
 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  
 

 Διεθνής Πολιτική - Διεθνής Πολιτική Οικονομία της Ενέργειας 
 
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των αλληλεπιδράσεων που πραγματώνονται στο 
σύγχρονο διεθνές οικονομικό περιβάλλον στον τομέα της ενέργειας. Η πρόσβαση των 
κρατών σε ενεργειακούς πόρους είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας και οικονομικής 
μεγέθυνσης καθώς η διαθεσιμότητα των ενεργειακών πόρων αποτελεί αντικείμενο έντονων 
οικονομικών ανταγωνισμών. Η κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζει η ενέργεια στο 
σύγχρονο διεθνές οικονομικό περιβάλλον επιχειρείται σε ορισμένες κρίσιμες πτυχές του. 
Συγκεκριμένα, εξετάζονται οι παρακάτω κύριες θεματικές: η πολιτική οικονομία των 
παγκόσμιων ενεργειακών πόρων, η διακυβέρνηση των ενεργειακών πόρων, τα δίκτυα της 
ενέργειας, η ρύθμιση και η απορρύθμιση της διαχείρισης της ενέργειας, η 
φιλελευθεροποίηση του τομέα της ενέργειας, ο προσανατολισμός της ενεργειακής 
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι σχέσεις της με άλλα κράτη (π.χ. Ρωσία), η 
πρόσβαση σε ενέργεια και η οικονομική μεγέθυνση των κρατών, η κλιματική αλλαγή και οι 
τιμές των ενεργειακών πόρων.   
 

 Ενεργειακές Πολιτικές & Δίκαιο στην ΕΕ και τα Κράτη Μέλη   
 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών του προγράμματος 
με τους βασικούς θεσμούς και τους κύριους άξονες της ενεργειακής πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τους πρωτογενείς αλλά και δευτερογενείς κανόνες της ΕΕ. 
Αναλύεται, επίσης, με ποιο τρόπο η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ επηρεάζει τις εθνικές 
πολιτικές ενέργειας και τις εθνικές έννομες τάξεις των κρατών μελών. Οι θεματικές 
ενότητες καλύπτουν την θεσμική, πολιτική και οικονομική διάσταση των ρυθμίσεων και 
θίγουν κρίσιμα ζητήματα της επικαιρότητας, όπως η αύξηση της αρμοδιότητας της ΕΕ στο 
τομέα της ενέργειας μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η ρύθμιση των αγορών και η 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, η διασύνδεση 
δικτύων και αγωγών, ζητήματα επάρκειας και αποδοτικότητας και η προστασία του 
περιβάλλοντος.   
 

 Οικονομικά της Ενέργειας     
 
Το μάθημα εκκινεί με την ανάλυση των βασικών εννοιών (ορισμοί, ενεργειακό ισοζύγιο, 
διάγραμμα ενεργειακών ροών, περιβαλλοντικό κόστος, προσφορά και ζήτηση ενέργειας) 
των ενεργειακών και περιβαλλοντικών συστημάτων. Εν συνεχεία, ξεχωριστές θεματικές 
ενότητες περιλαμβάνουν: α) ανάδειξη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ οικονομικών, 
περιβαλλοντικών και ενεργειακών συστημάτων, β) ανάλυση των τρόπων ενσωμάτωσης του 
εξωτερικού κόστους (περιβαλλοντικού, κοινωνικού) στο μηχανισμό της αγοράς και στη 
λήψη των αποφάσεων, αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά της κλασικής οικονομικής 
θεώρησης στην αποτίμηση της αξίας των ενεργειακών και φυσικών πόρων σε σχέση με 
εναλλακτικές οικονομικές σχολές σκέψης, γ) εξοικείωση με βασικές μεθόδους και τεχνικές 
αποτίμησης της αξίας ενεργειακών πόρων και των περιβαλλοντικών αγαθών, δ) ανάδειξη 
του προβλήματος της ρύπανσης σε τοπικό-περιφερειακό επίπεδο και της κλιματικής 



 
 
αλλαγής, ε) ανάδειξη της αναγκαιότητας του μακροχρόνιου ενεργειακού 
προγραμματισμού, στ) ανάπτυξη της λογικής και των προϋποθέσεων αποτελεσματικής 
εφαρμογής ενεργειακών και περιβαλλοντικών πολιτικών με έμφαση στα οικονομικά 
εργαλεία πολιτικής, ζ) ανάλυση θεμάτων σχετιζόμενων με τη δομή της ενεργειακής αγοράς 
(μονοπωλιακή και ανταγωνιστική), του βραχυχρόνιου, μακροχρόνιου και οριακού κόστος 
της δραστηριότητας των ενεργειακών υποδομών. της διάκρισης μεταξύ υποδομών και 
δικτύων, και η) ανάλυση του τρόπου λειτουργίας των χρηματιστηρίων ενέργειας και των 
χρηματοκοοικονομικών εργαλείων για την αντιστάθμιση ρίσκου. 
 

 Διακρατικές και εμπορικές ενεργειακές συμβάσεις   
 
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.  
 

 Ανταγωνισμός στις ενεργειακές αγορές: στρατηγικές & θεσμοί   
 
Στο μάθημα εξετάζονται οι βασικές αρχές που διέπουν τον ανταγωνισμό στις ενεργειακές 
αγορές, οι στρατηγικές που εφαρμόζονται είτε από κρατικούς φορείς είτε από τις 
επιχειρήσεις, και οι θεσμοί που ισχύουν.  Με τρόπο διεπιστημονικό, εξετάζονται περαιτέρω 
το δίκαιο και τα οικονομικά της μετάβασης από τα μονοπωλιακή στην ανταγωνιστική 
διάρθρωση της αγορών ενέργειας με έμφαση στις αγορές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου 
με βάση το ισχύον ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η προστασία και προώθηση του 
ανταγωνισμού στις αγορές ενέργειας οράται όχι μόνο ως οικονομικό αγαθό, αλλά κυρίως 
ως σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη της οικονομικής ολοκλήρωσης και της 
αποτελεσματικότητας των αγορών. Η μεγέθυνση των επιχειρήσεων μέσω συγχωνεύσεων 
και εξαγορών, για να ανταποκριθούν στον αυξανόμενο ανταγωνισμό και να 
εκμεταλλευτούν οικονομίες κλίμακας, καθιστά τις διοικητικές αποφάσεις πολύπλοκες και 
επιβάλλει τη χάραξη κατάλληλης και ορθολογικής στρατηγικής. Εξετάζονται τα βασικά 
μοντέλα απελευθέρωσης και οι βασικοί άξονες της πολιτικής ανταγωνισμού.  

 
 Ενεργειακά Δίκτυα στην ΝΑ Ευρώπη, Μεσόγειο και Καύκασο: Διεθνές δίκαιο & 

διεθνείς σχέσεις   
 
Η περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, της Αν. Μεσογείου, του Καυκάσου και της Κασπίας αποκτά 
ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική  και αποτελεί 
θέατρο σημαντικών γεωπολιτικών εξελίξεων και πεδίο κρίσιμων γεωστρατηγικών επιλογών 



 
 
στην ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού. Στην περίπτωση της ΝΑ Ευρώπης σημείο τριβής 
αποτελεί η διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας των κρατών μέσω των πηγών της 
Κασπίας, ενώ στην περίπτωση της ΝΑ Μεσογείου τα μεγάλα κοιτάσματα υδρογονανθράκων 
μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου και Ισραήλ. Στο πεδίο αυτό επίσης δοκιμάζονται διμερείς σχέσεις 
μεταξύ χωρών και αναδιαμορφώνεται η συνολική ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης αλλά και των εμπλεκομένων κρατών μελών της ΕΕ και μη. Σκοπός του μαθήματος 
είναι να γίνουν κατανοητοί οι διεθνείς θεσμοί που επηρεάζουν τη λήψη σημαντικών 
αποφάσεων, όπως ο θεσμός της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, 
καθώς και οι διεθνείς σχέσεις γύρω από τον ενεργειακό διαγκωνισμό στην περιοχή. Επίσης, 
εξετάζονται θεσμοί όπως ο Χάρτης Ενέργειας (Energy Charter Treaty) και η Ενεργειακή 
Κοινότητα (Energy Community     

 
 Ενεργειακοί πλουτοπαραγωγικοί πόροι και γεωπολιτικά / γεωστρατηγικά 

ζητήματα   
 

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της οικονομικής γεωγραφίας και της 
γεωπολιτικής /γεωστρατηγικής της ενέργειας. Η ανάλυση εκτείνεται στην οικονομική 
γεωγραφία των ενεργειακών πόρων καθώς και στις διαμορφούμενες ενεργειακές ανάγκες 
σε διεθνές επίπεδο. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην περιοχή της Ευρασίας, της Αμερικής  
και της Μέσης ανατολής, στις οποίες λαμβάνουν χώρα σημαντικές ενεργειακές εξελίξεις.  
 

 Εξωτερική πολιτική και ενέργεια: Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρος 
 

Στο μάθημα αυτό εξετάζονται πτυχές της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδος, Τουρκίας και 
Κύπρου στον ευαίσθητο τομέα της ενέργειας. Η ενεργειακή πολιτική αποτελεί σημαντική 
παράμετρο της εξωτερικής πολιτικής ενός κράτους. Η δε άσκηση ενεργειακής εξωτερικής 
πολιτικής και διπλωματίας κινείται συνήθως σε ένα σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον με 
μεγάλα διακυβεύματα για τα κράτη. Ταυτόχρονα τέμνεται με άλλες πτυχές της εξωτερικής 
πολιτικής όπως η εθνική άμυνα, η εμπορική πολιτική και οι σχέσεις γειτονίας. Σε αυτό το 
σύνθετο περιβάλλον η λήψη των αποφάσεων διέρχεται από διλήμματα και κινδύνους στη 
βάση των αρχών των διεθνών σχέσεων.   
 

 Ειδικά Θέματα Χρηματοδότησης ενεργειακών επενδύσεων & Διαχείρισης 
κινδύνου 
 

Η διδασκαλία εκκινεί από τους βασικούς τρόπους χρηματοδότησης ενεργειακών 
επενδύσεων, όπως η χρήση ιδίων πόρων, ο δανεισμός και η επιδότηση. Οι ενεργειακές 
επενδύσεις υπόκεινται σε μια σειρά αβεβαιοτήτων, η αξιολόγηση και ποσοτική αποτίμηση 
των οποίων επιτρέπουν την εκτίμηση της επίδρασης τους στην αποδοτικότητα των 
επενδύσεων και στις χρηματορόες τους. Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση 
γνώσεων ιδιαίτερα χρήσιμων για τη διαχείριση, αξιολόγηση και αποτίμηση των διαφόρων 
κινδύνων που αντιμετωπίζει μια ενεργειακή επένδυση. Αναλύονται οι παράγοντες που 
διαμορφώνουν τους κινδύνους, οι επικρατούσες μεθοδολογίες μέτρησης αυτών, καθώς και 
οι πρακτικές βελτιστοποίησης της σχέσης μεταξύ κινδύνου και απόδοσης. Η διαχείριση 
ρίσκου των επενδύσεων, είτε αφορά οικονομικούς, λειτουργικούς, ρυθμιστικούς ή 
τεχνικούς κινδύνους, αντιμετωπίζεται κυρίως μέσω της παροχής χρηματοοικονομικών και 
ενεργειακών υπηρεσιών. Η διαχείριση οικονομικού ρίσκου υλοποιείται κυρίως μέσω των 
χρηματιστηρίων ενέργειας και αξιών, είτε μέσω διαπραγματεύσεων των ενεργειακών και 
οικονομικών προϊόντων είτε μέσω σύγχρονων οικονομικών εργαλείων, όπως διμερείς 



 
 
συμβάσεις επί διαφορών και χρηματοοικονομικά παράγωγα όπως προθεσμιακά 
συμβόλαια, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ή δικαιώματα προτίμησης. 
 

 Ειδικά Θέματα ρύθμισης της ελληνικής αγοράς ενέργειας   
 
Πως διαμορφώνεται και το ενεργειακό μίγμα στην Ελλάδα σήμερα, για ποιό λόγο και με 
ποιό κόστος; Πως λειτουργούν οι αγορές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου και ποιοί οι 
κεντρικοί παίκτες; Ποιοί οι κεντρικοί άξονες της ελληνικής ενεργειακής πολιτικής; Επίσης, 
ποιες οι προτεραιότητες της ελληνικής ενεργειακής πολιτικής σχετικά με τη διαφοροποίηση 
των πηγών προμήθειας, την έρευνα και εκμετάλλευση ενεργειακών πόρων και τις σχέσεις 
με τρίτες χώρες; Αυτά είναι τα βασικά ερωτήματα στα οποία φιλοδοξεί να απαντήσει η 
ανάλυση των επιμέρους θεματικών ενοτήτων στο συγκεκριμένο μάθημα.   

 
 Ειδικά Θέματα Ενέργειας, Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής 

 
Ποιά η σχέση της εκμετάλλευσης ενεργειακών πόρων, της προστασίας του περιβάλλοντος 
και της κλιματικής αλλαγής; Πως επηρεάζουν παλαιές και νέες, συμβατικές και 
αντισυμβατικές τεχνολογικές μέθοδοι εκμετάλλευσης ενεργειακών πόρων το περιβάλλον 
και τι μέτρα περιβαλλοντικής πολιτικής έχουν επιστρατευθεί  σχετικά; Ποιος ο ρόλος των 
στερεών καυσίμων και ποια η σύνδεσή τους με το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ποιος ο 
ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και ποιες οι προκλήσεις για το μέλλον; 
Πως επιτυγχάνεται η ενεργειακή αποδοτικότητα και ποιες οι σύγχρονες τεχνολογικές 
προκλήσεις; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα στα οποία φιλοδοξεί να δώσει 
απαντήσεις το εν λόγω μάθημα. Η διδασκαλία καλύπτει τις διεθνείς θεσμικές και 
τεχνολογικές εξελίξεις με έμφαση στο Ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Στο μάθημα χρησιμοποιείται η συγκριτική μέθοδος: 
αναλύονται και συγκρίνονται διαφορετικές έννομες τάξεις και θεωρήσεις του 
περιβαλλοντικού προβλήματος σε Αμερική, Ευρώπη και αναδυόμενες οικονομίες. Η 
προσέγγιση είναι διεπιστημονική: διεθνείς κανόνες και ρυθμιστικό πλαίσιο, οικονομία, 
πολιτική και τεχνολογία συμπλέκουν και αλληλεπιδρούν. 

 
 Ειδικά Θέματα Δικαίου της Ενέργειας 

 
Το μάθημα εμβαθύνει σε ειδικότερα νομικά ζητήματα που σχετίζονται με την 
εκμετάλλευση, προμήθεια και εμπορία ενεργειακών πόρων, όπως μέθοδοι άρσης 
συγκρούσεων, ειδικά ζητήματα διαιτησίας και διαμεσολάβησης καθώς και ειδικοί όροι σε 
μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες συμβάσεις. Εξετάζονται επίσης οι συνθήκες και ο τρόπος 
επαναδιαπραγμάτευσης και επαναδιαμόρφωσης των συμβατικών όρων.  Ειδική ανάλυση 
γίνεται σε σχέση με το εφαρμοστέο δίκαιο, την έννοια και τα είδη διεθνούς διαιτησίας, τη 
ρήτρα διαιτησίας και τα κύρια διαιτητικά fora (ICC κλπ.). 
  

 Ειδικά θέματα Έρευνας & εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων  
 

Στο μάθημα αυτό εξετάζονται επίκαιρα θέματα γύρω από την έρευνα και εκμετάλλευση 
υδρογονανθράκων με έμφαση τις εξελίξεις στην ΝΑ Μεσόγειο. Εισαγωγικά, παρουσιάζεται 
το ενεργειακό δυναμικό στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, στον ελλαδικό χώρο και τις 
γειτνιάζουσες περιοχές. Στη συνέχεια, η διδασκαλία προχωρά στην επεξήγηση των βασικών 
τεχνικών σταδίων της αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και των 
επόμενων σταδίων, προκειμένου να γίνει κατανοητή η τεχνική διαδικασία του upstream, 
του midstream και του downstream. Εξετάζονται, επίσης, βασικές αρχές που σχετίζονται με 



 
 
την προστασία του περιβάλλοντος. Περαιτέρω, η διδασκαλία εξετάζει το δικαίωμα έρευνας 
και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων εντός του συστήματος του δημοσίου διεθνούς 
δικαίου (ιδίως υφαλοκρηπίδα, ΑΟΖ, θαλάσσιες ζώνες) περιλαμβανομένων των διαδικασιών 
επίλυσης διαφορών μεταξύ κρατών για τα ως άνω δικαιώματα. Τέλος,  αναλύονται οι 
κύριες αρχές των συμβάσεων έρευνας και εκμετάλλευσης, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις 
των μερών. Συνολικά, το μάθημα φιλοδοξεί να δώσει απαντήσεις στο ερώτημα, ποιες 
μπορεί να είναι οι επιπτώσεις της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων για μια 
χώρα σε οικονομικό και γεωπολιτικό επίπεδο, ποιες οι προοπτικές, οι κίνδυνοι και οι 
προκλήσεις. 

  
 Ειδικά Θέματα ρύθμισης και λειτουργίας των σύγχρονων ενεργειακών αγορών  

 
Η αγορά της ενέργειας είναι ένας δυναμικά αναπτυσσόμενος αλλά και ευαίσθητος τομέας 
στον οποίο ενυπάρχει έντονος ανταγωνισμός αλλά και τάσεις προστατευτισμού. Η 
τεχνολογική πρόοδος, οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις αλλά και οι διαμορφούμενες 
οικονομικές συνθήκες διαμορφώνουν ένα σύνθετο και συνεχώς μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό 
περιβάλλον εντός του οποίου οργανώνονται και λειτουργούν οι σύγχρονες ενεργειακές 
αγορές. Ποιος ο ρόλος των ενεργειακών κόμβων (hubs) στη λειτουργία των αγορών και τη 
διαμόρφωση των τιμών; Ποιοι είναι οι βασικοί κόμβοι σε Ευρώπη και Αμερική, πώς 
λειτουργούν και τι εξελίξεις πυροδοτούν σε θεσμικό , πολίτικο και οικονομικό επίπεδο; 
Περαιτέρω, τι είναι τα χρηματιστήρια ενέργειας, με βάση ποιες αρχές και κανόνες 
οργανώνονται και λειτουργούν; Τι προβλέπει το νέο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο και 
πως επηρεάζουν οι εξελίξει τη χώρα μας;  
 

 Ειδικά θέματα Ενέργειας, Ναυτιλίας & Θαλασσίων Μεταφορών 
 
Στο μάθημα εξετάζονται οι νομικές και οικονομικές πτυχές της θαλάσσιας μεταφοράς 
ενεργειακών πόρων με έμφαση στη μεταφορά υδρογονανθράκων. Αναλύονται ζητήματα 
δικαιοδοσίας, το διεθνές και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη μεταφορά 
υδρογονανθράκων καθώς και ειδικότεροι θεσμοί όπως η αλληλασφάλιση,  ο περιορισμός 
της ευθύνης κλπ. Εξετάζονται επίσης ζητήματα που αφορούν στην αξιακή αλυσίδα καθώς 
και την οργάνωση και λειτουργία της αγοράς LNG και LPG. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη 
διαπραγμάτευση και συνομολόγηση συμβατικών όρων του ναυλοσυμφώνου και της 
φορτωτικής ενεργειακών πόρων, είτε πρόκειται για αργό πετρέλαιο, είτε για υγροποιημένο 
φυσικό ή πετρελαϊκό αέριο.      
 


