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Αντικείμενο του Μαθήματος :
Σο μάκθμα τθσ ρφπανςθσ ςε χερςαίουσ και υδατικοφσ αποδζκτεσ αφορά αρχικά ςτα περιβαλλοντικά
ςυςτιματα και τθν τεχνο-οικονομικι βελτιςτοποίθςθ του επιπζδου ρφπανςθσ ενόσ φυςικοφ αποδζκτθ.
Μελετάται θ ρφπανςθ από δραςτθριότθτεσ του πρωτογενοφσ και του δευτερογενοφσ τομζα τθσ
παραγωγισ. Αναφζρεται ςτισ πθγζσ, τουσ μθχανιςμοφσ και τουσ ποςοτικοφσ δείκτεσ ρφπανςθσ του
νεροφ ςε κλειςτά, θμίκλειςτα και ανοικτά ςυςτιματα, με παραδείγματα από τθν Ελλάδα και τθν ΝΑ
Μεςόγειο. Μελετάται θ ρφπανςθ του εδάφουσ από το νερό και τον αζρα. Πραγματοποιείται
προςομοίωςθ τθσ ρφπανςθσ ςε φυςικοφσ αποδζκτεσ μζςω υποδειγμάτων που ελζγχονται με
εργαςτθριακζσ και in situ μετριςεισ. Πραγματοποιείται κλιμάκωςθ μεγζκουσ του πεδίου εφαρμογισ
περιβαλλοντικϊν υποδειγμάτων προςομοίωςθσ και διαςταςιακι ανάλυςθ. Περιλαμβάνεται
εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ υποδείγματοσ προςομοίωςθσ ρφπανςθσ ποταμοφ και λίμνθσ. Εφαρμόηονται τα
παραπάνω ςε μεγάλο ςφνκετο ςφςτθμα, το οποίο χρθςιμοποιείται ωσ αποδζκτθσ και φυςικόσ
επεξεργαςτισ ρφπων που εκλφονται από ςθμειακζσ και γραμμικζσ πθγζσ, με ειδικι αναφορά ςτθ
ρφπανςθ από γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ ςτθν Ελλάδα.

Στόχοι του Μαθήματος:
Ανάπτυξθ του κατάλλθλου γνωςτικοφ υποβάκρου ςε τεχνοοικονομικά κζματα ρφπανςθσ ςε χερςαίουσ
και υδατικοφσ αποδζκτεσ, το οποίο κα επιτρζπει ςτουσ αποφοίτουσ του ΠΜ να:






Αναλφουν περιβαλλοντικά ςυςτιματα και να κάνουν τεχνο-οικονομικι βελτιςτοποίθςθ του
επιπζδου ρφπανςθσ ενόσ φυςικοφ αποδζκτθ.
Εκτιμοφν τθ ρφπανςθ από δραςτθριότθτεσ του πρωτογενοφσ και του δευτερογενοφσ τομζα
τθσ παραγωγισ.
Προςδιορίηουν τισ πθγζσ, τουσ μθχανιςμοφσ και τουσ ποςοτικοφσ δείκτεσ ρφπανςθσ του
νεροφ ςε κλειςτά, θμίκλειςτα και ανοικτά ςυςτιματα.
Τπολογίηουν τθ ρφπανςθ του εδάφουσ από το νερό και τον αζρα.
Πραγματοποιοφν προςομοίωςθ τθσ ρφπανςθσ ςε φυςικοφσ αποδζκτεσ μζςω υποδειγμάτων
που ελζγχονται με εργαςτθριακζσ και in situ μετριςεισ.
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Κάνουν κλιμάκωςθ μεγζκουσ του πεδίου εφαρμογισ περιβαλλοντικϊν υποδειγμάτων
προςομοίωςθσ με χριςθ και διαςταςιακισ ανάλυςθσ.
Πραγματοποιοφν εργαςτθριακό ζλεγχο υποδείγματοσ προςομοίωςθσ ρφπανςθσ ποταμοφ
και λίμνθσ.
Εφαρμόηουν όςα ζμακαν ςε μεγάλο ςφνκετο ςφςτθμα, το οποίο χρθςιμοποιείται ωσ
αποδζκτθσ και φυςικόσ επεξεργαςτισ ρφπων που εκλφονται από ςθμειακζσ και γραμμικζσ
πθγζσ.

Περαιτζρω ςτόχοι του μακιματοσ είναι:
1. Θ γνωςιολογικι υποςτιριξθ ςυναφϊν μακθμάτων που διδάςκονται ςε επόμενα εξάμθνα
και μελετθτικϊν / ερευνθτικϊν προςπακειϊν που είναι ενδεχόμενο να επιχειρθκοφν από
μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ ςτο πλαίςιο εκπόνθςθσ διπλωματικισ εργαςίασ ι ςυμμετοχισ ςε
κάποιο από τα ερευνθτικά προγράμματα που διεξάγονται ςτο Εργαςτιριο ι ςε
περιβαλλοντικά ευαίςκθτουσ φυςικοφσ αποδζκτεσ ςτθν Ελλάδα.
2. Θ δθμιουργία μίασ προςωπικισ επιςτθμονικά δομθμζνθσ αλλά και ευζλικτθσ (δθλ. εφκολα
προςαρμοηόμενθσ ςτισ αναμενόμενεσ επαγγελματικζσ απαιτιςεισ τθσ ελλθνικισ
πραγματικότθτασ, όπωσ αυτζσ περιγράφονται κατά τθ διάρκεια των διαλζξεων) Βάςθσ
Γνϊςθσ που κα βοθκιςει τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ ςτθν αναηιτθςθ εργαςίασ ςε
ςυναφείσ επαγγελματικοφσ χϊρουσ του δθμόςιου ι ιδιωτικοφ τομζα.

Περιεχόμενα του Μαθήματος:
Περιβαλλοντικά ςυςτιματα και τεχνο-οικονομικι βελτιςτοποίθςθ του επιπζδου ρφπανςθσ ενόσ
φυςικοφ αποδζκτθ. Ρφπανςθ από δραςτθριότθτεσ του πρωτογενοφσ και του δευτερογενοφσ τομζα τθσ
παραγωγισ. Πθγζσ, μθχανιςμοί και ποςοτικοί δείκτεσ ρφπανςθσ του νεροφ ςε κλειςτά, θμίκλειςτα και
ανοικτά ςυςτιματα. Ρφπανςθ του εδάφουσ από το νερό και τον αζρα. Προςομοίωςθ τθσ ρφπανςθσ ςε
φυςικοφσ αποδζκτεσ μζςω υποδειγμάτων που ελζγχονται με εργαςτθριακζσ και in situ μετριςεισ.
Κλιμάκωςθ μεγζκουσ του πεδίου εφαρμογισ περιβαλλοντικϊν υποδειγμάτων προςομοίωςθσ και
διαςταςιακι ανάλυςθ. Εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ υποδείγματοσ προςομοίωςθσ ρφπανςθσ ποταμοφ και
λίμνθσ. Εφαρμογι των παραπάνω ςε μεγάλο εφκετο ςφςτθμα, το οποίο χρθςιμοποιείται ωσ αποδζκτθσ
και φυςικόσ επεξεργαςτισ ρφπων που εκλφονται από ςθμειακζσ και γραμμικζσ πθγζσ.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία:
Βαςικά Εγχειρίδια:
1. Soil Pollution: Origin, Monitoring & Remediation, by Ibrahim Mirsal, 2nd Edition, SpringerVerlag, 2008.
2. Industrial Water Pollution Control, by William Wesley Eckenfelder, McGraw-Hill Book Company,
1989.
3. Τδραυλικι περιβάλλοντοσ και ποιότθτα επιφανειακϊν υδάτων, του Βαςίλειου Αντωνόπουλου
Εκδόςεισ Γιαχοφδθ, 2003.
4. Ποιότθτα και Ρφπανςθ Τπόγειων Νερϊν του Βαςίλειου Αντωνόπουλου , Εκδόςεισ ΗΘΣΘ,
2001.
Άλλη Βιβλιογραφία:
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5. Wastewater engineering: treatment, disposal, and reuse, 4th ed. rev. by George
Tchobanoglous, Franklin L. Burton, H. David Stensel, Authors: Metcalf, L. ; Eddy, H.P. ;
Tchobanoglous, George, McGraw-Hill, New York, 2004.
6. Ζλεγχοσ ποιότθτασ νεροφ, τθσ Κατερίνασ Ηαννάκθ, Εκδόςεισ Ίων, 2001.

Διδακτικζς και μαθησιακζς μζθοδοι:
Σα γνωςτικά αντικείμενα κάκε ενότθτασ παρουςιάηονται από τουσ διδάςκοντεσ ςτο πλαίςιο των
διαλζξεων και των εργαςτθριακϊν αςκιςεων του μακιματοσ με τθν υποςτιριξθ οπτικοφ υλικοφ
(power point) και του εξοπλιςμοφ του Εργαςτιριου Προςομοίωςθσ Βιομθχανικϊν Διεργαςιϊν. Κατά
τθν διάρκεια των διαλζξεων ενκαρρφνεται θ ςυμμετοχι των φοιτθτϊν προκειμζνου να αυξάνεται το
επίπεδο κατανόθςθσ των διδαςκόμενων ενοτιτων.

Μζθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης:
Θ αξιολόγθςθ κατά τθν πρϊτθ εξεταςτικι περίοδο (Φεβρουάριοσ) γίνεται με γραπτζσ εξετάςεισ.
Προαιρετικι θ εκπόνθςθ ςυμπλθρωματικισ εργαςίασ (μζχρι 4 μονάδεσ) με τθν προχπόκεςθ λιψθσ
βακμοφ τουλάχιςτον 4 ςτθ γραπτι εξζταςθ. ε περίπτωςθ που ο αξιολογοφμενοσ χρθςιμοποιιςει τθ
δεφτερθ εξεταςτικι περίοδο (επτζμβριοσ) ιςχφουν τα παραπάνω, ενϊ παράλλθλα ζχει τθ δυνατότθτα
εκπόνθςθσ απαλλακτικισ εργαςίασ (ανεξάρτθτθσ ι με επζκταςθ τθσ ςυμπλθρωματικισ) με άριςτα το
10.

Παράρτημα- Περιεχόμενα Εβδομαδιαίου Προγράμματος
Εβδομάδα
η
1

Περιεχόμενα Μαθήματος
Ειςαγωγι ςτα περιβαλλοντικά ςυςτιματα και τεχνο-οικονομικι βελτιςτοποίθςθ του επιπζδου
ρφπανςθσ φυςικοφ αποδζκτθ.

η

Ρφπανςθ από δραςτθριότθτεσ του πρωτογενοφσ τομζα τθσ παραγωγισ (γεωργία, κτθνοτροφία, αλιεία,
εξόρυξθ / εκμετάλλευςθ φυςικϊν πόρων).

η

Ρφπανςθ από δραςτθριότθτεσ του δευτερογενοφσ τομζα τθσ παραγωγισ (βιομθχανία, βιοτεχνία,
εγκαταςτάςεισ κοινισ ωφζλειασ και γενικότερα μονάδεσ μεταποίθςθσ). Παραδείγματα από τθ
ςφγχρονθ ελλθνικι πραγματικότθτα.

η

Πθγζσ, μθχανιςμοί και ποςοτικοί δείκτεσ ρφπανςθσ του νεροφ ςε κλειςτά, θμίκλειςτα και ανοικτά
ςυςτιματα (λίμνθ, ποταμόσ, κάλαςςα, αντίςτοιχα), με παραδείγματα από τθν Ελλάδα και τθν ΝΑ
Μεςόγειο.
Ρφπανςθ του εδάφουσ από το νερό και τον αζρα.

2
3

4

η

5

η

Προςομοίωςθ (simulation) τθσ ρφπανςθσ ςε φυςικοφσ αποδζκτεσ μζςω υποδειγμάτων που ελζγχονται
με μετριςεισ εργαςτθριακζσ και in situ.

η

Κλιμάκωςθ μεγζκουσ του πεδίου εφαρμογισ περιβαλλοντικϊν υποδειγμάτων προςομοίωςθσ και
διαςταςιακι ανάλυςθ.

η

Εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ υποδείγματοσ προςομοίωςθσ ρφπανςθσ ποταμοφ.

η

Εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ υποδείγματοσ προςομοίωςθσ ρφπανςθσ λίμνθσ.

6
7
8
9

η

10

Εφαρμογι ςε μεγάλο ςφνκετο ςφςτθμα (ποταμοφ – λίμνθσ), το οποίο χρθςιμοποιείται ωσ αποδζκτθσ
και φυςικόσ επεξεργαςτισ ρφπων που εκλφονται από ςθμειακζσ και γραμμικζσ πθγζσ, με ειδικι
αναφορά ςτθ ρφπανςθ από γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ ςτθν Ελλάδα.
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Course Description
Course - Course ID :
Level ‐ Type of course:
Year of Study ‐ Semester :
Specialization:
Number of credits allocated: ECTS:
Prerequisits:
Language of Instruction:
Name of lecturer:
Επικοινωνία :
Office Hours:

Land/Water Pollution
Postgraduate – Lectures and Laboratory
st
st
1 –1
Energy and Environmental Management
6 (ECTS)
Word, Excel, Internet
Greek
Associate Professor Dimitrios Sidiras, Emeritus Professor
Fragiskos Batzias
Tel. 210-4142360, 2104142369, email: sidiras@unipi.gr,
fbatzi@unipi.gr
Monday-Friday 8.00-18.00

Course Description:
The course Land/Water Pollution refers on the analysis of environmental systems and optimization of
the pollution level of a natural receiver with techno-economic criteria. This course enables the
estimation of the pollution caused by activities that belong to the primary and secondary production
sectors of the economy. Land/Water Pollution facilitates the determination of the water pollution
sources / mechanisms / quantifiers in closed, semi-closed, and open systems. This course refers on the
calculation of the soil pollution from water and air. Simulation of the pollution process in natural
receivers by means of models validated with laboratory and in situ measurements takes place.
Moreover, scale up of the receiver (where the simulation models apply) by means of dimensional
analysis is performed. Laboratory validation of simulation models referring to river and lake pollution is
executed. Finally, the knowledge acquired so far into a complex system, which is used as receiver and
natural processor of pollutants discharged from point and linear sources is applied.

Objectives of the course:
The development of proper knowledge background in techno-economic issues of water / soil pollution,
so that the postgraduate student, having followed this course, will hopefully be able to:
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyze environmental systems and optimize the pollution level of a natural receiver with technoeconomic criteria.
Estimate pollution caused by activities that belong to the primary and secondary production
sectors of the economy.
Determine the water pollution sources / mechanisms / quantifiers in closed, semi-closed, and
open systems.
Calculate soil pollution from water and air.
Simulate the pollution process in natural receivers by means of models validated with laboratory
and in situ measurements.
Perform scale up of the receiver (where the simulation models apply) by means of dimensional
analysis.
Execute laboratory validation of simulation models referring to river and lake pollution.
Apply the knowledge acquired so far into a complex system, which is used as receiver and natural
processor of pollutants discharged from point and linear sources.

Associate Professor Dimitrios Sidiras, Emeritus Professor Fragiskos Batzias
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Further objectives of the course are:
1. The knowledge support of (i) relevant courses taught in following semesters, and (ii) study / research
attempts that might be carried out by postgraduate students within a framework of MSc thesis
and/or participation in certain research programs among those taking place in the Laboratory or in
environmentally sensitive natural receivers in Greece.
2. The creation of a personal scientifically structured but also flexible (i.e., easily adapted to expected
professional requirements of Greek reality as described during the lectures) Knowledge Base, which
will help the postgraduate students to search for corresponding positions of the public and the
private sectors of the economy.

Course contents:
Analysis of environmental systems and optimization of the pollution level of a natural receiver with
techno-economic criteria. Estimation of the pollution caused by activities that belong to the primary and
secondary production sectors of the economy. Determination of the water pollution sources /
mechanisms / quantifiers in closed, semi-closed, and open systems. Calculation of the soil pollution from
water and air. Simulation of the pollution process in natural receivers by means of models validated with
laboratory and in situ measurements. Scale up of the receiver (where the simulation models apply) by
means of dimensional analysis. Laboratory validation of simulation models referring to river and lake
pollution. Application of the knowledge acquired so far into a complex system, which is used as receiver
and natural processor of pollutants discharged from point and linear sources.

Suggested Reading:
Basic Manuals:
1.

Soil Pollution: Origin, Monitoring & Remediation, by Ibrahim Mirsal, 2nd Edition, Springer-Verlag,
2008.
2.
Industrial Water Pollution Control, by William Wesley Eckenfelder, McGraw-Hill Book Company,
1989.
3.
Environmental hydraulics and surface waters quality, by Basilis Antonopoulos, GIAHOUDIS Edition,
2003 (in Greek).
4.
Quality and pollution of underground waters, by Basilis Antonopoulos, ZITIS Edition, 2001 (in
Greek).
Other Literature:
5.

6.

Wastewater engineering: treatment, disposal, and reuse, 4th ed. rev. by George Tchobanoglous,
Franklin L. Burton, H. David Stensel, Authors: Metcalf, L. ; Eddy, H.P. ; Tchobanoglous, George,
McGraw-Hill, New York, 2004.
Water quality control, by Katerina Zannaki, ION Edition, 2001 (in Greek).

Teaching methods:
Lectures and laboratory exercises of the course using Power Point and laboratory equipments of the
Laboratory of Simulation of Industrial Processes. The active participation of students is encouraged.

Associate Professor Dimitrios Sidiras, Emeritus Professor Fragiskos Batzias
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Assessment Methods:
Written Exams during the First Exam Period (February). Optional supplementary work (up to 4 additional
credits) may be performed under the constrain that a grade over 4 achieved at the written exams. In
case of using the Second Exams Period (September) the procedure discussed above is also valid.
Alternatively the student may undertake a course work up to 10 credits.

Course Schedule
Week
1

Topic
Environmental systems and optimization of the pollution level of a natural receiver with technoeconomic criteria.

2

Pollution caused by activities that belong to the primary production sector of the economy (agriculture,
livestock production, fishing, mining, natural resources exploitation).

3

Pollution caused by activities that belong to the secondary production sector of the economy (Industry,
manufacturing). Recent examples of the Greek reality.

4

Water pollution sources / mechanisms / quantifiers in closed, semi-closed, and open systems (lakes,
rivers/estuaries, sea, respectively), with examples of Greece and SE Mediterranean basin.

5

Soil pollution from water and air.

6

Simulation of the pollution process in natural receivers by means of models validated with laboratory
and in situ measurements

7

Scale up of the receiver (where the simulation models apply) by means of dimensional analysis.

8

Laboratory validation of simulation models referring to river pollution.

9

Laboratory validation of simulation models referring to lake pollution.

10

Application of the knowledge acquired so far into a complex system (river – lake), which is used as
receiver and natural processor of pollutants discharged from point and linear sources with special
reference on processing units that use product/wastes of the primary section of the economy.

Associate Professor Dimitrios Sidiras, Emeritus Professor Fragiskos Batzias
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