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Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεταπτυχιακές σπουδές
(LLM) στο Berkeley Law των ΗΠΑ με εξειδίκευση στο
δίκαιο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
ΜΕΛΟΣ: Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, 1986, Άρειος
Πάγος, 1994, Διεθνής Δικηγορικός Σύλλογος
(International Bar Association).
Ο Νικόλαος Μουσάς είναι ιδρυτής εταίρος της εταιρείας «Μουσάς Δικηγορική
Εταιρεία». Με πάνω από 34 χρόνια εμπειρίας, είναι ένας από τους κορυφαίους
δικηγόρους στον τομέα του δικαίου της ενέργειας, του εταιρικού και του
εμπορικού δικαίου, του τραπεζικού και χρηματοοικονομικού δικαίου, του
δημοσίου δικαίου και τη δικαστική επίλυση διαφορών. Εκπροσωπεί και
συμβουλεύει εταιρείες όπως ο όμιλος VW, η Siemens AG, η Heinz, η Anheuser
Busch Inbev, οι εταιρείες Nielsen καθώς και την Μυτιληναίος σε πλήθος
ένδικων διαφορών τόσο στα ελληνικά δικαστήρια όσο και σε διαιτητικές
διαδικασίες.
Διαθέτει σημαντική εμπειρία από τη διαιτητική διαδικασία καθώς έχει
εκπροσωπήσει ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρείες στη διαπραγμάτευση
εμπορικών συναλλαγών στους τομείς της εξειδίκευσής του. Χειρίζεται
αντίστοιχες διαφορές ενώπιον διαιτητικών δικαστηρίων, σύμφωνα με τους
κανόνες διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC Rules) και
της Επιτροπής του ΟΗΕ για το Δίκαιο του Διεθνούς Εμπορίου (UNCITRAL
Rules), καθώς και διεθνείς υποθέσεις διαιτησίας με αντικείμενο Διμερείς
Επενδυτικές Συνθήκες (BIT disputes).
Έχει συμμετάσχει ενεργά σε ορισμένες από τις σημαντικότερες συναλλαγές
στον τομέα συγχωνεύσεων και εξαγορών, έχοντας μεταξύ άλλων
εκπροσωπήσει τους αγοραστές στην εξαγορά του Αλουμινίου της Ελλάδος.
Τα τελευταία δέκα χρόνια έχει εντρυφήσει στον τομέα της ενέργειας
εκπροσωπώντας πελάτες βιομηχανίες παραγωγής χάλυβα, αλουμινίου και
φυσικού αερίου.
Έχει ασχοληθεί εκτενώς με τον τομέα του τραπεζικού και χρηματοοικονομικού
δικαίου και στο πλαίσιο αυτό έχει ενεργήσει για μερικές από τις πλέον γνωστές
πολυεθνικές εταιρείες και προβεβλημένους χρηματοπιστωτικούς φορείς. Από

το 1997 είναι Νομικός Σύμβουλος του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και
Επενδύσεων (ΤΕΚΕ). Διετέλεσε μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής
(ΥΠΕΘΟ) για ζητήματα τραπεζικού δικαίου και εγγύησης καταθέσεων.
Διεθνείς νομικοί οδηγοί και εκδόσεις αξιολόγησης δικηγόρων (π.χ. Legal 500,
Chambers & Partners, IFLR) κατατάσσουν τον κ. Μουσά ως κορυφαίο
δικηγόρο στους τομείς των εξαγορών & συγχωνεύσεων, του εταιρικού και
εμπορικού δικαίου, του δικαίου της ενέργειας και της επίλυσης διαφορών
(Dispute Resolution).
Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες και άρθρα σε νομικά περιοδικά με
αντικείμενα από το αστικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο, το εμπορικό
δίκαιο, το δίκαιο της ενέργειας, το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς καθώς και το
τραπεζικό και το δίκαιο της εγγύησης καταθέσεων. Είναι Γραμματέας της
Ελληνικής Ένωσης Χρηματοοικονομικού Δικαίου και μέλος της Ένωσης
Ελλήνων Εμπορικολόγων. Επίσης, συμπεριλαμβάνεται στη λίστα διαιτητών
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ) καθώς
και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ).
Μιλά ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.

