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έσα σε ένα σύνθετο οικονομικό και κοινωνικό
περιβάλλον και σε μια ιδιαιτέρως δύσκολη συγκυρία, η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιχείρησε, με
γνώμονα το πλαίσιο των γενικών στρατηγικών της στόχων,
να επικεντρωθεί και το έτος 2012 στις παρεμβάσεις με σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην αγορά και να διοχετεύσει τις
δυνάμεις της για τον περιορισμό των αντι-ανταγωνιστικών
συμπεριφορών και των στρεβλώσεων που παρατηρούνται σε
κρίσιμους κλάδους της εθνικής οικονομίας.
Μέλημα όλων μας στην Επιτροπή δεν ήταν άλλο, από τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και της εδραίωσης ενός ανταγωνιστικού πλαισίου λειτουργίας της για την
ανακούφιση των δοκιμαζόμενων πολιτών-καταναλωτών και
την επιβράβευση της υγιούς επιχειρηματικότητας.
Τα προβλήματα πολλά. Τα μέσα, όμως, λίγα. Ωστόσο, με
αυτά τα μέσα είμαστε υποχρεωμένοι να λειτουργούμε και
να επιτελούμε το καθήκον και την αποστολή μας. Χρόνιες
παθογένειες και προβλήματα δεκαετιών ζητούν άμεση λύση.
Ο χρόνος ασφυκτικά πιεστικός και τα προβλήματα δυσεπίλυτα. Συνδέονται με τις ίδιες τις δομές της οικονομίας και
τη νοοτροπία που έχει αναπτυχθεί και επικρατήσει επί σειρά
ετών και η οποία δεν επιτρέπει σε πολλές περιπτώσεις την
εξέλιξη. Δομές, οι οποίες περιορίζουν τις πραγματικές δυνατότητες της χώρας μας, για να μην διαταραχθούν τα λιμνάζοντα νερά ορισμένων λίγων, ευτυχώς, που δεν θέλουν
να «ξεβολευτούν». Όλοι μας αντιλαμβανόμαστε, ότι η αναδιάρθρωση της οικονομίας στη βάση ανταγωνιστικών προ-

τύπων, δεν είναι εύκολη υπόθεση και απαιτεί χρόνο. Απαιτεί, επίσης, μεγάλη προσπάθεια, σωστό σχεδιασμό, διάθεση
αλλά και αφοσιωμένους ανθρώπους, προσηλωμένους στον
τελικό στόχο.
Σε αυτή τη μεγάλη και συλλογική προσπάθεια συμμετέχει
ενεργά και η Επιτροπή Ανταγωνισμού με το σύνολο του στελεχιακού της δυναμικού, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων και
δυνατοτήτων της. Η Επιτροπή, η οποία, παράλληλα με τον
κατασταλτικό της ρόλο για τον εντοπισμό παραβάσεων του
δικαίου του ανταγωνισμού (παράνομες οριζόντιες και κάθετες συμπράξεις και κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης), και τον
έλεγχο των συγκεντρώσεων που πολλαπλασιάστηκαν το
τελευταίο διάστημα, ενισχύει τις δομικές παρεμβάσεις της
για την αποκατάσταση δυσλειτουργιών και την άρση αντιανταγωνιστικών στρεβλώσεων, φραγμών και εμποδίων που
επέβαλλε, διαχρονικά στο παρελθόν, μια πολυδαίδαλη και
συνάμα προστατευτική νομοθεσία.
Προσπάθεια δύσκολη και απαιτητική, που πέραν των άλλων
συγκρούεται με συντεχνιακές λογικές, που στόχο είχαν και
έχουν τη διατήρηση κεκτημένων, προκειμένου ορισμένοι να
εξυπηρετούνται με τη λιγότερη δυνατή προσπάθεια.
Ένας κακώς εννοούμενος προστατευτισμός, τα δεινά και τις
κακές πλευρές του οποίου, σήμερα, ελέω οικονομικής κρίσης,
όλοι υφιστάμεθα. Η δυσμενής, καθόλα, οικονομική αυτή πορεία επέβαλε, περισσότερο από ποτέ, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, την πρόσθετη ευθύνη, να εξαντλήσει τις δυνάμεις
και το οπλοστάσιο που της παρέχει το υφιστάμενο νομικό
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πλαίσιο, για την προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων από φαινόμενα αντι-ανταγωνιστικής εκμετάλλευσης και
καρτελοποίησης της αγοράς.
Έτσι, χωρίς να αποστεί από την κυρίως δικαιοδοτική της
αποστολή, η Επιτροπή, διαφοροποίησε, προς καιρόν, τις
προτεραιότητές της. Διατύπωσε, μετά από ενδελεχή έρευνα και μελέτη, προτάσεις προς την Πολιτεία για την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων και στρεβλώσεων, σε όλα
τα στάδια, από την παραγωγή μέχρι και την κατανάλωση.
Δεκάδες γνωμοδοτήσεων για την άρση των περιορισμών
σε κρίσιμα επαγγέλματα, όπως αυτά του λογιστή-φοροτέχνη, του αναλογιστή, του ορκωτού εκτιμητή, του τομέα του
κρέατος, του τουρισμού και της παιδείας και πολλών άλλων
κλάδων και επαγγελμάτων, είδαν το φως της δημοσιότητας.
Ικανός αριθμός μεγάλων συγκεντρώσεων των εγχώριων τραπεζικών ομίλων, ελέγχθηκαν από τη Γενική Διεύθυνση και
εκδικάστηκαν, μέσα στα πολύ στενά χρονικά όρια του νόμου
αλλά και την πίεση της σύνδεσής τους με το κρίσιμο ζήτημα
της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζικών ιδρυμάτων και κατ’
επέκταση την αναγκαία ρευστότητα της αγοράς.
Ταυτόχρονα, σε συνεργασία με τους συναρμοδίους φορείς,
προωθήθηκαν μια σειρά από διαρθρωτικές αλλαγές, όπως το
πρόγραμμα του ΟΟΣΑ, με τη συμμετοχή και της Επιτροπής,
για την άρση των ρυθμιστικών εμποδίων σε τομείς της επεξεργασίας τροφίμων, του λιανικού εμπορίου, των οικοδομικών υλικών και του τουρισμού.
΄Ετσι, μέχρι το τέλος του 2013 ευελπιστούμε ότι θα έχουν
διατυπωθεί και συνταγεί κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την άσκηση της κανονιστικής
αρμοδιότητας της Διοίκησης και τη νομοθετική εξουσία εν
γένει, γεγονός που αναμένεται να έχει σημαντική συνεισφορά στην ενίσχυση των συνθηκών ανταγωνισμού και της λειτουργίας της αγοράς.
Περαιτέρω, κανονιστικές παρεμβάσεις σε νευραλγικούς τομείς, όπως εκείνος των καυσίμων, επικαιροποιημένες, προωθήθηκαν προς την Πολιτεία, η οποία έχει δηλώσει την απόφασή της να υλοποίησει αυτές μας τις προτάσεις. Προτάσεις,
που και η ίδια η αγορά αναγνωρίζει, ότι είναι αναγκαίες για
την ανταγωνιστικότερη λειτουργία των αντίστοιχων κλάδων.
Επίσης, στα πλαίσια του κατασταλτικού της ρόλου, η Επιτροπή
διενήργησε, εντός του 2012, 25 επιτόπιους ελέγχους σε 123 επιχειρήσεις, αριθμός που είναι ο μεγαλύτερος στην ιστορία της.
Κι αυτό, για τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων της νομοθεσίας
περί ανταγωνισμού, ενώ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους
4,5 εκ. ευρώ που αφορούσαν σε παράνομες συμπράξεις, σε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και σε άλλες παραβάσεις (πρόωρες πραγματοποιήσεις συγκεντρώσεων). Έμφαση δόθηκε στο
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χρόνο που απέμεινε από τις γνωμοδοτήσεις (άνοιγμα των επαγγελμάτων και πετρελαιοειδή) και τις συγκεντρώσεις, στη συζήτηση υποθέσεων που αφορούσαν ενέργειες Συλλογικών Οργάνων, κάτι που είχε ως συνέπεια να περιοριστεί μεν το ύψος των
προστίμων αλλά να περάσουν μηνύματα, ότι υπό το μανδύα
της συλλογικότητας δεν μπορούν να καταστρατηγούνται οι
διατάξεις του Ανταγωνισμού από τα μέλη των Οργάνων αυτών.
Όλες αυτές οι δράσεις που η Επιτροπή ολοκλήρωσε εντός
του 2012, είχαν έναν ισχυρό αντίπαλο. Τη διάχυτη καχυποψία, που τείνει να κυριαρχήσει σε όλα τα επίπεδα του δημόσιου βίου. Το κλίμα αυτό καλούμαστε και έχουμε όλοι μας
χρέος να ξεπεράσουμε και να αναστρέψουμε με αποφασιστικότητα και αφοσίωση στο γενικό συμφέρον, δίδοντας
μάχη με τις δυνάμεις της αδράνειας και της στασιμότητας.
Σε αυτό το πλαίσιο, όλοι οι φορείς της Πολιτείας χρειάζονται
στήριξη από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Πιστέψτε με, η παραδοχή αυτή δεν είναι υπεκφυγή. Είναι
πέρα για πέρα ουσιαστική. Η αύξηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων της Επιτροπής, προϋποθέτει την αγαστή
συνεργασία και των δυνάμεων της αγοράς.
Αυτό ζητούμε ως Επιτροπή Ανταγωνισμού. Την εμπιστοσύνη, δηλαδή, των πολιτών και του επιχειρηματικού κόσμου.
Είναι αναγκαίο, να γίνει από το σύνολο αντιληπτό, ότι από
μια ανταγωνιστική αγορά, όλοι κερδίζουν. Αντίθετα, η ανοχή και ο συμβιβασμός, οδηγούν την αγορά σε έναν αργόσυρτο θάνατο. Σε μια νεκρή αγορά που δεν μπορεί να δώσει
ζωή, δεν μπορεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, δεν προσφέρει μέσα επιβίωσης. Αντίθετα, δημιουργεί μια ατέρμονη
δίνη που παρασύρει όλους στο βάλτο της καταστροφής.
Αντιστρόφως, οι υγιείς επιχειρήσεις, η ήρεμη αγορά, το
ανταγωνιστικό περιβάλλον, ο σεβασμός στους θεσμούς και
το κράτους δικαίου, ανοίγουν ορίζοντες, προσελκύουν επενδύσεις, δημιουργούν νέους τομείς δράσης. Η εφαρμογή των
κανόνων του ανταγωνισμού, μπορεί να εξασφαλίσει νέες ευκαιρίες και νέες δυνατότητες.
Από τη μεριά μας, η διοίκηση και τα στελέχη της Επιτροπής
είμαστε αποφασισμένοι, χωρίς φειδώ κόπου και προσπάθειας, να συμβάλουμε στην εμπέδωση ενός καλού κλίματος στην αγορά, απεξαρτημένου από τις νοοτροπίες και τις
στρεβλώσεις του χθες.
Σε αυτή μας την προσπάθεια, ψάχνουμε συνοδοιπόρους και
συμμάχους και ζητάμε τη βοήθεια όλων, ώστε ο δρόμος αυτός να μην είναι μακρύς.
Δημήτριος Κυριτσάκης
Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού
Αντιπρόεδρος ε.τ. Αρείου Πάγου
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012

1.1. Αποστολή και
Αρμοδιότητες της
Επιτροπής Ανταγωνισμού

Η

Επιτροπή Ανταγωνισμού (Ε.Α.) είναι θεματοφύλακας της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και
εγγυάται την εφαρμογή του δικαίου του ανταγω-

νισμού. Λειτουργεί ως Ανεξάρτητη Αρχή και έχει διοικητική
και οικονομική αυτοτέλεια.
H Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα εφαρμογής του ν. 3959/2011 «Προστασία του Ελεύθερου
Ανταγωνισμού», όπως ισχύει.
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 περιορίζουν ή νοθεύουν τον ανταγωνισμό και μεριμνά για την άρση των φραγμών εισόδου στην
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επιχειρήσεις, οι οποίες κατέχουν σημαντική δύναμη στην
αγορά (δεσπόζουσα θέση). Οι πρακτικές αυτές αποσκοπούν
στην αποκομιδή πρόσθετων ωφελειών ή στον εκτοπισμό
ανταγωνιστών ή, τέλος, στη θέση φραγμών στην αγορά με
σκοπό την αποτροπή εισόδου νέων ανταγωνιστών.
Εκτός από την καταπολέμηση των ανωτέρω πρακτικών, η
Επιτροπή Ανταγωνισμού ελέγχει προληπτικά τις συγκεντρώσεις μεταξύ μεγάλων επιχειρήσεων προς αποτροπή ενδεχόμενης μείωσης του ανταγωνισμού που μπορεί να προκύψει
από την πραγματοποίηση των συγκεντρώσεων αυτών.
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.
Ειδικότερα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποφασίζει, γνωμοδοτεί και ενεργεί για θέματα που υπάγονται στην αρμοδιότητά της σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα:

››

έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον περιορισμό

αγορά, καθιστώντας την ελεύθερη και ανοικτή για όλες τις

του ανταγωνισμού, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο

επιχειρήσεις. Μέσω του υγιούς ανταγωνισμού, επέρχεται αύ-

1 παρ. 1 του ν. 3959/2011 (πρώην άρθρο 1 παρ. 1 του ν.

ξηση της αποτελεσματικότητας, της παραγωγικότητας, των
επενδύσεων, της έρευνας και ανάπτυξης και της καινοτομίας.
Ως συνέπεια, επιτυγχάνεται μείωση των τιμών, βελτίωση της

Διαπιστώνει την ύπαρξη συμπράξεων επιχειρήσεων που

703/1977).

››

Αποφασίζει την απαλλαγή συμπράξεων που περιορίζουν
τον ανταγωνισμό, αλλά έχουν θετικά οικονομικά αποτε-

ποιότητας και του εύρους των παρεχομένων προϊόντων και

λέσματα, είναι προς όφελος του καταναλωτή, δεν δημι-

υπηρεσιών, με επακόλουθα αφενός μεν τη διεύρυνση των

ουργούν προϋποθέσεις κατάργησης του ανταγωνισμού

επιλογών για τους καταναλωτές και την αύξηση της αγορα-

και δεν δεσμεύουν υπέρμετρα τις συμμετέχουσες επιχει-

στικής τους δύναμης, αφετέρου δε την ενίσχυση της επιχει-

ρήσεις, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 παρ. 3 του ν.

ρηματικότητας και την ανάπτυξη της οικονομίας και της κοι-

3959/2011 (πρώην άρθρο 1 παρ. 3 του ν. 703/1977).

νωνικής ευημερίας εν γένει.

››

Διαπιστώνει την καταχρηστική συμπεριφορά επιχειρή-

Οι πρακτικές που διώκει η Επιτροπή Ανταγωνισμού περιλαμ-

σεων με δεσπόζουσα θέση στην αγορά κατ’ εφαρμογή

βάνουν τις συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων που αποσκο-

του άρθρου 2 του ν. 3959/2011 (πρώην άρθρο 2 του ν.

πούν στη μείωση του μεταξύ τους ανταγωνισμού. Οι συμ-

703/1977).

φωνίες αυτές μπορεί να αφορούν στις τιμές των προϊόντων

››

Ελέγχει προληπτικά την επίδραση στον ανταγωνισμό

ή στην ποσότητα παραγωγής κάθε επιχείρησης, καθώς και

συγκεντρώσεων επιχειρήσεων κατά τα προβλεπόμενα

στην κατανομή των αγορών, στην επιβράδυνση της τεχνο-

στα άρθρα 5 - 10 του ν. 3959/2011 (πρώην άρθρα 4 - 4στ

λογικής ανάπτυξης, στη μείωση των επενδύσεων κ.λπ.

του ν. 703/1977).

Επίσης, τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού αντιστρατεύονται ορισμένες πρακτικές που μπορεί να ασκούν

››

Επιβάλλει κυρώσεις σε περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων του ν. 3959/2011 (πρώην ν. 703/1977).
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››

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Λαμβάνει ασφαλιστικά μέτρα, όταν πιθανολογείται πα-

σεων που εκδίδονται στις περιπτώσεις προσβολής των

ράβαση των άρθρων 1, 2 και 11 του ν. 3959/2011 (πρώην

προηγούμενων.

άρθρα 1, 2, 2α και 5 του ν. 703/1977) ή των άρθρων 101
και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΣΛΕΕ) και συντρέχει επείγουσα περίπτωση για
την αποτροπή άμεσα επικείμενου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στο δημόσιο συμφέρον.

››

Εξετάζει, μετά από αίτημα του Υπουργού Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή αυτεπάγγελτα,
συγκεκριμένους κλάδους της ελληνικής οικονομίας
και, εφόσον διαπιστώσει ότι δεν υπάρχουν σε αυτούς
συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού και κρίνει
ότι η εφαρμογή των άρθρων 1, 2 και 5 μέχρι 10 του ν.
3959/2011 δεν επαρκεί, μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή της, να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για τη δημιουργία
των συνθηκών αυτών (άρθρο 11 του ν. 3959/2011).

››

Γνωμοδοτεί επί θεμάτων ανταγωνισμού, όταν της ζητηθεί από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας ή οποιονδήποτε άλλον αρμόδιο Υπουργό
(άρθρο 23 του ν. 3959/2011).

››

Εφαρμόζει τις διατάξεις των άρθρων 101 και 102 της
ΣΛΕΕ και συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις άλλες Aρχές Ανταγωνισμού των άλλων Κρατών
Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή της

››

››

1.2. Συνοπτική Παρουσίαση
του Νομικού Πλαισίου
Λειτουργίας της Επιτροπής
Ανταγωνισμού
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
κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κανονισμού 1/2003.
Με το ν. 2296/1995, η Επιτροπή Ανταγωνισμού απέκτησε τη
μορφή Ανεξάρτητης Αρχής με διοικητική αυτοτέλεια, ενώ

κοινοτικής νομοθεσίας του ανταγωνισμού.

με το ν. 2837/2000 απέκτησε και οικονομική αυτοτέλεια. Τέ-

Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 3959/2011, συ-

λος, με το ν. 3373/2005, η Επιτροπή Ανταγωνισμού απέκτησε

νεργάζεται με τις ρυθμιστικές ή άλλες αρχές που ασκούν

διακεκριμένη νομική προσωπικότητα που της επιτρέπει να

έλεγχο σε συγκεκριμένους τομείς της εθνικής οικονομίας

παρίσταται αυτοτελώς σε κάθε είδους δίκες που έχουν ως

και παρέχει τη συνδρομή της, εφόσον της ζητηθεί, στις

αντικείμενο πράξεις ή παραλείψεις της, ενώ παράλληλα της

εν λόγω αρχές, όταν αυτές είναι κατά το νόμο αρμόδι-

αναγνωρίστηκε αρμοδιότητα κανονιστικής παρέμβασης σε

ες για την εφαρμογή, στους ειδικούς αυτούς τομείς, των

κλάδους της οικονομίας (όπως περιγράφεται πλέον στο άρ-

άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 και των άρθρων 101

θρο 11 του ν. 3959/2011). Επιπλέον, διευρύνθηκαν οι ελεγκτικές

και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής

της εξουσίες, καθώς και οι αρμοδιότητές της στην εφαρμογή

Ένωσης. Επίσης, η Επιτροπή μπορεί να ζητεί τη συνδρο-

των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού, συμφώνως προς τις

μή των αρχών αυτών επί υποθέσεων, για τις οποίες η

διατάξεις του Κανονισμού 1/2003.

ίδια έχει αρμοδιότητα εφαρμογής των εν λόγω άρθρων

Περαιτέρω, με το ν. 3592/2007 για τις συγκεντρώσεις στα μέσα

στους πιο πάνω ειδικούς τομείς.

μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ), με τον οποίο θεσπίστηκαν ιδι-

Παρακολουθεί την εκτέλεση των Αποφάσεών της, των

αίτερες προϋποθέσεις για την έγκριση των συγκεντρώσεων

Υπουργικών Αποφάσεων και των δικαστικών αποφά-

ελέγχου στα μέσα αυτά, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ορίστηκε
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ως αρμόδιο όργανο για τη διαπίστωση της συγκέντρωσης

πάσης φύσεως συμπράξεων, καταργείται το Τμήμα Μελετών

ελέγχου, τη λήψη μέτρων και την επιβολή των σχετικών κυ-

και Διαχείρισης Πληροφοριών και στη θέση του δημιουργεί-

ρώσεων.

ται Τμήμα Προώθησης Πολιτικών Ανταγωνισμού, με κύρια

Η εσωτερική λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού και

αποστολή την παρακολούθηση ρυθμιστικών διατάξεων που

ο τρόπος διαχείρισης των πόρων της ρυθμίζονται από το ν.

δύνανται να εισαγάγουν εμπόδια στον ανταγωνισμό και την

3959/2011 και τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισής της

ευαισθητοποίηση σε θέματα λειτουργίας του ανταγωνισμού

(ΚΥΑ 8275/2006, ΦΕΚ Β΄ 1890/29-12-2006), ενώ η οργάνωση

εν γένει, με στόχο την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση

και στελέχωσή της καθορίζονται στο ν. 3959/2011, καθώς και

της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις νέες αυξημένες γνωμοδο-

στον Οργανισμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Π.Δ. 76/2012,

τικές της αρμοδιότητες (κατ’ άρθρο 23 του ν. 3959/2011) και

το οποίο αντικατέστησε το ΠΔ 31/2006).

την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της συνεργασίας της Ε.Α.

Ο νέος Οργανισμός της Επιτροπής
Ανταγωνισμού, Προεδρικό Διάταγμα
υπ’ αριθμ. 76/13.6.2012 (ΦΕΚ Α΄ 132)

με άλλες δημόσιες υπηρεσίες, καταναλωτικές οργανώσεις και
φορείς. Επιπροσθέτως, εντάσσεται το Τμήμα Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης (ΜΜΕ) του άρθρου 18 του ν. 3592/2007, στην
οργανωτική δομή της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού και

Ο νέος Οργανισμός της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ο οποίος εκ-

επιφορτίζεται με επιπρόσθετες αρμοδιότητες σε συναφείς

δόθηκε εντός του 2012, ενσωματώνει όλες τις τροποποιήσεις

αγορές, για τη βέλτιστη κατανομή των υποθέσεων στο πλαίσιο

που επέφερε ο ν. 3959/2011 στο αντικείμενο εργασιών και στις

και της αύξησης των αρμόδιων τμημάτων, με αρμοδιότητες σε

επιμέρους δραστηριότητες της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ανα-

συγκεκριμένους κλάδους της αγοράς. Τέλος, ενοποιούνται τα

μορφώνοντας το οργανωτικό σχήμα και τις αρμοδιότητες των

Γραφεία Προέδρου, Αντιπροέδρου και Εισηγητών από τρία (3)

οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού

σε ένα (1), με κύριο στόχο την εξοικονόμηση ανθρώπινων πό-

κατά τρόπο που να εξυπηρετούνται αποτελεσματικότερα οι

ρων και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των δραστηριο-

νέες εκτεταμένες εξουσίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού και

τήτων τους, οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλη συνάφεια.

να εξυπηρετείται ο στόχος της βέλτιστης προτεραιοποίησης
και μοριοδότησης των υποθέσεων. Συγκεκριμένα, σε συνέχεια

Τα νομοθετικά κείμενα που διέπουν τη λειτουργία της Επι-

της κατάργησης του μεταγενέστερου ελέγχου συγκεντρώσε-

τροπής Ανταγωνισμού δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της:

ων και της υποχρέωσης των εταιριών σε γνωστοποίηση των

www.epant.gr

2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ
ΔΟΜΗ
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της, κάθε υπόθεση 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 Επι-

τη Αρχή, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέ-

τροπής, πλην των Εισηγητών, που θα απαρτίσουν τη σύνθεση

λεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομί-

του Τμήματος που θα αναλάβει την υπόθεση. Ο Εισηγητής,

ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

στον οποίο ανατίθεται υπόθεση, συνεπικουρείται από υπαλ-

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού συγκροτείται από οκτώ τακτικά

λήλους της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού.

μέλη, από τα οποία ένα είναι ο Πρόεδρος, ένα ο Αντιπρόε-

Η Ε.Α. συνεδριάζει κατά τακτά χρονικά διαστήματα σε Ολο-

δρος και τέσσερις Εισηγητές και απαρτίζεται από πρόσωπα

μέλεια ή σε Τμήματα. Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων

αναγνωρισμένου κύρους, που διακρίνονται για την επιστη-

δημοσιεύεται στο δικτυακό της τόπο. Οι Αποφάσεις και οι Γνω-

μονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους ικανότη-

μοδοτήσεις της Ε.Α. δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της και

τα στο νομικό και οικονομικό τομέα. Τα μέλη της Επιτροπής

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

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

2.2. Ο Πρόεδρος και
ο Αντιπρόεδρος της
Επιτροπής Ανταγωνισμού

ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης και τελούν, κατά το χρόνο που κατέχουν τη

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού εκπροσωπεί την

θέση τους, σε αναστολή της επαγγελματικής τους δραστη-

Επιτροπή ενώπιον παντός τρίτου και έχει, σύμφωνα με το

ριότητας.

νόμο, τις Κανονιστικές Πράξεις και τις Αποφάσεις της Ολομέ-

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνι-

λειας, την ευθύνη της λειτουργίας αυτής, ασκεί δε τις προς τού-

σμού επιλέγονται από τη Βουλή και διορίζονται με απόφαση

το αρμοδιότητες και ιδίως:

του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλί-

α) ενημερώνει τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη-

ας. Τα λοιπά μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τακτικά και

τας και Ναυτιλίας για την εκτέλεση των Αποφάσεων της

αναπληρωματικά, καθώς και οι Εισηγητές, επιλέγονται και δι-

Επιτροπής Ανταγωνισμού, τη βεβαίωση και την είσπραξη

ορίζονται από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

των βεβαιωμένων προστίμων,

και Ναυτιλίας, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και

β) συντονίζει και κατευθύνει τη λειτουργία της Επιτροπής
Ανταγωνισμού και των οργανικών μονάδων αυτής,

Διαφάνειας της Βουλής.
Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών της

γ)

εκπροσωπεί την Επιτροπή Ανταγωνισμού στις Επιτροπές

Επιτροπής Ανταγωνισμού, τακτικών και αναπληρωματικών,

και Ομάδες, συνεδριάσεις και Συνόδους στα πλαίσια της

καθώς και των Εισηγητών, είναι πενταετής και μπορεί να ανα-

Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Οργανισμού Οικονομικής Συ-

νεωθεί μόνο για μία επιπλέον θητεία.

νεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και άλλων διεθνών

Ο Πρόεδρος, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης

οργανισμών, δυνάμενος να εξουσιοδοτεί προς τούτο τον

Ανταγωνισμού, εισάγει ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Αντιπρόεδρο ή μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού ή το

τις υποθέσεις που πληρούν τα κριτήρια της κατά προτεραιό-

Γενικό Διευθυντή ή τους Διευθυντές ή υπάλληλο των ορ-

τητα εξέτασης. Αμέσως μετά την έκδοση απόφασης της Επι-

γανικών μονάδων αυτής,

τροπής Ανταγωνισμού περί της κατά προτεραιότητα εξέτασής

δ) είναι ο ανώτερος διοικητικός προϊστάμενος του προσω-
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ε)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

πικού των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνι-

1η Ιανουαρίου 2012 έως 16η Μαρτίου 2012

σμού,

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

συγκροτεί το Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο του

Δημήτριος Κυριτσάκης, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ.

προσωπικού της Επιτροπής, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις,
στ) μεριμνά για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, του απολογισμού και του ισολογισμού της Επιτροπής,
ζ)

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

1. Ιωάννης Μπιτούνης, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ
2. Δημήτριος Λουκάς, Δικηγόρος, στέλεχος της

εποπτεύει τη διαχείριση των οικονομικών της Επιτροπής

Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής

και τη διάθεση των χρηματικών κονδυλίων, σύμφωνα με

Επιτροπής

τις αποφάσεις της Ολομέλειας της Επιτροπής, τις διατάξεις
του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης

3. Εμμανουέλα Τρούλη, Δικηγόρος, Διδάκτωρ
Νομικής Πανεπιστημίου Μονάχου

και της κείμενης νομοθεσίας,
η) αποφασίζει για τη διενέργεια αυτεπαγγέλτων ελέγχων
από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού,
θ) ασκεί λοιπές εξουσίες όπως προβλέπονται στο νόμο,
ι)

προβαίνει στην έκδοση Ανακοινώσεων προς ενημέρωση
του κοινού.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1. Νικόλαος Τραυλός, Καθηγητής Οικονομίας
2. Βασίλειος Νικολετόπουλος, ΜηχανολόγοςΗλεκτρολόγος Μηχανικός

3. Δημήτριος Δανηλάτος, Οικονομολόγος
4. Δημήτριος Αυγητίδης, Επίκουρος Καθηγητής

Ο Πρόεδρος μπορεί να εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο, τους

Εμπορικού Δικαίου Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου

Εισηγητές, το Γενικό Διευθυντή ή προϊσταμένους των οργανι-

Θράκης

κών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού να ασκούν μέρος
των αρμοδιοτήτων του και να υπογράφουν έγγραφα ή πρά-

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

ξεις «με εντολή» του.

1. Αδαμαντία Καλούδη, Διδάκτωρ Συνταγματικού
Δικαίου

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού έχει τις ακό-

2. Αργύρης Οικονόμου, Δικηγόρος

λουθες αρμοδιότητες:

3. Φραγκίσκος Αρμάος, Ανώτερο Στέλεχος

α) αναπληρώνει τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού
όταν αυτός απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει,
β) παρακολουθεί την εκτέλεση των Αποφάσεων της Επιτροπής, τη βεβαίωση και την είσπραξη των βεβαιωμένων
προστίμων και ενημερώνει την Ολομέλεια,
γ)

επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου

4. Μιχαήλ Τσαγκατάκης, Δικηγόρος με ειδίκευση σε
θέματα εμπορικού δικαίου

5. Πηνελόπη Παπανδροπούλου, Διδάκτωρ
Οικονομίας

συντονίζει και εποπτεύει την εκπόνηση επιχειρησιακών
και εκπαιδευτικών προγραμμάτων,

δ) με εξουσιοδότηση του Προέδρου, ασκεί μέρος των αρμοδιοτήτων αυτού και υπογράφει έγγραφα ή πράξεις «με

16η Μαρτίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δημήτριος Κυριτσάκης, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ.

εντολή» του.
Η σύνθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το χρονικό διά-

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

στημα από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012, διαμορ-

Δημήτριος Λουκάς, Δικηγόρος, στέλεχος της Γενικής

φώθηκε ως εξής:

Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012
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ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

ποίηση προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων και ενημέρωσης

1. Ιωάννης Μπιτούνης, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ
2. Εμμανουέλα Τρούλη, Δικηγόρος, Διδάκτωρ

του κοινού και των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Νομικής Πανεπιστημίου Μονάχου

3. Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δικηγόρος, Διδάκτωρ
Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Β) ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης είναι αυτοτελές, υπάγεται
απευθείας στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού και είναι αρμόδιο κυρίως για τη δικαστική και εξωδικαστική εκπρο-

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

σώπηση, τη νομική υποστήριξη των πράξεων της Επιτροπής

1. Δημήτριος Δανηλάτος, Οικονομολόγος
2. Ιωάννης Αυγερινός, Δικηγόρος

Ανταγωνισμού και τη δικαστική υπεράσπιση και νομική υπο-

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

Γ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Χρυσοβαλάντου – Βασιλική Μήλλιου,

Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (Γ.Δ.Α.) απαρτίζεται από 4

στήριξη των μελών της Επιτροπής και του προσωπικού.

Οικονομολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια Οικονομικού

Διευθύνσεις και ένα Τμήμα υπαγόμενο απευθείας στο Γενικό

Πανεπιστημίου Αθηνών

Διευθυντή, ως ακολούθως:

2. Μάρθα Καββαθά, Νομικός

2.3. Η Γενική Διεύθυνση
Ανταγωνισμού

•

Α’ Διεύθυνση Οικονομικής Τεκμηρίωσης

•

Β’ Διεύθυνση Οικονομικής Τεκμηρίωσης

•

Διεύθυνση Νομικής Τεκμηρίωσης

•

Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

•

Τμήμα Προώθησης Πολιτικών Ανταγωνισμού

Η οργανωτική δομή της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού

Της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού προΐσταται Γενικός

(Γ.Δ.Α.), βάσει των διατάξεων του ν. 3959/2011 περί προστασίας

Διευθυντής, ο οποίος συντονίζει και εποπτεύει το έργο των

του ελεύθερου ανταγωνισμού και του Π.Δ. 76/2012 «Οργανι-

Διευθύνσεων και των λοιπών οργανικών μονάδων που υπά-

σμός της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού1 της Επιτροπής

γονται σε αυτόν.

Ανταγωνισμού», είναι η κάτωθι:
Οι οργανικές μονάδες της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι οι
εξής: α) Γραμματεία Προέδρου, Αντιπροέδρου και Εισηγητών, β) Γραφείο Νομικής Υποστήριξης και γ) Γενική Διεύθυνση
Ανταγωνισμού.

1. 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

Α) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ,
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ

των διατάξεων του ν. 3959/2011, των άρθρων 101 και 102 της

Η Γραμματεία Προέδρου, Αντιπροέδρου και Εισηγητών υπάγε-

σεων που παραπέμπονται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού από

ται στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού και είναι αρ-

την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο εφαρμογής διατάξεων

μόδια κυρίως για τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη
του Προέδρου και της Επιτροπής Ανταγωνισμού και την υλο1

Σημειώνεται ότι το Π.Δ. 76/2012 τέθηκε σε ισχύ στις 13.6.2012 και αντικατέστησε το Π.Δ. 31/2006, το οποίο ίσχυε προηγουμένως. Για μια σύντομη περιγραφή της οργανωτικής δομής της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού προ της
13.6.2012, βλ. Έκθεση Πεπραγμένων 2011 της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

ΣΛΕΕ και του σχετικού παραγώγου δικαίου, καθώς και υποθέ-

ενωσιακού δικαίου, κατόπιν καταγγελιών και γνωστοποιήσεων
ή αυτεπάγγελτων ελέγχων.

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

Τμήμα Α’, αρμόδιο, κυρίως, για τους επιχειρηματικούς κλά-

και Β΄ Τμήματα Οικονομικής Τεκμηρίωσης, για τη νομική

δους χημικών προϊόντων, προϊόντων ορυχείων και λατο-

τεκμηρίωση των υποθέσεων στους επιχειρηματικούς κλά-

μείων, βιομηχανικών (ενδιάμεσων) προϊόντων, κατασκευ-

δους που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.

ών και κατασκευαστικών υλικών.
•

•

Τμήμα Β’, το οποίο συνεργάζεται, πρωτίστως, με τα Γ΄ και

Τμήμα Β’, αρμόδιο, κυρίως, για τους επιχειρηματικούς

Δ΄ Τμήματα Οικονομικής Τεκμηρίωσης, για τη νομική τεκ-

κλάδους υγείας, φαρμακευτικών προϊόντων, ηλεκτρικών,

μηρίωση των υποθέσεων στους επιχειρηματικούς κλά-

ηλεκτρονικών, πληροφορικής, αυτοκινήτων οχημάτων,

δους που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.

ένδυσης, υπόδησης και λοιπών καταναλωτικών αγαθών.
•

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

•

Τμήμα Γ΄, το οποίο συνεργάζεται, πρωτίστως, με τα Ε΄

Τμήμα Γ΄ αρμόδιο, κυρίως, για τους επιχειρηματικούς κλά-

και ΣΤ΄ Τμήματα Οικονομικής Τεκμηρίωσης, για τη νομι-

δους τροφίμων και ποτών, γεωργίας, κτηνοτροφίας και

κή τεκμηρίωση των υποθέσεων στους επιχειρηματικούς

αλιείας.

κλάδους που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.

εξής Τμήματα:

3. Διεύθυνση Διοικητικής και
Οικονομικής Υποστήριξης

•

Τμήμα Δ΄, αρμόδιο, κυρίως, για τους επιχειρηματικούς κλά-

Η Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης απαρ-

δους τραπεζών, ασφαλειών και λοιπών χρηματοπιστωτι-

τίζεται από τα εξής Τμήματα:

κών οργανισμών, ελεύθερων επαγγελμάτων, τουρισμού,

•

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

αθλητισμού, πολιτισμού και χώρων μαζικής εστίασης,

•

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

αναψυχής και διασκέδασης και λοιπών συναφών υπηρε-

•

Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης

σιών.

•

Τμήμα Πληροφορικής, Τεχνολογικών Εφαρμογών και Τη-

Η Β’ Διεύθυνση Οικονομικής Τεκμηρίωσης αποτελείται από τα

•

Τμήμα Ε’, αρμόδιο, κυρίως, για τους επιχειρηματικούς κλά-

λεπικοινωνιών

δους ενέργειας, ύδρευσης και αποχέτευσης, μεταφορών,

•

δικαιωμάτων μεταφοράς τεχνολογίας και πνευματικής ιδι-

Η Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης είναι

οκτησίας και συναφών δραστηριοτήτων.

αρμόδια για το σχεδιασμό και την υποστήριξη εφαρμογής

Τμήμα ΣΤ’ (Τμήμα Ελέγχου Αγοράς Μέσων Μαζικής Ενη-

όλων των οικονομικών, διαχειριστικών και διοικητικών δια-

μέρωσης), αρμόδιο, κυρίως, για υποθέσεις που εμπίπτουν

δικασιών που απαιτούνται για τη λειτουργία της Επιτροπής

στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3592/2007, όπως ισχύει, κα-

Ανταγωνισμού.

θώς και για τους επιχειρηματικούς κλάδους των εκδόσεων
θηκε εξ’ ολοκλήρου το αυτοτελές Τμήμα Μέσων Μαζικής

4. Τμήμα Προώθησης Πολιτικών
Ανταγωνισμού

Ενημέρωσης, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 18 του

Το Τμήμα Προώθησης Πολιτικών Ανταγωνισμού υπάγεται

ν. 3592/2007).

απευθείας στο Γενικό Διευθυντή και έχει ως αποστολή την ευ-

και της διαφήμισης (στο συγκεκριμένο Τμήμα απορροφή-

αισθητοποίηση σε θέματα λειτουργίας του ελεύθερου αντα-

2. Διεύθυνση Νομικής Τεκμηρίωσης

γωνισμού και την εν γένει προώθηση πολιτικών ανταγωνισμού.

Η Διεύθυνση Νομικής Τεκμηρίωσης είναι αρμόδια για την πα-

Η οργανωτική δομή της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού

ροχή νομικής υποστήριξης στις Διευθύνσεις και τα Τμήματα

παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας Έκθεσης

της Γ.Δ.Α. και απαρτίζεται από τα Τμήματα Α΄, Β΄ και Γ΄ ως ακο-

Πεπραγμένων. Στατιστικά στοιχεία για τη στελέχωση της Γενι-

λούθως:

κής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού παρατίθενται στην ενότητα 5

•

«Αριθμητικά Στοιχεία».

Τμήμα Α’, το οποίο συνεργάζεται, πρωτίστως, με τα Α΄

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012
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3. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012

Τ

ο έργο της Επιτροπής Ανταγωνισμού συνίσταται κατά κύριο λόγο στην έκδοση Αποφάσεων
στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 3959/2011 (πρώην

703/1977) περί ελεύθερου ανταγωνισμού, στην έκδοση
Γνωμοδοτήσεων για θέματα αρμοδιότητας της Επιτροπής,
καθώς και στην έκδοση Αποφάσεων κανονιστικού περιε-

χομένου. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται περιληπτικά
οι Αποφάσεις και οι Γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής που εκδόθηκαν κατά το διάστημα από 01/01/2012 έως 31/12/2012.
Συνοπτικοί Πίνακες με τις Αποφάσεις και τις Γνωμοδοτήσεις
της Επιτροπής Ανταγωνισμού κατά το ως άνω διάστημα παρατίθενται στο Παράρτημα Ι. Το πλήρες κείμενο των Αποφάσεων και των Γνωμοδοτήσεων αυτών βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού: http://
www.epant.gr
Όπως προκύπτει από τα κατωτέρω, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, για το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως
31η Δεκεμβρίου 2012, εξέδωσε συνολικά 25 Αποφάσεις, εκ
των οποίων 5 αφορούν σε καταγγελίες, 3 σε αυτεπάγγελτες
έρευνες της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, 12 σε γνωστοποιήσεις συγκεντρώσεων επιχειρήσεων κατά το άρθρο
6 παρ. 1 του ν. 3959/2011 (πρώην 4β του ν. 703/1977), 1 σε
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3.1. Κανονιστικές
Αποφάσεις και Παρεμβάσεις
της Επιτροπής
Κατωτέρω παρατίθενται οι περιλήψεις των Κανονιστικών Αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το διάστημα από
01/01/2012 έως 31/12/2012:
Απόφαση 539/VIΙ/2012: Λήψη απόφασης, σύμφωνα με
το άρθρο 14 παρ. 2 περ. ιε του ν. 3959/2011, όπως ισχύει
για την ποσοτικοποίηση των κριτηρίων της κατά προτεραιότητα εξέτασης των υποθέσεων και των στρατηγικών
στόχων κατ’ εφαρμογήν συστήματος μοριοδότησης.
Με την εν λόγω Απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού,
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 παρ. 2 περ. ιε του ν.
3959/2011, ποσοτικοποίησε τα κριτήρια της κατά προτεραιότητα διερεύνησης των υποθέσεων κατ’ εφαρμογήν συστήματος μοριοδότησης. Το Σύστημα Μοριοδότησης αποσκοπεί
στον αποτελεσματικότερο χειρισμό των εκκρεμών υποθέσεων (καταγγελιών και αυτεπάγγελτων ερευνών), βάσει αντικει-

χορήγηση άδειας παρέκκλισης, 1 σε αυτεπάγγελτη έρευ-

μενικών κριτηρίων και κατατείνει στην περαιτέρω βελτίωση

να της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού για εκπρόθεσμη

της διαδικασίας προτεραιοποίησης, βάσει των κριτηρίων που

γνωστοποίηση – πρόωρη πραγματοποίηση συγκέντρωσης

είχε καθορίσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού με την Απόφασή της

επιχειρήσεων, 1 σε αυτεπάγγελτη λήψη ασφαλιστικών μέ-

525/VΙ/2011.

τρων κατ’ άρθρο 25 παρ. 5 του ν. 3959/2011 και 2 σε διάφορα θέματα μη εντάξιμα στις ανωτέρω κατηγορίες.

Απόφαση 546/VI/2011: Η επικαιροποίηση του τύπου και

Στα πλαίσια των Αποφάσεων που εξέδωσε, η Επιτρο-

τρόπου υποβολής και καταχώρησης των καταγγελιών

πή Ανταγωνισμού επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους

που υποβάλλονται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, μετά

4.533.786,46 ευρώ για συμπράξεις, κατάχρηση δεσπόζου-

τη θέση σε ισχύ του ν. 3959/2011.

σας θέσης και για πρόωρες πραγματοποιήσεις συγκεντρώσεων.

Με την ανωτέρω Ανακοίνωση, σε συνέχεια της έκδοσης του ν.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις Αποφάσεις που εξέδωσε

3959/2011, η Επιτροπή Ανταγωνισμού αναμόρφωσε την Ανα-

και τα πρόστιμα που επέβαλε η Ε.Α. παρατίθενται στην

κοίνωση περί του τύπου και του τρόπου υποβολής καταγγελι-

ενότητα 5 «Αριθμητικά Στοιχεία» της παρούσας Έκθεσης

ών λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του προαναφερόμενου

Πεπραγμένων.

νόμου αναφορικά με το βαθμό προτεραιότητας των καταγγε-

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, η Ε.Α. εξέδωσε 17 Γνωμοδο-

λιών και την κατάταξή τους σε σειρά προτεραιότητας ως προς

τήσεις επί θεμάτων αρμοδιότητάς της.

τη διερεύνησή τους, καθώς και την προαναφερθείσα Ανακοί-
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της κατά προτεραιότητα εξέτασης των υποθέσεων και των

Άρθρο 1 του ν. 3959/2011 - Απαγόρευση
Συμπράξεων

στρατηγικών στόχων κατ’ εφαρμογή συστήματος μοριοδότη-

Η σύμπραξη μεταξύ επιχειρήσεων με αντικείμενο ή αποτέ-

σης. Με την ανωτέρω Απόφασή της αναμόρφωσε το έντυπο

λεσμα την παρακώλυση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του

υποβολής καταγγελιών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36

ανταγωνισμού, απαγορεύεται ρητά από το νόμο 3959/2011.

παράγραφοι 1 και 2 του ν. 3959/2011.

Μορφές συμπράξεων είναι οι συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσε-

νωσή της αναφορικά με την ποσοτικοποίηση των κριτηρίων

ων, οι αποφάσεις των ενώσεων επιχειρήσεων και η εναρμοΔιαμόρφωση και διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Επι-

νισμένη πρακτική.

τροπής Ανταγωνισμού για το σχέδιο Υπουργικής Απόφα-

Στο Νόμο αναφέρονται ενδεικτικά πέντε παραδείγματα απα-

σης αναφορικά με τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευ-

γορευμένων συμπράξεων, προς συγκεκριμενοποίηση της

σης για κανονιστικές παρεμβάσεις της στην οικονομία,

γενικής απαγόρευσης:

σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3959/2011.

››

ο άμεσος ή έμμεσος καθορισμός των τιμών αγοράς ή
πώλησης ή άλλων όρων συναλλαγής

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού την 19.10.2012 υιοθέτησε σχέδιο

››

Υπουργικής Απόφασης προς υπογραφή από τον Υπουργό
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων αναφορικά με τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευ-

ο περιορισμός ή ο έλεγχος της παραγωγής, της διάθεσης, της τεχνολογικής ανάπτυξης ή των επενδύσεων

››
››

η κατανομή των αγορών ή των πηγών εφοδιασμού
η εφαρμογή στο εμπόριο άνισων όρων για ισοδύναμες

σης για κανονιστικές παρεμβάσεις της στην οικονομία, σύμ-

παροχές, κατά τρόπο που να δυσχεραίνεται η λειτουργία

φωνα με το άρθρο 11 του ν. 3959/2011. Η εν λόγω Υπουργική

του ανταγωνισμού (ιδίως η αδικαιολόγητη άρνηση πώ-

Απόφαση εφόσον υιοθετηθεί από τον αρμόδιο Υπουργό θα

λησης, αγοράς ή άλλης συναλλαγής)

αντικαταστήσει την υπ’ αριθμ. 3716/17.6.2006 (ΦΕΚ Β΄ 926)
Υπουργική Απόφαση αναφορικά με τη διαδικασία δημόσιας
διαβούλευσης του άρθρου 5 του ν. 703/1977. Το υιοθετηθέν
σχέδιο υπουργικής απόφασης προσαρμόζει πλήρως τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης για κανονιστικές παρεμβάσεις
σε κλάδους της οικονομίας στις προβλέψεις του ν. 3959/2011
και ρυθμίζει το περιεχόμενο της δημοσίευσης των αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού που αποτελούν αντικείμενο
διαβούλευσης και τον τρόπο δημοσίευσης αυτών.

3.2. Αποφάσεις της
Επιτροπής σε Θέματα
Ανταγωνισμού
3.2.1 Αποφάσεις των άρθρων 1 και 2
του ν. 3959/2011 (πρώην άρθρα 1, 2 του ν.
703/1977) και 2α του ν. 703/1977 – Συμπράξεις, καρτέλ, κατάχρηση δεσπόζουσας
θέσης, καταχρηστική εκμετάλλευση
σχέσης οικονομικής εξάρτησης

››

η εξάρτηση της σύναψης συμβάσεων από την αποδοχή
από τους συμβαλλομένους πρόσθετων παροχών, που
κατά τη φύση τους ή σύμφωνα με τις εμπορικές συνήθειες δεν συνδέονται με το αντικείμενο αυτών των συμβάσεων.

Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και δεν περιορίζει
τις μορφές συνεργασίας που εμπίπτουν στην απαγόρευση
του άρθρου.

Άρθρο 2 του ν. 3959/2011 - Απαγόρευση
Καταχρηστικής Εκμετάλλευσης
Δεσπόζουσας Θέσης
Παρόλο που η νομοθεσία δεν απαγορεύει την ύπαρξη μονοπωλίων ή την κατοχή δεσπόζουσας θέσης στην αγορά από
μια επιχείρηση, απαγορεύει την καταχρηστική εκμετάλλευση της θέσης αυτής.
Ως δεσπόζουσα νοείται η θέση οικονομικής δύναμης που
απολαμβάνει μια επιχείρηση, η οποία της δίνει τη δυνατότητα να παρεμποδίζει τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στη
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σχετική αγορά και να συμπεριφέρεται σε σημαντικό βαθμό
ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές της, τους πελάτες και τέλος τους καταναλωτές.
Για τη διαπίστωση της ύπαρξης δεσπόζουσας θέσης, χρησιμοποιούνται και εκτιμώνται συνολικά τα ακόλουθα κριτήρια:

››

το μερίδιο αγοράς της υπό εξέταση επιχείρησης, δηλαδή το ποσοστό συμμετοχής της στην αγορά

››

η διασπορά των μεριδίων αγοράς των ανταγωνιστών,
καθώς και η σταθερότητα του μεριδίου της ηγέτιδας
επιχείρησης του κλάδου

››

άλλα στοιχεία που αφορούν στη δομή της αγοράς, όπως
η καθετοποίηση των δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων, η εμπορία γνωστών σημάτων, τυχόν εμπόδια εισόδου, η αγοραστική δύναμη των πελατών, κ.λπ.

››

το ύψος των διαθεσίμων οικονομικών μέσων και δυνατοτήτων της υπό εξέταση επιχείρησης

››
››
››
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Άρθρο 2α του ν. 703/1977, όπως ίσχυε
- Απαγόρευση Καταχρηστικής
Εκμετάλλευσης Σχέσης
Οικονομικής Εξάρτησης
Το άρθρο 2α του νόμου 703/1977, όπως ίσχυε προ της κατάργησής του, προέβλεπε ότι απαγορεύεται η καταχρηστική εκμετάλλευση, από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, της σχέσης
οικονομικής εξάρτησης στην οποία βρίσκεται προς αυτήν ή
αυτές μία επιχείρηση, η οποία κατέχει θέση πελάτη ή προμηθευτή, ακόμη και ως προς ένα ορισμένο είδος προϊόντων ή
υπηρεσιών, και δε διαθέτει ισοδύναμη εναλλακτική λύση.
Ειδικότερα, για τη διαπίστωση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης της σχέσης οικονομικής εξάρτησης, ο νόμος προϋπέθετε:

yy Σχέση οικονομικής εξάρτησης
Οικονομική εξάρτηση εκδηλώνεται κυρίως σε κάθετες σχέσεις
μεταξύ επιχειρήσεων. Μπορεί να αφορά και μόνο ένα ορισμένο είδος προϊόντων ή υπηρεσιών, συνήθως δε αναπτύσσεται

τυχόν προβάδισμά της από άποψη τεχνολογικής εξέλι-

μετά από μακρόχρονη συνεργασία της επιχείρησης από την

ξης και εμποροβιομηχανικών εμπειριών

οποία εξαρτώνται οι άλλες επιχειρήσεις και των εξαρτημένων

η πρόσβασή της σε πρώτες ύλες, κ.λπ.

επιχειρήσεων, οι οποίες μπορεί να είναι, είτε πελάτες, είτε προ-

η δυνατότητά της να καθορίσει ή να ελέγξει τις τιμές

μηθευτές.

στην αγορά, κ.λπ.

yy Έλλειψη ισοδύναμης εναλλακτικής λύσης για την

Η εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού εμποδίζει τις

εξαρτημένη επιχείρηση

δεσπόζουσες επιχειρήσεις να προβούν σε κατάχρηση της

Η εξαρτημένη επιχείρηση δεν διαθέτει ισοδύναμες εναλλακτι-

θέσης που κατέχουν στην αγορά, εφαρμόζοντας αντιαντα-

κές λύσεις, γιατί είτε δεν προσφέρονται καθόλου εναλλακτικές

γωνιστικές πρακτικές, όπως:

λύσεις, είτε οι υπάρχουσες συνδέονται με σοβαρά μειονεκτή-

››
››
››

››

την άμεση ή έμμεση επιβολή μη εύλογων τιμών αγοράς

ματα για την εξαρτημένη επιχείρηση. Η τελευταία, δηλαδή,

ή πώλησης ή άλλων όρων συναλλαγής

δεν μπορεί να προμηθεύεται τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες από

τον περιορισμό της παραγωγής, της διάθεσης ή της τε-

άλλη πηγή ή εάν μπορεί, όχι με τους ίδιους αλλά με δυσμενέ-

χνολογικής ανάπτυξης σε βάρος των καταναλωτών

στερους όρους, που θα έχουν ως αποτέλεσμα την περιέλευση

την εφαρμογή άνισων όρων για ισοδύναμες παροχές,

της εξαρτώμενης επιχείρησης σε δυσμενή έναντι των ανταγω-

ιδίως την αδικαιολόγητη άρνηση πωλήσεων, αγορών ή

νιστών της θέση. Αυτό συμβαίνει διότι μειώνεται σημαντικά η

άλλων συναλλαγών, έτσι ώστε ορισμένες επιχειρήσεις

ικανότητά της να αντεπεξέλθει στον ελεύθερο ανταγωνισμό,

να τίθενται σε μειονεκτική θέση στον ανταγωνισμό

πράγμα που μπορεί να την οδηγήσει ακόμη και σε αδυναμία

την εξάρτηση της σύναψης συμβάσεων από την απο-

να συνεχίσει τη λειτουργία της.

δοχή από τους συμβαλλομένους πρόσθετων παροχών,

yy Καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομι-

που κατά τη φύση τους ή σύμφωνα με τις εμπορικές

κής εξάρτησης

συνήθειες δε συνδέονται με το αντικείμενο αυτών των

Η επιχείρηση από την οποία εξαρτώνται οι άλλες, απαγορεύ-

συμβάσεων.

εται να εκμεταλλεύεται την ισχύ που της δίνει η αδυναμία της
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εξαρτημένης (που δεν έχει ισοδύναμη εναλλακτική λύση) και

Με την υπ’ αρ. 538/VII/2012 Απόφασή της, η Επιτροπή Αντα-

να προβαίνει σε πρακτικές που έχουν ως αποτέλεσμα να βλά-

γωνισμού σε Ολομέλεια αποφάσισε κατά πλειοψηφία, αντί της

ψουν την ανταγωνιστικότητα της εξαρτημένης. Η κατάχρηση

εξέτασης της υπόθεσης, να αποδεχθεί τις δεσμεύσεις από τις

της σχέσης οικονομικής εξάρτησης συνίσταται, ιδίως, σε επι-

εταιρίες FORTHNET A.E. και MULTICHOICE HELLAS A.E., όπως

βολή αυθαίρετων όρων συναλλαγής, εφαρμογή διακριτικής

τελικά διατυπώθηκαν, προκειμένου έτσι να διασφαλιστεί, με

μεταχείρισης και σε αιφνίδια και αδικαιολόγητη διακοπή μα-

άμεσο τρόπο, η αποτελεσματικότερη πρόσβαση ανταγωνιστών

κροχρόνιων σχέσεων.

στη σχετική αγορά.
Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις, οι εταιρίες:

Στο πλαίσιο των ανωτέρω διατάξεων, οι σημαντικότερες απο-

α) παραιτούνταν από τον ως άνω όρο αποκλειστικότητας, και

φάσεις που εξέδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, κατά το χρο-

τροποποιούσαν αντίστοιχα τις σχετικές συμβάσεις, με άμε-

νικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012

ση ισχύ από την 27η Μαρτίου 2012,

για Συμπράξεις, Καρτέλ, Κατάχρηση Δεσπόζουσας Θέσης και

β) δεσμεύονταν να διατηρήσουν, κατά τα λοιπά, τους όρους

Καταχρηστική Εκμετάλλευση Σχέσης Οικονομικής Εξάρτησης

των κρινόμενων συμβάσεων, ως αυτές ίσχυαν κατά το χρό-

είναι οι κάτωθι:

νο της Απόφασης, και
γ)

Αποφάσεις επί καταγγελιών

δεσμεύονταν να μην επιδιώξουν εκ νέου την ως άνω αποκλειστικότητα για αόριστο χρονικό διάστημα. Μετά την παρέλευση πενταετίας, οι εταιρίες δύνανται να ζητήσουν την

Απόφαση

538/VIΙ/2012:

Απόφαση

της

Επιτροπής

επανεξέταση ή/και μεταρρύθμιση των εν λόγω δεσμεύσε-

Ανταγωνισμού επί της καταγγελίας υπ’ αριθ. πρωτ.

ων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού σε σχέση με τις κρινό-

6129/07.10.2010 του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελ-

μενες συμβάσεις.

λάδος Α.Ε. κατά των συμφωνιών αποκλειστικής προμή-

Οι δεσμεύσεις αυτές κατέστησαν υποχρεωτικές για τις εταιρίες

θειας που έχουν συναφθεί μεταξύ της FORTHNET Α.Ε. και

FORTHNET A.E. και MULTICHOICE HELLAS A.E.. Σε περίπτωση

των ελεύθερα μεταδιδόμενων ιδιωτικών τηλεοπτικών

παράλειψης συμμόρφωσής τους, η Επιτροπή Ανταγωνισμού

σταθμών πανελλήνιας εμβέλειας με τους διακριτικούς

επιφυλάχθηκε του δικαιώματός της να τους επιβάλει πρόστιμο

τίτλους MEGA, AΝΤ1, ALPHA, ALTER, ΣΚΑΙ και STAR, οι

μέχρι ποσοστού 10% του συνολικού κύκλου εργασιών της προ-

οποίες, κατά τον καταγγέλλοντα, παραβιάζουν τα άρθρα

ηγούμενης της έκδοσης της Απόφασης χρήσης.

1(1) και 2 του ν. 703/1977, ως ίσχυε.
Απόφαση 540/VIΙ/2012: Απόφαση επί της καταγγελίας (με
Η καταγγελία αφορούσε στον όρο της αποκλειστικότητας

αρ. πρωτ. 6697/15.11.07) της ανώνυμης εταιρίας με την

ως προς τα δικαιώματα αναμετάδοσης περιεχομένου που

επωνυμία «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ CINE ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΕΕ» κατά

υφίστατο στις συμβάσεις της εταιρίας MULTICHOICE HELLAS

της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ODEON ΕΠΙΧΕΙ-

Α.Ε. (θυγατρικής της εταιρίας FORTHNET A.E.) με τα ελεύθερα

ΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΑΕ», σύμφωνα με τα άρθρα

κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας ΑΝΤ1, MEGA, ALPHA, STAR,

2 και 2α του ν. 703/1977, ως ίσχυε κατά τον επίμαχο χρόνο.

SKAI, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV και ALTER, με αποτέλεσμα τα εν λόγω
κανάλια να μη δύνανται να συνάψουν με τον καταγγέλλο-

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 6697/15.11.07 έγγραφό της, η ανώνυμη εται-

ντα σύμβαση ανάλογη με αυτήν που είχαν υπογράψει με τη

ρία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ CINE ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΕΕ»,

MULTICHOICE, για την (ανα)μετάδοση του προγράμματός

η οποία δραστηριοποιείται στη διαχείριση και εκμετάλλευση

τους μέσω της ψηφιακής δορυφορικής πλατφόρμας του Ομί-

κινηματογραφικών αιθουσών στο Ηράκλειο Κρήτης, κατέθεσε

λου ΟΤΕ, OTE TV.

στην Επιτροπή Ανταγωνισμού καταγγελία κατά της ανώνυμης
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εταιρίας με την επωνυμία «ODEON ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ματική ποινή ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε

ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΑΕ», για παράβαση των άρθρων 2 και 2α του ν.

ημέρα μη συμμόρφωσης προς την Απόφαση.

703/1977, ως ίσχυε κατά τον επίμαχο χρόνο.
Η ως άνω παράβαση του άρθρου 2 του ν. 703/1977, ως ίσχυε,

Απόφαση 550/VIΙ/2012: Επανεξέταση της καταγγελίας

είχε απορριφθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, στην υπ’

(με αριθ. πρωτ. 5008/7.8.2006) της εταιρίας με την επω-

αριθ. 429/V/2009 Απόφασή της, εν απουσία δεσπόζουσας θέ-

νυμία «IRON TENCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙ-

σης της ODEON στην αγορά διανομής ταινιών. Επί της εξίσου

ΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕ-

απορριπτικής απόφασης, όμως, ως προς την παράβαση του

ΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

άρθρου 2α του ν. 703/1977, ως ίσχυε, η καταγγέλουσα προ-

ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε.» κατά της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΕ-

σέφυγε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, το οποίο ανέπεμψε

ΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΝΟΣ ΣΙΔΕΡΑ – ΤΣΙΜΕΝΤΑ – ΔΟΜΙΚΑ Α.Ε.»

την υπόθεση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, κρίνοντας ότι η

για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 2 και 2α του

ύπαρξη προηγούμενης συναλλακτικής σχέσης μεταξύ κα-

ν. 703/1977, όπως ίσχυε, μετά την έκδοση της υπ’ αριθ.

ταγγέλλουσας και καταγγελλόμενης δεν συνιστά απαραίτητη

2930/2010 αναπεμπτικής απόφασης του Εφετείου Αθη-

προϋπόθεση για τη διαπίστωση σχέσης οικονομικής εξάρτη-

νών, σχετικά με την υπ’ αριθ. 442/V/2009 Απόφαση της

σης. Ο ισχυρισμός της καταγγέλλουσας περί παράβασης του

Επιτροπής Ανταγωνισμού επί της ανωτέρω καταγγελίας.

άρθρου 2α του ν. 703/1977, ως ίσχυε, ερείδετο στην άρνηση
πώλησης ταινιών κυρίως πρώτης προβολής εκ μέρους της κα-

Στις 7.8.2006, η εταιρία «IRON TENCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗ-

ταγγελλόμενης.

ΠΤΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΑΝΑ-

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ομόφωνα, στην

ΠΤΥΞΙΑΚΗ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ

υπ’ αρ. 540/VII/2012 Απόφασή της:

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε.» (εφεξής IRON TENCO) υπέβαλε

α)	Διαπίστωσε ότι η εταιρία με την επωνυμία «ODEON ΕΠΙ-

καταγγελία κατά της εταιρίας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΝΟΣ ΣΙΔΕΡΑ

ΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΑΕ» παραβίασε το άρ-

– ΤΣΙΜΕΝΤΑ – ΔΟΜΙΚΑ» (εφεξής ΛΙΑΝΟΣ), για παράβαση των

θρο 2α του ν. 703/1977, όπως ίσχυε.

άρθρων 2 και 2α του ν. 703/1977, όπως ίσχυε, ενώ, στις 2.3.2007,

β)	Υποχρέωσε την εταιρία με την επωνυμία «ODEON ΕΠΙΧΕΙ-

κατέθεσε και αίτημα λήψης ασφαλιστικών μέτρων, το οποίο

ΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΑΕ» να παύσει τις παραβά-

απορρίφθηκε ως απαράδεκτο. Στη συνέχεια, εκδόθηκε η υπ’

σεις του άρθρου 2α του ν. 703/1977, όπως αυτές αναγρά-

αριθ. 442/V/2009 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με

φονται στο σκεπτικό της Απόφασης, και να παραλείπει

την οποία η ανωτέρω καταγγελία απορρίφθηκε κατά πλειοψη-

αυτές στο μέλλον.

φία, ως νόμω και ουσία αβάσιμη.

γ)	Υποχρέωσε την εταιρία με την επωνυμία «ODEON ΕΠΙΧΕΙ-

Μετά την έκδοση της παραπάνω Απόφασης, ο Υφυπουργός

ΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΑΕ» να προμηθεύει έγκαι-

Ανάπτυξης διαβίβασε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού στοιχεία

ρα στην εταιρία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ CINE

που η εταιρία IRON TENCO είχε καταθέσει στο Υπουργείο Ανά-

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΕΕ» τουλάχιστον μία κόπια από κάθε ται-

πτυξης και ζήτησε να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση, βάσει

νία πρώτης προβολής που διαθέτει στο νομό Ηρακλείου,

του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 703/1977.

ήδη από την πρώτη ημέρα προβολής στις αίθουσες του

Επίσης, η IRON TENCO κατέθεσε αίτηση ανάκλησης της ανω-

νομού, υπό εύλογους και χωρίς διακρίσεις εμπορικούς

τέρω Απόφασης, η οποία απορρίφθηκε με την υπ’ αριθ. 479/

όρους.

VI/2010 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

δ) Απείλησε κατά της ανωτέρω εταιρίας, σε περίπτωση δια-

Περαιτέρω, η IRON TENCO κατέθεσε ενώπιον του Διοικητικού

πίστωσης συνέχισης ή επανάληψης της κατά το ως άνω

Εφετείου Αθηνών προσφυγή κατά της υπ’ αριθ. 442/V/2009

σκεπτικό παράβασης του άρθρου 2α του ν. 703/1977, χρη-

Απόφασης, με την οποία ζητούσε την ακύρωσή της. Το Δι-
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οικητικό Εφετείο, με την υπ’ αριθ. 2930/2010 απόφασή του,

με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥ-

ακύρωσε την εν λόγω Απόφαση για τυπικούς λόγους και ανέ-

ΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΔΕΣΦΑ) και της εταιρίας

πεμψε την υπόθεση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, προκει-

με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ

μένου να εξεταστεί εκ νέου.

ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΔΕΠΑ) και β) της καταγγελίας ενώπιον της Επιτρο-

Από την αξιολόγηση και συνεκτίμηση όλων των στοιχείων

πής Ανταγωνισμού της εταιρίας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ κατά της εται-

του φακέλου, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με την υπ’ αριθ.

ρίας ΔΕΠΑ, για τη διερεύνηση παραβάσεων των άρθρων 101,

550/VII/2012 ομόφωνη Απόφασή της, έκρινε ότι δεν συντρέ-

102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

χει λόγος περαιτέρω δράσης της και απέρριψε την με αριθ.

(ΣΛΕΕ) και 1, 2 των ν. 703/1977 και 3959/2011 (επί των οποίων

πρωτ. 5008/7.8.2006 καταγγελία.

εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 555/VII/2012 Απόφαση της Επιτροπής
Ανταγωνισμού).

Απόφαση 551/VIΙ/2012: Αποδοχή από την Επιτροπή
Ανταγωνισμού των δεσμεύσεων της ΔΕΠΑ Α.Ε. αναφο-

Απόφαση 555/VIΙ/2012: Λήψη απόφασης επί α) της κα-

ρικά με την αγορά προμήθειας φυσικού αερίου και την

ταγγελίας, η οποία υποβλήθηκε αρχικά στη Ρυθμιστική

αγορά πρόσβασης στο δίκτυο φυσικού αερίου.

Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και διαβιβάστηκε στη συνέχεια,
από αυτήν, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1175/2010 Από-

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια αποφάσισε ομοφώ-

φασή της, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ), της εται-

νως και αποδέχθηκε την ανάληψη δεσμεύσεων από μέρους

ρίας με την επωνυμία «Αλουμίνιον Ανώνυμος Εταιρία»

της εταιρίας «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ

(ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ή η Καταγγέλλουσα) κατά της εταιρίας με

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΔΕΠΑ), για παύση πιθανολογούμενων παραβάσε-

την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσι-

ων στην αγορά προμήθειας φυσικού αερίου και στην αγορά

κού Αερίου Ανώνυμη Εταιρία» (ΔΕΣΦΑ) και της εταιρίας

πρόσβασης στο δίκτυο φυσικού αερίου, προκειμένου να δια-

με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Ανώνυμη

σφαλιστεί ιδίως ο διαχωρισμός της προμήθειας από τη μετα-

Εταιρία» (ΔΕΠΑ) και β) της καταγγελίας ενώπιον της ΕΑ

φορά φυσικού αερίου, η παροχή μεγαλύτερης ρευστότητας

της εταιρίας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ κατά της εταιρίας ΔΕΠΑ, για

στην αγορά και η αυξημένη ευελιξία των πελατών ως προς

τη διερεύνηση παραβάσεων των άρθρων 101, 102 της

τη διαχείριση των συμβάσεών τους με τη ΔΕΠΑ, η σταδιακή

Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

μείωση δυναμικότητας που δεσμεύει η ΔΕΠΑ στα σημεία ει-

(ΣΛΕΕ) και 1, 2 του ν. 703/1977 / ν. 3959/2011.

σόδου του δικτύου και η αποτελεσματικότερη έτσι πρόσβαση των ανταγωνιστών στην αγορά.

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με ομόφωνη

Οι συγκεκριμένες δεσμεύσεις, η ισχύς των οποίων είναι δέκα

Απόφασή της, έκρινε ότι η εταιρία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

(10) έτη, κατέστησαν υποχρεωτικές για τη ΔΕΠΑ, ενώ, σε πε-

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΔΕΣ-

ρίπτωση παράλειψης συμμόρφωσής της, η Επιτροπή Αντα-

ΦΑ) καταχράστηκε τη μονοπωλιακή της θέση στην πρωτο-

γωνισμού δύναται να επιβάλει τα πρόστιμα που προβλέπο-

γενή αγορά υπηρεσιών μεταφοράς φυσικού αερίου, με την

νται στο άρθρο 25 του ν. 3959/2011.

άρνησή της να εξασφαλίσει τη χωρίς διακρίσεις πρόσβαση

Σημειώνεται ότι η ΔΕΠΑ πρότεινε την ανάληψη των εν λόγω

στο δίκτυο και χρήση των εγκαταστάσεων Υγροποιημένου

δεσμεύσεων σε συνέχεια της εξέτασης α) της καταγγελίας,

Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στη Ρεβυθούσα από την «ΑΛΟΥΜΙ-

η οποία υποβλήθηκε αρχικά στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ).

(ΡΑΕ) και διαβιβάστηκε στη συνέχεια από αυτήν στην Επιτρο-

Η εν λόγω άρνηση πρόσβασης στις συγκεκριμένες διευκο-

πή Ανταγωνισμού, της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΟΥΜΙ-

λύνσεις/υποδομές, που έλαβε χώρα στο διάστημα από το

ΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ) κατά της εταιρίας

Νοέμβριο του 2009 μέχρι και το Μάιο του 2010, κρίθηκε από

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012
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την Επιτροπή Ανταγωνισμού ότι συνιστά σοβαρή παραβίαση

σιο της οποίας διενεργήθηκαν έλεγχοι σε πλήθος εταιριών

του δικαίου του ανταγωνισμού και ότι είχε επιζήμιες επιπτώ-

παραγωγής σκυροδέματος και συνδέσμων της Περιφέρειας

σεις στην ανταγωνιστική λειτουργία της αγοράς προμήθειας

Κρήτης, καθώς και στο Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών

φυσικού αερίου (αγορά επόμενης οικονομικής βαθμίδας),

Σκυροδέματος (ΣΕΒΕΣ).

διότι απέκλεισε τη δυνατότητα της καταγγέλλουσας, ως Επι-

Από την αξιολόγηση και συνεκτίμηση όλων των στοιχείων

λέγοντος Πελάτη, να προμηθευτεί φυσικό αέριο από άλλον

του φακέλου, προέκυψαν παραβάσεις του άρθρου 1 του νό-

προμηθευτή, πλην της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου Ανώνυ-

μου 703/1977, όπως ίσχυε, λόγω της συμμετοχής ορισμένων

μης Εταιρείας (ΔΕΠΑ), μητρικής εταιρίας του ΔΕΣΦΑ, είτε για

εταιριών σε απαγορευμένες συμπράξεις.

δική της χρήση (της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ), είτε για μεταπώληση σε

Ακολούθως, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με την υπ’ αριθ. 547/

άλλους Επιλέγοντες Πελάτες.

VII/2012 ομόφωνη Απόφασή της, έκρινε τα ακόλουθα:

Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή με την Απόφασή της:

1. Διαπίστωσε ότι οι εταιρίες ΜΠΕΤΑΡΜ Α.Ε, ΛΑΤΟΜ-ΤΕ-

α) επέβαλε πρόστιμο ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων δια-

ΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε, ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. και

κοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εκατόν εξήντα τριών

ΕΥΡΩΜΠΕΤΟΝ παραβίασαν το άρθρο 1 του ν. 703/1977,

ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (€4.299.163,99) στο

όπως ίσχυε, για το χρονικό διάστημα από 30.7.2001 έως

ΔΕΣΦΑ για παράβαση των άρθρων 2 του ν. 703/1977,

και το έτος 2008, λόγω της συμμετοχής τους σε απαγο-

όπως ίσχυε και 102 ΣΛΕΕ,

ρευμένες συμπράξεις (καθορισμός τιμών, περιορισμός/

β) διέταξε το ΔΕΣΦΑ να παραλείπει στο μέλλον τις διαπιγ)

έλεγχος παραγωγής και ανταλλαγή εμπιστευτικών

στωθείσες παραβάσεις και

πληροφοριών), δυνάμει ιδίως των από 30.7.2001 και

απείλησε, σε περίπτωση επανάληψης των ως άνω παρα-

22.8.2005 συμφωνητικών που αυτές σύναψαν.

βάσεων, το ΔΕΣΦΑ με χρηματική ποινή ύψους δέκα χιλιά-

2. Διαπίστωσε ότι η εταιρία ΜΠΕΤΟΔΟΜΗ Α.Ε. παραβίασε

δων (10.000) ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσής του.

το άρθρο 1 του ν. 703/1977, όπως ίσχυε, για το χρονι-

Ως προς τη μητρική του ΔΕΣΦΑ εταιρία ΔΕΠΑ, βλ. την ανω-

κό διάστημα από 22.8.2005 έως και το έτος 2008, λόγω

τέρω, υπ’ αριθ. 551/VIΙ/2012, Απόφαση της Επιτροπής Αντα-

της συμμετοχής της σε απαγορευμένες συμπράξεις (κα-

γωνισμού.

θορισμός τιμών, περιορισμός/έλεγχος παραγωγής και
ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών), δυνάμει ιδίως

Αποφάσεις επί αυτεπάγγελτων
ερευνών

του από 22.8.2005 συμφωνητικού που αυτή σύναψε.

3. Υποχρέωσε τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις να παύσουν τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 1 του ν.

Απόφαση 547/VIΙ/2012: Απόφαση επί του αυτεπάγγελ-

703/1977, όπως ίσχυε (απαγορευμένες συμπράξεις), κα-

του ελέγχου στην αγορά παραγωγής και εμπορίας ετοί-

θώς και να παραλείπουν αυτή στο μέλλον.

μου σκυροδέματος στην Περιφέρεια Κρήτης, για δια-

4. Επέβαλε πρόστιμο στις ως άνω συμπράττουσες εταιρί-

πίστωση ενδεχόμενης παράβασης των άρθρων 1 και 2

ες για την τέλεση της διαπιστωθείσας παράβασης του

του νόμου 703/1977, ως ίσχυε.

άρθρου 1 του ν. 703/1977, όπως ίσχυε, συνολικού ύψους
ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων είκοσι δύο

Κατόπιν επιστολών κατοίκων του νομού Ηρακλείου σχετικά

ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (€94.622,47).

με τις υψηλές τιμές, στις οποίες πωλείται το έτοιμο σκυρό-

5. Απηύθυνε σύσταση στο Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ετοίμου

δεμα στο συγκεκριμένο νομό, σε σχέση με τους λοιπούς

Σκυροδέματος και Αδρανών Υλικών Δυτικής Κρήτης για

νομούς της Κρήτης, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού εκκί-

τη συμμετοχή του στη διαπιστωθείσα παράβαση του

νησε αυτεπάγγελτη έρευνα στην ανωτέρω αγορά, στο πλαί-

άρθρου 1 του ν. 703/1977, όπως ίσχυε.
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Απόφαση 548/VIΙ/2012: Επανασυζήτηση της αυτεπάγ-

γνωστοποίησης συγκεντρώσεων επιχειρήσεων.

γελτης έρευνας της υπηρεσίας σχετικά με την πώληση

Σε περίπτωση υπαίτιας παραβίασης της υποχρέωσης προς

υγραερίου κίνησης.

γνωστοποίηση, η Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί να επιβάλει
πρόστιμο.

Απόφαση προς καθαρογραφή.

Με την υποβολή της γνωστοποίησης, η Ε.Α. εξετάζει τη συγκέντρωση και έχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

Απόφαση 554/VIΙ/2012: Αυτεπάγγελτη έρευνα της Γενι-

yy Αν διαπιστωθεί ότι η συγκέντρωση δεν εμπίπτει στο πεδίο

κής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού για διαπίστωση τυχόν

εφαρμογής του άρθρου 6 του ν. 3959/2011, ο Πρόεδρος

παράβασης των άρθρων 1 του ν. 703/1977, ως ίσχυε, 1

της Επιτροπής Ανταγωνισμού εκδίδει σχετική πράξη.

του ν. 3959/2011 και 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία

yy Αν διαπιστωθεί ότι η συγκέντρωση εμπίπτει στο πεδίο

της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ιδιοκτήτες και ενώσεις ιδι-

εφαρμογής του άρθρου 6 του ν. 3959/2011 και δεν προ-

οκτητών κέντρων ξένων γλωσσών.

καλεί σοβαρές αμφιβολίες που σχετίζονται με τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό, η Ε.Α.

Απόφαση προς καθαρογραφή.

3.2.2. Αποφάσεις των άρθρων 5 - 10 του
ν. 3959/2011 - Έλεγχος Συγκεντρώσεων
Επιχειρήσεων
Σύμφωνα με το νόμο 3959/2011, στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισμού περιλαμβάνεται ο έλεγχος των συγκεντρώσεων μεταξύ των επιχειρήσεων και η απαγόρευση αυτών
που αναμένεται να οδηγήσουν στη δημιουργία ή στην ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης, με αποτέλεσμα το σημαντικό περιορισμό του ανταγωνισμού.
Σε αυτό το πλαίσιο, το άρθρο 6 του ν. 3959/2011 προβλέπει τη
γνωστοποίηση των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, εντός τριάντα ημερών από τη σύναψη
της συμφωνίας ή τη δημοσίευση της προσφοράς ή ανταλλαγής ή την ανάληψη υποχρέωσης για την απόκτηση συμμετοχής, που εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχείρησης, όταν ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που μετέχουν στη
συγκέντρωση ανέρχεται τουλάχιστον σε 150.000.000 ευρώ
στην παγκόσμια αγορά και δύο τουλάχιστον από τις επιχειρήσεις πραγματοποιούν (η καθεμία χωριστά) συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 15.000.000 ευρώ στην ελληνική αγορά.

εκδίδει απόφαση, με την οποία εγκρίνει τη συγκέντρωση.

yy Αν διαπιστωθεί ότι η συγκέντρωση εμπίπτει στο πεδίο
εφαρμογής του ισχύοντος νόμου και προκαλεί σοβαρές
αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις
λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επί μέρους αγορές
στις οποίες αφορά, ο Πρόεδρος της Ε.Α. εκδίδει απόφαση,
με την οποία κινεί τη διαδικασία πλήρους διερεύνησης της
συγκέντρωσης. Κατόπιν της σχετικής γνωστοποίησης στις
συμμετέχουσες επιχειρήσεις, αυτές μπορούν από κοινού
να προβαίνουν σε τροποποιήσεις στη συγκέντρωση ή να
προτείνουν την ανάληψη δεσμεύσεων, ώστε να μην προκαλούν σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις
απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού. Στη συνέχεια, η
Ε.Α., με Απόφασή της, απαγορεύει τη συγκέντρωση, εφόσον
κρίνει ότι με αυτή δημιουργείται ή ενισχύεται δεσπόζουσα
θέση με αποτέλεσμα το σημαντικό περιορισμό του ανταγωνισμού. Σε αντίθετη περίπτωση, η Ε.Α. επιτρέπει τη συγκέντρωση. Επίσης, μπορεί να εγκριθεί συγκέντρωση, σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις, που θα τεθούν από την Ε.Α..

Εγκριτικές Αποφάσεις
Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων του
άρ. 6 του ν. 3959/2011

Το άρθρο 8 του ν. 3959/2011 προβλέπει, επίσης, την εφαρμογή
διαδικασίας προληπτικού ελέγχου των συγκεντρώσεων, που

Στο πλαίσιο της ανωτέρω διάταξης του νόμου για το χρονικό

υλοποιείται με τη θέσπιση της υποχρέωσης προηγούμενης

διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2012, η Επι-
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τροπή εξέδωσε 12 εγκριτικές Αποφάσεις σχετικά με τον Έλεγ-

Κεφαλαίων (mutual funds), γ) των ασφαλιστικών εργασιών

χο Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων, οι οποίες κρίθηκε ότι δεν

(insurance), δ) των χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing), ε)

προκαλούν σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά τους

της πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), στ)

να περιορίσουν σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επί μέρους

των χρηματιστηριακών εργασιών (financial market services), ζ)

αγορές, στις οποίες αφορούν και δε θίγουν τον πραγματικό

της διαχείρισης χαρτοφυλακίων (asset management) και ι) των

ή δυνητικό ανταγωνισμό, με βάση τα όρια που θέτει ο νόμος

κτηματομεσιτικών δραστηριοτήτων (real estate).

3959/2011.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια αποφάνθηκε ομό-

Η Επιτροπή αξιολόγησε και συνεκτίμησε όλα τα στοιχεία των

φωνα και ενέκρινε την εν λόγω συγκέντρωση, υπό τους κά-

φακέλων των υποθέσεων και έλαβε υπόψη διάφορα κριτήρια,

τωθι όρους και προϋποθέσεις, ως προς τις επιμέρους αγορές

όπως τη διάρθρωση και λειτουργία των σχετικών αγορών, την

αποδοχής καρτών και πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτή-

οικονομική δύναμη των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, την

σεων (factoring):

ύπαρξη νομικών ή πραγματικών εμποδίων εισόδου, τη δυνα-

α) Για την αγορά αποδοχής καρτών, τα μέρη δεν θα προβούν

τότητα επιλογής των προμηθευτών και των χρηστών από τις

σε διακριτική πρόσβαση/μεταχείριση στην Cardlink (στην

ως άνω επιχειρήσεις και από άλλες ανταγωνιστικές επιχειρή-

οποία και οι δύο εταιρίες είναι μέτοχοι) τρίτων εκκαθαριστρι-

σεις, την πρόσβασή τους στις πηγές εφοδιασμού ή στις αγορές

ών τραπεζών, ώστε η πρόσβαση στην υπηρεσία δικτύου, οι

διάθεσης των προϊόντων και υπηρεσιών, το συμφέρον των κα-

εκπτώσεις για την εισφορά POS και η τιμολογιακή πολιτική να

ταναλωτών και τη λειτουργία γενικώς του ανταγωνισμού.

γίνεται επί ίσοις όροις για όλους τους πελάτες, ανεξαρτήτως αν

Κατωτέρω παρατίθενται οι περιλήψεις των εν λόγω Αποφά-

είναι ή όχι μέτοχοι της Cardlink. Αναφορικά με τις υπηρεσίες

σεων:

επεξεργασίας, τα μέρη θα εξακολουθήσουν να παρέχουν την
ευχέρεια στα πιστωτικά ιδρύματα που συμβάλλονται με την

Απόφαση 534/VI/2012: Προηγούμενη γνωστοποίηση,

ανωτέρω εταιρία και θα επιλέγουν όποιον πάροχο υπηρεσιών

σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 - 3 του ν. 3959/2011,

επεξεργασίας επιθυμούν. Επίσης, για διάστημα δύο ετών από

της σκοπούμενης συγχώνευσης της «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ

την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, τα μέρη θα ενημερώνουν

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με την «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK

την Επιτροπή Ανταγωνισμού για τους προσφερόμενους όρους

ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δι’ απορρόφησης της

στους εκάστοτε πελάτες της Cardlink.

δεύτερης από την πρώτη.

β) Για την αγορά πρακτορείας επιχειρηματικών δεσμεύσεων
(factoring), θα αντικατασταθεί ο 26ος όρος της σύμβασης

Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω συγχώνευσης, ολόκληρος

πρακτορείας της «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ο όμιλος επιχειρήσεων EUROBANK επρόκειτο να περιέλθει

κατά τρόπο ώστε να αποσαφηνίζεται ότι η δέσμευση του προ-

κατά 100% στην ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ, η EUROBANK θα έπαυε να

μηθευτή περιορίζεται σε εκείνες και μόνο τις απαιτήσεις που

υφίσταται και οι μέτοχοι αυτής, κοινοί και προνομιούχοι, θα

αποτελούν αντικείμενο της εκάστοτε σύμβασης πρακτορείας,

καθίσταντο αυτοδικαίως μέτοχοι της ΕΝΙΑΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ένα-

ως ακολούθως: «Ο προμηθευτής βεβαιώνει και εγγυάται με

ντι λήψης από αυτούς νεοεκδιδομένων (κοινών ή κατά περί-

την παρούσα ότι τελεί σε γνώση των ποινικών διατάξεων του

πτωση, προνομιούχων) μετοχών της τελευταίας, σε αντάλλαγ-

άρθρου 3 παρ. 3 του ν.1905/1990 και ότι δεν έχει συνάψει, ούτε

μα του εισφερομένου προς την ΕΝΙΑΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ μετοχικού

κατά τη διάρκεια της παρούσης θα συνάψει, άλλη σύμβαση

κεφαλαίου και εν γένει περιουσίας της EUROBANK.

πρακτορείας με άλλο πράκτορα για τις απαιτήσεις που εμπί-

Οι σχετικές αγορές, στις οποίες δραστηριοποιούνται αμφό-

πτουν στο αντικείμενο αυτής της παρούσης».

τερα τα μέρη, είναι εκείνες: α) των τραπεζικών προϊόντων και

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η εν λόγω συγκέντρωση εγκαταλεί-

υπηρεσιών (χρηματοπιστωτικός τομέας), β) των Αμοιβαίων

φθηκε από τα μέρη.
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Απόφαση 535/VI/2012: Γνωστοποίηση συγκέντρωσης,

Βάσει του αντίστοιχου υπολογισμού των μεριδίων αγοράς, δεν

σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του ν. 3959/2011 και 3§7(α)

προέκυψε σε κάποια από τις εξεταζόμενες αγορές (ανά μέσο ή

του ν. 3592/2007, που αφορά στην απόκτηση αποκλει-

ανά εμβέλεια) μερίδιο τέτοιο, το οποίο να υπερβαίνει τα όρια

στικού ελέγχου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

που έχει θέσει ο ν. 3592/2007 αναφορικά με τη συγκέντρωση

«ALPHA MEDIA GROUP Limited» από την εταιρία «SΙΧΟΜΕΝ

ελέγχου στα ΜΜΕ.

Limited», συμφερόντων του κ. Δημητρίου Κοντομηνά.

Επιπλέον, το μερίδιο αγοράς της PLUS PRODUCTIONS (η
οποία δεν εντάσσεται στις αγορές που ορίζονται από τον ν.

Στις 13.01.2012, γνωστοποιήθηκε στη Γενική Διεύθυνση Αντα-

3592/2007) είναι τέτοιο, το οποίο δεν προκαλεί σοβαρές αμ-

γωνισμού η συμφωνία πώλησης και εξαγοράς του 66,6%

φιβολίες ως προς τη δυνατότητα της συγκέντρωσης να περιο-

των μετοχών του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της

ρίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στη συγκεκριμένη σχετική

«ALPHA MEDIA GROUP» από την «SIXOMEN Limited» ή γνω-

αγορά.

στοποιούσα, συμφερόντων του κ. Δημητρίου Κοντομηνά.

Για τους λόγους αυτούς, το Τμήμα της Επιτροπής Ανταγωνι-

Με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, η γνωστοποιούσα

σμού ενέκρινε την ως άνω γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση,

αποκτά τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχο επί της «ALPHA

καθόσον αυτή δεν συνιστά περίπτωση απαγορευμένου ελέγ-

MEDIA GROUP» (100%) καθώς η SIXOMEN κατέχει ήδη το 33,4%

χου, ούτε αποκτάται με αυτή δεσπόζουσα θέση στις σχετικές

του μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Κατ’ επέκταση αποκτά και

αγορές των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά και δεν προ-

τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχο επί των εταιριών «ALPHA

καλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να πε-

Δορυφορική Τηλεόραση Α.Ε.» και «PLUS PRODUCTIONS

ριορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές

COMMERCIAL A.E.» («PLUS PRODUCTIONS»), οι οποίες ελέγχο-

αγορές, στις οποίες αφορά.

νται από την «ALPHA MEDIA GROUP».
Η γνωστοποιούσα πέραν της συμμετοχής της στην «ALPHA

Απόφαση 541/VIΙ/2012: Προηγούμενη γνωστοποίηση,

MEDIA GROUP», ελέγχει και άλλες εταιρίες μέσων ενημέρω-

σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3959/2011, όπως

σης. Συγκεκριμένα, οι εταιρίες, τις οποίες ελέγχει, λειτουργούν

ισχύει, της συγκέντρωσης των εταιριών «NORDMILCH

έναν ραδιοφωνικό σταθμό εμβέλειας νομού Αττικής, έναν ρα-

EG», «HUMANA EG» και «BAD BIBRA EG».

διοφωνικό σταθμό εμβέλειας νομού Θεσσαλονίκης και έναν
τηλεοπτικό σταθμό περιφερειακής εμβέλειας. Πρόσθετα, ο κ.

Στις 9.5.2012, οι εταιρίες/συνεταιρισμοί «NORDMILCH EG»

Δημήτριος Κοντομηνάς συμμετέχει σε εταιρία, η οποία εκδίδει

(εφεξής «NORDMILCH»), «HUMANA EG» (εφεξής «HUMANA»)

περιοδικό που διανέμεται στους νομούς Αττικής και Θεσσαλο-

και «BAD BIBRA EG» (εφεξής «BAD BIBRA») γνωστοποίησαν

νίκης και εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

εμπρόθεσμα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το

Για τους σκοπούς της υπόθεσης και σύμφωνα με τα προβλε-

άρθρο 6 του ν. 3959/2011, ως ισχύει, τη μεταξύ τους συγχώ-

πόμενα του άρθρου 3 του ν. 3592/2007, ορίσθηκαν οι κάτωθι

νευση, με την απορρόφηση των δύο τελευταίων από την

αγορές μέσων ενημέρωσης: (α) τηλεόραση (β) ραδιόφωνο, (γ)

πρώτη.

περιοδικά και (δ) εφημερίδες. Όσον αφορά στη σχετική γεω-

Το 2010 είχε προηγηθεί η συγκέντρωση των θυγατρικών των

γραφική αγορά, αυτή ορίσθηκε βάσει της εμβέλειας του κάθε

ανωτέρω συνεταιρισμών, «NORDMILCH AG» και «HUMANA

μέσου.

MILCHINDUSTRIE GMBH», σύμφωνα με την οποία συγχω-

Επιπλέον ορίσθηκε ως σχετική αγορά και η αγορά παραγω-

νεύτηκαν οι εν λόγω θυγατρικές και δημιουργήθηκε η κοινή

γής περιεχομένου, στην οποία δραστηριοποιείται η PLUS

εταιρία «DMK DEUTSCHES MILCHKONTOR GMBH» (εφεξής

PRODUCTIONS. Ως σχετική γεωγραφική αγορά, ορίσθηκε το

«DMK»), η οποία ανέλαβε τις επιχειρησιακές λειτουργίες των

σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

συνεταιρισμών. Η εταιρία DMK, στην οποία ο HUMANA και
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ο NORDMILCH ασκούν έκτοτε από κοινού τον έλεγχο, είναι

Απόφαση 542/VIΙ/2012: Γνωστοποίηση συγκέντρωσης,

η μόνη θυγατρική και των δύο συνεταιρισμών που δραστη-

κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 - 3 του ν. 3959/2011 της ανώνυμης τρα-

ριοποιείται στην Ελλάδα. Ο δε BAD BIBRA, αν και μετέχει με

πεζικής εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»,

ποσοστό 2,2% στο μετοχικό κεφάλαιο της DMK, δε διαθέτει

σε σχέση με την απόκτηση από αυτήν όλων των συμβα-

δικαίωμα ψήφου σε αυτήν και επιπλέον δεν έχει καμία δρα-

τικών σχέσεων από συμβάσεις ανοίγματος τραπεζικών

στηριότητα στην Ελλάδα. Επίσης, και οι δύο συνεταιρισμοί,

λογαριασμών που καταρτίστηκαν μεταξύ του πιστωτι-

καθώς και ο BAD BIBRA, προωθούν/πωλούν το σύνολο της

κού συνεταιρισμού «ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

παραγωγής τους σε ακατέργαστο γάλα στην κοινή εταιρία

ΣΥΝ.Π.Ε.» και τρίτων και των απαιτήσεων τρίτων κατά της

DMK. Ως εκ τούτου, οι συνεταιρισμοί NORDMILCH, HUMANA

«ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε.» που απορ-

και BAD BIBRA, έχοντας ήδη μεταβιβάσει το σύνολο των επι-

ρέουν από συμβάσεις προθεσμιακών καταθέσεων.

χειρηματικών τους δραστηριοτήτων στην DMK, αποφάσισαν
να συγκεντρώσουν το υπολειπόμενο τμήμα της δραστηριό-

Το αρμόδιο Τμήμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την εν

τητάς τους, ήτοι την παραγωγή και προμήθεια ακατέργαστου

λόγω ομόφωνη Απόφασή του, ενέκρινε τη γνωστοποιηθείσα

γάλακτος στην DMK, σε έναν ενιαίο συνεταιρισμό.

συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση από την ανώνυμη

Οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση εταιρίες δραστηριο-

τραπεζική εταιρία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» όλων

ποιούνται άμεσα και έμμεσα, μέσω της κοινής εταιρίας DMK,

των συμβατικών σχέσεων από τραπεζικούς λογαριασμούς

στις εξής σχετικές αγορές: α) φρέσκου γάλακτος και γάλακτος

που καταρτίστηκαν μεταξύ του πιστωτικού συνεταιρισμού

υψηλής παστερίωσης, β) γάλακτος μακράς διαρκείας, γ) συ-

«ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε.» (μέχρι τη θέση

μπυκνωμένου γάλακτος, δ) βουτύρου, ε) τυροκομικών, στ) πα-

του σε ειδική εκκαθάριση) και τρίτων, καθώς και των απαιτή-

γωτού, ζ) κρέμας γάλακτος, η) βρεφικών τροφών, θ) γάλακτος

σεων τρίτων κατά της «ΑΧΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

σε σκόνη και ι) πρώτης ρευστής ύλης (ακατέργαστο γάλα).

ΣΥΝ.Π.Ε.» που απορρέουν από συμβάσεις προθεσμιακών κα-

Από την έρευνα της Γ.Δ.Α. για την κρινόμενη συγκέντρωση

ταθέσεων, καθώς έκρινε ότι δεν δημιουργούνται σοβαρές αμ-

προέκυψε ότι δεν υπάρχουν επηρεαζόμενες αγορές στην εγ-

φιβολίες ως προς τη δυνατότητα της εν λόγω συγκέντρωσης

χώρια αγορά, καθώς τα μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών

να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό.

στην υπό κρίση συγκέντρωση εταιριών εκτιμάται ότι ήταν

Σημειώνεται ότι η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού

μικρότερα του 15% σύμφωνα με τα στοιχεία του 2010 και σε

είχε ήδη, λόγω του κατεπείγοντος, επιτρέψει, με την υπ’ αριθ.

κάθε περίπτωση μικρότερα του 25% για το έτος 2011, σε κα-

537/VII/2012 Απόφασή της, την κατά παρέκκλιση πραγμα-

θεμία από τις σχετικές αγορές, στις οποίες δραστηριοποιού-

τοποίηση της ως άνω συγκέντρωσης πριν από την έκδοση

νται τα μέρη. Σημειώνεται ότι, με την υπό κρίση πράξη, τα

εγκριτικής Απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του ν.

μερίδια των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση εταιριών δεν

3959/2011. Για την Απόφασή της αυτή, είχε συνεκτιμήσει λό-

μεταβάλλονται, αφού η προτεινόμενη συγκέντρωση αφορά

γους που ανάγονται στην προστασία της χρηματοοικονομικής

στη μεταβολή του ελέγχου της κοινής επιχείρησης DMK, που

σταθερότητας, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταθε-

είναι η μόνη εταιρία των υπό συγχώνευση συνεταιρισμών

τών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς και το γεγονός

που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.

ότι η υπό κρίση συγκέντρωση δεν δημιουργούσε, εκ πρώτης

Για τους λόγους αυτούς, το Τμήμα της Επιτροπής Ανταγωνι-

όψεως, απειλή για τον ανταγωνισμό.

σμού ενέκρινε την ως άνω γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση,
καθόσον αυτή δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το

Απόφαση 543/VIΙ/2012: Προηγούμενη γνωστοποί-

συμβατό της με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού

ηση συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.

στις σχετικές αγορές, στις οποίες αφορά.

3959/2011, όπως ισχύει, που αφορά στην απόκτηση απο-
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κλειστικού ελέγχου (μεταβολή από κοινό σε αποκλειστι-

χονδρικής πώλησης καλλυντικών ευρείας διανομής, (γ) στην

κό έλεγχο) της επιχείρησης «SEPHORA ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

αγορά λιανικής πώλησης καλλυντικών υψηλής ποιότητας και

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», από την επιχείρηση

τιμής, (δ) στην αγορά λιανικής πώλησης καλλυντικών ευρείας

«SEPHORA SA».

διανομής και (ε) στην αγορά παραγωγής καλλυντικών ευρείας
διανομής.

Στις 25 Μαΐου 2012, η εταιρία «SEPHORA SA» γνωστοποίησε

H προτεινόμενη συναλλαγή, κατά πρώτον δεν θα επιφέρει

στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 6 του

αλλαγές στη δραστηριότητα της SEPHORA ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ,

ν. 3959/2011, όπως ισχύει, την απόκτηση του αποκλειστικού

όπως περιγράφηκε ανωτέρω και κατά δεύτερον δεν επηρεάζει

ελέγχου της επιχείρησης «SEPHORA ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩ-

τις συνθήκες ανταγωνισμού στην ελληνική επικράτεια, διότι η

ΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής «SEPHORA ΜΑΡΙΝΟΠΟΥ-

SEPHORA ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ήδη πριν από τη συγκέντρωση,

ΛΟΣ») από την ίδια.

δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα, στη λιανική πώληση αρω-

Οι εταιρίες «SEPHORA SA» και «MARINOPOULOS HOLDING

μάτων, καλλυντικών και προϊόντων περιποίησης δέρματος, με

SARL» (διάδοχος της «ΑΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ») ήταν μέ-

μικρό μερίδιο αγοράς, οπότε η εξακολούθηση της εμφάνισής

τοχοι, καθεμία εξ’ αυτών κατά ποσοστό 50%, της εταιρίας

της στην ίδια αγορά υπό ελαφρώς διαφορετική δομή ελέγχου,

SEPHORA ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ. Η γνωστοποιηθείσα πράξη συνί-

δεν αναμένεται να περιορίσει τον ανταγωνισμό.

στατο στην απόκτηση από τη «SEPHORA SA» του ποσοστού

Για τους ανωτέρω λόγους το Τμήμα της Επιτροπής Ανταγωνι-

50% που κατεχόταν από τη «MARINOPOULOS HOLDING

σμού ενέκρινε την ως άνω γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση,

SARL», ως αποτέλεσμα της άσκησης από την τελευταία του δι-

καθόσον αυτή δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το

καιώματος προαίρεσης που της είχε παρασχεθεί από τη Σύμ-

συμβατό της με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού

βαση Κοινής Επιχείρησης. Ως αποτέλεσμα της προτεινόμενης

στις σχετικές αγορές, στις οποίες αφορά.

συναλλαγής, η «SEPHORA SA» θα έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της SEPHORA ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, στην οποία προηγουμένως

Απόφαση 544/VIΙ/2012: Προηγούμενη γνωστοποίηση,

είχε κοινό έλεγχο.

σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3959/2011, όπως

Σύμφωνα με τη γνωστοποιούσα εταιρία, η προτεινόμενη συ-

ισχύει, της απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου της επι-

ναλλαγή δεν θα επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή στην παρούσα

χείρησης «Καρφούρ - Μαρινόπουλος Ανώνυμη Εταιρία

δραστηριότητα της εταιρίας SEPHORA ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ή στις

Γενικού Εμπορίου, Εκμεταλλεύσεως Εμπορικών Εγκατα-

δραστηριότητες της «SEPHORA SA» και των ομίλων στους οποί-

στάσεων και Επιχειρήσεων» από τον Όμιλο Εταιριών Μα-

ους ανήκει (LVMH και GROUPE ARNAULT) στην Ελλάδα, καθώς

ρινόπουλος.

η τελευταία κατέχει την πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο
και ασκεί την καθημερινή διοίκηση της εταιρίας SEPHORA ΜΑ-

Στις 27 Ιουνίου 2012, οι εταιρίες «MARINOPOULOS HOLDING

ΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ. Κατά συνέπεια, η προτεινόμενη συναλλαγή δεν

SARL» και «ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ

πρόκειται να μεταβάλει στην ουσία τον τρόπο με τον οποίο

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής

πραγματικά διοικείται η SEPHORA ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ.

«ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ») γνωστοποίησαν στην Επιτρο-

Η προτεινόμενη συγκέντρωση αφορά στις αγορές καλλυ-

πή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3959/2011,

ντικών (συμπεριλαμβανομένων των αρωμάτων), στις οποίες

όπως ισχύει, την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της

δραστηριοποιούνται οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις, καθώς

επιχείρησης «ΚΑΡΦΟΥΡ - ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-

και οι λοιπές επιχειρήσεις του ομίλου GROUPE ARNAULT στην

ΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ

ελληνική επικράτεια, ήτοι: (α) στην αγορά χονδρικής πώλη-

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (εφεξής «CΜ»), από τον

σης καλλυντικών υψηλής ποιότητας και τιμής (β) στην αγορά

Όμιλο Εταιριών Μαρινόπουλος.
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Η υπό κρίση συγκέντρωση αφορά στην απόκτηση από τον

στις οποίες δραστηριοποιείται η CM και ο Όμιλος Εταιριών

Όμιλο Εταιριών Μαρινόπουλος αποκλειστικού ελέγχου επί της

Μαρινόπουλος στην ελληνική επικράτεια (σε αρκετές εκ των

CM, επί της οποίας ο Όμιλος ασκούσε, προ της συγκέντρωσης,

οποίων το μερίδιο αγοράς των συμμετεχουσών εταιριών είναι

έλεγχο από κοινού με τον Όμιλο Εταιριών CARREFOUR (εφε-

πολύ μικρό), εκτιμάται ότι, επειδή η γνωστοποιηθείσα πράξη

ξής «CARREFOUR»), μέσω της θυγατρικής του εταιρίας με την

αφορά στη μεταβολή του ελέγχου επί της κοινής επιχείρησης

επωνυμία ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ, η οποία κατέχει σήμερα

CΜ από κοινό σε αποκλειστικό, καμία ουσιαστική αλλαγή στα

ποσοστό 50% του μετοχικού κεφαλαίου της CM και είναι θυγα-

μερίδια και τη δομή των επιμέρους σχετικών αγορών στην ελ-

τρική της «MARINOPOULOS HOLDING SARL», μέσω της οποίας

ληνική επικράτεια δεν αναμένεται να επέλθει ως αποτέλεσμα

ενεργεί ο Όμιλος Εταιριών Μαρινόπουλος.

της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης.

Ως εκ τούτου, η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση αφορά στην

Για τους λόγους αυτούς, το Τμήμα της Επιτροπής Ανταγωνι-

αναδιάρθρωση της CM, με αποτέλεσμα την απόκτηση του συ-

σμού ενέκρινε την ως άνω γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση,

νολικού μετοχικού κεφαλαίου της από τον Όμιλο Εταιριών Μα-

καθόσον αυτή δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το

ρινόπουλος. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η CM θα

συμβατό της με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού

έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του εμπορικού σήματος

στις σχετικές αγορές, στις οποίες αφορά.

Carrefour στην Ελλάδα, στην Κύπρο, καθώς και στις άλλες Βαλκανικές χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η «CARREFOUR

Απόφαση 549/VIΙ/2012: Γνωστοποίηση συγκέντρωσης,

MARINOPOULOS BALKANS BV» (εφεξής «CMBV»).

κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 - 3 του ν. 3959/2011 της ανώνυμης

Στην ελληνική επικράτεια, ο Όμιλος Εταιριών Μαρινόπουλος

τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙ-

δραστηριοποιείται στις αγορές: α) Λιανικής πώλησης ειδών

ΩΣ Α.Ε.» σε σχέση με την απόκτηση επιλεγμένων στοιχεί-

σούπερ μάρκετ, μέσω της CΜ, β) Παρασκευής φαρμακευτικών

ων του ενεργητικού και παθητικού της υπό ειδική εκκα-

και καλλυντικών προϊόντων για λογαριασμό τρίτων (façon) και

θάριση τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ

παροχής προς τρίτους υπηρεσιών ανασυσκευασίας, αποθή-

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».

κευσης, μεταφοράς και παράδοσης, μέσω του ομίλου εταιριών FAMAR SA, γ) Λιανικής πώλησης ενδυμάτων, μέσω της

Στις 27.8.2012, το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ

εταιρίας «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ», η

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» γνωστοποίησε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού,

οποία λειτουργεί τα καταστήματα GAP στην Ελλάδα και δ) Πώ-

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3959/2011, την από 27.07.2012

λησης προϊόντων καφέ εκλεκτής ποιότητας, μέσω της εταιρίας

«Σύμβαση Μεταβίβασης», μεταξύ του ιδίου και του υπό ειδική

«ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΦΕ ΑΕ», η οποία λειτουργεί την

εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙ-

αλυσίδα καταστημάτων STARBUCKS στην Ελλάδα. Επιπρόσθε-

ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.». Με την εν λόγω Σύμβαση

τα, o Όμιλος έχει περιορισμένη δραστηριότητα, μέσω της CM,

συμφωνήθηκε να μεταβιβαστούν από το δεύτερο στο πρώτο

στους κλάδους καταναλωτικής πίστης, χονδρικών πωλήσεων

όλες οι συμβατικές σχέσεις με τρίτους, καθώς και το σύνολο

ειδών σούπερ μάρκετ και λιανικής πώλησης καυσίμων.

του ενεργητικού και παθητικού της «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ

Η CM δραστηριοποιείται κυρίως στην ανάπτυξη και στη λια-

ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (δικαιώματα, αξιώσεις, υποχρεώσεις και βάρη

νική πώληση τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών προϊόντων

κάθε είδους), εκτός από συγκεκριμένες συμβατικές σχέσεις και

μέσω σουπερμάρκετ, υπερμάρκετ και παντοπωλείων υπό το

συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία θα αναφέρο-

σήμα Carrefour.

νται εφεξής ως «μη μεταβιβαζόμενα στοιχεία». Συνοπτικά, η

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της προκείμενης συγκέ-

«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» απέκτησε, με καταβολή τιμήματος

ντρωσης και τα στοιχεία της γνωστοποίησης σε σχέση με τον

95 εκατομμυρίων ευρώ, τα εξής στοιχεία της «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑ-

κλάδο εφοδιασμού, καθώς και σε σχέση με τις άλλες αγορές

ΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»:
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1. € 14,7 δισ. επιλεγμένα στοιχεία ενεργητικού της, εκ των

ση από 34% σε 51% της συμμετοχής της εταιρίας «ΜΑΡΙΝΟ-

οποίων δάνεια μετά από προβλέψεις € 10,6 δισ. και λοιπά

ΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» (εφεξής

στοιχεία ενεργητικού € 4,2 δισ.,

«ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ») στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας «ΟΚ

2. € 21,4 δισ. επιλεγμένα στοιχεία παθητικού της, εκ των

ANYTIME MARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

οποίων € 14,3 δισ. καταθέσεις, € 6,7 δισ. διατραπεζικές

(εφεξής «OK ANYTIME MARKET»).

υποχρεώσεις και € 0,4 δισ. λοιπές υποχρεώσεις,

Προ της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, ο έλεγχος της

3. Το δίκτυο καταστημάτων της στην Ελλάδα, περιλαμβανο-

εταιρίας ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ ΜΑRKET ασκείτο αποκλειστικά από την

μένου ενός καταστήματος στη Φρανκφούρτη Γερμανίας,

οικογένεια Ξυνού. Σύμφωνα δε με το προοίμιο της σχετικής

τις εγκαταστάσεις της και τα εμπορικά σήματα που της

συμφωνίας, οι συμβαλλόμενοι επιθυμούν και έχουν αμοιβαία

ανήκουν,

αποφασίσει όπως αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της ΟΚ ΑΝΥ-

4. Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της,

ΤΙΜΕ MARKET.

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με έδρα

Η εταιρία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ δραστηριοποιείται κυρίως στη λια-

την Ελλάδα, η οποία ελέγχει την «ATE INSURANCE S.A.

νική πώληση τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών προϊόντων

ROMANIA», με έδρα τη Ρουμανία,

μέσω σουπερμάρκετ, υπερμάρκετ και παντοπωλείων υπό το

5. Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της,

σήμα Carrefour, ενώ ελέγχει ή συμμετέχει και σε εταιρίες, οι

«ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑ-

οποίες δε χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο σήμα.

ΛΑΙΩΝ», με έδρα την Ελλάδα,

Η εταιρία OK ANYTIME MARKET δραστηριοποιείται στην αγο-

6. Ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της,
«ATE BANK ROMANIA SA», με έδρα στη Ρουμανία,

7. Ποσοστό του μετοχικού της κεφαλαίου σε άλλα τραπεζικά ιδρύματα.

ρά λιανικής πώλησης τροφίμων και ειδών καθημερινής χρήσης
(ειδών σούπερ μάρκετ) μέσω μικρών τοπικών καταστημάτων
διευρυμένου ωραρίου. Τα καταστήματα λιανικής πώλησης της
εν λόγω εταιρίας ανήκουν στην κατηγορία των παντοπωλείων

H συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη διαδι-

και των καταστημάτων γαλακτοκομικών προϊόντων, υπό το

κασία του άρθρου 63 Δ του ν. 3601/2007. Η Επιτροπή Αντα-

σήμα «ΟΚ! ANYTIME… MARKETS».

γωνισμού σε Ολομέλεια, αποφάνθηκε ομόφωνα και ενέκρινε

Ως σχετικές αγορές στην υπό κρίση υπόθεση θεωρήθηκαν οι

την εν λόγω συγκέντρωση, κρίνοντας ότι δεν δημιουργούνται

εξής: α) η αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ και

σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει

β) η υποαγορά λιανικής πώλησης τροφίμων και ειδών καθημε-

σημαντικά τον ανταγωνισμό.

ρινής χρήσης.
Η εξεταζόμενη συγκέντρωση δεν αναμένεται να δημιουργήσει

Απόφαση 552/VIΙ/2012: Προηγούμενη γνωστοποίηση,

σημαντικά εμπόδια στις ανωτέρω αγορές, δεδομένου ότι το πο-

σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3959/2011, όπως

σοστό αύξησης του μεριδίου αγοράς της ΟΚ ANYTIME MARKET

ισχύει, της αύξησης από 34% σε 51% της συμμετοχής

εξ αυτής είναι μηδενικό, ο πραγματικός και δυνητικός ανταγωνι-

της εταιρίας «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕ-

σμός είναι υπαρκτός (τόσο από τοπικές επιχειρήσεις όσο και από

ΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρη-

μεγάλες αλυσίδες) και μάλιστα σημαντικός (ύπαρξη ανταγωνι-

σης με την επωνυμία «ΟΚ ANYTIME MARKET ΑΝΩΝΥΜΗ

στικών πιέσεων από τη δραστηριοποίηση των λοιπών ανταγω-

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

νιστών στις επιμέρους αγορές πλην ελαχίστων πιθανών εξαιρέσεων σε μικρές τοπικές αγορές και στενή υποκατάσταση μεταξύ

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2012 υποβλήθηκε στη Γενική Διεύθυν-

των προϊόντων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων και των αντα-

ση Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του ν.

γωνιστών τους), ενώ δεν προκύπτουν ιδιαίτερα νομικά ή πραγ-

3959/2011, όπως ισχύει, γνωστοποίηση σχετικά με την αύξη-

ματικά εμπόδια εισόδου στην αγορά, αλλά αντίθετα οι προμη-
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θευτές και οι καταναλωτές προκύπτει ότι έχουν εναλλακτικές

Στις 21.11.2012, οι εταιρίες «MARINOPOULOS HOLDING SARL»

δυνατότητες επιλογής. Συνεπώς, η εξεταζόμενη συγκέντρωση

και «MARINOPOULOS COFFEE PARTICIPATIONS (CYPRUS) LTD»

δεν αναμένεται να επηρεάσει αισθητά τον ανταγωνισμό.

(η οποία αποτελεί θυγατρική της πρώτης) γνωστοποίησαν

Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολο-

στην Επιτροπή Ανταγωνισμού την εξαγορά ποσοστού των

μέλεια ενέκρινε την ως άνω γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση,

μετοχών του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της ανώ-

δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, δεν φαίνεται να έχει

νυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

τη δυνατότητα να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις

ΚΑΦΕ Α.Ε.Ε.» (εφεξής «MARINOPOULOS COFFEE»), η οποία λει-

σχετικές αγορές, στις οποίες αφορά.

τουργεί την αλυσίδα καταστημάτων καφέ «Starbucks» στην
Ελλάδα και στην οποία η «MARINOPOULOS HOLDING SARL»

Απόφαση 553/VIΙ/2012: Προηγούμενη γνωστοποίηση

κατείχε ήδη συμμετοχή, από την εταιρία «STARBUCKS COFFEE

συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση αποκλειστι-

INTERNATIONAL INC». Ως αποτέλεσμα της γνωστοποιηθείσας

κού ελέγχου της εταιρίας «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ-

πράξης, η «MARINOPOULOS HOLDING SARL» αποκτά τον πλή-

ΔΟΣ Α.Ε.» από την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».

ρη και αποκλειστικό έλεγχο επί της MARINOPOULOS COFFEE.
Ως σχετική αγορά για τη συγκεκριμένη υπόθεση ορίστηκε η

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, αποφάνθηκε ομό-

αγορά των καφέ-ζαχαροπλαστείων. Ωστόσο, η ακριβής οριο-

φωνα και ενέκρινε την εν λόγω συγκέντρωση, κρίνοντας ότι

θέτηση της σχετικής αγοράς παρέμεινε ανοικτή, δεδομένου

δεν δημιουργούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατό-

ότι η ουσιαστική αξιολόγηση των επιπτώσεων της γνωστο-

τητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό. Η συγκε-

ποιηθείσας πράξης δεν επηρεάζεται από οποιαδήποτε θεώ-

κριμένη Απόφαση είναι προς δημοσίευση.

ρηση. Ως σχετική γεωγραφική αγορά θεωρείται το σύνολο
της ελληνικής επικράτειας. Η «MARINOPOULOS HOLDING

Απόφαση 556/VIΙ/2012: Προηγούμενη γνωστοποίηση συ-

SARL», πλην της υφιστάμενης συμμετοχής της στην εταιρία

γκέντρωσης, υποβληθείσα από την ανώνυμη τραπεζική

MARINOPOULOS COFFEE, δεν συμμετέχει σε άλλη εταιρία,

εταιρία με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», σε σχέση

αντικείμενο της οποίας να είναι η λειτουργία καταστημάτων

με την απόκτηση του ελέγχου της ανώνυμης τραπεζικής

καφέ-ζαχαροπλαστείων.

εταιρίας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛ-

Όσον αφορά στα μερίδια αγοράς της MARINOPOULOS COFFEE

ΛΑΔΟΣ Α.Ε.», δι’ εξαγοράς της δεύτερης από την πρώτη.

στη σχετική αγορά καφέ-ζαχαροπλαστείων για την τελευταία
πενταετία (2007-2011), αυτά κυμάνθηκαν σε ιδιαιτέρως χαμηλά

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, αποφάνθηκε ομό-

επίπεδα, ενώ και τα μερίδια της εταιρίας σε επίπεδο οργανω-

φωνα και ενέκρινε την εν λόγω συγκέντρωση, κρίνοντας ότι

μένων αλυσίδων καφέ-ζαχαροπλαστείων, κυμάνθηκαν πτωτι-

δεν δημιουργούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατό-

κά για την αντίστοιχη περίοδο.

τητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό. Η συγκε-

Η εν λόγω συγκέντρωση συνιστά μεταβολή της ποιότητας του

κριμένη Απόφαση είναι προς δημοσίευση.

ελέγχου επί της υφιστάμενης επιχείρησης MARINOPOULOS
COFFEE, από κοινό σε αποκλειστικό, από την «MARINOPOULOS

Απόφαση 557/VIΙ/2012: Γνωστοποίηση συγκέντρωσης,

HOLDING SARL», ως αποτέλεσμα της εξόδου από την πρώτη

σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του ν. 3959/2011, που

επιχείρηση του έτερου εκ των προηγουμένως ελεγχόντων

αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της

μετόχων. Πρόσθετα, η γνωστοποιηθείσα συναλλαγή δεν συ-

ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

νεπάγεται την επέκταση με οποιονδήποτε τρόπο των δρα-

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΦΕ Α.Ε.Ε.» από την εταιρία «MARINOPOULOS

στηριοτήτων ή /και ενίσχυση της θέσης της MARINOPOULOS

HOLDING SARL».

COFFEE στην αγορά, στην οποία δραστηριοποιείται.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η εξεταζόμενη συγκέντρωση δεν αναμένεται να δημιουρ-

Κατόπιν αυτών, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού κάλε-

γήσει σημαντικά εμπόδια στις ανωτέρω αγορές, δεδο-

σε την εταιρία ΕΛΓΕΚΑ, να προβεί σε γνωστοποίηση της εν

μένου ότι το ποσοστό αύξησης του μεριδίου αγοράς της

θέματι συγκέντρωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.

MARINOPOULOS COFFEE εξ αυτής θα είναι μηδενικό, ο πραγ-

703/1977, όπως ίσχυε. Την ίδια ημέρα, η ΕΛΓΕΚΑ γνωστοποί-

ματικός και δυνητικός ανταγωνισμός είναι υπαρκτός ανά την

ησε, δυνάμει του άρθρου 4α του ν. 703/1977 (όπως ίσχυε),

Ελλάδα (τόσο από οργανωμένες αλυσίδες καφέ-ζαχαροπλα-

την απόκτηση από την ίδια του 99,92% των μετοχών της

στείων όσο και από μη επώνυμα καταστήματα καφέ) και μά-

ΒΗΤΑ ΠΙ. Ωστόσο, κατά την εξέταση της προαναφερθείσας

λιστα σημαντικότατος (ύπαρξη ανταγωνιστικών πιέσεων από

γνωστοποίησης, προέκυψε ότι αυτή δεν συνιστούσε συγκέ-

τη δραστηριοποίηση των λοιπών ανταγωνιστών και στενή

ντρωση επιχειρήσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4α του

υποκατάσταση μεταξύ των προϊόντων των συμμετεχουσών

ν. 703/77 (μεταγενέστερος έλεγχος μικρών συγκεντρώσεων),

επιχειρήσεων και των ανταγωνιστών τους), ενώ δεν προκύ-

όπως ίσχυε, αλλά του άρθρου 4β του ίδιου νόμου. Υπέκειτο,

πτουν ιδιαίτερα νομικά ή πραγματικά εμπόδια εισόδου στην

δηλαδή, σε προληπτικό έλεγχο από την Επιτροπή Ανταγωνι-

αγορά, αλλά αντίθετα οι προμηθευτές και οι καταναλωτές

σμού, με συνακόλουθη αναστολή πραγματοποίησης της συ-

προκύπτει ότι έχουν πολλές εναλλακτικές δυνατότητες επι-

γκέντρωσης μέχρι την έκδοση εγκριτικής απόφασης της ΕΑ.

λογής. Συνεπώς, η εξεταζόμενη συγκέντρωση δεν αναμένε-

Κατόπιν των ανωτέρω, η ΕΛΓΕΚΑ γνωστοποίησε εκ νέου, σύμ-

ται να επηρεάσει αισθητά τον ανταγωνισμό ή να προκαλέσει

φωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, την πραγματοποιηθείσα

περιορισμό του ανταγωνισμού.

συγκέντρωση, η οποία ολοκληρώθηκε με την απόκτηση

Για τους λόγους αυτούς, το Τμήμα της Επιτροπής Ανταγωνι-

από την εταιρία ΕΛΓΕΚΑ του 99,92% των μετοχών της εται-

σμού ενέκρινε την ως άνω γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση,

ρίας ΒΗΤΑ ΠΙ, στις 7 Ιουλίου 2010, ήτοι πριν την ημερομηνία

καθόσον αυτή δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς

γνωστοποίησής της, ως ακολούθως: (i) Η ΕΛΓΕΚΑ προχώρησε

το συμβατό της με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνι-

στην εξαγορά από την ΑΤΛΑΝΤΙΚ του δικαιώματος προτίμη-

σμού στις σχετικές αγορές, στις οποίες αφορά.

σης στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΒΗΤΑ ΠΙ, μετά την
άσκηση του οποίου και σε συνδυασμό με την παραίτηση από

Απόφαση 536/VI/2012: Λήψη απόφασης επί του ελέγ-

το δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

χου κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 4 και 4β - 4στ

του έτερου μετόχου μειοψηφίας, το ποσοστό συμμετοχής

του ν. 703/1977 των υπ’ αριθ. πρωτ. 4955/6.8.2010 και

της στη ΒΗΤΑ ΠΙ διαμορφώθηκε σε 72,92%, και (ii) Η ΕΛΓΕΚΑ

6088/06.10.2010 γνωστοποιήσεων της εξαγοράς του

εξαγόρασε την εναπομείνουσα συμμετοχή της «ΑΤΛΑΝΤΙΚ»

99,92% των μετοχών της εταιρίας «ΒΗΤΑ ΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ

στη ΒΗΤΑ ΠΙ, ήτοι ποσοστό 27%.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» από την εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ ΑΝΩΝΥ-

Η ΕΛΓΕΚΑ δραστηριοποιείται στον κλάδο χονδρικής πώλη-

ΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΟ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙ-

σης και διανομής προϊόντων ευρείας κατανάλωσης (κυρίως

ΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ».

τροφίμων). Είναι αμιγώς εμπορική επιχείρηση, η οποία λειτουργεί, ως επί το πλείστον, ως εμπορικός αντιπρόσωπος

Τον Ιούλιο του 2010, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού έλαβε

– διανομέας των προμηθευτών/οίκων με τους οποίους συ-

εξώδικες επιστολές και υπέπεσαν στην αντίληψή της δημο-

νεργάζεται, έχοντας συνάψει συμφωνίες αποκλειστικής δια-

σιεύματα στον Τύπο αναφορικά με την πραγματοποιηθείσα

νομής ή/και αντιπροσωπείας των προϊόντων τους. Η ΒΗΤΑ ΠΙ

εξαγορά της εταιρίας «ΒΗΤΑ ΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕ-

αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες χονδρεμπορικές εταιρίες

ΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής «ΒΗΤΑ ΠΙ») από την εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ

της Βόρειας Ελλάδας, όπου και δραστηριοποιείται στο εμπό-

ΑΕ- ΕΜΠΟΡΙΟ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑ-

ριο τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων, ψιλικών, χαρτι-

ΝΙΑ (εφεξής «ΕΛΓΕΚΑ»).

κών, αναψυκτικών, ειδών διατροφής και συναφών ειδών. Πριν
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την εξαγορά της, άνηκε στον όμιλο ΑΤΛΑΝΤΙΚ.

ση εντός της προθεσμίας των 10 εργάσιμων ημερών από την

Οι σχετικές αγορές προϊόντων που σχετίζονται με την υπό κρί-

επέλευση της πρώτης πράξης για την απόκτηση συμμετοχής

ση υπόθεση είναι ιδίως: (α) η αγορά εφοδιασμού (procurement)

στην εταιρία στόχο (ΒΗΤΑ ΠΙ). Αντιθέτως, προέβη στην κατά

τροφίμων, (β) η αγορά χονδρικής πώλησης τροφίμων, καθώς

το άρθρο 4β γνωστοποίηση της συγκέντρωσης μετά από

και (γ) η αγορά χονδρικής πώλησης ειδών οικιακής χρήσης σε

τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία, κατά την οποία αποκτή-

σούπερ μάρκετ και άλλα μικρά σημεία πώλησης.

θηκε ο έλεγχος από την ΕΛΓΕΚΑ στη ΒΗΤΑ ΠΙ (η γνωστοποίη-

Στην κρινόμενη υπόθεση, δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις

ση έλαβε χώρα νομοτύπως την 6.10.2010).

για την πιθανολόγηση κινδύνου σημαντικής παρεμπόδισης

Περαιτέρω, στοιχειοθείται με σαφήνεια η παράβαση της

της λειτουργίας του αποτελεσματικού ανταγωνισμού, δεδο-

πρόωρης πραγματοποίησης της συγκέντρωσης, με βάση όχι

μένου κυρίως ότι:

μόνο απλώς τη δυνατότητα άσκησης ελέγχου από την ΕΛΓΕ-

α) Στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου ειδών οικιακής

ΚΑ επί της εξαγοραζόμενης ΒΗΤΑ ΠΙ, αλλά και την πραγμα-

χρήσης, οι εν λόγω επιχειρήσεις δεν έχουν σημαντική

τική άσκηση του ελέγχου αυτού, μέσω της συμμετοχής της

παρουσία. Στην αγορά του χονδρικού εμπορίου τροφί-

ΕΛΓΕΚΑ στα διοικητικά όργανα της εξαγοραζόμενης, ενώ η

μων, ποτών και καπνού, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις

υπαιτιότητα της ΕΛΓΕΚΑ δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.

έχουν συγκριτικά ισχυρότερη παρουσία. Ωστόσο, οι

Ως εκ τούτου το Τμήμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού απο-

συμμετέχουσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στη

φάσισε ομοφώνως και σε φανερή ψηφοφορία τα ακόλουθα:

χονδρική πώληση διαφορετικών, κατά βάση, ειδών τρο-

1. Διαπίστωσε ότι η εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ – ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑ-

φίμων (καθώς και ειδών οικιακής χρήσης), ενώ η ΒΗΤΑ

ΝΟΜΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ», η οποία

ΠΙ δραστηριοποιείται, κατά βάση, στη Βόρεια Ελλάδα

υπείχε υποχρέωση γνωστοποίησης της υπό κρίση συ-

και έχει έμφαση στο κανάλι των μικρών σημείων πώλη-

γκέντρωσης, παραβίασε το άρθρο 4β παρ. 4 του ν.

σης. Περαιτέρω, και οι δύο συμμετέχουσες επιχειρήσεις

703/1977 (πλέον άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 3959/2011) και το

εμφανίζουν σχετικά χαμηλά μερίδια επί του συνολικού

άρθρο 4ε παρ. 1 του ν. 703/1977 (πλέον άρθρο 9 παρ. 1

τζίρου των 100 μεγαλύτερων μεριδιούχων της ελληνικής

του ν. 3959/2011).

αγοράς (τα οποία δεν ξεπερνούν αθροιστικά το 15%),

2. Επέβαλε στην υπόχρεη προς γνωστοποίηση εταιρία

β) οι δείκτες συγκέντρωσης στις προαναφερόμενες (ενδει-

«ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ – ΕΜΠΟΡΙΟ –ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩ-

κτικές) σχετικές αγορές χονδρικής πώλησης κινούνται σε

ΠΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» πρόστιμο ύψους τριάντα πέντε

συγκριτικά χαμηλά επίπεδα για την εξεταζόμενη χρονική

χιλιάδων (35.000) ευρώ για την υπαίτια μη εμπρόθεσμη

περίοδο,

γνωστοποίηση της συγκέντρωσης, βάσει του άρθρου

οι πελάτες των συμμετεχουσών επιχειρήσεων διαθέτουν

4β παρ. 4 του ν. 703/1977 (πλέον άρθρου 6 παρ. 4 του

εναλλακτικές επιλογές αλλαγής προμηθευτή, καθώς στις

ν. 3959/2011).

γ)

σχετικές αγορές δραστηριοποιούνται πολλές ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.

3. Επέβαλε στην εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ – ΕΜΠΟΡΙΟ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» πρόστιμο

Με βάση τις προαναφερόμενες διαπιστώσεις, η εξεταζόμε-

ύψους πενήντα πέντε χιλιάδων (55.000) ευρώ για την

νη συγκέντρωση δεν αναμενόταν να περιορίσει σημαντικά

υπαίτια παράβαση της απαγόρευσης πραγματοποίησης

τον ανταγωνισμό στην εθνική αγορά, ή σε ένα σημαντικό σε

της συγκέντρωσης πριν την έκδοση σχετικής εγκριτικής

συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά των σχετικών προϊόντων,

απόφασης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, βάσει του

τμήμα αυτής.

άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3959/2011 (πρώην άρθρου 4ε

Ωστόσο, από τα στοιχεία της υπόθεσης προκύπτει ότι η ΕΛ-

παρ. 1 του ν. 703/1977).

ΓΕΚΑ δεν γνωστοποίησε την προαναφερόμενη συγκέντρω-

4. Ενέκρινε την υπό κρίση συγκέντρωση.
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Εκπρόθεσμες Γνωστοποιήσεις
- Πρόωρες Πραγματοποιήσεις
Συγκεντρώσεων κατ’ άρθρα 6 παρ. 4
του ν. 3959/2011 (πρώην άρθρο 4β παρ. 4
του ν. 703/1977, όπως ίσχυε) και 9 παρ. 1
του ν. 3959/2011 (πρώην άρθρο 4ε παρ. 1
του ν. 703/1977, όπως ίσχυε)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

της συγκέντρωσης, πριν την έκδοση σχετικής εγκριτικής
απόφασης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με
το άρθρο 4ε παρ. 1 του ν. 703/1977.
Σημειώνεται ότι παράβασεις υπαίτιας μη εμπρόθεσμης γνωστοποίησης και πρόωρης πραγματοποίησης συγκέντρωσης
διαπιστώθηκαν και στην περίπτωση της γνωστοποίησης της

Απόφαση 533/VI/2012: Αυτεπάγγελτη έρευνα της Γενι-

εξαγοράς του 99,92% των μετοχών της εταιρίας «ΒΗΤΑ ΠΙ

κής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγω-

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» από την εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ

νισμού για ενδεχόμενη, κατά παράβαση του άρθρου

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΟ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩ-

4β του ν. 703/1977, εκπρόθεσμη γνωστοποίηση και εν-

ΠΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ», η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή

δεχόμενη, κατά παράβαση του άρθρου 4ε παρ. 1 του ν.

Ανταγωνισμού με την υπ’ αριθ. 536/VI/2012 Απόφασή της

703/1977, πρόωρη πραγματοποίηση της συγκέντρωσης

(βλ. ανωτέρω).

που αφορούσε στην απόκτηση ελέγχου επί της εταιρίας
«PROTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» από την
εταιρία «ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD», μέσω

Άδεια Παρέκκλισης κατ’ άρθρο 9 παρ.
3 του ν. 3959/2011

της απόκτησης μετοχών που αντιπροσώπευαν το 92,71%
του μετοχικού κεφαλαίου της πρώτης.

Απόφαση 537/VIΙ/2012: Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ.
πρωτ. 2720/22.3.2012 αίτησης χορήγησης άδειας παρέκ-

Στην εν λόγω Απόφαση, η Επιτροπή έκρινε ότι:

κλισης, κατ’ άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 3959/2011, της εται-

α) η επιχείρηση με την (σημερινή) επωνυμία «ADVANTAGE

ρίας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», για τη σκο-

CAPITAL HOLDINGS PLC» (πρώην «ASPIS HOLDINGS

πούμενη μεταβίβαση σε αυτήν όλων των συμβατικών

PUBLIC COMPANY LTD»), ως εξαγοράζουσα το πλειοψη-

σχέσεων τραπεζικών λογαριασμών που καταρτίστηκαν

φικό πακέτο μετοχών και ομολογιών της εταιρίας στόχου,

μεταξύ της εταιρίας «ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

γνωστοποίησε την εν λόγω συγκέντρωση στις 12.3.2009,

ΣΥΝ.Π.Ε.» και τρίτων και των απαιτήσεων τρίτων κατά

δηλαδή περίπου πέντε μήνες μετά τη νομίμως τασσόμενη

της «ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε.» που

προθεσμία.

απορρέουν από συμβάσεις προθεσμιακών καταθέσεων.

β)	Η εξαγοράζουσα προέβη σε πρόωρη πραγματοποίηση
της συγκέντρωσης δια μέσου της απόκτησης ποσοστού

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, συνεκτιμώντας την ανάγκη προ-

92,71% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας στόχου.

στασίας της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και την ενί-

Σε σχέση με τα ανωτέρω, η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποφάσι-

σχυση της εμπιστοσύνης του κοινού στο χρηματοπιστωτικό

σε ομοφώνως να επιβάλει στην εταιρία «ADVANTAGE CAPITAL

σύστημα και ιδίως την ανάγκη προστασίας των καταθετών και

HOLDINGS PLC»:

την πρόληψη δημιουργίας αποσταθεροποιητικών καταστά-

α) πρόστιμο ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000), λόγω

σεων του χρηματοπιστωτικού συστήματος, λαμβανομένου

υπαίτιας παράβασης της υποχρέωσης προσήκουσας γνω-

υπόψη και του χαμηλού μεριδίου της υπό εκκαθάριση τράπε-

στοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 - 4 του ν.

ζας, έκρινε την παροχή της αιτούμενης άδειας παρέκκλισης

703/1977 και

επιβεβλημένη, προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρές ζημιές

β) πρόστιμο ύψους τριάντα χιλιάδων ευρώ (€30.000), λόγω
υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης πραγματοποίησης

σε βάρος ιδίως των καταθετών της «ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε.».

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012
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με ίσες ευκαιρίες. Κατόπιν τούτων, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού προχώρησε, διαδοχικά, σε αυτεπάγγελτη έρευνα,

Αυτεπάγγελτη λήψη ασφαλιστικών
μέτρων κατ’ άρθρο 25 παρ. 5 του ν.
3959/2011
Απόφαση 545/VIΙ/2012: Απόφαση επί της αυτεπάγγελτης λήψης ασφαλιστικών μέτρων στην αγορά βρεφικού
γάλακτος, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 παράγραφος
5 του ν. 3959/2011, κατά του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαΐας, του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Αχαΐας
και Νήσων ΣΠΕ, της εταιρίας «Παναγιώτα Ε. Καρούσου
– Ακριβή Ασπρογέρακα Ανώνυμος Εμπορική Εταιρία
Φαρμάκων και Ιατρικών Ειδών», με το διακριτικό τίτλο
«AKNOPHARM Α.Ε.» και της εταιρίας «Αποστολάκη Ε.
Ευθυμία Ο.Ε.»

σε επιτόπιο έλεγχο και στην υποβολή εισήγησης προς την
Επιτροπή Ανταγωνισμού, για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων
κατά του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαΐας, με σκοπό την
ανάκληση της Απόφασης του εν λόγω Συλλόγου.
Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού έκρινε ομόφωνα ότι η ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του
Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαΐας, η οποία ελήφθη επειδή
οι συγκεκριμένες εταιρίες δέχθηκαν να διαθέτουν τα γάλατα αυτά και από τις υπεραγορές (Super Market), συνιστά
αντιανταγωνιστική απόφαση ένωσης επιχειρήσεων, η οποία
αφορά στο συντονισμό της συμπεριφοράς των μελών του
ως προς τον περιορισμό και τον έλεγχο της διάθεσης στην
αγορά του βρεφικού γάλακτος. Έκρινε, επίσης, ότι τρεις από
τις φαρμακοποθήκες ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση να

Τον Ιανουάριο του 2012, καταργήθηκε η διάταξη του άρθ. 2
παρ. 2 της ΚΥΑ Υ1/Γ.Π.47815, σύμφωνα με την οποία η διάθε-

συντονίσουν μαζί με το Φαρμακευτικό Σύλλογο την επιχειρηματική τους δράση, με σκοπό να αποκλείσουν τα γάλα των

ση των παρασκευασμάτων για βρέφη γίνεται αποκλειστικά

συγκεκριμένων εταιριών από τις αποθήκες τους. Επιπλέον,

από τα φαρμακεία. Στις 29 Μαρτίου 2012, δημοσιεύθηκε σε

έκρινε ότι, παρά την εκούσια συμμόρφωση των φαρμακο-

Δελτίο Τύπου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαΐας (εφεξής

ποιών και των φαρμακαποθηκών στην ανωτέρω εισήγηση

«Φ.Σ.Α.»), η κοινοποίηση στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό

της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, συνέτρεξαν οι προ-

Σύλλογο (εφεξής «Π.Φ.Σ.») της από 28.3.2012 απόφασης της

ϋποθέσεις λήψης ασφαλιστικών μέτρων εναντίον τους και

Τακτικής Απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης. Σύμφωνα με

επέβαλε στα μέρη, στο πλαίσιο των ασφαλιστικών μέτρων με

το δημοσίευμα, η Γενική Συνέλευση του Φ.Σ.Α. αποφάσι-

σκοπό τη διαφύλαξη της ανταγωνιστικής δομής της αγοράς,

σε ομόφωνα τα γάλατα της πρώτης βρεφικής ηλικίας των

να απόσχουν από την υιοθέτηση παρόμοιων πρακτικών στο

εταιριών FRIESLAND (Frisolac), NESTLE (Nan), CANA (Native,

μέλλον (έκδοση αποφάσεων, σύναψη συμφωνιών ή/και εν

Guigoz), HOCHDORF Nutritec (BIOLAC), μαζί με τα αντίστοι-

αρμονισμένες πρακτικές με αντικείμενο τη δέσμευση ή

χά τους ειδικά γάλατα, να μην πωλούνται από τα φαρμακεία

συμφωνία περί συλλογικής αποφυγής /αποκλεισμού παραγ-

του εν λόγω Συλλόγου, διότι η οικονομική συμπεριφορά

γελιών ή αντιστρόφως περί συλλογικά προτιμώμενων πα-

των εταιριών απέναντι στα φαρμακεία είναι τέτοια, που είτε

ραγγελιών από ορισμένες προμηθεύτριες, ομοίως δε περί

πρέπει να καταγγελθεί στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, είτε

συλλογικής αποδοχής επιστροφών ή μη) και απείλησε ενα-

αφήνει μηδαμινά περιθώρια κέρδους στο μέσο φαρμακείο

ντίον τους χρηματική ποινή σε περίπτωση επανάληψης πα-

του Συλλόγου. Ταυτόχρονα, η Γενική Συνέλευση του Συλλό-

ρόμοιων συμπεριφορών τους, μέχρι την έκδοση απόφασης

γου αποφάσισε να «θέσει υπό στενή επιτήρηση» τα γάλατα

επί της κύριας υπόθεσης. Σημειώνεται ότι η κατά τα ανωτέρω

των εταιριών NOUMIL (Aptamil, Almiron), Pfizer (S-26), για

αντιμετώπιση της αντι-ανταγωνιστικής συμπεριφοράς των

τη διατήρηση της υπάρχουσας οικονομικής πολιτικής, που

φαρμακοποιών, ως κύρωση, είναι ανεξάρτητη από την όποια

επιτρέπει στο φαρμακείο να ανταγωνιστεί το super market

εξέλιξη στην Απόφαση του Υπουργείου Υγείας.
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Πράξεις Προέδρου βάσει του άρθρου
37 του ν. 3959/2011

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

τον καταγγέλλοντα, ο οποίος έχει δικαίωμα προσφυγής κατά
της απόφασης αυτής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση των προφα-

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3959/2011 (Συνοπτική Διαδι-

νώς αβάσιμων καταγγελιών για παραβάσεις των άρθρων 1 και

κασία επί Καταγγελιών), καταγγελίες περί ζητημάτων που δεν

2 του ν. 3959/2011 και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για

εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισμού

τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες υποβάλλονται

τίθενται στο Αρχείο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού με

μόνο στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και όχι και σε αρχή ανταγω-

Πράξη του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ύστερα

νισμού άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης. Η αρμόδια υπηρεσία

Κατά το παρουσιαζόμενο διάστημα, εκδόθηκαν οι κάτωθι

της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού ενημερώνει σχετικά

Πράξεις Προέδρου κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων:

Αριθ.
Πράξης

1

2

3

4

5

Ημερομηνία
Έκδοσης

31.1.2012

31.1.2012

20.2.2012

25.4.2012

29.5.2012

Είδος
Υπόθεσης

Ενδιαφερόμενα Μέρη

Πληροφοριακά Στοιχεία για την
υπόθεση

Καταγγελία

Χ. Α.
κατά
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Καταγγελία περί:
α) απαίτησης υπερβολικού ποσού
αποζημίωσης για τη χορήγηση αντιγράφων
τιμολογίων πώλησης ιχθυαλιευμάτων και
β) μη τήρησης του Κανονισμού Λειτουργίας
Ιχθυοσκαλών, με αποτέλεσμα να δίνεται
η δυνατότητα στους ιχθυεμπόρους
να κερδοσκοπούν σε βάρος των
ιχθυοπαραγωγών.

Καταγγελία

Π. Π.
κατά
Δ. Α. Μ.

Αναφορά - καταγγελία ιδιοκτήτη
φανοβαφείου κατά εμπόρου καινούργιων και
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων για αθέμιτο
ανταγωνισμό.

Καταγγελία

Σύμπραξη έξι εταιριών
κατά
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
και των εταιριών:
Λ. Μ. - ΓΕΩΛΟΓΟΣ,
Π. Β. - ΓΕΩΛΟΓΟΣ, Λ. Μ. - ΓΕΩΛΟΓΟΣ και
Υ. Ο.Ε.

Καταγγελία περί παραβίασης:
α) των διατάξεων των άρθρων 2, 3 και 4 του
Π.Δ. 159/1984 για την παροχή υπηρεσιών
από ΑΕΙ σε ιδιώτες και οργανισμούς και
β) του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 703/1977.

Καταγγελία

Ε. Ν.
κατά
Α. Α.

Καταγγελία περί παραβίασης πληθώρας
διατάξεων τόσο του Συντάγματος όσο και
επιμέρους ελληνικών νομοθετημάτων (ν.
2472/1997, ν. 3471/2006, ν. 3707/2008, ΠΚ).

Καταγγελία

Κ. Α.
κατά της εταιρίας ΧΟΛΙΓΟΥΝΤ
Άρνηση πώλησης κατά παράβαση των
ΕΝΤΕΡΤΕΙΝΜΕΝΤ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ,
άρθρων 1 και 2 του ν. 703/1977.
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΤΑΙΝΙΩΝ & DVD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012

6

7

8

9

10

11

12

9.5.2012

Καταγγελία

21.6.2012

Αίτηση
Θεραπείας –
Προσφυγή

20.6.2012

20.6.2012

20.6.2012

2.7.2012

6.7.2012
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G. M. ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ κατά των
εταιριών
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
Α.Ε. και ASSODIVERS Ε.Π.Ε.

Καταγγελία για παράνομη συμπεριφορά
της ΔΕΗ κατά το σχεδιασμό διακήρυξης
μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες
προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου
σε παροχή υπηρεσιών υπέρ της εταιρίας
ASSODIVERS Ε.Π.Ε.
Αίτηση Θεραπείας – Προσφυγή κατά της
υπ’ αριθμ. 51/2011 Απόφασης της Τριμελούς
Επιτροπής της Επιτροπής Ανταγωνισμού,
η οποία είχε εκδοθεί κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 11α του ν. 703/1977.

Καταγγελία

Ι. Γ. & ΣΙΑ ΟΕ
κατά
ODEON Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

Καταγγελία για ενδεχόμενη παράβαση του
άρθρου 2 του ν. 703/1977, λόγω άρνησης
πώλησης κινηματογραφικών ταινιών σε
μορφή DVD από την καταγγελλόμενη στην
καταγγέλλουσα.

Καταγγελία

Γ. Ν. ΝΕΠΑ κατά
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Καταγγελία σχετικά με ιδιωτικής φύσης
διαφορά τους από σύμβαση δανείου
μεταξύ της καταγγέλλουσας και της
καταγγελλόμενης.

Α. Ν.
κατά
του ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ,
της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ και
του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Καταγγελία για παράβαση του άρθρου 1
του ν. 703/1977, όπως ίσχυε και του άρθρου
81 της Συνθήκης ΕΚ, σε συνδυασμό με
το άρθρο 3 παρ. 1(ζ) και το άρθρο 10 της
Συνθήκης ΕΚ, όπως ίσχυε, με αντικείμενο
τους επιβαλλόμενους περιορισμούς από
τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Θεσ/νίκης και την
Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία στην
άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος
και ειδικότερα: (α) την πλήρη απαγόρευση
διαφήμισης και (β) περιορισμούς ως προς
την οργανωτική διάρθρωση των υπηρεσιών
που παρέχονταν από τους οδοντιάτρους.

Σ. Γ. κατά
του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ

Καταγγελία για παράβαση των κανόνων
του ελεύθερου ανταγωνισμού λόγω
αδυναμίας δικηγόρων επαρχίας που έχουν
προαχθεί σε δικηγόρους παρ’ Αρείω Πάγω,
να διατηρούν δικηγορικό γραφείο στην
Αθήνα για την εξυπηρέτηση των υποθέσεων
που χειρίζονται ενώπιον των Ανωτάτων
Δικαστηρίων, σε αντίθεση με συναδέλφους
τους του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Μ. Ε.Π.Ε.
κατά
ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

Η καταγγελία στρέφεται κατά
της Διεύθυνσης Προμηθειών της
καταγγελλόμενης και αιτείται τη ματαίωση
και την επαναπροκήρυξη διαγωνισμού
προμήθειας, καθώς, όπως ισχυρίζεται η
καταγγέλλουσα, με τους συγκεκριμένους
όρους που περιλαμβάνει, παραβιάζονται τα
άρθρα 1 και 2 του ν. 3959/2011.

Καταγγελία

Καταγγελία

Καταγγελία
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22

31.8.2012

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Καταγγελία

Δ. Α. - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
κατά
GROUP 4 SECURICOR ΕΛΛΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

Καταγγελία για νόθευση των κανόνων του
υγιούς ανταγωνισμού μέσω παραβίασης της
εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Καταγγελία για παράβαση των άρθρων 1
παρ. 1 και 2 του ν. 703/1977, όπως ίσχυε,
μέσω προκήρυξης που περιλάμβανε όρους,
οι οποίοι περιόριζαν τη συμμετοχή στο
διαγωνισμό σε δύο μόνο προμηθευτές.

23

19.9.2012

Καταγγελία

Ο. Τ. ΕΠΕ
κατά
ΔΕΗ

27

26.10.2012

Καταγγελία

Π. Σ.
κατά της εταιρίας
Ε. Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Παράβαση των διατάξεων του ελεύθερου
ανταγωνισμού μέσω διακοπής προμήθειας
προϊόντων Τύπου πανελλήνιας κυκλοφορίας.

Καταγγελία

Α. Ζ.
κατά της Επιτροπής του άρθρου 3 του
Ν.Δ. 2943/1954 και των πρακτορείων
διανομής Τύπου ΑΡΓΟΣ και ΕΥΡΩΠΗ

Καταγγελία κατά της Επιτροπής του άρθρου
3 για άρνηση χορήγησης άδειας πώλησης
προϊόντων Τύπου και κατά των πρακτορείων
ΑΡΓΟΣ και ΕΥΡΩΠΗ για άρνηση πώλησης
προϊόντων Τύπου.

Καταγγελία

Β. Σ.
κατά των οργανισμών συλλογικής
διαχείρισης συγγενικών δικαιωμάτων
μουσικής
ΑΠΟΛΛΩΝ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΣΥΝ. ΠΕ.,
ΕΡΑΤΩ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΩΝ – ΕΡΝΗΝΕΥΤΩΝ ΣΥΝ.
ΠΕ. και GRAMMO - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΗΧΟΥ Η
ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

Καταγγελία περί από κοινού συμφωνίας
και σύνταξης αμοιβολογίου από τις
καταγγελλόμενες, την οποία γνωστοποίησαν
στο κοινό με δημοσιεύσεις σε εφημερίδες
του Αθηναϊκού Τύπου.

Καταγγελία

Καταγγελία περί άρνησης παραχώρησης
στην καταγγέλλουσα πρόσβασης σε
I. Υ. Τ. ΕΠΕ
δημοσιογραφική θέση, καθώς και για
κατά της εταιρίας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
αναιτιολόγητη και καταχρηστική αξίωση
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
του ΟΔΙΕ περί διακοπής αναμετάδοσης
Α.Ε. (ΟΔΙΕ)
των διεξαγόμενων ιπποδρομιών από την
ιστοσελίδα της καταγγέλλουσας.

28

29

30

28.11.2012

17.12.2012

27.12.2012
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Πράξη Προέδρου βάσει του άρθρου 8
παρ. 2 του ν. 3959/2011

της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μέσα σε ένα μήνα από τη γνω-

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 3959/2011, αν διαπιστωθεί

ή στις επιχειρήσεις που έχουν προβεί στη γνωστοποίηση.

ότι μια γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση δεν εμπίπτει στο πεδίο

Κατά το παρουσιαζόμενο διάστημα, εκδόθηκε η κάτωθι

εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 1 του ίδιου νόμου, ο Πρόεδρος

Πράξη Προέδρου κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης:

Αριθ.
Πράξης

148

Ημερομηνία
Έκδοσης

14.2.2012

Είδος
Υπόθεσης

Συγκέντρωση

στοποίηση, εκδίδει Πράξη, η οποία κοινοποιείται στα πρόσωπα

Ενδιαφερόμενα Μέρη

Πληροφοριακά Στοιχεία για την
υπόθεση

Eldorado Gold Corporation -European
Goldfields Limited

Εξέταση γνωστοποιηθείσας συναλλαγής των
επιχειρήσεων Eldorado Gold Corporation
και European Goldfields Limited, σχετικά με
την απόκτηση του συνόλου των μετοχών
της δεύτερης από την πρώτη, όπου
διαπιστώθηκε ότι αυτή δεν εμπίπτει στο
πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 1 του ν.
3959/2012, όπως ισχύει.

Πράξεις Προέδρου βάσει του άρθρου
24 του Κανονισμού Λειτουργίας
και Διαχείρισης της Επιτροπής
Ανταγωνισμού

ρεί να παραιτηθεί από την καταγγελία με την υποβολή προ-

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κανονισμού Λειτουργίας και Δι-

Κατά το παρουσιαζόμενο διάστημα, εκδόθηκαν οι κατωτέρω

αχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ο καταγγέλλων μπο-

Πράξεις Προέδρου κατ’ εφαρμογή του ανωτέρω άρθρου:

Αριθ.
Πράξης

147

13

Ημερομηνία
Έκδοσης

Είδος
Υπόθεσης

φορικής δήλωσης κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ή έγγραφη
δήλωση στη Γραμματεία.

Ενδιαφερόμενα Μέρη

Πληροφοριακά Στοιχεία για την
υπόθεση

19.1.2012

Παραίτηση
από
Καταγγελία

Ι. Σ. - ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
κατά
ΟΚΕ – ΤΤΤ GROUP GMBH

Καταγγελία για πιθανή απαγόρευση των
ενεργητικών και παθητικών πωλήσεων
από τους διανομείς που είχαν ενταχθεί στο
σύστημα διανομής του γερμανικού ομίλου
και για πιθανό περιορισμό των αμοιβαίων
προμηθειών μεταξύ των διανομέων στο
πλαίσιο του συστήματος διανομής.

10.7.2012

Παραίτηση
από
Καταγγελία

N. Α.Ε. κατά των εταιριών MITSUBISHI
ENPITSU KABUSHIKI KAISHA και ΑΦΟΙ Ξ.
Ε.Π.Ε

Καταγγελία για
α) μη κοινοποίηση στην Ε.Α. συμβάσεων
διανομής και
β) άμεσο καθορισμό τιμών πώλησης και
παρεμπόδιση παράλληλων εισαγωγών.

42

14

11.7.2012

Παραίτηση
από
Καταγγελία

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κ. Κ. Α.Ε.
κατά της εταιρίας
MAVA ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ A.E.

Καταγγελία σύμβασης πώλησης
αυτοκινήτων στο δίκτυο των
εξουσιοδοτημένων διανομέων της
Renault στην Ελλάδα.

15

13.7.2012

Παραίτηση
από
Καταγγελία

Κ.Μ.
κατά της εταιρίας
OPEL HELLAS AE

Αίτηση - καταγγελία για άρνηση παροχής
στον καταγγέλλοντα στοιχείων τεχνικών
προδιαγραφών, γεγονός το οποίο,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
αίτηση - καταγγελία, δεν είναι συμβατό
με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1
αριθ. 12 του Κανονισμού (ΕΚ) 1475/1995
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

16

31.7.2012

Παραίτηση
από
Καταγγελία

V. S. A.E.
κατά α) Δ. Ρ. Α.Ε., β) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ Α.Ε.

Καταγγελία για άρνηση πώλησης κατά
παράβαση του άρθρου 2 ν. 703/77 όπως
ίσχυε.

Παραίτηση
από
Καταγγελία

Ρ. Α. Α.Ε.
κατά του οργανισμού συλλογικής
διαχείρισης δικαιωμάτων ηθοποιών
με την επωνυμία
ΔΙΟΝΥΣΟΣ –ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΗΘΟΠΟΙΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ. και το
διακριτικό τίτλο ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΣΥΝ.ΠΕ.

Αμοιβολόγιο του Οργανισμού Συλλογικής
Διαχείρισης Δικαιωμάτων Ελλήνων
Ηθοποιών.

Παραίτηση
από
Καταγγελία

Γ. Δ. και ΣΙΑ Ε.E.Β.Ε.
κατά των εταιριών
NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε., CARREFOUR
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ΑΦΟΙ
ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε.,
ΑΤΛΑΝΤΙΚ SUPER MARKET A.E.E.,
ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε. και ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

Καταγγελία που αφορούσε σε παράβαση
των άρθρων 2 και 29 παρ. 2 του ν.
703/1977, όπως ίσχυε, και 102 ΣΛΕΕ και
μη συμμόρφωση προς Απόφαση της
Επιτροπής Ανταγωνισμού.

18.7.2012

Παραίτηση
από
Καταγγελία

Γ. Δ. και ΣΙΑ Ε.E.Β.Ε.
κατά των εταιριών
ΑΛΦΑ - ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.,
Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.,
CARREFOUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
και
NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Καταγγελία που αφορούσε σε παράβαση
των άρθρων 1 και 2α του ν. 703/1977, ως
ίσχυαν, και 101 ΣΛΕΕ.

18.7.2012

Παραίτηση
από
Καταγγελία

Γ. Δ. και ΣΙΑ Ε.E.Β.Ε.
κατά των εταιριών
KRAFT FOODS HELLAS Α.Ε.,
SARA LEE COFFEE AND TEA HELLAS
Α.Ε. και NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Καταγγελία που αφορούσε σε παράβαση
των άρθρων 1 του ν. 703/1977, όπως
ίσχυε, και 101 ΣΛΕΕ.

17

19

20

21

27.7.2012

18.7.2012
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24

25

26

Παραίτηση
από
Καταγγελία

N. Α.Ε.
κατά των εταιριών KABUSHIKI
KAISHA PILOT και
Α.Μ. - Ε.Τ. Α.Ε.

Καταγγελία για
α) μη κοινοποίηση στην Ε.Α. συμβάσεων
διανομής και
β) άμεσο καθορισμό τιμών πώλησης και
παρεμπόδιση παράλληλων εισαγωγών.

22.10.2012

Παραίτηση
από
Καταγγελία

Τ. ΑΒΕΕ
κατά της εταιρίας
PEPSICO ΗΒΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Καταγγελία για πρακτική παράνομη,
αντισυμβατική και αντικείμενη
στην καλή πίστη, στα χρηστά
συναλλακτικά ήθη και την Ελληνική και
Κοινοτική νομοθεσία περί ελεύθερου
ανταγωνισμού.

25.10.2012

Παραίτηση
από
Καταγγελία

T. B. AND T.
κατά της εταιρίας
ATTICA GROUP
και του πρακτορείου
ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ

Καταγγελία σχετικά με τη χορήγηση
πιστωτικού ορίου για την έκδοση
ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

8.10.2012

3.3 Γνωμοδοτήσεις της
Επιτροπής για Θέματα
Ανταγωνισμού

παρ. 3 του ν. 3959/2011, η Επιτροπή Ανταγωνισμού διατύπωσε
τη γνώμη της επί του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για το
δικαιολογημένο ή όχι χαρακτήρα και τη συμβατότητα με τις
διατάξεις περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού, της
διατήρησης απαιτήσεων έκδοσης προηγούμενης διοικητικής

Γνωμοδότηση 13/VI/2012: Σύνταξη γνωμοδοτήσεως

άδειας επί των ακολούθων επαγγελμάτων αρμοδιότητας του

της Επιτροπής Ανταγωνισμού, βάσει του άρθρου 23

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη:

του ν. 3959/2011, επί των αιτημάτων εξαίρεσης από τις

i.

εμπορίας περιστρόφων, πιστολιών, όπλων σκοποβολής

διατάξεις του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής

ii.

παρασκευής εκρηκτικών υλών, κατασκευής, μετασκευ-

ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών

ής, συναρμολόγησης, επεξεργασίας, επισκευής πυροβό-

στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων», για επαγ-

λων όπλων και γόμωσης, αναγόμωσης φυσιγγίων πυρο-

γέλματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας

βόλων όπλων

του Πολίτη.

iii. γόμωσης φυσιγγίων κυνηγετικών όπλων για εμπορία
iv. εμπορίας ειδών πυροτεχνίας και συσκευών εκτόξευσης

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και βάσει του άρθρου 23

φωτοβολίδων
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κατασκευής ειδών πυροτεχνίας και συσκευών εκτόξευ-

ως άνω αιτημάτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,

σης φωτοβολίδων

ευλόγως συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι υπέρτερου δημοσίου

vi. λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
ασφαλείας

vii. εργασίας προσωπικού ασφαλείας ιδιωτικών επιχειρήσε-

συμφέροντος, και κυρίως της δημόσιας τάξης και ασφάλειας,
για τη διατήρηση των απαιτήσεων προηγούμενης διοικητικής άδειας, με την επιφύλαξη κάποιων επισημάνσεων, καθώς

ων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας

και ότι οι τελευταίες εκπληρώνουν τα κριτήρια της αρχής της

viii. λειτουργίας γραφείων ιδιωτικών ερευνών

αναλογικότητας, συνιστούν πρόσφορο και αναγκαίο μέσο

ix. εργασίας προσωπικού σε γραφεία ιδιωτικών ερευνών

για την εξυπηρέτηση των επιδιωκόμενων επιτακτικών λόγων

Για το σύνολο των ανωτέρω επαγγελμάτων, το αίτημα ήταν

δημόσιου συμφέροντος και τελούν σε εύλογη αναλογία προς

όπως παραμείνει η απαίτηση χορήγησης προηγούμενης διοι-

τη σπουδαιότητα αυτών εξ επόψεως εντάσεως επέμβασης

κητικής άδειας, για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

στη σφαίρα της οικονομικής ελευθερίας και ότι εντεύθεν συ-

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αναφορικά με την εξυπηρέτηση

ντρέχουν οι προϋποθέσεις ουσίας για τη θέσπιση εξαίρεσης

επιτακτικού λόγου δημοσίου συμφέροντος για τα επαγγέλμα-

σύμφωνα με τα κριτήρια του ν. 3919/2011 και σύμφωνα με το

τα i. έως και iv., θεώρησε ότι ο προβαλλόμενος λόγος για τη

ευρωπαϊκό δίκαιο.

διατήρηση της έκδοσης προηγούμενης διοικητικής άδειας και,
ιδίως, η ανάγκη προστασίας των πολιτών και του κοινωνικού

Γνωμοδότηση 14/VI/2012: Σύνταξη γνωμοδοτήσεως

συνόλου από την παράνομη κατασκευή, διακίνηση, εμπορία

της Επιτροπής Ανταγωνισμού, βάσει του άρθρου 23 του

και χρήση πυροβόλων όπλων, εκρηκτικών και συναφών ειδών,

ν. 3959/2011, επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος

ενόψει της φύσης και των ιδιαιτεροτήτων των αντικειμένων

«Θέσπιση εξαίρεσης του επαγγέλματος των ΑΝΑΛΟ-

αυτών που εμφανίζουν προφανείς κινδύνους για βασικά έν-

ΓΙΣΤΩΝ από τη ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.

νομα αγαθά (ζωή, σωματική ακεραιότητα), αλλά και για τη

3919/2011 και διατήρηση σε ισχύ της ειδικής περί αυτού

δημόσια ασφάλεια γενικότερα, συνιστά, πράγματι, επιτακτικό

ισχύουσας νομοθεσίας».

και υπέρτερο λόγο δημόσιου συμφέροντος που δικαιολογεί
τη διατήρηση της συγκεκριμένης προηγούμενης διοικητικής

Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού,

άδειας.

προτείνεται:

Για τα λοιπά επαγγέλματα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού θεώρη-

α) H μη διατήρηση του νομικού καθεστώτος της προηγού-

σε ότι ο προβαλλόμενος λόγος για τη διατήρηση της έκδοσης

μενης διοικητικής άδειας στο επάγγελμα των αναλογι-

προηγούμενης διοικητικής άδειας έγκειται στη διασφάλιση

στών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς δεν συντρέχουν

των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών από

οι νόμιμες προϋποθέσεις παροχής εξαίρεσης κατά τα προ-

τις δραστηριότητες των ιδιωτικών εταιριών παροχής υπηρεσι-

βλεπόμενα στο ν. 3919/20111.

ών ασφαλείας και των γραφείων ιδιωτικών ερευνών, η οποία

β) H επανεξέταση του συστήματος διεξαγωγής των επαγ-

επιτυγχάνεται με τη θέσπιση αυστηρού πλαισίου λειτουργίας

γελματικών εξετάσεων, με στόχο την αποτροπή τυχόν

και συστήματος διαρκούς ελέγχου, ώστε να εξασφαλίζεται

ποσοτικών φραγμών εισόδου ή άλλων στρεβλώσεων του

η συνδρομή των προβλεπόμενων στο νόμο προϋποθέσεων

ανταγωνισμού. Προς την κατεύθυνση αυτή, συνιστάται η

επαγγελματικής ακεραιότητας και ικανότητας που πρέπει να

ενίσχυση του ρόλου του κρατικού φορέα σε όλα τα στά-

διαθέτουν τα εμπλεκόμενα με τις ως άνω δραστηριότητες

δια της εξεταστικής διαδικασίας, κατά τα ειδικότερα στο

πρόσωπα. Ο λόγος αυτός συνιστά όντως επιτακτικό λόγο δη-

σκεπτικό εκτιθέμενα, έτσι ώστε, να επιτευχθεί ο αποτελε-

μοσίου συμφέροντος.

σματικότερος δυνατός κρατικός έλεγχος, προς διασφάλι-

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θεώρησε ότι, στην περίπτωση των

ση του υγιούς ανταγωνισμού.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012
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Γνωμοδότηση 15/VI/2012: Σύνταξη γνωμοδοτήσεως

Γνωμοδότηση 16/VI/2012: Σύνταξη γνωμοδοτήσεως

της Επιτροπής Ανταγωνισμού, βάσει του άρθρου 23 του

της Επιτροπής Ανταγωνισμού, βάσει του άρθρου 23 του

ν. 3959/2011, επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος

ν. 3959/2011, επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος

«Διατήρηση διοικητικής άδειας για την άσκηση του

«Θέσπιση εξαιρέσεως του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών

επαγγέλματος του ΛΟΓΙΣΤΗ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ».

(Σ.Ο.Ε.), ν. 820/1978 (ΦΕΚ 174 Α΄), από τη ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου 2, του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α΄)

Κατόπιν εξέτασης των σχετικών εγγράφων που προσκομί-

και διατήρηση σε ισχύ της ειδικής περί αυτού ισχύουσας

στηκαν, του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας του επαγγέλ-

νομοθεσίας» των Υπουργείων Οικονομικών και Δικαιο-

ματος, αλλά και της ανάλογης θεωρίας περί διατήρησης ή

σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

μη περιορισμών στην άσκηση δραστηριότητας, συντάχθηκε
η σχετική εισήγηση, η οποία ήταν αρνητική αναφορικά με

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο των

τη διατήρηση των υφιστάμενων διοικητικών αδειών έναρ-

αρμοδιοτήτων της, γνωμοδότησε ότι δεν συντρέχουν επι-

ξης δραστηριότητας και λειτουργίας γραφείου, καθώς και

τακτικοί λόγοι υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος και δεν

την επιπλέον υποχρέωση πιστοποίησης των επαγγελματιών.

πληρούται η αρχή της αναλογικότητας για να διατηρήσουν

Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού,

οι ορκωτοί εκτιμητές τους περιορισμούς στην πρόσβαση

προτείνεται:

στο επάγγελμα (κλειστός αριθμός επαγγελματιών), στα απο-

α) η μη διατήρηση του νομικού καθεστώτος της προηγού-

κλειστικά δικαιώματα παροχής εκτιμητικών υπηρεσιών, στην

μενης διοικητικής άδειας άσκησης του επαγγέλματος λο-

απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος από νομικά πρόσω-

γιστή – φοροτεχνικού, καθώς δεν συντρέχουν οι νόμιμες

πα και υπηκόους άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένω-

προϋποθέσεις παροχής εξαίρεσης κατά τα προβλεπόμε-

σης και στον καθορισμό αμοιβών (ποσοστό επί της αξίας ή/και

να στο ν. 3919/2011,

προκαθορισμένο ποσό αμοιβής), οι οποίοι και πρέπει να αρ-

β) η μη διατήρηση του νομικού καθεστώτος της προηγού-

θούν. Προτάθηκε, επίσης, μεταξύ άλλων, να καταργηθεί η

μενης διοικητικής άδειας για την έναρξη λειτουργίας

ρύθμιση της ανάθεσης εκτιμητικών εργασιών από το Σ.Ο.Ε. σε

γραφείου παροχής υπηρεσιών – λογιστή φοροτεχνικού,

ορκωτό εκτιμητή δικής του επιλογής, να διευρυνθεί η βάση

καθώς δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις παρο-

του Σ.Ο.Ε. με την εισδοχή φυσικών και νομικών προσώπων

χής εξαίρεσης κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 3919/2011,

με προσόντα και πιστοποιήσεις αντίστοιχες με αυτές των ορ-

η κατάργηση της υποχρέωσης πιστοποίησης των λογι-

κωτών εκτιμητών και στη βάση διαφανών και αντικειμενικών

στών – φοροτεχνικών, όπως προβλέπεται από την Υ.Α.

κριτηρίων, ή διαφορετικά να αναγνωριστούν αντίστοιχες με

ΠΟΛ 1166/2011,

το Σ.Ο.Ε. επαγγελματικές ενώσεις, καθώς και να δημιουργηθεί

γ)

δ) η επανεξέταση του συστήματος διεξαγωγής σεμιναρίων

μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών ανά ειδικότητα.

προαγωγής σε ανώτερη τάξη, με στόχο την αποτροπή

ε)

τυχόν ποσοτικών φραγμών εισόδου ή άλλων στρεβλώ-

Γνωμοδότηση 17/VI/2012: Σύνταξη γνωμοδότησης της

σεων του ανταγωνισμού,

Επιτροπής Ανταγωνισμού, βάσει του άρθρου 23 του ν.

να προβλεφθεί ρητά ότι το επάγγελμα του λογιστή –

3959/2011, επί του αιτήματος εξαίρεσης από τις διατάξεις

φοροτεχνικού δύνανται να ασκήσουν πτυχιούχοι των

του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α΄) «Αρχή της Επαγγελματικής

ελληνικών ανωτάτων οικονομικών σχολών, πτυχιούχοι

Ελευθερίας, Κατάργηση Αδικαιολόγητων Περιορισμών

ισότιμων οικονομικών σχολών του εξωτερικού και όσοι

στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» για τη δια-

πληρούν τις προϋποθέσεις αναγνώρισης επαγγελματι-

τήρηση των περιορισμών α) για το επάγγελμα του κρεο-

κών προσόντων του Π.Δ. 38/2010, μη μέλη του Ο.Ε.Ε.

πώλη, των εργαζομένων στα σφαγεία και τις επιχειρήσεις
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τεμαχισμού κρέατος και β) για τη λειτουργία πτηνο-κτη-

Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής

νοτροφικών μονάδων, αρμοδιότητας του Υπουργείου

Ανάπτυξης και Τροφίμων και να προβλεφθεί ρητά η δυνα-

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

τότητα άσκησης του επαγγέλματος και από πτυχιούχους
τυχόν ιδιωτικών πιστοποιημένων ιδρυμάτων. Επίσης, προ-

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και βάσει του άρθρου 23

τείνεται να ληφθούν μέτρα ώστε να περιοριστεί ο χρόνος

παρ. 3 του ν. 3959/2011, η Επιτροπή Ανταγωνισμού διατύπωσε

αναμονής εκπαίδευσης στις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέα-

γνώμη σχετικά με σχέδια νόμων και λοιπών κανονιστικών ρυθ-

τος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

μίσεων που μπορούν να εισαγάγουν εμπόδια στη λειτουργία

β) Για τις πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις: Αρκεί η

του ελεύθερου ανταγωνισμού, σχετικά με τα επαγγέλματα:

αναγγελία του ν. 3919/2011 για την άσκηση του επαγγέλ-

i. του κρεοπώλη και των εργαζομένων στα σφαγεία (εκδο-

ματος. Συντρέχουν, όμως, επιτακτικοί λόγοι υπέρτερου

ροσφαγέων) και τις επιχειρήσεις τεμαχισμού κρέατος

δημοσίου συμφέροντος, και κυρίως της προστασίας της

ii. της τήρησης ελαχίστων αποστάσεων για τη λειτουργία

δημόσιας υγείας, για τη διατήρηση των περιορισμών ελά-

πτηνο-κτηνοτροφικών μονάδων
Το αίτημα, το οποίο διατυπώθηκε, αφορούσε στη διατήρηση

χιστων αποστάσεων μεταξύ της πτηνοτροφικής μονάδας
και οικισμών και χώρων που χρήζουν προστασίας.

της υποχρέωσης οι απασχολούμενοι σε κρεοπωλεία και επιχειρήσεις τεμαχισμού κρέατος να είναι κάτοχοι βεβαίωσης

Γνωμοδότηση 18/VI/2012: Σύνταξη γνωμοδοτήσεως της

επιτυχούς ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης στη Σχολή Επαγ-

Επιτροπής Ανταγωνισμού, βάσει του άρθρου 23 του ν.

γελμάτων Κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και

3959/2011, επί των αιτημάτων εξαίρεσης από τις διατά-

Τροφίμων και στην αντίστοιχη διατήρηση της υποχρέωσης τή-

ξεις του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α΄) «Αρχή της επαγγελμα-

ρησης ελάχιστων αποστάσεων μεταξύ της πτηνο-κτηνοτροφι-

τικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορι-

κής μονάδας και χώρων που χρήζουν προστασίας.

σμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» για

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού θεώρησε ότι, για τα συγκεκριμένα

επαγγέλματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού

αιτήματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

και Τουρισμού.

στην έκταση που αυτά ήθελε θεωρηθεί ότι εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3919/2011, συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι υπέρτε-

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού κλήθηκε να γνωμοδοτήσει για τα

ρου δημοσίου συμφέροντος και κυρίως της δημόσιας υγείας,

αιτήματα εξαίρεσης (είτε για διατήρηση περιορισμών στην

για τη διατήρηση των ανωτέρω περιορισμών, με την επιφύλα-

άσκηση του επαγγέλματος είτε για τη διατήρηση έκδοσης

ξη των επισημάνσεων που αναφέρονται στο σκεπτικό, καθώς

προηγούμενης διοικητικής άδειας) των φορέων από την εφαρ-

οι προτεινόμενοι περιορισμοί εκπληρώνουν τα κριτήρια της

μογή του ν. 3919/2011, για τα ακόλουθα επαγγέλματα:

αρχής της αναλογικότητας, συνιστούν πρόσφορο και ανα-

1. Το επάγγελμα του αρχαιοπώλη και του εμπόρου νεότε-

γκαίο μέσο για την εξυπηρέτηση των επιδιωκόμενων επιτα-

ρων κινητών μνημείων, καθώς και τη δραστηριότητα δη-

κτικών λόγων δημόσιου συμφέροντος, και τελούν σε εύλογη

μοπρασίας αρχαιοπωλών ή εμπόρων νεωτέρων μνημείων

αναλογία προς τη σπουδαιότητα τους εξ επόψεως εντάσεως

και τη δραστηριότητα δημοπρασίας από άλλα φυσικά ή

επέμβασης στη σφαίρα της οικονομικής ελευθερίας.

νομικά πρόσωπα.

Ειδικότερα:

2. Την άσκηση των δραστηριοτήτων της μελέτης, ανάλη-

α) Για τους κρεοπώλες και εκδοροσφαγείς: Αρκεί η αναγγε-

ψης, επίβλεψης έργου συντήρησης και λειτουργίας ερ-

λία του ν. 3919/2011 για την άσκηση του επαγγέλματος.

γαστηρίων για τη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων

Προτείνεται, όμως, να διατηρηθεί ως προαπαιτούμενο η

τέχνης κινητών και ακινήτων.

βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης σε

Επίσης, διαβιβάσθηκαν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού έγγρα-
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φα του ΥΠΠΟΤ που αναφέρονταν στο καθεστώς αναφορικά

Γ) Για τους ΞΕΝΑΓΟΥΣ, αρκεί το καθεστώς αναγγελίας του ν.

με: α) το επάγγελμα του ιδιοκτήτη τουριστικού λεωφορείου

3919/2011. Συνιστάται, όμως, η εγγραφή στο μητρώο και

και β) το επάγγελμα του ξεναγού. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού

η έκδοση του δελτίου ταυτότητας ξεναγού να πραγματο-

γνωμοδότησε ως ακολούθως:

ποιείται εντός ευλόγου χρόνου (και το αργότερο μέχρι τη

Α) Για τους ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ,

συμπλήρωση του τριμήνου από την αναγγελία), προκει-

προτείνεται η διατήρηση προηγούμενης διοικητικής άδειας

μένου να μη λειτουργεί η εν λόγω διατύπωση ως κεκα-

(ειδικά ως προς την κατηγορία μελέτης, ανάληψης και επί-

λυμμένος περιορισμός προηγούμενης διοικητικής άδειας.

βλεψης έργου συντήρησης και λειτουργίας εργαστηρίων),

Προτείνεται, επίσης, η επανεξέταση των προϋποθέσεων

διότι συντρέχουν προς τούτο επιτακτικοί λόγοι υπέρτερου

άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού, προκειμένου

δημοσίου συμφέροντος, και κυρίως της προστασίας της

να επιτευχθεί η κατ’ ουσίαν άρση περιορισμών στην πρό-

πολιτιστικής κληρονομιάς, και πληρούται η αρχή της ανα-

σβαση στο επάγγελμα, αφού δεν πληροί τα κριτήρια της

λογικότητας για τη συγκεκριμένη κατηγορία των συντηρη-

αναλογικότητας η υπάρχουσα προϋπόθεση κατοχής δι-

τών, οι οποίοι λόγω της θέσεώς τους ασκούν εποπτεία του

πλώματος μόνο της Σχολής Ξεναγών του ΟΤΕΚ, κατ’ απο-

έργου και στους λοιπούς τεχνικούς και τεχνίτες συντήρη-

κλεισμό άλλων πτυχιούχων με εξειδικευμένες γνώσεις (π.χ.

σης, για τους οποίους δεν συντρέχουν οι ίδιοι λόγοι.

Ιστορικοί – Αρχαιολόγοι). Περαιτέρω, στο βαθμό που το

Β) Για τους ΑΡΧΑΙΟΠΩΛΕΣ – ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΜΝΗ-

ρυθμιστικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος ενέχει τυ-

ΜΕΙΩΝ, προτείνεται η διατήρηση προηγούμενης διοικη-

χόν αδικαιολόγητους γεωγραφικούς περιορισμούς, καθώς

τικής άδειας, διότι συντρέχουν προς τούτο επιτακτικοί

και καθορισμό κατώτατων αμοιβών, επισημαίνεται ότι οι

λόγοι υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, και κυρίως της

όποιοι προϋφιστάμενοι περιορισμοί έχουν αυτοδικαίως

προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, και πληρούται

καταργηθεί σε εφαρμογή του ν. 3919/2011.

η αρχή της αναλογικότητας.

Αναφορικά με τον κλάδο των τουριστικών λεωφορείων, το

Συνιστάται, ωστόσο:

Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού διευκρίνισε, με επιστο-

α)	Να εξεταστεί η άρση του γεωγραφικού περιορισμού για

λή του, ότι μετά την έκδοση του Νόμου 4002/2011, σύμφωνα

την ίδρυση και λειτουργία αρχαιοπωλείων αποκλειστικά

με τον οποίο αίρονται οι περιορισμοί για την πρόσβαση και

σε πόλεις όπου εδρεύουν συγκεκριμένες υπηρεσίες του

άσκηση του επαγγέλματος αλλά και την με αρ. 14340/3.11.2011

ΥΠΠΟΤ, καθώς από τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν δεν

απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού «Διαδικα-

φαίνεται να πληρούνται τα κριτήρια της αρχής της ανα-

σία έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεω-

λογικότητας για τη διατήρηση των περιορισμών (αφού η

φορείων δημόσιας χρήσης» (ΦΕΚ 2357/Β 2011), με την οποία

προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να εξυ-

καθορίστηκε η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη θέση

πηρετηθεί και με ηπιότερα μέτρα).

σε κυκλοφορία των ειδικών τουριστικών λεωφορείων, η δια-

β)	Να επανεξεταστούν οι περιορισμοί περί ασυμβιβάστου

δικασία για την απελευθέρωση της σχετικής επαγγελματικής

στην άσκηση του επαγγέλματος του αρχαιοπώλη και του

δραστηριότητας έχει ολοκληρωθεί. Η Επιτροπή, επεσήμανε,

συλλέκτη, ώστε να τεκμηριωθεί επαρκώς και ειδικώς η δι-

ωστόσο, σε αυτό το σημείο, ότι και η διαδικασία εγγραφής στο

ατήρηση του σχετικού περιορισμού.

οικείο μητρώο δεν πρέπει να συνιστά κεκαλυμμένη απαίτηση

γ)	Να επανεξεταστούν τυχόν προαπαιτούμενα για την αδει-

προηγούμενης διοικητικής άδειας. Επίσης, παρότι η Επιτροπή

οδότηση του αρχαιοπώλη, εμπόρου νεοτέρων μνημείων

Ανταγωνισμού δεν υπεισήλθε σε κρίση ως προς τα επιμέρους

και δημοπράτη (π.χ. βάσει συγκεκριμένης προϋπηρεσίας)

απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασίες (λ.χ. χρόνο ισχύος

για την αποφυγή de facto περιορισμών στην πρόσβαση

των αδειών και των πιστοποιητικών, διαδικασίες χορήγησης,

στο επάγγελμα.

ανανέωσης, και αφαίρεσης /ανάκλησης αυτών), που ορίζονται
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εκάστοτε με Υπουργική Απόφαση, επισημάνθηκε ότι αυτά

ή εμπορίας λιπασμάτων, πρέπει να περιλαμβάνονται όχι

μπορεί να υπερβαίνουν το ελάχιστο μέτρο που απαιτείται για

μόνο κάτοχοι πτυχίων ελληνικών πανεπιστήμιων ή ιδρυ-

τη διασφάλιση των επιδιωκόμενων ως άνω έννομων αγαθών

μάτων, αλλά και των αντίστοιχων της αλλοδαπής, σε όσες

και είναι σκόπιμο να απλοποιηθούν και εκσυγχρονισθούν.

περιπτώσεις δεν υπάρχει τέτοια νομοθετική πρόβλεψη.
Επίσης, πρέπει να επανεξεταστεί από το αρμόδιο Υπουρ-

Γνωμοδότηση 19/VI/2012: Γνωμοδότηση της Επιτροπής

γείο, η διεύρυνση του εξειδικευμένου απασχολούμενου

Ανταγωνισμού, βάσει του ν. 3959/2011, επί του αιτήματος

προσωπικού στις εν λόγω επιχειρήσεις, ώστε να περιλη-

εξαίρεσης από τις διατάξεις του ν. 3919/2011 «Αρχή της

φθούν και οι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι., όπου δεν υπάρχει τέτοια νο-

Επαγγελματικής Ελευθερίας, Κατάργηση Αδικαιολόγη-

μοθετική πρόβλεψη και εφόσον κριθεί ότι κατέχουν την

των Περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελ-

απαραίτητη εξειδίκευση.

μάτων» του καθεστώτος αδειοδοτήσεων της εμπορίας
και της παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού καλλι-

Γνωμοδότηση 20/VI/2012: Σύνταξη γνωμοδότησης της

εργούμενων φυτικών ειδών και εμπορίας λιπασμάτων,

Επιτροπής Ανταγωνισμού, βάσει του άρθρου 23 του ν.

αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και

3959/2011, επί του Σχεδίου Νόμου «Διατήρηση σε ισχύ

Τροφίμων.

συστημάτων αδειοδότησης επαγγελμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο των

Θρησκευμάτων» και ειδικότερα για τα εξής: α) Διδασκα-

γνωμοδοτικών αρμοδιοτήτων της (άρθρο 23 παρ. 3 του ν.

λία σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, β) Δι-

3959/2011), εξέτασε τα αιτήματα του Υπουργείου Αγροτικής

δασκαλία κατ’ οίκον, γ) Ιδιωτικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας

Ανάπτυξης για τα πιο πάνω επαγγέλματα και γνωμοδότησε ως

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δ) Φροντιστήρια και

ακολούθως:

Κέντρα Ξένων Γλωσσών, ε) Ινστιτούτα Επαγγελματικής

1. Για όσους ασκούν εμπορία ή/και παραγωγή πολλαπλασι-

Κατάρτισης, στ) Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, ζ)

αστικού υλικού, καθώς και εμπορία λιπασμάτων, δεν συ-

Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, και η) Εργαστήρια

ντρέχουν επιτακτικοί λόγοι υπέρτερου δημοσίου συμφέ-

Ελευθέρων Σπουδών.

ροντος διατήρησης του καθεστώτος της προηγούμενης
διοικητικής άδειας, αλλά αρκεί η διαδικασία αναγγελίας

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο των

του άρθρου 3 του ν. 3919/2011. Επιπλέον, η Επιτροπή προ-

γνωμοδοτικών αρμοδιοτήτων της, εξέτασε τα αιτήματα του

τείνει να αντικατασταθεί η προηγούμενη ανανέωση της

Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

διοικητικής άδειας με την επικαιροποίηση του φακέλου

για τα πιο πάνω επαγγέλματα και γνωμοδότησε ως ακολού-

ανά τριετία.

θως:

2. Ως προς τις προϋποθέσεις λειτουργίας των εν λόγω εται-

α)	ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ

ριών, επισημαίνεται ότι η απαίτηση της πλήρους απασχό-

ΓΛΩΣΣΩΝ. Για τους διδάσκοντες σε φροντιστήρια και

λησης γεωτεχνικού ή τεχνολόγου γεωπονίας δεν είναι

κέντρα ξένων γλωσσών, δεν συντρέχουν επιτακτικοί λό-

αναλογική για τις μικρές επιχειρήσεις και συνιστάται να

γοι υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος για να διατηρη-

αντικατασταθεί η σχετική υποχρέωση με καθεστώς με-

θεί το καθεστώς της προηγούμενης διοικητικής άδειας.

ρικής απασχόλησης για τις ανωτέρω επιχειρήσεις, όπως

Αρκεί προς τούτο η διαδικασία αναγγελίας του άρθρου

αυτές ορίζονται στο ενωσιακό δίκαιο. Περαιτέρω, στο

3 του ν. 3919/2011. Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει α) να

εξειδικευμένο απασχολούμενο προσωπικό στις επιχειρή-

καταργηθεί η υποχρέωση ανανέωσης κατ’ έτος της εν

σεις παραγωγής ή εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού

λόγω άδειας, καθώς το μέτρο, λόγω της συχνότητάς του,
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θα μπορούσε να θεωρηθεί μη αναλογικό σε σχέση με το

φικές αποστάσεις, στον ανώτατο αριθμό ίδρυσης εκπαι-

σκοπό που εξυπηρετεί και β) η επικαιροποίηση του φακέ-

δευτηρίων, στα κωλύματα και ασυμβίβαστα συγγενικών

λου του διδάσκοντος να γίνεται μόνο σε περίπτωση μετα-

προσώπων. Οι εν λόγω περιορισμοί, αφενός εισάγουν

βολής των στοιχείων και των απαιτούμενων από το νόμο

δυσμενείς διακρίσεις στη βάση της ιθαγένειας, αφετέρου

δικαιολογητικών.

δεν είναι συναφείς, πρόσφοροι και αναγκαίοι προς τους

β)	ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ. Για τους διδάσκοντες κατ’ οίκον

σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, την ικανοποίηση των

δεν συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέρο-

οποίων επιδιώκουν. Περαιτέρω, συνιστάται η άρση των

ντος για να υιοθετηθεί το καθεστώς της προηγούμενης

εμποδίων εγγραφής στα Μητρώα ή τις Επετηρίδες, για

διοικητικής άδειας και αρκεί για την άσκηση του εν λόγω

την άσκηση επαγγέλματος, όσων κατέχουν μεταπτυχια-

επαγγέλματος η διαδικασία της αναγγελίας του άρθρου

κούς τίτλους αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

3 του ν. 3919/2011. Ομοίως, η Επιτροπή προτείνει α) την

της αλλοδαπής. Αναφορικά με το ακανθώδες θέμα των δι-

κατάργηση της υποχρέωσης ανανέωσής της κατ’ έτος,

δάκτρων, θα μπορούσε, ίσως, να εξεταστεί η πρόταση, τα

καθώς το μέτρο, λόγω της συχνότητάς του, θα μπορού-

συμβόλαια καθορισμού της τιμής που διαμορφώνουν τα

σε να θεωρηθεί μη αναλογικό σε σχέση με το σκοπό που

σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

εξυπηρετεί και β) την επικαιροποίηση του φακέλου του

καθώς και εκείνα της δια βίου μάθησης, να καλύπτουν το

διδάσκοντος σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων και

σύνολο των ετών μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών

των απαιτούμενων εκ του νόμου δικαιολογητικών.

στη συγκεκριμένη βαθμίδα ή την ολοκλήρωση του προ-

γ)	ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘ-

γράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για τα ιδιωτικά σχολεία πρωτο-

δ) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ. Για τα

βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συντρέχουν

φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών, συντρέχουν

επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος και κυρίως η

επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι ανά-

πληρέστερη ανάπτυξη της παιδείας, η ανάπτυξη εθνικής

γονται στην προστασία του αποδέκτη των υπηρεσιών,

εκπαιδευτικής πολιτικής και η καλλιέργεια εθνικής παιδεί-

στη διασφάλιση των συμφερόντων του και στην πιστο-

ας, οι οποίες αποτελούν κατ’ εξοχήν σκοπό της παιδείας

ποίηση των όρων ασφαλείας και υγιεινής στους χώρους

κατά το άρθρο 16 παρ. 2 του Συντάγματος, προκειμένου

εκπαίδευσης και, ως εκ τούτου, προτείνεται η υιοθέτηση

να υιοθετηθεί το καθεστώς της προηγούμενης διοικητικής

του καθεστώτος της προηγούμενης διοικητικής άδειας

άδειας για την ίδρυση και λειτουργία ενός ιδιωτικού σχο-

ίδρυσης και λειτουργίας. Όσον αφορά στην ανανέωση

λείου. Όσον αφορά στην κατ’ έτος ανανέωση της άδειας

της άδειας λειτουργίας, προτείνεται η υιοθέτηση της δι-

λειτουργίας, προτείνεται η υιοθέτηση της διαδικασίας της

αδικασίας της αναγγελίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.

αναγγελίας του άρθρου 3 του ν. 3919/2011. Προτείνεται,

3919/2011. Προτείνεται, επίσης, να αρθούν οι περιορισμοί

επίσης, η διατήρηση της εγγραφής σε επετηρίδα ιδιωτι-

στην πρόσβαση στην εν λόγω οικονομική δραστηριότητα

κών εκπαιδευτικών των εκπαιδευτικών που έχουν λάβει

που αναφέρονται στην ιδιότητα του ιδρυτή, σε κωλύματα

άδεια διδασκαλίας και επιθυμούν να διδάξουν σε ιδιωτικό

και ασυμβίβαστα συγγενικών προσώπων και στο αμεταβί-

σχολείο, καθώς η υποχρέωση αυτή δικαιολογείται από λό-

βαστο της άδειας. Οι εν λόγω περιορισμοί συνιστούν περι-

γους δημοσίου συμφέροντος προστασίας της εκπαίδευ-

ορισμό στην οικονομική ελευθερία και δεν είναι συναφείς,

σης. Ωστόσο, προτείνεται η άρση περιορισμών στην πρό-

πρόσφοροι και αναγκαίοι προς τους σκοπούς δημοσίου

σβαση στη συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα, οι

συμφέροντος, τους οποίους εξυπηρετούν.

οποίοι αφορούν στην ιθαγένεια, στα τυπικά προσόντα

ε)	ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. Για τα Ινστι-

του ιδρυτή (φυσικού ή νομικού προσώπου), στις γεωγρα-

τούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) συντρέχουν, επί-
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σης, επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, ήτοι προ-

σμένα θέματα συμπράξεων μεταξύ ΚΕ.Μ.Ε. και ιδρυμάτων

στασίας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης,

της αλλοδαπής. Αναφορικά, όμως, με την υποχρέωση

η οποία προβλέπεται στο άρθρο 16 παρ. 7 του Συντάγ-

προηγούμενης εγγραφής του εκπαιδευτικού προσωπικού

ματος και, κατά συνέπεια, προτείνεται η υιοθέτηση του

στο Μητρώο Διδασκόντων των ΚΕ.Μ.Ε., προκειμένου να

καθεστώτος της προηγούμενης διοικητικής άδειας ίδρυ-

ασκήσουν το συγκεκριμένο επάγγελμα, η συγκεκριμένη

σης και λειτουργίας. Ωστόσο, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι

απαίτηση και η επιλογή των εκπαιδευτών αποκλειστικά

υπάρχει ο περιορισμός της προηγούμενης έγκρισης από

από το συγκεκριμένο Μητρώο συνιστά περιορισμό στην

τη Διοίκηση των διαφημίσεων των Ι.Ε.Κ.. Η Επιτροπή προ-

άσκηση του επαγγέλματος. Για το λόγο αυτό, προτείνεται

τείνει την άρση του εν λόγω περιορισμού, καθώς περιορι-

η παροχή δυνατότητας στα ΚΕ.Μ.Ε. να επιλέγουν προσω-

σμοί στη διαφήμιση ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις

πικό και εκτός Μητρώου, με την υποχρέωση, όμως, της

να αυξάνουν τις αμοιβές των επαγγελματικών υπηρεσιών,

γνωστοποίησης στην εποπτεύουσα Αρχή.

χωρίς αντίστοιχα να έχουν θετικά αποτελέσματα στην
ποιότητα των υπηρεσιών αυτών.

η) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Για τα Εργαστήρια
Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ.) συντρέχουν, επίσης, επιτα-

στ) ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. Για τα Κέντρα

κτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος υιοθέτησης του κα-

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), συντρέχουν επιτα-

θεστώτος της προηγούμενης διοικητικής άδειας ίδρυσης

κτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος και κυρίως η προ-

και λειτουργίας τους και κυρίως η παροχή ποιοτικής εκπαί-

στασία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

δευσης. Σχετικά με την ανανέωση της άδειας λειτουργίας,

και, για το λόγο αυτό, προτείνεται η υιοθέτηση του καθε-

προτείνεται ο περιορισμός στη διαδικασία της αναγγελίας

στώτος της προηγούμενης διοικητικής άδειας πιστοποί-

του άρθρου 3 του ν. 3919/2011.

ησης. Ωστόσο, προτείνεται να αποσυνδεθεί η χορήγηση

ζ)

πιστοποίησης από τη συγκέντρωση κατώτατης (αρχικής)

Γνωμοδότηση 21/VΙI/2012: Σύνταξη γνωμοδοτήσεως της

βαθμολογίας και να χορηγείται μόνο μετά από έλεγχο ότι

Επιτροπής Ανταγωνισμού, βάσει του άρθρου 23 του ν.

πληρούνται οι αντικειμενικές προϋποθέσεις που θέτει ο

3959/2011, επί της υπό κατάργηση διάταξης του άρθρου

νόμος. Ομοίως, αναφορικά με την ανανέωση της πιστο-

9 της Αγορανομικής Διάταξης 7/2009 περί υποχρέωσης

ποίησης, προτείνεται να γίνεται στο πλαίσιο της διαδικασί-

υποβολής τιμοκαταλόγων χονδρικής, αρμοδιότητας του

ας αναγγελίας του άρθρου 3 του ν. 3919/2011.

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι-

ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για τα Κέντρα

λίας.

Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε.), συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος και κυρίως η διασφά-

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και βάσει του άρθρου 23

λιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και των συμφερό-

παρ. 3 του ν. 3959/2011, η Επιτροπή Ανταγωνισμού διατύπωσε

ντων των αποδεκτών των υπηρεσιών, και, ως εκ τούτου,

γνώμη σχετικά με σχέδια νόμων και λοιπών κανονιστικών ρυθ-

προτείνεται η υιοθέτηση της προηγούμενης διοικητικής

μίσεων που μπορούν να εισαγάγουν εμπόδια στη λειτουργία

άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους. Σχετικά με την ανα-

του ελεύθερου ανταγωνισμού, αναφορικά με την κατάργηση

νέωση της άδειας λειτουργίας, η Επιτροπή προτείνει να πε-

υποχρέωσης υποβολής τιμοκαταλόγων χονδρικής η οποία

ριοριστεί στην αναγγελία του άρθρου 3 του ν. 3919/2011.

εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης αναθεώρησης του

Ωστόσο, η Επιτροπή προτείνει την άρση των περιορισμών

Αγορανομικού Κώδικα.

που αφορούν στην πρόσβαση στη σχετική οικονομική

Σύμφωνα με το Υπουργείο, η πλειοψηφία των απαντήσεων που

δραστηριότητα και αφορούν στην ιδιότητα του ιδρυτή,

συλλέχθησαν στο πλαίσιο της διενεργηθείσας από αυτό δημό-

στην κατάθεση εγγυητικής επιστολής, καθώς και σε ορι-

σιας διαβούλευσης για την αναμόρφωση του Αγορανομικού
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Κώδικα, τίθεται υπέρ της κατάργησης της υπό κρίση διάταξης

ii. Στέρηση της ευελιξίας στη διαμόρφωση τιμολογιακής πο-

της Α.Δ.. Επίσης, μέσω της κατάργησης της συγκεκριμένης δι-

λιτικής – εν τοις πράγμασι επιβολή τιμών «αναφοράς»

άταξης και σε διάστημα ενός έτους, τα αρμόδια στελέχη του

iii. Διακριτική μεταχείριση των επιχειρήσεων

Υπουργείου εκτιμούν ότι θα επιτευχθεί μεσοσταθμική μείωση

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή Ανταγωνισμού θεώρησε ότι η υπό

των τιμών λιανικής της τάξεως του 2 - 3%.

κατάργηση ρύθμιση δεν συνιστά πρόσφορο και αναγκαίο μέσο

Σύμφωνα με το υπό εξέταση αίτημα, το Υπουργείο σχεδιάζει

για την αποτελεσματικότερη συμμόρφωση με τους κανόνες του

να αντικαταστήσει την ισχύουσα ρύθμιση με την υποχρέωση

ανταγωνισμού υπό το πρίσμα και την αρχή της αναλογικότητας,

υποβολής από τις επιχειρήσεις χονδρικής απολογιστικών στοι-

αλλά αντιθέτως συνιστά επέμβαση στη σφαίρα της οικονομικής

χείων τριμήνου, στα οποία θα αναφέρεται η πραγματική μέση

ελευθερίας και μπορεί να οδηγήσει σωρευτικά σε στρεβλώσεις

σταθμική τιμή πώλησης κατά το αντίστοιχο διάστημα.

στον ανταγωνισμό σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής πώλησης.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι η Ανα-

Ως εκ τούτου, πρότεινε την κατάργηση του άρθρου 9 της Αγο-

κοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τις «Κατευ-

ρανομικής Διάταξης 7/2009, όπως τροποποιημένη ίσχυε.

θυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 101 της Συνθήκης στις συμφωνίες οριζόντιας συνεργασίας», περιλαμβάνει

Γνωμοδότηση 22/VΙI/2012: Σύνταξη γνωμοδοτήσεως της

γενικές αρχές για την αξιολόγηση του ανταγωνισμού, όσον

Επιτροπής Ανταγωνισμού, βάσει του άρθρου 23 του ν.

αφορά στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων,

3959/2011, επί των αιτημάτων εξαίρεσης από τις διατά-

ως αντικείμενο συμφωνίας ή εναρμονισμένης πρακτικής. Σύμ-

ξεις του ν. 3919/2011 «Αρχή της Επαγγελματικής Ελευ-

φωνα με την Ανακοίνωση, η ανταλλαγή ιστορικών δεδομένων

θερίας, Κατάργηση Αδικαιολόγητων Περιορισμών στην

δεν ενδέχεται να έχει αντιανταγωνιστικό αποτέλεσμα, καθώς

Πρόσβαση και στην Άσκηση Επαγγελμάτων» για επαγ-

δεν είναι πιθανό να είναι ενδεικτική της μελλοντικής συμπερι-

γέλματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του

φοράς των ανταγωνιστών ή να παρέχει κοινή αντίληψη για την

Πολίτη – Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος».

αγορά. Επιπλέον, η ανταλλαγή ιστορικών δεδομένων δεν είναι
πιθανό να διευκολύνει την παρακολούθηση αποκλίσεων, διότι

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και βάσει του άρθρου 23

όσο παλαιότερα είναι τα δεδομένα, τόσο λιγότερο μπορούν

παρ. 3 του ν. 3959/2011, η Επιτροπή Ανταγωνισμού διατύπωσε

να χρησιμεύσουν για την έγκαιρη ανίχνευση αποκλίσεων και

τη γνώμη της επί του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για το

να αποτελέσουν αξιόπιστη απειλή άμεσων αντιποίνων.

δικαιολογημένο ή όχι χαρακτήρα και τη συμβατότητα με τις

Επίσης, παρουσιάστηκε μια επισκόπηση της διεθνούς πρακτι-

διατάξεις περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού, των

κής, από την οποία προέκυψε ότι όπου δημοσιεύονται τιμο-

αιτημάτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη – Αρχη-

κατάλογοι, αυτοί αφορούν στις λιανικές και όχι στις χονδρικές

γείο Λιμενικού Σώματος

τιμές.

α) για τη διατήρηση περιορισμών για τα επαγγέλματα:

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού,

i. του Οργανισμού Πιστοποίησης Αυτοδυτών,

η πρακτική λειτουργία της προς κατάργηση διάταξης αφε-

ii. του Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής,

νός μεν δεν συνιστά αποτελεσματικό εργαλείο του κρατικού

iii. του εκμισθωτή θαλασσίων μέσων αναψυχής,

μηχανισμού εποπτείας τιμών, αφετέρου δε γεννά σωρευτικά

iv. των λεμβουχικών εργασιών,

στρεβλώσεις του ανταγωνισμού σε επίπεδο χονδρικής και λια-

v. των ρυμουλκικών εργασιών,

νικής πώλησης αγαθών, εις βάρος του καταναλωτικού κοινού.

vi. της άσκησης υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου - πλανό-

Επιγραμματικά, οι στρεβλώσεις αυτές αφορούν στα κάτωθι:

i. Δυσανάλογη επιβάρυνση λειτουργικού/διαχειριστικού
κόστους επιχειρήσεων

διου) επί πλοίων ή /και
β) του καθεστώτος προηγούμενης διοικητικής άδειας για τα
επαγγέλματα:
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i. της λειτουργίας καζίνων επί Ελληνικής σημαίας επιβα-

απόσταση μεταξύ των θέσεων (πόστων) επί του αιγιαλού

τηγών πλοίων διεθνών πλόων,

των εκμισθωτών θαλασσίων μέσων αναψυχής απαγορεύ-

ii. του εκμισθωτή θαλασσίων μέσων αναψυχής,
iii. του ναυαγοσώστη,

εται να είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων,
δ) στις λεμβουχικές εργασίες, η Λιμενική Αρχή μπορεί να κα-

α) της λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέ-

θορίζει κάθε μήνα, ανάλογα με τον αριθμό των λαντζών

ροντος επί μόνιμα αγκυροβολημένων πλοίων ή πλωτών

και τις ειδικές συνθήκες της περιοχής, τον τρόπο και το

ναυπηγημάτων,

χρόνο φυλακής ασφαλείας στους λιμένες αρμοδιότητάς

β) της λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέρο-

της, τις αποκλειστικές αφετηρίες των λαντζών για τη διε-

ντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων.

νέργεια των λεμβουχικών εργασιών, ανάλογα με τις ανά-

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού τάχθηκε υπέρ της άρσης των

γκες του λιμένα, την περιοχή κυκλοφορίας των λαντζών,

περιορισμών, οι οποίοι αφορούν στη διατήρηση του καθε-

σύμφωνα με το πρωτόκολλο γενικής επιθεώρησης, καθώς

στώτος προηγούμενης διοικητικής άδειας για τη λειτουργία

και να απαγορεύει για οποιοδήποτε λόγο την προσέγγιση

καζίνων επί πλοίων σημαίας Ε/Γ πλοίων διεθνών πλόων, για

(αναχώρηση - άφιξη) των λαντζών σε άλλο σημείο του λι-

τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί θαλασσο-

μένα και να καθορίζει υποχρεωτικά δρομολόγια των λα-

πλοούντων πλοίων και για τα καταστήματα υγειονομικού εν-

ντζών (των λεμβουχικών εργασιών),

διαφέροντος επί μόνιμα αγκυροβολημένων πλοίων ή πλωτών

ε)

στις ρυμουλκικές εργασίες, η Λιμενική Αρχή να μπορεί να

ναυπηγημάτων.

καθορίζει την εκτέλεση υποχρεωτικών φυλακών ασφαλεί-

Αντιθέτως, η Επιτροπή διατύπωσε την άποψη ότι συντρέχουν

ας (των ρυμουλκικών εργασιών) και

οι προϋποθέσεις του ν. 3919/2011 για τη διατήρηση των ακόλουθων περιορισμών/καθεστώτος προηγούμενης διοικητικής

ζ)

στους ναυαγωσώστες, να απαιτείται η χορήγηση προηγούμενης διοικητικής άδειας άσκησης του επαγγέλματος.

άδειας:

Τέλος, η Επιτροπή επιφυλάχθηκε να διατυπώσει γνώμη σε σχέ-

α) ο νόμιμος εκπρόσωπος του Οργανισμού Πιστοποίησης

ση με το επάγγελμα της «άσκησης υπαίθριου εμπορίου (στάσι-

Αυτοδυτών πρέπει να μην ασκεί δραστηριότητες προμη-

μου ή πλανόδιου) επί πλοίων», προκειμένου να διευκρινισθούν

θευτή, κατασκευαστή, εκμισθωτή ή πωλητή καταδυτικού

ειδικότερα ζητήματα τα οποία τίθενται εκεί, ιδίως ως προς τη

εξοπλισμού και να μη συμμετέχει στη μετοχική δομή ή

σχέση του νομικού καθεστώτος με τα όσα ισχύουν για το χερ-

στη διοίκηση νομικού προσώπου που ασκεί τέτοιες ή συ-

σαίο υπαίθριο εμπόριο.

ναφείς προς αυτές δραστηριότητες (Οργανισμός Πιστοποίησης Αυτοδυτών),

Γνωμοδότηση 23/VΙI/2012: Σύνταξη γνωμοδοτήσεως της

β) ο Παροχέας Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής πρέπει να

Επιτροπής Ανταγωνισμού, βάσει του άρθρου 23 του ν.

μη συμμετέχει στη μετοχική δομή ή στη διοίκηση Οργανι-

3959/2011, επί του αιτήματος εξαίρεσης από τις διατάξεις

σμού Πιστοποίησης Αυτοδυτών (Παροχέας Καταδυτικών

του ν. 3919/2011 «Αρχή της Επαγγελματικής Ελευθερίας,

Υπηρεσιών Αναψυχής),

Κατάργηση Αδικαιολόγητων Περιορισμών στην Πρό-

ο εκμισθωτής θαλάσσιων μέσων αναψυχής πρέπει να έχει

σβαση και στην Άσκηση Επαγγελμάτων» για επάγγελμα

λάβει προηγούμενη διοικητική άδεια που εκδίδεται από

αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας [λιανο-

το κατά τόπο αρμόδιο Κεντρικό Λιμεναρχείο, Λιμεναρχείο,

πωλητή προϊόντων καπνού (άλλως: καπνοπώλη)].

γ)

Υπολιμεναρχείο και ισχύει μόνο στην περιοχή της Λιμενικής Αρχής που την εξέδωσε. Τα είδη των θαλάσσιων μέ-

Σχετικά με το ανωτέρω επάγγελμα, η Επιτροπή Ανταγωνι-

σων αναψυχής και ο μέγιστος αριθμός τους πρέπει να κρί-

σμού έκρινε ότι δεν προκύπτει η συνδρομή των προϋπο-

νονται από Επιτροπή της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής και η

θέσεων των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 4 ή του άρθρου
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3 παρ. 2 του ν. 3919/2011, αναφορικά ιδίως με την αρχή της

σε θέση να αξιολογήσει τη συνδρομή και των λοιπών προϋ-

αναλογικότητας, για την εξυπηρέτηση του επιτακτικού λόγου

ποθέσεων των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 4 ή του άρθρου

δημοσίου συμφέροντος που συνίσταται στην πρόνοια για

3 παρ. 2 του ν. 3919/2011, ώστε να γνωμοδοτήσει υπέρ της

πρόσωπα που ανήκουν σε ευπαθείς κατηγορίες του πληθυ-

διατήρησης των κάτωθι περιορισμών και της προηγούμενης

σμού (αναπήρους και τα θύματα πολέμου και ειρηνικής περι-

διοικητικής άδειας, με την προτεινόμενή τους μορφή, που

όδου) και ως εκ τούτου τάχθηκε υπέρ της άρσης των κάτωθι

αφορούν:

περιορισμών που αφορούν:

1. στην έκδοση χορήγησης προηγούμενης διοικητικής

1. στη χορήγηση άδειας για την άσκηση του επαγγέλματος
του καπνοπώλη με την προϋπόθεση της προηγούμενης
μόνιμης, για ορισμένο χρόνο, κατοικίας του αιτούντος
στον τόπο άσκησης του επαγγέλματος,

2. στην απαγόρευση έκδοσης άδειας για την άσκηση του
επαγγέλματος του καπνοπώλη σε νομικά πρόσωπα,

άδειας για την άσκηση του επαγγέλματος του καπνοπώλη σε κατοικημένες περιοχές,

2. στον καθορισμό του συνολικού αριθμού των αδειών για
την άσκηση του επαγγέλματος του καπνοπώλη σε κάθε
δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα, που υπολογίζεται
αναλογικά με τον αριθμό των κατοίκων του,

3. στην εξάρτηση της χορήγησης συμπληρωματικών αδει-

3. στην απαγόρευση έκδοσης άδειας για την άσκηση του

ών για την άσκηση του επαγγέλματος του καπνοπώλη

επαγγέλματος του καπνοπώλη σε καπνοβιομηχάνους

σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, μετά

και χονδρεμπόρους (αντιπροσώπους και πρατηριού-

από εκτίμηση της Διοίκησης ως προς την ύπαρξη της

χους),

ανάγκης εξυπηρέτησης του κοινού,

4. στην απαγόρευση έκδοσης άδειας για την άσκηση του

4. στη χορήγηση προσωρινών συμπληρωματικών αδειών

επαγγέλματος του καπνοπώλη σε καφενεία, ζαχαροπλα-

για την άσκηση του επαγγέλματος του καπνοπώλη σε

στεία, παντοπωλεία και λοιπά καταστήματα πώλησης

τόπους παραθερισμού κατά τους θερινούς μήνες, μετά

ειδών διατροφής και ένδυσης,

από εκτίμηση της Διοίκησης, ως προς την ύπαρξη της
ανάγκης εξυπηρέτησης των παραθεριστών,

5. στον καθορισμό του συνολικού αριθμού των συμπληρωματικών αδειών για την άσκηση του επαγγέλματος του

5. στην έκδοση χορήγησης προηγούμενης διοικητικής

καπνοπώλη σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 100.000 κα-

άδειας για την άσκηση του επαγγέλματος του καπνοπώ-

τοίκων, που υπολογίζεται αναλογικά με τον αριθμό των

λη σε μη κατοικημένες περιοχές, και

κατοίκων τους, και

6. στην άσκηση του επαγγέλματος του καπνοπώλη σε μη

6. στον καθορισμό του συνολικού αριθμού των προσω-

κατοικημένες περιοχές από κατηγορίες επαγγελματικών

ρινών συμπληρωματικών αδειών για την άσκηση του

εγκαταστάσεων άλλων των εξοχικών κέντρων, ξενοδο-

επαγγέλματος του καπνοπώλη σε τόπους παραθερι-

χείων (μοτέλ), εστιατορίων και κυλικείων αεροδρομίων,

σμού κατά τους θερινούς μήνες, που υπολογίζεται ανα-

καθώς και κυλικείων επιβατικών πλοίων.

λογικά με τον αριθμό των κατοίκων τους.

Επιπλέον, η Επιτροπή, αν και αναγνώρισε ότι η πρόνοια για

Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή επιφυλάχθηκε να επανέλθει στα

πρόσωπα που ανήκουν σε ευπαθείς κατηγορίες του πληθυ-

ανωτέρω θέματα, εφόσον προσκομισθούν τα στοιχεία που

σμού (αναπήρους και τα θύματα πολέμου και ειρηνικής περι-

θα της επιτρέψουν να προβεί στη στάθμιση μεταξύ αφενός

όδου) δύναται να συνιστά επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέ-

του δημόσιου συμφέροντος του ανταγωνισμού και της επαγ-

ροντος, για την εξυπηρέτηση του οποίου μπορεί να τίθενται

γελματικής ελευθερίας και αφετέρου της επιτακτικής ανά-

ορισμένοι περιορισμοί στην πρόσβαση και άσκηση του

γκης προστασίας της συγκεκριμένης ευαίσθητης κατηγορίας

επαγγέλματος του καπνοπώλη, λόγω μη επαρκούς στοιχει-

πολιτών στην παρούσα οικονομική συγκυρία, κατ’ εφαρμογή

οθέτησης και αιτιολόγησης, έκρινε ότι δεν είναι ουσιαστικά

των αρχών της αναλογικότητας και της μη διάκρισης.
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Γνωμοδότηση 24/VΙI/2012: Σύνταξη γνωμοδοτήσεως

περιορισμό του ανταγωνισμού, ενώ οι επιδιωκόμενοι στό-

της Επιτροπής Ανταγωνισμού, βάσει του άρθρου 23

χοι μπορούν να εξυπηρετηθούν από λιγότερο περιοριστι-

παρ. 1 του ν. 3959/2011, επί των διατάξεων του Ν.Δ.

κά μέτρα που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία,

136/1946 «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπλη-

ε)

στον καθορισμό κατώτατης τιμής, της διάθεσης με οποιο-

ρώσεως του από 10/11/5/1946 Ν.Δ. “Περί αγορανομικού

δήποτε τρόπο κάθε αγαθού που παράγεται στη χώρα ή

κώδικος”».

εισάγεται, δεδομένου ότι τέτοιου είδους μέτρα συνιστούν
σοβαρότατο περιορισμό του ανταγωνισμού και οδηγούν

Η εν λόγω Γνωμοδότηση εντάσσεται στο πλαίσιο της γενι-

σε στεγανοποίηση της αγοράς,

κότερης αναθεώρησης του Αγορανομικού Κώδικα που έχει

στ) στον καθορισμό των κομίστρων μεταφοράς προσώπων

ανακοινωθεί από το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγω-

ή πραγμάτων με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο, δεδο-

νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και συμπε-

μένου ότι, αφενός μεν πληθώρα νομοθετημάτων ρυθμί-

ριλαμβάνεται στο πακέτο μεταρρυθμιστικών μέτρων για τη

ζουν κατά τρόπο ειδικό τους επιμέρους τομείς μεταφοράς

βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

προσώπων και πραγμάτων, αφετέρου δε, η επικράτηση

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο της

συνθηκών ανταγωνισμού στις μεταφορές θα συμβάλει

αρμοδιότητάς της για την έκδοση γνωμοδοτήσεων εξ’ ιδίας

στη βελτίωση του ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων

πρωτοβουλίας πρότεινε:

και υπηρεσιών και τελικώς των λιανικών τιμών και

yy Την απάλειψη των διατάξεων που αφορούν:
α) στον καθορισμό σχέσεων παραγωγής, προμήθειας, διανομής και κατανάλωσης, δεδομένου ότι οι εν λόγω διατάξεις, εξαιτίας της ευρύτητας, ασάφειας και αοριστίας τους,
αφενός μεν είναι αμφίβολης συνταγματικότητας, αφετέ-

ζ)

στους μηχανισμούς εποπτείας τιμών, για τους λόγους που
έχουν ήδη εκτεθεί αναλυτικά στην υπ’ αριθμ. 21/VII/2012
γνωμοδότηση της Επιτροπής.

yy Την αντικατάσταση από λεπτομερέστερες εξουσιοδοτικές
διατάξεις, των διατάξεων που αφορούν:

ρου δε, ενέχουν σοβαρότατο κίνδυνο στρέβλωσης του

α) στον καθορισμό ανώτατης τιμής και

ανταγωνισμού,

β) στον καθορισμό ποσοστού κέρδους ή εκφρασμένου σε

β) στην απαγόρευση μεταφοράς προϊόντων, εγχώριων ή

απόλυτες μονάδες κέρδους επί των πωλουμένων ειδών

εξωτερικού, από μία περιφέρεια στην άλλη και στην απα-

ή παρεχόμενων υπηρεσιών σε επίπεδο χονδρικής και

γόρευση/περιορισμό πώλησης και κατανάλωσης ειδών

λιανικής,

βιοτικών αναγκών, δεδομένου ότι οι εν λόγω διατάξεις

ώστε να οριοθετείται σαφέστερα η δυνατότητα της Διοί-

έχουν ως αποτέλεσμα τη στεγανοποίηση της (εθνικής ή

κησης να καθορίζει ανώτατη τιμή ή/και ποσοστό κέρδους,

κοινοτικής) αγοράς και εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους

είτε όπου εξ’ αντικειμένου είναι ανέφικτο να λειτουργήσει

για τη λειτουργία του ανταγωνισμού,

ο υγιής ανταγωνισμός και μόνον εφόσον μια τέτοια πα-

στην απαγόρευση των εξαγωγών, δεδομένου ότι οι εν

ρέμβαση επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέρο-

λόγω διατάξεις προκαλούν στεγανοποίηση μεταξύ των

ντος, είτε σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για περιορισμένο

εθνικών αγορών και τεχνητή διαμόρφωση των συνθηκών

χρονικό διάστημα.

γ)

προσφοράς και ζήτησης,
δ) στην κατηγοριοποίηση των προϊόντων ως ελεγχόμενων

yy Την τροποποίηση και εξειδίκευση από λεπτομερέστερες
εξουσιοδοτικές διατάξεις, των διατάξεων που αφορούν:

ή μη σε όλη την επικράτεια ή ανάλογα με τις περιφέρει-

α) στην οργάνωση και μεταφορά των προϊόντων και

ες και τον περαιτέρω χαρακτηρισμό τους ως ελεγχόμενα

β) στον τόπο και τρόπο εμπορίας και πώλησης αντικειμένων

για υπερβολικό κέρδος ή διατιμημένα, δεδομένου ότι τα

βιοτικών αναγκών, προκειμένου να προβλέπεται ότι η κα-

εν λόγω μέτρα συνιστούν ιδιαίτερης σοβαρότητας άμεσο

νονιστική αρμοδιότητα ασκείται όταν συντρέχει λόγος δη-
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μοσίου συμφέροντος ή ανάγκη διαφύλαξης της ασφάλειας

των υπηρεσιών αυτών. Επίσης, πληρούται και η αρχή της ανα-

των προϊόντων και της ομαλότητας και αλήθειας των συναλ-

λογικότητας, αφού η διατήρηση της προηγούμενης διοικητι-

λαγών, με βάση αντικειμενικά κριτήρια και σε εναρμόνιση

κής άδειας είναι πρόσφορη, αναγκαία και τελεί σε εύλογη ανα-

με την ενωσιακή νομοθεσία, και μόνον εφόσον τα εν λόγω

λογία προς τους επιδιωκόμενους αυτούς σκοπούς.

θέματα δεν ρυθμίζονται από άλλη ειδικότερη νομοθεσία.

Επιπλέον, η Επιτροπή πρότεινε την άρση του περιορισμού που

yy Τη διατήρηση των άρθρων 22, 23, 24 και 25 του Αγορα-

αφορά στην απαίτηση πιστοποιητικού εγγραφής του ή των

νομικού Κώδικα περί επίταξης, δεδομένου του έκτακτου,

υπεύθυνων ιατρών στον Ιατρικό Σύλλογο του τόπου λειτουρ-

επείγοντος και πρόσκαιρου χαρακτήρα τους κατά τις επι-

γίας της εκάστοτε μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων (ή άλλης

ταγές του Συντάγματος και κατά προτίμηση μόνο στις πε-

τυχόν προνοιακής δομής), ως προϋπόθεσης για την έκδοση

ριπτώσεις εκείνες που πρόκειται να διαταχθεί επίταξη ως

της σχετικής άδειας λειτουργίας.

προπαρασκευαστικό μέτρο.

Επίσης, πρότεινε την άρση των περιορισμών που αφορούν:
α) στην επιβολή της άσκησης των εν λόγω επαγγελματικών

Γνωμοδότηση 25/VΙI/2012: Γνωμοδότηση, βάσει του άρ-

δραστηριοτήτων, πλην των ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας,

θρου 23 του ν. 3959/2011, επί του αιτήματος εξαίρεσης

μόνο από πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έτσι ώστε

από τις διατάξεις του ν. 3919/2011 «Αρχή της Επαγγελ-

να επιτρέπεται και η αδειοδότηση προνοιακών δομών κερ-

ματικής Ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περι-

δοσκοπικού χαρακτήρα χωρίς διάκριση και β) στην επιβολή

ορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων»

ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου δυναμικότητας εκατό (100)

για τη διατήρηση του συστήματος αδειοδότησης στις

κλινών για τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων (ή άλλης τυχόν

ακόλουθες προνοιακές δομές αρμοδιότητας του Υπουρ-

προνοιακής δομής), ως προϋπόθεσης για την έκδοση της σχε-

γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: α) Μονάδες

τικής άδειας λειτουργίας.

φροντίδας ηλικιωμένων, β) Κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, γ) Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης

Γνωμοδότηση 26/VΙI/2012: Γνωμοδότηση της Επιτροπής

παιδιών, δ) Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών

Ανταγωνισμού, βάσει του ν. 3959/2011, επί του αιτήματος

με αναπηρία, ε) Μονάδες φροντίδας προσχολικής αγω-

εξαίρεσης από τις διατάξεις του ν. 3919/2011 «Αρχή της

γής και διαπαιδαγώγησης, στ) Ιδιωτικές παιδικές εξοχές,

Επαγγελματικής Ελευθερίας, Κατάργηση Αδικαιολόγη-

ζ) Ιδρύματα Παιδικής Πρόνοιας, οι οποίες ιδρύονται από

των Περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελ-

ιδιώτες και φορείς Ιδιωτικού Δικαίου.

μάτων» των επαγγελμάτων σχετικά με την παραγωγή,
εμπορία και διάθεση πετρελαιοειδών προϊόντων, των

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού πρότεινε τη διατήρηση της προη-

εταιρειών παροχής αερίου και της ειδικότητας του γομω-

γούμενης διοικητικής άδειας για την ίδρυση και λειτουργία και

τή - πυροδότη, αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλ-

του καθεστώτος αναθεώρησης των αδειών των προαναφερ-

λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

θεισών προνοιακών δομών, οι οποίες ιδρύονται από ιδιώτες
και φορείς ιδιωτικού δικαίου, δεδομένου ότι συντρέχουν προς

Σύμφωνα με την ανωτέρω Γνωμοδότηση:

τούτο λόγοι υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος και ιδίως η

A. Προτείνεται, κατά πλειοψηφία, η διατήρηση του ισχύο-

μέριμνα και η προστασία της δημόσιας υγείας ιδιαίτερα ευπα-

ντος καθεστώτος προηγούμενης διοικητικής άδειας για τις

θών ομάδων, λόγω ηλικίας και αναπηρίας, που φιλοξενούνται

ακόλουθες επαγγελματικές δραστηριότητες, στον κλάδο

στις ως άνω προνοιακές δομές, η διασφάλιση αναγκαίων και

των πετρελαιοειδών:

ικανών συνθηκών για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών

1. Διύλισης,

πρόνοιας, καθώς και η προστασία της αξίας των αποδεκτών

2. Μεταφοράς με αγωγό πετρελαιοειδών προϊόντων,
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3. Διάθεσης βιοκαυσίμων,
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β)	Η διατήρηση της προηγούμενης διοικητικής άδειας

4. Εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων,

για το επάγγελμα του γομωτή – πυροδότη, δεδο-

5. Εμφιάλωσης υγραερίων,

μένου ότι συντρέχουν προς τούτο λόγοι υπέρτερου

6. Λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων απευθείας

δημοσίου συμφέροντος και κυρίως η προστασία της

από τα διυλιστήρια για τις κοινοπραξίες ή τους συνεται-

δημόσιας ασφάλειας και υγείας, ενώ πληρούται και

ρισμούς,

η αρχή της αναλογικότητας, αφού η διατήρηση της

7. Μεμονωμένης λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων με προμήθεια απευθείας από τα διυλιστήρια,

8. Απευθείας προμήθειας πετρελαιοειδών προϊόντων από

προηγούμενης διοικητικής άδειας είναι πρόσφορη,
αναγκαία και τελεί σε εύλογη αναλογία προς τους επιδιωκόμενους ως άνω σκοπούς.

εισαγωγή, μόνο για τις περιπτώσεις λιανικής εμπορίας μεμονωμένων πρατηρίων, κοινοπραξιών και συνεταιρισμών,

Γνωμοδότηση 27/VΙI/2012: Γνωμοδότηση, βάσει του άρ-

9. Διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου και

θρου 23 του ν. 3959/2011, επί του αιτήματος εξαίρεσης

10. Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης,

από τις διατάξεις του ν. 3919/2011 «Αρχή της Επαγγελ-

δεδομένου ότι συντρέχουν προς τούτο λόγοι υπέρτερου

ματικής Ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περι-

δημοσίου συμφέροντος και κυρίως η προστασία της εθνι-

ορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων»

κής ασφάλειας, η διασφάλιση της ενεργειακής τροφοδοσίας,

για τη διατήρηση του συστήματος αδειοδότησης στις

ασφαλούς λειτουργίας της αδειοδοτούμενης δραστηριότητας

ακόλουθες προνοιακές δομές αρμοδιότητας του Υπουρ-

και αποδοτικής λειτουργίας της αγοράς, εν γένει, προς όφελος

γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: α) Κέντρα

των καταναλωτών, η προστασία του περιβάλλοντος, η υλοποί-

Αποθεραπείας - Αποκατάστασης και β) Στέγες Υποστηρι-

ηση του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας,

ζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία που χαρακτη-

καθώς και η καταπολέμηση φαινομένων λαθρεμπορίας, νοθεί-

ρίζονται από νοητική υστέρηση, οι οποίες ιδρύονται από

ας και φοροδιαφυγής, ενώ πληρούται και η αρχή της αναλο-

ιδιώτες και φορείς Ιδιωτικού Δικαίου»

γικότητας, αφού η διατήρηση της προηγούμενης διοικητικής
άδειας είναι πρόσφορη, αναγκαία και τελεί σε εύλογη αναλο-

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με την εν λόγω Γνωμοδότησή της,

γία προς τους επιδιωκόμενους αυτούς σκοπούς.

πρότεινε τη διατήρηση της προηγούμενης διοικητικής άδειας

B. Προτείνεται, ομοφώνως:

για την ίδρυση και λειτουργία, καθώς και την ενίσχυση / τρο-

α)	Η διατήρηση της προηγούμενης διοικητικής άδειας

ποποίηση των σχετικών ρυθμίσεων για την αναθεώρηση των

αναφορικά με τη λειτουργία των εταιριών παροχής

αδειών αυτών των προνοιακών δομών, οι οποίες ιδρύονται

αερίου (ΕΠΑ), δεδομένου ότι συντρέχουν προς τούτο

από ιδιώτες και φορείς ιδιωτικού δικαίου.

λόγοι υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, και κυρίως

Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή έκρινε ότι συντρέχουν λόγοι

η προστασία της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού

υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, όπως η μέριμνα και η

της χώρας, η διασφάλιση της αποδοτικής λειτουργίας

προστασία της δημόσιας υγείας ιδιαίτερα ευπαθών ομάδων

της αγοράς εν γένει προς όφελος των καταναλωτών,

που φιλοξενούνται στις ως άνω προνοιακές δομές, η διασφά-

η προστασία του περιβάλλοντος, η υλοποίηση του

λιση αναγκαίων και ικανών συνθηκών για την παροχή των εν

μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας,

λόγω υπηρεσιών πρόνοιας, καθώς και η προστασία της αξίας

ενώ πληρούται και η αρχή της αναλογικότητας, αφού

των αποδεκτών των υπηρεσιών αυτών, ενώ πληρούται και η

η διατήρηση της προηγούμενης διοικητικής άδειας

αρχή της αναλογικότητας, αφού η διατήρηση της προηγούμε-

είναι πρόσφορη, αναγκαία και τελεί σε εύλογη αναλο-

νης διοικητικής άδειας είναι πρόσφορη, αναγκαία και τελεί σε

γία προς τους επιδιωκόμενους ως άνω σκοπούς.

εύλογη αναλογία προς τους επιδιωκόμενους αυτούς σκοπούς.
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Η Επιτροπή πρότεινε την άρση του περιορισμού που αφορά

Με την Γνωμοδότησή της αυτή, η Επιτροπή Ανταγωνισμού

στην απαίτηση πιστοποιητικού εγγραφής του ή των υπεύθυ-

επικαιροποίησε και συμπλήρωσε τις δύο προηγούμενες

νων ιατρών στον Ιατρικό Σύλλογο του τόπου λειτουργίας των

Κανονιστικές παρεμβάσεις της (Αποφάσεις 334/V/2007 και

Κ.Α.Α., ως προϋπόθεσης για την έκδοση της σχετικής άδειας

418/V/2008), οι οποίες ανέδειξαν δομικές αδυναμίες και χρόνια

λειτουργίας. Επίσης, πρότεινε την επανεξέταση των περιορι-

προβλήματα του κλάδου των πετρελαιοειδών, σε όλα του τα

σμών και τη συνακόλουθη τροποποίηση ή /και αναδιατύπωση

στάδια (διύλιση, χονδρική εμπορία, λιανική διάθεση), που δυ-

των σχετικών ρυθμίσεων, που αφορούν:

σχεραίνουν το επίπεδο του ανταγωνισμού και δρουν αυξητικά

α) στην επιβολή ελάχιστου επιτρεπόμενου ορίου δυναμικό-

στο επίπεδο των τιμών των καυσίμων.

τητας για τα Κ.Α.Α. Κλειστής Νοσηλείας (πενήντα και είκοσι

Σύμφωνα με την εν λόγω Γνωμοδότηση, η Επιτροπή Ανταγω-

πέντε κλινών για τα μεγάλα αστικά κέντρα και την επαρ-

νισμού προτείνει:

χία, αντιστοίχως), ως προϋπόθεσης για την έκδοση της

I. Στάδιο διύλισης

σχετικής άδειας λειτουργίας, ώστε να διασφαλίζεται, κατά

1. Να υποχρεωθούν οι εταιρίες διύλισης να γνωστο-

τρόπο αντικειμενικό και συνεπή με αντίστοιχες απαιτήσεις

ποιούν στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και το

που ισχύουν και σε άλλες προνοιακές δομές, η τήρηση

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής

της αρχής της αναλογικότητας και

Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) το κόστος τήρησης αποθεμάτων

β) στην απαγόρευση της συστέγασης των Κ.Α.Α. με άλλες

ασφαλείας που χρεώνουν τις εταιρίες εμπορίας και

ιδιωτικές κλινικές, δεδομένου ότι η εφαρμογή της σχετι-

τους μεγάλους τελικούς καταναλωτές, τόσο στην εγ-

κής απαγόρευσης αδιακρίτως και ιδίως στις περιπτώσεις

χώρια αγορά (βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης, θέρμαν-

που η αιτούσα επιχείρηση πληροί τις οικείες πολεοδομι-

σης), όσο και στη διεθνή αγορά (αεροπορικά, ναυτι-

κές διατάξεις και κτιριακές προϋποθέσεις που τίθενται για

λιακά καύσιμα).

την αδειοδότηση, τόσο των Κ.Α.Α., όσο και των Ιδιωτικών

2. Να υποχρεωθούν οι εταιρίες διύλισης να προβαίνουν

Κλινικών, αντιστοίχως, δεν προκύπτει ότι είναι πρόσφορη,

σε αναλυτικό επιμερισμό των στοιχείων κόστους που

αναγκαία και ότι τελεί σε εύλογη αναλογία προς τους επι-

περιλαμβάνονται στην προσαύξηση (premium) που

διωκόμενους σκοπούς δημοσίου συμφέροντος.

χρεώνουν τις εταιρίες εμπορίας και τους μεγάλους
τελικούς καταναλωτές, τόσο στην εγχώρια αγορά

Γνωμοδότηση 28/VΙI/2012: Γνωμοδότηση σε συνέχεια

(βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης), όσο και

της υπ’ αριθ. 22/VII/2012 Γνωμοδότησης της Επιτροπής

στη διεθνή αγορά (αεροπορικά, ναυτιλιακά καύσιμα),

Ανταγωνισμού, όσον αφορά στο επάγγελμα της «ΑΣΚΗ-

και να γνωστοποιούν τα στοιχεία αυτά στη Ρυθμιστι-

ΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΣΤΑΣΙΜΟΥ Ή ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ)

κή Αρχή Ενέργειας και στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ».

3. Να συσταθεί Ανεξάρτητος Οργανισμός Τήρησης
Αποθεμάτων Ασφαλείας (ειδικός φορέας μη κερδο-

Γνωμοδότηση προς καθαρογραφή.

σκοπικού χαρακτήρα υπό την εποπτεία της αρμόδιας αρχής), κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ο οποίος

Γνωμοδότηση 29/VΙI/2012: Γνωμοδότηση της Επιτροπής

θα τηρεί τα αποθέματα ασφαλείας για λογαριασμό

Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου

των υπόχρεων, έναντι καθορισμένου τιμήματος που

23 του ν. 3959/2011, για την άρση των περιορισμών και

θα καταβάλλεται από όλους τους υπόχρεους ανα-

ρυθμίσεων που δημιουργούν εμπόδια στη λειτουργία

λογικά με τις καταναλώσεις τους κατά το προηγού-

του ελεύθερου ανταγωνισμού στον κλάδο των πετρελαι-

μενο έτος (και όχι αναλογικά με τις εισαγωγές που

οειδών.

πραγματοποίησαν). Σε διαφορετική περίπτωση, να
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προκριθεί η καθιέρωση ενός συστήματος ρυθμι-

θεί ότι τελεί σε εύλογη αναλογία με τυχόν επιδιωκό-

ζόμενης πρόσβασης τρίτων (regulated third-party

μενο σκοπό δημοσίου συμφέροντος (λαμβανομένου

access) στους αποθηκευτικούς χώρους των εταιρι-

ιδίως υπόψη ότι αντίστοιχος περιορισμός δεν κρίθη-

ών διύλισης ή εμπορίας ή και τρίτων, για την τήρηση

κε πρόσφορος και αναγκαίος για άλλο στάδιο της

των αποθεμάτων ασφαλείας, με την εκ των προτέ-

παραγωγικής και εφοδιαστικής αλυσίδας).

ρων διοικητική ρύθμιση των όρων, κανόνων τιμολό-

8. Να επιτραπεί η λειτουργία αποθηκευτικών χώρων

γησης ή/και τιμών για τη χρήση της αναγκαίας υπο-

υγρών καυσίμων που συνδέονται αποκλειστικά με

δομής (αποθήκες τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας)

βυτιοφόρα οχήματα, υπό την προϋπόθεση ότι για τα

που θα προσδιορίζει και θα εγκρίνει ανεξάρτητος

διακινούμενα καύσιμα έχουν καταβληθεί οι προβλε-

ρυθμιστής (ΡΑΕ).

πόμενοι δασμοί και φόροι, και τούτο για την αποφυ-

4. Να καταργηθεί η νομοθετική πρόβλεψη για ελάχι-

γή ενδεχόμενης λαθρεμπορίας.

στη χρονική διάρκεια ενός (1) έτους για την τήρηση

9. Να καταργηθεί η απαίτηση ελάχιστου αριθμού επα-

αποθεμάτων ασφαλείας στη σύμβαση μεταξύ των

ναπληρούμενων φιαλών υγραερίου για τη χορήγηση

υπόχρεων και τρίτων που διαθέτουν πιστοποιημένες

άδειας εμπορίας υγραερίου, με διατήρηση, ωστόσο,

αποθήκες τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας.

της υποχρέωσης οι διατιθέμενες φιάλες να φέρουν,

5. Να δοθεί άμεσα, στο πλαίσιο και της επικείμενης

αποτυπωμένα με ανεξίτηλο τρόπο επί του σώματός

ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ στο εθνικό

τους, την επωνυμία και τα σήματα του κατόχου της

δίκαιο, η δυνατότητα τήρησης αποθεμάτων ασφα-

άδειας εμπορίας υγραερίων.

λείας σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πο-

10. Να θεσπιστεί η υποχρεωτική σύναψη γραπτών συμ-

σοστό μέχρι και 30%, ανεξάρτητα από τη σύσταση

βάσεων μεταξύ εταιριών χονδρικής και λιανικής

Οργανισμού Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας. Να

εμπορίας υγρών καυσίμων (με βάση σχετική σύμβα-

προβλεφθούν παράλληλα, προς το σκοπό αυτό, ευέ-

ση), στις οποίες θα αποτυπώνεται εκ των προτέρων

λικτοι μηχανισμοί για την ενθάρρυνση και διευκόλυν-

η πιστωτική πολιτική και η πολιτική παροχών και εκ-

ση αξιοποίησης της εν λόγω δυνατότητας, μέσω της

πτώσεων. Θα περιλαμβάνονται, επίσης, ρήτρες ανα-

αναγνώρισης συστήματος τιτλοποίησης (ticketing)

φορικά με τον τρόπο και το χρόνο απόσβεσης τυχόν

του δικαιώματος στα αποθέματα ή αντίστοιχων πρα-

επενδύσεων που πραγματοποιούνται από τις εταιρί-

κτικών που εφαρμόζονται σε άλλα κράτη της Ε.Ε, πέ-

ες εμπορίας προς τις επιχειρήσεις λιανικής εμπορίας

ραν των τυχόν διμερών διακρατικών συμφωνιών που

και θα προσδιορίζονται κατά τρόπο διαφανή τυχόν

μπορεί να συνάψει η Ελλάδα με άλλες χώρες για την

επιπτώσεις της απόσβεσης του κόστους επενδύσεων

τήρηση των εν λόγω αποθεμάτων ασφαλείας.

στις πολιτικές παροχών και εκπτώσεων των εταιριών

6. Να αξιοποιηθεί η δυνατότητα χρήσης αποθηκευτι-

εμπορίας προς τις επιχειρήσεις λιανικής εμπορίας.

κών χώρων: α) σε παροπλισμένα στρατόπεδα των

11. Να υποχρεωθούν οι εταιρίες εμπορίας υγρών καυ-

Ενόπλων Δυνάμεων και β) σε χώρους μεγάλων τελι-

σίμων να αναγράφουν τη χρονική διάρκεια, για την

κών καταναλωτών (ΔΕΗ κ.λπ.), για την τήρηση αποθε-

οποία θα δίνονται οι εκπτώσεις, στα εκδιδόμενα από

μάτων ασφαλείας.

αυτές παραστατικά έγγραφα.

II. Στάδιο χονδρικής εμπορίας

12. Να καταργηθεί η υποχρέωση αποθήκευσης προϊό-

7. Να καταργηθεί η απαίτηση ελάχιστου κεφαλαίου για

ντων δύο τουλάχιστον κατηγοριών από τα Ελαφρά,

τη χορήγηση αδειών εμπορίας καυσίμων, δεδομένου

Μεσαία και Βαρέα κλάσματα πετρελαίου, προκειμέ-

ότι η εν λόγω απαίτηση δεν είναι δυνατόν να θεωρη-

νου να χορηγηθεί άδεια χονδρικής εμπορίας.
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προϋπόθεση ότι το εν λόγω βυτιοφόρο θα φέρει

13. Να προσδιορισθεί σε κατ’ ανώτατο όριο 7000 κυβι-

εμφανώς αναγεγραμμένη επί της δεξαμενής την

κά μέτρα ο απαιτούμενος ελάχιστος όγκος αποθη-

επωνυμία του κατόχου άδειας λιανικής εμπορίας

κευτικών χώρων για τη χορήγηση αδειών εμπορίας

(ΑΠ ή Κοινοπραξίας).

καυσίμων κατηγορίας Α΄. Για τις μικρές νησιωτικές ή

20. Να καταστεί αποκλειστική η ευθύνη των κατόχων

/και τις απομακρυσμένες περιοχές της ηπειρωτικής

Άδειας Λιανικής Εμπορίας «Ανεξάρτητου Πρατηρί-

χώρας, θα μπορούν να χορηγούνται σχετικές τοπι-

ου» για την ποιότητα και ποσότητα των πετρελαιο-

κές άδειες, χωρίς απαίτηση ύπαρξης ελάχιστου απο-

ειδών προϊόντων που διακινούν, από την παραλαβή

θηκευτικού όγκου.

του καυσίμου μέχρι την τελική διάθεση στον κατα-

14. Να προσδιορισθεί σε κατά ανώτατο όριο μία πεντα-

ναλωτή.

ετία, η απαιτούμενη ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης

21. Να καταργηθεί ο περιορισμός μέγιστου αριθμού

ή παραχώρησης χρήσης αποθηκευτικών χώρων, για

αδειών κυκλοφορίας των βυτιοφόρων οχημάτων ΙΧ

την απόκτηση ισόχρονης άδειας χονδρικής εμπορίας

που επιτρέπεται να χορηγηθούν σε πωλητές πετρε-

υγρών καυσίμων.

λαίου θέρμανσης.

III. Στάδιο λιανικής εμπορίας

22. Να καταργηθεί ο περιορισμός ελάχιστου και μέγι-

15. Να καταργηθεί ο περιορισμός ότι οι Προμηθευτικοί

στου μεικτού βάρους των βυτιοφόρων οχημάτων ΙΧ,

Συνεταιρισμοί και οι Κοινοπραξίες δεν επιτρέπεται

των οποίων η άδεια κυκλοφορίας επιτρέπεται να χο-

να διαθέτουν ή να χρησιμοποιούν ίδιους αποθηκευ-

ρηγηθεί σε πωλητές πετρελαίου θέρμανσης.

τικούς χώρους πέραν αυτών που προβλέπονται από

23. Να ισχύσει ενιαία ρύθμιση ως προς το ανώτατο ηλι-

τις άδειες λειτουργίας των πρατηρίων που είναι μέλη

κιακό όριο βυτιοφόρων οχημάτων, για όλες τις περι-

του Συνεταιρισμού ή της Κοινοπραξίας.

πτώσεις χρήσης τους.

16. Να καταργηθεί ο περιορισμός ότι οι Προμηθευτικοί

24. Να τοποθετηθούν ειδικοί ηλεκτρονικοί πίνακες κατά

Συνεταιρισμοί και οι Κοινοπραξίες δεν επιτρέπεται να

μήκος των εθνικών αυτοκινητοδρόμων, προς ενημέ-

διαθέτουν ή να χρησιμοποιούν βυτιοφόρα οχήματα

ρωση των διερχομένων οδηγών για τη λιανική τιμή

πέραν αυτών που προβλέπονται από τις άδειες λει-

πώλησης των υγρών καυσίμων (απλή αμόλυβδη και

τουργίας των πρατηρίων που είναι μέλη του Συνεται-

πετρέλαιο κίνησης) στα επόμενα τρία (3) πρατήρια

ρισμού ή της Κοινοπραξίας.

(από το σημείο τοποθέτησης του ειδικού ηλεκτρονι-

17. Να καταργηθεί ο περιορισμός μέγιστου αριθμού
αδειών κυκλοφορίας των βυτιοφόρων οχημάτων ΙΧ
που επιτρέπεται να χορηγηθούν σε πρατηριούχους
υγρών καυσίμων.

κού πίνακα), καθώς και για τη χιλιομετρική απόσταση
από αυτά.

25. Να διερευνηθεί η δυνατότητα αναθεώρησης των
συμβάσεων των Σ.Ε.Α. με τους διαχειριστές των εθνι-

18. Να καταργηθεί ο περιορισμός ελάχιστου και μέγι-

κών αυτοκινητοδρόμων, με σκοπό την άρση τυχόν

στου μεικτού βάρους των βυτιοφόρων οχημάτων ΙΧ,

περιοριστικών όρων του ανταγωνισμού (υπολογι-

των οποίων η άδεια κυκλοφορίας επιτρέπεται να χο-

σμός μισθώματος /οικονομικού ανταλλάγματος επί

ρηγηθεί σε πρατηριούχους υγρών καυσίμων.

του συνολικού τζίρου του Σ.Ε.Α.).

19. Να επιτραπεί η διακίνηση πετρελαιοειδών προ-

26. Να τροποποιηθεί το άρθρο 7 παρ. 6 του ν. 3054/2002,

ϊόντων με βυτιοφόρο (Φ.Ι.Χ. ή Φ.Δ.Χ.), σε κάτοχο

κατά τρόπο ώστε να αποσαφηνιστεί ότι οι πωλητές

άδειας λιανικής εμπορίας (Ανεξάρτητο Πρατηριού-

πετρελαίου θέρμανσης που δεν διαθέτουν αποθη-

χο ή Κοινοπραξία) που δεν διαθέτει σήμα, υπό την

κευτικές εγκαταστάσεις, δύνανται να προμηθεύονται
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τα προϊόντα αυτά, τόσο από άλλους πωλητές πε-

πεδο του ανταγωνισμού. (Ενδεικτικά, το λαθρεμπόριο και η

τρελαίου θέρμανσης με εγκαταστάσεις όσο και από

νοθεία των καυσίμων). Τις επισημάνσεις αυτές θα της διατυ-

οποιαδήποτε άλλη εταιρία πετρελαιοειδών (διύλισης

πώσει στο σκεπτικό της απόφασης που θα προωθήσει αρμο-

και εμπορίας) με εγκαταστάσεις.

δίως, προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την

27. Να καταστεί υποχρεωτική η αναγραφή της τιμής και

πάταξή τους, ξεκινώντας από την επίσπευση έκδοσης των

της ποσότητας των υγρών καυσίμων στις ταμειακές

ΚΥΑ που προβλέπονται στο άρθρο 320 του ν. 4072/2012, με

αποδείξεις που εκδίδονται από όλα τα πρατήρια πώ-

σκοπό την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.

λησης υγρών καυσίμων.

Η σήμανση (fuel tagging) των μεταφορικών μέσων και η το-

28. Να εγκατασταθούν συστήματα εισροών – εκροών

ποθέτηση GPS, η ιχνηθέτηση των υγρών καυσίμων με ραδι-

σε όλα τα στάδια διακίνησης πετρελαιοειδών (διύ-

οϊσότοπα ή μοριακής τεχνολογίας ιχνηθέτες, η εγκατάσταση

λιση, χονδρική εμπορία και πάσης φύσεως λιανική

συστημάτων ελέγχου εισροών – εκροών σε φορολογικές

διάθεση).

αποθήκες και πλωτά μέσα μεταφοράς πετρελαιοειδών, είναι

29. Να καταργηθεί η δυνατότητα επιβολής κατώτατης
τιμής πώλησης στους καταναλωτές.

ορισμένα από τα μέτρα πρόληψης. Η αυστηροποίηση των
ποινών, αλλά και ο συνεχής έλεγχος των αρμόδιων ελεγκτικών

30. Να καταργηθεί η απαγόρευση διάθεσης πετρελαίου

μηχανισμών στους χώρους διακίνησης των καυσίμων, θα μπο-

θέρμανσης από τα πρατήρια υγρών καυσίμων που

ρούσε να λειτουργήσει αποτρεπτικά. Η επικόλληση ειδικού σή-

είναι εγκατεστημένα κατά μήκος των εθνικών αυτο-

ματος ελέγχου ποιότητας καυσίμου, με διαφορετικό χρωματι-

κινητοδρόμων.

σμό ανάλογα με τη διαπίστωση ή μη νοθείας, εφόσον αυτή

31. Να καταργηθεί η υποχρέωση του κατόχου άδειας

αποδεδειγμένα οφείλεται στον πρατηριούχο, θα μπορούσε

πρατηρίου υγρών καυσίμων να ασκεί τη δραστηρι-

επίσης να λειτουργεί αποτρεπτικά. Το αυτό και η διακοπή της

ότητα του πωλητή πετρελαίου θέρμανσης εκτός του

λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων για ικανό χρονι-

χώρου των δεξαμενών του πρατηρίου και κατά τρό-

κό διάστημα, στις περιπτώσεις υποτροπής των παραβατών. Οι

πο ώστε να μην έχει καμία σχέση με τη λειτουργία

εικονικές εξαγωγές καυσίμων, τα οποία δεν προορίζονται προς

του πρατηρίου.

εξαγωγή σε άλλες χώρες (αφορολόγητα), αλλά διακινούνται

Με την ευκαιρία, η Επιτροπή Ανταγωνισμού επεσήμανε και

παράνομα εντός της ελληνικής επικράτειας, χωρίς να έχουν

τη σημασία άλλων παραμέτρων, οι οποίες αν και εκφεύγουν

καταβληθεί οι νόμιμες επιβαρύνσεις (φόροι και δασμοί), θα

των δικών της αρμοδιοτήτων, επηρεάζουν εμμέσως το επί-

πρέπει να είναι συνεχώς στο μικροσκόπιο.
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υπ΄ αριθμ. 408/VI/2009 Απόφαση της Ε.Α., με συμφωνίες
για διατραπεζικά συστήματα πληρωμών.

Εκτός από τη διενέργεια ελέγχων και τη συμμετοχή στην κα-

yy Αυτεπάγγελτη έρευνα στον κλάδο του εμφιαλωμένου νε-

τάρτιση Εισηγήσεων προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού που

ρού, η οποία τέθηκε στο αρχείο της Υπηρεσίας καθώς δεν

οδήγησαν στην έκδοση των ανωτέρω Αποφάσεων και Γνωμο-

προέκυψαν στοιχεία που να αφορούν παραβάσεις των δι-

δοτήσεων της Επιτροπής και των Πράξεων Προέδρου, η Γενική

ατάξεων των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 (ή /και του

Διεύθυνση Ανταγωνισμού εξέτασε, κατά το χρονικό διάστημα
από 1/1 έως 31/12/2012, πλήθος άλλων υποθέσεων, ορισμένες
από τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί, αλλά δεν είχαν κατά το
εξεταζόμενο διάστημα εκδοθεί αποφάσεις από την Επιτροπή
Ανταγωνισμού. Σημειώνεται ότι οι απόψεις της Γενικής Διεύθυνσης που περιγράφονται στα επόμενα δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η
οποία είναι και το μόνο όργανο αρμόδιο για την έκδοση αποφάσεων που αφορούν στη νομοθεσία περί ανταγωνισμού.

Κυριότερες υποθέσεις που
ολοκληρώθηκαν από τη Γενική
Διεύθυνση Ανταγωνισμού
yy Αυτεπάγγελτη έρευνα στον κλάδο κατασκευών και συ-

ν. 703/1977), όπως ισχύει.

yy Αυτεπάγγελτη έρευνα σχετικά με τον εκ του νόμου καθορισμό κατώτατων αμοιβών των Ενεργειακών Επιθεωρητών για την έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών. Η έρευνα ολοκληρώθηκε μετά την απάντηση του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί
επικείμενης αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου.

yy Καταγγελία ΒΗΜΑ FM κατά FOCUS BARI και ΑΕΜΑΡ: Ο ραδιοφωνικός σταθμός ΒΗΜΑ FM καταγγέλλει παραβάσεις
του αρ. 4 του ν. 3592/2007 από την πλευρά της ΑΕΜΑΡ
σχετικά με το καταστατικό της και την ανάθεση/έλεγχο/
εποπτεία του έργου των μετρήσεων ακροαματικότητας
των ραδιοφωνικών σταθμών Αττικής, όπως επίσης και
παραβάσεις των αρ. 1 (σύμπραξη μεταξύ FOCUS BARI και

γκεκριμένα σχετικά με πρακτικές της Ένωσης Κατασκευ-

ΑΕΜΑΡ) και αρ. 2 (κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από τη

αστών Κτιρίων Ελλάδος (Ε.Κ.Ε.Ε.), η οποία εκπροσωπεί πο-

FOCUS BARI) του ν. 3959/2011.

σοστό περίπου 14% των κατασκευαστικών επιχειρήσεων

yy Συμπληρωματικό αίτημα του Υπουργείου Περιβάλλο-

που δραστηριοποιούνται στο νομό Αττικής, για διαπίστω-

ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με τη λια-

ση τυχόν παράβασης του άρθρου 1 των ν. 703/1977 και ν.

νική εμπορία πετρελαιοειδών και συγκεκριμένα την:

3959/2011 και του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ.

α. Άδεια Λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων.

yy Διερεύνηση πιθανής παρεμπόδισης – δυσχέρανσης έρευ-

β.

νας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατά τις διατάξεις του
άρθρου 26 του ν. 703/1977, όπως ίσχυε, κατά τη διεξαγω-

Άδεια Λειτουργίας πρατηρίου πώλησης υγραερίων
αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων μέσω αντλιών.

γ.

Άδεια Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, που προο-

γή επιτόπιου ελέγχου σχετικά με διαγωνισμούς δημοπρά-

ρίζεται για καταναλωτές οι οποίοι διαθέτουν ίδιους

τησης δημοσίων έργων των νομών Πέλλας και Φθιώτιδας.

αποθηκευτικούς χώρους. Οι κάτοχοι άδειας πωλητή

yy Αυτεπάγγελτη έρευνα στον κλάδο της κρεοπαραγωγού

πετρελαίου θέρμανσης επιτρέπεται να διαθέτουν και

πτηνοτροφίας: Η υπόθεση αφορά σε αυτεπάγγελτη έρευ-

φωτιστικό πετρέλαιο. Το φωτιστικό πετρέλαιο μπορεί

να σχετικά με την πρακτική 13 εταιριών κρεοπαραγωγού

να διατίθεται και συσκευασμένο σε δοχεία στους τε-

πτηνοτροφίας, καθώς και του Συνδέσμου Πτηνοτροφικών

λικούς καταναλωτές μέσω και άλλων καταστημάτων

Επιχειρήσεων Ελλάδος, στον οποίο συμμετέχει η πλειο-

λιανικής πώλησης.

ψηφία των ιδιωτικών (πλην συνεταιρισμών) επιχειρήσεων,
καλύπτοντας το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

yy Έλεγχος συμμόρφωσης τραπεζικών ιδρυμάτων με την με

δ.

Άδεια Διανομής εμφιαλωμένoυ υγραερίου2, το οποίο
μπορεί να διατίθεται και μέσω άλλων καταστημάτων
λιανικής πώλησης.
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Έρευνες υπό εξέλιξη - Υποθέσεις των
άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 (πρώην
άρθρα 1 και 2 του ν. 703/1977)

Άλλες ενέργειες της Γενικής
Διεύθυνσης Ανταγωνισμού

Κατά το διάστημα από 1/1 έως 31/12/2012, υπήρχαν 125 έρευ-

ως άνω, επιλήφθηκε πλήθους υποθέσεων που αφορούσαν κυ-

νες υπό εξέλιξη στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού για εν-

ρίως σε:

δεχόμενες παραβάσεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011

yy Κοινοποιηθείσες συγχωνεύσεις επιχειρήσεων (από ΥΠ.ΑΝ.

(ή/και των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ ή/και των άρθρων 1 και
2 του ν. 703/1977) από τις οποίες οι 78 αφορούσαν σε καταγγελίες, οι 43 ήταν αυτεπάγγελτες, ενώ 4 αφορούσαν σε έλεγχο
εφαρμογής Αποφάσεων της Επιτροπής.
Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω αναφερόμενες αυτεπάγγελτες
έρευνες αφορούν σε σημαντικούς κλάδους της οικονομίας και
επικεντρώνονται σε προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν άμεση
επίπτωση στον καταναλωτή.

Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, πλην των αναφερομένων

και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις)

yy Καταγγελίες/αναφορές/εξώδικα/διαμαρτυρίες
yy Ερωτήματα – Αιτήματα παροχής στοιχείων EE, ECN,
ΟΟΣΑ, ICN, ΜΕΑ, UNCTAD

yy Ερωτήσεις Βουλευτών
yy Ερωτήματα/Αιτήματα Δημοσίων Φορέων επί θεμάτων
ανταγωνισμού

yy Ερωτήματα και καταγγελίες πολιτών μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Έλεγχος συγκεντρώσεων του άρθρου
4α του ν. 703/1977, όπως ίσχυε μέχρι τη
θέση σε ισχύ του ν. 3959/20113

Αναλυτικές πληροφορίες για τα στατιστικά στοιχεία των υπο-

Κατά τη διάρκεια του 2012, ολοκληρώθηκε από τη Γενική Δι-

θέσεων παρατίθενται στην ενότητα 5 «Αριθμητικά στοιχεία».

yy Ερωτήματα επιχειρήσεων

εύθυνση Ανταγωνισμού ο έλεγχος 15 συγκεντρώσεων επιχειρήσεων του άρθρου 4α του ν. 703/1977, όπως ίσχυε μέχρι τη
θέση σε ισχύ του ν. 3959/2011.
Πληροφορικής

Εκπροσώπηση στην Ευρωπαϊκή
Ένωση

Τραπεζικών υπηρεσιών

Η συμμετοχή των στελεχών της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Υπηρεσιών υγείας

στις ομάδες εργασίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνι-

Κτηματομεσιτικών υπηρεσιών

σμού (European Competition Network - ECN) είναι ένας εκ

Καζίνο – Τυχερών παιχνιδιών

των βασικότερων τρόπων συνεργασίας, αμοιβαίας συνδρο-

Τροφίμων

μής, συνδιαμόρφωσης των πολιτικών του ανταγωνισμού και

Σούπερ μάρκετ

διάχυσης της διεθνούς γνώσης και εμπειρίας στο εσωτερικό

Οι σημαντικότερες αφορούσαν στις παρακάτω αγορές:

››
››
››
››
››
››
››

4.2 Διεθνής Συνεργασία

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποβλέπει στην αποτελεσμα2

Σχετικά με την εν λόγω άδεια, η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξέδωσε την υπ’
αριθμ. 26/VI/2012 Γνωμοδότηση.

3

Σύμφωνα με το άρθρο 4α, παρ. 1 του ν. 703/1977, όπως ίσχυε, «Κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείται μέσα σε ένα μήνα από την
πραγματοποίησή της στην Επιτροπή Ανταγωνισμού όταν: α) το μερίδιο αγοράς των προϊόντων ή υπηρεσιών που αφορά η συγκέντρωση, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4στ, αντιπροσωπεύει στην εθνική αγορά ή σε ένα σημαντικό
τμήμα αυτής, σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών, τουλάχιστον το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θεωρούνται
ομοειδή από τον καταναλωτή, λόγω των ιδιοτήτων, της τιμής και της χρήσης
τους, για την οποία προορίζονται ή β) ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των
επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση, κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 4στ, ανέρχεται, στην εθνική αγορά, τουλάχιστον σε δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ.». Με τη θέση σε ισχύ του ν. 3959/2011, η σχετική
υποχρέωση έπαψε να υφίσταται.

τικότερη επιτέλεση του έργου της προς όφελος της αγοράς
και των καταναλωτών.
Στις συναντήσεις των ομάδων εργασίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού (ΕΔΑ) παρίστανται εκπρόσωποι των
Εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού (ΕΑΑ) των κρατών – μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση της εκπροσώπησης της
Επιτροπής Ανταγωνισμού σε κοινοτικό επίπεδο, κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η Έκθεση Πεπραγμένων.
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ΦΟΡΕΑΣ
Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

ΤΙΤΛΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1. Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες («Wholesale
Financial Services»)
2. Τραπεζική και Συστήματα Πληρωμών («Banking
and Payments»)

Υπο-ομάδα Εργασίας
«Χρηματοπιστωτικές
Υπηρεσίες»

24 - 25.1.2012,
Βρυξέλλες

Ομάδα Εργασίας
«Καρτέλ»

Συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, ζητήματα σχετικά με
την αναθεώρηση του πρότυπου Προγράμματος
Επιείκειας του ΕΔΑ, τις προϋποθέσεις απαλλαγής από
πρόστιμα και μείωσης προστίμου και το χειρισμό των
Μάρτιος και Οκτώβριος
συνοπτικών αιτήσεων, ενώ πραγματοποιήθηκαν και
2012,
συζητήσεις επί επιμέρους ζητημάτων.
Βρυξέλλες
Στη συνάντηση του Μαρτίου 2012 έγινε παρουσίαση
του ελληνικού Προγράμματος Επιείκειας με τις
αλλαγές που επήλθαν σε αυτό τον Αύγουστο του
2011.

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Μάρτιος, Ιούνιος,
Σεπτέμβριος και
Ομάδα Εργασίας
Δεκέμβριος 2012,
«Θέματα Συνεργασίας»
Βρυξέλλες,
Βουδαπέστη, Χάγη

Συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, ζητήματα αναφορικά με
την ολοκλήρωση των Εκθέσεων του ΕΔΑ «Εξουσίες
ελέγχου των ΕΑΑ και της ΕΕ» και «Εξουσίες λήψης
αποφάσεων των ΕΑΑ και της ΕΕ», τη δυνατότητα
καθορισμού προτεραιοτήτων κατά την εξέταση
υποθέσεων/καταγγελιών από τις ΕΑΑ και την εξουσία
λήψης ασφαλιστικών μέτρων από την ΕΕ και τις ΕΑΑ.
Η Ε.Α. συμμετείχε στη συντακτική ομάδα της
Έκθεσης αναφορικά με τις εξουσίες λήψης
αποφάσεων των ΕΑΑ και της ΕΕ, καθώς και του
Δελτίου του ΕΔΑ.

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Συμβουλευτική
Επιτροπή αναφορικά
29.3.2012,
με τις συμφωνίες
Βρυξέλλες
μεταφοράς τεχνολογίας

Συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούσαν στο
πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 772/2004, για
τις συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας, καθώς
και η ανάγκη ή μη αναθεώρησης του ανωτέρω
Κανονισμού.

Υπο-ομάδα Εργασίας
«Τρόφιμα»

19.4.2012,
Βρυξέλλες

Συζητήθηκαν κυρίως ζητήματα σχετικά με την
Έκθεση Δραστηριοτήτων του ΕΔΑ στον κλάδο των
τροφίμων, την τροποποίηση του Κανονισμού ΕΚ
1234/2007 όσον αφορά στις συμβατικές σχέσεις
στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών
προϊόντων και τις πρωτοβουλίες της Γενικής
Διεύθυνσης Επιχειρήσεων & Βιομηχανίας και
της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με αθέμιτες
εμπορικές πρακτικές.

16.5.2012,
Βρυξέλλες

Στη συνάντηση του Μαΐου 2012 έγινε:
1. παρουσίαση της κατάστασης του ευρωπαϊκού
προγράμματος EATEP-FIT, στο οποίο συμμετέχει
η Ελλάδα,
2. παρουσίαση ειδικών προγραμμάτων για
κρυπτογράφηση δεδομένων,
3. παρουσίαση σχετική με τεχνολογίες ελέγχου σε
κινητά τηλέφωνα,
4. συζήτηση σχετικά με τις τεχνολογίες Cloud και
τους σκληρούς δίσκους νέας γενιάς SSD.

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού (ECN)

Ομάδα Εργασίας
«Forensic IT»
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1.

Συνάντηση Επικεφαλής 23.5.2012,
Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Εθνικών Αρχών
21 - 22.11.2012,
Ανταγωνισμού (ECN)
Ανταγωνισμού
Βρυξέλλες

2.

1.
2.
Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ομάδα Εργασίας
Ανταγωνισμού (ECN) «Συγκεντρώσεις»

28.6.2012,
Βρυξέλλες

3.
4.

1.

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Υπο-ομάδα Εργασίας
Ανταγωνισμού (ECN) «Τρόφιμα»

17.10.2012,
Βρυξέλλες
2.

1.
2.
3.

Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ομάδα Εργασίας
Ανταγωνισμού (ECN) «Forensic IT»

17 - 18.10.2012,
Τάλιν

4.
5.
6.

7.
8.

Συντονισμός δράσης των Ευρωπαϊκών Αρχών
Ανταγωνισμού, έγκριση ετήσιου προγράμματος
ενεργειών του Ευρωπαϊκού Δικτύου,
συνεργασία σε πρόσφατες /εκκρεμείς έρευνες
(κυρίως στον τομέα των τραπεζικών υπηρεσιών
και της ενέργειας).
Συντονισμός δράσης των Ευρωπαϊκών Αρχών
Ανταγωνισμού σε θέματα διαδικαστικής
λειτουργίας του Κανονισμού (ΕΚ) 1/2003, ιδίως
αναφορικά με τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων
και κλαδικών ερευνών, θέματα επιβολής
προστίμων σε επιχειρήσεις και λειτουργίας των
προγραμμάτων επιείκειας.
Σύστημα Παραπομπών (Referral System).
Σχέδιο επέκτασης της απλοποιημένης
διαδικασίας και αναθεώρησης των εντύπων
κοινοποίησης.
Τοπικές Αγορές (Local Markets).
Εγχειρίδιο Υλοποίησης και Ευρωπαϊκό Δίκτυο
Ανταγωνισμού - Ηλεκτρονική μετάδοση
[(European Competition Network - Electronic
Transmission (ECN-ΕΤ)].
Τα κύρια ζητήματα που προκύπτουν από
τις τροποποιήσεις που προτείνει η έκθεση
Dantin (Dantin Report) επί της πρότασης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Κοινή Οργάνωση
Αγροτικών / Γεωργικών Αγορών – ΚΟΑ (Single
Common Organisation of Agricultural Market –
sCMO). Συζήτηση και ανάλυση πρακτικών που
βλάπτουν τον ανταγωνισμό.
Αποκλίσεις των Εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού
– η έκθεση Carrau (Carrau Report). Συζήτηση
επί του σχεδίου επιστολής που έχει ετοιμάσει η
Γ.Δ. Ανταγωνισμού της Επιτροπής (DG COMP).
Παρουσιάστηκαν τα τελευταία νέα για το
ευρωπαϊκό πρόγραμμα FIT EATEP και το
επερχόμενο πρόγραμμα.
Επισκόπηση της πρώτης επιτυχημένης
ανταλλαγής προσωπικού στο FIT EATEP.
Ανάκτηση δεδομένων και η πρακτική εμπειρία
της Εσθονίας με τη χρήση ψηφιακών τεκμηρίων
με βοήθεια FIT εμπειρογνωμόνων.
Εργαστήριο Linux για εμπειρογνώμονες.
Επισκόπηση της Νομικής Έρευνας που
πραγματοποιήθηκε το 2012 σε όλα τα μέλη της
ΕΕ.
Εμπειρίες σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ της
αρχής ανταγωνισμού και της αρχής προστασίας
του καταναλωτή στο χειρισμό των ψηφιακών
τεκμηρίων.
Επισκόπηση της Forensics IT Τεχνικής Έρευνας
που διεξήχθη το 2012 για τα FIT εργαλεία και
τεχνικές.
Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης - Τι συμβαίνει /
FIT σχετικές εξελίξεις.
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Ομάδα Εργασίας
Ευρωπαϊκό Δίκτυο
«Competition Chief
Ανταγωνισμού (ECN)
Economists»

Παρουσιάσεις στελεχών των Εθνικών Αρχών
Ανταγωνισμού, του γραφείου Chief Economist
της DG COMP και του Κέντρου Ευρωπαϊκών
Οικονομικών Ερευνών σχετικά με:
1. Tην πρόσφατη συγκέντρωση Universal/EMI.
2. Tον εντοπισμό συμπραξιακών πρακτικών στις
δημοπρασίες.
3. Τους δείκτες σύμπραξης στις προμήθειες
(collusive screening tests).
4. Τον εντοπισμό καρτέλ στις αγορές των
προμηθειών.
5. Τον ανταγωνισμό μεταξύ των προϊόντων με
σήμα και των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

23.11.2012,
Βαρσοβία

Εκπροσώπηση στον Οργανισμό
Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και στο Διεθνές
Δίκτυο Ανταγωνισμού (ICN)

ιδιαίτερο επιστημονικό και πρακτικό ενδιαφέρον. Πρόκειται

Τα θέματα ανταγωνισμού που συζητούνται στο πλαίσιο του

Η συμμετοχή της Επιτροπής Ανταγωνισμού στα ανωτέρω όρ-

ΟΟΣΑ και του Διεθνούς Δικτύου Ανταγωνισμού (ICN) παρου-

γανα συμβάλλει στην προβολή του έργου και στην ενίσχυση

σιάζουν, τόσο από νομικής, όσο και από οικονομικής άποψης,

του κύρους της σε διεθνές επίπεδο.

ΦΟΡΕΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ

για επίκαιρα ζητήματα, τα οποία είτε αντιμετωπίζει ήδη η Επιτροπή Ανταγωνισμού, είτε θα κληθεί να αντιμετωπίσει στο
άμεσο μέλλον.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΟΟΣΑ

14η Συνάντηση
της Επιτροπής
Ανταγωνισμού του
ΟΟΣΑ,
13 - 15.2.2012,
50η Συνάντηση της
Παρίσι
Ομάδας Εργασίας Νο
2 και
112η Συνάντηση της
Ομάδας Εργασίας Νο 3

Συζητήθηκαν κυρίως ζητήματα αναφορικά με τον
ανταγωνισμό στην παροχή υπηρεσιών υγείας, τις
εξελίξεις σε επίπεδο χωρών ως προς τον εντοπισμό
ρυθμιστικών εμποδίων, τη μονομερή ανακοίνωση
εμπιστευτικών πληροφοριών από επιχειρήσεις
με πιθανά αντιανταγωνιστικά αποτελέσματα, τη
νόθευση δημόσιων διαγωνισμών από επιχειρήσεις και
την ψηφιακή οικονομία. Η ελληνική αντιπροσωπεία
παρουσίασε το έργο της Ε.Α. αναφορικά με τον
εντοπισμό ρυθμιστικών εμποδίων κατά τη διάρκεια
της συνάντησης της Ομάδας Εργασίας Νο 2.

ΟΟΣΑ

Σύνοδος Αρχών
Ανταγωνισμού
/ Competition
Committee

24 - 25.10.2012,
Παρίσι

Συντονισμός δράσης Αρχών Ανταγωνισμού –
μελών του Ο.Ο.Σ.Α σε θέματα αντιμονοπωλιακής
νομοθεσίας, ελέγχου συγκεντρώσεων και
προώθησης πολιτικών ανταγωνισμού (advocacy).

Το Διεθνές Δίκτυο των
Αρχών Ανταγωνισμού

Περιοδικές
Τηλεδιασκέψεις καθ’
όλη τη διάρκεια του
έτους 2012

Παρακολούθηση των τηλεδιασκέψεων του Διεθνούς
Δικτύου των Επιτροπών Ανταγωνισμού (ICN).

ICN

4.3 Συμμετοχές σε
Συναντήσεις – Συνέδρια Σεμινάρια

ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών επί θεμάτων ανταγωνισμού,

Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης του προσωπικού και της πρόσφορης

χαν στις ακόλουθες σχετικές διοργανώσεις:

ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμμετοχή στελεχών της Επιτροπής
Ανταγωνισμού σε συναντήσεις, συνέδρια και σεμινάρια.
Κατά το εξεταζόμενο διάστημα, στελέχη της Επιτροπής συμμετεί-
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ΦΟΡΕΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

1st European
Competition Forum

Σύνδεσμος Ελλήνων
Εμπορικολόγων

Ο καθορισμός της
τιμής μεταπώλησης
στις συμβάσεις
διανομής κατά το
δίκαιο του ελεύθερου
ανταγωνισμού

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ –
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

2.2.2012,
Βρυξέλλες

Θεματικές ενότητες:
1. Η συνεισφορά της πολιτικής ανταγωνισμού στη
μεγέθυνση και την ανταγωνιστικότητα.
2. Μεταρρύθμιση του πλαισίου των κρατικών
ενισχύσεων για την ενίσχυση της κοινής
ευρωπαϊκής αγοράς.
3. Το μοντέλο προώθησης του ανταγωνισμού, το
οποίο εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι κ.κ. José Manuel
Barroso, Joaquín Almunia, Kai-Uwe Kühn, John
Fingleton, Marc van der Woude.

17.2.2012,
Αθήνα

Ο καθορισμός της τιμής μεταπώλησης στις
συμβάσεις διανομής κατά το δίκαιο του ελεύθερου
ανταγωνισμού.
Ομιλητής ήταν ο κ. Wernhard Möschel, Ομότιμος
Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Τυβίγγης.
1.

Ινστιτούτο Μελετών
Δικαίου και Πολιτικής
Ανταγωνισμού
(ΙΜΕΔΙΠΑ)

10ο Συνέδριο
Ανταγωνισμού της
Ένωσης Ευρωπαίων
Δικηγόρων (UAE)

Οικονομικό
Πανεπιστήμιο
Αθηνών

Άρθρα 102 ΣΛΕΕ και
2 Ν. 3959/2011: Ειδικές
μορφές κατάχρησης
δεσπόζουσας θέσης

Antitrust: between
national and EU Law

7th International
Conference on
Competition and
Regulation (CRESSE)

20.2.2012,
Αθήνα

Παρεμποδιστική κατάχρηση δεσπόζουσας
θέσης μέσω εκπτωτικής πολιτικής και πρακτικών
αποκλειστικότητας.
2. Πρακτικές συμπίεσης περιθωρίου στην ελληνική
και ενωσιακή νομολογία, με ιδιαίτερη αναφορά
τις τηλεπικοινωνίες.
3. Επιβολή μη εύλογων τιμών/όρων συναλλαγής
και διακριτική μεταχείριση: μεταξύ
εκμεταλλευτικής και παρεμποδιστικής
κατάχρησης.
4. Μετα - αγορές (after - markets) και άρθρο 102
ΣΛΕΕ.
Οι παρουσιάσεις υπ’ αριθ. 1 και 3
πραγματοποιήθηκαν από στελέχη της Γενικής
Διεύθυνσης Ανταγωνισμού.

17 - 18.5.2012,
Treviso (Ιταλία)

Σκοπός της ελληνικής συμμετοχής ήταν η
παρουσίαση του έργου της Ε.Α. κατά τη διετία 20102012.
Οι συμμετέχοντες περιελάμβαναν μέλη ανεξάρτητων
αρχών και θεσμικών οργάνων άλλων κρατών και της
ΕΕ, καθηγητές Νομικής, δικηγόρους, οικονομολόγους
και στελέχη επιχειρήσεων.

6 - 8.7.2012,
Χανιά

Θέμα του συνεδρίου ήταν οι εξελίξεις στην ανάλυση
της πολιτικής και της νομοθεσίας του ανταγωνισμού
(«Advances in the Analysis of Competition Policy and
Regulation»).
Συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι Καθηγητές κ.κ. Joe
Farrell, Massimo Motta, Γιάννης Κατσουλάκος, Νίκος
Βέττας, Martin Peitz και Yossi Spiegel.

European Antitrust
19 - 23.11.2012,
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Training and Exchange
Βρυξέλλες
Program in Forensic IT

Εισαγωγή στην αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού
εγκλήματος, εκπαίδευση στη χρήση λογισμικού για
άντληση και επεξεργασία ηλεκτρονικών δεδομένων
κατά τους επιτόπιους ελέγχους.
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Ινστιτούτο
Επιμόρφωσης του
Εθνικού Κέντρου
Δημόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης

Κρατικές Προμήθειες

26 - 30.11.2012,
Αθήνα

4.4. Διοικητικά Οικονομικά Θέματα
Διοικητικά θέματα

1.
2.
3.
4.

Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών – Εξαιρέσεις
Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου
Νομολογία, νομοθεσία που διέπει τις Κρατικές
Προμήθειες
Ελεγκτικό Συνέδριο – Προληπτικός Έλεγχος

ταξη Δημιουργίας Υπογραφής) –usb token, προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

4. Προμήθεια Εφαρμογής Νέων Προγραμμάτων – Ανανέωση, προϋπολογισθείσας δαπάνης 13.900 ευρώ πλέον
Φ.Π.Α.

yy Διενέργεια πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών
1. Υπηρεσίες απομαγνητοφώνησης και στοιχειοθεσίας σε

yy Συμβάσεις

ηλεκτρονική μορφή (CD) των πρακτικών συνεδριάσεων

1. Ανανέωση ετήσιας σύμβασης με την εταιρία HELLASTAT

της ολομέλειας της Ε.Α., προϋπολογισθείσας δαπάνης

ΑΕ για χρήση της βάσης δεδομένων IMENTOR, δαπάνης

45.585 ευρώ με Φ.Π.Α.

1.600 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

2. Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 48.000 ευρώ με Φ.Π.Α.

3. Υπηρεσίες καθαριότητας στα γραφεία και τους βοηθητικούς χώρους, προϋπολογισθείσας δαπάνης 25.461 ευρώ
με Φ.Π.Α.

4. Προμήθεια σκληρών δίσκων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 11.070 ευρώ με Φ.Π.Α.

2. Ανανέωση ετήσιας σύμβασης με την εταιρία INTRACOM
IT SERVICES για χρήση της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης
NOMOS, δαπάνης 2.641,23 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

3. Ανανέωση ετήσιας σύμβασης με την εταιρία Χ. ΒΕΡΕΜΗΣOTIS Α.Β.Ε.Τ.Ε. για τη συντήρηση των ανελκυστήρων του
κτιρίου, δαπάνης 6.230,42 ευρώ με Φ.Π.Α.

4. Ανανέωση ετήσιας σύμβασης με την εταιρία Τ.Ε.Μ.Ε.Κ. Α.Ε.
για τη συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκατα-

yy Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού

στάσεων και του κλιματισμού του κτιρίου, δαπάνης 8.912

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση Υπηρεσιών Φύλαξης

ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

– Ασφάλειας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 140.000 με Φ.Π.Α.

5. Ανανέωση ετήσιας σύμβασης παροχής Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας του προσωπικού

yy Διενέργεια διαγωνισμών με απευθείας διαπραγμάτευση

και των εγκαταστάσεων της Ε.Α. με την εταιρία ΓΕΠ ΑΕ,
δαπάνης 3.075 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

1. Προμήθεια Επίπλων Γραφείου και ειδικών διαστάσεων ερ-

6. Ανανέωση σύμβασης της ετήσιας υποστήριξης του Προ-

μαρίων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000 ευρώ πλέον

γράμματος Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης της

Φ.Π.Α.

Ε.Α. με την εταιρία OTS Open Technology Services Α.Ε.,

2. Προμήθεια υλικών και υπηρεσιών για την ηλεκτρονική και

δαπάνης 3.598,56 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση των κτιρίων Κότσικα 1Α και

7. Σύμβαση παροχής υπηρεσιών διαδικτυακής φιλοξενίας

Κότσικα 2, προϋπολογισθείσας δαπάνης 17.000 ευρώ πλέ-

(VPS HOSTING) της ιστοσελίδας της Ε.Α. με την εταιρία

ον Φ.Π.Α.

Αντ. Ουμποβίσους – Φαραζούμης Ιωαν. Ο.Ε., δαπάνης

3. Προμήθεια εκατό (100) τεμαχίων ΑΔΔΥ (Ασφαλής Διά-

1.677,07 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
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8. Ανανέωση της ετήσιας σύμβασης ασφαλιστικής κάλυ-

Ανάπτυξη συλλογής (έντυπο υλικό και ηλεκτρονικές συνδρο-

ψης πυρός και συμπληρωματικών κινδύνων των κτι-

μές): ερευνά, εντοπίζει, αξιολογεί και μεριμνά για την πρό-

ριακών εγκαταστάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού,

σκτηση υλικού και την πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης,

από τις εταιρίες ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και GENERALI

οι οποίες είναι απαραίτητες για την υποστήριξη των ενδια-

Όμιλος Ασφαλιστικών Εταιριών αντίστοιχα, δαπάνης

φερόντων του κοινού της.

3.557,06 ευρώ και 250 ευρώ, αντίστοιχα.

Διαχείριση συλλογής: οργανώνει και διατηρεί το υλικό της, ώστε
να είναι εύκολο να αναζητηθεί και να εντοπιστεί και σε κατάλ-

yy Μίσθωση Ακινήτου

ληλη προς χρήση μορφή να χρησιμοποιηθεί από το κοινό της.

Προκειμένου να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες της

Παροχή πληροφοριακών υπηρεσιών: αναπτύσσει και εκσυγχρο-

Υπηρεσίας, υπεγράφη συμφωνητικό εκμίσθωσης ορόφου

νίζει τις υπηρεσίες πληροφόρησης.

σε οικοδομή επί της οδού Κότσικα 2, για την εγκατάσταση

Εκσυγχρονισμό υπηρεσιών: καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες

τμήματος της Υπηρεσίας.

για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, παρακολουθώντας και ενσωματώνοντας τις εξελίξεις στη βιβλιοθηκονομία,

yy Αναμόρφωση Χώρων
Επί του μισθωμένου χώρου χρειάστηκε να πραγματοποιηθούν διάφορες εργασίες, ώστε να αναμορφωθεί ο χώρος
και να προσαρμοστεί στις ανάγκες της Υπηρεσίας. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εργασίες για την εξασφάλιση της
ασφάλειας των εργαζομένων και των εγγράφων της Υπηρεσίας, καθώς και για την τήρηση των κανόνων υγιεινής.
Επιπροσθέτως, πραγματοποιήθηκαν εργασίες αναμόρφωσης στο εσωτερικό του κεντρικού κτιρίου, για την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών εργασίας, γεγονός που εξασφάλισε και την καλύτερη απόδοση των υπαλλήλων.

yy Βιβλιοθήκη
Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης και

καθώς και την επιστήμη και τεχνολογία της πληροφόρησης.
Προβολή έργου: μεριμνά για την παρουσίαση και προώθηση
της συλλογής και των υπηρεσιών της.
Κατά το έτος 2012, η Βιβλιοθήκη μεταφέρθηκε σε νέο κτίριο,
με αποτέλεσμα την αναδιοργάνωση του υλικού της. Στο πλαίσιο των ανωτέρω λειτουργιών, η Βιβλιοθήκη προχώρησε στην
αξιολόγηση των ηλεκτρονικών συνδρομών και επιστημονικών
περιοδικών και την πρόταση ανανέωσής τους, σύμφωνα με τις
ανάγκες της Υπηρεσίας, καθώς και τη χρήση τους από το προσωπικό. Βάσει της αξιολόγησης αυτής, ανανεώθηκε η συνδρομή
σε ηλεκτρονικά περιοδικά της «Ψηφιακής Νομικής Βιβλιοθήκης»
και συνάφθηκε σύμβαση για την προμήθεια νέων έντυπων περιοδικών. Επιπλέον, η Βιβλιοθήκη έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον
για τη συμμετοχή στην «Υπηρεσία Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων» που σχεδιάζει να αναπτύξει ο Σύνδεσμος

προώθησης των στόχων της, όπως αυτοί καθορίζονται από

Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL - link) για την εξυ-

τις διατάξεις του Π.Δ. 76/2012 (ΦΕΚ 132Α΄/13.06.2012).

πηρέτηση των Βιβλιοθηκών Δημοσίων Οργανισμών και Φορέων.

Η αποστολή της Βιβλιοθήκης συνίσταται στην υποστήρι-

Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα βοηθήσει στη διαμόρφωση του

ξη του έργου της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Συγκεκριμένα,

κατάλληλου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος και θα εξυπηρετήσει

στόχος της Βιβλιοθήκης, μέσω της ανάπτυξης της συλλογής

τις ανάγκες του προσωπικού για συνεχή πληροφόρηση, παρέ-

και των παρεχόμενων υπηρεσιών της, είναι η εξυπηρέτη-

χοντας πρόσβαση στο πλήρες κείμενο ξενόγλωσσων ηλεκτρο-

ση των πληροφοριακών αναγκών των οργανικών μονάδων,

νικών περιοδικών που δε διαθέτει αυτή τη στιγμή η Βιβλιοθήκη.

ομάδων εργασίας, επιτροπών και συμβουλίων της Επιτρο-

Παράλληλα, πραγματοποιείται ενημέρωση του προσωπικού

πής Ανταγωνισμού.

για τα περιεχόμενα των νέων τευχών των περιοδικών (έντυ-

Για την εκπλήρωση των στόχων της, η Βιβλιοθήκη εκτελεί

πων και ηλεκτρονικών), όταν εκδίδονται, καθώς και για τις νέες

σε σταθερή βάση τις παρακάτω λειτουργίες:

προσκτήσεις της Βιβλιοθήκης. Στις παρεχόμενες υπηρεσίες
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ανήκει και η υπηρεσία κυκλοφορίας του υλικού, δηλαδή δα-

yy Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο

νεισμοί, επιστροφές και κρατήσεις. Τέλος, πραγματοποιήθηκε

Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα:

η παραμετροποίηση του βιβλιοθηκονομικού λογισμικού Koha

1. Τροποποιήθηκε η απόφαση συγκρότησης μελών του Πει-

και ξεκίνησε η δοκιμαστική χρήση του συστήματος.

θαρχικού Συμβουλίου.

2. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τη συγκρότηση του

Ανθρώπινο Δυναμικό

Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, με θητεία από
1/1/2013 έως 31/12/2014. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο συνε-

yy Στελέχωση

δρίασε προκειμένου να εξετάσει διάφορα θέματα των ερ-

Κατά το υπό εξέταση χρονικό διάστημα:

γαζομένων, όπως αίτημα για μετάταξη, παράταση άδειας

1. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την πρόσληψη τριών

άνευ αποδοχών, άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου, κ.ά.

υπαλλήλων (δύο υπαλλήλων κατηγορίας ΕΕΠ και ενός
υπαλλήλου κατηγορίας ΔΕ – Διοικητικών Γραμματέων).

2. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τη μετάταξη δύο
υπαλλήλων.

yy Σεμινάρια
Διοργάνωση σεμιναρίων για θέματα σχετικά με την υγεία και
ασφάλεια των εργαζομένων.

3. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την άρση απόσπασης
δύο υπαλλήλων, κατηγορίας ΠΕ – Διοικητικού Οικονομι-

yy Ομάδες Εργασίας

κού και ΔΕ – Διοικητικών Γραμματέων.

Συστήθηκαν Ομάδες Εργασίας α) για τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και β) για την

4. Εκδόθηκε πρόσκληση για αποσπάσεις στην Ε.Α. προσω-

προετοιμασία Τεύχους Διακήρυξης για το έργο με τίτλο «Ψηφι-

πικού διαφόρων κατηγοριών και ειδικοτήτων και ολοκλη-

ακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισμού», οι οποίες λειτούρ-

ρώθηκαν οι διαδικασίες για την επιλογή των υποψηφίων.

γησαν ως μη αμειβόμενες.

Επιπλέον, στο χρονικό αυτό διάστημα, εκδόθηκε προκήρυξη
για κρίσεις σε θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων της Γ.Δ.Α. και

Οι υπάλληλοι του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, κατά τη

τοποθετήθηκαν, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι

χρονική περίοδο που αφορά η παρούσα Έκθεση Πεπραγμέ-

νέοι Προϊστάμενοι.

νων, παρακολούθησαν το κατωτέρω εκπαιδευτικό σεμινάριο:

ΦΟΡΕΑΣ
ΕΚΔΔΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Ανάπτυξη Ανθρώπινου 19 - 22.11.2012,
Δυναμικού
Αθήνα

Πληροφοριακά Συστήματα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού,
επικοινωνία, διαχείριση συγκρούσεων, παρακίνηση,
ηγεσία, αξιολόγηση απόδοσης, κ.ά.

yy Παρουσίαση της ιστοσελίδας της Επιτροπής Ανταγωνισμού και δράσεις εμπλουτισμού της

Στο πλαίσιο της εντατικοποίησης της χρήσης των Τεχνολογιών
Πληροφοριών και Επικοινωνιών, με στόχο την ανάπτυξη νέων
τρόπων και διαδικασιών για τη διευκόλυνση της λειτουργίας
της Επιτροπής Ανταγωνισμού, οι κύριες δράσεις, κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, ήταν οι εξής:

1. Εμπλουτισμός του ελληνικού και αγγλικού μέρους της
ιστοσελίδας της Επιτροπής.

2. Επικαιροποίηση της ενότητας των Αποφάσεων.
3. Επικαιροποίηση της ενότητας Ειδήσεις – Ανακοινώσεις /
Ανακοινώσεις Συγκεντρώσεων.

4. Ενίσχυση των δυνατοτήτων του διαδικτυακού τόπου της
Επιτροπής, με μεταφορά του σε νέα τοποθεσία.
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yy Προσπάθειες βελτίωσης και ανανέωσης τεχνολογι-

Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Διοικητικής Μεταρ-

κών υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνι-

ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

σμού (hardware και software)

Φορέας Λειτουργίας του Έργου: Επιτροπή Ανταγωνισμού

1. Υποστήριξη και αναβάθμιση προγραμμάτων της Επιτροπής.

2. Πραγματοποιήθηκε η σύνταξη Τεχνικού Δελτίου Προτει-

2. Αναβάθμιση των εξυπηρετητών και του κεντρικού υπολο-

νόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ) και μετά από αξιολόγησή του,

γιστικού δικτυού.

πραγματοποιήθηκε η ένταξη στην Πρόσκληση 36 (http://

3. Έρευνα αγοράς για την συρρίκνωση των εξόδων σταθερής

www.digitalplan.gov.gr/portal/resource/contentObject/

και κινητής τηλεφωνίας.

contentTypes/proposalObject/queryExpression/%20

4. Προμήθεια αναλωσίμων ειδών Η/Υ για τις ανάγκες της Επι-

callForProposal=%22@Prosklhsh-36-PShfiakes-Yphresies-

τροπής.

5. Εμπλουτισμός της ενδοϋπηρεσιακής πύλης πληροφόρη-

Ypoyrgeioy-Exwterikwn%22 ).

3. Ξεκίνησε η σύνταξη Τευχών Διακήρυξης.

σης (intranet).

6. Αγορά προγραμμάτων για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων.

7. Δημιουργία προγράμματος ανοιχτού λογισμικού Epant

yy Άλλες ουσιώδεις ενέργειες του Τμήματος
1. Στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου της Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης 3979/2011, άρχισε η προεργασία επα-

Shop για την σωστή καταγραφή και διανομή αναλωσίμων.

νασχεδιασμού των εφαρμογών πληροφορικής που ήδη
λειτουργούν και η επεξεργασία των προδιαγραφών των

yy Ενέργειες για βελτίωση της συμβολής του Τμήματος

νέων εφαρμογών που συνεπάγεται η εφαρμογή του νό-

σε επιτόπιους αυτεπάγγελτους ελέγχους

1. Αναβάθμιση λογισμικών του εργαστηρίου των ελέγχων της
Επιτροπής.

2. Ενεργός συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό ελέγχων.
3. Συμμετοχή στις ευρωπαϊκές επιτροπές για την εναρμόνιση

μου 3979/2011.

2. Καταγραφή Παγίων και Αναλωσίμων του Τμήματος.
3. Αγορά ψηφιακών υπογραφών.
4. Σχεδιασμός δικτύωσης και θέσεων εργασίας για την μεταφορά των υπαλλήλων της Επιτροπής στο εκμισθωμένο

των πρακτικών του Τμήματος με εκείνες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.

4. Συμμετοχή της Επιτροπής Ανταγωνισμού στα ACTION
GRANTS WITHIN FRAMEWORK PARTNERSHIPS JLS/2010/
ISEC/FPA και συγκεκριμένα στο πρόγραμμα «PREVENTION
OF AND FIGHT AGAINST CRIME».

ακίνητο επί της Κότσικα 2.

5. Μεταφορά υπαλλήλων και των θέσεων εργασίας τους
στο εκμισθωμένο ακίνητο επί της Κότσικα 2.

6. Έρευνα και σύνδεση με το Εμπορικό Επιμελητήριο ΓΕΜΗ.
7. Δημιουργία απομακρυσμένης υποστήριξης χρηστών.
8. Δημιουργία εφαρμογών για την ηλεκτρονική αποστολή της
ωρομέτρησης και των εκκαθαριστικών των υπαλλήλων.

yy Ενέργειες για ένταξη σε προγράμματα ΕΣΠΑ
1. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού και η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. υπέγραψαν προγραμματική συμφωνία, στο πλαίσιο

Οικονομικά θέματα – Οικονομικές
Καταστάσεις

του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2007
- 2013, για την υλοποίηση δράσης/έργου στο Επιχειρησιακό

Κατά την ίδια περίοδο, το Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης της

Πρόγραμμα (ΕΠ) «Ψηφιακή Σύγκλιση», με τα εξής ειδικότε-

Επιτροπής Ανταγωνισμού διεκπεραίωσε τις ακόλουθες εργα-

ρα στοιχεία:

σίες:

Τίτλος έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες της Επιτροπής Ανταγω-

1. Εφαρμογή οδηγιών για την υλοποίηση του ν. 4093/2012

νισμού.

«Συντάξεις, Αποδοχές, Εργατικά, Νέος ΚΒΣ, Αποκρατικο-
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ποιήσεις κ.λπ.» (ΦΕΚ 222Α΄/12), εφαρμογή οδηγιών για την

4. Εκκαθαρίστηκαν και αναζητήθηκαν, ως αχρεωστή-

υλοποίηση του ν. 4024/2011 «Συντάξεις Δημοσίου, ενιαίο

τως καταβληθείσες αποδοχές, τα σχετικά ποσά βάσει

μισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία, Κλαδικές Συμβάσεις»

του υπ’ αριθμ. 70917/0050/16.5.2012 (ημ. αρ. πρωτ. ΕΜ

(ΦΕΚ 226Α΄/2011), η οποία πραγματοποιήθηκε με τη μι-

23/22.5.2012) εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του

σθοδοσία του 2ου/12.

Κράτους, με θέμα «Έκθεση Ελέγχου Μισθοδοσίας».

2. Κατά το διάστημα 16.1.2012 - 23.3.2012 πραγματοποιήθη-

5. Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι, για πρώτη φορά, διενεργείται

κε στην Ε.Α. έλεγχος μισθοδοσίας από την 50η Διεύθυνση

κατασταλτικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, αρχής

Εκκαθάρισης, Ελέγχου και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών

γενομένης από την πρώτη διαχειριστική χρήση του έτους

του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για τη διαπίστω-

2000. Με την υποβολή των πρόσθετων στοιχείων που

ση της «ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των μισθο-

ζητήθηκαν και τον από κοινού έλεγχο που διενεργήθηκε

λογικών διατάξεων, από 1.1.2004, του ν. 3205/03 (ΦΕΚ

στα πρωτότυπα παραστατικά δαπανών, έχει κλείσει ήδη

297Α΄/23.12.2003) και από 1.11.2011 του Κεφαλαίου Δευτέ-

επιτυχώς η διαχειριστική χρήση του έτους 2002, σύμφω-

ρου του ν.ψ 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α΄/27.10.2011)».

να με το υπ’ αριθ. πρωτ. 2591/15.1.2013 έγγραφο του Ελε-

3. Ελέγχθηκαν και καταγράφηκαν όλες οι αποφάσεις επι-

γκτικού Συνεδρίου.

βολής προστίμων της Επιτροπής Ανταγωνισμού της
τελευταίας πενταετίας και ειδικότερα: α) τα ποσά των

Όπως προκύπτει από τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις:

επιβαλλόμενων προστίμων, β) η βεβαίωση των ανωτέ-

1. Οι δαπάνες της διαχειριστικής χρήσης 1.1.2012 - 31.12.2012

ρω προστίμων προς τις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές

ανήλθαν στο ποσό των €4.875.481,44.

Εφορίες (Δ.Ο.Υ.), γ) οι αποφάσεις του Διοικητικού Εφετεί-

Εκ του συνόλου των δαπανών, για τη χρήση 2012, ποσό

ου Αθηνών και οι πιθανές τροποποιήσεις των ποσών των

€3.996.017,13 αφορά στο κόστος μισθοδοσίας και στο

προστίμων και δ) η κοινοποίηση των αποφάσεων του Δι-

κόστος συνεδριάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού και

οικητικού Εφετείου στις Δ.Ο.Υ.

ποσό €877.012,90 στις λειτουργικές δαπάνες.

Επιπλέον, και προκειμένου να αξιολογηθεί η πραγματική

2. Τα έσοδα της χρήσης 1.1.2012 - 31.12.2012 ανήλθαν στο

εισροή εσόδων στο Ελληνικό Δημόσιο από την επιβολή

ποσό των €8.857.056,84, τα οποία προήλθαν α) ποσό

προστίμων της Επιτροπής Ανταγωνισμού προς τις εταιρί-

€7.409.356,14 από ανταποδοτικό τέλος 1‰ επί κεφαλαίου

ες που παραβαίνουν το ν. 3959/11, όπως ισχύει, το Τμήμα

σύστασης και αύξησης μετοχικού κεφαλαίου των Ανωνύ-

απευθύνθηκε με επιστολές στις Δ.Ο.Υ., στις οποίες βεβαι-

μων Εταιριών και β) ποσό €1.447.700,70 από τόκους προ-

ώθηκαν τα μεγαλύτερα εκ των επιβληθέντων προστίμων,

θεσμιακών καταθέσεων και τόκους καταθέσεων όψεως.

με το ερώτημα αν πράγματι εισπράχθηκαν. Για το σύνολο

Τα έσοδα από το ανταποδοτικό τέλος είναι μειωμένα ένα-

των συγκεκριμένων επιστολών, έχει ληφθεί έγγραφη βε-

ντι της χρήσης έτους 2011, σε ποσοστό 23,36%, λόγω των

βαίωση των Δ.Ο.Υ. ότι τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν από

μειωμένων αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζι-

την Ε.Α., μετά και τις τυχόν τροποποιήσεις τους από δικα-

κών ιδρυμάτων, αλλά και της οικονομικής ύφεσης γενικό-

στικές αποφάσεις, έχουν εισπραχθεί ή έχουν ρυθμιστεί σε

τερα. Τα έσοδα από τόκους καταθέσεων (προθεσμιακών)

δόσεις για είσπραξη.

είναι αυξημένα, σε ποσοστό 12%, λόγω της ανόδου των

Τέλος, αναφορικά με την επιβολή προστίμου από την Ε.Α.

επιτοκίων και της καλύτερης αξιοποίησης των χρηματι-

σε νομικό πρόσωπο που δεν διέθετε ΑΦΜ, έγιναν όλες οι

κών διαθεσίμων της Υπηρεσίας.

νόμιμες ενέργειες για την είσπραξή του και αναμένεται

3. Τα κέρδη της χρήσης 2012 ανήλθαν στο ποσό των

ενημέρωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οι-

€4.141.996,86. Ποσό €5.192.947 θα αποδοθεί, σύμφωνα

κονομικών.

με την υπ’ αριθ. πρωτ. 7382/24.9.2013 Κ.Υ.Α., στο Ελληνικό
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Δημόσιο για τη διετία 2011 - 2012 και το υπόλοιπο του πλε-

φασης του Υπουργείου Οικονομικών για το ύψος του προς από-

ονάσματος, μετά την αφαίρεση του Τακτικού Αποθεματι-

δοση πλεονάσματος των χρήσεων 2009 - 2010 στο Ελληνικό

κού, μεταφέρθηκε στα «κέρδη χρήσεως εις νέο».

Δημόσιο), γ) την υπ’ αριθ. 7/6.2.2012 απόφαση, σύμφωνα με την

4. Ο Προϋπολογισμός για την τριετία 2013 - 2015 και ειδι-

οποία ρυθμίστηκε η επιστροφή των αχρεωστήτως ληφθεισών

κότερα στο σκέλος των εξόδων, εμφανίζεται αυξημένος

αμοιβών, λόγω της εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου του ν.

έναντι του Απολογισμού έτους 2012, διότι στον προϋπο-

4024/2011, δ) την υπ’ αριθ. 24/20.4.2012 απόφαση, σύμφωνα με

λογισμό του έτους 2013 εγγράφεται α) ποσό €14.000.000

την οποία καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου

για την αγορά ακινήτου, η οποία δεν έχει ακόμα τελεσφο-

της Ε.Α. βάσει του ν. 3959/2011 και διεκπεραιώθηκαν οι σχετικές

ρήσει, β) ποσό €5.000.000 περίπου για απόδοση υπέρ του

νομιμοποιητικές διαδικασίες υπογραφών κ.λπ., ε) την υπ’ αριθ.

Ελληνικού Δημοσίου έναντι ποσοστού πλεονάσματος

52/11.9.2012 απόφαση περί έγκρισης του Ισολογισμού/Απο-

των δύο προηγούμενων διαχειριστικών χρήσεων 2011 &

λογισμού έτους 2011, στ) την υπ’ αριθ. 67/19.10.2012 απόφαση,

2012, καθώς και γ) ποσό €536.877,00 για δαπάνη μισθοδο-

σύμφωνα με την οποία ενημερώθηκε η Ε.Α. επί του Σχεδίου του

σίας νέων υπαλλήλων.

τακτικού προϋπολογισμού για τα έτη 2013 - 2015, ζ) την υπ’ αριθ.
73/5.11.2012 απόφαση, σύμφωνα με την οποία ορίστηκε οικο-

Το χρονικό διάστημα από 1.1.2012 έως 31.12.2012, η Ολομέλεια

νομικός εκκαθαριστής, η) την υπ’ αριθ. 83/13.12.2012 απόφαση,

της Επιτροπής Ανταγωνισμού, εξέδωσε, κατόπιν των σχετικών

σύμφωνα με την οποία ρυθμίστηκαν επιστροφές αχρεωστήτως

Συνεδριάσεών της: α) τις υπ’ αριθ. 3/19.1.2012, 24/20.4.2012,

ληφθεισών αμοιβών με βάση την υπ’ αριθ. 70917/0050/16.5.2012

44/19.7.2012, 67/19.10.2012 αποφάσεις, σύμφωνα με τις οποίες

Έκθεση ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, θ) την

και μετά από έρευνα του Τμήματος Οικονομικής Υποστήριξης,

υπ’αριθμ. 90/28.12.2012 απόφαση, σύμφωνα με την οποία τρο-

αξιοποιήθηκαν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα χρηματικά

ποποιήθηκε ο Προϋπολογισμός του έτους 2012 και προεξοφλή-

διαθέσιμα της Ε.Α., β) την υπ’ αριθ. 2/12.1.2012 απόφασή της περί

θηκε μέρος της προθεσμιακής κατάθεσης στο Ταμείο Παρακα-

έγκρισης του Ισολογισμού του έτους 2010 (ο εν λόγω Ισολογι-

ταθηκών & Δανείων, προκειμένου να αποδοθεί στο Ελληνικό

σμός υστέρησε χρονικά λόγω των υποχρεώσεων του λογιστη-

Δημόσιο ποσό €5.080.019,72 ως συσσωρευμένο πλεόνασμα

ρίου με την εφαρμογή νομοθετικών ρυθμίσεων μισθολογικών,

έως και την 31η Δεκεμβρίου 2011, βάσει της Κ.Υ.Α. 9221/22.11.2012

ασφαλιστικών θεμάτων, αλλά και λόγω της καθυστέρησης από-

(ΦΕΚ3162Β΄/28.11.2012).
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5.1. Στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού
Πίνακας Ι. Αριθμός εργαζομένων ανά κατηγορία
Κατηγορία

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Ε.Ε.Π.*

25

43

45

42

75

74

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

32

32

43

40

42

36

ΣΥΝΟΛΟ

57

75

88

82

117

110

* Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό

Αριθμός εργαζομένων (2007-2012)
140
120
100
80
60
40
20
0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Πίνακας ΙΙ. Αριθμός εργαζομένων ανά μορφωτικό επίπεδο 2012
Μορφωτικό επίπεδο

Αριθμός εργαζομένων

Διδακτορικό

17

Μεταπτυχιακό

73

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

6

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

4

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

8

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

2

ΣΥΝΟΛΟ

110
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Πανεπιστημιακής
Εκπαίδευσης
5,45%

Μεταπτυχιακό
66,36%

Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης
3,64%

Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
7,27%

Διδακτορικό
15,45%

Υποχρεωτική
Εκπαίδευσης
1,82%

5.2. Στατιστικά Στοιχεία Αποφάσεων
Καταγγελίες

2011

2012

8

5

Ασφαλιστικά Μέτρα

1

Αυτεπάγγελτες έρευνες

1

3

Γνωστοποιήσεις Συγκεντρώσεων άρ. 6

3

12

Χορ. Άδειας Παρέκκλισης

1

1

Λοιπές

7

3

Σύνολο

20

25

Θεματική Κατανομή Αποφάσεων Ε.Α.
1
3

12

5

2
1

1

Καταγγελίες άρ. 1, 2, 2α
Αυτεπάγγελτες Έρευνες
Χορήγηση Άδειας Παρέκκλισης
Συγκεντρώσεις Επιχειρήσεων
Αυτεπάγγελτη Έρευνα για
Εκπρόθεσμη Γνωστοποίηση Πρόωρη Πραγματοποίηση
Συγκέντρωσης
 Ασφαλιστικά Μέτρα
 Λοιπές
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5.3 Στατιστικά Στοιχεία
Προστίμων
Για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η
Δεκεμβρίου 2012, η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε πρόστιμα
συνολικού ύψους 4.533.786,46 ευρώ, για συμπράξεις, κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και για πρόωρες πραγματοποιήσεις
συγκεντρώσεων. Ειδικότερα:

1. Με την υπ’ αριθ. 533/VΙ/2012 Απόφασή της, που αναφέρεται επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης
Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού για ενδεχόμενη, κατά παράβαση του άρθρου 4β του ν. 703/1977,
εκπρόθεσμη γνωστοποίηση και ενδεχόμενη, κατά παράβαση του άρθρου 4ε παρ. 1 του ν. 703/1977, πρόωρη
πραγματοποίηση της συγκέντρωσης που αφορούσε στην
απόκτηση ελέγχου επί της εταιρίας «PROTON ΑΝΩΝΥΜΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» από την εταιρία «ASPIS HOLDINGS
PUBLIC COMPANY LTD», μέσω της απόκτησης μετοχών που
αντιπροσώπευαν το 92,71% του μετοχικού κεφαλαίου της
πρώτης, η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε στην εταιρία
«ADVANTAGE CAPITAL HOLDINGS PLC» (πρώην «ASPIS
HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD»), πρόστιμο ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000), λόγω υπαίτιας παράβασης της
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υπόχρεη προς γνωστοποίηση εταιρία ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. πρόστιμο ύψους τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) ευρώ για την
υπαίτια μη εμπρόθεσμη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης, βάσει του άρθρου άρθρο 4β παρ. 4 του ν. 703/1977
(πλέον άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 3959/2011). Επιπρόσθετα, η
Επιτροπή επέβαλε στην ίδια εταιρία πρόστιμο ύψους πενήντα πέντε χιλιάδων (55.000) ευρώ για την υπαίτια παράβαση της απαγόρευσης πραγματοποίησης της συγκέντρωσης πριν την έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης από
την Επιτροπή Ανταγωνισμού, βάσει του άρθρου 9 παρ. 1
του ν. 3959/2011 (πρώην άρθρου 4ε παρ. 1 του ν. 703/1977).

3. Με την υπ’ αριθ. 547/VΙI/2012 Απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού διαπίστωσε ότι οι εταιρίες ΜΠΕΤΑΡΜ
Α.Ε., ΛΑΤΟΜ-ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε., ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. και ΕΥΡOΜΠΕΤΟΝ παραβίασαν το άρθρο 1 του
ν. 703/1977, όπως ίσχυε, για το χρονικό διάστημα από
30.7.2001 έως και το έτος 2008, λόγω της συμμετοχής τους
σε απαγορευμένες συμπράξεις (καθορισμός τιμών, περιορισμός/έλεγχος παραγωγής και ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών), δυνάμει ιδίως των από 30.7.2001 και
22.8.2005 συμφωνητικών που αυτές σύναψαν. Επιπλέον, η
Επιτροπή διαπίστωσε ότι η εταιρία ΜΠΕΤΟΔΟΜΗ Α.Ε. παραβίασε το άρθρο 1 του ν. 703/1977, όπως ίσχυε, για το χρονικό διάστημα από 22.8.2005 έως και το έτος 2008, λόγω

υποχρέωσης προσήκουσας γνωστοποίησης, σύμφωνα με

της συμμετοχής της σε απαγορευμένες συμπράξεις (καθο-

το άρθρο 4β παρ. 1 - 4 του ν. 703/1977. Επιπρόσθετα, η Επι-

ρισμός τιμών, περιορισμός/έλεγχος παραγωγής και ανταλ-

τροπή επέβαλε στην ίδια εταιρία πρόστιμο ύψους τριάντα

λαγή εμπιστευτικών πληροφοριών), δυνάμει ιδίως του από

χιλιάδων ευρώ (€30.000), λόγω υπαίτιας παράβασης της

22.8.2005 συμφωνητικού που αυτή σύναψε. Η Επιτροπή

απαγόρευσης πραγματοποίησης της συγκέντρωσης, πριν

επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 94.622,47 ευρώ για

την έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης από την Ε.Α.,

την τέλεση της διαπιστωθείσας παράβασης του άρθρου 1

σύμφωνα με το άρθρο 4ε παρ. 1 του ν. 703/1977.

του ν. 703/77, ως εξής:

2. Με την υπ’ αριθ. 536/VΙ/2012 Απόφασή της, που αναφέρε-

α) στην εταιρία ΜΠΕΤΑΡΜ Α.Ε. πρόστιμο ύψους τριάντα

ται επί του ελέγχου κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 4 και

δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι επτά ευρώ και 16 λε-

4β - 4στ του ν. 703/1977 των υπ’ αριθ. πρωτ. 4955/6.8.2010

πτών (€32.727,16)

και 6088/06.10.2010 γνωστοποιήσεων της εξαγοράς του

β) στην εταιρία ΛΑΤΟΜ - ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε. πρόστι-

99,92% των μετοχών της εταιρίας «ΒΗΤΑ ΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ

μο ύψους τριάντα έξι χιλιάδων εκατόν τεσσάρων ευρώ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

και 86 λεπτών (€36.104,86)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΟ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ –
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ», η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε στην

γ)

στην εταιρία ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. πρόστιμο
ύψους οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (€8.900)
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δ) στην εταιρία ΕΥΡOΜΠΕΤΟΝ πρόστιμο ύψους επτά

ρίου Ανώνυμη Εταιρεία» (ΔΕΣΦΑ) και της εταιρίας με την

χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ και 32 λεπτών

επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία»

(€7.064,32) και

(ΔΕΠΑ), και β) της καταγγελίας ενώπιον της Ε.Α. της εται-

στην εταιρία ΜΠΕΤΟΔΟΜΗ Α.Ε. πρόστιμο ύψους εν-

ρίας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ κατά της εταιρίας ΔΕΠΑ, για τη διερεύ-

νιά χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι έξι ευρώ και 13 λεπτών

νηση παραβάσεων των άρθρων 101, 102 της Συνθήκης για

(9.826,13).

τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και 1, 2 του

ε)

4. Με την υπ’ αριθ. 555/VΙI/2012 Απόφασή της, που αναφέρε-

ν. 703/1977 / ν. 3959/2011, η Επιτροπή Ανταγωνισμού δια-

ται επί: α) της καταγγελίας η οποία υποβλήθηκε αρχικά στη

πίστωσε ότι η εταιρία ΔΕΣΦΑ παραβίασε τα άρθρα 2 του

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και διαβιβάστηκε στη

ν. 703/1977, όπως ίσχυε, και 102 της ΣΛΕΕ. Προς τούτο, η

συνέχεια από αυτήν, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1175/2010

Επιτροπή επέβαλε στην εταιρία ΔΕΣΦΑ πρόστιμο ύψους

Απόφασή της, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, της εταιρίας

τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα εννέα χιλιά-

με την επωνυμία «Αλουμίνιον Ανώνυμος Εταιρία» (ΑΛΟΥ-

δων εκατόν εξήντα τριών ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών

ΜΙΝΙΟΝ ή η Καταγγέλλουσα) κατά της εταιρίας με την

(€4.299.163,99) για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις των άρ-

επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αε-

θρων 2 του ν. 703/1977, όπως ίσχυε και για το 102 της ΣΛΕΕ.

5.4

Στατιστικά Στοιχεία Υποθέσεων
Υποθέσεις 1/1/2012-31/12/2012

Υποθέσεις που διεκπεραιώθηκαν
Υποθέσεις
Από όσες
εισήχθησαν την
Είδος Υπόθεσης
Από όσες
εισήχθησαν κατά
(κατά τις διατάξεις του ν. 3959/2011 ή/και του ν. περίοδο 01/01/12- εισήχθησαν από
Σύνολο
το διάστημα πριν
31/12/12
703/1977, όπου έχει εφαρμογή)
01/01/12 -31/12/12
από την 01/01/12
Γνωστοποιηθείσες συγκεντρώσεις
άρθ. 6 του ν. 3959/2011 (πρώην άρθ. 4β του ν.
15
11
1
12
703/1977)
Αυτεπάγγελτη έρευνα για εκπρόθεσμη
γνωστοποίηση - πρόωρη πραγματοποίηση
συγκέντρωσης άρθ. 6 και 9 παρ. 1 του ν.
0
0
1
1
3959/2011 (πρώην άρθ. 4β και 4ε παρ. 1 του ν.
703/1977)
Γνωστοποιηθείσες συγκεντρώσεις άρθ. 4α του
0
0
15
15
ν. 703/1977
Κοινοποιηθείσες συγχωνεύσεις επιχειρήσεων
23
23
11
34
(από ΥΠ.ΑΝ. και Νομ. Αυτοδιοικήσεις.)
Αίτηση παρέκκλισης
άρθ. 9 παρ. 2 και 3 του ν. 3959/2011 (πρώην άρθ.
1
1
0
1
4ε παρ. 2 και 3 του ν. 703/1977)
Καταγγελίες/αναφορές/εξώδικα/
διαμαρτυρίες/αναπομπές Αποφάσεων από
86
53
80
133
ΔΕφΑθ
Γνωμοδοτήσεις άρθ. 23 του ν. 3959/2011
Αυτεπάγγελτη λήψη ασφαλιστικών μέτρων
άρθ. 25 παρ. 5 του ν. 3959/2011 (πρώην άρθ. 9
παρ. 7 του ν. 703/1977)
Αυτεπάγγελτοι επιτόπιοι έλεγχοι
άρθ. 39 του ν. 3959/2011 (πρώην άρθ. 26 του ν.
703/1977)

11

9

8

17

1

1

0

1

13

2

3

5
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Αυτεπάγγελτες έρευνες
άρθ. 38 του ν. 3959/2011 (πρώην άρθ. 25 του ν.
703/1977)

6

1

1

2

Κλαδική έρευνα άρθ. 40 του ν. 3959/2011

1

0

0

0

Παρακωλύσεις – παρεμποδίσεις ερευνών
άρθ. 39 παρ. 5 του ν. 3959/2011 (πρώην άρθ. 26
παρ. 6 του ν. 703/1977)

1

0

1

1

Έλεγχοι εφαρμογής Αποφάσεων της Ε.Α.

1

0

2

2

0

1

6

7

39

39

11

50

25

25

0

25

38

25

11

36

81

67

24

91

- Ερωτήματα επιχειρήσεων

82

79

22

101

- Διάφορα Αιτήματα, κ.λπ. / Αταξινόμητα

38

35

31

66

462

372

228

600

Πωλήσεις Κάτω του Κόστους
(άρ. 24 ν. 2941/2001, μέχρι 20/04/2011)
Ερωτήματα – Αιτήματα παροχής στοιχείων
EE, ECN, ΟΟΣΑ, ICN, ΜΕΑ, UNCTAD
Ερωτήσεις Βουλευτών
Λοιπές υποθέσεις, εκ των οποίων:
- Ερωτήματα / Αιτήματα Δημοσίων Φορέων επί
θεμάτων ανταγωνισμού
- Ερωτήματα και καταγγελίες πολιτών από
ιστοσελίδα Ε.Α.

Σύνολο Υποθέσεων
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Ποσοστό Διεκπεραιωθεισών Υποθέσεων ανά κατηγορία
Ερωτήματα
επιχειρήσεων
17%

Διάφορα Αιτήματα/
Αταξινόμητα
11%

Ερωτήματα καταγγελίες
πολιτών από ιστοσελίδα Ε.Α.
15%

Γνωστοποιηθείσες
συγκεντρώσεις άρθ. 6
του ν. 3959/2011
2%
Αυτεπάγγελτη έρευνα για εκπρόθεσμη
γνωστοποίηση - πρόωρη πραγματοποίηση
συγκέντρωσης
0.2%

Ερωτήματα / Αιτήματα
Δημοσίων φορέων
4%

Γνωστοποιηθείσες
συγκεντρώσεις άρθ. 4α
του ν. 703/1977
3%

Eρωτήσεις Βουλευτών
4%
Ερωτήματα / Αιτήματα παροχής
στοιχείων ΕΕ, ECN, OOΣΑ κ.λπ.
8%
Έλεγχοι εφαρμογής
Αποφάσεων της Ε.Α.
0.3%
Πωλήσεις
κάτω του κόστους
1%

Κοινοποιηθείσες
συγχωνεύσεις
επιχειρήσεων
6%
Αίτηση
παρέκκλισης
0.2%

Παρακώλυση παρεμπόδιση έρευνας
0.2%
Αυτεπάγγελτες έρευνες
ρθ. 38 του ν. 3959/2011
0.3%
Αυτεπάγγελτοι επιτόπιοι
έλεγχοι άρθ. 39 του ν.
3959/2011
1%

Καταγγελίες
Αναφορές κ.λπ.
22%
Γνωμοδοτήσεις άρθ. 23
του ν. 3959/2011
3%
Αυτεπάγγελτη λήψη
ασφαλιστικών μέτρων
0.2%
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85

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012

Παράρτημα Ι.
Πίνακες Αποφάσεων και Γνωμοδοτήσεων
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2012
α/α

ΑΡΙΘ.
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Ε.Α.

ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΚΔΟΣΗΣ &
ΑΡΙΘΜ. ΦΕΚ

1

533/VI/2012

20/01/2012
1765/Β/30.5.2012

2

534/VI/2012

23/01/2012
3080/Β/22.11.2012

3

535/VI/2012

9/2/2012
933/B/26.3.2012

4

536/VI/2012

8/3/2012
3493/Β/31.12.2012

5

537/VII/2012

23/3/2012
1732/Β/24.5.2012

6

538/VΙΙ/2012

26/3/2012
προς
καθαρογραφή

ΕΙΔΟΣ

ΘΕΜΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής
Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού για
ενδεχόμενη, κατά παράβαση του άρθρου 4β του ν. 703/1977,
εκπρόθεσμη γνωστοποίηση και ενδεχόμενη, κατά παράβαΑυτεπάγγελτος ση του άρθρου 4ε παρ. 1 του ν. 703/1977, πρόωρη πραγμαέλεγχος αρθ.1,2 τοποίηση της συγκέντρωσης που αφορούσε στην απόκτηση
ελέγχου επί της εταιρίας «PROTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» από την εταιρία «ASPIS HOLDINGS PUBLIC
COMPANY LTD», μέσω της απόκτησης μετοχών που αντιπροσώπευαν το 92,71% του μετοχικού κεφαλαίου της πρώτης.
Η λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης,
σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 - 3 του ν. 3959/2011, της σκοπούμενης συγχώνευσης της «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
Συγκέντρωση
ΕΤΑΙΡΙΑ», με την «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δι’ απορρόφησης της δεύτερης από την
πρώτη.
Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του Ν.3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α/2011)
και 3§7(α) του Ν.3592/2007 (ΦΕΚ 161/Α/2007), που αφορά
στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της ανώνυμης εταιΣυγκέντρωση
ρίας με την επωνυμία «ALPHA MEDIA GROUP Limited» από
την εταιρία «SΙΧΟΜΕΝ Limited», συμφερόντων του κ. Δημητρίου Κοντομηνά.
Λήψη απόφασης επί του ελέγχου κατά τα προβλεπόμενα
στα άρθρα 4 και 4β-4στ Ν. 703/1977 των υπ’ αριθ. πρωτ.
Εκπρόθεσμη
4955/6.8.2010 και 6088/06.10.2010 γνωστοποιήσεων της
Γνωστοποίηση
εξαγοράς του 99,92% των μετοχών της εταιρίας «ΒΗΤΑ ΠΙ
Συγκέντρωσης
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ
αρθ. 4α Ν.703/77
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΟ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ».
Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 2720/22.3.2012 αίτησης χορήγησης άδειας παρέκκλισης κατ’ άρθρο 9 παρ. 3 του
ν. 3959/2011 της εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Άδεια
Α.Ε.», για τη σκοπούμενη μεταβίβαση σε αυτήν όλων των
Παρέκκλισης
συμβατικών σχέσεων τραπεζικών λογαριασμών που καταραρ.4ε(3)
τίστηκαν μεταξύ της εταιρίας «Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα Συν.Π.Ε.» και τρίτων και των απαιτήσεων τρίτων κατά της
«Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα Συν.Π.Ε.» που απορρέουν
από συμβάσεις προθεσμιακών καταθέσεων.
Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 6129/07.10.2010 καταγγελίας του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.
κατά των συμφωνιών αποκλειστικής προμήθειας που έχουν
Καταγγελία αρ. συναφθεί μεταξύ της FORTHNET Α.Ε. και των ελεύθερα με1,2,2α
ταδιδόμενων ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών πανελλήνιας
εμβέλειας με τους διακριτικούς τίτλους MEGA, AΝΤ1, ALPHA,
ALTER, ΣΚΑΙ και STAR, οι οποίες, κατά τον καταγγέλλοντα, παραβιάζουν τα άρθρα 1(1) και 2 ν.703/77, ως ίσχυε.
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7

539/VII/2012

24/5/2012
2047/Β/27.6.2012

Διάφορα

8

540/VII/2012

7/6/2012
3183/Β/30.11.2012

Καταγγελία αρ.
1,2,2α

9

541/VII/2012

19/6/2012
2440/Β/6.9.2012

Συγκέντρωση

10

542/VII/2012

19/6/2012
238/Β/8.2.2013

Συγκέντρωση

11

543/VII/2012

6/7/2012
2532/Β/17.9.2012

Συγκέντρωση

12

544/VII/2012

26/7/2012
2430/Β/4.9.2012

Συγκέντρωση

13

545/VII/2012

27/7/2012
2787/Β/15.10.2012

Ασφαλιστικά
Μέτρα αρθρ.9
παρ5

14

546/VI/2012

11/9/2012
2665/Β/2.10.2012

Διάφορα

15

547/VII/2012

21/9/2012
446/Β/25.2.2013

Αυτεπάγγελτος
έλεγχος αρθ.1,2

16

548/VII/2012

5/10/2012
προς
καθαρογραφή

Αυτεπάγγελτος
έλεγχος αρθ.1,2

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Λήψη απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 περ. ιε) ν.
3959/2011 (ΦΕΚ Α΄ 93/20.4.2011), όπως ισχύει, για την ποσοτικοποίηση των κριτηρίων της κατά προτεραιότητα εξέτασης
των υποθέσεων και των στρατηγικών στόχων κατ’ εφαρμογήν συστήματος μοριοδότησης (εφεξής «Σύστημα Μοριοδότησης»).
Καταγγελία (με αρ. πρωτ. 6697/15.11.07) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ CINE ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
ΑΕΕ» κατά της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ODEON
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΑΕ», σύμφωνα με τα
άρθρα 2 και 2α του ν. 703/1977, ως ίσχυε κατά τον επίμαχο
χρόνο.
Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης,
σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του ν.3959/2011, όπως ισχύει,
της συγκέντρωσης των εταιριών Nordmilch eG, Humana eG
και Bad Bibra eG.
Η γνωστοποίηση συγκέντρωσης κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 - 3 του
ν. 3959/2011 της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», σε σχέση με την απόκτηση
από αυτήν όλων των συμβατικών σχέσεων από συμβάσεις
ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών που καταρτίστηκαν
μεταξύ του πιστωτικού συνεταιρισμού «Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα Συν.Π.Ε.» και τρίτων και των απαιτήσεων τρίτων κατά της «Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα Συν.Π.Ε.» που
απορρέουν από συμβάσεις προθεσμιακών καταθέσεων
Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3959/2011, όπως
ισχύει, που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου
(μεταβολή από κοινό σε αποκλειστικό έλεγχο) της επιχείρησης Sephora Μαρινόπουλος Ανώνυμος Εμπορική Εταιρία,
από την επιχείρηση Sephora SA.
Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης,
σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, της απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου της επιχείρησης
«Καρφούρ-Μαρινόπουλος Ανώνυμη Εταιρεία Γενικού Εμπορίου, Εκμεταλλεύσεως Εμπορικών Εγκαταστάσεων και Επιχειρήσεων» από τον Όμιλο Εταιριών Μαρινόπουλος.
Επί της αυτεπάγγελτης λήψης ασφαλιστικών μέτρων στην
αγορά βρεφικού γάλακτος, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25
παράγραφος 5 του ν. 3959/2011, κατά του Φαρμακευτικού
Συλλόγου Αχαΐας, του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Αχαΐας
και Νήσων ΣΠΕ, της εταιρίας Παναγιώτα Ε. Καρούσου – Ακριβή Ασπρογέρακα Ανώνυμος Εμπορική Εταιρία Φαρμάκων
και Ιατρικών Ειδών, με το διακριτικό τίτλο AKNOPHARM Α.Ε.
και της εταιρίας Αποστολάκη Ε. Ευθυμία Ο.Ε.
Η επικαιροποίηση του τύπου και τρόπου υποβολής και καταχώρησης των καταγγελιών που υποβάλλονται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 3959/2011
(ΦΕΚ Α΄ 93/20.4.2011).
Λήψη απόφασης επί του αυτεπάγγελτου έλεγχου στην αγορά παραγωγής και εμπορίας ετοίμου σκυροδέματος στην
Περιφέρεια Κρήτης για διαπίστωση ενδεχόμενης παράβασης των άρθρων 1, 2 του νόμου 703/1977, ως ίσχυε.
Επανασυζήτηση της αυτεπάγγελτης έρευνας της Υπηρεσίας
σχετικά με την πώληση υγραερίου κίνησης.
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17

549/VII/2012

10/10/2012
3320/Β/12.12.2012

Συγκέντρωση

18

550/VII/2012

16/10/2012
436/Β/25.2.2013

Καταγγελία αρ.
1,2,2α

19

551/VII/2012

12/11/2012
προς
καθαρογραφή

Καταγγελία αρ.
1,2,2α

20

552/VII/2012

7/12/2012
445/Β/25.2.2013

Συγκέντρωση

21

553/VII/2012

13/12/2012
προς
καθαρογραφή

Συγκέντρωση

22

554/VII/2012

18/12/2012
προς
καθαρογραφή

Αυτεπάγγελτος
έλεγχος αρθ.1,2

Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης κατ’
άρθρο 6 παρ. 1 - 3 του ν. 3959/2011 της ανώνυμης τραπεζικής
εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» σε σχέση
με την απόκτηση επιλεγμένων στοιχείων του ενεργητικού και
παθητικού της υπό ειδική εκκαθάριση τραπεζικής εταιρίας με
την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»
Η επανεξέταση της καταγγελίας (με αριθ. πρωτ. 5008/7.8.2006)
της εταιρίας με την επωνυμία «IRON TENCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΕ» κατά της εταιρίας με την επωνυμία
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΑΝΟΣ ΣΙΔΕΡΑ –ΤΣΙΜΕΝΤΑ - ΔΟΜΙΚΑ Α.Ε.»
για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 2 και 2α του ν.
703/77 (ΦΕΚ Α΄ 278/26.9.1977), όπως ίσχυε, μετά την έκδοση
της υπ’ αριθ. 2930/2010 αναπεμπτικής απόφασης του Εφετείου Αθηνών, σχετικά με την υπ’ αριθ. 442/V/2009 Απόφαση
της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί της ανωτέρω καταγγελίας.
Η λήψη απόφασης επί: α) Της καταγγελίας η οποία υποβλήθηκε αρχικά στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και διαβιβάστηκε στη συνέχεια, από αυτήν, σύμφωνα με την υπ’
αριθ. 1175/2010 Απόφασή της, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού
(ΕΑ), της εταιρίας με την επωνυμία «Αλουμίνιον Ανώνυμος
Εταιρεία» (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ή η Καταγγέλλουσα) κατά της εταιρίας με την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος
Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία» (ΔΕΣΦΑ) και της εταιρίας με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Ανώνυμη
Εταιρεία» (ΔΕΠΑ), και β) της καταγγελίας ενώπιον της ΕΑ της
εταιρίας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ κατά της εταιρίας ΔΕΠΑ, για τη διερεύνηση παραβάσεων των άρθρων 101, 102 της Συνθήκης
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και 1, 2 του
Ν. 703/77/ Ν.3959/2011.
Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης,
σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει,
της αύξησης από 34% σε 51% της συμμετοχής της εταιρίας
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης με την επωνυμία «ΟΚ
ANYTIME MARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης κατ’
άρθρο 6 παρ. 1 - 3 του ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93 Α΄/20.04.2011) της
ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» σε σχέση με την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».
Η αυτεπάγγελτη έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού για διαπίστωση τυχόν παράβασης των άρθρων 1 του
Ν. 703/1977, ως ίσχυε, 1 του Ν. 3959/2011 και 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής ΣΛΕΕ)
από ιδιοκτήτες και ενώσεις ιδιοκτητών κέντρων ξένων γλωσσών.
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23

555/VII/2012

20/12/2012
1081/Β/30.4.2013

Καταγγελία αρ.
1,2,2α

24

556/VII/2012

24/12/2012
προς
καθαρογραφή

Συγκέντρωση

25

557/VII/2012

28/12/2012
349/Β/19.2.2013

Συγκέντρωση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η λήψη απόφασης επί: α) Της καταγγελίας η οποία υποβλήθηκε αρχικά στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και διαβιβάστηκε στη συνέχεια, από αυτήν, σύμφωνα με την υπ’
αριθ. 1175/2010 Απόφασή της, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού
(ΕΑ), της εταιρίας με την επωνυμία «Αλουμίνιον Ανώνυμος
Εταιρεία» (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ή η Καταγγέλλουσα) κατά της εταιρίας με την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος
Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία» (ΔΕΣΦΑ) και της εταιρίας με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Ανώνυμη
Εταιρεία» (ΔΕΠΑ), και β) της καταγγελίας ενώπιον της ΕΑ της
εταιρίας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ κατά της εταιρίας ΔΕΠΑ, για τη διερεύνηση παραβάσεων των άρθρων 101, 102 της Συνθήκης
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και 1, 2 του
Ν. 703/77/ Ν.3959/2011.
Γνωστοποίηση συγκέντρωσης κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 - 3 ν.
3959/2011 της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» σε σχέση με την απόκτηση του
ελέγχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία
«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», δι’ εξαγοράς της
δεύτερης από την πρώτη.
Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης
σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του Ν. 3959/2011 που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Μαρινόπουλος Εταιρεία Καφέ
Α.Ε.Ε.» από την εταιρία «Marinopoulos Holding SARL»
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 2012
α/α

ΑΡΙΘ.
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Ε.Α.

1

13/VI/2012

2

14/VI/2012

3

15/VI/2012

4

16/VI/2012

5

17/VΙ/2012

6

18/VI/2012

7

19/VΙ/2012

8

20/VI/2012

9

21/VΙΙ/2012

ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΚΔΟΣΗΣ &
ΑΡΙΘΜ. ΦΕΚ

ΘΕΜΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, βάσει του άρθρου 23 του ν.
3959/2011 επί των αιτημάτων εξαίρεσης από τις διατάξεις του ν. 3919/2011 «Αρχή
12/01/2012
της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην
333/Β/14.2.2012
πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων», για επαγγέλματα αρμοδιότητας του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, βάσει του άρθρου 23 του Ν.
3959/2011 επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Θέσπιση εξαίρεσης του
12/01/2012
επαγγέλματος των ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ από τη ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 3
321/Β/14.2.2012
του Ν. 3919/2011 και διατήρηση σε ισχύ της ειδικής περί αυτού ισχύουσας νομοθεσίας.
Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, βάσει του άρθρου 23 του Ν.
12/01/2012
3959/2011 επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Διατήρηση διοικητικής
364/Β/17.2.2012
άδειας για την άσκηση του επαγγέλματος του ΛΟΓΙΣΤΗ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ.
Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, βάσει του άρθρου 23 του ν.
3959/2011 (ΦΕΚ 93 Α΄) επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Θέσπιση εξαι27/01/2012
ρέσεως του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.), ν. 820/1978 (ΦΕΚ 174 Α΄), από
752/Β/14.3.2012 τη ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου 2, του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α΄) και διατήρηση σε ισχύ της ειδικής περί αυτού ισχύουσας νομοθεσίας» των Yπουργείων
Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, βάσει του άρθρου 23 του ν. 3959/2011
(ΦΕΚ 93 Α΄)επί του αιτήματος εξαίρεσης από τις διατάξεις του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32
Α΄) «Αρχή της Επαγγελματικής Ελευθερίας, Κατάργηση Αδικαιολόγητων Περιορι27/01/2012
σμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» για τη διατήρηση των περιο752/Β/14.3.2012
ρισμών α) για το επάγγελμα του κρεοπώλη, των εργαζομένων στα σφαγεία και τις
επιχειρήσεις τεμαχισμού κρέατος, και β) για τη λειτουργία πτηνο-κτηνοτροφικών
μονάδων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, βάση του άρθρου 23 ν. 3959/2011
(ΦΕΚ 93 Α΄) επί των αιτημάτων εξαίρεσης από τις διατάξεις του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ
27/03/2012
32 Α΄) «ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗ798/Β/19.3.2012
ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» για επαγγέλματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, βάσει του ν. 3959/2011 (ΦΕΚ
93/Α/2011) επί του αιτήματος εξαίρεσης από τις διατάξεις του ν. 3919/2011 «Αρχή
της Επαγγελματικής Ελευθερίας, Κατάργηση Αδικαιολόγητων Περιορισμών στην
06/02/2012
πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» του καθεστώτος αδειοδοτήσεων της
3114/Β/26.11.2012
εμπορίας και της παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και εμπορίας λιπασμάτων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, βάσει του Άρθρου 23 του Ν.
3959/2011 επί του Σχεδίου Νόμου «Διατήρηση σε ισχύ συστημάτων αδειοδότησης επαγγελμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων» και ειδικότερα για τα εξής: α) Διδασκαλία σε Φροντιστήρια
29/02/2012
και Κέντρα Ξένων Γλωσσών, β) Διδασκαλία κατ’ οίκον, γ) Ιδιωτικά Σχολεία Πρωτο434/Β/23.2.2012
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δ) Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων
Γλωσσών, ε) Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, στ) Κέντρα Επαγγελματικής
Κατάρτισης, ζ) Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, και η) Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών.
Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, βάσει του άρθρου 23 του ν.
22/03/2012
3959/2011 επί της υπό κατάργηση διάταξης του άρθρου 9 της Αγορανομικής Διά1104/Β/10.4.2012 ταξης 7/2009 περί υποχρέωσης υποβολής τιμοκαταλόγων χονδρικής, αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

90

10

22/VΙI/2012

20/04/2012
1529/Β/4.5.2012

11

23/VΙI/2012

22/06/2012
62/Β/18.1.2013

12

24/VΙI/2012

18/07/2012
2321/Β/13.8.2012

13

25/VII/2012

14

26/VII/2012

06/11/2012
2875/Β/26.10.2012

15

27/VII/2012

21/09/2012
2783/Β/15.10.2012

16

28/VII/2012

24/09/2012
προς
καθαρογραφή

17

29/VΙI/2012

24/10/2012
916/Β/15.4.2013

29/08/2012
2618/Β/25.9.2012

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, βάσει του άρθρου 23 του Ν.
3959/2011 επί των αιτημάτων εξαίρεσης από τις διατάξεις του Ν. 3919/2011 «Αρχή
της Επαγγελματικής Ελευθερίας, Κατάργηση Αδικαιολόγητων Περιορισμών στην
Πρόσβαση και στην Άσκηση Επαγγελμάτων» για επαγγέλματα αρμοδιότητας του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη – Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος.
Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού βάσει του άρθρου 23 του Ν.
3959/2011 επί του αιτήματος εξαίρεσης από τις διατάξεις του Ν. 3919/2011
«Αρχή της Επαγγελματικής Ελευθερίας, Κατάργηση Αδικαιολόγητων Περιορισμών στην Πρόσβαση και στην Άσκηση Επαγγελμάτων» για επάγγελμα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας [λιανοπωλητή προϊόντων καπνού
(άλλως: καπνοπώλη)].
Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, βάσει του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν.
3959/2011 επί των διατάξεων του Ν.Δ. 136/1946 «Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως
και συμπληρώσεως του από 10/11/5/1946 Ν.Δ. «Περί αγορανομικού κώδικος».
Γνωμοδότηση βάσει του άρθρου 23 του Ν. 3959/2011 επί του αιτήματος εξαίρεσης από τις διατάξεις του Ν. 3919/2011 «Αρχή της Επαγγελματικής Ελευθερίας,
κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» για τη διατήρηση του συστήματος αδειοδότησης στις ακόλουθες προνοιακές δομές αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: α)
Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, β) Κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων,
γ) Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, δ) Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία, ε) Μονάδες φροντίδας προσχολικής αγωγής και διαπαιδαγώγησης, στ) Ιδιωτικές παιδικές εξοχές, ζ) Ιδρύματα Παιδικής Πρόνοιας και
οι οποίες ιδρύονται από ιδιώτες και φορείς Ιδιωτικού Δικαίου.
Γνωμοδότηση Επιτροπής Ανταγωνισμού βάσει ν. 3959/2011 επί του αιτήματος
εξαίρεσης από τις διατάξεις του ν. 3919/2011 «Αρχή της Επαγγελματικής Ελευθερίας, Κατάργηση Αδικαιολόγητων Περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» των επαγγελμάτων σχετικά με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση
πετρελαιοειδών προϊόντων, των εταιρειών παροχής αερίου και της ειδικότητας
του γομωτή-πυροδοτή, αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
«Γνωμοδότηση βάσει του άρθρου 23 του Ν. 3959/2011 επί του αιτήματος εξαίρεσης από τις διατάξεις του Ν. 3919/2011 «Αρχή της Επαγγελματικής Ελευθερίας,
κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» για τη διατήρηση του συστήματος αδειοδότησης στις ακόλουθες προνοιακές δομές αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: α) Κέντρα Αποθεραπείας – Αποκατάστασης και β) Στέγες Υποστηριζόμενης
Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία που χαρακτηρίζονται από νοητική υστέρηση και
οι οποίες ιδρύονται από ιδιώτες και φορείς Ιδιωτικού Δικαίου.
Γνωμοδότηση σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 22/VII/2012 Γνωμοδότησης της ΕΑ, όσον
αφορά στο επάγγελμα της «ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΣΤΑΣΙΜΟΥ Ή
ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ) ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ.
Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 23 του ν. 3959/2011 για την άρση των περιορισμών και ρυθμίσεων που δημιουργούν εμπόδια στη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισμού στον κλάδο
των πετρελαιοειδών.
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Παράρτημα ΙΙ.
Οργανόγραμμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού,
ως είχε την 31.12.2012

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επιτροπή Ανταγωνισμού
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
κ. Δ. ΚΥΡΙΤΣΑΚΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
κ. Ι. ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ
κα. ΕΜ. ΤΡΟΥΛΗ
κα. Β. ΜΕΡΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
κ. Δ. ΛΟΥΚΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

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

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
κα. Δ. ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
κα. Α. Μ. ΤΑΡΑΜΠΙΚΟΥ

Α’ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
κα. Κ. ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ

Β’ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
κ. Π. ΦΩΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
κα. Λ. ΝΤΕΚΑ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
κα. Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α’
κ. Α. ΧΑΤΖΗΣ

ΤΜΗΜΑ Δ’
κ. Π. ΜΠΟΡΟΒΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α’
κα. Μ. ΔΕΡΕΔΑΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
κα. Γ. ΚΑΟΥΡΑ

ΤΜΗΜΑ Β’
κα. Κ. ΜΑΝΤΖΟΥ

ΤΜΗΜΑ Ε’
κ. Μ. ΠΟΛΕΜΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β’
κ. Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
κα. Β. ΒΗΤΤΑ

ΤΜΗΜΑ Γ’
κ. Γ. ΣΠΑΝΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΤ’
κ. Δ. ΜΟΥΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ’
κ. Κ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ &
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
κα. Ε. ΤΑΒΑΝΙΔΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
κα. Ε. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
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Παράρτημα ΙΙΙ.
Ισολογισμός και Προϋπολογισμός
της Επιτροπής Ανταγωνισμού
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
13η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

(Ποσά σε Ευρώ)

13η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β.

Γ.

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως Αποσβέσεις
αξία

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ασώματες ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις

Ι.

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

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ ΓΙΙ)

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία

145.475,44

129.742,66

15.732,78

124.146,62

115.053,81

9.092,81

5.486.834,32

1.472.820,87

4.014.013,45

5.486.834,32

1.308.436,71

4.178.397,61

59.951,47
1.041,30
871.286,20
932.278,97

34.729,77
1.041,29
789.799,07
825.570,13

25.221,70
0,01
81.487,13
106.708,84

47.959,10
1.041,30
786.832,21
835.832,61

24.039,69
1.041,29
724.498,72
749.579,70

23.919,41
0,01
62.333,49
86.252,91

6.419.113,29

2.298.391,00

4.120.722,29

6.322.666,93

2.058.016,41

4.264.650,52

Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2012
Α.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις
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
V. Aποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙΙΙ+AIV+AV)

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

694.952,84
14.000.000,00
14.694.952,84

487.853,00
14.000.000,00
14.487.853,00

3.509.774,84

4.767.824,82

18.380.809,86

19.431.760,00

702.260,07
5.113.431,32
10.680,35
3.570,54
5.192.947,00
639.582,42
11.662.471,70

702.260,07
5.838.507,88
55.414,59
125.466,51
5.080.019,72
638.627,25
12.440.296,02

53.959,80

33.691,68

4.121.762,29

4.265.690,52

592.504,72

376.567,87

9.314,30
601.819,02

0,00
376.567,87

6.730.000,41
18.400.000,00
25.130.000,41

9.997.362,10
17.000.000,00
26.997.362,10

25.731.819,43

27.373.929,97

426,86
227.500,00
227.926,86

350,82
256.683,58
257.034,40

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

30.097.241,36

31.905.747,70

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)

30.097.241,36

31.905.747,70

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού

56.645.794,00

61.576.940,00

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημοσίου Λογιστικού

56.645.794,00

61.576.940,00

IV. Διαθέσιμα
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
4. Προθεσμιακές καταθέσεις

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επομένων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
2.Εσοδα από τέλη-δικαιώματα
Μείον: Κόστος υπηρεσιών
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Αλλα έσοδα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

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

Έκθεση επί των Οικονομικών
Ο Πρόεδρος Καταστάσεων.
της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Δ. ΚΥΡΙΤΣΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 565870/07

9.667.223,90
3.908.870,92
5.758.352,98
0,00
5.758.352,98
770.386,35
4.987.966,63

1.447.700,70
2.451,41

1.272.762,60
1.445.249,29
3.981.575,40

3.644,58

80,50

1.269.118,02
6.257.084,65

Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων
προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο
Η διάθεση του πλεονάσματος γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό
2α.Μέρισμα στο Ελλ. Δημ. (άρ.233 Ν. 4072/2012)
5.Ειδικό αποθεματικό για την αγορά ακινήτου
5.Υπόλοιπο πλεονάσματος σε νέο

Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2012
4.141.996,86

Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2011
6.243.897,71

4.767.824,82
8.909.821,68

3.916.141,72
10.160.039,43

207.099,84
5.192.947,00

312.194,89
5.080.019,72
0,00
4.767.824,82
10.160.039,43

3.509.774,84
8.909.821,68

1.685,49
100.424,17
126.115,32

310.195,43
8.458,11
318.734,04
1.807,43
1.022,22
155.482,93

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011

7.409.356,14
3.996.017,13
3.413.339,01
0,00
3.413.339,01
877.012,90
2.536.326,11

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

Δ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

Ι.

0,01
176.082,17
176.082,18

1.040,00

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως
προκαταβολών και πιστώσεων

Ε

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 )

0,01
176.082,17
176.082,18

1.040,00

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ.

Γ.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2011

228.224,98
2,59

158.312,58

160.421,46

241.409,33

241.411,92

4.141.996,86
255.063,44
255.063,44

-13.186,94
6.243.897,71

266.067,25
0,00
4.141.996,86

266.067,25

0,00
6.243.897,71

Αθήνα 27 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ
ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Η Διευθύντρια
Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας

Η Τμηματάρχης
Οικονομικής Υποστήριξης

Α.Μ. ΤΑΡΑΜΠΙΚΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 634887/07

ΒΗΤΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Α.Δ.Τ. Ν. 624550
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2012-2014
ΕΣΟΔΑ
Κ.Α.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Απολογισμός
2010

Απολογισμός
30/09/2011

Διαμόρφωση
2011

Προτάσεις
2012

Προτάσεις
2013

Προτάσεις
2014

3000

ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

8.638.859,66

5.764.940,05

8.500.000,00

8.306.000,00

8.116.000,00

8.156.000,00

3200

Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών

8.072.196,09

5.029.499,85

8.000.000,00

7.506.000,00

7.506.000,00

7.506.000,00

3290

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

8.072.196,09

5.029.499,85

8.000.000,00

7.506.000,00

7.506.000,00

7.506.000,00

3299

Ανταποδοτικό τέλος 0.001 επί του ιδρυτικού κεφαλαίου
ή επί του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου των Α.Ε.

8.072.196,09

5.029.499,85

8.000.000,00

7.506.000,00

7.506.000,00

7.506.000,00

3500

Πρόσοδος από κεφάλαια, κινητές αξίες κ.λ.π.

566.663,57

735.440,20

500.000,00

800.000,00

610.000,00

650.000,00

3510

ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

566.663,57

735.440,20

500.000,00

800.000,00

610.000,00

650.000,00

3511

Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες

566.663,57

735.440,20

500.000,00

800.000,00

610.000,00

650.000,00

5000

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

55.606,93

52.918,17

70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

5500

Επιστροφές χρημάτων

55.606,93

52.918,17

70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

5510

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ

3.407,09

2.244,30

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

5511

Eπιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων
προπληρωμής

3.407,09

2.244,30

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

5520

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ
ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ

52.199,84

50.673,87

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

5521

Επιστροφές αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων,
αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται

52.199,84

50.673,87

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

8.694.466,59

5.817.858,22

8.570.000,00

8.376.000,00

8.186.000,00

8.226.000,00

6000

ΈΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

0,00

0,00

22.218.470,00

19.946.897,00

21.934.841,00

18.743.606,00

6100

Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών

0,00

0,00

22.218.470,00

19.946.897,00

21.934.841,00

18.743.606,00

6110

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

0,00

0,00

22.218.470,00

19.946.897,00

21.934.841,00

18.743.606,00

22.218.470,00

19.946.897,00

21.934.841,00

18.743.606,00

8.694.466,59

5.817.858,22

30.788.470,00

28.322.897,00

30.120.841,00

26.969.606,00

6111

Tαμιακό υπόλοιπο 31/12/2010
ΓΕΝΙΚΟΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

Αθήνα 3/10/2011
Η Γενική Διευθύντρια
Δ. Ξηρόκωστα
α.α.
Α.Μ. Ταραμπίκου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2012-2014
ΕΞΟΔΑ
Απολογισμός
2010

Απολογισμός
30/09/2011

ΔΙΑΜ/ΣΗ
ΠΡΟΥ/ΣΜΟΥ
2011

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
2012

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
2013

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
2014

0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

4.089.082,60

3.308.972,40

4.982.390,00

6.211.727,00

6.211.727,00

6.211.727,00

0200 Αμοιβές Προέδρου, τακτικών πολιτικών υπαλλήλων & Ι.Δ.Α.Χ.

3.252.303,34

2.824.993,45

3.648.790,00

4.969.227,00

4.969.227,00

4.969.227,00

0210 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

2.016.874,46

1.725.305,26

2.137.710,00

2.989.649,00

2.989.649,00

2.989.649,00

0211 Βασικός μισθός

Κ.Α. ΟΝΟΜΑΣΙΑ

1.890.730,58

1.621.126,03

2.003.030,00

2.838.092,00

2.838.092,00

2.838.092,00

0213 Επίδομα οικογενειακής παροχής

30.881,58

31.417,92

35.660,00

51.288,00

51.288,00

51.288,00

0215 Επίδομα θέσης ευθύνης

12.000,14

8.018,96

10.110,00

14.100,00

14.100,00

14.100,00

0217 Κίνητρο απόδοσης

52.172,16

38.052,17

53.870,00

29.469,00

29.469,00

29.469,00

0219 Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών

31.090,00

26.690,18

35.040,00

56.700,00

56.700,00

56.700,00

0220 ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

13.508,66

9.202,97

15.120,00

13.739,00

13.739,00

13.739,00

0,00

0,00

1.600,00

1.600,00

1.600,00

1.600,00

0226 Επίδομα πληροφορικής

7.008,30

4.779,79

7.210,00

5.829,00

5.829,00

5.829,00

0229 Λοιπά ειδικά επιδόματα

6.500,36

4.423,18

6.310,00

6.310,00

6.310,00

6.310,00

714.818,54

642.626,66

786.980,00

1.049.975,00

1.049.975,00

1.049.975,00

13.142,13

5.462,95

15.000,00

20.972,00

20.972,00

20.972,00

0289 Λοιπές αποζημιώσεις

701.676,41

637.163,71

771.980,00

1.029.003,00

1.029.003,00

1.029.003,00

0290 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

507.101,68

447.858,56

708.980,00

915.864,00

915.864,00

915.864,00

0291 Εισφορές στο Ι.Κ.Α.

326.054,79

304.861,18

402.210,00

609.094,00

609.094,00

609.094,00

0292 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς

181.046,89

142.997,38

306.770,00

306.770,00

306.770,00

306.770,00

0500 Πρόσθετες και παρεχόμενες παροχές

172.023,42

126.076,64

450.000,00

420.000,00

420.000,00

420.000,00

172.023,42

126.076,64

450.000,00

420.000,00

420.000,00

420.000,00

45.791,02

6.236,80

180.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

126.232,40

119.839,84

270.000,00

270.000,00

270.000,00

270.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0225 Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

0280 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Αποζημίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν
0282
σε εκπαιδευτική άδεια

0510

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)

0511 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία
0515 Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων
0560 ΕΚΤ. ΟΙΚ. ΠΑΡΟΧΗ 2009
0568 Εφ’άπαξ έκτακτη οικονομική παροχή 2009 του Ν. 3758/09

0,00

0,00

0,00

51.879,31

21.964,15

142.000,00

90.000,00

90.000,00

90.000,00

51.879,31

21.964,15

142.000,00

90.000,00

90.000,00

90.000,00

0711 Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού

28.810,83

17.607,38

90.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

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

23.068,48

4.356,77

45.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

612.876,53

335.938,16

741.600,00

732.500,00

732.500,00

732.500,00

6.717,99

5.134,50

7.300,00

55.000,00

55.000,00

55.000,00

0700 Πληρωμές για μετακινήσεις
0710

0713

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο
0717 εξωτερικό ή και αντίστροφα (περιλαμβάνονται τα μέλη της
Κυβέρνησης, οι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς)
0800 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
0810 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ
0813 Εγγυήσεις και μισθώματα ενοικίων
0820 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝ
0823 Ταχυδρομικά
0824

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

0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας
0829 Λοιπές μεταφορές
0830 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΛΠ

6.717,99

5.134,50

7.300,00

55.000,00

55.000,00

55.000,00

60.218,56

35.869,27

84.000,00

84.000,00

84.000,00

84.000,00

7.174,19

5.095,36

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

39.816,42

21.410,31

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

13.227,95

9.363,60

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

0,00

0,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

100.180,00

58.491,00

118.500,00

118.500,00

118.500,00

118.500,00
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0831 Υδρευση και άρδευση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.432,00

1.085,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

49.023,00

31.576,00

45.000,00

53.000,00

53.000,00

53.000,00

0,00

0,00

9.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0839 Δαπάνες καθαριότητας

49.725,00

25.830,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
0840
ΣΧΕΣΕΩΝ

15.830,66

8.015,87

105.800,00

65.000,00

65.000,00

65.000,00

5.366,11

726,56

10.800,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

4.299,75

0,00

27.000,00

27.000,00

27.000,00

27.000,00

0,00

248,60

45.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0832 Ηλεκτρική ενέργεια
0833 Χρήση φωταερίου

0841 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά
0843

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

0844 Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων
0845 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων

6.164,80

4.040,71

20.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Επιδείξεις, γιορτές και λοιπά θέματα (συμπεριλαμβάνονται
0855
βραβεία και έπαθλα)

0,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

6.493,57

13.004,33

36.000,00

28.000,00

28.000,00

28.000,00

267,10

650,60

1.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0860

0861 Αμοιβές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά
0869 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού
0870 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

6.226,47

12.353,73

35.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

311.075,38

215.023,19

324.000,00

310.000,00

310.000,00

310.000,00

0871 Αμοιβές φυσικών προσώπων

45.951,61

31.379,04

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0873 Αμοιβές νομικών προσώπων

209.530,30

179.183,93

200.000,00

220.000,00

220.000,00

220.000,00

0874 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστ. ιδρυμάτων
0879 Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες
0880 ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
0881 Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση,επιμόρφωση

4.242,87

2.676,72

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

51.350,60

1.783,50

64.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

9.650,00

0,00

12.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

9.650,00

0,00

12.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

102.710,37

400,00

54.000,00

47.000,00

47.000,00

47.000,00

95.694,97

0,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

7.015,40

400,00

9.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

1000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

156.419,22

29.999,14

1.143.780,00

617.000,00

667.000,00

717.000,00

1100 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λ.π.

80.245,97

18.093,24

101.000,00

55.000,00

55.000,00

55.000,00

61.485,13

7.591,73

65.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

1111 Προμήθεια χαρτιού γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών

61.485,13

7.591,73

65.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

1120 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

18.760,84

10.501,51

36.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων,περιοδικών,εφημερίδων και
1121
λοιπών συναφών εκδόσεων

18.760,84

10.501,51

36.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

3.504,27

3.357,86

14.880,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

52,24

0,00

2.880,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0890 ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
0892

Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή
συμβιβαστικών πράξεων

0894 Εξοδα δικαστικά-συμβολαιογραφικά

1110

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1200

Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακευτικού υλικού και ειδών
καθαριότητας

1210

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1211 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού

52,24

0,00

2.880,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

1230 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

3.452,03

3.357,86

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας

3.452,03

3.357,86

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

675,30

615,00

14.000,00

14.000,00

14.000,00

14.000,00

438,04

615,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

1311 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων

438,04

615,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

1320 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

237,26

0,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού
1329
εξοπλισμού

237,26

0,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

1500 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

103,02

225,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

1510 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

103,02

225,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

1511 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

103,02

225,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

13.000,00

13.000,00

13.000,00

13.000,00

Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και
1300
εξοπλισμού
1310

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1512 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων
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1600 Διάφορες προμήθειες

3.843,44

3.250,43

36.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

1690 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

3.843,44

3.250,43

36.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

1699 Λοιπές προμήθειες

3.843,44

3.250,43

36.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

1700 Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού

68.047,22

4.457,61

959.900,00

480.000,00

530.000,00

580.000,00

1710 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΛΠ

7.937,00

4.083,60

182.000,00

230.000,00

230.000,00

230.000,00

1711 Προμήθεια επίπλων

3.391,50

4.083,60

72.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

1712 Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού

4.545,50

0,00

10.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

100.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

1720 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

59.068,93

374,01

750.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και
1723
λοιπών υλικών

40.398,34

274,01

600.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

18.670,59

100,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

1730 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

1.041,29

0,00

27.900,00

0,00

0,00

0,00

1731 Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς

1.041,29

0,00

27.900,00

0,00

0,00

0,00

301.100,73

228.529,52

7.450.000,00

5.550.821,00

6.500.000,00

2.500.000,00

3100 Επιστρoφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται

301.100,73

228.529,52

450.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

3190 ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

301.100,73

228.529,52

450.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

3199 Λοιπές επιστροφές εσόδων

301.100,73

228.529,52

450.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

3200 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους

0,00

0,00

7.000.000,00

4.050.821,00

5.000.000,00

1.000.000,00

3290 ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

0,00

0,00

7.000.000,00

4.050.821,00

5.000.000,00

1.000.000,00

3299 Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς φυσικά & νομικά πρόσωπα

0,00

0,00

7.000.000,00

4.050.821,00

5.000.000,00

1.000.000,00

5000 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

45.522,96

20.262,57

3.212.300,00

1.943.349,00

2.742.114,00

3.540.879,00

5100 Διάφορες σύνθετες δαπάνες

15.246,00

0,00

3.122.300,00

1.893.349,00

2.692.114,00

3.490.879,00

5110 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

15.246,00

0,00

3.122.300,00

1.893.349,00

2.692.114,00

3.490.879,00

0,00

0,00

589.500,00

175.659,00

325.659,00

475.659,00

Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφής,
1713
αντιγραφής κ.λ.π. μηχανών γραφείου

1725

Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και
λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού

1729 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

3000

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ
ΕΣΟΔΑ

5111 Τακτικό αποθεματικό
5113 Δαπάνες πλήρωσης θέσεων προσωπικού

0,00

1.632.800,00

1.417.690,00

1.866.455,00

2.315.220,00

5115 Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων

15.246,00

900.000,00

300.000,00

500.000,00

700.000,00

5300 Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.

30.276,96

20.262,57

90.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΠ
5310 ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ, ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

30.276,96

20.262,57

90.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

Κάθε είδους έξοδα μετακίνησης και διαμονής δημοσίων εν γένει
5311 υπαλλήλων κ.λ.π. προσώπων για συμμετοχή τους στις εργασίες
Κοινοτικών Οργάνων στο εξωτερικό

30.276,96

20.262,57

90.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

7000 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ
7200

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

0,00

0,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

7240

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ-ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ

0,00

0,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

3.587.763,63

30.788.470,00

28.322.897,00

30.120.841,00

26.969.606,00

7241 Αγορά οικοπέδων και κτιρίων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ EΞΟΔΩΝ

0,00
4.592.125,51

Αθήνα 3/10/2011
Η Γενική Διευθύντρια
Δ. Ξηρόκωστα
α.α.
Α.Μ. Ταραμπίκου
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Κατάσταση
Λογαριασμού
Γενικής Εκμεταλλεύσεως
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
31ης Δεκεμβρίου
2012
(1
Ιανουαρίου
2012
- 31 Δεκεμβρίου 2012)
Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής
Εκμεταλλεύσεως
31ης Δεκεμβρίου 2012 (1η Ιανουαρίου 2012-31 Δεκεμβρίου 2012)

ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

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

1.Εσοδα κύριας δραστηριοτητας
Εσοδα από φόρους κοινωνινκούς
πόρους τέλη δικαιώματα
2.Λοιπά οργανικά έσοδα
Εσοδα παρεπομένων ασχολιών
Εσοδα κεφαλαίων

3.996.017,13
330.573,56
215.175,88
76.200,02
255.063,44
2.451,41

Συνολικό κόστος

4.875.481,44

Κέρδη εκμετάλλευσης

3.981.575,40

ΣΥΝΟΛΟ

8.857.056,84

Συνολικά έσοδα

7.409.356,14

1.447.700,70

8.857.056,84

8.857.056,84

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

