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Σκοπός του σεμιναρίου είναι η απόκτηση εισαγωγικής γνώσης σε σχέση με ουσιαστικά και διαδικαστικά ζητήματα που 

αφορούν την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία σε σχέση με την προστασία του ανταγωνισμού. 
 

Ανάγκη κατάρτισης είναι η απόκτηση εισαγωγικής γνώσης σε σχέση με 

ουσιαστικά και διαδικαστικά ζητήματα που αφορούν την εθνική και ενωσιακή 
νομοθεσία σε σχέση με την προστασία του ανταγωνισμού. Μέσα από την 

παρακολούθηση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τις 
σημαντικότερες έννοιες και αρχές που διέπουν το δίκαιο του ανταγωνισμού και 

θα είναι σε θέση να διακρίνουν πρακτικές επιχειρήσεων ή ενώσεων 

επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των σχετικών 
απαγορευτικών κανόνων. Περαιτέρω, θα αναγνωρίσουν τα εργαλεία που 

υπάρχουν για την επιβολή του δικαίου του ανταγωνισμού καθώς επίσης και τις 
συνέπειες της καταστρατήγησης των σχετικών απαγορευτικών κανόνων. 
 

Με τη λήξη του επιμορφωτικού προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: 
• περιγράφουν τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν το δίκαιο του ανταγωνισμού. 

• διατυπώνουν τις βασικές έννοιες και απαιτήσεις εφαρμογής των προνοιών των σχετικών νομοθεσιών. 

• περιγράφουν το ρόλο, τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες των Αρχών Ανταγωνισμού. 

• διακρίνουν τις νόμιμες από τις αντιανταγωνιστικές πρακτικές.  

• κατονομάζουν τις επιπτώσεις που συνεπάγονται οι παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού. 

• σκιαγραφούν και να κατηγοριοποιούν τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στις παραβάσεις του δικαίου του 

ανταγωνισμού, μέσω πρακτικών παραδειγμάτων. 

• διερευνούν και να εξετάζουν τους τομείς αυξημένου ρίσκου σε μια επιχείρηση για την ανάπτυξη 

αντιανταγωνιστικών συμπεριφορών. 

• λαμβάνουν μέτρα για περιορισμό του ρίσκου ανάπτυξης αντιανταγωνιστικών συμπεριφορών. 

• αξιολογούν τους κινδύνους που δημιουργούνται από τις παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού. 

• διαχειρίζονται περιπτώσεις μη συμμόρφωσης της επιχείρησης με το δίκαιο του ανταγωνισμού. 

• οργανώνουν και να εφαρμόζουν διαδικασίες προληπτικού ελέγχου σε επιχειρήσεις. 

• ευαισθητοποιηθούν σε σχέση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το δίκαιο του ανταγωνισμού και την αξία 

της συμμόρφωσης στην καθημερινή επαγγελματική τους δραστηριότητα. 

• υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν βέλτιστες πρακτικές συμμόρφωσης. 

• ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους αναφορικά με τον χειρισμό θεμάτων που σχετίζονται με το δίκαιο του 

ανταγωνισμού 

• προωθούν και να αναπτύσσουν κουλτούρα ανταγωνισμού. 

• χειρίζονται περιπτώσεις πρόσκλησης για συμμετοχή σε αντιανταγωνιστικές πρακτικές. 
 

Περιγραφή Υποψηφίων:  
Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς συμβούλους επιχειρήσεων, λειτουργούς 

συμμόρφωσης (compliance officers), 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. 
 

Ημερομηνία Διεξαγωγής:      Πέμπτη  23/02/2023        
 
Πόλη & Χώρος Διεξαγωγής:   Λευκωσία, Ξενοδοχείο «CLEOPATRA» 

 

ΔΗΛΩΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ 

mailto:chamber@ccci.org.cy
http://www.ccci.org.cy/
https://forms.ccci.org.cy/introcompetitionlaw/
https://forms.ccci.org.cy/introcompetitionlaw/
https://forms.ccci.org.cy/introcompetitionlaw/


 
 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΒΕ 

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος 
T: +357 22889800 F: +357 22665685 E: chamber@ccci.org.cy W: www.ccci.org.cy 

 
 
 

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου δεν προϋποθέτει προηγούμενη γνώση του αντικειμένου ή/και σχετική εξειδίκευση 

των συμμετεχόντων. 
 

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

σύμφωνα με τον Κανονισμό Κ.Δ.Π. 386/2017. 
 

Εκπαιδευτής:  

Tο εν λόγω πρόγραμμα θα διδάξει ο κύπριος εμπειρογνώμονας Δρ. Παναγιώτης Αγησιλάου. 
 

Δικαίωμα Συμμετοχής: €190 + €36.10 Φ.Π.Α.  
Η προδιαγραφή του προγράμματος εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ.                      Επιχορήγηση ΑνΑΔ → €119  

 
Ποσό Πληρωτέο στο ΚΕΒΕ → €107.10  (€71+ €36.10 Φ.Π.Α) 

 

Δηλώσεις Συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τη σχετική 
δήλωση συμμετοχής πατώντας ΕΔΩ το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023. 

Σημαντικό: Πέραν της ηλεκτρονικής δήλωσης συμμετοχής που θα συμπληρώσετε για το ΚΕΒΕ, για να 
θεωρείτε έγκυρη η εγγραφή σας αλλά και για να μπορείτε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο, μια 

εβδομάδα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου, θα αποσταλούν στις συμμετέχουσες 

εταιρείες περισσότερες πληροφορίες καθώς και ο αριθμός εφαρμογής του προγράμματος τον οποίο θα 
χρησιμοποιείτε για να κάνετε την εγγραφή σας στο σεμινάριο και μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας 

«ΕΡΜΗΣ». 
 

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 μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα. Ζωή Πιερίδου, Λειτουργό ΚΕΒΕ, 

στα τηλ. 22889746/15, email: z.pieridou@ccci.org.cy. 
 
 

Με εκτίμηση, 
Χρίστος Ταντελές 

Ανώτερος Λειτουργός ΚΕΒΕ 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επιχειρήσεις /οργανισμοί που επιθυμούν να συμμετέχουν σε επιμορφωτικά 

προγράμματα επιχορηγημένα από την ΑνΑΔ, εάν δεν το έχουν ήδη κάνει, θα πρέπει απαραιτήτως να 
προχωρήσουν άμεσα με την εγγραφή τους στη ψηφιακή πλατφόρμα «ΕΡΜΗΣ»                                                                 

( https://ermis.anad.org.cy/#/front ) ως Νομικά Πρόσωπα και ακολούθως να εγγράψουν τους 
υποψήφιους για συμμετοχή ως Φυσικά Πρόσωπα. 
 

Η διαδικασία εγγραφής της επιχείρησης/οργανισμού ως Νομικό πρόσωπο, καθώς και των Φυσικών 

προσώπων στον «ΕΡΜΗ» γίνεται μόνο μια φορά.  
 

Για περισσότερες πληροφορίες / διευκρινίσεις απευθυνθείτε στην ΑνΑΔ, τηλ. 22390300. 
 

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 
 

*Η πληρωμή με μετρητά δεν γίνεται αποδεκτή, σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΑνΑΔ. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Διάρκεια κατάρτισης: 7 ώρες 
 
 

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 

ΠΕΜΠΤΗ 23/02/2023 

Ώρες  

Εφαρμογής 
Διάρκεια  

Χρονοτοποθέτηση περιεχομένου 
 

Εκπαιδευτής 

Από Μέχρι (ώρες) 

08.45 09.15 0,30 

Εναρκτήρια συνάντηση/ Παρουσίαση του σκοπού και των στόχων 

του σεμιναρίου 
➢ Αλληλογνωριμία. Παρουσίαση του σκοπού και των στόχων του 

σεμιναρίου. Συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος. Προσδοκίες 
των συμμετεχόντων. 

Παναγιώτης 
Αγησιλάου 

09.15 10.00 0,45 

Εισαγωγή στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού 
➢ Το Δίκαιο του Ανταγωνισμού και οι στόχοι του. Αρμοδιότητες και 

εξουσίες των Αρχών Ανταγωνισμού. Συνέπειες παράβασης. 

Παναγιώτης 
Αγησιλάου 

10.00 10.45 0,45 

Απαγορευμένες συμπράξεις (οριζόντιες και κάθετες) 

➢ Η διάκριση μεταξύ συμφωνίας και εναρμονισμένης πρακτικής. 

Αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων. Οριζόντιες v. κάθετες συμπράξεις. 
Εξ αντικειμένου και εξ αποτελέσματος περιορισμός του 

ανταγωνισμού. 

Παναγιώτης 
Αγησιλάου 

10.45 11.00 0,15 Διάλειμμα  

11.00 13.00 2,00 

Απαγορευμένες συμπράξεις (οριζόντιες και κάθετες) (συνέχεια) 

➢ Συμφωνίες καθορισμού τιμών, νόθευσης διαγωνισμών, περιορισμού 
παραγωγής / διάθεσης. 

➢ Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ανταγωνιστών. 

➢ Παραδείγματα από τη νομολογία.  
➢ Συμφωνίες αποκλειστικής διανομής και επιλεκτικής διανομής. 

Καθορισμός τιμών μεταπώλησης (RPM), περιορισμός παράλληλου 

εμπορίου και διαδικτυακών πωλήσεων.  

Παναγιώτης 
Αγησιλάου 

13.00 13.45 0,45 Γεύμα  

13.45 15.00 1,15 

Καταχρηστική Εκμετάλλευση Δεσπόζουσας Θέσης 

➢ Έννοια δεσπόζουσας θέσης. Θεμελίωση δεσπόζουσας θέσης. 
Καταχρηστικές πρακτικές: εκμεταλλευτικές v. παρεμποδιστικές, 

τιμολογιακές v. μη τιμολογιακές. Αντικειμενική αιτιολόγηση ως άμυνα 

των επιχειρήσεων. 

Παναγιώτης 
Αγησιλάου 

15.00 15.15 0,15 Διάλειμμα  

15.15 16.00 0,45 

Καταχρηστική Εκμετάλλευση Δεσπόζουσας Θέσης (συνέχεια) 

➢ Παραδείγματα εκμεταλλευτικών και παρεμποδιστικών καταχρήσεων. 
➢ Μελέτη περίπτωσης. 

Παναγιώτης 
Αγησιλάου 

16.00 17.00 1,00 

Σύνοψη / Ανακεφαλαίωση 
➢ Ανακεφαλαίωση της ύλης του σεμιναρίου με έμφαση τις βέλτιστες 

πρακτικές για συμμόρφωση με τις σχετικές νομοθεσίες. 
➢ Ερωτήσεις – Απαντήσεις 

➢ Αξιολόγηση σεμιναρίου και εκπαιδευτή.  

Παναγιώτης 
Αγησιλάου 

mailto:chamber@ccci.org.cy
http://www.ccci.org.cy/

