ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθήνα, 21-06-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Με την από 27-05-2019 αίτησή τους, η οποία επιδόθηκε στους Υπουργούς
Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ενέργειας και Περιβάλλοντος και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις 05-06-2019 οι εταιρείες «T-HERTZ Co Ltd»
και «JETION SOLAR Co Ltd» ζήτησαν τη διεξαγωγή διεθνούς διαιτησίας σύμφωνα
με τους κανόνες, της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό
Δίκαιο (UNCITRAL), στο πλαίσιο της Διμερούς Συμφωνίας για την Ενίσχυση και την
Αμοιβαία Προστασία των Επενδύσεων μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της
Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας που υπογράφηκε στο Beijing στις 25 Ιουνίου 1992.
Δεδομένου ότι στο πλαίσιο της παραπάνω διαφοράς τίθενται εξειδικευμένα νομικά
ζητήματα διεθνούς επενδυτικής διαιτησίας, δικηγορικές εταιρείες/δικηγορικά γραφεία
με ανάλογη εμπειρία στον τομέα αυτό που θα ενδιαφέρονταν να αναλάβουν την
υποστήριξη της Ελληνικής Δημοκρατίας από κοινού με μέλη του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους, παρακαλούνται για την υποβολή σχετικών προσφορών
μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη 26-06-2019 λόγω ύπαρξης στενής χρονικής
προθεσμίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hragent@nsk.gr.

Ο Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ.

Ιωάννης-Κωνσταντίνος Γ. Χαλκιάς
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Athens, 21 June 2019

INVITATION

“T-HERTZ Co. Ltd” and “JETION SOLAR Co. Ltd” Chinese companies (Claimants)
have communicated to the Hellenic Republic (Respondent) a Notice of Arbitration
under the Rules of the United Nations Commission on International Trade Law
(UNCITRAL).
The Claimants allege violation by the Respondent of article 4 of the Agreement
between the Government of the Hellenic Republic and the Government of the
People’s Republic of China for the Encouragement and Reciprocal Protection of
Investments, which was signed in Beijing on 25 June 1992 and which entered into
force on 21 December 1993 (the BIT).
The effective support of the Hellenic Republic calls upon specialized knowledge and
experience on the investment arbitration.
We invite therefore law firms which have such experience and are interested in
representing the Hellenic Republic in the above mentioned case to declare their
interest and introduce their financial offer, by mail to the following address
hragent@nsk.gr, the latest by June 26 2019 due to the narrow time limit for
responding to the above notice.

The President of the Legal Council of the State

IOANNIS-KONSTANTINOS G. CHALKIAS

