Θεοδώρα Παπαδάκη – Βιογραφικό σημείωμα
ΣΠΟΥΔΕΣ – ΤΙΤΛΟΙ
- Πτυχίο Νομικής Αθηνών, με βαθμό «Λίαν καλώς»
-“DEA Droit Communautaire” (DEA στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο)
- “Diplome d’ Etudes Europeennes (Δίπλωμα Ευρωπαϊκών Σπουδών) Πανεπιστημίου Τουλούζης και
- Έναρξη διδακτορικής διατριβής στο ίδιο γαλλικό Πανεπιστήμιο , με θέμα: “Η Ελλάδα ενώπιον του
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων”.
Σε όλη την διάρκεια των προαναφερομένων σπουδών, λαμβάνονταν υποτροφίες και τιμητικές
διακρίσεις από το ΙΚΥ (Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών), από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και από
το Πανεπιστήμιο της Τουλούζης, λόγω υψηλών επιδόσεων .
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ
Άσκηση μαχόμενης δικηγορίας, τόσο γενικής, όσο και σχετικής με το ευρωπαϊκό δίκαιο.
Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης επί ευρωπαϊκών θεμάτων στο Υπουργείο Εργασίας και στο
Υπουργείο Επικοινωνιών.
Συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών για επεξεργασία αποφάσεων του Δικαστηρίου
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών για εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων.
Διδασκαλία ευρωπαϊκού δικαίου σε σεμινάρια.
Ειδικός Επιστήμονας – Νομικός του «Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης» από το Μάρτιο 2000.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Δημοσιεύσεις σε νομικά περιοδικά: «Νομικό Βήμα»,

«Ευρωπαϊκό Βήμα»,

«ΔΙΜΕΕ» («Δίκαιο Μέσων

Ενημέρωσης και Επικοινωνίας») κ.α.
Παρουσίαση εισηγήσεων στο «Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης», κατόπιν προσκλήσεως
του Καθηγητή κ. Δαγτόγλου, στην «Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων», στον Δικηγορικό Σύλλογο
Αθηνών, μετά από πρόσκληση του καθηγητή κ. Κλαμαρή, στην «‘Ενωση Δημοσιολόγων», σε διεθνή,
ευρωπαϊκά και πανελλήνια Συνέδρια .
Μέλος πολλών επιστημονικών ενώσεων, όπως της «Ελληνικής Ένωσης Ευρωπαϊκού Δικαίου», της
«Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων» κ.α.
Συμμετοχή και παρουσίαση εισηγήσεων, επί νομικών θεμάτων ΜΜΕ, στις συναντήσεις των
ρυθμιστικών αρχών Ραδιοτηλεόρασης όλων των ευρωπαϊκών χωρών (ΕPRA, ERGA), των μεσογειακών
χωρών, των χωρών της μαύρης Θάλασσας {BRAF), σε διμερείς συναντήσεις, καθώς και σε άλλα διεθνή
ή εθνικά fora, όπως το ΚΕΘΙ (Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας) κλπ .
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Μέλος Διοικητικών Συμβουλίων πολλών μη κερδοσκοπικών σωματείων (επιστημονικών, πολιτιστικών,
συνδικαλιστικών-δικηγορικών, γυναικείων, δημοτικών κλπ)
Mέλος εθελοντικών οργανώσεων, όπως οι «Γιατροί του Κόσμου».
Συντάκτης πλήθους προτάσεων, καθώς και πολιτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών σχολίων και άρθρων.
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά

