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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 

➢ Κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος με Α.Μ ΔΣΑ: 
31389 (Ιούλιος 2009) 

 
➢ Απόφοιτη Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών (έτος εγγραφής 2002 και έτος 
αποφοίτησης 2007) 

 
➢ Απόφοιτη Γενικού Ενιαίου Λυκείου με βαθμό απολυτηρίου 19 

(έτος αποφοίτησης 2001). 
 

➢ Τελειόφοιτη φοιτήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Τμήμα 
Κοινωνιολογίας (έτος εγγραφής 2007). 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 
➢ Windows 2002, Windows XP, Windows Vista 

 
➢ Ecdl Core (7 ενότητες) 

 
 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
                                                     
 

➢ Είμαι κάτοχος δικηγορικού γραφείου με κύρια ενασχόληση σε 
θέματα Αστικού και Εμπορικού Δικαίου καθώς και Δικαίου 
Κοινωνικής Ασφάλισης (από τον 11/2009 έως και σήμερα). 
Ειδικότερα: υποθέσεις Οικογενεικού Δικαίου (διαζύγια με 
αντιδικία, συναινετικά, λόγω διετούς διάστασης, ασφαλιστικά 
μέτρα διατροφής, επιμέλειας και επικοινωνίας, εξώδικα, 
μηνύσεις, αγωγές για προσβολή προσωπικότητας), 
Ρυθμίσεις οφειλών με τον Ν.3869/2010 για τα 
υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα (αιτήσεις στο 
Ειρηνοδικείο, προσωρινές διαταγές, ανακοπές, εφέσεις), 
Αυτοκίνητα  (αγωγές), υποθέσεις Εμπορικού Δικαίου 
(ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής, αιτήσεις αναστολών 
κλπ), Αστικές υποθέσεις (μισθώσεις, αγωραπωλήσιες, 
έλεγχοι τίτλων, άρσεις προσημειώσεων, αποζημίωσεις για 
ηθική βλάβη κλπ), Διοικητικές υποθέσεις (προσφυγές, 
αγωγές, αιτήσεις αναστολής σε διοικητικά δικαστήρια, 
προσφυγές για εφάπαξ, αγωγές για τις περικοπές των 
κύριων και επικουρικών συντάξεων καθώς και των δώρων, 
προσφυγές κατά συνταξιοδοτικών αποφάσεων,ενστάσεις και 
συζήτηση αυτών σε τοπικές διοικητικές επιτροπές, 
υπομνήματα), Υποθέσεις Κοινωνικής Ασφάλισης 
(καταμετρήσεις ενσήμων, γνωμοδοτήσεις για 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα). 
 

➢ Εξωτερική Συνεργασία με το Δικηγορικό γραφείο του 
Δημητρίου Μπούρλου με κύρια ενασχόληση σε θέματα 
κοινωνικής ασφάλισης (2010 έως 2018). 

 

➢ Εργασία στο Δικηγορικό Γραφείο του Αλκιβιάδη Παππά με 
κύρια ενασχόληση σε υποθέσεις εμπορικού και αστικού 
δικαίου (διαταγές πληρωμής από επιταγές και 
συναλλαγματικές, αιτήσεις αναστολής, ανακοπές, εξώδικα, 
ασφαλιστικά μέτρα, μηνύσεις, διαζύγια, ανακοπές και 
αιτήσεις αναστολής σε διοικητικά δικαστήρια) (Νοέμβριος –
Δεκέμβριος 2009). 

 

➢  Άσκηση στο Δικηγορικό Γραφείο της Νίκης Βασιλοπούλου, 
πληρεξούσιας δικηγόρου του ΙΚΑ Πειραιά, με κύριο 



αντικείμενο υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου. 
Ειδικότερα: μισθώσεις, αγοραπωλησίες ακινήτων, συστάσεις 
και τροποποιήσεις προσωπικών και κεφαλαιουχικών 
εταιρειών, διαταγές πληρωμής, ανακοπές, προσημειώσεις, 
εξώδικα, ασφαλιστικά μέτρα, αγωγές αυτοκινήτων, 
συναινετικά διαζύγια, προσφυγές σε διοικητικά δικαστήρια, 
ενστάσεις σε  τοπικές διοικητικές επιτροπές, συνταξιοδοτικά 
θέματα (περίοδος 2008-2009). 

 
➢ Άσκηση στο Δικηγορικό Γραφείο του Αντωνίου Κλοκώνη, 

εξωτερικού συνεργάτη της Εμπορικής Τράπεζας Ελλάδος με 
ενασχόληση σε υποθέσεις εμπορικού δικαίου (διαταγές 
πληρωμής από επιταγές, συναλλαγματικές, καταναλωτικά 
δάνεια και πιστωτικές κάρτες, ανακοπές)  (περίοδος 2007-
2008). 

 
➢ 3μηνη απασχόληση στη νομική υπηρεσία της Τράπεζας 

Πειραιώς στα πλαίσια της 18μηνης άσκησης (έτος 2007). 
 

➢ Παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων σε Αρχαία Ελληνικά και 
Αγγλικά (έτος 2006). 

 
➢  8μηνη απασχόληση στην υπηρεσία τηλεγραφημάτων του     

ΟΤΕ (έτος 2005). 
 

 
➢ 2μηνη απασχόληση στο Δικηγορικό Γραφείο της Νίκης  

                               Τεμπονέρα (έτος 2004). 
 

➢ 11μηνη απασχόληση στη Διοίκηση του ΟΑΕΔ (οικονομικό  
      τμήμα) μέσω προγράμματος STAGE (έτος 2002) 

 
 
 

                   ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ 
 
 

➢ Σεμινάρια και ημερίδες για τον Ν.3869/2010 για τα 
υπερχρεωμένα φυσικά πρόπωπα (2010-2015) 

 

➢ Κάτοχος πιστοποιητικού παρακολούθησης κύκλου 
επιστημονικής κατάρτισης με τίτλο «αγγλική νομική 
ορολογία» ( 23 Φεβρουαρίου έως 4 Απριλίου 2011). 

 

➢ Συνέδριο της Επιστημονικής Ένωσης Δικηγόρων eΘΕΜΙΣ», 
με θέμα « Αντιμέτωποι με τις σύγχρονες τεχνολογικές 
εξελίξεις»(11 ΚΑΙ 12 Φεβρουαρίου 2011).  

 

➢  Νομική Ημερίδα με θέμα : « Εξελίξεις στο δίκαιο του 
ελεύθερου ανταγωνισμού, σκέψεις με αφορμή το νέο νόμο 



3784/2009 (14/1/2010). 
 

➢ Σεμινάριο Επιμόρφωσης με θέμα : «Διαταγή Πληρωμής» (30 
και 1 Δεκεμβρίου 2009). 

 
➢ Νομική Ημερίδα με θέμα : «Αναθεώριση του Συντάγματος» 

(2/12/2006). 
 

➢ Νομική Ημερίδα με θέμα «Internet & Δίκαιο» (9/4/2005) 
 

➢ Νομική Ημερίδα με θέμα : «Δίκαιο & Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης»(4/12/2005). 

 
➢ Εκπόνηση εργασίας στα Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα 

με θέμα « Επαγγελματική Ελευθερία ιι-75 ΣχευρΣ». 
 

➢ Νομική Ημερίδα με θέμα: «Εσωτερική –Εξωτερική 
Τρομοκρατία και Δίκαιο»(24/4/2004). 

 

 
 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
 

Μουσική, συγγραφή 
 
 
 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΟΛΕΣ  
                                                
                                       Διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν 


