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ΑΚ 5: Περιβαλλοντικη νομοθεσια - αρχεσ και διεθνεσ  δικαιο στον τομεα του περιβαλλοντος 

 

Αποτέλεσμα της Κατάρτισης (ΑΚ) 5: Περιβαλλοντική νομοθεσία - αρχές και διεθνές δίκαιο στον 

τομέα του περιβάλλοντος προσφέρει λεπτομερείς γνώσεις για τη δομή της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας και πολιτικής. Παρουσιάζονται στοιχεία για τη δομή, την ιστορία και την ανάπτυξη του 

διεθνούς περιβαλλοντικού δικαίου. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις αρχές των πολιτικών και νομικών 

μέτρων (αρχή της προφύλαξης, αρχή της καταβολής της αποζημίωσης, αρχή της συνεργασίας και 

αρχή της αειφορίας).  

Παρουσιάζεται επίσης η υπερεθνική περιβαλλοντική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση 

στο ρόλο του περιβαλλοντικού σχεδιασμού και των εργαλείων για την εφαρμογή των 

περιβαλλοντικών πολιτικών και τη ρύθμιση τη συμπεριφορά προς το περιβάλλον. Συζητήθηκαν οι 

πτυχές του εθιμικού διεθνούς δικαίου και η προστασία των διαφόρων συνιστωσών του 

περιβάλλοντος. Με τον τρόπο αυτό, το εκπαιδευτικό υλικό προσφέρει στους εκπαιδευόμενους την 

ευκαιρία να κατανοήσουν την περιβαλλοντική νομοθεσία σε εθνικό / διεθνές πλαίσιο, να εντοπίσουν 

τους αντίστοιχους  ενδιαφερόμενους και να επηρεάσουν το ρόλο τους, να συμπεριλάβουν στο έργο 

τους διάφορα θέματα που σχετίζονται με νομοθετικές μελέτες, με το σχεδιασμό και τις πολιτικές. 

 

ΑΚ 6: Εθνικη νομοθεσια στον τομεα του περιβαλλοντος: μελετη μιας περιπτωσησ 

 

Αποτέλεσμα της Κατάρτισης (ΑΚ) 6: Eθνική νομοθεσία στον τομέα του περιβάλλοντος: μελέτη μιας 

περίπτωσης προσφέρει στους εκπαιδευόμενους τη μελέτη μιας περίπτωσης σχετικά με τη 

διάρθρωση, τη δραστηριότητα και την τρέχουσα κατάσταση της ανάπτυξης της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας σε μια συγκεκριμένη χώρα – τη Γερμανία. Παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά με τις 

νομικές ενέργειες στην ανάπτυξη της γερμανικής νομοθεσίας για το περιβάλλον και το γερμανικό 

νομικό σύστημα. Έχουν προσδιοριστεί τα κύρια εργαλεία για την προστασία του περιβάλλοντος,. 

Περιγράφονται αναλυτικά οι πολιτικές στον τομέα του περιβάλλοντος και η νομική ρύθμισή τους. 

Παρουσιάζονται οι βασικές τάσεις και οι δρόμοι προς μια σύγχρονη πολιτική για την κλιματική 

αλλαγή και την παραγωγή ενέργειας: η προστασία της φύσης και του εδάφους και η μόλυνση από 

θόρυβο. Περιγράφονται οι κύριες προσεγγίσεις για την εφαρμογή περιβαλλοντικής 

παρακολούθησης και ελέγχου της ρύπανσης από την άποψη των μεθόδων και των μέσων για την 

πρόληψη της ρύπανσης, οι νομικές πτυχές των πρακτικών για τον έλεγχο της ρύπανσης του 

περιβάλλοντος, οι διεθνείς συμφωνίες. Τέλος, παρουσιάζεται η πολιτική της γερμανικής κυβέρνησης 
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σχετικά με τη νομοθεσία για τη διαχείριση των αποβλήτων, με τον κεντρικό πυλώνα της – Ο Κλειστός 

Κύκλος των Ουσιών και ο Νόμος για τη Διαχείριση των Αποβλήτων. 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Τίτλος του εκπαιδευτικού προγράμματος:  Περιβαλλοντική νομοθεσία 

Συντάκτες του εκπαιδευτικού προγράμματος: Jürgen W. Simon, Rainer Paslack 

Τύπος του εκπαιδευτικού προγράμματος: 

Ακαδημαϊκh Ειδικά Εργασία προσανατολισμένη 

   

Ομάδες-στόχους: Καθηγητές επαγγελματικής εκπαίδευσης στον τομέα της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων; Επαγγελματίες σύμβουλοι προσωπικού και 

επαγγελματικού προσανατολισμού; Διευθυντές εκπαίδευσης; Ειδικοί επιστήμονες 

επί των διδακτικών μεθόδων; Αναλυτές διοίκησης και οργάνωσης; Ειδικοί 

επιστήμονες επί της εκπαίδευσης ενηλίκων 

Επίπεδα του ΕΠΕΠ: 

Επίπεδα του ΕΠΕΠ 5 Επίπεδα του ΕΠΕΠ 6 Επίπεδα του ΕΠΕΠ 7 

   

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος: Να παρέχει λεπτομερή γνώση για τη δομή της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας και πολιτικής, καθώς και τις αρχές των πολιτικο-δικαστικών μέτρων. 

Επίσης, προσφέρει στους εκπαιδευόμενους μια μελέτη περίπτωσης για τη δομή, τη λειτουργία και 

την τρέχουσα κατάσταση της ανάπτυξης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας μίας χώρας, λαμβάνοντας 

τη Γερμανία ως παράδειγμα. 

Yπόβαθρο των γνώσεων: Βασικές γνώσεις για του διεθνούς δικαίου και της οικολογίας 

 

Περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος: 

 

ΑΚ 5: Περιβαλλοντικη νομοθεσια - αρχεσ και διεθνεσ  δικαιο στον τομεα του περιβαλλοντος 

 

1. Ανάγκη για πολιτικές και νομικές ρυθμίσεις στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος 

1.1 Γιατί χρειάζεται πολιτική και νομική ρύθμιση? 

1.2 Αρχές που καθορίζουν τα πολιτικά και τα νομικά μέτρα 

1.3 Κανονισμοί στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος 

2. Η διεθνής νομοθεσία για το περιβάλλον 

2.1 Bασικές αρχές 

2.2 Εθιμικό διεθνές δίκαιο 

2.3 Προστασία των διαφόρων τύπων του περιβάλλοντος στο διεθνές δίκαιο 

2.4 Η επίδραση του διεθνούς δικαίου στον τομέα του περιβάλλοντος στο ευρωπαϊκό και το 

εθνικό δίκαιο 

3. Βιβλιογραφια 
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ΑΚ 6: Εθνικη νομοθεσια στον τομεα του περιβαλλοντος: μελετη μιας περιπτωσησ 

 

1. Η εθνική νομοθεσία για το περιβάλλον: μελέτη μιας περίπτωσης 

1.1 Νομικά μέτρα για τη στήριξη της ανάπτυξης στο πλαίσιο της νομοθεσίας για το 

περιβάλλον της μοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας 

1.2 Το γερμανικό νομικό σύστημα 

1.3 Νομικά εργαλεία για την προστασία του περιβάλλοντος 

1.4 Πολιτική και κανονισμοί στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος 

1.5. Οι δρόμοι προς τη σύγχρονη πολιτική για το κλίμα και την ενέργεια 

1.6 Παρακολούθηση και έλεγχος της ρύπανσης του περιβάλλοντος а 

1.7 Η Πολιτική της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας 

1.8 Τομέας παραγωγής ενέργειας 

2. Βιβλιογραφια 


