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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1) Aποτίμηση της Συνδιάσκεψης του Ρίο+20 για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη (2012): Αποτέλεσε ένα ουσιαστικό βήμα προόδου
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη;
2) Η αναβάθμιση του ρόλου του UNEP: Προοπτικές, προκλήσεις
και προβλήματα
3) H κατοχύρωση και το κανονιστικό περιεχόμενο του
δικαιώματος σε καθαρό πόσιμο νερό
4) Διεθνείς και εθνικές τάσεις σε σχέση την κατοχύρωση του
δικαιώματος σ’ ένα υγιές και καθαρό περιβάλλον
5) Αποτίμηση της Συμφωνίας των Παρισίων για την κλιματική
αλλαγή
6) Το Διεθνές συμβατικό πλαίσιο για την προστασία της
στοιβάδας του όζοντος- ένα επιτυχημένο παράδειγμα
Πολυμερούς Περιβαλλοντικής Συμφωνίας
7) Το πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τους γενετικά
τροποποιημένους Οργανισμούς-Βασικές αρχές και μηχανισμός
λειτουργίας
8) Η Σύμβαση Άαρχους και το δικαίωμα πρόσβασης στην
περιβαλλοντική πληροφορία
9) Η Σύμβαση Άαρχους και το δικαίωμα συμμετοχής των
πολιτών στις αποφάσεις τις σχετικές με το περιβάλλον
10)
Ο ρόλος των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην
προάσπιση της περιβαλλοντικής προστασίας
11)
Η αρχή της προφύλαξης ως βασική αρχή του διεθνούς
και ευρωπαϊκού δικαίου περιβάλλοντος
12)
Η Σύμβαση της Βασιλείας για την διασυνοριακή
μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων-Βασικές αρχές και
μηχανισμός λειτουργίας

13)
Η κατοχύρωση βασικών αρχών προστασίας του δικαίου
περιβάλλοντος στο περιφερειακό σύστημα προστασίας της
Μεσογείου Θάλασσας
14)
Η Σύμβαση της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων
Εθνών για την Ευρώπη για την διαχειριση και προστασία των
διασυνοριακών υδατορεμάτων και των διεθνών λιμνών
15)
Η συζήτηση για την δημιουργία Παγκόσμιου Οργανισμού
Περιβάλλοντος-προκλήσεις και προοπτικές
16)
Κλιματική δικαιοσύνη και μικρά νησιωτικά κράτη:
σχέση αδιεξόδου?
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλες οι εργασίες είναι ατομικές. Δήλωση εργασιών
θα γίνεται μέχρι και την Παρασκευή 26.10.2018. Μετά την
παρέλευση της ημερομηνίας οι δηλώσεις δεν θα γίνονται
δεκτές. Οι δηλώσεις
γίνονται ηλεκτρονικά (απαραίτητα
στοιχεία: αριθμός εργασίας, ονοματεπώνυμο και αριθμός
μητρώου) ηλεκτρονικά στο zedimadama@yahoo.gr ή στο
vkaragiorgou@yahoo.gr.
οι εργασίες θα κατατεθούν
σε
ημερομηνία που θα αναφερθεί σε επόμενη ανακοίνωση.
Οδηγίες συγγραφής εργασιών
- οι εργασίες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 15 σελίδες (σώμα)
- η παρουσίαση του γραπτού θα είναι ως εξής: εξώφυλλο,
περιεχόμενα, σώμα εργασίας, βιβλιογραφία και αν κρίνετε
αναγκαίο παραρτήματα
- είναι απαραίτητο να κάνετε αναφορά στις πηγές σας με τη
μορφή υποσημειώσεων
- στη βιβλιογραφία θα αναφέρετε όλες τις πηγές σας ως εξής
(ακολουθούν υποδείγματα):
Α) Ελληνική
i) Βιβλία

Γρηγορίου, Παν., Σαμιώτης, Γ., Τσάλτας, Γρ., Η Συνδιάσκεψη των
Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, εκδ.
Παπαζήση, Αθήνα, 1993.
ii) Άρθρα

Τσάλτας, Γρ., Ι., «Από τη Διακήρυξη του Ρίο για το Περιβάλλον και την
Ανάπτυξη στην Πολιτική Διακήρυξη του Γιοχάνεσμπουργκ για την
Αειφόρο Ανάπτυξη», στο: Τσάλτας, Γρ., Ι., (επιμ.), Γιοχάνεσμπουργκ: Το
Περιβάλλον μετά τη Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την
Αειφόρο Ανάπτυξη, εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2003.

B) Ξενόγλωσση
i) Βιβλία
Farhana, Y., (ed.), Climate Change and Carbon Markets: A Handbook of
Emissions Reductions Mechanisms, London, Earthscan Publications,
2005.
ii) Άρθρα
Black, R., “Environmental Refugees: Μyth or Reality?”, New Issues in
Refugee Research, Working Paper, Vol. 34, 2001.
Γ) ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

UN Framework Convention on Climate Change, 1992, διαθέσιμο στο
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf.

