
1 

OIKONOMAKHΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 



 

 

 

 

 

OIKONOMAKIS CHRISTOS  GLOBAL   LAW FIRM 

GERMANY – ROMANIA- GREECE –  BULGARIA - CYPRUS 

 
Ratio legis est anima legis 
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ 

Η «Οικονομάκης Χρήστος Διεθνής Δικηγορική Εταιρία» είναι μια 

ηγέτιδα ελληνική δικηγορική εταιρία με αναφορές εθνικές και διεθνείς 

η οποία παρέχει νομική συμβουλή και συνδρομή επί τη βάσει υψηλών 

προϋποθέσεων ειδίκευσης, κύρους και κριτηρίων υψηλής ποιότητας 

Από ιδρύσεώς της το 1997 η Εταιρία λειτουργεί τόσο σε εθνικό όσο 

και σε διεθνές επίπεδο μέσω των γραφείων της σε παγκόσμια κλίμακα 

και συνεργάζεται με άλλες επαγγελματικές εταιρίες υψηλής εμβέλειας 

με σκοπό ώστε να αντεπεξέρχεται στις ανάγκες των πελατών της  

πάντοτε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Είμαστε μια πυρηνική ομάδα που η εμβέλειά της εκτείνεται σε όλους 

τους τομείς και τις γεωγραφικές θέσεις. Η ομάδα μας είναι έμπειρη, 

ευέλικτη και αξιόπιστη με συνέπεια να παρέχουμε στους πελάτες μας 

εμβριθείς νομικές συμβουλές και δημιουργικές και πρακτικές λύσεις 
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Πιστεύουμε ότι οι πελάτες λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή 

εκπροσώπηση όταν οι δικηγόροι με συσχετιζόμενα αντικείμενα 

ειδίκευσης συνεργάζονται. Το ανταποδοτικό μας μοντέλο, η 

τεχνολογική πλατφόρμα μας και οι στιβαρές ενέργειές μας 

οικοδομούνται γύρω από αυτή τη σύλληψη. 

Ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της  εταιρίας κύριος 

Οικονομάκης Χρήστος ασκεί δικηγορία σε διεθνή κλίμακα και είναι 

καταχωρισμένος ως δικηγόρος στους Δικηγορικούς Συλλόγους του 

Πειραιά, του Βουκουρεστίου, της Σόφιας, της Λευκωσίας και του 

Ντίσελντορφ. Παρέχει ολοκληρωμένη νομική γνώση σε όλο το φάσμα 

των τομέων ενασχόλησης στο Ευρωπαϊκό και το Διεθνές Δίκαιο και 

υψηλού επιπέδου νομική  εκπροσώπηση και συμβουλευτική στους 

πελάτες μας. 

Η αποστολή μας είναι να παρέχουμε υψηλής ποιότητας νομικές και 

συμβουλευτικές υπηρεσίες και να συνδράμουμε τους πελάτες μας προς 

το σκοπό επίτευξης στόχων και επιδιώξεων και διασφάλισης των 

συμφερόντων τους. 
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Απολαύουμε μακρόχρονων σχέσεων με τους πελάτες μας καθώς 

πιστεύουμε ότι η σε βάθος γνώση των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων του πελάτη μας είναι ένας σημαντικός παράγοντας 

βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών  μας 

Το όραμά μας είναι να διασφαλίσουμε ένα υψηλό επίπεδο νομικής 

συνδρομής και συμβουλευτικής σε όλους τους τομείς ενασχόλησης 

παγκοσμίως, να παρέχουμε το δυνατόν πιο ανταγωνιστικό επίπεδο σε 

ακαδημαϊκό και επαγγελματικό περιβάλλον και να προωθούμε την 

ηθική διάσταση κατά την άσκηση του δικαίου.  
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ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

(1)Τραπεζικά, Χρηματοοικονομικά και 

Κεφαλαιαγορές 
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ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ 

Ο τομέας των Τραπεζικών και των Χρηματοοικονομικών συνιστούν 

την καρδιά κάθε οικονομίας. Προσφέρουν τα μέσα για την 

επιχειρηματική δραστηριότητα ώστε να επεκταθεί αλλά και οι 

επενδυτές να επιτύχουν ανάπτυξη. Η Οικονομάκης Χρήστος Διεθνής  

Δικηγορική Εταιρία λειτουργεί στην αιχμή του τραπεζικού και του 

χρηματοοικονομικού τομέα, κάνοντας χρήση καινοτόμων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων. 

Η ομάδα μας που αποτελείται από δικηγόρους και επαγγελματίες 

παρέχει μια εκτεταμένου εύρους στήριξη, συνδράμοντας τους πελάτες 

μας να δομήσουν και να εμπεδώσουν συναλλαγές κάθε βιομηχανικού 

τομέα. Εκπροσωπούμε τόσο χρηματοοικονομικούς προμηθευτές όσο 

και χρήστες, ώστε να επωφελείσθε από συμβουλές που έχουν αντίληψη 

των αναγκών και των επιθυμιών όλων των εμπλεκόμενων μερών. 
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Τα ακόλουθα αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό μέρος των 

συναλλαγών που αναλαμβάνουμε: 

 Χρηματοδότηση εξαγορών 

 Εμπράγματος Δανεισμός  

 Εμπράγματη χρηματοδότηση 

 Διαρρύθμιση Τράπεζας 

 Διμερής και πολυπρόσωπος δανεισμός 

 Πιστωτικές κεφαλαιαγορές 

 Ρυθμιστικό πλαίσιο χρηματοοικονομικών οργανισμών 

 Χρηματοδότηση μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων 

 Ιδιωτικές προθεσμιακές 

 Χρηματοδότηση έργων 

 Χρηματοδότηση της αγοράς ακινήτων 

 Χρηματοδότηση εμπορική 

 Χρηματοδότηση καταναλωτών 



ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

(2)Εταιρικά Ζητήματα, Συγχωνεύσεις 
Και Εξαγορές 
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ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΑΓΟΡΕΣ 
 

Η Οικονομάκης Χρήστος Διεθνής Δικηγορική Εταιρία προσφέρει 
εξαιρετική κατανόηση στον τρόπο που γίνονται οι συμφωνίες, είτε 

πρόκειται για τοπικής εμβέλειας είτε για θέματα που διατρέχουν εθνικά 

και δικαιοδοτικά σύνορα. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε  

μια ανώδυνη, επιτυχημένη συναλλαγή όταν χρειάζεται να συντονίσετε  

αντίρροπα νομικά προαπαιτούμενα ή ρυθμιστικά ζητήματα.  

Απευθυνθείτε σε εμάς ώστε να αποφύγετε κάθε διαδικαστικό κώλυμα 

που θα έπρεπε να το διαχειριστείτε, οποιεσδήποτε αναντιστοιχίες 

μεταξύ πολλαπλών αρμοδιοτήτων, με τη διαβεβαίωση προς το 

πρόσωπό σας ότι συνεργάζεσθε με επαγγελματίες με βαθιά γνώση της  

κάθε δικαιοδοσίας 

Η ομάδα μας είναι δραστήρια προς το σκοπό της συνδρομής των 

πελατών μας σε διαφόρων ειδών έργα και συναλλαγές, ιδίως: 
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• Δημιουργία εταιρικών δομών, καταστατικές τροποποιήσεις, 
συμφωνητικά μετόχων, κοινά επενδυτικά έργα, συμπράξεις και 
συνεργασίες 

• Συμβουλή και συνδρομή αναφορικά με συμφωνητικά εμπορικού 
δικαίου και Εταιρικής Διακυβέρνησης 

• Αναδιάρθρωση εταιριών και τέτοιου είδους συσσωματώσεων 

εκκαθάριση και ρευστοποίηση  εταιριών 

• Διαδικασίες πτώχευσης εταιριών, διεκδίκησης  και  αναγνώρισης 
πιστώσεων, Σχέδια Πτώχευσης, αναδιάρθρωση χρέους και εταιρική 
αναδιάρθρωση 

• Γενική νομική συμβουλή και συνδρομή σε εταιρίες και 
συσσωματώσεις εταιριών, παροχή νομικής στήριξης σε εταιρικά 
όργανα (γενικές συνελεύσεις, διοικητικά συμβούλια και καθημερινά 
ζητήματα) 

• Εσωτερικοί οικονομικοί έλεγχοι 
• Πώληση και αγορά επιχειρήσεων (μερίσματα και πιστώσεις) 
• Συμβουλή και συνδρομή αναφορικά με τη δομή, τη διαπραγμάτευση 

και την εφαρμογή κάθε είδους εξαγοράς και συγχώνευσης στις 
συναλλαγές 

• Συμβουλή σχετικά με την αύξηση μετοχικών κεφαλαίων και 
καθορισμός μοντέλων χρηματοδότησης σχετιζόμενων με 
συναλλαγές 
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η Δικηγορική Εταιρία μας εξαλείφει οποιουσδήποτε κινδύνους 

ενσκήψουν ενώ εξελίσσεται η επιχειρηματική δραστηριότητά σας αλλά 

και οποιαδήποτε επίλυση διαφοράς ή αντιδικία με την οποία ενδέχεται να 

έρθετε αντιμέτωποι 

Οι δικηγόροι μας, με βάση τις εμπειρίες τους και την καλλιεργημένη 

αντίληψη τους αναπτύσσουν έναν εξατομικευμένο τρόπο στρατηγικής – 

πάντοτε θέτοντας τους δικούς σας στόχους ως προτεραιότητα. Σε 

συνεργασία με εσάς, τους πελάτες μας, με συνέπεια και 

αποτελεσματικότητα διαχειριζόμαστε όποιες προκλήσεις προκύψουν 

Οι δικηγόροι μας που ασχολούνται με την επίλυση των διαφορών 

εφαρμόζουν τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία και στρατηγικές για κάθε 

στάδιο της διαδικασίας και για κάθε ξεχωριστή περίσταση. Σας 

διαβεβαιώνουμε ότι οι δικηγόροι μας θα εξαντλήσουν τις πιθανότητες 

για επιτυχημένο αποτέλεσμα σε οποιαδήποτε δικαστική αίθουσα, 

αναφορικά με οποιαδήποτε αντιδικία. Συνεργαζόμαστε με σκοπό να 

διαχειριστούμε και να εκτιμήσουμε κάθε κίνδυνο, νομικό κόστος και 

πιθανή ζημία που ενδέχεται να επέλθουν σε κάθε ακροαματική 

διαδικασία. 

  

  

ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

(3)Δικαστηριακή Εκπροσώπηση 

και Επίλυση Διαφορών 
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AREAS OF EXPERTISE 

(4)Ενέργεια, Περιβάλλον και 

Φυσικοί Πόροι 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Η Οικονομάκης Χρήστος Διεθνής Δικηγορική Εταιρία προσφέρει 

νομική συμβουλή σε θέματα περιβάλλοντος, ενέργειας και φυσικών 

πόρων σε Πελάτες από μια ευρεία γκάμα οικονομικών τομέων. Η 

νομική συμβουλή και συνδρομή που παρέχονται περιλαμβάνουν 

ρυθμιστικές συνιστώσες, θέματα περιβαλλοντικής και εμπορικής 

αδειοδότησης, διαδικασίες εκτίμησης περιβαλλοντικού αντίκτυπου, σε  

βάθος περιβαλλοντικοί ως προς τα οικονομικά έλεγχοι, έργα 

υποδομών, περιβαλλοντική ευθύνη και πράσινη φορολόγηση. 

Στον τομέα της ενέργειας η  Οικονομάκης Χρήστος Διεθνής  

Δικηγορική Εταιρία συνδράμει τους Πελάτες σε θέματα που 

σχετίζονται με την παραγωγή ενέργειας υπό κανονικό και υπό ειδικό 

καθεστώς, ρυθμιστικό πλαίσιο, σε έργα έρευνας και ανάπτυξης, σε 

θέματα διάθρωσης εταιρίας, σε συμπράξεις, μισθώσεις και 

χρηματοδοτήσεις.  

Η Ομάδα μας μπορεί να σας παράσχει λύσεις αποτελεσματικές που 

διατρέχουν όλο τον ενεργειακό τομέα συμπεριλαμβανομένων 

συναλλαγών, υπηρεσιών πολιτικής διευθέτησης και επίλυσης 

διαφορών: 
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• Αγωγοί ανόδου και καθόδου Πετρελαίου και Αερίου 

• Πυρηνικά 

• Ανανεώσιμες πηγές και Μη-συμβατική Ενέργεια 

• Συμβατική παραγωγή 

• Διάθεση και διανομή 

• Λιανική παροχή ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου 

• Μεταφορά μέσω Αγωγών και Θάλασσας    

• Εμπορία Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, Πετρελαίου και Αερίου 

• Αναμόρφωση ενεργειακών αγορών  

• Ιδιωτικοποιήσεις Εταιριών Ενέργειας 



ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

(5) Απασχόληση και Εργασία 
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ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Μπορούμε να παράσχουμε προς πολυεθνικές επιχειρήσεις 

καλοσυντονισμένες λύσεις σε όλες τις επαγγελματικές και επιδοματικές 

ανάγκες τους. 

Οι δικηγόροι μας περί την απασχόληση και την εργασία είναι γνωστοί 

για τις δημιουργικές, επιχειρηματικά προσανατολισμένες 

συμβουλευτικές δεξιότητες τους και, όταν επιβάλλεται, την άκρως 

επιτυχημένη εντός δικαστικής αίθουσας στόχευσή τους σε 

αποτελέσματα. Η Οικονομάκης Χρήστος Διεθνής Δικηγορική 

Εταιρία εκπροσωπεί τοπικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις αναφορικά 

με θέματα και ζητήματα που συνδέονται με το εργατικό ανθρώπινο 

δυναμικό, συμπεριλαμβανομένων και όλων αυτών που καταγράφονται 

κάτωθι. 
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• Οι Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 

• Η Υγειονομική Περίθαλψη 

• Η Εκπαίδευση 

• Τα Ορυκτά 

• Οι Φυσικοί Πόροι 
• Οι Κατασκευές 

• Οι Επαγγελματικές Υπηρεσίες 

• Η Λιανική 

• Η Αγορά Ακινήτων 

• Η Φιλοξενία 

• Οι Μεταφορές και Υποδομές 

• Η Τεχνολογία 

• Οι Τηλεπικοινωνίες 

• Η Ασφάλιση 

Επιπλέον, και ως προς το θέμα της συγκέντρωσης σε συγκεκριμένους 

βιομηχανικούς τομείς, έχουμε αποκτήσει συλλογική, εκτενή εμπειρία 

εκπροσωπώντας εργοδότες από όλους τους τομείς βιομηχανίας, όπως : 



ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

(6) Εσωτερικός  Οικονομικός Έλεγχος και 

Εκτίμηση Κινδύνου 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 Οι Υπηρεσίες εσωτερικού Οικονομικού Ελέγχου εστιάζουν στην 

ανάλυση εκτίμησης κινδύνου 

 Συμμόρφωση με κανονιστικό πλαίσιο, πολιτικές και διαδικασίες 

 Οργάνωση πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης εντός εταιριών 

 Πρόσληψη, εκτίμηση και εκπαίδευση μελών διοικητικών 

συμβουλίου 

 Διαχειριστικοί και χρηματοοικονομικοί έλεγχοι 

 Για συστημένα ήδη εταιρικά τμήματα εσωτερικού ελέγχου: 

1. Υπηρεσίες εκτίμησης ποιότητας 

2. Υπηρεσίες εκτίμησης κινδύνου 

 Αναφορές ελέγχου απάτης 

 Περιοδικοί έλεγχοι ηλεκτρονικών συστημάτων 

 Ταυτοποίηση, εκτίμηση και διαχείριση αναφορών περί εταιρικών 

κινδύνων 

 Πλαίσιο ελέγχου ξεπλύματος μαύρου χρήματος 

 Οργάνωση τμημάτων εσωτερικών οικονομικών ελέγχων εντός 

εταιριών 
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 Οργάνωση τμημάτων διαχείρισης κινδύνων και ρυθμιστικής 

συμμόρφωσης εντός εταιριών 

 Οργάνωση εργαστηρίων αυτοελέγχου 

 Συμμόρφωση με οικονομικά πρωτόκολλα κατά την Αρχή της  

Εταιρικής Διακυβέρνησης 

 Εκτίμηση οργανωτικών δομών εταιριών σύμφωνα με τις  

στρατηγικές τους και τις εσωτερικές στοχεύσεις τους 

 Ετήσια εκτίμηση των τμημάτων εσωτερικού ελέγχου των 

εταιριών σε συνεργασία με την ομάδα διαχείρισης 

 Προετοιμασία και ανάπτυξη οδηγού εταιρικής διακυβέρνησης για 

εταιρία 

 Εκτίμηση της συνέπειας και της αποτελεσματικότητας του 

Διοικητικού Συμβουλίου 

 Εκπαίδευση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με  

θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης 

 Διεξαγωγή περιγραφής θέσεων εργασίας 

 Έλεγχος της πληρότητας και της αποτελεσματικότητας των 

μονάδων εσωτερικού οικονομικού ελέγχου εντός μιας εταιρίας 

 Εξωτερικές συνεργασίες για διενέργεια εσωτερικού οικονομικού 

ελέγχου 

 Εξειδικευμένες υπηρεσίες εσωτερικού οικονομικού ελέγχου 



ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

(7) Aγορά Ακινήτων 
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AΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Η Οικονομάκης Χρήστος Διεθνής Δικηγορική Εταιρία έχει 

εκτεταμένη εμπειρία στη συμβουλευτική προς φορείς ανάπτυξης στην 

αγορά ακινήτων, διεθνείς και εθνικούς επενδυτές, οικονομικούς 

οργανισμούς και κατασκευαστές στην αγορά ακινήτων αναφορικά με  

κτίρια γραφείων, εμπορικά κέντρα, θεματικά εμπορικά πάρκα, οικίες, 

υπηρεσίες αποθήκευσης και μεταφόρτωσης, ξενοδοχειακές και άλλες 

τουριστικές επενδύσεις 

Ο Όμιλός μας συνδράμει τους πελάτες μας στη διαπραγμάτευση, την 

καταγραφή και της ολοκλήρωση κάθε πλευράς ως προς τις συναλλαγές 

αναφορικά με τα εμπορικά ακίνητα. Είμαστε αρκούντως έμπειροι σε 

όλων των ειδών τις εμπορικές και πολύ-οικιστικές συναλλαγές 

ακινήτων, απαλλοτριώσεις, εμπορικές μισθώσεις και οικιστική 

ανάπτυξη, καθώς εκπροσωπούμε τόσο δανειστές όσο και δανειολήπτες 

σε ένα ευρύ φάσμα πιστωτικών συναλλαγών. Εντοπίζουμε και 

συμβουλεύουμε σε όλους τους τομείς της ιδιοκτησίας ακινήτων και 

στα επιχειρησιακά ζητήματα όπως είναι η συμβουλευτική αναφορικά 

με την ορθή δομή των επενδύσεων. 
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 Χρηματοδοτικά εργαλεία επένδυσης στην αγορά ακινήτων 

 Εξαγορά και διάθεση εμπραγμάτων δικαιωμάτων  

 Αναπτυξιακά έργα και συμπράξεις 

 Σχεδιασμός και περιβάλλον 

 Κατασκευή και μηχανολογική μελέτη 

 Χρηματοδότηση της αγοράς ακινήτων  

Η Ομάδα περί την αγορά ακινήτων αποτελείται από έμπειρους 

δικηγόρους του εμπορικού, φορολογικού, χρηματοοικονομικού και 

διοικητικού δικαίου που συνεργάζονται ώστε να παράσχουν υψηλών 

προδιαγραφών υπηρεσίες σε χορηγούς, επενδυτές και διαχειριστές 

ιδιωτικών κεφαλαίων από όλη την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη 

Λατινική Αμερική, την Ασία, την Ανατολική και Κεντρική Ασία. 

Ενεργούμε για λογαριασμό διαφόρων επενδυτών και διαχειριστών 

ακινήτων που ηγούνται στην αγορά σε διεθνές επίπεδο σε κάθε στάδιο 

του κύκλου της Επένδυσης της Αγοράς Ακινήτου. Συνδράμουμε τους 

πελάτες μας να διαχειριστούν τα κεφάλαιά τους, τα επενδυτικά 

καταπιστεύματα και τις συμπράξεις τους. Επιπλέον, τους βοηθούμε να 

αποκτήσουν και  να διαθέσουν επενδυτικές προτάσεις συνεργασίας και 

να αναπτύξουν στρατηγικές εξόδου. Η διεθνώς καταρτισμένη ομάδα 

μας μάς επιτρέπει να παράσχουμε στους πελάτες μας άνευ ετέρου 

υποστήριξη σε διασυνοριακά έργα και βαθιά κατανόηση της αγοράς  

ακινήτων, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 
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Οι τομείς εργασίας μας περιλαμβάνουν: 

• Διαμόρφωση χρηματοδοτικού κεφαλαίου 

• Συμπράξεις 

• Εξαγορές και διαθέσεις 

• Επίλυση διαφορών 

• Φορολογικό σχεδιασμό  

• Ρυθμιστικό πλαίσιο 
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ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

(8) Δημόσιο Δίκαιο 
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ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η Οικονομάκης Χρήστος Διεθνής Δικηγορική Εταιρία παρέχει τόσο 

εξειδικευμένες υπηρεσίες όσο και εμπειρία σε όλους τους τομείς του 

δημοσίου δικαίου, σε βασικές συνταγματικές αρχές και διοικητικές 

διαδικασίες, ώστε να συνδράμουμε τους πελάτες μας προς το σκοπό 

αποτροπής κάθε ανάστροφου αντίκτυπου λόγω δημοσίου δικαίου 

Ο κανόνας δικαίου στα πλαίσια κρατών αλλά και διεθνώς επιφέρει 

σημαντικές επιπλοκές στις συναλλαγές, το εμπόριο και το ρυθμιστικό 

πλαίσιο. Η Εταιρία μας παρέχει συμβουλές σε θέματα δημοσίου 

δικαίου, ανεξαρτήτως του αν η δική σας επιχειρηματική δραστηριότητα 

αφορά τις εσωτερικές διαδικασίες εντός μιας επικράτειας ή μιας 

περιφέρειας, σχέσεις με φυσικά πρόσωπα και άλλα κράτη ή ευρύτερες 

περιοχές, καθώς οι έμπειροι δικηγόροι σε θέματα του δημόσιου τομέα 

είναι πάντοτε απαραίτητοι 

Η ομάδα των επαγγελματιών μας έχουν  συνδράμει σε ρόλο 

διαπραγματευτή,   ως κυβερνητικοί υπάλληλοι και ως έμπειροι και 

εξειδικευμένοι σε θέματα ρυθμιστικού πλαισίου. 

Είμαστε εξοπλισμένοι με τρόπο ώστε να παρέχουμε συμβουλές σε 

επιχειρήσεις σε επίπεδο διεθνούς εμπορίου και συναλλαγών, και σε 

θέματα διεθνούς δικαίου περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  



ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η Οικονομάκης Χρήστος Διεθνής Δικηγορική Εταιρία θα σας 

προσφέρει υπηρεσίες φορολογικού δικαίου ενώ ταυτόχρονα θα 

απολαύετε των υπηρεσιών μιας διατμηματικής ομάδας που 

αντιλαμβάνεται πως το φορολογικό δίκαιο εμπλέκεται με άλλους 

τομείς δικαίου –εμπορικό, εμπράγματο και αγοράς ακινήτων, 

δικαστηριακές αντιδικίες. Μπορείτε να βασιστείτε σε μια ομάδα με 

μακρόχρονη εμπειρία σε θέματα φόρου και φορολόγησης. 

Πρόκειται για μία διασυνοριακή, πολυδικαιοδοτική ομάδα που 

διακριτικά αξιοποιεί την εγχώρια εμπεδωμένη γνώση με τις ορθές 

χρηματοδοτικές πηγές ώστε ν επιχείρησή σας να παραμένει 

καταρτισμένη και στιβαρή 

Οι φόροι ανέκαθεν έχουν αντίκτυπο στις επιχειρηματικές σας 

δραστηριότητες, ανεξαρτήτως της φύσης αυτών. Σήμερα, οι κανόνες 

και οι ρυθμίσεις εξελίσσονται με τέτοιους ρυθμούς που είναι 

αδύνατο να τα παρακολουθήσει κανείς εάν δεν είναι επαιτών 

ειδικός. Η Οικονομάκης Χρήστος Διεθνής Δικηγορική Εταιρία  

θα συνεργαστεί μαζί σας ώστε να παραμείνετε επικαιροποιημένοι – 

και οι στοχεύσεις σας θα αποτελούν τον γνώμονά μας. 

 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

(9) Φορολογικό Δίκαιο 
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Το πακέτο ολοκληρωμένων υπηρεσιών της  Δικηγορικής Εταιρίας μας 

περιλαμβάνει εμπειρία σε επίπεδο διεθνών δικαιοδοσιών, όπως επίσης 

και σε ζητήματα που συνδέονται με φυσικά πρόσωπα και ιδιωτικές 

εταιρίες, πολυεθνικές εταιρίες, εισηγμένες, προσωπικές και άλλων 

ειδών διάφανα εταιρικά μορφώματα, με πλεονεκτήματα στην 

φορολόγηση ως προς την επένδυσης και λοιπά.  
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ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ: 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΤΙΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΦΙΑΣ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 

EΛΛΗΝΟ-ΡΟΥΜΑΝΙΚΟ ΔΙΜΕΡΕΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

ΕΛΛΗΝΟ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
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Συνδεθείτε μαζί μας στα κοινωνικά δίκτυα 

 

https://www.facebook.com/Oikonomakis-

Christos-Global-Law-Firm 

https://www.linkedin.com/company/oiko

nomakis-christos-law-firm 

https://www.instagram.com/oikonom

akischristoslawfirm 



ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ 

 
Τα γραφεία της Οικονομάκης Χρήστος Διεθνής Δικηγορική Εταιρία στεγάζονται 
σε Ελλάδα, Γερμανία, Βουλγαρία, Ρουμάνια, και Κύπρο. 
 

Πειραιάς  
42-44 Ηρώων 
Πολυτεχνείoυ ,  

 2ος  όροφος,  
T.K. 18535                     
+30 210 3600036 
+30 210 3600300 
 

Θεσσαλονίκη  

9, Τσιμισκή & 8, Ίωνος 

Δραγούμη, 
4ος όροφος,  

+30 210 3600036  

+30 210 3600300 

   

Ιεράπετρα 

7, Εθνική Αντιστάσεως 
& Φονιαδάκη 1,  ισόγειο, 
T.K. 72200 

+30 210 3600036 

+30 210 3600300 

   

Σόφια 

25A Bulevard  Cerni   

Vrah,  

3ος όροφος,  

Τ.Κ: 1421 

+35924925626 
  

Βουκουρέστι 
169A Calea 

Floreasca  Building A, 4ος 

όροφος, τομέας 1 

+40312295320 
 

Ντίσσελντορφ  

2b, Konigsallee street, 

40212,  

KOE-BOGEN Building,  

5ος όροφος,  
+4921123709881 

Fax: +4921138789955 
   

Λευκωσία 

8, Λ. Εθνάρχου Μακαρίου  
1ος όροφος, 

(HILTON CYPRUS Hotel), 

Τ.Κ 1077 

+35722008290 
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Αθήνα 

18, Βουκουρεστίου,  

1ος  & 2ος  όροφος,  

T.K. 10671 

+30 210 3600036 

+30 210 3600300 

   



ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

www.oikonomakislaw.com 

 global@oikonomakislaw.com 
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