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Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Ανταγωνισμού και Κρατικές Ενισχύσεις 
 

 

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικαστές, δικηγόρους και 
νομικούς συμβούλους επιχειρήσεων που ασχολούνται 
στην πράξη με θέματα που σχετίζονται με το δίκαιο του 
ανταγωνισμού και το δίκαιο των κρατικών ενισχύσεων. 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των 
συμμετεχόντων με τους βασικούς κανόνες του δικαίου 
των κρατικών ενισχύσεων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί 
στη νομολογία του Δικαστηρίου και του Γενικού 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Ι. Στόχοι του δικαίου και της πολιτικής ανταγωνισμού 
και ένταξη του δικαίου των κρατικών ενισχύσεων στο 
ενωσιακό δίκαιο του ανταγωνισμού 
ΙΙ. Εννοιολογικά χαρακτηριστικά ασυμβίβαστων με την 
εσωτερική αγορά κρατικών ενισχύσεων 
Α. Η επιχείρηση ως αποδέκτης της ενίσχυσης 
Β. Κρατική προέλευση των πόρων  
Γ. Παροχή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 
Δ. Νόθευση του ανταγωνισμού και επηρεασμός των 
ενδοενωσιακών συναλλαγών 
ΙΙΙ. Περιπτώσεις συμβατότητας ενίσχυσης 
IV. Ειδικές περιπτώσεις εφαρμογής (ή μη) των 
προστατευτικών του ανταγωνισμού κανόνων περί 
κρατικών ενισχύσεων 
Α. Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας  
Β. Ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση 
προβληματικών επιχειρήσεων 
Γ. Ενισχύσεις προς τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος   
V. Έλεγχος και ανάκτηση παρανόμων κρατικών 
ενισχύσεων 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Γεώργιος Τσουλούφας 

Ο Γεώργιος Τσουλούφας είναι δικηγόρος Αθηνών και 
solicitor in England and Wales (np). Ειδικεύεται στο 
εμπορικό και εταιρικό δίκαιο, ενώ παρέχει νομικές 
συμβουλές σε εταιρείες προς τον σκοπό συμμόρφωσης με 
τις επιταγές του ευρωπαϊκού δικαίου του ανταγωνισμού. 
Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος 
μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από το University 

College London (LLM in Competition Law), το King’s 
College London (PGDip in Economics for Competition 
Law) και το London School of Economics and Political 
Science (MSc in Political Sociology). Έχει δημοσιεύσει 
μελέτες σε νομικές επιθεωρήσεις και κεφάλαια σε 
συλλογικά έργα επί ειδικών θεμάτων του Δικαίου του 
Ανταγωνισμού και του Δικαίου των Κρατικών 
Ενισχύσεων. 

Ημερομηνία διεξαγωγής: 30/10/2020 

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 16:00-21:00 

Αξία συμμετοχής:  

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 80 € 

Για νομικά πρόσωπα: 120 €  

(Για πληροφορίες σχετικά με την εκπτωτική πολιτική του 
Ιδρύματος επισκεφτείτε την σελίδα: 
https://www.cecl.gr/katigoria-
seminaria/2008/05/08/seminars/) 

 

Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του 

αντιτίμου: 22/10/2020 

 
 

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής 

Όσοι εγγραφούν έως 12/12/20, θα λάβουν 

15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής. 
 

 

Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα λάβουν την παρουσίαση του 

σεμιναρίου. 

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας 
Zoom 
 Απαραίτητος εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να 
διαθέτει ηχεία ή ακουστικά 
Προαιρετικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
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Ακαδημίας 43, 106 72, Αθήνα 
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