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ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
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 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 3 4.5 

   

   
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Γενικοφ υποβάκρου  

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Όχι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

(2) 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 το Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

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

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 
Βαςικόσ ςκοπόσ του μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ βαςικϊν αρχϊν περιβαλλοντικισ μθχανικισ 
δίνοντασ ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ διαχείριςθ υδατικϊν πόρων και υγρϊν αποβλιτων. Με τθν 
επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να: 
 

- Κατανοεί τισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ οικολογίασ  με ζμφαςθ ςτα χερςαία και υδατικά οικοςυςτιματα, 

ςτισ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ, ςτουσ φυςικοφσ πόρουσ, ςτουσ οργανιςμοφσ, ςτισ τροφικζσ 

αλυςίδεσ και ςτουσ βιογεωχθμικοφσ κφκλουσ 

- Κατανοεί τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ περιβαλλοντικισ μθχανικισ με ζμφαςθ ςτθν ατμόςφαιρα και 

ιδιαίτερα ςτθ ςφςταςθ και δομι τθσ, ςτο φαινόμενο του κερμοκθπίου, ςτθν τρφπα του όηοντοσ 

και ςτο φαινόμενο τθσ όξινθσ βροχισ 



- Κατανοεί τθ ςθμαςία του νεροφ για τθν ανάπτυξθ και τθν υγεία 

- Κατανοεί τθν παγκοςμιότθτα του προβλιματοσ των υδατικϊν πόρων, τθ χριςθ τουσ, τισ 

καταναλϊςεισ του, τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά του πόςιμου νεροφ, τισ κατθγορίεσ των υδάτων, το 

φαινόμενο του ευτροφιςμοφ, τισ κυριότερεσ πθγζσ ρφπανςθσ των επιφανειακϊν και υπόγειων 

υδάτων 

- Κατανοεί τθ ςθμαςία τθσ ςωςτισ διαχείριςθσ των υδατικϊν πόρων, με ζμφαςθ ςτθν πθγι 

προζλευςθσ, ςτθ μεταφορά, ςτθν ταμίευςθ, ςτθν επεξεργαςία και ςτθ διανομι ςτοδίκτυο      

φδρευςθσϊςτε να φκάςει τελικά  

ςτον καταναλωτι ςτθν επικυμθτι ποιότθτα για τθν ανάλογθ χριςθ, εξαςφαλίηοντασ ταυτόχρονα 

τθν αειφορία 

- Κατανοεί τθ ςθμαςία του κόςτουσ διαχείριςθσ των υδατικϊν πόρων και τθσ τελικισ τιμισ του ςτον 

καταναλωτι 

- Κατανοεί τισ βιολογικζσ και φυςικοχθμικζσ μεκόδουσ που εφαρμόηονται κατά τθν επεξεργαςία και 

επαναχρθςιμοποίθςθ των υγρϊν αποβλιτων 

- Κατανοεί 

τθ χριςθ απλϊν μακθματικϊν εξιςϊςεων για το ςχεδιαςμό ςυςτθμάτων επεξεργαςίασ υγρϊν 

αποβλιτων  

-   χεδιάηει μια μονάδα επεξεργαςίασ υγρϊν αποβλιτων και ελζγχει τθν καλι λειτουργία τθσ 

-   Επιλζγει το κατάλλθλο διαχειριςτικό ςφςτθμα υγρϊν αποβλιτων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων 
 εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
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Σο μάκθμα τθσ «Μθχανικισ Περιβάλλοντοσ» περιλαμβάνει ςτοιχεία οικολογίασ, 
ατμόςφαιρασ, διαχείριςθσ υδάτινων πόρων και υγρϊν αποβλιτων. υγκεκριμζνα 
περιγράφονται οι βιογεωχθμικοί κφκλοι των ςτοιχείων ςτο περιβάλλον, οι περιβαλλοντικζσ 
ςυνκικεσ και οι ςχζςεισ τουσ με τουσ οργανιςμοφσ ςτα οικοςυςτιματα, θ δομι και θ ςφςταςθ 
τθσ ατμόςφαιρασ και το φαινόμενο του κερμοκθπίου. Όςον αφορά ςτθ διαχείριςθ των 
υδάτινων πόρων, εξετάηονται οι υδατικοί πόροι και οι πθγζσ τουσ, ο κφκλοσ χριςθσ του 
νεροφ, τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά του πόςιμου νεροφ και θ νομοκεςία, οι φυςικζσ και 
χθμικζσ διεργαςίεσ κακαριςμοφ του νεροφ, τα οργανικά παραπροϊόντα χλωρίωςθσ, τα 
φυτοφάρμακα και θ διαδικαςία επιλογισ πθγισ και μεκόδου επεξεργαςίασ του νεροφ. τα 
πλαίςια τθσ διαχείριςθσ των υγρϊν αποβλιτων, αναπτφςςονται τα κζματα ςχετικά με τθν 
προζλευςθ, ποςότθτα και ποιότθτά τουσ, τθν κινθτικι βιολογικισ αφξθςθσ και τθν ενεργό ιλφ, 
τισ λίμνεσ επεξεργαςίασ και τα βιολογικά φίλτρα, τθν αναερόβια και τθ φυςικοχθμικι 
επεξεργαςία. Σζλοσ περιγράφεται ο ςχεδιαςμόσ Μονάδασ Επεξεργαςίασ Τγρϊν Αποβλιτων 
και θ επιλογι διαχειριςτικοφ ςυςτιματοσ.  

 

Εβδομαδιαία κατανομι τθσ φλθσ 

 τοιχεία Οικολογίασ και Περιβαλλοντικισ Χθμείασ (οικοςυςτιματα, οργανιςμοί, 

τροφικζσ αλυςίδεσ, βιογεωχθμικοί κφκλοι) 

 Χερςαία και υδατικά οικοςυςτιματα (περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ, υγραςία, 

κερμοκραςία, φωσ, φυςικοί πόροι) 

 Ειςαγωγι ςτθν Περιβαλλοντικι Μθχανικι (Ατμόςφαιρα-Φαινόμενο Θερμοκθπίου) 

 Τδατικοί Πόροι 

 Ποιότθτα Νεροφ (φυτοφάρμακα, οργανικά παραπροϊόντα χλωρίωςθσ) 

 Πθγζσ Νεροφ 

 Δίκτυα Υδρευςθσ-Δεξαμενι Πόλθσ 

 Επεξεργαςία Νεροφ 

 Ενδιάμεςθ Πρόοδοσ 

 Χθμικι Κακίηθςθ 

 Χθμικι οξείδωςθ-Απολφμανςθ 

 Επιλογι πθγισ και διαδικαςία επεξεργαςίασ νεροφ 

 Προζλευςθ, Ποςότθτα και Ποιότθτα Τγρϊν Αποβλιτων 

 τοιχεία Περιβαλλοντικισ Μικροβιολογίασ και Βιοχθμείασ 

 Κινθτικι Βιολογικισ Αφξθςθσ 

 Ενεργόσ Ιλφσ 

 Λίμνεσ Επεξεργαςίασ 

 Βιολογικά Φίλτρα 

Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
 
 
 
 
 
 



 Αναερόβια Επεξεργαςία 

 Φυςικοχθμικι Επεξεργαςία 

 Επεξεργαςία ιλφοσ 

 χεδιαςμόσ Μονάδασ Επεξεργαςίασ Τγρϊν Αποβλιτων-Επιλογι Διαχειριςτικοφ 

χιματοσ 

 
 

  



(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία 

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 ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 

Μελζτθ βιβλιογραφίασ 98 

Ενδιάμεςθ Εξζταςθ 3 

Εξετάςεισ 3 

  

  

  

  

  

φνολοΜακιματοσ 143 
 

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. 

 
Ενδιάμεςθ πρόοδοσ και γραπτζσ εξετάςεισ ςτο 
τζλοσ του εξαμινου, οι οποίεσ περιλαμβάνουν 
ερωτιςεισ (ανάπτυξθσ), γνϊςθσ και κατανόθςθσ 
του περιεχομζνου του μακιματοσ, κακϊσ και 
επίλυςθ προβλθμάτων. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία: 

Περιβαλλοντικι Μθχανικι Ι – Ειςαγωγι ςτθν Σεχνολογία του Νεροφ και Τγρϊν Αποβλιτων 

(.Α. Αυλωνίτθσ, 2013) 

Ειςαγωγι ςτθν Περιβαλλοντικι Μθχανικι (Α. Γ. Κοφγκολοσ, 2007) 

Επεξεργαςία Νεροφ (Α. Ανδρεαδάκθσ, 2008) 

Περιβαλλοντικι ΜθχανικιΙ- Διαχείριςθ Τδατικϊν Πόρων  (Θ. Λζκκασ, 1996) 

Περιβαλλοντικι ΜθχανικιΙΙ - Διαχείριςθ Τγρϊν Αποβλιτων (Θ. Λζκκασ, 2005) 

Ποιοτικά Χαρακτθριςτικά και Επεξεργαςία Νεροφ (Μ. Μιτρακασ, 2001) 

Βιολογικόσ Κακαριςμόσ Αςτικϊν Αποβλιτων (Α. τάμου, 2004) 

Κακαριςμόσ Νεροφ (. Σςϊνθσ, 2003)  

Ρφπανςθ και Σεχνολογία Προςταςίασ Περιβάλλοντοσ (Σ. Αλμπάνθσ, 2006) 

Μθχανικι Τγρϊν Αποβλιτων – Επεξεργαςία & Επαναχρθςιμοποίθςθ, Σόμοσ Α, Β 

(Metcalf&Eddy, 2014) 

θμειϊςεισ του μακιματοσ Επιςτιμθ Περιβάλλοντοσ. 

 
υμπλθρωματικι βιβλιογραφία : 
 

Χθμεία Περιβάλλοντοσ (Θ. Κουϊμτηισ,  Κ. Φυτιάνοσ, Κ. αμαρά - Κωνςταντίνου, 1998) 
Η ρφπανςθ των καλαςςϊν (Κ. Φυτιάνοσ, 1996) 
 

- Συναφιεπιςτθμονικάπεριοδικά: 

 
Environmental Technology 
Global Nest Journal 
Science of the Total Environment 
Water Research 
Desalination and Water Treatment 
 

 

 

http://www.biblionet.gr/author/11523/%CE%9A._%CE%A6%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85
http://www.biblionet.gr/author/11524/%CE%9A._%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC_-_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85

