
 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία  

 

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
  

  
 Ι. Διδάσκοντες 

Ν. Φαραντούρης 

Α. Καραμπατζός   

Ν. Κεραμέως 

Κ. Καρακίτσου  

 

II. Σκοπός του μαθήματος 

Στο μάθημα αυτό διδάσκονται οι βασικές παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη κατά τη 

σύναψη ενεργειακών συμβάσεων καθώς και οι κύριοι συμβατικοί τους όροι. Εξετάζεται 

επίσης η σχέση εμπορικών συμβάσεων και διακυβερνητικών συμφωνιών. Η σχέση 

προμήθειας ενεργειακών πόρων και ασφάλειας αφορά, μαζί με την υψηλή πολιτική και τις 

διεθνείς σχέσεις, την άσκηση εμπορικής πολιτικής και διαχείρισης επιχειρηματικού 

κινδύνου. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ασφάλεια εφοδιασμού αποτελούν σημαντικές 

πτυχές στη χάραξη οποιασδήποτε επιχειρηματικής ενεργειακής πολιτικής και εμπορικής 

στρατηγικής. Για τις ενεργειακές επιχειρήσεις, είτε πρόκειται για παραγωγούς και 

προμηθευτές (up-streamers & suppliers), είτε για mid-streamers είτε για καταναλωτές 

ενέργειας (ηλεκτροπαραγωγοί, βιομηχανίες κλπ.), οι όροι προμήθειας και πώλησης 

ενεργειακών αγαθών αποτελούν τον κεντρικό άξονα οργάνωσης της εμπορικής τους 

πολιτικής και των επιχειρηματικών τους επιλογών. Επίσης, οι όροι προμήθειας και πώλησης 

ενεργειακών πόρων συνδέονται με την ασφάλεια εφοδιασμού μιας χώρας σε επίπεδο 

θεσμών συνδεόμενων ή και ανεξάρτητων από το κράτος, όπως Διαχειριστών Συστημάτων 

(TSOs), Ρυθμιστικών Αρχών και άλλων Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών επιφορτισμένων με 

την οργάνωση και λειτουργία των ενεργειακών αγορών. Τέλος, σημαντική είναι η μέθοδος 

επίλυσης διαφορών σε περίπτωση διαφωνίας των μερών ή σε περίπτωση μεταβολής 

συνθηκών συνθηκών, η επιλογή του δικαίου καθώς του forum (δικαιοδοτικά όργανα  και 

διαιτητικά δικαστήρια).  

III. Θεματικές Ενότητες 

 

Εβδομάδα 1η:  Η αξιακή αλυσίδα από την παραγωγή στην πώληση  

Τα κύρια στάδια από την αναζήτηση και έρευνα έως την μεταφορά και εκμετάλλευση 
ενεργειακών πόρων με έμφαση στην αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υγρών  και 
αερίων υδρογονανθράκων (πετρέλαιο και φυσικό αέριο).  



 
 
 

Εβδομάδα 2η: Εισαγωγή στο δίκαιο των ενεργειακών συμβάσεων  

Σχέση διακρατικών και εμπορικών συμβάσεων. Διάρκεια σύμβασης και μέθοδος 
χρηματοδότησης, μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες συμβάσεις προμήθειας. 

 

Εβδομάδα 3η:  Τυπολογία και κύριοι όροι σε συμβάσεις προμήθειας Υ/Α 

Παρουσιάζονται οι διάφοροι τύποι καθώς και οι κύριοι όροι των ενεργειακών συμβάσεων 
πώλησης υδρογονανθράκων (formulae, μέθοδος τιμολόγησης, ο ρόλος των INDECES, ο 
ρόλος των HUBS, η ρήτρα take or pay, back to back σχέση με προμηθευτές, ελεύθερη 
διαμόρφωση τιμών (NBP, TTF, SVP κλπ, μέθοδος επαναδιαμόρφωσης της τιμής - price 
review, ο ρόλος του δικηγόρου, ο ρόλος του expert). 

 

Εβδομάδα 4η:  Τίτλος : Αγορά ενέργειας  

Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα και Ευρώπη. Αλυσίδα πώλησης (λιανική – χονδρική) και το 

περιβάλλον. Στάδια πώλησης – Ρόλοι (Προμηθευτές – Πελάτες  - Ανταγωνιστές).  

 

Εβδομάδα 5η:  Διαμόρφωση ενεργειακού προϊόντος  

Μείγμα Marketing και η έννοια του προϊόντος. Τμηματοποίηση αγοράς. Σχέδιο Marketing. 

Καθορισμός εμπορικής πολιτικής. Τύποι συμβάσεων και Βασικοί όροι αναλόγως του τύπου 

σύμβασης. Επιλογή τύπου σύμβασης. Λειτουργία - διαχείριση συμβάσεων. Κίνδυνοι - 

Ανάλυση – πρόβλεψη. Πακέτα υπηρεσιών. Ευρωπαϊκά πρότυπα συμβάσεων σε κόμβους.  

 

Εβδομάδα 6η:  Τιμολόγηση ενέργειας 

Η έννοια της τιμολόγησης. Σκοπός και σπουδαιότητα. Κατηγοριοποίηση τιμών. Πολιτικές 

τιμολόγησης. Παράγοντες που διαμορφώνουν την τιμή. Εξωτερικοί παράγοντες που 

επηρεάζουν την στρατηγική τιμολόγησης. Ανάλυση επί μέρους τμημάτων τιμής. Έλεγχος 

αποτελεσμάτων. Πολιτικές εκπτώσεων. Επιλογή τιμολογίου. Κίνδυνοι / Ανάλυση – 

πρόβλεψη/ Διαχείριση κινδύνου.  

 

Εβδομάδα 7η:  Συμβατικοί όροι και αναγκαστικό δίκαιο   

Το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ, το δίκαιο ανταγωνισμού και η διάπλαση των εννόμων σχέσεων. 
Ζητήματα επίλυσης διαφορών και άρσης συγκρούσεων.   

 

Εβδομάδα 8η:  Γενικές αρχές δικαίου της διαιτησίας Ι 

Αναλύονται θέματα που αφορούν σε προτερήματα και μειονεκτήματα της διαιτησίας ως 
τρόπου επίλυσης διαφορών, στη διάκριση μεταξύ ad hoc και θεσμικής διαιτησίας, στη 



 
 
διαιτητική συμφωνία και στη δυνατότητα επέκτασής της, στη συγκρότηση του διαιτητικού 
δικαστηρίου, στο εφαρμοστέο δίκαιο, στον τόπο διαιτησίας. 

 

Εβδομάδα 9η:  Γενικές αρχές δικαίου της διαιτησίας ΙΙ 

Αναλύονται θέματα που αφορούν στη διαιτητική διαδικασία, στη δυνατότητα συμμετοχής 
τρίτων, στα κόστη της διαιτησίας, στη χρηματοδότηση διαιτητικής δίκης από τρίτο (third 
party funding), στην ακύρωση διαιτητικών αποφάσεων, στην αναγνώριση και εκτέλεση 
διαιτητικών αποφάσεων. 

 

Εβδομάδα 10η: Ρήτρες διαιτησίας ή διαμεσολάβησης στις ενεργειακές συμβάσεις  

Αναλύονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στη σκοπιμότητα των ρητρών διαιτησίας και 
διαμεσολάβησης σε ενεργειακές συμβάσεις, την κατάλληλη διαμόρφωση και ερμηνεία 
αυτών, καθώς επίσης και τον έλεγχο του κύρους τους. 

 

Εβδομάδα 11η: Ενεργειακές συμβάσεις και μεταβολή των συνθηκών 

Αναλύεται κυρίως η λειτουργία των διαφόρων συμβατικών ρητρών περί αναπροσαρμογής 
του περιεχομένου μιας ενεργειακής σύμβασης ενόψει μιας μεταβολής των συνθηκών στο 
εξωτερικό περιβάλλον, των ρητρών σταθερής τιμής, καθώς επίσης και των διορθωτικών 
μηχανισμών των άρθρων 388 και 288 ΑΚ, οι οποίοι και συνεπάγονται πλέον μία ετερόνομη 
(ήτοι δικαστική) επέμβαση στο συμβατικό περιεχόμενο.  
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