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Ειδικά Θζματα Χρθματοδότθςθσ ενεργειακών επενδφςεων & 
Διαχείριςθσ κινδφνου 

 
 
 Ι. Διδάςκοντεσ 

Δθμιτριοσ Γεωργακζλλοσ 

Ακανάςιοσ Δαγοφμασ 

Ιωάννθσ Παραβάντθσ 

 

II. Σκοπόσ του μακιματοσ 

Θ διδαςκαλία εκκινεί από τουσ βαςικοφσ τρόπουσ χρθματοδότθςθσ ενεργειακϊν 

επενδφςεων, όπωσ θ χριςθ ιδίων πόρων, ο δανειςμόσ και θ επιδότθςθ. Οι ενεργειακζσ 

επενδφςεισ υπόκεινται ςε μια ςειρά αβεβαιοτιτων, θ αξιολόγθςθ και ποςοτικι αποτίμθςθ 

των οποίων επιτρζπουν τθν εκτίμθςθ τθσ επίδραςθσ τουσ ςτθν αποδοτικότθτα των 

επενδφςεων και ςτισ χρθματορόεσ τουσ. Στόχοσ του μακιματοσ είναι θ εμβάκυνςθ 

γνϊςεων ιδιαίτερα χριςιμων για τθ διαχείριςθ, αξιολόγθςθ και αποτίμθςθ των διαφόρων 

κινδφνων που αντιμετωπίηει μια ενεργειακι επζνδυςθ. Αναλφονται οι παράγοντεσ που 

διαμορφϊνουν τουσ κινδφνουσ, οι επικρατοφςεσ μεκοδολογίεσ μζτρθςθσ αυτϊν, κακϊσ και 

οι πρακτικζσ βελτιςτοποίθςθσ τθσ ςχζςθσ μεταξφ κινδφνου και απόδοςθσ. Θ διαχείριςθ 

ρίςκου των επενδφςεων, είτε αφορά οικονομικοφσ, λειτουργικοφσ, ρυκμιςτικοφσ ι 

τεχνικοφσ κινδφνουσ, αντιμετωπίηεται κυρίωσ μζςω τθσ παροχισ χρθματοοικονομικϊν και 

ενεργειακϊν υπθρεςιϊν. Θ διαχείριςθ οικονομικοφ ρίςκου υλοποιείται κυρίωσ μζςω των 

χρθματιςτθρίων ενζργειασ και αξιϊν, είτε μζςω διαπραγματεφςεων των ενεργειακϊν και 

οικονομικϊν προϊόντων είτε μζςω ςφγχρονων οικονομικϊν εργαλείων, όπωσ διμερείσ 

ςυμβάςεισ επί διαφορϊν και χρθματοοικονομικά παράγωγα όπωσ προκεςμιακά 

ςυμβόλαια, ςυμβόλαια μελλοντικισ εκπλιρωςθσ ι δικαιϊματα προτίμθςθσ.  

 

ΙΙΙ. Θεματικζσ Ενότθτεσ 

Εβδομάδα 1θ: Βαςικζσ ζννοιεσ 

Ειςαγωγι ςε επενδυτικά ζργα ςτον ενεργειακό τομζα, Θεςμικό πλαίςιο, Διαχρονικι αξία 

του χριματοσ, Κριτιρια λιψθσ απόφαςθσ για υλοποίθςθ ενεργειακϊν επενδφςεων, Βιματα 

μζχρι τθν υλοποίθςθ τουσ, Αβεβαιότθτεσ κατά το ςχεδιαςμό, καταςκευι και λειτουργία 

μιασ ενεργειακισ επιχείρθςθσ, Μελζτεσ ςκοπιμότθτασ, Αξιολόγθςθ επενδφςεων, 



 
 
Μεκοδολογίεσ αποτίμθςθσ αβεβαιοτιτων, Εφαρμογζσ τθσ Θεωρίασ Παιγνίων ςε διαχείριςθ 

πόρων και ενεργειακζσ επενδφςεισ, Πθγζσ Χρθματοδότθςθσ 

 

Εβδομάδα 2θ: Χρθματοδοτικά εργαλεία & Διαχείριςθ Κινδφνου από τισ τράπεηεσ 

Χρθματοοικονομικά μοντζλα ενεργειακϊν επενδφςεων, Σενάρια χρθματοδοτικοφ ςχιματοσ, 

Ανάλυςθ τθσ ζννοιασ του ρίςκου με εργαλεία τθσ Θεωρίασ Παιγνίων, Εργαλεία διαχείριςθσ 

ρίςκου κατά τθ διάρκεια καταςκευισ και λειτουργίασ ενόσ ζργου, Αςφάλιςθ επενδφςεων, 

Κάλυψθ επαναλαμβανόμενων αναγκϊν ρευςτότθτασ, Καινοτόμα χρθματοδοτικά μοντζλα, 

Πράςινο επιχειρείν, Πράςινεσ Υπθρεςίεσ, Οικονομοτεχνικι παρακολοφκθςθ τθσ 

ολοκλιρωςθσ, παράδοςθσ και λειτουργίασ ζργου, Περιπτϊςεισ πρακτικϊν εφαρμογϊν (test 

cases) 

 

Εβδομάδα 3θ: Επενδφςεισ ςε Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ 

Θ δομι και θ εμπειρία του «Εξοικονομϊ Κατ’ Οίκον», Ευζλικτα ταμεία χρθματοδότθςθσ, 

Αξιοποίθςθ ευρωπαικϊν κονδυλίων μζςω ΕΣΠΑ και προγραμμάτων τφπου JESSICA, Εταιρίεσ 

Ενεργειακϊν Υπθρεςιϊν (ESCOs), Συγχρθματοδότθςθ Δθμοςίου και Ιδιωτικοφ Τομζα (ΣΔΙΤ) 

για εξοικονόμθςθ ςτον δθμόςιο τομζα, ο ρόλοσ του Ενεργειακοφ Υπευκφνου, 

Χρθματοδότθςθ με ομόλογα ζργου, Συμβάςεισ Ενεργειακισ Απόδοςθσ, Συμβάςεισ 

Διαμοιραηόμενου Οφζλουσ, περιπτϊςεισ πρακτικϊν εφαρμογϊν (test cases) 

 

Εβδομάδα 4θ: Επενδφςεισ ςε Ανανεώςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ 

Βαςικά χαρακτθριςτικά για τισ Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ (ΑΠΕ), Οικονομικι αποτίμθςθ 

ενεργειακϊν ζργων ΑΠΕ, Ειδικά κακεςτϊτα για ζργα ΑΠΕ και ΣΘΘΥΑ, Μετάβαςθ από 

ςφςτθμα εγυθμζνων τιμϊν (FIT) ςε ςφςτθμα εγγυθμζνων διαφορικϊν τιμϊν (FIP) και τελικά 

ςε ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ, Ορκολογικι Διαχείριςθ Ηωικϊν και Οργανικϊν Αποβλιτων, 

Ανάλυςθ επενδφςεων ςε βιομάηα με εργαλεία τθσ Θεωρίασ Παιγνίων, Χρθματοδότθςθ 

ζργων ΑΠΕ, Παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν βιωςιμότθτα  επενδφςεων, Περιπτϊςεισ 

πρακτικϊν εφαρμογϊν (test cases) 

 

Εβδομάδα 5θ: Σφνταξθ Οικονομοτεχνικών Μελετών (Ι) 

Γίνεται παρουςίαςθ τθσ μεκοδολογίασ και τθσ αλλθλουχίασ των βθμάτων των 

οικονομοτεχνικϊν μελετϊν ενεργειακϊν επενδυτικϊν ζργων. Συγκεκριμζνα, αναλφεται 

διεξοδικά θ τεχνικι εκπονιςεωσ οικονομοτεχνικϊν αναλφςεων και δίνονται λεπτομερείσ 

οδθγίεσ για τθν εκπόνθςθ και ςφνταξθ ςχετικϊν μελετϊν. Ακολοφκωσ, αναλφεται διεξοδικά 



 
 
θ τεχνικι εκπονιςεωσ προμελετϊν και μελετϊν ςκοπιμότθτασ και επιχειρθματικϊν ςχεδίων 

(business plan), και ςυηθτοφνται διάφορεσ μελζτεσ περιπτϊςεων από project ςε 

ενεργειακζσ επενδφςει κακϊσ και ςχετικά παραδείγματα και αςκιςεισ 

 

Εβδομάδα 6θ: Σφνταξθ Οικονομοτεχνικών Μελετών (ΙΙ) 

Γίνεται παρουςίαςθ τθσ μεκοδολογίασ και τθσ αλλθλουχίασ των βθμάτων των 

οικονομοτεχνικϊν μελετϊν ενεργειακϊν επενδυτικϊν ζργων. Συγκεκριμζνα, αναλφεται 

διεξοδικά θ τεχνικι εκπονιςεωσ οικονομοτεχνικϊν αναλφςεων και δίνονται λεπτομερείσ 

οδθγίεσ για τθν εκπόνθςθ και ςφνταξθ ςχετικϊν μελετϊν. Ακολοφκωσ, αναλφεται διεξοδικά 

θ τεχνικι εκπονιςεωσ προμελετϊν και μελετϊν ςκοπιμότθτασ και επιχειρθματικϊν ςχεδίων 

(business plan), και ςυηθτοφνται διάφορεσ μελζτεσ περιπτϊςεων από project ςε 

ενεργειακζσ επενδφςει κακϊσ και ςχετικά παραδείγματα και αςκιςεισ 

 

Εβδομάδα 7θ: Σφνταξθ Οικονομοτεχνικών Μελετών (ΙΙΙ) 

Γίνεται παρουςίαςθ τθσ μεκοδολογίασ και τθσ αλλθλουχίασ των βθμάτων των 

οικονομοτεχνικϊν μελετϊν ενεργειακϊν επενδυτικϊν ζργων. Συγκεκριμζνα, αναλφεται 

διεξοδικά θ τεχνικι εκπονιςεωσ οικονομοτεχνικϊν αναλφςεων και δίνονται λεπτομερείσ 

οδθγίεσ για τθν εκπόνθςθ και ςφνταξθ ςχετικϊν μελετϊν. Ακολοφκωσ, αναλφεται διεξοδικά 

θ τεχνικι εκπονιςεωσ προμελετϊν και μελετϊν ςκοπιμότθτασ και επιχειρθματικϊν ςχεδίων 

(business plan), και ςυηθτοφνται διάφορεσ μελζτεσ περιπτϊςεων από project ςε 

ενεργειακζσ επενδφςει κακϊσ και ςχετικά παραδείγματα και αςκιςεισ 

 

Εβδομάδα 8θ: Ζθτιματα επιχειρθματικοφ ςχεδίου ςε Φυςικό Αζριο 

Το διεκνζσ επενδυτικό περιβάλλον ςτον τομζα του φυςικοφ αερίου. Σθμερινι κατάςταςθ 

και βραχυπρόκεςμεσ τάςεισ. Βαςικά ςενάρια καταναλϊςεων και μεςο-μακροπρόκεςμεσ 

επενδυτικζσ τάςεισ. Χαρακτθριςτικά επενδυτϊν και πθγϊν χρθματοδότθςθσ. Συνεργατικά 

παίγνια ςτθν αγορά φυςικοφ αερίου, Πθγζσ προμικειασ πάγιου εξοπλιςμοφ. Τάςεισ ςτο 

κόςτοσ ζρευνασ/εξόρυξθσ, μεταφοράσ και υγροποίθςθσ/αεριοποίθςθσ του φυςικοφ αερίου. 

Θ επιρροι νζασ γενιάσ τεχνολογιϊν. Υγροποιθμζνο φυςικό αζριο και Ευρϊπθ.   

 

Εβδομάδα 9θ: Επενδφςεισ ςτθ Βιομθχανία 

Ενεργειακό και περιβαλλοντικό Κόςτοσ ςτθ Βιομθχανία, Σφγχρονα εργαλεία μείωςθσ 

κόςτουσ και ρίςκου των βιομθχανιϊν, Αντιςτάκμιςθ κόςτουσ ζμμεςων εκπομπϊν, 

Κατευκυντιριεσ Οδθγίεσ για κρατικζσ ενιςχφςεισ ςε ενεργειακζσ και περιβαλλοντικζσ 



 
 
επιδοτιςεισ, Σφγχρονα εργαλεία διαχείριςθσ ρίςκου, Διμερείσ ςυμβάςεισ επί διαφορϊν και 

χρθματοοικονομικά παράγωγα, Προκεςμιακά ςυμβόλαια, ςυμβόλαια μελλοντικισ 

εκπλιρωςθσ ι δικαιϊματα προτίμθςθσ, Περιπτϊςεισ πρακτικϊν εφαρμογϊν (test cases). 

 

Εβδομάδα 10θ: Περιβαλλοντικζσ Επενδφςεισ  

Περιβαλλοντικζσ Τεχνολογίεσ και Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ, Περιβαλλοντικι Νομοκεςία, 

Αξιολόγθςθ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων, Εγκαταςτάςεισ Ζργων Περιβαλλοντικισ 

Προςταςίασ, Αντιρρφπανςθσ, Αποκατάςταςθσ Περιβάλλοντοσ, Μονάδεσ Ανακφκλωςθσ, 

Σφγχρονα εργαλεία χρθματοδότθςθσ περιβαλλοντικϊν επενδφςεων και διαχείριςθσ ρίςκου, 

Ανάλυςθ διλθμμάτων τθσ παγκόςμιασ κλιματικισ αλλαγισ με εργαλεία τθσ Θεωρίασ 

Παιγνίων, Ανάλυςθ Κφκλου Ηωισ ενεργειακϊν και περιβαλλοντικϊν επενδφςεων, Βζλτιςτεσ 

ςτρατθγικζσ διαχείριςθσ ενζργειασ ςε ζξυπνα δίκτυα και ζξυπνεσ πόλεισ 

 

Εβδομάδα 11θ: Επενδφςεισ ςτθν Εκμετάλλευςθ Υδρογονανκράκων 

Ειςαγωγι ςτισ κεμελιϊδεισ παραμζτρουσ πετρελαίου και των πετρελαϊκϊν αγορϊν, Αξιακι 

αλυςίδα από τθν ζρευνα και εκμετάλλευςθ υδρογονανκράκων, Χρθματοδότθςθ τθσ 

ζρευνασ και παραγωγισ πετρελαίου, θ ζννοια και οργάνωςθ του Project Finance: βαςικζσ 

αρχζσ.  

 

IV. Εξζταςθ Μακιματοσ 

 Εκπόνθςθ πλιρουσ επιχειρθματικοφ ςχεδίου για ενεργειακι επζνδυςθ (30%) – 

ομαδικι εργαςία 3 ατόμων 

 Γραπτζσ εξετάςεισ  (70%) 
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