
Τίτλος Μαθήματος Ειδικά Θέµατα Εσωτερικής Αγοράς της ΕΕ και κρατικές ενισχύσεις 

Κωδικός 

Μαθήματος 

LLM625 

Τύπος 

μαθήματος 

Υποχρεωτικό – Κοινού κορμού  

Επίπεδο Μεταπτυχιακό (2ος Κύκλος) 

Έτος / Εξάμηνο 

φοίτησης 

1ο έτος / 1ο εξάμηνο 

Όνομα 

Διδάσκοντα 

Θα ανακοινωθεί 

ECTS 10 Διαλέξεις / 

εβδομάδα 

 Μέχρι 6 

τήλε-

συναντήσεις 

Εργαστήρια / 

εβδομάδα 

ΟΧΙ 

Στόχοι 

Μαθήματος 

Ο βασικός στόχος είναι η κατανόηση της έννοιας της ‘εσωτερικής 

αγοράς’ και του πως αυτή εµπλέκεται και λειτουργεί µέσα στο ευρύτερο 

πλαίσιο του συστήµατος της ΕΕ διατηρώντας µια προεξέχουσα θέση 

αλλά και αµφίδροµη σχέση µε άλλες πολιτικές και δράσεις της ΕΕ όπως 

η προστασία του καταναλωτή, η προστασία του περιβάλλοντος, η 

δηµόσια υγεία, δικαιοσύνη κ.α. Ειδική έμφαση δίνεται επίσης στο δίκαιο 

που διέπει τις κρατικές ενισχύσεις με στόχο οι φοιτητές να κατανοήσουν 

το σχετικό ουσιαστικό και διαδικαστικό δίκαιο και να είναι σε θέση να το 

εφαρμόσουν σε συγκεκριμένες πρακτικές περιπτώσεις. 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

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

 Εντοπίζουν και αναγνωρίζουν την εµπλοκή της εσωτερικής 
αγοράς σε ειδικότερα θέµατα και τοµείς και δράσεις της ΕΕ και 
εξηγούν το σχετικό σκεπτικό. 
 

 Εφαρµόζουν το δίκαιο της εσωτερικής αγοράς και των 
κρατικών ενισχύσεων σε διάφορες υποθέσεις ή σενάρια. 
 

 Αναγνωρίζουν, εφαρμόζουν και αξιολογούν κριτικά το δίκαιο 
που διέπει ειδικότερα θέµατα πίσω από τα οποία ευρίσκεται η 
εσωτερική αγορά, πρωτογενές και δευτερογενές.  
 

 Εφαρµόζουν την νοµολογία του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης επί των γενικών και ειδικών θεµάτων που αφορούν 
την εσωτερική αγορά και τις κρατικές ενισχύσεις.  
 

 Προβλέπουν πως το δίκαιο που ρυθµίζει ειδικότερους τοµείς 
θα διαµορφωθεί λόγω της εµπλοκής της εσωτερικής αγοράς.  
 



 Εφαρμόζουν την μεθοδολογία που ακολουθεί το ΔΕΕ στους 
σχετικούς τομείς δικαίου και αξιολογούν κριτικά την νομολογία. 
 

 Εντοπίζουν και αξιολογούν το ρόλο των κρατικών ενισχύσεων 
σε διάφορους τομείς. 
 

 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 

Μαθήματος 

 Μελετάται σε βάθος το βασικό περιεχόµενο της εσωτερικής αγοράς 

που συνίσταται στις 4 βασικές ελευθερίες και εξηγείται το δίκαιο που 

την διέπει ως προερχόμενο από την αρνητική και θετική εναρμόνιση. 

∆ιεξάγεται επίσης εκ βάθους µελέτη ειδικών θεµάτων που σχετίζονται 

και αποτελούν εφαρµογή και προέκταση της εσωτερικής αγοράς και 

του δικαίου της όπως οι κρατικές ενισχύσει, το σύστηµα προστασίας 

ανταγωνισµού, οι ρυθµίσεις που αφορούν τα τυχερά παιγνίδια, τη 

διαφήµιση, το ηλεκτρονικό εµπόριο, τις αεροπορικές και ναυτιλιακές 

μεταφορές, τη προστασία προσωπικών δεδομένων, τη προστασία 

καταναλωτή κ.α. 

Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα διαχωρίζεται στις ακόλουθες κύριες 

θεματικές ενότητες: 

1. H προεξέχουσα και ιστορικώς δικαιολογημένη θέση της 

εσωτερικής αγοράς στην ΕΕ 

2. Η διάχυτη θέση της εσωτερικής αγοράς – εμπλοκή με άλλες 

πολιτικές και δράσεις της ΕΕ 

3. Ελευθερία Κυκλοφορίας Εμπορευμάτων 

4. Ελευθερία Κυκλοφορίας Υπηρεσιών 

5. Ελευθερία Κυκλοφορίας Εργαζομένων 

6. Ελευθερία Εγκατάστασης 

7. Ελευθερία Κυκλοφορίας Κεφαλαίων 

8. Εσωτερική αγορά και Διαφήμιση 

9. Εσωτερική αγορά και Ηλεκτρονικό Εμπόριο  

10. Εσωτερική αγορά και άλλοι τομείς (πχ. τυχερά παιγνίδια) 

11. Σχεδιασμός κοινών πολιτικών για την επίτευξη της εσωτερικής 

αγοράς. 

12. Κρατικές Ενισχύσεις: ουσιαστικό δίκαιο 

13. Κρατικές Ενισχύσεις: διαδικαστικό δίκαιο 
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