
 
• Χαρίκλεια Απαλαγάκη γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1959, όπου 

και ολοκλήρωσε με άριστα τις σπουδές της στο Λύκειο. Αρίστευσε στις 
εισαγωγικές εξετάσεις το 1977. 

 
• Φοίτησε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης 

μεταξύ 1977-1981 και αποφοίτησε ως αριστούχος αυτής  το Δεκέμβριο 
του 1981 (βαθμός πτυχίου 9 2/9).  

 
• Ελαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα του Α.Π.Θ. το 1984 και από το 1984-

1985 πραγματοποίησε αντίστοιχες σπουδές στη Νομική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Ανοβέρου της Γερμανίας.  

 
• Αναγορεύτηκε διδάκτωρ του Νομικού Τμήματος του Α.Π.Θ. με άριστα 

τον Απρίλιο του 1989.  
 

• Κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών αδειών, παρέμεινε επίσης και 
εργάστηκε ερευνητικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του 
Ανοβέρου το α εξάμηνο του 1993, καθώς και ένα τρίμηνο το 1997.  

 
• Διήλθε όλες τις βαθμίδες Δ.Ε.Π. της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. Από το 

2005 είναι καθηγήτρια στον τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομικού και 
Εργατικού Δικαίου.   

 
• Συντονίζει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ELPIS SOCRATES και διδάσκει 

πολιτική δικονομία σε αλλοδαπούς φοιτητές (στη γερμανική και 
αγγλική) από το 1996.  Δίδαξε στην γερμανική γλώσσα σε σεμινάρια στη 
Νομική Σχολή του Αννοβέρου. 
 

• Δίδαξε στην αγγλική γλώσσα για 4 συνολικά εβδομάδες στο Summer 
Academy στη Νομική Σχολή της Λισσαβώνας. 
 

• Διδάσκει από το 1995 μέχρι σήμερα στην Εθνική Σχολή Δικαστών. 
 

• Παρείχε τις υπηρεσίες της στη Νομική Επιτροπή του Α.Π.Θ. από το 
2004 έως το 2010 και συνέταξε ή εισηγήθηκε γνωμοδοτήσεις ως μέλος 
της Νομικής Επιτροπής του Α.Π.Θ. 
 

• Θήτευσε ως Διευθύντρια Τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομικού και 
Εργατικού Δικαίου το έτος 2009-2010 και συμμετείχε επανειλημμένα 
ως εκπρόσωπος του Τομέα στη Γενική Συνέλευση του Νομικού 
Τμήματος. 
 

• Διδάσκει κάθε χρόνο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, όπως 
επίσης και στο πλαίσιο των ξενόγλωσσων μαθημάτων ERASMUS. 
 

• Συμμετέχει ως επιβλέπουσα ή μέλος στην εκπόνηση διπλωματικών 
εργασιών του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών, στην εκπόνηση 
διδακτορικών διατριβών, καθώς επίσης και στην κρίση για την εξέλιξη 
μελών ΔΕΠ στα Νομικά Τμήματα των Πανεπιστημίων Αθηνών, 
Θεσσαλονίκης και Κομοτηνής. Προσκλήθηκε στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος το καλοκαίρι του 2012 για δύο εβδομάδες από το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης της  Τουρκίας (΄Αγκυρα) και υπέβαλε γραπτές 



προτάσεις για την επιτάχυνση στην απονομή Δικαιοσύνης των ιδιωτικού 
δικαίου διαφορών. 
 
 

• Η επιστημονική της συμβολή στη θεωρία του Αστικού Δικονομικού 
Δικαίου συνίσταται σε 4 μονογραφίες, ερμηνείες, πανεπιστημιακές 
σημειώσεις και πολυάριθμες μελέτες, ελληνικές και ξενόγλωσσες, όπως 
επίσης συμμετοχές και παρεμβάσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. 

 
• Μιλάει πολύ καλά γερμανικά και αγγλικά. Μιλάει και διαβάζει, επίσης, 

Ιταλικά. 
 

• Είναι μέλος της Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων, Μέλος της Εταιρίας 
Νομικών Βορείου Ελλάδος και του Νομικού Συμβουλίου της Ελληνικής 
΄Ενωσης Τραπεζών. Συμμετείχε στην Αναθεωρητική Επιτροπή για την 
τροποποίηση του ΚΠολΔ (2008-2009), η οποία έχει δημοσιεύσει τις 
προτάσεις και την εισηγητική της έκθεση. Συμμετείχε επίσης μεταξύ 
2012 και 2014 στην Επιτροπή για την αναθεώρηση του Κώδικα 
Πολιτικής (το σχέδιο της Επιτροπής υιοθετήθηκε κατά βάση με το ν. 
4335/2015) 

 
• Συμμετέχει στην επιστημονική επιτροπή εκδόσεως του μηνιαίου 

περιοδικού «Εφαρμογές Αστικού Δικαίου» (εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη) 
και επιμελείται επιστημονικά τη δημοσίευση των αποφάσεων και των 
παρατηρήσεων για την ύλη του Αστικού Δικονομικού Δικαίου. 

 
• ΄Ηταν μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας 

Πειραιώς και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, από το 2006 έως και το 
2013 και από το 2013 μέχρι σήμερα, Εκτελεστικό Μέλος, ως 
Εντεταλμένη Νομική Σύμβουλος.  
 
 

• ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ. 
 
Ι. Μονογραφίες:  
1. Το δικαίωμα ακροάσεως των διαδίκων στην πολιτική δίκη, διδ. 

Διατριβή 1989. 
2. Επαναφορά και αποζημίωση μετά την αναγκαστική εκτέλεση, 1994 
3. Δεδικασμένο και εκτελεστότητα στα νομικά πρόσωπα και στα μέλη 

τους, 2001. 
4. Η προσημείωση υποθήκης κατά τον ΚΠολΔ 2005. 

 
 
ΙΙ. ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ 



Εκδοτική επιμέλεια στις Εφαρμογές Αστικού Δικονομικού Δικαίου, 
εκδόσεις Νομική  Βιβλιοθήκη 2008, 
Επιστημονική επιμέλεια στην Ερμηνεία του ΚΠολΔ, εκδόσεις Νομική 
Βιβλιοθήκη 2010. 
Η διαγνωστική δίκη και η αναγκαστική εκτέλεση κατά τον ΚΠολΔ, μετά 
το ν. 3994/2011, συμπλήρωμα στην Ερμηνεία του ΚΠολΔ (2011). 
Θέματα εμβαθύνσεως του Αστικού Δικονομικού Δικαίου (2η έκδοση 
1993). 
 
ΙΙΙ.Μελέτες από το 2005 μέχρι σήμερα. 

1. Οι ρυθμίσεις του Κανονισμού 2201/2003, Αρμ 2005, σελ. 1015 επ (μελέτη). 
2. Αντικατάσταση αιτιολογιών από το δικαστήριο του ενδίκου μέσου-οι 

διατάξεις των άρθρων 534 και 578 του ΚΠολΔ, Μελέτη σε Τιμητικό Τόμο Π. 
Γέσιου-Φαλτσή (2007, τόμος Ι), σελ 51 επ. 

3.  Ερμηνευτικά ζητήματα από τον κανονισμό αναδοχών, έκδοση Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς (από τον τόμο των πρακτικών του 4ου συνεδρίου με τον 
τίτλο 4ο τριήμερο συνέδριο για δικαστικούς λειτουργούς), Δικαιοσύνη και 
Νομοθεσία της Κεφαλαιαγοράς (Αθήνα 2007). 

4. Τέλη εγγραφής προσημειώσεως υποθήκης κατά το άρθρο 14 του ν. 
3156/2003, Εφαρμογές Αστικού Δικαίου 2008, σελ. 148 επ. 

5. Συμβολή (αυτοδύναμη ερμηνεία) του άρθρου 10 παρ. 20 και 21 στο 
συλλογικό έργο Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή (Ελληνικό Κοινοτικό), 
2008, σελ. 565-580. 

6. Σύγχρονα ερμηνευτικά ζητήματα του ν. 3259/2004, γνωμοδότηση στο 
Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο 2008, σελ. 173 επ. 

7. Το βάρος αποδείξεως των παραβάσεων του δικαίου της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς εισήγηση και καταχώρηση στα πρακτικά του 5ου συνεδρίου 
υπό τον τίτλο  «Δικαιοσύνη, εποπτικές αρχές και εποπτευόμενοι φορείς στο 
νέο Ευρωπαϊκό Χρηματοπιστωτικό Περιβάλλον». 

8. Παρατηρήσεις στην ΕφΑθηνών 1433/2007, Εφαρμογές Αστικού Δικαίου 
2008, σελ. 235. 

9. Βάρος Αποδείξεως των προϋποθέσεων των άρθρων 3,4 και 5 του π.δ. 
53/1992, Αρμ 2008, σελ. 663 επ (γνωμοδότηση). 

10. Η παραγόμενη από τη συμφωνία και το πόρισμα της διαιτητικής 
πραγματογνωμοσύνης δέσμευση για το δικαιοδοτικό όργανο-πολιτικό ή 
διαιτητικό δικαστήριο (γνωμοδότηση), σε Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, 2009, 
σελ. 771. 

11. Η χρηματοπιστωτική κρίση και τα μέτρα προστασίας του δανειολήπτη, 
ομιλία σε Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, περιληπτική καταχώρηση στο 
περιοδικό Δικαιόραμα 2009, σελ. 10 επ. 

12. Εισήγηση στο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ενώσεως Αστικολόγων του 2010 για 
τη δικαστική προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

13. Εισήγηση στο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ενώσεως Δικονομολόγων το 2009 για 
με θέμα «Επίκληση και απόδειξη ισχυρισμών στις δίκες περί την εκτέλεση». 
Η εργασία δημοσιεύθηκε στον τόμο του Συνεδρίου, αλλά και στις Εφαρμογές 
Αστικού Δικαίου 2010, σελ 902 επ. 

14. Εθνική εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο Δικονομολόγων Χαϊδελμβέργη 2011, 
με θέματα που αφορούν το ελληνικό Αστικό Δικονομικό Δίκαιο. 

15. Η αντισυνταγματικότητα του άρθρου 6 του ν. 3816/2010, Εφαρμογές 
Αστικού Δικαίου 2010, σελ. 401 επ. 

16. Γενικές Εισαγωγικές Παρατηρήσεις για την εκδίκαση υποθέσεων κατά τον 
Κώδικα Πολιτικής Πολιτικής Δικονομίας, μετά το ν. 4055/2012, Εφαρμογές 
Αστικού Δικαίου 2012, σελ. 571. 



17. Η αιτιολογία των δικαστικών αποφάσεων (ξενόγλωσση μελέτη The 
reasoning of the Court decisions), στον τιμητικό τόμο R. Schuetze 
(Γερμανία), 2014. 

18. The Mediation Proceedings, according to the Greek Civil Procedure Law, 
Volume for E. Schilken, 2014 (μελέτη στα Γερμανικά). 

19. The new reform of the Greek Civil Procedural Law, ξενόγλωσση μελέτη στον 
τόμο Greek and Suisse Law, 2014 

 
     
 


