
Δρ. Στέφανος Κ. Καραμέρος 
 

ΘΕΣΗ 

Εντεταλμένος Λέκτορας Νομικής 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Tηλέφωνο: +357 2684 3300 

Email: s.karameros@nup.ac.cy 

 

 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 

Ο Στέφανος Καραμέρος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1979 και αποφοίτησε από το Τμήμα 

Νομικής της Σχολής ΝΟΠΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το έτος 2001. Στη 

συνέχεια απέκτησε μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών από το Πανεπιστήμιο του Ανοβέρου 

Γερμανίας στο ευρωπαϊκό αστικό και αστικό δικονομικό δίκαιο (2002) και από το Τμήμα Νομικής 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο αστικό, αστικό δικονομικό και εργατικό 

δίκαιο (2004). Εκπόνησε διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο αστικό δικονομικό δίκαιο (2012) με θέμα «Η βεβαιότητα της 

αξιώσεως ως προϋπόθεση της εκτελέσεως κατά τον ΚΠολΔ», η οποία αξιολογήθηκε ομοφώνως με 

τον βαθμό «ΑΡΙΣΤΑ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ». Η διδακτορική του διατριβή ήδη δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο 

του έτους 2013 από τις εκδόσεις Σάκκουλα. 

Από τον Σεπτέμβριο του 2003 είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ασκώντας 

έκτοτε ενεργά την δικηγορία. Ήδη από του τέλους του έτους 2007 έχει προαχθεί σε Δικηγόρο παρ’ 

εφέταις. 

Υπήρξε υπότροφος αριστείας της Επιτροπής Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης για το έτος 2014 με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο θέμα 

«Διερεύνηση του νομίμου τεκμηρίου ως νομοτεχνικού μέσου της εθνικής και ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας». 

Τον Ιούλιο του 2014 έλαβε μέρος με εκπόνηση σχετικής εισηγήσεως στο πρώτο «Post-doctoral 

Summer School» με αντικείμενο το Αστικό Δικονομικό Δίκαιο που οργανώθηκε από τη Διεθνή 

Ένωση Δικονομικού Δικαίου (International Association of procedural Law, IAPL) και το Ινστιτούτο 

Max Planck και πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Max Planck του Λουξεμβούργου. 

Είναι μέλος της Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων και συμμετέχει τακτικά στα ετήσια συνέδριά της 

από το έτος 2000 έως και σήμερα. 

Πρόσφατα, τον Ιανουάριο 2016 υπήρξε βασικός Εισηγητής σε τρεις ενημερωτικές ημερίδες (8, 20 

και 30 Ιανουαρίου) των Δικηγορικών Συλλόγων Σερρών, Κιλκίς, Εδέσσης και Γιαννιτσών για τις 

τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
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1. Σκέψεις ως προς το δεδικασμένο της διαταγής πληρωμής κατ’ άρθρο 633 ΙΙ ΚΠολΔ, Αρμ. 

2002.1549 επ. 

2. Η αρχή της μη χειροτερεύσεως της θέσεως του εκκαλούντος επί απορρίψεως από το 

πρωτοβάθμιο δικαστήριο της αγωγής κατά τον ΚΠολΔ, ΕπιστΕπετΑρμ 2004.265 επ. 

3.  Ο Κανονισμός 805/2004 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου (ΕΕΤ) για μη 

αμφισβητούμενες αξιώσεις και οι σημαντικότερες επιπτώσεις του στο ελληνικό δίκαιο 

αναγκαστικής εκτελέσεως, Αρμ. 2005.2091 επ. 

4. Ο Κανονισμός 1896/2006 για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, 

ΕλλΔνη 2008.339 επ. 

5. Legal Presumption as a Legislative Tool in National and European Legislation, στο συλλογικό 

έργο «Procedural Science at the Crossroads of Different Generations» υπό την επιμέλεια 

των Καθηγητών Loïc Cadiet/Burkhard Hess/Marta Requejo Isidro (eds.), Studies of the Max 

Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law, v. 

4, Nomos, 2015, σ. 249 επ. 

6. Ζητήματα ενεργητικής και παθητικής νομιμοποιήσεως από την άσκηση των ανακοπών των 

άρθρων 933 και 936 ΚΠολΔ σε σχέση με την εμπράγματη υποθηκική αγωγή, Παρατηρήσεις 

στην ΜονΠρΘεσ 23913/2002,  Αρμ. 2002.1655 επ. 

7. Παρατηρήσεις στην ΜονΠρΘεσ 23913/2002, Αρμ. 2003.74 επ. 

8. Παρατηρήσεις στην ΜονΠρΘεσ 33926/2002, Αρμ. 2003.246-247. 

9. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 2235/2009, ΕΠολΔ 2010.210 επ. 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Υπηρέτησε από τον Ιούνιο 2007 έως τον Σεπτέμβριο 2009 στον Τομέα Αστικού, Αστικού 

Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου και ειδικότερα στον υποτομέα του Αστικού Δικονομικού 

Δικαίου, ως επιστημονικός συνεργάτης και του ανατέθηκε η επικουρία των μελών ΔΕΠ, η 

διεξαγωγή ασκήσεων των φοιτητών και η εποπτεία των εξετάσεων. 
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