
                        ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Ουρανία Χατζηνικολάου-Αγγελίδου του Αντωνίου και της Ελένης 

Χατζηνικολάου, σύζυγος Ευστρατίου Αγγελίδη. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. 

Αποφοίτησε από το 5ο Γυμνάσιο Θηλέων στη Θεσσαλονίκη. Είναι πτυχιούχος 

της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 

κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος του Κλάδου Ιδιωτικού Δικαίου του 

Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ..  

Το 1974 διορίσθηκε βοηθός στη Γ’ Τακτική Έδρα του Εμπορικού 

Δικαίου στον αείμνηστο Καθηγητή Άλκη Αργυριάδη. Το 1985 αναγορεύτηκε 

διδάκτορας Νομικών Επιστημών του Τμήματος Νομικής με βαθμό «άριστα». 

Την ίδια χρονιά εντάχθηκε στη βαθμίδα του Λέκτορα του Τομέα Εμπορικού 

Δικαίου του Τμήματος Νομικής. Το 1994 εξελέγη ομόφωνα επίκουρη 

καθηγήτρια του Τμήματος Νομικης  της Σχολής ΝΟΠΕ του Α.Π.Θ., το 2000 

εξελέγει αναπλ. καθηγήτρια και το 2006 καθηγήτρια του τμήματος Νομικής 

της σχολής ΝΟΠΕ του ΑΠΘ.. Ανήκεi στην κατηγορία μελών Δ.Ε.Π. πλήρους 

απασχόλησης της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ.. 

Τον Οκτώβριο του 2013 εξελέγει μέλος της Κοσμητείας της Νομικής Σχολής 

του Α.Π.Θ. με διετή θητεία.   

Α. Διδακτικό έργο 

Διδάσκει μαθήματα του κλάδου του Εμπορικού Δικαίου στους 

προπτυχιακούς φοιτητές: Δίκαιο Ανταγωνισμού και προστασίας του 

καταναλωτή, Ασφαλιστικό Δίκαιο, Πτωχευτικό Δίκαιο, Ειδικά μαθήματα 

εμβάθυνσης του εμπορικού δικαίου, Δίκαιο Αεροπορικής Μεταφοράς και στο 

Μεταπτυχιακό Τμήμα του Τομέα Εμπορικού Δικαίου δίδάσκεi και στα δύο έτη 

«Εμπορικές δικαιοπραξίες».   

 

Β. Διοικητικό έργο 

Συμμετοχή σε θεσμικά όργανα και επιτροπές Α.Π.Θ. 

Διετέλεσε: α)μέλος της Νομικής Επιτροπής του Α.Π.Θ. τα έτη 2000-

2010, μέλος της Επιτροπής Βιβλιοθήκης και Πρόεδρος της ίδιας Επιτροπής 



τα έτη 2009-2012, μέλος επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών στο Α.Π.Θ. και 

στη Φοιτητική Λέσχη. 

 β) Διευθύντρια του Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου τα παν. 

έτη 2010-2011 και 2012-2013. Με την ιδιότητα αυτή διετέλεσε μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Νομικής 

για τα παν. έτη 2010-2011 και 2012-2013. 

 γ) μέλος της επιτροπής προγράμματος προπτυχιακών σπουδών για 

τα παν. Έτη 2010-2011 και 2012-2013. 

 

Γ. Επιστημονικές δημοσιεύσεις 

Έχει συγγράψει μελέτες σε διάφορους κλάδους του εμπορικού 

δικαίου: «Η ασφάλιση αστικής ευθύνης» που αποτελεί τη διδακτορική 

διατριβή (1986), «Το αεροσκάφος ως αντικείμενο συναλλαγών» 2η εκδ. 

(2001), «Η παύση των εργασιών της πτώχευσης» (1993), «Η ασφαλιστική 

σύμβαση και η προστασία του ασφαλισμένου ως καταναλωτή» (2000), 

«Ασφάλιση αστικής ευθύνης από αυτοκινητικά ατυχήματα» (1998), «Η 

αεροπορική μεταφορά επιβατών σύμφωνα με διεθνείς συμβάσεις, το εθνικό 

και κοινοτικό δίκαιο» 2η εκδ. (2010), «Το Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο» 4η εκδ. 

(2014). 

Λοιπές επιστημονικές δημοσιεύσεις σε θεματικές που έχουν 

ανακοινωθεί σε συνέδρια αποτελούν: 

α) «Η θέση του δανειστή εντός και εκτός πτώχευσης» 

Γενική εισήγηση στο 20ο πανελλήνιο συνέδριο Συνδέσμου Ελλήνων 

Εμπορικολόγων (Μάρτιος 2011). 

β) «Εποπτεία και διαφάνεια στο δίκαιο της ασφαλιστικής σύμβασης» 

Εισήγηση στο 3ο συνέδριο της Ένωσης Νομικών Δικαίου Ιδιωτικής 

Ασφάλισης και ασφάλισης αστικής ευθύνης τροχαίων ατυχημάτων 

(ΕΝΔΙΑΑΕΤΑ)- Ναύπλιο Οκτώβριος 2011 

γ) «Η επέλευση του ασφαλισμένου κινδύνου στις ασφαλίσεις ζημιών» 

Εισήγηση στο 4ο συνέδριο της Ένωσης Νομικών Δικαίου, Ιδιωτικής 

Ασφάλισης (ΕΝΔΙΑΑΕΤΑ)- Πειραιάς, Σεπτέμβριο 2012. 



δ) Ο ρόλος του ΄΄ Εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής ΄΄ 

όταν μια ασφαλιστική επιχείρηση ζωής καταστεί αφερέγγυα. 

Εισήγηση στο διεθνές συνέδριο της ΗΙLA – AIDA ,Μαΐο 2014,στην 

Αθήνα 

 

Δ. Συμμετοχή σε συνέδρια και όργανα 

1) Συμμετοχή στο 3ο πανευρωπαϊκό συνέδριο ασφαλιστικού δικαίου 

που διοργάνωσε η διεθνής Ένωση Ασφαλιστικού δικαίου (Α.ΙDΑ) στο 

Άμστερνταμ (Μάϊος 2011) και στο 4ο ευρωπαϊκό συνέδριο της Α.Ι.DΑ. στο 

Λονδίνο (Σεπτέμβριος 2012) 

2) Συμμετοχή ως πλήρες μέλος στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο 

(αρ. 91 του Σ) του Συμβουλίου της Επικρατείας (2010-2011). 

 


