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Η Εµµανουέλα ∆ούση σπούδασε πολιτικές επιστήµες και νοµικά στα Πανεπιστήµια 
Αθηνών και ParisI, Panthéon-Sorbonne. Έλαβε δύο µεταπτυχιακά διπλώµατα 
(Diplômes d’Etudes Approfondies) στο δηµόσιο διεθνές δίκαιο και διεθνείς 
οργανισµούς (1990) και στο δίκαιο περιβάλλοντος (1992). Ολοκλήρωσε τις 
µεταπτυχιακές της σπουδές µε διδακτορικό, το οποίο έλαβετο 1998, µε άριστα. 
 
Από το 1992 έως το 1994 εργάστηκε στη Γαλλία, αρχικά ως ασκούµενη στην 
UNESCO και, στη συνέχεια, ως ερευνήτρια στη διεθνή ΜΚΟ INSULA-International 
Scientific Council for Island Development. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα εργάστηκε 
στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου (1994) και στο Υπουργείο Αιγαίου (1994-1996). Από το 
1997 έως το 1999 διετέλεσε εµπειρογνώµονας (senior expert) της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στο πρόγραµµα Ecos-Ouverture (Βρυξέλλες, Παρίσι και Βουδαπέστη). 
 
Το 2002 εξελέγη λέκτορας διεθνών θεσµών στο Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Παν/µιου Αθηνών. Από το 2009 είναι επίκουρη καθηγήτρια. 
Έχει διατελέσει επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήµιο της Dijon στη Γαλλία 
(2011 και 2013). Το ακ. έτος 2013-2014 είναι visiting fellow στο European 
University Institute στη Φλωρεντία. 
 
Έχει δηµοσιεύσει τρεις µονογραφίες και δύο βιβλία µε άλλους συγγραφείς, καθώς και 
άρθρα στα περιοδικά Revue Générale de Droit International Public, Annuaire du 
droit de la mer, Southeast European and Black Sea Studies, Revue Hellénique de 
Droit International, Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήµης, καθώς και σε 
ξενόγλωσσους και ελληνόγλωσσους συλλογικούς τόµους.  
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- Η περιβαλλοντική διακυβέρνηση σε κρίση, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 2014, 350 σελ. 
- « L’organisation politique à vocation universelle dans l’œuvre de Georges Scelle : 
théorie et applications » C. Apostolidis – H. Tourard (dir.), Actualité de Georges 
Scelle, éd. Universitaires de Dijon, Dijon, 2013, σελ. 133-147. 
- « L’évolution du système de Barcelone : le protocole sur la gestion intégrée des 
zones côtières de la Méditerranée (Madrid, 21 janvier 2008) », Annuaire du droit de 
la mer 2008, éditions Pedone, Paris, 2009, pp. 371-386. 
- “Environmental Protection of the Black Sea: A Legal Perspective”, Southeast 
European and Black Sea Studies, τόµ. 6, τχ. 3, Σεπτέµβριος 2006, pp. 355-369. 
 
 


