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Η Αλεξία Κουκκουλλή είναι απόφοιτος του Κολλεγίου
Αθηνών. Συνέχισε τις σπουδές της στη Νομική Σχολή
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών και εν συνεχεία φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του
Λονδίνου, στο Ινστιτούτο Προηγμένων Νομικών
Σπουδών, όπου και της απενεμήθη το 2011 MPhil με
θέμα: “The European Company with a comparison
focus to the legal systems of Greece, Cyprus and UK”.
Συνεχίζει στο ίδιο πανεπιστήμιο ως ερευνήτρια
προκειμένου να της απονεμηθεί διδακτορικός τίτλος
σπουδών με θέμα “The Gaming Industry and
compliance with the International and European
regulations”.
Η Αλεξία Κουκκουλλή είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, του
Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας της Κύπρου και Συνεργάτης του Δικηγορικού
Γραφείου «Δικηγορικό Γραφείο Κωνσταντίνος Κουκκουλλής & Συνεργάτες» με
ενεργή ανεξάρτητη παρουσία στην Ελλάδα, στην Κύπρο, και στην Ευρώπη, μέσω του
δικτύου με την επωνυμία «Warwick Legal Network» (Διεθνής Ένωση Ανεξάρτητων
Δικηγορικών Γραφείων). Αναλαμβάνει την μελέτη, πρόταση και τον σχεδιασμό της
εταιρικής μετατροπής Εταιρειών ή Ομίλων Εταιρειών με έδρα στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό από εθνικές σε Ευρωπαϊκές Εταιρείες (Societas Europaea).
Επιπλέον, είναι εμπειρογνώμων για την Ελλάδα και την Κύπρο σε συνεργασία με το
ευρωπαϊκό κέντρο ερευνών Max Planck Institute αναφορικά με το ευρωπαϊκό ποινικό
δίκαιο, σχετικά με θέματα που σχετίζονται με απάτη, διαφθορά και το ευρωπαϊκό
ένταλμα σύλληψης σε ευρωπαϊκές έρευνες, κατόπιν ανάθεσης από την Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία Καταπολέμησης Απάτης (OLAF), είναι δε και ειδικός συνεργάτης του
Instituto Europeo de Derecho, και αναλαμβάνει την σύνταξη εθνικών εκθέσεων για
την Ελλάδα και την Κύπρο σε θέματα της ΕΕ κατόπιν ανάθεσης από το Συμβούλιο της
Ευρώπης. Λόγω της εμπειρίας της, συνεργάζεται στενά με τα τμήματα κανονιστικής
συμμόρφωσης Ελληνικών και Κυπριακών Τραπεζών καθώς και Ασφαλιστικών
Εταιρειών.
Το 2011 έγινε δεκτή ως μέλος του International Masters of Gaming Law (IMGL) ως Νέα
Δικηγόρος.
Ειδικεύεται σε διεθνείς, εμπορικές και επενδυτικές διαιτησίες, πιστοποιημένη από το
Ινστιτούτο Προηγμένων Νομικών Σπουδών, του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.
Επιπλέον, από το 2012 έχει οριστεί ως μία εκ των 100 Διαιτητών του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Είναι επίσης Διαπιστευμένη Διαμεσολαβητής
και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών από το International Mediation Institute (IMI).

Συγγράφει άρθρα, σε τομείς εμπειρίας της, σε κορυφαίες ελληνικές εφημερίδες
(«Καθημερινή», «Ναυτεμπορική»), και σε ειδικά έντυπα και εκδόσεις στο εξωτερικό.
Επιπλέον, συμμετέχει ως ομιλήτρια σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει
επίσης μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων εστιασμένων στα τυχηρά παίγνια και αποτελεί
συχνά την κεντρική ομιλήτρια σε μεγάλα συνέδρια τυχηρών παιγνίων στην Ελλάδα
και στην Ευρώπη.
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