
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επικαιροποίηση του τύπου και τρόπου υποβολής 
και καταχώρησης των καταγγελιών που υποβάλλο-
νται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, μετά την τροπο-
ποίηση του ν. 3959/2011 με τον ν. 4886/2022 (Α’ 12).

2 Λήψη απόφασης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρ-
θρου 37Α του ν. 3959/2011, για τον καθορισμό των 
κριτηρίων και προϋποθέσεων υπό τις οποίες εκδί-
δεται η επιστολή της παρ.  1 του άρθρου 37Α του 
ν.  3959/2011 και ο καθορισμός λοιπών σχετικών 
θεμάτων εφαρμογής της εν λόγω διάταξης, κατόπιν 
διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 785/2022 (1)
   Επικαιροποίηση του τύπου και τρόπου υποβολής 

και καταχώρησης των καταγγελιών που υποβάλλο-

νται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, μετά την τροπο-

ποίηση του ν. 3959/2011 με τον ν. 4886/2022 (Α’ 12).

  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

  Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1ου 
ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού 

Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 7η Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10:00, με την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος: 
Ιωάννης Λιανός.
Μέλη: 
Καλλιόπη Μπενετάτου (Αντιπρόεδρος), Παναγιώτης 

Φώτης, Ιωάννης Στεφάτος, Σωτήριος Καρκαλάκος και 
Μιχαήλ Πολέμης, σε αναπλήρωση του τακτικού μέλους 
Ιωάννη Πετρόγλου.

Γραμματέας: 
Ευαγγελία Ρουμπή.
Η Εισηγήτρια Μαρία Ιωαννίδου δε συμμετείχε λόγω 

δικαιολογημένου κωλύματος.
Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, λαμβάνο-

ντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του ν. 3959/2011, τις 
παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν κατά τη συζήτηση 
και το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη στον κρα-
τικό προϋπολογισμό, ομόφωνα αποφασίζει και:

Καθορίζει τον τύπο, τον τρόπο υποβολής και κα-
ταχώρησης των παρ.  1 και 2 του άρθρου 36 του 
ν. 3959/2011, καταγγελιών που υποβάλλονται στην 
Επιτροπή Ανταγωνισμού, όπως αυτό αποτυπώνε-
ται στο έντυπο που επισυνάπτεται στην παρούσα 
απόφαση.

Η παρούσα αντικαθιστά στο σύνολο, την υπ’  αρ. 
546/VII/2012 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Η απόφαση εκδόθηκε την 7η Ιουλίου 2022.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ 
(Άρθρο 36 ν. 3959/2011)  

I. Πληροφορίες σχετικά με τον καταγγέλλοντα και την επιχείρηση ή ένωση 
επιχειρήσεων κατά των οποίων στρέφεται η καταγγελία  
1. Αναφέρετε πλήρη στοιχεία για την ταυτότητά σας, ως καταγγέλλοντος, (όνομα ή 
επωνυμία, διακριτικό τίτλο και διεύθυνση της κατοικίας ή της έδρας της επιχείρησης). 
Εάν είστε επιχείρηση, προσδιορίστε τον όμιλο επιχειρήσεων στον οποίο ανήκετε και 
δώστε συνοπτική περιγραφή της φύσης και του πεδίου των επαγγελματικών σας 
δραστηριοτήτων. Δηλώστε, επίσης, έναν υπεύθυνο επαφών ή αντίκλητο/πληρεξούσιο 
δικηγόρο (με τον αριθμό τηλεφώνου, την ταχυδρομική και την ηλεκτρονική 
διεύθυνση), εφόσον το επιθυμείτε, από τον οποίο μπορούν να ληφθούν εφόσον 
απαιτηθούν επιπλέον πληροφορίες.  
2. Αναφέρετε πλήρη στοιχεία για την ταυτότητα της επιχείρησης ή ένωσης 
επιχειρήσεων κατά της οποίας στρέφεται η καταγγελία (επωνυμία, διακριτικό τίτλο 
και διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης), σημειώστε, εφόσον συντρέχει περίπτωση, 
όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τον όμιλο επιχειρήσεων στον οποίο ανήκει και για τη 
φύση και το πεδίο των δραστηριοτήτων της. Αναφέρετε τη θέση σας, ως 
καταγγέλλοντος, έναντι της καταγγελλόμενης επιχείρησης ή ένωσης επιχειρήσεων 
ή/και τη σχέση σας με αυτή (π.χ. πελάτης/καταναλωτής, προμηθευτής, 
ανταγωνιστής). 
II. Λεπτομέρειες για την εικαζόμενη παράβαση και αποδεικτικά στοιχεία 
3. Εκθέστε λεπτομερώς τα πραγματικά περιστατικά από τα οποία, κατά τη γνώμη σας, 
τεκμηριώνεται παραβίαση των άρθρων 1, 1Α και 2  του ν. 3959/2011, όπως ο νόμος 
αυτός εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει ή/και 101 ή 102 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).  

i. Γενικά στοιχεία για τις σχετικές αγορές και τη λειτουργία τους 
Αναφέρετε το είδος των αγαθών (προϊόντων ή υπηρεσιών) που επηρεάζονται από τις 
εικαζόμενες παραβάσεις και εξηγήστε τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των 
δραστηριοποιούμενων στην αγορά επιχειρήσεων σε όλα τα επίπεδα εμπορίου (π.χ. 
παραγωγή, προμήθεια χονδρική ή λιανική πώληση κλπ.) που αφορούν στα ανωτέρω 
είδη και επηρεάζονται από την καταγγελλόμενη παράβαση.  
ii. Στοιχεία αναφορικά με τις καταγγελλόμενες πρακτικές 
Αναφέρετε όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις καταγγελλόμενες 
συμφωνίες ή πρακτικές των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων κατά των οποίων 
στρέφεται η καταγγελία. Περιγράψτε με κάθε δυνατή λεπτομέρεια τη θέση και την 
εμπορική συμπεριφορά των καταγγελλόμενων επιχειρήσεων στη σχετική αγορά ή 
στις σχετικές αγορές που αφορά η καταγγελία. 

4. Υποβάλετε όλα τα έγγραφα τα οποία έχετε στην κατοχή σας και τα οποία αφορούν 
ή συνδέονται άμεσα με τα εκτιθέμενα στην καταγγελία πραγματικά περιστατικά (π.χ. 
έντυπα προσφορών, τιμοκαταλόγους, αποδεικτικά πληρωμών, κείμενα συμφωνιών, 
πρακτικά διαπραγματεύσεων ή συσκέψεων, όρους συναλλαγών, επαγγελματικά 
έγγραφα, εγκυκλίους, αλληλογραφία, σημειώσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, 
τιμολόγια, δελτία αποστολής, κ.α.)1. Δηλώστε το όνομα και τη διεύθυνση των 

 
 Διευκρινίσεις και λεπτομέρειες για τη συμπλήρωση του παρόντος εντύπου αναφέρονται αναλυτικά στο 

Παράρτημα.  
1 Σχετικά με τα απόρρητα στοιχεία βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας κατωτέρω.  
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προσώπων που είναι σε θέση να καταθέσουν για τα εκτιθέμενα στην καταγγελία 
πραγματικά περιστατικά, και ιδίως των προσώπων που επηρεάζονται από τις 
εικαζόμενες παραβάσεις. Υποβάλετε στατιστικές, έρευνες αγοράς ή άλλα δεδομένα, 
που τυχόν έχετε στην κατοχή σας και τα οποία αναφέρονται στα εκτιθέμενα 
πραγματικά περιστατικά, ιδίως εφόσον αποτυπώνουν τις εξελίξεις στην αντίστοιχη 
σχετική αγορά ή αντίστοιχες σχετικές αγορές (π.χ. στοιχεία για το μέγεθος της 
αγοράς, τις ποσότητες, τις τιμές και τις τάσεις των ποσοτήτων και τιμών διαχρονικά, 
το κόστος παραγωγής ή μεταπώλησης, τυχόν φραγμούς στην είσοδο νέων 
επιχειρήσεων στην αγορά, τυχόν περιστατικά εξόδου επιχειρήσεων από την αγορά, 
κλπ.). 

5. Εκθέστε τις απόψεις σας σχετικά με τη γεωγραφική έκταση των εικαζόμενων 
παραβάσεων και εξηγήστε, εφόσον επικαλείστε παράβαση των άρθρων 101 ή 102 
ΣΛΕΕ, σε ποιο βαθμό το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών είναι δυνατόν να επηρεασθεί 
από την καταγγελλόμενη συμπεριφορά2.  

III. Αναμενόμενα αποτελέσματα από την παρέμβαση της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού  

6. Δηλώστε εάν και με ποιον τρόπο σας επηρεάζει η καταγγελλόμενη συμπεριφορά. 
7. Περιγράψτε τις πιθανές κυρώσεις και μέτρα που αναμένετε σε συνέχεια της 
παρέμβασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφορικά με τις καταγγελλόμενες 
πρακτικές3.  

IV. Διαδικασίες ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή άλλων εθνικών αρχών ή 
αρχής ανταγωνισμού άλλου κράτους μέλους ή εθνικών δικαστηρίων 
8. Προσδιορίστε εάν έχετε τυχόν απευθυνθεί για το ίδιο ή συναφές ζήτημα σε άλλη 
εθνική ή ενωσιακή αρχή ή φορέα, σε αρχή ή αρχές ανταγωνισμού άλλου κράτους 
μέλους/κρατών μελών ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή/και αν έχει ασκηθεί ένδικο 
μέσο ενώπιον δικαστηρίων. Εάν συμβαίνει τούτο, κάντε πλήρη αναφορά στις 
διαδικασίες που εκκρεμούν ενώπιον άλλης διοικητικής ή δικαστικής αρχής που έχει 
επιληφθεί και των στοιχείων τα οποία έχετε τυχόν υποβάλει στην αρχή αυτή. 
V. Νομιμοποιητικά έγγραφα  
Προσκομίστε έγγραφα νομιμοποίησης των νομίμων εκπροσώπων και/ ή 
πληρεξουσίων δικηγόρων (π.χ. καταστατικά, αποφάσεις γενικών συνελεύσεων ή 
διοικητικών συμβουλίων, ειδικά πληρεξούσια έγγραφα), που τυχόν υπογράφουν το 
έντυπο καταγγελίας.  
Υποβάλετε υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, ν. 1599/1986 που να βεβαιώνει ότι όλα 
τα στοιχεία που περιέχονται στο έντυπο καταγγελίας, καθώς και τα συνημμένα σε 
αυτό έγγραφα, ανταποκρίνονται με πληρότητα και ακρίβεια στην πραγματικότητα.  
 

Ημερομηνία  
 

Υπογραφή  
 

 
2 Βλ. την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2004/C 101/07): Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με την έννοια του 
επηρεασμού του εμπορίου των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης. 
3 Βλ. άρθρο 25 του Ν. 3959/2011 όπου περιγράφονται οι εξουσίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε περίπτωση διαπίστωσης 
παράβασης των άρθρων 1, 2 του ν. 3959/2011 ή/και 101 ή 102 ΣΛΕΕ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ4 

1. Σκοπός του Παρόντος Εντύπου 

Στο παρόν έντυπο προσδιορίζονται οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην Επιτροπή 
Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, για παράβαση 
των άρθρων 1, 1Α και 2 του ν. 3959/2011 ή/και 101 ή 102 ΣΛΕΕ με σκοπό την 
άσκηση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού των προβλεπόμενων στο άρθρο 25 του ν. 
3959/2011 εξουσιών. 

2. Πώς Υποβάλλεται η Καταγγελία  

2.1 Η καταγγελία συντάσσεται με βάση το παρόν έντυπο, στην ελληνική γλώσσα, η 
οποία είναι η επίσημη γλώσσα της διαδικασίας.  

2.2 Το παρόν έντυπο συμπληρωμένο σε όλα του τα τμήματα μαζί με τα συνοδευτικά 
έγγραφα υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Το 
συμπληρωμένο έντυπο με τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλεται εάν είναι δυνατόν και 
σε ηλεκτρονική μορφή (φορητή μονάδα αποθήκευσης - usb stick). Η καταγγελία 
υποβάλλεται στη διεύθυνση:  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Κότσικα 1Α και 28ης Οκτωβρίου (Λ. Πατησίων), 

104 34 Αθήνα 

2.3  Η παράδοση μπορεί να γίνει: (α) ιδιοχείρως στο γραφείο πρωτοκόλλου της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού ή (β) με ταχυμεταφορά - courrier ή (γ) με συστημένη 
επιστολή, συνοδευόμενη από απόδειξη παραλαβής ή (δ) μέσω των ψηφιακών 
υπηρεσιών της ΕΑ στον ιστότοπο http://www.epant.gr ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
στη διεύθυνση “kataggelia@epant.gr” με συνημμένη ενυπόγραφη καταγγελία σε μορφή 
αρχείου “PDF”. 

2.4 Τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται σε ακριβή αντίγραφα του πρωτοτύπου 
ή/και σε πρωτότυπο. Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται στη γλώσσα στην οποία έχουν 
συνταχθεί και, εφόσον η γλώσσα αυτή δεν είναι η ελληνική, σε επίσημη μετάφραση 
στα ελληνικά. Για την ορθότητα και την ακρίβεια της μετάφρασης μπορεί να βεβαιώσει 
ο πληρεξούσιος δικηγόρος του καταγγέλλοντα. 

3. Απόρρητα Στοιχεία  
Το άρθρο 41 παρ. 3 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, καθώς και το άρθρο 15 του 
Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού5 ρυθμίζουν τα 

 
4 Βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού περί του τύπου και του τρόπου υποβολής των καταγγελιών, δημοσιευμένη 
στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού www.epant.gr (σελίδα ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ). 
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της προστασίας και χειρισμού απορρήτων στοιχείων και εμπιστευτικών εμπορικών 
πληροφοριών.  
Ο καταγγέλλων, εφόσον θεωρεί ότι ορισμένα από τα στοιχεία ή τις πληροφορίες που  
περιέχονται στην καταγγελία ή στα συνοδευτικά αυτής έγγραφα αποτελούν απόρρητα 
επιχειρηματικά στοιχεία, τα οποία εάν δημοσιευθούν ή κοινοποιηθούν καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο σε τρίτους ενδέχεται να θίξουν τα συμφέροντά του, υποβάλει στην Επιτροπή 
Ανταγωνισμού αιτιολογημένο αίτημα εμπιστευτικής αντιμετώπισης αυτών, 
προσκομίζοντας χωριστή μη εμπιστευτική εκδοχή της καταγγελίας και των 
συνοδευτικών αυτής εγγράφων. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τεκμηριώνεται για 
ποιους λόγους ο καταγγέλλων θεωρεί τα εν λόγω στοιχεία απόρρητα.  
 

 
5 Δημοσιευμένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού www.epant.gr (σελίδα ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ). 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΝΟΣ 

Ι

Αριθμ. απόφ. 789/2022 (2)
   Λήψη απόφασης, σύμφωνα με την παρ. 5 του 

άρθρου 37Α του ν. 3959/2011, για τον καθορι-

σμό των κριτηρίων και προϋποθέσεων υπό τις 

οποίες εκδίδεται η επιστολή της παρ. 1 του άρ-

θρου 37Α του ν. 3959/2011 και ο καθορισμός 

λοιπών σχετικών θεμάτων εφαρμογής της εν 

λόγω διάταξης, κατόπιν διενέργειας δημόσιας 

διαβούλευσης.

  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

  Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1ου 
ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α και 

Πατησίων), την 11η Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 11:30, με την εξής σύνθεση:

Πρόεδρος: 
Ιωάννη Λιανός.
Μέλη: 
Καλλιόπη Μπενετάτου (Αντιπρόεδρος), Παναγιώτης 

Φώτης, Ιωάννης Στεφάτος, Μαρία Ιωαννίδου, Σωτήριος 
Καρκαλάκος και Μιχαήλ Πολέμης, λόγω κωλύματος του 
τακτικού μέλους, Ιωάννη Πετρόγλου.

Γραμματέας: 
Ηλιάνα Κούτρα.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις 

σχετικές διατάξεις του ν. 3959/2011, το ότι δεν προκα-
λείται δαπάνη και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ 
των μελών της, ομόφωνα αποφασίζει σύμφωνα με την 
παρ. 5 του άρθρου 37Α του ν. 3959/2011, για τον καθο-
ρισμό των κριτηρίων και προϋποθέσεων υπό τις οποίες 
εκδίδεται η επιστολή της παρ. 1 του άρθρου 37Α του 
ν. 3959/2011 και των λοιπών σχετικών θεμάτων εφαρμο-
γής της εν λόγω διάταξης, κατόπιν διενέργειας δημόσιας 
διαβούλευσης, όπως αυτό αποτυπώνεται στο έντυπο 
που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.
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Kριτήρια και προϋποθέσεις υπό τις οποίες εκδίδεται η επιστολή της παρ. 1 του άρθρου 
37Α του ν. 3959/2011 και καθορισμός λοιπών σχετικών θεμάτων εφαρμογής της εν λόγω 
διάταξης  

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ), αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 
93/Α΄/20.4.2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αποφάσισε ομόφωνα να θέσει το ακόλουθο 
κείμενο για δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 37Α του ν. 3959/2011: 

Ι.  Εισαγωγή 

1. Η επιστολή μη ανάληψης δράσης αποτελεί ένα εργαλείο για την αξιολόγηση 
επιχειρηματικών σχεδίων από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική 
επικράτεια για λόγους δημοσίου συμφέροντος, ιδίως για την επίτευξη των στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης.  

2. H ΕΑ σημειώνει ότι, εκτός της χρηματοοικονομικής αβεβαιότητας που είναι εγγενής 
σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη, πρώτον, οι περισσότερες 
ελληνικές επιχειρήσεις είναι μικρού μεγέθους και συνεπώς συντρέχουν λόγοι 
κλιμάκωσης των πρωτοβουλιών τους προκειμένου να αντλήσουν πιο αποτελεσματικά 
τους οικονομικούς πόρους που απαιτούνται για την πράσινη μετάβαση, ενδεχομένως 
μέσω της σύστασης επιχειρηματικών οικοσυστημάτων (τόσο ιδιωτικών όσο και μέσω 
συνεργασιών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα). Επιπλέον, λόγω των σημαντικών 
διαφορών στη χρηματοδοτική ικανότητα για την πράσινη μετάβαση μεταξύ των 
κρατών μελών της ΕΕ, παρά τη σημαντική προσπάθεια που καταβάλλεται για δημόσια 
χρηματοδότηση από την ΕΕ, και ειδικά λόγω της σημαντικής οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής κρίσης στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία, η οποία ενδέχεται να 
επιτείνει αυτό το χρηματοδοτικό κενό θα πρέπει να καταβληθεί σημαντική προσπάθεια 
προκειμένου να περιοριστούν συνθήκες αβεβαιότητας, όπως η ρυθμιστική 
αβεβαιότητα λόγω τυχόν εφαρμογής του δικαίου ανταγωνισμού, και να παρασχεθούν 
μέσω της ασφάλειας δικαίου που θα επιτευχθεί κίνητρα στους επενδυτές ώστε να 
πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες επενδύσεις για την Πράσινη μετάβαση, 
ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο μακροπρόθεσμα την ανταγωνιστικότητα της εθνικής 
οικονομίας και την ένταση του ανταγωνισμού στις αγορές στην Ελληνική επικράτεια. 

3. Η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων δύναται σε ορισμένες περιπτώσεις να συμβάλει 
στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών και την αποτελεσματικότερη προώθηση των 
στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως η προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο 
αυτό, οι επιχειρήσεις ενδέχεται να χρειάζονται καθοδήγηση σχετικά με τις 
πρωτοβουλίες τους, ώστε να μην αποτελούν οι κανόνες περί ελεύθερου ανταγωνισμού 
τροχοπέδη στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης.  Προς αυτό τον σκοπό, 
οι επιστολές μη ανάληψης δράσεις δύναται να αποτελέσουν εργαλείο ενίσχυσης και 
ταχείας υλοποίησης τέτοιων καινοτόμων πρωτοβουλιών που προάγουν τη βιώσιμη 
ανάπτυξη χωρίς όμως να περιορίζουν ουσιωδώς τον ανταγωνισμό.  Συμπράξεις ή 
μονομερείς συμπεριφορές που παραβιάζουν κατάφωρα τους κανόνες περί ελεύθερου 
ανταγωνισμού και βλάπτουν τους καταναλωτές υπό το μανδύα του δημοσίου 
συμφέροντος, ιδίως της βιώσιμης ανάπτυξης (πχ. πρακτικές greenwashing), δεν 
συμβάλουν στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών και στην προώθηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης. 

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37Α του ν. 3959/2011, μία ή περισσότερες 
επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση επιστολής εκ μέρους 
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του Προέδρου της ΕΑ ότι δεν θα αναλάβει δράση έναντι μιας οριζόντιας ή κάθετης 
σύμπραξης για παράβαση του άρθρου 1 του ν. 3959/2011 ή και του άρθρου 101 της 
Σ.Λ.Ε.Ε. ή έναντι μίας πρακτικής για παράβαση του άρθρου 2 του ν. 3959/2011 και 
του άρθρου 102 της Σ.Λ.Ε.Ε.. Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα 
όταν ανακύπτει θέμα δημοσίου συμφέροντος, ιδιαίτερα σε θέματα επίτευξης των 
στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. 

5. Η διαδικασία του άρθρου 37Α αποτελεί μια απλοποιημένη διαδικασία με την έννοια 
ότι ο Πρόεδρος της ΕΑ με σχετική επιστολή του, κατόπιν εισήγησης της Γενικής 
Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (ΓΔΑ), μπορεί να διαπιστώσει ότι δεν συντρέχει λόγος 
περαιτέρω δράσης. Η ΓΔΑ θα εξετάσει τα σχετικά αιτήματα λαμβάνοντας υπόψη τα 
επιχειρήματα και τα στοιχεία που θα τις παράσχουν οι επιχειρήσεις. Η επιστολή αυτή 
δημιουργεί ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις για όσο χρονικό διάστημα δεν 
μεταβληθούν τα πραγματικά περιστατικά στα οποία στηρίχθηκε η επιστολή κατά το 
χρονικό διάστημα έκδοσής της. 

6. Η διαδικασία του άρθρου 37Α δεν επηρεάζει το σύστημα αυτό-αξιολόγησης που έχει 
καθιερωθεί με τον Κανονισμό 1/2003 και τον ν. 3959/2011. Η αίτηση για την έκδοση 
επιστολής μη ανάληψης δράσης δεν δίνει στον αιτούντα το δικαίωμα να λάβει τέτοια 
επιστολή. Η ΕΑ διατηρεί την ευχέρεια να εκδώσει επιστολή οσάκις το θεωρεί 
ενδεδειγμένο ανάλογα με τη νομική αβεβαιότητα που ανακύπτει από ένα καινοφανές ή 
δυσεπίλυτο πρόβλημα του δικαίου του ανταγωνισμού, τις συνθήκες του ανταγωνισμού 
στη συγκεκριμένη σχετική αγορά, το όφελος στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης 
ανάπτυξης, την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης δράσης και την μη ύπαρξη βιώσιμων 
εναλλακτικών οι οποίες θα επηρεάζουν λιγότερο τον ανταγωνισμό. 

7. Η επιστολή μη ανάληψης δράσης δεν είναι δεσμευτική για την ΕΑ, η οποία μπορεί να 
επανεξετάσει μεταγενέστερα προηγούμενη επιστολή μη ανάληψης δράσης. Συναφώς, 
τα εθνικά δικαστήρια και οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού μπορεί να λάβουν υπόψη 
τους την επιστολή μη ανάληψης δράσης, χωρίς όμως να δεσμεύονται. 

8. Ο Πρόεδρος της ΕΑ, κατόπιν εισήγησης της ΓΔΑ, ανακαλεί την επιστολή μη 
ανάληψης δράσης που έχει εκδώσει σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2, εάν περιέλθουν σε 
γνώση της ΕΑ νέα στοιχεία, τα οποία επηρεάζουν ουσιωδώς την αξιολόγηση της 
συμπεριφοράς, εάν μεταβληθούν τα πραγματικά περιστατικά, ή εάν η έκδοση αυτής 
βασίσθηκε σε αναληθή ή παραπλανητικά στοιχεία. Η ανάκληση κοινοποιείται 
αμελλητί στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. 

9. Με την παρ. 5 του άρθρου 37Α του ν. 3959/2011 παρέχεται η νομοθετική 
εξουσιοδότηση στην ΕΑ να εξειδικεύσει με απόφασή της τα κριτήρια και τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες εκδίδεται η επιστολή της παρ. 1 κατόπιν δημόσιας 
διαβούλευσης και να καθορίσει κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του εν λόγω 
άρθρου. 

10. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα απόφαση εξειδικεύει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις 
υπό τις οποίες εκδίδεται η επιστολή της παρ. 1 του άρθρου 37Α του ν. 3959/2011, 
ρυθμίζει λοιπά σχετικά θέματα εφαρμογής της εν λόγω διάταξης και εκθέτει τις 
λεπτομέρειες της σχετικής διαδικασίας. 
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ΙΙ.  Λόγοι οι οποίοι δικαιολογούν την υπαγωγή στη διαδικασία του άρθρου 37Α 

ΙΙ.Α. Απαραίτητες προϋποθέσεις εκκίνησης της διαδικασίας 

11. Προκειμένου να εξεταστεί μια υποβληθείσα αίτηση για έκδοση επιστολής μη 
ανάληψης δράσης, οι αιτούσες επιχειρήσεις πρέπει να επικαλούνται και να 
τεκμηριώνουν επαρκώς: 

(1) τον υπέρτερο λόγο δημοσίου συμφέροντος ο οποίος συντρέχει στην εκάστοτε 
περίπτωση (βλ. κατωτέρω υπό III), 

(2) ότι γεννάται πραγματική αβεβαιότητα επειδή ανακύπτει καινοφανές ή και 
δυσεπίλυτο πρόβλημα του δικαίου του ανταγωνισμού. Κλασική περίπτωση 
αποτελεί το γεγονός ότι μια συμφωνία ή πρακτική θέτει ζητήματα τα οποία δεν 
έχουν αποτελέσει στο παρελθόν αντικείμενο εξέτασης από την Επιτροπή 
Ανταγωνισμού, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα εθνικά ή τα ενωσιακά 
Δικαστήρια, 

(3) η συμφωνία/ πρακτική είναι μείζονος σπουδαιότητας για τις αιτούσες 
επιχειρήσεις, και, εν γένει, την εθνική οικονομία.  

ΙΙ.Β.  Υποβολή και περιεχόμενο αίτησης  

12. Προκειμένου να εξεταστεί μια υποβληθείσα αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ 
ελάχιστο: 

(i) τα στοιχεία των αιτουσών επιχειρήσεων καθώς και όλων των εμπλεκόμενων 
επιχειρήσεων  

(ii) πληροφορίες για τις δραστηριότητες των εμπλεκομένων επιχειρήσεων και των 
ομίλων στους οποίους ανήκουν 

(iii) τον ορισμό αντικλήτου όλων των αιτουσών επιχειρήσεων1 

(iv) περιγραφή του περιεχομένου της συμφωνίας, απόφασης ένωσης επιχειρήσεων, 
εναρμονισμένης πρακτικής ή μονομερούς πρακτικής που αποτελεί το 
αντικείμενο της αίτησης  

(v) οικονομικοί και στρατηγικοί λόγοι της συμφωνίας, απόφασης ένωσης 
επιχειρήσεων, εναρμονισμένης πρακτικής ή μονομερούς πρακτικής, 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα και χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους 

(vi) πλήρη και αναλυτικά στοιχεία για όλα τα σημεία που ενδείκνυνται για την 
εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των ερωτημάτων καθώς και κάθε άλλο σχετικό 
πληροφοριακό στοιχείο  

 
1  Ο αντίκλητος μπορεί να είναι κοινός για περισσότερες ή όλες τις αιτούσες επιχειρήσεις.  
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(vii) πλήρη τεκμηρίωση των ανωτέρω και σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (όπως, 

ενδεικτικά, μελέτες, οικονομικές αναλύσεις, παρουσιάσεις και άλλα εσωτερικά 
έγγραφα)  

(viii) σαφή προσδιορισμό των στοιχείων τα οποία καλύπτονται από επαγγελματικό 
απόρρητο και μη απόρρητη περίληψη του αντικειμένου της αίτησης 

(ix) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1986 στην οποία οι αιτούσες 
αναφέρουν ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι 
αληθείς, ορθές και πλήρεις και ότι όλες οι απόψεις που διατυπώνονται είναι 
ειλικρινείς 

(x) νομιμοποιητικά έγγραφα. 

13. Η ΓΔΑ δύναται, κατόπιν εισήγησης στον Πρόεδρο της ΕΑ και τοποθέτησής του, να 
θέτει στο αρχείο αιτήσεις που δεν περιλαμβάνουν το ως άνω ελάχιστο περιεχόμενο. 
Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της επιχείρησης, η ΓΔΑ δύναται να χορηγήσει 
εύλογη προθεσμία για την προσκόμιση των ανωτέρω στοιχείων. 

14. Σε κάθε περίπτωση, η προβλεπόμενη προθεσμία της παραγράφου 23 κατωτέρω αρχίζει 
από τον χρόνο κατά τον οποίο η ΓΔΑ παραλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία της αιτήσεως. 

15. Κάθε ουσιώδης μεταβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην αίτηση για την οποία 
τα μέρη έχουν λάβει ή έπρεπε να λάβουν γνώση μετά την υποβολή της εν λόγω 
αίτησης, πρέπει να κοινοποιείται εκουσίως και αμελλητί στην ΓΔΑ. 

16. Εάν τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί είναι ανακριβή ή παραπλανητικά η αίτηση θα 
απορρίπτεται. 

ΙΙΙ.  Λόγοι δημοσίου συμφέροντος 

17. Στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί η κάλυψη των αναγκών των σημερινών 
γενεών χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η αυτάρκεια των επόμενων. Συνιστά έτσι μία 
ολιστική προσέγγιση καθώς εμπεριέχει πτυχές, προεκτάσεις και αποτελέσματα που 
αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία τα οποία είναι αλληλένδετα 
και αλληλοενισχυόμενα. Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) εξειδικεύονται σε 
κείμενα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (βλ. ιδίως την «Ατζέντα 2030»2 και τη 
Συμφωνία των Παρισίων3) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. ιδίως την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία4), τα οποία η Ελλάδα έχει δεσμευθεί να εφαρμόσει. 

 
2  Βλ. https://unric.org/el/17-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%BF%CE%B9-

%CE%B2%CE%B9%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B7%CF%83-
%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%83/ και ιδίως τους 
στόχους με άρθρα 7,9 και 13.   

3  https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement. 
4  Βλ. ιδίως την από 11.12.2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ, Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 

COM(2019) 640 final και τα σχετικά νομοθετικά εργαλεία. Βλ. ακόμα τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2021/1119 
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Ιουνίου 2021 για τη θέσπιση 
πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 401/2009 και (ΕΕ) 2018/1999 («ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα»). 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ41330 Τεύχος B’ 4038/29.07.2022

 
18. Ως στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης που προτίθεται να εξετάσει η ΕΑ θεωρούνται, μεταξύ 

άλλων: 

(i) Προστασία του περιβάλλοντος και περιορισμός του φαινομένου της κλιματικής 
αλλαγής, μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου5. 

(ii) Επίτευξη τεχνολογικής καινοτομίας με στόχο την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης 
ανάπτυξης (π.χ. smart cities). 

(iii) Προάσπιση και ενίσχυση της πράσινης μετάβασης των Μικρο-Μεσαίων 
Επιχειρήσεων. 

19. Η αναφορά στο άρθρο 37Α της επίτευξης των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης είναι 
ενδεικτική και δεν αποκλείει την έκδοση επιστολών μη ανάληψης δράσης σε 
περιπτώσεις συνδρομής άλλων λόγων δημοσίου συμφέροντος. 

20. Λόγοι δημόσιου συμφέροντος νοούνται περαιτέρω οι λόγοι που αναγνωρίζονται ως 
τέτοιοι στη νομολογία των εθνικών και ενωσιακών Δικαστηρίων, 
συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων λόγων: δημόσια τάξη· δημόσια ασφάλεια· 
δημόσια υγεία· προστασία της χρηματοοικονομικής ισορροπίας του συστήματος 
κοινωνικών ασφαλίσεων· προστασία των καταναλωτών, των αποδεκτών υπηρεσιών 
και των εργαζομένων· δικαιοσύνη των εμπορικών συναλλαγών· καταπολέμηση της 
απάτης· υγεία των ζώων· διανοητική ιδιοκτησία· διατήρηση της εθνικής ιστορικής και 
καλλιτεχνικής κληρονομιάς· στόχοι κοινωνικής πολιτικής και στόχοι πολιτιστικής 
πολιτικής. 

21. Ενδεικτικά, λόγοι δημοσίου συμφέροντος για τους σκοπούς του άρθρου 37Α , εκτός 
των προαναφερθέντων μπορεί να είναι: 

(i) εξασφάλιση της προμήθειας και κατάλληλης διανομής βασικών προϊόντων και 
υπηρεσιών και ασφάλεια των αλυσίδων εφοδιασμού, ιδίως σε περιόδους 
κρίσης, 

(ii) προστασία της δημόσιας υγείας , 

(iii)επίτευξη ή προάσπιση των στόχων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ειδικά 
όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη, 

(iv) ενίσχυση της περιφερειακής βιώσιμης ανάπτυξης,  

(v) επίτευξη/προάσπιση ενεργειακής αυτάρκειας στο πλαίσιο του Εθνικού 
Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα και της Μακροχρόνιας Στρατηγικής 
για το Έτος 2050, 

(vi) εξασφάλιση ευκαιριών απασχόλησης και αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας 
στους πολίτες και σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού 

(vii) επίτευξη ή προάσπιση της κοινωνικής συνοχής  

 
5      Βλ. Technical Report. 
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IV. Διαδικασία 

IV.Α.  Επιστολή της ΓΔΑ 

22. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή των ψηφιακών 
υπηρεσιών της ΕΑ.  Ειδικώς για αιτήσεις που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, 
συνιστάται η υποβολή τους μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ειδικού εποπτευόμενου 
χώρου (sandbox βιώσιμης ανάπτυξης).   

23. Κάθε αίτηση πρωτοκολλείται και η ΓΔΑ χορηγεί αμελλητί στον αιτούντα απόδειξη 
παραλαβής. 

24. Εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της πλήρους αίτησης, η ΓΔΑ, 
δυνάμει της παρ. 13 ανωτέρω, απευθύνει στις αιτούσες επιχειρήσεις επιστολή με την 
οποία τις ενημερώνει είτε ότι δεν θα εξετάσει περαιτέρω την αίτησή τους είτε ότι θα 
προχωρήσει στην ουσιαστική της αξιολόγηση. 

25. Η ΓΔΑ δεν θα εξετάζει περαιτέρω αιτήματα: 

(i) τα οποία δεν περιλαμβάνουν την αναφερόμενη υπό ΙΙ.Α τεκμηρίωση, 

(ii) τα οποία δεν περιλαμβάνουν το αναφερόμενο υπό ΙΙ.Β περιεχόμενο, με την 
επιφύλαξη της δυνατότητας της ΓΔΑ να ζητήσει από τις αιτούσες επιχειρήσεις 
να συμπληρώσουν την αίτηση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 11 
ανωτέρω, 

(iii)εμπλεκόμενων επιχειρήσεων με πανομοιότυπα ζητήματα με υποθέσεις οι 
οποίες εκκρεμούν ενώπιον των εθνικών και ενωσιακών δικαστηρίων, 

(iv) σχετικά με πανομοιότυπα ζητήματα με υποθέσεις οι οποίες έχουν εισαχθεί 
ενώπιον της ΕΑ,  

(v) υποβάλλονται σε πλήρως υποθετική βάση, μια και θα πρέπει να περιέχουν ένα 
ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης, 

(vi) υποβάλλονται για λογαριασμό τρίτων,  

(vii) στην περίπτωση που οι αιτούσες επιχειρήσεις δεν απαντούν 
εμπροθέσμως σε αιτήματα παροχής πληροφοριών κατ’ άρθρο 38 του ν. 
3959/2011. 

26. Σε περίπτωση που η αιτούσα επιχείρηση παραιτηθεί από την αίτησή της, η ΓΔΑ, 
κατόπιν εισήγησης προς τον Πρόεδρο της ΕΑ και τοποθέτησής του, τη θέτει στο 
αρχείο, χωρίς να την αξιολογήσει περαιτέρω. Τα στοιχεία τα οποία έχουν υποβληθεί 
στο πλαίσιο της αίτησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο ενδεχόμενων 
μεταγενέστερων διαδικασιών (όπως πχ. αυτεπάγγελτης έρευνας της ΕΑ).  

IV.Β.  Εισήγηση της ΓΔΑ   
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27. Η ΓΔΑ αξιολογεί την αίτηση επί τη βάσει των περιλαμβανόμενων σε αυτή 

πληροφοριακών στοιχείων, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει σε περαιτέρω 
έρευνα με δική της πρωτοβουλία. 

28. Αφού προχωρήσει στην επί της ουσίας οικονομική και νομική αξιολόγηση της 
αίτησης, η ΓΔΑ, εντός τριών μηνών από την έκδοση της επιστολής της παρ. IV.Α 
εισηγείται προς τον Πρόεδρο της ΕΑ σχετικά με την (ολική ή μερική/ υπό όρους ή μη) 
αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης. 

29. Η Εισήγηση της ΓΔΑ δεν είναι δεσμευτική και δεν αποτρέπει τη ΓΔΑ να αξιολογήσει 
διαφορετικά στο μέλλον σχετική επιστολή ή να εκκινήσει σχετική έρευνα για την 
παραβίαση του ν.3959/2011 ή/και της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  

30. Η ΓΔΑ μπορεί να ανακαλέσει την Εισήγησή της και να εκδώσει νέα, εισηγούμενη 
στον Πρόεδρο της ΕΑ τη μη έκδοση επιστολής μη ανάληψης δράσης, σε οποιοδήποτε 
στάδιο της εφαρμογής/υλοποίησης της αίτησης εφόσον περιέλθουν σε γνώση της ΕΑ 
νέα στοιχεία, τα οποία επηρεάζουν ουσιωδώς την αξιολόγηση της συμπεριφοράς, εάν 
περιέλθουν σε γνώση της νέα στοιχεία, νομικά και πραγματικά, τα οποία επηρεάζουν 
ουσιωδώς την αξιολόγηση της συμπεριφοράς, εάν μεταβληθούν τα πραγματικά 
περιστατικά, ή εάν η έκδοση της επιστολής βασίσθηκε σε αναληθή ή παραπλανητικά 
στοιχεία. 

V.  Επιστολή μη ανάληψη δράσης 

V.A.  Περιεχόμενο  

31. Εντός είκοσι (20) ημερών από την κατάθεση της Εισήγησης της ΓΔΑ, ο Πρόεδρος 
αποφασίζει εάν θα εκδώσει επιστολή μη ανάληψης δράσης. Σε περίπτωση που 
αποφασίσει ότι δεν συντρέχει λόγος έκδοσης της σχετικής επιστολής, ενημερώνει 
σχετικά την αιτούσα επιχείρηση, χωρίς να προχωρήσει σε επί της ουσίας αξιολόγηση 
της αίτησης. 

32. Η επιστολή μη ανάληψης δράσης περιλαμβάνει: 

(i) συνοπτική περιγραφή των πραγματικών περιστατικών  

(ii) το νομικό σκεπτικό επί τη βάσει του οποίου εκτιμάται ότι: 

i. δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 ή/ και 2 του ν. 
3959/2011 ή και του άρθρου 101 ή/και 102 ΣΛΕΕ  

ii. πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του παρόντος ή 
και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ  

(iii)το συμπέρασμα ότι για το λόγο αυτό δεν συντρέχει λόγος ανάληψης περαιτέρω δράσης 

(iv) τυχόν όρους και προϋποθέσεις υπό τους οποίους η ΕΑ δε θα αναλάβει περαιτέρω 
δράση καθώς και τυχόν διευκρινίσεις ότι η έκδοσή της βασίζεται στην ύπαρξη ή 
απουσία ορισμένων πραγματικών περιστατικών  
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(v) τυχόν καταληκτική ημερομηνία για την ισχύ/ εφαρμογή της 

(vi) την επιφύλαξη ότι η επιστολή δεν είναι δεσμευτική για την ΕΑ ή τα εθνικά ή ενωσιακά 
δικαστήρια και άλλες αρχές ανταγωνισμού. 

33. Η επιστολή μη ανάληψης δράσης είναι δυνατόν να περιορίζεται σε μέρος των 
ερωτημάτων που τίθενται στο υποβαλλόμενο αίτημα.  Ακόμη, είναι δυνατόν να 
περιλαμβάνει και άλλες πτυχές πέραν εκείνων που θίγονται στο αίτημα. 

V.Β.  Φύση της επιστολής μη ανάληψης δράσης 

34. Η επιστολή μη ανάληψης δράσης δεν συνιστά απόφαση της ΕΑ και δεν είναι 
δεσμευτική για την ΕΑ και τα δικαστήρια.  Τα εθνικά δικαστήρια και οι εθνικές αρχές 
ανταγωνισμού μπορεί να λάβουν υπόψη τους την επιστολή μη ανάληψης δράσης, 
χωρίς όμως να δεσμεύονται. 

35. Η επιστολή δεν ισοδυναμεί με:  

(i) διαπίστωση ότι δεν υφίσταται παράβαση, 

(ii) διαπίστωση ότι τα άρθρα 1 ή/ και 2 του ν. 3959/2011 ή και του άρθρου 101 
ή/και 102 ΣΛΕΕ δεν εφαρμόζονται, ή  

(iii)απόφαση αρνητικής πιστοποίησης.6 

36. Η επιστολή δεν εισάγει εξαίρεση στην απαγόρευση των άρθρων 101 ή 102 ΣΛΕΕ.7  

37. Στο πλαίσιο αυτό, οι αιτούντες παραμένουν υπεύθυνοι για τη διενέργεια της δικής τους 
αυτό-αξιολόγησης όσον αφορά τη δυνατότητα εφαρμογής των 1 ή/ και 2 του ν. 
3959/2011 ή και του άρθρου 101 ή/και 102 ΣΛΕΕ. 

38. Η επιστολή μπορεί να ανακληθεί από τον Πρόεδρο κατόπιν Εισήγησης της ΓΔΑ σε 
οποιοδήποτε στάδιο της εφαρμογής/υλοποίησης της αίτησης εφόσον περιέλθουν σε 
γνώση της ΕΑ νέα στοιχεία, πραγματικά και νομικά, συμπεριλαμβανομένων εξελίξεων 
στη νομολογία των εθνικών και ενωσιακών δικαστηρίων και εξελίξεων στις σχετικές 
αγορές, τα οποία επηρεάζουν ουσιωδώς την αξιολόγηση της συμπεριφοράς, εάν 
μεταβληθούν τα πραγματικά περιστατικά, ή εάν η έκδοση της επιστολής βασίσθηκε σε 
αναληθή ή παραπλανητικά στοιχεία. 

39. Η έκδοσή της επιστολής δεν αποκλείει την κίνηση έρευνας εκ μέρους της ΓΔΑ και δεν 
εμποδίζει την ΕΑ από τη μεταγενέστερη αξιολόγηση της ίδιας πρακτικής και των 
πραγματικών περιστατικών που περιέχονται στο αίτημα, ιδίως μετά από καταγγελία, 
και τυχόν μεταβολών στα υποκείμενα πραγματικά περιστατικά.  Η έκδοση γίνεται με 
την επιφύλαξη της αξιολόγησης του αντίστοιχου ζητήματος από τα εθνικά και 
ενωσιακά δικαστήρια.  

V.Γ.  Δημοσίευση 

 
6  Σύμφωνα και με το άρθρο 5 του Κανονισμού 1/2003, η ΕΑ δεν μπορεί να διαπιστώνει το ανεφάρμοστο των 

διατάξεων 101 και 102 ΣΛΕΕ, αφού αυτή η δυνατότητα επιφυλάσσεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
7  Πρβλ. άρθρο 10 Κανονισμού 1/2003. 
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Η απόφαση εκδόθηκε την 11η Ιουλίου 2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΝΟΣ   

 
40. Οι μη εμπιστευτικές εκδοχές των επιστολών μη ανάληψης δράσης αναρτώνται στο 

διαδικτυακό τόπο της ΕΑ και δεν δημοσιεύονται στο ΦΕΚ.  

VI.  Εποπτευόμενος χώρος (sandbox) 

41. Η ΕΑ λειτουργεί ψηφιακή πλατφόρμα ως ειδικό εποπτευόμενο χώρο για την 
αξιολόγηση των αιτήσεων που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη (sandbox).   

42. Αιτήσεις που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη συνιστάται να γίνονται μέσω της 
πλατφόρμας στο πλαίσιο των διαφόρων «κύκλων» sandbox που θα προωθούνται από 
την ΕΑ.  

43. Εντός της πλατφόρμας παρέχονται: 

(40) πληροφορίες για τα ζητήματα της βιώσιμης ανάπτυξης,  

(41) παραδείγματα πρακτικών και αναλύσεων τους,  

(42) πληροφορίες για την διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων βάσει 
κριτηρίων/βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs),  

(43) τα βήματα της αίτησης και της διαδικασίας αξιολόγησης και 
εφαρμογής/υλοποίησης του αντικειμένου της αίτησης. 

44. Κατόπιν της αίτησης των ενδιαφερόμενων μερών, δίνεται πρόσβαση στον 
εποπτευόμενο χώρο (ασφαλής χώρος) για την επεξεργασία των αιτήσεων σε επόμενο 
στάδιο.  Κατά το στάδιο της επεξεργασίας των αιτήσεων δύναται να ζητηθούν 
περαιτέρω πληροφορίες από τους αιτούντες. 

45. Η τελική απόφαση καθώς και προϋποθέσεις για την εφαρμογή του αντικειμένου της 
αίτησης γνωστοποιούνται στα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω του ασφαλή χώρου.  

46. Όλες οι αιτήσεις μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου 
(απόδειξη παραλαβής). 

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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