ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ
Γεώργιοσ ΚΑΡΤΓΗ
Αλαπιεξσηή Θαζεγεηή Γηθαίνπ ΔΔ
Σκήκα Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ Οηθνλνκηθώλ πνπδώλ
Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ
Έδξα Jean Monnet

Ι.
-Πηπρίν

ηνπ

ΠΟΤΓΔ-ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΔ ΘΔΔΙ

Λνκηθνύ

Σκήκαηνο

ηεο

Λνκηθήο

ρνιήο

ηνπ

Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ [1984]
-Κεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δκπεξηζηαησκέλσλ πνπδώλ [DEA] ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ PARIS I - SORBONNE ζην Δπξσπατθό Γίθαην [1985]
- Γηδαθηνξηθό Γίπισκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ PARIS I -SORBONNE ζην
Δπξσπατθό Γίθαην Αληαγσληζκνύ 1991 [ΑΡΗΣΑ]
- Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο από ην έηνο 2013

ΙΙ . ΔΠΙΓΟΔΙ
-Τπνηξνθία από ην Ίδξπκα Θξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ [ΗΘΤ],θαηά ην 3ν
θαη 4ν έηνο ζπνπδώλ ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ [Λνκηθή ρνιή].
-Τπνηξνθία Κεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ, θαηόπηλ επηηπρώλ εμεηάζεσλ,
από ην Ίδξπκα Οηθνλνκίδνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, ηα έηε
1988 έσο 1991.
- Τπνηξνθία ηνπ Ηδξύκαηνο ΩΛΑΖ γηα ηελ απνπεξάησζε ηεο
δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο.

ΙΙΙ. ΞΔΝΔ

ΓΛΩΔ

Γαιιηθά
Αγγιηθά
1

ΙV. EΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ

Α. Μελέηες-Μονογραθίες -Βιβλία
1.

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή κε ζέκα: «Les licences de brevet et de

know how et les règles du droit français et communautaire de la
concurrence : Essai d’ une approche de synthèse ». Paris ISorbonne,

ππό

ηελ

δηεύζπλζε

ηνπ

αείκλεζηνπ

θαζεγεηνύ

Ch.Gavalda
2. «Δπξσπατθό Γίθαην Δπηρεηξήζεσλ θαη Αληαγσληζκνύ» (Σόκνο Η),
Δθδόζεηο Αλη. άθθνπια 2001
3. «Δπξσπατθό Γίθαην Δπηρεηξήζεσλ θαη Αληαγσληζκνύ» (Σόκνο Η),
Δπηθαηξνπνηεκέλε Έθδνζε, Δθδόζεηο Αλη. άθθνπια 2004.
4. «Δπξσπατθό Γίθαην πλαιιαγώλ», Λνκηθή Βηβιηνζήθε 2012.
5.

«Παξάλνκεο θξαηηθέο εληζρύζεηο θαη

ελδηαθεξνκέλσλ

ηξίησλ»,

εηξά

Κειέηεο

έλλνκε πξνζηαζία ησλ
Δπξσπατθνύ

Γηθαίνπ,

Γηεύζπλζε εηξάο, Θαζ. Β. Υξηζηηαλόο, Λνκηθή Βηβιηνζήθε 2013.
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Β. Άρθρα ζε επιζηημονικά περιοδικά
- Ελληνικά περιοδικά
1. «Ζ επίδξαζε ησλ θαλόλσλ ηνπ αληαγσληζκνύ ζην ζεζκό ηεο
δηαηηεζίαο (Πξνβιεκαηηζκόο ζην Γαιιηθό, Διιεληθό θαη Θνηλνηηθό
Γίθαην) », Νομικό Βήμα 1989, Σεύρνο 37, ζει. 1024-1034
2. «Δθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 86 πλζ. ΔΟΘ ζηηο ζπκβαηηθέο άδεηεο
εθκεηάιιεπζεο

δηπισκάησλ

επξεζηηερλίαο»,

Δπιθεώρηζη

Δσρωπαϊκών Κοινοηήηων 1993, Σεύρνο 16, ζει. 133-161
3. «Ζ ζηεγαλόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο επηιεθηηθήο δηαλνκήο πξντόλησλ
θαη

ην

Γίθαην

ηνπ

Αληαγσληζκνύ»,

Γικαίοσ 1994, Σεύρνο
4.

«Ζ

Θνηλνηηθή

Δπιθεώρηζη

Δμπορικού

2, ζει. 145-175

Οδεγία

92/101

γηα

ηελ

δηαζθάιηζε

ηεο

αθεξαηόηεηαο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο “κεηξηθήο” αλώλπκεο
εηαηξείαο θαη ε πξννπηηθή

ελαξκόληζεο ηνπ Διιεληθνύ Γηθαίνπ»,

Νομικό Βήμα 1996, ηεύρνο 44, ζει. 544-559
5. «Παξαηεξήζεηο επί ηεο ππ’αξηζκ.40/96 Απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο
ηνπ Αληαγσληζκνύ», Δπιθεώρηζη Δμπορικού Γικαίοσ, 1997, ζει.
142-152
6. «Δλλνηνινγηθή Οξηνζέηεζε ηεο πιινγηθήο Γεζπόδνπζαο ζέζεο
ζηελ Θνηλνηηθή έλλνκε ηάμε ηνπ αληαγσληζκνύ», Νομικό Βήμα,
2003, ζει. 2029-2049
7.

«Ζ

λνκνζεηηθή

θαηνρύξσζε

απνθιεηζηηθώλ

επαγγεικαηηθώλ

πξνλνκίσλ θαη ε πξνζηαζία ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο πεξί αζέκηηνπ

3

αληαγσληζκνύ: Πεδίν ελδερόκελεο ζύγθξνπζεο κε ηηο επηηαγέο ηνπ
Θνηλνηηθνύ Γηθαίνπ», Δπιζκόπηζη Δμπορικού Γικαίοσ 2004, ζελ.
295-312
8.

«Οη δηαδνρηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ζην δεκόζην ηνκέα, ππό ην

θσο ηεο νδεγίαο 1999/70», Γίκαιο Δπιτειρήζεων και Δηαιριών,
2006, ηεύτος 3, ζελ. 248-260
9.

«Ζ

άξλεζε

ζπλαιιαγήο

ζηε

δηειθπζηίλδα

αλάκεζα

ζηελ

ειεπζεξία ησλ ζπκβάζεσλ θαη ηνλ ειεύζεξν αληαγσληζκό….», κε
Ληθ. Εεπγώιε, Δλληνική Δπιθεώρηζη Δσρωπαϊκού Γικαίοσ,
2007 (3), ζελ. 473-493
10. «Σν δήηεκα ηεο «παξαγξαθήο» θαηά ηνλ θαλνληζκό 1/2003 ηνπ
πκβνπιίνπ ΔΔ θαη ε εμνπζία ησλ εζληθώλ αξρώλ αληαγσληζκνύ γηα
επηβνιή πξνζηίκσλ επί παξαβάζεσλ ηνπ θνηλνηηθνύ δηθαίνπ ηνπ
αληαγσληζκνύ», Γίκαιο Δπιτειρήζεων και Δηαιριών 1/2011, ζει.
23-32.

11. «Ζ παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο ιηκέλνο ππό ην θσο ηνπ θνηλνηηθνύ
δηθαίνπ», Δπιζκόπηζη Δμπορικού Γικαίοσ Α/2011, ζει. 22-44.

12. «Ηδησηηθνπνίεζε
θαλόλσλ ηεο ΙΔΔ πεξί

δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ ππό ην θσο ησλ
θξαηηθώλ εληζρύζεσλ θαη πεξί ειεύζεξεο

θπθινθνξίαο θεθαιαίσλ» Δλληνική Δπιθεώρηζη Δσρωπαϊκού
Γικαίοσ, 2-3/2012, ζει. 131-146.
13.

Σν

δηθαίσκα

πξόζβαζεο

ησλ

ηξίησλ

ζηα

έγγξαθα

δηνηθεηηθνύ θαθέινπ ζε ππνζέζεηο αληαγσληζκνύ θαη
εληζρύζεσλ: Γηαθάλεηα

Vs

ηνπ

θξαηηθώλ

απνηειεζκαηηθόηεηα ειέγρνπ», Γίκαιο

Δπιτειρήζεων και Δηαιριών, 6/2015, ζει. 595-607
4

- Ξενόγλωζζα περιοδικά
1. “Le Juge Communautaire et la préservation de l`identité
culturelle nationale", Revue Trimestrielle de droit Européen
(RTDE), 1994, 30 (4) pp. 551-560
2. "Le contrôle

des concentrations entre entreprises en vertu du

règlement 4064-89 et la protection des intérêts légitimes des tiers"
Cahiers de droit Européen (CDE), No. 1,2,1997, pp.81-139
3. "Les procédures d`urgence devant la Commission", Journal des
Tribunaux- Droit Européen, No 36, 1997, pp. 25-35
4. "The legal regulation of public energy markets in Greece" Oil
and Gaz Law and Taxation Review, Vol. 14, (6), 1996, pp. 215219
5. "Liberalization of the Greek electricity sector following directive
96/92" (With Delicostopoulos Konstantin), Oil and Gas Law and
Taxation Review 1999, 1, pp. 20-28
6. "Les systèmes de distribution des produits et les problème des
importations parallèles

en droit communautaire: Essai d`une

approche de synthèse", Revue du marché Unique Européen,
2/1999, pp. 107-144
7. “Le régime juridique de la plainte en droit communautaire de la
concurrence et des aides d"Etat”, Revue Européenne de droit
Public, 1999, Vol. 11, No1, pp. 147-183
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8.

“L’ordre

public

dans

l’ordre

juridique

communautaire:Un

concept à contenu variable”, Revue Trimestrielle de droit
Européen 2002, 38, (1) , pp.1-26
9.

«Le principe de l’ “opérateur économique privé”, critère de

qualification des mesures étatiques, en tant qu’aides d’Etat, au sens
de l’article 8 par. 1 du traité CE», Revue Trimestrielle de droit
Européen 2003, 39 (3), pp.389-413.
10.

« Regulation 1400/2002 and access to technical information:

Necessity of convergent interpretation with principles established by
the relevant case law» with N.Zevgolis, European Competition
Law Review 2009, pp.95-201.
11. « Le régime dérogatoire du TFUE pour les aides d’ Etat à l’
industrie de lé défense », Hellenic Review of European Law,
International Edition, 2013, pp.33-65

-

Σσνειζθορά ζε ζσλλογικούς ηόμοσς
1. « Ζ πξνζηαζία ηεο πνιηηηζκηθήο ηδηαηηεξόηεηαο ησλ θξαηώλ

κειώλ θαη ησλ πεξηθεξεηώλ ζηα πιαίζηα ηεο Θνηλνηηθήο έλλνκεο
ηάμεο : πκβνιή ηεο λνκνινγίαο ηνπ ΓΔΘ», Αξρέο θαη αμίεο γηα ηελ
νηθνδόκεζε ηεο Δπξώπεο, Έθδνζε Ηεξάο πλόδνπ ηεο Δθθιεζίαο ηεο
Διιάδνο 2005, ζει.123-131.
2. «Λνκηθό πιαίζην εληαίαο αγνξάο: Θεκειηώδεηο ειεπζεξίεο», ζε
Δηζαγσγή ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Σόκνο Β, Δθ. ηδέξε, 2001
(ζει.83-134).
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3. «Διεπζεξία Παξνρήο Τπεξεζηώλ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξώλ ζηε
θνηλνηηθή έλλνκε ηάμε: Σν παξάδεηγκα ησλ νδηθώλ κεηαθνξώλ»,
Δθδόζεηο άθθνπιαο 2010, ζει.267.
4.

«Ζ

Πνιηηηθή

Αληαγσληζκνύ

ηεο

ΔΔ-Λνκηθό

Πιαίζην»,

Τπό

δεκνζίεπζε ζε πιινγηθό Σόκν « Δπξσπατθή Έλσζε : Γεκηνπξγία,
Οξγάλσζε θαη Πνιηηηθέο», Δθδόζεηο ηδέξε

Γ. σνέδρια
1. «Du déficit démocratique à l’ Europe des citoyens» Journée d’
Etudes Jean Monnet , Namur , 7,8,9 Ηνπιίνπ 1994, Δηζήγεζε κε
ζέκα “Le Juge Communautaire et la préservation de l`identité
culturelle nationale".
2. La règlementation communautaire modèle de traitement des
contrats de licence de brevet et de savoir-faire. Δηζήγεζε ζην
«Sino-European Symposium in fiscal and investement law», Πεθίλν,
7-9 Οκηωβρίοσ 1996
3. πκκεηνρή ζηηο Ζκεξίδεο ηνπ Ιοσνίοσ 1989 και Ιοσνίοσ 1990
ζην Παξίζη, Association Francaise de l`étude de la concurrence
[ΑFEC]
4. πκκεηνρή ζε πλέδξην ηνπ Centre

de droit des affaires –

Παρίζι, Μάρηιος 1996, κε ζέκα «La coopération des autorités
nationales avec la Commission pour la mise en oeuvre du Droit
Communautaire de la Concurrence»
5. πκκεηνρή ζην πλέδξην “Peace, Security and Stability –
International Dialogue and the Role of the European Union” Sixth
ECSA –World Conference, Brussels 5-6 December 2002.
6. πκκεηνρή ζην Γηεζλέο πλέδξην Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο κε
ζέκα «Αξρέο θαη αμίεο ζηα

πιαίζηα

ηεο Δλσκέλεο Δπξώπεο»,
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Αθήνα 4-6 Μαίοσ 2003, Δηζήγεζε κε ζέκα « Ζ πξνζηαζία ηεο
πνιηηηζκηθήο ηδηαηηεξόηεηαο ησλ θξαηώλ κειώλ θαη ησλ πεξηθεξεηώλ
ζηα πιαίζηα ηεο Θνηλνηηθήο έλλνκεο ηάμεο : πκβνιή ηεο λνκνινγίαο
ηνπ ΓΔΘ»
7. Οδηθέο κεηαθνξέο- ύγρξνλα δεηήκαηα, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ,
Υίος, Μάιος 2009, Δηζήγεζε κε ζέκα «Παξνρή ππεξεζηώλ ζηνλ
ηνκέα ησλ κεηαθνξώλ ζηελ θνηλνηηθή έλλνκε ηάμε: Σν παξάδεηγκα
ησλ νδηθώλ κεηαθνξώλ».
8.

La

protection

judiciaire

effective

en

droit

de

l’

Union

européenne, Académie de droit européen , Paris, Février 2010.
9.

Ιηκέλεο

θαη

ιηκεληθή

πνιηηηθή,

Παλεπηζηήκην

Αηγαίνπ,

Θεζζαλονίκη 2010, Δηζήγεζε κε ζέκα «Ζ παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο
ιηκέλνο ζηελ ειιεληθή θαη ελσζηαθή έλλνκε ηάμε».
10. Δηζήγεζε κε ζέκα «θξαηηθέο αληη-αληαγσληζηηθέο ξπζκίζεηο
ζηε θνηλνηηθή έλλνκε ηάμε » ζε ημερίδα ηης ΙΜΔΓΙΠΑ κε ζέκα
«Ελεύθερα

επαγγέλμαηα

και

Ανηαγωνιζμός.

Η

Ελλάδα

ζε

ζηασροδρόμι», Πέκπηε, 3 Ιοσνίοσ 2010 θαη ώξα 17:00 κκ ζηελ
αίζνπζα «Δπξώπε» ηεο Λνκηθήο Βηβιηνζήθεο.
11. Hellenic Chinese Business Partnering Conference 2012,
“Business Opportunities: Privatizations and Investments in Greece”
Organizers, Business Confucius Institute at the Athens University of
Economics and Business (BCI/AUEB) & Foundation for Economic &
Industrial Research (IOBE), Δηζεγεηήο κε ζέκα « Δuropean Law
aspects of privatization»
12. σνέδριο ECEFIL. «Ο έιεγρνο ησλ θξαηηθώλ εληζρύζεσλ :
Πξόζθαηεο Διιεληθέο Δκπεηξίεο θαη Πξννπηηθέο», Aζήλα, Κάηνο
2013, Δηζεγεηήο κε ζέκα «Θξαηηθέο εληζρύζεηο ζηελ ακπληηθή
βηνκεραλία : έλα θαζεζηώο απόθιηζεο».
13. Ημερίδα

ΚΓΔΟΓ « Δθζπγρξνληζκόο ηνπ θαλνληζηηθνύ

πιαηζίνπ ησλ θξαηηθώλ εληζρύζεσλ , Πξνθιήζεηο γηα ηελ Διιεληθή
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Γεκόζηα Γηνίθεζε», Αζήλα 13-11-2014, Δηζεγεηήο κε ζέκα: «Ζ
άκπλα θαηά ηεο απόθαζεο αλάθηεζεο ησλ παξάλνκσλ εληζρύζεσλ
ελώπηνλ ησλ ελσζηαθώλ δηθαζηεξίσλ».

Γ. σμμεηοτή ζε ερεσνηηικά προγράμμαηα

Κέινο εξεπλεηηθήο νκάδαο πνπ αλέιαβε θαη νινθιήξσζε ηελ
εθπόλεζε κειέηεο κε ζέκα «The general principle of effective
judicial protection of rights derived from EC Law and the Hellenic
Judicial system». Δπηθεθαιήο ηεο ελ ιόγσ εξεπλεηηθήο νκάδαο ήηαλ
ν Θαζεγεηήο Δπξσπατθνύ δηθαίνπ ηνπ Οηθνλνκηθνύ Παλεπηζηεκίνπ
Αζελώλ θ. Αζηέξεο Πιηάθνο. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε κειέηεο είρε
εγθξηζεί από αξκόδηα επηζηεκνληθή επηηξνπή ηνπ Οηθνλνκηθνύ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, ζε ζπλεξγαζία κε εηδηθνύο εξεπλεηέο αμηνινγεηέο

ηνπ

εμσηεξηθνύ.

Ζ

κειέηε

νινθιεξώζεθε

θαη

θαηαηέζεθε ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2010.

V. ΓΙΓΑΚΣΙΚO ΔΡΓΟ
1. Δπξσπατθό Γίθαην Δπηρεηξήζεσλ θαη αληαγσληζκνύ: Πξνπηπρηαθό
πξόγξακκα [1992 έσο 2012].
2. Γίθαην αληαγσληζκνύ θαη Δπνπηείαο Αγνξώλ ΔΔ (Πξνπηπρηαθό
θαηά ην ηξέρνλ αθαδεκατθό έηνο).
3.

Λνκηθέο Πηπρέο ΔΔ (Κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα

από 1993 έσο

ζήκεξα).
4. Γηεζλέο Οηθνλνκηθό Γίθαην (1992 έσο θαη 1998 θαη από 2010 έσο
ζήκεξα)
5. Γίθαην Γηεζλώλ πλαιιαγώλ (1993 έσο 1995)
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6. Παξαδόζεηο

ζηα

καζήκαηα:

Πνιπεζληθέο

επηρεηξήζεηο

θαη

εμσηεξηθέο ζρέζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (1992 έσο 1995)
7. ηνηρεία Γηεζλνύο Γίθαηνπ (από 1998-2010)
8. Δηζαγσγή ζην Γίθαην (Κέξνο Β΄ εμακήλνπ 1999 θαη 2007)
9. Οηθνλνκηθό Γίθαην ( ηξέρνλ αθαδεκατθό έηνο)

VI. ΑΛΛΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ –ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
1. Δπηηξνπή Βηβιηνζήθεο
2. Δπηηξνπή κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο Δπξσπατθώλ ζπνπδώλ
3. ύκβνπινο Γ’ έηνπο
4. Δπηηξνπή Πξνγξάκκαηνο
5. Δπηηξνπή Πξνβνιήο Σκήκαηνο
6. Οξγάλσζε ζεκηλαξίσλ
7. Δθπξόζσπνο ηνπ Σκήκαηνο ζε ύγθιεην (2001-2002)
8. Δθπξόζσπνο ηνπ Σκήκαηνο ζε Φνηηεηηθή Ιέζρε (2001 έσο
ζήκεξα)
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9. Γηελέξγεηα ΔΓΔ (2003, 2015)
10. Κέινο ηεο Λνκνπαξαζθεπαζηηθήο Δπηηξνπήο γηα ην λέν δίθαην
ηνπ αληαγσληζκνύ (λ. 3959/2011).
11. Κέινο ηεο Δπηηξνπήο αμηνιόγεζεο ππνςεθίσλ ππνηξόθσλ ηνπ
Ηδξύκαηνο Ωλάζε γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο (ζηελ Διιάδα ή ηελ
αιινδαπή) ζην επξσπατθό δίθαην.

VII.ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΔΝΩΔΙ
- Άκηζζνο ζπλεξγάηεο ζην Ηλζηηηνύην Γηεζλνύο θαη Αιινδαπνύ
Γηθαίνπ
- Κέινο ηεο Διιεληθήο Δλώζεσο Δπξσπατθνύ Γηθαίνπ
-Κέινο

ηεο

Διιεληθήο

Δλώζεσο

Παλεπηζηεκηαθώλ

Δπξσπατθώλ

πνπδώλ
- Σαθηηθόο πλεξγάηεο- πγγξαθέαο ηεο Antitrust Encyclopedia
(Institute νf Competition) από ην έηνο 2009 ζρεηηθά κε ην
δηαδηθαζηηθό πιαίζην εθαξκνγήο ησλ θαλόλσλ ηνπ αληαγσληζκνύ
ζηελ Διιεληθή έλλνκε ηάμε
-Κέινο ηεο Δηαηξείαο Αληαγσληζκνύ
-Κέινο

ηεο

Δλώζεσο

ηνπ

Γηθαίνπ

ηεο

Σερλνινγίαο

θαη

ησλ

Θαηαζθεπώλ.
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-Κέινο Γ Δηαηξείαο Κειεηώλ Δκπνξηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Γηθαίνπ
(ΔΚΔΟΓ)
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