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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Ευμορφίας Τζίβα του Αναστασίου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στον Τομέα Εμπορικού και
Οικονομικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Γραφείο: 407
Τηλέφωνο: 2310 996618
e-mail: efmtziva@law.auth.gr
Ι. Σπουδές – προσωπικά στοιχεία
Πτυχίο της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. ( χρόνος αποφοίτησης
20.12.1981), με το βαθμό 9 - Άριστα- . Υπότροφος του Ι.Κ.Υ., κατά τη
διάρκεια του τρίτου έτους των προπτυχιακών σπουδών.
Ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών, στη Νομική Σχολή του
Α.Π.Θ., στον κλάδο ιδιωτικού δικαίου, το 1985 και απόκτηση σχετικού
διπλώματος, με τον βαθμό 10 - Άριστα-.
Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής, με θέμα: «Η εταιρική
συμμετοχή στο συνεταιρισμό και ειδικότερα τα δικαιώματα του
συνεταίρου» και λήψη αντίστοιχου διδακτορικού διπλώματος, στις
28.11.1996, με το βαθμό - Άριστα-.
Έγγαμη με μία κόρη, 24 ετών.
ΙΙ. Πανεπιστημιακή εξέλιξη
Πρόσληψη, τον Αύγουστο του 1982, ως επιστημονική συνεργάτης,
στην τότε Β΄ Τακτική Έδρα του Εμπορικού Δικαίου της Νομικής Σχολής
του Α.Π.Θ.
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Μονιμοποίηση, το 1992, σε προσωποπαγή θέση επιστημονικού
συνεργάτη, στον Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου.
Το 1998, εκλέχτηκε μόνιμη λέκτορας στον εν λόγω Τομέα, στη
συνέχεια δε εξελίχθηκε σε θέση επίκουρης καθηγήτριας, το 2008 και σε
θέση αναπληρώτριας καθηγήτριας, το 2015, πάντα, στον ίδιο ανωτέρω
Τομέα.
Στο πλαίσιο εκπαιδευτικής άδειας, διάρκειας 6 μηνών, από 1.9.1985
μέχρι 28.2.1986, πραγματοποίησε ερευνητικό έργο στο Freie Universität
του τότε Δυτικού Βερολίνου, ενώ για 2 μήνες παρέμεινε στο Ινστιτούτο
Συνεταιρισμών του Πανεπιστημίου Münster, για τη συγκέντρωση και
επεξεργασία υλικού, ενόψει συγγραφής της διδακτορικής διατριβής.
Τον Οκτώβριο του 2004 πραγματοποίησε ερευνητικό έργο στη
Νομική Σχολή της πόλης Marburg, με σκοπό, τη συλλογή υλικού για τη
συγγραφή μονογραφίας, με θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο φαρμάκων»,
το οποίο κυκλοφόρησε το 2007.
Τον Μάρτιο του 2011, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής άδειας,
επισκέφθηκε το Βερολίνο και ειδικότερα το Γερμανικό Σωματείο της
Ασφαλιστικής

Επιστήμης

(Deutscher

Verein

für

Versicherungswissenschaft), με σκοπό, την έρευνα και συλλογή σχετικού
βιβλιογραφικού και νομολογιακού υλικού, που θα χρησίμευε στη
συγγραφή μονογραφίας, με θέμα, την ασφάλιση ιατρικής ευθύνης.
ΙΙΙ. Λοιπές επαγγελματικές δραστηριότητες
Δικηγόρος

στο

Πρωτοδικείο

Θεσσαλονίκης,

με

έντονη

δραστηριότητα, από το 1984 μέχρι και το 2008, οπότε και παραιτήθηκε
από τη δικηγορία.
IV. Γνώσεις εκτός της νομικής
Γνωρίζει άριστα την αγγλική και ιταλική γλώσσα, καλή γνώση της
γερμανικής γλώσσας και επαρκή της γαλλικής.

3

Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και ειδικότερα στο αντικείμενο
της επεξεργασίας κειμένου.
V. Διδακτικό έργο
Από το διορισμό της σε θέση λέκτορα, που πραγματοποιήθηκε με
την υπ. αριθμ. Α 11992/22.6.1998 πρυτανική πράξη και την
ακολουθήσασα, στις 25.8.1998, ορκωμοσία, δίδαξε αυτοτελώς και
συνεχίζει να διδάσκει τα ακόλουθα μαθήματα
1.

Σύνθεση εμπορικού δικαίου.

2.

Εμπορικό Δίκαιο - Δίκαιο των Εμπορικών Εταιριών.

3.

Ασφαλιστικό δίκαιο στο πλαίσιο του μαθήματος Δίκαιο

Εμπορικών Δικαιοπραξιών.
4.

Εμπορικό Δίκαιο - Δίκαιο Ανταγωνισμού.

5.

Δίκαιο

Βιομηχανικής

Ιδιοκτησίας

στο

πλαίσιο

του

Μαθήματος Εμπορικό Δίκαιο – Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας.
6.

Erasmus, στην αγγλική γλώσσα, το μάθημα European

Competition Law.
7.

Συμμετοχή σε τρία Διακλαδικά σεμινάρια της Νομικής

Σχολής του Α.Π.Θ. και συγκεκριμένα, στο Δίκαιο Ιατρικής Ευθύνης, το
Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή και το Δίκαιο της Ενέργειας.
8.

Τραπεζικό

Δίκαιο,

στο

πλαίσιο

του

μεταπτυχιακού

προγράμματος του Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου, σε
συνεργασία με τους Καθ. κ. Σ. Ψυχομάνη, επικ. Καθ. κ.κ. Ρ.
Γιοβαννόπουλο και Ν. Ελευθεριάδη,
9.

Στο Τμήμα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας

του Α.Π.Θ. διδάσκει μάθημα επιλογής, με τίτλο: «Εθνική και ευρωπαϊκή
νομοθεσία φαρμάκων».
10.

Στο ίδιο Τμήμα Φαρμακευτικής συμμετείχε σε Διατμηματικό

Μεταπτυχιακό, με τον γενικό τίτλο: «Βιομηχανική Φαρμακευτική».
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11.

Στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. και σε κύκλο μαθημάτων

Διατμηματικού μεταπτυχιακού, με τον γενικό τίτλο: «Κλινική και
Βιομηχανική Φαρμακολογία-Κλινική Τοξικολογία» συμμετείχε με
διδασκαλία, αφορούσα την «Εθνική –Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Φαρμάκου
(εγκρίσεις & τιμολόγηση). Στο ίδιο Διατμηματικό μεταπτυχιακό
συμμετείχε επίσης, με διδασκαλία, που έφερε τον τίτλο: «Εθνικοί και
Διεθνείς Οργανισμοί, Νομοθεσία και Φαρμακευτική Πολιτική», όπως
επίσης και σε νέο Διατμηματικό Πρόγραμμα, με τον τίτλο: ''Φιλοσοφία,
Βιοηθική και Δίκαιο περί Φαρμάκου'' δίδαξε ζητήματα αφορώντα το
Φαρμακευτικό Δίκαιο.
12.

Συνδιδασκαλία, με τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου

Μακεδονίας κ. Σ. Φουντά, στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, το οποίο οργανώνεται σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, και ειδικότερα στο μάθημα,
«Τραπεζικό Δίκαιο και Οικονομικά»
13.

Διδασκαλία στη Σχολή Δικαστών, σε δύο θεματικές,

Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, στην 22η , 23η
και 24η εκπαιδευτική σειρά.
14.

Μετακίνηση και διδασκαλία, στα πλαίσια του προγράμματος

Erasmus plus, στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου

Κύπρου, στο

διάστημα 10 και 11.4.2019, με μαθήματα οκτώ (8) συνολικά ωρών, σε
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, με θεματικές, από το Δίκαιο των
Εταιριών, το Τραπεζικό Δίκαιο και το Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς.
15.

Διδασκαλία, στην αγγλική γλώσσα, σε θερινό σχολείο, με

τίτλο: "Βιοηθικά Ζητήματα στην Αρχή της Ζωής", που οργανώθηκε, την
περίοδο 6/7/2016 - 13/7/2016, από το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού
Δικαίου και Βιοηθικής της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ., σε συνεργασία
με την ELSA Θεσσαλονίκης, (=European Law Students’ Association), με
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θέμα διδασκαλίας : “Economic and cost – effectiveness analysis, insurance
policies implications: harmonization, variability or disparity (part 1, 2)”
16.

Διδασκαλία, στην αγγλική γλώσσα, στη διάρκεια θερινού

σχολείου, το οποίο οργανώθηκε από το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού
Δικαίου και Βιοηθικής και την ELSA, στις 7-13 Ιουλίου 2019, με γενικό
τίτλο: Health Law and the Internet. Τίτλος μαθημάτων: “E-commerce of
drugs: Legislation, case law and legal issues”.
17.

Διδασκαλία, στην αγγλική γλώσσα, στη διάρκεια θερινού

σχολείου, το οποίο οργανώθηκε από το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού
Δικαίου και Βιοηθικής, στις 5-11 Ιουλίου 2020 και διεξήχθη από
απόσταση, με γενικό τίτλο: “Human rights in health” Τίτλος μαθημάτων:
“Human rights in artificial intelligence in medicine ”.
18.

Διδασκαλία σε διατμηματικό ΠΜΣ, συνεργασίας της

Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. και του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, με
τίτλο: Δίκαιο & Μηχανική Ενέργειας, με ζητήματα, σχετιζόμενα με το
Φυσικό Αέριο.
19.

Διδασκαλία σε ΠΜΣ, με τίτλο: «Οικονομικά και Δίκαιο των

Επιχειρήσεων», που οργάνωσε το Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ύστερα από
πρόσκληση της Καθ. κ. Καλαμπούκα Π.
VΙ. Διοικητικό Έργο
Α. Εκλεγμένο μέλος της Κοσμητείας της Νομικής Σχολής του
Α.Π.Θ., με έναρξη θητείας 1.12.2017 και ανανέωση της θητείας, ύστερα
από εκλογές, που διεξήχθησαν στις 23.6.2020, για μία διετία, μέχρι
31/8/2023, όπως προκύπτει από την Διαπιστωτική Πράξη της κ.
Κοσμήτορος της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ., με αρ. πρωτ. 344/25.6.2020.
Β. Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και της Επιτροπής
Κτιρίου της Κοσμητείας της Νομικής Σχολής.
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Γ. Μέλος της Νομικής Επιτροπής για τη χρονική περίοδο 2017 –
2019.
Δ. Μέλος της Επιτροπής προπτυχιακών και μεταπτυχιακών
σπουδών του ΑΠΘ.
Ε. Αναπληρωματικό μέλος, εκπροσωπούσα τη Νομική Σχολή, στην
Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, μέχρι σήμερα, με βάση
το αριθμ. πρωτ. 4067/22-10-2019 έγγραφο του Γραφείου Πρυτανείας, με
το οποίο ανανεώθηκε η θητεία της.
ΣΤ. Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Παιδικού Κέντρου του
ΑΠΘ, με βάση την Απόφαση της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης
Περιουσίας του ΑΠΘ, με αριθμ. 1055/25.9.2019, με τριετή θητεία, μέχρι
31.8.2022.
Ζ. Διευθύντρια του Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου, για
τα ακαδημαϊκά έτη 2015-2016 και 2016-2017 μέχρι 30.11.2017.
Η. Πρόεδρος Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων για
καθαριότητα ΑΠΘ, σύμφωνα με την πρυτανική πράξη 35464/18.7.2014.
Θ. Εκπρόσωπος διαφόρων βαθμίδων, του Τομέα Εμπορικού και
Οικονομικού Δικαίου, στη Γενική Συνέλευση της Σχολής.
Ι. Μέλος της Επιτροπής Εποπτείας της Βιβλιοθήκης & Κέντρου
Πληροφόρησης ΑΠΘ.
ΙΑ. Μέλος επταμελών και τριμελών επιτροπών για την υποστήριξη
διδακτορικών διατριβών στο γνωστικό αντικείμενο του εμπορικού
δικαίου, όπως και άλλων συναφών αντικειμένων, όπως επίσης
επιβλέπουσα σε υπό εκπόνηση διδακτορικές διατριβές· (ενδεικτικά των
κ.κ. Ιωάννη Γκέγκα και Αντωνίου Τσαλίδη).
ΙΒ. Μέλος εκλεκτορικών σωμάτων για την εκλογή ή και
μονιμοποίηση σε θέσεις μελών επιστημονικού προσωπικού της Νομικής
Σχολής του Α.Π.Θ., της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθήνας, της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου
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Πανεπιστημίου Θράκης, όπως και Σχολών και Τμημάτων, συναφούς με το
εμπορικό δίκαιο, αντικειμένου.
ΙΓ.

Αναπληρώτρια

Πρόεδρος

στην

Επιτροπή

Διαχείρισης

Αφερεγγυότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως προτάθηκε από τη
Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. στη συνεδρίασή της με αρ. 165/20.7.2020.
VIΙ. Συγγραφικό έργο
A.

Μονογραφίες

1.

Η εταιρική συμμετοχή στο συνεταιρισμό και ειδικότερα τα

δικαιώματα του συνεταίρου, (εκδ. Σάκκουλα, Α΄ έκδοση το 1997 και Β΄
έκδοση το 2009).
2.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο φαρμάκων, ( εκδ. Σάκκουλα, 2007)

3.

Ασφάλιση ιατρικής ευθύνης. Έκταση της ασφαλιστικής

κάλυψης. Ρήτρες occurrence (= ζημιογόνο περιστατικό) και claims made
(=προβολή αξιώσεων), (εκδ. Νομ. Βιβλιοθήκη, 2014).
4.

Bancassurance, Διανομή ασφαλιστικών προϊόντων από

πιστωτικά ιδρύματα (εκδ. Σάκκουλα, 2020).
Β. Μελέτες – άρθρα, συμμετοχή σε συλλογικά έργα, στην
ελληνική γλώσσα

1.

«Άσκηση εμπορίας με παρένθετο πρόσωπο», Αρμενόπουλος

1984, σ.441 επ.
2.

«Μονοπρόσωπη και «οιονεί» μονοπρόσωπη ανώνυμη

εταιρία», Αρμενόπουλος 1985, σ. 804 επ.
3.

«Η διενέργεια έκτακτου ελέγχου με βάση τους κανόνες του

ελληνικού δικαίου σε ανώνυμη εταιρία που έχει την καταστατική της έδρα
στην αλλοδαπή, πραγματική όμως εγκατάσταση στην Ελλάδα», ΕΕμπΔ
1994, σ. 176 επ.
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4.

«Το Σχέδιο Εμπορικού Κώδικα και η εισαγωγή του

εμπορικού μητρώου», Αρμενόπουλος 1996 σ.964 επ.,
5.

«Κοινοπραξίες

αγροτικών

συνεταιρισμών»,

Επιστημ.

Επετηρίδα Αρμενόπουλου 1996 σ. 99 επ.
6.

«Υποσχετική Επιστολή (Promissory letter)» ΕΕμπΔ 1996, σ.

466 επ.
7.

«Οι περιορισμοί της εκπροσωπευτικής εξουσίας των οργάνων

διοίκησης στο ελληνικό εταιρικό δίκαιο και η ανάγκη μιας ομοιόμορφης
νομοθετικής αντιμετώπισης», ΕΕμπΔ 1997, σ. 647 επ.
8.

«Η εξωδικαστηριακή επίλυση των καταναλωτικών διαφορών

ιδίως στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου», ΕΕμπΔ 2003, σελ.729επ.,
9.

«Η εταιρική κοινωνική ευθύνη και το παράδειγμα του

συνεταιρισμού», Πρακτικά του 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ελλήνων
Εμπορικολόγων (2003), με τίτλο: Σύγχρονα ζητήματα εταιρικής ευθύνης,
σελ. 594 επ.,
10.

«Το ηλεκτρονικό εμπόριο και η προστασία των καταναλωτών

απέναντι σε γενικούς όρους συναλλαγών», ΔΕΕ 2003, σελ.1039 επ.
δημοσιευμένη και στο Νόμο 8 (Τιμητικός Τόμος Καθ. Λ. Κοτσίρη)
σ.1131 επ .,
11.

«Η σύμβαση διαχείρισης ”management agreement” και οι

εταιρίες μικτής οικονομίας», Κριτική Επιθεώρηση 2004 σ 39 επ.,
12.

«Οι κοινοτικές εξελίξεις στο δίκαιο των εμπορικών εταιριών,

ιδίως με την εισαγωγή νέων υπερεθνικών

εταιρικών μορφών», στο

«Ευρωπαϊκό εμπορικό δίκαιο- νεότερες εξελίξεις», εκδοθέν από το Κέντρο
Διεθνούς Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (επιμ. Νάσκου – Περράκη
(2005) σ. 19 επ.,
13.
παράδειγμα

«Το εμπόριο φαρμάκων σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο· Ένα
εξισορρόπησης

φιλελευθερισμού

και

παρεμβατικής

πολιτικής», στα Πρακτικά του 16ου Παν. Συνεδρίου Ελλήνων
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Εμπορικολόγων (2007) με τίτλο «Κοινοτικό και Εμπορικό Δίκαιο» σ. 551
επ.
14.

«Φάρμακα και διαδίκτυο», ΔΕΕ 2008, σ. 934 επ.

15.

«Η απαγόρευση διαφήμισης μη εγκεκριμένων φαρμάκων –

Με αφορμή την απόφαση του ΔΕΚ στην υπόθεση Ludwigs-Apotheke
München Internationale Apotheke κατά

Juers Pharma Import-Export

GmbH», ΔΕΕ 2008 σ. 1233 επ.
16.

«Ο ν. 2496/1997 και η ασφάλιση επαγγελματικής αστικής

ευθύνης», Επι.Δικ.Ι.Α. 2009 (τεύχος 2/2009) σ. 107 επ.
17.

«Η έδρα του ευρωπαϊκού συνεταιρισμού», ΔΕΕ 2011, σ. 144

18.

«Η

επ.
αποζημίωση

πελατείας

διαμεσολαβητή και ειδικότερα απώλεια αυτής»,

του

ασφαλιστικού

(δημοσιευθείσα στον

τιμητικό τόμο Καθ. Νικολάου Κ. Ρόκα) σ. 1099 επ.
19.

«Ερμηνεία των άρθρων 31-35 του κωδν. 2190/1920», στην

ερμηνεία του εν λόγω νόμου, σε συλλογικό έργο, με τον τίτλο: Ανώνυμες
Εταιρίες, τόμος ΙΙ, που εκδόθηκε το 2013, από τον εκδ. οίκο Σάκκουλα, με
την επιμέλεια Β. Αντωνόπουλου – Σ. Μούζουλα.
20.

«Ερμηνεία του άρθρου 19 ΑσφΝ. 2496/1997», στο

συλλογικό έργο που εκδόθηκε από τον εκδ. οίκο Νομ. Βιβλιοθήκη, το
2014, με τίτλο: «Ασφαλιστική Σύμβαση , κατ’ άρθρο ερμηνεία του νόμου
2496/1997», και με την επιμέλεια του Καθ. Ι. Ρόκα.
21.

«Εναλλακτικοί

–

εξωδικαστικοί

τρόποι

επίλυσης

τουριστικών καταναλωτικών διαφορών», εισήγηση σε συνέδριο, που
οργάνωσαν τα Νομικά Τμήματα των Πανεπιστημίων Αθηνών και
Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με τίτλο: « Η
Διεθνής και Ευρωπαϊκή Νομική Διάσταση του Τουρισμού». Το εν λόγω
συνέδριο διεξήχθη στο Καρπενήσι, στις 3 και 4 Νοεμβρίου 2011, η δε μελέτη
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έχει συμπεριληφθεί στα Πρακτικά του Συνεδρίου, που εκδόθηκαν, από τη
Νομική Βιβλιοθήκη σ. 332 επ.
22.

«Ηλεκτρονικό εμπόριο φαρμάκων». Πρόκειται για εισήγηση

σε συνέδριο, που οργάνωσε η Εταιρία Ελλήνων Νομικών e-themis, στο
Βόλο, στις 9 – 10 Μαρτίου 2012, με γενικότερο θέμα: «Το δίκαιο στην
ψηφιακή εποχή» και η οποία εισήγηση δημοσιεύθηκε στα Πρακτικά του εν
λόγω συνεδρίου (εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη) σ. 213 επ.
23.

«Το σύστημα all inclusive και η σχέση του με το δίκαιο του

ανταγωνισμού». Μελέτη που αποτέλεσε εισήγηση σε συνέδριο, που
διεξήχθη,

στη Χαλκιδική, στις

27-30 Σεπτεμβρίου 2012, με θέμα,

«Σύγχρονα νομικά και αναπτυξιακά προβλήματα του ελληνικού τουρισμού».
Η εν λόγω μελέτη έχει δημοσιευθεί στα ομότιτλα Πρακτικά του συνεδρίου,
που εκδόθηκαν με την επιμέλεια της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής, σ.
437 επ., και στον Τιμ. Τόμο Καθ. Αλεξανδρίδου Ελ. σ. 799-818
24.

« Ασφαλιστικές συμβάσεις στο διαδίκτυο». Πρόκειται για

γραπτή απόδοση εισήγησης σε συνέδριο, που οργάνωσε η Εταιρία Ελλήνων
Νομικών e-themis, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στη
Θεσσαλονίκη, στις 22 -24 Μαρτίου 2013, με γενικότερο θέμα «Δίκαιο
Πληροφορικής-Legal Tech & Data Protection».

Δημοσιεύθηκε στα

Πρακτικά του εν λόγω συνεδρίου (εκδ. Νομ. Βιβλιοθήκη) σ. 279 επ.
25.

«Ασφαλίσεις αστικής ευθύνης από τροχαία ατυχήματα στο

διαδίκτυο και προστασία του ασφαλισμένου». Εισήγηση σε συνέδριο της
Ένωσης Νομικών Δικαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης και Αστικής Ευθύνης
Τροχαίων Ατυχημάτων (ΕΝΔΙΑΑΕΤΑ), που διεξήχθη στην Πορταριά Βόλου,
στις 9 – 10 Νοεμβρίου 2013, δημοσιευθείσα στην ΕπιΔικΙ.Α . 2019, σ. 132.
26.

«Ο ρόλος του κράτους στις συλλογικές διαδικασίες».

Εισήγηση στο 24ο Συνέδριο του Συνδέσμου των Ελλήνων Εμπορικολόγων
(Ιωάννινα, 17-19.10.2014). Θέμα συνεδρίου : «Κράτος, Οικονομία και
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Επιχείρηση», δημοσιευθείσα στα Πρακτικά του Συνεδρίου (Νομ.
Βιβλιοθήκη 2015) σ. 337-375.
27.
και

«Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης. Νομοθετική ρύθμιση

νομολογιακές

τάσεις

και

προοπτικές».

Εισήγηση

στην

6η

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ της ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ (Ε.Ν.Δ.Ι.Α.Α.Ε.Τ.Α.) (4 & 5 Οκτωβρίου 2014) στο
Λουτράκι Κορινθίας, με γενικό τίτλο: «Αποζημίωση από αυτοκινητικό
ατύχημα (θέματα αστικού, δικονομικού-νέες ρυθμίσεις, ποινικού δικαίου) –
Σύμβαση

ιδιωτικής

ασφάλισης

(θέματα

ασφαλιστικού

δικαίου,

υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτου, ασφάλισης λοιπών
κλάδων)». Δημοσιεύθηκε στην ΕπιΔικΙΑ 2014, σ. 233- 266.
28.

«Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικό δίκαιο στην

Ελλάδα μετά την έκδοση του ν. 4364/2016. Μια πρώτη προσέγγιση»,
προδημοσιευθείσα στην ΕΕμπΔ 2017, σ. 518 επ. και συμπεριληφθείσα στον
υπό έκδοση τιμητικό τόμο του Καθ. κ. Ελ. Σκαλίδη.
29.

«Ερμηνεία άρθρων 11 ν. 2251/1994 Ν 2251/1994 και ΥΑ

70330/2015 Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών» στην 3η
επανέκδοση, το 2018, του

Συλλογικού έργου Δίκαιο Προστασίας

Καταναλωτή (Επιμ. Ελ. Αλεξανδρίδου, εκδ. Νομ. Βιβλιοθήκη).
30.

«Η ιδιωτική ασφάλιση και η σχέση της με την ιατρικά

υποβοηθούμενη

αναπαραγωγή»

και

«Ιατρικά

υποβοηθούμενη

αναπαραγωγή και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές». Παρεμβάσεις σε διεθνές
Συνέδριο για την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, που διεξήχθη στη
Θεσσαλονίκη,

στις

ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ

24

και

25.4.2015,

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ:

με
ΠΡΟΣ

θέμα:
ΜΙΑ

«ΙΑΤΡΙΚΑ
ΕΝΙΑΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ;» σε συνδιοργάνωση από τη Νομική Σχολή
και το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Δημοσιευμένες στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, στα αντίστοιχα
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Πρακτικά, «Ιατρικά Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή προς μια ενιαία
ευρωπαϊκή πολιτική;» σ. 361 και 369 στην ελληνική γλώσσα και σελ. 283
και 289, στην αγγλόφωνη έκδοση, με τίτλο: «Medically Assisted
Reproduction: Towards a common European legislation?».
31.

«Συνεταιριστικές τράπεζες και οικονομική κρίση», Εισήγηση

στο 7o Πανελλήνιο Συνέδριο e-Θέμις: «Πιστωτικά Ιδρύματα: Νομικές &
Θεσμικές Όψεις», το οποίο διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη, 25 και 26 Μαρτίου
2016, δημοσιευθείσα στα Πρακτικά του Συνεδρίου, εκδοθέντα από τη Νομ.
Βιβλιοθήκη, σ. 171 επ. και στην ΕπισκΕΔ 2015, σελ. 368 επ.
32.

«Ο νέος Κώδικας Τραπεζικής Δεοντολογίας Quo vadis?»,

μελέτη δημοσιευθείσα στον Αναμνηστικό Τόμο Καθ. Λεωνίδα
Γεωργακόπουλου, εκδοθέντος από την ΤτΕ, 2016, τόμος ΙΙ, σ. 1037 επ.
33.

«Αποκλειστική ζύγιση οχημάτων από γεφυροπλάστιγγα

βρισκόμενη στο χώρο του λιμένα και απαγόρευση χρήσης ζυγολογίων,
προερχομένων

από

άλλες

γεφυροπλάστιγγα»,

Γνωμοδότηση,

Αρμενόπουλος 2016, σ. 1853 επ.
34.

«Έννοια και περιεχόμενο της πρότασης για την κατάρτιση

ασφαλιστικής σύμβασης», Γνωμοδότηση, ΔΕΕ 2016, σ. 1465-1469,
35.

«Τράπεζες φύλαξης βλαστοκυττάρων, αθέμιτες εμπορικές

πρακτικές και ζητήματα ασφαλιστικής κάλυψης», δημοσιευθείσα στα
ΧρΙΔ 2018, σ. 10-16, αποτελούσα εισήγηση στο Ιατρικό Συνέδριο για
βλαστοκύτταρα, το οποίο διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη, 7 Απριλίου 2017
και

ειδικότερα

συμμετοχή,

σε

στρογγυλή

τράπεζα,

με

θέμα:

«ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ».
36.

«Εξαιρέσεις από την ασφαλιστική κάλυψη», δημοσιευθείσα

ΕπιΔικΙΑ 2018 σ. 169-186.
37.

«Η κρίση του Αρείου Πάγου αναφορικά με τη ρήτρα claims

made (= αξιώσεις που θα προβληθούν) σε ασφαλίσεις επαγγελματικής
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ευθύνης , Με αφορμή τις ΟλΑΠ 18 και 19 / 2015», ΕπισκΕΔ 2017, (σ. 116).
38.

«Ηλεκτρονικό εμπόριο φαρμάκων – Νομοθετικό πλαίσιο,

προβληματισμοί, νομολογία», εισήγηση σε Συνέδριο, με γενικό τίτλο:
«Ιατρική, Δίκαιο και Διαδίκτυο», που οργάνωσε το Εργαστήριο Μελέτης
Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής του Α.Π.Θ., στη Θεσσαλονίκη, (4-6
Μαΐου 2017), σε συνεργασία με τον Ιατρικό και Δικηγορικό Σύλλογο
Θεσσαλονίκης, δημοσιευθείσα στα Πρακτικά του συνεδρίου (Νομ.
Βιβλιοθήκη 2018) σ. 275-290.
39.

«Ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη στον τομέα της Ι.Υ.Α. και

σύγχρονα τεχνολογικά μέσα (Insurtech)», εισήγηση, σε συνέδριο
συνεργασίας του Εργαστηρίου Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με την Ελληνική Εταιρία
Μελέτης Δικαίου Τεχνολογίας και Κατασκευών και την Εταιρία Νομικών
Βορείου Ελλάδας, το οποίο διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη, στις 2 και 3
Νοεμβρίου 2018, με το γενικό τίτλο: Τεχνολογία και Ιατρικώς
Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή.

Η εισήγηση έχει δημοσιευθεί στα

Πρακτικά του Συνεδρίου ( εκδ. Νομ. Βιβλιοθήκη 2019), σ. 143-157.
40.

«Ηλεκτρονική υγεία: περιεχόμενο, εφαρμογές και καίρια

νομικά ζητήματα E-health: content, applications and crucial legal issues»,
υπό δημοσίευση, στα Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, που συνδιοργάνωσε
το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής της Νομικής
Σχολής του ΑΠΘ, στις 21 – 22 Νοεμβρίου 2019, σε συνεργασία με τον
Δικηγορικό

Σύλλογο

Θεσσαλονίκης

και

τον

Ιατρικό

Σύλλογο

Θεσσαλονίκης, με τον γενικό τίτλο: «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ
ΥΓΕΙΑ: ΙΑΤΡΙΚΑ, ΝΟΜΙΚΑ & ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ».
41.

Βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου του ομ. Καθηγητή κ. Ι. Ρόκα,

«Συμβατικό Ασφαλιστικό Δίκαιο», ΔΕΕ 2017, σ. 1534-1536,
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42.

Βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου του ομ. Καθηγητή κ. Ι. Ρόκα,

«Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση», ΕλλΔνη 2019, σ. 955-956.
43.

«Ασφάλιση αστικής ευθύνης από τροχαία ατυχήματα Από

απόσταση - Σύμβαση με ασφαλιστικές επιχειρήσεις που εδρεύουν εκτός
Ελλάδος», εισήγηση σε συνέδριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην
Κομοτηνή, στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου 2019, συνδιοργάνωσης της
Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τον
Δικηγορικό Σύλλογο Ροδόπης και την Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού
Δικαίου και το γενικό τίτλο « Το τροχαίο ατύχημα, Αστική και Ποινική
Ευθύνη των εμπλεκομένων μερών. Ανάδειξη σύγχρονων προβλημάτων
δικαστηριακής πρακτικής». Υπό δημοσίευση.
44.

«Επιθετικές εμπορικές πρακτικές και προστασία των

καταναλωτών και ανταγωνιστών», Αρμενόπουλος 2020, σ. 594-601.
45.

Επιμέλεια

έκδοσης

και

δημοσίευσης

του

Δικαίου

Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτή στη Βασική Εμπορική
Νομοθεσία (εκδ. Σάκκουλα).
46.

Παρατηρήσεις σε αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων, όπως:

ΜΠρΘεσ 1265/1987 Αρμεν. 1988,45, ΕφΑθ 1065/1997 ΕπισκΕΔ
1999,486, ΕφΘεσ 507/1999 ΕπισκΕΔ 1999,583, ΜΠρΘεσ 16902/1994
ΕπισκΕΔ 1995,632, ΠΠΠρΑθ 8126/1998 ΕπισκΕΔ 2000,275, ΠΠρΑθ
4615/1999 ΕπισκΕΔ 1999, 917, ΕφΑθ 1065/1997 ΕπισκΕΔ 1999, 486,
Σημείωμα – Παρατηρήσεις στην ΑΠ 830/2019 ΕπισκΕΔ 2020, 260-268.
Γ. Μελέτες ξενόγλωσσες
1.

« Insurance contracts online and consumer protection under

the European and Greek Law», στο συλλογικό έργο: «The Dematerialized
Insurance. Distance Selling and Cyber Risks. An international
Perspective» (επιμ. εκδ. Καθ. Pierpaolo Marano, Ioannis Rokas, Peter
Kochenmburger).
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«The protection of the insured in the e-health sector»,

2.

Τιμητικός Τόμος Ι. Ρόκα, (εκδ. Νομ. Βιβλιοθήκη), σ. 374-390.
«Fitness or Wellness Apps», στο συλλογικό έργο, «Mobile

3.

Apps, A practical Guide», (ed. Ι. Iglezakis), Kluwer 2020, Chapter 7.

V.

Συμμετοχές

σε

συνέδρια

και

λοιπές

επιστημονικές

συναντήσεις στην Ελλάδα και την αλλοδαπή
Α.

Εισήγηση

σε

συνάντηση

μελών

του

«Συνδέσμου

Γερμανόγλωσσων Νομικών Βόρειας Ελλάδας», που πραγματοποιήθηκε
στη Θεσσαλονίκη, στις 20.3.2008, με θέμα:

«Ηλεκτρονικό εμπόριο

φαρμάκων».
Β. Εισήγηση στο 5ο επιστημονικό συνέδριο της Ιατρικής Σχολής του
Α.Π.Θ., που διεξήχθη στις 2-5 Απριλίου του 2009, στη Θεσσαλονίκη, με
τίτλο εισήγησης · «Διακίνηση φαρμάκων μέσω διαδικτύου· Νομικοί
προβληματισμοί και λύσεις».
Γ. Ομιλία σε ημερίδα της Elsa (The European Law Student’s
Association) και του Συλλόγου Νεανικής Επιχειρηματικότητας, που
πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 30.11.2013, με θέμα ομιλίας:
«Σύγχρονες νομοθετικές και πραγματικές όψεις των προσωπικών
εταιριών».
Δ.

Διενέργεια

σεμιναρίων,

στα

πλαίσια

Προγραμμάτων

Εξειδίκευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (επιστημ. επιμέλεια Αν.
Καθηγήτριας Δ. Αναγνωστοπούλου), σε συνεργασία με το ΕΒΕΘ
(Εμπορικό

και

Βιομηχανικό

Επιμελητήριο

Θεσσαλονίκης),

που

διεξήχθησαν στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, στον κύκλο των εν λόγω
σεμιναρίων, παρουσίασε, στις 4.12.2013, την ακόλουθη θεματική: «Το
ηλεκτρονικό

εμπόριο

σε συγκεκριμένους τομείς· Φάρμακα και

ασφαλιστικές υπηρεσίες,» όπως και «Θέματα ελληνικής νομοθεσίας και
πρακτικής για το ηλεκτρονικό εμπόριο».
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Ε. Εισήγηση, στην αγγλική γλώσσα, στο 2ο Διεθνές Φόρουμ
Συνεταιριστικού Δικαίου, που διεξήχθη, στην Αθήνα στο χρονικό
διάστημα από 26.9. έως 28.9.2018, με θέμα: « The cooperative banks
inside and outside the financial crisis».
ΣΤ. Εισήγηση, σε Δημόσια Ακρόαση, με θέμα, τη δέσμη μέτρων για
το ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο, που συνδιοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
(Jean Monnet Centre of Excellence), στη Θεσσαλονίκη, στις 10.9.2018, με
θέμα εισήγησης: « Νομικοί προβληματισμοί αναφορικά με τη
ψηφιοποίηση των εταιριών στην ΕΕ».
Ζ. Συμμετοχή σε σεμινάρια ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής που
οργάνωσε το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής στη
Θεσσαλονίκη, την 1 Οκτωβρίου 2016, με θέμα εισήγησης: «Ζητήματα
ασφαλιστικής κάλυψης των γιατρών – Εξαιρέσεις. Παρέμβαση ασφαλιστή
σε δίκες ιατρικής ευθύνης» και στις 21 Οκτωβρίου 2016, με ζητήματα
από το δίκαιο φαρμάκων. Τα ίδια σεμινάρια επανελήφθησαν στην Αθήνα
στις 15.10 και αντίστοιχα στις 18.11.2016.
Η. Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια, που οργάνωσε το
Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό
Έγκλημα της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. και με γενικότερο τίτλο:
«Βασικές προβληματικές και ζητήματα αιχμής στο πεδίο συνάντησης
δικαίου και λογιστικής», τα οποία διεξήχθησαν στη Θεσσαλονίκη και
Αθήνα στις 17-19/3/2016 και 9-11/6/2016 αντίστοιχα. Θέμα εισήγησης:
«Έκτακτος έλεγχος της ανώνυμης εταιρίας».
Θ. Συμμετοχή στη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων

του

Εργαστηρίου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής της Νομικής
Σχολής ΑΠΘ, στη Θεσσαλονίκη (23 και 24.11.2018) και στη συνέχεια
στην Αθήνα (30.11 και 1.12.2018) με θέμα παρουσίασης : «Πολιτικές και
Πρακτικές γύρω από το φάρμακο».
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Ι. Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια,

που οργάνωσε το

Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό
Έγκλημα της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ., στη Θεσσαλονίκη και Αθήνα
(7/9/2018 και αντίστοιχα 25.9.2018) με

τίτλο: «Επίκαιρα ζητήματα

οργάνωσης και ευθύνης στις εταιρίες». Θέμα παρουσίασης: «Η κοινωνική
συνεταιριστική επιχείρηση του ν. 4430/2016».
ΙΑ. Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια, που οργάνωσε το
Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό
Έγκλημα της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ., στη Θεσσαλονίκη, στις 1416.11.2019 και αντίστοιχα στην Αθήνα στις 28-30.11.2019, με τίτλο: «Η
προστασία της δημιουργικής επιχείρησης». Θέμα

παρουσίασης:

«Επιθετικές Εμπορικές Πρακτικές».
ΙΒ. Εισήγηση στο 3ο Συνέδριο Φοιτητών Φαρμακευτικής Ελλάδας
(ΣΦΕΕ) υπό την αιγίδα των τριών τμημάτων Φαρμακευτικής της χώρας
(Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα), που διεξήχθη στην Πάτρα, 2-3.3.2018 και
θέμα εισήγησης: «Φαρμακευτικό Λειτούργημα-Επάγγελμα».
ΙΓ. Εισήγηση σε Συμπόσιο Τραπεζικού Δικαίου και Δικαίου
Κεφαλαιαγοράς,

που συνδιοργανώθηκε από την Elsa Greece (=The

European law Students’ Association) και το Finance Club στη
Θεσσαλονίκη, στις 12.5.2018. Τίτλος εισήγησης: «Προστασία πελατών
πιστωτικών ιδρυμάτων».
ΙΔ. Διεξαγωγή σεμιναρίων, στις 10.12.2014, στη Θεσσαλονίκη, που
πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και
του ΕΒΕΘ (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης) στο
πλαίσιο «Προγράμματα εξειδίκευσης», με τίτλο σεμιναρίων: «Η
ηλεκτρονική υπογραφή», «Το ηλεκτρονικό εμπόριο φαρμάκων» και «Το
ηλεκτρονικό εμπόριο ασφαλιστικών υπηρεσιών». Επανάληψη αυτών, στο
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στις 5.6.2015.
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ΙΕ. Διάλεξη στις 22.4.2016 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ύστερα
από πρόσκληση της επικ. Καθηγήτριας κ. Αναγνωστοπούλου, με τίτλο:
«Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικό δίκαιο στην Ελλάδα μετά
την έκδοση του ν. 4364/2016. Μια πρώτη προσέγγιση».
ΙΣΤ. Συμμετοχή, ως συνάγουσα τα συμπεράσματα, σε συνέδριο με
τίτλο: Οικονομικές και Νομικές Παράμετροι του Ελληνικού Τουρισμού,
το οποίο διεξήχθη, στην Τρίπολη, 15-17 Σεπτεμβρίου 2016, με τη
συνεργασία του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Α.Π.Θ.,
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, του
Δικηγορικού Συλλόγου Τρίπολης, της Ένωσης Αστικολόγων και της
Ένωσης

Ξενοδοχείων

Αρκαδίας.

Τα

εν

λόγω

συμπεράσματα

συμπεριελήφθησαν στα εκδοθέντα Πρακτικά του Συνεδρίου.
ΙΖ. Διάλεξη με θέμα «Ασφάλιση Ιατρικής Ευθύνης» στην
Αλεξανδρούπολη, στις 7.5.2015, στο Τμήμα Ιατρικής του Δ.Π.Θ.
ΙΗ. Διάλεξη με θέμα: «Οι τελευταίες νομολογιακές εξελίξεις στο
ζήτημα του Επικουρικού Κεφαλαίου», σε ημερίδα, που οργάνωσε, στη
Θεσσαλονίκη, στις 15.6.2016, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
και ο Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών και υποψηφίων Διδακτόρων
Νομικής Α.Π.Θ., με γενικό τίτλο: «Επίκαιρα θέματα στο δίκαιο της
αποζημίωσης από τροχαία ατυχήματα».
ΙΘ. Συμμετοχή σε ημερίδα, την οποία οργάνωσε η Ένωση Ελλήνων
Νομικών e-Θέμις, στην Αθήνα, στις 14.10.2017, με θέμα: «Τροχαία
Ατυχήματα & Ιδιωτική Ασφάλιση, Αστικά, Ποινικά και Δικονομικά
ζητήματα, με εισήγηση, με τίτλο: «Εξαιρέσεις από την ασφαλιστική
κάλυψη».
Κ. Ομιλία, στην αγγλική γλώσσα, σε διεθνές συνέδριο, με τίτλο:
«20 years after Oviedo Convention on Human Rights», το οποίο
πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 8-9 Δεκεμβρίου 2017, με τίτλο
εισήγησης: «Legal aspects of umbilical cord banking».
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ΚΑ. Εισήγηση, στην αγγλική γλώσσα, με τίτλο: «Environmental
Risks and Insurance» σε διεθνές συνέδριο, το οποίο διεξήχθη στις 22 και
23.3.3019 στη Θεσσαλονίκη και συνδιοργανώθηκε από τη Γραμματεία
Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το
Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και την Elsa.
ΚΒ.

Εισήγηση

στο

ΚΒ

Επιστημονικό

Συμπόσιο,

που

συνδιοργάνωσαν το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Ελεγκτικό Συνέδριο
στον Πειραιά, στις 28 και 29.3.2019, με γενικό τίτλο: «Δίκαιο και
τεχνολογία». Η εισήγηση είχε θέμα: «Ηλεκτρονικό εμπόριο φαρμάκωνΝομοθετικές και νομολογιακές προσεγγίσεις», δημοσιευθείσα, στα
Πρακτικά ΚΒ Επιστημονικού Συμποσίου Παν. Πειραιώς, ( επιμ. Κ.
Δελούκα -Ιγγλέση/Α. Λιγωμένου/Αρ. Σινανιώτη-Μαρούδη, εκδόσεις
Σάκκουλα 2019), σ. 335-355,
ΚΓ. Συμμετοχή, ως πρόεδρος στρογγυλής τράπεζας, στο 13ο Ετήσιο
Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Σπονδυλικής Στήλης (Hellenic Spine
Society), που πραγματοποιήθηκε, στα Ιωάννινα, (31.10-3.11.2019), με
θέμα «Νομική προσέγγιση σε ιατρικά ζητήματα» και ειδικότερα ομιλία,
με τίτλο: «Ιατρική αστική ευθύνη χειρουργού. Ορισμός, σημαντικά νομικά
ζητήματα και σχετική ασφάλιση».
ΚΔ. Συμμετοχή σε webinar, που οργάνωσε το Εργαστήριο Μελέτης
Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, στις
15.5.2020, με γενικό τίτλο: «Η άσκηση της ιατρικής στην εποχή της
πανδημίας», με εισήγηση, με τίτλο: «Ιδιωτική Ασφάλιση και Covid – 19».
ΚΕ.

Συμμετοχή σε webinar, που οργάνωσε η ELSA (=The

European Law Students’ Association), στις 23.5.2020, με εισήγηση, που
είχε τίτλο: «Ασφαλιστικές συμβάσεις και Covid – 19».
VI. Διεθνής παρουσία - Συμμετοχή σε συνέδρια εκτός Ελλάδας
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1). Συμμετοχή σε συνέδριο, στο πλαίσιο της ετήσιας συνέλευσης
του Γερμανικού Σωματείου για την Ασφαλιστική Επιστήμη ( Deutscher
Verein fur Versicherungswissenschaft), που διεξήχθη στο Βερολίνο, στις
16 και 17 Μαρτίου 2011.
2). Συμμετοχή στο ΙΙΙ Ευρωπαϊκό Συνέδριο της Διεθνούς ΄Ενωσης
Ασφαλιστικού Δικαίου (International Association for Insurance Law,
AIDA), που διεξήχθη στο Άμστερνταμ, από 26 μέχρι και 27 Μαΐου 2011
και θέμα “Insurance and Reinsurance Law: Present Questions and Future
Challenges”.
3). Συμμετοχή στο IV Ευρωπαϊκό Συνέδριο της Διεθνούς ΄Ενωσης
Ασφαλιστικού Δικαίου (International Association for Insurance Law,
AIDA), που διεξήχθη στο Λονδίνο, από 13 μέχρι και 14 Σεπτεμβρίου 2012
και θέμα “ Testing times, uncertain outcomes. How are insurers and
reinsurers to measure up?”.
4). Συμμετοχή, σε συνεργασία, με μέλη του Εργαστηρίου Μελέτης
Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, σε
επιστημονική συνάντηση, στο Mannheim, οργανωθείσα από το Ινστιτούτο
για το γερμανικό, ευρωπαϊκό και διεθνές ιατρικό δίκαιο, Δίκαιο Υγείας και
Βιοηθικής των Πανεπιστημίων Χαϊδεμβέργης και Μανχάϊμ (Institut für
Deutsches

Europäisches

und

Internationales

Medizinrecht

Gesundheitsrecht und Bioethik der Universitäten Heidelberg und
Mannheim (IMGB)) και ειδικότερα του Καθ. Prof. Dr. Jochen Taupitz στη
διάρκεια της οποίας παρουσίασε μελέτη, με τίτλο “Innovative drugs =
medicinal products for human use. The Greek perspective”.
VII.Άλλες δραστηριότητες
Μέλος εξεταστικής επιτροπής σε διπλωματικές εργασίες, που
εκπονούνται, για τη λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος στη Σχολή
Επιστημών και Τεχνολογίας του Διεθνούς Ελληνικού Πανεπιστημίου.
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Διεξαγωγή ΕΔΕ, ύστερα από σχετική πρόσκληση της Πρυτανείας
του ΑΠΘ.
Μέλος επιστημονικών συλλόγων στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
όπως, ενδεικτικά, του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, της
Μακεδονικής Ένωσης Εμπορικού Δικαίου, του Ελληνικού Παραρτήματος
της AIDA (International Association for Insurance Law,)

του

Εργαστηρίου Μελέτης του Ιατρικού Δικαίου και της Βιοηθικής, του
Γερμανικού Σωματείου για την Ασφαλιστική Επιστήμη ( Deutscher Verein
fur Versicherungswissenschaft), της Ένωσης Νομικών Δικαίου Ιδιωτικής
Ασφάλισης

και

(Ε.Ν.Δ.Ι.Α.Α.Ε.Τ.Α).

Αστικής

Ευθύνης

Τροχαίων

Ατυχημάτων

