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ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Το σεμινάριο απευθύνεται τόσο σε δικηγόρους που 
ασχολούνται με την επίλυση διαφορών, όσο και σε 
δικαστές που επιθυμούν να εμβαθύνουν στα 
σύγχρονα ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου του 
διεθνούς εμπορίου. 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εις βάθος ανάλυση 
των κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου που 
εφαρμόζονται επί υποθέσεων με στοιχεία 
αλλοδαπότητας,  η εξοικείωση των συμμετεχόντων με 
αυτούς, καθώς και η εμβάθυνσή τους σε πρακτικά 
ζητήματα με αναφορά στη νομολογία των εθνικών 
δικαστηρίων και του ΔΕΕ.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

1. Ιστορική αναδρομή και εφαρμοστέοι κανόνες: 
Από την Σύμβαση της Ρώμης στους Κανονισμούς 
Ρώμη Ι και ΙΙ, και από την Σύμβαση των 
Βρυξελλών στον Κανονισμό 1215/2012 

2. Δικονομική προσέγγιση επί ρητρών εφαρμοστέου 
δικαίου και δικαιοδοσίας  

3. Δικονομική προσέγγιση επί ρητρών διαιτησίας και 
πρακτικά ζητήματα 

4. Ειδικότερα ζητήματα επί συμβάσεων διανομής, 
αντιπροσωπείας και συμβάσεων διεθνούς 
πώλησης εμπορευμάτων 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ελένη Σκουφάρη 

Η Ελένη Σκουφάρη είναι Δικηγόρος Αθηνών και 
Νέας Υόρκης και εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας 
Ζέπος & Γιαννόπουλος.  Είναι απόφοιτος της 
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και 
κατέχει τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών  LL.M  και 
Wharton Business & Law από το University of 
Pennsylvania. Εκπροσωπεί εταιρίες και φυσικά 
πρόσωπα σε υποθέσεις ενώπιον των εθνικών και 
διαιτητικών δικαστηρίων και συμβουλεύει επί 
ζητημάτων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και 
εγκυρότητας συμβατικών όρων επί συμβάσεων του 
διεθνούς εμπορίου.  

Ημερομηνία διεξαγωγής: 19/03/2020 

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00-21:00 

Τόπος διεξαγωγής: Κέντρο Ευρωπαϊκού 

Συνταγματικού Δικαίου (Ακαδημίας 43, Αθήνα) 

 

Αξία συμμετοχής:  

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 100 € 

Για νομικά πρόσωπα: 140 €  

(Για πληροφορίες σχετικά με την εκπτωτική πολιτική του 
Ιδρύματος επισκεφτείτε την σελίδα: 
https://www.cecl2.gr/index.php/el/education) 

 

Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής 

του αντιτίμου: 12/03/2020 

 

 

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής 

Όσοι εγγραφούν έως 02/03/20, θα λάβουν 

15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής. 
 

 

Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα λάβουν το υλικό του σεμιναρίου 

με τα σημεία εμβάθυνσης της εισήγησης, καθώς και επίκαιρη 

σχετική νομολογία.  
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