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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ENERGY LAW FORUM – Hybrid Edition 
 

Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2021 - Η CLEON CONFERENCES & COMMUNICATIONS  διοργάνωσε το 

ENERGY LAW FORUM FORUM – Hybrid Edition την Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2021.  

 

Στο  ENERGY LAW FORUM συζητήθηκαν και αναλύθηκαν από 19 διακεκριμένους ομιλητές 

του κλάδου θέματα σχετικά με την αντιμετώπιση νομικών πτυχών του τομέα πετρελαίου και 

φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο για την ελληνική όσο και την διεθνή εμπειρία 

αγορά και τάσεις.  

 

Συντονιστής του συνεδρίου ήταν ο δημοσιογράφος και δικηγόρος Αντώνης Παπαγιαννίδης 

πλην της πρώτης ενότητας με θέμα: “Significant Current Developments & Projects in the 

Balkan and East Med Area”, όπου συντονιστής ήταν ο Καθηγητής Δρ Αντώνης Μεταξάς, 

Managing Partner, Metaxas & Partners. 

 

Κατά την έναρξη του συνεδρίου χαιρετισμό απηύθυνε η Μαρία Σπυράκη, Μέλος του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μιλώντας για την «Νομοθέτηση σε επίπεδο ΕΕ και τις επιπτώσεις 

της στην εσωτερική αγορά». Συγκεκριμένα, ανέφερε πώς ο Μηχανισμός Προσαρμογής 

Άνθρακα στα Σύνορα (CBAM) αποτελεί από τις πλέον φιλόδοξες νομοθετικές παρεμβάσεις, 

στο μέτρο που θα εφαρμοσθεί στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού εμπορίου, προτού 

αποσυρθούν οι ελεύθερες ποσοστώσεις για την Ευρωπαϊκή βιομηχανία, αλλιώς θα 

βρεθούμε αντιμέτωποι με διαρροή άνθρακα. Επίσης τόνισε πως οι αγορές ηλεκτρισμού θα 

πρέπει να παραμείνουν ανοιχτές για νέους συμμετέχοντες ώστε να τονωθεί ο ανταγωνισμός 

και να επιβραβευθεί η καινοτομία. Χρέος μας ως πολιτικών – κατέληξε – είναι να 

διασφαλίσουμε στις αγορές σταθερότητα, προβλεπτότητα και νομική ασφάλεια. 

 

Στην συνέχεια ακολούθησε ο χαιρετισμός του Δρ. Ιωάννη Ν. Τζώρτζη, Προέδρου της 

Επιτροπής Νομικών Εμπειρογνωμόνων ΣΔΑΜ ο οποίος σημείωσε ότι «η Επιτροπή Νομικών 

Εμπειρογνωμόνων του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ) σε συνεργασία με 

το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και την Συντονιστική Επιτροπή ΣΔΑΜ, φιλοδοξεί να 

δημιουργήσει ένα ρηξικέλευθο και σταθερό θεσμικό πλαίσιο συνεργειών μεταξύ του 

δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, ώστε σε ένα περιβάλλον ασφάλειας δικαίου, οι 

επηρεαζόμενες από την αποανθρακοποίηση περιοχές να μετατραπούν από "μαύρες τρύπες" 

οικονομικού μαρασμού και περιβαλλοντικής καταστροφής, σε "παράθυρα" μοναδικών 

ευκαιριών για επενδύσεις και απασχόληση. Το σχετικό σχέδιο νόμου για τη Δίκαιη 

Αναπτυξιακή Μετάβαση κατατίθεται στη Βουλή προς ψήφιση.» 

 

Η Αγγελική Χωματά, Νομική Σύμβουλος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά 

την εισαγωγική της ομιλία αναφέρθηκε στην «Αναβάθμιση και επέκταση των Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα, μέσα από το πλέγμα νομοθετικής προσαρμογής, και την  
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διαμόρφωση του συστήματος αδειοδοτήσεων και πρακτικών πρωτοβουλιών με σκοπό την 

συγκροτημένη αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. 

 

Το πρώτο πάνελ, με θέμα «Σημαντικές τρέχουσες εξελίξεις και σχέδια στην Βαλκανική και την 

Ανατολική Μεσόγειο: Ενεργειακός Τομέας, Φυσικό Αέριο, σημαντικές συγχωνεύσεις και 

εξαγορές νομικά επιχειρηματικά προβλήματα που εγείρονται είχε συντονιστή τον Καθ. Δρ. 

Αντώνη Μεταξά, Διευθύνων Εταίρο της δικηγορικής εταιρείας Metaxas & Partners.  

 

Αρχικά ο Γιώργος Παλόγος, δικηγόρος της Norton Rose Fulbright, με τίτλο ομιλίας «Φυσικό 

αέριο: βραχυπρόθεσμη εκτίμηση για Βαλκάνια & Αν. Μεσόγειο», τόνισε ότι η παραγωγή 

φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο βραχυπρόθεσμα θα αυξήσει τη διακίνηση 

φορτίων LNG προς τα Βαλκάνια και τη χρήση πλωτών μονάδων για την αξιοποίησή του. Οι 

υποδομές αυτές θα αποτελέσουν τη βάση για την επέλαση του βιοαερίου & συνθετικού 

αερίου. Τα παραπάνω προμηνύουν αύξηση των επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων στην 

περιοχή μας σε έργα φυσικού αερίου. 

 

Εν συνεχεία, ο Γιώργος Παιδακάκης, επικεφαλής ενεργειακού δικαίου της δικηγορικής 

εταιρείας KBVL – μέλους του διεθνούς δικτύου Deloitte Legal, κατά την ομιλία του εστίασε 

στους βασικούς διευκολυντικούς παράγοντες για την ανάπτυξη νέων ενεργειακών έργων σε 

συνέχεια της 26ης Διάσκεψης για την Κλιματική Αλλαγή (COP26). Συγκεκριμένα αναφέρθηκε 

στα τελικά συμπεράσματα της Διάσκεψης που δεν αντανακλούν μεν πλήρως τις υψηλές 

αρχικές προσδοκίες, πλην όμως διατηρούν ενεργούς τους κεντρικούς στόχους της Συμφωνίας 

των Παρισίων. Ενόψει τούτου, η ανάγκη για γεωμετρική αύξηση νέας ισχύος από ΑΠΕ 

παραμένει πλήρως αναλλοίωτη, με χρηματοδότηση σε ένα βαθμό από παραδοσιακά (πχ. 

ανταγωνιστικές διαδικασίες) και σύντομα πολύ περισσότερο από νέα (πχ. διμερή συμβόλαια 

μεταξύ ιδιωτών) εργαλεία. Αντίθετα, έργα φυσικού αερίου φαίνεται ότι θα επιδοτούνται 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνον εφόσον μπορούν να χρησιμοποιήσουν υδρογόνο ή 

ανανεώσιμα αέρια σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ενώ για την ανάπτυξη τεχνολογίας αιχμής 

στις μπαταρίες και το υδρογόνο παρέχεται κρατική ενίσχυση σε σημαντικά έργα κοινού 

ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Στο δε άμεσο μέλλον, το Σχέδιο Ανάκαμψης, μέσω των εκεί 

προβλεπόμενων επιδοτήσεων και του χαμηλότοκου δανεισμού (πυλώνας Πράσινης 

Μετάβασης), και η αυστηροποίηση του πλαισίου σε θέματα βιώσιμης χρηματοδότησης 

(sustainable finance) αναμένεται να ενισχύσουν καθοριστικά την ανάπτυξη νέων έργων προς 

διασφάλιση της ενεργειακής μετάβασης προς τη βιωσιμότητα.»   

 

«Η ενεργειακή μετάβαση έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση την ισχυρή ύπαρξη πράσινης 

ενέργειας» τόνισε στην συνέχεια η Δρ. Τζένη Λειβαδάρου, Μέλος του ΔΣ του Ομίλου 

ELLAKTOR. Συγκεκριμένα ανάφερε ότι η επόμενη μέρα των ΑΠΕ απαιτεί ξεκάθαρα νομικά 

πλαίσια που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη του κλάδου με μεγαλύτερη ευελιξία, ταχύτητα 

αλλά και διαφάνεια. Η νομοθεσία για το κλίμα θα πρέπει να εξασφαλίσει τις κατάλληλες 

διαδικασίες, τον απαιτούμενο χωροταξικό σχεδιασμό και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα 

για την ενίσχυση των πράσινων τεχνολογιών.» 
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Ο Kostadin Sirleshtov, Εταίρος-Συντονιστής της Δικηγορικής Εταιρείας EMS για τα θέματα 

Ενέργειας και Κατασκευαστικών Σχεδίων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη αναφέρθηκε  

στην θεματική «Από τους υδρογονάνθρακες στις επενδύσεις χωρίς άνθρακα – νομικές 

προκλήσεις για την περιοχή». Έδωσε μια συνολική εικόνα για τις αλλαγές πολιτικής  που 

επέρχονται και για τις συνέπειες που αυτές έχουν για την περιοχή. Εξέτασε πώς αντιδρούν οι 

χώρες της περιοχής (με την Ελλάδα να αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση στην προσπάθεια 

απανθρακοποίησης) και ανέπτυξε τις νομικές προκλήσεις καθώς και βέλτιστες πρακτικές σε 

περιφερειακό επίπεδο.  

 

Στην ενότητα ΙΙ για «Θέματα ρυθμιστικού πλαισίου: Αποθήκευση Ενέργειας και 

Ηλεκτροκίνηση – συμφωνίες Αγοράς Ηλεκτισμού», o Γιάννης Κουρνιώτης, Εταίρος της 

δικηγορικής εταιρείας Λαμπαδάριος, με τίτλο ομιλίας: «Θαλάσσια Αιολικά Πάρκα: Η Ελλάδα 

επιστρέφει στο Μέλλον» ανέπτυξε πώς, ενώ το 2006 η Ελλάδα διέθετε ένα προωθημένο 

θεσμικό σύστημα και προχωρούσε με πολλές αιτήσεις για αιολικά, το 2010 υπήρξε μετάβαση 

σε συγκεντρωτικό σύστημα που δεν προχώρησε. Ήδη υφίσταται μετριοπαθές μεικτό 

σύστημα Κράτους-ιδιωτών, με ζήτημα αιχμής το ποιος αναλαμβάνει την διασύνδεση με το 

σύστημα και το κόστος της. Το ζήτημα είναι να τρέξουν οι σχετικοί διαγωνισμοί και να 

υπάρξουν οι σχετικές παραχωρήσεις, με στόχο 2 γιγαβατώρες εγκατεστημένη ισχύ μέχρι το 

2030. 

 

Στην συνέχεια, ο Δημήτρης Ασημάκης, εταίρος της Reed Smith και επικεφαλής του energy 

practice στο γραφείο των Αθηνών, αναφέρθηκε στα βασικά ζητήματα που απασχολούν την 

ελληνική αγορά ΑΠΕ και πως σχετίζονται με την εξέλιξη της περαιτέρω διείσδυσης των 

διμερών συμβολαίων ΑΠΕ ( renewable PPAs). Επίσης, παρουσίασε στοιχεία για την 

οικονομικότητα της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και πως η υψηλότερη διείσδυση νέας ισχύς 

από ΑΠΕ θα οδηγήσει μεσομακροπρόθεσμα σε χαμηλότερες τιμές στην χονδρεμπορική 

αγορά. Τέλος, συνόψισε     τα βασικά νομικά και ρυθμιστικά ζητήματα που επηρεάζουν την 

καθιέρωση των διμερών συμβολαίων ΑΠΕ στην ελληνική αγορά.  

 

Ο Γιώργος Λάγαρης Νομικός Σύμβουλος της Motor Oil (Hellas) με τίτλο ομιλίας: «Φυσικό 

αέριο. Πρόκειται όντως για γέφυρα μετάβασης προς την εποχή μηδενικών εκπομπών 

άνθρακα; Ρυθμιστικά ζητήματα και ανησυχίες», εξήγησε πώς η πρόκληση για την Ευρώπη 

είναι σήμερα να εξασφαλίσει ασφάλεια προμήθειας. Η αγορά λειτουργεί, και όλοι δέχονται 

τον μεταβατικό ρόλο του φυσικού αερίου, ενόψει της απανθρακοποίησης με ορίζοντα το 

2050. Στην Ελλάδα, ο Όμιλος Motor Oil προχωρά σε δυο σχέδια, ένα με την ΓΕΚ/ΤΕΡΝΑ και 

ένα άλλο ως «Διώρυγα» στην Κόρινθο ως FSRU. Το ζήτημα είναι να μην υπάρξουν ελλείψεις 

όσο προχωρά η ανάπτυξη ανανεώσιμων αερίων και χρήση υδρογόνου. 

 

Η Δήμητρα Χατζηαρσενίου, Επικεφαλής των Νομικών Υπηρεσιών του Ομίλου ΓΕΚ/TERNA  με 

τίτλο ομιλίας «ESG και βιωσιμότητα: τρέχουσες νομικές εξελίξεις», αναφέρθηκε στον ρόλο 

της αποθήκευσης στην ενεργειακή μετάβαση. Παρουσιάστηκαν οι ευρωπαϊκοί και εθνικοί 

στόχοι για την πράσινη μετάβαση καθώς και το ισχύον και υπό διαμόρφωση ευρωπαϊκό και 

εθνικό δίκαιο και αναδείχθηκε ο καθοριστικός ρόλος της αποθήκευσης, η οποία σε  
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συνδυασμό με την περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ και των διασυνδέσεων, μπορεί να οδηγήσει 

στην ενεργειακή ασφάλεια  της Ευρώπης».  

 

Οι ομιλητές της ενότητας ΙΙΙ διαπραγματεύτηκαν με θέματα σχετικά με την Κλιματική Αλλαγή  

αναφερόμενοι στα κριτήρια ESG, στην Ευρωπαϊκή ατζέντα κλιματικής αλλαγής και την 

επίλυση των σχετικών διαφορών. 

 

Αρχικά η Βίκυ Ζαμπάζα, Σύμβουλος στην Νorton Rose Fulbright αναφέρθηκε στα Κριτήρια  

“ESG and την βιωσιμότητα”. Συγκεκριμένα τόνισε ότι η υιοθέτηση των ESG κριτηρίων 

αποτελεί μια διεθνώς εξελισσόμενη τάση που συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη και την 

εκπλήρωση των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green 

Deal).  Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς για τη δημοσιοποίηση μη 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών (NFRD), τις βιώσιμες χρηματοοικονομικές 

γνωστοποιήσεις (SFDR) και τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων (Taxonomy 

Regulation), μεγάλες εταιρείες καλούνται να συμμορφωθούν με συγκεκριμένες υποχρεώσεις 

παροχής πληροφόρησης όσον αφορά στην κοινωνική και περιβαλλοντική τους απόδοση. 

Δεδομένου του πλήθους των κεφαλαίων που συγκεντρώνεται για να χρηματοδοτήσει τις 

επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια ESG, η παρουσιάζονται σημαντικά οφέλη υπέρ των 

εταιρειών που τα εφαρμόζουν. Ταυτόχρονα, όμως, παρουσιάζονται και σημαντικές 

προκλήσεις στο πλαίσιο της κανονιστικής συμμόρφωσης, που συνδέονται κυρίως με την 

πληρότητα και ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών. 

 

H Αλεξία Τροκούδη, Διευθύντρια Ομίλου των Ελληνικών Πετρελαίων στη Νομική Διεύθυνση 

Ενεργειακής Ρύθμισης και Ενεργειακών Συμμετοχών, παρουσίασε τις κύριες μεταβολές που 

προκύπτουν με τις νομοθετήσεις νέου ευρωπαϊκού πολύ-νομοθετήματος «Fit for 55» για τον 

ενεργειακό κλάδο, με τον οποίο λαμβάνονται μέτρα για την επίτευξη των στόχων της 

Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal) ώστε η Ευρώπη να είναι κλιματικά 

ουδέτερη έως το 2050. Ειδικότερα, απαιτείται η μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων (CO2) 

κατά 55% ως το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του 2021.  Η κα Τροκούδη ανέλυσε ότι το 

σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών  (ΣΕΔΕ) της ΕΕ (EU ETS) και η επέκτασή του στις 

οδικές μεταφορές, στα πλοία και στην αεροπλοΐα, ο νέος μηχανισμός συνοριακής 

προσαρμογής (Carbon Border Adjustment Mechanism) που έχει προκαλέσει αντιδράσεις από 

χώρες μη κράτη Μέλη, καθώς και όλα τα μέτρα για την επιτάχυνση της απανθρακοποίησης, 

θα πρέπει να εφαρμοστούν με προσοχή ώστε να υπάρξει μια δίκαιη μετάβαση όλων των 

κρατών με έμφαση στους ευάλωτες καταναλωτές. Ο Όμιλος ΕΛΠΕ έχει ήδη υιοθετήσει το 

Πρόγραμμα VISION 2025 για την μετάβαση του ομίλου στην νέα πράσινη ενεργειακή 

πραγματική και προβλέπει προς τούτο, μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του ομίλου, 

αύξηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές και δή από αιολικά και φ/β πάρκα, 

παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων (πράσινο υδρογόνο), χρήση της συμπαραγωγής ως 

μεταβατικό καύσιμο, προώθηση της ηλεκτροκίνησης και εφαρμογή της ενεργειακής 

αποδοτικότητας σε όλες τις θυγατρικές του ομίλου. 

 

Στην συνέχεια, ο Bill Gallagher, Μέλος του ΔΣ της Cenergy Holdings αναφέρθηκε στις 

επιχειρηματικές και χρηματοοικονομικές πιέσεις που θα δοκιμάσουν όλο και περισσότερο οι  
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επιχειρήσεις σε επίπεδο ESG, ιδίως αναφορικά με την ένταση χρήσης άνθρακα. Η πίεση αυτή 

θα προέρχεται όχι τόσο από ρυθμιστικές παρεμβάσεις, όσο από πελάτες, επενδυτές και 

πιστωτές, ως συνέπεια του οικοσυστήματος ESG  που εγκαθιδρύει η ΕΕ. αυτό το οικοσύστημα 

θα συμβάλει και στο να αναλάβουν οι επιχειρήσεις τα ερχόμενα χρόνια την ευθύνη για 

επίτευξη των στόχων τους. 

 

Ο Νικόλαος Μουσάς, ιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της «Μουσάς Δικηγορική Εταιρεία», 

ανέπτυξε το θέμα της επίλυσης διαφορών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. 

Παρουσίασε το εννοιολογικό περιεχόμενο των κλιματικών διαφορών και ανέδειξε την τάση 

ραγδαίας αύξησής τους τα τελευταία έτη. Επίσης, με βάση στοιχεία δημοσιευμένα σε 

διεθνείς βάσεις δεδομένων και εκθέσεις, ανέλυσε διεξοδικά τις κατηγορίες και τους 

διαφορετικούς τύπους των κλιματικών διαφορών και αναφέρθηκε σε σχετική πρόσφατη 

διεθνή νομολογία με έμφαση στις πιθανές νομικές βάσεις των διαφορών. Επιπλέον, 

ξεχωριστή αναφορά έγινε στις κυριότερες μελλοντικές τάσεις στον τομέα των κλιματικών 

διαφορών όπως ο εντεινόμενος κίνδυνος ανάδυσης διαφορών κατά κρατών λόγω αυξημένων 

υποχρεώσεων συμμόρφωσης, κατά εταιρειών για μη συμμόρφωση με περιβαλλοντικούς 

νόμους, για διαφορές που προκύπτουν από την αλυσίδα εφοδιασμού και από το φαινόμενο 

τουgreenwashing, καθώς και κατά χρηματοδοτών, ασφαλιστών και επενδυτών. 

Επιπροσθέτως, αναδείχθηκε η σπουδαιότητα της διαιτησίας ως μέσου επίλυσης των 

διαφορών αυτών. Τέλος, επισημάνθηκαν βέλτιστες πρακτικές για τις επιχειρήσεις στο 

πλαίσιο της πρόληψης κλιματικών διαφορών». 

Στην τελευταία ενότητα IV με θέμα Ενέργεια: τι θα φέρει το μέλλον η Δρ. Βασιλική 

Μαραζοπούλου, Δικηγόρος στον Όμιλο  Energy Exchange  μίλησε με θέμα «Μια ξενάγηση 

στις ιδιαιτερότητες της επίλυσης διαφορών στον Ενεργειακό Τομέα υπό συνθήκες Covid-19: 

ένα υπόδειγμα για εποχές κρίσης». Περιέγραψε πώς προέκυψαν στην εποχή του κορωνοϊού 

περιπτώσεις διαφορών στον τομέα της ενέργειας που χρειάστηκε να προσεγγισθούν με 

αυξανόμενη προσφυγή σε εναλλακτικές μεθόδους, που θέτουν την έμφαση στο χρέος 

επιμέλειας που προσιδιάζει στα θέματα περιβάλλοντος . Οι μεγάλες ενεργειακές εταιρείες 

ήδη βλέπουν – και τα ΔΣ τους αντιμετωπίζουν – νέα γενεά υποχρεώσεων στην εποχή της 

κρίσης. 

 

Το πλαίσιο επί του οποίου αναπτύχθηκε η παρουσίαση του Μάριου Ανδρικόπουλου, Legal 

Director της ELPEDISON AE, υπήρξε το ακόλουθο: Στο σύγχρονο δυναμικό ανταγωνιστικό 

περιβάλλον και ενεργώντας σε πλαίσιο ρυθμισμένης δραστηριότητας, οι εταιρείες του 

ενεργειακού κλάδου αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών, με άξονα 

την αποδεικτική αποτελεσματικότητα, τη δικονομική ευελιξία και την ταχύτητα. Η διαιτησία 

παρόλο που παρουσιάζει τα εχέγγυα εξυπηρέτησης των παραπάνω σκοπών δεν έχει βρει την 

αναμενόμενη θέση στο πεδίο των ενεργειακών διαφορών, κάτι το οποίο θα πρέπει να 

αποτελέσει αντικείμενο θεσμικών πρωτοβουλιών.  

Ταυτόχρονα το σύγχρονο γεωπολιτικό σκηνικό με τα θέματα της ενέργειας στο επίκεντρο 

δίνει την ευκαιρία και το πεδίο να αναζητηθεί η δημιουργία μόνιμων φορέων διεθνούς 

διαιτησίας με έδρα στην Ελλάδα, είτε με αναβάθμιση του μόνιμου μηχανισμού διαιτησίας 

της ΡΑΕ, είτε με νέο. Η ίδρυση σχετικού τουρκικού οργανισμού μόνιμης διαιτησίας πρέπει να 

αποτελέσει σημείο προβληματισμού και εγρήγορσης.  
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Την ίδια στιγμή η διαμεσολάβηση μοιάζει να αποτελεί ελπιδοφόρο φορέα ταχείας επίλυσης 

των εσωτερικών ενεργειακών διαφορών, υπό την προϋπόθεση της ενεργού συμμετοχή όλων 

των εμπλεκομένων μερών. 

 

Τέλος, η Βασιλική Κουμπλή, Senior Associate, Metaxas & Partners μιλώντας για την  

διαμεσολάβηση στον τομέα της ενέργειας: τάσεις και προκλήσεις ανάφερε συγκεκριμένα ότι: 

Η διαμεσολάβηση αποτελεί μέθοδο εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, κατά την οποία τα 

μέρη επιχειρούν εκουσίως, με καλόπιστη συμπεριφορά και συναλλακτική ευθύτητα, να 

επιλύσουν τη διαφορά τους με συμφωνία με τη βοήθεια ενός ουδέτερου τρίτου, του 

διαμεσολαβητή. Είναι κατάλληλη για την επίλυση πλήθους διαφορών στον τομέα της 

ενέργειας, τόσο εμπορικών διαφορών όσο και καταναλωτικών διαφορών και διαφορών 

μεταξύ κράτους και επενδυτή. Ανταποκρίνεται στη σύγχρονη ανάγκη για ταχεία και 

οικονομική επίλυση των ενεργειακών διαφορών, ενώ μπορεί να οδηγήσει σε καινοτόμες 

λύσεις, και ακόμη και στην επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης από την οποία ανέκυψε η 

διαφορά, συμβάλλοντας στη διατήρηση της συνεργασίας των συμβαλλομένων ιδίως σε 

μακροχρόνιες συμβάσεις.    

 

Οι εργασίες του ENERGY LAW FORUM τελούνται υπό την Αιγίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου 

Ενεργειακής Ρύθμισης και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 

 

Χρυσός Χορηγός: Norton Rose Fulbright 

 

Ασημένιος Χορηγός: Ελληνικά Πετρέλαια, KBVL LAW Firm, Moussas &Partners Law Firm  

 

Χάλκινοι Χορηγοί: Lambadarios Law Firm, Metaxas Associates, Reed Smith 

 

Εταίρος Επικοινωνίας: Reputation Unique 

 

Χορηγοί Επικοινωνίας: Energypress, ESG stories, ecopress, Foreign Affairs, Crisis Monitor   

                          

 

Για το ηλεκτρονικό έντυπο του Forum: 

 https://cleon.gr/wp-content/uploads/2021/11/Book_Energy.pdf  

 

Για την αναφορά του Forum: 

https://cleon.gr/wp-content/uploads/2021/11/APOLOGISMOS_ENERGY.pdf  

 

 

  

https://www.energy-regulation.eu/sxetika-heri/?lang=el
https://www.energy-regulation.eu/sxetika-heri/?lang=el
https://cleon.gr/wp-content/uploads/2021/11/Book_Energy.pdf
https://cleon.gr/wp-content/uploads/2021/11/APOLOGISMOS_ENERGY.pdf
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Σημειώσεις για το συντάκτη: 

 

Η CLEON Conferences & Communications ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2021. Διευθύνεται από 

τον Γρηγόρη Λεωνίδη που δραστηριοποιείται στον χώρο των συνεδρίων και της επικοινωνίας 

τα τελευταία 30 χρόνια έχοντας διοργανώσει πάνω από 100 εξειδικευμένα συνέδρια. Η 

εταιρεία εστιάζει στην διοργάνωση συνεδρίων υψηλού επιπέδου και προσφέρει υπηρεσίες 

επικοινωνίας για δικηγορικά γραφεία και επαγγελματικούς συνδέσμους. Τα συνέδρια 

καλύπτουν τους τομείς των νομικών υπηρεσιών, της κανονιστικής συμμόρφωσής και της 

επιχειρηματικότητας στους ακόλουθους κλάδους: 

 

• Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες 

• Ενέργεια 

• Υγεία 

• Ναυτιλία 

• Αεροπλοΐα 

• Οικογενειακές Επιχειρήσεις 

 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

 Βικτώρια Ζώινα, Conferences & Marketing Director 
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