
   

 

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΕΒΕ 
 

«Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΩΝ  
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 

 
 
 

 
Στόχος: 
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση των βασικών αρχών που 
διέπουν το δίκαιο του ανταγωνισμού στην Κύπρο και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, και η ανάδειξη της αναγκαιότητας για 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τις πρόνοιες των σχετικών με 
την προστασία του ανταγωνισμού νομοθεσιών και/ή κανονισμών.  
 
 

 
Μέσα από την παρακολούθηση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες 
θα αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και θα αναπτύξουν 
ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να 
αποτρέψουν και/ή να καταστείλουν αντι-ανταγωνιστικές 
συμπεριφορές ή πρακτικές. 

 

Οι στόχοι του σεμιναρίου είναι: 

 Να κατανοηθούν οι θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού 
 Να γίνει εξοικείωση με τις βασικές απαιτήσεις των προνοιών της σχετικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας 
 Να εμπεδωθούν γνώσεις και έννοιες που σχετίζονται με την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία 
 Να αναπτυχθούν ικανότητες για ανάλυση πρακτικών ζητημάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή των σχετικών 

νομοθεσιών 
 Να γίνει ευαισθητοποίηση αναφορικά με τη σημασία της συμμόρφωσης με τους κανόνες του ανταγωνισμού  

 
 
Περιγραφή Υποψηφίων: 
Τα σεμινάριο απευθύνεται σε διευθυντικά και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων / οργανισμών που ενδιαφέρονται να εξοικειωθούν με το δίκαιο του 
ανταγωνισμού. Επίσης απευθύνεται σε δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, λογιστές, λειτουργούς συμμόρφωσης (compliance officers) και οικονομικούς 
συμβούλους. Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου δεν χρειάζεται προηγούμενη γνώση του αντικειμένου και/ή σχετική εξειδίκευση των 
συμμετεχόντων στο αντικείμενο. 
 
Εκπαιδευτής: 
Στο εν λόγω πρόγραμμα θα διδάξει οι Κύπριοι εμπειρογνώμονες κύριοι Παναγιώτης Αγησιλάου και Χριστόφορος Ιωάννου.  
 
Δικαίωμα Συμμετοχής: €180 + 34.20 Φ.Π.Α.  
Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου.   
Μικρές Επιχειρήσεις: €81.20  (€+ €34.20 ΦΠΑ)  Επιχορήγηση €133 
Μεσαίες Επιχειρήσεις: €88.20  (€+ €34.20 ΦΠΑ)  Επιχορήγηση €126 
Μεγάλες Επιχειρήσεις       €106.20 (€+ €34.20 ΦΠΑ)  Επιχορήγηση €108 
 
Δηλώσεις Συμμετοχής: 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση συμμετοχής και να την αποστείλουν στο ΚΕΒΕ, 
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη  3, Τ.Κ.  21455,  1509   Λευκωσία , Τηλ.  22889840, Φαξ: 22668630, e-mail: 
gvenizelou@ccci.org.cy  το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014.  

 

Η πρακτική φύση και ο τύπος του προγράμματος είναι φανερό ότι θέτουν περιορισμούς στον αριθμό των συμμετοχών γι’ 
αυτό  θα γίνουν δεκτές αιτήσεις με σειρά προτεραιότητας. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του προγράμματος κ. Χρίστο Ταντελέ, Τηλ. 
22889840.  
 
Με εκτίμηση, 
Χρίστος Ταντελές 
Ανώτερος Λειτουργός ΚΕΒΕ. 
                                                       

 
 

Ημερομηνία Διεξαγωγής:            02/12/2014 
Xώρος Διεξαγωγής:   Ξενοδοχείο THE CLASSIC 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
 
 
 
 
 
 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 
Λευκωσία 02/12/2014 

Ώρες  
Εφαρμογής * 

Διάρκεια 
* Ανάλυση περιεχομένου 

(σημειώνεται το θεωρητικό και πρακτικό μέρος) 
Εκπαιδευτής 

Από Μέχρι 
(ώρες : 
λεπτά) 

08.45 09.00 0,25 Εισαγωγή και Στόχοι του Προγράμματος  

Παναγιώτης 
Αγησιλάου 
Χριστόφος 

Ιωάννου 

09.00 10.00 1,00 

Ενότητα 1: Εισαγωγή στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού 
- Έννοιες του Ανταγωνισμού 
- Το δίκαιο του ανταγωνισμού και οι στόχοι του 
- Σύντομη ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη του δικαίου του ανταγωνισμού (ΗΠΑ, ΕΕ και 

Κύπρος) 
- Το δίκαιο του ανταγωνισμού στην Κύπρο 
- Ο θεσμός της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (αρμοδιότητες, δομή και 

λειτουργία) 
- Εισαγωγή στα οικονομικά του Ανταγωνισμού 

Παναγιώτης 
Αγησιλάου 

10.00 11.15 1,25 

Ενότητα 2: Απαγορευμένες συμπράξεις (οριζόντιες και κάθετες) 
- Η έννοια της επιχείρησης και της ένωσης επιχειρήσεων 
- Η διάκριση μεταξύ συμφωνίας και εναρμονισμένης πρακτικής 
- Οριζόντιες v. Κάθετες συμπράξεις 
- Περιορισμός του Ανταγωνισμού: Αντικείμενο v Αποτέλεσμα 
- Παραδείγματα απαγορευμένων συμπράξεων από τη νομολογία 
- Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ανταγωνιστών 
- Προϋποθέσεις εξαίρεσης 
- Εξαιρέσεις κατά κατηγορία (block exemption) 
- Ο κανόνας «ήσσονος σημασίας» 
- Μελέτη περιπτώσεων / Ομάδες εργασίας  

Χριστόφορος 
Ιωάννου 

11.15 11.30 0,25 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ  

11.30 13.15 1,75 

Ενότητα 3: Καταχρηστική Εκμετάλλευση Δεσπόζουσα Θέσης 
- Οι έννοιες της δεσπόζουσας θέσης και της συλλογικής δεσπόζουσας θέσης 
- Η μέτρηση της δύναμης στην αγορά  
- Καταχρηστικές πρακτικές: εκμεταλλευτικές v παρεμποδιστικές, τιμολογιακές v μη 

τιμολογιακές 
- Η ιδιαίτερη ευθύνη των επιχειρήσεων με δεσπόζουσα θέση 
- Παραδείγματα εκμεταλλευτικών και παρεμποδιστικών καταχρήσεων 
- Αντικειμενική αιτιολόγηση ως άμυνα των επιχειρήσεων 
- Μελέτη Περιπτώσεων / Ομάδες Εργασίας 

Παναγιώτης  
Αγησιλάου 

13.15 14.15 1,00 ΓΕΥΜΑ  

14.15 15.30 1,25 

Ενότητα 4: Καταχρηστική Εκμετάλλευση της Σχέσης Οικονομικής Εξάρτησης 
- Οι προϋποθέσεις εφαρμογής της σχετικής πρόνοιας του νόμου 
- Οι εξουσίες της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού 
- Μελέτη Περιπτώσεων  

Χριστόφορος 
Ιωάννου 

15.30 15.45 0,25 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ  

15.45 17.15 1,50 

Ενότητα 5: Πρακτικά Ζητήματα 
- Αντιμετώπιση αιφνιδιαστικών ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές του κράτους 
- Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές πριν και μετά τον έλεγχο (Προγράμματα Επιείκειας 

και Ανάληψη Δεσμεύσεων) 
- Συνέπειες από παραβάσεις του Δικαίου του Ανταγωνισμού 
- Εκτίμηση χρηματικού προστίμου 
- Υπόδηση ρόλων 
- Ανακεφαλαίωση  

Παναγιώτης 
Αγησιλάου 

 
Χριστόφορος 

Ιωάννου 

Σύνολο Καθαρής Διάρκειας *** 7:00  

 
 
 
 



   

 

 
Δήλωση Συμμετοχής 

 
Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι ενδιαφερόμαστε να συμμετάσχουμε στο Σεμινάριο που διοργανώνει το 
ΚΕΒΕ με θέμα:  
 

«Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 
 

Στοιχεία Επιχείρησης / Οργανισμού 

 

Όνομα Επιχείρησης: 

Τηλ.         Φαξ. 

Διεύθυνση: 

Τ.Θ.          Τ.Κ. 

E-MAIL: 

Αρ. Συμμετεχόντων:  

 
 ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
 

 

Στοιχεία Συμμετεχόντων 

 

 
Ονόματα Συμμετεχόντων:     Θέση στην Εταιρεία: 
 

1. ……………………………………………………………...  ………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………...  ………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………  ………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………  ………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………  ………………………………………………… 

 

Ημερομηνία ………………………………………………… Υπογραφή …………………………………………….. 


