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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

 

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών της βιοοικονομίας με σταδιακή 
εξειδίκευση στη βιοοικονομία του δάσους που αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο πυλώνα της. Το 
μάθημα ανταποκρίνεται στην αλματώδη ανάπτυξη της παγκόσμιας βιοοικονομίας παρέχοντας 
θεμελιώδεις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται στο σύγχρονο ανταγωνιστικό και ταχέως 
αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό και εργασιακό περιβάλλον με εστίαση στις επιχειρήσεις της αλυσίδας 
αξίας του ξύλου και άλλων δασικών προϊόντων. Αποτελεί βασικό εισαγωγικό μάθημα, που θα δώσει 
τη δυνατότητα στους φοιτητές να εμβαθύνουν στις έννοιες που απαιτούνται για την αειφόρο 
αξιοποίησή των φυσικών πόρων και την ανάπτυξη της βιοοικονομίας στο σύγχρονο οικονομικό και 
όχι μόνο γίγνεσθαι. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα: 

• Έχουν αναπτύξει βασική γνώση και ικανότητες στους τομείς της βιοοικονομίας και ιδιαίτερα της 
αλυσίδας αξίας της δασικής βιομηχανίας, της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης 

• Έχουν αποκτήσει μια συνολική θεώρηση και ικανότητα αξιολόγησης των τρόπων με τους οποίους 

η βιοοικονομία ήδη έχει αρχίσει να αλλάζει τις μεθόδους παραγωγής, τις βιομηχανικές δομές και 

κλάδους, τη δυναμική των αγορών και τη στρατηγική λήψη αποφάσεων 

• Έχουν εισαχθεί στο πλαίσιο της βιοοικονομίας που περιλαμβάνει το κράτος, τους χρήστες, τους 

πολίτες, και τρίτους παράγοντες και να αναγνωρίζουν τις αναδυόμενες κοινωνικο-οικονομικές 

τάσεις στην βιοοικονομία 

• Γίνουν κοινωνοί των ηθικών και νομικών θεμάτων που αντιμετωπίζουν και θα αντιμετωπίσουν στο 

εγγύς μέλλον οι άνθρωποι και η κοινωνία γενικότερα ως αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών. 



• Μπορούν να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν την γνώση της ανάλυσης του κύκλου ζωής 

προϊόντων στο πλαίσιο της δασικής βιοοικονομίας και να κάνουν χρήση αυτής της γνώσης στην 

ανάπτυξη επιχειρηματικών στρατηγικών ή και πιο εξειδικευμένων όπως στρατηγικής παραγωγής, 

μάρκετινγκ κοκ. ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανταγωνιστικές προκλήσεις.  

• Θα γνωρίσουν εισαγωγικές έννοιες καινοτομιών, τεχνολογιών και των νέων απαιτούμενων 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων ώστε να προκύπτουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες ελκυστικά στη αγορά 

αλλά και σύμφωνα με τις νέες επιταγές της κυκλικής βιοοικονομίας. 

Γενικές Ικανότητες 
 

• Kατανόηση και εκτίμηση της αλληλοσυσχέτισης μεταξύ ανθρώπου και βιοφυσικού περιβάλλοντος 

• Λήψη αποφάσεων και διαμόρφωση στρατηγικών για θέματα που αφορούν στις νέες 
επιχειρηματικές προσεγγίσεις σε σχέση με την ποιότητα του περιβάλλοντος 

• Περιβαλλοντικές ικανότητες 

• Ενθάρρυνση ατομικής πρωτοβουλίας, αίσθηση της υπευθυνότητας και δέσμευση για τη 
δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος 

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

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 

• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος: 

• Εισαγωγή στους φυσικούς πόρους και τη βιοοικονομία.  

• Βιοοικονομία και αειφορία.  

• Ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι – το δάσος ως ανανεώσιμος Φ.Π.  

• Βασικές έννοιες (Φυσικοί Πόροι: Βιοτικοί, Αβιοτικοί ).  

• Διάκριση φυσικών πόρων (Δυναμικοί, Πραγματικοί, Απόθεμα).  

• Δασικά Οικοσυστήματα ( Βιομηχανικά δάση, Μη Βιομηχανικά Δάση).  

• Κοινωνική και οικονομική πολλαπλή σημασία των δασικών οικοσυστημάτων. 

• Φυσικοί πόροι και αξία: από της αλυσίδες αξίας στα loops αξίας.  

• Η βιοοικονομία ως πηγή οικονομικής ανάπτυξης.  

• Διαδικασίες ανάπτυξης προϊόντων της βιοοικονομίας.  

• Διαδικασίες υιοθέτησης της βιοοικονομίας από επιχειρήσεις και οργανισμούς στη δασική 

βιομηχανία.  

• Βιοοικονομία και βιώσιμη ανάπτυξη – σύνδεση με την κυκλική οικονομία.  

• Αγορές, διαχείριση αειφορίας και επιχειρηματικότητα.  

• Η μετάβαση στην αειφόρα βιοοικονομία.  

• Πολιτική και στρατηγική για τη βιοοικονομία στην Ευρώπη 

Οι ασκήσεις του μαθήματος γίνονται μία (1) ώρα εβδομαδιαίως. Η παρακολούθηση αυτής από τους 
φοιτητές είναι υποχρεωτική κατά 50% τουλάχιστον. Από το 1ο μάθημα επισημαίνεται από τον 
διδάσκοντα η σημαντικότητα της παρακολούθησης αυτής, αλλά και της θεωρίας, ενώ δίνονται και 
κίνητρα για την αδιάλειπτη συμμετοχή των φοιτητών σ’ αυτή. 
Ουσιαστικά, οι ασκήσεις του μαθήματος αποτελούν συνέχεια της θεωρίας, και έχουν πρακτική 
εφαρμογή στο αντικείμενο, ενώ παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης (case studies) επιτυχημένων 
εγχειρημάτων στο πλαίσιο της βιοοικονομίας του δάσους. Στόχος των ασκήσεων είναι να 
μεγιστοποιήσει ο φοιτητής τις γνώσεις που αποκτά από το θεωρητικό μέρος, με πρακτική άσκηση και 
ανάπτυξη εποικοδομητικού διαλόγου, επίλυσης αποριών και προβληματισμών, καθώς και η 
πρόσκτηση συνειδητής γνώσης και εφαρμογής βασικών αρχών του αντικειμένου της βιοοικονομίας 
στην πράξη.  
Από την 1η εβδομάδα μαθημάτων δίνεται από τον διδάσκοντα, είτε λίστα πιθανών θεμάτων σχετικών 
με την ύλη του μαθήματος και ζητείται από τους φοιτητές να επιλέξουν θέμα εκπόνησης της εργασίας 



τους, είτε δίνεται λίστα περιπτώσεων από την οποία οι φοιτητές επιλέγουν να συντάξουν  ένα case 
study.  
Δίνονται οι σχετικές κατευθύνσεις, ενώ πλούσιο υλικό και οδηγίες αναρτώνται στο e-class. 
Η τελική εργασία του μαθήματος περιλαμβάνει πέραν της συγγραφής της και δημόσια προφορική 
παρουσίαση για το επιλεχθέν θέμα, σε καθορισμένη ημερομηνία (συνήθως την 12η εβδομάδα 
μαθημάτων). Η παρουσίαση διαρκεί 10’ και ακολουθούν 5’ ερωτήσεις από τους παρευρισκόμενους 
φοιτητές στους συντάκτες. Ο διδάσκων παρεμβαίνει – αν χρειαστεί – για σχολιασμό, παρατηρήσεις, 
διορθώσεις. Η βαθμολογία της εργασίας προσμετράται σε ποσοστό 20% στην τελική βαθμολογία του 
μαθήματος. Το υπόλοιπο ποσοστό αφορά την τελική γραπτή εξέταση της θεωρίας του μαθήματος. 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 
Στην τάξη 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

• Χρήση H/Y, διαφάνειες ppt, projector 

• Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

• Διαδραστικός πίνακας 

• Οκτώ (8)H/Y στο Εργαστήριο για άσκηση φοιτητών σε 
πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτηματολογίων 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 Δραστηριότητα 

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 26 

Ασκήσεις που εστιάζουν 
στην εφαρμογή 
μεθοδολογιών και 
ανάλυση μελετών 
περίπτωσης σε μικρότερες 
ομάδες φοιτητών 

13 

Ατομική τελική εργασία  20 
 

Μικρές ατομικές εργασίες 
εξάσκησης 

20 

Αυτοτελής Μελέτη 51 

Σύνολο Μαθήματος  
(25 ώρες φόρτου εργασίας 
ανά πιστωτική μονάδα) 

125 

  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

 
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης από όλη την ύλη του 

βιβλίου 
- Επίλυση ασκήσεων σχετικών με το αντικείμενο του 

μαθήματος  
ΙΙ. Παρουσίαση εργασίας (20%) 
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