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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Α.1 Προσωπικά στοιχεία 

      Γεννήθηκα στην Κομοτηνή, στις 14 Φεβρουαρίου του 1978. Πατέρας μου είναι ο 

Κωνσταντίνος Μορφακίδης, δικηγόρος και μητέρα μου η Κυριακή Μορφακίδου, το 

γένος Χατζουρίδη, συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος της Διεύθυνσης Α/θμιας 

Εκπαίδευσης Ν. Ροδόπης. Από τον Ιανουάριο του 2002 είμαι δικηγόρος στον 

Δικηγορικό Σύλλογο Ροδόπης. Εκπλήρωσα τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις τον 

Ιούλιο του 2004 ως έφεδρος ανθυπολοχαγός πεζικού.  Στις 20 Μαρτίου 2009 

εξελέγην από το εκλεκτορικό σώμα που συνήλθε στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης 

του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό 

αντικείμενο «Η διοικητική διαδικασία στην κοινωνική ασφάλιση». Στις 14 Ιουνίου 

2010 ορκίστηκα και ανέλαβα καθήκοντα στην ως άνω θέση. Είμαι παντρεμένος με 

την Παναγιώτα-Αθανασία Βασιλοπούλου και έχουμε αποκτήσει δύο κόρες. Ζούμε 

οικογενειακώς στην πόλη της Κομοτηνής. 

 

Α.2 Σπουδές  

      Τις βασικές σπουδές μου ολοκλήρωσα στην Κομοτηνή (Ε΄ Δημοτικό Σχολείο – 

Β΄ Γυμνάσιο – Α΄ Λύκειο) από το 1983 έως το 1995. Το 1995 πέτυχα κατόπιν 

εισιτηρίων πανελλαδικών εξετάσεων την εισαγωγή μου στο Τμήμα Νομικής της 

Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, από όπου αποφοίτησα το 2000 με βαθμό λίαν καλώς. 

      Έπειτα από επιτυχή συμμετοχή στις σχετικές εισιτήριες εξετάσεις συνέχισα τις 

σπουδές μου για τα ακαδημαϊκά έτη 2000-2001 και 2001-2002 στο πρόγραμμα 

μεταπτυχιακών σπουδών του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης (α΄ 

κύκλος), από όπου, έπειτα από τη συγγραφή της διπλωματικής μου εργασίας με τίτλο 

«Ιδιαιτερότητες και δυσλειτουργίες της διοικητικής διαδικασίας στην κοινωνική 

ασφάλιση», έλαβα το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στον κλάδο Δημοσίου 

Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών με βαθμό άριστα. 

      Επίσης, το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 παρακολούθησα το πρόγραμμα 

μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master του Ινστιτούτου Κοινωνικής Ασφάλειας 

του Βελγικού Καθολικού Πανεπιστημίου της Λουβαίνης (Katholieke Universiteit 

Leuven) με επιστημονικό αντικείμενο την κοινωνική ασφάλεια, η οποία εξετάστηκε 

τόσο από δικαιική, όσο και από οικονομική και κοινωνιολογική άποψη στα πλαίσια 

και του ευρωπαϊκού κοινοτικού και του συγκριτικού δικαίου. Έπειτα από την επιτυχή 

παρακολούθηση των σπουδών, τη συμμετοχή στις προβλεπόμενες εξετάσεις και τη 

συγγραφή της διπλωματικής εργασίας με τίτλο «From a co-ordination for migrant 

workers to a co-ordination for moving workers», οι οποίες ήταν στην αγγλική 

γλώσσα, έλαβα με βαθμό cum fructu τον τίτλο του European Master in Social 

Security. 
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      Το 2006 υποστήριξα τη διδακτορική διατριβή μου στο Τμήμα Κοινωνικής 

Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με θέμα «Η διοικητική 

διαδικασία στην κοινωνική ασφάλιση» και αναγορεύθηκα διδάκτορας στην 

Κοινωνική Διοίκηση-Κοινωνική Ασφάλεια με βαθμό «Άριστα». 

      Το Μάιο του 2005 παρακολούθησα σειρά μαθημάτων και συμμετείχα με 

εισήγηση στο «Εργαστήρι για νέους ερευνητές» που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό 

Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλειας στο Graz της Αυστρίας διάρκειας μίας εβδομάδας. 

Στην εισήγηση παρουσιάστηκε η μέχρι του χρόνου εκείνου πρόοδος της διδακτορικής 

μου έρευνας. 

      Το 2005 συμμετείχα σε σειρά μαθημάτων νομικής πληροφορικής που διοργάνωσε 

ο Δικηγορικός Σύλλογος Ροδόπης. 

      Κατόπιν συμμετοχής στις σχετικές εξετάσεις το έτος 2014 έλαβα Πιστοποιητικό 

Γνώσης Χειρισμού Η/Υ – International Diploma in IT Skills από τον φορέα 

Cambridge International Examinations  στα γνωστικά πεδία: Επεξεργασία Κειμένου, 

Υπηρεσίες Διαδικτύου, Παρουσιάσεις και Υπολογιστικά Φύλλα.  

      Μιλώ και γράφω άριστα Αγγλικά (Certificate of Proficiency in English-University 

of Cambridge) και Γερμανικά (Großes Deutsches Sprachdiplom), ενώ διαβάζω 

Γαλλικά (Diplôme d’ études en langue française-DELF 1
er

 και 2
nd

 Degré). 

 

 Α.3 Υποτροφίες 

      Το 2001 αναδείχθηκα πρώτος στις εξετάσεις του Ιδρύματος Κρατικών 

Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) για την υποτροφία στην ειδικότητα του Δικαίου της Κοινωνικής 

Ασφάλειας. Οι εξετάσεις έγιναν στα γνωστικά αντικείμενα του Δικαίου Κοινωνικής 

Ασφάλισης, του Διοικητικού Δικαίου, του Εργατικού Δικαίου και του Δικαίου της 

Υγείας. Η υποτροφία μου διήρκεσε μέχρι το πέρας των μεταπτυχιακών μου σπουδών 

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, παρατάθηκε δε και μου 

χορηγήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της διδακτορικής μου διατριβής 

μέχρι την επιτυχή υποστήριξή της στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης τον Οκτώβριο του 2006.  

 

Α.4 Συγγραφικό έργο – δημοσιεύσεις [με αστερίσκο*: μετά την εκλογή στη θέση 

του λέκτορα] 

     Α.9.1 Διδακτορική διατριβή 

   1- Η διοικητική διαδικασία στην κοινωνική ασφάλιση, διδακτορική διατριβή, 

Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή 2006, 

σ. 286. 
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     Α.9.2 Βιβλία 

        2- Το Συνταξιοδοτικό Δίκαιο των Δημοσίων Υπαλλήλων υπό το πρίσμα της 

νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 

2008, σ. 221.   

  *3-  Το δημόσιο σύστημα συνταξιοδότησης στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 

Γερμανίας, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2016, σ. 185. 

 

Α.9.3 Άρθρα 

   4- Προβλήματα πρόσβασης στις παροχές κοινωνικής ασφάλισης λόγω ελλιπούς 

ενημέρωσης: Πώς η διοικητική διαδικασία παρεμβάλλεται μεταξύ κοινωνικού 

δικαίου και υλοποίησης των στόχων της κοινωνικής πολιτικής, Επιθεώρησις Δικαίου 

Κοινωνικής Ασφαλίσεως, Σεπτέμβριος 2008, σελ. 697-708. 

   5- Η διαδικασία επίλυσης των συνταξιοδοτικών διαφορών – Μια κριτική 

επισκόπηση της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Εφημερίδα Διοικητικού 

Δικαίου, Ιούλιος-Αύγουστος 2008, σελ. 529-547.  

   6- Όψεις της διοικητικής διαδικασίας κατά τη συνταξιοδότηση των δημοσίων 

υπαλλήλων, Επιθεώρησις Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, Νοέμβριος 2008, σελ. 

861-870. 

   *7- Law in books and law in action: Η αβεβαιότητα στην εφαρμογή του δικαίου 

κοινωνικής ασφάλισης μετά την ασφαλιστική μεταρρύθμιση του 2010-2011, 

Επιθεώρησις Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, Σεπτέμβριος 2011, σελ. 657-671, 

αναδημοσίευση σε http://www.epkodi.gr/wp-

content/uploads/2016/03/MELETI.EDKA1_katrougalos.pdf και σε  http://eekp.gr/wp-

content/uploads/2013/09/arxeio15.2.pdf  

    *8- Η «μικρή» μεταρρύθμιση της κοινωνικής ασφάλισης με το Ν. 3996/2011. Η 

άρση των εκκρεμοτήτων, ο περιορισμός των προσδοκιών και η αναδρομική ανατροπή 

δικαιωμάτων σε: Επιθεώρησις Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, Οκτώβριος 2011, 

σελ. 809-823, αναδημοσίευση σε http://www.constitutionalism.gr/tag/κοινωνική-

ασφάλιση/  

    *9- Μειώσεις και καταργήσεις συντάξεων. Προσέγγιση επιμέρους ζητημάτων μετά 

την θέση σε ισχύ του Ν. 4093/2012, Επιθεώρησις Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, 

Ιανουάριος 2013, σελ. 14-22. 

   *10- Η διοικητική διαδικασία στην κοινωνική ασφάλιση - συνταξιοδότηση των 

δημοσίων υπαλλήλων υπό το πρίσμα των μεταβολών της με το νόμο 4387/2016, 

Επιθεώρησις Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως, σελ. 212-223. 

   *11- Η υποχρέωση ενημέρωσης του διοικουμένου από την κοινωνικοασφαλιστική 

και την φορολογική διοίκηση – Μέρος Πρώτο: Η γενική υποχρέωση προς διαφώτιση 

των διοικουμένων, Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης, 2019, τ. 1. 

 

http://www.epkodi.gr/wp-content/uploads/2016/03/MELETI.EDKA1_katrougalos.pdf
http://www.epkodi.gr/wp-content/uploads/2016/03/MELETI.EDKA1_katrougalos.pdf
http://eekp.gr/wp-content/uploads/2013/09/arxeio15.2.pdf
http://eekp.gr/wp-content/uploads/2013/09/arxeio15.2.pdf
http://www.constitutionalism.gr/tag/κοινωνική-ασφάλιση/
http://www.constitutionalism.gr/tag/κοινωνική-ασφάλιση/
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   *12- Όψεις της διοικητικής υποχρέωσης προς εξατομικευμένη ενημέρωση του 

πολίτη στα πεδία της κοινωνικής ασφάλισης και της φορολογίας, Δίκαιο της 

Κοινωνικής Ασφάλισης, 2019, τ. 2. 

 

Α.9.4 Συμμετοχές σε συλλογικά έργα/τιμητικούς τόμους 

  *13- Τα συνταγματικά όρια της επανοριοθέτησης της σχέσης δημόσιου-ιδιωτικού 

στην κοινωνική ασφάλιση, Κοινή εισήγηση με Γ. Κατρούγκαλο, Πρακτικά 3
ου

 

Διεθνούς Συνεδρίου της Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής με θέμα 

«Κοινωνική Μεταρρύθμιση και Αλλαγές στο Μείγμα «Δημόσιου»-«Ιδιωτικού» στο 

Πεδίο της Κοινωνικής Πολιτικής», Εκδ. Ελληνικά Γράμματα, 2010, σελ. 304-324. 

  *14- Η σταδιακή ένταξη του συνταξιοδοτικού δικαίου των Δημοσίων Υπαλλήλων 

στον κορμό του Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης, σε: Επίκαιρα Ζητήματα Δικαίου 

Κοινωνικής προστασίας, Τόμος προς τιμήν Κωνσταντίνου Κρεμαλή, εκδ. Νομική 

Βιβλιοθήκη, 2016, σελ. 113-127. 

 

Α.5 Διδακτικό έργο 

      1. Από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2002 – 2003 έως και το εαρινό 

εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2005 – 2006 συμμετείχα, κατόπιν σχετικής 

ανάθεσης, στη διδασκαλία φροντιστηριακών μαθημάτων, στην παρακολούθηση 

εργασιών και τη διεξαγωγή των εξετάσεων των φοιτητών του Τμήματος Κοινωνικής 

Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στα μαθήματα του Θεσμικού 

Πλαισίου της Κοινωνικής Προστασίας, της Οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης, του 

Ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης, των Ατομικών και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, της 

Οργάνωσης και Λειτουργίας του Κράτους και του Δικαίου της Κοινωνικής 

Ασφάλειας. 

      2. Κατά τα δύο εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους 2006 – 2007 δίδαξα αυτοδύναμα 

ως διδάκτωρ του ιδίου Τμήματος βάσει συμβάσεως με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 

Θράκης σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 τα μαθήματα της Εισαγωγής στο Δημόσιο 

Δίκαιο, του Δικαίου της Κοινωνικής Ασφάλειας, των Ατομικών και Κοινωνικών 

Δικαιωμάτων (Συνταγματικό Δίκαιο ΙΙ) και του Θεσμικού Πλαισίου της Κοινωνικής 

Προστασίας.    

      3. Από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και μέχρι σήμερα ανελλιπώς διδάσκω 

αυτοδύναμα με την ιδιότητα του Λέκτορα και από το έτος 2017 με την ιδιότητα του 

επίκουρου καθηγητή στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης τα μαθήματα: Εισαγωγή στο Δημόσιο Δίκαιο, 

Εισαγωγή στο Δίκαιο, Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλειας, Ατομικά και Κοινωνικά 

Δικαιώματα (Συνταγματικό Δίκαιο ΙΙ), Θεσμικό Πλαίσιο της Κοινωνικής 

Προστασίας, Συνταγματικού Δικαίου-Οργάνωση του Κράτους και από το έτος 2013-

2014 επιπλέον και το μάθημα Διοικητικό Δίκαιο. Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 
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υπηρετώ στο νεοϊδρυθέν τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκριτείου 

Πανεπιστημίου Θράκης. 

     4. Εν όψει των εξεταστικών αναγκών που προέκυψαν από τη συγχώνευση του 

Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης με το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ανέλαβα κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015, 

2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019 την ευθύνη διενέργειας των 

εξετάσεων και στα μαθήματα: Ειδικό Εργατικό Δίκαιο, Θεσμοί Προστασίας του 

Πολίτη σε Διεθνές και Εσωτερικό Επίπεδο, Ελληνική Συνταγματική Ιστορία, 

Θεμελιώδη Δικαιώματα, Διοικητικό Δίκαιο ΙΙ-Ο έλεγχος της δημόσιας διοίκησης, Τα 

διοικητικά δικαστήρια, Στοιχεία δικαίου IV-Οικονομικό Δίκαιο, Στοιχεία Δικαίου Ι 

(γενικές αρχές του δικαίου), Συνταγματικό Δίκαιο. 

5. Δίδαξα στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής 

Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης στην κατεύθυνση της Κοινωνικής Πολιτικής το 

ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου 

Πανεπιστημίου Θράκης κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 

στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας» υπό την 

επιστημονική ευθύνη του καθηγητή Θεόδωρου Κωνσταντινίδη.  

     

Α.6 Επιστημονικά συνέδρια-ημερίδες 

      Τον Οκτώβριο του 2002 παρακολούθησα τις εργασίες του Συνεδρίου που 

διοργάνωσε στην πόλη Ιένα (Jena) της Γερμανίας το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Κοινωνικής Ασφάλειας με θέμα τη Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την 

Κοινωνική Ασφάλεια. 

      Τον Σεπτέμβριο του 2004 (23-25) παρακολούθησα το αντίστοιχο Συνέδριο του 

παραπάνω Ινστιτούτου στη Ρώμη της Ιταλίας με θέμα: «Αρχή της επικουρικότητας 

και Κοινωνική Ασφάλεια». 

      Τον Σεπτέμβριο του 2008 (26-27) παρακολούθησα τις εργασίες του ετήσιου 

Συνεδρίου του ίδιου Ινστιτούτου στο Βερολίνο της Γερμανίας με θέμα «50 χρόνια 

μετά από το ξεκίνημα – Νέοι κανόνες στο συντονισμό της Κοινωνικής Ασφάλειας 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση». 

      Τον Οκτώβριο 2008 (24-25) συμμετείχα με κοινή εισήγηση με το Γ. 

Κατρούγκαλο στο 3
ο
 Διεθνές Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής 

Πολιτικής. Το Συνέδριο είχε θέμα «Κοινωνική Μεταρρύθμιση και Αλλαγές στο 

Μείγμα «Δημόσιου»-«Ιδιωτικού» στο Πεδίο της Κοινωνικής Πολιτικής», ενώ η κοινή 

εισήγηση είχε τίτλο «Τα συνταγματικά όρια της επανοριοθέτησης δημόσιου-

ιδιωτικού στην κοινωνική ασφάλιση». 

 Στις 7 Απριλίου 2011 συμμετείχα ως ομιλητής σε κύκλο σεμιναρίου που 

διοργάνωσε στην Κομοτηνή η πρεσβεία των Η.Π.Α. στην Ελλάδα με τον τίτλο 

«American studies seminar». Το σεμινάριο διοργανώθηκε στην αγγλική γλώσσα. 
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      Τον Σεπτέμβριο του 2011 (29-30) παρακολούθησα τις εργασίες του ετήσιου 

Συνεδρίου του ίδιου Ινστιτούτου στην Λουμπλιάνα της Σλοβενίας με θέμα 

«Αλλάζοντας την κοινωνική ασφάλεια». 

      Στις 11 Νοεμβρίου του 2011 συμμετείχα με εισήγηση στο 4
ο
 Διεθνές Συνέδριο 

της Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής. Το Συνέδριο είχε θέμα «Ο 

ρόλος της κοινωνικής πολιτικής σήμερα – Κριτικές προσεγγίσεις και προκλήσεις», 

ενώ η εισήγηση είχε τίτλο «Law in books and law in action: Η αβεβαιότητα στην 

εφαρμογή του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης μετά την ασφαλιστική μεταρρύθμιση 

του 2010-2011». 

 Την 1
η
 Φεβρουαρίου 2012 παρουσίασα εισήγηση σε ημερίδα που διοργάνωσε 

στην Αθήνα η Εταιρεία Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Το θέμα της 

ημερίδας ήταν «Θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης μετά το 

μνημόνιο». Θέμα της εισηγήσεώς μου «Ερμηνευτικά ζητήματα των τελευταίων 

ασφαλιστικών νόμων». 

 Στις 4 Φεβρουαρίου του 2013 παρουσίασα εισήγηση σε ημερίδα που 

διοργάνωσε στην Αθήνα η Εταιρεία Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Το θέμα της ημερίδας ήταν «Οι πρόσφατες αλλαγές στην συνταξιοδοτική 

νομοθεσία». Θέμα της εισηγήσεώς μου «Μειώσεις και καταργήσεις συντάξεων». 

        Στις 25 Φεβρουαρίου 2016 συμμετείχα με ανακοίνωση στην εκδήλωση που 

διεξήγαγε ο Ελληνικός Οργανισμός Πολιτικών Επιστημόνων- Ελληνικός Οργανισμός 

Νέων Πολιτικών Επιστημόνων (ΕΟΠΕ-ΕΟΝΕΠΕ) στην Κομοτηνή. Τίτλος της 

εκδήλωσης: Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας της πολιτικής επιστήμης και η συμβολή 

των νέων επιστημόνων στην διαμόρφωση κρατικών πολιτικών. Τίτλος της 

ανακοινώσεώς μου: Η νομική επιστήμη ως περιεχόμενο μελέτης της πολιτικής 

επιστήμης. 

 Στις 8 Δεκεμβρίου 2016 παρέμβασή μου κατόπιν προσκλήσεως στην ημερίδα 

της Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στην Αθήνα με θέμα 

«Συζητώντας για το ασφαλιστικό». 

 

Α.7 Ερευνητικό έργο στην αλλοδαπή 

     Το μήνα Μάρτιο του έτους 2005 φιλοξενήθηκα από το Πανεπιστήμιο Friedrich 

Schiller στην πόλη Ιένα (Jena) της Γερμανίας, όπου επί δεκαπενθήμερο διεξήγαγα 

έρευνα υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Eberhard Eichenhofer εν όψει της 

συγγραφής της διδακτορικής μου διατριβής. Η έρευνα επικεντρώθηκε στη μελέτη της 

γερμανικής νομοθεσίας και επιστήμης επί ζητημάτων της διοικητικής διαδικασίας 

στην κοινωνική ασφάλιση.    

      Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του «Εργαστηρίου για νέους ερευνητές» που 

διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλειας το Μάιο του 2005 στο  

Graz της Αυστρίας παρακολούθησα κύκλο σεμιναρίων γύρω από την κοινωνική 
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ασφάλιση και συμμετείχα στην κατάστρωση ερευνητικής πρότασης για το σχεδιασμό 

κοινωνικής πολιτικής στις χώρες των Βαλκανίων. 

    Τον Ιούλιο του έτους 2011 φιλοξενήθηκα κατόπιν συστάσεως του καθηγητή Paul 

Schoukens του Καθολικού Πανεπιστημίου της Λουβαίνης (Leuven) στο επιστημονικό 

Ινστιτούτο Max Planck για το Αλλοδαπό και το Διεθνές Δίκαιο Κοινωνικής 

Ασφάλειας στο Μόναχο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, όπου 

πραγματοποίησα έρευνα αξιοποιώντας την βιβλιοθήκη και την εκεί παρεχόμενη 

επιστημονική αρωγή του προσωπικού του Ινστιτούτου υπό την καθοδήγηση του 

καθηγητή Ulrich Becker. Καρπό της παραπάνω έρευνας αποτέλεσε η μετέπειτα 

συγγραφή του βιβλίου μου με τίτλο «Το δημόσιο σύστημα συνταξιοδότησης στην 

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας» (Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 

2016), στην ύλη του οποίου εντάχθηκαν και οι εν τω μεταξύ εξελίξεις στο επίπεδο 

της νομοθεσίας και της επιστήμης. 

    

Α.8 Συναφές επαγγελματικό έργο 

      Από το 2002 έως σήμερα εργάζομαι ως δικηγόρος Ροδόπης με ειδίκευση σε 

θέματα Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης με έμφαση σε ζητήματα που αφορούν στην 

διοικητική διαδικασία στην κοινωνική ασφάλιση. Τον Ιανουάριο του 2006 έγινε η 

προαγωγή μου σε δικηγόρο παρ’ Εφέταις και το φθινόπωρο του 2015 σε δικηγόρο 

Παρ’ Αρείω Πάγω. 

       

Α.9 Συμμετοχή σε επιστημονικούς φορείς 

       Είμαι μέλος του δικηγορικού συλλόγου Ροδόπης από το έτος 2002 και από το 

έτος 2004 μέλος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Κοινωνικής Ασφάλειας (European 

Institute of Social Security) που εδρεύει στην πόλη Leuven του Βελγίου. 

 

Α.10 Τακτικός συνεργάτης επιστημονικών περιοδικών 

   Είμαι μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού «Δίκαιο της Κοινωνικής 

Ασφάλισης». 

   Υπήρξα τακτικός συνεργάτης του επιστημονικού περιοδικού «Επιθεώρησις Δικαίου 

Κοινωνικής Ασφαλίσεως».  

 

 

 

     

 


