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Γεννήθηκε το 1969. Αποφοίτησε από το Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1992), από όπου έλαβε επίσης Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Ποινικές Επιστήμες (1994) και Διδακτορικό Δίπλωμα στο 

Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο (1996) με βαθμό «Άριστα».  

Το 2001 προσλήφθηκε ως Ειδικός Επιστήμονας, το 2005 διορίστηκε Λέκτορας 

Ποινικής Δικονομίας στο Τμήμα Νομικής του ανωτέρω Πανεπιστημίου και το 2013 

διορίστηκε Επίκουρος Καθηγητής στο ίδιο Τμήμα. Υπήρξε μεταπτυχιακός υπότροφος 

της παραπάνω Σχολής (1994-1996) και μεταδιδακτορικός υπότροφος του Ι.Κ.Υ. 

(2000-2001).  

Διδάσκει σε προπτυχιακό επίπεδο στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. τα μαθήματα 

«Σύνθεση στο Ποινικό Δίκαιο και την Ποινική Δικονομία», «Ποινική Δικονομία», 

«Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο», «Νομοθεσία και Πολιτική για τα Ναρκωτικά», 

«Θεωρία της Ποινής», ενώ στο παρελθόν έχει διδάξει τα μαθήματα, «Ποινική 

Δικονομία - Ειδικές Διαδικασίες», «Ανακριτική» και «Δικαστική Ψυχολογία». Σε 

μεταπτυχιακό επίπεδο διδάσκει το μάθημα «Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι». Έχει διδάξει 

κατ’ επανάληψη στο παρελθόν το μάθημα «Ποινική Δικονομία» στην Αστυνομική 

Ακαδημία (2000-2002), καθώς και στα σεμινάρια ασκουμένων δικηγόρων του 

Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Τα έτη 2012 και 2013 δίδαξε το μάθημα 

«Δικαστική Ψυχολογία» στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.  

Διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Κληροδοτημάτων και της Νομικής Επιτροπής του 

Α.Π.Θ., καθώς και της Επιτροπής Βιβλιοθήκης και της Επιτροπής Οικονομικών της 

Νομικής Σχολής, ενώ σήμερα είναι μέλος της Επιτροπής Ερευνητικού Σχεδιασμού 

της ίδιας Σχολής.  

Είναι μέλος της πρόσφατα συσταθείσας Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την 

αναμόρφωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (2015 μέχρι σήμερα), ενώ συμμετείχε 

τόσο ως γραμματέας (1993-1996) όσο και ως μέλος σε προηγούμενες 

Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές για τον ίδιο σκοπό (2005-2009 και 2011-2012 και 

2013-2014), καθώς και της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση 

της από 26.02.2009 απόφασης-πλαίσιο «για την κατοχύρωση των δικονομικών 

δικαιωμάτων των προσώπων και την προώθηση της εφαρμογής της αρχής της 

αμοιβαίας αναγνώρισης αποφάσεων που εκδίδονται ερήμην του ενδιαφερόμενου 

προσώπου στη δίκη» (2010).  



Υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης του νομικού περιοδικού «Υπεράσπιση» και 

σήμερα είναι επιστημονικός συνεργάτης των νομικών περιοδικών «Ποινική 

Δικαιοσύνη», «Ποινικά Χρονικά» και «Αρμενόπουλος». 

Συμμετείχε στο δικαιοσυγκριτικό ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Avoiding and 

Resolving Conflicts of Criminal jurisdiction», που χρηματοδοτήθηκε από τον 

γερμανικό φορέα DFG και διεξήχθη κατά τα έτη 2010-2011 με ευθύνη του 

Πανεπιστημίου της Βόννης (Prof. Dr. Martin Böse). Στα πλαίσια του προγράμματος 

αυτού συνέταξε, σε συνεργασία με την καθηγήτρια Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι και τους Θ. 

Παπακυριάκου και Ν. Χατζηνικολάου, εθνική εισήγηση, έκτασης 70 περίπου 

σελίδων, με τίτλο: «The rules delimiting the territorial application of Greek criminal 

law, as well as resolving conflicts of jurisdiction-Country Report».  

Συμμετείχε στο τριετούς διάρκειας (2012-2015) διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα με 

τίτλο «Ένα συνεκτικό μοντέλο για την αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος και 

της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα ως κράτος-μέλος της ΕΕ» («A 

cohesive model to counter economic crime and corruption in the public sector in 

Greece as an EU-Member State»), που διεξήχθη υπό την επιστημονική εποπτεία της 

καθηγήτριας Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑΙ» του 

επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-

2013). Για το παραπάνω πρόγραμμα εκδόθηκε τρίτομο έργο με τα αποτελέσματα της 

έρευνας. 

Ασκεί ενεργά ποινική δικηγορία από το έτος 1994 ενώ από το 2000 ασχολείται 

ιδιαίτερα με την ποινική αναιρετική διαδικασία. Το 2010 βραβεύθηκε από την Ένωση 

Ελλήνων Ποινικολόγων με το «Βραβείο Δημητρίου Μπαμπάκου». 

Έχει συγγράψει τα παρακάτω βιβλία: «Ο Ν. 1608/1950 για τους καταχραστές του 

δημοσίου χρήματος, 1995» - «Ποινική δίκη και παραίτηση από τα ένδικα μέσα, 

1999» - «Δικαστικά Συμβούλια – Η αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων, 2012» - 

«Το κλητήριο θέσπισμα, 1996» (συνεργασία με τον καθηγητή κ. Μαργαρίτη) - 

«Εμβάθυνση στην Ποινική Δικονομία, 1999» (συνεργασία με τον καθηγητή κ. 

Μαργαρίτη) - «Εφαρμοσμένη Ποινική Δικονομία, τόμ. Γ΄, 2002 και β΄ έκδ. 2005» 

(συνεργασία με τον καθηγητή κ. Μαργαρίτη).  

Έχει επίσης συγγράψει περί τις 20 μελέτες, μεταξύ των οποίων τις ακόλουθες: 

«Αναλογικότητα και Δίκαιη Δίκη. Πορίσματα της νομολογίας του ΕΔΔΑ», σε: 

Ποινικά Χρονικά 2005, σελ. 873 επ. - «Ζητήματα σχετικά με την παραπομπή του 

κατηγορουμένου στο ακροατήριο με αμετάκλητο βούλευμα του Συμβουλίου 



Εφετών», σε: Πρακτικά 5
ου

 συνεδρίου «Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων», 2010, σελ. 

51 επ. - «Η κράτηση του αναιρεσείοντος ως προϋπόθεση της αιτήσεως αναιρέσεως 

και η αρχή της αναλογικότητας», σε: Ποινική Δικαιοσύνη 2002, σελ. 926 επ. - «Η 

παράλληλη εισαγωγή αξιώσεων στην ποινική και την πολιτική δίκη», σε: Τιμητικό 

Τόμο Α. Ψαρούδα-Μπενάκη, 2008, σελ. 841 επ. – «Προστασία μαρτύρων και μέτρα 

επιείκειας κατά τη διαδικασία διώξεως του οργανωμένου εγκλήματος», σε: Τιμητικό 

Τόμο Ι. Μανωλεδάκη, τόμ. ΙΙ, 2007, σελ. 767 επ. – «Η αναφορά της ιδιότητας του 

παρασταθέντος συνηγόρου (άρθρ. 465 παρ. 2 ΚΠΔ) στην έκθεση ασκήσεως του 

ενδίκου μέσου», σε: Ποινικά Χρονικά 2010, σελ. 169 επ. – «Δικονομικές αποκλίσεις 

στο χώρο των οικονομικών εγκλημάτων και της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα», στον 

τόμο «Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά στο δημόσιο τομέα», 2014 (επιστημονική 

εποπτεία Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι), σελ. 863 επ.   

Τέλος, έχει συγγράψει περί τις 180 παρατηρήσεις σε δικαστικές αποφάσεις, με 

αντικείμενο ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου, σε διάφορα 

νομικά περιοδικά. 

 

 

 


