellénique” (Οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται 

για λογαριασμό μίας εταιρίας κατά το προϊδρυτικό στάδιό της, στο γαλλικό και το 

ελληνικό δίκαιο), υπό την επίβλεψη του καθηγητή Jacques Mestre (αριθμ. καταχώρισης 

στο Fichier Central des Thèses 8203700P). Tov Δεκέμβριο του 1985 υποστήριξα 

δημόσια τη διατριβή μου και ανακηρύχθηκα διδάκτορας με βαθμό άριστα (très 

honorable). Το διδακτορικό δίπλωμα αναγνωρίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 2211- 4 – 1986 

πράξη του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ως ισότιμο με τα απονεμομένα από τα ελληνικά Πανεπιστήμια.  

     Κατά τα έτη 1986-1987 υπηρέτησα τη στρατιωτική μου θητεία στην Πολεμική 

Αεροπορία. 

  Επαγγελματική δραστηριότητα : Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από    

το 1982. 

 

Β. Διοικητικά καθήκοντα στο Δ.Π.Θ. 

 

- Μέλος της γενικής συνέλευσης του τμήματος από το 1991. 

-  Εκπρόσωπος του Τμήματος Νομικής στη  σύγκλητο του ΔΠΘ κατά το ακαδημαϊκό 

έτος 2008-2009 (1/9/2008 - 31/8/2009). 

- Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Παραλαβής, Αποσφράγισης, Aξιολόγηγσης 

των ανοικτών διαγωνισμών για τις προμήθειες  ΔΠΘ (17/5/1999 -  2/4/2003). 



-  Μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας διαχείρισης και αξιοποίησης της 

περιουσίας του ΔΠΘ και αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος (από τον Μάρτιο του 

1998 έως τον Αύγουστο του 2003).  

- Mέλος της επιτροπής εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Νομικής. 

- Μέλος της Kοσμητείας της Νομικής Σχολής του ΔΠΘ (Πρώτη θητεία : 30 Απριλίου 

2014 έως  31-12-2015, επανεκλεγείς για δεύτερη θητεία (1-1-2016 έως 31-12-2017).  

- Μέλος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) του Διϊδρυματικού - 

Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο και Πληροφορική 

(Law and Informatics)» των Τμημάτων Νομικής του Δ.Π.Θ. και Εφαρμοσμένης 

Πληροφορικής του Παν/μίου Μακεδονίας. Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του 

ίδιου μεταπτυχιακού προγράμματος. 
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