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ΣΕΦΝΙΚΕ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΕ 
βλ.= βλέπε 
δημ. = δημοσιευμένο 
εκδ.= εκδόσεις  
επ. = επόμενα  
όπ.π.= όπου παραπάνω 
τευχ. = τεύχος 
σελ.= σελίδα 
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Ζ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Α)  ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Α.1     Σο οικονομικό σύστημα της Ε.E. βασίζεται στην κοινωνική οικονομία 

της αγοράς όπου η βέλτιστη διάθεση των περιορισμένων πόρων 

πραγματοποιείται μέσω του μηχανισμού καθορισμού των τιμών. Οι νόμοι της 

προσφοράς και της ζήτησης εξισορροπούνται βραχυπρόθεσμα μέσω της 

διαφοροποίησης των τιμών και μακροπρόθεσμα, μέσω της προσαρμογής της 

ποσότητας της παραγωγής. Ο ανταγωνισμός αποτελεί βασικό συστατικό 

στοιχείο της οικονομίας της αγοράς: εγγυάται όσο το δυνατόν χαμηλότερες 

τιμές, περιορίζει τη σπατάλη της ενέργειας και των πρώτων υλών, προωθεί 

την τεχνολογική πρόοδο και συμβάλλει στην αύξηση του εθνικού 

εισοδήματος. Εκ πείρας γνωρίζουμε ότι ο ανταγωνισμός μπορεί να υφίσταται 

σε μακροχρόνια βάση μόνον εφόσον είναι νομικά κατοχυρωμένος. Φωρίς το 

κατάλληλο νομικό πλαίσιο, οι επιχειρήσεις τείνουν να καταλαμβάνουν 

μονοπωλιακές θέσεις. Η ύπαρξη μονοπωλίων έχει ως αποτέλεσμα τα αγαθά 

και οι υπηρεσίες να περιορίζονται, η ποιότητά τους να φθίνει και, συνεπώς, 

να αυξάνεται η τιμή τους. Για την αποφυγή αυτών, όλα τα κ-μ της Ε.E. έχουν 

θεσπίσει σε εθνικό επίπεδο αυστηρούς κανόνες για τη λειτουργία και την 

προστασία του ανταγωνισμού, ενώ η θέσπιση ενός λειτουργικού 

ανταγωνιστικού πλαισίου αποτέλεσε και για τις υποψήφιες προς ένταξη 

χώρες βασική προϋπόθεση για την προσχώρησή τους στην Ε.Ε. Ήδη, η 

απελευθέρωση των αγορών στην Ευρώπη έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο, 

ενώ στους ελάχιστους εναπομείναντες τομείς, όπου υφίστανται ακόμη τα 
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λεγόμενα φυσικά μονοπώλια, οι καταναλωτές και οι ανταγωνιστές 

προστατεύονται από τους κανόνες του ανταγωνισμού1.  

 

Α.2   Άλλωστε και διεθνώς έχουν θεσμοθετηθεί όργανα, τα οποία έχουν 

επιστρατευθεί και είναι αρμόδια για την εφαρμογή των κανόνων του 

ελευθέρου ανταγωνισμού. την Ε.Ε. αρμόδιο όργανο προστασίας του 

ελεύθερου ανταγωνισμού είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. την Ελλάδα, ήδη 

από την δεκαετία του 1970, αρμόδιο όργανο για την τήρηση των κανόνων του 

ανταγωνισμού είναι η ανεξάρτητη αρχή της Ε.Α., μίας αρχής με μεγάλες 

εξουσίες και μεγάλη ευθύνη, η οποία καλείται να καλύψει με τη ρυθμιστική 

της δραστηριότητα και λειτουργία κρίσιμους τομείς του οικονομικού βίου της 

χώρας. τα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της έγκειται η δυνατότητα επιβολής 

κυρώσεων στις επιχειρήσεις οι οποίες παραβιάζουν τους κανόνες προστασίας 

του ανταγωνισμού, επαχθέστερη εκ των οποίων από οικονομικής τουλάχιστον 

απόψεως, είναι αυτή της επιβολής προστίμων.  

 

B) ΕΙΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ: ΠΑΡΑΒΙΑΗ ΣΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ (ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ) 

ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕ ΚΤΡΩΕΙ  

 

Β.1. Παραβίαση: Οριοθέτηση και Έννοιες 

Β.1.1.  ε εθνικό επίπεδο ο ν. 703/77 "περί ελέγχου των μονοπωλίων και 

ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού" και 

συγκεκριμένα τα άρθρα 1 §1 και 2, 4α §4, 4β §4, 4ε §1 εδάφιο β΄ και 4, 9 §§1 

και 2, 21 §2, 25 §2, 26 §6 ορίζουν το πεδίο προστασίας του ανταγωνισμού. ε 

επίπεδο Ε.Ε., το αντικείμενο προστασίας του δικαίου ανταγωνισμού και το 

πεδίο εφαρμογής του, όπως αναφέρθηκε, ορίζεται στα άρθρα 81, 82 και 83 της 

υνθ.Ε.Κ., τα οποία εφαρμόζονται αυτεπαγγέλτως και από το εθνικό δίκαιο 

των κ-μ, ενώ σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύουν αυτού. Αντικείμενο 

                                                           
1 Βασικό θεματικό σημείωμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Πολιτική Ανταγωνισμού» του Ιουνίου 
2004 που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.epp-
ed.eu/Policies/pkeynotes/47competition-policy_el.asp 

http://www.epp-ed.eu/Policies/pkeynotes/47competition-policy_el.asp
http://www.epp-ed.eu/Policies/pkeynotes/47competition-policy_el.asp
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προστασίας είναι σε κάθε περίπτωση ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός. Κατά 

τους όρους δε του Δ.Ε.Κ., ο ανόθευτος ανταγωνισμός που απαιτείται να 

υπάρχει στην αγορά προϋποθέτει την ύπαρξη αποτελεσματικού 

ανταγωνισμού (workable competition), επομένως χρειάζεται τόσος 

ανταγωνισμός όσος απαιτείται για να εκπληρώνονται οι θεμελιώδεις αξιώσεις 

και οι σκοποί της υνθήκης, ιδίως η δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς με 

συνθήκες όμοιες με εκείνες της εσωτερικής αγοράς2. Η έννοια του 

αποτελεσματικού ανταγωνισμού διαφέρει βέβαια εκείνης του τέλειου 

ανταγωνισμού (pure/perfect competition), ο οποίος προϋποθέτει την ύπαρξη 

μιας ιδανικής αγοράς, όπου επικρατούν συνθήκες πλήρους διαφάνειας, οι 

επιχειρήσεις είναι ισοδύναμου μεγέθους και υφίσταται ισορροπία μεταξύ 

προσφοράς και ζητήσεως3. 

  

Β.1.2    Πιο αναλυτικά, οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 81 §1 

υνθ.Ε.Κ. είναι οι εξής τρεις: α) παράνομη σύμπραξη, δηλαδή απόφαση 

περισσοτέρων της μίας επιχειρήσεων να δράσουν από κοινού σε μια 

συγκεκριμένη αγορά, η οποία μπορεί να λάβει τη μορφή συμφωνίας, 

εναρμονισμένης πρακτικής ή απόφασης ένωσης επιχειρήσεων, β) περιορισμός 

του ανταγωνισμού, ο οποίος προκαλείται (εκούσια ή ακούσια) από την 

απόφαση κοινής δράσης και γ) προσβολή του ενδοκοινοτικού εμπορίου από 

την παράνομη πρακτική4. ύμφωνα δε με την §3 του ίδιου άρθρου, 

αναγνωρίζεται η δυνατότητα απαλλαγής των περιοριστικών συμπράξεων, 

εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής τέσσερις προϋποθέσεις που 

προβλέπονται σε αυτήν: α) βελτίωση της παραγωγής, βελτίωση της διανομής 

ή συμβολή στην τεχνική και οικονομική πρόοδο, β) εξασφάλιση υπέρ των 

καταναλωτών ενός δίκαιου τμήματος από το όφελος που προκύπτει, το οποίο 

θεωρείται ότι εκπληρώνεται όταν υπάρχει πρόνοια για την προστασία της 

υγείας ή του περιβάλλοντος ή εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες 

                                                           
2 Βλ. Απόφαση Metro-Saba I. υπόθεση 26/76. υλλ. Νομολ. 1977. 1875. 
3 Πλιάκος Αστ. «Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΙ Περί Ελευθεριών. εκδ. Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών. 2006. σελ. 157-158. 
4 Καρύδης Γ. «Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων και Ανταγωνισμού. Ι Θεμελιώδεις Ελευθερίες 
Ανταγωνισμός-Κρατικές Ενισχύσεις». Εκδ. Αντ. Ν. άκκουλα. σελ. 101. 
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ή η ασφαλής και επαρκής προμήθεια αγαθών, γ) οι επιβαλλόμενοι 

περιορισμοί δεν είναι δυσανάλογοι των οικονομικών πλεονεκτημάτων που 

προκύπτουν και δ) η μη κατάργηση του ανταγωνισμού σε σημαντικό τμήμα 

της αγοράς των σχετικών προϊόντων προϋποθέτει ότι η εξεταζόμενη 

σύμπραξη (ή συμπράξεις) δεν οδηγεί στη δημιουργία μονοπωλίου. Οι 

απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 81 υνθ.Ε.Κ. μπορούν να κηρυχθούν 

ανεφάρμοστες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε με ατομική απόφαση είτε με 

κανονιστική ρύθμιση (ομαδική απαλλαγή), ενώ με την εφαρμογή της 

ομαδικής εξαίρεσης αδρανοποιούνται οι απαγορεύσεις του άρθρου 81 

υνθ.Ε.Κ.5 Επομένως, η διάταξη αυτή μπορεί να εφαρμοστεί είτε σε 

μεμονωμένες περιπτώσεις (ατομικής) απαλλαγής είτε σε κατηγορίες 

συμφωνιών μέσω των κανονισμών (ομαδικής) απαλλαγής.6 Όσοι βέβαια 

θίγονται από τους εν λόγω κανονισμούς, στο βαθμό που τους αφορούν άμεσα 

και ατομικά, έχουν το δικαίωμα να τους αμφισβητήσουν με την άσκηση της 

λεγόμενης αίτησης ακυρώσεως7.  

 

Β.1.3    Ως προς τις προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 82 υνθ.Ε.Κ., αυτές 

είναι οι εξής τρεις: α) η διαπίστωση ότι μία ή περισσότερες επιχειρήσεις 

κατέχουν δεσπόζουσα θέση σε μία συγκεκριμένη αγορά, β) η καταχρηστική 

εκμετάλλευση της δεσπόζουσας αυτής θέσης σε βαθμό ή με τρόπο που να 

αποκλείει τον ανταγωνισμό και γ) η δυνατότητα επηρεασμού του 

ενδοκοινοτικού εμπορίου από την καταχρηστική αυτή πρακτική8. Σο άρθρο 

82 υνθ.Ε.Κ. δεν δίνει τον ορισμό της δεσπόζουσας θέσης μιας επιχείρησης. 

ύμφωνα όμως με τη νομολογία του Δ.Ε.Κ., μια επιχείρηση κατέχει 

δεσπόζουσα θέση όταν έχει τη δυνατότητα να παρεμποδίζει τη διατήρηση 

ενός αποτελεσματικού ανταγωνισμού στη σχετική αγορά δρώντας 

ανεξάρτητα από τη θέληση των ανταγωνιστών, των πελατών ή ακόμα και των 

                                                           
5 Πλιάκος Αστ. «Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΙ Περί Ελευθεριών. εκδ. Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών. 2006. σελ. 161-162. 
6 Καρύδης Γ. οπ.π. σελ. 119. 
7 βλ. Απόφαση C-234/89. Δελημίτης. υλλ. Νομολ. 1991. Ι-935. 
8 Καρύδης Γ. οπ.π. σελ. 127 
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καταναλωτών9. Η δεσπόζουσα θέση μπορεί να κατέχεται από μία ή 

περισσότερες επιχειρήσεις (συλλογική δεσπόζουσα θέση). Περίπτωση 

συλλογικής δεσπόζουσας θέσης συντρέχει όταν οι επιχειρήσεις 

συμπεριφέρονται ως μια οντότητα, ιδίως λόγω της ύπαρξης νομικών (μια 

κοινή επιχείρηση) ή οικονομικών δεσμών (συμφωνίες συνεργασίας)10. Η 

υνθ.Ε.Κ. άλλωστε δεν απαγορεύει την ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης αλλά 

μόνον την καταχρηστική εκμετάλλευση αυτής. Κατά τη νομολογία δε του 

Δ.Ε.Κ., η κατάχρηση συντελείται με την αποδυνάμωση του ανταγωνισμού 

που επέρχεται με τη χρήση μεθόδων ασυμβίβαστων με τις απαιτήσεις ενός 

υγιούς ανταγωνισμού11. ημειώνεται τέλος ότι το άρθρο 83 υνθ.Ε.Κ. 

αναφέρεται στην έκδοση των αναγκαίων κανονισμών ή οδηγιών σχετικά με 

την εφαρμογή των αρχών που διέπουν τις συμπράξεις και την κατάχρηση της 

δεσπόζουσας θέσης12. 

 

Β.2. Κυρώσεις: Αστικές-Ποινικές-Διοικητικές 

Β.2.1   Η Ε.Α. στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για την εφαρμογή του ν. 

703/77 "περί ελέγχου των μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του 

ελεύθερου ανταγωνισμού" 13, και μετά από σχετική έρευνα που διεξάγεται είτε 

αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν καταγγελίας ή αίτησης του Τπουργού Ανάπτυξης, 

δύναται να επιβάλει πρόστιμα εφόσον διαπιστώσει ότι έχουν παραβιαστεί οι 

διατάξεις των άρθρων 1 §1 και 2, 4α §4, 4β §4, 4ε §1 εδάφιο β΄ και 4, 9 §§1 και 

2, 21 §2, 25 §2, 26 §6 του προαναφερόμενου νόμου ή των άρθρων 81 και 82 της 

υνθ.Ε.Κ.14. Με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1/2003 του υμβουλίου ενισχύθηκαν 

επιπλέον οι ερευνητικές εξουσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες με τις 

νέες ρυθμίσεις, δύνανται να επικεντρώνονται στην καταστολή των πλέον 

σοβαρών παραβάσεων. Ο ν. 3373/2005 εν συνεχεία ευθυγράμμισε την 

                                                           
9 Βλ. Απόφαση 322/81. Michelin. υλλ. Νομολ. 1983. 3461. 
10 Βλ. Απόφαση C-395/96, C-396/96. Compagnie maritime belge transports etc. Commision. υλλ. 
Νομολ. Ι-1365. 
11 Βλ. Απόφαση 102/77. Hoffman Laroche. υλλ. Νομολ. 1979. 461. 
12 Πλιάκος Αστ. «Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΙ Περί Ελευθεριών. εκδ. Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών. 2006. σελ. 169. 
13 Βλ.υποσ. 1,30,32,36,40 και 41-43. 
14 Δρυλλεράκης Ι.Κ. «Η προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού». Κωδικοποίηση Νομοθεσίας. 
Βιβλιοθήκη Δ.Ε.Ε. οπ.π. 
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ελληνική νομοθεσία με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1/2003 του υμβουλίου και 

εισήγαγε σημαντικές τροποποιήσεις, όπως την εφαρμογή του Προγράμματος 

Επιείκειας15 και παράλληλα ενίσχυσε τις αρμοδιότητες της Ελληνικής Ε.Α.16
 

 

Β.2.2     Σο Πρόγραμμα Επιείκειας17 αφορά σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν 

σε μυστικές οριζόντιες συμπράξεις με στόχο τον καθορισμό τιμών, 

ποσοστώσεων παραγωγής ή πώλησης, την κατανομή των αγορών 

(συμπεριλαμβανομένης της νόθευσης των διαγωνισμών ή τον περιορισμό των 

εισαγωγών ή εξαγωγών), πρακτικές οι οποίες συγκαταλέγονται μεταξύ των 

σοβαρότερων περιορισμών του ανταγωνισμού, καθώς καταλήγουν σε αύξηση 

των τιμών και σε περιορισμό των δυνατοτήτων επιλογής του καταναλωτή και 

φυσικά είναι επιβλαβείς για την ελληνική και ευρωπαϊκή βιομηχανία. 

Ορισμένες επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτό το είδος των παράνομων 

συμπράξεων είναι διατεθειμένες να θέσουν τέρμα στη συμμετοχή τους σε 

αυτές και να ενημερώσουν την Ε.Α. για την ύπαρξη των συμπράξεων αυτών, 

αλλά τις αποτρέπουν τα υψηλά πρόστιμα στα οποία βρίσκονται εκτεθειμένες. 

Η Ε.Α. δύναται να χορηγεί σε αυτές τις επιχειρήσεις απαλλαγή από τα 

επαπειλούμενα πρόστιμα, εφόσον οι τελευταίες συνεργαστούν με αυτήν και 

συμβάλλουν στη διερεύνηση των παραβιάσεων των κανόνων προστασίας του 

ελεύθερου ανταγωνισμού. τα πλαίσια της συνεργασίας αυτής, εφόσον, 

μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, οι επιχειρήσεις, προβούν στην αποκάλυψη 

πληροφοριών και αποδεικτικών στοιχείων, τότε, σύμφωνα με το νέο άρθρο 9 

§4 του ν. 703/44, η Ε.Α. δύναται με απόφασή της υπό όρους και προϋποθέσεις 

να τους απαλλάξει ή και να μειώσει τα επιβαλλόμενα πρόστιμα σε βάρος 

τους. Βέβαια, ακόμη και αν μία επιχείρηση ενταχθεί στο Πρόγραμμα 

Επιείκειας στην Ελλάδα, δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι θα της χορηγηθεί 
                                                           
15 ύμφωνα με το άρθρο 16 §3  του Ν.3373/2005· Ε.Α. (Ολομ) 299/V/2006. Απόφαση που είναι 
δημοσιευμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση : http://www.epant.gr/Show.php3?frmArticlesID=490 · 
βλ. Έκθεση Πεπραγμένων της Ε.Α. για τα έτη 2005-2006. οπ.π. σελ.17· Καλαφάτης Α. «Σο ελληνικό 
πρόγραμμα επιείκειας υπό το πρίσμα της προσφάτως θεσπισθείσας κοινοτικής ανακοίνωσης και της 
αμερικανικής πρακτικής». Δ.Ε.Ε. ’07. σελ.165.  
16 Αντίθετη άποψη βλ. οπ.π. υποσ. 6 Σζουγανάτος Δ. «Ο στόχος της αναβάθμισης της ΕΑ και οι αστοχίες 
του ν.3373/2005 για την τροποποίηση του ν.703/77» · του ιδίου. «Ο στόχος και οι αστοχίες στο σχ/ν για 
τον ανταγωνισμό».  
17 Απόφαση αριθμ. 299/V/2006 της Ε.Α. σε ολομέλεια «Πρόγραμμα Επιείκειας» της 23/02/2006 που 
είναι δημοσιευμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://epant.gr/Show.php3?frmArticlesID=490  

http://epant.gr/Show.php3?frmArticlesID=490
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απαλλαγή ή μείωση των προστίμων που της έχουν επιβληθεί από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από τις Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού άλλων κ-μ της 

Ε.Ε. τις Η.Π.Α., στην Ε.Ε. και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου εφαρμόζεται  

το ως άνω Πρόγραμμα έχει μεγάλη επιτυχία και έχει αποδειχθεί πολύτιμος 

αρωγός των εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού στην καταπολέμηση των καρτέλ, 

δεδομένου ότι λειτουργεί και ως απειλή. Η φιλοσοφία έγκειται στο ότι αν 

κάποιος έχει υπόψη του ότι ένα από τα μέλη του καρτέλ μπορεί να 

απευθυνθεί στην Ε.Α. και να ενταχθεί στο Πρόγραμμα Επιείκειας, η 

συμμετοχή στο καρτέλ καθίσταται πιο επικίνδυνη και σαφώς λιγότερο 

συμφέρουσα και έτσι καθιδρύεται κατά κάποιο τρόπο ένας αγώνας ταχύτητας 

για τους συμμετέχοντες, αφού από το Πρόγραμμα επωφελείται περισσότερο 

όποιο μέλος καταγγείλει πρώτο το καρτέλ18. 

 

Β.2.3   Πριν όμως από την απόφαση επιβολής προστίμου καθώς και του 

καθορισμού του ύψους αυτού, η Ε.Α. προβαίνει καταρχήν στην εξακρίβωση 

του κατά πόσο οι ενέργειες της υπό έρευνα επιχείρησης (ή των επιχειρήσεων) 

πράγματι οδηγούν σε μείωση του ανταγωνισμού και σε μείωση της 

μακροχρόνιας ευημερίας των καταναλωτών. Για την εξακρίβωση αυτή η Ε.Α. 

εφαρμόζει μια μεθοδολογία η οποία αποτελείται από τις εξής τρεις φάσεις 

ανάλυσης: α) Ορισμός της σχετικής αγοράς των προϊόντων στην οποία 

λαμβάνει χώρα η υπό εξέταση συμφωνία, συγχώνευση ή 

συμπεριφορά/πρακτική, καθώς και της γεωγραφικής της έκτασης. υνήθως ο 

ορισμός της σχετικής αγοράς συνεπάγεται και την αναγνώριση των 

συμμετεχόντων στην αγορά, αν και σε κάποιες περιπτώσεις η αγορά -ως το 

σύνολο των προϊόντων που πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτή- μπορεί να 

ορισθεί χωρίς να χρειαστεί να αναγνωρισθούν οι επιχειρήσεις που 

συμμετέχουν σε αυτή, κάτι που σε αυτήν την περίπτωση γίνεται στην επόμενη 

φάση, β) υπολογισμός των μεριδίων των συμμετεχόντων στην αγορά, 

διερεύνηση των βασικών στατικών συνθηκών της δομής της αγοράς και 
                                                           
18 Πρακτικά ημερίδας που διοργανώθηκε από το Τπουργείο Ανάπτυξης, την Ειδική Γραμματεία για την 
Ανταγωνιστικότητα, την Ε.Α. και το Επιμελητήριο Έβρου και πραγματοποιήθηκε στην 
Αλεξανδρούπολη την 14/01/2006, με θέμα: «Η προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού στο ελληνικό 
και κοινοτικό δίκαιο». σελ. 79-80. 
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εξακρίβωση του κατά πόσο η υπό εξέταση επιχείρηση (ή επιχειρήσεις) έχουν 

αποτελεσματική στατική Μ.Δ., ήτοι Μ.Δ. σε κάποια συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή ή δημιουργούν ή ενισχύουν Μ.Δ. σε περίπτωση συγχωνεύσεων, στη 

σχετική αγορά, και γ) εξακρίβωση του κατά πόσο η υπό εξέταση συμφωνία, 

συγχώνευση ή συμπεριφορά/πρακτική μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική 

μακροχρόνια μείωση του ανταγωνισμού και σε μείωση της κοινωνικής 

ευημερίας. ε περίπτωση που κριθεί ότι αυτό ισχύει, η υπό εξέταση ενέργεια 

απαγορεύεται ή αλλιώς επιτρέπεται αλλά υπό όρους. Να σημειωθεί ότι για να 

εξακριβωθεί κατά πόσο μπορεί να υπάρξει μείωση της κοινωνικής ευημερίας, 

πρέπει να εξετάζονται και οι δυνητικές ευεργετικές επιδράσεις στην 

αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων (efficiency defenses) ή άλλα ζητήματα 

δημοσίου συμφέροντος, τα οποία ενισχύονται από τη συγκεκριμένη 

συμφωνία, συγχώνευση ή συμπεριφορά/πρακτική19. Η Ε.Α. άλλωστε έχει 

καθορίσει ποιες συμφωνίες, αποφάσεις ενώσεως επιχειρήσεων ή 

εναρμονισμένες πρακτικές θεωρούνται ήσσονος σημασίας και δεν 

περιορίζουν σημαντικά τον ανταγωνισμό, καθώς επίσης έχει καθορίσει ποιες 

ενέργειες αποτελούν ιδιαίτερα σοβαρό περιορισμό του ανταγωνισμού και  ως 

εκ τούτου είναι απαγορευτικές20. 

 

Β.2.4    Μετά την πρόσφατη τροποποίηση του ν. 703/1977, η έκδοση 

απόφασης ασφαλιστικών μέτρων από την Ε.Α. εναντίον επιχειρήσεων χωρεί 

μόνον για λόγους δημοσίου συμφέροντος είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν 

αίτησης του Τπουργού Ανάπτυξης. ε σχέση με τα ασφαλιστικά μέτρα η Ε.Α. 

θεωρεί ότι ο όρος του δημοσίου συμφέροντος ταυτίζεται αποκλειστικά και 

μόνον με την προστασία του ανταγωνισμού ως θεσμού. Ρητά αυτό 

αναφέρεται και στο άρθρο 8 του Καν. 1/2003 του υμβουλίου της Ε.Κ., όπου 

σύμφωνα με τη διάταξη αυτή «σε περίπτωση κατεπείγοντος λόγω κινδύνου σοβαρής 
                                                           
19 Βέττας Ν.- Κατσουλάκος Γ. «Πολιτική Ανταγωνισμού & Ρυθμιστική Πολιτική. Σα οικονομικά των 
Ρυθμιστικών Παρεμβάσεων σε Αγορές με Μονοπωλιακή Δύναμη». Εκδ. Συπωθήτω - Γιώργος Δαρδάνος. 
σελ. 266-267 
20 Ανακοίνωση της Ε.Α. «σχετικά με τις συμφωνίες ήσσονος σημασίας οι οποίες δεν περιορίζουν 
σημαντικά τον ανταγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του νόμου 703/1977 όπως ισχύει 
(de minimis)» της 02/03/2006 που είναι δημοσιευμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
http://www.epant.gr/nsubcategory.php?Lang=gr&id=241 

 

http://www.epant.gr/nsubcategory.php?Lang=gr&id=241
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και ανεπανόρθωτης βλάβης του ανταγωνισμού, η Επιτροπή, ενεργώντας 

αυτεπαγγέλτως, μπορεί, με βάση την εκ πρώτης όψεως διαπίστωση παραβίασης, να 

διατάξει με απόφασή της τη λήψη προσωρινών μέτρων». Σο γεγονός λοιπόν ότι μια 

συμπεριφορά, η οποία δύναται να εμπίπτει στο πραγματικό των άρθρων 1, 2, 

2α και 5 του ν. 703/1977 και των άρθρων 81 και 82 της υνθ.Ε.Κ., 

ανακλαστικά μπορεί να πλήττει τα ιδιωτικά συμφέροντα μίας επιχείρησης ή 

περισσότερων επιχειρήσεων ή άλλες εκφάνσεις του δημοσίου συμφέροντος, 

όπως ισχύει λ.χ με το δημόσιο συμφέρον για την υγεία, την προστασία του 

περιβάλλοντος κ.ο.κ, δεν επαρκεί πλέον για να ενεργοποιήσει την προσωρινή 

προστασία του άρθρου 9 §5 του ν. 703/1977 με αίτηση των ιδιωτών, καθώς για 

την προστασία αυτών των εννόμων αγαθών, αρμόδιες είναι άλλες Αρχές ή 

Δικαστήρια. Σο παραπάνω επιβεβαιώνεται και από την ίδια την ως άνω 

διάταξη, η οποία εισάγει την προσβολή του δημοσίου συμφέροντος ως λόγο 

λήψης ασφαλιστικών μέτρων και για παραβιάσεις των άρθρων 81 και 82 της 

υνθ.Ε.Κ21. 

 

Β.2.5   Εκτός από τις παραπάνω ακραιφνείς κυρώσεις αστικού δικαίου, 

προβλέπονται και άλλες κυρώσεις, οι οποίες, παρόλο που δεν εντάσσονται 

στα πλαίσια του ν. 703/1977 καθεαυτές, εκπορεύονται από το δικαίωμα των 

θιγομένων από τις παραβιάσεις των κανόνων προστασίας του ανταγωνισμού 

να υποβάλουν αίτηση αποζημίωσης ενώπιον των αστικών δικαστηρίων. Η 

τελευταία πρακτική έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχής στις Η.Π.Α όπου 

εφαρμόζεται εδώ και πολύ καιρό. Με τον Καν. 1/2003 εισήχθη και στην 

ελληνική έννομη τάξη η δυνατότητα διεκδίκησης αποζημίωσης ενώπιον των 

αστικών δικαστηρίων για παραβιάσεις του ν. 703/1977 και των άρθρων 81 

και 81 της υνθ.Ε.Κ. Αυτή δε γίνεται ιδιαίτερα αποτρεπτική για τις 

επιχειρήσεις, αφού με αυτόν τον τρόπο αναμένεται να φοβούνται πολύ 

περισσότερο για μαζικές αγωγές αποζημίωσης, παρά για ένα εφάπαξ 

                                                           
21 Ανακοίνωση της Ε.Α. «Έκδοση αποφάσεων Ασφαλιστικών μέτρων» της 24/10/2005 που είναι 
δημοσιευμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
http://www.epant.gr/nsubcategory.php?Lang=gr&id=241 

http://www.epant.gr/nsubcategory.php?Lang=gr&id=241
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πρόστιμο που τους επιβάλλεται από μία Αρχή Προστασίας του 

Ανταγωνισμού22.   

 

Β.2.6       Πέραν των αστικών και ποινικών κυρώσεων, προβλέπονται και 

διοικητικές κυρώσεις υπό τη μορφή προστίμου και χρηματικών ποινών, οι 

οποίες επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν και ο διοικητικός 

χαρακτήρας των εν λόγω κυρώσεων έχει αμφισβητηθεί, λόγω του υψηλού 

ποσοστού τους που μπορεί να φθάσει μέχρι το 10% του συνολικού κύκλου των 

εργασιών της επιχείρησης κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος23, επ’ ουδενί 

δεν μπορεί αυτές να θεωρηθούν ως ποινικές, δεδομένης της έλλειψης σχετικής 

αρμοδιότητας των κοινοτικών οργάνων24. ε ελληνικό πάντως επίπεδο, εκτός 

από τα παραπάνω, μέχρι και σήμερα βασική εξουσία της Ε.Α., παραμένει η 

επιβολή προστίμων σε επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, οι οποίες 

υπέπεσαν στην παραβίαση των κανόνων προστασίας του ελεύθερου 

ανταγωνισμού, η δε τήρηση των διατάξεων αυτών αποτελεί επιταγή των 

ανταγωνιστικών χρηστών ηθών25.  

 

Β.2.7     Η διαδικασία ενώπιον της Ε.Α. προσομοιάζει με εκείνη ενός ποινικού  

δικαστηρίου. Η Γ.Δ.Α. κατόπιν έρευνας που διεξάγει, αναφορικά με υπόθεση 

παραβίασης κανόνων προστασίας του ανταγωνισμού, υποβάλλει εισήγηση 

στην Ε.Α. Σα μέρη, είτε καταγγέλλοντες είτε καταγγελλόμενοι, μετά την 

ολοκλήρωση της εισήγησης της Γ.Δ.Α. έχουν πρόσβαση στο φάκελο της 

υπόθεσης –στα μη απόρρητα στοιχεία-, ενώ οι τρίτοι δεν μπορούν να έχουν 

τέτοια πρόσβαση. Ο Πρόεδρος της Ε.Α. καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη με τους 

δικηγόρους τους σε ακρόαση όπου γίνεται συζήτηση της υπόθεσης, 

εξετάζονται μάρτυρες, στους οποίους τα μέλη της Ε.Α. απευθύνουν ερωτήσεις, 

                                                           
22 Πρακτικά ημερίδας που διοργανώθηκε από το Τπουργείο Ανάπτυξης, την Ειδική Γραμματεία για την 
Ανταγωνιστικότητα, την Ε.Α. και το Επιμελητήριο Έβρου και πραγματοποιήθηκε στην 
Αλεξανδρούπολη την 14/01/2006, με θέμα: «Η προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού στο ελληνικό 
και κοινοτικό δίκαιο».  σελ. 80.  
23 Βλ. άρθρο 23 του Καν. 1/2003. 
24 Πλιάκος Αστ. «Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΙ Περί Ελευθεριών. εκδ. Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών. 2006. σελ. 161. 
25 Γεωργακόπουλος Λ. «Μελέται Εμπορικού Δικαίου ΙΙΙ». 1971. σελ. 139-141 · του ιδίου. «Η έννομη τάξη 
του Ανταγωνισμού». Νο.Β. ’87. σελ. 879 
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και εν συνεχεία λαμβάνεται σχετική απόφαση, η οποία δημοσιεύεται στο 

Υ.Ε.Κ. και στην ιστοσελίδα της  Ε.Α.26 

 

Β.3. Αρμοδιότητα της Ε.Α. για την επιβολή Διοικητικών κυρώσεων 

Β.3.1  Η Ε.Α. αποτελεί το θεματοφύλακα της εύρυθμης λειτουργίας της 

ελληνικής αγοράς και εγγυάται την εφαρμογή του δικαίου του ελεύθερου 

ανταγωνισμού. Λειτουργεί στην Ελλάδα ως ανεξάρτητη αρχή27, η οποία έχει 

διοικητική28 και οικονομική αυτοτέλεια29, ενώ, ως Εθνική Αρχή 

Ανταγωνισμού30, συνεργάζεται και έχει κοινά πρότυπα με τις υπόλοιπες 

εθνικές Ευρωπαϊκές Αρχές Ανταγωνισμού των κ-μ, καθώς και με  την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή31. Προσφάτως απέκτησε διακεκριμένη νομική 

προσωπικότητα32 και διευρύνθηκαν οι ελεγκτικές της εξουσίες, όπως 

διευρύνθηκαν και οι αρμοδιότητές της στην εφαρμογή των κοινοτικών 

                                                           
26 Πρακτικά ημερίδας που διοργανώθηκε από το Τπουργείο Ανάπτυξης, την Ειδική Γραμματεία για την 
Ανταγωνιστικότητα, την Ε.Α. και το Επιμελητήριο Έβρου και πραγματοποιήθηκε στην 
Αλεξανδρούπολη την 14/01/2006, με θέμα: «Η προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού στο ελληνικό 
και κοινοτικό δίκαιο». σελ. 81.  
27 Έκθεση Πεπραγμένων της Ε.Α. για τα έτη 2005-2006 η οποία είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση 
http://www.epant.gr/ShowCategory.php3?CategoryID=7&CategoryName=Ετήσιες%20Εκθέσεις.·  
Δρυλλεράκης Ι.Κ. «Η (νέα) επιτροπή ανταγωνισμού». ΕΕμπΔ’95. σελ.527· Μπέσιλα-Μακρίδη Ε. 
«Έλεγχος Διοίκησης». εκδ. άκκουλα. Αθήνα-Θεσσαλονίκη. 2004. σελ 169, 173· Κοτσίρης Λ.Ε «Δίκαιο 
Ανταγωνισμού», εκδ. άκκουλα Αθήνα- Θεσσαλονίκη. 2001. σελ. 598· Λιακόπουλος Αθ. «Βιομηχανική 
Ιδιοκτησία».  εκδ. Π.Ν. άκκουλα. 2000. σελ.583· Άρθρο με τίτλο «Οι ανεξάρτητες Αρχές στην Ελλάδα». 
Ελληνοβρετανικά νέα, τευχ.11, που είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.bhc.gr/periodiko-bhc/periodiko-11/oi-anexarthtes.html·  
28 ύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.2996/95 «Σροποποίηση του Ν.703/1977 “περί ελέγχου μονοπωλίων 
και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού”» (Υ.Ε.Κ. 43/Α'/24.2.1995) 
29 ύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 2837/2000 «Ρύθμιση Θεμάτων Ανταγωνισμού, Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας, Σουρισμού και άλλες διατάξεις» (Υ.Ε.Κ. 178/Α'/3.8.2000) 
30 Κοτσίρης Λ.Ε. «Δίκαιο Ανταγωνισμού» οπ.π. σελ.600-601·Δαγτόγλου Π.Δ. «Γενικό Διοικητικό 
Δίκαιο». εκδ. άκκουλα Αθήνα-Κομοτηνή. 1997. σελ. 448 
31 Δρυλλεράκης Ι.Κ. «Η προστασία του ελευθέρου ανταγωνισμού» αρ.13 β. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας.  
Βιβλιοθήκη Δ.Ε.Ε. εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη. 2005. σελ 95· Έκθεση Πεπραγμένων της Ε.Α. για τα έτη 
2005-2006. οπ.π. σελ.4. 
32 ύμφωνα με το Ν. 3373/2005 «Αντικατάσταση και συμπλήρωση του ν.703/1977 “Περί ελέγχου 
μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού (ΥΕΚ 278 Α’)”» 
(ΥΕΚ188/Α’/2.8.2005)· βλ. «Ελεύθερος Ανταγωνισμός και Ν.3373/2005: Αντικατάσταση και 
συμπλήρωση του Ν.703/77 «Περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελευθέρου 
ανταγωνισμού» που είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.golfinopoulow.com/pub/Article_L_3373_2005.pdf · Τπουργείο Ανάπτυξης/ γραφείο 
τύπου «Η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης στην Εναρκτήρια υνέλευση της Ε.Α.» με ημερομηνία 
09/02/2006, που είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.ypan.gr/c_announce/index_2710_cms.htm · Σζουγανάτος Δ. «Ο στόχος της αναβάθμισης 
της Ε.Α. και οι αστοχίες του ν.3373/2005 για την τροποποίηση του Ν.703/77». Δ.Ε.Ε. ’05. σελ. 1028. · του 
ιδίου. «Ο στόχος και οι αστοχίες στο σχ/ν για τον ανταγωνισμό». άρθρο δημ. στην οικονομική 
εφημερίδα Ναυτεμπορική 13/06/2005. σελ.10-11. 

http://www.epant.gr/ShowCategory.php3?CategoryID=7&CategoryName=�������%20��������.�
http://www.bhc.gr/periodiko-bhc/periodiko-11/oi-anexarthtes.html�
http://www.golfinopoulow.com/pub/Article_L_3373_2005.pdf
http://www.ypan.gr/c_announce/index_2710_cms.htm
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κανόνων ανταγωνισμού33. Γενικοί στόχοι της ανεξάρτητης αυτής αρχής είναι 

η διατήρηση και η αποκατάσταση της υγιούς ανταγωνιστικής δομής της 

αγοράς όπως και της οικονομικής της ανάπτυξης, με την παράλληλη 

καταπολέμηση των πρακτικών που περιορίζουν ή νοθεύουν τον ανταγωνισμό 

και οδηγούν σε βλάβη των καταναλωτών, καθώς και των φραγμών εισόδου 

στην αγορά, ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη είσοδος σε αυτήν για όλες τις 

επιχειρήσεις34. 

 

Β.3.2   H Ε.Α. είναι το όργανο στο οποίο ο νομοθέτης έχει αναθέσει την 

αποκλειστική αρμοδιότητα εφαρμογής του ν. 703/77 "περί ελέγχου των 

μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου 

ανταγωνισμού"35. Ως ανεξάρτητη αρχή, η Ε.Α. είναι αρμόδια να ελέγχει και 

να διαπιστώνει την τυχόν ύπαρξη συμπράξεων επιχειρήσεων που περιορίζουν 

σοβαρά τον ανταγωνισμό36 και να αποφασίζει την απαλλαγή εκείνων οι 

οποίες ναι μεν περιορίζουν τον ανταγωνισμό, όμως έχουν θετικά οικονομικά 

αποτελέσματα και ωφέλειες για τον καταναλωτή και την κοινωνική ευημερία, 

δεν δημιουργούν προϋποθέσεις κατάργησης του ανταγωνισμού και δεν 

δεσμεύουν υπέρμετρα τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις.37 Επίσης προβαίνει στη 

διαπίστωση της καταχρηστικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων με 

                                                           
33 Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1/2003 Ε.Ε. της 04/01/2003 αριθμ. L1. σελ.1-25. Ο Κανονισμός άρχισε να 
εφαρμόζεται από την 01/03/2004· βλ. «Ε. Κανονισμός 1/2003: Σο νέο σύστημα εφαρμογής της 
πολιτικής ανταγωνισμού της Ε.Ε.» που είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/8304BCF62C2B0E09C2256E310028
827E?OpenDocument · Κινίνη Ε. «Η ενίσχυση των ερευνητικών εξουσιών της Επιτροπής με τον 
Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1/2003 και τα δικαιώματα υπεράσπισης των επιχειρήσεων». Δ.Ε.Ε.’ 04. σελ. 734. 
· ουφλερός Η. «Ο κανονισμός 1/2003 και η σημασία του για τα εθνικά δικαστήρια και εθνικές αρχές 
ανταγωνισμού». Ομιλία στα πλαίσια της Επιστημονικής ημερίδας που διοργανώθηκε στις 29/03/2007 
από το Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών με θέμα «Ζητήματα ουσιαστικού και Δικονομικού 
Δικαίου στις αγωγές αποζημιώσεως για παραβίαση των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού»· 
Αλεξάνδρα Μικρουλέα. «Επικουρικότητα της κοινοτικής δράσης. Σο παράδειγμα του ανταγωνισμού» 
ομιλία στα πλαίσια του 16ου Πανελληνίου υνεδρίου Εμπορικού Δικαίου, που διοργανώθηκε 3-5 
Νοεμβρίου 2006 με θέμα «Κοινοτικό Δίκαιο και Εμπορικό Δίκαιο»· Λιάσκου Ε.Π. O καν. 1/2003 του 
υμβουλίου για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού των άρθρων 81 και 82 ΕΚ. Η μεγάλη 
πρόκληση για τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού και τα εθνικά δικαστήρια» ΦρΙδ.2004. 588 
34 Έκθεση Πεπραγμένων της Ε.Α. για τα έτη 2005-2006. οπ.π. σελ. 3 
35 ύμφωνα με το Ν. 703/1977 «Περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του 
ελευθέρου ανταγωνισμού» (Υ.Ε.Κ. 278/Α'/26.9.1977)· Κοτσίρης Λ.Ε. οπ.π. σελ. 598 επ. 
36 Κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 παρ. 3 ν. 703/1977 οπ.π. 
37 Κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 παρ. 3 του ν. 703/1977 οπ.π.  

http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/8304BCF62C2B0E09C2256E310028827E?OpenDocument
http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/8304BCF62C2B0E09C2256E310028827E?OpenDocument
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δεσπόζουσα θέση στην αγορά38, αλλά και της καταχρηστικής εκμετάλλευσης 

αυτής από μια ή περισσότερες επιχειρήσεις, αναφορικά με τη σχέση 

οικονομικής εξάρτησης στην οποία βρίσκεται προς αυτές μία άλλη επιχείρηση 

η οποία είναι πελάτης ή προμηθευτής, ακόμη και εάν πρόκειται για ένα 

ορισμένο είδος προϊόντων ή υπηρεσιών που παράγει και δεν εφαρμόζεται εν 

προκειμένω ισοδύναμη εναλλακτική λύση39. 

 

Β.3.3    Μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Ε.Α.40 είναι και ο 

προληπτικός έλεγχος της επίδρασης που τυγχάνουν οι συγκεντρώσεις 

(συγχωνεύσεις και εξαγορές) επιχειρήσεων στον ανταγωνισμό41, ενώ δύναται 

να λαμβάνει ασφαλιστικά μέτρα, όταν πιθανολογούνται απαγορευμένες 

συμπράξεις42, διαπιστώνεται καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας 

θέσεως43 ή καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης 

μεταξύ επιχειρήσεων44. Επιπροσθέτως, κατόπιν αιτήματος του Τπουργού 

Ανάπτυξης, δύναται να παρεμβαίνει κανονιστικά σε κάποιον κλάδο της 

οικονομίας και να διαπιστώνει εάν υπάρχουν συνθήκες αποτελεσματικού 

ανταγωνισμού45. 

 

Β.3.4   τα πλαίσια δε του λεγόμενου “amicus curiae”46 η Ε.Α. έχει δικαίωμα 

να υποβάλλει γραπτές ή προφορικές παρατηρήσεις στα εθνικά δικαστήρια 

και να γνωμοδοτεί επί θεμάτων ανταγωνισμού είτε με δική της πρωτοβουλία 
                                                           
38 Κατ' εφαρμογή του άρθρου 2 του ν. 703/77 οπ.π.· Etro F. «Dynamic Markets and the Abuse of a 
Dominant Position - Δυναμικές αγορές και κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης». Ομιλία στα πλαίσια 
διεθνούς υνεδρίου  που διοργανώθηκε 1 και 2 Ιουνίου 2007 από τους Δ..Α., Ο.Π.Α., Ι.ΜΕ.ΔΙ.ΠΑ. UCL 
με θέμα «Η Μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού και Ελληνικού Δικαίου του Ελεύθερου 
Ανταγωνισμού»(αναμένεται δημοσίευση)· 
39 Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2α του ν. 703/77 οπ.π. 
40  Κοτσίρης Λ.Ε. οπ.π. σελ.599. 
41 Κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 4-4στ του ν. 703/77 οπ.π. βλ. Πυροβέτση Μ. «Ο έλεγχος των 
υγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων στο δίκαιο του ανταγωνισμού (Η πρακτική της Ε.Π.Α./Ε.Α./ 
1992. σελ. 325 επ.· «Προτάσεις της Ελληνικής Ε.Α. για την Πράσινη Βίβλο που έγιναν στις 12/04/2002» 
που είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  http://www.epant.gr/Green_bible.htm 
42 Κατ’ άρθρο 1 του του ν.703/77 οπ.π. 
43 Κατ’ άρθρο 2 του του ν.703/77 οπ.π. 
44 Κατ’ άρθρο 2α του του ν.703/77 οπ.π. 
45 Κατ’ άρθρο 5 του ν. 703/77 οπ.π. βλ. «Δημόσια Διαβούλευση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τη 
διαπίστωση συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού στον κλάδο αγοράς και εμπορίας 
πετρελαιοειδών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 703/1977 όπως ισχύει». επτέμβριος 2006  
η οποία είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.epant.gr/Photos/perilipsi_diavouleusi.pdf 
46 Κατ’ άρθρο 8β §2 του ν.703/77 οπ.π.· κατ’ άρθρο 15 §3 του Καν. 1/2003. οπ.π.· Μικρουλέα Α. οπ.π. 
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είτε, όταν της ζητηθεί, στον Τπουργό Οικονομίας & Οικονομικών, Ανάπτυξης 

και στις ενώσεις επιμελητηρίων, βιομηχανικών και εμπορικών συλλόγων47. 

Επομένως, η Ε.Α. δεν είναι αρμόδια για τον έλεγχο των περιορισμών του 

ανταγωνισμού που δεν αποτελούν αντικείμενο ή αποτέλεσμα σύμπραξης 

επιχειρήσεων ή δεν προέρχονται από επιχειρήσεις με δεσπόζουσα θέση, 

σχετικά με την τήρηση των διατάξεων του ν. 146/1914 περί αθέμιτου 

ανταγωνισμού, η εφαρμογή των οποίων εμπίπτει στην αρμοδιότητα των 

πολιτικών δικαστηρίων 48. τα πλαίσια δε της αρμοδιότητας της Ε.Α. για την 

εφαρμογή των κανόνων του ελευθέρου ανταγωνισμού, η ανεξάρτητη αυτή 

αρχή δύναται να επιβάλλει κυρώσεις, εφόσον διαπιστώσει περιπτώσεις 

παραβίασης των διατάξεων του ν. 703/77, καθώς και αυτών του κοινοτικού 

δικαίου, το οποίο άλλωστε σε περίπτωση σύγκρουσης υπερτερεί του εθνικού 

βάσει της αρχής της υπεροχής του Κοινοτικού Δικαίου49. Βασική δε εξουσία 

της παραμένει η επιβολή προστίμων στις επιχειρήσεις ή στις ενώσεις 

επιχειρήσεων, οι οποίες υπέπεσαν στην παραβίαση των κανόνων του 

ελευθέρου ανταγωνισμού, όπως αυτοί καθορίζονται νομοθετικά και 

ισχύουν50.  

 

Β.3.5  ε κάθε περίπτωση, η Ε.Α. έχει την αρμοδιότητα να εφαρμόζει τις 

γενικές κοινοτικές διατάξεις των άρθρων 81 και 82 υνθ.Ε.Κ.51, καθώς και να 

αίρει το ευεργέτημα της εφαρμογής των Κανονισμών ομαδικής απαλλαγής, 
                                                           
47 Έκθεση Πεπραγμένων της Ε.Α. για τα έτη 2005-2006, οπ.π. σελ. 4 και 18· Κοτσίρης Λ.Ε. «Δίκαιο 
Ανταγωνισμού» οπ.π.. σελ. 601 
48 Έκθεση Πεπραγμένων της Ε.Α. οπ.π. 
49 Καρύδης Γ. «Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων και Ανταγωνισμού. Ι Θεμελιώδεις Ελευθερίες 
Ανταγωνισμός-Κρατικές Ενισχύσεις». Εκδ. Αντ. Ν. άκκουλα. σελ 84.  
50 Κατ άρθρα 1§1 και 2, 4α, §4, 4β §4, 4ε §1 εδάφιο β΄ και 4, 9 §§1 και 2, 21 §2, 25 §2, 26 §6 του Ν.703/77, 
οπ.π.· βλ. Έκθεση Πεπραγμένων της Ε.Α. για τα έτη 2005-2006, οπ.π. σελ. 4 και 18· Κοτσίρης Λ.Ε. 
«Δίκαιο Ανταγωνισμού» οπ.π.. σελ. 600 και 609. 
51 Βλ. π.χ. άρθρο 7 Κανονισμού 2790/99 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής· Αθανασίου Λ. «Εννοιολογική 
οριοθέτηση της παρεμποδιστικής κατάχρησης - κέψεις επί της πρότασης της ΕΕ για την οικονομική 
ερμηνεία του άρθρου 82 υνθ.Ε.Κ.». Δ.Ε.Ε. ’06. σελ. 1241· Μαστρωμανώλης Μ. «Μέσα αποκατάστασης 
στρεβλώσεων του ανταγωνισμού από παραβάσεις των άρθρων 81 και 82 στα πλαίσια παράλληλων 
διαδικασιών στην Ε.Ε.- Remedies in  concurrent article 81 and 82 antitrust proceedings in the EU”. 
Ομιλία στα πλαίσια διεθνούς υνεδρίου  που διοργανώθηκε 1 και 2 Ιουνίου 2007 από τους Δ..Α., 
Ο.Π.Α., Ι.ΜΕ.ΔΙ.ΠΑ., UCL με θέμα «Η Μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού και Ελληνικού Δικαίου του 
Ελεύθερου Ανταγωνισμού» (αναμένεται δημοσίευση)· Φαρακτινιώτης . «Κάθετοι περιορισμοί και 
εφαρμογές του κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισμού την Ελλάδα». Ομιλία στα πλαίσια διεθνούς 
υνεδρίου  που διοργανώθηκε 1 και 2 Ιουνίου 2007 από τους Δ..Α., Ο.Π.Α., Ι.ΜΕ.ΔΙ.ΠΑ., UCL με θέμα 
«Η Μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού και Ελληνικού Δικαίου του Ελεύθερου Ανταγωνισμού» 
(αναμένεται δημοσίευση)· Μικρουλέα Α. οπ.π. 
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όπου αυτό προβλέπεται. Σο Δίκαιο Ανταγωνισμού στην Ε.Ε. εμπεριέχεται  σε 

τρεις νομοθεσίες, που αντιστοιχούν στους τρεις τύπους ενεργειών των 

επιχειρήσεων (διάφορες μορφές καταχρηστικής εκμετάλλευσης της Κυρίαρχης 

ή Δεσπόζουσας Θέσης που μια επιχείρηση έχει στην αγορά, διάφορες 

συμφωνίες ή εναρμονισμένες πρακτικές των επιχειρήσεων και συγχωνεύσεις ή 

εξαγορές μεταξύ επιχειρήσεων). Έτσι το άρθρο 81 υνθ.Ε.Κ. απαγορεύει τις 

συμφωνίες, αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων ή συμπράξεις και 

εναρμονισμένες πρακτικές οι οποίες έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την 

παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού, ενώ το άρθρο 

82 υνθ.Ε.Κ. απαγορεύει την καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης 

-όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να επιβάλει πρόστιμα μέχρι και 10% 

του κύκλου εργασιών (εσόδων) των επιχειρήσεων που εμπλέκονται στην 

απαγορευμένη συμπεριφορά και να διατάξει την παύση της συμπεριφοράς 

αυτής. Επίσης, τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει από 

την Ε.Α. να λαμβάνονται υπόψη επιμέρους Κανονισμοί, Κατευθυντήριες 

Γραμμές και Ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που σκοπό έχουν την 

αποσαφήνιση της εφαρμογής του άρθρου 81 αλλά και του άρθρου 82 

υνθ.Ε.Κ. Σέλος, η  Ε.Α. λαμβάνει υπόψη της και τη Ρύθμιση του Κανονισμού 

(Ε.Κ.) 4064/89, (όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (Ε.Κ.) 1310/97), που 

απαγορεύει τις συγκεντρώσεις εκείνες που δημιουργούν ή ενισχύουν 

δεσπόζουσα θέση, με αποτέλεσμα να παρακωλύεται σε σημαντικό βαθμό ο 

ανταγωνισμός και  οι οποίες κρίνεται ότι μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση της 

κοινωνικής ευημερίας. Από 1ης Μαΐου 2004, όπου τέθηκε  σε ισχύ ο νέος 

Κανονισμός του υμβουλίου 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων 

μεταξύ επιχειρήσεων52, εφαρμόζεται και από την Ε.Α. για την προστασία του 

ανταγωνισμού.  

 

Β.3.6    Όταν βέβαια οι αρχές Π.Α. αναφέρονται στην κοινωνική ευημερία, 

εννοούν την ευημερία ή (αν χρησιμοποιήσουμε τον όρο που συνήθως 

                                                           
52 Βέττας Ν.- Κατσουλάκος Γ. «Πολιτική Ανταγωνισμού & Ρυθμιστική Πολιτική. Σα οικονομικά των 
Ρυθμιστικών Παρεμβάσεων σε Αγορές με Μονοπωλιακή Δύναμη». Εκδ. Συπωθήτω - Γιώργος Δαρδάνος. 
σελ. 261-262. 
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χρησιμοποιούν οι οικονομολόγοι) το πλεόνασμα των καταναλωτών. Με τον 

τρόπο αυτό αναδιατυπώνεται ως βασικός στόχος των αρχών Π.Α. η 

διαφύλαξη του πλεονάσματος των καταναλωτών από ενέργειες των 

επιχειρήσεων οι οποίες, μειώνοντας τις ανταγωνιστικές πιέσεις που δέχονται, 

οδηγούν στη μακροχρόνια μείωσή του. Αυτό σημαίνει ότι γενικά τέτοιες 

ενέργειες μπορεί να απαγορεύονται ακόμη και αν η μείωση του 

πλεονάσματος των καταναλωτών που συνεπάγονται αντισταθμίζεται από μια 

αύξηση του κέρδους των επιχειρήσεων και επομένως η συνολική ευημερία 

αυξάνεται53. 

 

Β.3.7   Άλλωστε, οι συνέπειες της επιλογής του λεγόμενου μοντέλου “workable 

competition” ως αντικειμένου προστασίας των κοινοτικών διατάξεων και όχι  

αυτής του τέλειου ανταγωνισμού, ο οποίος δεν υφίσταται παρά μόνο στα 

πλαίσια μιας «ιδανικής» αγοράς, η οποία στην πραγματικότητα δεν υπάρχει 

και συνεπώς θα ήταν ουτοπία η επιδίωξη προστασίας του, είναι ότι: Α) δεν 

απαγορεύεται από το άρθρο 81 υνθ.Ε.Κ. κάθε περιορισμός, έστω και 

ανεπαίσθητος, του ανταγωνισμού, αλλά μόνον ο αισθητός περιορισμός, ο 

οποίος λαμβάνει χώρα κατά κανόνα μόνον εφόσον οι συμμετέχουσες στην 

παράνομη σύμπραξη επιχειρήσεις διατηρούν ένα «minimum» μερίδιο της 

αγοράς. ύμφωνα δε με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 22ας 

Δεκεμβρίου 2001, μία συμφωνία δεν περιορίζει τον ανταγωνισμό όταν το 

συνολικό μερίδιο της αγοράς που κατέχουν τα συμβαλλόμενα μέρη αυτής δεν 

υπερβαίνει, σε καμία από τις σχετικές αγορές που επηρεάζονται από αυτή, το 

10%, όταν πρόκειται για συμφωνία μεταξύ πραγματικών ή δυνητικών 

ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, ή το 15%, όταν πρόκειται για συμφωνία 

μεταξύ μη ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Σο κατώφλι ισχύος των 

συμβαλλόμενων μερών στη σχετική αγορά μειώνεται στο 5%, όταν ο 

ανταγωνισμός περιορίζεται από τις σωρευτικές συνέπειες παρόμοιων 

συμφωνιών μεταξύ διαφορετικών προμηθευτών και διανομέων για την 

πώληση αγαθών ή υπηρεσιών, οι οποίες καλύπτουν τουλάχιστον 30% της 

                                                           
53 Βέττας Ν.- Κατσουλάκος Γ. οπ.π. σελ. 260-261.  
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σχετικής αγοράς. Σο άρθρο 81 υνθ.Ε.Κ. όμως εξακολουθεί να είναι 

εφαρμοστέο, ανεξαρτήτως μεριδίου αγοράς των επιχειρήσεων που 

συμμετέχουν σε μια συμφωνία, όταν η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει 

περιορισμούς του ανταγωνισμού ιδιαίτερης σοβαρότητας. Σέτοιοι δε, 

σύμφωνα με την ως άνω Ανακοίνωση της Επιτροπής, τεκμαίρεται ότι 

συντρέχουν όταν η συμφωνία περιλαμβάνει όρους καθορισμού των τιμών 

πώλησης των προϊόντων σε τρίτους, όρους περιορισμού της παραγωγής ή των 

πωλήσεων και όρους καταμερισμού των αγορών και της πελατείας. 

Αναφορικά δε με τις συμφωνίες μεταξύ μη ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, 

τέτοιοι απαγορευμένοι περιορισμοί συντρέχουν όταν έχουν ως αντικείμενο 

τον περιορισμό της δυνατότητας του αγοραστή να καθορίζει τις τιμές 

πώλησης, τον περιορισμό της περιοχής ή της πελατείας, στην οποία δύναται ο 

αγοραστής να πωλεί τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο της 

συμφωνίας, τον περιορισμό των ενεργητικών ή παθητικών πωλήσεων προς 

τους τελικούς χρήστες από τα μέλη ενός δικτύου επιλεκτικής διανομής και τον 

περιορισμό των διασταυρούμενων πωλήσεων μεταξύ διανομέων, στο πλαίσιο 

ενός δικτύου επιλεκτικής διανομής. ύμφωνα άλλωστε με τη νομολογία του 

Δ.Ε.Κ., μια συμφωνία δεν εμπίπτει στην απαγόρευση του άρθρου 81 

υνθ.Ε.Κ., όταν επηρεάζει την αγορά μόνο σε ασήμαντο βαθμό. Β) 

Προστατεύεται όχι μόνον ο λεγόμενος «εσωτερικός» ανταγωνισμός (internal ή 

interpartes competition), που θα μπορούσε να αναπτυχθεί μεταξύ των 

συμμετεχουσών στην παράνομη σύμπραξη επιχειρήσεων, εάν εξέλειπε η 

παράνομη σύμπραξη, αλλά και ο «εξωτερικός» ανταγωνισμός (external 

competition), δηλαδή ο ανταγωνισμός που οι τρίτοι θα μπορούσαν να 

αναπτύξουν54.  

 

Β.3.8    Η Ε.Α. κατά την εφαρμογή του ως άνω μοντέλου και των ως άνω 

αρχών, όντας μια ανεξάρτητη αρχή, δεν υπόκειται στην ιεραρχική εξουσία 

και στον έλεγχο της Κυβέρνησης. Δεν ασκείται κανένας διοικητικός έλεγχος 

στο πρόσωπο των μελών της ή στις πράξεις της, οι οποίες υπάγονται μόνο σε 
                                                           
54 Καρύδης Γ. «Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων και Ανταγωνισμού. Ι Θεμελιώδεις Ελευθερίες 
Ανταγωνισμός-Κρατικές Ενισχύσεις». Εκδ. Αντ. Ν. άκκουλα. σελ. 88-90.  



 

«Σο Πρόστιμο ως μορφή κύρωσης για παραβιάσεις των κανόνων προστασίας του 
ανταγωνισμού» 

21 

21 

Δικαστικό και Κοινοβουλευτικό Έλεγχο. Άλλωστε, οι στόχοι της Ε.Α. 

συνοψίζονται στο τρίπτυχο “ανεξαρτησία, αξιοπιστία και 

αποτελεσματικότητα”55. Μέχρι και σήμερα βέβαια δεν έχει κατοχυρωθεί 

συνταγματικά σε αντίθεση με άλλες ανεξάρτητες αρχές, γεγονός που πολλές 

φορές οδηγεί στη γνώμη ότι στην Ελλάδα λειτουργούν «αρχές δύο 

ταχυτήτων».56 Για την επίτευξη όμως του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, η Ε.Α. 

υποβάλλει τον Οκτώβριο κάθε έτους Έκθεση Πεπραγμένων στον Πρόεδρο της 

Βουλής, ο οποίος με την σειρά του τη διαβιβάζει στην Επιτροπή θεσμών και 

Διαφάνειας όπου, κατόπιν σύνταξης ειδικής έκθεσης, υποβάλλεται τέλος στην 

Ολομέλεια της Βουλής προς έγκριση57.  

 

Β.3.9    Η Ε.Α. όπως προεκτέθηκε αποτελεί μια ανεξάρτητη αρχή με διοικητική 

και οικονομική αυτοτέλεια, της οποίας τα μέλη απολαμβάνουν προσωπικής 

και λειτουργικής ανεξαρτησίας και κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους 

δεσμεύονται μόνον από το νόμο και τη συνείδησή τους58, έχει δική της 

εσωτερική λειτουργία, καθώς και δικό της τρόπο διαχείρισης, τα οποία 

ρυθμίζονται από τον «Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ε.Α.», 

όπως αυτός εκδίδεται και θεωρείται από τους Τπουργούς Εσωτερικών, 

Δημοσίας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Οικονομίας & Οικονομικών και 

Ανάπτυξης59. ύμφωνα δε με τον ως άνω ισχύοντα Κανονισμό, ο οποίος 

αντικατέστησε τον προηγούμενο, η Ε.Α. έχει νομική προσωπικότητα και 

ικανότητα διαδίκου, ενώ αποφασίζει, γνωμοδοτεί και ενεργεί για θέματα που 

υπάγονται στην αρμοδιότητά της σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία60. Ο 

νέος δε Κανονισμός εισήγαγε μια σειρά διαφοροποιημένων ρυθμίσεων που 

στοχεύουν στην καλύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των 
                                                           
55 Έκθεση Πεπραγμένων της Ε.Α. οπ.π. σελ. 4. 
56 Φρυσανθάκης Φ. «Εισηγήσεις Διοικητικού Δικαίου». εκδ. Νομική βιβλιοθήκη. 2006. σελ.76-77 
57 Μπέσιλα-Μακρίδη Ε. «Έλεγχος Διοίκησης». οπ.π. σελ. 194 
58 Βλ. υποσ. 27 και 28 
59 Βλ. Τπ’ αριθμ. 8275/15.12.2006 πρωτόκολλο με θέμα «Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της 
Ε.Α.» που είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.epant.gr/pdf/kanonismos· 
Δρυλλεράκης Ι. «Η προστασία του ελευθέρου ανταγωνισμού» Κωδικοποίηση Νομοθεσίας.  Βιβλιοθήκη 
Δ.Ε.Ε. εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη. 2007. σελ. 67 επ. 
60 Κατά άρθρο 1 του Κανονισμού οπ.π.· κατ΄ άρθρο 8 του Ν. 3373/05, οπ.π.· ΔΕφΑ717/2006 Α΄ 
Δημοσίευση στην Σράπεζα Νομικών Πληροφοριών: INTRACOM-ΝΟΜΟ στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: http://lawdb.intrasoftnet.com/. 
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υποθέσεων αλλά και λήψης των αποφάσεων από την Ε.Α. Η σημαντικότερη 

δε καινοτομία των νέων ρυθμίσεων που εισήγαγε αφορά στην καθιέρωση της 

έγγραφης διαδικασίας κατά την εξέταση των εκκρεμών υποθέσεων ενώπιον 

της Ε.Α., με την πρόβλεψη της ευχέρειας από την τελευταία να αποφασίζει τη 

διεξαγωγή της προφορικής ακρόασης, ενώ μεταξύ άλλων μια ακόμα 

σημαντική καινοτομία είναι η πρόβλεψη της δυνατότητας των 

ενδιαφερόμενων μερών να αναλαμβάνουν δεσμεύσεις για την παύση της 

ερευνηθείσας στην εισήγηση της Γ.Δ.Α. συμπεριφοράς61.   

 

Γ) ΚΕΥΑΛΑΙΟ I: ΣΟ ΠΡΟΣΙΜΟ Ω ΜΟΡΥΗ ΚΤΡΩΗ 

 

Ι.1.Η νομική φύση του προστίμου 

Γ.Ι.1.1  Σο πρόστιμο ως μορφή κύρωσης έχει χαρακτήρα κατ’ ουσία 

δικαιοδοτικής, κατά τον τύπο όμως, διοικητικής πράξης. Θα μπορούσε να  

χαρακτηριστεί ως μορφή διοικητικής κύρωσης, άλλως, ως ποινή επί 

διοικητικών παραβάσεων. υγκεκριμένα, το πρόστιμο μαζί με την 

αναπληρωματική εκτέλεση και τον άμεσο καταναγκασμό αποτελούν τα μέσα 

του διοικητικού καταναγκασμού πράξεως, ανοχής ή παραλείψεως 

(αναγκαστικά μέτρα) από τα Διοικητικά Όργανα της Πολιτείας. Σο πρόστιμο 

αποτελεί συγχρόνως διοικητική ποινή που, αντιθέτως προς το πρόστιμο ως 

«ποινή εις χρήμα» του ποινικού δικαίου,62 δεν συνιστά κολασμό 

εγκληματικής συμπεριφοράς, αλλά αποσκοπεί αποκλειστικά στον 

εξαναγκασμό του υπόχρεου να προβεί στην απαιτούμενη πράξη ή παράλειψη 

Για το λόγο αυτό δεν μπορεί να επιβληθεί από τη στιγμή που ο υπόχρεος 

εκπληρώσει την υποχρέωσή του ή δεν είναι σε θέση να το καταβάλει ή η 

εκπλήρωση γίνεται αντικειμενικά αδύνατη. Σο πρόστιμο δεν μπορεί να 

μετατραπεί σε ποινή στερητική της ελευθερίας. Η προσωπική κράτηση στο 

μέτρο που επιτρέπεται δεν είναι «ποινή». τη δίωξη των παραβάσεων για τις 

οποίες προβλέπεται η ποινή του προστίμου δεν συμπράττει η εισαγγελία και 

                                                           
61 Έκθεση Πεπραγμένων της Ε.Α. για τα έτη 2006-2007. σελ. 19. 
62 Άρθρο 57 του Π.Κ.· τασινόπουλος Μ.Δ. «Ο αληθής χαρακτήρ των διοικητικών ποινών». Αρχ.Ν. ’50. 
σελ. 89 
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δεν εφαρμόζεται, όπως στην ποινική δίωξη, η αρχή της νομιμότητας αλλά 

αυτή της σκοπιμότητας, ενώ η επιβολή του προστίμου δεν καταχωρείται στο 

ποινικό μητρώο63. 

 

Γ.Ι.1.2   Σο πρόστιμο δεν μπορεί να επιβάλλεται ανεξαρτήτως πταίσματος. Σο 

ύψος όμως του προστίμου προσανατολίζεται προς τον επιτευκτέο σκοπό και 

όχι το πταίσμα του υποχρέου. Μπορεί να αποτελείται από μια μοναδική 

πληρωμή ή από αλλεπάλληλες (και αυξανόμενες) πληρωμές, προπάντων όταν 

επιδιώκεται να εξαναγκαστεί ο ιδιώτης σε ορισμένη παράλειψη. Δεν 

αποκλείει τέλος, κατ’ αρχήν την επιβολή και ποινής του ποινικού δικαίου.  Σο 

πρόστιμο προϋποθέτει πάντοτε ρητή πρόβλεψη νόμου που ορίζει τις 

προϋποθέσεις, το ύψος του και της αρμόδια αρχή για την επιβολή του. Γενική 

νομοθετική πρόβλεψη δεν υπάρχει αλλά πολλοί ειδικοί νόμοι προβλέπουν 

την επιβολή προστίμου. Εφόσον το πρόστιμο δεν έχει ποινικό μέτρο αλλά 

αποτελεί διοικητικό μέτρο, η ανάθεση από το νόμο της  επιβολής του σε 

διοικητική αρχή (και όχι σε δικαστήριο) δεν προσκρούει κατ’ αρχήν στο 

ύνταγμα. Εντούτοις, το μεγάλο ύψος των προστίμων που προβλέπουν 

μερικοί νόμοι θέτει ζήτημα αντισυνταγματικότητας της διοικητικής απλώς 

επιβολής τους. Η δυνατότητα πάντως προσφυγής στα δικαστήρια  και 

υποβολής της Αίτησης Αναστολής εκτέλεσης της πράξης που επιβάλλει το 

πρόστιμο θα πρέπει, στο τέλος της ανάλυσης, να θεωρηθεί ότι ικανοποιεί τις 

συνταγματικές απαιτήσεις. Θα πρέπει μάλιστα να ληφθεί υπόψη η ύπαρξης 

της ανάγκης για ταχεία αντίδραση σε έντονα αντικοινωνικές συμπεριφορές, 

καθώς και ότι η αντίδραση αυτή σε πολλές δημοκρατικές χώρες ανατίθεται σε 

διοικητικά όργανα υπό δικαστικό έλεγχο, όπως είναι οι Αρχές Προστασίας 

του Ανταγωνισμού64. 

 

Γ.Ι.1.3    Η είσπραξη του προστίμου μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο 

διοικητικής εκτέλεσης, οπότε είναι δυνατή και η προσωπική κράτηση 

σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. 
                                                           
63 Δαγτόγλου, Π.Δ. οπ.π. σελ. 415 
64 Δαγτόγλου, Π.Δ. οπ.π. σελ. 416 
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Πρόσφατα βέβαια ο νόμος προέβλεψε σύντομες προθεσμίες διεκπεραίωσης 

υποθέσεων από τις δημόσιες υπηρεσίες και όλους τους οργανισμούς (φορείς) 

του δημοσίου τομέα και όρισε ότι σε περίπτωση που αυτές δεν τηρούνται, θα 

«καταβάλλονται από τον οικείο φορέα στον αιτούντα πολίτη, ανεξάρτητα 

από το δικαίωμά του για αποζημίωση, σύμφωνα με τις σχετικές περί αστικής 

ευθύνης διατάξεις. Ο νόμος δεν ορίζει τι ακριβώς είναι το ποσό αυτό. Αφού 

όμως θα καταβάλλεται επιπλέον της ενδεχόμενης αποζημίωσης για αστική 

ευθύνη, δεν αποτελεί προφανώς το ίδιο «αποζημίωση». Πρόκειται μάλλον για 

το παράδοξο φαινόμενο του «προστίμου υπέρ τρίτων» και περιέρχεται στην 

προκείμενη περίπτωση στο θιγόμενο πολίτη. Σο καινοφανές είναι ότι το 

πρόστιμο αυτό δεν επιβάλλεται σε ιδιώτες αλλά σε δημόσιες υπηρεσίες και 

οργανισμούς. Είναι μάλιστα ανεξάρτητο από την ύπαρξη πταίσματος, του 

οποίου η συνδρομή απλώς θεμελιώνει την κίνηση της πειθαρχικής 

διαδικασίας κατά του υπεύθυνου υπαλλήλου65.  

 

Γ.Ι.1.4    Η παράβαση των κρατικών επιταγών και απαγορεύσεων 

συνεπάγεται συχνά ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται είτε στον Ποινικό 

Κώδικα είτε σε ειδικούς νόμους. Αυτό ισχύει για τη παράβαση όχι μόνον των 

νόμων αλλά και των διοικητικών πράξεων. Ο νομοθέτης προσφεύγει συχνά 

στις ποινικές κυρώσεις με αποτέλεσμα μια έντονη ποινικοποίηση των 

διοικητικών νόμων. Ο Ποινικός Κώδικας δεν τιμωρεί πάντως γενικά και 

πάντως άμεσα την παράβαση των διοικητικών πράξεων. Οι ποινικές κυρώσεις 

μπορούν να επιβληθούν μόνον υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης από 

την πράξη νομοθετικής τους πρόβλεψης (nullum crimen nulla poena sine 

lege) και μόνον από τα ποινικά δικαστήρια (όχι δηλαδή από τη διοίκηση την 

ίδια), επομένως με την καθυστέρηση που συνεπάγεται η εφαρμογή του 

Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Εξάλλου οι ποινικές κυρώσεις προϋποθέτουν 

υπαιτιότητα ενώ η ανάγκη εκτέλεσης της διοικητικής πράξης είναι 

ανεξάρτητη  κατ’ αρχήν από το υποκειμενικό αυτό στοιχείο66. 

 
                                                           
65 Δαγτόγλου, Π.Δ. οπ.π. σελ. 416-417.  
66 Δαγτόγλου, Π.Δ. οπ.π. σελ. 420-421. 
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Γ.Ι.1.5   Η αρχή της υπαιτιότητας ισχύει και για τις διοικητικές ποινές, όπως 

άλλωστε κατά κανόνα και η αρχή της προηγούμενης νομοθετικής πρόβλεψης. 

Οι διοικητικές ποινές (ή κυρώσεις) επιβάλλονται πάντως από τη διοίκηση και 

για αυτό το λόγο επιτρέπονται μόνον όταν δεν αποσκοπούν ή δεν επιφέρουν 

την τιμωρία αδικήματος, αλλά απλώς τη διασφάλιση της λειτουργίας της 

διοίκησης και της συμμόρφωσης προς τις πράξεις της. Σο είδος πάντως της 

διοικητικής ποινής θα πρέπει να έχει αντικειμενική συνάφεια με τη 

συμπεριφορά του ιδιώτη, την οποία σκοπεύει να εξαναγκάσει67. 

 

Γ.Ι.1.6   Σο σύστημα των ποινών του ποινικού δικαίου (αλλά και εν μέρει και 

του διοικητικού) είναι σε πολλές περιπτώσεις είτε πολύ αυστηρό και άκαμπτο 

είτε μη πλήρως ή μη ταχέως αποτελεσματικό. τις περιπτώσεις αυτές 

προβλέπονται σε αυξανόμενο βαθμό τα λεγόμενα διοικητικά μέτρα. Σο .τ.Ε. 

όμως δέχεται πλέον σωστά, και ύστερα από μακρά ταλαντευόμενη αλλά 

κυρίως αντίθετη νομολογία, ότι πριν από την έκδοση επιβαρυντικού 

διοικητικού μέτρου επιβάλλεται η προηγούμενη ακρόαση του 

ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με το άρθρο 20, § 2 του . Σα διοικητικά μέτρα 

μέσα διοικητικού καταναγκασμού υπό την ευρεία έννοια του όρου και 

επενεργούν είτε προληπτικά (ως απειλή κυρώσεων) είτε κατασταλτικά. Όπως 

και ο διοικητικός καταναγκασμός υπό τη στενή έννοια έτσι και τα διοικητικά 

μέτρα πρέπει να έχουν αντικειμενική συνάφεια με την υποχρέωση που 

παραβιάστηκε68. 

 

Γ.Ι.1.7   Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το Ποινικό Δίκαιο πρωτεύον μέγεθος της 

ποινικής επιστήμης δεν είναι το έγκλημα αλλά η ποινή. Η ποινή είναι δεινό 

(κακό) το οποίο επιβάλλεται ως τοιούτο σε βάρος ενός πολίτη κατά ορισμένη 

διαδικασία από την Πολιτεία σε ένδειξη ιδιαίτερης αποδοκιμασίας του από 

την καθεστηκυία έννομη τάξη. ε όλες όμως τις φάσεις της ποινικής 

λειτουργίας η ποινή αποσκοπεί και στον κολασμό του δράστη. Με βάση τα 

ανωτέρω η ποινή διαφοροποιείται σαφέστατα λ.χ. από τη σύμφωνα με το 
                                                           
67 Δαγτόγλου, Π.Δ. οπ.π. σελ. 422. 
68 Δαγτόγλου, Π.Δ. οπ.π. σελ. 422. 
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αστικό δίκαιο αποζημίωση (άρθρο 914 Α.Κ.) ή χρηματική ικανοποίηση 

(άρθρο 932 Α.Κ.), εξαιτίας του ότι δεν επιδιώκεται η επαγωγή βλάβης στην 

περιουσία του αδικοπραγήσαντος, αλλά απλώς η αποκατάσταση της ζημίας 

του ή της  ηθικής βλάβης ή της ψυχικής οδύνης που υπέστη. Για το λόγο αυτό 

η ποινή διακρίνεται από ορισμένα επαχθή διοικητικά μέτρα (μέτρα 

διοικητικού καταναγκασμού) τα οποία επιβάλλονται προληπτικά χάριν της 

διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος και μόνον.  Η επιβολή λοιπόν του 

«κακού» έχει το νόημα μιας ιδιαιτέρας αποδοκιμασίας του τιμωρούμενου ως 

πολίτου από την έννομη τάξη. Για τους λόγους αυτούς, τα σύγχρονα ποινικά 

δικαστήρια αποδοκιμάζουν και τιμωρούν κατά συντριπτική πλειοψηφία την 

πράξη και όχι το είναι, την προσωπικότητα του τιμωρούμενου, ενώ εκείνο 

που αποδοκιμάζεται και τιμωρείται είναι ο αρνητικός κοινωνικός ρόλος τον 

οποίο αυτός ενσαρκώνει. Επομένως, η ποινή φέρει άκρως προσωπικό 

χαρακτήρα η οποία δύναται να διαγνωστεί και να εκτελεστεί μόνον κατά 

εκείνου του αποδοκιμαζόμενου εναντίον του οποίου επιβάλλεται69. 

 

Γ.Ι.1.8   Βέβαια η Πολιτεία λειτουργεί άλλωστε ως εκπρόσωπος και προστάτης 

της εννόμου τάξεως εν γένει, πλήττει δε και αποδοκιμάζει τον τιμωρούμενο 

κατά το γενικό αυτού status ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και πολίτη. 

Σα παραπάνω διαφοροποιούν την ποινή εν πάση περιπτώσει από κάποια 

συνώνυμα αυτής «φαινόμενα» όπως είναι οι διοικητικές ποινές. Οι τελευταίες 

ειδικότερα διακρίνονται εν πρώτοις στις υπηρεσιακές ή πειθαρχικές ποινές 

αφενός και στις μη υπηρεσιακές αφετέρου. Οι πρώτες (υπηρεσιακές ποινές) 

μπορούν να θεωρηθούν ως συγγενέστερες προς τις αληθείς εγκληματικές 

ποινές καθόσον και με αυτές έχουμε «κακό» επιβαλλόμενο σε ένδειξη 

ιδιαίτερης αποδοκιμασίας του τιμωρούμενου. Ο τελευταίος ωστόσο δεν 

πλήττεται κατά το γενικό αλλά κατά το ειδικό αυτού status ως δημοσίου 

υπαλλήλου, δεν αποδοκιμάζεται δε καθόλου από την έννομη τάξη αλλά από 

την Πολιτεία με την ιδιότητά της ως κυρία των κρατικών υπηρεσιών χάριν 

της αναγκαίας πειθαρχίας και της ευρυθμίας σε αυτές. Οι μη υπηρεσιακές 

                                                           
69 Ανδρουλάκης Ν. «Ποινικόν Δίκαιον. Ι Γενικόν Μέρος». Εκδ. Αντ. Ν. άκκουλα. 1991. σελ. 16-20. 
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διοικητικές ποινές επιβάλλονται κατά των λοιπών διοικούμενων, ενώ οι 

κολασμοί αυτού του είδους δεν έχουν σχέση με τις ποινικές. Σο «κακό» δε που 

ενέχουν δεν επιβάλλεται ως τέτοιο ούτε σε ένδειξη ιδιαίτερης αποδοκιμασίας 

του τιμωρούμενου αλλά απλώς και μόνον προς εξαναγκασμό αυτού σε 

σύννομη συμπεριφορά70. 

 

Γ.Ι.1.9    Ως εκ τούτου, οι διαφορές μεταξύ των διοικητικών και των ποινικών 

ποινών είναι συμπερασματικά οι ακόλουθες: α) Ενώ ο κολασμός των 

εγκλημάτων ανήκει στα τακτικά ποινικά δικαστήρια (σύμφωνα με το άρθρο 

96 § 1 του . 1975), η επιβολή των διοικητικών ποινών συνιστά εκτελεστή 

πράξη οργάνου της Διοίκησης η οποία υπόκειται σε Αίτηση Ακύρωσης 

ενώπιον του .τ.Ε., β) σε αντίθεση με τις αληθινές (ποινικές) ποινές οι οποίες 

από τη στιγμή που η δικαστική απόφαση γίνει αμετάκλητη περιβάλλονται με 

την ισχύ του δεδικασμένου, οι διοικητικές ποινές υπόκεινται σε τροποποίηση 

ή ανάκληση από μέρους της Αρχής που τις επέβαλε, γ) η επιβολή της 

διοικητικής ποινής υπόκειται στον προληπτικό ιεραρχικό έλεγχο της 

προϊστάμενης αρχής, γεγονός αδιανόητο για τους δικαστικούς φορείς της 

αληθούς (ποινικής) ποινής, δ) μια διοικητική ποινή μπορεί ενδεχομένως να 

σωρευθεί με μια αληθή (ποινική) εγκληματική ποινή με αφορμή και το ίδιο 

ακριβώς παράπτωμα. Αντιθέτως, δύο αληθείς (ποινικές) ποινές με αφορμή το 

ίδιο ακριβώς έγκλημα είναι αδιανόητο να επιβληθούν, λόγω της ισχύς του 

αξιώματος ne bis in idem. Πάντως δεν αποκλείεται υπό την ονομασία και τα 

χαρακτηριστικά μιας διοικητικής ποινής να υποκρύπτεται σε μια 

συγκεκριμένη περίπτωση αληθινή (ποινική) ποινή, γεγονός βέβαια 

ανεπίτρεπτο. Η ανίχνευση των περιπτώσεων αυτών και ο αποκλεισμός σε 

αυτές της διοικητικής οδού ως αντισυνταγματικής, και επομένως ως 

απαράδεκτης, είναι έργο σημαντικό και επιβεβλημένο. Ιδιαίτερα δε η 

βαρύτητα του επιβαλλόμενου δεινού στον παραβάτη αποτελεί ένδειξη 

                                                           
70 Ανδρουλάκης Ν. οπ.π. σελ 20-21   
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αληθινής (ποινικής) «εγκληματικής» ποινής, το ενδεχόμενο της οποίας 

οφείλεται να διερευνηθεί με προσοχή71! 

 

Ι.2. Γενικές αρχές που διέπουν την επιβολή του προστίμου 

Γ.Ι.2.1  Η Ε.Α. έχει τη διακριτική ευχέρεια να καθορίζει το ύψος του 

επιβαλλόμενου προστίμου, ενώ είναι επιτακτικό να εφαρμόζει τις γενικές 

αρχές της επιείκειας και της αναλογικότητας κατά την επιμέτρησή του. Με τις 

πρόσφατες εξελίξεις, η αρχή της επιείκειας ενσωματώθηκε στο δίκαιο του 

ελεύθερου ανταγωνισμού, ενώ η αρχή της αναλογικότητας έτυχε της 

«πανηγυρικής» διατύπωσης στη διάταξη της §1 του άρθρου 25 του ., όπως 

αυτή αναθεωρήθηκε την 06/04/2001 και προς άρση αμφισβητήσεων έχει 

πλέον αναδρομική εφαρμογή. Η αρχή της αναλογικότητας, πέραν του ότι 

αποτελεί αντικείμενο ρητής συνταγματικής ρύθμισης, αναφέρεται αφενός μεν 

στην αναγκαιότητα και στην προσφορότητα των κυρώσεων σε σχέση με το 

επιδιωκόμενο διοικητικό σκοπό, αφετέρου δε στην εύλογη αντιστοίχηση 

(αναλογία) του μεγέθους της επιβαλλόμενης κύρωσης προς τη σπουδαιότητα 

της παραβίασης. Η αντιστοίχηση αυτή έχει την έννοια ότι τα μέσα που 

χρησιμοποιούνται για την επίτευξη ενός σκοπού, τον οποίο αποδοκιμάζει το 

δίκαιο, οφείλουν να είναι τέτοια, ώστε μέσα και σκοπός να βρίσκονται σε 

αρμόζουσα λογική αναλογία72. την αρχή αυτή, όπως τονίζεται, 

εμπεριέχονται ως επιμέρους αρχές η αρχή της καταλληλότητας, της 

αναγκαιότητας και της ορθολογικότητας. Κατά την εφαρμογή δε της αρχής 

της αναλογικότητας γίνεται δεκτό από τη νομολογία ότι, όταν επιβάλλονται 

περιορισμοί στα συνταγματικά δικαιώματα και ιδίως όταν επιβάλλονται 

διοικητικές κυρώσεις οι οποίες αποβλέπουν στη επιδίωξη σκοπού, αυτές θα 

πρέπει να είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση αυτού και οι δυσμενείς 

συνέπειες των επιβαλλόμενων μέτρων δεν θα πρέπει να είναι δυσανάλογες 

προς τον επιδιωκόμενο σκοπό ούτε να τον υπερακοντίζουν, αλλά αντιθέτως 

                                                           
71 Ανδρουλάκης Ν. οπ.π. σελ 21-22   
72 Γελσίου–Υαλτσή. «Η αρχή της αναλογικότητας στην αναγκαστική εκτέλεση». Ελ/νη. σελ. 287· 
Καραστεργίου Φ. «Διοικητικές κυρώσεις και Υορολογικό Δίκαιο». Υορ. Επ. 1998. σελ. 694. 
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θα πρέπει να υπάρχει εύλογη σχέση μεταξύ των επιβαλλόμενων μέσων και 

του επιδιωκόμενου σκοπού.  

 

Γ.Ι.2.2    Ειδικότερα, το πρόστιμο πρέπει αφενός να επιβάλλεται ως κύρωση 

για ορισμένη βεβαιωμένη παραβίαση και αφετέρου να συντελεί στην 

αποτροπή των επιχειρήσεων από την επανάληψη παρόμοιων 

αντιανταγωνιστικών συμπεριφορών και πράξεων στο μέλλον. υνεπώς, το 

ύψος του προστίμου πρέπει να έχει το αναγκαίο αποτρεπτικό αποτέλεσμα όχι 

μόνο έναντι των αποδεκτών της απόφασης που εκδίδει η Ε.Α., αλλά και 

έναντι κάθε άλλης επιχείρησης, η οποία θα είχε την πρόθεση να υιοθετήσει 

παρόμοια συμπεριφορά (erga omnes). ημειωτέον ότι τα επιβαλλόμενα 

πρόστιμα της Ε.Α. βεβαιώνονται ως δημόσια έσοδα και εισπράττονται 

σύμφωνα με τον Κ.Ε.Δ.Ε.73 

 

Ι.3. Κριτήρια επιμέτρησης του προστίμου 

Γ.Ι.3.1    Έντονοι προβληματισμοί αναφορικά με την καλή λειτουργία και την 

αξιοπιστία της Ε.Α. ως προς την είσπραξη των προστίμων έχουν 

δημιουργηθεί, διότι στη σύγχρονη πραγματικότητα, στις περισσότερες των 

περιπτώσεων, τα πρόστιμα αυτά εν συνεχεία είτε μειώνονται είτε 

ακυρώνονται, με αποτέλεσμα να μην τυγχάνει εφαρμογής στην πράξη ο 

στόχος και η σημασία της «αποτρεπτικότητας» της παραβίασης74. Ήδη η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει ανακοινώσεις με κατευθυντήριες γραμμές 

σχετικά με τη μέθοδο υπολογισμού των επιβαλλόμενων προστίμων στις 

επιχειρήσεις που καταστρατηγούν το δίκαιο προστασίας του ανταγωνισμού75. 

Με σκοπό βέβαια να ενδυναμώσει τη θέση της στην παρακολούθηση της 

αγοράς, και η Ε.Α. με τη σειρά της έχει προβεί σε ανακοίνωση 
                                                           
73 ύμφωνα με το άρθρα 73 επ. του Κ.Ε.Δ.Ε. Λιακόπουλος Αθ. οπ.π. σελ. 586 
74 «Αλλάζει το καθεστώς των προστίμων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού»-Κέρδος. άρθρο που είναι 
δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική σελίδα: 
www.syn.gr/greek/mmepix/_epik_allagi_kathestos_prostimon.doc 
75 Τπ’  αριθμ. 1998/C9/03 ανακοίνωση της Επιτροπής. Δρυλλεράκης Ι.Κ. «Η προστασία του ελευθέρου 
ανταγωνισμού». Κωδικοποίηση Νομοθεσίας. Βιβλιοθήκη Δ.Ε.Ε. εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη. 2005. σελ 613 
επ.· Τπ’ αριθμ. 2002/C45/03 ανακοίνωση της Επιτροπής. οπ.π. σελ. 625· Τπ’ αριθμ. 2006/ C210/02 
ανακοίνωση της Επιτροπής. Δρυλλεράκης Ι.Κ. «Η προστασία του ελευθέρου ανταγωνισμού». 
Κωδικοποίηση Νομοθεσίας. Βιβλιοθήκη Δ.Ε.Ε. εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη. 2007 σελ. 187· Τπ’ αριθμ. 
2006/C298/11 ανακοίνωση της Επιτροπής. οπ.π. σελ. 195. 
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κατευθυντηρίων γραμμών76, αναφορικά με τον υπολογισμό των 

επιβαλλόμενων προστίμων, και έχει καθορίσει μεθόδους και κριτήρια 

υπολογισμού τους, τα οποία μπορούν να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο 

στη διαμόρφωση του ύψους αυτών που επιβάλλει στις επιχειρήσεις ή στις 

ενώσεις επιχειρήσεων οι οποίες υπέπεσαν σε παραβίαση των κανόνων 

προστασίας του ανταγωνισμού. Κατά την άσκηση δε της ανωτέρω 

αρμοδιότητάς της, η Ε.Α. διαθέτει ευρεία διακριτική ευχέρεια ως προς την 

απόφαση του ύψους των επιβαλλόμενων προστίμων αναλόγως της 

σοβαρότητας και της διάρκειας της παραβίασης από την πλευρά της 

επιχείρησης (ή επιχειρήσεων), έχοντας όμως ως ανώτατο όριο επιβολής το 

ποσοστό ύψους μέχρι 15% των ακαθάριστων εσόδων της παραβιάζουσας 

επιχείρησης (ή των επιχειρήσεων) κατά τη διάρκεια της τρέχουσας ή της 

προηγούμενης από την παραβίαση εταιρικής χρήσεως. 

 

Γ.Ι.3.2  Οι κατευθυντήριες γραμμές77 σχετικά με τον υπολογισμό των 

επιβαλλόμενων προστίμων αποσκοπούν στη διασφάλιση της διαφάνειας και 

της αντικειμενικότητας των αποφάσεων της Ε.Α., κατά την άσκηση της 

διακριτικής ευχέρειας που της έχει απονείμει ο νομοθέτης, αναφορικά με τον 

καθορισμό από την πλευρά της του ύψους ή και της διάρκειάς τους. Με αυτόν 

τον τρόπο εισάγεται μία πρακτική κατάλληλα προσαρμοσμένη από τη μία 

στην επίτευξη της καταστολής των παραβιάσεων του εθνικού και του 

κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισμού από την πλευρά των επιχειρήσεων, 

από την άλλη στη διασφάλιση της τήρησης της ως άνω αρχής της 

αναλογικότητας από την πλευρά της Ε.Α. τα πλαίσια δε αυτής της 

πρακτικής η Ε.Α. μπορεί: Πρώτον να καθορίζει ένα βασικό ποσό προστίμου 

για κάθε επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων, το οποίο να βρίσκεται σε 

συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της παραβίασης που υπέπεσε η 

εν λόγω επιχείρηση ή η ένωση επιχειρήσεων, και Δεύτερον, εφόσον το κρίνει 

σκόπιμο, να προσαυξάνει ή να μειώνει το βασικό ποσό του επιβαλλόμενου 
                                                           
76 Ανακοίνωση της Ε.Α. «Κατευθυντήριες γραμμές για τον υπολογισμό των προστίμων που 
επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 9 του ν. 703/1977, όπως ισχύει» της 12/05/2006 που είναι 
δημοσιευμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.epant.gr/nsubcategory.php?Lang=gr&id=241  
77 Ανακοίνωση της Ε.Α. οπ.π. υποσημ. 64. 

http://www.epant.gr/nsubcategory.php?Lang=gr&id=241
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προστίμου, ανάλογα με το εάν κρίνει ότι συντρέχουν αντίστοιχα 

επιβαρυντικές ή ελαφρυντικές περιστάσεις στην περίπτωση που εξετάζει. 

 

Ι.3.2.α. Βασικό ποσό προστίμου 

Γ.Ι.3.2α.1  Σο βασικό ποσό του επιβαλλόμενου σε μια επιχείρηση προστίμου 

από την Ε.Α. προκύπτει ως εξής: α) ορίζεται αρχικά ποσοστό ύψους μέχρι 

τριάντα τοις εκατό (30%) επί των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων της 

παραβιάζουσας των κανόνων προστασίας του ανταγωνισμού επιχείρησης σε 

σχέση με τα προϊόντα ή με τις υπηρεσίες που αφορούν στην παραβίαση που 

υπέπεσε, με κριτήριο όμως τη σοβαρότητα αυτής, και β) το ποσοστό αυτό 

υπολογίζεται επί των ετήσιων ως άνω εσόδων της επιχείρησης αθροιστικά για 

κάθε έτος της παραβίασης, ενώ σε περίπτωση που η διάρκεια της παραβίασης 

είναι μικρότερη του έτους, το ποσοστό αυτό υπολογίζεται σε μηνιαία βάση. ε 

περίπτωση άλλωστε παραβίασης των κανόνων του ανταγωνισμού από ένωση 

επιχειρήσεων η οποία συνδέεται με τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων-

μελών της, το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται επί του αθροίσματος των 

ετήσιων ακαθάριστων εσόδων των επιχειρήσεων-μελών αυτής της ένωσης. 

«Σοβαρότητα της παραβίασης» 

Γ.3.2.2α.2    Προκειμένου να αξιολογηθεί η σοβαρότητα της παραβίασης από 

την πλευρά της επιχείρησης (ή των επιχειρήσεων)78, η Ε.Α. λαμβάνει υπόψη 

της ιδίως το είδος της παραβίασης, τα αντιανταγωνιστικά αποτελέσματα που 

προκλήθηκαν ή απειλήθηκε να προκληθούν στην αγορά από αυτήν, το ειδικό 

βάρος κάθε επιχείρησης στην παραβίαση, το οικονομικό όφελος που 

αποκόμισαν ή επιδίωξαν να αποκομίσουν οι παραβάτες, την οικονομική 

δύναμη της επιχείρησης (ή των επιχειρήσεων) που παραβιάζει τους κανόνες 

προστασίας του ανταγωνισμού στη σχετική αγορά και την έκταση της 

γεωγραφικής αγοράς που λαμβάνει χώρα η ως άνω παραβίαση. Ως πιο 

σοβαρές παραβιάσεις του δικαίου προστασίας του ανταγωνισμού θεωρούνται 

ενδεικτικά οι οριζόντιοι περιορισμοί που αφορούν σε καθορισμό τιμών, η 

κατανομή των αγορών, οι περιορισμοί της παραγωγής, αλλά και ορισμένες 

                                                           
78 Ε.Α. 248/IV/2005. (Υ.Ε.Κ. Β’ 925/05.07.2005) 
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καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης, οι οποίες τιμωρούνται αυστηρά και 

παραδειγματικά. Επομένως, όταν πρόκειται για τέτοιου είδους παραβιάσεις, 

το ποσοστό επί των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης (ή των 

επιχειρήσεων) που προβαίνει σε αυτές ορίζεται από την Ε.Α. στα ανώτερα 

προεκτεθέντα όρια.  

«Διάρκεια της παράβασης» 

Γ.Ι.3.2α.3  Για τον υπολογισμό της διάρκειας της παραβίασης79 λαμβάνεται 

υπόψη το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο η εν λόγω αντιανταγωνιστική 

συμπεριφορά της επιχείρησης (ή των επιχειρήσεων) έχει εκδηλωθεί στην 

πράξη. Σο ποσοστό επί των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης (ή των 

επιχειρήσεων), όπως καθορίστηκε κατά τα ανωτέρω, υπολογίζεται για όλη τη 

χρονική διάρκεια της παραβίασης. την περίπτωση που η Ε.Α. δεν διαθέτει 

αξιόπιστα οικονομικά στοιχεία, προκειμένου να υπολογίσει το βασικό ποσό 

του επιβαλλόμενου προστίμου που αντιστοιχεί σε όλο το χρονικό διάστημα 

της παραβίασης, για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται λαμβάνει υπόψη 

της τα υψηλότερα ετήσια ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν στην 

επιχείρηση (ή στις επιχειρήσεις) κατά τη διάρκεια της παραβίασης. 

 

Ι.3.2.β. Επιβαρυντικές περιστάσεις 

Γ.Ι.3.2β.1    Σο βασικό ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου μπορεί να 

προσαυξάνεται από την Ε.Α. εφόσον συντρέχουν επιβαρυντικές περιστάσεις. 

Σέτοιες μάλιστα συντρέχουν μετά βεβαιότητας όταν η εμπλεκόμενη 

επιχείρηση (ή επιχειρήσεις) έχει διαπράξει και στο παρελθόν διαπιστωμένη 

παραβίαση των κανόνων προστασίας του ανταγωνισμού. την περίπτωση δε 

που πρόκειται για την ίδια ή παρόμοια παραβίαση, η προσαύξηση που 

μπορεί να αποφασισθεί από την Ε.Α. ανέρχεται μέχρι του ποσοστού 100% επί 

του βασικού ποσού του επιβαλλόμενου προστίμου. Σο ίδιο άλλωστε ισχύει 

όταν η εμπλεκόμενη επιχείρηση (ή επιχειρήσεις) αρνήθηκε να συνεργαστεί ή 

αποπειράθηκε να παρεμποδίσει τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού κατά τη 

διεξαγωγή της έρευνάς της επί της συγκεκριμένης υπόθεσης ή όταν 

                                                           
79 Βλ. οπ.π. υποσ. 78 
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διαπιστώθηκε ότι είχε ηγετικό ρόλο στην παράνομη-αντιανταγωνιστική 

συμπεριφορά ή είχε προτρέψει και άλλες επιχειρήσεις να την υιοθετήσουν. 

Κατά την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού, η Ε.Α. δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα 

σε τυχόν ενέργειες που έχουν γίνει από την εμπλεκόμενη επιχείρηση (ή 

επιχειρήσεις), προκειμένου να εξαναγκάσει και άλλες επιχειρήσεις να 

συμμετάσχουν στην τέλεση της παραβίασης ή προκειμένου να επιβάλει 

αντίποινα σε βάρος άλλων επιχειρήσεων που δεν συμμετάσχουν, με σκοπό να 

τεθούν σε εφαρμογή οι παράνομες πρακτικές. 

 

Ι.3.2.γ. Ελαφρυντικές περιστάσεις 

Γ.Ι.3.2γ.1     Σο βασικό ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου μπορεί να 

μειώνεται από την Ε.Α., εφόσον συντρέχουν ελαφρυντικές περιστάσεις. 

Σέτοιες μάλιστα συντρέχουν όταν η εμπλεκόμενη επιχείρηση (ή επιχειρήσεις) 

παρέχει αποδείξεις ότι έχει παύσει την παραβίαση των κανόνων προστασίας 

του ανταγωνισμού, ύστερα από την πρώτη παρέμβαση της Γ.Δ.Α. (π.χ. από τη 

διενέργεια επιτόπιου ελέγχου) ή όταν αποδεικνύει ότι από αμέλεια οδηγήθηκε 

στην εν λόγω παραβίαση. Επίσης, ελαφρυντικές περιστάσεις θεωρείται ότι 

συντρέχουν όταν η εμπλεκόμενη επιχείρηση (ή επιχειρήσεις) παρέχει 

αποδείξεις ότι η εμπλοκή της στην παραβίαση είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, ή 

ότι στην πράξη αντιτάχθηκε στην παράνομη-αντιανταγωνιστική 

συμπεριφορά με σαφή και ουσιαστικό τρόπο. Άλλωστε ελαφρυντική 

περίσταση υπάρχει και όταν η εμπλεκόμενη επιχείρηση (ή επιχειρήσεις) 

συνεργάστηκε αποτελεσματικά με την Ε.Α., πέραν του πλαισίου εφαρμογής 

του Προγράμματος Επιείκειας που αυτή εφαρμόζει80. 

 

Γ.Ι.3.2γ.2   την περίπτωση που συντρέχουν παράλληλα τόσο επιβαρυντικές 

όσο και ελαφρυντικές περιστάσεις, το βασικό ποσό του προστίμου αρχικά 

προσαυξάνεται κατά την κρίση της Ε.Α. με βάση τις συντρέχουσες 

επιβαρυντικές περιστάσεις και στη συνέχεια το προκύπτον ποσό μειώνεται με 

βάση τις συντρέχουσες ελαφρυντικές περιστάσεις. Με αυτόν τον τρόπο και σε 

                                                           
80 Βλ.οπ.π. υποσ. 14. 
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κάθε περίπτωση, εφόσον είναι αντικειμενικά δυνατός ο ακριβής υπολογισμός 

του ποσού που αντιστοιχεί στο ύψος του οφέλους που αποκόμισε η επιχείρηση 

(ή επιχειρήσεις) συνεπεία της παραβίασης των κανόνων προστασίας του 

ανταγωνισμού, το τελικό ποσό του προστίμου που θα επιβληθεί από την Ε.Α. 

θα  πρέπει να υπερβαίνει αυτό του οφέλους που αποκόμισε η παραβιάζουσα 

επιχείρηση (ή επιχειρήσεις). την περίπτωση δε, που η Γ.Δ.Α. δεν έχει στη 

διάθεσή της πλήρη στοιχεία σχετικά με τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα της 

επιχείρησης (ή επιχειρήσεων) αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

που σχετίζονται με την παραβίαση των κανόνων προστασίας του 

ανταγωνισμού, τότε για τον υπολογισμό του επιβαλλόμενου προστίμου 

λαμβάνει υπόψη της τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης (ή των 

επιχειρήσεων) κατά τη διάρκεια της τρέχουσας ή της προηγούμενης της 

παραβίασης εταιρικής χρήσεως.  

 

Γ.Ι.3.2γ.3   Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, όταν η Ε.Α. εξετάζει περισσότερες 

παραβιάσεις των κανόνων προστασίας του ανταγωνισμού, ο υπολογισμός του 

επιβαλλόμενου προστίμου θα πρέπει να γίνεται ξεχωριστά για καθεμία από 

αυτές, με τον περιορισμό όμως ότι το τελικό ποσό αυτού δεν θα μπορεί να 

υπερβαίνει το 15% των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης (ή 

επιχειρήσεων) κατά τη διάρκεια της τρέχουσας ή της προηγούμενης της 

παράβασης εταιρικής χρήσεως. τα πλαίσια δε αυτά και προκειμένου να 

διασφαλισθεί ο αποτρεπτικός χαρακτήρας του προστίμου, η Ε.Α. έχει τη 

δυνατότητα να αποκλίνει από τη μέθοδο αυτή σε κάθε περίπτωση που οι 

ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης υπόθεσης το υπαγορεύουν. Κατά τον 

υπολογισμό άλλωστε του επιβαλλόμενου προστίμου και σε κάθε περίπτωση η 

Ε.Α. δύναται να λαμβάνει υπόψη της το ενδεχόμενο το ύψος του προστίμου 

που έχει προσδιοριστεί βάσει της ως άνω μεθόδου να θέσει σε ανεπανόρθωτο 

κίνδυνο την οικονομική βιωσιμότητα της εμπλεκόμενης επιχείρησης (ή των 

επιχειρήσεων). την περίπτωση μάλιστα αυτή η Ε.Α. οφείλει να εφαρμόσει τη 

συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας και να προσδιορίσει 
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αναλόγως το επιβαλλόμενο πρόστιμο, ώστε να αποφευχθεί ένας τέτοιος 

κίνδυνος για την επιχείρηση (ή τις επιχειρήσεις). 

 

Δ) ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΚΟ ΕΛΕΓΦΟ 

 

Δ.ΙΙ.1    Η Ε.Α. λειτουργεί ως δικαιοδοτικό όργανο και έχει κατά μία άποψη 

«δικαστική εξουσία σύμφωνα με το ουσιαστικό κριτήριο»81, καθόσον εκδίδει 

εκτελεστές διοικητικές πράξεις, υπό μορφή δικαστικών αποφάσεων. Η Ε.Α. 

στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της δύναται να εκδίδει αποφάσεις επιβολής 

προστίμων, οι οποίες προσβάλλονται νομίμως με την άσκηση του ένδικου 

βοηθήματος της Προσφυγής ενώπιον του Δ.Εφ.Αθ.82  

 

Δ.ΙΙ.2   τις δίκες, που διεξάγονται κατόπιν ασκήσεως του ενδίκου 

βοηθήματος της Προσφυγής, εφαρμόζεται ο Κ.Δ.Δ., έκτος αν άλλως 

προβλέπεται με το ν. 703/7783. Σο Δ.Εφ.Αθ. χαρακτηρίζεται κατεξοχήν ως 

δευτεροβάθμιο δικαστήριο, στην περίπτωση όμως αυτή δικάζει σε πρώτο και 

τελευταίο βαθμό ουσίας, η δε διοικητική διαφορά που γεννάται έχει 

χαρακτήρα διαφοράς ουσίας84, διότι το δικαστήριο δεν περιορίζεται μόνο 

στον έλεγχο της νομιμότητας της πράξεως της Ε.Α. αλλά προβαίνει και στην 

εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών, που αποτελούν τις προϋποθέσεις 

για την εφαρμογή του νόμου. Σο Δ.Εφ.Αθ. στην πράξη έχει την τάση, 

τουλάχιστον μέχρι σήμερα, να μειώνει τα επιβαλλόμενα από την Ε.Α. 

πρόστιμα. Κατά των οριστικών και τελεσίδικων (ανέκκλητων) αποφάσεων του 

Δ.Εφ.Αθ. δύναται να ασκείται το ένδικο μέσο της Αίτησης Αναίρεσης ενώπιον 

του .τ.Ε. Σο .τ.Ε. είναι αρμόδιο να προβαίνει αποκλειστικά και μόνον σε 

έλεγχο ώστε να διαπιστωθεί εάν έγινε ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των 
                                                           
81 Δρυλλεράκης Ι.Κ.. «Η μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού & Ελληνικού Δικαίου του Ελεύθερου 
Ανταγωνισμού». ομιλία στα πλαίσια διεθνούς υνεδρίου  που διοργανώθηκε 1 και 2 Ιουνίου 2007 από 
τους Δ..Α., Ο.Π.Α., Ι.ΜΕ.ΔΙ.ΠΑ., UCL με θέμα «Η Μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού και Ελληνικού 
Δικαίου του Ελεύθερου Ανταγωνισμού» (αναμένεται δημοσίευση). 
82 ύμφωνα με το άρθρο 14 §5 του Ν.703/77, όπως ρυθμίστηκε από το άρθρο 8 του Ν. 1934/91, που έχει 
καθιερώσει την προσφυγή απευθείας στο Δ.Εφ.Αθ. 
83 ύμφωνα με  το άρθρο 16 
84 Κριτήριο της εκτάσεως της εξουσίας του δικαστηρίου για την κρίση της διαφοράς.· πηλιωτόπουλος 
Ε. «Εγχειρίδιον Διοικητικού Δικαίου». εκδ. Αντ. Ν. άκκουλα. 2000. σελ.420 επ. · οϊλεντάκης Ν. «Σο 
δικαίωμα δικαστικής προστασίας». εκδ. Αντ. Ν. άκκουλα. 1993. σελ 136. 
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κανόνων του ουσιαστικού δικαίου85, καθώς και εάν τηρήθηκαν οι κανόνες της 

διαδικασίας από το δικαστήριο ουσίας, με σκοπό να εξασφαλιστεί, κατ’ αυτόν 

τον τρόπο, η ενότητα της εφαρμογής των κανόνων δικαίου και η ενότητα της 

νομολογίας των διοικητικών δικαστηρίων. 

 

Δ.ΙΙ.3    Οι αποφάσεις του Δ.Εφ.Αθ., καθώς και του .τ.Ε., κατόπιν της 

άσκησης του ένδικου βοηθήματος της Προσφυγής και της Αίτησης Αναίρεσης, 

έχουν ισχύ δικασμένου.86 Ως δεδικασμένο νοείται η δεσμευτική δύναμη της 

δικαστικής απόφασης που αναπτύσσεται μεταξύ (υπέρ και κατά) των 

διαδίκων.87 Δημιουργείται από τις τελεσίδικες και τις ανέκκλητες αποφάσεις, 

εφόσον οι τελευταίες δεν υπόκεινται σε ανακοπή ερημοδικίας ως προς το 

ουσιαστικό ή δικονομικό, διοικητικής φύσεως ζήτημα που με αυτές κρίθηκε, 

εφόσον τούτο τελεί σε άμεση και αναγκαία συνάρτηση προς το συμπέρασμα 

στο οποίο οδηγήθηκαν88. Η προθεσμία για την άσκηση της Προσφυγής, 

καθώς και η άσκησή της δεν έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα αναφορικά με 

την εκτέλεση της απόφασης της Ε.Α. Προβλέπεται, ωστόσο, η δυνατότητα του 

Πρ.Δ.Εφ.Αθ.89 να χορηγεί αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της Ε.Α. –εν 

όλω ή εν μέρη ή υπό όρους- μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου μέρους και 

επί υπάρξεως «αποχρώντος λόγου» κατ΄ αναλογική εφαρμογή των άρθρων 

200 επ. Κ.Δ.Δ.90 

 

 

 

                                                           
85 Ως προς την εφαρμογή των κανόνων του ουσιαστικού δικαίου, η απόφαση μπορεί να χαρακτηρισθεί 
ως ορθή ή εσφαλμένη και όχι ως νόμιμη ή παράνομη σύμφωνα με τον Ε. πηλιωτόπουλο. οπ.π. σελ.541. 
σημ.21. 
86 ύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.703/77.  Κοτσίρης. οπ.π. σελ. 611. 
87 Δαγτόγλου Π.Δ. «Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο». εκδ. Αντ. Ν. άκκουλα.  1994. σελ.567. ·  Δ.Εφ.Αθ. 
980/2005. Διοικ. Δικ. 2005. σελ.1347. 
88 Κατά άρθρο 197 Κ.Δ.Δ.· βλ. ερμηνεία της διάταξης 197 Κ.Δ.Δ. κατά Φατζητζανής Ν.Β. «Ερμηνεία κατ’ 
άρθρον Κώδικος Διοικητικής Δικονομίας». εκδ. Αντ. Ν. άκκουλα.  2002. σελ.1099 επ. 
89 ύμφωνα με την §4 του άρθρου 15 Ν.703/77, οπ.π.· Επαναφορά αρμοδιότητας Προέδρου 
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών από 3.8.2000 (άρθ. 1 § 25 ν. 2837/2000) 
90 Λιακόπουλος Θ. οπ.π. σελ.585· Κοτσίρης Λ. οπ.π.. σελ. 611· Δρίτσα Α. «Η αίτησης αναστολής κατά 
των αποφάσεων της επιτροπής ανταγωνισμού» ομιλία στα πλαίσια διεθνούς υνεδρίου  που 
διοργανώθηκε 1 και 2 Ιουνίου 2007 από τους Δ..Α., Ο.Π.Α., Ι.ΜΕ.ΔΙ.ΠΑ., UCL με θέμα «Η 
Μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού και Ελληνικού Δικαίου του Ελεύθερου Ανταγωνισμού» (αναμένεται 
δημοσίευση). 
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ΙΙ.1 Η Προσφυγή 

Δ.ΙΙ.1.1    Όπως προεκτέθηκε, οι οριστικές αποφάσεις91 της Ε.Α. με τις οποίες 

επιβάλλεται πρόστιμο σε επιχείρηση (ή επιχειρήσεις) υπόκεινται σε Προσφυγή 

ενώπιον του Δ.Εφ.Αθ. μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την 

κοινοποίησή τους92. Δικαίωμα άσκησης της Προσφυγής έχουν οι επιχειρήσεις 

ή οι ενώσεις επιχειρήσεων, κατά των οποίων εκδόθηκε η απόφαση, εκείνος 

που υπέβαλε την καταγγελία ενώπιον της Ε.Α., το Δημόσιο δια του Τπουργού 

Ανάπτυξης και οποιοσδήποτε άλλος έχει έννομο συμφέρον. Η Προσφυγή 

κατά των πράξεων αυτών είναι προσφυγή ουσίας93. ε περίπτωση δε που το 

Δ.Εφ.Αθ. ακυρώσει μια απόφαση της Ε.Α. ύστερα από Προσφυγή, αναπέμπει 

την υπόθεση στην Ε.Α. για την επιβολή κυρώσεων94. ε ό,τι αφορά την 

προθεσμία της ασκήσεως του ένδικου βοηθήματος της Προσφυγής, ως 

αφετηρία αυτής λογίζεται η «κοινοποίηση», ενώ η προθεσμία της ασκήσεως 

των 60 ημερών άρχεται από την επομένη της κοινοποιήσεως και λήγει στις 

επτά το βράδυ της τελευταίας (εξηκοστής) ημέρας αυτής95. Βέβαια, ήδη 

αναφορικά με τις δίκες του Δημοσίου, καμία προθεσμία δεν τρέχει σε βάρος 

αυτού κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών96. Προς άρση δε της 

δικονομικής αυτής ανισότητας σε βάρος των ιδιωτών διαδίκων, έχει γίνει 

πλέον δεκτό νομολογιακά ότι και οι ιδιώτες διάδικοι δικαιούνται κατά τη 

διάρκεια των δικαστικών διακοπών όμοια αναστολή των προθεσμιών 

άσκησης ενδίκων βοηθημάτων και μέσων97.  

 

Δ.ΙΙ.1.2    Όπως βέβαια προεκτέθηκε, η προθεσμία για την άσκηση της  

Προσφυγής και η άσκησή της δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης της 

Ε.Α. ε περίπτωση όμως ύπαρξης αποχρώντος λόγου, μετά από αίτηση του 
                                                           
91 Δ.Εφ.Αθ. 2770/2004. Σριανταφυλλάκης Γ. «Ελεύθερος Ανταγωνισμός». εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη. 2005. 
σελ.149. 
92 ύμφωνα με άρθρο 14 §1 του Ν.703/77 οπ.π. Δ.Εφ.Αθ.2117/2004. Σριανταφυλλάκης Γ. «Ελεύθερος 
Ανταγωνισμός». εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη 2005. σελ.149. 
93 .τ.Ε. 1337/2003 Νο.Β. 2003. σελ. 2007.· .τ.Ε. 907/98. Ελλ. Δ/νη. 1998. σελ. 1056. 
94 Πρακτικά ημερίδας που διοργανώθηκε από το Τπουργείο Ανάπτυξης, την Ειδική Γραμματεία για την 
Ανταγωνιστικότητα, την Ε.Α. και το Επιμελητήριο Έβρου και πραγματοποιήθηκε στην 
Αλεξανδρούπολη την 14/01/2006, με θέμα: «Η προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού στο ελληνικό 
και κοινοτικό δίκαιο». σελ. 81.   
95 ύμφωνα με άρθρο 60 Κ.Δ.Δ. 
96 ύμφωνα με το άρθρο 11 του κώδικα περί Δικών του Δημοσίου. 
97 Ολομ..τ.Ε. 2807/02. Δ.ΔΙΚΗ. 2004. σελ.628. · Ολ.Α.Π..12/2002 ΝΟ.Β./2003. σελ.659. 
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ενδιαφερομένου μέρους, ο Πρ.Δ.Εφ.Αθ. δύναται να αναστείλει εν όλω ή εν 

μέρει ή υπό όρους την εκτέλεση της απόφασης κατά της οποίας ασκήθηκε η 

Προσφυγή, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 200 επ. 

του Κ.Δ.Δ.98. Για το παραδεκτό της άσκησής του ενδίκου βοηθήματος της 

Προσφυγής θα πρέπει να μνημονεύεται σε αυτήν η καταλογιστική πράξη 

καθώς και η αρχή που την εξέδωσε (συγκεκριμένα η Ε.Α.)99. Επίσης, ο νόμος 

θέτει περιορισμό ως προς τον χρόνο εκδίκασης της Προσφυγής, καθόσον 

ορίζεται ρητά ότι αυτή θα πρέπει να εκδικάζεται εντός τριμήνου από την 

ημέρα που περιήλθε το σχετικό δικόγραφο ενώπιον του Δ.Εφ.Αθ. Είναι 

βέβαια δυνατό να δοθεί αναβολή της συζητήσεως, όμως μόνο για μία φορά 

και για αποχρώντα λόγο, σε δικάσιμο που δεν θα απέχει πάνω από ένα μήνα 

από την αρχική δικάσιμο, εκτός αν υφίσταται περίπτωση συνεκδικάσεως 

περισσότερων προσφυγών κατά της ίδιας απόφασης επιβολής προστίμου. 

Σέλος, για να εισαχθεί παραδεκτώς προς συζήτηση η Προσφυγή κατά των 

αποφάσεων της Ε.Α. που επιβάλλουν πρόστιμα, είναι αναγκαίο να κατατεθεί 

από την επιχείρηση (ή τις επιχειρήσεις) που την ασκούν παράβολο ποσού 

ίσου με το είκοσι τοις εκατό (20%) του επιβαλλόμενου προστίμου, το οποίο, 

όμως, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000€) Ευρώ. 

 

ΙΙ.2 Η Αίτηση Αναστολής100 

Δ.ΙΙ.2.1     Ο νομοθέτης, όπως προεκτέθηκε, δεν απέδωσε στην άσκηση του 

ενδίκου βοηθήματος της Προσφυγής ανασταλτικό αποτέλεσμα101, με 

αποτέλεσμα η προθεσμία των 60 ημερών για την άσκησή της, καθώς και η 

άσκησή αυτής, να μην αναστέλλουν κατ’ αρχήν την εκτέλεση της απόφασης 

της Ε.Α. Παραχώρησε όμως τη δυνατότητα στον Πρ.Δ.Εφ.Αθ. να αναστέλλει 

την εκτέλεσή της –εν όλω ή εν μέρη ή υπό όρους- κατόπιν υποβολής σχετικού 

αιτήματος από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση (ή επιχειρήσεις) και επί 
                                                           
98 Βλ. οπ.π. υποσ. 88. 
99 Με την εφαρμογή του Ν/ 3373/2005 (αρ.8) η Ε.Α. απέκτησε ικανότητα διαδίκου και έχει πλέον 
δικαίωμα να παρίσταται αυτοτελώς σε κάθε δίκη· βλ. Δ.Εφ.Αθ. 717/2006. Α΄ Δημοσίευση στην Σράπεζα 
Νομικών Πληροφοριών: INTRACOM - ΝΟΜΟ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://lawdb.intrasoftnet.com/, ενώ με το προηγούμενο καθεστώς Δ.Εφ.Αθ. 3240/2003. Ε.ΕΜπ.Δ. 2004. 
841. 
100 Δρίτσα Α. «Η αίτηση αναστολής κατά αποφάσεων της επιτροπής ανταγωνισμού» οπ.π. υποσημ. 62. 
101 ύμφωνα με άρθρο 14 παρ. 2 ν. 703/77. οπ.π. 

http://lawdb.intrasoftnet.com/
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ύπαρξης «αποχρώντος λόγου» με αναλογική εφαρμογή των άρθρων 200 επ. 

Κ.Δ.Δ. Ο νομοθέτης με αυτόν τον τρόπο επανέφερε στις αρμοδιότητες του 

Πρ.Δ.Εφ.Αθ. τη δυνατότητα να κρίνει επί των αιτήσεων αναστολής της 

εκτέλεσης αποφάσεων της Ε.Α. (άρθρο 1 § 25 ν. 2837/2000). Περαιτέρω βέβαια 

ως προϋπόθεση του παραδεκτού, ώστε να εισαχθεί και να εξετασθεί από τον 

Πρ.Δ.Εφ.Αθ. το αίτημα της αναστολής της απόφασης της Ε.Α., έθεσε και την 

εμπρόθεσμη άσκηση του ενδίκου βοηθήματος της Προσφυγής από την 

ενδιαφερόμενη επιχείρηση (ή επιχειρήσεις).  

 

Δ.ΙΙ.2.2      Κατόπιν αυτών, ο Πρόεδρος του ως άνω δικαστηρίου εξετάζει κατά 

πόσο υφίστανται οι προϋποθέσεις χορήγησης της αναστολής στην απόφαση 

της Ε.Α. Ως τέτοιες θεωρούνται καταρχήν ότι υπάρχουν εφόσον συντρέχει η 

ύπαρξη «αποχρώντος λόγου»102, όπως αυτός αποτυπώνεται στις διατάξεις των 

άρθρων 14 §2 του ν. 703/77 και της ειδικότερης διάταξης του άρθρου 202 §1 

του Κ.Δ.Δ., έννοια η οποία είναι ευρύτερη από εκείνης της υλικής /ηθικής 

βλάβης, που παραπέμπει στο άρθρο 200 επ. του Κ.Δ.Δ. και όχι στο άρθρο 202 

του Κ.Δ.Δ.103 ύμφωνα δε με την διάταξη του άρθρου 200 επ. του Κ.Δ.Δ., για 

τη χορήγηση της αναστολής από τον Πρόεδρο θα πρέπει να συντρέχουν 

ορισμένες προϋποθέσεις (θετικές), θα πρέπει δηλαδή η ενδιαφερόμενη 

επιχείρηση (ή επιχειρήσεις) να υφίσταται ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς 

επανορθώσιμη βλάβη (υλική ή ηθική) και να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια 

μεταξύ της εκτέλεσης της απόφασης της Ε.Α. και της επελθούσας ή 

επερχόμενης βλάβης. Από την άλλη πλευρά δεν θα πρέπει να συντρέχουν 

ορισμένες άλλες προϋποθέσεις (αρνητικές), δεν θα πρέπει δηλαδή να 

συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, να μην έχει εκτελεστεί η απόφαση 

της Ε.Α. και να μην είναι προδήλως απαράδεκτη ή αβάσιμη η Προσφυγή 

κατά της ως άνω απόφασης της Ε.Α.  

                                                           
102 Βλ. οπ.π. υποσ  100. 
103 Πρ.Δ.Εφ.Αθ. 138/2005 Η απόφαση αφορά τους  Οδοντιατρικούς  υλλόγους και αναλύθηκε από τη 
δικηγόρο  Δρίτσα Α.  στα πλαίσια της ομιλίας με θέμα «Η αίτηση αναστολής κατά αποφάσεων της 
επιτροπής ανταγωνισμού» της στο διεθνές υνέδριο  που διοργανώθηκε 1 και 2 Ιουνίου 2007 από τους 
Δ..Α., Ο.Π.Α., Ι.ΜΕ.ΔΙ.ΠΑ., UCL με θέμα «Η Μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού και Ελληνικού Δικαίου 
του Ελεύθερου Ανταγωνισμού» (αναμένεται δημοσίευση) · Λαζαράτος Π. «Η προσωρινή δικαστική 
προστασία κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας» εκδ. Αντ. Ν. άκκουλα. 2002. σελ.158 επ. 
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Δ.ΙΙ.2.3      Ως προς την προϋπόθεση της ύπαρξης «ανεπανόρθωτης ή 

δυσχερούς επανορθώσιμης υλικής βλάβης», αυτή για να γίνεται δεκτή θα 

πρέπει να τεκμηριώνεται από την επιχείρηση (ή τις επιχειρήσεις). Έχει δε 

κριθεί νομολογιακά, ότι η ύπαρξη «αμιγούς οικονομικής ζημίας» δεν συνιστά 

ανεπανόρθωτη υλική βλάβη για την επιχείρηση (ή τις επιχειρήσεις) και δεν 

μπορεί να αποτελεί αιτία χορήγησης της αναστολής εκτέλεσης στην απόφαση 

της Ε.Α.104 Ο βαθμός δε της βλάβης οριοθετείται με κριτήριο τον ισχυρό 

οικονομικό κλονισμό της αιτούσας επιχείρησης (ή των επιχειρήσεων) και την 

αναστολή και την αδυναμία κάλυψης των «τρεχουσών λειτουργικών 

αναγκών» ή των «προγραμματισμένων ανελαστικών δαπανών» αυτής (ή 

αυτών). Ως επιμέρους κριτήρια οριοθέτησης θα μπορούσαν να αναφερθούν η 

σχέση των «ανελαστικών βραχυπρόθεσμων δαπανών», όπως για παράδειγμα 

η καταβολή των μισθών και των ασφαλιστικών εισφορών με διαθέσιμα105, η 

τυχόν διεύρυνση ανοίγματος του ενεργητικού – παθητικού106, ο δείκτης της 

πραγματικής ρευστότητας (acid test ratio) -που είναι ο λόγος των απαιτήσεων 

και των διαθεσίμων προς τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις107 της επιχείρησης- 

το ύψος του προστίμου και τα ζημιογόνα αποτελέσματα της εταιρικής 

χρήσεως108, ο κύκλος των εργασιών καθώς και τα καθαρά αποτελέσματα της 

τελευταίας χρήσης109. Παρ’ όλα αυτά, η οικονομική κατάσταση της αιτούσας 

επιχείρησης (ή των επιχειρήσεων) δεν μπορεί να κριθεί ούτε από τα ίδια 

κεφάλαια που εμφανίζονται σε αυτήν (ή αυτές), ούτε από τα πάγια στοιχεία, 

                                                           
104 .τ.Ε. 624/2006 Α΄ Δημοσίευση στην Σράπεζα Νομικών Πληροφοριών: INTRACOM-ΝΟΜΟ στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://lawdb.intrasoftnet.com/ · .τ.Ε. 455/2006 Α΄ Δημοσίευση στην Σράπεζα 
Νομικών Πληροφοριών: INTRACOM-ΝΟΜΟ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://lawdb.intrasoftnet.com/ 
105 Πρ.Δ.Εφ.Αθ. 66/1999 Η απόφαση αφορά την επιχείρηση Κωτσόβολος και αναλύθηκε από την 
δικηγόρο Δρίτσα Α. βλ. οπ.π. υποσημ 75  · Πρ.Δ.Εφ.Αθ. 36/2002 Η απόφαση αφορά την επιχείρηση 
Coca Cola, και αναλύθηκε από τη δικηγόρο Δρίτσα Α. βλ. οπ.π. υποσημ. 75·  Πρ.Δ.Εφ.Αθ. 117/2005 Η 
απόφαση αφορά την επιχείρηση ΑΒ Βασιλόπουλος οπ.π. βλ. υποσημ.75. Δρίτσα Α.   
106 Πρ.Δ.Εφ.Αθ. 67/2003  Η απόφαση αφορά την ΑΕΠΙ  και αναλύθηκε από τη δικηγόρο Δρίτσα Α. βλ. 
οπ.π. υποσημ. 100. 
107 Πρ.Δ.Εφ.Αθ. 129/2005  Η απόφαση αφορά την επιχείρηση Hyundai και αναλύθηκε από τη δικηγόρο 
Δρίτσα Α.  βλ. οπ.π. υποσημ 75 · Πρ.Δ.Εφ.Αθ. 57/2007  Η απόφαση αφορά την ΕΛΠΕ οπ.π. βλ. 
υποσημ.100. Δρίτσα Α.   
108 Πρ.Δ.Εφ.Αθ. 65/2007 Η απόφαση αφορά την επιχείρηση MAVΑ οπ.π. βλ. υποσημ.100. Δρίτσα Α.   
109 Πρ.Δ.Εφ.Αθ. 70/2007 Η απόφαση αφορά την επιχείρηση Motor Oil οπ.π.βλ.υποσημ.100 Δρίτσα  Α. 

http://lawdb.intrasoftnet.com/
http://lawdb.intrasoftnet.com/


 

«Σο Πρόστιμο ως μορφή κύρωσης για παραβιάσεις των κανόνων προστασίας του 
ανταγωνισμού» 

41 

41 

ούτε από τα αποθέματα και τον κύκλο των εργασιών110. Φρειάζεται επιπλέον 

να αποδεικνύεται ότι υφίσταται ανάγκη εσπευσμένης ρευστοποίησης των 

παγίων/αποθεμάτων για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, 

γεγονός που ομολογουμένως, οδηγεί σε καταστροφικές συνέπειες για την 

επιχείρηση (ή τις επιχειρήσεις) που αναγκάζεται να το πράξει111. Προσφάτως 

δε, υποστηρίχθηκε η άποψη ότι «σε κάθε περίπτωση οικονομικών κυρώσεων ... 

είναι βέβαιη η επιδείνωση της ρευστότητας»112 της επιχείρησης, ενώ η οικονομική 

κατάσταση αυτής δεν μπορεί να κρίνεται από τυχόν δάνεια που έχει λάβει για 

να καλύψει τις λειτουργικές της ανάγκες, ενώ ο δανεισμός για την καταβολή 

προστίμων κρίθηκε ως μη αντιπαραγωγικός113.  

 

Δ.ΙΙ.2.4    ε απόφαση της Ε.Α. σχετικά με την επιβολή προστίμου σε 

επιχείρηση λόγω μη συμμόρφωσής της114, έχει γίνει δεκτό ότι η υλική βλάβη 

που επέρχεται σε αυτήν δεν είναι άμεση, αλλά ενδεχόμενη και μέλλουσα, 

εξαρτώμενη από τη μη συμμόρφωσή της προς την απόφαση της Ε.Α.115 

Αντίθετα, σε αποφάσεις που περιέχουν διαρθρωτικά Μέτρα ή Μέτρα 

υμπεριφοράς116 στις επιχειρήσεις, η υλική βλάβη επέρχεται σε αυτές λόγω 

των αναπόφευκτων οργανωτικών αλλαγών – του κόστους επαναφοράς της 

αρχικής υποδομής117 και της στάθμισης συμφερόντων από την προστασία του 

δημοσίου συμφέροντος εναντίον της δυσλειτουργίας τους118. Ως προς τον 

προσδιορισμό αναφορικά με το πότε συντρέχει ή όχι περίπτωση 

«ανεπανόρθωτης ή δυσχερούς επανορθώσιμης ηθικής βλάβης», έχει κριθεί ότι δεν 

συντρέχει τέτοια, όταν οι προμηθευτές της αιτούσας την αναστολή 

επιχείρησης (ή επιχειρήσεων) δεν αναμένεται να διακόψουν τη συνεργασία 

τους με την αυτήν (ή αυτές) πριν από την έκδοση της οριστικής δικαστικής 

                                                           
110 ομοίως Πρ.Δ.Εφ.Αθ. 117/2005 ΑΒ Βασιλόπουλος για ύψος κερδών, βλ. οπ.π. 75 και 77. 
111 Βλ.  οπ.π. υποσημ. 107  
112 Βλ. .οπ.π. υποσημ. 109 
113 Βλ. οπ.π. υποσημ. 107 
114 ύμφωνα με το άρθρο 9§ 1δ ν. 703/77 
115 Βλ. οπ.π. υποσημ. 103 και 106 
116 ύμφωνα με το άρθρο 9§ 1γ ν. 703/77 
117 Βλ. οπ.π. υποσημ. 106 
118 Βλ. οπ.π. υποσημ. 107 
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απόφασης επί της Προσφυγής119. Επίσης, δεν συντρέχει περίπτωση 

«ανεπανόρθωτης ή δυσχερούς επανορθώσιμης ηθικής βλάβης» όταν υφίσταται 

ενδεχόμενο βλάβης της επιχείρησης (ή των επιχειρήσεων) λόγω των 

δημοσιευμάτων του τύπου, η οποία θεωρείται ευχερώς  επανορθώσιμη, σε 

περίπτωση ευδοκίμησης του ενδίκου μέσου της Προσφυγής120. Αντιθέτως, 

συντρέχει τέτοια περίπτωση βλάβης, εφόσον αποδειχθεί ότι λόγω της 

περαιτέρω χειροτέρευσης της οικονομικής θέσης της επιχείρησης (ή των 

επιχειρήσεων), υπάρχει ενδεχόμενη μη διανομή κερδών και εμφάνιση 

δυσμενούς εικόνας στους επενδυτές121. την περίπτωση που ενδέχεται να 

επέλθει πλήγμα στην αξιοπιστία και στο κύρος της επιχείρησης (ή των 

επιχειρήσεων) έναντι των μελών-συνεργατών της, αλλά και διατάραξη στη 

σχέσης εμπιστοσύνης που έχει διαμορφωθεί μεταξύ τους, τότε χορηγείται 

αναστολή στην εκτέλεση της απόφασης της Ε.Α. σχετικά με την επιβολή 

προστίμου σε αυτήν (ή αυτές)122. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση επίκλησης της 

ύπαρξης του Δημοσίου υμφέροντος, θα πρέπει στη σχετική απόφαση του 

εκάστοτε αρμοδίου οργάνου (Ε.Α. η Πρ.Δ.Εφ.Αθ.) να γίνεται πάντοτε ειδική 

αιτιολόγηση αυτού123. Επιπροσθέτως, για τη χορήγηση της αναστολής της 

εκτέλεσης της απόφασης της Ε.Α., θα πρέπει η εκτέλεση αυτής να συνίσταται 

στην από την επιχείρηση (ή τις επιχειρήσεις) καταβολή των επιβαλλόμενων 

προστίμων, ως υλική ενέργεια, και να μην πρόκειται απλώς για την ταμειακή 

βεβαίωση αυτών, άλλως γεννάται ζήτημα αποδυνάμωσης του θεσμού της 

αίτησης αναστολής των αποφάσεων αυτών124. ε αντίθεση άλλωστε με άλλες 

περιπτώσεις εφαρμογής αντιστοίχων μέτρων σε άλλες διαδικασίες, η αίτηση 

και η χορήγηση της αναστολής της εκτέλεσης των αποφάσεων της Ε.Α. τείνει 

                                                           
119 Βλ. οπ.π. υποσημ. 107 
120 Βλ. οπ.π. υποσημ. 109 
121 Βλ. οπ.π. υποσημ.  105 
122 Βλ. οπ.π. υποσημ. 103 
123 Βλ. οπ.π. υποσημ. 107 (Hyundai και ΕΛΠΕ) και 108 · Πρ.Δ.Εφ.Αθ. 143/2001. Η απόφαση αφορά την 
επιχείρηση Glaxo, οπ.π.  βλ. υποσημ.75. Δρίτσα Α. που ως  Επαρκής λόγος έγινε δεκτός ο Εφοδιασμός 
της αγοράς με φαρμακευτικά προϊόντα χάριν δημόσιας υγείας. 
124 Βλ. οπ.π. υποσημ 105 και 107 (ΑΒ Βασιλόπουλος, και Hyundai)· ΑΝΣΙΘΕΣΗ: Πρ.Δ.Εφ.Αθ. 75/2005 
Πρατήρια Καυσίμων Άρτας, που η αίτηση αναστολής απορρίφθηκε λόγω εκτέλεσης της 
προσβαλλόμενης απόφασης της Ε.Α. με συνεπεία την ταμειακή βεβαίωση των προστίμων και επίδοση 
ατομικών ειδοποιήσεων. Δρίτσα Α. Βλ. οπ.π. υποσημ 103   
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να αποσυνδεθεί από την πιθανότητα ευδοκίμησης ή μη της ασκηθείσας από 

την επιχείρηση (ή τις επιχειρήσεις) Προσφυγής125. 

 

ΙΙ.3 Η Αίτηση Αναίρεσης 

Δ.ΙΙ.3.1   Κατά των αποφάσεων του Δ.Εφ.Αθ. ο ηττηθείς, εν όλω ή εν μέρει, 

διάδικος στην κατ’ ουσία δίκη της Προσφυγής δύναται να ασκήσει το ένδικο 

μέσο της Αίτησης Αναίρεσης ενώπιον του .τ.Ε. Σο .τ.Ε., ως αρμόδιο 

δικαιοδοτικό όργανο να ελέγξει την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των 

κανόνων του ουσιαστικού δικαίου126, καθώς και την τήρηση των 

(δικονομικών) κανόνων της διαδικασίας από το Δ.Εφ.Αθ., μπορεί να 

επικυρώσει ή να αναιρέσει τελικά την απόφαση της Ε.Α. περί επιβολής 

προστίμου για παραβιάσεις κανόνων προστασίας του ανταγωνισμού. Η 

προθεσμία της άσκησης της Αίτησης Αναίρεσης είναι 60 ημέρες από την 

κοινοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης στους διαδίκους και, όπως και 

στην περίπτωση της Προσφυγής, η Αίτηση Αναίρεσης θα πρέπει να 

εκδικάζεται εντός τριμήνου από την ημερομηνία που υποβλήθηκε στο 

αρμόδιο δικαστήριο (.τ.Ε.). Αναβολή της συζήτησης της ως άνω αίτησης, 

όπως και στην Προσφυγή, επιτρέπεται μόνο μία φορά, και για αποχρώντα 

λόγο, σε δικάσιμο που δεν απέχει περισσότερο από ένα μήνα από την αρχική 

δικάσιμο, εκτός εάν υφίσταται περίπτωση συνεκδικάσεως περισσότερων 

αιτήσεων (αναίρεσης) για την ίδια απόφαση επιβολής προστίμου. Σέλος, οι 

διατάξεις του άρθρου 52 του π.δ.18/1989 (Α 8 Κωδ.Διατ.Νόμων για το .τ.Ε.), 

σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης αναστολής της εκτέλεσης των 

διοικητικών πράξεων οι οποίες προσβάλλονται με αίτηση ακυρώσεως, 

εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση της απόφασης του Δ.Εφ.Αθ. επί 

της Προσφυγής, στην περίπτωση άσκησης κατά αυτής Αίτησης Αναίρεσης. 

 

 

 

 

                                                           
125 Βλ. οπ.π. υποσημ 105 
126 Βλ. πηλιωτόπουλος οπ.π. σημ. 46. σελ.541 
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ΙΙ.4 Περιπτωσιολογία πρόσφατων Αποφάσεων για παραβιάσεις 

κανόνων προστασίας του ανταγωνισμού 

Δ.ΙΙ.4.1    Κατά το έτος 2007 την Ε.Α. απασχόλησαν υποθέσεις με ευρύτατο 

δημόσιο και κοινωνικό ενδιαφέρον. Πιο αναλυτικά, την 29/11/2007, κατόπιν 

αυτεπάγγελτου ελέγχου, η Ε.Α. προχώρησε σε σχετική έρευνα και την 

19/12/2007 εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 373/V/2007 απόφασή της με την οποία 

υποχρέωσε τις επιχειρήσεις ΟΛΤΜΠΟ, ΜΕΒΓΑΛ, ΔΕΛΣΑ-VIVARTIA, ΥΑΓΕ 

και ΡΟΔΟΠΗ, όσο και τις αλυσίδες super market ΚΑΡΥΟΤΡ-

ΜΑΡΙΝΟΠΟΤΛΟ, ΚΛΑΒΕΝΙΣΗ, ΑΛΥΑ ΒΗΣΑ ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ, ΑΥΟΙ 

ΒΕΡΟΠΟΤΛΟΙ, ΑΣΛΑΝΣΙΚ, ΜΑΟΤΣΗ, ΕΛΟΜΑ να παύσουν αμέσως τις 

διαπιστωθείσες παραβιάσεις των κανόνων προστασίας του ανταγωνισμού και 

να τις παραλείπουν στο μέλλον, ενώ, μεταξύ άλλων, επέβαλε υψηλά πρόστιμα 

σε όλες τις παραπάνω εταιρείες για τις παραβίαση από την πλευρά τους των 

ως άνω διατάξεων127. ημειωτέον ότι τα πρόστιμα που συνολικά ανήλθαν σε 

47 εκατομμύρια ευρώ, είναι τα υψηλότερα που έχει ποτέ επιβάλει η ελληνική 

Ε.Α. για μία μόνο υπόθεση, ενώ ακολουθεί αυτή των super market, όπου τα 

συνολικά πρόστιμα ανήλθαν σε 18 εκατομμύρια ευρώ128. Κατόπιν αυτών, η 

VIVARTIA προσέφυγε στο .τ.Ε. ζητώντας να ακυρωθεί ως παράνομος ο νέος 

κανονισμός λειτουργίας της Ε.Α., καθόσον η τελευταία προχώρησε στην 

αλλαγή του, ενώ είχε ήδη ξεκινήσει η εκδίκαση της υπόθεσης καρτέλ εναντίον 

της ως άνω εταιρείας, γεγονός που, όπως ισχυρίστηκε η τελευταία, προσέβαλε 

τα συνταγματικά της δικαιώματα και τα δικαιώματα που πηγάζουν από την 

Ε..Δ.Α129. Ως εκ τούτου, η VIVARTIA ζήτησε την ακύρωση της διαδικασίας 

που κινήθηκε εναντίον της, ως εμπλεκόμενης στο καρτέλ γάλακτος, καθώς και 

των προστίμων τα οποία η Γ.Δ.Α. είχε εισηγηθεί σε βάρος της. Όπως 

προεκτέθηκε όμως, ακολούθησε εισήγηση της υμβούλου Επικρατείας 
                                                           
127 βλ. αναζήτηση αποφάσεων της Ε.Α. που είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.epant.gr/apofaseis.php?Lang=gr&id=269  
128 Σα 47 εκατ. ευρώ φέρεται να φθάνουν τα πρόστιμα για το «καρτέλ γάλακτος». άρθρο της 30/11/2007 
που είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.in.gr/news/article.asp?IngEntityID=853530&IngDtrID=251, Νέα πρόστιμα από την 
Επιτροπή Ανταγωνισμού για το καρτέλ γάλακτος. άρθρο της 28/12/2007 που είναι διαθέσιμο στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.in.gr/news/article.asp?IngEntityID=860154&IngDtrID=251    
129 Νομικοί Δαίδαλοι για την υπόθεση του «καρτέλ γάλακτος». Άρθρο με ημερομηνία 13/06/2007 που 
είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_13/06/2007_230386  

http://www.epant.gr/apofaseis.php?Lang=gr&id=269
http://www.in.gr/news/article.asp?IngEntityID=853530&IngDtrID=251
http://www.in.gr/news/article.asp?IngEntityID=860154&IngDtrID=251
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_13/06/2007_230386
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Παναγιώτας Καρλή προς το Γ’ τμήμα του .τ.Ε., με την οποία συνεστήθη η 

διαγραφή  των προστίμων που είχαν επιβληθεί από την Ε.Α. σε επιχειρήσεις 

μετά την υπογραφή του νέου κανονισμού λειτουργίας της. ύμφωνα με την 

εκτίμηση της ως άνω υμβούλου Επικρατείας, η διάταξη του ν. 703/1977 που 

εξουσιοδοτεί τους συναρμόδιους υπουργούς να εκδίδουν απόφαση σχετικά με 

τον κανονισμό λειτουργίας της Ε.Α. είναι ανίσχυρη. Μάλιστα δε, ο 

κανονισμός αυτός θα έπρεπε να θεσπιστεί με Π.Δ. και όχι με Τ.Α130. 

ημειωτέον δε ότι για την ως άνω υπόθεση ο Εισαγγελέας Εφετών Ισίδωρος 

Ντογιάκος, κατόπιν διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης, ζήτησε να ασκηθεί 

ποινική δίωξη για εκβίαση κατ΄ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα και κατά 

συνήθεια, σε βάρος των νομίμων εκπροσώπων των εταιρειών VIVARTIA, 

ΑΓΝΟ, ΥΑΓΕ και ΜΕΒΓΑΛ, καθόσον στο πλαίσιο της προκαταρκτικής 

εξέτασης παραγωγοί και εκπρόσωποι των συνεταιριστικών οργανώσεων από 

διάφορα μέρη της Ελλάδος επιβεβαίωσαν το περιεχόμενο των καταθέσεων 

που είχαν δώσει ενώπιον της Ε.Α. υγκεκριμένα, γαλακτοπαραγωγοί ως 

μάρτυρες κατέθεσαν ότι οι συγκεκριμένες εταιρείες, επικαλούμενες διάφορες 

αβάσιμες αιτιολογίες, κυρίως όσον αφορά στην ποιότητα του παραγόμενου 

προϊόντος, έφταναν στο σημείο ακόμη και να τους απειλούν ότι δεν θα 

παραλάμβαναν το γάλα, εξαναγκάζοντάς τους με αυτόν τον τρόπο να 

δέχονται αυθαίρετα τη μείωση στη τιμή της αγοράς που αρχικά είχε 

συμφωνηθεί. Οι παραγωγοί με αυτόν τον τρόπο αναγκάζονταν να δέχονται 

την αυθαίρετη μείωση της τιμής του προϊόντος τους, καθόσον, «κατόπιν 

κοινής συνεννόησης που είχαν οι εταιρείες μεταξύ τους στον τομέα αυτό, οι 

γαλακτοπαραγωγοί δεν είχαν τη δυνατότητα να συμβληθούν με άλλη 

εταιρεία και να διαθέσουν το προϊόν τους σε καλύτερη ή έστω και στην ίδια 

τιμή», με αποτέλεσμα να πλήττεται η βιωσιμότητά τους και να τους 

προκαλείται σημαντική ζημιά, με αντίστοιχο περιουσιακό όφελος των 

εταιρειών γάλακτος131. Και η Διοίκηση της ΜΕΒΓΑΛ με τη σειρά της 

                                                           
130 Εισήγηση-βόμβα για το καρτέλ του γάλακτος στο .τ.Ε.». άρθρο με ημερομηνία 13/06/2007 που 
είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=809352 
131  Ποινικές ευθύνες για το καρτέλ του γάλακτος εντόπισε η εισαγγελική έρευνα. άρθρο της 16/07/2007 
που είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.in.gr/news/article.asp?IngEntityID=817234&IngDtrID=251, Διώξεις κατά του καρτέλ 

http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=809352
http://www.in.gr/news/article.asp?IngEntityID=817234&IngDtrID=251


 

«Σο Πρόστιμο ως μορφή κύρωσης για παραβιάσεις των κανόνων προστασίας του 
ανταγωνισμού» 

46 

46 

χαρακτήρισε την απόφαση της Ε.Α. «λανθασμένη, άδικη και εξοντωτική» ενώ 

ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Όπως μάλιστα ανέφερε ο 

πρόεδρος αυτής Πέτρος Παπαδάκης, «το πρόστιμο είναι δυσανάλογο των κερδών 

της ΜΕΒΓΑΛ, αλλά και ολόκληρου του κλάδου», προσθέτοντας ότι η απόφαση δεν 

πλήττει μόνο την εταιρεία, αλλά και ολόκληρη τη Βόρειο Ελλάδα. Άφησε δε 

αιχμές κατά της Ε.Α. για το κατά πόσο λειτούργησε αμερόληπτα, ενώ τόσο ο 

ίδιος όσο και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Δημήτρης υμεωνίδης, 

δεν έκρυψαν την πικρία τους, αφού, όπως ανέφεραν, «ενώ η εταιρεία εντάχθηκε 

στο Πρόγραμμα Επιείκειας και συνεργάστηκε άψογα με τις Αρχές για την αποκάλυψη 

του κυκλώματος των “κουμπάρων”, η ΜΕΒΓΑΛ όχι μόνο δεν εισέπραξε αναγνώριση 

για τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε στην υπόθεση, αλλά τιμωρήθηκε132». 

Σόνισαν δε ότι θα καταθέσουν ασφαλιστικά μέτρα και θα προσφύγουν στα 

διοικητικά δικαστήρια για την ακύρωση της απόφασης133. Σο Μάρτιο όμως 

του 2008, σχεδόν 18 μήνες μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, ο πρώην 

γενικός διευθυντής της Ε.Α., Παναγιώτης Αδαμόπουλος, ο έμπορος σιτηρών 

Κώστας Κωνσταντινίδης και ο εκτελωνιστής Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος 

παραπέμφθηκαν ενώπιον του Σριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για τα 

αδικήματα της κακουργηματικής εκβίασης και της δωροδοκίας, καθόσον οι 

κατηγορούμενοι φέρονται να απαίτησαν από τους εκπροσώπους της 

εταιρείας ΜΕΒΓΑΛ το 10% επί του συνολικού προστίμου των 24,5 

εκατομμυρίων ευρώ που της επεβλήθη από την Ε.Α. για τη συμμετοχή της στο 

καρτέλ γάλακτος134. Η δίκη ωστόσο αναβλήθηκε για την 18/03/2008, 

καθόσον ο συνήγορος υπεράσπισης είχε κώλυμα παράστασης135. Αντίστοιχα 

όμως, την 19/07/2007, και ο πρώην γενικός διευθυντής της Ε.Α., Παναγιώτης 

                                                                                                                                                                      
γάλακτος. άρθρο της 16/07/2007 που είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.ethnos.gr/print.asp?catid=5348&subid=20110&pubid=121126, Δίωξη για κακούργημα. 
άρθρο της 16/07/2007 που είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.enet.gr/online  
132 τη δικαιοσύνη προσφεύγει η ΜΕΒΓΑΛ για το πρόστιμο της Ε.Α. άρθρο της 13/12/2007 που είναι 
διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.in.gr/news/article.asp?IngEntityID=857000&IngDtrID=251 
133 Προσφυγή ΜΕΒΓΑΛ στα διοικητικά δικαστήρια. άρθρο της 14/12/2007 που είναι διαθέσιμο στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://lawnet.gr/news.asp?cat=1&article=14989  
134  Ξεκινά τη Δευτέρα η δίκη για την υπόθεση της ΜΕΒΓΑΛ. άρθρο της 03/03/2008 που είναι διαθέσιμο 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.in.gr/news/article.asp?IngEntityID=878606&IngDtrID=244  
135 Αναβλήθηκε εκ νέου η εκδίκαση της υπόθεσης της ΜΕΒΓΑΛ. άρθρο της 03/03/2008 που είναι 
διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.in.gr/news/article.asp?IngEntityID=878606&IngDtrID=244 

http://www.ethnos.gr/print.asp?catid=5348&subid=20110&pubid=121126
http://www.enet.gr/online
http://www.in.gr/news/article.asp?IngEntityID=857000&IngDtrID=251
http://lawnet.gr/news.asp?cat=1&article=14989
http://www.in.gr/news/article.asp?IngEntityID=878606&IngDtrID=244
http://www.in.gr/news/article.asp?IngEntityID=878606&IngDtrID=244
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Αδαμόπουλος, μήνυσε τον πρόεδρο της ΜΕΒΓΑΛ, Πέτρο Παπαδάκη και το 

διευθύνοντα σύμβουλό της, Δημήτρη υμεωνίδη, για τα αδικήματα της 

ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης και απάτης. Όπως δε ανέφερε στη μήνυσή 

του, τα δύο ως άνω ανώτατα στελέχη «κατασκεύασαν ένα παραμύθι περί εκβιασμού 

και ακόμη ένα περί εμπλοκής του σε αυτό». Ισχυρίστηκε δε επίσης ότι η όλη 

υπόθεση της εκβίασης –στην οποία εφέρετο ως εμπλεκόμενος- «οφείλεται σε 

εμπορικούς πολέμους στη αγορά γάλακτος»136. 

 

Δ.ΙΙ.4.2    Επιπλέον, η Ε.Α., πάλι κατόπιν αυτεπάγγελτου ελέγχου, με την υπ’ 

αριθμ. 369/V/2007 απόφασή της, που εκδόθηκε την 29/11/2007, διαπίστωσε 

ότι οι εταιρείες «VIVARTIA ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΔΙΑΣΡΟΥΗ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΣΙΑΗ», 

«ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ-ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.», «ΚΡΙ-ΚΡΙ 

ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ» και «ΕΡΡΑΙΚΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ Α.Ε.» παρέβησαν το 

άρθρο 1 του ν. 703/77 και εξαιτίας αυτού τις επέβαλε υψηλά πρόστιμα137. 

ημειωτέον δε ότι στα τέλη Μαρτίου 2008, με νεότερη απόφασή της η Ε.Ε. 

επέβαλε νέο πρόστιμο στη VIVARTIA, για παραβίαση των άρθρων 1 και 2 του 

ν. 703/1977, διότι διαπίστωσε στρέβλωση των όρων ανταγωνισμού στην 

αγορά διάθεσης κατεψυγμένων λαχανικών κατά την περίοδο 2002-2006, 

αφενός με την καθιέρωση τιμών πώλησης και την απαγόρευση παθητικών 

πωλήσεων στους ειδικούς συνεργάτες της-χονδρεμπόρους που διένειμαν τα 

προϊόντα της και αφετέρου διότι, παρ’ ό,τι κατείχε δεσπόζουσα θέση στη 

σχετική αγορά, επέβαλε, μέσω των συμβάσεων συνεργασίας της, ρήτρα 

απαγόρευσης του ανταγωνισμού138.  Νωρίτερα δε, κατόπιν καταγγελίας την 

23/02/2007, η Ε.Α. διεξήγαγε σχετική έρευνα και με την υπ΄ αριθμ. 

332/V/2007 απόφασή της που εκδόθηκε την 08/03/2007, αφού διαπίστωσε 

ότι η εταιρεία με την επωνυμία MAVA ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ Α.Ε. 

                                                           
136 Μήνυση στη ΜΕΒΓΑΛ. άρθρο της 20/07/2007 που είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.imerisia.gr/defaultold.asp?catid=4667&subid=20110&pubid=319900 
137 βλ. οπ.π. υποσημ. 123  
138 «Επιεικές» πρόστιμο από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στην VIVARTIA. άρθρο της 31/03/2008 που 
είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.in,gr/news/article.asp?IngEntityID=886895&IngDtrID=251 

http://www.imerisia.gr/defaultold.asp?catid=4667&subid=20110&pubid=319900
http://www.in,gr/news/article.asp?IngEntityID=886895&IngDtrID=251
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παρέβη το άρθρο 1 του ν. 703/1977 και το άρθρο 81 §1 υνθ.Ε.Κ., της επέβαλε 

αντίστοιχο πρόστιμο139. Με την υπ’ αριθμ. 330/V/2007 απόφασή της που 

εκδόθηκε την 09/02/2007, η Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο για υπαίτια πρόωρη 

πραγματοποίηση συγκέντρωσης κατά παράβαση του άρθρου 4ε §1 του ν. 

703/1977 στις εταιρείες ΤΠΕΡΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΕΩΝ 

ΑΡΙΣΑ Α.Ε. και ΑΣΛΑΝΣΙΚ ΟΤΠΕΡ ΜΑΡΚΕΣ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ140. Επιπλέον, την 05/02/3007, κατόπιν αυτεπάγγελτου ελέγχου, με 

την υπ’ αριθμ. 327/V/2007 απόφασή της υποχρέωσε τις εταιρείες ΕΛ.ΠΕ. και 

ΜΟΣΟΡ ΟΪΛ να παύσουν την παραβίαση των κανόνων προστασίας του 

ανταγωνισμού με τη σύσταση οριζόντιας σύμπραξης καθορισμού τιμών –η 

οποία ρητώς απαγορεύεται από το άρθρο 1 του ν. 703/77- και την παράλειψή 

της στο μέλλον, ενώ τις επέβαλε πρόστιμα αντιστοίχως141. Σέλος, κατόπιν 

καταγγελίας στην Ε.Α., διεξήχθη έρευνα που οδήγησε στην υπ’ αριθμ. 

325/V/2007 απόφαση της 11/01/2007, με την οποία διαπιστώθηκε ότι οι 

εταιρείες ΜΚΒ Τπηρεσίες Ασφαλείας Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Τπηρεσιών 

Ασφαλείας Α.Ε. δτ. “Μ.Κ.Β. Security Services A.E.” (υπό εκκαθάριση), πρώην 

GROUP 4 SECURITAS Α.Ε. και WACKENHUT Α.Ε. παρέβησαν το άρθρο 1 του 

ν. 703/77, γι’ αυτό και τους επεβλήθησαν από την Ε.Α. πρόστιμα 

αντιστοίχως142. 

 

Δ.ΙΙ.4.3   Η Ε.Α. την 16/07/2008 δημοσιοποίησε στοιχεία αναφορικά με το 

ελεγκτικό της έργο και συγκεκριμένα αναφορικά με τα επτά «ανοικτά 

μέτωπα» έρευνας στα οποία αυτό επικεντρώνεται: 1) «καρτέλ γάλακτος», για 

το σκέλος της υπόθεσης που αφορά στις οριζόντιες συμπράξεις μεταξύ των 9 

γαλακτοβιομηχανιών και του υνδέσμου τους (ΕΒΓΑΠ), 2) «καρτέλ 

γάλακτος» για το σκέλος της υπόθεσης που αφορά στις εναρμονισμένες 

πρακτικές γαλακτοβιομηχανιών και επτά λιανεμπορικών αλυσίδων για τον 

καθορισμό της λιανικής τιμής, 3) έκδοση απόφασης για το «καρτέλ τραπεζών» 

σε βάρος του Ι.Κ.Α., σχετικά με την είσπραξη των εργοδοτικών εισφορών 
                                                           
139 βλ. οπ.π. υποσημ. 123 
140 βλ. οπ.π. υποσημ. 123 
141 βλ. οπ.π. υποσημ. 123  
142 βλ. οπ.π. υποσημ. 123 
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μέσω του συστήματος ΔΙΑ, 4) αυτεπάγγελτος έλεγχος σχετικά με τις 

«παράνομες εκπτώσεις επί των ισχυόντων ναύλων» στις πορθμειακές γραμμές 

Καβάλας-Πίνδου και Κεραμωτής-Θάσου, 5) έλεγχος για να διαπιστωθεί αν η 

«καπνοβιομηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ» καθυστέρησε να συμμορφωθεί σε παλαιότερη 

απόφαση της Ε.Α. (από το 2000), 6) συνιστώμενες ή και επιβαλλόμενες τιμές 

ανταλλακτικών και επισκευών από τη HYUNDAI και την AUTO DEAL στους 

συνεργαζόμενους εμπόρους και συνεργεία και 7) καταγγελία των 

χονδρεμπόρων των Κεντρικών Λαχαναγορών Αθήνας και Θεσσαλονίκης 

κατά των σωματείων των φορτοεκφορτωτών143. 

 

Δ.ΙΙ.4.4  Βέβαια και η Ε.Ε.Σ.Σ., μετά από την ανάλυση στοιχείων μεγάλου 

αριθμού καταγγελιών τόσο άλλων εταιρειών κατά του Ο.Σ.Ε. όσο και 

καταναλωτών κατά εταιρειών παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών, σχετικά με το είδος και την ποιότητα των υπηρεσιών που αυτές 

προσφέρουν, αποφάσισε ομόφωνα να επιβάλει διοικητικές κυρώσεις για 

παραβιάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας αναφορικά με την Προεπιλογή Υορέα 

και την Παροχή Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Σοπικό Βρόχο στις εταιρείες 

TELLAS, VIVODI, TELEDOME FORTHNET και HOL, ενώ επέβαλε πρόστιμο 

και στην εταιρεία MAKNAN για παραβιάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας 

αναφορικά με τους αριθμούς υψηλής χρέωσης (υπόθεση Dialers). Οι 

τελευταίες δε διαπιστώθηκαν κατόπιν διενέργειας δύο αυτοτελών ακροάσεων 

από την Ε.Ε.Σ.Σ. έκαστη εκ των οποίων αφορούσε σε σημαντικό αριθμό 

καταγγελιών από καταναλωτές. Βέβαια, η Ε.Ε.Σ.Σ. επέβαλε ακόμα πιο μεγάλα 

πρόστιμα στον Ο.Σ.Ε., το μεγαλύτερο εκ των οποίων (20 εκατομμύρια ευρώ) 

αφορούσε στην από το 2004 διαρκή παραβίαση από την πλευρά του του 

άρθρου 2 (κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης) του ν. 703/1977 περί ελεύθερου 

ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά της ευρυζωνικότητας. Η Ε.Ε.Σ.Σ. 

κατηγόρησε τον Ο.Σ.Ε. για «καταχρηστική συμπεριφορά που αφορά στη διαφορά 

μεταξύ λιανικών τιμών και τιμολογίων της χονδρικής». Η διαφορά δε κατά την ως 

άνω επιτροπή «ήταν τόσο μικρή που δεν επέτρεπε σε έναν εναλλακτικό πάροχο να 
                                                           
143 Έκδοση απόφασης για το καρτέλ γάλακτος. άρθρο της 17/07/2007 που είναι διαθέσιμο στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ethnos.gr/print.asp?catid=53349&subid=20110&pubid=121281  

http://www.ethnos.gr/print.asp?catid-5349&subid=20110&pubid=121281
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καλύψει τα αναγκαία έξοδα ώστε να μπορεί και εκείνος να παρέχει λιανικές ευρυζωνικές 

υπηρεσίες ανταγωνιστικές με εκείνες του Ο.Σ.Ε.144». Βέβαια, σε ανακοίνωσή του ο 

υπεύθυνος Μεταφορών και Σηλεπικοινωνιών του Κοινοβουλευτικού 

υμβουλίου του ΠΑ.Ο.Κ, Ντίνος Ρόβλιας, χαρακτήρισε «κοροϊδία τα πρόστιμα, 

αφού ο Ο.Σ.Ε. δεν τα πληρώνει» και επισήμανε ότι «η αγορά των τηλεπικοινωνιών 

στην Ελλάδα είναι και εξακολουθεί να παραμένει αρρύθμιστη, με μόνιμο θύμα τον 

Έλληνα καταναλωτή»145.  

 

Δ.ΙΙ.4.5   τη δύνη των ως άνω σοβαρών εξελίξεων και υποθέσεων 

ανταγωνισμού, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Κ.Κ.Ε., 

πύρου Φαλβατζή, σχετικά με τις αυξήσεις των τιμών στα είδη λαϊκής 

κατανάλωσης, ο υπουργός Ανάπτυξης Φρήστος Υώλιας ανέφερε ότι τα καρτέλ 

στην ελληνική αγορά θα χτυπηθούν αλύπητα, επισημαίνοντας ότι οι 

δύσκολες υποθέσεις που χειρίζεται η Ε.Α. (super market και 

γαλακτοβιομηχανίες, καύσιμα και τσιμέντα) δε μπορούν να περιμένουν και 

θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν το γρηγορότερο ώστε να μην υπάρχουν σκιές 

στην αγορά. Αναφορικά δε με τις υψηλές αυξήσεις στα τιμολόγια της Δ.Ε.Η., 

ανέφερε ότι σε δύο-τρία χρόνια θα λειτουργεί ο ανταγωνισμός προς όφελος 

του καταναλωτή, ο οποίος θα μπορεί να αγοράζει «πακέτα» ηλεκτρικής 

ενέργειας, όπως γίνεται σήμερα στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας. 

Παραδέχτηκε βέβαια ότι υπάρχει ακρίβεια στην αγορά, υποσχέθηκε όμως ότι 

θα πραγματοποιηθούν αυστηρότεροι έλεγχοι, ενώ τόνισε ότι για πολλές 

επιχειρήσεις οι διεθνείς αυξήσεις είναι αφορμή για εκβιαστικές απειλές 

ανατιμήσεων, οι οποίες είναι απορριπτέες. Όπως περαιτέρω επεσήμανε, 

«οφείλουμε να παραδεχθούμε ότι διανύουμε μια δύσκολη συγκυρία, καθώς πρώτες ύλες 

και κλιματικές αλλαγές πιέζουν τις τιμές διεθνώς. Γι΄ αυτό και η πολιτική μας 

εντατικοποιείται στην κατεύθυνση της διασφάλισης του υγιούς ανταγωνισμού, ώστε 

                                                           
144 Πρόστιμο-μαμούθ στον Ο.Σ.Ε. από την Ε.Ε.Σ.Σ. άρθρο της 27/07/2007 που είναι διαθέσιμο στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.tanea.gr//printarticle.aspx?d=20070727&nid=5342065 
145 Πρόστιμο 20 εκατ. ευρώ στον Ο.Σ.Ε. επέβαλε η Ε.Ε.Σ.Σ. για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. άρθρο της 
27/07/2007 που είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.in.gr/news/print.asp?IngEntityID=820237&IngDtrID=251 

http://www.tanea.gr/printarticle.aspx?d=20070727&nid=5342065
http://www.in.gr/news/print.asp?IngEntityID=820237&IngDtrID=251
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μέσα από αυτόν να προστατευτεί η αγοραστική δύναμη του καταναλωτή»146. Σόνισε δε 

ότι «αποτελεί σταθερή και αμετακίνητη βούληση του Τπουργείου Ανάπτυξης ο νόμος 

για τον υγιή ανταγωνισμό να εφαρμόζεται απαρέγκλιτα. Οι βασικοί πυλώνες της 

κυβερνητικής πολιτικής είναι το χτύπημα σε κάθε απόπειρα νόθευσης του 

ανταγωνισμού και η συστηματική ενημέρωση του καταναλωτή, για αυτό και επεβλήθη 

στις βιομηχανίες η υποχρέωση δέκα μέρες πριν από τη μεταβολή στις τιμές των 

προϊόντων τους να ενημερώνουν απευθείας τη Γ.Γ.Ε.147» 

 

Δ.ΙΙ.4.6    Πρόσφατα στο μικροσκόπιο της Ε.Α. τέθηκε εκ νέου η λειτουργία 

του ανταγωνισμού στην αγορά των υγρών καυσίμων. Όπως δε ανακοινώθηκε 

από την Ε.Α., ξεκινάει εκ νέου η διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 703/1977, με σκοπό να αξιολογήσει σε συνέχεια 

των μέτρων και των προτάσεων που εισηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 

334/V/2007 Απόφασή της, κατά πόσον έχουν αποκατασταθεί οι συνθήκες 

αποτελεσματικού ανταγωνισμού στον κλάδο αγοράς και εμπορίας 

πετρελαιοειδών στην Ελλάδα ή είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν τα μέτρα 

τα οποία έχει λάβει σύμφωνα με την προαναφερθείσα Απόφασή της και να 

επιβληθούν μέτρα ελαφρύτερα ή βαρύτερα στις τρεις επιμέρους αγορές 

πετρελαιοειδών (διύλιση, χονδρική εμπορία και λιανική διάθεση). Η Ε.Α. 

εντός διαστήματος 60 ημερών από την έναρξη της ως άνω διαδικασίας 

πρόκειται να γνωστοποιήσει τις αιτιολογημένες απόψεις της ως προς την 

ύπαρξη συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού στον εν λόγω κλάδο και 

να θέσει αυτές σε δημόσια διαβούλευση, όπως αναφέρθηκε σε σχετικό δελτίου 

Σύπου148.  

 

Δ.ΙΙ.4.7   ε συνάρτηση των παραπάνω, ύστερα από ερώτηση Έλληνα 

Ευρωβουλευτή προς τον αρμόδιο για τις μεταφορές επίτροπο Jacques Barrot, 

                                                           
146 Σα καρτέλ της αγοράς θα χτυπηθούν αλύπητα, λέει ο Φρήστος Υώλιας. άρθρο της 09/12/2007 που 
είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.in.gr/news/article.asp?ingEntityID=855916&IngDtrID=251   
147 «Θα χτυπηθούν αλύπητα τα καρτέλ». άρθρο της 14/12/2007 που είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: http://www.e-tipos.com/newsitem?id=19091     
148 Σηο μικποζκόπιο ηηρ Επιηποπήρ Ανηαγωνιζμού ηίθεηαι ξανά η αγοπά ςγπών καςζίμων. άπθπο ηηρ 

26/03/2008 πος είναι διαθέζιμο ζηην ηλεκηπονική διεύθςνζη: 
http://www.in.gr/news/article.asp?IngEntityID=885382&IngDtrID=251    

http://www.in.gr/news/article.asp?ingEntityID=855916&IngDtrID=251
http://www.e-tipos.com/newsitem?id=19091
http://www.in.gr/news/article.asp?IngEntityID=885382&IngDtrID=251
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σχετικά με την δημιουργία ολιγοπωλίου στην ελληνική ακτοπλοϊα, η Ε.Ε. 

τόνισε ότι είναι δυνατόν να ασχοληθεί με περιπτώσεις παραβίασης των 

διατάξεων 81 και 82 της υνθ.Ε.Κ. περί ανταγωνισμού, στο βαθμό κατά τον 

οποίο θίγεται το εμπόριο μεταξύ των κ-μ. Ο Επίτροπος ανέφερε ότι ο υπ’ 

αριθμ. 3577/1992 κανονισμός της Ε.Ο.Κ. για την εφαρμογή της αρχής της 

ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές 

επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές των κ-μ να επιβάλουν στις επιχειρήσεις 

υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας συνδεόμενες ή όχι με οικονομική 

αντιστάθμιση. υγκεκριμένα προβλήματα που αφορούν σε πιθανές 

παραβιάσεις λόγω δεσπόζουσας θέσης από τις ίδιες τις επιχειρήσεις ή και 

ζητήματα σχετικά με την κατάρτιση συμφωνιών θα πρέπει να 

γνωστοποιούνται στις αρμόδιες εθνικές αρχές, οι οποίες με τη σειρά τους θα 

μπορούν να εφαρμόζουν για την επίλυση των ζητημάτων είτε το εθνικό είτε 

το κοινοτικό δίκαιο149.  

 

Δ.ΙΙ.4.8    ημειωτέον ότι η Ε.Ε. εξέδωσε απόφαση στην οποία διαπίστωσε ότι 

η Ελλάδα παραβίασε το άρθρο 86 της υνθ.Ε.Κ. σε συνδυασμό με το άρθρο 82 

αυτής, εξαιτίας της διατήρησης των δικαιωμάτων που εξασφαλίζουν στην 

κατεστημένη επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας Δ.Ε.Η. οιονεί αποκλειστική 

πρόσβαση στην εκμετάλλευση λιγνίτη, με αποτέλεσμα –παρά την 

απελευθέρωση της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία άρχισε το 

2001- η Δ.Ε.Η να εξακολουθεί και σήμερα να έχει ουσιαστικά το μονοπώλιο 

της πρόσβασης στην εκμετάλλευση του λιγνίτη και η Ελλάδα να προστατεύει 

τη δεσπόζουσα θέση της Δ.Ε.Η. στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Με την 

ως άνω απόφαση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε την Ελλάδα να προτείνει και 

να υιοθετήσει διορθωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζει στους ανταγωνιστές της 

Δ.Ε.Η. επαρκής πρόσβαση στην εκμετάλλευση του λιγνίτη. Σο Δ.Ε.Κ. είχε 

προηγουμένως αποφανθεί ότι εφόσον ένα κρατικό μέτρο προκαλεί ανισότητα 

ευκαιριών μεταξύ των οικονομικών φορέων υπέρ μιας δεσπόζουσας δημόσιας 
                                                           
149 «Καθεστώς μονοπωλίου στην ακτοπλοΐα Κυκλάδων». άρθρο της 17/07/2008 που είναι διαθέσιμο 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.enet.gr/online/online_print?id=91348660,  Ευθύνη των 
εθνικών αρχών ο ανταγωνισμός στην ακτοπλοϊα. άρθρο της 26/07/2007 που είναι διαθέσιμο στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.lawnet.gr/news.asp?cat=1&article=14111  

http://www.enet.gr/online/online_print?id=91348660
http://www.lawnet.gr/news.asp?cat=1&article=14111
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επιχείρησης, το μέτρο αυτό συνιστά παραβίαση του άρθρου 86 §1 της 

υνθ.Ε.Κ., σε συνδυασμό με το άρθρο 82 αυτής150. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί 

ότι πρόσφατο δημοσίευμα στην εφημερίδα The Australian αναφέρθηκε στη 

ρωσική πρωτοβουλία-πρόταση για τη δημιουργία «καρτέλ», κατά το πρότυπο 

του Ο.Π.Ε.Κ., με μέλη χώρες παραγωγούς φυσικού αερίου. Σην πρόταση 

υποστηρίζουν ήδη το Ιράν, η Νιγηρία, η Αλγερία, η Βενεζουέλα και η 

Βολιβία. κοπός του «καρτέλ» θα είναι η ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ 

των παραγωγών και των καταναλωτών, ενώ η ως άνω ομάδα εργασίας υπό τη 

ρωσική καθοδήγηση θα έχει επιπλέον ως έργο την αναθεώρηση των τιμών, 

καθώς και ζητήματα υποδομών.  

 

Δ.ΙΙ.4.9     Όπως προαναφέρθηκε, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές 

επίπεδο σημαντικές υποθέσεις παραβίασης των κανόνων ανταγωνισμού 

απασχόλησαν τις αρμόδιες αρχές και την κοινή γνώμη. Ενδεικτικά, στα μέσα 

Ιουλίου 2007, η Schneider Electric της Γαλλίας πέτυχε σημαντική δικαστική 

νίκη έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθόσον, δίνοντας τέλος στη 

μακροχρόνια διαμάχη των δύο πλευρών, το Ευρωπαϊκό Πρωτοδικείο, για 

πρώτη φορά στην ιστορία λειτουργίας του, έκρινε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

θα πρέπει να καταβάλει στην ως άνω γαλλική εταιρεία αποζημίωση, καθόσον 

είχε παρανόμως μπλοκάρει την προσφορά εξαγοράς ύψους 6,7 δις. ευρώ της 

Schneider προς την ανταγωνίστριά της Legrand151. ε άλλη υπόθεση, η 

βρετανική εταιρεία στοιχημάτων William Hill προσέφυγε στο ελληνικό .τ.Ε. 

υποστηρίζοντας ότι παραβιάζεται η ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ελεύθερης 

αγοράς, ζητώντας να της επιτραπεί να διοργανώνει στοίχημα στην Ελλάδα με 

τους ίδιους όρους που το διεξάγει ο Ο.Π.Α.Π. ε ανακοίνωσή της η βρετανική 

εταιρεία επεσήμανε ότι υπέβαλε τον περασμένο Απρίλιο σχετικό αίτημα στις 

ελληνικές αρχές, το οποίο απορρίφθηκε, και υποστήριξε ότι με τον τρόπο 

                                                           
150 Η Κομισιόν ζητά από την Ελλάδα βελτίωση του ανταγωνισμού στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. 
άρθρο της 06/03/2008 που είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.lawnet.gr/news.asp?cat=1&article=15543    
151 Schneider Electric: Δικαστική νίκη επί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. άρθρο της 12/07/2007 που είναι 
διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.naftemporiki.gr/news/redistory.asp?id=1356583 

http://www.lawnet.gr/news.asp?cat=1&article=15543
http://www.naftemporiki.gr/news/redistory.asp?id=1356583
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αυτό παραβιάστηκε η ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ελεύθερης αγοράς152. Βέβαια 

κάποιες από τις πιο σημαντικές υποθέσεις που απασχόλησαν πρόσφατα τις 

διεθνείς αρμόδιες αρχές και την κοινή γνώμη είναι οι κάτωθι: Από την μία  η 

Google κατηγόρησε τη Microsoft ότι με την πρόταση της να εξαγοράσει τον 

πάροχο δικτυακών υπηρεσιών Yahoo παραβίασε τη νομοθεσία περί 

ανταγωνισμού στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, με τη Microsoft να  

αντικρούει την κατηγορία υποστηρίζοντας ότι η Google έχει δημιουργήσει 

μονοπώλιο στον τομέα αναζήτησης στο διαδίκτυο153. Από την άλλη η Ε.Ε. 

επέβαλε πρόστιμο-ρεκόρ ύψους 899 εκατομμυρίων ευρώ (1,35 δις. δολάρια) 

στη Microsoft επειδή αγνόησε προηγούμενες αποφάσεις αυτής σχετικά με 

παραβιάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας. υγκεκριμένα, η 

προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά το 2004 έκρινε ένοχη 

την ως άνω εταιρεία για μονοπωλιακές πρακτικές επειδή –μεταξύ άλλων- δεν 

δημοσιοποιούσε κρίσιμες λεπτομέρειες οι οποίες θα επέτρεπαν σε εταιρείες 

λογισμικού να αναπτύσσουν προγράμματα που συνεργάζονται καλύτερα με 

τα Windows. Η Microsoft λοιπόν υποχρεώθηκε να καταβάλει νέο πρόστιμο, 

επειδή μέχρι πέρυσι τον Οκτώβριο συνέχισε να επιβάλει «υπέρογκες 

χρεώσεις» σε εταιρείες λογισμικού που ζητούσαν τέτοια δεδομένα 

διαλειτουργικότητας. Πρόκειται για το τρίτο πρόστιμο που η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή επέβαλε στον ως άνω αμερικανικό κολοσσό λογισμικού, 

αυξάνοντας έτσι το συνολικό ποσό του προστίμου στα 1,68 δις. ευρώ154.  

 

Δ.ΙΙ.4.10    Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά το 2005 εξέδωσε έναν αριθμό 

αποφάσεων στο επίκεντρο των οποίων βρισκόταν η επιμέτρηση και ο 

υπολογισμός των προστίμων σε υποθέσεις «καρτέλ». ε γενικές γραμμές οι 

αιτούντες δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένοι αναφορικά με τη μείωση των 

προστίμων που τους επεβλήθησαν.  Πράγματι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μείωσε 
                                                           
152 το .τ.Ε. προσέφυγε η William Hill για το μονοπώλιο του Ο.Π.Α.Π στο τοίχημα. άρθρο της 
20/07/2007 που είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.isotimia.gr/article/greek/42011/index.htm   
153 Για αθέμιτο ανταγωνισμό κατηγορεί η Google τη Microsoft. άρθρο της 05/02/1008 που είναι 
διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.lawenet.gr/news.asp?cat=3article=15316   
154 Πρόστιμο-ρεκόρ ύψους 900 εκατ. ευρώ επέβαλε η Ε.Ε. στη Microsoft. άρθρο της 27/02/2008 που είναι 
διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.in.gr/news/article.asp?IngEntityId=877128&IngDtrId=252   

http://www.isotimia.gr/article/greek/42011/index.htm
http://www.lawenet.gr/news.asp?cat=3article=15316
http://www.in.gr/news/article.asp?IngEntityId=877128&IngDtrId=252
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τα πρόστιμα μόνον στην υπόθεση Tokai Carbon (κυρίως λόγω αρχικού 

λαθεμένου υπολογισμού) και για λιγότερο από 5% στην υπόθεση Danone 155. 

Αντίστοιχα, το έτος 2006 σηματοδοτήθηκε από την από μέρους της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβολή προστίμων και αποζημιώσεων για 

παραβιάσεις των κανόνων προστασίας του ανταγωνισμού, βασιζόμενες στις 

γενικές οδηγίες που εξεδόθησαν το ίδιο έτος156. Όμως η διοικητική 

παραγωγική δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να ιδωθεί είτε 

μεμονωμένα είτε ως αποτέλεσμα μιας ομαδικής διαδικασίας. Οι ομαδικές 

διαδικασίες για τη θεμελίωση διοικητικών κανόνων πραγματοποιείται είτε 

από τα κ-μ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε από τα ίδια τα κ-μ, εξαιτίας της 

ανάγκης τους να συμφωνήσουν σε μια θέση157. Ένα από τα βασικά 

προβλήματα της διοικητικής παραγωγικής δυνατότητας της Ευρωπαϊκής  

Επιτροπής είναι η έλλειψη επαρκών διαδικαστικών κανόνων για τη 

θεμελίωσή της158.  

 

Δ.ΙΙ.4.11   ημειωτέον ότι η προσέγγιση της Ε.Ε. σχετικά με τη διεκδίκηση 

αποζημιώσεων για παραβιάσεις των κανόνων προστασίας του ανταγωνισμού 

σύμφωνα με την Πράσινη Φάρτα που εκδόθηκε το Δεκέμβριο του 205 είναι 

επηρεασμένη σε μεγάλο βαθμό από την επιθυμία να εισάγει τον Αμερικανικό 

μηχανισμό εφαρμογής αστικής δικονομικής διαδικασίας ως μοχλό 

διαμόρφωσης δικαίου. Όμως δεν είναι ξεκάθαρο σε ποια βάση θα αποφευχθεί 

η δημιουργία και στην Ευρώπη υπερβολικού και με μεγάλο κόστος αριθμού 

δικών οι οποίες ήδη εκκρεμούν στις Η.Π.Α. Η εισαγωγή επαναστατικών 

αλλαγών στις αρχές της κλασσικής δικαιοδοτικής διαδικασίας είναι πιθανό 

να αλλάξει γενικά το τοπίο σε όλες τις μορφές αυτής. Παρ΄ όλα αυτά, η 

αναδιοργάνωση των συστημάτων της αστικής διαδικασίας είναι επιτακτική σε 

ορισμένα κ-μ. Όμως η ερώτηση-κλειδί που παραμένει να απαντηθεί είναι η 
                                                           
155 Volcker, Sven B. «Developments in EC Competition Law in 2005: An Οverview» που είναι 
δημοσιευμένο στο Common Market Law Review 43: 1409-1446, 2006. σελ. 1422 
156 Δημητρίου Μ. «Developments in EC Competition Law in 2006: An Overview» που είναι 
δημοσιευμένο στο Common Market Law Review 44: 1429-1462, 2007. 
157 Hofmann Herwin C.H. «Negotiated and non-negotiated administrative rule-making: The example of 
EC Competition Policy» που είναι δημοσιευμένο στο Common Market Law Review 43: 153-178, 2006. 
σελ. 157. 
158 Hofmann Herwin C.H. ο.π.π. σελ. 177. 
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εξής: Πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα και ποιο θα είναι το αντίκτυπο από 

μια οριζόντια αναδιοργάνωση159;  

.  

Ε) ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Ε.1.   ε ένα πλαίσιο παράλληλων αρμοδιοτήτων των αρχών προστασίας του 

ανταγωνισμού, που ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και στις γενικότερες 

καινοτομίες που επιφέρει ο Καν. 1/2003, είναι εύλογο να αναρωτηθεί κανείς 

με ποιο τρόπο η Ελληνική Ε.Α. και τα Ελληνικά δικαστήρια αλληλαντιδρούν. 

ύμφωνα με το ισχύον εθνικό νομοθετικό σύστημα προστασίας του ελεύθερου 

ανταγωνισμού, η Ε.Α. συγκεντρώνει μεγάλη γκάμα αρμοδιοτήτων και 

απασχολείται με ζητήματα τα οποία ο Εθνικός Δικαστής δεν βρίσκεται 

πάντοτε σε θέση να αντιμετωπίσει.  Σις περισσότερες δε φορές ο τελευταίος δεν 

κάνει τίποτα παραπάνω από το να ακυρώνει ή να μειώνει ή στην καλύτερη 

των περιπτώσεων να διατηρεί τα πρόστιμα που επιβάλλονται με τις 

αποφάσεις της Ε.Α. Παράλληλα, η μονομερής και η αποσπασματική 

ενασχόληση του Εθνικού Δικαστή με θέματα του ελεύθερου ανταγωνισμού 

μπορεί να προκαλεί ανασφάλεια δικαίου, ενώ πολλές φορές η εξειδικευμένη 

οικονομική προσέγγιση και ανάλυση των υποθέσεων που καλύπτει το ως άνω 

δίκαιο, καθόσον εφαρμόζονται σε αυτό διάφορες οικονομικές θεωρίες, τον 

εμποδίζει στην προσέγγιση των δυσεπίλυτων αυτών ζητημάτων, με 

αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται  η έκδοση ορθών κρίσεων και αποφάσεων. 

Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι ότι παρατηρείται στην καλύτερη των 

περιπτώσεων μια γενικότερη διάθεση αποφυγής του ελέγχου της ουσίας από 

τον Εθνικό Δικαστή, καθώς και της κατά μέτωπο αντιπαράθεσής του με τις 

αποφάσεις και θέσεις της Ε.Α.  

 

Ε.2   Είναι γεγονός ότι η Ε.Α. το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει 

επανειλημμένως  βρεθεί στο επίκεντρο έντονου σχολιασμού και επικρίσεων, 

αναφορικά τόσο ως προς την αποτελεσματικότητά της να εφαρμόζει επιτυχώς 

                                                           
159 Hodges Chr. «Competition enforcement, Regulation and Civil Justice: What is the case ?» που είναι 
δημοσιευμένο στο Common Market Law Review 43: 1381-1407, 2006. σελ. 1406 
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τους κανόνες προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού (εθνικούς και 

κοινοτικούς), όσο και ως προς τα μέτρα που λαμβάνει κατά καιρούς ώστε να 

αντιμετωπίζονται οι διαπιστωθείσες από τις επιχειρήσεις αντιανταγωνιστικές 

συμπεριφορές, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την ελεύθερη και τελικά την προς 

όφελος του καταναλωτή διαμόρφωση της σύγχρονης αγοράς. Η επιβολή της 

ποινής του προστίμου, ως μέτρου καταστολής και αποτροπής της υιοθέτησης 

των αντιανταγωνιστικών πρακτικών από τις επιχειρήσεις, χρειάστηκε 

προσφάτως να οριοθετηθεί από την ίδια την Ε.Α., υπό το πρίσμα των 

ευρωπαϊκών κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έντονη 

όμως δυσαρέσκεια των πολιτών, που παρατηρήθηκε λόγω των αρνητικών 

οικονομικοκοινωνικών τάσεων και εξελίξεων, είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί 

η εμπιστοσύνη αναφορικά με την αποτελεσματικότητα και τη σκοπιμότητα 

που υπηρετεί  τελικά η Επιτροπή αυτή.  

 

Ε.3      Ως εκ τούτου, στα πλαίσια της πολυπλοκότητας των θεμάτων που 

προκύπτουν στον ελεύθερο ανταγωνισμό, η Ε.Α θα πρέπει να υιοθετήσει 

αποτελεσματικότερα συστήματα ελέγχου και εφαρμογής του δικαίου 

προστασίας του ανταγωνισμού, ενώ κρίνεται αναγκαία η αναβάθμιση και του 

δικαστικού ελέγχου στον οποίο υπόκεινται οι αποφάσεις αυτής. Η εξειδίκευση 

του Εθνικού δικαστή σε θέματα ανταγωνισμού θα αποτελέσει μια αρωγό 

δύναμη στο έργο της Ε.Α. και παράλληλα θα θέσει σαφέστερα και 

ευκρινέστερα πλαίσια εφαρμογής του δικαίου προστασίας του ανταγωνισμού. 

Η ίδρυση ενός ειδικού τμήματος στο Δ.Εφ.Αθ. το οποίο θα στελεχώνεται από 

εξειδικευμένους στα ζητήματα του ελεύθερου ανταγωνισμού δικαστές, θα 

μπορούσε να συμβάλλει καθοριστικά, ώστε, τελικά, οι αποφάσεις της Ε.Α. να 

ελέγχονται εν τοις πράγμασι ως προς την ουσία τους και σε όλο το εύρος και 

το βάθος που απαιτείται και κρίνεται αναγκαίο κατά περίπτωση, δίνοντας με 

αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα στον Εθνικό Δικαστή να γίνεται ακόμα και 

πιο αυστηρός σε σύγκριση με την Ε.Α., στις αποφάσεις περί επιβολής 

προστίμου, όπου φυσικά αυτό απαιτείται. 
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5.4     Οι πρόσφατες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ως προς την 

επιβολή προστίμων σε επιχειρήσεις-κολοσσούς και η δημιουργία της 

βεβαιότητας και σοβαρότητας περί της εφαρμογής των κανόνων προστασίας 

του ελεύθερου ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο δημιουργούν την 

ανάγκη ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισμού και της ελληνικής Ε.Α. ως 

ανεξάρτητης αρχής, καθώς και  την ανάγκη της πραγματικής και ουσιαστικής 

αποσύνδεσής της από τις, κατά περιόδους, Κυβερνητικές πολιτικές. Είναι 

πλέον επιτακτικό, η Ε.Α. να κατοχυρωθεί συνταγματικά ως ανεξάρτητη αρχή 

και να αποκτήσει και εν τοις πράγμασι τον ανεξάρτητο χαρακτήρα που της 

αρμόζει, ως προϋπόθεση απαραίτητη για την επίτευξη των σκοπών για τους 

οποίους η Επιτροπή αυτή έχει εξ αρχής συσταθεί. 
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ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.epant.gr/pdf/kanonismos·  

20. Τπ’ αριθμ. 2006/C 298/11 ανακοίνωση της Επιτροπής. Δρυλλεράκης Ι.Κ. 
«Η προστασία του ελευθέρου ανταγωνισμού». Κωδικοποίηση Νομοθεσίας. 
Βιβλιοθήκη Δ.Ε.Ε. εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη. 2007. 

21. Δελτίο Σύπου της Ε.Α. «Οι μεταρρυθμίσεις του νέου Κανονισμού 
λειτουργίας και διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού» της 
08/01/2007 που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.epant.gr/Photos/20070108_deltiotypoy_kanonismos.pdf 

22. Καραμανώλη Ε. «οβαροί τριγμοί στην Ε.Α. από .τ.Ε.». άρθρο με 
ημερομηνία 12/06/2007 που είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.euro2day.gr/articles/132021/·  

23. Νομικοί Δαίδαλοι για την υπόθεση του «καρτέλ γάλακτος». Άρθρο με 
ημερομηνία 13/06/2007 που είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.epant.gr/nsubcategory.php?Lang=gr&id=241
http://www.ypan.gr/c_announce/index_2710_cms.htm
http://epant.gr/Show.php3?frmArticlesID=490
http://www.epant.gr/nsubcategory.php?Lang=gr&id=241
http://www.epant.gr/nsubcategory.php?Lang=gr&id=241
http://www.epant.gr/Photos/perilipsi_diavouleusi.pdf
http://www.epant.gr/pdf/kanonismos�
http://www.epant.gr/Photos/20070108_deltiotypoy_kanonismos.pdf
http://www.euro2day.gr/articles/132021/�
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http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_13/06/2007_2
30386  

24. Εισήγηση-βόμβα για το καρτέλ του γάλακτος στο .τ.Ε.». άρθρο με 
ημερομηνία 13/06/2007 που είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=809352·  

25.  «Παρανομίες από την Επιτροπή Ανταγωνισμού». άρθρο της Ημερησίας 
με ημερομηνία 13/06/2007 στην ηλεκτρονική διεύθυνση:   
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=4667&subid=2&pubid=310698 

26. Κανέλλης Δ.. «Ποιος θα πληρώσει τα λάθη στην Επιτροπή 
Ανταγωνισμού;». άρθρο δημοσιευμένο στο ΕΘΝΟ την 16/06/2007 που 
είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=5354&subid=2&pubid=115294 

27. Schneider Electric: Δικαστική νίκη επί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. άρθρο 
της 12/07/2007 που είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.naftemporiki.gr/news/redistory.asp?id=1356583   

28. Ποινικές ευθύνες για το καρτέλ του γάλακτος εντόπισε η εισαγγελική 
έρευνα. άρθρο της 16/07/2007 που είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: 
http://www.in.gr/news/article.asp?IngEntityID=817234&IngDtrID=251   

29. Διώξεις κατά του καρτέλ γάλακτος. άρθρο της 16/07/2007 που είναι 
διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.ethnos.gr/print.asp?catid=5348&subid=20110&pubid=12112
6   

30. Δίωξη για κακούργημα. άρθρο της 16/07/2007 που είναι διαθέσιμο στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.enet.gr/online  

31. Έκδοση απόφασης για το καρτέλ γάλακτος. άρθρο της 17/07/2007 που 
είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.ethnos.gr/print.asp?catid=53349&subid=20110&pubid=1212
81  

32. «Καθεστώς μονοπωλίου στην ακτοπλοΐα Κυκλάδων». άρθρο της 
17/07/2008 που είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.enet.gr/online/online_print?id=91348660   

33. Μήνυση στη ΜΕΒΓΑΛ. άρθρο της 20/07/2007 που είναι διαθέσιμο στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.imerisia.gr/defaultold.asp?catid=4667&subid=20110&pubid
=319900  

34. το .τ.Ε. προσέφυγε η William Hill για το μονοπώλιο του Ο.Π.Α.Π στο 
τοίχημα. άρθρο της 20/07/2007 που είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: http://www.isotimia.gr/article/greek/42011/index.htm    

35. Ευθύνη των εθνικών αρχών ο ανταγωνισμός στην ακτοπλοϊα. άρθρο της 
26/07/2007 που είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.lawnet.gr/news.asp?cat=1&article=14111   

36. Πρόστιμο 20 εκατ. ευρώ στον Ο.Σ.Ε. επέβαλε η Ε.Ε.Σ.Σ. για κατάχρηση 
δεσπόζουσας θέσης. άρθρο της 27/07/2007 που είναι διαθέσιμο στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.in.gr/news/print.asp?IngEntityID=820237&IngDtrID=251   

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_13/06/2007_230386
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_13/06/2007_230386
http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=809352�
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=4667&subid=2&pubid=310698
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=5354&subid=2&pubid=115294
http://www.naftemporiki.gr/news/redistory.asp?id=1356583
http://www.in.gr/news/article.asp?IngEntityID=817234&IngDtrID=251
http://www.ethnos.gr/print.asp?catid=5348&subid=20110&pubid=121126
http://www.ethnos.gr/print.asp?catid=5348&subid=20110&pubid=121126
http://www.enet.gr/online
http://www.ethnos.gr/print.asp?catid-5349&subid=20110&pubid=121281
http://www.ethnos.gr/print.asp?catid-5349&subid=20110&pubid=121281
http://www.enet.gr/online/online_print?id=91348660
http://www.imerisia.gr/defaultold.asp?catid=4667&subid=20110&pubid=319900
http://www.imerisia.gr/defaultold.asp?catid=4667&subid=20110&pubid=319900
http://www.isotimia.gr/article/greek/42011/index.htm
http://www.lawnet.gr/news.asp?cat=1&article=14111
http://www.in.gr/news/print.asp?IngEntityID=820237&IngDtrID=251
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37. Πρόστιμο-μαμούθ στον Ο.Σ.Ε. από την Ε.Ε.Σ.Σ. άρθρο της 27/07/2007 που 
είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.tanea.gr//printarticle.aspx?d=20070727&nid=5342065   

38. Σα 47 εκατ. ευρώ φέρεται να φθάνουν τα πρόστιμα για το «καρτέλ 
γάλακτος». άρθρο της 30/11/2007 που είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: 
http://www.in.gr/news/article.asp?IngEntityID=853530&IngDtrID=251     

39. Σα καρτέλ της αγοράς θα χτυπηθούν αλύπητα, λέει ο Φρήστος Υώλιας. 
άρθρο της 09/12/2007 που είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.in.gr/news/article.asp?ingEntityID=855916&IngDtrID=251    

40. τη δικαιοσύνη προσφεύγει η ΜΕΒΓΑΛ για το πρόστιμο της Ε.Α. άρθρο 
της 13/12/2007 που είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.in.gr/news/article.asp?IngEntityID=857000&IngDtrID=251  

41. Προσφυγή ΜΕΒΓΑΛ στα διοικητικά δικαστήρια. άρθρο της 14/12/2007 
που είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://lawnet.gr/news.asp?cat=1&article=14989   

42. «Θα χτυπηθούν αλύπητα τα καρτέλ». άρθρο της 14/12/2007 που είναι 
διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.e-
tipos.com/newsitem?id=19091    

43. Νέα πρόστιμα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για το καρτέλ γάλακτος. 
άρθρο της 28/12/2007 που είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.in.gr/news/article.asp?IngEntityID=860154&IngDtrID=251  

44. Για αθέμιτο ανταγωνισμό κατηγορεί η Google τη Microsoft. άρθρο της 
05/02/1008 που είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.lawenet.gr/news.asp?cat=3article=15316   

45. Πρόστιμο-ρεκόρ ύψους 900 εκατ. ευρώ επέβαλε η Ε.Ε. στη Microsoft. 
άρθρο της 27/02/2008 που είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.in.gr/news/article.asp?IngEntityId=877128&IngDtrId=252   

46. Ξεκινά τη Δευτέρα η δίκη για την υπόθεση της ΜΕΒΓΑΛ. άρθρο της 
03/03/2008 που είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.in.gr/news/article.asp?IngEntityID=878606&IngDtrID=244  

47. Αναβλήθηκε εκ νέου η εκδίκαση της υπόθεσης της ΜΕΒΓΑΛ. άρθρο της 
03/03/2008 που είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.in.gr/news/article.asp?IngEntityID=878606&IngDtrID=244   

48. Η Κομισιόν ζητά από την Ελλάδα βελτίωση του ανταγωνισμού στον τομέα 
της ηλεκτρικής ενέργειας. άρθρο της 06/03/2008 που είναι διαθέσιμο στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.lawnet.gr/news.asp?cat=1&article=15543   

49. το μικροσκόπιο της Επιτροπής Ανταγωνισμού τίθεται ξανά η αγορά 
υγρών καυσίμων. άρθρο της 26/03/2008 που είναι διαθέσιμο στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.in.gr/news/article.asp?IngEntityID=885382&IngDtrID=251    

50. «Επιεικές» πρόστιμο από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στην VIVARTIA. 
άρθρο της 31/03/2008 που είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.in,gr/news/article.asp?IngEntityID=886895&IngDtrID=251  

http://www.tanea.gr/printarticle.aspx?d=20070727&nid=5342065
http://www.in.gr/news/article.asp?IngEntityID=853530&IngDtrID=251
http://www.in.gr/news/article.asp?ingEntityID=855916&IngDtrID=251
http://www.in.gr/news/article.asp?IngEntityID=857000&IngDtrID=251
http://lawnet.gr/news.asp?cat=1&article=14989
http://www.e-tipos.com/newsitem?id=19091
http://www.e-tipos.com/newsitem?id=19091
http://www.in.gr/news/article.asp?IngEntityID=860154&IngDtrID=251
http://www.lawenet.gr/news.asp?cat=3article=15316
http://www.in.gr/news/article.asp?IngEntityId=877128&IngDtrId=252
http://www.in.gr/news/article.asp?IngEntityID=878606&IngDtrID=244
http://www.in.gr/news/article.asp?IngEntityID=878606&IngDtrID=244
http://www.lawnet.gr/news.asp?cat=1&article=15543
http://www.in.gr/news/article.asp?IngEntityID=885382&IngDtrID=251
http://www.in,gr/news/article.asp?IngEntityID=886895&IngDtrID=251
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51. «Οι ανεξάρτητες Αρχές στην Ελλάδα». Ελληνοβρετανικά νέα. τευχ. 11 της 
03/04/2008 που είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
http://www.bhc.gr/periodiko-bhc/periodiko-11/oi-anexarthtes.html 

52. «Αλλάζει το καθεστώς των προστίμων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού» -
Κέρδος. άρθρο που είναι δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική σελίδα: 
www.syn.gr/greek/mmepix/_epik_allagi_kathestos_prostimon.doc 

 
Σ.4 Νομολογία  

1. .τ.Ε. 907/1998. Ελ.Δ/νη 1998. 
2. Πρ.Δ.Εφ.Αθ. 66/1999. Η απόφαση αφορά στην επιχείρηση Κωτσόβολος και 

αναλύθηκε από τη δικηγόρο Δρίτσα Α. οπ.π.  
3. Πρ.Δ.Εφ.Αθ. 143/2001. Η απόφαση αφορά στην επιχείρηση Glaxo και 

αναλύθηκε από τη δικηγόρο Δρίτσα Α. οπ.π.  
4. Πρ.Δ.Εφ.Αθ. 36/2002. Η απόφαση αφορά στην επιχείρηση Coca Cola και 

αναλύθηκε από τη δικηγόρο Δρίτσα Α. οπ.π.  
5. Πρ.Δ.Εφ.Αθ. 67/2003. Η απόφαση αφορά στην ΑΕΠΙ και αναλύθηκε από 

τη δικηγόρο Δρίτσα Α. οπ.π.  
6. Δ.Εφ.Αθ. 3240/2003. Ε.ΕΜπ.Δ. 2004. 
7. .τ.Ε. 1337/2003. Νο.Β. 2003. 
8. Δ.Εφ.Αθ. 2770/2004. Σριανταφυλλάκης Γ. «Ελεύθερος Ανταγωνισμός». 

εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη. 2005. 
9. Δ.Εφ.Αθ. 2117/2004. Σριανταφυλλάκης Γ. «Ελεύθερος Ανταγωνισμός». 

εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη. 2005. 
10. Πρ.Δ.Εφ.Αθ. 117/2005. Η απόφαση αφορά στην επιχείρηση ΑΒ 

Βασιλόπουλος και αναλύθηκε από τη δικηγόρο Δρίτσα Α. οπ.π.  
11. Πρ.Δ.Εφ.Αθ. 129/2005. Η απόφαση αφορά στην επιχείρηση Hyundai και 

αναλύθηκε από τη δικηγόρο Δρίτσα  Α. οπ.π.  
12. Πρ.Δ.Εφ.Αθ. 75/2005. Η απόφαση αφορά στα Πρατήρια Καυσίμων 

Άρτας, και αναλύθηκε από τη δικηγόρο Δρίτσα Α. οπ.π.  
13. Πρ.Δ.Εφ.Αθ. 138/2005. Η απόφαση αφορά στους Οδοντιατρικούς 

υλλόγους και αναλύθηκε από τη δικηγόρο Δρίτσα Α. οπ.π.  
14.  Δ.Εφ.Αθ. 980/2005. Δι.Δικ. 2005. 
15. Ε.Α. 248/IV/2005 (Υ.Ε.Κ. Β’ 925/05.07.2005). 
16. Δ.Εφ.Αθ. 717/2006. Α΄ Δημοσίευση στην Σράπεζα Νομικών 

Πληροφοριών: INTRACOM-ΝΟΜΟ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://lawdb.intrasoftnet.com/ 

17. .τ.Ε. 624/2006. Α΄ Δημοσίευση στην Σράπεζα Νομικών Πληροφοριών: 
INTRACOM-ΝΟΜΟ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://lawdb.intrasoftnet.com/  

18. .τ.Ε. 455/2006. Α΄ Δημοσίευση στην Σράπεζα Νομικών Πληροφοριών: 
INTRACOM-ΝΟΜΟ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://lawdb.intrasoftnet.com/ 

19. E.A. 373/V/2007. Η απόφαση αφορά στις εταιρείες ΟΛΤΜΠΟ, ΜΕΒΓΑΛ, 
ΔΕΛΣΑ- VIVARTIA, ΥΑΓΕ και ΡΟΔΟΠΗ, όσο και οι αλυσίδες super market 
ΚΑΡΥΟΤΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΤΛΟ, ΚΛΑΒΕΝΙΣΗ, ΑΛΥΑ ΒΗΣΑ 
ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ, ΑΥΟΙ ΒΕΡΟΠΟΤΛΟΙ, ΑΣΛΑΝΣΙΚ, ΜΑΟΤΣΗ, 

http://www.bhc.gr/periodiko-bhc/periodiko-11/oi-anexarthtes.html
http://www.syn.gr/greek/mmepix/_epik_allagi_kathestos_prostimon.doc
http://lawdb.intrasoftnet.com/
http://lawdb.intrasoftnet.com/
http://lawdb.intrasoftnet.com/
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ΕΛΟΜΑ και είναι δημοσιευμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.epant.gr/apofaseis.php?Lang=gr&id=269 

20. Ε.Α. 369/V/2007. Η απόφαση αφορά στις εταιρείες VIVARTIA 
ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 
ΔΙΑΣΡΟΥΗ ΚΑΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΣΙΑΗ», «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ-ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.», «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ 
ΓΑΛΑΚΣΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» 
και «ΕΡΡΑΙΚΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ Α.Ε και είναι δημοσιευμένη 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.epant.gr/apofaseis.php?Lang=gr&id=269 

21. Ε.Α. 332/V/2007. Η απόφαση αφορά στη MAVA 
ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ Α.Ε. και είναι δημοσιευμένη στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: http://www.epant.gr/apofaseis.php?Lang=gr&id=269 

22. Ε.Α. 330/V/2007. Η απόφαση αφορά στις εταιρίες ΤΠΕΡΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΕΩΝ ΑΡΙΣΑ Α.Ε. και ΑΣΛΑΝΣΙΚ ΟΤΠΕΡ ΜΑΡΚΕΣ 
ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ και είναι δημοσιευμένη στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.epant.gr/apofaseis.php?Lang=gr&id=269 

23. Ε.Α. 327/V/2007. Η απόφαση αφορά στις εταιρίες ΕΛ.ΠΕ. και ΜΟΣΟΡ 
ΟΪΛ και είναι δημοσιευμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.epant.gr/apofaseis.php?Lang=gr&id=269 

24. Ε.Α. 325/V/2007. Η απόφαση αφορά στις εταιρίες ΜΚΒ Τπηρεσίες 
Ασφαλείας Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Τπηρεσιών Ασφαλείας Α.Ε.» δτ. 
“Μ.Κ.Β. Security Services A.E.” (υπό εκκαθάριση), πρώην «GROUP 4 
SECURITAS Α.Ε.» και «WACKENHUT Α.Ε και είναι δημοσιευμένη στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.epant.gr/apofaseis.php?Lang=gr&id=269 

25. Πρ.Δ.Εφ.Αθ. 57/2007. Η απόφαση αφορά στην ΕΛΠΕ και αναλύθηκε από 
τη δικηγόρο Δρίτσα Α. στα πλαίσια της ομιλίας με θέμα «Η αίτηση 
αναστολής κατά αποφάσεων της επιτροπής ανταγωνισμού» της στο 
διεθνές υνέδριο που διοργανώθηκε 1 και 2 Ιουνίου 2007 από τους Δ..Α., 
Ο.Π.Α., Ι.ΜΕ.ΔΙ.ΠΑ., UCL με θέμα «Η Μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού 
και Ελληνικού Δικαίου του Ελεύθερου Ανταγωνισμού» (αναμένεται 
δημοσίευση). 

26. Πρ.Δ.Εφ.Αθ. 65/2007. Η απόφαση αφορά στην επιχείρηση MAVΑ και 
αναλύθηκε από τη δικηγόρο Δρίτσα Α. οπ.π.  

27. Πρ.Δ.Εφ.Αθ. 70/2007. Η απόφαση αφορά στην επιχείρηση Motor Oil και 
αναλύθηκε από τη δικηγόρο Δρίτσα Α. οπ.π. 

   

Σ.5 Νομοθεσία 
1. Άρθρα 81, 82, 83, 84, 85 και 86 της υνθ.Ε.Κ. 
2. Καν. (Ε.Ο.Κ.) 17/1962 του υμβουλίου. 
3. Καν. (Ε.Ο.Κ.) 19/65/Ε.Ο.Κ. του υμβουλίου. 
4. Καν. (Ε.Ο.Κ.) 4064/89 του υμβουλίου. 
5. Καν. (Ε.Κ.) 2790/1999 της Επιτροπής. 
6. Καν. (Ε.Κ.) 1/2003 της 04/01/2003. αριθμ. L1.  
7. Καν. 2790/1999 της Ε.Ε. 
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8. Ν. 146/1914. «Περί αθεμίτου ανταγωνισμού». 
9. Ν.Δ. 16/09/1926. «Περί απαγορεύσεως εν ταις συναλλαγαίς της συνάψεως 

συμβάσεων κατά το καλούμενον σύστημα “Boule de Neige”». 
10. Π.Δ. 197/1973. «ύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και 

καθορισμός των αρμοδιοτήτων της». 
11. Ν.Δ. 96/1973. «Περί εμπορίας εν γένει φαρμακευτικών, διαιτητικών και 

καλλυντικών προϊόντων». 
12. Ν. 703/1977. «Περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας 

του ελευθέρου ανταγωνισμού» (Υ.Ε.Κ. 278/Α'/26.09.1977). 
13. Απόφαση αριθμ. Β3-395 Β/26.04.1982 των Τπουργών Προεδρίας 

Κυβερνήσεων και Εμπορίου «Αναμόρφωση συλλογικών οργάνων 
γνωμοδοτικής και αποφασιστικής αρμοδιότητας του Τπουργείου 
Εμπορίου». 

14. Ν. 1491/1984. «Μέτρα για τη διευκόλυνση των ιδεών, τον τρόπο 
διενέργειας της εμπορικής διαφήμισης, την ενίσχυση της αποκέντρωσης 
και άλλες διατάξεις». 

15. Ν. 1730/1987. «Ελληνική Ραδιοφωνία-Σηλεόραση Ανώνυμη Εταιρία (ΕΡΣ-
Α.Ε.)». 

16. Ν. 1934/1991. «Σροποποίηση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και άλλες 
διατάξεις» (Υ.Ε.Κ. 31/Α'/08.03.1991).  

17. Ν. 2000/1991. «Για την αποκρατικοποίηση, απλούστευση διαδικασιών 
εκκαθάρισης, ενίσχυση των κανόνων ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις» 
(Υ.Ε.Κ. 206/Α'/24.12.1991). 

18. Απόφαση Α1-210/19.03.1992 Τπουργού Εμπορίου (Υ.Ε.Κ. 
237/Β/07.04.1992). «Κανονισμός λειτουργίας Επιτροπής Ανταγωνισμού». 

19. Π.Δ. 236/1992. «Άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία 89/552/ΕΟΚ του υμβουλίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 03/10/1989». 

20. Ν. 2296/1995. «Σροποποίηση του Ν. 703/1977 “περί ελέγχου μονοπωλίων 
και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού”» (Υ.Ε.Κ. 
43/Α'/24.02.1995). 

21. Ν. 2323/1995. «Τπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις» (Υ.Ε.Κ. 
145/Α’/13.07.1995). 

22. Ν. 2741/1999. «Ενιαίος Υορέας Ελέγχου Σροφίμων και άλλες ρυθμίσεις 
θεμάτων αρμοδιότητας του Τπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» 
(Υ.Ε.Κ. 199/Α’/28.09.1999). 

23. Ν. 2837/2000. «Ρύθμιση Θεμάτων Ανταγωνισμού, Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας, Σουρισμού και άλλες διατάξεις» (Υ.Ε.Κ. 178/Α'/03.08.2000). 

24. Ν. 2941/2001. «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. “ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΝΑΤΠΗΓΕΙΑ” και άλλες διατάξεις» (Υ.Ε.Κ. 201/Α’/12.09.2001). 

25. Ν. 3105/2003. «Σουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Ρυθμίσεις για τον 
Σουρισμό και άλλες διατάξεις» (Υ.Ε.Κ. 29/Α’/10.2.2003). 

26. Ν. 3373/2005. «Αντικατάσταση και συμπλήρωση του ν. 703/1977 “Περί 
ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου 
ανταγωνισμού” (Υ.Ε.Κ. 278 Α’)» (Υ.Ε.Κ. 188/Α’/02.08.2005). 
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Ζ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΤΝΘ.Ε.Κ. 

ΣΙΣΛΟ VI 
ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟ, ΣΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ 

ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΩΝ ΝΟΜΟΘΕΙΩΝ 
ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 

Κανόνες Ανταγωνισμού 
Σμήμα 1  

ΚΑΝΟΝΕ ΕΥΑΡΜΟΣΕΟΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ 
Άρθρο 81 

1. Είναι ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά και απαγορεύονται όλες οι συμφωνίες μεταξύ 
επιχειρήσεων, όλες οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και κάθε εναρμονισμένη πρακτική 
που δύνανται να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών και που έχουν ως 
αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του 
ανταγωνισμού εντός της κοινής αγοράς και ιδίως εκείνες οι οποίες συνίστανται: 
α) στον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό των τιμών αγοράς ή πωλήσεως ή άλλων όρων 
συναλλαγής, 
β) στον περιορισμό ή στον έλεγχο της παραγωγής, της διαθέσεως, της τεχνολογικής 
αναπτύξεως ή των επενδύσεων, 
γ) στην κατανομή των αγορών ή των πηγών εφοδιασμού, 
δ) στην εφαρμογή ανίσων όρων επί ισοδυνάμων παροχών, έναντι των εμπορικώς 
συναλλασσομένων, με αποτέλεσμα να περιέρχονται αυτοί σε μειονεκτικής θέση στον 
ανταγωνισμό, 
ε) στην εξάρτηση της συνάψεως συμβάσεων από την αποδοχή, εκ μέρους των 
συναλλασσομένων, προσθέτων παροχών που εκ φύσεως ή σύμφωνα με τις εμπορικές 
συνήθειες δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο των συμβάσεων αυτών. 
2. Οι απαγορευόμενες δυνάμει του παρόντος άρθρου συμφωνίες ή αποφάσεις είναι 
αυτοδικαίως άκυρες. 
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δύνανται να κηρυχθούν ανεφάρμοστες:  
-σε κάθε συμφωνία ή κατηγορία συμφωνιών μεταξύ επιχειρήσεων, 
-σε κάθε απόφαση ή κατηγορία αποφάσεων ενώσεων επιχειρήσεων, και 
-σε κάθε εναρμονισμένη πρακτική ή κατηγορία εναρμονισμένων πρακτικών, 
η οποία συμβάλλει στη βελτίωση της παραγωγής ή της διανομής των προϊόντων ή στην 
προώθηση της τεχνικής ή οικονομικής προόδου, εξασφαλίζοντας συγχρόνως στους 
καταναλωτές δίκαιο τμήμα από το όφελος που προκύπτει, και η οποία:α 
α) δεν επιβάλλει στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις περιορισμούς μη απαραίτητους γα την 
επίτευξη των στόχων αυτών, και  
β) δεν παρέχει στις επιχειρήσεις αυτές τη δυνατότητα καταργήσεων του ανταγωνισμού επί 
σημαντικού τμήματος των σχετικών προϊόντων. 

Άρθρο 82 
Είναι ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά και απαγορεύεται, κατά το μέτρο που δύναται να 
επηρεάσει το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών, η καταχρηστική εκμετάλλευση από μία ή 
περισσότερες επιχειρήσεις της δεσπόζουσας θέσης τους εντός της κοινής αγοράς ή σημαντικού 
τμήματός της. 
Η κατάχρηση αυτή δύναται να συνίσταται ιδίως: 
α) στην άμεση ή έμμεση επιβολή μη δίκαιων τιμών αγοράς ή πωλήσεως ή άλλων όρων 
συναλλαγής, 
β) στον περιορισμό της παραγωγής, της διαθέσεως ή της τεχνολογικής αναπτύξεως επί ζημία 
των καταναλωτών, 
γ) στην εφαρμογή ανίσων όρων επί ισοδύνάμων παροχών έναντι των εμπορικώς 
συναλλασσομένων, με αποτέλεσμα να περιέρχονται αυτοί σε μειονεκτική θέση στον 
ανταγωνισμό, 
δ) στην εξάρτηση της συνάψεως συμβάσεων από την αποδοχή, εκ μέρους των 
συναλλασσομένων, προσθέτων παροχών που εκ φύσεως ή σύμφωνα με τις εμπορικές 
συνήθειες δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο των συμβάσεων αυτών. 
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Άρθρο 83 
1. Οι αναγκαίοι κανονισμοί ή οδηγίες για την εφαρμογή των αρχών που αναφέρονται στα 
άρθρα 81 και 82 θεσπίζονται από το υμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία προτάσει της 
Επιτροπής και κατόπιν διαβουλεύσεως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
2. Οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 1 διατάξεις έχουν ως σκοπό ιδίως: 
α) να εξασφαλίσουν την τήρηση των απαγορεύσεων του άρθρου 81 παράγραφος 1 και του 
άρθρου 82 με την πρόβλεψη προστίμων και χρηματικών ποινών, 
β) να καθορίσουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 81 παράγραφος 3, λαμβάνοντας 
υπόψη την ανάγκη της εξασφαλίσεως αποτελεσματικής επιβλέψεως και της απλουστεύσεως 
κατά το δυνατόν του διοικητικού ελέγχου, 
γ) να ορίσουν, εφόσον είναι ανάγκη, το πεδίο εφαρμογής των άρθρων 81 και 82 επί των 
διαφόρων οικονομικών κλάδων, 
δ)  να οριοθετήσουν τα καθήκοντα της Επιτροπής και του Δικαστηρίου κατά την εφαρμογή 
των διατάξεων αυτής της παραγράφου, 
ε) να καθορίσουν τη σχέση μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών αφενός, και των διατάξεων του 
παρόντος τμήματος καθώς και εκείνων που θα θεσπισθούν κατ’ εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου αφετέρου. 

Ν. 703/1977 

 «Περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελευθέρου 

ανταγωνισμού» (Υ.Ε.Κ. 278/Α'/26.9.1977)· 

ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ Α'. 
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΝ ΡΤΘΜΙΕΩ 

Άρθρο 1. 
Απαγορευόμεναι συμπράξεις. 

[Άρθρο 1 ν. 703/1977, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 15 ν. 2000/1991 και 1 παρ. 1 ν. 2296/1995] 
1. Απαγορεύονται πάσαι αι συμφωνίαι μεταξύ επιχειρήσεων, πάσαι αι αποφάσεις ενώσεων 
επιχειρήσεων και οιασδήποτε μορφής ενηρμονισμένη πρακτική επιχειρήσεων, αι οποίαι 
έχουν ως αντικείμενον ή αποτέλεσμα την παρακώλυσιν, τον περιορισμόν ή την νόθευσιν του 
ανταγωνισμού, ιδία δε αι συνιστάμεναι εις: 
α) τον άμεσον ή έμμεσον καθορισμόν των τιμών αγοράς ή πωλήσεως ή άλλων 
όρωνσυναλλαγής, 
β) τον περιορισμόν ή τον έλεγχον της παραγωγής, της διαθέσεως, της τεχνολογικής 
αναπτύξεως ή των επενδύσεων, 
γ) την κατανομήν των αγορών ή των πηγών εφοδιασμού, 
δ) την, κατά τρόπο δυσχεραίνοντα την λειτουργίαν του ανταγωνισμού, εφαρμογήν εν τω 
εμπορίω ανίσων όρων δι’ ισοδυνάμους παροχάς, ιδία δε την αδικαιολόγητον άρνησιν 
πωλήσεως, αγοράς ή άλλης συναλλαγής, 
ε) την εξάρτησιν συνάψεως συμβάσεων εκ της παρά των αντισυμβαλλομένων αποδοχής 
προσθέτων παροχών, αι οποίαι, κατά την φύσιν των ή συμφώνως προς τας εμπορικάς 
συνηθείας, δεν συνδέονται μετά του αντικειμένου των συμβάσεων τούτων. 
2. Οι κατά την προηγουμένη παράγραφο απαγορευμένες συμφωνίες και αποφάσεις είναι 
απόλυτα άκυρες, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο. 
3. Εμπίπτουσαι εις την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου, συμφωνίαι, αποφάσεις και 
περιπτώσεις ενηρμονισμένης πρακτικής ή κατηγορίαι τούτων, δύναται να κριθούν, δι’ 
αποφάσεως της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, ως εν όλω ή εν μέρει ισχυραί, εφ’ 
όσον πληρούν αθροιστικώς τας κάτωθι προϋποθέσεις: 
α) συμβάλλουν, επί ευλόγω συμμετοχή των καταναλωτών εις την προκύπτουσαν ωφέλειαν, 
εις βελτίωσιν της παραγωγής ή της διανομής των προϊόντων ή εις προώθησιν της τεχνικής ή 
οικονομικής προόδου, 
β) δεν επιβάλλουν εις τας οικείας επιχειρήσεις περιορισμούς πέραν των απολύτως αναγκαίων 
δια την πραγματοποίησιν των ανωτέρω σκοπών και  
γ) δεν παρέχουν εις τας επιχειρήσεις ταύτας την δυνατότητα καταργήσεως του ανταγωνισμού 
εις σημαντικόν τμήμα της οικείας αγοράς. 
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Άρθρο 2. 
Καταχρηστική εκμετάλλευσις δεσποζούσης θέσεως. 

[Άρθρο 2 ν.703/1977. Σο άρθρο είχε συμπληρωθεί με το άρθρο 16 ν. 2000/1991και επανήλθε στην 
αρχική του μορφή με το άρθρο 1 παρ. 2 ν. 2296/1995 ] 

Απαγορεύεται η υπό μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων καταχρηστική εκμετάλλευσις της 
δεσποζούσης θέσεως αυτών επί του συνόλου ή μέρους της αγοράς της χώρας. Η καταχρηστική 
αύτη εκμετάλλευσις δύναται να συνίσταται ιδία: 
α) εις τον άμεσον ή έμμεσον εξαναγκασμόν προς καθορισμόν είτε των τιμών αγοράς ή 
πωλήσεως είτε άλλων μη ευλόγων όρων συναλλαγής, 
β) εις τον περιορισμόν της παραγωγής, της καταναλώσεως ή της τεχνολογικής αναπτύξεως, 
επί ζημία των καταναλωτών,  
γ) εις την εφαρμογήν ανίσων όρων δι’ ισοδυνάμους παροχάς, ιδία εις την αδικαιολόγητον 
άρνησιν πωλήσεων, αγορών ή άλλων συναλλαγών, κατά τρόπον ώστε επιχειρήσεις τινές να 
τίθενται εις μειονεκτικήν εν τω ανταγωνισμώ θέσιν, 
δ) εις την εξάρτησιν της συνάψεως συμβάσεων εκ της παρά των αντισυμβαλλομένων 
αποδοχής προσθέτων παροχών, ή συνάψεως προσθέτων συμβάσεων αι οποίαι, κατά την 
φύσιν των ή συμφώνως προς τας εμπορικάς συνηθείας, δεν συνδέονται μετά του αντικειμένου 
των συμβάσεων τούτων. 

Άρθρο 2α 
Απαγόρευση καταχρηστικής εκμετάλλευσης 

της σχέσης οικονομικής εξάρτησης 
[Άρθρο 1 ν. 3373/2005. Η διάταξη εισήχθη στο νόμο με το άρθρο 16 ν.2000/1991, ως 
προσθήκη νέας παραγρ. 2 στο άρθρο 2 ν.703/1977. Με το άρθρο 1 παρ.2 ν.2296/1995 

μετετράπη σε αυτοτελές άρθρο (2α) και αντικαταστάθηκε. Με το άρθρο 1 παρ. 1 ν.2837/2000 
καταργήθηκε και επανήλθε σε ισχύ με το ως άνω άρθρο 1 ν.3373/2005] 

Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 703/1977 και του 
άρθρου 81 της υνθ.Ε.Κ., 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 δεν διαθέτει ισοδύναμη εναλλακτική λύση. Η 
καταχρηστική αυτή εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης δύναται να συνίσταται 
ιδίως στην επιβολή αυθαίρετων όρων συναλλαγής, στην εφαρμογή διακριτικής μεταχείρισης 
ή στην αιφνίδια και αδικαιολόγητη διακοπή μακροχρόνιων εμπορικών σχέσεων. 

Άρθρο 3 
Γενική διάταξη 

[Άρθρο 1 παρ. 3 ν.2296/1995 , το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 3 ν.703/1977, όπως είχε 
συμπληρωθεί και τροποποιηθεί με τα άρθρα 13 ν.1934/1991 και 17 ν.2000/1991] 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 1 παρ. 3, οι κατά το άρθρο 1 παρ. 1 συμφωνίες, αποφάσεις και 
περιπτώσεις εναρμονισμένης πρακτικής, η κατ' άρθρο 2 καταχρηστική εκμετάλλευση 
δεσπόζουσας θέσης και η κατ' άρθρο 2α καταχρηστική εκμετάλλευση σχέσης οικονομικής 
εξάρτησης απαγορεύονται, χωρίς προς τούτο να είναι απαραίτητη προηγούμενη έκδοση 
απόφασης από κάποια αρχή.(i) 

Άρθρο 4 
υγκέντρωση Επιχειρήσεων 

[Άρθρο 2 παρ. 1 ν. 2296/1995 , όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 11 παρ. 2 ν.2323/1995, 1 
παρ. 2 ν.2837/2000 και 2 ν. 3373/2005. H αρχική διάταξη ήταν αυτή του άρθρου 4 

ν.703/1977, το οποίο κατόπιν αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 ν.1934/1991 και 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 ν.2000/1991] 

1. Η συγκέντρωση επιχειρήσεων δεν εμπίπτει καθαυτή στις απαγορεύσεις του άρθρου 1 παρ.1 
και του άρθρου 2 του παρόντος νόμου. 
2. υγκέντρωση πραγματοποιείται: 
α) όταν συγχωνεύονται με κάθε τρόπο δύο ή περισσότερες προηγουμένως ανεξάρτητες 
επιχειρήσεις i Κατά το άρθρο 13 του ν.1934/1991 τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 
“εφαρμόζονται και επί των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων”. 
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β) (όταν i) ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον μία επιχείρηση, ή μία 
ή περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άμεσα ή έμμεσα τον έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων 
μιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων. 
3. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, ο έλεγχος απορρέει από δικαιώματα, συμβάσεις ή 
άλλα μέσα, τα οποία είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλα και λαμβανομένων υπόψη 
των σχετικών πραγματικών ή νομικών συνθηκών, παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικής 
επίδρασης στη δραστηριότητα μιας επιχείρησης, και ιδίως από: 
α) δικαιώματα κυριότητας ή επικαρπίας επί του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών 
στοιχείων της επιχείρησης, 
β) δικαιώματα ή συμβάσεις που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση, 
στις συσκέψεις ή στις αποφάσεις των οργάνων μιας επιχείρησης. 
4. Ο έλεγχος αποκτάται από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις, που: 
α) είναι υποκείμενα αυτών των δικαιωμάτων ή δικαιούχοι από τις συμβάσεις αυτές ή 
β) χωρίς να είναι υποκείμενα των δικαιωμάτων ή δικαιούχοι από τις συμβάσεις αυτές, 
δικαιούνται να ασκούν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές. 
5. Η δημιουργία κοινής επιχείρησης που εκπληρώνει μόνιμα όλες τις λειτουργίες μίας 
αυτόνομης οικονομικής ενότητας, αποτελεί συγκέντρωση κατά την έννοια του παρόντος 
άρθρου. το μέτρο που η δημιουργία κοινής επιχείρησης έχει ως αντικείμενο ως αποτέλεσμα 
το συντονισμό της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς επιχειρήσεων που παραμένουν 
ανεξάρτητες, ο συντονισμός αυτός αξιολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στις 
παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 1. Κατά την αξιολόγηση αυτή, η Επιτροπή Ανταγωνισμού 
λαμβάνει υπόψη ιδίως: α) αν δύο ή περισσότερες μητρικές επιχειρήσεις ασκούν, σε σημαντικό 
βαθμό, δραστηριότητες στην ίδια αγορά με την κοινή επιχείρηση ή σε αγορά προηγούμενων 
ή επόμενων σταδίων από αυτήν της κοινής επιχείρησης ή σε παραπλήσια αγορά, στενά 
συνδεδεμένη με την αγορά αυτή και β) εάν ο συντονισμός, ο οποίος απορρέει ευθέως από τη 
δημιουργία της κοινής επιχείρησης, παρέχει στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις τη δυνατότητα 
να εξαλείψουν τον ανταγωνισμό σε μεγάλο μέρος των αγορών τους. 
6. Δε θεωρείται ότι πραγματοποιείται συγκέντρωση όταν: 
α) πιστωτικοί οργανισμοί ή άλλοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί ή ασφαλιστικές εταιρίες, 
στις συνήθεις δραστηριότητες των οποίων περιλαμβάνεται η εμπορία και διαπραγμάτευση 
τίτλων για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, αποκτούν προσωρινά δικαιώματα 
συμμετοχής σε μία επιχείρηση με σκοπό την περαιτέρω διάθεσή τους, εφόσον δεν ασκούν τα 
δικαιώματα ψήφου, που παρέχουν αυτά τα δικαιώματα συμμετοχής με σκοπό να επηρεάσουν 
την ανταγωνιστική συμπεριφορά της επιχείρησης αυτής ή εφόσον ασκούν τα δικαιώματα 
ψήφου με μοναδικό σκοπό να προετοιμάσουν τη διάθεση του συνόλου ή μέρους της 
επιχείρησης αυτής ή των περιουσιακών στοιχείων της ή τη διάθεση των δικαιωμάτων 
συμμετοχής, και εφόσον η διάθεση αυτή πραγματοποιείται εντός έτους από την ημερομηνία 
απόκτησης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για εύλογο χρονικό διάστημα από την 
Επιτροπή Ανταγωνισμού, όταν οι εν λόγω οργανισμοί ή εταιρίες δικαιολογούν ότι η 
εμπρόθεσμη διάθεση δεν ήταν εύλογα δυνατή,  
β) οι πράξεις της παραγράφου 2 στοιχ. β' πραγματοποιούνται από εταιρίες επενδύσεων 
χαρτοφυλακίου υπό τον περιορισμό ότι τα δικαιώματα αυτά ασκούνται, κυρίως με το 
διορισμό των μελών του διευθυντικού και του εποπτικού οργάνου των επιχειρήσεων, στις 
οποίες αποκτούν δικαιώματα συμμετοχής, μόνο για τη διασφάλιση της ακέραιας αξίας των 
σχετικών επενδύσεων και όχι για τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό της συμπεριφοράς των 
επιχειρήσεων αυτών σε θέματα ανταγωνισμού. 

Άρθρο 4α 
Γνωστοποίηση συγκεντρώσεων επιχειρήσεων 

[Άρθρο 3 ν. 3373/2005. Η διάταξη είχε εισαχθεί στο νόμο με το άρθρο 2 ν.1934/1991, 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 παρ. 2 ν. 2296/1995, το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 

παρ. 1 και 2 ν. 2741/1999 και καταργήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 3 ν.2837/2000] 
1. 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 
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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. 
2. Τποχρεούνται σε γνωστοποίηση: 
α) σε περίπτωση που η συγκέντρωση αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας των επιχειρήσεων που 
συμμετέχουν στη συγκέντρωση η κάθε μία από αυτές, 
β) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα πρόσωπα, οι επιχειρήσεις ή ομάδες προσώπων ή 
επιχειρήσεων που αποκτούν έλεγχο στο σύνολο ή σε τμήματα μίας ή περισσότερων 
επιχειρήσεων. 
3. Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία εκδίδεται σε προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου (i), καθορίζεται το ειδικότερο 
περιεχόμενο της γνωστοποίησης και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με αυτή. 
4. ε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της υποχρέωσης προς γνωστοποίηση, η Επιτροπή 
Ανταγωνισμού επιβάλλει στον καθένα από τους υπέχοντες τη σχετική υποχρέωση πρόστιμο 
ύψους τουλάχιστον τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το πέντε 
τοις εκατό (5%) του συνολικού κύκλου εργασιών, όπως αυτό[ς] ορίζεται στο άρθρο 4στ. 

Άρθρο 4β 
Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκεντρώσεων επιχειρήσεων 

[Εισήχθη με το άρθρο 2 ν.1934/1991 , που τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 ν.2000/1991 , και 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 παρ. 3 ν.2296/1995 , που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με τα άρθρα 9 παρ. 3, 4 και 5 ν.2741/1999 , 1 παρ. 4 και 5 ν.2837/2000 και 4 και 26 στοιχ. 1 

ν.3373/2005 ] 
1. Κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού 
μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη σύναψη της συμφωνίας ή τη δημοσίευση της 
προσφοράς ή ανταλλαγής ή την απόκτηση συμμετοχής, που εξασφαλίζει τον έλεγχο της 
επιχείρησης όταν ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη 
συγκέντρωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4στ ανέρχεται, στην παγκόσμια αγορά 
τουλάχιστον σε εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) ευρώ και δύο τουλάχιστον από τις 
συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν, η καθεμία χωριστά, συνολικό κύκλο εργασιών 
άνω των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ στην ελληνική αγορά. 
2. Η προθεσμία των δέκα (10) ημερών αρχίζει από την επέλευση της πρώτης από τις πράξεις, 
που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.  
3. Τποχρεούνται σε γνωστοποίηση: 
α. σε περίπτωση που η συγκέντρωση αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας των επιχειρήσεων που 
συμμετέχουν στη συγκέντρωση, η καθεμία από αυτές, 
β. σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα πρόσωπα, οι επιχειρήσεις ή ομάδες προσώπων ή 
επιχειρήσεων, που αποκτούν έλεγχο στο σύνολο ή σε τμήματα μιας ή περισσοτέρων 
επιχειρήσεων. 
4. ε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της υποχρέωσης προς γνωστοποίηση η Επιτροπή 
Ανταγωνισμού επιβάλλει στον καθένα από τους, κατά την παράγραφο 3 του παρόντος 
άρθρου, υπόχρεους προς γνωστοποίηση πρόστιμο ύψους τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδων 
(15.000) ευρώ, το οποίο δεν υπερβαίνει το επτά τοις εκατό (7%) του συνολικού κύκλου 
εργασιών, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4στ. 
5. Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού καθορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο της 
γνωστοποίησης και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό με αυτή θέμα. 
6. Οι υπόχρεοι σε γνωστοποίηση, αμέσως μετά την γνωστοποίηση, υποχρεούνται να 
δημοσιεύσουν τη γνωστοποιούμενη συγκέντρωση σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, 
πανελλαδικής κυκλοφορίας, με έξοδά τους. 
Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού καθορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο της 
δημοσίευσης και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό με αυτή θέμα. 

Κατά το άρθρο 33 του ν. 3373/2005, 
«9. υγκεντρώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ή γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή 
Ανταγωνισμού, κατ' εφαρμογή του άρθρου 4β του ν.703/1977, μέχρι την δημοσίευση του 
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παρόντος νόμου (i), κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.703/1977, όπως αυτές ίσχυαν 
πριν από την αντικατάσταση ή τροποποίησή τους με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.» 

Άρθρο 4γ 
Έλεγχος των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων 

[Άρθρο 2 παρ. 4 ν. 2296/1995 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 ν. 3373/2005 ] 
1. Με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού απαγορεύεται κάθε συγκέντρωση 
επιχειρήσεων, που υπόκειται σε προηγούμενη γνωστοποίηση και η οποία μπορεί να 
περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στην εθνική αγορά ή σε ένα σημαντικό σε συνάρτηση 
με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών τμήμα της και ιδίως με τη δημιουργία 
ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης. 
2. Για την εκτίμηση της δυνατότητας μιας συγκέντρωσης να περιορίσει σημαντικά τον 
ανταγωνισμό υπό την έννοια της παρ.1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται υπόψη ιδιαίτερα 
η διάρθρωση όλων των σχετικών αγορών, ο πραγματικός ή δυνητικός ανταγωνισμός εκ 
μέρους επιχειρήσεων εγκατεστημένων εντός ή εκτός Ελλάδας, η ύπαρξη νομικών ή 
πραγματικών εμποδίων εισόδου στην αγορά, η θέση των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων στην 
αγορά και η χρηματοδοτική και οικονομική δύναμή τους, οι δυνατότητες επιλογής των 
προμηθευτών και των χρηστών από τις επιχειρήσεις και από άλλες ανταγωνιστικές ή 
δυνητικά ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, η πρόσβασή τους στις πηγές εφοδιασμού ή στις αγορές 
διάθεσης των προϊόντων, η εξέλιξη της προσφοράς και της ζήτησης των οικείων αγαθών και 
υπηρεσιών, τα συμφέροντα των ενδιάμεσων και τελικών καταναλωτών και η συμβολή στην 
εξέλιξη της τεχνικής και οικονομικής προόδου, υπό τον όρο ότι η εξέλιξη αυτή είναι προς το 
συμφέρον των καταναλωτών και δεν αποτελεί εμπόδιο για τον ανταγωνισμό. 
3. υγκέντρωση που απαγορεύθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού με βάση την 
παράγραφο 1 μπορεί να εγκριθεί με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση των Τπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 9 του 
άρθρου 4δ, όταν η συγκέντρωση παρουσιάζει γενικότερα οικονομικά πλεονεκτήματα, τα 
οποία αντισταθμίζουν τον περιορισμό του ανταγωνισμού που θα προκύψει από αυτή τη 
συγκέντρωση ή κρίνεται απαραίτητη για την εξυπηρέτηση υπέρτερου δημόσιου και 
γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος, ιδιαίτερα όταν συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό και 
την εκλογίκευση της παραγωγής και της οικονομίας, στην προσέλκυση επενδύσεων, στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά, στη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης. 

Άρθρο 5 
Κανονιστική παρέμβαση σε κλάδους της οικονομίας 

[Άρθρο 9 παρ.1 ν. 3373/2005] 
1. Μετά από αίτημα του Τπουργού Ανάπτυξης ή αυτεπάγγελτα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού 
εξετάζει συγκεκριμένο κλάδο της ελληνικής οικονομίας και εφόσον διαπιστώσει ότι στoν 
κλάδο αυτόν δεν υπάρχουν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού και κρίνει ότι η 
εφαρμογή των άρθρων 1, 2, 2α και 4επ. δεν επαρκεί για την δημιουργία συνθηκών 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή της, να λάβει κάθε 
απολύτως αναγκαίο κανονιστικό μέτρο συμπεριφοράς ή διαρθρωτικού χαρακτήρα για τη 
δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού στον συγκεκριμένο κλάδο της 
οικονομίας. 
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, το αργότερο μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την έναρξη της 
διαδικασίας κατά την προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει τις 
αιτιολογημένες απόψεις της ως προς την ύπαρξη συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού 
στο συγκεκριμένο υπό εξέταση κλάδο της εθνικής οικονομίας, καθορίζοντας και τις επιμέρους 
αγορές από τις οποίες αποτελείται ο κλάδος αυτός. 
2. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού δημοσιεύει τις απόψεις της επαρκώς και με πρόσφορο τρόπο 
και θέτει αυτές σε δημόσια διαβούλευση. Η δημόσια διαβούλευση διαρκεί τουλάχιστον 
τριάντα (30) ημέρες. 
3. Μετά το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης και εφόσον η Επιτροπή Ανταγωνισμού 
διαπιστώνει ξανά ότι και μετά τη διενέργεια της διαβούλευσης, στο συγκεκριμένο κλάδο της 
οικονομίας δεν υπάρχουν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού, ανακοινώνει τα 
συγκεκριμένα διαρθρωτικά μέτρα ή μέτρα συμπεριφοράς τα οποία θεωρεί ότι είναι τα 
απολύτως αναγκαία και πρόσφορα και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, για την 
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δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού. Σα μέτρα, τα οποία είναι δυνατόν να 
επιβληθούν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, είναι, ιδίως, η τήρηση της αρχής (της i) 
διαφάνειας, της μη διακριτικής μεταχείρισης, του λογιστικού διαχωρισμού και της 
υποχρέωσης κοστοστρέφειας στις τιμές. 
4. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού δημοσιεύει επαρκώς και με πρόσφορο τρόπο τις απόψεις της 
για τα μέτρα που ανακοινώνει κατά την προηγούμενη παράγραφο και θέτει αυτές σε 
δημόσια διαβούλευση. Η δημόσια διαβούλευση διαρκεί τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες. 
5. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, μετά το πέρας της διαβούλευσης κατά την προηγούμενη 
παράγραφο και αφού λάβει υπόψη τα αποτελέσματα αυτής, επιβάλλει, με απόφασή της, η 
οποία είναι και η μόνη εκτελεστή, τα συγκεκριμένα μέτρα συμπεριφοράς ή διαρθρωτικού 
χαρακτήρα τα οποία θεωρεί ότι είναι τα απολύτως αναγκαία και σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας για τη δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού. 
6. Η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού κοινοποιείται αμελλητί στον Τπουργό 
Ανάπτυξης ο οποίος, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, μπορεί, με 
αιτιολογημένη απόφασή του, να άρει την εφαρμογή των μέτρων που επέβαλε η Επιτροπή 
Ανταγωνισμού ή να τροποποιήσει αυτά, εφόσον αυτό δικαιολογείται από λόγους κοινωνικής 
πολιτικής ή εθνικής οικονομίας ή δημοσίου συμφέροντος, που προφανώς υπερβαίνουν το 
σκοπό της λήψης όλων ή μερικών από τα συγκεκριμένα μέτρα. 
7. Σο αργότερο μέσα σε ένα έτος από την έκδοση των αποφάσεων κατά τις παραγράφους 5 ή 
6, η Επιτροπή Ανταγωνισμού οφείλει να κινήσει τη διαδικασία εξέτασης του σχετικού κλάδου 
της οικονομίας και να αξιολογήσει κατά πόσον έχουν αποκατασταθεί οι συνθήκες 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού ή κατά πόσον είναι αναγκαίο, να τροποποιηθούν τα μέτρα 
τα οποία έχει λάβει και να επιβληθούν μέτρα ελαφρύτερα ή βαρύτερα, κατά περίπτωση. Για 
το σκοπό αυτόν ακολουθείται η διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων. ε κάθε 
περίπτωση ο Τπουργός Ανάπτυξης μπορεί να υποβάλει σχετικό αίτημα στην Επιτροπή 
Ανταγωνισμού, εφόσον το κρίνει αναγκαίο. 
8. Οι αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7, προσβάλλονται με 
αίτηση ακύρωσης ενώπιον του υμβουλίου της Επικρατείας, από όποιον έχει προς τούτο 
έννομο συμφέρον. 
9. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή Ανταγωνισμού συλλέγει τα αναγκαία 
στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25, 26 και 27 του ν.703/1977. 
10. ε κάθε επιχείρηση η οποία δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με τις 
παραγράφους 6 και 7 επιβάλλεται, με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με 
το άρθρο 9 του ν.703/1977, πρόστιμο τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, που 
μπορεί να φτάσει μέχρι ποσό ίσο με το 15% του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης, 
που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4στ του ν.703/1977. 
11. Με απόφαση του Τπουργού Ανάπτυξης η οποία εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ρυθμίζονται τα θέματα, που αφορούν στη δημόσια 
διαβούλευση, στις ελάχιστες προϋποθέσεις δημοσιότητας και στο περιεχόμενο αυτής, στη 
διαδικασία, καθώς και στους όρους και τις προϋποθέσεις με τη συνδρομή των οποίων ο 
Τπουργός Ανάπτυξης μπορεί να ανακαλεί την εφαρμογή των μέτρων που προτείνει η 
Επιτροπή Ανταγωνισμού ή να προβαίνει σε τροποποίηση αυτών, καθώς και κάθε άλλη 
σχετική λεπτομέρεια. 
12. Αν, από τη διαδικασία της έρευνας και της διαβούλευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 
αυτού, προκύψει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των άρθρων 81 και 82 της 
υνθ.Ε.Κ., εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού (Ε.Κ.) αριθ. 1/2003 του υμβουλίου 
της 16ης Δεκεμβρίου 2002 (L1/4.1.2003) και κατά περίπτωση οι διατάξεις του άρθρου αυτού 
που είναι σχετικές με τα προαναφερόμενα άρθρα της υνθ.Ε.Κ. και οι διατάξεις των άρθρων 
1, 2 και 4 επ. του ν.703/1977. 

ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ Β' 
ΟΡΓΑΝΑ 
Άρθρο 8 

Επιτροπή Ανταγωνισμού 
[Άρθρο 4 παρ. 1 ν.2296/1995 , όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 9 παράγραφοι 10 και 11 

ν.2741/1999 , 1 παράγραφοι 7, 8, 9, 10, 11 και 12 ν.2837/2000 , 19 παρ. 1 ν.2941/2001 , 42 
παρ. 1 και 5 ν. 3105/03 , και 10 παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5 στοιχ. (α) έως (γ), 6, 7, 8 και 9 ν. 
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3373/2005 . Η διάταξη είχε αρχικά εισαχθεί στο νόμο ως άρθρο 8 ν.703/1977 , αντικατασταθεί 
από το άρθρο 4 ν.1934/1991 και συμπληρωθεί και τροποποιηθεί με τα άρθρα 20 και 21 

ν.2000/1991 ] 
1. υνιστάται Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή. Σα μέλη της 
απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και κατά την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων τους δεσμεύονται μόνο από το νόμο και τη συνείδησή τους. Η Επιτροπή 
Ανταγωνισμού έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Εποπτεύεται από τον Τπουργό 
Ανάπτυξης. 
2. τις ανώνυμες εταιρίες που ιδρύονται ή αυξάνουν το κεφάλαιό τους επιβάλλεται 
ανταποδοτικό τέλος ύψους ένα τοις χιλίοις (0,001) υπολογιζόμενο επί του ιδρυτικού 
κεφαλαίου ή επί του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου αντιστοίχως υπέρ της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού. Σα έσοδα αυτά εισπράττονται στο όνομα και για λογαριασμό της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού και κατατίθενται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, τη διαχείριση του οποίου 
έχει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και 
Διαχείρισής της. Με κοινή απόφαση των Τπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών, κατόπιν 
εισήγησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθορίζονται τα όργανα, ο τρόπος και η 
διαδικασία είσπραξης των πιο πάνω χρηματικών ποσών. 
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει υποχρέωση να τηρεί λογαριασμούς και αρχεία, στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσματα χρήσης και ο ισολογισμός, όπως ειδικότερα ορίζεται 
στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης. 
Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και των ετήσιων λογαριασμών και οικονομικών 
καταστάσεων γίνεται από δύο (2) ορκωτούς λογιστές. Σα στοιχεία αυτά και οι οικονομικές 
καταστάσεις δημοσιεύονται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας και στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Βουλής μαζί με την ετήσια 
έκθεση του άρθρου 13γ και τον προϋπολογισμό του επομένου έτους. Η Επιτροπή 
Ανταγωνισμού υπόκειται στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού υνεδρίου. Αν από την 
οικονομική διαχείριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού στο τέλος κάθε διετίας προκύπτει 
οικονομικό αποτέλεσμα (έσοδα-έξοδα) που υπερβαίνει τις δαπάνες της προηγούμενης 
χρήσης, έως το 80% του οικονομικού αποτελέσματος αυτού διατίθεται με κοινή απόφαση των 
Τπουργών Οικονομικών (ii) και Ανάπτυξης ως έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η 
Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί από μόνη της να προβαίνει στην ανάθεση έργων και 
προμηθειών σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της. Ο 
προϋπολογισμός της Επιτροπής Ανταγωνισμού προσαρτάται στον προϋπολογισμό του 
Τπουργείου Ανάπτυξης. Προκειμένου για αγορά ακινήτου προς στέγαση της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού, η επιλογή γίνεται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 50 έως 64 
του π.δ. 715/1979 (Υ.Ε.Κ. 212 Α’) σύμβαση αγοράς καταρτίζεται από τον ασκούντα την 
εποπτεία της Επιτροπής Τπουργό Ανάπτυξης ως εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου, το 
οποίο αποκτά την κυριότητα του ακινήτου προς χρήση της Επιτροπής. Σο τίμημα της αγοράς 
καταβάλλεται από τους πόρους της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 
3. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι ενδεκαμελής και απαρτίζεται από…….. 
…………………………………………………………………………………….………………… 
10. Με κοινή απόφαση των Τπουργών Οικονομικών Ανάπτυξης και Εσωτερικών Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίζεται Κανονισμός 
Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Με τον Κανονισμό ρυθμίζονται 
η εσωτερική λειτουργία, ο τρόπος διαχείρισης των πόρων της Επιτροπής, τα κωλύματα και η 
εξαίρεση του Προέδρου, των μελών και του Γραμματέα της, η προδικασία και διαδικασία 
ενώπιον της Επιτροπής, η κατάρτιση, δημοσίευση και κοινοποίηση των αποφάσεών της, η 
παροχή αντιγράφων ή αποσπασμάτων των αποφάσεων ή γνωμοδοτήσεών της και κάθε άλλη 
σχετική λεπτομέρεια. 
…………………………………… 

Άρθρο 8β 
Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισμού 

[Άρθρο 4 παρ. 2 ν.2296/1995 , όπως συμπληρώθηκε με τα άρθρα 1 παρ. 13 ν.2837/2000 και 
19 παρ. 2 ν.2941/2001 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 ν. 3373/2005 ] 
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1. Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων άλλων αρχών που ορίζονται με σχετική διάταξη 
νόμου, η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι αποκλειστικώς αρμόδια για την τήρηση των 
διατάξεων του παρόντος νόμου και των άρθρων 81 και 82 της υνθήκης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας. 
2. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
α) Αποφασίζει αν είναι ισχυρές, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ.3, οι κατά το άρθρο 1 
παρ.1 του παρόντος νόμου απαγορευόμενες συμπράξεις. 
β) Πιστοποιεί ότι δεν υφίσταται παράβαση των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 1, του άρθρου 2 
και του άρθρου 2α, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος νόμου. 
γ) Απαγορεύει, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 4γ και 4δ του παρόντος νόμου, την 
πραγματοποίηση συγκέντρωσης επιχειρήσεων που γνωστοποιείται σε αυτή κατά το άρθρο 4β 
του παρόντος νόμου, αν η συγκέντρωση μπορεί να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό, 
και σε περίπτωση που η συγκέντρωση έχει πραγματοποιηθεί κατά παράβαση των διατάξεων 
ή αποφάσεων μπορεί να λάβει μέτρα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 4δ 
παράγραφος 6 και 4ε παράγραφος 4 του παρόντος νόμου. 
δ) Μπορεί να επιτρέψει παρέκκλιση από την υποχρέωση αναστολής της πραγματοποίησης 
της συγκέντρωσης επιχειρήσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4ε παρ. 1 - 3 του 
παρόντος νόμου. 
ε) Απειλεί και επιβάλλει τα πρόστιμα, τις χρηματικές ποινές και τις άλλες κυρώσεις, όπως 
ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 4α παρ. 4, 4β παρ. 4, 4ε παρ. 1 και παρ. 4, 9 παρ. 1 και 2, 
21 παρ. 2, 25 παρ. 2, 26 παρ.6 του παρόντος νόμου. 
στ) Λαμβάνει ασφαλιστικά μέτρα στις περιπτώσεις που προβλέπονται κατά τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 4 [i] του παρόντος νόμου. 
ζ) Σηρεί τα προσωρινά και οριστικά μητρώα συμπράξεων και συγκεντρώσεων και καταχωρεί 
τις γνωστοποιήσεις και αποφάσεις, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 19 του παρόντος 
νόμου. 
η) Διατυπώνει σύμφωνη γνώμη για την έκδοση απόφασης του Τπουργού Ανάπτυξης, που 
επιτρέπει την εξαίρεση συμπράξεων κατά κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του 
παρόντος νόμου. 
θ) Διατυπώνει σύμφωνη γνώμη για την έκδοση απόφασης του Τπουργού Ανάπτυξης, που 
προσδιορίζει κατηγορίες ή είδη συμπράξεων που δεν εμπίπτουν στη ρύθμιση του άρθρου 1 
παρ. 1 του παρόντος νόμου. 
ι) Διατυπώνει σύμφωνη γνώμη για την έκδοση του κανονισμού λειτουργίας της  
ια) Διατυπώνει γνώμη για τον ορισμό του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης 
Ανταγωνισμού της. 
ιβ) Διατυπώνει γνώμη, προκειμένου να εκδοθούν οι υπουργικές αποφάσεις οι οποίες 
προβλέπονται στα άρθρα 6 και 7 του παρόντος νόμου. 
ιγ) Διατυπώνει γνώμη επί θεμάτων ανταγωνισμού και επί των προτάσεων τροποποίησης του 
παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 8ε του παρόντος νόμου. 
ιδ) Με εξαίρεση τη διαδικασία ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά το άρθρο 14 
και τη διαδικασία ενώπιον του υμβουλίου της Επικρατείας κατά το άρθρο 15 μπορεί να 
διατυπώνει, με πρωτοβουλία της, γραπτώς τη γνώμη της προς τα δικαστήρια για θέματα 
εφαρμογής των άρθρων 81 και 82 της υνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Με την άδεια 
του κατά περίπτωση αρμόδιου δικαστηρίου μπορεί επίσης να διατυπώνει τη γνώμη της 
προφορικά. την περίπτωση αυτή την Επιτροπή Ανταγωνισμού εκπροσωπεί ο Πρόεδρος ή, 
κατόπιν εξουσιοδότησης αυτού, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος ή μέλος της Επιτροπής ή ο Γενικός 
Διευθυντής ή μέλος του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού. Η Επιτροπή 
Ανταγωνισμού μπορεί να ζητεί, από το κατά περίπτωση αρμόδιο δικαστήριο, κάθε έγγραφο 
που κρίνεται αναγκαίο για τη διατύπωση της γνώμης της κατά τα προηγούμενα εδάφια. 
ιε) Ανακαλεί το ευεργέτημα απαλλαγής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 29 του 
Κανονισμού 1/2003 του υμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 «για την εφαρμογή των 
κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της υνθήκης Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας». 
ιστ) Ορίζει τις προτεραιότητες της δράσης της και, με την επιφύλαξη της περίπτωσης στ’ της 
παρ. 1 του άρθρου 8γ αποφασίζει για τη διενέργεια αυτεπάγγελτων ερευνών από τη Γενική 
Διεύθυνση Ανταγωνισμού. 
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Ιζ) Μετά από αίτημα του Τπουργού Ανάπτυξης ή αυτεπάγγελτα εξετάζει συγκεκριμένο κλάδο 
της ελληνικής αγοράς και, εφόσον διαπιστώσει ότι στo συγκεκριμένο κλάδο δεν υπάρχουν 
συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού και κρίνει ότι η εφαρμογή των άρθρων 1, 2, 2α και 
4επ. δεν επαρκεί για την δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού, μπορεί, με 
αιτιολογημένη απόφαση της, να λάβει κάθε απολύτως αναγκαίο κανονιστικό μέτρο που 
αφορά τη διάρθρωση της αγοράς και αποσκοπεί στην δημιουργία συνθηκών 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 5. 
ιη) υλλέγει, επεξεργάζεται και αξιολογεί, τηρώντας το καθήκον της εχεμύθειας, τα αναγκαία 
για την εκπλήρωση της αποστολής της στοιχεία και πληροφορίες, όπως ειδικότερα ορίζεται 
στα άρθρα 25 και 26 του παρόντος νόμου. 
ιθ) υνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις Αρχές Ανταγωνισμού των άλλων 
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας του 
ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος νόμου και του Κανονισμού 
1/2003. 
3. Όλες οι δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και 
δευτέρου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, υποχρεούνται να υποβοηθούν 
το έργο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ύστερα από σχετική αίτηση του Προέδρου της, 
παρέχοντας ιδίως τη συνδρομή τους στο πλαίσιο της διεξαγωγής των ερευνών κατά το άρθρο 
26 με τη συλλογή και παροχή πληροφοριών και στοιχείων σχετικά με: 
α) την εξέλιξη, διάρθρωση και τις τάσεις της εγχώριας κατανάλωσης, την οργάνωση και δομή 
κλάδων της αγοράς, καθώς και τις συνθήκες ανταγωνισμού κάθε κλάδου, 
β) την κατάρτιση πινάκων διακλαδικών κοστολογικών σχέσεων και δεικτών, 
γ) την παρακολούθηση του βαθμού συγκέντρωσης των επιχειρήσεων, κατά κλάδο 
οικονομικής δραστηριότητας ή την ύπαρξη εναρμονισμένων πρακτικών και τη διερεύνηση 
καταχρηστικής συμπεριφοράς της δεσπόζουσας θέσης ή της σχέσης οικονομικής εξάρτησης 
επιχειρήσεων, 
δ) την παρακολούθηση της εκτέλεσης των αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, των 
υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατά τα άρθρα 3 και 4γ, καθώς και δικαστικών 
αποφάσεων που εκδίδονται στις περιπτώσεις προσβολής των προηγούμενων αποφάσεων. 

Άρθρο 9 
Εξουσίες της Επιτροπής επί παραβάσεων του παρόντος. 

[Άρθρο 4 παρ. 6 ν. 2296/1995 - που αντικατέστησε το άρθρο 9 ν.703/1977 , όπως είχε 
τροποποιηθεί με το άρθρο 22 ν.2000/1991 – όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 1 παρ. 25 

ν.2837/2000 και 16 και 26 περιπτ. 3 ν. 3373/2005 ] 
1. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αν, μετά από σχετική έρευνα που διεξάγεται είτε 
αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν καταγγελίας ή αίτησης του Τπουργού Ανάπτυξης, διαπιστώσει 
παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 1 και των άρθρων 2, 2α και 5 ή των άρθρων 81 και 82 της 
υνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, μπορεί με απόφασή της: 
α) να υποχρεώσει τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ή τις ενώσεις επιχειρήσεων να παύσουν την 
παράβαση και να παραλείπουν αυτή στο μέλλον, 
β) να αποδέχεται, εκ μέρους των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, την 
ανάληψη δεσμεύσεων, με τις οποίες θα παύει η παράβαση, και να καθιστά τις δεσμεύσεις 
αυτές υποχρεωτικές για τις επιχειρήσεις, 
γ) να επιβάλει μέτρα συμπεριφοράς ή διαρθρωτικού χαρακτήρα, τα οποία πρέπει να είναι 
αναγκαία και πρόσφορα για την παύση της παράβασης και ανάλογα με το είδος και τη 
βαρύτητα αυτής. Μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα επιτρέπεται να επιβάλλονται μόνο στην 
περίπτωση που είτε δεν υφίστανται εξίσου αποτελεσματικά μέτρα συμπεριφοράς είτε όλα τα 
εξίσου αποτελεσματικά μέτρα συμπεριφοράς είναι ενδεχομένως οχληρότερα από τα μέτρα 
διαρθρωτικού χαρακτήρα, 
δ) να απευθύνει συστάσεις σε περίπτωση παράβασης των άρθρων 1, 2 και 2α, όπως 
προστίθενται με τον παρόντα νόμο 703/1977 και να απειλήσει πρόστιμο ή χρηματική ποινή ή 
και τα δύο, σε περίπτωση συνέχισης ή επανάληψης της παράβασης, 
ε) να θεωρήσει ότι κατέπεσε το πρόστιμο ή η χρηματική ποινή ή και τα δύο, όταν με απόφασή 
της βεβαιώνεται η συνέχιση ή επανάληψη της παράβασης, 
στ) να επιβάλει πρόστιμο στις επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων που υπέπεσαν στην 
παράβαση. 
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2. Σο κατά την προηγούμενη παράγραφο επιβαλλόμενο ή απειλούμενο πρόστιμο μπορεί να 
φτάνει μέχρι ποσοστού δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης 
της τρέχουσας ή της προηγούμενης της παράβασης χρήσης. Για τον καθορισμό του ύψους του 
προστίμου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η σοβαρότητα και η διάρκεια της παράβασης. Η 
κατά την προηγούμενη παράγραφο προβλεπόμενη χρηματική ποινή ανέρχεται μέχρι του 
ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης συμμόρφωσης προς 
την απόφαση και από την ημερομηνία που θα ορίσει η απόφαση. 
3. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων υποχρεούνται μέσα σε (15) ημέρες 
από τη γνωστοποίηση της απόφασης να ενημερώσουν τον Πρόεδρο της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού για τις ενέργειες, στις οποίες προέβησαν ή πρόκειται να προβούν για την 
παύση της παράβασης. Σην ίδια υποχρέωση υπέχουν οι επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, 
όταν πρόκειται για συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση που εκδόθηκε μετά από προσφυγή 
κατά απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 
4. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού καθορίζει, με απόφασή της, τους όρους και τις προϋποθέσεις 
απαλλαγής ή μείωσης των προστίμων που επιβάλλονται σε βάρος επιχειρήσεων οι οποίες 
συμβάλλουν στη διερεύνηση παραβάσεων των διατάξεων του παρόντος νόμου. Η υπαγωγή 
της οικείας επιχείρησης στο πρόγραμμα επιείκειας αίρει το αξιόποινο για τα πρόσωπα που 
αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 29. Σα προηγούμενα εδάφια δεν εφαρμόζονται σε 
επιχειρήσεις, οι οποίες προβαίνουν σε καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης. 
5. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι αποκλειστικώς αρμόδια να λαμβάνει ασφαλιστικά μέτρα 
αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση του Τπουργού Ανάπτυξης, όταν πιθανολογείται 
παράβαση των άρθρων 1, 2, 2α και 5 ή των άρθρων 81 και 82 της υνθήκης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και συντρέχει επείγουσα περίπτωση για την αποτροπή άμεσα επικειμένου 
κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στο δημόσιο συμφέρον. 
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί να απειλήσει χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδες 
(5.000) ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης προς την απόφασή της και να θεωρήσει αυτή 
καταπεσούσα, όταν με απόφασή της βεβαιώνεται η μη συμμόρφωση. Η Επιτροπή 
Ανταγωνισμού υποχρεούται να αποφανθεί το αργότερο μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) 
ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης, αφού πρώτα ακουστούν τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. Η απόφαση αυτή υπόκειται μόνο σε προσφυγή ενώπιον του 
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου 14 του 
παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλόγως. 
6. την περίπτωση της παραγράφου 1 στοιχείο β΄ η απόφαση της Επιτροπής μπορεί να 
εκδοθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εφόσον αιτιολογείται επαρκώς ότι δεν 
συντρέχουν πλέον λόγοι για περαιτέρω δράση αυτής. Η Επιτροπή μπορεί, ύστερα από αίτημα 
που υποβάλλει κάθε ενδιαφερόμενος ή αυτεπαγγέλτως, να κινήσει εκ νέου τη διαδικασία 
όταν : 
- υπήρξε ουσιαστική μεταβολή των γεγονότων στα οποία βασίσθηκε η απόφαση, ή 
- οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις αθετήσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει, ή 
-η απόφαση βασίσθηκε σε ελλιπείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες των 
ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων. 
7. Η λήψη των κατά την παράγραφο 1 αποφάσεων δεν εξαρτάται από την ενέργεια της 
γνωστοποίησης, κατά τα άρθρα 20 και 21 (i), ή από την πάροδο της προθεσμίας 
γνωστοποίησης. 

Άρθρο 12 
Επιβολή προστίμων 

[Άρθρο 4 παρ. 9 ν. 2296/1995 , το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 12 ν.703/1977 , που είχε 
συμπληρωθεί και τροποποιηθεί με τα άρθρα 6 ν.1934/1991 και 24 ν.2000/1991 ] 

Σα πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος 
νόμου, επιβάλλονται με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 
 

ΚΕΥΑΛΑΙΟΝ Γ' 
ΕΝΔΙΚΟ ΠΡΟΣΑΙΑ 

Άρθρο 14 
Προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 

[άρθρο 14 .703/1977 , όπως τροποποιήθηκε (αντικαταστάθηκε) από το άρθρο 7 ν.1934/1991, 
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και τα άρθρα 4 παρ. 14 περ. α) και β) ν.2296/1995 και 1 παρ. 25 περ. α) και β) ν.2837/2000 
και συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 ν. 3373/2005 ] 

1. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού και οι αποφάσεις των Τπουργών Εθνικής 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, που εκδίδονται με βάση τα άρθρα 4γ παρ. 3 του παρόντος 
νόμου, υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών μέσα σε 
προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή τους. 
2. Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής και η άσκησή της δεν αναστέλλει την εκτέλεση της 
απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. ε περίπτωση όμως ύπαρξης αποχρώντος λόγου, 
μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, δύναται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών να αναστείλει εν όλω ή εν μέρει ή υπό όρους την εκτέλεση της απόφασης κατά της 
οποίας ασκήθηκε προσφυγή, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 200 επ. 
του “Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας”. 
3. Δικαίωμα προσφυγής έχουν: 
α) οι επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, κατά των οποίων εκδόθηκε η απόφαση, 
β) εκείνος που υπέβαλε καταγγελία για παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου, 
γ) το Δημόσιο δια του Τπουργού Ανάπτυξης, 
δ) οποιοσδήποτε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον. 
4. Η προσφυγή πρέπει να εκδικάζεται εντός τριμήνου από την ημέρα που περιήλθε στο 
Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. Αναβολή της συζητήσεως είναι δυνατή μόνο μία φορά για 
αποχρώντα λόγο σε δικάσιμο που δεν απέχει πάνω από ένα (1) μήνα από την αρχική 
δικάσιμο, εκτός αν υφίσταται περίπτωση συνεκδικάσεως περισσότερων προσφυγών. 
5. Για το παραδεκτό της συζήτησης των προσφυγών που ασκούνται κατά των αποφάσεων της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού με τις οποίες επιβάλλονται πρόστιμα, απαιτείται η κατάθεση 
παραβόλου ποσού ίσου με το είκοσι τοις εκατό (20%) του επιβαλλόμενου προστίμου, το οποίο 
δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 100.000 Ευρώ. 

 
Άρθρο 15 

Ένδικα μέσα 
[Άρθρο 15 ν.703/1977 , όπως τροποποιήθηκε (αντικαταστάθηκε) με τα άρθρα 8 ν. 1934/1991 

και 1 παρ. 25 περ. γ΄ ν.2837/2000 ] 
1. Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, που εκδίδονται σύμφωνα με τον 
παρόντα νόμο, επιτρέπεται αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του υμβουλίου της Επικρατείας 
στους διατελέσαντες διαδίκους κατά την ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών δίκη. Η 
αίτηση αναιρέσεως ασκείται και συζητείται σύμφωνα με τις κείμενες περί αναιρέσεως ενώπιον 
του υμβουλίου της Επικρατείας διατάξεις. 
2. Ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας, επί των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων 
δικαιούται σε άσκηση αναιρέσεως και αν δεν υπήρξε διάδικος κατά τη δίκη κατά την οποία 
εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση. την περίπτωση αυτή η προθεσμία ασκήσεως του 
ενδίκου μέσου είναι τρίμηνη από τη δημοσίευση της αποφάσεως. 
3. Η αίτηση αναιρέσεως πρέπει να εκδικάζεται εντός τριμήνου από της ημερομηνίας που 
περιήλθε στο αρμόδιο δικαστήριο. Αναβολή της συζητήσεως επιτρέπεται μόνο μία φορά για 
αποχρώντα λόγο σε δικάσιμο, που δεν απέχει περισσότερο από ένα μήνα από την αρχική 
δικάσιμο, εκτός εάν υφίσταται περίπτωση συνεκδικάσεως περισσότερων αιτήσεων 
(αναιρέσεως). 
4. Οι διατάξεις του άρθρου 52 του π.δ.18/1989 (Α 8 Κωδ.Διατ.Νόμων για το .Σ.Ε.) για 
χορήγηση αναστολής εκτελέσεως διοικητικών πράξεων που προσβάλλονται με αίτηση 
ακυρώσεως εφαρμόζονται αναλόγως και για αναστολή εκτελέσεως των αποφάσεων των 
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, σε περίπτωση άσκησης κατ’ αυτών αναιρέσεως, σύμφωνα 
με τον νόμο αυτόν. 5. Όπου στον παρόντα νόμο αναφέρονται τα τακτικά διοικητικά 
δικαστήρια ή το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών και το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών νοείται 
ότι η ρύθμιση αφορά μόνο το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. 
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