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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Έτος γέννησης : 15 Ιουλίου 1966
Βασικά εκπαίδευση:1972 -1981: Δηµοτικό και Γυµνάσιο Κυριακίου
Βοιωτίας.
1981 - 1984 Πρότυπο Κλασσικό Λύκειο Αναβρύτων.
Βαθµός αποφοίτησης σε όλα τα σχολεία «άριστα»
Ανώτατες Σπουδές: 1984 - 1988 στην Νοµική Σχόλη του Δηµοκρίτειου
Πανεπιστηµίου Θράκης (Κοµοτηνή) µε βαθµό αποφοίτησης «πολύ καλά».
Επιστηµονική Δραστηριότητα: Έχω λάβει µέρος σε επιστηµονικά συνέδρια
και σεµινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. (Ενδεικτικά αναφέρονται τα τελευταία
συνέδρια της Ένωσης Ευρωπαίων Δικηγόρων στην Κέρκυρα, στην Βενετία, και
Δρέσβης, στα συνέδριο της ελληνικής εταιρείας Αστικού Δικαίου ενδεικτικά στην
Ναύπακτο, Βόλο κλπ, το συνέδριο για το δίκαιο στα ΜΜΕ και το συνέδριο για το
δίκαιο και τον αθλητισµό. στο Κολέγιο Αθηνών, στα συνέδρια της Ένωσης Ελλήνων
Ποινικολόγων, στα συνέδρια της Ελληνικής Εταιρείας Οικογενειακού Δικαίου και της
εταιρείας εµπορικού Δικαίου στην Λαµία, σε συνέδρια νοµικών περιοδικών π.χ.
δίκαιο και πολυκατοικία, υπεράσπιση κλπ).
Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά πολύ καλά.
Γερµανικά καλά
Επαγγελµατική Δραστηριότητα :
Δεκέµβριος 1988 - Σεπτέµβριος 1989 ασκούµενος Δικηγόρος στο Δικηγόρο
Χρ. Καρατζά (απεβίωσε τον Σεπτέµβριο 1989).
Σεπτέµβριο 1989- Απρίλιος 1991 συνέχισα την άσκησή µου στο Δικηγόρο
Ιωάννη Καρατζά.

Το Μάιο ΄91 µετά από εξετάσεις ορκίστηκα δικηγόρος και από τον Νοέµβριο
του 1991, οπότε και ολοκλήρωσα τις στρατιωτικές υποχρεώσεις µου,

ασκώ το

δικηγορικό λειτούργηµα στη Λιβαδειά.
Έχω συµµετάσχει σε σηµαντικές δίκες στην Ελλάδα (Λιβαδειά, Αθήνα) και
στο εξωτερικό (Αυστρία, Ιταλία

κλπ) σε εθνικά και διεθνή δικαστήρια και είµαι

νοµικός σύµβουλος για τις υποθέσεις στην περιοχή της Shell Hellas AE (τώρα Coral
AE), της Εγνατίας Τράπεζας, Interamerican και επιχειρήσεων που εδρεύουν στη
Λιβαδειά (FREZA ΕΠΕ, , Γ. Κακριδάς ΕΠΕ και KAGON ΕΠΕ, Γ.Δ. ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ
οικοδοµικές επιχειρήσεις, ΣΠΑΡΟΣ ΑΕ, Όµιλος Επιχειρήσεων Παύλου Συµµετοχές
ΑΕ) µε ιδιαίτερα µεγάλο κύκλο εργασιών.
Έχω εκπροσωπήσει σε δίκες στη Λιβαδειά µε επιτυχία εκτός των άλλων και
µεγάλες αλλοδαπές εταιρείες και επενδυτικούς και εµπορικούς οίκους ( Weil brother
and Stern ltd, Union cooperative agricole Bourgogne – Centre Elevage, Luis Dreyfous CO, K. Ζαχαρίας ltd κλπ).
Παράσχω τις υπηρεσίες µου στο

Οικουµενικό

Πατριαρχείο, όσες φορές

καλούµαι και επιπλέον µου προτάθηκε από τον Αρχιγραµµατέα της Αγίας και Ιεράς
Συνόδου, Αρχιµ. Βαρθολοµαίο Σαµαρά, µε τη σύµφωνη γνώµη της Α.Θ.Π., του
Οικουµενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολοµαίου, να είµαι µόνιµος νοµικός Σύµβουλος
του καθιδρύµατος αυτού στην Ελλάδα, πρόταση που προφανώς αποδέχθηκα.
Ειδικότερα παρείχα υπηρεσίες στο Καθίδρυµα αυτό, σε ότι αφορά την
υπόθεση της Ι.Μ. Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Πάτµου (απάτη και υπεξαίρεση µερικών
µοναχών σε βάρος της Μονής και νοµιµοποίηση εισοδηµάτων από παράνοµες
δραστηριότητες) σε συµβουλευτικό αλλά κυρίως και σε δικαστικό επίπεδο και έχω
µετέχει σε τέσσερις Πατριαρχικές Εξαρχίες (αποστολές) µετά από απόφαση της
Αγίας και Ιεράς Συνόδου,
Είµαι µέλος από το 2003 του Νοµικού Συµβουλίου της Ιεράς Μονής Αγίου
Ιωάννου Θεολόγου Πάτµου.
Επίσης στο πλαίσιο αυτό υπήρξα µέλος της νοµικής Οµάδας του
Οικουµενικού Πατριαρχείου για την διεκδίκηση της επιστροφής από τις τούρκικες
Αρχές της κυριότητας του ακινήτου του Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου στο
Πατριαρχείο. Την 27η Νοεµβρίου 2007 µετείχα στην νοµική οµάδα, που Το
εκπροσώπησε

στο

Ευρωπαϊκό

Δικαστήριο

Δικαιωµάτων

του

Ανθρώπου

(Στρασβούργο) σε προσφυγή του κατά της Τουρκίας που αφορούσε το
Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου, και η οποία αποτελούνταν από 3 Αρχιερείς (Αχιεπ.

Αµερικής και Μητροπ. Φιλαδελφείας και Γαλλίας), 4 Πανεπιστηµιακούς (Sakmar,
Αλιβιζάτος, Παµπούκης και Κτιστάκης), 5 Δικηγόρους από τις ΗΠΑ, 2 δικηγόρους
από Ελλάδα (Καρράς, Δηµακοπούλου) και διπλωµάτες .
Αρκετές δικαστικές αποφάσεις (περίπου εξήντα πέντε µέχρι σήµερα), στις
δίκες επί των οποίων εκδόθηκαν, είχα συµµετοχή, έχουν δηµοσιευθεί σε έγκριτα
νοµικά περιοδικά ακριβώς λόγω της πρωτοτυπίας τους και της νοµολογιακής τους
χρησιµότητας.
Κοινωνικές και άλλες επιστηµονικές Δραστηριότητες:
1) Γενικός Γραµµατέας του Δικηγορικού Συλλόγου Λεβαδείας (α΄ θητεία 2005
– 2008 και β΄ θητεία 2008 - Μάρτιος του 2011) ενώ για την τριετία 2002-2005 ήµουν
µέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου αυτού.
2) Β΄ Αντιπρόεδρος του Ιδρύµατος για της Ιεραποστολή στην Άπω Ανατολή
του Οικουµενικού Πατριαρχείου από το 2008 και από το 2017 Α΄Αντιπρόεδρος,
3)

Μέλος

του

Δ.Σ.

του

Ιδρύµατος

υποστήριξης

του

Οικουµενικού

Πατριαρχείου (από το 2011),
4) Εταίρος και µέλος Γ.Σ, και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Μ.Κ.Ο. Αστικής
µη Κερδοσκοπικής Εταιρείας του Οικ. Πατριαρχείου µε την επωνυµία «Οικουµενική»
(Oecoumenica) από το 2011
5) Είµαι µέλος σε αρκετά επιστηµονικά σωµατεία και ενώσεις {UAE, Ένωση
Ελλήνων Ποινικολόγων, Ένωση Ελλήνων Δικονοµολόγων, τακτικός συνεργάτης του
Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Οικονοµικού Δικαίου (Θεσ/κη)}.
Επίσης ασχολούµαι µε τον αθλητισµό σε ερασιτεχνικό επίπεδο.
Παρακολουθώ από κοντά τις εξελίξεις στον χώρο της τέχνης και είµαι
συλλέκτης νοµισµάτων.
Λιβαδειά, 20 Μαΐου 2014
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