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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
 

   Γεννήθηκε στη Βάρδα του νομού Ηλείας (Ελλάδα) το 1956, όπου και τελείωσε το 

δημοτικό σχολείο το έτος 1968. Στη συνέχεια μαθήτευσε στο Β΄ Γυμνάσιο αρρένων 

Πατρών, απ’ όπου πήρε απολυτήριο το 1974. Αμέσως μετά εισήχθη,  κατόπιν 

επιτυχών εξετάσεων, στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, απ’ όπου 

αποφοίτησε το  Φεβρουάριο 1979.  

    Ακολούθησαν μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο Justus Liebig του 

Giessen της Δυτικής τότε Γερμανίας, όπου και  αναγορεύθηκε διδάκτωρ το 1983,  

έχοντας υποβάλει ως διδακτορική διατριβή τη μελέτη «Die fehlerhafte 

Personengeselschaft im griechischen und deutschen Recht» (Dissertation, Giessen 

1983). 

    Επανελθών στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο του 1983, υπηρέτησε τη στρατιωτική 

του θητεία ως έφεδρος αξιωματικός  μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 1985. Έχοντας 

αποκτήσει άδεια ασκήσεως του δικηγορικού επαγγέλματος από το 1984, άσκησε 

αρχικά δικηγορία στην Αθήνα μέχρι και το 1992, οπότε μετακόμισε στη 

Θεσσαλονίκη, λόγω του διορισμού του ως λέκτορα στο τμήμα Νομικής του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Έκτοτε είναι μέλος του ΔΣΘ και δικηγόρος 

Θεσσαλονίκης, διατελέσας και νομικός σύμβουλος τράπεζας και καθηγητής νομικών 

μαθημάτων στη σχολή αξιωματικών της ελληνικής αστυνομίας. 

   Το 1997  εξελίχθηκε σε επίκουρο καθηγητή, το 2001 σε αναπληρωτή καθηγητή και 

το έτος 2006 σε καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του τομέα εμπορικού και οικονομικού 

δικαίου, του τμήματος Νομικής του ΑΠΘ. 

    Εκτός από την ως άνω διδακτορική διατριβή, στην γερμανική γλώσσα, έχει 

συγγράψει και πολλά άλλα νομικά συγγράμματα εκδοθέντα από τις εκδόσεις 

Σάκκουλα (Εθνικής Αμύνης 42-Θεσσαλονίκη) σε επανειλημμένες, ως επί το πλείστον 

εκδόσεις. Ενδεικτικά:  

1. «Τραπεζικό δίκαιο-Δίκαιο τραπεζικών συμβάσεων, τόμοι Ι, ΙΙ και ΙΙΙ»,  

2. «Δίκαιο του τραπεζικού συστήματος», 

3. «To Factoring ως σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων»,  

4. «Η πίστωση έναντι εγγράφων»,  

5. «Τραπεζικές δραστηριότητες αμφισβητούμενης νομιμότητας»,  

6. «Τουριστικό δίκαιο»,  

7. «Πτωχευτικό δίκαιο»,  

8. «Γενικό μέρος του εμπορικού δικαίου»,  

9. «Οι τράπεζες και η εποπτεία τους»,  

10. «Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών»,  

11. «Η Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων»,  

12. «Οι επελθούσες αλλαγές στο δίκαιο των προσωπικών εταιριών με το ν. 

4072/2012»  

13. Κώδικας Πτωχευτικού Δικαίου 

14. Κώδικας νομοθετημάτων Γενικού Μέρους Εμπορικού Δικαίου 

 

Έχει επίσης δημοσιεύσει πληθώρα μελετών και γνωμοδοτήσεων –άνω των 50- σε 

νομικά περιοδικά επί ποικίλων θεμάτων του δικαίου γενικά και  του εμπορικού 

δικαίου, ειδικότερα,  



Είναι έγγαμος. Η σύζυγός του είναι αρχιτέκτων-μηχανικός, ειδικευμένη σε 

αναστηλώσεις αρχαίων ναών. Έχουν τρία παιδιά. 

 

ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

 

Στην ερευνητική, συγγραφική δραστηριότητα του ως άνω καθηγητή την τελευταία 

τριετία 2013-2015 ανήκουν: 

Α. Τα βιβλία: 

1. Δίκαιο τραπεζικών συμβάσεων, τόμος ΙΙΙ (Χρηματοδοτική μίσθωση- 

     Υπηρεσίες πληρωμών), 2015 

2. Δίκαιο εμπορικών εταιριών, 2013 

3. Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (Μετά και το νόμο  

     4161/2013), 2014 

4. Κώδικας δικαίου τραπεζικού συστήματος, 2015 

5. Κώδικας δικαίου τραπεζικών συμβάσεων, 2015 

6. Κώδικας πτωχευτικού δικαίου, 2013 και 2015. 

 

Β. Οι μελέτες: 

1. Πτωχευτικό δίκαιο ή δίκαιο αφερεγγυότητας; Νομικά Χρονικά 2013, Τεύχ. 78 

2. Τραπεζικά στεγαστικά δάνεια σε ελβετικά φράγκα, ΔΕΕ 2015, σελ. 649επ. 

3.  Τράπεζες και οικονομική κρίση, ΝοΒ 2014 (62), σελ. 845επ. 

4. Ώλολεν αιδώς και δίκη στην Ελλάδα της κρίσης, ΝοΒ 2015 (63), σελ. 162επ. 

5. Σύγχρονα νομικά και αναπτυξιακά προβλήματα του ελληνικού 

    τουρισμού (Βιβλιοκρισία), ΕλλΔνη  2014, σελ. 319επ. 

6.Το επιτόκιο υπερημερίας οφειλών του Δημοσίου (με αφορμή την ατυχή απόφαση 

25/2012 του ΑΕΔ),   ΕλλΔνη 2014  

 

 

 


