H Λουκία Βαφειάδου είναι δικηγόρος παρ’ Εφέταις και µέλος του
‘∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών’ από το 1996, µέλος της ‘Ένωσης
Ελλήνων Εµπορικολόγων’, του ελληνικού τµήµατος της ‘International
Law Association’, της ‘Ελληνικής Εταιρείας ∆ιεθνούς ∆ικαίου’ καθώς
και της ‘Ελληνικής Αεροπορικής Ένωσης’. Έχει ασχοληθεί κυρίως µε
υποθέσεις δηµοσίου διεθνούς δικαίου, ιδιωτικού διεθνούς και
δηµοσίου διεθνούς αεροπορικού δικαίου, δικαίου του διαστήµατος
και των τηλεπικοινωνιών, διαθέτει δε σηµαντική εµπειρία σε πολλούς
τοµείς του εµπορικού, αστικού και εργατικού δικαίου.
Κατέχει από το 2006 τη θέση της Νοµικής Συµβούλου της εταιρείας
‘HELLAS SAT S.A.’ (θυγατρικής εταιρείας του Ο.Τ.Ε.) στην οποία εργαζόταν ( από το 2002)
ως δικηγόρος εξειδικευµένη σε ζητήµατα του δικαίου του διαστήµατος και των
τηλεπικοινωνιών. Εχει επίσης εργασθεί ως εξωτερικός Νοµικός Συνεργάτης της Νοµικής
Υπηρεσίας του Ο.Τ.Ε. για την χρονική περίοδο 2001-2002 ενώ παράλληλα και µέχρι το 2006
υπήρξε και εξωτερικός νοµικός συνεργάτης της ∆ικηγορικής Εταιρείας ‘ΣΑΓΙΑΣ
&
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’ σε ζητήµατα δικαίου της αεροµεταφοράς, των τηλεπικοινωνιών και του
εµπραγµάτου δικαίου. Επίσης, υπήρξε Νοµικός Σύµβουλος των ελληνικών ιδιωτικών
αεροπορικών εταιρειών ‘AΙR GREECE AERODROMISIS S.A.’,‘AEGEAN AIRLINES’,
‘CRETAN AIRWAYS S.A.’ για τη χρονική περίοδο 1997-2001.
Εχει συµµετάσχει - ως µέλος της Αντιπροσωπείας της Ελλάδος - σε διεθνείς συνδιασκέψεις
καθώς και άτυπες διαβουλεύσεις των εξής διακυβερνητικών οργανισµών: α) της Νοµικής
Υποεπιτροπής της ‘Επιτροπής Ειρηνικών Χρήσεων του ∆ιαστήµατος των Ηνωµένων Εθνών
(UN/OOSA), β) του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου για την Ενοποίηση του Ιδιωτικού ∆ικαίου
(UNIDROIT) ( στα πλαίσια της διαπραγµάτευσης του ‘ Σχεδίου Πρωτοκόλλου για το
∆ιάστηµα’) και γ) του ∆ιακυβερνητικού Ευρωπαικού Οργανισµού ∆ορυφορικών
Τηλεπικοινωνιών ΕUTELSAT IGO.
Είναι διαπιστευµένη διαµεσολαβήτρια από το Centre of Effective Dispute Resolution (CEDR)
του Ηνωµένου Βασιλείου καθώς και µέλος του ∆ικτύου CEDR Exchange, ενώ παράλληλα και
επί σειρά ετών έχει συµµετάσχει σε διεθνείς διαµεσολαβήσεις ως δικηγόρος .
Μιλά αγγλικά και γαλλικά (απταίστως) καθώς και ισπανικά.
Είναι πτυχιούχος της Νοµικής Σχολής Αθηνών ενώ παράλληλα κατέχει δύο µεταπτυχιακούς
τίτλους στο ∆ίκαιο Αεροπορικής Μεταφοράς, ∆ιαστήµατος και Τηλεπικοινωνιών (DESS)
καθώς και στην Οικονοµία και ∆ιαχείριση της Αεροπορικής Μεταφοράς (DESEGTA)
αντιστοίχως από το Πανεπιστήµιο Aix-Marseille III της Γαλλίας.

