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Ο Αντώνης Μεταξάς σπούδασε Νομικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών
λαμβάνοντας το βαθμό Άριστα, ενώ ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Νομική Σχολή του
Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου με την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής
με θέμα: «Βασικά νομικά προβλήματα του κοινοτικού δικαίου των κρατικών ενισχύσεων:
Οριοθέτηση της έννοιας της κρατικής ενίσχυσης, διαδικασία ελέγχου κρατικών ενισχύσεων,
δυνατότητες δικαστικής προστασίας των ανταγωνιστών του λήπτη της κρατικής ενίσχυσης». Η
διδακτορική του διατριβή βαθμολογήθηκε από κοινού με την προφορική δοκιμασία
(“Rigorosum”) ομοφώνως από τη σχετική πενταμελή Επιτροπή εκλεκτόρων με Άριστα μετ’
επαίνου ("summa cum laude").
Το 2009 εξελέγη Λέκτορας Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και
Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου έχει έκτοτε αναπτύξει εκτενή
διδακτική δραστηριότητα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Έχει επίσης διδάξει
Ενωσιακό Δίκαιο και Δίκαιο Τηλεπικοινωνιών και Νέων Τεχνολογιών στην Εθνική Σχολή
Δημόσιας Διοίκησης, ενώ το 2008 δίδαξε στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
«Κράτος και Δημόσια Πολιτική» του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2013 είναι επισκέπτης
Καθηγητής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.
Έχει εκτενές δημοσιευμένο επιστημονικό έργο αποτελούμενο από μονογραφίες, άρθρα και
γνωμοδοτήσεις στην ελληνική, αγγλική αλλά και γερμανική γλώσσα, ενώ έχει συμμετάσχει
σε πλήθος ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων συλλογικών τόμων. Είναι Πρόεδρος του
Ελληνικού Ινστιτούτου Ενεργειακής Ρύθμισης και του Ελληνικού Ινστιτούτου Κρατικών
Ενισχύσεων, ενώ παράλληλα είναι μέλος σε πολλές επιστημονικές και επαγγελματικές
ενώσεις, όπως η Γερμανοελληνική Ένωση Νομικών και η Ένωση Ελλήνων
Συνταγματολόγων.
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