ΜΙΧΑΗΛ ΝΤΑΛΑΜΠΙΡΑΣ
Ο Μιχάλης Νταλαμπίρας είναι Δικηγόρος Αθηνών Παρ΄Αρείω Πάγω και διατηρεί το
ομώνυμο Δικηγορικό Γραφείο που εδρεύει στο Κολωνάκι, επί της οδού Αλωπεκής 31 και
Πλουτάρχου.
Ο Μιχάλης γεννήθηκε στην Καρδίτσα, όπου και ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του. Το
έτος 1994 εισήχθη μέσω πανελληνίων εξετάσεων στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών, από την οποία αποφοίτησε το 1999. Ακολούθως υπηρέτησε τη θητεία του στο
Πολεμικό Ναυτικό, και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Δικαστικού του Ναυστάθμου
Σαλαμίνας και εν συνεχεία στην Εισαγγελία του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, ενώ
ταυτόχρονα εργαζόταν ως ασκούμενος στο Δικηγορικό Γραφείο του Ποινικολόγου
Δημητρίου Τεντολούρη.
Το έτος 2001 ενεγράφη Δικηγόρος στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και συνέχισε την
συνεργασία του με το ως άνω Γραφείο, σε σημαντικότατες ποινικές υποθέσεις, όπως η Δίκη
της 17 Νοέμβρη και η Δίκη του Παραδικαστικού κυκλώματος.
Ακολούθως

συμμετείχε ως

συνήγορος

υπεράσπισης σε ποινικές

υποθέσεις

που

απασχόλησαν τα ΜΜΕ και την κοινή γνώμη, όπως η Υπόθεση Siemens, η Δίκη του
Παντείου, η Δίκη του σκανδάλου του Χρηματιστηρίου, η υπόθεση λαθρεμπορίας χρυσού
από γνωστή αλυσίδα ενεχυροδανειστηρίων και πολλές άλλες.
Πέραν των ανωτέρω, το δικηγορικό του γραφείο αναλαμβάνει σημαίνουσες υποθέσεις με
έντονο νομικό ενδιαφέρον, όπως υποθέσεις Ιατρικής Ευθύνης και Βιοηθικής, Παραβίασης
Προσωπικών Δεδομένων, καταστάσεως μελών ΔΕΠ, Εμπορικών Σημάτων και Αθέμιτου
Ανταγωνισμού, αλλά και υποθέσεις της Γενικής Δικηγορίας, όπως Εργατικά και Τροχαία
ατυχήματα, χρηματικές απαιτήσεις, Ακίνητα, Οικογενειακές διαφορές, Αξιόγραφα, Εκούσια
Δικαιοδοσία κλπ.

Ο Μιχάλης έχει σημαντική εμπειρία στην δικαστική και συμβουλευτική δικηγορία καθώς
έχει διατελέσει νομικός σύμβουλος της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», και της
«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ», ως επίσης και του «ΚΕΕΛΠΝΟ (ΕΟΔΥ)» με
αντικείμενο την δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση του Οργανισμού και την νομική
υποστήριξη σε θέματα συμβάσεων και γνωμοδοτήσεων.
Επίσης έχει διατελέσει μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών, καθώς και Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού
(ΔΟΠΑΚ) Δήμου Καρδίτσας, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2019 είναι μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» ως εκπρόσωπος του κ. Υπουργού
Δικαιοσύνης.
Είναι παντρεμένος με την δικηγόρο Κωνσταντίνα Παπαγρηγορίου, με την οποία έχουν
αποκτήσει ένα κορίτσι, την Ελένη (Ελίνα). Επισκέπτεται τακτικά την ιδιαίτερη πατρίδα του
Καρδίτσα, όπου και διατηρεί δικηγορικό γραφείο με την αδελφή του, επίσης δικηγόρο,
Ανδρομάχη Νταλαμπίρα.
Επίσης έχει συγγράψει ένα μυθιστόρημα που έχει εκδοθεί το 2019 από τις Εκδόσεις
«ΚΕΔΡΟΣ».
Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον ιστότοπο του δικηγορικού του γραφείου
www.ntalaslaw.com.

