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Σύντοµη περιγραφή του αντικειµένου του µαθήµατος 
Οι ορεινές περιοχές διαθέτουν ορισµένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τόσο ως προς το 
φυσικό όσο και ως προς το ανθρωπογενές περιβάλλον. ∆εδοµένου ότι πολλές από τις 
υπηρεσίες που προσφέρονται από τις ορεινές περιοχές ενέχουν χαρακτήρα δηµοσίου 
αγαθού, δεν έχουν αγοραία τιµή και παρέχονται στους χρήστες δωρεάν. Το γεγονός 
αυτό οδηγεί, συχνά, σε υποτίµηση της πραγµατικής τους αξίας και σε κακή 
διαχείριση. Στην αντιστροφή της συγκεκριµένης κατάστασης θα µπορούσε να 
συµβάλει η αποτίµηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών αυτών σε 
οικονοµικούς όρους, µε την εφαρµογή κατάλληλων µεθόδων της περιβαλλοντικής 
οικονοµίας.  
Στόχος του µαθήµατος είναι η εξοικείωση των µεταπτυχιακών φοιτητών µε τις 
βασικές έννοιες και τις κύριες τεχνικές των οικονοµικών του περιβάλλοντος, µε 
έµφαση στην εφαρµογή τους σε θέµατα που σχετίζονται µε τη βιώσιµη διαχείριση 
των ορεινών περιοχών. Το πλαίσιο του µαθήµατος θα προσφέρει το απαραίτητο 
θεωρητικό υπόβαθρο των οικονοµικών του περιβάλλοντος και, παράλληλα, θα έχει 
έντονο το στοιχείο της πρακτικής εφαρµογής, αφού οι φοιτητές θα σχεδιάσουν και θα 
υλοποιήσουν µια πραγµατική έρευνα περιβαλλοντικής αποτίµησης, σε όλα τα στάδιά 
της (π.χ. σύνταξη ερωτηµατολογίου, καθορισµός πληθυσµού, επιλογή δείγµατος, 
συνεντεύξεις, στατιστική επεξεργασία δεδοµένων, σύνταξη τελικής έκθεσης). 
 
 
Περιεχόµενο µαθήµατος:  
 
• Βασικές έννοιες των οικονοµικών του περιβάλλοντος  

- Εισαγωγή στη νεοκλασική οικονοµική θεωρία  
- Ο µηχανισµός της αγοράς και οι φυσικοί πόροι 
- ∆ηµόσια και ιδιωτικά αγαθά 
- Ιδιωτικό, εξωτερικό και κοινωνικό κόστος και όφελος  

 
• Οικονοµικές αξίες µη αγοραίων αγαθών και υπηρεσιών 

- Αξίες χρήσης (π.χ. αναψυχή, αντιδιαβρωτική προστασία, βιοποικιλότητα,  
κ.ά.) 

- Αξίες µη-χρήσης (π.χ. εγγενής αξία και αξία κληροδοτήµατος) 
 

• Μέθοδοι οικονοµικής αποτίµησης των υδατικών πόρων 



- Άµεσες µέθοδοι αποτίµησης: τεχνική εξαρτηµένης αποτίµησης.  
- Έµµεσες µέθοδοι αποτίµησης: τεχνική κόστους ταξιδιού, τεχνικές 

υποκατάστατων αγορών, τεχνικές κόστους αποφυγής, αποκατάστασης και 
υποκατάστασης 

- Μέθοδοι µεταφοράς κόστους/οφέλους 
 
• Τα βασικά στάδια µιας έρευνας 

- Σύνταξη ερωτηµατολογίου 
- Καθορισµός πληθυσµού 
- Προσδιορισµός κατάλληλου στατιστικού δείγµατος 
- Τεχνικές δειγµατοληψίας 
- Μέθοδοι συνέντευξης 
- Κωδικοποίηση απαντήσεων 
- Επεξεργασία αποτελεσµάτων 
- Σύνταξη τελικής έκθεσης 

 
• Στατιστική επεξεργασία αποτελεσµάτων µε το λογισµικό SPSS 

- Εισαγωγή δεδοµένων 
- Βασική στατιστική επεξεργασία 
- ∆ηµιουργία πινάκων – γραφηµάτων 
- Στατιστικοί έλεγχοι (έλεγχος συνάφειας, κ.ά.) 
- Οικονοµετρική ανάλυση: παραµετρική και µη-παραµετρική εκτίµηση της 

προθυµίας για πληρωµή 
 
• Υλοποίηση έρευνας µε τη µέθοδο της Εξαρτηµένης Αξιολόγησης ή της 

Ανάλυσης Κόστους Ταξιδιού για θέµα σχετικό µε τις ορεινές περιοχές 
 
 
 
 


