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(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ Σχολή Διεθνών Σποδών Επικοινωνίας & Πολιτισμού
ΤΜΗΜΑ Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών 

Σπουδών
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 120428 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ζ΄

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ευρωπαϊκό Δίκαιο & Πολιτική Προστασίας του 
Περιβάλλοντος

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των
πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις 3 5
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο
(δ).

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Μάθημα ειδικού υποβάθρου, εξειδίκευσης γενικών 
γνώσεων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική
Δυνατότητα εξετάσεων για φοιτητές ERASMUSστην 
Αγγλική και Γερμανική γλώσσα

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.panteion.gr/courses/TME232/

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ



(3)

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Γενική παρουσίαση και στόχος του μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί στην εισαγωγή των φοιτητριών και των φοιτητών στα ζητήματα του
περιβάλλοντος και στην εξοικείωσή τους με την ιδιαίτερη φύση της πολιτικής της ΕΕ για το
περιβάλλον  και  τη  βιώσιμη  ανάπτυξη,  καθώς  επίσης  στη  γνώση  και  κατανόηση  των
θεσμικών,  οργανωτικών  και  λειτουργικών  χαρακτηριστικών  και  στοιχείων  της,  των
διαδικασιών,  των μέσων  και  των εργαλείων κ.λπ.  που αξιοποιούνται  στο συγκεκριμένο
πεδίο. Επίσης, παρουσιάζονται οι στρατηγικές επιλογές και τα περιεχόμενα πολιτικής, όπως
προκύπτουν   στη  βάση  ενός  ευρύτερου  σχεδιασμού  και  γενικότερων  οραματικών
πρωτοβουλιών, επιμέρους σχεδιασμών και προγραμματικών πλαισίων.  Αναλύεται ακόμη η
αρμοδιότητα της ‘Ενωσης για περιβαλλοντικά ζητήματα, οι στόχοι και αρχές της ενωσιακής
πολιτικής περιβάλλοντος. Αναλύονται τέλος συγκεκριμένα εργαλεία για την επίτευξη των
στόχων της ενωσιακής πολιτικής περιβάλλοντος και κατ’ εφαρμογή των σχετικών αρχών.

Τα παραπάνω παρουσιάζονται και αναλύονται στο πλαίσιο του μαθήματος μέσα από την
ανασκόπηση της ιστορικής συγκρότησης και εξέλιξης της εν λόγω πολιτικής και την εξέταση
του συστήματος  και  των επιμέρους στοιχείων του.  Για το σκοπό αυτό,  επιχειρείται  μια
σύνθετη προσέγγιση από τη σκοπιά του δικαίου, της πολιτικής και της διακυβέρνησης, που
φωτίζουν τις διαφορετικές πτυχές των ευρωπαϊκών προσπαθειών στο συγκεκριμένο πεδίο
και  επιδιώκουν  συμπληρωματικές  αναγνώσεις  μια  ιδιαίτερης  πολιτικής  και
πραγματικότητας.

Παρότι στο πλαίσιο αυτό καλύπτεται ένα μεγάλο εύρος ζητημάτων που συνδέονται με το
συγκεκριμένο τομέα πολιτικής, δεν επιχειρείται μια εξαντλητική ανάλυση και εμβάθυνση
σε  όλα  τα  επιμέρους  πεδία  και  η  εξέταση  όλων  των  συναφών  ζητημάτων.  Αυτό  θα
υπερέβαινε  προφανώς  τις  δυνατότητες,  αλλά  και  τη  στόχευση  του  μαθήματος.  Η
προσπάθεια επικεντρώνεται σε μια συστηματική εξέταση βασικών εννοιών και στοιχείων
της πολιτικής, ενώ πραγματοποιούνται και συζητούνται αναφορές σε επίκαιρες εξελίξεις
στην ΕΕ, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Σημασία του μαθήματος

Το μάθημα  παρουσιάζει  ιδιαίτερο ενδιαφέρον για  μια  σειρά από λόγους.  Αναφέρονται
ενδεικτικά:

 Η αξία της επιστημονικής ενασχόλησης με τα ζητήματα του περιβάλλοντος και της
βιώσιμης ανάπτυξης, λόγω του γενικού ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν.

 Η σημασία της πολιτικής της ΕΕ για την περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη και
του σχετικού κανονιστικού πλαισίου σε επίπεδο πρωτογενούς ενωσιακού δικαίου,
ιδιαίτερα  σε  σχέση  με  την  εμβέλεια  και  τις  επιπτώσεις  της  πολιτικής  και  της
διακυβέρνησης και των εκροών της ΕΕ.

 Η ανάγκη κατανόησης και συζήτησης σημαντικών επίκαιρων εξελίξεων και τάσεων
στην εν λόγω πολιτική, ιδιαίτερα σε σχέση με τις απαιτήσεις που τίθενται.

 Το  ενδιαφέρον  της  ενασχόλησης  με  το  σύστημα  της  ΕΕ  και  την  ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση, στο συγκεκριμένο πεδίο.

 Η επιστημονική πρόκληση που θέτουν η ανάλυση και η κατανόηση των διεργασιών
της  πολιτικής  και  διακυβέρνησης  στο  συγκεκριμένο  πεδίο,  αλλά  και  οι
διεπιστημονικές απαιτήσεις σχετικά.

 Η συνάντηση διαφόρων επιστημονικών πειθαρχιών και εργαλείων στο πλαίσιο της
ανάλυσης και κατανόησης της πολιτικής (νομική, πολιτική, οικονομική διοικητική,
επιστήμη κ.λπ.).

 Το πρακτικό ενδιαφέρον της ενασχόλησης και εξοικείωσης με την πολιτική για το
περιβάλλον  και  τη  βιώσιμη  ανάπτυξη,  δεδομένων  των  δυνατοτήτων  και  των
ευκαιριών που διανοίγονται σε σχέση με ενδεχόμενη επαγγελματική διέξοδο των
φοιτητών σε επόμενη φάση, την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων κ.ά.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα πραγματοποιείται στη βάση επιμέρους θεματικών ενοτήτων για τα παραπάνω
ζητήματα. Οι ενότητες συνδέονται άρρηκτα και λειτουργικά μεταξύ τους, εξυπηρετώντας
τους  στόχους που τίθενται.  Παρατίθενται  ενδεικτικά,  προκειμένου  να  οριοθετήσουν το
πεδίο και το αντικείμενο/περιεχόμενο του μαθήματος:

1. Εισαγωγή  –  Η  περιβαλλοντική  κατάσταση  στην  Ευρώπη  και  τον  κόσμο.
Περιβαλλοντικά ζητήματα και προκλήσεις – Το πλαίσιο της πολιτικής.

2. Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη:
 Εννοιολογικές προσεγγίσεις.
 Από τη διεθνή διάσταση στην ευρωπαϊκή πολιτική.
 Ιστορική εξέλιξη της πολιτικής της ΕΕ για το περιβάλλον και  τη βιώσιμη

ανάπτυξη.
3. Ζητήματα  σχεδιασμού,  πολιτικής  και  διακυβέρνησης  για  το  περιβάλλον  και  τη

βιώσιμη ανάπτυξη – Περιεχόμενα και επιλογής πολιτικής και διακυβέρνησης.
4. Ιστορικό  πλαίσιο  ανάπτυξης  του  ενωσιακού  δικαίου  περιβάλλοντος   και  η

αρμοδιότητα της Ένωσης στα περιβαλλοντικά ζητήματα.
5. Οι στόχοι της  ενωσιακής περιβαλλοντικής πολιτικής και οι αρχές του ενωσιακού

δικαίου περιβάλλοντος.
6. Οι  μηχανισμοί   συμμόρφωσης  με  το  ενωσιακό  δίκαιο  περιβάλλοντος  και  τα

περιβαλλοντικά διαδικαστικά δικαιώματα
7. Προγράμματα δράσης της Ε.Ε. για το περιβάλλον Ι – Πέμπτο και Έκτο Πρόγραμμα

Δράσης:  Στρατηγικές  και  περιεχόμενα  πολιτικής,  τομείς  παρέμβασης  και
προτεραιότητες, αξιολόγηση.

8. Προγράμματα δράσης της Ε.Ε. για το περιβάλλον ΙΙ – Έβδομο Πρόγραμμα Δράσης:
Στρατηγικές  και  περιεχόμενα πολιτικής,  τομείς  παρέμβασης  και  προτεραιότητες,
αξιολόγηση –Όγδοο Πρόγραμμα Δράσης.

9. Η διάκριση των εργαλείων της ενωσιακής περιβαλλοντικής πολιτικής σε εργαλεία
άμεσης και έμμεσης παρέμβασης με έμφαση στα οικονομικά εργαλεία

10. H εξωτερική διάσταση της Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Συμβολή της
Ένωσης στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

11. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία  ως σταθμός για την αλλαγή παραδείγματος στην
ενωσιακή έννομη τάξη

12. Η πολιτική της ΕΕ  για την προστασία της βιοποικιλότητας και την προστασία των
υδάτων ως χαρακτηριστικά πεδία του ενωσιακού δικαίου περιβάλλοντος

13. Η εφαρμογή της πολιτικής στην Ελλάδα.

(3) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Το μάθημα πραγματοποιείται στη βάση διαλέξεων με
χρήση  παρουσιάσεων  PowerPoint,  οι  οποίες
αναρτώνται  εν  συνεχεία  στην  πλατφόρμα  του
Πανεπιστημίου open eclass και είναι προσβάσιμες στις
φοιτήτριες  και  τους  φοιτητές  κατά  τη  διάρκεια  του
εξαμήνου.

Πέραν της προσωπικής επικοινωνίας στο πλαίσιο των
εβδομαδιαίων  παραδόσεων,  η  επικοινωνία  με  τις
φοιτήτριες και τους φοιτητές για διευκρινίσεις σχετικά
με το μάθημα πραγματοποιείται  μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, καθώς επίσης μέσω της ηλεκτρονικής



πλατφόρμας του Πανεπιστημίου open eclass.
Ακόμη,  οι  φοιτήτριες  και  οι  φοιτητές  έχουν  τη
δυνατότητα να  αναζητήσουν  τους  διδάσκοντες  κατά
τις ώρες υποδοχής φοιτητών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος  και
μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις,  Σεμινάρια,  Εργαστηριακή  Άσκηση,
Άσκηση  Πεδίου,  Μελέτη  &  ανάλυση
βιβλιογραφίας,  Φροντιστήριο,  Πρακτική
(Τοποθέτηση),  Κλινική  Άσκηση,  Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,  Διαδραστική  διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές  επισκέψεις,  Εκπόνηση  μελέτης
(project),  Συγγραφή  εργασίας  /  εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται  οι  ώρες  μελέτης  του  φοιτητή
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα
με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα
Φόρτος

ΕργασίαςΕξαμήνου
Παρακολούθηση 
διαλέξεων και συζήτηση 
εντός αίθουσας

39 ώρες

Προετοιμασία των 
παραδόσεων, μελέτη 
βασικού εγχειριδίου και 
προτεινόμενης 
βιβλιογραφίας

39 ώρες

Μη καθοδηγούμενη 
μελέτη, εκπόνηση 
εργασίας  και 
προετοιμασία για 
εξετάσεις

102 ώρες

Σύνολο Μαθήματος 180 ώρες
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Γλώσσα  Αξιολόγησης,  Μέθοδοι  αξιολόγησης,
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής  Επιλογής,  Ερωτήσεις  Σύντομης
Απάντησης,  Ερωτήσεις  Ανάπτυξης  Δοκιμίων,
Επίλυση  Προβλημάτων,  Γραπτή  Εργασία,
Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική  Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική  Εξέταση  Ασθενούς,  Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται  ρητά  προσδιορισμένα  κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με την διαδικασία
της  γραπτής  εξέτασης,  στο  πλαίσιο  της  οποίας
εξετάζονται  τόσο  σε  ζητήματα  θεωρίας  όσο  και
πρακτικής εφαρμογής

Η εξέταση του μαθήματος γίνεται γραπτά χωρίς χρήση
βιβλίων και σημειώσεων, στη βάση ερωτήσεων που οι
φοιτήτριες και οι φοιτητές καλούνται να απαντήσουν.

Οι φοιτητές ERASMUS εξετάζονται επίσης γραπτά, στη 
γλώσσα που επιλέγουν από τις προσφερόμενες 
δυνατότητες επιλογής.

Σημειώνεται  ότι  ο  τρόπος  εξέτασης  αναγράφεται
αναλυτικά  στο  syllabus  του  μαθήματος,  το  οποίο
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος στην αρχή
του εξαμήνου.

(4) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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