


Διοργανωτής

www.cleon.gr 

http://www.cleon.gr/




ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Investng in Greece Law Forum-Digital Editon

«Το Νέο Επενδυτικό Περιβάλλον στην Ελλάδα» 

Αθήνα, 26.05.2021. Ανάγκη επίσπευσης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που αφορούν το επενδυτικό 
περιβάλλον στην Ελλάδα του 2021, με έμφαση στην συνειδητοποίηση των αδυναμιών που – καίτοι 
επισημαίνονται και συζητούνται – παραμένουν και λειτουργούν ανασχετικά: αυτό ήταν το συνολικό συμπέρασμα 
από τις εργασίες του Investng in Greece Law Forum που διεξήχθη την Τρίτη 25 Μαΐου, με οργανώτρια την Cleon 
Conferences and Communicatons και με συμμετοχή πολλών δικηγόρων της πράξης με άμεση εμπειρία από τον 
κόσμο των επενδύσεων.

Το γεγονός ότι η θεματική αυτή επανέρχεται για μίαν ακόμη φορά, οφείλει να συνδυαστεί - αυτό παρατηρήθηκε 
εισαγωγικά, αλλ’ επανήλθε και στην διάρκεια του Συνεδρίου – με την συνειδητοποίηση ότι οι ευκαιρίες που 
παρέχονται τώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δεν μπορεί να φύγουν ανεκμετάλλευτες, ενώ ο 
χρόνος υλοποίησης τρέχει. Ταυτόχρονα, η επιβάρυνση του δημοσίου χρέους της χώρας, αναγκαία προκειμένου να 
συγκρατηθεί το σοκ της πανδημίας, δεν γίνεται να αντιμετωπισθεί παρά μόνον με ανάπτυξη – η οποία, με την 
σειρά της, δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνον με επενδύσεις.



Σχετικά με το νέο επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα, ο Γιάννος Γραμματίδης, Επίτιμος Πρόεδρος τού 
Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και συνεταίρος της δικηγορικής εταιρείας Μπαχάς, Γραμματίδης 
& Συνεταίροι πρότεινε στην ομιλία την θέσπιση ενός μοναδικού φορέα και την χάραξη 10ετους προγράμματος 
προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων. Παράλληλα, παρουσίασε έναν πλήρη οδικό χάρτη με οργανωτικές 
παρεμβάσεις, κατάργηση συναρμοδιοτήτων και δράσεις για την προβολή των μεγάλων ευκαιριών και των 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας στο εξωτερικό.

Η  Διευθύντρια Νομικής Υποστήριξης Συμμετοχών, Ρυθμιστικού και Κανονιστικού Πλαισίου Ενέργειας, Δικηγόρος, 
LLM, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., Αλεξία Τροκούδη, δράττοντας την ευκαιρία του μετασχηματισμού του Ομίλου της 
Ελληνικά Πετρέλαια από πετρελαϊκό όμιλο σε πολύ-θεματικό ενεργειακό όμιλο με την πράσινη ενέργεια να 
δεσπόζει, και με θέμα «Green Deal - Μια Πράσινη Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την Ενέργεια: Το Ελληνικό Περιβάλλον 
εφαρμογής», παρουσίασε τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας: ενεργειακή ασφάλεια, 
επικράτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) σε βαθμό 32% στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση 
ενέργειας έως το 2030, πλήρης απανθρακοποίηση έως το 2050, ηλεκτροκίνηση, φυσικό αέριο και υδρογόνο στις 
μετακινήσεις, εξοικονόμηση ενέργειας και κυκλική οικονομία στις εγκαταστάσεις και οικοδομές. Ταυτόχρονα 
παρουσίασε τα χρηματοδοτικά μέσα που παρέχονται στον κλάδο για επενδύσεις στην Ελλάδα μέσα από το Εθνικό 
Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) και το Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η κα Α. 
Τροκούδη τόνισε ότι η αύξηση της δυναμικότητας στις ΑΠΕ και η ενίσχυση των έξυπνων δικτύων, η απλοποίηση της 
αδειοδοτικής διαδικασίας, η επιτάχυνσης της νομοθετικής πρωτοβουλίας στο θαλάσσιο χωροταξικό ζήτημα για τις 
υπεράκτιες ΑΠΕ, το σαφές χρονοδιάγραμμα σε επίπεδο έτους ή κατά μέγιστο διετίας σε κάθε τομέα της Πράσινης 
Μετάβασης, και οι διαφανείς μηχανισμοί 



επιδοτήσεων στο ΕΣΕΚ και στο Σχέδιο Ανάκαμψης συνιστούν αναγκαίες ικανές συνθήκες για την πραγμάτωση της 
Πράσινης Μετάβασης στο ελληνικό επενδυτικό περιβάλλον. 

Σχετικά με το νομικό πλαίσιο στρατηγικών επενδύσεων και απλοποίηση πλειοδοτικών διαδικασιών ο 
Κώστας Μποτόπουλος, Partner, Lambadarios Law Firm, ανάφερε χαρακτηριστικά ότι «το πρόταγμα της 
απλοποίησης των διαδικασιών, δεν είναι απλό πράγμα. Όσοι επιχείρησαν να βαδίσουν αυτόν τον δρόμο στο 
παρελθόν το γνωρίζουν». 

Στην ίδια γραμμή, της αναζήτησης λειτουργικότητας των διαδικασιών ειδικά για στρατηγικές επενδύσεις σε 
δημόσια ακίνητα στράφηκε η Αλεξάνδρα Δελλή, General Counsel, ΕΤΑΔ, αναλύοντας σε πόσα σημεία, οι 
πλειοδοτικές διαδικασίες κινδυνεύουν να λειτουργήσουν ανασχετικά στην αναπτυξιακή προσέγγιση αν δεν 
εντάσσονται σε συνολική συλλογιστική.

Η «υπόσχεση» του εργαλείου που μπορούν να αποτελέσουν οι Συμβάσεις Στρατηγικής Σημασίας του – εντελώς 
φρέσκου – Ν.4799/2021, που παρουσίασε ο Γεώργιος Τράντας, Καθηγητής ΑΣΕΙ Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, 
Νομικός Σύμβουλος της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ΕΑΑΔΗΣΥ αποτελεί μίαν νέα υπόσχεση, η οποία όμως 
οφείλει τώρα να υλοποιηθεί.



Ο Γιώργος Γραβιάς, Partner, Papapolits & Papapolits, ανέπτυξε το θέμα «Διαμεσολάβηση και επενδύσεις στη 
Ελλάδα», παρουσιάζοντας το θεσμό της Διαμεσολάβησης, τις αρχές και τα πλεονεκτήματα αυτού για την ταχεία και 
αποτελεσματική εξωδικαστική επίλυση διαφορών. Τόνισε ιδίως ότι η ευελιξία, η εχεμύθεια και το χαμηλό κόστος 
καθιστούν ελκυστική τη Διαμεσολάβηση για τους επενδυτές, ενώ ο ουδέτερος και αμερόληπτος τρίτος, ο 
Διαμεσολαβητής, δύναται να κατανοήσει τη δυναμική των διασυνοριακών διαφορών και να βοηθήσει τα μέρη, ώστε 
να δώσουν έμφαση στη βιώσιμη επίλυση των προβλημάτων και σε ‘win - win” λύσεις καθ΄ όλη τη διάρκεια της 
επένδυσης.

Ο Γρηγόρης Πελεκάνος, Senior Partner Ballas, Pelecanos & Associates LPC -  Πρόεδρος Επιτροπής Νομικών 

Θεμάτων του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου στον περισσότερο διαρθρωμένο 
χώρο της επενδυτικής διαιτησίας ο οποίος όμως, προσγειωνόμενος στην Ελληνική περίπτωση, δύσκολα επαληθεύει 
την αντίληψη περί ταχείας επίλυσης των διαφορών ή/και περί μη υπεισέλευσης επιρροών πολιτικής σκοπιμότητας.

Ο Παναγιώτης Οικονόμου, Δικηγόρος LL.M., και διαχειριστής εταίρος της δικηγορικής εταιρείας JUSTAR LEGAL Τροβά 
– Οικονόμου – Κάρμου και Συνεργάτες, συμμετείχε στην Ενότητα IV περί Συμβάσεων Παραχώρησης και ΣΔΙΤ, 
αναπτύσσοντας στη εισήγησή του το θέμα: «Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης: 20 έτη καθυστερήσεων – Από τη 
δημοπράτηση στην ανάθεση και από την καταγγελία στην αποζημίωση των 68 εκατ. ευρώ πλέον τόκων». Εισφέροντας 
την εμπειρία τους από το έργο αυτό, αλλά και από το σύνολο των μεγάλων έργων υποδομής που έχουν υποστηρίξει τα 
τελευταία 30 έτη στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εξηγήσαμε μέσα από ένα έμπρακτο παράδειγμα το πώς η υλοποίηση 
μιας επένδυσης μπορεί όχι απλώς να καθυστερήσει, αλλά εν τέλει και να ματαιωθεί οριστικά, λόγω επιλογών που 
αφορούν στον τρόπο δημοπράτησης και λόγω της έλλειψης ωριμότητάς της, αλλά και εξαιτίας της πολιτικής 
αμφιθυμίας και της άσκησης 



παράλληλων αρμοδιοτήτων από κρατικά όργανα, με σοβαρότατες συνέπειες τόσο για το ίδιο το έργο όσο και για 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς».
Η Βουρδούνη Ιφιγένεια,  Εταίρος / Επικεφαλής Τμήματος Έργων και Ιδιωτικοποιήσεων, Σ. Ν. Σαγιάς και Συνεργάτες 
Δικηγορική Εταιρεία αναφορικά με τις συμβάσεις παραχώρησης μεταξύ άλλων ανάφερε: «Αναμφισβήτητα υπάρχει 
πρόοδος και οι προϋποθέσεις για περισσότερες επιτυχημένες συμβάσεις παραχώρησης μέσω των οποίων θα 
αποκτήσει η χώρα καλύτερες επενδύσεις και υπηρεσίες για τους πολίτες. Η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος 
πρέπει να είναι στον πυρήνα όλων των διαδικασιών και πολιτικών των μεγάλων επενδύσεων. Οι αρμόδιοι φορείς 
ανάθεσης των έργων αυτών πρέπει να μην ξεχνούν ότι το δημόσιο συμφέρον πράγματι εξυπηρετείται όταν τα έργα 
αυτά ολοκληρώνονται εντός του χρονοδιαγράμματός τους και παραδίδονται για χρήση στους πολίτες, και όχι όταν 
εμπλέκονται σε μακροχρόνιες διοικητικές και δικαστικές διενέξεις. Απαιτείται ωστόσο, συνέπεια στην προσέλκυση 
σοβαρών επενδυτών, σταθερά συμβατικά κείμενα  που παρέχουν ασφάλεια δικαίου, και ωριμότητα των έργων κατά 
την ανάθεσή τους, με μηχανισμούς ταχείας επίλυσης των τυχόν διαφορών που θ’ ανακύψουν. Σε κάθε περίπτωση θα 
πρέπει ως Χώρα να έχουμε υπόψιν μας πως το καλύτερο μέσο προσέλκυσης μελλοντικών επενδύσεων είναι η 
επιτυχής υλοποίηση των υφιστάμενων».



Η Κεδίκογλου Ναταλί, Legal Counsel - Manager, Legal Afairs, Νέα Οδός & Οδός Κεντρικής Ελλάδος έδωσε 
μια διαφορετική νότα, περιγράφοντας τις περιπέτειες του E65, που πέρασε μεν από τριάντα κύματα και χρειάστηκε 
να διασυνδεθεί με την Ιονία Οδό και να διεκδικήσει πλείονες φορές επανεκκίνηση και έγκριση Βρυξελλών, αλλά 
κατόρθωσε να αποφύγει ακραίες νομικές εμπλοκές.

Τέλος, ο Δρ. Αλεξανδρος Καρυωτάκης,  Director of Concessions, Gek Terna Group (ο και μόνος μη-δικηγόρος 
της ομηγύρεως) παρουσίασε την εμπειρία από τα ΣΔΙΤ, με παραδείγματα από την διαχείριση στερεών αποβλήτων 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το σύστημα ηλεκτρονικών εισιτηρίων του ΟΑΣΑ ή πάλι τα στερεά απόβλητα 
Ηπείρου, αναφερόμενος σε όλο το πλέγμα αδυναμιών αυτής της διαδικασίας: από καθυστερήσεις 
συμβολαιοποίησης διαδικασιών και πληρωμών μέχρι την αδυναμία πρόσβασης στον ίδιο τον χώρο του έργου ή 
πάλι σχεδιασμούς και διαδικασίες έγκρισης που αποδείχθηκαν αναντίστοιχα με τις δυνατότητες των αναθετικών ή 
εποπτικών αρχών.

Σημειώνεται ότι ο συνέδριο, σε συνεργασία με τον Γενικό Σύμβουλο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, στην 

Ελληνική Πρεσβεία στην Μόσχα, Χρήστο Φαρμάκη προσέλκυσε το ενδιαφέρον Ρώσων επενδυτών οι οποίοι το 

παρακολούθησαν σε ταυτόχρονη μετάφραση στην Ρωσική γλώσσα. 



Συντονισμός: 
Αντώνης Παπαγιαννίδης, Δημοσιογράφος & Δικηγόρος 





Ενότητα Ι: Το νέο επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα 







Ενότητα ΙΙ: Νομικό πλαίσιο στρατηγικών επενδύσεων και 
          απλοποίηση πλειοδοτικών διαδικασιών 









Ενότητα III: Επίλυση Επενδυτικών Διαφορών 







Ενότητα ΙV: ΣΔΙΤ και Συμβάσεις Παραχώρησης













Sponsors



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 «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 & Privatzaton» στην γεωγραφική περιοχή Ευρώπης, Μέσης 
Ανατολής και Αφρικής, και 3η στην κατηγορία «Dispute Resoluton», ενώ έχει επίσης συμπεριληφθεί στις κατηγορίες «Commercial, Corporate and M&A» 
και «Real Estate & Constructon».



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 Corporaton, μία καναδική μεταλλευτική εταιρεία με 25 χρόνια εμπειρίας στην έρευνα, ανάπτυξη και λειτουργία μεταλλείων ανά τον κόσμο. 



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, fnance κ.λπ.
Επιπλέον, η Μπαχάς, Γραμματίδης & Συνεταίροι είναι -αποκλειστικά για την Ελλάδα- μέλος των κορυφαίων διεθνών επαγγελματικών οργανισμών: Internatonal Society of Primerus Law Firms (www.primerus.com), με 200 
δικηγορικά γραφεία σε πάνω από 40 χώρες, DRI EUROPE, το Ευρωπαϊκό μέρος του DRI Internatonal (www.drieurope.org & www.dri.org), The Internatonal Associaton of Defense Counsel (IADC) (www.iadclaw.org), 
EUROPEAN JUSTICE FORUM (EJF) (www.europeanjustceforum.org), EUROPEAN FRANCHISE LAWYERS (EFL), συμμετέχει δε σε πολλούς άλλους, ενδεικτικά, στον EALA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Αεροπορικού Δικαίου).



Η ΤΡΟΒΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΚΑΡΜΟΥ 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 Finance), στον τομέα Επίλυσης 
Διαφορών (Litgaton & Dispute Resoluton), 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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