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Ειδικό Σώμα Μεσολαβητών του Ο.ΜΕ.Δ.

230 χρόνια Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας

Αγγελοπούλου Όλγα

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971

Πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών. 
Μεταπτυχιακές σπουδές Magister Legum (L.LM.) στο 
Κοινωνικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Ludwig-Maximilian του 
Μονάχου. Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών με τίτλο διδακτορικής διατριβής: «Η υποχρεωτικότητα 
ως χαρακτηριστικό γνώρισμα της κοινωνικής ασφάλισης».

Γνωρίζει Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Γαλλικά. 

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, με ενασχόληση κυρίως σε υποθέσεις δημοσίου δικαίου και 
κοινωνικών ασφαλίσεων. 

Έχει διατελέσει Επιστημονική Συνεργάτης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
Ελλάδος από τον Μάρτιο 2006 έως τον Ιούλιο 2010. Έχει συμμετάσχει σε πολλές ερευνητικές 
ομάδες για τα θέματα της κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει 
συμμετάσχει στην Επιστημονική Επιτροπή για τον Κοινωνικό Διάλογο το 1997 και έχει 
εργαστεί για την κωδικοποίηση της ασφαλιστικής και διοικητικής νομοθεσίας της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων τα έτη 2005 και 2006.

Έχει εργαστεί ως Διδάσκουσα του ΠΔ 407/80 στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου. Έχει ακόμα διδακτική εμπειρία στο Τμήμα Μεταναστευτικής Πολιτικής της 
Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς.

Είναι μέλος επιστημονικών εταιρειών, όπως η Εταιρεία Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφαλίσεως, η Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Ασφάλειας, της οποίας διετέλεσε Γενική 
Γραμματέας, και ιδρυτικό μέλος της Association for Social Security Comparison, που συνιστά 
Ομάδα Εργασίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Κοινωνικής Ασφάλειας.

Έχει εκτενή αρθρογραφία σε θέματα δικαίου κοινωνικής ασφάλειας, καθώς και 
ομιλίες και εισηγήσεις σε διάφορα συνέδρια για την κοινωνική ασφάλιση.



Ειδικό Σώμα Μεσολαβητών του Ο.ΜΕ.Δ.

330 χρόνια Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας

Βλασσόπουλος Γεώργιος 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965.

Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος διδακτορικού στο 
εργατικό δίκαιο με τίτλο διατριβής: «Η μονομερής βλαπτική 
μεταβολή των όρων της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας 
αορίστου χρόνου και η τροποποιητική καταγγελία».

Ομιλεί άριστα αγγλικά, γερμανικά και πολύ καλά γαλλικά.

Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο (2007).

Έχει δημοσιεύσει μονογραφίες καθώς και σειρά άρθρων και σχολίων σε νομικά περιοδικά, 
ιδίως επί θεμάτων κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου.

Έχει συνεργαστεί ως νομικός με φορείς ιδίως του χώρου των εργασιακών σχέσεων, των 
τηλεπικοινωνιών, ενώ έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης ΥΠΕΣΔΔΑ.

Διαθέτει αξιοσημείωτη διδακτική εμπειρία (ενδεικτικά: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 
Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης).

Μέλος Employment Committee της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2005) και τεχνικός σύμβουλος 
σε εργαστήριο Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας – ILO στη Γενεύη (2009).

Μέλος Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΔΕΚΑ) επί σειρά ετών 
καθώς και άλλων επιστημονικών ενώσεων.

Έχει παρακολουθήσει πλήθος συνεδρίων και σεμιναρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό 
(ιδίως επί θεμάτων εργατικού, διοικητικού και κοινοτικού δικαίου), ενώ έχει διατελέσει 
συνεργάτης νομικών περιοδικών.



Ειδικό Σώμα Μεσολαβητών του Ο.ΜΕ.Δ.

430 χρόνια Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας

Γυφτόπουλος Αντώνης

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1964.

Πτυχιούχος του Τμήματος Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών 
Επιστημών (1986) καθώς και του Τμήματος Νομικής του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1988).
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον τομέα Διεθνών Σπουδών 
της Νομικής του ΑΠΘ - Υποτροφία Ιδρύματος Α. Ωνάση και 
μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο Institute of Social Studies (The 
Hague, The Netherlands) στο Διεθνές Δημόσιο Δίκαιο και στη 
Διεθνή Οικονομική Οργάνωση και Ανάπτυξη - Υποτροφία 
NUFFIC. 

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, από το 2004. Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 
από το 1991 μέχρι σήμερα στελέχωσε, οργάνωσε και διευθύνει το δικηγορικό του γραφείο στη 
Θεσσαλονίκη το οποίο αναλαμβάνει υποθέσεις εμπορικού, αστικού και εργατικού δικαίου.



Ειδικό Σώμα Μεσολαβητών του Ο.ΜΕ.Δ.

530 χρόνια Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας

Δημαρέλλης Κωνσταντίνος

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1984.

Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών στον Τομέα Δικαίου των Επιχειρήσεων και 
Εργασιακού Δικαίου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης. Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Εργατικό Δίκαιο με τίτλο 
διδακτορικής διατριβής «Θεμελιώδεις αρχές του πειθαρχικού 
δικαίου της εκμετάλλευσης» (ομόφωνα άριστα). Επίσης, έχει 
συμμετάσχει στο πρόγραμμα Erasmus στο Radboud Universi-
teit Nijmegen (Ολλανδία).

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 
2008, με συστηματική ενασχόληση σε υποθέσεις Εργατικού Δικαίου, καθώς και σε υποθέσεις 
Αστικού και Εμπορικού Δικαίου.

Επίκουρος Καθηγητής της Νομικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, όπου διδάσκει 
Εργατικό Δίκαιο, Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δίκαιο Εμπορικών Εταιρειών και 
Εμβάθυνση Εμπορικού Δικαίου, καθώς και Labour Law στο ξενόγλωσσο τμήμα της Νομικής 
Σχολής.

Έχει διδάξει σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus και, 
συγκεκριμένα, στα Πανεπιστήμια του Stirling (Σκωτία), του Limerick (Ιρλανδία) και της 
Verona (Ιταλία). 

Έχει δημοσιεύσει δύο μονογραφίες με τίτλους «Θεμελιώδεις αρχές του πειθαρχικού δικαίου» 
(2016) και «Η άρση της αυτοτέλειας ιδίως στο εργατικό δίκαιο» (2021). Έχει δημοσιεύσει σειρά 
νομικών μελετών ιδίως επί θεμάτων Εργατικού Δικαίου, καθώς και άρθρα στον ημερήσιο 
τύπο και σε ιστοσελίδες νομικού ενδιαφέροντος.

Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες και επιστημονικές 
εκδηλώσεις στην Ελλάδα και την Κύπρο ιδίως επί θεμάτων Εργατικού Δικαίου.

Μέλος της Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΔΕΚΑ) επί σειρά ετών 
καθώς και άλλων επιστημονικών ενώσεων.

Ομιλεί αγγλικά και γερμανικά. 



Ειδικό Σώμα Μεσολαβητών του Ο.ΜΕ.Δ.

630 χρόνια Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας

Καρούζος Ιωάννης

Πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεταπτυχιακές 
σπουδές στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Τεργέστης 
(Ιταλία) στο Εργατικό δίκαιο, εργασιακές σχέσεις, Ευρωπαϊκό 
εργατικό δίκαιο και δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης. 

Γνωρίζει άριστα Αγγλικά και Ιταλικά. 

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με ενασχόληση σε υποθέσεις 
εργατικού δικαίου, ευρωπαϊκού και διεθνούς εργατικού 
δικαίου, εργασιακών σχέσεων, δικαίου κοινωνικής ασφάλισης, 
δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου, ποινικού δικαίου (εργασιακών 

και υπαλληλικών εγκλημάτων), διοικητικού δικαίου (δημοσιοϋπαλληλικών παροχών και 
επιδομάτων).

Έχει πολύχρονη εμπειρία στην επίλυση συλλογικών εργατικών διαφορών και στην 
οργάνωση εργασιακών σχέσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς, στην 
παροχή νομικών συμβουλών σε Συνδικαλιστικές Οργανώσεις. Υπήρξε μέλος του Ανώτατου 
Συμβουλίου Εργασίας.

Έχει δημοσιεύσεις πολυάριθμων άρθρων και μελετών σε νομικά περιοδικά εργατικού 
δικαίου και εργασιακών σχέσεων και σε εφημερίδες.



Ειδικό Σώμα Μεσολαβητών του Ο.ΜΕ.Δ.

730 χρόνια Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας

Μακρυγιάννη Αφροδίτη

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962.

Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού 
Τμήματος της ΑΣΟΕΕ. Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην 
περιφερειακή ανάπτυξη από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και 
στην αγροτική οικονομία από το Institut Agronomique Med-
iterraneene (Montpellier, France). Διδάκτωρ του Παντείου 
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με θέμα 
διατριβής: «Ανθρώπινοι πόροι και αποκέντρωση: φαινόμενα 
τριτογενοποίησης στην ελληνική οικονομία».

Γνωρίζει άριστα Αγγλικά και Γαλλικά. 

Επιστημονική συνεργάτης από το 2003 και από το 2010 Επιστημονική Σύμβουλος της 
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδας (ΟΚΕ). Έχει εργαστεί ως συνεργάτης 
στο Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΕΠΙΣ), 
στέλεχος της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης (ΜΟΔ Α.Ε.) αποσπασμένη στην Ειδική 
Υπηρεσία Συντονισμού ΕΚΤ στο Υπουργείο Εργασίας, ερευνήτρια του Ινστιτούτου Αστικού 
Περιβάλλοντος και Ανθρωπίνου Δυναμικού του Παντείου Πανεπιστημίου και σύμβουλος 
ανάπτυξης στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Θριασίου Πεδίου. 

Είναι εισηγήτρια από το 1992 του Ινστιτούτου Διαρκούς Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου 
Δημόσιας Διοίκησης. 

Έχει διατελέσει μέλος της επιστημονικής επιτροπής σύνταξης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 
για την Απασχόληση του Υπουργείου Εργασίας. 

Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων και συνεδρίων και έχει σημαντικές ανακοινώσεις 
σε συνέδρια. 

Επιστημονικές δημοσιεύσεις και συμμετοχές σε βιβλία σε θέματα απασχόλησης και αγοράς 
εργασίας.



Ειδικό Σώμα Μεσολαβητών του Ο.ΜΕ.Δ.

830 χρόνια Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας

Μαλαγαρδή Αθηνά

Η Δρ. Αθηνά Μαλαγαρδή είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, 
με ειδίκευση στο ατομικό και συλλογικό Εργατικό Δίκαιο από 
το 2000 και Μεσολαβήτρια συλλογικών διαφορών εργασίας 
στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) από το 
2011, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υποστήριξη σε διάφορους 
κλάδους της Ελληνικής οικονομίας διευκολύνοντας τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις και οδηγώντας τα μέρη σε συλλογικές συμβάσεις 
εργασίας.

Εργάστηκε (2019-2020), ως Ανώτερη Εθνική Σύμβουλος της 
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), μέσα στο πλαίσιο του 

προγράμματος τεχνικής υποστήριξης του ILO «υποστηρίζοντας την υλοποίηση του οδικού χάρτη 
για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα», χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, 
συντονίζοντας το ως άνω πρόγραμμα και εκπροσωπώντας τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας στο 
Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ) για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα. 
Από το 2016 έως το 2018 υπήρξε από την πλευρά της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), η 
Εθνική Συντονίστρια του ILO (National Program Officer) ως προς τα προγράμματα τεχνικής 
υποστήριξης, χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, σχετικά με: i. την υποστήριξη της μετάβασης από 
την άτυπη στην τυπική οικονομία (2016-2017) ii. την υποστήριξη της εφαρμογής του οδικού 
χάρτη για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας (2018) και iii. την ενίσχυση του συστήματος 
Διοίκησης Εργασίας στην Ελλάδα (2017-2018).

Κατά τα έτη 2009-2011 υπηρέτησε ως ειδικός επιστημονικός συνεργάτης του Υπουργού Πολιτισμού 
και Τουρισμού και κατά τα έτη 2003-2007 ως ειδικός σύμβουλος στη Βουλή των Ελλήνων.

Η Αθηνά Μαλαγαρδή είναι κάτοχος Διδακτορικού και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο Εργατικό 
Δίκαιο της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και 
Πτυχιούχος του ιδίου Πανεπιστημίου.

Μιλάει αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά, γερμανικά με μητρική της γλώσσα την ελληνική.

Έχει συνεργαστεί με Πανεπιστήμια και διεθνή εκπαιδευτικά κέντρα, όπως το Πανεπιστήμιο Shef-
field του Ηνωμένου Βασιλείου και το Διεθνές Εκπαιδευτικό Κέντρο της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας με έδρα το Τορίνο (ITC -ILO).

Συμμετέχει ως ομιλήτρια σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων και 
μονογραφίες στο πεδίο του εργατικού δικαίου.



Ειδικό Σώμα Μεσολαβητών του Ο.ΜΕ.Δ.

930 χρόνια Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας

Ντότσικα Μαρία

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1951.

Πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεταπτυχιακές 
σπουδές, με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. στην Αγγλία (Universi-
ty College και Southampton University), καθώς και στην 
Ακαδημία Διεθνούς Δικαίου της Χάγης, σε θέματα Ναυτικού, 
Ναυτεργατικού, Συγκριτικού και Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου.
Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D) από το Πανεπιστήμιο South-
ampton.

Γνωρίζει άριστα αγγλικά.

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, με ενασχόληση κυρίως με θέματα ατομικών και συλλογικών 
εργασιακών σχέσεων, δημόσιες συμβάσεις, αναγκαστικές απαλλοτριώσεις θέματα ενέργειας 
και φυσικών πόρων. Επίσης ασχολείται με παροχή νομικών συμβουλών σε επιχειρήσεις και 
συνδικαλιστικές οργανώσεις σε νομικά ζητήματα εργασιακών σχέσεων φορέων του δημοσίου 
και ιδιωτικού τομέα, όπως εργασιακές σχέσεις σε περίπτωση αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων 
ιδίως εξαγορές, συγχωνεύσεις, ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων επιχειρήσεων, σχεδιασμός και 
εφαρμογή πολιτικών ισότητας, σχεδιασμός και κατάρτιση κανονισμού εργασίας, κανόνων 
μισθολογικής πολιτικής κλπ. 

Διετέλεσε Σύμβουλος του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (1981-1982) σε θέματα ναυτικής 
εργασίας, Ειδικός Συνεργάτης στο Νομικό Γραφείο του Πρωθυπουργού και μέλος της 
Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής της Βουλής (1982-1988) για θέματα εργατικού, 
ναυτεργατικού και ναυτικού δικαίου καθώς και δικαίου φυσικών πόρων, Σύμβουλος 
του Υπουργού Εργασίας (1993-1994) για θέματα Εργατικού Δικαίου και Σύμβουλος της 
Υφυπουργού Προεδρίας (1994-1996) για θέματα νομικής εφαρμογής της αρχής της ισότητας.

Έχει συμμετάσχει σε πολλές επιτροπές, ομάδες εργασίας και νομοπαρασκευαστικές επιτροπές 
για θέματα εργασιακών σχέσεων όπως: η συνδικαλιστική ελευθερία (Ν. 1264/1982), η ισότητα 
των φύλων στην εργασία (Ν. 1414/1984), η υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία (Ν. 1568/1985), 
τα εργασιακά συμβούλια (Ν.1767/1988),οι ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις (Ν. 
1876/1990) καθώς και για θέματα Μεταλλευτικού Δικαίου και Δικαίου της Ενέργειας.

Ως δικηγόρος έχει διατελέσει Νομικός Σύμβουλος και Προϊσταμένη της Νομικής Υπηρεσίας 
της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου-ΔΕΠΑ Α.Ε. (1988-1990) και από το έτος 2001 κι εντεύθεν 
είναι Νομικός Σύμβουλος και Προϊσταμένη της Νομικής Υπηρεσίας του Οργανισμού 
Σχολικών Κτιρίων και έχει εργασθεί ως δικηγόρος – επιστημονικός σύμβουλος στο εξωτερικό 
στο πλαίσιο προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το πρόγραμμα 
TACIS για θέματα δικαίου ενέργειας και εργατικού δικαίου.
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1030 χρόνια Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας

Μέλος της Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφαλίσεως (ΕΔΕΚΑ) και του 
Τμήματος Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Διεθνούς Ένωσης Δικηγόρων.

Είχε εντολή διδασκαλίας στο Πολυτεχνείο Κρήτης για τη διδασκαλία “Εισαγωγή στο 
Δίκαιο” (εργασιακές σχέσεις, δημόσιες συμβάσεις και Μεταλλευτικό Δίκαιο) στα τμήματα 
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Ηλεκτρονικών και Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. 
(1994- 2001), στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την διδασκαλία Δικαίου Ναυτικής Εργασίας, 
και Δικαίου Επιχειρήσεων (2001- 2003) και στο Δημοκρίτειο Πολυτεχνείο Θράκης για την 
διδασκαλία του μαθήματος της Τεχνικής Νομοθεσίας (2007-2008). 

Είναι συγγραφέας επιστημονικών άρθρων και μελετών σε θέματα εργατικού δικαίου, ιδίως 
ζητήματα συλλογικών εργασιακών σχέσεων και ισότητας των φύλων στην εργασία. 

Έχει παρακολουθήσει επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό για θέματα 
εργατικού δικαίου και εργασιακών σχέσεων. Συχνά έχει παρουσιάσει εισηγήσεις σε 
επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες στην Ελλάδα καθώς και στα εκπαιδευτικά προγράμματα 
του Ο.ΜΕ.Δ., προς εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών, 
που διενεργούνται στην Ελλάδα από το έτος 1992 κι εντεύθεν.
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1130 χρόνια Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας

Παπαδημητρίου Δημήτρης

Γεννήθηκε στο Παρίσι το 1982. 

Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Lille II – Γαλλία 
(2004), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Εργατικό Δίκαιο 
(Master 2 recherche «Droit du Travail») Πανεπιστημίου Lille II 
– Γαλλία (2005) με τίτλο διπλωματικής «Οι τρόποι ειρηνικής 
επίλυσης των συλλογικών διαφορών στο συγκριτικό δίκαιο», 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Εργατικό Δίκαιο 
Τομέα Β’ Ιδιωτικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου 
Αθηνών (2010-2011) με τίτλο διπλωματικής «Ο ιός του HIV και 
η νόσος του AIDS υπό το πρίσμα της έννοιας της δυσμενούς 
διακρίσεως λόγω κατάστασης ασθενείας και αναπηρίας». 

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δ.Σ.Α., με ενασχόληση κυρίως σε υποθέσεις 
εργατικού δικαίου.

Μέλος της Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφαλίσεως, της Επιστημονικής 
Εταιρείας Κοινωνικής Ασφάλειας. 

Συνεργάτης του IDEF έτος 2010-2011 – Διδασκαλία Droit du travail – Licence. 

Εθνικός εκπρόσωπος των νέων επιστημόνων της ΕΔΕΚΑ (2014-). 

Έχει παρακολουθήσει πλήθος συνεδρίων και σεμιναρίων στην Ελλάδα (ΕΔΕΚΑ) και το 
εξωτερικό (ILO-OIT) ιδίως επί θεμάτων εργατικού δικαίου, ενώ έχει δημοσιεύσεις σε νομικά  
περιοδικά για θέματα εργατικού δικαίου. 

Γνωρίζει Γαλλικά και Αγγλικά άριστα.
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1230 χρόνια Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας

Παπαϊωάννου Δημήτρης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974.

Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πτυχιούχος 
της Νομικής Σχολής του «Nottingham Trent Universi-
ty»Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (LLM) στο ναυτικό δίκαιο 
από το Southampton University. 

Γνωρίζει άριστα αγγλικά και αρκετά καλά γαλλικά.

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και ιδρυτικός εταίρος της 
δικηγορικής εταιρείας «P & C ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Το κύριο αντικείμενο της 
δραστηριότητας του είναι το εργατικό δίκαιο, καθώς και το δίκαιο εταιρειών και 
επιχειρήσεων ασκώντας δικαστηριακή και συμβουλευτική δικηγορία. Παρέχει δικηγορικές 
υπηρεσίες σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, εταιρείες, σωματεία ή άλλης μορφής, ελληνικά 
και πολυεθνικά, που δραστηριοποιούνται μεταξύ άλλων στους κλάδους τηλεπικοινωνιών, 
ενέργειας, φαρμάκου, κλινικών και παροχής υγειονομικής περίθαλψης, ΜΜΕ κ.α., εταιρειών 
προσωρινής απασχόλησης, Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, αθλητισμού κλπ. 

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια στο εργατικό, ασφαλιστικό και εμπορικό δίκαιο.
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1330 χρόνια Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας

Παπάς Ιωάννης

Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (έτος 2007).

Κάτοχος των ακόλουθων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών:

- Μεταπτυχιακό Εργατικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών(έτος 
2013).

- Μεταπτυχιακό Αστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (έτος 
2011).

Υποψήφιος Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης 
στο αντικείμενο του Εργατικού Δικαίου.

Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω.

Μέλος της Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφαλίσεως (ΕΔΕΚΑ).

Έχει δημοσιεύσει άρθρα στο νομικό τύπο.

Γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα.

Έχει παρακολουθήσει σε πλήθος συνεδρίων με αντικείμενο το εργατικό δίκαιο.

Έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ κατά τα έτη 2013-2015.

Έχει διατελέσει Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Γλυφάδας (ετήσια 
θητεία) κατά τα έτη 2019 - 2020.

Είναι εντεταλμένος σύμβουλος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Γλυφάδας.
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1430 χρόνια Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας

Πάτρα Ελένη

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958.

Πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής 
Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.Μεταπτυχιακός τίτλος Master 
of Science σε εργασιακές σχέσεις και διοίκηση ανθρωπίνων 
πόρων από το Rutgers, The State University of New Jersey, 
ΗΠΑ. Έκανε την πρακτική της άσκηση στην CETA, αντίστοιχο 
του ΟΑΕΔ στις ΗΠΑ. Διδάκτωρ του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα διατριβής: «Ο απουσιασμός 
των μισθωτών : η περίπτωση του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα».

Γνωρίζει αγγλικά και γαλλικά.

Διδάσκει Εργασιακές Σχέσεις, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Επιχειρηματικότητα, Διοίκηση 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων, Οργανωσιακή 
Συμπεριφορά κ.ά. στο Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδος (Deree College) από το 1990. 
Έχει διδάξει και στο Πανεπιστήμιο του Μέρυλαντ.

Υπήρξε στέλεχος στη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού και προμηθειών σε μεγάλες 
επιχειρήσεις και σύμβουλος επιχειρήσεων. 

Μέλος της International Labour and Employment Relations Association (Ilera) πρώην In-
ternational Industrial Relations Association (IIRA) και ενεργό μέλος του HRM Study Group 
(ομάδα εργασίας σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού) και του Οικονομικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος.

Εισηγήτρια σεμιναρίων σε θέματα διοίκησης ανθρώπινων πόρων και μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. 

Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια 
με ανακοινώσεις. Έχει συνεργασθεί στην εκπόνηση μελετών.
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Σκανδάλης Ιωάννης

Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Με Άριστα), έτος 
2006.

Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της 
Οξφόρδης, έτος 2013.

Κάτοχος των ακόλουθων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών:

- Μεταπτυχιακό Εργατικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Με 
Άριστα), έτος 2007.

- Μεταπτυχιακός τίτλος Magister Juris της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της 
Οξφόρδης, έτος 2008.

- Μεταπτυχιακός ερευνητικός τίτλος (MPhil) in Law της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
της Οξφόρδης, έτος 2009.

Επίκουρος Καθηγητής  Εργατικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω.

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφαλίσεως 
(ΕΔΕΚΑ).

Έχει δημοσιεύσει τις ακόλουθες μονογραφίες:

- «Χρόνος Εργασίας: Η οριοθέτησή του στο σύγχρονο εργατικό δίκαιο» (Εκδόσεις Π.Ν. 
Σάκκουλα, Αθήνα 2017).

- «Balancing Employer and Employee Interests: Legitimate Expectations and Proportionali-
ty under the Acquired Rights Directive» (Εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2016),

Έχει δημοσιεύσει  σημαντικό αριθμό επιστημονικών άρθρων και σχολίων σε δικαστικές 
αποφάσεις. Οι πλέον πρόσφατες μελέτες του εστιάζουν στην επίδραση της ψηφιακής 
τεχνολογίας στο Εργατικό Δίκαιο, καθώς και στις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού 
στις ατομικές και συλλογικές εργασιακές σχέσεις.

Γνωρίζει άριστα αγγλικά και πολύ καλά γαλλικά. 

Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Εργατικό 
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1630 χρόνια Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας

Δίκαιο και έχει δημοσιεύσει πλήθος συμβολών σε ξενόγλωσσους συλλογικούς τόμους.

Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε πολλά εθνικά και διεθνή συνέδρια.

Έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ κατά τα έτη 2013-2015.
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1730 χρόνια Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας

Σταμπουλής Μιλτιάδης

Ο Δρ. Μιλτιάδης Σταμπουλής είναι Αναπληρωτής Καθηγητής 
στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας με γνωστικό αντικείμενο 
“Οικονομία της Εργασίας και Πολιτικές Κατάρτισης” και 
επιστημονικά ενδιαφέροντα την μελέτη της σχέσης εκπαίδευσης 
– απασχόλησης, των επιπτώσεων των πολιτικών απασχόλησης 
στη λειτουργία των αγορών εργασίας, της επίδρασης των νέων 
τεχνολογιών στην οικονομία στις δεξιότητες του ανθρώπινου 
δυναμικού, της συγκριτικής ανάλυσης των συστημάτων 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, κλπ.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος Master (DEA) και διδακτορικού 
στα Οικονομικά των Ανθρώπινων Πόρων από το Πανεπιστήμιο Paris I – Pantheon – Sor-
bonne. Η διδακτορική του διατριβή διαπραγματεύεται τα ζητήματα της ευελιξίας στην 
οργάνωση παραγωγής και εργασίας στις επιχειρήσεις της Βιομηχανικής Περιοχής της 
Θεσσαλονίκης.

Επίσης, είναι μελετητής και αξιολογητής στους τομείς πολιτικών απασχόλησης και 
κατάρτισης, ανάπτυξης δεξιοτήτων, οργάνωσης της εργασίας και εργασιακών σχέσεων, 
έμφυλης και ηλικιακής προσέγγισης της λειτουργίας των αγορών εργασίας σε συνεργασία 
με αρμόδιους φορείς σχεδιασμού και εποπτείας αντίστοιχων έργων, διαθέτοντας παράλληλα 
πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και 
Έργων ΕΣΠΑ.  

Έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Εθνικού Συμβουλίου 
Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης, καθώς και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 
Κέντρου Ερευνών για θέματα Ισότητας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων. 
Διατελεί μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Οικονομολόγων της Εργασίας, της Εταιρίας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
καθώς και της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
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Στεφανάτου Μαργετίνα

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961.

Πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Γνωρίζει αγγλικά.

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με ενασχόληση σχεδόν 
αποκλειστικά σε υποθέσεις εργατικού δικαίου καθώς και σε 
υποθέσεις δημοσιοϋπαλληλικού και εμπορικού δικαίου.

Έχει σημαντική εμπειρία στην επίλυση συλλογικών διαφορών, 
διετέλεσε μέλος της Επιτροπής για την εφαρμογή του αθλητικού νόμου 2725/1999, σε θέματα 
αθλητικών σωματείων/ομοσπονδιών και εργασιακών σχέσεων των αθλητών και των στελεχών 
των αθλητικών οργανώσεων (2001-2004) και διετέλεσε μέλος της Νομοπαρασκευαστικής και 
Νομοτεχνικής Επιτροπής για την τροποποίηση του ν. 2725/1999 (ν. 3057/2002) και των 
διατάξεων για τα αθλητικά σωματεία και τις αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες.

Ειδικός συνεργάτης στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε θέματα αθλητικών σωματείων 
και εργασιακών σχέσεων αθλητών.

Μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Δ.Σ.Α. από το 2005.

Μέλος της Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφαλίσεως (ΕΔΕΚΑ) και της 
Ένωσης Ελλήνων Eργατολόγων.
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1930 χρόνια Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας

Τζέμος Βασίλειος

Ο Βασίλης Γ. Τζέμος είναι Επίκουρος Καθηγητής Δημοσίου 
Δικαίου και Οικονομικών Θεσμών στο Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976.

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1998) και έλαβε το 
μεταπτυχιακό του (LL.M. 1999) και το διδακτορικό του δίπλωμα 
(Dr. Juris 2003) από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του 
Freiburg Γερμανίας.

Είναι δικηγόρος Αθηνών παρ’ Αρείω Πάγω. Από το 2005 ως το 2016 ήταν Ειδικός 
Επιστήμονας στον Κύκλο Κοινωνικής Προστασίας στον Συνήγορο του Πολίτη. Από το 2016 
είναι Σύμβουλος του ΑΣΕΠ.

Γνωρίζει Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά. 

Είναι Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ, www.dimosiodikaio.gr) και 
Διευθυντής των Επιστημονικών Περιοδικών ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ (www.publiclawjournal.
com) και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ και της Εγκυκλοπαίδειας Δημοσίου και Ευρωπαϊκού 
Δικαίου.

Είναι συγγραφέας 8 βιβλίων και Επιμελητής–Συγγραφέας 12 βιβλίων. Έχει δημοσιεύσει 
πολυάριθμες μελέτες και επιστημονικά άρθρα στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά 
και έχει συμμετάσχει ως Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής, ομιλητής ή/και συντονιστής 
σε πολυάριθμα ελληνικά και διεθνή Συνέδρια και Ημερίδες. 

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα άπτονται του Συνταγματικού Δικαίου, του Διοικητικού 
Δικαίου, των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, του Ενωσιακού Δικαίου, του Οικονομικού Δικαίου 
και των Οικονομικών Θεσμών, του Κοινωνικού και Εργατικού Δικαίου, της Δημόσιας 
Διοίκησης, των Ανεξαρτήτων Αρχών και της Δικαιοπολιτικής.


