
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Περιβάλλοντος 

ΤΜΗΜΑ Περιβάλλοντος 
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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

 
Ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 
• Ερευνητικές Μέθοδοι Ι 

• Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Μηχανική 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Ναι (tutorials) 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://www.env.aegean.gr/spoudes/proptychiakes-

spoudes/programma-spoudon/kykliki-oikonomia/ 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος της Κυκλικής Οικονομίας, οι φοιτητές θα έχουν 
αποκτήσει τις παρακάτω γνώσεις και δεξιότητες: 

• να κατανοούν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας 
•  να αναγνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ ενός γραμμικού και ενός κυκλικού 

συστήματος οικονομίας καθώς και τις διαστάσεις της βιοοικονομίας  
• να αναγνωρίζουν τις βασικές διαστάσεις ενός συστήματος και να αποτυπώνουν τις 

ροές των υλικών και της ενέργειας  
• να εφαρμόζουν την μεθοδολογία της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής   
• να εξάγουν βασικά συμπεράσματα και να αξιολογούν την εφαρμογή πρακτικών της 

κυκλικής οικονομίας σε επιχειρήσεις και διαδικασίες   
 

 

 

 

Γενικές Ικανότητες 
 

  

Αναζήτηση, ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων και πληροφοριών 
Λήψη αποφάσεων  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  



(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Εισαγωγή στην κυκλική οικονομίας  
o Κυκλική οικονομία, βιο-οικονομία  
o Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για την κυκλική οικονομία και η Πράσινη Συμφωνία 
o Αναφορά στους SDGs και η σχέση με την κυκλική οικονομία   

• Από το γραμμικό μοντέλο στην κυκλική οικονομία  
o αλυσίδες εφοδιασμού κλειστού βρόχου και νέες ευκαιρίες 
o βιομηχανική συμβίωση 
o δημιουργία αξίας και νέα επιχειρηματικά μοντέλα σε μια κυκλική οικονομία 
o Δια-δραστικό εργαστήριο με παραδείγματα καλών πρακτικών και διερεύνηση για 

την εφαρμοφή τους σε επιχειρήσεις στο Β. Αιγαίο. 

• Ανάλυση Ροής Υλικών  - Material Flow Analysis   
o Κατανόηση της ροής υλικών και ενέργειας μέσα στην οικονομία.  
o Μεθοδολογία & παραδείγματα  

• Συστηµική προσέγγιση  
o Παραγωγή βιομάζας  - Γεωργία, δάση και τρόφιμα   
o Πλαστικά   
o Ενέργεια  
o Δια-δραστικό εργαστήριο  - ανάλυση διαφορετικών συστημάτων, συλλογή 

δεδομένων και παρουσίαση ροών  

• Προϊόντα  
o Μετάβαση σε κυκλικό σχεδιασμό (υλικά, συσκευασίες) 
o ανακύκλωση  
o bio-based products,  
o προϊόντα με μεγαλύτερο χρόνο ζωής 
o Δια-δραστικό εργαστήριο  -   προϊόντα και συσκευασίες  

• Ανάλυση Κύκλου Ζωής - Life Cycle Assessment  
o Μεθοδολογία & παραδείγματα  
o Δια-δραστικό εργαστήριο - Ανάλυση Κύκλου Ζωής σε επιχειρήσεις και προϊόντα   

 

  

Σεβασμός στο φυσικό Περιβάλλον  
 



(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Το μάθημα είναι προσαρμοσμένο στη διαδικτυακή 
εκπαιδευτική πλατφόρμα moodle του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου (σημειώσεις, παρουσιάσεις, κουίζ, κατάθεση 
εργασιών, επικοινωνία με φοιτητές). 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 13 εβδομ. x 3 ώρες/εβδομ 
= 39 

Εργαστήρια 13 x 1 ώρες/εβδομ = 13   

Μελέτη & Ανάλυση 
Βιβλιογραφίας 

30 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 6 

Εκπόνηση μελέτης 
(project) 

50 

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  138 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης:  Ελληνικά 
Μέθοδοι αξιολόγησης: 

    Εργαστήρια     40% 
    Γραπτή Εργασία (project)  30% 
    Προφορική παρουσίαση Εργ.   30% 

 
  

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/  

• https://en.sev.org.gr/wp-
content/uploads/2018/06/EY_Study_on_the_Circular_Economy_BRIEF-EDITION_0.pdf 

• https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept 
 

 
 

 

 

https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/
https://en.sev.org.gr/wp-content/uploads/2018/06/EY_Study_on_the_Circular_Economy_BRIEF-EDITION_0.pdf
https://en.sev.org.gr/wp-content/uploads/2018/06/EY_Study_on_the_Circular_Economy_BRIEF-EDITION_0.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept

