
                                            
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Δ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ AΞΙΟΛΟΓΘΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
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ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
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Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 
Δεξιοτιτων 

ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΟ  
Ανάπτυξθσ δεξιοτιτων, Επιςτθμονικισ περιοχισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

- 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΝΑΙ 
ΑΓΓΛΙΚΑ / ΓΑΛΛΙΚΑ (ΑΝ ΗΘΣΘΘΕΙ) 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

 

 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα 
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α 

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 

και Παράρτθμα Β 
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 
κοπόσ του μακιματοσ είναι θ κατανόθςθ του κεςμικοφ εργαλείου τθσ αξιολόγθςθσ 
περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων με ςτόχο τθν προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ αλλά 
και τθσ ανκρϊπινθσ κοινωνίασ που εξαρτάται άμεςα από αυτό για τθν ευθμερία τθσ. Σο 
πολυδιάςτατο περιεχόμενο τθσ ςυγκεκριμζνθσ μεκοδολογίασ ενταγμζνο ςτθν επιςτιμθ τθσ 
Γεωγραφίασ εμπλουτίηεται από τθ διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ του κλάδου. Μζςα από το 
μάκθμα αυτό οι φοιτθτζσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να κατανοιςουν τόςο το κεςμικό και 
κεωρθτικό πλαίςιο αυτισ αλλά και να ζρκουν ςε επαφι μζςω αςκιςεων και εργαςιϊν με 



τον τρόπο εφαρμογισ τθσ.   
 
το πλαίςιο αυτό, μετά τθν περάτωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι ςε κζςθ:  

1. να περιγράψουν τθ διαδικαςία τθσ εκτίμθςθσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων 
2. να διακρίνουν και να εξηγήςουν τισ βαςικζσ ζννοιεσ που ςχετίηονται με τθ 

διαδικαςία εκτίμθςθσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων 
3. να διακρίνουν τισ βαςικζσ παραμζτρουσ που χρειάηεται να αξιολογθκοφν για μία 

ολοκλθρωμζνθ μελζτθ 
4. να ςυνδυάςουν πλθροφορίεσ και παραμζτρουσ προκειμζνου να αναλφςουν τθ 

δομι τζτοιων μελετϊν ςε τουλάχιςτον δφο διαφορετικά ςυςτιματα 
5. να ςυνθζςουν παραμζτρουσ προκειμζνου να ςχεδιάςουν μία μελζτθ 
6. να αξιολογήςουν τα αποτελζςματα διαφορετικϊν μελετϊν με ςτόχο τουλάχιςτον 

δφο διαφορετικοφσ διαχειριςτικοφσ ςτόχουσ. 
 

Γενικζσ Ικανότητεσ 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν 
Λιψθ αποφάςεων 
Ομαδικι εργαςία 
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον 
Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων 
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον 
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

3. ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. Θεςμικό πλαίςιο Αξιολόγθςθσ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ, 
τοπικζσ πολιτικζσ) 

2. Διαδικαςία εκτίμθςθσ και αξιολόγθςθσ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (βιματα και 
παραδείγματα) 

3. Ζργα και δραςτθριότθτεσ που υπάγονται ςε αξιολόγθςθ  
4. Περιβαλλοντικζσ παράμετροι που αξιολογοφνται (π.χ., ζδαφοσ, κλίμα, τοπίο, 

μορφολογία)  
5. Ανκρωπογενείσ παράμετροι που αξιολογοφνται (π.χ., χριςεισ γθσ, δομθμζνο 

περιβάλλον, ιςτορικό και πολιτιςτικό περιβάλλον) 
6. Μζκοδοι αναγνϊριςθσ και εντοπιςμοφ επιπτϊςεων (π.χ., κατάλογοι, μιτρεσ, 

χαρτογραφιςεισ, κρίςθσ ειδικϊν, ςφςτθμα Battelle) 
7. Παρουςίαςθ αξιολογιςεων ςε διαφορετικά οικοςυςτιματα και ςε διαφορετικζσ 

κλίμακεσ  
8. Χριςθ των αξιολογιςεων ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων 

 
Αςκιςεισ:  

1. Διερεφνθςθ και ανάλυςθ μελετϊν 

2. Διερεφνθςθ περιβαλλοντικϊν παραμζτρων 

3. Διερεφνθςθ κοινωνικο-οικονομικϊν παραμζτρων  

4. Διεπιςτθμονικι τομι των επιμζρουσ ενοτιτων με ςτόχο τθν ολοκλθρωμζνθ μελζτθ 
περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων 

5. Ανάλυςθ πολιτικϊν ςτόχων με ςτόχο τθν προςαρμογι τουσ για διαφορετικζσ 
περιοχζσ μελζτθσ 

6. Κριτικι ανάλυςθ των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ  

 

1. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 



ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

 τθν αίκουςα διδαςκαλίασ 

 τισ αςκιςεισ / εργαςτιριο 
ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 

Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 
με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ θλεκτρονικϊν μζςων ςτθ διδαςκαλία τθσ 

κεωρίασ αλλά και ςτισ αςκιςεισ κακϊσ και χριςθ του 

διαδικτφου (eclass) τόςο ςτθν εκπαίδευςθ όςο και 

ςτθν επικοινωνία με τουσ φοιτθτζσ. 
ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 

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 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 26 

Εβδομαδιαίεσ αςκιςεισ 14 

Εργαςία 30 

Αυτοτελισ μελζτθ 55 

φνολο Μακιματοσ 125 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ 
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

Γλϊςςα αξιολόγθςθσ: Ελλθνικι (Αγγλικι ι Γαλλικι 
εφόςον ηθτθκεί) 
 
Μζκοδοι αξιολόγθςθσ 
1. Επιτυχισ γραπτι τελικι εξζταςθ ςτθ κεωρία του 
μακιματοσ (50%) 
 
2. Γραπτι εργαςία (30%), παρουςίαςι τθσ (10%) και 
ετερο-αξιολόγθςθ (10%)  
 
Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ επεξθγείται αναλυτικά 
ςτουσ φοιτθτζσ ςτθν αρχι του εξαμινου. 
 

2. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία : 

 
Δ. Βαγιωνά. Μελζτεσ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων, Θεωρία και εφαρμογζσ. Εκδόςεισ 
ΔΙΙΓΜΑ, 2021.  

 
Γ. Μπάλιασ. Θ Εκτίμθςθ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, Εκδόςεισ  
Παπαηιςθσ, 2018. 
  
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά: 

Environmental Impact Assessment Review 
Journal of Cleaner Production 
Impact Assessment and Project Appraisal 
 



 


