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Δίκαιο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Κωδικός Μαθήματος  Τύπος Μαθήματος ECTS   ΕCTS 

LAWG 350 Επιλογής  6  3 

Γλώσσα Διδασκαλίας 

Ελληνική 
Προαπαιτούμενα 

Κανένα 
Χώρος Διδασκαλίας 

Αίθουσες Διδασκαλίας του 

Πανεπιστημίου 

Σκοπός του Μαθήματος: 

Το Δίκαιο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο κατ’ ουσίαν είναι το δίκαιο αδειοδότησης των 

βιομηχανιών, οι οποίες μολύνουν ή ενδέχεται να μολύνουν το περιβάλλον, αναλύει κατ’ αρχήν τις 

θεμελιώδεις αρχές. Αυτές είναι η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» , η αρχή της πρόληψης και η αρχή της 

αειφορίας. Έπειτα εξετάζεται η νομοθεσία για την περιβαλλοντική ευθύνη, η οποία πρωτοστατεί στην 

προληπτική δράση καθώς και στην άρση των βλαβών στο περιβάλλον. Ακολουθεί η ανάλυση του 

νόμου για την πρόσβαση του κοινού στις περιβαλλοντικές πληροφορίες, όπου αναλύονται οι 

υποχρεώσεις της Διοίκησης και τα δικαιώματα των διοικούμενων. Η επιμέρους νομοθεσία αναλύεται 

κατά το τρίπτυχο ύδατα, ατμόσφαιρα, έδαφος καθώς και αυτό της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων 

των εναλλακτικών πηγών. Μελετούνται τα πεδία εφαρμογής των νόμων, οι σκοποί και τα αγαθά τα 

οποία προστατεύονται καθώς και οι κίνδυνοι, ενάντια στους οποίους δρα το νομοθετικό πλαίσιο. Στο 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η εθνική νομοθεσία και η επιρροή της πρωτογενούς και 

δευτερογενούς νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και η εθνική και ευρωπαϊκή νομολογία. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

Μέθοδοι Διδασκαλίας & Τρόποι Εκμάθησης: 

Διαλέξεις, διαδραστικός διάλογος με ανάλυση νομολογίας και νομοθεσίας, εργασίες, γραπτές εξετάσεις 

Μέθοδος Αξιολόγησης: 

Εξετάσεις : 70%, Εργασίες: 20%, Παρακολούθηση/ Συμμετοχή:10% 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 

1. Αναγνωρίζουν το πεδίο εφαρμογής των εθνικών νόμων,

2. Γνωρίζουν τις βασικές αρχές που διέπουν την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία,

3. Αντιλαμβάνονται την σχέση εθνικού και ευρωπαϊκού Δικαίου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

4. Γνωρίζουν τις απαιτούμενες άδειες για την νόμιμη λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων,

τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόκτησή τους, τις αρχές στις οποίες

υποβάλλονται και την διοικητική διαδικασία για άρση τυχόν δυσμενούς απόφασης,

5. Επιλύουν πρακτικά ζητήματα εφαρμόζοντας την θεωρητική γνώση.
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Εγχειρίδια Διδασκαλίας :  
 

Συγγραφέας Τίτλος Εκδόσεις Έτος ISBN 

Χαϊνταρλής M. Περιβαλλοντική Νομοθεσία Νομική 

Βιβλιοθήκη 

2011  

Σιούτη Γλυκερία Εγχειρίδιο Δικαίου 

Περιβάλλοντος 

Αντ. Ν. 

Σάκκουλα 

2011  

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:  
 

Συγγραφέας Τίτλος Εκδόσεις Έτος ISBN 

Κουτούπα-Ρεγκάκου 

Ευαγγελία 

Δίκαιο του περιβάλλοντος  Αντ. Ν. 

Σάκκουλα 

2008  

Κλαβανίδου 

Δέσποινα, 

Κωστόπουλος 

Δημήτριος, Κουτούπα-

Ρεγκάκου Ευαγγελία, 

Συμεωνίδου-

Καστανίδου Ελισάβετ, 

Δεβερτζής Δημήτριος, 

Ρεβολίδης Ιωάννης, 

Ρίζος Ευριπίδης Α. 

Ζητήματα νομικής 

προστασίας του 

περιβάλλοντος 

Σάκκουλα 

 

2011  

Τάχος Αναστάσιος Βασικές διατάξεις 

προστασίας του 

περιβάλλοντος 

Σάκκουλα 2007  

Τάχος Αναστάσιος Δίκαιο Προστασίας του 

Περιβάλλοντος 

Σάκκουλα 2006  

 


