
 

Τίτλος μαθήματος Παγκόσμια Περιβαλλοντικά Προβλήματα 

Κωδικός μαθήματος ENVR300 

Τύπος μαθήματος Θεωρητικό 

Επίπεδο Προπτυχιακό 

Έτος /Εξάμηνο  Έτος 3ο Εξάμηνο 6ο 

Όνομα διδάσκοντα Δρ.Σαρρής Δημήτριος 

ECTS 6 Διαλέξεις/ εβδομάδα 3 Εργαστήρια/ εβδομάδα  

Σκοπός και στόχοι 
μαθήματος 

Σκοπός του μαθήματος  είναι η προσέγγιση στα παγκόσμια περιβαλλοντικά 
προβλήματα υπό τις προοπτικές των επιχειρήσεων, τις διαφορετικές 
προσεγγίσεις για την επίτευξη συμφωνιών σχετικά με τις παγκόσμιες 
περιβαλλοντικές πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων των αντιπαραθέσεων μεταξύ 
Βορρά και Νότου. Εμβαθύνει επίσης στις διαμάχες και αβεβαιότητες σχετικά με 
τον τρόπο αξιολόγησης και αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων 
τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά, ιδίως όσον αφορά τις διαφορές μεταξύ 
ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. 

Μαθησιακά 
αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να:  

• Κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο η ανάδειξη της βιώσιμης ανάπτυξης 
ως βασικής έννοιας της διεθνούς πρωτοβουλίας αντανακλά και 
ανταποκρίνεται σε κυρίαρχα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα  

• Περιγράφουν τα ποικίλα προβλήματα αντιμετώπισης της κλιματικής 
αλλαγής και της μείωσης της βιοποικιλότητας μέσω πολύπλευρων 
προσεγγίσεων πολιτικής, όπως οι διεθνείς συνθήκες, οι εθνικοί 
κανονισμοί και η δραστηριότητα της κοινωνίας των πολιτών 

• Εξηγούν τη σημασία του εμπορίου για την επίτευξη διεθνών συμφωνών, 
προτύπων και πρακτικών και τα διλήμματα που αντιμετωπίζονται κατά τη 
ρύθμιση του εμπορίου περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών που 
έχουν αβέβαιες και αμφισβητούμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις  

• Αξιολόγηση του ρόλου που διαδραματίζουν βασικοί διεθνείς οργανισμοί 
που συνδέονται με τα Ηνωμένα Έθνη στην προώθηση των παγκόσμιων 
περιβαλλοντικών καθεστώτων και της παγκόσμιας περιβαλλοντικής 
διακυβέρνησης γενικότερα 

Προαπαιτούμενα 

BUSS314 Διεθνείς Οργανισμοί 

BUSS317 Διεθνές Εμπόριο 

BUSS316 Διοίκηση και Λειτουργίες 
Διεθνών Επιχειρήσεων 

Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
μαθήματος 

• Εισαγωγή: Ο ρόλος των κρατών και των μη κρατικών παραγόντων, 
Αποκαλώντας κάτι «παγκόσμιο». Παγκόσμια και συστημικά έναντι 
σωρευτικών παγκόσμιων προβλημάτων, Ιστορία παγκόσμιων 
περιβαλλοντικών συσκέψεων και συζητήσεις σχετικά με την αειφόρο 
ανάπτυξη  



 

• Κλιματική αλλαγή: Εισαγωγή στο πρόβλημα με έμφαση στους κρατικούς 
φορείς, Οι πρώιμες συμφωνίες, IPCC και UNFCCC, Κιότο. 

• Πολιτικές για την αλλαγή του κλίματος: Ανάλυση ευέλικτων μηχανισμών 
(με βάση το εμπόριο), Συνδέσεις με δάση και κλίμα, Ευπάθεια και 
προσαρμογή  

• Επιχειρηματική και διεθνής περιβαλλοντική διακυβέρνηση: Ο ρόλος 
των επιχειρήσεων στην ανάπτυξη της πολιτικής για την κλιματική αλλαγή 
και άλλων διακυβέρνησης, Ιδιωτική-περιβαλλοντική διακυβέρνηση, 
Διεθνή Περιβαλλοντικά Πρότυπα  

• Μεταφορά τεχνολογίας και περιβάλλον: Η σημασία της τεχνολογίας, 
Πώς μπορούν να επεκταθούν τεχνικές λύσεις στις αναπτυσσόμενες 
χώρες, Τι πρέπει να γίνει  

• Παγκόσμια Τράπεζα και Παγκόσμιο Ταμείο Περιβάλλοντος: Ανάλυση 
δύο βασικών παγκόσμιων ιδρυμάτων του παγκόσμιου περιβάλλοντος, 
ανάλυση του τι έχουν κάνει και οι σημαντικές επικρίσεις  

• Εμπόριο και περιβάλλον: Το παράδειγμα των Γενετικά Τροποποιημένων 
Οργανισμών: Συζητήσεις υπέρ και κατά του εμπορίου, Οι τρόποι με τους 
οποίους αντιμετωπίστηκε το περιβάλλον στο πλαίσιο της GATT και του 
ΠΟΕ, Το Πρωτόκολλο της Καρτεγένης για τη Βιοασφάλεια 

Μεθοδολογία 
διδασκαλίας 

Το περιεχόμενο του μαθήματος θα διδαχθεί με:  

• Παρουσιάσεις Power Point  
• Καθοδηγούμενες συζητήσεις με την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών 
• Παραδείγματα με συναφείς με το πρόγραμμα μελέτες περίπτωσης  
• Ενότητα ερωταπαντήσεων και διευκρινήσεων 
• Χρήση διαδικτύου και συναφούς υποδομής τεχνολογιών πληροφορικής 
• Χρήση βιντεοπροβολέα και Πίνακα 
• Εκπόνηση Εργασίας 

Βιβλιογραφία  

Ελληνική 
• Μπίθας, Κωνσταντίνος(2006), Οικονομική θεώρηση περιβαλλοντικής 

προστασίας. Εκδόσεις Τυπωθήτω, ISBN: 9604020633  
• Μυλώνη, Β., Γεωργόπουλος, Α., 2015. Διεθνοποίηση και διεθνικές 

επιχειρήσεις. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών. ISBN 978-960-603-176-2  Διαθέσιμο στο: 
http://hdl.handle.net/11419/3877 

• Πεσμαζόγλου, Β., 2015. Πολιτική οικονομία της ανάπτυξης. [ηλεκτρ. 
βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. ISBN 
978-960-603-077-2 Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/5859 

 
Αγγλική 
   

• Wright, Eugene. (2017),Environmental Management : Past, Present and 
Future. Hauppauge, New York: Nova Science Publishers, Inc, ISBN: 
9781536108002. EBSCOhost 

•  O'Lear, Shannon. (2010),Environmental Politics : Scale and Power. New 
York: Cambridge University Press,ISBN: 9780511902185. EBSCOhost 



 

• King-Tak Ip.(2009),Environmental Ethics : Intercultural Perspectives. 
Amsterdam: Brill, ISBN 9789042025950  EBSCOhost  

• Hanley, Nick; Shogren, Jason & White, Ben(2013), Introduction to 
environmental economics. Oxford Univercity press,ISBN: 9780199568734. 

• Basilio, Mary Anne; Barua, Ankur; Barua, Dipak Kumar(2011),Global 
ecological footprint : An emergency concern. VDM Verlag Dr. Muller, 
ISBN: 9783639285895   

• Esty, Daniel; Winston, Andrew(2009),Green to gold : How smart 
companies use environmental strategy to innovate, create value, and 
build competitive advantage. Wiley, ISBN: 9780470393741. 

• Revesz, Richard(2006),Foundations of environmental law and policy. 
LexisNexis Matthew Bender, ISBN: 9781422498880 

Αξιολόγηση 

• Συμμετοχή στη τάξη:                       10% 
• Εργασία:                20% 
• Ενδιάμεση Γραπτή Εξέταση       30% 
• Τελική Γραπτή Εξέταση:   40% 

Γλώσσα Ελληνικά ή Αγγλικά 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


