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ΤΙΤΛΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ  
 

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Το μάθημα «Ενεργειακή πολιτική και περιβάλλον»  

Στοχεύει να εισαγάγει τους φοιτητές στην  ενεργειακή πολιτική ,οπού 
λόγω της παγκόσμιας βαρύτητας έχει άμεση επίδραση στην ανάπτυξη 
της έρευνας και τεχνολογίας στο τομέα της ενέργειας.  

Επίσης γίνεται ανάλυση των προκλήσεων  που αντιμετωπίζει η σύγχρονη 
κοινωνία στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής των κρατών , και 
έχουν να κάνουν κυρίως: α) με την εξάρτησης της  από τις εισαγωγές 
ενεργειακών πόρων ,β) την αστάθεια των διεθνών τιμών ,γ) την 
ανάπτυξη αναδυόμενων αγορών οπού  αυξάνουν την παγκόσμια 
ενεργειακή ζήτηση, δ) του κινδύνους από την μη διαφοροποίηση  των 
χωρών παραγωγής και διαμετακόμισης των ενεργειακών και ε) την 
απειλή της κλιματικής αλλαγής.  

 

  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤ

Α: 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα γνωρίζει: 

 

-τις σύγχρονες τάσεις στην παγκόσμια βιομηχανία ενέργειας, με 
αναφορά, κυρίως, στο ρόλο  του φ/α και πετρελαίου ως ορυκτού 
καυσίμου, για το μέλλον. 
     - την σπουδαιότητα της πολιτικής, στην διαμόρφωση της ενεργειακής 
κατεύθυνσης του πλανήτη,. 
    -την επιρροή της ΕΕ στην διαμόρφωση της παγκόσμιας ενεργειακή 
πολιτικής και ειδικά στα θέματα οικολογικής  περιβαλλοντικής πολιτικής, 
πράγμα που αποδεικνύεται, από τον καθοριστικό ρόλο της στην 
υπογραφή, από όλα τα έθνη, της συμφωνία του Παρισιού. 
-των εφαρμόσιμων τεχνολογιών, πολιτικών και θεσμικών-νομοθετικών 
προσπαθειών, καθώς και στην ερευνητική δραστηριότητα.  
- οι υπάρχουσες ενεργειακές υποδομές, που ενισχύουν τις προσπάθειες 
της ΕΕ για Ενεργειακή Ένωση ,ασφάλεια  εφοδιασμού , παραγωγικού 
ανταγωνισμού και αειφορίας. 
- οι σύγχρονες τάσεις και οι υπό εξέλιξη πραγματικότητες στον τομέα της 
εξόρυξης, μεταφοράς και χρήσης του φ/α και των υγρών 
υδρογονανθράκων, 



    - πιο σημαντικές εταιρίες ενεργειας ,που διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο, στην Ελλάδα και κατά συνέπεια στην νοτιοανατολική Ευρώπη. 
     

  

ΤΡΟΠΟΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 

Παραδόσεις στον πίνακα και παρουσιάσεις powerpoint με Η/Υ, Επίδειξη 

εργαστηριακών ασκήσεων/πειραματικών διατάξεων, Ανάπτυξη θεμάτων από τους 

φοιτητές με παρουσίαση εργασιών μέσω powerpoint, Χρήση οπτικοακουστικού 

υλικού (ντοκιμαντέρ, βίντεο), Συζήτηση/σχολιασμός μελετών περίπτωσης, 

Υποστήριξη Μαθησιακής  διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-

class 

  

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΎΛΗ (ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ) 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1:  

 

 

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ  

Διεθνές πλαίσιο για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών Ευρωπαϊκή 
Ενεργειακή πολιτική-Οι υδρογονάνθρακες σε Ελλάδα- Κύπρο 

 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 4-5 

 

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ-ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Ενεργειακές πηγές είναι οι πηγές από τις οποίες μπορεί να επιτευχθεί 

ενέργεια με τη μορφή θερμότητας, φωτός και ισχύος. Ο όρος ενέργεια  

χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ποσότητα του «έργου» που 

επιτελείται. Με άλλα λόγια μπορεί να λεχθεί ότι ενέργεια είναι η 

ιδιότητα της ύλης που μπορεί να μετατραπεί σε έργο, θερμότητα ή 

ακτινοβολία. Υπάρχουν δύο είδη ενέργειας, η κινητική ενέργεια (έργο 

που επιτελείται από την κίνηση της ύλης) και η δυναμική ενέργεια  

(έργο που βρίσκεται αποθηκευμένο ή σε ηρεμία σε μία ύλη). Είτε ως 

κινητική ή ως δυναμική ενέργεια, η ενέργεια εμφανίζεται με μια από 

τις παρακάτω μορφές 

 

 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Η πολιτική της ΕΕ στην Τεχνολογία και Καινοτομία 



 

 

 

 

Στρατηγικό Σχέδιο Ενέργειας και Τεχνολογίας (SET-Plan) 

Ενεργειακή αποθήκευση 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 6: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΕ 

Η στρατηγική για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας 

Χρηματοδοτικά  «εργαλεία» και  τα «έργα κοινού ενδιαφέροντος» 

Υποδομές που έχουν γίνει από το PCIs 

Υποδ ομές που θα  γίνουν από το PCIs 

Υφιστάμενη Ενεργειακό ισοζύγιο της ΕΕ 

 

 

 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 7: ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

Ορισμοί της αειφορίας  

 Η «αειφορική» ανάπτυξη έγινε πολιτική κίνηση για την ανάπτυξη των λιγότερο 

ανεπτυγμένων χωρών και τη σωτηρία του πλανήτη μας και προσπαθεί να 

συνταιριάσει τα οικονομικά, τα περιβαλλοντικά και τα κοινωνικά δεδομένα 

κάθε περιοχής και του πλανήτη μας γενικότερα. Αειφορική ανάπτυξη γίνεται 

μόνο στον κοινό τόπο των παραπάνω παραμέτρων… 

 

 

  

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 8: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 

Η διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών σε επίπεδο παραγωγικών 

τομέων ή γεωγραφικών περιφερειών ή για την οριζόντια αντιμετώπιση 

ενός συγκεκριμένου οικονομικού, κοινωνικού ή περιβαλλοντικού 

ζητήματος προϋποθέτει: 

 α) την αποτύπωση των στοιχείων που προσδιορίζουν την τρέχουσα 

κατάσταση β) τον καθορισμό της επιδιωκόμενης προόδου και των 

παραμέτρων που χρήζουν μεταβολής γ) την εκτίμηση των βασικών 

διαρθρωτικών αδυναμιών και των εμποδίων που εμποδίζουν τη 

μετάβαση από την αρχική στην επιθυμητή κατάστασηΓια τη 



συστηματική καταγραφή αυτών των στοιχείων χρησιμοποιούνται 

ευρύτατα ποσοτικοί δείκτες που παρέχουν με απλό τρόπο απλές ή πιο 

σύνθετες πληροφορίες για το εξεταζόμενο ζήτημα και αποτελούν ένα 

ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τη διαμόρφωση, και την 

παρακολούθηση της εφαρμογής πολιτικών σε μία συνεχή διαδικασία 

καταγραφής-ανάλυσης-δράσης-ανάδρασης.  

 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 9: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Αναγκαιότητα ενεργειακού σχεδιασμού & ιδιαιτερότητες Τοπικών 

Ενεργειακών Σχεδίων Δράσης (ΤΕΣΔ) 

Η κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο 

της εύρυθμης λειτουργίας των τοπικών και κατ’ επέκταση των εθνικών 

οικονομιών. 

Η σημαντική άνοδος της διεθνούς τιμής του πετρελαίου κατά το τελευταίο 

διάστημα, τα πρόσφατα προβλήματα τροφοδοσίας της Ευρωπαϊκής 

ενεργειακής αγοράς με φυσικό αέριο προερχόμενο από τη Ρωσία, η 

άνοδος της ζήτησης (ιδιαίτερα ηλεκτρισμού) λόγω του αυξανόμενου 

βιοτικού επιπέδου και της μεταβολής των καιρικών συνθηκών, καθώς 

και η υιοθέτηση νομικά δεσμευτικών πλαισίων και στόχων για τη 

μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου καθιστούν την ορθολογική 

χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας βασικές παραμέτρους μιας 

ορθολογικής οικονομικής και περιβαλλοντικά φιλικής συμπεριφοράς. 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 10: ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

Ρύπανση Περιβάλλοντος 

Φαινόμενο θερμοκηπίου 

Μετρά προστασίας -Διεθνείς συνθήκες 

 

 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 11: Βιώσιμη Ανάπτυξη 

Εναλλακτικά  Καύσιμα  

  

 

 



 

 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 12: Διαδικασία μετάβασης ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ στο πλαίσιο της 

εφαρμογής της Ευρωπαϊκής πολιτικής για την κλιματική αλλαγή.  

Coal Regions in Transition Platform» 

Συνδυαστικές χρήσεις άνθρακα -και άλλων φυσικών πόρων για την 

παραγωγή ενέργειας. 

 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 13: 

 

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

  

  

  

  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Ανάπτυξη θεμάτων από τους φοιτητές με παρουσίαση powerpoint, 40% 

Επίσημη Εξέταση στο Τέλος του Εξαμήνου, 60% 

  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ

Η 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 

 United Nation Framework Convention on Climate Change /UN 

2012 

 21ης Διάσκεψης των Μερών (COP-21): Decision-/CP.21(12-12-

2015)-Adoption of the Paris Agreement  

 Paris Agreement /UN 2015 

 European Commission- - Brussels 7-10-2009/ COM(2009) 519 

final investing in the Development of Low Carbon Technologies 

(SET-Plan) 

 European Commission- - Brussels 1-2-2017COM(2017) 53 final: 

Second report on the state of the Energy Union 

 European Commission-Brussels 2-5-2013/COM(2013) 253 final: 

Energy technology and innovation 

 European Commission-Brussels 1-2-2017/SWD (2017) 61 final: 

Energy storage – The role of electricity 

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή(Βρυξέλλες27-3-2013) : Πράσινη Βίβλος 

«Πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια 

με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030» ανάκτηση 9-8-2017  http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0169:FI

N:EL:PDF 

 

 


