
Σεμινάρια Διαχείρισης Περιβάλλοντος 
 
Αντικείμενο: 
Το Σεμινάριο έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της ratio και του περιεχομένου των νομικών διατάξεων, 
που ρυθμίζουν τις σχέσεις του κράτους με τα πρόσωπα (νομικά ή φυσικά) κατά την οικονομική τους 
δραστηριότητα. Το περιβάλλον αντιμετωπίζεται θεσμικά ως πηγή από την οποία παράγεται 
πλούτος, σε αντίθεση με το σεμινάριο «Νομικά περιβάλλοντος» όπου αντιμετωπίζεται ως αγαθό 
που χρήζει προστασίας. Στόχος είναι η αντίληψη αφενός της περατότητας των φυσικών πόρων και 
αφετέρου του εύρους (διαχρονικότητα και διατοπικότητα) των επιπτώσεων της ανθρωπογενούς 
οικονομικής δραστηριότητας. Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το Σεμινάριο θα εξοικειωθούν 
με το Διεθνές, το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό δίκαιο διαχείρισης των φυσικών πόρων. Θα 
αντιληφθούν τη διάκριση μεταξύ προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος. Θα γνωρίσουν 
επιτυχημένα και αποτυχημένα παραδείγματα διαχείρισης φυσικών πόρων και περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων (εξωτερικοτήτων). 
 
Περιεχόμενο: 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
1. Πεδίο ρύθμισης  
2. Τι συνεπάγεται η αντιμετώπιση του περιβάλλοντος ως «περιουσιακό στοιχείο»  
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ  
Ι. Διαφοροποίηση μεταξύ προστασίας και διαχείρισης  
ΙΙ. Αντικείμενο διαχείρισης  
ΙΙΙ. Θετική οικονομική – δεοντολογική οικονομική  
ΙV. Οικοσυστημικές υπηρεσίες  
V. Το παράδειγμα του εδάφους  
VΙ. Το παράδειγμα του αέρα  
VΙΙ. Το παράδειγμα του νερού  
VΙΙΙ. Η σύγχρονη πολιτική επιλογή όπως αποτυπώνεται στη νομοθεσία  
ΙΧ. Κριτική στην θετική οικονομική  
ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: ΔΙΚΑΙΟ  
Ι. Ευθύνη διαχείρισης  
ΙΙ. Πράξεις του διεθνούς δικαίου  
ΙΙΙ. Πράξεις του Ευρωπαϊκού δικαίου  
ΙV. Τα προγράμματα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
V. Η αλλαγή πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
VΙ. Προώθηση των πολιτικών της Ατζέντα 21 του ΟΗΕ  
ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  
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ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ., Οικονομική ελευθερία και προστασία του περιβάλλοντος, Σύγχρονες 

προοπτικές σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο (από την GATT στον ΠΟΕ), εκδόσεις Σάκκουλα, 
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ΚΟΥΤΟΥΠΑ ΡΕΓΚΑΚΟΥ Ε., Δίκαιο του Περιβάλλοντος, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 2007.  

ΣΜΠΩΚΟΣ Γ., Εφαρμογές μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 

2011. 
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Environmental Management Seminars 
 

The topic of the Seminar is the study of the ratio and the content of the legal provisions, which 

regulate the relations of the state with the persons (legal or natural) during their economic activity. 

The environment is institutionally treated as a source from which wealth is produced, in contrast to 

the seminar "Environmental Law" where it is treated as a good that needs protection. The aim is to 

understand on the one hand the permeability of natural resources and on the other hand the extent 

(diachronicity and locality) of the effects of anthropogenic economic activity. Students attending the 

Seminar will become familiar with International, European and National Natural Resource 

Management Law. They will understand the distinction between environmental protection and 

management. They will know successful and unsuccessful examples of natural resource 

management and environmental impact (externalities). 

 

Curriculum: 

 

INTRODUCTION 

1. Adjustment field 

2. What does it mean to treat the environment as an "asset"? 

 

SECTION ONE: REGULATORY FIELD 

I. Differentiation between protection and management 

II. Object of management 

III. Positive economics - ethical economics 

ΙV. Ecosystem services 

V. The example of soil 

VI. The example of air 

VII. The example of water 

VIII. The modern political choice as reflected in the legislation 

IX. Critique of positive economics 

 

SECTION TWO: LAW 

I. Management responsibility 

II. Acts of international law 

III. Acts of European law 

ΙV. The action plans of the European Union 

V. The change of European Union policy 

VI. Promoting UN Agenda 21 policies 

 

SECTION THREE: PERSPECTIVES 
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