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Μήνυμα του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Ιωάννης
Λιανός
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με το τεύχος αυτό η Επιτροπή Ανταγωνισμού
σας παρουσιάζει την έκθεση πεπραγμένων για
το 2018, το οποίο αναφέρεται στην περίοδο
της προεδρίας του κυρίου Δημήτρη Κυριτσάκη.
To έργο της Αρχής κατά το έτος 2018 δεν
ήταν εύκολο και η συλλογική προσπάθεια που
απαιτήθηκε, με την καθοριστική συνδρομή του
έμπειρου και καταρτισμένου προσωπικού της
Αρχής, ήταν πολύ μεγάλη.
Από το ευρύ φάσμα ενεργειών της Επιτροπής,
σε διάφορους τομείς της οικονομίας, δόθηκε
έμφαση στην αύξηση του αριθμού ερευνών
και των υποθέσεων που διεκπεραιώθηκαν
και στην ποιότητα των αποφάσεων, όπως επίσης και στην ενημέρωση και επιμόρφωση της
αγοράς και των καταναλωτών με σεμινάρια
και ημερίδες για λόγους πρόληψης.
Κατά την περίοδο αυτή, η δράση της Επιτροπής Ανταγωνισμού απέκτησε και μία διεθνή
διάσταση. Καταρχήν ολοκληρώθηκε θετικά
η αξιολόγηση (Peer Review) του δικαίου και
της πολιτικής ανταγωνισμού στην Ελλάδα από
τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.). Οι προτάσεις και οι υποδείξεις που διατυπώθηκαν στην έκθεση, θα
αποτελέσουν έναν πολύτιμο οδηγό για την
πορεία της Επιτροπής για το μέλλον.

Επίσης, το 2018, η Επιτροπή Ανταγωνισμού
συμμετείχε στην Ομάδα Εργασίας Ανταγωνισμού του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωση
η οποία ολοκλήρωσε τις διαδικασίες για την
Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παροχή
αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των
κρατών μελών, ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς (Οδηγία ECN+).
Όσον αφορά τους υπόλοιπους τομείς δράσης
κατά τη διάρκεια του 2018, οι στόχοι της Αρχής ήταν (η):
•

Διατήρηση υψηλού και συνεκτικού επιπέδου δράσης κατά την επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού (διενέργεια ελέγχων
για τη διαπίστωση παράβασης και επιβολή
κυρώσεων)

•

Βέλτιστη χρήση εσωτερικών εργαλείων
διαχείρισης για την ιεράρχηση των υποθέσεων και ερευνών, προκειμένου να
αυξηθεί το συστημικό αποτέλεσμα των
δράσεων της αρχής

•

Επιτάχυνση των διαδικασιών με παράλληλη διατήρηση της ποιότητας των αποφάσεων και διαδικαστικών δικλείδων
ασφαλείας (διευκολύνθηκε σταδιακά
μέσω της εισαγωγής νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων επαύξησης της διοικητικής αποτελεσματικότητας και μέσω
της μείωσης των εκκρεμών υποθέσεων)

•

Επιτάχυνση των διαδικασιών μέσω της
διευθέτησης διαφορών

•

Αύξηση γενικής και ειδικής πρόληψης Έκδοση γνωμοδοτήσεων και ανάληψη

πρωτοβουλιών και δράσεων για την προώθηση της πολιτικής ανταγωνισμού και
την παρακολούθηση των συνθηκών της
αγοράς
•

Χρήση ακολουθούμενων διεθνών βέλτιστων πρακτικών, εποικοδομητική συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς ή Ευρωπαϊκούς οργανισμούς και φορείς

Ειδικότερα, η Αρχή εστίασε την προσοχή
της και εντατικοποίησε την εκκαθάριση των
συσσωρευμένων υποθέσεων έτσι ώστε να
μπορέσει τα επόμενα έτη να ασχοληθεί περισσότερο με τα πιο επίκαιρα ζητήματα της
ελληνικής οικονομίας.
Στο τέλος του 2018, με πολύ σημαντική προσπάθεια, οι εκκρεμείς καταγγελίες και αυτεπάγγελτοι έλεγχοι, περιορίστηκαν σημαντικά. Πολλές από αυτές ήταν απορριπτέες
λόγω χαμηλής μοριοδότησης / βαθμολογίας.
Οι υπόλοιπες, με ελάχιστες εξαιρέσεις, είναι
σύγχρονες υποθέσεις και τελούν ήδη υπό διερεύνηση. Συγκεκριμένα κατά το έτος 2018
η Υπηρεσία διεκπεραίωσε 308 υποθέσεις, εκ
των οποίων από τις εισαχθείσες 263, διεκπεραίωσε τις 240 (δηλαδή 240/263) και από
τα προηγούμενα έτη ολοκλήρωσε 68. Οι υπό
εξέλιξη κύριες έρευνες της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού από τις 1/1/2018 έως τις
31/12/2018 ανέρχονταν συνολικά σε 151 και
αφορούσαν διάφορους τομείς της ελληνικής
οικονομίας. Κατά το 2018 η Γενική Διεύθυνση
Ανταγωνισμού διερεύνησε 82 καταγγελίες,
58 υποθέσεις αυτεπάγγελτης έρευνας καθώς
και 11 υποθέσεις περί ελέγχου συμμόρφωσης σε εκδοθείσες αποφάσεις της Επιτροπής
Ανταγωνισμού.

Όσον αφορά την προτεραιοποίηση των υποθέσεων με διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια
η Επιτροπή χρησιμοποίησε ένα νέο σύστημα
μοριοδότησης, με σκοπό να εντοπιστούν και
να τύχουν επεξεργασίας εκείνες οι υποθέσεις
που ήταν προφανώς αβάσιμες και, συνεπώς,
θα έπρεπε να απορριφθούν, εκ των προτέρων,
με συνοπτικές διαδικασίες. Ως αποτέλεσμα
της άσκησης αυτής, ο αριθμός των απορριπτικών αποφάσεων για προφανώς αβάσιμες
υποθέσεις την περίοδο 2013-2018 ανέρχεται σε 146, ενώ ο αριθμός των απορριπτικών
αποφάσεων λόγω χαμηλής μοριοδότησης σε
40. Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο 20092018 εισήχθησαν προς αξιολόγηση από την
αρχή ανταγωνισμού 841 υποθέσεις (καταγγελίες/αναφορές/αυτεπάγγελτες έρευνες)
και συμπεριλαμβανομένων των εκκρεμών
υποθέσεων πριν το 2009, διεκπεραιώθηκαν
συνολικά 1052 υποθέσεις.
Μία ματιά στους διάφορους οικονομικούς
τομείς στους οποίους η Αρχή εφάρμοσε το
δίκαιο ανταγωνισμού το 2018 δείχνει ότι τα
καταναλωτικά αγαθά, τρόφιμα (μαργαρίνη,
γαλακτοκομικά προϊόντα), ο τομέας λιανικής
πώλησης, η αγορά διανομής τύπου, η υγεία, ο
κατασκευαστικός τομέας (υποθέσεις νόθευσης διαγωνισμών) και οι υπηρεσίες με ανελαστική ζήτηση, παρέμειναν και τη χρονιά εκείνη
σε πρώτη προτεραιότητα.
Τα πρόστιμα και τα συμπεριφορικά μέτρα αποτελούν τα βασικά εργαλεία της Αρχής στην
εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού και δρούνε αποτρεπτικά, βελτιώνοντας την οικονομική
αποτελεσματικότητα και την ευημερία των καταναλωτών. Ειδικότερα τα πρόστιμα που συνολικά επιβλήθηκαν το 2018 για παραβάσεις του

6

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2018

7

Μήνυμα του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού
εθνικού και ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισμού ανήλθαν στα 28,9 εκατομμύρια ευρώ.
Η διαδικασία της διευθέτησης Διαφορών,
ακολουθήθηκε, με επιτυχία, και το έτος 2018
από τις επιχειρήσεις, παρότι σε μια μικρή
αγορά, όπως η ελληνική, δεν είναι εύκολο για
τις επιχειρήσεις να παραδεχτούν παράβαση.
Συγκεκριμένα εντός του έτους 2018 εφαρμόστηκε σε τρεις υποθέσεις (διανομή τύπου,
γαλακτοκομικά προϊόντα, δημόσια έργα).
Μεγάλες και σημαντικές αποφάσεις εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 του ν.
3959/2011 ή/και 101 ΣΛΕΕ για τις περιπτώσεις αντι-ανταγωνιστικών συμφωνιών
και συμπράξεων) και του άρθρου 2 του ν.
3959/2011 ή/και 102 ΣΛΕΕ για περιπτώσεις
κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης κατά το
ίδιο διάστημα.
Μεταξύ αυτών η μεγαλύτερη υπόθεση από
την άποψη επιβολής προστίμων ύψους 27.5
εκ. € ήταν στην εταιρία ΕΛΑΪΣ-UNILEVER
HELLAS ΑΕ για κατάχρηση της δεσπόζουσας
θέσης της στην αγορά των προϊόντων μαργαρίνης και επίσης συμμετοχή σε απαγορευμένες κάθετες συμπράξεις με χονδρεμπόρους. Στον ίδιο κλάδο της μαργαρίνης (και
βουτύρου) άλλη μία υπόθεση αφορούσε στην
επιβολή προστίμου στην εταιρία ΜΙΝΕΡΒΑ
ΑΕ για συμμετοχή σε απαγορευμένες αντίανταγωνιστικές συμφωνίες με εμπόρους
λιανικής και χονδρικής πώλησης προϊόντων.
Άλλες, αξιοσημείωτες υποθέσεις, οι οποίες ελήφθησαν στο πλαίσιο της διαδικασίας διευθέτησης διαφορών, ήταν αφενός
η υπόθεση στην αγορά διανομής τύπου με
την επιβολή προστίμων, στις δύο εταιρίες
της διανομής τύπου ΑΡΓΟΣ και ΕΥΡΩΠΗ για

τη συμμετοχή τους σε αντί-ανταγωνιστικές
οριζόντιες συμφωνίες ή/και εναρμονισμένες
πρακτικές με στόχο τη νόθευση του ανταγωνισμού στην εν λόγω αγορά και αφετέρου η
υπόθεση της ΦΡΙΣΛΑΝΤ /ΜΑΝΔΡΕΔΑΣ για
τη συμμετοχή τους σε οριζόντια συμφωνία
με αντικείμενο την κατανομή αγορών σε δημόσιους διαγωνισμούς προμήθειας γαλακτοκομικών προϊόντων. Τέλος, σημαντική
ήταν και η υπόθεση του έργου κατασκευής
του 5ου Λυκείου Λαμίας, η οποία αφορούσε
αντιανταγωνιστική συμφωνία μεταξύ πέντε
εργοληπτικών επιχειρήσεων κατασκευής
δημοσίων έργων με στόχο τη χειραγώγηση
του διαγωνισμού.
Τροποποιήθηκαν δεσμεύσεις σε προγενέστερη απόφαση της ΕΑ αναφορικά με τη συγκέντρωση ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ.
Η ΕΑ προχώρησε σε άρση της δέσμευσης εκποίησης δώδεκα (12) καταστημάτων του ομίλου ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ και διακοπή λειτουργίας
δύο (2) καταστημάτων σε τοπικές αγορές.
Επίσης, η ΕΑ ενέκρινε με την επιβολή διορθωτικών μέτρων τη συγκέντρωση που
αφορούσε στην απόκτηση αποκλειστικού
ελέγχου από τον Όμιλο ATTICA εξαγοράς
της ακτοπλοϊκής εταιρίας Hellenic Seaways
από τον Όμιλο ATTICA GROUP.
Ανακοινώθηκε, επίσης, εισήγηση με αιτιάσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στην αγορά μηχανημάτων, ανταλλακτικών
και υπηρεσιών συντήρησης/επισκευής μηχανημάτων τεχνητού νεφρού λόγω της εφαρμογής συμβατικών όρων με αντικείμενο τον
περιορισμό του παράλληλου εμπορίου.
Έμφαση, όμως, δόθηκε και σε επίπεδο προώθησης της πολιτικής ανταγωνισμού, πέραν

της ολοκλήρωσης αξιολόγησης του δικαίου
και της πολιτικής ανταγωνισμού στην Ελλάδα (Peer review) και της συμμετοχής στην
ομάδα εργασίας για την Οδηγία ECN+, όσον
αφορά και στην συνδιοργάνωση σεμιναρίων,
την έκδοση γνωμοδοτήσεων για ρυθμιστικά
εμπόδια και τη συνεργασία με άλλες αρχές
Ανταγωνισμού (ιδιαίτερα τη Γαλλική Αρχή).
Το έργο της Επιτροπής θα πρέπει επίσης να
παρέχει τις απαραίτητες διαδικαστικές εγγυήσεις, οι οποίες είναι καθοριστικές για την
εγκαθίδρυση εμπιστοσύνης στους διοικούμενους και την προώθηση της ασφάλειας
δικαίου. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι
12 αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού
επικυρώθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας σε τιθέμενα νομικά ζητήματα, ενώ
επικυρώθηκαν 5 αποφάσεις στην ουσία τους
από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. Από τις
οχτώ (8) αποφάσεις που ακυρώθηκαν από
το Διοικητικό Εφετείο, οι πέντε (5) αφορούσαν μία μόνο υπόθεση, την οποία το Εφετείο
ακύρωσε λόγω παραγραφής της εξουσίας
της Ε.Α. για επιβολή κυρώσεων. Η Επιτροπή
άσκησε αίτηση αναιρέσεως, η οποία εκκρεμεί
για το ζήτημα της παραγραφής.
Επισημαίνεται, ότι συνολικά την τελευταία
πενταετία οι αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού έχουν επικυρωθεί στην ουσία τους
στη συντριπτική τους πλειοψηφία, παρά τις
επιμέρους μικρές κατά βάση μειώσεις των
επιβληθέντων προστίμων.

τώπιση των συμπράξεων επιχειρήσεων και
ενώσεων επιχειρήσεων. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (Ε.Α.) έχει ασχοληθεί τα τελευταία
14 έτη επισταμένα με τις περιπτώσεις αντίανταγωνιστικών συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων και ενώσεων επιχειρήσεων και έχει
εκδώσει ιδιαίτερα σημαντικό αριθμό αποφάσεων με τις οποίες έχουν επιβληθεί υψηλά
πρόστιμα (περίπου 187 εκ. ευρώ). Οι σημαντικότερες αποφάσεις της Αρχής κατά το διάστημα 2004-2018, οι οποίες καλύπτουν όλο
το φάσμα των πρακτικών των συμπράξεων
επιχειρήσεων και ενώσεων επιχειρήσεων,
περιγράφονται σε ειδικό αφιέρωμα της παρούσας Έκθεσης Πεπραγμένων.
Κλείνω την εισαγωγή μου θέλοντας να ευχαριστήσω τους συναδέλφους στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, όπως επίσης και τον
πρώην πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής
την χρονική περίοδο που καλύπτει η Έκθεση
Πεπραγμένων για το σημαντικό έργο τους σε
δύσκολες συνθήκες, τόσο όσον αφορά τον
αριθμό του υπάρχοντος ανθρωπίνου δυναμικού της Επιτροπής, όσο και την υλική και
τεχνολογική της υποδομή. Ελπίζω ότι η Πολιτεία θα επιλέξει να επενδύσει στην εφαρμογή
του δικαίου ανταγωνισμού στην Ελλάδα και
ότι θα ενισχύσει την Επιτροπή Ανταγωνισμού
ώστε αυτή να μπορέσει να ανταπεξέλθει με
επιτυχία στις προκλήσεις της ψηφιακής οικονομίας και της παγκοσμιοποίησης των
αγορών.

Οι λοιπές των δραστηριοτήτων της Επιτροπής παρατίθενται στο κείμενο της Έκθεσης
Πεπραγμένων που ακολουθεί.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δραστηριότητα της
Επιτροπής είναι ιδιαίτερα έντονη στην αντιμε-

Ιωάννης Λιανός
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Η Επιτροπή Ανταγωνισµού
με μία ματιά!

Θέση στο Ευρωπαϊκό
Δίκτυο Ανταγωνισµού
(2018)

01

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή

01
01

03
03
Διερεύνηση, διαπίστωση και
επιβολή κυρώσεων για αντιανταγωνιστικές πρακτικές
(καρτέλ, συµφωνίες, κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης)

12 επιτόπιοι έλεγχοι σε
επιχειρήσεις και ενώσεις
επιχειρήσεων

369 αιτήσεις παροχής
πληροφοριών

Επιτροπή
Ανταγωνισµού:
8 µέλη
Γενική Διεύθυνση
Ανταγωνισµού:
90 στελέχη

Έλεγχος
συγχωνεύσεων
και εξαγορών

Κατέχει την 6η θέση µεταξύ των
ευρωπαϊκών αρχών ανταγωνισµού
όσον αφορά σε διεκπεραίωση
υποθέσεων παράβασης του
δικαίου του ανταγωνισµού
(envisaged decisions)
Κατέχει την 14η θέση µεταξύ
των ευρωπαϊκών αρχών
ανταγωνισµού στην κίνηση
νέων ερευνών (new cases)

Έκδοση γνωµοδοτήσεων για
άρση ρυθµιστικών εµποδίων
στον ανταγωνισµό και
ανάληψη δράσεων για την
προώθηση της κουλτούρας
του ανταγωνισµού

02

04
Επιβληθέντα πρόστιµα για παραβάσεις του εθνικού
και ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισµού

Θέση στην
παγκόσµια κατάταξη
(2018)

Κατέχει την 24η θέση
εντός του Ευρωπαϊκού
Δικτύου Ανταγωνισµού,
µαζί µε την Ισπανία, στις
έρευνες και παρεµβάσεις/
αποφάσεις στον τοµέα
των τροφίµων

01
02

03

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ECN Statistics

Κατέχει την 24η θέση στην
επιβολή προστίµων στις
υποθέσεις καρτέλ

02

Κατέχει την 14η θέση στην
παγκόσµια κατάταξη όσον αφορά
στην ολοκλήρωση ερευνών
για παραβάσεις κατάχρησης
δεσπόζουσας θέσης

03

Κατέχει την 22η θέση στην
παγκόσµια κατάταξη όσον
αφορά στη διεξαγωγή (νέων)
ερευνών για παραβάσεις
κατάχρησης δεσπόζουσας
θέσης

04
Πηγή: Global Competition Review

Κατέχει την 21η θέση
στην παγκόσµια κατάταξη
όσον αφορά στη
διεξαγωγή επιτόπιων
ελέγχων σε επιχειρήσεις
και ενώσεις επιχειρήσεων

12
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Σημαντικότερες Παρεμβάσεις
για το έτος 2018

Έκδοση 15 αποφάσεων για
παραβάσεις του δικαίου του
ελεύθερου ανταγωνισμού
και 2 απορριπτικών
αποφάσεων καταγγελιών
λόγω χαμηλής μοριοδότησης

13

Διερεύνηση εις βάθος και
έγκριση με τη λήψη διορθωτικών μέτρων τριών (3)
εκ των συνολικά δεκαοκτώ
(18) συγκεντρώσεων επιχειρήσεων που γνωστοποιήθηκαν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές
και συγκεντρώσεις επιχειρήσεων

Επιβολή προστίμων
ύψους 27.5 εκ. €
στην εταιρία ΕΛΑΪΣUNILEVER HELLAS
ΑΕ για κατάχρηση
της δεσπόζουσας
θέσης της στην
αγορά των προϊόντων μαργαρίνης
και συμμετοχή σε
απαγορευμένες κάθετες συμπράξεις με
χονδρεμπόρους

Επιβολή προστίμων ύψους
384.106 € στην εταιρία
ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ AΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ για συμμετοχή
σε απαγορευμένες αντιανταγωνιστικές συμφωνίες με εμπόρους λιανικής
και χονδρικής πώλησης
προϊόντων μαργαρίνης και
βουτύρου

Επιβολή προστίμων ύψους
244.787 € σε πέντε (5) εργοληπτικές επιχειρήσεις
κατασκευής δημοσίων
έργων, στο πλαίσιο της
διαδικασίας διευθέτησης
διαφορών, για τη συμμετοχή τους σε συμφωνία με
στόχο τη χειραγώγηση του
διαγωνισμού του έργου
κατασκευής «5ο Λύκειο
Λαμίας»

Επιβολή προστίμων ύψους
150.000 € στην εταιρία
ΕΥΡΩΠΗ ΑΕ και 350.000
€ στην εταιρία ΑΡΓΟΣ ΑΕ,
στο πλαίσιο της διαδικασίας διευθέτησης διαφορών,
για τη συμμετοχή τους σε
αντι-ανταγωνιστικές οριζόντιες συμφωνίες ή/και
εναρμονισμένες πρακτικές
με στόχο τη νόθευση του
ανταγωνισμού στην αγορά
διανομής τύπου

Επιβολή προστίμων ύψους
171.553 € στις εταιρίες
ΦΡΗΣΛΑΝΤ ΚΑΜΠΙΝΑ
ΕΛΛΑΣ ΑΕ και ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ,
στο πλαίσιο της διαδικασίας
διευθέτησης διαφορών, για
τη συμμετοχή τους σε οριζόντια συμφωνία με αντικείμενο την κατανομή αγορών
σε δημόσιους διαγωνισμούς
προμήθειας γαλακτοκομικών προϊόντων

Ανακοίνωση αιτιάσεων σε
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά
μηχανημάτων, ανταλλακτικών και υπηρεσιών
συντήρησης/επισκευής
μηχανημάτων τεχνητού
νεφρού λόγω της εφαρμογής συμβατικών όρων
με αντικείμενο τον περιορισμό του παράλληλου
εμπορίου.

Τροποποίηση δεσμεύσεων
που υιοθετήθηκαν με προγενέστερη απόφαση της
Επιτροπής Ανταγωνισμού
(υπ’ αριθ. 637/2017) αναφορικά με τη συγκέντρωση
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ. Άρση από την ΕΑ
της δέσμευσης εκποίησης
δώδεκα (12) καταστημάτων
του ομίλου ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
και διακοπή λειτουργίας
δύο (2) καταστημάτων σε
τοπικές αγορές

Έγκριση της έγκρισης
της συγκέντρωσης
που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού
ελέγχου από τον Όμιλο ATTICA εξαγοράς
της ακτοπλοϊκής
εταιρίας Hellenic
Seaways από τον
Όμιλο ATTICA GROUP
με την επιβολή όρων
και προϋποθέσεων
(διορθωτικά μέτρα)

14
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Σημαντικότερες Παρεμβάσεις
για το έτος 2018
Προώθηση Πολιτικών
Ανταγωνισμού

Ολοκλήρωση αξιολόγησης
(Peer Review) του δικαίου και
της πολιτικής ανταγωνισμού
στην Ελλάδα από τον
Οργανισμό Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(Ο.Ο.Σ.Α.)

Γνωμοδότηση της Επιτροπής
Ανταγωνισμού επί πρότασης
τροποποίησης του άρθρου 49
του Ν. 3959/2011 για την είσπραξη των προστίμων

Συνδιοργάνωση σεμιναρίου επιμόρφωσης δικαστών και εισαγγελέων σε θέματα που αφορούν
την οικονομική προσέγγιση του
δικαίου του ανταγωνισμού σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (EPLO)
και λοιπούς φορείς, υπό την αιγίδα
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Συνδιοργάνωση συνεδρίου
σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις στο δίκαιο
ανταγωνισμού

Συμμετοχή της ΕΑ σε ειδικό
θεματικό εργαστήριο για τον
ανταγωνισμό σχετικά με τα
εργαλεία ελέγχου της

Επίσκεψη εργασίας της Γαλλικής Αρχής Ανταγωνισμού
στο πλαίσιο της προώθησης
συνεργασίας με άλλες εθνικές αρχές ανταγωνισμού

16
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

2.1. Αρμοδιότητες και Οργάνωση
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (Ε.Α.) εγγυάται
την εφαρμογή του εθνικού και ενωσιακού
δικαίου του ανταγωνισμού προς όφελος
της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς.
Είναι Ανεξάρτητη Αρχή με διοικητική και
οικονομική αυτοτέλεια. Έχει την αποκλειστική
αρμοδιότητα εφαρμογής του ν. 3959/2011
«Προστασία του Ελεύθερου Ανταγωνισμού»,
όπως ισχύει, καθώς και των άρθρων 101
και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Στόχος της
Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι η διατήρηση
ή αποκατάσταση της υγιούς ανταγωνιστικής
δομής της αγοράς. Για την εκπλήρωση
του στόχου αυτού, η Επιτροπή εντοπίζει
και τιμωρεί τις πρακτικές από μέρους των
επιχειρήσεων που περιορίζουν ή νοθεύουν

19

τον ανταγωνισμό και μεριμνά για την άρση των
φραγμών εισόδου στην αγορά, καθιστώντας
την ελεύθερη και ανοικτή για όλες τις
επιχειρήσεις. Μέσω του υγιούς ανταγωνισμού,
επέρχεται αύξηση της αποτελεσματικότητας,
της παραγωγικότητας, των επενδύσεων, της
έρευνας και ανάπτυξης και της καινοτομίας.
Ως συνέπεια, επιτυγχάνεται μείωση των τιμών,
βελτίωση της ποιότητας και του εύρους των
παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών, με
επακόλουθα αφενός μεν τη διεύρυνση των
επιλογών για τους καταναλωτές και την αύξηση
της αγοραστικής τους δύναμης, αφετέρου δε
την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την
ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνικής
ευημερίας εν γένει.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ερευνά και διώκει αντι-ανταγωνιστικές συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων
(συμφωνίες, εναρμονισμένες πρακτικές και αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων) σε οριζόντιο
και κάθετο επίπεδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης
επιχείρησης. Σε περιπτώσεις παράβασης της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας
του ελεύθερου ανταγωνισμού, επιβάλλει κυρώσεις στις επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, είτε
κατά την τακτική διαδικασία είτε κατά τη διαδικασία διευθέτησης (στην περίπτωση των οριζοντίων
συμπράξεων) και μπορεί να λαμβάνει ασφαλιστικά μέτρα για την αποτροπή άμεσα επικείμενου
κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης του δημοσίου συμφέροντος. Επιπλέον η Επιτροπή δύναται να
αποδέχεται από μέρους των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων την ανάληψη
δεσμεύσεων προς παύση πιθανολογούμενης παράβασης. Οι αντι-ανταγωνιστικές συμπράξεις μεταξύ
επιχειρήσεων αποσκοπούν στη μείωση του μεταξύ τους ανταγωνισμού και δύναται να αφορούν στις
τιμές των προϊόντων ή στη μείωση της παραγωγής κάθε επιχείρησης, καθώς και στην κατανομή
των αγορών, στην επιβράδυνση της τεχνολογικής ανάπτυξης, στη μείωση των επενδύσεων κ.λπ.
Οι καταχρηστικές της δεσπόζουσας θέσης συμπεριφορές αποσκοπούν ιδίως στον αποκλεισμό
ανταγωνιστών ή στη θέση φραγμών στην αγορά με σκοπό την αποτροπή εισόδου νέων ανταγωνιστών.

ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ελέγχει προληπτικά τις συγκεντρώσεις (συγχωνεύσεις και εξαγορές)
μεταξύ επιχειρήσεων προς αποτροπή αρνητικών επιπτώσεων στον ανταγωνισμό, στις σχετικές με
την εκάστοτε συγκέντρωση αγορές. Ο προληπτικός έλεγχος αφορά σε εξαγορές/συγχωνεύσεις
που πληρούν συγκεκριμένες οικονομικές προϋποθέσεις ως προς τον κύκλο εργασιών των
συγχωνευόμενων επιχειρήσεων και στοχεύει στην αποτροπή δημιουργίας μονοπωλιακών ή
ολιγοπωλιακών καταστάσεων στις επηρεαζόμενες αγορές. Κατόπιν αξιολόγησης των κριτηρίων
του νόμου, η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποφασίζει αν θα επιτρέψει, αν θα εγκρίνει υπό όρους ή αν
θα απαγορεύσει τη συγκέντρωση.

ΕΚΔΟΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΑΡΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, περαιτέρω, γνωμοδοτεί επί θεμάτων ανταγωνισμού, είτε μετά από αίτημα
δημοσίων φορέων είτε και αυτεπαγγέλτως, όταν διαπιστώνει την ύπαρξη κανονιστικών ρυθμίσεων
οι οποίες παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του ανταγωνισμού.
Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν είναι αρμόδια για την τήρηση των διατάξεων του ν. 146/1914 περί
αθέμιτου ανταγωνισμού, η εφαρμογή των οποίων εμπίπτει στην αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων.
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Νομικό πλαίσιο λειτουργίας

H Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι το όργανο

101 και 102 Συνθήκης για τη Λειτουργία

αρμοδιότητές της αναφορικά με την εφαρμογή

και τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισής

στο οποίο ο νομοθέτης είχε αναθέσει την

της Ευρωπαϊκής Ένωσης), σύμφωνα με τις

των ενωσιακών κανόνων ανταγωνισμού, στη

της (ΚΥΑ 117/2013, ΦΕΚ Β΄ 54/16-1-

αποκλειστική αρμοδιότητα εφαρμογής του

διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1/2003.

βάση των προβλέψεων του Κανονισμού (ΕΚ)

2013), ενώ η οργάνωση και στελέχωσή της

1/2003.

καθορίζονται πλέον στον Οργανισμό της

ν. 703/1977 «Περί ελέγχου μονοπωλίων και
ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου
ανταγωνισμού». Ο συγκεκριμένος νόμος
αντικαταστάθηκε από το ν. 3959/2011
«Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού»,
ο οποίος ψηφίστηκε στις 20 Απριλίου 2011
και ισχύει μέχρι σήμερα, με τις τροποποιήσεις
που επήλθαν με τους νόμους 4013/2011,
4072/2012, 4364/2016 4389/2016,
4416/2016 και 4497/2017.

Με το ν. 2296/1995, η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Επιτροπής Ανταγωνισμού (Π.Δ. 76/2012,

απέκτησε τη μορφή Ανεξάρτητης Αρχής με

Περαιτέρω, με το ν. 3592/2007 για τις

διοικητική αυτοτέλεια, ενώ με το ν. 2837/2000

συγκεντρώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης

απέκτησε και οικονομική αυτοτέλεια. Τέλος,

(ΜΜΕ), με τον οποίο θεσπίστηκαν ειδικές

με το ν. 3373/2005, η Επιτροπή Ανταγωνισμού

προϋποθέσεις για την έγκριση συγχωνεύσεων

απέκτησε διακεκριμένη νομική προσωπικότητα

και εξαγορών στις σχετικές αυτές αγορές, η

που της επιτρέπει να παρίσταται αυτοτελώς σε

Επιτροπή Ανταγωνισμού ορίστηκε ως αρμόδιο

κάθε είδους δίκες που έχουν ως αντικείμενο

όργανο για τη διαπίστωση της συγκέντρωσης

πράξεις ή παραλείψεις της, ενώ παράλληλα

ελέγχου, τη λήψη μέτρων και την επιβολή των

Οι αποφάσεις της Αρχής και τα κανονιστικά

της αναγνωρίστηκε αρμοδιότητα κανονιστικής

σχετικών κυρώσεων.

κείμενα που διέπουν τη λειτουργία της

Από το 2003, οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες

παρέμβασης σε κλάδους της οικονομίας

της Επιτροπής διευρύνθηκαν, ώστε να

(όπως περιγράφεται πλέον στο άρθρο 11

περιλαμβάνουν και την εφαρμογή των

του ν. 3959/2011). Επιπλέον, διευρύνθηκαν

ενωσιακών κανόνων ανταγωνισμού (άρθρα

οι ελεγκτικές της εξουσίες, καθώς και οι

Η εσωτερική λειτουργία της Επιτροπής
Ανταγωνισμού και ο τρόπος διαχείρισης των
πόρων της ρυθμίζονται από το ν. 3959/2011

το οποίο αντικατέστησε το ΠΔ 31/2006).
Περαιτέρω, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει
εκδώσει σειρά κανονιστικών αποφάσεων
για την προτεραιοποίηση και χειρισμό των
υποθέσεων που ερευνά, κατ’ εξουσιοδότηση
του ν. 3959/2011.

δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της
(www.epant.gr) και στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.
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Σύνθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι Ανεξάρτητη
Διοικητική Αρχή, με διοικητική και οικονομική
αυτοτέλεια, και εποπτεύεται από τον Υπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού συγκροτείται
από οκτώ τακτικά μέλη, τον Πρόεδρο, τον
Αντιπρόεδρο τέσσερις Εισηγητές και δύο
μέλη μη πλήρους απασχόλησης. Στελεχώνεται
από πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους,
που διακρίνονται για την επιστημονική
τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους
ικανότητα στο νομικό και οικονομικό τομέα.
Τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού
απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής
ανεξαρτησίας και κατά την άσκηση των
αρμοδιοτήτων τους δεσμεύονται μόνο από
το νόμο και τη συνείδησή τους. Επιπλέον, ο
Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και οι Εισηγητές
είναι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί πλήρους
και αποκλειστικής απασχόλησης και τελούν,

κατά το χρόνο που κατέχουν τη θέση τους,
σε αναστολή της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας.
Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της
Επιτροπής Ανταγωνισμού επιλέγονται από
τη Βουλή, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των
διατάξεων του Άρθρου 101 Α παρ.2 του
Συντάγματος, διορίζονται δε με απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Τα λοιπά μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού,
τακτικά και αναπληρωματικά, καθώς και οι
Εισηγητές, επιλέγονται και διορίζονται από
τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών
και Διαφάνειας της Βουλής. Η θητεία του
Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών
της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τακτικών και
αναπληρωματικών, καθώς και των Εισηγητών,
είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί μόνο
για μία επιπλέον θητεία.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από εισήγηση της
Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, εισάγει
ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού τις
υποθέσεις που πληρούν τα κριτήρια της
κατά προτεραιότητα εξέτασης. Αμέσως μετά
την προτεραιοποίηση μιας υπόθεσης, αυτή
ανατίθεται από την Ολομέλεια της Επιτροπής
Ανταγωνισμού, μετά από κλήρωση, σε έναν
από τους Εισηγητές. Σε περίπτωση που η
υπόθεση εισάγεται σε Τμήμα ορίζονται,
επίσης μετά από κλήρωση, τα τακτικά μέλη
της Επιτροπής, πλην των Εισηγητών, που θα
απαρτίσουν τη σύνθεση του Τμήματος που
θα αναλάβει την υπόθεση. Ο Εισηγητής, στον
οποίο ανατίθεται υπόθεση, συνεπικουρείται
από υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης
Ανταγωνισμού.

Η Ε.Α. συνεδριάζει κατά τακτά χρονικά
διαστήματα σε Ολομέλεια ή σε Τμήματα.
Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων
δημοσιεύεται στο δικτυακό της τόπο. Οι
Αποφάσεις και οι Γνωμοδοτήσεις της Ε.Α.
δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της και στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού
είναι ο ανώτερος διοικητικός προϊστάμενος
του προσωπικού των οργανικών μονάδων
της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Εκπροσωπεί,
επίσης, την Επιτροπή Ανταγωνισμού στις
Επιτροπές και Ομάδες, συνεδριάσεις και
Συνόδους στo πλαίσιo της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, του Οργανισμού Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και
άλλων διεθνών οργανισμών, δυνάμενος να
εξουσιοδοτεί προς τούτο τον Αντιπρόεδρο ή
άλλα στελέχη της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

Δημήτριος Κυριτσάκης, Αντιπρόεδρος
Αρείου Πάγου ε.τ.

Σωτήριος Καρκαλάκος, Καθηγητής
Πανεπιστημίου Πειραιώς

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ιωάννης Πετρόγλου, Δ.Ν., Δικηγόρος

Άννα Νάκου, Δικηγόρος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

Μιχαήλ Πολέμης, Επίκουρος Καθηγητής
Πανεπιστημίου Πειραιώς

Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δ.Ν.
Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος
Λευκοθέα Ντέκα, Δικηγόρος
Νικόλαος Ζευγώλης, Δικηγόρος, Δ.Ν.
Πανεπιστημίου Αθηνών
Παναγιώτης Φώτης, Οικονομολόγος, Δρ.
Οικονομικών, Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών

Αφροδίτη Αδαμάκου, Δικηγόρος

Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού
Η οργανωτική δομή της Γενικής Διεύθυνσης
Ανταγωνισμού (Γ.Δ.Α.), βάσει των διατάξεων
του ν. 3959/2011 «περί προστασίας
του ελεύθερου ανταγωνισμού» και του
Π.Δ. 76/2012 «Οργανισμός της Γενικής
Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής
Ανταγωνισμού», περιλαμβάνει τις ακόλουθες
βασικές οργανικές μονάδες: (α) Γραμματεία
Προέδρου, Αντιπροέδρου και Εισηγητών, (β)
Γραφείο Νομικής Υποστήριξης και (γ) Γενική
Διεύθυνση Ανταγωνισμού.

α) Γραμματεία Προέδρου, Αντιπροέδρου και
Εισηγητών
Η Γραμματεία Προέδρου, Αντιπροέδρου
και Εισηγητών υπάγεται στον Πρόεδρο
της Επιτροπής Ανταγωνισμού και είναι
αρμόδια κυρίως για τη γραμματειακή και
διοικητική υποστήριξη του Προέδρου και της
Επιτροπής Ανταγωνισμού και την υλοποίηση
προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων και
ενημέρωσης του κοινού και των μέσων
μαζικής ενημέρωσης.

β) Γραφείο Νομικής Υποστήριξης
Το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης είναι
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αυτοτελές, υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο
της Επιτροπής και είναι αρμόδιο, κυρίως, για
τη δικαστική και εξωδικαστική εκπροσώπηση,
τη νομική υποστήριξη των πράξεων της
Επιτροπής και τη δικαστική υπεράσπιση και
νομική υποστήριξη των μελών της Επιτροπής
Ανταγωνισμού και του προσωπικού.

γ) Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού
Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (Γ.Δ.Α.)
απαρτίζεται από 4 Διευθύνσεις και ένα
Αυτοτελές Τμήμα υπαγόμενο απευθείας στο
Γενικό Διευθυντή, ως ακολούθως:
▪ Α’ Διεύθυνση Οικονομικής Τεκμηρίωσης
▪ Β’ Διεύθυνση Οικονομικής Τεκμηρίωσης
▪ Διεύθυνση Νομικής Τεκμηρίωσης
▪ Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής
Υποστήριξης
▪ Αυτοτελές Τμήμα Προώθησης Πολιτικών
Ανταγωνισμού
Της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού
προΐσταται Γενικός Διευθυντής, ο οποίος
συντονίζει και εποπτεύει το έργο των
Διευθύνσεων και των λοιπών οργανικών
μονάδων που υπάγονται σε αυτόν.
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Α΄ και Β΄ Διευθύνσεις Οικονομικής
Τεκμηρίωσης

Η Β’ Διεύθυνση Οικονομικής Τεκμηρίωσης
αποτελείται από τα εξής Τμήματα:

Οι Α’ και Β΄ Διευθύνσεις Οικονομικής
Τεκμηρίωσης είναι αρμόδιες για τον
έλεγχο επιχειρηματικών πρακτικών και
συγκεντρώσεων επιχειρήσεων που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του ν.
3959/2011, των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ
και του σχετικού παραγώγου δικαίου, καθώς
και υποθέσεων που παραπέμπονται στην
Επιτροπή Ανταγωνισμού από την Ευρωπαϊκή
Ένωση στο πλαίσιο εφαρμογής διατάξεων
ενωσιακού δικαίου, κατόπιν καταγγελιών και
γνωστοποιήσεων ή αυτεπάγγελτων ελέγχων.

▪ Τμήμα Δ΄ αρμόδιο, κυρίως, για τους
επιχειρηματικούς κλάδους τραπεζών,
ασφαλειών και λοιπών χρηματοπιστωτικών
οργανισμών, ελεύθερων επαγγελμάτων,
τουρισμού, αθλητισμού, πολιτισμού και χώρων
μαζικής εστίασης, αναψυχής και διασκέδασης
και λοιπών συναφών υπηρεσιών.

Η Α’ Διεύθυνση Οικονομικής Τεκμηρίωσης
αποτελείται από τα εξής Τμήματα:

▪ Τμήμα ΣΤ’ αρμόδιο, κυρίως, για υποθέσεις
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.
3592/2007, όπως ισχύει, καθώς και για τους
επιχειρηματικούς κλάδους των εκδόσεων
και της διαφήμισης (στο συγκεκριμένο Τμήμα
απορροφήθηκε εξ ολοκλήρου το αυτοτελές
Τμήμα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, όπως
αυτό προβλέπεται στο άρθρο 18 του ν.
3592/2007).

▪ Τμήμα Α’ ααρμόδιο, κυρίως, για τους
επιχειρηματικούς κλάδους χημικών
προϊόντων, προϊόντων ορυχείων και
λατομείων, βιομηχανικών (ενδιάμεσων)
προϊόντων, κατασκευών και κατασκευαστικών
υλικών.
▪ Τμήμα Β’ αρμόδιο, κυρίως, για τους
επιχειρηματικούς κλάδους υγείας,
φαρμακευτικών προϊόντων, ηλεκτρικών,
ηλεκτρονικών, πληροφορικής, αυτοκινήτων
οχημάτων, ένδυσης, υπόδησης και λοιπών
καταναλωτικών αγαθών.
▪ Τμήμα Γ΄ αρμόδιο, κυρίως, για τους
επιχειρηματικούς κλάδους τροφίμων και
ποτών, γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας.

▪
Τμήμα Ε’ αρμόδιο, κυρίως, για τους
επιχειρηματικούς κλάδους ενέργειας,
ύδρευσης και αποχέτευσης, μεταφορών,
δικαιωμάτων μεταφοράς τεχνολογίας και
πνευματικής ιδιοκτησίας και συναφών
δραστηριοτήτων.

Διεύθυνση Νομικής Τεκμηρίωσης
Η Διεύθυνση Νομικής Τεκμηρίωσης είναι
αρμόδια για την παροχή νομικής υποστήριξης
στις Διευθύνσεις και τα Τμήματα της Γ.Δ.Α. και
απαρτίζεται από τα Τμήματα Α΄, Β΄ και Γ΄, ως
ακολούθως:
▪ Τμήμα Α’ το οποίο συνεργάζεται, πρωτίστως,
με τα Α΄ και Β΄ Τμήματα Οικονομικής
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Τεκμηρίωσης, για τη νομική τεκμηρίωση των
υποθέσεων στους επιχειρηματικούς κλάδους
που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.

▪ Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης

▪ Τμήμα Β’ το οποίο συνεργάζεται, πρωτίστως,
με τα Γ΄ και Δ΄ Τμήματα Οικονομικής
Τεκμηρίωσης, για τη νομική τεκμηρίωση των
υποθέσεων στους επιχειρηματικούς κλάδους
που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.

Η Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής
Υποστήριξης είναι αρμόδια για το σχεδιασμό
και την υποστήριξη εφαρμογής όλων των
οικονομικών, διαχειριστικών και διοικητικών
διαδικασιών που απαιτούνται για τη λειτουργία
της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

▪ Τμήμα Γ΄ το οποίο συνεργάζεται, πρωτίστως,
με τα Ε΄ και ΣΤ΄ Τμήματα Οικονομικής
Τεκμηρίωσης, για τη νομική τεκμηρίωση των
υποθέσεων στους επιχειρηματικούς κλάδους
που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής
Υποστήριξης
Η Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής
Υποστήριξης απαρτίζεται από τα εξής Τμήματα:
▪ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
▪ Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

▪ Τμήμα Πληροφορικής, Τεχνολογικών
Εφαρμογών και Τηλεπικοινωνιών

Αυτοτελές Τμήμα Προώθησης Πολιτικών
Ανταγωνισμού
Το Τμήμα Προώθησης Πολιτικών
Ανταγωνισμού υπάγεται απευθείας στο
Γενικό Διευθυντή και έχει ως αποστολή την
ευαισθητοποίηση σε θέματα λειτουργίας του
ελεύθερου ανταγωνισμού και την εν γένει
προώθηση πολιτικών ανταγωνισμού.
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Επιτροπή
Ανταγωνισμού

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
κ. Δ. ΚΥΡΙΤΣΑΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
κα. Α. ΝΑΚΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ
ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ Ε.Α.
κα. H. ΚΟΥΤΡΑ

ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
κα. Δ. ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
κα. Π. ΖΑΧΑΡΙΑ

Α’ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
κα. Κ. ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ

Β’ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
κα. Μ. ΧΑΡΙΤΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
κ. Κ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
κα. Ε. ΒΑΡΕΛΑ

ΤΜΗΜΑ Α’
κ. Α. ΧΑΤΖΗΣ

ΤΜΗΜΑ Δ’
κα. Α. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α’
κα. Μ. ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
κα. Γ. ΚΑΟΥΡΑ

ΤΜΗΜΑ Β’
κα. Κ. ΜΑΝΤΖΟΥ

ΤΜΗΜΑ Ε’
κα. Ε. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΜΗΜΑ Β’
κα. Μ. ΓΛΑΡΑΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΣΤ’
κ. Δ. ΜΟΥΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ’
κα. Χ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
κ. Ν. ΣΟΥΛΕΛΕΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
& ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
κα. Ε. ΤΑΒΑΝΙΔΟΥ

ΤΜΗΜΑ Γ’
κα. Χ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
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κα. Σ. ΚΑΤΣΕΡΕΛΗ
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Οι δράσεις μας
συνοπτικά

Αρμοδιότητες
& Οργάνωση
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3. Αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού
Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την περίοδο αναφοράς της παρούσας έκθεσης
περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω. Οι αποφάσεις της Ε.Α. αφορούν ζητήματα κανονιστικού
περιεχομένου, εφαρμογής της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και ελέγχου συγκεντρώσεων, ενώ
οι γνωμοδοτήσεις της αφορούν στην άρση ρυθμιστικών εμποδίων στη λειτουργία του ελεύθερου
ανταγωνισμού. Οι αποφάσεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αναρτώνται
και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού (www.epant.gr)

3.1. Αποφάσεις σε θέματα αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας
Το 2018 η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξέδωσε σημαντικές αποφάσεων κατ’ εφαρμογή του άρθρου
1 του ν. 3959/2011 (ή/και 101 ΣΛΕΕ) για τις περιπτώσεις αντι-ανταγωνιστικών συμφωνιών και
συμπράξεων) και του άρθρου 2 του ν. 3959/2011 (ή/και 102 ΣΛΕΕ) για περιπτώσεις κατάχρησης
της δεσπόζουσας θέσης. Οι καταδικαστικές αποφάσεις μάλιστα οδήγησαν σε συνολικά πρόστιμα
περίπου 28,9 εκ. €, παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση. Ταυτόχρονα ολοκληρώθηκαν έρευνες
σε σημαντικές υποθέσεις που εξετάζονται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και αναμένεται να
επηρεάσουν τις εξελίξεις του ερχόμενου έτους.

Περιγραφή Σημαντικότερων Παρεμβάσεων για τη Διαπίστωση
Αντι-ανταγωνιστικών Πρακτικών
Υπόθεση προϊόντων μαργαρίνης – επιβολή προστίμων
Σε συνέχεια της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, σχετικά με εμπορικές πρακτικές/συμφωνίες (σε επίπεδο λιανικής και χονδρικής πώλησης) για τη διάθεση προϊόντων μαργαρίνης, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού διαπίστωσε ομόφωνα ότι η εταιρία
ΕΛΑΪΣ-UNILEVER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
(εφεξής ΕΛΑΙΣ-UNILEVER), κατά παράβαση των άρθρων 2 του ν. 703/77 (νυν ν. 3959/2011) και
102 ΣΛΕΕ, υιοθέτησε και εφάρμοσε καταχρηστικές πρακτικές με στόχο τη διατήρηση ή/και την
ενίσχυση της δεσπόζουσας θέσης της στην αγορά των προϊόντων μαργαρίνης, αποκλείοντας έτσι
τους ανταγωνιστές της και περιορίζοντας τις δυνατότητες ανάπτυξής τους. Η καταχρηστική συμπεριφορά περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, εκπτώσεις στόχου καθώς και επιβολή ρήτρας μη προβολής ανταγωνιστικών προϊόντων για την περίοδο από 19.6.2002 έως 21.10.2008.
Επίσης, η Επιτροπή Ανταγωνισμού διαπίστωσε κατά πλειοψηφία ότι η ΕΛΑΙΣ-UNILEVER συμμε-
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τείχε σε απαγορευμένη κάθετη σύμπραξη κατά παράβαση των άρθρων 1 του ν. 703/1977 (νυν ν.
3959/2011) και 101 ΣΛΕΕ για την περίοδο από 26.9.1996 έως 31.12.2017. Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση, οι ρήτρες των συμβάσεων μεταξύ της ΕΛΑΙΣ-UNILEVER και των χονδρεμπόρων της περιλάμβαναν καθορισμό των τιμών μεταπώλησης, απαγόρευση των ενεργητικών και
παθητικών πωλήσεων και ρήτρα μη άσκησης ανταγωνισμού.
Για τις ανωτέρω παραβατικές συμπεριφορές, η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 27.561.704,69 ευρώ.

Υπόθεση στην αγορά διανομής τύπου – επιβολή προστίμων
Με την υπ’ αριθ. 669/2018 απόφασή της, η οποία εκδόθηκε κατά την απλοποιημένη διαδικασία
Διευθέτησης Διαφορών, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού αποφάσισε ομόφωνα ότι οι
εταιρίες α) «Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεως και Διανομής Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου
–ΕΥΡΩΠΗ» και β) «ΑΡΓΟΣ Ανώνυμη Εταιρία Πρακτορεύσεως Διαχειρίσεως και Μεταφορών»
έχουν παραβεί τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες περί ανταγωνισμού των άρθρων 1 του ν.
703/77/1 ν. 3959/2011 και 81 ΣυνθΕΚ/ 101 ΣΛΕΕ με τη συμμετοχή τους σε οριζόντιες συμφωνίες ή/και εναρμονισμένες πρακτικές.
Ειδικότερα, με βάση το σκεπτικό της απόφασης τα δύο Πρακτορεία συμμετείχαν σε οριζόντια αντιανταγωνιστική σύμπραξη που συνίστατο σε οριζόντιες συμφωνίες ή/και εναρμονισμένες πρακτικές με αντικείμενο τον καθορισμό κοινής εμπορικής και τιμολογιακής πολιτικής (προμηθειών),
τον περιορισμό της διάθεσης, την κατανομή πελατείας και την εντεύθεν νόθευση του ανταγωνισμού στην αγορά διανομής τύπου.
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Για την παράβαση αυτή, επιβλήθηκε πρόστιμο, ύψους 150.000 ευρώ στην ΕΥΡΩΠΗ και 350.000
ευρώ στο ΑΡΓΟΣ. Για τη συνεργασία και τις παραδοχές τους, η Επιτροπή Ανταγωνισμού μείωσε
τα επιβαλλόμενα πρόστιμα για κάθε εμπλεκόμενη εταιρία κατά 15%, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.

Υπόθεση προϊόντων μαργαρίνης και βουτύρου – επιβολή προστίμων
Κατόπιν αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στον κλάδο παραγωγής
και εμπορίας μαργαρίνης και βουτύρου, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού αποφάσισε
ομόφωνα ότι η εταιρία ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ (εφεξής ΜΙΝΕΡΒΑ) παραβίασε το άρθρο 1 του ν. 703/77 (νυν ν. 3959/2011) καθώς και
το άρθρο 101 ΣΛΕΕ στο πλαίσιο συμφωνιών συνεργασίας με εμπόρους λιανικής και χονδρικής
πώλησης των προϊόντων μαργαρίνης και βουτύρου. Συγκεκριμένα, στην απόφασή της η Επιτροπή
Ανταγωνισμού προσδιόρισε ως αντι-ανταγωνιστικές συμφωνίες μεταξύ της ΜΙΝΕΡΒΑ και των
χονδρεμπόρων/διανομέων που αποσκοπούσαν στον καθορισμό των τιμών μεταπώλησης για τα
χρονικά διαστήματα από 1.3.1997 έως 31.3.1998 και από 1.6.2003 έως 31.5.2010.
Για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν, η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε στη ΜΙΝΕΡΒΑ πρόστιμο συνολικού ύψους 384.106,65 ευρώ.
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Υπόθεση διαγωνισμού δημοπράτησης δημοσίου έργου της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας – επιβολή προστίμων
Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο της απλοποιημένης διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών, αποφάσισε ομόφωνα ότι οι εταιρίες ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΤΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, κατά παράβαση του άρθρου 1 του ν. 703/77
(νυν ν. 3959/2011), συμμετείχαν σε συμφωνία με στόχο τη χειραγώγηση του διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου κατασκευής «5ο Λύκειο Λαμίας (Τμ. Α1 και Β)» στο νομό Φθιώτιδας τον
Μάρτιο του 2011.
Η αυτεπάγγελτη έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού ξεκίνησε το 2011, μετά από ανώνυμη καταγγελία κατά ορισμένων κατασκευαστικών επιχειρήσεων για σύμπραξη στη διαδικασία
υποβολής προσφορών. Σύμφωνα με την απόφαση, οι εταιρίες συντόνιζαν τη συμπεριφορά τους
όσον αφορά στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών συμφωνώντας μεταξύ τους το ανάδοχο
σχήμα που θα υποβάλει τη νικήτρια προσφορά. Ο συντονισμός των εμπλεκόμενων εργοληπτικών
εταιριών περιελάμβανε εικονικές προσφορές ή προσφορές κάλυψης (cover bidding), καταστολή
προσφορών (bid suppression), καθορισμό του ύψους των εκπτώσεων που προσφέρονταν και
ανταλλαγή ευαίσθητων εμπορικών πληροφοριών. Επιπλέον, για τις εταιρίες που θα αποσύρονταν από την ουσιαστική διεκδίκηση του διαγωνισμού δίνοντας εικονικές προσφορές προβλεπόταν μηχανισμός «αποζημίωσης».
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Για τη διαπιστωθείσα παράβαση, η Ε.Α. επέβαλε συνολικό πρόστιμο στις ανωτέρω εταιρίες ύψους
244.787,4 ευρώ. Ως προς τα λοιπά εμπλεκόμενα μέρη της έρευνας που δε συμμετείχαν στη διευθέτηση θα ακολουθηθεί έτερη αυτοτελής διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Υπόθεση στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων – επιβολή προστίμων
Με την υπ’ αριθ. 668/2018 απόφασή της, η οποία εκδόθηκε κατά την απλοποιημένη διαδικασία
Διευθέτησης Διαφορών, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού αποφάσισε ομόφωνα ότι
οι εταιρίες α) «ΦΡΗΣΛΑΝΤ ΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ» και β) «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχουν παραβεί τους εθνικούς και ενωσιακούς
κανόνες περί ανταγωνισμού των άρθρων 1 του ν. 703/77 (ήδη ν. 3959/2011) και 81 ΣυνθΕΚ (ήδη
101 ΣΛΕΕ) με τη συμμετοχή τους σε οριζόντια συμφωνία με αντικείμενο την κατανομή αγορών.
Ειδικότερα, με βάση το σκεπτικό της απόφασης, οι δύο ανωτέρω εταιρίες συμμετείχαν σε οριζόντια αντιανταγωνιστική σύμπραξη η οποία αφορούσε τη μη ταυτόχρονη συμμετοχή τους σε δημόσιους διαγωνισμούς προμήθειας γαλακτοκομικών προϊόντων.
Για την παράβαση αυτή τους επιβλήθηκε πρόστιμο συνολικού ύψους 171.553,38 ευρώ.
Περιγραφή σημαντικών ερευνών που ολοκληρώθηκαν στη διάρκεια του έτους
Κατά τη διάρκεια του 2018 ολοκληρώθηκε επίσης σημαντικός αριθμός ερευνών, που αναμένεται
να σηματοδοτήσουν βασικές αποφάσεις του ερχόμενου έτους. Παρακάτω περιγράφονται περιληπτικά τα κύρια σημεία υπόθεσης, για την οποία η σχετική εισήγηση εισήχθη στη διαδικασία
εξέτασης από την Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Υπενθυμίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση, η σχετική εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή
Ανταγωνισμού, η οποία αποφασίζει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας
και τις απόψεις των εμπλεκόμενων μερών.
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Ανακοίνωση αιτιάσεων στην αγορά μηχανημάτων, ανταλλακτικών και υπηρεσιών συντήρησης/επισκευής μηχανημάτων τεχνητού νεφρού
Η έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού ξεκίνησε μετά από καταγγελία της εταιρίας ΣΕΡΚΟ
ΕΠΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (Εισαγωγές – Αντιπροσωπείες - Service) κατά
των εταιριών Gambro Lundia AB, Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ και ΜΠΑΞΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ για παράβαση των
διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 και 101 και 102 της ΣΛΕΕ στην αγορά μηχανημάτων,
ανταλλακτικών και υπηρεσιών συντήρησης/ επισκευής μηχανημάτων τεχνητού νεφρού (HD).
Σύμφωνα με την Εισήγηση, οι εταιρίες GAMBRO Lundia AB και Ιατρικά Προϊόντα ΕΠΕ παραβίασαν
τα άρθρα 1 του ν. 3959/2011 και 101 της ΣΛΕΕ εφαρμόζοντας συμβατικούς όρους που αποσκοπούσαν στον περιορισμό του παράλληλου εμπορίου, με αντικείμενο την παρεμπόδιση του ανταγωνισμού μέσω της κατανομής των γεωγραφικών αγορών και της στεγανοποίησής τους. Πιο συγκεκριμένα, οι προαναφερθείσες εταιρίες συμφώνησαν α) να απέχουν από απευθείας πωλήσεις
σε πελάτες στην επικράτεια (Ελλάδα) ή σε πελάτες σε διασυνοριακή βάση, β) να διασφαλίζουν
ότι όλοι οι διανομείς της Gambro εκτός της επικράτειας απέχουν από την εξαγωγή οποιουδήποτε
προϊόντος (σήματος Gambro) στην επικράτεια ή από τη μεταπώλησή του σε οποιοδήποτε πρόσωπο που σκοπεύει να το εισάγει στην επικράτεια και γ) να κοινοποιούν στον διανομέα (Ιατρικά
Προϊόντα) πληροφορίες αφενός για ευκαιρίες προώθησης και πώλησης των προϊόντων στην επικράτεια και να ενημερώνουν την εταιρία Ιατρικά Προϊόντα για ενδιαφερόμενους πελάτες στην
επικράτεια που έρχονται σε απευθείας επικοινωνία με την Gambro για αγορά προϊόντων και αφετέρου για εισαγωγές στην επικράτεια. Σύμφωνα με την Εισήγηση, οι προαναφερθείσες ρήτρες,
όταν εξετάστηκαν σε συνδυασμό, οδήγησαν επίσης στο συμπέρασμα ότι τα συμβαλλόμενα μέρη
συμφώνησαν να απαγορεύσουν το παράλληλο εμπόριο μέσω διαχωρισμού των αγορών.
Αντίθετα, κατά την ίδια Eισήγηση: α) δεν στοιχειοθετείται κατοχή δεσπόζουσας θέσης των καταγγελλόμενων εταιριών στην οριζόμενη σχετική αγορά, καθώς η αγορά μηχανημάτων, ανταλλακτικών
και υπηρεσιών συντήρησης/επισκευής μηχανημάτων τεχνητού νεφρού (HD) θεωρείται ενιαία και β)
οι λοιπές αιτιάσεις της καταγγελίας κατά της ΜΠΑΞΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ δεν στοιχειοθετήθηκαν.
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3.2. Έλεγχος Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων
Οι συγκεντρώσεις (συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων) που γνωστοποιήθηκαν εντός του
2018 εγκρίθηκαν, μετά από απλή ή πλήρη/εις βάθος διερεύνηση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, καθώς κρίθηκε ότι δεν προκαλούσαν ανησυχίες ως προς το συμβατό τους με τους κανόνες
του ανταγωνισμού, ενώ σε δύο περιπτώσεις γνωστοποιηθεισών πράξεων επεβλήθησαν όροι
προκειμένου να αντιμετωπιστούν ζητήματα ανταγωνισμού.
Σημειωτέον ότι σε προληπτικό έλεγχο και προηγούμενη έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού υπόκεινται μόνο ορισμένες συγκριτικά μεγάλες συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων,
με κριτήριο τον κύκλο εργασιών τους στην ελληνική και παγκόσμια αγορά, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με τα κριτήρια που
ορίζονται στον Κανονισμό 139/2004.
Οι πιο σημαντικές πράξεις που γνωστοποιήθηκαν και εγκρίθηκαν, κατόπιν αξιολόγησης, από την
Επιτροπή Ανταγωνισμού κατά το έτος 2018 είναι οι ακόλουθες:
Απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (δ.τ. ATTICA GROUP) επί της εταιρίας με τη επωνυμία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. HELLENIC SEAWAYS) με την επιβολή όρων και
προϋποθέσεων (διορθωτικών μέτρων)
Με την υπ’ αριθμ. 658/2018 ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού,
αποφασίστηκε η έγκριση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την ATTICA GROUP (ATTICA) επί της HELLENIC SEAWAYS (HSW), στη
βάση των δεσμεύσεων που ανέλαβε η ATTICA έναντι της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με
το άρθρο 8 παρ. 6 και 8 του ν. 3959/2011.
Για τη συγκεκριμένη συγκέντρωση είχε κινηθεί η διαδικασία πλήρους διερεύνησης, λόγω των
σοβαρών αμφιβολιών που προκαλούσε, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού, ιδίως ως προς τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις σχετικές
αγορές παροχής υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών, τόσο
σε πανελλήνιο επίπεδο όσο και σε ζεύγη λιμένων (οριοθέτηση σχετικής αγοράς με τη μέθοδο
«Προέλευση & Προορισμός»). Για την αντιμετώπιση αυτού του ενδεχομένου, η ATTICA πρότεινε
τη λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων, προκειμένου να εγκριθεί η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση.
Συγκεκριμένα, η ATTICA ανέλαβε έναντι της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μεταξύ άλλων, τις κάτωθι
δεσμεύσεις, με άξονες την απελευθέρωση ζήτησης/χώρου για τη διευκόλυνση της εισόδου νέων
ανταγωνιστών σε ζεύγη λιμένων στα οποία θα κατέχει μονοπωλιακή ή δεσπόζουσα θέση και τη
μείωση της ισχύος της σε πανελλήνιο επίπεδο, σε συνδυασμό με την προβλεπόμενη πώληση των
πλοίων SUPERFAST XII και HIGHSPEED 7, καθώς και τη διατήρηση της συχνότητας των δρομολογίων και του ύψους τω ναύλων στα υφιστάμενα επίπεδα. Ειδικότερα η ATTICA δεσμεύτηκε ότι:

1. Εφόσον δραστηριοποιηθούν τρίτοι – ανταγωνιστές στα ακόλουθα δρομολόγια, η ίδια θα σταματήσει να εκτελεί τα δρομολόγια που εξυπηρετούνται (i) με ταχύπλοα πλοία, στις γραμμές (α)
Αττική - Σύρος / Σύρος – Αττική, (β) Αττική - Ίος - Θήρα/ Θήρα - Ίος – Αττική και (γ) Αττική - Πάρος
- Νάξος - Κουφονήσια - Αμοργός / Αμοργός – Κουφονήσια - Νάξος - Πάρος - Αττική και (ii) με
συμβατικό πλοίο στη γραμμή Αττική - Πάρος – Νάξος - Ίος - Θήρα/ Θήρα - Ίος - Νάξος - Πάρος –
Αττική, με αναχώρηση απογευματινές/βραδινές ώρες από την Αττική.
2. Εφόσον δραστηριοποιηθούν τρίτοι – ανταγωνιστές στις συνδέσεις με συμβατικά πλοία (α) Αττική - Σύρος / Σύρος – Αττική, (β) Αττική - Πάτμος / Πάτμος – Αττική και (γ) Αττική - Χίος και Μυτιλήνη/ Χίος και Μυτιλήνη - Αττική, η ίδια θα μειώσει τις προσεγγίσεις με συμβατικά πλοία στους
λιμένες των ανωτέρω νήσων.
3. Εφόσον δραστηριοποιηθεί τρίτος – ανταγωνιστής με συμβατικό πλοίο στο δρομολόγιο Αττική
- Πάρος - Νάξος - Θήρα/ Θήρα - Νάξος - Πάρος - Αττική, με προσεγγίσεις στην Ίο, θα μεταθέσει
την ώρα αναχώρησης του πρωινού της δρομολογίου στην ανωτέρω γραμμή κατά τριανταπέντε
(35΄) λεπτά τουλάχιστον.
4. Εφόσον δραστηριοποιηθούν τρίτοι – ανταγωνιστές στις γραμμές (α) Αττική - Σύρος /Σύρος –
Αττική, (β) Αττική - Ίος - Θήρα/ Θήρα - Ίος – Αττική και (γ) Αττική - Πάρος -Νάξος - Κουφονήσια
- Αμοργός / Αμοργός - Κουφονήσια - Νάξος - Πάρος - Αττική, θα αποσύρει (α) από την ελληνική
ακτοπλοΐα το Ε/Γ-Ο/Γ ταχύπλοο πλοίο HIGHSPEED 4 και (β) από τις ανωτέρω υπό 1-3 γραμμές,
ένα Ε/Γ-Ο/Γ ταχύπλοο πλοίο και ένα συμβατικό πλοίο.
5. Δεν θα αυξήσει ανά σχετική αγορά προϊόντος (επιβάτες, ΙΧ οχήματα, φορτηγά) τις συχνότητες
δρομολογίων από και προς την Αττική για τα νησιά Σύρο, Πάρο, Νάξο, Αμοργό, Κουφονήσια, Ίο και
Θήρα, σε σύγκριση με τις συχνότητες των δρομολογίων της περιόδου 2017-2018.
6. Δεν θα αυξήσει αλλά ούτε θα μειώσει ανά σχετική αγορά προϊόντος (επιβάτες, ΙΧ οχήματα,
φορτηγά) τις συχνότητες δρομολογίων από και προς την Αττική για τα νησιά Χίο, Μυτιλήνη και
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Πάτμο (με την εξαίρεση ενός δρομολογίου λιγότερο στην Πάτμο), σε σύγκριση με τις συχνότητες
των δρομολογίων της περιόδου 2017-2018.
7. Δεν θα αυξήσει τους ναύλους επιβατών, ΙΧ και φορτηγών οχημάτων, σε σχέση με τον υφιστάμενο ναύλο/ τους υφιστάμενους ναύλους ανά κατηγορία και ανά θέση, με την εξαίρεση της
σήμερα υφιστάμενης ακριβότερης κατηγορίας ναύλου καμπίνας, στα δρομολόγια από και προς
την Αττική για τα νησιά Σύρο, Πάρο, Νάξο, Αμοργό, Κουφονήσια, Ίο, Θήρα και Πάτμο για τρία (3)
έτη, και στα δρομολόγια από και προς την Αττική για τα νησιά Χίο και Μυτιλήνη για πέντε (5) έτη.
8. Θα αυξήσει τουλάχιστον κατά μία προσέγγιση την εβδομάδα τις εβδομαδιαίες προσεγγίσεις
της προς τρεις (3) νήσους άγονης γραμμής, στις οποίες δεν πραγματοποιούνται επί του παρόντος
δρομολόγια από άλλη ακτοπλοϊκή εταιρία και θα δημιουργήσει σύνδεση στην ελληνική ακτοπλοΐα σε προορισμούς στους οποίους δεν δραστηριοποιούνται επί του παρόντος η ATTICA, η HSW ή
άλλη ακτοπλοϊκή εταιρία.
Σημειωτέον, η διαδικασία ενεργοποίησης των δεσμεύσεων υπό 1-3 θα εκκινείται με την υποβολή
σχετικού αιτήματος στον εντολοδόχο από τρίτο-ανταγωνιστή, ο οποίος μεταξύ άλλων θα πρέπει
να διαθέτει κατάλληλα τεχνικά μέσα για την επαρκή ικανοποίηση της σύνδεσης για την οποία ζητεί
την ενεργοποίηση των δεσμεύσεων.
Οι ανωτέρω δεσμεύσεις αποφασίσθηκε ότι θα ισχύουν κατ’ αρχάς για χρονικό διάστημα τριών (3)
ετών για την περιοχή των Κυκλάδων και την Πάτμο και πέντε (5) ετών για την περιοχή του Βορείου
Αιγαίου από την κοινοποίηση του διατακτικού της απόφασης της ΕΑ στην ATTICA. Με τη λήξη της
τριετίας ή πενταετίας ανά περίπτωση, κατά την οποία ισχύουν οι ως άνω δεσμεύσεις, με την εξαίρεση των υπό 6 και 7 δεσμεύσεων, η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα προβεί σε αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δεσμεύσεων αυτών και των συνθηκών ανταγωνισμού στην αγορά, και θα
αποφανθεί υπέρ της άρσης τους, ή της παράτασης τους για χρονικό διάστημα όχι πέραν της τριετίας.
Στην απόφαση της Επιτροπής προβλέπεται ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους ως άνω
όρους και προϋποθέσεις, δύναται να επιβληθεί στην ATTICA GROUP πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης.
Κατά την κρίση της Επιτροπής, τα προαναφερόμενα διορθωτικά μέτρα σε συνδυασμό με την προβλεπόμενη πώληση των πλοίων SUPERFAST XII και HIGHSPEED 7 είναι επαρκή, κατάλληλα και
αναλογικά για να διασφαλίσουν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού στις επιμέρους σχετικές αγορές.
Για την ορθή εκπλήρωση των ως άνω όρων και δεσμεύσεων ορίστηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού ως επιβλέπουσα εντολοδόχος η Εταιρία με την επωνυμία «Deloitte Business Solutions
Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων» και το διακριτικό τίτλο «Deloitte Business Solutions
A.E.», προκειμένου να παρακολουθήσει τη συμμόρφωση της εταιρίας ATTICA με τους σχετικούς
όρους και τις προϋποθέσεις της εν λόγω απόφασης. Προς τούτο, η εντολοδόχος αποφασίστηκε να
καταθέτει μηνιαίως στην Επιτροπή Ανταγωνισμού σχετικές εκθέσεις καθώς και, σε περίπτωση ενδιαφέροντος δραστηριοποίησης τρίτου-ανταγωνιστή, έκθεση για την καταλληλότητά του.
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Τροποποίηση δεσμεύσεων που είχαν υιοθετηθεί με την απόφαση της ΕΑ για την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από τον όμιλο ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ σε τμήματα ενεργητικού και
παθητικού εταιριών και σε εταιρίες του ομίλου ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ με την επιβολή όρων
και προϋποθέσεων (διορθωτικά μέτρα)
Με την υπ’ αριθ. 664/2018 ομόφωνη απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, κατόπιν αιτήματος της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
τροποποίησε τις δεσμεύσεις, αναφορικά με την εκποίηση είκοσι δύο (22) καταστημάτων στους
νομούς Αττικής, Λασιθίου και Ηρακλείου, που είχαν υιοθετηθεί με τη υπ’ αριθμ. 637/2017 Απόφασή της (δηλ. την απόφαση που αφορούσε στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από τον όμιλο
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ σε τμήματα ενεργητικού και παθητικού εταιριών και σε εταιρίες του ομίλου ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ), ως ακολούθως:
•

Α. Ήρε τις δεσμεύσεις εκποίησης 12 συγκεκριμένων καταστημάτων και

•

Β. Υποχρέωσε την εταιρία ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, εντός τεσσάρων (4) μηνών από την κοινοποίηση
του διατακτικού της Απόφασης, να παύσει τη λειτουργία δύο (2) συγκεκριμένων καταστημάτων, επιβάλλοντας τη δέσμευση να μην επαναλειτουργήσουν τα εν λόγω καταστήματα σούπερ μάρκετ, ούτε να λειτουργήσουν νέα από την εταιρία ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ εντός των συγκεκριμένων τοπικών αγορών, για χρονικό διάστημα 3 ετών.

•

Η άρση της δέσμευσης εκποίησης των ανωτέρω 12 καταστημάτων του ομίλου ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ στις τοπικές αγορές αποφασίστηκε διότι, από τον επανέλεγχο των συνθηκών αγοράς
στις συγκεκριμένες περιοχές, αποδείχθηκε ότι είχε περιορισθεί σε σημαντικό βαθμό η πιθανότητα δημιουργίας δεσπόζουσας θέσης της εν λόγω εταιρίας, ενώ δημιουργήθηκαν επαρκείς ανταγωνιστικές πιέσεις από τις άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ίδιες
τοπικές αγορές. Για τις αγορές όμως, στις οποίες βρίσκονταν τα καταστήματα, των οποίων
επιβλήθηκε η παύση της λειτουργίας, η εν λόγω διακοπή κρίθηκε ότι συνιστά το βέλτιστο
και αποτελεσματικότερο μέτρο για την εξάλειψη πάσης φύσεως ανησυχιών σχετικά με τον
τοπικό ανταγωνισμό. Κατά τα λοιπά, αποφασίσθηκε ότι εξακολουθεί να ισχύει η 637/2017
Απόφαση της ΕΑ.
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Έγκριση της γνωστοποίησης απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ στην εταιρία ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την επιβολή όρων και προϋποθέσεων (διορθωτικών μέτρων)
Με την υπ’ αριθ. 665/2018 ομόφωνη απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε, κατ’ άρθρο 8 παρ. 6 και παρ. 8 του ν. 3959/2011, την γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, βάσει της οποίας
η εταιρία ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ αποκτά τον αποκλειστικό έλεγχο επί της εταιρίας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ μέσω της
εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της. Η έγκριση έγινε υπό όρους και προϋποθέσεις (διορθωτικά μέτρα), σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 4 και παρ. 8 του ν. 3959/2011, στη βάση δέσμευσης
την οποία η ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ανέλαβε έναντι
της Επιτροπής Ανταγωνισμού, για την εκποίηση ενός (1) καταστήματος της ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ στη
Χώρα της Άνδρου.
Για τη συγκεκριμένη συγκέντρωση είχε κινηθεί η διαδικασία πλήρους διερεύνησης, λόγω των
σοβαρών αμφιβολιών που προκαλούνταν ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού, ιδίως ως προς τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στον κλάδο
λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ, στην επιμέρους τοπική αγορά της Χώρας της Άνδρου. Η
Επιτροπή Ανταγωνισμού, προκειμένου να ελέγξει διεξοδικά τις συνθήκες ανταγωνισμού από την
πλευρά του καταναλωτή σε τοπικό επίπεδο, εξέτασε τις τοπικές αγορές στο νομό Αττικής και στη
νήσο Άνδρο στις οποίες οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση έχουν κοινή παρουσία, και οι οποίες
οριοθετήθηκαν με ακτίνα 10 λεπτών (30 λεπτών για τις ημι-αστικές και αγροτικές περιοχές) με το
αυτοκίνητο από το κατάστημα-στόχος.
Κατά την αξιολόγηση των επιπτώσεων της εξεταζόμενης συγκέντρωσης στην εκεί τοπική αγορά, ανέκυψαν θέματα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης, δεδομένου ιδίως του πολύ
υψηλού μεριδίου της νέας οντότητας στη συγκεκριμένη τοπική αγορά, ενώ οι εναπομένουσες
ανταγωνιστικές πιέσεις δεν θα έχουν την απαιτούμενη ένταση για να μπορούν να ανταγωνιστούν
αποτελεσματικά τη νέα οντότητα που θα προκύψει από την υπό κρίση συγκέντρωση.
Με την εκποίηση του κατά τα ανωτέρω καταστήματος, κρίθηκε ότι εξασφαλίζονται οι ανταγωνιστικές δομές της αγοράς, καθόσον θα αποτραπεί μόνιμα η δημιουργία προβλημάτων από την εξεταζόμενη συγκέντρωση. Κατά την κρίση της Επιτροπής, το προαναφερόμενο διορθωτικό μέτρο
είναι επαρκές, κατάλληλο και αναλογικό για να διασφαλίσει συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην επιμέρους σχετική αγορά.
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Για την ορθή εκπλήρωση των ως άνω όρων και δεσμεύσεων αποφασίσθηκε να ορισθεί εντολοδόχος, υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Τέλος, στην απόφαση της Επιτροπής
προβλέφθηκε ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους ως άνω όρους και προϋποθέσεις,
δύναται να επιβληθεί πρόστιμο στην εταιρία ύψους μέχρι ποσοστού 10% του κύκλου εργασιών
του τελευταίου οικονομικού έτους.

3.3. Πράξεις Προέδρου / Αντιπροέδρου της Ε.Α.
Κατά το έτος 201, εκδόθηκαν :
10 Πράξεις Προέδρου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 37 του ν. 3959/2011

3 Πράξεις Προέδρου/Αντιπροέδρου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 του Κανονισμού
Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού

2 Πράξεις Προέδρου/Αντιπροέδρου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 3959/2011

2 Πράξεις Προέδρου/Αντιπροέδρου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14 παρ. 2 περ. ιε’ του ν. 3959/2011
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Πράξεις Προέδρου βάσει του άρθρου 37 του ν. 3959/2011
α/α

Σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 1 του ν. 3959/2011 (Συνοπτική Διαδικασία επί Καταγγελιών), καταγγελίες περί ζητημάτων που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισμού τίθενται στο Αρχείο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού με Πράξη του Προέδρου της Επιτροπής
Ανταγωνισμού, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης. Η αρμόδια υπηρεσία της Γενικής
Διεύθυνσης Ανταγωνισμού ενημερώνει σχετικά τον καταγγέλλοντα, ο οποίος έχει δικαίωμα προσφυγής κατά της απόφασης αυτής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση των προφανώς αβάσιμων καταγγελιών (άρθρο
37 παρ. 2) για παραβάσεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 και των άρθρων 101 και 102 της
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες υποβάλλονται μόνο στην Επιτροπή
Ανταγωνισμού και όχι και σε αρχή ανταγωνισμού άλλου κράτους -μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ενδιαφερόμενα Μέρη

Πληροφοριακά Στοιχεία για την υπόθεση

4

Καταγγελίες του Γ.Σ. και Ι.Φ. κατά της
εταιρίας «NESTLE ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΑ
Α.Ε.»

Στις εξεταζόμενες ομοίου περιεχομένου καταγγελίες, οι πρακτικές
αφορούσαν μεταξύ άλλων σε καθορισμό τιμής μεταπώλησης,
απαγόρευση παθητικών πωλήσεων, επιβολή αποκλειστικής
προμήθειας, συζευγμένες παροχές καθώς και οριζόντια
σύμπραξη και κατάχρηση συλλογικής δεσπόζουσας θέσης από
την καταγγελλόμενη ΝESTLE (διάδοχος ΔΕΛΤΑ) και τις εταιρίες
UNILEVER, και ΕΒΓΑ.

5

Καταγγελία του Κ.Κ., νόμιμου
εκπροσώπου της εταιρίας
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. κατά των
εταιριών i) ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε./
ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., ii) ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ
Α.Ε., iii) J&P ΑΒΑΞ Α.Ε., iv) ΑΕΓΕΚ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., v) ΜΟΧΛΟΣ
Α.Ε. και vi) ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.

Καταγγελία του Κ.Κ., νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε., κατά των εταιριών i) ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. /
ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., ii) ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε., iii) J&P ΑΒΑΞ Α.Ε., iv) ΑΕΓΕΚ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ-ΣΤΙΚΗ Α.Ε., v) ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. και vi) ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.,
οι οποίες δραστηριοποιούνται μεταξύ άλλων στον κατασκευαστικό
κλάδο, για εικαζόμενες παραβάσεις των άρθρων 1 του ν. 3959/2011
και 101 ΣΛΕΕ.

6

Καταγγελία της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών
Πρακτόρων (ΠΟΑΠ) κατά:
α) δέκα (10) εταιριών ασφαλιστικής
πρακτόρευσης,
β) δώδεκα (12) αντιπροσωπειών
αυτοκινήτων, και
γ) τεσσάρων (4) ασφαλιστικών
εταιριών

Κατά την ΠΟΑΠ, οι καταγγελλόμενες αντιπροσωπείες/ εισαγωγείς
αυτοκινήτων επέβαλαν στους πελάτες τους, οι οποίοι επέλεγαν
να αγοράσουν αυτοκίνητο μέσω σχήματος χρηματοδότησης, την
ασφάλιση του εν λόγω οχήματος διαμέσου υποδεικνυόμενων
εταιριών
ασφαλιστικής
διαμεσολάβησης.
Επίσης,
οι
καταγγελλόμενες ασφαλιστικές εταιρίες που συνεργάζονταν με
τις ως άνω εταιρίες, προέβαιναν σε ευνοϊκότερη τιμολογιακή
μεταχείριση των αγοραστών εν είδει παροχής εκπτώσεων επί των
ασφαλίστρων.

7

Καταγγελία/εξώδικη πρόσκληση
των Α.Ψ. και Α.Φ., γεωπόνων, κατά
της εταιρίας ΓΕΩΧΗΜ Εμπορική
Βιομηχανική Ανώνυμος Εταιρία
γεωργοχημικών Προϊόντων καθώς και
οι καταγγελίες/εξώδικες προσκλήσεις
του Α.Ψ. κατά της εταιρίας ΣΙΜΠΑΓΚΕΙΓΚΥ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. (νυν
SYGENTA)

Σύμφωνα με κοινή εξώδικη πρόσκληση προς τις καταγγελλόμενες,
οι δύο εταιρίες προέβησαν σε άρνησης πώλησης των προϊόντων
τους στους καταγγέλλοντες με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις
(τιμής και όρους πληρωμής), λόγω σύμβασης αποκλειστικότητας
των εταιριών με τον Προμηθευτικό Συνεταιρισμό Γεωπόνων Ν.
Καρδίτσας (ΠΡΟΣΥΓΕ).

8

Καταγγελία της εταιρίας Π.
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. κατά της
εταιρίας MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ
Α.Ε.Ε.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η εμπορική συνεργασία των δύο
μερών καταγγέλθηκε μονομερώς από την MERCEDES BENZ
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.

Κατά το παρουσιαζόμενο στην παρούσα έκθεση διάστημα, εκδόθηκαν οι κάτωθι Πράξεις Προέδρου κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων:
α/α Ενδιαφερόμενα Μέρη

1

Καταγγελία της Χ.Τ. κατά της εταιρίας
«ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.»

Πληροφοριακά Στοιχεία για την υπόθεση
Καταγγελία της Χ.Τ. κατά της εταιρίας «ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ
Α.Ε.» για παραβάσεις των άρθρων 1 του ν. 703/1977 καθώς και
των Κανονισμών Ομαδικής Απαλλαγής 1475/1995 και 1400/2002,
οι οποίες συνίστανται, σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, στην
άρνηση της καταγγελλόμενης να παραδώσει εγγράφως τις τιμές
λιανικής πώλησης των επιβατικών της οχημάτων προ φόρων
ως όφειλε, ωθώντας τελικά την καταγγέλλουσα να πληρώσει τα
ισχύοντα στην Ελλάδα τέλη για όχημα προς ταξινόμηση και χρήση
στο Βέλγιο.

2

Καταγγελία της εταιρίας «Δ. Γ.
ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ε.» κατά της
εταιρίας «DIAGEO HELLAS A.E.»

Σύμφωνα με την καταγγελία, η εταιρία DIAGEO καθόριζε
τους όρους συνεργασίας με την καταγγέλλουσα «με μια σειρά
εγκυκλίων», τις οποίες κοινοποιούσε σε αυτή και την υποχρέωνε
να ακολουθεί την υποδεικνυόμενη εμπορική και τιμολογιακή
πολιτική για όλα τα προϊόντα της.

3

Καταγγελία της εταιρίας «ΝΕΚΤΑΡ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ
ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΕΙΔΩΝ
ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
κατά της εταιρίας «DIAGEO HELLAS
Α.Ε.»

Σύμφωνα με την καταγγελία, η εταιρία DIAGEO καθόριζε
τους όρους συνεργασίας με την καταγγέλλουσα «με μια σειρά
εγκυκλίων», τις οποίες κοινοποιούσε σε αυτή και την υποχρέωνε
να ακολουθεί την υποδεικνυόμενη εμπορική και τιμολογιακή
πολιτική για όλα τα προϊόντα της.
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α/α Ενδιαφερόμενα Μέρη

9

10

Πληροφοριακά Στοιχεία για την υπόθεση

Καταγγελία της εταιρίας
«ΑΘΗΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.» κατά της
εταιρίας «ΜΕΛΙΣΣΑ-ΚΙΚΙΖΑΣ
ΑΕΒΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

Στο πλαίσιο εμπορικής συνεργασίας μεταξύ της καταγγέλλουσας και της
ΜΕΛΙΣΣΑ, καταγγέλλονταν ζητήματα που άπτονταν της εμπορικής τους
συνεργασίας, όπως αυτή καθοριζόταν από τους όρους των ιδιωτικών
συμφωνητικών που υπεγράφησαν από τις δυο εταιρίες.

Καταγγελίες των Ι.Λ., Π.Τ. και
Α.Τ. κατά της εταιρίας UNILEVER

Οι καταγγελλόμενες πρακτικές αφορούσαν ιδίως σε καθορισμό
τιμής μεταπώλησης, απαγόρευση παθητικών πωλήσεων, επιβολή
αποκλειστικής προμήθειας από την καταγγελλόμενη, άνιση μεταχείριση
μεταξύ των διανομέων, συζευγμένες παροχές καθώς και άνιση
μεταχείριση μεταξύ των διανομέων, καθώς και οριζόντια σύμπραξη και
κατάχρηση συλλογικής δεσπόζουσας θέσης από τις εταιρίες UNILEVER,
ΔΕΛΤΑ (νυν ΝΕΣΤΛΕ) και ΕΒΓΑ.
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Πράξεις Προέδρου/Αντιπροέδρου εκδοθείσες βάσει του άρθρου 8 παρ. 2
του ν. 3959/2011 και βάσει του άρθρου 26 του Κανονισμού Λειτουργίας και
Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού
Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 3959/2011, αν διαπιστωθεί ότι μια γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 1 του ίδιου νόμου, ο Πρόεδρος
ή ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μέσα σε ένα μήνα από τη γνωστοποίηση, εκδίδει
Πράξη, η οποία κοινοποιείται στα πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις που έχουν προβεί στη γνωστοποίηση.
Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ο καταγγέλλων μπορεί να παραιτηθεί από την καταγγελία με την υποβολή προφορικής δήλωσης κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ή έγγραφη δήλωση στη Γραμματεία.
Κατά το παρουσιαζόμενο διάστημα, εκδόθηκαν αρμοδίως οι κατωτέρω Πράξεις, κατ’ εφαρμογή των
ανωτέρω διατάξεων:
Ενδιαφερόμενα Μέρη

Διάταξη
νόμου

Πληροφοριακά Στοιχεία για
την υπόθεση

1

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωση της
εταιρίας «ΜΕΤΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αναφορικά με την απόκτηση
τμήματος του ενεργητικού και παθητικού των εταιριών
«ΝΗΣΙ ΦΑΙΑΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΖΕΣΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Άρθρο 8
παρ.2

Μη εμπίπτουσα στο άρθρο 6 παρ.
1 του ν. 3959/2011 γνωστοποίηση
συγκέντρωσης.

2

Προηγούμενη γνωστοποίηση απόκτησης μέρους του
πελατολογίου της εταιρίας «GREEK ENVIRONMENTAL
& ENERGY NETWORK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από
την εταιρία «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Άρθρο 8
παρ.2

Μη εμπίπτουσα στο άρθρο 6 παρ.
1 του ν. 3959/2011 γνωστοποίηση
συγκέντρωσης.

3

Καταγγελία της εταιρίας «RYANAIR DAC» κατά της
εταιρίας «FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ «Α» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Άρθρο 26

Θέση της καταγγελίας στο αρχείο
βάσει επιστολής παραίτησης του
καταγγέλλοντος.

4

Καταγγελία της «Roche (Hellas) A.E.» κατά των εταιριών
«Bioanalytica Ερευνητική και Εμπορική Εξοπλισμού
Αναλυτικών Εργαστηρίων Α.Ε.» και «S.B. Biotechnology
Suppliers A.E.»

Άρθρο 26

Θέση της καταγγελίας στο αρχείο
βάσει επιστολής παραίτησης του
καταγγέλλοντος.

5

Καταγγελία του Κ.Χ. κατά της εταιρίας «VOLCANO
ΕΞΠΡΕΣ ΙΜΕ Ε.Π.Ε.», του Σωματείου Αυτοκινητιστών
Σαντορίνης, μεταφορικών εταιριών ΦΔΧ και
αυτοκινητιστών της νήσου Θήρας.

Άρθρο 26

Θέση της καταγγελίας στο αρχείο
βάσει επιστολής παραίτησης του
καταγγέλλοντος.

α/α
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Πράξεις Προέδρου/Αντιπροέδρου απόρριψης καταγγελιών λόγω χαμηλής
βαθμολογίας (άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 3959/2011)
Το αναθεωρημένο νομοθετικό πλαίσιο του ν. 3959/2011 παρέχει τη δυνατότητα να απορρίπτονται
καταγγελίες που λαμβάνουν χαμηλή βαθμολογία, σύμφωνα με το σύστημα προτεραιοποίησης υποθέσεων. Με βάση τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του εν λόγω νόμου, καταγγελίες που λαμβάνουν χαμηλή βαθμολογία [βαθμολογία κατώτερη ή ίση του τρία (3)] απορρίπτονται με απόφαση του
Προέδρου/Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Ανταγωνισμού. Οι απορριπτικές αποφάσεις καταγγελιών λόγω χαμηλής βαθμολογίας είναι αιτιολογημένες και κοινοποιούνται στον καταγγέλλοντα μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήψη τους.
Κατά το παρουσιαζόμενο διάστημα, εκδόθηκαν αρμοδίως οι κατωτέρω Πράξεις, κατ’ εφαρμογή του
ανωτέρω άρθρου:
α/α Ενδιαφερόμενα Μέρη

1

2

Πληροφοριακά Στοιχεία για την υπόθεση

Καταγγελία των ναυτικών εταιριών
(α) «ΥΔΡΑΣ ΣΕΛΕΜΠΡΙΤΙ ΝΑΥΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και (β) «ΑΚΛΗΡΟΣ
ΚΡΟΥΙΖΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά
(α) του Χ.Γ.Ζ., πλοιοκτήτη του Ε/Γ-Δ/Ρ
«ΦΡΗΝΤΟΜ» και (β) της ναυτικής
εταιρείας ΥΔΡΑ ΛΑΙΝΣ Ν.Ε.

Οι καταγγέλλουσες εταιρίες καταγγέλλουν τον πλοιοκτήτη του
Ε/Γ-Δ/Ρ «ΦΡΗΝΤΟΜ» και τη ναυτική εταιρεία ΥΔΡΑ ΛΑΙΝΣ για
κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης μέσω καθορισμού του ναύλου
μεταφοράς επιβατών υπό ολική ναύλωση σε επίπεδα χαμηλότερα
του ναύλου της οικείας δρομολογιακής/ναυτιλιακής τακτικής
γραμμής, στην ίδια ακτοπλοϊκή γραμμή Μετόχι Αργολίδος-Νήσος
Ύδρα.

Καταγγελία του Π.Ν. κατά της εταιρίας
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΥΔΑΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. (Μ. Δ. I.)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Σύμφωνα με την καταγγελία η εταιρία ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΥΔΑΤΙΚΗ Ε.Π.Ε,
η οποία είναι η αποκλειστική πάροχος ύδατος στο Κάτω Αλεποχώρι
Αττικής, προέβαινε σε παροχή νερού στη συγκεκριμένη περιοχή
με χρέωση, η οποία ήταν εξαιρετικά μεγαλύτερη από αυτήν που
χρέωνε τόσο ο Δήμος όσο και η ΕΥΔΑΠ.
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3.4 Δικαστικές αποφάσεις
Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (ΔΕφΑθ), καθ’ ύλην αρμόδιο να εξετάσει τις αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού, εξέδωσε δεκατέσσερις (14) τελεσίδικες αποφάσεις το 2018. Από τις αποφάσεις αυτές:
Πέντε (5) επιβεβαιώθηκαν από το Εφετείο επί της ουσίας.
Από τις οχτώ (8) αποφάσεις που ακυρώθηκαν οι πέντε (5) αφορούσαν μία μόνο υπόθεση, την
οποία το Εφετείο ακύρωσε λόγω παραγραφής της εξουσίας της Ε.Α. για επιβολή κυρώσεων.
Σε μία (1) απόφαση κατά πράξης του Προέδρου της Ε.Α., η οποία είχε κατά ένα μέρος είχε απορρίψει μια καταγγελία ως προφανώς αβάσιμη και κατά άλλο λόγω μη προτεραιοποίησης (χαμηλής
βαθμολογίας), το Εφετείο ενέκρινε τη διοικητική πράξη του Προέδρου κατά το μέρος με το οποίο
απορρίφθηκε ως προφανώς αβάσιμη ενώ κατά το μέρος με το οποίο απορρίφθηκε λόγω χαμηλής
βαθμολογίας παρέπεμψε την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να εξεταστεί ως αίτηση ακυρώσεως.
Επιπλέον, αναφορικά με τις αιτήσεις αναίρεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας που ασκήθηκαν
από επιχειρήσεις κατά αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που είχαν επιβεβαιώσει
προηγούμενες αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η Αρχή επικράτησε σε δώδεκα (12) συνολικά υποθέσεις το έτος 2018.
Την τελευταία πενταετία οι αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού έχουν επικυρωθεί στην ουσία τους στη συντριπτική τους πλειοψηφία, παρά τις επιμέρους μικρές κατά βάση μειώσεις των
επιβληθέντων προστίμων.

Έτος

Αποφάσεις που επικυρώθηκαν
από το ΔεφΑΘ (επί του συνόλου)

Αποφάσεις που επικυρώθηκαν από το ΣτΕ
(επί του συνόλου)

2018

5/14

12/14

2017

17/17

3/3

2016

20/20

6/6

2015

16/19

15/16

2014

16/19

26/27
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3.5. Αξιολόγηση των παρεμβάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού - Το εκτιμώμενο
πλεόνασμα καταναλωτή
Οι Αρχές Ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο καταβάλλουν προσπάθεια να ποσοτικοποιήσουν με απλό και συνοπτικό τρόπο τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν από τις
παρεμβάσεις τους για τους καταναλωτές. Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ε.Α. διεξάγει,
στο μέτρο που είναι εφικτό λόγω της διαθεσιμότητας των στοιχείων, εκτιμήσεις του συνολικού
αντίκτυπου των αποφάσεών της στην οικονομία με τη μορφή του εκτιμώμενου πλεονάσματος
καταναλωτή, βασιζόμενη στη μεθοδολογία του Ο.Ο.Σ.Α. (Βλ. σχετ. http://www.oecd.org/daf/
competition/guide-impact-assessment-competition-activities.htm).
Η έννοια του «Καταναλωτή» μπορεί να περιλαμβάνει τόσο τους έμμεσους καταναλωτές όσο και
τους τελικούς καταναλωτές, αναλόγως της αγοράς που επηρεάζεται από κάθε απόφαση, συνεπώς μπορεί να υποτεθεί ότι όλες οι αποφάσεις μιας αρχής ανταγωνισμού θα έχουν θετικό αντίκτυπο.
Για να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις των αποφάσεων μιας αρχής ανταγωνισμού υπό τη μορφή του
εκτιμώμενου πλεονάσματος του καταναλωτή, λαμβάνονται ως βάση όλες οι αποφάσεις που ελήφθησαν μέσα σε ένα χρονικό διάστημα ή ένα υποσύνολό τους (για παράδειγμα μόνο αποφάσεις
για καρτελικές συμπράξεις), η δε αξιολόγηση των επιπτώσεων υπό αυτό το πρίσμα δύναται να
διεξαχθεί αμέσως μετά την έκδοση μιας απόφασης, σε αντίθεση με τη συνολική αξιολόγηση των
επιπτώσεων της απόφασης, όπου χρειάζεται ικανός χρόνος για να γίνουν πλήρως αντιληπτές οι
επιπτώσεις στην οικονομία και εν συνεχεία να αποτιμηθούν.
Οι αρχές ανταγωνισμού διενεργούν και δημοσιεύουν εκτιμήσεις του συνολικού αντικτύπου του
έργου τους, υπό τη μορφή πλεονάσματος του καταναλωτή, ως απλό μέτρο αποτίμησης του έργου
τους, ώστε να είναι ευρέως αντιληπτό και κατανοητό από το κοινό.
Προκειμένου να υπολογιστεί το εκτιμώμενο πλεόνασμα του καταναλωτή που προκύπτει από
κάθε απόφαση της αρχής ανταγωνισμού, πραγματοποιείται εκτίμηση των ακόλουθων μεγεθών:
• του μεγέθους του επηρεαζόμενου από την απόφαση κύκλου εργασιών,
• της αποφυγής της αύξησης των τιμών λόγω της παρέμβασης της Ε.Α. και
• της αναμενόμενης διάρκειας της αύξησης των τιμών, ελλείψει της παρέμβασης-απόφασης
της Ε.Α.,
ενώ το εκτιμώμενο πλεόνασμα του καταναλωτή προκύπτει ως το γινόμενο των ανωτέρω τριών
παραγόντων.
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Για τις υποθέσεις συμπράξεων και κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, η εκτίμηση των ανωτέρω
μεγεθών πραγματοποιείται ως εξής:
• ως επηρεαζόμενος από την απόφαση κύκλος εργασιών λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος εργασιών (ex-ante) των υπό έρευνα επιχειρήσεων στην επηρεαζόμενη (-ες) αγορά (-ες),
• ως αναμενόμενη επίπτωση στις τιμές, ελλείψει της παρέμβασης - απόφασης της Ε.Α. λαμβάνεται υπόψη υποθετικό ποσοστό αύξησης ύψους 10% σε περιπτώσεις συμπράξεων και 5%
σε περιπτώσεις κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης,
• ως αναμενόμενη διάρκεια της αύξησης των τιμών, ελλείψει της παρέμβασης-απόφασης,
λαμβάνεται υπόψη, ως υποθετικό μέγεθος, χρονικό διάστημα 3 ετών.
Τα ως άνω αναφερόμενα μεγέθη συνιστούν συντηρητικές εκτιμήσεις, οι οποίες σχετίζονται με πιθανά μελλοντικά αποτελέσματα στις εν λόγω αγορές. Τα εν λόγω μεγέθη εκτιμώνται κατά κύριο
λόγο ως «στατικά» αποτελέσματα, λόγω χαμηλότερων τιμών στις επηρεαζόμενες αγορές. Ωστόσο, ο ανταγωνισμός παράγει τα κύρια οφέλη του μέσω της αύξησης της καινοτομίας και της παραγωγικότητας, παράγοντες που είναι πιο δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν ή συμπεριλαμβάνονται
μόνο εν μέρει στους ανωτέρω υπολογισμούς. Τέλος, οι εν λόγω εκτιμήσεις δε λαμβάνουν υπόψη
το αποτρεπτικό αποτέλεσμα των αποφάσεων της αρχής ανταγωνισμού, καθώς αυτό δεν μπορεί
να ποσοτικοποιηθεί. Παρ’ όλα αυτά, αυτό το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς δίνει
στις επιχειρήσεις το κίνητρο να μην παραβιάζουν τους κανόνες ανταγωνισμού στη μελλοντική
τους συμπεριφορά και επιχειρηματική δράση.
Από τις συνολικά 110 αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το χρονικό διάστημα 2002 2018, οι οποίες αφορούσαν σε παραβάσεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 (πρώην ν.
703/1977) και 2α του ν. 703/1977, είναι ασφαλές να διενεργηθούν εκτιμήσεις μόνο για τις 41
αποφάσεις. Ωστόσο το σωρευτικό εκτιμώμενο πλεόνασμα καταναλωτή αυξήθηκε σημαντικά,
κατά 32 εκατομμύρια ευρώ, το 2018, ως ακολούθως:

2002-2018

2.385,558 εκ. Ευρώ

2002-2017

2,353,366 εκ. Ευρώ
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Το συνολικό εκτιμώμενο πλεόνασμα καταναλωτή επιμερίζεται ως ακολούθως, για 14 αποφάσεις κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης (συμπεριλαμβανομένης 1 απόφασης που αφορούσε σε καταχρηστική εκμετάλλευση σχέσης οικονομικής εξάρτησης, 6 αποφάσεων που αφορούσαν τόσο
σε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης όσο και σε κάθετες συμπράξεις και 1 απόφασης που αφορούσε τόσο σε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης όσο και σε οριζόντια σύμπραξη), 15 υποθέσεις
οριζοντίων συμπράξεων και 12 αποφάσεις καθέτων συμπράξεων:

Αποφάσεις
Οριζοντίων
συμπράξεων =
1,521 δις ευρώ

Αποφάσεις
Κάθετων
συμπράξεων =
470 εκ. ευρώ

Αποφάσεις
Κατάχρησης
Δεσπόζουσας
Θέσης =
394 εκ. ευρώ

Συνολικό εκτιμώμενο
πλεόνασμα καταναλωτή
απο τις αποφάσεις της
Επιτροπής Ανταγωνισμού 2002 - 2018 =
2,385 δις ευρώ

3.6. Στρατηγικοί Στόχοι της Επιτροπής Ανταγωνισμού
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού διαθέτει ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων όσον αφορά την επιβολή των κανόνων περί ελεύθερου ανταγωνισμού αλλά και τον εντοπισμό ρυθμιστικών εμποδίων, στο πλαίσιο
του γνωμοδοτικού της ρόλου. Οι κυριότεροι στόχοι που επιδιώκονται από την Επιτροπή κατά την
εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού είναι η συστημική προστασία της ανταγωνιστικής δομής
της αγοράς, ήτοι η προστασία και βελτίωση των συνθηκών ανταγωνισμού και η προώθηση γνήσιας κουλτούρας ανταγωνισμού στην Ελλάδα. Οι στόχοι και οι προτεραιότητες μιας ανεξάρτητης
αρχής πρέπει να είναι σαφείς προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία, με
απώτερο σκοπό να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη προς την αρχή. Ο ελεύθερος και χωρίς στρεβλώσεις
ανταγωνισμός έχει καίρια σημασία για την ελληνική οικονομία, που έχει ταλαιπωρηθεί πολλές δεκαετίες από σύνδρομα οικονομίας “μικρής αγοράς” (σημαντικά εμπόδια εισόδου, ολιγοπωλιστική
δομή με υψηλό βαθμό διαφάνειας, νοοτροπία συλλογικής επιχειρηματικότητας, ισχυρή οικογενειοκρατία στη βιομηχανία κλπ) και μία παράδοση κρατικής ρυθμιστικής παρέμβασης.
Στόχοι που επιτεύχθηκαν
1. Διατήρηση υψηλού και συνεκτικού επιπέδου δράσης κατά την επιβολή των κανόνων ανταγωνισμού (διενέργεια ελέγχων για τη διαπίστωση παράβασης και επιβολή κυρώσεων)
2. Βέλτιστη χρήση εσωτερικών εργαλείων διαχείρισης για την ιεράρχηση των υποθέσεων και
ερευνών, προκειμένου να αυξηθεί το συστημικό αποτέλεσμα των δράσεων της αρχής
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3. Επιτάχυνση των διαδικασιών με παράλληλη διατήρηση της ποιότητας των αποφάσεων και
διαδικαστικών δικλείδων ασφαλείας (διευκολύνθηκε σταδιακά μέσω της εισαγωγής νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων επαύξησης της διοικητικής αποτελεσματικότητας και
μέσω της μείωσης των εκκρεμών υποθέσεων)
4. Επιτάχυνση των διαδικασιών μέσω της διευθέτησης διαφορών
5. Έμφαση στα καταναλωτικά αγαθά, υπηρεσίες με ανελαστική ζήτηση και σε υποθέσεις νόθευσης διαγωνισμών:
• Αγορές τροφίμων και ποτών (μαργαρίνη, γαλακτοκομικά προϊόντα)
• Λιανική πώληση καταναλωτικών προϊόντων
• Αγορά διανομής τύπου
• Υγεία (αγορά μηχανημάτων, ανταλλακτικών και υπηρεσιών συντήρησης/επισκευής
μηχανημάτων τεχνητού νεφρού)
• Κατασκευαστικός τομέας (υποθέσεις νόθευσης διαγωνισμών κ.ά.)
6.

Αύξηση γενικής και ειδικής πρόληψης - Έκδοση γνωμοδοτήσεων και ανάληψη
πρωτοβουλιών και δράσεων για την προώθηση της πολιτικής ανταγωνισμού και την
παρακολούθηση των συνθηκών της αγοράς

7.

Χρήση ακολουθούμενων διεθνών βέλτιστων πρακτικών, εποικοδομητική συνεργασία με
εθνικούς και διεθνείς ή Ευρωπαϊκούς οργανισμούς και φορείς
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Διαρκείς προτεραιότητες και στόχοι της Επιτροπής


Η αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού με τη χρήση όλων των
διαθέσιμων εργαλείων
• Συνιστά βασικό σκοπό αλλά και δέσμευση της Αρχής ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αξιοποιούνται στο μέγιστο βαθμό οι εξουσίες της περί επιβολής των κανόνων ανταγωνισμού με
στόχο την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων.
• Η αποτελεσματική άσκηση των ερευνητικών (στοχευμένοι επιτόπιοι έλεγχοι) και αποφασιστικών εξουσιών της Ε.Α. (διαπίστωση παραβάσεων, επιβολή προστίμων, λήψη ασφαλιστικών μέτρων, αποδοχή δεσμεύσεων, προληπτική αξιολόγηση συγκεντρώσεων) θα συνδράμει στην υλοποίηση του στόχου και στην αντιμετώπιση αντιανταγωνιστικών πρακτικών
σε καίριους τομείς της οικονομίας
• Ειδικότερα η διαδικασία διευθέτησης και η διαδικασία λήψης δεσμεύσεων σε συνδυασμό
με την δυνατότητα κατάταξης των υποθέσεων κατά σειρά προτεραιότητας με τη βοήθεια
του συστήματος μοριοδότησης της ΕΑ, αποτελούν μερικά από τα εργαλεία για την επίτευξη
αυτού του στόχου



H βέλτιστη αξιοποίηση του συστήματος προτεραιοποίησης των υποθέσεων που εξετάζει η
Επιτροπή Ανταγωνισμού
• Οι αρχές προτεραιοποίησης συντελούν στην επίτευξη ισορροπίας κατά την ενάσκηση των
αρμοδιοτήτων της Ε.Α. Τα εργαλεία της μοριοδότησης και της κατά προτεραιότητα κατάταξης των υποθέσεων συμβάλλουν μεταξύ άλλων στην αποτελεσματικότερη διαχείριση
των πόρων της Επιτροπής, ώστε η Αρχή να μπορέσει να δώσει έμφαση στην έρευνα των
συνθηκών ανταγωνισμού σε νέες αγορές και να είναι συμβατή με τις σύγχρονες εξελίξεις
και έρευνες παράλληλα με τις αρχές ανταγωνισμού των λοιπών κρατών μελών (ψηφιακές
πλατφόρμες και ηλεκτρονικό εμπόριο, χρήση προσωπικών δεδομένων και αλληλεπίδραση
με τους κανόνες περί ανταγωνισμού)



Η δημιουργία ανοικτών και ανταγωνιστικών αγορών, υπό το πρίσμα της αξιολόγησης
ρυθμιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό
• Γνωμοδοτήσεις είτε κατόπιν υποβολής αιτήματος είτε με πρωτοβουλία της Επιτροπής
• Κλαδικές έρευνες για την χαρτογράφηση των συνθηκών ανταγωνισμού και τον εντοπισμό
πιθανών στρεβλώσεων που εξασθενούν τον ανταγωνισμό, ακόμη και αν δεν συνιστούν παραβάσεις της νομοθεσίας (συμπληρωματικό εργαλείο στην εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού)
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Η προώθηση των ωφελειών του ανταγωνισμού μέσω δράσεων ευαισθητοποίησης στα
θέματα της αρμοδιότητας της αρχής και των παρεμβάσεών της.
• Στόχος είναι η διάδοση των αρχών συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία, ώστε να
αποφεύγονται παραβατικές πρακτικές και να επιδιώκονται αποτελεσματικές δράσεις εφαρμογής της νομοθεσίας.

Άλλα μέσα επιδίωξης του στόχου:
• Δημοσίευση Οδηγών και άλλων ενημερωτικών εντύπων, κλαδικές έρευνες, διοργάνωση
σεμιναρίων και συνεδρίων, εκπαιδευτικές δράσεις και συνεργασία με άλλους φορείς
• Δημιουργία προγραμμάτων συμμόρφωσης με σκοπό να τονιστούν τα οφέλη που θα προκύπτουν τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τους καταναλωτές από την αυστηρή τήρηση
των κανόνων του ανταγωνισμού
• Κατευθύνσεις και οδηγίες καλής νομοθέτησης ώστε να λαμβάνεται υπόψη το αγαθό του
ανταγωνισμού ως παράμετρος κατά την υλοποίηση νομοθετικών πρωτοβουλιών


Ο προσανατολισμός στη διαρκή βελτίωση και εξέλιξη της Αρχής



Η αξιολόγηση του αντίκτυπου των παρεμβάσεων της Ε.Α.
• Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων της
Ε.Α στην αγορά και στην οικονομία υπό το πρίσμα της ωφέλειας στον καταναλωτή, ώστε
να μπορούν να αποτιμηθούν τα οφέλη της δράσης της και να επιτευχθεί η προώθηση της
πολιτικής ανταγωνισμού σε συνδυασμό με την αποτελεσματική εφαρμογή των σχετικών
κανόνων.
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3.7. Η αντιμετώπιση των συμπράξεων επιχειρήσεων και ενώσεων
επιχειρήσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού
17 αποφάσεις
επιβολής
προστίμων
[2004-2018]
Συνολικά
επιβληθέντα
πρόστιμα
(2004-2018)
ύψους περίπου
187 εκ. ευρώ
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Υπόθεση Πρατηρίων Καυσίμων Ν. Άρτας – Ε.Α. 263/IV/2004

(α) στον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό των τιμών αγοράς ή πώλησης ή άλλων όρων
συναλλαγής,

Κατόπιν αυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά λιανικής εμπορίας βενζινών και
πετρελαίου κίνησης, η Ε.Α. διαπίστωσε ότι οκτώ (8) επιχειρήσεις-πρατήρια
πώλησης υγρών καυσίμων στην περιοχή της Άρτας παραβίασαν το άρθρο 1 παρ.
1 του ν. 703/77. Ειδικότερα, η Ε.Α. με την απόφασή της διαπίστωσε την ύπαρξη
εναρμονισμένης πρακτικής μεταξύ των εμπλεκομένων επιχειρήσεων καθώς κατά το
κρίσιμο χρονικό διάστημα πωλούσαν τα επιμέρους σχετικά προϊόντα στις ίδιες τιμές
και προέβαιναν σε αυξήσεις ή μειώσεις των τιμών των προϊόντων αυτών ταυτόχρονα
(ή με μικρή χρονική υστέρηση) και κατά το ίδιο ποσοστό. Για τη στοιχειοθέτηση
της εναρμονισμένης πρακτικής η Ε.Α. έλαβε υπόψη της τα χαρακτηριστικά και
τις συνθήκες της συγκεκριμένης αγοράς και την ομοιόμορφη επιχειρηματική
συμπεριφορά των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων. Για την ανωτέρω παράβαση, η
Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 218.297,36 ευρώ, απόφαση η οποία
επικυρώθηκε από τα διοικητικά δικαστήρια.

β) στον περιορισμό ή στον έλεγχο της παραγωγής, της διάθεσης, της τεχνολογικής
ανάπτυξης ή των επενδύσεων.

Υπόθεση Σούπερ Μάρκετ – Ε.Α. 277/IV/2005 και 284/IV/2005

Οι Αποφάσεις της Aρχής από το 2004 έως σήμερα*
Το άρθρο 1 του ν. 3959/2011 (προϊσχύον άρθρο 1 του ν. 703/1977) και το αντίστοιχο
άρθρο 101 ΣΛΕΕ, απαγορεύει όλες τις συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές
μεταξύ επιχειρήσεων και όλες τις αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων, οι οποίες
έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση
του ανταγωνισμού, και προβλέπει, όχι εξαντλητικά, τις μορφές που μπορεί να
λάβει η αντι-ανταγωνιστική συμπραξιακή συμπεριφορά. Κατά το άρθρο, η αντιανταγωνιστικσή συμπεριφορά μπορεί να συνίσταται ιδίως:

γ) στην κατανομή των αγορών ή των πηγών εφοδιασμού,
δ) στην εφαρμογή στο εμπόριο άνισων όρων για ισοδύναμες παροχές, ιδίως στην
αδικαιολόγητη άρνηση πώλησης, αγοράς ή άλλης συναλλαγής, κατά τρόπο που
δυσχεραίνει τη λειτουργία του ανταγωνισμού,
δ) στην εξάρτηση της σύναψης συμβάσεων από την αποδοχή, εκ μέρους των
συναλλασσόμενων, πρόσθετων παροχών, οι οποίες από τη φύση τους ή σύμφωνα
με τις εμπορικές συνήθειες δεν συνδέονται με το αντικείμενο των συμβάσεων αυτών.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (Ε.Α.) έχει ασχοληθεί τα τελευταία 14 έτη επισταμένα
με τις περιπτώσεις αντι-ανταγωνιστικών συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων και
ενώσεων επιχειρήσεων και έχει εκδώσει ιδιαίτερα σημαντικό αριθμό αποφάσεων
με τις οποίες έχουν επιβληθεί υψηλά πρόστιμα.
Οι σημαντικότερες αποφάσεις της Αρχής κατά το διάστημα 2004-2018*, οι οποίες
καλύπτουν όλο το φάσμα των πρακτικών των συμπράξεων επιχειρήσεων και
ενώσεων επιχειρήσεων, περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω:

*Για τις σημαντικότερες εκδοθείσες αποφάσεις συμπράξεων επιχειρήσεων και ενώσεων επιχειρήσεων
της Επιτροπής Ανταγωνισμού το έτος 2018 βλ. ενότητα 3.1 της παρούσας Έκθεσης.

Σε συνέχεια αυτεπάγγελτης έρευνας στον κλάδο επιχειρήσεων λιανικής πώλησης
ειδών σούπερ μάρκετ, η Ε.Α. διαπίστωσε, κατά πλειοψηφία, παραβάσεις του
άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 703/77 και του άρθρου 81 παρ. 1 ΣυνθΕΚ. Ειδικότερα, η Ε.Α.
αποφάνθηκε ότι η κατάρτιση από τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΣΜΕ) καταλόγου μεταφοράς επί τιμολογίου συγκεκριμένου ποσοστού
παροχών και λοιπών εκπτώσεων που βρισκόταν εκτός τιμολογίου και η προσπάθεια
καθολικής και ενιαίας εφαρμογής του, καταδείκνυε την πρόθεση του ΣΕΣΜΕ να
προσδιορίσει ένα ανώτατο όριο ποσοστού έκπτωσης το οποίο έμμεσα έθετε ορισμένο
αυθαίρετο επίπεδο ελάχιστης λιανικής τιμής. Με αυτό τον τρόπο, η κατάρτιση του
καταλόγου παρακώλυσε τον ανταγωνισμό σε επίπεδο λιανεμπορίου και περιόρισε
τις δυνατότητες μείωσης των τιμών στο επίπεδο αυτό. Επιπλέον, η Ε.Α. έκρινε ότι
οι εταιρίες: ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ,
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ, ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, Ι. & Σ.
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΤΡΟΦΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ και ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ συντόνισαν την επιχειρηματική τους συμπεριφορά με σκοπό τον
αποκλεισμό ανταγωνιστών από την αγορά μέσω της άσκησης πιέσεων και απειλών
κυρώσεων προς τους προμηθευτές για να μη διαθέτουν και να μην παράγουν τα
προϊόντα τους σε αυτούς και για λογαριασμό τους. Συγκεκριμένα, υπήρξε άμεση
επαφή μεταξύ των επτά αλυσίδων σούπερ μάρκετ οι οποίες, μέσω συναντήσεων,
αφενός αποκάλυπταν την εμπορική τους πολιτική και αφετέρου ασκούσαν πιέσεις
προς τους προμηθευτές σχετικά με την τιμολογιακή τους πολιτική. Η ανωτέρω
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πρακτική –
Kαθορισμός τιμών

Απόφαση ένωσης
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πρακτική
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συμπεριφορά των επτά επιχειρήσεων κρίθηκε ότι συνιστά εναρμονισμένη πρακτική
και είναι αντίθετη προς το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 703/77 και το άρθρο 81 παρ. 1 ΕΚ.
Η Ε.Α., μέσω συμπληρωματικής Εισήγησης, επέβαλε πρόστιμο ύψους 15.000.000
ευρώ στο ΣΕΣΜΕ και πρόστιμο συνολικού ύψους 2.955.862 ευρώ στις επτά (7)
προαναφερόμενες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.
Τα διοικητικά δικαστήρια επιβεβαίωσαν την κρίση της Ε.Α. ως προς την ύπαρξη
παράβασης και περιόρισαν το επιβληθέν πρόστιμο για τις επιμέρους επιχειρήσεις,
πλην της ΤΡΟΦΙΝΟ.

Εναρμονισμένη
πρακτική –
Καθορισμός τιμών

Δεσμεύσεις –
Καθορισμός τιμών

Υπόθεση Εταιριών Διύλισης – Ε.Α. 327/V/2007
Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά στην αυτεπάγγελτη έρευνα της Γ.Δ.Α. για
εναρμονισμένη πρακτική των εταιριών διύλισης πετρελαιοειδών για τον καθορισμό
τιμών πώλησης αεροπορικών καυσίμων, κατόπιν και σχετικής καταγγελίας της
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΙΑΤΑ) κατά των εγχώριων
εταιριών διύλισης (ΕΛ.ΠΕ, ΠΕΤΡΟΛΑ και ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ). Σύμφωνα με την απόφαση
οι καταγγελλόμενες εταιρίες προέβησαν σε εναρμονισμένη κάλυψη του κόστους
τήρησης των αποθεμάτων ασφαλείας μέσω της μετάβασης στο νέο δείκτη Ρ^Η^.
Ειδικότερα, οι καταγγελλόμενες εταιρίες υιοθέτησαν ομοιόμορφη συμπεριφορά ως
προς τα ακόλουθα τρία σημεία: α) το χρόνο μετάβασης στο νέο δείκτη Ρ^Η^ (ήτοι
1.1.2003), β) το ύψος της ανατίμησης των τιμών αεροπορικού καυσίμου εξαιτίας της
μετάβασης αυτής και γ) τον τρόπο κάλυψης του κόστους αποθεμάτων ασφάλειας
μέσω της μετάβασης από τον παλαιό στο νέο δείκτη, δηλ. μέσω της ανατίμησης που
επήλθε από τη διαφορά του παλαιού με το νέο δείκτη. Για την ανωτέρω παράβαση, η
Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 8.935.640 ευρώ. Τα διοικητικά δικαστήρια
επιβεβαίωσαν την κρίση της Ε.Α. ως προς την ύπαρξη παράβασης και περιόρισαν το
επιβληθέν πρόστιμο σε 7.230.305 ευρώ συνολικά.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2018

τιμολόγησης, εφόσον κατά τη μετάπτωση των διατραπεζικών προμηθειών
προκύπτει αύξηση των εφαρμοζόμενων διατραπεζικών χρεώσεων.
β. Δυνατότητα στις Τράπεζες που τιμολογούν τους πελάτες τους με τιμές ίσες ή
μικρότερες από τις διατραπεζικές προμήθειες για διαμόρφωση της τιμολόγησης
προς τους πελάτες τους ώστε να προκύψει εύλογη υπέρ των πελατών ωφέλεια.
3. Ανάληψη υποχρέωσης από τις τράπεζες να προσαρμόσουν τα πληροφορικά
συστήματά τους, ώστε οι πελάτες τους να πληροφορούνται πριν από την πραγματοποίηση διατραπεζικής συναλλαγής σε ΑΤΜ ότι η συναλλαγή αυτή ίσως
συνεπάγεται επιβάρυνσή τους από την Τράπεζά τους.
4. Ανάληψη υποχρέωσης από τις τράπεζες, αναφορικά με τα συστήματα DIASDEBIT
και DIATRANSFER, να μειώσουν τις τυχόν μεταξύ τους διμερείς προμήθειες σε
επίπεδο χαμηλότερο από εκείνο που ίσχυε βάσει των καταργηθεισών πολυμερών
διατραπεζικών συμφωνιών και να προσαρμόσουν την έναντι των πελατών τους
τιμολογιακή πολιτική.
Περαιτέρω, οι κυριότερες δεσμεύσεις που προτάθηκαν από τη Ελληνική Ένωση
Τραπεζών (ΕΕΤ) και έγιναν δεκτές από την Ε.Α. είναι οι εξής:
1. Τροποποίηση του καταστατικού της ΕΕΤ ώστε να ενταχθεί στο σκοπό της η
προώθηση του υγιούς και ελεύθερου ανταγωνισμού στον χρηματοπιστωτικό
τομέα και να αποκλεισθεί ρητά οποιοδήποτε θέμα αφορά σε τιμολογιακή πολιτική
των μελών της, περιλαμβανομένου του άμεσου ή έμμεσου καθορισμού τιμών.
2. Λήψη κάθε πρόσφορου μέσου από την ΕΕΤ, ώστε να ενταχθεί στα καθήκοντα και
τις υποχρεώσεις των μονάδων κανονιστικής συμμόρφωσης των τραπεζών η
πρόληψη και η αποφυγή κάθε αντι-ανταγωνιστικής συμπεριφοράς των τραπεζών.
3. Ένταξη στα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΕΕΤ θεματολογίας για την προστασία
του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Υπόθεση στα Διατραπεζικά Συστήματα – Ε.Α. 408/V/2008

Υπόθεση Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών – Ε.Α. 421/V/2008

Σε συνέχεια της αυτεπάγγελτης έρευνας για τα Διατραπεζικά Συστήματα DIASDEBIT,
DIASATM και DIASTRANFER, η οποία αφορούσε σε ενδεχόμενο καθορισμό τιμών
μέσω πολυμερών διατραπεζικών προμηθειών στα προαναφερθέντα συστήματα,
η Ε.Α. έκανε δεκτές, κατά πλειοψηφία, τις κυριότερες κάτωθι δεσμεύσεις από τα
πιστωτικά ιδρύματα με ισχύ έως την 1.8.2010:

Κατόπιν συμπληρωματικής εισήγησης της Γ.Δ.Α. για πιθανές παραβάσεις του ν.
703/77 από εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών, η Ε.Α. διαπίστωσε την ύπαρξη
εναρμονισμένης πρακτικής μεταξύ των εταιριών BP Hellas και SHELL Hellas με
αντικείμενο τον καθορισμό τιμών. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι οι διαφορές στις
καθαρές τιμές χονδρικής στην απλή αμόλυβδη βενζίνη δεν οφείλονται στις διαφορές
κόστους ή κατανάλωσης ανά νομό αλλά στις διαφορετικές εκπτώσεις που χορηγούσαν
οι εταιρίες εμπορίας στους πρα-τηριούχους. Επιπλέον, προέκυψαν ενδείξεις μιας
ιδιότυπης συγγένειας της πολιτικής εκπτώσεων που εφήρμοζαν οι εταιρίες BP Hellas
και SHELL Hellas. Σύμφωνα με τις εν λόγω ενδείξεις, οι συγκεκριμένες εταιρίες
εφάρμοζαν κοινή εκπτωτική πολιτική «χωρίζοντας» τη σχετική γεωγραφική αγορά
(ελληνική επικράτεια) σε ζώνες, στις οποίες το ποσό έκπτωσης ήταν τέτοιο ώστε οι

1. Παύση της εφαρμογής των περί διατραπεζικών προμηθειών όρων του ισχύοντος
Κανονισμού DIASATM. Συνέχιση εκκαθάρισης των διατραπεζικών συναλλαγών
ανάληψης μετρητών και ερώτησης υπολοίπου μέσω της ΔΙΑΣ ΑΕ.
2. α. Ανάληψη υποχρέωσης από τις τράπεζες για προσαρμογή της τιμολόγησης
έναντι των πελατών τους για τις διατραπεζικές συναλλαγές σε ΑTΜs. Δέσμευση
των τραπεζών για μη αύξηση της έναντι των πελατών τους αντίστοιχης

Εναρμονισμένη
πρακτική –
Καθορισμός
εκπτώσεων
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προκύπτουσες καθαρές (τελικές χονδρικές) τιμές της αμόλυβδης βενζίνης των δύο
εταιριών να εξισώνονται. Η Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 49.731.473
ευρώ για την προαναφερθείσα εναρμονισμένη πρακτική. Η απόφαση ακυρώθηκε
από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών για διαδικαστικούς λόγους (μη νόμιμη σύνθεση
της Ε.Α.) και αναπέμφθηκε στην Ε.Α. Η Ε.Α. άσκησε αίτηση αναίρεσης.

Μνημόνιο
συνεργασίας –
Καθορισμός
ποσοτήτων –
Καθορισμός τιμών

Απόφαση ένωσης
επιχειρήσεων –
Καθορισμός
κατώτατων
αμοιβών –
Έλεγχος μέσω
μηχανογραφικού
συστήματος

Υπόθεση στον Κλάδο της Ιχθυοκαλλιέργειας – Ε.Α. 492/VI/2010
Την 12.11.2008 οι εταιρίες ΝΗΡΕΥΣ, ΣΕΛΟΝΤΑ, ΔΙΑΣ, ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ γνωστοποίησαν στην Ε.Α., την από 6.11.2008 σύμπραξή
τους, η οποία είχε ως πρωταρχικό και άμεσο στόχο α) τον προσδιορισμό και την
πραγματοποίηση πωλήσεων των επιθυμητών ποσοτήτων έτοιμων προϊόντων (δηλ.
νωπών ψαριών μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας) σε εβδομαδιαία βάση, συνολικά,
και ανά εταιρία, και β) τον προσδιορισμό του εύρους των επιθυμητών τιμών
πωλήσεων σε εβδομαδιαία βάση, συνολικά, και ανά εταιρία, με σκοπό τη σταδιακή
σταθεροποίηση των τιμών πωλήσεων σε επίπεδα που να ταυτίζονται τουλάχιστον με
το κοινώς αποδεκτό επίπεδο μέσου πραγματικού κόστους έτοιμου προϊόντος. Η Ε.Α.
αποφάσισε ομοφώνως ότι το μνημόνιο συνεργασίας που σύναψαν οι επιχειρήσεις,
καθώς και οι συνακόλουθες ενέργειες των συμβαλλομένων προς υλοποίηση των
στόχων του εν λόγω μνημονίου, συνιστούν παράβαση του άρθρου 1 του ν. 703/77,
όπως ισχύει, καθώς και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ, και είναι ως εκ τούτου άκυρες. Η
Ε.Α. επέβαλε στις ανωτέρω εταιρίες πρόστιμο συνολικού ύψους 677.885 ευρώ. Τα
διοικητικά δικαστήρια επικύρωσαν την κρίση της Ε.Α. ως προς την ύπαρξη παράβασης
και μεταρρύθμισαν την απόφασή της απευθύνοντας συστάσεις προς τις εταιρίες και
απειλή επιβολής προστίμου σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης.
Υπόθεση Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) – Ε.Α. 512/VI/2010
Κατόπιν καταγγελιών και αναφοράς κατά του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
(ΤΕΕ), η Επιτροπή Ανταγωνισμού διαπίστωσε ότι το ΤΕΕ παρέβη τα άρθρα 1 του
ν. 703/1977, όπως ίσχυε και 101 ΣΛΕΕ, καθώς, με αποφάσεις της Διοικούσας
Επιτροπής του, υποκατέστησε χωρίς σχετική νομοθετική εξουσιοδότηση την Πολιτεία
και υιοθέτησε ελάχιστο κόστος κατασκευής έργων για τον υπολογισμό των αμοιβών
των μηχανικών, απέβλεψε δε και οδήγησε σε αύξηση των αμοιβών αυτών.
Ειδικότερα, από την εξέταση του σχετικού ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου,
προέκυψε ότι η Πολιτεία καθόριζε συγκεκριμένους τύπους, μεθόδους και
συντελεστές για τον υπολογισμό των αμοιβών των μηχανικών, ενώ το ΤΕΕ ήταν
αρμόδιο για τον υπολογισμό και την απόδοσή τους στους μηχανικούς. Στο πλαίσιο
αυτό, το ΤΕΕ υιοθέτησε, το 2006 και 2007, τις εν λόγω αποφάσεις, με τις οποίες
καθόριζε ελάχιστο κόστος κατασκευής ανά μ2 στα ιδιωτικά κτιριακά έργα, για τα
οποία ο καθορισμός της αμοιβής των μηχανικών γινόταν με βάση συγκεκριμένη
μέθοδο, αντικαθιστώντας στην πράξη παλαιότερες Υπουργικές Αποφάσεις, με
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τις οποίες αρχικά καθορίστηκε και στη συνέχεια παρατεινόταν διαρκώς η ισχύς
της σχετικής «Ενιαίας Τιμής Αφετηρίας» και οι οποίες είχαν, εν τέλει, κηρυχθεί
αντισυνταγματικές, με αποτέλεσμα να καταλείπεται κενό. Μετά την υιοθέτηση από
το ΤΕΕ των συγκεκριμένων αποφάσεων, η προϋπάρχουσα «Ενιαία Τιμή Αφετηρίας»
σταδιακά υπερδιπλασιάστηκε μεταξύ των ετών 2007 - 2010.
Η υιοθέτηση των ανωτέρω τιμών ελέγχονταν από το ΤΕΕ μέσω ειδικά σχεδιασμένου
μηχανογραφικού συστήματος, με το οποίο δεν πραγματοποιούνταν υπολογισμός της
αμοιβής των μηχανικών, αν ο προϋπολογισμός του έργου ανά μ2 υπολειπόταν του
τεθέντος κατώτατου ορίου και τυχόν απόκλιση από αυτό επιτρεπόταν μόνο ύστερα
από ειδική αιτιολόγηση προς το ΤΕΕ.
Για τη διαπιστωθείσα παράβαση, η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε στο ΤΕΕ
πρόστιμο 60.000 € και το υποχρέωσε να ενημερώσει σχετικά τα μέλη του και το
κοινό για την Απόφαση και να αναπροσαρμόσει το μηχανογραφικό του σύστημα.
Ως προς το τμήμα των καταγγελιών που αναφερόταν στην εφαρμογή της νομοθεσίας
περί αμοιβών μηχανικών και στους μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, η
Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι αυτές ήταν αβάσιμες, καθώς οι αναφερόμενοι
περιορισμοί του ανταγωνισμού προέκυπταν από σχετικές νομοθετικές και
κανονιστικές ρυθμίσεις.
Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Υπόθεση Συλλόγων Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων – Ε.Α. 518/VI/2011
Κατόπιν αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στην αγορά
παροχής μεσιτείας αστικών συμβάσεων, η Επιτροπή Ανταγωνισμού διαπίστωσε ότι
οι Σύλλογοι Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων: α) Αθηνών - Αττικής (Σ.Μ.Α.Σ.Α.Α.), β)
Περιφέρειας Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Σ.Μ.Α.Σ.Θ.), γ) Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Ελλήνων Συμβούλων Διαχειριστών Ακίνητης Περιουσίας (Σ.Ν.Ε.Ε.Σ.Δ.Α.Π.) και δ)
Νομού Χανίων (ΣΥ.ΜΕ.ΝΟ.Χ.), παραβίασαν το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 703/1977 και το
άρθρο 101 παρ. 1 της ΣΛΕΕ, καθώς είχαν προχωρήσει σε άμεσο ή έμμεσο ορισμό
κατώτατων αμοιβών, με το να ορίζουν ρητά στο καταστατικό ή σε άλλα έγγραφά τους
το ποσοστό 2% επί της αξίας του ακινήτου, ως ελάχιστη αμοιβή παροχής μεσιτικών
υπηρεσιών, ή με συστάσεις και οδηγίες προς τα μέλη τους για παγίωση πρακτικής για
αξίωση ως κατώτατης μεσιτικής αμοιβής 2% ή και με την απαγόρευση διαφήμισης
για λήψη μειωμένης (κάτω του 2%) ή μηδενικής αμοιβής.
Για τις ως άνω διαπιστωθείσες παραβάσεις, η Επιτροπή, λόγω της αντικειμενικής
αδυναμίας διαπίστωσης του κύκλου εργασιών των πολυπληθών μελών τους,
επέβαλε στις εν λόγω ενώσεις πρόστιμα συνολικού ύψους 29.736,18 €.
Επιπλέον, η Επιτροπή υποχρέωσε τις εν λόγω ενώσεις να ενημερώσουν εγγράφως
τα μέλη τους σχετικά με την ελεύθερη διαμόρφωση των αμοιβών τους και των

Απόφαση ενώσεων
επιχειρήσεων –
Άμεσος / έμμεσος
ορισμός κατώτατων
αμοιβών – Μέτρα
δημοσιότητας
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σχετικών διαφημίσεων, καθώς και να δημοσιεύσουν την ως άνω ενημέρωση στην
ιστοσελίδα τους και στον τύπο.
Περαιτέρω, στο πλαίσιο της ίδια υπόθεσης, η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποδέχθηκε
ομόφωνα τις δεσμεύσεις που πρότεινε και ανέλαβε η Ομοσπονδία Μεσιτών Αστικών
Συμβάσεων Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Σ.Ε.) για την παύση της πιθανολογούμενης παράβασης
αναφορικά με τον περιορισμό της διαφήμισης παροχής δωρεάν υπηρεσιών και
την υποχρέωσε να προβεί σε έγγραφη ενημέρωση των μελών της, σχετικές
διατυπώσεις στον Κώδικα Δεοντολογίας και το καταστατικό της και σε πληθώρα
μέτρων δημοσιότητας, όπως δημοσιεύσεις στον τύπο και στην ιστοσελίδα της.
Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Καθορισμός τιμώνΠεριορισμός /
Έλεγχος
παραγωγήςΑνταλλαγή
εμπιστευτικών
πληροφοριών

Υπόθεση παραγωγής και εμπορίας ετοίμου σκυροδέματος στην Περιφέρεια
Κρήτης - Ε.Α. 547/VIΙ/2012
Κατόπιν επιστολών κατοίκων του νομού Ηρακλείου σχετικά με τις υψηλές τιμές,
στις οποίες πωλείται το έτοιμο σκυρόδεμα στον συγκεκριμένο νομό, σε σχέση με
τους λοιπούς νομούς της Κρήτης, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού εκκίνησε
αυτεπάγγελτη έρευνα στην ανωτέρω αγορά, στο πλαίσιο της οποίας διενεργήθηκαν
επιτόπιοι έλεγχοι σε πλήθος εταιριών παραγωγής σκυροδέματος και συνδέσμων.
Από την αξιολόγηση και συνεκτίμηση όλων των στοιχείων του φακέλου, προέκυψαν
παραβάσεις του άρθρου 1 του νόμου 703/1977, όπως ίσχυε, λόγω της συμμετοχής
ορισμένων εταιριών σε απαγορευμένες συμπράξεις.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με την υπ’ αριθ. 547/VII/2012 ομόφωνη Απόφασή
της, διαπίστωσε ότι οι εταιρίες ΜΠΕΤΑΡΜ Α.Ε, ΛΑΤΟΜ-ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε,
ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. και ΕΥΡΩΜΠΕΤΟΝ παραβίασαν το άρθρο 1 του ν.
703/1977, όπως ίσχυε, για το χρονικό διάστημα από 30.7.2001 έως και το έτος
2008, λόγω της συμμετοχής τους σε απαγορευμένες συμπράξεις (καθορισμός τιμών,
περιορισμός/έλεγχος παραγωγής και ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών),
δυνάμει ιδίως των από 30.7.2001 και 22.8.2005 συμφωνητικών που αυτές σύναψαν.
Για την ίδια παράβαση, η εταιρία ΜΠΕΤΟΔΟΜΗ Α.Ε. παραβίασε το άρθρο 1 του ν.
703/1977, όπως ίσχυε, για το χρονικό διάστημα από 22.8.2005, δυνάμει ιδίως του
από 22.8.2005 συμφωνητικού που αυτή σύναψε.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε πρόστιμο στις ως άνω συμπράττουσες εταιρίες
για την τέλεση της διαπιστωθείσας παράβασης του άρθρου 1 του ν. 703/1977, όπως
ίσχυε, συνολικού ύψους 94.622,47 €. Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών επιβεβαίωσε
την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μειώνοντας ωστόσο τα πρόστιμα.
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Υπόθεση Συλλόγων Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών – Ε.Α. 554/VII/2012
Κατόπιν αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, η Επιτροπή
Ανταγωνισμού διαπίστωσε ότι ορισμένοι σύλλογοι ιδιοκτητών κέντρων ξένων
γλωσσών παραβίασαν το άρθρο 1 του ν. 703/1977, υιοθετώντας πρακτικές
καθορισμού τιμών και υπέρμετρους περιορισμούς στην άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας των μελών τους (φροντιστηρίων ξένων γλωσσών).
Ειδικότερα, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι εν λόγω σύλλογοι, με σειρά αποφάσεων/
συστάσεων των καταστατικών τους οργάνων ή/και σχετικές ρυθμίσεις στα
καταστατικά, στους κανονισμούς δεοντολογίας και σε άλλα εσωτερικά τους έγγραφα,
για χρονικό διάστημα άνω της δεκαετίας, συντόνιζαν είτε τα δίδακτρα που χρέωναν
τα μέλη τους (π.χ. ελάχιστη τιμή διδάκτρων, περιορισμοί στη χορήγηση εκπτώσεων)
είτε άλλες σημαντικές παραμέτρους της εμπορικής δραστηριότητάς τους (π.χ. ρήτρες
μη ανταγωνισμού, ρήτρες περί της συμμετοχής ή μη σπουδαστών σε εξετάσεις
γλωσσομάθειας, υπέρμετροι περιορισμοί στη διαφημιστική δραστηριότητα), κατά
περίπτωση.
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Καθορισμός τιμών –
Περιορισμοί
στην άσκηση
επαγγελματικής
δραστηριότητας –
Περιορισμοί στη
διαφήμιση –
Πρόστιμο βάσει
κύκλου εργασιών
των μελών
ενώσεων

Για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις, επιβλήθηκαν πρόστιμα, με βάση το συνολικό
κύκλο εργασιών των μελών κάθε ένωσης, συνολικού ύψους 855.356 €, στους εξής
πέντε (5) Συλλόγους Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών: 1) Νομού Ηρακλείου, 2)
Βόρειας Ελλάδας, 3) Νομού Σερρών, 4) Νομού Χανίων και 5) Νομού Κιλκίς.
Περαιτέρω, η Επιτροπή Ανταγωνισμού απηύθυνε σύσταση στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο
Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών («Europalso») για τη διαπιστωθείσα παράβαση
του άρθρου 1 του ν. 703/1977 και αποδέχθηκε τις δεσμεύσεις που προτάθηκαν από
την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών («PALSO»)
προς παύση πιθανολογούμενης παράβασης που αφορούσε σε περιορισμούς στη
διοργάνωση και συμμετοχή σε ανταγωνιστικές εξετάσεις γλωσσομάθειας και
έκδοσης συναφών πιστοποιητικών (πέραν των εγκεκριμένων από την Ομοσπονδία).
Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών επικύρωσε κατ’ ουσίαν την απόφαση της Επιτροπής
Ανταγωνισμού, μειώνοντας το επιβληθέν πρόστιμο για τους Συλλόγους Ιδιοκτητών
Κέντρων Ξένων Γλωσσών Νομού Ηρακλείου, Βόρειας Ελλάδας, Νομού Σερρών
και Νομού Χανίων.
Υπόθεση Κρεοπαραγωγού Πτηνοτροφίας – Ε.Α. 563/2013
Η αυτεπάγγελτη έρευνα ξεκίνησε μετά από πληροφορίες της αγοράς σχετικά με την
ταυτόχρονη αύξηση της τιμής των προϊόντων κρέατος πουλερικών από ορισμένες
επιχειρήσεις του κλάδου. Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν τεκμηριώθηκε,
μεταξύ άλλων, ότι οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις συνεννοούνταν για να καθορίσουν
τις τιμές πώλησης των προϊόντων τους (νωπά και κατεψυγμένα κρέατα πουλερικών)
προς τους κατάντη προμηθευτές (δηλαδή χονδρεμπόρους, σούπερ-μάρκετ,
κρεοπωλεία, ψησταριές), ενώ επιπλέον προέβησαν σε κατανομή της αγοράς μέσω

Καθορισμός
τιμών- Κατανομή
αγοράς- ενιαία και
διαρκής παράβαση Επαγγελματικό
Σωματείο ως μέλος
του καρτέλ
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της κατανομής πελατών. Η σύμπραξη υλοποιήθηκε μέσω τακτικών συναντήσεων
των εκπροσώπων των παραγωγών κρέατος πουλερικών στο πλαίσιο της εμπορικής
ένωσης τους και όχι μόνο.
H Επιτροπή Ανταγωνισμού διαπίστωσε ότι δεκατρείς (13) συνολικά επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διανομή κρέατος πουλερικών, καθώς
και ο Σύνδεσμος Πτηνοτροφικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΠΕΕ) παρέβησαν το
άρθρο 1 του ν.703/1977) και το άρθρο 101 της ΣΛΕΕ, με τη συμμετοχή τους σε
παράνομες πρακτικές καθορισμού τιμών και κατανομής πελατών, τουλάχιστον από
το Σεπτέμβριο του 1996 έως το Σεπτέμβριο του 2010 (ενιαία και διαρκής παράβαση),
και ειδικότερα ως ακολούθως:
•

Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.):
από Απρίλιο 1997 έως Σεπτέμβριο 2010,

•

ΠΙΝΔΟΣ–ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΠΣΙ
ΠΙΝΔΟΣ): από Απρίλιο 1997 έως Σεπτέμβριο 2010,

•

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ (ΑΠΣ ΑΡΤΑΣ): από
Απρίλιο 1997 έως Σεπτέμβριο 2010,

•

ΑΦΟΙ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ Α.Β.Ε.Ε (ΑΦΟΙ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ Α.Β.Ε.Ε.): από Απρίλιο 1997
έως Σεπτέμβριο 2010,

•

ΔΗΜ. ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. (ΔΗΜ. ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ Ε.Π.Ε.): από Απρίλιο 1997
έως Σεπτέμβριο 2010,

•

ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΖΩΪΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. (ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ Α.Β.Ε.Ε.): από
Σεπτέμβριο 1998 έως Σεπτέμβριο 2010,

•

ΜΑΖΑΡΑΚΙ Α.Β.Ε.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΜΑΖΑΡΑΚΙ Α.Β.Ε.Ε.): από
Αύγουστο 2002 έως Σεπτέμβριο 2010,

•

ΚΟΤΙΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΚΟΤΙΝΟ Α.Ε.Β.Ε.): από Ιούνιο 2001 έως Σεπτέμβριο 2010,

•

ΒΙΟΚΟΤ – ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΑ ΑΤΤΙΚΟΒΟΙΩΤΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε (ΒΙΟΚΟΤ Α.Ε.): από Σεπτέμβριο 2007 έως Σεπτέμβριο 2010,

•

ΥΙΟΙ Π. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗ Α.Β.Ε.Ε. - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
(ΧΑΡΜΑ): από Σεπτέμβριο 1998 έως Σεπτέμβριο 2010,

•

ΦΡΕΣΚΟΤ–ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. (ΦΡΕΣΚΟΤ Α.Ε.):
από Απρίλιο 1997 έως Σεπτέμβριο 2010,

•

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε. (ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Ε.): από
Οκτώβριο 1997 έως Σεπτέμβριο 2010,

•

ΑΓΡΟΖΩΗ Α.Β.Ε.Ε. – ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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(ΑΓΡΟΖΩΗ Α.Β.Ε.Ε.): από Σεπτέμβριο 1997 έως Σεπτέμβριο 2010, και
•

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΠΕΕ): από
Σεπτέμβριο 1996 έως Σεπτέμβριο 2010.

Το συνολικό ύψος των προστίμων που επεβλήθησαν ανήλθε στο ποσό των
39.998.346 ευρώ. Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών επιβεβαίωσε την απόφαση της
Επιτροπής Ανταγωνισμού, μειώνοντας ωστόσο τα πρόστιμα.
Υπόθεση Σχολών Οδηγών – Ε.Α. 571/VII/2013
Κατόπιν αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, η Επιτροπή
Ανταγωνισμού διαπίστωσε παράβαση του άρθρου 1 του ν. 703/1977, από ορισμένους
συλλόγους/σωματεία και μεμονωμένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στον κλάδο των σχολών υποψηφίων οδηγών ανά την επικράτεια. Ειδικότερα, η
Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι εν λόγω σύλλογοι και μεμονωμένες σχολές οδηγών
προέβαιναν σε αντιανταγωνιστικές πρακτικές και συγκεκριμένα σε καθορισμό τιμών
και (περιστασιακά) σε περιορισμό της διάθεσης των σχετικών υπηρεσιών, μέσω
αποφάσεων και συμφωνιών, για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις, η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους
116.431,80 €. Συγκεκριμένα, με βάση το συνολικό κύκλο εργασιών των μελών κάθε
ένωσης, επιβλήθηκαν πρόστιμα: 1) στο Σύλλογο Σχολών Οδηγών Πελοποννήσου
και Δυτικής Ελλάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», 2) στο Σωματείο Εκπαιδευτών Οδηγών
Αυτοκινήτων και Δικύκλων Θεσσαλονίκης «Ο ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ», 3) στο Σύλλογο
Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκινήτων Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ - ΒΟΙΩΤΙΑΣ, 4) στο Σωματείο
Επαγγελματιών Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκινήτων και Δικύκλων Άρτας «Ο
ΑΡΑΧΘΟΣ», 5) στην Ένωση Επαγγελματιών Εκγυμναστών Οδηγών Αυτοκινήτων
- Μοτοσικλετών Ηπείρου και Επτανήσων «ΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ» και 6) στο Σωματείο
Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκινήτων ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Περαιτέρω, η Επιτροπή επέβαλε μικρότερα πρόστιμα σε επτά μεμονωμένες σχολές
οδηγών του Νομού Βοιωτίας, για την παράβαση του από κοινού καθορισμού των
τιμών.
Επίσης, η Επιτροπή Ανταγωνισμού απηύθυνε συστάσεις στο Σωματείο Εκπαιδευτών
Οδηγών Αυτοκινήτων Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» και στο Σωματείο Εκπαιδευτών
Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτου - Μοτοσικλέτας ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ για τις
διαπιστωθείσες παραβάσεις του άρθρου 1 του ν. 703/1977 και διαπίστωσε παράβαση
της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ για τη διευκόλυνση που παρείχε στην
αντιανταγωνιστική σύμπραξη. Αντίθετα, παραβάσεις δεν στοιχειοθετήθηκαν για τα
υπόλοιπα τραπεζικά ιδρύματα που ελέγχθηκαν.
Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών επικύρωσε κατ’ ουσίαν την απόφαση της Επιτροπής
Ανταγωνισμού, μειώνοντας το επιβληθέν πρόστιμο μόνο για το Σύλλογο Σχολών
Οδηγών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ».

Καθορισμός τιμών –
Περιορισμός διάθεσης
υπηρεσιών –
Πρόστιμο βάσει
κύκλου εργασιών των
μελών ενώσεων
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Ανταλλαγή
πληροφοριών –
Δεσμεύσεις

Καθορισμός
τιμών λιανικής –
Διαδικασία
Διευθέτησης
Διαφορών

Υπόθεση παραγωγής και εμπορίας προϊόντων χάλυβα – Ε.Α. 614/2015
Στην εν λόγω υπόθεση αυτεπάγγελτης έρευνας της Επιτροπής Ανταγωνισμού (και
συνεξεταζόμενων καταγγελιών) στον κλάδο παραγωγής και εμπορίας προϊόντων
χάλυβα για ενδεχόμενη παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 (ή/και
του άρθρου 1 και 2 ν. 703/1977) και 101 και 102 ΣΛΕΕ, η Επιτροπή, με την υπ’
αριθ. 614/2015 απόφασή της, αποδέχθηκε, κατά πλειοψηφία, δυνάμει του άρθρου
25 παρ. 6 του ν. 3959/2011, τις δεσμεύσεις που προτάθηκαν από την ΕΝΩΣΗ
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝΧΕ) και από τις εταιρίες ΣΙΔΕΝΟΡ, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ
και ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, προς παύση ενδεχόμενης από μέρους τους παράβασης
στον εν λόγω κλάδο. Ειδικότερα, τα μέρη συμφώνησαν να τροποποιήσουν τους
όρους και τις συνθήκες συνεργασίας τους στο πλαίσιο της ΕΝΧΕ, κατά τρόπο ώστε
να διασφαλίζεται ότι οι όποιες τυχόν πληροφορίες ανταλλάσσονται μεταξύ τους (και
ακολούθως τυχόν διαχέονται από την ΕΝΧΕ) δεν θα αφορούν σε στρατηγικής φύσης
ή άλλου τύπου εμπιστευτικές πληροφορίες που, ενδεχομένως, θα ευνοούσαν το
συντονισμό της εμπορικής τους πολιτικής στην αγορά. Σε περίπτωση παράλειψης
συμμόρφωσης με τις εν λόγω δεσμεύσεις, η Επιτροπή αποφάσισε ότι δύναται να
επιβάλει τα προβλεπόμενα στο νόμο πρόστιμα.
Υπόθεση λιανικής εμπορίας καλλυντικών προϊόντων – Ε.Α. 636/2017 και
645/2017
Με την υπ’ αρ. 636/2017 Απόφασή της η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία εκδόθηκε
στο πλαίσιο της απλοποιημένης Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών, διαπίστωνε
την παράβαση των άρθρων 1 του ν. 703/77 (νυν ν. 3959/2011) και 81 ΣυνθΕΚ (νυν
101 ΣΛΕΕ) από οχτώ (8) εταιρίες συμφερόντων αδελφών ΧΟΝΤΟΥ και συγκριμένα
τις α) «HONDOS CENTER ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΕ», β) «ΑΤΗΝΗ ΧΟΝΤΟΣ ΑΕ», γ)
«ΧΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΕΒΕ», δ) «ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ»,
ε) «ANSWER AEE», στ) «STEP AEE», ζ) «MAKALDI AEE» και η) «ΑΦΟΙ Σ. ΧΟΝΤΟΥ
ΑΕΒΕ». Οι εν λόγω εταιρίες αποδέχτηκαν ανεπιφυλάκτως ότι συμμετείχαν σε
οριζόντια συμφωνία κατά παράβαση των εθνικών και ενωσιακών κανόνων περί
ανταγωνισμού, κατά την περίοδο Ιούνιος 2003 - Ιούνιος 2006, με περιεχόμενο τον
εξ αντικειμένου περιορισμό του ανταγωνισμού, επικεντρωμένο στη διαμόρφωση
του ύψους των τιμών λιανικής πώλησης. Η εν λόγω οριζόντια συμφωνία ανάμεσα
στους αδελφούς Χόντου είχε ως κύριο αντικείμενο τη θέσπιση ενιαίας πολιτικής
για τις τιμές των προϊόντων, τις προωθητικές ενέργειες και τις συμφωνίες με τις
προμηθεύτριες εταιρείες. Για την παράβαση αυτή επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού
ύψους 1.053.595 €.
Με την υπ’ αρ. 645/2017 Απόφασή της η Επιτροπή Ανταγωνισμού διαπίστωσε
ότι η μη υπαχθείσα στη διαδικασία διευθέτησης εταιρία ΧΟΝΤΟΣ ΠΑΛΛΑΣ
ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΕ παραβίασε το άρθρο 1 ν. 703/77, όπως ίσχυε, και το
άρθρο 81 ΣυνθΕΚ (νυν 101 ΣΛΕΕ), με τη συμμετοχή της στην ανωτέρω αναφερόμενη
παράνομη σύμπραξη και επέβαλε σε αυτήν πρόστιμο ύψους 153.726,77 €.
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Υπόθεση εργοληπτικών επιχειρήσεων κατασκευής δημοσίων έργων – Ε.Α.
642/2017
Με την υπ’ αρ. 642/2017 ομόφωνη Απόφασή της η Επιτροπή Ανταγωνισμού, στο
πλαίσιο της απλοποιημένης διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών σε συνδυασμό
με την εφαρμογή και του Προγράμματος Επιείκειας έκρινε ότι δεκαπέντε (15)
συνολικά εργοληπτικές επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στην ως άνω διαδικασία,
παραβίασαν τα άρθρα 1 του ν. 3959/2011 (ή/και του άρθρου 1 του ν. 703/1977)
και 101 της ΣΛΕΕ καθώς συμμετείχαν σε διακριτές οριζόντιες συμπράξεις για
την κατανομή αγορών και τη νόθευση διαγωνισμών δημοσίων έργων υποδομής,
με σκοπό την παγίωση των μεριδίων τους στη σχετική αγορά και την άμβλυνση
του επιπέδου των προσφερόμενων στους δημόσιους διαγωνισμούς εκπτώσεων.
Σύμφωνα με την απόφαση, κατά την περίοδο 2005 – 2012 οι εταιρίες της ανώτατης
τάξης εργοληπτικού πτυχίου (7ης) ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε, J&P - ΑΒΑΞ Α.Ε, ΤΕΡΝΑ Α.Ε,
ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε, ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. και ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε
υιοθέτησαν, όπως οι ίδιες αποδέχθηκαν, καθεμία κατά το χρόνο συμμετοχής της,
ένα κοινό σχέδιο κατανομής και χειραγώγησης διαγωνισμών δημοσίων έργων. Η
νόθευση των διαγωνισμών αυτών επιτεύχθηκε κυρίως μέσω του προσδιορισμού,
προ της κατάθεσης των οικονομικών προσφορών, του μειοδότη και της υποβολής
προσφορών κάλυψης, και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μέσω του προσδιορισμού
εκ των προτέρων των σχημάτων που θα εκτελούσαν τα κρίσιμα έργα. Η εν λόγω
οριζόντια σύμπραξη υλοποιήθηκε, κυρίως, μέσω τακτικών συναντήσεων των
εμπλεκόμενων ανταγωνιστών και/ ή της σύναψης διασφαλιστικών/αποζημιωτικών
συμφωνητικών. Στον ανωτέρω μηχανισμό κατανομής εντάχθηκαν, μεταξύ άλλων,
έργα ΜΕΤΡΟ της περιόδου 2005-2006 και 2012, έργα ΣΔΙΤ της περιόδου 20082009 και έργα υποδομής της περιόδου 2011-2012. Συμμετοχή στην ανωτέρω
σύμπραξη είχαν ως προς συγκεκριμένους διαγωνισμούς και οι εταιρίες κατώτερης
τάξης εργοληπτικού πτυχίου (6ης) ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε, ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε, ΕΚΤΕΡ Α.Ε, ΧΡΙΣΤ. Δ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε και ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε, καθεμία κατά το χρόνο συμμετοχής
της.
Με την απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού χορήγησε στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
Α.Ε. πλήρη απαλλαγή από την καταβολή προστίμου, για τη συμμετοχή της στην
παράβαση της περιόδου 2005 – 2012 στο πλαίσιο της πρώτης επιτυχής εφαρμογής
του Προγράμματος Επιείκειας από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Επίσης, η Ε.Α. μείωσε κατά 15% το ύψος των προστίμων που επιβλήθηκαν στις ως
άνω εταιρίες ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε, J&P - ΑΒΑΞ Α.Ε, ΤΕΡΝΑ Α.Ε, ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Α.Ε, ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε, ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε, ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε, ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε, ΕΚΤΕΡ
Α.Ε, ΧΡΙΣΤ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. και ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε, για τη συνεργασία
τους στο πλαίσιο της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών.
Επιπλέον, η Επιτροπή Ανταγωνισμού με την απόφασή της αναγνώρισε στις εταιρίες
ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. και J&P - ΑΒΑΞ Α.Ε. ελαφρυντική περίσταση, λόγω του ότι προσκόμισαν
νέα πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία για τη διάπραξη της παράβασης της περιόδου
2005 – 2012, καθώς και στην εταιρία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. λόγω της αποστασιοποίησής της
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από τη σύμπραξη, ενώ, ως προς την εταιρία J&P - ΑΒΑΞ Α.Ε. ελήφθη υπόψη ως
επιβαρυντική περίσταση η εκ μέρους της παρακώλυση των δύο επιτόπιων ελέγχων
που πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία της. Για τον υπολογισμό των επιβλητέων
κυρώσεων, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έλαβε υπόψη της την παρατεταμένη
οικονομική κρίση που έπληξε κατά τα τελευταία έτη, μεταξύ άλλων, και τον κλάδο
των κατασκευών.

(9) εταιρίες πραγματοποίησαν προ της διεξαγωγής του διαγωνισμού πολυμερή
συνάντηση σε Ξενοδοχείο της Έδεσσας, καθώς και άλλες επιμέρους συναντήσεις
και επαφές μεταξύ τους, στο πλαίσιο των οποίων κατήρτισαν σχέδιο για τον εκ
των προτέρων: α) καθορισμό του αναδόχου του έργου, β) των προσφερόμενων
εκπτώσεων που θα εξασφάλιζαν την ανάδειξή του με όσο το δυνατόν χαμηλότερη
έκπτωση (καθορισμός τιμών) καθώς και γ) την υποβολή προσφορών κάλυψης.

Από τις προαναφερόμενες εταιρίες, δύο επικαλέστηκαν αδυναμία πληρωμής του
επιβλητέου προστίμου. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού για πρώτη φορά έκανε δεκτά
(μερικώς, εν προκειμένω) τα αιτήματα αδυναμίας πληρωμής και μείωσε το επιβλητέο
στις εταιρίες αυτές πρόστιμο.

Η Ε.Α. επέβαλε για τις ως άνω παραβατικές πρακτικές πρόστιμα συνολικού ύψους
805.591 €, λαμβάνοντας υπόψη, την παρατεταμένη οικονομική κρίση που έπληξε,
μεταξύ άλλων, και τον κλάδο των κατασκευών. Συγκεκριμένα επέβαλε πρόστιμα
στις εξής εταιρίες: 1) MΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, 2) ΕΡΓΑΣΙΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ, 3) ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, 4) ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 5) ΝΙΟΒΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ, 6) ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ, 7) ΛΙΜΕΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 8) ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Ε.Ε.- ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., 9) ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ Α. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ.

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε συνολικά πρόστιμα ύψους
80,7 εκ. €. Συγκεκριμένα, ανάλογα με τη διάρκεια συμμετοχής κάθε επιχείρησης
στην ενιαία και διαρκή παράβαση της περιόδου 2005 – 2012 επιβλήθηκαν τα
ακόλουθα πρόστιμα: ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. πρόστιμο 38.495.453 €, J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. πρόστιμο
18.320.193 €, ΤΕΡΝΑ Α.Ε. πρόστιμο 18.611.695 €, ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
πρόστιμο 532.859 €, ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. μηδενικό πρόστιμο (0 €), ΙΝΤΡΑΚΑΤ
Α.Ε. πρόστιμο 4.300.493 €, ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. πρόστιμο 110.953 €, ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.
πρόστιμο 110.953 €, ΕΚΤΕΡ Α.Ε. πρόστιμο 99.858 €, ΧΡΙΣΤ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Α.Ε. πρόστιμο 110.953 € και ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. πρόστιμο 8.899 €.
Τέλος, η απόφαση αφού έκρινε για συγκεκριμένες εργοληπτικές εταιρίες αφενός την
ύπαρξη ενιαίων και διαρκών παραβάσεων για την περίοδο 1989 – 2000 αφετέρου
την ύπαρξη σειράς αυτοτελών πρακτικών κατανομής διαγωνισμών δημοσίων έργων,
οι οποίες έλαβαν χώρα κατά τα έτη 1981-1988 και 2001 – 2002, διαπίστωσε ότι η
εξουσία της Ε.Α. να επιβάλει κυρώσεις για αυτές τις παραβάσεις έχει παραγραφεί
σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 3959/2011.
Ως προς τις λοιπές εμπλεκόμενες στην αυτεπάγγελτη έρευνα της ΓΔΑ ελληνικές
και αλλοδαπές κατασκευαστικές εταιρίες, οι οποίες δεν υπέβαλαν αίτημα υπαγωγής
στη διαδικασία διευθέτησης διαφορών, ακολουθήθηκε έτερη αυτοτελής διαδικασία
ενώπιον της Ε.Α.

Καθορισμός τιμών Νόθευση δημόσιων
διαγωνισμών σε
τοπικό επίπεδο
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Υπόθεση διαγωνισμού έργου Χ.Α.Δ.Α. στο Νομό Πέλλας – Ε.Α. 644/2017
Κατόπιν αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού σχετικά
με τη νόθευση του διαγωνισμού «Περιβαλλοντική Αποκατάσταση – Ανάπλαση
Χ.Α.Δ.Α. Νομού Πέλλας», που ξεκίνησε το 2011 μετά από ανώνυμη καταγγελία, η
Ολομέλεια της Επιτροπής διαπίστωσε ότι οι επιχειρήσεις συμμετείχαν σε συμφωνία
ή/και εναρμονισμένη πρακτική, με στόχο τη χειραγώγηση του επίμαχου διαγωνισμού,
κατά παράβαση του άρθρου 1 τουν.3959/2011. Σύμφωνα με την απόφαση, εννέα

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών επιβεβαίωσε την απόφαση της Επιτροπής
Ανταγωνισμού ως προς την ΕΡΓΟΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ, ακύρωσε
για τις εταιρίες ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
Ε.Ε.-ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ Α. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ, ενώ
για τις λοιπές εταιρίες εκκρεμεί η σχετική απόφαση.
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Οι δράσεις μας
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Αρμοδιότητες
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Αποφάσεις
της Επιτροπής
Ανταγωνισμού

Πολιτικές
Προώθησης
Ανταγωνισμού

Οι έρευνες
της Γενικής
Διεύθυνσης
Ανταγωνισμού

Διοικητική
Υποστήριξη Ανθρώπινο
Δυναμικό
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Οικονομικά
Στοιχεία
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4. Προώθηση Πολιτικών Ανταγωνισμού

2

4.1. Εισαγωγή

3

LOREM
IPSUM

Συνδιοργάνωση σεμιναρίου επιμόρφωσης δικαστών
και εισαγγελέων σε θέματα
που αφορούν την οικονομική προσέγγιση του δικαίου
του ανταγωνισμού σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου
Δικαίου (EPLO) και λοιπούς
φορείς, υπό την αιγίδα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Γνωμοδότηση της
Επιτροπής Ανταγωνισμού επί πρότασης
τροποποίησης του
άρθρου 49 του Ν.
3959/2011 για την
είσπραξη των προστίμων

Ολοκλήρωση αξιολόγησης (Peer Review)
του δικαίου και της πολιτικής ανταγωνισμού
στην Ελλάδα από τον
Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.)

Με βάση τις γνωμοδοτικές της εξουσίες και τις αρμοδιότητες προώθησης της πολιτικής ανταγωνισμού που διαθέτει δυνάμει του νόμου προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού και του
Οργανισμού λειτουργίας της, τα τελευταία έτη η αρχή έχει εστιάσει στην προώθηση της πολιτικής ανταγωνισμού παράλληλα με τις αρμοδιότητες εφαρμογής των εθνικών και ενωσιακών
κανόνων ανταγωνισμού (enforcement), ενώ το 2018 ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης της εθνικής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας
και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.).
Η δράση της αφορά στους κάτωθι βασικούς πυλώνες:
• Γνωμοδοτήσεις για τον εντοπισμό ρυθμιστικών εμποδίων κυρίως κατά την άσκηση επαγγελμάτων και οικονομικών δραστηριοτήτων
•

Έργα Αξιολόγησης του Ανταγωνισμού στην Ελλάδα (σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ) στα οποία
επισημάνθηκαν νομικοί και κανονιστικοί φραγμοί σε πολλούς κλάδους της οικονομίας και

•

Λοιπές δράσεις προώθησης πολιτικής ανταγωνισμού και ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων, δημοσίων φορέων και καταναλωτών (οδηγοί, συνέδρια, σεμινάρια, εκδηλώσεις
κ.α).

4.2. Ολοκλήρωση αξιολόγησης (Peer Review) του δικαίου και
της πολιτικής ανταγωνισμού στην Ελλάδα από τον ΟΟΣΑ
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Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut
wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis
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4

Συμμετοχή της ΕΑ
σε ειδικό θεματικό
εργαστήριο για τον
ανταγωνισμό σχετικά
με τα εργαλεία ελέγχου της

Επίσκεψη εργασίας
της Γαλλικής Αρχής
Ανταγωνισμού στο
πλαίσιο της προώθησης συνεργασίας με
άλλες εθνικές αρχές
ανταγωνισμού
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Συνδιοργάνωση συνεδρίου σχετικά με τις
σύγχρονες τάσεις και
εξελίξεις στο δίκαιο
ανταγωνισμού
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Το έτος 2018 ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης της εθνικής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν.3959/2011, η οποία ανατέθηκε προς
εκπόνηση στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και εκδόθηκε
αναλυτική Έκθεση Αξιολόγησης (στο εξής και Έκθεση).
Ο εν λόγω φορέας επελέγη κατά τα προβλεπόμενα στο Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄), όπου προβλέπεται η επανεξέταση του εθνικού θεσμικού πλαισίου με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διεθνών εμπειρογνωμόνων για να διασφαλιστεί ότι το δίκαιο του ανταγωνισμού
συνάδει με τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ. Κατόπιν αποφάσεων της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της σχετικής έγκρισης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης αποφασίστηκε η ανάθεση στον Ο.Ο.Σ.Α. για την υλοποίηση του έργου της αξιολόγησης της λειτουργίας
της Επιτροπής Ανταγωνισμού, της εθνικής νομοθεσίας και της αποτελεσματικής εφαρμογής
της πολιτικής ανταγωνισμού (Peer Review of Greece’s competition law and policy).
Σκοπός του έργου ήταν να διενεργηθεί αξιολόγηση του νομοθετικού πλαισίου και της εφαρμογής της πολιτικής ανταγωνισμού, με σκοπό να συνδράμει τη χώρα να μεταρρυθμίσει και να
βελτιώσει, εάν και όπου αυτό απαιτείται, το πλαίσιο προστασίας του ανταγωνισμού, καθώς

LOREM
IPSUM
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και να αξιολογήσει το έργο της Επιτροπής Ανταγωνισμού κατά την τελευταία πενταετία, βάσει
μιας διεθνώς κρατούσας άποψης σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές της επιβολής του νόμου
περί ανταγωνισμού και τη σημασία της μεταρρύθμισης με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών
ανταγωνισμού. Τα βασικά συμπεράσματα της Έκθεσης είναι τα εξής:
•
Η εξέλιξη και η επιτυχής πορεία της ΕΑ
• Η ΕΑ έχει εξελιχθεί και είναι σήμερα ένα ανεξάρτητο θεσμικό όργανο που περιβάλλεται
από εμπιστοσύνη και έχει αναλάβει σημαντικό ρόλο στις συνεχιζόμενες προσπάθειες μεταρρύθμισης της χώρας.
•

Έχουν πραγματοποιηθεί ιδιαίτερα σημαντικές βελτιώσεις στη νομοθεσία και στην εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού από την αναθεώρηση του ΟΟΣΑ του 2001. Εξαιτίας των
αλλαγών αυτών η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού διαθέτει αρμοδιότητες και εργαλεία
εφαρμογής, που συνάδουν με τις διεθνείς πρακτικές.

•

Οι ουσιαστικές διατάξεις του ελληνικού νόμου περί ανταγωνισμού (Ν. 3959/2011) απορρέουν από τις ενωσιακές διατάξεις, ενώ παράλληλα η ΕΑ ακολουθεί τις κατευθυντήριες
γραμμές και τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και τη νομολογία.

•

Η ΕΑ εφάρμοσε με επιτυχία για πρώτη φορά το πρόγραμμα επιείκειας σε μια πολύ μεγάλη
σύμπραξη στον κατασκευαστικό κλάδο, ενώ συμπλήρωσε τα εργαλεία της θεσπίζοντας και
εφαρμόζοντας επιτυχώς στις υποθέσεις της τη διαδικασία διευθέτησης διαφορών.

•

Από το 2011 στην ΕΑ παρασχέθηκε η δυνατότητα να θέτει στρατηγικούς στόχους και να
επιλέγει τις υποθέσεις τις οποίες διερευνά. Η ικανότητα δε αυτή ιεράρχησης των προτεραιοτήτων έχει συνεισφέρει στη σημαντική μείωση των εκκρεμών υποθέσεών της.

•

Ο έλεγχος συγκεντρώσεων διεξάγεται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Η ΕΑ εφαρμόζει όλο
και πιο συχνά αναλύσεις που βασίζονται σε οικονομικά δεδομένα για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των συγκεντρώσεων, και ειδικότερα σε εκείνες που υπόκεινται σε ενδελεχή έλεγχο.

•

Η ΕΑ διαθέτει ευρείες εξουσίες σχετικές με δραστηριότητες προώθησης των κανόνων του
ανταγωνισμού και υπήρξε εξαιρετικά δραστήρια στην απελευθέρωση των επαγγελμάτων
στην Ελλάδα, όπως επίσης και σε διάφορα έργα αξιολόγησης των κανόνων ανταγωνισμού
για σημαντικούς κλάδους της οικονομίας.

Οι βασικές συστάσεις στην Έκθεση αφορούν τα εξής:
• Σε θεσμικό επίπεδο, θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω η ανεξαρτησία και η διαφάνεια.
Η ΕΑ χρειάζεται να συνεχίσει να δίνει προτεραιότητα σε υποθέσεις που αφορούν οριζόντιες
συμφωνίες. Η ενίσχυση της συνεργασίας της ΕΑ με τους εισαγγελείς μπορεί να συμβάλει
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στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ποινικών κατηγοριών για παραβιάσεις του
νόμου περί ανταγωνισμού και, συνεπώς, στην αύξηση της αποτροπής. Επιπλέον, η προληπτική εξέταση των δεδομένων των προμηθειών του δημοσίου μπορεί να αποτελέσει ένα
πρόσθετο εργαλείο για την έναρξη ερευνών για συμπαιγνιακές συμπεριφορές (καρτέλ).
Η δυνατότητα να δίνεται προτεραιότητα στις καταγγελίες συνέβαλε στη σημαντική μείωση
του αριθμού των εκκρεμών υποθέσεων. Παρά τη βελτίωση αυτή, εξακολουθούν να υπάρχουν καθυστερήσεις στις υποθέσεις παραβίασης της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, όπου
οι προθεσμίες που ορίζει ο νόμος περί ανταγωνισμού είναι ενδεικτικές. Η ΕΑ χρειάζεται να
συνεχίσει να ιεραρχεί τις υποθέσεις και θα πρέπει να μειώσει τις εκκρεμείς υποθέσεις. Για
τη συνέχεια θα πρέπει να εξετάσει πώς θα μπορούσε να μειωθεί η διάρκεια των περιπτώσεων παραβίασης της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας.

•

Η ΕΑ χρειάζεται να αξιολογήσει αν τα ισχύοντα κριτήρια γνωστοποίησης συγκεντρώσεων
είναι πολύ περιοριστικά και δεν επιτρέπουν τον έλεγχο επαρκούς αριθμού συγκεντρώσεων. Επίσης χρειάζεται να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης ρητών διατάξεων για τη δοκιμή
των δεσμεύσεων στην αγορά (market test) καθώς και για την αποδοχή δεσμεύσεων στην
πρώτη φάση αξιολόγησης συγκεντρώσεων.

•

Η ΕΑ χρειάζεται να συνεχίσει τις προσπάθειες προώθησης των κανόνων ανταγωνισμού και
να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στη θέσπιση επίσημων συμφωνιών συνεργασίας με άλλες
αρχές, όπως είναι οι αρχές προστασίας των καταναλωτών και οι αρχές για της προμήθειες
του δημοσίου.
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4.3. Γνωμοδοτήσεις Επιτροπής Ανταγωνισμού
Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί πρότασης τροποποίησης του άρθρου 49
του Ν. 3959/2011 για την είσπραξη των προστίμων
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξέδωσε την απόφαση 38/2018 επί πρότασης τροποποίησης του
άρθρου 49 του Ν. 3959/2011 για την είσπραξη των προστίμων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
της βάσει του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν. 3959/2011 και μετά από αίτημα του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Αντικείμενο της γνωμοδότησης ήταν η εισαγωγή της δυνατότητας παροχής διευκολύνσεων
αποπληρωμής των επιβληθέντων προστίμων (post-decision claims) σε επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν προβεί σε παραβάσεις των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού, δυνάμει σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Στη Γνωμοδότησή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, έλαβε υπόψη της αφενός την εξασφάλιση
της απαιτούμενης ισορροπίας ανάμεσα στο εύλογο συμφέρον μίας επιχείρησης σε μία περίοδο
μακράς διάρκειας οικονομικής κρίσης να επιτύχει, μετά την επιβολή προστίμου ευνοϊκότερο
πρόγραμμα δόσεων - κατ’ εξαίρεση από τις ήδη προβλεπόμενες στον ΚΕΔΕ - και αφετέρου
ταυτόχρονα να διασφαλιστεί επαρκώς το δημόσιο συμφέρον των αποφάσεων της Επιτροπής
Ανταγωνισμού με όρους αποτελεσματικότητας, αποτρεπτικότητας και εισπραξιμότητας.
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή Ανταγωνισμού επεσήμανε και πρότεινε ότι με την υπαγωγή τους
σε ρύθμιση δόσεων και την προηγούμενη παραίτησή τους από τα ένδικα βοηθήματα ή/και μέσα
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- στις επιχειρήσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διοικητικής
διαδικασίας ενώπιον της Ε.Α. - η αρμόδια φορολογική αρχή θα δύναται, κατ’ εξαίρεση από την
εφαρμογή των γενικών διατάξεων του ΚΕΔΕ, να αποφασίσει την υπαγωγή των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων σε πρόγραμμα ρύθμισης δόσεων, υπό τις ειδικές αντικειμενικές προϋποθέσεις που η ίδια η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ως αρμόδια αρχή, θα θέτει με απόφαση-πλαίσιο σε
εφαρμογή της νομοθετικής διάταξης.
4.4 Λοιπές Πρωτοβουλίες και Δράσεις Ευαισθητοποίησης
Το 2018 η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνέχισε τις δράσεις προώθησης πολιτικών ανταγωνισμού, σε συνεργασία και με άλλους φορείς, και ανέλαβε νέες σχετικές πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης ως ακολούθως:
Σεμινάριο Επιμόρφωσης Δικαστών και Εισαγγελέων σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (EPLO) με θέμα «Τα Οικονομικά του Δικαίου του Ελεύθερου Ανταγωνισμού»
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου
(EPLO), το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ινστιτούτο Μελετών Δικαίου και Πολιτικής Ανταγωνισμού (ΙΜΕΔΙΠΑ) συνδιοργάνωσε με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
Αθήνα, στις 28 Φεβρουαρίου 2018, σεμινάριο επιμόρφωσης δικαστών και εισαγγελέων, με
θέμα: «Τα οικονομικά του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού. Προσέγγιση και προκλήσεις
στην εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο».

78

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2018

79

Στο πλαίσιο της πρώτης συζήτησης στρογγυλής τραπέζης, δόθηκε η ευκαιρία ενός γόνιμου διαλόγου μεταξύ των εκπροσώπων των εθνικών αρχών ανταγωνισμού της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Κύπρου σχετικά με τα οικονομικά του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού. Οι
εκπρόσωποι των αρχών παρουσίασαν και συζήτησαν τις προτεραιότητες των αρχών τους, τη
χρήση οικονομικής ανάλυσης στις αποφάσεις τους, την προσέγγιση τους σχετικά με τo δικαστικό έλεγχο και τις τάσεις σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού.

Συνδιοργάνωση επιστημονικού συνεδρίου για ζητήματα ανταγωνισμού με θέμα «Τάσεις
και Εξελίξεις στο Δίκαιο Ανταγωνισμού - 360° Προσέγγιση»

Στο πλαίσιο της δεύτερης συζήτησης στρογγυλής τραπέζης, δικαστές από την Ελλάδα, Βουλγαρία και την Κύπρο παρουσίασαν και συζήτησαν την προσέγγιση τους σε θέματα ουσίας κατά
το δικαστικό έλεγχο των αποφάσεων των εθνικών αρχών ανταγωνισμού, την προσέγγισή του
στην οικονομική ανάλυση και τις τάσεις σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού.

Στο συνέδριο συμμετείχαν διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, εκπροσωπώντας το νομικό και ακαδημαϊκό κλάδο και άλλες αρχές ανταγωνισμού. Με τις εισηγήσεις
τους οι ομιλητές τοποθετήθηκαν σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα του δικαίου
και της πολιτικής ανταγωνισμού. Την παρουσίαση των τάσεων και εξελίξεων την έκανε ο κ.
Θεοφάνης Χριστοφόρου, κύριος Νομικός Σύμβουλος της Ομάδας Ανταγωνισμού της Νομικής
Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το σεμινάριο διεξήχθη στο πλαίσιο του 14μηνου προγράμματος με τίτλο “Advanced Training
of National Judges and Prosecutors from Bulgaria, Cyprus and Greece on Enforcement of EU
Competition Law”, που χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υλοποιείται από τους προαναφερθέντες φορείς. Στόχος του προγράμματος
είναι η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ δικαστών και εισαγγελέων από τις τρεις
αυτές χώρες για την επιβολή των κανόνων της ελεύθερης αγοράς στις χώρες τους.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα κατάρτισης δικαστών στον ακόλουθο ιστότοπο
http://www.judgetraining.eu/

Με γνώμονα την ενίσχυση των δράσεων προώθησης της πολιτικής ανταγωνισμού, υπό την
αιγίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού συνδιοργανώθηκε με τη Νομική Βιβλιοθήκη και τον όμιλο
Economia στις 16 Μαρτίου 2018, το επιστημονικό συνέδριο για τον ανταγωνισμό με θέμα «Τάσεις και Εξελίξεις στο Δίκαιο Ανταγωνισμού - 360° Προσέγγιση».

Η θεματολογία υπήρξε πλούσια και κάλυψε όλο το φάσμα του ανταγωνισμού περιλαμβάνοντας
τρεις συνολικά θεματικές, μία για τις συμπράξεις , κάθετους περιορισμούς και την κατάχρηση
δεσπόζουσας θέσης, μία δεύτερη για τον έλεγχο συγκεντρώσεων ενώ η τελευταία αφορούσε
τις κρατικές ενισχύσεις.
•

Στην πρώτη θεματική ενότητα οριζόντιες συμπράξεις, και κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης
(antitrust) δόθηκε έμφαση στις παραβάσεις ανταγωνισμού στην ψηφιακή αγορά, και καλύφθηκαν ιδίως ζητήματα για την καταπολέμηση των καρτέλ, την ενιαία ψηφιακή αγορά και
το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις ιδιαίτερες υποθέσεις στην ψηφιακή εποχή (Google, Facebook),
τις διαδικτυακές πλατφόρμες, τον αθλητισμό, τους αλγορίθμους, hub and spoke cartels
και την ρήτρα του Μάλλον Ευνοούμενου Κράτους (MFN).
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•

Στη δεύτερη θεματική ενότητα του ελέγχου συγκεντρώσεων επιχειρήσεων (merger
control), έγινε αναφορά στις εξελίξεις και τις πρόσφατες υποθέσεις από τη σκοπιά της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού και καλύφθηκαν ζητήματα αρμοδιότητας και διαδικασίας επικεντρώνοντας στις νέες τάσεις και τους προβληματισμούς.

•

Στην τρίτη θεματική ενότητα των κρατικών ενισχύσεων (state aid) έγινε αναφορά στις εξελίξεις στη νομολογία και στην πολιτική των κρατικών ενισχύσεων, σε πρόσφατες υποθέσεις καθώς και στις προεκτάσεις και την εναρμόνιση των tax rulings στην ελληνική πραγματικότητα και τέλος στη σύνδεση των κρατικών ενισχύσεων με τις υποδομές.

Στη συζήτηση μετά από κάθε ενότητα δόθηκε η ευκαιρία ενός γόνιμου διαλόγου μεταξύ των
συμμετεχόντων και των ομιλητών νομικών και εκπροσώπων των αρμοδίων Αρχών επί νέων
τάσεων και εξελίξεων στο δίκαιο του ανταγωνισμού.
Συμμετοχή της ΕΑ σε ειδικό θεματικό εργαστήριο για τον ανταγωνισμό
Στο πλαίσιο των ενεργειών προώθησης της πολιτικής ανταγωνισμού, η Επιτροπή Ανταγωνισμού συμμετείχε σε ειδικό θεματικό εργαστήριο για τον ανταγωνισμό, το οποίο οργάνωσε ο
ΣΕΒ στις 27 Ιουνίου 2018 με τίτλο «Το ευ ανταγωνίζεσθαι στην καθημερινότητα των Επιχειρήσεων: Τα «δεν» και τα «πρέπει» της συμμόρφωσης».
Στελέχη της Αρχής παρουσίασαν ένα σύντομο και γρήγορο οδηγό σχετικά με την εργαλειοθήκη
των ερευνητικών εξουσιών της Αρχής και επικεντρώθηκαν σε πρακτικά παραδείγματα σχετικά
με τη διαδικασία των αιφνιδιαστικών επιτόπιων ελέγχων σε επιχειρήσεις, ενώ αναφέρθηκαν
και σε άλλα μέτρα (ερωτηματολόγια).
Το αποτέλεσμα του εργαστηρίου ήταν θετικό, καθώς πέτυχε να εξοικειώσει τις επιχειρήσεις
και τις ενώσεις επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε πληθώρα τομέων, με την
εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού και να προάγει επίσης τη συμμόρφωσή τους με τους
σχετικούς κανόνες.
Άλλες δράσεις
Επίσκεψη στελεχών της Γαλλικής Αρχής Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της προώθησης συνεργασίας με άλλες εθνικές αρχές ανταγωνισμού
Για να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις και τις απαιτήσεις μιας παγκόσμιας οικονομίας, οι
αρχές ανταγωνισμού συνεργάζονται στενά μεταξύ τους, κυρίως στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Δικτύου Ανταγωνισμού (ECN). Ο συνεχής διάλογος και η ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών
κατά την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού δίνει τη δυνατότητα στις αρχές ανταγωνισμού
να αποκομίσουν σημαντική τεχνογνωσία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
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Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού με τις αρχές ανταγωνισμού άλλων
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποιήθηκε διήμερη επίσκεψη της Προέδρου της Γαλλικής Αρχής Ανταγωνισμού και στελεχών της Γαλλικής Αρχής Ανταγωνισμού στην Ελλάδα τον
Απρίλιο του 2018, με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων για την αντιμετώπιση διαδικαστικών και ουσιαστικών ζητημάτων ελεύθερου ανταγωνισμού στα δύο κράτη μέλη. Οι δύο Αρχές
είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν πρακτικές και απόψεις όσον αφορά σύγχρονους προβληματισμούς μεταξύ άλλων για τα ασφαλιστικά μέτρα, την εσωτερική οργάνωση των Αρχών, το σύστημα προτεραιοποίησης. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της αντιπροσωπείας της Γαλλικής Αρχής
Ανταγωνισμού οργανώθηκαν δράσεις εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα.
Παροχή τεχνικής βοήθειας στην ομάδα έργου ΟΟΣΑ για την Τυνησία - Πρόγραμμα εντοπισμού ρυθμιστικών εμποδίων
Στο πλαίσιο της τεχνογνωσίας που απέκτησε η ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού από την συνεργασία της με τον ΟΟΣΑ, παρείχε, κατόπιν αιτήματος του τελευταίου, συνδρομή και τεχνική
βοήθεια στην ομάδα έργου του ΟΟΣΑ για την αξιολόγηση των συνθηκών ανταγωνισμού στην
Τυνησία (πρόγραμμα εντοπισμού ρυθμιστικών εμποδίων). Αντικείμενο του προγράμματος ήταν
η συνδρομή τεχνικής βοήθειας στη μεθοδολογία της Εργαλειοθήκης καθώς και στην ανάλυση
και αξιολόγηση του νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου στην Τυνησία στους τομείς των μεταφορών και του εμπορίου.
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Οι δράσεις μας
συνοπτικά

Αρμοδιότητες
& Οργάνωση
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Αποφάσεις
της Επιτροπής
Ανταγωνισμού

Πολιτικές
Προώθησης
Ανταγωνισμού

Οι έρευνες
της Γενικής
Διεύθυνσης
Ανταγωνισμού

Διοικητική
Υποστήριξη Ανθρώπινο
Δυναμικό
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Οικονομικά
Στοιχεία
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Εξέταση Υποθέσεων

Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού εξέτασε, κατά το χρονικό διάστημα από 1/1 έως
31/12/2018, πλήθος υποθέσεων (καταγγελίες, αυτεπάγγελτες έρευνες και συγκεντρώσεις)
και φακέλων που αφορούν σε ερωτήματα, αναφορές από πολίτες, επιχειρήσεις και ενώσεις
επιχειρήσεων αλλά και αιτήματα επί θεμάτων ανταγωνισμού από δημόσιους φορείς. Από
τις υποθέσεις αυτές, πλήθος έχει διεκπεραιωθεί σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης, αλλά
δεν έχει κατά το εξεταζόμενο διάστημα ολοκληρωθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Σημειώνεται ότι οι εισηγήσεις της Γενικής Διεύθυνσης δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα,
ούτε και υποκαθιστούν την κρίση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία είναι και το μόνο
όργανο αρμόδιο για την έκδοση αποφάσεων, που αφορούν στην εφαρμογή της εθνικής και
ενωσιακής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.
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5.1.1. Κατηγορίες υποθέσεων - φακέλων
Αναλυτικός Πίνακας
Υποθέσεων- Φακέλων

1/1/2018 – 31/12/2018
Εισαχθείσες
την περίοδο
1/1/201831/12/2018

Διεκπεραιωθείσες
από τις
εισαχθείσες
1/1/201831/12/2018

Διεκπεραιωθείσες
από τις
εισαχθείσες προ
της 1/1/2018

Διεκπεραιωθείσες
Σύνολο

Γνωστοποιηθείσες συγκεντρώσεις άρθ. 6
του ν. 3959/2011

18

13

5

18

Εκπρόθεσμες γνωστοποιήσεις - πρόωρες
πραγματοποιήσεις συγκεντρώσεων άρθ. 6
και 9 παρ. 1 του ν. 3959/2011

2

2

0

2

Κοινοποιηθείσες συγχωνεύσεις
επιχειρήσεων (από ΥΠ.ΑΝ. και Νομ.
Αυτοδιοικήσεις)

6

6

0

6

Αιτήσεις παρέκκλισης άρθ. 9 παρ. 2 και 3
του ν. 3959/2011

0

0

0

0

Καταγγελίες/ αναφορές / εξώδικα /
διαμαρτυρίες / αναπομπές αποφάσεων
από ΔΕφΑθ

41

33

25

58

Αυτεπάγγελτες έρευνες

6

0

13

13

Λήψη ασφαλιστικών μέτρων άρθ. 25 παρ.
5 του ν. 3959/2011

0

0

0

0

Γνωμοδοτήσεις άρθ. 23 του ν. 3959/2011

0

0

0

0

Κλαδικές έρευνες άρθ. 40 του ν.
3959/2011

0

0

0

0

Κανονιστικές παρεμβάσεις σε κλάδους της
οικονομίας άρθ. 11 του ν. 3959/2011

0

0

0

0

Παρακωλύσεις – παρεμποδίσεις ερευνών
άρθ. 39 παρ. 5 του ν. 3959/2011

0

0

0

0

Έλεγχοι εφαρμογής Αποφάσεων της Ε.Α.

2

1

0

1

Ερωτήματα – Αιτήματα παροχής στοιχείων
EE, ECN, ΟΟΣΑ, ICN, ΜΕΑ, UNCTAD

29

29

0

29

Ερωτήσεις Βουλευτών

41

41

0

41

Λοιπές υποθέσεις, εκ των οποίων:

118

115

25

140

- Ερωτήματα/Αιτήματα Δημοσίων Φορέων
επί θεμάτων ανταγωνισμού

17

17

3

20

- Ερωτήματα και καταγγελίες πολιτών από
ιστοσελίδα Ε.Α.

49

48

6

54

- Ερωτήματα επιχειρήσεων

23

23

2

25

- Διάφορα Αιτήματα κ.λπ. / Αταξινόμητα

29

27

14

41

263

240

68

308

Σύνολο Υποθέσεων
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Αριθμός διεκπεραιωθείσων υποθέσεων ανά κατηγορία
70

5.1.2. Συνδρομή σε προδικαστικές υποθέσεις Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΔΕΕ)

60
50

Σημαντική είναι η συνδρομή της Γενικής Διεύθυνσης στα προδικαστικά ερωτήματα που
αποστέλλονται από την Ειδική Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, για τις απόψεις
της επί εκκρεμών υποθέσεων στα ενωσιακά Δικαστήρια. Για το έτος 2018 η Γενική Διεύθυνση
Ανταγωνισμού παρείχε τις απόψεις της στις εξής υποθέσεις:
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Ποσοστό διεκπεραιωθείσων υποθέσεων ανά κατηγορία

Γνωστοποιηθείσες συγκεντρώσεις
Κοινοποιηθείσες συγχωνεύσεις επιχείρησεων

Προδικαστική Υπόθεση υπ’ αριθ. C-307/18 ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σχετικά με συμφωνίες «pay for delay»

Προδικαστική Υπόθεση υπ’ αριθ. C-435/18 ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αναφορικά με τα πρόσωπα που νομιμοποιούνται να ασκήσουν αγωγή
αποζημίωσης κατά των συμμετεχουσών σε σύμπραξη επιχειρήσεων κατά το άρθρο 101
ΣΛΕΕ
Προδικαστική Υπόθεση υπ’ αριθ. C-465/18 ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σχετικά με το κατά πόσο εθνική ρύθμιση, η οποία, σε περίπτωση μεταβίβασης
της κυριότητας δημοτικού φαρμακείου χορηγεί το δικαίωμα προαίρεσης στους
μισθωτούς του φαρμακείου, αντιβαίνει στις αρχές της ελευθερίας εγκατάστασης, της
ίσης μεταχείρισης, της προστασίας του ανταγωνισμού και της ελεύθερης κυκλοφορίας
των εργαζομένων, κατά τα άρθρα 45,49-56 και 106 της ΣΛΕΕ και τα άρθρα 15 και 16 του
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Καταγγελίες/αναφορές/εξώδικα/διαμαρτυρίες
Αυταπάγγελτες έρευνες
Ερωτήματα-Αιτήσεις λήψης ασφαλιστικών μέτρων
Ερωτήσεις Βουλευτών
Αιτήματα Δημοσίων Φορέων επί θεμάτων Ανταγωνισμού
Ερωτήματα και καταγγελίες πολιτών από ιστοσελίδα Ε.Α.
Ερωτήματα επιχειρήσεων
Διάφορα Αιτήματα κ.λπ. / Αταξινόμητα

Προδικαστική Υπόθεση υπ’ αριθ. C-637/17 ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σχετικά με ένα ειδικό θέμα ερμηνείας του ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισμού
όσον αφορά στις αγωγές αποζημίωσης
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Μέτρα έρευνας

Ο νόμος περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού (ν. 3959/2011) εξοπλίζει την Επιτροπή
Ανταγωνισμού με αυξημένες ελεγκτικές εξουσίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την άσκηση
των αρμοδιοτήτων της. Το άρθρο 38 του νόμου χορηγεί στην Επιτροπή μια γενική εξουσία
συλλογής πληροφοριών, η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο
για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των προσώπων που
καλούνται να παράσχουν τις αιτούμενες πληροφορίες (υπό την έννοια της άρνησης, δυστροπίας
ή καθυστέρησης παροχής των αιτούμενων κατά περίπτωση πληροφοριών ή σε περίπτωση
παροχής ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών) προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων που
συνίστανται είτε σε πρόστιμο (15.000 ευρώ με ανώτατο όριο το 1% του κύκλου εργασιών,
όπως αυτός υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 10 στο καθένα από τα πρόσωπα και για κάθε
παράβαση) είτε σε πειθαρχική δίωξη, όταν πρόκειται για δημόσιους υπαλλήλους ή υπαλλήλους
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
Οι αμιγώς ελεγκτικές εξουσίες της Επιτροπής προβλέπονται στο άρθρο 39 του ν. 3959/2011
για τη διερεύνηση παραβάσεων ανταγωνισμού καθώς και για την ανάγκη κανονιστικών
παρεμβάσεων σε κλάδους της οικονομίας. Για τον σκοπό αυτό παρέχονται στους εντεταλμένους
υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού οι εξουσίες φορολογικού ελεγκτή με βάση
την ισχύουσα νομοθεσία. Ενδεικτικά, απαριθμούνται στο νόμο οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
•

Διεξαγωγή επιτόπιων ερευνών στα γραφεία, επαγγελματικούς χώρους, μεταφορικά μέσα
επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων

•

Έλεγχος των επιχειρηματικών δεδομένων (βιβλία, στοιχεία, έγγραφα, ηλεκτρονικά μέσα
αποθήκευσης δεδομένων) ανεξάρτητα από τον τρόπο και τον τόπο φύλαξής τους

•

Αναζήτηση πληροφοριών ακόμη και σε κινητές ή φορητές συσκευές

•

Λήψη αντιγράφων αλλά και κατάσχεσης των ανωτέρω βιβλίων, εγγράφων ή ηλεκτρονικών
μέσων αποθήκευσης

•

Σφράγιση βιβλίων, ηλεκτρονικών υπολογιστών και χώρων κατά τη διάρκεια της έρευνας

•

Υποβολή ερωτήσεων και λήψη ανωμοτί ή ενόρκων καταθέσεων

•

Διεξαγωγή ερευνών ακόμη και στις κατοικίες των διευθυντικών στελεχών αλλά και του
προσωπικού των ελεγχόμενων επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων (υπό την προϋπόθεση
της τήρησης των συνταγματικών επιταγών)

Προς διερεύνηση των εκκρεμών ενώπιον της υποθέσεων, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού
απέστειλε τριακόσια εξήντα εννέα (369) ερωτηματολόγια (αιτήσεις παροχής πληροφοριών κατ’
άρθρο 38 του ν. 3959/2011) σε επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων, ενώ διενήργησε και
δώδεκα (12) αιφνίδιους επιτόπιους ελέγχους σε επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων, κατ’
άρθρο 39 του ν. 3959/2011 και κατ’ άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΚ) 1/2003.

Διεξαγωγή
12 αιφνίδιων
επιτόπιων
ελέγχων

369
ερωτηματολόγια
παροχής
πληροφοριών

Οι επιτόπιοι έλεγχοι που διενεργούνται για τη διερεύνηση μιας υπόθεσης περιλαμβάνουν
μεγάλο αριθμό ελεγχόμενων επιχειρήσεων/ενώσεων επιχειρήσεων. Για το έτος 2018 οι 12
προαναφερόμενοι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι ασκήθηκαν στο πλαίσιο 4 υποθέσεων. Ακολούθως
απεικονίζεται το σύνολο των υποθέσεων για τις οποίες διενεργήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι την
τελευταία οκταετία.
Σύνολο υποθέσεων με διενέργεια επιτόπιων ελέγχων
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5.2.1. Οι υπό εξέλιξη έρευνες της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού
Οι υπό εξέλιξη κύριες έρευνες της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού από τις 1/1/2018 έως
τις 31/12/2018 ανέρχονταν συνολικά σε 151 και αφορούν σε διάφορους τομείς της ελληνικής
οικονομίας. Κατά το 2018 η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού διερεύνησε 82 καταγγελίες, 58
υποθέσεις αυτεπάγγελτης έρευνας καθώς και 11 υποθέσεις περί ελέγχου συμμόρφωσης σε
εκδοθείσες αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

υπό εξέλιξη έρευνες
Καταγγελίες
82

Αυταπάγγελτες
Έρευνες
58
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Το επικαιροποιημένο σύστημα τροποποιεί και εξειδικεύει έτι περαιτέρω τα ήδη υπάρχοντα
κριτήρια (αναφορικά ιδίως με τη φύση και την εμβέλεια της πιθανολογούμενης παράβασης,
το είδος των σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών, τη σημασία του νομικού ζητήματος για την
ασφάλεια δικαίου και τη συνεργασία με άλλες Αρχές στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου
Αρχών Ανταγωνισμού, την αποδεικτική ισχύ των στοιχείων του φακέλου και την ύπαρξη ή μη
αίτησης επιείκειας), σταθμίζει όμως επιπλέον παράγοντες οι οποίοι κατατείνουν στη μη συνέχιση έρευνας της υπόθεσης (αναφορικά ιδίως με καταγγελίες που έχουν υποπέσει, ήδη κατά
το χρόνο υποβολή τους, σε πενταετή παραγραφή κατ’ άρθρο 42 του ν. 3959/2011 και δεν καταλαμβάνονται από τις μεταβατικές διατάξεις του ίδιου νόμου). Κατά τα λοιπά τα κριτήρια για την
κατανομή των βαθμών, που είχαν οριστεί με την προηγούμενη απόφαση, έχουν ως ακολούθως:
•

στο είδος και τη φύση της πιθανολογούμενης παράβασης (βαθμοί 0-2, αναλόγως της
βαρύτητας αυτής)

•

στο είδος των σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών (βαθμός 0-1)

•

στην εκτιμώμενη εμβέλεια και τον αντίκτυπο της πρακτικής (βαθμός 0-1)

•

στην ύπαρξη ή μη αίτησης επιείκειας (βαθμοί 0-2)

•

στην εκτιμώμενη αποδεικτική ισχύ ή/και το βαθμό πληρότητας των αποδεικτικών στοιχείων
(βαθμοί 0-1)

Κατά τη διάρκεια του 2018, η Γενική Διεύθυνση προτεραιοποίησε τις νεοεισαχθείσες υποθέσεις, με βάση τα κριτήρια της Ανακοίνωσης για τις προτεραιότητες δράσης της Επιτροπής
(Απόφαση 525/VI/2011) και της Ανακοίνωσης για την ποσοτικοποίηση κριτηρίων για την κατά
προτεραιότητα διερεύνηση των υποθέσεων (Απόφαση 616/2015), δυνάμει της οποίας η Επιτροπή Ανταγωνισμού επικαιροποίησε το Σύστημα Μοριοδότησης για την κατά προτεραιότητα
διερεύνηση των εκκρεμών υποθέσεων από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, ως είχε
καθοριστεί με την υπ’ αριθ. 539/2012 προηγούμενη απόφασή της.

•

στην τυχόν συνέχιση ή/και επανάληψη της παράβασης (βαθμοί 0-1)

•

στην ενδεχόμενη σημασία του νομικού ζητήματος που προκύπτει, ιδίως από το πρίσμα
της ασφάλειας δικαίου ή/και της συνεργασίας με άλλες αρχές της Ένωσης (βαθμός 0-1).

Το αναθεωρημένο νομοθετικό πλαίσιο του ν. 3959/2011 παρέσχε τη δυνατότητα να απορρίπτονται καταγγελίες που λαμβάνουν χαμηλή βαθμολογία, σύμφωνα με το προαναφερόμενο
σύστημα. Αυτή ήταν και η πρώτη φορά που εθνική νομοθεσία ανταγωνισμού πρόβλεψε σαφή
διάταξη για τη δυνατότητα απόρριψης καταγγελίας για λόγους προτεραιότητας, ενώ στόχος
ήταν να δοθεί έμφαση στη διερεύνηση και εξέταση υποθέσεων με συστημικές επιπτώσεις
στην αγορά.

Με βάση τη σχετική εξουσιοδοτική διάταξη, καταγγελίες που λαμβάνουν χαμηλή βαθμολογία
[βαθμολογία κατώτερη ή ίση του τρία (3)] απορρίπτονται με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού. Οι απορριπτικές
αποφάσεις καταγγελιών λόγω χαμηλής βαθμολογίας είναι αιτιολογημένες και κοινοποιούνται
στον καταγγέλλοντα μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήψη τους.

Έλεγχος εφαρμογής
αποφάσεων της Ε.Α. 11

5.3.

Προτεραιοποίηση υποθέσεων και Σύστημα Μοριοδότησης

Η ανώτερη βαθμολογία που μπορεί να συγκεντρώσει μία υπόθεση (καταγγελία ή αυτεπάγγελτη
έρευνα) είναι δέκα (10) βαθμοί.
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5.4 Ευρωπαϊκή και Διεθνής Συνεργασία
Το νέο σύστημα μοριοδότησης έχει συντελέσει στη μείωση του αριθμού των εκκρεμών υποθέσεων και στην ανάλωση πόρων στις πιο σημαντικές υποθέσεις και τομείς της οικονομίας.
Για τις απορριπτικές αποφάσεις για λόγους προτεραιότητας δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις των
διοικητικών δικαστηρίων. Παρόλα αυτά, τα κριτήρια του συστήματος λειτουργούν θετικά ως
προς την αποτελεσματικότερη στόχευση των ενεργειών της υπηρεσίας, για τους ακόλουθους
κυρίως λόγους:
•

Για την εφαρμογή και επ’ αφορμή του συστήματος μοριοδότησης, εντατικοποιήθηκε η

εκτενής εσωτερική άσκηση αξιολόγησης των σωρευμένων εκκρεμών υποθέσεων, με σκοπό
να εντοπιστούν και να τύχουν επεξεργασίας εκείνες οι υποθέσεις που ήταν προφανώς αβάσιμες και, συνεπώς, θα έπρεπε να απορριφθούν, εκ των προτέρων, με συνοπτικές διαδικασίες.
Ως αποτέλεσμα της άσκησης αυτής, ο αριθμός των απορριπτικών αποφάσεων για προφανώς
αβάσιμες υποθέσεις την περίοδο 2013-2018 ανέρχεται σε 146, ενώ ο αριθμός των απορριπτικών αποφάσεων λόγω χαμηλής μοριοδότησης σε 40.
Σημειώνεται ότι κατά την περίοδο 2009-2018 εισήχθησαν προς αξιολόγηση από την αρχή
ανταγωνισμού 841 υποθέσεις (καταγγελίες/αναφορές/αυτεπάγγελτες έρευνες) και συμπεριλαμβανομένων των εκκρεμών υποθέσεων πριν το 2009, διεκπεραιώθηκαν συνολικά 1052
υποθέσεις.
Η δυνατότητα προτεραιοποίησης των υποθέσεων και η μείωση του όγκου των εκκρεμών ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι καθοριστικής σημασίας για την απόδοση της αρχής
και της επιτρέπει να αποδεσμεύει πόρους, τους οποίους μπορεί να αφιερώσει σε νέες υποθέσεις, στην έρευνα νέων δυναμικά αναπτυσσόμενων αγορών και σε προσπάθειες προώθησης
του ανταγωνισμού, για την ενίσχυση των παρεμβάσεών της και των κανόνων επιβολής του
ανταγωνισμού.

Ολοκλήρωση των διαδικασιών για την
Πρόταση Οδηγίας ECN+
Το 2018 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών,
ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς (Οδηγία ECN+). Σε θεσμικό επίπεδο η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε
αρμοδίως με τη συμμετοχή και της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού στην Ομάδα Εργασίας
Ανταγωνισμού του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχοντας στις συνεδριάσεις του
έτους 2018 και στις μετέπειτα απαιτούμενες ενέργειες.
Η νέα Οδηγία αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου των Εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού, διασφαλίζοντας ότι οι εν λόγω Αρχές διαθέτουν αφενός όλα τα μέσα για την επίτευξη αυτού του στόχου και
αφετέρου αποτελεσματικές εξουσίες επιβολής.
Η νέα Οδηγία υπογραμμίζει τη σημασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εταιρειών και υποχρεώνει τις Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού να παρέχουν τις κατάλληλες διασφαλίσεις κατά την άσκηση
των εξουσιών τους, σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.
Σύμφωνα με την νέα Οδηγία, oι Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού χρειάζονται μια ελάχιστη δέσμη κοινών εξουσιών έρευνας και λήψης αποφάσεων, για την αποτελεσματική εφαρμογή των ενωσιακών
κανόνων ανταγωνισμού.
Για το λόγο αυτό, θα πρέπει κάθε Κράτος Μέλος να διασφαλίζει ότι κάθε Εθνική Αρχή Ανταγωνισμού διαθέτει :
1. εγγυήσεις ανεξαρτησίας και αμεροληψίας, ώστε να προστατεύονται έναντι εξωτερικών παρεμβάσεων ή πολιτικών πιέσεων δυνάμενων να θέσουν σε κίνδυνο την ανεξάρτητη αξιολόγησή της
2. τους αναγκαίους οικονομικούς, τεχνικούς και ανθρώπινους πόρους για να φέρει εις πέρας το
έργο της
3. όλες τις εξουσίες έρευνας και επιβολής των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ τις οποίες
χρειάζεται για να συγκεντρώνει όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, όπως διενέργεια αιφνίδιων επιτόπιων ελέγχων σε επιχειρήσεις, λήψη εγγράφων και πληροφοριών από επιχειρήσεις,
έρευνες σε κινητά τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές κλπ
4. επαρκή μέσα μεταξύ άλλων και δεσμεύσεις, ασφαλιστικά μέτρα ώστε να επιβάλλει αναλογικές
και αποτρεπτικές κυρώσεις για παραβιάσεις των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ
5. πρόγραμμα επιεικούς μεταχείρισης, το οποίο να ενθαρρύνει τις εταιρείες να προσκομίζουν
αποδεικτικά στοιχεία για παράνομες συμπράξεις (καρτέλ) με όφελος την απαλλαγή τους από
την επιβολή ή τη μείωση των προστίμων
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Η νέα Οδηγία ενισχύει επίσης τα μέσα αμοιβαίας συνδρομής και συνεργασίας μεταξύ των Εθνικών
Αρχών Ανταγωνισμού για την κοινοποίηση εγγράφων και την εκτέλεση αποφάσεων επιβολής προστίμων, προκειμένου να διασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα των ερευνών και των αποφάσεων που
λαμβάνονται σε επίπεδο ΕΕ.
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ΦΟΡΕΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ
ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Συμβούλιο της ΕΕ

Ομάδα Εργασίας
Ανταγωνισμού
του Συμβουλίου
της EE σχετικά
με την πρόταση
Οδηγίας ΕCN+

08.01.2018,
5&6.2.2018,
28.2.2018,
Βρυξέλλες

- Εκπροσώπηση στην ομάδα Εργασίας Ανταγωνισμού
σχετικά με την πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παροχή
αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού

05.03.2018,
Βρυξέλλες

- Τελευταίες εξελίξεις στις απαγορεύσεις πωλήσεων
μέσω πλατφόρμας
- Παρουσίαση της διαδικασίας ενώπιον πολιτικών
δικαστηρίων σχετικά με συμφωνία επιλεκτικής διανομής
της Nike
- Τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση ASICS
- Περιορισμοί στις εξαγωγές οι οποίοι απευθύνονται
σε αγοραστές από ξένες χώρες και αφορούν κυρίως
διαδικτυακές πλατφόρμες διανομής
- Παρουσίαση υπόθεσης σχετικής με τηλεοπτικές
διαφημίσεις

06.03.2018,
Βρυξέλλες

- Διορθωτικά μέτρα στις συγκεντρώσεις (νομικό
πλαίσιο, νέες προκλήσεις)
- Τελευταίες εξελίξεις στην ΕΕ και στις εθνικές Αρχές
Ανταγωνισμού στον τομέα των συγκεντρώσεων
- Αξιολόγηση των πτυχών της καινοτομίας στον τομέα
των συγκεντρώσεων

Για την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, η νέα Οδηγία συνεπάγεται την ενίσχυση των εξουσιών
δράσης της, ενώ της παρέχονται νέες προοπτικές για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του δικαίου
του ανταγωνισμού.

Εκπροσώπηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αρχών
Ανταγωνισμού
Οι αρχές ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζονται στενά μεταξύ τους. Σημαντικά πεδία
της κοινής συνεργασίας είναι η εφαρμογή των κανόνων 101 και 102 ΣΛΕΕ και των κανόνων περί
προληπτικού ελέγχου συγκεντρώσεων επιχειρήσεων. Για την αντιμετώπιση διασυνοριακών ζητημάτων αναφορικά με τους περιορισμούς του ανταγωνισμού, δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (European Competition Network - ECN). Η συμμετοχή των στελεχών της Επιτροπής
Ανταγωνισμού στις ομάδες εργασίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού είναι ένας από τους
βασικότερους τρόπους συνεργασίας, αμοιβαίας συνδρομής, συνδιαμόρφωσης των πολιτικών του
ανταγωνισμού και διάχυσης της διεθνούς γνώσης και εμπειρίας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, που αποβλέπει στην αποτελεσματικότερη επιτέλεση του έργου της προς όφελος της αγοράς
και των καταναλωτών.
Στις συναντήσεις των ομάδων εργασίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού παρίστανται εκπρόσωποι των Εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού δραστηριοποιείται έντονα στο πλαίσιο του Δικτύου, συμμετέχοντας σε συνεδριάσεις και συναντήσεις των ομάδων, στην πλειοψηφία τους και με γραπτές εισηγήσεις
και παρουσιάσεις, καταθέτοντας την ιδιαίτερα πολύτιμη εμπειρία και γνώση της των τελευταίων ετών.
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Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Ομάδα
Εργασίας –
Κάθετοι
Περιορισμοί

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Ομάδα
Εργασίας –
Συγκεντρώσεις

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)
- ΕCA

Συνεδρίαση των
Ευρωπαϊκών
Αρχών
Ανταγωνισμού
(ECA Meeting)

08.03.2018,
Κοπεγχάγη

- Καταχρηστικές εκπτώσεις – απόφαση Intel
- Τάσεις και προκλήσεις στην κατάχρηση δεσπόζουσας
θέσης στις αγορές φαρμακευτικών προϊόντων
- Προκλήσεις για τις ΕΑΑ – ζητήματα αναφυόμενα
από την ψηφιοποίηση

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Ομάδα
Εργασίας –
Θέματα
Συνεργασίας

8.03.2018,
Βρυξέλλες

-

27.03.2018,
Βρυξέλλες

- Εξελίξεις στον τομέα των γεωργικών προϊόντων –
παρουσιάσεις ΕΑΑ (νομολογία, κλαδικές έρευνες)
- Κανονισμός Οmnibus και αλλαγές που αφορούν τη
γεωργία
- Παρουσίαση της ΓΔ για τη Γεωργία και Αγροτική
Ανάπτυξη (DG AGRI) – στόχοι της μελλοντικής ΚΑΠ
- Παρουσίαση της ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας
(DG MARE) –παραγωγή και σχεδιασμός
Παρουσίαση της έρευνας της ΕΕ για τις
οργανώσεις παραγωγών και των ενώσεων αυτών σε
συγκεκριμένους κλάδους

Στον κάτωθι πίνακα παρατίθεται συνοπτική παρουσίαση της εκπροσώπησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε ενωσιακό επίπεδο, κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η Έκθεση Πεπραγμένων.
Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Υπό-ομάδα
Εργασίας Τρόφιμα

Εφαρμογή του άρθρου 22 του Κανονισμού 1/2003
Ενημέρωση για το σχέδιο Οδηγίας ECN+
Διαδικαστικά θέματα
Προσωπικά δεδομένα και οι νέες προκλήσεις
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ΦΟΡΕΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ
ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Ομάδα Εργασίας –
Οριζόντιες
Συμπράξεις &
Δεσπόζουσα Θέση

25.04.2018,
Βρυξέλλες

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

European
Competition Day

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2018

ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

- «Συμφωνίες Αειφορίας» (Sustainability Agreements)
- Πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις για το άρθρο 102
ΣΛΕΕ

31.05.2018,
Σόφια

- Τελευταίες εξελίξεις και νέες προκλήσεις στην
εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού στην ΕΕ/
Eνημέρωση για το Σχέδιο Οδηγίας ECN+
- Ανταγωνισμός στην αγορά ενέργειας
- Οδηγία για τις αγωγές αποζημίωσης – εφαρμογή
και αναμενόμενα αποτελέσματα

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Ομάδα Εργασίας Συγκεντρώσεις

01.06.2018,
Βρυξέλλες

- Βέλτιστες πρακτικές επί αιτημάτων παροχής
εσωτερικών εγγράφων
- Διαδικαστικές παραβάσεις: Η υπόθεση Altice
- Προωθώντας τη σύγκλιση: ζητήματα αρμοδιότητας
- Δεσμεύσεις εκποίησης: σχεδιασμός και υλοποίηση

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Υπό-ομάδα
Εργασίας Ψηφιακή Αγορά

04.06.2018,
Βρυξέλλες

- Δίκαιο ανταγωνισμού και ψηφιακή αγορά
- Αλγόριθμοι
- Βάσεις δεδομένων και ανταγωνισμός

07.06.2018,
Βρυξέλλες

- Χρήση big data
- Aναγγελία τιμών στον τομέα ασφάλισης
αυτοκινήτων (price singalling)
- Ορισμός σχετικής γεωγραφικής αγοράς – από την
πλευρά της ζήτησης
- Υποθέσεις συγκεντρώσεων στους κλάδους των
τηλεπικοινωνιών και των μέσων ενημέρωσης
- Συγκεντρώσεις και επενδύσεις
- Καινοτομία και συγκεντρώσεις

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Chief
Competition
Economist

Συνεδρίαση
Γενικών Διευθυντών 28.06.2018,
(DG’s meeting)
Βρυξέλλες

Υπό-ομάδα
05.07.2018,
Εργασίας - Τρόφιμα Βρυξέλλες

- Ενημέρωση για τις τρέχουσες εργασίες των
ομάδων εργασίας του ΕCN και διαδικαστικά
ζητήματα
- Ενημέρωση για τις εξελίξεις στους τομείς
συμπράξεων και συγκεντρώσεων
- Το Πολυμερές Πλαίσιο για τις Διαδικασίες στον
ανταγωνισμό
- Ανταγωνισμός και αθλητισμός
- Κλαδική έρευνα της Γαλλική Αρχής για την
διαδικτυακή διαφήμιση
- Πλουραλισμός ΜΜΕ και συγκεντρώσεις
- Σχέδιο Οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές
πρακτικές
- Ζητήματα ανταγωνισμού από πρακτικές delisting
- Έκθεση της ΕΕ στο ΕΚ και το Συμβούλιο για τους
κανόνες ανταγωνισμού στον τομέα της γεωργίας
- Παρουσίαση υποθέσεων ΕΑΑ και νέες εξελίξεις
(Κώδικας Δεοντολογίας της Αυστριακής Αρχής για τις
σχέσεις ανάμεσα σε επιχειρήσεις)

ΦΟΡΕΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ
ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
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09-10.07.2018,
Βρυξέλλες

- Εναρμόνιση προγραμμάτων επιείκειας
- Ενημέρωση πολιτών/επιχειρήσεων για τα
προγράμματα επιείκειας και πληροφοριοδοτών
- Πρόταση Οδηγίας σχετικά με την προστασία των
προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις του
δικαίου της Ένωσης

18.09.2018,
Βρυξέλλες

- Αλγόριθμοι και τρόπος εκτίμησης RPM
- Παράλληλα δίκτυα κάθετων συμφωνιών και
σωρευτική επίδραση στον ανταγωνισμό
- Εξελίξεις στους κάθετους περιορισμούς από τις
εθνικές αρχές ανταγωνισμού

25.09.2018,
Λονδίνο

- Εφαρμογή του άρθρου 22 του Κανονισμού 1/2003
- Ενημέρωση για την πορεία της Οδηγίας ECN+
- Κανονισμός για την αντιμετώπιση του
αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού (Geoblocking Regulation)

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ομάδα Εργασίας Ανταγωνισμού (ECN) Forensic IT

27.09.2018,
Αθήνα

- Παρακώλυση ελέγχου μέσω διαγραφής
ηλεκτρονικών αρχείων
- Αιτήματα πρόσβασης ηλεκτρονικών στοιχείων που
έχουν αποκτηθεί με εγκληματολογικές μεθόδους
- Διαχείριση δεδομένων αποθηκευμένα σε νέφος
(cloud data)
- Διαχείριση προσωπικών δεδομένων
- Χρήση εργαλείων από εγκληματολογικές μεθόδους
σε επιτόπιους ελέγχους (forensic tools)
- Τεχνική προβλεπτικής κωδικοποίησης (predictive
coding)
- Σύγχρονοι τρόποι κτήσης και διαλογής
ηλεκτρονικών αρχείων – νέα εργαλεία
- Στάδια επεξεργασίας των δεδομένων έως την
τελική απόφαση

Ομάδα Εργασίας –
Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Οριζόντιες
Ανταγωνισμού (ECN) Συμπράξεις
(Καρτέλ)

09-10.10.2018,
Βρυξέλλες

- Πρόταση οδηγίας σχετικά με την προστασία των
προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις του
δικαίου της Ένωσης (whistle-blowers)
- Πρόγραμμα επιείκειας - ζητήματα εφαρμογής και
νέες τάσεις

12.10.2018,
Βιέννη

- Διορθωτικά μέτρα εκτός της εκποίησης - Απόψεις
των ΕΑΑ
- Παρουσίαση πρόσφατων νομολογιακών εξελίξεων
- Εφαρμογή διορθωτικών μέτρων από τις εθνικές
αρχές ανταγωνισμού (ΕΑΑ)

17.10.2018,
Λισαβόνα

- Άρθρο 102 ΣΛΕΕ – εκπτώσεις πίστης/
αποκλειστικότητες
- Παρουσίαση πρόσφατων υποθέσεων ΕΑΑ
- Συντονισμένα αποτελέσματα σε υποθέσεις
συγκεντρώσεων

Ομάδα Εργασίας –
Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Οριζόντιες
Ανταγωνισμού (ECN) Συμπράξεις
(Καρτέλ)

Ομάδα Εργασίας –
Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Κάθετοι
Ανταγωνισμού (ECN)
Περιορισμοί

Ομάδα Εργασίας Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Θέματα
Ανταγωνισμού (ECN)
Συνεργασίας

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ομάδα Εργασίας Ανταγωνισμού (ECN) Συγκεντρώσεις

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Chief Competition
Ανταγωνισμού (ECN) Economist
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ΦΟΡΕΑΣ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

ΤΙΤΛΟΣ

Ολομέλεια Αρχών
Ανταγωνισμού
(ECN Plenary)

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

23.10.2018,
Βρυξέλλες

Υπο-ομάδα Εργασίας - 15.11.2018,
Φαρμακευτικά Προϊόντα Βρυξέλλες

Advisory Committee

28.11.2018,
Βρυξέλλες

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2018

ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

- Παρουσίαση και ενημέρωση για τις
τρέχουσες εργασίες των ομάδων εργασίας
- Προστασία προσωπικών δεδομένων και
εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού
- Τεχνητή νοημοσύνη και εφαρμογή του
δικαίου του ανταγωνισμού
- Πρόγραμμα επιείκειας – νέες τάσεις
- Παρουσίαση της Έκθεσης του Δικτύου για
τις υποθέσεις στον τομέα των φαρμάκων και
της υγείας από το 2009
- Εξελίξεις ενώπιον των ενωσιακών
δικαστηρίων των υποθέσεων
- Εξελίξεις σε υποθέσεις παράλληλου
εμπορίου
- Εξελίξεις σε υποθέσεις υπερβολικής
τιμολόγησης
- Η διαδικασία «Vexatious»
- Υπόθεση ανταγωνισμού και τοποθέτηση
εκπροσώπων των εθνικών αρχών
ανταγωνισμού

Εκπροσώπηση στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και στο Διεθνές Δίκτυο Ανταγωνισμού (ICN)
Σε διεθνές επίπεδο οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού συνεργάζονται με το Διεθνές Δίκτυο Ανταγωνισμού (ICN), στο οποίο συμμετέχουν περίπου 130 αρχές ανταγωνισμού από 120 δικαιοδοσίες, ενώ
περίπου 90 χώρες συμμετέχουν σε διάφορα όργανα και το διεθνές forum για τον ανταγωνισμό του
Ο.Ο.Σ.Α. Τα θέματα ανταγωνισμού που συζητούνται στο πλαίσιο του Ο.Ο.Σ.Α και του Διεθνούς Δικτύου Ανταγωνισμού παρουσιάζουν, τόσο από νομικής όσο και από οικονομικής άποψης, ιδιαίτερο
επιστημονικό και πρακτικό ενδιαφέρον. Πρόκειται για επίκαιρα ζητήματα, τα οποία είτε αντιμετωπίζει
ήδη η Επιτροπή Ανταγωνισμού, είτε θα κληθεί να αντιμετωπίσει στο άμεσο μέλλον.

ΦΟΡΕΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οργανισμός
Οικονομικής
Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

Ομάδα Εργασίας 3
για τη συνεργασία
και την επιβολή
κυρώσεων (Working Party No3 on
Cooperation and
Enforcement)

05-07.06.2018,
Παρίσι

Συνεργασία και προκλήσεις από την
εφαρμογή των προγραμμάτων επιείκειας

Οργανισμός
Οικονομικής
Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

Εις βάθος
αξιολόγηση
του δικαίου και
των πολιτικών
ανταγωνισμού της
Ελλάδας

07.06.2018,
Παρίσι

Παροχή διευκρινίσεων στις Συνεδριάσεις
της Συνόδου των Αρχών Ανταγωνισμού
κρατών/μελών του ΟΟΣΑ (Έκθεση
αξιολόγησης της Ελλάδας)

29.06.2018,
Λισαβόνα

Συμμετοχή στην εκδήλωση λήξης –
παρουσίασης και συζήτησης των τελικών
ευρημάτων του έργου Αξιολόγηση
Συνθηκών Ανταγωνισμού του νομικού και
ρυθμιστικού πλαισίου στην Πορτογαλία
(μεταφορές και επαγγέλματα) σύμφωνα
με τη μεθοδολογία του ΟΟΣΑ

21.11.2018,
Παρίσι

Τεχνική βοήθεια για τη μεθοδολογία
του ΟΟΣΑ – Εργαλειοθήκη προς την
Ομάδα που διεξάγει το έργο Αξιολόγηση
Συνθηκών Ανταγωνισμού του νομικού
και ρυθμιστικού πλαισίου στην Τυνησία
(μεταφορές και εμπόριο)

Οργανισμός
Οικονομικής
Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

Οργανισμός
Οικονομικής
Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

Παρουσίαση
ευρημάτων της
ομάδας έργου
ΟΟΣΑ- Πορτογαλία

Τεχνική βοήθεια στη
ομάδα έργου ΟΟΣΑΤυνησία

ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
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Συμμετοχή σε άλλες Συναντήσεις – Συνέδρια - Σεμινάρια

Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης του προσωπικού και της πρόσφορης ανταλλαγής απόψεων και
εμπειριών επί θεμάτων ανταγωνισμού, ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμμετοχή στελεχών της
Επιτροπής Ανταγωνισμού σε συναντήσεις, συνέδρια και σεμινάρια.
Κατά το εξεταζόμενο διάστημα, στελέχη της Επιτροπής συμμετείχαν στις ακόλουθες σχετικές
διοργανώσεις:
ΦΟΡΕΑΣ

EPLO

Σύνδεσμος
Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων
Ελλάδος (ΣΦΕΕ)

Συνέδριο των
Ευρωπαϊκών Αρχών
Ανταγωνισμού (ECA)

Νομική Βιβλιοθήκη

Ένωση Ευρωπαίων
Δικηγόρων (UAE)

ΤΙΤΛΟΣ

Σεμινάριο Επιμόρφωσης
Δικαστών και Εισαγγελέων

Δίκαιο και Δεοντολογία του
Φαρμάκου

Προκλήσεις για την
υφιστάμενη και μελλοντική
εφαρμογή των κανόνων
ανταγωνισμού

Τάσεις και Εξελίξεις στο
Δίκαιο του Ανταγωνισμού:
360ο Προσέγγιση

ΧΙΙΙ Conference: Antitrust
between EU Law and
National Law

ΧΡΟΝΟΣ
ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

28.2.2018,
Aθήνα

06.03.2018,
Αθήνα

ΤΙΤΛΟΣ

University College
London,
Faculty of Laws
Queen Mary University

10ο ΙΜΕΔΙΠΑ Συνέδριο
σε θέματα δικαίου
και πολιτικής του
ανταγωνισμού

08.06.2018,
Αθήνα

- Πρόσφατες εξελίξεις στο Ελληνικό και
Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού
- Ψηφιακό Δίκαιο Ανταγωνισμού
- Δίκαιο και Πολιτική Ανταγωνισμού στον
κλάδο των τροφίμων
- Άρθρο102 ΣΛΕΕ μετά τις αποφάσεις Intel
και τη Google

Στρογγυλή Τράπεζα
των Ευρωπαϊκών
Αρχών Ανταγωνισμού
– APCO Worldwide

Θέματα ψηφιακής
οικονομίας και Αρχές
Ανταγωνισμού

12.06.2018,
Βρυξέλλες

- Ψηφιακές Αγορές και ψηφιακά δεδομένα
- Ηλεκτρονικό εμπόριο
Νέες προκλήσεις για τις Αρχές
Ανταγωνισμού

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
και porteconomics.eu

Ευρωπαϊκό Συμπόσιο
Jean Monnet με θέμα: Το
Μέλλον της Ευρωπαϊκής
Λιμενικής Πολιτικής

28-29.06.2018,
Χίος

- Ανάπτυξη ευρωπαϊκών λιμένων:
Οικονομική, Περιβαλλοντική, Κοινωνική,
Πολιτισμική βιωσιμότητα
- Χρηματοδότηση και ανάπτυξη λιμένων
- Προκλήσεις λιμένων
- Στρατηγική λιμένων

Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Competition and Regulation Summer School and
Conference (CRESSE)

29.0601.07.2018,
Ηράκλειο
Κρήτης

Εξελίξεις στην οικονομική ανάλυση της
πολιτικής ανταγωνισμού και στην εφαρμογή
του (συμπράξεις, συγκεντρώσεις)

ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

- Τα οικονομικά του δικαίου του ελεύθερου
ανταγωνισμού
- Προσέγγιση και προκλήσεις στην εφαρμογή
του δικαίου του ανταγωνισμού σε Ελλάδα,
Βουλγαρία και Κύπρο
Πρόσφατες εξελίξεις στην επιστημονική
ανάπτυξη στον τομέα του φαρμάκου και το
θεσμικό και νομικό πλαίσιο που αφορά στα
θέματα του φαρμάκου
- Θέματα ανταγωνισμού, ο ρόλος της
καινοτομίας και οι θεμιτές πρακτικές
τιμολόγησης και αποζημίωσης
- Τα κίνητρα, το νομικό και θεσμικό πλαίσιο
και θέματα που αφορούν στις κλινικές
μελέτες και στις πατέντες
- Το δίκαιο στην υπηρεσία της ανάπτυξης και
η δεοντολογία

09.03.2018,
Κοπεγχάγη

Τάσεις και προκλήσεις για την υφιστάμενη
και μελλοντική εφαρμογή των κανόνων
ανταγωνισμού

16.03.2018,
Αθήνα

- Παρουσίαση πρόσφατων εξελίξεων στο
δίκαιο του ανταγωνισμού, σε ευρωπαϊκό και
ελληνικό επίπεδο, στους ακόλουθους τομείς:
● Οριζόντιες συμπράξεις, κάθετοι περιορισμοί
και κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης
● Έλεγχος συγκεντρώσεων επιχειρήσεων
● Κρατικές ενισχύσεις

24 -25.05.2018,
Τρεβίζο

ΧΡΟΝΟΣ
ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ

- Iδιωτική εφαρμογή του δικαίου του
ανταγωνισμού
- Εξελίξεις ένα χρόνο μετά τη θέση σε ισχύ
της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ
- Πρόσφατες εξελίξεις στο δίκαιο του
ανταγωνισμού
- Νέες τεχνολογίες
- Πνευματική ιδιοκτησία
- Επιχειρήσεις και αγορά
- Καταναλωτής και ανταγωνισμός

ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΕU Competition Law
Summit

ΕU Competition Law
Summit

23-24.08.2018,
Ιθάκη

- Eξελίξεις στην εφαρμογή του δικαίου του
ανταγωνισμού
- Συμπεριφορικές πρακτικές/τα εξελισσόμενα
πρότυπα
- Συγκεντρώσεις: τρέχουσες και μελλοντικές
τάσεις
- Ρυθμιστική πολιτική και δίκαιο
ανταγωνισμού

Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
και ΙΟΒΕ

2o Διεθνές Συνέδριο
Δικαίου Ανταγωνισμού

28 &
29.09.2018,
Τιφλίδα

- Πολιτική Ανταγωνισμού: Tάσεις και νέες
προκλήσεις

18 &
19.10.2018,
Λισαβόνα

- Ο ρόλος του ανταγωνισμού στη σημερινή
εποχή
- Καινοτομία στον έλεγχο συγκεντρώσεων
- Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες –
Ανταγωνισμός, καινοτομία και σταθερότητα
στον τραπεζικό τομέα
- Υπερβολική τιμολόγηση
- Η επίπτωση της ψηφιοποίησης
στην πολιτική και στην εφαρμογή του
ανταγωνισμού
- Κάθετες συγκεντρώσεις στις αγορές των
μέσων ενημέρωσης

Πορτογαλική Αρχή
Ανταγωνισμού

V Lisbon Conference on
Competition Law and
Economics
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Οι δράσεις μας
συνοπτικά

Αρμοδιότητες
& Οργάνωση
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Αποφάσεις
της Επιτροπής
Ανταγωνισμού

Πολιτικές
Προώθησης
Ανταγωνισμού

Οι έρευνες
της Γενικής
Διεύθυνσης
Ανταγωνισμού

Διοικητική
Υποστήριξη Ανθρώπινο
Δυναμικό
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Οικονομικά
Στοιχεία
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6.1. Αποτελεσματικότερη διαχείριση πόρων
Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης κατά το
έτος 2018 συνέχισε την πρακτική των τελευταίων ετών και κατέβαλε κάθε δυνατή
προσπάθεια για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες
της υπηρεσίας και των πολιτών που συναλλάσσονται μαζί της. Προετοίμασε εγκαίρως
όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες (διαγωνισμούς, απευθείας αναθέσεις) τηρώντας
απαρέγκλιτα την κείμενη νομοθεσία, κατόπιν
διαπραγμάτευσης με τους προμηθευτές και
εντός προϋπολογισθείσας δαπάνης με γνώμονα τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-κόστους.
Τα αποτελέσματα αυτών αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑ, του Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.
και του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για λόγους διαφάνειας και
ενημέρωσης.

της Ε.Α. επί της οδού Κότσικα 1Α & 2, Αθήνα.
Μερίμνησε και εξασφάλισε την κίνηση, συντήρηση, ασφάλιση και φύλαξη του οχήματος της
υπηρεσίας. Εξυπηρέτησε το κοινό με εγκυρότητα, αμεσότητα και ευγένεια διευκολύνοντας
την επικοινωνία του με την κατά περίπτωση
αρμόδια οργανική μονάδα της Ε.Α.

Επίσης, το τμήμα ανέλαβε τη διεκπεραίωση
των διαγωνιστικών διαδικασιών παροχής
υπηρεσιών καθαριότητας, φύλαξης (ασφάλειας), συντήρησης και επισκευής των κτηριακών
εγκαταστάσεων και του λοιπού εξοπλισμού
σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος και η νομολογία περί κτηριακών εγκαταστάσεων, υγείας
και ασφάλειας των εργαζομένων και λοιπών
θεμάτων. Συγκεκριμένα, προγραμματίστηκαν και υλοποιήθηκαν βελτιωτικά έργα των
εγκαταστάσεων της Ε.Α., όπως βιολογικός
καθαρισμός των καθισμάτων της υπηρεσίας, αντικατάσταση φθαρμένων καθισμάτων
εργασίας, ελαιοχρωματισμός γραφείων και
τοποθέτηση περσίδων στα παράθυρα της υπηρεσίας με σκοπό τη διατήρηση και δημιουργία
ενός ακόμα πιο ασφαλούς και εργονομικού
εργασιακού περιβάλλοντος για τους εργαζόμενους της Ε.Α. Διεκπεραιώθηκαν εγκαίρως
όλες οι απαραίτητες εργασίες για τη συντήρηση των κτηρίων που στεγάζονται τα γραφεία

•

Λοιπές δράσεις
Σημαντική ήταν και η συνδρομή του τμήματος
στη διοργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο
φιλοξενίας αντιπροσωπειών για την προώθηση του έργου της Ελληνικής Επιτροπής
Ανταγωνισμού. Συγκεκριμένα κατά το 2018
πραγματοποιήθηκαν:

•

•

•

Φιλοξενία της Προέδρου και στελεχών
της Γαλλικής Αρχής Ανταγωνισμού στις
26 & 27 Απριλίου 2018.
Εκδήλωση προς 150 εκπροσώπους κρατών-μελών του Ο.Ο.Σ.Α. στις 6/6/2018
στο Παρίσι, στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο της αξιολόγησης της
Επιτροπής Ανταγωνισμού (peer review).
Φιλοξενία της αντιπροσωπείας του
Ο.Ο.Σ.Α. στις 4/10/2018, εν όψει την επόμενη μέρα (5/10/2018) της προγραμματισμένης παρουσίασης της Έκθεσης αξιολόγησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού
(peer review).
Εκδήλωση στο πλαίσιο διοργάνωσης
στην Αθήνα του ECN Forensic IT Working
Group Meeting (27-28/09/2018).

Τέλος, το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης μερίμνησε για τον εμπλουτισμό τόσο της έντυπης
συλλογής της Βιβλιοθήκης όσο και των ηλεκτρονικών συνδρομών της για την εξυπηρέτηση
των πληροφοριακών αναγκών των στελεχών
και του προσωπικού της Ε.Α.

γραφείων της Ε.Α. μέσω επιτυχούς διενέργειας Ανοικτού, κάτω των ορίων, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού,
με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για
το σύνολο του έργου για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Ασφάλειας των
γραφείων της Ε.Α., για δύο έτη (01/10/201830/09/2020), (CPV: 79710000-4, Υπηρεσίες
Ασφάλειας), προϋπολογισθείσας συνολικής
δαπάνης 134.000,000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
24% (ή 166.160,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.). Το συνολικό
συμβατικό τίμημα διαμορφώθηκε τελικά στο
ποσό των 119.669,10€ (εκατόν δεκαεννέα
χιλιάδων εξακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και
δέκα λεπτών) χωρίς Φ.Π.Α., ή 148.389,68€
(εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων
ογδόντα εννέα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών)
με Φ.Π.Α. 24%.

Διαγωνισμοί Προμηθειών
Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης διαχειρίστηκε κατά το έτος 2018 ποσό ύψους περίπου 364.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 24%, για την κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών της Ε.Α.. Κατά τη διάρκεια του έτους
διενεργήθηκε ένας Ανοικτός, κάτω των ορίων,
Ηλεκτρονικός Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, ενώ για τις υπόλοιπες προμήθειες υιοθετήθηκε η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης,
με συλλογή οικονομικών προφορών.
Συγκεκριμένα, αξίζει να αναφερθεί η κάλυψη της ανάγκης για υπηρεσίες φύλαξης των

6.2. Ανθρώπινο Δυναμικό- Στελέχωση
Κατηγοριοποίηση Προσωπικού
(μη συμπεριλαμβανομένων των αποσπασμένων σε άλλες υπηρεσίες)
Κατηγορία

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ειδικό Επιστημονικό
Προσωπικό

42

75

74

78

69

63

60

57

67

Τακτικοί

40

42

36

34

31

31

29

27

23

Σύνολο

82

117

110

112

100

94

89

84

90

106
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Αριθμός εργαζομένων ανά μορφωτικό επίπεδο
(συμπεριλαμβανομένων των αποσπασμένων από και σε άλλες υπηρεσίες)
Μορφωτικό Επίπεδο

Αριθμός Εργαζομένων

Διδακτορικό

17

Μεταπτυχιακό

71

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

9

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

7

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

4

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

2

Σύνολο

110

Επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού της Ε.Α. (περιλαμβανομένων σεμιναρίων ή/και ημερίδων
που διοργάνωσε η Ε.Α., κ.λπ.):
ü Εκδόθηκε η σχετική απόφαση για την έγκριση συμμετοχής υπαλλήλου στη διοργάνωση CRESSE
Summer School and Conference 2018 (CRESSE 2018) που διοργάνωσε το Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών από 28.06.2018 έως 02.07.2018 πάνω σε θέματα σχετικά με το ρόλο
των οικονομικών στο δίκαιο του ανταγωνισμού και σε θέματα ρύθμισης των αγορών.
ü Υλοποιήθηκε Πρόγραμμα Εσωτερικής Επιμόρφωσης των στελεχών της Ε.Α., με τη συμμετοχή
εσωτερικών και εξωτερικών προσκεκλημένων ομιλητών, με την εξής θεματολογία:
ΤΙΤΛΟΣ

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων και Επιμόρφωση
Κατά το υπό εξέταση χρονικό διάστημα ολοκληρώθηκαν οι ακόλουθες δράσεις, ανά θεματική
ενότητα:

107

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Επίσκεψη Εργασίας της Προέδρου της Γαλλικής Αρχής Ανταγωνισμού

27/4/2018

Οι πολιτικές ανταγωνισμού στην ψηφιακή οικονομία (e-commerce and vertical restraints)

22/3/2018

Θέματα Κανόνων Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation)

25/9/2018

Προγραμματισμός για απασχόληση πρακτικής άσκησης και τυχόν συνταξιοδοτήσεις υπαλλήλων:
•

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την απασχόληση με πρακτική άσκηση στην Ε.Α. πέντε (5)
αποφοίτων οικονομικών σχολών και ενός (1) αποφοίτου νομικής σχολής.

•

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τη συνταξιοδότηση ενός μόνιμου υπαλλήλου (κλάδου ΠΕ
Διοικητικού – Οικονομικού).

Ενέργειες για την πρόσληψη, μετάταξη και απόσπαση προσωπικού:
•

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες σχετικά με την προκήρυξη 3Ε/2016 για την πρόσληψη Ειδικού
Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και ανέλαβαν υπηρεσία οκτώ (8) ΕΕΠ Νομικοί και δύο (2)
ΕΕΠ Οικονομολόγοι.

•

Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ οι περιλήψεις τριών (3) αποφάσεων μετατάξεων αποσπασμένων
υπαλλήλων στην υπηρεσία (κλάδου ΤΕ Πληροφορικής/ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού/ΕΕΠ
Οικονομολόγων).

Προαγωγές προσωπικού:
•

Εκδόθηκαν οι σχετικές αποφάσεις προαγωγών του προσωπικού σε βαθμό σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.

Ενέργειες για την εγκατάσταση ηλεκτρονικού προγράμματος για το προσωπικό:
ü Συνέχιση λειτουργίας ηλεκτρονικής καταχώρησης των αιτήσεων αδειών του συνόλου του
προσωπικού.
ü Συνέχιση λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση του ανθρώπινου
δυναμικού της Ε.Α.
Υπηρεσιακό- Πειθαρχικό Συμβούλιο
Το ΥΣ συνεδρίασε προκειμένου να εξετάσει διάφορα θέματα των εργαζομένων όπως αιτήματα
για αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα, για χορήγηση αδειών άνευ αποδοχών, για
χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης, για αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού τίτλου
σπουδών, για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου κ.α.
Κατά τη διάρκεια του έτους 2018 το Υπηρεσιακό Συμβούλιο συνήλθε σε Συνεδρίαση πέντε
(5) φορές, προκειμένου να εξετάσει υπηρεσιακά θέματα των υπαλλήλων κατηγορίας ειδικού
επιστημονικού προσωπικού και έξι (6) φορές προκειμένου να εξετάσει υπηρεσιακά θέματα των
τακτικών υπαλλήλων. Δεν επιβλήθηκαν πειθαρχικές κυρώσεις για το έτος 2018.
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Ομάδες Εργασίας

γρήγορα και αποτελεσματικά, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας στην Ε.Α. ή τηλεφωνικών

Κατά το 2018 ολοκληρώθηκαν τα ακόλουθα:

συνδιαλέξεων, με τη διενέργεια όλων των διαδικαστικών θεμάτων ή τη συλλογή εγγράφων

ü Ορισμός μελών για συμμετοχή σε ομάδες εργασίας στο πλαίσιο της συμμετοχής της Επιτροπής

και πληροφοριών που σχετίζονται με το έργο της Ε.Α. ηλεκτρονικά.

Ανταγωνισμού στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού (ECN) και σε άλλους Διεθνείς
Οργανισμούς (ICN, ΟΟΣΑ).
ü Τροποποίηση της Ομάδας Πυροπροστασίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

ü Επιτυγχάνονται οι διαδικασίες και αντιμετωπίζονται γραφειοκρατικού τύπου καθυστερήσεις
που απορρέουν από τον ισχύοντα «χειροκίνητο» τρόπο διακίνησης, χρέωσης και αναπαραγωγής εγγράφων και φακέλων.
ü Μειώνεται σημαντικά το κόστος που έχουν οι συναλλασσόμενοι με την Ε.Α., λόγω εξάλειψης
της υποχρέωσης να προσέρχονται στην έδρα της υπηρεσίας (καθώς δεν υφίστανται παράρτημα

Λοιπές Δράσεις

της Υπηρεσίας στην περιφέρεια), εντός των ωρών υποδοχής κοινού, για να προσκομίζουν

ü Έκδοση αποφάσεων για τη συμμετοχή του προσωπικού της ΕΑ στις συνεδριάσεις των ομάδων

ογκωδέστατους φακέλους με τα απαιτούμενα στοιχεία για την εξέταση των υποθέσεών τους,

εργασίας του ΕΔΑ (ECN WGs).
ü Επικαιροποίηση στοιχείων ατομικών φακέλων του προσωπικού.
ü Παρακολούθηση θεμάτων σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.
ü Κατάρτιση προγράμματος επισκέψεων ιατρού εργασίας και κοινοποίησή του στο προσωπικό της Ε.Α.
ü Ανάρτηση στο ΙΝΤΡΑΝΕΤ εγκυκλίων και εγγράφων από φορείς της Δημόσιας Διοίκησης προς
ενημέρωση του προσωπικού.

αλλά και για την αποτελεσματικότερη άσκηση των δικαιωμάτων άμυνάς τους σε υποθέσεις
πιθανολογούμενης παράβασης του εθνικού και ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισμού.
ü Μειώνονται ταυτόχρονα σε σημαντικό βαθμό οι λειτουργικές δαπάνες της Ε.Α., ιδίως λόγω της
μείωσης του κόστους φύλαξης και αναπαραγωγής πολλαπλών αντιγράφων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων κάθε υπόθεσης για τον έλεγχό της από τα συναρμόδια Τμήματα
της Γ.Δ.Α. και τους Εισηγητές της Ε.Α., την εξυπηρέτηση της Ολομέλειας της Ε.Α. κατά τη
διαδικασία συζήτησης της υπόθεσης, την εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων μερώνεπιχειρήσεων, την υποστήριξη της σχετικής απόφασης της Ε.Α. στα δικαστήρια, κλπ.

6.3. Πληροφορική - Τεχνολογικές Εφαρμογές
Ψηφιακές Υπηρεσίες
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού επενδύει στην καινοτομία και προσδοκά ότι το έργο «Ψηφιακές
Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισμού» θα συνεισφέρει μεταξύ άλλων στην παροχή
ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών προς τους συναλλασσόμενους
με την Ε.Α. πολίτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αλλά και τους δημόσιους φορείς και
τους διεθνείς οργανισμούς με τους οποίους συναλλάσσεται ή συνεργάζεται η Ε.Α. στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Το έργο συμβάλλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας και
αποτελεσματικότητας του ελεγκτικού έργου της Αρχής, στη διευκόλυνση της διαδικασίας
λήψης αποφάσεων και τη βελτίωση της ταχύτητας και της ποιότητας των εργασιών της και
των παρεχομένων από αυτήν υπηρεσιών.

ü Εξασφαλίζεται, παράλληλα, η ταχύτερη επικοινωνία (ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών)
και συνεργασία με άλλες ελεγκτικές αρχές, αλλά και διοικητικά δικαστήρια, για την από κοινού
αντιμετώπιση αναφυόμενων ζητημάτων που αφορούν επιχειρήσεις ή / και πολίτες/επαγγελματίες,
μέσω της παροχής διαβαθμισμένης πρόσβασης σε στοιχεία των ηλεκτρονικών φακέλων
υποθέσεων.
ü Αξιοποιούνται τεχνολογικές υποδομές για την καλύτερη διαφύλαξη και διαχείριση των στοιχείων των φακέλων του αρχείου της υπηρεσίας και τη βέλτιστη αξιοποίηση των στοιχείων που
έχει στη διάθεσή της προς την κατεύθυνση της ταχύτερης διεκπεραίωσης των υποθέσεων
που χειρίζεται, τη μείωση του όγκου των εκκρεμών υποθέσεων πολιτών/επιχειρήσεων και την
αποτελεσματικότερη έκδοση και διακίνηση των απαιτούμενων πράξεων.
ü Υποστηρίζονται τεχνολογικά νέες – σύγχρονες δράσεις της Ε.Α., όπως η υλοποίηση προγραμμά-

Ειδικότερα μέσω της υλοποίησης του έργου:

των ενημέρωσης – εκπαίδευσης των πολιτών σε θέματα ανταγωνισμού (προώθηση πολιτικών

ü Εκσυγχρονίζεται σε σημαντικό βαθμό το έργο της Ε.Α. παρέχοντας ποιοτικότερες υπηρεσίες

ανταγωνισμού – Advocacy) με άλλους φορείς.

110

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2018

111

Το Τμήμα Πληροφορικής, Τεχνολογικών Εφαρμογών και Τηλεπικοινωνιών προέβη στις ακόλουθες
ενέργειες για την υλοποίηση του προγράμματος «Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισμού».

o

Αναβάθμιση του συστήματος Backup.

o

Ένταξη στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ και τηλεφωνία.

ü Παρακολούθηση και Υποστήριξη των νέων συστημάτων.

o

Προμήθεια αναλωσίμων ειδών Η/Υ –για τις ανάγκες της Ε.Α.

ü Υποστήριξη και εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση των συστημάτων της Ε.Α.

o

Αναδιοργάνωση καλωδίωσης του ενεργού εξοπλισμού του δικτύου.

ü Υποστήριξη και επίλυση προβλημάτων προσωπικού της Ε.Α. στην καθημερινή λειτουργία του

o

Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση του τηλεφωνικού κέντρου της Ε.Α.

o

Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση νέων υπολογιστών και αναβάθμιση

συστήματος ΕΣΠΑ της Ε.Α.

παλαιών.
Τεχνική υποστήριξη και συνδρομή σε επιτόπιους ελέγχους
Η επιτυχής διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων της υπηρεσίας για τη συλλογή αποδεικτικών
στοιχείων προς στοιχειοθέτηση παραβάσεων προϋποθέτει την ενεργή συμμετοχή του εξειδικευμένου
προσωπικού του Τμήματος Πληροφορικής, τόσο κατά το στάδιο συλλογής και διασφάλισης του
εκάστοτε αποδεικτικού υλικού, όσο και κατά το στάδιο αξιολόγησής του με τη χρήση ειδικών
λογισμικών εργαλείων εγκληματολογικής ανάλυσης (IT Forensics). Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκαν
οι ακόλουθες δράσεις:
ü Υποστήριξη και εκπαίδευση του προσωπικού της Ε.Α. στη χρήση των λογισμικών του
εργαστηρίου των ελέγχων της Ε.Α.
ü Ενεργός συμμετοχή σε επιτόπιους ελέγχους.
ü Συμμετοχή στις ομάδες εργασίας του ΕCN για εναρμόνιση πρακτικών του τμήματος με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις ΕΑΑ.
ü Συμμετοχή στη διοργάνωση του ECN Forensic IT Working Group meeting, 27 & 28 Σεπτέμβριου
2018 στην Αθήνα.
Βελτίωση Τεχνικών Υποδομών
Στο πλαίσιο της βελτίωσης τεχνικών υποδομών πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες:
ü Υποστήριξη στην ιστοσελίδα της Ε.Α
o

Εμπλουτισμός του ελληνικού και αγγλικού μέρους της ιστοσελίδας της επιτροπής.

o

Επικαιροποίηση όσον αφορά στις αποφάσεις, ειδήσεις/ανακοινώσεις, ανακοινώσεις
συγκεντρώσεων, δελτία τύπου.

o

Υποστήριξη των νέων ψηφιακών υπηρεσιών προς το κοινό.

ü Προσπάθειες βελτίωσης και ανανέωσης τεχνολογικών υποδομών της Γ.Δ.Α.
(hardware και software).
o

Υποστήριξη και αναβάθμιση προγραμμάτων της Ε.Α.

o

Αναβάθμιση των εξυπηρετητών και του κεντρικού υπολογιστικού δικτύου.

o

Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση Τείχους Προστασίας (firewall) του Δικτύου
Δεδομένων.

o

Συμμετοχή στο έργο του Διαγνωστικού Ελέγχου στο SharePoint Server της Επιτροπής
Ανταγωνισμού («Ε.Α.») που διενεργήθηκε από την εταιρία Microsoft (Risk Assessment
Program as a Service for SharePoint Servers).

Επιτροπή Ανταγωνισμού & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αναγνωρίζοντας ότι είναι σημαντικό να προστατεύονται τα
πληροφοριακά/προσωπικά δεδομένα των χρηστών του δικτυακού τόπου της, σύμφωνα με το
Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (EU GDPR 2016/679), εισήγαγε Σύστημα Συμμόρφωσης
για τη διασφάλιση, ακεραιότητα, και εμπιστευτικότητα των πληροφοριακών δεδομένων που
εισάγονται σε αυτόν, ενώ ενημέρωσε σχετικά και το προσωπικό της στο πλαίσιο επιμορφωτικής
ημερίδας. To υιοθετηθέν κείμενο της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ε.Α.
αναρτήθηκε στον ιστοτόπο της.
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Αποφάσεις
της Επιτροπής
Ανταγωνισμού

Πολιτικές
Προώθησης
Ανταγωνισμού

Οι έρευνες
της Γενικής
Διεύθυνσης
Ανταγωνισμού

Διοικητική
Υποστήριξη Ανθρώπινο
Δυναμικό
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Οικονομικά
Στοιχεία

Ε

Ε
Δ.

Δ.

Β.

12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως
προκαταβολών και πιστώσεων
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ ΓΙΙ)

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώματες
Απαιτήσεις ακινητοποιήσεις
3.
και τεχνικά έργαπελάτες και χρεώστες
10.Κτίρια
Επισφαλείς-Επίδικοι
5. Μεταφορικά
Μέσα
Μείον: Προβλέψεις
6. 'Επιπλα
καιδιάφοροι
λοιπός εξοπλισμός
11.
Χρεώστες

5,486,834.32

3,620,857.08

6,509,136.54

358,389.06
340,229.37

54,897.89
358,389.06
1,041.29
340,229.37
831,818.27
887,757.45

2,733,099.63

70,376.07
1,041.30
950,884.85
1,022,302.22

5,486,834.32

47,090.08

ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα
Ο Πρόεδρος
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
της Επιτροπής Ανταγωνισμού
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων

2,513,920.71

173,099.32

2,972,913.61

14,729.43

2,078.70
165,972.60
12,550,000.00

367,214.81
367,214.81
18,159.69
145,734.21
28,177,724.16

2,935,369.54
24,866,098.91

Α.

48,850.08

24,031,730.26
24,031,730.26

1,629.26
170,017.28
18,954,000.00

334,774.66
334,774.66
14,126.67
154,261.35
27,707,311.84

3,156,060.21
24,201,747.54

24,031,730.26
48,850.08
24,031,730.26

1,629.26
3,107,210.13
170,017.28

17,005.83
0.01
14,126.67
117,290.68
154,261.35
134,296.52

2,972,913.61
3,156,060.21

18,954,000.00
674,629.48
1,305,143.40

47.16
30,991.65

Αθήνα, 18.12.2019

1,499.05

676,128.53
253,441.07

253,441.07

31,038.81

0.00
1,297,624.04
674,629.48
1,305,143.40

5,040,514.62
3,682,865.22
-7,519.36
1,357,649.40
1,297,624.04
727,135.48
0.00
630,513.92

9,800.45
13,719.00
Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 2017
23,519.45

1,499.05

676,128.53

5,040,514.62
334,774.66
3,682,865.22
334,774.66
1,357,649.40
727,135.48
27,707,311.84
630,513.92

Δ.

Γ.

Β.

Δ.

Β.

Η Διευθύντρια
9,800.45
Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης
13,719.00
23,519.45
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΑΧΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 010063/04
47.16
30,991.65
31,038.81
-7,519.36
1,297,624.04

12,550,000.00
19,538.66

37,725.20
10,763.39
1,684.31
2,191.66
52,364.56
28,177,724.16

730,643.65

27,375,177.29
19,538.66

25,052.62
12,550,000.00
25,583,989.31
25,609,041.93

Η διάθεση του πλεονάσματος γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό
8.Υπόλοιπο πλεονάσματος σε νέο

Καθαρά αποτελέσματα (Έλλειμμα/Πλεόνασμα) χρήσεως
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων
προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο

25,052.62
25,583,989.31
25,609,041.93

25,107,989.47
25,609,041.93

Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2018
501,052.46

64,881.20
25,107,989.47
25,172,870.67

23,875,246.63
25,172,870.67

Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2017
1,297,624.04

64,881.20
18,954,000.00
25,107,989.47
25,172,870.67

23,875,246.63
25,172,870.67
27,707,311.84

25,107,989.47
25,609,041.93
28,177,724.16
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Η διάθεση του πλεονάσματος γίνεται ως εξής:
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Τακτικό αποθεματικό
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού
8.Υπόλοιπο πλεονάσματος σε νέο

Καθαρά αποτελέσματα (Έλλειμμα/Πλεόνασμα) χρήσεως
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων
προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2017
1,297,624.04

Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2018
501,052.46

18,954,000.00
6,607.74

91,427.89
3,969.97
537.76
0.00
95,935.62
27,707,311.84

730,643.65

26,874,124.83
6,607.74

25,107,989.47

176,082.17
176,084.40
91,427.89
3,969.97
1,590,050.96
537.76
1,590,050.96
0.00
95,935.62

176,082.17
176,084.40
37,725.20
10,763.39
1,615,103.58
1,684.31
1,615,103.58
2,191.66
52,364.56
25,583,989.31

730,643.65
2.23

730,643.65
2.23

26,874,124.83

Ποσά
προηγούμενης
25,107,989.47
χρήσεως 2017

Ποσά
κλειόμενης
25,583,989.31
χρήσεως 2018
27,375,177.29

1,590,050.96
1,590,050.96

1,615,103.58
1,615,103.58

2.23
176,082.17
176,084.40

2.23

Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2017

176,082.17
176,084.40

Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί
Δημοσίου
Λογιστικού
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
11.Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο
(ΓΙΙ )
ΓΕΝΙΚΟυποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
(Α+Β+Γ+Δ)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές προβλέψεις

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Σύνολο
Κεφαλαίων
(ΑΙΙΙ+AIV+AV)
2. ΕξοδαΙδίων
χρήσεως
δουλευμένα

ΙΔΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Σύνολο
Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙΙΙ+AIV+AV)
Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις
Επενδύσεων-Δωρεές
παγίων ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
4.
ακινήτων
και λοιπών παγίων
2. Αξία
Λοιπές
προβλέψεις
αποκτηθέντων δωρεάν
4α. Επιχορηγήσεις από τον κρατικό
Γ.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
προϋπολογισμό
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
IV Αποθεματικά
Κεφάλαια
5. Υποχρεώσεις
από φόρους-τέλη
1.
αποθεματικό
6. Τακτικό
Ασφαλιστικοί
Οργανισμοί
11.Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ )
V. Aποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο

Aποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Αποθεματικά Κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις
Επενδύσεων-Δωρεές παγίων
4. Αξία ακινήτων και λοιπών παγίων
αποκτηθέντων δωρεάν
4α. Επιχορηγήσεις από τον κρατικό
προϋπολογισμό

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

501,052.46
737,261.51
609,254.58

-128,006.93

4,458,886.73
3,699,604.69
-108,202.12
759,282.04
501,052.46
887,288.97

118,202.70
Η Γενική Διευθύντρια
12,622.66
130,825.36
ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 619920/07
102.40
238,925.08
239,027.48
-108,202.12
501,052.46

1,731.39

738,992.90
275,394.63

275,394.63

239,027.48

118,202.70
12,622.66
Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2018
130,825.36

354,356.04
340,229.37

3,351,609.78

53,370.24
354,356.04
1,041.29
340,229.37
783,277.54
837,689.07

2,513,920.71

Ποσά προηγούμενης χρήσεως24,201,747.54
2017

6,458,819.91

2,078.70
2,888,279.46
165,972.60

24,700,126.31
47,090.08
24,700,126.31

70,376.07
1,041.30
900,568.22
971,985.59

5,486,834.32

15,478.18
0.01
18,159.69
119,066.58
145,734.21
134,544.77

2,753,734.69
2,935,369.54

Ποσά κλειόμενης χρήσεως24,866,098.91
2018

Αποτελέσματα
Μείον: εκμεταλλεύσεως
2.΄Εσοδα
τέλη-δικαιώματα
1. από
Έκτακτα
και ανόργανα έξοδα
102.40
Μείον: Κόστος υπηρεσιών
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων
238,925.08
Μικτά αποτελέσματα (Έλλειμμα/Πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Έλλειμμα/Πλεόνασμα)
ΜΕΙΟΝ: 1. ΄Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μερικά αποτελέσματα (Έλλειμμα/Πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
στο λειτουργικό κόστος
Μείον:
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΚΕΡΔΗ)
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (Έλλειμμα/Πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων

187,828.75

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Μείον:

Βασίλειος Η. Βαρλάμης
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 10261

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2019

Γεράσιμος Γ. Ρομποτής
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 42121

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Πατησίων 81 & Χεύδεν
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 111

Ο Τμηματάρχης
Οικονομικής Υποστήριξης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΛΕΛΕΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 553421/08
Α.Δ.Τ. ΑΗ 571860/09
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Έλλειμμα/Πλεόνασμα)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
275,394.63
253,441.07
0.00
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
Προς την Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής
στο λειτουργικό κόστος
275,394.63
253,441.07
0.00
Γνώμη
με Επιφύλαξη:
Έχουμε ελέγξει
τις ανωτέρω
Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής'' (η Επιτροπή), οι 1,297,624.04
οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2018, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης
ΚΑΘΑΡΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΧΡΗΣΕΩΣ
(ΚΕΡΔΗ)οικονομικές καταστάσεις της 'Επιτροπής Ανταγωνισμού
501,052.46
αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της 'Επιτροπής
Αθήνα, 18.12.2019
Ανταγωνισμού Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής' κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Νομικών
Έκθεση επί
των Οικονομικών
Καταστάσεων.
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Προσώπων
Δημοσίου
Δικαίου (Π.Δ 205/1998)
και τις διατάξεις του Ν.3959/2011.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη:
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού
δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2013 έως 2018. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων
Ο Πρόεδρος
Η Διευθύντρια
αυτών δεν έχουν
οριστικά.
Η Επιτροπή δεν έχει προβεί σε εκτίμηση
των πρόσθετων
φόρων και των προσαυξήσεων που
πιθανόν να
καταλογιστούν
σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη
για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον
τηςκαταστεί
Επιτροπής
Ανταγωνισμού
Η Γενική
Διευθύντρια
Διοικητικής
& Οικονομικής
Υποστήριξης
Ο Τμηματάρχης
έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 2) Δεν λάβαμε επιστολές από το σύνολο των νομικών συμβούλων οι οποίοι χειρίζονται υποθέσεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις από επίδικες
Οικονομικής Υποστήριξης
απαιτήσεις τρίτων κατά της Επιτροπής Ανταγωνισμού που υφίστανται κατά την 31.12.2018, για το λόγο αυτό τηρούμε σχετική επιφύλαξη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΑΧΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΛΕΛΕΣ
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο
Α.Δ.Τ. ΑΖ
553421/08
Α.Δ.Τ.
ΑΕ 619920/07
Α.Δ.Τ. ΑΑ για
010063/04
ΑΗ 571860/09
οικονομικών καταστάσεων”.
Είμαστε
ανεξάρτητοι από την Επιτροπή καθ’ όλη
τη διάρκεια
του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας
Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων ΔεοντολογίαςΑ.Δ.Τ.
Ελεγκτών,
όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη.
Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων: Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
(Π.Δ 205/1998), τις διατάξεις του Ν.3959/2011 (ΦΕΚ Α 93/20.4.2011), τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 54/16.01.2013), όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Επιτροπής να συνεχίσει τη δραστηριότητά της,
Προς την Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής
γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα ειδικά θέματα που αφορούν οντότητες του δημοσίου τομέα και σχετίζονται με τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων: Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να
Γνώμη με Επιφύλαξη: Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της 'Επιτροπής Ανταγωνισμού Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής'' (η Επιτροπή), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2018, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης
εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα
αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της 'Επιτροπής
τις οικονομικές καταστάσεις. Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
Ανταγωνισμού Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής' κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Νομικών
* Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Π.Δ 205/1998) και τις διατάξεις του Ν.3959/2011.
είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη: Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2013 έως 2018. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων
παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Επιτροπή δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον
* Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής.
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απαιτήσεις τρίτων κατά της Επιτροπής Ανταγωνισμού που υφίστανται κατά την 31.12.2018, για το λόγο αυτό τηρούμε σχετική επιφύλαξη.
* Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που
Διενεργήσαμε ητον
έλεγχό
μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο
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Νομοθεσία
και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας.
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με επιφύλαξη.της Εισηγητικής Έκθεσης προς την ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις.
Αναφορά επί
Νομικών
και Κανονιστικών
θεμάτων:
Επαληθεύσαμε
τη συμφωνία
και την αντιστοίχηση
του περιεχομένου
Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων: Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
(Π.Δ 205/1998), τις διατάξεις του Ν.3959/2011 (ΦΕΚ Α 93/20.4.2011), τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 54/16.01.2013), όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση
οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Επιτροπής να συνεχίσει τη δραστηριότητά της,
γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα ειδικά θέματα που αφορούν οντότητες του δημοσίου τομέα και σχετίζονται με τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων: Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να
εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα
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ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές
τις οικονομικές καταστάσεις. Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
* Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που
ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς
η απάτη
μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες
Γεράσιμος
Γ. Ρομποτής
Πατησίων 81 & Χεύδεν
παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
Βασίλειος Η. Βαρλάμης
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 111
* Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών
διαδικασιών
κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 42121 των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής.
Ορκωτός Ελεγκτής
Λογιστής
* Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο
των
λογιστικών
Α.Μ.
Σ.Ο.Ε.Λ.:
10261εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.
* Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που
επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του
ελέγχου μας.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων: Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Εισηγητικής Έκθεσης προς την ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις.

ΙΙ.

2,753,734.69

9,040.90

4,458,886.73
367,214.81
3,699,604.69
367,214.81
Μικτά αποτελέσματα (Έλλειμμα/Πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως
759,282.04
ΜΕΙΟΝ: 1. ΄Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
887,288.97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
28,177,724.16
Μερικά αποτελέσματα (Έλλειμμα/Πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως
-128,006.93
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
738,992.90
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Μείον: ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού
12,550,000.00
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
1,731.39
737,261.51
Ολικά αποτελέσματα (Έλλειμμα/Πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως
609,254.58
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2018
(1
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
201831
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2018)
ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2.΄Εσοδα
από τέλη-δικαιώματα
2.
Έσοδα
χρήσεως
εισπρακτέα
Μείον:
Κόστος
υπηρεσιών

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων.

Ι.

ΙΙ.

Ι.

2,733,099.63

179,246.65

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2017
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
IV
19η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ70,376.07
ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2018 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2018)
70,376.07
54,897.89
15,478.18
53,370.24
17,005.83
Ευρώ)
1,041.30
1,041.29
0.01
1,041.30 (Ποσά σε1,041.29
0.01
950,884.85
831,818.27
119,066.58
900,568.22
783,277.54
117,290.68
Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2018
Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2017134,296.52
1,022,302.22
887,757.45
134,544.77
971,985.59
837,689.07
V.
Αναπόσβεστη
Αναπόσβεστη
Αξία
κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
Αξία
κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
6,509,136.54
3,620,857.08
2,888,279.46
6,458,819.91
3,351,609.78
3,107,210.13
Α.
188,287.55
179,246.65
9,040.90
187,828.75
173,099.32
14,729.43
ΙΙΙ.

5,486,834.32

188,287.55

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2018
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
24,700,126.31
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018- 31
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)
24,700,126.31

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού

12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως
προκαταβολών
και πιστώσεων
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΤΑΞΕΩΣ
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Απαιτήσεις
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
10. Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες
Μείον: Προβλέψεις
11. Χρεώστες
διάφοροι
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

IV. Διαθέσιμα
3. Καταθέσεις όψεως

ΙΙ.

ενεργητικού
(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Σύνολο πάγιου
κυκλοφορούντος
ενεργητικού
(ΔΙΙ+ΔΙV)

ΙΙΙ.
Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
IV. Διαθέσιμα
χρηματοοικονομικές
3. Καταθέσεις όψεως απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

ΙΙ.
ΙΙ.

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ ΓΙΙ)
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
Γ.
ΠΑΓΙΟ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
7. Λοιπές
μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές
ασώματες
ακινητοποιήσεις
Σύνολο
πάγιου
ενεργητικού
(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
5. Μεταφορικά Μέσα
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός

ΙΙ.

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ασώματες ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις

Γ.
Ι.

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Β.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
19η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)
(Ποσά σε Ευρώ)

114
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2018

115

7. Οικονομικά Στοιχεία

0841

116

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020
ΕΞΟΔΑ
Κ.Α.Ε
0000
0200
0211
0213
0215
0221

0843
0844
0845
0861
0869
0871
0873
0874
0879
0881
0892

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)
Βασικός μισθός
Οικογενειακή παροχή
Επίδομα θέσης ευθύνης
Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (άρθρο 29 παρ.2,
ν.4024/27.10.2011)
Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια
Εισφορές στο Ι.Κ.Α.
Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς
Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (παρ. 1β, άρθρ.19,ν.3918/2011)
Πρόσθετες και παρεχόμενες παροχές
Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία
Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων
Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση
Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς α)ιδ.δικαίου β)δημ δικαίου (από 1.1.11)
Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς ασφαλισμένους δημοσίου (έως 31.12.10)
Εισφορές σε λοιπούς ασφαλ. οργαν.α)ιδ.δικαίου β)δημ δικαίου (από 1.1.11)
Εισφορές σε λοιπούς ασφαλ. οργαν.για μισθωτούς ασφαλισμένους δημοσίου (έως 31.12.10)
Εργοδ.εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ α)ιδ.δικαίου β)δημ δικαίου (από 1.1.11)
Εργοδ.εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ για μισθωτούς ασφαλισμένους δημοσίου (έως 31.12.10)
Πληρωμές για μετακινήσεις
Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (Τακτικοί-ΙΔΑΧ)
Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού
(τακτικών-ΙΔΑΧ)
Λοιπά έξοδα μετακίνησης
Ημερήσια αποζημίωση
Έξοδα διανυκτέρευσης
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Εγγυήσεις και μισθώματα ενοικίων
Ταχυδρομικά
Υποχρεώσεις από παροχή τηλ/κών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων
)
Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας
Λοιπές μεταφορές
Υδρευση και άρδευση
Ηλεκτρική ενέργεια
Χρήση φυσικού αερίου
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Δαπάνες καθαριότητας
Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά (περιλαμβάνεται και η παραγωγή οπτικοακουστικού
υλικου για την προώθηση πολιτικών ανταγωνισμού)
Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία
Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων
Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων
Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά
Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού
Αμοιβές φυσικών προσώπων
Αμοιβές νομικών προσώπων
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων
Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες
Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση,επιμόρφωση
Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων

0894
1000
1100
1111
1121

Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π.
Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών
Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων,περιοδικών,εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων

1200
1211
1231

Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας
Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού
Προμήθεια ειδών καθαριότητας

0225
0282
0291
0292
0293
0500
0511
0515
0560
0561
0562
0563
0564
0565
0566
0700
0711
0713
0719
0721
0722
Κ.Α.Ε
0800
0813
0823
0824
0826
0829
0831
0832
0833
Κ.Α.Ε
0839
0841

ΠY 2020
4.672.500,00
3.071.000,00
2.324.000,00
57.000,00
90.000,00

ΠY 2019
4.987.100,00
3.182.000,00
2.365.000,00
57.000,00
90.000,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018
4.266.364,59
2.941.895,40
2.225.331,09
55.374,43
87.364,18

600.000,00

660.000,00

573.825,70

0,00

10.000,00

80.000,00
50.000,00
30.000,00
739.000,00
464.000,00
98.000,00
45.000,00
20.000,00
70.000,00
42.000,00
50.000,00

120.000,00
70.000,00
50.000,00
780.000,00
505.000,00
98.000,00
45.000,00
20.000,00
70.000,00
42.000,00
89.000,00

53.909,89
31.763,89
22.146,00
705.425,93
404.106,46
97.774,04
83.946,77
16.489,11
72.175,48
30.934,07
39.482,57

21.000,00
13.000,00
16.000,00
ΠY
2020
732.500,00
30.000,00
5.000,00

35.000,00
20.000,00
34.000,00
ΠY
2019
816.100,00
30.000,00
11.000,00

17.221,28
9.220,00
13.041,29
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2018
525.650,80
29.880,00
4.094,00

30.000,00
13.000,00
0,00
3.000,00
65.000,00
0,00
ΠY35.000,00
2020

30.000,00
13.000,00

18.863,00
10.935,75

3.000,00
65.000,00

2.885,00
59.277,00

ΠY27.600,00
2019

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2018
23.645,66

6.000,00

6.000,00

10.000,00
15.000,00
2.000,00
1.500,00
10.000,00
90.000,00
400.000,00
2.000,00
2.000,00
8.000,00

10.000,00
0,00
2.000,00
1.500,00
10.000,00
140.000,00
450.000,00
2.000,00
2.000,00
8.000,00

1.751,50
9.995,92
5.787,82
1.967,62
84,00
5.206,76
38.778,27
301.589,38
1.905,92
620,00
6.450,00

0,00
5.000,00
114.500,00
40.000,00
20.000,00

5.000,00
131.900,00
40.000,00
20.000,00

1.933,20
95.681,55
27.864,13
15.343,16

20.000,00
5.000,00
500,00
4.500,00

20.000,00
5.000,00
500,00
4.500,00

12.520,97
4.132,38
316,66
3.815,72

0843
0844
0845
0861
0869
0871
0873
0874
0879
0881
0892

Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά (περιλαμβάνεται και η παραγωγή οπτικοακουστικού
υλικου για την προώθηση πολιτικών ανταγωνισμού)
Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία
Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων
Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων
Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά
Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού
Αμοιβές φυσικών προσώπων
Αμοιβές νομικών προσώπων
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων
Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες
Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση,επιμόρφωση
Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων

0894
1000
1100
1111
1121

Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π.
Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών
Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων,περιοδικών,εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων

1200
1211
1231
1300
1311
1329

Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας
Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού
Προμήθεια ειδών καθαριότητας
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού

1500
1511
1512
1600
1699
1700
1711
1712
1713
Κ.Α.Ε
1723
1725

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων
Διάφορες προμήθειες
Λοιπές προμήθειες
Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού
Προμήθεια επίπλων
Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού
Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής, κ.λπ. μηχανών γραφείου
ΟΝΟΜΑΣΙΑ και λοιπών υλικών
Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων
Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς
ηλεκτρονικού εξοπλισμού

1729
1731
3000
3100
3199
3200
3299
5000
5100
5113
5115
5300
5311

Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού
Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ
Επιστρoφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται
Λοιπές επιστροφές εσόδων
Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους
Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς φυσικά και νομικά πρόσωπα
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Διάφορες σύνθετες δαπάνες
Δαπάνες πλήρωσης θέσεων προσωπικού
Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων
Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.
Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων
για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ
Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες, ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων
Αγορά οικοπέδων και κτιρίων

7000
7200
7241

6.000,00

6.000,00

10.000,00
15.000,00
2.000,00
1.500,00
10.000,00
90.000,00
400.000,00
2.000,00
2.000,00
8.000,00

10.000,00
0,00
2.000,00
1.500,00
10.000,00
140.000,00
450.000,00
2.000,00
2.000,00
8.000,00

1.751,50
9.995,92
5.787,82
1.967,62
84,00
5.206,76
38.778,27
301.589,38
1.905,92
620,00
6.450,00

0,00
5.000,00
114.500,00
40.000,00
20.000,00

5.000,00
131.900,00
40.000,00
20.000,00

1.933,20
95.681,55
27.864,13
15.343,16

20.000,00
5.000,00
500,00
4.500,00
8.900,00
2.000,00

20.000,00
5.000,00
500,00
4.500,00
8.900,00
2.000,00

12.520,97
4.132,38
316,66
3.815,72
1.327,54
88,78

6.900,00
7.000,00
1.500,00
5.500,00
10.600,00
10.600,00
43.000,00
2.500,00
500,00
7.000,00
ΠY20.000,00
2020

6.900,00
7.000,00
1.500,00
5.500,00
28.000,00
28.000,00
43.000,00
2.500,00
500,00
7.000,00
ΠY20.000,00
2019

1.238,76
5.080,41
661,95
4.418,46
7.865,66
7.865,66
49.411,43
3.088,84

9.000,00
4.000,00
0,00
92.000,00
92.000,00
92.000,00

9.000,00
4.000,00

21.750,28

100.000,00
100.000,00
100.000,00

238.925,08
238.925,08
238.925,08
0,00

0,00
31.000,00
11.000,00
0,00
11.000,00
20.000,00

91.000,00
71.000,00
60.000,00
11.000,00
20.000,00

14.026,53
458,80

20.000,00
0,00
0,00
0,00

20.000,00
0,00
0,00
0,00

13.567,73
0,00
0,00

4.910.000,00

5.310.000,00

4.614.997,75

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2018
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386,88
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2018
24.185,43

458,80
13.567,73

3.682.865,22
200.709,75
175.835,34
0,00
97.149,32
253.441,07
1.499,05

4.588.625,05

609.334,58

Κέρδη εκμετάλλευσης

4.588.625,05

Χρήση 2017

3.699.604,69
336.788,28
162.767,33
112.338,73
275.394,63
1.731,39

110.000,00
5.310.000,00

110.000,00
4.910.000,00

4.411.499,75

4.411.499,75

ΠΙΣΤΩΣΗ

Ζημιές εκμετάλλευσης

Συνολικά έσοδα

2.Λοιπά οργανικά έσοδα
Εσοδα παρεπομένων ασχολιών
Εσοδα κεφαλαίων

1.Εσοδα κύριας δραστηριοτητας
Εσοδα από φόρους κοινωνινκούς
πόρους τέλη δικαιώματα

739.072,90

4.458.886,73

Χρήση 2018

5.197.959,63

676.128,53

5.040.514,62

5.716.643,15

11.513,66
5.182.682,31

5.165.439,48
4.458.886,73
4.458.886,73
706.552,75
706.552,75
17.242,83
17.242,83
5.729,17

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

Χρήση 2017

5.190.000,00
4.490.000,00
4.490.000,00
700.000,00
700.000,00
120.000,00
120.000,00
10.000,00

ΠY 2019

4.790.000,00
4.090.000,00
4.090.000,00
700.000,00
700.000,00
120.000,00
120.000,00
10.000,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ
18η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018)
(Ποσά σε Ευρώ)

Χρήση 2018

Συνολικό κόστος

4. Οργανικά έξοδα
Αμοιβες και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι-τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων εν/νες στο λειτ.κόστος
Τόκοι και συναφή έξοδα

ΧΡΕΩΣΗ

ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών
Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται ειδικά
Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπέςπεριπτώσεις
Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ
Επιστροφές χρημάτων
Eπιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής
Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που
καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

3000
3200
3299
3500
3511
5000
5500
5511
5521

ΠY 2020

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κότσικα 1A, Αθήνα 104 34
Τηλέφωνο: 210 880 9100, FAX 210 8809 134 & 132
info@epant.gr, www.epant.gr

2019@jib.gr

ΕΚΘΕΣΗ
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩN

