
 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ζήση Άννα | annet98zs@gmail.com | ασκούμενη δικηγόρος Θεσσαλονίκης  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

· 2004 – 2016: Εγκύκλιες σπουδές. Αποφοίτηση από το ΓΕΛ Πολυγύρου Χαλκιδικής με 
βαθμό απολυτηρίου Λυκείου 19,8. 18.328 μόρια στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. 
Βράβευση από τη Eurobank «Η μεγάλη στιγμή για την Παιδεία». 

 

· Σεπτέμβριος 2019 – Ιανουάριος 2020: Μετακίνηση με το πρόγραμμα Erasmus για 
σπουδές κατά το χειμερινό εξάμηνο στο πανεπιστήμιο Université Libre de Bruxelles.  

 

· 2016 – 2020: Νομική Σχολή ΑΠΘ. Βαθμός πτυχίου: «Άριστα» 9,35.  

 

· Οκτώβριος 2020 – .... : Νομική Σχολή ΑΠΘ – ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής 
Επιστήμης. Πρώτη εισαχθείσα με υποτροφία του ΠΜΣ. 

 

ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ  
 

·  Αγγλικά:  University of Michigan Proficiency C2 

· Γαλλικά:  Université Paris – Sorbonne Diplôme de langue et littérature françaises C2 

· Γερμανικά:  Goethe-Institut Zertifikat B2 

· Ρωσικά: Санкт-Петербургский государственный университет B2 
 



ΑΚΑΔΗΜΑÏΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
· 

· Μέλος της ELSA Thessaloniki και παρακολούθηση ποικίλων δραστηριοτήτων της από το 

2016 έως και το 2019 

· Συμμετοχή στα συνέδρια ΤhessISΜUN 2017 και 2018 

· Συμβολές στο νομικό περιοδικό Expressis Verbis:  (i) Τεύχος 2017, άρθρο με θέμα «Η 

ποινική ευθύνη των υπουργών μετά την συνταγματική αναθεώρηση του 2001», τεύχος 

2017, σελ. 12), (ii) Tεύχος 2019, επιμέλεια νομικών άρθρων ως μέλος της συντακτικής 

ομάδας, συνέντευξη από τον κ. Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο του ΕΣΡ και διατελέσαντα 

Πρόεδρο του Αρείου Πάγου (τεύχος 2019, σελ. 227) 

· Συμμετοχή και πρόκριση στον τελικό γύρο του 5ου Εθνικού Διαγωνισμού Εικονικής Δίκης 

(ΕΔΕΔ) – Διοικητική Δικαιοδοσία – μεταναστευτικό δίκαιο και ανθρώπινα δικαιώματα 

(Απρίλιος 2019) 

· Μέλος της οργανωτικής ομάδας του θερινού νομικού σχολείου που συνδιοργανώθηκε 

από την ELSA Thessaloniki και τη Νομική Σχολή του ΑΠΘ με θέμα το ιατρικό δίκαιο και τη 

βιοηθική (Ιούλιος 2018) 

· Συμμετοχή και βράβευση ως καλύτερη ομιλήτρια στο ELSA Day Debate 2017 με θέμα 

«Ζητήματα νομιμότητας που προκύπτουν από τη λειτουργία της επιτροπής 1267 του 

Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ» (Νοέμβριος 2017) 

· Δίμηνη πρακτική άσκηση στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης ( Αύγουστος 2020 – 

Σεπτέμβριος 2020) 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
· 

· πολύ καλή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών 

· δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας Β 
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