
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την  παρούσα  ανακοίνωση  ενημερώνονται  οι  φοιτήτριες  και  φοιτητές  του  μαθήματος
ΔΙΚΑΙΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ του
ΠΜΣ  ΔΙΕΘΝΕΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΑΚΥΝΕΡΝΗΣΗ, ότι η πρώτη διαδικτυακή
συνάντηση του εξαμήνου, στις 11/3, 18:15, όπως και οι υπόλοιπες που θα ακολουθήσουν, θα
πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS. 

Για  τη  σύνδεση  καλούνται  οι  φοιτήτριες  και  φοιτητές  να  ακολουθήσουν  τον  ακόλουθο
υπερσύνδεσμο:

shorturl.at/prtJ1

Το  syllabus του μαθήματος θα αναρτηθεί  στην πλατφόρμα  open eclass αμέσως μετά την
αποκατάσταση της βλάβης στο server του Παν/μίου.

Προς  διευκόλυνση  όσων  φοιτητριών/φοιτητών  καλούνται  να  επιλέξουν το  μάθημα,
παρατίθεται απόσπασμα αναφορικά με την ταυτότητα του μαθήματος.

Στόχος και περιεχόμενο του μαθήματος

Στόχος  του μαθήματος  είναι  να εξετάσει,σε διεθνές  και  ενωσιακό επίπεδο,  το δίκαιο,  τις
πολιτικές και τα χαρακτηριστικά της διακυβέρνησης στο πεδίο της κλιματικής αλλαγής, που
αποτελεί το σημαντικότερο περιβαλλοντικό ζήτημα που αντιμετωπίζει στην παρούσα φάση ο
πλανήτης  μας.  Βασική  επιδίωξη  συνιστά  η  διεπιστημονική  προσέγγιση  και  η
συμπληρωματικότητα των επιστημονικών πειθαρχιών στην κατανόηση της πολύπλευρης και
σύνθετης φύσης του φαινομένου, των σύγχρονων αναγκαιοτήτων και των προσπαθειών που
καταβάλλονται.

Δομή του μαθήματος   (ενδεικτικές ενότητες)  

A. Οι έξι ενότητες που αφορούν την πολιτική και τη διακυβέρνηση για την κλιματική αλλαγή
αναλύονται ως ακολούθως:

 Το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής ως βασικό διακύβευμα για την πολιτική και τη
διακυβέρνηση. Χαρακτηριστικά και προκλήσεις πολιτικής και διακυβέρνησης.

 Σενάρια  πολιτικής  και  διακυβέρνησης  για  την  κλιματική  αλλαγή  στο  διεθνές
σύστημα.

 Διεθνής κλιματική πολιτική και διακυβέρνηση. Ο μακρύς δρόμος από το Κιότο στο
Παρίσι  και μετά.

 Πολιτική  και  στρατηγικές  της  ΕΕ  για  την  κλιματική  αλλαγή  (Ι)  –  Εσωτερική
διάσταση.

 Πολιτική  και  στρατηγικές  της  ΕΕ  για  την  κλιματική  αλλαγή  (ΙΙ)  –  Εξωτερική
διάσταση.

 Κλιματική αλλαγή και πολιτική στην Ελλάδα.
B. Oι έξι ενότητες που πραγματεύονται το βασικό κανονιστικό πλαίσιο του δικαίου για την
κλιματική αλλαγή σε διεθνές και ενωσιακό επίπεδο είναι οι ακόλουθες:

 Το  ρυθμιστικό  πεδίο  του  δικαίου  για  την  κλιματική  αλλαγή:  μετριασμός,
προσαρμογή  και  χρηματοδότηση  δράσεων  και  η  σύνδεση  με  βασικές  αρχές  του
διεθνούς δικαίου περιβάλλοντος.

  Η σταδιακή διαμόρφωση του διεθνούς δικαίου για την κλιματική αλλαγή: οι βασικοί
άξονες  και  το  κανονιστικό  περιεχόμενο  της  Σύμβασης  Πλαίσιο  και  του
Πρωτοκόλλου του Κιότο για την Κλιματική Αλλαγή.

 Οι βασικοί άξονες και το κανονιστικό περιεχόμενο της Συνθήκης των Παρισίων για
την κλιματική αλλαγή.



 Βασικοί άξονες του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή και η
διαδικασία αναδιαμόρφωσής του στο πλαίσιο επίτευξης των νέων στόχων, αλλά και
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας

 Το εργαλείο των εμπορεύσιμων δικαιωμάτων εκπομπών ως κεντρικός πυλώνας του
ενωσιακού δικαίου για την κλιματική αλλαγή.

 Οι  στόχοι  για  τους  κλάδους  που  δεν  εντάσσονται  στο  σύστημα  εμπορεύσιμων
δικαιωμάτων εκπομπών, καθώς και η διαρκώς εντεινόμενη τάση για την πρόσβαση
στην δικαιοσύνη ενώπιον εθνικών και υπερεθνικών δικαστηρίων για την μη λήψη
των απαιτούμενων μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (climate
change litigation).

Οι Διδάσκοντες 

Επικ. Καθ. Β. Καραγεώργου
Επικ. Καθ. Χ. Πλατιάς
Συμμετοχή: Δρ. Κλ. Πουϊκλή


