
 

 

Δέσποινα Κλαβανίδου 

Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. 

 
 

 

Η Δέσποινα Κλαβανίδου είναι καθηγήτρια Αστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του 

Α.Π.Θ. (2010) στην οποία υπηρετεί από το 1993 που διορίστηκε ως λέκτορας. Είναι 

αριστούχος απόφοιτος της ίδιας Σχολής (1984), όπου και ολοκλήρωσε τις 

μεταπτυχιακές (1986) και διδακτορικές της σπουδές (1991), επίσης με βαθμό 

«Άριστα». Έχει εργαστεί ερευνητικά κατά περιόδους με διαδοχικές υποτροφίες της 

Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) στη Νομική Σχολή του 

Ruprecht-Karls Universität της Χαϊδελβέργης (1985-2001).  

Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα του Δικαίου των 

Δικαιοπραξιών, του Ενοχικού δικαίου και του Ευρωπαϊκού Αστικού Δικαίου. Έχει 

ασχοληθεί ιδίως με θέματα καταναλωτικών πιστωτικών συμβάσεων, 

πληρεξουσιότητας, ελαττωματικών δικαιοπραξιών, προστασίας περιβάλλοντος και 

νομικών προκλήσεων της ψηφιακής εποχής. Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο με 

διδακτικά βιβλία και μονογραφίες που έχουν ευρεία αναγνώριση στη νομολογία και τη 

βιβλιογραφία, έχει συνεχή παρουσία με μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά και 

εισηγήσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, καθώς και συμμετοχή σε εθνικές και 

Ευρωπαϊκές επιστημονικές ενώσεις και επιτροπές (Society of European Contract Law, 

Ένωση Αστικολόγων, Ένωση Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή, Ελληνική Εταιρεία 

Τραπεζικού Δικαίου και Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς, κ.α.). Έχει υπηρετήσει επίσης 

σε Εθνικές Ανεξάρτητες Αρχές και εθνικούς φορείς όπως η Επιτροπή Ανταγωνισμού 

και το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και 

Ελέγχων (ΕΛΤΕ).  

Από το 2018 είναι διευθύντρια της Έδρας UNESCO του Α.Π.Θ. για την «Εκπαίδευση 

στην Ειρήνη, τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου», καθώς και του 

παραρτήματος στο Α.Π.Θ.  του Ευρωπαϊκού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Human 

Rights and Democratization». Είναι από τους πρωτεργάτες της ίδρυσης του Δι-

ιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Δίκαιο και Οικονομικά», που αποτελεί 

συνεργασία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τη Νομική Σχολή Α.Π.Θ., διδάσκει επί 

σειρά ετών στο Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Νομικής Σχολής 

Α.Π.Θ, έχει διδάξει στην Εθνική Σχολή Δικαστών και έχει επιβλέψει 

μεταδιδακτορικές, διδακτορικές και μεταπτυχιακές διατριβές. 

Η καθηγήτρια Δ. Κλαβανίδου διετέλεσε Αντιπρύτανις Προγραμματισμού και 

Ανάπτυξης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου για 5 χρόνια (2014-2019). Κατά 

περιόδους έχει υπηρετήσει σε πολλές άλλες διοικητικές και επιστημονικές θέσεις του 

Α.Π.Θ.: μέλος της Συγκλήτου, μέλος της Νομικής Επιτροπής, Επικεφαλής της Ομάδας 

Εσωτερικής Αξιολόγησης της Νομικής Σχολής, Διευθύντρια του Παιδικού Κέντρου 

Α.Π.Θ., μέλος της Επιτροπής Κεντρικής Βιβλιοθήκης Α.Π.Θ., κ.α.    

 

 



ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

Α. Μονογραφίες-Βιβλία 

1. Η πλάνη ως προς τις ιδιότητες του πράγματος στην πώληση. Συμβολή στην 

αντιμετώπιση του προβλήματος της συρροής των 142 και 534 επ. ΑΚ, 

(διδακτορική διατριβή), Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1991, σ. XX+278.   

2. Καταναλωτικά δάνεια. Δογματική θεώρηση και συναφή πρακτικά ζητήματα, 

Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 308. 

3. Έλλειψη πληρεξουσιότητας. Συμβολή στη μελέτη του δικαίου της 

αντιπροσώπευσης και της παθολογίας της, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-

Θεσσαλονίκη 2004, σελίδες XX+355, 2η έκδοση 2007, σ. XXΙΙ+359. 

4. Δ. Παπαστερίου - Δ. Κλαβανίδου, Δίκαιο της Δικαιοπραξίας, Εκδόσεις 

Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2008, σ. XXΧΙΙΙ+584, 2η έκδοση 2021, σ. 

ΧΧΧΙΙΙ+603. 

5. Δ. Κλαβανίδου - Ε. Ρίζος, Ασκήσεις Γενικού Ενοχικού Δικαίου, Εκδόσεις 

Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2021, σ. ΧΙΧ+172. 

Β. Μελέτες-Σχολιασμοί Δικαστικών Αποφάσεων 

6. Κατάρτιση συμβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα, σε Τιμητικό Τόμο για την Γ. 

Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, 2022, σ. 657-671. 

7. Αστική ευθύνη και αυτόνομες μηχανές, ΧρΙΔ 2021, σ. 481-487. 

8. Η αρχή του υπεύθυνου δανεισμού στις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης, σε 

Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Δίκαιο-Ο τραπεζικός δανεισμός (Πρακτικά Ημερίδας), 

2019, σ. 33-53.   

9. Έπαινος προς τιμή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jean-

Claude Juncker κατά την τελετή αναγόρευσής του σε Επίτιμο Διδάκτορα της 

Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. (13-7-2017), Αρμ 2017, σ. 1112-1117. 

10. Ερμηνεία των άρθρων 86-91 ΑΚ, στο συλλογικό έργο «Αστικός Κώδικας 

Γεωργιάδη/Σταθόπουλου, Κατ’ άρθρο ερμηνεία», τ. Ια (Γενικές Αρχές), 2η έκδ. 

2016. 

11. Ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή άγαμης γυναίκας και πατρότητα 

του τέκνου, (Κλαβανίδου/Ρίζος),  ΧρΙΔ 2014, σ. 241-248. 

12. Πορεία προς μια προαιρετική ρύθμιση στον τομέα του ευρωπαϊκού δικαίου 

των συμβάσεων, Νομικά Χρονικά, τ. 79, 2013. 

13. Αστικές αξιώσεις από περιβαλλοντικές προσβολές,  τόμος 66 Ε.ΝΟ.ΒΕ., 2011, 

σ. 11-40. 

14. Η δημοσίευση του έργου και η πατρότητα του δημιουργού, Αρμ 2010, σ. 3-

19. 

15. Η επίδραση της χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών στην ικανότητα για 

δικαιοπραξία και στην ικανότητα για καταλογισμό, στον Τιμητικό Τόμο Μ. 

Σταθόπουλου (τ. Ι), 2010, σ. 1013-1035. 

16. Προστασία της προσωπικότητας και ψυχικός κόσμος, ΕφΑΔ, 2009, σ. 2-14 

και στον Τιμητικό Τόμο Μ. Καράση, σ. 553-578.  
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17. Καταναλωτικές συμβάσεις με κέντρα αδυνατίσματος και γυμναστήρια, στον 

τόμο «Ο συνήγορος του καταναλωτή», 2009, σ. 79-89, πρακτικά ημερίδας 

22/1/2008, Θεσσαλονίκη. 

18. Εγγυητική επιστολή ΤΣΜΕΔΕ-Έλλειψη Πληρεξουσιότητας, γνωμοδότηση, 

ΕπισκΕΔ Α/2009, σ. 67-82. 

19. Χρήση ψυχοδραστικών ουσιών και ικανότητα για καταλογισμό στο αστικό 

δίκαιο, σε Ψυχιατρική και Δίκαιο ΙΙ-Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, 2008, σ. 

99-124.  

20. Νομικά ζητήματα από τη χρήση πιστωτικών καρτών, Επιστημονική 

Επετηρίδα του Τμήματος Νομικής της  Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. “NOMOΣ”, 

Αφιέρωμα στην Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή, 2007, σ. 463-480. 

21. Ερμηνεία διαθήκης, γνωμοδότηση, Αρμ 2007, σ. 1848-1856. 

22. Κατάχρηση πληρεξουσιότητας, Τιμητικός Τόμος για τον Ιωάννη 

Μανωλεδάκη, τ. ΙΙΙ, 2007, σ. 783-796.  

23. Ενστάσεις του καταναλωτή έναντι της τράπεζας στη χρηματοδοτημένη 

πώληση, ΚριτΕ 2002/2, σ. 13-30. 

24. Ζητήματα από την ξενοδοχειακή σύμβαση, ΕλλΔνη 2002, σ. 24-32. 

25. Δυο ζητήματα στο πλαίσιο των ξενοδοχειακών συμβάσεων», στον Τόμο 

«Τουρισμός και δίκαιο», 2001, σ. 363-375. 

26. Χρηματική ικανοποίηση νηπίου και κυοφορουμένου λόγω ψυχικής οδύνης 

κατ’ άρθρ. 932 εδ. γ΄ ΑΚ, ΕπισκΕΔ Α/2000 σ. 71-76. 

27. Προληπτικοί μηχανισμοί προστασίας του περιβάλλοντος στο σύστημα του 

αστικού δικαίου, ΕπισκΕΔ Β/1999 σ. 370-396. 

28. Νομική φύση της σύμβασης allotment, ΕπισκΕΔ Α/1998 σ. 129-132. 

29. Παραγραφή των αξιώσεων από την εγγυητική ευθύνη του παραγγελιοδόχου 

μεταφοράς επί διεθνούς οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων, ΕπισκΕΔ Β/1998 

σ. 418-421.  

30. Μεταφορά με συμφωνία αντικαταβολής, ΕπισκΕΔ Δ/1998 σ. 1059-1061.  

31. Ακυρότητα δικαιοπραξίας λόγω αντίθεσης στα χρηστά ήθη και σε 

απαγορευτική διάταξη νόμου, παρατηρήσεις υπό την ΕφΠειρ 337/1996, 

ΕπισκΕΔ Β/1997 σ. 413-416. 

32. Η προστασία των δανειστών μη χρηματικών απαιτήσεων ενόψει του ν. 

2298/1995 και η λειτουργία της σημείωσης της απόφασης που απαγγέλλει τη 

διάρρηξη κατ’ άρθρ. 992 παρ. 1 εδ. β΄ ΚΠολΔ», στον τόμο «Το νέο δίκαιο της 

αναγκαστικής εκτελέσεως μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ με το 

ν. 2298/1995», Εκδόσεις Σάκκουλα-Θεσσαλονίκη, 1996, σ. 117-122. 

33. Η νομική φύση της εγγυητικής επιστολής και η κατ’ άρθρ. 866 ΑΚ προθεσμία 

ως αποκλειστική προθεσμία, ΕπισκΕΔ Α/1997 σ. 135-138. 

34. Ζητήματα από την ανταλλαγή «αυτοκινήτων», Αρμ 1996, σ. 1191-1202. 

35. Ευθύνη εγγυητή σε περίπτωση αναγνώρισης του καταλοίπου αλληλόχρεου 

λογαριασμού, ΕπισκΕΔ Α/1996 σ. 152-157.  

36. Χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης επί αθέτησης συμβατικής 

υποχρέωσης, παρατηρήσεις υπό την ΕφΑθ 5885/1994, ΕπισκΕΔ Β/1996 σ. 

618-620. 



37. Σχετικά με μια περίπτωση αοριστίας αγωγής με αίτημα την επιστροφή 

τιμήματος από άκυρη πώληση, παρατηρήσεις υπό την ΕφΑθ 456/1996, 

ΕπισκΕΔ Δ/1996 σ. 950-952. 

38. Η καταδολίευση δανειστών μετά το ν. 2298/1995, ΕλλΔνη 1995, σ. 1463-

1476. 

39. Αποκατάσταση ηθικής βλάβης νομικού προσώπου που προξενήθηκε από 

ισχυρισμούς ενώπιον δικαστηρίου, ΕπισκΕΔ Α/1995 σ. 623-629. 

40. Η απρόβλεπτη μεταβολή των συνθηκών στο σχέδιο για την ενοποίηση του 

Ευρωπαϊκού  Δικαίου των Συμβάσεων, τόμος 23 Ε.ΝΟ.ΒΕ., 1995, σ. 157-163.  

41. Άρνηση πιστωτών πτωχού να δεχθούν την πληρωμή από τρίτο, παρατηρήσεις 

υπό την ΕφΑθ 3721/1995, ΕπισκΕΔ Α/1995 σ. 603-607.  

42. Κύρος απαλλακτικών ρητρών που περιέχονται σε ΓΟΣ, τόμος 19 Ε.ΝΟ.ΒΕ, 

1993, σ. 83-88. 

43. Ζητήματα από την ανάκληση της μεταπληρεξουσιότητας, Αρμ 1991, σ. 929-

938. 

44. Η υποχρέωση συνεισφοράς των συζύγων στις οικογενειακές ανάγκες. 

Συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 1389-1390 ΑΚ, Αρμ 1987, σ. 467-477. 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ/ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  

1. Εισήγηση με θέμα : «Αστική ευθύνη και αυτόνομες μηχανές», στο επετειακό 

συνέδριο για τα 90 χρόνια της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. με θέμα «Δίκαιο και 

Τεχνολογία στην κοινωνία της Διακινδύνευσης» (Θεσσαλονίκη, 15-17 

Οκτωβρίου 2020).  

2. Εισήγηση με θέμα : «Sustainable Development Goals and the Role of 

Universities», στο 9ο (διαδικτυακό) World Women University Presidents 

Forum με θέμα «Global Empathy. Mutual Learning Among Civilizations. 

University Innovation», που οργανώθηκε από τo Communication University of 

China σε συνεργασία με το Xi'an Technological University (20 Σεπτεμβρίου 

2020). 

3. Εισήγηση με θέμα : «Η επίλυση διαφορών κατά το προσυμβατικό στάδιο από 

την οπτική της Αναθέτουσας Αρχής», σε επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Η 

αποτελεσματική επίλυση των διαφορών από την Αρχή Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και η συμβολή της στην οικονομική 

ανάπτυξη της Χώρας», που οργανώθηκε από την Α.Ε.Π.Π. και το 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Αθήνα, 8-9 Φεβρουαρίου 2019). 

4. Εισήγηση με θέμα : «European Contract Law and Sustainability», στο 

ομότιτλο συνέδριο που διοργάνωσε η Society of European Contract Law 

(SECOLA) και η Νομική Σχολή Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 21-22 Ιουνίου 2019). 

5. Έπαινος προς τιμή του  Καθηγητή του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης κ. 

Hugh Collins κατά την τελετή αναγόρευσής του σε Επίτιμο Διδάκτορα της 

Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 20 Ιουνίου 2019). 

6. Εισήγηση με θέμα : «Career paths in women university leadership in 

Greece», στο 8ο World Women University Presidents Forum με θέμα «Future 

Education. New Leadership. A Community with Shared Future for Mankind», 

που οργανώθηκε από το Communication University of China σε συνεργασία με 

το Wuhan University of China (Wuhan-China, 7-11 Απριλίου 2018). 



7. Εισήγηση με θέμα  : «Η αρχή του υπεύθυνου δανεισμού στις συμβάσεις 

καταναλωτικής πίστης», σε ημερίδα με θέμα «Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Δίκαιο-

Ο τραπεζικός δανεισμός», που οργάνωσε το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Δικαίου (Κ.Δ.Ε.Ο.Δ.) (Θεσσαλονίκη, 13 Σεπτεμβρίου 2017). 

8. Έπαινος προς τιμή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jean-

Claude Juncker κατά την τελετή αναγόρευσής του σε Επίτιμο Διδάκτορα της 

Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου 2017). 

9. Εισήγηση με θέμα : «Η κατάρτιση της σύμβασης με ηλεκτρονικά μέσα», στο 

3ο Ετήσιο Συνέδριο Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. με θέμα «Δίκαιο και Διαδίκτυο» 

(Θεσσαλονίκη, 24-25 Νοεμβρίου 2017). 

10. Παρουσίαση του βιβλίου του Ομότιμου Καθηγητή Γιώργου Αναστασιάδη με 

τίτλο «Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο χαμένος παράδεισος των φοιτητικών 

χρόνων», που οργάνωσε το Α.Π.Θ. και οι Εκδόσεις Κυριακίδη (Θεσσαλονίκη, 

2 Νοεμβρίου 2016). 

11. Εισήγηση με θέμα : «Πορεία προς μια προαιρετική ρύθμιση στον τομέα του 

Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων», σε επιστημονική εκδήλωση με θέμα 

«Αστικό Δίκαιο και Οικονομική Κρίση» που οργανώθηκε από το Τμήμα 

Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (Λευκωσία-Κύπρος, 8 

Μαΐου 2015). 

12. Εισήγηση με θέμα : «Τα Ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα ως συνδετικός 

κρίκος μεταξύ πολιτισμού και περιφερειακής ανάπτυξης», στο συνέδριο με 

θέμα «Επενδύοντας στον πολιτισμό» που οργανώθηκε από τις Διεθνείς Σχέσεις 

Πολιτισμού και το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (Αθήνα, 2 

Νοεμβρίου 2015). 

13. Εισήγηση με θέμα  : «The way towards an optional instrument in the field of 

European Contract Law», σε επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Η εφαρμογή 

του Ευρωπαϊκού δικαίου του καταναλωτή στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, 

που οργανώθηκε από την Europäische Rechtsakademie (E.R.A) και την Ένωση 

Αστικολόγων (Αθήνα, 3-4 Νοεμβρίου 2011). 

14. Εισήγηση με θέμα : «Αστικές αξιώσεις από περιβαλλοντικές προσβολές», σε 

επιστημονική ημερίδα με θέμα «Ζητήματα Νομικής Προστασίας του 

Περιβάλλοντος» που οργανώθηκε από την Εταιρίας Νομικών Βορείου Ελλάδος 

(Ε.ΝΟ.Β.Ε.) και την Ένωση Αστικολόγων (Θεσσαλονίκη, 7 Μαΐου 2010).  

15. Εισήγηση με θέμα : «Η δημοσίευση του έργου και η πατρότητα του 

δημιουργού», στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Αστικολόγων με θέμα 

«Πνευματική ιδιοκτησία στην ελληνική θεωρία και νομολογία» (Θεσσαλονίκη, 

10-11 Οκτωβρίου 2008).  

16. Εισήγηση με θέμα : «Καταναλωτικές συμβάσεις με κέντρα αδυνατίσματος 

και γυμναστήρια», σε ημερίδα με θέμα “Συνήγορος του καταναλωτή” που 

οργανώθηκε από το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου 

(Κ.Δ.Ε.Ο.Δ.) και τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη, 22 

Ιανουαρίου 2008).  

17. Εισήγηση με θέμα : «Ικανότητα για καταλογισμό στο πεδίου του Αστικού 

Δικαίου», στο πλαίσιο σεμιναρίων της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. προς τους 

ειδικευόμενους γιατρούς (Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2008). 

18. Εισήγηση με θέμα : «Damages actions on breaches of Antitrust Rules-Fault 

requirement», σε ημερίδα του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας της 

Mεγάλης Βρετανίας με θέμα “Private actions in breach of EC Antitrust rules” 

(Βρυξέλλες-Βέλγιο, 25 Μαΐου 2007) .  



19. Εισήγηση με θέμα : «Η επίδραση της χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών στην 

ικανότητα για δικαιοπραξία και στην ικανότητα για καταλογισμό», σε 

επιστημονικό συνέδριο με θέμα «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ-Ηθική και 

Δεοντολογία στην Ψυχιατροδικαστική πρακτική» που οργανώθηκε από το 

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη, 27 Μαρτίου 2007). 

20. Εισήγηση με θέμα : «Χρήση ψυχοδραστικών ουσιών και ικανότητα για 

καταλογισμό στο αστικό δίκαιο», σε επιστημονικό συνέδριο με θέμα 

«Ψυχιατρική και δίκαιο ΙΙ. Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών» που οργανώθηκε 

από τα Τμήματα Νομικής και Ιατρικής του Ε.Κ.Π.Α. και τη Νομική Σχολή του 

Α.Π.Θ. (Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου 2006). 

21. Εισήγηση με θέμα : «Το δικαίωμα στο περιβάλλον ως έκφανση του 

δικαιώματος στην προσωπικότητα», σε επιστημονική εκδήλωση του 

Συλλόγου Φοιτητών Νομικής και Πολιτικών Επιστημών Α.Π.Θ. με θέμα «Το 

δικαίωμα στο περιβάλλον» (Θεσσαλονίκη, 14 Δεκεμβρίου 2006).  

22. Εισήγηση με θέμα : «Κατάχρηση πληρεξουσιότητας», σε επιστημονική 

διημερίδα με θέμα «Ζητήματα Πληρεξουσιότητας» που οργανώθηκε  από  την 

Ένωση Αστικολόγων σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Καστοριάς 

(Καστοριά, 14-15 Οκτωβρίου 2005).  

23. Εισήγηση με θέμα : «Συναλλαγές με πιστωτική κάρτα», στο πλαίσιο του 

Ανοικτού Πανεπιστημίου του Δήμου Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη, 13 

Φεβρουαρίου 2003). 

24. Εισήγηση με θέμα : «Ενστάσεις του καταναλωτή έναντι της τράπεζας στη 

χρηματοδοτημένη πώληση», στο 1ο συνέδριο της Ένωσης Δικαίου 

Προστασίας Καταναλωτή με θέμα «Προστασία του καταναλωτή στις 

τραπεζικές συναλλαγές» (Αθήνα, 7 Ιουνίου 2002). 

25. Εισήγηση με θέμα: «Ζητήματα στο πλαίσιο των ξενοδοχειακών 

συμβάσεων», στο συνέδριο με θέμα “Τουρισμός και Δίκαιο” που οργάνωσε η 

Νομική Σχολή Α.Π.Θ. (Μάλλια Κρήτης, 30 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2000).  

26. Παρέμβαση με θέμα : «Θεραπευτική κλωνοποίηση», στο 4ο  συνέδριο της 

Ένωσης Αστικολόγων (Θεσσαλονίκη, 6-7 Οκτωβρίου 2000). 

27. Εισήγηση με θέμα : «Προληπτικοί μηχανισμοί προστασίας του 

περιβάλλοντος στο σύστημα του αστικού δικαίου», σε επιστημονική 

εκδήλωση της Μακεδονικής Ένωσης Εμπορικού Δικαίου (Θεσσαλονίκη, 3 

Μαρτίου 1999).  

28. Παρέμβαση με θέμα : «Μια ενδεχόμενη περίπτωση καταστρατήγησης νόμου 

στο πεδίο των καταναλωτικών πιστωτικών συμβάσεων», στην επιστημονική 

διημερίδα της Εταιρίας Νομικών Βορείου Ελλάδος (Ε.ΝΟ.Β.Ε.) και της 

Ένωσης Αστικολόγων με θέμα «Η μέχρι σήμερα νομολογιακή εφαρμογή της 

αρχής της απαγόρευσης της καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος» 

(Θεσσαλονίκη, 20-21 Ιουνίου 1997).  

29. Εισήγηση με θέμα: «Ζητήματα από την ανταλλαγή αυτοκινήτων», σε 

επιστημονική εκδήλωση της Ένωσης Αστικολόγων (Θεσσαλονίκη, 16 Μαΐου 

1996).  

30. Παρέμβαση με θέμα : «Η δογματική ένταξη του άρθρ. 11 ΥΑ 983/1991 για 

την καταναλωτική πίστη στο  σύστημα του ΑΚ», στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

της Ένωσης Αστικολόγων με θέμα «Ο σύγχρονος νομοθέτης και το Αστικό 

Δίκαιο-Πενήντα χρόνια ισχύος του Αστικού Κώδικα» (Αθήνα, 18-19 

Οκτωβρίου 1996). 

31. Εισήγηση με θέμα : «Η καταδολίευση δανειστών μετά το ν. 2298/1995», σε 

επιστημονική εκδήλωση της Εταιρίας Νομικών Βορείου Ελλάδος (Ε.ΝΟ.Β.Ε.) 



και του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας για την τροποποίηση του δικαίου της 

αναγκαστικής εκτέλεσης με το ν. 2298/1995 (Βέροια, Δεκέμβριος 1995). 

32. Παρεμβάσεις με θέμα : «Η προστασία των δανειστών μη χρηματικών 

απαιτήσεων ενόψει του ν. 2298/1995» και «Η λειτουργία της σημείωσης της 

απόφασης που απαγγέλλει τη διάρρηξη κατ’ άρθρ. 992 παρ. 1 εδ. β΄ ΚΠολΔ», 

στην επιστημονική διημερίδα της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων, του 

Δικηγορικού και του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης με θέμα 

«Το νέο δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως μετά τις πρόσφατες 

τροποποιήσεις του ΚΠολΔ με το ν. 2298/1995» (Θεσσαλονίκη, 24-25 

Νοεμβρίου 1995). 

33. Παρέμβαση με θέμα : «Η ρύθμιση της απρόβλεπτης μεταβολής των 

συνθηκών στο σχέδιο για την ενοποίηση του ενοχικού δικαίου», σε 

επιστημονική  εκδήλωση της Εταιρίας Νομικών Βορείου Ελλάδος (Ε.ΝΟ.Β.Ε.) 

με θέμα «Οι αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων» (Θεσσαλονίκη, 

1995).  

34. Παρέμβαση με θέμα : «Απαλλακτικές ρήτρες σε  ΓΟΣ», σε επιστημονική 

εκδήλωση της Εταιρίας Νομικών Βορείου Ελλάδος (Ε.ΝΟ.Β.Ε.) με θέμα 

«Δίκαιο των μαζικών συναλλαγών» (Θεσσαλονίκη, 1993).  

 

 

 

 

 


