Ο Θεόδωρος Τροκάνας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος
Νομικής ΑΠΘ (2000). Το 2003 έλαβε το μεταπτυχιακό δίπλωμα «Ανθρώπινα δικαιώματα και
προστασία της ανθρωπότητας» με κατεύθυνση το ιδιωτικό δίκαιο από το Πανεπιστήμιο της
Βουργουνδίας με έδρα τη Ντιζόν της Γαλλίας. Το 2011 αναγορεύτηκε διδάκτορας του
Αστικού Δικαίου από το Τμήμα Νομικής ΑΠΘ. Ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου ως μέλος
του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 2002.
Από το 2011 ως το 2013 δίδαξε μαθήματα αστικού δικαίου στο Τμήμα Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης. Από το 2013 ως το
2017 κατείχε τη θέση του Λέκτορα και στη συνέχεια του Επίκουρου Καθηγητή Αστικού
Δικαίου στη Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (Λευκωσία), όπου
δίδαξε Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, Οικογενειακό Δίκαιο, Κληρονομικό Δίκαιο και Ιατρικό
Δίκαιο. Διδάσκει επίσης ως επισκέπτης καθηγητής στο Διατμηματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σύγχρονες ιατρικές πράξεις: Δικαιική ρύθμιση και βιοηθική
διάσταση» των Τμημάτων Ιατρικής και Οδοντιατρικής, της Νομικής Σχολής και του
Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ. Από το 2017 διατελεί μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοιχτού
Πανεπιστημίου.
Είναι ο συγγραφέας των βιβλίων «Ανθρώπινη αναπαραγωγή: η ιδιωτική αυτονομία και τα
όριά της» (Εκδόσεις Σάκκουλα, 2011) και «Το Κυπριακό Δίκαιο της Ιατρικώς
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» (Εκδόσεις Σάκκουλα, 2016). Έχει άριστη γνώση της
αγγλικής και γαλλικής γλώσσας και καλή γνώση της γερμανικής και της ισπανικής γλώσσας.
Έχει εκτενή και εφαρμοσμένη εμπειρία σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων,
διασφάλισης απορρήτου των επικοινωνιών, ασφάλειας δεδομένων και πληροφοριών,
ασφάλειας δικτύων, κατάχρησης διαδικτυακών υπηρεσιών, παράνομων δραστηριοτήτων
μέσω υπολογιστικών συστημάτων, ηλεκτρονικού εγκλήματος, καθώς και σε θέματα που
εμπίπτουν στο Δίκαιο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, του Διαδικτύου, της Πληροφορικής και
των Τηλεπικοινωνιών εν γένει.
Συνδυάζει την γνώση και την εμπειρία από παραδοσιακούς τομείς δικαίου όπως
του αστικού, εμπορικού, εταιρικού, διοικητικού και ποινικού, με τομείς οι οποίοι
σχετίζονται με τη χρήση Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (e-communications) και νέων
Τεχνολογιών (Digital Media) καθώς και την δυνατότητα να εκτιμήσει τις συναφείς σχέσεις
των τεχνικών, εμπορικών και οικονομικών θεμάτων μια επιχείρησης. Είναι εφοδιασμένος
με την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία να παρέχει νομικές συμβουλές σε φορείς του
δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα

