Ανεξάρτητη Αρχή

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014

Δελτίο Τύπου
Θέμα: Ανέλαβε τα καθήκοντα της η νέα Αναπληρώτρια Συνήγορος του
Καταναλωτή.
Ανέλαβε τα καθήκοντα της στις 14 Οκτωβρίου 2014 η Αναπληρώτρια Συνήγορος του
Καταναλωτή κ. Αθηνά Κοντογιάννη.
Η κ. Αθηνά Κοντογιάννη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974.
Είναι διδάκτορας της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών στον τομέα του Αστικού Δικαίου. Ως υπότροφος του Ι.Κ.Υ,
ολοκλήρωσε με «Άριστα» τη διδακτορική της διατριβή, με θέμα «Η
συνυπευθυνότητα του ζημιωθέντος στο Αστικό Δίκαιο», στο πλαίσιο της οποίας
ασχολήθηκε με το ζήτημα της συνυπευθυνότητας του καταναλωτή.
Κατά τις μεταπτυχιακές της σπουδές στον τομέα του Αστικού Δικαίου, τις οποίες
ολοκλήρωσε επίσης με «Άριστα» στη Νομική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., είχε τη δυνατότητα να
εντρυφήσει στην προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή.
Είναι Δικηγόρος παρ’ Εφέταις. Ειδική Συνεργάτιδα στο Επιστημονικό Συμβούλιο της
Βουλής των Ελλήνων.
Κατά τη διάρκεια της θητείας της ως νομικής σύμβουλου (ειδικής συνεργάτιδας) στα
Υπουργεία Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη για εννέα έτη απέκτησε εμπειρία σε
θέματα διοικητικής λειτουργίας, ενώ συμμετείχε σε περισσότερες από 20
νομοπαρασκευαστικές επιτροπές.
Επίσης απασχολήθηκε για 4 έτη ως ερευνήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών σε
πρόγραμμα με αντικείμενο επιμέρους πτυχές του Ευρωπαϊκού Αστικού Δικαίου και
ιδίως με τη συγκριτική επισκόπηση του δικαίου του καταναλωτή στις ευρωπαϊκές
έννομες τάξεις. Προϊόν της έρευνάς της υπήρξε νομική αρθρογραφία και ιδίως η
εκτενής μελέτη της για την «Οδηγία 1999/44/ΕΚ σχετικά με την πώληση
καταναλωτικών αγαθών».
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Συμμετείχε, με υποτροφία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως εκπρόσωπος της
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την
«Ενοποίηση του Αστικού Δικαίου και τη διαμόρφωση ενός Ευρωπαϊκού Αστικού
Κώδικα», με έδρα το Humboldt Universitaet του Βερολίνου. Η συμβολή της
δημοσιεύθηκε σε συλλογικό τόμο με τίτλο «Common Principles of European Private
Law».
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