
   

 

ΠΡΌΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Σκοπός του μαθήματος είναι, ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποκτά τις 

απαραίτητες γνώσεις σε θέματα που σχετίζονται: 

(Α) Με την ασφάλεια και του προσωπικού και των εγκαταστάσεων 

την υγεία εργαζομένων αλλά και του γειτνιάζοντος πληθυσμού, 

με στόχο τη μη πρόκληση βλαβών, αξιοποιώντας τις αρχές για: 

. 

(Β) Ανάλυση και αξιολόγηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

των έργων που σχετίζονται με την μεταφορά φυσικού αερίου και 

πετρελαίου, προκειμένου ο φοιτητής να ανταποκρίνεται σε 

θέματα όπως: 

 

 

  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 

- έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αφορά το γνωστικό 

πεδίο της Ασφάλειας και των μελετών εκτίμησης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων, 

- είναι σε θέση να εφαρμόζουν κατάλληλα τις θεωρητικές και 

πρακτικές τους γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά την περίοδο του 

μαθήματος 

- έχουν τη δυνατότητα να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών 

και τεχνικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον κλάδο της 

ασφάλειας και υγείας των έργων μεταφοράς καθώς επίσης και με 

τον τομέα της διαχείρισης του περιβάλλοντος 

- έχουν αποκτήσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι 

δυνατή η απασχόλησης τους σε αντίστοιχα Ευρωπαϊκά και Διεθνή 



   

 

projects.  

-Θα μπορούν να διεξάγουν ομαδική εργασία   

-Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

  

ΤΡΟΠΟΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 

Παραδόσεις στον πίνακα και παρουσιάσεις powerpoint με Η/Υ, Επίδειξη 

εργαστηριακών ασκήσεων/πειραματικών διατάξεων, Ανάπτυξη θεμάτων 

από τους φοιτητές με παρουσίαση εργασιών μέσω powerpoint, Χρήση 

οπτικοακουστικού υλικού (ντοκιμαντέρ, βίντεο), Συζήτηση/σχολιασμός 

μελετών περίπτωσης, Υποστήριξη Μαθησιακής  διαδικασίας μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

  

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΎΛΗ (ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ) 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1:  

 

 

 

Εισαγωγή,  Ασφάλεια και υγεία στα έργα ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2: Τεχνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, χωροθέτηση εγκατάστασης, 

Αντιμετώπιση έκτακτων  περιστατικών. 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 3: Στοιχεία Διεθνούς, Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας στη 

αξιολόγηση μελετών εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 4-5: Περιβαλλοντικές επιπτώσεις στα έργα ανανεώσιμων πηγών 

ενεργειας - Περιβαλλοντική αδειοδότηση, 

   

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 6: Πρόβλεψη και εκτίμηση περιβαλλοντικών, οικονομικών κι 

κοινωνικών επιπτώσεων, Τεχνικές Πρόβλεψης, 

 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 7:  Στάδια Έργου (σχεδιασμός-Μελέτη, Κατασκευή-συντήρηση, 

Λειτουργία, τέλος κύκλου ζωής) 

 



   

 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 8: Δείκτες παρακολούθησης έργου, 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 9: Αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων, Τεχνικές αξιολόγησης, 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 10: Βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 11:  Διαχείριση κινδύνου και ελαχιστοποίηση επιπτώσεων. 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 12: 

 

Μελέτες περίπτωσης και προσομοίωση υποθέσεων. 

 

 

Εισαγωγή,  Ασφάλεια και υγεία - Τεχνικά και περιβαλλοντικά 

πρότυπα, χωροθέτηση εγκατάστασης, Αντιμετώπιση έκτακτων  

περιστατικών 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 13: . 

  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Ανάπτυξη θεμάτων από τους φοιτητές με παρουσίαση powerpoint, 40% 

Επίσημη Εξέταση στο Τέλος του Εξαμήνου, 60% 

  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 

 

 


