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Αντικείμενο του Μαθήματος :
Η επίλυςθ των ςοβαρϊν προβλθµάτων ςτθν προςταςία, ςτθ διαχείριςθ του περιβάλλοντοσ και
ςτθ περιβαλλοντικι ζρευνα µπορεί να βαςιςτεί µόνο ςτθ αποτελεςµατικι περιεκτικι και
αξιόπιςτθ πλθροφορία. Η διατιρθςθ του περιβάλλοντοσ ζχει γίνει ζνασ ςθµαντικόσ ςτόχοσ
δθµόςιασ πολιτικισ ς' όλο τον κόςµο. Οι πολίτεσ δείχνουν ολοζνα και µεγαλφτερο ενδιαφζρον
για τθν τρζχουςα και τθ µελλοντικι κατάςταςθ του περιβάλλοντοσ, πολλοί προςαρµόηουν
τουσ τρόπουσ ηωισ τουσ αναλόγωσ. Οι επιχειριςεισ πρζπει να υποβάλουν εκκζςεισ ςχετικά µε
τθν περιβαλλοντικι επίδραςθ των προϊόντων και των δραςτθριοτιτων τουσ. Οι κυβερνιςεισ
ανθςυχοφν περιςςότερο από ποτζ για τουσ περιβαλλοντικοφσ πόρουσ και κακιερϊνουν
πολιτικζσ για να ελζγξουν τθν κατανάλωςι τουσ. Για να επινοιςουν και να εφαρµόςουν
τζτοιεσ πολιτικζσ, οι υπθρεςίεσ επικυµοφν αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για τθν τρζχουςα
κατάςταςθ του περιβάλλοντοσ και των τρεχουςϊν εξελίξεων. Ζτςι ζχει αναπτυχκεί ζνα
διεπιςτθµονικό πεδίο που αςχολείται µε αυτά τα κζµατα και ονοµάηεται Περιβαλλοντικι
Πλθροφορικι. Τα ςυςτιµατα που φιλοξενοφν τα παραπάνω κζµατα ονοµάηονται Συςτιµατα
Περιβαλλοντικισ Πλθροφορικισ (EnvironmentalInformationSystems). Το μάκθμα αςχολείται
µε κοινωνιολογικι, κεωρθτικι – τεχνολογικι και πρακτικι εφαρµογι ςτα ςυςτιµατα
περιβαλλοντικισ πλθροφορικισ. Τα περιβαλλοντικά ςυςτιµατα καταγραφισ είναι το µζροσ
αυτό των περιβαλλοντικϊν ςυςτθµάτων που αναλαµβάνει να αποκθκεφςει, διαχειριςτεί, να
διαςφαλίςει, να επεξεργαςτεί και να αποδϊςει. Ζχει δθλαδι όλεσ τισ ςυνιςτϊςεσ που ζχει ζνα
περιβαλλοντικό πλθροφοριακό ςφςτθµα µε µικρζσ διαφορζσ όπωσ π.χ. τθν επικοινωνία µεταξφ
των µερϊν ι και των ςυςτθμάτων .
τόχοι του Μαθήματος:
Μετά τθν παρακολοφκθςθ του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα είναι γνϊςτεσ των
βαςικϊν εννοιϊν του Διαδικτφου, τθσ Ευρυηωνικότθτασ και των Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ
και Επικοινωνιϊν, κα γνωρίηουν τον τρόπο με τον οποίο οργανϊνονται και διαχειρίηονται τα
περιβαλλοντικά δεδομζνα ςτα πλθροφοριακά ςυςτιματα, κα είναι ενθμερωμζνοι τόςο για
τθν πράςινθ πλθροφορικι όςο και για τθν αειφορικι ανάπτυξθ και τθν Ευρωπαϊκι Ενεργειακι
Πολιτικι.
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Περιεχόμενα του Μαθήματος:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ – ΕΜΠΕΙΡΑ ΤΣΗΜΑΣΑ
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

υνιστώμενη Βιβλιογραφία:
Βαςικά Εγχειρίδια:
Σθμειϊςεισ Διδάςκοντοσ

Διδακτικζς και μαθησιακζς μζθοδοι:
Το μάκθμα ζχει τθ μορφι ςεμιναριακϊν διαλζξεων τρίωρθσ διάρκειασ.
Οι τελικζσ εξετάςεισ που κα δοκοφν, κα καλφπτουν τα βαςικά κζματα που αναπτφχκθκαν κατά
τθ διάρκεια των μακθμάτων/παρουςιάςεων και περιζχονται ςτα κείμενα που παρζχονται.
(1) Ενδιάμεςα παρουςιάηονται μελζτεσ περίπτωςθσ με ερωτιςεισ που κα ςυηθτθκοφν κατά τθ
διάρκεια των παραδόςεων.
(2) Οι τελικζσ εξετάςεισ κα πραγματοποιθκοφν ςτο τζλοσ του εξαμινου. Θα επιλεγοφν
ερωτιςεισ κρίςεωσ και ανάλυςθσ και οι φοιτθτζσ κα απαντιςουν γραπτά.

Μζθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης:
Το μάκθμα περιλαμβάνει δφο μορφζσ αξιολόγθςθσ, ςυμμετοχι ςε εργαςίεσ και παρουςιάςεισ
(case studies) κατά τθ διάρκεια των μακθμάτων και τθν τελικι τρίωρθ εξζταςθ. Η τελικι
βακμολογία του μακιματοσ κα προκφψει από το άκροιςμα των βακμϊν των δφο μορφϊν
αξιολόγθςθσ, αφοφ αυτοί πολλαπλαςιαςτοφν με τουσ ςυντελεςτζσ 0,2 και 0,8 αντίςτοιχα .
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Παράρτημα- Περιεχόμενα Εβδομαδιαίου Προγράμματος
Εβδομάδα
η
1

Περιεχόμενα Μαθήματος

Οπγάνυζε κα Γιασείπιζε Πεπιβαλλονηικών Γεδομένυν ζε Πλεποθοπιακά
Σςζηήμαηα
Υπολογιζηικό Φύλλο, Βάζη Γεδομένυν, Πολςμεζική Δθαπμογή, Φυπικά –
Γευγπαθικά Σςζηήμαηα Πληποθοπιών, Ηλεκηπονικό Βιβλίο, Τελικό Πποφόν
ζε Πεπιβαλλονηικέρ Γπάζειρ.

η

2

Γιαδίκηςο & Τεσνολογίερ Πλεποθοπικήρ και Δπικοινυνιών για ηεν Πποζηαζία
ηος Πεπιβάλλονηορ και ηεν Αειθοπική Ανάπηςξε
Γιαδίκηςο, Τεσνολογίερ Πληποθοπικήρ και Δπικοινυνιών, Γιαδίκηςο και
Τεσνολογίερ Πληποθοπικήρ και Δπικοινυνιών.

η

3

Ππάζινε Πλεποθοπική και Δνεπγειακή Βιυζιμόηεηα
Ππάζινη Πληποθοπική, Μείυζη Καηανάλυζηρ Δνέπγειαρ και Δνεπγειακή
Βιυζιμόηηηα, Ππάζινο Γιαδίκηςο, Παγκόζμιερ Γπάζειρ Ππάζινηρ
Πληποθοπικήρ, Δςπυπαφκή Ένυζη και Δνεπγειακή Βιυζιμόηηηα.

η

4

Δςπςδυνικόηεηα και Γιαδικηςακέρ Υπεπεζίερ
Ευρυηωνικότθτα, Διαδικτυακζσ Υπθρεςίεσ, Πράςινεσ Υπθρεςίεσ, Ηλεκτρονικι
Μάκθςθ, Τθλεργαςία, Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ.

η

5

Ηλεκηπονικό Δμπόπιο, Μάπκεηινγκ και Ισνελαζιμόηεηα
Ηλεκηπονικό Δμπόπιο, Ισνηλαζιμόηηηα.

η

6

Σςζηήμαηα Λήτερ Αποθάζευν
Σςζηήμαηα Λήτηρ Αποθάζευν, Καηηγοπίερ και Ανάπηςξη Σςζηήμαηορ
Λήτηρ Αποθάζευν.

η

7

Τεσνεηά Νεςπυνικά Γίκηςα
Βιολογικόρ Νεςπώναρ, Τεσνηηά Νεςπυνικά Γίκηςα, Βαζικέρ Λειηοςπγίερ
και Φαπακηηπιζηικά Τ.Ν.Γ., Γίκηςα με Απλή Τποθοδόηηζη, Γίκηςα με
Αναηποθοδόηηζη.

η

8

Έμπειπα Σςζηήμαηα
Ανάπηςξη και Λειηοςπγία ενόρ Έμπειπος Σςζηήμαηορ, Φαπακηηπιζηικά
Έμπειπυν Σςζηημάηυν, Απσιηεκηονική Έμπειπος Σςζηήμαηορ, Δπγαλεία
Ανάπηςξηρ Έμπειπος Σςζηήμαηορ, Παποςζίαζη Σσεδίαζηρ Έμπειπος
Σςζηήμαηορ.
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Πλαηθόπμερ Έξςπνερ Πόλερ

9 -10



Σηπαηηγική πληποθόπηζη, για ηη ζςλλογή, ανάλςζη και διάσςζη
πληποθοπιών ζσεηικά με ηεσνολογίερ, αγοπέρ, και ανηαγυνιζηέρ,



Γιάδοζη ηεσνολογίαρ, για ηην απόκηηζη και πποζαπμογή ήδη ςπάπσοςζαρ
γνώζηρ,



Καινοηομία ζε ζςνεπγαζία, για ηη δημιοςπγία δικηύυν ζσεδίαζηρ πποφόνηυν
και ανάπηςξηρ νέυν πποφόνηυν,



Νέα Δπισειπημαηικόηηηα, και



Πποώθηζη και παποσή πποφόνηυν και ςπηπεζιών on-line.
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