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Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςησ ςτα: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 
 

 

Περιγραφι Μακθμάτων 
 

 

Σφμφωνα με το άρκρο 5 του εςωτερικοφ κανονιςμοφ του Δ.Π.Μ.Σ. θ διάρκεια ςπουδϊν 

είναι τεςςάρα (4) εξάμθνα. Κατά τθν διάρκεια του πρϊτου εξαμινου οι φοιτθτζσ  

παρακολουκοφν τζςςερα (4) υποχρεωτικά μακιματα, κατά τθν διάρκεια του δεφτερου 

τζςςερα (4) επιλογισ υποχρεωτικά μακιματα από μία λίςτα ζξι (6) ςυνολικά μακθμάτων 

και κατά τθν διάρκεια του τρίτου ακόμα τζςςερα (4) επιλογισ υποχρεωτικά μακιματα από 

μία λίςτα ζξι (6) ςυνολικά μακθμάτων, ενϊ τζλοσ το τζταρτο εξάμθνο διατίκεται για τθν 

εκπόνθςθ τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ. 

Συνολικά, τα δεκαζξι (16) ςυνολικά μακιματα που προςφζρονται ςτο Δ.Π.Μ.Σ. είναι: 

Α’ εξάμθνο (Υποχρεωτικά)  

1. Ηλεκτρικά κυκλϊματα ιςχφοσ 

2. Σφνκεςθ ενεργειακϊν ςυςτθμάτων 

3. Φαινόμενα Μεταφοράσ  

4. Αρικμθτικζσ μζκοδοι επίλυςθσ προβλθμάτων  

Β’ εξάμθνο (επιλογι 4 από 6) 

1. Φωτοβολταϊκά ςυςτιματα 

2. Αιολικά ςυςτιματα 

3. Γεωκερμία – Βιομάηα 

4. Ενεργειακι διαχείριςθ κτθρίων και εγκαταςτάςεων  

5. Τεχνολογίεσ αποκικευςθσ ενζργειασ 

6. Ενεργειακι οικονομία  

Γ’ εξάμθνο (επιλογι 4 από 6)  

7. Ανάπτυξθ προθγμζνων φωτοβολταϊκϊν 

8. Ζξυπνα δίκτυα και ΑΠΕ 

9. Δίκτυα και εγκαταςτάςεισ υψθλισ τάςθσ 

10. Ηλεκτρονικά ιςχφοσ & τεχνολογίεσ διαςφνδεςθσ ςυςτθμάτων   

11. Ενεργά και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα 

12. Θερμικζσ κινθτιριεσ μθχανζσ 
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Περιγραφι Μακθμάτων 
 

 

 

1. Ηλεκτρικά Κυκλϊματα Ιςχφοσ (Power Electric Circuits) 

 

Σφποσ Μακιματοσ: Μικτό (3 Θεωρία, 2 Εργαςτιριο) 

Διδακτικζσ Μονάδεσ: 7,5 

Εξάμθνο: 1ο  

Επίπεδο Μακιματοσ: Υποχρεωτικό 

Κατθγορία Μακιματοσ: Μάκθμα Ειδικισ Υποδομισ 

 
κοπόσ Μακιματοσ 

 
Τα θλεκτρικά ςυςτιματα ιςχφοσ αποτελοφν βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ των ςθμερινϊν ενεργειακϊν 
ςυςτθμάτων, ςυμβατικϊν και Α.Π.Ε.. Σκοπόσ του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ είναι να αναπτυχκεί 
το απαραίτθτο κεωρθτικό και πρακτικό υπόβακρο, το οποίο κα επιτρζψει ςτον φοιτθτι να 
κατανοιςει, να μελετιςει, να ςχεδιάςει και να λειτουργιςει ζνα ςφγχρονο ενεργειακό θλεκτρικό 
ςφςτθμα.   
 
Τπεφκυνοι Διδάςκοντεσ 

 
1. Δρ Εμμανουιλ Μαραβελάκθσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ 
2. Δρ Κυριάκοσ Σιδεράκθσ, Κακθγθτισ Εφαρμογϊν 
3. Δθμιτριοσ Πουλισ, Κακθγθτισ Εφαρμογϊν 
 
Περίγραμμα Θεωρίασ  

 

 

 Φαςικά διανφςματα, ςφνκετεσ αντιςτάςεισ 
πακθτικϊν ςτοιχείων και δικτφων,  

 Mεκοδολογία επίλυςθσ κυκλωμάτων 
εναλλαςςόμενου ςτθν Μ.Η.Κ.,  

 Τριφαςικά κυκλϊματα εναλλαςςόμενου,  
 Ανά φάςθ ανάλυςθ ςυμμετρικοφ τριφαςικοφ 

κυκλϊματοσ  
 Μθ ςυμμετρικά τριφαςικά κυκλϊματα, 

ακολουκιακά κυκλϊματα φορτίων, ςυμμετρικζσ 
ςυνιςτϊςεσ 

 Ιςχφσ ςε μονοφαςικά και τριφαςικά κυκλϊματα 
εναλλαςςόμενου  

 Απόκριςθ ςε περιοδικι μθ θμιτονοειδισ διζγερςθ 
 Ποιότθτα ιςχφοσ - Αρμονικζσ 
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2. φνκεςθ Ενεργειακϊν υςτθμάτων (Energy Systems Synthesis) 

 

Σφποσ Μακιματοσ: Μικτό (3 Θεωρία, 2 Εργαςτιριο) 

Διδακτικζσ Μονάδεσ: 7,5 

Εξάμθνο: 1ο  

Επίπεδο Μακιματοσ: Υποχρεωτικό 

Κατθγορία Μακιματοσ: Μάκθμα Ειδικισ Υποδομισ 

 
κοπόσ Μακιματοσ 

 
Ο ςκοπόσ του μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ από το μζροσ των φοιτθτϊν τθσ λειτουργίασ και τθσ 
αλλθλεπίδραςθσ των ενεργειακϊν ςυςτθμάτων. Συνεπϊσ, ςτο πλαίςιο του μακιματοσ 
εξετάηονται ενδελεχϊσ τα εκάςτοτε ενεργειακά ςυςτιματα, με ζμφαςθ ςτα ςυςτιματα 
θλεκτρικισ ιςχφοσ, και ερευνϊνται διεξοδικά οι απαιτιςεισ και οι τεχνικοί περιοριςμοί που 
διζπουν τθν αναγκαία ςφνκεςθ τουσ.  Η ςφνκεςθ ενεργειακϊν ςυςτθμάτων ςτοχεφει ςτθ βζλτιςτθ 
αξιοποίθςθ των οικονομοτεχνικά εκμεταλλεφςιμων ενεργειακϊν πθγϊν για τθν ικανοποίθςθ των 
ενεργειακϊν απαιτιςεων ενόσ ςυςτιματοσ. Ο κακοριςμόσ των ςκοπϊν αποτελεί το βαςικό 
δεδομζνο ενόσ προβλιματοσ ςφνκεςθσ ενεργειακϊν ςυςτθμάτων ενϊ ο κακοριςμόσ των 
ενεργειακϊν πθγϊν είναι θ πρϊτθ φάςθ για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ. Η βελτιςτοποίθςθ τθσ 
ςφνκεςθσ ενεργειακϊν ςυςτθμάτων υπόκειται ςε ςειρά περιοριςμϊν που κακορίηονται από 
περιβαλλοντικά, οικονομικά, κοινωνικά, τεχνικά και πολιτιςμικά ςτοιχεία.  
 
Τπεφκυνοι Διδάςκοντεσ 

 
1. Δρ Δθμιτρθσ Κατςαπρακάκθσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ 
2. Δρ Κων/νοσ Κονταξάκθσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ 
 
Περίγραμμα Θεωρίασ  

 

 

 Ειςαγωγι ςτα ενεργειακά ςυςτιματα  

 Αυτόνομα και διαςυνδεδεμζνα ςυςτιματα  

 Μζκοδοι εφρεςθσ ακρότατων ςε χϊρουσ πολλϊν 
διαςτάςεων με δομι που κακορίηεται από ςυνεχείσ 
και μθ ςυνεχείσ ςυναρτιςεισ.  

 Η ςφνκεςθ ενεργειακϊν ςυςτθμάτων ςε μερικά 
απομονωμζνεσ, ολοκλθρωμζνεσ οντότθτεσ ΜΑΟΟ 

 Μερικά ολοκλθρωμζνεσ οντότθτεσ ΔΜΟΟ 

 Βζλτιςτθ ςφνκεςθ των οικονομοτεχνικά 
εκμεταλλεφςιμων ενεργειακϊν πθγϊν 
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3. Φαινόμενα Μεταφοράσ (Transfer Phenomena) 

 

Σφποσ Μακιματοσ: Μικτό (3 Θεωρία, 2 Εργαςτιριο) 

Διδακτικζσ Μονάδεσ: 7,5 

Εξάμθνο: 1ο  

Επίπεδο Μακιματοσ: Υποχρεωτικό 

Κατθγορία Μακιματοσ: Μάκθμα Ειδικισ Υποδομισ 

 
κοπόσ Μακιματοσ 

 
Ειςαγωγι ςτισ εξιςϊςεισ που διζπουν τα φαινόμενα μεταφοράσ κερμότθτασ και μάηασ. Ειςαγωγι 
ςτθ μεκοδολογία των πεπεραςμζνων διαφορϊν και εφαρμογι των βαςικϊν μεκόδων 
διακριτοποίθςθσ ςε επιλεγμζνεσ εξιςϊςεισ-μοντζλα. Διακριτοποίθςθ και αρικμθτικι επίλυςθ τθσ 
εξίςωςθσ μεταφοράσ κερμότθτασ μζςω διάχυςθσ και τθσ εξίςωςθσ ςυναγωγισ. Αρικμθτικι 
μοντελοποίθςθ φαινομζνων και όρων ακτινοβολίασ ςτισ εξιςϊςεισ. Μθ-μόνιμα φαινόμενα 
μεταφοράσ (διακριτοποίθςθ ςτο χρόνο, ρθτά και πεπλεγμζνα ςχιματα διακριτοποίθςθσ). 
Αναφορά ςτθ γζνεςθ υπολογιςτικοφ πλζγματοσ. Επιβολι οριακϊν ςυνκθκϊν. 
 
Τπεφκυνοι Διδάςκοντεσ 

 
1. Δρ Δθμιτρθσ Χρθςτάκθσ, Κακθγθτισ 
2. Δρ Βαςίλειοσ Δθμθτρίου, Κακθγθτισ Εφαρμογϊν 
 
Περίγραμμα Θεωρίασ  

 

 

 Καταςτατικζσ εξιςϊςεισ γενικευμζνεσ και ειδικζσ  

 Υπολογιςτικοί κϊδικεσ κερμοδυναμικϊν & 
κερμοφυςικϊν ιδιοτιτων κακαρϊν ουςιϊν και 
μειγμάτων 

 Κϊδικεσ προςομοίωςθσ εργοπαραγωγϊν κφκλων, 
ψυκτικϊν και μοντελοποίθςθ λειτουργικισ 
ςυμπεριφοράσ αυτϊν 

 Ειςαγωγι ςτθ Μεταφορά Θερμότθτασ. Τρόποι 
μεταφοράσ κερμότθτασ 

 Αγωγι κερμότθτασ ςε απλά-ςφνκετα επίπεδα, 
κυλινδρικά και ςφαιρικά ςϊματα. Μεταβατικά 
φαινόμενα. 

 Εξαναγκαςμζνθ και ελεφκερθ ςυναγωγι  

 Μεταφορά κερμότθτασ κατά τθν αλλαγι φάςθσ 
του ρευςτοφ  

 Στοιχεία εναλλακτϊν κερμότθτασ 
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4. Αρικμθτικζσ Μζκοδοι Επίλυςθσ (Numerical Solving Methods) 

 

Σφποσ Μακιματοσ: Μικτό (3 Θεωρία, 2 Εργαςτιριο) 

Διδακτικζσ Μονάδεσ: 7,5  

Εξάμθνο: 1ο  

Επίπεδο Μακιματοσ: Υποχρεωτικό 

Κατθγορία Μακιματοσ: Μάκθμα Ειδικισ Υποδομισ 

 
κοπόσ Μακιματοσ 

 
Ο γενικόσ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι ο ςχεδιαςμόσ και θ ανάλυςθ των τεχνικϊν που δίνουν 
ακριβι προςζγγιςθ ςε ςφνκετα υπολογιςτικά προβλιματα. Ωσ εκ τοφτου, το μάκθμα  
αρικμθτικζσ μζκοδοι επίλυςθσ εςτιάηει ςτον ςχεδιαςμό, τθν καταςκευι και τθν μελζτθ 
αλγορίκμων για τθν προςζγγιςθ με ικανοποιθτικό τρόπο, των λφςεων προβλθμάτων που 
άπτονται του τομζα γενικότερα τθσ ενζργειασ και ειδικότερα τθσ θλεκτρικισ ιςχφοσ, τα οποία 
μποροφν να εκφραςτοφν με μακθματικά μοντζλα. 
 
Τπεφκυνοι Διδάςκοντεσ 

 
1. Δρ Εμμανουιλ Μαγειρόπουλοσ, Κακθγθτισ 
2. Δθμιτριοσ Πουλισ, Κακθγθτισ Εφαρμογϊν 
 
Περίγραμμα Θεωρίασ  

 

 

 Ειςαγωγι ςτισ αρικμθτικζσ μεκόδουσ 

 Άμεςεσ και επαναλθπτικζσ μζκοδοι 

 Διακριτοποίθςθ και αρικμθτικι ολοκλιρωςθ 

 Αρικμθτικι ανάλυςθ ςε προγραμματιςτικό 
περιβάλλον 

 Επίλυςθ ςφνκετων και πολυπαραμετρικϊν  
προβλθμάτων ςτα ενεργειακά ςυςτιματα. 
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5. Φωτοβολταϊκά υςτιματα (Photovoltaic Systems) 

 

Σφποσ Μακιματοσ: Μικτό (3 Θεωρία, 2 Εργαςτιριο) 

Διδακτικζσ Μονάδεσ: 7,5 

Εξάμθνο: 2ο  

Επίπεδο Μακιματοσ: Επιλογισ Υποχρεωτικό 

Κατθγορία Μακιματοσ: Μάκθμα Ειδικότθτασ 

 
κοπόσ Μακιματοσ 

 
Ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ μετά τθν παρακολοφκθςθ του ΜΠΣ κα πρζπει να γνωρίηει τα βαςικά 
φαινόμενα λειτουργίασ των ΦΒ ςτοιχείων, τισ διαφορετικζσ  τεχνολογίεσ τουσ, να μπορεί να 
υπολογίηει το θλιακό και  ΦΒ δυναμικό ςε ζνα τόπο, να ςχεδιάηει και να αναλφει αυτόνομα και 
διαςυνδεδεμζνα ΦΒ ςυςτιματα και να κατανοεί τα οικονομικά ςτοιχεία ΦΒ ςυςτθμάτων. 
 
Τπεφκυνοι Διδάςκοντεσ 

 
1. Δρ Φϊτθσ Μαυροματάκθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ 
2. Δρ Εμμανουιλ Κυμάκθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ  
 
Περίγραμμα Θεωρίασ  

 

 

 ΦΒ ςτοιχεία και πλαίςια 

 Ηλιακό Δυναμικό 

 Φωτοβολταϊκό Δυναμικό 

 Διαςυνδεδεμζνα ςυςτιματα  

 Αυτόνομα ςυςτιματα 

 Τεχνικι και οικονομικι μελζτθ ΦΒ ςυςτθμάτων 
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6. Αιολικά υςτιματα (Wind Power Systems) 

 

Σφποσ Μακιματοσ: Μικτό (3 Θεωρία, 2 Εργαςτιριο) 

Διδακτικζσ Μονάδεσ: 7,5 

Εξάμθνο: 2ο  

Επίπεδο Μακιματοσ: Επιλογισ Υποχρεωτικό 

Κατθγορία Μακιματοσ: Μάκθμα Ειδικότθτασ 

 
κοπόσ Μακιματοσ 

 
Ο ςκοπόσ του μακιματοσ είναι θ ενδελεχισ κατανόθςθ των χαρακτθριςτικϊν του ανζμου και του 
αντίςτοιχου ενεργειακοφ περιεχομζνου του. Παράλλθλα, ςτο πλαίςιο του μακιματοσ εξετάηονται 
αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των ανεμοκινθτιρων, θ ανάπτυξθ των ανεμογεννθτριϊν, 
ενϊ διερευνϊνται θ χωροκζτθςθ και ο ςχεδιαςμόσ αιολικϊν πάρκων. Τζλοσ, θ φοιτθτισ κα 
αποκτιςει κεωρθτικζσ και πρακτικζσ γνϊςεισ ςτο πεδίο τθσ λειτουργίασ και του αναγκαίου 
ελζγχου των εκάςτοτε ανεμογεννθτριϊν. 
 
Τπεφκυνοι Διδάςκοντεσ 

 
1. Δρ Δθμιτρθσ Χρθςτάκθσ, Κακθγθτισ 
2. Δρ Κων/νοσ Κονταξάκθσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ  
 
Περίγραμμα Θεωρίασ  

 

 

 Χαρακτθριςτικά του ανζμου - Μετριςεισ - 
Εκτίμθςθ του αιολικοφ δυναμικοφ 

 Αεροδυναμικι των ανεμοκινθτιρων  

 Ανάπτυξθ ανεμογεννθτριϊν & Γενικά 
χαρακτθριςτικά 

 Μετριςεισ & Καμπφλθ ιςχφοσ  

 Χωροκζτθςθ & ςχεδιαςμόσ αιολικϊν πάρκων 

 Ζλεγχοσ ιςχφοσ ανεμογεννθτριϊν 

 Λειτουργία ςτακερϊν και μεταβλθτϊν ςτροφϊν 

 Ποιότθτα παραγόμενθσ ιςχφοσ 
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7. Γεωκερμία - Βιομάηα (Geothermal Power - Biomass) 

 

Σφποσ Μακιματοσ: Μικτό (3 Θεωρία, 2 Εργαςτιριο) 

Διδακτικζσ Μονάδεσ: 7,5 

Εξάμθνο: 2ο  

Επίπεδο Μακιματοσ: Επιλογισ Υποχρεωτικό 

Κατθγορία Μακιματοσ: Μάκθμα Ειδικότθτασ 

 
κοπόσ Μακιματοσ 

 
Ο βαςικόσ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι θ ειςαγωγι ςτα επιςτθμονικά πεδία τθσ γεωκερμικισ 
ενζργειασ και τθσ βιομάηασ. Συνεπϊσ, ςε ςυνζχεια τθσ παρουςίαςθσ των βαςικϊν εννοιϊν και 
κανόνων που διζπουν τα ςυγκεκριμζνα πεδία, το μάκθμα εξετάηει τισ υφιςτάμενεσ τεχνολογίεσ 
εκμετάλλευςθσ τθσ γεωκερμικισ ενζργειασ και τθσ βιομάηασ, ςε ςυνδυαςμό με τθν αξιολόγθςθ 
των βακμϊν απόδοςθσ και τθσ αντίςτοιχθσ αξιοπιςτίασ τουσ. Τζλοσ, διερευνϊνται οι δυνατότθτεσ 
διαςφνδεςθσ και ςυνεργαςίασ τουσ με τισ λοιπζσ ςυμβατικζσ και μθ ενεργειακζσ τεχνολογίεσ. 
 
Τπεφκυνοι Διδάςκοντεσ 

 
1. Δρ Φίλιπποσ Βαλλιανάτοσ, Κακθγθτισ 
2. Δρ Θραςφβουλοσ Μανιόσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτι 
2. Δρ Παντελειμων Σουπιόσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ 
 
Περίγραμμα Θεωρίασ  

 

 

 Γεωκερμικά πεδία υψθλισ, μζςθσ και χαμθλισ 
ενκαλπίασ, γεωγραφικόσ προςδιοριςμόσ, 
ενεργειακά μεγζκθ. Συςτιματα εκμετάλλευςθσ, 
εφαρμογζσ 

 Μζκοδοι εκτίμθςθσ ικανότθτασ γεωκερμικϊν 
πεδίων. Μακθματικά μοντζλα υπολογιςμοφ 
ςχετικϊν μεγεκϊν 

 Τρόποι αξιοποίθςθσ ομαλισ γεωκερμίασ 

 Βιοχθμικι ενζργεια και βιομάηα 

 Βιομθχανικά & αςτικά λιμματα και απόβλθτα 

 Βιοαζριο & βιοντίηελ 

 Τεχνολογίεσ καφςθσ  
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8. Ενεργειακι Οικονομία (Energy Economy) 

 

Σφποσ Μακιματοσ: Μικτό (3 Θεωρία, 2 Εργαςτιριο) 

Διδακτικζσ Μονάδεσ: 7,5 

Εξάμθνο: 2ο  

Επίπεδο Μακιματοσ: Επιλογισ Υποχρεωτικό 

Κατθγορία Μακιματοσ: Μάκθμα Ειδικότθτασ 

 
κοπόσ Μακιματοσ 

 
Ο ςκοπόσ του μακιματοσ είναι θ ειςαγωγι ςτθν ενεργειακι ανάλυςθ και θ κατανόθςθ από το 
μζροσ των φοιτθτϊν εννοιϊν όπωσ τα ενεργειακά ιςοηφγια, τα δίκτυα ενεργειακϊν ροϊν κακϊσ 
και των αντίςτοιχων οριςμϊν βαςικϊν οικονομικϊν μεγεκϊν που ςχετίηονται με τθν παραγωγι 
μεταφορά και χριςθ τθσ ενζργειασ. Παράλλθλα, ςτο πλαίςιο του μακιματοσ εξετάηονται κζματα 
ενεργειακισ πολιτικισ και αλλθλεπιδράςεων μεταξφ  ενζργειασ, οικονομίασ και περιβάλλοντοσ. 
 
Τπεφκυνοι Διδάςκοντεσ 

 
1. Δρ Νικόλαοσ Σακκάσ, Κακθγθτισ 
2. Δρ Χαράλαμποσ Παπουτςάκθσ, Κακθγθτισ  
 
Περίγραμμα Θεωρίασ  

 

 

 Ενεργειακά ιςοηφγια  

 Δίκτυα ενεργειακϊν ροϊν 

 Τεχνικζσ πρόβλεψθσ τθσ ηιτθςθσ ενζργειασ 

 Οικονομετρικι προςζγγιςθ 

 Οικονομικι των επενδφςεων 

 Στρατθγικι ανάλυςθ παραγωγισ και κόςτουσ 

 Τιμολόγθςθ, κόςτοσ, ανάλυςθ επενδφςεων 

 Απελευκζρωςθ αγοράσ και διαμόρφωςθ τιμϊν 
ςτισ ενεργειακζσ αγορζσ 

 Επιςκόπθςθ κεμάτων Πολιτικισ Ενζργειασ, 
Οικονομίασ και Περιβάλλοντοσ  

 



       

 

ΔΠΜΣ ςτα Ενεργειακά Συςτήματα                                                  Σελίδα 11 από 18 
 

 

 

9. Ενεργειακι Διαχείριςθ Κτιρίων (Building Energy Management) 

 

Σφποσ Μακιματοσ: Μικτό (3 Θεωρία, 2 Εργαςτιριο) 

Διδακτικζσ Μονάδεσ: 7,5 

Εξάμθνο: 2ο  

Επίπεδο Μακιματοσ: Επιλογισ Υποχρεωτικό 

Κατθγορία Μακιματοσ: Μάκθμα Ειδικότθτασ 

 
κοπόσ Μακιματοσ 

 
Ο ςκοπόσ του μακιματοσ είναι θ ειςαγωγι και κατανόθςθ από το μζροσ των φοιτθτϊν των 
ενεργειϊν απαιτιςεων των κτιρίων, των υφιςτάμενων τεχνολογιϊν που αφοροφν το κτιριακό 
τομζα και των αντίςτοιχων εφαρμογϊν τουσ. Παράλλθλα, αναλφεται θ ενεργειακι απόδοςθ των 
κτιρίων και εξετάηονται οι δυνατότθτεσ εξοικονόμθςθσ και λειτουργίασ ςφγχρονων ςυςτθμάτων 
ενεργειακισ διαχείριςθσ. 
 
Τπεφκυνοι Διδάςκοντεσ 

 
1. Δρ Δθμιτρθσ Κατςαπρακάκθσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ 
2. Μφρων Μονιάκθσ, Κακθγθτισ Εφαρμογϊν 
 
Περίγραμμα Θεωρίασ  

 

 

 Ηλιακι ακτινοβολία, μετατροπι ςε κερμικι 
ενζργεια, κερμικζσ απϊλειεσ και κζρδθ. 

 Αρχζσ βιοκλιματικοφ ςχεδιαςμοφ. 

 Στρατθγικι κζρμανςθσ, ψφξθσ, δροςιςμοφ. 

 Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτισ κτθριακζσ 
εγκαταςτάςεισ - θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ - 
αυτοματιςμοί.  

 Ενεργειακι καταγραφι και διαχείριςθ. 

 Θερμομόνωςθ, Υγρομόνωςθ 

 Ζξυπνα κτιρια  

 Συςτιματα  κεντρικισ διαχείριςθσ κτθρίων. 

 



       

 

ΔΠΜΣ ςτα Ενεργειακά Συςτήματα                                                  Σελίδα 12 από 18 
 

 

 

10. Σεχνολογίεσ Αποκικευςθσ Ενζργειασ (Energy Storage Technologies) 

 

Σφποσ Μακιματοσ: Μικτό (3 Θεωρία, 2 Εργαςτιριο) 

Διδακτικζσ Μονάδεσ: 7,5 

Εξάμθνο: 2ο  

Επίπεδο Μακιματοσ: Επιλογισ Υποχρεωτικό 

Κατθγορία Μακιματοσ: Μάκθμα Ειδικότθτασ 

 
κοπόσ Μακιματοσ 

 
Ο ςκοπόσ του μακιματοσ είναι θ επιςκόπθςθ, διερεφνθςθ και θ αξιολόγθςθ των ςφγχρονων 
τεχνολογιϊν αποκικευςθσ ενζργειασ (θλεκτρικισ & κερμικισ), κακϊσ το ςυγκεκριμζνο 
επιςτθμονικό πεδίο αποτελεί κρίςιμθ παράμετρο βελτιςτοποίθςθσ των αντίςτοιχων ροϊν ιςχφοσ 
και ουςιαςτικό παράγοντα ενίςχυςθσ τθσ περαιτζρω διείςδυςθσ ΑΠΕ ςτο ενεργειακό ιςοηφγιο. 
 
Τπεφκυνοι Διδάςκοντεσ 

 
1. Δρ Δθμιτρθσ Κατςαπρακάκθσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ 
2. Δρ Αντϊνιοσ Τςικαλάκθσ, Συνεργαηόμενοσ Κακθγθτισ  
 
Περίγραμμα Θεωρίασ  

 

 

 Εκτίμθςθ ροισ θλεκτρικισ ιςχφοσ και 
ενζργειασ 

 Επιςκόπθςθ υφιςτάμενων τεχνολογιϊν 
αποκικευςθσ 

 Ηλεκτρικοί ςυςςωρευτζσ 

 Μονάδεσ αντλθςιοταμίευςθσ 

 Τεχνολογία υδρογόνου. 

 Βιομθχανικζσ και λοιπζσ εφαρμογζσ. 

 



       

 

ΔΠΜΣ ςτα Ενεργειακά Συςτήματα                                                  Σελίδα 13 από 18 
 

 

 

11. Ανάπτυξθ Προθγμζνων Φωτοβολταϊκϊν (Advanced Photovoltaic Development) 

 

Σφποσ Μακιματοσ: Μικτό (3 Θεωρία, 2 Εργαςτιριο) 

Διδακτικζσ Μονάδεσ: 7,5 

Εξάμθνο: 3ο  

Επίπεδο Μακιματοσ: Επιλογισ Υποχρεωτικό 

Κατθγορία Μακιματοσ: Μάκθμα Ειδικότθτασ 

 
κοπόσ Μακιματοσ 

 
Σκοπόσ του μακιματοσ είναι να προςφζρει ςτον φοιτθτι μια εποπτεία τθσ επιςτιμθσ τθσ 3θσ 
γενιάσ φωτοβολταϊκϊν γενικότερα και των οργανικϊν νανοχλικϊν και φωτοβολταϊκϊν διατάξεων 
ειδικότερα, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτο ςχεδιαςμό, τθ παραςκευι και το χαρακτθριςμό οργανικϊν 
φωτοβολταϊκϊν διατάξεων ςε εργαςτθριακι κλίμακα. 
 
Τπεφκυνοι Διδάςκοντεσ 

 
1. Δρ Εμμανουιλ Κυμάκθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ 
2. Δρ Εμμανουιλ Δρακάκθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ  
 
Περίγραμμα Θεωρίασ  

 

 

 Ειςαγωγι ςτα ςυηυγι  πολυμερι (οργανικοί 
θμιαγωγοί) υλικά και ςτισ νανοδομζσ για 
καταςκευι οργανικϊν φωτοβολταϊκϊν 
διατάξεων 

 Ειςαγωγι ςτα οργανικά φωτοβολταϊκά, τφποι 
οργανικϊν φωτοβολταϊκϊν, κεωρθτικι 
απεικόνιςθ – μοντζλα, ζννοιεσ τθσ δομισ και τθσ 
λειτουργίασ των οργανικϊν φωτοβολταϊκϊν.  

 Σχεδιαςμόσ και καταςκευι οργανικϊν 
φωτοβολταϊκϊν διατάξεων, επεξεργαςία 
διαλυτϊν – διαλυμάτων, κερμικι εξάχνωςθ, 
φωτοβολταϊκζσ μετριςεισ και ανάλυςθ 
αποτελεςμάτων. 

 Ενδελεχισ πρακτικι εξάςκθςθ των φοιτθτϊν ςε 
όλα τα ςτάδια καταςκευισ και χαρακτθριςμοφ 
οργανικϊν φωτοβολταϊκϊν διατάξεων. 
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12. Ζξυπνα Δίκτυα & ΑΠΕ (Smart Grids & RES) 

 

Σφποσ Μακιματοσ: Μικτό (3 Θεωρία, 2 Εργαςτιριο) 

Διδακτικζσ Μονάδεσ: 7,5 

Εξάμθνο: 3ο  

Επίπεδο Μακιματοσ: Επιλογισ Υποχρεωτικό 

Κατθγορία Μακιματοσ: Μάκθμα Ειδικότθτασ 

 
κοπόσ Μακιματοσ 

 
Ο ςκοπόσ του μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ από το μζροσ των φοιτθτϊν τθσ λειτουργίασ και των 
εφαρμογϊν των ζξυπνων δικτφων (smart-grids), των μικρο-δικτφων (micro-grids) και τθσ 
δεδομζνθσ ςυνεργαςίασ τουσ με τισ τεχνολογίεσ ΑΠΕ. Εξετάηονται κζματα, διεςπαρμζνθσ 
παραγωγισ, ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ μζςω τοπικοφ και κεντρικοφ ελζγχου. Τζλοσ, 
παρουςιάηονται οι τεχνικοί περιοριςμοί και οι αντίςτοιχεσ μεκο9δολογίεσ βελτιςτοποίθςθσ τθσ 
λειτουργίασ των ςυγκεκριμζνων δικτφων. 
 
Τπεφκυνοι Διδάςκοντεσ 

 
1. Δρ Εμμανουιλ Καραπιδάκθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ 
2. Δρ Μιχαιλ Σφακιωτάκθσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ  
 
Περίγραμμα Θεωρίασ  

 

 

 Βαςικζσ τεχνολογίεσ διανεμθμζνθσ 
παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ                                

 Διαςφνδεςθ μονάδων διανεμθμζνθσ 
παραγωγισ ςτο δίκτυο διανομισ    

 Εναλλακτικζσ δυνατότθτεσ διαςφνδεςθσ ςτο 
δίκτυο 

 Τεχνικοί περιοριςμοί και προχποκζςεισ 

 Μεκοδολογίεσ ανάλυςθσ 

 Οικονομικι αξιολόγθςθ επενδφςεων 
διανεμθμζνθσ παραγωγισ            

 Επίδραςθ τθσ διανεμθμζνθσ παραγωγισ ςτον 
ςχεδιαςμό και τθ λειτουργία δικτφων 
διανομισ - Ενεργά δίκτυα διανομισ -  
Αυτόνομα ςυςτιματα - Μικροδίκτυα. 
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13. Δίκτυα & Εγκαταςτάςεισ Τψθλισ Σάςθσ (High Voltage Networks) 

 

Σφποσ Μακιματοσ: Μικτό (3 Θεωρία, 2 Εργαςτιριο) 

Διδακτικζσ Μονάδεσ: 7,5 

Εξάμθνο: 3ο  

Επίπεδο Μακιματοσ: Επιλογισ Υποχρεωτικό 

Κατθγορία Μακιματοσ: Μάκθμα Ειδικότθτασ 

 
κοπόσ Μακιματοσ 

 
Σκοπόσ του μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ τθσ δομισ και λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων υψθλισ 
τάςθσ που ςυναντϊνται ςε εγκαταςτάςεισ κατανάλωςθσ ι παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ, με 
ζμφαςθ ςε εγκαταςτάςεισ Α.Π.Ε. 
 
Τπεφκυνοι Διδάςκοντεσ 

 
1. Δρ Εμμανουιλ Καραπιδάκθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ 
2. Δρ Κυριάκοσ Σιδεράκθσ, Κακθγθτισ Εφαρμογϊν 
 
Περίγραμμα Θεωρίασ  

 

 

 Δίκτυα Μζςθσ Τάςθσ και Υποςτακμοί  

 Βαςικζσ τοπολογίεσ υποςτακμϊν 

 Μεταςχθματιςτζσ ιςχφοσ 

 Διακοπτικόσ εξοπλιςμόσ 

 Καλϊδια Μζςθσ Τάςθσ  

 Γειϊςεισ υποςτακμϊν 

 Συςτιματα προςταςίασ και μετριςεων  

 Μελζτθ και προςταςία υποςτακμϊν 

 Εγκαταςτάςεισ δικτφων και εξοπλιςμόσ 

 Μελζτθ και προςταςία εναζριων και 
υπόγειων δικτφων μζςθσ τάςθσ 

 Επεμβατικι και προβλεπτικι ςυντιρθςθ  

 Βαςικζσ και ςφγχρονεσ τεχνικζσ ςυντιρθςθσ 
εγκαταςτάςεων Μ.Τ. 
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14. Ηλεκτρονικά Ιςχφοσ & Σεχνολογίεσ Διαςφνδεςθσ (Power Electronics & Interconnections) 

 

Σφποσ Μακιματοσ: Μικτό (3 Θεωρία, 2 Εργαςτιριο) 

Διδακτικζσ Μονάδεσ: 7,5 

Εξάμθνο: 3ο  

Επίπεδο Μακιματοσ: Επιλογισ Υποχρεωτικό 

Κατθγορία Μακιματοσ: Μάκθμα Ειδικότθτασ 

 
κοπόσ Μακιματοσ 

 
Ο ςκοπόσ του μακιματοσ είναι θ παροχι κεωρθτικϊν και πρακτικϊν γνϊςεων που απαιτοφνται 
για τθν ανάπτυξθ των ςυςτθμάτων ελζγχου και ςφηευξθσ των ενεργειακϊν ςυςτθμάτων. 
Συνεπϊσ, εξετάηονται αναλυτικά οι υφιςτάμενεσ τεχνολογίεσ ςφηευξθσ ςυςτθμάτων Α.Π.Ε. τόςο 
μεταξφ τουσ όςο και με το κεντρικό δίκτυο, κατανοϊντασ τθν λειτουργία των εφαρμοηόμενων 
θλεκτρονικϊν ιςχφοσ. Είναι αυτονόθτο ότι το μάκθμα αυτό αποςκοπεί ςτο να καταςτιςει τον 
ςπουδαςτι ικανό να  αναπτφξει, να υποςτθρίξει και να διαχειριςτεί τεχνολογίεσ ςφηευξθσ 
ενεργειακϊν ςυςτθμάτων. 
 
Τπεφκυνοι Διδάςκοντεσ 

 
1. Δρ Εμμανουιλ Καραπιδάκθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ 
2. Δρ Κυριάκοσ Σιδεράκθσ, Κακθγθτισ Εφαρμογϊν 
 
Περίγραμμα Θεωρίασ  

 

 

 Ειςαγωγι ςτα κυκλϊματα μετατροπζων 

 Ελεγχόμενεσ και μθ ανορκωτικζσ διατάξεισ 

 Διατάξεισ αντιςτροφζων (inverters) 

 Ζλεγχοσ ςυχνότθτασ και τάςθσ 

 Ζλεγχοσ μθχανϊν 

 Ανάλυςθ ποιότθτασ ιςχφοσ & αρμονικϊν 

 Διαςυνδζςεισ & DC links 
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15. Ενεργά & Πακθτικά Ηλιακά υςτιματα (Active & Passive Solar Systems) 

 

Σφποσ Μακιματοσ: Μικτό (3 Θεωρία, 2 Εργαςτιριο) 

Διδακτικζσ Μονάδεσ: 7,5 

Εξάμθνο: 3ο  

Επίπεδο Μακιματοσ: Επιλογισ Υποχρεωτικό 

Κατθγορία Μακιματοσ: Μάκθμα Ειδικότθτασ 

 
κοπόσ Μακιματοσ 

 
Ο ςκοπόσ του μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ από το μζροσ των φοιτθτϊν των δυνατοτιτων που 
προςφζρει θ θλιακι ενζργεια με εφαρμογζσ ςε διάφορουσ τομείσ και θ απόκτθςθ κεωρθτικϊν 
και πρακτικϊν γνϊςεων για τθ ςχεδίαςθ και διαςταςιολόγθςθ θλιακϊν ςυςτθμάτων. 
Επιπρόςκετα, ςτο πλαίςιο του μακιματοσ αναλφεται, μελετάται και αξιολογείται θ ςυμπεριφορά  
των θλιοκερμικϊν ςυςτθμάτων (νεροφ, αζρα) και των επιμζρουσ ςυνιςτωςϊν του. 
 
Τπεφκυνοι Διδάςκοντεσ 

 
1. Δρ Φϊτθσ Μαυροματάκθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ 
2. Δρ Εμμανουιλ Κυμάκθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ  
3. Δρ Εμμανουιλ Δρακάκθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ  
 
Περίγραμμα Θεωρίασ  

 

 

 Ηλιακι ακτινοβολία, άμεςθ και διάχυτθ ςυνιςτϊςα, 
φαςματικι κατανομι και εξαςκζνθςθ ςτθν 
ατμόςφαιρα, υπολογιςμόσ ακτινοβολίασ ςε 
κεκλιμζνα και κινοφμενα επίπεδα, μζκοδοι 
μζτρθςθσ 

 Θεωρία επιπζδων ςυλλεκτϊν. Συγκεντρωτικοί 
ςυλλζκτεσ. Ενεργθτικά και πακθτικά ςυςτιματα.  

 Ηλιακζσ εγκαταςτάςεισ κζρμανςθσ. Μζκοδοι 
υπολογιςμοφ κερμικϊν θλιακϊν ςυςτθμάτων. 
Αποκικευςθ ενζργειασ. Ηλιακά ςυςτιματα 
ψφξεωσ.  
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16. Θερμικζσ Κινθτιριεσ Μθχανζσ (Thermal Motors) 

 

Σφποσ Μακιματοσ: Μικτό (3 Θεωρία, 2 Εργαςτιριο) 

Διδακτικζσ Μονάδεσ: 7,5 

Εξάμθνο: 3ο  

Επίπεδο Μακιματοσ: Επιλογισ Υποχρεωτικό 

Κατθγορία Μακιματοσ: Μάκθμα Ειδικότθτασ 

 
κοπόσ Μακιματοσ 

 
Βαςικόσ ςτόχοσ του μακιματοσ είναι ειςαγωγι και επιςκόπθςθ ελζγχου και τροφοδοςίασ, ενϊ 
αξιολογοφνται των βαςικϊν τφπων ΜΕΚ, θ ενδελεχισ εξζταςθ των ςτοιχείων λειτουργίασ τουσ και 
θ πρακτικι διερεφνθςθ των εφαρμογϊν τουσ. Στο πλαίςιο του μακιματοσ εξετάηεται θ δυναμικι 
ςυμπεριφορά των κερμικϊν κινθτιριων μθχανϊν, τα ςυςτιματα ο βακμόσ απόδοςθσ και θ 
αξιοπιςτίασ τουσ. 
 
Τπεφκυνοι Διδάςκοντεσ 

 
1. Δρ Ιωάννθσ Φαςουλάσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ 
2. Δρ Γεϊργιοσ Σθμαντθράκθσ, Συνεργαηόμενοσ Κακθγθτισ  
 
Περίγραμμα Θεωρίασ  

 

 

 Ειςαγωγι και επιςκόπθςθ των βαςικϊν τφπων ΜΕΚ 

 Στοιχεία δυναμικισ και κινθτικισ παλινδρομικϊν 
μθχανϊν. 

 Θερμικόσ υπολογιςμόσ κινθτιρα. 

 Ψφξθ κινθτιρων. 

 Δυνάμεισ εργαηομζνθσ ουςίασ και μάηασ, 
διαγράμματα ροπϊν. 

 Βιομθχανικζσ και λοιπζσ εφαρμογζσ. 

 


