
  

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΕΒΕ 

  
«Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ 

ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 
========================================================================================== 

 
                                                                                        
         Ημερομηνία Διεξαγωγής:  15/05/2018 

         Χώρος Διεξαγωγής: Λευκωσία, (Ξενοδοχείο HILTON PARK) 

            
 

 

Στόχος: 
 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση των βασικών 
προνοιών αναφορικά με την αντιμετώπιση της καταχρηστικής 
εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης από το Δίκαιο του 
Ανταγωνισμού. Μέσα από την παρακολούθηση του 
σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γενικές αλλά 
και εξειδικευμένες γνώσεις και θα αναπτύξουν ικανότητες και 
δεξιότητες, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να αναγνωρίζουν 
εάν μία επιχείρηση κατέχει δεσπόζουσα θέση και κατά πόσον 
μια επιχειρηματική πρακτική / συμπεριφορά συνιστά 

κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης. Επίσης, θα είναι σε θέση 
να αναγνωρίσουν τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων με 
δεσπόζουσα θέση και τις δυνατότητες που έχουν στη διάθεσή 
τους οι επιχειρήσεις που επηρεάζονται δυσμενώς από τις 
αντιανταγωνιστικές πρακτικές επιχειρήσεων με δεσπόζουσα 
θέση. 

 

 
Περιγραφή Υποψηφίων: 
Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, νομικούς συμβούλους επιχειρήσεων ή και 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, 
οικονομικούς συμβούλους επιχειρήσεων, συμβούλους εμπορικής προώθησης, λογιστές ή/ και ελεγκτές. 
 
Η παρακολούθηση του σεμιναρίου δεν προϋποθέτει προηγούμενη γνώση του αντικειμένου και/ ή σχετική εξειδίκευση των 
συμμετεχόντων. 

 

 
Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα μάθουν: 
 

-  να κατανοήσουν τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τον ορισμό της σχετικής αγοράς 
-  να αναγνωρίσουν τους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την στοιχειοθέτηση ύπαρξης δεσπόζουσας θέσης  
- να εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες και απαιτήσεις των προνοιών των σχετικών νομοθεσιών π.χ. σχετική αγορά,  

δεσπόζουσα θέση, κατάχρηση  
- να διακρίνουν τις νόμιμες επιχειρηματικές πρακτικές από τις αντιανταγωνιστικές πρακτικές (τιμολογιακού και μη τιμολογιακού 

χαρακτήρα)  
-  να αναγνωρίσουν τις συνέπειες που συνεπάγεται η καταστρατήγηση των προνοιών των σχετικών νομοθεσιών 
-  να διερευνούν τα όρια της σχετικής αγοράς (προϊοντική και γεωγραφική διάσταση) 
-  να αξιολογούν την συνδρομή των παραγόντων που οδηγούν στη διαπίστωση δεσπόζουσας θέσης  
-  να αποδεικνύουν την αντικειμενική αναγκαιότητα της συμπεριφοράς επιχείρησης με δεσπόζουσα θέση  
-  να σχεδιάζουν τις επιχειρηματικές πρακτικές με τρόπο που να περιορίζονται οι κίνδυνοι κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης  
-  να υποστηρίζουν / αμφισβητούν τον ορισμό της σχετικής αγοράς  
-  να εκτιμούν την ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης ή κατάχρησης  
- να αντιπαραβάλλουν / αντικρούουν λόγους αντικειμενικής αναγκαιότητας σε σχέση με τη συμπεριφορά επιχειρήσεων με 

δεσπόζουσα θέση  
- να επικοινωνούν με τους νομικούς συμβούλους ή και δικηγόρους σε περίπτωση αμφιβολιών σε σχέση με τη συμβατότητα της 

συμπεριφοράς τους κανόνες του ανταγωνισμού  
-  να υιοθετούν και εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές συμμόρφωσης με το Δίκαιο του Ανταγωνισμού 
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Εκπαιδευτής: 
Στο εν λόγω πρόγραμμα θα διδάξει ο κύπριος εμπειρογνώμονας  Δρ. Παναγιώτης Αγησιλάου. 

 
Δικαίωμα Συμμετοχής: €180 +  €34,20 Φ.Π.Α.  
Η προδιαγραφή του προγράμματος εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. 
Επιχορήγηση ΑνΑΔ  €119          Ποσό Πληρωτέο στο ΚΕΒΕ     €95,20    (€61  +  €34,20 ΦΠΑ)  

 
Δηλώσεις Συμμετοχής: 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση συμμετοχής και να την αποστείλουν στο ΚΕΒΕ, 
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 και Δεληγιώργη 3, Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Τηλ. 22889840, Φαξ. 22668630, e-mail: 
gvenizelou@ccci.org.cy  το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 11 Μαΐου 2018.  
 
 

 
 

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.  
 
/ΓΒ                
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤOΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Λευκωσία 15/05/2018 

Ώρες  
Εφαρμογής * 

Διάρκεια 
* Ανάλυση περιεχομένου 

(σημειώνεται το θεωρητικό και πρακτικό μέρος) 
Εκπαιδευτής 

Από Μέχρι 
(ώρες : 
λεπτά) 

08.45 09.15 0,50 
Ενότητα 1: Εναρκτήρια Συνάντηση 
Αλληλογνωριμία. Παρουσίαση του σκοπού και των στόχων του σεμιναρίου. Συνοπτική 
παρουσίαση του προγράμματος. Προσδοκίες των συμμετεχόντων 

Δρ. Παναγιώτης 
Αγησιλάου 

09.15 09.45 0,50 
Ενότητα 2: Εισαγωγή 
Παρουσίαση σχετκών διατάξεων της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας (άρθρο 6(1) 
του Νόμου 13(Ι)/2008 και Άρθρο 102 ΣΛΕΕ). Βασικές επισημάνσεις 

Δρ. Παναγιώτης 
Αγησιλάου 

09.45 10.30 0,75 
Ενότητα 3: Σχετική Αγορά 
Η έννοια της σχετικής αγοράς και η σημασία ορθού ορισμού της σε υποθέσεις 
κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης. Το τεστ του υποθετικού μονοπωλητή (SNNIP test) 

Δρ. Παναγιώτης 
Αγησιλάου 

10.30 10.45 0,25 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ  

10.45 11.15 0,50 
Ενότητα 3 συνέχεια: Σχετική Αγορά 
Παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την οριοθέτηση της σχετικής αγοράς. Το τεστ 
του υποθετικού νομοπωλητή (SNNIP test) 

Δρ. Παναγιώτης 
Αγησιλάου 

11.15 13.00 1,75 
Ενότητα 4: Καταχρηστική Εκμετάλλευση Δεσπόζουσας Θέσης 
Έννοια δεσπόζουσας θέσης. Παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την εκτίμηση της 
δύναμης στην αγορά (π.χ. μερίδια αγοράς, εμπόδια εισόδου, δύναμη αγοραστή) 

Δρ. Παναγιώτης 
Αγησιλάου 

13.00 14.00 1,00 ΓΕΥΜΑ  

14.00 15.00 1,00 

Ενότητα 4 συνέχεια: Καταχρηστική Εκμετάλλευση Δεσπόζουσας Θέσης 
Πρακτικές εκμεταλλευτικού χαρακτήρα (exploitative abuses) π.χ. υπερβολική 
τιμολόγηση, αθέμιτοι όροι συναλλαγής 
 
Παρουσίαση σχετικής νομολογίας 

Δρ. Παναγιώτης 
Αγησιλάου 

15.00 15.15 0,25 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ  

15.15 16.45 1,50 

Ενότητα 4 συνέχεια: Καταχρηστική Εκμετάλλευση Δεσπόζουσας Θέσης 
Πρακτικές καταχρηστικού αποκλεισμού (exclusionary abuses) π.χ. άρνηση προμήθειας, 
επιθετική τιμολόγηση, εκπτώσεις πίστης, συμπίεση περιθωρίου, δεσμευμένες / 
ομαδικές πωλήσεις. 
 
Παρουσίαση σχετικής νομολογίας 
 
Μελέτη περιπτώσεων / Ομάδες εργασίας 

Δρ. Παναγιώτης 
Αγησιλάου 

16.45 17.15 0,50 

Ενότητα 5 
Σύνοψη (Ανακεφαλαίωση της ύλης του σεμιναρίου) 
Ερωτήσεις – Απαντήσεις 
Αξιολόγηση (Αξιολόγηση Σεμιναρίου και εκπαιδευτή) 

Δρ. Παναγιώτης 
Αγησιλάου 

Σύνολο Καθαρής Διάρκειας 
*** 

7:00   



  

 

Δήλωση Συμμετοχής 

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

«Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 

 

Στοιχεία Επιχείρησης / Οργανισμού 

 

Όνομα Επιχείρησης: 

Τηλ.         Φαξ. 

Διεύθυνση: 

Τ.Θ.          Τ.Κ. 

E-MAIL: 

Αρ. Συμμετεχόντων:  

 

     Λευκωσία, 15/05/2018 (Ξενοδοχείο HILTON PARK)  
 
 
 

Στοιχεία Συμμετεχόντων 

 

Ονόματα Συμμετεχόντων:              Θέση στην Εταιρεία: 
 

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

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

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

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

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

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

 


