Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο
Εξεταστέα Ύλη
A' Μέρος: Θεμελιώδεις ελευθερίες κίνησης
1.

Το αντικείμενο του ουσιαστικού δικαίου της Ε.Ε.

2.

Νομοθετική διαδικασία για τα ζητήματα εσωτερικής αγοράς και εναρμόνισης των
σχετικών ζητημάτων των εθνικών νομοθεσιών

3.

Η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων

4.

Η ελευθερία κυκλοφορίας των προσώπων

5.

Η ελευθερία εγκατάστασης και η ελευθερία παροχής υπηρεσιών

6.

Ελευθερία κίνησης κεφαλαίων και πληρωμών

•

Αστέρης Πλιάκος, Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Νομική Βιβλιοθήκη, 2012),
σελ. 243–250 (νομοθετική διαδικασία), 298–320 (αρχή υπεροχής, αρχή αμέσου
αποτελέσματος), 353–464 (εσωτερική αγορά και ελευθερίες)

•

Γεώργιος Καρύδης, Ευρωπαϊκό Δίκαιο Συναλλαγών (Νομική Βιβλιοθήκη, 2012), σελ.
3–86 (εσωτερική αγορά και ελευθερίες)

Η ύλη καλύπτεται και από το εξής βιβλίο:
•

Γ.Ε.Φ. Καλαβρός& Θ. Γεωργόπουλος, Το Δίκαιο της Ε.Ε. ‐ Τόμος ΙΙ, σελ. 1‐72, 105–129
(εσωτερική αγορά και ελευθερίες)

Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να είναι εξοικειωμένοι με τις διατάξεις περί ελευθεριών της
ΣΛΕΕ.
Στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται και τα εξής:
•

οι αποφάσεις του ΔΕΚ στις υποθέσεις C‐120/78 Cassis de Dijon και C‐267/91 & C‐
268/91 Keck&Mithouard,

•

η Οδηγία για τις Υπηρεσίες (της οποίας επισυνάπτεται τόσο η σύνοψη όσο και το
πλήρες κείμενο, από το οποίο καλό θα ήταν να διαβάσετε τουλάχιστον το προοίμιο),
καθώς και

•

το σχετικό με την Οδηγία για τις Υπηρεσίες κείμενο του Βασίλη Χατζόπουλου.

Β΄ Μέρος: Δίκαιο Ανταγωνισμού
1.

Ο ρόλος και η σημασία του δικαίου και της πολιτικής ανταγωνισμού στο πλαίσιο της
εσωτερικής αγοράς της ΕΕ

2.

Άρθρο 101 ΣΛΕΕ: απαγορευμένες συμφωνίες, συμπράξεις και εναρμονισμένες
πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων: βασικές αρχές και έννοιες

3.

Άρθρο 102 ΣΛΕΕ: απαγόρευση κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης από
επιχειρήσεις: βασικές αρχές

4.

Βασικές αρχές του ελέγχου συγκεντρώσεων επιχειρήσεων: γιατί και πότε
προβλέπεται

5.

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Αρχών Ανταγωνισμού σε υποθέσεις
ανταγωνισμού

6.

Άρθρο 107 ΣΛΕΕ: Βασικές αρχές του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων

Η ύλη καλύπτεται σε αντίστοιχες ενότητες από τα εξής εγχειρίδια :
•

Αστέρης Πλιάκος, Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Νομική Βιβλιοθήκη, 2012)

•

Γεώργιος Καρύδης, Ευρωπαϊκό Δίκαιο Συναλλαγών (Νομική Βιβλιοθήκη, 2012)

•

Γ.Ε.Φ. Καλαβρός& Θ. Γεωργόπουλος, Το Δίκαιο της Ε.Ε. ‐ Τόμος ΙΙ

Οι εξεταζόμενοι οφείλουν να είναι εξοικειωμένοι με τις διατάξεις περί ανταγωνισμού της
Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ (άρθρα 101, 102 και 107 ΣΛΕΕ)

