ΑΝΘΙΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Διδάκτωρ ΑΠΘ στο γνωστικό αντικείμενο της Πολιτικής
Δικονομίας (2002). Τέσσερις μονογραφίες στο πεδίο του αστικού και διεθνούς δικονομικού
δικαίου. Μέλος της συντακτικής επιτροπής των περιοδικών ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ και
Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου. Μόνιμος συνεργάτης του περιοδικού ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ. Διδάσκει
Δικονομικό και Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο στην ΕΣΔι, το European Judicial Training Network &
το πρόγραμμα AIAKOS· Πολιτική Δικονομία, Διεθνή Εμπορική Διαιτησία, και Κληρονομικό
δίκαιο στο Τμήμα Νομικής ελληνικής κατεύθυνσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.
Έχει διδάξει Γενικές Αρχές και Αδικοπραξίες στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο [2003-2004], και
δίκαιο της διαμεσολάβησης (σε αγγλική γλώσσα) στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας [2013].
Συνεργάτης του Conflict of Laws Net.blog & EAPIL blog. Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής και
του Δ.Σ. της European Association of Private International Law. Διατηρεί προσωπικό
αποθετήριο δημοσιευμάτων στον ιστότοπο Academia.edu.

ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
«Ο Δρ. Κωνσταντίνος Βουλγαράκης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1987. Είναι συνεργάτης
(Senior Associate) στη δικηγορική εταιρία Clifford Chance στο Λονδίνο, όπου εξειδικεύεται
στις δομημένες χρηματοδοτήσεις και στις συμβάσεις παραγώγων. Συμβουλεύει επίσης
τακτικά επί συνθετικών τιτλοποιήσεων και άλλων συμβάσεων μεταφοράς πιστωτικού
κινδύνου. Ο Δρ. Βουλγαράκης είναι Δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου
Θεσσαλονίκης, από το 2012 και Solicitor (England & Wales) από το 2016. Είναι αριστούχος της
Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και απόφοιτος της Νομικής
Σχολής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (MSc in Law and Finance). Αυτό το διάστημα
διεξάγει έρευνα στο πεδίο του τραπεζικού δικαίου και του δικαίου των κεφαλαιαγορών ως
μεταδιδακτορικός φοιτητής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Ο Δρ. Βουλγαράκης είναι επίσης Επισκέπτης Λέκτορας (Adjunct Faculty) στο
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο Διεθνές Πανεπιστήμιο
της Ελλάδας. Έχει δημοσιεύσει τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Η διαιτησία υπό το φως
της ευρωπαϊκής επιρροής στο δικονομικό δίκαιο» στην Ελλάδα, καθώς και μελέτες του σε
ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά».

Γιώργος Ε. Λαζαρίδης, ΜΔΕ, Πρωτοδίκης
Εισήλθε στο δικαστικό σώμα το 2008, αποφοιτήσας πρώτος κατά τη σειρά κατάταξης από
την ΕΣΔΙ το ίδιο έτος. Έχει υπηρετήσει στα Πρωτοδικεία Αθηνών και Ιωαννίνων, ενώ από το
έτος 2015 υπηρετεί ως Πρωτοδίκης στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Απόφοιτος του ΕΠΛ
Πειραιά και, ακολούθως, της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος του Εμπορικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο έλαβε με βαθμό
Άριστα και υποτροφία του ΙΚΥ. Έχει μετάσχει ως Εισηγητής σε επιστημονικές εκδηλώσεις,
αναπτύσσοντας θέματα από την ύλη του εμπορικού ιδίως δικαίου και έχει συγγράψει τις
ενότητες περί το βάρος απόδειξης, την αποδεικτική διαδικασία και τις ένορκες βεβαιώσεις
στο συλλογικό έργο «Η απόδειξη στην πολιτική δίκη» (2019), επιμ. Π. Κατσιρούμπα,
Αρεοπαγίτη ε.τ., και τις ενότητες περί Τρόπου και Δωρεάς αιτία θανάτου στη Δίτομη
Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα (2020), επιμ. Ν. Λεοντή, Αντιπροέδρου Α.Π. ε.τ.. Τελεί υπό
δημοσίευση η μελέτη του για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων διατροφής

προερχομένων από κράτη-μέλη δεσμευόμενα από το Πρωτόκολλο της Χάγης. Κατά τα έτη
2015-2020 διετέλεσε Αναπληρωτής Δικαστής στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με
αρμοδιότητα την έκδοση πιστοποιητικών εκτελεστότητας δικαστικών αποφάσεων δυνάμει
των σχετικών Κανονισμών της ΕΕ. Έχει σε άριστο επίπεδο γνώση της αγγλικής και γερμανικής
γλώσσας και καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας.

ΡΕΒΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γεννήθηκε στη Δράμα. Σπούδασε νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από
όπου αποφοίτησε το 2008 ως αριστούχος. Το διάστημα μεταξύ 2008 και 2011, παράλληλα
με την άσκησή του, συμμετείχε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του τομέα Αστικού, Αστικού
Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου του ΑΠΘ, αποφοιτώντας με την καλύτερη επίδοση της
χρονιάς του (άριστα 10) και με διπλωματική εργασία στο θέμα των παρανόμως κτηθέντων
αποδεικτικών μέσων διά του διαδικτύου. Το διάστημα 2013-2019 υπήρξε επιστημονικός
συνεργάτης στο Ινστιτούτο για το δίκαιο της πληροφορικής (Institut für Rechtsinformatik) της
νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Leibniz στο Αννόβερο της Γερμανίας, όπου συνεργάστηκε
με τους καθηγητές Wolfgang Kilian, Nikolaus Forgó και Christian Heinze. Στο πλαίσιο της εκεί
παρουσίας του επικεντρώθηκε σε ζητήματα ευρωπαϊκού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου (ιδίως
επί διαδικτυακών υποθέσεων), δικαίου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διανοητικής
ιδιοκτησίας και ηλεκτρονικού εμπορίου. Υπήρξε ερευνητής σε ερευνητικά προγράμματα
χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (FP7 and Horizon 2020 Framework),
υπεύθυνος της θερινής ακαδημίας “INSITU summer school in IT and IP Law”, καθώς και του
μεταπτυχιακού προγράμματος “EULISP Masters in IT and IP Law”. Παράλληλα, δημοσίευσε
μελέτες στον εγχώριο και τον ευρωπαϊκό τύπο, δίδαξε και έδωσε ομιλίες σε ζητήματα
δικονομικού δικαίου, ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, δικαίου δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και δικαίου της διανοητικής ιδιοκτησίας (μεταξύ άλλων, έχει διδάξει στο Όσλο
(Norwegian Research Center for Computers and Law), το Λονδίνο (Queen Mary University of
London) και τη Βιέννη (Juridicum, Universität Wien). Τον Μάιο του 2019 αναγορεύθηκε
διδάκτορας νομικής του ΑΠΘ (με το βαθμό άριστα ομοφώνως) με διδακτορική διατριβή στο
θέμα της διεθνούς δικαιοδοσίας στο διαδίκτυο (η διατριβή του δημοσιεύθηκε από τις
εκδόσεις Σάκκουλα, αποτελώντας την πρώτη συμβολή στη σειρά των μελετών για το
δικονομικό διεθνές δίκαιο που διευθύνεται από τον Καθηγητή Π. Αρβανιτάκη και τον
Αρεοπαγίτη Δ. Κράνη). Προς υποστήριξη της διδακτορικής του έρευνας του δόθηκε
υποτροφία από το Ωνάσειο Ίδρυμα καθ’ όλη την διάρκεια των διδακτορικών σπουδών του.
Τον Φεβρουάριο του 2020 του δόθηκε εντολή διδασκαλίας από το τμήμα Νομικής του
πανεπιστημίου Frederick της Κύπρου, όπου διδάσκει ως επισκέπτης πολιτική δικονομία,
αστικό και εμπορικό δίκαιο. Από τον Αύγουστο του 2010 είναι δικηγόρος Θεσσαλονίκης,
δραστηριοποιούμενος σε υποθέσεις αστικού, εμπορικού και εργατικού δικαίου, ενώ
ασχολείται και με ζητήματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ηλεκτρονικού εμπορίου και
διανοητικής ιδιοκτησίας. Παράλληλα, από τον Νοέμβριο του 2019 ο ΔΣΘ του εμπιστεύθηκε
την στήλη της πολιτικής δικονομίας στον “Αρμενόπουλο”, από όπου σχολιάζει σε μηνιαία
βάση την καίρια νομολογία της επικαιρότητας στον χώρο της πολιτικής δικονομίας.

ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Δικηγόρος στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Υποψήφια Διδάκτωρ Αστικού
Δικονομικού Δικαίου ΑΠΘ.
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Νομικής (LLM) στο London School of Economics and Political Science (LSE). Μεταπτυχιακό δίπλωμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΜΔΕ
Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου) με ειδίκευση στο Αστικό Δικονομικό
Δίκαιο και του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
(LLM in Transnational and European Commercial Law, Banking Law, Arbitration/Mediation).
Πτυχίο Νομικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Συμμετοχή στο θερινό
πρόγραμμα US Business Law Academy 2019 του Πανεπιστημίου Columbia (New York) και
στο
θερινό
πρόγραμμα
CBL International 2016
(Economics) του
Πανεπιστημίου Cambridge (UK).
Συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus στο Université Libre de Bruxelles (Βρυξέλλες 2017)
(Βρυξέλλες, 2017).
Συγγραφή μονογραφίας με τίτλο «Σύγκρουση δικαιοδοσίας μεταξύ κρατικών δικαστηρίων
και διαιτησίας ή διαμεσολάβησης στον ευρωπαϊκό χώρο», εκδόσεις Σάκκουλα (Αθήνα –
Θεσσαλονίκη 2020).
ΑΝΝΑ Γ. ΛΑΓΟΥΔΗ
Η Άννα Λαγούδη είναι Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. και κάτοχος Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ., με κατεύθυνση Διεθνών Σπουδών και
ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό, Ιδιωτικό Διεθνές και Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο. Είναι Δικηγόρος
Θεσσαλονίκης. Δραστηριοποιείται κυρίως σε τομείς που άπτονται του αστικού, αστικού
δικονομικού, εμπορικού και διεθνούς δικονομικού δικαίου. Είναι υποψήφια διδάκτωρ
Νομικής Α.Π.Θ. στον τομέα του Αστικού Δικονομικού Δικαίου και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού
Δικονομικού Δικαίου. Παρατηρήσεις της σε νομολογία και ειδικά θέματα έχουν δημοσιευθεί
σε ελληνικά νομικά περιοδικά. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Λαγούδη
αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική της διεύθυνση: annalagoudi@outlook.com.

