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1. Γεννήθηκα στην Ασίνη Αργολίδας και φοίτησα στο Γυμνάσιο Ναυπλίου,
από το οποίο έλαβα το απολυτήριο. Έγγαμος με δυο παιδιά. Απόφοιτος της
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1967) με το βαθμό «λίαν
καλώς». Εκπλήρωσα τις στρατιωτικές υποχρεώσεις από 1967-1969.
Το 1969 διορίστηκα δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Αθηνών και άρχισα
μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία. Παρακολούθησα παραδόσεις και
σεμινάρια αστικού και εμπορικού δικαίου στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του
Βερολίνου.

Διετέλεσα

υπότροφος

της

Deutscher

Akademischer

Austauschdienst.
2. Το 1974 επέστρεψα στην Ελλάδα και επανέλαβα την άσκηση έντονης
γενικής δικηγορίας στην Αθήνα, προήχθησα σε δικηγόρο στον Άρειο Πάγο
και υπερασπίστηκα πολλές

και άκρως ενδιαφέρουσες υποθέσεις

σε

ελληνικά και αλλοδαπά δικαστήρια.
3. Το 1975 αγορεύτηκα διδάκτωρ του Ελευθέρου Πανεπιστημίου του
Βερολίνου με βάση τη Διδακτορική Διατριβή «Η διαμόρφωση των
δικαιωμάτων της μειοψηφίας στην Ανώνυμη Εταιρία» (“Die Struktur der
Minderheitenrechte in der Aktiengesellschaft”).

4. Από το έτος 1976 είμαι μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων
και διετέλεσα επί μακρόν μέλος του διοικητικού συμβουλίου του. Από το
έτος 1990 είμαι μέλος της Union Européenne des Magistrats statuant en
matière commerciale, Στρασβούργο, της Ένωσης Ευρωπαίων Δικηγόρων
και από το 1995 μέλος της Εταιρίας Δικαστικών Μελετών.
5. Τον Ιούνιο 1976 διορίστηκα βοηθός της α’ έδρας του Εμπορικού
Δικαίου της τότε Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστήμων
(Πρώην ΑΣΟΕΕ).
6. Από τον Αύγουστο 1982 μέχρι τον Οκτώβριο 1992 υπηρέτησα ως
λέκτορας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Με την υπ’ αριθμ. 385/25.1.93
πράξη του Πρυτάνεως διορίστηκα σε θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του
Επίκουρου

Καθηγητή

στο

Τμήμα

Οργάνωσης

και

Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
διορίστηκα

Αναπληρωτής Καθηγητής

και Καθηγητής

Διοίκησης

των

Στη συνέχεια,
του

Εμπορικού

Δικαίου (2003) ως σήμερα.
7. Εκτός από τη Διδακτορική Διατριβή έχω ενδεικτικά δημοσιεύσει:
α) τις μονογραφίες «Αυτοτέλεια και αναιτιώδες στη συναλλαγματική»,
«Τεκμήριο τριτεγγυήσεως», «Αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της
ανώνυμης

εταιρίας

–

ελαττώματα

και

κυρώσεις»,

«Ενστάσεις

επί

προσωπικών εγγυοδοτικών συμβάσεων», «Η προστασία του οφειλέτη της
συναλλαγματικής κατά το ουσιαστικό δίκαιο», τεύχη 1 και 2 και «Δίκαιο
θαλάσσιας φορτωτικής». Εγχειρίδιο Εμπορικού Δικαίου, τ.1, Βασικές
έννοιες (2004) με συμπληρωματικές σημειώσεις παραδόσεων για την
«εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία», τ. 2, Δίκαιο αξιογράφων (2005) τ.
3, Εμπορικές Εταιρίες, α΄ Γενικό Μέρος, 2006.
β) λεπτομερείς σχολιασμούς και νομολογία στους ισχύοντες νόμους
«περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν» και «περί επιταγής»,
αμφότερα έχουν εκδοθεί σε γ΄ έκδοση, σημειώσεις παραδόσεων εμπορικού
δικαίου για τους φοιτητές του γ΄ εξαμήνου και δύο τεύχη του Εγχειριδίου
Εμπορικού Δικαίου.

γ) πάρα πολλά άρθρα και πολλές μελέτες σε γνωστά νομικά περιοδικά
σε θέματα δικαίου αξιογράφων, δικαίου εταιριών και αστικού δικαίου.
δ) σειρά σχολίων και παρατηρήσεων σε δικαστικές αποφάσεις των
κατώτερων και ανώτερων ελληνικών δικαστηρίων, καθώς και του Αρείου
Πάγου.
Έχω συμμετάσχει σε συνέδρια, που οργανώθηκαν από τον Σύνδεσμο
Ελλήνων Εμπορικολόγων και από τη Γερμανική Υπηρεσία Ανταλλαγής
Ακαδημαϊκών

(Deutscher

Akademischer

επιστημονικές

εκδηλώσεις

του

Συνδέσμου

Austauschdienst)
Ελλήνων

και

σε

Εμπορικολόγων

συμμετείχα ενεργώς με διαλέξεις, εισηγήσεις και παρεμβάσεις. Γνωρίζω
πολύ καλά τη γερμανική γλώσσα, καλά την αγγλική και τη γαλλική.

