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ΣΠΟΥΔΕΣ                                                                                 

• Απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών (έτος 2008) με βαθμό 

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ  

• Μεταπτυχιακές Σπουδές στις Πολιτικές Επιστήμες και την 

Κοινωνιολογία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας 

Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

(2009-2010). 

• Απόφοιτος του Σεμιναρίου Αμερικανικών Σπουδών των ετών 2003, 

2009 και 2010, που έλαβε χώρα υπό την αιγίδα της Αμερικανικής 

Πρεσβείας στην Αθήνα και του Deree College. 

• Απόφοιτος του Σεμιναρίου Μεσολάβησης, Διαιτησίας και 

Διαπραγματεύσεων, που έλαβε χώρα στη Νομική Σχολή Αθηνών το 

ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 σε συνεργασία με το Luisiana University των 

Η.Π.Α.. 

• Συμμετοχή στο διήμερο σεμινάριο (12-13/9/2016) του Δικηγορικού 

Συλλόγου Αθηνών με τίτλο «Προσφυγικό-Μεταναστευτικό Δίκαιο». 

• Απόφοιτος του 14ου Διεπιστημονικού Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Εκπαίδευσης Νέων Επιστημόνων με τίτλο «Περιβάλλον 

και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Καταστροφές, Φύση, Άνθρωπος: από τη 

διαχείριση στην πρόληψη» (Σεπτέμβριος 2018). 

• Απόφοιτος του πέμπτου, έκτου και εβδόμου Διεθνούς Συμποσίου 

Ακαδημαϊκών του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του 



Χάρβαρντ, που διοργανώθηκε στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία με θέμα 

τις τοπικές και τις παγκόσμιες εκδοχές των αρχαίων αθλητικών γεγονότων 

και των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. (CHS Harvard University) 

(Ιούλιος 2016, 2017 και 2018 αντίστοιχα). 

• Απόφοιτος του Θερινού Σχολείου του Πανεπιστημίου της 

Χαϊδελβέργης (SRH University Heidelberg) με θέμα την διοίκηση και τα 

ζητήματα διαφθοράς στον επαγγελματικό αθλητισμό (Ιούλιος 2016), ως 

υπότροφος του ως άνω Πανεπιστημίου. 

• Απόφοιτος ως ακαδημαϊκός συντονιστής της Ολυμπιακής Συνόδου 

Νέων Συμμετεχόντων, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο τους 2016 στην 

έδρα της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία από τη 

Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή σε συνεργασία με τη Διεθνή Ολυμπιακή 

Ακαδημία. 

• Απόφοιτος της Ολυμπιακής Συνόδου των Προέδρων/Διευθυντών 

των Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών, που πραγματοποιήθηκε το Μάϊο 

του 2017 στην έδρα της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία 

Ολυμπία από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή σε συνεργασία με τη Διεθνή 

Ολυμπιακή Ακαδημία. 

• Μεταπτυχιακός φοιτητής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών στις «Ολυμπιακές Σπουδές, Ολυμπιακή Εκπαίδευση, Οργάνωση 

και Διοίκηση Ολυμπιακών Αγώνων», που διοργανώνεται υπό την αιγίδα 

του Τμήματος Αθλητικής Οργάνωσης και Διοίκησης του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου σε συνεργασία με την Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, ως 

υπότροφος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ακαδημαϊκό έτος 2015-

2016). 

• Απόφοιτος του 6ου Σεμιναρίου του Εθνικού Ινστιτούτου Φυσικής 

Αγωγής και Αθλητισμού της Ιαπωνίας και συμμετέχων με poster 

presentation στο 1ο Διεθνές Συνέδριο της Διεθνούς Αθλητικής Ακαδημίας 

του  Εθνικού Ινστιτούτου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ιαπωνίας 

(Σεπτέμβριος 2017). 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

• Σεπτέμβριος 2017- Σεπτέμβριος 2018  

Επιστημονικός συνεργάτης του βουλευτή Β’ Αθηνών Γιώργου Αμυρά, 

στον οποίον παράλληλα με τη νομική συμβουλευτική κατά την 

επεξεργασία των νομοσχεδίων παρείχα και υπηρεσίες επικοινωνίας και 

διαχείρισης της δημόσιας εικόνας με την συγγραφή και δημοσίευση 



δελτίων τύπου και ομιλιών, την διαχείριση των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης του βουλευτή και την επικοινωνία με δημοσιογράφους. 

• Από τις αρχές του 2010 υπήρξα μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου 

Αθηνών, (ΑΡΙΣΤΑ στις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών) ως 

δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις ενώ πλέον είμαι δικηγόρος παρ’ Εφέταις στο 

Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών. 

• Από το έτος 2011 παράλληλα με τη συνεργασία μου με το ως άνω 

δικηγορικό γραφείο του Ι.Κ.Μαντζουράνη, συνεργάζομαι με το 

δικηγορικό γραφείο των αδελφών Τέτης και Θεοδώρου Τζαμαλούκα στην 

πόλη των Πατρών.  

• Άσκηση ως δικηγόρος στη δικηγορική εταιρεία “Lege Artis, Erga 

Omnes” του Ι.Κ. Μαντζουράνη για το χρονικό διάστημα από τον 2ο μήνα 

του 2008 έως τον 6ο μήνα του 2010, όπου ενεργά συμμετείχα στον 

χειρισμό ιδιαίτερης βαρύτητας υποθέσεων, που απασχόλησαν και 

εξακολουθούν να απασχολούν μέχρι και σήμερα την επικαιρότητα, όπως 

οι υποθέσεις της 17ης Νοέμβρη, των ανταλλαγών εκτάσεων της Ι.Μ. 

Βατοπαιδίου, του καλουμένου ως «παραδικαστικού κυκλώματος», των 

συμβάσεων για την προμήθεια των ψηφιακών κέντρων του ΟΤΕ από την 

SIEMENS, την υπόθεση Ζαχόπουλου. 

• Εργασία κατά τους θερινούς μήνες των ετών 2004 και 2005 στο 

δικηγορικό γραφείο του δικηγόρου Κώστα Κωνσταντακόπουλου στην 

Πάτρα.   

• Εργασία ως συνεργάτης στο μεσιτικό γραφείο «ΑΚΤΙΝΑ REAL 

ESTATE» κατά το διάστημα 2009-2010, όπου είχα διακριθεί με αρκετές 

αγοραπωλησίες και ενοικιάσεις ακινήτων. 

• Επίσης έχω εργασθεί κατά τα έτη 2005 και 2006 κατά την διάρκεια 

των προπτυχιακών σπουδών μου ως διορθωτής κειμένων και 

ραδιοφωνικός παραγωγός. 

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

• Αγγλικά (Άριστη γνώση) 

• Γαλλικά (Καλή γνώση) 

• Γερμανικά (Καλή γνώση) 

 



ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ 

Γνωρίζω και χειρίζομαι με επάρκεια και ικανότητα τα προγράμματα Word, 

Excel, Internet Explorer. 

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

• Τα γεγονότα της Σρεμπρένιτσα υπό τη σκοπιά του διεθνούς 

ποινικού δικαίου. 

• Το Κράτος Δικαίου στις Η.Π.Α.. 

• Το έργο του J. Bodin και η επίδρασή του στα σύγχρονα πολιτικά 

συστήματα. 

• Το ερώτημα περί καταλληλότητας του πρωθυπουργού στις 

δημοσκοπήσεις προ των εθνικών κοινοβουλευτικών εκλογών του 2007 και 

η επίδρασή του στην εκλογική συμπεριφορά των ψηφοφόρων στις εθνικές 

κοινοβουλευτικές εκλογές του 2007.  

• Η έννοια της άμεσης δημοκρατίας στο έργο του Κορνήλιου 

Καστοριάδη. 

• How can Sport be a platform for Peace. 

• Legacy of the Athens 2004 Games. 

• Critical examination of the case of sport as a kind of art. 

• The political exploitations of Greek cities and Rome at the Olympic 

Games. 

• Η εφαρμογή των εννοιών της καλής διακυβέρνησης και της 

διαφάνειας από τους αθλητικούς οργανισμούς. 

  

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ-ΑΣΧΟΛΙΕΣ 

• Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων του αστικού μη κερδοσκοπικού 

σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ» 

• Aρχηγός του 2ου Συστήματος Πατρών, με πλούσια συνεισφορά 

στην τοπική κοινωνία των Πατρών. 



• Μέλος του Ρητορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2004. 

• Μέλος του Δ.Σ. της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης 

«ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟ ΖΑΓΟΡΙΟΥ». 

• Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας για την Προστασία του 

Περιβάλλοντος 

• Αθλητισμός ( Ποδηλασία, Κολύμβηση, Ξιφασκία, Ιππασία, Τέννις) 

 

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

13/3/2006-13/3/2007 

Θητεία ως υπασπιστής του Διοικητή της 115 Π.Μ. και του Διοικητή 

Μοίρας Άμυνας Φρούρησης της 135 Σ.Μ. 

 

 

Ως στοιχεία που με καθιστούν κατάλληλο για την θέση, που προσφέρετε, 

θα θεωρούσα την εργατικότητα, την αίσθηση του καθήκοντος και της 

υπευθυνότητας και την προσήλωση στις υποθέσεις που μου ανατίθενται, 

την συστηματικότητα, την εχεμύθεια και την συνέπεια, που με διακρίνουν 

κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου, το πνεύμα συνεργασίας και 

συνεννόησης με τους συνεργάτες μου αλλά και την ικανότητα να 

προσαρμόζομαι και να βρίσκω λύσεις ακόμη και σε περιπτώσεις, που 

αυτές δε φαντάζουν δυνατές. Ως ιδιαίτερό μου προσόν επίσης θεωρώ την 

ικανότητά μου να λειτουργώ με ψυχραιμία, αναλυτική σκέψη, και 

αποφασιστικότητα ακόμη και υπό συνθήκες πίεσης.  

 Φρονώ επίσης ότι η εργατικότητα, η φιλοτιμία, το συνεργατικό πνεύμα, η 

εξωστρέφεια και η ευχέρεια μου στην επικοινωνία, η δυνατότητα να 

εργάζομαι και να είμαι αποτελεσματικός υπό πιεστικές και απαιτητικές 

συνθήκες, η επιμονή μου στην αποτελεσματική διεκπεραίωση των 

καθηκόντων που μου ανατίθενται αλλά και η κατά το δυνατόν πλήρης 

αντίληψη των ζητημάτων που μπορούν να ανακύψουν σε όλα τα στάδια 

μιας υπόθεσης καθώς και η δυνατότητά να ταξιδεύω και να προσφέρω τις 

υπηρεσίες μου, οποτεδήποτε και οπουδήποτε μου ζητηθεί με καθιστούν 

κατάλληλο για τη θέση εργασίας, που προσφέρετε.  

 

 


