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Μαθήματος 

Το μάθημα αποσκοπεί στο να εξηγήσει προς τους φοιτητές και να 

ενθαρρύνει την κριτική τους σκέψη για την οργάνωση, σύγκριση και 

ερμηνεία των βασικών εννοιών και θεωριών του Ευρωπαϊκού Δικαίου 

Ανταγωνισμού ανακαλώντας και ανασυνθέτοντας αυτές, διαλεγόμενοι 

επί αυτών και επιλύοντας προβλήματα υποθέσεων βάσει της 

νομοθεσίας και της νομολογίας. Δεν γίνεται μόνο ανάλυση, αλλά και 

σύνθεση: οι φοιτητές συνδυάζουν πληροφορίες, νομικά δεδομένα και 

στοιχεία προκειμένου να μεγιστοποιούν τις ικανότητές τους να 

οργανώνουν και να βελτιώνουν τις εφαρμοστέες ενδεχόμενες λύσεις 

αναφορικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας και της νομολογίας στην 

θεωρία και στην δικηγορική και δικαστηριακή πράξη.  

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι 
φοιτητές/τριες  θα είναι σε θέση να: 

 Ορίζουν τις βασικές νομικές έννοιες του Ευρωπαϊκού Δικαίου 
Ανταγωνισμού 

 Ερμηνεύουν τις βασικές θεωρίες του Ευρωπαϊκού Δικαίου 
Ανταγωνισμού 

 Εφαρμόζουν τους κανόνες και την νομολογία προς επίλυση 
προβλημάτων στην δικηγορική και δικαστηριακή πράξη 

 Εντοπίζουν την δημόσια εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Δικαίου 
Ανταγωνισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις Εθνικές 
Επιτροπές και τα δικαστήρια της ΕΕ και τα εθνικά δικαστήρια, 
και τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις αναφορικά με την 
εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Δικαίου Ανταγωνισμού και των 
εθνικών δικαίων ανταγωνισμού 

 Εξετάζουν έννοιες των νομίμων και παρανόμων συμφωνιών με 
θεωρητικοποίηση και έλεγχο των εφαρμογών αυτών στην 
πράξη 



 Διακρίνουν τις παράνομες συμφωνίες, τις εξαιρέσεις και τις 
κρατικές ενισχύσεις  

 Διαλέγονται για ζητήματα ποινικού δικαίου ανταγωνισμού 

 Συγκρίνουν το δίκαιο ανταγωνισμού της ΕΕ, του Ηνωμένου 
Βασιλείου και των ΗΠΑ 

 Αξιολογούν την διεθνή εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 

Μαθήματος 

 Το μάθημα  περιλαμβάνει τις εξής διδακτικές ενότητες :  

1. Ιστορία, έννοιες, θεωρία, νομοθεσία δικαίου ελευθέρου 

ανταγωνισμού 

2. Μονοπώλια, δυοπώλια, ολιγοπώλια, δεσπόζουσα θέση, κατάχρηση 

δεσπόζουσας θέσης 

3. Επιθετική τιμολόγηση, βασικές διευκολύνσεις, ντάμπινγκ   

4. Οριζόντιες συμφωνίες, καρτέλ, επιείκεια  

5. Κάθετες συμφωνίες, διατήρηση τιμής μεταπώλησης 

6. Συγκεντρώσεις, εξαγορές  

7.  Εξαιρέσεις από το δίκαιο του ελευθέρου ανταγωνισμού και 

ρυθμιζόμενες αγορές όπως η ενέργεια, τα ΜΜΕ, τα αυτοκίνητα, ο 

αθλητισμός, οι μεταφορές 

8. Κρατικές ενισχύσεις, συνεργασία με δικαστήρια 

9. Δημόσια εφαρμογή, απελευθέρωση, νόθευση διαγωνισμών  

10. Ποινικά θέματα δικαίου ελευθέρου ανταγωνισμού 

11. Ιδιωτική εφαρμογή δικαίου ελευθέρου ανταγωνισμού, αγωγές 

αποζημίωσης 

12. Εθνικές Επιτροπές Ανταγωνισμού, ECN  

13. Δίκαιο πολιτειών Η.Π.Α., οι Συμφωνίες Η.Π.Α.-Ε.Ε., ICN 

Μεθοδολογία 

Διδασκαλίας 
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Τελική εξέταση  50% 
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