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ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρθ του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ 
Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για 

το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ 
διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 
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Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Κανζνα 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι και Αγγλικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ 
Ε ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 
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1. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με 
Πλαίςιο Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και 

Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ αναμζνεται να διακζτουν γνϊςεισ 
υψθλισ εξειδίκευςθσ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ, ϊςτε να: 
 
1. Αναγνωρίηουν τουσ βαςικοφσ όρουσ ενόσ Ηλεκτρικοφ Δικτφου,  εξθγοφν τθ ςθμαςία και 

περιγράφουν τα διάφορα διεςπαρμζνα ςυςτιματα παραγωγισ ενζργειασ κακϊσ και 
τισ διάφορεσ πολιτικζσ ενεργειακισ διαχείριςθσ και να τισ ιεραρχοφν ανάλογα με τισ 
κάκε προτεραιότθτεσ, 

2. Γνωρίηουν, περιγράφουν και κατθγοριοποιοφν τισ ςφγχρονεσ και πρωτοποριακζσ 
εφαρμογζσ των μονάδων διεςπαρμζνθσ παραγωγισ ενζργειασ, 

3. Γνωρίηουν, περιγράφουν ςε block diagrams κακϊσ και εξθγοφν τθ λειτουργία των 
βαςικϊν μερϊν ενόσ Ζξυπνου Δικτφου (Smart Grid ι Microgrid), και να μποροφν να 
ποςοτικοποιοφν τα λειτουργικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά πλεονεκτιματα του, 

4. Αντιλαμβάνονται και εξθγοφν τθν ζννοια του ευφυοφσ δικτφου τθσ τθλεπικοινωνιακισ 
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υποδομισ που απαιτείται κακϊσ και τθν λειτουργία των ζξυπνων μετρθτϊν με όλα τα 
πλεονεκτιματα που αυτι διακζτει, 

5. Καταλαβαίνουν, εξθγοφν και γνωρίηουν ειδικότερα κζματα ςχετικά με τθ διαχείριςθ 
ςυςτθμάτων Ιςχφοσ ςτα πλαίςια των απελευκεροποιθμζνων θλεκτρικϊν αγορϊν, 
διεξάγουν μια μελζτθ εφαρμογισ βαςιςμζνθ ςε τεχνοοικονομικοφσ ςυντελεςτζσ και  
ςυηθτοφν τα κετικά και αρνθτικά ςθμεία τθσ βζλτιςτθσ χριςθσ του θλεκτρικοφ δικτφου, 

6. υνεργάηονται ομαδικά για τθν επίτευξθ των ανωτζρων. 
 
Λζξεις κλειδιά: 
Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ, Διεςπαρμζνα ςυςτιματα παραγωγισ, Μικροδίκτυα, 
Ηλεκτρικά Δίκτυα, Ηλεκτρονικά Ιςχφοσ, Διαχείριςθ Ενζργειασ, ICT technologies. 
 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 
1. Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 

απαραίτθτων τεχνολογιϊν 
2. Αυτόνομθ Εργαςία 
3. Ομαδικι Εργαςία 
4. Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 
Σο περιεχόμενο του μακιματοσ είναι θ παρουςίαςθ ςφγχρονων ηθτθμάτων διαχείριςθσ 
θλεκτρικισ ενζργειασ θ οποία παράγεται από τισ μονάδεσ διεςπαρμζνθσ παραγωγισ με 
προεξάρχουςεσ τισ Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ. Ο ςυντονιςμζνοσ ζλεγχοσ των μονάδων 
διεςπαρμζνθσ παραγωγισ ςυνιςτά ζνα Μικροδίκτυο, αποτελεί το βαςικό τμιμα ενόσ 
ευφυοφσ (ζξυπνου) δικτφου και μελετάται διεξοδικά ςε ςχζςθ με τα λειτουργικά, 
οικονομικά και περιβαλλοντικά πλεονεκτιματα που προςφζρει. Σζλοσ, αναλφονται τα 
βαςικά κζματα των ευφυϊν δικτφων με ζμφαςθ ςτουσ ζξυπνουσ μετρθτζσ και τισ 
τθλεπικοινωνιακζσ υποδομζσ που απαιτοφνται για τθν υλοποίθςι του.  
 

Σο Μάκθμα χωρίηεται ςε  πζντε (5) γνωςτικζσ ενότθτεσ: 

1θ : ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΗΕ) 

 Ειςαγωγικζσ Ζννοιεσ 
 Δομι-Δίκτυα-Λειτουργία-Αξιοπιςτία και Ζλεγχοσ ΗΕ 
 Παραγωγι – Μεταφορά – Διανομι – Φορτία ςτα ΗΕ 
 Αξιοπιςτία - Ευςτάκεια  - Προςταςία ςτα ΗΕ 
 Η Λειτουργία Σου υςτιματοσ Ενεργειακισ Διαχείριςθσ 
 Εποπτικόσ Ζλεγχοσ και υλλογι Πλθροφοριϊν (SCADA) 
 Οργάνωςθ ΗΕ ςτο Πλαίςιο τθσ Απελευκερωμζνθσ Αγοράσ Ηλεκτρικισ Ενζργειασ 



 Περιβαλλοντικζσ Πολιτικζσ και ΗΕ 
 

2θ : ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΕΠΑΡΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 Βαςικζσ Σεχνολογίεσ Διανεμθμζνθσ ι Διεςπαρμζνθσ Παραγωγισ (ΔΠ) Ηλεκτρικισ Ενζργειασ 
- Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ (ΑΠΕ) 
- Μικρά Τδροθλεκτρικά 
- Αιολικά (κλαςςικά και offshore) 
- Φωτοβολταϊκά 
- Τβριδικά-Αντλθςιοταμίευςθ,  
- Παραδείγματα χριςθσ θλεκτρονικϊν ιςχφοσ για ενςωμάτωςθ ΑΠΕ ςτο θλεκτρικό 

δίκτυο, κλπ 
 υςτιματα υμπαραγωγισ Ηλεκτριςμοφ-Θερμότθτασ Τψθλισ Απόδοςθσ (ΗΘΤΑ) 
 Μικροτουρμπίνεσ 
 Κυψζλεσ Καυςίμου Τδρογόνου 
 Ηλεκτρικά Αυτοκίνθτα 
 Σεχνολογίεσ Αποκικευςθσ Ηλεκτρικισ Ενζργειασ 

 

3θ: Η ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΠ ΣΑ ΗΕ 

 Διαςφνδεςθ Μονάδων Διανεμθμζνθσ Παραγωγισ ςτο Δίκτυο Διανομισ 
 φγχρονα Ηλεκτρονικά Κυκλϊματα Ιςχφοσ για Εφαρμογζσ ΑΠΕ 
 Παραδείγματα ενςωμάτωςθσ εφαρμογϊν ΑΠΕ ςτο δίκτυο μζςω Ηλεκτρονικϊν Ιςχφοσ 
 Σεχνικοί Περιοριςμοί και Προχποκζςεισ 
 Τπάρχουςεσ Μεκοδολογίεσ Ανάλυςθσ 
 Νομικό, Σιμολογιακό και Χρθματοδοτικό Πλαίςιο για τισ Μονάδεσ ΔΠ 
 Η Νζα Δομι των ΗΕ Παρουςία των Μονάδων ΔΠ – Ενεργά Δίκτυα Διανομισ – Αυτόνομα 

υςτιματα – Μικροδίκτυα) 
 
4θ: ΣΑ ΜΙΚΡΟΔΙΚΣΤΑ (MICROGRIDS) Ω ΒΑΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΣΩΝ ΕΤΦΤΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ 

 Ειςαγωγι ςτα Μικροδίκτυα – υντονιςμζνοσ Ζλεγχοσ Παραγωγισ Μονάδων ΔΠ 
 Δομι-Λειτουργία-Αρχιτεκτονικι και Ζλεγχοσ Μικροδικτφου 
 Αποκεντρωμζνοσ και Κεντρικόσ Ζλεγχοσ Μικροδικτφου 
 Περιβαλλοντικζσ Επιπτϊςεισ από τθ Λειτουργία του Μικροδικτφου 
 Επίδραςθ του Μικροδικτφου ςτθν Ποιότθτα και τθν Ευςτάκεια του Δικτφου 
 Δείκτεσ Αξιολόγθςθσ Απόδοςθσ Μικροδικτφου 
 Εφαρμογι Ενεργειακϊν και Σιμολογιακϊν Πολιτικϊν ςτα Μικροδίκτυα 
 Οικονομικά Λειτουργικά και Περιβαλλοντικά Πλεονεκτιματα Μικροδικτφου από τθν 

Αυξθμζνθ Διείςδυςθ Μονάδων ΔΠ 
 
5θ: ΕΤΦΤΗ (ΕΞΤΠΝΑ) ΔΙΚΣΤΑ (SMART GRIDS) 

 Γενικά Χαρακτθριςτικά Ευφυϊν Δικτφων 
 Παράγοντεσ Ανάπτυξθσ των Ευφυϊν Δικτφων 
 Η Παγκόςμια Πραγματικότθτα των Ευφυϊν Δικτφων και θ Μετάβαςθ ςτα Μελλοντικά 

Δίκτυα 
 Η Ανάγκθ Χριςθσ Ζξυπνων Μετρθτϊν 

 Περιγραφι και Οριςμόσ Τποδομϊν Μζτρθςθσ 

 Μετρθτικόσ Εξοπλιςμόσ 

 Επικοινωνία Μετρθτικοφ Εξοπλιςμοφ 

 Πρωτόκολλα Επικοινωνίασ 

 φςτθμα υλλογισ Μετρθτικϊν Δεδομζνων (ΑΜR) 

 υςτιματα Διαχείριςθσ Μετρθτικϊν Δεδομζνων (MDMS) 

 Εφαρμογι Ευφυϊν υςτθμάτων Μζτρθςθσ ςτθν Ευρϊπθ 
 Επζκταςθ Μοντελοποίθςθσ ςε Μεγαλφτερα και Πολυπλοκότερα Δίκτυα 



 

3. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

 Πρόςωπο με πρόςωπο ςτθν αίκουςα, 

 Ε-learning 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

 Χριςθ διαφανειϊν με πολυμεςικό υλικό κατά τθν 
διδαςκαλία ςτθν τάξθ, 

 Τποςτιριξθ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
ιςτοςελίδασ του μακιματοσ (βοθκθτικό υλικό 
μελζτθσ, αςκιςεισ, ςθμειϊςεισ και φυλλάδια 
εργαςτθρίου), 

 Επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ θλεκτρονικά, μζςω 
τθσ ιςτοςελίδασ του μακιματοσ 

 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Διαλζξεισ, Αςκιςεισ Πράξθσ/Εργαςτιριο, E-learning 
 

Δραςτθριότθτα 
Φόρτοσ 

Εργαςίασ 
Εξαμινου 

Διαλζξεισ 52 

Μελζτθ υλικοφ διαλζξεων ςε 
περιβάλλον e-learning 

52 

Αςκιςεισ ι/και project & 
ςυγγραφι τεχνικισ αναφοράσ 
(ατομικι ι ομαδικι) 

52 

Μελζτθ και προετοιμαςία για 
τισ εξετάςεισ 

22 

Επίςκεψθ ςε εταιρία ι φορζα 2 

Σύνολο Μαθήματος  180 

 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

Ο τελικόσ βακμόσ προκφπτει =  
 10% x ςυμμετοχι ςτθν τάξθ 
 40% x ομαδικι/ατομικι εργαςία 
 50% x τελικι γραπτι εξζταςθ 

 
Αναμενόμενθ ςυμμετοχι ςτισ μακθςιακζσ 
δραςτθριότθτεσ 
Οι ςπουδαςτζσ αναμζνεται να: 
 
1. ςυμμετζχουν ςε όλεσ τισ διαλζξεισ και γνωςιακζσ 

προγραμματιςμζνεσ δραςτθριότθτεσ, 
2. ολοκλθρϊνουν ζνα project που δόκθκε από τον 

επιβλζποντα και ςχετίηεται με το μάκθμα, 
ατομικά ι ομαδικά με τθν παράδοςθ μιασ 
τεχνικισ ζκκεςθσ με τα αποτελζςματα ςτο τζλοσ 
του εξαμινου, 

3. προετοιμάηονται ανελλιπϊσ για τισ γραπτζσ 
εξετάςεισ, οι οποίεσ γίνονται επί τθσ διδακτζασ 
φλθσ. Οι ςπουδαςτζσ πρζπει να δείξουν επάρκεια 
ςε όλεσ τισ γνωςιακζσ απαιτιςεισ του μακιματοσ, 



χρθςιμοποιϊντασ ευχερϊσ όλα τα απαραίτθτα 
εφόδια για τθν επίλυςθ προβλθμάτων ( πίνακεσ, 
ςχζςεισ, δεδομζνα, αναλφςεισ, ςυνδυαςτικοφσ 
υπολογιςμοφσ, κλπ). 
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4. John X. Wang, “Green Electronics Manufacturing,” CRC-Press, Francis & Taylor, 2013, 
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5. Greenpeace / Will Rose, “Green gadgets: designing the future. The path to greener 
electronics”, September 2014. 

6. Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on 
waste electrical and electronic equipment (WEEE). 
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2014. 

 
 

 


