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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι :
H Κατανόηση – εξοικείωση των σπουδαστών με τις βασικές έννοιες και την ορολογία
σχετικά με την ανακύκλωση – εναλλακτική διαχείριση και με τις καθιερωμένες τεχνολογίες
ανακύκλωσης/ανάκτησης των αποβλήτων καθώς και η αναγνώριση των βασικών στοιχείων
κόστους που σχετίζονται με τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και τρόποι
υπολογισμού της απαιτούμενης εισφοράς.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:







Κατανοήσουν και έχουν γνώση των βασικών αρχών του ισχύοντος εθνικού και
ενωσιακού νομοθετικού πλαισίου, καθώς επίσης και των σχετικών κανονιστικών
διατάξεων που εκδίδονται από την κεντρική διοίκηση ή από την αυτοδιοίκηση.
Έχουν γνώση των νομικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που φέρουν
διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού.
Έχουν δυνατότητα διάδοσης μιας ευαισθητοποιημένης αντίληψης, όσον αφορά την
πρόληψη της ρύπανσης, τη μείωση του όγκου των αποβλήτων, την ανακύκλωση
και επαναχρησιμοποίηση υλικών και ενέργειας κ.λπ.
Έχουν γνώση για το ποιες είναι οι κύριες εργασίες ανακύκλωσης ανά ειδικό ρεύμα
αποβλήτου, ποιες είναι οι βασικές κατευθύνσεις της νομοθεσίας στην ανακύκλωση
/ εναλλακτική διαχείριση και οι πιθανές εξελίξεις στο άμεσο μέλλον, ποιες είναι οι
διαθέσιμες τεχνολογίες,οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους καθώς και το κόστος
κατασκευής και λειτουργίας τους, όπως επίσης και το κόστος λειτουργίας των
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συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.
Αποκτήσουν Δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης σύνθετων θεσμικών και
οικονομικοτεχνικών ζητημάτων, για την ανακύκλωση και τα συστήματα
εναλλακτικής διαχείρισης.

Γενικές Ικανότητες

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

Προαγωγή νέων Ερευνητικών Ιδεών

Σεβασμός στο Φυσικό Περιβάλλον

Σχεδιασμός και Διαχείριση έργων

Σεβασμός στη Διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε
θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η θεματολογία και τα περιεχόμενα του μαθήματος Ανακύκλωση Απορριμμάτων ,
έχουν ως εξής:
1. Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για την ανακύκλωση αποβλήτων, διευρυμένη
ευθύνη του παραγωγού, τάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (κυκλική
οικονομία), βασικές έννοιες,βασικές τεχνικές διαχωρισμού και τεχνολογίες
ανακύκλωσης.
2. Γενικές αρχές εναλλακτικής διαχείρισης – Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο.
3. Ανακύκλωση συσκευασιών.
4. Πρόληψη αποβλήτων.
5. Βιοαπόβλητα και λιπασματοποίηση.
6. Ανακύκλωση οχημάτων τέλους κύκλου ζωής.
7. Ανακύκλωση ελαστικών.
8. Ανακύκλωση ορυκτελαίων.
9. Ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
10. Ανακύκλωση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.
11. Ανακύκλωση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων.
12. Σύνταξη τεχνικών φακέλων για έγκριση συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.
13. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις ανακύκλωσης

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ



Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω της
πλατφόρμας AUA Open eClass του
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ






Πανεπιστημίου (ολοκληρωμένο Σύστημα
Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων)
Υποστήριξη των διαλέξεων με τη χρήση
λογισμικού παρουσίασης
Χρήση οπτικοακουστικού υλικού
Χρήση εφαρμογών διαδικτύου
Διαδραστική Διδασκαλία
Συγγραφή Εργασίας / Εργασιών

Επικοινωνία με τους φοιτητές: πρόσωπο με πρόσωπο
σε ώρες γραφείου, email, πλατφόρμα eclass
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
Συγγραφή εργασίας /
εργασιών
Αυτοτελής Μελέτη
Συμβουλευτική
υποστήριξη
Εξετάσεις
Σύνολο Μαθήματος
(περίπου 25 ώρες
φόρτου εργασίας ανά
πιστωτική μονάδα)

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
65
28
30
0,5
2
125,5

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η διαδικασία αξιολόγησης γίνεται στη γλώσσα που
προσφέρεται το μάθημα (ελληνική ή αγγλική) και
αποτελείται από:
i.
Υποχρεωτική γραπτή τελική εξέταση στο τέλος
του εξαμήνου (συντελεστής βαρύτητας
τουλάχιστον 70%), η οποία περιλαμβάνει
Δοκιμασία
πολλαπλής επιλογής ή/και
Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων ή/και Επίλυση
προβλημάτων.
Κριτήρια αξιολόγησης: ορθότητα, πληρότητα,
σαφήνεια
ii.
Προαιρετική γραπτή ενδιάμεση εξέταση ή
γραπτή εργασία (συντελεστής βαρύτητας 30%)
Κριτήρια αξιολόγησης: ορθότητα, πληρότητα,
σαφήνεια
Η εξεταστέα ύλη παρατίθεται στην ηλεκτρονική
σελίδα του μαθήματος.
Οι φοιτητές/τριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
στην γραφή και στην ανάγνωση (όπως αυτές
πιστοποιούνται και χαρακτηρίζονται από αρμόδιο
φορέα) εξετάζονται βάσει της προβλεπόμενης από το
Τμήμα διαδικασίας.
Γνωστοποίηση κριτηρίων αξιολόγησης: Τα κριτήρια
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αξιολόγησης γίνονται γνωστά κατά τη διάρκεια του
πρώτου μαθήματος και είναι σαφώς διατυπωμένα
στην ιστοσελίδα του μαθήματος και στο e-class. Οι
απαντήσεις των θεμάτων των εξετάσεων αναρτώνται
στο eclass μετά τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Οι
φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να δουν το
γραπτό τους μετά τη βαθμολόγηση του μαθήματος
(στις ανακοινωμένες ώρες γραφείου) και να λάβουν
εξηγήσεις σχετικά με τη βαθμολογία την οποία
έλαβαν.
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
European Commission
- www.generationawake.eu/el
- Green Week 2014 - circular economy
-ec.europa.eu/environment/greenweek/programme.html
- European Commission [DG Environment] Waste Prevention – Handbook: Guidelines on
waste prevention programs , October 2012
- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1. Preparing a Waste Management Plan – A methodological guidance note, European
Commission – Directorate-General Environment, 2012.
2. Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste,
European Commission, Directorate-General Environment, Brussels 2012.
3. Use of Economic Instruments and Waste Management Performances – Final Report,
Bio Intelligence Service, Contract ENV.G.4/FRA/2008/0112, 10 April 2012, European
Commission DG Env., Brussels.
4. OECD/EEA database on instruments used for environmental policy and natural
resources management, http://www2.oecd.org/ecoinst/queries/
5. EEA, Resource efficiency in Europe, Policies and approaches in 31 EEA member and
cooperating countries, No 5/2011
6. EEA, 2011 Survey of resource efficiency policies in EEA member and cooperating
countries, Country Profile Greece, May 2011
7. Naoko Tojo, Alexander Neubauer and Ingo Brauer, IIIEE, Waste management policies
and policy instruments in Europe, Report written as part of project HOLIWAST, WP 1,
2006.
-Σημειώσεις Διδάσκοντα
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