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Ο Άρις Καζάκος είναι πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής του ΑΠΘ. Έχει κάνει 

μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία ως υπότροφος του Γερμανικού Ιδρύματος 

Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) από το 1975 μέχρι το 1980, αρχικά στo Πανεπιστήμιο 

της Χαϊδελβέργης και έπειτα στο Πανεπιστήμιο του Μάνχαϊμ, όπου ολοκλήρωσε τήν 

διδακτορική διατριβή με θέμα: «Η αναστολή των κύριων υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια 

εργασιακών αγώνων» (στα γερμανικά, 1980). 

 

Είναι Καθηγητής Εργατικού Δικαίου του Τμήματος Νομικής του ΑΠΘ, όπου διδάσκει 

Ατομικό Εργατικό Δίκαιο, Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο (συνδικαλιστικές ελευθερίες, δίκαιο 

των συνδικαλιστικών οργανώσεων, δίκαιο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και της 

μεσολάβησης-διαιτησίας, δίκαιο της εκμετάλλευσης και των κανονισμών εργασίας, δίκαιο 

της απεργίας) και Σύγχρονα Θέματα Εργατικού Δικαίου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 

επίπεδο. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής. 

 

Είναι δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και 

ιδρυτής-εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας «Άρις Καζάκος – Κατερίνα Ασλανίδου και 

συνεργάτες». Συμμετέχει σε διάφορους επιστημονικούς φορείς και έχει διατελέσει για 

πολλά χρόνια μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Μεσολάβησης και 

Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.). 
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Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα κινούνται στο χώρο του εργατικού δικαίου, ατομικού 

και συλλογικού, της μεθοδολογίας και ερμηνείας του δικαίου, του δικαίου προστασίας των 

καταναλωτών, καθώς και των επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης στην υπόσταση και τη 

λειτουργία του δικαίου. Έχει συγγράψει συστηματικά έργα, μονογραφίες, μελέτες και 

γνωμοδοτήσεις για θέματα εργατικού δικαίου και δικαίου προστασίας των καταναλωτών. 

 

Τίτλοι των κύριων έργων του: 

 

1. Αστικό δίκαιο, οικονομία της αγοράς και προστασία των καταναλωτών: Από το 

εργατικό δίκαιο στο δίκαιο προστασίας εξαρτημένων ομάδων, αστικό δίκαιο και 

οικονομικό σύνταγμα, διαφήμιση και αστικό δίκαιο, γενικοί όροι συναλλαγών. Αθήνα-

Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 1987. 

2. Το δικαίωμα απασχόλησης και η απαγόρευση της προσωρινής δικαστικής προστασίας 

του. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 1992. 

3. Η διαιτησία συλλογικών διαφορών συμφερόντων κατά το ν. 1876/90: 

Διαπραγμάτευση, συμφιλίωση, μεσολάβηση, διαιτησία, δικαστικός έλεγχος ΔΑ και 

ΣΣΕ. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 1998. 

4. Το εργατικό δίκαιο στην πράξη: Μελέτες συλλογικού και ατομικού εργατικού δικαίου. 

Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 1998. 

5. Συλλογικό εργατικό δίκαιο: Ουσιαστικό δίκαιο και δικονομικά ζητήματα, Γ΄ έκδ. 

Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2013. 

 

Στις πιο πρόσφατες μελέτες και γνωμοδοτήσεις του συγκαταλέγονται: 

 

1. «Για το ζήτημα της ερμηνείας στο Εργατικό Δίκαιο: Ο ανθρωποκεντρισμός του 

Συντάγματος ως ύπατη ερμηνευτική αρχή και η εξέχουσα θέση της τελολογικής 

ερμηνείας.» ΕΕργΔ 60 (2001): 1041 επ. 

2. «Μεταβίβαση επιχείρησης, χειροτέρευση των όρων ιδιωτικής ασφάλισης 

προσωπικού και εκπροσώπηση εργαζομένων» (γνμδ.). ΕΕργΔ 63 (2004): 193 επ. 



3 

 

3. «Συλλογική αυτονομία, δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία και Διεθνής 

Οργάνωση Εργασίας (Δ.Ο.Ε.): Ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου.» 

ΕΕργΔ 63 (2004): 386 επ., 449 επ. 

4. Με τον Δημήτρη Τραυλό-Τζανετάτο. «Η αποκατάσταση των εκτάκτων και το 

Σύνταγμα.» (γνμδ.). ΕΕργΔ 63 (2004): 705 επ. 

5. «Η κατάχρηση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και έργου στον ευρύτερο δημόσιο 

τομέα και η σημασία της ΕφΑθ 6886/2004.» ΕΕργΔ 64 (2005): 65 επ. 

6. Mε τους Αντώνη Μανιτάκη και Δημήτρη Τραυλό-Τζανετάτο. Η επικουρική 

ασφάλιση των τραπεζοϋπαλλήλων: Ζητήματα αντισυνταγματικότητας (ν. 3371/2005) 

(γνμδ.). Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2006. 

7. «Πειθαρχική διαδικασία και απόλυση». Στο Τιμητικός τόμος για τόν Ιωάννη 

Μανωλεδάκη III. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2007. 

8. «Περιορισμοί του δικαιώματος έκτακτης καταγγελίας του εργοδότη με 

πειθαρχικές/υπηρεσιακές ρυθμίσεις κανονισμών εργασίας: Με αφορμή τις 

αποφάσεις της τακτικής Ολ.ΑΠ43/2002 και 8/2007».  ΕΕργΔ 67 (2008): 1281 επ. 

9. «Η εργασία των φορτοεκφορτωτών και οι έννοιες επιχείρηση και συνδικαλιστική 

δραστηριότητα στο εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο του ανταγωνισμού: Η περίπτωση 

των σωματείων φορτοεκφορτωτών των Κεντρικών Λαχαναγορών» (γνμδ.). ΕΕργΔ 

67 (2008): 1473 επ. 

10. Κανονισμοί εργασίας, πειθαρχικό δίκαιο και απολύσεις. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: 

Εκδόσεις Σάκκουλα, 2009. 

11. Με τον Λουκά Αποστολίδη. «Υπολογισμός της σύνταξης του προσωπικού της ΔΕΗ 

στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 132 του ν. 3655/2008.» (γνμδ.). ΕΕργΔ 68 

(2009): 1193 επ. 

12. «Εφαρμογή του ν. 3899/2010 στις εκκρεμείς στον Ο.ΜΕ.Δ. μεσολαβήσεις και 

διαιτησίες σε συλλογικές διαφορές συμφερόντων; Ζητήματα διαχρονικού δικαίου.» 

ΕΕργΔ 70 (2011): 66 επ. 

13. «Απεργία και δικαιοσύνη στην εποχή του Μνημονίου: ΜονΠρωτΑθ 343/2011: Μια 

ευχάριστη έκπληξη.» ΕΕργΔ 70 (2011): 261 επ. 
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14. «Νομικές διαφορές και άσκηση του δικαιώματος απεργίας.» (γνμδ.). ΕΕργΔ 70 

(2011): 625 επ. 

15. «Συλλογικές συμβάσεις εργασίας και διαιτησία μετά την Π.Υ.Σ. 6/28.2.2012: Η 

καταστροφή του συστήματος παραγωγής συλλογικών ρυθμίσεων και η βίαιη 

επιστροφή στην ατομική σύμβαση εργασίας.» ΕΕργΔ 71 (2012): 593 επ. 

16. «Απολύσεις για οικονομικοτεχνικούς λόγους και επιχειρηματικός κίνδυνος: Νόμιμοι 

περιορισμοί των απολύσεων για οικονομικοτεχνικούς λόγους και δικαστικός 

έλεγχος.» ΕΕργΔ 71 (2012): 1291 επ. 

17. «Το Εργατικό Δίκαιο στην εποχή των Μνημονίων: Ο νόμος ως φονικό όπλο και η 

απόλυτη κυριαρχία της βίας στις εργασιακές σχέσεις.» ΝοΒ 60 (2012): 2842 επ. 

18. «Η καταγγελία συλλογικών συμβάσεων εργασίας (σσε) και διαιτητικών αποφάσεων 

(δα).» [Σ]το «νέο» Εργατικό Δίκαιο: Τιμητικός τόμος για τον Καθηγητή Ιωάννη Δ. 

Κουκιάδη, 457 επ. Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2014. 

19. «Συλλογικές συμβάσεις εργασίας και Μεσολάβηση-Διαιτησία μετά την ΟλΣτΕ 

2307/2014 και τον ν. 4303/2014: Από την προσφυγή στη Διαιτησία μέχρι τον 

δικαστικό έλεγχο της διαιτητικής απόφασης.» ΕΕργΔ 74 (2015): 107 επ. 

20. «Σε τι χρησιμεύει ένας καλός δικαστής;» ΕΕργΔ 74 (2015): 521 επ. 

21. «Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις του δικαίου των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.» 

ΕΕργΔ 74 (2015): 989 επ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


