
 

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Από το ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016 η Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστήμιου Θράκης με ευθύνη του Τομέα Διεθνών Σπουδών προσφέρει ετήσιο 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό 

Δίκαιο της Ενέργειας. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε νομικούς και μη, που 

επιθυμούν να αποκτήσουν σε βάθος, ειδικές γνώσεις στον τομέα του διεθνούς και του 

ευρωπαϊκού ενεργειακού δικαίου. Οι σπουδαστές εξοικειώνονται με τις τεχνικές και 

οικονομικές βάσεις των αγορών ενέργειας, καθώς και με όλα τα ειδικά νομικά 

ζητήματα, που αφορούν ολόκληρη την αλυσίδα του τομέα της ενέργειας. Το ΠΜΣ 

Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας με την εξειδικευμένη γνώση που 

προσφέρει μπορεί να αποβεί χρήσιμο, μεταξύ άλλων, σε δικηγόρους, σε στελέχη του 

ενεργειακού και περιβαλλοντικού τομέα σε επιχειρησιακό, κυβερνητικό και μη 

κυβερνητικό επίπεδο, καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται για καριέρα σε εγχωρίους 

και διεθνείς ενεργειακούς οργανισμούς. 

Το ΠΜΣ διαρκεί ένα έτος στο οποίο συμπεριλαμβάνονται ο εννεάμηνος κύκλος των 

θεωρητικών μαθημάτων και των πρακτικών εφαρμογών (Οκτώβριος - Ιούνιος) και το 

στάδιο της εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας (Ιούλιος - Οκτώβριος) και οδηγεί 

σε απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο «Διεθνές και 

Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας». 

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κατόπιν επιλογής πτυχιούχοι Νομικών 

Τμημάτων των Νομικών Σχολών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού 

αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων 

της αλλοδαπής 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό 

Δίκαιο της Ενέργειας προσφέρει: 

Ευέλικτο πρόγραμμα μαθημάτων, έτσι ώστε να προσφέρεται για παρακολούθηση 

από επαγγελματίες (τα μαθήματα γίνονται σε προκαθορισμένες ημερομηνίες εξ αρχής 

Παρασκευή και Σάββατο) 

Χαμηλά δίδακτρα με διευκολύνσεις στην καταβολή τους (δοσοποίηση). Για το 
ακαδημαϊκό έτος 2016 - 17 τα δίδακτρα ορίσθηκαν στο ποσό των 3.000 Ευρώ.  

 



Αριθμό υποτροφιών. 

Απολύτως εξειδικευμένο πρόγραμμα μαθημάτων, που περιλαμβάνει τα εξής: 

Κύρια (υποχρεωτικά):      Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας 

Διεθνές Δίκαιο της Ενέργειας 

Ελληνικό Δίκαιο της Ενέργειας-Δίκαιο Προσαρμογής 

Διεθνής Ενεργειακή Διαιτησία 

Δευτερεύοντα (επιλογής): Διεθνείς Ενεργειακές Σχέσεις 
Οικονομικά της Ενέργειας 
Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος και Ενέργεια 

Δίκαιο της Θάλασσας και Ενέργεια 

Υψηλού επιπέδου διδακτικό προσωπικό, με μεγάλη διδακτική και ερευνητική 

εμπειρία στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Η διδασκαλία και οι πρακτικές 

εφαρμογές ενισχύονται από εξειδικευμένους επιστήμονες στους τομείς της ενέργειας, 

που λειτουργούν ως επισκέπτες καθηγητές ή εμπειρογνώμονες.  

Συνεργασίες με επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα και επιστημονικές εταιρείες 

της ημεδαπής και αλλοδαπής. 

Η περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων για την συμμετοχή στο ΠΜΣ κατά το 

ακαδημαϊκό έτος 2016 - 17 ορίζεται από την 15
η
 Ιουλίου έως την 15

η 
Σεπτεμβρίου 

2016. 

Oι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τον φάκελο της υποψηφιότητάς τους σε 

μορφή PDF αποκλειστικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: secrpg@law.duth.gr, της 

Γραμματείας του Τμήματος Νομικής, της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ. 

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 25310-39897, 25310-39892 και 25310-

39840 και στην ιστοσελίδα: www.law.duth.gr 
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