
1 

 

 

Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 

 
Α. 1. Ο Γεώργιος Αρχανιωτάκης γεννήθηκε στις Μάλλες Ιεραπέτρας το 1951 

και είναι πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής της Σχολής Ν.Ο.Ε. του Αριστοτέλει-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης [βαθμός «΄Αριστα 10»]. Ως φοιτητής (1969-
1973) υπήρξε λόγω των επιδόσεών του υπότροφος του Ι.Κ.Υ και έλαβε το χρη-
ματικό βραβείο της Τράπεζας της Ελλάδος (1973) για τον φοιτητή με τον υψη-
λότερο βαθμό πτυχίου σε όλες τις Σχολές του Α.Π.Θ. «Άμισθος επιστημονικός 
συνεργάτης» του Καθηγητή Κωνσταντίνου Κεραμέως από Σεπτέμβριο έως Δε-
κέμβριο 1973. Ακούσια στράτευσή του και στρατιωτική θητεία: Ιανουάριος 
1974-Νοέμβριος 1975. Γνωρίζει τη γερμανική και αγγλική και μετρίως τη γαλλι-
κή γλώσσα. 

2. α. Επελέγη μετά από ανοικτό διαγωνισμό και διορίστηκε ως βοηθός κα-
θηγητή τον Οκτώβριο του 1976 στην τότε Ε΄ ΄Εδρα  Αστικού Δικαίου (Καθηγη-
τής Νίκος Παπαντωνίου). Τον Ιούνιο του 1979 μετέβη ως υπότροφος της 
«D.A.A.D» στη Γερμανία, για την ολοκλήρωση των σπουδών στη γερμανική 
γλώσσα και τη συλλογή (Βόννη, Κολωνία) πρώτου βιβλιογραφικού υλικού για 
την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Τον Ιούνιο του 1988 ανακηρύχθηκε ομό-
φωνα διδάκτωρ Νομικής από το Τμήμα Νομικής του Α.Π.Θ, με βαθμό «άριστα» 
και με θέμα διατριβής: «Η αστική ευθύνη νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου - 
Ερμηνευτική ένταξη της ΑΚ 71 στο γενικότερο σύστημα ευθύνης του Κώδικα». 
Τον  Ιούλιο του 1989 εξελέγη ομοφώνως μόνιμος Λέκτορας του Τμήματος Νομι-
κής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο το Αστικό Δίκαιο. Το χειμερινό εξάμηνο 
του 1992, προσκεκλημένος από τον Καθηγητή Harm-Peter Westermann, συνέ-
χισε την επιστημονική του έρευνα στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του 
Tübingen για τα ζητήματα της μεταβίβασης περιουσίας ή επιχείρησης. Το Δε-
κέμβριο του 1997 εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής, τον Ιούνιο του 2002 Αναπλη-
ρωτής Καθηγητής και τον Οκτώβριο του 2006 Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, και 
στις τρεις κρίσεις με ομόφωνες αποφάσεις των (τριακονταμελών) εκλεκτορικών 
σωμάτων. 

β. ΄Εχει διδάξει από το 1988 όλα τα προπτυχιακά μαθήματα του αστικού δι-
καίου (εκτός του εμπράγματου δικαίου) και κατά την τελευταία δεκαετία: Γενι-
κές Αρχές του αστικού δικαίου, Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, Ειδικά Μαθήματα Εμβά-
θυνσης στο αστικό δίκαιο, Προστασία Μισθώσεων. Από το 2002 συμμετέχει στα 
μαθήματα του Μεταπτυχιακού Κύκλου Σπουδών, κατευθύνοντας τους φοιτητές 
κατά τη συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας, ενώ επιλέγεται ως Επιβλέπων ή 
μέλος συμβουλευτικών επιτροπών για την εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών. 
Η συγγραφική του δραστηριότητα καλύπτει όλο το φάσμα του αστικού δικαίου 
(βλ. τον πίνακα μονογραφιών, μελετών-άρθρων-γνωμοδοτήσεων που ακολου-
θούν). 
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 3. Εκπρόσωπος του Τμήματος Νομικής στη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. για το έτος 

1996-1997. Διευθυντής του Τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού 
Δικαίου και μέλος του Δ.Σ. του Τμήματος (Σεπτέμβριος 2011-Ιανουάριος 2013). 
Μέλος της Νομικής Επιτροπής του Α.Π.Θ. (1994-2004) και άμισθος Νομικός 
Σύμβουλος του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασ-
κευών (Ι.Τ.Σ.Α.Κ.) του Α.Π.Θ. (2004-2006). Μέλος της Γενικής Συνέλευσης του 
Τμήματος σχεδόν καθ’ όλα τα έτη της πανεπιστημιακής του παρουσίας ως μέλο-
υς ΔΕΠ (1988 – 2013).  

 

Β. 1. α Μέλος του κατ’ άρθρο 100 του Συντ. Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου 
κατά τα έτη 2012-2013 και 2014-2015.  

         β. Μέλος του κατ’ άρθρο 88 του Συντ. Ειδικού Δικαστηρίου («Μισθοδι-
κείου» και «Αγωγών Κακοδικίας) κατά το έτος 2009 

    2. Από το 2003 μέχρι το 2012 διδάσκων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών 
Λειτουργών το μάθημα «Μισθωτικές Διαφορές».  

    3. Από την 1-7-2013 τακτικό μέλος-εκπρόσωπος  της Νομικής Σχολής του 
Α.Π.Θ. στο Διοικητικό Συμβούλιο της ίδιας Σχολής (θητεία 2013-2015).  

 
Γ.  1. Δικηγόρος στον ΄Αρειο Πάγο, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσα-

λονίκης (1975). Μέλος επιστημονικής Επιτροπής «νομοθετικού έργου» του Δι-
κηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (1996-1998).  

    2. Ιδρυτικό μέλος της «Εταιρίας Νομικών Βορείου Ελλάδος» (1987), της 
«΄Ενωσης Αστικολόγων» (1994), της «Μακεδονικής ΄Ενωσης Εμπορικού Δικαί-
ου». Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του τριμηνιαίου νομικού περιοδικού «Ε-
πισκόπηση Εμπορικού Δικαίου» (2013).   

 

 

ΙΙ. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ 
 

Α. ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 

1. Η αστική ευθύνη νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου - Ερμηνευτική έν-
ταξη της ΑΚ 71 στο γενικότερο σύστημα ευθύνης του Κώδικα (Διδακτορική δι-
ατριβή), Θεσσαλονίκη, 1989, σελ. ΧΙV + 242 

2. Μεταβίβαση περιουσίας ή επιχείρησης - ΄Ενταξη της ΑΚ 479 στο γενικό 
σύστημα προστασίας των δανειστών από την αφερεγγυότητα του οφειλέτη, 
Θεσσαλονίκη 1997, σελ. ΧL + 411 (συνολικά 441).  

3. «Η επαγγελματική μίσθωση, Τόμος  Ι: Στοιχεία, κατάρτιση και μεταβολές 
κατά τη λειτουργία της σύμβασης», Θεσσαλονίκη, 2002, σελ. LIII + 495 
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4. Η επαγγελματική μίσθωση, Τόμος ΙΙ, Η λήξη της σύμβασης και τα μετά την 

απόδοση του μισθίου ζητήματα, Θεσσαλονίκη 2003, σελ. 629 (+ LIII + 630-649: 
ευρετήρια  κατά λήμμα  και κατ’ άρθρο) 

 

Β. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 

Η επαγγελματική μίσθωση, Επιτομή, Θεσσαλονίκη, 2005, σελ. 374 (+ ΧΧΧ) 
 

Γ. ΜΕΛΕΤΕΣ – ΑΡΘΡΑ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ  

(με χρονολογική σειρά, αρχή από τις νεότερες) 

 

1) Η όχληση ως όρος εκδόσεως διαταγής προς απόδοση μισθίου – Στοιχεία 
της σχετικής αιτήσεως μετά το θάνατο του εκμισθωτή-επικαρπωτή, γνμδ, υπό 
δημοσίευση στην ΕΠολΔ, 2015.  

2) Σύσταση επικαρπίας με μεταβίβαση της ψιλής κυριότητας: διπλή μεταγ-
ραφή της συμβολαιογραφικής πράξης; Στον ΤιμΤόμο Ευτυχίας Κουνογέρη-
Μανωλεδάκη, υπό έκδοση, 2015 (σελ. 465-472 στην πρώτη σελιδοποίηση)   

3) Ζητήματα ερμηνείας διαθήκης, γνμδ, , Αρμ.  υπό δημοσίευση. 

4) Ζητήματα από την παράλειψη πρώτης εγγραφής στο κτηματολόγιο δικα-
ιωμάτων εγγεγραμμένων στο υποθηκοφυλακείο, γνμδ, Αρμ. υπό δημοσίευση  

5) «Σύμβαση πλαίσιο» για αναδιοργάνωση ομίλου εταιριών και σε εκπλή-
ρωση της συμφωνίας «μίσθωσης» και «διαχείρισης» ξενοδοχείων: νομικοί χα-
ρακτηρισμοί και κύρος όρων για την καταγγελία των συμβάσεων, γνμδ, 
ΕπισκΕΔ 2014 σελ. 285 – 300.    

6) Διοικητικό Συμβούλιο Σωματείου - Ζητήματα συγκροτήσεώς του, γνμδ,  
από κοινού με τον Ομότιμο Καθηγητή Κωνσταντίνο Παμπούκη, ΕπισκΕΔ 2013 
σελ. 843-847. 

7) Οι ΑΚ 332 ΚΑΙ 334 § 2 ΑΚ μετά το ν. 3043/2002: Μη ανταπόκριση της δε-
ύτερης στο σκοπό της εξομοίωσης των αντίστοιχων ρυθμίσεων, Τιμ. Τόμ. Μαρι-
άνου Καράση 2013, σελ. 339-352.  

8) Σύγχρονοι τρόποι ενοχικής εξασφάλισης απαιτήσεων, 2012, σελ. 69-77 
του συλλογικού έργου «Σύγχρονα ζητήματα ενοχικού δικαίου στην εθνική και 
στην ευρωπαϊκή τους διάσταση», Πρακτικά διημερίδας 15 και 16-10-2010. 

9) Μη εφαρμογή ΑΚ 610 στην επαγγελματική μίσθωση – Υπεισέλευση μισ-
θωτή και συνυπολογισμός παραμονής δικαιοπαρόχου, κατ’ άρθρο 58 § 11 π.δ. 
34/1995 – Ερμηνεία συμβατικών όρων μίσθωσης (γνμ) ΕπισκΕΔ 2012 47-60  



4 

 
10) Απαγόρευση κατάτμησης αγροτικών κλήρων, αυτούσια διανομή μη άρ-

τιου οικοπέδου, επικύρωση ανώμαλης δικαιοπραξίας και άρνηση μεταγραφής 
της σχετικής απόφασης, ΝoB 60/2012 σελ. 1-5. 

  11) «Rechtsmittel gegen  das Gerichtsurteil über die Festsetzung einer vor-
läufigen  Entscheidung für eine enteignete Immobilie», στον Τιμητικό Τόμο για 
τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Κεραμέα, 2011. 

 12) Η ευθύνη κατ’ άρθρο 479 ΑΚ: ΄Ορος γένεσης (γνώση του αποκτώντος) 
και αποκλεισμού (καταβολή ανταλλάγματος) της,  ΕπισκΕΔ 2009  35 επ.  

13) Διαδικασία ανοικοδόμησης κατά το ν. 1562/1985 και επαγγελματική 
μίσθωση σε οριζόντια ιδιοκτησία της παλαιάς οικοδομής, στον Τιμητικό Τόμο  
Πελαγίας Γέσιου-Φαλτσή,  σελ. 87-98.  

14) «Εγκατάσταση κληρονόμου υπό αίρεση και υπό τρόπο, κριτήρια διάκρι-
σης και συνέπειες - Συμπλήρωση διαθήκης με νέα, ερμηνεία υποκειμενική», Αρμ 
60/2006 σελ. 1167 επ.  

15) Καταστατικό όργανο, υποκατάστατος και πληρεξούσιος νομικού προ-
σώπου – Ανάκληση και παύση πληρεξουσιότητας – Τύχη εμπράγματου δικαιώ-
ματος επί ακινήτου σε περίπτωση ακυρώσεως πληρεξουσιότητας, ΕπισκΕΔ 
2004 362-370  

16) Το ζήτημα της εφαρμογής ή μη των άρθρων 614-618 ΑΚ στις επαγγελ-
ματικές μισθώσεις (Σκέψεις με αφορμή την ΟλομΑΠ 6/2004), ΝοΒ 52/2004 
1346 επ. (άρθρο από κοινού με τον καθηγητή Π. Κορνηλάκη).  

17) Εκμίσθωση από την «Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη Α.Π.Θ.» (ν.π. 
δ.δ.) χώρου, ιδιοκτησίας Α.Π.Θ. – Ακίνητο ανεπίδεκτο επαγγελματικής μίσθωσης,  
ΝοΒ 54/2006   809 επ.  

18) Τύχη μισθώσεως σε περίπτωση λύσεως και εκκαθαρίσεως μισθώτριας 
εταιρίας, ΕπισκΕΔ 2003 721-727 

19) Το κριτήριο του αναγκαίου μέσου και η υπαιτιότητα του προστηθέντος 
ως στοιχεία εφαρμογής (προϋποθέσεις του πραγματικού) της ΑΚ 922, Επισκ 
2002 520-525 

20) «Η παραγραφή σε επιδικία, ΝοΒ 49/2001 961-979 

21) «Η προβληματική εφαρμογή του άρθρου 69 ΚΠολΔ στις αγωγές προς  
απόδοση του μισθίου»: ΝοΒ 48/2000 σελ. 1209-1220.  

22) Κύρος ιδιόγραφης διαθήκης – Διάκριση υποκατάστατου από καταπισ-
τευματοδόχο – Προσβολή νόμιμης μοίρας και διαδοχή στο σχετικό δικαίωμα, 
Γνωμοδότηση, Αρμ 54/2000 σελ. 1175-1179.  
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23) Εκλογή Δ.Σ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας, αίτηση ακυρώσεως αποφάσεως 

Γ.Σ και συναφή θέματα του δικαίου των σωματείων (ΑΚ 101, 66, 98, 69, 92˙ 
ΚΠολΔ 68), Γνωμοδότηση: ΕπισκΕΔ 6/2000 σελ. 667-679. 

24) Ζητήματα από τη συνδυασμένη εφαρμογή των άρθρων 1848, 1949,    
1856, 1819, 1193, 1033, 1094, 281 ΑΚ και 116 ΚΠολΔ, Γνωμοδότηση, Αρμ 
54/2000 σελ. 730-734.  

25) «Ζητήματα από τη μεταβίβαση επιχείρησης»: ΕπισκΕΔ 4/1998 879- 896 

26) Το άρθρο 26 ΑΚ και ο χρόνος υπολογισμού της ζημίας και της ισοτιμίας 
αλλοδαπού νομίσματος και δραχμής: ΕπισκΕΔ 1998 460-463 (υπό την ΕφΘεσ 
38/1998) 

27) Δικαιοπρακτική εκπροσώπηση και δέσμευση νομικού προσώπου (υπό 
την ΑΠ 677/1996), ΕπισκΕΔ 1997 σελ. 115 - 118.  

28) Παρατηρήσεις στη ΜΠρΘεσ 30873/1995, ΕπισκΕΔ 1996 σελ. 719 – 725. 

29) Εμπραγματοποίηση ενοχικής αξίωσης προς παράλειψη με δικαστική 
απαγόρευση διάθεσης; ΝΟΜΟC, Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Νομικής της 
Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, 4, Αφιέρωμα στον  Νικ. Σ. Παπαν-
τωνίου, 1996, σελ. 33-72 (=Αρμ. 47/1993 1078-1097) 

30) Το πεδίο εφαρμογής της ΑΚ 479 σε περίπτωση μεταβίβασης περιουσίας, 
Χαριστήρια στον Ιω. Δεληγιάννη,  NOMOC 3, 2ο Μέρος, 1991,  σελ. 239-302. 

31) Ζητήματα από τη σύνδεση των ΚΠολΔ 933 § 3 και 651 § 2 κατά την ε-
φαρμογή της ΑΚ 599, Αρμενόπουλος, Επιστημονική επετηρίδα 11/1990 σελ. 115 
- 124. 

32) Η καταγγελία της επαγγελματικής μίσθωσης για ιδιόχρηση (Ουσιώδεις 
προϋποθέσεις της και ιστορική βάση της σχετικής αγωγής), Αρμ. 42/1988 σελ. 
953-967 

33) Πρόσκληση για την αναγγελία δικαιώματος ή απαιτήσεως, Αρμ. 34/1980 
σελ. 862-875. 

 

ΙΙΙ. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 
(με χρονολογική σειρά, αρχή από τις νεότερες) 

 

1. «Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των όρων της αδικοπραξίας και υπολογισμού 
της ζημίας», εισήγηση στο 1ο Επιστημονικό Συνέδριο της Νομικής Σχολής του 
Α.Π.Θ. με γενικό θέμα «Η αποζημίωση στο ιδιωτικό και δημόσιο δίκαιο», Θεσσα-
λονίκη, 27-28 Φεβρουαρίου 2015.   

2. «Σύγχρονοι τρόποι ενοχικής εξασφάλισης απαιτήσεων», εισήγηση σε επισ-
τημονική διημερίδα με θέμα «Σύγχρονα ζητήματα Ενοχικού Δικαίου», την οποία 
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διοργάνωσε το «Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου» και ο 
Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Μαριά-
νου Δ. Καράση (Θεσσαλονίκη, 15/16.10.2010). 

 3. «Η οργανική θεωρία και οι διατάξεις του ΑΚ για τα νομικά πρόσωπα», «αν-
τεισήγηση» σε επιστημονική ημερίδα που διοργάνωσε η «΄Ενωση Αστικολόγων» 
(Αθήνα, 8-4-2009), με θέμα «Ζητήματα από την ευθύνη νομικών προσώπων». 

4. « Ζητήματα από το νέο δίκαιο της πώλησης»,  Εισήγηση σε επιστημονική 
ημερίδα που διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου, Ηράκλειο, Σεπ-
τέμβριος 2008. 

5. «Λήξη της επαγγελματικής μίσθωσης με τη συμπλήρωση της διάρκειάς της 
- ΄Αυλη εμπορική αξία και τετραετής παράταση της μίσθωσης», Εισήγηση σε ε-
πιστημονική ημερίδα που διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου (Η-
ράκλειο, 27-1-2006. 

 6. «Η παραγραφή σε επιδικία στις βραχυχρόνιες παραγραφές», διάλεξη σε ε-
πιστημονική εκδήλωση που διοργάνωσαν η «΄Ενωση Αστικολόγων» και η «Ετα-
ιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος», Θεσσαλονίκη, 6-4-2001. 

7. Η εφαρμογή του άρθρου 69 ΚΠολΔ στη διαδικασία των μισθωτικών διαφο-
ρών, Εισήγηση σε ημερίδα με γενικό θέμα «Μισθωτικές διαφορές: ζητήματα δι-
κονομικού και ουσιαστικού δικαίου», την οποία οργάνωσε η «Εταιρεία Νομικών 
Βορείου Ελλάδος» σε συνεργασία με το Δικηγορικό  Σύλλογο Καβάλας,   Καβάλα, 
18-3-2000. 

8.  «Ζητήματα από τη μεταβίβαση επιχείρησης», διάλεξη σε επιστημονική η-
μερίδα της «Μακεδονικής ΄Ενωσης Εμπορικού Δικαίου», Θεσσαλονίκη, 25-2-
1998.  

 

 

 

 


