
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ 

ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ Π.Δ.Μ 

Email: koliopoulosa@gmail.com 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  

 

Είμαι Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω στο Δικηγορικό Σύλλογο 

Θεσσαλονίκης, ασκώντας μάχιμη δικηγορία από το έτος  1999. Ειδικεύομαι  

στο Αστικό Δίκαιο, στο Οικονομικό Δίκαιο, στο Εμπορικό Δίκαιο (Δίκαιο 

Εταιριών, Πνευματική και Βιομηχανική ιδιοκτησία, Δίκαιο Πληροφορικής) 

καθώς και στο Δημόσιο Δίκαιο με δικαστικές παραστάσεις σε υποθέσεις 

ευρύτερου νομικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.  

Διετέλεσα διαπραγματευτής και νομικός παραστάτης σε 

διαμεσολαβήσεις και διαθέτω εμπειρία άνω των είκοσι ετών στην 

εξωδικαστική επίλυση διαφορών σημαντικού - οικονομικού και μη  - 

αντικειμένου.  

Αποφοίτησα από την  Νομική  Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 

Θράκης το έτος 1996  

Το έτος 2003 μου απονεμήθηκε Δίπλωμα Μεταπτυχιακής εξειδίκευσης 

στον Κλάδο Κοινωνιολογίας, Φιλοσοφίας και Ιστορίας του Δικαίου του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης   

Το έτος 2002–2003 ολοκλήρωσα τον κύκλο σπουδών της νέας 

κατεύθυνσης του προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος 

Νομικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «Ενιαίος 

Ευρωπαϊκός Χώρος» συμμετέχοντας στο εργαστήριο σπουδών και έρευνας 

«Επικοινωνία και Πολιτισμός»  και στο εργαστήριο σπουδών   «Κυριαρχία – 

Ασφάλεια - Ανθρώπινα Δικαιώματα». Εκπόνησα και παρουσίασα στα πλαίσια 

των εργαστηρίων αυτών δύο εργασίες : α) « Ελευθερία και Ευθύνη στο χώρο 

των Μ.Μ.Ε» και β) « Ο ρατσιστικός λόγος στην Ευρωπαϊκή έννομη τάξη 

έπειτα από την απόφαση Jerild V. Denmark – 23/9/1994 του Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων  του ανθρώπου.  

Το έτος 2020 μου απονεμήθηκε το Δίπλωμα Μεταπτυχιακής 

εξειδίκευσης «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη διαχείριση 

mailto:koliopoulosa@gmail.com


Ανθρώπινου Δυναμικού Διαμεσολάβηση» του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας  

Από το έτος 2020 είμαι Υπ. Διδάκτωρ του τμήματος Διοικητικής 

Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο 

γνωστικό πεδίο «Διαπραγμάτευση και Διαμεσολάβηση πριν τις συγκρούσεις» 

και τίτλο  «Η διαπραγμάτευση πριν την διαμεσολάβηση αλλά και ως 

παράγοντας παρακίνησης σε αυτή,  στον χώρο του  ιδιωτικού τομέα.  Μελέτη 

περίπτωσης: Η διαμεσολάβηση μεταξύ Τραπεζικών Ιδρυμάτων και 

Επιχειρήσεων και τα εμπόδια στην υιοθέτηση της» 

▪ Διατελ. Διαιτητής κατά την έκδοση της υπ' αριθμ. 3/29-3-2013 

απόφασης Δικαστικής Διαιτησίας που δημοσιεύτηκε στο Πρωτοδικείο 

Θεσσαλονίκης 

▪ Διατελ. Καθηγητής στην « ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ » (Τράπεζα νομικών 

πληροφοριών) διορισμένος από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, με 

σκοπό την παράδοση μαθημάτων στους Δικηγόρους Θεσσαλονίκης. 

▪ Διατελ. μέλος της επιτροπής επιστημονικών υποθέσεων του  

Δικηγορικού Συλλόγου  Θεσσαλονίκης  

▪ Είμαι  Νομικός Σύμβουλος και  εξωτερικός συνεργαζόμενος 

δικηγόρος Ν.Π.Δ.Δ και  Ν.Π.Ι.Δ - ΟΤΑ.   

▪ Είμαι Νομικός Σύμβουλος πολλών εταιριών και επιχειρήσεων   

▪ Έχω συμμετάσχει σε πολλά Νομικά συνέδρια και σεμινάρια  

▪ Μιλάω Αγγλικά και Γαλλικά,  χόμπι μου η  Οικονομία, Φιλοσοφία, 

Ταξίδια 

 


