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ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΤΟΠΟΣ: 7.3.1951, Θεσσαλονίκη 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:      Έγγαμος με δυο τέκνα 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:    Διοχάρους 13-15, Αθήνα 16121, Καισαριανή  

     Avenue Orban 119, 1150 Bruxelles, Βέλγιο 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 1969-1974: Τμήμα Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών (Βαθμός: Λίαν Καλώς ) 

 1977-1978: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο «Ευρωπαϊκό Δίκαιο» στο College of Europe,  

Bruges, Belgium 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥTIKEΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ  

 
 1977-1978: Υποτροφία του Υπουργείου Συντονισμού για μεταπτυχιακές σπουδές στον 

τομέα του Ευρωπαϊκού Δικαίου στο ¨Κολέγιο της Ευρώπης¨  Βέλγιο.  

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: 

  
 Αγγλικά και Γαλλικά   

 

ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

 
Windows, MS Office, MS Excel, PowerPoint   

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 1977 Δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Αθηνών, δικηγορικό γραφείο Γρηγόρη Λεοντή. Τομείς 

δραστηριότητας: Εργατικό Δίκαιο, Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας.  

 1979-1981: Υπηρεσίες Εξωτερικού του Υπουργείου Εμπορίου, Εμπορικός Ακόλουθος 

 1981-2016: Υπάλληλος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολούμενος με μια σειρά από 

νομικά θέματα σε διάφορες Γενικές Διευθύνσεις, όπως  

- ΓΔ  (Γενική Διεύθυνση) Ανταγωνισμού τμήμα καρτέλ στις θαλάσσιες μεταφορές, και 

τμήμα εσωτερικό ντάμπινγκ από τα νέα Κράτη μέλη κατά την μεταβατική περίοδο, 

-  ΓΔ Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων , στο τμήμα που ασχολείτο με τα νομικά θέματα της 

πολιτικής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως ο ορισμός μιας ΜΜΕ και του 

ευνοϊκότερου καθεστώτος από πλευράς φορολογίας, λογιστικών εγγραφών και 

επιδοτήσεων, τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, όπως οι αστικές μη 

κερδοσκοπικές εταιρείες, οι συνεταιρισμοί και τα αλληλοασφαλιστικά ταμεία, τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις και τα προβλήματα διαδοχής τους 

mailto:apostolos.ioakimidis@gmail.com


 
 

 
- ΓΔ Βιομηχανίας και Επιχειρηματικότητας στο τμήμα  που ασχολείται με την εθνική 

νομοθεσία περί προβληματικών επιχειρήσεων και τις σχετικές υποθέσεις του 

Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (όπως στην Ελλάδα), με την πολιτική 

της μεταβίβασης επιχειρήσεων σε συνεταιρισμό εργαζομένων, με τις 

ιδιαιτερότητες των οικογενειακών επιχειρήσεων, με την πολιτική για την παροχή 

δεύτερης ευκαιρίας στις επιχειρήσεις που βρίσκονται υπό καθεστώς πτώχευσης,  

- ΓΔ Απασχόλησης, στο τμήμα που προωθεί την συμμετοχή των εργαζομένων στην 

διοίκηση των επιχειρήσεων τους αλλά και την συμμετοχή σε μέρος των κερδών. 

- ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς  στο τμήμα που ασχολείται με την εναρμόνιση του δικαίου των 

ανωνύμων εταιρειών, ειδικότερα την οδηγία για τις συγχωνεύσεις, την οδηγία για  

τις δημόσιες προσφορές αγοράς, την οδηγία για τις μονοπρόσωπες εταιρείες, τον 

Κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Ανώνυμη Εταιρεία, τον Κανονισμό για την 

Ευρωπαϊκό Συνεταιρισμό, και τις Προτάσεις Κανονισμών για το Ευρωπαϊκό 

Σωματείο και την Ευρωπαϊκό Αλληλασφαλιστικό Ταμείο.  

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ KAI ΔΙΚΤΥΑ  

 Συμμετοχή σε συνέδρια που αφορούσαν το καθ’ ύλην θέμα για το οποίο εργαζόμου-

να. Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας  του ΟΟΣΑ. Παρουσίαση νομικών κειμένων στις 

ομάδες εργασίας του Συμβουλίου των Υπουργών.  

 

  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

-«Η Τρίτη Οδηγία του εταιρικού δικαίου για τις συγχωνεύσεις των ανωνύμων εταιρειών»,  

Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου, 1978 Αθήνα. 

-«La politique de la Communauté Européenne à l’égard des associations sans but lucratif et le 

projet de Règlement portant statut de l’association européenne». Rapport Public du Conseil 

d’ Etat pour l’an 2000, Paris, France.  

-«Le statut de la Société Coopérative Européenne». L’Observateur de Bruxelles, revue 

trimestrielle des Barreaux de France, Décembre 2004, Bruxelles, Belgique 

-«European company law and other measures specifically addressed to SMEs»” Revue of 

Academy of European Law (ERA, 3/2006, Germany). 

-«Social economy and the Statute for a European Cooperative», The Columbia Journal of 

European Law, USA, Vol. 14, 2007, p. 190-199. 

-«Οι αλληλοασφαλιστικές εταιρείες στην Ευρώπη», Νοεμβριος 2016, Θέματα Κοινωνικής 

Οικονομίας, Θεσσαλονίκη. http://www.social- economy.com/publications.html 


