
ΒΒΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΟΟ ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΜΜΑΑ

ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΕΕΣΣ ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ : ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ Κωνσταντίνος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1η Απριλίου 1969
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος, ένας γιος

ΣΣΠΠΟΟΥΥΔΔΕΕΣΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ : University of Bristol, Faculty of Law (με ακαδημαϊκή υποτροφία)
ΤΟΠΟΣ : Μπρίστολ, Αγγλία
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ : 1992 - 1993
ΤΙΤΛΟΣ : LL.M. in International Law

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ : Université  Libre de Bruxelles, Institut d’Etudes Europé ennes
ΤΟΠΟΣ : Βρυξέλλες, Βέλγιο
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ : 1990 - 1992
ΤΙΤΛΟΣ : Licence Spé ciale en Droit Europé en (avec Grande Distinction)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ : Πανεπιστήμιο Θράκης, Νομική Σχολή
ΤΟΠΟΣ : Κομοτηνή
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ : 1986 – 1990
ΤΙΤΛΟΣ : Πτυχίο Νομικής (Μετ’επαίνου – Μετά τιμής)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ : Κολλέγιο Αθηνών
ΤΟΠΟΣ : Αθήνα
ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ : 1975 – 1986
ΤΙΤΛΟΣ : Απολυτήριο Λυκείου (Μετ’επαίνου)

ΞΞΕΕΝΝΕΕΣΣ ΓΓΛΛΩΩΣΣΣΣΕΕΣΣ Κατανόηση Ομιλία Γραφή 

Αγγλικά τέλεια τέλεια τέλεια        
Γαλλικά τέλεια πολύ καλή πολύ καλή  

ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΗΗ ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑ
 Εκτενής ανάμιξη σε θεσμικά ενεργειακά έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες 

συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Ευρώπη και την Ασία κατά τη διάρκεια των τελευταίων 13 ετών (Ουγγαρία, 
Ρουμανία, Αλβανία, πΓΔΜ, Τουρκία, Μολδαβία, Λευκορωσία, Ουκρανία, Γεωργία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, 
Καζαχστάν, Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν, Κυργιζία).

 Σημαντική εμπειρία στη θεσμική και νομική δομή έργων υποδομής (παραχωρήσεις, συμπράξεις δημοσίου - ιδιωτικού 
τομέα). 

 Σημαντική εμπειρία στο Δίκαιο Ανταγωνισμού και στο Δίκαιο Ενέργειας της ΕΕ και ιδιαίτερα στην μεταφύτευση 
αυτών σε χώρες του πρώην Ανατολικού Συνασπισμού.

 Ενεργή συμβολή στη θεσμική προετοιμασία της διασύνδεσης των δικτύων μεταφοράς φυσικού αερίου Ελλάδας και 
Τουρκίας.

 Εκτεταμένη εμπειρία σε διαχείριση συμβουλευτικών έργων και ομάδων εργασίας αποτελούμενων από ειδικούς 
διαφόρων επιστημονικών τομέων.

 Εξειδικευμένη εκπαίδευση και εμπειρία σε εμπορικές και θεσμικές διαπραγματεύσεις και παρουσιάσεις.
 Εμπειρία στην επίλυση διαφορών μέσω διαιτησίας (διεθνούς και εγχώριας). 
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ΔΔΙΙΕΕΘΘΝΝΗΗΣΣ ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑ ΣΣΤΤΟΟΝΝ ΤΤΟΟΜΜΕΕΑΑ ΤΤΗΗΣΣ ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ

2006
-

2007

ΜΟΛΔΑΒΙΑ, ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΡΜΕΝΙΑ, ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ:
Τεχνική υποστήριξη για τη διευκόλυνση επενδύσεων σε έργα πετρελαίου και φυσικού αερίου
Κύριος νομικός εμπειρογνώμων
Το έργο είχε ως στόχο την παροχή εξειδικευμένης νομικής, οικονομικής, τεχνικής και περιβαλλοντολογικής τεχνογνωσίας 
σε εταιρείες του ενεργειακού τομέα στα προαναφερθέντα κράτη ώστε να συνταχθούν άρτιες αιτήσεις χρηματοδότησης 
έργων διεθνούς μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου ώστε να υποβληθούν σε διεθνείς χρηματοδοτικούς 
οργανισμούς (IFI) σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και απαιτήσεις.

2005

ΣΕΡΒΙΑ:
Σύσταση και λειτουργία της Σερβικής Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (SERA)
EuropeAid/114376/D/SV/YU – Διεθνής εμπειρογνώμων
Το έργο σκοπούσε στη σύσταση και αρχική λειτουργία αυτόνομης ενεργειακής ρυθμιστικής αρχής στη Σερβία.

2003

ΟΥΚΡΑΝΙΑ:
INOGATE Support Group (INOGATE 98/99.04 Project) – Νομικός εμπειρογνώμων
Στα πλαίσια του προγράμματος συστάθηκε οκταμελής Κοινή Ομάδα Εργασίας Εμπειρογνωμόνων ΕΕ – Ουκρανίας (EU –
Ukraine Joint Experts’ Working Group), η οποία πρότεινε μέτρα αναμόρφωσης του συστήματος διεθνούς μεταφοράς 
φυσικού αερίου της Ουκρανίας ώστε να επιτευχθεί η χρηματοδότηση της συντήρησης και αναβάθμισης του συστήματος.

2001

ΡΟΥΜΑΝΙΑ:
Development of the Objectives of the INOGATE Programme in Romania (PHARE 9805.01.01-02) –
Επικεφαλής ομάδας εμπειρογνωμόνων ΕΕ
Στόχος του έργου ήταν η εναρμόνιση της Ρουμάνικης νομοθεσίας και διοικητικής πρακτικής στον ενεργειακό τομέα με τη 
νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ρουμανίας. Έπειτα από στενή συνεργασία με όλα 
τα ενδιαφερόμενα μέρη (συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών αρχών, διαφόρων υπουργείων, διεθνών οικονομικών 
οργανισμών και εταιρειών του ενεργειακού κλάδου), συντάχθηκαν αναλυτική έκθεση και νομοπαρασκευαστικές 
προτάσεις που συζητήθηκαν σε διημερίδα που διοργανώθηκε στο Βουκουρέστι. Το έργο χαρακτηρίστηκε από τους 
αποδέκτες της τεχνικής βοήθειας ως ένα από τα πιο επιτυχημένα έργα στα πλαίσια του Προγράμματος PHARE.

2000
–

2001

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ, ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ:
Multi-modal Oil Transportation System (INOGATE 98.01) – Επικεφαλής νομικής ομάδας
Στόχος του έργου ήταν η σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας καθώς και η διαπραγμάτευση και επεξεργασία θεσμικών, 
νομικών και συμβατικών κειμένων που απαιτούντο για την ίδρυση και λειτουργία ενός πολυμορφικού συστήματος 
μεταφοράς πετρελαίου με δυναμικότητα 10 Mt ανά έτος από το Καζαχστάν και το Αζερμπαϊτζάν σε Γεωργιανά λιμάνια  
μέσω ενοποιημένου μεταφορικού συστήματος σιδηροδρομικής και θαλάσσιας μεταφοράς και λιμενικών εγκαταστάσεων.

1999
–

2000

ΜΟΛΔΑΒΙΑ, ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΡΜΕΝΙΑ, ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ, ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ, 
ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ, ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ, ΚΥΡΓΙΖΙΑ:
Follow-Up on Institutional Issues (INOGATE 97.04) – Επικεφαλής νομικής ομάδας
Στόχος του έργου ήταν η περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμικού πλαισίου της συμφωνίας INOGATE Umbrella Agreement (βλ. 
κατωτέρω) μέσω διαπραγμάτευσης και επεξεργασίας πρόσθετων πρωτοκόλλων καθώς και ο εντοπισμός συγκεκριμένων 
έργων ενεργειακής υποδομής που άξιζαν τεχνικής βοήθειας από το Πρόγραμμα INOGATE.

1997
–

1999

ΜΟΛΔΑΒΙΑ, ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΡΜΕΝΙΑ, ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ, ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ, 
ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ, ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ, ΚΥΡΓΙΖΙΑ:
Institutional Issues and Strengthening of Regional Co-operation (TACIS-INOGATE 96.07) –
Επικεφαλής νομικής ομάδας
Μετά από εκπόνηση επίκαιρων και αναλυτικών εκθέσεων για την κάθε χώρα αναφορικά με τη νομοθετική και θεσμική 
δομή του ενεργειακού κλάδου καθώς και τα οικονομικά και τεχνικά δεδομένα τους, με σκοπό την εναρμόνιση του
καθεστώτος μεταφοράς υδρογονανθράκων μέσω των χωρών αυτών, συντάχθηκε κατόπιν πολυμερών διαπραγματεύσεων 
διεθνής συμφωνία – πλαίσιο (INOGATE Umbrella Agreement) που διέπει τα θεσμικά ζητήματα της διασυνοριακής 
μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου. Μέχρι σήμερα, η συμφωνία έχει υπογραφεί από 21 ευρωπαϊκές και ασιατικές 
χώρες και αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1995
–

2000

ΜΟΛΔΑΒΙΑ:
Πετρελαϊκός τερματικός σταθμός στο Δούναβη – Νομικός σύμβουλος
To έργο αφορούσε στην κατασκευή και λειτουργία ενός τερματικού σταθμού πετρελαίου στην Μολδαβική πλευρά του 
Δούναβη με την ανάμιξη Ελλήνων επενδυτών και εργολάβων και χρηματοδότηση από ομάδα εμπορικών τραπεζών με 
διαχειρίστρια τράπεζα την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). 
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ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑ

ΠΕΛΑΤΗΣ / ΕΡΓΟ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.
ΘΕΣΗ: Νομικός σύμβουλος διοίκησης (2005 - 2007), Νομικός Σύμβουλος (2007 – σήμερα)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η ΕΤΑ ΑΕ διαχειρίζεται την ακίνητη περιουσία του ΕΟΤ (μαρίνες, ξενοδοχειακές μονάδες, 

ιαματικά λουτρά, εκθεσιακά κέντρα κλπ.), αξιοποιώντας την κυρίως μέσω μισθώσεων 
(μακροχρόνιων και μη), παραχωρήσεων και εκμετάλλευσης με αυτεπιστασία. Οι παρεχόμενες 
νομικές υπηρεσίες αφορούν πρωτίστως θέματα διαγωνισμών, θεσμικής και νομικής δομής 
αξιοποίησης ακινήτων, επίλυσης διαφορών.

ΠΕΛΑΤΗΣ / ΕΡΓΟ: MEDILCO HELLAS AE
ΘΕΣΗ: Νομικός σύμβουλος (2008 – σήμερα) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Παροχή νομικών υπηρεσιών σε θέματα λειτουργίας της εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται 

στην εισαγωγή και χονδρική διάθεση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.

ΠΕΛΑΤΗΣ / ΕΡΓΟ: ΒΙΟΤΟΣ ΑΕ
ΘΕΣΗ: Νομικός σύμβουλος (2007 – σήμερα)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Παροχή νομικών υπηρεσιών σε θέματα λειτουργίας της εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται 

στην χονδρική και λιανική διάθεση βιολογικών προϊόντων.

ΠΕΛΑΤΗΣ / ΕΡΓΟ: BEAUTYWORKS (ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΥ – ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ)
ΘΕΣΗ: Νομικός σύμβουλος (2001 – σήμερα)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Παροχή νομικών υπηρεσιών αναφορικά με την ανάπτυξη δικτύου ιδιόκτητων καταστημάτων και 

δικτύου δικαιόχρησης (franchising), θέματα εμπορικής αντιπροσωπείας, θέματα εργασιακών 
σχέσεων κλπ.

ΠΕΛΑΤΗΣ / ΕΡΓΟ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΣΗ: Εξωτερικός νομικός σύμβουλος (2005)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Μέλος νομοπαρασκευαστικής επιτροπή για το νόμο περί συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού 

τομέα (ΣΔΙΤ).

ΠΕΛΑΤΗΣ / ΕΡΓΟ: Κ. Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. / ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. / ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.
ΘΕΣΗ: Επικεφαλής Νομικής Ομάδας Διεθνών Διαιτησιών (2000 – 2009)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος PHARE, η τεχνική εταιρεία Κ. Ι. 

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ κατασκεύασε τμήμα της εθνικής οδού Δυρραχίου – Ρογκοζίνα, 
αντιμετωπίζοντας ποικίλα πραγματικά και νομικά εμπόδια, για τα οποία προσέφυγε σε διεθνή 
διαιτησία (ICC), με την οποία της επιδικάστηκαν περίπου 3 εκατ. €. Επίσης, στα πλαίσια έργου 
χρηματοδοτούμενου από την Παγκόσμια Τράπεζα, η εταιρεία πραγματοποιούσε μείζονα οδικά 
έργα όταν, λόγω εσωτερικών ταραχών, τα εργοτάξιά της λεηλατήθηκαν χωρίς η εταιρεία να λάβει 
τελικά τη συμφωνηθείσα αποζημίωση από το Αλβανικό Κράτος. Με σκοπό την είσπραξη της 
αποζημίωσης, της τάξης των 4 εκατ. USD, η εταιρεία προσέφυγε σε διεθνή διαιτησία (ICSID).

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ / ΕΡΓΟ: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΘΕΣΗ: Συνεργάτης – Επιβλέπων γραφείου Ουγγαρίας (2002 – 2004)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ελεύθερη δικηγορία σε συνεργασία με το προαναφερθέν δικηγορικό γραφείο, στα πλαίσια της 

οποίας έγινε επίβλεψη της ίδρυσης και ανάπτυξης γραφείου στη Βουδαπέστη με τη συμμετοχή 
διακεκριμένων Ούγγρων δικηγόρων.

ΠΕΛΑΤΗΣ / ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.
ΘΕΣΗ: Νομικός εμπειρογνώμων (2003)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το ΕΚΜΤ παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του 

Υπουργείου Ανάπτυξης ώστε η Δράση «Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Υψηλής 
Τεχνολογίας» του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΠΕΛΑΤΗΣ / ΕΡΓΟ: ΒΕΤΟ Α.Ε.
ΘΕΣΗ: Εξωτερικός νομικός σύμβουλος (2002 – 2007)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Η ΒΕΤΟ ΑΕ δραστηριοποιείται στην εισαγωγή, διανομή και λιανική πώληση αθλητικών ειδών 

(FILA, SKECHERS, RIETVELD κλπ) και οι παρεχόμενες νομικές υπηρεσίες αφορούν κυρίως 
θέματα δικτύων δικαιόχρησης (franchising), διεθνών συμβάσεων αντιπροσωπείας και διανομής, 
προστασία βιομηχανικής ιδιοκτησίας κλπ. καθώς επίσης και δικαστηριακή εκπροσώπηση σε 
σχετικά θέματα.
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ / ΕΡΓΟ: ΜΑΡΚΑΤΟΣ – ΛΑΜΝΙΔΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΘΕΣΗ: Συνεργάτης (1995 – 1999), Εταίρος (1999 – 2002)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε έργα τεχνικής βοήθειας και ιδιωτικές επενδύσεις στις 

ανατολικές χώρες, διεύθυνση του Τμήματος Ανατολικών Χωρών της εταιρείας, παροχή νομικών 
συμβουλών στους περισσότερους αλλοδαπούς πελάτες της εταιρείας, δικαστηριακή 
εκπροσώπηση. 

ΠΕΛΑΤΗΣ / ΕΡΓΟ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΘΕΣΗ: Νομικός εμπειρογνώμων (2001 – 2002)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Παροχή ειδικευμένων νομικών συμβουλών αναφορικά με την έγκριση από τη Διεύθυνση 
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