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ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ : KAΠΕΛΑΡΗΣ Ιωάννης 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ :
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος 

ΣΣΠΠΟΟΥΥΔΔΕΕΣΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ : Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή
ΤΟΠΟΣ : Αθήνα
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ : 1994 - 2000
ΤΙΤΛΟΣ : Πτυχίο Νομικής 

ΞΞΕΕΝΝΕΕΣΣ ΓΓΛΛΩΩΣΣΣΣΕΕΣΣ Κατανόηση Ομιλία Γραφή 

Αγγλικά τέλεια τέλεια τέλεια        

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ / ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ
 Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά. 
 Μέλος του Μητρώου Δικηγόρων Κύπρου.

ΑΛΛΕΣ ΙΙΚΚΑΑΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΕΕΣΣ

 Άριστος χειρισμός του MS-Office 2003, Windows XP.

ΠΠΡΡΟΟΣΣΘΘΕΕΤΤΗΗ ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑ

ΕΤΗ: 2006 - σήμερα
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ / ΕΡΓΟ: Δικηγορικό Γραφείο GVM LAW
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Δικαστηριακή και συμβουλευτική δικηγορία με έμφαση στους τομείς του εταιρικού, του 

αστικού, εταιρικού, του εμπορικού, του διοικητικού, του εργατικού και του ποινικού 
δικαίου. Στο πλαίσιο της παροχής νομικών υπηρεσιών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα 
υπήρξε νομικός σύμβουλος, ενδεικτικά, και των ακόλουθων εταιρειών:
 της εταιρείας «FORTES (πρώην LOBBE TZILALIS ΑΒΕΕ) ΑΒΕΕ», 23ο χιλιόμετρο 

Παιανίας – Μαρκοπούλου, Κορωπί Αττικής. 
 της εταιρείας «Α.Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (AV MAP-GIS OTA)», Φλοίας 13, 

Μαρούσι Αττικής. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της πληροφορικής και 
των γεωγραφικών συστημάτων  πληροφοριών μετέχοντας σε διαγωνισμούς 
δημοσίου.
 των εκδόσεων «ΚΙΝΗΤΡΟ» που εδρεύουνι επί της οδού Βησσαρίωνος 4 στην Αθήνα. 
 της εταιρείας KLERADERM s.n.c. η οποία εδρεύει στην Μπολώνια της Ιταλίας (via 

della Tecnica 57/a 40068, San Lazzaro di Savena (Bologna) ITALY). Η εταιρεία 
παρασκευάζει και εμπορεύεται παραφαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα σε 
είκοσι (20) περίπου χώρες.
 της εταιρείας PANIKOS HOGLASTOS CASUAL WEAR Ltd η οποία εδρεύει στη 

Λεμεσό της Κύπρου και διατηρεί επτά (7) καταστήματα με την επωνυμία LA STAMBA
σε όλη την Κύπρο.

ΕΤΗ: 2005 - 2006
ΠΕΛΑΤΗΣ / ΕΡΓΟ: Δικηγορικό Γραφείο «Α. Μεταξόπουλος Law Office»
ΘΕΣΗ: Συνεργάτης, Επικεφαλής Τμήματος Εργατικού Δικαίου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ενασχόληση με διάφορους τομείς δικαίου, ενδεικτικά, όπως το εμπορικό, το εταιρικό, 

το διοικητικό, το εργατικό και το αστικό δίκαιο.
 To γραφείο δραστηριοποιείται στους τομείς του εμπορικού, του εταιρικού, του 

αστικού και του διοικητικού δικαίου και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
γνωμοδοτήσεις, καθώς και δικαστηριακή εκπροσώπηση σε εταιρείες και 
οργανισμούς τόσο του ιδιωτικού όσο και του ευρύτερου δημοσίου τομέα.
 Ως επικεφαλής του τμήματος εργατικού δικαίου χειρίστηκε υποθέσεις μεγάλων 

εταιριών και φυσικών προσώπων τόσο σε δικαστηριακό επίπεδο όσο και 
εξωδικαστηριακά. Ασχολήθηκε περαιτέρω με την κατάρτιση και εκδίκαση αγωγών, 
ανακοπών και την παροχή νομικών υπηρεσιών σε θέματα εταιρικού δικαίου.
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ΕΤΗ: 2002 - 2004
ΠΕΛΑΤΗΣ / ΕΡΓΟ: Δικηγορικό Γραφείο «Ηλίας Σπ. Παρασκευάς, Attorneys at Law 1933»
ΘΕΣΗ: Συνεργάτης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Συνεργάτης στο δικηγορικό γραφείο «Ηλίας Σπ. Παρασκευάς, Attorneys at Law 1933» 

σε τομείς δικαίου, ενδεικτικά, όπως το εμπορικό, το εταιρικό, το διοικητικό, το εργατικό, 
το αστικό και το ασφαλιστικό δίκαιο.
 To γραφείο δραστηριοποιείται στους τομείς του εμπορικού, του τραπεζικού, του 

αστικού δικαίου, του δικαίου αναφορικά με συγχωνεύσεις και αποκρατικοποιήσεις 
και του δικαίου των συμβάσεων και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μεγάλες 
εταιρείες, οργανισμούς και τράπεζες τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού.  

 Στο πλαίσιο της συνεργασίας με το ως άνω γραφείο συμμετείχε ενεργά στις 
διαδικασίες για την ιδιωτικοποίηση Τραπεζών,  καθώς και στην σύσταση τραπεζικού 
ιδρύματος στην Ελλάδα.  Επίσης  στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το γραφείο 
ασχολήθηκε με ζητήματα δημοσίων προμηθειών και  εκδίκαση προσφυγών κατά του 
δημοσίου και τη σύσταση εταιρειών.

 Σε δικαστηριακό επίπεδο στο πλαίσιο της ως άνω συνεργασίας, ασχολήθηκε με την 
σύνταξη και εκδίκαση αγωγών σε εργατικές και μισθωτικές διαφορές,  εμπορικές και 
εταιρικές διαφορές, καθώς και διαφορές του αστικού δικαίου (από αδικοπραξία, 
αδικαιολόγητο πλουτισμό, συμβάσεις δανείων, επιταγές κλπ.) ως επίσης και σε 
διοικητικής φύσεως διαφορές.

. 

ΕΤΟΣ: 2000 - 2001
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: Δικηγορικό Γραφείο Σταύρου Μαυρομάτη
ΘΕΣΗ: Ασκούμενος Δικηγόρος

ΑΑΛΛΛΛΕΕΣΣ ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ

Συγγράμματα 
 Νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας της συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα.
 Νομοθεσία περί προστασίας του περιβάλλοντος – νομοθετικοί περιορισμοί στην κατασκευή εταιρικών 

εγκαταστάσεων.
 Τρόποι κτήσεως δικαιώματος σε Σήμα.
 Αρθρογράφος στην μηνιαία εφημερίδα «ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ».

Συνέδρια / Σεμινάρια
 Σεμινάριο διαχείρισης επαγγελματικού χρόνου. 
 Σεμινάριο Εμπορικού Δικαίου του ΔΣΑ.
 Σεμινάρια εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου.


