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ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
• Διεθνοποίηση ζητημάτων ενέργειας => σημαντικότερος ρόλος του
διεθνούς δικαίου
• Εμπορικές συμφωνίες για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων:
Ανατροπή συμβατικών δεσμεύσεων λόγω διεθνών αμφισβητήσεων
κυριαρχίας
• Το παράδειγμα της Ελλάδος (Χωρικά ύδατα, Υφαλοκρηπίδα, ΑΟΖ)
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Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

• Αξιοποίηση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων ανοιχτά της Κρήτης:
Vacuum διεθνούς δικαίου;
• Ποιός θα μπορούσε να εγείρει ζητήματα κυριαρχίας; Η Σύμβαση των ΗΕ
για το Δίκαιο της Θάλασσας (Montego Bay, 1982)
• Συνολική οριοθέτηση υδάτων με όλα τα όμορα κράτη: Προϋπόθεση για
προσέλκυση επενδυτών
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ

• Ιστορική εξέλιξη και νομική φύση
• Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας (1982): 12 ν.μ. από γραμμές
βάσεις
• Η περίπτωση του Αιγαίου: Διενέξεις και casus belli
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑ

• Ιστορική εξέλιξη και νομική φύση
• Από τη Σύμβαση της Γενεύης (1958) στη Σύμβαση για το Δίκαιο της
Θάλασσας (1982): 200 ν.μ. από γραμμές βάσεις – δικαίωμα παράλληλο
με ΑΟΖ
• Διεθνές Δικαστήριο της Δικαιοσύνης (1978): Ελλάδα εναντίον Τουρκίας
=> Το κοινό ανακοινωθέν πρωθυπουργών περί κοινής προθέσεως
υποβολής διαφοράς υφαλοκρηπίδας δε συνιστά συνυποσχετικό και δε
δεσμεύει τα Μέρη: ένα αρνητικό για τα συμφέροντα της χώρας
δεδικασμένο
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΖΩΝΗ
• Ιστορική εξέλιξη και νομική φύση
• Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας: 200 ν.μ. από γραμμές βάσεις
• Ο δρόμος προς μια εθνική στρατηγική οριοθέτησης των διεθνώς
κατοχυρωμένων δικαιωμάτων της χώρας μας: Το παράδειγμα της
Κύπρου
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

• Φαινομενικό Αδιέξοδο; Η δυναμική λειτουργία του Διεθνούς Δικαίου
• Δικαστική διεκδίκηση ή επιτυχημένη διπλωματία;
• Η ανάπτυξη ως προμετωπίδα των μελλοντικών επιλογών της
οικονομικής πολιτικής
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Ορέστης Ομράν
Counsel, Dentons
D +32(0)2552937
E orestis.omran@dentons.com

Ο Ορέστης Ομράν είναι Δικηγόρος στα γραφεία της Dentons στις
Βρυξέλλες και επικεφαλής του Ελληνικού Desk της Εταιρίας. Είναι
μέλος των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών, Νέας Υόρκης και
Βρυξελλών, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του
Σικάγου, όπου φοίτησε με υποτροφία του Ιδρύματος Fulbright. Ο κ.
Ομράν διαθέτει ευρεία εμπειρία σε θέματα ρυθμιστικών νόμων
καθώς και δικαίου Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ως επικεφαλής του Ελληνικού Desk της Dentons, ο Ορέστης Ομράν
έχει πολλές φορές εκπροσωπήσει επιτυχώς τόσο Ελληνικές όσο και
διεθνείς εταιρίες στην Ελλάδα, παρέχοντας νομικές συμβουλές
σχετικά με όλο το φάσμα του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού
δικαίου. Παρέχει νομικές συμβουλές σε ξένους επενδυτές στη χώρα
σχετικά με θέματα εταιρικά, χρηματοοικονομικά και κανονιστικά.
Ο
Ορέστης
συμβουλεύει
διεθνείς
πιστωτικούς
και
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς
όσον αφορά σύνθετες
χρηματοοικονομικές συναλλαγές, κανονισμούς χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών, τραπεζική νομοθεσία και χρηματιστηριακά παράγωγα.
Εκπροσωπεί διάφορα συλλογικά επενδυτικά κεφάλαια, hedge
funds, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και συνταξιοδοτικά ταμεία ενώ
μετέχει και σε διακρατικές εταιρικές αναδιαρθρώσεις και
αναδιοργανώσεις χρεών.
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O Ορέστης παρέχει τακτικά νομικές συμβουλές σε σχέση με το
δίκαιο ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με επίκεντρο τις
κρατικές επιχορηγήσεις, τις αντιμονοπωλιακές έρευνες για καρτέλ,
τις κάθετες και οριζόντιες συμφωνίες και την συμμόρφωση με την
αντιμονοπωλιακή νομοθεσία.

Επιπροσθέτως, παρέχει νομική υποστήριξη σε ενεργειακές εταιρίες
σε υποθέσεις κατ’ αντιμωλία εκδικαζόμενες, όσο και σε υποθέσεις
εκούσιας δικαιοδοσίας. Συχνά μετέχει σε διακρατικές δικαστικές
υποθέσεις καθώς και σε υποθέσεις διεθνούς διαιτησίας σε θέματα
επενδύσεων και εμπορικά, που άπτονται του ενεργειακού τομέα.
Εκπροσωπεί και παρέχει νομικές συμβουλές σε πελάτες σε μια
ευρεία σειρά από διαμάχες που περιλαμβάνουν τους κλάδους
άντλησης, μεταφοράς και διύλισης αργού πετρελαίου και φυσικού
αερίου. Έχει επίσης εμπειρία στην σύνταξη και την διαπραγμάτευση
προτάσεων ξένων κυβερνήσεων αναφορικά με την εξόρυξη
πετρελαίου και την αναπτυξιακή πολιτική.
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To Ελληνικό Desk της Dentons
Η παγκόσμια δικηγορική εταιρεία Dentons
διατηρεί Ελληνικό Desk, το οποίο λειτουργεί
από το γραφείο της εταιρείας στις Βρυξέλλες,
για την παροχή νομικών υπηρεσιών σε
Έλληνες, Ευρωπαίους και Αμερικανούς
πελάτες.

Το Ελληνικό Desk της Dentons προσφέρει πρωτοπόρες
επιχειρηματικές και νομικές λύσεις σε μια σειρά κλάδων,
συμπεριλαμβανομένων νομικών συμβουλών εταιρικού και
χρηματοοικονομικού δικαίου, ειδικών συμβουλών σε θέματα
ενέργειας, ευρωπαϊκού δικαίου ανταγωνισμού, ιδιωτικοποιήσεων,
υποδομών, αναδιάρθρωση χρέους, αναδιοργάνωσης τραπεζών,
διεθνούς επίλυσης διαφορών και πτωχεύσεων
Οι ευρείες μεταρρυθμίσεις και οι επικείμενες ιδιωτικοποιήσεις
αποτελούν ορισμένες από τις σημαντικότερες των τελευταίων ετών
και θα οδηγήσουν σε αύξηση του ενδιαφέροντος ξένων
επιχειρήσεων για εγκαθίδρυση της παρουσίας τους στην Ελλάδα.
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Το Ελληνικό Desk λειτουργεί ως "υπηρεσία μιας στάσης" ("one stop
shop") για τους πελάτες της εταιρείας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται
ήδη στην ελληνική αγορά, όπως επίσης και για όσους εξετάζουν το
ενδεχόμενο να δραστηριοποιηθούν για πρώτη φορά. Η ομάδα της
Dentons διαθέτει ισχυρό δίκτυο επαφών στους τομείς της ενέργειας,
των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, των υποδομών και των
συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, των ιδιωτικών
επενδυτικών κεφαλαίων και των ακινήτων. Το Desk βρίσκεται σε
προνομιακή θέση να βοηθήσει πελάτες που δραστηριοποιούνται σε
συγγενείς αγορές στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής
Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου.
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GREEK ENERGY FORUM: THINK TANK ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Website: www.greekenergyforum.com
E-mail: info@greekenergyforum.com

• Συμμετοχή σε δημόσιες διαβουλεύσεις
Βασικά Στοιχεία:
•
Έδρα στο Λονδίνο από τον Ιανουάριο 2013
•
Εθελοντική, μη κερδοσκοπική οργάνωση
•
100% χρηματοδοτούμενη από ετήσιες συνδρομές μελών
•
Πάνω από 100 ενεργά μέλη και δίκτυο επαγγελματικών
επαφών με πάνω από 10.000 εγγραφές

• Διοργάνωση σειράς B2B meetings για ξένες εταιρείες στην
Ελλάδα
• Εκκίνηση του country report
• Πρόσκληση και ένταξη στην taskforce "Gas Experts" της
επιτροπής του ΟΗΕ UNECE
• Διοργάνωση διεθνών ενεργειακών βραβείων στο Λονδίνο (9
Μαΐου Cass Business School)

Affiliate Organisations:
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Ευχαριστώ για την
προσοχή σας
Dentons Europe LLP
Rue de la Régence 58
1000, Βρυξέλλες
Βέλγιο

Dentons is the world's first polycentric global law firm. A top 20 firm on the Acritas 2015 Global Elite Brand
Index, the Firm is committed to challenging the status quo in delivering consistent and uncompromising
quality and value in new and inventive ways. Driven to provide clients a competitive edge, and connected
to the communities where its clients want to do business, Dentons knows that understanding local cultures
is crucial to successfully completing a deal, resolving a dispute or solving a business challenge. Now the
world's largest law firm, Dentons' global team builds agile, tailored solutions to meet the local, national and
global needs of private and public clients of any size in more than 125 locations serving 50-plus countries.
www.dentons.com.
© 2016 Dentons. Dentons is a global legal practice providing client services worldwide through its member firms and affiliates. This publication is not designed to provide legal or other advice and you should not take, or refrain from
taking, action based on its content. Please see dentons.com for Legal Notices.

25/04/2016

11

