
 

 

 

 

 

∆ίκαιο και πολιτική ανταγωνισμού:  

εφαρμοσμένες νομικές και οικονομικές παράμετροι  

Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων  

24 - 29 Σεπτεμβρίου 2018  

 

Περιεχόμενο και Σκοπός σεμιναρίου: 

Η πολιτική ανταγωνισμού επηρεάζει ευθέως όλες τις επιχειρήσεις και αποτελεί σημαντικό στοιχείο 

στη διαχείριση του κανονιστικού κινδύνου, τόσο σε επίπεδο συγχωνεύσεων και εξαγορών όσο και 

σε κάθε είδους συμπράξεις με άλλες επιχειρήσεις ενός κλάδου.  

Σε εφαρμογή των γενικών διατάξεων που κατοχυρώνουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες κυκλοφορίας 

αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίων, οι κανόνες που αποσκοπούν στη διασφάλιση ενός 

κλίματος ανόθευτου ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά και συγκλίνουν στην επίτευξη των 

στόχων της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν προεξέχουσα θέση. 

Το δίκαιο του ανταγωνισμού, οι οικονομικές-ποσοτικές και επιχειρησιακές παράμετροι και 

προεκτάσεις του, είναι κρίσιμης σημασίας, κυρίως όσον αφορά περιπτώσεις συμπράξεων και 

συνενώσεων επιχειρήσεων με οποιοδήποτε τρόπο (συγχωνεύσεις, εξαγορές κτλ). Ειδικότερα, τα 

κριτήρια, οι επιπτώσεις, και οι τυχόν επιβαλλόμενοι όροι και προϋποθέσεις από τις αρμόδιες 

Αρχές/Επιτροπές Ανταγωνισμού, είναι καθοριστικά ζητήματα σε ό,τι έχει να κάνει με τη 

λειτουργία, τους σχεδιασμούς και τη στρατηγική των επιχειρήσεων καθαυτών, όσο και των 

σταθμίσεων και αποφάσεων των τραπεζών που τυχόν στηρίζουν χρηματοδοτικά τέτοια 

εγχειρήματα.  

Το σεμινάριο φιλοδοξεί να καλύψει πρακτικά τις νομικές και οικονομικές διαστάσεις του θέματος, 

και απευθύνεται σε επιχειρήσεις, τράπεζες και ελεύθερους επαγγελματίες που παρέχουν 

αντίστοιχες συμβουλευτικές/υποστηρικτικές υπηρεσίες. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Το πρόγραμμα είναι δομημένο σε 2 αυτοτελή αλλά αλληλένδετα μέρη, οικονομικού και νομικού 

περιεχομένου. Στόχος είναι οι συμμετέχοντες: 



 Να εξοικειωθούν και να εμβαθύνουν στην κατανόηση των βασικότερων εννοιών και 

ζητημάτων του ενωσιακού και εθνικού δικαίου του ανταγωνισμού, καθώς και στις πρακτικές 

του διαστάσεις σε ζητήματα χρηστικού ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων και τραπεζών. 

 Να αποκτήσουν επαρκή ενημέρωση για τα κριτήρια αλλά και τα πεδία στα οποία συνήθως 

εστιάζουν οι αρμόδιες Αρχές/Επιτροπές Ανταγωνισμού κατά την αξιολόγηση - αυτεπαγγέλτως 

ή κατόπιν αιτήματος - και κατά την έκδοση απόφασης για υποθέσεις της αρμοδιότητάς τους. 

 Να κατανοήσουν βασικές έννοιες και όρους των οικονομικών του ανταγωνισμού (competition 

and anti-trust economics), καθώς και τις ποσοτικές μεθόδους και τα εργαλεία μέτρησης και 

προσδιορισμού των ζητημάτων που ανακύπτουν σε συναφείς περιπτώσεις. 

 Τέλος, να αποκτήσουν ένα θεωρητικό όσο και χρηστικά αξιοποιήσιμο υπόβαθρο, ώστε να 

είναι σε θέση να κάνουν δικές τους εκτιμήσεις, να προσδιορίζουν επιπτώσεις στις 

επιχειρησιακές λειτουργίες, να διαμορφώνουν σχεδιασμούς και να χαράζουν στρατηγική. 

Συμμετέχοντες: 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη πιστωτικών ιδρυμάτων αλλά και  μεγάλων επιχειρήσεων, 

καθώς και σε ελεύθερους επαγγελματίες–ειδικούς (νομικούς, οικονομολόγους κ.α.), οι οποίοι 

ασχολούνται με ζητήματα ανταγωνισμού.  

Εισηγητές: 

Άγγελος Στενημαχίτης, Charles River Associate CRA (London, UK).: Associate Principal 
στην Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Πρακτική της CRA. ‘Έχει εργαστεί σε κρίσιμες υποθέσεις 
ανταγωνισμού ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Επιτροπής Ανταγωνισμού και Αγορών 
στο Η.Β., καθώς και άλλων εθνικών αρχών ανταγωνισμού. Η εμπειρία του περιλαμβάνει 
συγχωνεύσεις, καθώς και περιπτώσεις έρευνας αγοράς και καλύπτει πολλούς διαφορετικούς 
κλάδους, συμπεριλαμβανομένου του λιανικού εμπορίου, τραπεζών, εταιρειών πληρωμών, των 
στοιχηματικών εταιρειών και καταναλωτικών προϊόντων. Πριν από την εργασία του στην CRA to 
2014, εργάστηκε ως Research Assistant στο Πανεπιστήμιο του Essex, όπου απέκτησε το 
μεταπτυχιακό του δίπλωμα στα Οικονομικά με Άριστα. Κατέχει πτυχίο Οικονομικών Επιστημών 
από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.  

 

Αντιγόνη Βαφείδου, Vafeidou Law Office: Ακολούθησε νομικές σπουδές στο Α.Π.Θ., 
απέκτησε τον πρώτο της μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(M.Sc.) - διπλωματική εργασία με θέμα: «∆ίκαιο Ανταγωνισμού και περιορισμοί στις κάθετες 
συμπράξεις  υπό το πρίσμα του κανονισμού 330/2010». Ο δεύτερος μεταπτυχιακός της τίτλος 
είναι στο ∆ίκαιο Ανταγωνισμού Επιχειρήσεων στο University College London (U.C.L-LL.M. - 
specialism in Competition Law) - διπλωματική εργασία με θέμα: «Public and Private enforcement 
interaction in EU Competition Law». Επίσης, εξειδικεύτηκε σε ζητήματα διαχείρισης ανθρώπινου 
δυναμικού στο London School of Economics and Political Science (LSE). Στις Βρυξέλλες 
δραστηριοποιήθηκε στο ευρωπαϊκό lobbying σε διαβουλεύσεις ευρωπαϊκής νομοθεσίας 
κανονισμών ως Policy Advisor in Single Market, πάνω σε ζητήματα πολιτικής ανταγωνισμού και 
προστασίας καταναλωτή. Έχει διατελέσει Eπόπτης Ασφαλιστικών Εκκαθαρίσεων στην Τραπέζα της 
Ελλάδος. Ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα ως μέλος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Σχετική 



αρθρογραφία της με υποθέσεις δικαίου Ανταγωνισμού έχει φιλοξενηθεί στο περιοδικό 
Concurrences-Antitrust Publications and Events που εκδίδεται από το Institute of Competition 
Law. 

 

∆ιάρκεια: 20 ώρες  

Χρόνος διεξαγωγής:  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (διάρκεια 8 ώρες) 

 24 Σεπτεμβρίου 2018 (16.30-20.30)  
 25 Σεπτεμβρίου 2018 (16.30-20.30) 

∆ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (διάρκεια 12 ώρες) 

 27 Σεπτεμβρίου 2018 (16.30-20.30) 
 Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2018 (8.30-16.30) 

∆ίδακτρα:  550 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 25, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής. 

Τόπος διεξαγωγής: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Μασσαλίας 1, Αθήνα. 

Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρωματικές πληροφορίες, υποβολή προγράμματος στον ΟΑΕ∆ 

παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 210 33.86.429 (κα Παπουτσή). 

Ακύρωση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης  

συνεπάγεται επιβάρυνση ίση με το 1/2 των διδάκτρων. 
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Θεματικές ενότητες 
 
 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (διάρκεια 8 ώρες) 
 
 Εισαγωγική συνοπτική επισκόπηση 

 Τα θεμέλια των οικονομιών του ανταγωνισμού 

 ∆ύναμη στην Αγορά 

 Ορισμός της σχετικής αγοράς 

 

 Μονομερείς επιπτώσεις συγχωνεύσεων 

 Η οικονομική θεωρία των μονομερών επιπτώσεων 

 Εξετάζοντας τις μονομερείς επιπτώσεις στην πράξη 

 

 Πρακτική χρήση της Ανάλυσης Ανοδικής Πίεσης Τιμών (GUPPIs) στην ανάλυση         

συγχωνεύσεων 

 Μαθηματικοποίηση και εκτίμηση των μονομερών επιπτώσεων 

 

 Τα οικονομικά δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο του Άρθρου 102 ΣΛΕΕ:  

 Ο ρόλος των οικονομικών στις υποθέσεις κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης 

 Αναπτύσσοντας την θεωρία επίπτωσης στον ανταγωνισμό 

 ∆ιορθωτικά μέτρα  

Οι υποθέσεις της Google στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 

 Κάθετες και Σύνθετες Συγχωνεύσεις 

 Επιπτώσεις υπέρ και κατά του ανταγωνισμού 

 Εξετάζοντας τις επιπτώσεις στην πράξη 

 

 Κάθετες συμφωνίες: Οι πρόσφατες εξελίξεις στις προτεινόμενες λιανικές τιμές και της 

“Υποχρέωσης ενιαίας τιμής” (RPM). 

 Η αντιμετώπισης των Προτεινόμενων λιανικών τιμών 

 Πρακτικές στην “Υποχρέωση ενιαίας τιμής” (RPM) 

 



 Συντονισμός και ανταλλαγή πληροφοριών 

 Εισαγωγή στην θεωρία του ρητού και άρρητου συντονισμού 

 Η σημασία του συντονισμού και της ανταλλαγής πληροφοριών 

 Θεωρητικό παράδειγμα προς συζήτηση 

 

 Η πολιτική ανταγωνισμού στην Ελλάδα 

 Εισαγωγή και επισκόπηση του θεσμικού πλαισίου 

 Ανάλυση χαρακτηριστικών παραδειγμάτων 

 

 Τάσεις στην πολιτική ανταγωνισμού και προσδοκώμενες εξελίξεις 

 Τα πιο “καυτά” ζητήματα στην πολιτική ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Μελλοντικές προκλήσεις 

 Ανοικτή συζήτηση / Απορίες 

 
∆ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (διάρκεια 12 ώρες) 
 

 Εισαγωγή στην έννοια της εσωτερικής αγοράς και στο νομικό πλαίσιο του δικαίου 
Ανταγωνισμού 
 Γιατί το μοντέλο του "λειτουργικού ανταγωνισμού" στην ΕΕ 

 Ορισμός της σχετικής αγοράς, 

 Οριζόντιες αντι-ανταγωνιστικές συμφωνίες (άρθρο 101) 

 Εξαιρέσεις ανά κατηγορία 

 ∆εσπόζουσα Θέση: Οι προβλέψεις του Άρθρου 102 ΣΛΕΕ 

 Ορισμός της δεσπόζουσας θέσης, αξιολόγηση της ισχύος στην αγορά 

 Συμπεριφορά που μπορεί να είναι καταχρηστική: περιπτώσεις 

 Επιτόκιο από έναν μεγάλο παίκτη στον τραπεζικό τομέα 

 Κάθετες Συμφωνίες 

 Συντήρηση λιανικής τιμής 

 Η νέα πιο οικονομική προσέγγιση: απαλλαγή κατά κατηγορία και μεταρρύθμιση 

 Συγχωνεύσεις 

 Συγκεντρώσεις 

 Συγκεντρώσεις χωρίς κοινοτική διάσταση 

 Ουσιαστική εκτίμηση των συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού περί συγχωνεύσεων της 

ΕΚ 

 ∆εσμεύσεις ή διορθωτικά μέτρα 

 Τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες βάσει του δικαίου  ανταγωνισμού 

 Καρτέλ 

 ∆ίκαιο Ανταγωνισμού και Συμπαιγνία (ρητή και σιωπηρή) 

 Kαθορισμός τιμών κλπ. 

 Περιορισμοί στους όρους συναλλαγών εκτός των τιμών 



 Εφαρμογή από την Επιτροπή και τις εθνικές αρχές 

 Η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού 

 Περιπτώσεις 

 Μελέτες περιπτώσεων  

 Ορισμός αγορών σε περιπτώσεις δεσπόζουσας θέσης 

 Αξιολόγηση των συγκεντρώσεων στην πράξη 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



∆ίκαιο και πολιτική ανταγωνισμού:  
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Η εκπαιδευτική διαδικασία συνιστά σχέση αμφίδρομης ουσιαστικής επικοινωνίας εκπαιδευτή και 

συμμετεχόντων. Η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας αυτής καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το σχετικό 

με το σεμινάριο υπόβαθρο, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων. 

Συγκεκριμένα, ζητήματα όπως η εργασιακή εμπειρία, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τα ειδικότερα οφέλη που 

προσδοκούν οι συμμετέχοντες να αποκομίσουν από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνιστούν καθοριστικούς 

παράγοντες, που πρέπει να συνεκτιμώνται για την αποτελεσματική προσαρμογή της μεθοδολογίας που θα 

χρησιμοποιήσει ο εισηγητής.  

Tα παρακάτω στοιχεία είναι απολύτως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο από το ΕΤΙ. Οι 

πληροφορίες αυτές θα βοηθήσουν τον εισηγητή να διαμορφώσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό «μείγμα» που 

θα μεγιστοποιήσει το δικό σας όφελος. 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟΥ 

Ονοματεπώνυμο: 
 
 

Τράπεζα/εταιρεία: 
 

Μονάδα: 
 

Σημερινά επαγγελματικά καθήκοντα (σύντομη περιγραφή): 
 
 

Χρόνια προϋπηρεσίας: ……… Προηγούμενες θέσεις εργασίας (εντός ή εκτός τραπεζικού 
χώρου):   
 

Σπουδές – ειδικότητες: 
 

Θέματα σχετικά με το πρόγραμμα που γνωρίζετε με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. 
εμπειρία, εκπαίδευση, αναγνωστικά ενδιαφέροντα): 

Εκπαιδευτικά προγράμματα που έχετε παρακολουθήσει για το ίδιο ή παρεμφερές 
θέμα: 
 

Θεματικές ενότητες στις οποίες θα επιθυμούσατε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση ο 
εισηγητής: 
 
 
 

Παρακαλούμε στείλτε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο μέχρι τις 17/9/2018 
 στο e-mail: mpapoutsi@hba.gr ή στο fax: 210-3646122. 

 

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 


