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Ι. ΣΠΟΥΔΕΣ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΡΓΟ 

Ο Γεώργιος Διαμαντόπουλος είναι αριστούχος πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής 

της (τότε) Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. του Α.Π.Θ. (1987) και υπήρξε υπότροφος του Ι.Κ.Υ. σε όλα 

τα έτη σπουδών του. Από το 1990 έως το 1995 υπηρέτησε ως Ειδικός 

Μεταπτυχιακός Υπότροφος (Ε.Μ.Υ.) στο Σπουδαστήριο της Πολιτικής Δικονομίας της 

ίδιας Σχολής. Κατά τους θερινούς μήνες των ακαδημαϊκών ετών 1993-1994 και 

1994-1995 μετέβη στις βιβλιοθήκες των Νομικών Σχολών του Πανεπιστημίου της 

Φραγκφούρτης (Γερμανίας) και του Πανεπιστημίου Κολούμπια (Η.Π.Α.) αντίστοιχα, 

στο πλαίσιο εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής. 

Είναι κάτοχος διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών (γνωστικό αντικείμενο Αστικό 

Δίκαιο) του Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ. (1989· βαθμός άριστα· επιβλέπων 

καθηγητής Ιω. Δεληγιάννης), όπως επίσης είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος 

(γνωστικό αντικείμενο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο) του Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ. 

(1996· βαθμός άριστα· επιβλέπων καθηγητής Ν. Νίκας). Το έτος 2000 εξελέγη 

ομόφωνα λέκτορας Αστικού Δικονομικού Δικαίου στο Νομικό Τμήμα του 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ενώ το έτος 2004 εξελέγη ομόφωνα 

επίκουρος καθηγητής Αστικού Δικονομικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το 2010 εξελέγη ομόφωνα 

αναπληρωτής καθηγητής Αστικού Δικονομικού Δικαίου του Τμήματος Νομικής του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ το 2015 εξελέγη ομόφωνα 

καθηγητής (πρώτης βαθμίδας) Αστικού Δικονομικού Δικαίου του Τμήματος Νομικής 

του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  

 

Διδάσκει μαθήματα της ειδικότητάς του (Αστικό Δικονομικό Δίκαιο και 

Κτηματολογικό Δίκαιο) σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Έως σήμερα 

επέβλεψε δύο ολοκληρωθείσες και εγκριθείσες από τη Νομική Σχολή του ΑΠΘ 

διδακτορικές διατριβές, ενώ επιβλέπει και άλλες δ.δ., οι οποίες βρίσκονται σε 

εξέλιξη. Υπήρξε επιβλέπων καθηγητής σε περισσότερες από 50 διπλωματικές 

εργασίες του ΔΠΜΣ Κτηματολόγιο: νομικές, τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες 

και του ΠΜΣ Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο, όπως επίσης υπήρξε 

μέλος τριμελών εξεταστικών επιτροπών σε περισσότερες από 100 διπλωματικές 

εργασίες των ίδιων ως άνω ΠΜΣ. 

 

ΙΙ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Από το 1989 είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και ήδη (από το 

1998) δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Είναι επίσης μέλος της Ενώσεως Ελλήνων 

Δικονομολόγων, της Διεθνούς Ενώσεως Δικονομικού Δικαίου (Ιnternational 

Association of Prοcedural Law), της Διεθνούς Ακαδημίας Συγκριτικού Δικαίου της 

Χάγης (Ιnternational Academy of Comparative Law), όπως επίσης και πολλών άλλων 
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επιστημονικών φορέων (π.χ. Ένωση Νομικών Βορείου Ελλάδος κ.λπ.). 

Επιστημονικός διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ. του επιστημονικού σωματείου με 

την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗ 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ» και το διακριτικό τίτλο Κέντρο 

Κτηματολογικών Μελετών. Επιστημονικός διευθυντής της Βιβλιοθήκης Δικαίου 

Κτηματολογίου, σειράς νομικών βιβλίων των εκδόσεων Σάκκουλα. Επιστημονικός 

διευθυντής του διεπιστημονικού περιοδικού «Επιθεώρηση Ακινήτων». 

Επιστημονικός διευθυντής των Πραγματειών Πολιτικής Δικονομίας, σειράς 

δικονομικών βιβλίων εκδόσων Σάκκουλα. Επιστημονικός διευθυντής των 

Δημοσιευμάτων της Επιθεώρησης Ακινήτων, σειράς νομικών βιβλίων εκδόσων 

Σάκκουλα. Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Τεχνών και Επιστημών Κλειώς και 

Γεωργίου Νάτση, ενώ υπήρξε (για δύο θητείες) μέλος του Δ.Σ. των φίλων του 

Τελλογλείου Ιδρύματος. Έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια (εθνικά και διεθνή) 

δικονομικού και κτηματολογικού δικαίου (σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος, αλλά 

και στη Γερμανία, στη Μεγάλη Βρετανία, στην Αυστρία, στη Σερβία, στην Ιταλία, στη 

Γαλλία, στην Ισπανία, στην Ουγγαρία, στην Κύπρο, στις Η.Π.Α. κ.ά), πολλά εκ των 

οποίων διοργάνωσε ο ίδιος. 

III. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

1. Στις 29.4.1996 παρουσίασε στο Eμπορικό και Bιομηχανικό Eπιμελητήριο 

Θεσσαλονίκης σε εκδήλωση της Ένωσης Nομικών Bορείου Eλλάδος και υπό την 

προεδρία του ακαδημαϊκού κ. Γεωργίου Mητσόπουλου εισήγηση με θέμα: «H 

ανώτερη βία ως λόγος ανακοπής ερημοδικίας».  

2. Στις 12.3.1997 παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη στη Mακεδονική Ένωση Eμπορικού 

Δικαίου εισήγηση με θέμα: «Διαταγή πληρωμής για οφειλόμενα μισθώματα».  

3. Στις 25.11.1997 παρουσίασε στην Αθήνα στην Ένωση Eλλήνων Δικονομολόγων 

εισήγηση με θέμα: «Venire contra factum proprium. Mορφές, έννομες συνέπειες 

και δικονομική μεταχείριση». 

4. Στις 17.3.2000 παρουσίασε στην Καβάλα σε εκδήλωση της Εταιρείας Νομικών 

Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Καβάλας και γενικό 

θέμα «Μισθώσεις, δικονομικά και ουσιαστικά ζητήματα» εισήγηση με θέμα: 

«Διαταγή πληρωμής για οφειλόμενα μισθώματα. Προϋποθέσεις έκδοσής της». 

5. Στις 14.9.2000 παρουσίασε στη Σύρο σε Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο 

Δικονομικού Δικαίου εισήγηση με θέμα: «Σύγχρονες τάσεις στο δίκαιο της διαταγής 

πληρωμής υπό το φως της νομολογίας του ΔΕυρΚ και του Σχεδίου Νόμου για τον 

ευρωπαϊκό ΚΠολΔ». 

6. Στις 27.6.2005 παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη σε εκδήλωση του Δικηγορικού 

Συλλόγου Θεσσαλονίκης εισήγηση με θέμα: «Οι πρόσφατες τροποποιήσεις του 

δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης και του οικογενειακού δικαίου από το ν. 

3346/2005». 
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7. Στις 15.2.2007 παρουσίασε στο Βόλο σε εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου 

Βόλου εισήγηση με θέμα: «Ανακοπή εγγυητή κατά της επισπευδόμενης εις βάρος 

του αναγκαστικής εκτελέσεως». 

8. Στις 3.2.2009 παρουσίασε στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων εισήγηση με 

θέμα «Ζητήματα τόπου και χρόνου διεξαγωγής αναγκαστικού πλειστηριασμού 

ακινήτων». 

9. Στις 10.9.2010 παρουσίασε εισήγηση στο 35ο πανελλήνιο συνέδριο της Ένωσης 

Ελλήνων Δικονομολόγων, που έλαβε χώρα στη Ρόδο στις 9-12 Σεπτεμβρίου 2010, με 

αντικείμενο τις «Διαπλαστικές αγωγές, ενστάσεις και αποφάσεις». Θέμα της 

εισήγησής του «Οι διαπλαστικές αποφάσεις κατά τον ΚΠολΔ». 

10. Στις 12.5.2011 παρουσίασε σε ημερίδα που διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος 

Θεσσαλονίκης, εισήγηση με θέμα το (από το Μάρτιο του 2011) σχέδιο νόμου για 

τον «[ε]ξορθολογισμό και τη βελτίωση στην απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης», 

εισήγηση με θέμα «Oι επικείμενες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ στο δίκαιο των 

ενδίκων μέσεων και της αναγκαστικής εκτελέσεως». 

11. Στις 5.11.2011 παρουσίασε σε ημερίδα που διοργάνωσαν ο Δικηγορικός 

Σύλλογος Ιωαννίνων και η Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος στα Ιωάννινα, 

εισήγηση με θέμα: «Η πρόσφατη μεταρρύθμιση του ΚΠολΔ (ν. 3994/2011) για τον 

εξορθολογισμό και τη βελτίωση στην απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης» 

εισήγηση με θέμα «Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις του ν. 3994/2011 στο δίκαιο των 

ενδίκων μέσων και της αναγκαστικής εκτελέσεως». 

12. Στις 21.5.2012 σε διεθνές συνέδριο που συνδιοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη με 

την καθηγήτρια κ. Καλλιόπη Μακρίδου παρουσίασε εισαγωγική ομιλία με θέμα 

«Μορφές estoppel» και εισήγηση με θέμα «Αντιφατική δικονομική συμπεριφορά 

στο αμερικανικό και ελληνικό δίκαιο». 

13. Στις 19.12.2013 παρουσίασε σε ημερίδα που διοργάνωσε ο Σύλλογος 

Μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων Διδακτόρων Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. 

εισήγηση με θέμα «Η κατ’ άρθρo 236 ΚΠολΔ καθοδηγητική εξουσία του δικαστή 

στην πολιτική δίκη». 

14. Στις 24.1.2014 παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη σε ημερίδα που διοργάνωσε η 

Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος με θέμα «Κτηματολογικό δίκαιο. Νομοθετική 

έκρηξη και νομολογιακή πραγματικότητα» εισήγηση με αντικείμενο «Επίκαιρα 

νομολογιακά ζητήματα κτηματολογικού δικαίου».  

15. Στις 29.1.2014 παρουσίασε στην Αθήνα σε ημερίδα που διοργάνωσε η Ένωση 

Αστικολόγων Ελλάδος με θέμα «Κτηματολογικό δίκαιο. Νομοθετική έκρηξη και 

νομολογιακή πραγματικότητα» εισήγηση με αντικείμενο «Επίκαιρα νομολογιακά 

ζητήματα κτηματολογικού δικαίου». 

16. Στις 29.4.2014 σε διεθνή ημερίδα που συνδιοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη με την 

καθηγήτρια κ. Καλλιόπη Μακρίδου παρουσίασε εισήγηση με θέμα «Appellate 

proceedings according to Greek law». 
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17. Στις 27.4.2015 παρουσίασε εισήγηση στο 1ο πανελλήνιο συνέδριο του Κέντρου 

Κτηματολογικών Μελετών, που έλαβε χώρα στην Κομοτηνή στις 27-28 Απριλίου 

2015, με αντικείμενο «20 χρόνια Κτηματολόγιο: Νομικές-Τεχνικές-Περιαβαλλοντικές 

Διαστάσεις». Θέμα της εισήγησής του «΄Ενδικη προστασία επί αρνήσεως 

προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου να καταχωρίσει συμβολαιογραφική πράξη 

ή δικαστική απόφαση». 

18. Στις 20.11.2015 παρουσίασε εισήγηση στο 1ο συνέδριο της Συντονιστικής 

Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της Χώρας, που έλαβε χώρα στη 

Θεσσαλονίκη στις 20 Νοεμβρίου 2015, με αντικείμενο «Ο νέος Κώδικας Πολιτικής 

Δικονομίας· η συμβολαιογραφική εφαρμογή του στην αναγκαστική εκτέλεση». 

Θέμα της εισήγησής του «Οι πρόσφατες τροποποιήσεις του δικαίου αναγκαστικής 

εκτέλεσης από τον ν. 4335/2015». 

19. Στις 5.12.2015 παρουσίασε εισήγηση στο επιστημονικό συμπόσιο, που έλαβε 

χώρα στη Θεσσαλονίκη στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 2015, προς τιμήν του καθηγητή 

Νικολάου Νίκα και με αντικείμενο «Η πολιτική δίκη σε κρίσιμη καμπή». Θέμα της 

εισήγησής του «Κρίσιμα ζητήματα δικαίου διαιτησίας στο έργο του καθηγητή 

Νικολάου Νίκα». 

20. Στις 10.12.2015 παρουσίασε εισήγηση σε διεπιστημονική εκδήλωση της Ιατρικής 

Εταιρείας Θεσσαλονίκης, που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη στις 10 Δεκεμβρίου 

2015, με αντικείμενο «Ιατρική, Νομική & Θεολογία δημιουργούν…». Θέμα της 

εισήγησής του «Ο ιατρός ως μάρτυρας ή τεχνικός σύμβουλος πολιτικής δίκης». 

21. Στις 18.3.2016 παρουσίασε εισήγηση σε επιστημονική εκδήλωση που 

διοργάνωσε ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Κρήτης στο Ηράκλειο, με αφορμή τις 

τροποποιήσεις που επέφερε ο ν. 4335/2015 στο δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης και 

στο δίκαιο των ενόρκων βεβαιώσεων. Θέμα της εισήγησης «Οι πρόσφατες 

τροποποιήσεις του δικαίου αναγκαστικής εκτέλεσης και του αποδεικτικού μέσου 

των ενόρκων βεβαιώσεων από τον ν. 4335/2015». 

22. Στις 31.3.2016 παρουσίασε εισήγηση σε ημερίδα που διοργάνωσε η Επιτροπή 

Φύλου και Ισότητας στο Α.Π.Θ. σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο 

Θεσσαλονίκης στην Παιδαγωγική Σχολή του Α.Π.Θ. στις 31.3.2016 με θέμα: 

«Νομοθετικό πλαίσιο και νομολογιακές εκφάνσεις της σεξουαλικής παρενόχλησης 

στον εργασιακό χώρο». 

23. Στις 15.4.2016 σε διεθνές συνέδριο που συνδιοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη με 

την καθηγήτρια κ. Καλλιόπη Μακρίδου παρουσίασε εισαγωγική ομιλία με θέμα 

«Ασφαλιστικά μέτρα. Συγκριτική επισκόπηση από τη σκοπιά του ελληνικού 

δικαίου». 

24. Στις 10.6.2016 προλόγησε το 2ο πανελλήνιο συνέδριο του Κέντρου 

Κτηματολογικών Μελετών, που έλαβε χώρα στη Ρόδο στις 10-11 Ιουνίου 2016, με 

αντικείμενο «Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου και Εθνικό Κτηματολόγιο: 

σημεία τομής και διάκρισης», ενώ στις 11.6.2016 παρουσίασε τα πορίσματα του 
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συνεδρίου με τίτλο εισήγησης «Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου και 

Εθνικό Κτηματολόγιο: σημεία τομής και διάκρισης». 

25. Στις 28.9.2016 έδωσε διάλεξη στο Eμπορικό και Bιομηχανικό Eπιμελητήριο 

Χανίων (σε εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων) με θέμα: «H πολιτική 

δικονομία μετά το ν. 4335/2015».  

26. Στις 29.9.2016 παρουσίασε σε εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου 

(στην αίθουσα συνεδρίων Αριάδνη του ξενοδοχείου Καψής) εισήγηση με θέμα: «H 

πολιτική δικονομία μετά το ν. 4335/2015». 

27. Στις 30.9.2016 σε ημερίδα που διοργάνωσε ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος 

Εφετείου Κρήτης με θέμα: «Από το σύστημα μεταγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο. 

Ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου ζητήματα» παρουσίασε εισήγηση με τίτλο 

«Δικονομική μεταχείριση της άρνησης προϊσταμένου κτημαλογικού γραφείου να 

προβεί σε καταχώρηση πράξης ή σε εξωδιαδικαστική διόρθωση κτηματολογικής 

εγγραφής». 

28. Στις 24.10.2016 παρουσίασε σε εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά 

(στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά) εισήγηση με θέμα: 

«Επίκαιρα δικονομικά ζητήματα από την άρνηση καταχώρησης πράξης στα 

κτηματολογικά φύλλα». 

29. Στις 2.12.2016 παρουσίασε σε εκδήλωση του Κέντρου Κτηματολογικών Μελετών 

στη Θεσσαλονίκη (στην αίθουσα εκδηλώσεων της Εταιρείας Μακεδονικών 

Σπουδών) εισήγηση με θέμα: «Διαδικαστικό πλαίσιο άρσης της εκκρεμότητας που 

δημιουργείται από την άρνηση προϊσταμένου κτημαλογικού γραφείου να προβεί σε 

καταχώρηση πράξης στα κτηματολογικά φύλλα». 

30. Στις 27.1.2017 προλόγησε ημερίδα του Διατμηματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κτηματολόγιο: Νομικές, τεχνικές και περιβαλλοντικές 

διαστάσεις» σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Χαλκιδικής, η οποία έλαβε 

χώρα στον Πολύγυρο και είχε θέμα: «Δάση, δασικοί χάρτες και Δασικό 

Κτηματολόγιο», διευθύνοντας και συντονίζοντας την εκδήλωση. 

31. Στις 1.4.2017 προλόγησε ημερίδα του Διατμηματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κτηματολόγιο: Νομικές, τεχνικές και περιβαλλοντικές 

διαστάσεις» σε συνεργασία με το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Λάρισας, η 

οποία έλαβε χώρα στη Λάρισα και είχε θέμα: «Δάση, Δασικοί χάρτες, Δασολόγιο και 

Κτηματολόγιο», διευθύνοντας και συντονίζοντας την εκδήλωση. 

32. Στις 12 και 13.5.2017 προλόγησε διημερίδα του Διατμηματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κτηματολόγιο: Νομικές, τεχνικές και περιβαλλοντικές 

διαστάσεις» σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίνων και το 

Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Ιωαννίνων, η οποία έλαβε χώρα στα Ιωάννινα 

και είχε θέμα: «Επίκαιρα ζητήματα Πολιτικής Δικονομίας, Εθνικού Κτηματολογίου 

και Δασικών Χαρτών», διευθύνοντας και συντονίζοντας την εκδήλωση, ενώ 

παρουσίασε στην πρώτη από τις τέσσερις συνεδρίες και εισήγηση με θέμα: «Οι 

ειδικές διαδικασίες και τα ένδικα μέσα μετά το ν. 4335/2015». 
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33. Στις 9.6.2017 προλόγησε το 3ο πανελλήνιο συνέδριο του Κέντρου 

Κτηματολογικών Μελετών, που έλαβε χώρα στο Ηράκλειο Κρήτης στις 9-10 Ιουνίου 

2017, με αντικείμενο «Χρησικτησία και Εθνικό Κτηματολόγιο», ενώ στις 10.6.2017 

παρουσίασε τα πορίσματα του συνεδρίου με τίτλο εισήγησης «Χρησικτησία και 

Εθνικό Κτηματολόγιο». 

34. Στις 8.12.2017 παρουσίασε σε συνέδριο που διοργάνωσε η Διεθνής Ένωση 

Συμβολαιογράφων (International Union of Notaries) σε συνεργασία με τη 

Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, το 

Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Θεσσαλονίκης, το Ελληνικό Υπουργείο 

Δικαιοσύνης, την Οργάνωση F.A.O. (Food and Agriculture Organisation) των 

Ηνωμένων Εθνών (United Nations) και το Γερμανικό Οργανισμό Διεθνούς 

Συνεργασίας G.I.Z. (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) και 

θέμα συνεδρίου: «Η νομική ασφάλεια στη διασφάλιση των καταχωρίσεων των 

εμπράγματων δικαιωμάτων καθώς και στη διασφάλιση της ισότητας 

ανδρών/γυναικών» («Legal security, to ensure land tenure and gender equality») 

εισήγηση με θέμα: «Ο ρόλος του συμβολαιογράφου στη διασφάλιση των 

καταχωρίσεων εμπράγματων δικαιωμάτων». 

35. Στις 15.12.2017 παρουσίασε σε εκδήλωση του Διατμηματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κτηματολόγιο: Νομικές, τεχνικές και περιβαλλοντικές 

διαστάσεις» για τον κομβικό ρόλο του συμβολαιογράφου στο δίκαιο (στην αίθουσα 

εκδηλώσεων της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών) εισήγηση με θέμα: «Ο 

συμβολαιογράφος ως το κατεξοχήν εξωδικαστικό όργανο της εκούσιας 

δικαιοδοσίας. Ειδικώς, η ενώπιον συμβολαιογράφου λήψη ένορκων βεβαιώσεων». 

36. Στις 14.2.2018 σε ημερίδα που διοργάνωσε η Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο 

Α.Π.Θ. σε συνεργασία με την Παιδαγωγική Σχολή του Α.Π.Θ. παρουσίασε εισήγηση 

με θέμα: «Νομοθετικό πλαίσιο και νομολογιακές εκφάνσεις της σεξουαλικής 

παρενόχλησης στην Ελλάδα. Εμπειρίες, προβληματισμοί και προκλήσεις». 

37. Στις 23.4.2018 σε διεθνές συνέδριο που συνδιοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη με 

την καθηγήτρια κ. Καλλιόπη Μακρίδου παρουσίασε τα πορίσματα του συνεδρίου σε 

ομιλία με θέμα «Η απόδειξη στο ισπανικό και ελληνικό δικονομικό δίκαιο». 

38. Στις 18.5.2018 προλόγησε το 4ο πανελλήνιο συνέδριο του Κέντρου 

Κτηματολογικών Μελετών, που έλαβε χώρα στην Πάτρα στις 18-19 Μαΐου 2018, με 

αντικείμενο «Εθνικό Κτηματολόγιο: Ισχύον δίκαιο, στρεβλώσεις και θετέον δίκαιο», 

ενώ στις 19.5.2018 παρουσίασε τα πορίσματα του συνεδρίου. 

39. Στις 7.9.2018 παρενέβη στο 43ο πανελλήνιο συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων 

Δικονομολόγων, που έλαβε χώρα στη Λευκάδα στις 6-9 Σεπτεμβρίου 2018, με 

αντικείμενο «Ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης», με θέμα: «Αστοχίες του 

συστήματος ηλεκτρονικής εκπλειστηρίασης κινητών και ακινήτων». 

40. Στις 28.3.2019 προλόγησε ημερίδα Κέντρου Κτηματολογικών Μελετών, που 

έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη στις 28 Μαρτίου 2019, με αντικείμενο «Εθνικό 

Κτηματολόγιο: αρρυθμίες και προοπτικές». 
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41. Στις 7.6.2019 σε ημερίδα που διοργάνωσε o Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου 

παρουσίασε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου εισήγηση 

με θέμα: «Επίκαιρα ζητήματα Πολιτικής Δικονομίας και Εθνικού Κτηματολογίου». 

42. Στις 5.2.2020 στη Θεσσαλονίκη σε επιμορφωτικό σεμινάριο της Εθνικής Σχολής 

Δικαστικών Λειτουργών με τίτλο «Νέοι ειρηνοδίκες» παρουσίασε εισήγηση με 

θέμα: «Τα ασφαλιστικά μέτρα μετά το ν. 4335/2015 και επίκαιρα ζητήματα της 

δίκης των ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον ειρηνοδικείου». 

43. Στις 23.10.2020 σε διεθνές συνέδριο που συνδιοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη με 

την καθηγήτρια κ. Καλλιόπη Μακρίδου παρουσίασε τα πορίσματα του συνεδρίου σε 

ομιλία με θέμα «Η καθοδηγητική εξουσία του δικαστή στο γερμανικό και ελληνικό 

δικονομικό δίκαιο». 

44. Στις 18.12.2020 σε διαδικτυακή ημερίδα που συνδιοργάνωσε το Ινστιτούτο 

Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης με το ΔΠΜΣ Κτηματολόγιο: Νομικές, 

Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις παρουσίασε εισήγηση με θέμα: «Το 

κτηματολόγιο ως σύστημα δημοσιότητας αφενός και ως σύστημα διόρθωσης των 

ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών αφετέρου». 

45. Στις 7.6.2021 σε διαδικτυακή ημερίδα που συνδιοργάνωσε το διεπιστημονικό 

περιοδικό Επιθεώρηση Ακινήτων με τη Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών 

Συλλόγων Ελλάδος παρουσίασε εισήγηση με θέμα: «Ο κομβικός ρόλος του 

συμβολαιογράφουστις δικαιοπραξίες που αφορούν στην ακίνητη περιουσία». 

46. Στις 23.10.2021 σε συνέδριο του Εργαστηρίου για τη Μελέτη της Διαφάνειας, 

της Διαφθοράς και του Οικονομικού Εγκλήματος της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ σε 

συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και το 

Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, με γενικό θέμα του συνεδρίου: Η ενδυνάμωση 

του κράτους δικαίου στις ευρωπαϊκές έννομες τάξεις και στην Ελλάδα, παρουσίασε 

εισήγηση με θέμα: «Αποτελεσματική δικαστική προστασία του ασθενέστερου 

διαδίκου στην πολιτική δίκη». 

47. Στις 12.11.2021 σε διαδικτυακή ημερίδα με θέμα τη Διαμελάβηση στην Ελλάδα 

παρουσίασε εισήγηση με θέμα: «Διαμεσολάβηση σε κτηματολογικές διαφορές 

σύμφωνα με το ν. 4821/2021». 

 

 

ΙV. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ. 

Διευθυντής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017 του νεοσύστατου τότε 

Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με αντικείμενο 

«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ». 

Επανεξελέγη διευθυντής του ως άνω ΔΠΜΣ για τα πέντε επόμενα ακαδημαϊκά έτη 

του επανιδρυθέντος δύο φορές ΔΠΜΣ 2017/2018, 2018/219, 2019/2020, 2020/2021 

και 2021/2022. Διευθυντής του Τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού 

Δικαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2018/2019. Αναπληρωτής Διευθυντής του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομικού 
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και Εργατικού Δικαίου για τα ακαδημαϊκά έτη 2018/2019 και 2019/2020. 

Αναπληρωτής πρόεδρος του Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών 

του Α.Π.Θ. για τα ακαδημαϊκα έτη 2011/2012 και 2012/2013 και μέλος της 

Συγκλήτου του Α.Π.Θ. τα ίδια ακαδημαϊκα έτη, λόγω της ανωτέρω ιδιότητάς του. 

Μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Νομικής της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. και ήδη 

Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. αρκετές φορές. Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας Αξιοποίησης και 

Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Π.Θ. από το 2007 έως το 2010. Μέλος δεκάδων 

επιτροπών του Α.Π.Θ. (π.χ. επιτροπής «Αξιοποίησης του Πανεπιστημιακού Δάσους 

του Περτουλίου», επιτροπής για την επεξεργασία του σχεδίου πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος των Τραπεζών για την τήρηση λογαριασμού ταμειακής 

διαχείρισης του Α.Π.Θ., επιτροπής έργων της Μετρό Α.Ε., επιτροπής ενστάσεων 

σχετικά με τη δημοπράτηση διαγωνισμού ανάδειξης Τουριστικού Γραφείου 

πραγματοποίησης εκπαιδευτικών εκδρομών-ασκήσεων για τα οικονομικά έτη 2008-

2011), ενώ διενήργησε προκαταρκτική εξέταση και πολλές Ε.Δ.Ε. σε διάφορες 

υποθέσεις του Α.Π.Θ., μετά από ανάθεση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Π.Θ.  

 

V. ΔHMOΣΙΕΥΣΕΙΣ 

Α. Μονογραφίες-Βιβλία 

1. H αντιφατική συμπεριφορά των διαδίκων στην πολιτική δίκη (διδακτορική 

διατριβή· εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα 1996· σελ. XXVIII + 648). 

2. H ανώτερη βία ως λόγος ανακοπής ερημοδικίας (εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα 1997· 

σελ. 212). 

3. Διαταγή πληρωμής για οφειλόμενα μισθώματα (εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα 1999· 

σελ. XVI + 91). 

4. Zητήματα διαταγής πληρωμής (εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα 2005· σελ. 119). 

5. H ανταγωγή κατά τον ΚΠολΔ (2003· σελ. XXΙ + 495). 

6. Ερανισμοί και ανταποδόσεις Θέμιδος Ι (εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα 2009· σελ. 830). 

7. H ανακοπή κατά αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου κατά τον ΚΠολΔ 

(εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα 2009· σελ. XX + 602). 

8. Διαχρονικές Δημιουργίες της Κλειώς Δημητριάδου-Νάτση (εκδόσεις Α.Π.Θ. 2011· 

σελ. 324· πρώτη έκδοση βιβλίου του εκδοτικού οίκου του Α.Π.Θ., το οποίο 

επιμελήθηκε μετά από ανάθεση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ.). 

9. Issues of Estoppel and Res judicata in Anglo-American and Greek Law (σε 

συνεργασία με την καθηγήτρια Καλλιόπη Μακρίδου· εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη 

2012/2013· σελ. XX + 212). 

10. Δίκαιο κτηματολογίου (σε συνεργασία με την καθηγήτρια Γιαννούλα 

Καρύμπαλη-Τσίπτσιου· εκδόσεις Σάκκουλα 2013· σελ. XV + 1024). 

11. Ζητήματα κτηματολογικού δικονομικού δικαίου (σε συνεργασία με την εφέτη 

Κωνσταντία Εμμανουηλίδου· εκδόσεις Σάκκουλα 2014 σελ. XVΙ + 142). 

12. Ερανισμοί και ανταποδόσεις Θέμιδος ΙΙ (εκδόσεις Σάκκουλα 2014· σελ. XX + 

789). 
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13. Greek and foreign procedural systems, vol. 1: Issues of Estoppel and Res Judicata 

in Anglo-American and Greek Law (σε συνεργασία με την καθηγήτρια Καλλιόπη 

Μακρίδου· εκδόσεις Σάκκουλα 2014· σελ. XVI + 238). 

14. Greek and foreign procedural systems, vol. 2: Civil trial of first and second 

instance according to Swiss and Greek Law (σε συνεργασία με την καθηγήτρια 

Καλλιόπη Μακρίδου· εκδόσεις Σάκκουλα 2014· σελ. XIII + 142). 

15. Η δίκη των αντιρρήσεων ενώπιον του κτηματολογικού δικαστή (εκδόσεις 

Σάκκουλα 2015· σελ. ΧΧ + 454). 

16. Εφαρμογές Δικαίου Κτηματολογίου (εκδόσεις Σάκκουλα 2015· σελ. XVI + 350). 

17. Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου και Εθνικό Κτηματολόγιο: σημεία 

τομής και διάκρισης (εκδόσεις Σάκκουλα 2016· σελ. XVΙI + 238). 

18. Greek and foreign procedural systems, vol. 3: Provisional measures in Italian and 

Greek Procedural Law (σε συνεργασία με την καθηγήτρια Καλλιόπη Μακρίδου· 

εκδόσεις Σάκκουλα 2016· σελ. X + 115). 

19. Πολιτική Δικονομία (σε συνεργασία με τις καθηγήτριες Καλλιόπη Μακρίδου και 

Χαρούλα Απαλαγάκη· εκδόσεις Σάκκουλα 2016 σελ. XV + 303). 

20. Κώδικας Κτηματολογίου (εκδόσεις Σάκκουλα 2017· σελ. VIΙΙ + 241). 

21. Δάση, δασικοί χάρτες, δασολόγιο και κτηματολόγιο (εκδόσεις Σάκκουλα 2017· 

σελ. ΧVIΙ + 199). 

22. Χρησικτησία και Εθνικό Κτηματολόγιο (εκδόσεις Σάκκουλα 2017· σελ. ΧΧ + 458). 

23. Ο κομβικός ρόλος του συμβολαιογράφου στο δίκαιο (εκδόσεις Σάκκουλα 2017· 

σελ. ΧΙΧ + 286). 

24. Πολιτική Δικονομία2 (σε συνεργασία με τις καθηγήτριες Καλλιόπη Μακρίδου και 

Χαρούλα Απαλαγάκη· εκδόσεις Σάκκουλα 2018 σελ. XΙΧ + 565). 

25. Greek and foreign procedural systems, vol. 4: Evidence is Spanish and Greek 

Procedural Law (σε συνεργασία με την καθηγήτρια Καλλιόπη Μακρίδου· εκδόσεις 

Σάκκουλα 2018· σελ. XΙΙ + 268). 

26. Εθνικό Κτηματολόγιο. Ισχύον δίκαιο, στρεβλώσεις και θετέον δίκαιο (de lege 

lata, deformationes, de lege ferenda) (εκδόσεις Σάκκουλα 2018· σελ. ΧΧΙ + 520). 

27. Αστικό Δικονομικό Δίκαιο & Νομολογιακό Γίγνεσθαι (εκδόσεις Σάκκουλα 2019 
σελ. XΧVI +  572). 
28. H πραγματογνωμοσύνη στην κτηματολογική δίκη (εκδόσεις Σάκκουλα 2019· σελ. 
ΧVIΙ + 249). 
29. Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος ΙΙΙ (εκδόσεις Σάκκουλα 2019· σελ. ΧVIII + 
1.026). 
30. Εθνικό Κτηματολόγιο (εκδόσεις Σάκκουλα 2020· σελ. XXXII + 648). 
31. Κυπριακό και Ελληνικό Κτηματολόγιο. Δικαιοσυγκριτική επισκόπηση (εκδόσεις 
Σάκκουλα 2020· σελ. XXIV + 468). 
32. Greek and foreign procedural systems, vol. 5: Relations between judge and 

parties in German and Greek civil trial (σε συνεργασία με την καθηγήτρια Καλλιόπη 

Μακρίδου· εκδόσεις Σάκκουλα 2020· σελ. XI + 236). 
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33. Εθνικό Κτηματολόγιο και Διαμεσολάβηση (εκδόσεις Σάκκουλα 2021· σελ. XVIII + 
282: επιμέλεια έκδοσης). 
34. Μισθώσεις ιδίως υπό το πρίσμα της υγειονομικής (εκδόσεις Σάκκουλα 2021· 
σελ. XVI + 281: επιμέλεια έκδοσης). 
35. Συγκριτικό Κτηματολικό Δίκαιο. Στοιχεία κτηματολογικού δικαίου στις έννομες 
τάξεις της ΕΕ και των ΗΠΑ (εκδόσεις Σάκκουλα 2021· σελ. ΧΧXVI + 940: επιμέλεια 
έκδοσης). 
36. Μισθώσεις ιδίως υπό το πρίσμα της υγειονομικής2 (εκδόσεις Σάκκουλα 2021· 
σελ. XΧ + 397: επιμέλεια έκδοσης). 
37. Συμβολαιογραφία και ακίνητη περιουσία (εκδόσεις Σάκκουλα 2021· σελ. XΧII + 
528: επιμέλεια έκδοσης). 
38. Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος ΙV (εκδόσεις Σάκκουλα 2021· σελ. ΧX + 
1.245). 
 
 

B. Mελέτες-Γνωμοδοτήσεις (σε περιοδικά με κριτές ή επισημονική διεύθυνση) 

1. Oρκοδοσία διαδίκου και ικανότητα προς το δικολογείν, Aρμ 1989.7 επ. 

2. H συμβολή του δικαιούχου συζύγου στην επαύξηση της περιουσίας του 

υποχρέου ως προϋπόθεση της αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα, EπιστEπετAρμ 

1989.103 επ. 

3. Aπαλλαγή από την αστική ευθύνη και εργασιακή σχέση. Tο παράδειμα των 

οδηγών του OAΣΘ στην ελληνική νομολογία, Aρμ 1989.1197 επ. 

4. Δυνατότητα διεξαγωγής αποδείξεων για τη βασιμότητα λόγων έφεσης, EλλΔνη 

1990.276 επ. 

5. Aποδεικτικής φύσης ιδιορρυθμίες στις γαμικές διαφορές και στις διαφορές που 

αφορούν στις σχέσεις γονέων και τέκνων, EλλΔνη 1990.967 επ. 

6. H συμβολή του δικαιούχου συζύγου στην επαύξηση της περιουσίας του 

υποχρέου ως προϋπόθεση της αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα. H 

προβληματική από τη σκοπιά του δικονομικού δικαίου, EλλΔνη 1993.500 επ. 

7. O πληρεξούσιος δικηγόρος ως φορέας γεγονότων ανώτερης βίας στο πεδίο της 

ανακοπής ερημοδικίας, Aρμ 1997.439 επ. 

8. Venire contra factum proprium. Mορφές, έννομες συνέπειες και δικονομική 

μεταχείριση της αντιφατικής δικονομικής συμπεριφοράς του διαδίκου, EλλΔνη 

1998.1756 επ. 

9. Mετάθεση του χρόνου δικονομικής ωριμότητας των αποφάσεων εμπράγματου 

δικαίου από την τελεσιδικία στο αμετάκλητο, Δ 1999.685 επ. 

10. Καταγγελία εμπορικής μίσθωσης από το μισθωτή. Τύχη αποζημίωσης 

μεταμέλειας και «εγγύηση», ΕλλΔνη 2002.60 επ. 

11. Η δυνατότητα χρήσεως στην πολιτική δίκη αποδεικτικών μέσων που 

αποκτήθηκαν παράνομα, ΕλλΔνη 2004.694 επ. (σε συνεργασία με τον καθηγητή 

Νικόλαο Νίκα) 

12. Ανταγωγή συμμετοχής στα αποκτήματα (ΑΚ 1400 § 2) επί αγωγής διαζυγίου (ΑΚ 

1439 § 3), ΕλλΔνη 2005.350 επ. 
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13. Τύχη της συμφωνίας για παραίτηση του εκμισθωτή από την αποζημίωση 

μεταμελείας και σύντμηση της προθεσμίας καταγγελίας σε περίπτωση μεταβίβασης 

του μισθίου. Δυνατότητα συμψηφισμού της «εγγυήσεως», Αρμ 2005.818 επ. 

14. Οι πρόσφατες τροποποιήσεις του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης και του 

οικογενειακού δικαίου από το ν. 3346/2005, ΕλλΔνη 2006.375 επ. 

15. Ανακοπή εκτελέσεως από εγγυητή συμβάσεως, η οποία περιέχει 

καταχρηστικούς γενικούς όρους συναλλαγών, κατά το χρόνο που εκκρεμεί αίτηση 

για υπαγωγή της πρωτοφειλέτριας Α.Ε. σε καθεστώς δικαστικής εκκαθαρίσεως, ΔΕΕ 

2006.701 επ. (σε συνεργασία με την καθηγήτρια Καλλιόπη Μακρίδου). 

16. Οι ποινές τάξεως των άρθρων 205-207 ΚΠολΔ, ΕλλΔνη 2007.16 επ. 

17. Υποκειμενικά όρια δεδικασμένου και εκτελεστότητας. Έκταση ευθύνης των 

μελών ομόρρυθμης εταιρίας. Πλήρωση αιρέσεως πίνακα κατατάξεως, Δ 2007.951 

επ. 

18. Η επάνοδος των διαδίκων στην προ της αναιρεθείσης αποφάσεως κατάσταση, η 

παραπομπή της υποθέσεως και η συζήτησή της ενώπιον του δικαστηρίου της 

παραπομπής. Αναίρεση για παράβαση των διδαγμάτων της κοινής πείρας και τύχη 

της εκκρεμούς αγωγής, Αρμ 2007.2031 επ. 

19. Αίτηση ειδικής εκκαθαρίσεως του άρθρου 45 ν. 1892/1990· προϋποθέσεις 

παραδεκτού και νόμω βάσιμου· μεταβατικό δίκαιο (άρθρο 182 § 2 ν. 3588/2007), 

ΕπισκΕΔ.2007.1083 επ. (σε συνεργασία με την καθηγήτρια Καλλιόπη Μακρίδου), 

20. Ανακοπή εγγυητή κατά της επισπευδόμενης εις βάρος του αναγκαστικής 

εκτελέσεως, ΝοΒ 2008.527 επ. 

21. «Εξώδικες» ένορκες βεβαιώσεις. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, λόγω 

έλλειψης ευθύνης καθολικού διαδόχου του εγγυητή. Τροποποίηση της αρχικής 

σύμβασης αλληλόχρεου λογαριασμού και υπεισέλευση στην εγγυητική ευθύνη του 

αποβιώσαντος ενός από τους εκ διαθήκης κληρονόμους του. Ερμηνεία συμβάσεων 

κατ’ άρθρ. 173 και 200 ΑΚ, ΕφΑΔ 2008.499 επ. 

22. Αναστολή εκτελέσεως από καθ’ ύλην αναρμόδιο δικαστήριο. Χρονικά όρια της 

κατ’ άρθρ. 938 § 4 εδ. β΄ ΚΠολΔ αναστολής, ΝοΒ 2008.2296 επ. 

23. Εφαρμοστέο δίκαιο στο διαδικαστικό στάδιο μετά την εξαφάνιση της 

πρωτοβάθμιας αποφάσεως. Κτήση κυριότητας ακινήτου με αναδασμό. Τύχη 

αξιώσεων των διεκδικούντων δικαιώματα στο αναδιανεμηθέν ακίνητο, ΕφΑΔ 

2008.851 επ. 

24. Το δεδικασμένο αποφάσεως περί αναγνωρίσεως δικαιούχων δεν επεκτείνεται 

και στο προδικαστικό ζήτημα της κυριότητας επί του ακινήτου που απαλλοτριώθηκε 

σε δίκη άσχετη με την αποζημίωση απαλλοτριώσεως· κύρος συμβάσεως 

αγοραπωλησίας όταν την υπό εκκαθάριση ομόρρυθμη εταιρία εκπροσωπεί ένας 

από τους πτωχεύσαντες εταίρους-συνεκκαθαριστές· αναγνώριση της άκυρης 

δικαιοπραξίας ως ισχυρής και επίκληση της ακυρότητας· καταχρηστική άσκηση 

δικαιώματος· απαγόρευση προσβολής σαν άκυρης ιδίας πράξεως, ΕλλΔνη.2008.73 

επ. (σε συνεργασία με την καθηγήτρια Καλλιόπη Μακρίδου). 
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25. Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής. Χρόνος παραδεκτής 

άσκησής τους. Δυνατότητα θεραπείας της αοριστίας κύριου λόγου ανακοπής με το 

δικόγραφο των πρόσθετων λόγων. Επιτρεπτό μεταβολής της βάσης της ανακοπής, 

ΕλλΔνη 2009.70 επ. 

26. Πολλαπλή κτήση κυριότητας. Αντιφατικές αιτιολογίες δικαστικής απόφασης. 

Σιγή απόρριψη ένστασης χρησικτησίας. Προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες 

τακτικής και έκτακτης χρησικτησίας, ΕλλΔνη 2009.1320 επ. (σε συνεργασία με την 

καθηγήτρια Γιαννούλα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου). 

27. Αντισυνταγματικότητα της ρύθμισης περί εισπράξεως εκ μέρους των άμισθων 

υποθηκοφυλάκων και των προϊσταμένων των υποθηκοφυλακείων που λειτουργούν 

ως κτηματολογικά γραφεία πάγιων δικαιωμάτων επί εγγραφής προσημείωσης ή 

υποθήκης προς διασφάλιση ομολογιακού δανείου. Σε περίπτωση άρνησής τους να 

προβούν στην καταχώρηση δίχως την καταβολή αναλογικών δικαιωμάτων δεν 

καθιδρύεται ευθύνη τους, δυνάμει των άρθρων 73 EισΝΚΠολΔ, 914 επ. AK ή 904 επ. 

ΑΚ (σε συνεργασία με την καθηγήτρια Καλλιόπη Μακρίδου), ΕλλΔνη 2010.646 επ. 

28. Τύχη παρέμβασης μετόχου Α.Ε. σε δίκη τριτανακοπής δικαστικής απόφασης με 

την οποία δεν επικυρώθηκε η κατ’ άρθρ. 44 ν. 1892/1990 συμφωνία των πιστωτών, 

ΔΕΕ 2010.1005 επ. 

29. Δικαίωμα αποζημίωσης του καθ’ ου η άκυρη εκτέλεση, ακόμη κι όταν παρήλθε 

άπρακτη η προθεσμία ανακοπής της άκυρης πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης, η 

οποία αποτέλεσε την αιτία της ζημίας, ΕλλΔνη 2011.12 επ. 

30. Ζητήματα τόπου και χρόνου διεξαγωγής αναγκαστικού πλειστηριασμού 

ακινήτου, ΝοΒ 2011.15 επ. 

31. Δικαίωμα αποζημίωσης του καθ’ ου η άκυρη εκτέλεση, ακόμη κι όταν παρήλθε 

άπρακτη η προθεσμία ανακοπής της άκυρης πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης, η 

οποία αποτέλεσε την αιτία της ζημίας, ΕλλΔνη 2011.12 επ. 

32. Τριτανακοπή δικαστικής απόφασης, δυνάμει της οποίας αναγνωρίστηκε και 

εγγράφηκε στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σωματείο με 

την επωνυμία «Ελληνο-τουρκικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος». Αρχή της 

πολλαπλότητας των σωματείων. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος (nemo auditur 

propriam turpitudinem allegans) , ΕλλΔνη 2011.366 επ. 

33. Oι διαπλαστικές αποφάσεις κατά τον ΚΠολΔ, ΕλλΔνη 2011.628 επ. 

34. Ηλεκτρονική διεξαγωγή αναγκαστικού πλειστηριασμού: «requiem» των 

συνηθέστερων ακυροτήτων αναγκαστικού πλειστηριασμού; ΔΕΕ 2011.748 επ. 

35. Πότε η περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης δεν προσβάλλεται με ανακοπή του 

άρθρου 933 ΚΠολΔ. Η επάνοδος της νομολογίας στην ορθή κατεύθυνση ΝοΒ 

2011.898 επ. 

36. Mεταβίβαση λόγω δωρεάς ακινήτου στο οποίο υφίστανται ναοί, που κτίστηκαν 

από το εκκλησιαστικό σωματείο, το οποίο προβαίνει στη δωρεά, ΕλλΔνη 2011.1306 

επ. 

37. Σύσταση με διαθήκη δουλείας υπό αναβλητική αίρεση, ΑρχΝ 2011.103 επ. 
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38. Oι επικείμενες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ στο δίκαιο των ενδίκων μέσεων και 

της αναγκαστικής εκτελέσεως, ΑρχΝ 2011.409 επ. 

39. Αγωγή «κακοδικίας» εις βάρος συμβολαιογράφου, ΕλλΔνη 2012.932 επ. 

40. Επικύρωση «ανώμαλης» δικαιοπραξίας και κτηματολογικές εγγραφές, ΠειρΝ 

2012.102 επ. (σε συνεργασία με την καθηγήτρια Γιαννούλα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου). 

41. Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις του ν. 3994/2011 στο δίκαιο των ενδίκων μέσων 

και της αναγκαστικής εκτελέσεως, ΝοΒ 2012.12 επ.  

42. Η επάνοδος των διαδίκων στην προ της αναιρεθείσης αποφάσεως κατάσταση, η 

παραπομπή της υποθέσεως και η συζήτησή της ενώπιον του δικαστηρίου της 

παραπομπής. Πρόσθετοι λόγοι έφεσης. Προϋποθέσεις παραδεκτής προβολής νέων 

πραγματικών ισχυρισμών. Ισχυρισμοί που δεν προβλήθηκαν έγκαιρα από 

δικαιολογημένη αιτία, ΕλλΔνη 2012.348 επ. 

43. Ισοδύναμη εναλλαγή του κατ’ άρθρ. 214 Α ΚΠολΔ πρακτικού επιλύσεως 

διαφοράς προς τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και δυνατότητα 

χρησιμοποιήσεώς του ως τίτλου προς μεταγραφή, όταν ο συμβιβασμός έχει 

αντικείμενο τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματων 

δικαιωμάτων επί ακινήτων, ΕλλΔνη 2013.72 επ. 

44. Aπαράδεκτο αίτησης αναστολής εκτέλεσης απόφασης Δ.Σ. σωματείου, όταν 

αυτή ασκείται από τον αιτούντα, ο οποίος συγχρόνως εκπροσωπεί και το σωματείο 

κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση. Aβάσιμο της αίτησης σε ό,τι αφορά στην 

εξουσία του Προέδρου του Δ.Σ. να διακόπτει τη συζήτηση επί θέματος της 

ημερήσιας διάταξης και ακολούθως να τη ματαιώνει. Κανόνες που διέπουν την 

ανασύνθεση του Δ.Σ. σωματείου, ΔΕΕ 2013.1107 επ. 

45. Τύχη αίτησης αναστολής εκτελέσεως επ’ ευκαρία ασκήσεως ανακοπής κατά 

διαταγής πληρωμής για αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού, ΠειρΝ 2013.285 επ. 

46. Άμυνα του αγοραστή ακινήτου δυνάμει προσυμφώνου (με εξοφλημένο το 

σύνολο του τιμήματος) στη διεκδικητική αγωγή του φερόμενου ως κυρίου του 

ακινήτου οικοπεδούχου, ο οποίος κήρυξε έκπτωτο τον εργολάβο μετά τη συντέλεση 

της (εκ προσυμφώνου) αγοραπωλησίας. Ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως 

εμπράγματης αξιώσεως του οικοπεδούχου (AK 281), ΕλλΔνη 2013.1302 επ. 

47. Πλαγιαστική άσκηση αγωγής για χρηματική ικανοποίηση, λόγω ψυχικής οδύνης, 

κατ’ άρθρ. 932, 933 ΑΚ, ΕφΑΔ 2013.976 επ. 

48. Eπίκαιρα ζητήματα δικονομικού δικαίου στο κτηματολογικό δίκαιο, ΝοΒ 

2014.513 επ. 

49. Η επίδραση της (καθολικής ή ειδικής) διαδοχής επί της ενστάσεως 

καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος, ΕφΑΔ 2014.30 επ. 

50. Η κατ’ άρθρo 236 ΚΠολΔ καθοδηγητική εξουσία του δικαστή στην πολιτική δίκη, 

ΕλλΔνη 2014.680 επ. 

51. Άρνηση του προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου να καταχωρίσει στα 

κτηματολογικά φύλλα σύμβαση οριστικοποίησης προσυμφώνου μεταβίβασης 
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διαμερίσματος, μετά του αναλογούντος ποσοστού του επί του οικοπέδου, ΝοΒ 

2015.1142 επ. 

52. Αποδεικτική δύναμη ομολογίας στην κατ’ έφεση δίκη, όταν η ομολογία έχει 

λάβει χώρα σε προηγηθείσα δίκη αναστολής της προσωρινής εκτελεστότητας, 

ΕλλΔνη 2015.391 επ. 

53. Kύρος διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από τη διοίκηση αλλοτρίων ή (και) από 

αδικαιολόγητο πλουτισμό, ΧρΙΔ 2015.629 επ. 

54. Οι πρόσφατες τροποποιήσεις του δικαίου αναγκαστικής εκτέλεσης από τον ν. 

4335/2015, ΣυμβΕπιθ 2015. 

55. Άρνηση προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου να καταχωρίσει 

συμβολαιογραφική πράξη ή δικαστική απόφαση, ΧρΙΔ 2016.81 επ. 

56. Άρνηση υποθηκοφύλακα να μεταγράψει σύμβαση αγοραπωλησίας ακινήτου, 

αφενός διότι από τη συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας δεν προκύπτει η 

ταυτότητα του ακινήτου (λόγω νομιμοποίησης και «τακτοποίησης» αυθαίρετων 

κατασκευών και προσθηκών) και αφετέρου διότι γεννάται υποχρέωση των πωλητών 

προς καταβολή πρόσθετου φόρου (κληρονομίας), ΕλλΔνη 2016.1040 επ. 

57. Κρίσιμα ζητήματα δικαίου διαιτησίας στο έργο του καθηγητή Νικολάου Νίκα, 

στον τόμο προς τιμήν του καθηγητή Νικολάου Νίκα και με αντικείμενο «Η πολιτική 

δίκη σε κρίσιμη καμπή» (2016) σελ. 107 επ. 

58. Νομοθετικό πλαίσιο και νομολογιακές εκφάνσεις της σεξουαλικής 

παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, ΔΕΕ 2016.1334 επ. 

59. Προσφώνηση 2ου πανελλήνιου συνεδρίου Κέντρου Κτηματολογικών Μελετών, 

στον τόμο: Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου και Εθνικό Κτηματολόγιο: 

σημεία τομής και διάκρισης (2016) σελ. IX επ. 

60. Πορίσματα εργασιών 2ου πανελλήνιου συνεδρίου Κέντρου Κτηματολογικών 

Μελετών, στον τόμο: Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου και Εθνικό 

Κτηματολόγιο: σημεία τομής και διάκρισης (2016) σελ. 205 επ. 

61. 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, ΧρΙΔ 

2016.630 επ. (σε συνεργασία με την καθηγήτρια Γιαννούλα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου). 

62. Ισοδύναμη εναλλαγή του πρακτικού δικαστικού συμβιβασμού προς τον τύπο 

του συμβολαιογραφικού εγγράφου. Προϋποθέσεις χρήσεώς του ως τίτλου προς 

μεταγραφή (ή καταχώριση), όταν ο συμβιβασμός έχει αντικείμενο τη σύσταση, 

μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων. 

Συνέπειες επί μεταγραφής (ή καταχώρισης) του πρακτικού δίχως την επισύναψη 

των αναγκαίων εγγράφων, Συμβολαιογραφική Επιθεώρηση 2016.299 επ. 

64. Προσφώνηση 3ου πανελλήνιου συνεδρίου Κέντρου Κτηματολογικών Μελετών, 

στον τόμο: Χρησικτησία και Εθνικό Κτηματολόγιο (2017) σελ. 5 επ. 
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64. Πορίσματα εργασιών 3ου πανελλήνιου συνεδρίου Κέντρου Κτηματολογικών 

Μελετών, στον τόμο: Χρησικτησία και Εθνικό Κτηματολόγιο (2017) σελ. 413 επ. 

65. Ο συμβολαιογράφος ως το κατεξοχήν εξωδικαστικό όργανο της εκούσιας 

δικαιοδοσίας. Ειδικώς η ενώπιον συμβολαιογράφου λήψη ένορκων βεβαιώσεων 

πολιτικής δίκης, στον τόμο: Ο κομβικός ρόλος του συμβολαιογράφου στο δίκαιο 

(2017) σελ. 9 επ. 

66. Πορίσματα εργασιών 4ου πανελλήνιου συνεδρίου Κέντρου Κτηματολογικών 

Μελετών, στον τόμο: Εθνικό Κτηματολόγιο. Ισχύον δίκαιο, στρεβλώσεις και θετέον 

δίκαιο (de lege lata, deformationes, de lege ferenda) (2018) σελ. 507 επ. 

67. Προσφώνηση (υπό την ιδιότητα του Διευθυντή του Τομέα Αστικού, Αστικού 

Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου) κατά την επίδοση του τιμητικού τόμου στον 

ομότιμο καθηγητή Νικόλαο Νίκα., Αρμ 2018.1809 επ.  

68. Ο ρόλος του συμβολαιογράφου στη διασφάλιση των καταχωρίσεων 

εμπράγματων δικαιωμάτων, ΕπΑΚ 2019.2 επ. 

69. Εργατικές αξιώσεις εις βάρος Δημοτικής Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης, 

Γνωμοδότηση, στον τόμο: Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τ. IΙΙ, 2019, σ. 1009 

επ. 

70. Άμυνα κατά αίτησης, δυνάμει της οποίας ζητείται η θέση ανώνυμης εταιρείας 

υπό καθεστώς ειδικής διαχείρισης, κατ’ άρθρα 68 επ. ν. 4307/2014, Γνωμοδότηση, 

στον τόμο: Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τ. IΙΙ, 2019, σ. 507 επ. 

71. Τύχη πλειστηριάσματος από της καταβολής του και μέχρι τη διανομή του, 

Γνωμοδότηση, στον τόμο: Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τ. IΙΙ, 2019, σ. 481 επ. 

72. Επιτρεπτό ή μη αντικατάστασης αντικειμένου ενεχύρου 

εγχαρτωμένου σε ενεχυρόγραφο, Γνωμοδότηση σε συνεργασία με την καθηγήτρια 

Γιαννούλα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου), στον τόμο: Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, 

τ. IΙΙ, 2019, σ. 939 επ. 

73. Άμυνα του αγοραστή ακινήτου δυνάμει προσυμφώνου (με εξοφλημένο το 

σύνολο του τιμήματος) στην επιβληθείσα κατάσχεση ακινήτου, στο οποίο ως κύριος 

φέρεται ο εκ προσυμφώνου πωλητής, ΕπΑκ 2019.619 επ. 

74. Δουλεία άντλησης ύδατος από τις πηγές Βοϊράνης περιοχής Κεφαλαρίου 

Δράμας, ΕπΑκ 2019.444 επ. 

75. Προϋποθέσεις αντιτάξιμου του αποσβεστικού αποτελέσματος λόγω 

προκαταβολής μισθωμάτων έναντι του κατασχόντος Δημοσίου, κατ’ άρθρο 32 § 2 

ΚΕΔΕ, ΕπΑΚ 2019.235 επ. 

76. Αντικείμενο δίκης στην ανακοπή κατά πρακτικού δημοσίευσης δημόσιας 

διαθήκης (κατ’ άρθρο 583 ΚΠολΔ) και στην περί κλήρου αγωγή (κατ’ άρθρα 1871 επ. 

ΑΚ), ΕπΑκ 2020.286 επ. 

77. Πότε η κατ’ άρθρ. 3 § 2 εδ. α΄ ν. 4354/2015 εξώδικη πρόσκληση του οφειλέτη ή 
του εγγυητή του αποτελεί προϋπόθεση κύρους αμιγώς της πρόσκλησης προς 
σύναψη σύμβασης πώλησης εκ μέρους της υποψήφιας εκχωρήτριας τράπεζας, 
Γνωμοδότηση, στον τόμο: Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τ. IΙΙ, 2019, σ. 969 επ. 
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78. Αντισυνταγματικότητα διατάξεων νόμου ειδικής διαδικασίας αναγκαστικής 

εκτέλεσης· ειδικώς το καθεστώς του ν.δ. 3077/1954, ΕλλΔνη 2019.1318 επ. 

79. Εκτέλεση διαταγής πληρωμής, που ακυρώθηκε εκ των υστέρων, και αξίωση 

αποζημίωσης, κατ’ άρθρο 940 ΚΠολΔ, ΕΠολΔ 2020.251 επ. 

80. Κοινός τραπεζικός λογαριασμός χωρίς τη σύμπραξη κατά την κατάρτισή του 

τρίτου δικαιούμενου προσώπου, ΕπισκΕΔ 2020.433 επ. 

81. Προσβολή παραδοχών απόφασης, η οποία απορρίπτει αίτηση ανατροπής 

κατάσχεσης. Λόγοι αφορώντες στη διαδρομή της προθεσμίας της ΚΠολΔ 1019 § 1, 

ΕπΑκ 2020.490 επ.  

82. Αποτελεσματική δικαστική προστασία του ασθενέστερου διαδίκου στην 

πολιτική δίκη, ΕλλΔνη 2020.641 επ. 

83. Προσφώνηση 5ου πανελλήνιου συνεδρίου Κέντρου Κτηματολογικών Μελετών, 

στον τόμο: Κυπριακό και Ελληνικό Κτηματολόγιο. Δικαιοσυγκριτική επισκόπηση 

(2020) σελ. ΧΧ επ. 

84. Διαχρονικό δίκαιο των προνομίων σε πίνακα κατάταξης, ο οποίος συνετάγη 

μετά την έναρξη ισχύος των ν. 4335/2015, 4336/2015 και 4446/2016, κατόπιν 

περάτωσης της πτωχευτικής διαδικασίας. Η νεοπαγής διάταξη του άρθρου 43 ν. 

4715/2020 αποτελεί περίπτωση ψευδοερμηνευτικού νόμου, ΕπΑκ 2020.689 επ. 

85. Πορίσματα εργασιών 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κέντρου Κτηματολογικών 

Μελετών με θέμα: «Κυπριακό και Ελληνικό Κτηματολόγιο. Δικαιοσυγκριτική 

επισκόπηση», στον τόμο: Κυπριακό και Ελληνικό Κτηματολόγιο. Δικαιοσυγκριτική 

επισκόπηση (2020) σελ. 407 επ. 

86. Ευθύνη τράπεζας για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης πελάτη της 

(Γνωμοδότηση, στον τόμο: Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τ. IV, 2021, σελ. 915 

επ.). 

87. Εισαγωγή διαφοράς προς εκδίκαση με εσφαλμένη διαδικασία (άρθρο 591 § 6 

ΚΠολΔ) (Γνωμοδότηση, στον τόμο: Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τ. IV, 2021, 

σελ. 291 επ.). 

88. Ανίσχυρο υπαναχώρησης από προσύμφωνο μεταβίβασης ακινήτου αφενός 

επειδή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ανώμαλης εξέλιξης της εκ προσυμφώνου 

ενοχής κι αφετέρου επειδή υφίσταται συμβατική παραίτηση από το εν λόγω 

δικαίωμα. Πότε η υπαναχώρηση αναλώνει το δικαίωμα επιλογής των 

προβλεπόμενων στο νόμο αξιώσεων (Γνωμοδότηση, στον τόμο: Ερανισμοί & 

Ανταποδόσεις Θέμιδος, τ. IV, 2021, σελ. 1055 επ.). 

89. Η εγκατάσταση κληρονόμων επί του «υπολοίπου» της κληρονονομίας συνιστά 

εγκατάσταση σε ένα και το αυτό ποσοστό (κοινή μερίδα) επί της οποίας σε 

περίπτωση προσαύξησης προτιμώνται οι συνεγκατάστατοι, ΕλλΔνη 2021.377 επ. 

90.Το ανεπίτρεπτο της εκ των υστέρων δασμολογικής επιβάρυνσης του εισαγωγέα 

προϊόντων τρίτων χωρών, λόγω αναθεώρησης της δασμολογικής κλάσης των 

εισαγόμενων προϊόντων βάσει μεταγενεστέρως εκδοθέντων εγγράφων, ενόψει της 

καλοπιστίας και της έλλειψης γνώσης της αποδιδόμενης παράβασης από μέρους 
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του (εισαγωγέα) κατά τη φάση της διασάφησης εισαγωγής (Γνωμοδότηση, στον 

τόμο: Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τ. IV, 2021, σελ. 1181 επ.). 

91. Έθιμο περί του ότι η αμοιβή και τα έξοδα του συμβολαιογράφου αφενός για τη 

σύνταξη συμβολαίου μεταβιβαστικού της κυριότητας ακινήτου αφετέρου -και κατ’ 

αντιστοιχία- για τη σύνταξη περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης επί αναγκαστικού 

πλειστηριασμού που έχει τη φύση ιδιόμορφης μορφής πώλησης, καταβάλλονται 

από τον αγοραστή/υπερθεματιστή, το οποίο (έθιμο) κατισχύει της διάταξης του 

άρθρου 527 § 1 ΑΚ (Γνωμοδότηση, στον τόμο: Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, 

τ. IV, 2021, σελ. 1041 επ.). 

92. Η πάροδος της υποχρεωτικής εκ του νόμου διάρκειας της εμπορικής μίσθωσης 

την καθιστά μισθωτική σύμβαση αορίστου χρόνου, ευεπίφορη στην καταγγελία της 

ΑΚ 609, τα έννομα αποτελέσματα της οποίας (καταγγελίας) επέρχονται και δια της 

άσκησης αγωγής απόδοσης μισθίου (ΚΠολΔ 619). Το κατ’ αρχήν ανεπιτρεπτό της 

υπομίσθωσης επί εμπορικών μισθώσεων (άρθρ. 11 π.δ. 34/1995). Η καταγγελία 

σύμβασης μίσθωσης συνενωμένων ακινήτων για τμήμα αυτών (Γνωμοδότηση, στον 

τόμο: Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τ. IV, 2021, σελ. 1079 επ.). 

93. Το ειδικό προνόμιο των άρθρων 976 και 1007 ΚΠολΔ υπέρ του διενεργήσαντος 

δαπάνες προς διατήρηση του πράγματος (οικοδομήματος) ως οικονομικής αξίας και 

αποτροπή κατάρρευσης αυτού, ΕπΑκ 2021.67 επ. 

94. Άρνηση καταχώρισης αμετάκλητης δικαστικής απόφασης και διορθωτικής 

πράξης εφαρμογής στα κτηματολογικά φύλλα (Γνωμοδότηση, στον τόμο: Ερανισμοί 

& Ανταποδόσεις Θέμιδος, τ. IV, 2021, σελ. 473 επ.). 

95. Καταχρηστική και καθ’ υπέρβαση των εξουσιών άρνηση υποθηκοφύλακα να 

μεταγράψει συμβόλαιο αγοραπωλησίας διηρημένης ιδιοκτησίας, με αιτιολογία τη 

δήθεν ακυρότητα της πράξης λόγω άκυρης σύστασης κάθετης ιδιοκτησίας σε εκτός 

σχεδίου ακίνητο, τη στιγμή που η ίδια μετέγραψε αφενός τη σύσταση οριζόντιας 

ιδιοκτησίας αφετέρου τις μετέπειτα, ερειδόμενες στην αρχική σύσταση οριζοντίου, 

μεταβιβαστικές δικαιοπραξίες (Γνωμοδότηση, στον τόμο: Ερανισμοί & 

Ανταποδόσεις Θέμιδος, τ. IV, 2021, σελ. 375 επ.). 

96. Τρόπος ασκήσεως πρόσθετης παρεμβάσεως στην τακτική διαδικασία 

(Γνωμοδότηση, στον τόμο: Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τ. IV, 2021, σελ. 89 

επ.). 

97. Το εξ αντικειμένου ανυπόστατο πρωτοκόλλου καταλήψεως κτήματος, ενόψει 

της εκ του σώματος αυτού προκύπτουσας ανυπαρξίας της ιδιότητας του 

ανταλλαξίμου, και το συνεπεία αυτού επιτρεπτό της στοιχειοθέτησης έκτακτης 

χρησικτησίας (Γνωμοδότηση, στον τόμο: Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τ. IV, 

2021, σελ. 961 επ.). 

98. Εξώδικες ένορκες βεβαιώσεις (Γνωμοδότηση, στον τόμο: Ερανισμοί & 

Ανταποδόσεις Θέμιδος, τ. IV, 2021, σελ. 209 επ.). 

99. Αποζημίωση ιδιοκτήτη όταν τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος έχουν ως 

αποτέλεσμα την ουσιώδη αποστέρηση της χρήσης της ιδιοκτησίας του 
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(Γνωμοδότηση, στον τόμο: Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τ. IV, 2021, σελ. 

1151 επ.). 

100. Σύγκρουση συμφερόντων ειδικού διαχειριστή νομικού προσώπου προς εκείνα 

του νομικού προσώπου ως λόγος ορισμού προσωρινής διοίκησης (Γνωμοδότηση, 

στον τόμο: Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τ. IV, 2021, σελ. 111 επ.). 

101. Ανακρίβεια αρχικής κτηματολογικής εγγραφής, στην οποία εμφαίνεται ως 

δικαιούχο κυριότητας το ελληνικό Δημόσιο, παρότι το εμπράγματο δικαίωμά του 

είχε αποδυναμωθεί (κατ’ άρθρο 281 ΑΚ) κατά τον κρίσιμο χρόνο έναρξης 

λειτουργίας του κτηματολογίου στη συγκεκριμένη περιοχή, με συνέπεια αυτό να 

μην είναι δικαιούχο καταχωρητέου δικαιώματος, ΕπΑκ 2021.531 επ. 

102. Ex lege (κατ’ άρθρ. 30 § 3 ΚΕΔΕ) εκχώρηση απαίτησης από αδικαιολόγητο 

πλουτισμό υπέρ του κατασχόντος εις χείρας τρίτου. Όταν η δικαιογόνος αιτία της 

απαίτησης προϋπάρχει της επιβολής της κατάσχεσης, ο κατάσχων-εκδοχέας 

καθίσταται αποκλειστικός δικαιούχος αυτής από την κοινοποίηση του 

κατασχετηρίου στον τρίτο, ακόμη κι αν η απαίτηση επιδικασθεί μεταγενέστερα 

(Γνωμοδότηση, στον τόμο: Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τ. IV, 2021, σελ. 871 

επ.). 

103. 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. Δόλιος 

προσπορισμός διπλής ωφέλειας: αφενός του αντικειμένου της πώλησης αφετέρου 

του υποκατάστατου αυτού (αποζημίωσης). Παραγραφή της αδικοπρακτικής 

αξίωσης κατ’ άρθρ.  937 ΑΚ (Γνωμοδότηση σε συνεργασία με την καθηγήτρια 

Γιαννούλα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, ΕπΑΚ 2021.51 επ.). 

104. Ανακρίβεια πρώτων κτηματολογικών εγγραφών, επειδή εμφανίζουν την οικεία 

διεύθυνση δασών ως δικαιούχο τμημάτων γης με ξεχωριστά ΚΑΕΚ επί ενιαίας 

έκτασης συνολικής επιφάνειας 112.550 τ.μ., η οποία, όμως, ανήκει σε ανώνυμη 

εταιρεία. Η επέμβαση της διεύθυνσης δασών στην ιδιωτική περιουσία της εταιρείας 

καθίσταται όχι μόνον ατελέσφορη, αλλά και έκνομη, από τη στιγμή που οι επίδικες 

εκτάσεις (θύλακες) χαρακτηρίζονται κατά τα διδάγματα της νομικής και δασικής 

επιστήμης ως μη δασικές, ώστε να μην διασπούν την ενιαία κτήση της ανώνυμης 

εταιρείας, όπως αυτή επί μακρόν διαμορφώθηκε. Προσήκουσα ένδικη προστασία, 

ΕπΑκ 2021.306 επ. 

105. Το ορισμένο της αγωγής λογοδοσίας αφενός ως προς την ιστορική της βάση κι 

αφετέρου ως προς τη στοιχειοθέτηση της ενεργητικής νομιμοποίησης 

(Γνωμοδότηση, στον τόμο: Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τ. IV, 2021, σελ. 95 

επ.). 

106. Το κτηματολόγιο ως σύστημα δημοσιότητας αφενός και ως σύστημα 
διόρθωσης των ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών αφετέρου στον τόμο: Εθνικό 
Κτηματολόγιο και Διαμεσολάβηση (2021) σελ. 1 επ. 
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107. Νομιμότητα της αίτησης απευθείας παραχώρησης χρήσης αιγιαλού για 

ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, δυνάμει του άρθρου 13 ν. 2971/2001 και της με 

αριθ. 47458/15.5.2020 ΚΥΑ· αδικαιολόγητη άρνηση του αιτήματος από την 

κτηματική υπηρεσία με την πρόφαση ότι στην υπό μίσθωση έκταση, ενυπάρχουν 

αυθαίρετες κατασκευές, τη στιγμή που η ευρύτερη έκταση έχει χαρακτηριστεί από 

το έτος 2002 ως διατηρητέα (Γνωμοδότηση, στον τόμο: Ερανισμοί & Ανταποδόσεις 

Θέμιδος, τ. IV, 2021, σελ. 1169 επ.). 

108. Παραδεκτό και βάσιμο των λόγων ανακοπής κατά της αναγκαστικής 

εκτελέσεως που επισπεύδεται δυνάμει διαταγής πληρωμής, η οποία εκδόθηκε σε 

συνέχεια τελεσίδικης αναγνωριστικής απόφασης (Γνωμοδότηση, στον τόμο: 

Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τ. IV, 2021, σελ. 313 επ.). 

109. Εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων «διαμέρισμα» και «δωμάτιο» ως 

αυτοτελών αντικειμένων κατάτμησης· ιδίως στο πλαίσιο συμβατικής απαγόρευσης 

κατάτμησης κατά δωμάτια, δυνάμει όρου κανονισμού πολυκατοικίας, ΕπΑκ 

2021.549 επ. 

110. Ερμηνεία όρου δημόσιας διαθήκης περί ανάθεσης της αποκλειστικής 

διαχείρισης κληρονομιαίας περιουσίας σε τρίτο πρόσωπο· παύση του εκτελεστή 

διαχειριστή, συνεπεία της παρέλκυσης παροχής λογοδοσίας (Γνωμοδότηση, στον 

τόμο: Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τ. IV, 2021, σελ. 1127 επ.). 

111. Ο κομβικός ρόλος του συμβολαιογράφου σε δικαιοπραξίες με αντικείμενο 

ακίνητη περιουσία (Μελέτη, στον τόμο: Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τ. IV, 

2021, σελ. 445 επ.). 

112. Διεθνής εμπορική διαιτησία. Ακυρωτικός έλεγχος διαιτητικής κρίσης περί 

άρσης της αυτοτέλειας της νομικής προσωπικότητας κεφαλαιουχικής εταιρείας, ως 

αιτίας επέκτασης των υποκειμενικών ορίων της διαιτητικής συμφωνίας υπέρ της μη 

υπογράψασας τη διαιτητική συμφωνία μητρικής εταιρείας και στοιχειοθέτησης της 

παθητικής νομιμοποίησής της, όπως επίσης εγκαθίδρυσης της δικαιοδοσίας του 

διαιτητικού δικαστηρίου (Γνωμοδότηση, στον τόμο: Ερανισμοί & Ανταποδόσεις 

Θέμιδος, τ. IV, 2021, σελ. 513 επ.). 

113. Αντισυνταγματικότητα της διάταξης του άρθρου 22 § 1 ν. 3693/1957, δυνάμει 

της οποίας καθιερώνεται διαδικαστικό προνόμιο υπέρ του Δημοσίου, 

προβλέποντας τον περιορισμό της επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης στις 

αντιδικίες με αυτό (Γνωμοδότηση, στον τόμο: Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, 

τ. IV, 2021, σελ. 133 επ.). 

114. Η ρήτρα περί παραπομπής σε διαιτησία κάθε διαφοράς που ανακύπτει κατά τη 

λειτουργία μιας σύμβασης καταλαμβάνει και τις συναφείς αδικοπρακτικές αξιώσεις 

που απορρέουν από το ίδιο ενιαίο βιοτικό συμβάν. Δικαιοδοσία προς επίλυση 

διαφοράς εξ αδικοπραξίας απορρέουσας από διεθνή δημόσια σύμβαση με νομικό 

πρόσωπο τρίτης χώρας. Απαράδεκτα που αφορούν στο εισαγωγικό της δίκης 

δικόγραφο (Γνωμοδότηση· υπό δημοσίευση στον τόμο: Ερανισμοί & Ανταποδόσεις 

Θέμιδος, τ. IV, 2021, σελ. 559 επ.). 
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115. Η πρόδηλη λογική αναντιστοιχία της αξίας των κατασχεθέντων προς την 

απαίτηση του δανειστή, ως μορφή καταχρηστικής κατάσχεσης υπό το φως της 

ΚΠολΔ 951 § 2 (Γνωμοδότηση, στον τόμο: Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τ. IV, 

2021, σελ. 699 επ.). 

116. Το σύννομο της δικονομικής συμφωνίας περί πλήρους αποδείξεως της οφειλής 

από τα αποσπάσματα των εμπορικών βιβλίων της τράπεζας και το συνεκχωρητό 

της, συνεπεία μεταβίβασης της απαίτησης κατά τους ορισμούς των ν. 3156/2003 

και 4354/2015 (Γνωμοδότηση, στον τόμο: Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τ. IV, 

2021, σελ. 187 επ.). 

117. Παραδεκτό και βάσιμο των λόγων ανακοπής κατά έκθεσης αναγκαστικής 

κατάσχεσης κινητών για εκτέλεση διενεργηθείσα ημέρα Σάββατο, κατόπιν άδειας 

του ειρηνοδίκη (κατ’ άρθρ. 929 § 3 ΚΠολΔ), ενόψει της απόρριψης της αίτησης 

αναστολής της εκτέλεσης, χάριν της οποίας είχε χορηγηθεί προσωρινή διαταγή 

(Γνωμοδότηση, στον τόμο: Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τ. IV, 2021, σελ. 675 

επ.). 

118. Καθ’ ύλην αναρμοδιότητα και αοριστία του δικογράφου της ανακοπής τρίτου 

(ΚΠολΔ 936) ως προς την περιγραφή του ουσιαστικού δικαιώματος και τη 

στοιχειοθέτηση της διαδικαστικής προϋπόθεσης της ενεργητικής νομιμοποίησης 

(Γνωμοδότηση, στον τόμο: Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τ. IV, 2021, σελ. 749 

επ.). 

119. Ζητήματα από την ex lege (κατ’ άρθρ. 30 § 3 ΚΕΔΕ) εκχώρηση απαίτησης 

αδικαιολόγητου πλουτισμού υπέρ του καθ’ ού η εκτέλεση οφειλέτη στην κατάσχεση 

εις χείρας τρίτου (Γνωμοδότηση, στον τόμο: Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τ. 

IV, 2021, σελ. 783 επ.). 

120. Παραδεκτό και βάσιμο λόγου ανακοπής για ακυρότητα της επισπευδόμενης 

άμεσης αναγκαστικής εκτέλεσης επί ακινήτων σύμβασης αντίστροφης 

χρηματοδοτικής μίσθωσης (sale and lease back). Τύχη αίτησης αναστολής εκτέλεσης 

(ΚΠολΔ 937 § 1 περ. γ΄) (Γνωμοδότηση, στον τόμο: Ερανισμοί & Ανταποδόσεις 

Θέμιδος, τ. IV, 2021, σελ. 725 επ.). 

121. Ζητήματα δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας ελληνικών δικαστηρίων επί 

διαφοράς μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και ρωσικών κρατικών εταιρειών, 

(Γνωμοδότηση, στον τόμο: Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τ. IV, 2021, σελ. 27 

επ.). 

122. Ανεπίτρεπτο αναίρεσης σε δίκη περί την εκτέλεση της ΚΠολΔ 947 § 1 εδ. γ΄ 

(Γνωμοδότηση, σε συνεργασία με την καθηγήτρια Καλλιόπη Μακρίδου· υπό 

δημοσίευση). 

123. Η ανυπαρξία -ρητής ή σιωπηρής- συμφωνίας αναπροσαρμογής μισθώματος ως 

στοιχείο του ορισμένου και βάσιμου αγωγής περί αναπροσαρμογής του (κατ’ άρθρ. 

7 § 2 π.δ. 34/1995) (Γνωμοδότηση· υπό δημοσίευση) 

124. Αποδυνάμωση εμπράγματου δικαιώματος. Προϋποθέσεις και συνέπειες 

(Γνωμοδότηση· υπό δημοσίευση) 
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Γ. Παρατηρήσεις σε δικαστικές αποφάσεις 

Έχουν δημοσιευθεί περισσότερες από 250 παρατηρήσεις του σε αποφάσεις Αρείου 

Πάγου και δικαστηρίων ουσίας στα νομικά περιοδικά ΕλλΔνη (του οποίου υπήρξε 

συνεργάστης και ανταποκριτής στη Θεσσαλονίκη επί 24 έτη: 1.1.1989-31.12.2012), 

στην ΕπισκΕμπΔ, στον Αρμενόπουλο, στην ΕΠολΔ, στην ΕπΑκ (της οποίας είναι 

επιστημονικός διευθυντής) κ.ά. 

 

 

V. ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

A. Διοργάνωση και συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και ημερίδες 

1. Διοργάνωση διεθνών συνεδρίων 

i. Στις 12.12.2008 συνδιοργάνωσε στο Βελιγράδι με τους καθηγητές της Νομικής 

Σχολής Βελιγραδίου κ.κ. Oliver Antic και Dragor Hiber συνέδριο, με θέμα το ρόλο 

του νέου λειτουργού της δικαιοσύνης στο σερβικό δίκαιο, δηλαδή του 

συμβουλαιογράφου, συγκρίνοντας τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του με αυτές 

του αντίστοιχου λειτουργού του ελληνικού δικαίου (βλ. σχετικώς την υπό V.B.2. 

μελέτη του). 

ii. Στις 21.5.2012 συνδιοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη με την καθηγήτρια κ. Καλλιόπη 

Μακρίδου διεθνές συνέδριο με θέμα Issues of Estoppel and Res judicata in Anglo-

American and Greek Law (βλ. σχετικώς τις υπό V.B.4. και 6. μελέτες του). 

iii. Στις 29.4.2014 συνδιοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη με την καθηγήτρια κ. Καλλιόπη 

Μακρίδου διεθνές συνέδριο με θέμα «Civil trial of first and second instance 

according to Swiss and Greek Law» (βλ. σχετικώς την υπό V.B.8. μελέτη του). 

iv. Στις 15.4.2016 συνδιοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη με την καθηγήτρια κ. Καλλιόπη 

Μακρίδου διεθνές συνέδριο με θέμα «Provisional measures in Italian and Greek 

Procedural Law» (βλ. σχετικώς την υπό V.B.11. μελέτη του). 

v. Στις 23.4.2018 συνδιοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη με την καθηγήτρια κ. Καλλιόπη 

Μακρίδου διεθνές συνέδριο με θέμα «Evidence in Spanish and Greek Procedural 

Law» (βλ. σχετικώς την υπό V.B.13. μελέτη του). 

vi. Στις 19.10.2020 συνδιοργάνωσε εκδοτικώς με την καθηγήτρια κ. Καλλιόπη 

Μακρίδου διεθνές συνέδριο με θέμα «Relations between judge and parties in 

German and Greek civil trial» (βλ. σχετικώς την υπό V.B.15. μελέτη του). 

 

 

2. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια (ενδεικτικά) 

i. Στις 14.9.2000 παρουσίασε στη Σύρο σε διεθνές επιστημονικό συμπόσιο 

Δικονομικού Δικαίου, που οργάνωσε ο καθηγητής κ. Κώστας Μπέης, εισήγηση με 

θέμα: «Σύγχρονες τάσεις στο δίκαιο της διαταγής πληρωμής υπό το φως της 
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νομολογίας του ΔΕυρΚ και του Σχεδίου Νόμου για τον ευρωπαϊκό ΚΠολΔ», η οποία 

δημοσιεύθηκε στον τιμητικό τόμο του ομότιμου πλέον καθηγητή κ. Κώστα Μπέη. 

ii. Στις 18-21.3.2009 συμμετείχε στο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Δικονομικού 

Δικαίου, που έλαβε χώρα στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης της Μεγάλης Βρετανίας. 

iii. Στις 23.9.2010 συμμετείχε στο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Δικονομικού 

Δικαίου (Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη – Παρόν και Μέλλον) στο Πέτς της Ουγγαρίας, με 

παρέμβαση στην τρίτη ενότητα: αναγκαστική εκτέλεση με την υποστήριξη της νέας 

ηλεκτρονικής τεχνολογίας και υπό την προεδρία του ομότιμου καθηγητή Peter 

Gilles, η οποία (παρέμβαση) δημοσιεύτηκε σε ΖZP 2010.185 επ. (στην αγγλική 

γλώσσα) και σε ΔΕΕ 2011.748 επ. (στην ελληνική γλώσσα). 

iv. Στις 12.-14.9.2012 συμμετείχε στο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Δικονομικού 

Δικαίου (Commercial Litigation and Mediation) στην Αθήνα. 

v. Γενικός εισηγητής της Ελλάδος στο Διεθνές Συνέδριο της Διεθνούς Ακαδημίας 

Συγκριτικού Δικαίου, που έλαβε χώρα στη Βιέννη στις 20-27.7.2014, με θέμα 

εισήγησης «Mediation in Greece». 

 

Β. Ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις 

1. Moderne Tendenzen im Recht des Mahnverfahrens unter dem Einfluß der 

Rechtsprechung des EUGH-Luxemburg und des Entwurfs einer gemeisamen 

europäischen Zivilprozeßordnung, FS für Kostas Beys (2003) pp. 267 et seq. 

2. Notary Public as the Public Auction Clerk in Greek Law – Notary-related Nullities in 

Public Auctions of Immovable Property, (Annals of the Faculty of Law in Belgrade) 

Βelgrade Law Review 2009.183 et seq. 

3. E-auction: A «requiem» for public auctions’ most conventional nullities? ΖZPInt 

2010.185 et seq. 

4. Judicial estoppel, ZZPInt 2012.127 et seq. 

5. Issues of Estoppel and Res judicata in Anglo-American and Greek Law (2013; co-

editor with professor Makridou). 

6. Mediation in Greece, Revue hellénique de droit international 2014.361 et seq. 

7. The varieties of estoppel, Essays in honour of N. Klamaris (2016) pp. 205 et seq. 

8. Civil trial of first and second instance according to Swiss and Greek Law (2014; co-

editor with professor Makridou). 

9. Appellate proceedings according to Greek law, Ioannis Karakostas, Essays by 

friends and mentees, v. I (2017) pp. 259 et seq. 

10. Mediation: Τhe Greek ADR journey through time, in: Carlos Esplugues-Louis 

Marquis, New Developments in Civil and Commercial Mediation. Global Comparative 

Perspectives (Springer; 2015) pp. 313 et seq. 

11. Provisional measures in Italian and Greek Procedural Law (2016; co-editor with 

professor Makridou). 

12. Provisional measures: A comparative approach through the scope of the Greek 

regulation, Studia honorem Ath. Papachristou. 
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13. A comparison between the Spanish and the Greek evidence law. Concluding 

remarks, in: Greek and Foreign Civil Procedural System 2018.249 et seq. 

14. Evidence in Spanish and Greek Procedural Law (2018; co-editor with professor 

Makridou). 

15. Relations between judge and parties. A comparison between German and Greek 

law. Concluding remarks, in: Greek and Foreign Civil Procedural System 2020.227 et 

seq. 

16. Relations between judge and parties in German and Greek civil trial (2020; co-

editor with professor Makridou). 

 

 

 

 

 

 


