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Task 9: Translation of the ENGINITE training programme 

After the finalization of the programme via the SWOT activity, the ENGINITE Vocational Education 
and Training (VET) programme was translated in Greek. What follows is the translation of the 
programme in Greek, all the ENGINITE courses can be also found in Greek in the Appendix.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Σύνοψη 
Το ευρωπαϊκό έργο ENGINITE (https://www.enginite.eu/) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους 
αποφοίτους και νέους μηχανικούς να υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε 
πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το πρόγραμμα επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης βασίζεται στην παιδαγωγική προσέγγιση της προβληματικοκεντρικής 
μάθησης (Problem-based Learning). Το εν λόγω πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης συνδυάζει εφαρμοσμένα ακαδημαϊκά θέματα με πρακτικές πτυχές, προκειμένου να 
συμβάλει στην ανάπτυξη των τεχνικών γνώσεων σε κρίσιμους τομείς της μηχανικής καθώς επίσης 
και των δεξιοτήτων των νέων απόφοιτων μηχανικών (μεταξύ άλλων: καινοτομία και 
δημιουργικότητα, ομαδικότητα, επιχειρηματικές δεξιότητες, διαχείριση ασφάλειας και υγείας, 
διαχείριση έργων). Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες 
απόφοιτους μηχανικούς με τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να διευκολυνθούν στην εξεύρεση 
εργασίας σε τεχνολογίες και τομείς αιχμής των ειδικοτήτων τους. Με την ολοκλήρωση του 
προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, να ηγηθούν 
διεπιστημονικών ομάδων συμβάλλοντας ουσιαστικά στους οργανισμούς τους.  
 

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν 
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν μηχανικοί με δίπλωμα/πτυχίο: 

● Χημικού μηχανικού 
● Μηχανικού παραγωγής και διοίκησης 
● Μηχανικού ορυκτών πόρων 
● Μηχανικού περιβάλλοντος 
● Μηχανολόγου μηχανικού 
● Μηχανικού πετρελαίου ή/και υδρογονανθράκων 
● Ηλεκτρολόγου και ηλεκτρονικού μηχανικού 
● Μηχανικού τροφίμων 
● Μηχανικού υλικών 
● Βιομηχανικού μηχανικού 
● Μηχανικού μεταλλουργού ή μηχανικού μεταλλειολόγου 
● Μηχανικού ασφαλείας 
● Βιοχημικού μηχανικού 
● Άλλων συναφών ειδικοτήτων (π.χ., χημικοί, επιστήμονες περιβάλλοντος και τεχνολόγοι 

τροφίμων). 
Συγκεκριμένα, η πρόσκληση αυτή απευθύνεται σε: 

https://www.enginite.eu/
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(α) Μηχανικούς που αναζητούν εργασία ή/και επιθυμούν να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.  
(β) Μηχανικούς που απασχολούνται μερικώς ή/και εργάζονται σε διαφορετικό τομέα και 
επιθυμούν να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.  
 
Επιπλέον, η παρούσα πρόσκληση αφορά σε εταιρείες/βιομηχανικές μονάδες/οργανισμούς σε 
Κύπρο και Ελλάδα που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν νέους μηχανικούς, στο πλαίσιο τρίμηνης 
δομημένης πρακτικής άσκησης (structured internship) κατά τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου - 
Απριλίου 2019.  
 
Συγκεκριμένα, η πρόσκληση αυτή απευθύνεται σε: 
(α) Εταιρείες/βιομηχανικές μονάδες/οργανισμούς που αναζητούν πτυχιούχους/διπλωματούχους 
μηχανικούς για πιθανή μελλοντική απασχόληση 
(β) Εταιρείες/βιομηχανικές μονάδες/οργανισμούς που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη 
καινοτόμων προϊόντων ή διαδικασιών και αναζητούν ταλαντούχους απόφοιτους μηχανικούς που 
είναι σε θέση να παρέχουν λύσεις στις υπάρχουσες προκλήσεις ή/και να προωθήσουν νέες 
ιδέες/προϊόντα, ώστε να βοηθήσουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητά τους. 
 
Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι εικοσιπέντε (25) ανά χώρα 
 

Κριτήρια επιλογής συμμετεχόντων 
Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
(α) η ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) 
(β) η συνάφεια διπλώματος/πτυχίου με τις γνωστικές περιοχές στις οποίες εστιάζει το πρόγραμμα. 
(γ) δυνατότητα για πλήρη και ενεργό συμμετοχή και στα δύο μέρη του προγράμματος 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (βλ. περαιτέρω πληροφορίες στη συνέχεια της 
πρόσκλησης) 
(δ) οι προϋπάρχουσες γνώσεις των συμμετεχόντων στις θεματικές περιοχές στις οποίες θα εστιάσει 
το πρόγραμμα 
 
Οι θέσεις είναι περιορισμένες γι’ αυτό θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. 
 

Σύνοψη & δομή προγράμματος 
Το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ENGINITE θα έχει συνολική διάρκεια 
6 μηνών και αποτελείται από δύο μέρη.  
 
Μέρος 1ο (3 μήνες): Οκτώ εβδομαδιαία μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης με στόχο την 
ανάπτυξη (α) των τεχνικών γνώσεων [4 εβδομαδιαία μαθήματα] και (β) των δεξιοτήτων των νέων 
αποφοίτων μηχανικής [4 εβδομαδιαία μαθήματα]. Συγκεκριμένα, τα μαθήματα θα βασίζονται στο 
μοντέλο της προβληματικό-κεντρικής μάθησης. Κάθε μάθημα θα υλοποιείται μέσα από ένα μεικτό 
μοντέλο μάθησης το οποίο θα στηρίζεται στη χρήση διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας σε 



 

 
 

 IO4-Task 9: Translation of the ENGINITE training programme 

 

Page 

 
THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION UNDER THE ERASMUS+ PROGRAMME. THIS PUBLICATION [COMMUNICATION] REFLECTS THE VIEWS ONLY OF THE AUTHOR, AND THE 

COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OFTHE INFORMATION CONTAINED THEREIN 
 

5 

συνδυασμό με δια ζώσης κατάρτιση. Εκπαιδευτές των μαθημάτων θα είναι ειδικοί στον τομέα από 
το χώρο της βιομηχανίας και της ακαδημίας.  
 

 
 
Μέρος 2ο (3 μήνες): Δομημένη πρακτική άσκηση στο πλαίσιο της οποίας οι συμμετέχοντες θα 
τοποθετηθούν σε συναφείς εταιρείες, βιομηχανικές μονάδες ή οργανισμούς με στόχο την 
εμπέδωση των τεχνικών γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκομίσουν κατά το πρώτο μέρος 
του προγράμματος. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι συμμετέχοντες θα 
έχουν την ευκαιρία (α) να εξοικειωθούν και να μάθουν περισσότερα για τις εγκαταστάσεις, τον 
εξοπλισμό και τις διαδικασίες που ακολουθούνται στην εταιρεία/στη βιομηχανική μονάδα/στον 
οργανισμό που θα τοποθετηθούν, (β) να εργαστούν σε μικρής κλίμακας μελέτες (projects), οι 
οποίες θα τους ανατεθούν από τον μέντορά τους ή/και τον επιβλέποντά τους στην εταιρεία/στη 
βιομηχανική μονάδα/στον οργανισμό που θα τοποθετηθούν, είτε (γ) να εργαστούν σε μικρής 
κλίμακας μελέτες (projects), τις οποίες θα προτείνουν οι ίδιοι στο μέντορά τους.  
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Μέρος 1: Τα μαθήματα στο ENGINITE: Σύνοψη & διδακτικοί 
στόχοι 
 

1.1  Διδακτική μεθοδολογία 
Τα μαθήματα θα διδαχτούν με τη χρήση της προβληματικοκεντρικής μεθόδου, σύμφωνα με την 
οποία οι εκπαιδευόμενοι εκτίθενται σε αυθεντικά προβλήματα από τον κόσμο της βιομηχανίας, τα 
οποία παρέχουν το κατάλληλο συγκείμενο για την προώθηση της μάθησης.   
 
Στην παραδοσιακή διδασκαλία, οι εκπαιδευόμενοι διδάσκονται αρχικά τη θεωρία και στη συνέχεια 
καλούνται να την εφαρμόσουν σε συγκεκριμένα προβλήματα που επιλέγονται συνήθως από τους 
διδάσκοντες, ώστε να δοκιμάσουν την θεωρία στην πράξη. Ένα από τα μειονεκτήματα της 
παραδοσιακής διδασκαλίας έγκειται στο ότι εστιάζει περισσότερο στη θεωρία παρά στην πρακτική 
εφαρμογή, και ως εκ τούτου είναι δυσκολότερο για τους εκπαιδευόμενους να ανακαλέσουν και να 
εφαρμόσουν τη θεωρία σε πραγματικά συγκείμενα.  
 
Η διδασκαλία στο πλαίσιο του ENGINITE βασίζεται στην προβληματικο-κεντρική μάθηση, η οποία 
έχει ως εναρκτήριο σημείο ένα πρόβλημα το οποίο χρειάζεται να επιλυθεί, μέσω του οποίου οι 
εκπαιδευόμενοι μηχανικοί ανακαλύπτουν τη γνώση που χρειάζονται, και στη συνέχεια μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν τη γνώση αυτή σε πραγματικά συγκείμενα. Ρεαλιστικά προβλήματα που 
σχετίζονται με αυθεντικά συγκείμενα σχετίζονται άμεσα με μικρομεσαίες εταιρείες και 
βιομηχανίες, σχετίζονται με το περιεχόμενο του μαθήματος στο οποίο θα χρησιμοποιηθούν και 
αποτελούν μελέτες περίπτωσης. Τα προβλήματα αυτά προσδιορίζουν την ευρύτερη περιοχή μια 
μελέτης με την οποία θα ασχοληθούν οι εκπαιδευόμενοι, στο πλαίσιο της οποίας θα είναι σε θέση 
να προσδιορίζουν συγκεκριμένες προβληματικές πτυχές τις οποίες και θα διερευνήσουν εις βάθος.  
 
Οι εκπαιδευόμενοι, υπό την καθοδήγηση των διδασκόντων τους, χρειάζεται να προσδιορίσουν 
συγκεκριμένα προβλήματα παρέχοντας απτές λύσεις, και παρουσιάζοντας τα ευρήματά τους και 
τις εισηγήσεις τους στους διδάσκοντες και στους εταίρους από τις εμπλεκόμενες μικρομεσαίες 
εταιρείες και βιομηχανίες. Η επιτυχία της συγκεκριμένης προσέγγισης έγκειται κατά κύριο λόγο 
στην προετοιμασία των εκπαιδευομένων και στην ενεργό συμμετοχή τους στη μαθησιακή 
διαδικασία.  
 
Οι διδάσκοντες στη συγκεκριμένη εκπαίδευση θα είναι ένα μείγμα από ακαδημαϊκούς/ερευνητές 
και εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας. Ο ρόλος των διδασκόντων δεν είναι να διδάξουν, αλλά να 
καθοδηγήσουν τους εκπαιδευομένους, καθώς οι τελευταίοι προσπαθούν να επιλύσουν τα 
προβληματικο-κεντρικά σενάρια με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι στις μελέτες περίπτωσης που 
τους ανατίθενται. Όπως συμβαίνει στον επαγγελματικό χώρο, αυτό που έχει αξία δεν είναι η γνώση 
αυτή καθ’ αυτή, αλλά η ικανότητα για ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων, η 
αξιολόγηση της προόδου στο πλαίσιο επίλυσης αυτών των προβλημάτων, η αλλαγή στρατηγικής 
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όταν αυτό χρειάζεται και η ικανότητα επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί. Οι δεξιότητες αυτές 
αποτελούν κομβικές δεξιότητες στο χώρο της βιομηχανίας.  
 
Η αναστοχαστική μάθηση βρίσκεται στο επίκεντρο της εκπαίδευσης αυτής. Στην προσέγγιση αυτή, 
σε κάθε στάδιο οι εκπαιδευόμενοι, αναθεωρούν το σχέδιο δράση τους, αξιολογούν κατά πόσο το 
σχέδιο δράσης που έχουν θέσει συμβάλει στην πρόοδό τους και σε τακτά σημεία βελτιώνουν το 
σχέδιο δράσης τους βάσει της εμπειρίας τους. Η αναστοχαστική αυτή προσέγγιση υποστηρίζεται 
τόσο από τους διδάσκοντες όσο κι από τους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους μηχανικούς.  
Η έρευνα καταδεικνύει ότι η προβληματικο-κεντρική προσέγγιση: 

• Ενεργοποιεί περισσότερο τους εκπαιδευομένους  

• Βοηθά τους εκπαιδευομένους να συνδέσουν την καινούρια γνώση με τις υφιστάμενες 
γνωστικές τους δομές 

• Αυξάνει τη δυνατότητα απομνημόνευσης και ανάκλησης των καινούριων γνώσεων  

• Αναπτύσσει τις ικανότητες των εκπαιδευομένων να εργάζονται αυτόνομα  
 
Μετά από την τρίμηνη εκπαίδευσή τους μέσω προβληματικο-κεντρικής μάθησης, οι 
εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε τρίμηνη πρακτική άσκηση. 
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία 
(α) να εξοικειωθούν και να μάθουν περισσότερα για τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τις 
διαδικασίες που ακολουθούνται στην εταιρεία/στη βιομηχανική μονάδα/στον οργανισμό που θα 
τοποθετηθούν, (β) να εργαστούν σε μικρής κλίμακας μελέτες (projects), οι οποίες θα τους 
ανατεθούν από τον μέντορά τους ή/και τον επιβλέποντά τους στην εταιρεία/στη βιομηχανική 
μονάδα/στον οργανισμό που θα τοποθετηθούν, είτε (γ) να εργαστούν σε μικρής κλίμακας μελέτες 
(projects), τις οποίες θα προτείνουν οι ίδιοι στο μέντορά τους. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής 
άσκησης, οι εκπαιδευόμενοι θα συνεργαστούν με τον μέντορα τους, ο οποίος θα τους υποστηρίξει 
την αναστοχαστική τους δραστηριότητα και την επίλυση των προβλημάτων που θα τους 
ανατεθούν. Οι εκπαιδευόμενοι θα τηρούν το προσωπικό τους ημερολόγιο το οποίο θα συμβάλει 
στην ανάπτυξη των αναστοχαστικών τους δεξιοτήτων ενώ παράλληλα, θα βοηθά τους μέντορες να 
παρακολουθούν την εξέλιξη και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων.  
 

1.2 Μικτή μάθηση  

Το κάθε μάθημα στο πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ENGINITE θα 
συμπεριλαμβάνει τόσο διαδικτυακή (εξ αποστάσεως) όσο και πρόσωπο-με-πρόσωπο επικοινωνία 
και διδασκαλία. Ως εκ τούτου το πρόγραμμα θα στηρίζεται στην μικτή μαθησιακή προσέγγιση.  
 
Η πρώτη συνάντηση του κάθε μαθήματος θα πραγματοποιείται διαδικτυακά – στη συνάντηση 
αυτή οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να εισαχθούν στο μάθημα. Η εισαγωγή αυτή έχει ως 
στόχο να πληροφορήσει τους εκπαιδευόμενους μηχανικούς για τη θεματική περιοχή και τη 
στοχοθεσία του κάθε μαθήματος, τη μαθησιακή διαδικασία που θα ακολουθηθεί και τα 
προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, με τη χρήση διαδικτυακού πολυμεσικού υλικού 
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(παρουσιάσεις ή βίντεο κ.λπ.). Επιπλέον μέσα από τις διαδικτυακές παρουσιάσεις/βίντεο θα 
παρουσιαστούν τόσο οι μελέτες περίπτωσης όσο και τα υπό διερεύνηση προβλήματα που θα 
ανατεθούν στους εκπαιδευόμενους, στο πλαίσιο των μαθημάτων. Ως εκ τούτου, στο σημείο αυτό 
οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να προβούν σε ένα πρώτο αναστοχασμό και μέσα από 
μια αρχική ιδεοθύελλα να προτείνουν κάποιες επί μέρους προβληματικές πτυχές του προβλήματος 
στις οποίες θα ήθελαν να επικεντρωθούν.  
 
Με την ολοκλήρωση της εισαγωγής, θα ακολουθεί μια βδομάδα πρόσωπο-με-πρόσωπο 
συναντήσεων ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους και τους διδάσκοντες. Κατά τη διάρκεια της 
βδομάδας αυτής, οι εκπαιδευόμενοι μηχανικοί θα έχουν την ευκαιρία να αναλύσουν τις μελέτες 
περίπτωσης και τα προβλήματα που θα τους δοθούν, να αναπτύξουν και να παρουσιάσουν τις 
λύσεις τους, κερδίζοντας παράλληλα γνώσεις και αναπτύσσοντας τις δεξιότητές τους.   
 
Η συμμετοχή των εκπαιδευόμενων μηχανικών τόσο στις διαδικτυακές όσο και στις πρόσωπο-με-
πρόσωπο συναντήσεις  είναι υποχρεωτική για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.  
 

1.3 Διάρκεια  

Το κάθε μάθημα θα έχει συνολική διάρκεια 6 μέρες και θα αποτελείται από μια διαδικτυακή 
συνάντηση διάρκειας περίπου τριών ωρών (1 ημέρα) και πέντε πρόσωπο-με-πρόσωπο 
συναντήσεις (5 μέρες).  
 
H διαδικτυακή εισαγωγή όλων των μαθημάτων θα γίνει με την έναρξη του προγράμματος 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στη συνέχεια τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν 
διαδοχικά σύμφωνα με πρόγραμμα μαθημάτων ENGINITE.  
 
Κατά τη διάρκεια της κάθε πρόσωπο-με-πρόσωπο συνάντησης οι διδάσκοντες θα παρέχουν 
καθοδήγηση και υποστήριξη στους εκπαιδευομένους για περίπου τρεις ώρες. Μετά, οι 
εκπαιδευόμενοι θα εργάζονται σε ομάδες. Σημειωτέο ότι οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευθύνη 
αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου τους, ώστε να ολοκληρώσουν και να υποβάλουν τα 
παραδοτέα τους εντός των χρονοδιαγραμμάτων.  
 

1.4 Ομαδική εργασία  

Οι εκπαιδευόμενοι θα εργάζονται σε ομάδες ώστε να εντοπίσουν προβλήματα και να 
συνεργαστούν με στόχο την επίλυση τους. Οι εκπαιδευόμενοι θα συνεργαστούν ώστε να 
αναστοχαστούν σε σχέση με τη μάθησή τους και να θέσουν τους μαθησιακούς τους στόχους.   
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1.5 Αξιολόγηση 

Σε συνέπεια με την προσέγγιση της προβληματικο-κεντρικής μάθησης, η αξιολόγηση θα είναι 
ιδιαίτερα ευέλικτη ανά μάθημα και θα περιλαμβάνει ένα συνδυασμό διαμορφωτικής αξιολόγησης 
(ώστε να βοηθά τους εκπαιδευόμενους να καθοδηγούν και να διαμορφώνουν ανάλογα τη 
μαθησιακή διαδικασία) και τελικής αξιολόγησης (ώστε να προσδίδει στους εκπαιδευόμενους ένα 
τελικό βαθμό). Καθώς τα μαθησιακά αποτελέσματα θα ποικίλουν αναμένεται να υπάρξει κάποια 
σχετική διαπραγμάτευση μεταξύ των εκπαιδευομένων και των διδασκόντων για το τι πρόκειται να 
αξιολογηθεί και πώς. 
 
Ωστόσο, ένα σημαντικό μέρος της αξιολόγησης θα λαμβάνει υπόψη την εμπλοκή των 
εκπαιδευομένων στην αναστοχαστική μάθηση και διαδικασία. Προς υποστήριξη της 
αναστοχαστικής μάθησης και αξιολόγηση της ενεργού εμπλοκής, αναμένεται ότι οι 
εκπαιδευόμενοι θα κρατούν το δικό τους αναστοχαστικό ημερολόγιο στο οποίο θα παραθέτουν 
αποδεικτικά στοιχεία της επαγγελματικής τους ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Το 
ακριβές περιεχόμενo των αναστοχαστικών ημερολογίων θα καθορίζεται σε συνεννόηση με τον 
κάθε διδάσκοντα, ωστόσο τα αναστοχαστικά ημερολόγια θα πρέπει να επιτελούν επί της ουσίας 
μια βασική λειτουργία: θα πρέπει να παρουσιάζουν τον αναστοχασμό των εκπαιδευομένων καθώς 
και το πώς ο αναστοχασμός αυτός συνέβαλε στη διαμόρφωση του σχεδίου δράση τους και στην 
μάθησή τους.  
 
Όλα τα μαθήματα θα καταλήγουν σε και θα συμπεριλαμβάνουν μια τελική έκθεση αναφοράς στην 
οποία οι συμμετέχοντες θα επεξηγούν το πρόβλημα που διερεύνησαν και τις προτεινόμενες λύσεις 
τους. Η τελική αυτή έκθεση αναφοράς θα αποτελεί μέρος της αξιολόγησης των εκπαιδευομένων 
μηχανικών.  

1.6 Διάρκεια & ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 

Το πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα τεθεί σε εφαρμογή από τον 
Οκτώβριο 2018 μέχρι τον Μάιο 2019, στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 
Κύπρου (για την Κύπρο) και του Πολυτεχνείου Κρήτης (για την Ελλάδα) ως εξής: 

• Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Οκτωβρίου 
2018 με στόχο την περαιτέρω ενημέρωση των συμμετεχόντων 

• Κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2018, θα πραγματοποιηθούν όλες οι 
εβδομαδιαίες συναντήσεις στο πλαίσιο υλοποίησης των μαθημάτων. Όλες οι συναντήσεις 
θα πραγματοποιηθούν σε απογευματινό χρόνο (π.χ. 17:00-20:00) 

• Περί τα μέσα Ιανουαρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση για τη 
δομημένη πρακτική άσκηση 

• Από τα μέσα Ιανουαρίου έως τα μέσα Απριλίου 2019, ενδεικτική περίοδος, θα υλοποιηθεί 
η δομημένη πρακτική άσκηση 

• Περί τα τέλη Μαΐου/αρχές Ιουνίου 2019, ενδεικτική περίοδος, θα πραγματοποιηθεί 
καταληκτική δημόσια εκδήλωση στο πλαίσιο της οποίας θα διαχυθούν τα αποτελέσματα 
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του προγράμματος και θα απονεμηθούν τα πιστοποιητικά παρακολούθησης στους 
συμμετέχοντες 

1.7 Μαθησιακά οφέλη & αναμένομενα αποτελέσματα 

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα ENGINITE θα παρέχει στους εκπαιδευόμενους μηχανικούς ένα 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, εξοπλίζοντάς τους με τα απαραίτητα εφόδια για καλύτερη 
επαγγελματική αποκατάσταση. Συγκεκριμένα, μέσα από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα θα 
έχουν την ευκαιρία να: 

• Αποκομίσουν πολύτιμες εμπειρίες και επαγγελματική καθοδήγηση από επαγγελματίες και 
ειδικούς στον τομέα από το χώρο της βιομηχανίας και τον ακαδημαϊκό χώρο 

• Ενισχύσουν τις τεχνικές τους γνώσεις, τις δεξιότητές και την πρακτική τους εμπειρία  
• Συμμετέχουν σε μια αναδυόμενη κοινότητα η οποία θα φέρει τη βιομηχανία και τους νέους 

απόφοιτους μηχανικούς πιο κοντά 
• Αυξήσεις τις πιθανότητές τους για απασχόληση και επαγγελματική αποκατάσταση στον 

τομέα τους 
 

1.8 Πιστοποιητικά συμμετοχής 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης στους 
συμμετέχοντες. 
 
Τα πιστοποιητικά θα απονεμηθούν από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο συντονίζει 
το πρόγραμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και το Πολυτεχνείο Κρήτης, που έχει την ευθύνη υλοποίησης 
του έργου στην Ελλάδα.   

 
Μέρος 2: Σύνοψη μαθημάτων 
 
Στόχος του δεύτερου αυτού μέρους είναι να παρουσιάσει μια περιεκτική σύνοψη των 8 
μαθημάτων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης ENGINITE και βασίστηκαν στην προβληματικο-κεντρική μάθηση.  
 
Τα μάθηματα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: (α) Μαθήματα βελτίωσης εργασιακών & 
διοικητικών δεξιοτήτων και (β) Μαθήματα ανάπτυξης τεχνικών ή εξειδικευμένων γνώσεων. Κάθε 
κατηγορία συμπεριλαμβάνει τέσσερα μαθήματα, τα οποία έχουν ως στόχο να καλύψουν ένα εύρος 
πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων οι οποίες απαιτούνται από τη σημερινή βιομηχανία.  
 
Tα οκτώ μαθήματα έχουν προκύψει βάσει προηγούμενης έρευνας αγοράς και ανασκόπησης 
βιβλιογραφίας που διεξήγαγε η CUBEIE. Η έρευνα αγοράς διεξήχθη με τη χρήση ερωτηματολογίων 
με σκοπό τη διερεύνηση των αναγκών τόσο των επιχειρήσεων όσο και των αποφοίτων Μηχανικών 
από πλευράς αναγκών, γνώσεων και δεξιοτήτων. Περισσότερες από 50 εταιρείες και πάνω από 200 
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μηχανικοί έχουν συμμετάσχει σε αυτή την έρευνα. Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τα 8 
προτεινόμενα μαθήματα.  
 

A Βελτίωση εργασιακών και διοικητικών δεξιοτήτων 

A1 
Αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας & Υγείας: Αρχές και 
εφαρμογές  

A2 Καινοτομία, επιχειρηματικότητα και ενδοεπιχειρηματικότητα  

A3 
Ολιστική Προσέγγιση στην μηχανική επιστήμη: Επαναπροσδιορισμός και ανασχεδιασμός 
μέσα από την απλοποίηση 

A4 Διαχείριση Έργων στην Πράξη  

  

B Τεχνική ή Εξειδικευμένη γνώση 

B1 Τεχνοοικονομική Ανάλυση  

B2 Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων: Από την ιδέα στην αγορά   

B3 Εφαρμοσμένες διεργασίες και βελτιστοποίηση παραγωγής  

B4 Εφοδιαστική αλυσίδα σε ένα συνεχές μεταβαλλόμενο περιβάλλον  
 
 

2.1 Βελτίωση εργασιακών και διοικητικών δεξιοτήτων 
Το πρώτο μέρος του προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ENGINITE, 
αφορά στη "Βελτίωση της απασχολησιμότητας & Διαχειριστικές δεξιότητες" και περιλαμβάνει 
τέσσερα μαθήματα τα οποία παρουσιάζονται συνοπτικά ακολούθως.  
 
 
A1. Αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας & Υγείας: Αρχές και 
εφαρμογές 
Στόχος του μαθήματος είναι να εμπλουτίσει τις γνώσεις και τις ικανότητες των μηχανικών στα 
Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας και Υγείας: Θεωρία, Εφαρμογές, ανάπτυξη 
συνεργασίας και να τους επιτρέψει να συμμετάσχουν με επιτυχία σε σύνθετα έργα με 
περιορισμένο χρονοδιάγραμμα, περιορισμένους πόρους και την εξαγωγή υψηλής ποιότητας 
αποτελεσμάτων. Εκτός αυτού, οι παράμετροι στους πραγματικούς χώρους εργασίας αλλάζουν 
συνεχώς και τα προβλήματα πρέπει να ξεπερνιούνται, οπότε οι μηχανικοί πρέπει να εκπαιδευτούν 
κατάλληλα. Για το σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιηθούν πραγματικά βιομηχανικά προβλήματα με 
βάση την προβληματοκεντρική μάθηση (PBL), για να προσφέρουν στους μηχανικούς τις 
απαιτούμενες δεξιότητες. Θα αναπτυχθούν μεγάλες οργανωτικές και αναλυτικές δεξιότητες. 
Κατανόηση της ηγεσίας, της διαχείρισης και της ομαδικής εργασίας, μαζί με μια ολιστική αντίληψη 
του προβλήματος που θα έχουν στα χέρια τους, είναι μόνο μερικές από τις δυνατότητες που οι 
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μηχανικοί χρειάζονται και θα αποκτήσουν μέσω αυτού του μαθήματος. Οι ορθές πρακτικές θα 
είναι επίσης διαθέσιμες, ως εργαλεία, για τους συμμετεχόντες. 
 
 
Βασικά μαθησιακά αποτελέσματα: 
Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να: 
 

• Κατανοούν το σύστημα διαχείρισης ποιότητας (Quality Managemenst System, QMS) και τα 
πλεονεκτήματά του για την επιχείρηση (με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις) και τους εργαζομένους 

• Κατανοούν τι είναι το Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας (Health and Safety 
Management System, HSMS) και τα οφέλη του (με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις) για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους 

• Αντιληφθούν γιατί ένα QMS και ένα HSMS είναι μέσα για τη βελτίωση της ποιότητας (Q) και 
της υγείας και ασφάλειας (H & S) στο χώρο εργασίας, τη βελτίωση του προφίλ της επιχείρησης 
και την πρόληψη ατυχημάτων και τραυματισμών. 

• Γνωρίζουν τις απαιτήσεις, τους κανονισμούς και τα βασικά στοιχεία κάθε συστήματος. 

• Σχεδιάζουν QMS και HSMS στην πράξη 

• Αναγνωρίζουν τα σημαντικά στοιχεία της ομαδικής εργασίας και της ηγεσίας στον σχεδιασμό 
και λειτουργία ενός συστήματος 

• Διεξάγουν μια ανάλυση SWOT σχετικά με το QMS και το HSMS 

• Επικυρώνουν υφιστάμενα συστήματα με τη χρήση βασικών δεικτών επιδόσεων (Key 
Performance Indicators, KPIs) και προτείνουν εισηγήσεις για βελτίωση 

• Εισάγουν περιβαλλοντικές πτυχές και στα συστήματα QM και HSM 
 

Α2. Καινοτομία, επιχειρηματικότητα και ενδοεπιχειρηματικότητα 
Το μάθημα έχει ως στόχο να εισαγάγει τους νέους απόφοιτους μηχανικής στην έννοια της 
Καινοτομίας. Συγκεκριμένα, οι νέοι μηχανικοί θα μάθουν πως να διαχειρίζονται καινοτόμες ιδέες 
μέσα από την δημιουργική διαδικασία της παραγωγής καινοτόμων ιδεών και την επέκταση τους 
σε υλοποιήσιμα έργα. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι νέοι απόφοιτοι μηχανικής θα έχουν 
αναπτύξει και επεκτείνει τις Επιχειρηματικές και Ενδοεπιχειρηματικές τους δεξιότητες οι οποίες θα 
τους βοηθήσουν αποτελεσματικά στην διαχείριση δύσκολων και περίπλοκων καινοτόμων έργων, 
με αυστηρές προθεσμίες, περιορισμένες πρώτες ύλες κτλ. Καθώς ζούμε σε μια μεταβαλλόμενη 
αγορά, οι νέοι μηχανικοί οφείλουν και πρέπει να εκπαιδεύονται σε αυτούς τους τομείς. Έτσι, αυτό 
το μάθημα θα προετοιμάσει τους νέους απόφοιτους μηχανικής να λύνουν καθημερινές προκλήσεις 
με επιχειρηματικό ζήλο. Το μάθημα αυτό θα δώσει την ευκαιρία στους νέους απόφοιτους 
μηχανικής να λύσουν πραγματικά προβλήματα της βιομηχανίας, στην βάση της 
προβληματοκεντρικής μάθησης, ιδιαίτερα στο πεδίο της Καινοτομίας και Διαχείρισης της 
Καινοτομίας.  
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Μερικές από τις δεξιότητες που θα αποκτήσουν οι υποψήφιοι είναι: δημιουργικότητα, 
ομαδικότητα, εφαρμογή σύγχρονων επιχειρηματικών μοντέλων, αυτοδιαχείριση κτλ. Στο πλαίσιο 
του μαθήματος θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές και ομιλίες από εμπειρογνώμονες.  
 
Βασικά μαθησιακά αποτελέσματα: 
Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να: 
 

• Καταλαβαίνουν τον ορισμό Καινοτομία, και Διαχείριση Καινοτομίας  

• Αναπτύξουν αναλυτικές δεξιότητες αφού θα ασχοληθούν με πραγματικά προβλήματα της 
βιομηχανίας  

• Αναπτύξουν κριτικό πνεύμα  

• Αναπτύξουν και εξελίξουν το επιχειρηματικό τους πνεύμα, δουλεύοντας ως μονάδες αλλά 
και σε ομάδες  

• Εντοπίζουν τις παραμέτρους που επιτρέπουν την παραγωγή καινοτόμων ιδεών  

• Εντοπίζουν την σημαντικότητα των ηγετικών δεξιοτήτων στην παραγωγή και διαχείριση 
καινοτόμων ιδεών  

• Κατανοούν και χειρίζονται το επιχειρηματικό μοντέλο Business Model Canva και πως αυτό 
συνδέεται στην διαχείριση της Καινοτομίας  

 
Α3. Ολιστική Προσέγγιση στην μηχανική επιστήμη: Επαναπροσδιορισμός και ανασχεδιασμός 
μέσα από την απλοποίηση 
Σε αυτό το μάθημα οι συμμετέχοντες μηχανικοί θα εκπαιδευτούν στο να αναπτύξουν ικανότητες 
επίλυσης προβλημάτων μηχανικής έτσι ώστε να πληρώσουν το κενό που υπάρχει μεταξύ της 
ακαδημαϊκής γνώσης και των επαγγελματικών δεξιοτήτων. Συγκεκριμένα, αυτό το μάθημα έχει 
σκοπό να μεταφέρει τον απόφοιτο μηχανικό από την ακαδημαϊκή νοοτροπία στο να μπορεί να 
λύσει προβλήματα μηχανικής, απομακρύνοντάς τον από τη λύση ‘μέρους’ ή ‘σημείου’-
προβλημάτων και συγκεντρώνοντάς τον στις βέλτιστες λύσεις του συνολικού συστήματος. Οι 
λύσεις πηγάζουν μέσα από ολιστικό τρόπο σκέψης ο οποίος συνήθως καταλήγει στο «κάνοντας 
περισσότερα με λιγότερα», σφαιρικές βέλτιστες λύσεις. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις 
έννοιες της ολιστικής σκέψης μέσω τεχνικών προβληματοκεντρικής μάθησης οι οποίες 
εφαρμόζονται σε σχετικά συστήματα μηχανικής. Από τους απόφοιτους μηχανικούς θα ζητηθεί να 
εφαρμόσουν μια ολιστική ανάλυση σε πραγματικά προβλήματα συστημάτων της αρεσκείας τους 
και να σχεδιάσουν μία αποτελεσματική πολυδιάστατη λύση. 
 
Βασικά μαθησιακά αποτελέσματα: 
Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να: 

• Αναπτύξουν εκτίμηση στοιχείων συστημάτων 

• Αναγνωρίζουν τα σημαντικά στοιχεία της ολιστικής προσέγγισης για τη λύση 
προβλημάτων σε διάφορες κλίμακες, τομείς και θέματα 

• Εκτιμούν την αξία της Προβληματοκεντρικής Μάθησης για την εκμάθηση νέων τεχνικών 
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• Αναγνωρίζουν και να καθορίζουν τα προβλήματα ενός συστήματος ή τις προκλήσεις με 
ολισιτκή προσέγγιση (πιθανές βέλτιστες λύσεις) 

• Εκτιμούν την καταπληκτική δύναμη του ολιστικού διαδραστικού τρόπου σκέψης 

• Αναπτύξουν έναν ήχο κατανόησης συγκεκριμένου συστήματος σκέψης μεθοδολογίας 
και εργαλειών 

• Αναπτύξουν επιχειρηματικές και καινοτόμες δεξιότητες με την πρόκληση συμβατικών 
λύσεων 

• Αναπτύξουν την τέχνη της απλοποίησης της πολυπλοκότητας μέσω της ολιστικής σκέψης 

• Αποκτήσουν εμπειρία σε επίλυση διεπιστημονικών προβληματών μέσα από τη 
διερεύνηση περιπτωσιολογικών μελετών 

• Καθορίζουν και να αξιολογούν το θετικό αποτέλεσμα μέσω ολιστικής προσέγγισης 
επίλυσης προβλημάτων 

 

 Α4. Διαχείριση Έργων στην Πράξη 
Το μάθημα στοχεύει να ενισχύσει τις γνώσεις και τις ικανότητες των μηχανικών στον τομέα της 
διαχείρισης έργων, με στόχο να τους προετοιμάσει κατάλληλα ώστε να είναι σε θέση να 
συμμετέχουν ή/και να ηγηθούν, με επιτυχία, σύνθετων έργων με αυστηρό χρονοδιάγραμμα, 
περιορισμένους πόρους αλλά και με αποτελέσματα υψηλής ποιότητας. Σε ένα πραγματικό 
εργασιακό περιβάλλον στην βιομηχανία, οι παράμετροι τροποποιούνται συνεχώς, ενώ 
οποιαδήποτε προβλήματα προκύπτουν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα και 
αποτελεσματικά, για αυτό οι μηχανικοί θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι. Για το σκοπό 
αυτό, στο μάθημα θα χρησιμοποιηθούν πραγματικά προβλήματα, μέσα από την βιομηχανία, σε 
συνδυασμό με την προβληματοκεντρική μέθοδο εκμάθησης (Problem Based Learning), ώστε να 
εξοπλίσουν τους μηχανικούς με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες. 
 
Δεξιότητες οργάνωσης και αναλυτικής σκέψης, ηγετικές ικανότητες, δεξιότητες εργασίας σε 
ομάδες, καθώς επίσης ολιστική αντίληψη και αντιμετώπιση του έργου  είναι μόνο μερικές από τις 
ικανότητες που οι μηχανικοί χρειάζονται, και τις οποίες εκτιμάται ότι θα αποκτήσουν μέσω του εν 
λόγω μαθήματος. Στα πλαίσια του μαθήματος οι μηχανικοί θα εκπαιδευτούν σε γνωστό λογισμικό 
εξειδικευμένο για τη διαχείριση έργων.  
  
Βασικά μαθησιακά αποτελέσματα: 
Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να: 

• Εφαρμόζουν τις αρχές διαχείριση έργων σε πραγματικά έργα 

• Αναγνωρίζουν τα σημαντικά στοιχεία της αποτελεσματικής ομαδικής εργασίας και της 
ηγεσίας στη διαχείριση έργων 

• Διαχειρίζονται αποτελεσματικά κάθε έργο σε σχέση με το κόστος, τα χρονικά πλαίσια, την 
ποιότητα και τα παραδοτέα. 

• Αξιολογούν και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τους κινδύνους για τις κύριες 
παραμέτρους του έργου. 

• Παρακολουθούν τις εκάστοτε δραστηριότητες και να αξιολογούν την πρόοδο του έργου 
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• Καθορίζουν και παρακολουθούν τους βασικούς δείκτες απόδοσης (KPIs) καθώς και να 
λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα για την επιτυχία του έργου 

• Χρησιμοποιούν αποτελεσματικά λογισμικά διαχείρισης έργων 
 

2.1 Βελτίωση τεχνικών και εξειδικευμένων γνώσεων 
Το πρώτο μέρος του προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ENGINITE, 
αφορά στη "Βελτίωση τεχνικών και εξειδικευμένων γνώσεων" και περιλαμβάνει τέσσερα 
μαθήματα τα οποία παρουσιάζονται συνοπτικά ακολούθως.  
 
Β1. Τεχνοοικονομική Ανάλυση 
Το μάθημα αυτό δίνει έμφαση στις οικονομικές αρχές της μηχανικής και στην συμβολή τους στην 
ανάληψη αποφάσεων. Έτσι, στο μάθημα αυτό θα τονιστούν: η ισχυρή σχέση μεταξύ τεχνικού 
σχεδιασμού στην κατασκευή προϊόντων / συστημάτων και στις οικονομικές πτυχές, καθώς και σε 
έννοιες που έχουν να κάνουν με τη χρονική αξίας του χρήματος και της ισοδυναμίας αυτού. Σε 
κάθε ομάδα θα δοθεί ένα πραγματικό πρόβλημα που στην συγκεκριμένη περίπτωση θα έχει να 
κάνει με την ανάκτηση χρήσιμων μετάλλων από την λάσπη που προέρχεται από μονάδες 
επεξεργασίας λυμάτων. Στο πρόβλημα αυτό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι υφιστάμενες 
τεχνολογίες και οι οικονομικές πτυχές για κάθε μία από αυτές.     
 

Βασικά μαθησιακά αποτελέσματα: 
Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να: 
 

• Καθορίζουν, εκτιμούν και αναλύουν τις δαπάνες ενός μηχανολογικού-βιομηχανικού έργου.  

• Καλλιεργούν δημιουργικά τη γνώση τους στα μαθηματικά, τα οικονομικά και στις αρχές της 
μηχανικής για την επίλυση μηχανολογικών - βιομηχανικών προβλημάτων  

• Εφαρμόζουν αποτελεσματική διαχείριση χρημάτων και να χρησιμοποιούν  τις γνώσεις που 
έχουν αποκτήσει για την εξαγωγή οικονομικών αξιολογήσεων για εναλλακτικές λύσεις, 
σχέδια και έργα.  

 
 

Β2. Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων: Από την ιδέα στην αγορά  
Σε αυτήν την ενότητα οι συμμετέχοντες μηχανικοί θα γνωρίσουν τις κινητήριες δυνάμεις της 
εποχής μας: της καινοτομίας σε συνδυασμό με την δημιουργική επιχειρηματική ανάπτυξη. Οι 
συμμετέχοντες καλούνται να προωθήσουν τις διαπροσωπικές τους δεξιότητες, αξιοποιώντας 
δημιουργικά το δικό τους υπόβαθρο. Η επικοινωνία, ο τρόπος παρουσίασης καθώς και η ανάπτυξη 
δεξιοτήτων διαπραγμάτευσης αποτελούν βασικά στοιχεία που οδηγούν σε σίγουρη επιτυχία εντός 
των πλαισίων αυτής της ενότητας. Παρέχοντας ένα πρόβλημα με πολλά κίνητρα σε συνδυασμό με 
ομαδικές ασκήσεις, θα δημιουργηθεί ένα συναρπαστικό και ταυτόχρονα γεμάτο με προκλήσεις 
περιβάλλον το οποίο θα μετατρέψει τη συγκεκριμένη ενότητα σε μια εμπειρία ζωής. Οι γνώσεις 
και οι δεξιότητες που θα αποκομίσουν θα ενισχύσουν τους μηχανικούς στη μελλοντική 
σταδιοδρομία τους. Οι μηχανικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που θα αποκτήσουν 
στα πλαίσια μιας startup ή σε μια πολυεθνική εταιρεία ή ακόμη και σε ένα πρωτοποριακό έργο ή 
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σε κάποιο παραδοσιακό τομέα που δυσκολεύεται από τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς· σε 
συνθήκες απλής καθημερινότητας έως και σοβαρών και κρίσιμων καταστάσεων. Όποιο και αν είναι 
το σενάριο, οι μηχανικοί θα είναι καλά εξοπλισμένοι/καταρτισμένοι και έτοιμοι να χειριστούν την 
κατάσταση με δημιουργικότητα και επαγγελματισμό. 
 

Βασικά μαθησιακά αποτελέσματα: 
Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να: 

• Επιδείξουν τις θεμελιώδεις αρχές και μεθόδους καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.  

• Αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν επιχειρηματικά μοντέλα. 

• Χρησιμοποιούν εργαλεία για να εξερευνήσουν και να δημιουργήσουν καινοτόμες 
επιχειρηματικές ιδέες.   

• Αναπτύξουν και να εισάγουν την κουλτούρα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας / 
επιχειρηματικότητας σε έναν οργανισμό. 

• Επικοινωνούν, να χρηματοδοτούν ή να προτείνουν μια νέα ιδέα, προϊόν ή πρωτοβουλία. 
 

Β3. Εφαρμοσμένες διεργασίες και βελτιστοποίηση παραγωγής 
Η ενότητα αποσκοπεί στο να εμπλουτίσει τις γνώσεις και τις ικανότητες των μηχανικών στην 
Εφαρμοσμένη Διαδικασία και Βελτιστοποίηση Προϊόντων και να τους επιτρέψει να συμμετάσχουν 
με επιτυχία σε σύνθετα έργα με περιορισμένο χρονοδιάγραμμα, περιορισμένους πόρους αλλά με 
στόχο αποτελέσματα υψηλής ποιότητας. Εκτός αυτού, οι παράμετροι των βιομηχανικών χώρων 
στον πραγματικό κόσμο αλλάζουν συνεχώς και τα προβλήματα πρέπει να ξεπεραστούν, οπότε οι 
μηχανικοί πρέπει να εκπαιδευτούν κατάλληλα. Για το σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιηθούν 
πραγματικά υλικά βιομηχανικά έργα σε συνδυασμό με την προσέγγιση της προβληματοκεντρικής 
μάθησης(PBL), για να εξοπλίσουν τους μηχανικούς με τις απαιτούμενες δεξιότητες. Οι δεξιότητες 
οργάνωσης και ανάλυσης , οι ηγετικές δεξιότητες, η επικοινωνία στο πλαίσιο της ομαδικής 
εργασίας, μαζί με μια ολιστική αντίληψη του έργου είναι μόνο μερικές από τις δυνατότητες που 
χρειάζονται οι μηχανικοί και θα αποκτήσουν μέσω αυτής της πορείας. Οι καλές  πρακτικές θα είναι 
επίσης εργαλεία που θα μπορούν να αξιοποιήσουν οι συμμετέχοντες. 
 
Βασικά μαθησιακά αποτελέσματα: 
Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα: 

• Έχουν κατανοήσει τι είναι η Εφαρμοσμένη Διαδικασία και Βελτιστοποίηση Προϊόντων και 
τα οφέλη της για την επιχείρηση (με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
SMEs), τους εργαζομένους και την κοινωνία, μέσω στοχευμένων 
περιπτώσεων/παραδειγμάτων μελετών. 

• Μπορούν να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν τα απαιτούμενα βήματα για την επίτευξη των 
στόχων καθώς και να επικυρώνουν την προσέγγισή τους. 

• Μπορούν να βελτιστοποιήσουν μια διαδικασία δουλεύοντας σε μια πολυεπιστημονική 
μελέτη περίπτωσης. Μπορούν να βελτιστοποιήσουν ένα προϊόν δουλεύοντας σε μια 
πολυεπιστημονική μελέτη περίπτωσης. 

• Λαμβάνουν υπόψη όλα τα θέματα βιωσιμότητας που εμπλέκονται σε κάθε περίπτωση, 
όπως απαιτείται από τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας. 
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Β4. Εφοδιαστική αλυσίδα σε ένα συνεχές μεταβαλλόμενο περιβάλλον 
Το μάθημα έχει στόχο να προσφέρει πρακτικές κα τεχνικές δεξιότητες για την ανάλυση και 
διαχείρηση της επιμελητείας και της εφοδιαστικής αλυσίδας στον τομέα της βιομηχανίας. Οι 
μηχανικοί θα μάθουν τις βασικές αρχές της επιμελητείας, π.χ. τη διαδικασία σχεδιασμού, 
εφαρμογής και ελέγχου των διαδικασιών έτσι ώστε να υπάρχει αποτελεσματική μεταφορά και 
αποθήκευση αγαθών, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών, καθώς και σχετικών πληροφοριών από 
το σημείο προέλευσης στο σημέιο κατανάλωσης, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των 
πελατών.   
 
Επιπλέον, οι μηχανικοί θα εξοικειωθούν με το πλαίσιο της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, 
το οποίο είναι η διαχείριση, διαμέσου ενός δικτύου ανάντη και κατάντη οργανισμών, τόσο των 
σχέσεων όσο και της ροής των υλικών, των πληροφοριών και των πόρων, και θα 
συνειδητοποιήσουν ότι ο σκοπός της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι η προσθήκη 
αξίας, η αύξηση της αποδοτικότητας και η ικανοποίηση των πελατών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί 
στον παγκόσμιο χαρακτήρα του θέματος. 
 

Βασικά μαθησιακά αποτελέσματα: 
Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να: 

• Περιγράφουν τις βασικές έννοιες της εφοδιαστικής αλυσίδας και της διαχείρισης της, αλλά 
και της εφαρμογής τους στο κατασκευαστικό πλαίσιο και το πλαίσιο των υπηρεσιών 

• Κατανοούντον ρόλο που διαδραματίζει η παγκοσμιοποίηση και το διεθνές εμπόριο στην 
επιμελητεία αλλά και στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας 

• Ορίζουν τις διάφορες στρατηγικές εφοδιαστικής αλυσίδας και επιμελητείας τις οποίες 
χρησιμοποιούν οι εταιρείες προκειμένου να επιβιώσουν και να μπορούν να είναι 
ανταγωνιστικές στο σύνθετο και δυναμικό παγκόσμιο περιβάλλον 

• Κατανοούν τις θεμελιώδεις λειτουργίες της επιμελητείας και της εφοδιαστικής αλυσίδας, 
όπως για παράδειγμα η μεταφορά, η προμήθεια καθώς και η διαχείριση αποθεμάτων και 
η διαχείριση υλικών 

• Ανακαλούν τους σημαντικούς ρόλους των κινδύνων που ενέχονται της εφοδιαστικής 
αλυσίδας, της ευρωστίας και της ανθεκτικότητας 

• Κατανοούν τι συνεπάγεται με τον όρο «Αειφορία» στο πλαίσιο της επιμελητείας και της 
διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας 

• Εξηγούν τα βασικά στοιχεία της αντίστροφης επιμελητείας και τους λόγους για τη χρήση 
της 

• Αναθεωρούν διάφορες στρατηγικές και πρακτικές οι οποίες χρησιμοποιούνται στις μέρες 
μας στην επιμελητεία και στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας  

Appendix 
 
A1 – Αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας & Υγείας: Αρχές και 
εφαρμογές 
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A2 – Καινοτομία, επιχειρηματικότητα και ενδοεπιχειρηματικότητα 
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μέσα από την απλοποίηση 
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1. ΜΕΡΟΣ A: Γενικές πληροφορίες 
 
Τίτλος: "Αποτελεσματική διαχείριση συστημάτων ποιότητας και ασφάλειας και υγείας" 
 
Λέξεις-κλειδιά: σύστημα διαχείρισης ποιότητας, σύστημα διαχείρισης της υγείας και της 
ασφάλειας, πρότυπα ISO, προσέγγιση PBL 
 
Συγγραφείς: Καθ. Κωνσταντίνος Κομνίτσας 
 
Διάρκεια: 1 ημέρα διαδικτυακής ανάγνωσης / μελέτη στο Google classroom, 1 εβδομάδα κατ’ιδίαν 
συνάντηση 
Γλώσσα: Αγγλικά και Ελληνικά 
 
Τύπος & αριθμός συνεδριών: 

Ημέρα 1 

• Γνωριμία, σύντομη παρουσίαση των συμμετεχόντων (μελέτες, 
απασχόληση, εμπειρογνωμοσύνη κλπ) 

• Εφαρμοσμένα συστήματα αποτελεσματικής διαχείρισης ποιότητας και 
ασφάλειας και υγείας: παρουσίαση μυθολογίας, παρουσίαση 
προβλήματος στους συμμετέχοντες και συζήτηση 

•  Κατανόηση της διαδικασίας, επεξήγηση των 2 περιπτωσιολογικών 
μελετών, επιλογή ομάδων, καθορισμός εμπλεκόμενων ατόμων και πώς, 
ορισμός των προθεσμιών για τις εργασίες 

• 20 λεπτά συζήτηση 

Ημέρα 2 

• Συνοψίζοντας την πρόοδο της ημέρας 1, 20 λεπτά 
• Καθορισμός στόχων για την 2η ημέρα (για κάθε περίπτωση) 
• Τα μέλη των ομάδων παίρνουν διαφορετικούς ρόλους και στόχους 
• Αλληλεπίδραση με κάθε μέλος της ομάδας 
• Αλληλεπίδραση μεταξύ ομάδων (σύγκριση προόδου και αποτελεσμάτων) 
• Αξιολόγηση προόδου 

• Περίληψη - συζήτηση - ανάγκη για πρόσθετη εργασία / διορθωτικές 
ενέργειες; 

 Ημέρα 3 

• Συνοψίζοντας την πρόοδο της 2ης, 20 λεπτά 
• Ορίστε τους στόχους για την 3η ημέρα (για κάθε περίπτωση) 
• Τα μέλη των ομάδων παίρνουν διαφορετικούς ρόλους και στόχους 
• Αλληλεπίδραση με κάθε μέλος της ομάδας 
• Αλληλεπίδραση μεταξύ ομάδων (σύγκριση προόδου και αποτελεσμάτων) 
• Αξιολόγηση προόδου 
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Αριθμός συμμετεχόντων μηχανικών: 20-25 μηχανικοί 
 
Διαμόρφωση ομάδων: Μικτές ομάδες φύλου, διεπιστημονικές ομάδες μηχανικών, 5-7 μέλη σε 
κάθε ομάδα (σύμφωνα με τις οδηγίες της βιβλιογραφίας του PBL) 
 
 

2. ΜΕΡΟΣ Β: Επισκόπηση μαθήματος και βασικά μαθησιακά αποτελέσματα 
 
I. Επισκόπηση Ενότητας 
 
Στόχος του μαθήματος είναι να εμπλουτίσει τις γνώσεις και τις ικανότητες των μηχανικών στα 
Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας και Υγείας: Θεωρία, Εφαρμογές, ανάπτυξη 
συνεργασίας και να τους επιτρέψει να συμμετάσχουν με επιτυχία σε σύνθετα έργα με 
περιορισμένο χρονοδιάγραμμα, περιορισμένους πόρους και την εξαγωγή υψηλής ποιότητας 
αποτελεσμάτων. Εκτός αυτού, οι παράμετροι στους πραγματικούς χώρους εργασίας αλλάζουν 
συνεχώς και τα προβλήματα πρέπει να ξεπερνιούνται, οπότε οι μηχανικοί πρέπει να εκπαιδευτούν 
κατάλληλα. Για το σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιηθούν πραγματικά βιομηχανικά προβλήματα με 
βάση την προβληματοκεντρική μάθηση (PBL), για να εξοπλίσουν τους μηχανικούς με τις 
απαιτούμενες δεξιότητες. Μεγάλες οργανωτικές και αναλυτικές δεξιότητες θα αναπτυχθούν, 
κατανόηση της ηγεσίας, της διαχείρισης και της ομαδικής εργασίας, μαζί με μια ολιστική αντίληψη 
του προβλήματος που θα έχουν στα χέρια τους, είναι μόνο μερικές από τις δυνατότητες που οι 
μηχανικοί χρειάζονται και θα αποκτήσουν μέσω αυτού του μαθήματος. Οι ορθές πρακτικές θα 
είναι επίσης διαθέσιμες, ως εργαλεία, για τους συμμετεχόντων. 
 

Ημέρα 4 

• Συνοψίζοντας την πρόοδο της 3ης, 20 λεπτά  
• Ορίστε στόχους για την 4η ημέρα (για κάθε μελέτη περίπτωσης) 
• Τα μέλη των ομάδων παίρνουν διαφορετικούς ρόλους και στόχους 
• Αλληλεπίδραση με κάθε μέλος της ομάδας 
• Αλληλεπίδραση μεταξύ ομάδων (σύγκριση προόδου και αποτελεσμάτων) 
• Αξιολόγηση της προόδου 
• Περίληψη - συζήτηση - οριστικοποίηση περιπτωσιολογικών μελετών 

• Ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση 

Ημέρα 5 

• Παρουσιάσεις 
• Ερωτήσεις και απαντήσεις (Q & A) με άλλες ομάδες 
• Τελικές παρατηρήσεις 
• Συνολική αξιολόγηση της ενότητας 
• Παροχή κατευθυντήριων γραμμών / επεξηγήσεων / συμβουλών για την 
τοποθέτηση σε βιομηχανίες /  Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
• Συζήτηση για πιθανές εργασίες 

• Κλείσιμο ενότητας 
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I. Βασικά μαθησιακά αποτελέσματα: 
 
Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα: 
 
• Κατανοούν το σύστήμα διαχείρισης ποιότητας (QMS) και τα πλεονεκτήματά  του για την 

επιχείρηση (με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις) και τους εργαζομένους 

• •Κατανοούν τι είναι το Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας (HSMS) και τα οφέλη του 
(με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις) για τις επιχειρήσεις και τους 
εργαζόμενους. 

• •Αντιληφθούν γιατί ένα QMS και ένα HSMS είναι ένα μέσο για τη βελτίωση της ποιότητας (Q) 
και της υγείας και ασφάλειας (H & S) στο χώρο εργασίας, τη βελτίωση του προφίλ της 
επιχείρησης και την πρόληψη ατυχημάτων και τραυματισμών. 

• Έρθουν σε επαφή  με τις απαιτήσεις, τους κανονισμούς και τα βασικά στοιχεία κάθε 
συστήματος. 

• Σχεδιάσουν ς QMS και HSMS στην πράξη 
• Μπορούν νααναγνωρίσουν τα σημαντικά στοιχεία της ομαδικής εργασίας και της ηγεσίας στον 

σχεδιασμό και λειτουργία ενός συστήματος 
• Μπορούν να διεξάγουν μια ανάλυση SWOT σχετικά με το QMS και το HSMS 

• •Μπορούν να επικυρώνουν υφιστάμενα συστήματα με τη χρήση βασικών δεικτών επιδόσεων 
(KPIs) και πρότασεις βελτιώσεων 

• Μπορούν να εισάγουνπεριβαλλοντικές πτυχές και στα συστήματα QM και HSM 
 

3. ΜΕΡΟΣ Γ: Προβληματικο-κεντρικά σενάρια μάθησης 
 

Περιπτωσιολογική Μελέτη 1. Συστήματα διαχείρισης σε εστιατόρια 
 
1. Γενικές πτυχές 
 
Ένα αξιόπιστο σύστημα διαχείρισης ποιότητας (QMS) αποτελεί βασικό εργαλείο για κάθε 
επιτυχημένο οργανισμό, αλλά τα χαρακτηριστικά του μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τα 
προϊόντα, τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παρέχει ο οργανισμός. 
 
Στο πλαίσιο της βιομηχανίας των εστιατορίων, πολλές εταιρείες αναπτύσσουν εσωτερικές 
διαδικασίες, ενώ άλλες επιδιώκουν πιο προηγμένα συστήματα από τρίτους παρόχους, για να 
βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών ασφάλειας των τροφίμων και τη 
διασφάλιση της ποιότητας. 
 
Το γεγονός ότι τα εστιατόρια αποτελούν συχνά μεμονωμένες και ανεξάρτητες μονάδες 
αποσυνδεδεμένες η μία με την άλλη οδηγεί σε μεγάλες προκλήσεις. Μια μεγάλη αλυσίδα 
εστιατορίων μπορεί να αποτελείται από αρκετές εκατοντάδες έως αρκετές χιλιάδες μονάδες που 
διασκορπίζονται σε όλη τη χώρα. Οι μονάδες εστιατορίων αποκτούν τις προμήθειές τους από 
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δεκάδες προμηθευτές που συντονίζονται από δεκάδες κέντρα διανομής παραδίδοντας τα 
προϊόντα τους αποτελεσματικά διατηρώντας την ποιότητά τους. 
 
Ενώ τα εστιατόρια μπορεί να ακολουθούν παρόμοια δομή, οι πολιτικές και οι διαδικασίες τους 
διαφέρουν πολύ από το ένα εμπορικό σήμα στο άλλο. Ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης 
ποιότητας πρέπει να μπορεί να ενσωματώνει όλες αυτές τις πτυχές σε μια αλυσίδα και να 
υιοθετείται πλήρως και να χρησιμοποιείται από τους τελικούς χρήστες. 
 
Επιπλέον, ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας για μια αλυσίδα εστιατορίων πρέπει να είναι απλό 
και αποτελεσματικό ώστε να μπορεί να γίνεται κατανοητό και εύχρηστο από τους νέους 
υπαλλήλους, όχι μόνο από επαγγελματίες του τομέα ποιότητας και επιστήμονες τροφίμων. Έτσι, 
ένα QMS χωρίς χαρτί είναι σήμερα μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση. 
 
2. Στόχοι 
 
Οι κύριοι στόχοι είναι: 
 
1. Κατανόηση της διαδικασίας ανάπτυξης ενός QMS σε ένα εστιατόριο 
2. Εξέταση όλωντων απαιτούμενων βημάτων και απαιτήσεεων 
3. Αξιολόγηση του αναπτυγμένουQMS 
4. Εξέταση ενός QMS που είναι αποτελεσματικό και έχει χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα * 
* Να ληφθεί υπόψη ότι με την εξάλειψη της ανάγκης για χαρτί και την αυτοματοποίηση πολλών 
ελέγχων, το λειτουργικό κόστος μειώνεται και βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα. 
 
3. Περίοδος υλοποίησης 
 
1 εβδομάδα 
 
4. Πιθανός σχεδιασμός 
 
Εξετάσετε το ενδεχόμενο κάλυψης των πιο κάτω πτυχών: 
 
1. Πεδίο εφαρμογής του QMS 
2. Ασφάλεια τροφίμων και QMS 
3. Ευθύνη διαχείρισης 
4. Διαχείριση κρίσεων 
5. Θεμελιώδεις απαιτήσεις 
6. Σύστημα ασφάλειας τροφίμων 
7. Απαιτήσεις προϊόντος 
8. Επαλήθευση και συνεχής βελτίωση 
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5. Σημείωση 
 
Θεωρήστε ότι τα περισσότερα από τα παραπάνω βήματα μπορούν να εφαρμοστούν σε πολλές 
άλλες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και βιομηχανίες του τομέα των τροφίμων. 
 
6. Τελικό αποτέλεσμα 
 
Όταν είστε έτοιμοι, παρακαλούμε να παρουσιάσετε τα ευρήματά σας (για 30 λεπτά), 
χρησιμοποιώντας μια παρουσίαση τύπου ppt 
 

Περιπτωσιολογική Μελέτη 2. Συστήματα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας σε χημικό 
εργαστήριο 
 
1. Γενικές πτυχές 
 
Το Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας ενός χημικού εργαστηρίου είναι ένα δομημένο και 
τεκμηριωμένο σύνολο δραστηριοτήτων σχεδιασμένο να διασφαλίζουν και να αποδεικνύουν ότι το 
εργαστήριο συμμορφώνεται με τις ελάχιστες απαιτήσεις των προτύπων H & S και της διαχείρισης 
της ασφάλειας. Το HS-MS υλοποιείται, συντηρείται και ενημερώνεται μέσω περιοδικών 
αναθεωρήσεων, δραστηριοτήτων παρακολούθησης και αξιολογήσεων. 
 
2. Στόχοι 
 
Οι κύριοι στόχοι είναι: 
 
1. Να εφαρμόσετε τα πρότυπα H & S στις πρακτικές διαχείρισης ασφαλείας σε ένα χημικό 
εργαστήριο. 
2. Να διαχειριστείτε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ασθένειας για όσους εργάζονται στο εργαστήριο, 
διασφαλίζοντας ότι έχουν την κατάλληλη κατάρτιση, τις απαραίτητες πληροφορίες και την 
κατάλληλη υποστήριξη για την ασφαλή εργασία. 
3. Η ελαχιστοποίηση του κινδύνου περιβαλλοντικών κινδύνων με την εφαρμογή πρακτικών 
ασφαλούς χειρισμού και κατάλληλου σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων. 
4. Προστασία των εργαστηριακών πόρων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και κατάχρηση. 
5. Να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς για τη διαχείριση 
εργαστηριακών εργασιών με ασφάλεια. 
 
 
 
3. Περίοδος υλοποίησης 
 
1 εβδομάδα 
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4. Πιθανό σχέδιο 
 
Μπορείτε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να καλύψετε τις ακόλουθες πτυχές: 
 
1. Οργανωτική δομή 
2. Εργαστηριακές δραστηριότητες 
3. Ρόλοι και ευθύνες όλου του προσωπικού 
4. Διαχείριση κινδύνων: κίνδυνοι χημικών ουσιών 
5. Υφιστάμενη εργαστηριακή ασφάλεια και έλεγχος 
6. Πρότυπα, διαδικασίες και έλεγχος εγγράφων 
7. Εφαρμογή, παρακολούθηση και διορθωτικές ενέργειες 
 
5. Σημείωση 
 
Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι τα παραπάνω βήματα μπορούν να εφαρμοστούν σχεδόν σε 
οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. 
 
6. Τελικό αποτέλεσμα 
 
Όταν είστε έτοιμοι, παρακαλούμε να παρουσιάσετε τα ευρήματά σας (για 30 λεπτά), 
χρησιμοποιώντας μια παρουσίαση τύπου ppt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A2 – Καινοτομία, επιχειρηματικότητα και 
ενδοεπιχειρηματικότητα 
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1. ΜΕΡΟΣ A: Γενικές πληροφορίες 
 

Τίτλος μαθήματος:  Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Ενδοεπιχειρηματικότητα  
 
Λέξεις-κλειδιά: ηγεσία, δημιουργικότητα, ομαδικότητα, διαπροσωπικές και επικοινωνιακές 
δεξιότητες, επιχειρηματικότητα, καινοτομία, διαχείριση καινοτομίας   
 
Υπεύθυνοι δημιουργίας ύλης: Χριστίνα Αχιλλέως, Σίλια Χατζηχριστοδούλου, Στέφανη Αψερού  
 
Διάρκεια:  μια μέρα διαδικτυακή μελέτη, και μια εβδομάδα εκπαίδευση κατά πρόσωπο  

Γλώσσα διδακτικού υλικού: Ελληνικά και Αγγλικά  

Τύπος και αριθμός εκπαιδεύσεων: διαδικτυακή και κατά πρόσωπο εκπαίδευση  

• διαδικτυακή μελέτη διάρκειας 2,5 ωρών (Μέρος Α): Εισαγωγή στο πρόγραμμα, και στην 
προβληματοκεντρική μάθηση. Εισαγωγή στο πρόβλημα.  

• διαδικτυακή μελέτη διάρκειας 2,5 ωρών (Μέρος Β): Συζήτηση μελέτης περίπτωσης, 
αναστοχασμός.  

• κατά πρόσωπο εκπαίδευση, 1η μέρα διάρκειας 2,5 ωρών: Παρουσίαση του προβλήματος, 
ομαδοποίηση, ορισμός συμβολαίου ενδοεπικοινωνίας της ομάδας, ορισμός κώδικα ηθικής, 
εντοπισμός εκπαιδευτικών αναγκών της ομάδας. Παρουσίαση θεωρητικού μαθήματος, 
πρώτο μέρος. Συμπλήρωση της φόρμας “Business Model Canvas” 1ο μέρος.   

- κατά πρόσωπο εκπαίδευση, 2η μέρα διάρκειας 2,5 ωρών: ομαδική εργασία, 
πρόοδος στις θεματικές ενότητες με την ομάδα. Παρουσίαση θεωρητικού 
μαθήματος, δεύτερο μέρος. Συμπλήρωση της φόρμας “Business Model Canvas” 2ο 
μέρος.   

- κατά πρόσωπο εκπαίδευση, 3η μέρα διάρκειας 2,5 ωρών: διαδικασία συνεντεύξεων 
και αναστοχασμός. Παρουσίαση θεωρητικού μαθήματος, τρίτο μέρος. Συμπλήρωση 
της φόρμας “Business Model Canvas” 3ο μέρος.   

 

• Kατά πρόσωπο εκπαίδευση, 4η μέρα διάρκειας 2,5 ωρών: επίσκεψη, παρουσίαση και 
διάλογος από εμπειρογνώμονα. Παρουσίαση θεωρητικού μαθήματος, τέταρτο μέρος. 
Συμπλήρωση της φόρμας “Business Model Canvas” 4ο μέρος.   

• κατά πρόσωπο εκπαίδευση, 5η μέρα διάρκειας 2,5 ωρών: ολιστική παρουσίαση όλων των 
θεματικών ενοτήτων στην βάση της προβληματοκεντρικής μάθησης. Συνεντεύξεις με την 
ομάδα. Βαθύς αναστοχασμός. Ολοκλήρωση της φόρμας “Business Model Canvas” 5ο και 
τελικό μέρος.   

Αριθμός νέων μηχανικών: 20-25   
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Χαρακτηριστικά της ομάδας: Μεικτή, με πολλαπλές εξειδικεύσεις, 5-7 άτομα σε μια ομάδα (με 
βάση τις αρχές της προβληματοκεντρικής μάθησης)  

 

2. ΜΕΡΟΣ Β: Επισκόπηση μαθήματος και βασικά μαθησιακά αποτελέσματα  

Το μάθημα έχει σαν στόχο να εισαγάγει τους νέους απόφοιτους μηχανικής στην έννοια της 
Καινοτομίας. Συγκεκριμένα, οι νέοι μηχανικοί θα μάθουν πως να διαχειρίζονται καινοτόμες ιδέες 
μέσα από την δημιουργική διαδικασία της παραγωγής καινοτόμων ιδεών και την επέκταση τους 
σε υλοποιήσιμα έργα. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι νέοι απόφοιτοι μηχανικής θα έχουν 
αναπτύξει και επεκτείνει τις Επιχειρηματικές και Ενδοεπιχειρηματικές τους δεξιότητες οι οποίες θα 
τους βοηθήσουν αποτελεσματικά στην διαχείριση δύσκολων και περίπλοκων καινοτόμων έργων, 
με αυστηρές προθεσμίες, περιορισμένες πρώτες ύλες κτλ. Καθώς ζούμε σε μια μεταβαλλόμενη 
αγορά, οι νέοι μηχανικοί οφείλουν και πρέπει να εκπαιδεύονται σε αυτούς τους τομείς. Έτσι, αυτό 
το μάθημα θα προετοιμάσει τους νέους απόφοιτους μηχανικής να λύνουν καθημερινές προκλήσεις 
με επιχειρηματικό ζήλο. Το μάθημα αυτό θα δώσει την ευκαιρία στους νέους απόφοιτους 
μηχανικής να λύσουν πραγματικά προβλήματα της βιομηχανίας, στην βάση της 
προβληματοκεντρικής μάθησης, ιδιαίτερα στο πεδίο της Καινοτομίας και Διαχείρισης της 
Καινοτομίας.  
 
Μερικές από τις δεξιότητες που θα κερδίσουν οι υποψήφιοι είναι: δημιουργικότητα, ομαδικότητα, 
εφαρμογή σύγχρονων επιχειρηματικών μοντέλων, αυτοδιαχείριση κτλ. Στο πλαίσιο του μαθήματος 
θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές και ομιλίες από εμπειρογνώμονες.  
 
Στόχοι μαθήματος:  
Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:  

• Καταλαβαίνουν τον ορισμό Καινοτομία, και Διαχείριση Καινοτομίας  

• Αναπτύξουν αναλυτικές δεξιότητες αφού θα ασχοληθούν με πραγματικά προβλήματα της 
βιομηχανίας  

• Αναπτύξουν κριτικό πνεύμα  

• Αναπτύξουν και εξελίξουν το επιχειρηματικό τους πνεύμα, δουλεύοντας σαν μονάδες αλλά 
και σε ομάδες  

• Εντοπίζουν τις παραμέτρους που επιτρέπουν την παραγωγή καινοτόμων ιδεών  

• Εντοπίζουν την σημαντικότητα των ηγετικών δεξιοτήτων στην παραγωγή και διαχείριση 
καινοτόμων ιδεών Strategise about how to create an organisational culture to support 
innovation  

• Κατανοούν και χειρίζονται το επιχειρηματικό μοντέλο Business Model Canva και πως αυτό 
συνδέεται στην διαχείριση της Καινοτομίας  

3. ΜΕΡΟΣ Γ: Προβληματικο-κεντρικά σενάρια μάθησης 
Καλείστε να δημιουργήσετε μια καινούργια καινοτόμα ιδέα και να πείσετε μια ομάδα από 
επενδυτές να επενδύσουν στην δική σας ιδέα έναντι σε άλλες εξίσου καλές ιδέες!  
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Η πιο πάνω πρόκληση είναι πολύ σημαντική. Καλείστε να δημιουργήσετε μια εξαιρετικά 
αιτιολογημένη ιδέα, παρουσιάζοντας ξεκάθαρα το πρόβλημα και την ευκαιρία που θα αναπτύξετε. 
Στην ανάπτυξη και την παρουσίαση της ιδέας ιδανικά θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το 
επιχειρηματικό μοντέλο BMC.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πηγές:  
Business Model Canvas:  
https://canvanizer.com/downloads/business_model_canvas_poster.pdf  
 
Value Proposition Canvas: 
http://www.businessmodelgeneration.com/downloads/value_proposition_canvas.pdf  
 
Επιπρόσθετες πηγές:   
1. http://designabetterbusiness.com/2017/11/02/how-to-use-the-business-model-canvas-for-

innovation/ 
2. http://www.innovation-portal.info/toolkits/business-model-innovation/  
3. http://www.innovationtactics.com/business-model-canvas-airbnb/  
4. https://rbgn.fecap.br/RBGN/article/viewFile/1812/pdf_88  
5. https://www.altexsoft.com/blog/business/using-business-model-canvas-to-launch-a-

technology-startup-or-improve-established-operating-model/  
6. https://archive.harvardbusiness.org/cla/web/pl/product.seam?c=25903&i=25905&cs=f85785d

3580feb87e2bce1535af10c2f 

A3 – Ολιστική Προσέγγιση στην επιστήμη του μηχανικού: 
Επαναπροσδιορισμός και ανασχεδιασμός μέσα από την 
απλοποίηση 
 
1. ΜΕΡΟΣ Α: Γενικές Πληροφορίες  

https://canvanizer.com/downloads/business_model_canvas_poster.pdf
http://www.businessmodelgeneration.com/downloads/value_proposition_canvas.pdf
http://designabetterbusiness.com/2017/11/02/how-to-use-the-business-model-canvas-for-innovation/
http://designabetterbusiness.com/2017/11/02/how-to-use-the-business-model-canvas-for-innovation/
http://www.innovation-portal.info/toolkits/business-model-innovation/
http://www.innovationtactics.com/business-model-canvas-airbnb/
https://rbgn.fecap.br/RBGN/article/viewFile/1812/pdf_88
https://www.altexsoft.com/blog/business/using-business-model-canvas-to-launch-a-technology-startup-or-improve-established-operating-model/
https://www.altexsoft.com/blog/business/using-business-model-canvas-to-launch-a-technology-startup-or-improve-established-operating-model/
https://archive.harvardbusiness.org/cla/web/pl/product.seam?c=25903&i=25905&cs=f85785d3580feb87e2bce1535af10c2f
https://archive.harvardbusiness.org/cla/web/pl/product.seam?c=25903&i=25905&cs=f85785d3580feb87e2bce1535af10c2f
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Τίτλος: «Ολιστική Προσέγγιση στην μηχανική επιστήμη: Επαναπροσδιορισμός και ανασχεδιασμός 
μέσα από την απλοποίηση» 
Keywords: engineering problem solving, shift graduates, globally optimal solutions, globally 
optimal solutions, engineering systems 
Συγγραφείς: Ελπίδα Γεωργίου, Στυλιανός Γιατρός 
Διάρκεια: 1 μέρα online ανάγνωση/μελέτη στο Google Classroom, 1 εβδομάδα f2f 
Γλώσσα ύλης: Αγγλικά και Ελληνικά 
 
Τύπος & αριθμός συναντήσεων: 

Ημέρα 1 
(3 ώρες) 

Ημέρα 2 
(3 ώρες) 

Ημέρα 3 
(3 ώρες) 

Ημέρα 4 
(3 ώρες) 

Ημέρα 5 
(3 ώρες) 

• Παιχνίδια γνωριμίας 
– δυναμικά 
συστήματα 

• Απλοποίηση ενός 
συστήματος – 
κατασκευαστικό 
μοντέλο μηχανικής: 
τρόπος προσέγγισης, 
δόσιμο προβλήματος 
στον καθένα και 
συζήτηση: 
συλλογισμός στις 
απαντήσεις. Ρωτήστε 
από τους 
συμμετέχοντες να 
αξιολογήσουν. 

• Κατανόηση 
συστημάτων – 
προσέγγιση 
βιομίμησης: Επιλογή 
ενός 
οικοσυστήματος και 
αναγνώριση βασικών 
ενδιαφέρουσων 
μελών. Ποιός 
εμπλέκεται και με 
ποιό τρόπο. 
Δομημένο πρότυπο. 

• 10 λεπτά 
λογισμός/αντανάκλα
ση 

• Αναφορά και 
αντανάκλαση στον 
οργανισμό του κάθε 
συμμετέχοντα. Ποιός 
εμπλέκεται, 
υπάρχουν κλειστοί 
βρόγχοι. Αναφορά 
στις κυκλικές έννοιες 
από το online 
μάθημα. Μπορούμε 
να βρούμε ένα 
ανθρωπογενή 
σύστημα. 
Εργοστάσιο, πόλη, 
λειτουργία κλπ., το 
οποίο εφαρμόζει 
αλυσίδα, η οποία 
μπορεί να μιμείται 
κάποιους 
αναγνωρίσηιμους 
οργανισμούς 
(επιλογή 3 
οργανισμών και 
χωρισμός σε ομάδες 
των 5). 

• Λογισμός/αντανάκλα
ση 

• Αναφορά και 
αντανάκλαση στην 
εργασία της 
προηγούμενης ημέρας 

• Συστήματα ολιστικής 
σκέψης-παιχνίδι 2: 
Αλλαγή 
προοπτικής/απόψεων 

• Παιχνίδι ρόλων: 
συμμετέχοντες σε 
ομάδες έχοντας 
διαφορετικούς ρόλους 
(και ημερήσια διάταξη)  
δημόσια συζήτηση 
πρότασης 

• Παύση σε καθορισμένο 
χρόνο. Πείτε στους 
ανθρώπους να 
παρουσιάσουν τις 
κάρτες τους με τις 
ημερήσιες διατάξεις 
τους. Όποιος κέρδισε/ 
θα είναι ο νικητής 

• Εισαγωγή στη βασική 
άσκηση: καθορισμός 
μίας δομής για 
αναζήτηση ενός 
προβλήματος. 
Δημιουργία ομάδων ( 3 
ομάδες των 5). Επιλογή 
προβλήματος κοντά 
στις προτιμήσεις της 
κάθε ομάδας. Ανάθεση 
ρόλου σε κάθε μέλος. 

• Αν όχι μπορείτε να 
προτείνετε 

• Αντανάκλαση με όλα 
τα μέλη μαζί (πώς 
νοιώθουν με τον 
ρόλο τους. Τι 
δυσκολίες 
αντιμετώπισαν). 

• 1 ώρα δομημένη 
επέμβαση με κάθε 
ομάδα 

• Παρουσιάσεις και 
Ερωτήσεις/Απαντήσε
ις μεταξύ ομάδων 

• Λογισμός/αντανάκλα
ση και κλείσιμο 
μαθήαμτος 

Αριθμός συμμετέχοντων μηχανικώ: 20-25 μηχανικοί 
 
Σύνθεση ομάδων: Μεικτό φύλο, πολυεπιστημονική ομάδα μηχανικών, 5-7 μέλη σε κάθε μία 
(σύμφωνα με τις οδηγίες του PBL από τη βιβλιογραφία) 

 
2. ΜΕΡΟΣ Β: Επισκόπηση μαθήματος και βασικά μαθησιακά αποτελέσματα 
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Περίληψη Μαθήματος: 
Σε αυτό το μάθημα οι συμμετέχοντες μηχανικοί θα εκπαιδευτούν στο να αναπτύξουν ικανότητες 
επίλυσης προβλημάτων μηχανικής έτσι ώστε να γεμίσουν το κενό που υπάρχει μεταξύ της 
ακαδημαϊκής γνώσης και των επαγγελματικών δεξιοτήτων. Συγκεκριμένα, αυτό το μάθημα έχει 
σκοπό να μεταφέρει τον απόφοιτο μηχανικό από την ακαδημαϊκή νοοτροπία στο να μπορεί να 
λύσει προβλήματα μηχανικής, απομακρύνοντάς τον από τη λύση ‘μέρους’ ή ‘σημείου’-
προβλημάτων και συκεντρώνοντάς τον στις βέλτιστες λύσεις του συνολικού συστήματος. Οι λύσεις 
πηγάζουν μέσα από ολιστικό τρόπο σκέψης ο οποίος συνήθως καταλήγει στο «κάνοντας 
περισσότερα με λιγότερα», σφαιρικές βέλτιστες λύσεις. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις 
έννοιες της ολισικής σκέψης μέσω τεχνικών προβληματοκεντρικής μάθησης οι οποίες 
εφαρμόζονται σε σχετικά συστήματα μηχανικής. Από τους απόφοιτους μηχανικούς θα ζητηθεί να 
εφαρμόσουν μια ολιστική ανάλυση σε πραγματικά προβλήματα συστημάτων της αρεσκείας τους 
και να σχεδιάσουν μία αποτελεσματική πολυδιάστατη λύση. 
 
Βασικά αποτελέσματα μαθήματος: 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί να: 

• Αναπτύξουν εκτίμηση στοιχείων συστημάτων 

• Αναγνωρίζουν τα σημαντικά στοιχεία της ολιστικής προσέγγισης για τη λύση 

προβλημάτων σε διάφορες κλίμακες, τομείς και θέματα 

• Εκτιμούν τις αξίες της Προβληματοκεντρικής Μάθησης για την εκμάθηση νέων τεχνικών 

• Αναγνωρίζουν και να καθορίζουν τα προβλήματα ενός συστήματος ή τις προκλήσεις με 

ολισιτκή προσέγγιση (πιθανές βέλτιστες λύσεις) 

• Εκτιμούν την καταπληκτική δύναμη του ολιστικού διαδραστικού τρόπου σκέψης 

• Αναπτύξουν έναν ήχο κατανόησης συγκεκριμένου συστήματος σκέψης μεθοδολογίας 

και εργαλιών 

• Αναπτύξουν επιχειριματικές και καινοτόμες δεξιότητες με την πρόκληση συμβατικών 

λύσεων 

• Αναπτύξουν την τέχνη της απλοποίησης της πολυπλοκότητας μέσω της ολιστικής σκέψης 

• Αποκτήσουν εμπειρία σε επίλυση διεπιστημονικών προβλήματων μέσα από τη  

διερεύνηση περιπτωσιολογικών μελετών 

• Καθορίζουν και να αξιολογούν το θετικό αποτέλεσμα μέσω ολιστικής προσέγγισης 

επίλυσης προβλημάτων 

 

3. ΜΕΡΟΣ Γ: Προβληματικο-κεντρικά σενάρια μάθησης 
 

Διαχείριση αποβλήτων σε Πανεπιστημιούπολη 
Το Πανεπιστημιακό Συμβούλιο έχει ανακοινώσει πρόσκληση για χρηματοδότηση της πιο 
αποδοτικής πρότασης για τη «Διαχείρηση αποβλήτων στην Πανεπιστημιούπολη του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου». Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ένα νεαρό Πανεπιστήμιο στο 
κέντρο της πόλης της Λεμεσού και κατά μήκος της ακτογραμμής της πόλης της Λεμεσού. Επίσης, 
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υπάρχουν κάποια μέρη του Πανεπιστημίου τα οποία είναι τοποθετημένα περιμετρικά της πόλης. 
Θα πρέπει να βρείτε τις πληροφορίες τις οποίες χρειάζεστε και να προτείνεται ένα σύστημα 
διαχείρισης αποβλήτων για το Πανεπιστήμιο και έχετε μόνο 1 εβδομάδα προθεσμία. Το σχέδιό σας 
θα πρέπει να δημιουργεί μικρο και μάκροσκοπικά σενάρια λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της 
κυκλικής οικονομίας όπου είναι δυνατόν. Αυτή η πρόταση θα πρέπει να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο 
ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί σαν οδηγός για όποιοδήποτε άλλη Πανεπιστημιούπολη. Μόλις 
ετοιμάσετε την πρότασή σας θα πρέπει να την παρουσιάσετε στην κυβέρνηση για να πάρετε τη 
χρηματοδότηση για την πρότασή σας. 
 

Το Πανεπιστημιακό Συμβούλιο έχει ανακοινώσει πρόσκληση για χρηματοδότηση της πιο 
αποδοτικής πρότασης για τη «Διαχείριση αποβλήτων στην Πανεπιστημιούπολη του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου». 
 
Το πρόβλημα το οποίο καλείστε να ερευνήσετε πρέπει να αντιμετωπιστεί με διαδικασία ολιστικής 
σκέψης και θα πρέπει να σχεδιαστεί με σφαιρική άποψη. Θα πρέπει να δώσετε ένα πρακτικό τρόπο 
μέσω της διαδικασίας ολιστικής προσέγγισης και να σχεδιάσετε τη λύση σας. Η διαδικασία την 
οποία πρόκειτε να ακολουθήσετε θα πρέπει να παρουσιαστεί. Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία 
εξερεύνησης, το μοντέλο το οποίο θα προτείνετε, η αλληλεπίδραση των συστημάτων, ο 
σχεδιασμός και η λειτουργία του συστήματος. 
 
Θα πρέπει να συγκεντρωθείτε σε ολόκληρο το σύστημα και στις σχέσεις μεταξύ των διάφορων 
υποσυστυμάτων. Επιπλέον, θα πρέπει να εστιάσετε στην διαδικασία και στην δυναμική του 
συστήματος το οποίο πρόκειται να σχεδιάσετε. Ο σχεδιασμός του συστήματος που θα αναπτύξετε 
θα πρέπει να ικανοποιεί πολλαπλές λειτουργίες και θα πρέπει να παρουσιάσετε την 
αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών και το πώς επηρεάζουν το ένα το άλλο. 
 
Ο στόχος και η προτεραιότητά σας και όποιοι άλλοι σκοποί σας θα πρέπει να καθοριστούν. Θα 
πρέπει να συζητήσετε τις προκλήσεις που αντιμετωπίσατε και τη δομή με τα στάδια τα οποία 
ακολουθήσατε καθώς και τα στάδια που ολοκληρώσατε έτσι ώστε να φτάσετε στο στόχο σας. Οι 
πηγές τις οποίες χρησιμοποιήσατε θα πρέπει επίσης να παρουσιαστούν. 
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Εικόνα 1: Τέσσερις απλοί κανόνες για ολιστική προσέγγιση (DSRP) από “Systems thinking made 

simple, new hope for solving wicked problems by Derek Cabrera & Laura Cabrera” 

Μπορείτε να ακολουθήσετε το “Mission Mental Model” στην επεξεργασία του σχεδιασμού σας 
μέσω της διαδικασίας της ολιστικής προσέγγιστης. 
 
Το σχέδιο της διαχείρισης αποβλήτων που θα προτείνετε: 

• Θα πρέπει να αλληλεπιδρά με το σύστημα διαχείρισης αποβλήτων του κράτους 

• Θα πρέπει να λάβετε υπόψην: 
o Τεχνο-οικονομική μελέτη 
o Μελέτη σκοπιμότητας 
o Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
o Τους πολεοδομικούς κανονισμούς 
o Τα κατασκευαστικά σχέδια του πλάνου σας 

▪ Χωρική μελέτη 

• Θα πρέπει να προτείνετε έννοιες για την κυκλική οικονομία στον σχεδιασμό σας 
o Μέτρα και δράσεις για την σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων τα οποία σχετίζονται με την παραγωγή αποβλήτων 

• Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία στην πρότασή σας (ίσως μια 
εφαρμογή ή κάτι παρόμοιο) 

• Πώς το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων που προτείνετε αλληλεπιδρά με την υπόλοιπη 
πόλη; Ή πώς αλληλεπιδρά με την κοινότητα; 

 
Στο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων που θα προτείνετε, θα πρέπει να δοθεί προσοχή στην μείωση 
παραγωγής αποβλήτων μέσω της μείωσης συγκεκριμένων αποβλήτων, στην μείωση οργανικών και 
επικίνδυνων αποβλήτων και την αύξηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης. 

Κανόνας των διακρίσεων

•τι είναι μέσα;

•τι είναι έξω;

•κάθε ιδέα ή πράγμα μπορεί να 
διακριθεί από τις άλλες ιδέες ή τα 

πράγματα με τα οποία είναι

Κανόνας των προοπτικών

•απόψεις

•εξετάζοντας ιδέες από διαφορετική 
οπτική γωνία

•κάθε πράγμα ή ιδέα μπορεί να είναι η 
άποψη της προοπτικής

Κανόνες του συστήματος

•μέρος - ολόκληρο

•κάθε ιδέα ή πράγμα μπορεί να 
χωριστεί σε μέρη ή να συγκεντρωθεί σε 

ένα σύνολο

Κανόνας των σχέσεων

•δράση - αντίδραση

•κάθε ιδέα ή πράγμα μπορεί να 
σχετίζεται με άλλα πράγματα ή ιδέες

Πώς μπορεί το ΤΕΠΑΚ να 
είναι "Πανεπιστήμιο με 
μηδενικά απόβλητα;"
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Επίσης, μπορείτε να ορίσετε κάποια προληπτικά μέτρα για οργανικά απόβλητα, για χαρτί, 
πλαστικό, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προμηθειών, ρούχων και υφασμάτων, κατασκευαστικών 
υλικών ή θα πρέπει να ορίσετε τους τομείς στους οποίους απευθύνεστε και τους ελέγχους στα 
μέτρα που προτείνετε (αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία, εργαστήρια, γυμναστήριο). 
 

Έχετε μια εβδομάδα να προτείνετε το σχέδιό σας για τη διαχείριση αποβλήτων για το Πανεπιστήμιο 
μαζί με το όνομα και το λογότυπο του σχεδίου σας. Το σχέδιό σας πρέπει να δημιουργεί σενάρια 
μίκρο- και μάκρο-κλίμακας. Αυτή η πρόταση θα πρέπει να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να 
μπορεί να εφαρμοστεί σαν οδηγός και σε άλλες Πανεπιστημιουπόλεις. Μόλις ετοιμάσετε την 
πρότασή σας θα πρέπει να την παρουσιάσετε στην κυβέρνηση έτσι ώστε να πάρετε την 
χρηματοδότηση για την πρότασή σας. 
 
Τα παραδοτέα τα οποία πρέπει να καταθέσετε είναι τα πιο κάτω: 

• Μία μικρή έκθεση η οποία θα περιέχει: 
o Περίληψη των κυριότερων σημείων (2 σελίδες) 
o Τον ορισμό του προβλήματος 
o Την προτεινόμενη λύση σας και το σχέδιό σας 
o Την ανάλυσή σας (SWOT και ποσοτική εάν χρειάζετε) 
o Τα σχέδιά σας 

• Μία στοχαστική περίληψη για τα άτομα της ομάδας σας 

• Επίσης, θα κληθείτε να παρουσιάσετε το σχέδιο της λύσης σας σε 20 λεπτά παρουσίαση 
και μετά θα ακολουθήσουν ερωτήσεις 

 
Ακολουθούν μερικές πληροφορίες τις οποίες μπορεί να χρειαστείτε για το σχέδιό σας: 
 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) κτήρια και χάρτης Πανεπιστημιούπολης: 
Το ΤΕΠΑΚ είναι σχετικά ένα καινούργιο Πανεπιστήμιο τοποθετημένο στο κέντρο της πόλης της 
Λεμεσού και κατά μήκος της ακτογραμμής της Λεμεσού. Μερικά μέρη του Πανεπιστημίου είναι 
τοποθετημένα έξω από το κέντρο της πόλης. Το Πανεπιστήμιο αποτελείται από 60 κτήρια. Πιο 
κάτω, στους συνδέσμους που ακολουθούν μπορείτε να βρείτε τον χάρτη της Πανεπιστημιούπολης 
και τη λίστα των κτηρίων του Πανεπιστημίου. 
https://www.cut.ac.cy/map/?languageId=100 
https://www.cut.ac.cy/university/administration/administrative-
services/ems/University+Campus/Campus+Infrastructure/ 
 
Διαχείριση αποβλήτων στο ΤΕΠΑΚ αυτή την στιγμή: 
Υπάρχει ήδη κάποιο έργο σχετικά με τη διαχείρηση αποβλήτων στο Πανεπιστήμιο από το Γραφείο 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου όπως μπορείτε να δείτε στον σύνδεσμό που 
ακολουθεί. Το ΤΕΠΑΚ συλλέγει και διαχειρίζεται τα επικοίνδυνα απόβλητα τα οποία 
δημιουργούνται στα εργαστήρια. Αυτά τα απόβλητα δεν μπορούν να μείνουν στο περιβάλλον λόγω 
της επικοίνδυνης επίδρασής τους. Για αυτό τον λόγο, το ΤΕΠΑΚ έχει κάνει συμφωνία με εταιρεία 

https://www.cut.ac.cy/map/?languageId=100
https://www.cut.ac.cy/university/administration/administrative-services/ems/University+Campus/Campus+Infrastructure/
https://www.cut.ac.cy/university/administration/administrative-services/ems/University+Campus/Campus+Infrastructure/
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(αδειοδοτημένη από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος) για τη συλλογή και διαχείριση των συγκεκριμένων αποβλήτων. 
Το σύστημα συλλογής και διαχείρισης για την ανακύκλωση υλικών ξεκίνησε στις αρχές του 2010 
στο ΤΕΠΑΚ. Το υπεύθυνο γραφείο για την επίβλεψη και διαχείρηση του συστήματος ανακύκλωσης 
στο Πανεπιστήμιο είναι το green@cut. Τα ανακυκλωμένα υλικά τα οποία παράγει το ΤΕΠΑΚ είναι 
το χαρτί, PMD, μπαταρίες, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, τόνερ εκτυπωτών και γυαλί. 
http://green.cut.ac.cy/ 
 
Διαχείριση αποβλήτων στη Λεμεσό αυτή τη στιγμή: 
Υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων στην Λεμεσό. Η Υπηρεσία για τα υγρά 
απόβλητα (Ο.Ε.Δ.Α) της Λεμεσού και ο σταθμός διαμετακόμισης των υγρών αποβλήτων βρίσκεται 
στο Καντού, το Καινοτόμο Κέντρο Περιβαλλοντικών Λύσεων (IESC) το οποίο συσσωματώθηκε το 
2010 και έχει λειτουργήσει σε συνεργασία με το Advance Medical Waste Management Ltd, and 
CYLUBS Co Ltd. 
 
Μερικές πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία κατά τη διάρκεια των χρόνων στην Κύπρο μπορείτε 
να τα βρείτε στα πιο κάτω αρχεία: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/pdf/Waste%20Summary_CY.pdf 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.33/2012/mtg1/Municipal_
Waste_Management_in_Accession_Countries.pdf 
https://www.researchgate.net/profile/Dafnis_Coudounaris/publication/292982618_Mediterranea
n_Urban_Waste_Management_Project_MUWM_2001-
2003/links/56b393ac08ae5deb2657ddf2/Mediterranean-Urban-Waste-Management-Project-
MUWM-2001-2003.pdf 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://green.cut.ac.cy/
http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/pdf/Waste%20Summary_CY.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.33/2012/mtg1/Municipal_Waste_Management_in_Accession_Countries.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.33/2012/mtg1/Municipal_Waste_Management_in_Accession_Countries.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Dafnis_Coudounaris/publication/292982618_Mediterranean_Urban_Waste_Management_Project_MUWM_2001-2003/links/56b393ac08ae5deb2657ddf2/Mediterranean-Urban-Waste-Management-Project-MUWM-2001-2003.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Dafnis_Coudounaris/publication/292982618_Mediterranean_Urban_Waste_Management_Project_MUWM_2001-2003/links/56b393ac08ae5deb2657ddf2/Mediterranean-Urban-Waste-Management-Project-MUWM-2001-2003.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Dafnis_Coudounaris/publication/292982618_Mediterranean_Urban_Waste_Management_Project_MUWM_2001-2003/links/56b393ac08ae5deb2657ddf2/Mediterranean-Urban-Waste-Management-Project-MUWM-2001-2003.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Dafnis_Coudounaris/publication/292982618_Mediterranean_Urban_Waste_Management_Project_MUWM_2001-2003/links/56b393ac08ae5deb2657ddf2/Mediterranean-Urban-Waste-Management-Project-MUWM-2001-2003.pdf
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A4 – Διαχείριση Έργων στην Πράξη 
 

1. ΜΕΡΟΣ Α: Γενικές Πληροφορίες  
 

Τίτλος: A2- Προγραμματισμός Έργων στην Πράξη 

Λέξεις κλειδιά: Project Management, Problem based learning, Engineering, Scheduling 

Συγγραφείς: Ετοιμάστηκε από  τους Παναγιώτη Ανδρέου και Ανδρέα Ανδρέου (CUBEIE L.L.C.)  

Διάρκεια: 1 μέρα διαδικτυακή προετοιμασίας και εκπαίδευση   και 1 βδομάδα  εκπαίδευσης 
πρόσωπο με πρόσωπο  

Γλώσσα διαθέσιμου υλικού 
μαθήματος 

Αγγλικά και Ελληνικά 

Πρόγραμμα εκπαίδευσης  Διαδικτυακή Εκπαίδευσή: 

• 1 μέρα διαδικτυακή προετοιμασίας και εκπαίδευση με ηλεκτρονικό υλικό 
στην πλατφόρμα του έργου. Θα είναι διαθέσιμο και σχετικό υλικό για την 
προετοιμασία και την ομαλή ένταξη των εκπαιδευόμενων στην πρόσωπο 
με πρόσωπο εκπαίδευση. 
 

Πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση: 

• Ημέρα 1 (3-ώρες εκπαίδευση): Παρουσίαση του προβλήματος το οποίο θα 
χρησιμοποιηθεί για την προβληματοκεντρική εκπαίδευση (PBL) των 
συμμετεχόντων, καθορισμός και ένταξη των εκπαιδευόμενων σε ομάδες,  
προσδιορισμός των μαθησιακών αναγκών εντός των ομάδων. Γενική 
συζήτηση επί των μαθησιακών αναγκών. Ορισμός συμβολαίου.  

• Ημέρα 2 (3-ώρες εκπαίδευση): Ομαδική εργασία επί του προβλήματος που 
έχει δοθεί, ανάπτυξη συζήτησης εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων σε 
ομάδες, πρόοδος στην επίλυση μαθησιακών αναγκών. Εξερεύνηση και 
εκμάθησης λογισμικού διαχείρισης έργου (όπως MS Project & 
ProjectLibre). 

• Ημέρα 3 (3-ώρες εκπαίδευση): Ομαδική εργασία επί του προβλήματος που 
έχει δοθεί, ανάπτυξη συζήτησης μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων 
στις ομάδες, παρουσίαση νέων περιορισμών, προκλήσεων και δεδομένων 
σχετικά με το πρόβλημα που έχει δοθεί οι οποίες θα επηρεάσουν τον μέχρι 
στιγμής τον προγραμματισμό του έργου.  

• Ημέρα 4 (3-ώρες εκπαίδευση): Ομαδική εργασία επί του προβλήματος που 
έχει δοθεί, ανάπτυξη συζήτησης εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων σε 
ομάδες σχετικά με τα παραδοτέα, πληροφορίες και καθοδήγηση σχετικά 
με την τελική παρουσίαση των εργασιών /προτεινόμενων λύσεων.  

• Ημέρα 5 (3-ώρες εκπαίδευση): Παράδοση και παρουσίαση (ανά ομάδα) 
των τελικών παραδοτέων (τεχνική έκθεση και παρουσίαση). 
Αυτοαξιολόγηση και εποικοδομητική αντιπαράθεση σχετικά με την 
επιλογή της καλύτερης προσέγγισης στην διαχείριση του έργου. 

Αριθμός Συμμετεχόντων 
Μηχανικών  

20-25 Μηχανικοί. 

Κριτήρια κατάρτισης 
ομάδων 

Μεικτές ομάδες φύλου, ομάδες μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων, 5-7 μέλη σε 
κάθε ομάδα (σύμφωνα με τις οδηγίες της βιβλιογραφίας προβληματοκεντρικής 
εκπαίδευσης - PBL). Κάθε ομάδα θα επιλέξει το δικό της ομαδάρχη.  
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2. ΜΕΡΟΣ Β: Επισκόπηση μαθήματος και βασικά μαθησιακά αποτελέσματα 
 

Γενική Περιγραφή 

Το μάθημα στοχεύει να ενισχύσει τις γνώσεις και τις ικανότητες των μηχανικών στον τομέα της 
διαχείρισης έργων, με στόχο να τους προετοιμάσει κατάλληλα ώστε να είναι σε θέση να 
συμμετέχουν ή/και να ηγηθούν, με επιτυχία, σύνθετων έργων με αυστηρό χρονοδιάγραμμα, 
περιορισμένους πόρους αλλά και με αποτελέσματα υψηλής ποιότητας. Σε ένα πραγματικό 
εργασιακό περιβάλλον στην βιομηχανία, οι παράμετροι τροποποιούνται συνεχώς, ενώ 
οποιαδήποτε προβλήματα προκύπτουν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα και 
αποτελεσματικά, για αυτό οι μηχανικοί θα πρέπει να κατάλληλα εκπαιδευμένοι. Για το σκοπό αυτό, 
στο μάθημα θα χρησιμοποιηθούν πραγματικά προβλήματα, μέσα από την βιομηχανία, σε 
συνδυασμό  με την προβληματοκεντρική μέθοδο εκμάθησης (Problem Based Learning), ώστε να 
εξοπλίσουν τους μηχανικούς με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες. 
 
Δεξιότητες οργάνωσης και αναλυτικής σκέψης, ηγετικές ικανότητες, δεξιότητες εργασίας σε 
ομάδες, καθώς επίσης ολιστική αντίληψη και αντιμετώπιση του έργου  είναι μόνο μερικές από τις 
ικανότητες που οι μηχανικοί χρειάζονται, και τις οποίες εκτιμάται ότι θα αποκτήσουν μέσω του εν 
λόγω μαθήματος. Στα πλαίσια του μαθήματος οι μηχανικοί θα εκπαιδευτούν σε γνωστό λογισμικό 
εξειδικευμένο για την  διαχείριση έργων.   
 

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα  
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι σε θέση να: 
 

• Εφαρμόζουν τις αρχές διαχείριση έργων σε πραγματικά έργα 

• Αναγνωρίζουν τα σημαντικά στοιχεία της αποτελεσματικής ομαδικής εργασίας και της 
ηγεσίας στη διαχείριση έργων 

• Διαχειρίζονται αποτελεσματικά κάθε έργο σε σχέση με το κόστος, τα χρονικά πλαίσια, την 
ποιότητα και τα παραδοτέα. 

• Αξιολογούν και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τους κινδύνους για τις κύριες 
παραμέτρους του έργου. 

• Παρακολουθούν τις εκάστοτε δραστηριότητες και να αξιολογούν την πρόοδο του έργου 

• Καθορίζουν και παρακολουθούν τους βασικούς δείκτες απόδοσης (Key Performance 
indicators - KPIs) καθώς και να λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα για την επιτυχία του έργου 

• Χρησιμοποιούν αποτελεσματικά λογισμικά διαχείρισης έργων  
 
Υλικό μαθήματος / Λογισμικό 

• Όλοι οι συμμετέχοντες θα χρησιμοποιούν τα δικά τους PC / laptops / tablets. 

• Το λογισμικό ProjectLibre - Project Management (Opensource) ή το λογισμικό Microsoft 
Project θα χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς του μαθήματος. 

• Εγχειρίδιο ProjectLibre 

https://www.projectlibre.com/product/projectlibre-open-source
https://products.office.com/en/project/project-and-portfolio-management-software?tab=tabs-1
https://products.office.com/en/project/project-and-portfolio-management-software?tab=tabs-1
http://adte.ca/pdf/ProjectLibre.pdf
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3. ΜΕΡΟΣ Γ: Προβληματικο-κεντρικά σενάρια μάθησης 
 

Μια νέα εποχή στον τομέα της συσκευασίας για την εταιρεία ‘AP Finest Water Co’  
Πολλές προσπάθειες γίνονται σήμερα κατά της χρήσης της πλαστικής σακούλας και ως 
αποτέλεσμα πολλοί ευρωπαϊκοί νόμοι και πρωτοβουλίες γίνονται πλέον πραγματικότητα. Ίσως, η 
Γαλλία να είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο η οποία έλαβε την πρωτοβουλία και θέσπισε νόμο 
ενάντια στα πλαστικά ποτήρια και πιάτα και στη χρήση νέων υλικών, φιλικών προς το περιβάλλον1.  
Υποθέστε ότι εργάζεστε στην εταιρία ‘AP Finest Water Co’ η οποία είναι μια από τις μεγαλύτερες 
εταιρίες συσκευασίας νερού στη χώρα σας. Το ζήτημα της μη-χρησιμοποίησης πλαστικού, κεντρίζει 
το ενδιαφέρον του διευθυντή της εν λόγω εταιρίας, ο οποίος πιστεύει ότι αυτή είναι μια σημαντική 
ευκαιρία για την εταιρεία του, ώστε να πρωτοτυπήσει στην διαδικασία συσκευασίας νερού και να 
δώσει έμφαση στην στρατηγική κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη της εταιρίας του. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ε.Ε. ανακοίνωσε ότι οι εταιρίες που επιθυμούν να αλλάξουν την διαδικασία 
συσκευασίας νερού και να εργαστούν προς την κατεύθυνση χρησιμοποίησης εναλλακτικών υλικών 
για τη διαδικασία αυτή, θα είναι υποψήφιες για χρηματοδότηση. Το ποσό χρηματοδότησης 
ανέρχεται στο 85% των συνολικών εξόδων της εταιρίας υπό συγκεκριμένους όρους και 
προϋποθέσεις. 
 
Είστε ο υπεύθυνος Μηχανικός γραμμής παραγωγής στο εργοστάσιο παραγωγής AP Finest Water 
Co και κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομαδιαίας συνάντησης ο διευθυντής σας μοιράστηκε 
μαζί σας το όραμά του για τη δημιουργία μιας νέας καινοτόμας λύσης εμφιάλωσης μεταλλικού 
νερού, φιλικότερης προς στο περιβάλλον. Ο διευθυντής σας ανέθεσε, μαζί με την ομάδα σας, η 
οποία έχει προσληφθεί από την AP Finest Water Co, να μελετήσετε την κατάσταση και το 
πρόβλημα, να αναφέρετε τις καλύτερες εναλλακτικές λύσεις εμφιάλωσης για την εταιρεία και 
επίσης να δώσετε ένα πλάνο (στρατηγικής) σχετικά με την υλοποίηση της προτεινόμενης λύσης/ 
πρότασης. 
 
Το χρονοδιάγραμμα είναι αυστηρό και έχετε στην διάθεσή σας λιγότερο από 1 εβδομάδα για να 
παρουσιάσετε το δικό σας πλάνο , το οποίο θα περιγράφει ένα σχέδιο υλοποίησης 3 μηνών. Πρέπει 
να ετοιμάσετε σχετική τεχνική έκθεση και να παρουσιάσετε  μια ολοκληρωμένη πρόταση, 
προκειμένου να παρέχετε στον Διευθυντή της Εταιρίας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το 
θέμα. 
 
Το έργο είναι εμπιστευτικό, δεδομένου ότι το τελικό προϊόν που θα αναπτυχθεί θα προωθηθεί 
μέσω νέας διαφημιστικής εκστρατείας προκειμένου να αυξηθεί το μερίδιο αγοράς στη χώρα. Η 
πρότασή σας πρόκειται να παρουσιαστεί και σε επερχόμενη έκθεση τροφίμων & ποτών. 
 

 
1 France becomes first country to ban plastic cups and plates, By Sophie Eastaugh, for CNN, 20/10/2016 
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Σημαντικά στοιχεία για τον εκπαιδευτή: 

1. Η Τεχνική έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:  

• Περιγραφή και Ανάλυση του έργου,  

• Απαραίτητες ενέργειες/ δραστηριότητες / πόροι 

• Πρόγραμμα εφαρμογής / προγραμματισμός έργου, 

• Πλάνο Διαχείρισης ρίσκων  

• Συνολικό ολικό εκτιμώμενο κόστος,  

• Τα οφέλη από την χρήση υλικών απαλλαγμένα από πλαστικές ουσίες ή από την μειωμένη 
περιεκτικότητά τους σε πλαστικό 

 
Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να καθοδηγήσει στρατηγικά τους μηχανικούς για τη διασφάλιση των 
απαιτούμενων πληροφοριών και δεδομένων. Η δομή της τελικής έκθεσης καταγράφεται 
εκτενέστερα στο Μέρος F: Μετεκπαίδευση ‘Post Module (post-training)’. 
 

2. Το παραπάνω σενάριο / πρόβλημα μπορεί να τροποποιηθεί ελαφρώς ώστε να προσαρμοστεί 
σε ανάγκες διαφορετικού τομέα στη βιομηχανία. Κάποια παραδείγματα δίνονται  συνέχεια. 
Ωστόσο, εάν το σενάριο τροποποιηθεί, θα πρέπει να τροποποιηθεί κατάλληλα και όλο το υλικό 
του μαθήματος.  
 

Παραδείγματα: 

• Η εταιρία AP Plastic Boxes LTD κατασκευάζει πλαστικά δοχεία αποθήκευσης και έχει στόχο 
να δημιουργήσει μια νέα γραμμή παραγωγής δοχείων αποθήκευσης απαλλαγμένα από 
πλαστικές ουσίες. 

• Η εταιρία AP Plastic Bags LTD κατασκευάζει πλαστικές σακούλες και έχει στόχο να 
δημιουργήσει μια νέα γραμμή παραγωγής για σακούλες απαλλαγμένες από πλαστικές 
ουσίες. 
 

3. Οι πιο κάτω αλλαγές και επιπλέον πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σκοπό να 
δημιουργήσουν προκλήσεις σχετικά με το προτεινόμενο πρόβλημα. Με αυτό τον τρόπο, το 
δεδομένο πρόβλημα γίνεται πιο αυθεντικό, καθώς σε ένα πραγματικό εργασιακό περιβάλλον 
οι πληροφορίες, τα δεδομένα και τα σενάρια συνεχώς μεταβάλλονται. 
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Προκλήσεις: 
I. Επιλογές αγοράς - Έχετε 2 επιλογές σχετικά με τις απαιτούμενες μηχανές / μονάδες 

εμφιάλωσης: 
(a) να αγοράστε μια καινούρια μονάδα εμφιάλωσης που κοστίζει περίπου 450 000€ 
και μπορεί να εγκατασταθεί εντός 3 μηνών από την τοποθέτηση της παραγγελία ή 
(b) να αγοράσετε μια μεταχειρισμένη μονάδα που κοστίζει 70% λιγότερο και μπορεί 
να εγκατασταθεί σε μόλις 3 εβδομάδες, αλλά το κόστος αγοράς δεν μπορεί να 
καλυφθεί από τη χρηματοδότηση της ΕΕ και δεν παρέχεται καμία εγγύηση. 
Περιγράψτε και υποστηρίξτε επαρκώς την επιλογή σας. Αυτό πρέπει να 
περιλαμβάνεται στην τεχνική έκθεση. 

II. Χρονική Καθυστέρηση- Ο γραφίστας είναι πολύ απασχολημένος και ζητά παράταση 10 
εργάσιμων ημερών για την παράδοση του νέου σχεδιασμού της νέας μπουκάλας 
εμφιάλωσης. 

III. Θέματα στην επιλογή κατάλληλου υλικού - Η χρήση γυαλιού, ως εναλλακτικό υλικό, 
οδηγεί σε λύση με μεγαλύτερο βάρος που επηρεάζει τη μεταφορά και διανομή των 
φιαλών. Να αξιολογήσετε τους κινδύνους που είναι δυνατόν να προκύψουν σε μια 
τέτοια περίπτωση. Πως μπορείτε να διαχειριστείτε και να μειώσετε τον κίνδυνο αυτό; 

IV. Κόστος / πόροι - Για τη χρηματοδότηση της Ε.Ε. απαιτείται αίτηση σε σχέδια 
επιχορήγησης. Παρόλο που μπορείτε να αναθέσετε την προετοιμασία της υποβολής 
προτάσεων σε άλλη συμβουλευτική εταιρεία, απαιτούνται 30 εργάσιμες ημέρες για την 
όλη διαδικασία ενώ θα κοστίσει 15000 €. Θεωρείτε ότι το σενάριο αυτό θα επηρεάζει 
το έργο; Αν ναι, με ποιους τρόπους; Πώς μπορείτε να μειώσετε τις αρνητικές επιπτώσεις 
εάν υπάρχουν; 

V. Νέα απαίτηση (επιπλέον χρόνος και κόστος) - Το νέο υλικό εμφιάλωσης απαιτεί νέο 
σχεδιασμό συσκευασίας περιτυλίγματος απαλλαγμένο ή με μειωμένο ποσοστό 
πλαστικού το οποίο θα είναι κατάλληλο για τη μεταφορά αριθμού φιαλών νερού. Ως εκ 
τούτου, πρέπει να εξετάσετε η επιπλέον απαίτηση σε χρόνο και κόστος για τη 
συσκευασία. Θεωρείτε ότι το σενάριο αυτό θα επηρεάζει το έργο; Αν ναι, με ποιους 
τρόπους; Πώς μπορείτε να μειώσετε τις αρνητικές επιπτώσεις εάν υπάρχουν; 

VI. Νέα απαίτηση (διαφημιστικές και τεχνολογικές απαιτήσεις, επιπλέον χρόνος και 
κόστος)  Για την νέα συσκευασία απαιτείται ένας δυναμικός κώδικας (QR code) έτσι 
ώστε να εκτρέψει τον χρήστη σε μια νέα διαδραστική εμπειρία. Παρόλα αυτά ο 
διευθυντής δεν έχει διευκρίνισει τι εννοεί με τον όρο «εμπειρία», και συνεπώς θα 
πρέπει να συμπεριλάβετε 2 ιδέες / επιλογές, ενώ επίσης θα πρέπει να λάβετε υπόψη 
και τη χρονική διάρκεια, το κόστος και τους πόρους που ενδεχομένως να χρειαστούν. 
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B1 – Τεχνοοικονομική Ανάλυση 
 

1. ΜΕΡΟΣ Α: Γενικές Πληροφορίες  
 
Το μάθημα αυτό δίνει έμφαση στις οικονομικές αρχές της μηχανικής και στην συμβολή τους στην 
ανάληψη αποφάσεων. Έτσι, στο μάθημα αυτό θα τονιστούν: η ισχυρή σχέση μεταξύ τεχνικού 
σχεδιασμού στην κατασκευή προϊόντων / συστημάτων και στις οικονομικές πτυχές, καθώς και σε 
έννοιες που έχουν να κάνουν με την  χρονική αξία του χρήματος και της ισοδυναμίας αυτού. Σε 
κάθε ομάδα θα δοθεί ένα πραγματικό πρόβλημα που στην συγκεκριμένη περίπτωση θα έχει να 
κάνει με την ανάκτηση χρήσιμων μετάλλων από την λάσπη που προέρχεται από μονάδες 
επεξεργασίας λυμάτων. Στο πρόβλημα αυτό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι υφιστάμενες 
τεχνολογίες και οι οικονομικές πτυχές για κάθε μία από αυτές.     
 

2. ΜΕΡΟΣ Β: Επισκόπηση μαθήματος και βασικά μαθησιακά αποτελέσματα 
 
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι σε θέση να: 
 
• Καθορίζουν, εκτιμούν και αναλύουν τις δαπάνες ενός μηχανολογικού-βιομηχανικού έργου.  
• Να καλλιεργούν δημιουργικά τη γνώση τους στα μαθηματικά, τα οικονομικά και στις αρχές της 
μηχανικής  για την επίλυση μηχανολογικών - βιομηχανικών προβλημάτων  
• Εφαρμόζουν αποτελεσματική διαχείριση χρημάτων και να χρησιμοποιηούν τις γνώσεις που 
έχουν αποκτήσει για την εξαγωγή οικονομικών αξιολογήσεων για  εναλλακτικές λύσεις, σχέδια και 
έργα.  
 

3. ΜΕΡΟΣ Γ: Προβληματικο-κεντρικά σενάρια μάθησης 
 
Είστε ο Διευθύνων Σύμβουλος μιας διεθνούς εταιρείας εξόρυξης μεταλλεύματος. Για την εξαγωγή 
του μεταλλεύματος χρησιμοποιείται η τεχνολογία της υδρομεταλλουργίας και η ηλεκτρολυτική 
εξαγωγή του μεταλλεύματος. Ωστόσο, η εταιρεία αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες λόγω των πιο 
κάτω λόγων: 

 

• Το ποσοστό σε μέταλλα στο πέτρωμα μειώνεται (π.χ. 2-3% το 1950 και 0,3-0,8% το 2018) 
 

• Η εξόρυξη και η ανάκτηση μετάλλων από τα πετρώματα γίνεται όλο και πιο δαπανηρή και 
δύσκολη. 

 

• Οι πόροι σε μετάλλευμα περιορίζονται μόνο σε λίγες χώρες (ειδικά στην Ευρώπη υπάρχουν 
πολύ λίγα ορυχεία). 
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Μία πιθανή πηγή μετάλλων, που έχει ερευνηθεί ελάχιστα μέχρι σήμερα, είναι λάσπη από τους 
σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων. Πλεονέκτημα είναι ότι δεν απαιτείται εκσκαφή πετρώματος ή 
επεξεργασία αυτού είναι ένα υλικό έτοιμο προς χρήση. 
 
Σκοπός της εργασίας σας είναι να διαπιστώσετε σε ποιες μονάδες επεξεργασίας λυμάτων στην 
Ευρώπη η εξαγωγή συγκεκριμένων μετάλλων θα μπορούσε να είναι επωφελής. Θα πρέπει να 
κάνετε: 1) Οικονομική ανάλυση, 2) Να καθορίσετε ποιο μέταλλο ή μέταλλα θα στοχεύσετε και 3) 
Ποιες τεχνολογίες θα χρησιμοποιήσετε. 
 
Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τη συγκέντρωση των μετάλλων, την τρέχουσα τιμή τους, τη 
χαμηλότερη και υψηλότερη τιμή τους τα τελευταία 5 χρόνια και την ποσότητα ιλύος που θα 
εναπομείνει ως απόβλητο.  
 
Αναφέρετε τα κέρδη που προκύπτουν από την επεξεργασία της ιλύος από τρείς διαφορετικές 
μονάδες επεξεργασίας λυμάτων (μικρή, μεσαία και μεγάλη). Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το 
κόστος του οργανικού διαλύτη που θα χρησιμοποιήσετε για την επεξεργασία της ιλύος, τα μέταλλα 
που μπορούν να ανακτηθούν μέσω υδρομεταλλουργίας-ηλεκτρολυτικής  ανάκτησης μετάλλων (Cu, 
Zn, Ni, Co, Mo). 
 
Διερευνήστε τη σχέση μεταξύ της τιμής του μετάλλου, της συγκέντρωσης του μετάλλου και το 
ποσοστό λάσπης που απαιτείται ούτως ώστε η ανάκτηση να είναι επικερδής. 
 
Προτείνετε μεθοδολογία επεξεργασία της ιλύος μετά την ανάκτηση των μετάλλων.  
 
Περιπτωσιολογική μελέτη  
 
Η εκτιμώμενη παραγωγή ιλύος στην Ευρώπη είναι 2 δισεκατομμύρια τόνοι ετησίως (Meulepas et 
al., 2015). Μέχρι σήμερα, αυτή η ιλύς διατίθεται για αποτέφρωσης, χερσαίας εναπόθεση ή 
απόρριψη στους ωκεανούς, καθώς και επαναχρησιμοποίησης ως βελτιωτικού εδάφους στη 
γεωργία. Η απόρριψη της ιλύος ως εδαφοβελτιωτικό αποτελεί την πιο οικονομική λύση για την 
τελική διάθεση της υπολειμματικής ιλύος και συνδυάζει ταυτόχρονα την ανακύκλωση των 
θρεπτικών ουσιών στα φυτά. (Gu et al., 2004). Η πρόσφατη απαγόρευση της απόρριψης της ιλύος 
στους ωκεανών και τα νέα αυστηρά ευρωπαϊκά μέτρα απόθεσης έχει ανοίξει νέες προοπτικές για 
την διαχείριση της (Tyagi et al., 2013). Γενικά έχει συμφωνηθεί ότι, ο μακροπρόθεσμος στόχος 
πρέπει να είναι η ανακύκλωση των θρεπτικών ουσιών που εμπεριέχονται σε αυτήν καθώς και η 
χρήση της οργανικής ύλης. Λόγω των φυσικοχημικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στην 
παραγωγή ιλύος, η ιλύς που χρησιμοποιείται για την μείωση του οργανικού φορτίου στα λύματα, 
συσσωρεύει βαρέα μέταλλα καθώς και δυνητικά παθογόνους οργανισμούς (ιούς, βακτηρίδια 
κ.λπ.) και οργανικές ενώσεις που βιοαποικοδομούνται  ελάχιστα.  
 
Η συγκέντρωση σε βαρέα μέταλλα στην λάσπη που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των 
λυμάτων, διαπιστώθηκε ότι κυμαίνεται μεταξύ 0,5-2% επί ξηρού βάρους, αλλά σε ορισμένες 
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περιπτώσεις μπορεί να ανέλθει σε ποσοστό έως και 6% (Pathak et al., 2009). Ορισμένες μονάδες 
επεξεργασίας λυμάτων (WWTP) λαμβάνουν λύματα όχι μόνο από κατοικημένες περιοχές αλλά και 
από βιομηχανικές περιοχές. Η ιλύς που παράγεται σε αυτές τις μονάδες περιέχει υψηλότερες 
συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων, οι οποίες μπορεί να ποικίλλουν σημαντικά ανάλογα με το χρόνο 
και εξαρτώνται κυρίως από συγκεκριμένες βιομηχανικές δραστηριότητες. Η εφαρμογή αυτής της 
μολυσμένης ιλύος για παρατεταμένες χρονικές περιόδους μπορεί να προκαλέσει τη συσσώρευση 
βαρέων μετάλλων κατά μήκος της τροφικής αλυσίδας ή στο έδαφος και στα επιφανειακά ύδατα, 
με αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ζώων και των ανθρώπων. Είναι επομένως αναγκαία η 
απομάκρυνση των βαρέων μετάλλων πριν από τη χερσαία εναπόθεση ιλύος ή την 
επαναχρησιμοποίηση της ως θρεπτικό συστατικό ακόμη και από την τέφρα. 
 
Εκτός από τα ποιο πάνω, οι αυξανόμενες τιμές των μετάλλων και το μονοπώλιο της Κίνας στις 
προμήθειες μέταλλων, έχουν ενισχύσει την ανάγκη για να εξευρεθούν άλλες πηγές. Σε αντίθεση 
με το πετρέλαιο, δεν υπάρχει εναλλακτική και βιο-παράγωγα για τα μέταλλα. (π.χ. κοβάλτιο (Co), 
ψευδάργυρος (Zn) και χαλκός (Cu)). Τα προαναφερθέντα μέταλλά είναι μοναδικά τα οποία 
βρίσκονται διασκορπισμένα στο περιβάλλον, καθιστώντας την εξόρυξη τους στα ορυχεία πολύ 
δαπανηρή και δύσκολη (Carey 2015 και Dosdosn et al., 2012).  
 
Ο Westerhoff et al. (2015) προσπάθησε να εκτιμήσει το οικονομικό δυναμικό των μετάλλων αυτών 
στην λάσπη που προέρχεται από τον καθαρισμό λυμάτων, υπολογίζοντας τη νομισματική αξία των 
μέταλλων στη λάσπη, τις συγκεντρώσεις μετάλλων σε αυτήν και την τιμή αγοράς των 
καθαρισμένων μετάλλων. Τα σημαντικότερα 13 στοιχεία με τις υψηλότερες οικονομικές 
δυνατότητες που πρέπει να ανακτηθούν από τα βιο-στερεά, από την έρευνα προκύπτει ότι είναι ο 
άργυρος (Ag), ο χαλκός (Cu), ο χρυσός (Au), ο φωσφόρος (P), ο σίδηρος (Fe), το παλλάδιο (Pd), το 
μαγγάνιο (Mn), ο ψευδάργυρος (Zn), το ιρίδιο (Ir), το αργίλιο (Al), το κάδμιο (Cd), το τιτάνιο (Ti), το 
γάλλιο (Ga) και το χρώμιο (Cr). Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε μια κοινότητα με πληθυσμό 
1.000.000 κατοίκων (περίπου 28.600 ξηροί τόνοι βιο-στερεών ετησίως) και η εκτιμώμενη αξία των 
μετάλλων στα βιο-στερεά θα μπορούσε να προσεγγίσει τα 12.000.000 ευρώ ετησίως (415 € / τόνο) 
με περισσότερο από 20 % της αξίας (2.300.000 € / έτος) για το χρυσό (Au) και τον άργυρο (Ag). Ο 
φωσφόρος, ο οποίος αποτελεί το επίκεντρο πολλών συστημάτων ανάκτησης λυμάτων, έχει σχετικά 
χαμηλό οικονομικό δυναμικό (51.000 € / έτος).  
 
Πολλές μελέτες (Πίνακας 16.1) επισημαίνουν ότι τα μέταλλα που συνήθως απαντώνται σε σχετικά 
υψηλές συγκεντρώσεις στην λάσπη είναι το αλουμίνιο και ο σίδηρο τα οποία προκύπτουν από την 
προσθήκη κροκιδωτικών συστατικών κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας και σε μικρότερο βαθμό 
έχουμε ίχνη Zn, Cu, Ni, Pb και μικρά ίχνη Ag. Κατά τη διάρκεια αυτής της μελέτης, 5 μέταλλα 
επιλέχθηκαν (Cu, Ni, Al, Zn, Ag) να αναλυθούν περαιτέρω με βάση το άθροισμα της μέσης 
συγκέντρωσης που βρέθηκε στη λάσπη επί ξηρού βάρους πολλαπλασιάζοντας τη μέση τιμή τους. 
 
 
 
Πίνακας1.Συγκεντρώσεις μετάλλων στην λάσπη επί ξηρού (mg/kg dry sludge). 
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Τύπος λάσπης Zn Cr Cu Ni Pb Fe Mn Βιβλιογραφία 

Αναερόβια 
χωνευμένη λάσπη 

2823 663 255 622 57 72200 nil [Wong et al., 2004] 

Αναερόβια λάσπη 
λυμάτων 

1000 nil 300 200 180 nil 400 [Lombardi et al., 
2001] 

Αναερόβια 
χωνευμένη λάσπη 

2306 181 256 47 88 64400 nil [Wong et al.,2002] 

Αναερόβια 
χωνευμένη λάσπη 
λυμάτων 

13301 
 
27609 

79.2 
 
128 

153 
 
111 

nil nil nil nil [Gu et al., 2004] 

Αναερόβια 
χωνευμένη λάσπη 
λυμάτων 

1690 85.6 242.6 79.6 64 29731 nil [Chan et al., 2003] 

Λάσπη λυμάτων 3756 nil 296.4 nil 351.3 nil nil [Chen et al., 2005] 

Βυρσοδεψία nil nil 10382 nil nil 3123 nil [Wang et al., 2010] 

Λάσπη λυμάτων 812.9 nil 171 nil 118. nil nil [Zhang et al., 2009] 

Κοπριά  3434 10.3 1408 nil nil nil 995 [Zhou et al., 2012] 

Αναερόβια λάσπη 702 10.4 245 nil nil nil nil [Zhou et al., 2013] 

Λάσπη από χοιρ. 2710 10.41 871 18.70 0.7 nil 510 [Zhu et al., 2013] 

Λάσπη λυμάτων 1516 nil 545.6 nil 133 nil nil [Zhu et al., 2013] 

 
Επομένως, μια προσέγγιση παρόμοια με αυτήν που χρησιμοποιήθηκε από τον Westerhoff et al. 
(2015) εφαρμόστηκε για να εκτιμηθεί η οικονομική αξία αυτών των μετάλλων που εμφανίζονται 
στην γραμμή παραγωγής της λάσπης (περίπου 8.580 ξηροί τόνοι ιλύος ετησίως) (Πίνακας 16.2). 
Στόχος αυτής της έρευνας ήταν να δώσει μια γενική ένδειξη της μέσης και της μέγιστης δυνατής 
προστιθέμενης αξίας. Η ετήσια παραγωγή βιο-στερεών ανά κάτοικο είναι της τάξεως των 28,6 kg 
D.M. / άτομο-έτος (Westerhoff et al., 2015). Επιπλέον, επισημαίνεται μια επισκόπηση διαχείρισης 
της ιλύος με βάση τη συγκέντρωση των μετάλλων και τις πιθανές τεχνολογίες. 
 
 
 
 
 
Πίνακας 2. Παρουσία ορισμένων μετάλλων στην ιλύ της ΕΕ και εκτίμηση του οικονομικού τους 
δυναμικού. 
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Μέταλλο Μέση 
περιεκτικότητα 
σε μέταλλα 
Mg/kg d.m. 
 

Μέγιστη 
περιεκτικότητα 
σε μέταλλα 
Mg/kg d.m. 
 

Τόνοι 
λάσπης 
d.m./year 

Σχετικό ετήσιο 
δυναμικό 
κέρδους με 
βάση τη μέση 
περιεκτικότητα 
σε μέταλλα και 
τη μέση τιμή ($) 
μετάλλου (κατά 
την περίοδο 
2005-2015) 

Σχετικό ετήσιο 
δυναμικό κέρδους 
με βάση τη μέγιστη 
περιεκτικότητα σε 
μέταλλα και την 
υψηλότερη τιμή 
του μετάλλου ($) 
(κατά την περίοδο 
2005-2015)  

Cu 285 1050 8580 18706 108966 

Ni 29 66 8580 7962 29446 

Al 16885 30500 8580 314946 2170740 

Zn 910 2330 8580 23540 88761 

Ag 7 108 8580 45516 1162272 

* Οι αξίες των μετάλλων εκτιμήθηκαν από τους Fytili, D. και Zabaniotou, Α. (2008) - Συνοπτική 
έκθεση 1 της ΕΕ "Περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της χρήσης ιλύος 
καθαρισμού λυμάτων στη γή". 
 
Η οικονομική αξία αξιολογήθηκε με βάση την τιμή του μεταλλικών απορριμμάτων (01/2015) και τη 
μέση τιμή του εξευγενισμένου μετάλλου μεταξύ των ετών 2005 και του 2015 (Χρηματιστήριο του 
Λονδίνου). Πολλές μελέτες έδειξαν ότι η ανάκτηση αυτών των μετάλλων μπορεί να κυμαίνεται 
μεταξύ 70-99% (Pathak et al., 2009) και  στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι η ανάκτηση του 
μετάλλου είναι πλήρης. Η ποσότητα των μετάλλων που υπάρχουν στην λάσπη σε γραμμή 
παραγωγής (300.000 p.e.) είναι της τάξης των λίγων τόνων / έτος (εκτός από την Al) και θα πρέπει 
να θεωρείται μικρή η συμβολή τους στον βιομηχανικό κύκλο. Για παράδειγμα, η ζήτηση της ΕΕ για 
το Cu το 2014 εκτιμήθηκε σε περίπου 4,2 εκατομμύρια τόνους, ενώ η ετήσια σε λάσπη λυμάτων 
για το σύνολο της ΕΕ υπολογίζεται σε 4854 τόνους ή 0,1%. Η μέγιστη ανακτήσιμη τιμή μεταλλικών 
απορριμμάτων για τα υπό εξέταση μέταλλα εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 100-200 kEuro / έτος για 
εγκατάσταση με δυναμικό 300.000 p.e. Συνεπώς, εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο κύριος μοχλός για 
την ανάκτηση μετάλλων από λάσπη ή τέφρα παραμένει περιβαλλοντικός και όχι οικονομικός (π.χ. 
διευκόλυνση της διάθεσης ιλύος μέσω απόρριψης στη γη). Εν τούτοις, σε αρκετές περιπτώσεις, 
όπου οι συγκεντρώσεις των μετάλλων είναι υψηλές και η οικονομική αξία του είναι υψηλή αξία, 
(π.χ. Al και Ag) τότε η ανάκτηση τους θα μπορούσε να είναι μια καλή επιλογή για οικονομικά κέρδη. 
Ωστόσο, το καθαρό κέρδος πρέπει να εκτιμηθεί λαμβάνοντας επίσης υπόψη το κόστος κεφαλαίου 
και λειτουργίας (για την εξόρυξη και ανάκτηση μετάλλων) και τα μέταλλα που μπορούν να 
ανακτηθούν από τη λάσπη. Κατά συνέπεια, τα μέταλλα πρέπει να εξάγονται από τη λάσπη μόνο 
εάν οι συγκεντρώσεις τους είναι πάνω από ορισμένα (εθνικά) όρια (Σχήμα 16.1) και όταν είναι 
εφικτή η εξαγωγή με την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών. Στην περίπτωση που 
η ανάκτηση των μετάλλων που έχουν επιλεγεί έχει οικονομικό δυναμικό, (λαμβάνοντας υπόψη το 
κόστος διάθεσης και τα οικονομικά οφέλοι) τότε η προσπάθεια θα πρέπει να επικεντρόνεται στις 
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διεργασίες ανάκτησης μετάλλων και όχι μόνο στην απομάκρυνση μετάλλων (Εικόνα 16.1). Σε 
περίπτωση που τα εξαγόμενα μέταλλα δεν έχουν κανένα οικονομικό ή οικολογικό όφελος για 
ανάκτηση, τότε μετά από βιοέκπλυση, μπορούν να καθιζάνουν ή να απορροφηθούν από 
μεταφορέα και στη συνέχεια να διατεθούν. Η τελική λάσπη μπορεί να εξουδετερωθεί και να 
χρησιμοποιηθεί για εφαρμογή στο έδαφος ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα για αποτέφρωση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B2 – Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων: Από την ιδέα στην αγορά  
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1. ΜΕΡΟΣ Α: Γενικές Πληροφορίες  
Σε αυτήν την ενότητα οι συμμετέχοντες μηχανικοί θα γνωρίσουν τις κινητήριες δυνάμεις της 
εποχής μας: της καινοτομίας σε συνδυασμό με την δημιουργική επιχειρηματική ανάπτυξη. Οι 
συμμετέχοντες καλούνται να προωθήσουν τις διαπροσωπικές τους δεξιότητες με δημιουργική 
αξιοποίηση του υποβάθρου τους. Η επικοινωνία, ο τρόπος παρουσίασης καθώς και η ανάπτυξη 
δεξιοτήτων διαπραγμάτευσης αποτελούν βασικά στοιχεία που οδηγούν σε σίγουρη επιτυχία εντός 
των πλαισίων αυτής της ενότητας. Παρέχοντας ένα πρόβλημα με πολλά κίνητρα σε συνδυασμό με 
ομαδικές ασκήσεις, θα δημιουργηθεί ένα συναρπαστικό και ταυτόχρονα γεμάτο με προκλήσεις 
περιβάλλον το οποίο θα βοηθήσει να μετατραπεί η συγκεκριμένη ενότητα σε μια εμπειρία ζωής. 
Τα μαθησιακά αποτελέσματα θα ενισχύσουν τους μηχανικούς στη μελλοντική σταδιοδρομία τους. 
Οι μηχανικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που θα αποκτήσουν στα πλαίσια μιας 
startup ή σε μια πολυεθνική εταιρεία ή ακόμη και σε ένα πρωτοποριακό έργο ή σε κάποιο 
παραδοσιακό τομέα που δυσκολεύεται από τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς·σε συνθήκες 
απλής καθημερινότητας έως και σοβαρών και κρίσιμων καταστάσεων. Όποιο και αν είναι το 
σενάριο, οι μηχανικοί θα είναι καλά εξοπλισμένοι/καταρτισμένοι και έτοιμοι να χειριστούν την 
κατάσταση με δημιουργικότητα και επαγγελματισμό. 
 

2. ΜΕΡΟΣ Β: Επισκόπηση μαθήματος και βασικά μαθησιακά αποτελέσματα 
Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι σε θέση:  

• Να επιδείξουν τις θεμελιώδεις αρχές και μεθόδους καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και 
επιχειρηματικότητας.  

• Να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν επιχειρηματικά μοντέλα. 

• Να χρησιμοποιούν εργαλεία για να εξερευνήσουν και να δημιουργήσουν καινοτόμες 
επιχειρηματικές ιδέες.   

• Να αναπτύξουν και να εισάγουν την κουλτούρα της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας / 
επιχειρηματικότητας σε έναν οργανισμό. 

• Να μπορούν να επικοινωνούν, να χρηματοδοτούν ή να διαθέτουν μια νέα ιδέα, προϊόν ή 
πρωτοβουλία. 

 
3. ΜΕΡΟΣ Γ: Προβληματικο-κεντρικά σενάρια μάθησης 
Η εταιρεία σας είναι υπεύθυνη για τη συλλογή αποβλήτων αναλωμένου καφέ (SCW) από 
καφετέριες στην πόλη/περιοχή σας. Η εταιρεία ξόδεψε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για την 
επεξεργασία και τη διάθεση των αποβλήτων αυτών, με αποτέλεσμα η επιβίωση της εταιρείας να 
βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού. Η εταιρεία προσλαμβάνει αρκετές ομάδες έτσι ώστε κάθε 
ομάδα να προτείνει τη δική της λύση για την αξιοποίηση αυτών των αποβλήτων (π.χ. για την 
παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας από SCW ή / και ενέργειας κ.λπ.). Η εταιρεία 
θα επιλέξει και θα επενδύσει στη λύση που θα έχει τη δυνατότητα να είναι επικερδής, να είναι 
συγκεκριμένη, να εξηγεί επαρκώς, να είναι ρεαλιστική και καινοτόμος. 
 
Περιπτωσιολογικές μελέτες 
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1. Παραγωγή βιοντίζελ από απόβλητα αναλωμένου καφέ 
Kookos, I. K. (2018). Technoeconomic and environmental assessment of a process for biodiesel 
production from spent coffee grounds (SCGs). Resources, Conservation and Recycling, 134, 156-
164. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344918300405 
Περίληψη: Η αξιοποίηση των αποβλήτων αναλωμένου καφέ (SCG) έχει προσελκύσει πρόσφατα  
έντονα το ενδιαφέρον τόσο από τον ακαδημαϊκό χώρο όσο και από τη βιομηχανία. Η ανάπτυξη 
μιας οικονομικά ελκυστικής και περιβαλλοντικά βιώσιμης διαδικασίας με βάση τα διαθέσιμα 
πειραματικά δεδομένα σχετικά με την αξιοποίηση των αποβλήτων αναλωμένου καφέ, δεν έχει 
διερευνηθεί στην ανοικτή βιβλιογραφία. Αυτό είναι σαφώς ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και 
αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας εργασίας. Τα αποδεικτικά στοιχεία παρουσιάζονται για να 
υποστηριχθεί το συμπέρασμα ότι η οικονομική απόδοση της διαδικασίας μπορεί να γίνει αποδεκτή 
μόνο σε μεγάλες παραγωγικές ικανότητες που πραγματοποιούνται σε κεντρικές εγκαταστάσεις. 
Επιπλέον, με τη χρήση μιας αξιολόγησης κύκλου ζωής, αποδεικνύεται ότι οι περιβαλλοντικές 
επιδόσεις της διαδικασίας είναι αποδεκτές και η διαδικασία μπορεί να θεωρηθεί βιώσιμη. 
Περαιτέρω έρευνα είναι απαραίτητη στον τομέα της αποδοτικής ανάκτησης των βιοδραστικών 
ενώσεων που διατίθενται στα απόβλητα αναλωμένου καφέ. Αυτές οι ενώσεις έχουν σημαντική 
προστιθέμενη αξία η οποία μπορεί να καταστήσει τη διαδικασία οικονομικά ελκυστική σε 
ικανότητες που είναι αρκετά χαμηλές ώστε να είναι πρακτικά εφικτές. 
 
2. Χρήση αποβλήτων αναλωμένου καφέ για την παραγωγή βιοντίζελ και βιοαιθανόλης: 
Kwon, E.E., Yi, H. and Jeon, Y.J., 2013. Sequential co-production of biodiesel and bioethanol with 
spent coffee grounds. Bioresource Technology, 136, pp.475-480. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852413004203 
Η διαδοχική συμπαραγωγή βιοαιθανόλης και βιοντίζελ από απόβλητα αναλωμένου καφέ τέθηκε 
υπό διερεύνηση. Η άμεση μετατροπή της βιοαιθανόλης από απόβλητα αναλωμένου καφέ δεν 
βρέθηκε ως επιθυμητή επιλογή λόγω της σχετικά αργής ενζυματικής συμπεριφοράς σακχαρίωσης 
παρουσία τριγλυκεριδίων και των ελεύθερων λιπαρών οξέων (FFA) που βρέθηκαν να υπάρχουν 
στις πρώτες ύλες. Παρομοίως, ο άμεσος μετασχηματισμός του χρησιμοποιημένου αποβλήτου 
αναλωμένου καφέ σε αιθανόλη χωρίς την πρώτη εκχύλιση λιπιδίων δεν βρέθηκε ως εφικτή 
εναλλακτική λύση. Εντούτοις, τα ακατέργαστα λιπίδια που εξήχθησαν από τα χρησιμοποιημένα 
απόβλητα καφέ μετατράπηκαν μόνα τους σε μεθυλεστέρα λιπαρού οξέος (FAME) και αιθυλεστέρα 
λιπαρού οξέος (FAEE) μέσω της μη καταλυτικής αντίδρασης διεστεροποίησης βιοντίζελ. Οι 
αποδόσεις της βιοαιθανόλης και του βιοντίζελ ήταν 0,46 g g-1 και 97,5 ± 0,5%, οι οποίες 
υπολογίστηκαν με βάση το καταναλισκόμενο σάκχαρο και τα λιπίδια που εξήχθησαν από το 
έδαφος αναλωμένου καφέ αντίστοιχα. Έτσι, η μελέτη αυτή επιβεβαίωσε με σαφήνεια τη θεωρία 
μας ότι τα απόβλητα αναλωμένου καφέ μπορούν να αποτελούν ισχυρή υποψήφια πηγή για την 
παραγωγή βιοαιθανόλης και βιοντίζελ. 
 
3. Απόβλητα αναλωμένου καφέ - Βιοαιθανόλη 
Choi, I.S., Wi, S.G., Kim, S.B. and Bae, H.J., 2012. Conversion of coffee residue waste into bioethanol 
with using popping pretreatment. Bioresource Technology, 125, pp.132-137. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344918300405
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852413004203
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852412012709 
Περίληψη: Τα υπολείμματα αποβλήτων καφέ (CRW), τα οποία παράγονται μετά από την εκχύλιση 
καφέ από σκόνη καφέ και από την παρασκευή στιγμιαίου καφέ, αποτελούν πρωτογενή 
βιομηχανικά απόβλητα. Στη μελέτη αυτή αξιολογήθηκε η χρήση των CRW για παραγωγή 
βιοαιθανόλης. Η περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες του CRW αναλύθηκε για ζυμώσιμα σάκχαρα 
όπως γλυκόζη, γαλακτόζη και μαννόζη, τα οποία μπορούν να υποστούν ζύμωση από τον 
Saccharomyces cerevisiae. Απαιτήθηκε προ επεξεργασία σε πίεση 1,47 ΜPa για 10 λεπτά ώστε να 
αυξηθεί η ενζυματική υδρόλυση. Τα CRW υδρολύθηκαν καλά μετά από την προ-κατεργασία με 
ρήξη στα 1,47 MPa. Ο ρυθμός ενζυμικής μετατροπής των CRW σε ζυμώσιμα σάκχαρα ήταν 85,6%. 
Η συγκέντρωση και η απόδοση της αιθανόλης (με βάση την περιεκτικότητα σε σάκχαρα) μετά από 
ενζυματική υδρόλυση μετά από ταυτόχρονη σακχαροποίηση και ζύμωση ήταν 15,3 g / L και 87,2% 
αντίστοιχα. 
 
4. Απόβλητα αναλωμένου καφέ – πολυυδροξυ-αλκανοϊκά άλατα 
Cruz, M. V., Paiva, A., Lisboa, P., Freitas, F., Alves, V. D., Simões, P., ... & Reis, M. A. (2014). Production 
of polyhydroxyalkanoates from spent coffee grounds oil obtained by supercritical fluid extraction 
technology. Bioresource Technology, 157, 360-363. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852414001849 
Περίληψη: Το έλαιο που λαμβάνεται από τα απόβλητα αναλωμένου καφέ (SCG) μέσω εκχύλισης 
υπερκρίσιμου διοξειδίου του άνθρακα (scCO2) σε πιλοτική εγκατάσταση φυτών, έχει απόδοση 
εξόρυξης ελαίου 90% σε αναλογία 35 kg kg-1 CO2 / SCG. Ο Cupriavidus necator DSM 428 
καλλιεργήθηκε σε βιοαντιδραστήρα 2 λίτρων χρησιμοποιώντας εκχυλισμένο έλαιο SCG ως 
μοναδική πηγή άνθρακα για την παραγωγή πολυυδροξυαλκανοϊκών αλάτων. Η καλλιέργεια 
έφθασε σε ξηρό βάρος κυττάρων 16,7 g L-1 με περιεκτικότητα σε πολυμερές 78,4% (w/w). Η 
ογκομετρική παραγωγικότητα πολυμερούς και η απόδοση ελαίου ήταν 4,7 g L-1 day-1 και 0,77 g g-

1, αντίστοιχα. Το παραγόμενο πολυμερές ήταν ένα 3-υδροξυβουτυρικό ομοπολυμερές με μέσο 
μοριακό βάρος 2.34 x 105 και δείκτη πολυδιασποράς 1.2. Το πολυμερές επέδειξε εύθραυστη 
συμπεριφορά, με πολύ χαμηλή επιμήκυνση κατά τη θραύση (1,3%), αντοχή εφελκυσμού κατά τη 
διάσπαση 16 MPa & και μέτρο του Young του 1,0 GPa. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα SCG 
μπορούν να αποτελέσουν πηγή για την παραγωγή πολυυδροξυαλκανοϊκών αλάτων με 
ενδιαφέρουσες ιδιότητες. 
 
5. Απόβλητα αναλωμένου καφέ ως πολύτιμη πηγή φαινολικών ενώσεων και βιοενέργειας 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652611005117 
Περίληψη: Τα απόβλητα αναλωμένου καφέ που συλλέχθηκαν από καφετέριες (SCG-1) ή 
ανακτήθηκαν από κάψουλες καφέ (SCG-2) ερευνήθηκαν ως πιθανή πηγή φαινολικών ενώσεων και 
ενέργειας. Ο προκαταρκτικός χαρακτηρισμός αυτών των υλικών παρείχε ότι η συνολική φαινολική 
περιεκτικότητα ήταν ίση με 17,75 mg GAE / g για SCG-1 και 21,56 mg GAE / g για SCG-2. 
Χρησιμοποιήθηκε μια διαδικασία εκχύλισης με διαλύτη χρησιμοποιώντας υδατική αιθανόλη ως 
διαλύτη και λειτουργώντας υπό ήπιες συνθήκες θερμοκρασίας και δοκιμάστηκε. Για τη μελέτη των 
αποτελεσμάτων της θερμοκρασίας (T = 30-50 ° C), του χρόνου εκχύλισης (Ε = 60-120 λεπτά), του 
λόγου υγρού προς στερεό (R = 20-40 mL / g) και της συγκέντρωσης αιθανόλης στο υδατικό μίγμα 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852412012709
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852414001849
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652611005117
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(C = 30-70% κατ 'όγκο) στην ανάκτηση φαινολικών ενώσεων, χρησιμοποιήθηκε ένας παράγοντας 
σχεδιασμού δύο επιπέδων. Υπό τις καλύτερες συνθήκες, ανακτήθηκε πάνω από το 90% των 
φαινολικών ενώσεων που περιέχονται στα αρχικά απόβλητα. Οι θερμαντικές τιμές των δύο 
αποβλήτων καφέ ήταν 23,72 MJ / kg (SCG-1) και 24,07 MJ / kg (SCG-2) ). Αυτά επηρεάστηκαν μόνο 
οριακά από τη διαδικασία εκχύλισης, η οποία υποστηρίζει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης της 
ανάκτησης φαινολικών ενώσεων με τη χρήση του στερεού υπολείμματος που προκύπτει για την 
παραγωγή σφαιριδίων ή άλλων συσσωματωμάτων για σκοπούς θέρμανσης. Επίσης, 
παρουσιάζεται μια μελέτη περίπτωσης εφαρμογής με στόχο την αξιολόγηση της πιθανής 
αξιοποίησης του αναλωμένου καφέ που παράγεται στην επαρχία της Ρώμης. 
 
6. Απόβλητα αναλωμένου καφέ ως ενισχυτής του δυναμικού παραγωγής βιομεθανίου μέσω 

μιας ολοκληρωμένης υδροθερμικής ανθρακοποίησης- διεργασίας αναερόβιας χώνευσης  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852418301950#f0025 
 

 
 
Περίληψη: Αυτή η μελέτη αναφέρει τις συνέπειες της χρήσης υδρανθράκων αναλωμένου καφέ ως 
υποστρώματος για διεργασίες αναερόβιας χώνευσης (AD). Τρεις διαφορετικοί υδράνθρακες καφέ 
που παράχθηκαν στους 180, 220 και 250 ° C, με χρόνο παραμονής 1 ώρα, ερευνήθηκαν για το 
δυναμικό βιομεθανίου τους σε διαδικασία AD εμβολιασμένη με κοπριά αγελάδων. Οι 
υδράνθρακες αποβλήτου καφέ χαρακτηρίστηκαν από απόψεως απόλυτης, εγγύς και υψηλότερης 
θερμικής αξίας (HHV), και η θεωρητική τους απόδοση βιομεθανίου αξιολογήθηκε 
χρησιμοποιώντας την εξίσωση Boyle-Buswell και συγκρίθηκε με τις πειραματικές τιμές. Τα 
αποτελέσματα στη συνέχεια αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας την τροποποιημένη εξίσωση Gompertz 
για τον προσδιορισμό των κύριων παραμέτρων εξέλιξης της AD. Οι διαφορετικές ιδιότητες 
υδρανθράκων σχετίζονταν με τις αποδόσεις της διεργασίας της AD. Η AD των χρησιμοποιημένων 
υδρανθράκων καφέ που παρήχθησαν στους 180 ° C έδειξε τον υψηλότερο ρυθμό παραγωγής 
βιομεθανίου (46 mL CH4 / gVS.d), δυναμικό βιομεθανίου 491 mL / gVS (AD που διαρκεί 25 ημέρες) 
και ημερήσια σύνθεση αερίου βιομεθανίου περίπου 70 % 

 
7. Αξιοποίηση των αποβλήτων αναλωμένου καφέ ως πιθανός εναλλακτικός πόρος καυσίμων 

στην Τουρκία: Μια πειραματική μελέτη 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10962247.2017.136773 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852418301950#f0025
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10962247.2017.136773
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Σε αυτή τη μελέτη αξιολογήθηκε η αξιοποίηση των αποβλήτων αναλωμένου καφέ (SCG) ως 
πιθανής πρώτης ύλης για την παραγωγή εναλλακτικού καυσίμου και άλλων ενώσεων 
προστιθέμενης αξίας στην Τουρκία. Η μέση περιεκτικότητα σε έλαιο βρέθηκε (≈ 13% w/w). Όλα τα 
δείγματα (πριν και μετά την εκχύλιση) ελέγχθηκαν με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM), 
θερμιδομετρία διαφορικής σάρωσης (DSC), θερμοβαρυτομετρική ανάλυση (Thermogravimetric  
analysis), περίθλαση ακτίνων Χ (XRD), θερμαντική τιμή, ανάλυση επιφάνειας και πορώδες, (FT-IR) 
και στοιχειακή ανάλυση για την εκτίμηση του δυναμικού τους έναντι ιδιοτήτων καυσίμου. Η 
στοιχειακή ανάλυση έδειξε ότι ο άνθρακας αντιπροσωπεύει τα υψηλότερα ποσοστά (49,59% και 
46,42% αντίστοιχα), ακολουθούμενα από άζωτο (16,7% και 15,5%), υδρογόνο (6,74% και 6,04%) 
και θείο (0,851% και 0,561%). Αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι τα SCG μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως λίπασμα, καθώς είναι πλούσια σε άζωτο. Αναλύθηκαν οι ιδιότητες του 
εκχυλισμένου ελαίου, ακολουθούμενη από παραγωγή βιοντίζελ. Η ποιότητα του βιοντίζελ 
συγκρίθηκε με τα πρότυπα D6751 της Αμερικανικής Εταιρείας Δοκιμών για Υλικά (ASTM) και όλες 
οι ιδιότητες τηρούσαν τις τυποποιημένες προδιαγραφές. Οι συνθέσεις λιπαρών οξέων αναλύθηκαν 
με αέρια χρωματογραφία. Παρατηρήθηκε ότι ο μεθυλεστέρας του αποβλήτου καφέ (CWME) 
αποτελείται κυρίως από παλμιτικά (35,8%) και αραχιδικά (44,6%) οξέα, τα οποία είναι κορεσμένα 
λιπαρά οξέα. Ο χαμηλός βαθμός ακορεστότητας παρέχει εξαιρετική σταθερότητα οξείδωσης (10,4 
ώρες). Ο CWME έχει επίσης εξαιρετικό αριθμό κετανίου, υψηλότερη θερμαντική αξία και τιμή 
ιωδίου με κακές ιδιότητες ψυχρής ροής. Οι μελέτες διερεύνησαν επίσης την ανάμιξη βιοντίζελ με 
ντίζελ Euro και βουτανόλη. Μετά από αυτό, επιτεύχθηκε μια αξιοσημείωτη βελτίωση στα σημεία 
νέφωσης και ροής βιοντίζελ. Οι χώροι εκχύλισης καφέ μετά την εξόρυξη πετρελαίου είναι ένα 
ιδανικό υλικό για λίπασμα κήπου, πρώτη ύλη αιθανόλης, παραγωγή βιοαερίου και ως pellets 
καυσίμων. Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας ερευνητικής εργασίας παράγει πολύτιμες γνώσεις σχετικά 
με τη σημασία ανακύκλωσης των SCG στην Τουρκία. 
 
Συνέπειες: Ο καφές είναι μια τεράστια βιομηχανία και ο καφές έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως λόγω 
των αναζωογονητικών ιδιοτήτων του. Αυτή η βιομηχανία παράγει μεγάλες ποσότητες αποβλήτων. 
Ως εκ τούτου, τα SCG για την παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων και ενώσεων προστιθέμενης αξίας 
είναι ζωτικής σημασίας. Η στοιχειακή ανάλυση έδειξε ότι τα απόβλητα καφέ μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως λίπασμα, καθώς είναι πλούσιο σε άζωτο. Τα απόβλητα καφέ μετά την 
εξόρυξη πετρελαίου αποτελούν ιδανική πρώτη ύλη για την παραγωγή αιθανόλης και βιοαερίου, 
λιπάσματα κήπων και ως pellets καυσίμων. Ο χαμηλός βαθμός ακορεστότητας παρέχει εξαιρετική 
σταθερότητα στην οξείδωση. Το βιοντίζελ του έχει επίσης εξαιρετικό αριθμό κετανίου, υψηλότερη 
θερμαντική αξία και χαμηλότερη τιμή ιωδίου. 
 

Β3 – Εφαρμοσμένες διεργασίες και βελτιστοποίηση παραγωγής 
 

1. ΜΕΡΟΣ Α: Γενικές Πληροφορίες 
 

Λέξεις-κλειδιά (4-5): βελτιστοποίηση διαδικασιών, βελτιστοποίηση προϊόντων, βιωσιμότητα, 
κυκλική οικονομία, προσέγγιση PBL  
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Συγγραφείς: Καθ. Κωνσταντίνος Κομνίτσας 
Διάρκεια: 1 ημέρα διαδικτυακής ανάγνωσης / μελέτης στην τάξη Google, 1 εβδομάδα πρόσωπο 
με πρόσωπο (f2f) 
Γλώσσα των υλικών: Αγγλικά και Ελληνικά 
Τύπος & αριθμός συναντήσεων/συνεδριών: 

1η 
Μέρα 

• Γνωρίστε ο ένας τον άλλο. σύντομη παρουσίαση των συμμετεχόντων (σπουδές, απασχόληση, 
εμπειρογνωμοσύνη κλπ.) 

•  Εφαρμοσμένη διαδικασία και βελτιστοποίηση προϊόντων: Παρουσίαση της προσέγγισης, παρουσίαση των 
προβλημάτων στους συμμετέχοντες και συζήτηση· προβληματισμός σχετικά με τις απαντήσεις 

•  Κατανόηση της διαδικασίας, επεξήγηση των 2 περιπτώσεων/παραδειγμάτων μελέτης, επιλογή ομάδων, 
προσδιορισμός αρμοδιοτήτων (ποιος εμπλέκεται και πώς), καθορισμός των αρχικών προθεσμιών για τα 
επιμέρους καθήκοντα 

•  20 λεπτά συζήτηση  

2η 
Μέρα 

• Συνοψισμός της προόδου της 1ης ημέρας  

• Καθορισμός στόχων για την 2η ημέρα (για κάθε περίπτωση) 

• Τα μέλη των ομάδων παίρνουν διαφορετικούς ρόλους και στόχους 

• Αλληλεπίδραση με κάθε μέλος της ομάδας 

• Αλληλεπίδραση μεταξύ ομάδων (σύγκριση προόδου και αποτελεσμάτων) 

• Αξιολόγηση προόδου 

• Περίληψη - συζήτηση - ανάγκη για πρόσθετη εργασία / διορθωτικές ενέργειες; 

3η 
Μέρα 

• Συνοψισμός της προόδου της 2ης ημέρας  

• Καθορισμός στόχων για την 3η ημέρα (για κάθε περίπτωση) 

• Τα μέλη των ομάδων παίρνουν διαφορετικούς ρόλους και στόχους 

• Αλληλεπίδραση με κάθε μέλος της ομάδας 

• Αλληλεπίδραση μεταξύ ομάδων (σύγκριση προόδου και αποτελεσμάτων) 

• Αξιολόγηση προόδου 

• Περίληψη - συζήτηση - ανάγκη για πρόσθετη εργασία / διορθωτικές ενέργειες; 

4η 
Μέρα 

• Συνοψισμός της προόδου της 3ης ημέρας  

• Καθορισμός στόχων για την 4η ημέρα (για κάθε περίπτωση) 

• Τα μέλη των ομάδων παίρνουν διαφορετικούς ρόλους και στόχους 

• Αλληλεπίδραση με κάθε μέλος της ομάδας 

• Αλληλεπίδραση μεταξύ ομάδων (σύγκριση προόδου και αποτελεσμάτων) 

• Αξιολόγηση προόδου 

• Περίληψη - συζήτηση - ανάγκη για πρόσθετη εργασία / διορθωτικές ενέργειες; 

5η 
Μέρα 

• Παρουσιάσεις 

• Ερωτήσεις και απαντήσεις (Q & A) με άλλες ομάδες 

• Τελικές παρατηρήσεις 

• Συνολική αξιολόγηση της ενότητας 

• Παροχή κατευθυντήριων γραμμών / επεξηγήσεων / συμβουλών για την τοποθέτηση σε βιομηχανίες / ΜΜΕ 

• Συζήτηση για πιθανά έργα 

Αριθμός συμμετεχόντων μηχανικών: 20-25 μηχανικοί 
 
Ρύθμιση ομάδας: Μικτές ομάδες φύλου, πολυεπιστημονικές ομάδες μηχανικών, 5-7 μέλη σε 
κάθε ομάδα (σύμφωνα με τις οδηγίες της βιβλιογραφίας του PBL) 
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2. ΜΕΡΟΣ Β: Επισκόπηση μαθήματος και βασικά μαθησιακά αποτελέσματα 
 

I. Επισκόπηση ενοτήτων  
 

Η ενότητα αποσκοπεί στο να εμπλουτίσει τις γνώσεις και τις ικανότητες των μηχανικών στην 
Εφαρμοσμένη Διαδικασία και Βελτιστοποίηση Προϊόντων και να τους επιτρέψει να συμμετάσχουν 
με επιτυχία σε σύνθετα έργα με περιορισμένο χρονοδιάγραμμα, περιορισμένους πόρους αλλά με 
αποτελέσματα υψηλής ποιότητας. Εκτός αυτού, οι παράμετροι των βιομηχανικών χώρων στον 
πραγματικό κόσμο αλλάζουν συνεχώς και τα προβλήματα πρέπει να ξεπεραστούν, οπότε οι 
μηχανικοί πρέπει να εκπαιδευτούν κατάλληλα. Για το σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιηθούν 
πραγματικά υλικά βιομηχανικά έργα σε συνδυασμό με την προσέγγιση της βασισμένης στο 
πρόβλημα μάθησης (PBL), για να εξοπλίσουν τους μηχανικούς με τις απαιτούμενες δεξιότητες. 
Μεγάλες οργανωτικές και αναλυτικές δεξιότητες, κατανόηση της ηγεσίας, της διαχείρισης και της 
ομαδικής εργασίας, μαζί με μια ολιστική αντίληψη του έργου στο χέρι είναι μόνο μερικές από τις 
δυνατότητες που οι μηχανικοί χρειάζονται και θα αποκτήσουν μέσω αυτής της πορείας. Οι ορθές 
πρακτικές θα είναι επίσης διαθέσιμες ως εργαλεία των συμμετεχόντων. 
 

II.  Βασικά μαθησιακά αποτελέσματα: 
 

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα μπορούν: 
 
• Να κατανοήσουν τι είναι η Εφαρμοσμένη Διαδικασία και Βελτιστοποίηση Προϊόντων και τα 
οφέλη της για την επιχείρηση (με ιδιαίτερη έμφαση στις SMEs), τους εργαζομένους και την 
κοινωνία, μέσω στοχευμένων περιπτώσεων/παραδειγμάτων μελετών. 
• Να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν τα απαιτούμενα βήματα για την επίτευξη των στόχων καθώς 
και επικυρώσουν την προσέγγισή τους 
• Να βελτιστοποιήσουν μια διαδικασία δουλεύοντας σε μια πολυεπιστημονική περίπτωση μελέτης 
• Να βελτιστοποιήσουν ένα προϊόν δουλεύοντας σε μια πολυεπιστημονική περίπτωση μελέτη 
• Να λάβουν υπόψη όλα τα θέματα βιωσιμότητας που εμπλέκονται σε κάθε περίπτωση, όπως 
απαιτείται από τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας 
 
 
 
 

3. ΜΕΡΟΣ Γ: Προβληματικο-κεντρικά σενάρια μάθησης 
 
Περιπτωσιολογική μελέτη 1: Βελτιστοποιημένη παραγωγή σιδηρονικελίου (FeNi) με έμφαση στη 
μείωση του αποτυπώματος της διεργασίας 
 

Γενικές πτυχές  
Το σιδηρονικέλιο (FeNi) παράγεται κατά κύριο λόγο από μεταλλεύματα νικελιούχου λατερίτη τα 
οποία μετατρέπονται σε κράμα με περιεκτικότητα σε νικέλιο περίπου 20%. Επί του παρόντος, μόνο 
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το 42% της παγκόσμιας πρωτογενούς παραγωγής Ni προέρχεται από μεταλλεύματα λατερίτη 
(οξειδωμένα μεταλλεύματα με περίπου 1-2% Ni), κυρίως μέσω πυρομεταλλουργικών διεργασιών, 
με το FeNi να κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο (~72%) μεταξύ όλων των προϊόντων με βάση το 
νικέλιο. Ωστόσο, η πυρομεταλλουργική επεξεργασία μεταλλευμάτων λατερίτη είναι πολύ πιο 
ενεργοβόρα σε σχέση με την επεξεργασία θειούχων μεταλλευμάτων και έχει ως αποτέλεσμα την 
παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων αερίων του θερμοκηπίου και στερεών αποβλήτων. Στις 
προσπάθειές της για εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση εκπομπών και βιωσιμότητα της διαδικασίας, 
η μεταλλουργική βιομηχανία μετάλλων έχει χρησιμοποιήσει διάφορες προσεγγίσεις για τον 
ποσοτικό προσδιορισμό των επιδόσεών της, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αξιολόγηση 
περιβαλλοντικών κινδύνων (ERA), περιβαλλοντικές επιδόσεις και επιχειρησιακούς δείκτες, 
ανάλυση κόστους - οφέλους (CBA), ανάλυση ροής υλικών (MFA) και αξιολόγηση κύκλου ζωής (LCA). 
 
Η Ελλάδα είναι η μοναδική παραγωγός FeNi στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η τρίτη μεγαλύτερη 
παραγωγός στην Ευρώπη και μια από τους επτά μεγαλύτερες στον κόσμο. Το 2012, περίπου 95.000 
τόνοι κοκκοποιημένου FeNi με 20% μέση περιεκτικότητα σε Ni, παρήχθησαν από τη Γενική 
Μεταλλευτική και Μεταλλουργική S.A. LARCO από εγχώρια μεταλλεύματα νικελίου. Η παραγωγή 
σιδηρονικελίου στην LARCO αντιπροσωπεύει το 32% και το 4% της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας 
παραγωγής, αντίστοιχα, και καλύπτει σχεδόν το 5% της ευρωπαϊκής ετήσιας ζήτησης Ni. 
 
Πρέπει να βρείτε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που σχετίζονται με τους ακόλουθους 
στόχους: 
1. Κατανόηση της διαδικασίας 
2. Επιλογές για να μειώσετε το κόστος 
3. Επιλογές για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα 
 
 

Περίοδος υλοποίησης 
1 βδομάδα 
 
Πιθανό σχέδιο 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω βήματα: 

1. Ελέγξτε όλες τις εισόδους – εξόδους της διεργασίας (inputs – outputs) 
2. Εκτέλεση, εάν είναι δυνατόν, και ενεργειακού ισοζυγίου ανά υπο-διαδικασία  
3. Εξετάστε πτυχές όπως η παραγωγή πρώτων υλών, οι μεταφορές, η διαχείριση αποβλήτων 

κ.λπ.) 
4. Υπολογίστε (ή εκτιμήστε), εάν είναι δυνατόν, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 

(Greenhouse Gases, GHG) ανά διαδικασία  
5. Εξετάστε εναλλακτικές πηγές ενέργειας (ανανεώσιμες πηγές και καύσιμα) 
6. Θεωρήστε ως δείκτες τις σημαντικότερες κατηγορίες επιπτώσεων: Δυνητικό φαινόμενο 

υπερθέρμανσης του πλανήτη (Global Warming Potential, GWP), Δυναμικό οξείδωσης 
(Acidification Potential, AP) και ζήτηση πρωτογενούς ενέργειας (Primary Energy Demand, 
PED)  



 

 
 

 IO4-Task 9: Translation of the ENGINITE training programme 

 

Page 

 
THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION UNDER THE ERASMUS+ PROGRAMME. THIS PUBLICATION [COMMUNICATION] REFLECTS THE VIEWS ONLY OF THE AUTHOR, AND THE 

COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OFTHE INFORMATION CONTAINED THEREIN 
 

53 

7. Να λάβετε υπόψη τις σχετικές αρχές της κυκλικής οικονομίας (μείωση των αποβλήτων - 
αξιοποίηση αποβλήτων, εξοικονόμηση ενέργειας κλπ) 

 
Σημείωση 
Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι τα παραπάνω βήματα μπορούν να εφαρμοστούν σε πολλές άλλες 
διαδικασίες και προϊόντα σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς. 
 
Τελικό αποτέλεσμα  
Όταν είστε έτοιμοι, να παρουσιάσετε τα ευρήματά σας (για 30 λεπτά), χρησιμοποιώντας μια 
παρουσίαση ppt 
 

 
 

Περιπτωσιολογική μελέτη 2: Βελτιωμένη αλκαλική ενεργοποίηση αποβλήτων κατασκευών και 
κατεδαφίσεων (Construction and demolition waste, C&DW) για την παραγωγή δομικών και 
συνδετικών υλικών 
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Γενικές πτυχές 
Η αλκαλική ενεργοποίηση των αργιλοπυριτικών υλικών σε 
σχετικά χαμηλή θερμοκρασία έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή 
υλικών παραπλήσιων με το τσιμέντο, που συνήθως ονομάζονται 
γεωπολυμερή ή ανόργανα πολυμερή, τα οποία χαρακτηρίζονται 
από μία μερικώς ή πλήρως άμορφη πολυμερή δομή που 
αποτελείται από δεσμούς Si-O-Al. Οι ιδιότητές τους, όπως υψηλή 
αρχική αντοχή, χημική αντοχή και υψηλή θερμοκρασία, 
εξαρτώνται κυρίως από την ορυκτολογία των πρώτων υλών 
καθώς και από τη μοριακότητα του χρησιμοποιούμενου 
αλκαλικού ενεργοποιητή. Άλλες παράμετροι που επηρεάζουν τη 
δομή τους είναι η περίοδος ωρίμανσης και η περίοδος γήρανσης.  
 
Τα αλκαλικά ενεργοποιημένα υλικά έχουν προσελκύσει 
σημαντική προσοχή τις τελευταίες τρεις δεκαετίες λόγω των 
ιδιοτήτων τους που τα καθιστούν κατάλληλα ως εναλλακτικά 
συνδετικά μέσα στον κατασκευαστικό κλάδο, ως υλικά ανθεκτικά 
στη θέρμανση σε υψηλές θερμοκρασίες / τη διάβρωση ή ως 
μήτρες για τον εγκλωβισμό επικίνδυνων στοιχείων. Οι 
πρόσφατες ερευνητικές προσπάθειες επικεντρώθηκαν κυρίως 
στην αξιοποίηση μιας ευρείας ποικιλίας αποβλήτων και στην 
παραγωγή υλικών με κατάλληλες φυσικοχημικές, μηχανικές και 

θερμικές ιδιότητες. 
 

 
Στόχοι 
Πρέπει να βρείτε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που σχετίζονται με τους ακόλουθους 
στόχους: 

1. Εξετάστε ποια απόβλητα C&DW είναι κατάλληλα. Αξιολογήστε τον ετήσιο όγκο τους σε 
επίπεδο χώρας 

2. Κατανόηση της διαδικασίας 
3. Μάθετε τις πιο σημαντικές παραμέτρους που μπορούν να βελτιωθούν 
4. Ανακαλύψτε τι είδους προϊόντα μπορούν να παραχθούν και με βάση τις ιδιότητές τους 

προτείνετε πιθανές χρήσεις 
 
Περίοδος υλοποίησης 
1 βδομάδα 
Πιθανό σχέδιο 
Πιθανό σχέδιο 

1. Προσδιορίστε όλες τις πρώτες ύλες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
2. Αξιολογήστε τα κύρια βήματα της αλκαλικής ενεργοποίησης  
3. Μάθετε το πιθανό φάσμα των σημαντικότερων παραμέτρων της διαδικασίας 
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4. Καθορίστε ποιες τροποποιήσεις απαιτούνται για τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας 
5. Ελέγξτε αν τα C&DW μπορούν να συν-αξιοποιηθούν με άλλα απόβλητα  
6. Να λάβετε υπόψη τις σχετικές αρχές της κυκλικής οικονομίας (μείωση των αποβλήτων -  

αξιοποίηση αποβλήτων, εξοικονόμηση ενέργειας κλπ) 
 
Σημείωση 
Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι τα παραπάνω βήματα μπορούν να εφαρμοστούν σε αρκετές 
άλλες διαδικασίες σχετικές με την αξιοποίηση στερεών αποβλήτων. 
 
Τελικό αποτέλεσμα 
Όταν είστε έτοιμοι, να παρουσιάσετε τα ευρήματά σας (για 30 λεπτά), χρησιμοποιώντας μια 
παρουσίαση ppt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Β4 – Εφοδιαστική αλυσίδα σε ένα συνεχές μεταβαλλόμενο 
περιβάλλον 
 

1. ΜΕΡΟΣ Α: Γενικές Πληροφορίες 
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Λέξεις κλειδιά επιμελητεία, εφοδιαστική αλυσίδα, ανθρακικό αποτύπωμα, παγκόσμια 
υπερθέρμανση, εμπομπή CO2, αειφόρος αλυσίδα εφοδιασμού 

Συγγραφέας/Δημιουργός Νίκος Ξεκουκουλωτάκης 

Διάρκεια 1 μέρα διαδικτυακής μελέτης/μελέτης στο Google Classroom και μια 
εβδομάδα δια-ζώσης   
 

Γλώσσα Αγγλικά και Ελληνικά 

Είδος & αριθμός 
συναντήσεων 

Διαδικτυακό Πρόγραμμα: 

• Διαδικτυακή Μέρα 1: Μελέτη μέσω διαδικτύου/μελέτη στο Google 
Classroom. Θα δοθεί σχετικό υλικό προς προετοιμασία για τις δια-
ζώσης συναντήσεις.  
 

Πρόγραμμα Συναντήσεων Δια-ζώσης: 

• Ημέρα 1 (Τρίωρη συνάντηση): παρουσίαση του σεναρίου 
προβληματοκεντρικής μάθησης, κατανομή σε ομάδες, αναγνώριση 
μαθησιακών ζητημάτων εντός των ομάδων, συζήτηση των 
μαθησιακών ζητημάτων με ολόκληρο το τμήμα. 

 

• Ημέρα 2 (Τρίωρη συνάντηση): εργασία εντός ομάδων, συνεντεύξεις, 
πρόοδος επί των μαθησιακών ζητημάτων και λύσεις. 
 

• Ημέρα 3 (Τρίωρη συνάντηση): εργασία εντός ομάδων, συνεντεύξεις, 
παρουσίαση καινούργιων περιορισμών και πληροφοριών σχετικών με 
το πρόβλημα. 

 

• Ημέρα 4 (Τρίωρη συνάντηση): εργασία εντός ομάδων, συνεντεύξεις 
προς συμπλήρωση των παραδοτέων, τελική καθοδήγηση για την 
παρουσίαση 

 

• Ημέρα 5 (Τρίωρη συνάντηση): παράδοση της τεχνικής αναφοράς και 
παρουσίαση (ανά ομάδα) της προόδου και των κύριων 
αποτελεσμάτων για το σενάριο που δόθηκε.  Αυτο-αξιολόγηση και 
διασταυρούμενη πρόκληση για την επιλογή της καλύτερης 
προσέγγισης. 

Αριθμός συμμετέχοντων 
μηχανικών 

20-25 μηχανικοί 

Σύνθεση Ομάδων Μικτών ως προς το φύλο, πολυ-επιστημονικές ομάδες μηχανικών, 5-7 μέλη 
ανά ομάδα (βάσει των κατευθυντήριων γραμμών που θέτει η βιβλιογραφία 
περί προβλητοκεντρικής μαθήσεως). Η κάθε ομάδα θα επιλέξει τον 
επικεφαλή της. 

2. ΜΕΡΟΣ Β: Επισκόπηση μαθήματος και βασικά μαθησιακά αποτελέσματα 
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Σύνοψη Μαθήματος 

Το μάθημα έχει στόχο να προσφέρει πρακτικές κα τεχνικές δεξιότητες για την ανάλυση και 
διαχείριση της επιμελητείας και της εφοδιαστικής αλυσίδας στον τομέα της βιομηχανίας.  Οι 
μηχανικοί θα μάθουν τις βασικές αρχές της επιμελητείας, π.χ τη διαδικασία σχεδιασμού, 
εφαρμογής και ελέγχου των διαδικασιών έτσι ώστε να υπάρχει αποτελεσματική μεταφορά και 
αποθήκευση αγαθών, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών, καθώς και σχετικών πληρορφοριών από 
το σημείο προέλευσης στο σημέιο κατανάλωσης, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των 
πελατών.   
 
Επιπλέον, οι μηχανικοί θα εξοικειωθούν με το πλαίσιο της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, 
το οποίο είναι η διαχείριση, διαμέσου ενός δικτύου ανάντη και κατάντη οργανισμών, τόσο των 
σχέσεων όσο και της ροής των υλικών, των πληροφοριών και των πόρων, και θα 
συνειδητοποιήσουν ότι ο σκοπός της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι η δημιουργία 
αξίας, η αύξηση της αποδοτικότητας και η ικανοποίηση των πελατών.  Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί 
στον παγκόσμιο χαρακτήρα του θέματος. 
 

Κύρια Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:  
 

• Περιγράφουν τις βασικές έννοιες της εφοδιαστικής αλυσίδας και της διαχείρισης της, αλλά και 
της εφαρμογής τους στο κατασκευαστικό πλαίσιο και το πλαίσιο των υπηρεσιών, 

• Κατανοούν τον ρόλο που διαδραματίζει η παγκοσμιοποίηση και το διεθνές εμπόριο στην 
επιμελητεία αλλά και στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας,  

• Ορίζουν τις διάφορες στρατηγικές εφοδιαστικής αλυσίδας και επιμελητείας τις οποίες 
χρησιμοποιούν οι εταιρείες προκειμένου να επιβιώσουν και να μπορούν να είναι ανταγωνιστικές 
στο σύνθετο και δυναμικό παγκόσμιο περιβάλλον,  

• Κατανοούν τις θεμελιώδεις λειτουργίες της επιμελητείας και της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως 
για παράδειγμα η μεταφορά, η προμήθεια καθώς και η διαχείριση αποθεμάτων και η διαχείριση 
υλικών, 

• Ανακαλούν τους σημαντικούς ρόλους των κινδύνων που ενέχονται της εφοδιαστικής αλυσίδας, 
της ευρωστίας και της ανθεκτικότητας, 

• Κατανοούν τι συνεπάγεται η αειφορία στο πλαίσιο της επιμελητείας και της διαχείρισης της 
εφοδιαστικής αλυσίδας 

• Εξηγούν τα βασικά στοιχεία της αντίστροφης επιμελητείας και τους λόγους για τη χρήση της 

• Αναθεωρούν διάφορες στρατηγικές και πρακτικές οι οποίες χρησιμοποιούνται στις μέρες μας 
στην επιμελητεία και στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας  
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Υλικό για τα μάθημα / Λογισμικό 

• Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να χρησιμοποιούν τους προσωπικούς τους υπολογιστές / 
φορητούς υπολογιστές 

 

3. ΜΕΡΟΣ Γ: Προβληματικο-κεντρικά σενάρια μάθησης 

Σενάριο προβληματοκεντρικής μάθησης 

 
Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η βιομηχανία/εταιρία στην οποία εργάζεστε 
σκοπεύει να εφαρμόσει φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές που θα συνεισφέρουν ουσιαστικά 
στην προστασία του περιβάλλοντος. 
 
Σας έχει ανατεθεί από τον διευθύνων σύμβουλο της εταιρίας σας να περιγράψετε τις δράσεις και 
στρατηγικές ούτως ώστε να μειώσετε το ανθρακικό αποτύπωμα (CO2) της εφοδιαστικής αλυσίδας 
της εταιρίας.  Καλείστε να εκπονήσετε τεχνική αναφορά για το πώς θα επιτύχετε τον στόχο 25/50 
που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή την μείωση εκπομπών διοξειδίων του άνθρακα κατά 
25% μέχρι το έτος 2050.  Με την τεχνική αναφορά, θα ετοιμάσετε και μια περιεκτική παρουσίαση 
όπου θα παρέχετε στον διευθύνων σύμβουλο όλες τις σχετικές πληροφορίες.  Η τεχνική αναφορά 
θα συμπεριλαμβάνει τον “χάρτη πορείας” όπου θα προσδιοριστούν οι αλλαγές καθώς και οι λόγοι 
για τις αλλαγές, που πρέπει να γίνουν προς επίτευξη του στρατηγικού στόχου της εταιρίας.  Επίσης 
θα συμπεριληφθεί σχέδιο υλοποίησης, όπου θα προσδιοριστούν οι δράσεις που απαιτούνται για 
την πραγμάτωση των απαιτούμενων αλλαγών/μετατροπών στην εφοδιαστική αλυσίδα. 
 

Κατευθυντήριες γραμμές για την/τον διδάσκοντα/διευκολυντή: 
1.  Οι πιο κάτω ερωτήσεις/θέματα θα δώσουν κατεύθυνση στους μηχανικούς: 
 
Τί είναι η επιμελητεία και τι η εφοδιαστική αλυσίδα; Ορισμοί και παραδείγματα. 
Ποιές είναι οι βασικές λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας; 
Τί είναι η εταιρική κοινωνική ευθύνη; 
Τί είναι η κλιματική αλλαγή; 
Ποιός ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής στην ανθρωπότητα; 
Πώς η κλιματική αλλαγή ενδέχεται να επηρεάσει τις επιχειρήσεις. 
Ποιούς κινδύνους αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις ώς αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής 
Ποιά η σημαντικότητα της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στην εφοδιαστική 
αλυσίδα για τις επιχειρήσεις 
Ποιές στρατηγικές μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις για την μείωση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος τους. 
Πολι,τικές για την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. 
Ποιός ο ρόλος της τεχνολογίας; 
Μετρήσεις: Πώς μπορεί μια ποσότητα να μειωθεί εάν δεν υπάρχουν δεδομένα για το μέγεθός της    
Ο διδάσκων θα κατεθύνει τους μηχανικούς να ακολουθήσουν τα εξής βήματα: 
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Βήμα 1:  Επιλογή ενός προϊόντος ή υπηρεσίας 
Βημα 2:  Ανάλυση της εφοδιαστικής αλυσίδας.  Ειδική προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις διάφορες 
λειτουργίες/στάδια που αποτελούν την εφοδιαστική του προϊόντος ή υπηρεσίας που επελέγη. 
Βήμα 3:  Εντοπισμός των σταδίων/μερών της εν λόγω εφοδιαστικής αλυσίδας που έχουν την 
μεγαλύτερη συνεισφορά στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
Βήμα 4: Υπολογισμός, όπου είναι δυνατόν, των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που 
σχετίζονται με την εν λόγω εφοδιαστική αλυσίδα 
Βήμα 5: Εισήγηση πιθανών στρατηγικών μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος για την εν λόγω 
εφοδιαστική αλυσίδα 
 
Στην αναφορά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα ζητήματα, τα οποία σχετίζονται με την 
μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος στην εφοδιαστική αλυσίδα: 

• πλεονεκτήματα 

• μειονεκτήματα 

• κόστα 

• κίνδυνοι 
 

 
Εικόνα 1 – Εφοδιαστική Αλυσίδα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Εικόνα 2 – Εφοδιαστική Αλυσίδα 
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Εικόνα 3 - Διαχείρηση εφοδιαστικής αλυσίδας 
 

 
 
Εικόνα 4 - Συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα 


