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Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Σκοπός του μαθήματος είναι η επαφή των φοιτητών με την περιβαλλοντική πολιτική και τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Παράλληλα επιδιώκεται η κατανόηση των μεθόδων προσέγγισης και επίλυσης περιβαλλοντικών προβλημάτων 

σε ένα ευρύ φάσμα τομέων που σχετίζονται άμεσα με την οικονομική διάσταση των φυσικών πόρων και του 

περιβάλλοντος. 

 

Εκπαιδευτικά αντικείμενα 

1. Κατανόηση των θεσμών, των πολιτικών και του νομοθετικού πλαισίου της Ε.Ε. 

2. Διερεύνηση του θεσμικού πλαισίου προστασίας του περιβάλλοντος στην Ε.Ε. 

3. Κατανόηση της σημασίας των φυσικών πόρων και της περιβαλλοντικής προστασίας 

4. Κατανόηση της αλληλεπίδρασης της οικονομίας και του περιβάλλοντος 

5. Ανάλυση των θεσμών και της νομοθεσίας σε Διεθνές επίπεδο 

6. Κατανόηση του θεσμικού πλαισίου στην Ελλάδα  

 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να: 

1. Αναγνωρίσουν τα εργαλεία, τους θεσμούς και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιώντας 

τόσο θεωρητικά όσο και εμπειρικά εργαλεία για την προστασία του περιβάλλοντος 

2. Γνωρίζουν τις προκλήσεις και τους τρόπους συμμετοχής στη διαμόρφωση της περιβαλλοντικής 

πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της «συμμετοχής του κοινού» 

 

2. Γενικοί στόχοι – Γενικά μαθησιακά αποτελέσματα 

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές/φοιτήτριες να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τη σημασία της 

περιβαλλοντικής πολιτικής της Ε.Ε., τους θεσμούς και τα εργαλεία νομοθετικά και μη για την άσκηση της. 

Παράλληλα το μάθημα πραγματεύεται τους θεσμούς, τις πολιτικές και τα νομοθετικά εργαλεία εν γένει της Ε.Ε.. 

Βασικός στόχος είναι η κατανόηση των διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών νόμων για την προστασία του 

περιβάλλοντος, η εξέλιξη της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και διαχείριση του 

περιβάλλοντος και η κατανόηση της αειφόρου ανάπτυξης, ως γενική αρχή. 

 

Οι φοιτητές/ φοιτήτριες έχουν έτσι την ευκαιρία να γνωρίσουν το ρόλο των οργάνων της Ε.Ε., των διεθνών 

οργανισμών και να μελετήσουν παραδείγματα άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής μέσω των Θεσμών, μέσα 

από μελέτες περιπτώσεων. 



Ειδικότερα επιμέρους στόχοι:  

2.1. Γνώσεις 

Οι φοιτητές/φοιτήτριες θα γνωρίσουν την ελληνική, διεθνή και κυρίως ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας του 

περιβάλλοντος, εστιάζοντας περισσότερο περιβαλλοντικούς θεσμούς. Μέσα στο πλαίσιο αυτό θα 

αναγνωρίσουν τις αρχές αειφορικής πολιτικής, τις θεματικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 

περιβάλλον ( αέρας, βιομηχανία και τεχνολογία, θαλάσσες και ακτές, φύση και βιοποικιλότητα, θόρυβος, 

έδαφος, υδάτινοι πόροι, κλιματική αλλαγή, απόβλητα) και την πράσινη Οικονομία.  

 

2.2. Δεξιότητες 

Οι φοιτητές/φοιτήτριες θα διδαχθούν τη διάδραση μεταξύ εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου όπως μέσα από τις 

Συνθήκες, τις οδηγίες, τους κανονισμούς και τα άλλα νομοθετικά μέσα. Παράλληλα στο πλαίσιο των ομαδικών 

εργασιών που θα εκπονήσουν θα μπορέσουν να γνωρίσουν την αλληλεπίδραση των οργάνων και Θεσμών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στη νομοθετική διαδικασία, το ρόλο των κρατών μελών, των εμπειρογνωμόνων αλλά 

και των ΜΚΟ. Παράλληλα θα μελετήσουν και συγκεκριμένες Οδηγίες σε τομείς της περιβαλλοντικής πολιτικής 

και τις δυσκολίες εφαρμογής τους. 

 

2.3. Ικανότητες 

Οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται ότι θα αποκτήσουν το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο και την ικανότητα 

επιστημονικής ανάλυσης της διαδικασίας παραγωγής δικαίου και του ρόλου των Θεσμών της Ε.Ε.  

Οι βασικές ικανότητες που θα αποκτήσουν οι φοιτητές/ φοιτήτριες είναι ιδίως:   

1. Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη 

2. Λήψη αποφάσεων 

3. Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

4. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 

5. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

Γενικές Ικανότητες 

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

τεχνολογιών  

Οι φοιτητές/ φοιτήτριες  θα λάβουν εξειδικευμένες πληροφορίες για πηγές πληροφοριών που θα 

χρησιμοποιήσουν κατά την ανάλυση και την εκπόνηση της ερευνητικής ομαδικής εργασίας 

 

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Οι φοιτητές καλούνται να ενημερώνονται για  τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο του Διεθνούς Εμπορίου και των 

συναλλαγών μέσα από την επικαιρότητα και να τις παρουσιάζουν προφορικά στα μαθήματα 

 

Αυτόνομη εργασία  

Οι φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν είτε μια ατομική εργασία ή μια ομαδική με αντικείμενο ένα από τα 

θέματα που θα δοθούν από τον καθηγητή  

 

Ομαδική εργασία  

Οι φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν μια ομαδική ή ατομική ερευνητική εργασία 

 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.  

Κατά τη διάρκεια παρουσίασης των ατομικών και ομαδικών εργασιών οι φοιτητές αναπτύσσουν την ικανότητα 

της επαγωγικής σκέψης μέσω των ερωτήσεων και της συζήτησης των εργασιών τους 

Περιεχόμενο Μαθήματος 

Ειδικότερα οι παραδόσεις επικεντρώνονται στης εξής θεματικές ενότητες: 

1. Από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση- Η Ευρωπαϊκή Ένωση με μια ματιά  

2. Οι Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

3. Οι κανόνες δικαίου της Ένωσης (Το πρωτογενές δίκαιο, το παράγωγο δίκαιο, το  έθιμο και οι γενικές 

αρχές του δικαίου) 

4. Η νομοθετική Διαδικασία  

5. Η εξέλιξη της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος - 

Η πρώτη φάση (1957-1971), Η δεύτερη φάση (1972-1986), Η τρίτη φάση (1987-1992), Η τέταρτη φάση 



(1993- έως σήμερα)  

6. Εφαρμογή της περιβαλλοντικής Πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

7. Οι αρχές της περιβαλλοντικής προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση  

8. Βασικές αρχές διαχείρισης και εργαλεία χρηματοδότησης και προστασίας 

9. Θεματικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον ( αέρας, βιομηχανία και τεχνολογία, 

θαλάσσες και ακτές, φύση και βιοποικιλότητα, θόρυβος, έδαφος, υδάτινοι πόροι, κλιματική αλλαγή, 

απόβλητα,) 

10. Πράσινη Οικονομία. Από την αειφόρο στην πράσινη ανάπτυξη 

11. Περιβαλλοντική πληροφόρηση και συμμετοχικές διαδικασίες 

12. Το δικαίωμα στο περιβάλλον  

13. Στόχοι και προκλήσεις περιβαλλοντικής πολιτικής της Ε.Ε. 

14. Διεθνές Δίκαιο και Περιβάλλον 

15. Οι θεσμοί και το θεσμικό πλαίσιο σε Διεθνές επίπεδο για την προστασία του περιβάλλοντος   

16. Η περιβαλλοντική πολιτική στην Ελλάδα : Θεσμοί και Νομοθεσία 

17. Εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ε.Ε. στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες – μέλη- 

παραδείγματα. 

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία 

του μαθήματος: ΝΑΙ.  

Χρήση Η/Υ, διαδικτύου και προβολέα.  

Προβολή διαφανειών (power point) με τα απαραίτητα στοιχεία της 

διδακτέας ύλης, χρήση διαδικτύου για προβολή πολυμέσων σχετικών 

με την διδακτέα ύλη. 

Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές: Μέσω της 

πλατφόρμας eclass. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Δραστηριότητα Ώρες 

Διαλέξεις 50 
Πρακτικές Ασκήσεις, μελέτες περιπτώσεων μέσα στην 

αίθουσα 

30 

Αυτοτελής Μελέτη 30 

Σύνολο Φόρτου Εργασίας Εξαμήνου Μαθήματος  110 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

1. Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου. 

2. Γραπτή πρόοδος στο μέσο του εξαμήνου ή κουίζ κατανόησης ανά 

μάθημα 

3. Εθελοντική γραπτή εργασία ή/και προφορική παρουσίαση για 

επιπλέον μονάδες. 

4. Ομαδικές εργασίες 

5. Διασφάλιση διαφάνειας στην αξιολόγηση της επίδοσης των 

φοιτητών: Οι φοιτητές μπορούν να δουν το γραπτό τους ανά πάσα 

στιγμή και να συζητήσουν με τους διδάσκοντες για τον τρόπο 

αξιολόγηση τους. 
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