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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Παροχή νομικών υπηρεσιών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα,  άσκηση 

ελεύθερης δικηγορίας.  

 

 

 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ   

 

2016 έως σήμερα 

Δικηγορική εταιρεία «Πιπερίδης – Μελέμη και Συνεργάτες 

 

Αστικό - Εμπορικό – Εταιρικό– Ποινικό –  Δημόσιο -  Δίκαιο του Ίντερνετ 

Ολοκληρωμένη διαχείριση νομικών υποθέσεων, παροχή νομικής 

υποστήριξης, παράσταση σε ποινικά, πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια, 

σύνταξη και κατάθεση δικογράφων 

 

Εξωτερική Συνεργασία ως νομικός Σύμβουλος με τις εταιρείες: 
 

 D.A.S. HELLAS A.E. 
  ERGO HELLAS AE 

 

 

Αστικό Δίκαιο  Κατάρτιση συμβάσεων, κληρονομικά, εμπράγματο, 

συμβάσεις έργου, πνευματική ιδιοκτησία, εργατικά, αυτοκινητικές 

διαφορές, οικογενειακά, μισθωτικές διαφορές, νομιμοποιήσεις 

αυθαιρέτων κτισμάτων. 

 

Εμπορικό Δίκαιο Είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων (λήψη ασφαλιστικών 

μέτρων – κατασχέσεις, αναγκαστική εκτέλεση), χρηματοδοτικές μισθώσεις, 

τραπεζικό δίκαιο, αθέμιτος ανταγωνισμός, ελεύθερος ανταγωνισμός, 

πτωχευτικό δίκαιο, σύσταση εταιρειών, δίκαιο αξιογράφων, κατοχυρώσεις 

σημάτων και ευρεσιτεχνιών και λήψη μέτρων δικαστικής προστασίας 

αυτών. 
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Εταιρικό Δίκαιο Σύσταση όλων των μορφών εταιρείας (ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ, 

ΙΚΕ), Δικαστική και εξωδικαστική εκπροσώπηση των εταιριών, Λύση και 

εκκαθάριση εταιρειών, Δικαιώματα και ευθύνη της διοίκησης, 

Συμμόρφωση προς το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο 

  

Ποινικό Δίκαιο Εγκλήματα κατά της τιμής, της προσωπικής ελευθερίας, της 

ιδιοκτησίας, Φορολογικές παραβάσεις, Ποινική ευθύνη διοικητικών 

νομικών προσώπων (για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, μισθών, μη 

καταβολή ΦΠΑ, και ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο). 

Πολεοδομικές παραβάσεις, οικονομικά εγκλήματα.  

 

Δημόσιο Δίκαιο Δημόσιες συμβάσεις, φορολογικό δίκαιο, συμπράξεις 

δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, Αναγκαστική απαλλοτρίωση, Αιτήσεις 

ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ, Ανακοπές κατά του Δημοσίου. 

 

Δίκαιο του Ίντερνετ  Γενικοί  όροι χρήσης δικτυακών τόπων, Διαφορές  

από domain name, Γνωστοποιήσεις Αρχείων στην Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

 

2006-2012 

Δικηγορική εταιρεία «Επαμεινώνδα Κουφογιάννη & Συνεργατών»   

Αθήνα 

 

Ασκούμενος Δικηγόρος - Δικηγόρος (Εργατικό – Εμπορικό Δίκαιο) 

Απασχολήθηκα ως φοιτητής, έπειτα ως ασκούμενος Δικηγόρος για 

δεκαοκτώ μήνες και εν συνεχεία ως συνεργάτης μετά την λήψη της 

ασκήσεως επαγγέλματος.  

Σύνταξη δικογράφων, δικαστηριακή πρακτική, παράσταση σε δικαστήρια 

και γενικά διαχείριση υποθέσεων, επικοινωνία με πελάτες 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

2005 – 2010 

Πτυχιούχος Νομικής 

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
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Τμήμα Νομικής, Σχόλη Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών επιστημών  

(Βαθμός Πτυχίου 7,5) 

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - Η/Υ 

  

 Άριστη γνώση Αγγλικών (επίπεδο Proficiency) και γαλλικών (επίπεδο 
DELF B2) 

 Άριστη Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Windows, Word Access,  
Internet, Outlook Express 

 

 

  

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 

 Πολυετής Δικαστηριακή εμπειρία  

 Επαγγελματική υπευθυνότητα, διαπραγματευτική ικανότητα, 

δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών 

 Δυνατότητα γρήγορης επίλυσης νομικών ζητημάτων υπό συνθήκες 

πίεσης και τήρηση προθεσμιών 

 Ικανότητα οργάνωσης και αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου 

 Εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας το έτος 2009 

 

 


