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ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 125 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η’

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΙΙ: ΟΝΕ - ΚΟΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

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
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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

Γενικού υπόβαθρου, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Η παρακολούθηση του μαθήματος διευκολύνεται 
(αλλά δεν προϋποθέτει) βασική γνώση του δικαίου 
της ΕΕ (μάθημα «Δίκαιο της ΕΕ») και του δικαίου για 
την εσωτερική αγορά (μάθημα «Πολιτικές της Ε.Ε. Ι: 
Εσωτερική αγορά και συνοδευτικές πολιτικές»)

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ – υπό την προϋπόθεση γνώσης της Ελληνικής γλώσσας. 
Σε διαφορετική περίπτωση, συνιστάται στους φοιτητές να 
παρακολουθήσουν το μάθημα «Selected Questions of EU 
Law – Institutional and Private» που καλύπτει μέρος της 
ύλης.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://openeclass.panteion.gr/courses/TME271/

(1) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ



(2) ΠΕ

ΡΙΕ

ΧΟ

Μ

ΕΝ

Ο 

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

Στόχος με την περάτωση του μαθήματος είναι  η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές
διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου σχετικά με την Οικονομική Νομισματική Ένωση, την
Κοινή  Εμπορική  Πολιτική,   και  το  Δίκαιο  του  Ανταγωνισμού.  Ειδικότερα,  με  την
περάτωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να κατανοούν:

- Την εξελικτική διαδρομή και τα διάφορα στάδια για την εγκαθίδρυση της ΟΝΕ,
- Τους πυλώνες της ΟΝΕ
- Τα όργανα της ΟΝΕ
- Την  αρμοδιότητα  της  Ένωσης  στον  τομέα  της  ΟΝΕ  και  τα  χαρακτηριστικά

γνωρίσματα της Ευρωζώνης 
- Η εξελικτική πορεία της ΟΝΕ 
- Τι προκάλεσε και δεν απέτρεψε την δημοσιονομική καταστροφή μερικών χωρών

της Ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδος, κατά την παγκόσμια κρίση
του 2008-2010

- Την εξωτερική εκπροσώπηση της ΟΝΕ σε διεθνή οικονομικά fora με έμφαση στο
ΔΝΤ

- Τα εργαλεία της ΕΕ για τη διαμόρφωση της παγκόσμιας εμβέλειάς της για τα
θέματα εμπορικής πολιτικής

- Τους τομείς εμπορικής πολιτικής για τους οποίους έχει αρμοδιότητα η ΕΕ
- Τη διάκριση μεταξύ ενωσιακών επενδύσεων και επενδύσεων από τρίτα κράτη

σχετικά με την Κοινή Εμπορική Πολιτική της Ένωσης 
- Τις θεωρίες υπέρ και κατά της ύπαρξης δικαίου του ανταγωνισμού. 
- Την έννοια των απαγορευμένων συγκεντρώσεων 
- Την έννοια της καταχρηστικής δεσπόζουσας θέσης.
- Την  έννοια  των  Υπηρεσιών  Γενικού  Οικονομικού  Συμφέροντος  ή  κατά  την

ελληνική ορολογία ΥΚΩ. 
- Τον ρόλο των κρατικών ενισχύσεων και το ισχύον καθεστώς τους.
- Εμβληματικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, για την επίδρασή τους

στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι στους τομείς της ΟΝΕ, της ΚΕΠ και της ενέργειας.

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…
…….

Το μάθημα αποσκοπεί στις παρακάτω γενικές ικανότητες:
• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση της σχετικής 
βιβλιογραφίας
• Αυτόνομη εργασία
• Άσκηση κριτικής
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
• Κατανόηση του ευρωπαϊκού οικονομικού γίγνεσθαι και των ευρωπαϊκών κανόνων για την 
Οικονομική και Νομισματική Ένωση, την Κοινή Εμπορική Πολιτική και την Πολιτική και το Δίκαιο της 
ΕΕ για την ενέργεια 



ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα είναι σπονδυλωτό, αποτελούμενο από τρεις ενότητες: Δίκαιο της Οικονομικής
και  Νομισματικής  Ένωσης  (ONE),  Κοινή  Εμπορική  Πολιτική  (ΚΕΠ)  και  Δίκαιο  και
Πολιτική της Ένωσης για την ενέργεια. Στόχος του είναι η εξοικείωση των φοιτητών 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ – ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
1. ΟΝΕ – Διεθνές νομισματικό σύστημα: γενική εισαγωγή 
2. ΟΝΕ – Ιστορική εξέλιξη της ΟΝΕ
3. ΟΝΕ – Δομή και όργανα λήψης αποφάσεων
4. ΟΝΕ – Ουσιαστικοί κανόνες
5. ΟΝΕ – Εξωτερική εκπροσώπηση της ΟΝΕ στο ΔΝΤ 
6. ΚΟΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Κανόνες, Όργανα και Εργαλεία
7. ΚΟΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Σχέσεις εσωτερικής αγοράς και Εξωτερικών 
σχέσεων της ΕΕ στον τομέα της εμπορικής πολιτικής
8. ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ι: Εισαγωγή, Συγκεντρώσεις, Δεσπόζουσα θέση, 
ΥΓΟΣ
9. ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΙ: ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
10 και 11. Παρουσίαση εμβληματικών αποφάσεων για την ΟΝΕ: ΥΠΟΘΕΣΗ MALLIS, 
ΥΠΟΘΕΣΗ LEDRA ADVERTISIN, ΥΠΟΘΕΣΗ PRINGLE
12. ΑΝΑΛΥΣΗ και συζήτηση για την ΥΠΟΘΕΣΗ ACHMEA
13.Παρουσίαση και συζήτηση καίριων αποφάσεων για τις εξεταζόμενες ενότητες 
του δικαίου του ανταγωνισμού. 



(3) 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 Λογισμικού Παρουσιάσεων [Power Point] 
- Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας μέσω 
ειδικής πλατφόρμας μάθησης [e-class] όπου αναρτάται, 
σε εβδομαδιαία βάση, και χρησιμοποιείται υποστηρικτικό 
υλικό. Μέσω αυτής της διαδραστικής πλατφόρμας ο 
διδάσκων διαμοιράζει αρχεία, αναρτά εργασίες, παρέχει 
ανάδραση.
Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες
Επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες μέσω e-mail, της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του μαθήματος.

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 ώρες

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας

                 39 ώρες

Μη καθοδηγούμενη 
μελέτη

               102 ώρες

Σύνολο Μαθήματος 180  ώρες

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.

Οι φοιτητές καλούνται να αναλάβουν και να 
παρουσιάσουν σε διαδραστική συζήτηση 
αποφάσεις της τελευταίας νομολογίας του 
Δικαστηρίου των ΕΕ σχετικές με τις παραπάνω 
θεματικές του μαθήματος.
Η ενεργής συμμετοχή τους σε αυτή τη διαδικασία 
προσμετράται κατά 40% στην τελική βαθμολογία.
Η τελική εξέταση είναι γραπτή στην ελληνική 
γλώσσα.

Οι φοιτητές ενημερώνονται κατά την έναρξη των 
διαλέξεων για τον τρόπο αξιολόγησής τους.

(4) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Μενγκ-Παπαντώνη  Μ.,  Η  εξωτερική  εκπροσώπηση  της  Ευρωζώνης-Ευρωπαϊκής
Ένωσης στο Διεθνές Νομισματικής Ένωσης, Νομική Βιβλιοθήκη, 2020.
Γκόρτσος Χ., Εισαγωγή στο Δίκαιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης – Γενικό



μέρος: Ιστορική Διάσταση και θεσμικές διατάξεις, Νομική Βιβλιοθήκη, 2014.
Πλιάκος Α., Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Θεσμικό και Ουσιαστικό δίκαιο, Νομική
Βιβλιοθήκη, 2018.
Λιαργκόβας  Π.,  Παπαγεωργίου  Χ.,  Το  Ευρωπαϊκό  φαινόμενο  –  Ιστορία,  θεσμοί,
πολιτικές, Εκδ. Τζιόλα, 2018.
Lastra R., International, Financial and Monetary Law, OUP, 2015. 
Koutrakos P., EU International relations Law, Hart, 2015.
Cameron P., Heffron R., Legal aspects of EU Energy regulation – The consolidation of
energy law across Europe, OUP, 2016 

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Ευρωπαϊκό δίκαιο
Ενέργεια και Δίκαιο
Common Market Law Review
Revue trimestrielle du droit européen
Cahiers du droit européen
Zeitschrift für Europarechtliche Studien


