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Διάταξη Προγράμματος Σπουδών 
DEE / Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
Σχολή ΣΟΕΔ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης 

Πρόγραμμα Σπουδών DEE Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Επίπεδο  Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό 

 Μάστερ Διδακτορικό 

√ 

(Διαπανεπιστημιακό) 

 

Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνική 

Τύπος Διδασκαλίας Εξ αποστάσεως 

Διάρκεια Διδασκαλίας  

(πλήρης φοίτηση) 

Έτη Εξάμηνα 

2 4 

Δίδακτρα  
Πρόγραμμα Θεματική Ενότητα Διατριβή 

€7,200 €900 - 

Αριθμός Θεματικών Ενοτήτων 

Σύνολο Υποχρεωτικές Επιλογής Εκπόνηση 
Διατριβής 

10 6 4 ΟΧΙ 

Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών 
Μονάδων (ECTS) 

120 

 

Περιγραφή Προγράμματος Σπουδών 
Για την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ο 
μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να εξεταστεί επιτυχώς σε οκτώ (8) εξαμηνιαίες Θεματικές 
Ενότητες (Θ.Ε.): Έξι Θ.Ε. υποχρεωτικής παρακολούθησης ερευνητικού, θεωρητικού και πρακτικού 
περιεχομένου και δύο Θ.Ε. επιλογής από τις τέσσερις που προσφέρονται στα πλαίσια δύο διαφορετικών 
κατευθύνσεων σπουδών-εξειδικεύσεων (Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού και Ευρωπαϊκό Δίκαιο 
Επιχειρήσεων). 
  
Οι φοιτητές, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση καθηγητών, υποχρεούνται σε κάθε Θ.Ε. να εκπονήσουν δύο 
(2) γραπτές εργασίες και, εφόσον συγκεντρώσουν την απαραίτητη βαθμολογία, θεμελιώνουν δικαίωμα 
συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις. 
 
Κατά το πρώτο έτος σπουδών οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν τις τέσσερις (4) Θ.Ε. κορμού του 
προγράμματος. Η επιλογή της κατεύθυνσης γίνεται μετά το τέλος του δευτέρου εξαμήνου και ταυτόχρονα οι 
φοιτητές/τριες επιλέγουν τις Θ.Ε. κατεύθυνσης για το δεύτερο έτος σπουδών. Κατά το δεύτερο έτος οι 
φοιτητές/τριες παρακολουθούν άλλες τέσσερις (4) Θ.Ε., δύο (2) υποχρεωτικές και δύο (2) επιλογής. 
 
Οι φοιτητές/τριες μπορούν να ακολουθήσουν μία από τις πιο κάτω δύο ακαδημαϊκές κατευθύνσεις: 

 Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού 

 Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων 
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Ο/η κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να επιλέγει μέχρι και δύο (2) Θεματικές Ενότητες ανά εξάμηνο. H επιλογή 
δύο Θεματικών Ενοτήτων ανά εξάμηνο ισοδυναμεί με πλήρη φοίτηση, ενώ η επιλογή λιγότερων από δύο 
Θεματικών Ενοτήτων θεωρείται μερική φοίτηση. 

 

Σκοπός Προγράμματος Σπουδών 
Το διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» έχει ως βασική 
αποστολή την επιστημονική έρευνα και κατάρτιση στο γνωστικό αντικείμενο του Δικαίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις σημαντικότερες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις 
που αφορούν τους βασικότερους τομείς του δικαίου αυτού, όπως είναι οι τέσσερις βασικές ελευθερίες της 
Εσωτερικής Αγοράς, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο ελεύθερος ανταγωνισμός, η πνευματική 
ιδιοκτησία  κτλ. 
 
Το πρόγραμμα προσφέρεται από κοινού με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ως joint degree. 

 

Το Πρόγραμμα Σπουδών στοχεύει στους/στις φοιτητές/-τριες οι οποίοι/-ες: 
Στο διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» δύνανται να 
συμμετέχουν πτυχιούχοι ανώτατων σχολών, αδιακρίτως κατεύθυνσης, οι οποίοι επιθυμούν να 
αποκτήσουν θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε θέματα της έννομης τάξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
δεδομένου ότι έχουν ήδη ολοκληρώσει τις πτυχιακές τους σπουδές. Επιπλέον, μπορούν να συμμετέχουν και, 
ανεξαρτήτως κατεύθυνσης, δικηγόροι, εν γένει νομικοί, πολιτικοί, δημόσιοι λειτουργοί, στελέχη ιδιωτικών 
επιχειρήσεων, ερευνητές, επιχειρηματίες καθώς και πολίτες  που επιθυμούν να αποκτήσουν 
συμπληρωματική εξειδίκευση σε ευρωπαϊκά θέματα. 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Το εν λόγω Πρόγραμμα Σπουδών αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του θα επιτύχει τα ακόλουθα: 

 

Οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:  

Γνώση (Knowledge) 

  Αναφέρουν τις ιδρυτικές και τροποποιητικές συνθήκες και να υπογραμμίζουν την κύρια συμβολή τους στην 
ευρωπαϊκή ενοποίηση.  

 Απαριθμούν τις βασικές ελευθερίες της Κοινής Αγοράς.  
 Προσδιορίζουν τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στην 

ενωσιακή έννομη τάξη.  
 Γνωρίζουν την προβληματική της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.   
 Περιγράφουν τα βασικά ενωσιακά νομοθετήματα  περί προστασίας του περιβάλλοντος. 
 Ορίζουν τις πηγές του δικαίου των κρατικών ενισχύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

Κατανόηση (Comprehension) 

 Διακρίνουν μεταξύ μέσων δικαστικής και εξωδικαστικής προστασίας των ενωσιακών δικαιωμάτων. 
 Συγκρίνουν το ρόλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με εκείνον του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

του Συμβουλίου της Ευρώπης.  
 Διαφοροποιούν τις Οδηγίες από τους Κανονισμούς και τις Αποφάσεις.  
 Κατανοούν τη λειτουργία και τη σημασία των ενωσιακών νομοθετημάτων περί προστασίας και διαχείρισης 

των υδάτων. 
 Εξηγούν το περιεχόμενο και τις πρακτικές συνέπειες των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και της 

συγκριτικής διαφήμισης. 
 Εντοπίζουν τις διαφορές μεταξύ συμπράξεων και εναρμονισμένων πρακτικών. 
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Εφαρμογή (Application) 

  Εφαρμόζουν τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί προστασίας ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων  σε πρακτικές υποθέσεις. 

 Λύνουν προβλήματα που ανάγονται στην κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
των εθνικών επιτροπών για την προστασία του ανταγωνισμού. 

 Χρησιμοποιούν τα ενωσιακά νομοθετήματα περί προστασίας του καταναλωτή προκειμένου να θεμελιώνουν 
δικαιώματα έναντι ενωσιακών και εθνικών αρχών, αλλά και ιδιωτών.   

 Αξιοποιούν τις έννοιες που διδάσκονται στις Θ.Ε. για να εξηγούν τον ιδιάζοντα χαρακτήρα της ενωσιακής 
έννομης τάξης.  

 Ταξινομούν τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής του δικαίου των 
κρατικών ενισχύσεων. 

 Εντοπίζουν τις ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των καθέτων και οριζοντίων περιορισμών στο δίκαιο 
ελεύθερου ανταγωνισμού.  

 

Ανάλυση (Analysis)  

 Αναλύουν την προβληματική του άμεσου κάθετου και οριζόντιου αποτελέσματος των Οδηγιών. 
 Αξιολογούν τη συμβολική και πρακτική σημασία του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 
 Εξετάζουν το ζήτημα του προσδιορισμού της σχετικής αγοράς στο δίκαιο ελεύθερου ανταγωνισμού.  
 Συζητούν το ουσιαστικό περιεχόμενο των εννοιών «εμπορικές εγγυήσεις» και «καταχρηστικές ρήτρες». 
 Συνοψίζουν την προβληματική της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης. 
 Καταδεικνύουν τη νομική και πολιτική σημασία της ορθής μεταφοράς του ενωσιακού δικαίου περί 

προστασίας του περιβάλλοντος στα κράτη μέλη.   
 

Σύνθεση (Synthesis) 

  Προτείνουν λύσεις στα προβλήματα που πηγάζουν από την απόρριψη του οριζοντίου άμεσου 
αποτελέσματος των Οδηγιών.  

 Διατυπώνουν προτάσεις για περαιτέρω θεσμική ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια του 
δικαίου του ανταγωνισμού.  

 Συνθέτουν τις αρχές της προφύλαξης και της επανόρθωσης κατά προτεραιότητα στην πηγή προκειμένου να 
αποκτήσουν σφαιρική αντίληψη της παράλληλης λειτουργίας τους.   

 Διευκρινίζουν τις μερικότερες πτυχές της βασικής αρχής των δοτών αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  

 Συγκεντρώνουν τις διάφορες απόψεις των δικαστηρίων των κρατών μελών σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα των ενωσιακών νομοθετημάτων περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.  

 Ορίζουν το ρόλο που θα όφειλε να διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ενίσχυση του ενωσιακού 
νομικού πλαισίου περί κρατικών ενισχύσεων. 
 

Αξιολόγηση (Evaluation) 

  Αποτιμούν την επιτυχία της έως τώρα ευρωπαϊκής ενοποίησης.  
  Αξιολογούν το κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν στην ενωσιακή έννομη τάξη οι αρχές της βιώσιμης 

ανάπτυξης ή αειφορίας και «ο ρυπαίνων πληρώνει». 
 Ασκούν κριτική στις αρχές και τους στόχους του ενωσιακού δικαίου περί προστασίας του καταναλωτή. 
 Συστήνουν τρόπους καλύτερης θεσμικής προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ενωσιακή 

έννομη τάξη.  
 Συγκρίνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση με άλλα μορφώματα διεθνούς συνεργασίας.  
 Εκτιμούν την μελλοντική εξέλιξη της ενωσιακής έννομης τάξης. 
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Τρόπος Διδασκαλίας 
Καθοδηγούμενη αυτοδιδασκαλία μέσω: 
α) Οδηγών Μελέτης, Ασκήσεων Αυτοαξιολόγησης και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων με σαφή 

χρονοδιαγράμματα και ορόσημα 
(β) Γραπτών εργασιών, οι οποίες συντείνουν στην κριτική προσέγγιση της ύλης 
(γ) Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων 
(δ) Αξιοποίησης των δυνατοτήτων επικοινωνίας και διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού μέσω της πλατφόρμας 

ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου 
(ε) Ηλεκτρονικών μαθημάτων και σεμιναρίων μέσω της συγχρονικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης 

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής 

1 Είναι απαραίτητη η κατοχή πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα. 

2 
H καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη, δεδομένου ότι μέρος της 
προαιρετικής βιβλιογραφίας είναι στα Αγγλικά. 

3 Είναι απαραίτητες οι καλές δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 

Κατευθύνσεις Προγράμματος Σπουδών 

Κατεύθυνση Τίτλος Σπουδών που απονέμεται 

1 
Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού 

MAGISTER ARTIUM 

ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

2 
Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων 

MAGISTER ARTIUM 

ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
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Θεματικές Ενότητες ανά Κατεύθυνση 

Θεματικές Ενότητες Εξάμηνο 
Υποχρεωτικές / 

Επιλογής 
Προαπαιτούμενες Θ.Ε. 

Φόρτος εργασίας 

Ώρες ECTS 

Κοινές για όλες τις κατευθύνσεις 

DEE111 Θεσμικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης                     1 Υποχρεωτική  375 - 450 15 

DEE112 Δίκαιο Εσωτερικής Αγοράς 1 Υποχρεωτική  375 - 450 15 

DEE121 Δικαστική Προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2 Υποχρεωτική DEE111  375 - 450 15 

DEE122 Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 2 Υποχρεωτική DEE111 375 - 450 15 

DEE211 Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος 3 Υποχρεωτική DEE111  375 - 450 15 

DEE212 Δίκαιο Προστασίας των Καταναλωτών 3 Υποχρεωτική DEE111  375 - 450 15 

Κατεύθυνση  Α – Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού 

DEE221 Δίκαιο Kρατικών Eνισχύσεων 4 Επιλογής 
DEE111, DEE112, DEE121, 
DEE122,DEE211, DEE212  

375 - 450 15 

DEE222 Συμπράξεις, Kαταχρήσεις Δεσπόζουσας Θέσης και Συγκεντρώσεις 4 Επιλογής 
DEE111, DEE112, DEE121, 
DEE122, DEE211, DEE212 

375 - 450 15 

Κατεύθυνση  Β  – Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων 

DEE225 Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων 4 Επιλογής 
DEE111, DEE112, DEE121, 
DEE122, DEE211, DEE212 

375 - 450 15 

DEE226 Δίκαιο  Πνευματικής Ιδιοκτησίας 4 Επιλογής 
DEE111, DEE112, DEE121, 
DEE122, DEE211, DEE212 

375 - 450 15 

Σύνολο 3000- 3600 120 
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Ενδεικτικό Πρόγραμμα Εξαμηνιαίων Θεματικών Ενοτήτων ανά Κατεύθυνση 

Κατεύθυνση  Α – Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού 

1ο εξάμηνο 2ο εξάμηνο 3ο εξάμηνο 4ο εξάμηνο 

Υποχρεωτικές Επιλογής Υποχρεωτικές Επιλογής Υποχρεωτικές Επιλογής Υποχρεωτικές Επιλογής 

DEE111, DEE112  DEE121, DEE122  DEE211, DEE212   DEE221, DEE222 

Κατεύθυνση  Β – Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων 

1ο εξάμηνο 2ο εξάμηνο 3ο εξάμηνο 4ο εξάμηνο 

Υποχρεωτικές Επιλογής Υποχρεωτικές Επιλογής Υποχρεωτικές Επιλογής Υποχρεωτικές Επιλογής 

DEE111, DEE112  DEE121, DEE122  DEE211, DEE212   DEE225, DEE226 

 

Πιθανή εργοδότηση απόφοιτου/-της 
Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν είτε σε πρακτικό είτε σε θεωρητικό-ερευνητικό επίπεδο χρησιμοποιώντας τις εξειδικευμένες γνώσεις που προσφέρονται στις δύο 
κατευθύνσεις. Πιθανές εργοδοτήσεις περιλαμβάνουν τα εξής: 

 

 Δημόσιος λειτουργός 

 Δικηγόρος, δικαστής, εν γένει νομικός 

 Πολιτικός επιστήμων 

 Εργαζόμενος σε ερευνητικό ίδρυμα 

 Υπεύθυνος για τη διαχείριση χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 Στέλεχος επιχείρησης 

 Λειτουργός σε θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Αυτοαπασχολούμενος επιχειρηματίας 

 


