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1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης 
Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 136 
Αθήνα 176 71, Ελλάδα 
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
 
Email: voglis@panteion.gr 
Twitter:  @LefterisVoglis 
 
2. ΣΠΟΥΔΕΣ 

 Διδακτορική διατριβή με θέμα „Kreditkündigung und Kreditverweigerung der Ban-
ken im Lichte von Treu und Glauben“ (Η καταγγελία πίστωσης και η άρνηση πα-
ροχής πίστωσης των τραπεζών υπό το φως της καλής πίστης) και επιβλέποντα 
τον Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Claus-Wilhelm Canaris στο Ludwig Maxilillians 
Universität München. Η συγγραφή της διατριβής ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο 
του 2000. Στις 11 Ιουλίου 2000 εξετάστηκα προφορικά με αντικείμενο όλο το 
γερμανικό δίκαιο (Rigorosum) από επιτροπή Καθηγητών της Νομικής Σχολής του 
Παν/μίου Μονάχου που αποτελείτο από τους Moris Lehner, Lorenz Schulz, Claus-
Wilhelm Canaris. Η διατριβή βαθμολογήθηκε από τον Prof. Dr. Dr. h. c. mult. 
Claus-Wilhelm Canaris με „summa cum laude“ και από το δεύτερο βαθμολογητή, 
Prof. Dr. Gerhard Ries επίσης με „summa cum laude“. Στην προφορική εξέταση 
βαθμολογήθηκα με „summa cum laude“. Συνολικός βαθμός Διδακτορικού Δι-
πλώματος: „Summa cum laude“. Η διατριβή δημοσιεύτηκε το 2001 στο Μόναχο 
από τον εκδοτικό οίκο C.H. Beck στην επίσημη σειρά συγγραμμάτων της Νομι-
κής Σχολής του Πανεπιστημίου Μονάχου (Münchener Universitätsschriften: Reihe 
der Juristischen Fakultät, Bd. 156).  Απαραίτητη προϋπόθεση για να δημοσιευθεί 
μία εργασία σε αυτήν τη σειρά είναι η βαθμολόγησή της και από τους δύο βαθ-
μολογητές με „summa cum laude“. Η δημοσίευσή της χρηματοδοτήθηκε από το 
Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Ο εκδοτικός οίκος με πληροφόρησε ότι τα αντίτυπα 
εξαντλήθηκαν κατά τα πρώτα χρόνια της έκδοσης. Η διδακτορική μου διατριβή 
παραπέμπεται συστηματικά από το Staudinger Kommentar και το Münchener 
Kommentar. 

 Νομική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1987-1991) 
 
3. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 

 Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου 
Πανεπιστημίου (2019 έως σήμερα) 

 Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστη-
μίου (2015-2019) 

 Λέκτορας στο Τμήμα Δημοσίας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου (2008-
2015) 

 Διδασκαλία νομικών μαθημάτων σε διάφορα ΑΕΙ 
 
4. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ/ΠΕΔΙΑ 

 Αστικό Δίκαιο 
 Θεωρία του Δικαίου 
 Μεθοδολογία του Δικαίου 
 Ενοχικό Δίκαιο 
 Δίκαιο Τραπεζικών Συμβάσεων 
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 Εποπτικό Τραπεζικό Δίκαιο 
 Αλληλεπίδραση Δικαίου και Οικονομίας 
 Αλληλεπίδραση Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου 

 
5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

- ΒΙΒΛΙΑ/ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 Διάγνωση και πλήρωση των κενών στις συμβάσεις, 2015  (κατά το πρότυπο της 

γερμανικής επί υφηγεσία διατριβής, βιβλιοκρισία: Μ. Καράση, Αρμενόπουλος 
2015, 1270, βλ. επίσης Μιχαήλ Σταθόπουλο σε Γεωργιάδη/Σταθόπουλο, άρθρο 173 
και 200 ΑΚ, σελ. 885). Στο έργο αναπτύσσεται η απόρριψη της κρατούσας θεωρί-
ας της συμπληρωτικής ερμηνείας και θεμελιώνεται η θεωρία της αντικειμενικής 
πλήρωσης των κενών στις συμβάσεις. Εκκρεμεί δημοσίευση μελέτης και στο 
γερμανικό δίκαιο. 

 Κυμαινόμενο επιτόκιο,  2005 
 Kreditkündigung und Kreditverweigerung der Banken im Lichte von Treu und Glau-

ben, Münchener Universitätsschriften: Reihe der Juristischen Fakultät, Bd. 156, 2001 
(Βιβλιοκρισίες: Απ. Γεωργιάδη, ΧρΙΔ 2001, 863, Γ. Δέλλιου, Αρμενόπουλος 2002, 
165). 

 
- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ/ΜΕΛΕΤΕΣ 
 Κίνδυνοι κατά τη συγκεκριμενοποίηση των γενικών ρητρών, ΔΕΕ 2003, 757 επ. 
 Μέθοδοι συγκεκριμενοποίησης των γενικών ρητρών, ΔΕΕ 2004, 16 επ. 
 Η απαγόρευση αντιφατικής συμπεριφοράς στο παράδειγμα του εμπορικού δικαί-

ου και ειδικά των τραπεζικών συμβάσεων, Αναμνηστικός Τόμος Λεωνίδα Γεωρ-
γακόπουλου, Τόμος Ι, 2016, σελ. 63 επ. 

 
- ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
 Βιβλιοπαρουσιάσεις και βιβλιοκριτικές σε επιστημονικά περιοδικά  
 Σχόλια δικαστικών αποφάσεων 

 
6. ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ ΕΡΓΩΝ 

 Αναμνηστικός Τόμος για τον Λεωνίδα Γεωργακόπουλο, 2016, έκδοση της Τράπε-
ζας της Ελλάδος 

 Με εντολή του Δασκάλου μου Καθηγητή Λεωνίδα Γεωργακόπουλου επιμελήθη-
κα την έκδοση του βιβλίου του: «Κέρδος – Ο Πυρήνας του Εμπορικού Δικαίου», 
2008, που ολοκληρώθηκε μετά θάνατον. 

 
7. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ/ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

- ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ 
 Εισαγωγή στο Δίκαιο (πρώτο εξάμηνο) 
 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου (δεύτερο εξάμηνο) 
 Γενικό Ενοχικό Δίκαιο (τρίτο εξάμηνο) 
 Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο (τέταρτο εξάμηνο) 
 Εμπράγματο Δίκαιο (πέμπτο εξάμηνο) 
 Ζητήματα Δικαίου και Οικονομίας (πέμπτο εξάμηνο) 
 Δίκαιο των Αξιογράφων» (στο παρελθόν) 

 
- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ 

 Ειδικά Θέματα Ενοχικού Δικαίου (Κατεύθυνση «Δίκαιο, Τεχνολογία και 
Οικονομία») 
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 Μέθοδοι ερμηνείας και διάπλασης του Δικαίου (Κατεύθυνση «Δίκαιο, Τε-
χνολογία και Οικονομία») 

 Αλληλεπίδραση Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (Κατεύθυνση «Δίκαιο, 
Τεχνολογία και Οικονομία») 

 Τα τελευταία χρόνια μετέχω ως προσκεκλημένος στη διδασκαλία του 
μεταπτυχιακού μαθήματος «Ερμηνεία των Νόμων και Δικαιοπραξιών»  
στη Νομική Αθηνών. 

 Μετείχα από την αρχή στην ίδρυση, σχεδίαση και λειτουργία της μετα-
πτυχιακής κατεύθυνσης «Δίκαιο, Τεχνολογία και Οικονομία», ενώ είμαι 
μέλος της επιτροπής επιλογής των υποψηφίων φοιτητών. 

  Στο παρελθόν δίδαξα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο περισσότερες φορές σε 
δύο διαφορετικές κατευθύνσεις «Πολιτισμικές Αξίες Ιδιωτικού Δικαίου» 
και «Ερευνητική Μεθοδολογία». 

 
8. ΕΡΕΥΝΑ/ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ 

- ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 Επιβλέπων μεγάλου αριθμού διπλωματικών εργασιών 

- ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ 
 Επιβλέπων δύο διδακτορικών διατριβών 
 Μέλος τριμελών επιτροπών επίβλεψης διδακτορικών διατριβών 

 
9. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

 Μέλος Συνέλευσης Τμήματος 
 Μέλος Νομικής Επιτροπής Παντείου Πανεπιστημίου 
 Μέλος Επιτροπής Ενστάσεων 
 Μέλος πολλών άλλων επιτροπών του Τμήματος και του Πανεπιστημίου 

 
10. ΣΥΝΕΔΡΙΑ/ΗΜΕΡΙΔΕΣ 

  Ομιλίες στην Ένωση Αστικολόγων, στην Ένωση Εμπορικολόγων και σε άλλα συ-
νέδρια 

 
11. ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

 Συμμετείχα επανειλημμένως σε επιτροπές για την κατάρτιση νομοσχεδίων και 
άλλων κανονιστικών πράξεων τραπεζικής εποπτείας 
 

12. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 
 Από το Δεκέμβριο του 2001 έως και σήμερα είμαι Δικηγόρος της Τράπεζας Ελλά-

δος με έμμισθη εντολή αορίστου διαρκείας και παρέχω νομικές συμβουλές σε 
θέματα τραπεζικού δικαίου. Από τον Ιούνιο του 2013 μου ανατέθηκαν καθήκοντα 
Προϊσταμένου του Τμήματος Θεμάτων Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της 
Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας Ελλάδος με αρμοδιότητα για όλα 
τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλά-
δος επί των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων αλλά και για τα νομικά 
ζητήματα που προκύπτουν από την ενιαία τραπεζική εποπτεία από την Ευρωπα-
ϊκή Κεντρική Τράπεζα (Single Supervisory Mechanism) και την εξυγίανση ή εκκα-
θάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης 
συμμετείχα στην κατάρτιση των σχεδίων νόμων και πράξεων – ατομικών και κα-
νονιστικών - για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος και κατόπιν 
στην εφαρμογή τους από πλευράς της Τράπεζας της Ελλάδος. Παρίσταμαι  εκ-
προσωπώντας ως Δικηγόρος την Τράπεζα της Ελλάδος στο Συμβούλιο της Επι-
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κρατείας για υποθέσεις μείζονος σημασίας (ανάκληση αδειών λειτουργίας πιστω-
τικών ιδρυμάτων και κυρώσεις). 

 Δικηγόρος, μέλος του ΔΣΑ από το 1994 
 
13.  ΓΛΩΣΣΕΣ  

 Ελληνικά, Γερμανικά, Αγγλικά 
 
14. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ 

 Μέλος της Ένωσης Αστικολόγων 


