
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ :"ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΉ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ 

ΜΕΟΓΕΙΟ" 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ Διεθνών πουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού 

ΣΜΗΜΑ Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών πουδών 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Προπτυχιακό  

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 120530 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Η 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Διεθνής Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Μεσόγειος 

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

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

γενικοφ υποβάκρου,  
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  

γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Μάθημα ειδικού υποβάθρου και εξειδίκευσης γενικών 
γνώσεων  

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

Διεθνές Δίκαιο Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και το Μάθημα Διεθνές Δίκαιο 
και Πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος  

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

ΝΑΙ 
Δυνατότητα εξέτασης στα αγγλικά και τα γερμανικά 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://openeclass.panteion.gr/courses/TME168/ 

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

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. 

Συμβουλευτείτε 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 

 
Βασικός στόχος μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος είναι να έχει ο 
φοιτητής σε βάθος γνώση του κανονιστικού πλαισίου και της λειτουργικής 
εφαρμογής των διεθνών περιβαλλοντικών καθεστώτων σε παγκόσμιο και 
περιφερειακό επίπεδο, καθώς και γνώσεις για όλες τις σύγχρονες εξελίξεις στο πεδίο 
αυτό. Η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του εν λόγω πλαισίου μπορεί να 
αποτελέσει ένα πολύτιμο εφόδιο για τον φοιτητή τόσο για την περαιτέρω εμβάθυνση 
σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών όσο και για την αξιοποίησή του επαγγελματικά. 
ημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής μπορεί να 
αποκτήσει και δεξιότητες για την εφαρμογή των σχετικών γνώσεων του στο πεδίο 



(3)  

ΠΕΡΙΕ

ΟΜΕΝ

Ο 

ΜΑΘΗ

ΜΑΣΟ

 

ΠEΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Σο μάθημα αναλύει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργική 

εφαρμογή των διεθνών περιβαλλοντικών καθεστώτων και εξετάζει, στο 

πλαίσιο αυτό, το διεθνές δίκαιο του περιβάλλοντος όπως αυτό 

διαμορφώνεται και εφαρμόζεται στο Μεσογειακό χώρο. Ειδικότερα το 

μάθημα αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα. Ειδικότερα, σε επίπεδο θεωρίας και 

μεθοδολογίας του διεθνούς δικαίου του περιβάλλοντος αναλύεται σε βάθος η 

διακυβέρνηση των περιβαλλοντικών σχέσεων που αναπτύσσουν συμβατικά 

τα κράτη, δημιουργώντας διεθνή περιβαλλοντικά καθεστώτα σε 

περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο και οι σχετικοί θεωρητικοί 

προβληματισμοί. ε ένα εξειδικευμένο επίπεδο και εν προκειμένω αυτό της  

μεσογειακής περιβαλλοντικής διακυβέρνησης αναλύεται διεξοδικά η φύση, η 

λειτουργία και η προοπτική του περιβαλλοντικού καθεστώτος της ύμβασης 

της Βαρκελώνης στο πλαίσιο του Μεσογειακού χεδίου Δράσης, που αποτελεί 

το διεθνές πρότυπο περιφερειακής διακυβέρνησης για το περιβάλλον και τη 

βιώσιμη ανάπτυξη. Σέλος, ο τρίτος άξονας του μαθήματος περιλαμβάνει την 

ανάλυση ειδικών εφαρμογών περιβαλλοντικής διακυβέρνησης στο θαλάσσιο 

περιβάλλον και τις ακτές της Μεσογείου, καθώς εξετάζονται ενδελεχώς τα 

εκτελεστικά Πρωτόκολλα της ύμβασης της Βαρκελώνης που ρυθμίζουν 

της πρακτικής άσκησης ή και της εργασίας σε διεθνή οργανισμό, καθώς στο πλαίσιο 
του μαθήματος εξετάζονται αναλυτικά περιπτώσεις εφαρμογής και παραδείγματα. 
Σέλος παρέχεται η δυνατότητα στον φοιτητή να διαμορφώνει κρίσεις για τα 
ανωτέρω θέματα και να μπορεί να κοινοποιήσει τις σχετικές πληροφορίες σε 
εξειδικευμένο και μη εξειδικευμένο κοινό. 
 
  

Γενικές Ικανότητες 
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  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ 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… 
……. 

Σο εν λόγω μάθημα αποσκοπεί στην απόκτηση των ακόλουθων γενικών 
ικανοτήτων; 
α)επαφή με το διεθνές γίγνεσθαι 
β) εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
γ) εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
δ) προώθηση  της κριτικής και της αναλυτικής σκέψης 

ε)ικανότητα παρουσίασης των σχετικών ιδεών σε εξειδικευμένο, αλλά και σε 
ευρύ κοινό  
στ)ικανότητα μετάβασης από το γενικό στο ειδικό, καθώς και αξιοποίηση της 
εφαρμοσμένης γνώσης 
 



ειδικά θέματα ειδικού ενδιαφέροντος, όπως η δημόσια συμμετοχή ως βάση 

για την εμπιστευματική περιβαλλοντική διακυβέρνηση, καθώς και οι 

συνέργειες του εν λόγω θεσμικού καθεστώτος με συναφή περιβαλλοντικά 

καθεστώτα (Βlack Sea Convention, OSPAR Convention). 

Eν προκειμένω οι βασικές ενότητες του μαθήματος είναι οι ακόλουθες: 

1.Διεθνής Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση: Σο Πρόβλημα της Γενικευτικής 
Προσέγγισης και η ημασία της υμβατικής Περιβαλλοντικής 
Διακυβέρνησης 
2. Η ύμβαση της Βαρκελώνης ως Καθεστώς Περιβαλλοντικής 
Διακυβέρνησης: Οι Όψεις της υστατικής Διαδικασίας ; α) Η Λειτουργική 
ύσταση β)Σο Πεδίο Εφαρμογής γ) Η χεσιακή ύσταση δ)Η χεσιακή 
Αναφορικότητα ε)Οι χεσιακές Αρχές και Πρότυπα 
3. Η ύμβαση της Βαρκελώνης ως Καθεστώς Περιβαλλοντικής 
Διακυβέρνησης: Οι Όψεις της Λειτουργικής Διαδικασίας : α)Η Κοινωνική 
Όψη της υμβατικής Περιβαλλοντικής Διακυβέρνησης β)Η Αναθεωρητική 
Όψη της υμβατικής Περιβαλλοντικής Διακυβέρνησης γ)Η Όψη της 
Λογοδοτικής Ευθύνης στη υμβατική Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση δ)Η 
Εποπτική Δομή και Λειτουργία της υμβατικής Περιβαλλοντικής 
Διακυβέρνησης ε)Η Θεσμική Όψη της υμβατικής Περιβαλλοντικής 
Διακυβέρνησης   
4. Ειδικές θεματικές α) Σο Καθεστώς Διακυβέρνησης του Πρωτοκόλλου 
σχετικά με τη Ρύπανση από Απόρριψη ή από Αποτέφρωση στη Θάλασσα 
β)To Καθεστώς Διακυβέρνησης του Πρωτοκόλλου σχετικά με τη Ρύπανση 
από Χερσαίες Πηγές και Δραστηριότητες γ) Πρωτόκολλο για τις 
προστατευόμενες περιοχές και την βιοποικιλότητα δ) Πρωτόκολλο για την 
ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών 
5. ύνδεση με άλλα περιφερειακά καθεστώτα για την προστασία του 
θαλασσίου περιβάλλοντος(Βlack Sea Convention, OSPAR Convention). 

 

(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 
Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο παράδοση  

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τουσ φοιτθτζσ 

Χρήση Λογισμικού Παρουσιάσεων [Power 
Point] στις παρουσιάσεις,  
Ανάρτηση σχετικού υλικού στην ιστοσελίδα 
του Σμήματος 
Διαρκής επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις  39 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας  

39 

υντονισμός και 39 



(project), Συγγραφι 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 

επίβλεψη των 
εργασιών των 
φοιτητών 

Μη καθοδηγούμενη 
μελέτη 

63 

  

  

  

  

  

ύνολο Μαθήματος  180 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, 
Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
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 αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με την 
διαδικασία της γραπτής εξέτασης, στο πλαίσιο 
της οποίας εξετάζονται τόσο σε ζητήματα 
θεωρίας όσο και πρακτικής εφαρμογής. 
Επίσης,  δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές 
να εκπονήσουν απαλλακτική εργασία 6.000 
λέξεων με υποχρεωτική χρήση ξενόγλωσσης 
βιβλιογραφίας και πηγών, ενώ είναι δυνατή η 
εκπόνηση της εργασίας στα αγγλικά. 
 
ημειώνεται ότι ο τρόπος εξέτασης, η 
δυνατότητα εκπόνησης εργασιών με 
βαθμολογική ενίσχυση  και τα κριτήρια 
αξιολόγησης των εργασιών μαζί με σχετικές 
οδηγίες για την εκπόνησή του αναγράφονται 
αναλυτικά στο syllabus του μαθήματος, το 
οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
Σμήματος στην αρχή του εξαμήνου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

- Προτεινόμενη βιβλιογραφία: 
Α. Ξενόγλωσση 
- SANDS, Ph., Principles of International Environmental Law, Cambridge 
University Press, 4rth edition, 2018  



- Nanda Ved.P/PRING G. R, International Environmental Law and Policy in the 
21st Century, 2nd edition, Martinus Nijhoff Publishers 2012 
-D. Bodansky/J.Brunée/E.Hey, The Oxford Handbook of International 
Environmental Law, Oxford University Press 2012 
- Raftopoulos, E., “ Sustainability Governance, Public Trust and the 
Conventional Protection of the Mediterranean Environment”Στο: Derecho del 
mar y sostenibilidad ambiental en el Mediterráneo (ed. José Juste Ruiz & Valentín 
Bou Franch), Tirant lo Blanch – Valencia, 2013, Chapter 1,  σελ. 35-58. 
-Raftopoulos,. E, RAFTOPOULOS E, Compliance Procedure: Barcelona 
Convention for the Protection of the Mediterranean Sea, Max Plank 
Encyclopedia of International Law , διαθέσιμο σε: 
https://www.researchgate.net/publication/341741620 
 
 
 
B. Ελληνόγλωσση 
Ραυτόπουλου Ευ., Συμβατική Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Μεσόγειος ή 

PLUS ULTRA, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2014 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
1. Review of European Community and International Environmental Law 
(RECIEL) 
2.  Yearbook of International Environmental Law (YIEL) 
3. Journal of Environmental Law  
4. MEPIELAN E-Bulletin (open access) 
5. The International Journal of Marine and Coastal Law 
 
 

 

 


