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Στοιχεία Επιστημονικού Υπευθύνου  

Ονομ/μο Επιστημονικού Υπευθύνου και 
Ιδιότητα 

Εμμανουήλ Τσιριτάκης, Καθηγητής Τμήματος 
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής 
Πανεπιστημίου Πειραιώς 

Ονομ/μο Ακαδημαϊκού Υπευθύνου  
και Ιδιότητα 

Δημήτριος Βολιώτης, Επ. Καθηγητής Τμήματος 
Χρηματοοικονομικης και Τραπεζικής Διοικητικής 
Πανεπιστημίου Πειραιώς 

Στοιχεία επικοινωνίας  
(τηλέφωνο, email) 

210 4142227, dvoliotis@unipi.gr 

  

Στοιχεία Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

Τίτλος προγράμματος Περιβαλλοντική Χρηματοοικονομική και Αποδόσεις στο 
Τομέα της Πράσινης Ενέργειας και της Εξοικονόμησης της 
Ενέργειας 

Αριθμός Θεματικού Πεδίου (Συμβουλευτείτε 
το Παράρτημα) 

208, 313 

Συνολική διάρκεια προγράμματος (μήνες, 
διδακτικές ώρες) 

Μήνες: 12 

Σύνολο Διδακτικών Ωρών: 187 ώρες 

Ομάδα στόχος (Σε ποιους απευθύνεται) Το σεμινάριο απευθύνεται σε  
- φοιτητές, πτυχιούχους, μηχανικούς και στελέχη οι οποίοι 
ασχολούνται με τον τομέα της ενέργειας και ιδιαίτερα της 
ηλεκτρικής και θέλουν να κατανοήσουν με ποιον τρόπο 
γίνεται μια επιτυχημένη απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, 
ποια προβλήματα ίσως προκύψουν καθώς και πώς 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους όλοι οι συμμετέχοντες ώστε να 
εξασφαλιστεί το βέλτιστο αποτέλεσμα για αυτούς και την 
κοινωνία. Το μάθημα Απελευθέρωση Αγοράς Ενέργειας 
συνιστάται επιπλέον σε όσους θέλουν να γνωρίσουν τη 
λειτουργία μιας αγοράς ενέργειας από τεχνοοικονομική 
άποψη. Επιπλέον, περιγράφεται η κατάσταση στις αγορές 
ενέργειας ως τώρα και δίνονται οι κατευθυντήριες γραμμές 
και οι μελλοντικές προοπτικές του κλάδου, οι οποίες αφορούν 
όλους όσους εμπλέκονται στον τομέα της αγοράς ενέργειας. 
- Το μάθημα  Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας απευθύνεται σε 
εκείνους που επιθυμούν να εμβαθύνουν στη παραγωγή 
ενέργειας μέσω ΑΠΕ που συνεχώς αυξάνει το ποσοστό 
συμμετοχής της στην ηλεκτροπαραγωγή. Ενδείκνυται για 
όσους επιθυμούν να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις 
αναφορικά με τις σύγχρονες μεθόδους παραγωγής ενέργειας 
ενώ λόγω της εστίασης του μαθήματος στην ανάλυση του 
κόστους και την αξιολόγηση επενδύσεων ενδείκνυται και για 
εκείνους που επιθυμούν να ασχοληθούν με σχετικές 
επενδύσεις. 
- Το μάθημα Βασικές Αρχές Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται για τις 
περιβαλλοντικές πολιτικές που σχεδιάζονται και 
εφαρμόζονται σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, οι οποίες 
προδιαγράφουν και τις μελλοντικές εξελίξεις στον ενεργειακό 
τομέα. Περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες απαραίτητες σε 
όσους ασχολούνται με τους τομείς Εξοικονόμησης Ενέργειας 
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και Ενεργειακής Απόδοσης και ενδιαφέρονται να 
υλοποιήσουν σχετικά σχέδια και επενδύσεις, είτε προσωπικά 
είτε επαγγελματικά. 
- Το μάθημα Χρηματοδότηση Επενδύσεων στο Τομέα της 
Ενέργειας  απευθύνεται σε όλους εκείνους που επιθυμούν να 
λάβουν εμπεριστατωμένη, πρακτική και άμεσα εφαρμόσιμη 
γνώση αναφορικά με τις μεθόδους χρηματοδότησης, τα 
υφιστάμενα εργαλεία και τους πιθανούς τρόπους επιδότησης 
έργων παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας. Παράλληλα, 
ενδείκνυται για όσους επιθυμούν να εξοικειωθούν με πακέτα 
λογισμικού διεθνών φορέων για την υποστήριξη οικονομικών 
αναλύσεων ενεργειακών επενδύσεων και να εντρυφήσουν 
στη  συγκρότηση επιχειρηματικών σχεδίων και στην εκπόνηση 
σχετικών μελετών. 

Γλώσσα υλοποίησης Ελληνικά 

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 
συμμετεχόντων 

Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.  ή φοίτηση σε τριτοβάθμια ή 
μεταλυκειακή δομή.  
Οι συμμετέχοντες στο μάθημα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
πρέπει να διαθέτουν τη βασική εξοικείωση με τον τομέα της 
ενέργειας και τις μονάδες μέτρησης ενεργειακών μεγεθών. 
Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο 
διαδίκτυο, βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών καθώς και προσωπικό λογαριασμό e-mail. 

Μέθοδος υλοποίησης 

Δια ζώσης 

Μικτό 

Από απόσταση (e-learning) 

Διαδικασία παρακολούθησης  Η παρακολούθηση γίνεται αποκλειστικά από το Διαδίκτυο 

μέσω απλού εκπαιδευτικού λογισμικού (πλατφόρμα 

ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης), παρέχεται ψηφιακό 

εκπαιδευτικό υλικό και συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη. Από 

τη στιγμή που ένας υποψήφιος γίνεται δεκτός στο 

Πρόγραμμα, δημιουργείται λογαριασμός χρήστη στην 

πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, στον οποίο δίνεται πρόσβαση 

στην εκπαιδευτική ενότητα της επιλογής του. Στα πλαίσια της 

κάθε εκπαιδευτικής ενότητας γίνεται ανάρτηση σε 

εβδομαδιαία βάση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης 

ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού του υπεύθυνου 

διδάσκοντα. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει 

ηλεκτρονικές σημειώσεις με θεωρία και παραδείγματα τα 

οποία είναι σε μορφή pdf με δυνατότητα αποθήκευσης και 

εκτύπωσης, ώστε να είναι εφικτή η μελέτη και offline. Κατά τη 
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διάρκεια του μαθήματος υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης 

εργασιών ή τεστ αυτοαξιολόγησης. Ο εκπαιδευόμενος έχει 

πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε έχει 

σύνδεση Internet, σε όλες τις δραστηριότητες, πηγές 

πληροφοριών και ανακοινώσεις του εκάστοτε μαθήματος και 

του κοινοποιούνται στοιχεία επικοινωνίας με τον διδάσκοντα 

για επίλυση αποριών.  Οι συμμετέχοντες πρέπει να :  

• μελετούν την ύλη και τις σημειώσεις 

• χρησιμοποιούν τις συνδέσεις που σχετίζονται με την 

ύλη του μαθήματος 

• υποβάλλουν εργασίες, τεστ αυτοαξιολόγησης και 

απαντήσεις τελικής εξέτασης  

Υπάρχει δυνατότητα καταγραφής ωρών παρακολούθησης 

μέσω  της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

Διδακτικές ενότητες Διάρκεια διδακτικών ενοτήτων 

Απελευθέρωση Αγοράς Ενέργειας – 
Προεκτάσεις στην Εθνική Οικονομία 

3 μήνες, 50 ώρες παρακολούθησης 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Νέες 
Τεχνολογίες και Ωρίμανση Υπαρχόντων 

3 μήνες, 37 ώρες παρακολούθησης 

Βασικές Αρχές Περιβαλλοντικής Πολιτικής, 
Εξοικονόμησης και Διαχείρισης Ενέργειας 

3 μήνες, 50 ώρες παρακολούθησης 

Χρηματοδότηση Επενδύσεων στο Τομέα της 
Ενέργειας - Συγχρηματοδοτούμενα 
Προγράμματα και Σύγχρονα 
Χρηματοδοτικά Εργαλεία 

3 μήνες, 50 ώρες παρακολούθησης 

Σκοπός και Στόχοι προγράμματος 

Σκοπός προγράμματος  

Α) Το μάθημα Απελευθέρωση Αγοράς Ενέργειας αποτελεί μια 
εισαγωγή στις απελευθερωμένες αγορές ενέργειας και κυρίως στην 
ηλεκτρική. Παρουσιάζονται οι διάφοροι μηχανισμοί και 
συμμετέχοντες σε μια ενεργειακή αγορά ώστε να γίνει κατανοητή η 
λειτουργία της μέσα και από τη χρήση βασικών γνώσεων 
μικροοικονομίας. Περιγράφεται η διεθνής εμπειρία και αναλύεται η 
διαδικασία απελευθέρωσης της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας. Επειδή η απελευθέρωση κάθε αγοράς δεν μπορεί να 
γίνεται βεβιασμένα, εξετάζονται τα προβλήματα που μπορεί να 
προκύψουν από μια λάθος ή ημιτελή απελευθέρωση. Αναλύονται 
επίσης τα εργαλεία και τα παράγωγα προϊόντα που δημιουργήθηκαν 
για την προστασία της αγοράς και των επενδυτών από τη 
μεταβλητότητα των τιμών. Επιπλέον παρουσιάζεται το πώς οι αγορές 
ενέργειας συνδέονται μεταξύ τους με τελικό στόχο την ενοποίηση. 
Τέλος, αναλύεται το επόμενο βήμα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
που είναι τα έξυπνα δίκτυα. 
 

Β) Το μάθημα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας πραγματεύεται τις 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στόχο έχει την ανάλυση των 
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τεχνοοικονομικών χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων τους. 
Παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά στοιχεία που διέπουν την 
παραγωγή ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων και των συμβατικών 
μεθόδων παραγωγής, καθώς και η προωθούμενη ενεργειακή 
πολιτική που στοχεύει, ξεκάθαρα, στην προώθηση των νέων 
τεχνολογιών. Περιγράφεται συνοπτικά το θεσμικό πλαίσιο και η 
αδειοδοτική διαδικασία που σχετίζεται με τη εγκατάσταση και τη 
λειτουργία μονάδων παραγωγής ΑΠΕ. Αναλύονται όλες οι 
τεχνολογίες που έχουν ευρεία εμπορική εφαρμογή ως προς τη 
μέθοδο λειτουργίας, τον τεχνικό εξοπλισμό, την παραγωγική 
δυνατότητα ενώ ταυτόχρονα αξιολογούνται ως επενδύσεις στα 
πλαίσια της απελευθερωμένης αγοράς της Ελλάδας και της Ευρώπης. 
Επιπρόσθετα παρουσιάζονται οι νέες τεχνολογίες που θα 
απασχολήσουν την αγορά των ΑΠΕ στο μέλλον, όπως η κυματική 
ενέργεια, η ενισχυμένη γεωθερμία και η κυτταρινική αιθανόλη. 
Τέλος, παρουσιάζονται εργαλεία λογισμικού του NREL, χρήσιμα για 
την ανάλυση του κόστους και την αξιολόγηση επενδύσεων στις ΑΠΕ. 
 

Γ) Το μάθημα Βασικές Αρχές Περιβαλλοντικής Πολιτικής, 
Εξοικονόμησης και Διαχείρισης Ενέργειας αναλύει τους 
βασικούς άξονες της περιβαλλοντικής πολιτικής, της 
διαχείρισης και της εξοικονόμησης ενέργειας. 
Περιλαμβάνονται οι βασικοί κανόνες, απαιτήσεις και στόχοι 
για μια επιτυχημένη περιβαλλοντική πολιτική καθώς και τα 
εργαλεία που διατίθενται για την εφαρμογή της. Ειδική 
αναφορά γίνεται στην ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική, το 
ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας ρύπων και τους στόχους που 
έχουν τεθεί στην Ελλάδα για τα επόμενα χρόνια, όσον αφορά 
το περιβάλλον και την εξοικονόμηση ενέργειας. 
Παρουσιάζεται η διαδικασία σχεδιασμού προγραμμάτων 
διαχείρισης ενέργειας και αναλύονται τα εργαλεία 
εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης, μέσω βελτιστοποίησης του κόστους, τεχνικών και 
οικονομικών μελετών. Περιγράφονται επίσης οι διαδικασίες 
που ακολουθούνται κατά τις ενεργειακές επιθεωρήσεις, τους 
ενεργειακούς ελέγχους καθώς και τις πιστοποιήσεις ISO 14001 
και ISO 50001. 
 
Δ) Το μάθημα Χρηματοδότηση Επενδύσεων στο Τομέα της 
Ενέργειας - Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα και 
Σύγχρονα Χρηματοδοτικά Εργαλεία ασχολείται, πρακτικά, με 
τη χρηματοδότηση επιτυχημένων επενδυτικών σχεδίων, στους 
τομείς της παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας, μέσα από 
κλασικά και καινοτόμα χρηματοδοτικά μοντέλα. Ταυτόχρονα 
εστιάζει στις δυνατότητες άντλησης κεφαλαίων μέσω 
κοινοτικών κονδυλίων και επιδότησης των επενδύσεων μέσω 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Μεταξύ άλλων, 
παρουσιάζονται χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως ο 
Αναπτυξιακός Νόμος και το ΕΣΠΑ, αλλά και ευκαιρίες 
χρηματοδότησης μέσα από δράσεις Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων, όπως τα HORIZON, COSME, EEPR, IEE. 
Αναλύονται επίσης χρηματοδοτικοί μηχανισμοί στην Ε.Ε. 
(Business Angels, CREA, Joint European Venture κ.α.) και 



5 
 

παρουσιάζονται καινοτόμα μοντέλα χρηματοδότησης όπως το 
ESCO, η Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης, οι YieldCos, τα 
προγράμματα PACE, τα προγράμματα PAYS και το 
Crowdfunding μέσα από παραδείγματα από την παγκόσμια 
αγορά. Καθώς η εξεύρεση χρηματοδότησης προϋποθέτει το 
Επιχειρηματικό Σχέδιο παρουσιάζεται περιεκτικά η ανάπτυξη 
Επιχειρηματικών Σχεδίων ενεργειακών έργων όπως επίσης και 
η αξιολόγηση αυτών. Μέσα από εξειδικευμένα εργαλεία του 
NREL και του ENERGY STAR γίνεται η ανάλυση και η 
αξιολόγηση επενδύσεων στους τομείς της παραγωγής και της 
εξοικονόμησης ενέργειας ώστε να καθίσταται εφικτή η 
ανάπτυξη ενός ορθού και πλήρους επιχειρηματικού σχεδίου ή 
η εκπόνηση μιας σχετικής μελέτης. 
 

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)  

1.Ανάλυση δεδομένων 

2.Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων  

3.Κριτική σκέψη 

4. Πρόσληψη γνώσεων και αντίληψη σύγχρονων τάσεων 
(χρηματοδοτικά προγράμματα, επιχειρηματικά μοντέλα) 

5. Απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων (σύνταξη επιχειρηματικών 
σχεδίων, οικονομική αξιολόγηση έργων με χρήση εξειδικευμένων 
λογισμικών) 

6. Ανάπτυξη ικανοτήτων κρίσης και σύγκρισης 

7. Ενίσχυση αναλυτικής σκέψης 

8. Ενίσχυση της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Αναλυτική παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων προγράμματος  

Τίτλος Ώρες Διδασκαλίας Α/Α & τίτλος Μαθησιακά 
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διδακτικής 
ενότητας 

Θεωρία Πρακτική 
Δια ζώσης 

διδασκαλία 
στην τάξη 

Από απόσταση  (e-
learning) 

Εκπαιδευτικών 
Υποενοτήτων 

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.)   

Απελευθέρωση Αγοράς Ενέργειας – Προεκτάσεις στην Εθνική Οικονομία 
1. Εισαγωγή 
στις αγορές 
ηλεκτρικής 
ενέργειας – 
∆ομές, 
Μηχανισμοί, 
Συμμετέχοντες 

6 -  6 (όλες οι ώρες) Α. Εισαγωγή στις 
αγορές ενέργειας – 
Μέρος Α 
Β. Εισαγωγή στις 
αγορές ενέργειας – 
Μέρος Β 

Κατανόηση των λόγων 
απευλευθέρωσης των 
αγορών ενέργειας 

2. Βασικές 
αρχές 
μικροοικονομί
ας για αγορές 
ενέργειας – 
Καμπύλες 
Προσφοράς και 
Ζήτησης – 
Ισορροπία 
Nash-Cournot – 
Μεγιστοποίηση 
κοινωνικού 
πλεονάσματος 

5 4  9 (όλες οι ώρες) Α. Προσφορά και 
ζήτηση 
Β. Σημείο ισορροπίας 
της αγοράς ενέργειας – 
Μέρος Α 
Γ. Σημείο ισορροπίας 
της αγοράς ενέργειας – 
Μέρος Β 

Επεξήγηση και ανάλυση 
βασικών στοιχείων 
μικροοικονομίας που 
οδηγούν που στην 
ισορροπία σε μια αγορά 

3. ∆ιεθνή 
παραδείγματα 
και η 
περίπτωση της 
Ελλάδα 

6 4  10 (όλες οι ώρες) Α. Διεθνή 
παραδείγματα 
απελευθέρωσης 
αγορών ενέργειας 
Β. Απελευθέρωση 
αγοράς ενέργειας στην 
Ελλάδα   

Συγκέντρωση ιστορικών 
παραδειγμάτων και 
συγκρίσεων 
απελευθέρωσης σε 
διάφορες χώρες 

4. ∆υσκολίες 
που πρέπει να 
αντιμετωπιστο
ύν – 
Προβλήματα 
που ίσως 
προκύψουν 
κατά την 
απελευθέρωση 
– Το 
παράδειγμα 
της 
Καλιφόρνιας 

6 -  6 (όλες οι ώρες) Α. Το παράδειγμα της 
Καλιφόρνιας 
Β. Σημαντικά ζητήματα 
κατά την 
απελευθέρωση μιας 
αγοράς ενέργειας 

Εστίαση στα ζητήματα που 
πρέπει να ληφθούν υπόψη 
στη φάση απελευθέρωσης 
μιας αγοράς ενέργειας 

5. Παράγωγα 
προϊόντα 

6 -  6 (όλες οι ώρες) (Δεν έχει υποενότητες) Αναγνώριση των βασικών 
παράγωγων 
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ενέργειας – 
Future 
Contracts, 
Options, Swaps 

χρηματοοικονομικών 
προϊόντων που 
χρησιμοποιούνται στις 
αγορές  

6. ∆ιασύνδεση 
αγορών 
ενέργειας – 
Περιορισμοί 
και 
αποτελέσματα 
– Ευρωπαϊκό 
“Target Model” 

5 3  8 (όλες οι ώρες) Α. Ελληνική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας 
Β. Ασκήσεις στη 
διασύνδεση αγορών 
ενέργειας 

Διάκριση των 
συμμετεχόντων της 
ελληνικής αγοράς και 
επίλυση προβλημάτων 
σύνδεσης αγορών 
ενέργειας 

7. Έξυπνα 
δίκτυα – 
Μετρητές 

5 -  5 (όλες οι ώρες) (Δεν έχει υποενότητες) Ανακάλυψη μελλοντικών 
δυνατοτήτων στα δίκτυα 
ενέργειας 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Νέες Τεχνολογίες και Ωρίμανση Υπαρχόντων 
1. Εισαγωγή 
στην 
παραγωγή 
ενέργειας 

3 -  3 (όλες οι ώρες)  Αναγνώριση των βασικών 
εννοιών της παραγωγής 
ενέργειας και των ΣΗΕ.  

2. Ενέργειακή 
πολιτική – 
Θεσμικό 
Πλαίσιο – 
Αδειοδότηση 
ΑΠΕ 

3 -  3 (όλες οι ώρες) Α. Ενέργειακή πολιτική  
 
Β. Θεσμικό Πλαίσιο  
 
Γ.Αδειοδότηση ΑΠΕ 

Περιγραφή και αποτίμηση 
της ενεργειακής πολιτικής 
– Επισκόπηση τρέχοντος 
θεσμικού πλαισίου -  
Κατανόηση διαδικασιών 
αδειοδότησης ΑΠΕ 

3. Αξιολόγηση 
Επενδύσεων 

3 1  4 (όλες οι ώρες)  Αναγνώριση κριτηρίων και 
μεθόδων οικονομικής 
αξιολόγησης έργων 
παραγωγής  

4. Τεχνολογίες 
ΑΠΕ: Αιολικά – 
Μικρά 
Υδροηλεκτρικά 

6 -  6 (όλες οι ώρες) Α. Αιολικά 
 
Β. Μικρά 
Υδροηλεκτρικά 

Επισκόπηση των αρχών 
παραγωγής και 
λειτουργίας της 
συγκεκριμένης 
τεχνολογίας, αναγνώριση 
πλεονεκτημάτων/μειονεκτ
ημάτων και ανάδειξη των 
τεχνοοικονομικών 
παραμέτρων 

5. Τεχνολογίες 
ΑΠΕ: Βιομάζα – 
Γεωθερμία 

6 -  6 (όλες οι ώρες) Α. Βιομάζα 
 
Β. Γεωθερμία 

Επισκόπηση των αρχών 
παραγωγής και 
λειτουργίας της 
συγκεκριμένης 
τεχνολογίας, αναγνώριση 
πλεονεκτημάτων/μειονεκτ
ημάτων και ανάδειξη των 
τεχνοοικονομικών 
παραμέτρων 

6. Τεχνολογίες 
ΑΠΕ: 
Φωτοβολταϊκά 
– Θερμικά 
Ηλιακά 

6 -  6 (όλες οι ώρες) Α. Φωτοβολταϊκά 
 
Β. Θερμικά Ηλιακά 

Επισκόπηση των αρχών 
παραγωγής και 
λειτουργίας της 
συγκεκριμένης 
τεχνολογίας, αναγνώριση 
πλεονεκτημάτων/μειονεκτ
ημάτων και ανάδειξη των 
τεχνοοικονομικών 
παραμέτρων 

7. Νέες   

τεχνολογίες   

ΑΠΕ   

(Κυματική,   

3 -  3 (όλες οι ώρες) Α. Κυματική 
 
Β. EGS 
 
Γ. Γεωθερμία 

Επισκόπηση των αρχών 
παραγωγής και 
λειτουργίας της 
συγκεκριμένης 
τεχνολογίας, αναγνώριση 



8 
 

EGS 

Γεωθερμία, 

Βιοαιθανόλη) 

 

 
Δ. Βιοαιθανόλη 

πλεονεκτημάτων/μειονεκτ
ημάτων και ανάδειξη των 
τεχνοοικονομικών 
παραμέτρων 

8. Χρήση 
εργαλείων 
λογισμικού 
στην 
Αξιολόγηση 
Επενδύσεων 
ΑΠΕ 

1 5  6 (όλες οι ώρες)  Απόκτηση τεχνικών 
δεξιοτήτων αξιολόγησης 
επενδύσεων με χρήση 
λογισμικού 

Βασικές Αρχές Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Εξοικονόμησης και Διαχείρισης Ενέργειας 
1. Εισαγωγή  
στην  
περιβαλλοντικ
ή  πολιτική  και  
διαχείριση 
ενέργειας 

4 -  4 (όλες οι ώρες) (Δεν έχει υποενότητες) Κατανόηση της σημασίας 
των περιβαλλοντικών 
πολιτικών και της 
διαχείρισης ενέργειας σε 
παγκόσμιο επίπεδο 

2. Κλιματική 
αλλαγή – 
Παγκόσμια και 
Ευρωπαϊκή 
περιβαλλοντικ
ή πολιτική 

8 -  8 (όλες οι ώρες) Α. Κλιματική αλλαγή 
και διεθνείς 
συμφωνίες 
Β. Ευρωπαϊκή 
περιβαλλοντική 
πολιτική και σχετικές 
Ευρωπαϊκές Οδηγίες 

Περιγραφή και 
τεκμηρίωση της κλιματικής 
αλλαγής. 
Απαρίθμηση και ανάλυση 
δράσεων και στόχων 
εξοικονόμησης ενέργειας 
και μείωσης εκπομπών 
θερμοκηπίου στις 
διάφορες χώρες 

3. Εμπορία 
δικαιωμάτων 
εκπομπών – 
Πλαίσιο και 
μηχανισμοί 

4 1  5 (όλες οι ώρες) (Δεν έχει υποενότητες) Αποτίμηση του ΣΕΔΕ της 
ΕΕ και δυνατότητα χρήσης 
δικαιωμάτων ρύπων  

4. Εργαλεία 
περιβαλλοντικ
ής πολιτικής – 
Μελέτες 
περιβαλλοντικ
ών επιπτώσεων 

7 1  8 (όλες οι ώρες) Α. Μελέτες 
περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων Β. 
Εργαλεία 
περιβαλλοντικής 
πολιτικής  

Περιγραφή και σύγκριση 
των βασικών εργαλείων 
περιβαλλοντικής πολιτικής 
στην Ελλάδα 

5. Νομοθεσία, 
στόχοι και 
προγράμματα 
εξοικονόμησης 
ενέργειας στην 
Ελλάδα 

5 -  5 (όλες οι ώρες) (Δεν έχει υποενότητες) Εστίαση στην ελληνική 
νομοθεσία και ανάλυση 
των υποχρέωσεων της 
χώρας ως προς την 
επίτευξη των στόχων 

6. ∆ιαχείριση 
και 
εξοικονόμηση 
ενέργειας – 
∆ιαδικασίες και 
βήματα 

6 2  8 (όλες οι ώρες) Α. Προγράμματα 
διαχείρισης ενέργειας 
Β. Δράσεις 
εξοικονόμησης 
ενέργειας 

Σχεδιασμός συστημάτων 
διαχείρισης ενέργειας και 
συνδυασμός τους με τις 
βέλτιστες πρακτικές 
εξοικονόμησης ενέργειας 

7. ISO 14001 & 
ISO 50001 

3 1  4 (όλες οι ώρες) (Δεν έχει υποενότητες) Σύγκριση περιβαλλοντικών 
πιστοποιήσεων ISO και 
ικανότητα προετοιμασίας 
απόκτησής τους 

8. Μελέτες 
περιπτώσεων 
και 
παραδείγματα 
δράσεων 
εξοικονόμησης 
ενέργειας 

- 8  8 (όλες οι ώρες) Α. Παραδείγματα – 
Ασκήσεις 
Β. Μελέτη περίπτωσης: 
Ενεργειακή 
αναβάθμιση κτιρίου 

Επίλυση προβλημάτων 
διαχείρισης ενέργειας και 
εφαρμογή μεθοδολογιών 
από προηγούμενες 
ενότητες 
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Χρηματοδότηση Επενδύσεων στο Τομέα της Ενέργειας - Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα και Σύγχρονα 
Χρηματοδοτικά Εργαλεία 

1. Εισαγωγή 
στα έργα στον 
τομέα της 
Ηλεκτρικής 
Ενέργειας 

3 -  3 (όλες οι ώρες) Α. Τάσεις στον τομέα 
της ενέργειας 
Β. Ενεργειακή 
λογιστική  
Γ. Έργα στον τομέα της 
ενέργειας 

Η ενότητα έχει ως στόχο 
την εξοικείωση με 
τις βασικές έννοιες και 
την απόκτηση σφαιρικής 
εικόνας αναφορικά με τα 
έργα που σχετίζονται με 
την παραγωγή και την 
εξοικονόμηση. 

2. Θεσμικό 
πλαίσιο και 
προωθούμενη 
ενεργειακή 
πολιτική 

4 -  4 (όλες οι ώρες) Α. Εφαρμοζόμενες 
πολιτικές 
Β. Θεσμικό πλαίσιο 

Κατανόηση των βασικών 
αρχών περιβαλλοντικής 
και ενεργειακής πολιτικής 
σε ευρωπαϊκό και εθνικό 
επίπεδο καθώς και 
συγκεκριμενοποίηση του 
θεσμικού πλαισίου που 
διέπει τον κλάδο.  

3. 
Χρηματοδοτικά 
σχήματα – 
Κλασικά 
εργαλεία 
χρηματοδότησ
ης 

3 2  5 (όλες οι ώρες) Α. Κλασσικά εργαλεία 
χρηματοδότησης 
Β. Χρηματοδοτικά 
σχήματα 

Εξοικείωση με έννοιες 
σχετικές με τα κλασσικά 
εργαλεία χρηματοδότησης 
(δανεισμός, μετοχές, 
ομόλογα) και τα 
χρηματοδοτικά σχήματα, 
καθώς και απόκτηση 
πρακτικών γνώσεων 
αναφορικά με τις 
δανειοδοτήσεις 

4. Καινοτόμα 
Χρηματοδοτικά 
Μοντέλα 

6 -  6 (όλες οι ώρες) Α. Εναλλακτικοί 
χρηματοδοτικοί 
μηχανισμοί 
Β. Βοηθητικά εργαλεία 

Κατανόηση των 
σύγχρονων 
χρηματοδοτικών 
μηχανισμών του κλάδου 
(μικροχρηματοδότηση, 
κατανεμημένη 
χρηματοδότηση, 
χρηματοδότηση μέσω 
λογαριασμού, 
χρηματοδότηση μέσω 
φόρου, προγράμματα 
PAYS, εναλλακτικές 
χρηματιστηριακές αγορές) 
και των σημαντικότερων 
βοηθητικών εργαλείων 
(ESAs, PPAs, RECs, FiTs) 

5. Πηγές 
χρηματοδότησ
ης – 
Ευρωπαϊκά 
προγράμματα 
– ΕΣΠΑ 

6 -  6 (όλες οι ώρες) Α. Χρηματοδοτικά 
προγράμματα 
Β. Προγράμματα 
χρηματοδοτικής – 
τεχνικής υποστήριξης 

Επισκόπηση διαφόρων 
τύπων προγραμμάτων και  
κατανόηση δυνητικών  
δυνατοτήτων, ευκαιριών 
και προκλήσεων. 

6. Ανάπτυξη επ
ενδυτικών 
σχεδίων – 
Προτάσεων 
χρηματοδότησ
ης 

2 4  6 (όλες οι ώρες) (Δεν έχει υποενότητες) Αποκρυστάλλωση αρχών 
και κριτηρίων αξιολόγησης 
ενός πετυχημένου 
επενδυτικού σχεδίου και 
απόκτηση των τεχνικών 
δεξιοτήτων ανάπτυξης 
αυτών μέσω της χρήσης 
εξειδικευμένης 
χρηματοοικονομικής 
εφαρμογής. 

7. Ανάλυση και 
αξιολόγηση 

6 6  12 (όλες οι ώρες) (Δεν έχει υποενότητες) Αναγνώριση κριτηρίων και 
μεθόδων οικονομικής 
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έργων 
παραγωγής 
ενέργειας 

αξιολόγησης ενεργειακών 
συστημάτων και μετρικών 
σύγκρισης, καθώς και 
απόκτηση τεχνικών 
δεξιοτήτων εκπόνησης 
οικονομοτεχνικών 
αναλύσεων έργων 
παραγωγής με χρήση 
λογισμικών. 

8. Ανάλυση και 
αξιολόγηση 
έργων 
εξοικονόμησης 
ενέργειας 

2 6  8 (όλες οι ώρες) (Δεν έχει υποενότητες) Επισκόπηση σύγχρονων 
πρακτικών εξοικονόμησης 
ενέργειας και εξοικείωση 
με τα παραδείγματα 
τεχνοοικονομικών 
μελετών. 

Αξιολόγηση Μαθησιακών αποτελεσμάτων 

Τρόπος αξιολόγησης  μαθησιακών 
αποτελεσμάτων 

H εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται εξ 
αποστάσεως μέσα από την πλατφόρμα e-learning με τη 
συμπλήρωση τεστ επίδοσης (ερωτήσεων πολλαπλής 
επιλογής) το οποίο είναι διαθέσιμο σε συγκεκριμένες 
ημερομηνίες. 
Υπάρχει η δυνατότητα να προγραμματιστεί σε 
συνεννόηση με τον εκπαιδευόμενο η εκπρόθεσμη 
συμμετοχή του στην τελική εξέταση με την 
προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από 
ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη 
διδακτική ενότητα. 
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Εκπαιδευτές 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτών 1. Γεώργιος Παπαβασιλόπουλος  
2. Παναγιώτης Κοντογιώργος 
3. Νικόλαος Χρυσανθόπουλος 
4. Νικόλαος Κακογιάννης 

 

Ιδιότητες εκπαιδευτών  
1. Γεώργιος Παπαβασιλόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής 

ΕΜΠ 
2. Παναγιώτης Κοντογιώργος, Διδάκτορας ΕΜΠ 
3. Νικόλαος Χρυσανθόπουλος, Διδάκτορας ΕΜΠ 
4. Νικόλαος Κακογιάννης, Διδάκτορας ΕΜΠ 

 

Χορήγηση Πιστοποιητικού 

Τύπος Πιστοποιητικού • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος 

• Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης 
Διδακτικής/Θεματικής Ενότητας Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος 

• Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης 

Βαθμοί ECVET   
(προαιρετικά εφόσον υπάρχουν) 

 
Ώρες Εξ 

Αποστάσεως 

Σύνολο 

Ωρών 

Μονάδες 

ECVET 

50+37+50+50 187 
187 

7,48 
 /25 

 

 
 

 
 
7,48 μονάδες ECVET 

Απελευθέρωση 
Αγοράς Ενέργειας – 
Προεκτάσεις στην 
Εθνική Οικονομία 

3 μήνες, 50 ώρες 
παρακολούθησης, 2 
μονάδες ECVET 

Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας - Νέες 
Τεχνολογίες και 
Ωρίμανση 
Υπαρχόντων 

3 μήνες, 37 ώρες 
παρακολούθησης 

Βασικές Αρχές 
Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής, 
Εξοικονόμησης και 
Διαχείρισης Ενέργειας 

3 μήνες, 50 ώρες 
παρακολούθησης, 2 
μονάδες ECVET 

Χρηματοδότηση 
Επενδύσεων στο 
Τομέα της Ενέργειας - 
Συγχρηματοδοτούμενα 
Προγράμματα και 
Σύγχρονα 
Χρηματοδοτικά 
Εργαλεία 

3 μήνες, 50 ώρες 
παρακολούθησης, 2 
μονάδες ECVET 

 

 

Κόστος συμμετοχής – Εκπτωτική πολιτική 
 Κόστος συμμετοχής ανά Διδακτική Ενότητα 
 

 
1. Απελευθέρωση Αγοράς Ενέργειας – 

Προεκτάσεις στην Εθνική Οικονομία: 350€ 

Κόστος Εγγραφής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  
Έκπτωση Νο1: 1.000€ 
Έκπτωση Νο2:  1.200€ 
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χωρίς έκπτωση, 250€ με έκπτωση Νο1 και 300€ 
με έκπτωση Νο2 
Δόσεις: 350€ (200+150), 250€ (150+100), 300€ 
(200+100) 
 

2. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Νέες 
Τεχνολογίες και Ωρίμανση Υπαρχόντων, 350€ 
χωρίς έκπτωση, 250€ με έκπτωση Νο1 και 300€ 
με έκπτωση Νο2 
Δόσεις: 350€ (200+150), 250€ (150+100), 300€ 
(200+100) 
 

3. Βασικές Αρχές Περιβαλλοντικής Πολιτικής, 
Εξοικονόμησης και Διαχείρισης Ενέργειας: 
350€ χωρίς έκπτωση, 250€ με έκπτωση Νο1 και 
300€ με έκπτωση Νο2 
Δόσεις: 350€ (200+150), 250€ (150+100), 300€ 
(200+100) 
 

4. Χρηματοδότηση Επενδύσεων στο Τομέα της 
Ενέργειας - Συγχρηματοδοτούμενα 
Προγράμματα και Σύγχρονα Χρηματοδοτικά 
Εργαλεία: 350€ χωρίς έκπτωση, 250€ με 
έκπτωση Νο1 και 300€ με έκπτωση Νο2 
Δόσεις: 350€ (200+150), 250€ (150+100), 300€ 
(200+100) 

 



13 
 

Εκπτωτική πολιτική Έκπτωση Νο1 
• Άνεργοι: Κάρτα Ανεργίας με πρόσφατη ημερομηνία 

ανανέωσης ή Βεβαίωση ΟΑΕΔ με το διάστημα 
ανεργίας 

• Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι: Πιστοποιητικό 
Οικογενειακής Κατάστασης 

• AMEA: Βεβαίωση αρμόδιας Υγειονομικής 
Επιτροπής 

• Πτυχιούχοι-Φοιτητές ΠαΠει: Αντίγραφο Πτυχίου ή 
Βεβαίωση Φοίτησης 

• Εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι 
ή με σύμβαση), εφόσον αποδεικνύεται σταθερή 
σχέση εργασίας με το φορέα 

• Δημοτικοί Υπάλληλοι (μόνιμοι ή με σύμβαση), 
εφόσον αποδεικνύεται σταθερή σχέση εργασίας με 
το φορέα 

Έκπτωση Νο2 
• Προπτυχιακοί Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 

ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας 
Νέων: Βεβαίωση Φοίτησης/ Κάρτα με ισχύ στο 
τρέχον ακαδημαϊκό έτος 

• Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων 
Απλή αναγραφή μαθήματος και περιόδου 
παρακολούθησης 

• Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας 
περιόδου 

 

Τρόπος καταβολής τελών (Άπαξ /Δόσεις) 1. Σύμφωνα με το αναγραφόμενο πλάνο καταβολής 
δόσεων κάθε διδακτικής ενότητας  

2. Εφάπαξ 
3. Με δυνατότητα αποπληρωμής σε ισόποσες 

μηνιαίες δόσεις, όσες και η διάρκεια της διδακτικής 
ενότητας σε μήνες και με προϋπόθεση την 
εξόφληση των διδάκτρων 2 εβδομάδες πριν την 
ολοκλήρωση της διδακτικής ενότητας. 

Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον 
αυτόματο αποκλεισμό του υποψηφίου από το υπόλοιπο του 
προγράμματος, τις εξετάσεις και τη χορήγηση Τίτλου 
Σπουδών. Δεν γίνονται επιστροφές διδάκτρων μετά την 
έναρξη των τμημάτων.  

Υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης διδάκτρων εκπαιδευτικής 
ενότητας ώστε να δοθεί εκ νέου πρόσβαση στην πλατφόρμα 
τηλεκπαίδευσης και να προγραμματιστεί σε συνεννόηση με 
την εκπαιδευόμενο η συμμετοχή του στην τελική εξέταση με 
την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διάστημα πάνω από 
ένα έτος από την εγγραφή του στην αντίστοιχη διδακτική 
ενότητα. 

 

Συνεργασίες 



14 
 

Συνεργαζόμενοι φορείς  

(εφόσον υπάρχουν) 

 

 

Παράρτημα 
Θεματικά πεδία ανά Επιστημονικό κλάδο 

 

Επιλέξτε έως 3 θεματικά πεδία (τα κυριότερα) που σχετίζονται με το πρόγραμμά σας και 

συμπληρώστε τους αντίστοιχους αριθμούς στην κατάλληλη θέση του Πίνακα 2 "Στοιχεία 

Εκπαιδευτικού Προγράμματος". 

Στην περίπτωση όπου το ίδιο θεματικό πεδίο εμφανίζεται σε δύο επιστημονικούς κλάδους, 

συμπληρώνεται ο ένας ή και οι δύο αριθμοί του θεματικού πεδίου ανάλογα με τη συνάφεια του 

προγράμματος με τους δύο κλάδους.   

 Ανθρωπιστικές Σπουδές 

101 Παραστατικές Τέχνες 

102 Κινηματογράφος/Ψηφιακές  Τέχνες 

103  Εικαστικές Τέχνες 

104  Λογοτεχνία/Ποίηση 

105  Φιλοσοφία/Επιστημολογία 

106 Ψυχολογία 

107  Ιστορία/Αρχαιολογία 

108 
Γλωσσολογία/Μετάφραση/Γλώσσες και  

Πολιτισμοί 

109 Επιστήμες Αγωγής/Εκπαίδευση/Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού 
 

 
 

  Κοινωνικές Επιστήμες και Οικονομία 

201 
 Διαχείριση Πολιτιστικού και Τουριστικού 

Πλούτου 

202 Οικονομία/Χρηματοοικονομικά/Λογιστική 

203 
Οργάνωση και Διοίκηση 
Οργανισμών/Marketing 

204 Κοινωνιολογία και Πολιτικές Επιστήμες 

205 ΜΜΕ και Επικοινωνία 

206 Επιστήμη Δικαίου 

207 Ναυτιλία 

208  Βιώσιμη Ανάπτυξη και Περιβάλλον 

209  Αγροοικονομία 
 

 
 Θετικές Επιστήμες και Τεχνολογία 

301 Βιώσιμη Ανάπτυξη και Περιβάλλον 

302 Βιοτεχνολογία 

303 Τεχνολογία Τροφίμων 

304 Βιολογία 

305 Οικολογία 
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306 Γεωλογία 

307 Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες 

308 Φυσική 

309 Χημεία 

310 Μαθηματικά και Στατιστική 

311 Αρχιτεκτονική/Χωροταξία/Πολεοδομία 

312 
Μηχανική Κτιρίων και 

Κατασκευών/Τοπογραφία 

313 Μηχανική Ενέργειας/Μηχανολογία/Μηχανική 

και Διαχείριση Μονάδων Παραγωγής 

314  Υλικά 
 

 
 Επιστήμες Υγείας και Αθλητισμός 

401 Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός 

402 Ιατρική Επιστήμη 

403  Οδοντιατρική 

404 Φαρμακογνωσία/Φαρμακολογία και  

Φαρμακευτική Τεχνολογία 

405 
Τεχνολογίες και Φροντίδα Υγείας και 
Πρόνοιας 

 
 

 
 Θεολογικές Σπουδές 

501  Θεολογία 

502 Θρησκειολογία 
 

 
 

  Γεωπονία 

601   Αγροοικονομία 

602  Τεχνολογία Τροφίμων 

603  Βιοτεχνολογία 

604 Οικολογία 

 


