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Θεοδώρα Αντωνακάκη
Δομίνικος Αρβανίτης

Διεθνής στρατηγική προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Η περίπτωση της σύγχρονης πόλης.
Συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δικαιώματα του ανθρώπου: η περίπτωση
της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας

Γ. Τσάλτας
Ό. Τσόλκα

Παναγιώτης Αρναουτίδης

Ειδικές ανακριτικές πράξεις για την αντιμετώπιση διεθνικών εγκληματικών και τρομοκρατικών
οργανώσεων: Πολιτική και πράξη της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας στην Ε.Ε.

Ό. Τσόλκα

Βασίλειος Βασιλικής

Σύγχρονο δίκαιο των ένοπλων συρράξεων στη θάλασσα

Ά. Συρίγος

Δημήτριος Βοβολίνης

Η θεσμοθέτηση της ευρωπαϊκής δημοσιονομικής ένωσης ως απόρροια της τρέχουσας δημοσιονομικής
κρίσης στην Ευρώπη.
Ανταγωνισμός, σύγκλιση, απόκλιση στο πλαίσιο της ΕΕ για την διευθέτηση των ελληνοτουρκικών
διαφορών.
Η εξέλιξη της δομής των στρατηγείων του ΝΑΤΟ και η επίδραση τους στην ελληνοτουρκική διαμάχη
Περιβάλλον και πολιτισμός στα πρότυπα της αειφόρου ανάπτυξης. Οι θησαυροί της ελληνικής
πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της Σύμβασης της UNESCO ΤΟΥ 1972. Η ιδιαίτερη περίπτωση του
αρχαίου θεάτρου της Ζέας

Μ. Μεγκ-Παπαντώνη

Μαρία Βλάχου
Βασίλειος Βρεττός
Μαρία Γαρυφάλλου

Σ. Περράκης
Ά. Συρίγος
Γ. Τσάλτας

* Σημ.: Προσωρινός κατάλογος της 5.2.2019 (εκκρεμεί η συμπλήρωση ελλειπόντων στοιχείων υπ. διδακτόρων - θεμάτων).
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Ντόναλντ Γκέλιο
Παναγιώτης Δεληγιάννης
Μιχαήλ-Εμμανουήλ Δημάκας
Μαρία Δημητρακοπούλου
Παναγιώτα Εμμανουηλίδου
Ευτυχία Θεοδοσίου
Ευαγγελία Κατακάλου
Κωνσταντίνος Κατράνης
Αναστάσιος Κωνσταντάρας
Κατερίνα Λυμπεροπούλου
Βασιλική Μαζιώτη
Νικόλαος Μαραγκόπουλος
Δημήτριος Μπανούσης
Μαρία Μπαφαλούκου
Νικόλαος Νικήτογλου
Μαρία Οικονομάκη
Βαλεντίνα-Αθηνά
Παπαλάμπρου
Αναστασία Παπαχρήστου
Αναστασία Πενταγιώτη

Οι νομικές και πολιτικές διαστάσεις του συνταγματικού τριγώνου της ΕΕ ως εργαλείου άσκησης της
εξωτερικής της πολιτικής: το παράδειγμα των Δυτικών Βαλκανίων
Περί αμοιβαιότητας μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας: από το 1923 ως σήμερα.

Ν. Κανελλοπούλου

Η ενέργεια ως βασικός συντελεστής διαμόρφωσης νέων γεωπολιτικών δεδομένων στην υπερκαυκάσια
και ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και ο ρόλος της Τουρκίας
Η ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου και μετανάστευσης υπό το πρίσμα του Άρθρου 1 της Σύμβασης της
Γενεύης
Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατά τη διάρκεια της ένοπλης
σύρραξης
Ευρωπαϊκή Ένωση και Αερομεταφορές: το παράδειγμα του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού
Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας & Τεχνολογίας: το παράδειγμα των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών
Επιστημών
Αίτια και επιπτώσεις της πειρατείας στη ναυτιλία: θεωρία και εφαρμογή του διεθνούς θεσμικού
πλαισίου. Η περίπτωση του κόλπου Άντεν και των στενών του Μάλακα
Η Διεθνής ευθύνη για παραβάσεις του Διεθνούς Δικαίου στα πλαίσια επιχειρήσεων συλλογικής
ασφάλειας
Η ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου και ο ρόλος των ΜΚΟ
Ασυνόδευτοι ανήλικοι πρόσφυγες
Cross-border supervision and resolution of significant banking groups in the context of the European
Banking Union
Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και διαδικασίες προώθησης της γαλάζιας ανάπτυξης. Η διασυνοριακή
διάσταση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού στην μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου
Το κοινωνικό κράτος στην Ευρωπαϊκή Ενοποίηση
Κρατοκεντρισμός και πρότυπα συλλογικής διακυβέρνησης. Το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Νέο-Οθωμανισμός και εξωτερική πολιτική Τουρκίας
Το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και η παρουσίαση/προβολή του μέσω του διεθνούς ηλεκτρονικού
και έντυπου τύπου στο πλαίσιο της αρχής της ενημέρωσης και της πληροφόρησης από τη συνδιάσκεψη
του Ρίο (1992) και μετά
Μουσουλμανική μειονότητα: νομικές διαστάσεις και πρακτικές του ελληνικού κράτους στη διαμάχη
παλιομουσουλμάνων και νεωτεριστών
Διεθνές Δίκαιο και δικαιώμα στην τροφή: η κατοχύρωση του δικαιώματος στην τροφή για τον αστικό
πληθυσμό μέσα από την ατζέντα 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Γ. Τσάλτας

Ά. Συρίγος
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Χ. Γκόρτσος
Γ. Τσάλτας
Ν. Κανελλοπούλου
Δ. Χρυσοχόου
Ά. Συρίγος
Γ. Τσάλτας
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Ευλαμπία Πετράκη
Αναστάσιος Πισιμίσης
Χρήστος Πλιάτσικας
Μαρία Ρωσσίδη
Αντωνία-Μαρία Σαραντάκη
Ευαγγελία Σιότροπου-Περδίκη
Μαρίνα Σοϊλεμεζίδου
Βέρα Σπυράκου
Ειρήνη Στεφάνου
Νικόλαος Σύρμος
Δέσποινα Χασίρτζογλου

Σύγχρονες μορφές και μέθοδοι Διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η επίδρασή τους στην εξέλιξη
του πολιτειακού και πολιτικού ρόλου της Επιτροπής
Το διεθνές καθεστώς αναφορικά με την κεφαλαιακή επάρκεια των διεθνών τραπεζών μετά την
πρόσφατη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009
Ερημοποίηση και διεθνής περιβαλλοντική διακυβέρνηση: οι επιπτώσεις του φαινομένου στον
αναπτυσσόμενο νότο και οι προοπτικές ανάπτυξης περιφερειακής συνεργασίας για την αντιμετώπιση
του
Εξωεδαφική εφαρμογή δικαιωμάτων του ανθρώπου: Σύγχρονο νομικό πλαίσιο και εξελίξεις
Frontex and the Evolution of European Border Control: A cultural approach
Η νομική παρέκκλιση κατά την άσκηση της αβλαβούς διέλευσης από τα πολεμικά πλοία. Η περίπτωση
της μεσόγειου θαλάσσης με κύρια έμφαση στο Αιγαίο πέλαγος
Η Διεθνής διακυβέρνηση του καθεστώτος της Κασπίας θάλασσας: πολιτικές, νομικές,
διαπραγματευτικές και επιστημονικές παράμετροι
Πατριωτισμός και κοσμοπολιτισμός στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής ταυτότητας
Η επιρροή των σημαντικών κοινωνικών φορέων και ομάδων στη διαμόρφωση παγκόσμιας
περιβαλλοντικής πολιτικής. Μια αξιολόγηση της παρέμβασης τους στο ζήτημα της διεθνούς στρατηγικής
για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
Η ευρωπαϊκή διαχείριση των μεικτών μεταναστευτικών ροών
Mediation in intractable conflicts: negotiating the Israel-Palestinian case
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