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I. Βιογραφικό 
 
Πτυχιούχος, διπλωματούχος μεταπτυχιακών σπουδών και διδάκτορας της Νομικής Σχολής 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχω παρακολουθήσει μαθήματα δικαίου 
των ΗΠΑ στην Ολλανδία και τα μαθήματα της Ακαδημίας Ευρωπαϊκού Δικαίου στο 
Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας.  
Εξελέγην λέκτορας στο γνωστικό αντικείμενο του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου στη Νομική 
Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου το 2009 και επίκουρος καθηγητής επί θητεία το 
2015. Μονιμοποιήθηκα στη θέση του επίκουρου καθηγητή το 2019.  
Επιπλέον, από το 2007 και μέχρι το 2010 εργάστηκα ως ειδικός επιστήμονας (Π.Δ. 407/1980) 
στο Τμήμα Νομικής, Α.Π.Θ. Κατά τα παλαιότερα έτη διετέλεσα Ειδικός Μεταπτυχιακός 
Υπότροφος του Τομέα Διεθνών Σπουδών του ιδίου Τμήματος και επίσης εργάστηκα ως μέλος 
επιστημονικών ομάδων για την εκπόνηση πολλών ερευνητικών προγραμμάτων στη Νομική 
Σχολή, Α.Π.Θ. και στο εξωτερικό. 
Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. 
Διδάσκω Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών σε προπτυχιακό και 
μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και το μάθημα επιλογής Δίκαιο Καταστάσεως Αλλοδαπών-
Μετανάστευσης. Επίσης, το μάθημα Private International Law σε φοιτητές και φοιτήτριες του 
προγράμματος ΕRASMUS.  
 
Ιστοσελίδα Νομικής Σχολής, ΑΠΘ: https://law.auth.gr/teaching_staff/el-kourtis-vassilios/ 
 
 

II. Δημοσιεύσεις 
 
α. Μονογραφίες 
 
1. Η ευθύνη του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο. 
Συγκριτική επισκόπηση των λύσεων στα δικαιικά συστήματα της Ευρώπης και των Η.Π.Α., 
εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2006, XXIV+530 σελίδες (διδακτορική διατριβή). 
2. Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις διατροφής κατά τον 
Κανονισμό (ΕΚ) 4/2009, i-ix + 1- 278 σελίδες. 
3. Οι υποχρεώσεις διατροφής στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα, 2022, i-xxii + 1-
521 σελίδες. 
 

β. Συνεργασία στη συγγραφή βιβλίων 

4. Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, με τη συνεργασία του Β. Κούρτη, Δίκαιο Αλλοδαπών, εκδ. 
Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2015, σελ. i-xxx+1-328, τρίτο μέρος: Άδειες διαμονής που 
χορηγούνται στο πλαίσιο του ενωσιακού δικαίου, σ. 193-234.  

5. Ζ. Παπασιώπη-Πασιά με τη συνεργασία του Β. Κούρτη, Δίκαιο Καταστάσεως Αλλοδαπών, 
3η έκδοση, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2007, σ. 1-204.  

6. Ζ. Παπασιώπη-Πασιά με τη συνεργασία του Β. Κούρτη, Βασικοί Νόμοι Δικαίου 
Καταστάσεως Αλλοδαπών, 6η έκδοση, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2007, σ. 1-811. 



7. Γ. Κραβαρίτου, Γ. Κουκουλές, Ν. Καρασαββίδου, Ά. Στεργίου, Β. Κούρτης, Λεξικό 
Εργασιακών Σχέσεων: Ελλάδα, έκδοση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των 
Συνθηκών Διαβίωσης και της Εργασίας, της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1998, σ. i-xxiii+1-346. 

 

γ. Επιμέλεια βιβλίων 
 
8. Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, Β. Κούρτης (επιμ.), Το νομικό καθεστώς για τις αλλοδαπές γυναίκες 
– θύματα εκμετάλλευσης και παράνομης διεθνούς διακίνησης, τ. Ι: Νομοθεσία, ΕΠΕΑΕΚ – 
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ (Φύλο-Ισότητα), Τμήμα Νομικής, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2008, σ. 1-256. 

9. Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, Β. Κούρτης (επιμ.), Το νομικό καθεστώς για τις αλλοδαπές γυναίκες 
– θύματα εκμετάλλευσης και παράνομης διεθνούς διακίνησης, τ. ΙV: Νομολογία, ΕΠΕΑΕΚ – 
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ (Φύλο-Ισότητα), Τμήμα Νομικής, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2008, σ. 1-373. 

10. Αφιέρωμα μνήμης στη Γιώτα Κραβαρίτου. Δίκαιο – Εργασία – Φύλο – Ψυχή, επιμέλεια: 
Α. Μανιτάκης – Β. Κούρτης, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2011. 
 

δ. Άρθρα – μελέτες – συμμετοχές σε συλλογικά έργα 

11. «Η πρόταση οδηγίας για ενημέρωση και διαβουλεύσεις σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις», 
στο: Γ. Κραβαρίτου, Διεθνές και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό δίκαιο (Πανεπιστημιακές 
παραδόσεις. Άρθρα και φροντιστηριακή ύλη), Θεσσαλονίκη 1991, σ. 59-71. 

12. «Οι προξενικοί γάμοι αλλοδαπών στην Ελλάδα», Αρμενόπουλος 1990, σ. 616-628. 

13. «Private International Law – Case Review of the years 1986-87», σε συνεργασία με την 
καθηγήτρια κα Αναστασία Γραμματικάκη-Αλεξίου, Revue Hellénique de droit international 
1989-1990, σ. 377-390. 

14. «Private International Law – Case Review of the years 1988-89», Revue Hellénique de 
droit international 1991, σ. 325-340. 

15. «Private International Law – Case Review of the years 1992-93», Revue Hellénique de 
droit international 1993, σ. 297-310. 

16. «Τάσεις στο ευρωπαϊκό δίκαιο ιθαγένειας: Το ολλανδικό δίκαιο – ακόμη ένα «πρότυπο» 
για συγκριτική μελέτη στο δίκαιο ιθαγένειας», Επιστημονική Επετηρίδα  Δ.Σ.Θ. 15 (1994), σ. 
203-221. 

17. «Equal opportunities and collective bargaining in the European Union. Selected 
agreements from Greece», με Yota Kravaritou & Zinovia Kadiyannaki, WP/97/17/EN, 
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 1997, σ. 1-36. 

18.  «Διπλή ιθαγένεια – ευρωπαϊκές εξελίξεις και προβληματισμοί», Αρμενόπουλος 1999, σ. 
1368-1370. 

19. «Νομοθετικές εξελίξεις στο κοινοτικό δίκαιο κατά των αρνητικών διακρίσεων», Η εξέλιξη 
του κοινοτικού δικαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, 
επιμ. Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, έκδ. Τομέα Διεθνών Σπουδών, Τμήματος Νομικής, ΑΠΘ, 
Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου και Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2005, σ. 
251-266. 

20. «Άδειες διαμονής στα θύματα εμπορίας ανθρώπων», στο: Ο νέος νόμος 3386/2005 για 
της αλλοδαπούς. Σκέψεις και προβληματισμοί, επιμ. Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, εκδ. Αντ. Ν. 
Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2006, σ. 95-115.  



21. «Consumer Protection and Product Liability», σε: Approximation of Trade Legislation. 
Prevailing situation and the future challenges. EU funded project managed by the European 
Agency for Reconstruction, επιμ. Ν. Economou, J. Dimovska, G. Adamceski, FYROM, 2006, σ. 
107-110. 

22. «Η θανατική ποινή και οι θανατικές εκτελέσεις κατά τις απαρχές του ελληνικού 
κράτους», Επιστημονική Επετηρίδα Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 2006, σ. 313-323. 

23. «The Impact and application of the Brussels II bis Regulation in Greece», με Ε. 
Vassilakakis, Brussels II bis: Its Impact and Application in the Member States, επιμ. K. Boele-
Woelki & C. Gonzalez Bilfuss, Intersentia, Antwerpen-Oxford, 2007, σ. 133-143. 

24. «Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2005 για τη δράση κατά της εμπορίας 
ανθρώπων», Το νομικό καθεστώς για τις αλλοδαπές γυναίκες – θύματα εκμετάλλευσης και 
παράνομης διεθνούς διακίνησης, τ. ΙΙΙ: Διεθνείς και Ευρωπαϊκές προσπάθειες, επιμ. Ζ. 
Παπασιώπη-Πασιά, ΕΠΕΑΕΚ/ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ (Φύλο-Ισότητα), Τμήμα Νομικής, Θεσσαλονίκη 
2008, σ. 75-116. 

25. «Η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση», Το νομικό 
καθεστώς για τις αλλοδαπές γυναίκες – θύματα εκμετάλλευσης και παράνομης διεθνούς 
διακίνησης, τ. ΙΙΙ: Διεθνείς και Ευρωπαϊκές προσπάθειες, επιμ. Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, 
ΕΠΕΑΕΚ/ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ (Φύλο-Ισότητα), Τμήμα Νομικής, Θεσσαλονίκη 2008, σ. 167-227.  

26. «Ολλανδία», Το νομικό καθεστώς για τις αλλοδαπές γυναίκες – θύματα εκμετάλλευσης 
και παράνομης διεθνούς διακίνησης, τ. ΙΙ: Ξένα δίκαια, επιμ. Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, 
ΕΠΕΑΕΚ/ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ (Φύλο-Ισότητα), Τμήμα Νομικής, Θεσσαλονίκη 2008, σ. 289-320. 

27. «Προϋποθέσεις χορήγησης αδειών διαμονής στα θύματα εμπορίας ανθρώπων», 
Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου ΚΑ (2008), σελ. 127-157 και σε ευρύτερη εκδοχή: «Χορήγηση 
αδειών διαμονής στα θύματα εμπορίας ανθρώπων. Προϋποθέσεις. Συνέπειες», στο: Ζ. 
Παπασιώπη-Πασιά (επιμ.), Το νομικό καθεστώς για τις αλλοδαπές γυναίκες – θύματα 
εκμετάλλευσης και παράνομης διεθνούς διακίνησης, τ. V: Ελληνικό δίκαιο, 
ΕΠΕΑΕΚ/Πυθαγόρας ΙΙ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2008, σ. 55-93. 

28. «Greece», στον τόμο: Application of Foreign Law, σε συνεργασία με τον καθηγητή κ. Ε. 
Βασιλακάκη, επιμ. C. Esplugues, J. L. Iglesias και G. Palao, εκδ. Sellier, Munich, 2011, σ. 201-
212. 

29. «Ο έμμετρος λόγος σε αποφάσεις αμερικανικών δικαστηρίων», στο: Γ. Κραβαρίτου 
(επιμ.), Δίκαιο και τέχνη του λόγου, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2008, σ. 325-334. 

30. «Δείγματα σεβασμού της πολιτισμικής πολυμορφίας στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης», στον τιμητικό τόμο: Αφιέρωμα Μνήμης στη Γιώτα Κραβαρίτου, επιμ. Α. 
Μανιτάκης, Β. Κούρτης, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2011, σελ. 97-126. 

31. «Greece» στον τόμο: Civil and Commercial Mediation in Europe – National Mediation 
Rules and Procedures, vol. I, επιμ. C. Esplugues, J. L. Iglesias και G. Palao, εκδ. Intersentia, 
Cambridge, Antwerp, Portland, 2012, σ. 193-216. 

32. «Marine insurance contracts under the Rome I and Brussels I Regulations: conflict of laws 
and jurisdiction issues», με τον καθηγητή κ. Ε. Βασιλακάκη, στον τόμο: Regulations Rome I 
and Rome II and Maritime Law, επιμ. E. Vassilakakis, N. Natov, R. Balzan, εκδ. G. Giappichelli, 
Torino, 2013, σ. 31-80. 

33 «Greece» στον τόμο: Civil and Commercial Mediation in Europe – Cross-Border Mediation, 
vol. II, επιμ. C. Esplugues, εκδ. Intersentia, Cambridge, Antwerp, Portland, 2014, σ. 181-199. 

34. «Διασυνοριακές επιπτώσεις διαδικασίας πτωχεύσεως σε διεθνή  διαιτησία», με αφορμή 
την απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου και του 



Αγροτικού Επιμελητηρίου της Τσεχίας στην υπόθεση υπ’ αριθ. 776/2007, ΕΠολΔ 2014.395-
405.  

35. «Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο στο διαζύγιο κατά τους Κανονισμούς 
2201/2003 («Βρυξέλλες Ια») και 1259/2010 («Ρώμη ΙΙΙ»)», στον τόμο Το διαζύγιο και οι 
συνέπειές του στις οικογενειακές έννομες σχέσεις. Ζητήματα ουσιαστικού και ιδιωτικού 
διεθνούς δικαίου, ΕΝΟΒΕ, εκδ. Σάκκουλα, 2016, σ. 7-60. 

36. «Ερμηνεία των άρθρων 53 έως 64 Κανονισμού 2201/2003», στο συλλογικό έργο: 
Κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003 (Κανονισμός Βρυξέλλες ΙΙα) για τη διεθνή δικαιοδοσία, την 
αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας. 
Κατ’ άρθρο ερμηνεία, επιμ. Π. Αρβανιτάκης, Ε. Βασιλακάκης, εκδ. Σάκκουλα, 2016, σ. 399-
496. 

37. «Διεθνής αναδοχή ανηλίκου. Ζητήματα κατά την εφαρμογή της Διεθνούς Συμβάσεως της 
Χάγης του 1996 και του Κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙα, Τιμητικός τόμος για την καθηγήτρια Ζ. 
Παπασιώπη-Πασιά, εκδ.Σάκκουλα, 2020, σ. 173-201 = Αρμ 2020.185-206. 

38. «Data protection in the internet: Greece», στον συλλογικό τόμο: Data protection in the 
internet, επιμ. Dario Moura Vicente και Sofia de Vasconelos Casimiro, Springer International 
Publishing, 2020, σ. 211-241. 

39. «Διεθνής δικαιοδοσία σε συμβάσεις καταναλωτών – ερμηνεία των άρθρων 17 έως 19 
Κανονισμού 1215/2012», στο συλλογικό έργο: Κανονισμός 1215/2012 (Κανονισμός 
Βρυξέλλες Ια) για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε 
αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Κατ’ άρθρο ερμηνεία, επιμ. Π. Αρβανιτάκη, Ε. Βασιλακάκη, 
εκδ. Σάκκουλα,  2020, σ. 352-398. 

40. «Σχέσεις του Κανονισμού 1215/2012 με άλλα νομοθετικά μέσα (ερμηνεία των άρθρων  
67 έως 73)», στο συλλογικό έργο: Κανονισμός 1215/2012 (Κανονισμός Βρυξέλλες Ια) για τη 
διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές 
υποθέσεις. Κατ’ άρθρο ερμηνεία, επιμ. Π. Αρβανιτάκη, Ε. Βασιλακάκη, εκδ. Σάκκουλα,  2020, 
σ. 829-881.   

41. «Ειδικές ρυθμίσεις για το διορισμό και τις αρμοδιότητες του διαχειριστή κληρονομίας 
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις» (ερμηνεία του άρθρου 29 Κανονισμού 650/2012), στο 
συλλογικό έργο: Κανονισμός 650/2012 σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο 
δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημόσιων 
εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση του ευρωπαϊκού 
κληρονομητηρίου, επιμ. Π. Αρβανιτάκη, Ε. Βασιλακάκη, εκδ. Σάκκουλα, 27 σελ.  (υπό 
έκδοση). 

42. «Ειδικοί κανόνες που θέτουν περιορισμούς που αφορούν ή επηρρεάζουν τη διαδοχή σε 
σχέση με ορισμένα περιουσιακά στοιχεία» (ερμηνεία του άρθρου 30 Κανονισμού 
650/2012), στο συλλογικό έργο: Κανονισμός 650/2012, ό.π., επιμ. Π. Αρβανιτάκη, Ε. 
Βασιλακάκη, εκδ. Σάκκουλα, 21 σελ.  (υπό έκδοση). 

43. Ερμηνεία των άρθρων 323, 337, 780 και 905 ΚΠολΔ στο συλλογικό έργο: 
Ερμηνεία του ΚΠολΔ , επιμ. Φ. Καλαβρού, εκδ. Σάκκουλα, 22 σελίδες (υπό έκδοση). 

ε. Σχολιασμός δικαστικών αποφάσεων 

44. Παρατηρήσεις στις αποφάσεις ΕφΘεσ 1689/2005, ΑΠ 1666/2006 και ΜονΠρΧαν 
39/2006, δημοσιευμένες στο: Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο. Σχολιασμένη Νομολογία, επιμ. Ε. 
Βασιλακάκη, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2008, σελ. 72-80, 128-133 και 243-254 αντιστοίχως. 
 
 



στ. Εκθέσεις  

45. Εθνική έκθεση για την Ελλάδα στο θέμα: Comparative study on access to justice in gender 
equality and anti-discrimination law, σε συνεργασία με τον καθηγητή κ. Πέτρο Στάγκο, Milieu 
Ltd. (Βέλγιο), 2011. 

46. Εθνική έκθεση για την Κύπρο στο θέμα: Comparative study on access to justice in gender 
equality and anti-discrimination law, σε συνεργασία με τον καθηγητή κ. Πέτρο Στάγκο, Milieu 
Ltd. (Βέλγιο), 2011. 
 

ζ. Βιβλιοπαρουσιάσεις 

47. «Η διεύρυνση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των διακρίσεων». 
Βιβλιοπαρουσίαση της μελέτης του Mark Bell «Anti-discrimination Law and the European 
Union», Oxford University Press, 2002, Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου 2004.253-255. 
 
48. Βιβλιοπαρουσίαση του τόμου “Borders of Procedural and Substantive Law in Arbitral 
Proceedings (Civil vs Common Law Perspectives), Czech (and Central) European Yearbook of 
Arbitration (CYArb), vol. III, 2013, Juris”, ΕΠολΔ 2014.427-431. 
 

η. Μεταφράσεις  

49. Μετάφραση από τα αγγλικά της συλλογικής μελέτης: «Ευρωπαϊκό εργατικό δίκαιο και ο 
Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνοπτική έκδοση», επιμ. Brian 
Bercusson, έκδ. ETUI, Βρυξέλλες 2003, σελίδες 1-110. 

θ. Λοιπά 

50. Κείμενα εργασίας Συγκριτικού Δικαίου, με την καθηγήτρια Γ. Κραβαρίτου, 
Φωτοτυπημένες πανεπιστημιακές παραδόσεις, Θεσσαλονίκη 1991. 

51. Μεθοδολογικό υλικό: Ι. Οργάνωση των δικαστηρίων [Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Η.Π.Α.], 
ΙΙ. Ανεύρεση του δικαίου, στον Φάκελο Εργασίας Μαθήματος του μαθήματος Εισαγωγή στο 
Συγκριτικό δίκαιο, κεφ. VI, της καθηγήτριας κ. Χ. Δεληγιάννη-Δημητράκου.  

52. Κούρτης Βασίλειος (επιμέλεια, σχόλια), Δίκαιο Αλλοδαπών – Μετανάστευσης: Βασική 
Νομοθεσία, Οκτώβριος 2021. 
 

III. Συμμετοχή σε προγράμματα έρευνας και διδασκαλίας 
 
1994-1998: Συμμετοχή ως εξωτερικός συνεργάτης στα ερευνητικά προγράμματα: «Diversités 
de cultures juridiques et application du droit communautaire», «Βιβλιογραφική έρευνα στο 
Συγκριτικό δίκαιο», «Ισότητα ευκαιριών και συλλογικές διαπραγματεύσεις στην Ευρώπη», 
Τμήμα Νομικών Επιστημών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας 
υπό την εποπτεία της καθηγήτριας Γ. Κραβαρίτου. 
 
1997-2000: Συμμετοχή ως επιστημονικός συνεργάτης στο πρόγραμμα «Αναμόρφωση του 
προγράμματος σπουδών και εισαγωγή νέων μεθόδων διδασκαλίας, αφομοίωσης και 
αξιολόγησης», ΕΠΕΑΕΚ Ι, Τμήμα Νομικής, ΑΠΘ, με υπεύθυνη την καθηγήτρια κ. Α. 
Γραμματικάκη-Αλεξίου. 
 
2002-2005: Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Νέα Κατεύθυνση του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών - Ενιαίος Ευρωπαϊκός Νομικός Χώρος», ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Τμήμα Νομικής, 
ΑΠΘ, υπό την διεύθυνση του καθηγητή κ. Π. Στάγκου, με ειδικότερο ερευνητικό και διδακτικό 



έργο στο Εργαστήριο Σπουδών και Έρευνας «Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χώρος», που 
λειτούργησε στον Τομέα Διεθνών Σπουδών με υπεύθυνη την καθηγήτρια Γ. Κραβαρίτου. 
 
9.11.2005-7.2.2006: Συμμετοχή ως εμπειρογνώμων στο πρόγραμμα «Approximation of Trade 
Legislation» του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Aνασυγκρότηση (European Agency for 
Reconstruction) στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. 
Μάρτιος 2006: Συμμετοχή ως εμπειρογνώμων στο πρόγραμμα για την εκπαίδευση 
υπαλλήλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης σε θέματα δικαστικής 
συνεργασίας στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης του προγράμματος «Assistance to the 
Ministry of Justice in Bosnia & Herzegovina in internal organization and improvements of 
administrative capacity to undertake European Integration tasks» στο Σεράγεβο. 
 
2004-2007: Συμμετοχή ως επιστημονικός συνεργάτης στο ερευνητικό πρόγραμμα 
«Πολιτισμικές ταυτότητες και πολιτισμικές συγκρούσεις στο δίκαιο των οικογενειακών 
σχέσεων και η οπτική του φύλου. Συγκριτική προσέγγιση», ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι, Τμήμα Νομικής, 
ΑΠΘ, με υπεύθυνη την αναπληρώτρια καθηγήτρια κ. Χ. Δεληγιάννη-Δημητράκου. 
 
2005-2008: Συμμετοχή ως επιστημονικός συνεργάτης στο ερευνητικό πρόγραμμα «Το νομικό 
καθεστώς για τις αλλοδαπές γυναίκες - θύματα εκμετάλλευσης και παράνομης διεθνούς 
διακίνησης», ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ – Φύλο-Ισότητα, Τμήμα Νομικής, ΑΠΘ, με επιστημονική 
υπεύθυνη την καθηγήτρια κ. Ζ. Παπασιώπη-Πασιά. 
 
2008-2010: Συμμετοχή στο πρόγραμμα “Application of foreign law by judicial and non judicial 
authorities” EU Civil Justice Programme 2007-2013 (JLS/CJ/2007-I/03), που χρηματοδοτήθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκπονήθηκε από τις Νομικές Σχολές των πανεπιστημίων 
της Βαλένθια και της Γένοβας. 
 
2009-2010: «Access to justice in gender equality and anti-discrimination law (Member States 
and EFTA/EEA countries)». Συγγραφή σε συνεργασία με τον καθηγητή κ. Π. Στάγκο των 
εθνικών εκθέσεων για την Ελλάδα και την Κύπρο. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διεκπεραίωσε η βελγική εταιρία μελετών Milieu. 
 
2010: Συμμετοχή, σε συνεργασία με τον καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ κ. Κ. 
Παπαδημητρίου, στο ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα: Comparative analysis of the 
immigration management system in the new immigration countries, που εκπόνησε το 
Πανεπιστήμιο Comillas με χρηματοδότηση του ισπανικού Υπουργείου Εργασίας και 
Μετανάστευσης. 
 
2011-2013: Συμμετοχή στο πρόγραμμα έρευνας και διδασκαλίας: “The application of Rome I 
and Rome II Regulations and Regulation 4/2009 by practitioners in Southern Europe”, που 
χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού μέρους του 
προγράμματος δίδαξα ειδικά θέματα των Κανονισμών 4/2009 και Ρώμη ΙΙ σε νομικούς από 
την Τουρκία, τη Βουλγαρία και τη Μάλτα κατά τη διάρκεια δύο κύκλων σεμιναρίων που 
πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη, τη Σόφια και την Βαλέττα. 
 
2010-2014: Συμμετοχή στο πρόγραμμα: «Removing obstacles to access to (e)Justice through 
mediation in Europe: ensuring enforcement and a smooth cooperation with judicial and non-
judicial authorities” (EU Civil Justice Programme 2007-2013), που χρηματοδοτήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκπονείται από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βαλένθια 
Ισπανίας με συμμετοχή νομικών σχολών από όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης. 
 



Ιούλιος 2018. Συμμετοχή στο 21o διεθνές συνέδριο της Διεθνούς Ακαδημίας Συγκριτικού 
δικαίου στην Φουκουόκα της Ιαπωνίας, με θέμα: Data protection in the internet: Greece 
(εθνική έκθεση).  
 
Δεκέμβριος 2018. Συμμετοχή στη δράση “Training for a European Area of Justice” του 
προγράμματος Justice της ΕΕ, που διοργάνωσε το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Δικαίου. 
 

IV. Εισηγήσεις – Συμμετοχές σε συνέδρια - επιστημονικές εκδηλώσεις 

1. «Ο προξενικοί γάμοι αλλοδαπών στην Ελλάδα». Εισήγηση στην επιστημονική ημερίδα με 
θέμα: «Σύγχρονες ανάγκες μεταρρύθμισης του Ελληνικού Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου» (στη 
μνήμη του καθηγητή Δ. Ευρυγένη), την οποία διοργάνωσε ο Τομέας Διεθνών Σπουδών του 
Τμήματος Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου στην Κομοτηνή στις 27.4.1988. 

2. «Ο έμμετρος λόγος σε αποφάσεις αμερικανικών δικαστηρίων». Εισήγηση στο συνέδριο 
«Δίκαιο και Τέχνη του Λόγου», που πραγματοποιήθηκε στις 26-27.11.2004 στο Τμήμα 
Νομικής, ΑΠΘ. 

3. «Ο Κοραής ως ερευνητής του Συγκριτικού δικαίου – με αφορμή την αλληλογραφία του με 
τον Θ. Τζέφερσον». Εισήγηση στο Ανοιχτό Σεμινάριο Συγκριτικού δικαίου με θέμα: 
«Ρεύματα και αλληλεπιδράσεις μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής στο πλαίσιο του 
Διαφωτισμού», που πραγματοποιήθηκε στις 7.4.2005 στο Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. 

4. «Οι άδειες στα θύματα εμπορίας ανθρώπων (άρθρα 46-52 ν. 3386/2005)». Εισήγηση στην 
ημερίδα με θέμα: «Ο νέος νόμος 3386/2005 για τους αλλοδαπούς. Σκέψεις και 
προβληματισμοί», που διοργάνωσε το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) με τον Τομέα Διεθνών Σπουδών του Τμήματος Νομικής ΑΠΘ και την 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στις 5.12.2005 στην αίθουσα «Δημήτριος Ευρυγένης» 
του ΚΔΕΟΔ. 

5. «Η θανατική ποινή και οι εκτελέσεις κατά τις απαρχές του ελληνικού κράτους». Εισήγηση  
στο Ανοιχτό Σεμινάριο Συγκριτικού Δικαίου με θέμα: «Η θανατική ποινή σε τρεις νομικούς 
πολιτισμούς: Ευρώπη, ΗΠΑ, Κίνα – ρεύματα, δίκαιο, λογοτεχνία, ταυτότητες», που 
πραγματοποιήθηκε στις 4.5.2006 στο Τμήμα Νομικής, Α.Π.Θ. 

6. «Το νομικό πλαίσιο τις εμπορίας ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Ημερίδα για τις 
«Νέες μορφές παράνομης διακίνησης και εκμετάλλευσης ανθρώπων» που διοργάνωσε το 
Κέντρο Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων (ΚΑΘΒ) στις 18.5.2007 στο Αμφιθέατρο 
του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. 

7. «Η νομική αντιμετώπιση της αμφίεσης μουσουλμανίδων σε δημόσιους χώρους στην 
Αγγλία».  Εισήγηση στο Ανοιχτό Σεμινάριο Συγκριτικού δικαίου με θέμα: «Το 
μουσουλμανικό δίκαιο στην ελληνική έννομη τάξη», που πραγματοποιήθηκε στις 6.6.2007 
στο Τμήμα Νομικής, Α.Π.Θ. 

8. «Προϋποθέσεις και συνέπειες της χορήγησης αδειών διαμονής σε θύματα trafficking». 
Εισήγηση στην επιστημονική εκδήλωση με θέμα: «Trafficking: Η σύγχρονη μορφή 
δουλεμπορίου», που διοργάνωσε η Επιτροπή Ισότητας του Δικηγορικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης στις 30.1.2008 στο αμφιθέατρο του κτιρίου του Δ.Σ.Θ. 

9. «Η ευρωπαϊκή αντιμετώπιση της μεταναστευτικής πρόκλησης».  Εισήγηση στην 
εκδήλωση με θέμα: «Οικονομική Κρίση και Μετανάστευση», που διοργάνωσαν το 
Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (Ι.ΜΕ.ΠΟ.) και ο Σύλλογος Νέων για τα Ηνωμένα 
Έθνη (YSUN-Greece) στο πλαίσιο του πολυσυνεδρίου «MONEY SHOW 2008», στις 
30.11.2008 στη Θεσσαλονίκη. 



10. «Immigrants and minorities in the EU Legal Order”. Εισήγηση – συμμετοχή στον κύκλο 
μαθημάτων του Σεμινάριου Διατλαντικών Σπουδών («Transatlantic Studies Seminar») με 
θέμα: «Civil Rights in the U.S. and Europe», που διοργάνωσαν το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
και το Γενικό Προξενείο των Η.Π.Α. στις 2–4.4.2009, στη Θεσσαλονίκη. 

11. ««Η συμβολή της Γιώτας Κραβαρίτου στον διεπιστημονικό κλάδο Δίκαιο και 
Λογοτεχνία»». Εισήγηση στο ανοιχτό σεμινάριο με θέμα: «Συγκριτικό δίκαιο και νομικός 
πολιτισμός», που διοργάνωσαν από κοινού ο Τομέας Διεθνών Σπουδών και ο Τομέας  
Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου, της Νομικής Σχολής, ΑΠΘ, στο πλαίσιο 
των Επιστημονικών συναντήσεων Συγκριτικού και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Δικαίου – στη 
μνήμη της Γιώτας Κραβαρίτου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 10.12.2009 στη Νομική 
Σχολή, ΑΠΘ.  

12. «Η Μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης». Εισήγηση στην επιστημονική 
ημερίδα «Δίκαιο και Μεταναστευτική Πολιτική» που διοργάνωσε ο Όμιλος Νομικού, 
Κοινωνικού και Πολιτικού Προβληματισμού του Συλλόγου Φοιτητών Νομικής, ΑΠΘ στις 
29.3.2011, στη Νομική Σχολή ΑΠΘ. 

13. «Κοινοτικοποίηση του δικαίου αλλοδαπών και επιπτώσεις στο εσωτερικό δίκαιο». 
Εισήγηση στην επιστημονική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης σε αιτούντες άσυλο» του Ελληνικού 
Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες με θέμα: «Πολιτικό άσυλο και μετανάστευση: προκλήσεις 
για την Ελλάδα και την Ευρώπη» στις 20.5.2011, στην Νομική Σχολή, ΑΠΘ. 

14. «Mediation under Greek law». Εισήγηση στη διημερίδα που διοργάνωσε η Νομική Σχολή 
της Γένοβας στις 11.11.2011 στην Ιμπέρια (Ιταλία), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
προγράμματος «Removing obstacles to access to (e)Justice through mediation in Europe: 
ensuring enforcement and a smooth cooperation with judicial and non-judicial authorities». 

15. «Cross-border mediation under Greek law». Εισήγηση στην ημερίδα με θέμα: 
«Μediation in the European Union – Cross-border mediation within the EU:  Difficulties and 
obstacles», που πραγματοποιήθηκε στις 17.5.2012, στην Βαλέττα της Μάλτας, με 
διοργάνωση των νομικών σχολών των Πανεπιστημίων Βαλένθια της Ισπανίας και Γένοβας 
της Ιταλίας, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Removing obstacles to access to 
(e)Justice through mediation in Europe: ensuring enforcement and a smooth cooperation 
with judicial and non-judicial authorities». 

16. «Recent developments relating to mediation in Greek law and practice». Εισήγηση στην 
ημερίδα για τις νεώτερες εξελίξεις στο θέμα: «Cross-Border Mediation within the EU: 
Removing Obstacles”, που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Βαλένθια Ισπανίας στις 
30.11.2012. 

17. «Regulation Rome II and Producer’s Liability». Εισήγηση στην ημερίδα με θέμα: “Recent 
Developments in Private International Law”, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού ερευνητικού-εκπαιδευτικού προγράμματος “The application of Rome I and II 
Regulations and Regulation 4/2009 by legal practitioners in Southern Europe – EUROME” και 
πραγματοποιήθηκε στις 25.1.2013 στην αίθουσα “Ι. Μανωλεδάκης” του Δικηγορικού 
Συλλόγου Θεσσαλονίκης.  

18. «Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο στο διαζύγιο (κατά τους Κανονισμούς 
2201/2003 («Βρυξέλλες ΙΙα») και 1259/2010 (Ρώμη ΙΙΙ))». Εισήγηση στην επιστημονική 
εκδήλωση με θέμα: «Το διαζύγιο και οι συνέπειές του στις οικογενειακές έννομες σχέσεις. 
Ζητήματα ουσιαστικού και Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου», που πραγματοποιήθηκε στις 
29.1.2016, στην Θεσσαλονίκη, αίθουσα Ε.Β.Ε.Θ., με διοργανώτρια την Εταιρεία Νομικών 
Βορείου Ελλάδος.  



19. «Επιλογή δικαστηρίου και δικαίου κατά τον Κανονισμό 650/2012». Εισήγηση στην 

επιστημονική εκδήλωση με θέμα: «Παρουσίαση του Κανονισμού ΕΕ 650/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις διασυνοριακές κληρονομίες», που 

πραγματοποιήθηκε στις 22.3.2016, στη Θεσσαλονίκη, αίθουσα εκδηλώσεων της Τράπεζας 

Πειραιώς, με διοργανωτές τον Σύνδεσμο Γερμανόγλωσσων Νομικών Βόρειας Ελλάδας, τον 

Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου 

Θεσσαλονίκης.    

20. «Legal protection of the victims of human trafficking under International and European 

Law», 4ωρο σεμινάριο στους φοιτητές του European Master’s Degree in Human Rights and 

Democratization, UNESCO Chair on Education for Human Rights, Democracy and Peace, 

Aristotle University, 15.3.2017. 

21. «Legal protection of the victims of trafficking in human beings». Διάλεξη στο Ελληνο-

γαλλικό μεταπτυχιακό της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, 16.3.2017.  

22. «Ζητήματα προσδιορισμού του locus delicti στις διεθνείς προσβολές της 

προσωπικότητας μέσω του διαδικτύου”. Εισήγηση στο 3ο Συνέδριο της Νομικής Σχολής 

ΑΠΘ, με θέμα: «Δίκαιο και διαδίκτυο», που πραγματοποιήθηκε στις 24-25.11.2017, στην 

αίθουσα εκδηλώσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. 

23. Συμμετοχή με την εκπόνηση της ελληνικής εισήγησης στο ΧΧ διεθνές συνέδριο που 
διοργάνωσε η Διεθνής Ακαδημία Συγκριτικού Δικαίου (International Academy of 
Comparative Law) με θέμα: «Data protection in the internet: Greece», στην Fukuoka της 
Ιαπωνίας (22-28 Ιουλίου 2018). 

24. «Δικαστικές διεκδικήσεις δικαιωμάτων σε ατομικές εργασιακές σχέσεις με διεθνή 

χαρακτήρα (κατά τους Κανονισμούς “Βρυξέλλες Ια” και “Ρώμη Ι”)», 4ωρο σεμινάριο 

(ανάλυση του θεωρητικού πλαισίου και workshop-πρακτική εφαρμογή), που 

πραγματοποιήθηκε στις 17.12.2018 (Αμφιθέατρο ΔΣΘ «Ιωάννης Μανωλεδάκης»), στο 

πλαίσιο της Δράσης “Training for a European Area of Justice” του προγράμματος Justice της 

ΕΕ, που διοργάνωσε το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου. 

25. «Η αντιμετώπιση των διασυνοριακών υποχρεώσεων διατροφής κατά το Ιδιωτικό Διεθνές 
Δίκαιο της ΕΕ», στο διήμερο συνέδριο Οικογενειακού δικαίου, που πραγματοποιήθηκε στις 
21 και 22.10.2021 (Αμφιθέατρο ΔΣΘ «Ιωάννης Μανωλεδάκης»), με διοργανωτές την ELSA 
Θεσσαλονίκη και την ΕΑΝΔΙΘ. 
 
26. «Κανονισμός 2201/2003 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση 
αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας (Βρυξέλλες ΙΙα) και 
ζητήματα προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων», 3ωρο σεμινάριο (ανάλυση του 
θεωρητικού πλαισίου και της νομολογίας ΔΕΕ και ΕΔΔΑ), που πραγματοποιήθηκε στις 
8.4.2022, στο πλαίσιο του επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα: «Η ευθύνη των κρατών 
μελών της ΕΕ για παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την εφαρμογή του δικαίου της 
Ένωσης: από τη θεωρία στην πράξη», το οποίο συνδιοργάνωσε το Πρόγραμμα Jean Monnet 
EURIS (Η ευθύνη της ΕΕ στο διεθνές σύστημα), που υλοποιείται από το «Ίδρυμα Καλλιόπης 
Κούφα για την Προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την Προστασία των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων» και η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης. 
 

 
 


