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2o SUMMER SCHOOL στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων
“O δικηγόρος και η δικαστική προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση”
Τι είναι:
Μετά την επιτυχή διοργάνωση του πρώτου θερινού προγράμματος («summer school»), ο Ερευνητικός
Σύλλογος Αποφοίτων Ευρωπαϊκού Δικαίου της Νομικής Αθηνών (European Law Masters Alumni
Association - ELMAA), σε συνεργασία με το Εργαστήριο Νομικής, Οικονομικής, Πολιτικής και Τεχνικής
Μετάφρασης (ΕΝΟΠΟΤΕΜ) του Ιονίου Πανεπιστημίου της Κέρκυρας, διοργανώνουν το δεύτερο summer
school στην Κέρκυρα.
Το φετινό summer school θα προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία μιας πρακτικής προσέγγισης
θεμάτων που καλείται να αντιμετωπίσει ένας δικηγόρος κατά την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου ενώπιον
των εθνικών δικαστηρίων ή των δικαστηρίων της Ε.Ε.
Μετά από ένα εξαήμερο σεμιναριακών μαθημάτων, οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει ουσιαστικές
γνώσεις σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα διδάξουν δικαστές και
υπάλληλοι του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διακεκριμένοι καθηγητές και ερευνητές.
Τα απογεύματα οι συμμετέχοντες θα έχουν ελεύθερο χρόνο να εξερευνήσουν και να απολαύσουν το νησί της
Κέρκυρας, ένα ξεχωριστό ελληνικό νησί γνωστό για την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του ταυτότητα.

Πότε και πού:
Τα μαθήματα θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 23 Ιουλίου έως και το Σάββατο 28 Ιουλίου 2018 (Ημέρα άφιξης:
Κυριακή 22 Ιουλίου). Θα πραγματοποιηθούν στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Τμήματος Ιστορίας του
Ιονίου Πανεπιστημίου Κέρκυρας (οδός Ι. Θεοτόκη 72).
Βασικά μαθήματα:
•
•
•
•
•
•

Η συνεισφορά του δικηγόρου στην αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων από τα εθνικά δικαστήρια
Η σημασία της ακροαματικής διαδικασίας για τον σχηματισμό της δικαστικής απόφασης του Δ.Ε.Ε.
Ο ρόλος του δικηγόρου ενώπιον του Δ.Ε.Ε. σε υποθέσεις ανταγωνισμού
Δικαστική προστασία σε υποθέσεις φορολογικού δικαίου
Οι αγορές ενέργειας και η νομολογία του Δ.Ε.Ε.
Δικονομικά ζητήματα σε υποθέσεις ενώπιον του Δ.Ε.Ε.

Το πλήρες πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε εδώ.
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Στους διδάσκοντες συμπεριλαμβάνονται:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Σάββας Παπασάββας, Δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Γουλιέλμος Βαλασίδης, Διευθυντής Επικοινωνίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βασίλειος Χριστιανός, Ομότιμος καθηγητής Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Νομικής Σχολής
Αθηνών
Massimo Condinanzi, Καθηγητής Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Πανεπιστημίου του Μιλάνο
Ρεβέκκα-Εμμανουέλα Παπαδοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της
Νομικής Σχολής Αθηνών
Θεόδωρος Πανάγος, Δικηγόρος, Επισκέπτης Καθηγητής του Δικαίου Ενέργειας στο Διεθνές
Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη και στο Πανεπιστήμιο του Exeter και πρώην Αντιπρόεδρος
της ελληνικής Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ)

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει:
Το “summer school” απευθύνεται κυρίως σε μεταπτυχιακούς φοιτητές νομικής και (ασκούμενους)
δικηγόρους που επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους στο αντικείμενο του Ευρωπαϊκού Δικαίου.
Προπτυχιακοί φοιτητές και επαγγελματίες άλλων κλάδων είναι επίσης ευπρόσδεκτοι, εφόσον προκύπτει από
τη δήλωση ενδιαφέροντος τους ότι δύναται να επωφεληθούν από τη συμμετοχή τους στα μαθήματα.
Καθώς τα μαθήματα θα διεξαχθούν στα ελληνικά και τα αγγλικά, απαιτείται η άριστη γνώση και των δυο
γλωσσών.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Οι θέσεις είναι περιορισμένες και δεν θα ξεπεράσουν τις 40. Λαμβανομένου
υπόψη του περυσινού μεγάλου αριθμού αιτήσεων, για την τελική επιλογή των υποψηφίων θα
συνυπολογιστεί η χρονική προτεραιότητα αποστολής της αίτησης.
Εγγραφή στο “summer school”:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής ως τις 15 Ιουνίου 2018. Την αίτηση
συμμετοχής μπορείτε να τη βρείτε εδώ .
Όσοι επιλεγούν θα ενημερωθούν μέσω e-mail σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την αίτησή τους και θα
λάβουν πρόσκληση για κατάθεση του τέλος συμμετοχής τραπεζικό λογαριασμό της ELMAA. Η διασφάλιση
της συμμετοχής γίνεται μέσω της καταβολής του τέλους συμμετοχής.
Α. ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΜΟΝΗ
1) Τέλος συμμετοχής: 260 Ευρώ/άτομο Ή για Μέλη της ELMAA: 180 Ευρώ/άτομο. Το τέλος αυτό
καλύπτει επταήμερη 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 25 Απριλίου (early bird!): 200 Ευρώ/άτομο.
Β. ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΜΟΝΗ
3) Τέλος συμμετοχής: 150 Ευρώ/άτομο ανεξαρτήτως ημέρας υποβολής της αίτησης.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν Δίπλωμα Συμμετοχής.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα της ELMAA στο www.facebook.com/EUlaw.elmaa ή
δείτε το έντυπο ανασκόπησης του πρώτου Summer School εδώ.
Εάν έχετε απορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την οργανωτική ομάδα της ELMAA στο
eulawassociation@gmail.com.
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