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Νομική Σχολή Α.Π.Θ σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και στο πλαίσιο των 

μαθημάτων ERASMUS.  

Ώρες ακρόασης. Τρίτη  12.00- 14.00.  
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5. Συγγραφή της ερμηνείας των άρθρων 208- 320 ΚΠολΔ ( πρωτοβάθμια 
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(2006) με θέμα «Η ιστορική εξέλιξη των δικονομικών συστημάτων στον Κώδικα 

Πολιτικής Δικονομίας».  
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21. The public policy defence in International Arbitration under Greek Law, ZZP 
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ν. 4139/2013),Εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων (14/1/2014), ΝοΒ 

2014.249επ.  

24. Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών στις ευρωπαϊκές έννομες τάξεις- 

ιστορία και προοπτικές,Αρμ.2014.905 επ.  

25. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ (2014) για τη συζήτηση στο 

ακροατήριο, Εισήγηση στο πλαίσιο εκδηλώσεως που διοργανώθηκε στην Αθήνα 



(9/5/2014) υπό την αιγίδα της Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων, ΕΠολΔ 

2014.187επ.  

26. Κατάργηση της πολιτικής δίκης με αντικείμενο  αναπαλλοτρίωτα κατά το 

ουσιαστικό δίκαιο δικαιώματα, Τιμητικός Τόμος Μ. Καράση (2014) 1023επ.  

27. Σύγχρονες εξελίξεις στα ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας στον κοινοτικό χώρο 

επί διαφορών από ατομικές συμβάσεις εργασίας, ΤιμΤομ Κουκιάδη (2014) 379- 394.  

28. Recognition and enforcement of foreign arbitral awards- The application of the 

New York Convention by national Courts, στον Τόμο της Διεθνούς Ακαδημίας 

Συγκριτικού Δικαίου (2014).  

29. A comparison between the Swiss and the Greek civil justice system, στον Τόμο 

Greek and foreign civil procedural systems II (2014), 133 επ.  

30. Πρόσθετοι λόγοι εφέσεως , στον Τόμο « Πρόσθετοι λόγοι ενδίκων μέσων και 

βοηθημάτων» (39ο Πανελλήνιο συνέδριο Ενώσεως Ελλήνων 

Δικονομολόγων,2014).111επ.  

31. «Εκούσιος πλειστηριασμός για τη δικαστική διανομή κοινού ακινήτου - Κύρια 

παρέμβαση ενυπόθηκων και προσημειούχων δανειστών και νόμιμο αίτημά της», 

γνμδ, ΕλλΔνη 2015(3).  

32. Speeding up civil litigation in Greece through ADR methods, Festschrift Isaak 

Meier (2015).449 επ.  

33. Η πολιτική δίκη σε κρίσιμη καμπή, Τόμος για το Επιστημονικό συμπόσιο προς 

τιμήν του Καθηγητή Νικολάου Νίκα( 2016).7επ. 

34. Ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης στην πολιτική δίκη (2ο ετήσιο συνέδριο της 

Νομικής Σχολής ΑΠΘ ,Θεσσαλονίκη,  8-9/4/2016), ΕλλΔνη 2016.1επ. 

35. General principles and preconditions for the granting of provisional remedies in 

Greek law , στον Τόμο Greek and foreign civil procedural systems IIΙ (2016), 23 επ. 

36. The enforcement of payment orders under Greek law, Z.Z.Z  2016. 39 επ. 

37. The procedural treatment of foreign law in Greek civil trials: Questions of fact or 

questions of law? , ZZP International 21(2016) 143 επ. 

38. Η κατ’άρθρο 246 ΚΠολΔ συνεκδίκαση υποθέσεων και ειδικότερα ζητήματα μετά 

την ισχύ του ν. 4335/2015, ΕΠολΔ 2017.1επ. 

39. Interpretation and Application of the New York Convention in the Republic of 

Greece, ”Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards” (edit. G. 

Bermann, Springer,2017), 379 επ. 

40. Invocation and presentation of evidence under Greek law, στον Τόμο Greek and 

foreign civil procedural systems IV (2018), υπό δημ. 
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1. Διεθνές Συνέδριο της διεθνούς Ενώσεως δικονομικού δικαίου (IAPL), Ταορμίνα, 

Ιταλία (1995). Εθνική εισήγηση με θέμα «The need for provisional remedies in 
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2. Εισήγηση σε ελληνοϊταλική διημερίδα στην Τεργέστη-Ιταλία (2004) με θέμα «Tort 

Law in the international context".  

3. Διεθνές Συνέδριο της διεθνούς Ενώσεως δικονομικού δικαίου (IAPL), Mεξικό 

(2004). Εθνική εισήγηση με θέμα «Taking evidence and producing information in 

civil trial".  

4. Διεθνές Συνέδριο της διεθνούς Ακαδημίας συγκριτικού δικαίου ,Ουτρέχτη 

Ολλανδίας (2006).Εθνική εισήγηση με θέμα «Civil, criminal and disciplinary 

responsibility of judges".  

5. Διεθνές Συνέδριο της διεθνούς Ακαδημίας συγκριτικού δικαίου, Ουάσιγκτον, 

U.S.A (2010).Εθνική εισήγηση με θέμα «Cost and Fee allocation in Civil Procedure".  

6. Εισήγηση σε ημερίδα με θέμα « Mediation in civil disputes" , που διοργανώθηκε 

από το Τουρκικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, UNDP και SIDA στο πλαίσιο του 

προγράμματος « Support to the Improvement of Practice of Mediation in criminal 

and civil justice in Turkey" ( Αύγουστος 2011).  

7. Principles of Preclusion and Res Judicata- Reflections from the Greek and the U.S 

Law perspectives (International Conference, 21/5/2012, Thessaloniki).  

8. Institut für zivilgerichtliches Verfahren, Ζυρίχη-Ελβετία 22 Νοεμβρίου 2012, 

Internationale Veranstaltung „ Revision des schweizerischen und griechischen 

Zivilprozessrechts"-„ Civil justice reforms in Greece:case management, single-judge 

proceedings and alternative dispute resolution procedures".  

9. A comparison between the Swiss and the Greek Civil justice system (International 

Conference, 29/4/2014, Thessaloniki).  

10. Διεθνές Συνέδριο της διεθνούς Ακαδημίας συγκριτικού δικαίου (Βιέννη, Ιούλιος 

2014) - Εθνική Εισήγηση με θέμα «"RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN 

ARBITRAL AWARDS: THE APPLICATION OF THE NEW YORK CONVENTION BY 

NATIONAL COURTS".  

11. Διεθνές Συνέδριο εργατικού δικαίου και δικαίου κοινωνικής ασφάλισης, 

Θεσσαλονίκη, 14-15 Μαΐου 2015,εισήγηση με θέμα «Η διαδικασία των εργατικών 

διαφορών κατά τον ΚΠολΔ». 

12. General principles and preconditions for the granting of provisional remedies in 

Greek law (International Conference, April 2016, Thessaloniki). 

13. Invocation and presentation of evidence under Greek law (International 

Conference, 23/4/2018, Thessaloniki). 


