
                                            
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Ζ’ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΟΙΚΟΤΣΗΜΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ-ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΚΑΙ 
ΧΑΡΣΟΓΡΑΦΗΗ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςη που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρη 

του μαθήματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτηριακζσ Αςκήςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μαθήματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ και Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ 3 5 
   

   
Προςθζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςη διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζθοδοι που χρηςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Υποβάθρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 

Επιςτημονικήσ Περιοχήσ, Ανάπτυξησ 
Δεξιοτήτων 

ΕΠΙΛΟΓΗ,  
Ανάπτυξθσ δεξιοτιτων, Επιςτθμονικισ περιοχισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

- 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΝΑΙ 
ΑΓΓΛΙΚΑ / ΓΑΛΛΙΚΑ (ΑΝ ΖΗΣΗΘΕΙ) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
 

 
Σο μάκθμα τθσ αποτίμθςθσ και χαρτογράφθςθσ οικοςυςτθμικϊν υπθρεςιϊν (Ο.Τ.) ζχει ςαν 
ςτόχο να ειςάγει τουσ φοιτθτζσ ςτισ ζννοιεσ των φυςικϊν διεργαςιϊν που είναι ικανζσ να 
παρζχουν οφζλθ ςτον άνκρωπο, των κοινωνικο-οικολογικϊν ςυςτθμάτων και των 
οικοςυςτθμικϊν υπθρεςιϊν. Παράλλθλα μζςω εργαςτθριακϊν παραδόςεων και αςκιςεων 
κα παρζχει τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ και ικανότθτεσ ςτουσ φοιτθτζσ για τθν ολοκλθρωμζνθ 
αποτιμιςθ και χαρτογράφθςθ των οικοςυςτθμικϊν υπθρεςιϊν.  
το πλαίςιο αυτό, μετά τθν περάτωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ:  

1. να επεξηγήςουν τισ βαςικζσ ζννοιεσ και ταξινομιςεισ των τφπων των 
οικοςυςτθμικϊν υπθρεςιϊν 

2. να διακρίνουν τισ ζννοιεσ τθσ παροχισ, χριςθσ, ροισ, αξίασ και ηιτθςθσ Ο.Τ. 
3. να ερμηνεφςουν τθν πλθροφορία για τισ οικοςυςτθμικζσ υπθρεςίεσ ςε τουλάχιςτον 

τρία διαφορετικά ςυςτιματα (καλάςςια, χερςαία και αγροτικά) 
4. να χρηςιμοποιήςουν δεδομζνα και εργαλεία χαρτογράφθςθσ με ςτόχο τον 



υπολογιςμό τθσ αξίασ των οικοςυςτθμικϊν υπθρεςιϊν ςε μία περιοχι μελζτθσ 
5. να αξιολογήςουν και να επιλζξουν τθν κατάλλθλθ μζκοδο αποτίμθςθσ Ο.Τ. 

ανάλογα με το ςτόχο τθσ εκάςτοτε μελζτθσ 
6. να κατανοήςουν, και να αξιολογήςουν τα οφζλθ και τισ προκλιςεισ που ζχει θ 

χριςθ τθσ γεωγραφικισ πλθροφορίασ ςτθν διαδικαςία αποτίμθςθσ των 
οικοςυςτθμικϊν υπθρεςιϊν. 
 

Γενικζσ Ικανότητεσ 
 

  

 
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν 
Λιψθ αποφάςεων 
Αυτόνομθ εργαςία 
Ομαδικι εργαςία 
εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον 
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

3. ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Κοινωνικο-οικολογικά ςυςτιματα: κεωρία και εννοιολογικά πλαίςια 
2. Φυςικζσ διεργαςίεσ, περιβάλλον και οικοςυςτθμικζσ υπθρεςίεσ (Ο.Τ.) 
3. Σαξινομιςεισ οικοςυςτθμικϊν υπθρεςιϊν 
4. Φυςικό κεφάλαιο, παροχι, χριςθ, αξία και ηιτθςθ οικοςυςτθμικϊν υπθρεςιϊν 
5. Αποτίμθςθ οικοςυςτθμικϊν υπθρεςιϊν: μζκοδοι και εργαλεία 
6. Εφαρμογι τθσ αποτίμθςθσ ςε διαφορετικά ςυςτιματα (αςτικά, αγροτικά και 

καλάςςια) 
7. Μζκοδοι χαρτογράφθςθσ, εργαλεία και λογιςμικό για τθν αποτίμθςθ Ο.Τ. 

(ςυμμετοχικι χαρτογράφθςθ, πλθκοποριςμόσ, τθλεπιςκόπθςθ, ζτοιμα λογιςμικά, 
R, ArcGIS, InVEST) 

8. Δεδομζνα για τθν αποτίμθςθ Ο.Τ.: προχποκζςεισ, κφριεσ πθγζσ, προκλιςεισ 
9. Ανάγνωςθ και χρθςιμότθτα χαρτϊν Ο.Τ., χρθςικεντρικόσ ςχεδιαςμόσ 
10. φγκριςθ και επιλογι μεκόδων αποτίμθςθ Ο.Τ. αναφορικά με διαφορετικζσ 

απαιτιςεισ. 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςη κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

 τθν αίκουςα διδαςκαλίασ  

 το εργαςτιριο 
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήςη Τ.Π.Ε. ςτη Διδαςκαλία, ςτην 

Εργαςτηριακή Εκπαίδευςη, ςτην Επικοινωνία 
με τουσ φοιτητζσ 

Χριςθ θλεκτρονικϊν μζςων ςτισ παραδόςεισ, χριςθ 

διαδικτφου (e-class) και χριςθ ειδικϊν ελεφκερων 

λογιςμικϊν. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζθοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτηριακή Άςκηςη, 
Άςκηςη Πεδίου, Μελζτη & ανάλυςη 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτήριο, Πρακτική 
(Τοποθζτηςη), Κλινική Άςκηςη, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτήριο, Διαδραςτική διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνηςη μελζτησ 
(project), Συγγραφή εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 20 

Εργαςτθριακζσ  
παραδόςεισ και 
αςκιςεισ (με επίβλεψθ) 

20 

εμινάρια 3 

Αςκιςεισ πεδίου 6 



 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 

του φοιτητή για κάθε 

μαθησιακή δραστηριότητα 

καθώς και οι ώρες μη 

καθοδηγούμενης μελέτης ώστε 

ο συνολικός φόρτος εργασίας 

σε επίπεδο εξαμήνου να 

αντιστοιχεί στα standards του 

ECTS 

Εκπόνθςθ εργαςίασ 30 

Αυτοτελισ μελζτθ 48 

φνολο Μακιματοσ 127 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ 
Περιγραφή τησ διαδικαςίασ αξιολόγηςησ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγηςησ, Μζθοδοι αξιολόγηςησ, 
Διαμορφωτική  ή Συμπεραςματική, Δοκιμαςία 
Πολλαπλήσ Επιλογήσ, Ερωτήςεισ Σφντομησ 
Απάντηςησ, Ερωτήςεισ Ανάπτυξησ Δοκιμίων, 
Επίλυςη Προβλημάτων, Γραπτή Εργαςία, 
Ζκθεςη / Αναφορά, Προφορική Εξζταςη, 
Δημόςια Παρουςίαςη, Εργαςτηριακή Εργαςία, 
Κλινική Εξζταςη Αςθενοφσ, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρητά προςδιοριςμζνα κριτήρια 
αξιολόγηςησ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτητζσ. 

 

 
Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι (Αγγλικι ι Γαλλικι 
εφόςον ηθτθκεί) 
 
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ 

 Επιτυχισ γραπτι εξζταςθ (50%) ςτθν κεωρία 
του μακιματοσ που περιλαμβάνει: 
- Ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ 
- Ερωτιςεισ ςφντομθσ ανάπτυξθσ ανοιχτοφ 

τφπου 

 Ομαδικι γραπτι εργαςία (50%) με προφορικι 
παρουςίαςθ 
 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :  

Burkhard B, Maes J (Eds) (2017) Mapping Ecosystem Services. Advanced Books. 
https://doi.org/10.3897/ab.e12837 
(Διακζςιμο με ανοιχτι πρόςβαςθ – ςτα ΑΓΓΛΙΚΑ) 
 
Δθμόπουλοσ Π. & Ι. Κόκκορθσ (2017): Χαρτογράφθςθ και Αξιολόγθςθ των Οικοςυςτθμάτων 
και των Τπθρεςιϊν τουσ. Εκδόςεισ ΚΑΣΑΓΡΑΜΜΑ. ISBN 978-960-9407-39-7. 
 
-Συναφή επιςτημονικά περιοδικά: 

Εcosystem Services 
Ecosystems and People 
OneEcosystem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


