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Η προστασία του Ανταγωνισμού στην Κύπρο και την Ευρώπη

Protection of Competition in Cyprus and Europe

Με την ημερίδα αυτή εγκαινιάζεται η ευρύτερη συνεργασία μεταξύ
Πανεπιστημίου Κύπρου και Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), με
στόχο την προώθηση του δημόσιου διαλόγου, την πληρέστερη ενημέρωση και
επαγγελματική κατάρτιση σε θέματα προστασίας ανταγωνισμού και την
επιστημονική συνεισφορά στη διαμόρφωση ρυθμιστικής πολιτικής.

Η προώθηση και καλλιέργεια «κουλτούρας ανταγωνισμού» αποτελεί θεμελιώδη
στόχο της Επιτροπής. Η ανάπτυξη και εδραίωση της κουλτούρας ανταγωνισμού
στη συνείδηση των οικονομικών παραγόντων, αλλά και γενικότερα στην
κοινωνία και στους καταναλωτές, θα καταστήσει σαφή τα οφέλη του
ανταγωνισμού και θα συντείνει στη διατήρηση της υγιούς ανταγωνιστικής δομής
της αγοράς και της ενθάρρυνσης της οικονομικής ανάπτυξης, μέσω της αύξησης
της αποτελεσματικότητας, της παραγωγικότητας, των επενδύσεων, της έρευνας
και  της καινοτομίας, με γενικότερο όφελος την αύξηση της οικονομικής και
κοινωνικής ευημερίας. 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου -και ιδιαίτερα τα Τμήματα Οικονομικών και Νομικής-
είναι έτοιμο να συμβάλλει στο έργο της Επιτροπής, σε επίπεδο επιστημονικής
έρευνας, διδασκαλίας και κατάρτισης, αλλά και με την ενίσχυση του δημόσιου
διαλόγου.

This event launches a wider cooperation between the University of Cyprus and
the Cyprus Commission for the Protection of Competition (CPC), aiming at
promoting public discussion, advanced professional training on the law and
economics of competition law and fostering scholarly contribution to policy
debates and formation. 

The promotion and cultivation of a viable “competition culture” constitutes an
important goal of the Commission’s mission. The development and consolidation
of a “competition culture” in the minds of economic players, consumers, and
society in general will clarify the benefits of competition and help cultivate a
healthy competitive market environment. Such conditions can enhance economic
growth through increased efficiency, productivity, investment, research and
innovation, with the overall benefit of increasing economic and social prosperity. 

The University of Cyprus -and especially its Department of Economics and the
Department of Law- is ready to contribute to the Commission’s work, in terms of
scholarly activity, teaching and training as well as public discussion.



PROGRAM

Registration

Opening Remarks by Professor Constantinos
Christofides, Rector of the University of
Cyprus

Introductory Speech by Associate Professor
Sofronis Clerides, Department of Economics,
University of Cyprus, entitled: "Economic
analysis and competition policy"

Introductory Speech by Associate Professor
Nikitas Hatzimihail, Department of Law,
University of Cyprus, entitled: “Private Law
and competition policy”

Speech by Ms Loukia Christodoulou,
President of the Commission for the
Protection of Competition, entitled:
“Overview of Enforcement Activities of the
Commission for the Protection of
Competition of Cyprus” 

Break

Speech by Mr Bruno Lasserre, President of
Autorité de la concurrence, entitled:
“Competition policy beyond enforcement:
how to foster compliance and spur reform
through advocacy”

Q & A - Discussion

Presentation - Moderation by Ms Christiana
Sideri, Director of the Commission for the
Protection of Competition

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

3.00-3.30 Εγγραφές

3.30 Χαιρετισμός από τον Καθηγητή
Κωνσταντίνο Χριστοφίδη, Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Κύπρου

3.35-3.50 Εισαγωγική Ομιλία από τον
Αναπληρωτή Καθηγητή Σωφρόνη Κληρίδη,
Τμήμα Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
με θέμα: "Economic analysis and competition
policy" 

3.50-4.05 Εισαγωγική Ομιλία από τον
Αναπληρωτή Καθηγητή Νικήτα Χατζημιχαήλ,
Τμήμα Νομικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, με
θέμα: “Private Law and competition policy”

4.05-4.35 Ομιλία από την κ. Λουκία
Χριστοδούλου, Πρόεδρο της Επιτροπής
Προστασίας του Ανταγωνισμού, με θέμα:
“Overview of Enforcement Activities of the
Commission for the Protection of Competition
of Cyprus” 

4.35-5.00 Διάλειμμα 

5.00-5.45 Ομιλία από τον κ. Bruno Lasserre,
Πρόεδρο της Γαλλικής Επιτροπής Προστασίας
του Ανταγωνισμού, με θέμα: “Competition
policy beyond enforcement: how to foster
compliance and spur reform through
advocacy”

5.45-6.15 Ερωτήσεις – Συζήτηση

Παρουσίαση - Συντονισμός από την 
κ. Χριστιάνα Σιδέρη, Διευθύντρια της Υπηρεσίας
της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού

Tο Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού σας
προσκαλούν σε συνέδριο με θέμα:

Η προστασία του Ανταγωνισμού στην Κύπρο και την Ευρώπη

Την Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015, 15:00 – 18:30 

Αίθουσα Διαλέξεων Β108, κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου 
«Αναστάσιος Γ. Λεβέντης», στην Πανεπιστημιούπολη 
(Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, Αγλαντζιά) 

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στην αγγλική γλώσσα και είναι ανοικτή για το κοινό 

Πληροφορίες: 22894305 ǀ Ηλ. Ταχ. events@ucy.ac.cy

Δηλώσεις συμμετοχής: τελ. 22894330

Κύριος ομιλητής: Bruno Lasserre, μέλος του Συμβουλίου Επικρατείας “Conseil
d’Etat”, του Γαλλικού Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου (French supreme
administrative court) και πρόεδρος, από τον Ιούλιο του 2004, της Γαλλικής
Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού. 

The University of Cyprus and the Commission for the Protection of Competition
(C.P.C) of the Republic of Cyprus have the pleasure of inviting you to the
symposium entitled:

Protection of Competition in Cyprus and Europe

Friday, 30 October 2015, 15:00 – 18:30

Lecture Hall B108, University House “Anastasios G. Leventis”, 
University Campus (1 University Avenue, Aglantzia) 

The Conference will be held in English and is open to the public 

Information: tel. 22894305, email events@ucy.ac.cy

RSVP: tel. 22894330

Main speaker: Bruno Lasserre who is a member of the Conseil d’Etat, the
French supreme administrative court and President from July 2004, of Autorite
de la concurrence.


