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Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Α Κ Ο  Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο  

Παραβιάσεις Δικαίου Ελεύθερου Ανταγωνισμού 
 

 

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε νομικούς της θεωρίας 
και της πράξης προς ενημέρωσή τους σχετικά με τις 
παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου ελεύθερου 
ανταγωνισμού. 

ΣΚΟΠΟΣ 

Το Σεμινάριο παρουσιάζει την επίδραση των άρθρων 
101 και 102 ΣΛΕΕ και της σχετικής νομολογίας του 
ΔικΕΕ στο εθνικό δίκαιο ελεύθερου ανταγωνισμού. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

• Δίκαιο και οικονομία, αντικείμενο του ενωσιακού 
οικονομικού δικαίου 
 

• Ενωσιακή Πολιτική Ανταγωνισμού, συμφωνίες, 
εναρμονισμένη πρακτική 

 

• Δεσπόζουσα θέση και νομολογία ΔικΕΕ 

 

• Καταχρηστικές τιμολογιακές πρακτικές-ρήτρες 
αποκλειστικότητας-Tying, Bundling-άρνηση 
συναλλαγής κατά το άρθρο 102 ΣΛΕΕ 

 

• Συγχωνεύσεις, συγκεντρώσεις επιχειρήσεων 

 

• Κανονισμός 1/2003, dawn raids, ακυρότητα 
ρήτρας, αποζημιώσεις βάσει της Οδηγίας 
2014/104/ΕΕ και Ν. 4529/2018 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Δρ. Xάρης Αποστολόπουλος 

Ο Χάρης Αποστολόπουλος είναι πτυχιούχος της 
Νομικής Σχολής Θράκης και κάτοχος διδακτορικού 
τίτλου από το Πανεπιστήμιο του Μονάχου και 
μεταπτυχιακών τίτλων από το Πανεπιστήμιο του 
Σικάγο και του Μονάχου στο Δίκαιο Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας και Ανταγωνισμού.  

Εργάζεται ως δικηγόρος με ειδίκευση στα θέματα 
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας κι Ανταγωνισμού και 
αρθρογραφεί σχετικά σε νομικά περιοδικά. 

Ημερομηνία διεξαγωγής: 15/11/2021 

Ώρες υλοποίησης σεμιναρίου: 17:00-21:00 

Αξία συμμετοχής:  

Για φυσικά πρόσωπα & επιτηδευματίες: 60 € 

Για νομικά πρόσωπα: 80 €  

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

Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και καταβολής του 

αντιτίμου: 11/11/2021 

 
 

Έκπτωση πρόωρης εγγραφής 

Όσοι εγγραφούν έως 01/11/21, θα λάβουν 

15% έκπτωση επί της αξίας συμμετοχής. 
 

 

Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα λάβουν τμήμα του υλικού του 
σεμιναρίου, που τυχόν τους ενδιαφέρει, όπως πίνακες και 
παραδείγματα. 
 
Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας 
Zoom 
 Απαραίτητος εξοπλισμός: ηλεκτρονικός υπολογιστής που να 
διαθέτει ηχεία ή ακουστικά 
Προαιρετικός εξοπλισμός: μικρόφωνο, κάμερα 
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
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