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Στοιχεία Επιστημονικού Υπευθύνου  
Ονομ/μο Επιστημονικού 
Υπευθύνου και Ιδιότητα 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΛΙΩΤΗΣ 
Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και 
Τραπεζικής Διοικητικής 

Ονομ/μο Ακαδημαϊκού Υπευθύνου  
και Ιδιότητα 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΛΙΩΤΗΣ 
Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και 
Τραπεζικής Διοικητικής 

Στοιχεία επικοινωνίας  
(τηλέφωνο, email, fax) 

dvoliotis@unipi.gr 

  

Στοιχεία Εκπαιδευτικού Προγράμματος 
Τίτλος προγράμματος «Ενεργειακή Μετάβαση: Δίκαιο και νέες Αγορές»  

[Green Deal – Clean Energy Package – Target 
Model]   

Αριθμός Θεματικού Πεδίου 
(Συμβουλευτείτε το Παράρτημα) 

206 

Συνολική διάρκεια προγράμματος 
(μήνες, διδακτικές ώρες) 

Μήνες: 0,25 
Σύνολο Διδακτικών Ωρών:12 

Ομάδα στόχος (Σε ποιους 
απευθύνεται) 

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους της πράξης, 
νομικούς συμβούλους εταιριών και δημοσίων 
οργανισμών και φορέων, που σχετίζονται με τον 
τομέα της ενέργειας, σε όσους απασχολούνται ή 
ενδιαφέρονται να ασχοληθούν πιο ουσιαστικά με το 
δίκαιο της Ενέργειας καθώς και σε όσους νομικούς 
επιστήμονες επιθυμούν να ενημερωθούν γύρω από ́ 
τις επίκαιρες προβληματικές για εκπαιδευτικούς, 
ερευνητικούς ή άλλους λόγους. 

Γλώσσα υλοποίησης Ελληνικά 
Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 
συμμετεχόντων 

Φοιτητές ή κάτοχοι ακαδημαϊκών τίτλων 

Μέθοδος υλοποίησης 

Δια ζώσης 

Tο σεμινάριο δύναται να προσφερθεί με τρεις 

τρόπους ταυτόχρονα, δηλ. με φυσική παρουσία 

των εκπαιδευομένων.  

Μικτό  

Από απόσταση (e-learning) 

Διαδικασία παρακολούθησης  
(π.χ. στα δια ζώσης: παρουσιολόγιο, 
στα e-learning: καταγραφή ωρών 
παρακολούθησης μέσω ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας κ.λπ.) 

Δια ζώσης παρουσία: τήρηση παρουσιολογίου, 

φυσική παρουσία στην αίθουσα  

Παρακολούθηση μέσω Live stream: τήρηση 

παρουσιολογίου  

 

Σε όλους τους συμμετέχοντες ανεξαρτήτως τρόπου 

παρακολούθησης παρέχονται οι σημειώσεις και το 
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συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και οι 

ατομικές βεβαιώσεις παρακολούθησης μέσω της 

εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org  

Διδακτικές ενότητες Διάρκεια διδακτικών ενοτήτων 

 Η πορεία προς την Ενιαία 
Ενεργειακή Αγορά, η πρόσφατη 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και 
το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και 
το Κλίμα.  

 Οι βασικές ρυθμίσεις του 3ου 
Ενεργειακού Πακέτου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και η 
εφαρμογή τους στην εθνική έννομη 
τάξη.   

 Τα υποδείγματα διαχωρισμού 
(unbundling) και οι κανόνες 
πρόσβασης τρίτων μερών στις 
ενεργειακές υποδομές (third-party-
access). 

 Το ρυθμιστικό πλαίσιο κατασκευής 
και λειτουργίας κύριων ενεργειακών 
υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου. 

 

4 ώρες 

  Η αναδιάρθρωση της εγχώριας 
χονδρεμπορικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με 
το Ενωσιακό πρότυπο.  

 Οι κύριες πρόνοιες της δέσμης 
μέτρων “Καθαρή ενέργεια για 
όλους τους Ευρωπαίους”.  

 Το νέο αδειοδοτικό, θεσμικό και 
χρηματοδοτικό πλαίσιο των ΑΠΕ 

 Οι Ενεργειακές Κοινότητες και η 
ενδυνάμωση του ρόλου των 
καταναλωτών.   

 

4 ώρες 

 Ο μετασχηματισμός της αγοράς 
φυσικού αερίου.  

 Η ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού και η εφαρμογή των 
κανόνων ανταγωνισμού.  

4 ώρες 
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 Το πλαίσιο εποπτείας των αγορών 
χονδρικής και λιανικής προμήθειας 
προϊόντων ενέργειας.  

 Οι ενεργειακές συμβάσεις.  
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Σκοπός και Στόχοι προγράμματος 

Σκοπός προγράμματος (έως 300 
λέξεις) 

 
Η μετάβαση του ενεργειακού συστήματος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση προς έναν ψηφιακό, χωρίς 
ανθρακούχες εκπομπές και αποκεντρωμένο 
ενεργειακό εφοδιασμό δημιουργεί αδιαμφισβήτητα 
νέες προκλήσεις και ευκαιρίες, ενώ ο τρέχων 
μετασχηματισμός των ενεργειακών αγορών στην 
Ελλάδα εντείνει την ανάγκη άμεσης προσαρμογής των 
συμμετεχόντων για τη βέλτιστη αξιοποίηση των νέων 
δυνατοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο, το Σεμινάριο θα 
εστιάσει στη σταδιακή εξέλιξη και τα βασικά 
χαρακτηριστικά της απελευθέρωσης του ενεργειακού 
κλάδου έως την πρόσφατη Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία (Green Deal), θα αναδείξει τις θεμελιώδεις 
αρχές αναδιάρθρωσης της εγχώριας χονδρεμπορικής 
αγοράς (Target Model), και θα αναλύσει τις κύριες 
ρυθμίσεις τόσο του εν ισχύ κανονιστικού πλαισίου 
όλου του ενεργειακού φάσματος όσο και της νέας 
δέσμης μέτρων “Καθαρή ενέργεια για όλους τους 
Ευρωπαίους” (Clean Energy Package) ιδίως ως προς 
τις ΑΠΕ και την ενδυνάμωση του ρόλου των 
καταναλωτών.         

Εκπαιδευτικοί στόχοι προγράμματος 
         Γνωστικές Δεξιότητες 

(γνωστικές, 
συμπεριφορές/στάσεις, 
ψυχοκινητικές κ.α.)             

(ικανότητα συλλογής, οργάνωσης 
και ανάλυσης δεδομένων μέσα από 
παρατήρηση, σύγκριση, πρόβλεψη, 
ιεράρχησης, πχ να γνωρίζω τι 

σημαίνει κάτι, να αντιλαμβάνομαι τι 
θα προκύψει εάν..., ικανότητα 
αξιοποίησης των γνωστικών και 
ψυχοκινητικών δεξιοτήτων που 
έχουν αποκτηθεί, σε διάφορες 

καταστάσεις και εκτός εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, διαμόρφωση 

νοοτροπίας, ικανότητα χρήσης των 
ερεθισμάτων τα οποία εξελίσσονται 
σε κινητήρια δραστηριότητα, να 

μπορώ να αναλάβω, να επιλέξω, να 
περιγράψω κάτι)  

  Δυναμικός και πολυσχιδής κλάδος με 
σύγχρονες προκλήσεις.  

 
 Στοχευμένος προσανατολισμός της 

θεματολογίας στην ανάδειξη των κρίσιμων 
ζητημάτων εκ του σχετικού κανονιστικού 
πλαισίου και της συναφούς νομολογίας.  

 
 Ανάπτυξη θεματικής με βαθμιαία εμβάθυνση 

και χρήση περιπτωσιολογικών μελετών (case 
studies).     
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Αναλυτική παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων προγράμματος  

Τίτλος διδακτικής 
ενότητας 

Ώρες Διδασκαλίας 

Α/Α & τίτλος 
Εκπαιδευτικών 
Υποενοτήτων 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 
(Προσδιορίζονται 
οι βασικές 
ικανότητες που 
δημιουργούνται 
από το 
πρόγραμμα και 
γίνεται, αν είναι 
δυνατόν, 
διάκριση μεταξύ 
των γενικών και 
ειδικών 
ικανοτήτων, που 
είναι οι πλέον 
σχετικές για το 
προτεινόμενο 
πρόγραμμα.)   

Θεωρ
ία 

Πρακ
τική 

Δια ζώσης 
διδασκαλία 
στην τάξη 

Από 
απόστασ

η   
(e-

learning)

1.  

Η σταδιακή εξέλιξη 
και τα βασικά 
χαρακτηριστικά της 
απελευθέρωσης 
του ενεργειακού 
κλάδου έως την 
πρόσφατη 
Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία 

2 2 4  Βλ. ανωτέρω 
υπό 

«Διδακτικές 
ενότητες»  

Οι 
συμμετέχοντες 
γνωρίζουν τα 
κύρια στάδια 
εξέλιξης της 
διαδικασίας 
απελευθέρωση
ς του 
ενεργειακού 
κλάδου σε 
ενωσιακό και 
εθνικό επίπεδο, 
εμπεδώνουν το 
τρέχον 
δικαιοπολιτικό 
περιβάλλον 
(όπου δίνεται 
έμφαση στην 
επιτάχυνση της 
κοινής 
ενεργειακής 
αγοράς με 
μηδενικούς 
ρύπους), και 
εμβαθύνουν 
στους 
θεμελιώδεις 
κανόνες του 
σχετικού 
ρυθμιστικού 
πλαισίου 
(διαχωρισμού, 
πρόσβασης 
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τρίτων και 
τιμολόγησης). 

2. Οι θεμελιώδεις 
αρχές 
αναδιάρθρωσης 
της εγχώριας 
χονδρεμπορικής 
αγοράς, και οι 
βασικές ρυθμίσεις 
της νέας δέσμης 
μέτρων “Καθαρή 
ενέργεια για όλους 
τους Ευρωπαίους” 
ιδίως ως προς τις 
ΑΠΕ και την 
ενδυνάμωση του 
ρόλου των 
καταναλωτών. 

 

2 2 4  Βλ. ανωτέρω 
υπό 

«Διδακτικές 
ενότητες»  

Οι 
συμμετέχοντες 
αποκτούν 
ειδικές γνώσεις 
επί της 
μετεξέλιξης της 
χονδρεμπορική
ς αγοράς 
ηλεκτρικής 
ενέργειας στην 
Ελλάδα με 
βάση το 
Ενωσιακό 
Μοντέλο (που 
αναμένεται να 
είναι πλήρως 
λειτουργική 
εντός του 
έτους), και 
επίσης 
εξειδίκευση 
στις βασικές 
πτυχές του 
νέου πακέτου 
μέτρων της 
Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για 
την ηλεκτρική 
ενέργεια, 
συμπεριλαμβαν
ομένων των 
ΑΠΕ και του 
ενισχυμένου 
ρόλου των 
καταναλωτών 
(που σταδιακά 
βρίσκει ομοίως 
εφαρμογή στην 
Ελλάδα).   
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3. Οι κύριες 
ρυθμίσεις του εν 
ισχύ κανονιστικού 
πλαισίου σε 
φυσικό αέριο, 
ασφάλεια 
εφοδιασμού, 
εποπτεία αγορών 
και ενεργειακές 
συμβάσεις. 

2 2 4  Βλ. ανωτέρω 
υπό 

«Διδακτικές 
ενότητες  

Οι 
συμμετέχοντες 
εξοικειώνονται 
με επιμέρους 
πτυχές του 
σχετικού 
ρυθμιστικού 
πλαισίου, όπως 
είναι η 
πρόσφατη 
απελευθέρωση 
και η τρέχουσα 
προβληματική 
στην αγορά 
φυσικού 
αερίου, οι 
εξελίξεις 
αναφορικά με 
την ασφάλεια 
εφοδιασμού, 
το πλαίσιο 
εποπτείας των 
οργανωμένων 
αγορών 
ενέργειας 
(Κανονισμός 
REMIT) και οι 
ενεργειακές 
συμβάσεις.   

4.       
5.       
...       
 

                                                                   

Αξιολόγηση Μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Τρόπος αξιολόγησης  μαθησιακών 
αποτελεσμάτων 

1. Συμπλήρωση έντυπης φόρμας 
αξιολόγησης η οποία δίδεται στους δια ζώσης 
παρόντες μετά την ολοκλήρωση του εκπ. 
προγράμματος, υπάρχει ακόμη η δυνατότητα 
οι εκπαιδευόμενοι να συμπληρώσουν 
ηλεκτρονικά την φόρμα αξιολόγησης μέσω 
της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org 
2. 
3. 
... 
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Εκπαιδευτές 
Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτών Γιώργος Παιδακάκης 

 
Ιδιότητες εκπαιδευτών Επικεφαλής Ευρωπαϊκών και Διεθνών θεμάτων 

στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ 

Προσόντα εκπαιδευτών 

Δικηγόρος με δεκαπέντε έτη επαγγελματικής 
εμπειρίας και εξειδίκευση στο δίκαιο της 
ενέργειας και του ελεύθερου ανταγωνισμού. 
Συμμετέχει ενεργά σε προγράμματα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή τεχνικής 
βοήθειας στο δίκαιο της ενέργειας, ενώ έχει 
απασχοληθεί κατά το παρελθόν στη Γενική 
Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού 
διπλώματος σπουδών ευρωπαϊκού δικαίου από 
το College of Europe (Bruges) και εμπορικού 
δικαίου από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ 
έχει διατελέσει επισκέπτης ερευνητής στη Νομική 
Σχολή του University of Michigan (Ann Arbor).   

 

Χορήγηση Πιστοποιητικού 
Τύπος Πιστοποιητικού Πιστοποιητικά σύμφωνα με όσα ορίζονται στον 

Οδηγό Λειτουργίας του ΚΕΔΙΒΙΜ (θα φέρουν και το 
λογότυπο της Νομικής Βιβλιοθήκης) 

Βαθμοί ECVET   
(προαιρετικά εφόσον υπάρχουν) 

0,72(Δια ζώσης) 
0.48 (εξ αποστάσεως μετά από 
βιντεοσκόπηση) 

 

Κόστος συμμετοχής – Εκπτωτική πολιτική 
Κόστος συμμετοχής €270 για τα φυσικά πρόσωπα, €330 για νομικά 

πρόσωπα  
Εκπτωτική πολιτική €215 για ασκούμενους δικηγόρους και φοιτητές. 
Τρόπος καταβολής τελών (Άπαξ /Δόσεις) Άπαξ 

 

Συνεργασίες 
Συνεργαζόμενοι φορείς  
(εφόσον υπάρχουν*) 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ 

 

    Χορηγείται Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης  


