Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή
Η Ελισάβετ Καπελάνου – Αλεξανδρή είναι Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω, μέλος του
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Από της κτήσεως της ιδιότητος της δικηγόρου το έτος 1983
μέχρι και σήμερα, που είναι δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, ασκεί – παράλληλα με την
κατωτέρω περιγραφόμενη δραστηριοποίησή της ως νομική σύμβουλος σε ελληνικές
εμπορικές εταιρείες – ελεύθερη (μάχιμη) δικηγορία. Μέχρι το έτος 1999 υπήρξε συνεργάτης
σε άλλα δικηγορικά γραφεία και από το 1999 μέχρι και σήμερα, λειτουργεί το προσωπικό
δικηγορικό της γραφείο, με την επωνυμία «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΕΛΑΝΟΥ –
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ», με ευρύ αντικείμενο δραστηριοποίησης σε ποικίλους
κλάδους του δικαίου (εμπορικό δίκαιο, αστικό δίκαιο, ιατρικό δίκαιο, φορολογικό δίκαιο,
ποινικό δίκαιο). Έχει διατελέσει νομική σύμβουλος πάρα πολλών εταιρειών κάθε μορφής,
κυρίως όμως ανωνύμων εταιρειών, εισηγμένων και μη (ενδεικτικά των εταιρειών: «AS
ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.», «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.», «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΞΟΥΡΗ
ΤΟΥΡΣ Α.Ε.», «ΣΕΛΕΚΤΙΒ ΟΤΕΛΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», « ΕΛΒΑΝ ΑΒΕΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ – ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ», «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – DOCTORS' HOSPITAL», «STARLET ΑΝΩΝΥΜΗ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΒΟΥΛΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «OBESITY TREATMENT CORPORATION – ΥΛΙΚΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ –
ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.», «SKYBAY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κ.λ.π.), τις οποίες, κατά περίπτωση, έχει εκπροσωπήσει και ενώπιον των
Ελληνικών Δικαστηρίων. Έχει διατελέσει εξωτερικός συνεργάτης του «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ» (Ιανουάριος 1997 - Δεκέμβριος 2002) και Νομική Σύμβουλος της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Εκδοτών – Βιβλιοπωλών (ΠΟΕΒ) (Ιανουάριος 1993 - Ιούνιος 2002) και με αυτή
της την ιδιότητα, μετείχε ενεργά στη δημιουργία του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (Ε.ΚΕ.ΒΙ.), το
έτος 1994, με σκοπό του την ενίσχυση και προώθηση του βιβλίου στην Ελλάδα. Έχει
διατελέσει εξωτερικός συνεργάτης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Ιανουάριος 1992 –
Μάϊος 1996) σε υποθέσεις ακινήτων και κατ' ανάθεση ως νομικός παραστάτης αυτής σε
πολλές δικαστικές υποθέσεις της. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από τη Νομική Σχολή του
Πανεπιστήμιου Αθηνών και ομιλεί την Αγγλική και την Ιταλική γλώσσα

