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Βιογραφικό σημείωμα 
Europass 

 

  

Προσωπικές πληροφορίες  

Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Στυλιανίδης Νίκος 
κ 

 
  

  

Επαγγελματική εμπειρία  
 

Από Μάιο 1988 - date 
  Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ) 
  Νομική-δικηγορία 
  Νομικός Σύμβουλος-Δικηγόρος – συνεργασία με δικηγορική εταιρεία Μιχαηλόπουλος και Συνεργάτες  
  Νομική συμβουλευτική και άσκηση δικηγορίας ιδίως στους ακόλουθους τομείς: 

 Δημόσιο-Διοικητικό-Κοινοτικό Δίκαιο (ιδίως δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμοί, νομικό 
πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, δίκαιο 
προμηθειών, διάρθρωση δημοσίων υπηρεσιών, επεξεργασία αποφάσεων, κατάρτιση σε 
ζητήματα δημοσίων συμβάσεων – συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκού και Συνταγματικού 
Δικαίου, Κοινωνία της Πληροφορίας). Συμμετοχή σε συνέδρια –workshops, σχετικές 
δημοσιεύσεις σε έγκριτα νομικά περιοδικά (Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, Επιθεώρηση 
Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου κλπ.) 

 Ενδεικτικοί φορείς: 
 ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (1/2018 – date), Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών προγραμμάτων 
(ΥΔΕΑΠ) – Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (2016 – date), Πράσινο Ταμείο 
(2012), ΥΠΕΚΑ (2012), ΕΡΤ ΑΕ (7/2008-8/2009), Συνήγορος του Πολίτη (2008-2009), ΕΙΕ/ΕΚΤ 
(2008), ΣΥΜΕΑΝ ΑΕ (2007-2008), Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος ΑΕ (ΤΠΠ ΑΕ) (2008–2013), 
Ταχυεκτυπώσεις ΕΠΕ (2008), Dashofer Holding Hellas (2007), ΣΕΕΥΟ (Γενική Γραμματεία 
Πληροφοριακών Συστημάτων) (2007), Ινστιτούτο Επεξεργασίας λόγου (2007), Τεχνολογικό Πάρκο 
Θεσσαλίας ΑΕ (2007), Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής (Υπ. Απασχόλησης) (2006). 
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Χρονολογίες 
Όνομα και διεύθυνση εργοδότη  

Τύπος ή τομέας δραστηριότητας 
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε 

 

   Ιούνιος 2014 – Σεπτέμβριος 2016   
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ 
Γενική Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών (ΓΔΝΥ)  
Προϊστάμενος Τμήματος Δικών Δικτύου, Εξαλείψεως Προσημειώσεων, Νομικής Τεκμηρίωσης, 
Ασφαλιστικών Υπηρεσιών 
 

 Εποπτεία Δικών Δικτύου, Εξαλείψεως Προσημειώσεων, Νομικής Τεκμηρίωσης, Ασφαλιστικών 
Υπηρεσιών 

 Κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης και μεταβίβασης μη εξυπηρετούμενων δανείων 
(NPLs) 

 Επεξεργασία ειδικών θεμάτων μεταβίβασης εννόμων σχέσεων – περιουσιακών στοιχείων του 
πρώην Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στην EUROBANK 

 Επίλυση ειδικών λειτουργικών θεμάτων 

 Αναδιοργάνωση και αποτύπωση διαδικασίας νομικών ελέγχων και εξάλειψης προσημειώσεων 
ακινήτων 

 Προτυποποίηση διαδικασίας παρακολούθησης δικών (Eurolife)   
 

Φεβρουάριος 2010 – Ιούνιος 2014 
  Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Α.Τ.Ε. – Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Α.Τ.Ε. - EUROBANK 
  Τραπεζικός Τομέας-Συμβάσεις-Οργάνωση-Ακίνητη Περιουσία / Εποπτεία Νομικών Υπηρεσιών 
  Νομικός Σύμβουλος – Υποδιευθυντής Νομικών Υπηρεσιών (από Μάρτιο 2013) 

 Παροχή συμβουλών στη Διοίκηση επί θεμάτων όπως μεταβίβαση τράπεζας T-BANK, σχέσεις 
με δημόσιους φορείς, απαντήσεις σε επερωτήσεις στη Βουλή, επίλυση εργασιακών – 
μισθολογικών ζητημάτων κλπ.)   

 Αναδιοργάνωση νομικών υπηρεσιών 

 Σύνταξη, επεξεργασία, διαπραγμάτευση συμβάσεων 

 Σύνταξη προκηρύξεων (RFPs, RFIs) 

 Διαδικασίες και Κανονισμός Προμηθειών (σύνταξη σχεδίου) 

 Υποστήριξη Διευθύνσεων Λειτουργικών/Οικονομικών Υπηρεσιών 

 Θέματα λειτουργικής υποστήριξης 

 Υποστήριξη διεύθυνσης προσωπικού και εκπαιδευτικών λειτουργιών (επιτροπές, συμβάσεις, 
κατάρτιση κλπ.)  

 Υποστήριξη διεύθυνσης οργάνωσης (αρμοδιότητες, διαδικασίες κλπ) 

 Εξώδικοι συμβιβασμοί (διαφορές από συμβάσεις) 

 Χειρισμός σχετικών δικαστικών υποθέσεων 

 Υποθέσεις Εσωτερικού Ελέγχου (εποπτεία) 

 Ποινικές υποθέσεις (εποπτεία) 

 Θέματα κινητής και ακίνητης περιουσίας (καταγραφή και νομιμοποιήσεις ακινήτων, 
μισθώσεις, κτηματολόγιο, ασφάλιση περιουσίας,  κλπ) (εποπτεία - συντονισμός) 

 
Δεκέμβριος 2011 – Απρίλιος 2012: μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής Τράπεζας 
Μάϊος 2012 – Iανουάριος 2013: μέλος IT Steering Committee Τράπεζας 
Από Μάρτιο 2013: μέλος Επιτροπής Προμηθειών Τράπεζας 
Μέλος διαφόρων ad hoc Επιτροπών της Τράπεζας (ζητήματα κατάρτισης, ασφάλιση περιουσίας κλπ.) 

.  
   Οκτώβριος 2009 - Ιούνιος 2011 

 Υπουργείο Εσωτερικών - Γενική Γραμματεία 
 Δημόσιος Τομέας 
 Νομικός Σύμβουλος 

 Παροχή συμβουλών στη Γραμματεία για θέματα οργάνωσης – δημοσίων συμβάσεων 

 Έλεγχος νομιμότητας προκηρύξεων και συμβάσεων 

 Επίλυση προσφυγών – διαφορών επί δημοσίων συμβάσεων 

 Νομική και θεσμική διαχείριση  ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

 Αναδιάρθρωση Γενικής Γραμματείας Μετανάστευσης  
 
    Οκτώβριος 2009 - Ιούνιος 2011 

 Υπουργείο Οικονομικών  
 Δημόσιος Τομέας 
 Νομικός Σύμβουλος 

 Παροχή συμβουλών σε θέματα προμηθειών και πάσης φύσεως νομικά - διαχειριστικά θέματα 

 Εποπτεία ΓΓ ΔΕΚΟ – υπηρεσιών Υπουργείου 

 Παροχή γνωμοδοτήσεων επί σημαινόντων θεμάτων ιδία επί καθεστώτος εταιρειών δημοσίου 
(π.χ. ΚΕΔ),  σχεδίων υπουργικών αποφάσεων, ζητημάτων εταιρικού και δημοσίου δικαίου 
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     Ιούνιος 2008 - Οκτώβριος 2009 
   Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. 
 
   Υπουργείο Οικονομικών-Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού-Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ 
   Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού-Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας- Δημόσιοι 
   Διαγωνισμοί και Συμβάσεις 
   Νομικός Σύμβουλος-Εμπειρογνώμονας  

 Μεθοδολογία ελέγχου νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων και διαγωνισμών-διαπίστωση και 
διερεύνηση νομικών προβλημάτων-συμβατότητα εθνικού και κοινοτικού κανονιστικού 
πλαισίου (αναφορές, προτάσεις, σχέδιο δράσης) 

 Σύνταξη και επεξεργασία διακηρύξεων-συμβατικών τευχών (νομικά θέματα, τεχνικές πλευρές, 
παροχή τεχνικής βοήθειας) 

 Σύνταξη και επεξεργασία πρότυπων διακηρύξεων-συμβατικών τευχών δημόσιων προμηθειών 
(ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) (RFPs) (αγαθά, υπηρεσίες) 

 Σύνταξη και επεξεργασία καταστατικών και βασικών εγγράφων-κανονισμών-κανονιστικού 
πλαισίου προμηθειών της εταιρίας Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ (ανώνυμο εταιρεία του 
Υπουργείου Οικονομικών) 

 Συνεχής παροχή νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών επί όλων των πρακτικών και 
θεωρητικών θεμάτων δημοσίων συμβάσεων (εθνικό και κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο) 
 

 Ιούλιος 2005 - Μάιος 2007 
 Υπουργείο Οικονομικών-Ειδική Γραμματεία Κοινωνίας της Πληροφορίας 
 Κοινωνία της Πληροφορίας-Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας-Δημόσιοι Διαγωνισμοί και 

    Συμβάσεις 
    Νομικός Σύμβουλος-Εμπειρογνώμονας-Επικεφαλής Ομάδας Εργασίας 

 Μεθοδολογία ελέγχου νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων και διαγωνισμών-διαπίστωση και 
διερεύνηση νομικών προβλημάτων-συμβατότητα εθνικού και κοινοτικού κανονιστικού 
πλαισίου (αναφορές, προτάσεις, σχέδιο δράσης) 

 Σύνταξη και επεξεργασία διακηρύξεων-συμβατικών τευχών (νομικά θέματα, τεχνικές πλευρές, 
παροχή τεχνικής βοήθειας)–διακήρυξη για τη σύσταση Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών 
Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) 

 Σύνταξη και επεξεργασία πρότυπων διακηρύξεων-συμβατικών τευχών δημόσιων προμηθειών 
(ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) (RFPs) (αγαθά, υπηρεσίες) 

 Γραπτές αναφορές-έλεγχος νομιμότητας και συμβατότητας περίπου 400 δημόσιων 
διαγωνισμών-συμβάσεων  (εθνικό και κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων)- 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνίας της Πληροφορίας. 

 Συνεχής παροχή νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών επί όλων των πρακτικών και 
θεωρητικών θεμάτων δημοσίων συμβάσεων (εθνικό και κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο) 

 Υποστήριξη και παροχή Τεχνικής Βοήθειας στη Διαχειριστική Αρχή Κοινωνία της 
Πληροφορίας και τους τελικούς δικαιούχους του ΕΠ ΚτΠ 

 Εσωτερικό πρόγραμμα κατάρτισης και σεμινάρια τεχνικής βοήθειας-ημερίδες εργασίας σε 
στελέχη της Ειδικής Γραμματείας και Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ ΚτΠ 

 Ημερίδες κατάρτισης-τεχνικής βοήθειας σε τελικούς δικαιούχους του ΕΠ ΚτΠ σε όλη την 
Ελλάδα. 

 
  
Ιούνιος 1999-Ιούνιος 2005 
 Οργανισμός Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών (ΜΚΟ υπό την εποπτεία του Υπ. Παιδείας), 

    Ερμού 56, Αθήνα 105 63 
  Συμβουλευτική-Διαχείριση Προγραμμάτων 
  Σύμβουλος-Project Manager 

 Τεχνική βοήθεια-συντονισμός-προγραμματισμός-διαχείριση των δραστηριοτήτων του 
Κέντρου 

 Προγραμματισμός-χρηματοδότηση προγραμμάτων-επεξεργασία και υποβολή προτάσεων 

 Παροχή νομικών συμβουλών 

 Διαχείριση και παρακολούθηση των σχέσεων με τον Δημόσιο Τομέα 

 Διοργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων εμψύχωσης για βιβλιοθηκονόμους δημοσίων 
βιβλιοθηκών 

 Επεξεργασία και διαχείριση προγραμμάτων για την προαγωγή των δραστηριοτήτων του 
Οργανισμού και των βιβλιοθηκών του 
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Σεπτέμβριος 1998-Σεπτέμβριος 2002 
 Ερευνητική ομάδα: Το κοινωνικό κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 Έρευνα 
 Μέλος Ερευνητικής Ομάδας 
 Διε-πιστημονικό think-tank (Τμήμα Νομικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σύμβουλοι Υπ. Υγείας και  

    Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ακαδημαϊκοί, πολιτικοί επιστήμονες, decision makers κλπ) εστιάζοντας σε 
    θέματα όπως:  

 Tα θεωρητικά θεμέλια του Κοινωνικού Κράτους 

 Συγκριτική έρευνα (π.χ. ηπειρωτικά και κοινοδικαικά νομικά συστήματα) 

 Πολιτικές Απασχόλησης και κίνητρα 

 Οι ιδιαιτερότητες του ελληνικού πολιτικού συστήματος 

 Θεωρία των Οργανώσεων – Γραφειοκρατία 

 «Η επιστημονική θεμελίωση ενός εμπειρικού-ερευνητικού εγχειρήματος: η Κοινωνία των 
Πολιτών στην Ελλάδα». 
 

    Γραπτές παρεμβάσεις-εισηγήσεις, διοργάνωση σεμιναρίων, έρευνα 
 

Από Μάρτιο 1993 
 Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών, Λυκαβηττού 2 Αθήνα, 10671   
  Ερευνητικό Κέντρο 

    Διευθυντής 
    Διευθυντής προγραμμάτων, Διεθνείς Σχέσεις, συντονισμός εθνικών και διεθνικών ερευνητικών 
    δικτύων, προγραμματισμός δραστηριοτήτων, χρηματοδοτήσεις 
    Ανεύρεση, επεξεργασία, σχεδιασμός, επίβλεψη, συντονισμός και διαχείριση ερευνητικών 
    προγραμμάτων, προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας και αναπτυξιακών παρεμβάσεων στους τομείς της 
    θεσμικής ενδυνάμωσης (institutional building), στοχευμένης κοινωνικο-οικονομικής έρευνας, δράσεων  
    υπέρ μειονεκτικών ομάδων, κοινωνικού αποκλεισμού, νέων τεχνολογιών, ανθρώπινων δικαιωμάτων,  
    τεχνικής βοήθειας σε ΜΜΕ. 

 Προγράμματα παρέμβασης για τα νομικά και κοινωνικά δικαιώματα γυναικών, μεταναστών 
και ΑΜΕΑ, συγχρηματοδοτούμενα από το Υπ. Εργασίας και την ΕΕ (2006-σήμερα). 

 Σεμινάρια στην Επίλυση Συγκρούσεων και τη Διαχείριση Κρίσεων σε ΝΠΔΔ-ΝΠΙΔ (1998-
2004) 

 Διευθυντής Ερευνητικής Ομάδας-Προγράμματος, Ερευνητικό πρόγραμμα για την Κοινωνία 
των Πολιτών στην Ελλάδα και την Ευρώπη (συγχρηματοδότηση από το Υπ. Εθνικής 
Οικονομίας), δημοσίευση (βιβλίο): «H Άγνωστη Κοινωνία των Πολιτών» (σε συνεργασία με 
Βουτσάκη, Κάλλα, Σωτηρόπουλο, Εκδόσεις Ποταμός, Αθήνα 2004) 

 Αναπτυξιακά Προγράμματα (Τουρκία, Ιράν, Μεσόγειος) (1996-2003) 

 Συνδιοργάνωση Συνεδρίων για τη Μεσογειακή Συνεργασία με συμμετοχή πολλών 
ευρωπαϊκών και μεσογειακών χωρών (1995-2003)-γραπτές εισηγήσεις-δημοσιεύσεις «Ο 
Ρόλος των Ερευνητικών Φορέων στο Νέο Οικονομικό Χώρο μετά το 2000-Βαλκάνια, 
Μεσόγειος και Μαύρη Θάλασσα», Αλεξανδρούπολη, 1999 και «Προς ένα νέο ορισμό της 
Κοινωνίας των Πολιτών», Αθήνα, 2002. 

 Ερευνητικό πρόγραμμα στην αυτόματη αναζήτηση κειμένων, ροή εγγράφων, διαχείριση 
ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης (Υπ. Ανάπτυξης, ΓΓΕΤ) (1997-1998). 

 Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής των Ιδρυμάτων του Ελληνισμού σε διεθνές επίπεδο 
(1994-2000)-επεξεργασία και υποβολή προτάσεων-υλοποίηση προγραμμάτων. 

 PHARE-TACIS Democracy program-συνεργασία με την Ουκρανία στην «Διαχείριση 
προγραμμάτων και Επίλυση Συγκρούσεων» (1995-1997). 

 Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG: διασυνοριακή οικονομική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας-
Βουλγαρίας (1994-1997). 

 Διαχείριση συνεργασιών-προγραμμάτων με το Ινστιτούτο Γεωπολιτικής (Παρίσι, Γαλλία) και 
το C.N.R.S. (France)-ερευνητικό πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών και 
Γαλλικών ΜΜΕ στα Βαλκάνια (1996). 

 Συνέδριο Εργασίας: Η Μεταβίβαση των Επιχειρήσεων-ΜΜΕ, ΓΔ ΧΧΙΙΙ/Α/1, 29-30/01/1993, 
Εκπρόσωπος Ελλάδας (1993). 

 Συμμετοχή και γραπτές παρεμβάσεις-εισηγήσεις σε σεμινάρια, συνέδρια, συναντήσεις 
εργασίας. 
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Από Νοέμβριο 1992  
Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών 
Διδασκαλία - Έρευνα 
Επιστημονικός Συνεργάτης, Θεωρία και Μεθοδολογία του Δικαίου 

 Διδασκαλία σε πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο 

 Σεμινάρια Erasmus (στην Αγγλική γλώσσα) 

 Έρευνα και δημοσιεύσεις στη Θεωρία και Μεθοδολογία του Δικαίου 

 Διοργάνωση μεταπτυχιακών σεμιναρίων, επιλογή και επεξεργασία σεμιναριακού 
εκπαιδευτικού υλικού 

 Μετάφραση σχετικών σημαντικών έργων στην Ελληνική-Μέλος της μεταφραστικής ομάδας 
του έργου του J.Rawls “A Theory of Justice”, Athens 2001, Polis editions 

 Επεξεργασία ερευνητικών προτάσεων-Επιστημονικός συντονισμός, μεθοδολογία, 
υλοποίηση, και διαχείριση εθνικών και διεθνικών ερευνητικών προγραμμάτων 

 Επιστημονικός συντονισμός και διαχείριση ερευνητικού προγράμματος με θέμα «Έμφυλη 
διαφορά και πολύ-πολιτισμικές ταυτότητες», πρόγραμμα «Πυθαγόρας», 
συγχρηματοδοτούμενο από το Υπ. Παιδείας και την ΕΕ (2004-2006), σχετικές δημοσιεύσεις. 

 Επιστημονικός συντονισμός και διαχείριση ερευνητικού προγράμματος με θέμα «Ταυτότητα 
και Διαφορά σε Παραδοσιακά και Σύγχρονα Δικαικά Συστήματα», πρόγραμμα «Πυθαγόρας 
ΙΙ», συγχρηματοδοτούμενο από το Υπ. Παιδείας και την ΕΕ (2006-2008), σχετικές 
δημοσιεύσεις. 

 Επιστημονικός συντονισμός και διαχείριση δια-κλαδικού ερευνητικού προγράμματος με θέμα 
«Βασικές έννοιες Θεωρίας του Δικαίου, Κοινωνιολογίας και Ιστορίας του Δικαίου» 
πρόγραμμα «Καποδίστριας», συγχρηματοδοτούμενο από το Υπ. Παιδείας και την ΕΕ (2006-
2008), σχετικές δημοσιεύσεις. 

  

 Οκτώβριος 1990-Οκτώβριος 2006 
   Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.) Γράμμου 61-63, Αθήνα 151 24 
   Ψυχική Υγεία, Υγεία, Περιφερειακή Ανάπτυξη 
   Διευθυντής, Νομικός Σύμβουλος, Επιστημονικός Σύμβουλος 

Διαχείριση, έρευνα και συντονισμός ερευνητικών προγραμμάτων και προγραμμάτων κατάρτισης 
στους τομείς των κοινωνικών και πολιτικών απασχόλησης, κοινωνικού αποκλεισμού, περιφερειακής 
ανάπτυξης, κοινοτικών παρεμβάσεων  

 Έρευνα «Η Ψυχική Υγεία στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου», χρηματοδοτούμενο από το 
Γαλλικό Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας-ΜΙRE (1991-1992)-μεθοδολογία, επιστημολογία, 
σχετικές δημοσιεύσεις 

 Διαχείριση του Κέντρου Αποκατάστασης και Κατάρτισης για ΑΜΕΑ στο Δήμο Χαλκίδας 
(Ελλάδα) (1991) 

 Υλοποίηση και διαχείριση κοινοτικού προγράμματος κατάρτισης για τη δημιουργία μονάδας 
αγροτικής παραγωγής στην Εύβοια με τη συμμετοχή 30 ψυχικά ασθενών και ανέργων 
(Χαλκίδα, Ελλάδα, 1992) (συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από το Υπ. Υγείας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 

 Έρευνα επί του νομικού πλαισίου εθνικών και Ευρωπαϊκών παρεμβάσεων στους τομείς της 
κοινωνικής πολιτικής και των δράσεων για τους ψυχικά ασθενείς (1993-1994) 

 

       Τεχνική βοήθεια και δράσεις αξιολόγησης 

 Εx-ante αξιολόγηση της κοινοτικής πρωτοβουλίας HORIZON στην Ελλάδα (1992) (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, Γ.Δ.V) 

 Αξιολόγηση των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου  (ΕΚΤ) για τα Άτομα με 
Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) στην Ελλάδα (1992) (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ.Δ. V) 
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     Διαχείριση και υλοποίηση-εκτέλεση προγράμματος για τη δημιουργία 6 μονάδων κοινωνικής 
    αποκατάστασης για ΑΜΕΑ και ψυχικά πάσχοντες σε εθνικό επίπεδο (2002-2004) (Πρόγραμμα 
    «Ψυχαργώς», Γ ΚΠΣ, Υπ. Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) 
 

 Διευθυντής προγράμματος και ΕΠΑΨΥ (φορέας υλοποίησης) 

 Νομικός και επιστημονικός σύμβουλος-έρευνα σχετικού κανονιστικού πλαισίου-εντοπισμός 
και επίλυση προβλημάτων 

 Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού-παροχή συμβουλών-μισθώσεις και συμβάσεις εργασίας- 
περίπου 220 εργαζόμενοι 

 Επεξεργασία διαχειριστικού πλαισίου-σχεδίου, εισαγωγή συμμετοχής εργαζομένων στη λήψη 
αποφάσεων, μέτρων «εταιρικής διακυβέρνησης», αποκέντρωση 

 Έρευνα και αντιμετώπιση θεωρητικών και πρακτικών προβλημάτων λειτουργίας ΜΚΟ, 
συγχρηματοδοτούμενων δράσεων και κοινωνικών επιχειρήσεων σε εθνικό-ευρωπαικό 
επίπεδο 

    
 Από Σεπτέμβριο 1990 
 Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Μη 

    Κυβερνητικές Οργανώσεις, Ευρωπαϊκή Επιτροπή (project identification and financing, management, 
    implementation) 

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες-νομική υποστήριξη-υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης-σχεδιασμός, 
 υλοποίηση και διαχείριση έργων, διοικητική υποστήριξη 
 Σύμβουλος και εσωτερική υποστήριξη φορέων 

 Συν-διαχείριση και συν-εκτέλεση (Κ/Ξ), σε συνεργασία με την UNECIA Ltd (σύνδεσμος 
Βρετανικών Πανεπιστημίων) και το Hull International Fisheries Institute, του Lake Victoria 
Fisheries Research Project, Phase II (7.RPR.372)-DG VII/G3 (1997-2000). 

 Tεχνική βοήθεια και παροχή συμβουλευτικών και νομικών υπηρεσιών σε ΜΜΕ: εθνικές και 
κοινοτικές χρηματοδοτήσεις, υλοποίηση προγραμμάτων, ηλεκτρονικό εμπόριο και υπηρεσίες 
(e-business/e-commerce), ενίσχυση επιχειρηματικών λειτουργιών, προγράμματα ΓΓΕΤ και 
Υπουργείου Ανάπτυξης, γυναικεία και νεανική επιχειρηματικότητα, προγράμματα κατάρτισης 
και πιστοποίησης, ανασχεδιασμός επιχειρηματικών λειτουργιών. 

 Μελέτη σκοπιμότητας (Feasibility study) για το νομοθετικό πλαίσιο Ευρωπαϊκής εταιρείας για 
ΜΜΕ (European statute of SMEs) (Σύμβαση υπηρεσιών, Tender no ENTR/03/068), 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Enterprise, σε συνεργασία με ΑΕΤS, France, (01/2004-6/2006). 

 Διευθυντής έρευνας, Ερευνητικό πρόγραμμα για την «Γραφειοκρατία στην Ελληνική 
Αστυνομία» (νομικό πλαίσιο, διαδικασίες λήψης αποφάσεων, λειτουργικές διαδικασίες, 
αξιολόγηση υπηρεσιών, ροή και διακίνηση εγγράφων κλπ). Διατύπωση συγκεκριμένων 
προτάσεων βελτίωσης-αναδιάρθρωσης (Οκτώβριος 2003-Νοέμβριος 2005). 

 
 

  Από Μάιο 1988 
  Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ) 
  Νομική-δικηγορία 
  Νομικός Σύμβουλος-Δικηγόρος 
  Νομική συμβουλευτική και άσκηση δικηγορίας ιδίως στους ακόλουθους τομείς: 

 Δημόσιο-Διοικητικό-Κοινοτικό Δίκαιο (ιδίως δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμοί, νομικό 
πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, δίκαιο 
προμηθειών, διάρθρωση δημοσίων υπηρεσιών, επεξεργασία αποφάσεων, κατάρτιση σε 
ζητήματα δημοσίων συμβάσεων – συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκού και Συνταγματικού 
Δικαίου, Κοινωνία της Πληροφορίας). Συμμετοχή σε συνέδρια –workshops, σχετικές 
δημοσιεύσεις σε έγκριτα νομικά περιοδικά (Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, Επιθεώρηση 
Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου κλπ.) 

 Ενδεικτικοί φορείς: 
 ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (1/2018 – date), Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών προγραμμάτων 
(ΥΔΕΑΠ) – Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (2016 – date), Πράσινο Ταμείο 
(2012), ΥΠΕΚΑ (2012), ΕΡΤ ΑΕ (7/2008-8/2009), Συνήγορος του Πολίτη (2008-2009), ΕΙΕ/ΕΚΤ 
(2008), ΣΥΜΕΑΝ ΑΕ (2007-2008), Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος ΑΕ (ΤΠΠ ΑΕ) (2008–2013), 
Ταχυεκτυπώσεις ΕΠΕ (2008), Dashofer Holding Hellas (2007), ΣΕΕΥΟ (Γενική Γραμματεία 
Πληροφοριακών Συστημάτων) (2007), Ινστιτούτο Επεξεργασίας λόγου (2007), Τεχνολογικό Πάρκο 
Θεσσαλίας ΑΕ (2007), Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής (Υπ. Απασχόλησης) (2006). 

 Νομικό και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας ΜΚΟ - μη κερδοσκοπικών οργανισμών, κοινωνικών 
παρεμβάσεων, εθελοντισμού, κοινωνικών επιχειρήσεων 

 Δίκαιο Συμβάσεων (ιδίως αναφορικά με την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε 
εθνικό και διεθνικό επίπεδο) 

 Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο και Συγκριτικό Δίκαιο 
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Εκπαίδευση και κατάρτιση 
Επωνυμία και είδος του οργανισμού 

που παρείχε την εκπαίδευση ή 
κατάρτιση 

 Τίτλος του πιστοποιητικού ή διπλώματος 

      1988-1994 
      Πανεπιστήμιο Paris X – Nanterre 
      Δημόσιο Δίκαιο και Θεωρία του Δικαίου 
      Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου και Θεωρίας του Δικαίου (μετά πλείστου επαίνου) 

Επίπεδο κατάρτισης με βάση την 
εθνική ή διεθνή ταξινόμηση 

     
   1986-1987 
    University of London, London School of Economics and Political Science (L.S.E.) 
    Θεωρία του Δικαίου, Αρχές Δημοσίου Δικαίου, Μεθοδολογία-Φιλοσοφία Δικαίου και Κοινωνικών 
    Επιστημών, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο, Κοινωνιολογία Δικαίου, Εγκληματολογία (distinction) 
    Master in Laws (LL.M.)  

   
    1985 
    Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 
 
 
 
 
 

Ατομικές δεξιότητες και ικανότητες 

      Όλοι οι βασικοί τομείς του δικαίου και της νομικής δογματικής. Μαθήματα επιλογής-εργασίες σε 
      Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο, Δημόσιο Δίκαιο, Θεωρία και Μεθοδολογία του Δικαίου,  
      Κοινωνιολογία του Δικαίου. 
      Bachelor in Laws (LL.B.) (Άριστα) 

  

  

Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητες Διεύθυνση και διαχείριση διοικητικών και νομικών υπηρεσιών, διαχείριση προγραμμάτων και 
ανθρώπινου δυναμικού, διεύθυνση δραστηριοτήτων, οργάνωση υπηρεσιών, έρευνα χρηματοδοτικών 
πηγών, συντονισμός και διεύθυνση ευρέως φάσματος ερευνητικών προγραμμάτων και δράσεων 
(πρωτογενής ακαδημαϊκή έρευνα, εφαρμοσμένη έρευνα, έρευνα-δράση, εφαρμοσμένες δράσεις, 
δράσεις κοινωνίας πολιτών κλπ). 
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Πρόσθετες πληροφορίες 

 
 
 
 

 Σφαιρική, εις βάθος, θεωρητική και πρακτική γνώση του νομικού, κανονιστικού και θεσμικού 
πλαισίου που διέπει της Αναθέτουσες Αρχές (Contracting Authorities) και τις δημόσιες 
συμβάσεις-προμήθειες φορέων (ΝΠΔΔ-ΝΠΙΔ) και φορέων που βρίσκονται στην τομή-
διασταύρωση δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 

 Υλοποίηση αναπτυξιακών και ερευνητικών προγραμμάτων, δράσεων κατάρτισης και 
αξιολόγησης στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Σχεδιασμός δράσεων και προγραμμάτων, 
διεύθυνση και διαχείριση προγραμμάτων, έρευνα χρηματοδοτικών πηγών, προαγωγή 
δράσεων και θεωρητική –πρακτική γνώση σχέσεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. 
 

 Τεχνική βοήθεια σε αναπτυξιακά προγράμματα (και με την εφαρμογή συμμετοχικών 
διαδικασιών) σε διεθνές επίπεδο (συμπεριλαμβανομένου του Europe Aid) σε ένα ευρύ 
φάσμα τομέων παρέμβασης, όπως: νομική συμβουλευτική, οικονομία, περιβάλλον-αλιεία, 
θεσμική ενδυνάμωση, διαχείριση και επίλυση συγκρούσεων, κοινωνία πολιτών, κοινωνικός 
αποκλεισμός, δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα. 
 

 Τεχνική Βοήθεια (εσωτερική-εξωτερική) σε ΜΚΟ, δημόσιους φορείς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
Υπ. Υγείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Υπ. Παιδείας, δημόσιες βιβλιοθήκες, Υπ. Οικονομικών, 
Ειδική Γραμματεία και Διαχειριστική Αρχή Κοινωνία της Πληροφορίας, Ψηφιακού 
Σχεδιασμού κλπ). 
 

 Σφαιρική, εις βάθος, πρακτική και θεωρητική γνώση των Γ και Δ Κοινοτικών Πλαισίων 
Στήριξης (Γ ΚΠΣ-ΕΣΠΑ),  όπως και των εξειδικευμένων εθνικών και διεθνικών Ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων (θεσμικό και νομικό πλαίσιο, de facto λειτουργία και μηχανισμοί, διαχείριση 
και υλοποίηση κλπ). 
 

 Εκτεταμένη και εις βάθος έρευνα και γνώση της θεωρίας και πρακτικής της «Κοινωνίας των 
Πολιτών». Σχετικές σημαίνουσες δημοσιεύσεις. 
 

 Μεθοδολογία, σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και εφαρμοσμένων  
δράσεων παρέμβασης. Επιστημονικά πειθαρχημένη ευελιξία, υιοθέτηση διεπιστημονικών 
και πολύ-κλαδικών προσεγγίσεων. 
 

 Συνδυασμός-αποδοχή διασυνδεόμενων οπτικών γωνιών και εννοιών, όπως: 

              Θεωρητικό-πρακτικό 
             Νομικό-πραγματικό 
             Ιδιωτικό-Δημόσιο 
             Κερδοσκοπικό-μη κερδοσκοπικό 
             Κοινωνική συνοχή-αποτελεσματικότητα 
             Κοινό αγαθό-εκτίμηση κόστους/ωφέλειας 

  

 


