ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Απόστολος Τασίκας (γενν. το 1973, στα Τρίκαλα), σπούδασε νομικά στο Εθνικό
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1990-1995), στο Πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg
του Mainz (1993-1994) και στο πανεπιστήμιο Johann Wolfgang Goethe της Φραγκφούρτης
(1995-1996, μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών και 1997-2001, διδακτορική διατριβή).
Το 1995 αποφοίτησε από το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών (εισαχθείς με διάκριση κατά το ακαδημαϊκό έτος 1990-1991, πέμπτος κατά σειρά
εισαγωγής).
To 1996 έλαβε το μεταπτυχιακό τίτλο (LL.M.) από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου
της Φραγκφούρτης με την ανώτατη διάκριση (summa cum laude) και βραβεύτηκε με το
βραβείο „Pünder Preis“ για την καλύτερη διπλωματική εργασία του ακαδημαϊκού έτους
1995-1996.
Το 2002 αναγορεύτηκε διδάκτορας Νομικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του ανωτέρω
Πανεπιστημίου με την ανώτατη διάκριση (summa cum laude).
Κατά τη διάρκεια των σπουδών του έλαβε υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών
Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών “Erasmus” και το
«Διεθνές Πρόγραμμα Υποτροφιών» του Πανεπιστημίου της Φραγκφούρτης.
Τον Οκτώβριο του 2011 εκλέχθηκε Λέκτορας του Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του
Α.Π.Θ και ανέλαβε επίσημα καθήκοντα τον Ιούλιο του 2014.
Το 2010 και το 2014 συμμετείχε, συνεπικουρώντας το διδάσκοντα, στη διδασκαλία του
μαθήματος «Εμβάθυνση στο Αστικό Δίκαιο» της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τα έτη 2009-2010 και 2008-2009 δίδαξε αυτόνομα «Εμπράγματο Δίκαιο» και «Ειδικό
Ενοχικό Δίκαιο» στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και το
μάθημα «Αστικό Δίκαιο» στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά.
Το 2007-2008 συμμετείχε, ως επιστημονικός συνεργάτης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα
ΕΠΕΑΕΚ του Γενικού Τμήματος Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο
«Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση», στη διδασκαλία των μαθημάτων «Ευρωπαϊκό
δικονομικό δίκαιο», «Ιδιόμορφες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου» και «Διατόπιες συναλλαγές».
Στο πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης ήταν για τα έτη 1999-2001 εντεταλμένος με τη
διδασκαλία του μαθήματος «Εισαγωγή στο ελληνικό δίκαιο και στην ελληνική νομική
ορολογία».
Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα κινούνται στο ευρύτερο χώρο του Αστικού και
γενικότερα Ιδιωτικού Δικαίου (Γενικές Αρχές, Δικαιοπραξίες, Ενοχικό και Εμπράγματο
Δίκαιο κλπ.), όπως και του Ευρωπαϊκού Αστικού Δικαίου και του Δικαίου Προστασίας του
Καταναλωτή.
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Είναι επιστημονικός συνεργάτης της μηνιαίας περιοδικής νομικής έκδοσης «Εφαρμογές
Αστικού Δικαίου και Αστικού Δικονομικού Δικαίου» (ΕφΑΔ), εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη.
Είναι

μέλος

της

Ένωσης

Αστικολόγων

(ΕΝ.ΑΣ.),

της

Ελληνικής

Ένωσης

Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Ε.Ε.Χ.Δ.) και του Deutscher Anwaltverein (DAV) Greece
(όπως και πρώην μέλος των επιστημονικών φορέων της Γερμανίας „Gesellschaft für
Rechtsvergleichung e.V.“, „Deutsch-Griechischer Juristenverein e.V.“, και „Verein
Griechischer Akademiker Frankfurt am Main e.V.“).
Από το 2011 είναι γραμματέας (αφιλοκερδώς) του Διοικητικού Συμβουλίου του
Κοινωφελούς Ιδρύματος Υποτροφιών «Αλέξανδρος Σβώλος».
Είναι επίσης μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ), από το 1998, διορισθείς στο
Πρωτοδικείο Αθηνών, στο Εφετείο Αθηνών (από το 2004) και στον Άρειο Πάγο (από 2011),
όπως και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Φραγκφούρτης (Rechtsanwaltskammer
Frankfurt/M.), διορισθείς στο οικείο Πρωτοδικείο (από το 2002, ως „Europäischer Anwalt“).
Γλώσσες: ελληνική, αγγλική, γερμανική.
Μονογραφίες - Βιβλία
1.

„Dispositives

Recht

und

Rechtswahlfreiheit

als

Ausnahmebereiche

der

EG-

Grundfreiheiten. Ein Beitrag zur Privatautonomie, Vertragsgestaltung und Rechtsfindung im
Vertragsverkehr des Binnenmarktes“ - Mohr Siebeck: Tübingen, 2004, XXII + 451
(διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Φραγκφούρτης, 2002)
Αρθογραφία - Μελέτες
1. «Αξίωση του αγοραστή για αντικατάσταση ελαττωματικού πράγματος και απόδοση
ωφελημάτων χρήσης σύμφωνα με την Οδηγία 1999/44/ΕΚ – εξελίξεις στο ευρωπαϊκό αστικό
δίκαιο της πώλησης μετά την από 17.04.2008 απόφαση του ΔΕΚ C-304/2006 (‘Quelle’)»,
ΕφΑΔ 2008, σελ. 593-606.
2. «Η υποχρέωση του πιστωτικού φορέα για προσυμβατική πληροφόρηση του καταναλωτή στην
Οδηγία 2008/48/ΕΚ για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και η ένταξή της στο σύστημα
κανόνων ιδιωτικού δικαίου για την κατάρτιση της σύμβασης (διαφήμιση, προσυμβατικό στάδιο,
σύναψη)», ΕλλΔικ 2009, σελ. 374-400.
3. «Η ενσωμάτωση στο εσωτερικό δίκαιο προστασίας του καταναλωτή του πεδίου εφαρμογής
της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ για την καταναλωτική πίστη υπό το πρίσμα του εναρμονιστικού της
προτύπου», ΧρηΔικ 2009, σελ. 52-69.
4. «Ζητήματα από την παθολογία ενοχών σε αμφοτεροβαρή (γνήσια) σύμβαση υπέρ τρίτου»,
Αρμ 2011, σελ. 1089-1125 [= τιμητικός τόμος Π. Αγαλλοπούλου (2011), Αντ. Σάκκουλας:
Αθήνα, σελ. 1263-1321].
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5. «Εκφάνσεις της αρχής του υπεύθυνου δανεισμού στην καταναλωτική πίστη: η παροχή
επαρκών εξηγήσεων στον καταναλωτή και η αξιολόγηση της πιστοληπτικής του ικανότητας»,
ΕπισκΕμπΔ 2011 σελ. 337-352.
6. «Η υποχρέωση των τραπεζών για συνδρομή και παροχή επαρκών εξηγήσεων στον
αντισυμβαλλόμενο στην καταναλωτική πίστη» ΔΕΕ 2011, σελ. 1018-1027 [= τιμητικός τόμος
Ν. Ρόκα (2012), Νομική Βιβλιοθήκη: Αθήνα, σελ. 1028-1046].
7. «Η υποχρέωση του πιστωτικού φορέα για αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του
καταναλωτή στην παροχή καταναλωτικής πίστης», ΝοΒ 2011 σελ. 2284-2302 [ = συμβολή
στον τιμητικό τόμο Ν. Αντωνόπουλου (υπό δημοσίευση)].
Συμβολές σε συλλογικούς τόμους – Υπομνηματιστικά έργα
1. «Αστικού δικαίου προστασία του εθισμένου στα τυχερά παιχνίδια από αυτοκαταστροφική
εξάρτηση: η νομική φύση και ο σκοπός της αίτησης αποκλεισμού και οι συνέπειες για τη
σύμβαση παιγνίου», σε Μαλλιώρη / Κουτσουράδης / Σολδάτος / Καράκωστας (επιμ.),
Ψυχιατρική και Δίκαιο IV: Αυτοκαταστροφικότητα. Μια διεπιστημονική προσέγγιση (2009),
Αντ. Ν. Σάκκουλας: Αθήνα.
2. Σχολιασμός των άρθρ. 411-415 ΑΚ (σύμβαση υπέρ τρίτου) και των άρθρ. 730-740 ΑΚ
(διοίκηση αλλοτρίων) σε: Απ. Γεωργιάδη (επιμ.), Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα
(ΣΕΑΚ), τόμ. Ι (2010), Δίκαιο και Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας: Αθήνα, σελ. 838-852 και
σελ. 1379-1402.
3. «‘Μαλακό’ Δίκαιο - Κώδικες συμπεριφοράς σε τουριστικές εμπορικές συναλλαγές», σε:
Κουτσουράδης (επιμ.), Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Δικαίου του Τουρισμού «Η Διεθνής και
Ευρωπαϊκή Νομική Διάσταση του Τουρισμού» (2012), Νομική Βιβλιοθήκη: Αθήνα, σελ.
301-321.
4. Σχολιασμός των άρθρ. 1113-1117 ΑΚ (συγκυριότητα), των άρθρ. 1689-1694 ΑΚ (δικαστική
επιμέλεια ξένων υποθέσεων) και των άρθρ. 1884-1894 ΑΚ (σχέσεις περισσοτέρων
κληρονόμων) σε: Απ. Γεωργιάδη (επιμ.), Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα (ΣΕΑΚ),
τόμ. ΙΙ (2013), Δίκαιο και Οικονομία - Π. Ν. Σάκκουλας: Αθήνα, σελ. 277-289, σελ. 11171132 και σελ. 1429-1452.
5. «Διαβίβαση και προστασία οικονομικών δεδομένων του οφειλέτη στην εκχώρηση – συμβολή
στην ερμηνεία της ΑΚ 456», στον τιμητικό τόμο Ι. Σπυριδάκη (2014), Αντ. Σάκκουλας:
Αθήνα, σελ. 952-1021.
Παρατηρήσεις στη νομολογία – σχόλια
1. «Herausgabe eines rechtsgrundlos erlangten Kundenstamms, BGH, Urt. Vom 14.01.2002 II ZR 354-99», σχόλιο στην απόφαση (‘Kundenstamm’) του γερμανικού ακυρωτικού, σε
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Juristische Arbeitsblätter (JA), 2002, σελ. 826-829 (στα γερμανικά, από κοινού με τον
Rolland Schimmel).
2. «Die richtlinienkonforme Auslegung des § 5 II HWiG im Falle von Realkreditverträgen
(„Heininger“) - BGH Urt. vom 09.04.2002 – XI ZR 91/99, NJW 2002, 1881», στην απόφαση
(‘Heininger’) του γερμανικού ακυρωτικού, σε Lindenmaier-Möhring, LM-H. 10/2002,
HWiG, Nr. 40 (στα γερμανικά, από κοινού με τον Dirk Buhlmann).
3. «Υπαναχώρηση εργοδότη λόγω υπερημερίας του εργολάβου – Απόρριψη από (εν μέρει
οριστική) απόφαση Εφετείου της (κύριας) αδικοπρακτικής βάσεως αγωγής και απόρριψη με την
οριστική απόφαση του ιδίου δικαστηρίου της (επικουρικής) αξίωσης από αδικαιολόγητο
πλουτισμό: σκέψεις με αφορμή την υπόθεση που έκρινε η ΑΠ 923/2007», ΕφΑΔ 2008, σελ.
413-418.
4. «Διάρρηξη καταδολιευτικής μεταβίβασης ανωνύμων μετοχών Α.Ε.: αποδεικτική δύναμη
πρακτικών γενικής συνέλευσης της Α.Ε. και επιμέρους ζητήματα που αναφύονται –
Παρατηρήσεις στην ΕφΔωδ 213/2006», ΕφΑΔ 2008, σελ. 292-297.
5. «Αξιώσεις του εργοδότη από υπερημερία του εργολάβου και ελλείψεις του έργου λόγω
υπαιτιότητας του τελευταίου, σωρευτικά με την κατάπτωση της συμφωνημένης ποινικής ρήτρας
στη (μικτή) σύμβαση πώλησης αυτοτελών ιδιοκτησιών σε υπό κατασκευή πολυκατοικία –
Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 2202/2007», ΕφΑΔ 2008, σελ. 917-921.
6. «Μεσιτεία με αντικείμενο την κατάρτιση σύμβασης εργολαβίας για ανέγερση οικοδομής με
αντιπαροχή – Προβλήματα απόδειξης: Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 4217/2008», ΕφΑΔ 1011/2008, σελ. 1065-1067.
7. «Αγωγή περί κλήρου: Απόδοση ωφελημάτων από αποκλειστική χρήση κοινού κληρονομιαίου
και αξίωση δαπανών σε κοινωνία συγκληρονόμων – Παρατηρήσεις στην ΜΠρΚω 1756/2006»,
ΕφΑΔ 12/2008, σελ. 1219-1221.
8. «Προσβολή προσωπικότητας – Παρατηρήσεις στην ΠΠρΑθ 4222/2007», ΕφΑΔ 1/2009, σελ.
82-83.
9. «Ευθύνη κατόχου ζώου από ζημίες σε αυτοκίνητο και αξίωση αποζημίωσης κατά του οδηγού
του οχήματος για τραυματισμό του ζώου – Παρατηρήσεις στην ΕφΔωδ 22/2007», ΕφΑΔ
2/2009, σελ. 153-154.
10. «Αντικειμενική και υποκειμενική ευθύνη του εργοδότη (ή του προστηθέντος εργολάβου)
έναντι του εργαζόμενου, δικαιούχου αποζημίωσης για ηθική βλάβη από εργατικό ατύχημα και
συντρέχον πταίσμα – Παρατηρήσεις στην ΕφΝαυπλ 414/2007», ΕφΑΔ 2/2009, σελ. 158-160.
11. «Συλλογική διαχείριση συγγενικών δικαιωμάτων των εκτελεστών και ερμηνευτικών
μουσικών έργων και των παραγωγών υλικών φορέων ήχου – Δικονομικά προνόμια κατά τον
προσδιορισμό και επιδίκαση εύλογης αμοιβής: Παρατηρήσεις στην ΜΠρΠατρ 284/2008»,
ΕφΑΔ 3/2009, σελ. 316-318.
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12. «Απόσβεση ενοχής με καταβολή σε τρίτον – Πρόσωπα στα οποία γίνεται η καταβολή και
έγκριση του δανειστή – Παράδοση τραπεζικής επιταγής χάριν και αντί καταβολής:
Παρατηρήσεις στην ΕφΘεσ 422/2008», ΕφΑΔ 3/2009, σελ. 284-285.
13. «Η εγγραφή του μεσίτη στο οικείο επιμελητήριο της έδρας του ως προϋπόθεση του εγκύρου
της σύμβασης μεσιτείας αστικών ακινήτων και του νομίμου της αγωγής για την αξίωση
μεσιτικής αμοιβής – Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 6311/2007», ΕφΑΔ 4/2009, σελ. 420-421.
14. «Οι προϋποθέσεις της αξίωσης και η φύση των συνεπειών της διάρρηξης - Ζητήματα από τη
σχετική αγωγή σε περίπτωση απαλλοτρίωσης ακινήτου: Παρατηρήσεις στην ΠΠρΑθ
4201/2007», ΕφΑΔ 4/2009, σελ. 423-425.
15. «Πώληση Ακινήτου – Παραγραφή των αξιώσεων του αγοραστή από έλλειψη
συμφωνημένων ιδιοτήτων που ο πωλητής δολίως απέκρυψε: Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ
1143/2007», ΕφΑΔ 6/2009, σελ. 679-681.
16. «Ειδική προσωρινή προστασία νομής: Αρμοδιότητα του Εισαγγελέα για λήψη ασφαλιστικών
μέτρων νομής σε αμφισβήτηση διακατοχής μεταξύ ιδιώτη και δημοσίου – Παρατηρήσεις στην
ΕισΕφΛαρ 12/2008», ΕφΑΔ 6/2009, σελ. 688-690.
17. «Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού: Περίπτωση αναζήτησης προκαταβολής τιμήματος ή
αρραβώνα σε προσύμφωνο μεταβίβασης κυριότητας – Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 1981/2007»,
ΕφΑΔ 11/2009, σελ. 1195-1196.
18. «Αρραβώνας σε προσύμφωνο μεταβίβασης ακινήτου και εκτελεστότητα συμβολαιογραφικού
προσυμφώνου – Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 1879/2007», ΕφΑΔ 11/2009, σελ. 1199-1201.
19. «Μείωση τιμήματος αντί ανατροπής της πώλησης με αναστροφή (ήδη υπαναχώρηση) – Η
διαπλαστική δικαστική απόφαση της ΑΚ 542: Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 1291/2007», ΕφΑΔ
12/2009, σελ. 1332-1335.
20. «Αποζημίωση για μη εκπλήρωση της πώλησης με απόδοση του πράγματος μετά από άρνηση
αντικατάστασης αυτού από τον πωλητή – Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 5104/2007», ΕφΑΔ
12/2009, σελ. 1338-1341.
21. «Ζητήματα ακυρότητας διαθήκης λόγω ανικανότητας σύνταξης – Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ
620/2009», ΕφΑΔ 3/2010, σελ. 326-329.
22. «Λόγοι ανικανότητας σύνταξης διαθήκης: Έλλειψη συνείδησης των πράξεων ή ψυχική ή
διανοητική διαταραχή – Παρατηρήσεις στην ΕφΘεσ 153/2009», ΕφΑΔ 3/2010, σελ. 331-333.
Επιστημονική Επιμέλεια
(…)
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Βιβλιοκριτικές – Αναφορές – Συμπεράσματα Συνεδρίων
1.

„Der

Zugang

der

Verbraucher

zur

Justiz

-

Kollektive

Schutzmittel

und

Individualrechtsschutz“, Tagungsbericht, στο περιοδικό Verbraucher und Recht (VuR)
1997/11, σελ. 405 (στα γερμανικά).
2. „Allgemeine Geschäftsbedingungen und Verbraucherschutz“, Tagungsbericht, στο
περιοδικό Verbraucher und Recht (VuR) 1999/5, σελ. 174-175 (στα γερμανικά).
Ομιλίες – Παρουσιάσεις – Παραδόσεις
1. «Γενικοί Όροι Συναλλαγών και συλλογική προστασία μετά τον Ν. 3587/2007». Κύκλος
σεμιναρίων επιμόρφωσης δικηγόρων (σε δύο 4ωρες συνεδριάσεις) στο Κέντρο Ευρωπαϊκού
Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου (το Νοέμβριο του 2008,
το Νοέμβριο του 2009 και το Μάρτιο του 2010).
2. «Δίκαιο προστασίας δεδομένων των αξιώσεων του πιστωτή στην εκχώρηση», στο 9ο
Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Αστικολόγων «Η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων
στη σύγχρονη εποχή των μεγάλων αμφισβητήσεων», Αθήνα, 26/27 Νοεμβρίου 2010.
3. «Το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα για την εκκαθάριση και αναδιοργάνωση των τραπεζών»,
στην εκδήλωση της Ελληνικής Ένωσης Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Ε.Ε.Χ.Δ.)
«Εκκαθάριση και αναδιοργάνωση τραπεζών», Αθήνα 24.02.2011.
4. «‘Μαλακό’ Δίκαιο και Κώδικες συμπεριφοράς σε τουριστικές εμπορικές συναλλαγές», στο 2ο
Συνέδριο Δικαίου του Τουρισμού «Η Διεθνής και Ευρωπαϊκή Νομική Διάσταση του
Τουρισμού», Καρπενήσι 4/6.11.2011.
5. «Ομολογιακά δάνεια, άυλοι τίτλοι -Δικονομικά ζητήματα», Εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων
Δικονομολόγων, Αθήνα, 04.04.2012.
Ενεργός συμμετοχή σε συνέδρια και ομάδες εργασίας
1. «Η προοπτική ενός Ευρωπαϊκού Αστικού Δικαίου και η Οδηγία 93/13/ΕΟΚ», στο Συνέδριο
«Γενικοί Όροι Συναλλαγών και Προστασία του Καταναλωτή στην Ευρώπη», Αθήνα,
08/09.05.1998.
2. «To ελληνικό σύστημα τιμολόγησης στην ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα», στο 1ο
Συνέδριο «Αξιολόγηση και κατάταξη στην ασφάλιση αστικής ευθύνης οχημάτων στην ΕΕ –
Μια πανευρωπαϊκή βάση για τη διάρθρωση των τιμολογίων στην ασφάλιση αστικής ευθύνης
στα οχήματα», Μόναχο 25-26.11.1999.
3. «Η ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκίνητα στην Ελλάδα: η διάρθρωση των τιμολογίων αξιολόγηση και κατάταξη» στο 2ο Συνέδριο «Αξιολόγηση και κατάταξη στην ασφάλιση
αστικής ευθύνης οχημάτων στην ΕΕ – Μια πανευρωπαϊκή βάση για τη διάρθρωση των
τιμολογίων ασφαλειών αστικής ευθύνης στα οχήματα», στο Leuven, Βέλγιο, 15.06.2000.
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4. «Προσυμβατική υποχρέωση του πιστωτικού φορέα για πληροφόρηση και διαφώτιση των
καταναλωτών στις πιστωτικές συμβάσεις», στο Συνέδριο της Ένωσης Αστικολόγων σε
συνεργασία με την Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου (ΕRΑ) με θέμα: «Η εφαρμογή του
Ευρωπαϊκού Δικαίου του Καταναλωτή στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες», Αθήνα, 34.11.2011.
5. Παρατηρήσεις στο Ελληνογερμανικό Συμπόσιο των Νομικών Σχολών του ΕΚΠΑ και του
παν/μίου Goethe της Φραγκφούρτης με θέμα «Κατάρτιση, ερμηνεία και προσαρμογή των
συμβάσεων, ιδίως στην εποχή της οικονομικής κρίσης», Αθήνα, 24/25.10.2013.
Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα
1. «Αξιολόγηση και κατάταξη στην ασφάλιση αστικής ευθύνης οχημάτων στην ΕΕ – Μια
πανευρωπαϊκή βάση για τη διάρθρωση των τιμολογίων ασφαλειών αστικής ευθύνης στα
οχήματα», 1999/2000.
2. Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας «Μέθοδοι Εναρμόνισης του χρηματοοικονομικού
δικαίου στην ΕΕ», μέλος της Εθνικής Επιτροπής για την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
το Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό Δίκαιο (European Association for Banking and
Financial Law -EABFL), από το 2012.
Διδακτική Δραστηριότητα στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ
Ως Λέκτορα στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης του έχει
ανατεθεί η διδασκαλία των εξής μαθημάτων:
- Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου: χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2015-2016
- Ενοχικό Δίκαιο – Γενικό Μέρος: χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2014-2015
(συνδιδασκαλία με την καθηγήτρια κ. Δ. Κλαβανίδου) και εαρινό εξάμηνο 2015
- Ενοχικό Δίκαιο – Ειδικό Μέρος: εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2016 (συνδιδασκαλία
με τον καθηγητή κ. Αχ. Κουτσουράδη)
- Εμπράγματο Δίκαιο: χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 (συνδιδασκαλία με
τον επίκουρο καθηγητή κ. Άγγ. Κορνηλάκη)
- Κληρονομικό Δίκαιο: εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2016
- Αστικό Δίκαιο Ι: «Νομικά πρόσωπα» (α’ εξάμηνο μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών
του Τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου): χειμερινό εξάμηνο
ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 (συνδιδασκαλία με τον καθηγητή κ. Γ. Δέλλιο), και χειμερινό
εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2015-2016
Διάφορα
1. Νεκρολογία Prof. Dr. em. Μαnfred Wolf (από κοινού με Ρ. Γιοβαννόπουλο / Α.
Κορνηλάκη / Δ. Λιάππη), Αρμ 2008/11, σελ. 1857-1859.
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