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ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 
   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές 
μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

γενικού υποβάθρου,  
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης,  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

Ειδίκευσης γενικών γνώσεων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://exams-sod.the.ihu.gr/course/view.php?id=366 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου 
που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες του δικαίου 
ανταγωνισμού, να τους καταστήσει ικανούς για την επίλυση απλών πρακτικών ζητημάτων και να 
τους εξοικειώσει με τη σχετική νομική ορολογία.  
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 
1. Γνώση: Να περιγράφουν τις βασικές προβλέψεις της νομοθεσίας του ανταγωνισμού και τον τρόπο 
εφαρμογής τους στην πράξη από τα δικαστήρια και τις εποπτικές αρχές. 
2. Κατανόηση: Να αντιλαμβάνονται τις έννοιες του δικαίου ανταγωνισμού, όπως σύμπραξη, 
δεσπόζουσα θέση, αθέμιτες πρακτικές, παραπλανητική και αθέμιτη διαφήμιση, προσβολή 
εμπορικού σήματος. 
3. Εφαρμογή: Να επιλύουν απλά πρακτικά ζητήματα δικαίου ανταγωνισμού και να προσδιορίζουν 
τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των διοικητικών αρχών εποπτείας του ανταγωνισμού.  
4. Ανάλυση: Να αναπτύσσουν επιχειρηματολογία σχετικά με τους λόγους των νομοθετικών 
επιλογών στο πεδίο του ανταγωνισμού. 



 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Το μάθημα πραγματεύεται τις βασικές έννοιες του δικαίου ανταγωνισμού, τόσο στην ελληνική όσο 
και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, και τους περιορισμούς που αυτό εισάγει στη συμπεριφορά των 
επιχειρήσεων, καθώς και τη διαδικασία εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού από τις διοικητικές 
αρχές και τα δικαστήρια.   
Οι διαλέξεις του μαθήματος αναφέρονται στα ακόλουθα θέματα: 
1.Εισαγωγή στο δίκαιο ανταγωνισμού. Διάκριση ελεύθερου και αθέμιτου ανταγωνισμού. Νομικό 
πλαίσιο του ανταγωνισμού. 
2. Ελεύθερος ανταγωνισμός. Σχέση ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου ανταγωνισμού. Υποκείμενα 
εφαρμογής των κανόνων. 
3. Απαγορευμένες συμπράξεις. Προϋποθέσεις εφαρμογής της απαγόρευσης και παραδείγματα 
απαγορευμένων συμπράξεων. 
4. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Προϋποθέσεις εφαρμογής και βασικές έννοιες. 
5. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Μορφές καταχρηστικών πρακτικών. 
6. Έλεγχος συγκεντρώσεων επιχειρήσεων. 
7. Όργανα και διαδικασία εφαρμογής δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού. 
8. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Η γενική ρήτρα.  
9. Οι κατ’ ιδίαν αθέμιτες ανταγωνιστικές πράξεις που εντάσσονται στη γενική ρήτρα: προσέλκυση 
πελατείας, παρεμπόδιση και εκμετάλλευση ξένης παροχής. 
10. Παράνομες υπό στενή έννοια ανταγωνιστικές πράξεις. Ανακριβείς δηλώσεις, παραπλανητικές 
διαφημίσεις, δυσφημίσεις. 
11. Προσβολή διακριτικών γνωρισμάτων και εμπορικού σήματος. Προσβολή εμπορικών και 
βιομηχανικών απορρήτων. 
12. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Παραπλανητικές και επιθετικές πρακτικές. 
13. Έννομη προστασία στο δίκαιο αθέμιτου ανταγωνισμού και στο δίκαιο προστασίας καταναλωτή. 

 
 
 

5. Σύνθεση: Να συνδυάζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις με τις γνώσεις του βασικού τους αντικειμένου 
σπουδών, προκειμένου να λαμβάνουν βέλτιστες αποφάσεις. 
6. Αξιολόγηση: Να αξιολογούν τη νομιμότητα της συμπεριφοράς των επιχειρήσεων από άποψη 
αθέμιτου και ελεύθερου ανταγωνισμού. 
 
Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα 
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 
ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

• Λήψη αποφάσεων  

• Αυτόνομη εργασία  

• Ομαδική εργασία  

• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 



(4)ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Χρήση πλατφόρμας moodle για επικοινωνία με τους φοιτητές 

και ανάρτηση υποστηρικτικού υλικού. Χρήση email για 

επικοινωνία με φοιτητές. Χρήση παρουσιάσεων power point 

κατά τη διδασκαλία. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα 
με τις αρχές του ECTS 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Συγγραφή εργασίας 40 

Αυτοτελής μελέτη 71 

Σύνολο Μαθήματος  150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 
Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 
από τους φοιτητές. 

Συμπερασματική αξιολόγηση με τελικές γραπτές εξετάσεις 
(ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σύντομης απάντησης) στην 
ελληνική γλώσσα: 70%  
 
Διαμορφωτική αξιολόγηση με προαιρετική γραπτή εργασία: 
30% 
 
Η εξεταστέα ύλη αναρτάται στο moodle και αφιερώνεται 
χρόνος πριν από την εξέταση για την επίλυση αποριών σχετικά 
με την εξεταστέα ύλη.  
Διατηρείται αρχείο τεκμηρίων εξέτασης φοιτητών μέχρι τη 
λήψη του πτυχίου τους. 
Μετά την εξέταση διατίθεται χρόνος σε κάθε φοιτητή για 
διευκρίνιση των λαθών του και εξήγηση της βαθμολογίας του. 
Τα κριτήρια βαθμολόγησης της γραπτής εργασίας αναρτώνται 
στο moodle. 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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-Τριανταφυλλάκης, Γ. (2020) Δίκαιο ελεύθερου ανταγωνισμού. 4η εκδ. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη. 
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Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου 
Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου 
Χρονικά ιδιωτικού Δικαίου 



Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών 
European Competition Journal 
Journal of European Competition Law and Practice 
Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (Open Access) 
Concurrences (Open Access) 

 

 


