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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
 

Με μεγάλθ επιτυχία και με ςυμμετζχοντεσ προπτυχιακοφσ και μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ 
από πολλά πανεπιςτιμια, νζουσ επιςτιμονεσ αλλά και ςθμαντικά ςτελζχθ τθσ ενεργειακισ 
αγοράσ, που γζμιςαν αςφυκτικά το Αμφικζατρο Αντωνιάδου, ολοκλιρωςε τισ εργαςίεσ του 
το υνζδριο «Ενεργειακζσ αγορζσ, Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και Ελλάδα: επιτεφγματα και 
προοπτικζσ», το οποίο διοργανϊκθκε από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν 
«Οικονομικά και Δίκαιο ςτισ Ενεργειακζσ Αγορζσ» του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν 
τθν Σετάρτθ 27 Μαρτίου.  
 

Σθν ζναρξθ του υνεδρίου που εςτιάςτθκε ςε άκρωσ επίκαιρα κζματα τθσ υπό ζντονθ 
κεςμικι εξζλιξθ ενεργειακισ αγοράσ και ςτο οποίο μίλθςαν διακεκριμζνοι ερευνθτζσ, 
ακαδθμαϊκοί και ςτελζχθ τθσ αγοράσ ενζργειασ, χαιρζτιςε ο Πρφτανθσ του Οικονομικοφ 
Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Κακθγθτισ κ. Εμμανουιλ Γιακουμάκθσ. το ςφντομο χαιρετιςμό 
του ο Πρφτανθσ αναφζρκθκε ςτισ προκλιςεισ γνϊςθσ, εξειδίκευςθσ και οργάνωςθσ που 
κζτει για τθν προςεχι δεκαετία το Εκνικό χζδιο για τθν Ενζργεια και το Κλίμα, ιδίωσ όςον 
αφορά το διπλαςιαςμό των ΑΠΕ, τθν εξάλειψθ τθσ ενεργειακισ φτϊχειασ, τισ διαςυνδζςεισ 
των ενεργειακϊν αγορϊν με τισ γειτονικζσ χϊρεσ, τθν ολοκλιρωςθ των μεγάλων ςχεδίων, 
όπωσ TAP και  Εastmed, αλλαγζσ που ςυνεπάγονται 32 δισ επενδφςεων.  

Οι εργαςίεσ του υνεδρίου χωρίςτθκαν ςε τρεισ κεματικζσ ενότθτεσ.   
το πρϊτο πάνελ με τίτλο «Απελευκζρωςθ, δόμθςθ και λειτουργία των ενεργειακϊν 
αγορϊν», μίλθςαν οι κ.κ. Δρ. Γεϊργιοσ Κουτηοφκοσ τζωσ Πρόεδροσ ΑΔΜΗΕ, τζωσ 
Αντιπρόεδροσ ΡΑΕ και Μζλοσ τθσ Επιτροπισ Ενζργειασ τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν, Δρ. Ιωάννθσ 
Δεςφπρθσ Διευκυντισ Ρυκμιςτικϊν Θεμάτων του Ομίλου Επιχειριςεων Μυτιλθναίοσ Α.Ε., 
Δρ. Παντελισ Βογιατηισ Διευκυντισ Κανονιςτικισ υμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ Διανομισ 
Αερίου Αττικισ Α.Ε. και Γεϊργιοσ Καρφδθσ Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ ΟΠΑ. 
 
«Κλιματικι αλλαγι και ενζργεια» ιταν ο τίτλοσ του δεφτερου πάνελ, με ομιλθτζσ τουσ κ.κ. 
Γιάννθ Καψωμενάκθ Κζντρον Ερεφνθσ Φυςικισ τθσ Ατμοςφαίρασ και Κλιματολογίασ τθσ 
Ακαδθμίασ Ακθνϊν, Γεϊργιο Οικονομίδθ Αναπλθρωτι Κακθγθτι ΟΠΑ, Ηωι Βροντίςθ 
Πρόεδρο Δ Εκνικοφ Κζντρου Περιβάλλοντοσ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ ΕΚΠΑΑ, Ερευνιτρια 
ενεργειακϊν και κλιματικϊν πολιτικϊν, E3MLab ΕΜΠ και Ηιςιμο Μαντά από τθν Eunice 
Energy Group. 
 
Σζλοσ, ςτθν «Μετάβαςθ ςε μια Οικονομία χωρίσ Άνκρακα: Επιτάχυνςθ τθσ Καινοτομίασ 
και Εφαρμογι τθσ Agenda 2030 του ΟΘΕ», αναφζρκθκαν οι κ.κ. Ανδρζασ Παπανδρζου 
Κακθγθτισ ΕΚΠΑ, ςυνπρόεδροσ UN Sustainable Development Solutions Network, Κατερίνα 
Πραματάρθ Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια ΟΠΑ, UNI.FUND και  Βζρα Αλεξανδροποφλου Vice 
President Thalassa Foundation).  
Σισ ςυηθτιςεισ ςυντόνιςαν οι Κακθγθτζσ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν: 
Αςτζρθσ Πλιάκοσ Διευκυντισ του ΠΜ «Οικονομικά και Δίκαιο ςτισ Ενεργειακζσ Αγορζσ», 
Αναςτάςιοσ Ξεπαπαδζασ και Φοίβθ Κουντοφρθ, μζλθ τθσ ςυντονιςτικισ επιτροπισ του 
ΠΜ. 
 
Σο υνζδριο διοργανϊκθκε με αφορμι τθν ίδρυςθ του Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν 
πουδϊν με τίτλο «Οικονομικά και Δίκαιο ςτισ Ενεργειακζσ Αγορζσ», που προςφζρει το 
Σμιμα Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Οικονομικϊν πουδϊν του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου 
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Ακθνϊν. κοπόσ του Προγράμματοσ είναι θ προαγωγι τθσ γνϊςθσ και θ ανάπτυξθ τθσ 
διεπιςτθμονικισ ανάλυςθσ και ζρευνασ ςτον τομζα των ενεργειακϊν αγορϊν, μζςα από 
τα γνωςτικά πεδία: Ευρωπαϊκά και Διεθνή Οικονομικά της Ενέργειας και Ευρωπαϊκό και 
Διεθνές Δίκαιο Ενέργειας.  Σο νζο ΠΜ κα λειτουργιςει από ακαδθμαϊκό ζτοσ 2019-2020 
και απευκφνεται ςε μια ευρεία γκάμα υποψθφίων αποφοίτων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
με διαφορετικό επιςτθμονικό/γνωςιακό υπόβακρο, που ζχουν επιςτθμονικό ι 
επαγγελματικό ενδιαφζρον ςε κζματα ενεργειακϊν αγορϊν. 
 
Επιπλζον, απευκφνεται τόςο ςε αποφοίτουσ οι οποίοι επικυμοφν να ολοκλθρϊςουν 
ταχφρρυκμα το κφκλο ςπουδϊν τουσ ςτα πλαίςια ενόσ Προγράμματοσ Πλιρουσ Φοίτθςθσ, 
όςο και ςε ςτελζχθ του ιδιωτικοφ και δθμόςιου τομζα,  τα οποία κα επιλζξουν τθν 
ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν τουσ ςτα πλαίςια  Προγράμματοσ Μερικισ Φοίτθςθσ. 
 
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ:  
www.dept.aueb.gr/lawecon   | Ε: lawecon@aueb.gr   |  Σ: 210 8203642 
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