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(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα διαθέτουν: 
1. Εμπεριστατωμένες, πολύ εξειδικευμένες γνώσεις και κριτική κατανόηση της θεωρίας χημικού, 
βιολογικού, μηχανικού καθαρισμού, των νόμων εξοικονόμησης ενέργειας, των κανόνων 
αντιρρύπανσης, των αρχών της ελαχιστοποίησης των ρύπων, των επεξεργασιών υγρών βιομηχανικών 
αποβλήτων. 
2. Εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης των προβλημάτων εφαρμογής και ανάλυσης στον 
προγραμματισμό και έλεγχο των επεξεργασιών καθαρισμού, στην απόδοση, αριστοποίηση και 
προτυποποίηση των διαδοχικών σταδίων της παραγωγής, στη διασφάλιση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος, που απαιτούνται στην έρευνα, για την ανάπτυξη νέων γνώσεων και διαδικασιών και 
για την ενσωμάτωση γνώσεων από διαφορετικά πεδία. 
3. Ικανότητες διαχείρισης και μετασχηματισμού του σύνθετου και απρόβλεπτου περιβάλλοντος 
εργασίας ή σπουδής, που απαιτεί νέες στρατηγικές προσεγγίσεις, σύνθεσης και αξιολόγησης στη 
διαχείριση παραπροϊόντων, στη συντήρηση, επίβλεψη, επιδιόρθωση, ρύθμιση του αντιρρυπαντικού 
εξοπλισμού, στη σύνταξη μεθόδων και προδιαγραφών αντιρρύπανσης. 
 
Αναλυτικά, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
1. Να περιγράφουν τις μεθόδους περιβαλλοντικής προστασίας, να αναγνωρίζουν τις ανάγκες 
απορρύπανσης, να επιλέγουν τους όρους του περιβαλλοντικού προβλήματος. 
2. Να εξηγούν τη λειτουργία του εξοπλισμού αντιρρύπανσης, να εκτιμούν τη σύσταση των 
αποβλήτων. 
3. Να υπολογίζουν τις παραμέτρους προσδιορισμού ρυπαντικού φορτίου, να εξετάζουν τα βασικά 
μεγέθη χαρακτηρισμού υγρών αποβλήτων. 
4. Να συνδυάζουν παραδοσιακές και σύγχρονες αντιρρυπαντικές επεξεργασίες, να σχεδιάζουν 
βελτιώσεις των διεργασιών, να αναπτύσσουν τεχνικές καθαρισμού, να διαφοροποιούν τις 
προδιαγραφές τους. 
5. Να συνθέτουν νέες στρατηγικές βελτιστοποίησης παραγωγικότητας, να οργανώνουν τα στάδια 
προκατεργασίας και κατεργασίας, να αναθεωρούν τις ρυπογόνες διαδικασίες παραγωγής. 



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Η ενέργεια ως οικονομικό μέγεθος. Μέθοδοι μεγιστοποίησης απόδοσης. Τεχνολογίες εξοικονόμησης 

ενέργειας σε βασικά στάδια παραγωγής. Μηχανολογικός εξοπλισμός, αυτοματοποίηση βιομηχανικής 

μονάδας. Μέθοδοι βελτιστοποίησης παραγωγικότητας. Τεχνικές ελαχιστοποίησης αποβλήτων. 

Σύσταση αποβλήτων εργοστασίου. Μέθοδοι επεξεργασίας καθαρισμού, χημικές, βιολογικές και 

μηχανικές. Παράμετροι χαρακτηρισμού υγρών αποβλήτων. Μέτρηση του ρυπαντικού φορτίου των 

αποβλήτων. Προσδιορισμός βασικών μεγεθών, pH, υπολειμματικού χλωρίου, αγωγιμότητας, BOD5, 

BOD21, TC, TOD, COD. Αερόβια και αναερόβια βιολογική επεξεργασία. Στάδια προκατεργασίας και 

κατεργασίας. Λιποσυλλέκτες, αμμοσυλλέκτες, εσχάρες, λεπτά κόσκινα, δεξαμενές παροχής και 

ομογενοποίησης, καθίζηση, επίπλευση, κροκίδωση, συσσωμάτωση, χημική οξείδωση, εξουδετέρωση, 

δεξαμενές ενεργού ιλύος, βιολογικά διυλιστήρια, συστήματα αναερόβιας χώνευσης. Επεξεργασίες 

υγρών αποβλήτων. Μέθοδοι ανακύκλωσης υγρών και αερίων αποβλήτων. Ρύπανση λιμνών και 

ρευμάτων (χειμάρρων, ποταμών). Διατύπωση περιβαλλοντικού προβλήματος. 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας, εργαστηριακή άσκηση, επικοινωνία με τους 
φοιτητές 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 72 

Εργαστηριακές ασκήσεις 36 

Αυτοτελής μελέτη 42 

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  
(30h/ECTS) 

150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

Γλώσσα  Αξιολόγησης 
Ελληνική 
Περιγραφή 
Γραπτές εξετάσεις, βαθμολόγηση στο εργαστήριο, 
βαθμολόγηση εργασιών. 

6. Να συγκρίνουν διαφορετικές αντιρρυπαντικές μεθόδους, να αξιολογούν την απόδοσή τους, να 
υποστηρίζουν την ανακύκλωση υγρών και αερίων αποβλήτων. 
7. Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν κανονισμούς και συστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος. 

 
Γενικές Ικανότητες 
 

Αναζήτηση, ανάλυση, σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών (μέσω της εφαρμογής των τεχνολογιών 
της διαχείρισης παραπροϊόντων και της προστασίας περιβάλλοντος) και ευχέρεια σχεδιασμού και 
διαχείρισης έργων. 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις με αξιολόγηση και βελτίωση της λειτουργίας των συστημάτων 
διαχείρισης παραπροϊόντων. 
Λήψη αποφάσεων, με τη σύνθεση και αξιοποίηση των αρχών της διαχείρισης παραπροϊόντων, με 
ικανότητα διαλόγου, κριτικής, αυτοκριτικής και δέσμευση για την υλοποίηση των συμφωνιών. 
Αυτόνομη εργασία, με άριστη γνώση κανονισμών και νομοθεσίας, επίδειξη κοινωνικής ευαισθησίας, 
επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας, με σεβασμό στο εργασιακό και το φυσικό περιβάλλον. 
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών με προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής 
σκέψης, με δυνατότητα αντίληψης προβλημάτων ή αναγκών και γνώση των μεθόδων επίλυσης. 



 
Μέθοδοι αξιολόγησης 

• Γραπτή τελική εξέταση 60% 

• Εργαστηριακές Ασκήσεις 40% 

Τα κριτήρια αξιολόγησης ανακοινώνονται στους φοιτητές 
κατά την έναρξη του εξαμήνου και βρίσκονται αναρτημένα 
στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο eClass.   
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