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Διορισμός σε θέση λέκτορα του Νομικού Τμήματος Σχολής ΝΟΠΕ Α.Π.Θ (1993), επίκουρης καθηγήτριας 
(2002), αναπληρώτριας καθηγήτριας (2006). Από το 2010 υπηρετεί ως καθηγήτρια Πολιτικής Δικονομίας 
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Διδάσκει Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Γενικό μέρος-Απόδειξη, Ένδικα μέσα-Αναγκαστική Εκτέλεση, 
Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο) σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στη Νομική Σχολή Α.Π.Θ. , καθώς 
και Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (στην αγγλική γλώσσα) στο πλαίσιο του προγράμματος 
ERASMUS/SOKRATES. Έχει διδάξει Αστικό Δικονομικό Δίκαιο στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών 
(Διεθνές δικονομικό δίκαιο: 2004, Αναγκαστική εκτέλεση: 2008, 2009).   
 
Διετέλεσε μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Νομικής Α.Π.Θ. (2001-2003, 2005-2006, 2006-
2011), αναπληρωματικό μέλος της Συγκλήτου Α.Π.Θ. (2011/12) και μέλος της Νομικής Επιτροπής Α.Π.Θ. 
(2010-2013), της οποίας σήμερα είναι αναπληρώτρια πρόεδρος (2013-). Επίσης είναι μέλος του Τεχνικού 
Συμβουλίου Α.Π.Θ. (2013-). Επίσης υπήρξε μέλος του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου (2011-2012) και 
της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής Δ.Σ.Θ. (1994). 
 
Είναι μέλος πολλών επιστημονικών Ενώσεων, όπως της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων, της Εταιρίας 
Νομικών Βορείου Ελλάδος, της Μακεδονικής Ένωσης Εμπορικού Δικαίου και της International 
Association of Procedural Law, της Wissenschafliche Vereinigung für Internatitionales Verfahresrecht.  
 
Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα κινούνται στον χώρο του Αστικού Δικονομικού Δικαίου και του 
Διεθνούς Δικονομικού Δικαίου, με συμβολές στους αντίστοιχους κλάδους με τη μορφή μονογραφιών ή 
αυτοτελών μελετών σε ελληνικά και αλλοδαπά νομικά περιοδικά καθώς και με συμμετοχές σε ελληνικά 
και διεθνή συνέδρια. 
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