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Πρόγραμμα Συνεδρίου

INVEST IN GREECE 
LAW FORUM



Πρόγραμμα Συνεδρίου

09:15 – 09:30
 ΚΑΛΩΣΌΡΙΣΜΑ

	 Γρηγόρης	Λεωνίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, 
 CLEON Conferences & Communications

	 Εισαγωγή	στο	Forum
 Συντονισμός: Αντώνης	Παπαγιαννίδης, Δημοσιογράφος &  
 Δικηγόρος

09:30 – 10:15
 ΕΝΌΤΗΤΑ	Ι

	 Το	νέο	επενδυτικό	περιβάλλον	στην	Ελλάδα

 Γραμματίδης	Γιάννος, Partner, Bahas Gramatidis & Partners
 Τίτλος	ομιλίας: «Η μόνη λύση για την ουσιαστική προσέλκυση  
 ξένων άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα».

 Τροκούδη	Αλέξια, Group Manager, Legal Division on Corporate 
 Holdings and Energy Regulation, Advocate, LLM, 
 HELLENIC PETROLEUM S.A.
 Τίτλος	ομιλίας: «Green Deal - Μια Πράσινη Ευρωπαϊκή 
 Συμφωνία για την Ενέργεια: Το Ελληνικό Περιβάλλον 
 εφαρμογής»

10:15 – 11:15
 ΕΝΌΤΗΤΑ	ΙΙ

	 Νομικό	πλαίσιο	στρατηγικών	επενδύσεων	και	απλοποίηση	
	 πλειοδοτικών	διαδικασιών

 Μποτόπουλος	Κώστας, Partner, Lambadarios Law Firm
 Τίτλος	ομιλίας: «Η έννοια της απλοποίησης σε σύνθετες 
 διοικητικές διαδικασίες»

 Δελλή	Αλεξάνδρα, General Counsel, ΕΤΑΔ
 Τίτλος	ομιλίας: «Απλοποίηση πλειοδοτικών διαδικασιών για  
 την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων σε δημόσια ακίνητα»

 Τράντας	Γεώργιος , Καθηγητής ΑΣΕΙ Στρατιωτική Σχολή 
 Ευελπίδων, Νομικός Σύμβουλος της ΕΑΑΔΗΣΥ
 Τίτλος	ομιλίας: Ένα νέο εργαλείο: Οι Συμβάσεις Στρατηγικής  
 Σημασίας (Ν. 4799/2021, ΦΕΚ Α΄ 78/18-5-2021)

11:15 – 11:25 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 



Πρόγραμμα Συνεδρίου

11:25 – 12:00
 ΕΝΌΤΗΤΑ	III

	 Επίλυση	Επενδυτικών	Διαφορών

	 Γραβιάς	Γεώργιος, Partner, Papapolitis & Papapolitis
 Τίτλος	Όμιλίας: «Εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφωνιών. 
 Η διαμεσολάβηση σε επενδυτικές διαφορές»

 Πελεκάνος	Γρηγόριος, Senior Partner Ballas, Pelecanos 
 & Associates LPC - Πρόεδρος Επιτροπής Νομικών Θεμάτων του 
 Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
 Τίτλος	ομιλίας: «Επενδυτική διαιτησία: Διεθνείς εξελίξεις 
 και ελληνική πραγματικότητα»

12:00 – 13:00
 ΕΝΌΤΗΤΑ	ΙV	

	 ΣΔΙΤ	και	Συμβάσεις	Παραχώρησης

	 Όικονόμου	Παναγιώτης, Δικηγόρος LL.M., διαχειριστής εταίρος 
 της δικηγορικής εταιρίας JUSTAR LEGAL Τροβά – Οικονόμου –  
 Κάρμου και Συνεργάτες
	 Τίτλος	Όμιλίας: «Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης: 20 έτη  
 καθυστερήσεων – Από τη δημοπράτηση στην ανάθεση και από  
 την καταγγελία στην αποζημίωση των 68 εκατ. ευρώ πλέον  
 τόκων»

	 Βουρδούνη	Ιφιγένεια, Εταίρος / Επικεφαλής Τμήματος Έργων  
 και Ιδιωτικοποιήσεων, Σ. Ν. Σαγιάς και Συνεργάτες Δικηγορική  
 Εταιρεία
	 Τίτλος	Όμιλίας: «Συμβάσεις Παραχώρησης – Εξέλιξη θεσμικού  
 πλαισίου για την επιτυχή υλοποίησή τους»

	 Κεδίκογλου	Ναταλί, Legal Counsel - Manager, Legal Affairs, Νέα  
 Οδός & Οδός Κεντρικής Ελλάδος  
 Τίτλος	Όμιλίας: «Επενδύσεις σε συμβάσεις παραχώρησης   
 υποδομών – η περίπτωση του Ε65»

	 Δρ.	Αλεξανδρος	Καρυωτάκης, Director of Concessions, 
 Gek Terna Group



Ομιλητές

INVEST IN GREECE 
LAW FORUM



Γρηγόρης Λεωνίδης

Αντώνης Παπαγιαννίδης

Διευθύνων Σύμβουλος
CLEON Conferences & Communications

Συντονιστής και Σύμβουλος 
Περιεχομένου των Συνεδρίων

Είναι απόφοιτος του Ludwig - Maximilians Universität München στον τομέα της Επικοινωνίας και 
των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ενώ είναι κάτοχος και Ph.D. Communication and Media Studies 
του ίδιου ιδρύματος. Εργάστηκε στην Siemens στην Γερμανία και γρήγορα συνέχισε στην Ελλάδα 
στην θέση του Corporate Communications Director. 
Κατά την διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας διετέλεσε υπεύθυνος επικοινωνίας 
μεταξύ άλλων στις: Όμιλος Βαρδινογιάννη, Παπαστράτος, Club Hotel Casino Loutraki και ΕΡΤ. To 
2014 ίδρυσε σε συνεργασία με την Palladian την Palladian Conferences όπου ήταν Μanaging Part-
ner έως τον Μάρτιο του 2021.

Σπούδασε Νομικά και Οικονομικά στην Αθήνα, στο Στρασβούργο με εξειδίκευση στα Ευρωπαϊκά 
και στην Μεσαιωνική ιστορία. Ασχολήθηκε επαγγελματικά με το δίκαιο των επιχειρήσεων και 
με θέματα ευρωπαϊκού δικαίου. Σύμβουλος για Ευρωπαϊκές υποθέσεις στα υπουργεία Εθνικής 
Οικονομίας, Εξωτερικών και Πολιτισμού και σύμβουλος ευρωπαϊκών θεμάτων της Ένωσης 
Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. Υπήρξε σύμβουλος επικοινωνίας στην Τράπεζα της 
Ελλάδος (1999). Σήμερα φιλοξενείται στην «Ναυτεμπορική», γράφει στο PROTAGON και είναι 
Γενικός Διευθυντής του Ομίλου economia («Οικονομική Επιθεώρηση»/ economia.gr.) Συμμετέχει 
στο evening report του action 24. 



Αλεξία Τροκούδη
Group Manager, Legal Division on Corporate Holdings and 
Energy Regulation, Advocate, LLM, HELLENIC PETROLEUM S.A.

Η κα Αλεξία Τροκούδη είναι Δικηγόρος, Διευθύντρια του Νομικού Κλάδου Συμμετοχών και 
Ενεργειακής Ρύθμισης του Ομίλου των Ελληνικών Πετρελαίων. Σπούδασε Νομικά στο Καποδιστριακό 
Πανεπιστημιακό Αθηνών και παρακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Bristol 
στην Μεγάλη Βρετανία στον κλάδο του Εμπορικού/Τραπεζικού Δικαίου. 
Έχει παράσχει τις νομικές της υπηρεσίες στον κλάδο του Εμπορικού/Εταιρικού Δικαίου και της Ρύθμισης 
από το 1994 σε δικηγορικές εταιρείες, σε Τραπεζικά Ιδρύματα και σε εταιρείες Τηλεπικοινωνίας. Από 
το 2002 έως το 2015 παρείχε τις νομικές της υπηρεσίες στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) με 
σχέση έμμισθης εντολής όπου κατείχε και τη θέση του Νομικού Συμβούλου της Αρχής. Από το 2015 
παρέχει τις υπηρεσίες της με θέση έμμισθης εντολής στον Όμιλο των Ελληνικών Πετρελαίων, όπου 
κατέχει και τη θέση Διευθύντριας του Νομικού Κλάδου Συμμετοχών και Ενεργειακής Ρύθμισης του 
Ομίλου των Ελληνικών Πετρελαίων. 
Η κα Α. Τροκούδη είναι Μέλος αρκετών διοικητικών των Διοικητικών Συμβουλίων, ενδεικτικά 
αναφέρουμε, στον χώρο του φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ, της ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ, της 
ΔΕΔΑ ΑΕ. Εκπροσωπεί τα ΕΛΠΕ στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Εταιρειών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΕΣΑΗ). Προεδρεύει της Επιτροπής Ρυθμιστικών Θεμάτων του East Med Gas Forum Ad-
visory Committee (GIAC), και είναι ιδρυτικό μέλος του ΔΣ της Ένωσης του Δικαίου για την Ενέργεια 
(ΕΕΔικΕν). Η κα Α. Τροκούδη συμμετέχει στην Επιτροπή Νομικών των Εταιρειών Πετρελαιοειδών 
Ευρώπης “ LIG - FUELS EUROPE”. 

Yanos Gramatidis
Partner, 
Bahas Gramatidis & Partners

Yanos Gramatidis is leading the Firm’s Government & Privatization practice. He is extensively involved 
in complex M&A and privatization projects, advising both the government and the private sector. 
Yanos has a strong corporate and commercial practice advising clients as Mars, United Airlines, Whirl-
pool, Praktiker, Attica Bank, Boeing Capital Corp. and others. He is considered one of the world experts 
in franchising, having drafted the Greek Code of Ethics on Franchising and the Greek Legal Terminol-
ogy on Franchising. He is the legal heavyweight in Greece on aviation law and aircraft transactions, 
advising almost all foreign aircraft leasing companies when transacting in Greece. He has written a 
substantial number of articles on corporate, investment, privatization and franchising matters. He is 
continuously interviewed by national and international press & TV channels for the political situation/
Economic crisis in Greece. Yanos is the Honorary Chairman of American-Hellenic Chamber of Com-
merce and also a Visiting Professor of the Center of International Legal Studies.



Κώστας Μποτόπουλος 
Partner, 
Lambadarios Law Firm

O Κώστας Μποτόπουλος είναι επικεφαλής του τμήματος αγορών κεφαλαίου του γραφείου μας, 
καθώς αποτελεί έναν από τους πλέον επιφανείς νομικούς στον κλάδο αυτόν στην Ελλάδα. Έχοντας 
διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τέσσερα έτη, από το 2011 έως το 2015, 
αλλά και ως νομικός σύμβουλος της Τράπεζας της Ελλάδος για χρονικό διάστημα που ξεπερνά τα 
25 έτη, η εμπειρία του και η εξειδίκευση του στον συγκεκριμένο τομέα είναι ασυναγώνιστες.
Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και της συμμετοχής του στα 
αντίστοιχα ευρωπαϊκά όργανα (ESMA), ο Κώστας απέκτησε εκ των έσω γνώση του ρυθμιστικού 
πλαισίου που διέπει την Κεφαλαιαγορά, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Έχει διαδραματίσει 
καθοριστικό ρόλο σε πολλές σύνθετες και πρωτοποριακές χρηματιστηριακές συναλλαγές, καθώς 
και σε υποθέσεις εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών, κατάχρησης αγοράς, εξαγορές, 
διασυνοριακές εισαγωγές στο χρηματιστήριο, ζητήματα που αφορούσαν τις προϋποθέσεις 
δημοσιότητας και συμμόρφωσης, όπως και κάθε είδους ρυθμιστικά θέματα.
Ο Κώστας προσφέρει επίσης συμβουλές σε σύνθετα ζητήματα άμεσα σχετιζόμενα με την τραπεζική 
νομοθεσία, έχοντας εκπροσωπήσει τόσο τους δανειστές όσο και την ρυθμιστική αρχή για πολλά 
χρόνια. Η εμπειρία του προσφέρει στην ομάδα μας ένα μοναδικό πλεονέκτημα στην αντιμετώπιση 
ζητημάτων που αφορούν εξελιγμένες δομές χρηματοδότησης, στην συνεργασία με τα κρατικά 
όργανα και στη ρυθμιστική εποπτεία.



Αλεξάνδρα Δελλή
General Counsel, ΕΤΑΔ

Η Αλεξάνδρα Δελλή είναι δικηγόρος Αθηνών με ειδίκευση στο ευρωπαϊκό και στο δημόσιο 
δίκαιο και νομική σύμβουλος του Δ.Σ. της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε. Συνεργάζεται με ελληνικές και αλλοδαπές 
επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς, κυρίως σε θέματα δημόσιου οικονομικού δικαίου  (δημόσιες  
συμβάσεις  και  παραχωρήσεις,  ζητήματα  ανταγωνισμού,  κρατικών ενισχύσεων, ωρίμανσης και 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης επενδύσεων κ.ά).
Έχει  εργαστεί  ως  εμπειρογνώμων  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  σε  θέματα  γαλλικού δημοσίου 
δικαίου, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (OCDE-ODIHR) σε θέματα 
ενίσχυσης θεσμών στα Βαλκάνια και του Συνηγόρου του Πολίτη σε θέματα ορθής ενσωμάτωσης 
του ενωσιακού δικαίου και αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας. Έχει  διατελέσει σύμβουλος  
νομικού γραφείου με  καθήκοντα συντονιστή σε 4 Πρωθυπουργούς.
Certified  Professional  Negotiator®  (Academy  of  Professional  Negotiators-Η.Π.Α.  / Ελληνικό 
Ινστιτούτο Διαπραγματεύσεων) και ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Υποτρόφων Προγραμμάτων Υπ. 
Εξωτερικών Η.Π.Α. και της Ελληνικής Ένωσης Δικαίου της Ενέργειας.

Γεώργιος Ν. Τράντας
Καθηγητής ΑΣΕΙ Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων
Νομικός Σύμβουλος της ΕΑΑΔΗΣΥ

O Γεώργιος Ν. Τράντας είναι Καθηγητής Διοικητικού και Συγκριτικού Διοικητικού Δικαίου του 
Α.Σ.Ε.Ι. Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και ο Νομικός Σύμβουλος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). Είναι αριστούχος πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. 
και διδάκτωρ νομικής του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης, ενώ διατέλεσε και Επιστημονικός 
Βοηθός στο Πανεπιστήμιο του Πότσνταμ. Υπήρξε Γενικός Γραμματέας του Κέντρου Διεθνούς
και Ευρωπαϊκού Δικαίου και επισκέπτης ερευνητής στα Πανεπιστήμια Paris I, George Washing-
ton, Georgetown και Γενεύης. Πέρα από τη διδακτορική του διατριβή έχει δημοσιεύσει τέσσερεις 
ακόμα μονογραφίες, δύο στα γερμανικά και δύο στα ελληνικά, και πολλά άρθρα στην ελληνική, 
γερμανική και αγγλική γλώσσα. Δικηγορεί με ειδίκευση σε θέματα δημοσίου δικαίου.



Γιώργος Γραβιάς
Partner, 
Papapolitis & Papapolitis

Ο Γιώργος Γραβιάς είναι δικηγόρος Αθηνών από το 1991 και ασκεί δικανική και συμβουλευτική 
Δικηγορία ως Εταίρος της Εταιρίας Δικηγόρων «Παπαπολίτης & Παπαπολίτης», επικεφαλής 
του Τμήματος Litigation. Είναι Διαμεσολαβητής, Διαπιστευμένος από το The Chartered Institute 
of Arbitrators του Λονδίνου (από το έτος 2008) και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς και 
εκπαιδευτής του Centre of Effective Dispute Resolution. Παράλληλα, είναι μέλος του ΔΣ και αν. 
Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου ΑΕ & ΕΠΕ.
Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος στο Εμπορικό Δίκαιο και στην Πολιτική Δικονομία και Υποψήφιος Διδάκτωρ Νομικής 
στο ίδιο Πανεπιστήμιο (θέμα: «Η ρήτρα Διαμεσολάβησης»). 
Ως Δικηγόρος ειδικεύεται στους τομείς του Εμπορικού Δικαίου, του Δικαίου των Δημοσίων 
Συμβάσεων, στη Δικανική Δικηγορία και στη Διαιτησία. Επίσης, έχει εκπροσωπήσει μεγάλες 
κατασκευαστικές εταιρίες και έχει χειριστεί υποθέσεις, που αφορούσαν σε μεγάλα κατασκευαστικά 
Έργα, Έργα Παραχώρησης καθώς και θέματα Ανάπτυξης Ακινήτων. Σήμερα, είναι νομικός σύμβουλος 
της ελληνικής θυγατρικής εταιρίας πολυεθνικού Ομίλου και του ΔΣ Επιχείρησης με ηγετική θέση 
στο χώρο της Ενέργειας.
Ως διαμεσολαβητής και εκπαιδευτής CEDR, είναι μέλος της Διοίκησης του Ελληνικού Κέντρου 
Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας, μέλος του panel Διαμεσολαβητών του Ελληνογερμανικού 
Επιμελητηρίου καθώς και στέλεχος και εκπαιδευτής του Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών του 
Συνδέσμου ΑΕ & ΕΠΕ.
Έχει συμμετάσχει σε πλήθος Σεμιναρίων και Συνεδρίων ως ομιλητής, στο Πρόγραμμα “Mediation 
Europe-Eirene Project” και στους Δημοσίους Διαλόγους των Mediators Beyond Borders. 



Γρηγόρης Πελεκάνος
Senior Partner Ballas, Pelecanos & Associates LPC - Πρόεδρος 
Επιτροπής Νομικών Θεμάτων του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου

O Γρηγόρης Πελεκάνος είναι Senior Partner στη δικηγορική εταιρεία «Μπάλλας, Πελεκάνος και 
Συνεργάτες Α.Ε.Δ.Ε.», που είναι μεταξύ των πλέον αναγνωρισμένων δικηγορικών εταιρειών της 
Αθήνας. Η εταιρεία ασχολείται με όλα τα αντικείμενα του εμπορικού δικαίου και με όλους τους 
τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας. Περιλαμβάνεται μεταξύ των πλέον αναγνωρισμένων 
δικηγορικών εταιρειών της κατηγορίας «Επίλυση Διαφορών» του διεθνούς νομικού οδηγού Le-
gal 500 για την Ελλάδα. Επικεφαλής της δραστηριότητά της στον τομέα της διαιτησίας είναι ο 
κ. Γρηγόρης Πελεκάνος, που επίσης ηγείται στους τομείς Ανταγωνισμού και Δημοσίων Έργων-
Προμηθειών και Ρυθμισμένων Αγορών (Ενέργεια και Αμυνα).
Ο Γρηγόρης έχει εκτενή εμπειρία χειρισμού πολύπλοκων και μεγάλου οικονομικού αντικειμένου 
ελληνικών και διεθνών συμβάσεων και αντιδικιών περιλαμβανομένων  ad hoc διαιτησιών 
και θεσμικών διαιτησιών με τους Κανόνες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC), της 
Επιτροπής για Διεθνείς Διαιτησίες του Λονδίνου  (LCIA) και της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου των 
Ηνωμένων Εθνών (UNICTRAL) . Ασχολείται επίσης με αγωγές ακύρωσης διαιτητικών αποφάσεων 
και διαδικασίες εκτέλεσης διαιτητικών αποφάσεων στην Ελλάδα και διεθνώς.
 Οι τομείς με τους οποίους έχει απασχοληθεί περιλαμβάνουν την Ενέργεια (Υδρογονάνθρακες 
και ΑΠΕ), Διεθνές Εμπόριο και Χρηματοδοτήσεις (Ομολογιακά Δάνεια), Κατασκευές, πολύπλοκα 
Τεχνολογικά Έργα, Αυτοκινητοβιομηχανία και Φαρμακευτικές Εταιρείες. Έχει συνδράμει σημαντικές 
και πολυεθνικές εταιρείες σε πολλές δικαιοδοσίες. Στην αιχμή των νομικών εξελίξεων ο Γρηγόρης 
έχει συγγράψει πολλά άρθρα και παρουσιάζει θέματα σε συνέδρια ενεργειακού δικαίου, δικαίου 
ανταγωνισμού και διαιτησίας. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού 
LLM από το University College London και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και είναι 
Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου.



Παναγιώτης Οικονόμου
Δικηγόρος LL.M., διαχειριστής εταίρος της δικηγορικής εταιρίας 
JUSTAR LEGAL Τροβά – Οικονόμου – Κάρμου και Συνεργάτες

Ο Παναγιώτης Οικονόμου είναι δικηγόρος Αθηνών και διαχειριστής εταίρος της δικηγορικής 
εταιρίας JUSTAR LEGAL Τροβά – Οικονόμου – Κάρμου και Συνεργάτες. Είναι πτυχιούχος της Νομικής 
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου 
LL.M. ευρωπαϊκού και διεθνούς οικονομικού δικαίου από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου 
του Μονάχου. Τα τελευταία 12 έτη ενεργεί ως νομικός σύμβουλος και παραστάτης επιχειρήσεων 
σε διαδικασίες διαιτητικής και δικαστικής επίλυσης διαφορών, καθώς και ως νομικός σύμβουλος 
του Δημοσίου και ιδιωτών σε διαγωνισμούς και συμβάσεις μεγάλων έργων υποδομής. Διαθέτει 
εκτεταμένη εμπειρία και επαγγελματική εξειδίκευση στο δίκαιο των κατασκευών δημοσίων 
και ιδιωτικών έργων, στα αυτοχρηματοδοτούμενα και συγχρηματοδοτούμενα έργα υποδομών 
και στις παραχωρήσεις, έχοντας χειριστεί με ιδιαίτερη επιτυχία σημαντικό αριθμό υποθέσεων 
ενώπιον τακτικών και διαιτητικών δικαστηρίων και επιτροπών για διαφορές οικονομικής, τεχνικής, 
κατασκευαστικής και φορολογικής φύσης από συμβάσεις παραχώρησης (άνω των 30 υποθέσεων), 
συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις δημοσίων έργων (άνω των 110 υποθέσεων) και συμβάσεις 
επί τουριστικών ακινήτων και ολυμπιακών ακινήτων. Είναι μέλος της Ελληνικής Ένωσης για τη 
Διαιτησία και τακτικός συνεργάτης του περιοδικού «Διαιτησία», καθώς και συγγραφέας του 
βιβλίου «Η κατασκευαστική διαιτησία» από κοινού με τις δικηγόρους Ελένη Τροβά και Βασιλική 
Κάρμου.



Ιφιγένεια Βουρδούνη
Εταίρος / Επικεφαλής Τμήματος Έργων και Ιδιωτικοποιήσεων,
Σ. Ν. Σαγιάς και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Η Ιφιγένεια Βουρδούνη είναι Εταίρος με 20ετή δικηγορική εμπειρία. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στην 
παροχή νομικών υπηρεσιών που σχετίζονται με έργα υποδομής, λιμενικές υπηρεσίες, στρατηγικές 
επενδύσεις, ιδιωτικοποιήσεις και εξαγορές.
Η Ι. Βουρδούνη υπήρξε Συντονίστρια της νομικής ομάδας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
ιδιωτικοποίησης του Λιμένα Πειραιά για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της 
ΟΛΠ ΑΕ από την “COSCO SHIPPING HK”, καθώς και Επικεφαλής της νομικής ομάδας στη διαδικασία 
ιδιωτικοποίησης του Λιμένα Λεμεσού στην Κύπρο, όπου παρείχε νομική υποστήριξη στην εταιρία 
“COSCO SHIPPING PORTS”. Ήταν επίσης Επικεφαλής της νομικής ομάδας υποστήριξης της εταιρίας 
“Mitsui & Co” κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού για την ιδιωτικοποίηση του Λιμένα Θεσσαλονίκης. 
Παράλληλα, συμμετείχε στη νομική ομάδα εκπροσώπησης της εταιρίας “Hard Rock International” 
στο «Διεθνή Διαγωνισμό για την παραχώρηση Άδειας λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος 
φάσματος δραστηριοτήτων στο Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά» και Συντονίστρια 
της νομικής ομάδας της «Σ.Ν. Σαγιάς και Συνεργάτες» κατά την παροχή νομικών συμβουλών στην 
εταιρία “Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.”, αναφορικά με ειδικά ζητήματα εκτέλεσης έργων.
Μιλάει Αγγλικά και Ιταλικά και είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Πτυχίο – Νομική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.) – Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης 
Επιχειρήσεων



Ναταλί Κεδίκογλου
Legal Counsel - Manager, Legal Affairs, 
Νέα Οδός & Οδός Κεντρικής Ελλάδος

Ναταλί Κεδίκογλου, δικηγόρος Αθηνών, Νομική Σχολή Αθηνών, DEA droit public interne (Paris I), 
DEA droit public comparé des Etats européens (Paris I). 
Νομικός Σύμβουλος εταιρειών παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. και ΟΔΟΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. από το 2016. Από 2003 έως 2015 ήταν Νομικός Σύμβουλος της ΓΑΙΑΟΣΕ 
Α.Ε., δημόσιας επιχείρησης διαχείρισης σιδηροδρομικής περιουσίας (ακίνητα και τροχαίο υλικό.
Ειδικεύεται στα μεγάλα έργα υποδομών καθώς και σε ζητήματα δημοσίων συμβάσεων, 
συμβάσεων παραχώρησης, project finance, κρατικών ενισχύσεων, corporate restructuring και 
αποκρατικοποιήσεων. Μέλος Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης Δικαίου Τεχνολογίας Κατασκευών 
(ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ). Εθνικός αντιπρόσωπος στη μόνιμη συμβουλευτική επιτροπή σιδηροδρομικής 
νομοθεσίας της DG Move (2014 – 2015). 
Την περίοδο 2005 -2015 συμμετείχε ως εμπειρογνώμονας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του 
μετασχηματισμού και εξυγίανσης του ελληνικού σιδηροδρομικού συστήματος (spin-off νέων 
εταιρειών ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΔΗΣΥ και ΕΕΣΣΤΥ, διαγραφή χρεών ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ, αποκρατικοποιήσεις 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ-ΕΕΣΣΤΥ). Το 2012 και το 2015 συμμετείχε ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας στον 
στρατηγικό σχεδιασμό και την αξιολόγηση της αναδιοργάνωσης  των Σερβικών σιδηροδρόμων, σε 
συνεργασία με την E.E. το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα. 

Δρ. Αλέξανδρος Καρυωτάκης
Director of Concessions, 
Gek Terna Group

Dr. Alexander Karyotakis after completing his PhD on Renewable Energy and Offshore Power Engi-
neering at University College London (UCL), has been working as a business developer on renew-
ables in Europe and the USA. He is the editor and author of two highly cited engineering Books, 
published on Springer and Elsevier respectively. In 2010 he joined TERNA ENERGY and currently 
holds the position of Director of Concessions and runs the Strategic Planning of the Company on 
new technologies and sectors.
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LAW FORUM



Η Δικηγορική Εταιρεία Μπαχάς, Γραμματίδης & Συνεταίροι παρέχει νομικές 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Πιστεύουμε ότι, για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση 
των πελατών, μια δικηγορική εταιρεία πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους 
τόσο για το σήμερα όσο και για το αύριο, μέσω της πρακτικής εφαρμογής των 
ποικίλων δεξιοτήτων μας στα πλαίσια επιχειρηματικών προσεγγίσεων. 
Οι δικηγόροι μας εκπαιδεύονται ώστε να κατανοούν τους στόχους του πελάτη και 
να αναλύουν και να επιλύουν νομικά ζητήματα μέσα σε αυτό το επιχειρηματικό 
περιβάλλον. Το ίδιο ισχύει και για τις διοικητικές μας υπηρεσίες που στόχο έχουν 
να διευκολύνουν συστηματικά και ποιοτικά τα κάθε μορφής θέματα της πελατείας 
μας και τις διοικητικές μας σχέσεις με αυτήν. Οι πόροι και ο επιχειρησιακός μας 
προσανατολισμός μάς επιτρέπουν να προβλέπουμε αλλαγές στις κανονιστικές 
δομές, στις συνθήκες της αγοράς και στην τεχνολογική πρόοδο.
Παρακολουθούμε, επίσης, συνεχώς τις νέες νομικές και επιχειρηματικές εξελίξεις 
και συμβουλεύουμε τους πελάτες όταν ενδέχεται να επηρεάζονται τα συμφέροντά 
τους. Είμαστε αφοσιωμένοι στην προσωπική εξυπηρέτηση των πελατών μας. 
Ένας πελάτης μπορεί να προσδοκά από την Μπαχάς, Γραμματίδης & Συνεταίροι 
να ανταποκρίνεται, άμεσα, να παρακολουθεί τα θέματά του, να είναι ευέλικτη 
και να επικοινωνεί μαζί του σε τακτική βάση και σε κατανοητή γλώσσα. Επιπλέον, 
αναγνωρίζουμε ότι, ενώ η υψηλή ποιότητα είναι απαραίτητη, οι υπηρεσίες μας 
πρέπει επίσης να είναι οικονομικά αποδεκτές.
Η Μπαχάς, Γραμματίδης & Συνεταίροι είναι η μοναδική Ελληνική δικηγορική 
εταιρεία που είναι μέλος του World Law Group, ενός από τα ισχυρότερα και πιο 
ενεργά διεθνή δίκτυα δικηγορικών εταιρειών, αποτελούμενο από 59 δικηγορικές 
εταιρείες-μέλη υψηλού επιπέδου, 413 γραφεία και πάνω από 21.000 δικηγόρους 
σε 89 χώρες. Ως αποτέλεσμα αυτής της συμμετοχής, η Μπαχάς, Γραμματίδης & 
Συνεταίροι μπορεί να απευθύνεται σε γνωστές και καταξιωμένες δικηγορικές 
εταιρείες ανά τον κόσμο προκειμένου να υποστηρίζεται κατάλληλα στην παροχή 
τοπικών νομικών συμβουλών, όπως επίσης και παγκόσμιων λύσεων στους κλάδους 
των M&As, διανομών, licensing, franchising, μεταφοράς τεχνολογίας, banking, fi-
nance κ.λπ.
Επιπλέον, η Μπαχάς, Γραμματίδης & Συνεταίροι είναι -αποκλειστικά για την Ελλάδα- 
μέλος των κορυφαίων διεθνών επαγγελματικών οργανισμών:	International	Society	
of	Primerus	Law	Firms (www.primerus.com), με 200 δικηγορικά γραφεία σε πάνω 
από 40 χώρες, DRI	EUROPE, το Ευρωπαϊκό μέρος του DRI International (www.drieu-
rope.org & www.dri.org), The	International	Association	of	Defense	Counsel	(IADC)	
(www.iadclaw.org), EUROPEAN	JUSTICE	FORUM	(EJF)	(www.europeanjusticeforum.
org), EUROPEAN	FRANCHISE	 LAWYERS	 (EFL), συμμετέχει δε σε πολλούς άλλους, 
ενδεικτικά, στον EALA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Αεροπορικού Δικαίου).



Ένας δυναμικός Όμιλος με στέρεες βάσεις, που πρωταγωνιστεί στις ενεργειακές 
εξελίξεις στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.
Η σταδιακή μετεξέλιξή του από πετρελαϊκή σε ενεργειακή δύναμη συνοδεύεται από 
διεθνείς δραστηριότητες, επεκτάσεις και συμμαχίες, αλλά και από ένα αναπτυξιακό 
πρόγραμμα με επιλεγμένες κερδοφόρες επενδύσεις σε νέους τομείς.

Οι δραστηριότητες του Ομίλου είναι:
• Διύλιση, Εφοδιασμός και Εμπορία Πετρελαιοειδών
• Λιανική Εμπορία πετρελαιοειδών
• Παραγωγή και Εμπορία Πετροχημικών
• Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων
• Παραγωγή Ενέργειας και Φυσικό Αέριο
• Τεχνικές Μελέτες

H στρατηγική του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, με αναπτυξιακή προοπτική, ως 
βασικό εργαλείο για την πραγματοποίηση του οράματος να πρωταγωνιστήσει στην 
ενεργειακή μετάβαση, αναπτύσσοντας ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο στον 
κλάδο της ενέργειας, βασίζεται σε τρεις πυλώνες,

• Βελτίωση των βασικών δραστηριοτήτων, μέσω σειράς πρωτοβουλιών που 
βρίσκονται σε εξέλιξη στον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης και τη λειτουργική αριστοποίηση όλων των δραστηριοτήτων. 
• Ανάπτυξη κύριων δραστηριοτήτων, με εκμετάλλευση ευκαιριών για 
μόχλευση παλαιότερων επενδύσεων για μεγιστοποίηση αξίας και ανάπτυξη της 
δραστηριότητας διεθνούς εμπορίας.
• Περαιτέρω ενίσχυση του χαρτοφυλακίου ενέργειας και φυσικού αερίου, τη 
δημιουργία ουσιαστικής παρουσίας στον κλάδο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
την αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων 
και τη διερεύνηση νέων τεχνολογιών για παραγωγή ενέργειας. Τα παραπάνω 
θα συνδράμουν στο να επιτευχθεί ο στόχος του Ομίλου για βελτίωση του 
περιβαλλοντικού του αποτυπώματος κατά 50% μέχρι το 2030.



Η Ελληνικός Χρυσός είναι μια μεταλλευτική εταιρεία χρυσού, αργύρου, μολύβδου και 
ψευδαργύρου, με έδρα την Αθήνα. Από το 2004 μέχρι και σήμερα αναπτύσσει και 
λειτουργεί με υπευθυνότητα, ασφάλεια και υπό τους αυστηρότερους περιβαλλοντικούς 
όρους, τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική, τα οποία αποτελούνται από 
τρία μεταλλευτικά έργα: τα ενεργά και παραγωγικά μεταλλεία Μαύρων Πετρών-
Στρατωνίου και Ολυμπιάδας, καθώς και το Έργο Σκουριών. 
Συνεχίζοντας μία μεταλλευτική ιστορία 25 αιώνων, η Ελληνικός Χρυσός επενδύει στη 
βιώσιμη ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας δίνοντας ώθηση στην οικονομική 
ανάπτυξη και συμβάλλοντας στην ευημερία της τοπικής κοινωνίας με επενδύσεις που 
ξεπερνούν το $1 δισ., απασχόληση 1.600 εργαζόμενων, ενεργή στήριξη των τοπικών 
προμηθευτών και σημαντικές επενδύσεις σε πρωτοβουλίες και έργα υποστήριξης της 
τοπικής κοινωνίας. 
Από το 2012, λειτουργεί ως θυγατρική της Eldorado Gold Corporation, μία καναδική 
μεταλλευτική εταιρεία με 25 χρόνια εμπειρίας στην έρευνα, ανάπτυξη και λειτουργία 
μεταλλείων ανά τον κόσμο. 

Η «Σ.Ν. Σαγιάς και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία» βρίσκεται στο χώρο παροχής 
εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών για περισσότερα από 40 χρόνια. Η εταιρεία 
μας είναι προσηλωμένη στην παροχή αποτελεσματικών και αξιόπιστων συμβουλών 
αναφορικά με περίπλοκα και απαιτητικά νομικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι 
πελάτες μας, καλύπτοντας τόσο τις υποθέσεις δημοσίου όσο και του ιδιωτικού δικαίου.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η «Σ.Ν. Σαγιάς και Συνεργάτες» διατηρεί 
συνεχή παρουσία στους μεγαλύτερους δικηγορικούς οδηγούς του κόσμου, όπως το 
Legal 500 και το Lexology. Φέτος η εταιρεία μας βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευχάριστη θέση 
να ανακοινώσει ότι για τέταρτη συνεχή χρονιά κατατάχθηκε στον Legal 500 EMEA και 
μάλιστα σε τέσσερις κατηγορίες.
Συγκεκριμένα, η «Σ.Ν. Σαγιάς και Συνεργάτες» έχει κατετάγη 2η στην κατηγορία 
«Projects & Privatization» στην γεωγραφική περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και 
Αφρικής, και 3η στην κατηγορία «Dispute Resolution», ενώ έχει επίσης συμπεριληφθεί 
στις κατηγορίες «Commercial, Corporate and M&A» και «Real Estate & Construction».



 
www.justar.gr 

 

Η ΤΡΌΒΑ	-	ΌΙΚΌΝΌΜΌΥ	-	ΚΑΡΜΌΥ	ΚΑΙ	ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ είναι μία εξειδικευμένη δικηγορική 
εταιρία με διεθνή δυναμική και επιτυχίες ιδίως στα ζητήματα των κατασκευών, 
υποδομών και επενδύσεων, παρέχοντας ευέλικτες, εξατομικευμένες, αξιόπιστες και 
οικονομικά αποδοτικές λύσεις για τους πελάτες μας, με έμφαση στην προσωπική 
σχέση και την άμεση επικοινωνία.

Εξειδίκευση	–	Τομείς
Ειδικεύεται στους τομείς των αυτοχρηματοδοτούμενων έργων υποδομής, ΣΔΙΤ 
(PPP), κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης (ΒΟΤ), δικαίου των κατασκευών και 
έργων (FIDIC, ιδιωτικών και δημοσίων), δικαίου των εταιριών και των επενδύσεων, 
ανάπτυξης και χρηματοδότησης έργων υποδομής, διαιτησιών και δικαστικής επίλυσης 
διαφορών. Με γνώση και μακρά εμπειρία σε σχέση με τις απαιτητικές διαδικασίες 
δημόσιων διαγωνισμών έργων, παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, έχουμε χειριστεί τις 
τελευταίες δεκαετίες όλα τα μεγάλα έργα υποδομής στην Ελλάδα, αλλά και σημαντικά 
έργα υποδομής στο εξωτερικό (Βαλκάνια, Μέση Ανατολή, Ρωσία κ.ά.).
Παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες είτε στους αναδόχους είτε στις αναθέτουσες 
αρχές, καθώς και πλήρη νομική υποστήριξη σε ευρύ φάσμα ζητημάτων δημοσίων 
συμβάσεων.

Τομείς	εξειδίκευσης
· Αυτοχρηματοδοτούμενα και συγχρηματοδοτούμενα έργα υποδομών | ΣΔΙΤ | 

Παραχωρήσεις
· Ανάπτυξη σύγχρονων μορφών χρηματοδότησης έργων | PFI | ΣΔΙΤ
· Δημόσιοι διαγωνισμοί | Μεγάλα έργα υποδομής
· Κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων έργων
· Διαχείριση συμβάσεων (contract management) | Προετοιμασία, υποστήριξη και 

διεκδίκηση απαιτήσεων (claims)
· Διαιτησία | Επίλυση Τεχνικών Διαφορών (DAB) | Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης 

Διαφορών (ADR)
· Δικαστική επίλυση | Παράσταση σε Δικαστήρια και Αρχές
· Λατομεία - Μεταλλεία
· Ενέργεια
· Επιχειρήσεις και εταιρίες | Φορολογία – Ειδικό φορολογικό καθεστώς παραχωρήσεων 

και διαιτητική επίλυση σχετικών διαφορών
· Χωροταξία - Πολεοδομία | Περιβάλλον | Πολιτιστική κληρονομιά | Απαλλοτριώσεις
· Ανταγωνισμός | Κρατικές ενισχύσεις
· Ιδιωτικοποιήσεις



Η δικηγορική εταιρεία Λαμπαδάριος και Συνεργάτες, έχοντας έδρα στην Αθήνα, έχει 
εδραιωθεί ως κορυφαία εταιρεία παροχής νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, 
τυγχάνοντας ευρείας αναγνώρισης ιδίως για την αντιμετώπιση περίπλοκων και 
απαιτητικών υποθέσεων. 
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1863 και σήμερα τελεί υπό την διαχείριση του διευθύνοντος 
εταίρου Κωνσταντίνου Λαμπαδάριου. Ανά τα χρόνια έχει εξελιχθεί από μια 
οικογενειακή επιχείρηση σε μια εταιρεία σύγχρονη, με διεθνή πρακτική και με 
γνώμονα την επίλυση προβλημάτων σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών της, ενώ 
παράλληλα διατηρεί τις παραδοσιακές αξίες του σεβασμού, της ακεραιότητας και της 
παροχής προσωποποιημένων και ατομικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της. 
Η εταιρεία μας αποτελείται από πολλούς υψηλά καταρτισμένους εταίρους και μια 
ομάδα εξαιρετικά ικανών δικηγόρων και κατατάσσεται στις κορυφαίες ελληνικές 
δικηγορικές εταιρείες σε όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται: στον 
τομέα των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων (M&A), στον Τραπεζικό και Χρηματοπιστωτικό 
τομέα (Banking & Finance), στη Χρηματοδότηση και Ανάπτυξη Έργων (Project Fi-
nance), στον τομέα Επίλυσης Διαφορών (Litigation & Dispute Resolution), στον 
τομέα των Ακινήτων (Real Estate), στον τομέα της Ενέργειας (Energy), στον τομέα 
της Κεφαλαιαγοράς (Capital Markets), στον τομέα της Τεχνολογίας, των Μέσων και 
Επικοινωνίας (TMT) και της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Intellectual Property). Στο 
πλαίσιο της ανωτέρω δραστηριότητάς της, η εταιρεία μας παρείχε συμβουλευτικές 
υπηρεσίες σε πολλές σημαντικές συναλλαγές και εμπορικές συμφωνίες που έχουν 
λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, όπως σε ιδιωτικοποιήσεις κρατικών 
οργανισμών κοινής ωφέλειας, σε σημαντικά έργα στον τομέα της ενέργειας και των 
υποδομών, καθώς και σε υποθέσεις που αφορούν στο δίκαιο του διαδικτύου και την 
αντιμονοπωλιακή νομοθεσία.



Η Παπαπολίτης & Παπαπολίτης είναι μία από τις κορυφαίες δικηγορική εταιρείες 
στην Ελλάδα με γραφεία στην Αθήνα και στο Λονδίνο.
Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1898, και έχουμε υποστηρίξει πελάτες μέσα από 
πολυάριθμους επιχειρηματικούς κύκλους και αναπτύξει μακροχρόνιες σχέσεις 
μαζί τους που διασχίζουν πολλές γενιές δικηγόρων και στελεχών επιχειρήσεων. Η 
Εταιρεία έχει λειτουργήσει ως πρώτη επιλογή σε μερικές από τις σημαντικότερες 
και πιο απαιτητικές συναλλαγές της Ελλάδας, καθώς και σε πολλές σημαντικές 
δικαστικές διαφορές υψηλού ρίσκου.
Η Παπαπολίτης & Παπαπολίτης έχει χτίσει πάνω στα θεμέλια μιας μακράς 
κληρονομιάς συνυφασμένης με τη σύγχρονη επιτυχία και στοχεύουμε να 
προσελκύσουμε τους πιο ταλαντούχους δικηγόρους που μπορούμε να βρούμε και 
έχουμε αναπτύξει μια κουλτούρα προσανατολισμένη στα αποτελέσματα υψηλής 
απόδοσης και καινοτομίας. Με βαθιά κατανόηση της αγοράς και της φιλοσοφίας 
μας σε παγκόσμιο επίπεδο, είμαστε στη μοναδική θέση να ενεργούμε για ξένους 
επενδυτές και εταιρείες που επιθυμούν να επενδύσουν ή να εγκατασταθούν 
στην Ελλάδα. Το ιστορικό μας για την επιτυχή παροχή συμβουλών σε διεθνείς και 
τοπικές τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, πολυεθνικές εταιρείες, καθώς και 
σε μερικούς από τους μεγαλύτερους χρηματοοικονομικούς επενδυτές στον κόσμο, 
εκτείνεται σε διάστημα πάνω από 122 ετών.
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