
   

 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ 

ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Σεμινάριο για την κυπριακή δικαιοσύνη 

• Άρθρα 101 και 102 ΣΛΕΕ 

• Ιδιωτική επιβολή του δικαίου περί 
ανταγωνισμού της ΕΕ 

• Δίκαιο για τις κρατικές ενισχύσεις 

Λευκωσία, 18 Οκτωβρίου 2022 

Ομιλητές 

 

Ευθύμιος Αντωνόπουλος 

Μέλος του Eλληνικού Συμβουλίου της Επικρατείας, Αθήνα 

 

Μαρία Ιωαννίδου  

Λέκτορας στο δίκαιο του ανταγωνισμού στη Νομική Σχολή του 

Queen Mary, University of London 

 

Δημήτρης Λουκάς 

Εταίρος, Ποταμίτης-Βεκρής Δικηγορική Εταιρεία, Αθήνα 

 

Ευσταθία Παντοπούλου 

Διεκπεραίωση υποθέσεων, μονάδα COMP.H.4 Επιβολή και 

παρακολούθηση, ΓΔ Ανταγωνισμού, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

Βρυξέλλες 

 

Άννα Τζανάκη 

Λέκτορας, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Lund  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βασικά θέματα 

• Επισκόπηση των άρθρων 101 
και 102 ΣΛΕΕ 

• Οδηγία περί αποζημιώσεων και 
μεταφορά της στο κυπριακό 
δίκαιο 

• Ο ρόλος του εθνικού δικαστή 
στην επιβολή των κανόνων της 
ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις  

 
 
Γλώσσα 
Ελληνικά 
 
Αριθμός εκδήλωσης 
222DV85 
 
 
Τόπος διεξαγωγής 
Ανώτατο Δικαστήριο 
Οδός Χαράλαμπου Μούσκου 
1102  - Λευκωσία 
Κύπρος  
 
 
Διοργανωτής  
Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου 
(ERA), σε συνεργασία με τη Σχολή 
Δικαστών Κύπρου για λογαριασμό 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών DG COMP/2017/015 - 

SI2.778715 



   ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ  

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2022 

08:15  Προσέλευση και εγγραφές συμμετεχόντων 
 
08:30  Εναρκτήρια προσφώνηση 
 Γιώργος Ερωτοκρίτου, Διευθυντής Σχολής Δικαστών Κύπρου 
 Ivana Jarošová, Υπεύθυνη προγράμματος, ERA 
 
I.  ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΕ 
 
08:40 Εισαγωγή στο ενωσιακό δίκαιο περί ανταγωνισμού 

• Στόχοι της πολιτικής ανταγωνισμού 
• Επισκόπηση των άρθρων 101-102 ΣΛΕΕ 
• Βασικές αρχές και έννοιες του δικαίου περί ανταγωνισμού 
• Ο ρόλος του εθνικού δικαστή στην εφαρμογή  

των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ 
  Ευθύμιος Αντωνόπουλος 
  
 
09:30 Συμφωνίες, αποφάσεις και εναρμονισμένες πρακτικές 

• Κύρια στοιχεία του άρθρου 101 ΣΛΕΕ 
• Οριζόντιες και κάθετες συμφωνίες 
• Εξαιρέσεις  

 Άννα Τζανάκη 
 

10:30 Ερωτήσεις & Απαντήσεις και συζήτηση 
 
10:50 Διάλειμμα για καφέ 
 
11:15 Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης βάσει του άρθρου 102 ΣΛΕΕ 

• Βασικά στοιχεία του άρθρου 102 ΣΛΕΕ  
• Έννοιες της ισχύος στην αγορά και της κυριαρχίας 
• Κύρια είδη και χαρακτηριστικά καταχρηστικών πρακτικών 

  Δημήτρης Λουκάς 

 
  
12:15 Περιπτωσιολογική μελέτη για τα άρθρα 101 και 102 ΣΛΕΕ 
 Μέρος 1: Εισαγωγή και εξήγηση της εργασίας 
 Μέρος 2: Εργασία σε ομάδες  
 Μέρος 3: Συζήτηση στην ολομέλεια 
 Δημήτρης Λουκάς 

 
13:15 Διάλειμμα για μεσημεριανό 
 
 
14:00 Ιδιωτική επιβολή του δικαίου περί ανταγωνισμού της ΕΕ 

• Νομολογία του ΔΕΕ και οδηγία για τις αποζημιώσεις 
• Η κυπριακή νομοθεσία για τις αγωγές αποζημίωσης κατά των 

μονοπωλίων 
  Μαρία Ιωαννίδου 
 
15:00  Ερωτήσεις & Απαντήσεις και συζήτηση  
 
  
II. ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
 
15:15   Διάλειμμα για καφέ  
 
 
15:30  Εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις από τον 
  εθνικό δικαστή 

• Επισκόπηση των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις 
• Η έννοια της ενίσχυσης 
• Κανονισμοί εξαίρεσης 
• Ο ρόλος του εθνικού δικαστή στην εφαρμογή 

 Ευσταθία Παντοπούλου 
 
 
17:00  Ερωτήσεις & Απαντήσεις και συζήτηση  
 
   
17:15 Λήξη του σεμιναρίου  
 

Στόχος 

Το παρόν σεμινάριο θα παράσχει στους 
εθνικούς δικαστές επισκόπηση της 
εφαρμογής των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ 
και της σχετικής παράγωγης νομοθεσίας, 
καθώς και της εθνικής νομοθεσίας για τη 
μεταφορά της οδηγίας περί αποζημιώσεων 
στο κυπριακό δίκαιο, αλλά και θα τους 
εξοπλίσει με τα απαραίτητα εργαλεία για 
την αντιμετώπιση υποθέσεων κρατικών 
ενισχύσεων.  

Ποιος θα πρέπει να παρευρεθεί; 

Κύπριοι δικαστές, εισαγγελείς, βοηθοί 
δικαστές και εισαγγελείς, εκπαιδευόμενοι 
εθνικοί δικαστές και δικαστικό προσωπικό 

Σχετικά με το έργο 
 
Το σεμινάριο αποτελεί μέρος ενός έργου 

μεγάλης κλίμακας για την παροχή 

εκπαίδευσης σε εθνικούς δικαστές 

σχετικά με το δίκαιο περί ανταγωνισμού 

της ΕΕ, που διοργανώνεται για 

λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Αποτελείται από 26 προγράμματα 

κατάρτισης που απευθύνονται σε 26 

διαφορετικά κράτη μέλη, τα οποία 

πραγματοποιούνται σε περίοδο 4 ετών.  

Περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να βρείτε στη 
διεύθυνση:   

https://competition.judicialtraining.eu 

 
 

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση 

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών DG 

COMP/2017/015 - SI2.778715 

Το παρόν έγγραφο έχει καταρτιστεί για την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, 

αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των 

συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να 

θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 

χρήση των πληροφοριών που περιέχονται 

σε αυτό 

 

Οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση 
σε ηλεκτρονική παρουσίαση της Άννας 

Τζανάκη με θέμα «Χρήση των 
εργαλείων αναζήτησης των 

διαδικτυακών βάσεων δεδομένων» 
 



   

 

 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

– ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
 

Προϋποθέσεις συμμετοχής 
 

1. Το σεμινάριο απευθύνεται σε Κύπριους δικαστές, εισαγγελείς, 
εκπαιδευόμενους δικαστές και δικαστικό προσωπικό που ασχολούνται με την 
ιδιωτική επιβολή των αντιμονοπωλιακών κανόνων ή με υποθέσεις που 
σχετίζονται με τις κρατικές ενισχύσεις σε πρώτο ή ενδιάμεσο βαθμό.  
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10 Σεπτεμβρίου 2022 
 

2. Μόνο περιορισμένος αριθμός θέσεων είναι διαθέσιμος για τα εκπαιδευτικά 
σεμινάρια. Θα δοθεί απάντηση σε κάθε αιτούντα αμέσως μετά τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Η συμμετοχή επιβεβαιώνεται μόνο με τη 
λήψη γραπτής απάντησης από τους διοργανωτές. Θα καταρτιστεί κατάλογος 
επιλαχόντων με τους μη επιτυχείς αιτούντες. Σε περίπτωση ακύρωσης, θα 
προσφερθεί θέση σε αιτούντες στον κατάλογο επιλαχόντων. 
 

3. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.  
 

4. Οι συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση του ταξιδιού τους. Οι 
υποψήφιοι δεν θα πρέπει να κάνουν κράτηση εισιτηρίων προτού λάβουν 
την επιβεβαίωση των διοργανωτών.  
 

5. Τα έξοδα ταξιδίου θα επιστραφούν μόνο σε συμμετέχοντες με έδρα εκτός 
Λευκωσίας. Τα έξοδα ταξιδίου για τους συμμετέχοντες που ταξιδεύουν με 
αεροπλάνο θα επιστραφούν έως το μέγιστο ποσό των 300 €, ενώ τα έξοδα 
ταξιδίου των συμμετεχόντων που ταξιδεύουν με τρένο ή αυτοκίνητο θα 

επιστραφούν έως το ποσό των 200 € κατ’ ανώτατο όριο, με την επιφύλαξη της 

υποβολής των πρωτότυπων ταξιδιωτικών αποδείξεων που θα σταλούν το 
αργότερο έναν μήνα μετά το αντίστοιχο εκπαιδευτικό σεμινάριο. 

 
6. Στο πλαίσιο της πανδημίας της Covid-19, συνιστάται στους 

συμμετέχοντες να κάνουν κράτηση ταξιδίου και διαμονής με ευέλικτους 
όρους ακύρωσης ή να συνάψουν ασφάλιση ακύρωσης ταξιδίου. Η ERA 
θα ενημερώσει τους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες έναν μήνα πριν από 
την εκδήλωση εάν θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία. Ωστόσο, η 
ERA διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με τους γενικούς όρους και τις 
προϋποθέσεις της, να ακυρώσει μια εκδήλωση μέχρι δύο εβδομάδες 
νωρίτερα. 

 
Η ERA δεν θα αποζημιώσει τα έξοδα ταξιδίου και/ή διαμονής που έχουν 
γίνει νωρίτερα από έναν μήνα πριν από την εκδήλωση. Το κόστος της 
ασφάλισης ακύρωσης ταξιδίου μπορεί να επιστραφεί. 
 

7. Η διαμονή για τους συμμετέχοντες που εδρεύουν εκτός Λευκωσίας διευθετείται 
από την ERA σε ξενοδοχείο κοντά στον χώρο διεξαγωγής του σεμιναρίου. 
 
 

8. Μετά το πέρας του εκπαιδευτικού σεμιναρίου θα δοθούν βεβαιώσεις 
παρακολούθησης. 
 

9. Απαιτείται συμμετοχή σε όλο το πρόγραμμα του σεμιναρίου. Οι συμμετέχοντες 
δεν πρέπει να προβαίνουν σε ταξιδιωτικές διευθετήσεις που απαιτούν να 
αποχωρήσουν από το σεμινάριο πριν από το τέλος του. Είναι επίσης 
υποχρεωτική η συμπλήρωση του εντύπου αξιολόγησης του σεμιναρίου. Η μη 
παρακολούθηση ολόκληρου του σεμιναρίου και/ή η μη συμπλήρωση του 
εντύπου αξιολόγησης συνεπάγεται αυτόματα ότι ο συμμετέχων δεν δικαιούται 
βεβαίωση παρακολούθησης ή αποζημίωση των εξόδων μετακίνησης.   
 

10. Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση ακύρωσης μετά τις αντίστοιχες προθεσμίες και 
χωρίς νόμιμο λόγο η ERA θα χρεώσει το κόστος που θα προκύψει, π.χ. για 
οποιαδήποτε κράτηση ξενοδοχείου και/ή ταξιδίου έχει γίνει. 
 

11. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα διατεθεί κατάλογος συμμετεχόντων που θα 
περιλαμβάνει τη διεύθυνση κάθε συμμετέχοντα, εκτός εάν η ERA λάβει γραπτή 
αντίρρηση από τον συμμετέχοντα το αργότερο μία εβδομάδα πριν από την 
έναρξη της εκδήλωσης. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πρόσωπα επικοινωνίας 
 

 

Avgustina Dorich 
Αναπληρώτρια 
Διευθύντρια 
Επιχειρηματικού 
Δικαίου 
Ηλεκτρονική 
διεύθυνση: 
adorich@era.int 

 
 
 
 
 

 

 
Ivana Jarošová 
Υπεύθυνη 
προγράμματος 
Ηλεκτρονική 
διεύθυνση: 
ijarosova@era.int 

 
 

 

 
Uta Ellerhorst 
Βοηθός 
Ηλεκτρονική 
διεύθυνση: 
uellerhorst@era.int 

 

 

 
 
 
 
 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: 

https://competition.judicialtraining.eu 

 
 

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών DG COMP/2017/015 - SI2.778715 

Το παρόν έγγραφο έχει καταρτιστεί για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, 

αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να 

θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε 

αυτό 
 
 
 

 
 

 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

– ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
 


