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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΒΕ 

 
 

«Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» 

 

 
 
 
 
 
 
 
Σκοπός:  
H εξοικείωση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ψηφιακών αγορών 
και των καινοφανών ζητημάτων που προκύπτουν για την εφαρμογή 
του Δικαίου του Ανταγωνισμού. Η κατανόηση των χαρακτηριστικών 
και του τρόπου λειτουργίας των ψηφιακών αγορών θα βοηθήσει στην 
κατάλληλη και έγκυρη αξιολόγηση της συμβατότητας της 
συντονισμένης και μονομερούς δράσης των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο (και γενικότερα στις 
ψηφιακές αγορές) με τους κανόνες του ανταγωνισμού. Στο σεμινάριο 
θα παρουσιαστούν οι πιο πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις καθώς 
και οι τάσεις όσον αφορά την πολιτική του ανταγωνισμού στην 
ψηφιακή οικονομία. 
 
Με τη λήξη του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να: 
− περιγράφουν με τις βασικές οικονομικές έννοιες που αφορούν τη λειτουργία των ψηφιακών αγορών και των 

δίπλευρων / πολύπλευρων αγορών.  
− απαριθμούν ζητήματα που προκύπτουν με τον ορισμό της σχετικής αγοράς σε δίπλευρες ή πολύπλευρες 

αγορές.   
− περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας των ψηφιακών αγορών και του ρόλου που διαδραματίζουν οι καινοτομίες.  
− επεξηγούν την σημασία των δεδομένων ως πηγής ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στις ψηφιακές αγορές.  
− συσχετίζουν δεδομένα προστασίας της ιδιωτικοποίησης και της προστασίας του ανταγωνισμού.  
− διακρίνουν και να επεξηγούν τις αντιανταγωνιστικές πρακτικές επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε 

ψηφιακές αγορές, συντονισμένης και μονομερούς δράσης.   
− διατυπώνουν και να αναλύουν καινοφανείς θεωρίες  ανταγωνιστικής ζημίας 

Περιγραφή Υποψηφίων:  
Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς συμβούλους επιχειρήσεων, ανώτερους διευθυντές 
και στελέχη επιχειρήσεων που λαμβάνουν κρίσιμες εμπορικές αποφάσεις, εκπροσώπους επιχειρήσεων 
σε επαγγελματικές ενώσεις, ανώτερους διευθυντές εμπορικών οργανώσεων ή/και επαγγελματικών 
ενώσεων και οικονομικούς συμβούλους επιχειρήσεων. 
 
 

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναγνωρίζεται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο 
ως πιστοποιημένο για σκοπούς Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΣΕΕ), σύμφωνα με τον 

Κανονισμό Κ.Δ.Π. 386/2017 
 
 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:     Πέμπτη 26/11/2020        και      Δευτέρα 30/11/2020  
     (14:30-18:15)                                                               (14:30-18:15) 
 

Τρόπος Διεξαγωγής:               ONLINE μέσω υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης  
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Εκπαιδευτής:  
Tο εν λόγω πρόγραμμα θα διδάξει ο Κύπριος εμπειρογνώμονας Δρ. Παναγιώτης Αγησιλάου. 
 
 
Δικαίωμα Συμμετοχής: €185 + €35.15 Φ.Π.Α.  
Η προδιαγραφή του προγράμματος εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ.                      Επιχορήγηση ΑνΑΔ → €119  
 
Ποσό Πληρωτέο στο ΚΕΒΕ → €101.15 (€66+ €35.15 ΦΠΑ) 
 
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) στο e-mail: z.pieridou@ccci.org.cy, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020. 
 
Η πρακτική φύση και ο τύπος του προγράμματος θέτουν περιορισμούς στον αριθμό των συμμετοχών, γι’ αυτό οι 
αιτήσεις θα γίνονται δεκτές με σειρά προτεραιότητας. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα. Ζωή Πιερίδου, Λειτουργό 
ΚΕΒΕ, στα τηλ. 22889746/ 22889840, email: z.pieridou@ccci.org.cy. 
 
 
Με εκτίμηση, 
 
Χρίστος Ταντελές 
Ανώτερος Λειτουργός ΚΕΒΕ 
 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
1. Με Επιταγή στο όνομα του ΚΕΒΕ 

2. Κατάθεση στους πιο κάτω λογαριασμούς: 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0194-12-006537            ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 121-01-013924-01  
IBAN NO.: CY 16 0020 0194 000 000 12 0065 3700         IBAN NO.: CY25005001210001210101392401 

BIC: BCYPCY2N                                                              BIC: HEBACY2N    

3. Μέσω της Υπηρεσίας JCC SMART πατώντας στον σύνδεσμο: https://www.jccsmart.com/e-bill/32522039 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

ΠΕΜΠΤΗ 26/11/2020 (ONLINE) 

Ώρες  
Εφαρμογής * 

Διάρκεια 
* Ανάλυση περιεχομένου 

(σημειώνεται το θεωρητικό και πρακτικό μέρος) 
Εκπαιδευτής 

Από Μέχρι 
(ώρες : 
λεπτά) 

14.30 15.00 0,50 
Εναρκτήρια συνάντηση 
Αλληλογνωριμία. Παρουσίαση του σκοπού και των στόχων του σεμιναρίου. Συνοπτική 
παρουσίαση του προγράμματος. Προσδοκίες των συμμετεχόντων 

Δρ. Παναγιώτης 
Αγησιλάου 

15.00 15.45 0,75 

Εισαγωγή στις ψηφιακές αγορές και τις δίπλευρες / πολύπλευρες αγορές  
Χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες ψηφιακών αγορών και δίπλευρων / πολύπλευρων αγορών. 
Ορισμός της σχετικής αγοράς σε δίπλευρες / πολύπλευρες αγορές. Τρόπος λειτουργίας δίπλευρων 
αγορών. 

Δρ. Παναγιώτης 
Αγησιλάου 

15.45 16.00 0,25 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ  

16.00 18.15 2,25 

Εφαρμογή στο πλαίσιο του Άρθρου 101 ΣΛΕΕ – απαγορευμένες συμπράξεις 
Εισαγωγή στο Άρθρο 101 ΣΛΕΕ. Αλγοριθμικές συμπράξεις (algorithmic collusion) και ο ρόλος της 
τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence). Η χρήση των ψηφιακών επιγραμμικών πλατφόρμων 
για διευκόλυνση του συντονισμού των τιμών. Συντονισμός τιμών στις ψηφιακές αγορές (π.χ. 
καθορισμός τιμών μεταπώλησης (RPM), καθορισμός ελάχιστων διαφημιζόμενων τιμών (MAP), 
ρήτρες ευνοούμενου πελάτη (MFN)). Παραδείγματα από τη νομολογία. Μη τιμολογιακός 
συντονισμός στις ψηφιακές αγορές (π.χ. απαγόρευση διαδικτυακών πωλήσεων, απαγόρευση 
χρήσης ψηφιακών εργαλείων σύγκρισης τιμών, γεωγραφικός αποκλεισμός). 
Πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις σχετικά με τις συμβάσεις επιλεκτικής διανομής και το 
ηλεκτρονικό εμπόριο. 

Δρ. Παναγιώτης 
Αγησιλάου 

ΔΕΥΤΕΡΑ 30/11/2020 (ONLINE) 

14.30 15.45 1,25 

Εφαρμογή στο πλαίσιο του Άρθρου 102 ΣΛΕΕ – κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης 
Ορισμός της σχετικής αγοράς σε δίπλευρες αγορές (two-sided markets). Αλληλεπίδραση 
ανταγωνισμού στις δύο πλευρές της αγοράς και η σημασία των άμεσων και έμμεσων επιδράσεων 
δικτύου (network effects).  Συμμετοχή σε μια μόνο πλατφόρμα (single-homing) ή σε περισσότερες 
πλατφόρμες ταυτόχρονα (multi-homing). Επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται στα δεδομένα. Ο 
ρόλος της δωρεάν παροχής προϊόντων / υπηρεσιών στην μία πλευρά της αγοράς και η συλλογή 
δεδομένων. 

Δρ. Παναγιώτης 
Αγησιλάου 

15.45 16.00 0,25 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ   

16.00 17.15 1,25 

Εφαρμογή στο πλαίσιο του Άρθρου 102 ΣΛΕΕ – κατάχρηση δεσπόζουσας  (συνέχεια) 
Χαρακτηριστικά ψηφιακών και δίπλευρων αγορών. Αξιολόγηση δύναμης σε ψηφιακές αγορές. 
Διεκδικησιμότητα ψηφιακών αγορών και ο ρόλος των καινοτομιών. Ανάλυση κατάχρησης σε 
ψηφιακές αγορές. Ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων. 
Καινοφανείς θεωρίες ανταγωνιστικής ζημίας.  
 
Παρουσίαση πρόσφατων υποθέσεων σε ενωσιακό επίπεδο. Μελέτη περίπτωσης. 

Δρ. Παναγιώτης 
Αγησιλάου 

17.15 18.15 1,00 
Σύνοψη (Ανακεφαλαίωση της ύλης του σεμιναρίου, Ερωτήσεις-Απαντήσεις) 
Αξιολόγηση (Αυτοαξιολόγηση συμμετεχόντων, Αξιολόγηση σεμιναρίου και εκπαιδευτή) 

Δρ. Παναγιώτης 
Αγησιλάου 

Σύνολο Καθαρής 
Διάρκειας *** 

7:00   
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   
 

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

 
«Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» 

26 & 30 Νοεμβρίου 2020 
(14:30-18:15) 

 

Στοιχεία Επιχείρησης / Οργανισμού 

Όνομα Επιχείρησης: 

Αρ. Μητρώου Εργοδότη Κοινωνικών Ασφαλίσεων: 

Τηλ.         Φαξ. 

Διεύθυνση: 

Τ.Θ.          Τ.Κ. 

E-MAIL: 

Αρ. Συμμετεχόντων:  

 

Στοιχεία Συμμετεχόντων 

 

ΟΝΟΜΑ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ 

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 

ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ 

ΣΥΛΛΟΓΟ (ΕΑΝ 

ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ) 

    

    

    

    

 
 
«Εγώ ο/η _______________________________________________, δηλώνω ότι είμαι άνω των 18 ετών. Εξουσιοδοτώ το 
ΚΕΒΕ να χρησιμοποιούν όλα τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα με σκοπό την συμμετοχή στο πιο πάνω σεμινάριο. ☐ 

Εξουσιοδοτώ το ΚΕΒΕ να μου αποστέλλουν παρόμοιας φύσης με την πιο πάνω εκδήλωση ενημερωτικό υλικό σε μελλοντικό 

χρόνο.☐ 

Ενημερώνομαι ότι δύναται να αναρτηθούν σε ιστοσελίδες ή/και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες ή/και βίντεο 
από τη συγκεκριμένη εκδήλωση στις οποίες εμφανίζομαι, για σκοπούς προβολής της εκδήλωσης. Εάν δεν προβείτε στη 
σχετική εξουσιοδότηση προς το ΚΕΒΕ για τη διατήρηση των δεδομένων σας για μελλοντική επικοινωνία, αυτά θα 
καταστραφούν με το πέρας της εκδήλωσης. Πέραν του δικαιώματος απόσυρσης της συγκατάθεσής σας, διαθέτετε επίσης 
τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασία των 
δεδομένων σας, τα οποία μπορείτε να εξασκήσετε μέσω γραπτής αίτησης στο ΚΕΒΕ. Διαθέτετε επίσης το δικαίωμα 
καταγγελίας στο Γραφείο Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων». 
 

 Ημερομηνία ……………………………………    Υπογραφή …………………………………… 
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