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Για σκοπούς καλύτερης και πληρέστερης διδασκαλίας, το μάθημα του

Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίζεται σε δύο ενότητες, Δίκαιο

της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι και Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης II. Στο

Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να

μελετήσουν αυτό που συχνά καλείται ως «θεσμικό δίκαιο» της

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, τις ιστορικές καταβολές της Ε.Ε., τη

διαχρονική πορεία ενοποίησής της, τα θεσμικά της όργανα, τη

νομοπαρασκευαστική λειτουργία των οργάνων αυτών, το σύστημα

δικαστικής προστασίας ενώπιον του Δικαστηρίου της Ε.Ε. κ.ά..

Στα πλαίσια του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΙ, το ενδιαφέρον

και η προσοχή μετατοπίζεται πλέον σε αυτό που συχνά καλείται ως

«ουσιαστικό δίκαιο» της Ε.Ε.. Ειδικότερα, στα πλαίσια της δεύτερης

αυτής ενότητας του Ευρωπαϊκού Δικαίου, οι φοιτητές θα κληθούν να

μελετήσουν ζητήματα σχετικά με το δίκαιο που διέπει την «εσωτερική

αγορά» της Ε.Ε. και, πιο συγκεκριμένα, τη σχετική πρωτογενή και

δευτερογενή νομοθεσία που διέπει την εφαρμογή των «τεσσάρων

ελευθεριών» (προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων),

συμπεριλαμβανομένου του δικαίου του ανταγωνισμού της Ε.Ε..

Ειδικότερα, οι σκοποί του μαθήματος μπορούν να κωδικοποιηθούν ως

ακολούθως:

Εμπέδωση από τους φοιτητές του τρόπου λειτουργίας της «εσωτερική

(κοινής) αγοράς» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατανόηση της σημασίας που έχει η θέσπιση της «εσωτερικής



αγοράς» για την ευρύτερη πορεία ενοποίησης της Ε.Ε..

Αναλυτική εξέταση των κυριότερων νομοθετικών και νομολογιακών

αρχών που διέπουν τη λειτουργία των «τεσσάρων ελευθεριών» της

Ε.Ε..

Εντοπισμός και ανάλυση, πέραν των διατάξεων του πρωτογενούς

δικαίου της Ε.Ε., διατάξεων δευτερογενούς νομοθεσίας.

Μελέτη πληθώρας νομολογίας του Δικαστηρίου της Ε.Ε., σχετικής με

την «εσωτερική αγορά».

Περαιτέρω βελτίωση και εξοικείωση των φοιτητών με την επίλυση

πρακτικών προβλημάτων στο πεδίο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού

Δικαίου.

Αναλυτική εξέταση του τρόπου διείσδυσης του Ευρωπαϊκού Δικαίου

στις εθνικές έννομες τάξεις των Κρατών Μελών και αντίστροφα,

δηλαδή τον «εμπλουτισμό» του Ευρωπαϊκού Δικαίου με δημοκρατικές

αρχές των ίδιων των Κρατών Μελών.

Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Ο πρώτιστος στόχος του μαθήματος είναι να καλλιεργήσει στους

φοιτητές ένα σωστό και μεθοδικό τρόπο προσέγγισης του

Ευρωπαϊκού Δικαίου, το οποίο, κατά γενική ομολογία, θεωρείται

ιδιαίτερα πολυσχιδές και κατ’ επέκταση απαιτητικό μάθημα.

Ο τρόπος αυτός εδράζεται στο τρίπτυχο: ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΛΥΣΗ

– ΕΦΑΡΜΟΓΗ του δικαίου.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τις διαλέξεις, οι φοιτητές αναμένεται να

αναπτύξουν όλες εκείνες τις δεξιότητες που απαιτούνται με σκοπό να

εξοικειωθούν με το αντικείμενο του Ευρωπαϊκού Δικαίου και,

ειδικότερα, εργαζόμενοι τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο,

να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται και να επιλύουν πρακτικά νομικά

ερωτήματα.

Επιπλέον, αποτελεί βασικό στόχο του μαθήματος, η ανάπτυξη εκ

μέρους των φοιτητών ενός κατ’ αρχήν ερευνητικού ενδιαφέροντος,

που να πηγάζει μέσα από τη διάθεση για κριτική σκέψη και να

εστιάζεται στην αναζήτηση και το σχολιασμό νομολογίας και

βιβλιογραφίας.

Αναπόσπαστα συνδεδεμένος με τον παραπάνω στόχο, είναι και ο



στόχος της δημιουργίας ανάμεσα στους φοιτητές ενός κλίματος

ακαδημαϊκού διαλόγου, στα πλαίσια του οποίου οι φοιτητές να είναι σε

θέση να εκφράσουν και να αναπτύξουν νομικά επιχειρήματα,

παραπέμποντας τόσο σε νομολογία/νομοθεσία όσο και σε κρατούσες

ή μη κρατούσες ακαδημαϊκές απόψεις. Ιδιαίτερα, αναμένεται από τους

φοιτητές να είναι σε θέση να αξιολογούν νομικά επιχειρήματα, να

εντοπίζουν κενά και παραλείψεις, ακόμα και να απορρίπτουν (με

τεκμηριωμένο τρόπο) θέσεις και απόψεις που τυχόν να τους

υποβληθούν.
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- Εισαγωγή στο Δίκαιο της Εσωτερικής Αγοράς της Ε.Ε.

- Η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων

- Η ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων

- Η ελευθερία εγκατάστασης

- Η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών

-Δευτερογενής νομοθεσία αναφορικά με την ελεύθερη παροχή

υπηρεσιών & το δικαίωμα εγκατάστασης

- Ειδικότερα θέματα προς ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς

- Κοινωνική Πολιτική & Πολιτική Απασχόλησης

- Εισαγωγή στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού της Ε.Ε.
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