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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ην πφζν απνηειεζκαηηθή 

είλαη ε Διιεληθή Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ζε ζχγθξηζε κε άιιεο έμη ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Θα βαζηζηεί ζηελ εμέηαζε ηεο έληαζεο ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ Διιάδα θαη ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. Δπηπιένλ κέζα απφ ηελ εκπεηξηθή απηή αλάιπζε ζα 

εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο 

Αληαγσληζκνχ.  

ην πξψην κέξνο ηεο ελ ιφγσ εξγαζίαο, πεξηγξάθεηαη ε ιεηηνπξγία, ν ξφινο, ην 

λνκηθφ πιαίζην θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ηε ζπλέρεηα 

παξαζέηνληαη παξαδείγκαηα παξέκβαζεο ηεο θαζψο θαη κεξηθέο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

πξάμεηο ηεο.  

ην δεχηεξν κέξνο αλαθέξνληαη ην λνκηθφ πιαίζην, ν ξφινο θαη ε ιεηηνπξγία ησλ 

ππνινίπσλ επηηξνπψλ αληαγσληζκνχ ησλ ρσξψλ κειέηεο, νη νπνίεο αιθαβεηηθά είλαη ε 

Απζηξία, ην Βέιγην, ε Οπγγαξία, ε Πνξηνγαιία, ε νπεδία θαη ε Σζερία, νη νπνίεο 

επηιέρζεθαλ ιφγσ ηνπ παξαπιεζίνπ πιεζπζκνχ ηνπο κε ηελ Διιάδα. Αλαιχνληαη ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία ησλ επηηξνπψλ γηα ην 2015 θαη ην 2016 θαζψο θαη ε θαηάηαμε ησλ ρσξψλ απηψλ 

ζηελ έθζεζε αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ Παγθφζκηνπ Οηθνλνκηθνχ Forum γηα ην 2017.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis is to investigate how effective the Hellenic Competition 

Commission is compared to six other European Union countries. It will be based on 

examining the intensity of competition in Greece and the factors that affect it. Furthermore, 

through this empirical analysis, conclusions will be drawn regarding the effectiveness of the 

Hellenic Competition Commission. 

The first part of this paper describes the function, the role, the legal framework and the 

responsibilities of the Hellenic Competition Commission. Subsequently, we see examples of 

its intervention as well as some of its most important actions. 

In the second part, we describe the legal framework, the role and function of the other 

competition committees in the study countries, which are alphabetically Austria, Belgium, 

Hungary, Portugal, Sweden and the Czech Republic, selected because of the population 

census with Greece. Committees' statistics for 2015 and 2016 are analyzed, as well as the 

ranking of these countries in the World Economic Forum's Competitiveness Report for 2017. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ 
 

 

1.1 Δηζαγωγή  

Ο ξφινο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ζπλίζηαηαη ζην λα επνπηεχεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά, ψζηε λα δηαζθαιίδεη ηελ κε 

παξαβίαζε απφ απηέο ησλ δηαηάμεσλ ηεο εζληθήο θαη ελσζηαθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ αληαγσληζκνχ. Ζ αμηνιφγεζε ησλ θξαηηθψλ κέηξσλ βξίζθεηαη, θαη’ αξρήλ, 

εθηφο ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο. Χζηφζν, είλαη άμην ππφκλεζεο φηη, ζε νιηγάξηζκεο κελ αιιά 

αξθεηά ηεθκεξησκέλεο απνθάζεηο ηεο, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ δελ αξθέζηεθε ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ αληη-αληαγσληζηηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ 

αιιά, επηπιένλ, αλαξσηήζεθε γηα ηνλ ηξφπν πνπ ε χπαξμε θξαηηθήο παξέκβαζεο κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αληαγσληζκνχ ζε κία αγνξά.  

Ζ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ είλαη Αλεμάξηεηε Γηνηθεηηθή Αξρή, κε δηνηθεηηθή θαη 

νηθνλνκηθή απηνηέιεηα, θαη επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο 

θαη Ναπηηιίαο. Σν απνθαζηζηηθφ φξγαλν ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ζπγθξνηείηαη απφ 

νθηψ ηαθηηθά κέιε, ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν, ηέζζεξηο Δηζεγεηέο - κέιε Δ.Α. θαη δχν 

κέιε κε πιήξνπο απαζρφιεζεο. ηειερψλεηαη απφ πξφζσπα αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο, πνπ 

δηαθξίλνληαη γηα ηελ επηζηεκνληθή ηνπο θαηάξηηζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηθαλφηεηα 

ζην λνκηθφ θαη νηθνλνκηθφ ηνκέα. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ απνιακβάλνπλ 

πξνζσπηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο θαη θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο 

δεζκεχνληαη κφλν απφ ην λφκν θαη ηε ζπλείδεζή ηνπο. Δπηπιένλ, ν Πξφεδξνο, ν 

Αληηπξφεδξνο θαη νη Δηζεγεηέο είλαη αλψηαηνη θξαηηθνί ιεηηνπξγνί πιήξνπο θαη 

απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο θαη ηεινχλ, θαηά ην ρξφλν πνπ θαηέρνπλ ηε ζέζε ηνπο, ζε 

αλαζηνιή ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. Ο Πξφεδξνο θαη ν Αληηπξφεδξνο ηεο 

Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ επηιέγνληαη απφ ηε Βνπιή, θαη’ αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ Άξζξνπ 101 Α παξ.2 ηνπ πληάγκαηνο, δηνξίδνληαη δε κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο. Σα ινηπά κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ηαθηηθά 

θαη αλαπιεξσκαηηθά, θαζψο θαη νη Δηζεγεηέο, επηιέγνληαη θαη δηνξίδνληαη απφ ηνλ 
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πξναλαθεξφκελν Τπνπξγφ, χζηεξα απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο ηεο 

Βνπιήο. Ζ ζεηεία ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο 

Αληαγσληζκνχ, ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσκαηηθψλ, θαζψο θαη ησλ Δηζεγεηψλ, είλαη πεληαεηήο 

θαη κπνξεί λα αλαλεσζεί κφλν γηα κία επηπιένλ ζεηεία. 

Ο Πξφεδξνο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ, εηζάγεη 

ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ηηο ππνζέζεηο πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο θαηά 

πξνηεξαηφηεηα εμέηαζεο. Ακέζσο κεηά ηελ πξνηεξαηνπνίεζε κηαο ππφζεζεο, απηή αλαηίζεηαη 

απφ ηελ Οινκέιεηα ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, κεηά απφ θιήξσζε, ζε έλαλ απφ ηνπο 

Δηζεγεηέο. ε πεξίπησζε πνπ ε ππφζεζε εηζάγεηαη ζε Σκήκα νξίδνληαη, επίζεο κεηά απφ 

θιήξσζε, ηα ηαθηηθά κέιε ηεο Δπηηξνπήο, πιελ ησλ Δηζεγεηψλ, πνπ ζα απαξηίζνπλ ηε 

ζχλζεζε ηνπ Σκήκαηνο πνπ ζα αλαιάβεη ηελ ππφζεζε. Ο Δηζεγεηήο, ζηνλ νπνίν αλαηίζεηαη 

ππφζεζε, ζπλεπηθνπξείηαη απφ ππαιιήινπο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ. 

Ζ Δ.Α. ζπλεδξηάδεη θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε Οινκέιεηα ή ζε Σκήκαηα. Ζ 

εκεξήζηα δηάηαμε ησλ ζπλεδξηάζεσλ δεκνζηεχεηαη ζην δηθηπαθφ ηεο ηφπν. Οη Απνθάζεηο θαη 

νη Γλσκνδνηήζεηο ηεο Δ.Α. δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο θαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο.  

Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ είλαη ν αλψηεξνο δηνηθεηηθφο πξντζηάκελνο 

ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ. Δθπξνζσπεί, 

επίζεο, ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ζηηο Δπηηξνπέο θαη Οκάδεο, ζπλεδξηάζεηο θαη πλφδνπο 

ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη 

Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α.) θαη άιισλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, δπλάκελνο λα εμνπζηνδνηεί πξνο 

ηνχην ηνλ Αληηπξφεδξν ή άιια ζηειέρε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ. 

 

1.2 Ζ ιεηηνπξγία θαη ν ξόινο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγωληζκνύ 

H πξνζηαζία ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ δηαζθαιίδεηαη ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε απφ ην 

πιέγκα ησλ εζληθψλ θαη ελσζηαθψλ θαλφλσλ αληαγσληζκνχ, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή 

ησλ νπνίσλ ππεχζπλε είλαη ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ. H Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ άξρηζε λα 

ιεηηνπξγεί ην 1979 θαη επηθνξηίζηεθε κε ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηε δηαζθάιηζε 

ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ ζηελ Διιάδα, δει. θπξίσο κε ην λα εθαξκφδεη ηνλ λφκν 

703/77. ηηο 20 Απξηιίνπ 2011 δεκνζηεχηεθε θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ν λφκνο 3959/2011 πεξί 

πξνζηαζίαο ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ, ν νπνίνο αληηθαηέζηεζε ηνλ λφκν 703/1977 πνπ 

ξχζκηδε ηα ίδηα ζέκαηα. H αληηθαηάζηαζε θαηά ηξφπν γεληθφ ηνπ παιαηφηεξνπ 
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λνκνζεηήκαηνο, ην νπνίν, παξά ην γεγνλφο φηη είρε ππνζηεί αιιεπάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο 

απνιάκβαλε ζεκαληηθήο απνδνρήο, πξνθξίζεθε πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη κηα «ζπλνιηθή 

αλακφξθσζε» ηνπ θεηκέλνπ θαη λα θαηαζηξσζεί έλα «ζπζηεκαηηθφ λνκνζέηεκα», ρσξίο ηελ 

χπαξμε αιιεινζπγθξνπφκελσλ δηαηάμεσλ θαη αβιεςηψλ
1
. Πεξαηηέξσ, κε ηνλ λέν λφκν 

ελαξκνλίδεηαη ε εζσηεξηθή λνκνζεζία πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1/2003 

ηεο 16
εο

 Γεθεκβξίνπ 2002 ηνπ πκβνπιίνπ
2
 ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ 

αληαγσληζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 101 θαη 102 ΛΔΔ θαη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 

αξηζ. 139/2004 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20
εο

 Ηαλνπαξίνπ 2004
3
 γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

ζπγθεληξψζεσλ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ.   

Ο λένο λφκνο δελ αιιάδεη ηελ θεληξηθή δνκή ηνπ παιαηφηεξνπ νχηε επηθέξεη 

αμηνζεκείσηεο αιιαγέο ζηηο δχν πξψηεο νπζηαζηηθνχ δηθαίνπ δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 

ηνπ λ. 703/1977 πεξί απαγφξεπζεο ζπκπξάμεσλ πνπ πεξηνξίδνπλ ηνλ αληαγσληζκφ θαη πεξί 

απαγφξεπζεο θαηάρξεζεο ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο κηαο επηρείξεζεο αληίζηνηρα, δηαηάμεηο 

πνπ εκπεξηέρνληαη πιένλ ζηα άξζξα 1 θαη 2 ηνπ λ. 3959/2011. πγθεθξηκέλα, ην άξζξν 1 ηνπ 

λφκνπ απηνχ πξνβιέπεη ηα εμήο: «Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3, απαγνξεχνληαη φιεο 

νη ζπκθσλίεο θαη ελαξκνληζκέλεο πξαθηηθέο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη φιεο νη απνθάζεηο 

ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ σο αληηθείκελν ή σο απνηέιεζκα ηελ παξεκπφδηζε, 

ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηε λφζεπζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα, θαη ηδίσο εθείλεο 

νη νπνίεο ζπλίζηαληαη:  

α) ζηνλ άκεζν ή έκκεζν θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ αγνξάο ή πψιεζεο ή άιισλ φξσλ 

ζπλαιιαγήο β) ζηνλ πεξηνξηζκφ ή ζηνλ έιεγρν ηεο παξαγσγήο, ηεο δηάζεζεο, ηεο 

ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο ή ησλ επελδχζεσλ γ) ζηελ θαηαλνκή ησλ αγνξψλ ή ησλ πεγψλ 

εθνδηαζκνχ δ) ζηελ εθαξκνγή ζην εκπφξην άληζσλ φξσλ γηα ηζνδχλακεο παξνρέο, ηδίσο ζηελ 

αδηθαηνιφγεηε άξλεζε πψιεζεο, αγνξάο ή άιιεο ζπλαιιαγήο, θαηά ηξφπν πνπ δπζρεξαίλεη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ αληαγσληζκνχ ε) ζηελ εμάξηεζε ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ απφ ηελ 

απνδνρή, εθ κέξνπο ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ, πξφζζεησλ παξνρψλ, νη νπνίεο απφ ηε θχζε 

                                                 
1
 Δ. Σξνχιε, «Ο λενςεθηζζείολ.3959/2011 πνπ αληηθαηέζηεζε ην λ. 703/1977 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ: βαζηθέο αιιαγέο θαη πξψηεο εληππψζεηο», ΔΔκπΓ 2011, ζει. 743 επ.   
2
Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1/2003 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2002, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

θαλφλσλ αληαγσληζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 81 θαη 82 ηεο πλζήθεο, ΔΔ L 1 ηεο 4.1.2003, 

ζει. 1 έσο 25.  
3
Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 139/2004 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο Ηαλνπαξίνπ 2004 γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

ζπγθεληξψζεσλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ ("Κνηλνηηθφο θαλνληζκφο ζπγθεληξψζεσλ"), ΔΔ L 24 ηεο 

29.1.2004, ζει. 1 έσο 22.  
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ηνπο ή ζχκθσλα κε ηηο εκπνξηθέο ζπλήζεηεο δελ ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν ησλ 

ζπκβάζεσλ απηψλ. πκθσλίεο θαη απνθάζεηο ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ 

παξάγξαθν 1 θαη ζηηο νπνίεο δελ εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 3 είλαη απηνδηθαίσο άθπξεο. Ζ 

παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 1 πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα εμαίξεζεο νξηζκέλσλ ζπκθσληψλ 

επηρεηξήζεσλ ή απνθάζεσλ ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ απφ ηελ απαγφξεπζε ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. Πεξαηηέξσ, 

κε ην άξζξν 2 παξ. 1 ηνπ λ. 3959/2011 νξίδεηαη φηη «Απαγνξεχεηαη ε θαηαρξεζηηθή 

εθκεηάιιεπζε απφ κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο ζην ζχλνιν ή 

κέξνο ηεο αγνξάο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο». εκεηψλεηαη φηη ην άξζξν 2 δελ παξέρεη 

δπλαηφηεηα ζε επηρεηξήζεηο πνπ θαηέρνπλ δεζπφδνπζα ζέζε είηε ζην ζχλνιν είηε ζε ηκήκα 

ηεο αγνξάο εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο λα δεηνχλ ηε ρνξήγεζε εμαίξεζεο,  δνζέληνο φηη 

ε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο νδεγεί ζηελ πεξίπησζε απηή ζε ζπλζήθεο νπζηψδνπο πεξηνξηζκνχ 

ηνπ αληαγσληζκνχ
4
. O ex post έιεγρνο ησλ ζπκπξάμεσλ θαη ηεο θαηαρξεζηηθήο 

εθκεηάιιεπζεο ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο κηαο επηρείξεζεο απνηειεί ηελ πην θξίζηκε 

αξκνδηφηεηα ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, θαηά ηελ άζθεζε ηεο νπνίαο έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα θάλεη ρξήζε ησλ επξεηψλ εμνπζηψλ πνπ ηεο ρνξεγεί ν λφκνο 3959/2011, ηδίσο ζηα άξζξα 

38 θαη 39 απηνχ
5
. ηελ πεξίπησζε δε πνπ δηαπηζηψζεη ζπλαθή παξάβαζε, ε Δπηηξνπή 

Αληαγσληζκνχ κπνξεί λα ιάβεη κία ζεηξά απφ κέηξα πνπ θπκαίλνληαη απφ απιή ζχζηαζε 

κέρξη βαξηά πξφζηηκα θαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 25 ηνπ λ. 3959/2011. Δθηφο 

απφ ηνλ ex post έιεγρν ησλ ζπκπξάμεσλ θαη ηεο θαηαρξεζηηθήο εθκεηάιιεπζεο δεζπφδνπζαο 

ζέζεο, ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν πξνιεπηηθφο 

έιεγρνο ησλ ζπγθεληξψζεσλ, φπσο απηφο θαηαζηξψλεηαη ζηα άξζξα 5 έσο 10 ηνπ λφκνπ 

3959/2011, θαζψο επίζεο θαη ε δπλαηφηεηα θαλνληζηηθήο παξέκβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο γηα ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ «απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ», πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 11 ηνπ λ. 3959/2011.  

Σέινο, ην άξζξν 14 παξ. 1 ηνπ ίδηνπ λφκνπ δηαιακβάλεη ηα εμήο: «Με ηελ επηθχιαμε ησλ 

αξκνδηνηήησλ άιισλ αξρψλ πνπ νξίδνληαη κε ζρεηηθή δηάηαμε λφκνπ, ε Δπηηξνπή 

                                                 
4
Αηηηνινγηθή έθζεζε επί ηνπ λνκνζρεδίνπ «Πξνζηαζία ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ», ζει. 7.  

 Ζ αηηηνινγηθή απηή έθζεζε κπνξείηε λα αλαδεηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ ειιεληθνχ Kνηλνβνπιίνπ: 

www.hellenicparliament.gr  
5
Γηα κία αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ εμνπζηψλ πνπ δηαζέηεη ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ γηα ηελ άζθεζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο βι. Γ.Γειιήο, «Ζ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ: νξγάλσζε, δηαδηθαζία, δηθαζηηθφο 

έιεγρνο» ζε: Γ. Σδνπγαλάηνο, (επηκ.), «Γίθαην ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ», Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 

2013, ζει.926επ.   
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Αληαγσληζκνχ είλαη αξκφδηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ησλ 

άξζξσλ 101 θαη 102 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο». ηα πιαίζηα 

δε ηεο εθαξκνγήο ησλ ελσζηαθψλ θαλφλσλ αληαγσληζκνχ, ν λφκνο πξνβιέπεη εηδηθά 

θαζήθνληα γηα ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, θαζψο νξίδεη πσο ε ηειεπηαία, ππφ ηελ ηδηφηεηά 

ηεο σο Δζληθή Αξρή Αληαγσληζκνχ, είλαη αξκφδηα γηα ηε ζπλεξγαζία α) κε ηηο αξρέο 

αληαγσληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηελ παξνρή ζηα εληεηαικέλα φξγαλα απηήο 

ηεο απαξαίηεηεο ζπλδξνκήο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειέγρσλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ 

δηαηάμεηο ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ θαη β) κε ηηο Αξρέο Αληαγσληζκνχ άιισλ ρσξψλ
6
.  

Ζ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, απφ ην 1979 πνπ άξρηζε λα ιεηηνπξγεί έσο ην 1995, ήηαλ 

εληαγκέλε ζην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ θαη ιεηηνπξγνχζε σο φξγαλν ηνπ ελ ιφγσ Τπνπξγείνπ. 

Με ηνλ λφκν 2295/1999, απέθηεζε ηε κνξθή αλεμάξηεηεο δηνηθεηηθήο αξρήο κε δηνηθεηηθή 

απηνηέιεηα. Με ηνλ λφκν 2837/2000 απέθηεζε θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα. Ζ Δπηηξνπή είλαη 

νθηακειήο, απαξηίδεηαη απφ άηνκα πνπ έρνπλ γλψζε θαη εκπεηξία ζε ζέκαηα αληαγσληζκνχ
7
 

θαη ηα κέιε ηεο δηνξίδνληαη θαηά ξεηή δηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λφκνπ 3959/2011 απφ 

ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο
8
 γηα πεληαεηή ζεηεία. 

Δηδηθφηεξα, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ απνηειείηαη έλαλ Πξφεδξν, έλαλ Αληηπξφεδξν, 

ηέζζεξεηο εηζεγεηέο θαη δχν απιά κέιε. χκθσλα δε κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 

πξναλαθεξζέληνο άξζξνπ: «Σα κέιε ηεο απνιακβάλνπλ ιεηηνπξγηθήο θαη πξνζσπηθήο 

αλεμαξηεζίαο θαη θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο δεζκεχνληαη κφλν απφ ην λφκν 

θαη ηε ζπλείδεζή ηνπο». Μάιηζηα, θαηά ηε δηάηαμε ηεο παξ. 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ: «O 

Πξφεδξνο θαη ν Αληηπξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ επηιέγνληαη απφ ηε Βνπιή, θαηʼ 

αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 101 Α παξ. 2 ηνπ πληάγκαηνο…». 

Πεξαηηέξσ, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ έρεη θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο θαη νηθνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο θαη πθίζηαηαη έιεγρν απφ νξθσηνχο ειεγθηέο θαη απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην 

θάζε δχν ρξφληα.  

χκθσλα κε ην άξζξν 12 παξ. 1 ηνπ λφκνπ 3959/2011, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ 

ιεηηνπξγεί σο «αλεμάξηεηε αξρή»
9
. Mε ηνλ λφκν 3373/2005 είρε θαηαζηεί ε πξψηε 

                                                 
6
Άξζξν 28 παξ. 1 ηνπ λφκνπ 3959/2011.  

7
Άξζξν 12 παξ. 2 ηνπ λφκνπ 3959/2011.  

8
Ζ αξκνδηφηεηα απηή ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη έρεη πιένλ πεξηέιζεη ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο 

θαη Σνπξηζκνχ.   
9
βι. Υ. Γεηζαξίδεο, «Οη αλεμάξηεηεο αξρέο θαη ε ηππηθή δηάθξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ», ΓηΑ 2009, ζει.99επ, 

Α. Παπαληθνιάνπ, «Οη αλεμάξηεηεο δηνηθεηηθέο αξρέο σο ζεζκφο επαχμεζεο θαη εγγχεζεο ησλ 

δηθαησκάησλ, Δθαξκνγέο ΓΓ (Δηδηθφ Σεχρνο: Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθέο Αξρέο) 2004, ζει. 47 επ., Β. 
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αλεμάξηεηε αξρή ζηελ Διιάδα κε δηαθξηηή απφ ην Κξάηνο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα. Χζηφζν, 

ν λφκνο 3959/2011 αθαίξεζε αξρηθά ηε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα ηεο Δπηηξνπήο 

Αληαγσληζκνχ, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη αλαγθαζηηθά φηη απνδπλάκσζε θαη ηε λνκηθή 

θαηνρχξσζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο. Δλ ηέιεη, ε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα ηεο απνδφζεθε εθ 

λένπ κε ηνλ λφκν 4013/2011, ν νπνίνο ηξνπνπνίεζε ην άξζξν 12 ηνπ λφκνπ 3959/2011.   

Χζηφζν, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ απνηειεί βέβαηα αλεμάξηεηε 

αξρή, αιιά δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο ζπληαγκαηηθά πξνβιεπφκελεο αλεμάξηεηεο αξρέο 

(101
Α
). Κάηη ηέηνην ζεκαίλεη φηη ην θαζεζηψο ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εγγπήζεσλ 

αλεμαξηεζίαο ηεο, κπνξεί λα κεηαβιεζεί κε απιή πξσηνβνπιία ηνπ λνκνζέηε. Τπφ απηή ηελ 

έλλνηα, ζα ήηαλ ζθφπηκν ζε κία επφκελε αλαζεψξεζε, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ λα 

θαηνρπξσζεί ζπληαγκαηηθά, θαηά πξνηίκεζε ζην άξζξν 106 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, φπνπ 

θαη εδξάδεηαη ν ξπζκηζηηθφο θαη νξγαλσηηθφο ξφινο ηνπ Κξάηνπο ζηελ νηθνλνκία ράξηλ ηνπ 

γεληθνχ ζπκθέξνληνο
10

.   

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, κε ζαθήλεηα πξνθχπηεη φηη ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ 

έρεη αξκνδηφηεηα λα εθαξκφδεη κφλν ηελ αληηκνλνπσιηαθή λνκνζεζία πνπ ηζρχεη ζε εζληθφ 

θαη ελσζηαθφ επίπεδν θαη λα ειέγρεη κφλν ζπκπεξηθνξέο επηρεηξήζεσλ ή ελψζεσλ 

επηρεηξήζεσλ. Αληίζεηα, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ δελ έρεη αξκνδηφηεηα λα ειέγρεη ηε 

δηαπινθή, ηηο πεξηπηψζεηο, δειαδή, έκκεζνπ επεξεαζκνχ ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ θξαηηθή 

παξέκβαζε, φηαλ π.ρ. επλνεί κηα επηρείξεζε, ψζηε απηή λα απνθηήζεη δεζπφδνπζα ζέζε ζε 

κία αγνξά ή φηαλ εηζάγεη λνκηθά εκπφδηα εηζφδνπ άιισλ αληαγσληζηψλ ζε κηα αγνξά επ’ 

σθειεία ηεο επηρείξεζεο απηήο
11

. ηελ πξάμε, φκσο, πνιχ γξήγνξα ε Δπηηξνπή 

Αληαγσληζκνχ ήξζε αληηκέησπε κε ηελ αλαγθαηφηεηα λα αζρνιεζεί θαη λα αμηνινγήζεη ηηο 

επηπηψζεηο ηεο πνιχκνξθεο παξέκβαζεο ησλ δεκνζίσλ αξρψλ ζηνλ νηθνλνκηθφ ρψξν, ρσξίο, 

σζηφζν, λα δηαζέηεη ην απαξαίηεην λνκηθφ νπινζηάζην γηα έλα ηέηνην έιεγρν.  

 

                                                                                                                                                        
σηεξφπνπινο, «Ζ δηαδηθαζία ελψπηνλ ησλ αλεμάξηεησλ αξρψλ», Δθαξκνγέο ΓΓ-(Δηδηθφ Σεχρνο: 

Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθέο Αξρέο,) 2004, ζει. 47 επ, Eπ. Βεληδέινο, «Οη αλεμάξηεηεο αξρέο ζην ζρέδην ηεο 

επηηξνπήο αλαζεψξεζεο ηνπ πληάγκαηνο ην 2001» 
10

Γ. Γειιήο, «Καη φκσο ππάξρεη: Ζ αξρή ζεβαζκνχ ηνπ Διεχζεξνπ Αληαγσληζκνχ ζην Γεκφζην Γίθαην», 

Δθαξκνγέο ΓΓ 2008, ζει. 865 επ.   
11

Γ. Σδνπγαλάηνο, «Ζ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ» ζε: Φ.Η. Κνδχξεο, . Μεγγιίδνπ, (επηκ.) «Ζ αλεμαξηεζία 

ησλ αλεμάξηεησλ αξρψλ. Πξνβιεκαηηζκνί θαη ειπίδεο ελφο λένπ ζεζκνχ». Πξαθηηθά Ζκεξίδαο 29 

Οθησβξίνπ 2002», Α.άθθνπιαο, 2003, ζει. 73 επ.   
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1.3 Ννκηθό πιαίζην ιεηηνπξγίαο Δπηηξνπήο Αληαγωληζκνύ 

H Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ιεηηνπξγεί απφ ην 1977 σο ην αλψηαην φξγαλν εθαξκνγήο ηνπ λ. 

703/1977 «Πεξί ειέγρνπ κνλνπσιίσλ θαη νιηγνπσιίσλ θαη πξνζηαζίαο ηνπ ειεχζεξνπ 

αληαγσληζκνχ», κέρξη πνπ ν λφκνο απηφο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην λ. 3959/2011 «Πξνζηαζία 

ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ», θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα, θαηφπηλ ηξνπνπνηήζεσλ (4013/2011 

θαη 4072/2012). Σν 2003 επήιζε κία δηεχξπλζε εμνπζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ γηα ηελ 

Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ θαη έθηνηε απηέο εκπεξηέρνπλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ 

αληαγσληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (άξζξα 101 θαη 102 πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο), ζπκκνξθψλνληαο ηελ εζληθή λνκνζεζία κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1/2003. 

Όζνλ αθνξά ζηελ απηνηέιεηά ηεο, κε ην λ. 2296/1995, πήξε ηε κνξθή Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

κε δηνηθεηηθή απηνηέιεηα, ελψ ην 2000 αθνινχζεζε θαη ε νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ηεο (λ. 

2837/2000). Ζ λνκηθή ηεο κνξθή, ήξζε κε ην λ. 3373/2005, θαη έθηνηε κπνξεί λα παξίζηαηαη 

απηνηειψο ζε θάζε είδνπο δίθεο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο.  

Σαπηφρξνλα, απέθηεζε θαη αξκνδηφηεηα θαλνληζηηθήο παξέκβαζεο ζε νηθνλνκηθνχο θιάδνπο  

(άξζξν 11 ηνπ λ. 3959/2011). Ζ δηεχξπλζε επεξέαζε θαη ηηο ειεγθηηθέο ηεο εμνπζίεο θαη  

αξκνδηφηεηέο, ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή θαλφλσλ αληαγσληζκνχ ηεο ΔΔ, φπσο απηνί 

πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ηεο (ΔΚ) 1/2003. 

Αθφκε, ν λ. 3592/2007 ζρεηηθά κε ηηο ζπγθεληξψζεηο ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο 

(ΜΜΔ), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν θαζνξίζηεθαλ νη εηδηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα πξέπεη λα 

ηεξνχληαη ζε πεξίπησζε ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ ζηνλ ρψξν, φξηζε ηελ Δπηηξνπή 

Αληαγσληζκνχ σο ηνλ αξκφδην θνξέα πνπ ζα ειέγρεη αλ ππάξρεη ζπγθέληξσζε εμνπζηψλ, ζα 

ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέξα θαη ηα επηβάιιεη ηηο ζρεηηθέο θπξψζεηο. 

Δζσηεξηθά, ε ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο θαη ε νηθνλνκηθή ηεο δηαρείξηζε ξπζκίδνληαη απφ 

ην λ. 3959/2011 θαη ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζήο ηεο (ΚΤΑ 117/2013, ΦΔΚ 

Β΄ 54/16-1-2013). Αληίζηνηρα, ε νξγάλσζε θαη ζηειέρσζή ηεο πέξαζε πηα ζηνλ Οξγαληζκφ 

ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ (Π.Γ. 76/2012, ην νπνίν αληηθαηέζηεζε ην ΠΓ 31/2006). 

Αθφκε, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ εμέδσζε κία αθνινπζία θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ πξνηεξαηνπνίεζε θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ ππνζέζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο 

αξκνδηφηεηέο ηεο, βαζηδφκελε ζηνλ λ. 3959/2011. Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη 

απνθάζεηο ηεο Αξρήο θαη ηα θαλνληζηηθά θείκελα πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο είλαη 
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πξνζβάζηκα ζην επξχ θνηλφ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο (www.epant.gr) θαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβέξλεζεο.  

 

1.3.1 Καλνληζηηθή ξύζκηζε 

Όπσο ήδε αλαθέξακε, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ απνηειεί κηα αλεμάξηεηε αξρή κε 

δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα. Καη’ επέθηαζε, ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, δηαθξίλνληαη 

απφ  πξνζσπηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλεμαξηεζία. Ζ κφλε ηνπο δέζκεπζε δειαδή  θαηά ηελ 

άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, αθνξά ηνλ λφκν θαη ηε ζπλείδεζή ηνπο. Ζ ζχζηαζε ηεο 

αθνξά ζε νθηψ ηαθηηθά κέιε: ηνλ Πξφεδξφ ηεο, ηνλ Αληηπξφεδξν θαη ηνπο ηέζζεξηο 

Δηζεγεηέο, φινη εθ ησλ νπνίσλ είλαη πξφζσπα αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο πνπ μερσξίδνπλ γηα 

ηελ επηζηεκνληθή ηνπο θαηάξηηζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δεηλφηεηα ζην λνκηθφ θαη ζηνλ 

νηθνλνκηθφ ηνκέα, θαη εηδηθφηεξα ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ.   

Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ ηεο Δπηηξνπήο πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο Γηεπζχλζεηο 

θαη έλα απηνηειέο Σκήκα Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο:  

• Ννκηθήο Σεθκεξίσζεο (1)   

• Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο (2)    

• Γηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο (1)   

 

1.3.2 Γηεξεπλεηηθέο εμνπζίεο 

Δθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν, ν Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεηά εγγξάθσο 

δηάθνξεο πιεξνθνξίεο απφ φινπο φζνπο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ νηθνλνκηθφ ρψξν 

(επηρεηξήζεηο, ελψζεηο επηρεηξήζεσλ ή άιια θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή δεκφζηεο ή άιιεο 

αξρέο). Σν αίηεκα πεξηιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ, ηνλ ζθνπφ, ηε πξνζεζκία 

γηα ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο θπξψζεηο πνπ επίθεηληαη ζε 

πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο. Αληίζηνηρα, νη παξαιήπηεο ηνπ αηηήκαηνο, ππνρξενχληαη ζε 

άκεζε παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ. Ννκηθά, νη δεκφζηεο αξρέο ρσξίο θακία εμαίξεζε, 

έρνπλ ππνρξέσζε λα ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ζηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο, είηε παξέρνληαο ζρεηηθή πιεξνθφξεζε, είηε κε φπνηνλ άιινλ ηξφπν ηνπο 

δεηεζεί. Αληίζεηα, ζε πεξίπησζε άξλεζεο ή θαζπζηέξεζεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ ή ζε 

πεξίπησζε παξνρήο πιεξνθνξηψλ αλαθξηβψλ ή ειιηπψλ, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ κπνξεί 

λα επηβάιιεη θπξψζεηο σο εμήο:   
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α) ζε επηρεηξήζεηο ή ελψζεηο επηρεηξήζεσλ, δηεπζπληέο θαη ππαιιήινπο ηνπο, φπσο θαη 

ηδηψηεο ή λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, επηβάιιεη πξφζηηκν δεθαπέληε ρηιηάδεο 

(15.000) επξψ κε αλψηαην φξην ην 1% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζην θαζέλα απφ ηα πξφζσπα θαη 

γηα θάζε παξάβαζε, ελψ 

β) ζε δεκφζηνπο ππαιιήινπο ή ππαιιήινπο λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ νη πην 

πάλσ παξαβάζεηο ζπληζηνχλ πεηζαξρηθφ παξάπησκα.   

 

1.2.3 Γηεμαγωγή εξεπλώλ 

Οη εμνπζίεο ησλ εληεηαικέλσλ ππαιιήισλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ, είλαη 

ίδηεο κε απηέο ελφο θνξνινγηθνχ ειεγθηή. Δηδηθφηεξα, κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζηηο παξαθάησ 

πξάμεηο:  

- Έιεγρνο θάζε είδνπο θαη θαηεγνξίαο βηβιία, ζηνηρεία θαη ινηπά έγγξαθα ησλ 

επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηελ ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία ησλ επηρεηξεκαηηψλ θαη 

γεληθά εληεηαικέλσλ ηε δηνίθεζε πξνζψπσλ, θαζψο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, νπνπδήπνηε θαη εάλ απηά θπιάζζνληαη θαη λα ιακβάλνπλ αληίγξαθα 

ηνπο 

- Καηάζρνπλ βηβιία, έγγξαθα θαη ινηπά ζηνηρεία, φπσο θαη ειεθηξνληθά κέζα 

απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ 

- πιινγή θαη έιεγρνο πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ θηλεηψλ ηεξκαηηθψλ, 

θνξεηψλ ζπζθεπψλ, θαζψο θαη ησλ εμππεξεηεηψλ ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 

αξκφδηεο θαηά πεξίπησζε αξρέο, πνπ βξίζθνληαη κέζα ή έμσ απφ ηηο θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο ησλ ειεγρφκελσλ επηρεηξήζεσλ 

- Έξεπλα ζηα γξαθεία θαη ηνπο ινηπνχο ρψξνπο θαη ηα κεηαθνξηθά κέζα ησλ 

επηρεηξήζεσλ 

- θξάγηζκα επηρείξεζεο, επαγγεικαηηθνχ ρψξνπ, βηβιίσλ ή έγγξαθσλ, γηα φζν 

θαηξφ δηελεξγείηαη έιεγρνο απφ κέξνπο ηεο 

- Έξεπλα ζε θαηνηθίεο επηρεηξεκαηηψλ θαη γεληθά εληεηαικέλσλ ηε δηνίθεζε ή 

πξνζψπσλ, ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ, εθφζνλ ππάξρνπλ εχινγεο ππφλνηεο, 

πσο  ππάξρεη εθεί πιηθφ ζε άκεζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ 
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- Λήςε θαηαζέζεσλ θαη επεμεγήζεσλ απφ θάζε κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

επηρείξεζεο, ζρεηηθά κε γεγνλφηα / έγγξαθα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν θαη ην 

ζθνπφ ηνπ ειέγρνπ.   

Καηφπηλ ησλ ειέγρσλ θαη ησλ εξεπλψλ, ζπληάζζεηαη έθζεζε απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν, 

αληίγξαθν ηεο νπνίαο θνηλνπνηείηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο, δειαδή ζηηο νηθείεο επηρεηξήζεηο 

θαη ηηο ελψζεηο επηρεηξήζεσλ.   

Όπσο αλαθέξακε παξαπάλσ, κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, επηβάιινληαη 

θπξψζεηο ζε απηνχο πνπ θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν παξεκπνδίδνπλ ηηο έξεπλεο ή πνπ 

αξλνχληαη λα ππνβιεζνχλ ζηηο έξεπλεο, λα επηδείμνπλ ηα αηηνχκελα βηβιία, ζηνηρεία θαη 

ινηπά έγγξαθα θαη λα ρνξεγήζνπλ αληίγξαθα. Σν πξφζηηκν αθνξά θαη’ ειάρηζηνλ 15.000 

επξψ κε αλψηαην φξην ην 1% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, γηα ην θάζε 

έλα απφ ηα πξφζσπα θαη γηα θάζε κηα παξάβαζε. Σελ επηκέηξεζε ηνπ πξνζηίκνπ, επεξεάδεη 

ε ζνβαξφηεηα ηεο εμεηαδφκελεο ππφζεζεο, ε απαμία ησλ πξάμεσλ θαη ε επίπησζε ηνπο ζηελ 

έθβαζε ηεο έξεπλαο.   

Αθφκε, ζε πεξίπησζε άξλεζεο ή παξεκπφδηζεο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ησλ ππαιιήισλ 

ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αληαγσληζκνχ ή ησλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο θαηά ηελ άζθεζε ησλ ζρεηηθψλ θαζεθφλησλ ηνπο, δηαζέηνπλ ην δηθαίσκα 

εηζαγγειηθήο παξέκβαζεο ή άιιεο αξκφδηαο αξρήο.  

 

 

1.3.4 Καλνληζηηθή παξέκβαζε ζε θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο 

Ζ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ δχλαηαη λα εμεηάζεη έλαλ νιφθιεξν θιάδν ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

ρψξαο, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. Ο 

θιάδνο απηφο, ζα πξέπεη λα ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηά ηεο. Με ην πέξαο ηνπ ειέγρνπ πνπ 

δηελεξγείηαη, θαη εάλ θξηζεί πσο ζηνλ θιάδν δελ ηεξνχληαη νη αλαγθαίεο ζπλζήθεο 

απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, ε Δπηηξνπή εθδίδεη αηηηνινγεκέλε απφθαζε θαη θαηφπηλ 

παίξλεη κέηξα γηα ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ ζηνλ θιάδν. Ζ 

αηηηνινγεκέλε απηή απφθαζε πνπ εθδίδεη, δεκνζηνπνηείηαη θαη ζηελ απφθαζε απηή, 

νξίδνληαη θαη νη επηκέξνπο αγνξέο απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη ν νηθνλνκηθφο θιάδνο ππφ 

εμέηαζε.   
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Ζ ελ ιφγσ δεκνζηνπνίεζε ζέηεη ηηο θξίζεηο ηεο Δπηηξνπήο ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε κε 

δηάξθεηα θαη’ ειάρηζηνλ ηηο ηξηάληα εκέξεο. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δεκφζηαο 

δηαβνχιεπζεο θαη εάλ ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ εληνπίζεη πσο ζηνλ θιάδν απηφ αθφκε δελ 

επηθξαηνχλ ζπλζήθεο απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, πξνβαίλεη ζε αλαθνίλσζε κέηξσλ πνπ 

θξίλεη σο αλαγθαία γηα ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ, ζε 

αξκνλία κε ηηο θνηλνηηθέο δηαηάμεηο.   

Δηδηθφηεξα, εθφζνλ ε επηηξνπή αληαγσληζκνχ δηαπηζηψζεη πσο ε έιιεηςε ζπλζεθψλ 

απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ βαζίδεηαη (θαη) ζε πξάμεηο λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ, 

έξρεηαη λα γλσκνδνηήζεη γηα ηελ θαηάξγεζε ή ηξνπνπνίεζε ηνπο. Ζ γλσκνδφηεζε απηή 

θηάλεη ζηνλ αξκφδην γηα ηνλ θιάδν ππνπξγφ, κε ηαπηφρξνλε θνηλνπνίεζε ηνπ ππνπξγνχ 

νηθνλνκίαο, αληαγσληζηηθφηεηαο θαη λαπηηιίαο.   

Ο ρξφλνο πνπ δίλεηαη απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο έσο ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

εμέηαζεο ηνπ θιάδνπ απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εάλ έρνπλ απνθαηαζηαζεί νη 

ζπλζήθεο απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ ή εάλ παξακέλεη αθφκε αλαγθαίν λα 

ηξνπνπνηεζνχλ ηα κέηξα ηα νπνία έρεη ιάβεη θαη λα επηβιεζνχλ κέηξα ειαθξχηεξα ή 

βαξχηεξα, φπσο απηά αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, νξίδνληαη σο ηα δχν έηε ην πεξηζζφηεξν.   

 

1.3.5 Γλωκνδνηηθέο αξκνδηόηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγωληζκνύ  

ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο, εκπίπηεη θαη ε δηαηχπσζε γλψκεο απφ κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο ζε ζρέζε 

κε ζρέδηα λφκσλ θαη ινηπέο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο πνπ ελδερνκέλσο λα θαηαζηήζνπλ 

πξνβιεκαηηθή ηε ιεηηνπξγία ηεο ινγηθήο ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ θιάδν. Καη ζε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε, ηζρχεη ε πξναλαθεξζείζα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ε γλσκνδφηεζε 

θηάλεη ζηνλ αξκφδην γηα ηνλ θιάδν ππνπξγφ, κε ηαπηφρξνλε θνηλνπνίεζε ηνπ ππνπξγνχ 

νηθνλνκίαο, αληαγσληζηηθφηεηαο θαη λαπηηιίαο.   

 

1.3.6  Έξεπλεο ζε θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο ή ζε ηύπνπο ζπκθωληώλ 

Σν πην ζπλεζηζκέλν ίζσο παξάδεηγκα αθνξκήο γηα δηεμαγσγή έξεπλαο απφ κέξνπο ηεο 

Δπηηξνπήο, είλαη ε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ. Δάλ δηαπηζησζεί πσο γηα ηνλ νπνηνλδήπνηε ιφγν, 

ελδερνκέλσο λα πεξηνξίδεηαη ν πγηήο αληαγσληζκφο, ηφηε ε Δπηηξνπή δχλαηαη λα δηεμαγάγεη 

έξεπλα ζηνλ θιάδν θαη θαηφπηλ λα δεκνζηεχζεη έθζεζε απνινγηζηηθή ησλ εξεπλψλ ηεο πνπ 

αθνξνχλ είηε ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο ή ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο 
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ζπκθσληψλ ζε δηάθνξνπο θιάδνπο θαη λα δεηήζεη αθνινχζσο απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα 

δηαηππψζνπλ παξαηεξήζεηο.   

 

1.3.7 Πξόζηηκα  

Αλ θαη αλαθεξζήθακε ζε απηά ζχληνκα ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα ηεο παξνχζεο εξγαζίαο, 

αμίδεη λα αλαιχζνπκε ηα πξφζηηκα αλάινγα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο. Έηζη, ζε 

πεξίπησζε παξάβαζεο επί ζπγθεληξψζεσλ, ε επηηξνπή αληαγσληζκνχ επηβάιιεη ζηνλ θαζέλα 

απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο πξφζηηκν χςνπο πνπ δελ ππεξβαίλεη ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ 

ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ θαη επηπιένλ πξφζηηκν χςνπο δέθα ρηιηάδσλ (10.000) επξψ, γηα 

θάζε εκέξα πνπ παξέξρεηαη ρσξίο ζπκκφξθσζε. ηελ επηκέηξεζε ηνπ πξνζηίκνπ, 

παξάγνληεο επηξξνήο ηνπ χςνπο ηνπο, ζεσξνχληαη ε νηθνλνκηθή ηζρχο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπγθέληξσζε, ην πιήζνο ησλ επεξεαδφκελσλ αγνξψλ θαη ην επίπεδν ηνπ 

αληαγσληζκνχ ζε απηέο, θαζψο θαη ε εθηηκψκελε επίδξαζε ηεο ζπγθέληξσζεο ζηνλ 

αληαγσληζκφ.   

Αλαιπηηθφηεξα, σο ζπλνιηθφο θχθινο εξγαζηψλ νξίδεηαη ην πνζφ ηεο πψιεζεο πξντφλησλ 

θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο ρξήζεο θαη αληηζηνηρνχλ ζηηο 

ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο, αθνχ φκσο πξψηα αθαηξεζνχλ νη λφκηκεο εθπηψζεηο επί ησλ 

πσιήζεσλ, θαζψο θαη ν θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη άιινη θφξνη πνπ ζπλδένληαη άκεζα 

κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ.   

Όπνηνο ζπλάπηεη ζπκθσλία, ιακβάλεη απφθαζε ή εθαξκφδεη ελαξκνληζκέλε πξαθηηθή 

θαηά παξάβαζε ηνπ λφκνπ 3959/2011 ή ηνπ άξζξνπ 101 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ μεθηλά απφ δεθαπέληε ρηιηάδεο 

(15.000) επξψ θαη θηάλεη έσο ηα εθαηφλ πελήληα ρηιηάδεο (150.000) επξψ. Αθφκε, αμίδεη λα 

ζεκεηψζνπκε ζην ζεκείν απηφ, πσο εάλ νη πξάμεηο απηέο αθνξνχλ ζε επηρεηξήζεηο πνπ είλαη 

κεηαμχ ηνπο πξαγκαηηθνί ή δπλεηηθνί αληαγσληζηέο, επηβάιιεηαη πνηλή θπιάθηζεο 

ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή απφ εθαηφ ρηιηάδεο (100.000) κέρξη έλα 

εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ. Σέινο, φπνηνο πξνβαίλεη ζε θαηάρξεζε δεζπφδνπζαο ζέζεο 

ζηελ αγνξά, ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή απφ ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000) κέρξη ηξηαθφζηεο 

ρηιηάδεο (300.000) επξψ.   

ηελ πεξίπησζε πνπ κηα επηρείξεζε ππαρζεί ζην πξφγξακκα επηείθεηαο θαη χζηεξα φκσο 

απαιιαγεί πιήξσο απφ ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ, ηφηε θαη νη ππαίηηνη ησλ πξάμεσλ 
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απαιιάζζνληαη απφ θάζε πνηλή πνπ ηνπο είρε επηβιεζεί. Ζ ππαγσγή ζην πξφγξακκα 

επηείθεηαο, βάζεη ηεο νπνίαο επηβιήζεθε ην κεησκέλν πξφζηηκν, θξίλεηαη σο ειαθξπληηθή 

πεξίζηαζε θαη θαη’ επέθηαζε επλνεί θαη ηνπο δξάζηεο ησλ πξάμεσλ, ζηνπο νπνίνπο θαη ε 

πνηλή πνπ επηβάιιεηαη είλαη ζεκαληηθά κεησκέλε. 

Οη κεηέρνληεο κπνξνχλ αθφκε θαη λα κείλνπλ εληειψο αηηκψξεηνη, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

απηνβνχισο, θαηαγγείινπλ ηηο πξάμεηο ηνπο ζηνλ εηζαγγειέα πιεκκειεηνδηθψλ ζηελ 

Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, πξνζθνκίδνληαο ηαπηφρξνλα ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Γηα 

φιεο ηηο άιιεο πεξηζηάζεηο, ηπρφλ ζπκβνιή ηνπο ζηελ απνθάιπςε ηεο ζπκκεηνρήο ζηηο 

πξάμεηο απηέο, πάληα κε ηαπηφρξνλε πξνζθφκηζε ζηνηρείσλ ζηηο αξρέο, θξίλεηαη σο απιψο 

ειαθξπληηθή πεξίζηαζε.   

Με θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ ηηκσξνχληαη:   

α) Όπνηνο παξεκπνδίδεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηελ δηεμαγσγή απφ κέξνπο ησλ αξκνδίσλ 

νξγάλσλ, ηδίσο κε ηελ απφθξπςε ζηνηρείσλ.  

 β) Όπνηνο αξλείηαη ηελ παξνρή.  

 γ) Όπνηνο παξέρεη ςεπδείο πιεξνθνξίεο ή απνθξχπηεη ζηνηρεία.   

δ) Όπνηνο αξλείηαη, αλ θαη έρεη θιεζεί  λα πξνβεί ζε θαηάζεζε θαζψο θαη φπνηνο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θαηάζεζεο ηνπ, θαηαζέηεη ςεπδή ζηνηρεία.  

 

1.3.8 Πξόγξακκα επηείθεηαο   

Ο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο επηείθεηαο είλαη ε απνηξνπή ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ ζε θαξηέι. Ζ έξεπλα απφ κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο, ζπλήζσο δελ επαξθεί απφ κφλε ηεο 

ζηελ πεξίπησζε ησλ θαξηέι. Χο εθ ηνχηνπ θαη αθνινπζψληαο ηα Δπξσπατθά πξφηππα, ε 

Διιεληθή Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, αμηνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο επηείθεηαο 

κε ηειηθφ ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαπνιέκεζε κπζηηθψλ νξηδφληησλ ζπκπξάμεσλ 

(θαξηεινπνίεζε νηθνλνκηθνχ ρψξνπ) πνπ σο ζηφρν έρεη ηνλ θαζνξηζκφ ηηκψλ ή πνζνζηψζεηο 

παξαγσγήο / πψιεζεο / θαηαλνκή αγνξψλ.  

Οη παξάλνκεο απηέο πξαθηηθέο, είλαη θαη ε κεγαιχηεξε απεηιή θαηά ηνπ αληαγσληζκνχ. 

Δπηθξαηεί ε αληίιεςε πσο νη επηρεηξήζεηο πνπ παίξλνπλ κέξνο ζε κπζηηθέο νξηδφληηεο 

ζπκπξάμεηο, ζα κπνξνχζαλ λα δηαθφςνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο σζηφζν ε επηβνιή ελφο πςεινχ 

πξνζηίκνπ ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά σο πξνο ηε ηειηθή ηνπο απφθαζε λα θαηαδψζνπλ ηελ 

χπαξμε ηνπ θαξηέι. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ηα κέζα ζπγθάιπςεο ησλ θαξηέι 
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θαζίζηαληαη νινέλα θαη πην απνηειεζκαηηθά, δπζρεξαίλνληαο ηελ πξνζπάζεηα ησλ 

ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ λα ηα ειέγμνπλ.  

Ζ Δπηηξνπή θξίλεη πσο ε ζπλεξγαζία κηαο επηρείξεζεο ζηε απνθάιπςε κηαο ηέηνηαο 

ζχκπξαμεο,  έρεη νπζηαζηηθή αμία θαζψο ε ζπκβνιή ηεο ζηελ έλαξμε έξεπλαο ή ζηνλ 

εληνπηζκφ θαη ηελ απφδεημε κηαο παξάβαζεο, ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά, «αμίδνληαο» ηε 

ρνξήγεζε απαιιαγήο απφ ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ ζηελ επηρείξεζε απηή.   

Οη πεξηζηάζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ρνξεγεί ζε κηα επηρείξεζε 

απαιιαγή απφ επαπεηινχκελν πξφζηηκν αθνξνχλ ηηο εμήο:   

α) ε επηρείξεζε παξνπζηάζεη πξψηε απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία είλαη επαξθή γηα ηελ 

θίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο έξεπλαο. Ζ απαιιαγή απφ ηα πξφζηηκα ρνξεγείηαη κφλνλ ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη νη ππεξεζίεο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ δελ είραλ, θαηά ηε ρξνληθή 

ζηηγκή ηεο ππνβνιήο, επαξθή ζηνηρεία γηα ηελ θίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο έξεπλαο ζε ζρέζε κε 

ηελ πηζαλνινγνχκελε παξάβαζε.  

ή  

β) ε επηρείξεζε παξνπζηάζεη πξψηε απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία επηηξέπνπλ ζηελ 

Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ λα δηαπηζηψζεη κηα ζνβαξή παξάβαζε. Ζ απαιιαγή ρνξεγείηαη 

κφλνλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ππεξεζίεο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, θαηά ηε ρξνληθή 

ζηηγκή ηεο ππνβνιήο, δελ δηέζεηαλ επαξθείο απνδείμεηο γηα ηε δηαπίζησζε κίαο θαζψο θαη φηη 

ζε θακία επηρείξεζε δελ είρε ρνξεγεζεί απαιιαγή ππφ φξνπο απφ πξφζηηκα ζε ζρέζε κε ηελ 

πηζαλνινγνχκελε παξάβαζε.  

πκπιεξσκαηηθά πξνο ηηα παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, ζα πξέπεη πάληα λα ηεξνχληαη θαη ηα 

παξαθάησ ψζηε λα απαιιαρζεί κηα επηρείξεζε απφ ην πξφζηηκν: 

α) Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη πιήξσο κέρξη ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο θαη λα 

παξέρεη φια ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ έρεη ζηελ θαηνρή. 

β) Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα ηεξκαηίζεη ηελ αλάκεημή ηεο ζηελ πηζαλνινγνχκελε παξάβαζε 

ην αξγφηεξν θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή, θαηά ηελ νπνία ππνβάιιεη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.   

γ) Ζ επηρείξεζε δελ πξέπεη λα έρεη πξνηξέςεη άιιεο επηρεηξήζεηο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 

παξάβαζε.   

δ) Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθφ ην γεγνλφο φηη ππέβαιε αίηεζε ππαγσγήο 

ζην πξφγξακκα επηείθεηαο.  
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 ε) Ζ επηρείξεζε δελ πξέπεη λα έρεη ζπκκεηάζρεη ζην παξειζφλ ζε απαγνξεπκέλε 

ζχκπξαμε επί ηεο νπνίαο εθδφζεθε απφθαζε εζληθήο αξρήο αληαγσληζκνχ ή ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο.  

ηαηηζηηθά, κε βάζε ηηο δηαπηζηψζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, δέρεηαη θαηά κέζν φξν 

δχν αηηήζεηο «αζπιίαο» αλά κήλα. Σαπηφρξνλα, κφλν κία αίηεζε επηείθεηαο θαηαηέζεθε ζηελ 

Διιάδα, ε νπνία κάιηζηα δελ επφδσζε επεηδή ήδε είρε μεθηλήζεη ε απηεπάγγειηε έξεπλα απφ 

κέξνπο ησλ αξρψλ θαη αθφκε, ε αηηνχζα επηρείξεζε δελ θξάηεζε κπζηηθή ηελ αίηεζε 

ππαγσγήο, φπσο αλαθέξακε πξνεγνχκελα ζηηο πξνυπνζέζεηο.  

Ζ επηρείξεζε πνπ ππέβαιε ηελ αίηεζε, επαλππέβαιε λέα αίηεζε γηα κείσζε ηνπ 

πξνζηίκνπ ρσξίο λα πξνζθέξεη εκπηζηεπηηθή πιεξνθνξία, θαη ηέινο αλαθάιεζε ηελ αίηεζε 

ηεο γηα κείσζε πξνζηίκνπ φπσο θαη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ θαηέζεζε. Ζ Δπηηξνπή 

απνδέρηεθε ηελ αλάθιεζε ηεο αίηεζεο γηα κείσζε ηνπ πξνζηίκνπ θαη απέξξηςε ηελ αίηεζε 

γηα αλάθιεζε ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ κε βάζε ηελ απφθαζε 299/V/2006 ε νπνία δελ 

πξνβιέπεη ηελ αλάθιεζε πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιινληαη κε ζθνπφ ηε κείσζε πξνζηίκσλ.  

πκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε πσο απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο επηείθεηαο 

(Μάξηηνο 2006) δελ έρεη απνδνζεί ζε θακία επηρείξεζε αζπιία ή κείσζε πξνζηίκνπ ζηελ 

ρψξα καο.  

Αληίζεηα, νη φπνηεο ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο επηρεηξήζεσλ πνπ πξνρψξεζαλ θαηά ην 

έηνο 2015, πήξαλ έγθξηζε απφ ηελ Δπηηξνπή, κεηά απφ δηεξεχλεζή ηεο θαη κε απνηέιεζκα 

θξίζεο πσο νη ζπγρσλεχζεηο απηέο δελ απνηέιεζαλ απεηιή σο πξνο ην πλεχκα ηνπ 

αληαγσληζκνχ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζηνλ έιεγρν ζε επίπεδν πξφιεςεο θαη ζε 

πξνεγνχκελε έγθξηζε απφ ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, ππφθεηληαη κφλνλ κεξηθέο απφ ηηο 

ζπγρσλεχζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαη αθνξνχλ ζε κεγάια ζρήκαηα θαη εμαγνξέο 

επηρεηξήζεσλ. Σα θξηηήξηα αθνξνχλ ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπο ζηελ ειιεληθή θαη παγθφζκηα 

αγνξά, ελψ ζα πξέπεη λα ζπληξέρεη θαη ν παξάγνληαο ηεο κε έληαμήο ηνπο ζηηο αξκνδηφηεηεο 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ Καλνληζκφ 139/2004).  

 

 

1.3.9 Έζνδα θαη πξνϋπνινγηζκόο - Άξζξν 17 - Νόκνο 3959/2011 

 

ηηο αλψλπκεο εηαηξίεο πνπ ηδξχνληαη ή απμάλνπλ ην κεηνρηθφ ηνπο θεθάιαην επηβάιιεηαη 

ηέινο χςνπο έλα ηνηο ρηιίνηο (1%ν), ππνινγηδφκελν επί ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή επί ηνπ 
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πνζνχ ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ αληηζηνίρσο ππέξ ηεο Δπηηξνπήο 

Αληαγσληζκνχ. Σα έζνδα απηά εηζπξάηηνληαη ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δπηηξνπήο 

Αληαγσληζκνχ θαη θαηαηίζεληαη ζε εηδηθφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, ηε δηαρείξηζε ηνπ νπνίνπ 

έρεη ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη 

Γηαρείξηζήο ηεο. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

Ναπηηιίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, θαζνξίδνληαη 

ηα φξγαλα, ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία είζπξαμεο ησλ πην πάλσ ρξεκαηηθψλ πνζψλ. 

Ζ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί ινγαξηαζκνχο θαη αξρεία, ζηα νπνία 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ν ηζνινγηζκφο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ θαη φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο 

Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο. Ο έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ εηήζησλ 

ινγαξηαζκψλ θαη νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γίλεηαη απφ δχν νξθσηνχο ινγηζηέο. Σα ζηνηρεία 

απηά θαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δεκνζηεχνληαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Δπηηξνπήο θαη 

ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ππνβάιινληαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο καδί κε ηελ 

εηήζηα έθζεζε ηνπ άξζξνπ 29 θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ επφκελνπ έηνπο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

Ο ΚΡΑΣΗΚΟ ΡΟΛΟ Δ ΑΝΣΗ – ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΚΖ 

ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ 

 

2.1 Δηζαγωγή  

ε έλα πξψην ζηάδην, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ αζρνιήζεθε κε ην δήηεκα ηεο θξαηηθήο 

παξέκβαζεο ζηνλ νηθνλνκηθφ ρψξν, πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγήζεη ηπρφλ παξεθθιίζεηο απφ 

ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επέβαιιε ε λνκνζεζία πεξί ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ. Φπζηθά, ην 

δήηεκα απηφ ηέζεθε γηα πξψηε θνξά ζε πεξηπηψζεηο πνπ ελέπηπηαλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

θνηλνηηθνχ (πιένλ ελσζηαθνχ) δηθαίνπ, φπνπ ε ππνρξέσζε ηήξεζεο εζληθψλ- 

πξνζηαηεπηηθψλ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο-δηαηάμεσλ ήξζε ζε ζχγθξνπζε κε ην θαζήθνλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ λα κελ παξαβηάδνπλ ηα άξζξα 81 θαη 82 πλζΔΚ (ήδε 101 θαη 102 ΛΔΔ).   

Πξνλνκηαθφ πεδίν εθδήισζεο ηεο ζχγθξνπζεο απηήο αλαδείρηεθε ε αγνξά 

θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ, θαζψο ε θαξκαθεπηηθή λνκνζεζία επηβάιιεη δξαζηηθφηαηνπο 

πεξηνξηζκνχο ζηελ ειεπζεξία αληαγσληζκνχ θαη ζηε ζπκβαηηθή ειεπζεξία, φπσο π.ρ. φηη ε 

δηαθίλεζε θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ επηηξέπεηαη κεηαμχ πξνζψπσλ ηα νπνία νξίδεη ε 

λνκνζεζία, φηη νη αλψηαηεο ηηκέο ησλ πξντφλησλ απηψλ θαζνξίδνληαη δηνηθεηηθά, φηη θάζε 

δηθαηνχρνο άδεηαο θπθινθνξίαο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ έρεη ππνρξέσζε λα δηαηεξεί 

απνζέκαηα γηα ηνλ εθνδηαζκφ ηεο αγνξάο θηι.  

ηελ απφθαζε 229/ΗΗΗ/2003
12

 ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ηέζεθαλ, κε ηδηαίηεξε 

γιαθπξφηεηα, ηα θπξηφηεξα εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηήξεζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο θαξκαθεπηηθήο λνκνζεζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαηήξεζε ελφο 

θαζεζηψηνο θαηά ην δπλαηφλ αλφζεπηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ ίδηα αγνξά. ηελ απφθαζε 

απηή, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ αλέδεημε ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο αγνξάο θαξκάθσλ, ε νπνία 

                                                 
12

Ζ απφθαζε απηή κπνξεί λα αλαδεηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ 

(http://www.epant.gr/main.php?Lang=gr) φπνπ βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο φιεο νη απνθάζεηο θαη νη 

γλσκνδνηήζεηο ηεο αξρήο απηήο.   
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δηθαηνινγεί ηελ χπαξμε έληνλνπ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ. Ο παξεκβαηηζκφο απηφο πνπ, ελ 

πξνθεηκέλσ, εθδειψλεηαη κε ηελ θξαηηθή ξχζκηζε ησλ ηηκψλ ησλ θαξκάθσλ θαη ηνλ απζηεξφ 

αγνξαλνκηθφ έιεγρν εθαξκνγήο ηνπο, ζπλέρεηαη κε ηελ αλάγθε απνθπγήο ηεο ππέξκεηξεο 

επηβάξπλζεο ησλ δηάθνξσλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. Ζ Δπηηξνπή παξαηήξεζε, κάιηζηα, φηη ην 

κεηθηφ θαζεζηψο πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά θαξκάθσλ δπζρεξαίλεη ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ 

θαλφλσλ αληαγσληζκνχ ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηήλ θη έρεη σο 

απνηέιεζκα λα επλννχληαη νξηζκέλεο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ ζε βάξνο άιισλ. Τπφ ην 

βάξνο ησλ παξαδνρψλ απηψλ, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ δελ δίζηαζε λα ππνβάιεη εξψηεκα 

πξνο ην ΓΔΚ (ήδε ΓΔΔ), ζχκθσλα κε ην νπνίν: «Δπεξεάδεηαη ε απάληεζε ζην αλσηέξσ 

εξψηεκα απφ ην γεγνλφο φηη ην παξάιιειν εκπφξην θαζίζηαηαη ηδηαηηέξσο επηθεξδέο γηα ηνπο 

ρνλδξεκπφξνπο, εμαηηίαο ησλ δηακνξθνχκελσλ κε θξαηηθή παξέκβαζε δηαθνξεηηθψλ ηηκψλ 

ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, δει. απφ ην γεγνλφο φηη ζηελ αγνξά θαξκάθσλ δελ 

επηθξαηνχλ ακηγψο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ αιιά έλα θαζεζηψο πνπ δηέπεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ θξαηηθφ παξεκβαηηζκφ; Δίλαη, ελ ηέιεη, θαζήθνλ κηαο Δζληθήο Αξρήο 

Αληαγσληζκνχ λα εθαξκφδεη ηνπο θνηλνηηθνχο θαλφλεο αληαγσληζκνχ κε ηνλ ίδην ηξφπν ζε 

αγνξέο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ αληαγσληζηηθά, θαη ζε εθείλεο, ζηηο νπνίεο ν αληαγσληζκφο 

ζηξεβιψλεηαη απφ θξαηηθέο παξεκβάζεηο;».  

Πξάγκαηη, κε ηελ απφθαζή ηεο απηή, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ έζεζε ην γεληθφηεξν 

δήηεκα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κία θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ε 

Δπξσπατθή Έλσζε αλέρεηαη κελ ηελ χπαξμε κηαο θξαηηθά ξπζκηδφκελεο εζληθήο αγνξάο, ελ 

πξνθεηκέλσ ησλ θαξκάθσλ, ζηελ νπνία δελ ππάξρνπλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νξζή 

ιεηηνπξγία ηνπ αληαγσληζκνχ, ρσξίο, φκσο, λα έρεη πξνσζήζεη ηθαλνπνηεηηθά ηε δεκηνπξγία 

κηαο εληαίαο θαξκαθεπηηθήο αγνξάο ζε ελσζηαθφ επίπεδν. Πέξαλ απφ ηελ εθαξκνγή θαη 

δηαθχιαμε ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ, εξεπλεηέν είλαη αλ ζα ηζρχζνπλ απαξέγθιηηα θαη νη 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 101 θαη 102 ΛΔΔ πνπ πξνζηαηεχνπλ ηνλ αληαγσληζκφ. Καη’ αξράο, 

ζα κπνξνχζε λα επηζεκάλεη θαλείο φηη δελ είλαη νχηε επηεηθέο νχηε ζθφπηκν λα κεηαηίζεηαη ε 

επζχλε γηα ηε κε ελαξκφληζε ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ αλαθνξηθά κε ηελ αγνξά θαξκάθσλ 

ζηηο θαξκαθεπηηθέο βηνκεραλίεο, κέζσ ηεο άηεγθηεο εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ ησλ άξζξσλ 

101 θαη 102 ΛΔΔ, θαζψο νη θαλφλεο απηνί έρνπλ σο βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπο ηελ ειεχζεξε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη φρη ηελ ηζρχ πεξηνξηζηηθψλ γηα ηνλ 

αληαγσληζκφ δηαηάμεσλ ησλ εζληθψλ λνκνζεζηψλ. Χζηφζν, ην ΓΔΚ (ήδε ΓΔΔ) αξλήζεθε λα 

απαληήζεη ζηα αλσηέξσ πξνδηθαζηηθά εξσηήκαηα θξίλνληαο φηη είλαη αλαξκφδην λα 
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απνθαλζεί, κε ηελ αηηηνινγία φηη ε ειιεληθή Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ δελ έρεη ηελ εμνπζία 

λα ππνβάιιεη πξνδηθαζηηθά εξσηήκαηα. Ζ εμέιημε απηή, βέβαηα, δελ απνκεηψλεη ηε ζεκαζία 

ηνπ γεγνλφηνο φηη γηα πξψηε θνξά ηέζεθε επί ηεο αξρήο ην εξψηεκα ηεο επίδξαζεο ηεο 

θξαηηθήο παξέκβαζεο ζηνλ ηξφπν πνπ δηακνξθψλνληαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ ζηελ αγνξά.  

Δλ ζπλερεία, ζε δχν κεηαγελέζηεξεο απνθάζεηο ηεο, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ είρε ηε 

δπλαηφηεηα λα αλαιχζεη κε πεξηζζφηεξε ζαθήλεηα ηνλ ηξφπν επίδξαζεο ηεο δεκφζηαο 

νηθνλνκηθήο παξέκβαζεο ζηελ εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ειεχζεξνπ 

αληαγσληζκνχ. πγθεθξηκέλα, ζηελ απφθαζε 277/ΗV/2005 ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ
13

 

θξίζεθε ην δήηεκα ηεο θαηάξηηζεο απφ ην Γ ηνπ ΔΜΔ (χλδεζκνο Δπηρεηξήζεσλ νχπεξ 

Μάξθεη Διιάδνο) ελφο πίλαθα θαζνξηζκνχ εληαίσλ πνζνζηψλ παξνρψλ θαη εθπηψζεσλ πνπ 

παξέρνληαη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ζηηο αιπζίδεο ιηαληθήο πψιεζεο θαη πξέπεη λα 

κεηαθέξνληαη επί ηνπ ηηκνινγίνπ. ηφρνο ηνπ πίλαθα απηνχ ππήξμε ε εληαία εθαξκνγή ηνπ 

λφκνπ 2941/2001
14

 πνπ απαγφξεπε ηηο πσιήζεηο θάησ ηνπ θφζηνπο θαη ε ζπξξίθλσζε ηεο 

πξαθηηθήο νξηζκέλσλ επηρεηξήζεσλ λα πσινχλ θάησ ηνπ ηηκνινγηαθνχ θφζηνπο, 

εθκεηαιιεπφκελεο ην γεγνλφο φηη, ιφγσ π.ρ. εθπηψζεσλ φγθνπ, ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ήηαλ 

γηα απηέο πνιχ ρακειφηεξν. Ζ ζπκπεξηθνξά απηή θξίζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ 

φηη παξαβηάδεη ην άξζξν 1 ηνπ λφκνπ 703/77 (ήδε άξζξν 1 ηνπ λφκνπ 3959/2011), θαζψο 

ζπληζηνχζε ελαξκνληζκέλε πξαθηηθή. 

Δηδηθφηεξα, ζε ζρέζε κε ην επηρείξεκα ησλ εκπιεθφκελσλ ζηελ θαηαγγειία επηρεηξήζεσλ 

φηη ε παξαβηάδνπζα ηηο δηαηάμεηο πεξί ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ επηρεηξεκαηηθή ζπκπεξηθνξά 

ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ ζπκκφξθσζή ηνπο ζηελ αλσηέξσ θαλνληζηηθή ξχζκηζε, ε Δπηηξνπή 

έθξηλε φηη γηα λα εμεηαζζεί απηφ θαη λα γίλεη δεθηφ, «πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη 

εμήο πξνυπνζέζεηο: α) ε ελ ιφγσ ζπκπεξηθνξά λα επηβάιιεηαη ξεηψο απφ ην λφκν, θαη β) νη 

επηρεηξήζεηο λα κελ έρνπλ θαλέλα απνιχησο πεξηζψξην παξέθθιηζεο θαη αλάπηπμεο 

απηφλνκεο επηρεηξεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Απιή πεπνίζεζε ησλ επηρεηξήζεσλ φηη ελεξγνχλ 

ζχκθσλα κε ην πλεχκα ηνπ λφκνπ, δελ αξθεί».   

Ζ αλσηέξσ ηνπνζέηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ αληαλαθιά λνκνινγία ηνπ ΓΔΚ 

(ήδε ΓΔΔ) πνπ πξνυπνζέηεη γηα ηελ χπαξμε θαη ηελ θαηάρξεζε ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο κηαο 

                                                 
13

ΓΔΔ 2005, ζει. 677 κε παξαηεξήζεηο Η. Κφθθνξε.  
14

Σν άξζξν 24 ηνπ λφκνπ 2941/2001, φπσο ίζρπε ηφηε, φξηδε: «Απαγνξεχεηαη ε πψιεζε εκπνξεπκάησλ ζε 

ηηκέο θάησ ηνπ θφζηνπο αγνξάο, φηαλ απηή ζέηεη ππφ δηαθηλδχλεπζε νξηζκέλε αγνξά ή ζίγεη θαηά 

ηξφπν νπζηψδε ηηο αξρέο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ θαηαλαισηψλ.»  
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επηρείξεζεο, ηε δπλαηφηεηα αλεμάξηεηεο ζπκπεξηθνξάο εθ κέξνπο ηεο. Πξάγκαηη, απφ ηε 

λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ πξνθχπηεη φηη ηα άξζξα 101 θαη 102 ΛΔΔ δελ αθνξνχλ παξά 

αληίζεηεο πξνο ηνλ αληαγσληζκφ ζπκπεξηθνξέο, πνπ πηνζεηνχλ νη επηρεηξήζεηο κε δηθή ηνπο 

πξσηνβνπιία. Αλ ε αληη-αληαγσληζηηθή ζπκπεξηθνξά επηβάιιεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο απφ 

εζληθή λνκνζεζία ή αλ ε λνκνζεζία απηή δηακνξθψλεη έλα λνκηθφ πιαίζην ην νπνίν, απφ 

κφλν ηνπ, απνθιείεη θάζε δπλαηφηεηα αληαγσληζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηα 

άξζξα 101 θαη 102 ΛΔΔ δελ έρνπλ εθαξκνγή. ηελ πεξίπησζε απηή, ν πεξηνξηζκφο ηνπ 

αληαγσληζκνχ δελ νθείιεηαη, φπσο πξνυπνζέηνπλ νη δηαηάμεηο απηέο, ζε απηνηειείο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ επηρεηξήζεσλ.   

Σελ ίδηα ζέζε, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, επαλέιαβε θαη ζηε κεηαγελέζηεξε απφθαζή 

ηεο 312/V/2006 «Έλσζε Κνλζεξβνπνηψλ Μεηαπνηεηψλ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ Διιάδνο» , 

φπνπ εξεπλήζεθε, απηεπάγγειηα, ε ηπρφλ παξάβαζε απφ ηελ αλσηέξσ επαγγεικαηηθή έλσζε 

ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 703/1977 (ήδε άξζξν 1 ηνπ λφκνπ 3959/2011), 

πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ εληαίαο ηηκήο πψιεζεο ηνπ ξνδάθηλνπ πξνο κεηαπνίεζε. Ζ 

πξφζζεηε αμία ηεο απφθαζεο απηήο είλαη φηη φξηζε αξλεηηθά ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο 

πξναλαθεξζείζαο λνκνινγηαθήο ζέζεο, ππνγξακκίδνληαο φηη ε θξαηηθή παξέκβαζε δελ 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απαιιαθηηθά, φηαλ ε παξέκβαζε ηεο Πνιηηείαο ζηε δηαδηθαζία 

δηαπξαγκάηεπζεο γίλεηαη επηθνπξηθά θαη θαηαδεηθλχεη ηελ απφιπηε αδπλακία ησλ θνξέσλ λα 

πξνρσξήζνπλ ζε ειεχζεξε δηαπξαγκάηεπζε θαη ειεχζεξν θαζνξηζκφ ησλ φξσλ ηεο αγνξάο 

ππφ ζπλζήθεο ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ. Ο εμαλαγθαζκφο ζε νξηζκέλε επηρεηξεκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά εθ κέξνπο ηεο θξαηηθήο ξχζκηζεο ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηνο. Απιή 

ελζάξξπλζε εθ κέξνπο ησλ εζληθψλ αξρψλ ζε νξηζκέλε επηρεηξεκαηηθή ζπκπεξηθνξά, φπσο 

ζπλέβε ελ πξνθεηκέλσ κε ηελ παξέκβαζε δεκφζησλ θνξέσλ ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο, δελ ζέηεη 

ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά εθηφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ 101 θαη 102 ΛΔΔ. 

Οχηε θαλ κία εζληθή λνκνζεζία πνπ θαζηζηά δπζρεξή ηε ζπκκφξθσζε κε ην δίθαην ηνπ 

ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ ζα ζπληζηνχζε απαιιαθηηθή πεξίζηαζε. Χζηφζν, έλα ηέηνην 

θαλνληζηηθφ πιαίζην ζα απνηεινχζε νπσζδήπνηε κία παξάκεηξν πνπ ε 

ΔπηηξνπήΑληαγσληζκνχ ζα φθεηιε λα ιάβεη ππφςε ηεο θαηά ηελ επηκέηξεζε ηνπ ζρεηηθνχ 

πξνζηίκνπ
15

.  Οη αλσηέξσ απνθάζεηο έδσζαλ ην έλαπζκα ψζηε ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ  

λα απνθαλζεί, ζε πνιιέο άιιεο πεξηπηψζεηο, νξηζκέλεο εθ ησλ νπνίσλ ζα εμεηάζνπκε ζηε 

                                                 
15

 D. Jowell ,“Commission and France v. Ladbroke Racing Limited (PMU)-Joined Cases C-359 and 379/95 P”, 

ν.π. , ζει. 304  
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ζπλέρεηα, ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν πνπ ε θξαηηθή παξέκβαζε ζηξεβιψλεη ην θαζεζηψο ηνπ 

ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ θαη επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ. Κξίλνληαο, γηα 

παξάδεηγκα, ην θαζεζηψο ησλ αδεηψλ ζθνπηκφηεηαο, φπσο είρε δηακνξθσζεί κε ην π.δ. 

684/76, γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζην ρψξν ηεο λαπηηιίαο, ε Δπηηξνπή 

απνθάλζεθε σο εμήο: « ε θξαηηθή παξέκβαζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο αθηνπινΐαο, κπνξεί 

κελ λα δεκηνπξγεί ζηξεβιψζεηο ζηνλ αληαγσληζκφ, φκσο, δελ απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα 

αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν θαη, θαη’ 

επέθηαζε, δελ απνθιείεη ηελ χπαξμε αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ σο απνηέιεζκα ζπγθεληξψζεσλ 

επηρεηξήζεσλ
16

». Μάιηζηα, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ δελ δίζηαζε θάπνηε λα απαιιάμεη ηηο 

εκπιεθφκελεο ζε θαηαγγειία γηα ελαξκνληζκέλε πξαθηηθή επηρεηξήζεηο, αμηνινγψληαο ηηο 

επηπηψζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη γηα ηε ιεηηνπξγία κηαο αγνξάο, ην γεγνλφο φηη απηή επί καθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηεινχζε ππφ θξαηηθή ξχζκηζε. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην ιεθηηθφ ηεο 

απφθαζεο απηήο, πνπ αθνξνχζε ηελ χπαξμε ηπρφλ ελαξκνληζκέλεο πξαθηηθήο κεηαμχ ησλ 

αξηνπνηψλ ηνπ λνκνχ Καβάιαο, αλαθνξηθά κε ηελ ηηκή ηνπ άξηνπ, θξίζεθε φηη: «Δπεηδή 

φκσο ε ζρεηηθή αγνξά ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε νκνηνγέλεηα ηνπ παξαγνκέλνπ πξντφληνο 

θαη απφ ηδηαίηεξα ζπκπηεζκέλν πεξηζψξην θέξδνπο, ιφγσ ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνχ θαη ηνπ 

πξνυπάξρνληνο θαζεζηψηνο αγνξαλνκηθνχ ειέγρνπ, θξίλεηαη φηη δελ πξνθχπηεη χπαξμε 

ελζπλείδεηεο πξαθηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο». Δλφςεη απηψλ ησλ ζθέςεσλ, ε Δπηηξνπή 

Αληαγσληζκνχ απήιιαμε ηηο ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο απφ ηελ θαηαγγειία γηα απαγνξεπκέλε 

ζχκπξαμε ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ λφκνπ 703/1977 (ήδε 1 παξ.1 ηνπ λ. 3959/2011)
17

.   

Οη απνθάζεηο απηέο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ αληαγσληζκνχ ζε επίπεδν εζληθνχ δηθαίνπ, θαζψο ε άπνςε ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ε αμηνιφγεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζε κηα αγνξά επεξεάδεη ηνπο 

φξνπο ηνπ αληαγσληζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηήλ θαη θαηά 

ζπλέπεηα, κπνξεί λα κεηξηάζεη θαη ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην δίθαην ηνπ 

αληαγσληζκνχ, δελ είρε βξεη παξά πεξηνξηζκέλε απήρεζε. Οξηζκέλεο πνιχ ελδηαθέξνπζεο 

ζθέςεηο βξίζθνπκε ζηελ απφθαζε 7770/2007 ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ, ην νπνίν έθξηλε φηη «ζε 

πεξίπησζε θξαηηθψλ πεξηνξηζκψλ ηνπ αληαγσληζκνχ, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πξνθείκελε 

πεξίπησζε ηεο εηδηθήο αγνξάο ησλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, δελ εθαξκφδνληαη 

                                                 
16

Eπ.Αλη. 210/ΗΗΗ/2002 (ε απφθαζε κπνξεί λα αλαδεηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ: 

http://www.epant.gr/main.php?Lang=gr)  
17

Δπ.Αλη. 42/1996 (ε απφθαζε κπνξεί λα αλαδεηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ: 

http://www.epant.gr/main.php?Lang=gr)  
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απαξέγθιηηα νη θαλφλεο ηνπ Ν 703/1977 …». Σν γεγνλφο φηη ε θαηάθαζε απηή βξήθε 

απνηχπσζε ζε απφθαζε εζληθνχ δηθαζηεξίνπ θαη ζε νξηζκέλεο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο 

Αληαγσληζκνχ έρεη πνιπεπίπεδε ζεκαζία. Απφ ηε κία πιεπξά, ε ζεζκηθή απνηχπσζε ηεο 

άπνςεο φηη ε θξαηηθή ξπζκηζηηθή παξέκβαζε ζε κία αγνξά κπνξεί λα δξα απαιιαθηηθά γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηήλ απφ ηελ άπνςε ηνπ δηθαίνπ ηνπ 

αληαγσληζκνχ είλαη θξίζηκε, γηαηί επηβξαβεχεη κηα ηνπνζέηεζε πνπ είρε δηαηππσζεί κφλν ζηε 

ζεσξία. Πξάγκαηη, ε απαγφξεπζε ησλ πεξηνξηζηηθψλ γηα ηνλ αληαγσληζκφ επηρεηξεκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία πξνυπνζέηεη ηε δπλαηφηεηα αληαγσληζκνχ θαη ην 

πεξηζψξην επεξεαζκνχ ηνπ, πεξηζσξίνπ πνπ εθιείπεη ζηηο εηδηθέο αγνξέο θαξκάθσλ ή άιισλ 

πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, νη νπνίεο δηέπνληαη απφ πιέγκα δηαηάμεσλ αγνξαλνκηθήο θχζεο. 

ηηο αγνξέο απηέο δελ ππάξρεη θαλ ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο αληαγσληζκνχ ζε κία ή ζε φιεο 

ηηο εθθάλζεηο ηνπ π.ρ. ζε επίπεδν ηηκψλ, πνηφηεηαο, δηαθήκηζεο θ.η.ι. Σέηνηεο δηαηάμεηο 

εμαθαλίδνπλ ην πεξηζψξην επηρεηξεκαηηθήο ειεπζεξίαο, αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα 

δηαθνξνπνίεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε νξηζκέλα πξντφληα, ππεξεζίεο ή 

θιάδνπο γηα ιφγνπο θνξνινγηθήο ή θνηλσληθήο πνιηηηθήο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε θξαηηθή 

λνκνζεζία θαη ην γεληθφηεξν θαλνληζηηθφ πιαίζην άζθεζεο κηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

δελ απνηεινχλ απιά κία παξάκεηξν, αλάκεζα ζε πνιιέο άιιεο, πνπ ιακβάλεηαη ππφςε απφ 

ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, αιιά, ζπληζηνχλ, θαη’ νπζίαλ, 

ηε κνλαδηθή παξάκεηξν πνπ ππαγνξεχεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ, ρσξίο λα 

επηηξέπνπλ γηα ην δήηεκα πνπ ξπζκίδνπλ δπλαηφηεηα απφθιηζεο
18

. πλαθψο, ζα κπνξνχζε λα 

ππνζηεξηρζεί φηη νη έλλνηεο ηεο «ζπκθσλίαο», ηεο «ελαξκνληζκέλεο πξαθηηθήο θαη ηεο 

«θαηάρξεζεο δεζπφδνπζαο ζέζεο», φπσο εκθαλίδνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εζληθή 

λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αληαγσληζκνχ, εηζάγνπλ αλακθηζβήηεηα έλα βνπιεηηθφ 

ζηνηρείν, έλα ζηνηρείν ειεπζεξίαο δξάζεο απφ ην κέξνο ηεο εκπιεθφκελεο επηρείξεζεο
19

, ην 

νπνίν δελ πιεξνχηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ κηα επηρείξεζε αλαγθάδεηαη λα ζπκκνξθσζεί ζε 

θαλνληζηηθή ξχζκηζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φιεο νη αλαιχζεηο πνπ πξνεγήζεθαλ γηα ηε 

ζεκαζία ηεο θξαηηθήο ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο, κπνξνχλ λα δψζνπλ ην έλαπζκα ζηνλ 

δηθαζηή λα κεηαηνπίζεη ην θέληξν βάξνο ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπ θαη λα πξνρσξήζεη ζε έλαλ 
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Γηα ην βνπιεηηθφ ζηνηρείν ζην ειιεληθφ δίθαην βι. Γ. Σξηαληαθπιιάθεο, «Γίθαην ηνπ ειεχζεξνπ 

αληαγσληζκνχ», ν.π., ζει. 128 επ.  



 

23 

 

ελδειερέζηεξν έιεγρν ησλ θξαηηθψλ κέηξσλ, λνκνζεηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ, εθηηκψληαο, 

πιένλ, κε θξηηήξην ηνπο θαλφλεο ηνπ αληαγσληζκνχ, ηα ηπρφλ πεξηνξηζηηθά γηα ηνλ 

αληαγσληζκφ απνηειέζκαηά ηνπο. Ζ αλάγθε απηή επηζεκάλζεθε αξθεηέο θνξέο απφ ηελ 

Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ φηαλ ήξζε αληηκέησπε κε θαηαγγειίεο πνπ θαη’ επίθαζε κφλν 

αθνξνχζαλ επηρεηξήζεηο ελψ, θαη’ νπζίαλ ζηξεθφηαλ θαηά λνκνζεηηθψλ θεηκέλσλ ή 

δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ.   

 

2.2 Σν Κξάηνο ωο ξπζκηζηήο ζηελ νηθνλνκία 

Δίλαη γεγνλφο φηη ην Κξάηνο δελ έρεη πιένλ ηα νηθνλνκηθά κέζα γηα λα κεηέρεη ην ίδην ζηελ 

νηθνλνκηθή δηαδηθαζία παξέρνληαο αγαζά θαη ππεξεζίεο
20

. Άιισζηε, ε κέρξη ζήκεξα 

εκπεηξία θαηαδεηθλχεη πσο ε δηαδεδνκέλε -νκνινγνπκέλσο -ζέζε φηη νη βαζηθέο εθθάλζεηο 

ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη ηεο θνηλήο σθέιεηαο δε ζα πξέπεη λα αλνηρζνχλ ζε ηδηψηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νη αδπλακίεο ή ε απνηπρία ηνπ κεραληζκνχ ηεο αγνξάο 

(marketfailure), δελ θαίλεηαη απφ ηδενινγηθή-πνιηηηθή άπνςε πεηζηηθή
21

. Πεξαηηέξσ, ην 

ελσζηαθφ θαη ην δηεζλέο πεξηβάιινλ πνπ πξνσζνχλ ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη ηνλ ειεχζεξν 

αληαγσληζκφ δελ επλννχλ ηηο παξαδνζηαθέο παξεκβαηηθέο κεζφδνπο
22

. Πξάγκαηη, ε 

παξέκβαζε ηνπ Κξάηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο δελ πξαγκαηνπνηείηαη πιένλ κέζσ ηεο 

χπαξμεο θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηνλ πξφζζεην ιφγν φηη ε 

ηζηνξηθή εκπεηξία απέδεημε φηη ην Κξάηνο δελ κπνξεί κε επηηπρία λα αζθεί εκπνξηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Δλφςεη φισλ απηψλ ησλ δεδνκέλσλ, ε θξαηηθή παξέκβαζε γηα ηελ 

πξνκήζεηα ηεο νιφηεηαο κε νξηζκέλα βαζηθά αγαζά (ελέξγεηα, κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο, 

ηειεπηθνηλσλίεο) κεηαηνπίδεηαη απφ ηελ παξνρή ηνπο ζηελ αλάιεςε «εγγπεηηθήο επζχλεο»
23

.   

Σν άλνηγκα ζηνλ αληαγσληζκφ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζην παξειζφλ ηεινχζαλ 

ππφ ηνλ άκεζν έιεγρν ηνπ Κξάηνπο θαη ε ππνρξέσζε λα ιεθζνχλ εγγπήζεηο γηα ηελ επίηεπμε 

κε νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ζην λέν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ νδήγεζαλ ζηελ εκθάληζε θαη 

ζηε δηάδνζε ηεο «ξχζκηζεο», σο ηεο πιένλ ζχγρξνλεο κνξθήο ηεο πάγηαο νηθνλνκηθήο 
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ιεηηνπξγίαο ηνπ Κξάηνπο
24

. Οη εμειίμεηο απηέο είραλ πξάγκαηη σο απνηέιεζκα λα εκθαληζηεί 

έλαο λένο ηξφπνο δηνηθεηηθήο δξάζεο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε δεκφζηα παξέκβαζε ζηνλ 

νηθνλνκηθφ ρψξν. Καηά ζπλέπεηα, πέξα απφ ηελ παξνρηθή θαη ηελ πεξηνξηζηηθή Γηνίθεζε, 

δηακνξθψζεθε θαη θεξδίδεη, ζπλερψο, έδαθνο ζε φια ηα Κξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ε «ξπζκηζηηθή Γηνίθεζε». Παξά ηε κεγάιε πνηθηιία ησλ ζεζκψλ πνπ ζπλαληψληαη 

ζηα Κξάηε κέιε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ξπζκηζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κξάηνπο, κπνξεί λα 

αλεπξεζεί έλαο θνηλφο ελλνηνινγηθφο ππξήλαο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν σο ξπζκηζηηθή 

Γηνίθεζε νξίδεηαη ε δηνηθεηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνζπαζεί λα εγθαζηδξχζεη έλα 

ζπκβηβαζκφ αλάκεζα ζηνπο ζηφρνπο θαη ηηο αμίεο νηθνλνκηθήο θαη κε νηθνλνκηθήο θχζεο, νη 

νπνίεο ζπλππάξρνπλ ζε κία αγνξά. Με άιια ιφγηα, πξφθεηηαη γηα κία ιεηηνπξγία ηεο 

δεκφζηαο εμνπζίαο, ε νπνία, ρξεζηκνπνηψληαο λνκηθά κέζα θαη εξγαιεία, ππνρξεψλεη ηα 

νηθνλνκηθά ππνθείκελα ζε κία αγνξά λα ιάβνπλ κέξηκλα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ζπιινγηθψλ 

αλαγθψλ δηακέζνπ ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζε έλα αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ. Με αλαθνξά ινηπφλ ζην αληηθείκελφ ηνπ, ην δίθαην ηεο ξχζκηζεο έρεη σο ζηφρν 

λα εθθξάζεη κία θαηλνχξηα ζρέζε αλάκεζα ζην δίθαην θαη ηελ νηθνλνκία, ηαπηφρξνλα δε θαη 

κία ζρέζε νξγάλσζεο θαη εμνπζίαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ ρψξνπ, φπνπ ε παξνρή αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ θαη κάιηζηα απηψλ πνπ θξίλνληαη ζεκειηψδε γηα ηελ θνηλσληθή ζπκβίσζε δελ 

ιακβάλεη ρψξα απαξαίηεηα δηακέζνπ ηνπ Κξάηνπο θαη ηεο δηνηθεηηθήο ηνπ νξγάλσζεο. 

Πξάγκαηη, ε ξπζκηζηηθή Γηνίθεζε ζπλδέεηαη κε ηελ εμέιημε ηνπ ζχγρξνλνπ Κξάηνπο, φπνπ νη 

παξεκβάζεηο ηνπ ζηελ νηθνλνκία γίλνληαη κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ ελζάξξπλζε θαη ηελ 

θαζνδήγεζε ησλ ηδησηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φηαλ εμππεξεηνχλ ην δεκφζην ζπκθέξνλ
25

.  

 Αμίδεη ζην ζεκείν απηφ λα επηζεκαλζεί πσο ε άπνςε φηη ε ξχζκηζε είλαη ε ιεηηνπξγία 

πνπ έρεη σο ζηφρν ηε δεκηνπξγία αγνξάο ζε ηνκείο πνπ πξνεγνπκέλσο ήηαλ νξγαλσκέλνη ζε 

θξαηηθά κνλνπψιηα θαη ζηνπο νπνίνπο νη δεκφζηεο αξρέο πξνζπαζνχλ λα εμαλαγθάζνπλ ηνλ 

ηέσο κνλνπσιηαθφ (ζπλήζσο δεκφζην) πάξνρν λα εγθαηαιείςεη έλα ηκήκα ηεο νηθείαο 

αγνξάο ζηελ νπνία δεζπφδεη, δελ είλαη πεηζηηθή. Απηή ε ιεηηνπξγία ππάξρεη βέβαηα, αιιά δελ 

απνηειεί ην κφλν ζεκέιην ηεο ξχζκηζεο, παξά κφλν θαηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν δεκηνπξγίαο 

κηαο αγνξάο. Αληίζεηα, σο ηζφηηκνο ζηφρνο ηεο ξχζκηζεο αλαδεηθλχεηαη ε αζθαιήο αγνξά 

θαζψο θαη άιιεο γεληθφηεξεο ζηνρεχζεηο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαηά ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 
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νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κέζα ζε απηήλ, δεχηεξν ζηνηρείν πνπ γεκίδεη κε πεξηερφκελν ηελ έλλνηα 

ηεο ξχζκηζεο. Ζ ιεηηνπξγία ηεο ξχζκηζεο έρεη σο ζηφρν λα επηβάιεη ηελ απνθπγή 

δηαθξίζεσλ, λα πξναζπίζεη θαη λα πξνσζήζεη ην άλνηγκα ζε έλαλ πξαγκαηηθφ θαη φρη 

πιαζκαηηθφ αληαγσληζκφ θαη λα ζπκβάιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ πνπ 

άπηνληαη ηεο ξχζκηζεο, εμαζθαιίδνληαο, παξάιιεια, κηα ζε βάζνο ρξφλνπ απνηειεζκαηηθή 

θαη ιεηηνπξγηθή δηθηπαθή ππνδνκή (infrastructure)
26

.  

ε ζρέζε κε ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί, ε ξπζκηζηηθή δηνηθεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλδπάδεη 

ζε κεγάιν βαζκφ ηηο κεζφδνπο θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο πεξηνξηζηηθήο θαη ηεο παξνρηθήο 

Γηνηθήζεσο, ελψ, ηαπηφρξνλα, κπνξεί λα έρεη θαη πξνγξακκαηηθφ, θαηεπζπληήξην θαη 

δηαπιαζηηθφ ραξαθηήξα. ην πιαίζην ηεο ξπζκηζηηθήο Γηνίθεζεο ππάξρνπλ θαηεγνξίεο 

ξπζκίζεσλ πνπ ζπλίζηαληαη ζηελ επηβνιή πεξηνξηζκψλ ή ζηε ζέζπηζε επηηαθηηθψλ θαλφλσλ 

θαη ηελ απεηιή δπζκελψλ ζπλεπεηψλ γηα ηελ πεξίπησζε ζπκκφξθσζεο ή κε ησλ απνδεθηψλ 

ηνπο
27

. Πεξαηηέξσ, ζηε ξπζκηζηηθή παξέκβαζε εληάζζνληαη θαη νη ζρέζεηο Γηνίθεζεο θαη 

ηδησηψλ πνπ πξνθχπηνπλ ηφζν απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηνλ ζπληνληζκφ, ηε ζπλελλφεζε θαη 

ηε ζχκπξαμε, φζν θαη απφ ηελ παξνρή νηθνλνκηθψλ πιενλεθηεκάησλ ζηνπο ηδηψηεο θνξείο 

νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ επηδίσμε ζθνπψλ γεληθφηεξνπ ζπκθέξνληνο
28

. 

Δηδηθφηεξα, ε ελζάξξπλζε ησλ ηδησηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ελδηαθέξνπλ ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ πινπνηείηαη κελ κε ηελ παξνρή εληζρχζεσλ θαη θηλήηξσλ αιιά, παξάιιεια, 

ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηελ επηβνιή πνηθίιισλ ππνρξεψζεσλ γχξσ απφ ηηο νπνίεο νξγαλψλεηαη 

ν θξαηηθφο έιεγρνο ζηελ εληζρπφκελε ηδησηηθή δξαζηεξηφηεηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ, φπσο 

εχζηνρα παξαηεξεί ε Καζεγήηξηα Δπ. Κνπηνχπα, ε ξπζκηζηηθή Γηνίθεζε θαηαθέξλεη λα 

ηζνζθειίζεη ηηο επκελείο θαη δπζκελείο επηπηψζεηο κηαο ζπγθεθξηκέλεο παξέκβαζεο
29

. Με 

άιιε δηαηχπσζε, ζην πεδίν ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ, ε Γηνίθεζε εθδίδεη κηθηνχ ηχπνπ 

λνκηθέο πξάμεηο, ζπλδπάδνληαο εμνπζηαζηηθέο θαη παξνρηθέο κεζφδνπο πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

«ιεηηνπξγηθά» ξπζκηζηηθή
30

.   

 Μεηαμχ ησλ ξπζκηζηηθψλ πξάμεσλ πεξηιακβάλνληαη νη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, δηνηθεηηθέο άδεηεο θαη θπξψζεηο, δεκφζηνη 
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δηαγσληζκνί θαη ζπκβάζεηο, πξάμεηο ησλ ηνκεαθψλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ, πξνγξάκκαηα, 

κειέηεο, εθζέζεηο πεπξαγκέλσλ, κνληέια εζεινληηθήο απηνξξχζκηζεο αιιά θαη θείκελα 

“softlaw” φπσο αλαθνηλψζεηο θαη εγθχθιηνη, δηαηηεηηθέο απνθάζεηο θαη απνθάζεηο επίιπζεο 

δηαθνξψλ. Ζ ξχζκηζε ππεηζέξρεηαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο δσήο: είζνδν ζηελ 

αγνξά, δνκή ηεο αγνξάο, έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ζπκπεξηθνξά ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Ο λεσηεξηζκφο ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη ε ξχζκηζε είλαη κελ 

δηαξθήο, αιιά ηα κέζα είλαη ηα απνιχησο αλαγθαία θαη αλάινγα. Σν γεγνλφο φηη ε 

ξπζκηζηηθή Γηνίθεζε κεηέρεη θαη ηεο πεξηνξηζηηθήο θαη ηεο παξνρηθήο Γηνίθεζεο δε ζεκαίλεη 

φηη δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί ηδηαίηεξε ηξίηε κνξθή Γηνίθεζεο, κε ηα δηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ηε δηθή ηεο θπζηνγλσκία. Αληίζεηα, απηφ πνπ ε ξπζκηζηηθή Γηνίθεζε ράλεη ζε δνγκαηηθή 

θαζαξφηεηα ην θεξδίδεη ζε πξαθηηθή ζεκαζία, επεθηεηλφκελε ζε νινέλα θαη πεξηζζφηεξνπο 

λένπο ηνκείο.   

Σν γεγνλφο βέβαηα φηη ε ξχζκηζε δελ ζπλίζηαηαη ζηελ παξνρή θνηλσληθψλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ δελ ζεκαίλεη φηη δελ έρεη παξεκβαηηθφ ραξαθηήξα. Ζ ξχζκηζε ζπληζηά 

παξέκβαζε θαζψο ε Γηνίθεζε απνβιέπεη ζηε δηαπιαζηηθή δηαξξχζκηζε ή θαηεχζπλζε ησλ 

ηδησηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζχκθσλα κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

Δηδηθφηεξα, ε ιεηηνπξγία ηεο ξχζκηζεο εμππεξεηεί θαη’ αξράο ηνλ ζηφρν ηνπ ειέγρνπ ηνπ 

ζεβαζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ ειεπζεξηψλ, έηζη ψζηε ε αγνξά λα κπνξέζεη λα παξάμεη ηα 

απνηειέζκαηα ηα νπνία αλακέλνληαη απφ απηήλ, θαη, θαηά δεχηεξν ιφγν, ηνλ ζηφρν ηεο 

εγθαζίδξπζεο ηεο ηζνξξνπίαο ησλ νηθνλνκηθψλ δπλάκεσλ ζηελ αγνξά, είηε κε πξνιεπηηθέο 

παξεκβάζεηο είηε κε ηελ εθαξκνγή ελφο θαηαζηαιηηθνχ κεραληζκνχ. Πεξαηηέξσ, ην Κξάηνο 

επηβάιιεη κε πνηθίινπο ηξφπνπο ηε ιήςε ππφςε θαη ζπιινγηθψλ ζηνρεχζεσλ θαηά ηελ 

εμέιημε ηεο νηθνλνκηθήο δηαδηθαζίαο. Σν Κξάηνο, δειαδή, παξεκβαίλεη ζε φια ηα ζηάδηα ηεο 

νηθνλνκηθήο δηαδηθαζίαο (είζνδνο ζηελ αγνξά, ξχζκηζε ησλ ζρέζεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ, ξχζκηζε ησλ φξσλ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ αληαγσληζηψλ) ή αθφκε θαη εθ ησλ 

πζηέξσλ, κε ζηφρν λα επηβάιιεη θπξψζεηο ζε νξηζκέλεο ζπκπεξηθνξέο. Τπφ ην θσο απηψλ 

ησλ παξαηεξήζεσλ, ην Κξάηνο-ξπζκηζηήο δελ αλήθεη νχηε ζηε θηιειεχζεξε ηδενινγία, 

δεδνκέλνπ φηη εμαθνινπζεί λα είλαη παξφλ ζηελ νηθνλνκηθή δηαδηθαζία νχηε, φκσο, θαη ζηελ 

παξαδνζηαθή ηδενινγία ηνπ έληνλνπ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ, θαζψο νη ελέξγεηέο ηνπ 

πεξηνξίδνληαη ζε φ,ηη είλαη, απνιχησο, απαξαίηεην γηα λα επηηεπρζεί ν επηδησθφκελνο θάζε 

θνξά ζηφρνο απφ ηα ίδηα ηα νηθνλνκηθά ππνθείκελα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε κία αγνξά
31

.  
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ην ειιεληθφ δεκφζην δίθαην, ε έλλνηα «δεκφζηα ξχζκηζε» έρεη ζε κεγάιν βαζκφ ζπλδεζεί 

κε έλα εηδηθφηεξν αληηθείκελν, ηηο «θνηλσθειείο ππεξεζίεο» θαη ζεκαηνδνηεί ηελ «εληφο 

αγνξάο νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο». ηνλ ηνκέα απηφ, ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ 

ξπζκηζηένπ αληηθεηκέλνπ, πξνζδηνξίδεη ην πεξηερφκελν θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο ξχζκηζεο, πνπ 

ζπλίζηαηαη ζηελ θαζνιηθή θαη ηζφηηκε παξνρή ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο ζε ζπλζήθεο 

ειεχζεξεο αγνξάο. Με άιια ιφγηα, επηδηψθεηαη ε ελαξκφληζε ησλ απαηηήζεσλ παξνρήο 

δεκφζηαο ππεξεζίαο
32

 κε ηελ ειεπζεξία ηνπ αληαγσληζκνχ
33

. ε απηφ ην επίπεδν, ε 

ιεηηνπξγία ηεο ξχζκηζεο έρεη απνθηήζεη θαη κία ζεζκηθή δηάζηαζε. ην επίπεδν νξγάλσζεο 

ησλ ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο, ε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηεο ξχζκηζεο πξνσζεί θαη λέεο 

ζεζκηθέο ιχζεηο θπξίσο κε ηε κεηαθνξά ησλ ξπζκηζηηθψλ αξκνδηνηήησλ ζε αλεμάξηεηεο 

ξπζκηζηηθέο αξρέο εθηφο δηνηθεηηθήο ππξακίδαο. Ο δε φξνο «ξπζκηζηηθή αξρή» παξαπέκπεη 

ζηνλ θνξέα, ν νπνίνο αζθεί ξπζκηζηηθή ιεηηνπξγία κε ηελ έλλνηα πνπ ελλννχκε εδψ, δει. 

δηαξξπζκίδεη ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ηηο έλλνκεο θαη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο πνπ 

ζπλδένληαη κε κηα δξαζηεξηφηεηα
34

. Ζ άκεζε θξαηηθή παξέκβαζε αλαπιεξψλεηαη απφ έλα 

εκπλεπζκέλν απφ ην ελσζηαθφ δίθαην νξγαλσκέλν ζχζηεκα επνπηείαο κέζσ θιαδηθψλ 

ξπζκηζηηθψλ αξρψλ. Σν λνκνζεηηθφ θαζεζηψο πνπ ηηο δηέπεη έρεη σο ζηφρν λα θαηνρπξψζεη 

ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ ακεξνιεςία ησλ απνθάζεψλ ηνπο, ηε λνκηθή ηνπο πξνζσπηθφηεηα ή 

άιιε νξγάλσζε ηνπο έηζη ψζηε λα απνπζηάδεη θάζε δηνηθεηηθφο έιεγρνο, θαζψο θαη ηνπο 

θαλφλεο ρξεκαηνδφηεζεο απηψλ ησλ αξρψλ. Ζ άκεζε ή έκκεζε αλάκεημε ησλ εζληθψλ 

Κνηλνβνπιίσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο πξνθεηκέλνπ γηα ηε ζηειέρσζε ή ηνλ έιεγρν ηνπ 

έξγνπ ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ καξηπξά ηε δηάζεζε λα πξνζδνζεί ζηηο αξρέο απηέο, πέξα απφ 

ηελ ηερλνθξαηηθή, θαη δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε
35

.   

ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε βάζε ηεο λνκηκνπνίεζεο ηνπ ξπζκηζηηθνχ 

δηθαίνπ δελ πεγάδεη πιένλ κφλν απφ ηελ νξγάλσζε ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε βάζε ηεο 

δεκνθξαηηθήο αξρήο θαη ζηελ θπξηαξρία ησλ νξγάλσλ πνπ ην ζεζπίδνπλ αιιά ζηελ 
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«νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηθαίνπ απηνχ»
36

. πλέπεηα φισλ ησλ αλσηέξσ είλαη 

φηη πξνυπφζεζε γηα ηελ εθπφλεζε ησλ λνκηθψλ θαλφλσλ ηνπ ξπζκηζηηθνχ δηθαίνπ ζπληζηά ε 

κεηξήζηκε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο λα ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε ηεο επεκεξίαο θαη ε ζρέζε 

ηνπο κε ηελ επίηεπμε θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ζην δίθαην ηεο ξχζκηζεο 

εμσλνκηθά δεδνκέλα απνθηνχλ λνκηθή ζεκαζία θαη αληηκεηψπηζε. Σα ηδηαίηεξα απηά 

γλσξίζκαηα ηεο ξχζκηζεο, σο εηδηθφηεξνπ θαη πιένλ εμεηδηθεπκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ 

Οηθνλνκηθνχ Γηθαίνπ, εληάζζνληαη ζην γεληθφηεξν δήηεκα ηεο απηνλφκεζεο θαη ηνπ ηξφπνπ 

εξκελείαο ηνπ ηειεπηαίνπ σο ηδηαίηεξνπ θιάδνπ ηνπ δηθαίνπ.   

Πξάγκαηη, ε πξνζπάζεηα αλαγσγήο ησλ ζεζκψλ θαη ησλ δηαηάμεσλ ηεο δεκφζηαο 

νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο θαη ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ηάμεο ζε απηφλνκν θιάδν δηθαίνπ 

θαζηζηά αλαγθαία ηε δηάγλσζε ηεο ζθνπηκφηεηαο ηνπ δηθαίνπ ηνχηνπ εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηεο έλλνκεο ηάμεο, ζθνπηκφηεηα πνπ ζα επεμεγήζεη ηελ αηηηνινγία ηεο γέλεζήο ηνπ θαη ηνλ 

πξννξηζκφ ηεο θνηλσληθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο. Έλαο ηέηνηνο πξνζδηνξηζκφο ζέιεη λα απνηειέζεη 

βάζε ηεο εζσηεξηθήο ελφηεηαο ησλ θαλφλσλ απηψλ θαη ζεκειηψδεο εξκελεπηηθφ θξηηήξην. Ζ 

εηδνπνηφο δηαθνξά πνπ δηαθξίλεη ηνπο θαλφλεο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Γηθαίνπ απφ ηνπο άιινπο 

θαλφλεο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ αλεπξίζθεηαη ζηνλ εηδηθφ ηνπο ζθνπφ, ν 

νπνίνο ζπλίζηαηαη ζηε κέζσ απηψλ επηδησθφκελε αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο θαη ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο
37

. Ζ δηαπίζησζε απηή νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα 

φηη ε εξκελεία ησλ θαλφλσλ ηνπ Οηθνλνκηθνχ Γηθαίνπ ζπιιήβδελ ζπληειείηαη φρη κφλν κε 

ηελ πξνζθπγή ζηηο παξαδνζηαθέο αξρέο ηνπ δηθαίνπ αιιά θαη κε βάζε ηα πνξίζκαηα ηεο 

νηθνλνκηθήο επηζηήκεο
38

. Καηά ζπλέπεηα, αληηθείκελν ηεο λνκηθήο έξεπλαο ζηνλ θιάδν ηνπ 

«Οηθνλνκηθνχ Γηθαίνπ» ζα πξέπεη, επηπξνζζέησο, λα είλαη ε θχζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο πνπ πξνάγνληαη κέζσ ησλ θαλφλσλ 

ηνπ Οηθνλνκηθνχ Γηθαίνπ θαζψο θαη ε έληαζε ηεο ζρέζεο απηήο. Με ηελ αλάιπζε ησλ 

ζπλεπεηψλ ησλ λνκηθψλ ξπζκίζεσλ θαη ηελ απνηίκεζή ηνπο σο πξνο ηνλ ηξφπν ζπληνληζκνχ 

ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ (π.ρ. θεθάιαηα, ππεξεζίεο, εξγαηηθφ δπλακηθφ, θπζηθνί πφξνη 

θ.α.) πξνζθέξεηαη κηα λέα βάζε θαηαζθεπήο, εξκελείαο θαη εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ. 

Ζ πξαθηηθή απηή αμηνπνίεζε ησλ πνξηζκάησλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο είλαη γλσζηή σο 
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νηθνλνκηθή αλάιπζε ηνπ δηθαίνπ
39

. Ζ νηθνλνκηθή αλάιπζε ηνπ δηθαίνπ εξεπλά θπξίσο αλ θαη 

ζε πνην βαζκφ νη λνκηθέο ξπζκίζεηο απμάλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θαηαλνκήο ησλ 

παξαγσγηθψλ πφξσλ. ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη νηθνλνκηθή αλάιπζε 

ηνπ δηθαίνπ δε ζεκαίλεη θαη λενθηιειεχζεξε αλάιπζε ηνπ δηθαίνπ. Ο ηπρφλ ηδενινγηθφο 

ρξσκαηηζκφο ηεο αλάιπζεο εμαξηάηαη απφ ην θαηά πφζν «θνηλσληθά επαίζζεηνο» είλαη ν 

νξηζκφο πεξί επεκεξίαο πνπ επηιέγεηαη λα ηθαλνπνηεζεί θαηά ην κέηξν ηνπ δπλαηνχ κέζα απφ 

ηελ αγνξά
40

. Με ηελ πξνζέγγηζε απηή, ε έλλνκε ηάμε πνπ αλήθε παξαδνζηαθά ζηα δεδνκέλα 

θαη ζπλεπψο, ζηα κε εμεγνχκελα κεγέζε ησλ νηθνλνκηθψλ ππνδεηγκάησλ, ελζσκαηψλεηαη 

ζηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε θαη ζπιιακβάλεηαη σο κηα νξηζκέλε κεηαβιεηή ηνπ νηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο
41

. Δπηπιένλ, ε εηδηθή ζηφρεπζε ησλ θαλφλσλ ηνπ Οηθνλνκηθνχ Γηθαίνπ λα 

δηαξξπζκίζεη ηελ νηθνλνκηθή δηαδηθαζία ηνπ πξνζδίδεη δπλακηθφ ραξαθηήξα κε απνηέιεζκα 

ην δίθαην απηφ λα δηακνξθψλεηαη σο έλα ζχζηεκα θαλφλσλ εμεηδηθεπκέλσλ θαη δηαξθψο 

κεηαβαιιφκελσλ. Σέινο, ην γεγνλφο φηη ην Οηθνλνκηθφ Γίθαην ρξεηάδεηαη λα εμηζνξξνπήζεη 

πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ζηφρνπο, π.ρ. ηελ αξρή ηνπ θαηά ην δπλαηφλ αλφζεπηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη ηελ έλλνηα ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο, αλαδεηθλχεη σο αλαγθαία θαη ζρεδφλ 

αλαληηθαηάζηαηε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ απηνχ ηελ παξέκβαζε ηνπ δηθαζηή ησλ 

ξπζκηζηηθψλ δηαθνξψλ πξνθεηκέλνπ ν ηειεπηαίνο λα πξνβεί ζηελ απαξαίηεηε ζηάζκηζε θαη 

εμηζνξξφπεζε ησλ αληηθξνπφκελσλ έλλνκσλ αγαζψλ θαη ζπκθεξφλησλ
42

.  

 

2.3 Γηεύξπλζε ηεο αξκνδηόηεηαο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγωληζκνύ 

 ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ βξέζεθε ελφςεη θαηαγγειηψλ πνπ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο ρξεηάζηεθε λα αμηνινγήζεη επζέσο ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ ίζρπε 

ζε κία αγνξά, ρσξίο, φκσο, ε πξσηνβνπιία ηεο απηή λα βξίζθεη πάληνηε ζαθή εξείζκαηα ζην 

ηζρχνλ δίθαην. Ζ παξαηήξεζε απηή είρε σο απνηέιεζκα λα ηεζεί ππφ εμέηαζε ην ελδερφκελν 

δηεχξπλζεο ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο Δπηηξνπήο, ψζηε απηή λα αμηνινγεί θαη θξαηηθά κέηξα, 

δει. λφκνπο θαη αηνκηθέο ή θαλνληζηηθέο πξάμεηο ηεο Γηνίθεζεο.   

Πνιχ ζχληνκα ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ήξζε αληηκέησπε κε θαηαγγειίεο πνπ 

ζηειίηεπαλ επζέσο ην ξπζκηζηηθφ θαζεζηψο πνπ ίζρπε ζε κία αγνξά, θαζεζηψο ζην νπνίν 
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απνδηδφηαλ ζηξεβισηηθά γηα ηνλ αληαγσληζκφ απνηειέζκαηα. Ακέζσο θαησηέξσ 

παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο απνθάζεηο ζηηο νπνίεο ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ αμηνιφγεζε 

άκεζα πξάμεηο δεκφζηαο εμνπζίαο. Οη απνθάζεηο απηέο ππήξμαλ νη εμήο:  

i) H απφθαζε 413/V/2008 ΔπΑλη θαη ε πξνβιεκαηηθή ηεο απνξξχζκηζεο ησλ ειεχζεξσλ 

επαγγεικάησλ   

 Σν δήηεκα ηεο απνξξχζκηζεο ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικάησλ ηέζεθε γηα πξψηε θνξά 

ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ κε θαηαγγειία πνπ θαηαηέζεθε απφ δηθεγφξν 

εγγεγξακκέλν ζηνλ δηθεγνξηθφ ζχιινγν Θεζζαινλίθεο θαηά ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ 

Υαιθηδηθήο, θαηαγγειία, ε νπνία, νπζηαζηηθά ακθηζβεηνχζε ην θχξνο δχν δηαηάμεσλ ηνπ 

πξντζρχζαληνο Κψδηθα Πεξί Γηθεγφξσλ (λ.δ. 3026/1954), απηέο ησλ άξζξσλ 42 θαη 44, κε 

ηελ αηηηνινγία φηη νη δηαηάμεηο απηέο παξαβίαδαλ ηα άξζξα 81 θαη 82 πλζΔΚ (101 θαη 102 

ΛΔΔ). χκθσλα κε ηελ θαηαγγειία, θαηά ηελ παξνρή δηθεγνξηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα 

παξαβηάδνληαλ νη θαλφλεο αληαγσληζκνχ θαη νη παξαβηάζεηο απηέο παξήγαγαλ απνηειέζκαηα 

πνπ επηβάξπλαλ ηα ζπκθέξνληα ησλ δηθεγφξσλ, ησλ θαηαλαισηψλ δηθεγνξηθψλ ππεξεζηψλ, 

ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο ζρεηηθήο αγνξάο θαη ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Δηδηθφηεξα, θαηά ηνλ 

θαηαγγέιινληα, νη αξρέο ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ παξαβηάδνληαλ εμαηηίαο ησλ 

γεσγξαθηθψλ πεξηνξηζκψλ ζηελ παξνρή λνκηθψλ ππεξεζηψλ ζε δηθαζηήξηα, επεηδή, 

ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ πξντζρχζαληνο Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, 

δηθεγφξνη δηνξηζκέλνη ζε Πξσηνδηθείν νξηζκέλεο πεξηθέξεηαο δελ είραλ δηθαίσκα 

παξάζηαζεο ζε Πξσηνδηθείν άιιεο, αλ δελ ζπλέπξαηηαλ κε δηθεγφξν ηεο πεξηθέξεηαο απηήο 

(παξαζηαζηαθνί δηθεγφξνη). Πεξαηηέξσ, δηθεγφξνο ζπγθεθξηκέλνπ Πξσηνδηθείνπ δελ είρε 

δηθαίσκα παξάζηαζεο ζε ζπκβφιαην πνπ αθνξνχζε αθίλεην, αλ ην ζπκβφιαην ζπληαζζφηαλ 

ελψπηνλ πκβνιαηνγξάθνπ πεξηθέξεηαο άιινπ Πξσηνδηθείνπ, άλεπ ζπκπξάμεσο δηθεγφξνπ 

ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Πξσηνδηθείνπ απηνχ (άξζξν 42 ηνπ πξντζρχζαληνο Κψδηθα Πεξί 

Γηθεγφξσλ). Ο θαηαγγέιισλ ππνζηήξημε φηη απηφ ζπλεπαγφηαλ ππεξδηπιάζην θφζηνο 

ππεξεζηψλ γηα ηνπο εληνιείο ηνπ, ιφγσ ππνρξεσηηθήο θαηαβνιήο δχν θνξέο ηεο 

απαηηνχκελεο δηθεγνξηθήο ακνηβήο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο εληνιήο ηνπο.  

πλαθψο, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ
43

 έθξηλε φηη νη επηβαιιφκελνη γεσγξαθηθνί 

πεξηνξηζκνί ζηελ άζθεζε δηθεγνξίαο δελ πξνθαινχλ νχηε ελζαξξχλνπλ απηφλνκεο 

επηρεηξεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ δηθεγφξσλ σο επηρεηξήζεσλ θαη ησλ δηθεγνξηθψλ 

                                                 
43

Πξφθεηηαη γηα ηελ απφθαζε 413/V/2008 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ε νπνία κπνξεί λα 

αλαδεηεζεί ζηνλ ηζηφηνπφ ηεο: (http://www.epant.gr/main.php?Lang=gr)   
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ζπιιφγσλ σο ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ
44

 νη νπνίεο λα παξαβηάδνπλ ηνπο θαλφλεο 

αληαγσληζκνχ. Αληίζεηα, νη ζπγθεθξηκέλνη γεσγξαθηθνί πεξηνξηζκνί επηηάζζνληαλ επζέσο 

απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο είρε 

νξγαλσζεί ε απνλνκή δηθαηνζχλεο θαη ε παξνρή δηθεγνξηθψλ ππεξεζηψλ ζηε ρψξα καο. Απφ 

πιεπξάο δε νηθνλνκηθήο αλάιπζεο εηίζεην ην εξψηεκα αλ νη ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο ηνπ 

Κψδηθα Γηθεγφξσλ πνπ πξνέβιεπαλ ηνπο σο άλσ γεσγξαθηθνχο πεξηνξηζκνχο απνηεινχζαλ 

«λνκηθά ή ξπζκηζηηθά εκπφδηα» εηζφδνπ (Legal ή RegulatoryBarriers) θαη αλ ππήξραλ ή φρη 

ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, νη νπνίνη λα δηθαηνινγνχλ ηηο ξπζκίζεηο απηέο. ηελ απφθαζε 

απηή ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ζπλαληά θαλείο κηα άξηζηε αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ πνπ ζα 

ιεηηνπξγνχζαλ νη αληαγσληζηηθέο ζρέζεηο, αλ θαηαξγνχληαλ νη ππφ θξίζε γεσγξαθηθνί 

πεξηνξηζκνί, θαζψο θαη ηνπ νθέινπο πνπ ζα απνθφκηδαλ νη θαηαλαισηέο ζε πεξίπησζε 

θαηάξγεζήο ηνπο. ηα πιαίζηα ηεο αλσηέξσ νηθνλνκηθήο αλάιπζεο, θξίζεθε φηη ε θαηάξγεζε 

ησλ γεσγξαθηθψλ πεξηνξηζκψλ ζα είρε σο πηζαλφηεξν απνηέιεζκα ηελ παξνρή λνκηθψλ 

ππεξεζηψλ απφ ηζρπξέο νηθνλνκηθψο δηθεγνξηθέο εηαηξείεο θαη ηε ζηαδηαθή ππαιιεινπνίεζε 

θαη ηε ζπξξίθλσζε ησλ δηθεγφξσλ ηεο επαξρίαο. Δηδηθφηεξα, κε ηελ ππ’ αξ. 413/V/2008 

απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ θξίζεθε φηη ηπρφλ άξζε ησλ αλσηέξσ γεσγξαθηθψλ 

πεξηνξηζκψλ ζα επηβάξπλε ηνλ θαηαλαισηή νηθνλνκηθά, ελψ είλαη πνιχ πηζαλφλ φηη ζα 

επεξέαδε αξλεηηθά –ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο 

ζπλαθψλ θαζεθφλησλ- ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ παξαγσγή θαη ηελ 

ηερληθή αλάπηπμε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 81 παξ.1ζηνηρ. β’ πλζΔΚ (λπλ άξζξν 101 

παξ.1ζηνηρ. β’ ΛΔΔ).   

Χο εμαηξεηηθά ακθηιεγφκελν αλαδεηθλχεηαη ην δήηεκα ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο Δπηηξνπήο 

Αληαγσληζκνχ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ λνκνζεηηθψλ απηψλ δηαηάμεσλ, ην νπνίν ε Δπηηξνπή 

μεπέξαζε, ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε, κε ηελ εμήο ζθέςε: « Γελ θαηαιείπεηαη επνκέλσο 

ακθηβνιία φηη αθφκε θαη κε ηελ παξαδνρή φηη νη δηθεγφξνη απνηεινχλ νηθνλνκηθέο νληφηεηεο 

81,82 πλζΔΚ, 1 λ. 703/1977, νη εζληθέο δηαηάμεηο θαη δε ε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 44 ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ δελ απνηεινχλ παξάβαζε ησλ αξρψλ, ησλ δηαηάμεσλ 

θαη ελ γέλεη ηνπ δηθαίνπ ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο δηθεγνξηθψλ 

ππεξεζηψλ νχηε είλαη γελεζηνπξγέοαληη-αληαγσληζηηθψλ απνηειεζκάησλ». Πνπζελά, φκσο, 

ζην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο δελ ζα βξεη θαλείο έλαλ πεηζηηθφ δηθαηνινγεηηθφ ιφγν θαη 

                                                 
44

Γηα ηελ ππαγσγή ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο ζπιιφγσλ ζην δίθαην ηνπ 

αληαγσληζκνχ βι. θαησηέξσ, Μέξνο ηξίην, Κεθ. Α’, ππνθεθ. ΗΗ, ππφ 3)β) ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο.   
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έλα επαξθέο λνκηθφ ζεκέιην, πξνθεηκέλνπ ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ λα θξίλεη ηε 

ζπκβαηφηεηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα πεξί δηθεγφξσλ κε ην δίθαην ηνπ ειεχζεξνπ 

αληαγσληζκνχ
534

. Καη κάιηζηα, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, πξνρσξψληαο ζε έλαλ αθφκε πην 

ελδειερή έιεγρν ηνπ λνκνζεηηθνχ θαζεζηψηνο ζε κηα πξνζπάζεηα λα δηθαηνινγήζεη ηηο ππφ 

θξίζε ξπζκίζεηο σο πξνο ηα ηπρφλ αληη-αληαγσληζηηθά απνηειέζκαηα ηνπο ζε ζπλάξηεζε κε 

ηνπο ζθνπνχο πνπ επηδηψθνπλ, έθξηλε φηη, αθφκε θη αλ ζεσξεζεί φηη πθίζηαηαη πεξηνξηζκφο, 

απηφο δηθαηνινγείηαη, ηειηθά, απνιχησο απφ ζθνπνχο πνπ πξνάγνπλ νπζησδψο ηνλ 

αληαγσληζκφ δηφηη: «α) …ηα ινηπά Πξσηνδηθεία ζα θηλδχλεπαλ λα κελ έρνπλ ηνπο 

αλαγθαίνπο γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ππνζέζεσλ ζπιιεηηνπξγνχο ηεο δηθαηνζχλεο θαη β) ζην 

πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 81 παξ.1πλζΔΚ ε νξζή απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο θαη ε 

επηβίσζε ησλ δηθεγφξσλ σο νηθνλνκηθψλ επηρεηξήζεσλ ζεσξνπκέλσλ αλαγλσξίδεηαη σο 

επηηαθηηθφο ιφγνο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο». Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ 

θαίλεηαη λα πξνζρσξεί ζηελ άπνςε πνπ ζέιεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο «ζεσξίαο ησλ 

επηηαθηηθψλ αλαγθψλ» λα επεθηείλεηαη, θαηαιακβάλνληαο, επηπξφζζεηα, ηε δηθαηνιφγεζε 

παξαβάζεσλ ησλ ελσζηαθψλ θαλφλσλ αληαγσληζκνχ.  

 

2.4 H δηεύξπλζε ηεο Δπηηξνπήο Αληαγωληζκνύ ζηα θξαηηθά κέηξα 

χκθσλα κε ην γξάκκα ηνπ λφκνπ, ν έιεγρνο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ζηξέθεηαη κφλν 

θαηά ησλ επηρεηξήζεσλ θαη φρη θαηά ησλ δεκνζίσλ αξρψλ νη νπνίεο δελ ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

ζπλαιιαγέο. Αμίδεη λα επαλαιεθζεί φηη ην άξζξν 1 ηνπ λφκνπ 3959/2011 νξίδεη ηα εμήο: «1. 

Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3, απαγνξεχνληαη φιεο νη ζπκθσλίεο θαη ελαξκνληζκέλεο 

πξαθηηθέο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη φιεο νη απνθάζεηο ελψζεσλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο 

έρνπλ σο αληηθείκελν ή σο απνηέιεζκα ηελ παξεκπφδηζε, ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηε λφζεπζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα». ην δε άξζξν 2 παξ. 1 ηνπ λφκνπ 3959/2011 

νξίδεηαη, επηπιένλ, φηη: «Απαγνξεχεηαη ε θαηαρξεζηηθή εθκεηάιιεπζε απφ κία ή 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο ζην ζχλνιν ή κέξνο ηεο αγνξάο ηεο 

Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο». Δίλαη, ινηπφλ, ζαθέο φηη ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ δελ έρεη εθ ηνπ 

λφκνπ αξκνδηφηεηα λα αμηνινγεί θξαηηθά κέηξα κε βάζε ηηο εζληθέο αληηκνλνπσιηαθέο 

δηαηάμεηο. πλεπψο, ηπρφλ πξσηνβνπιία εθ κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ γηα 

επέθηαζε ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο, ψζηε λα ειέγρεη θαη πξάμεηο θξαηηθψλ αξρψλ σο πξνο ηε 

ζπκβαηφηεηά ηνπο κε ην δίθαην πξνζηαζίαο ηνπ αληαγσληζκνχ, ζα πξνζέθξνπε ζηελ αξρή ηεο 

λνκηκφηεηαο. Χζηφζν, κηα ηέηνηα παξαδνρή, ηζρχεη κφλνλ επί ηεο αξρήο, θαζψο ην άξζξν 14 
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παξ. 1 ηνπ ίδηνπ λφκνπ θαζνξίδεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Δπηηξνπήο λα δηαπηζηψλεη αλ 

πθίζηαηαη παξάβαζε ησλ άξζξσλ 101 θαη 102 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ δε λνκνινγηαθή επεμεξγαζία ησλ άξζξσλ απηψλ, φπσο ήδε 

αλαιχζεθε, θαηαιακβάλεη σο αληηηηζέκελα ζηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο θαη θξαηηθά κέηξα πνπ 

είλαη ηθαλά λα ζίμνπλ ηελ πξαθηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελσζηαθψλ θαλφλσλ πεξί 

αληαγσληζκνχ. ε θάζε πεξίπησζε, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, ζηεξηδφκελε ζηε λνκνινγία 

«CIF»
45

, νθείιεη λα κελ εθαξκφδεη ηελ εζληθή λνκνζεζία πνπ καηαηψλεη ηελ εθαξκνγή ησλ 

άξζξσλ 101 θαη 102 ΛΔΔ. Σέινο, ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ εκπίπηεη 

ε αμηνιφγεζε  απνθάζεσλ ησλ ζπιιφγσλ ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ, φηαλ απηνί 

ιεηηνπξγνχλ σο ελψζεηο επηρεηξήζεσλ, αθφκε θη αλ είλαη νξγαλσκέλνη σο λνκηθά πξφζσπα 

δεκνζίνπ δηθαίνπ
46

.   

 Χζηφζν, ε πεξηπησζηνινγηθή δηεχξπλζε ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο Δπηηξνπήο 

Αληαγσληζκνχ λα επηιακβάλεηαη θαηαγγειηψλ πνπ αθνξνχλ θξαηηθά κέηξα δεκηνπξγεί 

δεηήκαηα αλαθνξηθά κε ην ηεθκήξην λνκηκφηεηαο ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ. Πξάγκαηη, ην 

δήηεκα απηφ ηέζεθε κε ηδηαίηεξε ελάξγεηα ζηελ ππ’ αξ. 512/VI/2010
47

 απφθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, κε ηελ νπνία ε ηειεπηαία ζηξεθφηαλ θαηά ηνπ Σερληθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο (ΣΔΔ) θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ησλ ππ’ αξ. Α6/42/2006 θαη 

Α22/46/2007 απνθάζεσλ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ, κε ηηο νπνίεο νξίζζεθε 

ειάρηζην θφζηνο θαηαζθεπήο ησλ ηδησηηθψλ έξγσλ. Οη απνθάζεηο απηέο ζεσξήζεθαλ 

απνθάζεηο έλσζεο επηρεηξήζεσλ απφ ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, νη νπνίεο, θαηά ηελ 

εθηίκεζή ηεο, έιαβαλ ρψξα πξνο ην ζθνπφ απμήζεσο ησλ ακνηβψλ ησλ κεραληθψλ, πνπ 

αλαιακβάλνπλ ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ απηψλ θαη ζπλεπαγφηαλ ηνλ εμ αληηθεηκέλνπ θαη 

εμ απνηειέζκαηνο πεξηνξηζκφ ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ 

κεραληθψλ. ηνπο ηζρπξηζκνχο απηνχο, ην ΣΔΔ απάληεζε φηη νη ειεγρφκελεο απνθάζεηο 

ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ απνηεινχλ εθηειεζηέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο, νη νπνίεο, θαηά 

γεληθή αξρή ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, θαιχπηνληαη απφ ην ηεθκήξην λνκηκφηεηαο, εθφζνλ 

δελ αλαθιεζνχλ δηνηθεηηθψο ή δελ αθπξσζνχλ δηθαζηηθψο. Έλλνκε ζπλέπεηα απηνχ, είλαη 

ε απαγφξεπζε άζθεζεο παξεκπίπηνληνο ειέγρνπ λνκηκφηεηαο ησλ ελ ιφγσ πξάμεσλ απφ 
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ΓΔΚ, απφθαζε ηεο 9.9.2003, CIF, C-198/01, ν.π., ζθ. 44-52,  
46

Βι. θαησηέξσ, Μέξνο ηξίην, Κεθ.Α, ππνθεθ.ΗΗ, ππφ 3)β) ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο.  
47

H απφθαζε απηή είλαη δεκνζηεπκέλε ζηνλ ηζηφηνπν ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ 

(www.epant.gr/main.php?Lang=gr) θαζψο επίζεο θαη ζην ΓΦΝ 2011, ζει. 360 επ. Βι. αθφκε 

παξαηεξήζεηο Η. Γξπιιεξάθε, ΓΦΝ 2011, ζει. 356 επ.   
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άιια, πιελ ηνπ εθδφληνο ηελ πξάμε, δηνηθεηηθά φξγαλα. πλεπψο, ηελ θξίζε γηα ην αλ νη 

ελ ιφγσ πξάμεηο είραλ εθδνζεί κε ή ρσξίο λφκηκν έξεηζκα, εληφο ή εθηφο λνκνζεηηθήο 

εμνπζηνδφηεζεο, δελ κπνξνχζε λνκίκσο λα εθθέξεη άιιν δηνηθεηηθφ φξγαλν, εθηφο απφ ην 

εθδφλ ηελ πξάμε ή απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην.  

 Πξάγκαηη, ην ηεθκήξην ηεο λνκηκφηεηαο απαγνξεχεη ηνλ παξεκπίπηνληα έιεγρν 

αηνκηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο, κεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο επζείαο πξνζβνιήο ηεο, 

ηφζν απφ νπνηνδήπνηε δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην επ’ επθαηξία ηεο εθδίθαζεο αίηεζεο 

αθχξσζεο ή πξνζθπγήο θαη’ άιιεο αηνκηθήο πξάμεο φζν θαη απφ ηα δηνηθεηηθά φξγαλα 

θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. Σφζν ην φξγαλν πνπ εμέδσζε ηελ πξάμε φζν 

θαη ην ηεξαξρηθά αλψηεξν ηνπ αιιά θαη άιια δηνηθεηηθά φξγαλα ηνπ ίδηνπ ή άιινπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ, δελ κπνξνχλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο λα εμεηάζνπλ 

παξεκπηπηφλησο ηε λνκηκφηεηα κηαο αηνκηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο, εθφζνλ απηή 

εμσηεξηθά θέξεη ηα γλσξίζκαηα έγθπξεο πξάμεο
48

 θαη εθφζνλ, βέβαηα, δελ ππάξρεη εηδηθή 

λνκνζεηηθή δηάηαμε πνπ λα πξνβιέπεη ηνλ έιεγρν απηφ. ηνλ έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο κηαο 

αηνκηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο κπνξεί λα πξνβεί έλα δηνηθεηηθφ φξγαλν κφλν ζην πιαίζην 

ησλ θαλφλσλ ηεο αλάθιεζεο, ηνπ ηεξαξρηθνχ ειέγρνπ ή ηεο δηνηθεηηθήο επνπηείαο 

αληίζηνηρα
589

. Καηά ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ ΣΔΔ, εθφζνλ ηα φξγαλά ηνπ, φπσο ε Γηνηθνχζα 

Δπηηξνπή ηνπ, έρνπλ ηνλ ραξαθηήξα δηνηθεηηθήο αξρήο θαη δηέπνληαη απφ ην δηνηθεηηθφ 

δίθαην, νη άιιεο δηνηθεηηθέο αξρέο ηνπ Κξάηνπο, φπσο ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, δελ 

κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ηε λνκηκφηεηα ησλ απνθάζεψλ ηνπο, εθφζνλ νη απνθάζεηο απηέο 

εμσηεξηθά θέξνπλ ηα γλσξίζκαηα έγθπξσλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ. Χο εθ ηνχηνπ, νη 

ειεγρφκελεο απνθάζεηο ηνπ ΣΔΔ, σο θαιππηφκελεο απφ ην ηεθκήξην λνκηκφηεηαο, ήηαλ 

θαζφια λφκηκεο θαη ζπληζηνχζαλ ακηγψο θξαηηθά κέηξα.    

Ζ  Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ απέθξνπζε ηνπο ηζρπξηζκνχο απηνχο κε ηελ αηηηνινγία φηη γηα 

ηελ θξίζε ηνπ εάλ κηα επαγγεικαηηθή νξγάλσζε ζπληζηά ή φρη έλσζε επηρεηξήζεσλ δελ 

αζθνχλ επηξξνή θξηηήξηα φπσο ε λνκηθή θχζε ηεο επηρείξεζεο σο Ν.Π.Γ.Γ. θαη ν 

ραξαθηεξηζκφο ησλ απνθάζεψλ ηεο σο δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ. Καηά ηελ ελσζηαθή, κάιηζηα, 

λνκνινγία, νη αλσηέξσ ραξαθηεξηζκνί ζε κία εζληθή έλλνκε ηάμε δελ απνηεινχλ θψιπκα γηα 

ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 101-102 ΛΔΔ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ειεχζεξνπ 
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ηΔ 1555/1980 (Oινκ), ΔΓΓΓ 1980, ζει. 283 επ., ηΔ 2287/1988, 2519/1982,63/1980.  
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αληαγσληζκνχ
49

. Καηά ζπλέπεηα, νη ηζρπξηζκνί ηνπ ΣΔΔ πεξί ηεο κε εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ 

ηνπ αληαγσληζκνχ θαη πεξί ηεο ζπλαθνχο αλαξκνδηφηεηαο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ 

πξνβαιιφηαλ αιπζηηειψο φζνλ αθνξά ην ελσζηαθφ δίθαην θαη ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ 

φθεηιε βάζεη ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, λα πξνρσξήζεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 101 ΛΔΔ. Πεξαηηέξσ, πξνθεηκέλνπ λα ζεκειηψζεη 

ηελ αξκνδηφηεηά ηεο λα ειέγμεη ηηο ππφ θξίζε απνθάζεηο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ, 

ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ επηζηξάηεπζε ηελ αξρή απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ελσζηαθνχ 

δηθαίνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε εθαξκνγή ηνπ δηαδηθαζηηθνχ θαη δηθνλνκηθνχ δηθαίνπ ησλ 

θξαηψλ κειψλ δελ επηηξέπεηαη λα θαζηζηά πξαθηηθά αδχλαηε ή λα δπζρεξαίλεη ππέξκεηξα 

ηελ εθηέιεζε ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ.   

Αμίδεη, βέβαηα, λα ζεκεησζεί φηη ηα παξαπάλσ επηρεηξήκαηα έρνπλ αμία κφλν γηα φζεο 

ππνζέζεηο άπηνληαη ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ ελψ ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε  ηεο Δπηηξνπήο 

Αληαγσληζκνχ δελ παξαηίζεηαη επηρεηξεκαηνινγία γηα ηηο πεξηπηψζεηο δηνηθεηηθψλ 

πξάμεσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην εκπφξην κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ. 

πλαθψο, ε απφθαζε ππ’αξ. 3657/2013 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ, ε νπνία 

έθξηλε θαη  απέξξηςε ηελ πξνζθπγή ηνπ ΣΔΔ θαηά ηεο 512/VI/2010 απφθαζεο ηεο 

Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, δέρηεθε ην ραξαθηεξηζκφ ησλ ππ’ αξ. Α6/42/2006 θαη 

Α22/46/2007 απνθάζεσλ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ, κε ηηο νπνίεο νξίζζεθε 

ειάρηζην θφζηνο θαηαζθεπήο ησλ ηδησηηθψλ έξγσλ, σο απνθάζεηο έλσζεο επηρεηξήζεσλ 

ηφζν θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 παξ.1 ηνπ λ.703/77 (ήδε  άξζξν 1 παξ.1 ηνπ λ. 

3959/2011) φζν θαη θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 101 ΛΔΔ,  δεδνκέλνπ φηη είραλ σο 

άκεζε ζπλέπεηα ησλ πεξηνξηζκφ ηνπ αληαγσληζκνχ. Απέξξηςε κάιηζηα ρσξίο εηδηθφηεξε 

αηηηνινγία ησλ ηζρπξηζκφ ηνπ πξνζθεχγνληνο ΣΔΔ γηα ηελ θάιπςε ησλ απνθάζεσλ ηεο 

Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ απφ ην ηεθκήξην λνκηκφηεηαο, ζεσξψληαο φηη νη δηαηάμεηο ηεο 

αληηκνλνπσιηαθήο λνκνζεζίαο παξέρνπλ ζηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ επαξθή λνκηθή 

βάζε γηα λα πξνβεί ζε παξεκπίπηνληα έιεγρν ησλ απνθάζεσλ απηψλ.   
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ΓΔΚ, PriceWaterhouse, ν.π., ζθ. 65, ΠΔΚ, CΝSD, o.π.ζθ.39.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

3.1 Αγνξά δύζνπ 

Ζ ππφζεζε ηεο Αζελατθήο Επζνπνηίαο έιαβε ρψξα θαηφπηλ θαηαγγειίαο ηεο εηαηξίαο Μχζνο 

Επζνπνηία Α.Δ. θαηά ηεο Αζελατθήο Επζνπνηίαο Α.Δ. θαη απηεπάγγειηεο έξεπλαο ηεο 

Δπηηξνπήο ζηελ αγνξά δχζνπ γηα παξαβάζεηο ηνπ άξζξνπ 2 λ. 703/1977 (λπλ 2 λ. 3959/2011) 

θαη 102 ΛΔΔ. ηελ ελ ιφγσ ππφζεζε, ε Οινκέιεηα ηεο Δπηηξνπήο, κε απφθαζή ηεο, έθξηλε 

φηη ε εηαηξία Αζελατθή Επζνπνηία, ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη, θπξίσο, ζηελ παξαγσγή θαη 

εκπνξία πξντφλησλ δχζνπ, θαηαρξάζηεθε ηε δεζπφδνπζα ζέζε ηεο, θαηά παξάβαζε ησλ 

άξζξσλ 2 ηνπ λ. 703/77, φπσο ίζρπε (λπλ 2 ηνπ λ. 3959/2011), θαη 102 ΛΔΔ θαη επέβαιε, 

νκνθψλσο, πξφζηηκν ζπλνιηθνχ χςνπο € 31.451.211. 

Καηά ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο, ηα ζηνηρεία απφ ηελ ελδειερή έξεπλα ηεο Δπηηξνπήο ηα 

νπνία θαηέδεημαλ φηη ε Αζελατθή Επζνπνηία είρε πηνζεηήζεη θαη πινπνηνχζε γηα κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα κηα εληαία θαη ζηνρεπκέλε πνιηηηθή γηα ηνλ απνθιεηζκφ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ 

ησλ δπλαηνηήησλ αλάπηπμεο ησλ αληαγσληζηψλ ηεο, θπξίσο, κε ηελ επηβνιή 

απνθιεηζηηθφηεηαο ζε επίπεδν ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο πψιεζεο, αιιά θαη κέζσ άιισλ 

πξαθηηθψλ, νη νπνίεο είραλ σο ζσξεπηηθφ απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αληαγσληζκνχ ζε 

επηκέξνπο αγνξέο δηαλνκήο θαη δηάζεζεο πξντφλησλ δχζνπ. 

Δηδηθφηεξα, ε πνιηηηθή ηεο Αζελατθήο Επζνπνηίαο πεξηιάκβαλε, κεηαμχ άιισλ, πξαθηηθέο 

πνπ θαηέηεηλαλ ζε απνθιεηζηηθφηεηα ζηελ αγνξά επηηφπηαο θαηαλάισζεο (κεγάινη πειάηεο / 

αιπζίδεο εζηίαζεο θαη ινηπά ηειηθά ζεκεία), κε επηβνιή φξσλ απνθιεηζηηθφηεηαο/ κε 

δηάζεζεο αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ ή ηε ρνξήγεζε ζ’ απηνχο ζεκαληηθψλ ρξεκαηηθψλ θαη 

άιινπ είδνπο ππφ ηνπο φξνπο φκσο απνθιεηζηηθφηεηαο ή/θαη πεξηνξηζκνχ ηνπ εθνδηαζκνχ 

ηνπο απφ αληαγσληζηηθνχο πξνκεζεπηέο. Ζ Αζελατθή Επζνπνηία πινπνηνχζε, επίζεο, 

πεξηνξηζηηθέο ηνπ αληαγσληζκνχ πξαθηηθέο πξνο ρνλδξεκπφξνπο, φπσο ε παξνρή ζε απηνχο 

ζεκαληηθψλ νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ θαη πξνλνκηαθψλ φξσλ πίζησζεο έλαληη πεξηνξηζκνχ ηνπ 
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εθνδηαζκνχ ηνπο απφ αληαγσληζηέο. Πέξαλ ηεο επηβνιήο πξνζηίκνπ, ε Δπηηξνπή 

Αληαγσληζκνχ κε ηελ ίδηα απφθαζή ηεο, ππνρξέσζε ηελ Αζελατθή Επζνπνηία λα παξαιείπεη 

παξφκνηαο θχζεσο ελέξγεηεο ζην κέιινλ θαη λα θαηαξηίδεη εθεμήο έγγξαθεο ζπκβάζεηο κε 

αλάινγε πξνζαξκνγή ησλ φξσλ πξνο απνθπγή επαλάιεςεο ηέηνησλ παξαβαηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ. 

 

3.2 Καπληθά πξνϊόληα 

Ζ έξεπλα ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ζηελ ελ ιφγσ ππφζεζε μεθίλεζε κεηά απφ 

θαηαγγειίεο ηνπ πλδέζκνπ Πξαηεξηνχρσλ ηγαξέηησλ Αζελψλ θαη Πξναζηίσλ, ηνπ 

πλδέζκνπ Πξαηεξηνχρσλ ηγαξέηησλ Θεζζαινλίθεο θαη κεκνλσκέλσλ πξαηεξηνχρσλ θαηά 

ησλ θαπλνβηνκεραληψλ ΠΑΠΑΣΡΑΣΟ, BRITISH AMERICAN TOBACCO EΛΛΑ, 

ΚΑΠΝΟΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΚΑΡΔΛΗΑ, ΑΘΑΝΑΗΟΤ θαη ΗΜΠΔΡΗΑΛ ΣΟΜΠΑΚΟ ΔΛΛΑ. 

Αληηθείκελν ηεο θαηαγγειίαο ήηαλ ε αλαδηάξζξσζε ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ηνπο ζηελ Αηηηθή, 

Θεζζαινλίθε θαη Αραΐα θαη ηε ζπλαθφινπζε δηαθνπή ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηα 

πεξηζζφηεξα απφ ηα κέιε ηνπ θαηαγγειιφλησλ ζπλδέζκσλ, ηα νπνία ήηαλ κέρξη ηφηε 

δηαλνκείο ησλ πξντφλησλ ηνπο ζε επίπεδν ρνλδξηθήο. Ζ Οινκέιεηα ηεο Δπηηξνπήο 

Αληαγσληζκνχ απνθάζηζε νκφθσλα θαη απνδέρζεθε, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 25 παξ. 6 ηνπ λ. 

3959/2011, ηελ αλάιεςε δεζκεχζεσλ απφ ηηο σο άλσ εηαηξίεο πξνο παχζε ελδερφκελσλ 

παξαβάζεσλ ζηηο αγνξέο πψιεζεο βηνκεραλνπνηεκέλσλ πξντφλησλ θαπλνχ.  

Δηδηθφηεξα, νη ελ ιφγσ θαπλνβηνκεραλίεο δεζκεχηεθαλ λα ηξνπνπνηήζνπλ ή/θαη λα 

απαιείςνπλ, θαηά πεξίπησζε, επηκέξνπο φξνπο ησλ λέσλ ζπκβάζεσλ ζπλεξγαζίαο ηνπο κε 

επηιεγκέλνπο δηαλνκείο, πξνθεηκέλνπ λα άξνπλ ηηο αλεζπρίεο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ 

φηη νη ζρεηηθέο απηέο ζπκβάζεηο κπνξεί λα πεξηνξίδνπλ ππέξκεηξα ηηο πσιήζεηο ησλ 

δηαλνκέσλ ηνπο ή/θαη λα επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ πξνκεζεπηξηψλ εηαηξηψλ ζε 

επαίζζεηεο εκπνξηθέο πιεξνθνξίεο αληαγσληζηψλ ηνπο, θαηά ηξφπν πνπ ελδερνκέλσο 

αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 λ. 3959/2011 θαη 101 ΛΔΔ. ε πεξίπησζε 

παξάιεηςεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο ελ ιφγσ δεζκεχζεηο, ε Δπηηξνπή δχλαηαη λα επηβάιεη ηα 

πξνβιεπφκελα ζην λφκν πξφζηηκα σο πξνο ηηο αηηηάζεηο ησλ θαηαγγειιφλησλ ζπλδέζκσλ γηα 

παξαβάζεηο απφ κέξνπο ησλ θαπλνβηνκεραληψλ ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 ηνπ λ. 3959/2011 θαη 

ησλ άξζξσλ 101 θαη 102 ΛΔΔ ηπρφλ αληη-αληαγσληζηηθέο ζπκπξάμεηο ή/θαη θαηάρξεζε 

δεζπφδνπζαο ζέζεο), ζην πιαίζην ηεο πξναλαθεξφκελεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ δηθηχνπ 
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δηαλνκήο ηνπο, ε Δπηηξνπή έθξηλε φηη δελ ζηνηρεηνζεηνχληαη παξαβάζεηο θαη, σο εθ ηνχηνπ, νη 

ζρεηηθέο θαηαγγειίεο ηνπο απνξξίθζεθαλ.  

 

3.3 ΓΔΠΑ - Φπζηθό αέξην 

Ζ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ απνθάζηζε νκφθσλα θαη απνδέρζεθε πξφηαζε ηεο Γεκφζηαο 

Δπηρείξεζεο Αεξίνπ Αλψλπκε Δηαηξία (ΓΔΠΑ) γηα ηξνπνπνίεζε ησλ δεζκεχζεσλ πνπ 

πηνζεηήζεθαλ κε πξνγελέζηεξεο απνθάζεηο ηεο (ππ’ αξηζ. 551/2012, 589/2014, 596/2014), 

θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ ηξνπνπνίεζε επηκέξνπο παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

δηάζεζεο πνζνηήησλ θπζηθνχ αεξίνπ κέζσ ειεθηξνληθψλ δεκνπξαζηψλ, ελφςεη ηεο εηήζηαο 

δεκνπξαζίαο, πξνθεηκέλνπ ηδίσο λα επηηεπρζεί ε απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ελ 

ιφγσ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ δεκνπξαζηψλ, έσο ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπλεπεηψλ πνπ ζα 

επέιζνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λ. 4336/2015. Δηδηθφηεξα, κε βάζε ηηο ηξνπνπνηεκέλεο 

δεζκεχζεηο πνπ αλέιαβε ε ΓΔΠΑ: 

1. Ζ πνζφηεηα πνπ ζα δηαηίζεηαη ζηηο εηήζηεο δεκνπξαζίεο απμάλεηαη απφ ην 

πθηζηάκελν πνζνζηφ ηνπ 50% ζε 60% ησλ ζπλνιηθά πξνο δεκνπξάηεζε θαη’ έηνο 

πνζνηήησλ θπζηθνχ αεξίνπ, κε αληίζηνηρε αλαπξνζαξκνγή ησλ πνζνηήησλ πνπ δηαηίζεληαη 

ζηηο ηξηκεληαίεο δεκνπξαζίεο (ζεκείν 5(α) ηεο ππ’ αξηζ. 589/2014 απφθαζεο). 

2. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κεηά ηελ επηθείκελε εηήζηα δεκνπξαζία παξακείλεη 

ηπρφλ αδηάζεηε πνζφηεηα, απηή ζα θαηαλεκεζεί αλαινγηθά (prorata) ζε θάζε ζπκκεηέρνληα, 

ν νπνίνο θαηαθχξσζε ηηο κέγηζηεο πνζφηεηεο θαηά ηε δεκνπξαζία (θαη’ αλψηαην φξην 15% 

ηεο πξνο δεκνπξάηεζε πνζφηεηαο αλά ππνςήθην αγνξαζηή), εθφζνλ ν ηειεπηαίνο επηζπκεί 

ηελ αγνξά επηπιένλ πνζφηεηαο, ηξνπνπνηνχκελεο ελ κέξεη πξνο ηνχην ηεο ππ’ αξηζ. 589/2014 

απφθαζεο (ζεκείν 4). Ζ ηηκή ηεο ελ ιφγσ αλαθαηαλνκήο ζα είλαη ε ηηκή θαηαθχξσζεο ηεο 

αξρηθήο δεκνπξαζίαο, ρσξίο επηπιένλ επηβάξπλζε. Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή απνθάζηζε φηη 

δεδνκέλεο ηεο πξφζθαηεο δηεχξπλζεο ηεο θαηεγνξίαο ησλ Δπηιεγφλησλ Πειαηψλ θπζηθνχ 

αεξίνπ θαη ηεο εμ απηήο απνξξένπζαο δπλαηφηεηαο ησλ σο άλσ Πειαηψλ γηα απεπζείαο 

πξνκήζεηα θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηηο δεκνπξαζίεο πνπ δηεμάγεη ε ΓΔΠΑ, θαζψο θαη ηεο 

αιιαγήο ηνπ θαζεζηψηνο ησλ πθηζηάκελσλ ηξηψλ Δηαηξηψλ Παξνρήο Αεξίνπ, ηξνπνπνηήζεηο 

πνπ επήιζαλ πξφζθαηα κε ηνπο Ν. 4336/2015 θαη 4337/2015, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ζα 

επαλεμεηάζεη ην ζέκα ησλ πξνο δηάζεζε πνζνηήησλ θπζηθνχ αεξίνπ ζηηο δεκνπξαζίεο, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηε ξπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο (ξΑΔ), κε γλψκνλα θαη ηελ εμέιημε ηεο 

δήηεζεο κεηά ηελ δηελέξγεηα ηεο επηθείκελεο εηήζηαο δεκνπξαζίαο. 
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ε πεξίπησζε παξάιεηςεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο ελ ιφγσ δεζκεχζεηο, ε Δπηηξνπή δχλαηαη 

λα επηβάιεη ηα πξνβιεπφκελα ζην λφκν πξφζηηκα. 

Ζ ππφζεζε ηεο ΓΔΠΑ, απφ ην 2012 θαη εληεχζελ, θαηαδεηθλχεη ηα δπλεηηθά 

πιενλεθηήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο δεζκεχζεσλ, θαζψο κε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο 

Αληαγσληζκνχ ε ΓΔΠΑ δεζκεχηεθε, κεηαμχ άιισλ, ζηελ δηεμαγσγή ειεθηξνληθψλ 

δεκνπξαζηψλ θαη, θαη’ επέθηαζε, ζηε δηάζεζε πνζνζηνχ 10% ησλ εηήζησλ πνζνηήησλ ηεο 

ζε ζεκαληηθά ρακειφηεξεο ηηκέο, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ ελαιιαθηηθά δίθηπα 

πξνκήζεηαο. Σν ζεηηθφ απηφ απνηέιεζκα γηα ηηο ζπλζήθεο πγηνχο αληαγσληζκνχ δελ ζα είρε 

επηηεπρζεί κέζσ απφθαζεο γηα παχζε ηεο παξάβαζεο θαη ζπλαθφινπζε επηβνιή πξνζηίκνπ, 

θαζψο ε ζπλζεηφηεηα ησλ δεηεκάησλ πνπ αλαδείρζεθαλ απφ ηελ έξεπλα ηεο ππεξεζίαο ζηελ 

αγνξά πξνκήζεηαο θπζηθνχ αεξίνπ απαηηνχζε ηελ ελεξγφηεξε ζπκκεηνρή ηεο ΓΔΠΑ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε επίιπζή ηνπο. Ζ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, κε ηε ζπλδξνκή θαη ηεο 

ΡΑΔ, πέηπρε, κέζσ ηνπ πιέγκαηνο ησλ δεζκεχζεσλ πνπ ζπκθσλήζεθαλ, κία ζηνρεπκέλε, 

ζπλεθηηθή θαη βηψζηκε παξέκβαζε ζηελ αγνξά ηεο πξνκήζεηαο θπζηθνχ αεξίνπ, παξά ηηο 

πξνθιήζεηο θαη δπζθνιίεο πνπ πξνέθπςαλ αθνινχζσο θαηά ην ζηάδην ηεο παξαθνινχζεζεο 

ηήξεζεο ησλ δεζκεχζεσλ ζε κνληκφηεξε βάζε.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΔΛΔΓΥΟ ΤΓΚΔΝΣΡΧΔΧΝ 

 

4.1 Δηζαγωγή 

Οη ζπγθεληξψζεηο (ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο επηρεηξήζεσλ) πνπ γλσζηνπνηήζεθαλ εληφο 

ηνπ 2015 εγθξίζεθαλ, κεηά απφ απιή ή πιήξε / εηο βάζνο δηεξεχλεζε απφ ηελ Δπηηξνπή 

Αληαγσληζκνχ, θαζψο θξίζεθε φηη δελ πξνθαινχζαλ αλεζπρίεο σο πξνο ην ζπκβαηφ ηνπο κε 

ηνπο θαλφλεο ηνπ αληαγσληζκνχ. εκεησηένλ φηη ζε πξνιεπηηθφ έιεγρν θαη πξνεγνχκελε 

έγθξηζε απφ ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ππφθεηληαη κφλνλ νξηζκέλεο ζπγθξηηηθά κεγάιεο 

ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο επηρεηξήζεσλ, κε θξηηήξην ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπο ζηελ 

ειιεληθή θαη παγθφζκηα αγνξά, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ εκπίπηνπλ ζηελ 

αξκνδηφηεηα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη ζηνλ 

Καλνληζκφ 139/2004. Οη ζεκαληηθφηεξεο πξάμεηο πνπ γλσζηνπνηήζεθαλ θαη εγθξίζεθαλ, 

θαηφπηλ αμηνιφγεζεο, απφ ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ θαηά ην έηνο 2015 είλαη νη 

αθφινπζεο:  

4.2 εκαληηθόηεξεο πξάμεηο Δπηηξνπήο Αληαγωληζκνύ 

ηελ Διιεληθή επηθξάηεηα, νη αθφινπζεο πξάμεηο πνπ γλσζηνπνηήζεθαλ θαη εγθξίζεθαλ, 

θαηφπηλ αμηνιφγεζεο, απφ ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ γηα ην 2015 είλαη θαη νη 

ζεκαληηθφηεξεο σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ:  

4.2.1 Ηππνδξνκηαθό ζηνίρεκα - ΟΠΑΠ 

Ζ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ κε ηελ απφθαζε 611/2015 ελέθξηλε ηε γλσζηνπνηεζείζα 

ζπγθέληξσζε πνπ αθνξνχζε ηελ απφθηεζε απνθιεηζηηθνχ ειέγρνπ επί ηνπ δηθαηψκαηνο 

δηνξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο ηνπ ακνηβαίνπ ηππνδξνκηαθνχ ζηνηρήκαηνο ζηελ Διιάδα απφ 

κέξνπο ηεο εηαηξίαο ΟΠΑΠ Α.Δ. Ύζηεξα απφ ηελ πιήξε δηεξεχλεζε πνπ δηεμήρζε απφ 

κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο, απηή έθξηλε πσο ε ζπγθέληξσζε δελ εγείξεη ακθηβνιίεο θαη είλαη 
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ζπκβαηή σο πξνο ηα δεηνχκελα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο αγνξέο κε ηηο νπνίεο 

ζρεηίδεηαη.  

4.2.2 Απόθηεζε ειέγρνπ OPTIMA επί ηεο εηαηξίαο QUALITY BRANDS 

INTERNATIONAL 

Ζ Δπηηξνπή κε ηελ απφθαζε 613/2015 ελέθξηλε ηε γλσζηνπνηεζείζα ζπγθέληξσζε ζρεηηθά 

κε ηελ εμαγνξά ηνπ 52,93% ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο QUALITY BRANDS απφ ηελ εηαηξία 

OPTIMA. Σν ζθεπηηθφ ηεο έγθξηζεο, βαζίδεηαη ζην φηη κε ηελ πξάμε απηή δελ επέξρεηαη 

νπζηαζηηθή κεηαβνιή ζηε δηάξζξσζε ησλ αγνξψλ πνπ αθνξνχλ νη εηαηξίεο, νχηε ηνλ 

πξαγκαηηθφ ή δπλεηηθφ αληαγσληζκφ θαζψο θαη ηηο ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο επηινγήο 

πξνκεζεπηψλ θαη πειαηψλ. πκπεξαζκαηηθά, ε γλσζηνπνηεζείζα ζπγθέληξσζε εθηηκάηαη 

πσο δελ ζα επεξεάζεη αηζζεηά νχηε ζα πεξηνξίζεη ηνλ αληαγσληζκφ ζηνλ θιάδν. 

 

4.2.3 Έγθξηζε ζπγθέληξωζεο ECORECOVERY από ηηο εηαηξίεο 

ΗΝΣΔΡΜΠΔΣΟΝ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ θαη POLYECO 

Ζ Δπηηξνπή κε ηελ απφθαζε 616/2015 ελέθξηλε ηε γλσζηνπνηεζείζα ζπγθέληξσζε ζε ζρέζε 

κε ηε ζχζηαζε θνηλήο επηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία ECORECOVERY (παξαγσγή θαη 

εκπνξία δεπηεξνγελψλ ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ κέζσ δηαρείξηζεο θαη επεμεξγαζίαο ζηεξεψλ 

απφβιεησλ πξνο ελεξγεηαθή αλάθηεζε), απφ ηηο εηαηξίεο ΗΝΣΔΡΜΠΔΣΟΝ ΓΟΜΗΚΑ 

ΤΛΗΚΑ θαη POLYECO. Ύζηεξα απφ εμέηαζε, ε Δπηηξνπή έθξηλε πσο ε ζπγθέληξσζε πνπ 

αθνξά ζηνλ θιάδν παξνρήο ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ πξνο ελεξγεηαθή 

αλάθηεζε θαη ζηελ επφκελε νηθνλνκηθή βαζκίδα ηεο ελεξγεηαθήο αλάθηεζεο ζηεξεψλ 

απνβιήησλ, κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπο σο ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ, δελ εγείξεη αμηφινγεο 

αλεζπρίεο σο πξνο ηε ζπκβαηφηεηά ηεο ηηο απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο 

επηκέξνπο αγνξέο ζηηο νπνίεο αθνξά. 

4.2.4 Απόθηεζε ειέγρνπ ΗΥΘΤΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ επί ηεο επηρείξεζεο 

ΓΗΑ 

Ζ Δπηηξνπή κε ηελ απφθαζε 619/2015 ελέθξηλε ηε γλσζηνπνηεζείζα ζπγθέληξσζε πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ απφθηεζε απφ ηελ επηρείξεζε ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ ηνπ ειέγρνπ 
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ηεο επηρείξεζεο ΓΗΑ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΗΥΘΤΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ, κέζσ ηεο απφθηεζεο 

ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη κέξνπο ηνπ παζεηηθνχ ηεο ηειεπηαίαο, πνπ βαζίζηεθε ζηελ 

απφ 30.4.2015 ζπκθσλία εμπγίαλζεο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 99 επ. ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα. 

Ζ απφθαζή ηεο Δπηηξνπήο θαλέξσζε πσο ε ζπγθέληξσζε απηή πνπ αθνξά θπξίσο ηνλ θιάδν 

ηεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο, δελ εγείξεη ακθηβνιίεο ζε ζρέζε κε ηε ζπκκφξθσζή ηεο κε ηνπο 

θαλφλεο  ιεηηνπξγίαο ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο επηκέξνπο αγνξέο ζηηο νπνίεο αθνξά. 

 

4.2.5 πγρώλεπζε κε απνξξόθεζε ηεο εηαηξίαο ΜΤΘΟ ΕΤΘΟΠΟΗΗΑ από 

ηελ ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ ΕΤΘΟΠΟΗΗΑ 

Ζ Δπηηξνπή ελέθξηλε κε ηελ απφθαζε 606/2015 ηε γλσζηνπνηεζείζα ζπγθέληξσζε ηεο 

ζπγρψλεπζεο κέζσ απνξξφθεζεο ηεο Μχζνο Επζνπνηία απφ ηελ Οιπκπηαθή Επζνπνηία, κε 

ηε ζπλαθφινπζε άζθεζε πιήξνπο ειέγρνπ ζηε δηνίθεζε ηεο λέαο εηαηξίαο πνπ ζα πξνθχςεη 

απφ ηελ εηαηξία CARLSBERG. 

Σν ζθεπηηθφ πίζσ απφ ηε δηεξεχλεζε, αθνξνχζε ζηνλ απμεκέλν βαζκφ ζπγθέληξσζεο ζην 

ζχλνιν ηεο αγνξάο κπίξαο θαη εηδηθφηεξα ζηελ αγνξά επηηφπηαο θαηαλάισζεο. Αθφκε, 

θαζψο πξφθεηηαη γηα ηε ζπλέλσζεο ηνπ δεχηεξνπ θαη ηνπ ηξίηνπ ζεκαληηθφηεξνπ 

αληαγσληζηή ζηνλ θιάδν, ε Δπηηξνπή θίλεζε ηε δηαδηθαζία πιήξνπο δηεξεχλεζεο ηεο 

ζπγρψλεπζεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3959/2011. 

Καη ζηελ πεξίπησζε απηή, ε Δπηηξνπή έθξηλε χζηεξα απφ επηζηακέλε έξεπλα θαη 

νηθνλνκηθνχο ειέγρνπο πνπ ζηφρεπαλ θπξίσο ζηελ αμηνιφγεζε πηζαλψλ επηπηψζεσλ κε 

ζπληνληζκέλεο ζπκπεξηθνξάο απφ ηε ζθνπνχκελε ζπγθέληξσζε, πσο ε γλσζηνπνηεζείζα 

πξάμε δελ πεξηνξίδεη  ζεκαληηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο επηκέξνπο αγνξέο. Χο 

επηκέξνπο αγνξέο νξίζηεθαλ ε παξαγσγή, ε εηζαγσγή θαη ε ρνλδξηθή θαη ιηαληθή δηάζεζε 

κπίξαο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Δπηηξνπή εθηίκεζε θαη ηελ ηπρφλ χπαξμε άκεζνπ αληαγσληζκνχ 

κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε ζπγθέληξσζε. ε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ ελ 

δπλάκεη ππνθαηάζηαζε ηνπ ελφο πξντφληνο απφ ην άιιν, ζεκεηψζεθε πσο ε ζπγθεθξηκέλε 

αγνξά σο νηθνλνκηθφο θιάδνο, ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή ειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο σο 

πξνο ηελ ηηκή. Καηφπηλ αλάιπζεο κεηαθίλεζεο θαηαλαισηψλ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε σο 

θξηηήξην ακεζφηεηαο  αληαγσληζηψλ (“closecompetitor”), θαλεξψζεθε πσο ε Μχζνο 
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Επζνπνηία θαη ε Οιπκπηαθή Επζνπνηία δελ απνηεινχλ ν έλαο γηα ηνλ άιινλ, ηνλ πην ζηελφ 

αληαγσληζηή.  

Αθφκε, ιήθζεθε ππφςε πσο αλ θαη ελδέρεηαη λα ππάξρεη κία απμαλφκελε ηάζε επηινγήο 

απφ κέξνπο ησλ θαηαλαισηψλ γηα κπίξεο πνπ έρνπλ ζπλδεζεί ζηελ ςπρνινγία ηνπ 

θαηαλαισηή σο ειιεληθέο, (πρ Fix θαη Μχζνο απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο) κε βάζε ηηο εθηηκήζεηο 

θαη ηνπο ζπληειεζηέο εθηξνπήο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηα νηθνλνκηθά εξγαιεία ηεο Δπηηξνπήο, 

δελ θαλεξψζεθε πσο ηα ειιεληθά ζήκαηα δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά απφ ηα ππφινηπα 

πξντφληα ηεο ζρεηηθήο αγνξάοπξντφλησλ δχζνπ πνπ δελ ραξαθηεξίδνληαη σο «ειιεληθά». 

Έηζη, ε Δπηηξνπή θαηέιεμε ζηελ εμήο ζρέζε: αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε φπνπ ηα 

«ειιεληθά ζήκαηα» δηαθνξνπνηνχληαη αηζζεηά ζηε ζπλείδεζε ησλ θαηαλαισηψλ θαη 

απνηεινχλ κεηαμχ ηνπο ζηελφηεξνπο αληαγσληζηέο, ηζρχεη πσο φιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αγνξά ηεο κπίξαο δηαζέηνπλ «ειιεληθά ζήκαηα» θαη άξα ππάξρνπλ 

δπλαηφηεηεο ππνθαηάζηαζεο σο πξνο ηα πξντφληα φισλ ησλ αληαγσληζηψλ. Αθφκε, κέζσ ηεο 

έξεπλάο ηεο θαλεξψζεθε πσο ε δήηεζε ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο επηθέξεη 

αληαγσληζηηθή πίεζε ζηα επψλπκα πξντφληα. 

Οχησο εηπείλ, έθξηλε πσο ζηελ αγνξά δχζνπ, εθηφο απφ ηε λέα ζπγθέληξσζε, ζα 

ιεηηνπξγνχλ θαη  ελαιιαθηηθνί πξνκεζεπηέο, νη νπνίνη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πξντφληα 

ηδησηηθήο εηηθέηαο, απνηεινχληνπο ελαιιαθηηθνχο πξνκεζεπηέο γηα ηελ πειαηεία ησλ 

ζπκκεηερνπζψλ ζηε ζπγθέληξσζε επηρεηξήζεσλ, εηδηθά ζην ελδερφκελν αχμεζεο ηεο ηηκήο ή 

πεξηνξηζκνχ ηεο παξαγσγήο απφ απηέο. 

Αθφκε, ε Δπηηξνπή εμέηαζε ην ελδερφκελν ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ αληαγσληζκνχ κέζσ 

πηζαλήο εμαθάληζεο απφ ηελ αγνξά κηαο επηρείξεζεο πνπ θαλεξψλεη ηδηφηεηεο «απνζηάηε» 

(maverick). ηελ πεξίπησζε απηή, ε επηρείξεζε πνπ ζα κπνξνχζε λα αζθήζεη αληαγσληζηηθή 

πίεζε ζηελ αγνξά, είλαη ε Οιπκπηαθή Επζνπνηία θαη εηδηθφηεξα ην πξντφλ Fix. Παξφια απηά, 

χζηεξα απφ ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε απφ κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο, θάλεθε πσο ε Οιπκπηαθή 

Επζνπνηία δελ δηέζεηε ραξαθηεξηζηηθά «απνζηάηε» ζχκθσλα κε ηελ θείκελε πξαθηηθή θαη 

λνκνινγία. Σν ζθεπηηθφ απηφ βαζίζηεθε ζην φηη ε Fixδελ απνηεινχζε ζπζηεκαηηθά ηε 

θζελφηεξε εηαηξία θαη δελ αθνινπζνχζε επηζεηηθή ηηκνινγηαθή πνιηηηθή. 
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4.3 Απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο αληηκεηώπηζεο ηωλ Καξηέι από ηελ Πνιηηηθή 

Αληαγωληζκνύ 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνλνκίαο ηεο Διιάδαο, ηελ θαζηζηνχλ επάισηε σο πξνο ηε 

δεκηνπξγία Καξηέι.ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά αλήθνπλ αξρηθά νη ζρεηηθά κηθξέο αγνξέο κε 

πςειή ζπγθέληξσζε ζε αξθεηέο απφ απηέο. Οπζηαζηηθά, πξφθεηηαη γηα έλα ζηελφ αξηζκφ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλνιηθά ειέγρεη δπζαλάινγα πςειά πνζνζηά ησλ πσιήζεσλ ηνπ θιάδνπ 

φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη
50

. Έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Διιεληθήο αγνξάο πνπ ηελ 

θαζηζηά επάισηε ζηα θαξηέι, είλαη ηα πςειά εκπφδηα εηζφδνπ ζηηο αγνξέο πνπ απνξξένπλ 

απφ ηε ζρεηηθή εζληθή λνκνζεζία
51

. Ο ηξίηνο ιφγνο πνπ απμάλεη ηελ χπαξμε θαξηέι ζηελ 

Διιάδα, αθνξά ζηνπο ρακεινχο ξπζκνχο παξαγσγήο θαηλνηνκίαο. πλδπαζηηθά, νη ηξείο 

παξαπάλσ ιφγνη, ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζην λα εληζρχεηαη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο αιιά 

θαη ην πνζνζηφ ζπληήξεζεο χπαξμεο θαξηέι ζηελ Διιάδα.   

 

 

  

                                                 
50

Ωζηφζν, πξέπεη λα ηνληζηεί φηη απφ ηελ δηαζέζηκε επηζηεκνληθή πιεξνθφξεζε, νη κεηξήζεηο ηνπ βαζκνχ 

ζπγθέληξσζεο ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία δελ βαζίδνληαη ζε ζσζηά πξνζδηνξηζκέλεο ζρεηηθέο αγνξέο 

πξντφλησλ θαη, ζπλεπψο, δελ ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα αμηφπηζηεο.  
51

Γηα ην πξφβιεκα ηνπ Ρπζκηζηηθνχ Βάξνπο ιφγσ θξαηηθψλ ξπζκίζεσλ βιέπε θαη Γ. Καηζνπιάθνο «Αγνξέο, 

Αληαγσληζκφο θαη Ρπζκηζηηθφ Πεξηβάιινλ», ΣΑΔΗ, 2008.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ ΥΧΡΧΝ ΜΔΛΔΣΖ 

 

5.1. Δηζαγωγή 

ηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα είδακε αλαιπηηθά ηελ ιεηηνπξγία θαη ηνλ ξφιν ηεο Διιεληθήο 

Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ θαζψο θαη ην λνκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο. Αλαιχζακε θάπνηα 

παξαδείγκαηα παξέκβαζεο ηεο ζην παξειζφλ θαζψο θαη δηάθνξνπο ειέγρνπο ζπγθεληξψζεσλ 

θαη κηιήζακε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ Καξηέι.  

ε απηφ ην θεθάιαην ζα παξνπζηάζνπκε ζπλνπηηθά θαη ηηο Δπηηξνπέο Αληαγσληζκνχ 

αθφκα έμη θξαηψλ. Ζ επηινγή απηψλ ησλ θξαηψλ απηψλ έγηλε κε βάζε δχν βαζηθά θξηηήξηα. 

Σν πξψην θξηηήξην είλαη πσο αλήθνπλ ζηελ ΔπξσπαΗθή Έλσζε θαη ην δεχηεξν πσο έρνπλ 

παξαπιήζην πιεζπζκφ κε ηελ Διιάδα θαη άξα νη ζπγθξίζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζα 

κπνξνχλ λα γίλνπλ κε κεγαιχηεξε επθνιία.  

Δθηφο απφ ηελ Διιάδα (10,75 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο), νη ππφινηπεο ρψξεο πνπ ζα 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ κειέηε απηή αιθαβεηηθά είλαη ε Απζηξία (7,747 εθαηνκκχξηα 

θαηνίθνπο), ην Βέιγην (11,35 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο), ε Οπγγαξία (9,818 εθαηνκκχξηα 

θαηνίθνπο), ε Πνξηνγαιία (10,32 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο), ε νπεδία (9,903 εθαηνκκχξηα 

θαηνίθνπο) θαη ε Σζερία (10,56 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο).  

 

5.2. Ννκηθό πιαίζην, Ρόινο θαη Λεηηνπξγία ηωλ 6 Δπηηξνπώλ Αληαγωληζκνύ  

5.2.1 Απζηξία 

Ζ επηηξνπή αληαγσληζκνχ ηεο Απζηξίαο απνηειείηαη απφ ζπλνιηθφ πξνζσπηθφ 37 αηφκσλ 

θαη ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο αλέξρεηαη ζηα 2.8 εθαηνκκχξηα επξψ.  Τπάγεηαη ζην 

ππνπξγείν νηθνλνκηθψλ, νηθνγέλεηαο θαη λενιαίαο. Έρεη πιήξε δηνηθεηηθή ειεπζεξία θαη 

ελεξγεί σο αλεμάξηεηε αξρή. Μπνξεί λα εξεπλά ππνζέζεηο αιιά δελ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα 
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επηβάιεη πξφζηηκα αιιά κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε ζε έλα εμεηδηθεπκέλν δηθαζηήξην ην 

νπνίν κε ηελ ζεηξά ηνπ εξεπλά αλ ζα επηβάιεη πξφζηηκα.  

Οη ζπγρσλεχζεηο θνηλνπνηνχληαη ζηελ επηηξνπή αληαγσληζκνχ θαη εμεηάδνληαη ζηελ 

πξψηε θάζε απφ απηή θαη ην εμεηδηθεπκέλν δηθαζηήξην. Όζνλ αθνξά ηηο  ζπγθεληξψζεηο, ε 

επηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα λα θηλήζεηηηο δηαδηθαζίεο γηα ηε ιεπηνκεξεηαθή εμέηαζε ησλ 

ππνζέζεσλ ζπγθέληξσζεο ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ ησλ θαξηέι, ην νπνίν φκσο είλαη ην 

κνλαδηθφ φξγαλν ιήςεο απνθάζεσλ. Δπίζεο ε επηηξνπή δελ έρεη εμνπζία ιήςεο απνθάζεσλ 

νχηε ζην πιαίζην ησλ αληηκνλνπσιηαθψλ δηαδηθαζηψλ αιιά κπνξεί λα εξεπλά ππνζέζεηο πνπ 

κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ ηνπ θαξηέι. 

Ζ επηηξνπή πξνΐζηαηαη ζε φιεο ηηο έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηνλ απζηξηαθφ λφκν πεξί 

αληαγσληζκνχ. Μπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη έξεπλεο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο αιιά θαη ζηνπο 

ρψξνπο ησλ ππαιιήισλ ηνπο. Μπνξεί επίζεο λα δεηήζεη πιεξνθνξίεο απφ επηρεηξήζεηο θαη 

λα μεθηλήζεη ηνκεαθέο έξεπλεο.  

Όπσο αλαθέξακε παξαπάλσ ε ίδηα ε επηηξνπή δελ έρεη εμνπζία λα επηβάιιεη πξφζηηκα. 

Μπνξεί λα ππνβάιιεη κφλν αίηεζε ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ ησλ θαξηέι θαη ην δηθαζηήξην 

επηβάιιεη ην πξφζηηκν ην νπνίν πεξηνξίδεηαη ζην 10% ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ.  

Σν πξφγξακκα επηείθεηαο ηεο επηηξνπήο δηακνξθψζεθε κεηά ην πξφγξακκα επηείθεηαο ηνπ 

ECN, αιιά επηηξέπεη επίζεο ζηελ επηηξνπή λα είλαη επηεηθήο φζνλ αθνξά ηνπο εζληθνχο 

πεξηνξηζκνχο. 

Σν 2012 έγηλε κεηαξξχζκηζε ηνπ απζηξηαθνχ λφκνπ πεξί αληαγσληζκνχ θαη ηνπ λφκνπ 

πεξί θαξηέι θαη ζηελ ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεξαηηέξσ κεηαξξπζκίζεηο. Ζ 

Δπξσπατθή νδεγία γηα ηηο αγσγέο απνδεκίσζεο ιφγσ παξαβηάζεσλ κεηαθέξζεθε ζην εζληθφ 

δίθαην κε ηξνπνπνηήζεηο ηνπ λφκνπ πεξί αληαγσληζκνχ θαη ηνπ λφκνπ πεξί θαξηέι. ηφρνο 

είλαη ε δηεπθφιπλζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ επηβνιή απαηηήζεσλ απνδεκίσζεο απφ δεκίεο 

πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο παξαβηάζεηο ηνπ δηθαίνπ αληαγσληζκνχ. Με ηνλ λφκν ηνπ 2017 

πξνέθπςαλ θαη άιιεο αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Δζληθήο Αληαγσληζηηθήο 

Αξρήο ζρεηηθά κε απνζεθεπκέλα ειεθηξνληθά δεδνκέλα, ηηο πξνζεζκίεο παξαγξαθήο, ηνπο 

θαλφλεο ηνπ βάξνπο ηεο απφδεημεο, ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ησλ απνθάζεσλ.  

Σν 2017 έλαο πξφζζεηνο έιεγρνο γηα ηηο ζπγθεληξψζεηο εκθαλίδεηαη ν νπνίνο αλαθέξεη 

πσο εάλ ε αμία κηαο ζπλαιιαγήο ππεξβαίλεη ηα 200 εθαη. επξψ, απαηηείηαη έιεγρνο ησλ 

ζπγθεληξψζεσλ, εάλ νη ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο είραλ παγθφζκην θχθιν εξγαζηψλ άλσ ησλ 
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300 εθαηνκκπξίσλ επξψ απφ πσιήζεηο ζην θνξνινγηθφ έηνο πξηλ απφ ηε ζπγρψλεπζε θαη νη 

ζπκκεηέρνπζεο εηαηξείεο είραλ θχθιν εξγαζηψλ άλσ ησλ 15 εθ. επξψ ζε εζληθφ επίπεδν απφ 

πσιήζεηο θαηά ηε ρξήζε πξηλ απφ ηε ζπγρψλεπζε. 

 

 

5.2.2 Βέιγην 

χκθσλα κε ηνλ Βειγηθφ λφκν πεξί αληαγσληζκνχ ηνπ 2013, ε Βειγηθή αξρή αληαγσληζκνχ 

(BCA) είλαη κηα απηφλνκε λνκηθή νληφηεηα, ηελ νπνία δηαρεηξίδεηαη έλα δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ Πξνέδξν ηεο Αξρήο Αληαγσληζκνχ, ηνλ Γεληθφ 

Δηζαγγειέα, ηνλ Οηθνλνκηθνχ Γηεπζπληή θαη ηνλ Ννκηθφ χκβνπιν. Ζ αξρή απηή 

απνηειείηαη απφ ηελ κνλάδα έξεπλαο θαη ηελ κνλάδα ιήςεο απνθάζεσλ. Σν ζπλνιηθφ 

πξνζσπηθφ ην νπνίν απαζρνιεί είλαη 41 άηνκα θαη ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο είλαη 8,9 

εθαηνκκχξηα επξψ.  

Ύζηεξα απφ έγθξηζε απφ αλεμάξηεην δηθαζηή θαη έληαικα απφ ηνλ Δηζαγγειέα ε Βειγηθή 

αξρή αληαγσληζκνχ έρεη ηελ εμνπζία λα επηζεσξήζεη ηνπο ρψξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

θαηνηθίεο θαζψο θαη λα δεηήζεη πιεξνθνξίεο θαη λα μεθηλήζεη ηνκεαθέο έξεπλεο. 

 

Ζ αξρή κπνξεί λα επηβάιεη πξφζηηκν έσο 10% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο φηαλ 

παξαβηάδνληαη ηα άξζξα 101 θαη 102 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (ΛΔΔ) ελψ ζε ηδηψηεο κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ πξφζηηκα κέρξη 10.000 επξψ γηα 

δηαπξαγκάηεπζε γηα ινγαξηαζκφ κηαο επηρείξεζεο κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο γηα λα 

θαζνξίζνπλ ηηο ηηκέο, λα πεξηνξίζνπλ ηελ παξαγσγή θαη λα θαηαλέκνπλ ηελ αγνξά. Απφ ην 

2014 θαη ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο επηηξνπήο πηνζεηήζεθε λέν πξφγξακκα 

πξνζηίκσλ ην νπνίν αλαδεηθλχεη ηελ ζεκαζία ηεο δηάξθεηαο ηεο παξάβαζεο γηα ην χςνο ηνπ 

πξνζηίκνπ.  

Σν πξφγξακκα επηείθεηαο ηνπ Βειγηθνχ λφκνπ πεξί αληαγσληζκνχ είλαη βαζηζκέλν ζην 

πξφηππν πξφγξακκα επηείθεηαο πνπ αλαπηχρζεθε απφ ην επξσπατθφ δίθηπν αληαγσληζκνχ 

αιιά δηαθέξεη απφ απηφ σο πξνο ην εχξνο ησλ κεηψζεσλ ησλ πξνζηίκσλ, γηα παξάδεηγκα 

απηφο ζα θάλεη δεχηεξνο αίηεζε γηα πξφγξακκα επηείθεηαο κπνξεί λα ηχρεη εθπηψζεσο 30 έσο 

50%, ν ηξίηνο 20-40% θαη θάζε επφκελνο ππνςήθηνο κπνξεί λα ηχρεη κεηψζεσο κεηαμχ 10 

θαη 30% . 
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5.2.3 Οπγγαξία 

Ζ αξρή αληαγσληζκνχ ηεο Οπγγαξίαο (GVH) είλαη θξαηηθή δηνηθεηηθή αξρή πνπ ειέγρεηαη 

απφ ην Οπγγξηθφ θνηλνβνχιην . Ζ αξρή δηνηθείηαη απφ ηνλ πξφεδξν θαη δχν αληηπξνέδξνπο. Ο 

Πξφεδξνο  ηεο αξρήο δηνξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Οπγγαξίαο. Σν πξνζσπηθφ ηεο 

αλέξρεηαη ζηα 125 άηνκα θαη ν ζπλνιηθφο ηεο πξνυπνινγηζκφο ζηα 7,62 εθαηνκκχξηα επξψ.  

Ζ αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα δηαηάμεη έξεπλα ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εηθαδφκελε 

παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα ή ζπκπεξηθνξά πνπ εκπίπηεη ζηε δηθαηνδνζία ηεο. Όηαλ 

νινθιεξσζεί ε έξεπλα απνζηέιιεηαη ε έθζεζε ηεο καδί κε ηα ζρεηηθά έγγξαθα ζην 

πκβνχιην Αληαγσληζκνχ. Ζ αξρή κπνξεί επίζεο λα δηελεξγεί επηζεσξήζεηο, αθφκα θαη ζηελ 

ηδηνθηεζία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη έρεη ηελ εμνπζία λα δεηά θαη λα ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο ζε 

δηαδηθαζίεο ζχκπξαμεο θαζψο θαη λα δηεμάγεη ηνκεαθέο έξεπλεο. 

Ζ αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα επηβάιεη πξφζηηκα θαζψο θαη δηνηθεηηθέο πνηλέο. Πξφζηηκα 

κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ ηφζν ζε επηρεηξήζεηο φζν θαη ζε ηδηψηεο. Ζ αξρή καδί κε ηνλ 

πξφεδξν ηνπ πκβνπιίνπ Αληαγσληζκνχ δεκνζηεχεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεηηθά κε ηηο 

κεζφδνπο πξνζδηνξηζκνχ ησλ πξνζηίκσλ ζηα δηάθνξα είδε παξαβάζεσλ. Σν κέγηζην πνζφ 

ηνπ πξνζηίκνπ κπνξεί λα αλέιζεη ζην 10% ησλ θαζαξψλ εζφδσλ απφ ηηο πσιήζεηο ηεο 

επηρείξεζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο πνπ πξνεγείηαη. Βαζηθνί παξάγνληεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ηνπ πξνζηίκνπ είλαη νη πεξηζηάζεηο, ε βαξχηεηα θαη ε δηάξθεηα ηεο παξάβαζεο, ην 

πιενλέθηεκα πνπ απνθηήζεθε απφ ηε ζπκπεξηθνξά απηή, ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ ζηελ αγνξά 

νη παξαβάηεο, ηε ηπρφλ ζπλεξγαζία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο  έξεπλαο, ηελ επαλάιεςε θαη ηε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο παξάβαζεο. Σν ειάρηζην πνζφ πξνζηίκνπ αλέξρεηαη ζηα HUF 

200.000 (650 επξψ) γηα ηηο επηρεηξήζεηο, θαη 50.000 HUF (150 επξψ) γηα θπζηθά πξφζσπα 

πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη σο επηρεηξεκαηηθέο νληφηεηεο.  

ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλεξγαζίαο ζρεηηθά κε ζπκθσλίεο ή ελαξκνληζκέλεο 

πξαθηηθέο ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ αγνξάο ή πψιεζεο, ηε δηαίξεζε ηεο αγνξάο 

θαη ηε ζέζπηζε πνζνζηψζεσλ παξαγσγήο ή πσιήζεσλ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηέο 

παξέρεηαη πιήξεο αζπιία. Κάζε επηρείξεζε πνπ ζα ππνβάιεη αίηεζε γηα πξψηε θνξά θαη ζα 

δψζεη φια ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζηελ αξρή ζα έρεη πιήξε απαιιαγή απφ ην πξφζηηκν. ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ δελ κπνξεί λα δνζεί πιήξεο απαιιαγή απφ ην πξφζηηκν κπνξνχλ λα δνζνχλ 

κεησκέλα πξφζηηκα κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα θαη αθνχ παξνπζηαζηνχλ ζηελ αξρή πνιχηηκα 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία.  
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5.2.4 Πνξηνγαιία 

Ζ αξρή αληαγσληζκνχ ηεο Πνξηνγαιίαο (PCA) είλαη έλα αλεμάξηεην δηνηθεηηθφ φξγαλν κε 

δεκφζηα νληφηεηα. Έρεη λφκηκε αλεμαξηεζία θαη απνιακβάλεη δηνηθεηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη 

δηαρεηξηζηηθήο απηνλνκίαο. Σν πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί αλέξρεηαη ζηα 69 άηνκα θαη ν 

ζπλνιηθφο ηεο πξνυπνινγηζκφαο ζηα 8,18 εθαηνκκχξηα επξψ.  

Ζ αξρή κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ πξνζθφκηζε εγγξάθσλ θαη πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη λα 

απαηηήζεη εμεγήζεηο. Μπνξεί επίζεο λα πξαγκαηνπνηήζεη αλαθξίζεηο ζηα εκπιεθφκελα κέξε 

θαη λα δηεμάγεη εθληδηαζηηθνχο ειέγρνπο ζε επηρεηξήζεηο θαη νηθίεο θαζψο θαη λα μεθηλά 

ηνκεαθή έξεπλα.  

Ζ δεκηνπξγία θαξηέι ζεσξείηαη δηνηθεηηθφ αδίθεκα θαη φρη πνηληθφ. ηα κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ησλ εκπιεθφκελσλ επηρεηξήζεσλ κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ θπξψζεηο. 

Οη επηρεηξήζεηο ζα ζεσξεζνχλ ππεχζπλεο γηα παξαβάζεηο νη νπνίεο δηαπξάηηνληαη γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπο απφ άηνκα πνπ έρνπλ εγεηηθή ζέζε κέζα ζε απηέο.  

Μφλν ζε πεξηπηψζεηο θαξηέι εθαξκφδεηαη ην πξφγξακκα επηείθεηαο. Πιήξεο απαιιαγή ή 

κείσζε ηνπ πξνζηίκνπ κπνξεί λα ρνξεγεζεί θαη ζε επηρεηξήζεηο αιιά θαη ζε ηδηψηεο. Σα 

πξφζηηκα δχλαληαη λα κεησζνχλ θαηά 30-50% γηα ηελ επηρείξεζε πνπ πξψηε παξέρεη ηηο 

πιεξνθνξίεο, 20-30% γηα ηελ δεχηεξε θαη έσο 20% γηα ηηο επφκελεο.  

 

 

5.2.5 νπεδία 

Ζ Αξρή Αληαγσληζκνχ ηεο νπεδίαο ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Δπηρεηξήζεσλ, Δλέξγεηαο θαη 

Δπηθνηλσληψλ. Σελ επζχλε γηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο έρεη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο. Σν 

πξνζσπηθφ ην νπνίν απαζρνιεί αλέξρεηαη ζηα 179 άηνκα θαη ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο 

ηνπ ζηα 18 εθαηνκκχξηα επξψ.  

Έρεη ηελ εμνπζία λα απαηηεί απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη άιινπο θνξείο λα ηεο παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο θαη φ,ηη άιια έγγξαθα δεηήζεη. Τπνρξέσζε εκθάληζεο ζε αθξφαζε έρνπλ ηα 

άηνκα ηα νπνία ελδέρεηαη λα κπνξνχλ λα δψζνπλ πιεξνθνξίεο.  

Ζ αξρή δχλαηαη λα επηζεσξεί ηηο επηρεηξήζεηο αιιά θαη ηηο νηθίεο θαη  ηνπο ινηπνχο ρψξνπο 

ησλ ππαιιήισλ ηεο πνπ ππφθεηληαη ζε έξεπλα χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 

ηνθρφικεο. Ζ αξρή επίζεο κπνξεί λα μεθηλήζεη ηνκεαθέο έξεπλεο.  
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Ζ αξρή κπνξεί λα αηηεζεί ζην δηθαζηήξην ηεο ηνθρφικεο θαη απηφ λα απνθαζίζεη γηα 

δηνηθεηηθφ πξφζηηκν πνπ ζα επηβάιιεη. Σα πξφζηηκα απηά δελ γίλεηαη λα ππεξβαίλνπλ ην 10% 

ηνπ ζπλνιηθνχ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Πξφζηηκα κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ 

ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ κπνξνχλ λα νξηζηνχλ σο επηρεηξήζεηο.  

Σν πξφγξακκα επηείθεηαο ηεο αξρήο αληαγσληζκνχ ηεο νπεδίαο αθνινπζεί ζε γεληθέο 

γξακκέο ην πξφγξακκα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Αζπιία φκσο κπνξεί λα ρνξεγεζεί γηα 

νπνηαδήπνηε αληηαληαγσληζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη φρη κφλν γηα θαξηέι. 

 

 

5.2.6 Σζερία 

Ζ αξρή αληαγσληζκνχ ηεο Σζερίαο είλαη αλεμάξηεην θπβεξλεηηθφ φξγαλν πνπ αλαθέξεηαη 

ζην Κνηλνβνχιην ηεο Σζερίαο. Σν ζπλνιηθφ πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί είλαη 60 άηνκα θαη ν 

ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο είλαη 8,8 εθαηνκκχξηα επξψ. Ο πξφεδξνο είλαη απηφο πνπ 

απνθαζίδεη γηα ηηο πξνζθπγέο θαηά ησλ απνθάζεσλ ηεο αξρήο, νη απνθάζεηο ηνπ νπνίνπ 

φκσο κπνξνχλα λα ακθηζβεηεζνχλ ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ θαζψο θαη ζηηο απνθάζεηο ηνπ 

δηθαζηεξίνπ κπνξεί λα αζθεζεί έθεζε.  

Οη εμνπζίεο έξεπλαο ηεο αξρήο αθνινπζνχλ εθείλεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Υσξίο 

πξνεγνχκελε δηθαζηηθή απφθαζε κπνξεί λα επηζεσξεί εκπνξηθνχο ρψξνπο αιιά κφλν κε 

δηθαζηηθή απφθαζε ηηο νηθίεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη επηρεηξήζεηο θαη ηα κεκνλσκέλα άηνκα 

ππνρξενχληαη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηελ αξρή ε νπνία κπνξεί λα θάλεη έξεπλεο θαη ηνκεαθφ 

επίπεδν.  

Ζ ηζερηθή λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αληαγσληζκνχ εμνπζηνδνηεί ηελ αξρή λα 

επηβάιιεη πξφζηηκα. Σα πξφζηηκα κπνξνχλ λα αλέιζνπλ κέρξη ην 10% ηνπ εηήζηνπ θαζαξνχ 

θχθινπ εξγαζηψλ θαηά ηελ ηειεπηαία πιήξε νηθνλνκηθή πεξίνδν. Ζ αξρή έρεη επίζεο εθδψζεη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ. Σα βαζηθά πνζά είλαη 3% ηνπ θαζαξνχ 

θχθινπ εξγαζηψλ γηα πνιχ ζνβαξέο παξαβάζεηο, 1% γηα ζνβαξέο παξαβηάζεηο θαη 0,5% γηα 

ιηγφηεξν ζνβαξέο παξαβάζεηο. ηελ πξάμε, ηα πξφζηηκα επηβάιινληαη ζπλήζσο ζην 

θαηψηεξν φξην, ζπαλίσο δε ππεξβαίλνπλ ην 1% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζε κεγάινπο 

αληαγσληζηέο. 

Ζ αξρή αληαγσληζκνχ ηεο Σζερίαο εθαξκφδεη πξφγξακκα επηείθεηαο ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηεο Δπξσπατθή Δπηηξνπήο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

ΤΓΚΡΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΧΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ 

6.1.ηνηρεία γηα ην 2015  

6.1.1 πγρωλεύζεηο 

Αξηζκόο Αηηήζεωλ γηα πγρωλεύζεηο αλά ρώξα 

 

 
 

Γηάγξακκα 6.1. 

Αξηζκόο αηηήζεωλ γηα ζπγρωλεύζεηο αλά ρώξα 

 

 

Όπσο γίλεηαη θαλεξφ απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ε Απζηξία απνηειεί ηελ ρψξα κε ηνλ  

κεγαιχηεξν αξηζκφ αηηήζεσλ (323) γηα ζπγρσλεχζεηο. Αθνινπζνχλ νη ππφινηπεο, κε κεγάιε 

σζηφζν δηαθνξά θαη ηελ Διιάδα λα βξίζθεηαη ζηελ πξνηειεπηαία ζέζε, καδί κε ην Βέιγην κε 

16 κφιηο αηηήζεηο έλαληη 45 πνπ θαηαγξάθνληαη ζε Σζερία, 43 ζε Πνξηνγαιία, 31 ζε 

Οπγγαξία θαη 67 ζε νπεδία.  
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πγρωλεύζεηο πνπ Απαγνξεπηήθαλ   

 

Αλ θαη ε Απζηξία δέρηεθε έλαλ νγθψδε αξηζκφ αηηήζεσλ γηα ζπγρσλεχζεηο πνπ άγγημε ηηο 

323, ε ίδηα πξνθάιεζε κφλν ηηο 4 απφ απηέο ελψ θαηά ηελ ηειηθή ηνπο θάζε, θακία δελ 

απαγνξεχηεθε. Αθφκε, ε Διιάδα πξνθάιεζε 6 απφ ηηο αηηήζεηο (πνζνζηφ 38%) πνπ φκσο ελ 

ηέιεη επέηξεςε. Αληίζηνηρα, θαηαγξάθεηαη πσο ε Πνξηνγαιία πξνθάιεζε 2 απφ ηηο 43 

αηηήζεηο θαη απαγφξεπζε κφλν ηε κία απφ απηέο (πνζνζηφ 50%), πσο ε Σζερία πξνθάιεζε 6 

(13%) θαη δελ απαγφξεπζε θακία ελψ νπεδία θαη Οπγγαξία πξνθάιεζαλ 1 θαη 0 αηηήζεηο 

αληίζηνηρα κε ηελ πξψηε ηειηθά λα ηελ επηηξέπεη.  

 

 
 

Γηάγξακκα 6.2. 

πγρωλεύζεηο πνπ απαγνξεύηεθαλ 

 

 

πγρωλεύζεηο πνπ Δγθξίζεθαλ κε Γηνξζώζεηο  

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ην Βέιγην ηειηθά επέηξεςε ηε ζπγρψλεπζε αιιά ππφ 

θαζεζηψο δεζκεχζεσλ γηα ηελ κηα αίηεζε πνπ πξνθάιεζε, ε Διιάδα αληίζηνηρα, ηελ κία απφ 

ηηο έμη ελψ ε Σζερία ελέθξηλε κε δηνξζψζεηο, ηηο δχν απφ ηηο έμη. Σέινο, ε Απζηξία επέηξεςε 

κε δεζκεχζεηο ηξεηο απφ ηηο ηέζζεξηο αηηήζεηο πνπ ε ίδηα πξνθάιεζε.  
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Γηάγξακκα 6.3. 

πγρωλεύζεηο πνπ εγθξίζεθαλ κε δηνξζώζεηο 

 

 

                                                                                                                     

Μέζνο Υξόλνο γηα Έιεγρν πγρωλεύζεωλ  

 

Ο κέζνο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα λα ειεγρζεί κία αίηεζε ζπγρψλεπζεο, βξίζθεηαη αλάκεζα 

ζηηο 80 κε 220 εκέξεο ελψ ην Διιεληθφ παξάδεηγκα, βξίζθεηαη ζηνλ κέζν φξν. 
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Γηάγξακκα 6.4. 

Μέζνο ρξόλνο γηα έιεγρν ζπγθεληξώζεωλ 
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6.1.2 Καξηέι 

 

Πξόζηηκα ζε Καξηέι (ζε εθαηνκκύξηα επξώ) 

 

 
 

Γηάγξακκα 6.5. 

Πξόζηηκα ζε Καξηέι 

 

 

 

Όζνλ αθνξά ηα πξφζηηκα γηα ζπκπξάμεηο πνπ έρνπλ επηβιεζεί, απηά θπκάλζεθαλ απφ 0 

κεδέλ (γηα ηελ Πνξηνγαιία θαη ηε νπεδία) έσο 22 εθαηνκκχξηα επξψ (Απζηξία). 

Αληίζηνηρα, ε ειιεληθή επηηξνπή έρεη επηβάιεη πξφζηηκα 10 εθαηνκκπξίσλ θαη βξίζθεηαη θαη 

πάιη ζηνλ κέζν φξν ηεο νκάδαο πνπ εμεηάδεηαη. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην ειιεληθφ 

πξφζηηκν αθνξνχζε ζε κία κφλν εηαηξεία (10 εθαηνκκπξίσλ) ελψ ζηηο άιιεο ρψξεο ην θφζηνο 

αθνξνχζε πξφζηηκα πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζε πεξηζζφηεξεο.  

 

Αηηήζεηο γηα Πξόγξακκα Δπηείθεηαο   

 

Ίζσο ε πην εληππσζηαθή κέηξεζε ηεο έξεπλαο, λα αθνξά ζην φηη δελ ππνβιήζεθε θακία 

αίηεζε γηα ην πξφγξακκα επηείθεηαο. Ζ ζηάζε απηή απφ κέξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ θαλεξψλεη 

ηελ αδηαθνξία ηνπο γηα ην πξφγξακκα. ηηο ινηπέο ρψξεο, νη αηηήζεηο θπκάλζεθαλ απφ 3 
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(Οπγγαξία) έσο θαη 17 (Βέιγην) ελψ έθπιεμε απνηεινχλ νη 16 αηηήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ 

ζηελ Σζερηθή επηηξνπή αληαγσληζκνχ. 

 

Αξηζκόο αηηήζεωλ γηα Πξνγξάκκαηα Δπηείθεηαο   

 

 
 

Γηάγξακκα 6.6. 

Αξηζκόο αηηήζεωλ γηα πξνγξάκκαηα επηείθεηαο 

 

 

 

Αηθληδηαζηηθνί Έιεγρνη  

 

ρεηηθά κε ηνπο αηθληδηαζηηθνχο ειέγρνπο, ε Πνισλία απνηειεί ηε ρψξα πνπ δελ εθηέιεζε 

θαλέλαλ αηθληδηαζηηθφ έιεγρν παξά ην φηη ε λνκνζεζία ηεο ηνπο επηηξέπεη. Οη ινηπέο ρψξεο 

θπκαίλνληαη ζηνπο 2 κε 17 ειέγρνπο κε ηελ Διιάδα λα βξίζθεηαη μαλά ζηνλ κέζν φξν κε ηε 

δηελέξγεηα 11 ειέγρσλ.  
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Αξηζκόο αηθληδηαζηηθώλ ειέγρωλ αλά ρώξα 

 

 

 
 

Γηάγξακκα 6.7. 

Αξηζκόο αηθληδηαζηηθώλ ειέγρωλ αλά ρώξα 

 

 

                                                                                                                       

Γηάξθεηα Διέγρνπ γηα Καξηέι  

 

Ζ δηάξθεηα ειέργνπ γηα ηελ χπαξμε θαξηέι δηαθέξεη απφ ηελ πξναλαθεξζείζα. Ζ κέζε 

δηάξθεηα ηεο θπκαίλεηαη ζηνπο 25 κήλεο θαη αθνξά ηηο 4 ρψξεο πνπ παξείραλ ζρεηηθά 

ζηνηρεία. Ζ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο εδψ έρεη κεγάιε ζεκαζία θαζψο απηή βξίζθεηαη ζηελ 

ηειεπηαία ζέζε ζε απηφλ ηνλ ηνκέα θαζψο θαηά κέζν φξν γηα έλαλ έιεγρν ζπκπξάμεσλ 

απαηηνχληαη 42 κήλεο.  
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Μέζε Γηάξθεηα Διέγρνπ γηα Καξηέι ζε κήλεο 

 

 
 

Γηάγξακκα 6.8. 

Μέζε δηάξθεηα ειέγρνπ γηα Καξηέι ζε κήλεο 

 

 

6.1.3 Γεζπόδνπζα Θέζε 

Έιεγρνη γηα Γεζπόδνπζα Θέζε πνπ Αλνίρζεθαλ 

 

Ζ Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ 2
ε
 ζέζε ζην άλνηγκα ππνζέζεσλ γηα δεζπφδνπζα ζέζε. Σν ζχλνιφ 

ηνπο γηα ηελ Διιάδα είλαη 18, κε ηελ Απζηξία λα θηάλεη ηηο 23 αλνηρηέο ππνζέζεηο θαη φιεο 

ηηο ππφινηπεο λα βξίζθνληαη ζην φξην ησλ θάησ ησλ 5 ππνζέζεσλ.  
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Αξηζκόο ειέγρωλ γηα Γεζπόδνπζα Θέζε πνπ αλνίρζεθαλ  

 

 
 

Γηάγξακκα 6.9. 

Αξηζκόο ειέγρωλ γηα δεζπόδνπζα ζέζε πνπ αλνίρζεθαλ 

 

 

 

 

Έιεγρνη γηα Γεζπόδνπζα Θέζε πνπ Έθιεηζαλ  

 

Ζ Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ 1
ε
 ζέζε ζην θιείζηκν ππνζέζεσλ γηα δεζπφδνπζα ζέζε κε 

ζπλνιηθά 27 θιεηζηέο ππνζέζεηο. Όιεο νη ινηπέο ππφ εμέηαζε ρψξεο, έθιεηζαλ θάησ απφ 10 

ππνζέζεηο.   
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Αξηζκόο ειέγρωλ γηα δεζπόδνπζα ζέζε πνπ έθιεηζαλ 

 

 
 

Γηάγξακκα 6.10. 

Αξηζκόο ειέγρωλ γηα δεζπόδνπζα ζέζε πνπ έθιεηζαλ 

 

 

 

Μέση Διάρκεια Ελέγτοσ για Δεσπόζοσσα Θέση (σε μήνες) 

 
Γηάγξακκα 6.11. 

Μέζε δηάξθεηα ειέγρνπ γηα δεζπόδνπζα ζέζε (ζε κήλεο) 
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Μεγαιύηεξε ζε δηάξθεηα έξεπλα (ζε κήλεο) 

 
 

Γηάγξακκα 6.12. 

Μεγαιύηεξε ζε δηάξθεηα έξεπλα (ζε κήλεο) 

 

 

 

6.2 ηνηρεία γηα ην 2016 

6.2.1 Διιάδα  

ηελ Διιάδα ην 2016 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 66 επηηφπηνη ειέγρνη ζε επηρεηξήζεηο θαη ελψζεηο 

επηρεηξήζεσλ θαη θιήζεθαλ 30 άηνκα ζε αλσκνηί θαηαζέζεηο. Έγηλαλ 688 αηηήζεηο παξνρήο 

πιεξνθνξηψλ. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ επηβιεζέλησλ πξνζηίκσλ αλέξρεηαη ζε 11,6 

εθαηνκκχξηα επξψ. Δθδφζεθαλ 33 απνθάζεηο γηα παξαβάζεηο ηνπ δηθαίνπ ηνπ ειεχζεξνπ 

αληαγσληζκνχ. Δγθξίζεθαλ 12 ζπγθεληξψζεηο επηρεηξήζεσλ θαη δηεξεπλήζεθαλ αθφκα 6.  

Καηέρεη ηελ 1ε ζέζε εληφο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ Αληαγσληζκνχ, καδί κε ηελ Ηζπαλία, 

ζηηο έξεπλεο θαη παξεκβάζεηο/ απνθάζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ, ηελ 7ε ζέζε κεηαμχ ησλ 

επξσπατθψλ αξρψλ αληαγσληζκνχ φζνλ αθνξά ζε δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ παξάβαζεο ηνπ 

δηθαίνπ ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηελ ηελ 14ε ζέζε κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ αξρψλ 

αληαγσληζκνχ ζηελ θίλεζε λέσλ εξεπλψλ.  
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6.2.2 Απζηξία 

ηελ Απζηξία ην 2016 αλαθνηλψζεθαλ 420 ζπγθεληξψζεηο θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ 11 

επηδξνκέο ζε εγθαηαζηάζεηο επηρεηξεζεσλ. Τπήξμαλ 6 αίηήζεηο γηα πξνγξάκκαηα επηείθεηαο 

θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ 2 ηνκεαθέο έξεπλεο. Δμεξεπλήζεθε ε χπαξμε 36 λέσλ θαξηέι θαζψο 

θαη 22 λέεο ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηάρξεζε ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο ζηελ αγνξά.  

 

 

6.2.3 Βέιγην  

ην Βέιγην ην 2016 εθδφζεθαλ 14 νδεγίεο γηα πεξηνξηζηηθέο πξαθηηθέο θαη θαηαηέζεθαλ 9 

αηηήζεηο επηείθεηαο. Οη Απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην άξζξν 101 ήηαλ 8 θαη νη απνθάζεηο γηα 

θαηάρξεζε δεζπφδνπζαο ζέζεο ήηαλ 0. Σν ζπλνιηθφ χςνο ησλ πξνζηίκσλ πνπ επηβιήζεθαλ 

γηα πεξηνξηζηηθέο πξαθηηθέο αλέξρεηαη ζηα 3,9 εθαηνκκχξηα επξψ.  

Όζνλ αθνξά ηηο ζπγρσλεχζεηο ππήξμαλ 26 εηδνπνηήζεηο, εθδφζεθαλ 3 απνθάζεηο κε 

φξνπο, 0 απνθάζεηο κε πξφζηηκν θαη 1 απφθαζε γηα κε ηήξεζε ησλ δεζκεχζεσλ. Ζ επηβνιή 

πξνζηίκσλ γηα απηή ηελ θαηεγνξία αλήιζε ζηηο 63 ρηιηάδεο επξψ.   

 

 

6.2.4 Οπγγαξία  

ηελ Οπγγαξία ην 2016 έγηλαλ 2000 λέεο θαηαγγειίεο ζηελ επηηξνπή ε νπνία αλέιαβε 112 

λέεο ππνζέζεηο απφ ηηο νπνίεο νη 58 αθνξνχζαλ έιεγρν ζπγθεληξψζεσλ, 43 αζέκηηεο 

εκπνξηθέο πξαθηηθέο, 9 πεξηνξηζηηθέο ζπκθσλίεο θαη 2 θαηάρξεζε δεζπφδνπζαο ζέζεο. 

πλνιηθά 130 δηαδηθαζίεο νινθιεξψζεθαλ απφ ηηο νπνίεο νη 63 αθνξνχζαλ ζπγρσλεχζεηο, νη 

53 ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ, 7 πεξηνξηζηηθέο ζπκθσλίεο θαη 7 θαηάρξεζε 

δεζπφδνπζαο ζέζεο. Σα πξφζηηκα πνπ επέβαιε ην 2016 ήηαλ χςνπο 5,4 δηζ. HUF (πεξίπνπ 

17,3 εθαη. επξψ). Έθιεηζε 53 ππνζέζεηο πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ, εξεχλεζε 3 

ππνζέζεηο θαξηέι θαη έγηλαλ απνδεθηέο δχν αηηήζεηο επηείθεηαο.  

Δμέδσζε 7 απνθάζεηο ζε δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχζαλ πεξηνξηζηηθέο ζπκθσλίεο. 

Γηαπηζηψζεθαλ παξαβάζεηο ζε πέληε πεξηπηψζεηο, ελψ κία δηαδηθαζία ηεξκαηίζηεθε. ηηο 
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πέληε πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ παξαβάζεηο επηβιήζεθαλ πξφζηηκα χςνπο 4,5 

δηζεθαηνκκπξίσλ HUF (πεξίπνπ 14,5εθαη. επξψ).  

Σν 2016 ε επηηξνπή θίλεζε 2 λέεο δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάρξεζε δεζπφδνπζαο 

ζέζεο θαη έθιεηζε 7 ελ εμειίμεη πεξηπηψζεηο. Απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έθιεηζαλ 

δηαπηζηψζεθε παξάβαζε θαη επηβιήζεθε πξφζηηκν ζε 1 πεξίπησζε, έθιεηζε 2 ππνζέζεηο κε 

απνθάζεηο αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ, έθιεηζε 1 ππφζεζε ρσξίο λα δηαπηζηψζεη παξάβαζε θαη 

δηέθνςε 2 αθφκε ππνζέζεηο έξεπλαο. Σν ζπλνιηθφ χςνο ησλ πξνζηίκσλ πνπ επηβιήζεθαλ γηα 

θαηάρξεζε δεζπφδνπζαο ζέζεο αλέξρεηαη ζε  88 εθαηνκκχξηα HUF (πεξίπνπ 280ρηι. επξψ). 

Έιαβε 58 θνηλνπνηήζεηο ζπγθεληξψζεσλ (ζε ζχγθξηζε κε 54 ην 2015 θαη 32 ην 2014). Ο 

αξηζκφο ησλ ππνζέζεσλ ζπγθέληξσζεο πνπ έθιεηζαλ επίζεο απμήζεθε, κε 63 θιεηζηέο 

πεξηπηψζεηο ην 2016 (ζχγθξηζε ζε 49 ην 2015 θαη 35 ην 2014). Απφ ηηο 63 ππνζέζεηο 

ζπγρψλεπζεο πνπ έθιεηζαλ δηαδηθαζίεο πιήξνπο ειέγρνπ δηεμήρζεζαλ ζε 6 πεξηπηψζεηο 

(φιεο νινθιεξψζεθαλ εληφο ηεο 4κελεο πξνζεζκίαο πνπ απαηηείηαη απφ ην λφκν).  

 

 

6.2.5 Πνξηνγαιία  

Σν 2016 ε επηηξνπή επηθεληξψζεθε ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαξηέι θαη άιισλ ζπκθσληψλ 

θαη πξαθηηθψλ επηβιαβψλ γηα ηνλ αληαγσληζκφ αμηνπνηψληαο επαξθψο ηα δηαδηθαζηηθά 

εξγαιεία πνπ ζεζπίζηεθαλ κε ην λφκν πεξί αληαγσληζκνχ ηνπ 2012, δειαδή ηνπο 

δηαθαλνληζκνχο θαη ηηο δεζκεχζεηο. Καηά ηελ πεξίνδν απηή εμέδσζε 2 απνθάζεηο επηβνιήο 

θπξψζεσλ θαη 4 απνθάζεηο αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ, θιείλνληαο ζπλνιηθά 10 ππνζέζεηο. 

ηελ αγνξά ησλ θαθέισλ ρξεζηκνπνίεζε έλαλ ζπλδπαζκφ δηαδηθαζηψλ επηείθεηαο θαη 

δηαθαλνληζκνχ γηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζηελ ζχκπξαμε. Δπέβαιε επίζεο δηνξζσηηθά 

κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ νξηδφληηνπ φζν θαη ηνπ θάζεηνπ αληαγσληζκνχ ζηνπο ηνκείο 

ηεο ιηαληθήο πψιεζεο ηξνθίκσλ, ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο θαη ησλ απηνθηλήησλ. 

Όζνλ αθνξά ηελ αλίρλεπζε θαξηέι ππήξραλ ζεκαληηθέο εμειίμεηο φζνλ αθνξά ηελ 

απηεπάγγειηε αλίρλεπζε θαη ηελ επηείθεηα. Όζνλ αθνξά ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πηνζέηεζε 

κηα πξννξαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηε ζπλεξγαζία κε άιινπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο 

πξνθεηκέλνπ λα αλαιχζεη ηα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ ζε 

ηνκείο ζεκαληηθψλ εζληθψλ δεκφζησλ δαπαλψλ, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ ελδείμεηο 

ζπκπαηγλίαο. Ζ επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα επηείθεηαο ήηαλ επίζεο έλα απφ 

ηα ζεκαληηθφηεξα έξγα γηα ην 2016. 
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ηνλ ηνκέα ηνπ ειέγρνπ ησλ ζπγθεληξψζεσλ ην 2016 ελέθξηλε ζπλνιηθά 63 απνθάζεηο θαη 

1 απφθαζε γηα δηεμαγσγή εκπεξηζηαησκέλεο έξεπλαο κεηά απφ 64 θνηλνπνηήζεηο 

ζπγθεληξψζεσλ. Σν 2016 εθθαζάξηζε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2016 κία ζπγρψλεπζε πνπ 

ππφθεηληαη ζε δηνξζψζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αηνιηθή 

ελέξγεηα. ηνλ ηνκέα ησλ πιεξσκψλ μεθίλεζε κηα εηο βάζνο δηεξεχλεζε ηεο ζπγρψλεπζεο 

SIBS / Ativos Unicre ε νπνία ζπλερίδεηαη. 

Δμέδσζε 3 θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο γηα ζεκαληηθή θαηάρξεζε δεζπφδνπζαο ζέζεο κε 

επηβνιή πξνζηίκσλ ζηα 13,69 εθαηνκκπξίσλ επξψ θαζψο θαη 26 γλσκνδνηήζεηο θαη πέληε 

ζπζηάζεηο ζρεηηθά κε ζρέδηα λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ππεξεζηψλ ηαμί, δηαρείξηζεο απνβιήησλ, θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ ζηνλ 

ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο, λνκηθψλ ππεξεζηψλ.  

  

 

6.2.6 νπεδία 

ηελ νπεδία ην 2016 έγηλαλ 1400 θαηαγγειίεο θαη νινθιεξψζεθαλ 139 ππνζέζεηο πνπ 

αθνξνχζαλ επνπηεία. Δθδφζεθαλ 77 απνθάζεηο γηα αλαθεξφκελεο ζπγρσλεχζεηο, 4 απφ απηέο 

νδήγεζαλ ζε εηο βάζνο έξεπλα, ζε 1 ππφζεζε δελ έγηλε θακία ελέξγεηα, απνζχξζεθαλ 2 θαη 1 

βξίζθεηαη ζε εμέιημε.  Τπνβιήζεθαλ 2 αηηήζεηο θιήηεπζεο γηα ππνζέζεηο πνπ μεθίλεζαλ ην 

2015. 

 

πλερίζηεθαλ πνιιέο ππνζέζεηο γηα χπαξμε θαξηέι θαη γηα αζέκηην αληαγσληζκφ φπνπ 

ζηηο πεξξηζφηεξεο πεξηπηψζεηο ην Γηθαζηήξην απέξξηςε ηηο αηηήζεηο ηεο Αξρήο θαη ζε 1 

πεξίπησζε ε επηρείξεζε άζθεζε έθεζε θαηά ηεο απφθαζεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ. Τπνβιήζεθαλ 

2 θιήζεηο ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ γηα πξφζηηκα θαη 2 αηηήζεηο γηα 

ππνρξεσηηθά δηνηθεηηθά πξφζηηκα θαη νινθιεξψζεθαλ 20 απνθάζεηο επίβιεςεο.  

 

 

6.2.7 Σζερία 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα γηα ην 2016 ήηαλ ε νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο ηνπ 

θαξηέι θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξηψλ φπνπ ε Αξρή δηεμήγαγε 3 δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη 

επέβαιε ζπλνιηθφ πξφζηηκν πνπ ππεξβάηλεη ηα 2 δηο. CZK (πεξίπνπ 77 εθαηνκκχξηα επξψ) 
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γηα ηελ παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ αληαγσληζκνχ. πλνιηθά ππήξμαλ 10 απνθάζεηο κε επηβνιή 

πξνζηίκνπ.   

Δμέδσζε ζπλνιηθά 64 πξσηνβάζκηεο απνθάζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ αληαγσληζκνχ θαη 

επηβιήζεθαλ θπξψζεηο 466.220.000 CZK (πεξίπνπ 18 εθαηνκκχξηα επξψ) γηα 

αληηαληαγσληζηηθά αδηθήκαηα. Διέγρζεθαλ 61 λέεο ππνζέζεηο θαη πξαγκαηνπνήζεθαλ 7 

έθνδνη ζε εγθαηαζηάζεηο επηρεηξήζεσλ.  

Τπήξμαλ 454 θαηαγγειίεο απφ ην θνηλφ απφ ηηο νπνίεο νη 300 αθνξνχζαλ ελδερφκελε 

θαηάρξεζε δεζπφδνπζαο ζέζεο θαη απαγνξεπκέλεο ζπκθσλίεο. Δθδφζεθαλ 10 πξσηνβάζκηεο 

απνθάζεηο ζρεηηθά κε νξηδφληηεο ζπκθσλίεο ζηνλ ηνκέα ησλ απαγνξεπκέλσλ ζπκθσληψλ απφ 

ηηο νπνίεο νη 6 αθνξνχζαλ ελαξκνληζκέλεο πξαθηηθέο θαη νη 2 απαγνξεπκέλεο απνθάζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ έλσζε επηρεηξήζεσλ. Δθδφζεθαλ αθφκα 3 απνθάζεηο ζρεηηθά κε θάζεηεο 

ζπκθσλίεο θαη επηβνιή αξρηθψλ πξνζηίκσλ 460.562.000 CZK (πεξίπνπ 17,8 εθαηνκκχξηα 

επξψ). Δλεξγνπνηήζεθε ε δηαδηθαζία δηαθαλνληζκνχ ζε 9 πεξηπηψζεηο απαγνξεπκέλσλ 

ζπκθσληψλ, εθδφζεθαλ 3 απνθάζεηο γηα θαηάρξεζε δεζπφδνπζαο ζέζεο θαη 47 γηα 

ζπγθεληξψζεηο επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη έγηλαλ 50 θαηαγγειίεο γηα αληηαληαγσληζηηθή 

ζπκπεξηθνξά δεκφζησλ αξρψλ.  

 

6.2.8 πκπεξάζκαηα  

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία γηα ην έξγν ησλ επηηξνπψλ αληαγσληζκνχ γηα ην 2016 απηφ πνπ 

θαίλεηαη πην ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο πσο ζηελ Διιάδα ζε αληίζεζε κε ηηο άιιεο ρψξεο 

ηεο κειέηεο δελ έγηλαλ αηηήζεηο γηα πξφγξακκα επηείθεηαο. Γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη πσο δελ 

βξηζθφκαζηε ζην ζσζηφ δξφκν γηα ηελ κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ Καξηέι θαη δελ ππάξρεη 

ηζρπξή ζεσξεηηθή ζηήξημε γηα ηελ χπαξμε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ ηα νπνία φηαλ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο θαηαδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ζε άιιεο ρψξεο. 

Απνηειεί δειαδή ην ζεκαληηθφηεξν εξγαιείν γηα ηελ θαηαπνιέκηζε ησλ Καξηέι.  

Έλα αθφκα ζεκαληηθφ ζηνηρείν κε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα είλαη ν ζεκαληηθφο αξηζκφο 

θαηαγγειηψλ θαη ππνζέζεσλ πνπ εξεπλνχληαη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ζε ζρέζε κε ηνλ 

αληίζηνηρν αξηζκφ ζηελ Διιάδα θαζψο θαη ην γεγνλφο πσο ππάξρνπλ ζεκαληηθέο θαηαγγειίεο 

θαη γηα αληηαληαγσληζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ δεκφζησλ αξρψλ ζην εμσηεξηθφ.  

Σν πξφβιεκα πνπ εληνπίδεηαη κε βάζε απηά ηα ζηνηρεία είλαη πσο δελ ππάξρεη ε αλάινγε 

εκπηζηνζχλε ζηελ Διιεληθή επηηξνπή αληαγσληζκνχ, ζην έξγν πνπ κπνξεί λα επηηειέζεη θαη 
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ηελ αμηνπηζηία ηεο θαη αληίζηνηρα φζεο επηρεηξήζεηο ζπκκεηέρνπλ ζηα Καξηέι δελ πηζηεχνπλ 

πσο ζα ππάξμεη πνηέ θάπνηα ζνβαξή ηηκσξία γηα ηηο πξάμεηο ηνπο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟ ΚΑΗ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ 

7.1.Δηζαγωγή  

Γηα λα κηιήζνπκε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ζα πξέπεη λα 

αλαθεξζνχκε εηδηθφηεξα ζηελ θαηάζηαζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ Διιάδα. Ο ειεχζεξνο θαη 

πγηήο αληαγσληζκφο απνηειεί ηελ θηλεηήξηα δχλακε ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο.  

ε παξφλ θεθάιαην ζα πξνζδηνξίζνπκε ηελ έλλνηα ηνπ αληαγσληζκνχ, ηελ ζεκαζία θαη ηα 

πνιιαπιά νθέιε ηνπ. ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε ζηελ έλλνηα αληαγσληζηηθφηεηα θαη πσο 

νδεγεί ζηελ επεκεξία κηαο ρψξαο.  

Σέινο ζα δνχκε ηελ έθζεζε αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ Παγθφζκηνπ Οηθνλνκηθνχ Forum γηα 

ην 2017 θαη ζα αλαιχζνπκε ηελ θαηάηαμε πνπ έρνπλ ζε απηή ε Διιάδα θαη νη ππφινηπεο 6 

ρψξεο ηεο κειέηεο καο.  

 

7.2.Πξνζδηνξηζκόο ηεο έλλνηαο ηνπ αληαγωληζκνύ θαη νθέιε  

Ο αληαγσληζκφο απνηειεί κηα δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο παξάιιειεο 

πξνζπάζεηεο απηψλ πνπ αληαγσλίδνληαη ζε κηα αγνξά λα πξνζθέξνπλ θαιχηεξεο ηηκέο θαη 

φξνπο. Ζ πξνζηαζία ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο θαζψο ηα νθέιε ηνπ είλαη 

πνιιαπιά.  

Απηά ζπλίζηαληαη θπξίσο ζηηο ρακειφηεξεο ηηκέο θαη ηηο πεξηζζφηεξεο επηινγέο γηα ηνπο 

θαηαλαισηέο, ζηελ παξνρή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κε θαιχηεξε πνηφηεηα, ζηελ επέλδπζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο θαη άξα ζηελ αχμεζε ηεο 

απαζρφιεζεο θαζψο θαη ζηελ άκεζε πηνζέηεζε θαηλνηνκηψλ.  

Ζ δπλαηφηεηα ησλ θαηαλαισηψλ λα επηιέγνπλ κεηαμχ πνιιψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

έρεη νθέιε ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο φζν θαη γηα ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο θαζψο νη επηρεηξήζεηο 

νδεγνχληαη ζην λα εληείλνπλ ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ηνπο, λα αλαδεηνχλ δηαξθψο 
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θαηλνχξηεο ηδέεο νη νπνίεο νδεγνχλ ζε θαηλνηνκίεο θαη ζηελ αχμεζε ηελ παξαγσγηθφηεηα 

ηνπο. Σαρχηεξε αλάπηπμε ηεο παξαγσγηθφηεηαο εκθαλίδεηαη ζηηο βηνκεραλίεο φπνπ ππάξρεη 

έληνλνο αληαγσληζκφο θπξίσο επεηδή δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε πην απνδνηηθέο επηρεηξήζεηο λα 

κπνπλ ζηελ αγνξά.  

 

7.3 Αληαγωληζηηθόηεηα  

Με ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ αληαγσληζκνχ ζα απνηξαπεί ε δεκηνπξγία κηαο νηθνλνκηθήο 

δχλακεο ε νπνία ζα επηθξαηεί θαη ζα απεηιεί ηελ ειεπζεξία ησλ ππνινίπσλ επηρεηξήζεσλ 

εληφο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ θαη ζα κπνξεί λα απμεζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

θιάδνπ απηνχ έλαληη άιισλ ρσξψλ. Ζ αληαγσληζηηθφηεηα είλαη ζπλεθαζκέλε κε ηελ 

επεκεξία κηαο ρψξαο θαη άξα κεγαιχηεξε αληαγσληζηηθφηεηα κεηαμχ ησλ θιάδσλ νδεγεί ζε 

κεγαιχηεξε επεκεξία.  

Βαζηθφ δεηνχκελν φκσο είλαη ε δηαζθάιηζε κηαο καθξνρξφληαο επεκεξίαο θαη φρη κηαο 

βξαρπρξφληαο. Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ θιάδσλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο βξίζθεηαη ζε 

ρακειά επίπεδα θαη απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε Διιάδα απνηειεί κηα κηθξή αγνξά ε 

νπνία ηαπηφρξνλα αληηκεησπίδεη ρξφληεο αδπλακίεο νη νπνίεο είλαη δνκηθέο.  

 

7.4 Ζ έθζεζε αληαγωληζηηθόηεηαο ηνπ Παγθόζκηνπ Οηθνλνκηθνύ Forum 

To Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Forum ζπληάζζεη απφ ην 2005 ηελ εηήζηα έθζεζε γηα ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα δηάθνξσλ θξαηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Κνινχκπηα ηεο 

Ακεξηθήο θαη θαηαηάζζεη ηηο ρψξεο απηέο κε βάζε ηνλ δείθηε αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο.Ο 

δείθηεο απηφο νλνκάδεηαη Παγθφζκηνο Γείθηεο Αληαγσληζηηθφηεηαο (GCI, Global 

Competitiveness Index) θαη ν ππνινγηζκφο ηνπ βαζίδεηαη ζηελ δηαζεζηκφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ θαη παξαγφλησλ πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο κηαο ρψξαο θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο επεκεξίαο ησλ θαηνίθσλ 

ηεο. Γηα ην 2017 εμεηάζηεθαλ δεδνκέλα γηα 137 ρψξεο. 
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ηελ έθζεζε πνπ δεκνζηεχηεθε γηα ην 2017 αλαιχζεθαλ δηεμνδηθά νη παξάγνληεο πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ θάζε θξάηνπο, βαζκνινγήζεθαλ κε βάζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο θαη ζσξεχνληαη ζε έλα δείθηε ν νπνίνο παίξλεη ηηκέο 

απφ ην 1 εψο θαη ην 7 πνπ είλαη ε κεγαιχηεξε ηηκή. Ζ βαζκνινγία ησλ θξαηψλ ππνινγίδεηαη 

απφ 12 δηαθξηηνχο ππιψλεο νη νπνίνη νκαδνπνηνχληαη ζε 3 μερσξηζηέο θαηεγνξίεο φπνπ ε 

πξψηε βαζηθή θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηνπ ππιψλεο 1 εψο 4, ε δεχηεξε ε αλαπηπμηαθή 

θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηνπο ππιψλεο 5 εψο 10 θαη ε ηειεπηαία ε θαηεγνξία ηεο θαηλνηνκίαο 

πεξηιακβάλεη ηνπο δχν ηειεπηαίνπο ππιψλεο 11 θαη 12. Οη ππιψλεο απηνί είλαη: 

1. Οξγαληζκνί πνπ δηαζέηεη ε ρψξα 

2. Τπνδνκέο 

3. Μαθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ 

4. Τγεία θαη πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

5. Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε 

6. Απνδνηηθφηεηα αγνξάο πξντφλησλ 

7. Απνδνηηθφηεηα εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

8. Αλάπηπμε Σξαπεδηθήο θαη Πηζηνδνηηθήο αγνξάο 

9. Δπίπεδν ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ 

10. Δχξνο θαηαλαισηηθήο αγνξάο 

11. Βηνκεραληθή επηηήδεπζε θαη 

12. Καηλνηνκία 

 

Σα ζηνηρεία ηεο έθζεζεο ηνπ Παγθφζκηνπ Οηθνλνκηθνχ Forumζπιιέγνληαη απφ ηηο ηηο 

βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ, απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα, απφ 

ηα ζηνηρεία ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΑΑΑ), απφ ηα 

Ζλσκέλα Έζλε θαζψο θαη απφ ηαδηάθνξα θξαηηθά ζηαηηζηηθά ηδξχκαηα.   

 

Ζ Διιάδα γηα ηελ πεξίνδν ηνπ 2017 βξέζεθε κία ζέζε ρακειφηεξα ζηελ παγθφζκηα 

θαηάηαμε θαη θαηέιαβε ηελ 87ε έλαληη ηεο 86εο ζέζεο πνπ θαηείρε ην 2016 ζηνλ Παγθφζκην 

Γείθηε Αληαγσληζηηθφηεηαο. Ζ ζπλνιηθή ηεο βαζκνινγία αλήξζε ζην 4,02 έλαληη ηνπ 4,0 πνπ 

είρε ιάβεη ην 2016. Να ππνγξακκίζνπκε φηη θαη ε ζέζε πνπ είρε θαηαιάβεη ην 2016 

απνηεινχζε ππνρψξεζε θαηά πέληε ζέζεηο έλαληη ηεο 81εο ζέζεο πνπ θαηείρε απφ ην 2014. 

       

    ρεηηθά κε ηνπο επηκέξνπο δείθηεο γηα ην 2017, ε Διιάδα  θαηαηάρζεθε ζηελ 133ε ζέζε 
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ζηνλ ππιψλα ηεο αλάπηπμεο Σξαπεδηθήο θαη Πηζηνδνηηθήο αγνξάο έλα θνκκάηη ηεο 

νηθνλνκίαο πνπ ζπλερίδεη λα είλαη πξνβιεκαηηθφ αιιά θαη ζηελ 38ε ζέζε ζην επίπεδν ησλ 

ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ βειηηψλνληαο ηελ επίδνζε ηνπ 2016 πνπ ήηαλ ζηελ 42ε ζηνλ ίδην 

ηνκέα. Ζ πςειφηεξε βαζκνινγία ηεο Διιάδαο είλαη ζηνλ ππιψλα ηεο Τγείαο θαη 

Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο φπνπ ζπγθέληξσζε 6,1 θαη θαηαηάρζεθε ζηελ 48ε ζέζε. 

ηελ έθζεζε θαηαγξάθνληαη θαη νη κεγαιχηεξνη πξνβιεκαηηθνί παξάγνληεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα 

ζηειέρε ηνπ νξγαληζκνχ. Σν θεθάιαην απηφ ηεο έθζεζεο επεξεάζηεθε θαη απφ ην λέν 

θνξνινγηθφ θαη αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα πνπ εθαξκφζηεθε απφ ην 2016. Πξψηνο 

πξνβιεκαηηθφο παξάγνληαο αλαδείρζεθε ε αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ,  

δεχηεξνο ε ηεξάζηηα γξαθεηνθξαηία πνπ εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ηξίηνο ε αζηάζεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. ηελ έθζεζε ηνπ 2016 ε αζηάζεηα ηνπ 

πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο βξηζθφηαλ ζηελ πξψηε ζέζε ελψ ζηελ έθζεζε ηνπ 2017 βξίζθεηαη 

ζηελ ηέηαξηε ζέζε.  

Δλδεηθηηθά ε πξψηε ρψξα ζηελ Παγθφζκηα θαηάηαμε αληαγσληζηηθφηεηαο παξακέλεη θαη 

απηφ ην έηνο ε Διβεηία κε 5,86 ζπλνιηθή βαζκνινγία αθνινπζψληαο σο δεχηεξε νη ΖΠΑ 

έρνληαο βειηηψζεη ηελ ζέζε ηνπο απφ ηελ 3ε πέξπζη θαη σζψληαο ηελ ηγθαπνχξε ζηελ 3ε 

ζέζε απφ 2ε πέξπζη. Ζ Οιιαλδία θαη ε Γεξκαλία αθνινπζνχλ σο ηέηαξηε θαη πέκπηε 

εθπξνζσπψληαο ηελ Δπξσδψλε κε ηηο νπεδία Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη Φηιαλδία λα 

βξίζθνληαη θαη απηφ ην έηνο ζηελ πξψηε δεθάδα. 

 

 

7.5 Καηάηαμε ηωλ ρωξώλ ζηελ έθζεζε ηνπ Παγθόζκηνπ Οηθνλνκηθνύ 

Forum 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα κπνξνχκε λα δνχκε ηελ θαηάηαμε φισλ ησλ ρσξψλ ζηελ έθζεζε γηα 

ην 2017 γηα ηηο 137 ρψξεο.  
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Πίλαθαο 7.1. 

Καηάηαμε ρωξώλ ζηελ έθζεζε αληαγωληζηηθόηεηαο ηνπ Παγθόζκηνπ Οηθνλνκηθνύ Φόξνπκ 

 

TheGlobalCompetitivenessReport 2017 – 2018 
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Όπσο βιέπνπκε απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ε θαηάηαμε ησλ εμεηαδφκελσλ ρσξψλ κε βάζε 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο είλαη ε εμήο:  

 

1. 7ε ζέζε: νπεδία κε απνηέιεζκα 5,52 

2. 18ε ζέζε: Απζηξία κε απνηέιεζκα 5.25 

3. 20ε ζέζε: Βέιγην κε απνηέιεζκα 5,23 

4. 31ε ζέζε: Σζερία κε απνηέιεζκα 4,77 

5. 42ε ζέζε: Πνξηνγαιία κε απνηέιεζκα 4,57 

6. 60ε ζέζε: Οπγγαξία κε απνηέιεζκα 4,33 

7. 87ε ζέζε: Διιάδα κε απνηέιεζκα 4,02 

 

ην παξαθάησ γξάθεκα κπνξνχκε λα δνχκε ηελ πνξεία ηνπ δείθηε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ρσξψλ απηψλ κέρξη ην 2017.  

 

 

 

Γηάγξακκα 7.1. 

Γείθηεο αληαγωληζηηθόηεηαο 
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Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζνχκε εηδηθφηεξα ζηνλ έθην ππιψλα πνπ δηακνξθψλεη ηελ 

θαηάηαμε ησλ ρσξψλ ν νπνίνο κεηξά ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο αγνξάο ησλ πξντφλησλ.  

 

Πίλαθαο 7.2. 

Καηάηαμε ρωξώλ γηα ηελ απνδνηηθόηεηα ηεο αγνξάο πξνϊόληωλ 

 

 

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαηάηαμεο φισλ ησλ ρσξψλ γηα ηνλ έθην ππιψλα ε 

θαηάηαμε ησλ ππφ εμέηαζε ρσξψλ είλαη ε εμήο:  
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1. 14
ε
 ζέζε νπεδία κε απνηέιεζκα 5,2 

2. 16
ε
 ζέζε Βέιγην κε απνηέιεζκα 5,2  

3. 26
ε
 ζέζε Απζηξία κε απνηέιεζκα 4,9 

4. 34
ε
 ζέζε Πνξηνγαιία κε απνηέιεζκα 4,7 

5. 38
ε
 ζέζε Σζερία κε απνηέιεζκα 4,7 

6. 64
ε
 ζέζε Οπγγαξία κε απνηέιεζκα 4,4  

7. 93
ε
 ζέζε Διιάδα κε απνηέιεζκα 4,1 

 

Ζ Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε κεηαμχ ησλ ππφ εμέηαζε ρσξψλ θαη κε κεγάιε 

απφθιηζε απφ ηηο πεξηζζφηεξεο.  

 

ην παξθάησ γξάθεκα κπνξνχκε λα δνχκε ηελ πνξεία ηεο βαζκνινγίαο ηνπ έθηνπ ππιψλα 

ηα ηειεπηαία ρξφληα κέρξη ην 2017. 

 

 

 

Γηάγξακκα 7.2. 

Βαζκνινγία 6νπ ππιώλα 
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Μεξηθά απφ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία πνπ δηακνξθψλνπλ ηνλ έθην ππιψλα έρνπλ ηδηαίηεξε 

ζεκαζία γηα ηελ έξεπλα καο θαζψο απηά είλαη ε έληαζε ηνπ ηνπηθνχ αληαγσληζκνχ, ε έθηαζε 

ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο ζηελ αγνξά θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αληηκνλνπσιηαθήο 

πνιηηηθήο. Παξαθάησ ζα δνχκε ηελ θαηάηαμε ησλ εμεηαδφκελσλ ρσξψλ ζε απηνχο ηνπο 

επηκέξνπο ππνππιψλεο.  

 

 

7.5.1 Ζ θαηάηαμε γηα ηελ έληαζε ηνπ ηνπηθνύ αληαγωληζκνύ  

 

Ζ θαηάηαμε ησλ ππφ εμέηαζε ρσξψλ γηα ηελ έληαζε ηνπ ηνπηθνχ αληαγσληζκνχ είλαη ε εμήο: 

 

1. 11
ε
 ζέζε Βέιγην κε απνηέιεζκα 5,8 

2. 14
ε
 ζέζε Σζερία κε απνηέιεζκα 5,8 

3. 18
ε
 ζέζε Απζηξία κε απνηέιεζκα 5,8 

4. 25
ε
 ζέζε νπεδία κε απνηέιεζκα 5,5 

5. 59
ε
 ζέζε Πνξηνγαιία κε απνηέιεζκα 5,3 

6. 71
ε
 ζέζε Διιάδα κε απνηέιεζκα 5,1 

7. 127
ε
 ζέζε Οπγγαξία κε απνηέιεζκα 4,2 

 

Βιέπνπκε πσο ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ πξνηειεπηαία ζέζε απηήο ηεο θαηάηαμεο κε ηηο  

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο κειέηεο λα ηελ μεπεξλνχλ κε δηαθνξά εθηφο απφ ηελ Οπγγαξία ε 

νπνία βξίζθεηαη ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ηεο γεληθήο θαηάηαμεο θαη θαίλεηαη λα πζηεξεί πνιχ 

ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα.  

 

ην παξαθάησ γξάθεκα κπνξνχκε λα δνχκε ηελ πνξεία ηεο βαζκνινγίαο ησλ ρσξψλ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα κέρξη ην 2017. Ζ Διιάδα φπσο αλαθέξζεθε βξίζθεηαη ζηελ πξνηειεπηαία 

ζέζε κεηαμχ ησλ εμεηαδφκελσλ ρσξψλ θαη δείρλεη κηα ηάζε ζηαζεξνπνίεζεο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα.  
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Γηάγξακκα 7.3. 

Βαζκνινγία γηα ηελ έληαζε ηνπ ηνπηθνύ αληαγωληζκνύ 

 

 

7.5.2 Ζ θαηάηαμε γηα ηελ έθηαζε ηεο δεζπόδνπζαο ζέζεο ζηελ αγνξά  

 

Ζ θαηάηαμε ησλ ππφ εμέηαζε ρσξψλ γηα ηελ έθηαζε ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο ζηελ αγνξά 

είλαη ε εμήο: 

 

1. 9
ε
 ζέζε Βέιγην κε απνηέιεζκα 5,0 

2. 12
ε
 ζέζε Απζηξία κε απνηέιεζκα 5,0 

3. 20
ε
 ζέζε νπεδία κε απνηέιεζκα 4,6 

4. 31
ε
 ζέζε Σζερία κε απνηέιεζκα 4,3 

5. 41
ε
 ζέζε Πνξηνγαιία κε απνηέιεζκα 4,1 

6. 58
ε
 ζέζε Διιάδα κε απνηέιεζκα 3,9  

7. 108
ε
 ζέζε Οπγγαξία κε απνηέιεζκα 3,2 
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Βιέπνπκε μαλά πσο ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ πξνηειεπηαία ζέζε απηήο ηεο θαηάηαμεο κε 

ηηο  πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο κειέηεο λα ηελ μεπεξλνχλ κε δηαθνξά εθηφο απφ ηελ Οπγγαξία ε 

νπνία βξίζθεηαη ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ηεο γεληθήο θαηάηαμεο θαη θαίλεηαη λα πζηεξεί πνιχ 

θαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα.  

 

ην παξαθάησ γξάθεκα κπνξνχκε λα δνχκε ηελ πνξεία ηεο βαζκνινγίαο ησλ ρσξψλ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα κέρξη ην 2017. Ζ Διιάδα φπσο αλαθέξζεθε βξίζθεηαη ζηελ πξνηειεπηαία 

ζέζε κεηαμχ ησλ εμεηαδφκελσλ ρσξψλ θαη δείρλεη κηα ηάζε ζηαζεξνπνίεζεο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα.  

 

 

 

Γηάγξακκα 7.4. 

Βαζκνινγία γηα ηελ έθηαζε ηεο δεζπόδνπζαο ζέζεο ζηελ αγνξά 

 

 

7.5.3 Ζ θαηάηαμε γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο αληηκνλνπωιηαθήο 

πνιηηηθήο 
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Ζ θαηάηαμε ησλ ππφ εμέηαζε ρσξψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αληηκνλνπσιηαθήο 

πνιηηηθήο είλαη ε εμήο: 

 

1. 4
ε
 ζέζε νπεδία κε απνηέιεζκα 5,5  

2. 14
ε
 ζέζε Βέιγην κε απνηέιεζκα 5,0 

3. 16
ε
 ζέζε Απζηξία κε απνηέιεζκα 4,9 

4. 45
ε
 ζέζε Πνξηνγαιία κε απνηέιεζκα 4,0 

5. 46
ε
 ζέζε Σζερία κε απνηέιεζκα 4,0 

6. 73
ε
 ζέζε Οπγγαξία κε απνηέιεζκα 3,7 

7. 81
ε
 ζέζε Διιάδα κε απνηέιεζκα 3,5 

 

Παξαηεξνχκε ηελ Διιάδα λα βξίζθεηαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε ζηελ θαηάηαμε ησλ 

εμεηαδφκελσλ ρσξψλ θαη λα ηελ μεπεξλάεη αθφκα θαη ε Οπγγαξία. Απηφ δείρλεη μεθάζαξα 

πσο ε αληηκνλνπσιηαθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ Διιάδα δελ είλαη θαζφινπ 

απνηειεζκαηηθή.  

 

ην παξαθάησ γξάθεκα κπνξνχκε λα δνχκε ηελ πνξεία ηεο βαζκνινγίαο ησλ ρσξψλ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα κέρξη ην 2017. Ζ Διιάδα φπσο αλαθέξζεθε βξίζθεηαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε 

κεηαμχ ησλ εμεηαδφκελσλ ρσξψλ θαη δείρλεη κηα ηάζε ζηαζεξνπνίεζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα.  
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Γηάγξακκα 7.5. 

Βαζκνινγία γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο αληηκνλνπωιηαθήο πνιηηηθήο 

 

 

7.5.4 πκπεξάζκαηα  

 

Απφ ηηο 7 ρψξεο ζχγθξηζεο, ε Διιάδα θαηαιακβάλεη ηελ ηειεπηαία ζέζε ζηηο πεξηζζφηεξεο 

ζπγθξίζεηο. Ζ θαηάηαμε απηή ζα εξκελεπφηαλ πην αηζηφδνμα εάλ ε ζχγθξηζε αθνξνχζε κφλν 

ζηηο ρψξεο ηνπ βνξξά, φπσο ηε νπεδία, ην Βέιγην θαη ηελ Απζηξία. Απηφ πνπ πξνθαιεί 

αξλεηηθέο εληππψζεηο, είλαη ε αξθεηά ρακειφηεξε βαζκνινγία ζε ζρέζε κε ηελ πνιχ φκνηα, 

ζε νηθνλνκηθά κεγέζε, Πνξηνγαιία (42
ε
 έλαληη 87

εο
).  

Ζ θαηάζηαζε επηδεηλψλεηαη αλ ιεθζεί ππφςε θαη ην φηη ε Διιάδα ππνιείπεηαη ζεκαληηθά 

έλαληη ρσξψλ ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο (Σζερία θαη Οπγγαξία ζηελ 31
ε
 θαη 60

ε
 ζέζε 

αληίζηνηρα). Αθφκε, ζχκθσλα κε ηνλ 6
ν
 ππιψλα, ε ζχγθξηζε κε ηηο ρψξεο ελδηαθέξνληνο 

δσγξαθίδεη κία αθφκε πην δνθεξή εηθφλα. 

Καη ζηνπο ππνππιψλεο ελδηαθέξνληνο φκσο, νη επηδφζεηο ηεο ρψξαο είλαη εμίζνπ 

απνζαξξπληηθέο. πγθεθξηκέλα, ζηνπο ππνππιψλεο ηεο έληαζεο ηνπ εζσηεξηθνχ 

αληαγσληζκνχ θαη ηεο έθηαζεο ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο ε Διιάδα κε δπζθνιία ζπγθεληξψλεη 
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βαζκνινγία  αλψηεξε ηεο γεληθήο θαηάηαμεο (71
ε
 θαη 58

ε
 ζέζε αληίζηνηρα) ελψ ζηνλ 

ππνππιψλα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο αληηκνλνπσιηαθήο πνιηηηθήο, ε Διιάδα 

θαηαηάζζεηαη 81
ε
. 

πκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε κε ζηγνπξηά πσο ε ρψξα δηαζέηεη κεγάιν έιιεηκκα 

αληαγσληζηηθφηεηαο ζε φια ηα επίπεδα ελψ κε ην επίπεδν ηνπ αληαγσληζκνχ λα είλαη ηφζν 

ρακειφ, δπζθνιεχεηαη λα παίμεη ηνλ θξίζηκν ξφιν ηνπ απμεηηθνχ πνιιαπιαζηαζηή.  

Ζ αηζηφδνμε νπηηθή, βαζίδεηαη ζηνπο ειάρηζηνπο δείθηεο φπνπ ππάξρεη ηάζε αληηζηξνθήο 

ηνπ θιίκαηνο θαηά ηα ηειεπηαία έηε. Σν γεγνλφο σζηφζν, πσο νη ινηπνί δείθηεο βξίζθνληαη ζε 

αθξηβψο αληίζεηε πνξεία, θαλεξψλεη ην πεξηζηαζηαθφ ηεο ηάζεο αληηζηξνθήο ηνπ θιίκαηνο.  

Καηαιεθηηθά, ν αληαγσληζκφο σο πνιιαπιαζηαζηήο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο δελ θέξλεη 

ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα ελψ ε ζχγθξηζε κε ηηο ρψξεο επηινγήο είλαη απνζαξξπληηθή. 

Σέινο, ε αληηζηξνθή ηνπ θιίκαηνο παξά ηε θξηζηκφηεηα ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε ρψξα κεηά 

απφ ελλέα ρξφληα επίζεκεο θξίζεο, θαίλεηαη λα κελ είλαη θαη ηφζν θνληά ζην κέιινλ. 

 

 

7.6 Βαζηθέο ζπζηάζεηο ηνπ ΟΟΑ γηα ηελ αύμεζε ηεο αληαγωληζηηθόηεηαο  

Ο Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) θιήζεθε λα δηελεξγήζεη 

κηα αλεμάξηεηε αμηνιφγεζε πνιηηηθήο γηα λα εληνπίζεη ηηο λνκνζεηηθέο θαη ξπζκηζηηθέο 

ξπζκίζεηο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ αληαγσληζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ ζε 

πέληε θιάδνπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο: ειεθηξνληθφ εκπφξην, θαηαζθεπέο, κέζα 

ελεκέξσζεο, ρνλδξηθφ εκπφξην θαη νξηζκέλνπο επί κέξνπο θιάδνπο ηεο κεηαπνίεζεο, φπσο 

ρεκηθά θαη θαξκαθεπηηθά πξντφληα. 

 

Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο δηακνξθψζεθαλ 356 ζπζηάζεηο φζνλ αθνξά ζπγθεθξηκέλεο 

λνκηθέο δηαηάμεηο πνπ πξέπεη λα θαηαξγεζνχλ ή λα ηξνπνπνηεζνχλ.  

Οη βαζηθέο απηέο ζπζηάζεηο είλαη νη παξαθάησ:  

1. Καηάξγεζε ηεο παξσρεκέλεο θαη αλεπίθαηξεο λνκνζεζίαο  

2. Άξζε ησλ εκπνδίσλ εηζφδνπ ζε δηάθνξνπο θιάδνπο φπσο ηηο απζηεξέο απαηηήζεηο 

αδεηνδφηεζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ θαπζίκσλ 
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3. Δπαλεμέηαζε ησλ απνθιεηζηηθψλ ζπκβάζεσλ κεηαμχ εκπφξσλ ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο 

πψιεζεο θαπζίκσλ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηνπ γεγνλφηνο πσο νη ζπκβάζεηο δελ ζα κπνξνχλ λα 

επεθηαζνχλ πέξαλ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ νξίδεη ν λφκνο θαη άξα ζα ππάξρεη 

ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

4. Απινχζηεπζε ησλ θαλνληζκψλ θαη άξζε ησλ πεξηνξηζκψλ ζηε ιεηηνπξγία 

θαξκαθαπνζεθψλ έηζη ψζηε λα κεησζνχλ νη δαπάλεο γηα ηνπο εκπφξνπο  

5. Οη δηαγσληδφκελνηζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν λα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηάηαμε ηνπο ζε κεηξψα  

6. Να επηηξαπεί ζε κεγαιχηεξν πιήζνο θαηεγνξηψλ ε εγγξαθή κειεηεηψλ  

7. Έθδνζε θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν ψζηε λα παξέρεηαη 

θαζνδήγεζε ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο θαη λα πξνσζνχλ κηα νκνηφκνξθε εθαξκνγή 

8. Γηακφξθσζε εηδηθψλ δηαδηθαζηψλ ειεθηξνληθψλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ θαη εηζαγσγή 

κεραληζκψλ ειεθηξνληθήο παξαθνινχζεζεο φπνπ φια ηα ζηνηρεία ησλ ζπκβάζεσλ ζα 

βξίζθνληαη ζε έλα εληαίν ζχζηεκα 

9. Δπηθαηξνπνίεζε θαη πιήξεο επζπγξάκκηζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ηεο δηαθήκηζεο ησλ 

κε ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ κε ηηο πξφζθαηεο ηξνπνπνηήζεηο πεξί ειεπζέξσζεο ησλ 

θαλαιηψλ δηαλνκήο ησλ ζπλεζέζηεξα ρξεζηκνπνηνχκελσλ θαξκάθσλ 

10. Σξνπνπνίεζε θαλφλα ζηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε δηαθνξά 

ηηκήο κεηαμχ γελφζεκσλ θαη πξντφλησλ πνπ θέξνπλ ζπγθεθξηκέλν ζήκα. 

11. Θα πξέπεη λα ππάξμεη δηαζθάιηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηνπο 

ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο λα κπνξνχλ λα δξνπλ κε αζθάιεηα δηθαίνπ 

θαη λα κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ ζπλεηδεηέο επηρεηξεκαηηθέο επηινγέο βάζεη ελφο ζαθνχο 

θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ  

12. Θα πξέπεη λα γίλεη επαλεμέηαζε ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ ζπλδξνκεηηθή 

ηειεφξαζε ψζηε λα γίλεη πην επέιηθην 

13. Θα πξέπεη λα θαηαξγεζεί ν εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο γηα ηελ ηζνπξνππιηθή 

αιθνφιε ιφγσ ηνπ νπνίνπ ππάξρνπλ πεξίπινθεο θαη δαπαλεξέο δηαδηθαζίεο γηα ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο 

14. Ζ λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή ζα πξέπεη λα βειηηζηνπνηεζεί  

15. Θα πξέπεη λα ππάξμεη επζπγξάκκηζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηα θαιιπληηθά θαη ηα 

βηνθηφλα κε ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  
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16. Θα πξέπεη λα εμαιεηθζνχλ νη πεξηνξηζκνί πνπ ππάξρνπλ ζηελ νδηθή κεηαθνξά 

εκπνξεπκάησλ ψζηε λα σθειεζεί ν θιάδνο ηνπ ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ θαη ησλ κεηαθνξψλ 

 

Όπσο βιέπνπκε ε Διιάδα ζε φινπο ηνπο παξαπάλσ ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο νη ζπζηάζεηο 

αθνξνχλ ηηο απζηεξέο ξπζκίζεηο πνπ ηζρχνπλ ζηελ Διιάδα θαη απηέο νη δηαξζξσηηθέο 

αδπλακίεο απνηξέπνπλ ηελ είζνδν λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηηο αγνξέο θαη έηζη παξεκπνδίδνληαη ε 

θαηλνηνκία, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε παξαγσγηθφηεηα. Υξεηάδνληαη δηαξζξσηηθέο 

αιιαγέο γηα λα γίλεη πην αληαγσληζηηθή ε ειιεληθή νηθνλνκία, λα αξζνχλ ηα εκπφδηα εηζφδνπ 

ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηνπο δηάθνξνπο θιάδνπο έηζη ψζηε λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο 

επηινγέο θαη ρακειφηεξεο ηηκέο γηα ηνπο θαηαλαισηέο, λα απμεζνχλ νη επελδχζεηο θαη νη 

ζέζεηο εξγαζίαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

 

8.1 Πωο κπνξνύκε λα κεηξήζνπκε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο 

Δπηηξνπήο Αληαγωληζκνύ – πκπεξάζκαηα  

 

Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη ε Πνιηηηθή Αληαγσληζκνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ ην ζεζκηθφ 

πιαίζην ην νπνίν ζηελ Διιάδα απνηειείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ θαζψο θαη ηηο 

Αλεμάξηεηεο Κιαδηθέο Ρπζκηζηηθέο Αξρέο, νη νπνίεο κε ηελ ζεηξά ηνπο πξέπεη λα 

εθαξκφδνπλ ην δίθαην ηνπ αληαγσληζκνχ. Δπηπξφζζεηα ε Πνιηηηθή Αληαγσληζκνχ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην, ην νπνίν ζηελ ρψξα καο πεξηιακβάλεη ην λφκν 

703/1979 θαη ινηπνχο Κνηλνηηθνχο Καλνληζκνχο. Υαξαθηεξίδεηαη φκσο θαη απφ ην 

ζρεδηαζκφ θαζψο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεραληζκψλ εθαξκνγήο ηεο, ε νπνία 

βέβαηα επεξεάδεηαη απφ ην ζεζκηθφ θαη ην γεληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην αιιά εμίζνπ 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο είλαη θαη νη ππφινηπεο θξαηηθέο ξπζκίζεηο, νη πφξνη πνπ έρεη ζηελ 

δηάζεζε ηεο ε Πνιηηηθή Αληαγσληζκνχ θαζψο θαη νη ιεηηνπξγηθέο ηεο δπλαηφηεηεο.  

Παξαηεξνχκε πσο ππάξρνπλ βαζηθέο αδπλακίεο, γηα παξάδεηγκα ζε θάπνηεο άιιεο ρψξεο 

ηεο Δπξψπεο ζην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπο εληάζζνπλ θαη δηάθνξεο άιιεο αξρέο νη νπνίεο 

δξνπλ παξάιιεια κε ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ή θάπνηα Δηδηθά Γηθαζηήξηα ηα νπνία 

εμεηάδνπλ ηηο ππνζέζεηο αληαγσληζκνχ.  

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαξηέι απφ ηελ Πνιηηηθή Αληαγσληζκνχ ππάξρνπλ θάπνηα 

βαζηθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηα νπνία είλαη:  

1. H απνηξεπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα: κε βάζε απηφ ην θξηηήξην αμηνινγείηαη ηφζν ην 

ζεζκηθφ θαη λνκνζεηηθφ πιαίζην φζν θαη νη ελέξγεηεο ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ζην λα 

κπνξνχλ λα απνηξέπνπλ ηηο επηρεηξήζεηο απφ ην λα δεκηνπξγνχλ Καξηέι. 

2. Ζ αλαγλσξηζηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα: κε βάζε απηφ ην θξηηήξην παξαηεξνχκε ην 

πνζνζηφ ησλ θαξηέι πνπ ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ εξεπλά, ην νπνίν ππνινγίδεηαη φηη 

θπκαίλεηαη, αλάινγα κε ηε ρψξα, απφ 10% (ή θαη ιηγφηεξν) έσο 30%. 
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3. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα εθαξκνγήο: κε βάζε απηφ ην θξηηήξην θξίλεηαη θαηά πφζν 

κπνξεί ε Δπηηξνπή λα θαηαδηθάζεη ηα Καξηέι, ε πνηφηεηα ησλ απνθάζεσλ ηεο θαζψο θαη 

θαηά πφζν νη απνθάζεηο ηεο ιακβάλνληαη κε ηξφπν γξήγνξν θαη απνηειεζκαηηθφ.  

Σελ απνηξεπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηελ επεξεάδνπλ θπξίσο ηα πξφζηηκα θαη νη πνηλέο 

πνπ επηβάιινληαη φηαλ έρνπκε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε θαη απφ ηα πξνγξάκκαηα επηείθεηαο 

πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ. Ζ αλαγλσξηζηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα εθαξκνγήο επεξεάδνληαη θπξίσο απφ ηνλ αξηζκφ θαη ην επηζηεκνληθφ 

ππφβαζξν ηνπ πξνζσπηθνχ, ηηο ππνδνκέο, ν πξνυπνινγηζκφο πνπ βξίζθεηαη ζηελ δηάζεζε ηεο 

Δπηηξνπήο θαζψο θαη ε νξγαλσηηθή δνκή ηεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν πξνζδηνξίδνληαη ε 

δπλαηφηεηα ειέγρσλ θαη έξεπλαο αγνξψλ πνπ κπνξεί λα δηεμάγεη ε Δπηηξνπή, ε δηαρεηξηζηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα, ην πφζν θαζπζηεξνχλ νη απνθάζεηο θαζψο θαη ε πνηφηεηα ησλ 

απνθάζεσλ.  

ηελ Διιάδα παξαηεξείηαη κεγάιν πξφβιεκα ζηελ επηβνιή πξνζηίκσλ. Ζ αλαγλσξηζηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ είλαη πνιχ ρακειή θαη απηφ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ πνιχ κηθξέο πηζαλφηεηεο λα δηεξεπλεζνχλ νη επηρεηξήζεηο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε Καξηέι. Καη ελψ ηα πξφζηηκα ζηελ Διιάδα ζα έπξεπε λα είλαη πςειά ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζπκβαίλεη ην αληίζεην. 

Δμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη επίζεο ην θαηά πφζν ζα έπξεπε λα επηβάιινληαη ζηηο επηρεηξήζεηο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε Καξηέι κφλν πξφζηηκα ή ζα έπξεπε λα πξνθχπηνπλ θαη πνηληθέο επζχλεο 

ηεο δηνίθεζεο 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Πνιηηηθήο Αληαγσληζκνχ επεξεάδεηαη ζεκαληηθά θαη απφ ηα 

πξνγξάκκαηα επηείθεηαο. χκθσλα κε απηά ηα πξνγξάκκαηα κηα επηρείξεζε κπνξεί λα έρεη 

πιήξεο ή κεξηθή απαιιαγή απφ πξφζηηκα αλ θαηαγγείιεη ηελ χπαξμε ελφο Καξηέι θαη ηε 

ζπκκεηνρή ηεο ζε απηφ θαη βνεζήζεη ηελ Δπηηξνπή λα θαηαδηθάζεη ην ζπγθεθξηκέλν Καξηέι. 

ηελ νπζία κε απηφλ ηνλ ηξφπν δίλεηαη θίλεηξν ζε απηέο ηηο επηρεηξήζεηο λα βνεζήζνπλ ηελ 

Δπηηξνπή λα δηεξεπλήζεη θαη λα θαηαδηθάζεη ηελ χπαξμε θάπνηνπ Καξηέι. Ζ εθαξκνγή ησλ 

πξνγξακκάησλ επηείθεηαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε μεθίλεζε ην 1996  ελψ ζηελ Διιάδα 

μεθίλεζαλ λα εθαξκφδνληαη απφ ην 2005.  

Έλα ζεκαληηθφ δήηεκα ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα επηεηθείαο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο είλαη ε επηινγή ηνπ άξηζηνπ ηχπνπ πξνγξάκκαηνο.  Παξαηεξνχκε 

ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ηεο ακεξηθάληθεο θαη ηεο επξσπατθήο, θαη ζπλεπψο ηεο 

ειιεληθήο, πξαθηηθήο. Έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη γηα παξάδεηγκα αλ ζα πξέπεη λα 
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ππάξρεη επηείθεηα κφλν γηα ηελ πξψηε επηρείξεζε ή θαη γηα άιιεο επηρεηξήζεηο θαη θαηά πφζν 

ε επηείθεηα γηα ηελ πξψηε επηρείξεζε ζα εθαξκφδεηαη ππφ φξνπο ή φρη.  

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο Πνιηηηθήο Αληαγσληζκνχ, φπσο αλαθέξακε 

πξνεγνπκέλσο, εμαξηάηαη θαη απφ ην δπλακηθφ θαη ηηο ππνδνκέο ηεο Δπηηξνπήο 

Αληαγσληζκνχ. Γεληθά, νη ππνδνκέο θαη ην δπλακηθφ ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

κπνξεί ε Δπηηξνπή λα δηελεξγεί θαη ειέγρνπο θαη έξεπλεο αγνξψλ. ηελ Διιάδα φκσο ελψ ην 

κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη κεγάιν νη δπλαηφηεηεο ηεο είλαη κηθξέο. Μπνξνχκε λα πνχκε 

νηη ε νηθνλνκία ηεο Διιάδαο θαη νη αγνξέο ηεο δηαζέηνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία 

εληζρχνπλ ηε ζπρλφηεηα ησλ θαξηέι θαη άξα ην πξφβιεκα γίλεηαη κεγαιχηεξν κε ηηο ηφζν 

πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο λα θάλεη ζσζηνχο ειέγρνπο θαη έξεπλεο αγνξάο.  

Λφγσ ηνπ ρακεινχ βαζκνχ δηαρεηξηζηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ νδεγεί ζε κεγάιεο 

θαζπζηεξήζεηο ζηηο απνθάζεηο,έρνπλ ππάξμεη αξθεηέο πεξηπηψζεηο πνπ δελ έρνπλ επηβιεζεί 

πξφζηηκα ιφγσ ελφο νξίνπ πέληε εηψλ εληφο ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα θαηαδηθαζηεί έλα 

θαξηέι θαη κε ηελ ιήμε απηνχ ηνπ νξίνπ δελ κπνξεί λα επηβιεζεί πξφζηηκν. 

Όπσο αλαθέξακε παξαπάλσ ε πνηφηεηα ησλ απνθάζεσλ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο Πνιηηηθήο Αληαγσληζκνχ. Καη εδψ φκσο ππάξρεη 

πξφβιεκα ζηελ Διιάδα θαζψο ε πνηφηεηα ησλ απνθάζεσλ ζεσξείηαη αξθεηά ρακειή θαη 

βαζηθφο παξάγνληαο γη’ απηφ είλαη ε κηθξήο θιίκαθαο δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο νηθνλνκηθψλ – 

νηθνλνκεηξηθψλ αλαιχζεσλ. Αλ ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα δηεμαρζνχλ πνηνηηθέο αλαιχζεηο 

ηφηε ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Δπηηξνπήο ζα ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξε. Έλαο άιινο 

παξάγνληαο πνπ νδεγεί ζε ρακειφ πνηνηηθφ επίπεδν απνθάζεσλ είλαη θαη νη πνιηηηθέο 

παξεκβάζεηο θαζψο αζθνχληαη πηέζεηο ζηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ψζηε λα ιάβεη 

ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο θαη λα θηλείηαη πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε. 

 

8.2 Σειηθά πκπεξάζκαηα  

πκπεξαζκαηηθά, είλαη νξαηφ πσο ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Πνιηηηθήο Αληαγσληζκνχ ζηελ 

Διιάδα είλαη αξθεηά ρακειή. Πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί απαηηείηαη θαη’ αξράο λα 

ζπκπιεξψζνχλ νη ζεζκνί ξχζκηζεο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη επίζεο λα αλαβαζκίζηεί ην 

λνκνζεηηθφ πιαίζην, εθφζνλ νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ ην 2005 ήηαλ ζε ιάζνο θαηεχζπλζε, 

έηζη ψζηε λα βειηηψζεί ε απνηξεπηηθή θαη αλαγλσξηζηηθή απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ.  
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Γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ Καξηέι ηδηαίηεξε έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζην 

ζέκα ησλ πξνζηίκσλ θαη ζε άιιεο πηζαλέο πνηλέο θαζψο θαη ζην πξφγξακκα επηείθεηαο πνπ 

ηζρχεη ζηελ Διιάδα. Σέινο, γηα λα ζηεξηρζεί ε ιεηηνπξγηθή θαη νξγαλσηηθή αλαβάζκηζε ηεο 

Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ, ζα πξέπεη λα βειηησζεί θαη ε αλαγλσξηζηηθή απνηειεζκαηηθνηεηα 

θαη ε πνηφηεηα ησλ κεραληζκψλ εθαξκνγήο.  
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