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ΑK 1: Εισαγωγη στην τεχνολογια τησ αποκαταστασησ 

Αποτέλεσμα της Κατάρτισης (ΑΚ) 1: Εισαγωγή στην τεχνολογία της αποκατάστασης παρουσιάζει 

βασικές πληροφορίες σχετικά με ρύπους, όπως ουσίες που μολύνουν το περιβάλλον. Το υλικό 

ασχολείται με τη διαδικασία της ρύπανσης - την εμφάνισή της, όταν το φυσικό περιβάλλον δεν 

μπορεί να εξαλείψει τις αρνητικές συνέπειες της επικίνδυνης ουσίας. Αποκαλύπτει τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες ως τους κύριους παράγοντες που σχετίζονται με τη ρύπανση του περιβάλλοντος και 

την υπερθέρμανση του πλανήτη, καθώς και την αποκατάσταση του μολυσμένου περιβάλλοντος και 

η διατήρησή του απαλλαγμένο από επιβλαβείς ρύπους όπως μεγάλα προβλήματα στη διατήρηση 

της οικολογικής ισορροπίας. Συζητήθηκαν επίσης η ανάγκη για ανθρώπινη παρέμβαση για τη 

γρήγορη αποκατάσταση του μολυσμένου περιβάλλοντος και η εφαρμογή μιας ποικιλίας 

διορθωτικών διαδικασιών ανάλογα με τη φύση και την έκταση της μόλυνσης. Παρουσιάζονται  

στοιχεία σχετικά με τη χρήση συμβατικών και σύγχρονων τεχνικών για την αποκατάσταση των 

μολυσμένων περιβαλλόντων. Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη βιωσιμότητα των τεχνολογιών 

αποκατάστασης ως εξαιρετικά σπουδαίο στοιχείο για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης 

επίδρασης αποκατάστασης και την αποφυγή πιθανών προβλημάτων στο μέλλον. Τέλος, στο υλικό 

συζητείται η χρήση ορισμένων γενετικά τροποποιημένων οργανισμών για τους σκοπούς της 

βιολογικής αποκατάστασης. 

 

ΑΚ 2: Βιολογικη αποκατασταση των επικινδυνων ρυπων 

Αποτέλεσμα της Κατάρτισης (ΑΚ) 2: Βιολογική αποκατάσταση των επικίνδυνων ρύπων 

επικεντρώνεται στά βασικά σύγχρονα περιβαλλοντικά ζητήματα στο πλαίσιο της άμεσης σύνδεσής 

τους με την ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού και της σημαντικής αύξησης της ρύπανσης του 

περιβάλλοντος που ξεκίνησαν με τη βιομηχανική επανάσταση του 19ου αιώνα. Το διδακτικό υλικό 

συζητά την αυξημένη κατανάλωση πηγών ενέργειας άνθρακα, την εξόρυξη και την επεξεργασία 

ορυκτών εξόρυξης και τις ανεξέλεγκτες εκλύσεις ρύπων που δημιούργησαν τη σημερινή κρίση που 

σχετίζεται με τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Παρέχονται πληροφορίες για τους ρύπους που 

παράγονται από ανθρώπινες δραστηριότητες που παρουσιάζουν σημαντικούς κινδύνους για το 

περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Συζητήθηκαν οι δυνατότητες χρήσης φυτών και 

μικροοργανισμών για την αποκατάσταση των ρυπασμένων τόπων. Η βιολογική αποκατάσταση 

περιγράφεται ως μια φιλική προς το περιβάλλον διαδικασία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

αποκατάσταση των ρυπασμένων τόπων. Σχολιάστηκαν οι διάφορες τεχνικές βιολογικής 

αποκατάστασης που έχουν αναπτυχθεί για τον καθαρισμό τόπων, μολυσμένων με επικίνδυνους 

ρύπους. Παρουσιάζονται πληροφορίες για φυτά και μικροοργανισμούς που είναι σε θέση να 
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καθαρίζουν μολυσμένους τόπους μέσω της μετατροπής των τοξικών ενώσεων σε μη-τοξικές μορφές. 

Συζητείται επίσης η μείωση της παραγωγής και η απελευθέρωση ρύπων του περιβάλλοντος, ως μια 

προσέγγιση για τον έλεγχο της ρύπανσης. Παρουσιάζεται επίσης η προσέγγιση για την εφαρμογή της 

βιολογικής αποκατάστασης σε συνδυασμό με τις συμβατικές τεχνικές για τη βελτίωση της επίδρασης 

των περιβαλλοντικών ρύπων. 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Τίτλος του εκπαιδευτικού προγράμματος:  Επιτευξεισ στην βιοεξυγιανση 

Συντάκτες του εκπαιδευτικού προγράμματος: Fevziye Celebi Toprak, Yesim Kara, Ali Ramazan Alan, 

Izzet Kara, Selcuk Toprak 

Τύπος του εκπαιδευτικού προγράμματος: 

Ακαδημαϊκh Ειδικά Εργασία προσανατολισμένη 

   

Ομάδες-στόχους: Καθηγητές επαγγελματικής εκπαίδευσης στον τομέα της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων; Επαγγελματίες σύμβουλοι προσωπικού και 

επαγγελματικού προσανατολισμού; Διευθυντές εκπαίδευσης 

Επίπεδα του ΕΠΕΠ: 

Επίπεδα του ΕΠΕΠ 5 Επίπεδα του ΕΠΕΠ 6 Επίπεδα του ΕΠΕΠ 7 

   

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος: - Να παρέχει γενικές πληροφορίες για την τεχνολογία 

αποκατάστασης και την ποικιλομορφία των διορθωτικών διαδικασιών που εφαρμόζονται σε 

μολυσμένο περιβάλλον, με ιδιαίτερη έμφαση στην βιοαποκατάσταση των επικίνδυνων ρύπων. 

Yπόβαθρο των γνώσεων: Βασικές γνώσεις για Φυσιολογία φυτών, μικροβιολογία, οικολογία 

Περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος: 

ΑΚ 1: Εισαγωγη στην τεχνολογια τησ αποκαταστασησ 

 

1. Εισαγωγη στην τεχνολογια εξυγιανσησ 

1.1 Ορολογία στον τομέα της εξυγίανσης 

1.2. Είδη εξυγίανσης 

2. Επικινδυνοι ρυπαντεσ του περιβαλλοντοσ 

2.1. Τα ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο και γαιάνθρακας) 

2.2. Βιομηχανικά απόβλητα 

2.3. Οικιακά απόβλητα (στερεά απόβλητα και απόβλητα νερά) 

2.4. Αγροτικά απόβλητα 

2.5. Φυτοφάρμακα 

2.6. Βαρέα και άλλα μέταλλα 

3. Αξιολογηση των μολυσμενων χωρων 

4. Βιοεξυγιανση 

4.1. Κριτήρια στις στρατηγικές βιοεξυγίανσης 

4.2. Μέθοδοι βιοεξυγίανσης 

5. Βιβλιογραφια 
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ΑΚ 2: Βιολογικη αποκατασταση των επικινδυνων ρυπων 

 

1. Βιοεξυγιανση επικινδυνων ρυπαντων 

1.1. Βιοεξυγίανση μολυσμένων με βαρέα μέταλλα οικοσυστημάτων 

1.2. Βιοεξυγίανση οικοσυστημάτων, μολυσμένων με οργανικές ενώσεις 

2. Προοπτικεσ 

3. Επιλογοσ 

4. Βιβλιογραφια 


