Πανεπιςτιμιο Πειραιϊσ

Σμ. Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ & Σεχνολογίασ

ΠΜ ςτθ Βιομθχανικι Διοίκθςθ & Σεχνολογία

Θαλάςςια Ρφπανςθ

Περιγραφή Μαθήματος
Σίτλοσ ‐ Κωδικόσ Αρικμόσ του Μακιματοσ :
Επίπεδο ‐ Σφποσ του Μακιματοσ :
Ζτοσ πουδϊν ‐ Εξάμθνο :
Κατεφκυνςθ:
Αρικμόσ Ευρωπαϊκϊν Πιςτωτικϊν Μονάδων :
Προαπαιτιςεισ :
Γλϊςςα Διδαςκαλίασ :
Διδάςκοντεσ :
Επικοινωνία :
Ώρεσ Γραφείου :

Θαλάςςια Ρφπανςθ
Μεταπτυχιακό-Διαλζξεισ
ο
ο
2 –1
Διαχείριςθ Ενζργειασ και Περιβάλλοντοσ
6 (ECTS)
Επικυμθτά αλλά όχι απαραίτθτα:
Βαςικζσ γνϊςεισ περιβαλλοντικισ χθμείασ
Ελλθνικά & Αγγλικά
Κακθγιτρια Φανι ακελλαριάδου
Φ.ακελλαριάδου, Σθλ. 210 414 2531 email:
fsakelar@unipi.gr
Φ.ακελλαριάδου Δευτζρα – Παραςκευι, 10.00-15.00*
*κατόπιν ςυνεννόηςησ

Αντικείμενο του Μαθήματος :
Η καλάςςια ρφπανςθ αποτελεί ζνα ςθμαντικό και επίκαιρο κζμα, με πολλαπλζσ επιπτϊςεισ ςτα ποιοτικά
περιβαλλοντικά χαρακτθριςτικά που επθρεάηουν άμεςα και ζμμεςα τισ ανκρϊπινεσ κοινωνίεσ. Ο Παγκόςμιοσ
Ωκεανόσ ζχει ζνα ςθμαντικό ρόλο ςτισ κλιματικζσ και κλιματολογικζσ ςυνκικεσ ενϊ προςφζρει εμπορεφςιμα
βιολογικά προϊόντα και ιδανικοφσ χϊρουσ αναψυχισ. Η καλάςςια ρφπανςθ υπονομεφει αυτι τθν προςφορά τθσ
κάλαςςασ επιβάλλοντασ επιτακτικά τθν άμεςθ ανκρϊπινθ κινθτοποίθςθ για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ.
Σο αντικείμενο του μακιματοσ είναι θ παρουςίαςθ και μελζτθ τθσ καλάςςιασ ρφπανςθσ κυρίωσ από
ανκρωπογενείσ δραςτθριότθτεσ, με ζμφαςθ ςτισ βιομθχανικζσ δραςτθριότθτεσ και ιδιαίτερθ μνεία ςτον κλάδο
τθσ ναυτιλίασ, θ γεωχωρικι παρουςίαςθ τθσ κατανομισ και διάχυςθσ του ρυπαντικοφ φορτίου, οι
βραχυπρόκεςμεσ και μακροπρόκεςμεσ επιπτϊςεισ τθσ καλάςςιασ ρφπανςθσ, κακϊσ επίςθσ κάποιοι από τουσ
τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ του προβλιματοσ.

Στόχοι του Μαθήματος:
i.
ii.

iii.

Ενθμζρωςθ των φοιτθτϊν ςχετικά με τισ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ που υποβακμίηουν το καλάςςιο
περιβάλλον και τισ αντίςτοιχεσ επιπτϊςεισ που προκαλοφν.
Ενθμζρωςθ των φοιτθτϊν ςχετικά με τθν ανταγωνιςτικι ςχζςθ που υπάρχει μεταξφ τθσ ζννοιασ τθσ
βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ και τθσ περιβαλλοντικισ υποβάκμιςθσ με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτον τελικό αποδζκτθ
των ρυπαντϊν που είναι ο Παγκόςμιοσ Ωκεανόσ.
Προςπάκεια περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ και απόκτθςθσ περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ που κα
οδθγιςουν ςτθν ανάπτυξθ φιλικϊν με το περιβάλλον επιλογϊν.

Περιεχόμενα του Μαθήματος:
Γενικζσ αρχζσ και οριςμοί ρφπανςθσ. Κατθγορίεσ και πθγζσ καλάςςιων ρυπαντϊν. Χερςαίεσ βιομθχανικζσ
δραςτθριότθτεσ και καλάςςια ρφπανςθ, ατυχθματικά ςενάρια. Σουριςτικι βιομθχανία και καλάςςια ρφπανςθ
ςυμπεριλαμβάνοντασ παράκτιεσ χερςαίεσ και καλάςςιεσ (π.χ. μαρίνεσ) μονάδεσ. Η βιομθχανία τθσ ναυτιλίασ και θ
καλάςςια ρφπανςθ. Χριςθ περιβαλλοντικϊν δεικτϊν για τθν εκτίμθςθ τθσ περιβαλλοντικισ υγείασ μιασ
καλάςςιασ περιοχισ. Ανίχνευςθ και ποςοτικοποίθςθ καλάςςιων ρυπαντϊν. υμπεριφορά, κινθτικότθτα και
βιοδιακεςιμότθτα καλάςςιων ρυπαντϊν. Διάχυςθ και μοντζλα διάχυςθσ ρυπαντικοφ φορτίου ςτθ κάλαςςα.
Γεωχωρικι ποςοτικοποίθςθ ρυπαντικοφ φορτίου ςτθ κάλαςςα. Επιπτϊςεισ καλάςςιασ ρφπανςθσ
ςυμπεριλαμβανομζνων των επιδράςεων των ρυπαντϊν ςτισ καλάςςιεσ βιοκοινωνίεσ. φγχρονεσ μζκοδοι
αποκακαριςμοφ λιμζνων. Μελζτεσ περιπτϊςεων.
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Διδακτικζς και μαθησιακζς μζθοδοι:
Σα γνωςτικά αντικείμενα που πραγματεφεται το ςυγκεκριμζνο μάκθμα αναπτφςςονται από τθ διδάςκουςα ςτισ
αντίςτοιχεσ διαλζξεισ με εκτενι χριςθ οπτικοφ υλικοφ με τθ μορφι power point. Οι φοιτθτζσ ςυμμετζχουν με τθ
μορφι ερωτιςεων και ςυηιτθςθσ ςτο τζλοσ των διαλζξεων. Επίςθσ υποχρεϊνονται να αναλάβουν και να
εκπονιςουν εργαςίεσ ςτα γνωςτικά αντικείμενα του μακιματοσ (π.χ. case studies).

Μζθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης:
Βαπύηηηα 80% έσει η βαθμολογία ζηη ηελική γπαπηή εξέηαζη και 20% η εκπόνηζη (με πιθανή
παποςζίαζη) ηων ανηίζηοισων επγαζιών. Πποθεζμία παπάδοζηρ ηων επγαζιών ζε ένηςπη και
ηλεκηπονική μοπθή είναι η ημέπα ηηρ γπαπηήρ ηελικήρ εξέηαζηρ ηος μαθήμαηορ.

Παράρτημα- Περιεχόμενα Εβδομαδιαίου Προγράμματος
Εβδομάδα
η
1

Περιεχόμενα Μαθήματος
Ειςαγωγι ςτθν ζννοια τθσ ρφπανςθσ. Κατθγορίεσ και πθγζσ καλάςςιων ρυπαντϊν. Ζννοια
φζρουςασ ικανότθτασ ςυςτιματοσ. Ανάγκθ ςυςτθματικισ καταγραφισ και παρακολοφκθςθσ του
εξελικτικοφ φαινομζνου τθσ καλάςςιασ ρφπανςθσ.

η

Χερςαίεσ βιομθχανικζσ δραςτθριότθτεσ ωσ πθγζσ καλάςςιων ρυπαντϊν. Ατυχθματικά ςενάρια.
Είδθ ρυπαντικϊν μορφϊν

η

Μελζτεσ περιπτϊςεων καλάςςιασ ρφπανςθσ από χερςαίεσ δραςτθριότθτεσ.

η

Σουριςτικι βιομθχανία και καλάςςια ρφπανςθ: Αναφορά ςε παράκτιεσ χερςαίεσ και καλάςςιεσ
πθγζσ ρφπανςθσ, είδθ ρυπαντϊν, τρόποι αντιμετϊπιςθσ.

η

Θαλάςςια ρφπανςθ από τθ ναυτιλία: πετρελαϊκι ρφπανςθ, υφαλοχρϊματα.

η

Θαλάςςια ρφπανςθ από τθ ναυτιλία: βιορφπανςθ, διαλυτιρια πλοίων.

η

Περιβαλλοντικοί δείκτεσ. Ι

η

Ανίχνευςθ και ποςοτικοποίςθ ρυπαντϊν, ανάγκθ speciation μεταλλικισ και οργανομεταλλικισ
ρφπανςθσ. Ο ρόλοσ και θ τφχθ των καλάςςιων ρυπαντϊν.

η

Η γεωχωρικι ποςοτικοποίθςθ του ρυπαντικοφ φορτίου ςτθ κάλαςςα και θ ανάγκθ χριςθσ
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γεωςτατιςτικισ επεξεργαςίασ. Μελζτεσ περιπτϊςεων.
η
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Οι επιπτϊςεισ τθσ καλάςςιασ ρφπανςθσ και οι μζκοδοι αντιμετϊπιςθσ. Μελζτεσ περιπτϊςεων.
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