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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΘ 

ΣΜΗΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΕΠΙΠΕΔΟ 7 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η1ΤΠ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 5
ο
 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ Ι 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςη που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε 

διακριτά μζρη του μαθήματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτηριακζσ 
Αςκήςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία 
για το ςφνολο του μαθήματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ 
ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

 6 (3 κεωρία  και 3 
εργαςτιριο ) 

5 

   

   
Προςθζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςη διδαςκαλίασ και 
οι διδακτικζσ μζθοδοι που χρηςιμοποιοφνται περιγράφονται 
αναλυτικά ςτο 4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υποβάθρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτημονικήσ Περιοχήσ, Ανάπτυξησ 

Δεξιοτήτων 

ΕΙΔΙΚΟΤ ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ 
ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΕΞΙΟΣΘΣΩΝ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 

 

Μακθματικά, Φαινόμενα Μεταφοράσ, Χθμεία για Μθχανικοφσ, 

Ρευςτομθχανικι, Περιβαλλοντικι Μικροβιολογία, Φυςικζσ και 

Βιοχθμικζσ Διεργαςίεσ 

 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ 
 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ 
Ε ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.duth.gr/modules/course_description/?course=TMC109 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθηςιακά Αποτελζςματα 

Περιγράφονται τα μαθηςιακά αποτελζςματα του μαθήματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότητεσ και ικανότητεσ 
καταλλήλου επιπζδου που θα αποκτήςουν οι φοιτητζσ μετά την επιτυχή ολοκλήρωςη του μαθήματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπζδου των Μαθηςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάθε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατησ Εκπαίδευςησ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάθηςησ 
και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικόσ Οδηγόσ ςυγγραφήσ Μαθηςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Σο μάκθμα ςτοχεφει να παρζχει: 

1. Γνωςτικά 

 Εξοικείωςθ με τθν ελλθνικι και ευρωπαϊκι νομοκεςία με αναφορά ςτισ τεχνολογίεσ 
επεξεργαςίασ υγρϊν αποβλιτων 

 Κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ των φυςικϊν και βιοχθμικϊν διεργαςιϊν ςτθν επεξεργαςία 
υγρϊν αποβλιτων  

 Εξοικείωςθ με τισ βαςικζσ παραμζτρουσ ςχεδιαςμοφ μονάδων επεξεργαςίασ υγρϊν 
αποβλιτων για δευτεροβάκμια και τριτοβάκμια επεξεργαςία υγρϊν αποβλιτων 

 Εφαρμογι των παραμζτρων ςχεδιαςμοφ ςτθ μελζτθ και διαςταςιολόγθςθ μονάδων και με 
τθν κινθτικι ανάλυςθ τθσ βιολογικισ διεργαςίασ. 
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2. Δεξιότθτεσ 

 Απόκτθςθ ικανότθτασ χριςθσ ςυςκευϊν, διατάξεων και οργάνων για αναλυτικό 
χαρακτθριςμό υγρϊν αποβλιτων ωσ προσ τισ φυςικζσ και χθμικζσ παραμζτρουσ COD, 
BOD5, MLSS, MLVSS, 

 Απόκτθςθ ικανότθτασ διεξαγωγισ δοκιμισ αναερόβιασ βιοαποικοδομθςιμότθτασ υγρϊν 
αποβλιτων και αξιολόγθςθ του αποτελζςματοσ 

 Απόκτθςθ ικανότθτασ χειριςμοφ διάταξθσ για προςδιοριςμό τθσ μικροβιακισ αναπνοισ 
(OUR) και τθσ ςθμαςίασ αυτισ αναφορικά με τθ λειτουργία και ζλεγχο μονάδων 

 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψη τισ γενικζσ ικανότητεσ που πρζπει να ζχει αποκτήςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτημα Διπλϊματοσ και παρατίθενται ακολοφθωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάθημα;. 

το βαςικό 3ετή Κφκλο πουδών αποκτοφν: βαςικζσ 
γνϊςεισ μακθματικϊν, φυςικισ και χθμείασ του 
περιβάλλοντοσ, βιολογίασ, οικολογίασ και 
περιβαλλοντικισ μικροβιολογίασ. Γνϊςεισ 
εφαρμοςμζνθσ πλθροφορικισ, οικονομικϊν 
περιβάλλοντοσ, περιβαλλοντικισ επίδοςθσ επιχειριςεων 
και ςφνταξθσ μελετϊν περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων. 
Εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ μθχανικισ φυςικϊν, χθμικϊν και 
βιοχθμικϊν διεργαςιϊν, οικολογικισ μθχανικισ, 
υδρολογίασ και ρευςτομθχανικισ, διαχείριςθσ υγρϊν και 
ςτερεϊν αποβλιτων και τεχνολογιϊν πόςιμου νεροφ, 
ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ και αντιρρυπαντικισ 
τεχνολογίασ ατμοςφαιρικϊν ρφπων, εξοικονόμθςθσ 
ενζργειασ ςτα κτιρια, βιοκλιματικοφ ςχεδιαςμοφ και 
τεχνολογιϊν ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ. 

Οι γνϊςεισ που αποκτοφν κατά τθ παρακολοφκθςθ τθσ  
κατεφκυνςθσ Ατμόςφαιρα, Ενζργεια και Κλιματική Αλλαγή 
είναι: Ειδικζσ γνϊςεισ μετεωρολογίασ, κλιματολογίασ και 
κλιματικισ αλλαγισ, προςομοίωςθσ διαςποράσ ατμοςφαιρικϊν 
ρφπων, διαχείριςθσ ποιότθτασ αςτικισ ατμόςφαιρασ και 
ατμόςφαιρασ εςωτερικϊν χϊρων, χθμικϊν ατμοςφαιρικϊν 
διεργαςιϊν και ςφγχρονων αντιρρυπαντικϊν τεχνολογιϊν 
ατμοςφαιρικϊν ρφπων, γνϊςεισ βιογεωχθμικϊν κφκλων και 
οικονομικϊν τθσ κλιματικισ αλλαγισ, τεχνολογίασ καυςίμων και 
διαχείριςθσ ενεργειακϊν ςυςτθμάτων.  
Οι γνϊςεισ που αποκτοφν κατά τθ παρακολοφκθςθ τθσ 
κατεφκυνςθσ Σεχνολογίεσ Προςταςίασ Νεροφ και Εδάφουσ - 
Βιώςιμο Αςτικό Περιβάλλον είναι: τεχνολογίασ και διαχείριςθσ 
υγρϊν, ςτερεϊν και επικινδφνων αποβλιτων, καταςκευισ 
εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ πόςιμου νεροφ, δικτφων 
φδρευςθσ και αποχζτευςθσ κακϊσ και ςχεδιαςμοφ και 
βελτιςτοποίθςθσ μονάδων επεξεργαςίασ υγρϊν αποβλιτων, 
διαχείριςθσ υδατικϊν πόρων, ρευςτομθχανικισ, ακτομθχανικισ 
και υδραυλικισ, χριςθσ οικολογικϊν δομικϊν υλικϊν και 
βελτιςτοποίθςθσ αςτικοφ περιβάλλοντοσ. 

Εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ μθχανικισ φυςικϊν, χθμικϊν και βιοχθμικϊν διεργαςιϊν  
Εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ τεχνολογιϊν επεξεργαςίασ υγρϊν αποβλιτων  
Εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ καταςκευισ εγκαταςτάςεων διαχείριςθσ και επεξεργαςίασ υγρϊν 
αποβλιτων  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
1. Ιςχφουςα νομοκεςία για αςτικά λφματα και βιομθχανικά απόβλθτα 
2. Παραγωγι και χαρακτθριςτικά υγρϊν αποβλιτων 
3. Δίκτυα αποχζτευςθσ 
4. Προεπεξεργαςία υγρϊν αποβλιτων - Αντλιοςτάςια ανφψωςθσ 
5. Προεπεξεργαςία υγρϊν αποβλιτων - Εςχάρωςθ αμμοςυλογι/λιποςυλλογι 
6. Προεπεξεργαςία υγρϊν αποβλιτων - Πρωτοβάκμια κακίηθςθ 

 Αςκιςεισ ςχεδιαςμοφ εγκαταςτάςεων προεπεξεργαςίασ 
7. Βιολογικζσ διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρϊν αποβλιτων - Παράμετροι ςχεδιαςμοφ - 

Οξείδωςθ οργανικϊν ενϊςεων του άνκρακα 
8. Βιολογικζσ διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρϊν αποβλιτων  - Οξείδωςθ αμμωνίασ 

(Νιτροποίθςθ) 
9. Βιολογικζσ διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρϊν αποβλιτων  - Αναγωγι νιτρικϊν 

(Απονιτροποίθςθ)  
10. Βιολογικζσ διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρϊν αποβλιτων  - Αφαίρεςθ φωςφόρου 

 Αςκιςεισ ςχεδιαςμοφ εγκαταςτάςεων αφαίρεςθσ οργανικϊν ενϊςεων του 
άνκρακα και κρεπτικϊν 

11. υςτιματα επεξεργαςίασ υγρϊν αποβλιτων 
12. Επεξεργαςία και διαχείριςθ βιοςτερεϊν που παράγονται κατά τθν επεξεργαςία υγρϊν 

αποβλιτων 
13. Αναερόβια χϊνευςθ ιλφοσ 

 χεδιαςμόσ ςυςτιματοσ αναερόβιασ χϊνευςθσ ιλφοσ 
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4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςη κ.λπ. 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία και ςτθν Επικοινωνία με 
τουσ φοιτθτζσ 
 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήςη Τ.Π.Ε. ςτη Διδαςκαλία, ςτην 
Εργαςτηριακή Εκπαίδευςη, ςτην Επικοινωνία 

με τουσ φοιτητζσ 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία και ςτθν Επικοινωνία με 
τουσ φοιτθτζσ 
 
 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζθοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτηριακή Άςκηςη, 
Άςκηςη Πεδίου, Μελζτη & ανάλυςη 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτήριο, Πρακτική 
(Τοποθζτηςη), Κλινική Άςκηςη, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτήριο, Διαδραςτική διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνηςη μελζτησ 
(project), Συγγραφή εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτησ του φοιτητή 
για κάθε μαθηςιακή δραςτηριότητα καθϊσ και 
οι ϊρεσ μη καθοδηγοφμενησ μελζτησ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ/ Θεωρία 39 

Αςκιςεισ ςχεδιαςμοφ 26 

Μελζτθ και ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ 

78 (39 κατά τθ διάρκεια 
του εξαμινου και 39 
κατά τθν εξεταςτικι 

περίοδο) 

Εκπόνθςθ ατομικισ 
εργαςίασ 
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φνολο Μακιματοσ 150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφή τησ διαδικαςίασ αξιολόγηςησ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγηςησ, Μζθοδοι αξιολόγηςησ, 
Διαμορφωτική  ή Συμπεραςματική, Δοκιμαςία 
Πολλαπλήσ Επιλογήσ, Ερωτήςεισ Σφντομησ 
Απάντηςησ, Ερωτήςεισ Ανάπτυξησ Δοκιμίων, 
Επίλυςη Προβλημάτων, Γραπτή Εργαςία, 
Ζκθεςη / Αναφορά, Προφορική Εξζταςη, 
Δημόςια Παρουςίαςη, Εργαςτηριακή Εργαςία, 
Κλινική Εξζταςη Αςθενοφσ, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρητά προςδιοριςμζνα κριτήρια 
αξιολόγηςησ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτητζσ. 

Θ αξιολόγθςθ του μακιματοσ γίνεται με τθν  

 παράδοςθ εργαςιϊν ςχεδιαςμοφ μονάδων 
επεξεργαςίασ υγρϊν αποβλιτων αερόβιων και 
αναερόβιων 

 γραπτι εξζταςθ και 

 εκκζςεισ για τισ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ. 
 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Μθχανικι Τγρϊν Αποβλιτων, 4θ Ζκδοςθ, ISBN 978-960-418-746-1 

 Handbook of water & wastewater treatment plant operations / by Frank R. Spellman 
ISBN 1-56670-627-0, Lewis Publishers, 2003 by CRC Press LLC. 

 Nutrient Control Design Manual, G.T. Moore, USEPA,  2010 

 


