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Τόπος γέννησης: Θεσσαλονίκη 
 
Πανεπιστηµιακές Σπουδές: Βασικές σπουδές στη Νοµική Σχολή του Α.Π.Θ. 
Μεταπτυχιακές σπουδές στο Ποινικό ∆ίκαιο και την Ποινική ∆ικονοµία στο 
Μεταπτυχιακό Τµήµα της Νοµικής Σχολής του Α.Π.Θ. και εν συνεχεία στο 
Ινστιτούτο Ποινικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου του Μονάχου (Ludwig-
Maximilian Universität), ως υποψήφιος διδάκτορας του καθηγητή κ.Claus 
Roxin, µε υποτροφία του Γερµανικού Κράτους (DAAD). Θέση Επιστηµονικού 
Βοηθητικού Προσωπικού µε σύµβαση στο Ινστιτούτο Ποινικών Επιστηµών 
του Πανεπιστηµίου του Μονάχου, στην έδρα του καθηγητή κ. Claus Roxin.  
∆ιδακτορική διατριβή στο γνωστικό πεδίο του Ποινικού ∆ικονοµικού ∆ικαίου 
µε θέµα “Το ανασταλτικό αποτέλεσµα της έφεσης και της αναίρεσης κατά 
αποφάσεων στην ποινική δίκη”, µε επιβλέποντα τον καθηγητή κ. Λ.Μαργαρίτη 
και µέλη της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής τους καθηγητές του Α.Π.Θ.  
κ.κ. Ιωάννη Μανωλεδάκη και Στέργιο Αλεξιάδη. 
 
Τίτλοι Σπουδών:  
Πτυχίο Νοµικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, το 
έτος 1989 («ΑΡΙΣΤΑ 9,13»).  
∆ίπλωµα του Μεταπτυχιακού Τµήµατος της Νοµικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, το έτος 1991 («ΑΡΙΣΤΑ 10»).  
∆ιδάκτορας της Νοµικής Σχολής του Α.Π.Θ., το έτος 1996 («ΑΡΙΣΤΑ»). 
 
Ακαδηµαϊκή εξέλιξη: 
Ειδικός Επιστήµονας του Τοµέα Ποινικών και Εγκληµατολογικών Επιστηµών, 
στο γνωστικό αντικείµενο του Ποινικού ∆ικονοµικού ∆ικαίου, στη νοµική 
Σχολή Θράκης (1998).  
Εκλογή σε θέση Λέκτορα, στη Νοµική Σχολή του ∆.Π.Θ., στον τοµέα Ποινικών 
και Εγκληµατολογικών Επιστηµών (2000).  
 
Eπαγγελµατική δραστηριότητα  
Από το 1991 µέχρι σήµερα ∆ικηγόρος παρ’ Εφέταις του ∆ικηγορικού 
Συλλόγου Θεσσαλονίκης (∆.Σ.Θ.).  
 
Ερευνητικά προγράµµατα -Μεταφραστικό έργο. 
Μέλος ερευνητικών οµάδων σε ερευνητικά προγράµµατα της Επιτροπής 
Ερευνών του Α.Π.Θ. και του Κέντρου Ευρωπαϊκού ∆ικαίου. Συµµετοχή ως 
διδάσκων στο πρόγραµµα επιµόρφωσης δικαστικών λειτουργών της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης στη Σόφια της Βουλγαρίας (2001), µε σειρά διαλέξεων-
µαθηµάτων προς Βούλγαρους ∆ικαστές και Εισαγγελείς, µε αντικείµενο την 
ερµηνεία της ΕΣ∆Α και τη νοµολογία του Ευρ∆∆Α του Στρασβούργου. 
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Μεταφράσεις κειµένων των καθηγητών: Claus Roxin, καθητηγή του 
Πανεπιστηµίου του Μονάχου, Wienfried Hassemer, καθηγητή του 
Πανεπιστηµίου της Φραγκφούρτης, Klaus Lüderssen, καθηγητή του 
Πανεπιστηµίου της Φραγκφούρτης, Cornelius Prittwitz, καθηγητή του 
Πανεπιστηµίου του Ροστόκ. 
 
Ξένες Γλώσσες 
Γερµανική, γαλλική και αγγλική. 
 
Επιστηµονική δράση - Επιστηµονικές ενώσεις- Συνέδρια. 
Συνεργάτης της ∆ιµηνιαίας Επιθεώρησης Ποινικού ∆ικαίου και ∆ικαίου 
Θεµελιωδών Ελευθεριών “ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ” (1997-2000). Συνεργάτης των 
περιοδικών Ποινικά Χρονικά, Ποινική ∆ικαιοσύνη και Ποινικός Λόγος. Μέλος 
της Ελληνικής Εταιρίας Ποινικού ∆ικαίου και της Ένωσης Ποινικολόγων. 
Συµµετοχή και παρεµβάσεις στα περισσότερα συνέδρια της Ελληνικής 
Εταιρίας Ποινικού ∆ικαίου από το 1989, στις Επιστηµονικές Συναντήσεις που 
συνδιοργανώνουν περιοδικά οι Τοµείς Ποινικών και Εγκληµατολογικών 
Επιστηµών των Νοµικών Σχολών των Πανεπιστηµίων Θεσσαλονίκης και 
Θράκης, στα συνέδρια της Ένωσης Ποινικολόγων, καθώς και σε όλες τις 
επιστηµονικές εκδηλώσεις του Τοµέα Ποινικών και Εγκληµατολογικών 
Επιστηµών του ∆.Π.Θ. από το έτος 1996 µέχρι σήµερα.  
 
Συγγραφικό έργο: 
 
Μονογραφίες 
 
1. «Το ανασταλτικό αποτέλεσµα της έφεσης και της αναίρεσης κατά 
αποφάσεων στην ποινική δίκη», εκδόσεις ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1999,  
σ. 1-470 (διδακτορική διατριβή). 
 
2. «∆ικονοµικές όψεις του κατ’ επάγγελµα και κατά συνήθεια εγκλήµατος», 
εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2000, σ. 1-187 (µονογραφία). 
 
Συµβολή σε συλλογικό έργο 
 
3. «Οι καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό 
∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου σε υποθέσεις ποινικού δικαίου», 
στον τόµο «Οι καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος της Ελλάδας από το 
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου». Εκτενής συµβολή 
(παρουσίαση και κριτική προσέγγιση όλων των σχετικών αποφάσεων για 
υποθέσεις ποινικού χαρακτήρα), στο υπό έκδοση εντός του 2003 συλλογικό 
έργο, µε επιµέλεια Π.Νάσκου-Περράκη.  
 
Μελέτες 
 
4.  Συµµετοχή του ίδιου Εισαγγελέα στη µετ’ αναίρεση διαδικασία;  (Με 
αφορµή µια σύγχρονη κριτική προσέγγιση µέσα από το χώρο της 
δικαιοσύνης),  Υπεράσπιση 1999, τ.6, σ.1470επ.   
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5.   Απουσία του κατηγορουµένου στο εφετείο και απαράδεκτο της έφεσης 
που άσκησε (µε αφορµή την ΤριµΠληµΚαβ 27/2001), Ποινικός Λόγος 2001, σ. 
1679επ.   
  
6. Η αναβολή της ποινικής δίκης σύµφωνα µε το άρθρο 349 ΚΠ∆. Κανονιστικά 
όρια και ερµηνευτική προσέγγιση, Ποιν∆ικ 2003, τ.12 
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