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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΕΙΡΗΝΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 6-2-1971
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος, έχει τρία τέκνα.

……………………………………………………….
ΣΠΟΥΔΕΣ:

2014: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα (Msc) στον τομέα της διαμεσολάβησης στο
Πανεπιστήμιο της Ρώμης στον τομέα της «οικογενειακής διαμεσολάβησης».
2013-2014:

Πιστοποιητικό

επιτυχούς

εκπαίδευσης

στον

τομέα

της

διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές διαφορές από το Αθηναϊκό
Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης (ΑΚΚΕΔ) και το αγγλικό κέντρο διαμεσολάβησης
«facilita8» της διαμεσολαβήτριας δικηγόρου Amanda Buclow.
1996-1997: Εξειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο.
1996: Πτυχιακή εργασία στο εκκλησιαστικό δίκαιο με θέμα «το νομικό
καθεστώς του Αγίου Όρους και του Βατικανού – συγκριτικές μελέτες και
προοπτικές εντός των ορίων της Ε.Ε» με το βαθμό «Άριστα».
1991-1996: Πτυχίο Νομικής σχολής του Πανεπιστημίου της Macerata Ιταλίας
με το βαθμό «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ».
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:
1998-σήμερα: Άσκηση δικηγορίας σε θέματα αστικού - εμπορικού δικαίου και
δικαίου εκτελέσεων και αξιογράφων. Συνεργασία, ως νομικός σύμβουλος και
σε δικαστηριακή βάση με ανώνυμες εταιρείες στην Ελλάδα και στην Ιταλία.
Νομικός Σύμβουλος σε ανώνυμες εταιρείες, σε ινστιτούτα μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, σωματεία και ομοσπονδίες.
Δικαστηριακός χειρισμός υποθέσεων αφορωσών το ιατρικό δίκαιο στον τομέα
της ιατρικής αμέλειας.
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ :

Ιταλικά σε άριστο βαθμό (επάρκεια), Αγγλικά σε καλό βαθμό.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ :

2013-σήμερα: Πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου.
2013-σήμερα: Mέλος της επιτροπής του νομικού συμβουλίου της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Ξιφασκίας (Ε.Ο.Ξ).
2013: Δημιουργία και οργάνωση του «δικτύου επιχειρηματικότητας Δήμου
Γαλατσίου» και δημιουργία κέντρου συνεχούς επιμόρφωσης.
2010-σήμερα: Δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Γαλατσίου.
1996-σήμερα: Κοινωνική δράση σε αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία και
επιτροπές που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα, (φορέας «συντονιστικής
επιτροπής για το περιβάλλον και το άλσος Βεϊκου»), ως πρόεδρος στην επιτροπή
του

δημοτικού

συμβουλίου

με

θέμα

τους

«τους

κίνδυνους

της

Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και τις επιπτώσεις των κεραιών κινητής
τηλεφωνίας», νομικός σύμβουλος σε πολιτιστικά και αθλητικά σωματεία και
ομοσπονδίες (Ελληνική Ομοσπονδία Ξιφασκίας κλπ,)
1992-1994: Ενεργή συμμετοχή στο κόμμα των «χριστιανοδημοκρατών - DCI»
στην Ιταλία.
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ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ :
2003: Oργάνωση ημερίδας στην Πινακοθήκη «Ψυχάρη» στην Αθήνα με θέμα
την «ενδοοικογενειακή βία» ως κύριος ομιλητής.
2004: Οργάνωση και ημερίδα για την σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο
εργασίας στο Ε’ διαμέρισμα Αττικής ως κύριος ομιλητής.
2012: Ημερίδα στο αντικείμενο της ισότητας των δύο φύλλων και της
καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών στην Ελλάδα στο Δήμο Γαλατσίου
ως κύριος ομιλητής.
2013: Οργάνωση ημερίδας για τις επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας στον ανθρώπινο οργανισμό σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
Αθηνών και την ερευνητική ομάδα του καθηγητή κ. Λουκά Μαργαρίτη, ως
συντονιστής-ομιλητής.
2013: Οργάνωση και παρουσίαση του «δικτύου επιχειρηματικότητας» στο
Δήμο Γαλατσίου σε συνεργασία με την «Ελληνοαμερικανική Ένωση» και το
Πανεπιστήμιο Αθηνών.
2014: Συνεργασία με το Πολυτεχνείο Αθηνών και τον καθηγητή Φ.
Κωνσταντίνου και δημιουργία δικτύου σταθερής μέτρησης ακτινοβολίας στο
Δήμο Γαλατσίου.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Αρθρογραφία επιστημονικού, κοινωνικού και πολιτικού ενδιαφέροντος σε
ημερήσιες εφημερίδες, τοπικό τύπο και σε περιοδικά.

