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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η παρούσα εργασία, έχει σαν σκοπό να μελετήσει την πολιτική ανταγωνισμού τόσο 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε εθνικό επίπεδο ειδικότερα δε  στην Κύπρο καθώς 

επίσης τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της κυπριακής Επιτροπής Ανταγωνισμού. 

Η πολιτική ανταγωνισμού προωθεί τις επιχειρήσεις να επιδιώκουν την 

ανταγωνιστικότητα και την οικονομική αποτελεσματικότητα με την ταυτόχρονη 

δημιουργία ενός ευνοϊκού κλίματος προς την καινοτομία και την τεχνολογική 

πρόοδο. Αυτό δημιουργεί θετικά αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις, την οικονομία 

γενικότερα και κατ’ επέκταση τους καταναλωτές, οι οποίοι μπορούν να 

απολαμβάνουν καλύτερης ποιότητας αγαθά και υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές. 

Αρχικά γίνεται μια αναφορά στην εξέλιξη του ανταγωνισμού και την πολιτική 

ανταγωνισμού σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με έμφαση στην εισαγωγή 

καινοτόμων μεταρρυθμίσεων για εκσυγχρονισμό του Δικαίου του Ανταγωνισμού. 

Ακολούθως στο πρώτο κεφάλαιο οριοθετείται η έννοια του ανταγωνισμού και της 

οικονομικής ελευθερίας, έννοιας άρρηκτα συνδεδεμένης με το δίκαιο του 

ανταγωνισμού, γίνεται αναφορά στην πολιτική ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και μια συνοπτική ανάλυση των τεσσάρων βασικών τομέων αυτής της 

πολιτικής (συμπράξεις, μονοπώλια, συγκεντρώσεις, κρατικές ενισχύσεις) με 

παράλληλη αναφορά στην σχετική νομολογία των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων και 

αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα που σχετίζονται με τους πιο πάνω 

τομείς.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργεί η 

πολιτική του ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συνοπτική αναφορά στα  

θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο ρόλο που διαδραματίζουν σε σχέση 

με την  πολιτική ανταγωνισμού. 



7 
 

Εν συνεχεία το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει αναλυτικά το θεσμό της Επιτροπής 

Προστασίας του Ανταγωνισμού στην Κύπρο, τους στόχους αυτής, το ρόλο και τις 

αρμοδιότητες της σε θέματα ανταγωνισμού στην ευρύτερη κυπριακή αγορά 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο Κανονισμός 1/2003 όπου και γίνεται μία 

προσπάθεια ανάλυσης των σημαντικών αλλαγών που έχει επιφέρει στο κοινοτικό 

δίκαιο του ανταγωνισμού σε σχέση με το προϋπάρχον νομικό πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Δικαίου  του Ανταγωνισμού και στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Δικτύου 

Ανταγωνισμού. 
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ABSTRACT 

 

This thesis, aims to study the Competition Policy, both at European and national level, 

the role and the responsibilities of the Competition Committee particularly in Cyprus. 

Competition policy promotes businesses to seek competitiveness and economic 

efficiency with the simultaneous creation of a climate conducive to innovation and 

technological progress and this have a positive impact on business, the economy in 

general and consequently consumers, who have access to a better quality goods and 

services at competitive prices. 

The first chapter of the thesis defines the terms of competition and economic freedom 

that is inextricably linked to competition law. Furthermore, it includes a general 

reference to the European Union competition policy and a brief analysis of the four 

key areas of this policy (cartels, monopolies, concentrations, state aid) while referring 

to relevant law cases of European Courts and European Commission decisions on 

relevant matters to the above. 

The second chapter refers to the legal framework within competition policy of the 

European Union functions and provides a brief reference to the bodies of the 

European Union and their role in relation to the competition policy. 

The third chapter focuses on the Competition Commission in Cyprus, its objectives, 

role and responsibilities in the wider market in Cyprus. 

The fourth chapter takes in consideration the European Regulation 1/2003 providing 

an analysis of the major changes that have occurred relevant to the competition law. 

Moreover, a reference is made to the pre-existing legal framework of European 

competition law and the role of the European Competition Network. 
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