
Ο Δρ Γεώργιος-Αλέξανδρος Γεωργιάδης είναι Επισκέπτης Λέκτορας και μέλος του 

Διδακτικού Προσωπικού της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου ΝΕΑΠΟΛΙΣ της 

Πάφου με γνωστικό αντικείμενο το «Αστικό Δίκαιο» από το 2021. Για το εαρινό 

εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 του έχει ανατεθεί η διδασκαλία των 

παρακάτω μαθημάτων: 

1. Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου – GR: κύριο, Α΄ Έτος Σπουδών, Νομικής Σχολής  

2. Κληρονομικό Δίκαιο – GR: κύριο, Γ΄ Έτος Σπουδών, Νομικής Σχολής 

3. Σύνθεση Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας– GR: κύριο, Δ΄ Έτος 

Σπουδών, Νομικής Σχολής 

 

Ο Δρ Γεώργιος-Αλέξανδρος Γεωργιάδης είναι δικηγόρος παρ’ Εφέταις, μέλος του 

Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και εταίρος στη δικηγορική εταιρία «LEX 

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» από το 2013. Απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής 

Θεσσαλονίκης, σπούδασε στην Νομική Σχολή του ΑΠΘ, από την οποία έλαβε με 

άριστα το πτυχίο του το 2011. Αμέσως, συνέχισε για μεταπτυχιακές σπουδές (LL.M.) 

στο αστικό και ιδιωτικό διεθνές δίκαιο στο Ludwig-Maximilians Universität του 

Μονάχου (2012). Τον Ιούλιο του 2017 αναγορεύθηκε με τον βαθμό «άριστα με 

διάκριση» διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ στον κλάδο του αστικού δικαίου 

με θέμα διατριβής «Παραίτηση από δικαίωμα», για την εκπόνηση της οποίας έλαβε 

υποτροφία από τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD). Το 2019 

δημοσιεύθηκε η δεύτερη μονογραφία του με θέμα «Αναδοχή ανηλίκου», η αρχική 

μορφή της οποίας είχε βραβευθεί το 2015 από την Ακαδημία Αθηνών. Από το 2018 

είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ με αντικείμενο 

μελέτης «Κατάχρηση δικαιώματος στο Κληρονομικό Δίκαιο», για την οποία έχει λάβει 

υποτροφία από το ΙΚΥ και η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2021. 

 

Παράλληλα, από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι και σήμερα είναι ειδικός 

επιστήμων κατά το πδ 407/80 στη Νομική Σχολή του ΔΠΘ, ενώ το 2018 δίδαξε και 

στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, με αντικείμενο διδασκαλίας μαθήματα του Αστικού 

Δικαίου. Επίσης, το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 του ανατέθηκε 

η διδασκαλία του μαθήματος «Ζητήματα Αστικού Δικαίου και Αστικού Δικονομικού 

Δικαίου» του διαπανεπιστημιακού μεταπτυχιακού προγράμματος «Δίκαιο και 

Πληροφορική» των τμημάτων Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας και Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι μέλος της 

Εταιρείας Νομικών Βορείου Ελλάδος και της Ένωσης Αστικολόγων. 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται το Αστικό Δίκαιο, το Ιδιωτικό 

Διεθνές Δίκαιο, η Πολιτική Δικονομία και η Μεθοδολογία του Ιδιωτικού Δικαίου. 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

Αυτοτελείς (Μονογραφίες): 

1. Παραίτηση από δικαίωμα – Θεωρία και πρακτικές εφαρμογές, 2017, εκδ. 

οίκος Σάκκουλας Αθήνα-Θεσσαλονίκη. 



2. Αναδοχή ανηλίκου, 2019, εκδ. οίκος Σάκκουλας Αθήνα-Θεσσαλονίκη. 

 

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές: 

1. «Παραίτηση από την αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα ενόψει συναινετικού 

διαζυγίου (με αφορμή την ΟλΑΠ 6/2019)», Αρμενόπουλος 2019, σελ. 814. 

2. «Παραίτηση από δικαίωμα στο πλαίσιο της σύμβασης συμβιβασμού» σε 

Τιμητικό Τόμο Παναγιώτη Λαδά, 2019, σελ. 135. 

3. «Εντολή και πληρεξουσιότητα πρόληψης για την περίπτωση δικαιοπρακτικής 

ανικανότητας», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 2019, σελ. 317.  

4. «Παραίτηση από το δικαίωμα ανάκλησης δωρεάς», σε Επετειακό Τόμο για τα 

30 χρόνια της Εταιρείας Νομικών Βορείου Ελλάδος (ΕΝΟΒΕ), 2017, σελ. 137.  

5. «Ζητήματα από την εφαρμογή της ΑΚ 542», Εφαρμογές Αστικού Δικαίου 

2015, σελ. 1092. 

6. «Το νέο εφαρμοστέο δίκαιο στις κληρονομικές σχέσεις κατά τον Κανονισμό 

650/2012 (Ρώμη IV)», Αρμενόπουλος 2013, σελ. 703. 

 

Δημοσιευμένα Πρακτικά σε Επιστημονικά Συνέδρια με Κριτές/ Εισηγήσεις σε 

Επιστημονικά Συνέδρια και Ημερίδες: 

1. «Μεταβολή του προσώπου του εκμισθωτή επί εμπορικών και επαγγελματικών 

μισθώσεων» σε «Οργάνωση περιουσιακών σχέσεων και Αστικό Δίκαιο», 2020, 

σελ. 41. 

2. «Αποκατάσταση ηθικής βλάβης του έμμεσα παθόντος» σε «Αποζημίωση στη 

σύμβαση και στην αδικοπραξία: πράξη και θεωρία», 2018, σελ. 77. 

3. «Δικαιοπραξίες με αντικείμενο την κατάτμηση ιδιωτικού δάσους ή δασικής 

έκτασης», σε ΕΝΟΒΕ 73 (2017), σελ. 105. 

4. «Ανάθεση της άσκησης της γονικής μέριμνας σε τρίτον ως μέσο προστασίας 

του τέκνου και εξομάλυνσης των σχέσεων του με τους γονείς του (ιδίως στο 

πλαίσιο της αναδοχής ανηλίκου)», σε ΕΝΟΒΕ 72 (2016), σελ. 171. 

5. «Συμφωνίες στο πλαίσιο της εμπράγματης σχέσης της επιφάνειας και η 

υποχρέωση καταβολής ανταλλάγματος» σε «Το Αστικό δίκαιο και οι 

σύγχρονες οικονομικές εξελίξεις», 2016, σελ. 119. 

 

Συμμετοχή σε κατ’ άρθρον ερμηνείες: 

1. Άρθρα 1589-1654 (Επιτροπεία ανηλίκου) και 1655-1665 (Αναδοχή ανηλίκου) 

στο συλλογικό έργο «Ερμηνεία Αστικού Κώδικα και Εισαγωγικού Νόμου ΑΚ» 

υπό την επιμέλεια Ν. Λεοντή, 2020, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη. 

2. Άρθρα 901-903 (Επίδειξη πράγματος και εγγράφων) στο συλλογικό έργο 

«Σύντομη Ερμηνεία Αστικού Κώδικα» υπό την επιμέλεια Απ. Γεωργιάδη, εκδ. 

Π.Ν. Σάκκουλας, υπό δημοσίευση. 

3. Άρθρα 31-33, 36-38, 74-84 (Προσαρμογή εμπράγματων δικαιωμάτων, 

συναποθνήσκοντες, σχολάζουσα κληρονομία, κράτη με περισσότερα 

συστήματα δικαίου, γενικές και τελικές διατάξεις) στο συλλογικό έργο «Κατ’ 

άρθρον ερμηνεία του Κανονισμού 650/2012 για τη διεθνή δικαιοδοσία, το 

εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή 



και εκτέλεση δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και 

την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου», υπό την επιμέλεια Π. 

Αρβανιτάκη και Ευ. Βασιλακάκη, εκδ. οίκος Σάκκουλας Αθήνα-Θεσσαλονίκη 

υπό δημοσίευση. 

4.  Άρθρα 62-69 (Ικανότητα διαδίκου, δικαστικής παράστασης, νομιμοποίηση, 

έννομο συμφέρον, προληπτική δικαστική προστασία) στο συλλογικό έργο 

«Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας – Συστηματική Ερμηνεία κατ’ άρθρο» υπό 

την επιμέλεια Χ. Απαλαγάκη και Στ. Σταματόπουλου, υπό δημοσίευση. 

 

Σχόλια/Παρατηρήσεις σε δικαστικές αποφάσεις: 

1. [Έκταση της ευθύνης του εργολάβου από την ελαττωματική κατασκευή 

κοινόχρηστης ράμπας που οδηγεί σε υπόγειες θέσεις στάθμευσης που 

αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες] ΜονΕφΘεσ 634/2019, 

Αρμενόπουλος 2020, σελ. 2032. 

2. [Ακυρότητα εκποίησης κληρονομίας με ιδιωτικό συμφωνητικό – Ερμηνεία 

διαθήκης με αναζήτηση της υποκειμενικής βούλησης του κληρονομουμένου 

κατά τον χρόνο σύνταξής της με κριτήρια το κοινωνικό περιβάλλον, τις 

προσωπικές συνήθειες και την εκπαίδευσή του] ΤριμΕφΘεσ 528/2019, 

Αρμενόπουλος 2020 σελ. 1830. 

3. [Παραγραφή αγωγής αποβολής από την κατοχή] ΕιρΣκοπέλου 21/2019, 

Αρμενόπουλος 2020 σελ. 1825. 

4. [Αντιφατική αντικειμενική σώρευση αιτημάτων αναγνώρισης ακυρότητας 

διαθήκης λόγω ψυχικής διαταραχής και ακύρωσης της διαθήκης λόγω πλάνης 

ή απειλής] ΤριμΕφΘεσ 504/2019, Αρμενόπουλος 2020 σελ. 1655. 

5. [Ακυρότητα απόφασης γενικής συνέλευσης ένωσης συνιδιοκτητών ως 

αντίθετης στον νόμο όταν απαγορεύει ορισμένη χρήση των οριζόντιων 

ιδιοκτησιών] ΜονΕφΘεσ 28/2020, Αρμενόπουλος 2020 σελ. 1644. 

6. [Πληρωθείσης της διαλυτικής αίρεσης στη σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης 

ακινήτου, δεν γεννάται αξίωση του πωλητή για καταβολή του τιμήματος ούτε 

με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού] ΜονΕφΘεσ 733/2019, 

Αρμενόπουλος 2020 σελ. 1639. 

7. [Άκυρη απόφαση γενικής συνέλευσης σωματείου για τροποποίηση 

καταστατικού όταν η απαρτία υπολογίζεται επί των ταμειακώς τακτοποιημένων 

μελών και όχι επί του συνόλου των μελών] ΜονΕφΘεσ 101/2020, 

Αρμενόπουλος 2020 σελ. 1635. 

8. [Απόρριψη αγωγής διάρρηξης απαλλοτρίωσης ελλείψει δόλου του οφειλέτη 

που αποκληρώνει κανονικά τις δόσεις του δανείου], ΤριμΕφΘεσ 458/2019 και 

ΤριμΕφΘεσ 524/2019, Αρμενόπουλος 2020 σελ. 1478. 

9. [Ανάκληση δωρεάς λόγω αχαριστίας και αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού με 

σωρευόμενο αίτημα καταδίκης σε δήλωση βούλησης αναμεταβίβασης της 

κυριότητας] ΤριμΕφΘεσ 438/2019, Αρμενόπουλος 2020, σελ. 1296. 

10. [Έννομο συμφέρον για άσκηση αγωγής αναγνώρισης ακυρότητας διαθήκης 

από πρόσωπο που δεν καλείται ως εξ αδιαθέτου κληρονόμος] ΤριμΕφΘεσ 

500/2019, Αρμενόπουλος 2020, σελ. 1157. 



11. [Προϋποθέσεις γέννησης της αξίωσης αδικαιολόγητου πλουτισμού στις 

ελεύθερες ενώσεις προσώπων] ΜονΕφΘεσ 314/2019, Αρμενόπουλος 2020, 

σελ. 1153. 

12. [Υπαναχώρηση εργοδότη λόγω μη έγκαιρης αποπεράτωσης του έργου και 

αξίωση για καταβολή εύλογης αποζημίωσης] ΜονΕφΘεσ 347/2019, 

Αρμενόπουλος 2020, σελ. 1146. 

13. [Διατροφή ανηλίκου και εφαρμογή της καλής πίστης] ΜονΕφΘεσ 311/2019, 

Αρμενόπουλος 2020, σελ. 988. 

14. [Σύμβαση έργου και χρόνος καταβολής της αμοιβής του εργοδότη] ΜονΕφΘεσ 

286/2019, Αρμενόπουλος 2020, σελ. 985. 

15. [Χρόνος απόδοσης δανείου και διάκριση αιτιώδους και αφηρημένης 

αναγνώρισης χρέους] ΜονΕφΘεσ 265/2019, Αρμενόπουλος 2020, σελ. 981. 

16. [Διατροφή ενηλίκου τέκνου που πραγματοποιεί διδακτορικές σπουδές] 

ΜονΠρωτΘεσ 1108/2020, Αρμενόπουλος 2020, σελ. 796. 

17. [Μεταβίβαση περιουσίας κατ’ ΑΚ 479 και εις ολόκληρον ευθύνη αποκτώντος 

για τα χρέη της περιουσίας] ΜονΕφΘεσ 260/2019, Αρμενόπουλος 2020, σελ. 

787. 

18. [Απόσβεση προσημείωσης υποθήκης και διάρρηξη καταδολιευτικής 

απαλλοτρίωσης] ΤριμΕφΘεσ 244/2019, Αρμενόπουλος 2020, σελ. 779. 

19. [Πώληση με παρακράτηση κυριότητας και συρροή δικαιωμάτων του πωλητή 

λόγω μη καταβολής του τιμήματος] ΕιρΜοιρών 13/2020, Αρμενόπουλος 2020, 

σελ. 648. 

20. [Υπαναχώρηση αγοραστή λόγω υπερημερίας πωλητή και έναρξη τοκογονίας 

για την επιστροφή του τιμήματος] ΕιρΗρακλ 1432/2019, Αρμενόπουλος 2020, 

σελ. 645. 

21. [Προϋποθέσεις για το ορισμένο της αγωγής διατροφής ανηλίκου, 

στοιχειοθέτηση ισχυρού κλονισμού του γάμου και κριτήρια ρύθμισης του 

δικαιώματος επικοινωνίας] ΜονΕφΘεσ 200/2019, Αρμενόπουλος 2020, σελ. 

404. 

22. [Αιτιώδης αναγνώριση χρέους] ΜονΕφΘεσ 211/2019, Αρμενόπουλος 2020, 

σελ. 399. 

23. [Απόλυτη εικονικότητα μίσθωσης ακινήτου] ΤριμΕφΘεσ 203/2019, 

Αρμενόπουλος 2020, σελ. 395. 

24. [Προϋποθέσεις για το ορισμένο της αγωγής αναπροσαρμογής μισθώματος επί 

επαγγελματικής μίσθωσης κατ’ ΑΚ 388 και 288 και κριτήρια που συνεκτιμά το 

δικαστήριο] ΜονΕφΘεσ 107/2019, Αρμενόπουλος 2020, σελ. 220. 

25. [Πρόωρη καταγγελία εκ μέρους του μισθωτή μίσθωσης ανεγερθέντος από τον 

εκμισθωτή καταστήματος και έκταση της ζημίας του εκμισθωτή] ΤριμΕφΘεσ 

19/2019, Αρμενόπουλος 2020, σελ. 212. 

26. [Ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλειας του προσώπου του ανηλίκου στον 

πατέρα λόγω αδικαιολόγητης παραβίασης του δικαιώματος επικοινωνίας από 

τη μητέρα] ΜονΕφΘεσ 490/2019, Αρμενόπουλος 2020, σελ. 45. 



27. [Διεκδικητική αγωγή και αξίωση απόδοσης του πράγματος από τη σχέση 

χρησιδανείου – αρχή της σχετικότητας των ενοχών] ΜονΕφΘεσ 45/2019, 

Αρμενόπουλος 2020, σελ. 42. 

28. [Υπηρεσίας παροχής πληρωμών κατά τους ν. 3862/2010 και ν. 4537/2018 και 

αδικαιολόγητος πλουτισμός] ΕιρΘεσ 1958/2018, Αρμενόπουλος 2020, σελ. 38. 

29. [Συρροή δικαιωμάτων αγοραστή λόγω πραγματικού ελαττώματος – η 

διακύμανση της νομολογίας] ΑΠ 1231/2019, Αρμενόπουλος 2020, σελ. 34.  

30. [Αντίθετες αγωγές διαζυγίου και έννομο συμφέρον για άσκηση έφεσης – 

Ισχυρός κλονισμός του γάμου και προσβολή προσωπικότητας] ΜονΕφΘεσ 

6/2019, Αρμενόπουλος 2019, σελ. 1308. 

31. [Διακοπή της παραγραφής και αναγνώριση της αξίωσης συμμετοχής στα 

αποκτήματα πριν την αμετάκλητη λύση του γάμου] ΜονΠρωτΘεσ 14751/2019, 

Αρμενόπουλος 2019, σελ. 1157. 

32. [Διοίκηση περιουσίας ανηλίκου – υποχρέωση λήψης άδειας δικαστηρίου για 

σύναψη και τροποποίηση σύμβασης δανείου στο όνομα του ανηλίκου] 

ΜονΕφΘεσ 1921/2018, Αρμενόπουλος 2019, σελ. 1154. 

33. [Ευθύνη εκδότη ακάλυπτης επιταγής που εμφανίστηκε προς πληρωμή μετά την 

ορισθείσα ημερομηνία παύσης πληρωμών] ΜονΕφΘεσ 2075/2018, 

Αρμενόπουλος 2019, σελ. 1148. 

34. [Διάρρηξη καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης επειδή η λοιπή περιουσία του 

οφειλέτη συνίστατο σε μετοχές ΑΕ, το κεφάλαιο της οποίας αντιστοιχούσε σε 

επιβαρυμένα ακίνητα] ΤριμΕφΘεσ 1295/2018, Αρμενόπουλος 2019, σελ. 1145. 

35. [Παραχώρηση οικογενειακής στέγης από τρίτον δυνάμει σύμβασης 

χρησιδανείου] ΕιρΘεσ 2058/2019, Αρμενόπουλος 2019, σελ. 994. 

36. [Απαγόρευση βραχυχρόνιων μισθώσεων σε οριζόντια ιδιοκτησία και 

κανονισμός πολυκατοικίας] ΜονΠρωτΝαυπλ 263/2019, Αρμενόπουλος 2019, 

σελ. 987. 

37. [Μεταβατικό δίκαιο υιοθεσίας και προσμέτρηση χρόνου χρησικτησίας υπέρ 

του καθολικού διαδόχου του νομέα] ΑΠ 986/2019, Αρμενόπουλος 2019, σελ. 

985. 

38. [Συρροή αξιώσεων λόγω έκδοσης ακάλυπτης μεταχρονολογημένης επιταγής 

και ένσταση συντρέχοντος πταίσματος] ΜονΕφΘεσ 2384/2019, 

Αρμενόπουλους 2019, σελ. 980. 

39. [Κριτήρια εξειδίκευσης του συμφέροντος του τέκνου για τον καθορισμό του 

δικαιώματος επικοινωνίας] ΜονΕφΘεσ 2369/2019, Αρμενόπουλος 2019, σελ. 

831. 

40. [Παραγραφή αξίωσης κατά ΟΤΑ και σύγκρουση νομολογίας ΣτΕ και ΑΠ] 

ΕιρΠύργου 175/2019, Αρμενόπουλος 2019, σελ. 824. 

41. [Διάκριση αφαίρεσης άσκησης γονικής μέριμνας και παύση γονικής μέριμνας 

σε περίπτωση οριστικής καταδίκης του πατέρα για ενδοοικογενειακή βία] 

ΜονΠρωτΚατερίνης 574/2019, Αρμενόπουλος 2019, σελ. 717. 
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