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Σκοπός

09:00

Άφιξη και εγγραφή των συμμετεχόντων

09:20

Καλωσόρισμα
Ευδοξία Κιουπτσίδου-Στρατουδάκη, ΕΣΔΙ
Κλεονίκη Πουϊκλή, ERA

I.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 101 ΚΑΙ 102 ΣΛΕΕ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ
ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΔΙΚΑΙΟ

09:30

Εισαγωγή στην αντιμονοπωλιακή νομοθεσία της ΕΕ
 Στόχοι της πολιτικής ανταγωνισμού
 Επισκόπηση των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ
Παναγιώτης Φώτης

Από την έναρξη ισχύος του κανονισμού
1/2003, τα εθνικά δικαστήρια έχουν
εξουσιοδοτηθεί να εφαρμόζουν πλήρως τα
άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ. Η οδηγία
2014/104/ΕΕ, με περίοδο μεταφοράς στο
εθνικό δίκαιο έως τις 27 Δεκεμβρίου 2016,
αποσκοπεί
στην
τελειοποίηση
της
αλληλεπίδρασης μεταξύ των ιδιωτικών
αγωγών αποζημίωσης και της δημόσιας
επιβολής των αντιμονοπωλιακών κανόνων
της ΕΕ.

10:15

Ορισμός της αγοράς και ισχύς στην αγορά
Παναγιώτης Φώτης

11:00

Ερωτήσεις & απαντήσεις και συζήτηση

11:15

Διάλειμμα για καφέ

11:30

Συμφωνίες, αποφάσεις και εναρμονισμένες πρακτικές
Δημήτρης Λουκάς

12:45

Ερωτήσεις & απαντήσεις και συζήτηση

13:00

Γεύμα

14:00

Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης σύμφωνα με το άρθρο 102 ΣΛΕΕ
Ιωάννης Σύμπλης

15:15

Ερωτήσεις & απαντήσεις και συζήτηση

15:30

Διάλειμμα για καφέ

15:45

Περιπτωσιολογική μελέτη
Ιωάννης Σύμπλης

16:45

Επιβολή ποινικών κυρώσεων για παραβιάσεις της
αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας (μεταξύ άλλων υπό το πρίσμα της
ΕΣΔΑ)
Άννα Τζανάκη

17:30

Πρακτική εκπαίδευση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων
Δημήτρης Λουκάς

18:00

Ερωτήσεις & απαντήσεις και συζήτηση

18:15

Τέλος της πρώτης ημέρας

20:30

Δείπνο του σεμιναρίου

Πέμπτη, 4 Απριλίου 2019
II.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ
ΕΕ

09:00

Άφιξη και εγγραφή των συμμετεχόντων

09:15

Πλαίσιο της ΕΕ
 Νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το
δικαίωμα αξίωσης αποζημίωσης για παραβιάσεις των
αντιμονοπωλιακών κανόνων
 Οδηγία για τις αποζημιώσεις
 Συνεργασία με την Επιτροπή
Ελένη Παπακωνσταντίνου

Το άμεσο αποτέλεσμα της απαίτησης
κοινοποίησης
και
της
υποχρέωσης
αναστολής βάσει των κανόνων της ΕΕ για
τις κρατικές ενισχύσεις (άρθρο 108
παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ), ο ρόλος των
εθνικών δικαστηρίων στην ανάκτηση των
παρανόμως
χορηγηθεισών
κρατικών
ενισχύσεων και η δυνατότητα προσφυγής
σε ιδιωτικές αγωγές αποζημίωσης ζημιών
λόγω παράνομων κρατικών ενισχύσεων
απαιτούν επίσης καλή γνώση των κανόνων
περί κρατικών ενισχύσεων από το δικαστικό
σώμα.
Το σεμινάριο αυτό θα παράσχει στους
εθνικούς
δικαστές
επισκόπηση
της
εφαρμογής των άρθρων 101 και 102 της
ΣΛΕΕ και του σχετικού παραγώγου δικαίου,
της εθνικής νομοθεσίας που μεταφέρει την
οδηγία για τις αποζημιώσεις στο ελληνικό
δίκαιο και θα τους εξοπλίσει με τα
απαραίτητα εργαλεία για την αντιμετώπιση
υποθέσεων κρατικών ενισχύσεων.

Ποιος πρέπει να παρευρεθεί;
Δικαστές, εισαγγελείς, μαθητευόμενοι
εθνικοί δικαστές και το προσωπικό των
δικαστικών γραφείων ή των εθνικών
δικαστηρίων.
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε
στη διεύθυνση:
https://competition.judicialtraining.eu/

Σχετικά με το έργο
Το σεμινάριο αποτελεί μέρος έργου
μεγάλης κλίμακας για την παροχή
κατάρτισης στους εθνικούς δικαστές
σχετικά με το δίκαιο ανταγωνισμού της
ΕΕ, το οποίο διοργανώνεται εξ ονόματος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αποτελείται
από 12 εκπαιδευτικά προγράμματα που
πραγματοποιούνται σε περίοδο δύο ετών
σε 12 διαφορετικά κράτη μέλη.

10:00

Εθνική νομοθεσία: αποκάλυψη αποδεικτικών στοιχείων και
αποτελέσματα εθνικών αποφάσεων επί παραβάσει
Ελένη Παπακωνσταντίνου

11:00

Ερωτήσεις & απαντήσεις και συζήτηση

11:15

Διάλειμμα για καφέ

11:30

Εθνική νομοθεσία: Προθεσμίες παραγραφής και εις ολόκληρον
ευθύνη
Εμμανουήλ Μαστρομανώλης

12:15

Ερωτήσεις & απαντήσεις και συζήτηση

12:30

Γεύμα

13:45

Εθνική νομοθεσία: Ποσοτικοποίηση της ζημίας και μετακύλιση της
επιπλέον επιβάρυνσης
Εμμανουήλ Μαστρομανώλης

14:45

Ερωτήσεις & απαντήσεις και συζήτηση

15:00

Διάλειμμα για καφέ

15:15

Άσκηση εργαστηρίου
Εμμανουήλ Μαστρομανώλης
Γιώργος Βαβατσιούλας

16:30

Ερωτήσεις & απαντήσεις και συζήτηση

16:45

Τέλος της δεύτερης ημέρας

19.30

Δείπνο του σεμιναρίου

Παρασκευή, 5 Απριλίου 2019
I.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗ

09:00

Άφιξη και εγγραφή των συμμετεχόντων

09:15

Εισαγωγή στη νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ
 Επισκόπηση των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις
 Η έννοια της ενίσχυσης
 Κανονισμοί εξαίρεσης
Αντώνιος Μεταξάς

10:15

Ερωτήσεις & απαντήσεις και συζήτηση

10:30

Διάλειμμα για καφέ

10:45

Ο ρόλος των εθνικών δικαστηρίων στην εφαρμογή του άρθρου 108
παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ
Αντώνιος Μεταξάς

11:45

Ερωτήσεις & απαντήσεις και συζήτηση

12:00

Γεύμα

13:00

Εφαρμογή των αποφάσεων ανάκτησης της Επιτροπής
Αγγελική Χαρούλη

13:30

Συνεργασία με την Επιτροπή
Αγγελική Χαρούλη

14:00

Διάλειμμα για καφέ

14:15

Άσκηση εργαστηρίου
Αγγελική Χαρούλη

15:30

Ερωτήσεις & απαντήσεις και συζήτηση

15:45

Τέλος της κατάρτισης

Υπεύθυνοι επικοινωνίας
Κλεονίκη Πουϊκλή
Υπεύθυνη σπουδών
E-Mail: KPouikli@era.int

Nicole Peeters
Βοηθός
E-Mail: NPeeters@era.int

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Σύμβαση υπηρεσίας DG COMP/2017/015 SI2.778715
Το παρόν έγγραφο συντάχθηκε για
λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ωστόσο, αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις
των συντακτών και η Επιτροπή δεν μπορεί
να θεωρηθεί υπεύθυνη για οιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται
σε αυτό.

Όροι συμμετοχής
1.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εθνικούς δικαστές, εισαγγελείς, μαθητευόμενους
δικαστές και δικαστικούς υπαλλήλους που ασχολούνται με ποινικές κυρώσεις για
παραβιάσεις των αντιμονοπωλιακών κανόνων, την ιδιωτική εφαρμογή των
αντιμονοπωλιακών κανόνων ή με υποθέσεις που σχετίζονται με κρατικές ενισχύσεις
σε πρώτο ή ενδιάμεσο βαθμό.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 3 Μαρτίου 2019

2.

Για την κατάρτιση διατίθεται περιορισμένος μόνο αριθμός θέσεων. Θα δοθεί
απάντηση σε κάθε αιτούντα λίγο μετά την προθεσμία υποβολής της αίτησης. Η
συμμετοχή επιβεβαιώνεται μόνο με τη λήψη γραπτής απάντησης από τους
διοργανωτές. Θα καταρτιστεί κατάλογος επιλαχόντων με τους μη επιλεχθέντες
αιτούντες. Σε περίπτωση ακυρώσεων, θα προσφερθεί θέση σε αιτούντες
εγγεγραμμένους στον κατάλογο επιλαχόντων.

3.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

4.

Οι συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι να φροντίσουν για τα διαδικαστικά του ταξιδίου
τους. Οι αιτούντες συνιστάται να μην προβαίνουν σε κρατήσεις εισιτηρίων προτού
λάβουν την επιβεβαίωση των διοργανωτών.

5.

Τα έξοδα ταξιδίου επιστρέφονται μόνο στους συμμετέχοντες που εδρεύουν εκτός
Θεσσαλονίκης. Τα έξοδα ταξιδίου για τους συμμετέχοντες που ταξιδεύουν
αεροπορικώς επιστρέφονται μέχρι του ποσού των 300 ευρώ κατ' ανώτατο όριο, ενώ
τα έξοδα ταξιδίου των συμμετεχόντων που ταξιδεύουν με τρένο ή αυτοκίνητο
επιστρέφονται μέχρι του ποσού των 200 ευρώ κατ' ανώτατο όριο, υπό την
προϋπόθεση αποστολής των πρωτοτύπων των αποδείξεων ταξιδίου το αργότερο
ένα μήνα μετά την αντίστοιχη κατάρτιση.

6.

Για τη διαμονή των συμμετεχόντων που εδρεύουν εκτός Θεσσαλονίκης μεριμνά η
ERA, σε ξενοδοχείο κοντά στον χώρο διεξαγωγής του σεμιναρίου.

7.

Το γεύμα, τα ποτά που θα καταναλωθούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τα
έγγραφα του σεμιναρίου και τα δείπνα του σεμιναρίου (βλ. το πρόγραμμα του
σεμιναρίου), προσφέρονται από την ERA.

8.

Μετά το σεμινάριο κατάρτισης θα εκδοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

9.

Απαιτείται συμμετοχή σε όλο το πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να
προβαίνουν σε ταξιδιωτικές ρυθμίσεις που τους υποχρεώνουν να αποχωρήσουν από
το σεμινάριο πριν από το τέλος του. Η συμπλήρωση του εντύπου αξιολόγησης του
σεμιναρίου είναι επίσης υποχρεωτική. Η μη παρακολούθηση ολόκληρου του
προγράμματος ή/και η μη συμπλήρωση του εντύπου αξιολόγησης συνεπάγεται
αυτόματα ότι ο συμμετέχων δεν δικαιούται πιστοποιητικό παρακολούθησης ή
επιστροφή των εξόδων ταξιδίου.

10. Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση ακύρωσης μετά την καθορισμένη προθεσμία και
χωρίς νόμιμο λόγο, η ERA θα χρεώσει τα έξοδα που προκύπτουν, π.χ. για τυχόν
ρύθμιση ξενοδοχείου που έχει γίνει.
11. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα διατεθεί κατάλογος συμμετεχόντων που θα
περιλαμβάνει τη διεύθυνση κάθε συμμετέχοντος, εκτός εάν η ERA λάβει γραπτή
αντίρρηση από τον συμμετέχοντα το αργότερο μία εβδομάδα πριν από την έναρξη
της εκδήλωσης.

