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Ι. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Η Γιαννούλα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου γεννήθηκε στη Δράμα, είναι απόφοιτος του
Αμερικανικού Κολλεγίου «ΑΝΑΤΟΛΙΑ» και πτυχιούχος, με βαθμό «άριστα», του Τμήματος
Νομικής της (τότε) Σχολής ΝΟΕ του ΑΠΘ. Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών
της υπήρξε υπότροφος του ΙΚΥ.
Το έτος 1979 έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα του κλάδου Ιδιωτικού Δικαίου από το παραπάνω
Τμήμα, με βαθμό «άριστα», ενώ το έτος 1985 αναγορεύτηκε διδάκτορας Νομικών
Επιστημών του ίδιου Τμήματος, με βαθμό «άριστα».
Αφού διήλθε όλες τις βαθμίδες της ακαδημαϊκής ιεραρχίας, από το έτος 2004 έως και το έτος
2020, υπηρέτησε ως καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, με
γνωστικό αντικείμενο το Αστικό Δίκαιο, ενώ στις 23.12.2020 της απονεμήθηκε ο τίτλος της
Ομότιμης Καθηγήτριας από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ.
Διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου Ιδρύματος (ΑΠΘ) κατ’ άρθρο 8 ν. 4009/2011 από τον
Φεβρουάριο του έτους 2013 έως και τον Μάιο του έτους 2014· Κοσμήτορας της Σχολής
ΝΟΠΕ κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2006-2010· Διευθύντρια του Τομέα Αστικού, Αστικού
Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005· και Διευθύντρια
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό
Δίκαιο» κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2018-2020. Διετέλεσε, επίσης, Πρόεδρος της Νομικής
Επιτροπής του ΑΠΘ κατά τα έτη 2010-2013 και 2014-2017· Πρόεδρος της Ένωσης
Αστικολόγων (ΕΝ. ΑΣ.) κατά τα έτη 2017-2020· και
Αντιπρόεδρος του Τελλογλείου
Ιδρύματος Τεχνών κατά τα έτη 2017-2020.
Είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.
Είναι, επίσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Νομικών Βορείου Ελλάδος.
Το διδακτικό της αντικείμενο, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, είναι το Αστικό
Δίκαιο και το Δίκαιο Κτηματολογίου.
Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα κινούνται στο χώρο του Αστικού Δικαίου, του
Κτηματολογικού Δικαίου και του Δικαίου των Αρχαιοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο: α) έχει
δημοσιεύσει βιβλίο που αποδίδει συμμετοχή της Ελλάδας στη σειρά «Property and Trust
Law» της International Encyclopedia of Laws και πραγματεύεται, κατά κύριο λόγο, το
Ελληνικό Εμπράγματο Δίκαιο, β) έχει δημοσιεύσει πέντε (5) μονογραφίες και γ) έχει

συμμετοχή στη συγγραφή βιβλίου με αντικείμενο τη νομοθεσία και τη νομολογία του
Δικαίου Κτηματολογίου. Επίσης, έχει δημοσιεύσει σε νομικά περιοδικά και τιμητικούς
τόμους μελέτες και γνωμοδοτήσεις, ενώ, παράλληλα, έχει πραγματοποιήσει σειρά
εισηγήσεων, διαλέξεων και παρεμβάσεων σε συνέδρια και λοιπές επιστημονικές εκδηλώσεις
ποικίλων φορέων. Το συγγραφικό της έργο παραπέμπεται από άλλους συγγραφείς, καθώς
και από δικαστικές αποφάσεις.
Ιδιαιτέρως έχει ασχοληθεί και με τη νομοθεσία για τα ΑΕΙ, την οποία και κωδικοποιεί
διαρκώς με αφετηρία τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» και συνεχίζοντας,
συνεκτιμώντας και όλα τα συναφή με τα ΑΕΙ νομοθετήματα που ακολούθησαν, με τους
νόμους 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις», 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις»
και 4777/2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακδημαϊκής
ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».
Είναι μέλος επιστημονικών φορέων, όπως της Ένωσης Αστικολόγων, της Εταιρείας
Νομικών Βορείου Ελλάδος και της Μακεδονικής Ένωσης Εμπορικού Δικαίου. Είναι, επίσης,
μέλος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
Γνωρίζει την αγγλική και τη γερμανική γλώσσα και κινείται με άνεση στο πεδίο της
γαλλικής γλώσσας.
Είναι παντρεμένη με το Δρ. Ιάκωβο Τσίπτσιο, Νευρολόγο-Ψυχίατρο, τ. Συντονιστή
Διευθυντή της Νευρολογικής Κλινικής του ΓΝΘ «Παπαγεωργίου», και έχει έναν γιο, τον Δρ.
Δημήτρη Τσίπτσιο, Νευρολόγο-Νευροφυσιολόγο, Consultant Neuorophysiologist στο
Sunderland Royal Hospital, NHS, UK, παντρεμένο με τη δικηγόρο ΔΝ Σοφία Κυράνου και
πατέρα του ανήλικου Ιάκωβου Τσίπτσιου.

ΙΙ. Αποτύπωση Έργου
Α. Συγγραφικό έργο
Β. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΕΙ
Γ. Διοικητικό έργο
Δ. Διδακτορικές διατριβές/ Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες
Ε. Λοιπές Δραστηριότητες

Α. Συγγραφικό Έργο
Α.1. Βιβλία-Μονογραφίες
1. α) Property and Trust Law in Hellas, vol. 1/Supplement 4 of the International
Encyclopaedia of Laws/ Property and Trust Law, Kluwer Law International, The
Hague/London/New York, 2003• ανατ.2009• 2η έκδοση 2012• ανατ. 2016.
β) Property and Trust Law in Hellas, Ant. N. Sakkoulas Publishers,
Athens/Komotini (2003).
2. Δίκαιο Κτηματολογίου, Νομοθεσία-Νομολογία (2013) (σε συνεργασία με
Γεώργιο Διαμαντόπουλο).

3. Νομικό καθεστώς μνημείων. Συλλέκτες, αρχαιοπώλες και έμποροι νεότερων
μνημείων (2009).
4. Τα μνημεία και η κατοχή τους (κατά το Ν. 3028/2002 «για την προστασία των
αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς») (2004).
5. Η ακυρότητα λόγω εικονικότητας. Συμβολή στην ερμηνεία των ΑΚ 138§1 και
139 (1η έκδ. 1998, 2η έκδ. 2004).
6. Η έγκριση των δικαιοπραξιών. Συμβολή στην ερμηνεία των ΑΚ 236 και 238
(1990).
7. Η πλήρης προσωπική δουλεία της οίκησης. Συμβολή στην ερμηνεία των
δουλειών (1986) (Διδακτορική διατριβή).

Α.2. Μελέτες/ Γνωμοδοτήσεις
1. Ο τίτλος ως στοιχείο τακτικής χρησικτησίας και η σχέση του με την καλή πίστη
και τη μεταγραφή, ΕπΑκ 2021, σ. 477 επ. (υπό δημοσίευση και στον ΤιμΤομ
Δημητρίου Μανιώτη).
2. Νομική αβασιμότητα της αγωγής αποζημίωσης λόγω μη στοιχειοθέτησης της
ζημίας από πώληση ακινήτου με νομικό ελάττωμα, συνεπεία της εν επιδικία
κτήσης κυριότητας του πωλούμενου ακινήτου δυνάμει τακτικής χρησικτησίας,
(Γνμδ σε συνεργασία με Γεώργιο Διαμαντόπουλο), ΕπΑκ 2021, σ. 51 επ..
3. Αρχαιοπώλες και έμποροι νεότερων μνημείων, Αρμ 2020, σ. 573 επ..
4. Το συσταθέν δυνάμει ενεχυρογράφου ενέχυρο και η απόσβεσή του υπό το
πρίσμα των διατάξεων του Αστικού Κώδικα και του ν.δ. 3077/1954, ΕφΑΔΠολΔ,
7(2019), σ. 729 επ. = ΤιμΤομ Ράνιας Χατζηνικολάου-Αγγελίδου (2021), σ. 385
επ..
5. Ενέχυρο συνιστώμενο δυνάμει ενεχυρογράφου Γενικών Αποθηκών, Εταιρεία
Νομικών Βορείου Ελλάδος (Ε.Νο.Β.Ε.), Επετειακός Τόμος 30 χρόνια (19872017) (2017), σ. 287επ..
6. Από τα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών στο Εθνικό Κτηματολόγιο: Συμβολή
στην ερμηνεία του άρθρου 6§§4 και 4α Ν. 2664/1998 (ΕθνΚτημ), ΧρΙΔ 2017 σ.
321 επ.. = ΤιμΤομ Νικολάου Νίκα (2018), σ. 251 επ..
7. Ερμηνεία διαθήκης (Γνμδ), ΕλλΔνη 58(2017), σ. 1365 επ..
8. Η νεοπαγής διάταξη του άρθρου 51§7 Ν. 4301/2014 αποτελεί περίπτωση
ερμηνευτικού νόμου – Στο διαδικαστικό στάδιο μετά την εξαφάνιση της
πρωτοβάθμιας απόφασης, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο εφαρμόζει τον
ερμηνευτικό νόμο που ισχύει κατά το χρόνο δημοσίευσης της απόφασής του
(Γνμδ σε συνεργασία με Γεώργιο Διαμαντόπουλο), ΧρΙΔ 2016, σ. 630 επ..
9. Ένδική προστασία των εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων υπό το πρίσμα
του Κτηματολογικού Δικαίου, ΤιμΤομ Ελίζας Αλεξανδρίδου (2016), σ. 227 επ..
10. Κτήση κυριότητας ακινήτου ελεύθερης ιδιοκτησίας με έκτακτη χρησικτησία
(Νομολογιακά ζητήματα στο πεδίο του Κτηματολογικού Κανονισμού

Δωδεκανήσου), ΕλλΔνη 56(2015), σ. 1 επ. = ΤιμΤομ Ιωάννη Καράκωστα, τομ. Ι
(2017), σ. 554 επ..
11. Κτηματολόγιο και κληρονομική διαδοχή, ΝοΒ 62(2014), σ. 2232 επ. = ΤιμΤομ
Παναγιώτη Λαδά (2019), σ. 263 επ..
12. Παρακράτηση οίκησης από κύριο ή συγκυρίους οικοδομής ή διαμερίσματός της,
ΤιμΤομ Μαριάννου Καράση (2014), σ. 545 επ..
13. Επικύρωση ανώμαλης δικαιοπραξίας: Η περίπτωση των μεταβιβάσεων με
ιδιωτικό έγγραφο βέβαιης χρονολογίας, ΕλλΔνη 54(2013), σ. 1257 επ. (υπό
δημοσίευση στον ΤιμΤομ Δημητρίου Παπαστερίου).
14. Επικύρωση «ανώμαλης» δικαιοπραξίας και κτηματολογικές εγγραφές (Γνμδ σε
συνεργασία με Γεώργιο Διαμαντόπουλο), ΠειρΝομ 34(2012), σ. 102 επ..
15. Άρνηση μεταγενέστερης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία, με την αιτιολογία
ότι από τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη δεν προκύπτει η ταυτότητα του
ακινήτου. Η προβληματική ενόψει της κατά τα άρθρα 23 παρ. 4 Ν. 4014/2011
και 49 παρ. 16 Ν. 4030/2011 «τακτοποίησης» (Γνμδ), ΕλλΔνη 53(2012), σ. 1530
επ..
16. Παρακράτηση οίκησης από συγκυρίους οικοδομής (Γνμδ), ΕλλΔνη 52(2011), σ.
672 επ..
17. Νομικό καθεστώς συλλεκτών μνημείων (κατά το Ν. 3028/2002 «για την
προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς»),
ΕπιστΕπετΤμΝομικής Σχολής Ν.Ο.Π.Ε./10, Χαριστήριο εις Λουκά
Θεοχαρόπουλο και Δήμητρα Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου, τομ. ΙΙΙ (2009), σ.
259 επ..
18. Πολλαπλή κτήση κυριότητας. Αντιφατικές αιτιολογίες δικαστικής απόφασης.
Σιγή απόρριψη ένστασης χρησικτησίας. Προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες
τακτικής και έκτακτης χρησικτησίας (Γνμδ σε συνεργασία με Γεώργιο
Διαμαντόπουλο), ΕλλΔνη 50(2009), σ. 1320 επ..
19. Η επιστήμη του δικαίου στο πλαίσιο της τάσης για «συμφιλίωση» των
επιστημών, Τόμος Πρακτικών Συνεδρίου με θέμα «Το μέλλον των
ανθρωπιστικών σπουδών» (2008), σ. 187 επ..
20. Η κατοχή αρχαίων κινητών μνημείων και η προστασία της (κατά το Ν.
3028/2002 «για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής
κληρονομιάς»), ΤιμΤομ Ιωάννη Μανωλεδάκη, τομ. ΙΙΙ (2007), σ. 769 επ..
21. Κτήση κυριότητας μνημείων (κατά το Ν. 3028/2002 «για την προστασία των
αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς»), ΕπιστΕπετΤμΝομικής
Σχολής Ν.Ο.Π.Ε./ 9, Αφιέρωμα στην Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή, τομ. Ι (2007), σ.
433 επ..
22. Κυριότητα και νομή μνημείων: Νομοθετική ρύθμιση, έννοια, περιεχόμενο και
ειδικές μορφές (κατά το Ν. 3028/2002 «για την προστασία των αρχαιοτήτων και
εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς»), Γενέθλιον Απόστολου Γεωργιάδη, τομ.
I (2006), σ. 337 επ..

23. The boundaries of property (real) rights under Greek Law, RHDI 59(2006), σ. 6386.
24. Μη κύριος-νομέας ακινήτου και δήλωση του άρθρου 2 Ν. 2308/1995
«Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως
τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις»,
ΕπιστΕπετΤμΝομικής Σχολής Ν.Ο.Π.Ε./ 7, Αφιέρωμα στον Αστέριο Γεωργιάδη
(2005), σ. 197 επ..
25. Τα μνημεία και οι διακρίσεις τους (κατά το Ν. 3028/2002 «για την προστασία
των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς»),
ΕπιστΕπετΤμΝομικής Σχολής Ν.Ο.Π.Ε./ 8, Αφιέρωμα στον Λάμπρο Κοτσίρη
(2004), σ. 475-493 = Αρμ 57(2003), σ. 1549 επ..
26. Το άρθρ. 11 Ν. 2737/1999 «περί μεταμοσχεύσεων ανθρωπίνων ιστών και
οργάνων» και η σχέση του προς το άρθρ. 105 ΕισΝΑΚ, ΕπισκΕμπΔ 9/Β(2003),
σ. 373 επ..
27. Εκτελεστής διαθήκης. Διαχείριση της κληρονομικής μερίδας δικαιοπρακτικά
ανίκανου κληρονόμου, στην οποία περιλαμβάνονται και εταιρικά μερίδια Ε.Π.Ε.
Περισσότεροι εκτελεστές – Τρόπος ενέργειας και συμμετοχής τους στις
συνελεύσεις των εταιριών. Προσωποπαγής χαρακτήρας δικαιώματος δικαστικού
συμπαραστάτη – Συνέπειες (Γνμδ σε συνεργασία με Αικατερίνη Φουντεδάκη),
ΕλλΔνη 42(2001), σ. 36 επ..
28. Εικονική μεταβίβαση μετοχών ανώνυμης εταιρείας (Γνμδ), ΕλλΔνη 40(1999), σ.
1274 επ..
29. Τεκμήριο ακρίβειας κτηματολογικών εγγραφών και δημόσια πίστη (άρθρ. 13 Ν.
2664/1998), ΕλλΔνη 40(1999), σ. 1480 επ..
30. Ενεχύραση συναλλαγματικής, ΕπισκΕμπΔ 5/Γ(1999), σ. 647 επ..
31. Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης με βάση ανακριβές αντίγραφο της απόφασης
ασφαλιστικών μέτρων. Μεταγενέστερη εγγραφή νέας προσημείωσης υποθήκης,
στο ίδιο ακίνητο, από άλλο δανειστή. Χρονολογική τάξη των σχετικών εγγραφών
(Γνμδ), Αρμ 50(1996), σ. 1414 επ..
32. Η ευθύνη στο πεδίο των δικαιοπραξιών που επιχειρούνται στο όνομα άλλου
χωρίς πληρεξουσιότητα, ΕπιστΕπετΤμΝομικής Σχολής Ν.Ο.Ε./ 4. Αφιέρωμα
στον Νικόλαο Παπαντωνίου (1996), σ. 271 επ.= ΕλλΔνη 35 (1994), σ. 565 επ..
33. Επέκταση σε ύψος προσφυγικού ακινήτου. Προσύμφωνο πώλησης του σχετικού
δικαιώματος (Γνμδ), Αρμ 47(1993), σ. 280 επ..
34. Άρνηση έγκρισης, Ενθύμημα Άλκη Αργυριάδη, τομ. Ι (1996), σ. 381-402 =
ΕλλΔνη 34(1993), σ. 9 επ..
35. Θεμελιώδεις αρχές του ελληνικού εμπράγματου δικαίου, ΕπΚυπρΔ 11(1993) (3,
4), σ. 6409 επ..
36. Έκταση εφαρμογής της ΑΚ 465, Αφιέρωμα εις τον Κωνσταντίνον Βαβούσκον,
τομ. Β (1990), σ. 177 επ..
37. Πηγές του θετικού δικαίου, ΕπιστΕπετηρΑρμ 1980, σ. 227 επ..

38. Προβλήματα Διεθνούς Διαιτησίας, Αρμ 33(1979), σ. 634 επ..

Β. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας
Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιημένος ισχύει μέχρι
1.09.2021.
Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις
για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιημένος ισχύει μέχρι 1.09.2021.
Ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις».
Ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της
ακδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».
ΑΕΙ Παράρτημα

Γ. Διοικητικό Έργο
•

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κρατικού Θεάτρου Βορείου
Ελλάδος (από τον Νοέμβριο 2019).

•

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Νομικών Βορείου Ελλάδος.

•

Μέλος του Συμβουλίου Ιδρύματος (ΑΠΘ) κατ’ άρθρο 8 ν. 4009/2011 (20132014).

•

Κοσμήτορας της Σχολής ΝΟΠΕ του ΑΠΘ (2006-2010). Με την ιδιότητα αυτή,
μέλος της Συγκλήτου, της Επιτροπής Κοσμητόρων και του ΔΣ της
Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του ΑΠΘ.

•

Πρόεδρος της Νομικής Επιτροπής του ΑΠΘ (2010-2013, 2014-2017). Μέλος
της ίδια Επιτροπής (1998-2006).

•

Πρόεδρος της Ένωσης Αστικολόγων (2017-2020), Αντιπρόεδρος της ίδιας
Ένωσης (2014-2017) και μέλος του ΔΣ της (2011-2014).

•

Αντιπρόεδρος του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών (2017-2020) και μέλος του
ΔΣ του ίδιου Ιδρύματος (από το έτος 2013).

•

Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αστικό.
Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο (2018-2020).

•

Διευθύντρια του Τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
(2004-2005).

•

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Διοίκησης και Διαχείρισης
Πανεπιστημιακών Δασών του ΑΠΘ (2017-2018).

•

Αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Σωματίου «Κέντρο Κτηματολογικών
Μελετών» (2015-2017).

•

Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της
Περιουσίας του ΑΠΘ (2009-2010).

•

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ (2006-2010).

•

Μέλος της Κοινής Επιτροπής ΑΠΘ και Ζώνης Καινοτομίας (2009-2010).

•

Μέλος της ΓΣ του Τμήματος Νομικής (κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1991-1992,
1993-1994, 1997-1998, 1999-2000, 2001-2002, 2004-2005 μέχρι και 20122013, 2017-2018, 2019-2020).

•

Μέλος της Προσωρινής ΓΣ του Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών
Τεχνών του ΑΠΘ (2007-2010).

•

Μέλος του ΔΣ του ΔΙΚΑΤΣΑ (ήδη) ΔΟΑΤΑΠ (2005-2007).

•

Πρόεδρος Επιτροπής Ενστάσεων κατά διακηρύξεων/ διαγωνισμών της
Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του ΑΠΘ (2002-2006).

•

Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κληροδοτημάτων του ΑΠΘ (1992-1994,
2000-2006).

•

Μέλος της Επιτροπής Εποπτείας της (Κεντρικής) Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ (19942000).

•

Μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού του ΑΠΘ (τακτικό κατά τα
έτη 2000-2001 και αναπληρωματικό κατά τα έτη 1991-1997).

•

Μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού του ΑΠΘ
(αναπληρωματικό κατά τα έτη 1995-1999).

•

Μέλος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια Πρυτανικών
Εκλογών (τακτικό κατά τις εκλογές των ετών 2006, 2003 και αναπληρωματικό
κατά τις εκλογές των ετών 2000, 1997, 1994).

•

Μέλος επιτροπών ελέγχου των διακηρύξεων διαγωνισμών, διενέργειας
διαγωνισμών και ελέγχου των συμβάσεων που ακολουθούν.

•

Εκπρόσωπος ΔΕΠ στο αρμόδιο για το Πανεπιστημιακό Άσυλο Όργανο
σύμφωνα με το άρθρο 2 Ν. 1268/1982 (Συνεδρίαση Συγκλήτου με αρ.
2785/20.12.2006).

Δ. Διδακτορικές Διατριβές/ Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες
Δ.1. Διδακτορικές διατριβές
Δ.1.α. Επίβλεψη (διδακτορικών διατριβών που έχουν υποστηριχτεί)
1. Γεωργιάδης Γεώργιος-Αλέξανδρος (Παραίτηση από δικαίωμα. Θεωρία και
Πρακτικές Εφαρμογές)
2. Πλιάτσικας Κωνσταντίνος (Η διόρθωση ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής
εγγραφής – Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 6§2 ν. 2664/1998)
3. Λισγάρα Σωσσάνα (Η χρησικτησία στο Κτηματολογικό Δίκαιο)
4. Ταμιωλάκης Εμμανουήλ (Υποθήκη με τίτλο εκ του νόμου)

Δ.1.β. Μέλος 3/μελών Συμβουλευτικών Επιτροπών (διδακτορικών διατριβών που έχουν
υποστηριχτεί)
1. Γκατζηρούλης Αχιλλέας (Τα όρια της ιδιωτικής αυτονομίας στις συζυγικές
έννομες σχέσεις – Ιδίως η καταχρηστική άσκηση της συμβατικής ελευθερίας
κατά τη διαμόρφωση των συνεπειών του διαζυγίου)
2. Τσαταλάς Χρήστος-Νικόλαος (Η απάτη ως λόγος ακυρωσίας)
3. Χοΐδου Μακρίνα (Η χρηματική αποκατάσταση της μη περιουσιακής ζημίας κατά
τον αστικό κώδικα)
4. Γερασοπούλου Μαρία (Διαμόρφωση των έννομων σχέσεων των συντρόφων από
το σύμφωνο συμβίωσης μετά το Ν. 4356/2015)

Δ.2. Επίβλεψη Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών
1. Πέσσιος Νικόλαος (Η παύση της πληρεξουσιότητας: 2020)
2. Σαρηγιαννίδου Μαρία (Η επίδραση των γεωμετρικών μεταβολών στην
ταυτότητα του ακινήτου: 2018)
3. Παπανικολάου Παναγιώτα (Η αρχή του ελέγχου νομιμότητας σε καθεστώς
κτηματογράφησης και λειτουργούντος κτηματολογίου: 2018)
4. Λιόντας Αστέριος-Νικόλαος (Το σύμφωνο επιφύλαξης της κυριότητας στην
κτηματογράφηση και το λειτουργούν κτηματολόγιο: 2017)
5. Μπουτακίδου Θεοφανή (Έννοια και νομική θεμελίωση της χρήσης των
«δομημένων σχολίων» υπό το πρίσμα της συλλογής και καταχώρισης πρόσθετων
πληροφοριών: 2017)
6. Παπαδοπούλου Αγγελική (Η οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών και το
αμάχητο τεκμήριο ακρίβειάς τους: 2017)
7. Ρέπτση Ελένη (Η διόρθωση των ανακριβών αρχικών εγγραφών με βάση το
άρθρο 6§8 ν. 2664/1998: 2017)
8. Τσήλιου Μαρία (Η προστασία του εμπιστευθέντος επιγενόμενη εγγραφή: 2017)
9. Θύμη Αναστασία (Η διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής με τη διαδικασία
του άρθρου 6§§4 και 4α ν. 2664/1998: 2017)
10. Σταυρίδου Ευαγγελία (Πράγματα κοινής χρήσης και Εθνικό Κτηματολόγιο:
2017)
11. Αβραμίδου Ιωάννα (Διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής κατά τους όρους των
άρθρων 6§§2-4, 18§1 & 19§2 ν. 2664/1998: Συσχετίσεις: 2017)
12. Ευαγγέλου Όλγα [Διόρθωση πρώτης εγγραφής με την ένδειξη «άγνωστου
ιδιοκτήτη» (άρθρο 6§3 ν. 2664/1998): 2017]
13. Μπιτέρνας Στέργιος (Τα πρόδηλα σφάλματα σε καθεστώς λειτουργούντος
κτηματολογίου και η διαδικασία διόρθωσής τους: 2017)
14. Χατζηδημητρίου Γεώργιος (Σχετική εικονικότητα των δικαιοπραξιών: 2014)

15. Σολιδάκη Μαρία (Κτήση κυριότητας με επιδίκαση: 2014)
16. Πουγαρίδου Δόμνα [(Αν)ικανότητα για σύνταξη διαθήκης: 2013]
17. Γκουτζίκα Αγγελική (Η μέμψη άστοργης δωρεάς: 2013)
18. Πλιάτσικας Κωνσταντίνος (Η υποχρέωση παροχής διόδου κατά τα άρθρα 10121017 ΑΚ: 2012)
19. Σιαμέτης Σωκράτης (Η έκτακτη χρησικτησία και η λειτουργία της στο πλαίσιο
των συστημάτων των Βιβλίων Μεταγραφών και του Κτηματολογίου: 2012)
20. Μπασδραγιάννη Λαζαρούλα (Η έλλειψη της πληρεξουσιότητας: 2012)
21. Γκικοπούλου Αγλαΐα (Νόμιμη μοίρα: Προσβολή και Προστασία: 2012)
22. Λισγάρα Σωσσάνα (Οριστικοποίηση των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών και
ζητήματα από την εφαρμογή του νόμου για το Εθνικό Κτηματολόγιο στο πεδίο
της οριζόντιας και της κάθετης ιδιοκτησίας: 2009)
23. Δουλάμη Μαρία (Πράγματα ανεπίδεκτα και εξαιρούμενα χρησικτησίας: 2008)
24. Τσιμινάκη Αικατερίνης (Επικαρπία πράγματος: Μορφολογία και σύσταση: 2008)
25. Μαυρίδου Χρυσούλα (Αποδοχή και αποποίηση της κληρονομίας: 2008)
26. Σωτηρίου Δέσποινα (Η προσημείωση υποθήκης: Δικονομικές προσεγγίσεις:
2007)
27. Ιακωβάκη Αλεξάνδρα
συγκυριότητας: 2006)

(Ζητήματα

από

το

δίκαιο

της

αναγκαστικής

28. Παυλίδου Μαρία (Η αποδοχή της κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής:
2006)
29. Οικονομίδης Δημοσθένης (Η άμυνα του εναγομένου στη διεκδικητική αγωγή και
στην αγωγή περί κλήρου: Συγκριτική επισκόπηση: 2005)
30. Μιχαηλίδης Ιπποκράτης (Σχέσεις μεταξύ συγκυρίων: 2004)
31. Τσόγιας Παναγιώτης (Η εργολαβική σύμβαση ανέγερσης οικοδομής επί
αντιπαροχή: 2004)
32. Στεφανίδου Παρασκευή (Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
αστικές αξιώσεις: 2004)
33. Παπαθεοχάρη Ιουλιάνα (Το πλασματικό ενέχυρο σύμφωνα με το Ν. 2844/2000:
2004)
34. Γεωργούση Βανέσσα (Προσημείωση υποθήκης: Έννοια, αρχές που τη διέπουν,
σύσταση και έκταση: 2004)
35. Σπυράτος Παρασκευάς (Το Κληρονομητήριο: 2003)
36. Τσιουμπέκου Αγλαία (Η εξασφαλιστική μεταβίβαση της κυριότητας: 2003)
37. Αλεξίου Βασιλική (Ενέχυρο επί αξιογράφων: 2003)
38. Καραναστάσης Βασίλειος (Κτήση ακινήτου από μη κύριο: 2003)

Ε. Λοιπές Δραστηριότητες
Ε.1. Πρόεδρος της (άμισθης) Επιτροπής, με αντικείμενο την κωδικοποίηση της ισχύουσας
νομοθεσίας για τα ΑΕΙ (απόφαση Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με
αρ. 17253/Ζ1/2.2.2017). Η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της τον Ιούλιο 2017.

Ε.2. Μέλος της (άμισθης) Επιτροπής, με αντικείμενο τη μελέτη ζητημάτων ακαδημαϊκής
ελευθερίας και ειρήνης (απόφαση Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
με αρ. 16865/Ζ1/1.2.2018). Η Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της τον Ιούνιο 2018.

Ε.3. Μέλος του Μισθοδικείου (2017-2018).
Ε.4. Ερευνητικά προγράμματα
•
•

Ερευνητικό πρόγραμμα σχετικό με το Εθνικό Κτηματολόγιο.
Συμβολή με τη μελέτη «Security rights on immovables according to Greek
law» (2003), ως ειδικής επιστήμονος από την Ελλάδα, σε ερευνητικό
πρόγραμμα, με θέμα «land securities», το οποίο λειτούργησε στο πλαίσιο
ευρύτερου προγράμματος, που είχε ανατεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε
διεθνή ερευνητική ομάδα και είχε θέμα «a Study on property law and non
contractual liability law as they relate to contract law».

Ε.5. Οργάνωση της 1ης επιστημονικής φοιτητικής διημερίδας του Τομέα Αστικού,
Αστικού Δικονομικού και εργατικού Δικαίου, με θέμα
προσωπικότητας» [10/11.5.2005· έκδοση τόμου πρακτικών (2008)].

«Προστασία

Ε.6. Εισηγήσεις, διαλέξεις και παρεμβάσεις σε επιστημονικές και λοιπές
εκδηλώσεις (ενδεικτική παράθεση)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1940: Η Άρνηση ως Πρόταγμα Εθνικής Ανάτασης (Πανηγυρικός στο ΑΠΘ:
26.10.2019).
Ιδεολογία και Θεσμοί της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 (Πανηγυρικός
στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών: 20.3.2019).
Από το σύστημα των βιβλίων μεταγραφών και υποθηκών στο σύστημα των
κτηματολογικών βιβλίων (29.9.2016: εισήγηση).
Ζητήματα ένδικης προστασίας εμπράγματου δικαιώματος στο Εθνικό
Κτηματολόγιο (10.6.2016: εισήγηση).
Η διαδραστική σχέση της επιστήμης του δικαίου με άλλες επιστήμες
(10.12.2015: διάλεξη).
Ένδικη προστασία των εμπράγματων δικαιωμάτων υπό το πρίσμα του Εθνικού
Κτηματολογίου (27.4.2015: εισήγηση).
The principle of publicity and its achievement within the framework of Greek
Property Law (26.9.2014: εισήγηση).
Κτηματολόγιο και κληρονομική διαδοχή (24.1.2014 και 29.1.2014: εισήγηση).
Συλλέκτες μνημείων (9.12.2010: διάλεξη).
(In)capacity to carry out juridical acts (22.4.2010: εισήγηση).

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Νομικό καθεστώς συλλεκτών μνημείων (κατά το Ν. 3028/2002 «για την
προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς»
(16.1.2009: εισήγηση).
Η επιστήμη του δικαίου στο πλαίσιο της τάσης για συμφιλίωση των επιστημών
(1.12.2007 και 25.8.2008: εισήγηση).
(Αν)ικανότητα για δικαιοπραξία» (13. 21.4.2007: εισήγηση).
Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας: Ημέρα μνήμης, αποτιμήσεων και νέων
στοχασμών (8.3.2007: διάλεξη σε φοιτητική εκδήλωση).
Η κατοχή αρχαίων μνημείων και η προστασία της (16.12.2005: εισήγηση).
Πιστωτικές μονάδες και παράρτημα σπουδών (2005: διάλεξη σε φοιτητική
εκδήλωση).
Μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ (2.12.2003: διάλεξη σε
φοιτητική εκδήλωση).
Ζητήματα από το Δίκαιο των Αρχαιοτήτων (2003: διάλεξη).
Ενιαίος Ευρωπαϊκός Νομικός χώρος και Νομικές Σπουδές (28.3.2002: διάλεξη
σε φοιτητική εκδήλωση).
Η προστασία του κληρονόμου (28.2.2002: διάλεξη).
Η κυριότητα και οι περιορισμοί της (11.1.2001: διάλεξη).
Το άρθρ. 11 Ν. 2737/1999 «περί μεταμοσχεύσεων ανθρωπίνων ιστών και
οργάνων» και η σχέση του προς το άρθρ. 105 ΕισΝΑΚ (7.10.2000:
παρέμβαση).
Μη κύριος-νομέας ακινήτου και δήλωση του άρθρ. 2 Ν. 2308/1995 (19.5.2000:
παρέμβαση).
Απόκτηση εμπράγματου δικαιώματος από μη κύριο (13.1.2000: διάλεξη).
Τεκμήριο ακρίβειας κτηματολογικών εγγραφών και δημόσια πίστη (άρθρ. 13
Ν. 2664/1998) (2.4.1999 και 16.6.1999: εισήγηση).
Ζητήματα από το δίκαιο της επικαρπίας (1.4.1999: διάλεξη).
Ενεχύραση συναλλαγματικής (10.3.1999: εισήγηση).
Επίκληση της ακυρότητας λόγω εικονικότητας και ΑΚ 281 (21.6.1997:
παρέμβαση).
Ζητήματα από το δίκαιο της εμπράγματης ασφάλειας (3.4.1997: διάλεξη).
Κτήση κυριότητας με χρησικτησία (22.2.1996: διάλεξη).
Κτήση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο με σύμβαση (8.12.1994:
διάλεξη).
Θεμελιώδεις αρχές του ελληνικού εμπραγμάτου δικαίου (19.5.1994: εισήγηση).
Προβλήματα Κληρονομικού Δικαίου (27.1.1994: διάλεξη).

Ε.7. Έπαινοι – Βιβλιοπαρουσιάσεις – Άρθρα σε Εφημερίδες
(ενδεικτική παράθεση)
•
•
•

Έπαινος σε ανάμνηση της καθηγήτριας Γιώτας Κραβαρίτου (2.12.2009).
Έπαινος προς τιμή του αποχωρούντος Καθηγητή Δημητρίου Η. Παπαστερίου
(9.5.2009).
Παρουσίαση του βιβλίου του Αντώνη Ξυλουργίδη «Εκκλησία και Εξουσία»
(14.10.2012).

•
•
•
•

Παρουσίαση του βιβλίου του καθηγητή Φοίβου Γκικόπουλου «άλλος λόγος»
(3.11.2011).
Οι ανασφαλείς μεταρρυθμίσεις του νέου ασφαλιστικού νόμου (Εφημερίδα
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»: 15.5.2016).
Ο γόρδιος δεσμός του προσφυγικού (Εφημερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»: 10.4.2016).
Παθογένειες του ελληνικού πανεπιστημίου (Εφημερίδα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»:
3.5.2009).

