
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ Επιστημών της Διοίκησης 

ΤΜΗΜΑ Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝ0014 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8ο 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διαχείριση Φυσικών και Ενεργειακών Πόρων 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις που περιλαμβάνουν ασκήσεις των φοιτητών/τριων 
(ατομικές ή σε ομάδες) μέσα στην τάξη 
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ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

 

Επιστημονικής περιοχής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνικά 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.aegean.gr/courses/TNEY156/ 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

• Να γνωρίζουν γενικές έννοιες και δείκτες που θέτουν το πλαίσιο στην διαχείριση των φυσικών και ενεργειακών πόρων 

όπως την έννοια της φέρουσας ικανότητας, του οικολογικού αποτυπώματος και της βιωσιμότητας 

• Να γνωρίζουν την απλοποιημένη εξίσωση IPAT και την χρήση της στην ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων στους φυσικούς πόρους  

• Να γνωρίζουν την θεωρία του Μάλθους σχετικά με τον υπερπληθυσμό και τις πιέσεις στους φυσικούς πόρους όπως και 

τους λόγους αποτυχίας της (πχ δεν έλαβε υπόψη τον ρόλο της επιστήμης και τεχνολογίας στην ανακούφιση των πιέσεων 

στους φυσικούς πόρους) 

• Να γνωρίζουν τη θεωρία της τραγωδίας των κοινών 

• Να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν στοιχεία της τραγωδίας των κοινών σε διάφορα σημερινά προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι φυσικοί πόροι  και να προτείνουν λύσεις βασιζόμενοι στην θεωρία αυτή (εφαρμογή σε περιπτώσεις 

όπως η εξάντληση των ιχθυοαποθεμάτων, η ρύπανση των νερών, η εξάντληση των ορυκτών καυσίμων, η ατμοσφαιρική 

ρύπανση κλπ) 

• Να γνωρίζουν τι είναι η κυκλική οικονομία (σε σχέση με την γραμμική οικονομία) και κατά ποιον τρόπο αποτελεί 

επέκταση της κλασσικής ακολουθίας Reduce – Reuse - Recycle  

• Να γνωρίζουν τις αξίες της βιώσιμης ανάπτυξης. 

• Να κατανοήσουν το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής 

• Να κατανοήσουν τη σημασία των αννανεώσιμων πηγών ενέργειας και να γνωρίζουν τις τεχνολογίες αξιοποίησης τους. 

• Να είναι σε θέση να αναζητήσουν αξιόπιστες επιστημονικές πηγές στα ελληνικά ή σε ξένη γλώσσα όπως τα αγγλικά σε 

θέμα της επιλογής τους, να τις μελετήσουν και να συγγράψουν μικρής έκτασης εργασία, καταλήγοντας σε 

στοιχειοθετημένα συμπεράσματα με παραπομπές σε πηγές. 

Γενικές Ικανότητες 



• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  

• Αυτόνομη εργασία  

• Ομαδική εργασία  

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

• Εισαγωγικές έννοιες: Τι είναι οι φυσικοί πόροι και ενεργειακοί πόροι, πως ταξινομούνται και από τι απειλούνται 

• Η εξίσωση IPAT 

• Η θεωρία του Μάλθους, ο πληθυσμός της γης και η έννοια της φέρουσας ικανότητας 

• Η έννοια του οικολογικού αποτυπώματος 

• Η έννοια της βιωσιμότητας 

• Η θεωρία της  τραγωδίας των κοινών 

• Η θαλάσσια αλιεία ως παράδειγμα της τραγωδίας των κοινών 

• Οι υδατικοί πόροι 

• Η ανακύκλωση και η κυκλική οικονομία 

• Αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. 

• Κλιματική αλλαγή και ενέργεια 

• Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τεχνολογίες αξιοποίησης τους. 

  



(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

• Διαλέξεις με χρήση εποπτικών μέσων (διαφανειών και 

video) 

• Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας και της 

επικοινωνίας με τους φοιτητές μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας e-class 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου  

Διαλέξεις 39 ώρες 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

25 ώρες 

Συγγραφή εργασίας 20 ώρες 

Μη καθοδηγούμενη 
μελέτη 

41 ώρες 

  

  

  

  

  

Σύνολο Μαθήματος  125 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  
 

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνικά 
Μέθοδος αξιολόγησης: 
1. Γραπτές εξετάσεις στο 70% της ύλης (50% του 

βαθμού) και γραπτή εργασία με υποχρεωτική 

παρουσίαση (50% του βαθμού) 

ή 

2. Γραπτές εξετάσεις στο σύνολο της ύλης  (100% του 

βαθμού) 

Οι ερωτήσεις στις γραπτές εξετάσεις θα είναι 

Πολλαπλής Επιλογής και Σύντομης Απάντησης. 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 

• Scott Cato M., 2012.  Πράσινη Οικονομία, Μία Εισαγωγή στη Θεωρία, στην Πολιτική και στην Πρακτική, (Επιμέλεια: 

Νικήτας Νικητάκος), εκδόσεις Σιδέρη, https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:12730/0 (εγχειρίδιο μαθήματος) 

• Marten G.G. 2001. Human Ecology - Basic Concepts for Sustainable Development, http://gerrymarten.com/human-

ecology/tableofcontents.html#Contents  

• Theis T., Tomkin J  Sustainability: A Comprehensive Foundation. http://legacy.cnx.org/content/col11325/1.43/ 

OpenStax-CNX  

• Vassilopoulos, P., Maravelias, C. D., & Tserpes, G. (2014). The alarming decline of Mediterranean fish stocks. Current 

Biology, 24(14), 1643-1648. 

• Κοτρίκλα ΑΜ., Λίλας Θ., 2017. Παρουσιάσεις διαλέξεων, https://eclass.aegean.gr/courses/TNEY156/ 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 
• Journal of Energy and Natural Resources 

 

 

https://service.eudoxus.gr/search/#a/id:12730/0
http://gerrymarten.com/human-ecology/tableofcontents.html
http://gerrymarten.com/human-ecology/tableofcontents.html
http://legacy.cnx.org/content/col11325/1.43/

