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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 

 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ: Πέηξνο Γεκεηξίνπ ειέθνο 

ΗΜ/ΝΙΑ & ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΗ: 5 Μαίνπ 1965, Λάξπκλα Λνθξίδνο 

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ  ΚΑΣΑΣΑΗ: Έγγακνο, παηέξαο ηξηψλ παηδηψλ 

 

 

ΠΟΤΓΔ – ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ  

 

          2005: Γηνξηζκφο ζηε ζέζε Λέθηνξα ηνπ Σνκέα Γηθαίνπ ησλ Δπηρεηξήζεσλ θαη 

Δξγαζηαθνχ Γηθαίνπ ηνπ Σκήκαηνο Ννκηθήο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θξάθεο.  

1990-1994: Γηδαθηνξηθφ (PhD) απφ ην Σκήκα Ννκηθήο ηεο ρνιήο Ννκηθψλ, 

Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ κε ζέκα 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο «Σν εκπνξηθφ κεηξψν ζην παξάδεηγκα ηνπ Μεηξψνπ ΑΔ» 

(ζει. 307 + ΥΥΥVI) θαη βαζκφ «άξηζηα». 

1983-1987: Πηπρίν Ννκηθήο απφ ην Σκήκα Ννκηθήο ηεο ρνιήο Ννκηθψλ, 

Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 

 

Τποηροθίες 

 

1998: Τπνηξνθία απφ ην Max-Plank-Institut ηνπ Μνλάρνπ γηα ηε ζπγγξαθή κειέηεο 

ζηε γεξκαληθή γιψζζα πνπ αθνξνχζε ην λέν ειιεληθφ δίθαην ησλ βηνκεραληθψλ 

ζρεδίσλ θαη ππνδεηγκάησλ, ζε ζχγθξηζε κε ην αληίζηνηρν γεξκαληθφ θαη ην θνηλνηηθφ 

δίθαην, θαη είρε ηίηιν: «Die Zukunft des Designschutzes in Europa aus der Sicht des 

griechischen Rechts»(δεκνζίεπζε ζην πεξηνδηθφ GRUR Int. 1999, ζει.705 επ.). 

1991: Τπνηξνθία απφ ην Max-Plank-Institut ηνπ Μνλάρνπ γηα ηε ζπγγξαθή κειέηεο 

ζηε γεξκαληθή γιψζζα πνπ αθνξνχζε ηελ ππνηίκεζε σο αζέκηηε αληαγσληζηηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη είρε ηίηιν: «Die Preisunterbietung als Mittel des unlauteren 

Wettewerbs nach griechischem Recht» (δεκνζηεχζε ζην πεξηνδηθφ GRUR Int.1994, 

ζει. 121 επ.). 

1989: Σξηεηήο Τπνηξνθία ηνπ Ιδξχκαηνο Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (ΙΚΤ), κεηά απφ 

επηηπρή ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο γηα ην 23ν πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ππνηξνθηψλ 

ηνπ σο άλσ Ιδξχκαηνο.  
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1983-1987: Σεηξαεηήο Τπνηξνθία πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ Ιδξχκαηνο 

Μπνδνζάθε. 

 

εμινάρια 

 

1990-1994: πκκεηνρή ζε ζεηξά ζεκηλαξίσλ ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Μνλάρνπ ζηνλ 

θιάδν ηνπ δηθαίνπ ησλ επηρεηξήζεσλ (εηαηξηθφ θαη εξγαηηθφ δίθαην, ηδησηηθφ δηεζλέο 

δίθαην, δίθαην αληαγσληζκνχ θαη βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο) πνπ δηνξγάλσζε ν 

θαζεγεηήο Goetz Hueck. 

1990-1994: πκκεηνρή ζηα αλψηεξα ζεκηλάξηα (Doktorandenseminare), γηα 

ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο θαη ζπλεξγάηεο ηνπ Max-Plank-Institut, ζηνπο θιάδνπο ηνπ 

δηθαίνπ ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ηεο  βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ηνπ ειεχζεξνπ 

θαη ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ, ηα νπνία δηνξγάλσζαλ νη θαζεγεηέο Beier θαη 

Schricker. 

 

  

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

 

Από ηο 1991: Μέινο ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Αζελψλ θαη ζήκεξα δηθεγφξνο 

ζηνλ Άξεην Πάγν. 

1996 - 1997: Γηθεγφξνο ζηε Γξακκαηεία ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ θαη 

ζπκκεηνρή ζηελ πξνεηνηκαζία ζεηξάο Δηζεγήζεσλ ηεο ελ ιφγσ Γξακκαηείαο θαζψο 

θαη ζηε ζχληαμε πξνηάζεσλ ελαληίνλ πξνζθπγψλ, νη νπνίεο ζπδεηήζεθαλ ελψπηνλ 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ θαη ζηξέθνληαλ θαηά απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο 

Αληαγσληζκνχ.  

1997-1999: Ννκηθφο χκβνπινο ηνπ Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο (Γεληθή Γξακκαηεία 

Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο). 

1999-2000: Ννκηθφο χκβνπινο ηνπ Τπνπξγνχ Γεκφζηαο Σάμεο. 

2000-έως ζήμερα: Ννκηθφο χκβνπινο θαη Γηεπζπληήο δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ 

ησλ “Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ Α.Δ” (ΔΛΣΑ). 

2002-2003: πκκεηνρή ζηε Μφληκε Ννκνπαξαζθεπαζηηθή Δπηηξνπή ηνπ 

Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο. 

 

ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ 

 

Αγγλική:  

Δπίπεδο: Πνιχ θαιφ 
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Γερμανική:  

Δπίπεδο: Αλψηεξν 

Ιηαλική:  

Δπίπεδο: Ιθαλνπνηεηηθφ  

 

 

ΠΡΩΣΟΣΤΠΑ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΓΗΜΟΙΔΤΜΑΣΑ 

 

1.- Σν εκπνξηθφ κεηξψν ζην παξάδεηγκα ηνπ Μεηξψνπ Α.Δ. (δηδαθηνξηθή 

δηαηξηβή), ζηηο «Μειέηεο Δκπνξηθνχ θαη Ναπηηθνχ Γηθαίνπ», Αζήλα 1995, ζ. 307+ 

36.  

 2.-  Ο ππνινγηζκφο ηεο απνδεκίσζεο  ζηελ πεξίπησζε ηεο πξνζβνιήο ζήκαηνο 

(Παξαηεξήζεηο ζηελ ππ’αξηζ. 154/1990 απφθαζε ηνπ ΔθΑζ), ΔΔκπΓ 1991, ζ. 530-

532. 

3.-  Η επζχλε ηνπ εηεξνξξχζκνπ εηαίξνπ «κέρξη ηνπ πνζνχ ηεο εηζθνξάο ηνπ», 

ΔΔκπΓ 1992, ζ. 195-218. 

4.- Η έλλνηα ηεο δεκίαο θαηά ην άξζξν 6 λ. 2251/1995, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

θαηαλαισηή (ππφ δεκνζίεπζε ζην ζπιινγηθφ έξγν «Γίθαην Πξνζηαζίαο ηνπ 

Καηαλαισηή»). 

5.-α) Δίλαη ζεκηηέο νη πσιήζεηο ζε ηηκέο θάησ ηνπ θφζηνπο; Οηθνλνκηθφο 

Σαρπδξφκνο (αξ. θχιινπ : 2047) ηεο 29.7.1993·   

 β) Die Preisunterbietung als Mittel des unlauteren Wettbewerbs nach 

griechischem Recht, GRUR 1994,  ζ.121-128·  

 γ) Η ππνηίκεζε σο αζέκηηνο αληαγσληζκφο,  ζην   ΔΝΘΤΜΗΜΑ ΄Αιθε 

Αξγπξηάδε, Αζήλα 1995, ζ. 837-858. 

6.- Η παξάβαζε θαλφλσλ δηθαίνπ σο αζέκηηνο αληαγσληζκφο (Παξαηεξήζεηο 

ζηελ ππ’αξηζ. 1047/1993 απφθαζε ηνπ ΜΠξΣξηθ), ΔπηζθΔΓ 1995, ζ. 843-851. 
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7.- Σν Μεηξψν Ναπηηθψλ Δηαηξηψλ σο (εηδηθφ) Δκπνξηθφ Μεηξψν, ζηα 

«Γεκνζηεχκαηα Ναπηηθνχ Γηθαίνπ», Αζήλα 1996, ζ. 68. 

 8.-  Παξάιεηςε ηήξεζεο ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο γηα ηελ εθινγή 

εθθαζαξηζηψλ Αλψλπκεο Δηαηξίαο (Παξαηεξήζεηο ζηελ ππ’ αξηζ. 621/1995 

απφθαζε ηνπ ΔθΠεηξ), ΔΔκπΓ 1996, ζ. 319-322. 

9.- Δξκελεία ησλ άξζξσλ 14 θαη 15 λ. 2239/1994 ζην Γίθαην ζεκάησλ 

(Δπηκέιεηα Ύιεο: Ν.Ρφθαο), Αζήλα 1996, ζ. 143-149.  

10.- χγθξνπζε ζήκαηνο κε δηαθξηηηθφ γλψξηζκα πξντφληνο-Πξνυπνζέζεηο 

πξνζηαζίαο θαη ηξφπνη πξνζβνιήο ηνπ ζήκαηνο θήκεο (Παξαηεξήζεηο ζηελ 

ππ’αξηζ. 31758/1995 απφθαζε ηνπ ΜΠξΑζ), ΔπηζθΔΓ 1996, ζ. 183-191. 

11.- Η εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ ηεο έδξαο (άξζξν 10 ΑΚ) ζε αλψλπκε εηαηξία πνπ 

ηδξχζεθε θαηά ην δίθαην ηνπ Παλακά θαη ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα 

(Παξαηεξήζεηο ζηελ ππ’αξηζ. 7689/1995 απφθαζε ηνπ ΔθΑζ), ΔπηζθΔΓ 1996, 

ζ. 675-683. 

12.- Η αξρή ηεο εδαθηθφηεηαο ζην δίθαην ηνπ ζήκαηνο θαη ησλ δηαθξηηηθψλ 

γλσξηζκάησλ πξντφληνο (Παξαηεξήζεηο ζηελ ππ’αξηζ. 3347/1996 απφθαζε ηνπ 

ΜΠξΠεηξ), ΔΔκπΓ 1996, ζ. 838-842. 

13.- Η νξηνζέηεζε ηεο «ζρεηηθήο αγνξάο» γηα ηε δηαπίζησζε ηεο δεζπφδνπζαο 

ζέζεο  επηρεηξήζεσλ (άξζξν 2 λ. 703/1977), ΔπηζθΔΓ 1996, ζ. 796-814. 

14.- Η ζησπεξή παξάηαζε νκφξξπζκεο θαη εηεξφξξπζκεο εηαηξίαο (άξζξν 769 

ΑΚ) (Παξαηεξήζεηο ζηελ ππ’αξηζ. 213/1997 απφθαζε ηνπ ΔθΠεηξ), ΔΔκπΓ 

1997, ζ. 275-280. 

15.- Παξαθνηλσλία ή ππνεηαηξία (Παξαηεξήζεηο ζηελ ππ’ αξηζ. 1372/ 1996 

απφθαζε ηνπ ΔθΘεζ), ΔπηζθΔΓ 1997, ζ. 430-435. 

16.- Η κεκνλσκέλε δεκφζηα εγγξαθή σο αληηθείκελν νξηνζέηεζεο ηεο «ζρεηηθήο 

αγνξάο» (Παξαηεξήζεηο ζηελ ππ’αξηζ. 459/1996 απφθαζε ηνπ ΓΔθΑζ), Δπηζθ 

ΔΓ 1997, ζ. 500-503. 
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17.- Ο θαλφλαο ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ δηαθεκίζεσλ απφ ην πξφγξακκα ζηε 

ξαδηνηειεφξαζε (Σν δήηεκα ηεο «ζπγθεθαιπκκέλεο» δηαθήκηζεο), Αζήλα-

Κνκνηελή 1997, ζ. 57. 

 18.-  Η δηαθήκηζε ησλ πσιήζεσλ ζε ηηκέο θάησ ηνπ θφζηνπο, σο αζέκηηε 

αληαγσληζηηθή ζπκπεξηθνξά (Παξαηεξήζεηο ζηελ ππ’αξηζ. 136/1997 απφθαζε 

ηνπ ΠΠξΠεηξ θαη ζηελ ππ’αξηζ. 21407/1996 απφθαζε ηνπ ΜΠξΑζ), ΔΔκπΓ 

1997, ζ. 590-592. 

19.- Ο έιεγρνο ησλ πςειψλ ηηκψλ, Οηθνλνκηθφο  Σαρπδξφκνο  (αξηζ. θχιινπ: 

2269) ηεο 30εο Οθησβξίνπ 1997, ζ. 40. 

20.- α) Λχζε νκφξξπζκεο εηαηξίαο κε ην ζάλαην εηαίξνπ ηεο, Γσδεθαλεζηαθή 

Ννκνινγία 1997, ζ. 414-422. 

   β) Λχζε νκφξξπζκεο εηαηξίαο κε ην ζάλαην εηαίξνπ ηεο - Δίζνδνο ησλ 

θιεξνλφκσλ ηνπ ζηελ εηαηξία θαη αλαβίσζή ηεο, ΔπηζθΔΓ 1997, ζ. 555-564. 

21.- Οη πξφζζεηεο παξνρέο ζην παξάδεηγκα ησλ «δψξσλ» ησλ εθεκεξίδσλ, 

ΔπηζθΔΓ 1997, ζ. 860-864. 

22.- Η θαη’ έλζηαζηλ πξνβνιή ηεο αθπξφηεηαο ηνπ δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο 

(Παξαηεξήζεηο ζηελ ππ’ αξηζ. 1852/1997 απφθαζε ηνπ ΔθΑζ), ΔπηζθΔΓ 1997, 

ζ. 992-996. 

 23.-  Η ρεηξαγψγεζε ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο θηλεηψλ αμηψλ, σο θαηάρξεζε 

εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ π.δ. 53/1992  (Παξαηεξήζεηο 

ζηελ ππ’ αξηζ. 187/1997 απφθαζε ηνπ ΓΠξΠεηξ θαη ζηηο ππ’αξηζ. 80/1998 θαη 

148/1998 απνθάζεηο ηνπ ΓΠξΑζ), ΔπηζθΔΓ 1998, ζ. 554-558. 

24.- Η εθαξκνγή ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαηά ηελ ηήξεζε ηνπ Δκπνξηθνχ 

Μεηξψνπ, ζηα Γεκνζηεχκαηα ηνπ πλδέζκνπ Διιήλσλ Δκπνξηθνιφγσλ (7ν 

Παλειιήλην πλέδξην), Αζήλα 1998, ζ. 45-64. 

25.- Οη νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο πξνζηαζίαο ησλ βηνκεραληθψλ ζρεδίσλ θαη 

ππνδεηγκάησλ θαηά ην π.δ. 259/1997, ΔπηζθΔΓ 1998, ζ. 642-658. 
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26.- ΄Δθηαζε απνδεκίσζε ζηελ πεξίπησζε ηεο θαηαγγειίαο αθαλνχο εηαηξίαο 

(Παξαηεξήζεηο ζηελ ππ’ αξηζ. 31/1998 απφθαζεο ηεο Οινκειείαο ηνπ Αξείνπ 

Πάγνπ), ΔΔκπΓ  1998, ζ. 786-789. 

 27.-  Die Zukunft des Designschutzes in Europa aus der Sicht des   

   griechischen Rechts, GRUR International 1999, ζ. 705 – 711. 

 28.- Η ηήξεζε ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο ηνπ Μεηξψνπ Α.Δ. γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε ηεο κεκνλσκέλεο απφθιηζεο απφ ην θαηαζηαηηθφ (Παξαηεξήζεηο 

ζηελ ππ’ αξηζ. 26/1998  απφθαζε  ηεο Oινκειείαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ), ΓΔΔ 

1999, ζ. 1141 – 1142. 

29.- Μεηαβνιέο ζηα πξφζσπα ησλ εηαίξσλ νκφξξπζκεο εηαηξίαο - Λχζε ηεο 

νκφξξπζκεο εηαηξίαο, πκβνιή ζην Γίθαην ηεο νκφξξπζκεο εηαηξίαο (Δπηκέιεηα 

Ύιεο: Ν.Ρφθαο), ζ. 120. 

30.-  Σν δηθαίσκα ζην βηνκεραληθφ ζρέδην θαη ππφδεηγκα, ζηηο «Μειέηεο 

Δκπνξηθνχ θαη Ναπηηθνχ Γηθαίνπ», Αζήλα 1999, ζ. 308.  

31.- Ο γξακκσηφο θψδηθαο σο δηαθξηηηθφ γλψξηζκα ( Παξαηεξήζεηο ζηελ ππ. 

αξηζ. 7369/1998 Απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ), ΔπηζθΔΓ 1999, ζει. 770-775. 

32.- Tα βηβιία σο πξφζζεηε παξνρή ησλ εθεκεξίδσλ, κεηά ην λ. 2557/1997,         

(Παξαηεξήζεηο ζηελ ππ. αξηζ. 36393/1999 Απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο 

Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ ), ΓΔΔ 2000, ζει. 52-56. 

33.- Η ζπγθέληξσζε επηρεηξήζεσλ ζηελ επξχηεξε αγνξά ησλ κέζσλ καδηθήο 

ελεκέξσζεο (ΜΜΔ), Δπηζθ ΔΓ 2002, ζ. 80 – 94. 

34.- Ο έιεγρνο λνκηκφηεηαο, πξηλ απφ ηελ ηδξπηηθή θαηαρψξηζε ηεο «κηθξήο» 

αλψλπκεο εηαηξείαο, Δπηζθ ΔΓ 2003, ζ. 356 – 369. 

35.- Δηζαγσγηθέο Παξαηεξήζεηο ζηα άξζξα 7α – 7γ ηνπ Κ.Ν. 2190/20, ζην 

Γίθαην ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο (Δπηκέιεηα Ύιεο: Δπάγγεινο Πεξάθεο), ζ. 39 – 

66, Αζήλα 2003. 

36.- Δπηζηξέθνπλ Αγνξαλνκία θαη δηαηίκεζε σο … Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, 

ΗΜΔΡΗΙΑ 27 – 28 Ννεκβξίνπ 2004, ζει. 6. 
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37.- Οη λέεο ξπζκίζεηο γηα ην βαζηθφ κέηνρν, ΗΜΔΡΗΙΑ 11 –12 Γεθεκβξίνπ 

2004, ζει. 8. 

38.- Αληηλνκίεο θαη παξάδνμα ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ηνλ ειεχζεξν αληαγσληζκφ, 

ΣΟ ΒΗΜΑ 4 Ιαλνπαξίνπ 2005, ζει. Α 11. 

39.- Η ζπλεξγαζία Γεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα (ΓΙΣ), ΗΜΔΡΗΙΑ 5 – 6 

Μαξηίνπ 2005, ζει. 38.  

40.- Η πξνζθνξά ςεθηαθψλ δίζθσλ εηθφλαο (DVD) απφ ηηο εθεκεξίδεο, σο 

αζέκηηνο αληαγσληζκφο – Γίθαην Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


