
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

 

Αξιότιμα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ., 

 

Με χαρά και ενθουσιασμό σας ενημερώνουμε ότι τέθηκε σε ηλεκτρονική κυκλοφορία το 9o τεύχος 

του φοιτητικού νομικού μας περιοδικού "Υπαγωγή". 

Κατωτέρω μπορείτε να βρείτε πληροφορίες τόσο για το Περιοδικό όσο και για το νέο τεύχος. 

 

Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση! 

 

Με εκτίμηση, 

Η Συντακτική Επιτροπή του Περιοδικού 

 

                                               ♦               ♦               ♦               ♦               ♦ 

 

Τι είναι η «Υπαγωγή»; 

Η Υπαγωγή είναι το εξαμηνιαίο Φοιτητικό Νομικό Περιοδικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέων 

Νομικών – Παράρτημα Κομοτηνής. 

Ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2016 και μέχρι σήμερα αριθμεί εννέα (9) τεύχη. 

Το Περιοδικό εκδίδεται τόσο σε ηλεκτρονική, όσο και σε έντυπη έκδοση και σκοπός του είναι να διαδώσει τις 

πρώτες νομικές σκέψεις ενός φοιτητή της Νομικής, να τον εισαγάγει και να τον εξοικειώσει με τη συγγραφή, αλλά 

και τη δημοσίευση νομικών κειμένων, και να προωθήσει τη νεανική άποψη στην ελληνική νομική πραγματικότητα. 

Νέο τεύχος: 9ο (2/2020) 

Το Περιοδικό «Υπαγωγή» με μεγάλη χαρά θέτει σε κυκλοφορία το ένατο τεύχος του, και δεύτερο για το 2020, 

κλείνοντας έτσι το πέμπτο έτος λειτουργίας του. Για ακόμα μια φορά η ύλη του Περιοδικού διανθίζεται από άρ-

θρα, μελέτες και σχολιασμούς δικαστικών αποφάσεων από τους περισσότερους κλάδους δικαίου, επιλογές από 

τη νομολογία με εγχώριες, υπερεθνικές και αλλοδαπές αποφάσεις, που διακρίνονται για τη σημασία και το επί-

καιρο του χαρακτήρα τους, αλλά και επισκοπήσεις νομολογίας με αρκετά ενδιαφέρουσα θεματολογία. Ιδιαίτερη 
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αναφορά χρειάζεται να γίνει στην ενότητα των επιθεωρή-

σεων νομοθεσίας, στην οποία φιλοξενούνται παρατηρήσεις 

για την τροποποίηση της διαδικασίας πολιτογράφησης 

με τον νέο Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, αλλά και για 

τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα. 

Αφιέρωση τεύχους στον καθηγητή Κωνσταντίνο Ρόκα 

Το Περιοδικό αντιλαμβάνεται και αναγνωρίζει τη σημασία 

και τη συμβολή ορισμένων νομικών, που με το έργο τους 

προώθησαν και εξέλιξαν τη νομική σκέψη στη χώρα μας. 

Για τον λόγο αυτό, κάθε τεύχος της Υπαγωγής θα είναι 

αφιερωμένο σε έναν μεγάλο απελθόντα Έλληνα νομικό, 

φέροντας το όνομά του και φιλοξενώντας ένα κείμενο που θα αναφέρεται στη ζωή και το έργο του.  

Το ένατο τεύχος επιλέχθηκε να αφιερωθεί στη μνήμη του εκλιπόντος καθηγητή Κωνσταντίνου Ρόκα. Το κύρος 

του, το ακέραιο του χαρακτήρα του και η δογματική σαφήνεια σε όλο το επιστημονικό έργο του είναι μόνο λίγα 

από τα χαρακτηριστικά που τον καθιστούν υπόδειγμα επιστήμονα και πανεπιστημιακού διδασκάλου. Χάρη στον 

Κωνσταντίνο Ρόκα εξελίχθηκε το Εμπορικό Δίκαιο στην Ελλάδα. Τα βιογραφικά του στοιχεία συνοψίζονται στην 

οικεία ενότητα του Περιοδικού.  

Ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) 

Το Περιοδικό διαθέτει ένα ολοκαίνουριο ηλεκτρονικό 

κατάστημα, από το οποίο θα μπορείτε πλέον να 

πραγματοποιείτε τις αγορές σας διαδικτυακά. Με τα 

εγκαίνια την νέας αυτής μεθόδου προμήθειας των εντύπων, 

έχουν διαμορφωθεί ειδικά πακέτα προσφορών. Μπορείτε 

να επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, 

πατώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο: 

www.ypagogi.gr/eshop/, και να αδράξετε την ευκαιρία να 

προμηθευτείτε παλαιά τεύχη, αλλά και συνδρομή στο 9ο 

και 10ο τεύχος σε ειδικές τιμές, ανάλογες της φοιτητικής ή 

επαγγελματικής σας ιδιότητας. 

 

Μάθετε περισσότερα για το Περιοδικό, το νέο τεύχος και το e-shop: 

- στην ιστοσελίδα του: www.ypagogi.gr 

- στη σελίδα στο facebook: Yπαγωγή-Νομικό Περιοδικό-ELSA Komotini, 

αλλά και στα λοιπά μέσα (LinkedIn, Instagram). 


