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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ
«Σύγχρονες Τεχνολογίες Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας & Αντιρρύπανσης»

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το ΠΕΓΑ έχει ως βασικό αντικείµενο την επιµόρφωση των µηχανικών σε θέµατα µικρής ή µεγάλης ισχύος
εγκατάστασης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, τα οποία µπορεί να βρουν εφαρµογή τόσο σε κτίρια όσο και
σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. Το ΠΕΓΑ χωρίζεται σε δύο µεγάλες κατηγορίες, οι οποίες συνδέονται µεταξύ
τους µε γνώµονα τη προστασία του περιβάλλοντος και αφορούν τις σύγχρονες ηλεκτροµηχανολογικές
τεχνολογίες που εφαρµόζονται α) στις εγκαταστάσεις των ΑΠΕ (µικρής ή µεγάλης ισχύος) και β) στις
αντιρρυπαντικές εγκαταστάσεις.
Η χρήση εργαστηριακών ασκήσεων σε ορισµένες θεµατικές ενότητες και η πρακτική άσκηση σε συνεργασία
µε τοπικές βιοµηχανίες/εταιρίες αποτελούν επιτακτική ανάγκη για την αγορά εργασίας και την
επικαιροποίηση των γνώσεων των αποφοίτων µηχανικών. Η µέτρηση του βαθµού απόδοσης επίπεδου
ηλιακού συλλέκτη, η εργαστηριακή µέτρηση του βαθµού απόδοσης πλαισίου φωτοβολταϊκών στοιχείων σε
συνάρτηση µε τη γωνία κλίσεως, η µέτρηση µεγεθών του ανέµου και η εργαστηριακή παρακολούθησηµέτρηση µεγεθών κατά την λειτουργία ανεµογεννήτριας αποτελούν ορισµένες χαρακτηριστικές
εργαστηριακές ασκήσεις που θα εµπλουτίσουν τις άµεσα εφαρµόσιµες γνώσεις του ΠΕΓΑ.
Ο συνδυασµός γνώσεων στις ΑΠΕ και στην τεχνολογία αντιρρύπανσης προάγει την εξοικονόµηση ενέργειας
και την προστασία του περιβάλλοντος.
Η διδασκαλία των προηγµένων τεχνολογιών αντιρρύπανσης και των εφαρµογών τους στην επεξεργασία
ειδικών κατηγοριών αποβλήτων που δεν είναι συµβατά για τη κλασική βιολογική επεξεργασία (βιολογικός
καθαρισµός) όπως ενδεικτικά τα απόβλητα ελαιοτριβείων και επεξεργασίας ελιάς, απόβλητα
γαλακτοβιοµηχανιών, απόβλητα βαφείων, κ.α.
Οι προηγµένες αυτές τεχνολογίες µπορούν είτε να
χρησιµοποιηθούν αυτόνοµα ή ως προεπεξεργασία ούτως ώστε αυτά να καταστούν συµβατά για κλασική
βιολογική επεξεργασία.
Πολλές από τις προηγµένες µεθόδους διαχείρισης-οξείδωσης βιοµηχανικών
αποβλήτων βρίσκονται ήδη στο στάδιο της εφαρµογής ενώ αρκετές δοκιµάζονται σε πλήρη κλίµακα.
Οι προηγµένες αυτές τεχνολογίες είναι διάφορες φυσικοχηµικές, θερµοχηµικές και ηλεκτροχηµικές
διεργασίες, σύνθετες στη φύση τους και την εφαρµογή τους. Θα τονιστούν: 1) όλα τα τεχνολογικάεπιστηµονικά χαρακτηριστικά των τεχνολογιών, 2) ο σχεδιασµός τους, 3) η σωστή επιλογή τους - εφαρµογή
τους ανάλογα µε τη φύση των βιοµηχανικών αποβλήτων και τα χαρακτηριστικά της παροχής και 4) µελέτες
εφαρµογής στην Ε.Ε. και τις Η.Π.Α. (case studies).
Τέλος, η διαχείριση – επεξεργασία στερεών αποβλήτων τα οποία χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα ή
τοξικά και συνεπώς η διαχείρισή τους – διάθεσή τους είναι προβληµατική διότι συσσωρεύονται και εν
δυνάµει µπορεί να προκαλέσουν ρύπανση εδαφών και επιφανειακών και υπόγειων υδάτινων πόρων αποτελεί
ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα για όλους τους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας. Ενδεικτικά
αναφέρονται τα ακόλουθα στερεά απόβλητα: λυµατολάσπη, ιπτάµενη τέφρα, απόβλητα που περιέχουν βαριά
µέταλλα, απόβλητα αποτέφρωσης, λάσπες που περιέχουν τοξικές ουσίες όπως PCBs, κ.α. Θα καλυφθούν οι
δύο ενδεδειγµένες για την περίπτωση αυτή τεχνολογίες διαχείρισης τοξικών στερεών αποβλήτων. Θα
τονιστούν όλα τα τεχνολογικά-επιστηµονικά χαρακτηριστικά των τεχνολογιών και οι διεργασίες των
αντίστοιχων τεχνολογιών, η σωστή επιλογή τους - εφαρµογή τους ανάλογα µε τη φύση και τη σύσταση των
στερεών αποβλήτων και µελέτες εφαρµογής στην Ε.Ε. και τις Η.Π.Α. (case studies). Π.χ. η αδρανοποίηση
στερεών αποβλήτων σε προϊόντα τσιµέντου ήδη χρησιµοποιείται σε πλήρη κλίµακα ενώ οι περισσότερες από
τις υπόλοιπες τεχνολογίες αδρανοποίησης βρίσκονται υπό µελέτη σε πιλοτική κλίµακα. Οι τεχνολογίες
θερµικής επεξεργασίας χρησιµοποιούνται σε πλήρη κλίµακα.
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Στοιχεία Προγράµµατος
Στο παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι θεµατικές ενότητες και η κατανοµή ωρών ανά θεµατική ενότητα.
Στη συνέχεια δίδεται αναλυτική περιγραφή του προγράµµατος σπουδών κάθε θεµατικής ενότητας.
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Θεµατική Ενότητα

Ώρες

Α. Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
Α1
Α2
Α3
Α4
Α5

Ενέργεια και Περιβάλλον
Εξοικονόµηση ενέργειας
Αιολική Ενέργεια.
Φωτοβολταϊκά Συστήµατα
Βιοµάζα – Παραγωγή ενέργειας από βιοµάζα
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30
10
25
10

Β. Αντιρρυπαντικές Τεχνολογίες
Β1
Β2
Β3
Β4
Β5

Αέριοι ρύποι
Σχεδιασµός Αντιρρυπαντικών τεχνολογιών
Υγρά απόβλητα, παραγωγή και χαρακτηρισµός. Συστήµατα
επεξεργασίας αστικών/βιοµηχανικών αποβλήτων
∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων. Τοξικά απόβλητα. Τεχνολογίες
επεξεργασίας τοξικών- επικίνδυνων αποβλήτων
Περιβαλλοντική νοµοθεσία

5
25
15
10
5

Αναλυτικό Πρόγραµµα
Α1. Ενέργεια και Περιβάλλον (15 ώρες)
1η Ενότητα (2 ώρες): Εισαγωγή στις µορφές ενέργειας, Ιστορική εξέλιξη αξιοποίησης ενεργειακών
πόρων, Αειφορία και Ενέργεια
2η Ενότητα (3 Ώρες): Παραγωγή ενέργειας και ρύπανση του περιβάλλοντος (αέρια ρύπανση,
σωµατιδιακές εκποµπές, το φαινόµενο του θερµοκηπίου, όξινη απόθεση κ.ά.)
3η Ενότητα (3 Ώρες): Συµβατικές µορφές ενέργειας (άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, πυρηνική
ενέργεια)
4η Ενότητα (4 Ώρες): Ανανεώσιµες µορφές ενέργειας (ηλιακή, αιολική, βιοµάζα, υδροϊσχύς, γεωθερµία,
ενέργεια από τη θάλασσα), Περιορισµοί ανάπτυξης των Α.Π.Ε., Λευκή Βίβλος
Ε.Ε.
5η Ενότητα (3 Ώρες): Τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, Εξοικονόµηση ενέργειας (Συµπαραγωγή
θερµότητας και ηλεκτρισµού, Μέτρα µείωσης κατανάλωσης και αύξησης βαθµού
απόδοσης συσκευών, αντλίες θερµότητας)
Α2. Εξοικονόµηση Ενέργειας (30 ώρες)
Στην παρούσα ενότητα, εκτός των παραδόσεων θα πραγµατοποιηθούν και µελέτες
περίπτωσης.
1η Ενότητα (5 ώρες): Γενικές αρχές εξοικονόµησης ενέργειας. Παράγοντες που επηρεάζουν την
εξοικονόµηση ενέργειας. Βασικές αρχές κατάρτισης
προγραµµάτων
εξοικονόµησης ενέργειας.
2η Ενότητα (5 ώρες): Μεθοδολογίες και σκοπιµότητα εξοικονόµησης ενέργειας. Ανανεώσιµες πηγές και
Εξοικονόµηση ενέργειας
Μελέτη περίπτωσης: Καταµέτρηση καταναλισκόµενης ενέργειας και επιµερισµός ανά παραγόµενο προιόν
3η Ενότητα (8 ώρες): Εξοικονόµηση ενέργειας στην κατοικία, θερµοµόνωση, θέρµανση – ψύξη.
Φωτισµός, νερό χρήσης, οικιακές συσκευές υψηλής ενεργειακής απόδοσης,
χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Μελέτη περίπτωσης: Υπολογισµός του κόστους κατασκευής και της ετήσιας λειτουργίας µιας
εγκατάστασης θέρµανσης για µία κατοικία µονωµένη και µία αντίστοιχη δίχως

µόνωση. Προσδιορισµός της ετήσιας µείωσης της καταναλισκόµενης
πρωτογενούς ενέργειας µίας µονωµένης κατοικίας έναντι µιας αντίστοιχης
δίχως µόνωση. Προσδιορισµός του περιβαλλοντικού οφέλους. Σύγκριση
συστηµάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε µία κατοικία µε ηλεκτρισµό,
µε ορυκτά καύσιµα, µε φυσικό αέριο και ηλιακή ενέργεια. Αξιολόγηση της
επένδυσης, απόσβεση, περιβαλλοντικά οφέλη σε ετήσια βάση
4η Ενότητα (6 ώρες): Εξοικονόµηση ενέργειας στη βιοµηχανία θερµοµόνωση και θέρµανση - ψύξη
βιοµηχανικών κτιρίων, θερµοµόνωση βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, οικονοµικό
πάχος µόνωσης. Εξοικονόµηση ενέργειας µέσω των σωστά σχεδιασµένων
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, αντλίες µεταφοράς ρευστών.
Μελέτη περίπτωσης: Παράδειγµα εξοικονόµησης ενέργειας µε την αύξηση του βαθµού απόδοσης των
ατµολεβήτων
5η Ενότητα (6 ώρες): Βαθµοί απόδοσης των ατµολεβήτων, δίκτυα ατµών, παραγωγή flash steam,
πεπιεσµένος αέρας, αντλίες θερµότητας. Συστήµατα συµπαραγωγής.
Μελέτη περίπτωσης: Παραγωγή flash steam, ανάλυση κόστους επένδυσης, απόσβεση, περιβαλλοντικά
οφέλη. Συστήµατα συνδυασµένου κύκλου, Συστήµατα συµπαραγωγής,
εξοικονόµηση ενέργειας από την ανακύκλωση σκουπιδιών.
Α3. Αιολική Ενέργεια (10 ώρες)
Στην παρούσα ενότητα, εκτός των παραδόσεων θα πραγµατοποιηθεί και πρακτική άσκηση.
1η Ενότητα (2 ώρες): Γενικά για την Αιολική Ενέργεια - Μέτρηση και Υπολογισµός της αιολικής ενέργειας
- Μετεωρολογικά στατιστικά - Καµπύλες κατανοµής
ταχυτήτων
Χαρακτηριστικά στοιχεία του ανέµου - Αιολικό δυναµικό - Μέγιστη ισχύς και
κινητική ενέργεια στον άξονα ανεµογεννήτριας.
2η Ενότητα (2,5 ώρες): Χαρακτηριστικά µεγέθη ανεµογεννήτριας - Είδη ανεµογεννητριών - ∆ράση του
ανέµου πάνω στα πτερύγια της ανεµογεννήτριας και της γωνίας κλίσεως.
Λειτουργικά χαρακτηριστικά ανεµογεννήτριας - Καµπύλες ισχύος και ταχύτητες
ανέµου - Χαρακτηριστική σχέση ισχύος περιστροφικής ταχύτητας.
3η Ενότητα (2,5 ώρες): Συστήµατα µετατροπής της αιολικής ενέργειας. Ανεµοµηχανές για παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας - Κατάταξη ανεµογεννητριών - Υπολογισµός της
παραγόµενης µέσης ετήσια ισχύος από µια αιολική µηχανή και προσδιορισµός
του συντελεστή εκµετάλλευσης ή απόδοσης. Παραγόµενη ισχύς από
ανεµογεννήτρια - Αιολική Θέρµανση - Εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειαςΣυνδυασµός αιολικής και ηλιακής ενέργειας για Θέρµανση.
4η Ενότητα (2,5 ώρες): Σχεδιασµός Ανεµογεννητριών. Παραγωγική διαδικασία κατασκευής του πυλώνα
µιας ανεµογεννήτριας. Ποιοτικός έλεγχος της κατασκευής. ∆ιαδικασία
µεταφοράς και ανέγερσης µιας ανεµογεννήτριας
Πρακτική Άσκηση: Παρακολούθηση της διαδικασίας κατασκευής του πυλώνα µιας ανεµογεννήτριας (π.χ.
στην ΤΕΜΚΑ Α.Ε.)
Α4. Φωτοβολταϊκά Συστήµατα (25 ώρες)
Στην παρούσα ενότητα, εκτός των παραδόσεων θα πραγµατοποιηθεί και πρακτική άσκηση.
1η Ενότητα (4 ώρες): Φωτοβολταϊκή ηλεκτρική ενέργεια. Το φωτοβολταϊκό φαινόµενο. Ηλεκτρικά
χαρακτηριστικά του Φ/Β στοιχείου. Φωτοβολταϊκό πλαίσιο και συστοιχία
2η Ενότητα (3 ώρες): Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. Ηλεκτρικός συσσωρευτής. Τα ηλεκτρονικά των
Φωτοβολταϊκών.
3η Ενότητα (6 ώρες): Αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας. Αγωγοί και προστασίες. Κατηγορίες Φ/Β
συστηµάτων. Ηλεκτρικός πίνακας Φ/Β συστήµατος. Απαγωγοί κρουστικών
υπερτάσεων. Ασφαλειοδιακόπτες- µικροαυτόµατοι
4η Ενότητα (6 ώρες): Οδηγός επίλυσης προβληµάτων στα Φ/Β συστήµατα Προτεινόµενες λύσεις
5η Ενότητα (6 ώρες): Κατασκευαστικές λεπτοµέριες για την εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος. Εγκατάσταση
Φ/Β συστήµατος σε σκεπή. Εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος σε δώµα.
Απαραίτητες συνθήκες για την εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος.
Πρακτική άσκηση: Εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος (π.χ. στην GreenProject ΕΠΕ)

Α5. Βιοµάζα – Παραγωγή ενέργειας από βιοµάζα (10 ώρες)
1η Ενότητα (2 ώρες): Κατηγορίες βιοµάζας. Το ενεργειακό περιεχόµενο της βιοµάζας. Μετατροπές της
βιοµάζας. Καύση της βιοµάζας. Ανθρακοποίηση και αεριοποίηση της βιοµάζα.
Παραγωγή µεθανόλης από βιοµάζα
2η Ενότητα (2 ώρες): Πυρόλυση της βιοµάζας. Παράγωγη βιοαερίου µε χώνευση της βιοµάζας.
Παράγωγη αιθανόλης από βιοµάζα. Παράγωγη φυτικών ελαίων και των εστέρων
τους από βιοµάζα
η
3 Ενότητα (3 ώρες): Χρήση της βιοµάζας για παραγωγή θερµότητας.
Θέρµανση
κτιρίων
µε
βιοµάζα. Παραγωγή θερµότητος σε βιοτεχνίες-βιοµηχανίες. Θέρµανση
θερµοκηπίων µε ελαιοπυρηνόξυλο. Παραγωγή βιοαερίου από τους χώρους
υγειονοµικής ταφής στερεών απορριµµάτων. Παραγωγή βιοαερίου από
απόβλητα ελαιουργείων. Η παραγωγή του πυρηνόξυλου στα πυρηνελαιουργεία
4η Ενότητα (3 ώρες): Χρησιµοποίηση της βιοµάζας για συµπαραγωγή θερµότητος και ηλεκτρισµού.
∆ηµιουργία ενεργειακών φυτειών. Παραγωγή ασβέστη µε καύσιµη ύλη
γεωργικά υπολείµµατα. Ενεργειακές χρήσεις της βιοµάζας στο µέλλον.
Προτάσεις της λευκής βίβλου της Ε.Ε. για τη χρήση της βιοµάζας για παράγωγη
ενεργείας.
Β1. Αέριοι ρύποι (5 ώρες)
Ατµοσφαιρική ρύπανση, αέριοι ρύποι, αιωρούµενα σωµατίδια. - Παγκόσµια υπερθέρµανση, µείωση της
στιβάδας του όζοντος, όξινη απόθεση. - Πηγές και επιδράσεις της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. - Έλεγχος
της αέριας ρύπανσης: έλεγχος ΝOx, δέσµευση SOx κτλ. - Έλεγχος και αποµάκρυνση σωµατιδιακών
ρύπων
Εργαστήριο: Μέτρηση σωµατιδίων στον αέρα
Β2. Σχεδιασµός Αντιρρυπαντικών τεχνολογιών (25 ώρες)
•
Κυκλώνες (5ώρες)
•
Σακκόφιλτρα (5ώρες)
•
Υγρά φίλτρα (5ώρες)
•
Πλυντρίδες (5ώρες)
•
Ηλεκτροστατικά φίλτρα (5ώρες)
Πρακτική άσκηση στην «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ»
Β3. Προηγµένες Τεχνολογίες Επεξεργασίας Βιοµηχανικών Υγρών Αποβλήτων (15 ώρες)
1η Ενότητα: Χηµική Οξείδωση (2 ώρες)
Χηµική Οξείδωση ‘’δια υγρού αέρα’’ (Wet Air Oxidation), Χηµική Οξείδωση Αλογονούχων Ενώσεων
2η Ενότητα: Φωτοχηµικές µέθοδοι Οξείδωσης (2 ώρες)
- Οζονόλυση (Ozonolysis, O3 + UV)
- Φωτοχηµική Οξείδωση µε υπεροξείδιο του υδρογόνου (H2O2 + UV) Ετερογενής Φωτοκατάλυση µε
και χωρίς H2O2 (3 ώρες)
- Αντιδράσεις Fenton and Fenton-like
- Λοιπές προηγµένες φωτοχηµικές µέθοδοι οξείδωσης
3η Ενότητα: Ηλεκτροχηµική Οξείδωση (2 ώρες)
- Ηλεκτροχηµική Οξείδωση – βασικές αρχές
- Οξειδωτικά µέσα και παραλλαγές της µεθόδου
4η Ενότητα: Βιολογικές Επεξεργασίες (2 ώρες)
- Επεξεργασία µε παρατεταµένη αναερόβια χώνευση
- Συνδυασµοί αερόβιας και αναερόβιας επεξεργασίας
- Χρήση ειδικών καλλιεργειών
- Συνδυασµοί προηγµένων µεθόδων οξείδωσης
5η Ενότητα: Θερµοχηµικές µέθοδοι Οξείδωσης (3 ώρες)

- Θερµοχηµική Οξείδωση: Supercritical Water Oxidation – SCWO (Οξείδωση σε Συνθήκες Πέραν του
Κρίσιµου Σηµείου του Νερού)
- Λοιπές προηγµένες τεχνολογίες
6η Ενότητα: Εφαρµογές των προηγµένων τεχνολογιών επεξεργασίας υγρών Αποβλήτων (4 ώρες)
- Κατηγορίες υγρών αποβλήτων που υπόκεινται σε επεξεργασία µε προηγµένες τεχνολογίες
οξείδωσης
- Κριτήρια επιλογής και ανάλυση κόστους
- Εφαρµογές για την επεξεργασία ή την προ-επεξεργασία βιοµηχανικών υγρών αποβλήτων
- Εφαρµογές στην αποκατάσταση περιβάλλοντος: in-situ έναντι ex-situ επεξεργασία εδαφών,
επιφανειακών και υπόγειων υδάτων που έχουν ρυπανθεί.

Β4. ∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων. Τοξικά απόβλητα. Τεχνολογίες επεξεργασίας τοξικώνεπικίνδυνων αποβλήτων (10 ώρες)
1η Ενότητα: Τεχνολογίες Αδρανοποίησης (5ώρες)
- Κατηγορίες τοξικών-επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, χαρακτηριστικά και επιλογή αποβλήτων
- Τεχνολογία αδρανοποίησης σε κεραµικές µήτρες πηλωδών χωµάτων
- Τεχνολογίες αδρανοποίησης σε υαλώδεις κεραµικές µήτρες
- Τεχνολογία αδρανοποίησης σε Γεωπολυµερή
- Αδρανοποίηση σε προϊόντα τσιµέντου
- Μέτρηση εκπλυσιµότητας ρύπων από µήτρες που φέρουν αδρανοποιηµένα απόβλητα
- In-situ αδρανοποίηση εδαφών που έχουν ρυπανθεί µε τοξικά απόβλητα
- Αποτίµηση τεχνολογιών αδρανοποίησης: επιλογή, κόστος, εφαρµογές
2η Ενότητα: Τεχνολογίες Θερµικής Επεξεργασίας (5ώρες)
- Αποτέφρωση: επιλογή αποβλήτων, πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα
- Είδη αποτεφρωτών
- ∆ιαχείριση-επεξεργασία αέριων αποβλήτων που εκλύονται από την αποτέφρωση
- Θερµική οξείδωση σε αντιδραστήρα ρευστοποιηµένης κλίνης
- Πυρόλυση
- Ανάκτηση – εναλλαγή θερµότητας
- Συστήµατα πλάσµατος
- Εφαρµογές και αποτίµηση τεχνολογιών θερµικής επεξεργασίας στερεών αποβλήτων
Β5. Περιβαλλοντική νοµοθεσία (5 ώρες)
Η Νοµοθεσία για όλα τα θέµατα που αφορούν: Απόβλητα – λύµατα – κατάλοιπα πλοίων,
Ατµοσφαιρική ρύπανση, ∆ιεθνής Σύµβαση MARPOL, ∆ικαιώµατα εκποµπών αερίων θερµοκηπίου,
Εναλλακτική διαχείριση «άλλων προϊόντων», Επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών
αποβλήτων, Ζωικά απόβλητα, Ιατρικά απόβλητα, Καθορισµός αποδεκτών αποβλήτων, Κατηγορίες
έργων και δραστηριοτήτων, Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Περιβαλλοντική αδειοδότηση,
Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος, Ρύπανση υδάτων
Στερεά απόβλητα, Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα, Υγρά απόβλητα
∆ιαδικασία αξιολόγησης αποφοίτων/ Τρόπος πιστοποίησης
Το Ινστιτούτο ∆ια Βίου Εκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Λάρισας, το οποίο είναι αρµόδιο, στο πλαίσιο των διατάξεων
του ν. 3369/2005, για την οργάνωση και λειτουργία των Προγραµµάτων ∆ια Βίου Εκπαίδευσης (Π.∆.Β.Ε.)
του Τ.Ε.Ι. σύµφωνα µε το ΦΕΚ 1228/23-6-2009. Ειδικότερα, για τη διαδικασία αξιολόγησης των αποφοίτων
και τον τρόπο πιστοποίησης θα ακολουθηθούν τα άρθρα 7 (Εισαγωγή – εγγραφή εκπαιδευοµένων) και 8
(∆ιεξαγωγή Π.∆.Β.Ε.) του ΦΕΚ 1228/23-6-2009.
∆ιαδικασία αξιολόγησης
Στο τέλος του προγράµµατος οι συµµετέχοντες είτε θα εξετάζονται είτε θα εκπονούν εργασία (ανάλογα µε
τη µέθοδο που θα επιλέξει ο εκπαιδευτής της εκάστοτε θεµατικής ενότητας ή υποενότητας) και βάσει των
αποτελεσµάτων της εξέτασης ή αντίστοιχα βάσει της βαθµολογίας της εργασίας και υπό την προϋπόθεση της
παρακολούθησης του 80% των προγραµµατισµένων ωρών επιµόρφωσης, θα χορηγείται στο συµµετέχοντα

Πιστοποιητικό Συµµετοχής που θα έχει ισχύ Τίτλου Σπουδών. Ειδικότερα, η διαδικασία αξιολόγησης θα
περιλαµβάνει:
•
Παράδοση συµπληρωµένων φύλλων έργου µετά από κάθε πρακτική δραστηριότητα (µελέτη ή
εργαστηριακή άσκηση) τα θα οποία αξιολογούνται από τον εκπαιδευτικό
•
Τεστ τεκµηρίωσης γνώσεων το οποίο θα δίδεται από τον εκπαιδευτικό και θα συµπληρώνεται στο
τέλος κάθε Θεµατικής Ενότητας (Α και Β)
•
Θα υπάρξει η δυνατότητα πραγµατοποίησης τεστ τεκµηρίωσης γνώσεων µέσω της δυναµικής
ιστοσελίδας του προτεινόµενου ΠΕΓΑ και της πλατφόρµας Open-Class του εκάστοτε ιδρύµατος.
•
Εκπόνηση τελικού project. Το prοject παρουσιάζεται σε ανοιχτή παρουσίαση και αξιολογείται από
τον εκπαιδευτικό.

Πιστωτικές µονάδες Προγράµµατος/∆υνατότητες
προγράµµατα ΑΕΙ ή άλλα εκπαιδευτικά προγράµµατα

αξιοποίησης

πιστωτικών

µονάδων

σε

Το Ινστιτούτο ∆ια Βίου Εκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Λάρισας, το οποίο είναι αρµόδιο, στο πλαίσιο των διατάξεων
του ν. 3369/2005, για την οργάνωση και λειτουργία των Προγραµµάτων ∆ια Βίου Εκπαίδευσης (Π.∆.Β.Ε.)
του Τ.Ε.Ι. σύµφωνα µε το ΦΕΚ 1228/23-6-2009 θα χορηγεί πιστωτικές µονάδες µε τη προϋπόθεση της
παρακολούθησης και ολοκλήρωσης του προγράµµατος. Επειδή το περιεχόµενο του προγράµµατος θα είναι
µεταπτυχιακού επιπέδου οι πιστωτικές αυτές µονάδες θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν µελλοντικά από τους
αποφοίτους σε ΜΠΣ (Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών) του Ιδρύµατος ή άλλων ΑΕΙ της χώρας.
Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε το Άρθρο 9 του ΦΕΚ 1228/23-6-2009 περί Αναγνώρισης και µεταφοράς
∆ιδακτικών Ενοτήτων – Αντιστοίχιση επαγγελµατικής εµπειρίας, η επιτυχής παρακολούθηση ∆.Ε. ενός
Π.∆.Β.Ε. αναγνωρίζεται και µεταφέρεται σε οποιοδήποτε άλλο συναφές Π.∆.Β.Ε. του ίδιου ή άλλου Ι.∆.Β.Ε.
µε απόφαση του Συµβουλίου του Ι.∆.Β.Ε. υποδοχής, ύστερα από σχετική εισήγηση του Ακαδηµαϊκού
Υπευθύνου του οικείου Προγράµµατος. Είναι δυνατή η αντιστοίχιση συναφούς επαγγελµατικής εµπειρίας µε
µία ή περισσότερες ∆.Ε. ενός Π.∆.Β.Ε. Η εν λόγω αντιστοίχιση δεν µπορεί να αφορά σε αριθµό ωρών
διδασκαλίας µεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό του συνολικού αριθµού ωρών διδασκαλίας του Π.∆.Β.Ε. Για
την αντιστοίχιση αποφασίζει το Συµβούλιο του Ι.∆.Β.Ε. ύστερα από σχετική εισήγηση του Ακαδηµαϊκού
Υπευθύνου του οικείου Π.∆.Β.Ε.
Στο παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι προσφερόµενες πιστωτικές µονάδες.
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ: 20
α/α

Θέµα

Α1
Α2
Α3
Α4
Α5
Β1
Β2

Ενέργεια και Περιβάλλον
Εξοικονόµηση ενέργειας
Αιολική Ενέργεια.
Φωτοβολταϊκά Συστήµατα
Βιοµάζα – Παραγωγή ενέργειας από βιοµάζα
Αέριοι ρύποι
Σχεδιασµός Αντιρρυπαντικών τεχνολογιών
Υγρά απόβλητα, παραγωγή και χαρακτηρισµός.
Συστήµατα επεξεργασίας αστικών/βιοµηχανικών
αποβλήτων
∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων. Τοξικά απόβλητα.
Τεχνολογίες επεξεργασίας τοξικών- επικίνδυνων
αποβλήτων
Περιβαλλοντική νοµοθεσία

Β3

Β4
Β5

15
30
10
25
10
5
25

Φόρτος
εργασίας
(ώρες)
30
70
20
60
20
15
60

Πιστωτικές
Μονάδες
ECTS
2
4
1
3
2
1
3

15

35

2

10

20

1

5
150

15
345

1
20

∆ιδακτικές
ώρες

