Δέσποινα Κλαβανίδου
Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Αναπληρώτρια Πρύτανη Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Η Δέσποινα Κλαβανίδου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και είναι απόφοιτος του
Αμερικανικού Κολλεγίου «ΑΝΑΤΟΛIA» (1980). Είναι πτυχιούχος με βαθμό
«άριστα» του Τμήματος Νομικής της Σχολής Ν.Ο.Ε. του Α.Π.Θ. (1984).
Έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα του κλάδου Ιδιωτικού Δικαίου του Τμήματος Νομικής
της Σχολής Ν.Ο.Ε. του Α.Π.Θ. με βαθμό «άριστα» (1986) και έχει αναγορευτεί
διδάκτορας Νομικών Επιστημών του Τμήματος Νομικής της ίδιας Σχολής με βαθμό
«άριστα» (1991). Εξελέγη και διορίστηκε σε θέση Λέκτορα Αστικού Δικαίου στο
Τμήμα Νομικής του Α.Π.Θ. το 1993 και από το 2010 υπηρετεί ως Καθηγήτρια στο
ίδιο Τμήμα.
Υπήρξε υπότροφος του ΙΚΥ κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών της σπουδών και
κατά τα έτη 1985, 1986, 1996 και 2001 έλαβε υποτροφία του γερμανικού κράτους
(D.A.A.D) για τη διεξαγωγή έρευνας στο Ruprecht-Karls-Universität της
Χαϊδελβέργης.
Από το Σεπτέμβριο 2014 ανέλαβε
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.

καθήκοντα

Αναπληρώτρια

Πρύτανη

Διδάσκει Αστικό Δίκαιο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Επίσης, έχει
διδάξει Κληρονομικό Δίκαιο στην Εθνική Σχολή Δικαστών.
Είναι μέλος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) της Επιτροπής Λογιστικής
Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ). Διετέλεσε δικηγόρος (1987-2012) και
αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού (2006-2009).
Είναι μέλος διάφορων επιστημονικών φορέων, όπως είναι η Ένωση Αστικολόγων, η
Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου, η Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος
(Ε.ΝΟ.Β.Ε.), η Ένωση Δικαίου Προστασίας του Καταναλωτή, η Ελληνική Εταιρία
Τραπεζικού Δικαίου και Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς, η Society of European Contract
Law (SECOLA).
Έχει πραγματοποιήσει εισηγήσεις και παρεμβάσεις σε συνέδρια, σεμινάρια και
επιστημονικές εκδηλώσεις ποικίλων φορέων, μεταξύ των οποίων Δικηγορικοί
Σύλλογοι, η Ένωση Αστικολόγων, η Ε.ΝΟ.ΒΕ., η Europäische Rechtsakademie
(Ε.R.Α.), το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας της Mεγάλης Βρετανίας, το
Working Party No 2 on Competition and Regulation του ΟΟΣΑ.
Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα κινούνται στο χώρο του Δικαίου των
Δικαιοπραξιών, του Ενοχικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Αστικού Δικαίου και του

Δικαίου του Ανταγωνισμού.
Έχει συγγράψει μονογραφίες που επικεντρώνονται στα ζητήματα της πλάνης, της
πώλησης, των πιστωτικών συμβάσεων, της πληρεξουσιότητας και γενικότερα του
δικαίου των δικαιοπραξιών, καθώς και μελέτες που κινούνται κυρίως στο πλαίσιο της
προβληματικής της προστασίας των δανειστών από καταδολιευτικές απαλλοτριώσεις
των οφειλετών τους, της προστασίας των καταναλωτών, της προστασίας του
περιβάλλοντος κ.ά. Αναφορές στο έργο της υπάρχουν σε πολλές δικαστικές
αποφάσεις, μονογραφίες και μελέτες.
Γλώσσες: Ελληνική (μητρική), γερμανική, αγγλική, γαλλική.
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1. Εισήγηση με θέμα : «Damages actions on breaches of Antitrust Rules-Fault
requirement», σε ημερίδα του Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας της
Mεγάλης Βρετανίας με θέμα “Private actions in breach of EC Antitrust
rules”(Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2007) .
2. Εισήγηση με θέμα : «The way towards an optional instrument in the field of
European Contract Law», σε επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Η εφαρμογή του
Ευρωπαϊκού δικαίου του καταναλωτή στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, που
οργανώθηκε από την E.R.A. και την Ένωση Αστικολόγων (Αθήνα, 3-4
Νοεμβρίου 2011).
3. Εισήγηση με θέμα : «Κατάχρηση πληρεξουσιότητας», σε επιστημονική
διημερίδα με γενικό θέμα «Ζητήματα Πληρεξουσιότητας», που διοργανώθηκε
στην Καστοριά από την Ένωση Αστικολόγων σε συνεργασία με το Δικηγορικό
Σύλλογο Καστοριάς (14-15 Οκτωβρίου 2005) .
4. Εισήγηση με θέμα : «Χρήση ψυχοδραστικών ουσιών και ικανότητα για
καταλογισμό στο αστικό δίκαιο», σε επιστημονικό συνέδριο με θέμα
«Ψυχιατρική και δίκαιο ΙΙ. Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών» που διοργανώθηκε
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επιστημονικό συνέδριο με θέμα «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ-Ηθική και
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Θεσσαλονίκη από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (27 Μαρτίου
2007).
6. Εισήγηση με θέμα : «Καταναλωτικές συμβάσεις με κέντρα αδυνατίσματος
και γυμναστήρια», σε ημερίδα που διοργανώθηκε από το Κ.Δ.Ε.Ο.Δ. και το
Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης με θέμα “Συνήγορος του καταναλωτή” (22
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7. Εισήγηση με θέμα : «Ικανότητα για καταλογισμό στο πεδίου του Αστικού
Δικαίου», στο πλαίσιο σεμιναρίων της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ προς τους
ειδικευόμενους γιατρούς (Μάρτιος 2008).
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«Πνευματική ιδιοκτησία στην ελληνική θεωρία και νομολογία» (Θεσσαλονίκη,
10-11 Οκτωβρίου 2008).
9. Εισήγηση με θέμα : «Το δικαίωμα στο περιβάλλον ως έκφανση του
δικαιώματος στην προσωπικότητα», σε επιστημονική εκδήλωση του
Συλλόγου Φοιτητών Νομικής και Πολιτικών Επιστημών Α.Π.Θ. με θέμα «Το
δικαίωμα στο περιβάλλον» (Θεσσαλονίκη, 14-12-2006).
10. Εισήγηση με θέμα : «Αστικές αξιώσεις από περιβαλλοντικές προσβολές», σε
επιστημονική εκδήλωση της Ε.ΝΟ.ΒΕ και της Ένωσης Αστικολόγων με θέμα
«Ζητήματα Νομικής Προστασίας του Περιβάλλοντος» (Θεσσαλονίκη, 7-52010).
11. Εισήγηση με θέμα : «Απαλλακτικές ρήτρες σε
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εκδήλωση της Ε.ΝΟ.ΒΕ. με θέμα «Δίκαιο των μαζικών συναλλαγών» (1993).
12. Εισήγηση με θέμα : «Η ρύθμιση της απρόβλεπτης μεταβολής των
συνθηκών στο σχέδιο για την ενοποίηση του ενοχικού δικαίου», σε
επιστημονική εκδήλωση της Ε.ΝΟ.ΒΕ. με θέμα «Οι αρχές του Ευρωπαϊκού
Δικαίου των Συμβάσεων» (1995).
13. Εισήγηση με θέμα : «Η καταδολίευση δανειστών μετά το ν. 2298/1995»,
στην κοινή εκδήλωση της Εταιρίας Νομικών Βορείου Ελλάδος και του
Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας για την τροποποίηση του δικαίου της
αναγκαστικής εκτέλεσης με το ν. 2298/1995 (Βέροια, Δεκέμβριος 1995).
14. Εισήγηση με θέμα: «Ζητήματα από την ανταλλαγή αυτοκινήτων», σε
επιστημονική εκδήλωση της Ένωσης Αστικολόγων (Θεσσαλονίκη, 16 Μαΐου
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περιβάλλοντος στο σύστημα του αστικού δικαίου», σε επιστημονική
εκδήλωση της Μακεδονικής Ένωσης Εμπορικού Δικαίου (Θεσσαλονίκη, 3
Μαρτίου 1999).
16. Εισήγηση με θέμα : «Ενστάσεις του καταναλωτή έναντι της τράπεζας στη
χρηματοδοτημένη πώληση», στο 1ο συνέδριο της Ένωσης Δικαίου
Προστασίας Καταναλωτή (Αθήνα, 7 Ιουνίου 2002).
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(Θεσσαλονίκη, 13 Φεβρουαρίου 2003).
18. Εισήγηση με θέμα : «Μια ενδεχόμενη περίπτωση καταστρατήγησης νόμου
στο πεδίο των καταναλωτικών πιστωτικών συμβάσεων», στην επιστημονική
διημερίδα της Ε.ΝΟ.ΒΕ. και της Ενώσεως Αστικολόγων με θέμα «Η μέχρι
σήμερα νομολογιακή εφαρμογή της αρχής της απαγόρευσης της καταχρηστικής
άσκησης δικαιώματος» (Θεσσαλονίκη, 20-21 Ιουνίου 1997).
19. Εισήγηση με θέμα : «Η δογματική ένταξη του άρθρ. 11 ΥΑ 983/1991 για
την καταναλωτική πίστη στο

σύστημα του ΑΚ», στο 20 Πανελλήνιο

Συνέδριο της Ένωσης Αστικολόγων με θέμα «Ο σύγχρονος νομοθέτης και το
Αστικό Δίκαιο-Πενήντα χρόνια ισχύος του Αστικού Κώδικα» (Αθήνα, 18-19
Οκτωβρίου 1996).
20. Εισήγηση με θέμα: «Δυο ζητήματα στο πλαίσιο των ξενοδοχειακών
συμβάσεων», στο συνέδριο “Τουρισμός και Δίκαιο” (Μάλλια Κρήτης, 30/91/10 2000).
21. Παρεμβάσεις με θέμα : «Η προστασία των δανειστών μη χρηματικών
απαιτήσεων ενόψει του ν. 2298/1995» και «Η λειτουργία της σημείωσης της
απόφασης που απαγγέλλει τη διάρρηξη κατ’ άρθρ. 992 παρ. 1 εδ. β΄
ΚΠολΔ», στην επιστημονική διημερίδα της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων,
του Δικηγορικού και του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης με θέμα
«Το νέο δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις
του ΚΠολΔ με το ν. 2298/1995» (Θεσσαλονίκη, 24-25 Νοεμβρίου 1995).
22. Παρέμβαση με θέμα : «Θεραπευτική κλωνοποίηση», στο 4ο συνέδριο της
Ένωσης Αστικολόγων (Θεσσαλονίκη, 6-7 Οκτωβρίου 2000).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ


Πρόεδρος Παιδικού Κέντρου Α.Π.Θ. (2012 και εφεξής).



Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολογήσεων, Ενημερώσεων και Προβολής Έργου
της Νομικής Σχολής (2013 και εφεξής).



Διευθύντρια του Τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού
Δικαίου (ακαδημαϊκό έτος 2013-2014).



Μέλος της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 και
αν. μέλος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009.



Μέλος της Νομικής Επιτροπής Α.Π.Θ. (2007-2010).



Μέλος της Επιτροπής Εποπτείας Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης Α.Π.Θ.
(2001-2009) και Ειδική Σύμβουλος της ίδιας Επιτροπής (2010 και εφεξής).



Μέλος Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού του Α.Π.Θ. (2002-2005).



Μέλος Διαχειριστικής Επιτροπής Γραφείου Προτυποποίησης Α.Π.Θ.



Μέλος της Γ.Σ. του Τμήματος Νομικής κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1993-1994,
1994-1995, 1995-1996, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2004-2005, 20052006, 2006-2007, 2009-2010, 2011-2012 και εφεξής.



Αν. Μέλος Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ. (2009-2013).



Μέλος Επιτροπής Απαλλοτριώσεων του Α.Π.Θ. (2002-2003).



Μέλος της Επιτροπής Aξιολόγησης των αιτήσεων προσωπικού του Α.Π.Θ.
για κατάταξη σε οργανικές θέσεις με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου (2001, 2003).



Μέλος της Επιτροπής Μελέτης και Αναδιάρθρωσης του Εσωτερικού
Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της Ε.Α.Δ.Π. του Α.Π.Θ. (2013).



Διενέργεια ΕΔΕ για Π.Φ.Λ. Φεβρουάριος 2001 και Φεβρουάριος 2003,
Διενέργεια ΕΔΕ για Ιατρική Σχολή 2013.



Πρόεδρος Εφορευτικής Επιτροπής κατά τις Πρυτανικές Εκλογές της 20/21-52003 και κατά τις Πρυτανικές Εκλογές της 16/17-5-2006



Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας των Κοσμητορικών Εκλογών της

Παιδαγωγικής Σχολής ( Ιανουάριος 2013) και της Σχολής Επιστημών Υγείας
(Ιούλιος 2013).


Πρόεδρος

και

μέλος

Επιτροπών

Διενέργειας

τακτικών

μειοδοτικών

διαγωνισμών κατά τα έτη 2001-2009.


Μέλος της Επιτροπής Σύνταξης Όρων τακτικού διαγωνισμού για τη φύλαξη
των χώρων της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης κατά το έτος 2005.



Μέλος Επιτροπής Ενστάσεων ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για το
ερευνητικό έργο «Εκσυγχρονισμός του συστήματος βιβλιοθηκών του
Α.Π.Θ.».

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ


Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (Επιβλέπουσα) για την
εκπόνηση διδακτορικής

διατριβής από τον Γεώργιο Παπαχρήστου, με θέμα

«Η ωφέλεια ως αντικείμενο της αξίωσης αδικαιολόγητου πλουτισμού».


Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (Επιβλέπουσα) για την
εκπόνηση διδακτορικής

διατριβής από τον Ευριπίδη Ρίζο, με θέμα «Η

αξίωση του δανειστή ως προϋπόθεση της παυλιανής αγωγής».


Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (Επιβλέπουσα) για την
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής από την Αικατερίνη Καραμαλή, με θέμα
«Η νομική θέση των ζώων στο Αστικό Δίκαιο».



Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής από την Ελπινίκη Κοσκινά.



Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής από τον Θεολόγο Δελλήβεη-Δομένικο.



Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής από την Στυλιανή Στόϊκου.



Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής από τον Σ. Πετρίδη.



Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής από την Χρυσή Βεγλιρή.



Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την εκπόνηση διδακτορικής

διατριβής από τον Χρήστο Ευθυμίου.


Μέλος Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για την εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής από τον Αθανάσιο Παναγιώτου.



Μέλος της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για τη διδακτορική διατριβή
του Αστ. Λιόντα με θέμα «Η αναίρεση του εξασφαλιστικού χαρακτήρα του
συμφώνου επιφύλαξης κυριότητας» (2009).



Μέλος της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για τη διδακτορική διατριβή
του Χρήστου Τσαταλά με θέμα «Η απάτη ως λόγος ακυρωσίας» (2012).



Επιβλέπουσα και μέλος εξεταστικών επιτροπών για την εκπόνηση
Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών.



Συντονισμός και εποπτεία ομάδας φοιτητών για την εκπόνηση μελέτηςεισήγησης με θέμα : “Προστασία προσωπικότητας και περιβάλλον”, στο
πλαίσιο της 1ης Επιστημονικής Διημερίδας που οργανώθηκε από τον Τομέα
Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου του Τμήματος
Νομικής Α.Π.Θ. (Θεσσαλονίκη, 10-11 Μαΐου 2005).



Οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίου με τους φοιτητές του Γ΄ εξαμήνου στο
πλαίσιο του μαθήματος του Γενικού Ενοχικού Δικαίου (15 Ιανουαρίου 2002)
με θέμα: «Η εισαγωγή του Ευρώ και η επίδρασή της στο δίκαιο των
συμβάσεων και ειδικότερα στις χρηματικές ενοχές».



Εξετάστρια στο μάθημα Αστικό Δίκαιο στις εξετάσεις του Ι.Κ.Υ. (Απρίλιος
2005).



Βαθμολογήτρια στο μάθημα Αστικό Δίκαιο στις επαναληπτικές εξετάσεις της
Κ.Ε.Ε.Μ.Ε. των ακαδημαϊκών ετών 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004
(Οκτώβριος 2005).



Εξετάστρια στο μάθημα Αστικό Δίκαιο στις εξετάσεις του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για
τα ακαδημαϊκά έτη 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012.



Αναβαθμολογήτρια στις κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Νομικής για το
ακαδημαϊκό έτος 2008-2009.



Εξετάστρια στο μάθημα Αστικό Δίκαιο στις Εισαγωγικές Εξετάσεις του
Μεταπτυχιακού Τμήματος Νομικής Α.Π.Θ. (2010-2011).



Εξετάστρια στο μάθημα της Αγγλικής Νομικής Ορολογίας στις Εισαγωγικές
Εξετάσεις του Μεταπτυχιακού Τμήματος Νομικής Α.Π.Θ. (2019-2011).



Εξετάστρια στο μάθημα της Αγγλικής Νομικής Ορολογίας στις Εισαγωγικές
Εξετάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστών (2010-2011).



Αξιολογήτρια στο Ι.Κ.Υ. (2011, 2012).



Μέλος της οργανωτικής επιτροπής της επιστημονικής εκδήλωσης που
οργανώθηκε από τη Νομική Σχολή Α.Π.Θ. σε συνεργασία με την Ένωση
Αστικολόγων (1.3.1996) για τον επίσημο εορτασμό των 50 χρόνων ισχύος του
Αστικού Κώδικα.

