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Σπουδές 1976-1988
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε Δημόσια Σχολεία των Σερρών

 Απολυτήριο από το 1ο Λύκειο Σερρών με γενικό βαθμό 19,7/ 20
 Πανελλαδικές εξετάσεις με γενικό βαθμό 621 / 640

1988-1992
Προπτυχιακές σπουδές στο Νομικό Τμήμα της Σχολής Ν.Ο.Ε. του Α.Π.Θ.

 Πτυχίο Νομικής από το αντίστοιχο Τμήμα το έτος 1992 με γενικό βαθμό 9,45/ 10
1993-1995

Ασκούμενος δικηγόρος
 Απόκτηση άδειας δικηγορίας κατόπιν συμμετοχής στις σχετικές εξετάσεις του Εφετείου Θεσσαλονίκης

το έτος 1995 - γενικός βαθμός εξετάσεων: 9,11/ 10

1992-1993
Συμμετοχή σε μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών (Magisterstudiengang) στα πλαίσια του προγράμματος
Erasmus στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Trier (Universität Trier, Juristische Fakultät), Γερμανία

1995-1999
Συγγραφή διδακτορικής διατριβής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Bayreuth
(Universität Bayreuth, Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät), Γερμανία

 Διδακτορικό Δίπλωμα από την αντίστοιχη Σχολή το έτος 1999 με γενικό βαθμό 1 («summa cum laude» -
ανώτατη δυνατή επίδοση)

Επαγγελματική
Ερευνητική
Διδακτική
εμπειρία

1995-
Δικηγορία –Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω από το 2009

2001-
Συμμετοχή σε πολυάριθμα ερευνητικά προγράμματα

Σεπτέμβριος 2001-Φεβρουάριος 2005
Επιστημονικός συνεργάτης του Τμήματος Νομικής της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. του Α.Π.Θ. στα πλαίσια της
Νέας Κατεύθυνσης Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ενιαίος Ευρωπαϊκός Νομικός Χώρος» (Εργαστήριο
Σπουδών και Έρευνας «Κυριαρχία, Ασφάλεια και Ανθρώπινα Δικαιώματα») – Εκτέλεση ερευνητικών
και διδακτικών καθηκόντων

Απρίλιος 2007-
Λέκτορας και, στη συνέχεια, επικ. καθηγητής Ποινικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. –
Διδασκαλία μαθημάτων Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου (Γενικό και Ειδικό Μέρος), Οικονομικού
Ποινικού Δικαίου και Ειδικών Ποινικών Νόμων σε προπτυχιακό επίπεδο – Επικουρία στη διδασκαλία
των μαθημάτων του Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου, των Ειδικών Ποινικών Νόμων και του Ευρωπαϊκού
και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου σε μεταπτυχιακό επίπεδο

Ξένες γλώσσες Άριστη γνώση των Γερμανικών

Άριστη γνώση των Αγγλικών

Βασική γνώση των Γαλλικών

Γνώσεις στη
χρήση νέων
τεχνολογιών

Άριστη γνώση των Windows και του MS Office, εφαρμογών Διαδικτύου και χρήσης βάσεων δεδομένων
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Συμμετοχή σε
σεμινάρια και
ερευνητικά
προγράμματα

Συμμετοχή σε σεμινάρια και επιστημονικές εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα στο Βayreuth κατά τα έτη
1994-1998 με διοργανωτές τους καθηγητές Dr. G. Dannecker, Dr. R. Streinz και Dr. Η. Otto με αντικείμενο,
μεταξύ άλλων, το ποινικό δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, το ποινικό δίκαιο τροφίμων, το ποινικό
δίκαιο περιβάλλοντος, το διεθνές ποινικό δίκαιο, το χρηματιστηριακό και τραπεζικό ποινικό δίκαιο και
το ποινικό δίκαιο σε σχέση με τα ΜΜΕ.

Συμμετοχή σε δικαιοσυγκριτικό ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Competition Law Sanctioning in the
European Union: The EU-Law Influence on the National Law System of Sanctions in the European
Area», που χρηματοδοτήθηκε από τη DFG και άλλους φορείς και διεξήχθη κατά τα έτη 2001-2002 με
ευθύνη του Πανεπιστημίου του Bayreuth και του Κέντρου για την Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού
Δικαίου (Centre for the Enforcement of European Law) του Πανεπιστημίου της Utrecht. Σύνταξη και
παρουσίαση σχετικής εισήγησης για το ελληνικό δίκαιο έκτασης 50 σελίδων.

Συμμετοχή σε δικαιοσυγκριτικό ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «The EU-Law Influence on the National
Tax Law System of Sanctions in the European Legal Area», που χρηματοδοτήθηκε από τη DFG και
άλλους φορείς και διεξήχθη κατά τα έτη 2002-2003 με ευθύνη του Πανεπιστημίου του Bayreuth και
του Κέντρου για την Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Centre for the Enforcement of European
Law) του Πανεπιστημίου της Utrecht. Σύνταξη και παρουσίαση σχετικής εισήγησης για το ελληνικό δίκαιο
έκτασης 65 σελίδων.

Συμμετοχή σε διεθνή δικαιοσυγκριτική συνάντηση με τίτλο «Victim Protection in Criminal Proceedings
Legislation: A pan-European Comparison» (Göttingen, 21-24 / 5 / 2003), που χρηματοδοτήθηκε από
το πρόγραμμα GROTIUS-II της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διεξήχθη με ευθύνη του Πρωτοδικείου του
Göttingen. Απάντηση ερωτηματολογίου για το ελληνικό δίκαιο και παρουσίαση εισήγησης.

Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Η διεθνής ποινική αντιμετώπιση των εγκλημάτων
πολέμου», που χρηματοδοτήθηκε από το Ι.Α.Α. και διεξήχθη κατά τα έτη 2003-2004 με ευθύνη ομάδας
καθηγητών του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών του Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ.
Συμβολή στην επεξεργασία επιμέρους θεματικών ενοτήτων του προγράμματος.

Υποστήριξη της ομάδας καθηγητών του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών του
Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ. που μετείχε στο δικαιοσυγκριτικό ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο
«A Programme for European Criminal Law and Procedure», το οποίο διεξήχθη με χρηματοδότηση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος AGIS με συνεργασία 14 ευρωπαϊκών
πανεπιστημίων και ερευνητικών ινστιτούτων κατά τα έτη 2003–2006 με ευθύνη του Πανεπιστημίου του
Μονάχου (Prof. Dr. Β. Schünemann).

Συμμετοχή σε δικαιοσυγκριτικό ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «The right against self-incrimination in the
member-states of the European Union» που χρηματοδοτήθηκε από τη γερμανική DFG και άλλους φορείς
και διεξήχθη κατά τα έτη 2007-2009 με ευθύνη του Πανεπιστημίου του Bayreuth (Prof. Dr. Gerhard
Dannecker). Σύνταξη σχετικής εισήγησης έκτασης 50 περίπου σελίδων για το ελληνικό δίκαιο.

Συμμετοχή σε δικαιοσυγκριτικό ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Evaluation of the impact of the
framework decision of 19 July 2002 on combating trafficking in human beings» που χρηματοδοτήθηκε
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους φορείς και διεξήχθη κατά τα έτη 2008– 2009 με οργανωτική
ευθύνη του Ακαδημαϊκού Δικτύου για το Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκτυο (European Criminal Law Academic
Network) και του Ινστιτούτου για Ευρωπαϊκές Σπουδές του Ελεύθερου Πανεπιστημίου των Βρυξελλών
(Institut d’ Etudes Européennes,Université Libre de Bruxelles). Σύνταξη, σε συνεργασία με την Μ. Καϊάφα-
Γκμπάντι και τους Ν. Χατζηνικολάου και Α. Γιαννακούλα, εθνικής εισήγησης, έκτασης 70 περίπου σελίδων,
με τίτλο «The framework decision on combating trafficking in human beings - Evaluating its fundamental
attributes as well as its transposition in Greek criminal law».

Συμμετοχή σε 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) – Σύνταξη, σε συνεργασία με
την Μ. Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι και τους Ν. Ζαχαριάδη και Ν. Χατζηνικολάου, εθνικής εισήγησης, 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».

Συμμετοχή στο τριετούς διάρκειας (2012-2015) διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα με τον 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 «ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι» του επιχειρησιακού
προγράμματος «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013). Έκδοση τρίτομου έργου με τα
αποτελέσματα της έρευνας.
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Δημοσιεύσεις
Μονογραφίες
Das Griechische Verwaltungsstrafrecht in Kartellsachen. Zugleich ein Beitrag zur Lehre vom Verwaltungs- und

Unternehmensstrafrecht, Schriftenreihe: «Studien zum Wirtschaftsstrafrecht» (hrsg. von Kl. Tiedemann /
B. Schünemann), Bd. 15, Centaurus Verlag, Herbolzheim 2002, σελ. 373 + XX.

Das Europäische Unternehmensstrafrecht in Kartellsachen, Schriftenreihe: «Studien zum Wirtschaftsstrafrecht»
(hrsg. von Kl. Tiedemann / B. Schünemann), Bd. 17, Centaurus Verlag, Herbolzheim 2002, σελ. 357 + XX.

Φορολογικό Ποινικό Δίκαιο - Η ποινική προστασία των φορολογικών αξιώσεων του Ελληνικού Δημοσίου και
της Ε.Ε., εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2005, σελ. 464 + XXVIII.

Η αρχή της μη αυτοενοχοποίησης στην ελληνική έννομη τάξη υπό το φως της νεότερης νομολογία του ΕΔΔΑ,
Νομική Βιβλιοθήκη 2009, σελ. 100 + VI.

Οριοθέτηση της ποινικής ευθύνης για παραλείψεις – Πηγές και περιεχόμενο ιδιαίτερων νομικών υποχρεώσεων
κατά την έννοια του άρθρου 15 ΠΚ, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2014, σελ. 801 + XXXVI

Συλλογικά έργα
Τα εγκλήματα πολέμου – Οι διεθνείς υποχρεώσεις της Ελλάδας και τα μέτρα προσαρμογής, Νομική Βιβλιοθήκη,

Αθήνα 2006, σελ. 560 (σε συνεργασία με Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Ν. Μπιτζιλέκη,
Α. Παπαδαμάκη, Γ. Νούσκαλη και Ι. Ναζίρη).

Οικονομικό έγκλημα & διαφθορά στο δημόσιο τομέα, τόμος Ι: Αξιολόγηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου,
τόμος ΙΙ: Η οπτική λειτουργών της δικαιοσύνης, της διοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών -
Δικαιοσυγκριτικά δεδομένα, τόμος ΙΙΙ: Ένα συνεκτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση του οικονομικού
εγκλήματος και της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα, εκδόσεις Δίκαιο & Οικονομία – Π.Ν. Σάκκουλας,
2014-2015 (υπό την επιστημονική επόπτεία της Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι και σε συνεργασία με τους
Α. Ζαχαριάδη, Α. Καζανά, Ι. Ναζίρη, Κ. Χατζηκώστα και Ν. Χατζηνικολάου).

Άρθρα – Μελέτες [περιοδικά και συλλογικοί τόμοι]
Το σύστημα καταστολής της φοροδιαφυγής στην ελληνική έννομη τάξη – Βασικοί νομοθετικοί άξονες και

θεμελιώδη δογματικά ελλείμματα, ΠοινΔικ 2003, σελ. 1196-1201 (2.276 λέξεις χωρίς υποσημειώσεις / 5.907
λέξεις συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων).

Ζητήματα του διαχρονικού Φορολογικού Ποινικού Δικαίου (Παρατηρήσεις με αφορμή τη ΓνωμΕισΕφΠειρ
14/1999), ΠοινΔικ 2003, σελ. 1219-1222 (2.302 / 3.585).

Ν. 2523/1997 και κατάργηση προγενέστερων φορολογικών κυρωτικών διατάξεων (Παρατηρήσεις με αφορμή
τη Γνωμ. ΝΣΚ 86/2001), ΠοινΔικ 2003, σελ. 1313-1316 (1.789 / 2.891).

Η νομική θέση του καλόπιστου λήπτη πλαστών στοιχείων στο σύστημα των ρυθμίσεων για την καταπολέμηση
της διακίνησης πλαστών και εικονικών στοιχείων (Παρατηρήσεις με αφορμή τη Γνωμ. ΝΣΚ 685/2000),
ΠοινΔικ 2003, σελ. 1318-1321 (2.440 / 3.734).

Competition Law Sanctioning in the European Union – Country Analysis – Greece, σε συλλογικό τόμο: Gerhard
Dannecker / Oswald Jansen (eds.), Competition Law Sanctioning in the European Union, σειρά:
European Monographs, τόμος 46, Kluwer Law International, The Hague-London-New York 2004,
σελ. 525-571 (12.877 / 21.684).

Η ποινική νομοθεσία για την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ως
θεμελιώδης άξονας ενός νέου μοντέλου αντεγκληματικής πολιτικής, σε: Τιμητικό Τόμο για τον Ιωάννη
Μανωλεδάκη, Τόμος Β΄, Θεσσαλονίκη 2007, σελ. 484-529 (12.339 / 22.495).

Das griechische Steuerstrafrecht, σε συλλογικό τόμο: Gerhard Dannecker / Oswald Jansen (eds.),
Steuerstrafrecht in Europa und den Vereinigten Staaten, Linde Verlag, Wien 2007, σελ. 323-376
(15.587 / 21.962).

Τα πτωχευτικά αδικήματα σύμφωνα με το Σχέδιο του νέου Πτωχευτικού Κώδικα, Ενώπιον 2007,
σελ. 16-23 (3.821)]

Το καθεστώς παραγραφής των εγκλημάτων του άρθρου 19 Ν.2523/1997 (πλαστά / εικονικά φορολογικά
στοιχεία) που τελέστηκαν από την 1-1-1998 μέχρι και την 1-11-2001 - Κριτική προσέγγιση των θέσεων
της ΑΠ 1560/2007, ΠοινΧρ 2008, σελ. 173-179 (4.988 / 7.023).

Το καθεστώς ειδικής-αυξημένης ευθύνης των δημοσίων υπαλλήλων στο ισχύον ελληνικό ποινικό δίκαιο -
Βασικά χαρακτηριστικά και κριτική αποτίμηση, ΠοινΔικ 2009, σελ. 1126-1140 (8.158 / 15.520 λέξεις) =
Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Στέργιο Αλεξιάδη, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2010,
σελ. 745-778.

The framework decision on combating trafficking in human beings - Evaluating its fundamental attributes
as well as its transposition in Greek criminal law, κοινή συμβολή με M. Kaiafa-Gbandi, N. Chatzinikolaou,
και A. Giannakoula, σε συλλογικό τόμο: A. Weyembergh / V. Santamaria (eds.), The evaluation of
European criminal law - The example of the Framework Decision on combating trafficking in human beings,
2009, σελ. 131-196 (33.158 / 37.472).

Προϋποθέσεις έναρξης της δίωξης και αποδεικτική διαδικασία στα φορολογικά αδικήματα: υποταγή της
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ποινικής δικαιοσύνης στο διοικητικό δίκαιο και τα όργανα εφαρμογής του; σε: Πρακτικά του 5ου Συνεδρίου
της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων, Ειδικές (παρα)δικονομικές ρυθμίσεις: Εκσυγχρονισμός ή

αποσάθρωση της ποινικής διαδικασίας; εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2010, σελ. 97-132 (7.401 / 16.181).
Προϋποθέσεις έναρξης της δίωξης και απόδειξη στη φορολογική ποινική δίκη: Αναζητώντας το ορθό μέτρο

εξάρτησης από την εξέλιξη και τα πορίσματα της διοικητικής φορολογικής διαδικασίας, σε: Τιμητικό Τόμο
για τον Καθηγητή Αργύριο Καρρά, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2010, Αθήνα-Κομοτηνή 2010, σελ. 711-746

(7.293 / 16.085).
Η ανάθεση αστυνομικών καθηκόντων σε ιδιώτες ως εργαλείο της σύγχρονης αντεγκληματικής πολιτικής και

τα όρια ποινικής ευθύνης για την παράβασή τους, σε: Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι / C. Prittwitz (επιμ. έκδ.),
Επιτήρηση και ποινική καταστολή στη σύγχρονη αντεγκληματική πολιτική, Πρακτικά 9ου
Ελληνογερμανικού Συμποσίου, Νομική Βιβλιοθήκη 2011, σελ. 169-197 (5.411 / 12.942).

Η δικονομική μεταχείριση των αδικημάτων φοροδιαφυγής του Ν. 2523/1997 στο πλαίσιο του νέου άρθρου
308Α ΚΠΔ μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις των προϋποθέσεων δίωξής τους με τους νόμους 3888/2010
και 3943/2011, ΠοινΔικ 2012, σελ. 139 επ. (Μέρος ΙΙ, σελ. 146 επ. [8.362]).

Ποινικό δίκαιο και φοροδιαφυγή, Ενώπιον 2013, Τεύχος 68 (Ιανουάριος-Μάρτιος 2013), σελ. 8-13 (2.101).
Avoiding and Resolving Conflicts of Criminal Jurisdiction: Country Report Greece, κοινή συμβολή με M. Kaiafa-

Gbandi, N. Chatzinikolaou και A. Zachariadis σε: σε: Βöse Μ. / Meyer F., Avoiding and Resolving Conflicts
of Criminal Jurisdiction, 2014 (22.203 / 35.114 λέξεις).

Ειδικά ζητήματα σε σχέση με την ποινική αντιμετώπιση της έκδοσης και αποδοχής εικονικών φορολογικών
στοιχείων, ΠοινΧρον 2014, σελ. 170-184 (9.253 / 16.612).

Συστηματική των διατάξεων για την προστασία της περιουσίας του ελληνικού κράτους και λοιπών ΝΠΔΔ,
σε: Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι (επιστ. εποπτ.), Οικονομικό έγκλημα & διαφθορά στο δημόσιο τομέα, τόμος Ι:
Αξιολόγηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, εκδόσεις Δίκαιο & Οικονομία – Π.Ν. Σάκκουλας, 2014,
σελ. 1-15 (3.434 / 7.715).

Οι φορολογικές ποινικές διατάξεις (Ν. 2523/1997, Ν. 2960/2001, Ν. 1882/1990), σε: Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι (επιστ.
εποπτ.), Οικονομικό έγκλημα & διαφθορά στο δημόσιο τομέα, τόμος Ι: Αξιολόγηση του ισχύοντος θεσμικού
πλαισίου, εκδόσεις Δίκαιο & Οικονομία – Π.Ν. Σάκκουλας, 2014, σελ. 15-327 (104.236 / 177.088).

Συμμετοχή σε
Επιτροπές

Μέλος στην ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου για τα
φορολογικά εγκλήματα που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 54251/20.7.2015 απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - ΦΕΚ τ. Β΄ 1615/31.7.2015 (2015)

Μέλος της Επιτροπής Οικονομικών του Α.Π.Θ. (2015)
Μέλος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την Ανάδειξη των Μελών του Συμβουλίου

του Α.Π.Θ. (2012)
Μέλος της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Τμήματος Νομικής (2012 κ. επ.).
Μέλος της Νομικής Επιτροπής του Α.Π.Θ. (έτη 2011 κ.επ.)
Γραμματέας στην Επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση των διατάξεων του ΠΚ

που συστάθηκε με την υπ’ αρ. 27789/17-3-2010 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης -
ΦΕΚ 16/17-3-2010 (έτη 2010-2011)

Μέλος ομάδας εργασίας με αντικείμενο την αξιολόγηση του ερευνητικού και διδακτικού έργου
των μελών Δ.Ε.Π. στο πλαίσιο της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγηση του Τμήματος Νομικής
της Σχολής ΝΟ.Π.Ε. του Α.Π.Θ. (έτη 2010-2011)

Μέλος της Γενικής Συνέλευσης της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. (έτη 2008-2009, 2011-2012, 2012-2013)

Διακρίσεις
Εισαγωγή στο Νομικό Τμήμα της Σχολής Ν.Ο.Ε. του Α.Π.Θ. ως 5ος καλύτερος υποψήφιος πανελλαδικά

(βράβευση Ι.Κ.Υ., 1988)
Λήψη ετήσιων υποτροφιών Ι.Κ.Υ. κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών
Αποφοίτηση από το Νομικό Τμήμα της Σχολής Ν.Ο.Ε. του Α.Π.Θ. με τον καλύτερο βαθμό πτυχίου μεταξύ

των αποφοίτων της ίδιας περιόδου (Σεπτέμβριος 1992)
Κατάληψη της δεύτερης θέσης στις Εξετάσεις Ασκουμένων Δικηγόρων για λήψη άδειας επαγγέλματος

του Εφετείου Θεσσαλονίκης (βράβευση Δ.Σ.Θ., 1995)
Λήψη υποτροφίας από το γερμανικό κράτος (DAAD) για συγγραφή διδακτορικής διατριβής (1995-1998)
Λήψη υποτροφίας αριστείας από την Επιτροπή Επιστημονικών Ερευνών του Α.Π.Θ. για μεταδιδακτορική

έρευνα (2003)


