ΑΝΤΩΝHΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
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Ο Αντώνης Μεταξά ς σπού δασε Νομικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών λαμβά νοντας το βαθμό Άριστα, ενώ ολοκλή ρωσε τις σπουδέ ς του στη
Νομική Σχολή του Ελεύ θερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου με την εκπό νηση της
διδακτορική ς του διατριβή ς, η οποία βαθμολογή θηκε από κοινού με την
προφορική εξέταση (“Rigorosum”) ομοφώνως από τη σχετική πενταμελή
Επιτροπή εκλεκτό ρων με Άριστα μετ’ επαίνου ("summa cum laude").
Εξελέ γη Λέ κτορας Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Τμή μα Πολιτική ς Επιστή μης και
Δημό σιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 2017 εξελέγη παμψηφεί
Επίκουρος Καθηγητής. Έχει αναπτύ ξει εκτενή διδακτική δραστηριό τητα σε
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε ελληνικά και ξένα ΑΕΙ. Από το 2013
είναι επισκέ πτης Καθηγητή ς στο Διεθνέ ς Πανεπιστή μιο της Ελλά δος και το 2017
προσεκλήθη ως επισκέπτης Καθηγητής σε ανώτερα μεταπτυχιακά προγράμματα
σπουδών στο αντικείμενο της ενεργειακής ρύθμισης στο Πανεπιστήμιο του
Βερολίνου (TU Berlin).
Έχει εκτενέ ς δημοσιευμέ νο επιστημονικό έ ργο αποτελού μενο από μονογραφίες,
ά ρθρα και γνωμοδοτή σεις στην ελληνική , αγγλική αλλά και γερμανική γλώσσα,
ενώ έ χει συμμετά σχει σε πλή θος ελληνό γλωσσων και ξενό γλωσσων συλλογικών
τό μων. Είναι Πρό εδρος του Ελληνικού Ινστιτού του Ενεργειακή ς Ρύ θμισης και του
Ελληνικού Ινστιτού του Κρατικών Ενισχύ σεων, ενώ παρά λληλα είναι μέ λος σε
πολλέ ς επιστημονικέ ς και επαγγελματικέ ς ενώσεις, ό πως η Γερμανοελληνική
Ένωση Νομικών και η Ένωση Ελλή νων Συνταγματολό γων.
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