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Μήνυμα του Προέδρου

Δημήτριος Κυριτσάκης
Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού
Αντιπρόεδρος ε.τ. Αρείου Πάγου

Γ

εμάτο προκλήσεις και το έτος 2015 για την
Επιτροπή Ανταγωνισμού. Παρά τις σημαντικές ελλείψεις στην στελέχωση, τόσο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού όσο και του αποφασιστικού οργάνου της Επιτροπής Ανταγωνισμού,
η Επιτροπή κατάφερε με μεγάλες προσπάθειες και
προσωπική ανάλωση των μελών της να διατηρήσει
ένα συνεκτικό και αποτελεσματικό επίπεδο δράσης
στην εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού, ενώ
παράλληλα συνέχισε το έργο της με ποικίλες πρωτοβουλίες προώθησης πολιτικών ανταγωνισμού και
παρακολούθησης των συνθηκών της αγοράς.
Η Επιτροπή και αυτό το έτος εξακολούθησε να επιδιώκει τους στρατηγικούς της στόχους που έθεσε με
την έναρξη της οικονομικής κρίσης. Οι στόχοι της
αφορούν στα ακόλουθα:
• Την επίτευξη αποτελεσματικής εφαρμογής των
κανόνων περί προστασίας του ανταγωνισμού
(έρευνες για παραβάσεις της αντιμονοπωλιακής
νομοθεσίας και προληπτικός έλεγχος συγκεντρώσεων επιχειρήσεων) ιδίως σε τομείς με άμεσο αντίκτυπο για τον καταναλωτή, με δεδομένα
τη διαρκή οικονομική ύφεση και τις εγγενείς δυσκολίες στην επιδίωξη πολλαπλών στόχων.
• Την ανάγκη να αποδοθεί εκ νέου έμφαση σε
δράσεις παρακολούθησης των συνθηκών της
αγοράς, κυρίως με τη διεξαγωγή περισσότερων
κλαδικών ερευνών, πάντα και σε παράλληλη συνεργασία με φορείς της αγοράς.

Αθήνα, Οκτώβριος 2016

•

Τη διεύρυνση των προσπαθειών της Επιτροπής
για την προώθηση της αξιολόγησης από πλευράς συνθηκών ανταγωνισμού νομοθετικών και
κανονιστικών ρυθμίσεων και
• Τη βέλτιστη χρήση εσωτερικών διαχειριστικών
εργαλείων για την προτεραιοποίηση υποθέσεων, με απώτερο σκοπό την αύξηση της συστημικής αποτελεσματικότητας των δράσεων της
Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Κατά το έτος 2015, η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε υψηλά πρόστιμα με αποφάσεις της για παραβάσεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 περί
προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού (και
αντίστοιχα 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης), παρά τη διαρκή
οικονομική κρίση. Το 2015 επιβλήθηκε το υψηλότερο πρόστιμο στα χρονικά της Αρχής σε μια μόνο
επιχείρηση. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε
πρόστιμο ύψους 31,5 εκ. ευρώ σε μία επιχείρηση
που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων ζύθου και είχε περιορίσει επί μακρόν
την πρόσβαση ανταγωνιστών στην αγορά. Επιπλέον, πληθώρα εκκρεμών ερευνών ολοκληρώθηκε
με επιτυχία και αντίστοιχα εισήχθησαν οι σχετικές
υποθέσεις προς εκδίκαση ενώπιον της Επιτροπής, η
έκβαση των οποίων θα διαμορφώσει τη δράση της
Επιτροπής το προσεχές έτος.
Η χρονιά που πέρασε σηματοδοτήθηκε, επίσης, από
δύο σημαντικές εξελίξεις που αποτύπωσαν τις πα-
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γιωμένες πρακτικές της Επιτροπής.
• Τον εξορθολογισμό του εσωτερικού συστήματος προτεραιοποίησης για την έρευνα των υποθέσεων, που συνέβαλε στην αύξηση του αριθμού
των απορριπτικών αποφάσεων επί καταγγελιών
λόγω χαμηλής βαθμολογίας αλλά και επί ουσιαστικής βάσης και οδήγησε, έτσι στη μείωση του
αριθμού των εκκρεμών υποθέσεων και στην επικέντρωση σε πιο σημαντικές υποθέσεις.
• Την εφαρμογή στην πράξη της ανακοίνωσης
της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τη λήψη δεσμεύσεων, που βελτίωσε, επίσης τη διαδικασία
που ακολουθείται σε υποθέσεις τέτοιας φύσης
και οδήγησε σε έναν υψηλό αριθμό αποφάσεων δεσμεύσεων της Επιτροπής κατά το 2015, με
συνακόλουθη αύξηση της δικονομικής αποτελεσματικότητας.
Αμφότερες οι εξελίξεις αυτές εκτιμάται ότι θα αυξήσουν τη συστημική αποτελεσματικότητα της δράσης της Επιτροπής στην εφαρμογή κανόνων ανταγωνισμού.
Παράλληλα, οι αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού επικυρώθηκαν από τα διοικητικά δικαστήρια ως προς την ουσία του περιεχομένου τους. Το
Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και το Συμβούλιο της
Επικρατείας, ως καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια εξέτασαν μεγάλο αριθμό προσφυγών και αιτήσεων
αναίρεσης κατά των αποφάσεων της Επιτροπής, ενώ
σε ελάχιστες υποθέσεις αποφασίστηκε η τροποποίηση του ύψους των επιβληθησόμενων προστίμων.
Η θετική πορεία της Επιτροπής επετεύχθηκε παρά
την κατά τα ανωτέρω μείωση του αριθμού των απασχολουμένων στην Αρχή (δύο κενές θέσης Εισηγητών - μελών της Επιτροπής και μείωση του αριθμού
των ειδικών επιστημόνων με ειδίκευση στον ανταγωνισμό στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού). Η
μείωση του αριθμού των εργαζομένων δυσχέρανε
σε σημαντικό βαθμό την ικανότητα της Επιτροπής
να φέρει σε πέρας το έργο της πιο έγκαιρα και αποτελεσματικά.
Σε θεσμικό επίπεδο, η Επιτροπή Ανταγωνισμού
εστίασε στην ενίσχυση της διαφάνειας και της
αποτελεσματικότητας των δράσεών της, με την
υιοθέτηση κανονιστικών πρωτοβουλιών που
αφορούν στην Ανακοίνωση για το χαρακτηρισμό
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απορρήτων πληροφοριών και την επικαιροποίηση του εσωτερικού συστήματος διαχείρισης και
προτεραιοποίησης υποθέσεων, με βάση και την
εμπειρία που αποκτήθηκε την τελευταία τριετία.
Στην επιθεώρηση του ΟΟΣΑ για την ελληνική
οικονομία (Μάρτιος 2016) τονίζεται ιδιαίτερα η
ενδυνάμωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη
λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπως διαμορφώθηκε με τον ν. 3959/2011, ιδίως μέσω της
απόφασης για την προτεραιοποίηση υποθέσεων
και της επικαιροποίησής της.
Οι γνωμοδοτικές αρμοδιότητες της Επιτροπής
Ανταγωνισμού έχουν επεκταθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα της οικονομικής
κρίσης και της ανάγκης προώθησης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων
οικονομικής προσαρμογής. Κατά τη διάρκεια του
2015, συνεχίστηκε η συνεργασία της Επιτροπής
Ανταγωνισμού με τον ΟΟΣΑ στα προγράμματα
ανάλυσης επιπτώσεων ρυθμίσεων στον ανταγωνισμό (competition assessment projects), και ενισχύθηκε, έτι περαιτέρω, η τεχνογνωσία της Αρχής
και το συμβουλευτικό της έργο. Το 3ο έργο αφορά
στον εντοπισμό και την αξιολόγηση πιθανών ρυθμιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό σε συγκεκριμένους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, και
συγκεκριμένα στις κατασκευές, στα μέσα μαζικής
ενημέρωσης, στο χονδρεμπόριο, στο ηλεκτρονικό
εμπόριο και σε επιμέρους τομείς της μεταποίησης.
Παράλληλα η Επιτροπή προχώρησε στην υλοποίηση του έργου «Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής
Ανταγωνισμού» με την προσδοκία ότι θα συνεισφέρει μεταξύ άλλων στην παροχή ολοκληρωμένων
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών προς τους
συναλλασσόμενους με την Επιτροπή πολίτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αλλά και τους δημόσιους φορείς και τους διεθνείς οργανισμούς με τους
οποίους συναλλάσσεται ή συνεργάζεται η Αρχή στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Το έργο θα συμβάλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ελεγκτικού έργου της, στη
διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων
και τη βελτίωση της ταχύτητας και της ποιότητας
των εργασιών της και των παρεχομένων από αυτή
υπηρεσιών.
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Οι δράσεις μας
συνοπτικά

Αρμοδιότητες και
Οργάνωση
Αποφάσεις
της Επιτροπής
Ανταγωνισμού
Πολιτικές Προώθησης
Ανταγωνισμού
(Advocacy)
Οι έρευνες της
Γενικής Διεύθυνσης
Ανταγωνισμού
Διοικητική ΥποστήριξηΑνθρώπινο Δυναμικό

Οικονομικά
Στοιχεία
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Η Επιτροπή
Ανταγωνισμού
σε 60"
Αποστολή
99 Διερεύνηση, διαπίστωση και

Ανεξάρτητη
Διοικητική Αρχή

επιβολή κυρώσεων για αντιανταγωνιστικές πρακτικές
(συμπράξεις, καταχρήσεις
δεσπόζουσας θέσης)

99 Έλεγχος συγχωνεύσεων και
εξαγορών

99 Έκδοση γνωμοδοτήσεων

για άρση ρυθμιστικών
εμποδίων στον ανταγωνισμό

Επιτροπή
Ανταγωνισμού

8 μέλη

Γενική Διεύθυνση
Ανταγωνισμού

94 στελέχη

Θέση στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (2015)
99 Κατέχει την 1η θέση εντός του

Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού,
μαζί με την Ισπανία, στις έρευνες και
παρεμβάσεις/αποφάσεις στον τομέα των
τροφίμων

99 Κατέχει την 7η θέση μεταξύ των

Επιβληθέντα
πρόστιμα
992015: € 31,5 εκ.
992014: € 15,5 εκ.
992000-2015: € 459 εκ.

ευρωπαϊκών αρχών ανταγωνισμού
όσον αφορά σε διεκπεραίωση
υποθέσεων παράβασης του δικαίου του
ανταγωνισμού

99 Κατέχει την 14η θέση μεταξύ των

ευρωπαϊκών αρχών ανταγωνισμού στην
κίνηση νέων ερευνών

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ECN Statistics

Θέση στην παγκόσμια
κατάταξη (2015)
99 Κατέχει την 9η θέση στην παγκόσμια κατάταξη
όσον αφορά στη διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων
σε επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων

99 Κατέχει την 4η θέση στην παγκόσμια κατάταξη
όσον αφορά στην ολοκλήρωση ερευνών για
παραβάσεις κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης

99 Κατέχει την 13η θέση στην παγκόσμια κατάταξη
όσον αφορά στη διεξαγωγή ερευνών για
παραβάσεις κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης
Πηγή: Global Competition Review
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Σημαντικότερες Παρεμβάσεις
για το έτος 2015
Αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές και
συγκεντρώσεις επιχειρήσεων

Επιβολή προστίμου
ύψους 31,5 εκ. ευρώ
στην ΑΘΗΝΑΙΚΗ
ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ (θυγατρική στην Ελλάδα της
HEINEKEN N.V) για
κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά
ζύθου.

Αποδοχή των δεσμεύσεων των καπνοβιομηχανιών ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ,
BRITISH AMERICAN
TOBACCO EΛΛΑΣ,
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΚΑΡΕΛΙΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
και ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΤΟΜΠΑΚΟ αναφορικά με την
τροποποίηση επιμέρους όρων των (νέων)
συμβάσεών τους για
τη διανομή καπνικών
προϊόντων.

Αποδοχή των δεσμεύσεων της ΔΕΗ αναφορικά με την προμήθεια
ηλεκτρικής ενέργειας,
κατόπιν καταγγελίας
του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Αποδοχή δεσμεύσεων
από τις μεγαλύτερες
εγχώριες χαλυβουργίες (ΣΙΔΕΝΟΡ, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
και ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ)
σχετικά με τους
όρους συνεργασίας
τους στο πλαίσιο της
Ένωσης Χαλυβουργιών
Ελλάδας (ΕΝΧΕ) στον
κλάδο παραγωγής και
εμπορίας προϊόντων
χάλυβα.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2015
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Έκδοση 47 αποφάσεων για παραβάσεις του
δικαίου του ελεύθερου
ανταγωνισμού και 17
απορριπτικών αποφάσεων καταγγελιών
λόγω χαμηλής μοριοδότησης.

Αποδοχή δεσμεύσεων για εννέα εταιρίες
εµπορίας υγρών
καυσίµων (ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΚΑΥΣΙΜΑ (πρώην ΒΡ
Hellas), ΕΚΟ, AVINOIL,
CORAL (πρώην Shell
Hellas), CYCLON ΕΛΛΑΣ, ΕΛΙΝΟΙΛ, AEGEAN
OIL, MAMIDOIL- JETOIL
και ΡΕΒΟΙΛ αναφορικά
µε την πρακτική σύναψης µακροχρονίων
συµβάσεων αποκλειστικής συνεργασίας µε
πρατηριούχους.

Τροποποίηση δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με προγενέστερες
αποφάσεις (υπ’ αριθ.
551/2012, 589/2014,
596/2014) της Επιτροπής Ανταγωνισμού
από την ∆ΕΠΑ αναφορικά µε το πρόγραμμα
διάθεσης ποσοτήτων
φυσικού αερίου µέσω
ηλεκτρονικών δηµοπρασιών.

Εξέταση των όρων των
συμβάσεων συνεργασίας των εταιριών διαδικτυακής ταξιδιωτικής
πρακτορείας BOOKING.
COM και EXPEDIA με
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Διερεύνηση εις βάθος
και έγκριση 3 εκ των
8 συγκεντρώσεων
επιχειρήσεων που γνωστοποιήθηκαν στην
Επιτροπή Ανταγωνισμού.
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Προώθηση Πολιτικών
Ανταγωνισμού

Έναρξη του τρίτου
κατά σειρά έργου
συνεργασίας με τον
Ο.Ο.Σ.Α. περί αξιολόγησης των συνθηκών
ανταγωνισμού για τον
εντοπισμό πιθανών
ρυθμιστικών εμποδίων
σε συγκεκριμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας (κατασκευές,
μέσα μαζικής ενημέρωσης, χονδρεμπόριο,
ηλεκτρονικό εμπόριο
και σε ορισμένους
τομείς μεταποίησης).

Νέες πρωτοβουλίες
και δράσεις για την
ευαισθητοποίηση των
επιχειρήσεων και καταναλωτών σε επίκαιρα
θέματα ανταγωνισμού με έμφαση στα
ζητήματα της Οδηγίας
για τις Αγωγές Αποζημίωσης για παραβάσεις
δικαίου του ανταγωνισμού.

Έκδοση νέου ενημερωτικού δελτίου
και προώθηση των
Οδηγών για επίκαιρα
θέματα ανταγωνισμού
προς επιχειρήσεις και
ενώσεις επιχειρήσεων.

Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων
στο πλαίσιο του έργου
«Ψηφιακές Υπηρεσίες
Επιτροπής Ανταγωνισμού» για την παρουσίαση του έργου της
Επιτροπής Ανταγωνισμού και των υπηρεσιών και δυνατοτήτων
που θα παρέχονται
ψηφιακά πλέον σε πολίτες, επιχειρήσεις και
δημόσιους φορείς.
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Κανονιστικές
Αποφάσεις

Συνδιοργάνωση προγράμματος κατάρτισης
δικαστών σε θέματα
που αφορούν την
επιβολή της ενωσιακής
και εθνικής νομοθεσίας ανταγωνισμού σε
Βουλγαρία, Κύπρο και
Ελλάδα σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Δημοσίου
Δικαίου (EPLO) υπό την
αιγίδα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.

Έκδοση Ανακοίνωσης
(Κατευθυντηρίων Γραμμών) αναφορικά με
το χαρακτηρισμό των
απορρήτων στοιχείων
υποθέσεων και τον
τρόπο υποβολής μη
εμπιστευτικής εκδοχής
εγγράφων.

Επικαιροποίηση του
Συστήματος Μοριοδότησης για την
ποσοτικοποίηση των
κριτηρίων της κατά
προτεραιότητα εξέτασης υποθέσεων από
τη Γενική Διεύθυνση
Ανταγωνισμού.
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Οι δράσεις μας
συνοπτικά

Αρμοδιότητες και
Οργάνωση
Αποφάσεις
της Επιτροπής
Ανταγωνισμού
Πολιτικές Προώθησης
Ανταγωνισμού
(Advocacy)
Οι έρευνες της
Γενικής Διεύθυνσης
Ανταγωνισμού
Διοικητική ΥποστήριξηΑνθρώπινο Δυναμικό

Οικονομικά
Στοιχεία
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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). Απώτερος 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 περιο-

ρίζουν ή νοθεύουν 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.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2015

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
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 και μπορεί να
λαμβάνει ασφαλιστικά μέτρα για την αποτροπή άμεσα επικείμενου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης του δημοσίου συμφέροντος.
Οι αντι-ανταγωνιστικές συμπράξεις μεταξύ
επιχειρήσεων αποσκοπούν στη μείωση του
μεταξύ τους ανταγωνισμού και δύναται να
αφορούν στις τιμές των προϊόντων ή στην ποσότητα 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.
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ/ΕΞΑΓΟΡΩΝ
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 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, 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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2.2. Νομικό πλαίσιο λειτουργίας
H Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι το όργανο στο
οποίο ο νομοθέτης είχε αναθέσει την αποκλειστική αρμοδιότητα εφαρμογής του 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 και 4072/2012.
Από το 2003, οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες της
Επιτροπής διευρύνθηκαν, ώστε να περιλαμβάνουν
και την εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων ανταγωνισμού (άρθρα 101 και 102 Συνθήκης για τη Λει-

τουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης), σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1/2003.
Με το ν. 2296/1995, η Επιτροπή Ανταγωνισμού απέκτησε τη μορφή Ανεξάρτητης Αρχής με διοικητική
αυτοτέλεια, ενώ με το ν. 2837/2000 απέκτησε και
οικονομική αυτοτέλεια. Τέλος, με το ν. 3373/2005,
η Επιτροπή Ανταγωνισμού απέκτησε διακεκριμένη νομική προσωπικότητα που της επιτρέπει να
παρίσταται αυτοτελώς σε κάθε είδους δίκες που
έχουν ως αντικείμενο πράξεις ή παραλείψεις της,
ενώ παράλληλα της αναγνωρίστηκε αρμοδιότητα
κανονιστικής παρέμβασης σε κλάδους της οικονομίας (όπως περιγράφεται πλέον στο άρθρο 11 του
ν. 3959/2011). Επιπλέον, διευρύνθηκαν οι ελεγκτικές
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της εξουσίες, καθώς και οι αρμοδιότητές της αναφορικά με την εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων
ανταγωνισμού, στη βάση των προβλέψεων του Κανονισμού (ΕΚ) 1/2003.
Περαιτέρω, με το ν. 3592/2007 για τις συγκεντρώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ), με τον
οποίο θεσπίστηκαν ειδικές προϋποθέσεις για την
έγκριση συγχωνεύσεων και εξαγορών στις σχετικές
αυτές αγορές, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ορίστηκε
ως αρμόδιο όργανο για τη διαπίστωση της συγκέντρωσης ελέγχου, τη λήψη μέτρων και την επιβολή
των σχετικών κυρώσεων.
Η εσωτερική λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού και ο τρόπος διαχείρισης των πόρων της
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ρυθμίζονται από το ν. 3959/2011 και τον Κανονισμό
Λειτουργίας και Διαχείρισής της (ΚΥΑ 117/2013, ΦΕΚ
Β΄ 54/16-1-2013), ενώ η οργάνωση και στελέχωσή
της καθορίζονται πλέον στον Οργανισμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Π.Δ. 76/2012, 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.
Οι αποφάσεις της Αρχής και τα κανονιστικά κείμενα
που διέπουν τη λειτουργία της δημοσιεύονται στην
ιστοσελίδα της (www.epant.gr) και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
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2.3. Σύνθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, και εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Το αποφασιστικό όργανο της Επιτροπής Ανταγωνισμού συγκροτείται από οκτώ τακτικά μέλη, τον
Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τέσσερις Εισηγητές
- μέλη Ε.Α. 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 Ανταγωνιστικότητας. Τα λοιπά μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τακτικά και αναπληρωματικά, καθώς και
οι Εισηγητές, επιλέγονται και διορίζονται από τον
προαναφερόμενο Υπουργό, 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 στα πλαίσια 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:
Δημήτριος Κυριτσάκης,
Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δημήτριος Λουκάς,
Νομικός, στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης
Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(σε αναστολή)
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:
1. Βικτωρία Μερτικοπούλου,
Δ.Ν. Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος
2. Λευκοθέα Ντέκα,
Δικηγόρος
3. Φραγκίσκος Αρμάος,
Στέλεχος επιχειρήσεων (για το διάστημα
1.1.2015 - 25.2.2015)
4. Νικόλαος Νικολαΐδης,
Δικηγόρος (για το διάστημα 1.1.2015 28.4.2015)
5. Νικόλαος Ζευγώλης,
Δικηγόρος, Δ.Ν. Πανεπιστημίου Αθηνών
(για το διάστημα 2.12.2015 - σήμερα)
6. Παναγιώτης Φώτης,
Οικονομολόγος, Δρ. Οικονομικών,
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
(για το διάστημα 2.12.2015 - σήμερα)
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Δημήτριος Δανηλάτος,
Οικονομολόγος
2. Ιωάννης Αυγερινός,
Δ.Ν., Δικηγόρος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Χρυσοβαλάντου-Βασιλική Μήλλιου,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οικονομικών,
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2. Μάρθα Καββαθά,
Δ.Ν., Δικηγόρος
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2.4. Η Γενική Διεύθυνση
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) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ,
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ
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) ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης είναι 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) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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

•
•
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•
•
•

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.
Α΄ και Β΄ Διευθύνσεις Οικονομικής
Τεκμηρίωσης
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.
Η Α’ Διεύθυνση Οικονομικής Τεκμηρίωσης αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
Τμήμα Α’, αρμόδιο, κυρίως, για τους επιχειρηματικούς κλάδους χημικών προϊόντων, προϊόντων ορυχείων και λατομείων, βιομηχανικών
(ενδιάμεσων) προϊόντων, κατασκευών και κατασκευαστικών υλικών.

•
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•

•

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.

Η Β’ Διεύθυνση Οικονομικής Τεκμηρίωσης αποτελείται από τα εξής Τμήματα:
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.
Τμήμα Ε’, αρμόδιο, κυρίως, για τους επιχειρηματικούς κλάδους ενέργειας, ύδρευσης και αποχέτευσης, μεταφορών, δικαιωμάτων μεταφοράς τεχνολογίας και πνευματικής ιδιοκτησίας
και συναφών δραστηριοτήτων.

•

•

•

Τμήμα ΣΤ’ (Τμήμα Ελέγχου Αγοράς Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης), 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).

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:

•

•

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

•
•
•
•

Τμήμα Πληροφορικής, Τεχνολογικών Εφαρμογών και Τηλεπικοινωνιών
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.
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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Οργανόγραμμα (31.12.2015)

Επιτροπή
Ανταγωνισμού

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
κα. Β. ΜΕΡΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
κα. Λ. ντεκα
κ. Ν. ΖΕΥΓΩΛΗΣ
κ. Π. ΦΩΤΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
κ. Δ. ΛΟΥΚΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ Ε.Α.
κ. Γ. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
κα. Α. ΓΛΥΝΟΥ

Α’ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
κα. Κ. ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
κα. Π. ΖΑΧΑΡΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α’
κ. Α. ΧΑΤΖΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
κα. Γ. ΚΑΟΥΡΑ

ΤΜΗΜΑ Β’
κα. Κ. ΜΑΝΤΖΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
κα. Β. ΒΗΤΤΑ

ΤΜΗΜΑ Γ’
κα. Χ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ &
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
κα. Ε. ΤΑΒΑΝΙΔΟΥ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ
κ. Δ. ΚΥΡΙΤΣΑΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
κα. Δ. ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ

Β’ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
κ. Π. ΜΠΟΡΟΒΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
κα. Μ. ΔΕΡΕΔΑΚΗ

ΤΜΗΜΑ Δ’
κα. Α. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α’
κα. Μ. ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ Ε’
κα. Ε. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΜΗΜΑ Β’
κα. Μ. ΓΛΑΡΑΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΣΤ’
κα. Μ. ΧΑΡΙΤΟΥ

ΤΜΗΜΑ Γ’
κα. Χ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
κα. Σ. ΚΑΤΣΕΡΕΛΗ
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Οι δράσεις μας
συνοπτικά

Αρμοδιότητες και
Οργάνωση
Αποφάσεις
της Επιτροπής
Ανταγωνισμού
Πολιτικές Προώθησης
Ανταγωνισμού
(Advocacy)
Οι έρευνες της
Γενικής Διεύθυνσης
Ανταγωνισμού
Διοικητική ΥποστήριξηΑνθρώπινο Δυναμικό

Οικονομικά
Στοιχεία
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3. Αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού	
Στο διάστημα από 1/1/2015 έως 31/12/2015 εκδόθηκαν οι κατωτέρω αποφάσεις της Επιτροπής
Ανταγωνισμού. Οι αποφάσεις που δημοσιεύονται

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αναρτώνται
και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού
(www.epant.gr).

Πίνακας Αποφάσεων Επιτροπής Ανταγωνισμού 2015

8

Αυτεπάγγελτες έρευνες και καταγγελίες

47

Απορριπτικές αποφάσεις καταγγελιών λόγω χαμηλής
μοριοδότησης

17

Προηγούμενες γνωστοποιήσεις συγκεντρώσεων

8

Αιτήσεις για χορήγηση άδειας παρέκκλισης

0

Παρακώλυση – παρεμπόδιση έρευνας

0

Κανονιστικές αποφάσεις

2

Γνωμοδοτήσεις

0

Σύνολο Αποφάσεων

74

2

17
47

 Αυτεπάγγελτες έρευνες και καταγγελίες
 Απορριπτικές αποφάσεις καταγγελιών
λόγω χαμηλής μοριοδότησης
 Προηγούμενες γνωστοποιήσεις
συγκεντρώσεων
 Κανονιστικές αποφάσεις

3.1. Κανονιστικές αποφάσεις
Ανακοίνωση της Επιτροπής
Ανταγωνισμού αναφορικά με το
χαρακτηρισμό των απορρήτων στοιχείων
υποθέσεων και τον τρόπο υποβολής μη
εμπιστευτικής εκδοχής εγγράφων
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξέδωσε Ανακοίνωση
για την έννοια και τον τρόπο αντιμετώπισης των
απορρήτων στοιχείων για υποθέσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3959/2011,
συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων συγκεντρώσεων, καθώς και τον τρόπο υποβολής της μη
εμπιστευτικής εκδοχής εγγράφων.
Η Ανακοίνωση διευκρινίζει: (α) την έννοια και την
αντιμετώπιση των απορρήτων στοιχείων και (β)
τον τρόπο υποβολής της μη εμπιστευτικής εκδο-

χής εγγράφων, κατά τις διατάξεις του Κανονισμού
Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, για υποθέσεις που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του ν. 3959/2011 (περιλαμβανομένων
των υποθέσεων συγκεντρώσεων). Ειδικότερα, η
Ανακοίνωση εξειδικεύει τις περιπτώσεις εφαρμογής του ν. 3959/2011 και του άρθρου 15 του Κανονισμού Λειτουργίας ως προς αυτό το ζήτημα, αφενός λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη εθνική και
ενωσιακή νομολογία και νομοθεσία, και αφετέρου
κωδικοποιώντας για το μέλλον τις βέλτιστες πρακτικές της Επιτροπής. Στόχοι της είναι η αποτελεσματικότερη διαχείριση των απορρήτων και η εξ
αυτής εξοικονόμηση διοικητικών πόρων, η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και της διαφάνειας της
διαδικασίας.
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Με την εν λόγω Ανακοίνωση η Επιτροπή στοχεύει
στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των απορρήτων στοιχείων και στη συνεπαγόμενη εξοικονόμηση διοικητικών πόρων, καθώς και στην ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και της διαφάνειας
της διαδικασίας, προς όφελος των επιχειρήσεων.
Απόρρητα στοιχεία, με βάση την Ανακοίνωση,
θεωρούνται, ιδίως: (α) Τα προπαρασκευαστικά
έγγραφα και τα έγγραφα εσωτερικής χρήσης της
Επιτροπής Ανταγωνισμού, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή των Εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού των
άλλων κρατών μελών, (β) η αλληλογραφία μεταξύ
της Επιτροπής Ανταγωνισμού και άλλων δημόσιων αρχών ή υπηρεσιών ή Αρχών Ανταγωνισμού ή
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ή μεταξύ των αρχών
αυτών, (γ) τα επαγγελματικά και επιχειρηματικά
απόρρητα και (δ) οι λοιπές εμπιστευτικές πληροφορίες, δηλαδή πληροφορίες που δεν συνιστούν
μεν επαγγελματικό απόρρητο, η αποκάλυψή τους,
ωστόσο, θα έβλαπτε σημαντικά ένα πρόσωπο (λ.χ.
πληροφορίες που επιτρέπουν στα μέρη να ταυτοποιήσουν καταγγέλλοντες ή τρίτα μέρη τα οποία
ευλόγως επιθυμούν να παραμείνουν ανώνυμα).
Άλλες πληροφορίες και έγγραφα δεν θεωρούνται,
κατά κανόνα, απόρρητες. Μια απόρρητη πληροφορία μπορεί εξάλλου να χάσει τον εμπιστευτικό
της χαρακτήρα, εάν είναι διαθέσιμη σε έναν κύκλο
εξειδικευμένων επαγγελματιών ή μπορεί να συναχθεί από δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες. Στην
Ανακοίνωση παρατίθενται παραδείγματα πληροφοριών οι οποίες δεν θεωρούνται εμπιστευτικές,
εκτός αν τεκμηριωθεί επαρκώς λόγος περί του
αντιθέτου, και ιδίως: (α) πράξεις και στοιχεία των
επιχειρήσεων που κατά νόμο υποβάλλονται σε
δημοσιότητα, (β) οι πληροφορίες οι οποίες αφορούν μια επιχείρηση και οι οποίες είναι ήδη γνωστές εκτός της επιχείρησης αυτής, (γ) οι πληροφορίες οι οποίες έχουν χάσει την εμπορική τους
σημασία λόγω της ιστορικότητάς τους (πάροδος
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πενταετίας), (δ) εγκύκλιοι δημόσιων οργανισμών
και φορέων, εκδόσεις ενώσεων επιχειρήσεων που
διανέμονται στα μέλη τους, κ.ά. Στην Ανακοίνωση
περιέχονται, περαιτέρω, αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της μη εμπιστευτικής
εκδοχής εγγράφων. Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με την περιγραφόμενη στην Ανακοίνωση
διαδικασία, οι πληροφορίες, τα έγγραφα και τα
μέρη των εγγράφων, για τα οποία δεν υποβλήθηκε αιτιολογημένη αίτηση εμπιστευτικής αντιμετώπισης ή τα οποία δεν προσκομίστηκαν σε χωριστή
μη εμπιστευτική εκδοχή θεωρούνται ως μη απόρρητα και τεκμαίρεται ότι η επιχείρηση δεν έχει
αντίρρηση στην αποκάλυψη των πληροφοριών.

Ποσοτικοποίηση των κριτηρίων της κατά
προτεραιότητα εξέτασης υποθέσεων
από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού
κατ’ εφαρμογή επικαιροποιημένου
Συστήματος Μοριοδότησης
Με την υπ’ αριθ. 616/2015 απόφασή της, η Επιτροπή
Ανταγωνισμού επικαιροποίησε το Σύστημα Μοριοδότησης για την κατά προτεραιότητα διερεύνηση
των εκκρεμών υποθέσεων από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (ΓΔΑ), το οποίο είχε καθοριστεί
με την υπ’ αριθ. 539/2012 προηγούμενη απόφασή
της, με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε τα τελευταία τρία χρόνια εφαρμογής του.
Το Σύστημα Μοριοδότησης, που θεσμοθετήθηκε
για πρώτη φορά με τον ν. 3959/2011, αποσκοπεί
στον αποτελεσματικότερο χειρισμό των εκκρεμών υποθέσεων (καταγγελιών και αυτεπάγγελτων
ερευνών) από τη ΓΔΑ, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, με απώτερο στόχο την πιο στοχευμένη και
συνεκτική εφαρμογή των εθνικών και ενωσιακών
κανόνων για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού. Το νέο Σύστημα τροποποιεί και εξειδικεύει έτι περαιτέρω τα ήδη υπάρχοντα κριτήρια
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(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,

ξεις του ίδιου νόμου).
Το Σύστημα Μοριοδότησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εσωτερική οργάνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και τα αποτελέσματα της
κατάταξης δεν δημοσιοποιούνται (σύμφωνα με
τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2, στοιχείο ιε΄ του

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 υποβολής τους, σε πενταετή
παραγραφή κατ’ άρθρο 42 του ν. 3959/2011 και
δεν καταλαμβάνονται από τις μεταβατικές διατά-

ν. 3959/2011). Καταγγελίες που λαμβάνουν χαμηλή
βαθμολογία (βαθμολογία κατώτερη ή ίση του τρία
(3)) απορρίπτονται με απόφαση του Προέδρου
της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μετά από εισήγηση
της ΓΔΑ. Οι απορριπτικές αποφάσεις καταγγελιών
λόγω χαμηλής βαθμολογίας είναι αιτιολογημένες
και κοινοποιούνται στον καταγγέλλοντα μέσα σε
τριάντα (30) ημέρες από τη λήψη τους.

3.2. Αποφάσεις σε θέματα αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας
Υπόθεση Αθηναϊκής Ζυθοποιίας
(αγορά ζύθου)
Η υπόθεση της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας έλαβε χώρα κατόπιν
καταγγελίας της εταιρίας Μύθος
Ζυθοποιία Α.Ε. κατά της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας Α.Ε. και αυτεπάγγελτης έρευνας της Επιτροπής
στην αγορά ζύθου για παραβάσεις του άρθρου 2 ν. 703/1977
(νυν 2 ν. 3959/2011) και 102 ΣΛΕΕ.
Στην εν λόγω υπόθεση, η Ολομέλεια της Επιτροπής, με απόφασή
της, έκρινε ότι η εταιρία Αθηναϊκή Ζυθοποιία, η οποία δραστηριοποιείται, κυρίως, στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων ζύθου,
καταχράστηκε τη δεσπόζουσα
θέση της, κατά παράβαση των
άρθρων 2 του ν. 703/77, όπως

ζυθοποιία
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ίσχυε (νυν 2 του ν. 3959/2011), και 102 ΣΛΕΕ και
επέβαλε, ομοφώνως, πρόστιμο συνολικού ύψους
€ 31.451.211.
Κατά το σκεπτικό της απόφασης, τα στοιχεία από
την ενδελεχή έρευνα της Επιτροπής τα οποία
κατέδειξαν ότι η Αθηναϊκή Ζυθοποιία είχε υιοθετήσει και υλοποιούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα μια ενιαία και στοχευμένη πολιτική για τον
αποκλεισμό και τον περιορισμό των δυνατοτήτων ανάπτυξης των ανταγωνιστών της, κυρίως,
με την επιβολή αποκλειστικότητας σε επίπεδο
χονδρικής και λιανικής πώλησης, αλλά και μέσω
άλλων πρακτικών, οι οποίες είχαν ως σωρευτικό
αποτέλεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού
σε επιμέρους αγορές διανομής και διάθεσης
προϊόντων ζύθου.
Ειδικότερα, η πολιτική της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας
περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, πρακτικές που κατέτειναν σε αποκλειστικότητα στην αγορά επιτόπιας
κατανάλωσης (μεγάλοι πελάτες / αλυσίδες εστίασης και λοιπά τελικά σημεία), με επιβολή όρων
αποκλειστικότητας/ μη διάθεσης ανταγωνιστικών
προϊόντων ή τη χορήγηση σ’ αυτούς σημαντικών
χρηματικών και άλλου είδους υπό τους όρους
όμως αποκλειστικότητας ή/και περιορισμού του
εφοδιασμού τους από ανταγωνιστικούς προμηθευτές. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία υλοποιούσε, επίσης, περιοριστικές του ανταγωνισμού πρακτικές
προς χονδρεμπόρους, όπως η παροχή σε αυτούς
σημαντικών οικονομικών κινήτρων και προνομιακών όρων πίστωσης έναντι περιορισμού του εφοδιασμού τους από ανταγωνιστές.
Πέραν της επιβολής προστίμου, η Επιτροπή Ανταγωνισμού με την ίδια απόφασή της, υποχρέωσε
την Αθηναϊκή Ζυθοποιία να παραλείπει παρόμοιας φύσεως ενέργειες στο μέλλον και να καταρτίζει εφεξής έγγραφες συμβάσεις με ανάλογη προσαρμογή των όρων προς αποφυγή επανάληψης
τέτοιων παραβατικών συμπεριφορών.
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Καπνικά προϊόντα
Η έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην εν
λόγω υπόθεση ξεκίνησε μετά από καταγγελίες του
Συνδέσμου Πρατηριούχων Σιγαρέττων Αθηνών
και Προαστίων, του Συνδέσμου Πρατηριούχων
Σιγαρέττων Θεσσαλονίκης και μεμονωμένων πρατηριούχων κατά των καπνοβιομηχανιών ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, BRITISH AMERICAN TOBACCO EΛΛΑΣ,
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και
ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΤΟΜΠΑΚΟ ΕΛΛΑΣ. Αντικείμενο της καταγγελίας ήταν η αναδιάρθρωση του δικτύου διανομής τους στην Αττική, Θεσσαλονίκη και Αχαΐα και
τη συνακόλουθη διακοπή της συνεργασίας τους με

τα περισσότερα από τα μέλη του καταγγελλόντων
συνδέσμων, τα οποία ήταν μέχρι τότε διανομείς
των προϊόντων τους σε επίπεδο χονδρικής. Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού αποφάσισε
ομόφωνα και αποδέχθηκε, δυνάμει του άρθρου 25
παρ. 6 του ν. 3959/2011, την ανάληψη δεσμεύσεων
από τις ως άνω εταιρίες προς παύση ενδεχόμενων
παραβάσεων στις αγορές πώλησης βιομηχανοποιημένων προϊόντων καπνού.
Ειδικότερα, οι εν λόγω καπνοβιομηχανίες δεσμεύτηκαν να τροποποιήσουν ή/και να απαλείψουν,
κατά περίπτωση, επιμέρους όρους των νέων
συμβάσεων συνεργασίας τους με επιλεγμένους
διανομείς, προκειμένου να άρουν τις ανησυχί-
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ες της Επιτροπής Ανταγωνισμού ότι οι σχετικές
αυτές συμβάσεις μπορεί να περιορίζουν υπέρμετρα τις πωλήσεις των διανομέων τους ή/και να
επιτρέπουν την πρόσβαση των προμηθευτριών
εταιριών σε ευαίσθητες εμπορικές πληροφορίες ανταγωνιστών τους, κατά τρόπο που ενδεχομένως αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 1
ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ. Σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης με τις εν λόγω δεσμεύσεις, η
Επιτροπή δύναται να επιβάλει τα προβλεπόμενα
στο νόμο πρόστιμα.
Ως προς τις αιτιάσεις των καταγγελλόντων συνδέσμων για παραβάσεις από μέρους των καπνοβιομηχανιών των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 και
των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ (τυχόν αντι-ανταγωνιστικές συμπράξεις ή/και κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης), στο πλαίσιο της προαναφερόμενης
αναδιάρθρωσης του δικτύου διανομής τους, η Επιτροπή έκρινε ότι δεν στοιχειοθετούνται παραβάσεις και, ως εκ τούτου, οι σχετικές καταγγελίες τους
απορρίφθηκαν.

Τροποποίηση δεσμεύσεων της ΔΕΠΑ
(πρόγραμμα διάθεσης ποσοτήτων φυσικού αερίου μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών).
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποφάσισε ομόφωνα
και αποδέχθηκε πρόταση της Δημόσιας Επιχείρησης
Αερίου Ανώνυμη Εταιρία (ΔΕΠΑ) για τροποποίηση
των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με προγενέστερες αποφάσεις της (υπ’ αριθ. 551/2012, 589/2014,
596/2014), και συγκεκριμένα την τροποποίηση επιμέρους παραμέτρων λειτουργίας του προγράμματος διάθεσης ποσοτήτων φυσικού αερίου μέσω
ηλεκτρονικών δημοπρασιών, ενόψει της ετήσιας
δημοπρασίας, προκειμένου ιδίως να επιτευχθεί η
αποτελεσματικότερη λειτουργία του εν λόγω συστήματος ηλεκτρονικών δημοπρασιών, έως την αξι-

ολόγηση των συνεπειών που θα επέλθουν από την
εφαρμογή του ν. 4336/2015.
Ειδικότερα, με βάση τις τροποποιημένες δεσμεύσεις
που ανέλαβε η ΔΕΠΑ:
1. Η ποσότητα που θα διατίθεται στις ετήσιες
δημοπρασίες αυξάνεται από το υφιστάμενο
ποσοστό του 50% σε 60% των συνολικά προς
δημοπράτηση κατ’ έτος ποσοτήτων φυσικού
αερίου, με αντίστοιχη αναπροσαρμογή των
ποσοτήτων που διατίθενται στις τριμηνιαίες δημοπρασίες (σημείο 5(α) της υπ’ αριθ. 589/2014
απόφασης).
2. Στην περίπτωση κατά την οποία μετά την επικείμενη ετήσια δημοπρασία παραμείνει τυχόν
αδιάθετη ποσότητα, αυτή θα κατανεμηθεί αναλογικά (pro rata) σε κάθε συμμετέχοντα, ο οποίος κατακύρωσε τις μέγιστες ποσότητες κατά
τη δημοπρασία (κατ’ ανώτατο όριο 15% της
προς δημοπράτηση ποσότητας ανά υποψήφιο
αγοραστή), εφόσον ο τελευταίος επιθυμεί την
αγορά επιπλέον ποσότητας, τροποποιούμενης
εν μέρει προς τούτο της υπ’ αριθ. 589/2014 απόφασης (σημείο 4). Η τιμή της εν λόγω ανακατα-
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νομής θα είναι η τιμή κατακύρωσης της αρχικής δημοπρασίας, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.
Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε ότι δεδομένης
της πρόσφατης διεύρυνσης της κατηγορίας
των Επιλεγόντων Πελατών φυσικού αερίου και
της εξ αυτής απορρέουσας δυνατότητας των
ως άνω Πελατών για απευθείας προμήθεια φυσικού αερίου από τις δημοπρασίες που διεξάγει
η ΔΕΠΑ, καθώς και της αλλαγής του καθεστώτος των υφιστάμενων τριών Εταιριών Παροχής
Αερίου, τροποποιήσεις που επήλθαν πρόσφατα
με τους Ν. 4336/2015 και 4337/2015, η Επιτροπή
Ανταγωνισμού θα επανεξετάσει το θέμα των
προς διάθεση ποσοτήτων φυσικού αερίου στις
δημοπρασίες, σε συνεργασία με τη Ρυθμιστική
Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), με γνώμονα και την εξέλιξη της ζήτησης μετά την διενέργεια της επικείμενης ετήσιας δημοπρασίας.
Σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης με τις εν
λόγω δεσμεύσεις, η Επιτροπή δύναται να επιβάλει τα
προβλεπόμενα στο νόμο πρόστιμα.
Η υπόθεση της ΔΕΠΑ, από το 2012 και εντεύθεν, καταδεικνύει τα δυνητικά πλεονεκτήματα της διαδικασίας
δεσμεύσεων, καθώς με τις σχετικές αποφάσεις της
Επιτροπής Ανταγωνισμού η ΔΕΠΑ δεσμεύτηκε, μεταξύ άλλων, στην διεξαγωγή ηλεκτρονικών δημοπρασιών και, κατ’ επέκταση, στη διάθεση ποσοστού 10%
των ετήσιων ποσοτήτων της σε σημαντικά χαμηλότερες τιμές, προκειμένου να αναπτυχθούν εναλλακτικά
δίκτυα προμήθειας. Το θετικό αυτό αποτέλεσμα για
τις συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού δεν θα είχε επιτευχθεί μέσω απόφασης για παύση της παράβασης
και συνακόλουθη επιβολή προστίμου, καθώς η συνθετότητα των ζητημάτων που αναδείχθηκαν από την
έρευνα της υπηρεσίας στην αγορά προμήθειας φυσικού αερίου απαιτούσε την ενεργότερη συμμετοχή
της ΔΕΠΑ για την αποτελεσματικότερη επίλυσή τους.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με τη συνδρομή και της
ΡΑΕ, πέτυχε, μέσω του πλέγματος των δεσμεύσεων
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που συμφωνήθηκαν, μία στοχευμένη, συνεκτική και
βιώσιμη παρέμβαση στην αγορά της προμήθειας φυσικού αερίου, παρά τις προκλήσεις και δυσκολίες που
προέκυψαν ακολούθως κατά το στάδιο της παρακολούθησης τήρησης των δεσμεύσεων σε μονιμότερη
βάση.

Παραγωγή και εμπορία προϊόντων
χάλυβα
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
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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 δύναται να
επιβάλει τα προβλεπόμενα στο νόμο πρόστιμα.
Περαιτέρω, με την υπ’ αριθ. 617/2015 απόφασή
της, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού
έκρινε ομόφωνα ότι δεν προέκυψαν από τη διενεργηθείσα έρευνα επαρκή δεδομένα που να
στοιχειοθετούν συντονισμό της τιμολογιακής
πολιτικής των προαναφερόμενων χαλυβουργιών
κατά παράβαση των εθνικών και ενωσιακών διατάξεων περί ανταγωνισμού. Κρίθηκε, επίσης, ότι
δεν στοιχειοθετήθηκε κατάχρηση δεσπόζουσας
θέσης από μέρους της εταιρίας ΕΒΕΤΑΜ, αφού
δεν προέκυψαν επιβαρυντικά στοιχεία για τυχόν
καταχρηστικές πρακτικές της στις αγορές εργαστηριακών ελέγχων και πιστοποίησης προϊόντων
χάλυβα. Για τους λόγους αυτούς, απορρίφθηκαν
και οι καταγγελίες που είχαν υποβάλει, για επιμέρους σχετικά ζητήματα, η εταιρία IRON TENCO και
το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ).

για την παύση πιθανολογούμενων από αυτήν παραβάσεων.
Με βάση τις εν λόγω δεσμεύσεις, η ΔΕΗ θα συνεχίσει να προμηθεύει τις καταγγέλλουσες με ηλεκτρική ενέργεια και θα παύσει η απειλή από μέρους της
για διακοπή προμήθειας, ενώ θα αποσαφηνισθεί το
πλαίσιο της μεταξύ τους συνεργασίας για το μέλλον και θα διασφαλισθούν, αμέσως, οι συνθήκες
αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά.
Ειδικότερα, η ΔΕΗ δεσμεύτηκε:
1. Να προχωρήσει εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της
Επιτροπής Ανταγωνισμού σε ανάκληση της δήλωσης παύσης εκπροσώπησης των μετρητών
της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, η οποία έχει
αποσταλεί με εξώδικες δηλώσεις της προς την
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ και την ΑΔΜΗΕ, για τη διακοπή
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ και καταγγελίας της σχέσης προμήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας. Την ανακλητική της αυτή
δήλωση θα κοινοποιήσει σε όλους τους αρχικούς παραλήπτες των εν λόγω εξώδικων επιστολών και θα προσκομίσει άμεσα και σε κάθε
περίπτωση εντός δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της παρούσας, αποδεικτικά των
ανωτέρω.

2. Να συνεχίσει να προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια
ΔΕΗ (παραγωγή και προμήθεια
ηλεκτρικής ενέργειας)
Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού αποφάσισε ομόφωνα και αποδέχθηκε, στο πλαίσιο
έρευνας στην αγορά παραγωγής και προμήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας και στην αγορά λιανικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, κατόπιν καταγγελίας των εταιριών ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης
(παράβαση των άρθρων 2 του ν. 3959/2011 και 102
ΣΛΕΕ), την ανάληψη δεσμεύσεων από τη ΔΕΗ Α.Ε.

την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ υπό τις τρέχουσες συνθήκες και όρους.
3. Να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις με την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, στη βάση ιδίως του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες και
των Βασικών Αρχών Τιμολόγησής του και του
ν. 4336/2015 (Παρ. Γ, Αρ. 4.3) και να προτείνει εκ
νέου τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εν λόγω διαπραγματεύσεις (για τις οποίες
θα τηρηθούν πρακτικά) θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος τριών (3)
μηνών από την ημερομηνία αποδοχής των δε-
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σμεύσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και
θα θεωρούνται ολοκληρωθείσες με τη σύναψη
σύμβασης προμήθειας.
4. Να απέχει από την υιοθέτηση, έκδοση, υποβολή ή εφαρμογή παρόμοιων αποφάσεων,
δηλώσεων, συστάσεων, ανακοινώσεων και εν
γένει λήψη αντίστοιχων μέτρων μέχρι την καθ’
οιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ή την κατ’ άλλον τρόπο επίλυση της
διαφοράς, υπό τον όρο ότι η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ θα
εξακολουθήσει να καταβάλλει το καταβαλλό-
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μενο και σήμερα ανταγωνιστικό τίμημα, χωρίς
η καταβολή αυτή να συνεπάγεται αποδοχή των
θέσεων της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ σε ό,τι αφορά στην
τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας, θέμα που θα
αποτελέσει αντικείμενο της κατά τα ανωτέρω
προβλεπόμενης άμεσης διαπραγμάτευσης μεταξύ των μερών ή της κατ’ άλλο τρόπο επίλυσης
της διαφοράς.
Σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης με τις εν
λόγω δεσμεύσεις, η Επιτροπή δύναται να επιβάλει
τα προβλεπόμενα στο νόμο πρόστιμα.
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Εμπορία υγρών καυσίμων
Το αρμόδιο Τμήμα της Επιτροπής
Ανταγωνισμού αποφάσισε ομοφώνως και αποδέχθηκε την ανάληψη δεσμεύσεων από τις εταιρίες
εμπορίας πετρελαιοειδών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (πρώην ΒΡ Hellas),
ΕΚΟ, AVINOIL, CORAL (πρώην Shell
Hellas), CYCLON, ΕΛΙΝΟΙΛ, AEGEAN
OIL, MAMIDOIL - JETOIL και ΡΕΒΟΙΛ
προς παύση πιθανολογούμενων
από μέρους τους παραβάσεων στις
αγορές λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων.
Η έρευνα της υπηρεσίας εστιάστηκε στην πρακτική των ως άνω εταιριών εμπορίας να μισθώνουν
το οικόπεδο/πρατήριο από τον πρατηριούχο ή
συνδεδεμένο με αυτόν πρόσωπο, ταυτόχρονα (ή
μερικές ημέρες αργότερα) να συνάπτουν σύμβαση εμπορικής συνεργασίας με τον πρατηριούχο
και με την ίδια αυτή σύμβαση (ή/και με ξεχωριστό
ιδιωτικό συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης ακινήτου) να υπεκμισθώνουν στη συνέχεια το ακίνητο στον ίδιο πρατηριούχο ή άλλο συνδεδεμένο με
αυτόν πρόσωπο, για χρόνο άνω της πενταετίας ή/
και τη μετατροπή τους σε αορίστου χρόνου διά
σιωπηρής παρατάσεως.
Κατά την εκτίμηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού,
οι εν λόγω συμβάσεις αποκλειστικής συνεργασίας
μεταξύ των εταιριών εμπορίας και των πρατηριούχων υγρών καυσίμων (με την προαναφερόμενη μέθοδο μίσθωσης και υπεκμίσθωσης) ενδέχεται να περιορίζουν υπέρμετρα τη συμβατική
ελευθερία του πρατηριούχου, να στεγανοποιούν
την αγορά λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων και
να εμποδίζουν έτσι την είσοδο ή/και επέκταση
(νέων) ανταγωνιστών στην αγορά, κατά τρόπο

που ενδεχομένως αντίκειται στις διατάξεις των
άρθρων 1 του ν. 3959/2011 (πρώην ν. 703/77) και
101 ΣΛΕΕ. Προς άρση των πιθανολογούμενων αυτών παραβάσεων, οι εμπλεκόμενες εννέα εταιρίες
εμπορίας υγρών καυσίμων πρότειναν και δεσμεύτηκαν:
1. Να απέχουν στο μέλλον από τη σύναψη συμβάσεων τέτοιου τύπου (με μεγαλύτερη της
πενταετίας διάρκεια).
2. Να προβούν στη σταδιακή λήξη της ισχύος
των εν λειτουργία συμβάσεων, βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος σε συνάρτηση με το χρόνο σύναψης τους, με στόχο τη
διασφάλιση τόσο της ανεξαρτησίας λήψης
των επιχειρηματικών αποφάσεων των αντισυμβαλλόμενων πρατηριούχων, όσο και των
ενδεχόμενων εύλογων οικονομικών απαιτήσεων των εταιριών εμπορίας.
3. Να ενημερώσουν τους αντισυμβαλλόμενους
πρατηριούχους για το χρόνο και τη διαδικασία λύσης των επίμαχων συμβάσεων.
Σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης με τις
εν λόγω δεσμεύσεις, η Επιτροπή δύναται να επιβάλει τα προβλεπόμενα στο νόμο πρόστιμα.
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Διαδικτυακή ταξιδιωτική
πρακτορεία
(BOOKING.COM και
EXPEDIA)
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού
εξέτασε τους όρους των
συμβάσεων
συνεργασίας
των εταιριών διαδικτυακής
ταξιδιωτικής
πρακτορείας
BOOKING.COM και EXPEDIA
με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
στην Ελλάδα, με αφορμή αντίστοιχες έρευνες σε ευρωπαϊκό
επίπεδο και σε συνεννόηση
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΠΑΡΙΣΙ
και άλλες Ευρωπαϊκές Αρχές
Ανταγωνισμού. Οι εν λόγω
διαδικτυακές εταιρίες ανέλαβαν τη δέσμευση να
τροποποιήσουν τις συμβάσεις συνεργασίας τους
με ξενοδόχους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου οι τελευταίοι να αποκτήσουν μεγαλύτερη
ευελιξία σε θέματα κρατήσεων και τιμολόγησης
των κλινών τους, καθώς και σε θέματα επικοινωνίας με πελάτες τους.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αφού αξιολόγησε τις
νέες τροποποιημένες συμβάσεις των δύο αυτών
εταιριών διαδικτυακής ταξιδιωτικής πρακτορείας
με συνεργαζόμενες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
στην Ελλάδα, έκρινε ότι οι δεν συντρέχουν, επί
του παρόντος, λόγοι για τη διεξαγωγή περαιτέρω
έρευνας για ενδεχόμενη παράβαση.
Με βάση τους νέους συμβατικούς όρους, οι συνεργαζόμενες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που
λειτουργούν στην Ελλάδα μπορούν πλέον να:
1. Ορίζουν διαφορετικές τιμές δωματίων και να
προσφέρουν διαφορετικούς όρους και διαθεσιμότητα μεταξύ των διαδικτυακών ταξιδιωτικών πρακτόρων.
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Κάνε κράτηση
Αναζήτηση

Kράτηση

Διάλεξε Προορισμό

ΑΘΗΝΑ

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΠΙΖΑ

2. Προσφέρουν χαμηλότερες τιμές ή/και καλύτερους όρους σε μη διαδικτυακά κανάλια
(όπως οι τηλεφωνικές κρατήσεις, οι πελάτες
που έρχονται απευθείας στη ρεσεψιόν του
καταλύματος ή οι κρατήσεις στο πλαίσιο
κλειστών ομάδων χρηστών), υπό τον όρο ότι
δεν θα δημοσιεύουν ή διαφημίζουν διαδικτυακά τις εν λόγω τιμές.

3. Διενεργούν ελεύθερα προωθητικές ενέργειες
σε όλους τους προηγούμενους επισκέπτες
του καταλύματος τους, ακόμη κι αν αυτοί είχαν κλείσει τη διαμονή τους μέσω των προαναφερόμενων διαδικτυακών εταιριών.
Η εφαρμογή των νέων συμβάσεων από τις διαδικτυακές εταιρίες BOOKING.COM και EXPEDIA αναμένεται να εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των
διαδικτυακών ταξιδιωτικών πρακτόρων, αλλά και
μεταξύ διαφορετικών καναλιών (διαδίκτυο, παραδοσιακά πρακτορεία, τηλεφωνικές και λοιπές κρατήσεις), προς όφελος τόσο των ξενοδοχειακών
επιχειρήσεων, όσο και των καταναλωτών.
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Διαδικασία Ανάληψης Δεσμεύσεων
Το 2014 η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξέδωσε Ανακοίνωση για τη διαδικασία ανάληψης δεσμεύσεων
(υπ’ αριθ. 588/2014 απόφαση) με την οποία καθόρισε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία αποδοχής δεσμεύσεων από μέρους των
ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων για την παύση πιθανολογούμενων παραβάσεων των άρθρων 1 και
2 του ν. 3959/2011 ή/και των άρθρων 101 και 102
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΣΛΕΕ), κατά το ενωσιακό πρότυπο.
Η εξουσία της Επιτροπής να αποδέχεται από μέρους των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων την ανάληψη δεσμεύσεων προς
παύση πιθανολογούμενης παράβασης προβλέπεται τόσο στο εθνικό δίκαιο (άρθρο 25 παρ.6 του
ν.3959/2011), όσο και στο ενωσιακό δίκαιο (άρθρο
5 του Κανονισμού 1/2003).
Με την Ανακοίνωση της Επιτροπής θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά διαδικασία διαβούλευσης
με φορείς της αγοράς επί των εκάστοτε προτεινόμενων δεσμεύσεων, με στόχο την πληρέστερη
και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των πιθανολογούμενων προβλημάτων ανταγωνισμού σε
ερευνώμενη υπόθεση.
Για την έκδοση της σχετικής Ανακοίνωσης η Επιτροπή Ανταγωνισμού έλαβε υπόψη της την ευρωπαϊκή πρακτική, την εμπειρία από την αποδοχή δεσμεύσεων σε κρίσιμους ή/ και ταχύτατα
αναπτυσσόμενους τομείς της εθνικής οικονομίας
(π.χ. ενέργεια, δορυφορική συνδρομητική αναμετάδοση τηλεοπτικού προγράμματος), καθώς και
τη νομολογία των ενωσιακών και εθνικών δικαστηρίων αναφορικά με την ευρεία διακριτική ευχέρεια της Αρχής να εκκινεί τη σχετική διαδικασία
και να αποδέχεται τις δεσμεύσεις που οικειοθελώς προτείνουν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.
Τα βασικότερα χαρακτηριστικά της διαδικασίας

ανάληψης (και αποδοχής από μέρους της Επιτροπής Ανταγωνισμού) των δεσμεύσεων που προτείνουν οι εμπλεκόμενες σε έρευνα επιχειρήσεις
είναι:
H Επιτροπή χαίρει ευρείας διακριτικής ευχέρειας να αποφασίσει για την εκκίνηση ή μη της
διαδικασίας αξιολόγησης και την αποδοχή ή μη
των δεσμεύσεων που προτείνουν οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις.
Οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις μπορούν να προτείνουν δεσμεύσεις σε οποιαδήποτε υπόθεση
ενδεχόμενων παραβάσεων τόσο των άρθρων
1 ν. 2959/2011 και 101 ΣΛΕΕ (αντιανταγωνιστική
συμπραξη), όσο και των άρθρων 2 ν. 3959/2011
και 102 ΣΛΕΕ (κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης).
Η Επιτροπή θεωρεί κατάλληλη την αποδοχή
δεσμεύσεων σε υποθέσεις όπου τα υφιστάμενα προβλήματα ανταγωνισμού:
α) είναι ευχερώς προσδιορίσιμα
β) αντιμετωπίζονται πλήρως από τις προσφερόμενες δεσμεύσεις, χωρίς να δημιουργούνται νέα, και
γ) δύνανται να επιλυθούν αποτελεσματικά και
σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Ωστόσο η ΕΑ δεν θα αποδέχεται δεσμεύσεις:
α) στην περίπτωση ιδιαίτερα σοβαρών περιορισμών του ανταγωνισμού (π.χ. υποθέσεις

•

•
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οριζόντιας αντιανταγωνιστικής σύμπραξης
καρτελικής φύσης),
β) σε σοβαρές περιπτώσεις κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, και
γ) σε οριζόντιες συμπράξεις οι οποίες έχουν
υπαχθεί στο πρόγραμμα επιείκειας.
Οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις μπορούν να προτείνουν δεσμεύσεις σε οποιοδήποτε στάδιο
διερεύνησης μιας υπόθεσης από την Επιτροπή
Ανταγωνισμού. Η Επιτροπή θεωρεί κατάλληλη
την αποδοχή δεσμεύσεων, εφόσον συμβάλλουν
στην εξοικονόμηση πόρων της Αρχής και την
επιτάχυνση και αποτελεσματικότητα της διαδικασίας, και προτρέπει τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους να
αναλάβουν δεσμεύσεις όσο το δυνατόν νωρίτερα. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή δεν θεωρεί συνήθως πρόσφορη την αποδοχή δεσμεύσεων σε
υποθέσεις επί των οποίων έχει ήδη κοινοποιηθεί
στα εμπλεκόμενα μέρη η σχετική εισήγηση.
Η διαδικασία αξιολόγησης των δεσμεύσεων εκκινεί εφόσον:
α) η πρόθεση της επιχείρησης να αναλάβει δεσμεύσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν πλήρως
και αποτελεσματικά τα προβλήματα ανταγωνισμού, είναι ειλικρινής,
β) η συγκεκριμένη υπόθεση είναι πρόσφορη για
την αποδοχή δεσμεύσεων, και
γ) η φύση και τα χαρακτηριστικά των δεσμεύσεων, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο και
το είδος τους, ενδείκνυνται για την αποκατάσταση των συνθηκών ανταγωνισμού στην
αγορά.
Η πρόταση αποδοχής δεσμεύσεων από τα μέρη
σε πρώιμο στάδιο της διαδικασίας, σε συνδυασμό
με την επάρκεια κατ’ αρχήν αποδεικτικών στοιχείων μιας πιθανολογούμενης παράβασης, μπορεί να
ενισχύσει την ευελιξία και να μειώσει τον απαιτούμενο χρόνο για την αξιολόγηση και διερεύνηση

•

•
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εκκρεμών υποθέσεων από την Επιτροπή, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό αυξημένη διοικητική
αποτελεσματικότητα.
Η αποδοχή δεσμεύσεων επιτρέπει, επίσης, την
λεπτομερή ταυτοποίηση των κατάλληλων και
πρόσφορων μέτρων που πρέπει να ληφθούν, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών που δημιουργούνται σε σύνθετες αγορές (όπως, για παράδειγμα,
η αγορές ενέργειας ή τεχνολογίας). Συνεπώς, σε
ορισμένες περιπτώσεις, οι δεσμεύσεις μπορούν να
αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για την επίλυση
πολύπλοκων ζητημάτων που εγείρουν ανησυχίες
για την επίδραση στις συνθήκες ανταγωνισμού,
σε σύγκριση την επιβολή προστίμων. Συναφώς, η
αποδοχή δεσμεύσεων μπορεί να είναι η πλέον ενδεδειγμένη σε περιπτώσεις που η ενεργή και συνεχής συνεργασία της εμπλεκόμενης επιχείρησης
είναι εκ των πραγμάτων αναγκαία για την αποτελεσματικότερη επίλυση των προβλημάτων ανταγωνισμού που προκύπτουν από την έρευνα της
υπηρεσίας.
Η Ανακοίνωση της Επιτροπής για τις προϋποθέσεις
και τη διαδικασία αποδοχής δεσμεύσεων περιλήφθηκε στη λίστα 30 πιο καινοτόμων πρωτοβουλιών
για τη θέσπιση κανόνων μη δεσμευτικού χαρακτήρα (soft law) στο πλαίσιο του ετήσιου διαγωνισμού
Concurrences Antitrust Writing Awards.
Η Ανακοίνωση για τη διαδικασία ανάληψης δεσμεύσεων διευκόλυνε, στην πράξη, την πρόταση
δεσμεύσεων από επιχειρήσεις σε ένα σημαντικό
αριθμό εκκρεμών υποθέσεων, όπως καταδεικνύει και το μείγμα αποφάσεων που εξέδωσε η Επιτροπή κατά το έτος 2015. Οι εκκρεμείς υποθέσεις
που επιλύονται πλέον με τη διαδικασία ανάληψης
δεσμεύσεων από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις,
προς παύση πιθανολογούμενων παραβάσεων του
εθνικού και ενωσιακού δικαίου ανταγωνισμού,
έχουν αυξηθεί ραγδαία σε σχέση με το πρόσφατο
παρελθόν.
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3.3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Οι συγκεντρώσεις (συγχωνεύσεις και εξαγορές
επιχειρήσεων) που γνωστοποιήθηκαν εντός του
2015 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. Σημειωτέον ότι σε προληπτικό
έλεγχο και προηγούμενη έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού υπόκεινται μόνον 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 σημαντικότερες πράξεις που γνωστοποιήθηκαν και εγκρίθηκαν, κατόπιν αξιολόγησης, από την
Επιτροπή Ανταγωνισμού κατά το έτος 2015 είναι
οι ακόλουθες:

Απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου
επί του δικαιώματος διοργάνωσης
και διεξαγωγής του αμοιβαίου
ιπποδρομιακού στοιχήματος στην
Ελλάδα από την εταιρία ΟΠΑΠ
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με την υπ’ αριθ.
611/2015 ομόφωνη απόφασή του αρμοδίου Τμήματος της, ενέκρινε τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορούσε την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί του δικαιώματος διοργάνωσης
και διεξαγωγής του αμοιβαίου ιπποδρομιακού
στοιχήματος στην Ελλάδα από την εταιρία ΟΠΑΠ
Α.Ε. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρους διερεύνησης της συγκέντρωσης, κρίθηκε ότι
αυτή δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς
το συμβατό της με τις απαιτήσεις λειτουργίας του

ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες
αφορά.

Απόκτηση ελέγχου από την εταιρία
OPTIMA επί της εταιρίας QUALITY
BRANDS INTERNATIONAL
Με την υπ’ αριθ. 613/2015 ομόφωνη απόφασή
της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορούσε την
εξαγορά του 52,93% των μετοχών της εταιρίας
QUALITY BRANDS από την εταιρία OPTIMA. Με
την απόφασή της, η Επιτροπή έκρινε ότι, ως αποτέλεσμα της γνωστοποιηθείσας πράξης, δεν θα
επέλθει ουσιαστική μεταβολή στη διάρθρωση
των σχετικών αγορών, τον πραγματικό ή δυνητικό ανταγωνισμό και τις εναλλακτικές δυνατότητες
επιλογής προμηθευτών και πελατών και, επομένως, ότι η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση δεν
αναμένεται να επηρεάσει αισθητά ή να περιορίσει
τον ανταγωνισμό.

Έγκριση συγκέντρωσης που αφορά
στη σύσταση κοινής επιχείρησης με
την επωνυμία ECORECOVERY από τις
εταιρίες ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
και POLYECO
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, με την υπ’
αριθμ. 616/2015 ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε
τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορούσε τη σύσταση κοινής επιχείρησης με την επωνυμία ECORECOVERY, η οποία θα δραστηριοποιηθεί στην παραγωγή και εμπορία δευτερογενών
(εναλλακτικών) καυσίμων μέσω διαχείρισης και
επεξεργασίας στερεών απόβλητων προς ενεργειακή ανάκτηση, από τις εταιρίες ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ
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ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ και POLYECO. Με την απόφασή
της, η Επιτροπή έκρινε ότι η ως άνω συγκέντρωση που αναφέρεται, πρωτίστως, στον κλάδο παροχής υπηρεσιών διαχείρισης στερεών αποβλήτων προς ενεργειακή ανάκτηση και στην επόμενη
οικονομική βαθμίδα της ενεργειακής ανάκτησης
στερεών αποβλήτων, μέσω της χρήσης τους ως
εναλλακτικών καυσίμων, δεν προκαλεί σοβαρές
αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις
απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις
επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Απόκτηση ελέγχου από την επιχείρηση
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ επί της επιχείρησης ΔΙΑΣ μέσω της απόκτησης του
συνόλου του ενεργητικού και μέρους του
παθητικού της τελευταίας
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με
την υπ’ αριθ. 619/2015 ομόφωνη
απόφασή της, ενέκρινε τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που
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αφορούσε στην απόκτηση από την επιχείρηση
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ του ελέγχου της επιχείρησης ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, μέσω της απόκτησης του συνόλου του ενεργητικού και μέρους
του παθητικού της τελευταίας, δυνάμει της από
30.4.2015 συμφωνία εξυγίανσης κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 99 επ. του Πτωχευτικού
Κώδικα. Με την απόφασή της, η Επιτροπή έκρινε ότι η ως άνω συγκέντρωση που αναφέρεται,
πρωτίστως, στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας,
δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το
συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του
ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες
αφορά.
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Συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρίας
ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ από την ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ, με συνακόλουθη άσκηση
ελέγχου από την εταιρία CARLSBERG
Με την υπ’ αριθμ. 606/2015 απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορούσε τη συγχώνευση
με απορρόφηση της Μύθος Ζυθοποιία από την
Ολυμπιακή Ζυθοποιία, με τη συνακόλουθη άσκηση
πλήρους ελέγχου στη διοίκηση της νέας εταιρίας
που θα προκύψει από την εταιρία CARLSBERG.
Λόγω του αυξημένου βαθμού συγκέντρωσης στο
σύνολο της αγοράς μπίρας (και ιδίως στην αγορά
επιτόπιας κατανάλωσης), αλλά και της συνένωσης του δεύτερου και του τρίτου σημαντικότερου
ανταγωνιστή στον κλάδο, κινήθηκε η διαδικασία
πλήρους διερεύνησης της συγχώνευσης κατά τα
προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3959/2011.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε - κατόπιν ενδελεχούς έρευνας και πολλαπλών οικονομικών ελέγχων,
ιδίως για την αξιολόγηση πιθανών επιπτώσεων μη
συντονισμένης συμπεριφοράς από τη σκοπούμενη
συγκέντρωση - ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη δεν
αναμένεται να περιορίσει σημαντικά τη λειτουργία
του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές (παραγωγή, εισαγωγή και χονδρική και λιανική διάθεση
μπίρας στην ελληνική επικράτεια). Ειδικότερα, η
Επιτροπή αξιολόγησε μεταξύ άλλων, με τη χρήση
οικονομικών εργαλείων, την ύπαρξη άμεσου ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχουσών επιχειρήσεων. Ως προς την εγγύτητα του ανταγωνισμού
και τη δυνατότητα υποκατάστασης μεταξύ των
προϊόντων των συμμετεχουσών, παρατηρήθηκε
ότι η αγορά χαρακτηρίζεται από υψηλή ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή. Μάλιστα, η
ανάλυση της μετακίνησης των καταναλωτών, ως
«δείκτης» της τυχόν αμεσότητας των ανταγωνι-

στών (“close competitor”), κατέδειξε ότι η Μύθος
Ζυθοποιία και η Ολυμπιακή Ζυθοποιία δεν είναι οι
στενότεροι ανταγωνιστές. Συνεκτιμήθηκε, επίσης,
ότι μπορεί μεν να υφίσταται μία αυξανόμενη προτίμηση των καταναλωτών για τις μπίρες οι οποίες
στη συνείδησή τους θεωρούνται «ελληνικές», όπως
είναι τα σήματα Fix και Μύθος των συμμετεχουσών
στη συγκέντρωση επιχειρήσεων, χωρίς ωστόσο τα
ελληνικά σήματα να διαφοροποιούνται σημαντικά
από τα υπόλοιπα προϊόντα της σχετικής αγοράς
(όπως καταδεικνύεται από τα στοιχεία για τις μετακινήσεις καταναλωτών και προς λοιπά προϊόντα
ζύθου που δεν είναι «ελληνικά», βάσει των συντελεστών εκτροπής που υπολογίστηκαν). Συναφώς,
η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, ακόμη και εάν ήθελε
γίνει δεκτό ότι τα «ελληνικά σήματα» διαφοροποιούνται αισθητά στη συνείδηση των καταναλωτών
και αποτελούν μεταξύ τους στενότερους ανταγωνιστές, όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά της μπίρας διαθέτουν «ελληνικά
σήματα» και, συνεπώς, υφίστανται δυνατότητες
υποκατάστασης ως προς τα προϊόντα όλων των
ανταγωνιστών. Επιπλέον, η έρευνα της Επιτροπής
κατέτεινε στο συμπέρασμα ότι η ζήτηση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας ασκεί ανταγωνιστική πίεση στα επώνυμα προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση,
κρίθηκε ότι στην εν λόγω αγορά δραστηριοποιούνται εναλλακτικοί προμηθευτές πέραν της νέας
οντότητας, οι οποίοι μαζί με τα προϊόντα ιδιωτικής
ετικέτας, συνιστούν εναλλακτικούς προμηθευτές
για τους πελάτες των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων σε περίπτωση αύξησης της
τιμής ή περιορισμού της παραγωγής από τις γνωστοποιούσες διαμέσου της νέας εταιρίας.
Η Επιτροπή διερεύνησε, επίσης, εάν η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση περιορίζει τον ανταγωνισμό
λόγω πιθανής εξαφάνισης από την αγορά μιας επιχείρησης που φέρει τα χαρακτηριστικά «αποστάτη» (maverick), και η οποία ασκεί ως εκ τούτου ιδι-
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αίτερη ανταγωνιστική πίεση στην αγορά, η οποία
θα μπορούσε εν προκειμένω να είναι η Ολυμπιακή
Ζυθοποιία (και το προϊόν αυτής Fix). Ωστόσο, τα πορίσματα της οικονομικής ανάλυσης κατέδειξαν ότι
η Ολυμπιακή Ζυθοποιία δεν έφερε τέτοια χαρακτη-
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ριστικά «αποστάστη», κατά την κείμενη πρακτική
και νομολογία, δεδομένου ιδίως ότι δεν αποτελούσε συστηματικά τη φθηνότερη εταιρία, ούτε και
δύναται να θεωρηθεί ότι ακολουθούσε επιθετική
τιμολογιακή πολιτική.
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Χρήση οικονομικών εργαλείων
και μεθόδων για την αξιολόγηση
συγκεντρώσεων επιχειρήσεων
(συγχωνεύσεων και εξαγορών)
Η εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού επηρεάζεται από μια δυναμική και διαρκώς αυξανόμενη
τάση χρήσης οικονομικών εργαλείων και μεθόδων, καθώς και από τη διαχείριση μεγάλου όγκου
οικονομικών στοιχείων και σύνθετων δεδομένων,
για την ενδελεχέστερη αξιολόγηση της σχετικής
αγοράς και των επιμέρους συνθηκών ανταγωνισμού σε πολλές υποθέσεις. Τούτο συμβαίνει
πρωτίστως στο πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου
από την Επιτροπή Ανταγωνισμού συγχωνεύσεων
και εξαγορών (συγκεντρώσεων), με δεδομένο ότι
ο σχετικός αυτός έλεγχος έχει, από τη φύση του,
προοπτικό (forward-looking) χαρακτήρα και, επομένως, η χρήση σύνθετων οικονομικών εργαλείων και μεθόδων μπορεί να είναι αναγκαία για την
αξιόπιστη προβολή και εκτίμηση των αναμενόμενων ή/και προβλέψιμων εξελίξεων της αγοράς
στο μέλλον, ως αποτέλεσμα της εκάστοτε γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης.
Εκτεταμένη οικονομική ανάλυση χρησιμοποιείται, συνήθως, για τον ακριβέστερο προσδιορισμό των σχετικών προϊοντικών και γεωγραφικών
αγορών, καθώς και για την εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων (συντονισμένης και μη συντονισμένης συμπεριφοράς) στις επιμέρους αυτές
αγορές.
Για παράδειγμα, στην υπόθεση της συγχώνευσης της Vivartia με την ΜΕΒΓΑΛ (γαλακτοκομικά προϊόντα) κατέστη εφικτό, μέσω του τεστ

υποθετικού μονοπωλητή (SSNIP test), να εκτιμηθεί ότι η ζήτηση για φρέσκο, υψηλής παστερίωσης και συμπυκνωμένο εβαπορέ γάλα είναι ανελαστική και, συνεπώς, κάθε επιμέρους κατηγορία
λευκού γάλακτος μπορεί να θεωρηθεί διακριτή
σχετική αγορά προϊόντος.
Με το SSNIP test εξετάζεται κατά πόσο οι πελάτες
των εταιριών που συγχωνεύονται είναι διατεθειμένοι να στραφούν σε υποκατάστατα προϊόντα
ή σε εναλλακτικούς προμηθευτές, σε περίπτωση
μικρής αλλά μόνιμης αύξησης (5 % - 10 %) των
σχετικών τιμών των προϊόντων στις εξεταζόμενες
εκάστοτε σχετικές αγορές προϊόντων. Για παράδειγμα:
Υποθέτουμε μια μικρή αύξηση (5-10%) στην
τιμή του προϊόντος Α.
Εάν η αύξηση αυτή θα οδηγήσει τους αγοραστές του προϊόντος Α στην αγορά των προϊόντων Β, ώστε να είναι τελικά ασύμφορη για τον
παραγωγό των προϊόντων Α, τότε τα προϊόντα
Α και Β θεωρείται ότι ανήκουν στην ίδια αγορά.
Διαφορετικά, θεωρείται ότι ανήκουν σε ξεχωριστή σχετική αγορά.
Με άλλα λόγια, αν η υποκατάσταση καθιστά μη
επικερδή την αύξηση των τιμών, λόγω της μείωσης των πωλήσεων που αυτή συνεπάγεται, τα
πρόσθετα αυτά υποκατάστατα προϊόντα (και,
αντίστοιχα, οι τυχόν πρόσθετες γεωγραφικές αγορές) ενσωματώνονται στην ίδια σχετική αγορά,
μέχρις ότου κάποιο πρόσθετο προϊόν (και, αντίστοιχα, μία πρόσθετη γεωγραφική περιοχή) καταστήσει αποδοτικές τις μικρές αλλά μόνιμες αυξήσεις των σχετικών τιμών (οπότε και θεωρείται ότι
ανήκει σε διακριτή αγορά).

•
•

•

log qt =at + bt log Et + gt log Πt + εt, t = 1,...,N
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Συναφώς, η ανάλυση της κρίσιμης απώλειας
(Critical Loss Analysis) εξετάζει κατά πόσο οι απώλειες πωλήσεων, λόγω της μετακίνησης των καταναλωτών σε υποκατάστατα προϊόντα, ξεπερνούν
ένα «κρίσιμο επίπεδο» πέρα από το οποίο η αύξηση της τιμής του υποθετικού μονοπωλητή δεν θα
είναι επικερδής.
Στην υπόθεση της εξαγοράς από τον ΟΠΑΠ
των κρατικών λαχείων (αγορά των τυχερών
παιχνιδιών) χρησιμοποιήθηκαν διάφορα εργαλεία οριοθέτησης σχετικής αγοράς προϊόντος,
όπως ανάλυση βαθμού συσχέτισης (Correlation
Test), ανάλυση συνολοκλήρωσης (Cointegration
Analysis), οικονομετρικές εκτιμήσεις ελαστικοτήτων και ανάλυση κρίσιμης απώλειας (Critical Loss
Analysis). Στόχος ήταν να εξεταστεί κατά πόσο τα
τυχερά παίγνια του ΟΠΑΠ ανήκουν στην ίδια σχετική αγορά προϊόντων με τα κρατικά Λαχεία ή αν
αποτελούν διακριτή σχετική αγορά προϊόντος.

Αντίστοιχα εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν και για την
οριοθέτηση των σχετικών αγορών στην υπόθεση
εξαγοράς της CYCLON A.E. από την MOTOR
OIL (ΕΛΛΑΣ).
Σύμφωνα με την ανάλυση βαθμού συσχέτισης, οι
τιμές δύο προϊόντων, τα οποία είναι υποκατάστατα
από πλευράς ζήτησης, θα πρέπει να μεταβάλλονται διαχρονικά προς την ίδια κατεύθυνση, ώστε
να θεωρηθεί ότι ανήκουν στην ίδια σχετική αγορά
προϊόντος.
Συναφώς, εάν οι χρονοσειρές των λογαρίθμων των
τιμών δύο προϊόντων είναι συνολοκληρωμένες,
τότε υπάρχει μια ισχυρή πραγματική ή διαρθρωτική σχέση μεταξύ των δύο, όπως όταν τα δύο προϊόντα θεωρούνται μεταξύ τους εναλλάξιμα ή καλά
υποκατάστατα, και έτσι η τιμή του ενός αποτελεί
ένα ισχυρό ανταγωνιστικό περιορισμό στην τιμή
του άλλου. Επομένως, τα δύο προϊόντα μπορεί να
θεωρηθεί ότι ανήκουν στην ίδια σχετική αγορά.

Στην υπόθεση της συγχώνευσης της Μύθος Ζυθοποιία με την Ολυμπιακή Ζυθοποιία
(αγορά μπίρας) εκτιμήθηκε, μέσω του υπολογισμού του συντελεστή εκτροπή πωλήσεων
(diversion ratio), κατά πόσο οι δύο συμμετέχουσες επιχειρήσεις στην συγκέντρωση συνιστούν
μεταξύ τους άμεσους/στενούς ανταγωνιστές και,
ως εκ τούτου, οι επιπτώσεις της συγκέντρωσης

στον ανταγωνισμό αναμένεται να είναι πιο σημαντικές. Ο συντελεστής εκτροπής πωλήσεων
χρησιμοποιείται συχνά κατά την εξέταση οριζόντιων συγχωνεύσεων και εξαγορών σε αγορές με
διαφοροποιημένα προϊόντα, με σκοπό αφενός
την οριοθέτηση της εκάστοτε σχετικής αγοράς,
και αφετέρου την αξιολόγηση των επιπτώσεων
της εξεταζόμενης συγκέντρωσης στη λειτουρ-
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γία του ανταγωνισμού. Ο συντελεστής εκτροπής πωλήσεων υποδηλώνει τι ποσοστό από τη
μειωμένη πωλούμενη ποσότητα του προϊόντος
μιας επιχείρησης, ως αποτέλεσμα της μεταβολής
της τιμής του, «μετακινείται» σε έτερο ανταγωνιστή, αυξάνοντας τις πωλήσεις του. Όσο πιο υψηλή είναι η τιμή του συντελεστή, τόσο πιο στενά
υποκατάστατα είναι τα εξεταζόμενα προϊόντα (ή
τουλάχιστο αντιμετωπίζονται ως τέτοια από τους
καταναλωτές). Συναφώς, όσο μεγαλύτερος είναι
ο συντελεστής εκτροπής πωλήσεων μεταξύ των
συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων, τόσο πιο πιθανό είναι τα αποτελέσματα της
συγκέντρωσης στον ανταγωνισμό να είναι σημαντικά, καθώς οι συμμετέχουσες στην υπό κρίση
πράξη επιχειρήσεις προσφέρουν άμεσα εναλλάξιμα προϊόντα.
Σύνθετα οικονομικά εργαλεία για την ανάλυση
μεγάλου όγκου δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν
από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και κατά την
αξιολόγηση εξαγορών στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού τομέα. Για παράδειγμα, κατά την αξιολόγηση των ενδεχόμενων
επιπτώσεων μονομερούς, μη συντονισμένης συμπεριφοράς (unilateral effects) ως αποτέλεσμα
της εξαγοράς των Κυπριακών Τραπεζών από

την Τράπεζα Πειραιώς υπολογίστηκαν, σε επιμέρους αγορές της λιανικής τραπεζικής, οι δείκτες ακαθάριστης αυξητικής πίεσης επί της τιμής
(Gross Upward Pricing Pressure Index, GUPPI) και
ενδεικτικής αύξησης της τιμής (Illustrative Price
Rise, IPR), παράμετροι των οποίων αποτελούν ο
συντελεστής εκτροπής πωλήσεων και το ύψος
του ισχύοντος περιθωρίου κέρδους των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, ο συντελεστής
εκτροπής πωλήσεων σε συνδυασμό με μετρήσιμα μεγέθη, όπως το ισχύον περιθώριο κέρδους
των επιχειρήσεων, αποτελούν χρήσιμα εργαλεία
για την εκτίμηση της ενδεχόμενης αύξησης της
τιμής των σχετικών παρεχόμενων υπηρεσιών
από τη νέα οντότητα που θα προκύψει μετά την
ολοκλήρωση της συγκέντρωσης και ως αποτέλεσμα αυτής. Στην απλούστερη μορφή του, το γινόμενο του συντελεστή εκτροπής πωλήσεων και
του περιθωρίου κέρδους δίνει το δείκτη GUPPI,
ενώ αντίστοιχα μεγέθη σε διαφορετική σχέση
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του δείκτη IPR. Όταν ο δείκτης GUPPI ξεπερνά το 10%,
και αντίστοιχα ο δείκτης IPR το 5%, θεωρείται ότι
υπάρχουν πιθανότητες να αυξηθούν οι τιμές των
σχετικών προϊόντων/υπηρεσιών ως αποτέλεσμα
μιας γνωστοποιηθείσας συγχώνευσης/εξαγοράς.
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Αντιστοίχως, για την αξιολόγηση τυχόν επιπτώσεων της συντονισμένης συμπεριφοράς επιχειρήσεων (coordinated effects), συνεπεία μιας εξεταζόμενης συγκέντρωσης, υπολογίστηκε, όπου

αυτό κρίθηκε αναγκαίο, ο δείκτης συντονισμένης
πίεσης επί της τιμής (Coordinated Pricing Pressure
Index, CPPI).

Εν προκειμένω, ο συντονισμός δεν προϋποθέτει την ύπαρξη συγκεκριμένης προς το σκοπό
αυτό συμφωνίας μεταξύ των επιχειρήσεων,
αλλά αναφέρεται στο ενδεχόμενο οι επιχειρήσεις να ακολουθήσουν συντονισμένη συμπεριφορά στην αγορά, λόγω της προσδοκίας ότι
την ίδια συμπεριφορά θα ακολουθήσουν και
οι ανταγωνιστικές τους επιχειρήσεις. Ο δείκτης
CPPI απεικονίζει τις πιθανές αυξητικές πιέσεις
στις τιμές προϊόντων/υπηρεσιών, ως αποτέλεσμα της συντονισμένης αυτής συμπεριφοράς
που μπορεί να επιδείξουν η νέα οντότητα και οι
ανταγωνιστικές της επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά.
Η συνεχιζόμενη αναδιάρθρωση του κλάδου
των σούπερ μάρκετ επιβάλλει, επίσης, την
ενδελεχέστερη οικονομική ανάλυση των παραμέτρων ανταγωνισμού σε επιμέρους αγορές λιανικής πώλησης προϊόντων σε τοπικό
επίπεδο στην ελληνική επικράτεια. Προκειμένου να αξιολογήσει τις σχετικές αυτές τοπικές αγορές από την πλευρά της ζήτησης, ήτοι

από την πλευρά του καταναλωτή, η Επιτροπή
λαμβάνει πλέον υπόψη της την απόσταση που
αυτός είναι διατεθειμένος να διανύσει προκειμένου να κάνει τις αγορές του από το σούπερ
μάρκετ, με αποτέλεσμα οι τοπικές αγορές να
οριοθετούνται συνήθως ως κύκλος με κέντρο
κάθε μεμονωμένο κατάστημα-στόχο ανά Τ.Κ.
και ακτίνα απόστασης περίπου 10 λεπτά με το
αυτοκίνητο, για τις αστικές περιοχές, και έως 30
λεπτά, για τις ημιαστικές ή αγροτικές περιοχές.
Στο πλαίσιο αυτό, συνεκτιμώνται αφενός η άνιση κατανομή πληθυσμού, τα διαφορετικά κοινωνικό-οικονομικά χαρακτηριστικά και η προσβασιμότητα των περιοχών αυτών (κατάσταση
οδικού δικτύου, ύπαρξη χώρου στάθμευσης,
κ.λπ.), και αφετέρου η ύπαρξη ανταγωνιστικών
καταστημάτων στον ίδιο Τ.Κ. και σε όμορους
Τ.Κ, προκειμένου να ληφθούν υπόψη τυχόν επικαλύψεις (overlaps) σε τοπικό επίπεδο. Αντίστοιχη πρακτική ακολουθούν και άλλες Ευρωπαϊκές
Αρχές Ανταγωνισμού κατά την αξιολόγηση συγκεντρώσεων στον κλάδο της λιανικής.
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3.4. ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ/ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
Κατά το έτος 2015, εκδόθηκαν:

39 Πράξεις Προέδρου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 37 του ν. 3959/2011
5 Πράξεις Προέδρου/Αντιπροέδρου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού

1 Πράξη Προέδρου/Αντιπροέδρου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 2 και 4 του ν. 3959/2011
17 Πράξεις Προέδρου/Αντιπροέδρου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14 παρ. 2 περ. ιε’ του ν.3959/2011

Πράξεις Προέδρου βάσει του άρθρου 37
του ν. 3959/2011
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 απόφα-

σης 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.
Κατά το παρουσιαζόμενο στην παρούσα έκθεση
διάστημα, εκδόθηκαν οι κάτωθι Πράξεις Προέδρου κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων:
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1

Καταγγελία της εταιρίας ΙΩΑΝΝΗΣ
Ν. ΤΣΟΥΡΟΣ – ΧΗΜΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ
ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ κατά της
εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ &
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Καταγγελία για παράβαση του άρθρου 2 του ν. 703/77 για κατάχρηση
της δεσπόζουσας θέσης από πλευράς της καταγγελλόμενης, λόγω
αιφνιδιαστικής και απροειδοποίητης διακοπής προμήθειας των
επιχειρήσεων του καταγγέλλοντος με τα υλικά παραγωγής της

2

Καταγγελία της εταιρίας ΚΑΡΡΕ ΕΡΓΩΝ
ΑΤΕ κατά των εταιριών XEROX HELLAS
A.E.E. και ΝΤΟΚΙΟΥΣΗΣ (DOCUSYS)
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Καταγγελία για παράβαση του ν.703/77, για άσκηση καταχρηστικής
μονοπωλιακής πρακτικής από πλευράς της XEROX μέσω της επιβολής
στους καταναλωτές υποχρέωσης να προμηθεύονται αναλώσιμα μόνο
από αυτήν και όχι από άλλους προμηθευτές ή/και μεταπωλητές των
μηχανημάτων της. Η καταγγελία κατά της δεύτερης καταγγελλόμενης
αφορά στην οικονομική εξαπάτηση της καταγγέλλουσας, προκειμένου
να συναφθεί σύμβαση πλήρους τεχνικής κάλυψης με την εταιρία
ΧEROX.

3

Kαταγγελία του Φ. Τ. κατά των εταιριών
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜ
Η ΒΙΟΜΗ-ΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ, ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε., ΣΕΚΑΠ Α.Ε., Γ.Α. ΚΕΡΑΝΗΣ
Α.Ε. και ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Θ.Δ.
ΓΕΩΡΓΙΑ-ΔΗΣ Α.Ε.

Η καταγγελία αφορά σε καταχρηστική εκμετάλλευση συλλογικής
δεσπόζουσας θέσης, λόγω αναιτιολόγητης άρνησής των
καταγγελλομένων να συνεργαστούν με τον καταγγέλλοντα,
αποκλείοντας την είσοδό του στην αγορά, με αποτέλεσμα να πλήττεται
ο ελεύθερος ανταγωνισμό και η ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών,
κατά παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 703/77.

4

Καταγγελία του Ν. Γ. κατά ΕΟΠΥΥ

Η καταγγελία του Ν. Γ., ιατρού-ορθοπεδικού κατά του Εθνικού
Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, αφορά σε παράβαση των
άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011, καθώς και των άρθρων 101 και 102 της
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω αδυναμία
του καταγγέλλοντος να συνάψει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, γεγονός
το οποίο δημιουργεί εμπόδια εισόδου στην αγορά εργασίας των
ιατρών και για αδικαιολόγητη άρνηση συναλλαγής του ΕΟΠΥΥ με τον
καταγγέλλοντα.

5

Καταγγελία της εταιρίας ΗΛΙΑΣ
ΦΩΤΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε κατά της εταιρίας
ΤΑΜΑΣΣΟΣ ΕΛΛΑΣ ΚΑΠΝΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
Α.Ε.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η από το 1989 σχέση της καταγγέλλουσας
ως αντιπροσώπου της καταγγελλόμενης για την εμπορία των προϊόντων
τσιγάρων και καπνού στην περιοχή του Μουζακίου Καρδίτσας, διεκόπη
την 4.7.1991 «αυθαίρετα» «χωρίς καμία προειδοποίηση ή δικαιολογία
και χωρίς να προηγηθεί το παραμικρό παράπονο», κατά παράβαση του
άρθρου 2 του ν. 703/1977, με αποτέλεσμα κατά την καταγγέλλουσα
τη δυσφήμισή της έναντι των πελατών της και την μεγάλη οικονομική
ζημιά της

6

Καταγγελία του Π. Χ. κατά του Αρ. Κ. και Καταγγελία του Π. Χ. κατά α) του Αρ. Κ., πρώην αντιπροσώπου
κατά της εταιρίας Multifin A.E.
αυτοκινήτων ΣΕΑΤ στη Λέσβο και β) της εταιρίας MULTIFIN AE
Εμπορίας Αυτοκινήτων, Σκευών, Ηλεκτρικών Συσκευών, Συστημάτων
Πληροφορικής για άσκηση καταχρηστικών προς τα άρθρα 1 και 2 του
ν.3959/2501 πρακτικών.

7

Καταγγελία του Α.Ρ. κατά των εταιριών
MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗ-ΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ
& ΣΙΑ Ε.Ε., καθώς και κατά των φυσικών
προσώπων Α. Κ., Α. Γ. και Β. Κ.

Καταγγελία του Α.Ρ. κατά των εταιριών MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-ΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, καθώς και
κατά των φυσικών προσώπων Α. Κ. στελέχους της εταιρίας Mazars Α.Ε.
και κατά του Α.Γ. εσωτερικού ελεγκτή δημόσιας υπηρεσίας και Β. Κ.,
αναφορικά με διαγωνισμούς παροχής υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου
σε δημόσια νοσοκομεία
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8

Καταγγελία του Σ.Χ. κατά της εταιρίας
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Στην υπό κρίση υπόθεση, ο Σ. Χ., έμπορος παιχνιδιών και σχολικών
ειδών, κατέθεσε καταγγελία κατά της εταιρίας JUMBO Ανώνυμη
Εμπορική Εταιρία, για παράβαση του άρθρου 2 του ν. 703/77 και του
άρθρου 102 ΣΛΕΕ, λόγω άρνησης πώλησης.

9

Καταγγελία της εταιρίας ΤΣΟΥΜΑΝΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε κατά της εταιρίας
MEGA SYSTEMS AEBE

Στην υπό κρίση υπόθεση, η εταιρία ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ
Ο.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών στους
τομείς αρωματισμού και εντομοαπώθησης επαγγελματικών χώρων,
κατέθεσε καταγγελία κατά της εταιρίας MEGA SYSTEMS AEBE, η οποία
δραστηριοποιείται πανελλαδικά και σε χώρες του εξωτερικού μέσω
δικτύου αντιπροσώπων στην παροχή υπηρεσιών απολύμανσης και
εντομοαπώθησης, καθώς και στον αρωματισμό επαγγελματικών
χώρων, για κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της μέσω «αθέμιτων»
προσφορών, κατά παράβαση του άρθρου 2 του ν. 703/77, όπως ίσχυε
καθώς και του άρθρου 102 ΣΛΕΕ.

10

Καταγγελία της Χ. Μ. κατά της εταιριας
Rothmans Εταιρία Διανομών Α.Ε.Ε.

Καταγγελία της Χ. Μ., ιδιοκτήτριας επιχείρησης χονδρικής πώλησης
σιγαρέττων, πούρων και συναφών προϊόντων καπνού κατά της
εταιρίας Rothmans Εταιρεία Διανομών Α.Ε.Ε (ήδη British Tobacco Ελλάς
Α.Ε), η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο διανομής και εμπορίας
τσιγάρων και προϊόντων καπνού, για παράβαση του άρθρου 2α του ν.
703/77, όπως ίσχυε, λόγω «αιφνίδιας και αδικαιολόγητης» προμήθειας
προϊόντων.

11

Καταγγελία των εταιριών α) ΑΦΟΙ
Σ.ΧΟΝΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε., β) ΑΤΗΝΗ ΧΟΝΤΟΣ
Α.Ε.Ε. ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, γ) MAKALDI
Α.Ε.Ε., δ) ANSWER Α.Ε.Ε. και ε) STEP
Α.Ε.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ κατά της εταιρίας
APIVITA A.B.E.E.

Καταγγελία των πέντε εταιριών κατά της εταιρίας APIVITA A.B.E.E, για
παράβαση των άρθρων 1, 2 και 2α του ν. 703/77, όπως ίσχυε, λόγω
άρνησης της καταγγελλόμενης για ένταξη των καταγγελλουσών στο
δίκτυο διάθεσης των προϊόντων της.

12

Καταγγελία του Φ. Τ. κατά των εταιριών
REEMTSA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ και
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΩΝ,
ROTHMANS ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε και
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Στην υπό κρίση υπόθεση, o Φ. Τ. κατέθεσε ενώπιον της Επιτροπής
Ανταγωνισμού καταγγελία, καθώς και σχετικό αίτημα λήψης
ασφαλιστικών μέτρων κατά των εταιριών REEMTSA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗ-ΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟ-ΡΙΚΗ και ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΙΓΑΡΕΤΩΝ, ROTHMANS ΕΤΑΙ-ΡΕΙΑ Α.Ε.Ε και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην παραγωγή,
εισαγωγή, αντιπροσωπεία και εμπορία τσιγάρων, για παράβαση των
άρθρων 1 και 2 του ν. 703/77, όπως ίσχυε, λόγω άρνησης πώλησης.

13

Καταγγελία του Εμ. Τ. κατά της εταιρίας Καταγγελία του Ε.Τ., ατομικής επιχείρησης χονδρικού εμπορίου φιαλών
ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.
μεγάλου βάρους κατά της εταιρίας ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε, για κατάχρηση
δεσπόζουσας θέσης μέσω της άρνησης πώλησης και της διακριτικής
τιμολόγησης κατά παράβαση του άρθρου 2 του ν. 3959/2011

14

Καταγγελία του Δ.Φ.Μ κατά της
εταιρίας NESPRESSO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Καταγγελία του Δ. Φ.-Μ. κατά της εταιρίας NESPRESSO ΕΛΛΑΣ Α.Ε, για
παράβαση του άρθρου 2 του ν. 3959/2011.

15

Καταγγελία του Π. Π. κατά α) του
Δήμου Αχαρνών και β) της ανώνυμης
εταιρίας ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Καταγγελία του Π. Π., επαγγελματία μαρμαρογλύπτη ταφικών
μνημείων σε κοιμητήρια της Αττικής κατά α) του Δήμου Αχαρνών και
β) της ανώνυμης εταιρίας ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, για κατάχρηση δεσπόζουσας
θέσης αναφορικά με τη διαχείριση του δημοτικού κοιμητηρίου και
την κατασκευή μαρμάρινων ταφικών μνημείων, κατά παράβαση του
άρθρου 2 του ν. 3959/2011.
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Καταγγελία της εταιρίας ENERGA –
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ κατά της εταιρίας ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Καταγγελία της εταιρίας ENERGA – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ, που δραστηριοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5MWp κατά της
εταιρίας ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε., που
λειτουργεί με σκοπό την εφαρμογή των κανόνων για τη λειτουργία
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ιδίως τον ημερήσιο ενεργειακό
προγραμματισμό, για παράβαση του άρθρου 2 του ν. 3959/2011.

17

Καταγγελία της εταιρίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά της
εταιρίας ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ

Καταγγελία κατά της προμηθεύτριάς της καταγγέλλουσας ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ, η οποία δραστηριοποιείται
στην αγορά σκυροδέματος, για παράβαση του άρθρου 2 του ν.
3959/2011 και 102 της ΣΛΕΕ.

18

Καταγγελία του Δ. Σ. κατά της εταιριας
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ

Καταγγελία του Δ.Σ., ιδιοκτήτη επιχείρησης χονδρικής πώλησης
τσιγάρων, κατά της εταιρίας ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ, για καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας
θέσης κατά παράβαση του άρθρου 2 του ν. 703/77, όπως ίσχυε, λόγω
άρνησης προμήθειας

19

Καταγγελία του Μ.Κ. κατά της εταιρίας
Johnson & Johnson Hellas A.E.

Καταγγελία του Μ.Κ., που δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη στην
χονδρική εμπορία φαρμάκων και παραφαρμακευτικών προϊόντων κατά
της εταιρίας Johnson & Johnson Hellas Α.Ε., η οποία, μεταξύ άλλων,
δραστηριοποιείται μέσω θυγατρικής ως αποκλειστική διανομέας
των συστημάτων αυτομέτρησης σακχάρου One Touch, για άρνηση
προμήθειας, με απώτερο στόχο να ελέγξει την αγορά μονοπωλιακά, να
δημιουργήσει ελλείψεις και εν συνεχεία να προβεί σε ανατιμήσεις, κατά
παράβαση του άρθρου 2 του ν. 3959/2011 και 102 της ΣΛΕΕ.

20

Καταγγελία του Ε. Γ. κατά της Δ/
νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών
του Ανατολικού τομέα της
Νομαρχίας Αθήνας της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς

Καταγγελία του Ε.Γ., ιδιώτη αυτοκινητιστή ιδιοκτήτη ΦΔΧ αυτοκινήτου,
κατά της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών του Ανατολικού τομέα της
Νομαρχίας Αθήνας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών – Πειραιώς
για αδυναμία μεταφοράς της έδρας δύο φορτηγών δημόσιας χρήσης
(Φ.Δ.Χ.) ιδιοκτησίας του από τους Δήμους Αστακού και Μεσσήνης
στους Δήμους Ψυχικού και Φιλοθέης αντίστοιχα, λόγω απόρριψης των
σχετικών αιτημάτων από την αρμόδια Ν/Α Αθηνών.

21

Καταγγελία του Ι. Σ. κατά του Ειδικού
Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά
«Μεταξά»

Καταγγελία του Ι. Σ. κατά του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου
Πειραιά «Μεταξά» για τη διενέργεια του με ημερομηνία 23.9.2014
πρόχειρου διαγωνισμού με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου για την
υλοποίηση υπηρεσιών «Εσωτερικού Ελέγχου Νοσοκομείου του Ειδικού
Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά “Μεταξά”»

22

Καταγγελία της εταιρίας Οδέττη Νίκου
Πετρίδη Ανώνυμος Καπνεμπορική
Εταιρεία ΑΕ κατά των εταιριών
Κοινοπραξία Καπνοπαραγωγών
Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών
Ροδόπης- Έβρου, Συνεταιριστική
Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδας Α.Ε,
Μισσιριάν ΑΕ, Σαπουντζής Αλέξης ΑΕ,
Μιχαηλίδης ΑΕ Αγροτικές Βιομηχανίες
και Μιχαηλίδης Α. Καπνική Α.Ε.

Καταγγελία για παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν.703/77, όπως
ίσχυε καθώς και των άρθρων 81-82 ΣυνθΕΚ, συμπεριλαμβανομένου
αιτήματος για την επιπλέον λήψη, αυτεπαγγέλτως, ασφαλιστικών
μέτρων από την Επιτροπή, λόγω δημοσίου συμφέροντος.
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Καταγγελία της εταιρίας ΑΤΗΝΗ
ΧΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ κατά της εταιρίας THE SWATCH
GROUP GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΡΟΛΟΓΙΩΝ

Η καταγγελία αφορά σε δυσμενή μεταβολή της τιμολογιακής πολιτικής
και άσκηση διακριτικής μεταχείρισης της καταγγελλόμενης έναντι της
καταγγέλλουσας, κατά παράβαση των άρθρων 1 και 2 ν. 3959/2011 και
101 και 102 της ΣΛΕΕ.

24

Καταγγελία του Λ. Β. κατά της εταιρίας
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ

Καταγγελία του Λ.Β., ο οποίος δραστηριοποιείται ως έμπορος και
αντιπρόσωπος- αποκλειστικός διανομέας προϊόντων σιγαρέτων της
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ στην ευρύτερη περιοχή της επαρχίας Γιαννιτσών, για
άρνηση πώλησης προϊόντων πέραν του τριμήνου από την καταγγελία
της μεταξύ τους σύμβασης και μέχρι και ένα εξάμηνο από αυτήν, κάτι
που σύμφωνα με τον ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗ αποτελεί μη τήρηση των νόμιμων
προθεσμιών που τάσσει ο νόμος δηλαδή την παρέλευση εξαμήνου από
την καταγγελία της σύμβασης, και παράβαση των άρθρων 1 και 2 ν.
3959/2011 και 101 και 102 της ΣΛΕΕ.

25

Καταγγελία των: 1) ΑΦΟΙ Γ.
ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε., 2) ΣΤΑΥΡΟΥ
ΒΑΛΑΒΑΝΗ, 3) ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΘΟΥ,
4) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ, 5)
ΛΟΥΚΑ ΠΑΝΤΑΖΗ, 6) ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ, 7) ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΣΙΔΑ, 8)
ΑΦΟΙ Μ. ΠΙΣΤΟΦΙΔΗ Ο.Ε., 9) ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΖΑΧΑΡΑΚΟΥΛΗ, 10) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ, 11) ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, 12) ΦΩΤΕΙΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ και 13) ΑΓΓΕΛΟΥ Α.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. κατά
της εταιρίας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

Στην υπό κρίση υπόθεση, οι καταγγέλλοντες, οι οποίοι
δραστηριοποιούνταν ως αντιπρόσωποι των παραγόμενων
και εισαγόμενων καπνοβιομηχανικών προϊόντων της εταιρίας
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε., ενώ παράλληλα, οι περισσότεροι
εξ αυτών, διατηρούσαν επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης τσιγάρων
και άλλων ψιλικών προϊόντων σε διάφορες πόλεις της Ελληνικής
Επικράτειας, κατέθεσαν καταγγελία, κατά της εταιρίας ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, η οποία δραστηριοποιείται στους
τομείς εισαγωγής και εμπορίας τσιγάρων και συναφών καπνικών
προϊόντων βάσει συμβάσεων εισαγωγής και διανομής αυτών με
οίκους του εξωτερικού, είτε απευθείας είτε μέσω των θυγατρικών
τους στην Ελλάδα, για άρνηση προμήθειας συγκεκριμένων σημάτων
βιομηχανοποιημένων τσιγάρων, κατά παράβαση του άρθρου 2 του ν.
703/77, όπως ίσχυε.

26

Καταγγελία του Χ. Κ. κατά της εταιρίας
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ

Στην υπό κρίση υπόθεση, ο Χ. Κ., ο οποίος δραστηριοποιείται ως
έμπορος χονδρικής πώλησης στην ευρύτερη περιοχή της Ζαχάρως
Ηλείας, κοινοποίησε καταγγελία, κατά της εταιρίας ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ της οποίας
αποτελούσε αντιπρόσωπο από το 1988, για μονομερή αλλαγή εκ
μέρους της καταγγελλόμενης όρων συναλλαγής και τελικά διακοπή
συνεργασίας κατά παράβαση του άρθρου 2 του ν. 3959/2011.

27

Διαβίβαση με επιστολή του Υπουργείου
Ανάπτυξης καταγγελίας της
ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΖΗ
κατά της εταιρίας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ CANA A.E.

Καταγγελία-διαμαρτυρία της εταιρίας Φαρμακαποθήκη Κ. Κάζη, που
δραστηριοποιείται στην χονδρική εμπορία φαρμάκων και παραφαρμακευτικών προϊόντων κατά της εταιρίας Φαρμακευτικά Εργαστήρια
CANA A.E., η οποία δραστηριοποιείται στη μεταποίηση, προώθηση και
διανομή στην Ελληνική αγορά προϊόντων φαρμακευτικών, φροντίδας
υγείας και ειδικής διατροφής, για άρνηση πώλησης κατά παράβαση του
άρθρου 2 του ν. 3959/2011 και 102 της ΣΛΕΕ.
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Καταγγελία της εταιρίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΧ. ΧΑΤΖΗΣ Α.Ε.Β.Ε. κατά της εταιρίας
NESTLE ΕΛΛΑΣ A.E.

Η καταγγέλλουσα, η οποία δραστηριοποιείται κυρίως στην περιοχή
της Θεσσαλίας, στη χονδρική και λιανική εμπορία ποτών, αναψυκτικών,
καθώς επίσης και υλικών παρασκευής ροφημάτων, αφεψημάτων και
τροφίμων, υπέβαλε καταγγελία κατά της εταιρίας NESTLE ΕΛΛΑΣ A.E, η
οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή, εμπορία, αντιπροσώπευση,
εισαγωγή – εξαγωγή, διανομή καφέ, σοκολάτας και κάθε είδους
τροφίμου, ποτού ροφήματος, για παράβαση του άρθρου 2 του ν.
703/1977 όπως ίσχυε (νυν ν.3959/2011, όπως ισχύει) και 82 ΣυνθΕΚ (νυν
102 της ΣΛΕΕ).

29

Καταγγελία του Β. Κ. κατά της ατομικής Στην υπό κρίση υπόθεση, ο Β. Κ., πολιτικός μηχανικός υπέβαλε
καταγγελία κατά της επιχείρησης ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ η
επιχείρησης ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Χ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
οποία ασκεί εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες στη Βόρεια
Εύβοια, για παράβαση του άρθρου 2 του ν. 703/1977 (νυν 3959/2011).

30

Διαβίβαση από τη Γενική Γραμματεία
Καταναλωτή καταγγελίας του Γ. Λ. κατά
των εταιριών α) GENERAL MOTORS
ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και β) OPEL ΔΡΟΜΩΝ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ Α.Ε.

Καταγγελία του Γ. Λ. κατά των ετιαριών α) GENERAL MOTORS ΕΛΛΑΣ
Α.Ε. και β) OPEL ΔΡΟΜΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Α.Ε, που δραστηριοποιούνται
στην αντιπροσώπευση και διανομή αυτοκινήτων και ανταλλακτικών
αυτοκινήτων, στην παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησής τους
καθώς επίσης και στην αγορά ασφαλιστικών προϊόντων, για παράβαση
του άρθρου 1 του ν. 703/1977 (νυν ν. 3959/2011)

31

Αναφορά-καταγγελία του Κ. Ε. και
της ατομικής επιχείρησης ΕΛΕΝΗ
ΤΣΑΡΚΝΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
κατά της εταιρίας ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε
Πετρελαιοειδών

Οι καταγγέλλοντες υπέβαλαν καταγγελία κατά της εταιρίας ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε
Πετρελαιοειδών, για παράβαση των άρθρων 1 και 2 του 703/1977 (νυν
άρθρα 1 και 2 του ν.3959/2011) και 101 και 102 της ΣΛΕΕ.

32

Καταγγελία της εταιρίας ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΕΖΑΣ Α.Ε. κατά της εταιρίας ESTEE
LAUDER HELLAS Α.Ε.

Καταγγελία για παράβαση του άρθρου 2 του ν. 703/77 (νυν ν. 3959/2011)
λόγω τερματισμού των προσφορών, εκ μέρους της καταγγελλόμενης
προς την καταγγέλλουσα, επιδεικνύοντας διακριτική μεταχείριση προς
όφελος των ανταγωνιστών της καταγγέλλουσας

33

Καταγγελία του Η. Κ. κατά της εταιρίας
BP Hellas Ανώνυμη Εταιρία Εμπορίας
Πετρελαιοειδών

Στην υπό κρίση υπόθεση, o Η. Κ., ο οποίος δραστηριοποιείται στην
αγορά λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων και διατηρεί πρατήριο στην
περιοχή της Ν. Κηφισιάς, κοινοποίησε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού
καταγγελία, κατά της εταιρίας ΒΡ Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας
Πετρελαιοειδών, για μη παροχή συμφωνηθεισών εκπτώσεων και
παροχή πιστώσεων κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 2 του
ν.703/1977 (νυν άρθρων 1, 2 του Ν. 3959/2011) και άρθρου 2α του ιδίου
νόμου, ως ίσχυε.

34

Καταγγελία των εταιριών ΠΑΤΙΣΤΑΣ
Α.Ε. και Ι. και Α. ΠΑΤΙΣΤΑΣ Α.Ε.Β.Ε. κατά
της εταιρίας LAVIPHARM A.E.

Οι εταιρίες ΠΑΤΙΣΤΑΣ Α.Ε. και Ι. και Α. ΠΑΤΙΣΤΑΣ Α.Ε.Β.Ε., οι οποίες
δραστηριοποιούνται στη λιανική πώληση καλλυντικών προϊόντων
επιλεκτικής και ευρείας διανομής υπέβαλλαν καταγγελία κατά της
εταιρίας LAVIPHARM A.E., που δραστηριοποιείται στην έρευνα και
ανάπτυξη, παραγωγή, εισαγωγή, εμπορία και διανομή φαρμάκων,
καλλυντικών και προϊόντων υγείας στην Ελλάδα, για άρνηση
προμήθειας της καταγγέλλουσας προϊόντων Vichy κατά παράβαση του
άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 703/77 (νυν άρθρο 1 του ν. 3959/2011) ή/και του
άρθρου 85 της Συνθήκης ΕΟΚ (νυν άρθρο 101 ΣΛΕΕ).
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α/α

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ενδιαφερόμενα
Μέρη

Πληροφοριακά Στοιχεία για την υπόθεση

35

Καταγγελία της εταιρίας ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΜΑΝΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣΝΙΛΟΣ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
κατά της εταιρίας ΔΕΗ Α.Ε.

Καταγγελία για παράνομη συμπεριφορά κατά τη σύναψη συμβάσεων
στον τομέα υπηρεσιών συγκόλλησης ιμάντων μεταφοράς, κατά
παράβαση των άρθρων 2 του ν.703/77 αντίστοιχα, όπως ίσχυε, και 102
ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 82 ΣυνθΕΚ).

36

Καταγγελία της εταιρίας
Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε κατά
της εταιρίας PIAGGIO HELLAS A.E.

Καταγγελία της εταιρίας Δ.Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε, η οποία
δραστηριοποιείται στην αντιπροσώπευση και εισαγωγή στην
Ελλάδα μηχανολογικού εξοπλισμού διαφόρων κατηγοριών, με
ειδίκευση κυρίως στα μηχανήματα αποθηκών, τα οδοποιητικά και
χωματουργικά μηχανήματα, τους γερανούς, τα σάρωθρα κλπ, κατά
της εταιρίας PIAGGIO HELLAS A.E, η οποία δραστηριοποιείται στην
εισαγωγή, εξαγωγή, κατασκευή, συναρμολόγηση, αγορά, πώληση,
διανομή, επισκευή αυτοκινούμενων οχημάτων, των ανταλλακτικών,
εξαρτημάτων, μηχανών, προσαρτημάτων, εργαλείων και η προμήθεια
και παροχή των παραπάνω, για άρνηση της καταγγελλόμενης να
πωλήσει προϊόντα της στην καταγγέλλουσα, καταχρώμενη έτσι τη
δεσπόζουσα θέση της, κατά παράβαση του άρθρου 2 του ν.703/1977
(νυν άρθρου 2 του ν. 3959/2011).

37

Καταγγελία της επιχείρησης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΑΚΑΛΟΥ - EΜΠΟΡΙΑ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ κατά της
εταιρίας ALAPIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ &
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ
ΧΗΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Καταγγελία της επιχείρησης ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΑΚΑΛΟΥ - EΜΠΟΡΙΑ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, φαρμακαποθήκης κτηνιατρικών ειδών, κατά
της εταιρίας ALAPIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
& ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, η οποία, εκτός των άλλων, δραστηριο-ποιείται στην
παραγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία (χονδρική) κτηνιατρικών
φάρμακων, ζωοτροφών και συμπληρωμά των διατροφής για
εκτρεφόμενα ζώα, για δυσμενή διακριτική μεταχείριση της
καταγγέλλουσας, κατά παράβαση των άρθρων 1 ή/και 2 του ν. 703/77,
όπως ίσχυε.

38

Καταγγελία της εταιρίας ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ
ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ κατά:
1. Της εταιρίας ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΕ,
2. Της εταιρίας ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,
3. Της Προέδρου του Δ.Σ. της εταιρίας
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΕΩΣ
ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,
4. Του Σ.Γ., πλοηγού και
5. Του Κ.Κ. ναυτικού πράκτορα

Η καταγγέλλουσα, που δραστηριοποιείται στο χώρο εκμετάλλευσης
ρυμουλκών, κατέθεσε καταγγελία για πρακτικές τιμολόγησης κάτω του
κόστους και εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης και ολιγοπωλίου κατά
παράβαση των άρθρων 1 και 2 ν. 703/1977, ως ίσχυε.

39

Καταγγελία της εταιρίας Ι. Χούμας–
Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική
Εταιρία Συσσωρευτών- Ανώνυμος
Εταιρία» κατά της εταιρίας
Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσσωρευτών- Ανώνυμος Εταιρεία

Η καταγγέλλουσα που δραστηριοποιείται στους τομείς ανακύκλωσης
συσσωρευτών μολύβδου – οξέως και παραγωγής δευτερόχυτου
μόλυβδου και συσσωρευτών μολύβδου, καθώς και στην εισαγωγή
συσσωρευτών και πάσης φύσεως υλικών και εξαρτημάτων αυτών
υπέβαλε καταγγελία για παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011.
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Πράξεις Προέδρου/Aντιπροέδρου
εκδοθείσες βάσει του άρθρου 8 παρ. 2
και παρ. 4 του ν. 3959/2011 και βάσει του
άρθρου 26 του Κανονισμού Λειτουργίας
και Διαχείρισης της Επιτροπής
Ανταγωνισμού

ν. 3959/2011 και προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως
προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επί μέρους αγορές
στις οποίες αφορά, ο Πρόεδρος/Αντιπρόεδρος
της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μέσα σε ένα μήνα
από τη γνωστοποίηση, εκδίδει Πράξη εκκινώντας

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 στις
επιχειρήσεις που έχουν προβεί στη γνωστοποίηση.
Σύμφωνα με την παραγρ. 4. του ιδίου άρθρου,
αν διαπιστωθεί ότι μια γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του

τη διαδικασία πλήρους διερεύνησης της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης και ενημερώνει αμελλητί τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις σχετικά με
την απόφασή του.
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:

α/α

Ενδιαφερόμενα
Μέρη

Διάταξη νόμου

Πληροφοριακά Στοιχεία για την υπόθεση

1

Προηγούμενη γνωστοποίηση
συγκέντρωσης Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.ΕΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ και ΣΤ.ΛΕΒΙΔΗΣ &ΣΙΑ
Ο.Ε.

Άρθρο 8 παρ.2

Η γνωστοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ των
εταιριών Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε- ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
και ΣΤ.ΛΕΒΙΔΗΣ&ΣΙΑ Ο.Ε που αφορούσε στην
απόκτηση από την εταιρία ΜΑΣΟΥΤΗΣ στοιχείων
ενεργητικού της εταιρίας ΛΕΒΙΔΗΣ, δεν ενέπιπτε
στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 του ν.3959/2011
διότι δεν πληρούται το σωρευτικό κριτήριο
υπαγωγής αναφορικά με τον κύκλο εργασιών
που πραγματοποιείται από τις συμμετέχουσες
επιχειρήσεις στην εθνική αγορά

2

Καταγγελία της εταιρίας ΜΙΧΑΛΑΚΗΣΑΡΛΑΣ Ο.Ε. κατά της εταιρίας ΑΙΓΑΙΟΝ
ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Άρθρο 26

Παραίτηση της εταιρίας ΜΙΧΑΛΑΚΗ-ΣΑΡΛΑΣ Ο.Ε. από
την καταγγελία κατά της εταιρίας ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

56

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

α/α

Ενδιαφερόμενα
Μέρη

Πληροφοριακά Στοιχεία για την υπόθεση

3

1. Καταγγελία της Μαυρίκος
Εισαγωγές Α.Ε. κατά των εταιριών
i) PHILIP Morris World Trade Sarl,
ii) Παπαστράτος Α.Ε., iii) Ελληνικές
Διανομές Α.Ε. και iv) British American
Tobacco International Ltd.,
2. Καταγγελία της Μαυρίκος Εισαγωγές
Α.Ε. κατά των ιδίων ως άνω εταιριών
καθώς και κατά της εταιρίας
Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών
Α.Ε. και
3. Συμπληρωματική καταγγελία της
ιδίας καταγγέλλουσας κατά των
εταιριών i) PHILIP Morris World Trade
Sarl, ii) British American Tobacco
International Ltd (όπως νόμιμα
εκπροσωπείται στην Ελλάδα από
την British American Tobacco Ελλάς
Α.Ε.Ε.) και iii) Ελληνικές Διανομές Α.Ε.

Άρθρο 26

Θέση στο αρχείο των καταγγελιών δυνάμει επιστολής
παραίτησης της καταγγέλλουσας εταιρίας

4

Καταγγελία του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ &
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κατά
της εταιρίας BIEN AIR DENTAL S.A.

Άρθρο 26

Θέση στο αρχείο της καταγγελίας του
Προμηθευτικού & Καταναλωτικού Συνεταιρισμού
Οδοντιάτρων Θεσσαλο-νίκης κατά της εταιρίας
BIEN AIR DENTAL S.A., βάσει επιστολής του
καταγγέλλοντος περί παραίτησης

5

Παραίτηση του σωματείου με
την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ- ΨΙΛΙΚΩΝ ΚΛΠ.
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΔΥΝΑΜΗ και εννέα
(9) μελών του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ από
καταγγελία κατά της εταιρίας CHIPITA
Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική
Εταιρεία Τυποποιημένων Τροφών (νυν
CHIPITA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ KAI
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

Άρθρο 26

Θέση στο αρχείο της καταγγελίας του
καταγγέλλοντος Σωματείου κατά της εταιρίας
CHIPITA Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική
Εταιρεία Τυποποιημένων Τροφών (νυν CHIPITA
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ KAI ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ),
για παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν.703/77 όπως
ίσχυε., δυνάμει παραίτησης

6

Καταγγελία της εταιρίας ΣΤΑΡ
ΕΝΤΕΡΠΡΑΪΖΙΣ - Α. ΜΠΑΦΕΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
κατά της εταιρίας TECHNOSHIP –
A. DOMBROS Ltd

Άρθρο 26

Θέση στο αρχείο λόγω παραίτησης από την
καταγγελία της εταιρίας ΣΤΑΡ ΕΝΤΕΡΠΡΑΪΖΙΣ - Α.
ΜΠΑΦΕΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. κατά της εταιρίας με την
επωνυμία TECHNOSHIP – A. DOMBROS Ltd.

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

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2015

βαθμολογίας είναι αιτιολογημένες και κοινοποιούνται
στον καταγγέλλοντα μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από
τη λήψη τους.
α/α

Ενδιαφερόμενα
Μέρη
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Κατά το παρουσιαζόμενο διάστημα, εκδόθηκαν αρμοδίως οι κατωτέρω Πράξεις, κατ’ εφαρμογή του
ανωτέρω άρθρου:
Πληροφοριακά Στοιχεία για την υπόθεση

1

Καταγγελία της Α. Χ. κατά του
Κυλικείου του Δημοτικού Κοιμητηρίου
Ηλιούπολης

Καταγγελία της Α. Χ. κατά του Κυλικείου του Δημοτικού Κοιμητηρίου
Ηλιούπολης για χρήση παρελκυστικών τακτικών για την απόσπαση
πελατεία, προσφέροντας τις ίδιες υπηρεσίες σε χαμηλότερη τιμή από
την καθορισθείσα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Ηλιούπολης

2

Επιστολές-αναφορές της εταιρίας
ELSCAN ΕΛΛΗΝΟΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΗ Α.Ε.

Αρχειοθέτηση αυτεπάγγελτης έρευνας κατόπιν επιστολών της ELSCAN,
όπου ανέφερε ότι, με τις τηλεομοιοτυπίες που έλαβε από τις δύο εκ των
τριών εταιριών Γερανών Ξηράς που δραστηριοποιούνται στο λιμάνι της
Ελευσίνας, της ανακοινώθηκαν νέες τιμές για τη χρήση των γερανών σε
συνέχεια υιοθέτησης του ευρώ.

3

Αυτεπάγγελτη έρευνα σε συνέχεια
εγγράφου της Σ.Ε.Ε.Α, κατά των
εταιριών Affichage Ελλάς Α.Ε, Δόμηση
Wall Α.Ε. και Λα Στράντα Υπαίθριες
Διαφημίσεις Α.Ε.

Θέση στο αρχείο της υπόθεσης σε συνέχεια εγγράφου της Σ.Ε.Ε.Α, με το
οποίο ισχυρίζεται ότι οι εταιρίες Affichage Ελλάς Α.Ε., Δόμηση Wall Α.Ε.
και Λα Στράντα Υπαίθριες Διαφημίσεις Α.Ε. επρόκειτο να συμμετέχουν,
κατόπιν συνεννόησης, η κάθε μία στην πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης και Πολιτισμού
του Δήμου Γλυφάδας για την παραχώρηση – εκμίσθωση κοινόχρηστων
χώρων με σκοπό την προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση
στεγάστρων αναμονής επιβατών των δρομολογίων αστικής και
δημοτικής συγκοινωνίας που θα φέρουν εμπορική διαφήμιση.

4

Καταγγελία της εταιρίας ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΊΑ ΔΙΑΣ ΑΤΕΒΕ κατά
της ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Α.Ε.

Καταγγελία - αναφορά σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού την
23.11.2010 για το έργο Ηλεκτροφωτισμού του φρουρίου της Σπιναλόγκα
στην Κρήτη, για παράνομους και καταχρηστικούς όρους στην προκήρυξη
του έργου, με αποτέλεσμα τον μαζικό αποκλεισμό της πλειοψηφίας των
ενδιαφερόμενων εταιριών από τη δυνατότητα υποβολής προσφοράς

5

Εξώδικη Δήλωση Διαμαρτυρία των Β.
Τ, Τρ. Τ., Χ. Κ., Α. Π. και Ε. Κ., μελών της
Ομάδας Παραγωγών Φρούτων της
Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών
Καβάλας κατά της Ένωσης Αγροτικών
Συνεταιρισμών Καβάλας

Εξώδικη Δήλωση – Διαμαρτυρία – Καταγγελία των οι Β. Τ., Τ. Τ., Β. Κ.,
Χ. Κ., Αν. Π. και Ε.Κ. κατά της Διαχειριστικής Επιτροπής της Ομάδας
Παραγωγών Φρούτων της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Καβάλας
με την αιτίαση ότι η Διοίκηση της ΕΑΣ Καβάλας επιβάλλει στα μέλη
της ΟΠ Φρούτων την υποχρέωση να προμηθεύονται τα απαραίτητα
για την καλλιέργεια και παραγωγή των προϊόντων τους γεωργοεφόδια
(φυτοφάρμακα, λιπάσματα κ.α. - φυτοπροστατευτικά προϊόντα)
αποκλειστικά από τα πρατήρια της Ένωσης, επ’ απειλή διαγραφής τους
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, μολονότι οι τιμές στο πρατήριο είναι
υψηλότερες απ’ ότι στο ελεύθερο εμπόριο.

6

Καταγγελία του Οδοντιατρικού
Συλλόγου Λάρισας κατά του Συλλόγου
Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών Ν.
Λάρισας

Καταγγελία σχετικά με την αποστολή από την καταγγελλόμενη σε
όλα τα μέλη της καταγγέλλουσας, τιμοκαταλόγου για το έτος 2010
ενδεικτικών τιμών για τις πραγματοποιούμενες οδοντοτεχνικές
εργασίες κατά παράβαση του νόμου περί ανταγωνισμού

7

Αυτεπάγγελτη έρευνα
ενδεχόμενου καθορισμού τιμών
επί των περιφερειακών προϊόντων
τηλεπικοινωνιών από το δίκτυo
της εταιρίας WIND ΕΛΛΑΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.

Αρχειοθέτηση αυτεπάγγελτης έρευνας για ενδεχόμενο καθορισμό
τιμών επί των περιφερειακών προϊόντων τηλεπικοινωνιών από το
δίκτυo της εταιρίας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.

58

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

α/α

Ενδιαφερόμενα
Μέρη

Πληροφοριακά Στοιχεία για την υπόθεση

8

Αυτεπάγγελτη έρευνα περί
ενδεχόμενου καθορισμού τιμών
επί των περιφερειακών προϊόντων
τηλεπικοινωνιών, που προσφέρει
το δίκτυο της εταιρίας VODAFONE
– ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Αρχειοθέτηση αυτεπάγγελτης έρευνας, περί ενδεχόμενου καθορισμού
τιμών επί των περιφερειακών προϊόντων τηλεπικοινωνιών, που
προσφέρει το δίκτυο της εταιρίας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

9

Καταγγελία της Ε.Λ. κατά των εταιριών
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α.Ε. και ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Καταγγελία της Ε.Λ. κατά των εταιριών ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α.Ε. και ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙ-ΚΟΥ
ΤΥΠΟΥ για άρνηση προμήθειας τύπου, κατά παράβαση του άρθρου 2
ν.703/77

10

Καταγγελία ΧΟΝΤΟΣ Α.Ε. κατά
BURBERRY

Καταγγελία ΧΟΝΤΟΣ Α.Ε. κατά BURBERRY για παράβαση του άρθρου 2
του ν. 703/1977

11

Καταγγελία της εταιρίας ΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ –ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ο.Ε κατά της εταιρίας
Γρηγόρης Μικρογευματα Α.Β.Ε.Ε.

Καταγγελία σχετικά με περιοριστικές του ανταγωνισμού πρακτικές
της καταγγελλόμενης στο πλαίσιο της εκχώρησης δικαιωμάτων
δικαιόχρησης, κατά παράβαση των διατάξεων του άρ. 1 του ν. 703/1977,
ως ίσχυε (ήδη άρ. 1 του ν. 3959/2011).

12

Καταγγελία του Μ.Ν. κατά της εταιρίας
με την επωνυμία British American
Tobacco Ελλάς Α.Ε.Ε.

Καταγγελία του Μ. Ν., ο οποίος δραστηριοποιείται στη χονδρική
πώληση σιγαρέττων κατά της εταιρίας British American Tobacco Ελλάς
Α.Ε.Ε., σύμφωνα με την οποία, η BAT μονομερώς και αδικαιολόγητα,
διέκοψε, κατά παράβαση των άρθρων 2 και 2α του ν. 703/1977, την
προμήθεια προς αυτή των κωδικών τσιγάρων της μάρκας PALL-MALL,
ως μέσο πίεσης προκειμένου να σταματήσει να μεταπωλεί προϊόντα της
σε τρίτη χονδρεμπορική επιχείρηση.

13

Καταγγελία της εταιρίας AUTO SERVICE Καταγγελία της εταιρίας AUTO SERVICE ΚΑΛΛΙΘΕΑ Α.Ε.Β.Ε., η οποία
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Α.Ε.Β.Ε. κατά της εταιρίας
ήταν εξουσιοδοτημένος επισκευαστής αυτοκινήτων SEAT και διανομέας
ΤΕΧΝΟΚΑΡ Α.Β.Ε.Ε.
καινούργιων οχημάτων, ανταλλακτικών και αξεσουάρ του ίδιου
σήματος, δυνάμει σχετικής συμφωνίας συνεργασίας που συνήψε με την
εταιρία ΤΕΧΝΟΚΑΡ Α.Β.Ε.Ε., που ήταν η αποκλειστική αντιπρόσωπος
και εισαγωγέας του ανωτέρω σήματος στην Ελλάδα, για παραβάσεις
των άρθρων 1 παρ. 1 & 2 του ν.703/77, όπως ίσχυε, και του Κανονισμού
Ομαδικής Απαλλαγής 1400/2002 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

14

Καταγγελία του Η. Σ. κατά των εταιριών Καταγγελία του Η. Σ., εξουσιοδοτημένου διανομέα και επισκευαστή
AB VOLVO HELLAS και VOLVO CAR
καινούργιων οχημάτων και ανταλλακτικών σήματος VOLVO στα βόρεια
HELLAS
προάστια Αττικής, για παραβάσεις των άρθρων 1, 2 και 2α του ν. 703/77
καθώς και του Κανονισμού Ομαδικής Απαλλαγής (ΚΟΑ) 1475/1995,
και συγκεκριμένα για την εκ μέρους της καταγγελλόμενης παράνομη
και καταχρηστική καταγγελία της μεταξύ τους σύμβασης διανομής
καινούργιων αυτοκινήτων, η οποία σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα
συνιστά κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της καταγγελλόμενης
στη σχετική αγορά (άρνηση πώλησης, διακριτική μεταχείριση),
κατάχρηση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης στην οποία τελούσε η
καταγγέλλουσα έναντι αυτής (αιφνιδιαστική διακοπή μακροχρόνιων
εμπορικών σχέσεων), καθώς και συμπεριφορά που αντίκειται στον ΚΟΑ
1475/1995 και τον διάδοχο αυτού ΚΟΑ 1400/2002 (έλλειψη διαφάνειας
και αντικειμενικότητας των λόγων της καταγγελίας, μη τήρηση της
προβλεπόμενης εύλογης προθεσμίας για επέλευση των αποτελεσμάτων
της καταγγελίας)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2015
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15

Καταγγελία του Α. Κ. κατά της εταιρίας
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

Καταγγελία για υπερτιμολόγηση από την αεροπορική εταιρία
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ (δ.τ. AEGEAN AIRLINES) στην πώληση θέσεων
στις πτήσεις από Κέρκυρα προς Αθήνα και επιστροφή για τους μήνες
Ιούλιο και Αύγουστο 2015

16

Καταγγελία της Β. Ρ. κατά της εταιρίας
Σ. ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Καταγγελία της Β.Ρ. για περιοριστικούς του ανταγωνισμού όρους
στη σύμβαση δικαιόχρησης (franchising) που είχε συνάψει με την
καταγγελλόμενη (ρήτρα αποκλειστικής προμήθειας της επιχείρησής της
από την καταγγελλόμενη, ρήτρα μη ανταγωνισμού μετά τη λήξη της
σύμβασης, ρήτρες περί καθορισμού συνιστώμενων και ανώτατων τιμών
εκ μέρους της καταγγελλόμενης) καθώς και σε άνιση μεταχείριση της
σε σχέση με τους άλλους δικαιοδόχους του δικτύου κατά παράβαση,
μεταξύ άλλων, του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 703/1977.

17

Καταγγελία του Κ. Μ. κατά των
εταιριών ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ
Α.Β.Ε.Ε., ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν. ΚΟΡΑΚΑΣ Α.Ε. και
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.

Καταγγελία του Κ. Μ. για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης με την επιβολή
υψηλών τιμών πώλησης αδρανών υλικών σε σχέση με τις τιμές πώλησης
προϊόντων από αντίστοιχες επιχειρήσεις των γειτονικών νομών, και
διότι το λατομείο ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ (ως ενιαία επιχείρηση με το λατομείο
ΚΟΡΑΚΑ) είχε έρθει σε συνεννόηση με το λατομείο ΦΙΛΙΠΠΟΣ για τον
από κοινού καθορισμό υψηλών τιμών στην αγορά των αδρανών υλικών,
για ενδεχόμενες παραβάσεις των άρθρων 1 και 2 του ν.3959/2011.

3.5. Δικαστικές αποφάσεις
Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, καθ’ ύλην αρμόδιο
να εξετάζει τις αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού, εξέδωσε δεκαεννέα (19) τελεσίδικες αποφάσεις το 2015. Από τις αποφάσεις αυτές:

•

Δεκαέξι (16) επιβεβαιώθηκαν από το Διοικητικό Εφετείο επί της ουσίας, ενώ σε επτά (7) από
αυτές το Δικαστήριο, αφού επιβεβαίωσε τις διαπιστώσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού σχετικά
με την παράβαση, μείωσε το πρόστιμο και σε
μία (1) από αυτές τροποποίησε την απόφαση
της Επιτροπής Ανταγωνισμού ως προς την επιβληθείσα κύρωση και διέταξε την επιβολή συστάσεων και την απειλή επιβολής προστίμου σε
περίπτωση επανάληψης της παράβασης.
Τρεις (3) αποφάσεις ακυρώθηκαν.
Αναφορικά με 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 δεκαπέντε (15) επί συνόλου δεκαέξι (16)
υποθέσεων το έτος 2015.

•
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3.6. Επισκόπηση του έργου
της Επιτροπής Ανταγωνισμού
για το διάστημα 2010-2014

Τρόφιμα Καταναλωτικά Είδη

Υπόθεση
Κρεοπαραγωγού
Πτηνοτροφίας
(κοτόπουλα)

Υπόθεση
Procter & Gamble
(βρεφικές πάνες)

Πρόβλημα: Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης
Πρακτικές:
• Εκπτώσεις στόχων πωλήσεων  
• Εκπτώσεις έναντι υπέρμετρης δέσμευσης
διαθέσιμου χώρου στο ράφι
Παρέμβαση ΕΑ: Πρόστιμο συνολικού
ύψους 5,3 εκ. ευρώ

Πρόβλημα: Καθορισμός τιμών
Πρακτικές:
• Συντονισμός τιμών / αυξήσεων τιμών
• Κατανομή πελατείας
• Συχνές και τακτικές συναντήσεις εκπροσώπων του κλάδου και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ανταγωνιστών
• Απόφαση ένωσης επιχειρήσεων (ρήτρες καταΥπόθεση TASTY
στατικού ΣΠΕΕ)
Παρέμβαση ΕΑ: Πρόστιμα συνολικού
(αγορά αλμυρών
ύψους 39 εκ. ευρώ (μείωση ποσού σε
σνακ)
10 εκ ευρώ περίπου με αποφάσεις
Πρόβλημα: Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και
του Διοικητικού Εφετείου)
αντι-ανταγωνιστικές κάθετες συμφωνίες
Πρακτικές:
• Ρήτρες αποκλειστικότητας και εκπτώσεις
• Αποκλειστικότητες στη χρήση παγίων (εργαλειοθηκών - ραφιέρων) στα μικρά σημεία πώλησης
• Εκπτώσεις έναντι δέσμευσης περισσότερου χώρου
• Τοποθέτηση μεγαλύτερων και περισσότερων παγίων
Συγκέντρωση
• Εκπτώσεις έναντι υπέρμετρης δέσμευσης χώρου στο ράφι
•Ρήτρες αποκλειστικότητας και εκπτώσεις έναντι αποκλειστιΜΕΒΓΑΛ - VIVARTIA
κότητας σε κατηγορίες πελατών στα ειδικά κανάλια
Πρόβλημα: Περιορισμός του ανταγωνισμού
•Αντικατάσταση - εξαφάνιση ανταγωνιστικών προϊόστην αγορά νωπού γάλακτος
ντων και παγίων
Πρακτικές:
Παρέμβαση ΕΑ: Πρόστιμα συνολικού ύψους
• Δέσμευση κτηνοτρόφων στη νέα οντότητα
περίπου 16 εκ ευρώ (μείωση ποσού σε 10,3
• Περιορισμός πρόσβασης ανταγωνιστών σε κτηνοτρόεκ. ευρώ περίπου με απόφαση του Διοιφους, με συνέπειες στις αγορές επόμενου σταδίου
κητικού Εφετείου)
Παρέμβαση ΕΑ:
• Έγκριση της συγκέντρωσης με τη λήψη διορθωτικών μέτρων:
• Υποχρέωση νέας οντότητας να συνεχίσει να αγοράζει υφιστάμενες
προσφερόμενες ποσότητες νωπού γάλακτος παραγωγών 2 νομών, για
περίοδο 2 ετών
Πρόβλημα:
• Περιορισμός του ανταγωνισμού στην αγορά σοκολατούχου
Βρεφικό γάλα
γάλακτος
(γνωμοδότηση)
• Απόκτηση δεσπόζουσας θέσης
Πρόβλημα: Αποκλειστική διακίνηση μη συνταΠαρέμβαση ΕΑ:
γογραφούμενου γάλακτος πρώτης βρεφικής ηλικί• Έγκριση της συγκέντρωσης με τη λήψη διορας μέσω φαρμακείων - ρυθμιστικό εμπόδιο επιβαλλόθωτικών μέτρων:
μενο από Υπουργική Απόφαση
• Εκποίηση επιχειρηματικής δραστηριότηΠαρέμβαση ΕΑ: Πρόταση για κατάργηση της σχετικής ρύθτας σοκολατούχου γάλακτος (Topino)
μισης

Κλαδική έρευνα
σε φρούτα και
λαχανικά

Πρόβλημα: Έρευνα και διάγνωση αναποτελεσματικοτήτων και ρυθμιστικών εμποδίων στην
εφοδιαστική αλυσίδα - οικονομετρικές αναλύσεις για
τη μετάδοση τιμών
Παρέμβαση ΕΑ: Γνωμοδότηση για:
• Απλοποίηση και κωδικοποίηση νομοθεσίας
• Εκσυγχρονισμό νομοθετικού πλαισίου για νέες δομές παραγωγής & για τοπικές δομές πώλησης και διακίνησης οπωροκηπευτικών
• Ορθή χωροθέτηση, οργάνωση και λειτουργία τοπικών ή/και περιφερειακών αγορών
• Απλοποίηση όρων μίσθωσης & δραστηριοΑγορανομικός
ποίησης στις Κεντρικές Αγορές
Κώδικας
• Αναθεώρηση νομοθετικού πλαισίου
αδειοδότησης και λειτουργίας λαϊκών
(γνωμοδότηση)
αγορών
Πρόβλημα: Ρυθμιστικά εμπόδια στον ανταγωνισμό - πολυπλοκότητα νομοθεσίας
Παρέμβαση ΕΑ: Γνωμοδότηση για
• Απλοποίηση νομοθετικών ρυθμίσεων σχετικών με τις σχέσεις των φορέων της εφοδιαστικής αλυσίδας
• Κατάργηση ρυθμίσεων σχετικών με τον καθορισμό κατώτατων τιμών, τον καθορισμό του μεταφορικού κόστους
προσώπων και αγαθών και την απαγόρευση μεταφοΣυγκέντρωση
ράς προϊόντων από μία περιφέρεια σε άλλη
ΔΙΑΣ
- ΣΕΛΟΝΤΑ
• Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής τιμοκαταλόγων χονδρικής, αρμοδιότητας του
(ιχθυοκαλλιέργειες)
Υπουργείου Ανάπτυξης
Πρόβλημα: Ενδεχόμενο συντονισμού μεταξύ
βασικότερων ανταγωνιστών λόγω μειοψηφικής συμμετοχής τρίτης εταιρίας στη νέα οντότητα
Παρέμβαση ΕΑ: Έγκριση της συγχώνευσης με τη λήψη διορθωτικών μέτρων:
• Αναστολή δικαιωμάτων ψήφου νέας οντότητας αναφορικά
με εκλογή/ αντικατάσταση μέλους/μελών στο ΔΣ τρίτης ανταγωνίστριας εταιρίας (ΝΗΡΕΥΣ)
• Υποχρέωση μη αύξησης συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της ΝΗΡΕΥΣ
Υπόθεση Nestlé
• Αναστολή άσκησης δικαιωμάτων μειοψη(αγορά στιγμιαίου καφέ)
φίας με αίτημα την παροχή ευαίσθηΠρόβλημα: Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης
των εμπορικών πληροφοριών

και αντι-ανταγωνιστικές κάθετες συμφωνίες
Πρακτικές:
• Εκπτώσεις στόχων πωλήσεων
• Εκπτώσεις πίστης
• Παρεμπόδιση παράλληλων εισαγωγών
Παρέμβαση ΕΑ: Πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 30 εκ ευρώ (μείωση ποσού σε 20 εκ. ευρώ
περίπου μετά την αναπομπή της υπόθεσης
από το Διοικητικό Εφετείο)

Βρεφικό γάλα
Νομού Αχαΐας

Πρόβλημα: Περιορισμός ή/και έλεγχος της
διάθεσης βρεφικού γάλακτος (συλλογικό μποϋκοτάζ) μέσω απόφασης ένωσης επιχειρήσεων
Παρέμβαση ΕΑ:
• Λήψη ασφαλιστικών μέτρων
• Επιβολή υποχρέωσης αποχής από παρεμποδιστικές
πρακτικές

Συγκέντρωση
ΕΛΑϊΣ - UNILEVER

Πρόβλημα: Περιορισμός ανταγωνισμού
στην παρασκευή, εμπορία και διάθεση παγωτού
εμπορία και διάθεση παγωτού
Παρέμβαση ΕΑ: Έγκριση της εξαγοράς με τη λήψη
διορθωτικών μέτρων:
Άρση όρων αποκλειστικότητας στις συμβάσεις διανομής και συμβάσεις χρησιδανείου ψυγείων εξαγοραζόμενης εταιρίας
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Επισκόπηση του έργου
της Επιτροπής Ανταγωνισμού
για το διάστημα 2010-2014

Λιανεμπόριο Συστήματα
Δικαιόχρησης

Υπόθεση
Γερμανός

Πρόβλημα: Αντι-ανταγωνιστικές κάθετες
συμφωνίες για το διάστημα 1990-2012
Πρακτικές:
• Καθορισμός τιμών μεταπώλησης στο δίκτυο δικαιόχρησης
• Περιορισμός αμοιβαίων προμηθειών μεταξύ
των διανομέων-δικαιοδόχων της Γερμανός
• Ρήτρα μη ανταγωνισμού
Παρέμβαση ΕΑ: Πρόστιμο συνολικού
ύψους περίπου 10,3 εκ ευρώ

Υπόθεση
Carrefour (σύστημα
franchising)

Πρόβλημα: Αντι-ανταγωνιστικές κάθετες συμφωνίες
Πρακτικές:
• Καθορισμός τιμών μεταπώλησης στο σχετικό δίκτυο δικαιόχρησης
• Συμβατικές ρήτρες που δέσμευαν τους δικαιοδόχους να ακολουθούν κατά κανόνα τις προτεινόμενες από αυτήν τιμές λιανικής πώλησης των προϊόντων τους
• Ηλεκτρονικό Σύστημα που καθιστούσε τη διαχείριση τιμών ιδιαίτερα δυσχερή και χρονοβόρα στην πράξη
• Περιορισμός διασταυρούμενων πωλήσεων μεταξύ των
διανομέων - δικαιοδόχων εντός του συστήματος
• Ρήτρες αποκλειστικής προμήθειας
Παρέμβαση ΕΑ: Πρόστιμο συνολικού ύψους
περίπου 12,5 εκ ευρώ (μείωση ποσού σε 9,6
εκ ευρώ περίπου με απόφαση του Διοικητικού Εφετείου)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2015

63

Υπόθεση
Οδοντοτεχνιτών
Κρήτης

Πρόβλημα: Καθορισμός
αμοιβών μελών της ένωσης
Παρέμβαση ΕΑ: Πρόστιμο
στην ένωση, υποχρέωση
διαγραφής αντι-ανταγωνιστικής ρήτρας
από το καταστατικό
και τήρησης
διατυπώσεων
δημοσιότητας

Ενώσεις
Επιχειρήσεων
Υπόθεση Σχολών
Οδήγησης

Πρόβλημα:
Καθορισμός τιμών και περιορισμός της διάθεσης των
σχετικών υπηρεσιών
Παρέμβαση ΕΑ: Πρόστιμα συνολικού ύψους
112.000 ευρώ

Υπόθεση
Φροντιστηρίων Ξένων
Γλωσσών

Υπόθεση ΤΕΕ

Πρόβλημα: Συντονισμός διδάκτρων (καθορισμός
ελάχιστης αμοιβής) και άλλων παραμέτρων της εμπορικής
δραστηριότητας με αποφάσεις συλλόγων φροντιστηρίων ξένων γλωσσών
Παρέμβαση ΕΑ: Πρόστιμα συνολικού ύψους 700.000
ευρώ και ανάληψη δεσμεύσεων από μέρους της PALSO
για την άρση περιορισμών στη διοργάνωση και
συμμετοχή σε ανταγωνιστικές εξετάσεις γλωσσομάθειας

Πρόβλημα: Υιοθέτηση κατώτατων ορίων
αμοιβών και υποκατάσταση του κράτους στον
καθορισμό ελάχιστου τεκμαιρόμενου κόστους κατασκευής ανά τετραγωνικό μέτρο στα ιδιωτικά κτιριακά
έργα, χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση
Παρέμβαση ΕΑ: Πρόστιμο ύψους 60.000 ευρώ και επιβολή
διορθωτικών μέτρων (αναπροσαρμογή μηχανογραφικού
συστήματος υπολογισμού αμοιβών μηχανικών, ώστε να
γίνονται δεκτά αιτήματα υπολογισμού, ανεξαρτήτως
του ύψους του προϋπολογισθέντος κόστους ανά
τετραγωνικό μέτρο, και σχετική ενημέρωση
μελών του ΤΕΕ)

Υπόθεση Ένωσης
Κατασκευαστών
Κτιρίων Ελλάδος (Ε.Κ.Κ.Ε.)
Πρόβλημα: Περιορισμός της παραγωγής (ανέγερσης) & διάθεσης νεόδμητων πλεοναζουσών κατοικιών στο Νομό Αττικής και έμμεσος καθορισμός των
τιμών τους
Παρέμβαση ΕΑ: Πρόστιμο περίπου 18.000 ευρώ και
λήψη διορθωτικών μέτρων

Υπόθεση Μεσίτες

Πρόβλημα: Καθορισμός ύψους μεσιτικών
αμοιβών στο 2% της αξίας και περιορισμοί στη
διαφήμιση από Συλλόγους Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων, καθ’ υποκατάσταση καταργηθείσας σχετικής κρατικής ρύθμισης
Παρέμβαση ΕΑ: Πρόστιμα περίπου 30.000
ευρώ και υποχρέωση ενημέρωσης μελών
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Επισκόπηση του έργου
της Επιτροπής Ανταγωνισμού
για το διάστημα 2010-2014

Ενέργεια

Υπόθεση ΔΕΣΦΑ

Πρόβλημα: Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης
λόγω άρνησης πρόσβασης δυνητικού ανταγωνιστή της ΔΕΠΑ σε βασική διευκόλυνση (σημείο εξόδου
του δικτύου φυσικού αερίου και χρήση εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα)
Παρέμβαση ΕΑ: Πρόστιμο ύψους 4,3 ευρώ

Υπόθεση ΔΕΠΑ

Πρόβλημα: Πιθανολογούμενη κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, ιδίως με την υπέρμετρη δέσμευση πελατών και τον περιορισμό των δυνατοτήτων πρόσβασης
ανταγωνιστών στην αγορά προμήθειας φυσικού αερίου
Παρέμβαση ΕΑ: Ανάληψη δεσμεύσεων από τη ΔΕΠΑ προς παύση
της πιθανολογούμενης παράβασης, ως ακολούθως:
• Επαναδιαπραγμάτευση Ετήσιων Συμβατικών Ποσοτήτων για την παροχή
μεγαλύτερης ρευστότητας & αυξημένη ευελιξία πελατών
• Δυνατότητα μείωσης 5 - 20% ανάλογα με ΕΣΠ προηγούμενου έτους
• Εισαγωγή δυνατότητας ετήσιων συμβάσεων
• Ανώτατη συμβατική διάρκεια 2 ετών για πελάτες που αγοράζουν άνω του 75% των
αναγκών τους από τη ΔΕΠΑ
• Διαχωρισμός προμήθειας από μεταφορά φυσικού αερίου
• Διάθεση μη χρησιμοποιούμενης μεταφορικής ικανότητας
• Σταδιακή μείωση δυναμικότητας που δεσμεύει η ΔΕΠΑ στα σημεία εισόδου του δικτύου
στο 55%
• Διάθεση έως 20% της ανωτέρω δυναμικότητας μετά από αίτημα πελάτη
• Σύστημα δημοπρασιών (διάθεση 10% των ετήσιων προμηθειών)
• Επικαιροποίηση δεσμεύσεων για την τροποποίηση των παραμέτρων και του
τρόπου λειτουργίας του προγράμματος διάθεσης ποσοτήτων φυσικού αερίου μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών
Διάθεση ποσοτήτων μέσω δημοπρασιών και σε ετήσια βάση
Προσφορά περισσότερων ή και διαφοροποιημένων προϊόντων
Υπόθεση
Λήψη μέτρων αναφορικά με τη διαμόρφωση και πιστοποίηΕΠΑ
ση τιμής εκκίνησης δημοπρατούμενων ποσοτήτων
Παράδοση δημοπρατούμενων ποσοτήτων στο ΕικοΘεσσαλονίκης και
νικό Σημείο Δηλώσεων του ΕΣΦΑ
ΕΠΑ Θεσσαλίας

Πρόβλημα: Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης
μέσω διακριτικής μεταχείρισης και αδικαιολόγητης άρνησης έγκρισης μελετών για εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με τη
χρήση χαλυβδοσωλήνα CSST - Gastite
Παρέμβαση ΕΑ: Πρόστιμα ύψους
620.000 ευρώ
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Τραπεζικός
κλάδος
Αναδιάρθρωση
του τραπεζικού
κλάδου την τελευταία
τριετία

Τηλεπικοινωνίες

• Εξέταση 14 υποθέσεων τραπεζικών συγχωνεύσεων και εξαγορών
• 2013: 5 υποθέσεις
• 2014: 7 υποθέσεις
• 2015: 2 υποθέσεις
• Πολύπλοκη και απαιτητική ανάλυση συνθηκών ανταγωνισμού σε μικρό χρονικό διάστημα και σε παράλληλες
υποθέσεις
• Πάνω από 20 σχετικές προϊοντικές αγορές ανά
Υπόθεση FORTHNET
υπόθεση
Πρόβλημα: Πιθανολογούμενη κατάχρηση
• Χρήση οικονομετρικών εργαλείων
δεσπόζουσας θέσης, μέσω της αποκλειστικής
• Ανάληψη δεσμεύσεων και επιβολή
συνδροµητικής αξιοποίησης του τηλεοπτικού προδιορθωτικών μέτρων
γράµµατος µέσω δορυφόρου) των ελεύθερα µεταδιδόµενων τηλεοπτικών σταθµών εθνικής εµβέλειας στην
ελληνική επικράτεια
Παρέμβαση ΕΑ: Ανάληψη δεσμεύσεων για την άρση πιθανολογούμενης παράβασης, μεταξύ των οποίων
• Παραίτηση από τον όρο αποκλειστικότητας και τροποποίηση αντίστοιχα των σχετικών συμβάσεων, με
άμεση ισχύ
• Υποχρέωση αποχής από ανάλογες αποκλειστικότητες για το μέλλον

Αγορά
Πετρελαιοειδών

γνωμοδοτήσεις

Πρόβλημα: Ρυθμιστικά εμπόδια στον
ανταγωνισμό στην αγορά πετρελαιοειδών
Παρέμβαση ΕA: Γνωμοδότηση με δέσμη 31 συνολικά προτάσεων, μεταξύ των οποίων
• Μέτρα που επιτείνουν τη διαφάνεια ως προς τα στοιχεία κόστους των διυλιστηρίων
• Δημιουργία Ανεξάρτητου Οργανισμού Τήρησης Αποθεμάτων
Ασφαλείας, αρμόδιου για την τήρηση των αποθεμάτων για λογαριασμό των υπόχρεων
• Κατάργηση απαίτησης ελάχιστου κεφαλαίου για χορήγηση αδειών
εμπορίας καυσίμων
• Υποχρεωτική σύναψη γραπτών συμβάσεων μεταξύ εταιριών
χονδρικής και λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων (πιστωτική
πολιτική, πολιτική παροχών και εκπτώσεων, τρόπος και
χρόνος απόσβεσης τυχόν επενδύσεων)
• Κατάργηση περιορισμών αναφορικά με τις δραστηριότητες Προμηθευτικών Συνεταιρισμών
• Κατάργηση δυνατότητας επιβολής κατώτατης τιμής πώλησης στους καταναλωτές
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Οι δράσεις μας
συνοπτικά

Αρμοδιότητες και
Οργάνωση
Αποφάσεις
της Επιτροπής
Ανταγωνισμού
Πολιτικές Προώθησης
Ανταγωνισμού
(Advocacy)
Οι έρευνες της
Γενικής Διεύθυνσης
Ανταγωνισμού
Διοικητική ΥποστήριξηΑνθρώπινο Δυναμικό

Οικονομικά
Στοιχεία
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4. Πολιτικές Προώθησης Ανταγωνισμού (Advocacy)

3ο έργο
συνεργασίας με τον
Ο.Ο.Σ.Α. περί αξιολόγησης
των συνθηκών ανταγωνισμού για
τον εντοπισμό πιθανών ρυθμιστικών
εμποδίων σε συγκεκριμένους τομείς της
ελληνικής οικονομίας (κατασκευές, μέσα μαζικής
ενημέρωσης, χονδρεμπόριο, ηλεκτρονικό εμπόριο και
σε ορισμένους τομείς μεταποίησης).
Συνδιοργάνωση
προγράμματος κατάρτισης δικαστών
σε θέματα που αφορούν την επιβολή
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας
ανταγωνισμού σε Βουλγαρία, Κύπρο και
Ελλάδα σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου
(EPLO) υπό την αιγίδα
Έκδοση νέου
της Ευρωπαϊκής
ενημερωτικού δελτίου
Επιτροπής.
και προώθηση των Οδηγών για
επίκαιρα θέματα ανταγωνισμού
προς επιχειρήσεις κα ενώσεις
επιχειρήσεων.
Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων
στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακές
Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισμού» για
την παρουσίαση του έργου της Επιτροπής
Ανταγωνισμού και των υπηρεσιών και
δυνατοτήτων που θα παρέχονται
ψηφιακά πλέον σε πολίτες,
επιχειρήσεις και
δημόσιους
φορείς.
Νέες πρωτοβουλίες και
δράσεις για την ευαισθητοποίηση
των επιχειρήσεων και καταναλωτών
σε επίκαιρα θέματα ανταγωνισμού με
έμφαση στα ζητήματα της.
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4.1. Εντοπισμός και αξιολόγηση ρυθμιστικών εμποδίων
Οι γνωμοδοτικές αρμοδιότητες της Επιτροπής
Ανταγωνισμού έχουν επεκταθεί σημαντικά τα
τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και της ανάγκης προώθησης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής. Κατά τη
διάρκεια του 2015, συνεχίστηκε η συνεργασία
της Επιτροπής Ανταγωνισμού με τον ΟΟΣΑ στα
προγράμματα ανάλυσης επιπτώσεων ρυθμίσεων στον ανταγωνισμό (competition assessment
projects), ενισχύοντας έτι περαιτέρω την τεχνογνωσία της Αρχής και το συμβουλετικό της έργο.

1ο Έργο Αξιολόγησης επιπτώσεων του
ανταγωνισμού
Το πρώτο έργο αξιολόγησης επιπτώσεων ρυθμίσεων
στον ανταγωνισμό σε συγκεκριμένους κλάδους της
οικονομίας στην Ελλάδα υλοποιήθηκε από ομάδα
εμπειρογνωμόνων υπό το συντονισμό του ΟΟΣΑ και
με τη συμμετοχή της Επιτροπής Ανταγωνισμού, την
οποία συνέδραμαν στελέχη των καθ’ ύλη αρμόδιων
υπουργείων (και ιδίως του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας). Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια
των 10 μηνών, η ομάδα εμπειρογνωμόνων προέβη σε αξιολόγηση των επιπτώσεων μεγάλου όγκου
ρυθμίσεων και κανονιστικών αποφάσεων που ενδεχομένως περιορίζουν τον ανταγωνισμό σε τέσσερις
κλάδους της ελληνικής οικονομίας, και συγκεκριμένα
στο λιανικό εμπόριο, στη μεταποίηση τροφίμων, στα
δομικά υλικά και στον τουρισμό. Συνολικά εντοπίστηκαν 555 προβληματικές ρυθμίσεις και έγιναν πάνω
από 320 συστάσεις σχετικά με τις νομικές διατάξεις
που πρέπει να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν.

2ο Έργο Αξιολόγησης επιπτώσεων του
ανταγωνισμού
Το 2014 συνεχίστηκε η συνεργασία της Επιτροπής

Ανταγωνισμού με τον ΟΟΣΑ στο δεύτερο έργο
αξιολόγησης επιπτώσεων του ανταγωνισμού σε
συγκεκριμένους οικονομικούς τομείς στην Ελλάδα. Το 2ο αυτό πρόγραμμα υποστηρίχθηκε από
την Ομάδα Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την Ελλάδα. Ειδικότερα, η ερευνητική ομάδα, στην
οποία μετείχαν και πάλι εμπειρογνώμονες από τον
ΟΟΣΑ και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, προέβη σε αξιολόγηση των επιπτώσεων ρυθμίσεων και
κανονιστικών αποφάσεων που ενδεχομένως περιορίζουν τον ανταγωνισμό σε τέσσερις νέους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, και συγκεκριμένα
στα ποτά, στα προϊόντα ένδυσης και δερμάτινα,
στα μηχανήματα και εξοπλισμό, καθώς και στα πετρελαιοειδή προϊόντα. Συνολικά εντοπίστηκαν 154
προβληματικές ρυθμίσεις και έγιναν 88 συστάσεις
σχετικά με τις νομικές διατάξεις που πρέπει να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν.

3ο Έργο Αξιολόγησης επιπτώσεων του
ανταγωνισμού
Το 2015 ξεκίνησε το 3o κατά σειρά έργο για τον
εντοπισμό και την αξιολόγηση πιθανών ρυθμιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό σε συγκεκριμένους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, και
συγκεκριμένα στις κατασκευές, στα μέσα μαζικής
ενημέρωσης, στο χονδρεμπόριο, στο ηλεκτρονικό
εμπόριο και σε επιμέρους τομείς της μεταποίησης. Στη ερευνητική ομάδα συμμετέχουν και πάλι
εμπειρογνώμονες από τον ΟΟΣΑ και την Επιτροπή
Ανταγωνισμού.
Τα έργα αξιολόγησης συνθηκών ανταγωνισμού με
σκοπό τον εντοπισμό και την πιθανή άρση περιορισμών στον ανταγωνισμό σε επιλεγμένους κλάδους
της οικονομίας είναι πιθανό να έχουν σημαντικές
θετικές οικονομικές επιπτώσεις, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Χαρακτηριστικό
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είναι ότι, σύμφωνα με τη μελέτη του 2013, από την
άρση των ρυθμιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό που εντοπίστηκαν μπορεί να επέλθουν οικονομικά οφέλη συνολικού ύψους 5,2 δισεκατομμυρίων ευρώ (ποσοστό 2,5 του ΑΕΠ).

Επαγγελματικές υπηρεσίες (ελεύθερα
επαγγέλματα)
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, μετά την ψήφιση του
νόμου 3919/2011 για την απελευθέρωση των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων, κλήθηκε,
στο πλαίσιο της απλούστευσης των διαδικασιών για
τη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, να εξετάσει κατά πόσον η προαπαιτούμενη αδειοδότηση
ή/και άλλοι ρυθμιστικοί περιορισμοί σε συγκεκριμένα επαγγέλματα ήταν αναγκαίοι και αναλογικοί
για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων δημοσίου συμφέροντος και εξέδωσε, στο πλαίσιο αυτό,

πληθώρα γνωμοδοτήσεων την τελευταία τετραετία. Στην επιθεώρηση του ΟΟΣΑ για την ελληνική
οικονομία (Νοέμβριος 2013) ο διεθνής οργανισμός
εκτιμά ότι οι συνθήκες ανταγωνισμού βελτιώθηκαν
στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια σε περίπου 75%
από σχεδόν 350 επαγγέλματα, με βάση τις σχετικές
γνωμοδοτήσεις της Ελληνικής Αρχής. Κατά το 2015,
η Επιτροπή Ανταγωνισμού αξιολόγησε την πιθανή
επικαιροποίηση της γνωμοδότησής της αναφορικά
με την έκδοση διοικητικής άδειας για την εργασία
σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,
αλλά έκρινε ότι δεν συντρέχουν επαρκείς λόγοι
που να δικαιολογούν τη διαφοροποίηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού από την υπ’ αρ. 33/VII/2013
προηγούμενη γνωμοδότησή της. Το γνωμοδοτικό
έργο της Αρχής αναφορικά με την απελευθέρωση
των επαγγελματικών υπηρεσιών αναμένεται να
συνεχιστεί και το ερχόμενο έτος (2016), με αφορμή
τον επανέλεγχο που διενεργείται από την αρμόδια
Διυπουργική Επιτροπή.
Το περασμένο έτος, η Επιτροπή Ανταγωνισμού
κατέλαβε τη 2η θέση σε διεθνή διαγωνισμό προώθησης πολιτικών ανταγωνισμού (competition
advocacy) που διοργάνωσε η Παγκόσμια Τράπεζα
και το Παγκόσμιο Δίκτυο Αρχών Ανταγωνισμού
(ICN). Οι δύο διεθνείς οργανισμοί αναγνώρισαν
την καθοριστική συμβολή της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην εδραίωση και προώθηση των πολιτικών ανταγωνισμού σε συνθήκες κρίσης, ιδίως όσον
αφορά τον εντοπισμό και την άρση ρυθμιστικών
εμποδίων στον ανταγωνισμό, καθώς και στην απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων.
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4.2. Λοιπές Πρωτοβουλίες και Δράσεις Ευαισθητοποίησης
Το 2015 η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνέχισε τις
δράσεις προώθησης πολιτικών ανταγωνισμού, σε
συνεργασία και με άλλους φορείς, και ανέλαβε
νέες σχετικές πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης ως
ακολούθως:

Πρόγραμμα Κατάρτισης Δικαστών σε
συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Δημοσίου Δικαίου (EPLO) για ζητήματα
δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε συνεργασία με τον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (EPLO)
συνδιοργάνωσε στην Αθήνα από τις 29 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου 2015 σεμινάριο εκπαίδευσης δικαστών, το οποίο παρείχε πρακτική εκπαίδευση σε 53 Έλληνες δικαστές και εισαγγελείς
για βασικά θέματα που αφορούν την εφαρμογή
της ενωσιακής νομοθεσίας ανταγωνισμού στην
Ελλάδα. Ειδικότερα, το ενημερωτικό σεμινάριο
περιελάμβανε παρουσιάσεις σε βασικές αρχές
της ενωσιακής και ελληνικής αντιμονοπωλιακής
νομοθεσίας, για τον ορισμό της σχετικής αγοράς
και την αξιολόγηση των οριζόντιων και κάθετων
συμφωνιών. Το σεμινάριο αφορούσε επίσης στην
εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού σε εξειδικευμένους τομείς, όπως τον χρηματοπιστωτικό, της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών και των
μέσων ενημέρωσης, παρέχοντας στους δικαστές
και εισαγγελείς τη δυνατότητα να εμβαθύνουν
στην κατανόηση του δικαίου του ανταγωνισμού,
να ανταλλάξουν απόψεις για τις νεότερες εξελίξεις της νομολογίας καθώς και να συζητήσουν τις
βασικές προκλήσεις κατά την εκδίκαση υποθέσεων ανταγωνισμού (από ουσιαστικής και δικονομικής άποψης).
To εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί μέρος του έργου

“Training of National Judges in Bulgaria, Cyprus and
Greece on Enforcement of EU Competition Law”,
που χρηματοδοτείται από την Γεν.Δ/νση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υλοποιείται
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου
(EPLO) σε συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή
Ανταγωνισμού, την Ένωση Ελλήνων Δικαστών και
Εισαγγελέων και άλλους φορείς. Το πρόγραμμα κάλυψε την ακόλουθη θεματολογία:
Ανοικτές Αγορές και Ρύθμιση του Ελεύθερου
Ανταγωνισμού σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.
Θεμελιώδεις έννοιες του δικαίου και της πολιτικής του ελεύθερου ανταγωνισμού. Μέθοδοι
προσδιορισμού της σχετικής αγοράς. Βασικές
έννοιες των άρθρων 101(1) και 101(3) ΣΛΕΕ.
Αξιολόγηση των οριζοντίων και καθέτων συμφωνιών υπό το πρίσμα του ενωσιακού και εθνικού δικαίου ανταγωνισμού. Παρουσίαση υποθέσεων.
Βασικές έννοιες της κατάχρησης δεσπόζουσας
θέσης – άρθρο 102 ΣΛΕΕ. Τυπολογία περιπτώσεων κατάχρησης. Παρουσίαση υποθέσεων.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Δημόσια και ιδιωτική επιβολή των κανόνων του
Ελεύθερου Ανταγωνισμού.
Κρατικά μέτρα νόθευσης του Ελεύθερου Ανταγωνισμού.
Η διασφάλιση των κανόνων του ελεύθερου
ανταγωνισμού στον Τραπεζικό, Ασφαλιστικό και
Χρηματοδοτικό Τομέα.
Η διασφάλιση των κανόνων του ελεύθερου
ανταγωνισμού στον τομέα της Ενέργειας.
Η διασφάλιση των κανόνων του ελεύθερου
ανταγωνισμού στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών.
Η διασφάλιση των κανόνων του ελεύθερου
ανταγωνισμού στον τομέα των ΜΜΕ.
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Διοργάνωση ημερίδας για τις αστικές
αποζημιώσεις για παραβάσεις του
δικαίου του ανταγωνισμού
Σε συνέχεια του θεσμικού ρόλου που διαδραμάτισε στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας
για τις αστικές αποζημιώσεις για παραβάσεις του
δικαίου του ανταγωνισμού (Οδηγία 2014/104/ΕΕ)
στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και του ενημερωτικού δελτίου που εξέδωσε
για τα ζητήματα που άπτονται του νέου ρυθμιστικού πλαισίου της νέας Οδηγίας, η Επιτροπή
Ανταγωνισμού διοργάνωσε στις 26 Φεβρουαρίου 2015 και σχετική ημερίδα, σε συνεργασία με
την Ένωση Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή.
Η θεματολογία της ημερίδας περιελάμβανε εισηγήσεις αναφορικά με
τις διαπραγματεύσεις για την υιοθέτηση της
νέας Οδηγίας: τα βασικά ζητήματα και η διευθέτησή τους.
τη σχέση της Οδηγίας με ρυθμίσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1/2003.
το ειδικότερο ζήτημα της κοινολόγησης αποδεικτικών στοιχείων.

•
•
•
•

τον ελεύθερο ανταγωνισμό ως αγαθό προστατευόμενο από την ΑΚ 914.

Διοργάνωση δύο ενημερωτικών
ημερίδων για την υλοποίηση του
έργου Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής
Ανταγωνισμού
H Επιτροπή Ανταγωνισμού πραγματοποίησε
δύο ενημερωτικές ημερίδες στη Θεσσαλονίκη
και την Αθήνα για το έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες
Επιτροπής Ανταγωνισμού το οποίο υλοποιήθηκε
στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2007-2013/ Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα (ΕΠ) «Ψηφιακή Σύγκλιση» μέσω σχετικής προγραμματικής συμφωνίας με την Κοινω-

νία της Πληροφορίας Α.Ε.
Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η δημιουργία
ενός ολοκληρωμένου συστήματος ψηφιακών
υπηρεσιών με σκοπό:
Την παροχή ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών προς τους συναλλασσομένους με την Ε.Α. πολίτες, επαγγελματίες
και επιχειρήσεις, αλλά και προς τους δημόσιους φορείς και τους διεθνείς οργανισμούς με
τους οποίους συναλλάσσεται ή συνεργάζεται
η Επιτροπή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
της, καθώς και
Την κάλυψη του συνόλου των επιχειρησιακών
απαιτήσεων της Επιτροπής για τη βελτίωση
της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ελεγκτικού της έργου, για την καταπολέμηση των πρακτικών που περιορίζουν ή
νοθεύουν τον ανταγωνισμό και καταλήγουν
σε βλάβη των καταναλωτών και τη διατήρηση
ή αποκατάσταση της υγιούς ανταγωνιστικής
δομής των αγορών, τη διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων με την ψηφιοποίηση του υπάρχοντος αποδεικτικού υλικού και
τη βελτίωση της ταχύτητας και της ποιότητας
των εργασιών της και των παρεχομένων από
αυτή υπηρεσιών.
Στόχος των ημερίδων ήταν η παρουσίαση των
γενικών αρχών/ του τρόπου λειτουργίας του
συστήματος, των ωφελειών των συναλλασσομένων από τη χρήση του καθώς και η επίδειξη
επιλεγμένων/ενδεικτικών λειτουργιών με ενεργή
συμμετοχή και του κοινού. Στη διάρκεια των ημερίδων παρουσιάστηκαν από στελέχη της Επιτροπής, καθώς και από εκπροσώπους της Κοινωνίας
της Πληροφορίας και μέλη της Ομάδας Έργου
του Αναδόχου, οι υπηρεσίες και οι δυνατότητες
που θα παρέχονται ψηφιακά πλέον σε πολίτες,
επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς, μέσω των
εφαρμογών της ψηφιοποίησης που αναπτύχθη-

•

•
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νομικοί σύμβουλοι, δημοσιογράφοι, αλλά και στελέχη της ΚτΠ Α.Ε. και της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
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Ενημερωτικό Δελτίο για τις συμβάσεις
δικαιόχρησης (franchising) στο
δίκαιο προστασίας του ελεύθερου
ανταγωνισμού
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της για την ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων και καταναλωτών σε επίκαιρα θέματα
ανταγωνισμού, εξέδωσε το 2ο κατά σειρά ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την αξιολόγηση των
συμβάσεων δικαιόχρησης (franchising) υπό το
πρίσμα των εθνικών και ενωσιακών κανόνων για
την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού. Το
ενημερωτικό αυτό δελτίο περιλαμβάνει χρήσιμες

πληροφορίες, υπό τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων, προς διευκόλυνση κυρίως της επιχειρηματικής κοινότητας (δικαιοπάροχων-προμηθευτών και δικαιοδόχων-μεταπωλητών). Αποσκοπεί
ιδίως στην αποσαφήνιση κρίσιμων ζητημάτων
που αφορούν στην συμβατότητα με το δίκαιο
του ανταγωνισμού επιμέρους συμβατικών όρων
που χρησιμοποιούνται συχνά σε συστήματα δικαιόχρησης, με βάση την πολυετή εμπειρία που
έχει πλέον αποκτηθεί από σχετικές έρευνες και
αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε εθνικό επίπεδο, αλλά και τις σχετικές κατευθυντήριες
γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ενωσιακό
επίπεδο.

Ειδικότερα το ενημερωτικό δελτίο αντιμετωπίζει τα ακόλουθα ζητήματα:
`` Τι είναι οι συμφωνίες δικαιόχρησης
(franchising);

`` Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά ενός συστήματος δικαιόχρησης και ποιες οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών;

`` Πως αντιμετωπίζονται οι συμφωνίες δικαιόχρησης (franchising) στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού;

`` Τι είδους περιορισμούς περιλαμβάνουν οι
συμφωνίες δικαιόχρησης;

`` Πότε δημιουργεί πρόβλημα στον ανταγωνισμό
ένα σύστημα δικαιόχρησης;

`` Με βάση ποιούς κανόνες αξιολογούνται οι

συμφωνίες δικαιόχρησης υπό το πρίσμα του
δικαίου ανταγωνισμού;

`` Με ποιο τρόπο παρεμβαίνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού;

`` Επιτρέπεται ο καθορισμός της τιμολογιακής

πολιτικής του Δικαιοδόχου από τον Δικαιοπάροχο;

`` Ποιοι είναι οι έμμεσοι τρόποι καθορισμού και
ελέγχου εφαρμογής της τιμολογιακής πολιτικής του Δικαιοδόχου;

`` Επιτρέπεται ο ορισμός προτεινόμενων ή/και
ανώτατων τιμών;

`` Επιτρέπεται ο περιορισμός των αμοιβαίων

προμηθειών μεταξύ δικαιοδόχων ενός συστήματος δικαιόχρησης;

`` Επιτρέπεται η θέσπιση υποχρέωσης μη ανταγωνισμού του Δικαιοδόχου μετά τη λήξη της
σύμβασης με τον Δικαιοπάροχο;

`` Ποιο το όφελος τήρησης των κανόνων δικαίου
ελεύθερου ανταγωνισμού στις συμβάσεις
δικαιόχρησης;

`` Τι πρέπει να κάνω αν είμαι Δικαιοπάροχος;
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Οι δράσεις μας
συνοπτικά

Αρμοδιότητες και
Οργάνωση
Αποφάσεις
της Επιτροπής
Ανταγωνισμού
Πολιτικές Προώθησης
Ανταγωνισμού
(Advocacy)
Οι έρευνες της
Γενικής Διεύθυνσης
Ανταγωνισμού
Διοικητική ΥποστήριξηΑνθρώπινο Δυναμικό

Οικονομικά
Στοιχεία
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5. Οι έρευνες της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού
5.1. Εξέταση Υποθέσεων
Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού εξέτασε, κατά το
χρονικό διάστημα από 1/1 έως 31/12/2015, πλήθος
άλλων υποθέσεων, ορισμένες από τις οποίες έχουν
διεκπεραιωθεί σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης, αλλά
δεν έχουν κατά το εξεταζόμενο διάστημα ολοκληρωθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Σημειώνε-

ται 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.

Κατηγορίες Υποθέσεων - Φακέλων
Αναλυτικός Πίνακας Υποθέσεων - ΦΑΚΕΛΩΝ
1/1/2015 - 31/12/2015
Εισαχθείσες
την περίοδο
1/1/201531/12/2015

Διεκπεραιωθείσες από τις
εισαχθείσες
1/1/201531/12/2015

Γνωστοποιηθείσες συγκεντρώσεις άρθ. 6 του ν.
3959/2011

12

7

12

19

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

0

0

0

0

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

26

26

1

27

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

0

0

0

0

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

92

21

141

162

Αυτεπάγγελτες έρευνες

9

5

24

29

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

1

1

0

1

Γνωμοδοτήσεις άρθ. 23 του ν. 3959/2011

0

0

0

0

Κλαδικές έρευνες άρθ. 40 του ν. 3959/2011

2

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

2

2

Διεκπεραιωθείσες από τις ει- Διεκπεραιωθείσαχθείσες προ
σες Σύνολο
της 1/1/2015
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Αναλυτικός Πίνακας Υποθέσεων - ΦΑΚΕΛΩΝ
1/1/2015 - 31/12/2015
Εισαχθείσες
την περίοδο
1/1/201531/12/2015

Διεκπεραιωθείσες από τις
εισαχθείσες
1/1/201531/12/2015

Έλεγχοι εφαρμογής Αποφάσεων της Ε.Α.

1

0

0

0

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

69

68

0

68

Ερωτήσεις Βουλευτών

30

30

0

30

Λοιπές υποθέσεις,

0

0

2

2

• Ερωτήματα/Αιτήματα Δημοσίων Φορέων
επί θεμάτων ανταγωνισμού

46

44

1

45

• Ερωτήματα και καταγγελίες πολιτών από
ιστοσελίδα Ε.Α.

61

50

11

61

• Ερωτήματα επιχειρήσεων

100

100

24

124

• Διάφορα Αιτήματα κ.λπ. / Αταξινόμητα

88

85

17

102

537

437

235

672

Σύνολο Υποθέσεων

Διεκπεραιωθείσες από τις ει- Διεκπεραιωθείσαχθείσες προ
σες Σύνολο
της 1/1/2015

Αριθμός διεκπεραιωθεισών υποθέσεων ανά κατηγορία
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Ποσοστό Διεκπεραιωθεισών Υποθέσεων Ανά Κατηγορία
Κοινοποιηθείσες
συγχωνεύσεις
επιχειρήσεων 4,02%

Γνωστοποιηθείσες
συγκεντρώσεις 2,83%
Διάφορα αιτήματα
αταξινόμητα 15,18%

Καταγγελίες/αναφορές/
εξώδικα/διαμαρτυρίες 24,11%
Αυτεπάγγελτες
έρευνες 4,32%

Ερωτήματα
επιχειρήσεων 18,45%
Ερωτήματα
και καταγγελίες πολιτών
από ιστοσελίδα Ε.Α.
9,08%
Αιτήματα δημοσίων
φορέων επί θεμάτων
ανταγωνισμού 6,70%

Αιτήσεις λήψης
ασφαλιστικών
μέτρων 0,15%
Παρακωλύσειςπαρεμποδίσεις ερευνών 0,30%
Λοιπές
υποθέσεις
0,30%

Eρωτήσεις
βουλευτών
4,46%

Συνδρομή σε προδικαστικές υποθέσεις δικαστηρίου ευρωπαϊκής ένωσης (δεε)
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συνδρομή της Γενικής Διεύθυνσης στα προδικαστικά ερωτήματα
που αποστέλλονται από την Ειδική Νομική Υπη-

Ερωτήματααιτήματα παροχής
στοιχείων 10,12%

ρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, για τις απόψεις της επί εκκρεμών υποθέσεων στα ενωσιακά
Δικαστήρια. Για το έτος 2015 η Γενική Διεύθυνση
Ανταγωνισμού παρείχε τις απόψεις της στις εξής
υποθέσεις:

Θέμα
Προδικαστική Υπόθεση υπ’ αριθ. C-428/14 ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τον
δεσμευτικό ή μη χαρακτήρα του ευρωπαϊκού προγράμματος επιείκειας για τις εθνικές Ανεξάρτητες Αρχές
Προδικαστική Υπόθεση υπ’ αριθ. C-542/14 ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το αν
η εφαρμογή του άρθρου 101 ΣΛΕΕ προϋποθέτει ή όχι πράξη ή γνώση εκ μέρους των εταίρων ή των κυριότερων
διαχειριστών της εμπλεκόμενης επιχείρησης
Προδικαστική Υπόθεση υπ’ αριθ. C-567/14 ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με συμβάσεις
παραχώρησης άδειας χρήσης για διπλώματα ευρεσιτεχνίας
Προδικαστική υπόθεση υπ’ αριθ. C-344/15 ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα την ερμηνεία
της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, η οποία αφορά στο κοινό σύστημα φόρου
προστιθέμενης αξίας, και συγκεκριμένα με το ζήτημα του καθορισμού των υποκείμενων στον φόρο, με σκοπό την
αποφυγή στρεβλώσεων των όρων του ανταγωνισμού και την τήρηση της αρχής της φορολογικής ουδετερότητας
Προδικαστική Υπόθεση υπ’ αριθ. C-322/15 ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη διαφήμιση
μέσω διαδικτύου
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5.2. 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 μία 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 πληροφοριών ανακριβών ή ελλιπών)
προβλέπονται κυρώσεις 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 το σκοπό αυτό

παρέχονται στους εντεταλμένους υπαλλήλους
της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού οι εξουσίες
φορολογικού ελεγκτή με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Ενδεικτικά, απαριθμώνται στον 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)

Σύνολο επιτόπιων ελέγχων ανά υπόθεση
25

25
20
15

15

14
11

10

8

5
0

2011

2012

2013

2014

2015

82

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προς διερεύνηση των εκκρεμών ενώπιον της
υποθέσεων, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού
έστειλε εκατοντάδες ερωτηματολόγια (αιτήσεις
παροχής πληροφοριών κατ’ άρθρο 38 του ν.
3959/2011) σε επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων, ενώ διενήργησε και σειρά αιφνίδιων επιτόπιων
ελέγχων κατ’ άρθρο 39 του ν. 3959/2011 και κατ’
άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΚ) 1/2003.
Οι επιτόπιοι έλεγχοι που διενεργούνται για τη διερεύνηση μιας υπόθεσης περιλαμβάνουν πολλές
επιχειρήσεις/ ενώσεις επιχειρήσεων. Για παράδειγμα οι επιτόπιοι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν
το 2013 για τη διερεύνηση δεκατεσσάρων (14)
υποθέσεων διενεργήθηκαν σε εξήντα (60) επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων. Αντίστοιχα το
2015, για τη διερεύνηση οκτώ (8) υποθέσεων διενεργήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι σε εικοσιτέσσερις
(24) επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων.

Προτεραιοποίηση υποθέσεων και
Σύστημα Μοριοδότησης
Κατά τη διάρκεια του 2015, η Γενική Διεύθυνση
ολοκλήρωσε, κατά το μεγαλύτερο μέρος, την αξιολόγηση και συνακόλουθη κατάταξη των εκκρεμών
υποθέσεων, 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.
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.
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).
στην τυχόν συνέχιση ή/και επανάληψη της παράβασης (βαθμοί 0-1).
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•

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).
Η ανώτερη βαθμολογία που μπορεί να συγκεντρώσει μία υπόθεση (καταγγελία ή αυτεπάγγελτη έρευνα) είναι δέκα (10) βαθμοί.
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.
Η αποτελεσματικότητα του νέου συστήματος
μοριοδότησης δεν μπορεί να εκτιμηθεί ακόμη
πλήρως, δεδομένου ότι οι απορριπτικές αποφάσεις για λόγους προτεραιότητας δεν έχουν κριθεί
ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. Παρόλα
αυτά, οι ενδείξεις είναι θετικές ως προς την αποτελεσματικότερη στόχευση των ενεργειών της
υπηρεσίας, για τους ακόλουθους κυρίως λόγους:
Για την εφαρμογή και επ’ αφορμή του συστή-

•
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ματος μοριοδότησης, προηγήθηκε μία 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 (βλ. ενότητα 3.4 ανωτέρω) την
περίοδο 2012-2015 τριπλασιάστηκε σε σύγκριση με την περίοδο 2010-2011.

•

•

Η προκαταρτική κατάταξη των εκκρεμών υποθέσεων στη βάση του συστήματος μοριοδότησης κατέδειξε ότι ποσοστό 20-25% αυτών, ανάλογα με την αρμόδια διεύθυνση και το τμήμα,
θα μπορούσε να απορριφθεί για λόγους προτεραιότητας.
Ο συνολικός όγκος εκκρεμοτήτων έχει ήδη
περιοριστεί στο ¼ σε σχέση με το 2009. Πιο
συγκεκριμένα, από τις 600 και πλέον εκκρεμείς
υποθέσεις που είχαν καταγραφεί το 2009, και
τις περίπου 200 που προστέθηκαν στη συνέχεια (σύνολο, δηλαδή, περίπου 800), σήμερα
οι εκκρεμείς υποθέσεις έχουν μειωθεί περίπου
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στις 240, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
έχουν μοριοδοτηθεί με χαμηλή βαθμολογία ή

είναι προδήλως αβάσιμες και αναμένεται να τεθούν στο αρχείο.

5.3. Ευρωπαϊκή και Διεθνής Συνεργασία
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.
Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση της εκπροσώπησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε ενωσιακό
επίπεδο, κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η Έκθεση Πεπραγμένων.
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Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Ομάδα Εργασίας –
θέματα προώθησης
πολιτικών
ανταγωνισμού και
επικοινωνίας

2.2.2015
Βρυξέλλες

-Ανάλυση των ωφελειών του ανταγωνισμού και
των πολιτικών προώθησης του ανταγωνισμού.
-Παρουσίαση του έργου της ελληνικής αρχής
ανταγωνισμού (γνωμοδοτήσεις, μεταρρυθμίσεις,
διάφορες πρωτοβουλίες)

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Ομάδα Εργασίας Θέματα Συνεργασίας

3.2.2015
Βρυξέλλες

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Ομάδα εργασίας
- Έλεγχος
συγκεντρώσεων

12.2.2015
Βρυξέλλες

-Τομέας Τηλεπικοινωνιών
-Ρόλος και λειτουργία της συμβουλευτικής
επιτροπής
-Απαιτούμενες πληροφορίες για τη
γνωστοποίηση

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Υπο –ομάδα για το
λιανεμπόριο

24.2.2015
Βρυξέλλες

- Έρευνα Ευρ.Επιτροπής για λιανεμπόριο
-Κλαδική έρευνα Γερμανικής Αρχής
Ανταγωνισμού
-Αγοραστικές συμμαχίες/ συμφωνίες προμήθειας
στον τομέα λιανεμπορίου
-Υποθέσεις καθορισμού τιμών μεταπώλησης στον
τομέα λιανεμπορίου

Γενική Διεύθυνση
Ανταγωνισμού
της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής

Πρόγραμμα
αντιμονοπωλιαής
κατάρτισης (“Antitrust
Training Programme”)

2.3.2015 - 27.3.2015
Βρυξέλλες

Παρακολούθηση 27 εκπαιδευτικών σεμιναρίων
για την εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ,
τον τρόπο χειρισμού σχετικών καταγγελιών, τον
τρόπο διενέργειας ελέγχων και ερευνών αγοράς,
ζητήματα πρόσβασης στο φάκελο υποθέσεων,
αποφάσεις δεσμεύσεων, έλεγχο συγκεντρώσεων
και πρακτική εφαρμογή

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Υπο-ομάδα εργασίας
τρόφιμα

4.3.2015
Βρυξέλλες,

-Κατευθυντήριες Γραμμές που αφορούν τους
κανόνες ανταγωνισμού στον αγροτικό τομέα.
-Ειδικότερες ρυθμίσεις για την εφαρμογή των
άρθρων 169, 170 και 171 του Καν 1308/2013 περί
της κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών
προϊόντων.
-Εξαιρέσεις από τους κανόνες του ανταγωνισμού
που εισήχθησαν αναφορικά με τους τομείς
του ελαιολάδου, του βοείου κρέατος και των
αροτραίων καλλιεργειών

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Ομάδα εργασίας
Πρόστιμα & Συναφή
θέματα

14.4.2015
Βρυξέλλες

Συζήτηση για ζητήματα μετά την έκθεση της
Επιτροπής για τα 10 χρόνια μετά την θέση σε
εφαρμογή του ΕΚ 1/2003 και για σύγχρονες
εξελίξεις σε ζητήματα που αφορούν την επιβολή
προστίμων.

Εφαρμογή των αποφάσεων των Εθνικών
Ανεξάρτητων Αρχών σε άλλα κράτη μέλη και
την κοινοποίηση πράξεων δημοσίων αρχών
στο πλαίσιο του δικαίου του ανταγωνισμού.
Ζητήματα του παραδεκτού των αποδεικτικών
μέσων και προτάσεις για την εξακρίβωση
δυνητικά αμφιλεγόμενων θεμάτων στο δίκαιο
του ανταγωνισμού σε πρόωρο στάδιο
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Rapporteur in merger
case (εισηγητής
σε υπόθεση
συγκέντρωσης)

16.4.2015
Βρυξέλλες

Υπόθεση συγκέντρωσης επιχειρήσεων

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Competition Chief
Economists

5.5.2015
Βρυξέλλες

- Ανταλλαγή πληροφοριών
- Οικονομικά ζητήματα συμπίεσης περιθωρίου
κέρδους
- Εκπτώσεις
- Εκ του αποτελέσματος ανάλυση σε υποθέσεις
ανταγωνισμού μετά την υπόθεση

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Ολομέλεια
Ευρωπαϊκού Δικτύου
Ανταγωνισμού

6.5.2015
Βρυξέλλες

- Ενιαία Ψηφιακή Αγορά
- Δραστηριότητες Εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού
- Ζητήματα πολιτικής δικαίου ανταγωνισμού

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Ομάδα Εργασίας για
Κάθετες Συμπράξεις

20.5.2015
Βρυξέλλες

- Κλαδική έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
σχετικά με τους κάθετους περιορισμούς στο
ηλεκτρονικό εμπόριο.
- Εθνικές κλαδικές έρευνες
- Υποθέσεις των Εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού
σχετικά με περιορισμούς στις ηλεκτρονικές
πωλήσεις, ιδίως ως προς την επιβολή τιμών
μεταπώλησης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
- Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Ολομέλεια Επικεφαλής
Αρχών Ανταγωνισμού

26.5.2015
Βρυξέλλες

- Εργασίες μετά την Ανακοίνωση για τα 10 χρόνια
ισχύος του Καν. ΕΚ 1/2003
- Πρακτικές Εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού
- Ενιαία Ψηφιακή Αγορά- Κλαδική Ευρ.Επιτρ. για το
ηλεκτρονικό εμπόδιο

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Υπο-Ομάδα εργασίας
για τα Φάρμακα και
την Υγεία

29.5.2015
Βρυξέλλες

Νομολογιακές εξελίξεις σε υποθέσεις
φαρμακευτικών προϊόντων. Παρουσίαση από την
ΕΑ της υπόθεσης GLAXO σε σχέση με το θέμα του
προσδιορισμού των «συνήθων παραγγελιών»
κατά τα κριτήρια της υπόθεσης ΛΕΛΟΣ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Ομάδα ΕργασίαςΜεταφορές

3.6.2015
Βρυξέλλες

- Νομικό πλαίσιο των σιδηροδρομικών
μεταφορών
- Οδικές μεταφορές - δραστηριοποίηση της
εταιρίας υπηρεσιών ταξί «Uber».
- Θαλάσσιες μεταφορές - υπόθεση ακτοπλοϊκής
μεταφοράς Σουηδικής Αρχής
- Εξέλιξη υπόθεσης της ΕΕπ για τις
εταιρίες τακτικών γραμμών μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων.
- Αεροπορικές μεταφορές - υπόθεση της Εεπ περί
συνδιαχείρισης κωδικών χρήσεων (codesharing
case) μεταξύ των αεροπορικών εταιριών
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Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Ομάδα εργασίας
- Έλεγχος
Συγκεντρώσεων

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Συνεδρίαση των
Ευρωπαϊκών Αρχών
Ανταγωνισμού (ECA
Meeting)

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Υπό-Oμάδα εργασίας
Τρόφιμα

1.7.2015
Βρυξέλλες

Ζητήματα αγροτικής πολιτικής, υποθέσεις αρχών
ανταγωνισμού σχετικά με την εφοδιαστική
αλυσίδα.

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Ομάδα εργασίας για
Κάθετες Συμφωνίες

8.9.2015
Βρυξέλλες

Κάθετες συμφωνίες

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Ομάδα εργασίας
- Έλεγχος
Συγκεντρώσεων

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Ομάδα Εργασίας
Θέματα Συνεργασίας

29.9.2015
Αθήνα

- Ανακοίνωση της ΕΕ σχετικά με τα 10 χρόνια
ισχύος του Κανονισμού 1/2003.
- Εφαρμογή των αποφάσεων των Εθνικών
Ανεξάρτητων Αρχών σε άλλα κράτη μέλη και
κοινοποίηση πράξεων δημοσίων αρχών στο πεδίο
του δικαίου του ανταγωνισμού.
- Ζητήματα του παραδεκτού των αποδεικτικών
μέσων και προτάσεις για την εξακρίβωση
δυνητικά αμφιλεγόμενων θεμάτων στο δίκαιο του
ανταγωνισμού σε πρόωρο στάδιο

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Oμάδα Εργασίας για
τα Καρτέλ

8 - 9.10.2015
Βιέννη

- Συνδρομή δικαστικών/αστυνομικών αρχών κατά
τη διεξαγωγή αιφνίδιων ελέγχων από τις Εθνικές
Αρχές Ανταγωνισμού (ΕΑΑ)
- Προβλήματα αναφορικά με την προστασία του
δικηγορικού απορρήτου και τη συνεργασία ΕΕΑ ΕΕ σε υποθέσεις με αιτήματα επιείκειας

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Competition Chief
Economists

12.10.2015
Ρώμη

- Αγορές ενέργειας
- Sharing Economy
- Διορθωτικά μέτρα στις συγκεντρώσεις

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Ολομέλεια
Ευρωπαϊκού Δικτύου
Ανταγωνισμού

21.10.2015
Βρυξέλλες

- Θέματα σύγκλισης των πρακτικών εφαρμογής
κανόνων δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού
- Δραστηριότητες Εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού
- Ζητήματα πολιτικής δικαίου ανταγωνισμού

10-11.6.2015
Bergen - Νορβηγία

11.9.2015
Βουδαπέστη

- Λειτουργία των Συμβουλευτικών Επιτροπών
- Δημόσιο συμφέρον και συγκεντρώσεις
- Απαιτούμενες πληροφορίες για γνωστοποίηση
συγκεντρώσεων
- Εξελίξεις στην επιβολή των κανόνων
ανταγωνισμού και στο νομικό πλαίσιο αυτών
- Ο θεσμός της διευθέτησης υποθέσεων
ανταγωνισμού (settlements)
- Ζητήματα οριοθέτησης των νόμιμων και
παράνομων πρακτικών σε σχέση με τους
διαγωνισμούς προμηθειών
- Εξουσίες και διοικητική και οικονομική
αυτονομία των Αρχών Ανταγωνισμού.

- Λειτουργία των Συμβουλευτικών Επιτροπών
- Δημόσιο συμφέρον και συγκεντρώσεις
- Απαιτούμενες πληροφορίες για γνωστοποίηση
συγκεντρώσεων
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Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Banking and
Payments

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
- Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Ολομέλεια Επικεφαλής
Αρχών Ανταγωνισμού

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Ομάδα Εργασίας για
Κάθετες Συμπράξεις

2.12.2015
Βρυξέλλες

- Εξελίξεις της κλαδικής έρευνας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής σχετικά με τους κάθετους
περιορισμούς στο ηλεκτρονικό εμπόριο.
- Παρουσίαση υποθέσεων από τις Εθνικές
Αρχές Ανταγωνισμού (ΕΑΑ) που αφορούν
σε κάθετες συμφωνίες καθώς και θέματα
αποτελεσματικότητας των εν λόγω συμφωνιών

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Υπο-Ομάδα εργασίας
για την Ενέργεια

3.12.2015
Βρυξέλλες

Νομολογιακές εξελίξεις σε υποθέσεις σχετικές
με τις αγορές ενέργειας καθώς και μελέτη
για τον ορισμό σχετικής αγοράς στην αγορά
πετρελαιοειδών

24 - 25.11.2015
Βρυξέλλες

- Καν. 2015/741 για διατραπεζικές προμήθειες σε
συναλλαγές με κάρτες
- Προσχέδιο Οδηγίας για Υπηρεσίες Πληρωμών
(PSD II –Dir. 2015/2366)
- Πράσινη Βίβλος DG FISMA για
Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες Λιανικής και
Ασφάλιση
- Υπόθεση Mastercard
- zero-study
- Έρευνα Σουηδικής Αρχής σε χρηματοπιστωτικές
υπηρεσίες
- Συνεργασία Εθν.Αρχών Ανταγωνισμού
- Συστήματα προειδοποίησης και έγκαιρης
συνεργασίας
- Μέθοδοι αποκάλυψης/εντοπισμού καρτέλ
- Συστήματα επιβράβευσης/προγράμματα
επιείκειας
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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

ΦΟΡΕΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ

Διεθνές Δίκτυο Αρχών Περιοδικές
Ανταγωνισμού
Τηλεδιασκέψεις

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.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

Καθ’ όλη την περίοδο Παρακολούθηση των τηλεδιασκέψεων του ICN,
του έτους 2015
το Διεθνές Δίκτυο των Επιτροπών Ανταγωνισμού.
Συνεργασία κυρίως διαμέσω τηλεδιασκέψεων στο
πλαίσιο των υποομάδων:
- Cartel Subgroup 1&2
- Merger Working Group
- Unilateral Conduct Working Group
- Agency Effectiveness Working Group
Συμπλήρωση ερωτηματολογίων στις υποομάδες

Ο.Ο.Σ.Α

Σύνοδος Αρχών
Ανταγωνισμού
ΟΟΣΑ (Competition
Committee)

16 - 18.6.2015
Παρίσι

- Ολιγοπωλιακές αγορές
- Αρχή της ουδετερότητας των αρχών
ανταγωνισμού κατά την εφαρμογή των κανόνων
του ανταγωνισμού.
- Καινοτομίες αποκλεισμού (disruptive
innovations) στην επιβολή των κανόνων
ανταγωνισμού
- Εμπειρία με κλαδικές έρευνες

Ο.Ο.Σ.Α

Σύνοδος Αρχών
Ανταγωνισμού
ΟΟΣΑ (Competition
Committee)

28 - 29.10. 2015
Παρίσι

- Συμφωνίες ισότητας όρων σε διαφορετικές
διαδικτυακές πλατφόρμες (Across Platform Parity
Agreements)
- Χρήση κλαδικών μέτρων έρευνας
- Αρχή της ουδετερότητας των αρχών
ανταγωνισμού κατά την εφαρμογή των κανόνων
του ανταγωνισμού.

Ο.Ο.Σ.Α

OECD Global Forum
on Competition

29 - 30.10.2015
Παρίσι

Ζητήματα που αφορούν στη σχέση μεταξύ
ανταγωνισμού και δημιουργίας θέσεων εργασίας,
την αξιολόγηση / peer review των κανόνων και
της πολιτικής ανταγωνισμού του Καζακστάν,
τον αντίκτυπο των καινοτομιών αποκλεισμού
(disruptive innovations) στην επιβολή των
κανόνων ανταγωνισμού, το ζήτημα των κατ’
επανάληψη παραβατών του δικαίου του
ανταγωνισμού σε σχέση και με τους τομείς της
οικονομίας οι οποίοι είναι επιρρεπείς σε ενδημικές
συμπράξεις. Στο τελευταίο ζήτημα η ελληνική
αρχή συμμετέσχε με εισήγηση.
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5.4. 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 Ανταγω-

ΦΟΡΕΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ

Ένωση Δικαίου
Προστασίας
Καταναλωτή και Ε.Α.

Αγωγές αποζημίωσης
για παραβάσεις
δικαίου ανταγωνισμού

ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ

Λιανεμπόριο

νισμού σε συναντήσεις, συνέδρια και σεμινάρια.
Κατά το εξεταζόμενο διάστημα, στελέχη της Επιτροπής συμμετείχαν στις ακόλουθες σχετικές διοργανώσεις:

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
26.2.2015
ΕΒΕΑ, Αθήνα

ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
Παρουσιάσεις σχετικά με την Οδηγία
2014/104/ΕΕ και τα ειδικότερα ζητήματα
των διαπραγματεύσεων για την υιοθέτησή
της, τη σχέση της Οδηγίας με τις ρυθμίσεις
του Κανονισμού 1/2003, το ζήτημα της
κοινολόγησης των αποδεικτικών στοιχείων
και τον ελεύθερο ανταγωνισμό ως αγαθό
προστατευόμενο από την ΑΚ 914

17.3.2015
Αθήνα

CEO: Χαρτογραφώντας το μέλλον

Οικονομικό
Cresse
Πανεπιστήμιο Αθηνών

1-4.7.2015
Ρέθυμνο

Ζητήματα οικονομικής θεωρίας ανταγωνισμού

Οικονομικό
CRESSE 2nd Lawyers’
Πανεπιστήμιο Αθηνών Week με θέμα The
Role of Economics in
Competition Law and
Practice /
Ο ρόλος της
οικονομικής
επιστήμης στο Δίκαιο
του Ανταγωνισμού και
πρακτική εφαρμογή

5-10.7 2015
Ρέθυμνο

- Εκπαιδευτικές - επιμορφωτικές εισηγήσεις
σχετικά με τις οικονομικές θεωρίες που
σχετίζονται με το δίκαιο του ανταγωνισμού,
τις μεθόδους και τα εργαλεία που
χρησιμοποιούνται από τους οικονομολόγους
για την αξιολόγηση των εμπορικών πρακτικών
των επιχειρήσεων. Θεματικές ενότητες:
- Βασικές έννοιες και ο ρόλος της οικονομικής
επιστήμης
- Ευημερία και οφέλη του ανταγωνισμού
- Ολιγοπώλιο και θεωρία των παιγνίων «game
theory»
- Σύμπραξη και άλλες πρακτικές συντονισμού
- Ορισμός σχετικής και γεωγραφικής αγοράς
και παράγοντες καθορισμού της ισχύος των
επιχειρήσεων στην αγορά
- Αξιολόγηση των επιπτώσεων σε υποθέσεις
ανταγωνισμού και υπολογισμός των προστίμων
- Αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων από
τα δικαστήρια και εισαγωγή στο θέμα της
αξιολόγησης των μονομερών καταχρηστικών
πρακτικών από επιχειρήσεις που κατέχουν
δεσπόζουσα θέση
- Αξιολόγηση καταχρηστικής συμπεριφοράς
από δεσπόζουσα επιχείρηση
- Ο ρόλος των οικονομικών στις Κάθετες
Συμφωνίες και οι κάθετοι περιορισμοί στην
πράξη
- Αξιολόγηση Συγκεντρώσεων
- Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας
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ΦΟΡΕΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Research Centre for
Energy Management
(RCEM) του ESCP
Europe, υπό την
αιγίδα του Τεχνικού
Επιμελητηρίου
Ελλάδος

Η διείσδυση του
φυσικού αερίου
στην Ελλάδα ως
δύναμη ανάπτυξης
και σταθερότητας για
τη περιοχή της ΝΑ
Ευρώπης

9.7.2015
Αθήνα

Υπουργείο
Περιβάλλοντος
Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής
κ.ά.

Recent Developments
in Greek Gas and
Power Markets

16.12.2015
Αθήνα
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- Η διείσδυση του φυσικού αερίου στην Ελλάδα
ως δύναμη ανάπτυξης και σταθερότητας για
την περιοχή της ΝΑ Ευρώπης: Απαραίτητες
προϋποθέσεις
- Ρόλος των ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ
- Διεύρυνση της χρήσης Φυσικού Αερίου στη
χώρα, TAP και Νότιος Ευρωπαϊκός Αγωγός,
προοπτικές
- Ο αναβαθμισμένος ρόλος του IGB και η
σημαντικότητα του “Κάθετου Διαδρόμου”
- Η επόμενη μέρα της Ελληνικής Αγοράς
Ενέργειας
- Ο καθοριστικός ρόλος της ΔΕΗ στην
εγχώρια αγορά ηλεκτρισμού και τα
περιθώρια ανταγωνισμού από τους ιδιώτες
ηλεκτροπαραγωγούς.
- Η εθνικής σημασίας διασύνδεση των
ελληνικών νησιών με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό
δίκτυο.
- Ο ρόλος της Ελλάδας στην αγορά εξόρυξης
και παραγωγής υδρογονανθράκων της
Νοτιοανατολικής Μεσογείου- προοπτικές
συνεργασίας
Η πορεία της απελευθέρωσης της αγοράς
ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, οι στόχοι
της ΕΕ για το 2030 και ο τρόπος με τον οποίο
επηρεάζουν την απελευθέρωση των αγορών
ενέργειας στην Ελλάδα
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Οι δράσεις μας
συνοπτικά

Αρμοδιότητες και
Οργάνωση
Αποφάσεις
της Επιτροπής
Ανταγωνισμού
Πολιτικές Προώθησης
Ανταγωνισμού
(Advocacy)
Οι έρευνες της
Γενικής Διεύθυνσης
Ανταγωνισμού
Διοικητική ΥποστήριξηΑνθρώπινο Δυναμικό

Οικονομικά
Στοιχεία
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6. Διοικητική Υποστήριξη - Ανθρώπινο Δυναμικό
6.1. Αποτελεσματικότερη διαχείριση πόρων
Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης κατά το έτος
2015, ανταποκρινόμενο στο δυσμενές οικονομικό
περιβάλλον και στις απαιτήσεις εκσυγχρονισμού της
Δημόσιας Διοίκησης, συνέχισε την προσπάθεια των
τελευταίων ετών και ανέλαβε συντονισμένη δράση για την περιστολή των δαπανών, τη μείωση του
διοικητικού κόστους, την απόλυτη διαφάνεια, την
έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών και του προγραμματισμού εργασιών για τη
συντήρηση των κτηριακών υποδομών, αλλά και για
τη προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων της
Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Εξοικονόμηση Δαπανών
Για να πετύχει τους στόχους της περιστολής
δαπανών και μείωσης του διοικητικού κόστους:
α) επαναπροσδιόρισε τις υπηρεσιακές ανάγκες της
Επιτροπής,
β) εξέτασε ενδελεχώς τους όρους και το αντικείμενο των συμβάσεων που έχει συνάψει η Επιτροπή,
γ) ενοποίησε ομοειδείς προμήθειες και υπηρεσίες,
δ) εντατικοποίησε τη συλλογή οικονομικών προσφορών,
ε) διεύρυνε τη βάση των προμηθευτών της υπηρεσίας,
στ) καθόρισε ως κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σε διαγωνισμούς για την παροχή υπηρεσιών
μείζονος σημασίας και
ζ) υιοθέτησε την πρακτική της καταχώρησης στη
διαδικτυακή πύλη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
όλων των εγγράφων προμηθειών ανεξαρτήτως
ποσού.

Οι ανωτέρω ενέργειες εξασφάλισαν σημαντική
μείωση δαπανών, η οποία σε κάποιες περιπτώσεις προσεγγίζει ποσοστό ύψους 64% συγκριτικά με το έτος 2014, τη μείωση του λειτουργικού
κόστους με τον περιορισμό επαναλαμβανόμενων
εργασιών και γραφειοκρατίας, την ταχύτερη και
αποτελεσματικότερη κάλυψη των υπηρεσιακών
αναγκών σε συνθήκες διαφάνειας καθώς και τη
διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας παροχής
υπηρεσιών και προμήθειας αγαθών.
Παράλληλα, το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
συμμετείχε ενεργά και εντατικά:
α) στην υλοποίηση του έργου «Ψηφιακές υπηρεσίες
Επιτροπής Ανταγωνισμού». Σε συνεργασία με την
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. και την ανάδοχο ένωση εταιριών του έργου συνέβαλε στις
διαδικασίες παραμετροποίησης κατά τη διάρκεια
δοκιμαστικής και πιλοτικής λειτουργίας και της
περαιτέρω βελτίωσης των συστημάτων του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου, των Προμηθειών, των
Διοικητικών Υπηρεσιών και της διαχείρισης της
αποθήκης αναλωσίμων, καθώς και στη διαλειτουργικότητα με το αντίστοιχο σύστημα της Λογιστικής. Η διαδικασία αυτή απαιτούσε ιδιαίτερα
υψηλό επίπεδο οργάνωσης και συντονισμού, καθώς αφορούσε σε διατμηματική συνεργασία και
εξατομίκευση των αναγκών, στόχων και σκοπών
των υπηρεσιακών μονάδων, ώστε να υλοποιηθεί
ομαλά η μετάβαση από το παλιό στο καινούριο.
Τα οφέλη της επιτυχούς μετάβασης αναγνωρίζονται στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της υπηρεσίας και ιδίως στην
επαρκέστερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των
πολιτών, στη διευκόλυνση των υπαλλήλων, στην
παρακολούθηση της ροής των εγγράφων, στον
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περιορισμό διακίνησης έντυπου υλικού μεταξύ
των υπηρεσιακών μονάδων, στη βελτίωση της
ταχύτητας αναζήτησης, αποστολής και λήψης
εγγράφων καθώς και στην ποιοτική αναβάθμιση
των προσφερόμενων υπηρεσιών,
β) στην ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση
εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του
δημόσιου τομέα στα σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που κατέχει η Επιτροπή
Ανταγωνισμού και εμπίπτουν στη δημόσια αποστολή της. Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
συνέταξε τη σχετική Απόφαση περί της κατηγοριοποίησης των ταξινομημένων σε «Διαρθρωμένα Σύνολα Δεδομένων» (data sets) των συνόλων
εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που
βρίσκονται στην κατοχή της Επιτροπής Ανταγωνισμού και συνέδραμε στην ανάρτηση στο
διαδικτυακό τόπο data.gov.gr των συνόλων δεδομένων (data sets) ή/και των συνδέσμων προς
τους δικτυακούς τόπους των φορέων, όπου αυτά
τηρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 & 10 του ν. 4305/2014 και
γ) στην ένταξη της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην
εφαρμογή e-Παράβολο, μέσω της διαδικτυακής
πύλης της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr). Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης συνέδραμε στην ένταξη της
υπηρεσίας στην ηλεκτρονική εφαρμογή και έχει
αναλάβει την παρακολούθησή της, καθώς του
έχουν αποδοθεί τα δικαιώματα χρήσης της.
Επιδεικνύοντας οικολογική συνείδηση και συμμορφούμενη με τη σχετική νομοθεσία, ενσωματώθηκε
η πρακτική της ανακύκλωσης στην καθημερινότητα της Υπηρεσίας με ενέργειες, όπως ο διαχωρισμός
όλων των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων (πλαστικό-γυαλί-αλουμίνιο-χαρτί) με καθημερινή απόρριψη αυτών στους πλαστικούς κάδους ανακύκλωσης,
συνεργαστήκαμε με την πιο ολοκληρωμένη μονάδα ανακύκλωσης μολύβδου στην Ελλάδα για την
ανακύκλωση 380 κιλών συσσωρευτών μολύβδου
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λόγω αντικατάστασής τους και υιοθετήσαμε τη
συστηματική ανακύκλωση μπαταριών και λαμπτήρων. Επιπρόσθετα, επιλέγεται πλέον η προμήθεια
αναλωσίμων υλικών, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις προστασίας του περιβάλλοντος, όπως
φωτοτυπικό χαρτί με τις σχετικές πιστοποιήσεις,
υποαλλεργικά και οικολογικά απορρυπαντικά και
υδατοδιαλυτά χαρτικά καθαριότητας.

Λοιπές Δράσεις

•
•
•
•

•

στενή συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφάλειας, τον
Ιατρό Εργασίας, την Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων της Επιτροπής Ανταγωνισμού και την Ομάδα Πυροπροστασίας.
προτάσεις και ενέργειες για την εφαρμογή των
κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό
χώρο
ασφάλεια για πολίτες και εργαζομένους μέσω
της προληπτικής και επιδιορθωτικής συντήρησης του συνόλου του ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού της Επιτροπής
αποστολή σε μηνιαία βάση, στο σύνολο του
προσωπικού, ενημερωτικού υλικού του Τεχνικού Ασφαλείας, προκειμένου το προσωπικό να
ενημερώνεται και να αναλαμβάνει δράση για
επίκαιρα και γενικότερου ενδιαφέροντος ζητήματα που άπτονται της καθημερινότητας στον
εργασιακό χώρο.
Συνδιοργάνωση ασκήσεων πυρασφάλειας και
εκκένωσης των κτηρίων με απόλυτη ανταπόκριση του προσωπικού, γεγονός το οποίο επιβεβαιώθηκε και καταγράφηκε στο βιβλίο γραπτών
υποδείξεων από τον Τεχνικό Ασφάλειας.

Διαγωνισμοί Προμηθειών
Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης διαχειρίστηκε κατά το έτος 2015 ποσό ύψους περίπου
356.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%).
Το ανωτέρω ποσό διατέθηκε για την κάλυψη των
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υπηρεσιακών αναγκών της Επιτροπής μέσω της
διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών και μέσω της
μεθόδου της απευθείας ανάθεσης, με συλλογή οικονομικών προφορών. Συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν οι κάτωθι πρόχειροι διαγωνισμοί:
1. Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού
για την ανάθεση του έργου της διαμόρφωσης
Computer Room συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 38.130,00€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 23%. Το συνολικό συμβατικό τίμημα διαμορφώθηκε στα 29.507,70€.
2. Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Αδειών Ανανέωσης και
Αναβάθμισης Λογισμικού, Λειτουργικών Συστημάτων και Εφαρμογών για την κάλυψη των αναγκών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης 43.050,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. Σημειώνεται ότι
δεν προσφέρθηκε το σύνολο των ζητούμενων
ειδών του διαγωνισμού και ως εκ τούτου το συνολικό συμβατικό τίμημα διαμορφώθηκε στα
14.707,11€.
3. Επανάληψη του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Τόνερ για Εκτυπωτές Λέϊζερ/Συσκευές Τηλεομοιοτυπίας με CPV
(30125110-5) για την κάλυψη των αναγκών της
Επιτροπής Ανταγωνισμού, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.609,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. Το συνολικό ποσό ανάθεσης ανήλθε στα 14.840,10€.
4. ∆ιενέργεια Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για την ανά-

δειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Ασφάλειας των γραφείων της Επιτροπής Ανταγωνισµού
(CPV: 79710000-4, Υπηρεσίες Ασφάλειας) µε
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά, προϋπολογισθείσας δαπάνης 73.800,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% για ένα έτος. Η προμήθεια
εγκρίθηκε με την από 28/5/2015 Απόφαση της
Ολομέλειας της ΕΑ κατά την 40η συνεδρίασή
της ενώ το συνολικό συμβατικό τίμημα διαμορφώθηκε στα 71.319,58€.
5. Επανάληψη του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση μεταγωγέων για την αναβάθμιση του εξοπλισμού
του δικτύου δεδομένων της Επιτροπής Ανταγωνισμού με τροποποίηση των όρων αυτού, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 55.350,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. Η προμήθεια
εγκρίθηκε με την από 19/6/2015 Απόφαση της
Ολομέλειας της ΕΑ κατά την 43η συνεδρίασή
της ενώ το συνολικό συμβατικό τίμημα διαμορφώθηκε στα 36.751,42€.
6. Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την
ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στα γραφεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού (CPV: 90911200-8, Υπηρεσίες Καθαρισμού κτηρίων) με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισθείσας δαπάνης
27.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%
για ένα έτος. Το συνολικό συμβατικό τίμημα διαμορφώθηκε στα 25.441,87€.

6.2. Ανθρώπινο Δυναμικό - Στελέχωση
Κατηγοριοποίηση Προσωπικού
Κατηγορία

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ΕΙΔ. ΕΠΙΣΤ/ΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

43

45

42

75

74

78

69

63

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

32

43

40

42

36

34

31

31

ΣΥΝΟΛΟ

75

88

82

117

110

112

100

94
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97

Αριθμός εργαζομένων ανά μορφωτικό επίπεδο
Μορφωτικό επίπεδο

Αριθμός εργαζομένων

Διδακτορικό

16

Μεταπτυχιακό

72

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

10

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

6

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

7

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

2

ΣΥΝΟΛΟ

113*

* συμπεριλαμβανομένων και των αποσπασμένων υπαλλήλων από και σε άλλες
υπηρεσίες

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων και
Επιμόρφωση
Κατά το υπό εξέταση χρονικό διάστημα ολοκληρώθηκαν οι ακόλουθες δράσεις, ανά θεματική ενότητα:
Αναφορικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων και τυχόν συνταξιοδοτήσεων υπαλλήλων:
99 Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την απασχόληση με πρακτική άσκηση στην Ε.Α. τριών
(3) αποφοίτων νομικών σχολών.
99 Εκδόθηκαν τρεις (3) αποφάσεις λύσης της
σχέσης εργασίας τριών υπαλλήλων ΙΔΑΧ (δύο
(2) κατηγορίας ΕΕΠ – Οικονομολόγων και μία
(1) κατηγορίας ΕΕΠ – Νομικών).
Αναφορικά με τις πραγματοποιηθείσες ενέργειες για την πρόσληψη, μετάταξη, απόσπαση
προσωπικού:
99 Εκδόθηκε μία (1) ανακοίνωση – πρόσκληση
για μετατάξεις προσωπικού σε θέσεις Ειδικού

•

•

•

Επιστημονικού Προσωπικού σε υλοποίηση
της τροποποίησης του Οργανισμού της Ε.Α.
και της σύστασης θέσεων ΕΕΠ (άρθρο 14Α
Π.Δ.76/2012).
99 Εκδόθηκε απόφαση παράτασης για ανακοίνωσης – πρόσκλησης για αποσπάσεις προσωπικού κατηγορίας ΥΕ στην Ε.Α.
99 Ολοκληρώθηκε η απόσπαση δύο (2) υπαλλήλων κατηγορίας/κλάδου ΠΕ – Διοικητικού
Οικονομικού.
Αναφορικά με την επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού της Ε.Α. (περιλαμβανομένων
σεμιναρίων ή/και ημερίδων που διοργάνωσε η
Ε.Α., κ.λπ.) υλοποιήθηκε Πρόγραμμα Εσωτερικής Επιμόρφωσης των στελεχών της Ε.Α., με τη
συμμετοχή εσωτερικών και εξωτερικών προσκεκλημένων ομιλητών, το οποίο περιλάμβανε την
εξής θεματολογία:
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ΤΙΤΛΟΣ

i.

Ημερομηνία

9.1.2015

Θεματική Άρθρων 2 και 102: Υπόθεση Tasty Foods

ii. Γενικές αρχές ορισμού σχετικών αγορών σε υποθέσεις συγκεντρώσεων
και υποθέσεις άρθρων 1/101 και 2/102

iii. Θεματική Άρθρων 1 και 101:Υπόθεση Cartes Bancaires

13.3.2015
3.4.2015

iv. Η νέα Οδηγία για τις αγωγές αποζημίωσης από παραβάσεις της νομοθεσίας ανταγωνισμού Μέρος 1ο

v. Εκπαίδευση Χρηστών στο έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες ΕΑ»

15.5.2015
2-12.6.2015

vi. Παίγνια και Διαπραγματεύσεις

8.10.2015

vii. Κάθετες Διασυνοριακές Εξαγορές

30.10.2015

viii. Κρατικά Μέτρα Νόθευσης του Ανταγωνισμού: η εκ πλαγίου εφαρμογή
των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ. Πίνακας Αποφάσεων ΔΕΕ και ΓΔΕΕ

ix. ΕΣΠΑ: Παρουσίαση Πιλοτικής Εφαρμογής Διακίνησης Εγγράφων/ Χρεώσεων, Παρουσίαση Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Αδειών

x. Ψηφιακές Υπογραφές

20.11.2015
7.12.2015
14.12.2015

Στελέχη της Ε.Α. συμμετείχαν στα ακόλουθα επιμορφωτικά- εκπαιδευτικά σεμινάρια για διοικητικής φύσεως θέματα:
ΦΟΡΕΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

International Forum
Training & Consulting
Ltd

Λογιστικά Πρότυπα

26-27.2.2015
Αθήνα

Εφαρμογή & Τήρηση Ελληνικών Λογιστικών
Προτύπων από 1.1.2015 σύμφωνα με τις νέες
διατάξεις του ν. 4308/2014

Εθνικό Κέντρο
Δημόσιας Διοίκησης
& Αυτοδιοίκησης

Ανάπτυξη
Ανθρώπινου
Δυναμικού

21-24.9.2015,
19.10.2015
Αθήνα

Ηγεσία, Μοντέλα Διοίκησης Ανθρώπινων
Πόρων, Διαχείριση Συγκρούσεων, Επικοινωνία
κ.α.

Εθνικό Κέντρο
Δημόσιας Διοίκησης
& Αυτοδιοίκησης

Διοίκηση Μέσω
Στόχων

12-15.10.2015
Αθήνα

ν. 3230/2004 Σύστημα Διοίκησης μέσω
στόχων, Στοχοθεσία, Έντυπα καταγραφής και
παρακολούθησης στόχων κ.α..

Οικονομικό
Έκδοση Εγγράφου με
Πανεπιστήμιο Αθηνών τη χρήση ψηφιακής
υπογραφής

•

14.12.2015
Αθήνα

Αναφορικά με την έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών
προς το προσωπικό :
99 Οδηγός για τη Συγγραφή Εγγράφων της Ε.Ε.
σε θέματα ανταγωνισμού (επικεντρωμένο σε
μορφολογικά και άλλα στοιχεία)
99 Οδηγίες για ανάρτηση εκθέσεων από συναντήσεις ομάδων στον κοινό χώρο για την πλη-

•

Εκπαίδευση

ρέστερη ενημέρωση των συναδέλφων.
Αναφορικά με τις ενέργειες για την εγκατάσταση
ηλεκτρονικού προγράμματος για το προσωπικό:
99 Υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής για την ηλεκτρονική καταχώρηση των αιτήσεων αδειών
του συνόλου του προσωπικού.
99 Παραμετροποίηση και ενημέρωση του νέου
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πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της Ε.Α.
99 Συνέχιση διαδικασίας ψηφιοποίησης αρχείου
Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού».

Υπηρεσιακό - Πειθαρχικό Συμβούλιο
Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο συνεδρίασε προκειμένου να εξετάσει διάφορα θέματα των εργαζομένων όπως αιτήματα για χορήγηση αδειών άνευ
αποδοχών, για χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου, για αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού τίτλου σπουδών, για χορήγηση εκπαιδευτικής
άδειας κ.α.
Κατά τη διάρκεια του έτους 2015 το Υπηρεσιακό
Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση πέντε (5) φορές, προκειμένου να εξετάσει υπηρεσιακά θέματα
των υπαλλήλων κατηγορίας ειδικού επιστημονικού
προσωπικού και τρεις (3) φορές προκειμένου να
εξετάσει υπηρεσιακά θέματα των τακτικών υπαλλήλων. Δεν επιβλήθηκαν πειθαρχικές κυρώσεις για
το έτος 2015.

99

περί της ανοικτής διάθεσης εγγράφων – δεδομένων δημοσίου τομέα.
99 Συγκρότηση ομάδας εργασίας για την απόσυρση υλικού από το χώρο του αρχείου.
99 Τροποποίηση των μελών της ομάδας πυρασφάλειας και πυροπροστασίας. Στην ομάδα
συμμετέχει προσωπικό της υπηρεσίας, το
οποίο εκπαιδεύτηκε για τη διεξαγωγή των
προβλεπόμενων ασκήσεων εκκένωσης κτιρίου.
Οι ανωτέρω αποφάσεις συγκρότησης/τροποποίησης των ομάδων δεν προέβλεπαν καμία αμοιβή για
την απασχόληση των μελών τους.

Λοιπές Δράσεις
99 Συνδρομή στην διοργάνωση εκδηλώσεων
ΕΒΕΑ, ECN Chief Economist Working Group
και ECN Cooperation Issues and Due Process
Working Group στην Αθήνα.
99 Επικαιροποίηση στοιχείων ατομικών φακέλων του προσωπικού.
99 Παρακολούθηση θεμάτων σχετικά με την
υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.

99 Κατάρτιση προγράμματος επισκέψεων ιαΟμάδες Εργασίας
Κατά το 2015 ολοκληρώθηκαν τα ακόλουθα:
99 Oρισμός μελών για συμμετοχή σε ομάδες
εργασίας στο πλαίσιο της συμμετοχής της
Επιτροπής Ανταγωνισμού στο Ευρωπαϊκό
Δίκτυο Ανταγωνισμού (ECN) και σε άλλους
Διεθνείς Οργανισμούς (ICN, ΟΟΣΑ).
99 Τροποποιήθηκε και ενισχύθηκε η Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) του “Προγράμματος
Διαύγεια” για την εφαρμογή του ν.4305/2014

τρού εργασίας και κοινοποίησή του στο προσωπικό της Ε.Α.
99 Ανάρτηση στο ΙΝΤΡΑΝΕΤ εγκυκλίων και εγγράφων από φορείς της Δημόσιας Διοίκησης
προς ενημέρωση του προσωπικού.
99 Προετοιμασία θεμάτων επί των οποίων εκδόθηκαν αποφάσεις του Προέδρου της Ε.Α. α) για
άδειες άνευ αποδοχών β) για άδειες άσκησης
ιδιωτικού έργου γ) ανάληψη καθηκόντων εισηγητών, δ) για λύση υπαλληλικής σχέσης κ.ά.
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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 θα συμβάλει,
επίσης, 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 αυτή υπηρεσιών.
Ειδικότερα, μέσω της υλοποίησης του έργου:
Εκσυγχρονίζεται σε σημαντικό βαθμό το έργο
της Ε.Α. παρέχοντας ποιοτικότερες υπηρεσίες
προς το κράτος, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις,
γρήγορα και αποτελεσματικά, χωρίς την ανάγκη
φυσικής παρουσίας πολιτών και επιχειρήσεων
στην Ε.Α. ή τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, με τη
διενέργεια ηλεκτρονικά όλων των διαδικασιών
θεμάτων που τους αφορούν ή τους απασχολούν
ή τη συλλογή εγγράφων και πληροφοριών που
σχετίζονται με το έργο της Ε.Α.

•

•

•

•

Επιτυγχάνονται οι διαδικασίες και αντιμετωπίζονται γραφειοκρατικού τύπου καθυστερήσεις της
Επιτροπής Ανταγωνισμού που απορρέουν τόσο
από τον ισχύοντα «χειροκίνητο» τρόπο διακίνησης, χρέωσης και αναπαραγωγής εγγράφων και
φακέλων, όσο και από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που ο τρόπος αυτός συνεπάγεται.
Μειώνεται σημαντικά το κόστος που έχουν οι συναλλασσόμενοι με την Ε.Α, λόγω εξάλειψης της
υφιστάμενης έως σήμερα υποχρέωσης να προσέρχονται στην έδρα της υπηρεσίας (καθώς δεν

•

•

•

υφίστανται παραρτήματα της Υπηρεσίας στην περιφέρεια), εντός των ωρών υποδοχής κοινού, για
να προσκομίζουν ογκωδέστατους φακέλους με τα
απαιτούμενα στοιχεία για την εξέταση των υποθέσεών τους, αλλά και για την αποτελεσματικότερη
άσκηση των δικαιωμάτων άμυνάς τους σε υποθέσεις πιθανολογούμενης παράβασης του εθνικού
και ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισμού.
Μειώνονται ταυτόχρονα σε σημαντικό βαθμό οι
λειτουργικές δαπάνες της Ε.Α., ιδίως λόγω της μείωσης του κόστους φύλαξης και αναπαραγωγής
πολλαπλών αντιγράφων των εισερχόμενων και
εξερχόμενων εγγράφων κάθε υπόθεσης για τον
έλεγχό της από τα συναρμόδια Τμήματα της ΓΔΑ
και τους Εισηγητές της Ε.Α, την εξυπηρέτηση της
Ολομέλειας της Ε.Α. κατά τη διαδικασία συζήτησης
της υπόθεσης, την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων μερών-επιχειρήσεων, την υποστήριξη της
σχετικής απόφασης της Ε.Α. στα δικαστήρια, κλπ.
Εξασφαλίζεται, παράλληλα, η ταχύτερη επικοινωνία (ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών) και
συνεργασία με άλλες ελεγκτικές αρχές, αλλά και τα
διοικητικά δικαστήρια, για την από κοινού αντιμετώπιση αναφυομένων ζητημάτων που αφορούν
επιχειρήσεις ή/και πολίτες/επαγγελματίες, μέσω
και της παροχής διαβαθμισμένης πρόσβασης σε
στοιχεία των ηλεκτρονικών φακέλων υποθέσεων.
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 απαιτουμένων πράξεων.
Υποστηρίζονται τεχνολογικά νέες – σύγχρονες
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δράσεις της Ε.Α, όπως η υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης – εκπαίδευσης των πολιτών σε
θέματα ανταγωνισμού (προώθηση πολιτικών
ανταγωνισμού - Advocacy) με άλλους φορείς.
Το τμήμα Πληροφορικής, Τεχνολογικών Εφαρμογών
και Τηλεπικοινωνιών προέβη στις ακόλουθες ενέργειες για την υλοποίηση του προγράμματος «Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισμού»:
Συμμετοχή στις ομάδες υλοποίησης του έργου
Παραμετροποίηση του υπάρχοντος εξοπλισμού για την συνεργασία με το νέο εξοπλισμό
που αποκτήθηκε μέσω του έργου.
Διαμόρφωση και εγκατάσταση του περιφερειακού εξοπλισμού του έργου στους χρήστες.
Παραλαβή και παραμετροποίηση του εξοπλισμού
Παρακολούθηση των νέων συστημάτων.

•
•

•

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:
Αναβάθμιση λογισμικών του εργαστηρίου των
ελέγχων της ΕΑ
Προμήθεια εφαρμογών-λογισμικού για χρήση
από την ΕΑ
Ενεργός συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό ελέγχων
Συμμετοχή στις ευρωπαϊκές επιτροπές για εναρμόνιση πρακτικών του τμήματος με την ευρωπαϊκή επιτροπή
Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα EAFIT_
TOOLS. Το πρόγραμμα αυτό αφορά στην τε-

•
•
•
•
•

χνολογική σύγκλιση μεταξύ των πρωτοκόλλων
έρευνας και των εργαλείων που εγκρίθηκαν και
χρησιμοποιούνται από τις Ευρωπαϊκές Αρχές
Ανταγωνισμού (ΕΑΑ) για την εγκληματολογική
ανάλυση στο πλαίσιο της ομάδας ECN-FIT
Αλλαγή της διαδικασίας αποσφράγισης και διαχείρισης των δεδομένων ελέγχων με το νέο λογισμικό (X-ways)

Βελτίωση Τεχνικών Υποδομών

•

•
•
•

Τεχνική υποστήριξη και συνδρομή σε επιτόπιους ελέγχους
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•

Ιστοσελίδα της Ε.Α
99 Εμπλουτισμός της ελληνικής και αγγλικής έκδοσης της ιστοσελίδας της Επιτροπής.
99 Επικαιροποίηση των αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
99 Ειδήσεις – Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις Συγκεντρώσεων
Βελτίωση και ανανέωση τεχνολογικών υποδομών (hardware και software).
99 Υποστήριξη και αναβάθμιση προγραμμάτων
της ΕΑ
99 Αναβάθμιση των εξυπηρετητών και του κεντρικού υπολογιστικού δικτύου

99 Προετοιμασία για ένταξη στο πρόγραμμα ΣΥΖΕΥΞΙΣ
99 Αλλαγή προγραμμάτων κινητής και σταθερής
τηλεφωνίας για την μείωση των τελών. Θέση
σε εφαρμογή της υπηρεσίας Split Bill & χρήση
επιδότησης νέων συσκευών.
99 Προμήθεια αναλωσίμων ειδών Η/Υ –για τις
ανάγκες της ΕΑ
99 Αναβάθμιση του ενεργού εξοπλισμού του δικτύου ΜΕΤΑΓΩΓΕΙΣ.
99 Διαμόρφωση νέου Computer Room και μεταφορά όλου του εξοπλισμού στο νέο Computer
Room
99 Προετοιμασία για την σύνδεση με την διαδικτυακή υπηρεσία της Γ.Γ.Δ.Ε. «Στοιχεία Μητρώου για Φυσικά και Μη Φυσικά πρόσωπα»
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Οι δράσεις μας
συνοπτικά

Αρμοδιότητες και
Οργάνωση
Αποφάσεις
της Επιτροπής
Ανταγωνισμού
Πολιτικές Προώθησης
Ανταγωνισμού
(Advocacy)
Οι έρευνες της
Γενικής Διεύθυνσης
Ανταγωνισμού
Διοικητική ΥποστήριξηΑνθρώπινο Δυναμικό

Οικονομικά
Στοιχεία
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7. ΟικονομικΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
16η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
(Ποσά σε Ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία

Αποσβέσεις

Αναπόσβεστη
αξία

168.089,14

144.488,18

23.600,96

3.411.271,45

5.486.834,32

1.856.383,95

3.630.450,37

47.997,48
1.041,29

17.083,09
0,01

65.080,57
1.041,30

43.567,80
1.041,29

21.512,77
0,01

1.012.780,19
1.078.902,06

880.698,42
929.737,19

132.081,77
149.164,87

943.386,28
1.009.508,15

851.574,12
896.183,21

91.812,16
113.324,94

6.565.736,38

3.005.300,06

3.560.436,32

6.496.342,47

2.752.567,16

3.743.775,31

Β.

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

183.070,87

154.269,00

28.801,87

Γ.

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις

5.486.834,32

2.075.562,87

65.080,57
1.041,30

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
5. Μεταφορικά Μέσα
6. ‘Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014
Αξία κτήσεως

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες
μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού
(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ.

50.130,08

1.040,00

3.610.566,40

3.744.815,31

Α.

12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως
προκαταβολών και πιστώσεων

419.496,60
247.903,16

171.593,44

478.279,40
247.903,16

V. Aποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
(ΑΙΙΙ+AIV+AV)
Β.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές προβλέψεις

Γ.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες
(μεταχρονολογημένες)
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
10. Πλεόνασμα πληρωτέο στο
Ελληνικό Δημόσιο
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)

230.376,24

478,00
172.071,44

747,83
231.124,07

3. Καταθέσεις όψεως
4. Προθεσμιακές καταθέσεις

10.309.032,92
15.850.000,00
26.159.032,92

2.346.608,28
25.000.000,00
27.346.608,28

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
(ΔΙΙ+ΔΙV)

26.331.104,36

27.577.732,35

391,28
36.793,10
37.184,38

585,34
99.031,93
99.617,27

30.007.657,01

31.445.765,89

27.477.000,00

23.795.000,00

Δ.

IV. Διαθέσιμα

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επομένων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
(Β+Γ+Δ+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου
Λογιστικού

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογήςΕπιχορηγήσεις
Επενδύσεων-Δωρεές παγίων
4. Αξία ακινήτων και λοπών παγίων
αποκτηθέντων δωρεάν
4α. Επιχορηγήσεις από τον κρατικό
προϋπολογισμό
IV Αποθεματικά Κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό
3.Ειδικό αποθεματικό για την αγορά
ακινήτου

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι
Μείον: Προβλέψεις

Ε

Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2015

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
(Α+Β+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί
Δημοσίου Λογιστικού

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2014

2,23

0,01

176.082,17
176.084,40

176.082,17
176.082,18

1.525.169,76
0,00

1.248.466,27
9.800.000,00

1.525.169,76

11.048.466,27

24.981.194,96

9.923.828,57

26.682.449,12

21.148.377,02

792.326,21

1.783.664,78

55.658,34
12.866,81

0,00
88.928,65

1.343,32
662,87
2.302.701,48

4,65
537,76
8.302.701,48

11,47
2.373.244,29

56,63
8.392.229,17

159.637,39

121.494,92

30.007.657,01

31.445.765,89

27.477.000,00

23.795.000,00

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2015
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
16η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
(Ποσά σε Ευρώ)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015

Ι.
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
2.Έσοδα από τέλη-δικαιώματα

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2014

9.682.031,23

7.593.365,68

Μείον: Κόστος υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα)
εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Αλλα έσοδα

3.729.469,61
5.952.561,62

3.962.901,42
3.630.464,26

0,00

0,00

Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. ΄Εξοδα διοικητικής
λειτουργίας
Μερικά αποτελέσματα (Πλεόνασμα)
εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και
συναφή έσοδα
Μείον:
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή
έξοδα
ΙΙ. Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα)
εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
3. Έσοδα προηγουμένων
χρήσεων
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ.
χρήσεων

5.952.561,62
783.315,54

3.630.464,26
837.818,67

5.169.246,08

2.792.645,59

Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζημιές
3. Εξοδα προηγούμενων
χρήσεων
4. Προβλέψεις για έκτακτους
κινδύνους
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα
(πλεόνασμα)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων
στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές
ενσωματωμένες στο λειτουργικό
κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

482.592,36

670.869,89

2.242,95

480.349,41

2.609,99

668.259,90

5.649.595,49

3.460.905,49

37,64
68.500,76

4,95
35.272,78

1.003.161,85

0,00

1.071.700,25

35.277,73

418.221,86
0,00
757.180,72
11.823,28

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά
Ποσά
κλειόμενης
προηγούμενης
χρήσεως 2015
χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα)
5.534.069,88
3.434.420,88
χρήσεως
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων
προηγούμενων χρήσεων
9.923.828,57
14.963.830,21
(+) Μεταφορά από το ειδικό
αποθεματικό
για την αγορά ακινήτου
Σύνολο

Η διάθεση του πλεονάσματος
γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό
2α.Μέρισμα στο Ελλ. Δημ. (άρθρο
17,παρ. 5 Ν. 3959/2011)
8.Υπόλοιπο πλεονάσματος σε νέο

9.800.000,00
25.257.898,45

18.398.251,09

276.703,49
0,00

171.721,04
8.302.701,48

24.981.194,96

9.923.828,57

25.257.898,45

18.398.251,09

0,00
0,00
40.762,34
1.187.225,86

-115.525,61

21.000,00

61.762,34

-26.484,61

5.534.069,88

3.434.420,88

262.513,72

0,00

262.959,04

262.513,72

0,00

262.959,04

0,00

5.534.069,88

3.434.420,88
Αθήνα, 19 Ιουλίου 2016

Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Η Γενική Διευθύντρια

Η Διευθύντρια
Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης

Η Τμηματάρχης
Οικονομικής Υποστήριξης

Δ. ΚΥΡΙΤΣΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 565870/07

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 077220/07

ΑΝΝΑ ΓΛΥΝΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 517616/12

ΒΗΤΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Α.Δ.Τ. Ν. 624550/84

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
Προς την Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής
Αθήνα, 19 Ιουλίου 2016
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.O.Ε.Λ.
Πατησίων 81 & Χέϋδεν, Τ.Κ. 104 34, Αθήνα
Α. Μ. ΣΟΕΛ 111
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
Έσοδα
Κ.Α.

Προτάσεις 2017

Διαμόρφωση πρ/
σμού 2016

Απολογισμός
2015

3000 ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ.

7.220.000,00

6.350.000,00

10.164.623,59

3200 Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών

6.500.000,00

6.000.000,00

9.682.031,23

6.500.000,00

6.000.000,00

9.682.031,23

720.000,00

350.000,00

482.592,36

720.000,00

350.000,00

482.592,36

3299

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν
κατονομάζονται ειδικά

3500 Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και
λοιπέςπεριπτώσεις
3511

Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες

5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

110.000,00

110.000,00

63.521,31

5500 Επιστροφές χρημάτων

110.000,00

110.000,00

63.521,31

10.000,00

10.000,00

7.604,03

100.000,00

100.000,00

55.917,28

7.330.000,00

6.460.000,00

10.228.144,90

26.769.032,00

26.266.032,00

26.159.032,00

5511

Eπιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών
ενταλμάτων προπληρωμής

5521

Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και
αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
Ταμειακό υπόλοιπο 31/12
Έσοδα- έξοδα-απόδοση πλεονάσματος

503.000,00

Αθήνα 29.7.2016
H Γενική Διευθύντρια
Διονυσία Ξηρόκωστα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2015
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΕΞΟΔΑ
Κ.Α.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Προτάσεις
2017

Διαμόρφωση
Προϋπ/σμού
2016

«Πραγματοποιηθ.
Α’ 6μήνου 2016
(Ενταλθέντα)»

Προτάσεις
2015

0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

5.531.000,00

5.027.000,00

2.203.268,97

4.541.441,22

0200 Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί &
Ι.Δ.Α.Χ.)

3.910.000,00

3.911.000,00

1.980.586,04

3.667.666,43

2.395.000,00

2.478.000,00

1.201.474,84

2.821.116,41

57.000,00

56.000,00

27.057,53

51.176,05

0211

Βασικός μισθός

0213

Οικογενειακή παροχή

0215

Επίδομα θέσης ευθύνης

0221

Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου
μισθολογίου-βαθμολογίου (άρθρο 29 παρ.2,
ν.4024/27.10.2011)

90.000,00

91.000,00

46.461,91

77.470,75

700.000,00

643.000,00

333.433,15

84.551,13

0225

Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0282

Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών
λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0291

Εισφορές στο Ι.Κ.Α.

412.000,00

415.000,00

201.270,47

402.261,91

0292

Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς
οργανισμούς

213.000,00

190.000,00

153.189,83

204.032,98

0293

Εργοδοτική Εισφορά υ πέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (παρ. 1β,
άρθρ.19,ν.3918/2011)

32.000,00

27.000,00

17.698,31

27.057,20

120.000,00

150.000,00

24.721,91

65.930,28

70.000,00

70.000,00

16.967,91

46.176,28

0500 Πρόσθετες και παρεχόμενες παροχές
0511

Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία

0515

Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων

0700 Πληρωμές για μετακινήσεις

50.000,00

80.000,00

7.754,00

19.754,00

65.000,00

65.000,00

12.142,26

14.067,83

0711

Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου
προσωπικού (Τακτικοί-ΙΔΑΧ)

0,00

595,00

595,00

12.749,98

0713

Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο
εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού
(τακτικών-ΙΔΑΧ)

0,00

192,23

192,23

1.317,85

0719

Λοιπά έξοδα μετακίνησης

27.000,00

26.702,50

5.012,73

0,00

0721

Ημερήσια αποζημίωση

11.000,00

10.807,77

3.140,00

0,00

0722

Έξοδα διανυκτέρευσης

0800 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

27.000,00

26.702,50

3.202,30

0,00

1.436.000,00

901.000,00

185.818,76

793.776,68

0813

Εγγυήσεις και μισθώματα ενοικίων

35.000,00

33.000,00

16.080,00

32.278,12

0823

Ταχυδρομικά

11.000,00

9.000,00

3.260,53

6.210,41

0824

Υποχρεώσεις από παροχή τηλ/κών υπηρεσιών
(τέλη, μισθώματα και δαπάνες εγκαταστάσεων)

35.000,00

40.000,00

8.723,35

27.120,08

0826

Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας

16.000,00

16.000,00

8.260,67

14.297,41

0829

Λοιπές μεταφορές

3.000,00

10.000,00

0,00

200,00

0831

Υδρευση και άρδευση

3.000,00

4.000,00

1.284,00

1.870,00

0832

Ηλεκτρική ενέργεια

70.000,00

65.000,00

30.656,15

67.741,22

0833

Χρήση φυσικού αερίου

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00
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0839

Δαπάνες καθαριότητας

0841

Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά

0843

Προτάσεις
2017

Διαμόρφωση
Προϋπ/σμού
2016

«Πραγματοποιηθ.
Α’ 6μήνου 2016
(Ενταλθέντα)»

Προτάσεις
2015

30.000,00

30.000,00

10.596,20

1.000,00

7.000,00

1.405,50

21.923,99
204,80

Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία
(περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)

10.000,00

10.000,00

3.567,00

3.505,50

0844 Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών
εκδηλώσεων

15.000,00

15.000,00

0,00

2.094,25

0845

Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων

2.000,00

5.000,00

870,00

910,80

0861

Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά

3.000,00

3.000,00

0,00

995,00

0869

Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού
εξοπλισμού

33.000,00

50.000,00

2.677,61

10.638,70

0871

Αμοιβές φυσικών προσώπων

48.000,00

140.000,00

11.130,51

40.547,01

0873

Αμοιβές νομικών προσώπων

386.000,00

341.500,00

85.931,64

131.664,28

0874

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και
πιστωτικών ιδρυμάτων

4.000,00

4.000,00

833,72

2.340,69

0879

Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες

0881

Αμοιβές για εκπαίδευση,
μετεκπαίδευση,επιμόρφωση

0892

Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων

0894

Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα

1000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
1100 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών,
εργαστηρίων κ.λ.π.

5.000,00

5.000,00

0,00

3.783,50

20.000,00

10.000,00

400,00

5.650,00

700.000,00

92.500,00

0,00

413.161,85

5.000,00

10.000,00

141,88

6.639,07

376.000,00

433.000,00

74.162,97

74.101,41

84.000,00

60.000,00

25.405,31

27.273,39

1111

Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών
συναφών υλικών

64.000,00

35.000,00

13.205,82

9.974,97

1121

Προμήθεια βιβλίων,
συγγραμμάτων,περιοδικών,εφημερίδων και
λοιπών συναφών εκδόσεων

20.000,00

25.000,00

12.199,49

17.298,42

4.000,00

6.000,00

2.905,65

3.066,22

1200 Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού
υλικού και ειδών καθαριότητας
1211

Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού
υλικού

1.000,00

1.000,00

246,76

0,00

1231

Προμήθεια ειδών καθαριότητας

3.000,00

5.000,00

2.658,89

3.066,22

14.000,00

14.000,00

408,98

1.444,87

1300 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
1311

Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής
εγκαταστάσεων

5.000,00

5.000,00

0,00

1.038,97

1329

Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής
κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού

9.000,00

9.000,00

408,98

405,90
4.694,37

1500 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

9.000,00

8.000,00

2.459,63

1511

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

3.000,00

1.000,00

254,11

212,44

1512

Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες
κοινοχρήστων

6.000,00

7.000,00

2.205,52

4.481,93

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2015
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1600 Διάφορες προμήθειες
1699

Λοιπές προμήθειες

1700 Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού

Προτάσεις
2017

Διαμόρφωση
Προϋπ/σμού
2016

«Πραγματοποιηθ.
Α’ 6μήνου 2016
(Ενταλθέντα)»

Προτάσεις
2015

30.000,00

50.000,00

5.586,39

30.000,00

50.000,00

5.586,39

6.023,86
6.023,86

235.000,00

295.000,00

37.397,01

31.598,70

20.000,00

20.000,00

0,00

0,00

5.000,00

25.000,00

0,00

20.530,66

1711

Προμήθεια επίπλων

1712

Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και
κλιματισμού

1713

Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων
φωτοαντιγραφής, κ.λπ. μηχανών γραφείου

10.000,00

50.000,00

0,00

0,00

1723

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών,
προγραμμάτων και λοιπών υλικών

50.000,00

50.000,00

645,60

0,00

1725

Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού,
μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς
ηλεκτρονικού εξοπλισμού

50.000,00

100.000,00

36.751,41

1.476,00

1729

Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού
εξοπλισμού

100.000,00

50.000,00

0,00

9.592,04

1731

Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς

0,00

0,00

0,00

4.350.000,00

2.626.701,48

2.302.701,48

6.757.185,16

350.000,00,

324.000,00

0,00

757.185,16

350.000,00,

324.000,00

0,00

757.185,16

4.000.000,00 2.302.701,48

2.302.701,48

6.000.000,00

3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ
3100 Επιστρoφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να
οφείλονται
3199

Λοιπές επιστροφές εσόδων

3200 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για
τρίτους
3299

Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς φυσικά και
νομικά πρόσωπα

4.000.000,00

2.302.701,48

2.302.701,48

6.000.000,00

5000 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

570.000,00

569.000,00

9.832,20

49.158,73

5100 Διάφορες σύνθετες δαπάνες

530.000,00

529.000,00

0,00

14.981,40

500.000,00

309.000,00

0,00

0,00

5113

Δαπάνες πλήρωσης θέσεων προσωπικού

5115

Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων

5300 Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την
Ε.Ε.
5311

Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής
δημοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων
για συμμετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών
οργάνων στο εξωτερικό

30.000,00

220.000,00

0,00

14.981,40

40.000,00

40.000,00

9.832,20

34.177,33

40.000,00

40.000,00

9.832,20

34.177,33

7000 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ

0,00

0,00

0,00

0,00

7200 Απαλλοτριώσεις, αγορές, μελέτες-έρευνες,
ανεγέρσεις και εκτελέσεις έργων

0,00

0,00

0,00

0,00

7241

Αγορά οικοπέδων και κτιρίων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ EΞΟΔΩΝ

0,00

0,00

0,00

0,00

10.827.000,00

8.655.701,48

4.589.965,62

11.421.886,52

Αθήνα 29/7/2016
Η Γενική Διευθύντρια
Διονυσία Ξηρόκωστα
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
16η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015- 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
(Ποσά σε Ευρώ)

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

4. Οργανικά έξοδα
Αμοιβες και έξοδα
προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων

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

3.729.469,61
219.964,14

Παροχές τρίτων
Φόροι-τέλη
Διάφορα έξοδα

183.244,96
0,00
117.592,72

Αποσβέσεις παγίων εν/
νες στο λειτ.κόστος
Τόκοι και συναφή έξοδα

262.513,72

2.Λοιπά οργανικά
έσοδα
Εσοδα παρεπομένων
ασχολιών
Εσοδα κεφαλαίων

2.242,95

Συνολικό κόστος

4.515.028,10

Κέρδη εκμετάλλευσης

5.649.595,49

ΣΥΝΟΛΟ

5.649.595,49

Συνολικά έσοδα

9.682.031,23

482.592,36
10.164.623,59

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

