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                                                 Διάγραμμα Μαθήματος 
 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS 
LLB-375 Δίκαιο Ανταγωνισμού 6 
Προαπαιτούμενα 
Μαθήματος 

Τμήμα Εξάμηνο 

LLB-201 Νομικής Εαρινό 
Τύπος Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας 
Επιλογής Νομική Ελληνική 
Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων Έτος Σπουδών 
1ος Κύκλος  3ο  
Μέθοδος  Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα 

Μαθήματος 
Δια ζώσης  Δ/Υ Κανένα 

 
Στόχοι Μαθήματος: 
 

Η θέσπιση κανόνων διασφάλισης ενός «υγιούς», ελεύθερου, αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην 
αγορά μεταξύ των επιχειρήσεων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες σε μια ανοικτή 
οικονομία της αγοράς. Η διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού συνιστά μέσο εξασφάλισης 
μειωμένων τιμών σε αγαθά και υπηρεσίες με ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας. Το Δίκαιο του 
Ανταγωνισμού στοχεύει ακριβώς στην προώθηση του αποτελεσματικού και ανόθευτου ανταγωνισμού 
στην αγορά, με εξαίρεση κάποιους κλάδους της οικονομίας όπου είναι δυνατό να θεσπίζονται 
περιοριστικά του ανταγωνισμού μέτρα; για λόγους ευρύτερου κοινωνικού συμφέροντος ή ευρωπαϊκής 
ή εθνικής πολιτικής. 
 
Σκοπός του μαθήματος του Δικαίου του Ανταγωνισμού είναι να παράσχει στους φοιτητές μία 
θεωρητική αφενός αλλά και πρακτική νομική θεώρηση των πιο πάνω βασικών επιδιώξεων, σε 
συνδυασμό με  την ενθάρρυνση κριτικής προσέγγισης ως προς την αποτελεσματικότητα των εθνικών 
Επιτροπών Προστασίας του Ανταγωνισμού αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να πατάξουν αντι-
ανταγωνιστικές συμπεριφορές εντός των αγορών (π.χ. καρτέλς, κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην 
αγορά, κρατικές ενισχύσεις). Ιδιαίτερη αναφορά στα πλαίσια αυτού του μαθήματος γίνεται στη 
σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να διαπιστωθούν και να 
αξιολογηθούν, μεταξύ άλλων, ιδιαιτέρως πολύπλοκες πτυχές του δικαίου του ανταγωνισμού που 
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αφορούν παραδοσιακά προβληματικούς τομείς της αγοράς, όπως π.χ. ο τομέας των αερομεταφορών, 
αλλά και που αφορούν γοργά εξελισσόμενους τομείς της αγοράς όπως π.χ. εταιρείες πληροφορικής. 

 
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 
 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές: 
1. Θα έχουν αναπτύξει ένα σωστό και μεθοδικό τρόπο προσέγγισης του Δικαίου του 
Ανταγωνισμού, ο οποίος θα συνδυάζει αρμονικά το τρίπτυχο Εντοπισμός – Ανάλυση – Εφαρμογή 
του Δικαίου του Ανταγωνισμού. 
2.  Θα έχουν αναπτύξει ένα σωστά δομημένο ερευνητικό προσανατολισμό αναφορικά με την 
αναζήτηση και την κριτική αξιολόγηση νομολογίας/νομοθεσίας αλλά και βιβλιογραφίας. 
3.  Θα έχουν εργασθεί τόσο σε ατομικό αλλά κυρίως σε ομαδικό επίπεδο και θα έχουν 
εκφρασθεί και ειδικότερα επιχειρηματολογήσει μέσα στα πλαίσια ενός εποικοδομητικού 
(ακαδημαϊκού) διαλόγου. 
4. Θα έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες που απαιτούνται για προβολή και παρουσίαση 
σωστά δομημένων νομικών επιχειρημάτων, με ταυτόχρονη παραπομπή σε πλούσια νομολογία και 
θεωρητικές προσεγγίσεις. 
5. Θα έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες που απαιτούνται για να εντοπίζουν και να 
αξιολογούν τις εξελίξεις τόσο της νομοθεσίας όσο και της νομολογίας αναφορικά με διάφορες 
πτυχές του δικαίου του ανταγωνισμού και να είναι σε θέση να διαμορφώσουν εισηγήσεις για 
αποτελεσματικότερη εφαρμογή των βασικών αρχών του δικαίου του ανταγωνισμού. 

 6. Θα έχουν εξοικειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό με την αναγκαιότητα παροχής άμεσων, 
εξειδικευμένων και επαρκώς τεκμηριωμένων νομικών γνωματεύσεων σε σειρά ζητημάτων  
Δικαίου του Ανταγωνισμού. 

 
Περιεχόμενο Μαθήματος: 
 

Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος, οι φοιτητές θα καλύψουν τα ακόλουθα 
θέματα: 

1. Ο ανταγωνισμός ως στρατηγικός στόχος της Ε.Ε. (έννοια και οφέλη από τον ελεύθερο 
ανταγωνισμό). 

2. Αντι-μονοπωλιακοί κανόνες – Παράνομες συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων. 
3. Αντι-μονοπωλιακοί κανόνες – Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά. 
4. Ο έλεγχος των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων (mergers). 
5. Απαγόρευση και εξαιρέσεις στη χορήγηση «κρατικών ενισχύσεων». 
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Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Η οργάνωση της ύλης των διαλέξεων, όπως επίσης και οι ίδιες οι διαλέξεις, έχουν ως στόχο την 
ενθάρρυνση όλων των φοιτητών για συμμετοχή και ανάπτυξη κριτικής σκέψης σε σχέση με όλα τα 
ζητήματα με τα οποία θα ασχοληθούν (βλ. interactive lectures).  
 
Για το σκοπό αυτό, οι διαλέξεις ακολουθούν, ως επί το πλείστον, την ακόλουθη δομή: Α) Σύντομη 
παρουσίαση του περιεχομένου ολόκληρης της διάλεξης, Β) Παρουσίαση & Ανάλυση των 
επιμέρους ζητημάτων, Γ) Ανάπτυξη τυχόν προβληματισμών – ερωτημάτων, Δ) Ανοιχτή συζήτηση 
– παραδείγματα, Ε) Σύνοψη ύλης & προβληματισμών. 
 
Μέσω του Intranet και Moodle θα δοθούν στους φοιτητές σε μορφή handbook σημειώσεις του 
διδάσκοντος, οι οποίες αποτελούν βοηθητικό εγχειρίδιο εν όψει της μελέτης του/των 
διδακτικού/ών συγγράμματος/ων, ενώ  οι φοιτητές θα έχουν πρόσβαση και σε άλλο υλικό σχετικό 
με την εκάστοτε διάλεξη (νομολογία, νομοθεσία, αλλά και άρθρα σε επιστημονικά νομικά 
περιοδικά). 

 
Μέθοδοι Αξιολόγησης: 
 

Ενδιάμεση Εξέταση (Mid-Term), Προφορική Παρουσίαση Τελική Εξέταση,  
 
Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος 
EU Competition Law 
 

Sufrin & Jones OUP – 6th ed. 2016 
Εισαγωγή στο δίκαιο ανταγωνισμού της 
Ε.Ε  

Γ.Αυγερινός Νομική Βιβλιοθήκη  
 

2011 
  
Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος 
Competition Law R. Whish  OUP – 8th ed. 

 
2015 

Δίκαιο Ανταγωνισμού  Γ.Τριανταφυλλάκης Νομική 
Βιβλιοθήκη  
 

2015 
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Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού 
 

Τζουγανάτος (επιμ.) Νομική 
Βιβλιοθήκη 

2013 
Δίκαιο Ανταγωνισμού Λ. Κοτσίρης Σάκκουλας 

 
2011 

Η πολιτική Ανταγωνισμού στην Κύπρο  Π. Αγησιλάου, Δ. 
Καλλή, Κ.Κλεάνθους 
 

Νομική 
Βιβλιοθήκη  

2011 

Το Καρτέλ στο Δίκαιο του 
Ανταγωνισμού 

Ν. Ζευγώλης Νομική 
Βιβλιοθήκη  

2008 
Κρατικές Ενισχύσεις 
Κοινοτική & Εθνική ρύθμιση 

Β. Καραγιάννης Νομική 
Βιβλιοθήκη 

2006 
  
 


