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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά 
μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. 
Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του 

μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
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Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 
αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  
γενικού υποβάθρου,  

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων 

Γενικού υποβάθρου / ειδικού υποβάθρου/ ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
(URL) 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες 
και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση 
του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών 

σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και το Παράρτημα Β 
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της λειτουργίας των περιβαλλοντικών συστημάτων και 
των αιτιών που προκαλούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του 
μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση να: 
 

- Κατανοεί τις βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στην περιβαλλοντική επιστήμη 

- Αντιμετωπίζει την περιβαλλοντική επιστήμη ως διεπιστημονική σπουδή που συνδυάζει γνώσεις και 
πληροφορίες  από τις φυσικές επιστήμες, όπως τη βιολογία και τη γεωλογία και από τις κοινωνικές 



επιστήμες, όπως οικονομία, πολιτική και ηθική για να δώσει μια γενική εικόνα του πως λειτουργεί η 
φύση και πως τα πάντα αλληλοσυνδέονται 

- Κατανοεί τη λειτουργία των περιβαλλοντικών συστημάτων 

- Αναλύει τα κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα 

- Κατανοεί τις αιτίες που προκαλούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα 

- Κατανοεί τη σημασία των φυσικών πόρων 

- Υπολογίζει πληθυσμιακές μεταβολές 

- Κατανοεί την έννοια των εναλλακτικών αειφορικών στρατηγικών και τις επιπτώσεις τους στην 
ανάπτυξη και στο περιβάλλον 

- Κατανοεί το ρόλο της πολιτικής στο περιβάλλον 

- Κατανοεί τις βασικές αρχές της περιβαλλοντικής προστασίας 

- Κατανοεί τις βασικές διεργασίες που εφαρμόζονται στην αντιρρυπαντική τεχνολογία 

- Κατανοεί τη διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων  

- Κατανοεί τους κινδύνους και την τοξικότητα στη ανθρώπινη υγεία που προκαλείται από την 
υποβάθμιση και την αλλοίωση των οικοσυστημάτων 

- Ενισχύσει την περιβαλλοντική του συνείδηση 

 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές 
αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές 
αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων 
και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής 
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία 
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 
 
 



 

 

 

 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Στο μάθημα θα εξετασθούν οι εναλλακτικές αειφορικές στρατηγικές που θα συμβάλλουν στην 

εξέλιξη και ανάπτυξη της κοινωνίας σε ισορροπία με το περιβάλλον. 

Παρουσιάζονται και αναλύονται κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα και γίνεται κατανοητό πως 

η λήψη πολιτικών αποφάσεων παίζει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπισή τους.  

Εβδομαδιαία κατανομή της ύλης 

Η έννοια του περιβάλλοντος, Περιβαλλοντικό - οικολογικό κίνημα, Η περιβαλλοντική 
θεωρία της κοινωνικής ισορροπίας 
Τα περιβαλλοντικά προβλήματα και τα αίτιά τους, Περιβαλλοντικά συστήματα  
Φυσικοί Πόροι – Αειφορία οικοσυστημάτων  
Σύστημα Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Ανακύκλωση, Σύστημα Διαχείρισης 
Εναλλακτικών Συσκευασιών και άλλων προϊόντων, Υπολογισμοί Πληθυσμών 
Η ρύπανση των υδάτων - Σύστημα Διαχείρισης υδατικών πόρων 
Συστήματα διασφάλισης περιβαλλοντικής ποιότητας 
Ενδιάμεση Εξέταση 
Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
Διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων 
Ενέργεια, περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη 
Αέρας και ρύπανση της ατμόσφαιρας 
Κίνδυνοι, τοξικότητα και ανθρώπινη υγεία 
Οικονομία και περιβάλλον, Πολιτική και περιβάλλον 
Παρουσίαση εργασιών 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην 

Επικοινωνία με τους φοιτητές 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος 
και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή 
Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & 
ανάλυση βιβλιογραφίας, 
Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, 
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, 
Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση 
μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας 
/ εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, 
κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του 
φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη 
καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα 
με τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 
Διαλέξεις 39 
Μελέτη βιβλιογραφίας 80 
Γραπτή Εργασία 38 
Εξέταση 3 
  
  
  
  
  
Σύνολο Μαθήματος  160 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα 
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που 
είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

 
Γραπτή Εργασία και ενδιάμεση εξέταση προς στο τέλος του 
εξαμήνου, η οποία περιλαμβάνει ερωτήσεις (ανάπτυξης), 
γνώσης και κατανόησης του περιεχομένου του μαθήματος, 
καθώς και επίλυση προβλημάτων. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

Βιώνοντας στο Περιβάλλον Ι - Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών (G. Tyler Miller, JR, 1999 ) 
Βιώνοντας στο Περιβάλλον II - Προβλήματα Περιβαλλοντικών Συστημάτων (G. Tyler Miller, JR, 2009) 
 Περιβαλλοντικές Επιστήμες (G. Tyler Miller, JR, 2006)  
Περιβαλλοντική Επιστήμη  - Προς ένα Βιώσιμο Περιβάλλον (R. T. Wright, D.F. Boorse, 2013) 



Σημειώσεις του μαθήματος 
 

 Συμπληρωματική βιβλιογραφία: 
 

 Περιβαλλοντικά μοντέλα: Τύχη & μεταφορά ρύπων στον αέρα, νερό και έδαφος  (J. L. Schnoor, 
2003) 
Αειφορία & περιβάλλον: Η Ευρωπαϊκή και εθνική προοπτική (Γ. Ι. Τσάλτας, Κ. Γ. Κατσιμπάρδης, 
2004) 

 
 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
Ecological Economics 
Energy Policy 
Environmental Pollution 
Environmental Impact Assessment Review 
Water Policy 
Solid State Sciences 
 
 

 

 


