
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ & 
ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 1605-

210527 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 5o (κατ. 
τουριςμόσ) 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΘΑΛΑΙΩΝ 
ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

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 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 5 

   

   

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Θ οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά 
ςτο (δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

- 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικά-Αγγλικά-Γαλλικά 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

Ναι 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://exams-sod.the.ihu.gr/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μακθςιακά 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. 

υμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο 
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Λαμβϊνοντασ υπόψη την ιδιαιτερότητα τησ τουριςτικόσ ανϊπτυξησ ςε παρϊκτιεσ περιοχϋσ, 
καθώσ και τη νϋα τϊςη ςτην ανϊπτυξη Θαλϊςςιων Προςτατευόμενων Περιοχών για τη 
διατόρηςη και τη διαφύλαξη του φυςικού πλούτου, το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα αποςκοπεύ να: 

1. ΓΝΩΣΗ: Βοηθόςει τον φοιτητό να προςδιορύζει τα όρια και την τυπολογύα των 
προςτατευόμενων περιοχών και να αναγνωρύζει την κϊθε περύπτωςη, βαςιζόμενοσ ςε 
ςυνδυαςτικϋσ γνώςεισ οικολογύασ και διαχεύριςησ. 
2. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ: Διακρύνει ο φοιτητόσ τισ ιδιαιτερότητεσ των θαλαςςιών 
οικοςυςτημϊτων και ςυμπεραύνει τισ ιδανικϋσ μεθόδουσ τουριςτικόσ ανϊπτυξησ για 
αειφόρο διαχεύριςη. 
3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Ταξινομεύ τα δεδομϋνα, υπολογύζει και εξετϊζει ςχϋδια δρϊςησ και 
ορθολογικόσ τουριςτικόσ αξιοπούηςησ των θαλϊςςιων προςτατευόμενων περιοχών. 



4. ΑΝΑΛΥΣΗ: Συλλϋγει και ςυνδυϊζει δεδομϋνα από τη διεθνό βιβλιογραφύα και τα 
αναπτύςςει καθώσ και τα διαφοροποιεύ ςε μελϋτεσ περιπτώςεων, ςε περιοχϋσ κοντϊ 
ςτη δικό του πραγματικότητα. 
5. ΣΥΝΘΕΣΗ: Εξηγεύ τισ πιϋςεισ που δϋχονται οι ΘΠΠ και οργανώνει ςχϋδια τουριςτικόσ 
διαχεύριςησ, αναθεωρώντασ ενδεχομϋνωσ υφιςτϊμενεσ ςυνθόκεσ. 
6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Αξιολογεύ τον τρόπο που μπορεύ να χρηςιμοποιόςει ςυνδυαςτικϋσ 
γνώςεισ, να μετρόςει και να ποςοτικοποιόςει δεδομϋνα και να εξϊγει ςυμπερϊςματα. 

 
Γενικζσ Ικανότθτεσ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 
…… 
Άλλεσ… 
……. 

 Σεβαζμόρ ζηη διαθοπεηικόηηηα και ζηην πολςπολιηιζμικόηηηα  

 Σεβαζμόρ ζηο θςζικό πεπιβάλλον  

 Αςηόνομη επγαζία  

 Ομαδική επγαζία  

 Επίδειξη κοινωνικήρ, επαγγελμαηικήρ και ηθικήρ ςπεςθςνόηηηαρ και εςαιζθηζίαρ ζε θέμαηα θύλος  

 Άζκηζη κπιηικήρ και αςηοκπιηικήρ  

 Πποαγωγή ηηρ ελεύθεπηρ, δημιοςπγικήρ και επαγωγικήρ ζκέψηρ 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
1.  ειςαγωγικζσ ζννοιεσ οικολογίασ και καλάςςιου περιβάλλοντοσ 
2. διεκνζσ και εκνικό νομοκετικό πλαίςιο οριςμοφ καλάςςιων προςτατευόμενων περιοχϊν 
3. τυπολογία καλάςςιων προςτατευόμενων περιοχϊν 
4. καλάςςιοι οργανιςμοί ωσ τουριςτικό προϊόν 
5. καλάςςιεσ προςτατευόμενεσ περιοχζσ και τοπικοί πλθκυςμοί 
6. οικονομικι ανάπτυξθ καλάςςιων προςτατευόμενων περιοχϊν 
7. τουριςτικζσ δράςεισ ςε καλάςςιεσ προςτατευόμενεσ περιοχζσ  
8. υπολογιςμόσ πιζςεων ςε υδάτινα οικοςυςτιματα 
9. μορφζσ ρφπανςθσ καλάςςιων οικοςυςτθμάτων και υποβάκμιςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ 
10. τα εκνικά καλάςςια πάρκα ςτθν Ελλάδα: περίπτωςθ μελζτθσ Ηακφνκου και ποράδων 
11. επιςτιμθ πολιτϊν και τουριςμόσ: εφαρμογι ςτο καλάςςιο περιβάλλον 
12. τουριςμόσ εκελοντιςμοφ και καλάςςιο περιβάλλον 
13. ποςοτικοποίθςθ των οικονομικϊν επιπτϊςεων από τισ καλάςςιεσ προςτατευόμενεσ 

περιοχζσ 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

(εξ αποςτάςεωσ λόγω ςυνκθκϊν covid) 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ ppt  
Αναηιτθςθ Ηλεκτρονικών Βιβλιοκθκών 
Χοριγθςθ Ζντυπων Εκδόςεων 
Χριςθ εκπαιδευτικισ πλατφόρμασ moodle 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, εμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Σοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 

Δραςηριότητα 
Φόρτοσ Εργαςίασ 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 39 



Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), υγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Μθ κακοδθγοφμενθ 
μελζτθ 

50 

Εκπόνθςθ-Παρουςίαςθ 
Εργαςιϊν 

30 
 

Αναηιτθςθ Διεκνοφσ 
Βιβλιογραφίασ-Μελζτθ 
περιπτϊςεων 

31 

  

ΤΝΟΛΟ 150 

  

  

  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι υμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ φντομθσ 
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. 

Η γλϊςςα αξιολόγθςθσ είναι ίδια με τθ γλϊςςα 
διδαςκαλίασ. 
Ανάρτθςθ ςτο moodle τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ-
εξζταςθσ. 
Ερωτιςεισ ανάπτυξθσ κριτικισ ςκζψθσ. 
Εργαςίεσ βιβλιογραφικζσ αναςκόπθςθσ διεκνοφσ 
βιβλιογραφίασ και μελζτθ περιπτϊςεων. 
Επιςιμανςθ των λακϊν κατά τθ διαδικαςία εξζταςθσ ςτουσ 
φοιτθτζσ. 
Διάκεςι προςωπικοφ χρόνου ςτουσ φοιτθτζσ για 
ερωτιματα επί των απαντιςεϊν τουσ.  

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 

 Marine Protected Areas (2019), Editors: John Humphreys Robert Clark (Imprint:Elsevier) 
Paperback ISBN: 9780081026984, pp828. 

 Conserving the Oceans: The Politics of Large Marine Protected Areas (2021), J Alger,   
Publisher   :   Oxford University Press .  ISBN-13   :   978-0197540534, pp248 

 Marine protected areas in the Mediterranean Sea (2016), R. Bakiu, Publisher   :   GRIN Verlag, 
ISBN   :   3668303428. 

 Βιϊςιμθ τουριςτικι ανάπτυξθ και περιβάλλον (2019). Κοκκϊςθσ Χάρθσ,Σςάρτασ Πάρισ,   

ISBN: 978-960-586-251-0, ΕΚΔΟΕΙ ΚΡΙΣΙΚΘ ΑΕ. 

 Διαχείριςθ Περιβάλλοντοσ (2021), Sankar Ajith, Μουηακίτθσ Ιωάννθσ (επιμζλεια), ISBN: 
978-960-418-854-3, Εκδόςεισ Α. Σηιόλα & Τιοί Α.Ε. 

Συναφή επιςτημονικά περιοδικά 

 ICES Journal of Marine Science 
 Conservation Biology 
 Ocean and Coastal Management 
 Journal of Coastal Research 
 Journal of Sustainable Tourism 
 Global Ecology and Conservation 

 

 


