
[1] 
 

                     

 

 

 

 

CORFU SUMMER SCHOOL 2017 

“Πρόσφατες εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο των επιχειρήσεων” 

 

 

Το “summer school” θα προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία μιας πρακτικής προσέγγισης των 

πρόσφατων εξελίξεων – νομοθετικών και δικαστικών – σε συγκεκριμένα θέματα του Ευρωπαϊκού Δικαίου 

των επιχειρήσεων. 

Μετά από ένα τετραήμερο μαθημάτων, οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει ουσιαστικές γνώσεις επί 

διαφόρων ζητημάτων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των σεμιναριακών μαθημάτων που θα 

διδαχθούν από από νυν και πρώην δικαστές και υπαλλήλους του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

διακεκριμένους καθηγητές ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και δικηγόρους.  

Τα απογεύματα οι συμμετέχοντες θα έχουν ελεύθερο χρόνο να απολαύσουν το νησί της Κέρκυρας, ένα 

ξεχωριστό ελληνικό νησί γνωστό για την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του ταυτότητα.  

 

Από την Τρίτη 25 Ιουλίου έως την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017 (Ημέρα άφιξης: Δευτέρα 24 Ιουλίου). Τα 

μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην Ιόνιο Ακαδημία του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο κτήριο όπου 

λειτούργησε το πρώτο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα (Οδός Καποδιστρίου 1, Κέρκυρα). 

 

Το “summer school” αποτελεί μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Αποφοίτων Ευρωπαϊκού Δικαίου της 

Νομικής Αθηνών (European Law Masters Alumni Association - ELMAA) και συνδιοργανώνεται από την 

ELMAA, το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) της Θεσσαλονίκης και το Εργαστήριο 

Νομικής, Οικονομικής, Πολιτικής και Τεχνικής Μετάφρασης (ΕΝΟΠΟΤΕΜ) του Ιονίου Πανεπιστημίου της 

Κέρκυρας. 
 

  

 Εισαγωγή στην κοινή αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Εμπορικές συναλλαγές με τρίτα κράτη 

 Δίκαιο του Ανταγωνισμού – οι συνέπειες του Brexit  

 Κανόνες και πρακτική των δικαστηρίων της Ε.Ε. στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων 

 Δίκαιο της ενέργειας – αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου 

 

To πλήρες πρόγραμμα θα αναρτηθεί σύντομα. 

Αντικείμενο: 

Πότε και που: 

Διοργανωτές: 

Βασικά μαθήματα: 
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 Βασίλειος Σκουρής, πρώην πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ομότιμος Καθηγητής 

Δημοσίου Δικαίου και Πρόεδρος του ΚΔΕΟΔ.  
 

 Kieran Bradley, ειδικός σύμβουλος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρώην δικαστής του 

Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 

 Βασίλειος Χριστιανός, Ομότιμος καθηγητής Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διευθυντής του 

ΚΔΕΟΔ. 
 

 Christine Kaddous (tbc), Καθηγήτρια Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Δικαίου στο 

Πανεπιστήμιο της Γενεύης και Διευθύντρια του Κέντρου ευρωπαϊκών νομικών σπουδών του 

Πανεπιστημίου της Γενεύης. 
 

 

  Θεόδωρος Πανάγος, Δικηγόρος, Επισκέπτης Καθηγητής του Δικαίου Ενέργειας στο Διεθνές 

Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη και πρώην Αντιπρόεδρος της ελληνικής Ρυθμιστικής 

Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ).  
 

Το “summer school” απευθύνεται κυρίως σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και (ασκούμενους) δικηγόρους που 

επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους στο αντικείμενο του Ευρωπαϊκού Δικαίου των επιχειρήσεων. 

Προπτυχιακοί φοιτητές και επαγγελματίες άλλων κλάδων είναι επίσης ευπρόσδεκτοι, εφόσον εκδηλώσουν 

το ενδιαφέρον τους να επωφεληθούν από τη συμμετοχή τους στα μαθήματα.  

Καθώς τα μαθήματα θα διεξαχθούν στα ελληνικά και τα αγγλικά, απαιτείται η άριστη γνώση και των δύο 

γλωσσών.  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Οι θέσεις είναι περιορισμένες και δεν θα ξεπεράσουν τις 30. First-come, 

first-served! 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής ως τις 10 Ιουνίου 2017. Την αίτηση 

συμμετοχής μπορείτε να τη βρείτε εδώ .  

Όσοι προεπιλεγούν θα ενημερωθούν μέσω e-mail σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της 

προθεσμίας και θα κληθούν να καταθέσουν το τέλος συμμετοχής στον τραπεζικό λογαριασμό της ELMAA. 

Η διασφάλιση της συμμετοχής γίνεται μέσω της καταβολής του τέλους συμμετοχής. 

1) Τέλος συμμετοχής:  160 Ευρώ/άτομο Ή (Μέλη της ELMAA): 110 Ευρώ/άτομο.  Το τέλος αυτό 

καλύπτει πενθήμερη διαμονή στη Φοιτητική Λέσχη του Ιονίου Πανεπιστημίου (σε δίκλινα ή τρίκλινα 

δωμάτια), πρωινό και coffee breaks. Δεν περιλαμβάνονται τα ταξιδιωτικά έξοδα.  

2) Δήλωση συμμετοχής έως τις 20 Μαΐου: 130 Ευρώ/άτομο.   
 

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν Δίπλωμα Συμμετοχής από το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ).  

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα της ELMAA στο www.facebook.com/EUlaw.elmaa.  

Εάν έχετε απορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την οργανωτική ομάδα της ELMAA στο 

eulawassociation@gmail.com. 

Στους διδάσκοντες συμπεριλαμβάνονται: 

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει: 

 Δήλωση συμμετοχής: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfROhLITAipCqfMv_lTp-H9WoqhieomHfs-2ItSfPTFZj8-Eg/viewform?c=0&w=1
http://www.facebook.com/EUlaw.elmaa
mailto:eulawassociation@gmail.com

