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2. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού
το 2021
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε 60”
Οργανόγραμμα Ε.Α.
• Τα κυριότερα επιτεύγματα της Ε.Α.
• 2021 - Η Ε.Α. σε αριθμούς
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3. Αρμοδιότητες & Οργάνωση
της Ε.Α.
• 3.1. Αρμοδιότητες και Οργάνωση
• 3.2. Αξιολόγηση αντι-ανταγωνιστικών 

πρακτικών
• 3.3. Έλεγχος συγκεντρώσεων
• 3.4. Έκδοση γνωμοδοτήσεων για άρση 

ρυθμιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό
• 3.5. Ζητήματα εκτός αρμοδιότητας της Ε.Α.
• 3.6. Νομικό πλαίσιο λειτουργίας & εξελίξεις
• 3.7. Αξιολόγηση του έργου της Ε.Α. - 

Θεσμοθέτηση «Κυρίων Δεικτών Απόδοσης»
• 3.8. Εξελίξεις

4. Αποφάσεις της Ε.Α.
• 4.1. Οι αποφάσεις της Ε.Α.
• 4.2. Αποφάσεις σε θέματα
                 αντι-μονοπωλιακής νομοθεσίας
• 4.3. Παρεμβάσεις για τη διαπίστωση
                 αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών
• 4.4. Άλλες αποφάσεις
• 4.5. Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις της Ε.Α.
• 4.6. Έλεγχος συγκεντρώσεων επιχειρήσεων
• 4.7. Σημαντικές αποφάσεις γνωστοποίησης
                 συγκεντρώσεων



5. Εργασίες της Ε.Α.
• 5.1. Εξέταση υποθέσεων
• 5.1.1. Κατηγορίες υποθέσεων-φακέλων
• 5.2. Νέες διευθυνσεις και τμήματα
• 5.3. Μέτρα έρευνας
• 5.4. Πράξεις Προέδρου / Αντιπροέδρου της Ε.Α.
• 5.5. Δικαστικές αποφάσεις
• 5.6. Συνδρομή σε προδικαστικές υποθέσεις                      
                 δικαστηρίου Ε.Ε.
• 5.7. Οι υπό εξέλιξη έρευνες της Γενικής
                Διεύθυνσης Ανταγωνισμού
• 5.8. Ευρωπαϊκή & διεθνής συνεργασία
• 5.8.1. Εκπροσώπηση στον οργανισμό                                  

Οικονομικής συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)
        και στο Διεθνές Δίκτυο Ανταγωνισμού (ICN)
• 5.9. Συμμετοχή σε άλλες συναντήσεις - Συνέδρια - Σεμινάρια

6. Δράσεις & Προώθηση πολιτικής Ανταγωνισμού
• 6.1. Εισαγωγή
• 6.1.1. Προτεραιοποίηση δράσεων της   Ε.Α.
• 6.2. Δράσεις της Ε.Α.
• 6.2.1. Μέτρα έρευνας
• 6.2.2. Κλαδικές έρευνες
• 6.2.3. Κανονιστικές παρεμβάσεις
• 6.2.4. Βιώσιμη ανάπτυξη & ανταγωνισμός
• 6.2.5. Τεχνολογικές εξελίξεις /                          

ψηφιακές υπηρεσίες
• 6.2.6. Οδηγός πληροφόρησης για                    

μικρομεσαίες επιχειρήσεις
• 6.2.7 Νομοπαρασκευαστικές διαδικασίες
• 6.2.8. Συνέδρια / τηλε-διασκέψεις
• 6.2.9. Άλλα επιστημονικά συνέδρια & επιμορφωτικές δράσεις για 

ζητήματα ανταγωνισμού
• 6.3. Συνεργασίες με άλλες Ανεξάρτητες Αρχές
• 6.4. Διεθνής συνεργασία
• 6.5. Συνεργασία με άλλες οργανώσεις, φορείς και Πανεπιστήμια
• 6.6. Άλλες δράσεις

7. Διοικ. Υποστήριξη / Πληροφορική / Οικονομικά
• 7.1. Διαφάνεια & αποτελεσματική διαχείριση πόρων
• 7.2. Ανθρώπινο δυναμικό - Στελέχωση
• 7.2.1. Κατηγοριοποίηση προσωπικού
• 7.2.2. Διαχειρ. Ανθρωπ. πόρων &
                    επιμόρφωση
• 7.2.3. Υπηρεσιακό - Πειθαρχικό 
                    συμβούλιο
• 7.2.4. Ομαδες εργασίας
• 7.2.5. Αποφάσεις
• 7.3, Πληροφορική-Τεχνολογικές
                εφαρμογές
• 7.4. Οικονομικά στοιχεία
• 7.4.1. Δαπάνες - Έσοδα
• 7.4.2. Προϋπολογισμός
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Μήνυμα του Προέδρου της ΕΑ,
κ. Ιωάννη Λιανού

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων ΕΑ 2021

Το 2021 αποτέλεσε μία περίοδο έντονης 
δράσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού 
(ΕΑ). Η πανδημία του κορονοϊού και 
το φαινόμενο της ακρίβειας ασφαλώς 
απασχόλησε τόσο την επικαιρότητα όσο 
και την ΕΑ, η οποία προχώρησε στους 
περισσότερους επιτόπιους ελέγχους 
(σε αριθμό ελεγχόμενων επιχειρήσεων) 
που έχει οργανώσει ποτέ σε αντίστοιχη 
περίοδο στο παρελθόν και στην εκκίνηση 
σειράς ερευνών σε αγορές και κλάδους 
της οικονομίας όπου υπήρξαν ενδείξεις 
για αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές. 

Το 2021 υπήρξε επίσης μία χρονιά 
σταθμός για την ΕΑ, τόσο όσον αφορά 
την αποδοτικότητά της (με λιγότερο 
προσωπικό εκδόθηκαν 75% περισσότερες 
αποφάσεις σε σχέση με τον μέσο όρο της 
προηγούμενης δεκαετίας) [βλ. Γράφημα 1], 
όσο και αναφορικά με την «ποικιλία» των 
παρεμβάσεών της, μια και ξεδιπλώθηκε 

για πρώτη φορά στα χρονικά της ΕΑ 
μία ευρεία στρατηγική που περιέλαβε 
κανονιστικές παρεμβάσεις (στον κλάδο 
των κατασκευών και της διανομής 
τύπου), κλαδικές έρευνες σε σημαντικούς 
κλάδους της εθνικής οικονομίας με 
σκοπό την ενίσχυση του case generation 
της ΕΑ (ηλεκτρονικό εμπόριο, fintech, 
ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων, 
ιατρικές υπηρεσίες και ασφάλειες 
υγείας), καινοτόμα εργαλεία για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
εθνικής οικονομίας (το sandbox για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη), ποικίλες δράσεις 
προώθησης του ανταγωνισμού (advocacy) 
και συνεργασίες με φορείς (κυρίως 
ενώσεις καταναλωτών και μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων), αλλά και πολλαπλασιασμό 
των υποθέσεων που ξεκίνησαν, τόσο 
μέσω της κατάθεσης καταγγελιών, όσο 
και αυτεπάγγελτα, με τη συνδρομή και 
του νέου εργαλείου ανώνυμης παροχής 
πληροφοριών της ΕΑ. [Βλ. Γράφημα 2].

Γράφημα 1: Αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού (2014-2021)
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Γράφημα 2: Αριθμός Εκκρεμμουσών και προς Έναρξη Υποθέσεων

Η σημαντική αυτή ενεργοποίηση της ΕΑ ήταν δυνατή λόγω της σημαντικής επένδυσης που 
έγινε από τον Σεπτέμβριο 2019 στην τακτοποίηση του σημαντικού αριθμού εκκρεμουσών 
υποθέσεων της ΕΑ, οι οποίες για πλέον της δεκαετίας είχαν επηρεάσει τη δυναμικότητά 
της και την ολοκλήρωση των υποθέσεών της, μια και απασχολούσαν ένα σημαντικό μέρος 
του προσωπικού. Για πρώτη φορά εφαρμόστηκαν συστηματικά σύγχρονοι μέθοδοι case 
management με στόχο τον περιορισμό του μέσου όρου ηλικίας των υποθέσεων της ΕΑ 
και την αύξηση της έντασης εργασίας και της αποδοτικότητας του προσωπικού της ΕΑ.

Τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους, με μία ραγδαία πτώση του μέσου όρου ηλικίας των 
υποθέσεων της ΕΑ τον Δεκέμβριο του 2021 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2019 [Γράφημα 3]. 

Γράφημα 3: Μέσος όρος ηλικίας υποθέσεων ΓΔΑ

Πλέον των 160 υποθέσεων ολοκληρώθηκαν σε 24 μήνες από την έναρξη της θητείας της 
σημερινής διοίκησης της ΕΑ, ενώ π.χ. μόλις 4 εκρεμμούσες υποθέσεις ολοκληρώθηκαν την 
περίοδο Ιανουάριος 2019- Σεπτέμβριος 2019, και ελάχιστες ολοκληρώνονταν κάθε έτος τα 
προηγούμενα 5 έτη. Τα αποτελέσματα αυτά επιτεύχθηκαν παρά τη μείωση του προσωπικού 
της ΕΑ κατά 10% τα τελευταία δύο έτη.
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Αρ. Υποθέσεων Σεπτέμβριος 2021
Κληρωμένες σε Εισηγητή*

Έρευνες προς έναρξη

2015                 2016                  2017     2018                    2019                  2020                  2021

* Οι κληρωμένες υποθέσεις σε εισηγητή έχουν χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 4 μήνες, με 
δυνατότητα παράτασης 2 μήνες κατόπιν έγκρισης του Προέδρου ΕΑ.
Πηγή: ΓΔΑ (συμπ. το ΤΤΠΑ), Επεξεργασία: Δ/νση Συντονισμού και γραμματεία Προέδρου.
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Αξιοσημείωτο είναι ότι η ολοκλήρωση των εκρεμμουσών υποθέσεων δεν περιόρισε τη 
δραστηριότητα της ΕΑ να βελτιώσει τα αποτελέσματά της σχετικά με τις υποθέσεις που 
ερευνώνται από τη Γενική Διεύθυνση και κληρώνονται σε εισηγητές για εξέταση από την 
Ολομέλεια. Αντιθέτως, παρατηρήθηκε μία αύξηση πλέον του 50% από το 2019 των υποθέσεων 
που κληρώνονται σε εισηγητή [βλ. Γράφημα 4]

Γράφημα 4: Αριθμός Νέων Κληρωμένων Υποθέσεων σε Εισηγητή (2019-2021)

Το 2021, και παρά τις δυσκολίες που επήλθαν στη λειτουργία όλων των δημοσίων φορέων 
λόγω της πανδημίας, επιβλήθηκαν περισσότερα από 16 εκ ευρώ πρόστιμα από την ΕΑ 
σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού, ενώ η ΕΑ υπήρξε το 2021 η Επιτροπή 
Ανταγωνισμού με τους περισσότερους επιτόπιους ελέγχους στην Ευρωπαϊκή Ένωση [βλ. 
https://www.whitecase.com/insight-our-thinking/dawn-raids-make-serious-comeback και 
https://www.covcompetition.com/2021/12/dawn-raids-in-the-eu-are-back-in-full-swing/ ], κάτι 
που αναδεικνύει επίσης το ποιοτικό άλμα που έχει επιτευχθεί, παρά τις δυσκολίες και λόγω 
της εσωτερικής αναδιοργάνωσης της ΕΑ και των αλλαγών στους ρυθμούς του προσωπικού, 
τα τελευταία δύο έτη.

Τα σημαντικά αυτά αποτελέσματα, αλλά και οι επενδύσεις που έχουν γίνει τα τελευταία δύο 
έτη σε εκπαίδευση του προσωπικού και σε μεταφορά τεχνογνωσίας, στη χρήση της πλέον 
εξελιγμένης υλικοτεχνικής υποδομής και λογισμικού, στην προσέλκυση εμπειρογνωμόνων 
διεθνούς κύρους για να ενισχύσουν το έργο μας και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
και εσωτερικής οργάνωσης της ΕΑ, μας επιτρέπουν να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας 
στην ανίχνευση αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών και στην καταπολέμηση του φαινομένου 
της ακρίβειας, όσο ποτέ άλλοτε στο παρελθόν. Ασφαλώς, η ενίσχυση και ανανέωση του 
ανθρώπινου δυναμικού της ΕΑ και τα απαραίτητα κίνητρα για να επιβραβεύεται η σημαντική 
προσπάθεια που γίνεται από τα στελέχη μας, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να 
πετύχουμε πιο αποτελεσματικά τους στόχους μας προς όφελος των καταναλωτών και της 
εθνικής οικονομίας.

Αναμένουμε τη στήριξη της πολιτείας στην ουσιαστική άσκηση της διοικητικής και οικονομικής 
μας αυτοτέλειας, ειδικά όσον αφορά την προσέλκυση εξειδικευμένου επιστημονικού 
ανθρωπίνου δυναμικού και την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων και καθυστερήσεων 
που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά μας και την ουσιαστική ευόδωση των προσπαθειών 
μας τα τελευταία δύο έτη.
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Μηνύματα
και κυρίως
 θέμα1ΕΝΟΤΗΤΑ
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Ακολουθώντας την «παράδοση» που εισήγαγαν οι δύο τελευταίες ετήσιες εκθέσεις, η 
Ετήσια Έκθεση της ΕΑ 2021 περιλαμβάνει επίσης μία ενότητα με τίτλο «Ειδικό Θέμα». 
Η ενότητα «Ειδικό Θέμα» εστιάζει και αναδεικνύει κάθε χρόνο κάποιο σημαντικό θέμα 
που αφορά την ευρύτερη «κοινότητα του ανταγωνισμού» στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ΕΑ υποδέχεται και παρέχει τη δυνατότητα σε προσωπικότητες από τον χώρο του 
ανταγωνισμού παγκοσμίως να μοιράζονται τις διάφορες απόψεις, αναλύσεις, σκέψεις και 
προβληματισμούς τους για σημαντικά θέματα σχετικά με την αγορά και τον ανταγωνισμό, 
αναφορικά με τις τάσεις και τις επιστημονικές εξελίξεις. Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται 
«βήμα» για την παρουσίαση των εξελίξεων ή/και τάσεων που αφορούν την κοινωνία, 
την οικονομία και τον ανταγωνισμό, προβάλλοντας έτσι στους αναγνώστες ένα πιο 
συγκεκριμένο κομμάτι της καθημερινότητας της διοίκησης και του προσωπικού της ΕΑ.

Το ειδικό θέμα της Έκθεση Πεπραγμένων 2021 είναι “Υπολογιστικό Δίκαιο και Οικονομικά 
του Ανταγωνισμού”.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της Ετήσιας 
Έκθεση 2021.

Ενότητα 1: Ειδικό θέμα της Ετήσιας Έκθεσης 2021: 
Υπολογιστικό Δίκαιο και Οικονομικά του Ανταγωνισμού 
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ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΛΙΑΝΟΣ

Πρόεδρος της 
Ελληνικής Επιτροπής 

Ανταγωνισμού, 
Καθηγητής Διεθνούς 

Δικαίου του 
Ανταγωνισμού και 

Δημοσίας Πολιτικής, 
University College 

London

Η ευρύτερη εικόνα

Η στροφή προς το υπολογιστικό δίκαιο και τα οικονομικά του ανταγωνισμού αποτελεί 
ένα καλό παράδειγμα του αντίκτυπου του τεχνολογικού μετασχηματισμού στο ρόλο 
και το έργο των αρχών ανταγωνισμού1. Καθίσταται πλέον αναγκαία η πιθανή χρήση 
νέων υπολογιστικών τεχνολογιών στην εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού, εν 
όψει της πρόσφατης έμφασης που δίνουν οι αρχές ανταγωνισμού παγκοσμίως στην 
κλιματική αλλαγή και την περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα, οι οποίες απαιτούν 
ένα ευρύτερο μεθοδολογικό πλαίσιο που υπερβαίνει την ανάλυση των παραμέτρων 
παραγωγής και τιμής, καθώς και την ανάγκη παρακολούθησης των ψηφιακών αγορών 
με πιο συστηματικό τρόπο.

Αυτές οι νέες υπολογιστικές μέθοδοι όχι μόνο επηρεάζουν τις τεχνικές εφαρμογής του 
δικαίου του ανταγωνισμού, αλλά περιλαμβάνουν και τη χρήση νέων αναλυτικών μεθόδων 
και την ανάπτυξη ενός διαφορετικού εννοιολογικού πλαισίου για τη διατύπωση αιτιωδών 
επιχειρημάτων στο δίκαιο του ανταγωνισμού. Παρότι το δίκαιο του ανταγωνισμού 
δεν έχει ακόμη ασχοληθεί με την πολύπλοκη επιστήμη των συστημάτων, ιδίως τους 
τομείς των υπολογιστικών οικονομικών2, θα χρειαστεί να το πράξει στο εγγύς μέλλον. 
Ανάλογες προσεγγίσεις αποκτούν εξέχουσα σημασία όσο αυξάνεται η ανάγκη  των 
αρχών ανταγωνισμού να διερευνούν συσχετιζόμενα συστήματα, όπου η (επιχειρηματική) 
συμπεριφορά εμφανίζεται σε διάφορες κλίμακες, «έτσι η πολυπλοκότητα αυξάνεται 
σταδιακά όσο πιο λεπτομερής γίνεται η εξέταση του συστήματος»3. 

Οι έννοιες, τα εργαλεία και οι μεθοδολογίες της επιστήμης της πολυπλοκότητας 
(complexity science) καταλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο τμήμα της εφαρμογής του 
δικαίου του ανταγωνισμού4. Αυτό θα εγείρει παρόμοια, αν όχι πιο σύνθετα, μεθοδολογικά 
ζητήματα όπως εκείνα που θέτει η «πιο οικονομική προσέγγιση»,  η οποία ξεκίνησε 
να εφαρμόζεται στο ενωσιακό δίκαιο του ανταγωνισμού το τέλος της δεκαετίας του 

Η υπόσχεση των υπολογιστικών οικονομικών
για τις αρχές ανταγωνισμού

1 Για λεπτομερή συζήτηση, βλ. ΕΑ, Computational Competition Law and Economics – An Inception Report (Ιανουάριος 2021), 
διαθέσιμο στο https://www.epant.gr/en/enimerosi/publications/research-publications/item/1414-computational-competition-
law-and-economics-inception-report.html. Βλ. επίσης the Computational Antitrust Project at Codex, University of Stanford, 
διαθέσιμο στο https://law.stanford.edu/codex-the-stanford-center-for-legal-informatics/computational-antitrust/. I. Lianos, 
Re-orienting Competition Law, (2022) 10(1) Journal of Antitrust Enforcement, 1–31 διαθέσιμο στο https://academic.oup.com/
antitrust/article-abstract/10/1/1/6538741, από το οποίο έχουν αντληθεί αποσπάσματα για το παρόν άρθρο.

2 L. Tesfatsion, Agent-Based Computational Economics: Growing Economies From the Bottom Up, (2002) 8(1) Artificial Life 55; 
L. Tesfatsion & K.L. Judd (eds.), Handbook of Computational Economics (North Holland, 2006).

3 A. F. Siegenfeld, Y. Bar-Yam, An Introduction to Complex Systems Science and its Applications, (2020) Complexity 
arXiv:1912.05088, 3.

4 Για μια αξιολόγηση της χρήσης της επιστήμης της πολυπλοκότητας στο δίκαιο ανταγωνισμού, βλ. I. Lianos, Competition 
Law for a Complex Economy, (2019) 50 IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law  643–648; I 
Lianos, Competition Law for the Digital Era: A Complex Systems’ Perspective (August 30, 2019), available at https://ssrn.com/
abstract=3492730.
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1990 με την ενσωμάτωση της οικονομικής σκέψης και επιχειρημάτων στο δίκαιο του 
ανταγωνισμο5.

Ορισμένες Εφαρμογές

Ο τομέας της επιβολής της νομοθεσίας κατά των συμπράξεων, όπου οι αρχές ανταγωνισμού 
μπορούν να στηρίζονται σε «αγορακεντρικά στοιχεία» τα οποία εστιάζουν στον εντοπισμό 
συντονισμένης ολιγοπωλιακής αύξησης των τιμών, συμπεριλαμβανομένων των «μοτίβων 
διάρθρωσης τιμών» στον κλάδο, των στοιχείων αύξησης τιμών και των πρακτικών 
διευκόλυνσης, αποτελεί ένα κατάλληλο πεδίο εφαρμογής υπολογιστικών μεθόδων.

Η χρήση υπολογιστικών μεθόδων (ιδιαιτέρως αλγορίθμων) προσφέρει πρόσθετες 
ευκαιρίες για την ακριβέστερη ανίχνευση της συμπαιγνίας βάσει στοιχείων Μαζικών 
Δεδομένων (Big Data). Αυτά συμπληρώνουν τις υπάρχουσες ψηφιακές τεχνολογίες που 
χρησιμοποιούνται για την επιβολή του δικαίου του ανταγωνισμού όπως τα διαδικτυακά 
εργαλεία ανώνυμων καταγγελιών (whistleblowing). Ο έλεγχος για καρτέλ βασίζεται σε 
μια οικονομετρική ανάλυση δεδομένων. Ωστόσο, η μη αυτοματοποιημένη οικονομετρική 
ανάλυση έχει περιορισμούς, καθώς εξαρτάται αποκλειστικά από τους ανθρώπινους 
πόρους που διαθέτει μία Επιτροπή Ανταγωνισμού. Οι εξελίξεις στην ψηφιακή τεχνολογία 
οδηγούν στη μετάβαση της ανάλυσης δεδομένων στον αυτόματο εντοπισμό καρτέλ.

Τα εργαλεία λογισμικού που αναπτύχθηκαν και συνεχίζουν να αναπτύσσονται από τις 
αρχές ανταγωνισμού έχουν διαφορετική σχεδίαση, καθώς διαφέρουν τόσο ως προς 
το σύνολο των συλλεγόμενων πληροφοριών υποβολής προσφορών, όσο και ως προς 
τους αναλυόμενους δείκτες. Οι υπάρχοντες έλεγχοι μέσω λογισμικού βασίζονται σε 
ένα γραμμικό μοντέλο και χρησιμοποιούν απλές δοκιμές που συνήθως παραπλανώνται 
εύκολα από τα επιτήδεια μέλη μιας καρτελικής συμπαιγνίας. Τα μαζικά δεδομένα και 
οι προηγμένες τεχνικές μηχανικής μάθησης (machine learning) μπορεί να προσφέρουν 
μια πιθανή λύση σε αυτό το πρόβλημα, καθώς παρέχουν τη δυνατότητα διαπίστωσης 
μη τετριμμένων συμπαιγνιακών μοτίβων που η οικονομετρία αδυνατούσε να προβλέψει 
και μπορούν να δημιουργούν μη τετριμμένες δοκιμές για αυτά τα μοτίβα. Το βασικό 
πλεονέκτημα των σημερινών εργαλείων ελέγχου είναι η ανάλυση μεγάλων όγκων 
δεδομένων δημοσίων συμβάσεων, πράγμα που θα ήταν ανέφικτο εάν χρησιμοποιούταν 
μόνο ανθρώπινο δυναμικό. Οι προηγμένες τεχνικές μηχανικής μάθησης θα πρέπει να 
επιτρέπουν την εφαρμογή αποτελεσματικών κριτηρίων ανίχνευσης καρτέλ με βάση τα 
Big Data σε άλλους τομείς της επιβολής του δικαίου του ανταγωνισμού.

5 Βλ. I. Lianos & C. Genakos, Econometric evidence in EU competition law: an empirical and theoretical analysis, in I. Lianos & D. 
Geradin (eds.), Handbook on European Competition Law – Enforcement and Procedure (Edward Elgar, 2013), 1.
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6 Για παρουσίαση της πλατφόρμας, δείτε ΕΑ, Computational Competition Law and Economics, Issues, Prospects – an Inception 
Report (Ιανουάριος 2021), διαθέσιμη στο https://www.epant.gr/en/enimerosi/publications/research-publications/item/1414-
computational-competition-law-and-economics-inception-report.html

Το θεσμικό πλαίσιο

Με την ανάληψη του ρόλου μου ως επικεφαλής της ΕΑ, η Αρχή ξεκίνησε αμέσως την 
υλοποίηση ενός πολυετούς έργου έρευνας και ανάπτυξης με σκοπό την ενίσχυση των 
υπολογιστικών της δυνατοτήτων και την ανατροπή της σημαντικής καθυστέρησης που 
υπήρχε λόγω έλλειψης επενδύσεων και ενδιαφέροντος για την τεχνολογική ενίσχυση της 
ΕΑ την τελευταία δεκαετία. Το Μάρτιο του 2020, η ΕΑ έθεσε σε λειτουργία την πλατφόρμα 
Economic Intelligence and Data Analytics, η οποία είναι ένα εγχείρημα ενσωμάτωσης 
και διατήρησης ενημερωμένων πολλαπλών εξωτερικών πηγών δεδομένων σε ένα 
κοινό σχήμα βάσης δεδομένων και παροχής εργαλείων οπτικοποίησης για εξερεύνηση 
και έλεγχο δεδομένων. Η πλατφόρμα ενσωματώνει επίσης μια μέθοδο ελέγχου για 
τον εντοπισμό αντιανταγωνιστικών πρακτικών – συμπεριλαμβανομένων των καρτέλ, 
της υπερβολικής τιμολόγησης και της τιμολόγησης με σκοπό τον αποκλεισμό – από 
την ανάλυση δεδομένων της αγοράς (ιδίως τιμών), αξιοποιώντας τη νέα νομοθεσία 
που επιτρέπει στην αρχή να έχει υποχρεωτική πρόσβαση στα πρωτογενή δεδομένα 
σχετικά με τις τιμές των κυριότερων σούπερ μάρκετ της χώρας, στο σύστημα διανομής 
πρατηρίων υγρών καυσίμων και στην κεντρική λαχαναγορά της Αθήνας. Αυτό δίνει στην 
αρχή τη δυνατότητα να παρακολουθεί καθημερινά το επίπεδο τιμών για περισσότερους 
από 2000 κωδικούς προϊόντων σε ολόκληρη τη χώρα και να μπορεί να χρησιμοποιεί 
ένα χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο του 2020, ενώ για ορισμένα προϊόντα ξεκινά 
λίγα χρόνια νωρίτερα6. Ωστόσο, η μετάβαση από ένα γραμμικό μοντέλο με χειροποίητα 
βαρίδια σε προηγμένες τεχνικές μηχανικής μάθησης (όπως τα νευρωνικά δίκτυα ή τα 
random forests) απαιτεί μεγάλα σύνολα δεδομένων εκπαίδευσης που περιλαμβάνουν 
παραδείγματα συμπαιγνιακής και ανταγωνιστικής συμπεριφοράς. Η δημιουργία τέτοιων 
συνόλων δεδομένων απαιτεί τεράστιο αριθμό ανθρωποωρών για την ανάλυση των 
δεδομένων (π.χ. δεδομένα για δημόσιες συμβάσεις) και σχολιασμό για το εάν είναι 
ανταγωνιστικά ή όχι, και επομένως μπορεί να προχωρήσει με συνεργασία μεταξύ των 
αρχών ανταγωνισμού διαφόρων χωρών.

Όλο και περισσότερες αρχές ανταγωνισμού προσλαμβάνουν επίσης επιστήμονες 
δεδομένων και δημιουργούν ειδικές μονάδες για να βοηθήσουν στη συνέχεια στην 
ανάπτυξη προηγμένων τεχνικών αναζήτησης πειστηρίων και ανάλυσης δεδομένων.

Ορισμένες αρχές ανταγωνισμού στην ΕΕ έχουν ήδη προχωρήσει στον διορισμό ενός 
επικεφαλής τεχνολογίας και στη σύσταση συγκεκριμένων μονάδων. Επιπλέον, ορισμένες 
αρχές έχουν ήδη κεκτημένη εμπειρία στη χρήση Μαζικών Δεδομένων ή Τεχνητής 
Νοημοσύνης (Big Data ή AI) (λύσεις μηχανικής μάθησης ή βαθιάς μάθησης) για τον 
εντοπισμό συμπράξεων και την ανάλυση δεδομένων που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια 
μιας έρευνας για καρτέλ.

Στην Ελλάδα, δημιουργήσαμε στην ΕΑ τον Οκτώβριο του 2020 ένα Τμήμα ψηφιακής 
αναζήτησης πειστηρίων, το οποίο συνεργάζεται με επιστήμονες δεδομένων, οι 
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οποίοι απασχολούνται ως εξωτερικοί εμπειρογνώμονες της Aρχής. Επιπλέον, η 
Επιτροπή επενδύει στην επεκτάσιμη πλατφόρμα υποδομής/πίνακα παρακολούθησης 
διαχείρισης μαζικών δεδομένων (Big Data Management Infrastructure Platform/dash-
board), προσαρμοσμένη στις ανάγκες της Αρχής σε συνεργασία με μία επιστημονική 
μονάδα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), στην οποία δημόσια δεδομένα 
σε πραγματικό χρόνο, αντλούμενα από διαφορετικές πηγές (Παρατηρητήριο Τιμών 
προϊόντων υπεραγορών, καυσίμων, οπωροκηπευτικών, δεδομένων δημοσίων συμβάσεων 
κ.λπ.) αναρτώνται και επικαιροποιούνται αυτόματα σε καθημερινή βάση ή σε τακτά 
διαστήματα εβδομαδιαίως. Επιπλέον, η ΕΑ έχει αναθέσει σε εμπειρογνώμονες τη 
σχεδίαση ενός προγράμματος αυτοματοποιημένης ανάλυσης ανταγωνισμού δημοσίων 
διαγωνισμών, αντλώντας ανεπεξέργαστα δεδομένα από μη δομημένες πληροφορίες 
που είναι διαθέσιμες στην εθνική βάση δεδομένων δημοσίων συμβάσεων και σε άλλες 
πηγές. Αυτά τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για ανίχνευση καρτέλ, ενώ 
παράλληλα θα προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάλυσης δεδομένων με 
χρήση διαφόρων εργαλείων/εφαρμογών, βάσει εξειδικευμένων προγραμμάτων ή/και 
εμπορικά διαθέσιμων εργαλείων λογισμικού για οπτικοποίηση και ανάλυση δεδομένων. 
Τέλος, ολοκληρώσαμε τον Απρίλιο του 2021 τη διαδικασία πρόσληψης ενός επικεφαλής 
τεχνολογίας και της αποτελούμενης από επιστήμονες δεδομένων ομάδας του, οι οποίοι 
εντάχθηκαν στην ΕΑ με ανανεώσιμη θητεία δύο ετών.

Η ανάπτυξη νέων νομικών προτύπων για την εκκίνηση ερευνών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περαιτέρω ανάπτυξη τέτοιων τεχνικών και εργαλείων 
έχει και η εξέλιξη του δικαίου και ιδιαίτερα του κλάδου του δικαίου που ασχολείται με 
την απόδειξη και τη νομική επεξεργασία του αποδεικτικού υλικού (evidence law).

Συνήθως, οι αρχές ανταγωνισμού ενεργούν κατόπιν καταγγελιών ή γενικών πληροφοριών 
αγοράς που τους παρέχονται είτε από παράγοντες της αγοράς, είτε μέσω συστηματικής 
παρακολούθησης διαφορετικών οικονομικών τομέων, για παράδειγμα παρακολουθώντας 
τον τύπο γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος ή μέσω οργανωμένων συναντήσεων με 
οικονομικούς παράγοντες. Ωστόσο, η εμφάνιση του Διαδικτύου και η ανάπτυξη της 
ανάλυσης Μαζικών Δεδομένων παρέχουν στις αρχές ανταγωνισμού πολλές ακόμα 
πηγές πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στο κοινό ή μπορούν να συλλεχθούν μέσω 
εργαλείων ιστοσυγκομιδής (web-scrapping tools). Το web scrapping είναι μια μέθοδος 
ανίχνευσης ιστοσελίδων και αυτόματης εξαγωγής δομημένων δεδομένων από αυτές. Η 
χρήση αλγορίθμων μπορεί να διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία συλλογής δεδομένων, 
καθώς και την ανάλυση δεδομένων. Τέτοια εργαλεία έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί σε 
έρευνες στο πλαίσιο του δικαίου του ανταγωνισμού7. Επιπλέον, η χρήση οπτικοποίησης 
δεδομένων, επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και προβλεπτικής ανάλυσης μπορεί να 
επιτρέψει τη συστηματική παρακολούθηση ολόκληρων κλάδων της οικονομίας με σκοπό 

7 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Υπόθεση AT.39740 Google Search (Shopping), παρ. 614-618.
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την αποκρυπτογράφηση διαφόρων μοτίβων που μπορεί να αποτελούν προειδοποιητικές 
ενδείξεις σχετικά με την παρουσία αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς.

Συγκεκριμένες εφαρμογές περιλαμβάνουν τη χρήση web-scraping για την κλιμάκωση 
της συλλογής στοιχείων, τη χρήση γεωκωδικοποίησης που επιτρέπει στις αρχές 
ανταγωνισμού να αναλύουν τις τοποθεσίες των ανταγωνιστών στην ανάλυση 
συγχωνεύσεων ή την ανάπτυξη μηχανισμών για τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής 
ανακάλυψης χρησιμοποιώντας μοντέλα μηχανικής μάθησης, όπως το TexRank ή 
με χρήση προβλεπτικών εργαλείων κωδικοποίησης, τα οποία χρησιμοποιούν ένα 
υποσύνολο εγγράφων (“seed documents”) προκειμένου να εκπαιδεύουν αλγόριθμους 
ηλεκτρονικών υπολογιστών να κάνουν προβλέψεις για το περιεχόμενο των άλλων 
εγγράφων8. Το λογισμικό αναλύει έγγραφα και τα «βαθμολογεί» ως προς τη συνάφεια 
με τα ζητήματα της υπόθεσης. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα αυτής της άσκησης 
κατηγοριοποίησης επικυρώνονται μέσω μιας σειράς ασκήσεων διασφάλισης ποιότητας. 
Αυτές βασίζονται σε στατιστική δειγματοληψία —η δειγματοληψία καθορίζεται εκ των 
προτέρων ανάλογα με το επιθυμητό επίπεδο εμπιστοσύνης και περιθώριο σφάλματος. Η 
δειγματοληψία υποβάλλεται σε περαιτέρω (τυφλή) εξέταση από άνθρωπο. Η διαδικασία 
της δειγματοληψίας επαναλαμβάνεται όσες φορές απαιτείται για να φέρει τις ανατροπές 
σε κάποιο επίπεδο εντός των συμφωνημένων ανοχών και έτσι ώστε να επιτευχθεί ένα 
μοτίβο σταθερότητας, καθώς κάθε χρήση της διαδικασίας προβλεπτικής κωδικοποίησης 
προσαρμόζεται στην υπόθεση. Αυτή η τεχνολογία εξοικονομεί χρόνο και μειώνει το 
κόστος. Η προηγμένη ανάλυση δικτύου μπορεί επίσης να διευκολύνει την οπτικοποίηση 
και την αξιολόγηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ διαφόρων οικονομικών παικτών, 
καθώς και την ανάλυση μεγάλων συνόλων δεδομένων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω 
εξειδικευμένου λογισμικού, όπως το Tovek.

Η ανάπτυξη τέτοιων τεχνολογιών μπορεί, εκ πρώτης όψεως, να φαίνεται ότι καθιστά 
ασαφή τη διάκριση μεταξύ ρυθμιστικών αρχών και αρχών ανταγωνισμού, καθώς παρέχουν 
στις αρχές ανταγωνισμού τη δυνατότητα να χαρτογραφούν και να παρακολουθούν 
συνεχώς την οικονομική δραστηριότητα σε διάφορους τομείς της οικονομίας και να 
διερευνούν τα κυκλώματα ανατροφοδότησης και άλλες έμμεσες επιπτώσεις που μπορεί 
να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Ως εκ τούτου, καθίσταται σημαντική η επέκταση της 
δικαιοδοσίας χαρτογράφησης των αρχών ανταγωνισμού για την επιπρόσθετη κάλυψη 
καταστάσεων στις οποίες η αρχή δεν ενεργεί έχοντας κινήσει μια κλαδική έρευνα ή 
έρευνα σε μια αγορά, σε περίπτωση υπόθεσης που εξετάζεται στο πλαίσιο του δικαίου του 
ανταγωνισμού, αλλά προβαίνει στην καθιέρωση συνεχούς συγκέντρωσης πληροφοριών 
σχετικά με λειτουργία της οικονομίας. Αυτή η εξουσία παρέχεται πλέον στην ΕΑ με το 
άρθρο 14 παράγραφος 2 του νέου ελληνικού νόμου περί Προστασίας του Ανταγωνισμού, 

8  Βλ. S. Hunt, Data, technology and analytics in competition enforcement: building a new professional capability and offering 
December 2019, διαθέσιμο σε μορφή Παρουσίασης PowerPoint (concorrencia.pt).
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όπως ψηφίστηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 20 Ιανουαρίου 2022. Υπάρχει πλέον 
νομικό έρεισμα για την αποστολή, από την ΕΑ, αιτημάτων παροχής πληροφοριών σε 
επιχειρήσεις με σκοπό τη συγκέντρωση δεδομένων και την ολοκλήρωση του ερευνητικού 
της προγράμματος χαρτογράφησης της αγοράς. Το εργαλείο θα χρησιμοποιηθεί για την 
εκπόνηση μιας εξαμηνιαίας «Έκθεσης για την Κατάσταση του Ανταγωνισμού», η οποία θα 
υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο και τελικά θα καθοδηγεί, όχι μόνο τις ενέργειες επιβολής 
των κανόνων του ανταγωνισμού από την Αρχή, αλλά και ευρύτερα τη ρυθμιστική και 
νομοθετική διαδικασία αυτού του τομέα πολιτικής.

Προσαρμογή νέων νομικών προτύπων για την αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων

Η χρήση υπολογιστικών εργαλείων ενδέχεται να απαιτεί κάποια προσαρμογή στα νομικά 
πρότυπα που έχουν θεσπιστεί για τον περιορισμό της διακριτικής ευχέρειας των αρχών 
ανταγωνισμού στην εκκίνηση ερευνών και, ιδίως, στην εκκίνηση επιτόπιων ελέγχων. 
Παρόμοιοι περιορισμοί μπορεί να τεθούν στη χρήση προβλεπτικών προσεγγίσεων με 
βάση την ανάλυση δεδομένων ενόψει των απαιτούμενων προτύπων αποδεικτικών 
στοιχείων.

Αυτή η υπολογιστική στροφή απαιτεί και διαφορετικές στρατηγικές συμμετοχής και 
νέες μεθοδολογίες. Φέρνει στο προσκήνιο της οικονομικής έρευνας προσομοιωτικές 
προσεγγίσεις που βασίζονται λιγότερο στη θεωρία και περισσότερο σε προσωρινά 
κατάλληλες υποθέσεις και μοτίβα.

Στα απλά οικονομικά, τα μοντέλα κατασκευάζονται για σκοπούς πρόβλεψης και προέρχονται 
από ένα σύνολο πρώτων αρχών (first principles), οι οποίες συχνά περιλαμβάνουν 
υποθέσεις ως προς τις ικανότητες και τα κίνητρα των υποκείμενων παραγόντων που 
συνδέονται μέσω μαθηματικής αξιωματικής φύσης συλλογιστικής και επαγωγής, όπου 
σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η υπόθεση ότι τα κοινωνικά συστήματα τείνουν προς 
καταστάσεις ισορροπίας.9 Αντίθετα, τα υπολογιστικά μοντέλα χρησιμοποιούνται ως 
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εργαλεία χαρτογράφησης.10 Παρέχουν τη βάση για υπολογιστικά πειράματα και, ως εκ 
τούτου, στοχεύουν στη δημιουργία μόνο επαγωγικής απόδειξης. Σε αυτά τα μοντέλα, «οι 
αφαιρέσεις διατηρούν στενή σχέση με τους πραγματικούς παράγοντες ενδιαφέροντος» 
και «η αποκάλυψη των συνεπειών αυτών των αφαιρέσεων απαιτεί ένα διαδοχικό σύνολο 
υπολογισμών που περιλαμβάνουν αυτές τις αφαιρέσεις».11

Αυτά τα υπολογιστικά μοντέλα θα πρέπει να επιτρέπουν την εξέταση των περίπλοκων 
δομών προτιμήσεων τόσο του πληθυσμού όσο και της ετερογένειάς του προκειμένου 
να ληφθεί υπόψη το πιο πολυσύνθετο σύνολο επιλογών τους. Φυσικά, αυτό εγείρει 
ενδιαφέροντα ερωτήματα σχετικά με αιτιώδεις αξιώσεις με Big Data, οι οποίες φαίνεται 
να βασίζονται στη «μεταβλητή επαγωγή» και τελικά «την αναγνώριση φαινομενολογικών 
νόμων που μπορεί να ισχύουν μόνο τοπικά σε συγκεκριμένα πλαίσια» και όχι ολιστικά, 
καθώς και  για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό σε σχέση με τις αιτιώδεις αξιώσεις που 
βασίζονται στο υποθετικό-επαγωγικό οικονομικό μοντέλο, που εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από μία θεωρητική υπόθεση, με βάση ορισμένα γενικευμένα χαρακτηριστικά 
της εμπειρίας και των πρακτικών μας (συλλογισμός) στα οποία στηρίζονται κάποια 
(θεωρητικά) συμπεράσματα, τα οποία στη συνέχεια θα επαληθευτούν ή θα διαψευστούν 
από εμπειρικά στοιχεία.12 Σε κάθε περίπτωση, σκοπός της έρευνας δεν θα πρέπει να 
είναι μόνο η κατανόηση των εμπειρικών ή πραγματικών φαινομένων, καθώς σχετίζονται 
με γεγονότα και πραγματικά περιστατικά, αλλά η κατανόηση της λειτουργίας της 
πραγματικής οικονομίας, δηλαδή των δομών, εξουσιών, μηχανισμών και τάσεων που 
αποτελούν τις προϋποθέσεις για την παραγωγή τέτοιων φαινομένων.

Η ανάπτυξη νέων εργαλείων/μεθοδολογιών για το δίκαιο του ανταγωνισμού: 
μοντελοποίηση βάσει παραγόντων

Ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιείται συχνά για τη δημιουργία αυτών των 
υπολογιστικών μοντέλων είναι η «μοντελοποίηση βάσει παραγόντων» (agent-based 
modelling). Επιχειρεί να αποκλίνει από την αφηρημένη έννοια των υποκείμενων 
παραγόντων σε ένα σύστημα συνδυάζοντας το σύνολο των παραγόντων σε έναν ενιαίο 
απλοποιημένο και αντιπροσωπευτικό παράγοντα. Φέρνει το ρόλο των δικτύων ως χώρων 
αλληλεπίδρασης στο προσκήνιο και έχει σημαντικές επιπτώσεις στην κατανόηση των 
σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ των μερών στα διάφορα συστήματα που εξετάζονται. 
Τα υπολογιστικά μοντέλα μπορούν επίσης να επιτρέψουν μεγαλύτερη ετερογένεια των 
παραγόντων των οποίων οι αλληλεπιδράσεις θα μοντελοποιηθούν. Για παράδειγμα, 
μπορεί να επιτρέψουν την ανάπτυξη «μιας οικολογίας τύπων παραγόντων», καθένας από 
τους οποίους θα βασίζεται σε διαφορετικούς μηχανισμούς συμπεριφοράς.13 Μολονότι, 
όπως προαναφέρθηκε, τα υπολογιστικά μοντέλα δεν μπορούν να παραλείψουν εντελώς 

09 J. Miller and S. Page, Complex Adaptive Systems (Princeton University Press, 2007), 59.
10 Όπ.π., 36.
11 Όπ.π., 65.
12 Για μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, βλ. W. Pietsch, Big Data (CUP, 2021).
13 J. Miller and S. Page, Complex Adaptive Systems (Princeton University Press, 2007), 101.
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τη σύσταση αντιπροσωπευτικών παραγόντων,  η ανάπτυξη του agent-based modelling 
επιτρέπει τη θεωρητική κατασκευή υπολογιστικών μοντέλων από τη βάση προς την 
κορυφή, με οποιαδήποτε αφαίρεση να επικεντρώνεται στις μεμονωμένες οντότητες 
κατώτερου επιπέδου που συνθέτουν το σύστημα.14 Το μοντέλο ενσωματώνει επίσης τη 
μάθηση και προσαρμογή ως υποπροϊόν αυτής της άμεσης αλληλεπίδρασης. Ως εκ τούτου, 
ενσωματώνει πλαίσια εμφάνισης, με ένα μοντέλο αρκετά ευέλικτο ώστε να μπορούν να 
προκύψουν φυσικά εντός του νέα απρόβλεπτα χαρακτηριστικά.15  

Η μοντελοποίηση βάσει παραγόντων λαμβάνει επομένως υπόψη διαφορετικά 
χαρακτηριστικά, όπως το μέγεθος, το επιχειρηματικό μοντέλο, καθώς και τη 
συγκεκριμένη μετοχική σύνθεση και εταιρική διακυβέρνηση των επιχειρήσεων, και θα 
μπορούσε επίσης να ενσωματώσει μια δυναμική προοπτική σχεδιάζοντας αυτούς τους 
παράγοντες ώστε να είναι προσαρμόσιμοι μέσω της μηχανικής μάθησης. Παρόμοια 
μοντελοποίηση μπορεί να γίνει για διάφορες κοινωνιολογικές κατηγορίες ατόμων, όπως 
«επενδυτές», «εργαζόμενους», «καταναλωτές», ανάλογα με το εισόδημα, το μορφωτικό 
επίπεδο ή το επίπεδο ευημερίας τους, τα διάφορα επίπεδα εξορθολογισμού που έχουν 
(bounded rationality), και επομένως δεν βασίζεται στη μέση συμπεριφορά των ατόμων 
που προσδιορίζονται αφηρημένα αλλά με βάση τις πραγματικές τους ιδιότητες, και 
εκείνα που θεωρούνται σημαντικά από την υπό εξέταση θεωρία/υπόθεση. Το μοντέλο 
μπορεί να μην εστιάζει σε ενδιάμεσες αλληλεπιδράσεις τιμών-συστήματος, αλλά να 
επικεντρώνεται και (σε) αλληλεπιδράσεις που δεν αφορούν τις τιμές. Επίσης μπορεί να 
είναι δυνατή η ανάπτυξη μιας τυπολογίας ρεαλιστικών συνόλων κανόνων προς εφαρμογή 
σε όλους ή σε ορισμένες κατηγορίες παραγόντων, καθώς και σε διαφορετικά παραγοντικά 
περιβάλλοντα (λαμβάνοντας υπόψη τους διαφορετικούς τομείς ανταγωνισμού – αγορές, 
οικοσυστήματα, κλάδους) που δικαιολογούν πλήρως την πολυπλοκότητα αυτών των 
αλληλεπιδράσεων και σχέσεων (για παράδειγμα, ανταγωνισμός, συνεργασία, συν-
ανταγωνισμός, ιδιοκτησιακό καθεστώς, έλεγχος, επιρροή) και το άνοιγμα σε διάφορα 
συμπεριφορικά πλαίσια που ταιριάζουν στο ερευνητικό ερώτημα (το οποίο θα διαφέρει 
ανάλογα με το εάν, για παράδειγμα, η έρευνα επικεντρώνεται στον αντίκτυπο στην 
ιδιωτική ζωή, τις τιμές, την παραγωγή, την ποιότητα, την καινοτομία, μεταξύ άλλων 
πτυχών). Οι αλληλεπιδράσεις που θα λαμβάνονται υπόψη μπορεί να είναι οικονομικές 
ροές, μετρήσεις μοναδικών επισκεπτών και χρόνος που αφιερώνεται σε έναν ιστότοπο, 
ανταλλαγή πληροφοριών/ροές δεδομένων, έκφραση συναισθημάτων (“likes”, “dislikes”, 
“friends”, “followers”) για τον προσδιορισμό των «δεσμών» μεταξύ των διαφόρων 
παραγόντων και της τοπογραφίας του δικτύου.

Ως εκ τούτου, η οικονομική διαδικασία θα μοντελλοποιηθεί ως ένα δυναμικό σύστημα 
αλληλεπιδρώντων παραγόντων. Η τοπολογία τέτοιων αλληλεπιδράσεων μεταξύ 
παραγόντων είναι πολύπλοκη καθώς, η κλίμακα του συστήματος/περιβάλλοντος στην 
εξήγηση του οποίου στοχεύει το παραγοντικό μοντέλο, καθορίζεται από το συγκεκριμένο 

14 Όπ.π., 66.
15 Όπ.π., 69.
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κοινωνικό φαινόμενο που ερευνάται. Το εργαλείο μπορεί να επιτρέψει στις αρχές 
ανταγωνισμού μία καλύτερη αποτύπωση των εμφανιζομένων φαινομένων και μία 
μεγαλύτερη κατανόησή τους για τον ευρύτερο κοινωνικό αντίκτυπο της εξεταζόμενης 
συμπεριφοράς στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης δικαιοδοσίας, όχι μόνο σε καθαρά 
αφηρημένο επίπεδο, αλλά λαμβάνοντας υπόψη μια πιο ρεαλιστική απεικόνιση της 
κατάστασης και των κινήτρων των παραγόντων. Θα πρέπει επίσης να επισημανθούν 
οι περιορισμοί ανάλογων εργαλείων, λόγω της σημαντικής πολυπλοκότητας των 
συστημάτων προσαρμογής και της αποδεικτικής αξίας των μεθόδων προσομοίωσης 
στις νομικές διαδικασίες. Ωστόσο, το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μεγαλύτερη 
ασφάλεια για την επιλογή και προτεραιοποίηση υποθέσεων. Μπορεί επίσης να επιτρέπει 
καλύτερη και ταχύτερη σταχυολόγηση των καταστάσεων στις οποίες απαιτείται μια πιο 
σύνθετη ανάλυση του δικαίου του ανταγωνισμού16, καθώς και να παρέχει αδιάσειστα 
στοιχεία σχετικά με εναλλακτικά σενάρια σε έρευνες που διενεργούνται υπό το πρίσμα 
του δικαίου του ανταγωνισμού.

Συμπέρασμα

Η ανάπτυξη και χρήση νέων υπολογιστικών τεχνικών στην εφαρμογή του δικαίου του 
ανταγωνισμού θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στη θεωρία και την πρακτική του εν λόγω 
δικαίου, που θα είναι παρόμοιες, ως ένα βαθμό, με εκείνες οι οποίες προέκυψαν από τη 
στροφή προς μια πιο οικονομική προσέγγιση και τη συστηματική χρήση των οικονομικών 
στο δίκαιο του ανταγωνισμού πριν από μερικές δεκαετίες. Βρισκόμαστε στην αρχή μιας 
νέας αντιμονοπωλιακής επανάστασης που θα επιφέρει παρόμοιες μεταρρυθμίσεις στο 
θεσμικό σχεδιασμό των αρχών ανταγωνισμού με εκείνες που εφαρμόζονται αναφορικά 
με τη χρήση της οικονομικής ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένης μιας προσαρμογής του 
θεσμικού πλαισίου και της οργάνωσης των αρχών ανταγωνισμού, καθώς και τους περί 
αποδεικτικών στοιχείων κανόνες και διαδικασίες σε αυτή τη νέα πραγματικότητα.

Με την πρόσφατη πρόσληψη ενός Επικεφαλής Τεχνολογίας (Chief Technology Officer) με 
την απαρτιζόμενη από επιστήμονες δεδομένων ομάδα του, καθώς και με τη σύσταση ενός 
Τμήματος Ψηφιακής Αναζήτησης Πειστηρίων, η ΕΑ στοχεύει να επενδύσει σημαντικά τα 
επόμενα χρόνια στη συστηματική χρήση του υπολογιστικού δικαίου του ανταγωνισμού 
και των νέων αυτών οικονομικών εργαλείων, ώστε να στηρίζεται όλο και περισσότερο 
στη μοντελοποίηση βάσει παραγόντων (αρχικά για την εκκίνηση και προτεραιοποίηση 
υποθέσεων) και να θέσει τις βάσεις εκείνες που θα μπορούσαν να διευκολύνουν τη 
μεταφορά αυτής της γνώσης στο δικό της έργο αξιολόγησης των συνθηκών ανταγωνισμού 
και, ενδεχομένως, στο αντίστοιχο έργο άλλων αρχών ανταγωνισμού.

16  Βλ. συζήτηση επί του θέματος, I. Lianos, and A. McLean, Competition Law, Big Tech and Financialisation: The Dark Side of 
the Moon (September 15, 2021), διαθέσιμο στο https://ssrn.com/abstract=3930565
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Πλατφόρμα Data Analytics της ΕΑ:

το Παρόν & το Μέλλον
ΒΑΣΙΛΗΣ

ΒΑΣΣΑΛΟΣ
Επικεφαλής Επιστήμων 

Δεδομένων στην 
ΕΑ - Καθηγητής 

του Τμήματος 
Πληροφορικής του ΟΠΑ 
https://www.aueb.gr/en/
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vasilios

Η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού 
επιχειρεί να συγκαταλλεγεί μεταξύ των 
πρωτοπόρων στην Ευρώπη στη χρήση 
τεχνολογιών Μαζικών Δεδομένων (Big 
Data) και Τεχνητής Νοημοσύνης στην 
εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού. 
Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού 
της, δημιουργήθηκε η πλατφόρμα «HCC 
Data Analytics and Economic Intelligence», 
μια υποδομή βασισμένη σε τεχνολογίες 
αιχμής που βοηθά τους ερευνητές της 
Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού στην 
παρακολούθηση των διαφόρων κλάδων 
της ελληνικής οικονομίας.

Σκοπός της πλατφόρμας HCC Data 
Analytics and Economic Intelligence (DAECI) 
είναι να δημιουργήσει ένα εύχρηστο 
περιβάλλον ανάλυσης δεδομένων, με 
στόχο τη συλλογή δεδομένων αγοράς από 
δημόσια διαθέσιμες βάσεις δεδομένων 
σε πραγματικό χρόνο, την αποθήκευση 
τους σε μια τοπική βάση δεδομένων, την 
επεξεργασία, οπτικοποίηση και ανάλυσή 
τους, καθώς και την ανάπτυξη εργαλείων 
ελέγχου με χρήση Μηχανικής Μάθησης 
για τον εντοπισμό αντιανταγωνιστικών 
πρακτικών (market screens) σε διάφορους 
κλάδους της ελληνικής αγοράς.

Οι κύριες πηγές συλλογής δεδομένων 
μέχρι στιγμής (κατά τον πρώτο χρόνο 
λειτουργίας της πλατφόρμας DAECI) είναι 
το e-katanalotis (Παρατηρητήριο Αγοράς) 
για την παρακολούθηση των τιμών 
των τροφίμων καθώς και των βασικών 
αγαθών του ελληνικού νοικοκυριού, 
ο  ΟΚΑΑ (Οργανισμός Κεντρικών 
Αγορών και Αλιείας) και η Eurostat για 
την παρακολούθηση των τιμών των 
οπωροκηπευτικών, των κρεάτων και 
των ψαριών, καθώς και το fuelprices.gr 
για τις τιμές των καυσίμων στην ελληνική 

αγορά. Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί 
υπάρχουσες διεπαφές προγραμμάτων 
εφαρμογών (APIs) για την εξαγωγή των 
πληροφοριών που χρειάζεται, αλλά 
διαθέτει την αναγκαία επεκτασιμότητα για 
τη διαχείριση άλλων τύπων δεδομένων 
που μπορούν να βοηθήσουν το έργο 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπως 
μεμονωμένα αρχεία (π.χ. .csv, .xlsx, .pkl) 
ή/και απευθείας συνδέσμους πρόσβασης 
σε άλλες εσωτερικές βάσεις δεδομένων 
της Επιτροπής.

Μετά τη συλλογή των δεδομένων, 
υπάρχει πάντα η πιθανότητα σφαλμάτων 
κατά την εισαγωγή τους, ειδικά εάν αυτή 
πραγματοποιείται από άνθρωπο. Για το λόγο 
αυτό, τα δεδομένα εισόδου υποβάλλονται 
σε επεξεργασία προκειμένου να 
εξαλειφθούν ορισμένες ανωμαλίες όπως 
κατά διαστήματα κενά, ασυνεπείς τύπους 
δεδομένων (τυπογραφικά λάθη κ.λπ.) ή 
εσφαλμένη κατηγοριοποίηση. Για την 
επίλυση των ανωτέρω προβλημάτων, η 
πλατφόρμα αναλαμβάνει τη δημιουργία 
νέων προϊοντικών κατηγοριών και την 
ενσωμάτωσή τους στη βάση δεδομένων 
της με χρήση της Επεξεργασίας Φυσικής 
Γλώσσας (NLP).

Η πλατφόρμα DAECI παρέχει στον 
χρήστη ειδικά σχεδιασμένα dashboards 
για την παρακολούθηση της αγοράς που 
δίνουν τη δυνατότητα άμεσης ποσοτικής 
ανάλυσης και διευκολύνουν την έκδοση 
αναφορών. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα 
επιλογής του τύπου οπτικοποίησης από 
διάφορους τύπους διαγραμμάτων (box 
plot, time series diagram, deviation range 
plot, custom basket plot) και ταυτόχρονα 
να κάνει αλλαγές στις παραμέτρους 
του για να διευκολυνθεί η εξερεύνηση 
των δεδομένων κατά τη διάρκεια της 



μοντελοποίησης. Πιο αναλυτικά, το 
γράφημα χρονοσειράς (time series chart) 
παρουσιάζει τις τάσεις τιμών διαφόρων 
προϊόντων και κατηγοριών, για μία ή 
περισσότερες εταιρείες. Το γράφημα 
δίνει μια πιο λεπτομερή εικόνα των 
μεταβολών των τιμών ανά κατηγορία ή 
προϊόν χρησιμοποιώντας μέτρα όπως 
τεταρτημόρια, διάμεση τιμή, περιθώριο 
ασφαλείας και ακραίες τιμές. Το 
διάγραμμα εύρους απόκλισης περιγράφει 
την ελάχιστη, τη μέση και τη μέγιστη τιμή 
πώλησης των αλιευμάτων ανά μήνα, για 
κάθε μήνα. 

Για τη δημιουργία του προσαρμοσμένου 
διαγράμματος καλαθιού (basket diagram), 
δημιουργήθηκε ένα προεπιλεγμένο 
καλάθι, ενδεικτικό του μέσου ελληνικού 
νοικοκυριού, με 16 δημοφιλείς κατηγορίες 
με βάση την ανάλυση του Ινστιτούτου 
Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών 
Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), σταθμίζοντας τις 
κατηγορίες προϊόντων με το Δείκτη 
Τιμών Καταναλωτή 2019 της Ελληνικής 

Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Τα παραπάνω 
διαγράμματα δίνουν τη δυνατότητα 
επιλογής διαφορετικών χρονικών 
μονάδων (ημερήσια, εβδομαδιαία, ημέρα 
της εβδομάδας, μηνιαία), επιλογής του 
κατάλληλου κατά περίπτωση μετρητή 
(μέσος όρος, διάμεση τιμή), παρατήρησης 
τιμών με ή χωρίς εποχικότητα, 
ορισμού της επιθυμητής περιόδου 
παρακολούθησης, περιγραφικών και 
στατιστικών δεδομένων για επιλεγμένες 
ποσότητες, εξόρυξης δεδομένων και 
άμεσες συγκρίσεις μεταξύ διαγραμμάτων.

Για την ανάλυση των δεδομένων με 
αλγόριθμους Μηχανικής Μάθησης 
( M a c h i n e  L e a r n i n g  a l g o r i t h m s ) , 
αξιοποιήθηκε η εμπειρία και η γνώση 
των εμπειρογνωμόνων της ΕΑ, τόσο στο 
στάδιο του σχεδιασμού όσο και στο στάδιο 
της υλοποίησης. Μέχρι στιγμής, έχουμε 
δημιουργήσει ένα μηχανισμό ελέγχου 
δύο σταδίων για να επιτρέψουμε ταχεία 
προτεραιοποίηση των υποθέσεων της 
Επιτροπής βάσει δεδομένων. Κατόπιν 
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επιλογής μιας χρονικής περιόδου και 
ορισμένων δυνητικά ύποπτων προϊόντων 
προς διερεύνηση, ο μηχανισμός ελέγχου 
παράγει διάφορες σχετικές μετρήσεις (π.χ. 
T-tests, Log-Differences in Differences) και 
ένα διάγραμμα για να βοηθήσει τον χρήστη 
να εκτιμήσει εάν τα δεδομένα αντίστροφης 
κατάστασης εμφανίζουν ασυνήθιστες και 
ύποπτες μεταβολές στις τιμές των υπό 
εξέταση προϊόντων. Τέλος, ο μηχανισμός 
υπολογίζει την αναμενόμενη τιμή του 
ύποπτου προϊόντος και προσδιορίζεται 
τυχόν ύπαρξη διαρθρωτικού χάσματος 
στις χρονοσειρές.

Όλα τα παραπάνω φέρνουν την Επιτροπή 
ένα βήμα πιο κοντά στον αρχικό της στόχο 
που δεν είναι άλλος από τη χαρτογράφηση 
της ελληνικής αγοράς και το να έχει στη 
διάθεσή της έξυπνα εργαλεία για την 
παρακολούθηση της κατάστασης του 
ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. 
Θα χρειαστεί να γίνουν πολλά ακόμα 
βήματα τα επόμενα χρόνια, με πρώτο την 
επέκταση της υποδομής για την ενοποίηση 
νέων τύπων και πηγών δεδομένων 
(ΔΙΑΥΓΕΙΑ, TAXIS, Χρηματιστήριο Αθηνών, 
ΓΕΜΗ, Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και 
τέλος το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Θα προστεθούν πιο εξελιγμένες 
μετρήσεις για τον εντοπισμό και την 
ποσοτικοποίηση αντιανταγωνιστικών 
συμπεριφορών. Επιπλέον, θα εφαρμοστούν 
μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης μέσω 
εξειδικευμένων μοντέλων με στόχο (1) 
την πρόβλεψη των τιμών της αγοράς, 
για εντοπισμό ποσοτικών ανωμαλιών, 
(2) την κατηγοριοποίηση των προϊόντων 
της αγοράς που εμφανίζουν κοινή 
συμπεριφορά. Στην τελική της μορφή, 
η Πλατφόρμα θα είναι ένα σύστημα που 
θα σαρώνει συνεχώς τα δεδομένα των 
υπό παρακολούθηση ελληνικών αγορών 
και θα επισημαίνει, μέσω Τεχνητής 

Νοημοσύνης, ύποπτες πρακτικές οι 
οποίες θα εξετάζονται από τις αρμόδιες 
Διευθύνσεις της Επιτροπής. Eπίσης, θα 
διαθέτει επεξηγήσεις των συστάσεων που 
θα παρέχει προς χρήση ως υποστηρικτικό 
υλικό για εκδίκαση υποθέσεων. Επιπλέον, 
θα διευκολύνει τις εν εξελίξει έρευνες, 
πρώτον, επιτρέποντας την ενσωμάτωση 
στην Πλατφόρμα, κατά περίπτωση, 
αρχείων που έχουν κατασχεθεί με 
χρήση επίσημων μεθόδων έρευνας και, 
δεύτερον, με την εφαρμογή της Μηχανικής 
Μάθησης και της Ανάλυσης Γραφημάτων 
για τον εντοπισμό συμπαιγνιών, καθώς 
και της Ανάλυσης Κειμένων για ανάλυση 
επικοινωνιών που θεωρούνται ύποπτες 
ως αντιανταγωνιστικές.  Έτσι  θα 
προκύψει όφελος για το προσωπικό της 
Επιτροπής, καθώς θα εξοικονομούνται 
πολλές ανθρωποώρες που δαπανώνται 
για τη μη αυτόματη ανάλυση τεράστιων 
όγκων δεδομένων, ενώ θα μπορούσαν 
να αξιοποιούνται καλύτερα σε άλλα 
έργα όπου η τεχνολογία και η τεχνητή 
νοημοσύνη προς το παρόν αδυνατούν να 
δώσουν λύσεις. Ο απώτερος στόχος δεν 
είναι άλλος από το στόχο της ίδιας της 
ΕΑ: να ωφεληθεί η ελληνική κοινωνία 
μέσω καλύτερης εποπτείας της αγοράς, 
επιτρέποντας στις αγορές να είναι πιο 
ανταγωνιστικές και διαφανείς.
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Ένα σημαντικό μέρος της πληθωρικής 
βιβλιογραφίας, που είναι αφιερωμένο 
στην περιγραφή και την ανάλυση του 
αντίκτυπου της τεχνητής νοημοσύνης 
(ΤΝ) στη σύγχρονη οικονομία και κοινωνία, 
αντιπροσωπεύεται από μελέτες που 
αφορούν τη χρήση αλγορίθμων από 
επιχειρήσεις για πρόβλεψη των τάσεων 
της αγοράς, την προσαρμογή των 
υπηρεσιών και τον καθορισμό τιμών. 
Προφανώς, ζούμε στην εποχή των 
αλγορίθμων. Πράγματι, η λήψη αποφάσεων 
ανατίθεται  όλο και  περισσότερο 
σε αλγόριθμους. Ως καταναλωτές, 
περιστοιχιζόμαστε από συνδεδεμένες 
συσκευές που λαμβάνουν ανεξάρτητες 
αποφάσεις και καθοδηγούνται από 
ψηφιακούς προσωπικούς βοηθούς. Ως 
εκ τούτου, θα πρέπει να κατανοήσουμε 
πώς λειτουργεί η υπολογιστική τους 
διαδικασία και πιθανώς να αντιδράσουμε, 
εξελισσόμενοι  σε  αλγοριθμικούς 
καταναλωτές. Από την πλευρά της 
προσφοράς, η ευρεία χρήση αλγορίθμων 
επηρεάζει και το ανταγωνιστικό τοπίο 
στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις. 
Η ευρεία χρήση αλγορίθμων, ιδίως αυτών 
που χρησιμοποιούνται για καθορισμό 
δυναμικής τιμολόγησης, θέτει προβλήματα 
ανταγωνισμού. Συγκεκριμένα, το λογισμικό 
τιμολόγησης μπορεί να διευκολύνει 
συμπαιγνιακά αποτελέσματα, ακόμα και 
να οδηγήσει σε νέα μορφή συμπαιγνίας.

Επειδή οι αντιμονοπωλιακοί κανόνες 
έχουν σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζουν 
την διευκόλυνση του συντονισμού 
από τον άνθρωπο, απαιτούν κάποια 
μορφή αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ 
των επιχειρήσεων που εστιάζουν στα 
μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιούν 
οι συμμετέχοντες για το συντονισμό 
τους. Η απλή αλληλοεξαρτώμενη 

συμπεριφορά ή συμπαιγνία χωρίς 
επικοινωνία (ενσυνείδητη παράλληλη 
συμπεριφορά) είναι νόμιμη. Ως εκ τούτου, 
η πολιτική ανταγωνισμού αντιμετωπίζει 
παραδοσιακά τη σιωπηρή συμπαιγνία. 
Ο βασικός προβληματισμός είναι ότι 
οι αλγόριθμοι (ιδίως οι αλγόριθμοι 
αυτοεκμάθησης) μπορούν να επιτείνουν 
το πρόβλημα των ολιγοπωλίων, 
διευρύνοντας τη γκρίζα ζώνη μεταξύ 
της παράνομης ρητής συμπαιγνίας και της 
νόμιμης σιωπηρής συμπαιγνίας.

Οι κίνδυνοι που ενέχει η αλγοριθμική 
συμπαιγνία έχουν πυροδοτήσει μια ζωηρή 
συζήτηση από την οποία προέκυψαν δύο 
προσεγγίσεις. Ορισμένοι μελετητές 
θεωρούν ότι η συμπαιγνία ΤΝ είναι ένα 
ρεαλιστικό σενάριο και αμφισβητούν 
την ικανότητα των υφιστάμενων 
α ν τ ι μ ο ν ο π ω λ ι α κ ώ ν  κ α ν ό ν ω ν  ν α 
αντιμετωπίζουν τον συντονισμό που 
συντελείται από αλγορίθμους. Σε έναν 
κόσμο απαλλαγμένο από την ανάγκη για 
συναντήσεις, συνομιλίες και αναγγελίες 
τιμών, οι ισχύοντες αντιμονοπωλιακοί 
κανόνες φαίνονται ακατάλληλοι να 
ανιχνεύουν και να θέτουν υπό αμφισβήτηση 
αυτές τις νέες μορφές συμπαιγνίας. Άλλοι 
μελετητές επισημαίνουν την έλλειψη 
αποδεικτικών στοιχείων, υποβαθμίζοντας 
την αλγοριθμική συμπαιγνία ως απλώς 
υποθετική και θεωρώντας ότι αυτό 
το σενάριο βασίζεται σε αυστηρές 
βασικές παραδοχές, και άρα είναι πολύ 
δύσκολο να επιτευχθεί. Επιπλέον, 
ορισμένοι μελετητές προτρέπουν να 
δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην πιθανή 
αντιανταγωνιστική χρήση της τεχνολογίας 
blockchain, υποστηρίζοντας ότι οι λύσεις 
blockchain μπορεί να διευκολύνουν τόσο 
την ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών 
από την άποψη του ανταγωνισμού όσο 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2021
25



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2021
26

και την εφαρμογή αντιανταγωνιστικών 
συμφωνιών, ειδικά όταν περιλαμβάνουν 
τη χρήση έξυπνων συμβάσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι υπεύθυνοι χάραξης 
πολιτικής και οι αρχές ανταγωνισμού 
έχουν μέχρι στιγμής υποστηρίξει μια 
προσέγγιση αναμονής. Σύμφωνα με την 
Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών του 
Ηνωμένου Βασιλείου, οι μηχανισμοί με 
τους οποίους οι αλγόριθμοι θα μπορούσαν 
να έχουν πρόσθετο αντίκτυπο πέρα 
από τους παραδοσιακούς παράγοντες 
κινδύνου είναι αρκετά κερδοσκοπικοί 
και η αλγοριθμική τιμολόγηση είναι πιο 
πιθανό να αυξήσει τους «παραδοσιακούς» 
παράγοντες κινδύνου (όπως η διαφάνεια 
και η ταχύτητα καθορισμού των τιμών), 
διευκολύνοντας έτσι τη συμπαιγνία σε 
αγορές που είναι ήδη επιρρεπείς στον 
ανθρώπινο συντονισμό. Σε παρόμοιο 
πνεύμα, οι γαλλικές και γερμανικές 
αρχές ανταγωνισμού, καθώς και η ομάδα 
εμπειρογνωμόνων για τον Ψηφιακό 
Ανταγωνισμό του Ηνωμένου Βασιλείου, 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, στις 
μέχρι τώρα εξετασθείσες καταστάσεις, 
το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι επαρκές 
για την αντιμετώπιση πιθανών ανησυχιών 
από άποψη ανταγωνισμού, χωρίς να 
αγνοείται η πιθανότητα αναθεώρησης 
της εργαλειοθήκης και του καθεστώτος 
ανταγωνισμού σε περίπτωση που 
προκύψουν περαιτέρω αποδεικτικά 
σ το ι χε ί α  ύ π α ρ ξ η ς  α λγο ρ ιθ μ ι κ ή ς 
συμπαιγνίας.

Επιπλέον, οι αλγόριθμοι μπορούν να 
αποφέρουν οφέλη τα οποία ενισχύουν 
τον ανταγωνισμό και να αξιοποιηθούν 
ακόμη και για τον εντοπισμό συμπαιγνιών 
μεταξύ εταιρειών για τη διασφάλιση 
ανταγωνιστικών τιμών. Πράγματι, όπως 
τονίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στη Λευκή Βίβλο της για την Τεχνητή 
Νοημοσύνη, η ΤΝ μπορεί να αποτελεί 
ένα πρόσθετο χρήσιμο εργαλείο για 

την εφαρμογή της αντιμονοπωλιακής 
νομοθεσίας. Με το ίδιο σκεπτικό, 
στην έκθεσή της για το δίκαιο του 
υπολογιστικού ανταγωνισμού και 
τα οικονομικά, η Ελληνική Επιτροπή 
Ανταγωνισμού σημείωσε ότι η δυνατότητα 
της ΤΝ στην επεξεργασία μεγάλων όγκων 
δεδομένων και αναγνώρισης μοτίβων 
προσφέρει σχετικές ευκαιρίες για την 
επιβολή του δικαίου του ανταγωνισμού, 
συνεπώς οι αντιμονοπωλιακές αρχές θα 
πρέπει να βασίζονται όλο και περισσότερο 
στη χρήση αλγορίθμων και εργαλείων 
ανάλυσης που βασίζονται στην τεχνητή 
νοημοσύνη.

Για το σκοπό αυτό, αρκετές αρχές 
ανταγωνισμού άρχισαν να βασίζονται 
σε εμπειρογνώμονες της επιστήμης 
δεδομένων διορίζοντας επικεφαλής 
αρμόδιους τεχνολογίας και συστείνοντας 
ε ι δ ι κ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς  τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς 
πληροφοριών για να βοηθήσουν στη 
συνέχεια στην ανάπτυξη προηγμένων 
τεχνικών αναζήτησης πειστηρίων 
και ανάλυσης δεδομένων. Επιπλέον, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 
πρόσφατα ένα ψήφισμα που καλεί την 
Επιτροπή να προωθήσει την εισαγωγή 
μαθημάτων κατάρτισης σε θέματα 
τεχνητής νοημοσύνης και υπολογιστικής 
ικανότητας σε όλα τα ευρωπαϊκά σχολεία, 
πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι πρωτοβουλίες 
της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού 
σ τ ο  π ε δ ί ο  τ η ς  υ π ο λ ο γ ι σ τ ι κ ή ς 
αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας είναι 
αξιέπαινες καθώς ενισχύουν την 
τεχνογνωσία και τη γνώση για την 
καλύτερη κατανόηση του ρόλου των 
αλγορίθμων και της TN. Άλλωστε, η 
αντιμονοπωλιακή νομοθεσία δεν είναι 
(και δεν πρέπει να είναι) μια υπόθεση που 
αφορά μόνο τους δικηγόρους.



Υπολογιστική Αντιμονοπωλιακή Νομοθεσία – Έκθεση 
για την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού 

YANN
GUTHMANN

Επικεφαλής της Dig-
ital Economy Unit, 

Autorité de la Concur-
rence (Γαλλική Αρχή 

Ανταγωνισμού)

Το 2020, η Γαλλική Αρχή Ανταγωνισμού 
αποφάσισε να δημιουργήσει μια ειδική 
ψηφιακή μονάδα17 προκειμένου να ενισχύσει 
τους πόρους της σε τομείς ψηφιακής 
τεχνολογίας. Ξεκινώντας τη λειτουργία της 
τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, η μονάδα 
ψηφιακής οικονομίας συγκροτείται από 
τέσσερα στελέχη (συμπεριλαμβανομένων 
δύο επιστήμονων δεδομένων) και ένας από 
τους στόχους της είναι η ανάπτυξη νέων 
ψηφιακών και υπολογιστικών εργαλείων 
που επιτρέπουν στην Αρχή να αποκτήσει 
βαθύτερη γνώση για τους κλάδους της 
ψηφιακής τεχνολογίας και να διευκολύνει το 
έργο των χειριστών υποθέσεων. Στη συνέχεια 
παρουσιάζονται ορισμένα επιτεύγματα που 
έχει σημειώσει η μονάδα μέχρι σήμερα.

Κατ’ αρχήν, η Αρχή συνεργάστηκε με το 
Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών για την 
ανάπτυξη ενός ψηφιακού εργαλείου που 
ονομάζεται «open terms archives18» με στόχο 
την παρακολούθηση της εξέλιξης των όρων 
παροχής υπηρεσιών (ToS) για τους βασικούς 
παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών. Οι 
μεγάλες εταιρείες ψηφιακών τεχνολογιών 
κατέχουν σήμερα κεντρική θέση, η οποία τους 
δίνει τη δυνατότητα, μέσω των ToS τους, να 
μετατρέπουν τις πρακτικές και τις αξίες 
τους σε de facto πρότυπα που βρίσκονται στο 

επίκεντρο πολλών πτυχών της ύπαρξής μας 
και των οικονομιών μας. Με τη βοήθεια αυτού 
του εργαλείου, οι χειριστές υποθέσεων θα 
μπορούν να επαληθεύουν τη συμβατότητα 
αυτών των συμβατικών πλαισίων με το 
εθνικό και υπερεθνικό δίκαιο, καθώς και να 
διασφαλίζουν τη συμμόρφωση αυτών των 
πλαισίων με προηγούμενες δεσμεύσεις. 
Δημιουργεί διαφάνεια στις πρακτικές των 
επιχειρήσεων ψηφιακής τεχνολογίας.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνεργασίας, η 
Αρχή επεξεργάστηκε ένα εργαλείο για την 
καλύτερη οπτικοποίηση των διαφορετικών 
εκδόσεων του ίδιου εγγράφου. Ο κώδικας 
είναι διαθέσιμος στο github19 της Αρχής με 
άδεια του MIT προκειμένου να διευκολυνθεί 
η επαναχρησιμοποίησή του και έχουμε 
περαιτέρω παράσχει ένα demo.

Η Αρχή συμμετέχει επίσης σε ένα εν 
εξελίξει έργο που στοχεύει στον εντοπισμό 
αναφορών σε όλες τις αποφάσεις και 
γνώμες της Γαλλικής Αρχής Ανταγωνισμού 
από το 2009 έως το 2021, προκειμένου 
να αποκαλυφθεί το υποκείμενο γράφημα 
(βλ. εικόνα παρακάτω), επιχειρώντας τον 
αυτόματο εντοπισμό των λόγων για τους 
οποίους αυτές παρατίθενται. Για παράδειγμα, 
η συχνότερα επικαλούμενη απόφαση είναι 
στην πραγματικότητα μια απόφαση που 

Εικόνα 1: Επισκόπηση του γραφήματος των αποφάσεων της Γαλλικής Αρχής Ανταγωνισμού. 
Οι κόμβοι αντιπροσωπεύουν τις αποφάσεις της Αρχής και οι ακμές τις διασυνδέσεις 
σχετικοποιημένων αναφορών μεταξύ των αποφάσεων 

¹7 https://www.
autoritedelaconcurrence.fr/

en/press-release/autorite-
creates-digital-economy-unit 

 18 https://opentermsarchive.
org/en 

  19 https://github.com/
AutoriteDeLaConcurrence 
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χρονολογείται από το 2007 και εστιάζει 
στην αγορά πρόσβασης υψηλής ταχύτητας 
στο Διαδίκτυο (Απόφαση 07 D 33). Η Αρχή 
σκοπεύει να δημοσιεύσει ένα άρθρο που θα 
περιγράφει τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε 
και τα πρώτα αποτελέσματα που προέκυψαν 
μέχρι το τέλος του έτους. Ο κώδικας που 
χρησιμοποιείται για την επίτευξη του έργου 
θα κυκλοφορήσει ταυτόχρονα με βάση ένα 
κώδικα ανοιχτού λογισμικού και το τελικό 
γράφημα θα είναι επίσης διαθέσιμο στο 
διαδίκτυο.

Εκτός από το ενδιαφέρον που παρουσιάζει 
το ίδιο το έργο, ελπίζουμε ότι θα μπορέσει 
επιπλέον να επιτρέψει στους χειριστές των 
υποθέσεων της Αρχής τον ευχερέστερο και 
ταχύτερο εντοπισμό των αποφάσεων και 
γνωμών που σχετίζονται περισσότερο με 
τις υποθέσεις που χειρίζονται.

Η Αρχή συμμετέχει επίσης στη δεύτερη φάση 
του έργου DATACROSS20, το οποίο στοχεύει 
στη βελτίωση του πρωτότυπου εργαλείου 
αξιολόγησης των παραγόντων κινδύνου 
διαφθοράς στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των 
επιχειρήσεων (κίνδυνοι αθέμιτης σύμπραξης, 
διαφθοράς και νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες στην ευρωπαϊκή 

ενιαία αγορά). Χρήσιμη για τον εντοπισμό 
καρτέλ θα είναι η συνεργασία με άλλους 
φορείς. Παράλληλα, η Αρχή ξεκίνησε επίσης 
την ανάπτυξη ενός δικού της εργαλείου 
ανίχνευσης συμπαιγνιών σε δημόσιες 
προμήθειες, το οποίο στηρίζεται στις βάσεις 
δεδομένων ανοιχτής πρόσβασης που είναι 
διαθέσιμες στη Γαλλία (DECP, BOAMP, INPI, 
κ.λπ.) σε συνδυασμό με εσωτερικούς δείκτες 
(προς κατασκευή). Το βασικό πρόβλημα που 
αντιμετωπίζει η Αρχή είναι ότι, σε αυτές τις 
βάσεις δεδομένων ανοιχτής πρόσβασης, είναι  
διαθέσιμες μόνο οι επιτυχείς προσφορές …

Επιπλέον, η Αρχή προτείνει στον ιστότοπό 
της έναν διαδραστικό χάρτη21 που προ-
σδιορίζει τη γεωγραφική θέση άνω των 
300 επιχειρήσεων στις οποίες επιβλήθηκαν 
πρόστιμα το διάστημα μεταξύ 2009 και 
2020. Διαθέτοντας ανοικτές και δωρεάν 
λύσεις, στόχος του είναι να παρουσιάσει με 
καινοτόμο και διαδραστικό τρόπο το έργο της 
Αρχής. Περαιτέρω, τα υποκείμενα δεδομένα 
διατίθενται στο Data.gouv.fr22 ώστε να 
υπάρχει δυνατότητα επαναχρησιμοποίησής 
τους στο πλαίσιο νέων έργων.

Δυστυχώς, δεδομένου ότι η καλυπτόμενη 
χρονική περίοδος σταματά στο 2020, η 

Εικόνα 2: Απεικόνιση του διαδραστικού χάρτη, με εστίαση εδώ, στην Ευρώπη. 
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CARDE DES SANCTIONS 2009-2020

20 https://www.transcrime.
it/en/datacros-ii-kick-off-

meeting/ 

21 https://www.
autoritedelaconcurrence.fr/

en/key-figures 

 22 https://www.data.
gouv.fr/en/datasets/

entreprises-sanctionnees-
financierement-par-lautorite-

de-la-concurrence-entre-
2009-et-2020/ 

20 https://www.transcrime.it/en/datacros-ii-kick-off-meeting/ 
21 https://www.autoritedelaconcurrence.fr/en/key-figures 
22 https://www.data.gouv.fr/en/datasets/entreprises-sanctionnees-financierement-par-lautorite-de-la-concurrence-entre-2009-
et-2020/



Η σημασία και οι δυνατότητες των δεδομένων δημοσίων 
συμβάσεων στην εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού. 
Η περίπτωση της Ισπανίας 

SUSANA 
CAMPUZANO 
FERNÁNDEZ

Επικεφαλής της 
Economic Intelligence 

Unit, National Markets 
and Competition 
Commission της 

Ισπανίας.
Οι απόψεις που 

εκφράζονται σε αυτό 
το άρθρο αποτελούν 

αποκλειστική ευθύνη 
του συντάκτη και δεν 

αντιπροσωπεύουν 
απαραίτητα τη θέση του 
CNMC, εκτός εάν αυτό 

αναφέρεται ρητά.

Μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι, εδώ 
και αρκετά χρόνια, ζούμε στην εποχή των 
δεδομένων, της ψηφιοποίησης σχεδόν όλων 
των δραστηριοτήτων μας και όλων των 
τομέων παραγωγής. Αυτή η εκθετική αύξηση 
του όγκου των διαθέσιμων πληροφοριών, 
και των εργαλείων που επιτρέπουν την 
εκμετάλλευσή τους, δεν θα πρέπει να είναι 
πρωτόγνωρη για τις αρχές ανταγωνισμού, 
οι οποίες γνωρίζουν καλύτερα πώς να 
επωφελούνται από αυτή τη διαθεσιμότητα.

Ο συνδυασμός αυτών των δεδομένων 
και εργαλείων αποτελεί ευκαιρία για τις 
αρχές ανταγωνισμού, που τους επιτρέπει, 
μεταξύ άλλων, να αναλάβουν αποφασιστική 
δέσμευση για τον αυτεπάγγελτο εντοπισμό, 
ιδίως ενισχύοντας τον εντοπισμό 
περιπτώσεων νόθευσης διαγωνισμών 
ή εναρμονισμένων πρακτικών σε 
δημόσιες συμβάσεις. Θέματα όπως η 
ανάλυση δεδομένων μεγάλου όγκου, η 
αυτοματοποίηση εργασιών με χρήση 
αλγορίθμων και η εξαγωγή και επεξεργασία 
πληροφοριών μέσω τεχνικών μηχανικής 
μάθησης, μπορούν να αποτελέσουν 
εξαιρετικά χρήσιμα εργαλεία για τις 
αρχές ανταγωνισμού, οι οποίες πρέπει να 
προσαρμόσουν τις δομές τους σε αυτή τη 
νέα πραγματικότητα.

Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να 

παρουσιάσει, πολύ συνοπτικά, την 
κατάσταση στην Ισπανία όσον αφορά τα 
δεδομένα των δημοσίων συμβάσεων και 
τις προκλήσεις και λύσεις που έχουν 
αναπτυχθεί από τη CNMC με χρήση νέων 
τεχνικών, συμπεριλαμβανομένης της 
αναδυόμενης τεχνητής νοημοσύνης.

Η σημασία των δημοσίων συμβάσεων 
και η σχέση τους με την προάσπιση 
του ανταγωνισμού αποτελεί διαρκή 
προτεραιότητα για τη CNMC. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι, πέρα από τις διάφορες 
δράσεις προώθησης του ανταγωνισμού, 
η δυνατότητα λήψης από τη CNMC των 
δεδομένων της διαδικασίας σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων χρονολογείται από 
το 2015. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για 
τις δημόσιες συμβάσεις είναι ο κεντρικός 
ιστότοπος με πληροφορίες σχετικά με 
διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων στην 
Ισπανία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που πραγματοποιούνται σε κρατικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, γεγονός 
που την καθιστά εξαιρετική πηγή δεδομένων 
που αφορούν υποθέσεις νόθευσης 
διαγωνισμών.

Η ποιότητα και ο όγκος των δεδομένων 
που φιλοξενούνται στην Πλατφόρμα για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις έουν αναβαθμιστεί 
κυρίως χάρη, μεταξύ άλλων, σε διάφορες 
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Απόφαση 21-D-16 της 09 Ιουλίου 2021 
σχετικά με πρακτικές παρακώλυσης 
έρευνας από τη Nixon, όπου η Αρχή 
επέβαλε πρόστιμο 5000 € στον Όμιλο 
Nixon για παρακώλυση της έρευνας που 
διεξήγαγε η Γαλλική Αρχή για λογαριασμό 
της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, 
δεν περιλαμβάνεται στο χάρτη. Σκοπεύουμε 
να ενημερώνουμε αυτόν το χάρτη κάθε 2 
ή 3 χρόνια, επομένως η εν λόγω απόφαση 
θα πρέπει να εμφανίζεται στην επόμενη 

δημοσίευση.

Τέλος, η μονάδα ψηφιακής οικονομίας 
αναπτύσσει επί του παρόντος μια σειρά 
αυτοματοποιημένων εργαλείων για εν 
εξελίξει υποθέσεις που διερευνώνται 
από τα αρμόδια τμήματα ανταγωνισμού 
της Γαλλικής Αρχής. Σε εύθετο χρόνο, θα 
μοιραστούμε την τεχνολογία που έχουμε 
αναπτύξει για τις υποθέσεις αυτές .
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ρυθμιστικές αλλαγές και, ως εκ τούτου, η 
δυνατότητα χρήσης των δεδομένων από 
την Επιτροπή αυτή έχει αυξηθεί σημαντικά. 
Ωστόσο, αξίζει να σημειωθούν ορισμένα 
χαρακτηριστικά της εν λόγω βάσης δεδομένων 
που ενδέχεται να μειώνουν τη χρησιμότητά 
της, καθώς και σχετικές ενέργειες στις 
οποίες έχει προβεί η CNMC για τη βελτίωσή 
της.

Πρώτον, αν και η ποιότητα των δεδομένων 
έχει αυξηθεί από την έναρξη λειτουργίας 
της πλατφόρμας, εξακολουθεί να περιέχει 
σφάλματα και ασυνέπειες, όπως ανέφικτες 
ημερομηνίες εκτέλεσης. Γενικά, κάθε 
αναθέτων φορέας συμπληρώνει χειροκίνητα 
τα δεδομένα σε αυτήν την πλατφόρμα, κάτι 
που μπορεί να οδηγεί σε τυπογραφικά λάθη.

Η χρήση μιας βάσης δεδομένων με 
εσφαλμένα δεδομένα θα μπορούσε να 
προκαλέσει σημαντικά σφάλματα κατά τη 
λήψη συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων. 
Για την επίλυση αυτού του ζητήματος, η 
CNMC έχει δημιουργήσει τη δική της βάση 
δεδομένων δημοσίων συμβάσεων με βάση την 
επιλεγμένη λήψη ορισμένων πληροφοριών 
από την Πλατφόρμα, οι οποίες στη συνέχεια 
φιλτράρονται και καθαρίζονται αυτόματα 
από προφανή σφάλματα. Στη νέα αυτή βάση 
δεδομένων τα δεδομένα κατηγοριοποιούνται 
ανάλογα με τα επίπεδα ποιότητας.

Αυτό το βήμα, το οποίο θα μπορούσε να 
θεωρηθεί ήσσονος σημασίας, καθίσταται 
ουσιώδες ως προς την απόκτηση έγκυρων 
αποτελεσμάτων κατά την παγκόσμια 
επεξεργασία των δεδομένων.

Δεύτερον, παρόλο που η Πλατφόρμα για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις περιλαμβάνει μεγάλο 
όγκο πληροφοριών, δεν προσφέρει επί 
του παρόντος δομημένα δεδομένα για μη 
επιτυχείς προσφορές. Τα δεδομένα αυτά είναι 
απαραίτητα για την ανάλυση των δεικτών 
κινδύνου νόθευσης διαγωνισμών καθώς και 
για την εφαρμογή ενός αυτοματοποιημένου 
συστήματος ελέγχου.

Για την επίλυση αυτής της κατάστασης, η 
Economic Intelligence Unit (EIU) της CNMC 
έχει αναπτύξει τον δικό της αλγόριθμο για την 
ανάγνωση των συνημμένων κάθε προσφοράς. 
Προσδιορίζει τις μη επιλεγείσες εταιρείες στο 
διαγωνισμό και επιστρέφει απευθείας αυτές 
τις πληροφορίες, ως δομημένα δεδομένα.

Τέλος, σε σχέση με το προαναφερθέν ζήτημα, 
σημειώνεται ότι μέρος των πληροφοριών που 
περιλαμβάνονται στην Πλατφόρμα είναι σε 
μη δομημένη μορφή (κείμενα σε Word, pdf, 
φωτογραφίες κ.λπ.), γεγονός που καθιστά 
πρακτικά αδύνατη την επεξεργασία τους 
συγκεντρωτικά. Για να καταστεί δυνατή 
αυτή η επεξεργασία, με βάση αυτή τη βάση 
δεδομένων, η EIU έχει αναπτύξει μια μηχανή 
άμεσης ελεύθερης αναζήτησης κειμένου 
για προσφορές σε οποιοδήποτε πεδίο της 
βάσης δεδομένων μέσω μιας πολύ απλής 
και φιλικής προς τον χρήστη διεπαφής. Αυτό 
το εργαλείο όχι μόνο αναζητά τα δομημένα 
δεδομένα (όπως, μεταξύ άλλων, την τιμή 
της προσφοράς, την τιμή κατακύρωσης, τις 
ημερομηνίες ή τις εργολήπτριες εταιρείες), 
αλλά έχει επίσης τη δυνατότητα αναζήτησης 
οποιασδήποτε έννοιας ή φράσης (μη 
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Το υπολογιστικό αντιμονοπωλιακό δίκαιο 
ασχολείται με την αυτοματοποίηση των 
αντιμονοπωλιακών διαδικασιών και 
αναλύσεων.23 Ο τομέας βρίσκεται στο 
σταυροδρόμι μεταξύ του υπολογιστικού 
δικαίου (δηλαδή, της εφαρμογής στο δίκαιο 
μεθόδων επίλυσης προβλημάτων μέσω 
ηλεκτρονικών υπολογιστών)24 και της 
αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας.

Λόγω του ότι η οικονομία είναι περίπλοκη, 
είναι βέβαιο ότι το υπολογιστικό 
αντιμονοπωλιακό δίκαιο θα διαδραματίζει 
κεντρικό ρόλο τα επόμενα χρόνια. Δεν 
μπορεί παρά να αναγνωριστεί ότι η Ελληνική 
Επιτροπή Ανταγωνισμού διαδραματίζει 
ενεργό ρόλο στον χώρο. Η Αρχή είναι 
δυναμικό μέλος του προγράμματος Stanford 
Computational Antitrust που στοχεύει στην 
προώθηση και τη διάδοση της έρευνας στον 
τομέα.25

Το πρόγραμμα συγκεντρώνει πάνω από 
65 φορείς ανταγωνισμού, ερευνητές 
νομικούς και επιστήμονες υπολογιστών. 
Σε αυτή τη σύντομη παρέμβαση, διερευνώ 
τις δυνατότητες και τις προκλήσεις του 
υπολογιστικού αντιμονοπωλιακού δικαίου 
με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία που 
έχω αποκτήσει διευθύνοντας το πρόγραμμα 
Stanford.

1. Η σκοπιμότητα του υπολογιστικού 
δικαίου

Επί του παρόντος, οι αρχές που είναι αρμόδιες 
για την επιβολή του αντιμονοπωλιακού 
δικαίου εντοπίζουν το 13% έως 17% των 
παράνομων συμπράξεων.26 

Το ποσοστό εντοπισμού τους είναι πιθανό 
να πέσει σε ακόμη χαμηλότερα ποσοστά 

23 Thibault Schrepel, Computational Antitrust: An Introduction and Research Agenda, 1 STANFORD COMP. ANTITRUST 1 (2021) 
(introducing computational antitrust)

24 Michael Genesereth, What is Computational Law?, STANFORD LAW SCHOOL, CODEX (Mar. 10, 2021) https://perma.cc/
SDK9-BGBL; CodeX, The Stanford Center for Legal Informatics, https://perma.cc/R3ZN-Z6GM.

25 Stanford Computational Antitrust, https://perma.cc/89DW-WFHW.

26 Για την Ευρώπη, βλ. Emmanuel Combe, Constance Monnier and Renaud Legal, “Cartels: The Probability of Getting Caught in 
the European Union,” Bruges European Economic Research Papers (2008). Για τις ΗΠΑ, βλ. Peter G. Bryant and Edwin Eckard, 
“Price Fixing: The Probability of Getting Caught,” 73 REV. ECON. STAT., 531, 531 (1991).
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δομημένης πληροφορίας) που εμπεριέχεται 
σε συνημμένα έγγραφα, ανεξάρτητα από τα 
μορφή της.

Επιπλέον, επιτρέπει την εφαρμογή 
κριτήριων στιγμιαίας πολλαπλής επιλογής 
σε διαφορετικές κατηγορίες (είδος 
σύμβασης, ποσό, αναθέτων φορέας, 
τόπος εκτέλεσης κ.λπ.). Επιπροσθέτως, 
καθώς έχει αναπτυχθεί εντός της Αρχής, 
η διαφορετική βαρύτητα που δίνεται σε 
κάθε τιμή μπορούν να τροποποιείται κατά 
την επιστροφή των αποτελεσμάτων.

Αυτά τα τρία παραδείγματα μας επιτρέπουν 
να δείξουμε την πολυπλοκότητα που 

συνεπάγεται η απόκτηση και η επεξεργασία 
δεδομένων δημοσίων συμβάσεων για την 
καταπολέμηση της νόθευσης διαγωνισμών. 
Είναι επομένως προφανές ότι η ύπαρξη 
δημόσιων βάσεων δεδομένων είναι απλώς η 
κορυφή ενός πολύ περίπλοκου παγόβουνου 
και συνιστάται η χρήση όλων των 
διαθέσιμων εργαλείων για τη διαχείριση των 
δεδομένων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση 
της CNMC, παρόλο που το εργαλείο που 
περιγράψαμε δεν αποτελεί ένα σύστημα 
ελέγχου ή προειδοποιητικών ενδείξεων 
αφεαυτού, είναι ένα πολύ σημαντικό και 
αναγκαίο πρώτο βήμα και διευκολύνει πολύ 
τις καθημερινές εργασίες.
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χωρίς τη χρήση υπολογιστικών εργαλείων. 
Αφενός, ο αριθμός των αιτήσεων για επιεική 
μεταχείριση μειώνεται παγκοσμίως27. 
Αφετέρου, παρήχθησαν 44 zettabytes 
δεδομένων το 202028. Θα παράξουμε πάνω 
από 2.000 zettabytes δεδομένων στο διά-
στημα τον 15 επόμενων ετών 29. Ο εντοπισμός 
αντιανταγωνιστικών συμπεριφορών θα 
προσομοιάζει όλο και περισσότερο με την 
αναζήτηση μιας βελόνας στα άχυρα.

Ακόμη και μετά τον εντοπισμό πρακτικών, 
οι αρμόδιες υπηρεσίες αντιμετωπίζουν 
προβλήματα με την ανάλυση των δεδομένων. 
Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
έπρεπε να αναλύσει 1,7 δισεκατομμύρια 
ερωτήματα αναζήτησης στην υπόθεση 
Google Shopping.30 Και εκτός από τον 
τεράστιο όγκο, προκλήσεις γεννά και η ίδια 
η φύση των δεδομένων. Η ανάλυση υπό το 
πρίσμα του δικαίου του ανταγωνισμού είναι 
κυρίως στατική: εστιάζει στις τιμές και την 
παραγωγή. Όμως τα σύγχρονα ζητήματα 
απαιτούν μια πιο δυναμική ανάλυση. Το 
υπολογιστικό αντιμονοπωλιακό δίκαιο 
μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό και την 
ανάλυση πρακτικών.

2. Η εφαρμογή της υπολογιστικής 
επιστήμης στο αντιμονοπωλιακό δίκαιο

2.1. Υφιστάμενες λύσεις

Πρώτον, η εφαρμογή του υπολογιστικού 

αντιμονοπωλιακού δικαίου μπορεί να 
ξεκινήσει εντός της κάθε υπηρεσίας 
ανταγωνισμού. Οι ερευνητές έχουν δείξει 
τον τρόπο με τον οποίο οι υπηρεσίες 
μπορούν να κωδικοποιούν τις αποφάσεις 
τους και να εντοπίζουν νέα μοτίβα από 
την ανάλυση δικτύου. Για παράδειγμα, είναι 
δυνατή η απεικόνιση του ποσοστού των 
περιπτώσεων συνδεδεμένων πωλήσεων 
μεταξύ αντιμονοπωλιακών διαφορών και η 
ανάλογη προσαρμογή της δημόσιας πολιτικής 
— ή η διάθεση περισσότερων ή λιγότερων 
πόρων σε σχετικά ζητήματα.31  Η Γαλλική 
Αρχή ανταγωνισμού εφαρμόζει μια τέτοια 
ανάλυση δικτύου με στόχο την καλύτερη 
κατανόηση της νομολογίας.32 Επίσης, η μη 
εποπτευόμενη μηχανική μάθηση μπορεί να 
βοηθήσει στην ομαδοποίηση προηγούμενων 
αποφάσεων και στον εντοπισμό κριτηρίων 
για τη λήψη αποφάσεων για τον 
εξορθολογισμό των διαδικασιών λήψης 
αποφάσεων.33 

Η Βραζιλία χρησιμοποιεί γραφήματα για τις 
εταιρικές σχέσεις μεταξύ των εταιρειών για 
να εντοπίσει πιθανά ζητήματα μειοψηφίας 
μετοχών.

Δεύτερον, τα υπολογιστικά εργαλεία μπορούν 
να συμβάλλουν στη συλλογή εξωτερικών 
δεδομένων. Τα εργαλεία ελέγχου των αγορών 
μπορούν να βασίζονται στη διαδικτυακή 
αναζήτηση ή την επεξεργασία φυσικής 
γλώσσας (“NLP”), όπου η υπηρεσία παρέχει 

27 Βλ. Johan Ysewyn & Siobhan Kahmann, The Decline and Fall of the Leniency Programme in Europe, 1 CONCURRENCES, 
44, 45 (2018) (“In 2014 there were 46 leniency applications, which dropped to 32 applications in 2015, and finally only 24 
applications have been registered in 2016.”); Charles McConnell, Type A Leniency Applications Down, US DOJ Official Says, 
GLOBAL COMPETITION REVIEW (Jun. 15, 2018) https://perma.cc/88UH-XEZA.

28 Jeff Desjardins, How Much Data Is Generated Each Day?, WORLD ECONOMIC FORUM (Apr. 17, 2019) https://perma.cc/7EVX-
PN6P. Ένα zettabyte ισούται με ένα τρισεκατομμύριο gigabytes.

29 Statista, Digital Economy Compass, 6 (2019).

30 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Antitrust: Commission Fines Google € 2.42 Billion for Abusing Dominance as Search Engine by 
Giving Illegal Advantage to Own Comparison Shopping Service, European Commission (27 Ιουνίου, 2017), https://perma.
cc/49UU-UTBU.

31 Felix B. Chang et al., Doctrinal Implications of Computational Antitrust, 1 STANFORD COMP. ANTITRUST 117, 127 (2021) 
(παρουσιάζει τη συχνότητα των πρακτικών δέσμευσης σε υποθέσεις ιδιωτικής επιβολής της αντιμονοπωλιακής 
νομοθεσίας).

32 The Adoption of Computational Antitrust by Agencies: 2021 Report, 2 STANFORD COMP. ANTITRUST 78, 93 (ed. Thibault 
Schrepel & Teodora Groza, 2022).

33 Anthony J. Casey & Anthony Niblett, Micro-Directives and Computational Merger Review, 1 STANFORD COMP. ANTITRUST 
132, 142 (2021) (διερευνά τον τρόπο δημιουργίας μικρο-οδηγιών με βάση 30.000 συναλλαγές).



στην υπολογιστική μηχανή τεκμηρίωση 
για τον εντοπισμό (αντι)ανταγωνιστικών 
μοτίβων. Ομοίως, η Αυστραλία χρησιμοποιεί 
την NLP για την ανάλυση των τάσεων μεταξύ 
των καταγγελιών των καταναλωτών.34 Η 
Ελλάδα διαθέτει ένα σύστημα συλλογής 
δεδομένων από διαφορετικές πηγές για τον 
εντοπισμό πιθανών παραβάσεων.35 Η Βραζιλία 
χρησιμοποιεί γραφήματα των σχέσεων 
μεταξύ εταιρειών για τον εντοπισμό πιθανών 
ζητημάτων μειοψηφικής συμμετοχής.36

Τρίτον,  οι εταιρείες μπορούν να 
βασίζονται σε υπολογιστικές λύσεις για 
την καλύτερη ανάλυση των πρακτικών 
και των συγχωνεύσεων μετά τη συλλογή 
δεδομένων. Για παράδειγμα, οι εταιρείες 
μπορούν να στηρίζονται σε υπολογιστικά 
μοντέλα κατά την αξιολόγηση της 
ανταγωνιστικής φύσης των συγχωνεύσεων  
για τη μέτρηση της καταλληλότητας μιας 
εταιρείας (δηλ. ένας τρόπος μέτρησης 
της ικανότητας μιας επιχείρησης να 
εκφράζει το μέγεθος σε ανάπτυξη)37. Οι 
αρχές ανταγωνισμού μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιούν την Επεξεργασία Φυσικής 
Γλώσσας (NLP) για την ομαδοποίηση 
εγγράφων ανάλογα με τις πιθανότητες 

ένδειξης αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών, 
κάτι που κάνει η Αυστραλία.38  Το Ηνωμένο 
Βασίλειο και το Μεξικό χρησιμοποιούν 
επίσης νέες λύσεις για την ανάλυση μαζικών 
δεδομένων.39 Το Ελ Σαλβαδόρ χρησιμοποιεί 
υπολογιστικά εργαλεία για την ανάλυση των 
τεκμηρίων κατόπιν επιτόπιων ελέγχων.40

2.2. Μελλοντικές λύσεις

Στο άμεσο μέλλον, οι εταιρείες θα 
σχεδιάζουν API για τη μεταφορά δεδομένων 
από εταιρείες σε εταιρείες και αντίστροφα.41  
Χρησιμοποιώντας δεδομένα σε πραγματικό 
χρόνο, οι υπηρεσίες παρακολουθούν και 
αξιολογούν αυτόματα τα διορθωτικά 
μέτρα. Στο μεταξύ, η μηχανική μάθηση θα 
ενημερώνει τις εταιρείες σχετικά με τη 
συμμόρφωσή τους με τις αποφάσεις των 
αρχών ανταγωνισμού.42

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι 
ρυθμιστικές αρχές θα χρησιμοποιούν 
επίσης μοντελοποίηση βάσει παραγόντων 
για την προσομοίωη των αποτελεσμάτων 
αποφάσεων και των πολιτικών.43 Η 
μοντελοποίηση βάσει παραγόντων 
προσφέρει μια ευκαιρία δημιουργίας μιας 

34 The Adoption of Computational Antitrust by Agencies: 2021 Report, 2 STANFORD COMP. ANTITRUST 78, 79 (ed. Thibault 
Schrepel & Teodora Groza, 2022); επίσης, Fabiana Di Porto et al., “I See Something You Don’t See”: A Computational Analysis 
of The Digital Services Act And The Digital Markets Act, 1 STANFORD COMP. ANTITRUST 84, 108 (2021) (χρησιμοποιεί την 
NLP για την ανάλυση των συνεισφορών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

35 Όπ.π. στη σ. 95.

36 Όπ.π. στη σ. 83.

37 Robert Zev Mahari et al., Time for a New Antitrust Era: Refocusing Antitrust Law to Invigorate Competition in the 21st Century, 
1 STANFORD COMP. ANTITRUST 52, 53 (2021) (προτείνει “ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, που υποστηρίζεται από 
νέες υπολογιστικές τεχνικές και εμπειρικά δεδομένα, το οποίο επιδιώκει να εντοπίζει συγχωνεύσεις που ενδέχεται να 
υπονομεύουν τον ανταγωνισμό”).

38 The Adoption of Computational Antitrust by Agencies: 2021 Report, 2 STANFORD COMP. ANTITRUST 78, 82 (ed. Thibault 
Schrepel & Teodora Groza, 2022).

39 Όπ.π. στη σ. 98, 105.

40 Όπ.π. στη σ. 91.

41 The Adoption of Computational Antitrust by Agencies: 2021 Report, 2 STANFORD COMP. ANTITRUST 78, 86 (ed. Thibault 
Schrepel & Teodora Groza, 2022) (χρησιμοποιεί υπολογιστικά εργαλεία για να ειδοποιεί τις εταιρείες για αλλαγές της 
νομοθεσίας).

42 Jay L. Himes et al., Antitrust Enforcement and Big Tech: After the Remedy Is Ordered, 1 STANFORD COMP. ANTITRUST 
64, 83 (2021) (υποστηρίζει ότι «η αυτοματοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών μπορεί να συμβάλλει στην εφαρμογή των 
διαταγμάτων»).

43 Thibault Schrepel, Using Agent Based-Modeling in Antitrust Law, YOUTUBE (26 Ιουνίου, 2021) https://perma.cc/Q73L-ZAQ4 
(παρουσιάζει διαφορετικούς τύπους μοντελοποίησης βάσει παραγόντων).
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προσομοίωσης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή 
στην οποία είναι δυνατή η εισαγωγή 
παραγόντων με μοναδικές προτιμήσεις και 
η παρακολούθηση της αντίδρασής τους 
στις αλλαγές που πραγματοποιούνται στο 
περιβάλλον τους. Και είναι βέβαιο ότι οι 
πιο ελπιδοφόρες υπολογιστικές λύσεις του 
αύριο δεν έχουν ακόμη επινοηθεί.

3. Προκλήσεις που αντιμετωπίζει το 
υπολογιστικό αντιμονοπωλιακό δίκαιο

Το υπολογιστικό αντιμονοπωλιακό δίκαιο 
αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις. Κατ’ 
αρχήν, μια θεσμική πρόκληση. Οι αρχές 
ανταγωνισμού πρέπει να αποκτήσουν 
την τεχνογνωσία για την ανάπτυξη και τη 
λειτουργία υπολογιστικών εργαλείων. Η 
οικοδόμηση οργανωτικής ικανότητας θα 
απαιτήσει την ενσωμάτωση δεδομένων και 
επιστημόνων υπολογιστών στις διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων.44

Δεύτερον, δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός 
κάθε υπο-τομέα του αντιμονοπωλιακού 
δικαίου. Είναι δυνατή η αυτοματοποίηση 
της ανάλυσης επιθετικής τιμολόγησης 
επειδή βασίζεται σε γνωστές και σταθερές 

μεταβλητές όπως το μέσο οριακό κόστος 
και το μέσο συνολικό κόστος. Οι υπολογιστές 
μπορούν να υπολογίζουν αυτές τις 
μεταβλητές. Αλλά η αυτοματοποίηση της 
ανάλυσης των πρακτικών που σχετίζονται 
με την καινοτομία παρουσιάζει διαφορετικές 
δυσκολίες και είναι υποκειμενική.

Τρίτον, πρέπει να αναπτυχθούν νέα 
υπολογιστικά εργαλεία. Και η ανάπτυξη 
αυτών των εργαλείων θέτει το ερώτημα 
της κυριότητάς τους. Εάν αναπτυχθούν 
από ιδιωτικές εταιρείες, υπάρχει ο φόβος 
ότι αυτές οι εταιρείες θα δεσμεύουν τη 
λειτουργία τους.45 Εάν αναπτυχθούν από 
τις αρχές ανταγωνισμού ανεξάρτητα, η 
ανησυχία θα ήταν ότι ίσως να μην επαρκούν.

Τέταρτον, θα μπορούσε κάποιος να 
αμφισβητήσει τον ρόλο του υπολογιστικού 
αντιμονοπωλιακού δικαίου. Υπάρχουν 
σημαντικά νομικά ζητήματα που δεν 
μπορούν να αντιμετωπιστούν με χρήση 
υπολογιστικών εργαλείων, για παράδειγμα, 
η εξασφάλιση δίκαιης εκδίκασης, η 
αξιολόγηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
κ.λπ.46 Όμως, ακόμη και όταν τα υπολογιστικά 
εργαλεία δύνανται να βοηθήσουν τις 
διαδικασίες και τις αναλύσεις, μπορεί να 

44 Cary Coglianese & Alicia Lai, Antitrust by Algorithm, 2 STANFORD COMP. ANTITRUST 1, 14 (2022) (περιγράφει τις αποφάσεις 
που θα πρέπει να λάβουν οι διευθύνοντες των αντιμονοπωλιακών αρχών πριν προβούν στη χρήση υπολογιστικών 
εργαλείων).

45 Catalina Goanta & Jerry Spanakis, Discussing the Legitimacy of Digital Market Surveillance, 2 STANFORD COMP. ANTITRUST 
44, 54 (2022) (υποστηρίζει ότι «η εξωτερική ανάθεση τεχνολογίας δημοσίου συμφέροντος σε παράγοντες της αγοράς 
μπορεί να έχει μακροπρόθεσμο ρόλο στην ανάπτυξη ικανότητας και αρχιτεκτονικής στις δημόσιες αρχές»).

46 Marcela Mattiuzzo & Henrique Felix Machado, Algorithmic Governance in Computational Antitrust—a Brief Outline of 
Alternatives for Policymakers, 2 STANFORD COMP. ANTITRUST 23, 33 (2022) (εγείρει το ζήτημα της κρατικής διακριτικής 
ευχέρειας στη χρήση υπολογιστικών εργαλείων).

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
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είναι επιθυμητή η δημιουργία προτύπων 
που να δεσμεύουν τις αρχές ανταγωνισμού 
για εξισορρόπηση των υπολογιστιών έναντι 
των μη υπολογιστικών  στοιχείων.

Πέμπτον, το υπολογιστικό αντιμονοπωλιακό 
δίκαιο εγείρει ζητήματα περί δίκαιης 
διαδικασίας. Στην περίπτωση της δημόσιας 
επιβολής του δικαίου, οι υπηρεσίες θα 
πρέπει να εξηγούν τα αποτελέσματα στα 
οποία έχουν καταλήξει χρησιμοποιώντας 
υπολογιστικά εργαλεία. Θα πρέπει να 
βρίσκουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ της 
εξασφάλισης διαφάνειας (ή λογοδοσίας47) 
στις εταιρείες, διατηρώντας παράλληλα 
την αποτελεσματικότητα των εργαλείων 
τους (δηλαδή, χωρίς να εκθέτουν τους 
περιορισμούς τους στις εταιρείες που 
θα μπορούσαν να αναπτύξουν αντίθετες 
λύσεις).

Έκτον, τα υπολογιστικά εργαλεία έχουν 
εγγενή όρια που θα πρέπει να εξετάζονται 
σοβαρά από τις αρχές ανταγωνισμού. Για 
παράδειγμα, τα νέα εργαλεία μπορούν 

να βοηθήσουν στην καλύτερη πρόβλεψη 
των αποτελεσμάτων της συγχώνευσης 
με προσομοιώσεις συγχώνευσης που 
αξιοποιούν τη μηχανική μάθηση.48 Ωστόσο, 
οι προβλέψεις περιορίζονται πάντα 
από στοιχεία που δεν είναι δυνατό να 
υπολογιστούν, όπως οι λεγόμενοι Μαύροι 
Κύκνοι — απρόβλεπτα γεγονότα. Για την 
αποφυγή αυτής της παγίδας, οι αρχές 
βασίζονται στη θεωρία πολυπλοκότητας 
για την καλύτερη μοντελοποίηση της 
επίπτωσης μιας νέας απόφασης ή πολιτικής 
σε ολόκληρο το οικοσύστημα στο οποίο 
εξελίσσονται οι εταιρείες.49 

Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διαστάσεις 
του θέματος, τα όρια του υπολογιστικού 
αντιμονοπωλιακού δικαίου απαιτούν μια 
ειδική ερευνητική ατζέντα.50 Δεν μπορούμε 
λοιπόν παρά να συγχαρούμε την Ελληνική 
Επιτροπή Ανταγωνισμού για την προώθηση 
μιας τέτοιας ατζέντας. Ήρθε η ώρα να 
πολεμήσουμε τη φωτιά με τη φωτιά.

47 Daryl Lim, Can Computational Antitrust Succeed?, 1 STANFORD COMP. ANTITRUST 38, 50 (2021) («με τη λογοδοσία 
επιχειρείται να εξηγηθεί τι επιδιώκουν να επιτύχουν τόσο οι αλγόριθμοι όσο και οι χρήστες τους»).

48 Oliver Budzinski & Victoriia Noskova, Prospects and Limits of Merger Simulations as a Computational Antitrust Tool, 2 
STANFORD COMP. ANTITRUST 56, 73 (2021)

49 Nicolas Petit & Thibault Schrepel, Complexity-Minded Antitrust (2022) 1, 20 https://perma.cc/R7RN-P4PG (παρέχει στις 
αρχές στοιχεία που δίνουν δυνατότητα δράσης για την εφαρμογή της επιστήμης της πολυπλοκότητας στο αντιμονοπωλιακό 
δίκαιο).

50 Research is required to help and support the adoption of computational tools the European Parliament is calling for, see 
European Parliament, Artificial Intelligence in a Digital Age: European Parliament Resolution of 3 May 2022 on Artificial 
Intelligence in a Digital Age, 172 (2020/2266(INI)) («καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν σημαντικά τη χρηματοδότηση και την 
τεχνική ικανότητα των αρχών ανταγωνισμού προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και ταχεία επιβολή των 
κανόνων ανταγωνισμού στην ταχέως αναπτυσσόμενη και πολύπλοκη ψηφιακή οικονομία»).
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Αναθεώρηση του αντιμονοπωλιακού 
δικαίου στην ψηφιακή εποχή 

Η ψηφιοποίηση έχει δημιουργήσει μια νέα 
πρόκληση για τις αρχές ανταγωνισμού 
παγκοσμίως. Ο Zygmunt Bauman 
αναφέρθηκε μεταφορικά στη νέα 
οικονομική πραγματικότητα ως «Ελαφρύς 
Καπιταλισμός» (σε αντίθεση με τον 
παραδοσιακό «Βαρύ Καπιταλισμό») και 
περιέγραψε τις προκλήσεις αυτής της νέας 
πραγματικότητας για τις ρυθμιστικές αρχές 
ως εξής:

Οι επιβάτες της πτήσης «Ελαφρύς 
Καπιταλισμός» ανακαλύπτουν με τρόμο 
ότι η καμπίνα του πιλότου είναι άδεια και 
ότι δεν υπάρχει τρόπος να αντλήσουν 
από το μυστηριώδες μαύρο κουτί με τον 
ένδειξη «αυτόματος πιλότος» οποιαδήποτε 
πληροφορία σχετικά με τον προορισμό 
του αεροπλάνου, το αεροδρόμιο στο 
οποίο πρόκειται να προσγειωθεί, για το 
ποιος επιλέγει αυτό το αεροδρόμιο και 
αν υπάρχουν κανόνες που θα επιτρέπουν 
στους επιβάτες να συμβάλουν στην ασφαλή 
άφιξη. (Bauman, 2006, σελ. 59).

Οι ψηφιακές πλατφόρμες μπορούν να 
προσελκύουν μεγάλο αριθμό χρηστών 
και συμπληρωματικών χρηστών και να 
ασκούν τεράστια οικονομική και κοινωνική 
ισχύ μέσω αλγοριθμικής συμπαιγνίας, 
εξατομικευμένης τιμολόγησης, ελέγχου 
της επιλογής των καταναλωτών και 
άλλων χαρακτηριστικών που επιτρέπει ο 
«αυτόματος πιλότος». Οι αντιμονοπωλιακές 
αρχές υποτίθεται ότι ρυθμίζουν ψηφιακούς 
κολοσσούς και άλλους παράγοντες της 
ψηφιακής οικονομίας, αλλά τα οικονομικά 
των ψηφιακών πλατφορμών και των 
οικοσυστημάτων των πλατφορμών δεν 
είναι επαρκώς κατανοητά και ορισμένα 
μέρη τους γίνονται αντιληπτά από τις 

ρυθμιστικές αρχές ως «μαύρο κουτί».

Ιστορικά, το αντιμονοπωλιακό δίκαιο 
εμφανίστηκε ως λύση σε περίπλοκους 
οικονομικούς γρίφους. Στα τέλη του 19ου 
αιώνα, η Standard Oil Trust εξαγόρασε τα 
περισσότερα διυλιστήρια πετρελαίου στις 
ΗΠΑ αναδιοργανώνοντας συνεχώς τις 
δραστηριότητές τους και προσαρμόζοντας 
τη λειτουργία τους στο νέο ρυθμιστικό 
περιβάλλον. Η Εγκυκλοπαίδεια Britannica 
αποκαλεί αυτή τη δομή «Mother Trust» που 
ορίζεται ως «ένας λαβύρινθος νομικών 
δομών που καθιστά τη λειτουργία του 
ουσιαστικά αδιαπέραστη από τη δημόσια 
έρευνα και κατανόηση» (Britannica, 2020). 
Η σειρά προσεγγίσεων και εργαλείων που 
αναπτύχθηκαν στα πρώτα βήματα του 
αντιμονοπωλιακού δικαίου ήταν ειδικά 
προσαρμοσμένη για την αντιμετώπιση της 
εξάπλωσης τέτοιων πολύπλοκων δομών 
που βασίζονται στην εμπιστοσύνη.

Με την πάροδο του χρόνου, ωστόσο, η 
αντιμονοπωλιακή πολιτική αποσυνδέθηκε 
ολοένα και περισσότερο από την 
οικονομική πραγματικότητα που καλείται 
να αντιμετωπίσει, με αποτέλεσμα να 
μετατραπεί σε ένα σύνολο μάλλον 
φορμαλιστικών και ακλόνητων πρακτικών. 
Σε αυτό το νομικό και θεσμικό πλαίσιο, τα 
νέα ψηφιακά «τραστ» έχουν καταφέρει 
να ξεφεύγουν από την εποπτεία και 
τη ρύθμιση, ασκώντας νέα επίπεδα 
προσαρμοστικότητας και ευελιξίας που 
καθίστανται εφικτά από πολύπλοκους 
ιστούς εγκλωβισμένων συμπληρωματικών 
χρηστών, καταναλωτών, ακόμη και 
ανταγωνιστών (που συχνά μετατρέπονται 
σε «άσπονδους εχθρούς») που τα ίδια 
δημιουργούν και διατηρούν. Αυτό προκαλεί 
τις αρχές ανταγωνισμού να επανεξετάσουν 
τις μεθόδους τους για τον καθορισμό, τη 
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μέτρηση και την προστασία του οικονομικού 
ανταγωνισμού.

Οικολογία για το αντιμονοπωλιακό δίκαιο

Ο Moore επινόησε (1993) τον περίφημο 
όρο «οικοσύστημα» για να περιγράψει 
αναδυόμενες δικτυωμένες επιχειρήσεις 
όπως η Apple και η IBM. Το «ψηφιακό 
οικοσύστημα πλατφορμών» (DPE) έγινε 
γρήγορα η κοινή ονομασία για το νέο 
επιχειρηματικό μοντέλο στην ψηφιακή 
εποχή. Υποστηρίζουμε ότι, πέρα από την 
παροχή συμβολικών μεταφορών, η οικολογία 
μπορεί να προσφέρει αποτελεσματικές 
προσεγγίσεις για τη μοντελοποίηση και την 
κατανόηση της πολυπλοκότητας και της 
δυναμικής των οικοσυστημάτων ψηφιακής 
πλατφόρμας. Στη συνέχεια, εξετάζουμε 
τρεις προσεγγίσεις μοντελοποίησης που 
χρησιμοποιούνται ευρέως στην οικολογία 
– θεωρία παιγνίων, επιστήμη δικτύων και 
μοντελοποίηση βάσει παραγόντων – και την 
πιθανή εφαρμογή τους σε DPE.

Η θεωρία παιγνίων είναι μια προσέγγιση 
που αφορά στη μοντελοποίηση της 
στρατηγικής αλληλεπίδρασης παραγόντων 
και  της εμφάνισης συνεργασίας 
σε κοινωνικά διλήμματα όπου οι 
μεμονωμένοι παράγοντες παροτρύνονται 
για αποφυγή της συνεργασίας, παρόλο 
που είναι επωφελής για όλους εάν 
συνεργάζονται όλοι. Οι «στρατηγικές 
αλληλεπιδράσεις» συμβαίνουν όταν οι 
παράγοντες βελτιστοποιούν ανεξάρτητα 
τη συμπεριφορά τους ως απάντηση στις 
ενέργειες άλλων παραγόντων, ένα πλαίσιο 
που περιγράφει την αποκεντρωμένη 
συμπεριφορά ορθολογικών παραγόντων. Σε 
αυτό το πλαίσιο, οι παράγοντες αναμένεται 
να καταλήκουν συλλογικά σε μια ισορροπία, 

μια διαμόρφωση από την οποία κανένας 
παράγοντας δεν έχει κίνητρο να αποκλίνει 
μονομερώς.

Στη φύση, η συνεργασία συναντάται σε τόσο 
μεγάλη αφθονία όσο και ο ανταγωνισμός 
και πολλές θεωρίες και προσεγγίσεις 
μοντελοποίησης έχουν αναπτυχθεί 
στην οικολογία για να εξηγήσουν και να 
προβλέψουν αυτό το φαινόμενο (π.χ. Hauert 
et al., 2006· Nowak, 2012). Η απόφαση 
μιας επιχείρησης να συμμετάσχει σε 
ένα DPE είναι μια πράξη συνεργασίας 
καθώς ένα επιχειρηματικό μοντέλο 
οικοσυστήματος μπορεί να απαιτεί από τους 
συμπληρωματικούς φορείς να μοιράζονται 
δεδομένα και κέρδη.

Ως εκ τούτου, μια προσέγγιση στηριζόμενη 
στη θεωρία παιγνίων μπορεί να ενδείκνυται 
για την κατανόηση αυτής της διαδικασίας 
και την ενημέρωση των ρυθμιστικών 
αρχών σχετικά με το αναμενόμενο πεδίο 
εφαρμογής της συλλογικής δράσης και 
τη βιωσιμότητά της. Πολλά μοντέλα 
συλλογικής δράσης που αντιμετωπίζουν 
ορισμένες πτυχές αυτού του φαινομένου 
έχουν ήδη παρουσιαστεί στην πολύ 
πρόσφατη βιβλιογραφία (π.χ. Liu et al., 2022; 
Zhiwen et al., 2020; Wu et al., 2021), ωστόσο, 
η ποικιλία και η πληθώρα των θεμάτων, 
και οι πολυπλοκότητες που εμπλέκονται 
στη συλλογική δράση στο πλαίσιο των 
ψηφιακών πλατφορμών απαιτούν μια πιο 
εκτεταμένη προσπάθεια μοντελοποίησης 
και ανάλυσης.

Ένα οικοσύστημα ψηφιακών πλατφορμών 
μπορεί να νοείται ως ένα δίκτυο 
οικονομικών παραγόντων – επιχειρήσεων 
και προϊόντων που αυτές παράγουν – οι 
οποίοι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Ομοίως, 
στην οικολογία, τα οικοσυστήματα μπορούν 
να αναπαρίστανται ως δίκτυα ειδών που 
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αλληλεπιδρούν μεταξύ τους μέσω της 
διατροφής και άλλων σχεσιακών μορφών. Η 
επιστήμη των δικτύων έχει χρησιμοποιηθεί 
εκτενώς στην οικολογία για να αποκαλύψει 
το ρόλο της δομής του δικτύου στη 
λειτουργία του οικοσυστήματος. Για 
παράδειγμα, ο περίφημης προβληματισμός 
γύρω από την πολυπλοκότητα και τη 
σταθερότητα διαδιαμορφώνει δύο 
αντίθετες απόψεις: η πολυπλοκότητα είτε 
προωθεί είτε εμποδίζει τη σταθερότητα. 

 Ανάλογα με τις προδιαγραφές και των δύο 
εννοιών και με τις ερευνητικές μεθόδους 
που χρησιμοποιήθηκαν, έχουν βρεθεί 
στοιχεία που υποστηρίζουν καθεμία από τις 
δύο απόψεις (Ives & Carpenter, 2007). Άλλες 
μελέτες χρησιμοποίησαν την επιστήμη των 
δικτύων στην οικολογία για τη διερεύνηση 
του ρόλου των αδύναμων κρίκων (Neutel 
et al., 2002), για τον εντοπισμό βασικών 
ειδών με βάση την κεντρική τους θέση 
στο δίκτυο (Martín González, et al., 2010) 
και για την ανάλυση της βιωσιμότητας 
των τροφικών ιστών που βασίζονται, 
μεταξύ πολλών άλλων, στη θεωρία της 
πληροφορίας (Ulanowicz, 2004). Πολύ 
πρόσφατα, ορισμένοι ερευνητές άρχισαν να 
διερευνούν εάν και πώς η επιστήμη των 
δικτύων θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για 
την κατανόηση και τη ρύθμιση των DPE. Ως 
ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα, οι Lianos & 
Carballa-Smichowski (2022) πρότειναν τη 
χρήση μετρήσεων κεντρικότητας δικτύου 
για τη μέτρηση της ισχύος στην αγορά. Ο 
πλούτος των θεωρητικών και εμπειρικών 
γνώσεων που συσσωρεύονται στην 
οικολογία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
ως πηγή έμπνευσης από ερευνητές και 
ρυθμιστικές αρχές που εξετάζουν τις 
σχέσεις μεταξύ της δομής του δικτύου των 
οικοσυστημάτων και της λειτουργίας του.

Η μοντελοποίηση βάσει παραγόντων (ABM) 
είναι μια προσέγγιση μοντελοποίησης 
που έχει κερδίσει δημοτικότητα σε 
διάφορους κλάδους (Axelrod, 2006) 
συμπεριλαμβανομένης της οικολογίας 
και της οικονομίας. Η ABM προσομοιώνει 
πολύπλοκα συστήματα σε επίπεδο 
μεμονωμένων παραγόντων που επιτρέπει 
την αναπαράσταση της ετερογένειας 
των πρακτόρων και των δυναμικών 
αλληλεπιδράσεων τους. Η λεπτομερής 
μοντελοποίηση της συμπεριφοράς των 
παραγόντων στο μικρο-επίπεδο επιτρέπει 
τη λήψη και την ανάλυση προτύπων που 
προκύπτουν από αυτή τη συμπεριφορά 
σε μακρο-επίπεδο. Στην οικολογία, η 
μοντελοποίηση βάσει παραγόντων, η 
οποία ονομάζεται και εξατομικευμένη 
μοντελοποίηση, έχει χρησιμοποιηθεί 
εκτενώς για τη μοντελοποίηση φυτικών και 
ζωικών κοινοτήτων. Αυτή η μοντελοποίηση 
παρείχε εκτιμήσεις για τον αντίκτυπο 
των διαφόρων διαταραχών στις εν λόγω 
κοινότητες, οι οποίες διαφοροποιούνται 
π ε ρ ισ σ ότ ε ρ ο  α π ό  ε κ ε ί ν ε ς  π ο υ 
προέκυψαν από την εφαρμογή άλλων, πιο 
συγκεντρωτικών μοντέλων (DeAngelis & 
Grimm, 2014). Για παράδειγμα, οι Railsback 
& Johnson (2014) χρησιμοποίησαν ένα 
εξατομικευμένο μοντέλο για να διαχωρίσουν 
τις πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ της 
διαθεσιμότητας φυσικού οικοτόπου, της 
παροχής υπηρεσιών οικοσυστήματος και της 
παραγωγής καλλιεργειών. Οι Farmer & Foley 
(2009) έθεσαν μια ερευνητική φιλοδοξία 
για μοντελοποίηση βάσει παραγόντων στα 
οικονομικά, υποδηλώνοντας ότι «κατ’ αρχήν, 
θα μπορούσε ακόμη και να δημιουργηθεί ένα 
οικονομικό μοντέλο βάσει παραγόντων που 
θα ήταν ικανό να κάνει χρήσιμες προβλέψεις 
για την πραγματική οικονομία». «Χρήσιμες», 
εν προκειμένω, θα σήμαινε πιο ακριβείς 



ή/και πιο λεπτομερείς (μεταξύ άλλων 
κριτηρίων) σε σύγκριση με τις προβλέψεις 
που παρέχουν τα τυπικά εργαλεία 
οικονομικής πρόβλεψης και ανάλυσης, 
ήτοι μοντέλα και στατιστικά μοντέλα 
που βασίζονται στη Γενική Ισορροπία. 
Από όσο γνωρίζουμε, (Poledna et al., 
2020) παρουσιάζουν μια μακροοικονομική 
ABM που, προς το παρόν, έχει πλησιάσει 
περισσότερο στην υλοποίηση αυτής της 
φιλοδοξίας.

Καθώς η δύναμη της μοντελοποίησης 
βάσει παραγόντων έγκειται στην ικανότητά 
της να αναπαριστά τη συμπεριφορά 
και τον οριοθετημένο ορθολογισμό, 
αυτή η προσέγγιση στη μοντελοποίηση 
φαίνεται ιδιαίτερα κατάλληλη για την 
προσομοίωση της δυναμικής μεμονωμένων 
οικοσυστημάτων ψηφιακών πλατφορμών, 
καθώς και ολόκληρων ψηφιακών 
οικονομιών. Πράγματι, από τη σχεδίασή 
τους, τα μέλη του DPE εμπλέκονται σε 
πολύπλοκες σχέσεις ισχύος μεταξύ 

τους και χρησιμοποιούν διαφορετικές 
στρατηγικές για να επιτύχουν στην αγορά, 
πέραν της απλής προσέγγισης που αφορά 
στη μεγιστοποίηση του κέρδους. Αυτά 
τα δύο χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, 
καθιστούν τη δυναμική του DPE πιο 
περίπλοκη και διαφορετική από εκείνη 
των συμβατικών οικονομικών παραγόντων, 
στηρίζοντας έτσι την ABM. Ωστόσο, η 
ανάπτυξη μιας ABM που θα αντιπροσωπεύει 
ένα συγκεκριμένο ψηφιακό οικοσύστημα(α) 
της πραγματικής ζωής δεν είναι απλή, 
καθώς αυτό θα απαιτούσε καθορισμό 
κανόνων συμπεριφοράς. Ο καθορισμός 
αυτός, με τη σειρά του, απαιτεί λεπτομερή 
έρευνα σχετικά με τη συμπεριφορά των 
DPE και δεδομένα για την υποστήριξη της 
βαθμονόμησης του μοντέλου.

Συμπεράσματα

Οι ψηφιακοί κολοσσοί μπορούν να 
αποφεύγουν επιτυχώς τον παραδοσιακό 
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έλεγχο της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας. 
Οι αρχές ανταγωνισμού χρειάζονται νέα 
εργαλεία τα οποία θα τους παρείχαν τη 
δυνατότητα καλύτερης κατανόησης των 
παραγόντων της ψηφιακής οικονομίας 
και αποτελεσματικής αξιολόγησης των 
πολιτικών. Η θεωρία παιγνίων, η επιστήμη 
των δικτύων και η μοντελοποίηση βάσει 
παραγόντων είναι τρεις ελπιδοφόρες 
προσεγγίσεις ικανές να εμπνεύσουν και να  
στηρίξουν την ανάπτυξη νέων εργαλείων 
εφαρμογής του αντιμονοπωλιακού δικαίου. 

Εφαρμόζονται ευρέως στην οικολογία, 
παρέχουν ισχυρές μεθοδολογίες για 
τη μοντελοποίηση και ανάλυση των 
φυσικών οικοσυστημάτων ως πολύπλοκα 
προσαρμοστικά συστήματα. Δεδομένου ότι 
τα οικοσυστήματα ψηφιακής πλατφόρμας 
αναπτύσσονται επίσης ως πολύπλοκα 
συστήματα προσαρμογής, η μεταφορά 
αυτών των μεθοδολογιών στο πλαίσιο της 
ψηφιακής οικονομίας είναι δικαιολογημένη.
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Σκεπτικό

Η συνολική αγορά δημοσίων συμβάσεων 
στην ΕΕ – δηλαδή οι κρατικές προμήθειες 
αγαθών, υπηρεσιών και δημοσίων έργων 
(εξαιρουμένων των υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας) – ανέρχεται σε περίπου 2 
τρισεκατομμύρια ευρώ, ή περίπου στο 13 
τοις εκατό του συνολικού ΑΕΠ (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, 2016)51 (στοιχεία για το 2014). 
Το μερίδιο των δημοσίων συμβάσεων στο 
ΑΕΠ είναι πιθανό να αυξηθεί περαιτέρω 
τα επόμενα χρόνια, λόγω της αυξημένης 
κρατικής παρέμβασης στην οικονομία 
και των αυξημένων επενδύσεων στην 
υγειονομική περίθαλψη. Ωστόσο, η 
αντιανταγωνιστική συμπεριφορά αποτελεί 
μείζον πρόβλημα σε αυτές τις αγορές 
δημοσίων συμβάσεων. Το επιπλέον κόστος 
που επιβάλλει μια συμπαιγνία βαρύνει 
άμεσα το κράτος, άρα και τους πολίτες. 
Δεδομένου του μεγάλου όγκου δαπανών, 
ακόμη και μια ελάχιστη ποσοστιαία αύξηση 
των τιμών μεταφράζεται σε σημαντικές 
δημοσιονομικές επιπτώσεις και απώλειες 
ευημερίας.

Στόχος αυτής της έκθεσης είναι να 
καταδείξει ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στην 
ανάλυση δεδομένων και τη μηχανική μάθηση 
μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό 
καρτέλ στους δημόσιους διαγωνισμούς, 
με ιδιαίτερη έμφαση στην Ευρώπη. Τα 
ευρήματα που παρουσιάζονται βασίζονται 
σε μια πρόσφατα δημοσιευμένη έκθεση 
του κρατικού Government Transparency 

Institute με τίτλο «Καρτέλ στις δημόσιες 
συμβάσεις: Συστηματική δοκιμή παλαιών 
και νέων ελέγχων» (Adam et al, 2022)52.

Υποκείμενο εννοιολογικό πλαίσιο

Ο εντοπισμός καρτέλ μπορεί να είναι 
ιδιαίτερα δύσκολος, λόγω της πληθώρας 
διαφορετικών τύπων καρτέλ. Επομένως, 
απαιτείται μεγάλη γκάμα δεικτών για τον 
εντοπισμό διαφορετικών στρατηγικών 
σ υ μ π α ιγ ν ί α ς .  Ε φ α ρ μ ό ζο υ μ ε  τ η ν 
κατηγοριοποίηση των συμπαιγνιακών 
σχημάτων για δημόσιες συμβάσεις, που 
εισήγαγαν οι Tóth et al (2014)53 και Fazekas 
- Tóth (2016)54, η οποία στηρίζεται σε 
τρεις πυλώνες: α) στοιχειώδεις τεχνικές 
συμπαιγνίας, β) μορφές κατανομής 
οικονομικών οφελών και γ) προκύπτουσα 
δομή αγοράς.

Οι στοιχειώδεις τεχνικές συμπαιγνίας 
περιγράφουν τη συμπεριφορά υποβολής 
προσφορών των εταιρειών που 
διασφαλίζει ότι οι συμβάσεις ανατίθενται 
στον προκαθορισμένο προμηθευτή. Ως 
εκ τούτου, απαιτούνται δείκτες που 
μπορούν να ανιχνεύσουν τα μοτίβα 
υποβολής προσφορών στα δεδομένα 
των δημοσίων συμβάσεων. Δεύτερον, οι 
εταιρείες που συμπράττουν μπορούν να 
συμφωνήσουν σε πολλές διαφορετικές 
μορφές μηχανισμού κατανομής οφελών που 
μπορούν ενδεχομένως να αποτυπωθούν 
από ένα διαφορετικό σύνολο ελέγχων 

51 European Commission. (2014). Commission Staff Working Document Accompanying the White Paper “Towards More 
Effective EU Merger Control”. Brussels.

52 Adam, I., Fazekas, M., Kazmina, Y.,Teremy, Zs., Tóth, B., Rosario Villamil, I. & Wachs, J. (2022): Public procurement cartels: A 
systematic testing of old and new screens, Working Paper series: GTI-WP/2022:01, Budapest

53 Tóth, B., Fazekas, M., Czibik, Á., & Tóth, I. J. (2014). Toolkit for detecting collusive bidding in public procurement: With examples 
from Hungary. Budapest: Government Transparency Institute.

54 Fazekas, M., & Tóth, B. (2016). Assessing the potential for detecting collusion in Swedish public procurement. Stockholm: 
Swedish Competition Authority.
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καρτέλ. Τρίτον, διαφορετικές δομές 
αγοράς μπορούν να προκύψουν από 
διαφορετικές τεχνικές συμπαιγνίας και 
από διαφορετικές μορφές κατανομής 
οφελών. Ο συντονισμός συχνά οδηγεί σε 
εξαιρετικά συγκεντρωτικές δομές αγοράς. 
Ωστόσο, οι συνεργαζόμενοι προμηθευτές 
μπορούν να μιμούνται αποτελεσματικά τη 
δομή μιας ανταγωνιστικής αγοράς εάν το 
καρτέλ κερδίζει χρόνο για να αποφύγει τον 
ανταγωνισμό.

Όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί αυτών των 
διαστάσεων μπορούν να σχηματίζουν μια 
διακριτή συμπαιγνιακή στρατηγική. Ως εκ 
τούτου, καθώς οι στρατηγικές ποικίλλουν 
ανάλογα με αυτές τις μετρήσιμες 
διαστάσεις, είναι σημαντικό να ληφθεί 
υπόψη μια γκάμα ελέγχων καρτέλ και 
ενδεχομένως αυτοί να συνδυαστούν με 
αυτά τα θεωρητικά σενάρια. Στην έκθεση 
παρουσιάζουμε αρκετούς διαφορετικούς 
δείκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για τον εντοπισμό διαφόρων στρατηγικών 
καρτέλ.

Δεδομένα

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα 
αυτής της στρατηγικής είναι ότι οι 
δείκτες μπορούν να μετρηθούν και να 
δοκιμαστούν χρησιμοποιώντας άμεσα 
διαθέσιμα διοικητικά σύνολα δεδομένων 
σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων. 
Χρησιμοποιούμε δεδομένα δημοσίων 
συμβάσεων πρωτοφανούς εύρους και 
λεπτομέρειας από έξι ευρωπαϊκές χώρες 
(Γαλλία, Ουγγαρία, Λετονία, Πορτογαλία, 
Ισπανία και Σουηδία) και τα εντάσσουμε 
σε υποθέσεις καρτέλ που συλλέγονται 
χειροκίνητα από ειδικές ανά χώρα πηγές 
δικαστικών αποφάσεων. Αυτή η στρατηγική 
μας επέτρεψε να συνδέσουμε 77 υποθέσεις 
αποδεδειγμένων συμπράξεων (από τις 
διάφορες χώρες) με δεδομένα δημοσίων 

συμβάσεων με βάση την επωνυμία 
των εμπλεκόμενων εταιρειών και την 
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

Μεθοδολογία

Χρησιμοποιώντας αυτές τις υποθέσεις 
αποδεδειγμένων καρτέλ, στοχεύουμε 
στον εντοπισμό έγκυρων ελέγχων καρτέλ, 
δηλαδή δεικτών ή συνδυασμών δεικτών 
που προβλέπουν με ακρίβεια τα καρτέλ 
από τα δεδομένα. Ως αρχικό διερευνητικό 
βήμα, εξετάζουμε μεμονωμένους δείκτες 
αλλά, όπως θα ήταν αναμενόμενο με βάση 
το εννοιολογικό μας πλαίσιο, υποθέτοντας 
ότι τα καρτέλ είναι διαφορετικά, κανένας 
δείκτης δεν λειτουργεί αποτελεσματικά 
για την πρόβλεψη πρόβλεψη όλων των 
διαφορετικών στρατηγικών καρτέλ.

Ως εκ τούτου, στρεφόμαστε στη μηχανική 
μάθηση συνδυάζοντας μεμονωμένους 
δείκτες με ευέλικτο τρόπο για την 
παραγωγή μιας ισχυρής πρόβλεψης 
κινδύνου. Εφαρμόζουμε μια προσέγγιση 
βασισμένη στη μηχανική μάθηση μέσω 
random forests, η οποία χρησιμοποιεί ένα 
σύνολο γνωστών υποθέσεων καρτέλ και 
μη καρτέλ, επισημαίνοντας ως μεταβλητή 
αποτελέσματος τις συμβάσεις που 
ανατέθηκαν στα μέλη του καρτέλ και εκτός 
του καρτέλ. Ο αλγόριθμος μαθαίνει από 
τους παράγοντες κινδύνου συμπαιγνίας 
και τις μεταβλητές ελέγχου, που 
χρησιμεύουν ως προγνωστικοί παράγοντες 
ή χαρακτηριστικά, πώς να προβλέψει αυτή 
την επισήμανση με τον καλύτερο τρόπο 
(Huber et al, 2020)55. Η μέθοδος αυτή είναι 
κυρίως κατάλληλη για σύνολα δεδομένων 
όπου το ίδιο αποτέλεσμα μπορεί να είναι 
αποτέλεσμα πολλαπλών διαφορετικών 
συνδυασμών τιμών πρόβλεψης (James 
et al, 2015)56. Μόλις προσδιοριστεί το 
βέλτιστο μοντέλο χρησιμοποιώντας τα 
δείγματα δοκιμής που αποτελούνται από 

55 Huber, M., Imhof, D., & Ishii, R. (2020). Transnational machine learning with screens for flagging bid-rigging cartels. Université 
de Fribourg.

56 Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie & Robert Tibshirani (2021). An Introduction to Statistical Learning:  With 
Applications in R. 2nd edition, Springer, London.



αποδεδειγμένες περιπτώσεις καρτέλ 
και μη καρτέλ, καθίσταται δυνατή η 
πραγματοποίηση προβλέψεων για ολόκληρο 
το πλήθος των συμβάσεων σε μια χώρα, 
υποθέτοντας ότι οι συμπεριφορές των 
καρτέλ σε ολόκληρη την οικονομία είναι 
συγκρίσιμες με τις μη αποκαλυφθείσες και 
αποδειχθείσες περιπτώσεις.

Αποτελέσματα

Στο τελικό μοντέλο, χρησιμοποιούμε ένα 
συγκεντρωτικό σύνολο δεδομένων – από 
τις 6 χώρες – 13.640 συμβάσεων από 
τις οποίες οι 5.476 ανατέθηκαν σε μέλη 
του καρτέλ κατά την περίοδο δράσης 
του καρτέλ. Χρησιμοποιούμε μια προ και 
μετά προσέγγιση που υποδεικνύει ότι 
συγκρίνουμε τις συμβάσεις που ανατέθηκαν 
στις εταιρείες-μέλη του καρτέλ πριν την 
αποκάλυψη του καρτέλ με εκείνες που τους 
ανατέθηκαν μετά την αποκάλυψή του.

Το καλύτερο τυχαίο forest model πέτυχε 
αξιοσημείωτη ακρίβεια (αναλογία σωστά 
προβλεφθεισών περιπτώσεων/όλων 
των περιπτώσεων) 89,7% στη δοκιμή 
(ακρίβεια=84,1%, ανάκληση=89,3%). Αν και 
η ακρίβεια μειώνεται ελαφρώς στο 82% 
όταν εξαιρούνται οι μεταβλητές ελέγχου. 
Ενώ η συνολική απόδοση πρόβλεψης του 
μοντέλου είναι αρκετά υψηλή, αναμένουμε 
επίσης οι σχέσεις εντός του μοντέλου να 
αντιστοιχούν σε θεωρητικές προβλέψεις. 
Μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι αρκετοί 
δείκτες, όπως ο δείκτης Hirschman-

Herfindahl (HHI, μέτρηση της συγκέντρωσης 
στην αγορά), οι συμβάσεις υπεργολαβίας και 
ο αριθμός των προσφορών για συμβάσεις 
είναι σημαντικά χαρακτηριστικά για την 
πρόβλεψη των καρτέλ.

Ωστόσο, εξετάζοντας τις κατευθύνσεις 
και τα σχήματα της επίδρασης κάθε 
πρόβλεψης στην προβλεπόμενη πιθανότητα 
συμπαιγνίας ,  δ ιαπιστώνουμε μια 
διαφοροποιημένη και περίπλοκη εικόνα. Για 
παράδειγμα, ο πιο σημαντικός στοιχειώδης 
δείκτης συμπαιγνίας, ο HHI, σχετίζεται 
με σημαντικά υψηλότερη προβλεπόμενη 
πιθανότητα συμπαιγνίας όταν η 
συγκέντρωση της αγοράς είναι χαμηλή, 
ενώ τα μεσαία επίπεδα HHI σχετίζονται με 
μια σχεδόν μέση προβλεπόμενη πιθανότητα 
συμπαιγνίας. Όσον αφορά την υπεργολαβία, 
η απουσία υπεργολάβων οδηγεί σε σαφώς 
χαμηλότερη πρόβλεψη από ότι η παρουσία 
τους. Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των 
προσφερόντων, το μοτίβο είναι εμφανώς 
σε σχήμα U με έναν μόνο πλειοδότη 
και περισσότερους από 8 πλειοδότες 
που οδηγούν σε μια κάπως υψηλότερη 
προβλεπόμενη πιθανότητα συμπαιγνίας.

Αυτά τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν 
τις μεγάλες δυνατότητες στην εφαρμογή 
αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για την 
πρόβλεψη συμπαιγνίων στις δημόσιες 
συμβάσεις. Οι καλά καθορισμένοι, σύνθετοι 
αλγόριθμοι μπορούν να βρίσκουν νέα 
μοτίβα στα δεδομένα, αυξάνοντας επίσης 
σημαντικά την ακρίβεια της πρόβλεψης και 
τη συνολική δυνατότητα γενίκευσης.
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Η Επιτροπή 
Ανταγωνισμού 
το 20212

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού λειτουργεί ως Ανεξάρτητη Αρχή και έχει διοικητική και οικονομική 
αυτοτέλεια. Έχει επίσης, διακεκριμένη νομική προσωπικότητα που της επιτρέπει να παρίσταται 
αυτοτελώς σε κάθε είδους δίκη που έχει ως αντικείμενο πράξεις ή παραλείψεις της. Ο Πρόεδρος 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού εκπροσωπεί την Επιτροπή ενώπιον παντός τρίτου και έχει 
σύμφωνα με το νόμο, τις κανονιστικές πράξεις και τις αποφάσεις της Ολομέλειας, την ευθύνη 
της λειτουργίας αυτής, συντονίζει και κατευθύνει τη λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού 
και των οργανικών μονάδων αυτής και είναι ο ανώτερος διοικητικός προϊστάμενος του 
προσωπικού των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

ΕΝΟΤΗΤΑ



Η Επιτροπή Ανταγωνισμού 
το 2021: Στοιχεία www.epant.gr

Ολομέλεια της ΕΑ

8 Μέλη

Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού: 

             82 στελέχη
(65 χειριστές υποθέσεων, 17 Διοικητικό προσωπικό)*

*(Δεν περιλαμβάνονται στελέχη που έχουν αποσπαστεί σε άλλες 
Υπηρεσίες. Περιλαμβάνονται στελέχη με μακροχρόνια άδεια. 

Επιτροπή Ανταγωνισμού
Το 2021 η Επιτροπή Ανταγωνισμού απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη: 
    Πρόεδρος της ΕΑ: 
 Ιωάννης Λιανός, Καθηγητής Δικαίου του Ανταγωνισμού και Δημόσιας Πολιτικής 
 το Τμήμα Νομικής του University College London
    Αντιπρόεδρος της ΕΑ: 
 Καλλιόπη Μπενετάτου, Δρ. Οικονομικών, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

    Εισηγητές, Μέλη της ΕΑ: 
1. Παναγιώτης Φώτης, Δρ. Οικονομικών, Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
2. Ιωάννης Στεφάτος, Οικονομολόγος
3. Μαρία Ιωαννίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δικαίου Ανταγωνισμού,
 Queen Mary University of London
4. Μαρία Ιωάννα Ράντου, LLM, Νομικός 
 Τακτικά μέλη:
5. Σωτήριος Καρκαλάκος,  Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς 
6. Ιωάννης Πετρόγλου, Δ.Ν. Δικηγόρος, 
 Αναπληρωματικά μέλη:
7. Μιχαήλ Πολέμης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς 
8. Αφροδίτη Αδαμάκου, Δικηγόρος EMLE

>106632101546
διεκπε-
ραιωθείσες 
υποθέσεις και 
φάκελοι / 
εργασίες! 

ελεγχόμενες 
εταιρείες!
(από 68)+48,5%

εισαχθείσες 
προς συζήτηση 
υποθέσεις στην 
Ολομέλεια! +68%

νέες έρευνες 
(αυτεπάγγελτες, 
καταγγελίες, 
εξέταση 
συγκεντρώσεων, 
λοιπές έρευνες 
κλπ.)! 

διερευνητικές 
μελέτες! 

90
υπάλληλοι 
(58 Επίκουροι 
Εισηγητές, 14 
Διοικητικό 
Προσωπικό, 
8 Μέλη 
Ολομέλειας)
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Οργανόγραμμα Επιτροπής Ανταγωνισμού

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ  
Π. ΦΩΤΗΣ

Ι. ΣΤΕΦΑΤΟΣ
Μ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

Μ. ΡΑΝΤΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ι. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ

 ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
& ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ Ε.Α.

Α. ΣΙΜΙΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΜΗΜΑ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ι. ΚΟΥΤΡΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΥΡΙΞΗΣ

Ν. ΣΟΥΛΕΛΕΣ

ΤΜΗΜΑ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΣΤ. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Π. ΣΧΟΙΝΑ

ΤΜΗΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ε. ΑΛΕΤΡΑ

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦ. 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 
ΠΕΙΣΤΗΡΙΩΝ                

Ε. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Σ. ΚΑΤΣΕΡΕΛΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡ. 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
& ΨΗΦΙΑΚ. 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Φ. ΝΙΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΒΙΟΜΗΧ. &
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤ. 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Γ. ΣΠΑΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ & ΛΟΙΠΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α. ΝΙΚΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

& ΑΝΑΛ. 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
Α. ΧΡΗΣΤΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Β. ΣΥΚΙΩΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Χ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
& ΑΝΑΛ. 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

I. ΜΑΣΑΟΥΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Χ. ΜΠΟΥΓΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΥ

Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦ. 
& ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝ.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Π. ΝΤΟΥΛΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. 
ΑΝΑΛ. & ΑΝΑΛΥΣ. 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

Δ. ΜΟΥΣΑΣ



ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. ΛΙΑΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κ. ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μ. ΧΑΜΗΛΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΙΚ. ΜΑΝΤΖΟΥ (ΕΩΣ 14/11/21)
Α. ΓΑΒΑΛΑ (ΑΠΟ 15/11/21)

ΤΜΗΜΑ
ΔΙΕΘΝΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ      

ΑΙΚ. ΜΑΝΤΖΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ

Κ. ΓΚΟΥΡΛΟΥΜΕΝΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΑΝΑΛ. 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
A. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

E. KΑΣΤΡΙΩΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΧΡΗΜΑΤ/ΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 

Χ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΜΗΜΑ
ΧΑΡΤΟΓΡ.

ΑΓΟΡΩΝ &
ΕΡΕΥΝΑΣ

Ν. ΛΙΩΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ 
ΝΟΜΙΚΟΥ
Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ 
ΝΟΜΙΚΟΥ

Ε. ΚΑΡΚΑΝΗ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
& ΑΝΑΛ. 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
M. ΚΥΘΡΕΩΤΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Ι. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡ. 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 
Π. ΜΠΟΡΟΒΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Μ. ΧΑΡΙΤΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
& ΑΝΑΛ. 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
Σ. ΚΟΛΛΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

A. ΓΚΑΤΖΙΟΥ
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ 
ΣΥΜβΟΥΛΟΥ 

ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ 
ΣΥΜβΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 
ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΑ

Νομικός Σύμβουλος
Α. ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΠΠΑ
Α. ΘΕΜΕΛΗΣ
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Το 2021 χαρακτηρίστηκε ως μία περίοδος 
έντονης δραστηριότητας της ΕΑ, καθώς το 
ενδιαφέρον της επικεντρώθηκε στις συνέπειες 
της πανδημίας του covid-19 στην οικονομία, σε 
συνδυασμό με τις αυξανόμενες τιμές στην αγορά.

Κατά το έτος αυτό η ΕΑ διενήργησε τους 
περισσότερους αιφνίδιους επιτόπιους ελέγχους 
(σε αριθμό ελεγχόμενων εταιρειών) που είχε 
πότε διενεργήσει σε σύγκριση με αντίστοιχες 
περιόδους στο παρελθόν. Επίσης, εκκίνησε μία 
σειρά ερευνών σε διάφορες αγορές και κλάδους 
της οικονομίας όπου υπήρχαν ενδείξεις για αντι- 
ανταγωνιστικές πρακτικές. 

To 2021 ήταν επίσης ένα έτος ορόσημο για την 
αποδοτικότητα της ΕΑ, καθώς παρά το μειωμένο 
προσωπικό, εκδόθηκαν 75% περισσότερες 
αποφάσεις σε σχέση με το μέσο όρο της 
προηγούμενης δεκαετίας, καθώς επίσης και για 
το εύρος των παρεμβάσεών της, αφού για πρώτη 
φορά, η ΕΑ ξεδίπλωσε μία ευρεία στρατηγική, 
η οποία περιλάμβανε ρυθμιστικές παρεμβάσεις 

(στον κατασκευαστικό κλάδο και στον κλάδο της 
διανομής τύπου), κλαδικές μελέτες σε καίριους 
τομείς της εθνικής οικονομίας, σε ορισμένους 
από τους οποίους μπορούν να εκκινήσουν νέες 
έρευνες (κλαδικές έρευνες στο ηλεκτρονικό 
εμπόριο, χρηματοοικονομικές τεχνολογίες, 
διαχείριση αποβλήτων και ανακύκλωσης, παροχή 
ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας και συναφών 
υπηρεσιών ασφάλισης), καινοτόμα εργαλεία 
για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
εθνικής οικονομίας (το Sandbox της ΕΑ για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη), διάφορες δράσεις για την 
προώθηση του ανταγωνισμού, συνεργασία με 
διάφορους φορείς (ειδικότερα με ενώσεις 
καταναλωτών, μικρές και μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις), αλλά επίσης και την αύξηση 
του αριθμού των υποθέσεων που εκκίνησαν 
αυτεπάγγελτα ή κατόπιν σχετικής καταγγελίας 
ή ακόμα και με τη βοήθεια του νέου εργαλείου 
της ΕΑ για την ανώνυμη παροχή πληροφοριών 
(whistleblowing tool).

2021 – Τα κυριότερα επιτεύγματα της ΕΑ
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Ειδικότερα, καταβλήθηκε μεγαλειώδης 
προσπάθεια προκειμένου να εισαχθεί ενώπιον 
της ΕΑ ένας σημαντικός αριθμός υποθέσεων. Το 
2020 εισήχθησαν στην ΕΑ συνολικά 25 υποθέσεις, 
ενώ το 2021 ο αριθμός τους ανήλθε σε 40.

Περαιτέρω, ο αριθμός διενέργειας των αιφνίδιων 
επιτόπιων ελέγχων αυξήθηκε σημαντικά από 7 
(68 ελεγχόμενες εταιρείες) το 2020 σε 17 (101 
ελεγχόμενες εταιρείες) το 2021. 

Οι κοπιώδεις προσπάθειες των στελεχών της 
ΕΑ συνεχίστηκαν και ως εκ τούτου ο μέσος όρος 
των εκκρεμών υποθέσεων της ΕΑ μειώθηκε από 
8 έτη τον Σεπτέμβριο του 2019, σε 1.4 έτη το 
2020 και σε 1.1 έτος το 2021. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ολοκλήρωση των 
εκκρεμών υποθέσεων δεν περιόρισε τη βελτίωση 
της αποδοτικότητας της ΕΑ σε σχέση με τις 
τρέχουσες έρευνες της Γενικής Διεύθυνσης 
Ανταγωνισμού (ΓΔΑ) και τις υποθέσεις που 
ανατίθενται στους Εισηγητές της προς συζήτηση 
στην Ολομέλεια της Επιτροπής. Αντιθέτως, 
σημειώθηκε αύξηση κατά 50% από το 2019 στις 

υποθέσεις που ανατίθενται σε Εισηγητή για την 
κατά προτεραιότητα εξέτασή τους.

Tα ουσιώδη αυτά αποτελέσματα, καθώς 
επίσης και οι επενδύσεις που έχουν γίνει 
τα τελευταία δύο έτη στην εκπαίδευση του 
προσωπικού και τη μετάδοση της γνώσης, στη 
χρήση των πλέον εξελιγμένων εργαλείων και 
υποδομών πληροφορικής, στην προσέλκυση 
εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων διεθνούς 
κύρους προκειμένου να ενισχύσουν το έργο 
της ΕΑ και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα 
και εσωτερική οργάνωση της, μας παρείχε τη 
δυνατότητα να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας 
στην ανίχνευση αντι- ανταγωνιστικών πρακτικών 
και στην αντιμετώπιση του φαινομένου της 
αύξησης των τιμών. Η ενίσχυση του προσωπικού 
της ΕΑ και η πρόβλεψη συγκεκριμένων κριτηρίων 
ανταμοιβής της σημαντικής προσπάθειας που 
κατέβαλαν τα στελέχη της Υπηρεσίας είναι 
απαραίτητοι όροι για την επίτευξη των στόχων 
μας, πιο αποδοτικά και προς όφελος των 
καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας.



178621713

2021 - Η ΕΑ σε αριθμούς
Ολοκληρώθηκαν κατά το 2021

2339
Αποφάσεις 
εκδόθηκαν 
/ 16.2 
εκ ευρώ 
πρόστιμα

Καταγγελίες Αυτεπάγγελτες 
έρευνες

Αιφνίδιοι 
επιτόπιοι 
έλεγχοι σε 101 
εταιρείες

Ερρωτηματο-
λόγια για παροχή 
στοιχείων

Γνωστοποιήσεις 
συγκεντρώσεων 

2214589318
Άλλες 
έρευνες

Κλαδική έρευνα Έρευνες για τη 
συμμόρωση με 
Αποφάσεις της 
ΕΑ

Απαντήσεις σε 
ερωτήματα της 
Ευρωπαϊκής 
Επιστροπής και 
άλλων Διεθνών 
Οργανισμών

Απαντήσεις σε

 κοινο-
βουλευτικά 
ερωτήματα που 
υποβλήθηκαν 
από τα μέλη 
της Ελληνικής 
Βουλής

Απαντήσεις 
σε ερωτήματα 
Δημόσιων 
Αρχών και 
Οργανισμών

5371079113
Απαντήσεις 
σε 
ερωτήματα 
πολιτών

Απαντήσεις 
σε ερωτήματα 
επιχειρήσεων 

Απαντήσεις σε 
προδικαστικά 
ερωτήματα

Ανιτπροσώπευση 
στις ομάδες 
εργασίες του 
Ευρωπαϊκού 
Δικτύου 
Ανταγωνισμού 
και στα Διεθή 
Συνέδρια

Συνέδρια / 
κοινό

διαβουλεύσεις
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Εκκίνηση & τρέχουσες κατά το 2021

452744119
Έρευνες σε 
διάφορους 
κλάδους της 
Ελληνικής 
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Αρμοδιότητες
& Οργάνωση 
της Ε. Α.3ΕΝΟΤΗΤΑ
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Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (Ε.Α.) εγγυάται την εφαρμογή του εθνικού και ενωσιακού δικαίου 
του ανταγωνισμού προς όφελος της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς. Είναι Ανεξάρτητη 
Αρχή με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα 
εφαρμογής του ν. 3959/2011 «Προστασία του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», όπως ισχύει, 
καθώς και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΣΛΕΕ). Στόχος της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι η διατήρηση ή αποκατάσταση 
της υγιούς ανταγωνιστικής δομής της αγοράς. Για την εκπλήρωση του στόχου αυτού, 
η Επιτροπή εντοπίζει και τιμωρεί τις πρακτικές από μέρους των επιχειρήσεων που 
περιορίζουν ή νοθεύουν τον ανταγωνισμό και μεριμνά για την άρση των φραγμών 
εισόδου στην αγορά, καθιστώντας την ελεύθερη και ανοικτή για όλες τις επιχειρήσεις. 
Μέσω του υγιούς ανταγωνισμού, επέρχεται αύξηση της αποτελεσματικότητας, της 
παραγωγικότητας, των επενδύσεων, της έρευνας και ανάπτυξης και της καινοτομίας. 
Ως συνέπεια, επιτυγχάνεται μείωση των τιμών, βελτίωση της ποιότητας και του εύρους 
των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών, με επακόλουθα αφενός μεν τη διεύρυνση 
των επιλογών για τους καταναλωτές και την αύξηση της αγοραστικής τους δύναμης, 
αφετέρου δε την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη της οικονομίας 
και της κοινωνικής ευημερίας εν γένει.

3.1. Αρμοδιότητες και Οργάνωση 
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3.2. Αξιολόγηση αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ερευνά και διώκει αντι-ανταγωνιστικές συμπράξεις μεταξύ 
επιχειρήσεων (συμφωνίες, εναρμονισμένες πρακτικές και αποφάσεις ενώσεων 
επιχειρήσεων) σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και 
την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης επιχείρησης. Σε περιπτώσεις παράβασης της εθνικής 
και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού, επιβάλλει 
κυρώσεις στις επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, είτε κατά την τακτική διαδικασία 
είτε κατά τη διαδικασία διευθέτησης (στην περίπτωση των οριζοντίων συμπράξεων) και 
μπορεί να λαμβάνει ασφαλιστικά μέτρα για την αποτροπή άμεσα επικείμενου κινδύνου 
ανεπανόρθωτης βλάβης του δημοσίου συμφέροντος. Επιπλέον η Επιτροπή δύναται να 
αποδέχεται από μέρους των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων την 
ανάληψη δεσμεύσεων προς παύση πιθανολογούμενης παράβασης. Οι αντι-ανταγωνιστικές 
συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων αποσκοπούν στη μείωση του μεταξύ τους ανταγωνισμού 
και δύναται να αφορούν στις τιμές των προϊόντων ή στη μείωση της παραγωγής κάθε 
επιχείρησης, καθώς και στην κατανομή των αγορών, στην επιβράδυνση της τεχνολογικής 
ανάπτυξης, στη μείωση των επενδύσεων κ.λπ. Οι καταχρηστικές της δεσπόζουσας θέσης 
συμπεριφορές αποσκοπούν ιδίως στον αποκλεισμό ανταγωνιστών ή στη θέση φραγμών στην 
αγορά με σκοπό την αποτροπή εισόδου νέων ανταγωνιστών. σχεδόν μέση προβλεπόμενη 
πιθανότητα συμπαιγνίας. Όσον αφορά την υπεργολαβία, η απουσία υπεργολάβων οδηγεί σε 
σαφώς χαμηλότερη πρόβλεψη από ότι η παρουσία τους. Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό 
των προσφερόντων, το μοτίβο είναι εμφανώς σε σχήμα U με έναν μόνο πλειοδότη και 
περισσότερους από 8 πλειοδότες που οδηγούν σε μια κάπως υψηλότερη προβλεπόμενη 
πιθανότητα συμπαιγνίας.

Αυτά τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν τις μεγάλες δυνατότητες στην εφαρμογή αλγορίθμων 
μηχανικής μάθησης για την πρόβλεψη συμπαιγνίων στις δημόσιες συμβάσεις. Οι καλά 
καθορισμένοι, σύνθετοι αλγόριθμοι μπορούν να βρίσκουν νέα μοτίβα στα δεδομένα, 
αυξάνοντας επίσης σημαντικά την ακρίβεια της πρόβλεψης και τη συνολική δυνατότητα 
γενίκευσης.

3.3. Έλεγχος συγκεντρώσεων 
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ελέγχει προληπτικά τις συγκεντρώσεις (συγχωνεύσεις και 
εξαγορές) μεταξύ επιχειρήσεων προς αποτροπή αρνητικών επιπτώσεων στον ανταγωνισμό, 
στις σχετικές με την εκάστοτε συγκέντρωση αγορές. Ο προληπτικός έλεγχος αφορά σε 
εξαγορές/συγχωνεύσεις που πληρούν συγκεκριμένες οικονομικές προϋποθέσεις ως προς 
τον κύκλο εργασιών των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων και στοχεύει στην αποτροπή 
δημιουργίας μονοπωλιακών ή ολιγοπωλιακών καταστάσεων στις επηρεαζόμενες αγορές. 
Κατόπιν αξιολόγησης των κριτηρίων του νόμου, η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποφασίζει αν 
θα επιτρέψει, αν θα εγκρίνει υπό όρους ή αν θα απαγορεύσει τη συγκέντρωση. 
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3.4. Έκδοση γνωμοδοτήσεων για άρση ρυθμιστικών εμποδίων
στον ανταγωνισμό
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, περαιτέρω, γνωμοδοτεί επί θεμάτων ανταγωνισμού, είτε μετά από 
αίτημα δημοσίων φορέων είτε και αυτεπαγγέλτως, όταν διαπιστώνει την ύπαρξη κανονιστικών 
ρυθμίσεων οι οποίες παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του ανταγωνισμού. 

3.5. Ζητήματα εκτός αρμοδιότητας της Επιτροπής Ανταγωνισμού
• Εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού στην αγορά των τηλεπικοινωνιών και 

ταχυδρομείων, όπου αρμόδια Αρχή είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

• Πρακτικές που αφορούν αθέμιτο ανταγωνισμό (π.χ. θέματα δυσφήμισης 
ανταγωνιστών, απομίμησης ονομάτων και εμπορικών σημάτων, παραπλανητικές 
διαφημίσεις κλπ.), οι οποίες εμπίπτουν στο ν. 146/1914 και για τις οποίες είναι 
αρμόδια τα πολιτικά δικαστήρια.

• Πρακτικές οι οποίες αφορούν την καταχρηστική εκμετάλλευση σχέσης οικονομικής 
εξάρτησης που βρίσκεται ένας πελάτης ή προμηθευτής (π.χ. επιβολή αυθαίρετων 
όρων συναλλαγής, εφαρμογή διακριτικής μεταχείρισης, αιφνίδια και αδικαιολόγητη 
διακοπή μακροχρόνιων εμπορικών σχέσεων). Οι πρακτικές αυτές εμπίπτουν στο 
ν. 146/1914 για την εφαρμογή του οποίου αρμόδια είναι τα πολιτικά δικαστήρια.

• Κρατικές ενισχύσεις για τις οποίες αρμόδια είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού 
και η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

• Ιδιωτικής φύσης διαφορές και αντιδικίες που εντάσσονται στον Αστικό Κώδικα και 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των πολιτικών δικαστηρίων.

• Καταναλωτικές διαφορές για τις οποίες αρμοδιότητα έχει ο Συνήγορος του 
Καταναλωτή.

• Ζητήματα που αφορούν τις προδιαγραφές ποιότητας τροφίμων, προτύπων υγιεινής 
τροφίμων, ελέγχων σε επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων κλπ. για τα οποία 
αρμοδιότητα έχει ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

• Καταγγελίες για αδήλωτη εργασία για τις οποίες αρμοδιότητα έχει το Σώμα 
Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).

• Καταγγελίες για φορολογικές ή άλλες οικονομικές παραβάσεις, για τα οποία 
αρμοδιότητες έχει η Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας 
Περιουσίας (βλ. ΣΔΟΕ).

• Ζητήματα που αφορούν την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων (π.χ. καταγγελίες 
για «φωτογραφικές αναθέσεις»), τα οποία είναι στην αρμοδιότητα της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), και προσφυγές για τη 
διεξαγωγή ή ανάθεση των συμβάσεων για τα οποία αρμοδιότητα έχει η Αρχή 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)).
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3.6. Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και εξελίξεις

H Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι το όργανο στο οποίο ο νομοθέτης είχε αναθέσει την 
αποκλειστική αρμοδιότητα εφαρμογής του ν. 703/1977 «Περί ελέγχου μονοπωλίων και 
ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού». 

Ο συγκεκριμένος νόμος αντικαταστάθηκε από το ν. 3959/2011 «Προστασία του ελεύθερου 
ανταγωνισμού», ο οποίος ψηφίστηκε στις 20 Απριλίου 2011 και ισχύει μέχρι σήμερα, με τις 
τροποποιήσεις που επήλθαν με τους νόμους 4013/2011, 4072/2012, 4364/2016 4389/2016, 
4446/2016, 4497/2017, 4623/2019, 4635/2019, 4714/2020, 4753/2020, 4782/2021, 4795/2021, 
4796/2021.

Από το 2003, οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής διευρύνθηκαν, ώστε να 
περιλαμβάνουν και την εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων ανταγωνισμού (άρθρα 101 και 
102 Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης), σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κανονισμού (ΕΚ) 1/2003. 

Με το ν. 2296/1995, η Επιτροπή Ανταγωνισμού απέκτησε τη μορφή Ανεξάρτητης Αρχής με 
διοικητική αυτοτέλεια, ενώ με το ν. 2837/2000 απέκτησε και οικονομική αυτοτέλεια. Τέλος, 
με το ν. 3373/2005, η Επιτροπή Ανταγωνισμού απέκτησε διακεκριμένη νομική προσωπικότητα 
που της επιτρέπει να παρίσταται αυτοτελώς σε κάθε είδους δίκες που έχουν ως αντικείμενο 
πράξεις ή παραλείψεις της, ενώ παράλληλα της αναγνωρίστηκε αρμοδιότητα κανονιστικής 
παρέμβασης σε κλάδους της οικονομίας (όπως περιγράφεται πλέον στο άρθρο 11 του ν. 
3959/2011). Επιπλέον, διευρύνθηκαν οι ελεγκτικές της εξουσίες, καθώς και οι αρμοδιότητές 
της αναφορικά με την εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων ανταγωνισμού, στη βάση των 
προβλέψεων του Κανονισμού (ΕΚ) 1/2003.

Περαιτέρω, με το ν. 3592/2007 για τις συγκεντρώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
(ΜΜΕ), με τον οποίο θεσπίστηκαν ειδικές προϋποθέσεις για την έγκριση συγχωνεύσεων 
και εξαγορών στις σχετικές αυτές αγορές, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ορίστηκε ως αρμόδιο 
όργανο για τη διαπίστωση της συγκέντρωσης ελέγχου, τη λήψη μέτρων και την επιβολή 
των σχετικών κυρώσεων.

Η εσωτερική λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού και ο τρόπος διαχείρισης των πόρων 
της ρυθμίζονται από τον ν. 3959/2011 και τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισής της 
(ΚΥΑ 117/2013, ΦΕΚ Β΄ 54/16-1-2013 και ΦΕΚ B’ 3917/14-09-2020), ενώ η οργάνωση και 
στελέχωσή της καθορίζονται στον Οργανισμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Αποφάσεις 
719/2020 και 749/2021). Περαιτέρω, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει εκδώσει σειρά 
κανονιστικών αποφάσεων για την προτεραιοποίηση και τον χειρισμό των υποθέσεων που 
ερευνά, κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 3959/2011.

Στις 25 Φεβρουαρίου 2020 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο Κώδικας Δεοντολογίας και 
Κυβερνοασφάλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού που ρυθμίζει τον τρόπο άσκησης των 
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καθηκόντων των μελών και του προσωπικού της Επιτροπής Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο 
της καλύτερης θεσμικής οργάνωσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Επίσης, κατόπιν σχετικής τροποποίησης στον ν. 3959/2011 στις 31.07.2020 (παρ. 1 άρθρο 
67 ν. 4714/2020), από τον Οκτώβριο του 2020, λειτουργεί στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, 
Γραφείο Νομικού Συμβούλου με αρχικά τρείς συνεργάτες, οι οποίοι θα παρακολουθούν τις 
δικαστικές υποθέσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ενώ διατηρείται επίσης η δυνατότητα 
προσφυγής σε εξωτερικούς δικηγόρους σε ορισμένες περιπτώσεις.

3.7. Αξιολόγηση του έργου της ΕΑ - Θεσμοθέτηση «Κύριων Δεικτών 
Απόδοσης» 

Με τον ν. 4753/2020, εισήχθησαν παρ. 2 έως παρ. 4 στο άρθρο 22 του ν. 3959/2011, με τις 
οποίες θεσμοθετήθηκαν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, Κεντρικοί Δείκτες Αποδοτικότητας 
(ΚΔΑ) για την αξιολόγηση του έργου της. Σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις οι ΚΔΑ, θα 
οριστούν μετά από πρόταση της ομάδας εμπειρογνωμόνων η οποία θα συγκροτηθεί σύμφωνα 
με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 4. Αυτοί οι δείκτες θα αντικατοπτρίζουν όλες τις 
πιθανές θετικές επιπτώσεις του έργου της Επιτροπής Ανταγωνισμού στους καταναλωτές, 
τις επιχειρήσεις και την εθνική οικονομία (όσον αφορά την οικονομική αποδοτικότητα και την 
καινοτομία). Θα αποτελέσουν επίσης οδηγό για τη βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών 
και την υιοθέτηση μοντέλων διαχείρισης υποθέσεων και διοίκησης που μεγιστοποιούν 
την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών της Επιτροπής. Βάσει των ΚΔΑ θα δύναται να 
αυξάνονται τα έσοδα της Επιτροπής κατά ένα ποσοστό, όπως προαναφέρθηκε.
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3.8. Εξελίξεις

Ορισμένες εκ των σημαντικότερων εξελίξεων κατά το έτος 2021 ήταν η τροποποίηση 
του άρθρου 15 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την οποία δόθηκε η δυνατότητα στην ΕΑ να 
συνεδριάζει με τη χρήση τεχνικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), ιδίως στις περιπτώσεις όπου δεν 
είναι εφικτή ή είναι εξαιρετικά δυσχερής η αυτοπρόσωπη παρουσία ορισμένων ή όλων των 
μερών ή για άλλους λόγους έκτακτης ανάγκης. Επιπρόσθετα, προστέθηκε στον ν. 3959/2011 
το άρθρο 21Α με το οποίο δίνεται η δυνατότητα στην ΕΑ να συνάπτει δημόσιες συμβάσεις 
διετούς διάρκειας για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, με διεθνούς 
κύρους επιστήμονες με εμπειρία σε ζητήματα οικονομικών του ανταγωνισμού, τεχνολογίας 
ή επιστήμης δεδομένων και το άρθρο 21Β σύμφωνα με το οποίο τροποποιήθηκε ο τρόπος 
επιλογής και διορισμού των  Προϊσταμένων της ΕΑ.



Αποφάσεις 
της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού4ΚΕΦΑΛΑΙΟ



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2021
60

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

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

Από τις συνολικά 137 αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το χρονικό διάστημα 2002 
- 2021, οι οποίες αφορούσαν σε παραβάσεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 (πρώην 
ν. 703/1977) και 2α του ν. 703/1977, είναι ασφαλές να διενεργηθούν εκτιμήσεις μόνο για 
τις 58 αποφάσεις. Ωστόσο το σωρευτικό εκτιμώμενο πλεόνασμα καταναλωτή αυξήθηκε 
σημαντικά, κατά 55 εκατομμύρια ευρώ, το 2021, ως ακολούθως:

Συνεπώς, η ΕΑ κατά τη διάρκεια του 2021 επέφερε μετρήσιμη δημόσια ωφέλεια τουλάχιστον 
10 φορές περισσότερη για κάθε ευρώ των εξόδων της (μισθοδοσία και λειτουργικά έξοδα), 
κάτι που συμβαδίζει με την αναλογία που παρατηρείται στις πιο αποτελεσματικές Αρχές 
Ανταγωνισμού στην Ευρώπη. Το συνολικό εκτιμώμενο πλεόνασμα καταναλωτή επιμερίζεται 
ως ακολούθως, για 18 αποφάσεις κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης (συμπεριλαμβανομένης 
1 απόφασης που αφορούσε σε καταχρηστική εκμετάλλευση σχέσης οικονομικής εξάρτησης, 
6 αποφάσεων που αφορούσαν τόσο σε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης όσο και σε κάθετες 
συμπράξεις και 1 απόφασης που αφορούσε τόσο σε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης όσο και 
σε οριζόντια σύμπραξη), 30 υποθέσεις οριζοντίων συμπράξεων και 16 αποφάσεις καθέτων 
συμπράξεων:

Αποφάσεις σε θέματα αντι-μονοπωλιακής νομοθεσίας

Το 2021 η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξέδωσε σημαντικές αποφάσεις κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 1 του ν. 3959/2011 (ή/και 101 ΣΛΕΕ) για τις περιπτώσεις αντι-ανταγωνιστικών 
συμφωνιών και συμπράξεων, καθώς και αποφάσεων για πιθανολογούμενες παραβάσεις του 
άρθρου 2 του ν. 3959/2011 (ή/και 102 ΣΛΕΕ) για περιπτώσεις κατάχρησης της δεσπόζουσας 
θέσης. Οι καταδικαστικές αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν αφορούσαν σε συνολικά πρόστιμα 
περίπου 16,2 εκ. €. Ταυτόχρονα ολοκληρώθηκαν έρευνες σε μεγάλο αριθμό υποθέσεων 
(περίπου 38), ενώ πραγματοποιήθηκε εις βάθος διερεύνηση σε μία σημαντικής για την 
ελληνική αγορά συγκέντρωση επιχειρήσεων.

2002-2021

2002-2020

2.685.831.645 Ευρώ

2.630.746.563 Ευρώ



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2021
62

Παρεμβάσεις για τη Διαπίστωση Αντι-ανταγωνιστικών Πρακτικών

α/α ΑΡΙΘ. 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ 
ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΘΕΜΑ

1. 730/2021

Καταγγελία 
για 

παράβαση 
άρθρων 
1 και 2 ν. 

3959/2011

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έλαβε απόφαση επί της καταγγελίας της 
εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
κατά της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΧΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», για παράβαση 
των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 και 101 και 102 ΣΛΕΕ καθώς 
και σχετικής αυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά μικροσυσκευών 
υγραερίου για γενική χρήση.

2. 731/2021

Καταγγελία 
για 

παράβαση 
άρθρου 1 ν. 

3959/2011, 1 
ν. 703/1977 

και 101 ΣΛΕΕ

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έλαβε απόφαση επί της καταγγελίας κατά 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά της παροχής 
υπηρεσιών ασφαλείας για παράβαση των άρθρων 1 Ν. 703/1977 και 1 
Ν. 3959/2011 και 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, οι οποίες έχουν μείνει εκτός της διαδικασίας διευθέτησης, η 
οποία κατέληξε στην απόφαση ΕΑ 721/2020, και συγκεκριμένα κατά 
των επιχειρήσεων  α) MONDIALPOL HELLAS SECURITY SERVICES 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (δ.τ. «MONDIALPOL HELLAS SECURITY SERVICES A.E.»), 
β) ESA SECURITY SOLUTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. «ESA SECURITY SOLU-
TIONS S.A.»), καθώς και της αυτεπάγγελτης έρευνας της Υπηρεσίας 
σε επιχειρήσεις στην αγορά της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για 
παράβαση των άρθρων 1 Ν. 703/1977 και 1 Ν. 3959/2011 και 101 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3. 741/2021

Καταγγελία 
για 

παράβαση 
άρθρου 

1 και 2 ν. 
3959/2011, 

1 και 2 ν. 
703/1977 και 
101 και 102 

ΣΛΕΕ

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έλαβε απόφαση σχετικά με την 
συνεξέταση των καταγγελιών:
1) της εταιρείας με την επωνυμία «GREEN OIL ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά των εταιριών: α) «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και β) «CYCLON ΕΛΛΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» και ήδη LPC  ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ, 
2) του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΩ.ΣΥ.ΧΟ. – ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ» κατά των 
εταιριών: α) «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ», β) «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» 
και (γ) «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ» και  
3) της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΚ ΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ» κατά: α) της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και β) κατά φυσικού 
προσώπου.
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α/α ΑΡΙΘ. 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ 
ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΘΕΜΑ

4. 742/2021

Αυτεπάγγελτη 
έρευνα για 

παράβαση του 
άρθρου 1 ν. 

3959/2011 – 
Διαδικασία 

Διευθέτησης 
(άρθρο 25α ν. 
3959/2011)

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια έλαβε απόφαση επί της υπ’ 
αριθ. πρωτ.οικ.6098/16.7.2021 Εισήγησης Διευθέτησης, σύμφωνα 
με το άρθρο 25α του ν. 3959/2011 και την υπ’ αριθ. 704/2020 
απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, επί της 
αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού 
στη σχετική αγορά χημικών τουαλετών, για πιθανή παράβαση των 
διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 3959/2011 περί «Προστασίας του 
Ελεύθερου Ανταγωνισμού», όπως ισχύει και του άρθρου 101 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σε 
συνέχεια των Προτάσεων Διευθέτησης Διαφοράς των εταιρειών 
i) ΤΟΙ ΤΟΙ (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ii) ΕΥΡΟΠΡΑΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ, iii) Α.Φ. 
ΔΡΑΓΩΝΑΣ Μ.ΕΠΕ, iv) ALBA TEXTILE AGENCY ΕΠΕ και v) ΝΕΙΛΟΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

5. 748/2021

Αυτεπάγγελτη 
έρευνα για 
παράβαση 

του άρθρου 1 
ν. 3959/2011 
και 101 ΣΛΕΕ 
– Διαδικασία 
Διευθέτησης 
(άρθρο 25α ν. 
3959/2011)

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ) με την υπ’ αριθ. 
748/2021 ομόφωνη απόφασή της («Απόφαση»), κατά την απλοποιημένη 
διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών του άρθρου 25α του Ν. 3959/2011 
και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 704/2020 απόφασή της, αποδέχθηκε τη 
σχετική  πρόταση Διευθέτησης Διαφοράς που υπέβαλλε η εταιρεία 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ.
Η συμπεριφορά της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ συνίσταται σε συμφωνία/
εναρμονισμένη πρακτική συναφθείσα/υιοθετηθείσα προ της υποβολής 
των οικονομικών προσφορών για την κατανομή του διαγωνισμού 
του έργου Γούρνες Χερσόνησος, ήτοι για την κατανομή της αγοράς. 
Συγκεκριμένα, η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ προέβη α) σε συμφωνία/εναρμονισμένη 
πρακτική (i) για τον εκ των προτέρων προσδιορισμό του μειοδότη 
στον εν λόγω διαγωνισμό, (ii) για την υποβολή προσφοράς κάλυψης, 
υπέρ του προσυμφωνηθέντος μειοδότη, ώστε να μεγιστοποιούνται οι 
πιθανότητες, ο προσυμφωνηθείς μειοδότης να αναδειχθεί ανάδοχος, (iii) 
για την υιοθέτηση διαδικασίας αποζημίωσης προς διασφάλιση τήρησης 
των συμφωνηθέντων και β) σε ανταλλαγή μεταξύ ανταγωνιστών 
ευαίσθητων εμπορικών πληροφοριών.
Η ΕΑ επέβαλε στην εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ  μειωμένο, κατά 15%, πρόστιμο 
λόγω της διαδικασίας διευθέτησης διαφορών για την τέλεση της 
διαπιστωθείσας, βάσει του σκεπτικού της Απόφασης, παράβασης του 
άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ, ήτοι, ποσού €4.954.
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α/α ΑΡΙΘ. 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ 
ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΘΕΜΑ

6. 750/2021

Διευθέτησης 
Διαφορών 

του άρθρου 
25α του Ν. 
3959/2011

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ) με την υπ’ 
αριθ. 750/2021 ομόφωνη απόφασή της («Απόφαση»), κατά την 
απλοποιημένη διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών του άρθρου 25α 
του Ν. 3959/2011 και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 704/2020 απόφασή 
της, αποδέχθηκε τη σχετική  πρόταση Διευθέτησης Διαφοράς 
που υπέβαλλε ο «Σύνδεσμος Εγκαταστατών και Συντηρητών 
Ανελκυστήρων» («ΣΕΣΑ»).
Η Απόφαση εκδόθηκε κατά την ως άνω απλοποιημένη διαδικασία, 
κατόπιν σχετικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους του 
Συνδέσμου για την υπαγωγή του στη διαδικασία και συνακόλουθης 
οριστικής δήλωσης περί αποδοχής της παράβασης που 
διαπιστώθηκε.
Η ΕΑ επέβαλε στον ΣΕΣΑ μειωμένο πρόστιμο λόγω της διαδικασίας 
διευθέτησης διαφορών για την τέλεση της διαπιστωθείσας, βάσει 
του σκεπτικού της Απόφασης, παράβασης του άρθρου 1 του Ν. 
3959/2011 (έμμεσος καθορισμός τιμών και απαγόρευση διαφήμισης), 
ήτοι, ποσού 5.703,69 ευρώ.
Η ΕΑ επέβαλε επίσης μία σειρά διορθωτικών/συμπεριφορικών 
μέτρων στον Σύνδεσμο προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη του 
και οι καταναλωτές και να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός στον κλάδο 
εγκατάστασης και συντήρησης ανελκυστήρων.

7. 751/2021

Καταγγελία 
για παράβαση 
του άρθρου 2 
ν.3959/2011

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αποφάσισε, ομόφωνα, και σε 
φανερή ψηφοφορία την απόρριψη της υπ’ αριθ. πρωτ. 5540/17.9.2015 
καταγγελίας της εταιρείας «ΑΓΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ» κατά της 
εταιρείας «COCA-COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε», για πιθανή παράβαση του 
άρθρου 2 του Ν. 3959/2011,  ως νόμω και ουσία αβάσιμη.

8. 755/2021

Αυτεπάγγελτη 
έρευνα για 

παράβαση του 
άρθρου 1 ν. 

3959/2011 και 
101 ΣΛΕΕ

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ) με την υπ’ αριθ. 
755/2021 ομόφωνη απόφασή της, διαπιστώνει παράβαση των 
άρθρων 1 παρ. 1 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει και του άρθρου 101 
παρ. 1 ΣΛΕΕ για νόθευση του διαγωνισμό δημοπράτησης δημοσίου 
έργου υποδομής, «Γούρνες – Χερσόνησος» και επιβάλλει στην 
εμπλεκόμενη επιχείρηση ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ («ΑΘΩΝΙΚΗ») για την ως άνω παράβαση των άρθρων 1 παρ. 
1 του Ν. 3959/2011 όπως ισχύει, καθώς και του άρθρου 101 παρ. 1 
ΣΛΕΕ, πρόστιμο ύψους € 5,828.55.
Η συμπεριφορά της ΑΘΩΝΙΚΗΣ συνίσταται σε συμφωνία/
εναρμονισμένη πρακτική συναφθείσα/υιοθετηθείσα προ της 
υποβολής των οικονομικών προσφορών για την κατανομή του 
διαγωνισμού του έργου Γούρνες-Χερσόνησος, ήτοι για την κατανομή 
της αγοράς. Συγκεκριμένα, η ΑΘΩΝΙΚΗ προέβη α) σε συμφωνία/
εναρμονισμένη πρακτική (i) για τον εκ των προτέρων προσδιορισμό 
του μειοδότη στον εν λόγω διαγωνισμό, (ii) για την υποβολή 
προσφοράς κάλυψης, υπέρ του προσυμφωνηθέντος μειοδότη, ώστε 
να μεγιστοποιούνται οι πιθανότητες, ο προσυμφωνηθείς μειοδότης 
να αναδειχθεί ανάδοχος, (iii) για την υιοθέτηση διαδικασίας 
αποζημίωσης προς διασφάλιση τήρησης των συμφωνηθέντων και 
β) σε ανταλλαγή μεταξύ ανταγωνιστών ευαίσθητων εμπορικών 
πληροφοριών.

Παρεμβάσεις για τη Διαπίστωση Αντι-ανταγωνιστικών Πρακτικών
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α/α ΑΡΙΘ. 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΘΕΜΑ

9. 757/2021

Καταγγελία 
για παράβαση 
του άρθρου 1 
ν.3959/2011

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έλαβε απόφαση επί της υπόθεσης που 
αφορά: α) στην υπ’ αριθ. πρωτ. 3760/4.7.2017 καταγγελία της 
εταιρείας «ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά των εταιρειών: 1) «RIST HELLAS PRIVATE COMPA-
NY ΙΚΕ», 2) «ΝΤΗΖΕΛ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ», 3) «Ρ. ΓΚΟΓΚΑΣ και ΣΙΑ ΟΕ», 4) «ΤΑΙΜ 
ΣΕΝΤΕΡ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 5) «THE SWATCH GROUP 
(GREECE) SA», 6) «SWATCH GROUP LTD», 7) «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΝΤΖΙΚΗ 
– ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ», 8) «LOTHMAN TRADING 
B.V», 9) «ΓΑΒΡΙΗΛ Μ. ΑΠΟΣΠΟΡΗΣ», 10) «SHOP & TRADE ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», 11) «ΧΡΟΝΩΡΑ Π. ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 12) «TAG HEUER 
HEADQUARTERS BRANCH OF LVMH SWISS MANUFACTURE SA», για 
παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 περί «Προστασίας του 
Ελεύθερου Ανταγωνισμού», όπως ισχύει ή/και του άρθρου 101 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και β) 
στην αυτεπάγγελτη έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού 
(εφεξής ΓΔΑ) στην αγορά εμπορίας - διανομής ρολογιού χειρός, 
προκειμένου να διαπιστωθεί αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 ή/και 
101 ΣΛΕΕ.

10. 758/2021

Αυτεπάγγελτη 
έρευνα για 

παράβαση του 
άρθρου 1 ν. 
3959/2011

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ) με την υπ’ αριθ. 
758/2021 ομόφωνη απόφασή της («Απόφαση») διαπιστώνει ότι 
Σύνδεσμος Συντηρητών και Εγκαταστατών Ανελκυστήρων Βορείου 
Ελλάδος (ΣΥΣΕΒΕ) υπέπεσε σε παράβαση του άρθρου 1 του Ν. 
3959/2011 για το χρονικό διάστημα από την 31-03-2006 έως την 15-12-
2020.
Η παράβαση αφορούσε σε καταστατική πρόβλεψη καθορισμού 
κατώτατων ορίων αμοιβής των εγκαταστατών-συντηρητών 
ανελκυστήρων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Συνδέσμου, η οποία όμως δεν υιοθετήθηκε.  
Η ΕΑ επέβαλε μία σειρά διορθωτικών/συμπεριφορικών μέτρων 
στον Σύνδεσμο προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη του και 
οι καταναλωτές και να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός στον κλάδο 
εγκατάστασης και συντήρησης ανελκυστήρων.

11. 759/2021

Αυτεπάγγελτη 
έρευνα για 
για πιθανή 

παράβαση των 
διατάξεων του 
άρθρου 1 του 
Ν. 3959/2011 

και του άρθρου 
101 ΣΛΕΕ σε 

συνέχεια των 
Προτάσεων 

Διευθέτησης 
Διαφοράς

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έλαβε απόφαση επί της υπ’ αριθμ. 
πρωτ. οικ.10343/17.12.2021 Εισήγησης Διευθέτησης του Εισηγητή 
Ιωάννη Στεφάτου σύμφωνα με το άρθρο 25ατου 3959/2011 επί της 
αυτεπάγγελτης έρευνας στη σχετική αγορά πορθμειακής σύνδεσης 
του λιμένα Ηγουμενίτσας με τη νήσο Κέρκυρα, για πιθανή παράβαση 
των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 σε συνέχεια 
των Προτάσεων Διευθέτησης Διαφοράς των κοινοπραξιών i) 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, και ii) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΑΞΩΝ.
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α/α ΑΡΙΘ. 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ 
ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΘΕΜΑ

12. 760/2021

Αυτεπάγγελτη 
έρευνα για 

παράβαση των 
διατάξεων του 
άρθρου 1 του 
Ν. 3959/2011

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έλαβε απόφαση επί της υπόθεσης 
που αφορά την αυτεπάγγελτη έρευνα στην εγχώρια αγορά των 
συστημάτων και ειδών ψύξης και θέρμανσης, για ενδεχόμενη 
παράβαση του αρ. 1 του ν. 3959/2011 και του άρθρου 101 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

13. 761/2021

Αυτεπάγγελτη 
έρευνα για 

παράβαση των 
διατάξεων του 
άρθρου 1 του 
Ν. 3959/2011

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έλαβε απόφαση επί της αυτεπάγγελτης 
έρευνας στην αγορά κατασκευής μαρμάρινων μνημείων εντός του 
Α’ και Β’ Κοιμητηρίου Μυτιλήνης προκειμένου να διαπιστωθεί εάν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 
1 του Ν. 3959/2011, περί «Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», 
όπως ισχύει, ή/και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

14. 762/2021

Άρθρο 2 Ν. 
3959/2011 

και Άρθρο 102 
ΣΛΕΕ

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έλαβε απόφαση επί της αυτεπάγγελτης 
έρευνας και εξέταση καταγγελίας της εταιρείας ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
ΚΟΥΓΙΟΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά 
της εταιρείας COCA-COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τυχόν παράβαση των άρθρων 1 και 2 
του ν. 3959/2011, καθώς και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης 
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην αγορά των μη 
αλκοολούχων ποτών.

α/α ΑΡΙΘ. 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΘΕΜΑ

1. 722/2020

Καταγγελία 
για παράβαση 

του άρθρου 1 ν. 
3959/2011

Η Επιτροπής Ανταγωνισμού, ομόφωνα, διαπιστώνει, μετά 
από καταγγελία φαρμακείου, ότι ο Φαρμακευτικός Σύλλογος 
Καρδίτσας («ΦΣΚ») παραβίασε το άρθρο 1 του ν. 3959/2011, δια 
πρακτικών του (πέραν των νόμιμων) καθορισμού του ωραρίου 
λειτουργίας του φαρμακείου της Καρδίτσας από τον Νοέμβριο του 
2011 έως τον Δεκέμβριο του 2013.
Η παράβαση αφορούσε σε συντονισμένη τακτική του ΦΣΚ σε βάρος 
του φαρμακείου της καταγγέλλουσας εταιρείας με σκοπό να την 
αποθαρρύνει και να την αποτρέψει να λειτουργήσει κατά το τότε 
ισχύον διευρυμένο ωράριο των φαρμακείων.

Παρεμβάσεις για τη Διαπίστωση Αντι-ανταγωνιστικών Πρακτικών

Αποφάσεις δημοσιευμένες το 2021 που αφορούν προηγούμενα έτη
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α/α ΑΡΙΘ. 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΘΕΜΑ

1. 726/2021 Επανεξέταση 
Δέσμευσης

Αναφορικά με τις δεσμεύσεις που επεβλήθηκαν με τις υπ’ αριθμ. 
650/2017 και 697/2019 Αποφάσεις ΕΑ στο πλαίσιο της συγκέντρωσης 
που αφορά την απόκτηση κοινού ελέγχου της εταιρείας ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ 
από την εταιρεία ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ, η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε 
Ολομέλεια, ομόφωνα αποφάσισε: 
Α. Την παράταση της ισχύος της δέσμευσης Α.1 – Α.1.1. που 
προβλέπεται στην υπ’ αριθ. 650/2017 Απόφαση ΕΑ για ένα ακόμη 
έτος, ήτοι από την 21.10.2020 έως την 20.10 2021. 
Β.  Την εξαίρεση του βιολογικού γάλακτος από τον υπολογισμό της 
ελάχιστης εγγυημένης τιμής κατά τα οριζόμενα στην δέσμευση Α.1 
– Α.1.1.

2. 734/2021 Επανεξέταση 
Δέσμευσης

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού αξιολόγησε τις συνθήκες 
ανταγωνισμού και την αποτελεσματικότητα των δεσμεύσεων που είχε 
αναλάβει η ATTICA με την υπ’ αριθ. 658/2018 Απόφαση της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού («Απόφαση Δεσμεύσεων»), προκειμένου, δυνάμει του 
όρου Β5 αυτής, να αποφανθεί υπέρ της άρσης ή παράτασης, εν όλω ή 
εν μέρει, των δεσμεύσεων υπό Β1-Β3 κατά μέγιστο για τρία (3) έτη. Η 
Επιτροπή Ανταγωνισμού ομόφωνα, αποφάσισε: 
Ι. Την άρση της δέσμευσης B2α περί μη αύξησης δρομολογίων στις 
σχετικές αγορές επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών από/ προς 
Αττική και τη νήσο Ίο με ισχύ από 27.04.2021, 
ΙΙ. Τη μερική παράταση της ισχύος της δέσμευσης Β2στ για τρία (3) 
ακόμη έτη, ήτοι από την 27.04.2021 έως την 26.04.2024, 
ι) αίροντας το σκέλος της δέσμευσης που αφορά στην υποχρέωση της 
Εταιρείας να μην εκμεταλλευτεί η ίδια, ή δια Συνδεδεμένης Επιχείρησης 
ή κατά οιουδήποτε τρόπου εξαρτώμενου τρίτου, το Ε/Γ-Ο/Γ ταχύπλοο 
πλοίο της HSWHighspeed4, εντός της ελληνικής επικράτειας,  με ισχύ 
από 27.04.2021 και 
ιι) παρατείνοντας κατά το σκέλος της που αφορά στην ενεργοποίηση 
Tρίτου Aνταγωνιστή και στην υποχρέωση αποδρομολόγησης του 
πλοίου της Εταιρείας από τις αγορές για τις οποίες ισχύει η δέσμευση 
μη αύξησης δρομολογίων. 
III. Την παράταση της ισχύος των λοιπών δεσμεύσεων Β1-Β3 
πουπροβλέπονται στην Απόφαση ΕΑ 658/2018[2], για τρία (3) ακόμη έτη, 
ήτοι από την 27.04.2021 έως την 26.04.2024.

3. 736/2021

Λήψη απόφασης, 
σύμφωνα με 

την παρ. 9 του 
άρθρου 21Β του 

ν. 3959/2011 
(Α’ 93)

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έλαβε απόφαση, σύμφωνα με την παρ. 
9 του άρθρου 21Β του ν. 3959/2011 (Α’ 93), για τον καθορισμό της 
διαδικασίας διεξαγωγής της δομημένης συνέντευξης κατά την 
επιλογή προϊστάμενων.

Άλλες Αποφάσεις
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α/α ΑΡΙΘ. 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΘΕΜΑ

4. 737/2021 Επανεξέταση 
Δέσμευσης

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, αποφάσισε ομοφώνως και 
σε φανερή ψηφοφορία, τα ακόλουθα:
Ι. Διαπιστώνει ότι έχει επέλθει ουσιαστική μεταβολή των γεγονότων 
στα οποία βασίστηκε η υπ’ αριθ. 551/VII/2012 απόφαση της ΕΑ, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφορικά με τις υπ’ αριθ. 1, 2, 4, 5, 6 
και 7 Δεσμεύσεις της ΔΕΠΑ και
ΙΙ. Απαλλάσσει τη ΔΕΠΑ από κάθε μία εκ των ανωτέρω δεσμεύσεων.

5. 746/2021

Λήψη απόφασης 
επί μη 

συμμόρφωσης, 
σύμφωνα με 
το άρθρο 25 
παρ. 5 του ν. 
3959/2011

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε Ολομέλεια, ομόφωνα διαπιστώνει τη μη 
συμμόρφωση της ΑΡΓΟΣ προς τον όρο ΙΙ.3 του διατακτικού της υπ’ αριθ. 
687/2019 Απόφασης της ΕΑ δια της μονομερούς εφαρμογής της ΝΕΠ 
κατά τη διανομή του έντυπου Τύπου οκτώ (8) εκδοτικών επιχειρήσεων 
ή ομίλων επιχειρήσεων χωρίς να έχει προηγηθεί η έκδοση οριστικής 
απόφασης επί της κύριας υπόθεσης ή η επιτυχής έκβαση των, κατά τον 
όρο ΙΙ.2 του διατακτικού της Απόφασης, διαπραγματεύσεων μεταξύ των 
τελευταίων και της ΑΡΓΟΣ, επιβάλλει σε βάρος της ΑΡΓΟΣ συνολικό 
πρόστιμο, σύμφωνα με τον όρο ΙΙ.4 του διατακτικού της υπ’ αριθμ. 
687/2019 Απόφασης της ΕΑ για την ανωτέρω περιγραφείσα παράβαση 
και την υπότροπη συμπεριφορά της, συνολικού ύψους 41.111,11 ευρώ 
και απειλεί την ΑΡΓΟΣ με πρόστιμο και χρηματική ποινή, αν με νέα 
απόφαση της Επιτροπής βεβαιωθεί η συνέχιση ή η επανάληψη της 
διαπιστωθείσας παράβασης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί 
της κύριας υπόθεσης.

6. 749/2021

Τροποποίηση 
και 

κωδικοποίηση 
του Οργανισμού 
της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού

Την τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αρ.
719/2020 απόφασης «Οργανισμός της Επιτροπής Ανταγωνισμού» (Β΄ 
4748), κατ’ άρθρο 20 του ν. 4622/2019.

Άλλες Αποφάσεις

α/α ΑΡΙΘ. 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΘΕΜΑ

1 723/2020 Επανεξέταση 
Δέσμευσης

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, σε φανερή ψηφοφορία, 
αποφάσισε ομοφώνως:
Ι. Διαπιστώνει ότι έχει επέλθει ουσιαστική μεταβολή των γεγονότων 
στα οποία βασίστηκε η υπ’ αριθ. 551/VII/2012 απόφαση της ΕΑ, 
όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφορικά με την υπ’ αριθ. 3 
Δέσμευση της ΔΕΠΑ και
ΙΙ. Κάνει δεκτό το αίτημα της ΔΕΠΑ περί απαλλαγής της από την 
υποχρέωση εφαρμογής προγράμματος διάθεσης ποσοτήτων φυσικού 
αερίου μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών, κατά τα οριζόμενα και 
στην υπ’ αριθ. 631/2016 απόφαση της ΕΑ.

Αποφάσεις δημοσιευμένες το 2021 που αφορούν προηγούμενα έτη

* Στις ως άνω αποφάσεις δεν περιλαμβάνονται οι υπ’ αριθ. 729/2021, 745/2021 και 763/2021 
αποφάσεις, οι οποίες δεν έχουν καθαρογραφεί μέχρι τη σύνταξη της παρούσας Έκθεσης.
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Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού

730/2021
Λήψη απόφασης επί της καταγγελίας της εταιρίας με την επωνυμία «ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά της εταιρίας με 
την επωνυμία «ΔΗΜΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΧΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», 
για παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 και 101 και 102 ΣΛΕΕ καθώς και σχετικής 
αυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά μικροσυσκευών υγραερίου για γενική χρήση (730/2021)

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΑ, η RESOUL παρέβη τα άρθρα 1 του ν. 3959/2011 και 101 
ΣΛΕΕ κατά την περίοδο 2008-2012, επιβάλλοντας στους χονδρεμπόρους/ διανομείς αντι-
ανταγωνιστικούς κάθετους περιορισμούς, ήτοι καθορισμό τιμής μεταπώλησης, περιορισμό 
των παθητικών πωλήσεων (καθώς και ενεργητικών πωλήσεων, ιδίως για την περίοδο 
2008-2009), και υποχρέωσης προώθησης συγκεκριμένου σήματος.

Επιπλέον, σύμφωνα με την απόφαση της ΕΑ, η RESOUL κατέχει δεσπόζουσα θέση στην 
ελληνική αγορά χονδρικής για συσκευές φυσικού αερίου γενικής χρήσης και καταχράστηκε 
την εν λόγω δεσπόζουσα θέση κατά την περίοδο 2008-2012, επιβάλλοντας υποχρεώσεις 
αποκλειστικότητας στους διανομείς της. Αυτοί οι συμβατικοί όροι, σε συνδυασμό με την 
προσφορά εκπτώσεων στόχων, αποσκοπούσαν στη διατήρηση ή/και στην ενίσχυση της 
δεσπόζουσας θέσης της στη σχετική αγορά, αποκλείοντας έτσι τους ανταγωνιστές και 
περιορίζοντας τις δυνατότητές τους για ανάπτυξη, κατά παράβαση των άρθρων 2 του ν. 
3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ. Τέλος, σύμφωνα με την απόφαση της ΕΑ, η RESOUL καταχράστηκε 
την δεσπόζουσα θέση της στην ελληνική αγορά χονδρικής πώλησης συσκευών αερίου γενικής 
χρήσης κατά την περίοδο 2005-2019, προσφέροντας στα σούπερ μάρκετ εκπτώσεις βάσει 
εξατομικευμένων στόχων. Οι εν λόγω εκπτώσεις χορηγήθηκαν αναδρομικά και όχι μόνο σε 
πωλήσεις που υπερέβαιναν συγκεκριμένους στόχους, και ως σκοπό είχαν στη διατήρηση και 
/ ή στην ενίσχυση της δεσπόζουσας θέσης της RESOUL στη σχετική αγορά, αποκλείοντας έτσι 
τους ανταγωνιστές και περιορίζοντας τις δυνατότητές τους για ανάπτυξη, κατά παράβαση 
των άρθρων 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ.

Με βάση τα ανωτέρω, Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, σε φανερή ψηφοφορία 
αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:  

Ι. Διαπιστώνει ότι η εταιρεία RESOUL παραβίασε, τα άρθρα 1 και 2 του ν. 3959/2011 και 101 
και 102 ΣΛΕΕ, για τους λόγους που εκτενώς αναφέρονται ανωτέρω, για τη χρονική περίοδο 
από την 16.05.2008 έως την 31.12.2012,

ΙΙ. Διαπιστώνει ότι η εταιρεία RESOUL παραβίασε τα άρθρα 2 του ν. 3959/2011 και 102 
ΣΛΕΕ, για τους λόγους που εκτενώς αναφέρονται ανωτέρω για τη χρονική περίοδο από την 
01.01.2005 έως την 31.12.2019,

ΙΙΙ. Υποχρεώνει την εταιρεία RESOUL να παραλείπει στο μέλλον τις ως άνω διαπιστωθείσες 
παραβάσεις,

ΙV. Επιβάλει πρόστιμο στην εταιρεία RESOUL για την τέλεση των διαπιστωθεισών 
παραβάσεων των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 και 101 και 102 ΣΛΕΕ συνολικού ύψους 
ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα επτά ευρώ και έντεκα λεπτών 
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(€1.100.547,11),

V. Απειλεί την RESOUL με πρόστιμο εάν με απόφαση της Επιτροπής βεβαιωθεί η συνέχιση 
ή επανάληψη των διαπιστωθεισών παραβάσεων.

Λήψη απόφασης επί της καταγγελίας κατά επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά της 
παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για παράβαση των άρθρων 1 Ν. 703/1977 και 1 Ν. 3959/2011 και 
101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν μείνει εκτός της 
διαδικασίας διευθέτησης, η οποία κατέληξε στην απόφαση ΕΑ 721/2020, και συγκεκριμένα κατά 
των επιχειρήσεων  α) MONDIALPOL HELLAS SECURITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (δ.τ. «MONDIALPOL HELLAS SECURITY SERVICES 
A.E.»), β) ESA SECURITY SOLUTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. «ESA SECURITY SOLUTIONS S.A.»), καθώς και της αυτεπάγγελτης 
έρευνας της Υπηρεσίας σε επιχειρήσεις στην αγορά της παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για 
παράβαση των άρθρων 1 Ν. 703/1977 και 1 Ν. 3959/2011 και 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (731/2021)

Με βάση το σκεπτικό της Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ο ΣΕΕΥΑ, μέσω των 
ΚΣΣΕ 2009 και 2010 αποσκοπούσε στον καθορισμό της τιμής των παρεχόμενων υπηρεσιών 
ασφαλείας, ρυθμίζοντας το κέρδος των εργοδοτικών επιχειρήσεων-μελών του συλλόγου και 
προκαλώντας στρέβλωση του ανταγωνισμού επί των τιμών στην αγορά των διαγωνισμών 
παροχής υπηρεσιών φύλαξης. Καθίσταται προφανές ότι η εν λόγω αντιανταγωνιστική δράση 
του ΣΕΕΥΑ είχε ως αντικείμενο τη νόθευση του ανταγωνισμού κατά παράβαση των άρθρων 
1 παρ. 1 Ν. 3959/2011, 1 παρ. 1 Ν. 703/1977 και 101 ΣΛΕΕ.

Επίσης, προκύπτει η ανταλλαγή στοιχείων και δη οικονομικών προσφορών μεταξύ εταιρειών 
που συμμετείχαν στη Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών και της ατομικής επιχείρησης 
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ SECURITY, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους σε διαγωνιστικές διαδικασίες 
που προκηρύχθηκαν κατά τα έτη  2010 και 2011. Οι ως άνω  προσφορές, που αποτέλεσαν και 
το αντικείμενο της υπό εξέταση ανταλλαγής, κατ’ αντιπαραβολή με τα στοιχεία κατακύρωσης 
του εκάστοτε φορέα, συμπίπτουν απόλυτα αριθμητικά με τις τελικώς κατατεθειμένες. 
Ειδικότερα, έλαβε χώρα νόθευση των διαγωνιστικών διαδικασιών από τις συμμετέχουσες 
σε αυτή επιχειρήσεις, δια της, μέσω της ανταλλαγής στοιχείων, υποβολής εικονικών 
προσφορών από μέρους της ατομικής επιχείρησης ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ SECURITY, με στόχο την 
εκ των προτέρων συμφωνημένη ανάθεση του έργου σε εταιρεία η οποία συμμετείχε στη 
ΔΔΔ υπό συνθήκες κατ’ επίφαση υγιούς ανταγωνισμού.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, πέραν των πρακτικών νόθευσης διαγωνισμών που διαπιστώθηκαν 
ανωτέρω από μέρους της ατομικής επιχείρησης ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ SECURITY, διερευνήθηκαν 
επίσης, ως προς τη συμβατότητά τους με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 703/1977 και του 
Ν.3959/2011, οι πρακτικές των εταιριών ESA SECURITY SOLUTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

731/2021



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2021
71

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, εταιρείας που συμμετείχε στη 
Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών και MONDIALPOL HELLAS SECURITY SERVICES 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ως προς 
δύο (2) διαγωνισμούς για ισάριθμα δημόσια έργα που δημοπρατήθηκαν την περίοδο 2009-
2010. Κατά την κρίση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, δεν αποδείχθηκε επαρκώς κατά νόμο 
ότι οι ανωτέρω πρακτικές αντίκεινται στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 703/1977 ή/και Ν. 
3959/2011. Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι από την έρευνα της Υπηρεσίας δεν προέκυψαν 
στοιχεία συνεννόησης για την κατάθεση ισότιμων προσφορών στους καταγγελλόμενους 
διαγωνισμούς.

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, αποφάσισε ομόφωνα και σε 
φανερή ψηφοφορία, τα ακόλουθα:  

Α. Διαπιστώνει παράβαση, σύμφωνα με τα όσα εκτίθενται στο σκεπτικό της Απόφασης, 
των άρθρων 1 N. 3959/2011, 1 Ν. 703/1977 και 101 ΣΛΕΕ από την ένωση επιχειρήσεων 
«Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επανδρωμένων Υπηρεσιών Ασφαλείας» (ΣΕΕΥΑ), για το χρονικό 
διάστημα από 25.5.2009 μέχρι 06.09.2011. 

Β. Διαπιστώνει ότι λόγω εφαρμογής του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 3959/2011 περί ανώτατου 
επιτρεπόμενου κατά νόμο ποσού επιβαλλόμενου προστίμου, το πρόστιμο για τη συμμετοχή 
της ένωσης επιχειρήσεων «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επανδρωμένων Υπηρεσιών Ασφαλείας» 
(ΣΕΕΥΑ) είναι μηδενικό.

Γ. Διαπιστώνει ότι η ατομική επιχείρηση «ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», 
παραβίασε τα άρθρα 1 N. 3959/2011 και 1 Ν. 703/1977, για το χρονικό διάστημα από 11.11.2010 
μέχρι 12.4.2011. 

Δ. Δεν επιβάλλει στην ατομική επιχείρηση «ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», 
κατά το σκεπτικό της Απόφασης, πρόστιμο.

Ε. Υποχρεώνει την ένωση επιχειρήσεων «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επανδρωμένων 
Υπηρεσιών Ασφαλείας» και την ατομική επιχείρηση «ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ» να παραλείπουν στο μέλλον τις διαπιστωθείσες στο ως άνω σκεπτικό παραβάσεις. 

ΣΤ. Επαπειλεί την ένωση επιχειρήσεων «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επανδρωμένων Υπηρεσιών 
Ασφαλείας» και την ατομική επιχείρηση «ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» με 
πρόστιμο και χρηματική ποινή, εάν με απόφαση της Επιτροπής βεβαιώνεται η επανάληψη 
των διαπιστωθεισών παραβάσεων στο μέλλον.

Ζ. Δεν διαπιστώνει παράβαση των άρθρων 1 N. 3959/2011, 1 Ν. 703/1977, κατά το ως άνω 
σκεπτικό, από τις εταιρίες «MONDIALPOL HELLAS SECURITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και «ESA SECURITY SOLUTIONS 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (νυν επωνυμία 
της ISS ASPIS SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕ).
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Συνεξέταση των καταγγελιών (1) της εταιρείας με την επωνυμία «GREEN OIL ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά των εταιριών: α) «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και β) «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» και ήδη LPC  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, (2) του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΩ.ΣΥ.ΧΟ. – ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ» κατά των εταιριών: α) «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», β) «CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» και (γ) «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ» και  (3) της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΚ ΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ» κατά: α) της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και β) κατά φυσικού προσώπου (741/2021)

Στο πλαίσιο της συνεξέτασης των ανωτέρω καταγγελιών, η Επιτροπή Ανταγωνισμού 
διαπίστωσε ότι η ΕΛΤΕΠΕ, κατά την περίοδο 1.1.2004 έως την 15.1.2013, περιέλαβε ρήτρες 
αποκλειστικότητας στις συμβάσεις της τόσο με εταιρίες που δραστηριοποιούνταν στη 
συλλογή ΑΛΕ, όσο και με εταιρίες που δραστηριοποιούνταν στην αξιοποίηση/ αναγέννηση ΑΛΕ, 
κατά κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της στην οικεία αγορά (ήτοι την αγορά οργάνωσης 
και λειτουργίας συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ). Σύμφωνα με την ΕΑ, οι αντι-
ανταγωνιστικές πρακτικές οι οποίες διαπιστώνονται ως προς την ΕΛΤΕΠΕ αφορούν τον 
οριζόντιο αποκλεισμό των ανταγωνιστών της (horizontal foreclosure) στην αγορά οργάνωσης 
και λειτουργίας συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ, στην οποία η καταγγελλόμενη 
κατέχει δεσπόζουσα θέση, καθώς οι εν λόγω όροι κατ΄ ουσίαν επιχειρούσαν να οδηγήσουν 
το σύνολο των πηγών εφοδιασμού στην ΕΛΤΕΠΕ, με αποτέλεσμα ένα έτερο ενδεχόμενο 
Σύστημα Συλλογικής Διαχείρισης να μην μπορεί να έχει πρόσβαση σε πηγές εφοδιασμού για 
τη δραστηριοποίησή του.

Επιπλέον, κατά την περίοδο από 2.8.2004 έως και 1.8.2008, η ΕΑ έκρινε ότι η ΕΛΤΕΠΕ παρέβη 
το (πλέον καταργημένο) άρθρο 2α του ν. 703/1977 που απαγόρευε την κατάχρηση οικονομικής 
εξάρτησης. Άλλες καταγγελλόμενες πρακτικές που περιέχονται στις καταγγελίες (όπως λ.χ. 
ο ισχυρισμός περί άρνησης προμήθειας ΑΛΕ από την ΕΛΤΕΠΕ στην GREEN OIL και η επιβολή 
ορισμένων τιμών σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στη συλλογή ΑΛΕ) απορρίφθηκαν από 
την ΕΑ ως αβάσιμες.

Εν όψει των ανωτέρω, Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, σε φανερή ψηφοφορία 
αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

I. Διαπιστώνει παράβαση του άρθρου 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ από την εταιρεία 
ΕΛΤΕΠΕ (νυν ΕΝΔΙΑΛΕ), για τους λόγους που εκτενώς αναφέρονται ανωτέρω για τη χρονική 
περίοδο από την 01.1.2004 έως την 15.1.2013,

II. Επιβάλει πρόστιμο συνολικού ύψους εκατόν έντεκα χιλιάδων εξακόσιων ευρώ (€111.600) 

741/2021
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στην εταιρεία ΕΛΤΕΠΕ (νυν ΕΝΔΙΑΛΕ) αναφορικά με την ως άνω εκτιθέμενη παράβαση του 
άρθρου 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ κατά την ως άνω χρονική περίοδο,

III. Διαπιστώνει παράβαση του άρθρου 2α του ν. 703/1977 από την εταιρεία ΕΛΤΕΠΕ (νυν 
ΕΝΔΙΑΛΕ), για τους λόγους που εκτενώς αναφέρονται ανωτέρω για τη χρονική περίοδο από 
την 2.8.2004 έως την 1.8.2008,

IV. Υποχρεώνει την εταιρεία ΕΛΤΕΠΕ (νυν ΕΝΔΙΑΛΕ) να παραλείπει στο μέλλον τις 
διαπιστωθείσες παραβάσεις,

V. Απειλεί την εταιρεία ΕΛΤΕΠΕ (νυν ΕΝΔΙΑΛΕ) με πρόστιμο εάν με απόφαση της Επιτροπής 
βεβαιώνεται η επανάληψη των διαπιστωθεισών παραβάσεων,

VI. Απορρίπτει τις καταγγελίες των GREEN OIL, ΕΣΚ ΟΙΛ και ΣΩΣΥΧΟ κατά τους λοιπούς 
ισχυρισμούς τους ως ουσία αβάσιμες και ως αφορώσες σε ζητήματα που δεν εμπίπτουν 
στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Αυτεπάγγελτη έρευνα στη σχετική αγορά χημικών τουαλετών, για πιθανή παράβαση των 
διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 3959/2011 (742/2021)

Στο πλαίσιο της ως άνω έρευνας, η Επιτροπή Ανταγωνισμού προέβη σε έλεγχο των εταιριών 
i) ΤΟΙ ΤΟΙ (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ii) 
ΕΥΡΟΠΡΑΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ, iii) Α.Φ. ΔΡΑΓΩΝΑΣ Μ.ΕΠΕ, iv) ALBA TEXTILE AGENCY 
ΕΠΕ και v) ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ομόφωνα,  διαπίστωσε παράβαση του άρθρου 1 του ν. 3959/2011. 
Η απόφαση εκδόθηκε κατόπιν σχετικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους των μερών για 
την υπαγωγή τους στη διαδικασία διευθέτησης. Οι ως άνω εταιρείες, ανά ζεύγη,  προέβησαν 
σε οριζόντιες συμπράξεις που είχαν ως αντικείμενο τη νόθευση διαγωνισμών και κατανομή 
αγορών πριν την υποβολή οικονομικών προσφορών, προσδιορισμού μειοδότη για την παροχή 
υπηρεσιών τοποθέτησης, απομάκρυνσης, καθαρισμού και γενικότερης διαχείρισης χημικών 
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τουαλετών σε οργανισμούς ΝΠΔΔ και ιδιωτικούς φορείς. Η ΕΑ επέβαλε μειωμένα πρόστιμα 
για την τέλεση της διαπιστωθείσας, ήτοι, ποσού 60.078,0 ευρώ, για την ΤΟΙ ΤΟΙ (HELLAS) 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ποσού 52.942,0 ευρώ για την 
ΕΥΡΟΠΡΑΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ, ποσού 13.259,0 ευρώ για την Α.Φ. ΔΡΑΓΩΝΑΣ Μ.ΕΠΕ (δ.τ. 
ΓΛΑΡΟΣ), ποσού 72.954,0 ευρώ για την ALBA TEXTILE AGENCY ΕΠΕ, ποσού 258,0 ευρώ για την 
ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Σύνολο προστίμων: €199.491).

Απόφαση επί καταγγελίας της εταιρείας «ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά 12 εταιρειών και αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού 
στην αγορά εμπορίας - διανομής ρολογιού χειρός, προκειμένου να διαπιστωθεί αν συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 ή/και 101 ΣΛΕΕ 
(757/2021

Με την υπ’ αρ. 757/2021 απόφασή της, η Ολομέλεια της ΕΑ ομόφωνα αποφάσισε, κατόπιν 
σχετικής Εισήγησης, τα εξής:

• Αναφορικά με την επιχείρηση με την επωνυμία ΤΑΙΜ ΣΕΝΤΕΡ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Παράβαση 
των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ για καθορισμού τιμών μεταπώλησης και 
παρεμπόδιση του παράλληλου εμπορίου, η οποία διήρκεσε τουλάχιστον από το έτος 
2012 έως το έτος 2017 και επιβολή προστίμου ύψους 183.154,11 ευρώ.

• Αναφορικά με την επιχείρηση με την επωνυμία ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΝΤΖΙΚΗ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ: Παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ για 
καθορισμό τιμών μεταπώλησης, με ταυτόχρονη εφαρμογή μηχανισμού παρακολούθησης 
των καθορισμένων τιμών και τυχόν αποκλίσεων από αυτές από το έτος 20111 έως το 
έτος 2017 και επιβολή προστίμου ύψους 182.741,86 ευρώ.

• Αναφορικά με την επιχείρηση με την επωνυμία SHOP & TRADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Παράβαση 
των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ για καθορισμό τιμών μεταπώλησης, με 
ταυτόχρονη εφαρμογή μηχανισμού παρακολούθησης των καθορισμένων τιμών και τυχόν 
αποκλίσεων από αυτές από το έτος 2016 έως το έτος 2017 και επιβολή προστίμου 
ύψους 21.899,79 ευρώ.

• Αναφορικά με την επιχείρηση με την επωνυμία SYMBOL ΕΛΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ για καθορισμό των 
τιμών μεταπώλησης, από το έτος 2011 έως το έτος 2016 και επιβολή προστίμου ύψους 
238.655,22 ευρώ.

• Αναφορικά με την επιχείρηση με την επωνυμία ORIS S.A: Παράβαση των άρθρων 1 
του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ για άμεσο περιορισμό στις παθητικές πωλήσεις σε 
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μεταπωλητές εκτός Ελλάδας και Κύπρου, από το έτος 2014 έως το έτος 2020 και 
επιβολή προστίμου ύψους 18.370,80 ευρώ.

• Αναφορικά με την επιχείρηση με την επωνυμία AMER SPORTS EXPORT GMBH: Παράβαση 
των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ σε καθορισμό τιμών μεταπώλησης των 
ρολογιών χειρός έναντι του χονδρεμπόρου-διανομέα της, από το έτος 2015 έως το έτος 
2017 και επιβολή προστίμου ύψους 13.506,40 ευρώ.

Περαιτέρω, η ΕΑ υποχρέωσε τις ως άνω εταιρείες να παύσουν τις ως άνω παραβάσεις, 
στο βαθμό που αυτές συνεχίζονται, και να τις παραλείπουν στο μέλλον, και τις απείλησε με 
πρόστιμο εάν με απόφαση της ΕΑ βεβαιώνεται η συνέχιση ή επανάληψη των διαπιστωθεισών 
παραβάσεων στο μέλλον.

Κατά τα λοιπά, ως προς την επιχείρηση με την επωνυμία FOSSIL GROUP, η ΕΑ δεν διεπίστωσε 
παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ. Περαιτέρω, απέρριψε την 
καταγγελία της ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως προς 
τους λοιπούς ισχυρισμούς της, και κατά το μέρος που αυτή αφορούσε τις εταιρίες «RIST 
HELLAS PRIVATE COMPANY ΙΚΕ», «ΝΤΗΖΕΛ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ», «Ρ. ΓΚΟΓΚΑΣ και ΣΙΑ ΟΕ», «THE SWATCH GROUP (GREECE) SA», 
«SWATCH GROUP LTD», «ΓΑΒΡΙΗΛ Μ. ΑΠΟΣΠΟΡΗΣ», «ΧΡΟΝΩΡΑ Π. ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «TAG HEUER HEADQUARTERS BRANCH OF LVMH 
SWISS MANUFACTURE SA», «LOTHMAN TRADING B.V.(OOZOO TIMEPIECES)».

Απόφαση επί της υπόθεσης που αφορά την αυτεπάγγελτη έρευνα στην εγχώρια αγορά των 
συστημάτων και ειδών ψύξης και θέρμανσης, για ενδεχόμενη παράβαση του άρθρου 1 του ν. 
3959/2011 και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ (760/2021)

Με την υπ’ αρ. 760/2021 απόφασή της, η Ολομέλεια της ΕΑ ομόφωνα αποφάσισε, κατόπιν 
σχετικής Εισήγησης, τα εξής:

Διαπίστωσε ότι οι ελεγχόμενες εταιρείες:

i. «CLIMA CONTROL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

 ΚΑΙ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ»· 

ii. «ΗΛΙΟΑΚΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ 

 ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ»·

iii. «AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»·

iv. «ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 και ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΔΑ & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»·

v. «IQ SOLAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»·

760/2021
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vi. «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»·

vii. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.»·

viii. «Δ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ»· και 

ix. «F.G. EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ»

έχουν υιοθετήσει, ανά διαφορετικά χρονικά διαστήματα η καθεμία κατά την περίοδο 2011 
έως και 2020, πρακτικές καθορισμού λιανικών τιμών στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο κάθετων 
συμφωνιών με τους λιανοπωλητές τους.

Ειδικότερα, από την έρευνα της Υπηρεσίας εντοπίστηκε πλήθος στοιχείων που καταδεικνύουν 
ότι μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται ως προμηθεύτριες στη 
γενικότερη κατηγορία των συστημάτων και ειδών ψύξης και θέρμανσης, έχουν επιβάλει 
συστηματικά στους λιανοπωλητές μια πολιτική καθορισμού του επιπέδου των τιμών 
μεταπώλησης των προϊόντων τους, όταν αυτά διατίθενται στους καταναλωτές μέσω 
του διαδικτύου. Προκειμένου δε να καθίσταται βέβαιο ότι η πολιτική καθορισμού των 
τιμών εφαρμοζόταν στην πράξη, οι προμηθεύτριες εταιρείες προέβαιναν σε εκτεταμένη 
παρακολούθηση, μέσω μηχανών σύγκρισης, (π.χ. μέσω των ιστοσελίδων skroutz.gr και 
bestprice.gr) των τιμών των λιανοπωλητών και καταγραφής των διακυμάνσεών τους. Με 
τον τρόπο αυτό, οι προμηθεύτριες εταιρείες περιόριζαν στην πράξη την ελευθερία των 
λιανοπωλητών να καθορίζουν οι ίδιοι τις τιμές, στις οποίες μεταπωλούσαν τα συμβατικά 
προϊόντα μέσω των διαδικτυακών καταστημάτων τους (e-shops). Πιο συγκεκριμένα, από 
ένα μεγάλο αριθμό μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που συνελέγησαν κατά τους 
επιτόπιους ελέγχους που διενεργήθηκαν στα γραφεία των ελεγχόμενων εταιρειών, όσο 
και συνεργαζόμενων καταστημάτων λιανικής πώλησης, προκύπτει ότι οι ελεγχόμενες 
επιχειρήσεις, συστηματικά κοινοποιούσαν στο δίκτυο συνεργατών τους καταλόγους, 
στους οποίους αναγράφονταν οι τιμές λιανικής που οι τελευταίοι όφειλαν να χρεώνουν, 
κατά την πώληση μέσω διαδικτύου, ορισμένων προϊόντων τους. Περαιτέρω, προέκυψε 
ότι οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις προέβαιναν και σε τηλεφωνικές οχλήσεις προς αυτούς, 
προκειμένου να συμμορφωθούν με τις υποδεικνυόμενες διαδικτυακές τιμές λιανικής.

Υπό το φως των διαπιστώσεων αυτών, η ΕΑ επέβαλε πρόστιμα στις εν λόγω εταιρείες, τις 
υποχρέωσε να παύσουν τις διαπιστωθείσες παραβάσεις, στο βαθμό που αυτές συνεχίζονται 
και να τις παραλείπουν στο μέλλον, και τις απείλησε με πρόστιμο αν με απόφαση της ΕΑ 
βεβαιώνεται η συνέχιση ή επανάληψη των παραβάσεων.

Συγκεκριμένα, η ΕΑ επέβαλε τα εξής πρόστιμα:

στην εταιρεία «CLIMA CONTROL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ», πρόστιμο συνολικού ύψους € 22.616,15, στην εταιρεία «ΗΛΙΟΑΚΜΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ» πρόστιμο 
συνολικού ύψους € 24.256,57,·στην εταιρεία «AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» πρόστιμο συνολικού ύψους € 67.909,03,·στην εταιρεία 
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«ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΔΑ & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» πρόστιμο συνολικού ύψους € 133.600,66, 
στην εταιρεία «IQ SOLAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» πρόστιμο 
συνολικού ύψους € 32.459,87, στην εταιρεία «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» πρόστιμο συνολικού ύψους € 509.275,85, στην εταιρεία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» πρόστιμο συνολικού ύψους € 6.840,03, στην εταιρεία «Δ. 
ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» πρόστιμο συνολικού 
ύψους € 224.216,67· και στην εταιρεία «F.G. EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» πρόστιμο συνολικού € 146.206,78.

762/2021
Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας και εξέταση καταγγελίας της εταιρείας ΒΑΠ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά της εταιρείας COCA-
COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τυχόν παράβαση 
των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011, καθώς και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για 
τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην αγορά των μη αλκοολούχων ποτών (762/2021)

Με την υπ’ αριθ. 762/2021 απόφασή της, η Ολομέλεια της ΕΑ ομόφωνα αποφάσισε, κατόπιν 
σχετικής Εισήγησης, ότι η COCA-COLA 3E, κατά την περίοδο 2015-2019, χρησιμοποίησε 
ποικίλες πρακτικές, προβαίνοντας σε σύναψη προφορικών συμφωνιών αποκλειστικότητας 
και σε πρακτικές μη αξιοκρατικού εκτοπισμού συγκεκριμένων ανταγωνιστών με σκοπό 
την προώθηση σήματος (single branding) (και ειδικότερα προϊόντων ή/ και ψυγείων ή/ και 
σημάτων των ανταγωνιστών της), όπως π.χ. σε απειλές και τιμωρητική συμπεριφορά σε 
περίπτωση συνεργασίας με ανταγωνιστικό προμηθευτή, και σε άλλες πρακτικές ισοδύναμου 
αποτελέσματος που αντίκεινται στα άρθρα 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ.

Οι υποχρεώσεις αποκλειστικής συνεργασίας αποτελούν σημαντικό εμπόδιο πρόσβασης 
των ανταγωνιστών στην αγορά και στερούν από τους καταναλωτές τη δυνατότητα να 
ικανοποιήσουν ένα μέρος των αναγκών του από ανταγωνιστές της δεσπόζουσας επιχείρησης 
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κατά παράβαση των ως άνω άρθρων. Συνέπεια αυτών ήταν η αύξηση της παρουσίας της 
COCA-COLA 3E στα τελικά σημεία πώλησης με καταχρηστικά μέσα, εκτοπίζοντας τους 
ανταγωνιστές της και αποστερώντας την ευκαιρία πρόσβασης σε υφιστάμενους ή/και νέους 
πελάτες στις αγορές αναψυκτικών τύπου cola και λοιπών αναψυκτικών τύπου non cola για 
επιτόπια κατανάλωση.

Σύμφωνα με την ΕΑ, οι πρακτικές μη αξιοκρατικού εκτοπισμού των ανταγωνιστών της από 
την COCA-COLA 3E, έθεσαν εμπόδια στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού και την επέκταση των 
ανταγωνιστών στη συγκεκριμένη αγορά, επί σειρά ετών. Σε συνδυασμό με τις προφορικές 
συμφωνίες αποκλειστικότητας, οι πρακτικές αυτές συνέβαλλαν στην διαμόρφωση μίας 
«σταθερής ιεραρχίας» στις συγκεκριμένες σχετικές αγορές, με το δυνητικό αλλά και ισχύοντα 
ανταγωνισμό περιορισμένο, και με αρνητικές συνέπειες για τους καταναλωτές, όσον αφορά 
μεταξύ άλλων την ποικιλία, την ποιότητα και την καινοτομία.

Υπό το φως των διαπιστώσεων αυτών, η ΕΑ αποφάσισε την επιβολή προστίμου ύψους 
€10.342.773 στην εν λόγω εταιρεία, καθώς και την επιβολή του εξής συγκεκριμένου 
μέτρου συμπεριφοράς για δύο έτη από τη δημοσίευση της απόφαση ςπρος το σκοπό της 
αποκατάστασης των συνθηκών ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές: Όταν η COCA-COLA 3E 
παρέχει σε ορισμένο τελικό σημείο πώλησης ψυγείο αναψυκτικών με σύμβαση χρησιδανείου, 
και το συγκεκριμένο τελικό σημείο πώλησης δεν διαθέτει άλλο ψυγείο ή εναλλακτικό 
ψυκτικό χώρο που να είναι κατάλληλος για τοποθέτηση αναψυκτικών τύπου cola / non cola 
και άμεσα προσβάσιμος στους καταναλωτές, η COCA-COLA 3E θα πρέπει να επιτρέπει στο 
τελικό σημείο πώλησης να αξιοποιεί κατά το δοκούν το 20% του χώρου του ψυγείου που 
τους έχει χρησιδανείσει η εταιρεία.

Περαιτέρω, η ΕΑ υποχρέωσε την  εταιρεία COCA-COLA 3E να παραλείπει στο μέλλον τις 
παραβάσεις των ως άνω άρθρων του ν. 3959/2011 και της ΣΛΕΕ και την απείλησε με πρόστιμο 
εάν με απόφαση της ΕΑ βεβαιωθεί στο μέλλον η συνέχιση ή επανάληψη των διαπιστωθεισών 
παραβάσεων.
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Έλεγχος συγκεντρώσεων επιχειρήσεων

Οι συγκεντρώσεις (συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων) που γνωστοποιήθηκαν εντός 
του 2021 εγκρίθηκαν, μετά από απλή ή πλήρη/εις βάθος διερεύνηση από την Επιτροπή 
Ανταγωνισμού, καθώς κρίθηκε ότι δεν προκαλούσαν ανησυχίες ως προς το συμβατό τους 
με τους κανόνες του ανταγωνισμού, ενώ σε μία περίπτωση γνωστοποιηθείσας πράξης 
επεβλήθησαν όροι προκειμένου να αντιμετωπιστούν ζητήματα ανταγωνισμού.

Σημειωτέων ότι σε προληπτικό έλεγχο και προηγούμενη έγκριση από την Επιτροπή 
Ανταγωνισμού υπόκεινται μόνο ορισμένες συγκριτικά μεγάλες συγχωνεύσεις και εξαγορές 
επιχειρήσεων, με κριτήριο τον κύκλο εργασιών τους στην ελληνική και παγκόσμια αγορά, 
και υπό την προϋπόθεση ότι δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στον Κανονισμό 139/2004.

α/α ΑΡΙΘ. 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ 
ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΘΕΜΑ

1. 725/2021 Συγκέντρωση

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αποφάσισε ομοφώνως και σε φανερή 
ψηφοφορία ότι εγκρίνει κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την 
από 18.12.2020 (αρ. πρωτ. 10862) προηγούμενη γνωστοποίηση 
συγκέντρωσης σχετικά με την απόκτηση από την ΟΠΑΠ ΑΕ, μέσω 
της 100% θυγατρικής της εταιρείας OPAP Investment Limited, 
αποκλειστικού ελέγχου επί των δραστηριοτήτων διαδικτυακού 
στοιχήματος και άλλων τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου της 
εταιρείας KAIZEN GAMING INTERNATIONAL LTD που διατίθενται 
στην Ελλάδα και την Κύπρο υπό το εμπορικό σήμα «Stoiximan», 
δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011, δεν προκαλεί 
σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις 
λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες 
αφορά».

2. 727/2021 Συγκέντρωση

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αποφάσισε ομοφώνως και σε φανερή 
ψηφοφορία ότι εγκρίνει, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, όπως 
ισχύει, την από 08.02.2021 (υπ’ αριθ. πρωτ. 1199) γνωστοποιηθείσα 
συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση από την κυπριακή εταιρεία 
περιορισμένης ευθύνης (Limited) με την επωνυμία «BELTERRA INVEST-
MENTS LIMITED» πλήρους και αποκλειστικού ελέγχου διά εξαγοράς 
επί της κυπριακής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (Limited) με την 
επωνυμία «MELBERY INVESTMENTS LIMITED» του 70% του μετοχικού 
κεφαλαίου της, πέραν του ποσοστού 30% του μετοχικού κεφαλαίου 
της το οποίο η BELTERRA INVESTMENTS LIMITED κατείχε ήδη, ήτοι 
του συνόλου των μετοχών της MELBERY INVESTMENTS LIMITED, 
δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3959/2011, όπως 
ισχύει, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής 
με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους 
αγορές στις οποίες αφορά.
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α/α ΑΡΙΘ. 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ 
ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΘΕΜΑ

3. 728/2021 Συγκέντρωση

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) σε Ολομέλεια, την 24η Μαρτίου 
2021, ενέκρινε ομόφωνα, με την υπ’ αρ. 728/2021 απόφασή 
της, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την από 8/1/2021 
γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση κοινού 
ελέγχου από τις εταιρίες «ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» 
(η οποία λειτουργεί τον τηλεοπτικό σταθμό υπό το σήμα «ALPHA») 
και «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» (η οποία λειτουργεί τον τηλεοπτικό 
σταθμό υπό το σήμα «STAR») επί της εταιρείας  «GREEN PIXEL 
PRODUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΟΠΤΙΚΟ-ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (εταιρεία με 
βασικό αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή τηλεοπτικών 
προγραμμάτων, κινηματογραφικών ταινιών και βίντεο).

4. 732/2021 Συγκέντρωση

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, εγκρίνει, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 
του ν. 3959/2011,την από 29.11.2021 συγκέντρωση σχετικά με την 
απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 
2 (β) του Ν. 3959/2011 από την εταιρεία με την επωνυμία «Assicurazi-
oni Generali - Societa per Azioni» επί της εταιρείας με την επωνυμία 
«Axa Ασφαλιστική Ανώνυμη Εταιρεία» δεδομένου ότι η εν λόγω 
συγκέντρωση, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό 
αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους 
αγορές στις οποίες αφορά.

5. 733/2021 Συγκέντρωση

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα ομόφωνα εγκρίνει κατ’ 
άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει, την από 01.03.2021 
γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση από 
την εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.» του κοινού 
ελέγχου, μαζί με τους Πωλητές, δια της εξαγοράς 49% της εταιρείας 
με την επωνυμία «NORTHSOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η οποία προς 
της συναλλαγής τελούσε υπό τον έλεγχο των Πωλητών), δεδομένου 
ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει, δεν 
προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις 
απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές 
στις οποίες αφορά.

6. 735/2021 Συγκέντρωση

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα ομόφωνα εγκρίνει κατ’ 
άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει, την από 31.03.2021 
γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, η οποία αφορά στην απόκτηση από 
την εταιρεία με την επωνυμία TEFORTO HOLDINGS του Ομίλου ΜΟΤΟΡ 
ΟΙΛ (ΜΟΗ) των εξαγοραζόμενων εταιριών (α) «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (β) «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (γ) «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΤΩ 
ΛΑΚΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (δ) «VIOTIA AIOLOS 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», 
(ε) «ΑΝΕΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
(στ) «ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 3959/2011, όπως 
ισχύει, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής 
με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους 
αγορές στις οποίες αφορά.
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7. 738/2021 Συγκέντρωση

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, την 30/6/2021, ενέκρινε ομόφωνα, 
με την υπ’ αριθ. 738/2021 απόφασή της, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 
3959/2011, την από 12/03/2021 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που 
αφορά στην απόκτηση από την εταιρεία TROPHY του συνόλου (100%) 
του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας 
OPEL.

8. 739/2021 Συγκέντρωση

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού την 13/7/2021, ενέκρινε ομόφωνα, με 
την υπ’ αριθ. 739/2021 απόφασή της, κατ’ άρθρο 8 παράγραφο 3 του ν. 
3959/2011, την από 15.4.2021 γνωστοποίηση  συγκέντρωσης, η οποία 
αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί του κλάδου αποδοχής 
καρτών πληρωμών της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. από την εταιρεία με την 
επωνυμία «EFT SERVICES HOLDING B.V.» του ομίλου Euronet Worldwide.

9. 740/2021 Συγκέντρωση

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ομόφωνα, με την υπ΄ αριθ. 740/2021 
απόφαση της, κατ’ άρθρο 8 παράγραφο 3 του ν. 3959/2011, την από 
13.5.2021 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση 
κοινού ελέγχου επί της εταιρείας ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΥΟ II 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ 
ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ από τις εταιρείες «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ του Ομίλου ΔΕΗ και ΓΕΩΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Με την ως άνω απόφασή της, η Επιτροπή 
Ανταγωνισμού έκρινε, ότι η υπό εξέταση συγκέντρωση, η οποία 
αφορά πρωτίστως στην ευρύτερη αγορά παραγωγής και προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο και μη-διασυνδεδεμένο 
σύστημα στην Ελλάδα, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές 
αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας 
του ανταγωνισμού, στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

10. 743/2021 Συγκέντρωση

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ομόφωνα εγκρίνει κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 
3959/2011, την από 19.5.2021 (υπ’ αριθ. πρωτ. 4405) γνωστοποιηθείσα 
συγκέντρωση που αφορά στην μεταβολή ελέγχου, άμεσα, επί της εταιρείας 
SI FOODS HOLDINGS LIMITED και, έμμεσα, επί της ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε., από τον 
αποκλειστικό έλεγχο της SI FOODS LIMITED στον αποκλειστικό έλεγχο 
της VENETIKO HOLDINGS M.A.E., δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, 
παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 
6 ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό 
αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους 
αγορές στις οποίες αφορά.

11. 744/2021 Συγκέντρωση

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε Ολομέλεια, ομόφωνα εγκρίνει κατ’ 
άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, την γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, 
η οποία αφορά στην απόκτηση κοινού ελέγχου από τις εταιρίες «MO-
TOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.» και «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» επί 
της εταιρείας «ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρότι 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 
3959/2011, όπως ισχύει, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς 
το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού 
στις επιμέρους αγορές  τις οποίες αφορά.  
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12. 747/2021 Συγκέντρωση

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, στις 30/09/2021, 
ενέκρινε ομόφωνα, με την υπ’ αριθ. 747/2021 απόφασή της, κατ’ άρθρο 
8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, την από 06/08/2021 γνωστοποιηθείσα 
συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου 
από την εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επί των εταιριών ΗΡΩΝ Ι και ΗΡΩΝ ΙΙ.
Με την ως άνω απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε 
ότι η εν λόγω συγκέντρωση, η οποία αφορά την αγορά παραγωγής 
και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής, 
συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγών, την αγορά κατασκευής 
μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, την αγορά προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο λιανικής, την αγορά προμήθειας 
φυσικού αερίου σε επίπεδο χονδρικής, και την αγορά προμήθειας 
φυσικού αερίου σε επίπεδο λιανικής, παρότι εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του N. 3959/2011, όπως 
ισχύει, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής 
με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους 
αγορές στις οποίες αφορά.

13. 752/2021 Συγκέντρωση

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έλαβε απόφαση επί της υπόθεσης που 
αφορά την εκπρόθεσμη υποβολή της υπ’ αριθ. πρωτ. 10862/18.12.2020 
γνωστοποίησης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 
3959/2011, που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από 
την εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων 
Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία» με το διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ ΑΕ» 
επί των ελληνικών και κυπριακών δραστηριοτήτων της εταιρείας 
Kaizen Gaming International Ltd (πρώην GML Interactive Malta Ltd.) 
Η ΕΑ, συνεκτιμώντας όλα τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, 
τα στοιχεία που προέκυψαν από την συνεδρίαση της Επιτροπής την 
9η Ιουνίου 2021 και τα υπομνήματα της ΟΠΑΠ Α.Ε., αποφασίζει ότι η 
γνωστοποιούσα γνωστοποίησε εκπρόθεσμα τη συγκέντρωση που 
αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την ίδια επί της 
STOIXIMAN BUSINESS, κατά παράβαση του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 
3959/2011 και της επιβάλει πρόστιμο, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 
εδ. α΄ του ν. 3959/2011, ως ισχύει, ύψους πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ 
(€500.000), αυτός ορίζεται στο άρθρο 10 του ίδιου νόμου.

14. 753/2021 Συγκέντρωση

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα ομόφωνα εγκρίνει κατ’ άρθρο 8 
παρ. 3 του ν. 3959/2011 τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, που αφορά 
στην απόκτηση κοινού ελέγχου επί της εταιρείας «SPORTSLAND 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΠΟΡ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», από τις εταιρίες «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «AUTOHELLAS 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μέσω απόκτησης 
του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «SPORTSLAND 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΠΟΡ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρεία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δεδομένου ότι, 
παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 6 
του ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το 
συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού 
στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.
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15. 754/2021 Συγκέντρωση

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε Ολομέλεια, ομόφωνα εγκρίνει, 
κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την από 7.10.2021 (αριθ. 
πρωτ.8172) γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, που αφορά στη 
μεταβολή στον έλεγχο επί των εταιρειών α) ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και 
το διακριτικό τίτλο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ ή ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΖΥΜΕΣ (εφεξής 
και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ) και β) ΑΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ και το διακριτικό 
τίτλο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ (εφεξής και ΑΛΕΣΙΣ) από κοινό που 
υφίσταται επί του παρόντος σε αμφότερες τις ως άνω εταιρείες, από 
την εταιρεία VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και τον Μιχαήλ Αραμπατζή 
σε αποκλειστικό έλεγχο της εταιρείας VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ή 
οποιασδήποτε συνδεδεμένης με αυτήν εταιρεία).

16. 756/2021 Συγκέντρωση

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε Τμήμα, την 17/12/2021, ενέκρινε 
ομόφωνα, με την υπ’ αριθ. 756/2021 απόφασή της, κατ’ άρθρο 8 παρ. 
3 Ν. 3959/2011, την από 1/11/2021 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση 
που αφορά στην απόκτηση από την εταιρεία BC Partners του έμμεσου 
αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας Pet City Group και των 
θυγατρικών της.
Με την ως άνω απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η 
εν λόγω συγκέντρωση, η οποία αφορά τις αγορές λιανικής εμπορίας 
τροφών για κατοικίδια ζώα, λιανικής εμπορίας αξεσουάρ κατοικίδιων, 
λιανικής εμπορίας προϊόντων υγιεινής & περιποίησης για κατοικίδια 
ζώα, εμπορίας κτηνιατρικών φαρμάκων και αντιβιοτικών, παροχής 
υπηρεσιών κτηνιατρικής φροντίδας, και εμπορίας μικρών ζώων, 
δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις 
απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις 
οποίες αφορά.

α/α ΑΡΙΘ. 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΘΕΜΑ

1 724/2020 Συγκέντρωση

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, αποφάσισε ομοφώνως και 
σε φανερή ψηφοφορία ότι εγκρίνει κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 
3959/2011 την γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην 
απόκτηση κοινού ελέγχου από τον Ι.Ι.Σ. και την «Τουριστικές 
Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Ανώνυμη Εταιρεία» επί της ανώνυμης 
εταιρείας με την επωνυμία «Στάδιο 2020 Αθλητικές και Αναψυχής 
Εγκαταστάσεις Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», δεδομένου ότι 
η εν λόγω συγκέντρωση, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011, δεν προκαλεί 
σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις 
λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις 
οποίες αφορά.

Αποφάσεις δημοσιευμένες το 2021 που αφορούν προηγούμενα έτη
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Οι πιο σημαντικές πράξεις που γνωστοποιήθηκαν και εγκρίθηκαν, κατόπιν αξιολόγησης, 
από την Επιτροπή Ανταγωνισμού κατά το έτος 2021 είναι οι ακόλουθες:

Σημαντικές
αποφάσεις 

γνωστοποίησης 
συγκεντρώσεων

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1913/2021 γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με 
τα άρθρα 5 έως 10 του Ν. 3959/2011 που αφορά στην απόκτηση κοινού ελέγχου επί της εταιρείας 
με την επωνυμία «NORTHSOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από τους υφιστάμενους μετόχους 
της Παναγιώτη Πετρόχειλο, Ανθή Γκόλια, Άννα - Κανελιά Καμπούρη, Παναγιώτη Καμπούρη, 
Χρήστο Πετρόχειλο, Ιωάννη Κάτρη, Χριστίνα Κουτσουπιά, Γεώργιο Συργκάνη, Ιωάννη Γεωργίου, 
Κωνσταντίνο Τερζή, Παναγιώτη Λαγγουράνη, Παναγιώτη Ζέρβα, Ελένη Παλαιολούγκα, την 
εταιρεία MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ και την εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.»

Η ΕΑ κρίνει ότι η NORTHSOLAR θα δραστηριοποιηθεί στην αγορά παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, αγορά στην οποία η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡIΑΣ δεν δραστηριοποιείται και κατά συνέπεια 
δεν προκύπτει καμία οριζόντια σχέση και συναφώς καμία οριζοντίως επηρεαζόμενη αγορά. 
Περαιτέρω, ως προς την αγορά κατασκευής μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
δραστηριοποιείται ανήκουσα σε Πωλητές εταιρεία με αμελητέο μερίδιο αγοράς, και κατά 
συνέπεια σαφώς χαμηλότερο του 25%. Ως προς την αγορά λιανικής προμήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας, ακόμα και αν ήθελε θεωρηθεί ότι υπάρχει κάθετη σχέση μεταξύ αυτής και της 
αγοράς παραγωγής/προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, το μερίδιο αγοράς της ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στη λιανική προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας είναι ομοίως 
κατά πολύ χαμηλότερο του 25%. 

Υπό τo φως των ανωτέρω, αξιολογείται ότι η υπό εξέταση συναλλαγή δεν θα επιφέρει 
αλλαγές στη δομή των προαναφερθέντων σχετικών αγορών, καθώς δεν θα εξαλείψει κάποια 
ουσιώδη και ενεργή ανταγωνιστική πίεση. Κατά συνέπεια δεν θα επηρεάσει το επίπεδο 
ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές και δεν προκαλεί αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής 
με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις εν λόγω σχετικές αγορές.

Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 
3959/2011, της απόκτησης από την εταιρεία TEFORTO HOLDINGS (θυγατρική του ομίλου 
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ), του συνόλου (100%) του μετοχικού κεφαλαίου των εταιριών «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
Α.Α.Ε.Ε.», «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΤΩ ΛΑΚΩΜΑΤΑ Α.Ε.Ε.», «VIOTIA AIOLOS 
Α.Ε.Π.Ε.Ε.», «ΑΝΕΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.Ε.», «ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ Α.Ε.»

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα ομόφωνα εγκρίνει κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, 
όπως ισχύει, την από 31.03.2021 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, η οποία αφορά στην 
απόκτηση από την εταιρεία με την επωνυμία TEFORTO HOLDINGS του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 
(ΜΟΗ) των εξαγοραζόμενων εταιριών (α) «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (β) «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
(γ) «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΤΩ ΛΑΚΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (δ) «VIOTIA 
AIOLOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», (ε) «ΑΝΕΜΟΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και (στ) «ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ 
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ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει, δεν 
προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας 
του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του Ν. 
3959/2011 που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου κατά την έννοια του άρθρου 5 
παρ. 2 (β) του Ν. 3959/2011 από την εταιρεία με την επωνυμία «EFT SERVICES HOLDING B.V.» 
επί του κλάδου αποδοχής καρτών πληρωμών της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού την 13/7/2021, ενέκρινε ομόφωνα, με την υπ’ αριθ. 739/2021 
απόφασή της, κατ’ άρθρο 8 παράγραφο 3 του ν. 3959/2011, την από 15.4.2021 γνωστοποίηση  
συγκέντρωσης, η οποία αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί του κλάδου 
αποδοχής καρτών πληρωμών της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. από την εταιρεία με την επωνυμία 
«EFT SERVICES HOLDING B.V.» του ομίλου Euronet Worldwide.

Με την ως άνω απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η εν λόγω συγκέντρωση, 
η οποία αφορά την αγορά παροχής υπηρεσιών αποδοχής καρτών (Card ή Merchant Acquiring), 
την αγορά παροχής και διαχείρισης των τερματικών μηχανημάτων POS (POS Provision 
and Management), και την αγορά παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας των, σχετικών με την 
αποδοχή τραπεζικών καρτών, δεδομένων (Card Acquiring Processing), παρ’ ότι εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές 
αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού 
στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του 
Ν. 3959/2011 που αφορά στην απόκτηση κοινού ελέγχου από τις εταιρίες με την επωνυμία 
«MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.» και «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» επί της εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε Ολομέλεια, ομόφωνα ενέκρινε κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 
3959/2011, την γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, η οποία αφορά στην απόκτηση κοινού 
ελέγχου από τις εταιρίες «MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.» και «ΓΕΚ 
ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» επί της εταιρείας 
«ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».  

Από την εξέταση της συγκέντρωσης, προέκυψε ότι δεν υπάρχουν οριζόντια επηρεαζόμενες 
αγορές, καθώς σε καμία σχετική αγορά δεν πληρούνται τα κριτήρια δραστηριοποίησης 
τουλάχιστον δύο (2) εκ των συμμετεχουσών εταιριών και συνολικού μεριδίου αγοράς 
τουλάχιστον 15%. 

Σε ότι αφορά την αξιολόγηση ενδεχόμενου συντονισμού συμπεριφοράς, στην αγορά της 
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παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής και στην αγορά 
προμήθειας φυσικού αερίου σε επίπεδο λιανικής, τα μερίδια σε επίπεδο ομίλων στις εν 
λόγω σχετική αγορές εμφανίζονται μεν συμμετρικά για τον Όμιλο ΜΟΗ και για τον Όμιλο ΓΕΚ 
ΤΕΡΝΑ, εντούτοις είτε συνδυαστικά είτε μεμονωμένα είναι πολύ χαμηλά. Σημειώνεται ότι 
η ισχύς του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην αγορά δεν μεταβάλλεται συνεπεία της συγκέντρωσης 
καθώς προϋπήρχε, ως ασκούσα αποκλειστικό έλεγχο στην Εταιρεία-Στόχο ενώ η ισχύς του 
Ομίλου ΜΟΗ στις εν λόγω αγορά πριν και μετά τη συγκέντρωση δεν δύναται να θεωρηθεί 
σημαντική. Στη δευτερογενή αγορά προμήθειας φυσικού αερίου τα μερίδια αγοράς κάθε 
μητρικού ομίλου της κοινής επιχείρησης είναι χαμηλά και στην αγορά δραστηριοποιείται 
πλήθος ανταγωνιστών με τη ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. και τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ να κατέχουν ηγετική 
θέση, συνεπώς δεν αποτελεί κορεσμένη/ώριμη αγορά. 

Στην καθέτως επηρεαζόμενη αγορά κατασκευής μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο συντονισμού μεταξύ των μητρικών εταιριών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και 
MORE (και κατ’ επέκταση των Ομίλων ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΜΟΗ) καθώς στην εν λόγω αγορά 
δραστηριοποιείται μόνο μία εκ των δύο μητρικών, ήτοι ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (μέσω της 
θυγατρικής του ΤΕΡΝΑ Α.Ε.). Δεν προκύπτει ότι οι συνθήκες ανταγωνισμού στις κατά τα 
ως άνω αναφερόμενες αγορές θα μεταβληθούν σημαντικά ως αποτέλεσμα της υπό κρίση 
συναλλαγής και η εξεταζόμενη συγκέντρωση δεν αναμένεται να επηρεάσει αισθητά τον 
ανταγωνισμό ή να οδηγήσει σε σημαντικό περιορισμό του σε αυτές.



Εργασίες της 
Επιτροπής 
Ανταγωνισμού5ΕΝΟΤΗΤΑ
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5.1  Εξέταση υποθέσεων
Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού εξέτασε, κατά το χρονικό διάστημα από 1/1 έως 31/12/2021, 
πλήθος υποθέσεων (καταγγελίες, αυτεπάγγελτες έρευνες και συγκεντρώσεις) και φακέλων 
που αφορούν σε ερωτήματα, αναφορές από πολίτες, επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων 
αλλά και αιτήματα επί θεμάτων ανταγωνισμού από δημόσιους φορείς.

Κάποιες από τις υποθέσεις αυτές, έχουν διεκπεραιωθεί σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης, 
αλλά ενδεχομένως να μην έχουν κατά το εξεταζόμενο διάστημα εξεταστεί ακόμη ενώπιον 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Σημειώνεται ότι οι εισηγήσεις της Γενικής Διεύθυνσης δεν 
αντιπροσωπεύουν απαραίτητα, ούτε και υποκαθιστούν την κρίση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η 
οποία είναι και το μόνο όργανο αρμόδιο για την έκδοση αποφάσεων, που αφορούν στην εφαρμογή 
της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. 

Υποθέσεις  και Λοιπές Εργασίες EA 1/1/2021 - 31/12/2021

Είδος Υπόθεσης  (κατά τις διατάξεις του ν. 3959/2011 ή/και του ν. 
703/1977, όπου έχει εφαρμογή) 

Εισαχθείσες 
την περίοδο

1/1/2021-
31/12/2021

Διεκπεραιωθείσες

από τις 
εισαχθείσες 

1/1/2021-
31/12/2021

από τις 
εισαχθείσες 

προ της 
1/1/2021

Σύνολο

Γνωστοποιηθείσες συγκεντρώσεις άρθ. 6 του ν. 3959/2011 20 16 1 17

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

0 0 1 1

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

9 9 0 9

Αιτήσεις παρέκκλισης άρθ. 9 παρ. 2 και 3 του ν. 3959/2011 0 0 0 0

Καταγγελίες 12 1 22 23

Αναπομπές αποφάσεων από ΔΕφΑθ 1 0 1 1

Αυτεπάγγελτες έρευνες 14 2 11 13

Λοιπές έρευνες (π.χ. χαρτογράφησης αγορών, κ.λπ.) 5 5 3 8

Αιτήσεις λήψης ασφαλιστικών μέτρων άρθ. 25 παρ. 5 του ν. 3959/2011 0 0 0 0

Γνωμοδοτήσεις άρθ. 23 του ν. 3959/2011 0 0 1 1

Κλαδικές έρευνες άρθ. 40 του ν. 3959/2011 3 0 1 1

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

1 0 1 1

Παρακωλύσεις – παρεμποδίσεις ερευνών άρθ. 39 παρ. 5 του ν. 3959/2011 1 0 1 1

Έλεγχοι εφαρμογήςΑποφάσεων της Ε.Α. 0 0 3 3

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

89 89 0 89

Ερωτήσεις Βουλευτών 144 143 2 145

Ερωτήματα/Αιτήματα Δημοσίων Φορέων επί θεμάτων ανταγωνισμού 25 20 2 22

Ερωτήματα / Αναφορές / Εξώδικα / Αιτήματα ιδιωτικών φορέων επί 
θεμάτων ανταγωνισμού

215 207 3 210

    _- Ερωτήματα πολιτών 119 113 0 113

      - Ερωτήματα επιχειρήσεων 79 78 1 79

     - Διάφορα Αιτήματα κ.λπ. / Αταξινόμητα 17 16 2 18

Σύνολο 539 492 53 545
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Επίσης η ΕΑ έχει ανταποκριθεί σε πλήθος ερωτημάτων και αιτημάτων παροχής στοιχείων σε 
Ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και φορείς όπως EE, ECN,ΟΟΣΑ, ICN, ΜΕΑ, UNCTAD, 
καθώς και σε μεγάλο αριθμό ερωτημάτων που κατατίθενται στην Βουλή των Ελλήνων.

5.1.1  Κατηγορίες υποθέσεων – φακέλων
Το 2021 η ΕΑ διεκπεραίωσε, 23 Καταγγελίες, 13 Αυτεπάγγελτες έρευνες, 17 Γνωστοποιηθήσες 
Συγκεντρώσεις (συμπ. εκπρόθεσμη γνωστοποίηση), 8 Λοιπές Έρευνες , 1 κλαδική Έρευνα, 
3 ελέγχους εφαρμογής αποφάσεων ΕΑ. Επίσης απάντησε σε 89 ερωτήματα αιτήματα 
παροχής στοιχείων Ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, 145 ερωτήσεων,  αναφορών 
Βουλευτών που κατατίθενται στην Βουλή των Ελλήνων, 22 ερωτημάτων δημόσιων φορέων 
και οργανισμών, 113 ερωτημάτων πολιτών, σε 79 ερωτήματα επιχειρήσεων.    
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5.2  Νέες Διευθύνσεις και Τμήματα
Διεύθυνση Συντονισμού και Γραμματείας Προέδρου, Αντιπροέδρου, Εισηγητών και Ολομέλειας

Η Διεύθυνση Συντονισμού και Γραμματείας Προέδρου, Αντιπροέδρου, Εισηγητών και 
Ολομέλειας υπάγεται στον Πρόεδρο της Ε.Α., και είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και 
τον συντονισμό ειδικά με την πραγματοποίηση στατιστικών ερευνών και την οργανωτική 
υποστήριξη του Προέδρου, Αντιπροέδρου και τους Εισηγητές της Ε.Α., καθώς και της 
Ολομέλειας. Ειδικότερα, οι Επιχειρησιακοί Στόχοι της Διεύθυνσης Συντονισμού και 
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Γραμματείας Προέδρου, Αντιπροέδρου, Εισηγητών και Ολομέλειας είναι: α) η παρακολούθηση 
του έργου της Γενικής Διεύθυνσης και ο συντονισμός της με τις λοιπές οργανικές μονάδες 
της Ε.Α., β) η οργάνωση της συμμετοχής της Ε.Α. σε επιτροπές διαφόρων καθηκόντων, γ) η 
συλλογή και επεξεργασία σχετικών δεδομένων, δ) την παρακολούθηση και τη συνδρομή στη 
διαδικασία αξιολόγησης της Ε.Α. κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του ν. 3959/2011 και 
ε) την οργάνωση της συνεργασίας με άλλες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 24 ν 3959/2011.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων το 2021, η Διεύθυνση συνέταξε στατιστικές 
αναφορές, προς τον Πρόεδρο της ΕΑ που αφορούν την παρακολούθηση του χρόνου 
απάντησης των εισερχομένων επιστολών της ΓΔΑ και την παρακολούθηση  της πορείας 
των εργασιών της,  όσον αφορά τις εκκρεμείς υποθέσεις, σε μηνιαία βάση. Ειδικότερα, 
οι εν λόγω αναφορές  αφορούν τον μέσο όρο ηλικίας των εκκρεμουσών υποθέσεων, στη 
διάρθρωση των υποθέσεων ανά διεύθυνση της ΓΔΑ, στον αριθμό των νέων κληρώσεων ανά 
Δνση, στην πορεία των ψηφιακών υπηρεσιών της ΕΑ (whistleblowing, τηλεραντεβού και νέες 
εγγραφές στις ψηφιακές υπηρεσίες), την καταγραφή των επιτόπιων ελέγχων ανά μήνα και 
ανά τομεακή διεύθυνση. Επίσης συνέταξε αναφορές, που αποτυπώνουν τον προγραμματισμό 
και στον απολογισμό των εργασιών ανά υπάλληλο της ΕΑ, ανά δίμηνο. Οι αναφορές αυτές 
βασίζονται στις βασικές αρχές του agile project management, όπου το κάθε έργο και τα 
στάδια ολοκλήρωσής του εξετάζονται και αξιολογούνται με περιοδικά ή σταδιακά βήματα. 
Τέλος, συνέταξε ad hoc στατιστικές αναφορές, κατόπιν εντολής του Πρόεδρου της ΕΑ. 

Περαιτέρω, για το 2021, η Διεύθυνση με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου/ Αντιπροέδρου 
ΕΑ, έχει συντάξει πλήθος απαντήσεων σε ερωτήσεις ή επερωτήσεις ή αναφορές που 
κατατίθενται στη Βουλή, ενώ και το 2021, συνέδραμε στη διοικητική υποστήριξη του Γραφείου 
Νομικού Συμβούλου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Επίσης συνέβαλε στην οργάνωση και 
την διεκπεραίωση της διαδικασίας αξιολόγησης για την επιλογή Γενικού Διευθυντή και 
Προϊσταμένων Διευθύνσεων της ΕΑ.  

Τέλος, στελέχη της Δ/νσης συνέβαλαν σε ομάδες εργασίας σε συνεργασία με το τμήμα 
Ψηφιακής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων και το Τμήμα Πολιτικών Προώθησης 
Ανταγωνισμού, ενώ συμμετέχουν στην ομάδας εργασίας για την υποβολή προτάσεων 
μεθοδολογίας και κριτηρίων αξιολόγησης των υπαλλήλων της Επιτροπής Ανταγωνισμού 
(απόφαση οικ.9496/25.11.2021) και στην ομάδα εργασίας για την ανεύρεση κτιρίου και 
υποβολή μελέτης σκοπιμότητας για την μετεγκατάσταση των γραφείων της Επιτροπής 
σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής υποστήριξης (απόφαση οικ. 
9212/15.11.2021) 

Διεύθυνση Επικεφαλής Νομικού

Η Διεύθυνση Επικεφαλής Νομικού είναι αρμόδια για τον έλεγχο της νομικής τεκμηρίωσης 
των σχεδίων πράξεων και των προτάσεων νομικών πράξεων, και την επικουρία επί νομικών 
θεμάτων του Προέδρου και της ΓΔΑ.

Ο κατωτέρω πίνακας περιλαμβάνει τις κυριότερες εργασίες στις οποίες προέβη κατά το 
έτος 2021.
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ 2021

Νομικός έλεγχος διοικητικών εγγράφων και συμβάσεων 25 διοικητικά έγγραφα/συμβάσεις

Επικουρία του Προέδρου της Ε.Α. και της Γ.Δ.Α. μέσω σύνταξης 
γνωμοδοτήσεων επί νομικών ζητημάτων διαδικασίας & ουσίας  
/ νομοθετικές προτάσεις

37 γνωμοδοτήσεις

Παροχή νομικών συμβουλών και σύνταξη γνωμοδοτήσεων 
προς τις οργανικές μονάδες της ΓΔΑ (ζητήματα διαδικασίας 
και ουσίας επί δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού, διοικητικού 
δικαίου, δικαίου δημοσίων συμβάσεων, ποινικού δικαίου, 
αστικού δικαίου)

20 γνωμοδοτήσεις

Επικουρία των Διευθύνσεων Κλάδων-Τομέων κατά τη 
διεξαγωγή ερευνών κατά το άρθρο 39 του ν. 3959/2011 10 έλεγχοι

Επικουρία του Γραφείου Νομικού Συμβούλου κατά τη σύνταξη 
Απόψεων/ Υπομνημάτων/ ένδικων βοηθημάτων ενώπιον 
Δικαστηρίων

Επί 16 υποθέσεων
(αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων/
προσφυγές/αιτήσεις ακύρωσης)

Σύνταξη και επίβλεψη σύνταξης εσωτερικών ενημερωτικών 
σημειωμάτων επί νομικών ζητημάτων 10 Ενημερωτικά

Σύνταξη και επικαιροποίηση προτύπων εγγράφων της ΓΔΑ 11 πρότυπα

Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου θεματικών λημμάτων 
νομολογίας των διοικητικών δικαστηρίων  (βιβλιοθήκη hash-
tags) και οργάνωση πλήρους αρχείου ενωσιακής και εθνικής 
νομοθεσίας

Ολοκλήρωση
Διαρκής επικαιροποίηση

Παροχή γνώμης επί εσωτερικής συμμόρφωσης με την 
ενωσιακή και εθνική νομοθεσία και άλλες διατάξεις περί 
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

8 γνωμοδοτήσεις
Δημιουργία Intranet DPO Corner
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Τμήμα Χαρτογράφησης Αγορών και Έρευνας

Το Τμήμα Χαρτογράφησης Αγορών και Έρευνας είναι αυτοτελές, υπάγεται απευθείας 
στον Γενικό Διευθυντή της Ε.Α. και έχει ως αποστολή του την εξασφάλιση, επεξεργασία 
και διάθεση των κατάλληλων πηγών πληροφόρησης και γνώσης για την υποστήριξη των 
δραστηριοτήτων και του ερευνητικού έργου της Ε.Α. Στο πλαίσιο αυτό, λειτουργεί βιβλιοθήκη 
με εκδόσεις, ελληνικές και ξενόγλωσσες, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, σχετικές με την 
εφαρμογή της νομοθεσίας του ανταγωνισμού και τα αντικείμενα εργασιών των επιμέρους 
οργανικών μονάδων, ομάδων εργασίας, επιτροπών και συμβουλίων της Ε.Α., καθώς και με 
οποιοδήποτε άλλο έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό, που υποβοηθά το έργο τους.

Κατά το έτος 2021 το Τμήμα εμπλούτισε το διαθέσιμο υλικό της βιβλιοθήκης με την 
προμήθεια νέων τεκμηρίων (βιβλίων και περιοδικών), κλαδικών μελετών και την πρόσβαση 
σε καινούργιες βάσεις δεδομένων για την παρακολούθηση των αγορών, του ανταγωνισμού 
και της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας.

Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα, το Τμήμα υποστήριξε με εσωτερικά ενημερωτικά 
σημειώματα, αναλύσεις και γνωμοδοτήσεις τις τομεακές Διευθύνσεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, 
την Γενική Διευθύντρια της ΓΔΑ και τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 
Ειδικότερα, το Τμήμα εργάστηκε συνεπικουρικά σε καταγγελίες και αυτεπάγγελτες έρευνες, 
σε κλαδικές έρευνες άρθ. 40 του ν. 3959/2011 και σε ερωτήματα και αιτήματα παροχής 
στοιχείων EE, ECN, ΟΟΣΑ, ICN και Δημοσίων Φορέων επί θεμάτων ανταγωνισμού. 

Επιπλέον, το Τμήμα συμμετείχε και σε σειρά διοικητικών, σχετικών με το αντικείμενο 
του, δραστηριοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης και της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπως, για 
παράδειγμα, η ανάπτυξη συνεργασιών με εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς.

Τμήμα Ψηφιακής Αναζήτησης Πειστηρίων

Το Τμήμα Ψηφιακής Αναζήτησης Πειστηρίων είναι ένα διεπιστημονικό Τμήμα, αποτελούμενο 
από ειδικούς επιστήμονες οικονομολόγους και ειδικούς επιστήμονες πληροφορικής. Κεντρικό 
μέλημα του Τμήματος είναι η ανάπτυξη και διαχείριση λογισμικών προγραμμάτων τα οποία 
επιτρέπουν α) την πιο αποτελεσματική και στοχευμένη, στο πλαίσιο των ερευνών της 
ΓΔΑ, λήψη στοιχείων τα οποία είναι αποθηκευμένα σε ψηφιακά μέσα και β) τη συνδυαστική 
ψηφιακή ανάγνωση και την αξιολόγηση των αρχείων που έχουν περιέλθει στην κατοχή 
των Τομεακών Διευθύνσεων, με σκοπό την ταχύτερη και καλύτερη αξιοποίησή τους. 
Το 2021 επεκτάθηκαν οι χρήσεις σχετικών λογισμικών προγραμμάτων από τη ΓΔΑ και 
πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση επιλεγμένων εργαζομένων της σε αυτά.

Το Τμήμα είναι επίσης αρμόδιο για την ανάπτυξη και εκμετάλλευση της Πλατφόρμας, 
των ψηφιακών υποδομών και των βάσεων δεδομένων της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Το 
2021 η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανέπτυξε περαιτέρω την Πλατφόρμα «HCC Data Analytics 
and Economic Intelligence». Η πλατφόρμα, αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο με το οποίο 
πραγματοποιείται η συλλογή, επεξεργασία, απεικόνιση και ανάλυση δεδομένων από 
δημόσια διαθέσιμες βάσεις δεδομένων. Η Πλατφόρμα διαθέτει και εργαλείο ανίχνευσης 
αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών (screen), για πολλαπλούς κλάδους της αγοράς. Το 2021 
εντάχθηκαν στην Πλατφόρμα μηνιαία δεδομένα τιμών για τα αλιεύματα για τα έτη 2018 έως 
και σήμερα. Φιλοδοξία του Τμήματος αποτελεί η ενσωμάτωση στην Πλατφόρμα και επιπλέον 
δημόσια διαθέσιμων βάσεων δεδομένων αλλά και η ενσωμάτωση δεδομένων ποσοτήτων, 
η οποία θα διευρύνει ιδιαίτερα τις δυνατότητες της Πλατφόρμας.

Με σκοπό τον εντοπισμό αγορών, στις οποίες εγείρονται υποψίες για αντι-ανταγωνιστικές 
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συμπεριφορές, το 2021 έγινε εκτεταμένη χρήση και ανάλυση των στοιχείων που διαθέτει 
η Πλατφόρμα για μια σειρά προϊόντα. Με τη συλλογή βασικών οικονομικών δεδομένων, την 
κατάλληλη στατιστική επεξεργασία και απεικόνισή τους, όπως και τη χρήση στατιστικών 
δεικτών (screens), πραγματοποιήθηκε μία πρώτη αξιολόγηση της συμπεριφοράς των 
κυριότερων επιχειρήσεων σε κάθε αγορά. Τα συμπεράσματα της ανάλυσης σχετικά με 
ενδεχόμενες αντι-ανταγωνιστικές συμπεριφορές, σχετιζόμενες με την τιμολογιακή 
και εκπτωτική πολιτική των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις σχετικές αγορές, 
διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες Τομεακές Διευθύνσεις.

Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου

Το Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου της ΕΑ συστάθηκε και στελεχώθηκε τον Οκτώβριο του 
2020 με την υπ’ αριθ. 719/27-10-2020 (Β’ 4748) απόφαση – Οργανισμός της ΕΑ. Τον Απρίλιο 
του 2021 ψηφίστηκε ο ν.4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, 
Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση 
και την τοπική αυτοδιοίκηση». Σύμφωνα με τον νόμο όλοι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης 
είναι υποχρεωμένοι να συστήσουν Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και οι υπηρετούντες στις 
Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου να παρακολουθήσουν ειδικό πρόγραμμα ελεγκτικής επάρκειας, 
ώστε να λάβουν τη σχετική πιστοποίηση. Το προσωπικό του Γραφείου παρακολούθησε 
επίσης πλήθος επιμορφωτικών σεμιναρίων που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Εσωτερικών 
Ελεγκτών Ελλάδος.

Ως πρώτη ενέργεια, σε εφαρμογή της υπ’ αριθ. ΦΓ8/55081/9.11.2020 απόφασης του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, το Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου ζήτησε από τη Διεύθυνση 
Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης (αποτελούμενη από τα τμήματα Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Οικονομικής Υποστήριξης και Διοικητικής Υποστήριξης και Υποδομών) να προβεί 
στην καταγραφή των διαδικασιών παραγωγής ή διενέργειας πράξεων με δημοσιονομικές 
συνέπειες. Αποτέλεσμα:

α) Στο χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Απρίλιο 2021 κατεγράφησαν οι εν 
λόγω διαδικασίες και εντοπίστηκαν οι κίνδυνοι και οι δικλίδες ασφαλείας για τα τμήματα 
Οικονομικής Υποστήριξης και Διοικητικής Υποστήριξης και Υποδομών.

β) Τον Φεβρουάριο του 2021 το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού εξέδωσε εσωτερική εγκύκλιο 
για τα θέματα ανθρώπινου δυναμικού (σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθούνται στο 
εν λόγω τμήμα).

γ) Στο intranet της ΕΑ δημιουργήθηκε πεδίο με τίτλο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου στο οποίο 
αναρτώνται όλες οι καταγεγραμμένες διαδικασίες και εσωτερικές εγκύκλιοι των οργανικών 
μονάδων της ΕΑ, προκειμένου να τεθούν σε γνώση των εργαζομένων της. Επίσης, στο εν 
λόγω πεδίο του intranet αναρτήθηκαν ο Κώδικας Δεοντολογίας των Εσωτερικών Ελεγκτών 
που εξέδωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του 
Γραφείου Εσωτερικού Ελέγχου.

Το Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου συνέταξε, τον Δεκέμβριο του 2021, ερωτηματολόγια προς 
τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων (ανώτερη Διοίκηση) προκειμένου να εντοπίσουν και 
να αποτυπώσουν τους κινδύνους και τις δικλίδες ασφαλείας στις ροές των εργασιών τους.

Μετά την χαρτογράφηση των κινδύνων της ΕΑ ακολούθησε η σύνταξη του Ετήσιου 
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Προγράμματος Διαδικασιών έτους 2022 του Γραφείου Εσωτερικού Ελέγχου, προκειμένου 
να κατατεθεί προς έγκριση από την Ολομέλεια της ΕΑ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις 
διαβεβαιωτικές, καθώς και τις συμβουλευτικές δραστηριότητες του Γραφείου Εσωτερικού 
Ελέγχου.

5.3  Μέτρα έρευνας
Ο νόμος περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού (ν. 3959/2011) εξοπλίζει την 
Επιτροπή Ανταγωνισμού με αυξημένες ελεγκτικές εξουσίες, οι οποίες είναι απαραίτητες 
για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Το άρθρο 38 του νόμου χορηγεί στην Επιτροπή μια 
γενική εξουσία συλλογής πληροφοριών, η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται κάθε φορά που 
κρίνεται αναγκαίο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 
των προσώπων που καλούνται να παράσχουν τις αιτούμενες πληροφορίες (υπό την έννοια 
της άρνησης, δυστροπίας ή καθυστέρησης παροχής των αιτούμενων κατά περίπτωση 
πληροφοριών ή σε περίπτωση παροχής ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών) προβλέπεται 
η επιβολή κυρώσεων που συνίστανται είτε σε πρόστιμο (15.000 ευρώ με ανώτατο όριο το 
1% του κύκλου εργασιών, όπως αυτός υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 10 στο καθένα 
από τα πρόσωπα και για κάθε παράβαση) είτε σε πειθαρχική δίωξη, όταν πρόκειται για 
δημόσιους υπαλλήλους ή υπαλλήλους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

Οι αμιγώς ελεγκτικές εξουσίες της Επιτροπής προβλέπονται στο άρθρο 39 του ν. 3959/2011 
για τη διερεύνηση παραβάσεων ανταγωνισμού καθώς και για την ανάγκη κανονιστικών 
παρεμβάσεων σε κλάδους της οικονομίας. Για τον σκοπό αυτό παρέχονται στους 
εντεταλμένους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού οι εξουσίες φορολογικού 
ελεγκτή με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Ενδεικτικά, απαριθμούνται στο νόμο οι ακόλουθες 
αρμοδιότητες:

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

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

• Αναζήτηση πληροφοριών ακόμη και σε κινητές ή φορητές συσκευές

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

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

• • Υποβολή ερωτήσεων και λήψη ανωμοτί ή ενόρκων καταθέσεων

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

Το 2021, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού,  για τη διερεύνηση των εκκρεμών της υποθέσεων, 
διενήργησε και 17 αιφνίδιους επιτόπιους ελέγχους (με βάση τον αριθμό των υποθέσεων) 
σε 101 επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων, κατ’ άρθρο 39 του ν. 3959/2011, έναντι 7 
επιτόπιων ελέγχων σε 68 επιχειρήσεις το 2020, ενώ ελήφθησαν 23 ανωμοτί καταθέσεις.



14

11

8

5 5
4

10

7

17

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

• • • • • • •• • • • • • •• • •• • •• •• • • • • ••• ••••••••••••••••••••••••••••••••
• • ••• • •• • •• • • • •• • •••••••••••••••••••

668
395 369 262

5,450

862

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2016 2017 2018 2019 2020 2021

• • • • • • •• • •• •• • • •• • • •• ••• • • •• • •• • • • •• ••• • • • • • • • •• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•• • • •• • • •• • • • •• •••••••••••••••••

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2021
96

14

11

8

5 5
4

10

7

17

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

• • • • • • •• • • • • • •• • •• • •• •• • • • • ••• ••••••••••••••••••••••••••••••••
• • ••• • •• • •• • • • •• • •••••••••••••••••••

668
395 369 262

5,450

862

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2016 2017 2018 2019 2020 2021

• • • • • • •• • •• •• • • •• • • •• ••• • • •• • •• • • • •• ••• • • • • • • • •• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•• • • •• • • •• • • • •• •••••••••••••••••

Σύνολο Υποθέσεων με Διενέργεια
Επιτόπιων Ελέγχων

Σύνολο Απεσταλμένων Αιτημάτων Παροχής Πληροφοριών
(Ερωτηματολόγια)

+42%

+49%

101

68

48

5,74 8,4

Αριθμός Επιτόπιων Ελέγχων ανά μήνα και 
ελεγχόμενων Ετιαριών συνολικά

Ελεγχόμενες εταιρίες ανά μήναΕλεγχόμενες εταιρίες συνολικά

2019            2020       2021



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2021
97

5.4 Πράξεις Προέδρου / Αντιπροέδρου της Ε.Α.
Κατά το έτος 2021 εκδόθηκαν οι ακόλουθες πράξεις:

-  8 Αποφάσεις Προέδρου για θέση στο αρχείο αυτεπάγγελτης έρευνας

- 18 Πράξεις Προέδρου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 37 του ν. 3959/2011 

- 5 Πράξεις Προέδρου/Αντιπροέδρου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 του Κανονισμού 
Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού και του άρθρου 8 παρ. 2 του 
ν. 3959/2011

- 3 Πράξεις Προέδρου/Αντιπροέδρου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14 παρ. 2 περ. ιε’ του 
ν. 3959/2011

Αποφάσεις Προέδρου/Αντιπροέδρου  για θέση στο αρχείο αυτεπάγγελτης 
έρευνας
• Αυτεπάγγελτη έρευνα της ΓΔΑ στην αγορά παροχής υπηρεσιών πληροφορικής.

• Αυτεπάγγελτη Έρευνα της ΓΔΑ για τα Αστικά ΚΤΕΛ. 

• Διευρεύνηση τυχόν παροχής ανακριβών πληροφοριών εκ μέρους της εταιρείας Ιατρικό 
Αθηνών Ε.Α.Ε. βάσει των άρθρων 38 και 44 του ν. 3959/2011.

• Αυτεπάγγελτη έρευνα στην αγορά ταχείας / μαζικής εστίασης και ειδικότερα στην αγορά 
παροχής γευμάτων με παραδοσιακές γεύσεις, όπως σουβλάκι, γύρος κ.λπ.

• Αυτεπάγγελτη έρευνα στον κλάδο των εσπεριδοειδών και ειδικότερα στην αγορά των 
πορτοκαλιών και λεμονιών.

• Αυτεπάγγελτη έρευνα στην αγορά παραγωγής, προμήθειας και εμπορίας αμνοεριφίων 
στη Νάξο.

• Αυτεπάγγελτη έρευνα στις αγορές και στην αλυσίδα εφοδιασμού αυγών και κοτόπουλων.

• Αυτεπάγγελτη έρευνα στις αγορές και στην αλυσίδα εφοδιασμού διαφόρων ειδών σιτηρών 
και αλεύρων.

Πράξεις Προέδρου/Αντιπροέδρου βάσει του άρθρου 37 του ν. 3959/2011
Σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 1 του ν. 3959/2011 (Συνοπτική Διαδικασία επί Καταγγελιών), 
καταγγελίες περί ζητημάτων που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της E.A. τίθενται στο 
Αρχείο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού με Πράξη του Προέδρου της E.A. ή της/του 
Αντιπροέδρου, βάσει εξουσιοδοτικής, ύστερα από εισήγηση της ΓΔΑ. Η αρμόδια υπηρεσία της 
ΓΔΑ ενημερώνει σχετικά τον καταγγέλλοντα, ο οποίος έχει δικαίωμα προσφυγής κατά της 
απόφασης αυτής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση των προφανώς αβάσιμων καταγγελιών 
(άρθρο37 παρ. 2) για παραβάσεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 και των άρθρων 101 
και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής ΣΛΕΕ), οι οποίες 
υποβάλλονται μόνο στην Ε.Α. και όχι και σε αρχή ανταγωνισμού άλλου κράτους -μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το 2021, εκδόθηκαν οι κάτωθι Πράξεις Προέδρου κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων:

• Καταγγελία κατά επιχειρήσεων διάθεσης, αποθήκευσης και διανομής πετρελαιοδειδών 
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προϊόντων περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

• Καταγγελία της Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδας κατά του Ελληνικού Δημοσίου 
για παραβίαση των άρθρων 86 παρ. 1 και 82 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Καταγγελία των κατοίκων του πρώην Δήμου Άσσου Λεχαίου κατά του Δήμου Κορινθίων 
για παράβαση του άρθρου 2 του ν. 3959/2011.

• Καταγγελία της ετερόρρυθμης εταιρείας «Φαρμακείο Χαράλαμπου Βρανά και ΣΙΑ Ε.Ε.» 
κατά της εταιρείας «ΓΚΟΥΓΚΛ ΕΛΛΑΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Ε.Π.Ε.».

• Καταγγελία του ΣΝ, κατά της εταιρείας ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε, για παράβαση 
του άρθρου 2 του ν. 3959/2011, καθώς και του άρθρου 102 ΣΛΕΕ στη διανομή προϊόντων 
καπνού.

• Καταγγελία του ΔΑ κατά των «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ», «Piraeus Bank SNF DAC», 
«Alternative Financial Solutions Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης από Δάνεια 
και Πιστώσεις» και «Intrum Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από 
Δάνεια και Πιστώσεις».

• Καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά της εταιρείας «Οργανισμός 
Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου ΑΕ» .

• Καταγγελία της εταιρείας «ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΕΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
Α.Β.Ε.Ε.» (δ.τ. «INTERMED Α.Β.Ε.Ε.») κατά της εταιρείας «FREZYDERM ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ - ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ».

• Καταγγελία της εταιρείας «UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ Φαρμακευτικά Εργαστήρια 
Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» με δ.τ. «UNI-PHARMA ΑΒΕΕ» κατά α) 
της ανώνυμης εταιρείας ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Ανώνυμος Εταιρεία -Βιομηχανικές και Εμπορικές 
Επιχειρήσεις» και β) της γαλλικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία 
«BIOCODEX».

• Καταγγελία της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» και δ.τ. «ΖΑΝΤΕ 
BUS Α.Ε.» κατά της ανώνυμης εταιρείας «Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού Αττικής Ανώνυμη Μεταφορική 
Εταιρεία» και δ.τ. «Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε.», για παράβαση του άρθρου 2 του ν. 3959/2011.

• Καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ 
ELFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά της εταιρείας «ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.».

• Καταγγελία της εταιρείας «Documento Media Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» κατά των εταιρειών 
«Facebook Inc.» και «Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κέντρο Καταπολέμησης της 
Παραπληροφόρησης».

• Καταγγελία της εταιρείας «UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ Φαρμακευτικά Εργαστήρια 
Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» με δ.τ. «UNI - PHARMA ΑΒΕΕ» κατά α) 
της ανώνυμης εταιρείας «ΦΑΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ», με δ.τ. «ΦΑΡΑΝ Α.Β.Ε.Ε.» πρώην «PROTON 
PHARMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και β) της γερμανικής εταιρείας 
«REGIOMEDICA GmbH», για παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 της ΣΛΕΕ.

• Καταγγελία της εταιρείας «520 Barcode Hellas Α.Ε.» κατά του συνδέσμου «GS1 AISBL» 
και του σωματείου Ελληνικός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων για τη Διαχείριση των Διεθνών 
Προτύπων GS1.
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• Καταγγελία της εταιρείας «Neuropublic ΑΕ» κατά των εταιρειών «Cosmos Business 
Systems ΑΕ», «Quality and Reliability ΑΒΕΕ» και «Υπηρεσίες Ανοικτής Τεχνολογίας ΑΕ».

• Καταγγελία της εταιρείας «Φαρμακείο Σδόγγου Χριστίνα και ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά του 
Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Καρδίτσας (ΣΥΦΑΚ) για παράβαση του άρθρου 2 του ν. 
3959/2011, όπως ισχύει.

• Καταγγελία οκτώ (8) εταιρειών της αλυσίδας με διακριτικό τίτλο «HONDOS CENTER» 
κατά των εταιρειών ΠΦΑΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και της μητρικής της PFIZER 
INC., BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και της μητρικής της BOEHRINGER INGELHEIM 
PHARMA GmbH & Co KG, SANOFI-AVENTIS A.E.B.E. και της μητρικής της SANOFI SA, και 
APOLLONIAN NUTRITION A.E.   

• H υπ’ αριθ. πρωτ. 10287/2.12.2020 καταγγελία της εταιρείας «EUROCARGO FERRY 
BOOKING Ι.Κ.Ε.» κατά της εταιρείας «HELLENIC FERRY SERVICES Α.Ε.» για παράβαση 
του άρθρου 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ.

Πράξεις Προέδρου/Αντιπροέδρου εκδοθείσες βάσει του άρθρου 8 παρ. 2 
του ν. 3959/2011 και βάσει του άρθρου 26 του Κανονισμού Λειτουργίας και 
Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού
Κατά το παρουσιαζόμενο διάστημα, εκδόθηκαν αρμοδίως οι κατωτέρω Πράξεις, κατ’ 
εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων:

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 3959/2011, αν διαπιστωθεί ότι μια γνωστοποιηθείσα 
συγκέντρωση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 1 του ίδιου νόμου, ο 
Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Ε.Α., μέσα σε ένα μήνα από τη γνωστοποίηση, εκδίδει Πράξη, 
η οποία κοινοποιείται στα πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις που έχουν προβεί στη γνωστοποίηση.

• Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης, κατ’ άρθρο 6 του ν. 3959/2011, σχετικά με 
την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» 
επί α) της εταιρείας συμμετοχών με την επωνυμία «SICC LIMITED» και β) της εταιρείας 
συμμετοχών με την επωνυμία «ESM Effervescent Sodas Management Limited», μέσω 
ανταλλαγής μετοχών, στο πλαίσιο αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της γνωστοποιούσας 
εταιρείας.

• Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης, κατ’ άρθρο 6 του ν. 3959/2011, σχετικά με 
την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία «PMI Global Services, Inc.» 
επί της εταιρείας με την επωνυμία «Claudio HoldCo A/S», μέσω απόκτησης του 100% 
του μετοχικού της κεφαλαίου.

• Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης, κατ’ άρθρο 6 του ν. 3959/2011, των εταιρειών 
DMK Deutsches Milchkontor GmbH και Fude + Serrahn Vermögensverwaltungsgesellschaft 
mbH σχετικά με την απόκτηση κοινού ελέγχου επί των εταιρειών Fude + Serrahn 
Milchprodukte GmbH& Co. KG και Fude + Serrahn Milchprodukte Verwaltung-GmbH.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού, ο καταγγέλλων μπορεί να παραιτηθεί από την καταγγελία με την υποβολή 
προφορικής δήλωσης κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ή έγγραφη δήλωση στη Γραμματεία 
ή στο Γενικό Πρωτόκολλο της ΓΔΑ.
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• Παραίτηση από καταγγελία του Σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία 
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» κατά της 
εταιρείας «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.».

• Παραίτηση από καταγγελία της εταιρείας «ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΩΜΕΓΑ» κατά των 
εταιρειών 1) ΤΑΝΚΟ, 2) ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ, 3) ΕΛΟΜΑΣ, 4) ΑΣΤΕΡΑΣ 
καθώς και των φυσικών προσώπων 1) ΚΠ, μετόχου κατά [..]% στην [..]και [..]και [..] στην [..], 
και 2) ΦΠ, μετόχου κατά [..]% στην [..]και κατά [..]% στην [..] και [..]της τελευταίας

Πράξεις Προέδρου/Αντιπροέδρου απόρριψης καταγγελιών λόγω χαμηλής 
βαθμολογίας (άρθρου 14 παρ. 2 του ν. 3959/2011)
Το αναθεωρημένο νομοθετικό πλαίσιο του ν. 3959/2011 παρέχει τη δυνατότητα να απορρίπτονται 
καταγγελίες που λαμβάνουν χαμηλή βαθμολογία, σύμφωνα με το σύστημα προτεραιοποίησης 
υποθέσεων. Με βάση τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του εν λόγω νόμου, καταγγελίες που 
λαμβάνουν χαμηλή βαθμολογία [βαθμολογία κατώτερη ή ίση του τρία (3)] απορρίπτονται με 
απόφαση του Προέδρου/Αντιπροέδρου της Ε.Α. μετά από εισήγηση της ΓΔΑ. Οι απορριπτικές 
αποφάσεις καταγγελιών λόγω χαμηλής βαθμολογίας είναι αιτιολογημένες και κοινοποιούνται 
στον καταγγέλλοντα μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήψη τους.

Κατά το παρουσιαζόμενο διάστημα, εκδόθηκαν αρμοδίως οι κατωτέρω Πράξεις, κατ’ εφαρμογή 
του ανωτέρω άρθρου:

• Καταγγελία του ΠΠ κατά των ελληνικών αεροπορικών εταιρειών «Αεροπορία Αιγαίου ΑΕ» 
& «Olympic Air Ανώνυμος Εταιρία Αεροπορικών Μεταφορών».

• Καταγγελία των α) ΙΠ, β) MG DREAM ESTATES LTD GREECE, γ) JUNE TWENTY ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ) ΕΒ κατά της εταιρείας με την επωνυμία «Booking.com B.V.» για παράβαση 
των άρθρων 2 ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ.

• Καταγγελία του ΙΠ κατά της «NISSAN Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.».

5.5 Δικαστικές αποφάσεις
Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (ΔεφΑθ), καθ΄υλην αρμόδιο να εξετάσει τις αποφάσεις της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού, εξέδωσε δεκαπέντε (15) αποφάσεις για το 2021. Από τις αποφάσεις 
αυτές:

• Οχτώ (8) επικύρωσαν τις αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού απορρίπτοντας τις 
προσφυγές εναντίον τους

• Δύο (2) έκαναν δεκτή την αίτηση αναστολή εκτέλεσης απόφασης της Επιτροπής, μέχρι της 
εκδίκασης της προσφυγής

• Τρεις (3) επικύρωσαν τις αποφάσεις της Επιτροπής επί της ουσίας, μειώνοντας όμως το 
πρόστιμο που επιβλήθηκε στους προσφεύγοντες.

• Δύο (2) ακύρωσαν τις αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Επιπλέον το Συμβούλιο της Επικρατείας το οποίο εξετάζει τις αιτήσεις αναίρεσης κατά των 
αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου, εξέδωσε και κοινοποίησε στην ΕΑ έξι (6) αποφάσεις 
κατά το 2021.

Εκ των έξι ανωτέρω αποφάσεων οι πέντε (5) υπήρξαν απορριπτικές των σχετικών αιτημάτων 
αναίρεσης κατά αποφάσεων της Επιτροπής, ενώ η μία (1) απέρριψε αίτηση αναίρεσης της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού.
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5.6  Συνδρομή σε προδικαστικές υποθέσεις Δικαστηρίου 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)
Σημαντική είναι η συνδρομή της Γενικής Διεύθυνσης στα προδικαστικά ερωτήματα που 
αποστέλλονται από την Ειδική Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, για τις απόψεις 
της επί εκκρεμών υποθέσεων στα ενωσιακά Δικαστήρια. Για το έτος 2021 η Γενική Διεύθυνση 
Ανταγωνισμού παρείχε τις απόψεις της στις εξής υποθέσεις:

Υπόθεση Προδικαστικό Ερώτημα

C-128/2021
Εφαρμογή του άρθρου 101 παρ. 1 ΣΛΕΕ επί αποφάσεων Συμβολαιογραφικού 
Συλλόγου σχετικά με τον τρόπο καθορισμού της αμοιβής των συμβολαιογράφων 
για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών.

C-25/2021

Αγωγή με αίτημα (α) την κήρυξη αυτοδίκαιης ακυρότητας, σύμφωνα με το άρθρο 
101 παρ. 2 ΣΛΕΕ, συμφωνίας αποκλειστικής προμήθειας καυσίμων κίνησης και 
λοιπών καυσίμων σε πρατήριο καυσίμων που ανήκει στους ενάγοντες, και (β) την 
αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε.

C-394/2021

Προσφυγή του Bursa Romana de Marfuri (ρουμανικό χρηματιστήριο 
εμπορευμάτων) ενώπιον του Curtea de Apel Bucuresti (Εφετείο Βουκουρεστίου) 
με την οποία ζητά να υποχρεωθεί η καθής Autoritatea Nationals de Reglemen-
tare in domeniul Energiei (Εθνική ρυθμιστική αρχή στον τομέα της ενέργειας) 
σε χορήγηση άδειας για την οργάνωση και διαχείριση κεντρικών αγορών 
ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943.

C-449/2021

Προσφυγή ακύρωσης της εταιρείας TourCast ενώπιον του Cour d’Appel de 
Paris (Εφετείο Παρισίων) κατά την απόφασης της Autorité de la concurrence 
(Επιτροπής Ανταγωνισμού) με την οποία η τελευταία αρνήθηκε τη συνέχιση 
της εξέτασης μιας διαδικασίας εξαγοράς ανταγωνιστικής επιχείρησης από την 
εταιρεία TDF.

C-605/2021
Προδικαστικό ερώτημα τσεχικού δικαστηρίου σχετικά με τις αγωγές 
αποζημίωσης ιδιωτών λόγω κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης (άρθρο 102 ΣΛΕΕ) 
κι ιδίως αναφορικά με ζητήματα παραγραφής των εν λόγω αγωγών.

C-680/2020
Προδικαστικό ερώτημα του Consiglio di Stato σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ 
επιχειρήσεων και την ύπαρξη ενιαίας οικονομικής μονάδας καθώς και σχετικά 
με τις ρήτρες αποκλειστικότητας.

C-333/2021
Προδικαστικό ερώτημα ισπανικού δικαστηρίου αναφορικά με την θεσμοθέτηση 
νέου πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος συλλόγων και την αδειοδότηση σε 
τρίτο φορέα.

C-344/2021 Προδικαστικό ερώτημα του Tribunal de commerce de Paris.

C-385/2021
Προδικαστικό ερώτημα του ρουμάνικου Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
(Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Ρουμανίας) σχετικά με την επιβολή 
προστίμου και την αρχή αναλογικότητας.

C-57/2021
Προδικαστικό ερώτημα του Nejvyšší soud (Ανωτάτου Δικαστηρίου της Τσεχικής 
Δημοκρατίας) σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης και την κοινοποίηση 
αποδεικτικών στοιχείων.
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5.8  Ευρωπαϊκή και Διεθνής Συνεργασία
Εκπροσώπηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αρχών 
Ανταγωνισμού (ECN)

Οι αρχές ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργάζονται στενά μεταξύ τους. 
Σημαντικά πεδία της κοινής συνεργασίας είναι η εφαρμογή των κανόνων 101 και 102 
ΣΛΕΕ και των κανόνων περί προληπτικού ελέγχου συγκεντρώσεων επιχειρήσεων. Για 
την αντιμετώπιση διασυνοριακών ζητημάτων αναφορικά με τους περιορισμούς του 
ανταγωνισμού, δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού (European Competition 
Network - ECN). Η συμμετοχή των στελεχών της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις ομάδες 
εργασίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού είναι ένας από τους βασικότερους τρόπους 
συνεργασίας, αμοιβαίας συνδρομής, συνδιαμόρφωσης των πολιτικών του ανταγωνισμού και 
διάχυσης της διεθνούς γνώσης και εμπειρίας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 
αποβλέπει στην αποτελεσματικότερη επιτέλεση του έργου της προς όφελος της αγοράς 
και των καταναλωτών.

5.7  Οι υπό εξέλιξη έρευνες της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού
Οι υπό εξέλιξη κύριες έρευνες της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στις 31/12/2021 
ανέρχονταν συνολικά σε 119 και αφορούν σε διάφορους τομείς της ελληνικής οικονομίας. 

Ειδικότερα στο τέλος του 2021 η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού διερευνούσε 44 
καταγγελίες, 27 υποθέσεις αυτεπάγγελτης έρευνας, 5 κλαδικές έρευνες, 4 λοιπές έρευνες, 
6 υποθέσεις περί ελέγχου συμμόρφωσης σε εκδοθείσες αποφάσεις της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού, 11 γνωστοποιηθείσες συγκεντρώσεις, καθώς και 7 λοιπές υποθέσεις εκ 
των οποίων 1 κανονιστική παρέμβαση και 1 υπόθεση παρακώλησης έρευνας.
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Στις συναντήσεις των ομάδων εργασίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού παρίστανται 
εκπρόσωποι των Εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού δραστηριοποιείται έντονα στο πλαίσιο του Δικτύου, 
συμμετέχοντας σε συνεδριάσεις και συναντήσεις των ομάδων, στην πλειοψηφία τους και με 
γραπτές εισηγήσεις και παρουσιάσεις, καταθέτοντας την ιδιαίτερα πολύτιμη εμπειρία και 
γνώση της των τελευταίων ετών.

Στον κάτωθι πίνακα παρατίθεται συνοπτική παρουσίαση της εκπροσώπησης της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού σε ενωσιακό επίπεδο, κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η Έκθεση 
Πεπραγμένων. Επιπλέον το προσωπικό της ΕΑ έλαβε μέρος σε διάφορες συμβουλευτικές 
επιτροπές (advisory committees) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού. 

ΦΟΡΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΎΝΟΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

Συμβούλιο της ΕΕ
Πρόταση κανονισμού 

για τις ψηφιακές (DMA) 
αγορές

Εξ αποστάσεως
Παρακολούθηση συνεδριάσεων και 
αποστολή σχολίων σε συνεργασία 

με το Υπ. Αν.

Συμβούλιο της ΕΕ

Πρόταση κανονισμού για 
τις ξένες επιδοτήσεις 
που στρεβλώνουν την 

εσωτερική αγορά -Ομάδα 
Εργασίας Ανταγωνισμός

Εξ αποστάσεως
Παρακολούθηση συνεδριάσεων και 

αποστολή σχολίων σε συνεργασία με 
το Υπ. Αν.

ECN Horizontal 
and Abuse / 14/01/2021

Εξ αποστάσεως Συλλογική διαπραγμάτευση

ECN Horizontal 
and Abuse

Έλεγχος 
συγκεντρώσεων

19/02/2021
09/03/2021
09/06/2021
29/09/2021
12/11/2021

Εξ αποστάσεως

Ζητήματα ελέγχου συγκεντρώσεων

ECN Merger Work-
ing Group / 19/02/2021

Εξ αποστάσεως

Συζήτηση σχετικά με το σχέδιο 
κατευθυντήριων γραμμών του 

άρθρου 22 και την εκτίμηση 
επιπτώσεων σχετικά με την 

περαιτέρω απλούστευση των 
διαδικασιών ελέγχου των 

συγκεντρώσεων

ECN Merger Work-
ing Group / 9/03/2021

Εξ αποστάσεως

Συζήτηση σχετικά με το σχέδιο 
κατευθυντήριων γραμμών του 

άρθρου 22 και την εκτίμηση 
επιπτώσεων σχετικά με την 

περαιτέρω απλούστευση των 
διαδικασιών ελέγχου των 

συγκεντρώσεων
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ECN – Pharma and 
Health Services 

Subgroup

23rd ECN Meeting – 
Pharma and Health 

Services

9-10/03/2021
Εξ αποστάσεως

Καταχρηστικές πρακτικές και 
εμπόδια εισόδου με τη χρήση 
ανταγωνιστικών φαρμάκων. 
Εξελίξεις στα βιοϊσοδύναμα 

φάρμακα και στα ορφανά

ECN WG Horizontals and Abuse 18/03/2021
Εξ αποστάσεως

Συλλογικές διαπραγματεύσεις 
αυτοαπασχολούμενων

Intergovernmental 
committee on 

interchange fees 
regulation

Interchange fees regula 
tion 751/2015

22/03/2021
21/10/2021

Εξ αποστάσεως
Εφαρμογή του Κανονισμού 751/2015

ECN Digital Markets 23/3/2021
Εξ αποστάσεως Νόμος για τις ψηφιακές αγορές

Working Group 
“Cooperation 

Issues and Due 
Process” (CIDP)

54 WG meeting -CIDP 
Working Group

25-26/03/2021
Εξ αποστάσεως

Στις συναντήσεις συζητήθηκαν τα 
εξής θέματα:

-Έργο σχετικά με την αναθεώρηση 
του Εγχειριδίου ΕΔΑ (ECN) και την 
εισαγωγή ενός νέου Κεφαλαίου VII 

για την Αμοιβαία Συνδρομή
- Έργο για τη μεθοδολογία 

υπολογισμού των προστίμων από 
τις αρχές του ΕΔΑ (ECN)

- Έργο σχετικά με τις αξιώσεις των 
μερών στο πλαίσιο ερευνών από τις 

αρχές του ΕΔΑ (ECN)
-Έργο για τις αποφάσεις 

δεσμεύσεων των ΕΑΑ με cross 
border impact

DG COMP / ECN 
Chief Economist

Evaluation of the Market 
Definition Notice

15/4/2021
Εξ αποστάσεως

Παρουσίαση από τη DG COMP: 
περίληψη της μελέτης υποστήριξης 
(ψηφιοποίηση και καινοτομία) καθώς 

και επισκόπηση των επόμενων 
βημάτων.

Συνεδρίες: Ενότητα 5 της μελέτης 
υποστήριξης - ορισμός γεωγραφικής 

αγοράς. Ενότητα 6 της μελέτης 
υποστήριξης – ποσοτικές τεχνικές

ECN WG Horizontals and Abuse 6-7/05/2021
Εξ αποστάσεως

Αναθεώρηση των κανονισμών 
απαλλαγής κατά κατηγορία και 

των κατευθυντήριων γραμμών για 
οριζόντιες συμφωνίες

ECN Digital Markets 23/3/2021
Εξ αποστάσεως Νόμος για τις ψηφιακές αγορές
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ECN Digital 
Investigations and 
AI Working Group

Digital Investigations 2021 Εξ 
Αποστάσεως

Η ψηφιακή αναζήτηση πειστηρίων 
και οι τεχνικές τεχνητής 

νοημοσύνης, κατά την εφαρμογή του 
δικαίου του ανταγωνισμού

ECN Digital Markets 17/5/2021
Εξ αποστάσεως Ετήσια συνάντηση ομάδας

ECN Digital 
markets / 27/05/2021

Εξ αποστάσεως
Αναθεώρηση HBER & Horizontal 

guidelines

ECN Plenary / 2021 εξ 
αποστάσεως /

DG COMP / ECN 
Chief Economist Annual Meeting 2/6/2021

Εξ αποστάσεως

Ανάλυση βιωσιμότητας και έργα 
πολιτικής, θέματα πολιτικής 

ανταγωνισμού και ψηφιοποίησης. 
Τα δεδομένα ως εμπόδιο 

εισόδου. Πρόσφατες υποθέσεις 
συγχωνεύσεων.

ECN Merger Work-
ing Group / 9/06/2021

Εξ αποστάσεως

- Άρθρο 22 Παραπομπές
- Αυξημένη συγκέντρωση, προκλήσεις 
για τις αρχές ανταγωνισμού και την 
προώθηση πολιτικής ανταγωνισμού 

(advocacy)

ECN – Pharma and 
Health Services 

Subgroup

24th ECN Meeting – 
Pharma and Health 

Services

9-10/06/2021
Εξ αποστάσεως

Ανταλλαγή πληροφοριών και 
συγκέντρωση δεδομένων στη 

φαρμακευτική βιομηχανία. 
Εξελίξεις στα βιοϊσοδύναμα 

φάρμακα – υπερβολική τιμολόγηση 
σε υποθέσεις φαρμάκων – 

υπηρεσίες επεξεργασίας και 
διάθεσης ιατρικών αποβλήτων

ECN
ECN Digital Investigations 

and AI Working Group
17-18/6/2021

Εξ αποστάσεως

Η ψηφιακή αναζήτηση πειστηρίων 
και οι τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης 
κατά την εφαρμογή του δικαίου του 

ανταγωνισμού

ECN WG Horizontals and Abuse 29/06/2021
Εξ αποστάσεως Βιώσιμη Ανάπτυξη

ECN WG Horizontals and Abuse 8/09/2021
Εξ αποστάσεως

Συλλογικές διαπραγματεύσεις 
αυτοαπασχολούμενων
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ECN Merger 
Working Group /

29/09/2021
Εξ αποστάσεως

Επικείμενες νομοθετικές ή μη μεταρρυθμίσεις 
των κανόνων ελέγχου των συγχωνεύσεων 
και απλοποίηση των διαδικασιών ελέγχου 

των συγχωνεύσεων καθώς και παρουσίαση 
υποθέσεων

ECN Energy Group 30/09/2021
Εξ αποστάσεως

Παρουσίαση υποθέσεων ΕΑΑ στον ενεργειακό 
τομέα και σχετική συζήτηση για αναδυόμενα 

ζητήματα, παρακολούθηση της αγοράς και COVID 
19

ECN
Cooperation 
Issues and 

Due Process

21-22/10/2021
Εξ αποστάσεως

-Έργο σχετικά με την αναθεώρηση του 
Εγχειριδίου ΕΔΑ (ECN)και την εισαγωγή ενός 

νέου Κεφαλαίου VII για την Αμοιβαία Συνδρομή
- Έργο για τη μεθοδολογία υπολογισμού των 

προστίμων από τις αρχές του ΕΔΑ (ECN)
- Έργο σχετικά με τις αξιώσεις των μερών στο 
πλαίσιο ερευνών από τις αρχές του ΕΔΑ (ECN)

-Έργο για τις αποφάσεις των ΕΑΑ με cross border 
impact

ECN Plenary / 26/10/2021
Εξ αποστάσεως /

ECN Verticals
2, 30/6, 

29/10/2021
Εξ αποστάσεως

Κάθετες συμφωνίες

ECN Merger 
Working Group / 12/11/2021

Εξ αποστάσεως

Άρθρο 22 Βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τις 
εσωτερικές επικοινωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και των Εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού

DG COMP / ECN 
Chief Economist

Workshop: 
“Estimating 

the consumer 
benefits of 

competition 
policy”

15/11/2021
Εξ αποστάσεως

(1) ανταλλαγή εμπειριών και συζήτηση 
βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τον 

υπολογισμό της άμεσης αποταμίευσης πελατών, 
(2) η διερεύνηση της δυνατότητας υπολογισμού 
της έμμεσης αποταμίευσης πελατών λόγω της 

αποτρεπτικής επίδρασης των παρεμβάσεων 
ανταγωνισμού και (3) εμβάθυνση συνεργασίας 

στο πλαίσιο του ECN.

DG COMP / ECN 
Chief Economist

Annual Meet-
ing

16/11/2021
Εξ αποστάσεως

Θέματα πολιτικής ανταγωνισμού και 
ψηφιοποίησης. συμφωνίες αγορών και αγοραστική 

δύναμη· συμφωνίες βιωσιμότητας· πρόσφατες 
υποθέσεις συγχωνεύσεων

ECN – Pharma 
and Health Ser-
vices Subgroup

25th ECN 
Meeting 

– Pharma 
and Health 

Services

23-24/11/2021 εξ 
αποστάσεως

Υποθέσεις συγκεντρώσεων – η στρατηγική 
της Ευρώπης στη φαρμακευτική βιομηχανία 
– προβληματισμοί για τη χονδρική πώληση 

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

ΦΟΡΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ 

ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

OECD

Methodologies 
to measure 

market 
competition

23/2/2021
Εξ αποστάσεως

Types of methodologies to measure market competition and 
key issues, OECD databases and measures of competition, 
Competition Authorities experience in measuring market 

competition

2021 OECD 
Competition 
Committee 

&WPs

7-11/06/2021
Εξ αποστάσεως

--WP2 – Roundtable on Regulation and Competition 
Enforcement

-WP3 - Roundtable on Compliance Programmes
-CC - Hearing on  Data Portability, Interoperability and 

Competition
-CC - Roundtable on the Concept of Potential Competition

-CC - Hearing on Methodologies to Measure Market 
Competition

2021 OECD 
Competition 
Committee 

&WPs

29/11-
3/12/2021

Εξ αποστάσεως

-WP2 – Hearing on Competition issues in books and 
e-books

-Discussion on scope of Competitive Neutrality Toolkit
-WP3 – Discussions of Monitoring Report of 2014 

Recommendation on International Co-operation and 
Revision of 2012 Recommendation on Fighting Bid 

Rigging
-CC - Roundtable on Environmental Considerations in 

Comp etition Enforcement
-CC - Hearing on Ex-Ante Regulation and Competition in 

Digital Markets
-CC - Roundtable on News Media and Digital Platforms

OECD

The 20th 
meeting of the 
OECD Global 

Forum on 
Competition

6-8/12/2021
Εξ αποστάσεως

Economic analysis and evidence in abuse cases – 
techniques and evidence for assessing market power- 

measuring vertical market power

2021 OECD 
Global 

Forum on 
Competition

6 – 8/12/2021
Εξ αποστάσεως

-6/12: Roundtable on Trade, Development and Competition - 
-Peer review of Tunisia

-7/12: Roundtable on Economic analysis and evidence in 
abuse cases

-8/12: Roundtable on the promotion of competitive 
neutrality by competition authorities

- Peer Review of the Eurasian Economic Union
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5.9 Συμμετοχή σε άλλες Συναντήσεις – Συνέδρια – Σεμινάρια
Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης του προσωπικού και της πρόσφορης ανταλλαγής απόψεων 
και εμπειριών επί θεμάτων ανταγωνισμού, ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμμετοχή στελεχών 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε συναντήσεις, συνέδρια και σεμινάρια. Κατά το εξεταζόμενο 
διάστημα, στελέχη της Επιτροπής συμμετείχαν στις ακόλουθες σχετικές διοργανώσεις:

Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού

ΦΟΡΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ελληνική Εταιρεία 
Ενεργειακής Οικονομίας 

(ΗΑΕΕ)

Ανάπτυξη της 
αγοράς ΑΠΕ στην 

Ελλάδα

10/02/2021
Εξ αποστάσεως

Προοπτικές ανάπτυξης της 
αγοράς ΑΠΕ στην Ελλάδα μετά 
την εφαρμογή του Target Model 

και τον ρόλο που διαδραματίζει ο 
ΔΑΠΕΕΠ σε αυτό το πλαίσιο

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 
επιστημονικό περιοδικό 
«Περιβάλλον και Δίκαιο» 

σε συνεργασία με τον 
Όμιλο Economia υπό την 
επιστημονική επιμέλεια 
και αιγίδα της Ελληνικής 

Ένωσης Δικαίου της 
Ενέργειας και υπό την 
αιγίδα του Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας και της European 
Federation of Energy Law 

Associations (EFELA)

Η αγορά ενέργειας 
σε ένα διαρκώς 
μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον

11-12/2/2021
Νομοθετικό πλαίσιο και 

ανάπτυξη της αγοράς ενέργειας

Nicholas Economides

Platforms & 
Antitrust for Hellenic 

Competition 
Commission

15, 16, 22/2/2021 Εσωτερική Εκπαίδευση

Σύλλογος Ελλήνων 
Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ)

Οι επιπτώσεις της 
πανδημίας στις 

μεταφορές: ένας 
χρόνος εμπειριών

08/03/2021
Εξ αποστάσεως

Παρουσιάστηκαν στοιχεία για 
τη μείωση της ζήτησης και 

κατ’ επέκταση της ζημίας στις 
μεταφορές. Επισημάνθηκε 
η δυσκολία της τρέχουσας 

δεκαετίας στον κλάδο 
των μεταφορών, λόγω της 

απαίτησης προσαρμογής στους 
νέους περιβαλλοντικούς 

κανονισμούς

TNS Executive Education 
Course on Merger Control 

– Toulouse School of 
Economics

What’s new in 
merger control: 

theory and policy

10/03/2021
Εξ αποστάσεως

Συγχωνεύσεις εταιρειών 
ετερογενών δραστηριοτήτων, 

συγχωνεύσεις και 
καινοτομία, συγχωνεύσεις και 
επανατοποθέτηση, συζητήσεις 

για ψηφιακές και ξένες 
εξαγορές
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Επιτροπή 
Ανταγωνισμού

Καταναλωτές και δίκαιο 
ανταγωνισμού: νέες 

προοπτικές (επιμόρφωση 
ενώσεων καταναλωτών)

16/03/2021
Εξ αποστάσεως

Απόφαση μοριοδότησης 
ΕΑ 696/2019 – έμφαση 

σε καταγγελίες ενώσεων 
καταναλωτών – δικαιώματα 

καταναλωτών

Επιτροπή 
Ανταγωνισμού

HCC Data Analytics & 
Economic Intelligence

6/4/2021

Παρουσίαση της πλατφόρμας 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού 

"HCC Data Analytics & 
Economic Intelligence" και 

του νέου Τμήματος Ψηφιακής 
Αναζήτησης Πειστηρίων

Σύλλογος Ελλήνων 
Συγκοινωνιολόγων 

(ΣΕΣ)

Η τριπλή επανάσταση των 
μεταφορών

21/04/2021
Εξ αποστάσεως

Η τριπλή επανάσταση 
στις μεταφορές είναι 

αποτέλεσμα της σύγκλισης 
τριών καινοτομιών: α) της 

ηλεκτροκίνησης, β) του 
διαμοιρασμού των πόρων, και 
γ) της αυτοματοποίησης των 

μεταφορικών μέσων

ΔΙΑΝΕΟΣΙΣ 
Οργανισμός Έρευνας 

και Ανάλυσης

Ο τομέας της ενέργειας 
στην Ελλάδα

25/04/2021 εξ 
αποστάσεως

Η σημασία του τομέα της 
ενέργειας για την ελληνική 
οικονομία με διάκριση στο 

πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και 
την ηλεκτρική ενέργεια

P. Ibanez - Colomo

Πρόσφατη νομολογία 
Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων 

για εξ αντικειμένου 
και εξ αποτελέσματος 

παραβάσεις του δικαίου του 
ανταγωνισμού

6/5/2021 Εσωτερική Εκπαίδευση

Επιτροπή 
Ανταγωνισμού

The Promise of 
Computational Competition 
Law and Economics: Issues, 

Prospects

24/5/2021 Διεθνές Συνέδριο

Toulouse School of 
Economics What is the common good? 27-28/05/2021

Εξ αποστάσεως

Στις συναντήσεις συμμετείχαν 
πέντε νομπελίστες, κορυφαία 
στελέχη και ακαδημαϊκοί από 
τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια 

του κόσμου για να βρουν 
λύσεις για τη ρύθμιση του 

καπιταλισμού και τη διατήρηση 
του κοινού καλού μετά την 

παρούσα πανδημία

ΑCFE Greece Chapter 
How to cure procurement 

fraud
10/06/2021 Εξ 
αποστάσεως

Υπολογιστικός Ανταγωνισμός 
και Δημόσιες Συμβάσεις
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ΦΟΡΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

Σύλλογος Ελλήνων 
Συγκοινωνιολόγων 

(ΣΕΣ)

Οι θέσεις 
του ΣΕΣ στις 
μεταφορές

23/06/2021
Εξ αποστάσεως

Παρουσίαση των θέσεων που ανέπτυξαν 
οι επιστημονικές επιτροπές του 
ΣΕΣ: οδικών μεταφορών, αστικής 

κινητικότητας, αεροπορικών μεταφορών, 
θαλάσσιων μεταφορών, σιδηροδρομικών 

μεταφορών και εμπορευματικών 
μεταφορών

BEUC / Επιτροπή 
Ανταγωνισμού

Competition 
Law & Policy 

training Webinar 
for consumer 
organisations

28-29/06/2021 Εξ 
αποστάσεως

Εκ των υστέρων μηχανισμοί: 
Αντιανταγωνιστικές συμφωνίες: 

στοιχεία του άρθρου 101 ΣΛΕΕ, με 
έμφαση στα κριτήρια 101 παράγραφος 

3. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης: 
στοιχεία του άρθρου 102 ΣΛΕΕ

CLES UCL

Regulating 
Competition 
in the Digital 

Economy

30/06/2021

Ψηφιακές πλατφόρμες: μεταξύ 
κανονισμών, ανταγωνισμού και 

προστασίας δεδομένων -
Συγκέντρωση και ισχύς στην ψηφιακή 

εποχή – ρύθμιση του ανταγωνισμού 
στα (ψηφιακά) οικοσυστήματα: στόχοι 
ανταγωνισμού, κανονιστικοί στόχοι, 
στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης – μάχες 
του δικαίου του ανταγωνισμού στον 

ψηφιακό χώρο:
αναδρομή και προοπτική – τα επόμενα 
σύνορα: από την ιδιωτική αυτονομία 

στα cybernetics

Matzari Deni, 
Associate Professor in 
Competition Law and 

Policy

The Regulation/
Competition in-
teraction in the 
Energy Sector: 
Lessons from 

the UK

6/7/2021 Εσωτερική Εκπαίδευση

Alexandre de Streel, 
professor of European 
law at the University 

of Namur and the 
Research Centre for 

Information, Law and 
Society

Digital Markets 
Act

8/7/2021 Εσωτερική Παρουσίαση

Whish Richard, Emeritus 
Professor of Law at 

King’s College London

Abuse of 
dominance

9/7/2021 Εσωτερική Εκπαίδευση

Ε. Κομνηνού και Λ. 
Καρούση GDP Awareness 22/7/2021 Εσωτερική Εκπαίδευση
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ΦΟΡΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

Brussels School of 
Governance

Competition Law 
Turns Green

10/09/2021
Εξ αποστάσεως Sandbox για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Isalos.net

Ναυτικοί: 
πρωταγωνιστές 
στο μέλλον της 

ναυτιλιακής 
βιομηχανίας

29/09/2021

Η ελληνόκτητη ναυτιλία στην κορυφή του 
κόσμου: προοπτικές και προκλήσεις
Η τεχνολογία και το περιβάλλον στο 

προσκήνιο της ναυτιλίας
Μακρινό μέλλον αποτελεί η αυτονομία

- Το προφίλ και οι ανάγκες της νέας γενιάς 
ναυτικών

NOMIKH 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΔΙΚΑΙΟ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

6-7/10/2021 Διεθνές Συνέδριο

Energypress.gr
Renewable and 
storage forum

13-14/10/2021
Εξ αποστάσεως

Η λειτουργία του target model και η 
συμμετοχή των ΑΠΕ στις αγορές, το νέο 

σχήμα ανταγωνιστικών διαδικασιών, 
το σύστημα στήριξης του ΕΛΑΠΕ, η 
διαμόρφωση των τιμών, οι αντοχές 

και οι ανάγκες των δικτύων. Κεντρική 
θέση στη θεματολογία ήταν τα θέματα 

της αποθήκευσης ενέργειας, με την 
καταγραφή της προόδου σε τεχνικό, 

θεσμικό και ρυθμιστικό επίπεδο. Επίσης, 
οι τεχνολογικές εξελίξεις εναλλακτικών 

μορφών παραγωγής και αποθήκευσης 
ενέργειας, όπως το υδρογόνο, αλλά 

και τα νέα δεδομένα όσον αφορά στη 
χρηματοδότηση νέων σταθμών ΑΠΕ 
και αποθήκευσης. Τέλος, συζήτηση 

επί των θεμάτων που σχετίζονται με 
τις αντιδράσεις ανά την Ελλάδα στην 
εγκατάσταση ΑΠΕ, αλλά και ο ρόλος 

των ενεργειακών κοινοτήτων, καθώς 
και η συμμετοχή των καταναλωτών στο 

ενεργειακό γίγνεσθαι

Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ υπό 
την αιγίδα της ΡΑΕ 

(ημερίδα)

Τιμολόγηση 
ηλεκτρικής 

ενέργειας και 
προστασία των 

δικαιωμάτων των 
καταναλωτών

25/10/2021
Εξ αποστάσεως

Λογαριασμός κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενεργείας, σταθερά και κυμαινόμενα 
τιμολόγια, προϋποθέσεις διαφάνειας 
και τιμολόγησης, εργαλεία της ΡΑΕ, 

δικαιώματα καταναλωτών
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ΦΟΡΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

ICAP
Credit risk 

management
16/11/2021

Αθήνα
Credit risk in the age of disruption and 

evolution

Κροατική Αρχή 
Ανταγωνισμού

Settlements in 
Competition Law

2/12/2021
Διαδικασία διευθέτησης στο δίκαιο του 

ανταγωνισμού

ΟΟΣΑ

The 20th meeting 
of the OECD 

Global Forum on 
Competition

6-8/12/2021
Εξ αποστάσεως Measuring Vertical Market Power

INFOLAB
Λειτουργίες 
Αναζήτησης 

Αρχείων
8/12/2021 Εσωτερική Εκπαίδευση

Επιτροπή 
Ανταγωνισμού

Εκπαίδευση 
σε βασικές 
λειτουργίες 

forensic

8/12/2021 Επιμόρφωση

Ελληνικό 
Ινστιτούτο 

Ενεργειακής 
Ρύθμισης

Conference on 
European Energy 
Law and Policy: 

Current Trends in 
Energy Transition

10/12/2021
Εξ αποστάσεως

Οι κύριες θεματικές του συνεδρίου ήταν 
η νομική προστασία διεθνών ενεργειακών 

επενδύσεων, η εφαρμογή του Target 
Model στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας 

και φυσικού αερίου, ο κομβικός ρόλος 
των ΦοΣΕ (aggregators) στο σύνθετο 
ενεργειακό περιβάλλον, καθώς και το 

μείζον θέμα της ρύθμισης της ευρωπαϊκής 
και εθνικής αγοράς υδρογόνου.



Δράσεις και
Προώθηση Πολιτικών 
Ανταγωνισμού6ΕΝΟΤΗΤΑ
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H Ενότητα παρουσιάζει τις δράσεις της ΕΑ για το έτος 2021, συμπεριλαμβάνοντας τις 
δράσεις που είχαν ως στόχο την προώθηση πολιτικών ανταγωνισμού. 

Όπως και κατά το προηγούμενο έτος, ένα σημαντικό μέρος του 2021 επισκιάστηκε από τα 
θέματα της πανδημίας COVID-19, η οποία δημιούργησε πολλές προκλήσεις σε ανθρώπινο, 
οργανωτικό αλλά και σε τεχνολογικό επίπεδο ώστε να μπορέσει η ΕΑ να ανταπεξέλθει 
στο έργο της. Επιπλέον, ως συνέπεια της πανδημίας, οι διεθνείς εξελίξεις και οι αυξήσεις 
στις τιμές, δημιούργησαν ένα ακόμα πιο έντονο και απαιτητικό πλαίσιο δράσης για την ΕΑ. 

Για το 2021, οι δράσεις της ΕΑ είναι πολυδιάστατες και το έργο της ΕΑ διακρίνεται 
τόσο από τον πλουραλισμό και την καινοτομία του, την επιστημονική προσέγγιση και 
διερεύνηση της αγοράς και των συνθηκών σε διάφορους τομείς της, την αμεσότητα 
των πολλαπλών παρεμβάσεων σε κρίσιμες εξελίξεις στην αγορά για τη διασφάλιση του 
δημοσίου συμφέροντος, τη διεθνή παρουσία και εμβέλεια, αλλά και για τις περαιτέρω 
τεχνολογικές εφαρμογές που τέθηκαν σε ισχύ προς ενίσχυση του έργου της ΕΑ αλλά και 
της διαδραστικής σχέσης της ΕΑ με τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.    

Πληροφορίες για τις δράσεις της ΕΑ είναι διαθέσιμες στα Δελτία Τύπου της ΕΑ https://
www.epant.gr/enimerosi/deltia-typou.html, στα Ενημερωτικά Δελτία της ΕΑ https://
www.epant.gr/enimerosi/dimosieyseis/enimerotika-deltia.html καθώς και στις ειδικές 
ιστοσελίδες που έχει δημιουργήσει η ΕΑ για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της, 
διαθέσιμες στην ενότητα Ενημέρωση της ιστοσελίδας www.epant.gr.

6.1.1.Προτεραιοποίηση δράσεων της ΕΑ
Με Απόφαση της ΕΑ (τέλος του 2020) και μετά από αναπροσαρμογή των προτεραιοτήτων 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, οι τομεακές προτεραιότητες κατά το 2020 ήταν οι εξής: 

• Fintech και τραπεζικές εργασίες, 

• Ψηφιακή οικονομία και ηλεκτρονικό εμπόριο, 

• Καύσιμα και ενέργεια (συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας), 

• Υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης του ιδιωτικού τομέα, 

• Σουπερμάρκετ, 

• Τομέας τροφίμων και η αλυσίδα εφοδιασμού λιανικής.

Λόγω της πανδημίας του Covid 19,  αλλά και των νέων παγκόσμιων οικονομικών συνθηκών 
όπως άρχισαν να διαμορφώνονται κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021, εκκίνησαν και 
τέθηκαν σε προτεραιότητα μια σειρά από έρευνες στους ακόλουθους τομείς:

• Τρόφιμα

• Καύσιμα

• Υγεία και υγειονομικό υλικό

6.1  Εισαγωγή
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• Ηλεκτρονικό εμπόριο (αναφορικά με διάφορες αγορές προϊόντων)

• Εστίαση

• Αγροτικά προϊόντα και φυτοπροστασία

• Διαγωνισμούς δημοσίων έργων

6.2 Δράσεις της ΕΑ:  
6.2.1. Μέτρα ΄Έρευνας
Επιτόπιοι έλεγχοι

Το 2021, η ΕΑ προέβη σε σειρά στοχευμένων αιφνίδιων επιτόπιων ελέγχων σε 
νευραλγικούς κλάδους της οικονομίας, και εντατικοποίησε τις δράσεις της, συγκριτικά με 
τα προηγούμενα έτη, προκειμένου να διερευνήσει τυχόν αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές 
από την πλευρά των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, το 2021, η ΕΑ πραγματοποίησε 17 επιτόπιους ελέγχους σε 101 ελεγχόμενες 
επιχειρήσεις, έναντι 7 επιτόπιων ελέγχων το 2020 σε 68 ελεγχόμενες επιχειρήσεις. 
Επιπλέον, όπως φαίνεται και στο παρακάτω γράφημα, το 2021 αύξησε τον αριθμό των 
ελεγχόμενων εταιριών ανά μήνα σε 8,4, έναντι 5,7 το 2020 και 4,0 το 2019, παρουσιάζοντας 
αύξηση κατά 49% το 2021, από 42% το 2020 σε σχέση με το 2019.

+42%

+49%

101

68

48

5,74 8,4

Αριθμός Επιτόπιων Ελέγχων ανα Μήνα και
Ελεγχόμενων Εταιριών συνολικά

Ελεγχόμενες εταιρίες ανά μήναΕλεγχόμενες εταιρίες συνολικά

Πληροφορίες για τους επιτόπιους ελέγχους της ΕΑ μπορείτε να βρείτε στα Δελτία 
Τύπου της ΕΑ στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.epant.gr/enimerosi/deltia-typou.
html καθώς και στα Ενημερωτικά Δελτία της ΕΑ στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.
epant.gr/enimerosi/dimosieyseis/enimerotika-deltia.html 
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Άλλες έρευνες

Η ΕΑ, σε συνέχεια των δράσεων της σε νευραλγικούς κλάδους της οικονομίας, και 
στο πλαίσιο της αποτελεσματικής ex post εφαρμογής των κανόνων του ανταγωνισμού 
στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας, εκκίνησε την 16η.12.2021 αυτεπάγγελτη έρευνα 
στην αγορά της λιανικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε πελάτες χαμηλής τάσης. 
Κατόπιν προπαρασκευαστικής έρευνας και παρακολούθησης της συγκεκριμένης αγοράς, η 
ΕΑ προχώρησε σε μέτρα έρευνας σε δεκαεπτά (17) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στην αγορά για τον εντοπισμό αντί-ανταγωνιστικών πρακτικών βάσει του ν. 3959/2011 
και της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Τέλος, η ΕΑ σε συνεργασία με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), η οποία είναι 
επιφορτισμένη με τον ex ante έλεγχο του ανταγωνισμού στον κλάδο ενέργειας, 
παρακολουθεί στενά τις αυξήσεις τιμών που σημειώνονται διεθνώς ως συνέπεια και 
της τρέχουσας πανδημίας, καθόσον οι αυξήσεις αυτές δύνανται να έχουν επιπτώσεις 
εντός της ελληνικής επικράτειας. Έχει δε συστήσει ομάδα εργασίας που απαρτίζεται 
από στελέχη της σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής 
και της ημεδαπής, όπως το Cambridge University, το University of East Anglia, καθώς και 
το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με σκοπό την στενή παρακολούθηση της αγοράς.

Αύξηση έκδοσης αποφάσεων και μείωση του χρόνου των εκκρεμών υποθέσεων

Ήδη από τα τέλη του 2019 η Επιτροπή Ανταγωνισμού δημιούργησε Ομάδα Κρούσης 
αποτελούμενη από ικανό αριθμό προσωπικού που απελευθερώθηκε από κάθε άλλο 
καθήκον και η οποία δούλεψε σε υπερ-ενταντικό ρυθμό υπό την επίβλεψη των αρμόδιων 
προϊσταμένων και διευθυντών και σε χρόνο ρεκόρ εξέτασε ένα μεγάλο αριθμό εκκρεμών 
υποθέσεων που είχαν εισαχθεί στην Επιτροπή πριν το 2011, ολοκληρώνοντας αυτήν την 
αποστολή με μεγάλη επιτυχία. Μία δεύτερη ομάδα κρούσης συστάθηκε τον Ιανουάριο 
2020 για την ολοκλήρωση των εκκρεμών υποθέσεων που είχαν εισαχθεί στην Επιτροπή 
πριν το 2016.

Συνεχίζοντας το έργο αυτό, το 2021 υπήρξε επίσης μία χρονιά σταθμός για την ΕΑ, τόσο 
όσον αφορά την αποδοτικότητά της (με κατά 10% λιγότερο προσωπικό εκδόθηκαν 75% 
περισσότερες αποφάσεις σε σχέση με τον μέσο όρο της προηγούμενης δεκαετίας), την 
ποικιλία των υποθέσεων, αλλά και σχετικά με την μείωση του χρόνου των εκκρεμών 
υποθέσεων σε 1.1 έτη κατά μέσο όρο. 

Ομάδα Κρούσης Covid-19

Στις 15 Απριλίου 2020 η Γενική Διεύθυνση της EA ανακοίνωσε τις ενέργειές της 
ειδικής ομάδας κρούσης που συστάθηκε στις 20.3.2020 για Covid19_Competition, για 
την συστηματική εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού στις ειδικές οικονομικές 
και κοινωνικές συνθήκες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.
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Λεπτομέρειες για τις δράσεις και τα αποτελέσματα της Ομάδας Δράσης είναι διαθέσιμες 
στα Ενημερωτικά Δελτία της ΕΑ διαθέσιμα στην ιστοσελίδα https://www.epant.gr/
enimerosi/dimosieyseis/enimerotika-deltia.html. 

Ειδικότερα, η ΓΔΑ από την αρχή της πανδημίας παρακολουθεί συστηματικά τα οικονομικά 
στοιχεία διαφόρων κλάδων, και ιδίως προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και βασικών 
καταναλωτικών προϊόντων και τροφίμων, αναφορικά αφενός με πιθανές ανατιμήσεις 
σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα (όπως ενδεικτικά προϊόντα υγειονομικού υλικού, 
αγροτικά προϊόντα και προϊόντα τροφίμων), καθώς και τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού, 
σε όλη την αλυσίδα αξίας, αφετέρου σχετικά με τυχόν ελλείψεις των εν λόγω προϊόντων.

Έχει δε αναπτύξει στρατηγική στοχευμένης επέμβασης όπου και εάν κρίνεται απαραίτητο, 
ως αρμόδια για τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων των διατάξεων του ν.3959/2011 και 
των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ ή μέσω κανονιστικών παρεμβάσεων. Στο πλαίσιο αυτό 
έχει εκκινήσει την επικαιροποίηση της αυτεπάγγελτης έρευνας στις αγορές προμήθειας 
τεστ ανίχνευσης κορονοϊού και τεστ αντισωμάτων, ενώ επίσης έχουν ληφθεί σειρά 
πρωτοβουλιών:

Δημόσιες αναγγελίες μελλοντικών αυξήσεων τιμών από συνδέσμους 
επιχειρήσεων και άλλους επαγγελματικούς φορείς που δραστηριοποιούνται 
στην αγορά

Τον Οκτώβριο του 2021, σύμφωνα με δημοσιεύματα σχετικά με ανατιμήσεις στους τομείς 
της παροχής γευμάτων με παραδοσιακές γεύσεις στην περιοχή της Αθήνας, της εστίασης 
στην περιοχή της Λάρισας και της αρτοποιίας στην περιοχή της Πάτρας, η Υπηρεσία 
έχει ήδη επικοινωνήσει με συγκεκριμένες Ενώσεις Επιχειρήσεων προκειμένου να τους 
επιστήσει την προσοχή ώστε να απέχουν από αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές.

Στο πλαίσιο αυτό, οι προαναφερόμενες Ενώσεις Επιχειρήσεων κλήθηκαν να απέχουν 
από κάθε είδους τέτοια συμπεριφορά και να ενημερώσουν αμελλητί τα μέλη τους για 
τις υποχρεώσεις τους για συμμόρφωση με τους κανόνες του ελευθέρου ανταγωνισμού. 

Περαιτέρω, η ΕΑ, με την ανακοίνωσή της ενημέρωσε όλες τις επιχειρήσεις καθώς και 
τις ενώσεις επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, είτε τοπικά ή 
πανελλαδικά σχετικά με ενδεχόμενες συμπράξεις και εναρμονισμένες πρακτικές, κατά 
παράβαση του δικαίου του ανταγωνισμού, μεταξύ ανταγωνιστικών επιχειρήσεων που 
στοχεύουν στην θέσπιση, υπόδειξη και επιβολή προβλεπόμενης μελλοντικής τιμής ή 
έκπτωσης για προϊόντα ή υπηρεσίες που προμηθεύει ή δύναται να προμηθεύει ή αποκτά 
ή δύναται να αποκτά μία επιχείρηση.
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Τιμολόγηση των PCR και Rapid Test στην Ελληνική Αγορά 

Η ΕΑ, στις 14.10.2021 ενημέρωσε τους πολίτες ότι βάσει της σχετικής νομοθεσίας [βλ. 
υπ’ αριθ. 98491/9.9.2021 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄4181/9.9.2021) [Σχετικά με την 
«Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 130022/07-12-2020 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων (Β’ 5387) περί καθορισμού ανώτατων ορίων τιμών πώλησης αγαθών και 
παροχής υπηρεσιών, λόγω της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης που προκάλεσε η πανδημία 
του κορονοϊού COVID-19»] τίθενται ανώτατα όρια στη χρέωση των test ανίχνευσης για 
τον κορονοϊό SARSCoV-2 που διενεργούνται στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, στις 
ιδιωτικές κλινικές και σε κάθε άλλο σημείο λιανικής πώλησης, όπως τα φαρμακεία. 
Συγκεκριμένα:

«1. Για το τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου 
Real Time - PCR:

α) ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση δείγματος κ.λπ.), 
περιλαμβανόμενων των απαιτούμενων αντιδραστηρίων και αναλώσιμων υλικών, το 
ποσό των σαράντα ευρώ (40 €) και

β) ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης της δειγματοληψίας στα ιδιωτικά διαγνωστικά 
εργαστήρια και στις ιδιωτικές κλινικές, το ποσό των είκοσι ευρώ (20 €).

2. Για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορονοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο ταχείας 
δοκιμασίας (rapid test) ως ανώτατο όριο του αθροίσματος της τιμής χρέωσης παροχής 
υπηρεσίας (ανάλυση κ.λπ.), περιλαμβανόμενων των απαιτούμενων αντιδραστηρίων και 
αναλώσιμων υλικών, και της δειγματοληψίας στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, 
στις ιδιωτικές κλινικές και σε κάθε άλλο σημείο λιανικής πώλησης το ποσό των δέκα 
ευρώ (10€).»

Η διενέργεια των εν λόγω test σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, ιδιωτικές κλινικές, 
φαρμακεία και οποιοδήποτε άλλο σημείο διενέργειάς τους, μπορεί να πραγματοποιείται 
σε χαμηλότερες τιμές και κατ’ ανώτατο όριο στις προαναφερθείσες. Συνεπώς, όσοι 
επαγγελματίες έχουν την δυνατότητα να διενεργούν τα εν λόγω tests ανίχνευσης του 
κορονοϊού ή αντιγόνου του κορονοϊού, είναι απολύτως ελεύθεροι να τιμολογούν στην 
τιμή που εκείνοι επιλέγουν από μόνοι τους, με ανώτατο όριο την τιμή που αναφέρει η 
Υπουργική Απόφαση σχετικά με το κάθε είδος test ανίχνευσης.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, σε συμμόρφωση προς 
σύσταση της ΕΑ (υπ’ αρ. 8009/01.10.2021 επιστολή) να προβεί σε ευθυγράμμιση των 
ανακοινώσεων του προς τα μέλη του με το δίκαιο του ανταγωνισμού, α) ανάρτησε, 
σύμφωνα με τη σύσταση της ΕΑ, στην ιστοσελίδα του, την ανάκληση της υπ’ αριθμόν 
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3364/26.7.2021 επιστολής του [Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος | Δυνατότητα 
διενέργειας rapid tests από τους φαρμακοποιούς με αμοιβή 20 ευρώ πλέον Φ.Π.Α- 
Ανάκληση εγγράφου (pfs.gr)] και β) ανάρτησε στην ιστοσελίδα του και κοινοποίησε, προς 
όλους τους φαρμακευτικούς συλλόγους της χώρας την υπ’ αρ. 8009/01.10.2021 επιστολή 
της ΕΑ και την υπ’ αρ. 4493/11.10.2021 απαντητική επιστολή του, προκειμένου να καταστεί 
σε όλα τα μέλη του σαφές ότι οι αναφερόμενες στην υπ’ αριθ. 98491/9.9.2021 Υπουργική 
Απόφαση, τιμές διενέργειας των tests του κορονοϊού ή αντιγόνου του κορονοϊού είναι 
ανώτατες τιμές και όχι καθορισμένες.

Άλλα βήματα 

Πρέπει επιπλέον να αναφερθεί ότι, ενόψει της πρόσφατης αύξησης της ζήτησης για 
τη διεξαγωγή των τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο μοριακού 
ελέγχου Real Time (PCR test) λόγω της αυξημένης μεταδοτικότητας της μετάλλαξης 
Όμικρον, η ΕΑ ήδη έχει προβεί σε συλλογή στοιχείων και επικαιροποίηση της αξιολόγησης 
των αγορών προμήθειας PCR test για την περίοδο Ιανουαρίου 2021 έως Ιανουαρίου 2022. 
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6.2.2. Κλαδικές Έρευνες

Κατά το 2021 η ΕΑ ολοκλήρωσε την Τελική Έκθεση για την αγορά λιανικής / Σουπερμάρκετ, 
και τις Ενδιάμεσες Εκθέσεις για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-commerce) και τις 
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (fintech), ενώ εκκίνησε δύο (2) άλλες Κλαδικές Έρευνες, 
μία για την Παροχή Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας και συναφών Υπηρεσιών Ασφάλισης 
και μία στους Κλάδους Διαχείρισης Αποβλήτων και Ανακύκλωσης σε συγκεκριμένες 
κατηγορίες αποβλήτων.

Τελική Έκθεση στα Βασικά Καταναλωτικά Είδη (σούπερ-μάρκετ)

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ολοκλήρωσε την κλαδική έρευνα στα Βασικά Καταναλωτικά 
Είδη και δημοσίευσε την τελική έκθεση στις 5.3.2021 στον κλάδο παραγωγής, διανομής 
και εμπορίας βασικών καταναλωτικών ειδών και ιδίως ειδών διατροφής, καθώς και 
ειδών καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής.

Σκοπός της έρευνας ήταν να εξετάσει πιθανά́ προβλήματα στον ανταγωνισμό́ στον τομέα 
λιανικής πώλησης βασικών καταναλωτικών προϊόντων μέσω των σουπερμάρκετ (και 
στις συνδεόμενες με αυτό ́αλυσίδες αξίας) και να προτείνει λύσεις.

Η κλαδική έρευνα επικεντρώθηκε σε δείγμα έντεκα (11) κατηγοριών προϊόντων1, και είχε 
ως σκοπό τη σκιαγράφηση της λειτουργίας αγορών/κλάδων βασικών καταναλωτικών 
προϊόντων καθημερινής χρήσης που πωλούνται μέσω των σούπερ-μάρκετ. Ειδικότερα 
εξετάστηκε η διάρθρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας των σούπερ μάρκετ για 
συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων και το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία 
της κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι ενδεχόμενες αλλαγές που θα επιφέρει 
η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και των νεών τεχνολογιών, συγκεκριμένες 
πρακτικές εκπτώσεων, η διαχείριση προϊόντων κατά κατηγορία (category management), 
ζητήματα σχετικά με τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ,οι αγοραστικές συμμαχίες για 
συγκεκριμένα βασικά καταναλωτικά προϊόντα και ιδίως είδη διατροφής, καθώς και η 
διαπραγματευτική δύναμη (προμηθευτών και σούπερ μάρκετ).

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Τελικής Έκθεσης, οι επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ που 
κατέχουν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς επιτυγχάνουν βελτιωμένους διαπραγματευτικούς 
όρους, ήτοι μικρότερη τιμή προμήθειας. Αντιστοίχως, οι προμηθευτές που εμφανίζονται να 
κατέχουν κεντρικό ρόλο στις αγορές προϊόντων κατέχουν υψηλό μερίδιο αγοράς και στην 

1   Συγκεκριμένα: (1) αλλαντικά, (2) αναψυκτικά – έτοιμο τσάι – ενεργειακά ποτά – σόδες, (3) απορρυπαντικά ρούχων σε σκόνη, 
(4) γιαούρτι και επιδόρπια γιαουρτιού, (5) δημητριακά για πρωινό, (6) ζυμαρικά, (7) καφές, (8) όσπρια, (9) τυρί φέτα, (10) χαρτί 
υγείας και (11) ψωμί συσκευασμένο για τοστ
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πλειονότητά τους ισχυρά σήματα. Με τον υπολογισμό της διαπραγματευτικής δύναμης 
βάσει της κάθετης σχέσης (vertical power) από την πλευρά της θεωρίας των κοινωνικών 
δικτύων (social network analysis) προέκυψε ότι το επίπεδο διαπραγματευτικής δύναμης 
δεν είναι ομοιογενές μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών προϊόντων. Αναφορικά με την 
κατανομή της κάθετης διαπραγματευτικής ισχύος στην αγορά μεταξύ προμηθευτών 
και σούπερ μάρκετ σε κάθε μία από τις αλυσίδες εφοδιασμού, παρατηρείται ότι στις 
περισσότερες από τις ανωτέρω αγορές προϊόντων οι προμηθευτές κατέχουν την πρώτη 
θέση (το μεγαλύτερο μέρος) της διαπραγματευτική ισχύος στην αγορά σε κάθε αλυσίδα 
εφοδιασμού, με εξαίρεση τα αλλαντικά και το γιαούρτι. Αυτό φαίνεται να οφείλεται 
στην ισχυρή παρουσία προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (ειδικά στα αλλαντικά) και στη 
μεγάλη διασπορά των μεριδίων αγορών των προμηθευτών αντίστοιχα στη δεύτερη 
αγορά (γιαούρτι κ.λπ). Επισημαίνεται επίσης ότι το επίπεδο της διαπραγματευτικής 
ισχύος στην αγορά της αλυσίδας εφοδιασμού συσχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με το 
μερίδιο των προμηθευτών. Αυτό υποδεικνύει ότι οι ασυμμετρίες στη διαπραγματευτική 
ισχύ εξηγούνται από την παρουσία ισχυρών προμηθευτών, οι οποίοι διαθέτουν ισχυρά/ 
αναγνωρίσιμα σήματα που ενδεχομένως επιδρούν στην αγοραστική δύναμη των σούπερ 
μάρκετ, έστω και εάν η συγκέντρωση του κλάδου έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. 
Περαιτέρω, σημειώνεται, ότι ορισμένες επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ αποτελούν 
μέρος ενός ομίλου / αλυσίδας σούπερ μάρκετ ή ομίλων αγοράς. Κάθε όμιλος αγορών 
διαπραγματεύεται με τους προμηθευτές τις τιμές αγοράς πολλών προϊόντων για όλα 
τα μέλη του. Ως εκ τούτου, οι όμιλοι αγορών αποτελούν ένα μέσο για ορισμένα σούπερ 
μάρκετ αντιστάθμισης της αγοραστικής ισχύος των προμηθευτών στις αγορές προϊόντων.
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Περαιτέρω, σύμφωνα με την Τελική Έκθεση, η εφαρμογή των νομολογιακών κριτηρίων 
για την ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες 
του συγκεκριμένου κλάδου και ειδικά την έλλειψη έντονου διασηματικού ανταγωνισμού 
σε ορισμένα προϊόντα premium Fast Moving Consumer Goods (FMCG) ή τον κομβικό 
ρόλο ορισμένων μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ ή ηλεκτρονικών πλατφορμών 
οι οποίες μπορούν να έχουν ρόλο «πυλωρού» σε ορισμένες αγορές και ενδεχομένως 
διανέμουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Συνεπώς, μερίδια αγοράς που πιθανώς σε 
άλλους κλάδους να θεωρηθούν σχετικά χαμηλά για να στοιχειοθετήσουν δεσπόζουσα 
θέση, στον συγκεκριμένο κλάδο, σε συνδυασμό με την διαπραγματευτική ισχύ), να 
μπορούν να στοιχειοθετήσουν δεσπόζουσα θέση. Η ΕΑ αναγνωρίζει ότι η εκμετάλλευση 
των εμπορικών εταίρων μπορεί να λάβει διάφορες μορφές και δεν περιορίζεται μόνο 
στη χρέωση υψηλότερων τιμών. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το Ενωσιακό δίκαιο 
ανταγωνισμού, η επιβολή «αθέμιτων εμπορικών όρων» (Unfair Trading Conditions /(UTC)) 
ή «αθέμιτων εμπορικών πρακτικών» (Unfair Commercial Practices/ (UCP)) ενδέχεται να 
συνιστά κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, ακόμη και αν συντρέχει περίπτωση παράλληλης 
εφαρμογής του δικαίου του αθέμιτου ανταγωνισμού ή το δικαίου των συμβάσεων. Οι 
διατάξεις που απαγορεύουν την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης θα μπορούσαν επίσης 
να καλύπτουν τη συμπεριφορά που επιβάλλει μη εύλογους όρους στους τελικούς 
καταναλωτές, εφόσον οδηγούσε σε μείωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 
και άλλων εκμεταλλευτικών αποτελεσμάτων, όπως η άντληση προσωπικών δεδομένων 
χωρίς τη συναίνεση του χρήστη. Αυτό εγείρει, ωστόσο, το ερώτημα σχετικά με το τι 
μπορεί να συνιστά UTC ή UCP βάσει του Ενωσιακού και εθνικού δικαίου του ανταγωνισμού 
και πώς μπορεί αυτός ο τύπος καταχρηστικής συμπεριφοράς να περιλαμβάνει θεωρίες 
βλάβης που δεν σχετίζονται με τις τιμές ή ερείδονται στην προστασία της ιδιωτικής 
ζωής. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει για εκμεταλλευτικές καταχρηστικές πρακτικές, οι οποίες 
συνίστανται στην επιβολή από δεσπόζουσα επιχείρηση μη δίκαιων ή επαχθών όρων.. 
Για την αντιμετώπιση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών από επιχειρήσεις με σημαντική 
διαπραγματευτική ισχύ κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού 
της ΕΑ, ειδικά μέσω της χρησιμοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών που θα επιτρέπουν 
την άμεση πληροφόρηση της Επιτροπής μέσω καταγγελιών ή μέσω μίας συστηματικής 
παρακολούθησης της αγοράς.

Ένα σημαντικό πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν τα μέρη χωρίς διαπραγματευτική 
ισχύ και το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει τα κίνητρα τους να προσκομίσουν πληροφορίες 
στην ΕΑ για τυχόν αντιανταγωνιστικές πρακτικές είναι ο φόβος για εμπορικά αντίποινα 
από τις επιχειρήσεις με διαπραγματευτική ισχύ, ειδικά εάν υπάρχουν σχέσεις οικονομικής 
εξάρτησης και είναι απαραίτητη η συνέχιση της εμπορική τους συνεργασία με αυτές. Η 
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δυνατότητα παροχής ανώνυμα πληροφοριών στην ΕΑ σχετικά με αντι-ανταγωνιστικές 
πρακτικές υπάρχει ήδη. Η παροχή πληροφοριών από ανώνυμους πληροφοριοδότες 
δημοσίου συμφέροντος («whistleblowers») μπορεί να παρέχει στην ΕΑ σημαντικές 
ικανότητες για την συλλογή κρίσιμων πληροφοριών για αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές, 
είτε αυτές αφορούν ήδη ερευνώμενες υποθέσεις ή στην εκκίνηση νέων και στοχευμένων 
ερευνών, κάτι το οποίο μπορεί να έχει σημαντικά αποτρεπτικά αποτελέσματα για 
αντι- ανταγωνιστικές πρακτικές μια και δημιουργεί την αβεβαιότητα / φόβο στους 
παραβάτες ότι η πρακτική τους μπορεί να διαρρεύσει και να αποκαλυφθεί. Ακολουθώντας 
το παράδειγμα άλλων Αρχών ανταγωνισμού, η ΕΑ προχώρησε στη δημιουργία ενός 
συστήματος ανώνυμης παροχής πληροφοριών (whistleblowing) το οποίο παρέχει τη 
δυνατότητα σε κάποιον να δώσει πληροφορίες χωρίς να φοβάται ότι θα γνωστοποιηθεί 
με οποιονδήποτε τρόπο η ταυτότητά του. Το σύστημα αυτό λειτούργησε  πριν το τέλος 
Μαρτίου 2021 και επιτρέπει την αμεσότερη συλλογή πληροφοριών για την εκκίνηση 
κυρίως αυτεπάγγελτων ερευνών.

Περαιτέρω, η συστηματική παρακολούθηση της αγοράς, μέσω ειδικά διαμορφωμένων 
πλατφορμών και αλγόριθμων (screening tools) επιτρέπει επίσης στην Επιτροπή 
Ανταγωνισμού να ερευνά πιο αποτελεσματικά αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές που 
ενδέχεται να περιορίσουν τον ανταγωνισμό.

Τέλος, σύμφωνα με την Τελική Έκθεση κρίσιμο είναι να εξεταστούν διεξοδικά οι 
συνέπειες στον ανταγωνισμό των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόζονται λόγω της 
πανδημίας COVID-19.

Η ΕΑ αποφάσισε την περαιτέρω και πιο ενδελεχή́ διερεύνηση των ζητημάτων που 
αποτέλεσαν το αντικείμενο της δημόσιας διαβούλευσης και που δεν σκιαγραφήθηκαν 
επαρκώς (π.χ. μηχανισμός μετακύλισης τιμής, δυσλειτουργίες της αγοράς, κ.α.), μέσω 
της σύστασης ομάδας κρούσης σούπερ μάρκετ.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και την Τελική Έκθεση μπορείτε να βρείτε 
στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.epant.gr/enimerosi/kladiki-erevna-sta-vasika-
katanalotika-eidi.html 

Κλαδική Έρευνα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-commerce)

Η ΕΑ δημοσίευσε, στις 02.08.2021, την Ενδιάμεση Έκθεση επί της έρευνας που διεξάγει 
στον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η κλαδική έρευνα σχεδιάστηκε με σκοπό τη 
μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών (καταναλωτών, 
επιχειρήσεων όλων των επιπέδων την αλυσίδας αξίας, κλαδικών και λοιπών θεσμικών 
φορέων). Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΑ αξιοποίησε ποικίλες μεθόδους για τη συλλογή των 
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απαραίτητων δεδομένων, ιδίως με τη διοργάνωση ανοιχτής τηλεδιαβούλευσης, 
την αποστολή σειράς εκτενών ερωτηματολογίων και τη διενέργεια δημοσκόπησης 
καταναλωτών.

Από τα ευρήματα της Ενδιάμεσης Έκθεσης, κατά τα τελευταία έτη προκύπτει αναντίρρητα η 
ραγδαία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και πρόοδος στον ψηφιακό μετασχηματισμό 
των επιχειρήσεων ενώ οι προοπτικές του παραμένουν θετικές παρά την άρση των 
περιοριστικών μέτρων, δεδομένου ότι η υγειονομική κρίση αποτέλεσε εφαλτήριο μόνιμης 
μεταστροφής της καταναλωτικής συμπεριφοράς προς τις διαδικτυακές αγορές.

Πέραν της αναλυτικής καταγραφής της καταναλωτικής συμπεριφοράς, η Ενδιάμεση 
Έκθεση παρέχει ενδελεχή απεικόνιση των ανταγωνιστικών συνθηκών σε όλα τα επίπεδα 
της αλυσίδας αξίας των προϊόντων.

Μεταξύ άλλων, στην Ενδιάμεση Έκθεση καταδείχθηκε ότι:

• Η τιμή των προϊόντων αποτελεί τη σημαντικότερη παράμετρο ενδοσηματικού 
ανταγωνισμού, με 71% των λιανοπωλητών να δηλώνει ότι παρακολουθεί συστηματικά 
τις τιμές των ανταγωνιστών τους, υποβοηθούμενοι από τη διαφάνεια που προσφέρουν 
οι επιγραμμικές πλατφόρμες.

• Η σχέση ηλεκτρονικών και φυσικών καταστημάτων έχει καταστεί ευθέως 
ανταγωνιστική, η δε ένταση του ανταγωνισμού ποικίλλει ανά κατηγορία προϊόντος. 
Καταναλωτικές συμπεριφορές αφενός showrooming και αφετέρου παρασιτισμού εις 
βάρος των διαδικτυακών καταστημάτων είναι μεν είναι αντίρροπες τάσεις και οι 
γνώμες διίστανται ως προς ποια είναι ισχυρότερη, αναμφίβολα όμως καταγράφονται 
ισχυρότερες από ποτέ.

• Η διείσδυση των αλλοδαπών επιχειρήσεων στην ελληνική αγορά καθίσταται ολοένα 
και σημαντικότερη, καθώς φαίνεται ότι έχει πλέον ξεπεραστεί ο περιορισμός της 
γειτνίασης με το φυσικό κατάστημα για τις λιανικές αγορές. Αντίθετα, η διείσδυση 
των ελληνικών ηλεκτρονικών καταστημάτων και η συμμετοχή τους σε διεθνείς 
επιγραμμικές πλατφόρμες φαίνεται να βρίσκεται σε εμβρυικό στάδιο, κυρίως 
επηρεαζόμενη από παράγοντες όπως η έλλειψη κρίσιμων, λόγω της γεωγραφικής 
θέσης της Ελλάδας, υποδομών που αφορούν στη μεταφορά εμπορευμάτων και της 
ανταγωνιστικότητας των αλλοδαπών επιχειρήσεων, ιδίως λόγω μεγέθους και 
διαφορετικών φορολογικών συντελεστών που απολαμβάνουν.

• Οι επιγραμμικές πλατφόρμες (ιδίως οι μηχανές αναζήτησης και σύγκρισης τιμών) 
έχουν καταστεί πλέον οιωνεί αναπόφευκτοι εμπορικοί εταίροι, ιδίως για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λόγω της δυνατότητας που παρέχουν για άμεση προβολή 
των προϊόντων σε ευρύ καταναλωτικό κοινό. 
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Πέραν της αναλυτικής καταγραφής της καταναλωτικής συμπεριφοράς, η Ενδιάμεση 
Έκθεση παρέχει ενδελεχή απεικόνιση των ανταγωνιστικών συνθηκών σε όλα τα επίπεδα 
της αλυσίδας αξίας των προϊόντων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο

https://www.epant.gr/enimerosi/kladiki-erevna-e-commerce.html

Κλαδική Έρευνα στις χρηματοοικονομικές τεχνολογίες (Fintech)

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) δημοσίευσε την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021, την 
Ενδιάμεση Έκθεση επί της έρευνας που διεξάγει στις χρηματοοικονομικές τεχνολογίες 
(FinTech). 

Η κλαδική έρευνα έρευνα σχεδιάστηκε με σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή όλων 
των ενδιαφερομένων μερών (καταναλωτών και επιχειρήσεων). Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΑ 
αξιοποίησε ποικίλες μεθόδους για τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων, ιδίως με 
τη διοργάνωση ανοιχτής τηλεδιαβούλευσης και την αποστολή σειράς ερωτηματολογίων 
(Μάρτιος – Μάιος 2021) σε 153 επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον 
κλάδο του FinTech μέσω σχετικής διαδικτυακής πλατφόρμας σε εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Το ερωτηματολόγιο απευθύνθηκε σε παραδοσιακούς 
παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (π.χ. τράπεζες), νεοφυείς επιχειρήσεις (start-
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ups) και FinTech Τεχνολογικές επιχειρήσεις (tech-companies) που δραστηριοποιούνται  
στην παροχή υπηρεσιών banking (τραπεζικής), υπηρεσιών πληρωμών, δανειοδότησης, 
μικροχρηματοδοτήσεων, ασφαλιστικών υπηρεσιών κ.α.  

Από την έρευνα της Υπηρεσίας συνάγεται ότι η τρέχουσα κατάσταση των αγορών 
εξακολουθεί να είναι ρευστή και υπό διαμόρφωση. Για το λόγο αυτό, είναι ενδεχομένως 
πρώιμο να διατυπωθούν με ασφάλεια οριστικά συμπεράσματα σχετικά με την ύπαρξη 
περιορισμών ή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού. Ωστόσο, στην Ενδιάμεση Έκθεση 
τονίζονται μεταξύ άλλων ζητήματα όπως:

• Η δυνατότητα επέκτασης της ισχύος στην αγορά κατεστημένων παρόχων τόσο στον 
τραπεζικό και τον ασφαλιστικό κλάδο όσο και εταιρειών BigTechs μέσω της χρήσης 
της ογκώδους και πολυεπίπεδης βάσης δεδομένων την οποία διαθέτουν από μια 
αγορά σε μια άλλη, ενδεχομένως και μέσω πρακτικών self-preferencing ή envelopping,

• Το ενδεχόμενο για τον εκτοπισμό των μικρών ή/και νεοφυών επιχειρήσεων (π.χ. 
μέσω άρνησης πρόσβασης σε δεδομένα) ή ακόμα και η εκμετάλλευση τους (π.χ. 
πρακτικές υπερβολικής χρέωσης πρόσβασης σε δεδομένα) για την πρόσβαση σε 
δεδομένα χρηστών.

• Όπως τονίζεται στην Ενδιάμεση Έκθεση, πρέπει να υποστηριχθεί η υιοθέτηση 
πρωτοβουλιών και ενδεχομένως νομοθεσίας προς την κατεύθυνση της:

• Αντιμετώπισης των ζητημάτων τα οποία προκαλούνται από την ύπαρξη πολλών 
διαφορετικών προτύπων διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών (API) και 
διαφορετικών επιπέδων λειτουργικών δυνατοτήτων των API, τα οποία δύνανται 
να παρεμποδίζουν την παροχή υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών και πληροφοριών 
λογαριασμού, 

• Επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας σχετικά με το αμετάκλητο του 
διακανονισμού (ΟΑΔ) ώστε να συμπεριλαμβάνονται τα ιδρύματα ηλεκτρονικού 
χρήματος και τα ιδρύματα πληρωμών, με την προϋπόθεση κατάλληλης εποπτείας 
και μετριασμού των κινδύνων,

• Κατάρτισης ενιαίου προτύπου για τους κωδικούς QR που παρουσιάζουν τόσο οι 
έμποροι όσο και οι καταναλωτές,

• Διασφάλισης δικαιώματος πρόσβασης, υπό δίκαιους, εύλογους και αμερόληπτους 
όρους, στις τεχνικές υποδομές που κρίνονται απαραίτητες για την υποστήριξη της 
παροχής υπηρεσιών πληρωμών.

Περισσότερες πληροφορίες για την κλαδική έρευνα και τα αποτελέσματα της Ενδιάμεσης 
Έκθεσης μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.epant.gr/enimerosi/
kladiki-erevna-stis-xrimatooikonomikes-texnologies-fintech.html .
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Κλαδική έρευνα στην Παροχή Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας και συναφών 
Υπηρεσιών Ασφάλισης

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις ανακατατάξεις που λαμβάνουν χώρα 
την τελευταία πενταετία στον κλάδο παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας καθώς 
και την αναδιαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου παροχής συναφών ασφαλιστικών 
υπηρεσιών, αποφάσισε στις 5.7.2021 την έναρξη κλαδικής έρευνας στην παροχή 
ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας και συναφών υπηρεσιών ασφάλισης, ασκώντας τη σχετική 
αρμοδιότητα που έχει αναλάβει βάσει του άρθρου 40 του ν. 3959/2011. 

Η λειτουργία της αγοράς παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας συνδέεται άρρηκτα 
με την αγορά υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης υγείας, λόγω της αβεβαιότητας που 
υπάρχει αναφορικά τόσο με την ανάγκη χρήσης των σχετικών υπηρεσιών όσο και το 
αποτέλεσμα της χρήσης τους. 

Η κλαδική έρευνα θα εξετάσει:

• τη δομή και διακυβέρνηση της αλυσίδας αξίας υπηρεσιών υγείας, ιδιαίτερα 
λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των δεδομένων,

• τις στρατηγικές και τα επιχειρηματικά μοντέλα των επιχειρήσεων, αλλά και τους 
δυνητικούς ανταγωνιστές που μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε αυτόν τον τομέα, 
ιδιαίτερα λόγω και της ανάπτυξης υπηρεσιών και οικοσυστημάτων MedTech και 
InsurTech, 

• τον τρόπο με τον οποίο οι υφιστάμενοι ρυθμιστικοί κανόνες ενδέχεται να επηρεάζουν 
τον ανταγωνισμό σε αυτά τα νέα οικοσυστήματα.

Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της διεξαγωγής της εν λόγω κλαδικής έρευνας, διεξήχθη 
η τηλεδιαβούλευση της κλαδικής μέσω livestreaming την Τρίτη, 26 Οκτωβρίου του 2021.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο

https://www.epant.gr/enimerosi/health.html.
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Κλαδική Έρευνα στους Κλάδους Διαχείρισης Αποβλήτων και Ανακύκλωσης σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες αποβλήτων

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα του κλάδου διαχείρισης 
αποβλήτων και ανακύκλωσης στην Ελλάδα, καθώς επίσης και την αναγκαιότητα για τη 
διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του λόγω και της φύσης 
του αντικειμένου του,  αποφάσισε στις 16.07.2021 την έναρξη κλαδικής έρευνας στον 
κλάδο διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης, ασκώντας τη σχετική αρμοδιότητα 
που έχει αναλάβει βάσει του άρθρου 40 του ν. 3959/2011.

Σκοπός της κλαδικής έρευνας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, είναι να αποσαφηνιστούν 
τυχόν ζητήματα ανταγωνισμού που φαίνεται ότι εντοπίζονται σε ορισμένες αγορές του 
εξεταζόμενου κλάδου, όπως:

α) οι δυνάμεις (διαπραγματευτική ισχύς) που αναπτύσσονται σε κάθε οικοσύστημα 
εναλλακτικής διαχείρισης συγκεκριμένου ρεύματος όπου το ΣΣΕΔ/ΑΣΕΔ μπορεί να 
λειτουργεί ως μια δίπλευρη ή και πολύπλευρη πλατφόρμα,

β) οι διαρθρωτικοί δεσμοί μεταξύ των παικτών σε κάθετο και οριζόντιο επίπεδο στη 
διαχείριση και ανακύκλωση αποβλήτων και ο βαθμός που αυτοί δύνανται να επηρεάσουν 
τις μεταβλητές ανταγωνισμού,

γ) η εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου σε κάθε μία από τις ερευνώμενες αγορές και 
τυχόν αντιφάσεις του με το δίκαιο του ανταγωνισμού – ρυθμιστικά εμπόδια ,και πώς η 
άρση αυτών θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα των αγορών,

δ) άλλα εμπόδια εισόδου εκτός των ρυθμιστικών,

ε) αν η δομή των αγορών συντελεί στη δυνατότητα ανάπτυξης συντονισμένων ή μη 
αποτελεσμάτων,

στ) ο βαθμός που συγκεκριμένες πρακτικές μπορεί να δικαιολογούνται στο όνομα της 
αποτελεσματικότητας και της επίτευξης στόχων δημοσίου συμφέροντος, όπως η βιώσιμη 
ανάπτυξη και πως αυτό μπορεί να αιτιολογείται βάσει διαφορετικών εργαλείων του 
δικαίου του ανταγωνισμού,

ζ) πώς η υπάρχουσα δομή των αγορών συντελεί, εντέλει, στην ανάπτυξη, καινοτομία 
και αποτελεσματικότητα της κάθε επιμέρους αγοράς διαχείρισης ή/και εναλλακτικής 
διαχείρισης αποβλήτων.

Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της διεξαγωγής της εν λόγω κλαδικής έρευνας, διεξήχθη 
η τηλεδιαβούλευση της κλαδικής μέσω livestreaming την Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου του 
2021.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο

https://www.epant.gr/enimerosi/wastemanagement.html .
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6.2.3. Κανονιστικές Παρεμβάσεις

Κλάδος Διανομής Τύπου

Κατόπιν της Γνωμοδότησης στον κλάδο της διανομής τύπου, η ΕΑ στις 23.12.2020, 
έχοντας υπόψη το άρθρο 11 Ν. 3959/2011 για κανονιστική παρέμβαση σε κλάδους της 
οικονομίας, αποφάσισε αυτεπαγγέλτως την εκκίνηση της σχετικής διαδικασίας στον 
Κλάδο Διανομής Τύπου. Στο πλαίσιο της ανωτέρω κανονιστικής παρέμβασης, δημοσίευσε 
τις απόψεις της στις 23.3.2021 και κήρυξε την έναρξη της 1ης δημόσιας διαβούλευσης, 
προσκαλώντας κάθε ενδιαφερόμενο μέρος να εκθέσει τα σχόλια, τις θέσεις και τις 
παρατηρήσεις του αναφορικά με τις συνθήκες του ανταγωνισμού στον εν λόγω κλάδο.

Το κείμενο των απόψεων της ΕΑ εστιάζει στη μη ύπαρξη συνθηκών ανταγωνισμού στον 
κλάδο διανομής Τύπου, λαμβάνοντας υπόψη τις δομικές και θεσμικές ιδιαιτερότητες 
του εν λόγω κλάδου με έμφαση στην αγορά διανομής έντυπου Τύπου στο επίπεδο του 
Πρακτορείου διανομής. Στο κείμενο αρχικά παρουσιάζεται το νομοθετικό πλαίσιο, η 
δομή και οι ανταγωνιστικές συνθήκες στον κλάδο διανομής Τύπου, προκειμένου να 
αναδειχθούν τα χαρακτηριστικά εκείνα που επιτείνουν τη μη ύπαρξη ανταγωνισμού στις 
επί μέρους αγορές.

Ακολούθως αναλύεται διεξοδικά η μονοπωλιακή δομή της επιμέρους αγοράς 
διανομής έντυπου Τύπου, και ειδικά το Πρακτορείο διανομής Τύπου Άργος, ενώ τέλος 
παρουσιάζονται τα εντοπιζόμενα προβλήματα στη λειτουργία του ανταγωνισμού.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η ΕΑ, βάσει του άρθρου 11 (3) Ν. 3959/2011, δημοσίευσε 
τις δεύτερες Απόψεις της με τις οποίες διαπιστώνει ξανά ότι, και μετά τη διενέργεια 
της διαβούλευσης, στο συγκεκριμένο κλάδο δεν υπάρχουν συνθήκες αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού και ανακοινώνει συγκεκριμένα μέτρα για τη δημιουργία συνθηκών 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού. 

Το κείμενο των δεύτερων Απόψεων της ΕΑ εξετάζει τα ακόλουθα μέτρα:

• Αλλαγή Εταιρικής Διακυβέρνησης

• Σινικά Τείχη

• Εκπόνηση Πολιτικής Ουδετερότητας

• Συμβουλευτική Επιτροπή

• Πρότερη γνωστοποίηση μεταβολών μετοχικής σύνθεσης του Πρακτορείου διανομής

• Κώδικα Συμπεριφοράς

• Ορισμός Εντολοδόχου

• Συλλογικές Διαπραγματεύσεις μεταξύ εκδοτικών επιχειρήσεων και Πρακτορείου 
διανομής ή/και μεταξύ τελικών σημείων πώλησης και Πρακτορείου διανομής

• Δημιουργίας κοινής επιχείρησης (JV)

• Ρύθμιση Φυσικού Μονοπωλίου
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Η ΕΑ στις Απόψεις της αξιολογεί τα ανωτέρω μέτρα και προκρίνει εκείνα τα οποία, 
βάσει άρθρου 11(3) Ν. 3959/2011, θεωρεί ότι είναι απολύτως αναγκαία, πρόσφορα και 
σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας για τη δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού στη διανομή Τύπου.

Η 2η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 8.11.2021.

H EA ανέλαβε πρωτοβουλία κανονιστικής παρέμβασης στον Κλάδο Διανομής Τύπου γιατί 
κατά την άποψή της οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στον κλάδο διανομής Τύπου 
δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω των διατάξεων περί συμπράξεων, κατάχρησης 
δεσπόζουσας θέσης ή συγκεντρώσεων. Συγκεκριμένα, με τις προς δημόσια διαβούλευση 
απόψεις της α) διαπίστωσε ότι στον κλάδο αυτό δεν υπάρχουν συνθήκες αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού και β) έκρινε ότι η ενδεχόμενη εφαρμογή των άρθρων 1, 2 και 5 μέχρι 10 του 
Ν. 3959/2011 δεν επαρκεί για τη δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο

https://www.epant.gr/enimerosi/kanonistiki-typos.html .

Κατασκευαστικός Κλάδος

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) στις 08.01.2021, έχοντας υπόψη το άρθρο 11  Ν. 3959/2011 
για κανονιστική παρέμβαση σε κλάδους της οικονομίας, αποφάσισε αυτεπαγγέλτως την 
εκκίνηση της σχετικής διαδικασίας στον Κλάδο των κατασκευών. 

Το κείμενο των πρώτων απόψεων της ΕΑ που δημοσιεύθηκαν στις 7.4.2021 εστιάζει 
στη μη ύπαρξη συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού στον κλάδο των, με έμφαση 
στις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες πτυχίου 6ης και 7ης τάξης, λαμβάνοντας 
υπόψη τη δομή του εν λόγω κλάδου. Στο κείμενο αρχικά παρουσιάζεται το νομοθετικό 
πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων με έμφαση στις πρόσφατές αλλαγές, το πλαίσιο των 
συμβάσεων ΣΔΙΤ και των παραχωρήσεων, όσο και οι ανταγωνιστικές συνθήκες στον 
κλάδο των κατασκευών, τόσο από την πλευρά της ζήτησης, όσο και από την πλευρά της 
προσφοράς, προκειμένου να αναδειχθούν τα χαρακτηριστικά εκείνα που επιτείνουν τη μη 
ύπαρξη ανταγωνισμού σε κάποιες από τις επί μέρους αγορές του κλάδου. Αυτές δύναται 
να αφορούν όλες τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις του κλάδου ανεξαρτήτου μεγέθους. 
Επίσης αναλύεται το ζήτημα της κοινής ιδιοκτησίας ανταγωνιστικών εταιρειών στον 
κλάδο δεδομένης της ολιγοπωλιακής διάρθρωσης του υπό-κλάδου των δημοσίων έργων 
μεγάλης αξίας.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι υπήρξε σημαντική συγκέντρωση του κλάδου των 
κατασκευών τη τελευταία δεκαετία με αύξηση των φραγμών εισόδου σε ορισμένες 
από τις επί μέρους αγορές. Επιπλέον, εντοπίστηκε ότι η κοινή οριζόντια συμμετοχή 
συγκεκριμένου fund στις δύο μεγαλύτερες ανταγωνίστριες κατασκευαστικές εταιρείες, 
δύναται να οδηγήσει στις ακόλουθες θεωρίες βλάβης:

• Μη συντονισμένα μονομερή αποτελέσματα μείωσης ή μετριασμού των κινήτρων 
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για ανταγωνισμό

• Συντονισμένα αποτελέσματα εναρμονισμένης συμπεριφοράς

Επίσης, λοιπά ζητήματα που εντοπίστηκαν εκ του νομοθετικού πλαισίου, λαμβανομένων 
υπόψη και των προβληματισμών που εξέφρασαν εταιρείες του κλάδου για τις επιπτώσεις 
τους στις ανταγωνιστικές συνθήκες και την προκαταρτική έρευνα της υπηρεσίας είναι: 

• Το θέμα της ρύθμισης των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, 

• Το ζήτημα της επαναφοράς του θεσμού της κατασκευαστικής κοινοπραξίας 
μετά την επιλογή αναδόχου του έργου,

• Τις αλλαγές στα κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων, 

• Ο τρόπος οργάνωσης και ιδίως τα κριτήρια κατάταξης του Μητρώου 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.ΕΕ.Δ.Ε),

• H εντατικότερη και ευρύτερη χρήση των ΣΔΙΤ και των παραχωρήσεων χωρίς 
να έχει προηγηθεί αναλυτική αξιολόγηση των ανταγωνιστικών συνθηκών και 
επιπτώσεων. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο

https://www.epant.gr/enimerosi/kanonistiki-kataskeves.html.
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6.2.4. Βιώσιμη ανάπτυξη και ανταγωνισμός

Σε μια περίοδο που το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις, 
καθίσταται πλέον επιτακτική η ανάγκη επιτάχυνσης της μετάλλαξης της Ελληνικής 
οικονομίας, μέσω της υιοθέτησης φιλικών προς το περιβάλλον δράσεων προς όφελος 
των καταναλωτών και των πολιτών, αλλά και ως μέσο απόκτησης ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος για τις επιχειρήσεις. 

Στο πλαίσιο αυτό για το 2021 η ΕΑ προέβη σε δύο καινοτόμες κινήσεις, στην από κοινού 
έκδοση με την Ολλανδική Αρχή μιας Τεχνικής Έκθεσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον 
ανταγωνισμό αλλά και στην πρόταση δημιουργίας ενός sandbox για τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Τεχνική Έκθεση

Σε συνέχεια της πρωτοβουλίας της EA να δημοσιεύσει μία έκθεση απόψεων για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και τον ανταγωνισμό το καλοκαίρι του 2020, και ύστερα από την επιτυχημένη 
διεθνή ερευνητική ημερίδα που διοργανώθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στις 
28 Σεπτεμβρίου 2020 στην οποία συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η Α.Ε. Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, κα Κ. Σακελλαροπούλου, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Α. 
Γεωργιάδης και ο Γενικός Δ/ντής της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, κ. Olivier Guersant, η ΕΑ προχώρησε σε συνεργασία με την Ολλανδική Επιτροπή 
Ανταγωνισμού (Netherlands Authority for Consumers and Markets) στην εκπόνηση μίας 
τεχνικής έκθεσης για να αποσαφηνιστούν τα μεθοδολογικά ζητήματα που θέτει η 
εισαγωγή δεικτών και αναλύσεων σχετικών με τη βιώσιμη ανάπτυξη στο δίκαιο και 
στα οικονομικά του ανταγωνισμού. 

Η ΕΑ και η Ολλανδική Αρχή ανέθεσαν στους Καθηγητές Αναστάσιο Ξεπαπαδέα, Ευτύχιο 
Σαρτζετάκη και Roman Inderst, να συντάξουν μια Τεχνική Έκθεση σχετικά με τις έννοιες 
και τα εργαλεία που διαθέτει κυρίως η επιστήμη της οικονομίας του περιβάλλοντος για 
την ποσοτικοποίηση ευρύτερων κοινωνικών ωφελειών σε μια πράσινη κυκλική οικονομία 
στο πλαίσιο της προώθησης του υγιούς ανταγωνισμού.

Η Τεχνική Έκθεση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τον Ανταγωνισμό ολοκληρώθηκε τον 
Ιανουάριο 2021 ενόψει και της πρωτοβουλίας που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της Πράσινης Ανάπτυξης (Green Deal) με την διοργάνωση 
στις 4 Φεβρουαρίου του 2021, ενός Συνεδρίου με θέμα το δίκαιο ανταγωνισμού και την 
Πράσινη Ανάπτυξη, σε συνέχεια σχετικής διαβούλευσης που ξεκίνησε για το θέμα σε 
Πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Η τεχνική έκθεση επικεντρώνεται στις έννοιες και στα εργαλεία που διαθέτει κυρίως 
η επιστήμη της οικονομίας του περιβάλλοντος για την ποσοτικοποίηση ευρύτερων 
κοινωνικών ωφελειών σε μια πράσινη κυκλική οικονομία στο πλαίσιο της προώθησης 
του υγιούς ανταγωνισμού.

Στόχος της είναι η εξέταση μιας θεωρητικής υπόθεσης σύμπραξης μεταξύ ανταγωνιστριών 
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εταιριών με σκοπό την προαγωγή φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών μέσω της 
ανάλυσης α) των μεθόδων αξιολόγησης των ειδικότερων περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
από τα στοιχεία που διατίθενται στο πλαίσιο εξέτασης συγκεκριμένης υπόθεσης από τις 
επιτροπές ανταγωνισμού, β) των μεθόδων για την εκτίμηση των ευρύτερων επιπτώσεων 
μιας τέτοιας σύμπραξης, γ) της δυνατότητας χρήσης υφιστάμενων ερευνών και βάσεων 
δεδομένων και δ) της αξιολόγησης βάσει συγκεκριμένων στρατηγικών στόχων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.
epant.gr/enimerosi/dimosieyseis/erevnitikes-dimosieyseis/item/1280-texniki-ekthesi-gia-
ton-antagonismo-kai-tin-viosimi-anaptyksi.html 

Sandbox για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον ανταγωνισμό

Η ΕΑ, στο πλαίσιο πολιτικών της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ) για την προώθηση 
και ενίσχυση του ανταγωνισμού, στις 12.07.2021 εκκίνησε τη διαδικασία δημόσιας 
διαβούλευσης για την πρόταση δημιουργίας sandbox για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην 
ελληνική αγορά, η οποία ολοκληρώθηκε στις 15.09.2021.

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί πλέον κορυφαίο στόχο δημοσίου συμφέροντος που διέπει 
όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Η πολιτική ανταγωνισμού που 
πολυπλεύρως υπερασπίζει και προωθεί τις ανταγωνιστικές συνθήκες στην οικονομία, 
πρέπει να προσαρμόζεται προς τη δημιουργία λύσεων που προωθούν τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, ώστε να δρα με συμπληρωματικό τρόπο προς άλλες πρωτοβουλίες, αλλά 
και να διευκολύνει επιχειρηματικές πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν στόχο την πράσινη 
μετάλλαξη της οικονομίας προς όφελος των καταναλωτών και της βιώσιμης ανάπτυξης. 
Το sandbox αποτελεί έναν εποπτευόμενο περιβάλλον όπου οι επιχειρήσεις μπορούν 
να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες οι οποίες συμβάλλουν σημαντικά στους στόχους της 
βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς να εμποδίζουν σημαντικά τον ανταγωνισμό. 

Εντός του πλαισίου αυτού, οι επιπτώσεις των επιχειρηματικών προτάσεων τόσο στον 
ανταγωνισμό όσο και στη βιώσιμη ανάπτυξη αξιολογούνται από την ΕΑ για την ενίσχυση 
της νομικής ασφάλειας των επιχειρήσεων και τη μείωση του ρυθμιστικού κινδύνου για 
επενδύσεις που συμβαδίζουν με τους ευρύτερους στόχους δημοσίου συμφέροντος για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εφόσον πληρούνται τα 
κριτήρια αξιολόγησης, η ΕΑ θα μπορεί να αποφαίνεται ότι τα συγκεκριμένα επιχειρηματικά 
σχέδια δεν βλάπτουν τον ανταγωνισμό μέσω μίας νέας, γρήγορης διαδικασίας κατάθεσης 
και αξιολόγησης των εμπορικών αυτών κινήσεων και παρακολούθησης της εφαρμογή 
τους.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στη δημόσια διαβούλευση συμμετείχαν τόσο η Γενική 
Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) αλλά και από 
τις ΗΠΑ το American Bar Association Antitrust Section.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο

https://www.epant.gr/enimerosi/sandbox.html 
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6.2.5. Τεχνολογικές Εξελίξεις  / Ψηφιακές Υπηρεσίες

Η ΕΑ έχει ειδικά κατά τα δύο τελευταία έτη επενδύσει στην καινοτομία και στην ψηφιακή 
της αναβάθμιση. Στο πλαίσιο αυτό, και με γνώμονα την ανάγκη ψηφιακής μετάλλαξης των 
δημόσιων υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση του κοινού, ειδικά την περίοδο της πανδημίας, 
παρέχονται από την ιστοσελίδα της ΕΑ εκσυγχρονισμένες ψηφιακές υπηρεσίες σε 
επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς και πολίτες.

Ψηφιακές Υπηρεσίες

Η ΕΑ προσδοκά ότι οι «Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισμού» θα συνεισφέρουν 
μεταξύ άλλων στην παροχή ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών 
προς τους συναλλασσόμενους με την ΕΑ πολίτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, 
αλλά και τους δημόσιους φορείς με τους οποίους συναλλάσσεται ή συνεργάζεται, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Επίσης θα συμβάλει στην αύξηση της διαφάνειας, στη 
βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ελεγκτικού έργου της, και 
τη βελτίωση της ταχύτητας και της ποιότητας των εργασιών της και των παρεχομένων 
από αυτή υπηρεσιών.

Οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες της ΕΑ, που παρέχονται στις επιχειρήσεις, στους πολίτες 
και στις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες, στοχεύουν, ειδικά στη δύσκολη αυτή περίοδο της 
πανδημίας COVID-19, στη διενέργεια ηλεκτρονικά όλων των διαδικαστικών θεμάτων 
που τους αφορούν ή τους απασχολούν ή/και στη συλλογή εγγράφων και πληροφοριών 
που σχετίζονται με το έργο της Αρχής, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας ή/και 
τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Περαιτέρω μέσω εφαρμογής οι συναλλασσόμενοι με την 
ΕΑ έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν τηλέ-συνάντηση με στελέχη της ΕΑ για τα θέματα 
που τους απασχολούν.

Το 2021 ανανεώθηκε η σελίδα των ψηφιακών υπηρεσιών με την προσθήκη και της 
δυνατότητας ανώνυμης παροχής πληροφοριών και την ανάρτηση εντύπου με αναλυτικές 
οδηγίες για την χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών (Μάρτιος 2021). 

Συγκεκριμένα, οι ψηφιακές υπηρεσίες αφορούν σε:

• Ανώνυμη Παροχή Πληροφοριών

• Ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος για τηλέ-συνάντηση / τηλέ-διάσκεψη με στελέχη 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού

• Ηλεκτρονική υποβολή καταγγελίας με χρήση του εντύπου καταγγελιών.

• Γνωστοποίηση πράξης συγκέντρωσης ηλεκτρονικά με χρήση του σχετικού εντύπου 
γνωστοποίησης.

• Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης παρέκκλισης από τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων 
για αναστολή πραγματοποίησης συγκέντρωσης.

• Ηλεκτρονική υποβολή πρότασης δεσμεύσεων.
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• Ηλεκτρονική υποβολή παρέμβασης σε υπόθεση ως τρίτος.

• Ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος (από δημόσιους φορείς) / ερωτήματος για παροχή 
γνωμοδότησης επί ζητημάτων ελεύθερου ανταγωνισμού.

• Δυνατότητα ηλεκτρονικής ενημέρωσης περί καταβολής του τέλους 1/000 του άρ. 
17 του ν. 3959/2011 και υποβολής αίτησης επιστροφής του.

• Ηλεκτρονική υποβολή γενικών ερωτημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο

https://www.epant.gr/digital.html 

Ανώνυμη Παροχή Πληροφοριών και Επικοινωνιακή εκστρατεία προώθησης 
του θεσμού της ανώνυμης πληροφόρησης για θέματα ανταγωνισμού

Τον Μάρτιο του 2021 η ΕΑ έθεσε σε εφαρμογή την ψηφιακή πλατφόρμα για την Ανώνυμη 
Παροχή Πληροφοριών. Το σύστημα ανώνυμης παροχής πληροφοριών της ΕΑ, αποτελεί 
την πλέον τεχνολογικά προηγμένη και απόλυτα ασφαλή μέθοδο για τον κάθε πολίτη 
(επιχειρηματία, εργαζόμενο, καταναλωτή) ώστε να συμβάλει στην ανίχνευση αντι-
ανταγωνιστικών πρακτικών, ενώ ανάλογα συστήματα ανώνυμης παροχής πληροφοριών 
χρησιμοποιούνται από άλλες Αρχές Ανταγωνισμού παγκοσμίως, όπως η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Γερμανίας, Μεγάλης Βρετανίας, 
Δανίας, Νοτίου Κορέας κ.α.

Οι πολίτες ή παραγωγοί που έχουν διαπιστώσει παράνομες πρακτικές που βλάπτουν 
τον ανταγωνισμό μπορούν πλέον, με απολύτως διασφαλισμένη την ανωνυμία τους, να 
παρέχουν πληροφορίες υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Η νέα ψηφιακή υπηρεσία 
της ΕΑ προσφέρει απόλυτη διασφάλιση της ανωνυμίας όσων θέλουν να καταθέσουν 
πληροφορίες για παράνομες πρακτικές (καρτέλ, κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης κλπ.), 
μέσω διαπιστευμένης εταιρείας που βρίσκεται στο εξωτερικό (ISO/IEC 27001, ISAE 
3000, WCAG 2.1), με την οποία συνεργάζονται ήδη άλλες Επιτροπές Ανταγωνισμού, και 
η οποία δεν έχει απολύτως καμία σχέση με την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η πληροφορία 
καταχωρείται σε ασφαλές περιβάλλον   χωρίς την καταγραφή της ταυτότητας του χρήστη 
και η ΕΑ λαμβάνει μόνο το κείμενο της πληροφορίας.

Η εφαρμογή του συστήματος αποτελεί μία ιδιαίτερα επιτυχημένη πρωτοβουλία της ΕΑ 
η οποία έχει αποφέρει ήδη πολλαπλές παρεμβάσεις στην αγορά.

Κατά τη διάρκεια του 2021 στελέχη της ΕΑ παρουσίασαν το σύστημα ανώνυμης 
πληροφόρησης στο ευρύ κοινό μέσω παρεμβάσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώ 
περαιτέρω, στις 31.12.2021 η ΕΑ ανακοίνωσε ότι ξεκινά για πρώτη φορά την 1η.1.2022 
μια πανελλαδικής εμβέλειας επικοινωνιακή εκστρατεία προώθησης του θεσμού του 
whistleblowing (ανώνυμη παροχή πληροφοριών δημοσίου συμφέροντος για θέματα 
ανταγωνισμού) σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, εμπνεόμενη από σχετικές Ευρωπαϊκές 
οδηγίες. 
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Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε μία νέα στρατηγική ανίχνευσης αντι-ανταγωνιστικών 
πρακτικών μέσω της χρήσης καινοτόμων τεχνολογικών και άλλων μεθόδων, αλλά και 
γενικότερα ενημέρωσης του κοινού για θέματα ανταγωνισμού, η οποία ξεκίνησε το 2020.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.
epant.gr/enimerosi/deltia-typou/item/1335-deltio-typou-anonymi-paroxi-pliroforion.html 
καθώς και στον https://www.epant.gr/enimerosi/deltia-typou/item/1918-deltio-typou-
anonymi-pliroforisi-kai-prostasia-tou-dimosiou-symferontos.html . 

Η πρόσβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα είναι διαθέσιμη από τον ακόλουθο σύνδεσμο 
https://www.epant.gr/digital/anonymi-paroxi-pliroforion/gia-polites-epixeiriseis.html .

Παρουσίαση της Πλατφόρμας “HCC Data Analytics and Economic Intelligence”

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού παρουσίασε την Τρίτη 6 Απριλίου 2021, τη δική της Πλατφόρμα 
Ανάλυσης Δεδομένων και Οικονομικής Πληροφορίας, την “HCC Data Analytics and 
Economic Intelligence”. Ένα καινοτόμο τεχνολογικό εργαλείο που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί 
στις έρευνες για το υγειονομικό υλικό καθώς και σε διάφορες αγορές τροφίμων. 

Η πλατφόρμα ήταν αποτέλεσμα στενής συνεργασίας μεταξύ του προσωπικού της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού, μίας ομάδας εμπειρογνωμόνων διεθνούς κύρους που συντόνιζε 
ο καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κ. 
Βασίλειος Βασσάλος, και της εταιρείας πληροφορικών εφαρμογών Warply.  

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού κ. Ιωάννης Λιανός, αφού 
ευχαρίστησε τους συναδέλφους του που συμμετείχαν και συνεισφέρουν στο συγκεκριμένο 
πρόγραμμα αλλά και στο γενικότερο έργο της επιτροπής, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Οι 
αλγόριθμοι προσφέρουν επιπλέον ευκαιρίες για ακριβέστερο εντοπισμό συμπαιγνιών και 
αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών βάσει μεγάλων δεδομένων (Big Data). Συμπληρώνουν 
τις υπάρχουσες ψηφιακές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την επιβολή της 
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νομοθεσίας του ανταγωνισμού, όπως τα διαδικτυακά εργαλεία πληροφοριοδότησης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.
epant.gr/enimerosi/deltia-typou/item/1372-deltio-typou-parousiasi-tis-platformas-hcc-
data-analytics-and-economic-intelligence.html 

6.2.6. Οδηγός Πληροφόρησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Με στόχο την ενίσχυση των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) στην ελληνική αγορά 
που απαριθμούν τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων και ένα σημαντικό κομμάτι 
της προστιθέμενης αξίας στην ελληνική οικονομία, η ΕΑ παρουσίασε στις 23.04.2021 ένα 
Οδηγό για τα θέματα του ανταγωνισμού που επηρεάζουν τις ΜμΕ.

Ο Οδηγός εμπεριέχει τις κρίσιμες εκείνες πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζει 
κάθε ΜμΕ τόσο σχετικά με τις πρακτικές τις οποίες πρέπει να αποφεύγει να εφαρμόζει 
στην αγορά, αλλά επίσης και υπό την οπτική της προφύλαξής της από πρακτικές που 
μπορεί η ίδια να βιώνει από μεγαλύτερες επιχειρήσεις και να την επηρεάζουν. Σκοπός 
του Οδηγού είναι να ενισχύσει τις ΜμΕ εντός της ψηφιακής οικονομίας παρέχοντας 
παραδείγματα με αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές που ενδέχεται αντιμετωπίζουν στην 
αγορά και τις οποίες θα πρέπει να γνωστοποιήσουν στην ΕΑ, προκειμένου να ενισχυθεί 
ο ανταγωνισμός.

Ο Οδηγός καλύπτει τρεις (3) ουσιαστικές ενότητες σχετικά με τη λειτουργία του 
νομοθετικού πλαισίου για τον ελεύθερο ανταγωνισμό οι οποίες αφορούν:

• τις συμπράξεις (συμφωνίες) μεταξύ ανταγωνιστών

• τη συμμετοχή μιας ΜμΕ σε ένα δίκτυο διανομής

• τη σχέση μεταξύ μιας ΜμΕ με μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην αγορά και ζητήματα 
καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης

Περαιτέρω ο Οδηγός καλύπτει δύο (2) ενότητες, οι οποίες αφορούν τα ζητήματα 
“ανανέωσης της αγοράς”, δηλαδή τις διάφορες διαδικασίες τις οποίες μπορεί να εκκινήσει 
(ή ήδη έχει) η ΕΑ για την εξέλιξη των συνθηκών ανταγωνισμού εντός της ελληνικής 
αγοράς και παρουσιάζει τους τρόπους με τους οποίους η κάθε ΜμΕ μπορεί να συμβάλλει 
στην προσπάθεια αυτή. Τέλος, ο Οδηγός παρουσιάζει τις ποινές και τα πρόστιμα τα οποία 
επαπειλούνται σε περιπτώσεις παραβίασης των κανόνων του ανταγωνισμού και τα οποία 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι ΜμΕ. 
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6.2.7. Νομοπαρασκευαστικές διαδικασίες

Με βάση τις γνωμοδοτικές της εξουσίες και τις αρμοδιότητες προώθησης της πολιτικής 
ανταγωνισμού που διαθέτει δυνάμει του νόμου προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού 
και του Οργανισμού λειτουργίας της, τα τελευταία έτη η Επιτροπή Ανταγωνισμού 
έχει εστιάσει στην προώθηση της πολιτικής ανταγωνισμού (advocacy) παράλληλα με 
τις αρμοδιότητες εφαρμογής των εθνικών και ενωσιακών κανόνων ανταγωνισμού 
(enforcement). Έχει δε συμβάλει ενεργά στο πλαίσιο των κανονιστικών μεταρρυθμίσεων 
στην Ελλάδα και επένδυσε στην ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης σε θέματα πολιτική 
ανταγωνισμού.

Κατά το έτος 2021 η ΕΑ έχει συμμετάσχει (είτε μέσω άμεσης συμμετοχής και ενασχόληση 
στις Νομοθετικές Επιτροπές που συγκροτήθηκαν είτε μέσω ελέγχου και προτάσεων 
προς την Κυβέρνηση) και συνέχισε να παρέχει τη γνώμη και τις απόψεις της σχετικά 
με τη νομοθεσία για τη λειτουργία διαφόρων τμημάτων της αγοράς καθώς και να 
συνεργάζεται με τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή για τη 
διαμόρφωση εθνικής πολιτικής για ευρωπαϊκές νομοθετικές πρωτοβουλίες. Επιπλέον, 
έχει συνεργαστεί με Υπουργεία για τη διαμόρφωση άλλων νόμων (π.χ. νομοσχέδιο για 
υπαίθριες αγορές, νομοσχέδιο για δημόσιες συμβάσεις, ΜΜΕ).

Πρωταρχικής σημασίας είναι η παροχή γνωμοδότησης, απόψεων και διαβούλευσης 
για νομοσχέδια για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/1 στην ελληνική έννομη τάξη 
και την αναμόρφωση του Ν. 3959/2011 (Ελληνικός Νόμος περί Ανταγωνισμού), κατά 
το περασμένο έτος (2021). Τον Ιανουάριο του 2022 ψηφίστηκε ο νόμος 4886/2022 που 
τροποποιεί τον Ελληνικό Νόμο περί Ανταγωνισμού (Δελτίο ΦΕΚ Α 12/24.01.2022).

6.2.8 Συνέδρια / τηλε-διασκέψεις

Κατά τη διάρκεια του 2021 η ΕΑ πραγματοποίησε πέντε (5) συνέδρια / τηλε-διασκέψεις 
συμπεριλαμβανομένων των τηλε-διαβουλεύσεων. Τα συνέδρια πραγματοποιήθηκαν μέσω 
του διαδικτύου με τη χρήση ενός Full HD Studio που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της 
ψηφιακής επικοινωνίας και εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο της αναμόρφωσης 
της ψηφιακής επικοινωνίας της Επιτροπή Ανταγωνισμού, βάσει του οποίου η Επιτροπή 
ευελπιστεί στην αμεσότερη επαφή τόσο με τις επιχειρήσεις όσο και με τους καταναλωτές 
και τους πολίτες, προς όφελος της ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας. Τα βίντεο των 
συνεδρίων είναι διαθέσιμα στο κανάλι της ΕΑ στο www.youtube.com. 

Η διασταύρωση ανάμεσα στον Ανταγωνισμό και τη Ρυθμιστική Πολιτική: 
Προοπτικές μεταρρύθμισης

Το Διεθνές Ψηφιακό Συνέδριο με θέμα “Η διασταύρωση ανάμεσα στον Ανταγωνισμό 
και τη Ρυθμιστική Πολιτική: Προοπτικές μεταρρύθμισης” διοργανώθηκε την Πέμπτη 4 
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Φεβρουαρίου 2021 από την Επιτροπή Ανταγωνισμού σε συνεργασία με το Competition Law, 
Economics and Policy Academy της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Το συνέδριο χαιρέτισαν 
ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμμένος και ο Υπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο https://
www.epant.gr/enimerosi/synedria-seminaria/item/1305-i-diastayrosi-anamesa-ston-
antagonismo-kai-ti-rythmistiki-politiki-prooptikes-metarrythmisis.html .

Διεθνής Ημερίδα Επιμόρφωσης Ενώσεων Καταναλωτών

Η ΕΑ, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Καταναλωτών (European Consumer 
Organisation – BEUC) (“BEUC”), πραγματοποίησε τη Δευτέρα 28 Ιουνίου και Τρίτη 29 
Ιουνίου 2021 (3.30 – 6.30 μμ τοπική ώρα) εκπαιδευτική τηλεημερίδα για την εφαρμογή 
του δικαίου και της πολιτικής του ανταγωνισμού 

Το πρόγραμμα της ημερίδας είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.epant.
gr/files/2021/consumers/Agenda_competition-law-training-HCC-BEUC-2021.pdf .

Η Ημερίδα εντάσσεται σε μια σειρά δράσεων της ΕΑ με σκοπό την ενίσχυση της 
συμμετοχής των ενώσεων καταναλωτών στην εφαρμογή του δικαίου του ελεύθερου 
ανταγωνισμού και ακολουθεί την ημερίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σε συνεργασία 
με την Κυπριακή Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού που πραγματοποιήθηκε την 
Τρίτη 16 Μαρτίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.
epant.gr/enimerosi/synedria-seminaria/item/1353-katanalotes-kai-dikaio-antagonismoy-
nees-prooptikes.html .

Διεθνές ψηφιακό συνέδριο «Η υπόσχεση του υπολογιστικού δικαίου και των 
οικονομικών του ανταγωνισμού: ζητήματα, προοπτικές»

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή, στις 24.05.2021, το διεθνές 
ψηφιακό συνέδριο με τίτλο “The Promise of Computational Competition Law and Economics: 
Issues, Prospects”-“Η υπόσχεση του υπολογιστικού δικαίου και των οικονομικών του 
ανταγωνισμού: ζητήματα, προοπτικές”, το οποίο διοργανώθηκε από την Ελληνική 
Επιτροπή Ανταγωνισμού σε συνεργασία με το BRICS Competition Law and Policy Center 
και την υποστήριξη του Journal of Competition Law and Economics, και αποτελεί σημείο 
αναφοράς για τη διεθνή κοινότητα του ανταγωνισμού καθώς συμμετείχαν σε αυτό 
επαΐοντες του Δικαίου του Ανταγωνισμού και της Πληροφορικής - Τεχνητής νοημοσύνης 
απ’ όλον τον κόσμο.

Περισσότερες πληροφορίες είναι μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο https://
www.epant.gr/enimerosi/ypologistiko-dikaio-oikonomika-tou-antagonismoy.html .
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Κλαδική έρευνα στους Κλάδους Διαχείρισης Αποβλήτων και Ανακύκλωσης 

Η δημόσια τηλε-διαβούλευση για την κλαδική έρευνα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 
18 Νοεμβρίου του 2021. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο 
σύνδεσμο https://www.epant.gr/enimerosi/wastemanagement.html

Κλαδική έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην Παροχή Ιδιωτικών 
Υπηρεσιών Υγείας και συναφών Υπηρεσιών Ασφάλισης

Η δημόσια τηλε-διαβούλευση για την κλαδική έρευνα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 
26 Οκτωβρίου του 2021. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο 
σύνδεσμο https://www.epant.gr/enimerosi/health.html.

6.2.9 Άλλα επιστημονικά συνέδρια & επιμορφωτικές δράσεις για
ζητήματα ανταγωνισμού

Στο πλαίσιο της προώθησης της πολιτικής ανταγωνισμού, η ΕΑ συμμετείχε στις 6 και 
7 Οκτωβρίου 2021 στο 5ο Διεθνές Συνέδριο Δικαίου του Ανταγωνισμού, σε θέματα 
του Δικαίου του Ανταγωνισμού, με τίτλο «With Challenge comes Change», της Νομικής 
Βιβλιοθήκης και του Ομίλου ECONOMIA το οποίο διεξήχθη υπό την αιγίδα της ΕΑ και 
αφορούσε στις πρόσφατες εξελίξεις στο δίκαιο και την πολιτική ανταγωνισμού. Την 
έναρξη του συνεδρίου πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της ΕΑ κ. Ιωάννης Λιανός, ενώ η 
αντιπρόεδρος και στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης παρουσίασαν την εφαρμογή του 
δικαίου ανταγωνισμού σε διάφορους ειδικούς τομείς και θέματα το 2020 και 2021. 
Στο συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων, ακαδημαϊκοί, αλλά και εξειδικευμένοι 
επιστήμονες τόσο από την Ελλάδα όσο και το εξωτερικό. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο https://
www.epant.gr/enimerosi/deltia-typou/item/1549-5o-diethnes-synedrio-dikaiou-tou-
antagonismoy.html .

Μια επιπλέον αξιοσημείωτη πρωτοβουλία της ΕΑ ήταν η εκπαίδευση του προσωπικού 
του Οικονομικού Σώματος του Ελληνικού Στρατού τον Οκτώβριο του 2021, παρουσία 
της ηγεσίας του Οικονομικού Σώματος.

Ο Ελληνικός Στρατός συμμετέχει ως αναθέτουσα αρχή σε διάφορα έργα προμηθειών και 
η ΕΑ παρείχε εκπαίδευση σε σχέση με το δίκαιο του ανταγωνισμού και, ειδικότερα, σε 
θέματα πρόληψης και αποτροπής νοθείας διαγωνισμών καθώς και κατάρτισης-σύνταξης 
των προσφορών.
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6.3 Συνεργασίες με άλλες Ανεξάρτητες Αρχές

Σκοπός της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι να αναπτύξει ένα οικοσύστημα συνεργασιών 
με άλλες ανεξάρτητες αρχές και φορείς του δημοσίου ώστε να βελτιώσει την 
αποτελεσματικότητα του έργου της και τον αποτρεπτικό του χαρακτήρα.

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με ΡΑΛ

Υπογράφηκε, την 2α Απριλίου 2021, Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της ΕΑ) και της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (ΡΑΛ), από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού 
Καθηγητή κ. Ιωάννη Λιανό και τον Πρόεδρο της ΡΑΛ, Δρ. Παναγιώτη – Ιάσονα Αγγελόπουλο, 
για την εδραίωση και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο Αρχών, μέσω της 
αξιοποίησης των εμπειριών των δύο Αρχών, καθώς και της ανάπτυξης στενότερων 
δεσμών μεταξύ τους.

Η ΕΑ ως αρμόδια και επιφορτισμένη σύμφωνα με τον Ν. 3959/2011 με τη διαφύλαξη 
της απρόσκοπτης λειτουργίας του ελεύθερου ανταγωνισμού και η ΡΑΛ ως αρμόδιος 
ρυθμιστής για τη λιμενική βιομηχανία και εισηγητική αρχή για την άσκηση συμβατικών 
δικαιωμάτων του Ελληνικού δημοσίου από συμβάσεις παραχωρήσεως λιμένων, 
συμφώνησαν με το εν λόγω Μνημόνιο στην εγκαθίδρυση στρατηγικής συνεργασίας 
μεταξύ τους και ειδικότερα στην:

• ενίσχυση της υφιστάμενης συνεργασίας,

• ανταλλαγή εξειδικευμένης γνώσης και αξιοποίηση των εμπειριών των δύο Αρχών με 
στόχο την υγιή ανάπτυξη των λιμένων και συνδεδεμένων σε αυτούς εγκαταστάσεων, 
και τη λειτουργία του ανταγωνισμού εντός αυτών (intra-port competition) και μεταξύ 
αυτών (inter-port competition), και

• λήψη ολοκληρωμένων και αποτελεσματικών αποφάσεων στη βάση έγκαιρης και 
ουσιαστικής συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών και απόψεων στους τομείς 
συνεργασίας των δύο Αρχών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη δημιουργία κοινών ομάδων εργασίας για την εκπόνηση 
κατευθυντήριων γραμμών, μελετών και ερευνών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των δύο Αρχών.

Οι δύο Αρχές συμφώνησαν, μεταξύ άλλων, στην ανάληψη ενημερωτικών δράσεων για την 
προώθηση πολιτικών και στρατηγικών για την ενημέρωση των οικονομικών φορέων / 
συμμετεχόντων στη λιμενική βιομηχανία, σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων των 
δύο Αρχών, προς όφελος της κοινωνίας, της οικονομίας και του δημοσίου συμφέροντος.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.
epant.gr/enimerosi/deltia-typou/item/1378-deltio-typou-mnimonio-synergasias-epitropis-
antagonismoy-rythmistikis-arxis-limenon.html . 
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Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Στο πλαίσιο συνεργασίας της ΕΑ με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), με την οποία έχει 
υπογραφεί και το από 25.9.2020 Μνημόνιο Συνεργασίας, και σε συνέχεια προηγούμενων 
συναντήσεων πραγματοποιήθηκε και το Νοέμβριο 2021 (την 17.11.2021) συνάντηση 
μεταξύ των Προέδρων των δύο Αρχών και στελεχών τους, στα γραφεία της ΡΑΕ, όπου 
έλαβε χώρα εποικοδομητικός διάλογος και ανταλλαγή απόψεων για τα κρίσιμα θέματα 
που έχουν ανακύψει στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας, τόσο σε επίπεδο 
χονδρικής προμήθειας όσο και σε επίπεδο λιανικής ειδικά δε το τελευταίο διάστημα, και 
συζητήθηκαν τρόποι κοινής και συνεργατικής δράσης των Αρχών για την αντιμετώπιση 
και επίλυση αυτών προς όφελος του καταναλωτή.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα Ενημερωτικά Δελτία στον ακόλουθο 
σύνδεσμο https://www.epant.gr/enimerosi/dimosieyseis/enimerotika-deltia.html .

6.4 Διεθνής Συνεργασία

Εκτός από τη συμμετοχή των μελών της Επιτροπής και του προσωπικού στις 
δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού, του ΟΟΣΑ και τις διμερείς 
συνεργασίες που έχουν ξεκινήσει να προχωρούν με διάφορες αρχές ανταγωνισμού 
τρίτων χωρών, το προσωπικό και τα μέλη της Επιτροπής είναι ιδιαιτέρως ενεργά στο 
διεθνές περιβάλλον του δικαίου ανταγωνισμού από το οποίο ήταν απούσα η Επιτροπή 
το τελευταίο διάστημα.

Μνημόνια και σχέσεις συνεργασίας

Η ΕΑ ανέλαβε πρόσφατα πρωτοβουλίες για την ενίσχυση και επέκταση της συνεργασίας 
σε διμερές επίπεδο όχι μόνο με τις αρχές ανταγωνισμού με τις οποίες διατηρεί 
παραδοσιακές σχέσεις, όπως με τις αρχές των χωρών της ΕΕ (ιδίως την Κύπρο, με την 
οποία έχει ήδη υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας), αλλά και με τις αρχές ανταγωνισμού 
της Αλβανίας, της Αρμενίας, της Βόρειας Μακεδονίας, με την Αρχή Ανταγωνισμού της 
Αιγύπτου –με την οποία θα ενθαρρυνθεί και μια ευρύτερη συνεργασία σε περιφερειακό 
επίπεδο– καθώς και με την Αρχή Ανταγωνισμού της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Επιπλέον, 
πρωτοβουλίες σχετικά με τη συνεργασία με άλλες αρχές ανταγωνισμού στο εγγύς μέλλον 
βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη (για παράδειγμα, με τις Αρχές Ανταγωνισμού του Ισραήλ, την 
Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ, τη Σερβία, κλπ.)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική ιστοσελίδα της Διεύθυνσης 
Διεθνών Σχέσεων https://www.epant.gr/en/international.html .
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Πρόγραμμα διδυμοποίησης (twinning) στο Μαρόκο

Την 1η Δεκεμβρίου 2021 ανακοινώθηκε η κατακύρωση κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας 
του έργου Διδυμοποίησης (Twinning) «Renforcement des capacités institutionnelles du 
Conseil de la Concurrence» με στόχο την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και λειτουργίας 
του Συμβουλίου Ανταγωνισμού του Μαρόκου σε κοινοπραξία με επικεφαλής έργου την 
Επιτροπή Ανταγωνισμού σε συνεργασία με τις Αρχές Ανταγωνισμού της Πολωνίας και 
της Ιταλίας. Υπεύθυνος του έργου (Project leader) θα είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού κ. Ιωάννης Λιανός,  με επικεφαλής των διαφόρων σταδίων του έργου τους 
εξής: κα Άννα Νάκου (Ε.Α.), κα Agnieszka Ciucias (Πολωνική Αρχή Ανταγωνισμού-UOKiK), κ. 
Gianluca Sepe, Ιταλική Αρχή Ανταγωνισμού -AGCM), κα Martyna Derszniak-Noirjean, UOKiK 
και κ. PiotrAdamczewski (UOKiK). Επίσης, ως μόνιμος εμπειρογνώμων/σύμβουλος για το 
έργο (RTA) ορίσθηκε η κα Σύλβια Καμπαλούρη, στέλεχος της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 

Επισημαίνεται ότι η κατακύρωση του έργου έχει βαρύνουσα σημασία για τη χώρα 
μας, αφού αποτελεί την πρώτη φορά διαχρονικά που η Επιτροπή Ανταγωνισμού 
συμμετέχει σε Πρόγραμμα Διδυμοποίησης, αναλαμβάνοντας μάλιστα ηγετικό ρόλο σε 
αυτό, εκπροσωπώντας την Ελλάδα ως επικεφαλής κράτος- μέλος. Αναγνωρίζεται και 
ενισχύεται έτσι η διεθνής παρουσία της Επιτροπής Ανταγωνισμού και η αναβάθμιση του 
ρόλου της τα τελευταία δύο έτη, κατά τα οποία η διοίκηση της Επιτροπής προχώρησε σε 
ένα στρατηγικό σχεδιασμό για την ενίσχυση της παρουσίας και της επιρροής της στην 
διαμόρφωση πολιτικών ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

Το πρόγραμμα ενισχύει επίσης τις σχέσεις της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
το Μαρόκο και γενικότερα με τον αραβικό κόσμο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο https://
www.epant.gr/enimerosi/deltia-typou/item/1631-deltio-typou-katakyrosi-programmatos-
didymopoiisis-twinning-sto-maroko.html .
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ΟΟΣΑ

Στο πλαίσιο της μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού 
(ΕΑ) και του ΟΟΣΑ,  πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις ανταλλαγής πληροφοριών, τον 
περασμένο Μάρτιο και τον Απρίλιο,  μεταξύ της διοίκησης της ΕΑ και των στελεχών 
του Τμήματος Ρυθμιστικής Πολιτικής του ΟΟΣΑ.  Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων 
αυτών, η ΕΑ παρουσίασε  στους συναδέλφους του ΟΟΣΑ τις  συνεχιζόμενες εργασίες της 
σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αρχής, την απλούστευση των διαδικασιών 
της, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας και δημοσίευσης εγχειριδίου διαδικασιών, 
τη μεταρρύθμιση  της οργανωτικής δομής της, ώστε να ενισχυθεί η διεπιστημονική 
συνεργασία,  καθώς και οι προσπάθειες της για την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών για 
τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού,  και ιδίως των συστημάτων που έχουν τεθεί 
σε εφαρμογή για τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων και τη διαχείριση καθηκόντων 
και συλλογικών έργων.

Στο  τέλος των συναντήσεων,  και μετά από  μια  ενδιαφέρουσα συζήτηση, η ΕΑ 
και τα στελέχη  του Τμήματος Ρυθμιστικής Πολιτικής του ΟΟΣΑ,  σημείωσαν ότι οι 
μεταρρυθμίσεις που υιοθέτησε η ΕΑ  εφαρμόζουν  καινοτόμες  και καλύτερες  πρακτικές  
και μπορούν να  παρέχουν πληροφορίες σε δημόσιες αρχές στην  Ελλάδα και σε άλλες 
χώρες,  προκειμένου  να βελτιωθεί η δημόσια διακυβέρνηση.

Τα μέρη συμφώνησαν να συνεχίσουν  τις συζητήσεις και να ενισχύσουν  τη συνεργασία 
τους στους ακόλουθους  τομείς δραστηριότητας:  

• προώθηση του εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης και της μεταρρύθμισης 
των δημοσίων υπηρεσιών και ειδικότερα την παροχή της δυνατότητας στην ΕΑ να 
παρουσιάζει το έργο της σε άλλες ελληνικές κυβερνητικές υπηρεσίες, καθώς και 
δημόσιες υπηρεσίες σε άλλες χώρες, ως παράδειγμα απλούστευσης εργασιών και 
εκσυγχρονισμού,

• προώθηση της ψηφιακής διακυβέρνησης και μεγαλύτερη διαφάνεια/απλούστευση, 
επιτρέποντας την ανάπτυξη δημόσιων υπηρεσιών προσαρμοσμένων στους χρήστες, 
και ιδίως των ψηφιακών υπηρεσιών για το κοινό,

• υποστήριξη της προσπάθειας της ΕΑ να σχεδιάσει Κεντρικούς Δείκτες Αποδοτικότητας 
(ΚΔΑ) που είναι κατάλληλοι για την αποστολή της και να αναπτύξει ένα νέο σύστημα 
αξιολόγησης του προσωπικού/των διαφόρων διευθύνσεων.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι ο Πρόεδρος της ΕΑ έχει επανεκλεγεί ως τακτικό μέλος 
στο Γραφείο (Διοίκησης) της Επιτροπής Ανταγωνισμού του Οργανισμού Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για το έτος 2022. Ο Πρόεδρος της ΕΑ θα υπηρετήσει 
αυτό το αξίωμα για δεύτερη συνεχή θητεία έχοντας εκπληρώσει επιτυχώς τη θητεία του 
για το έτος 2021 και όντας ο πρώτος Έλληνας που εκλέγεται στο Γραφείο (Διοίκησης) 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ).  
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Για περισσότερες πληροφορίες βλ. https://www.epant.gr/enimerosi/deltia-typou/
item/1386-deltio-typou-synergasia-metaksy-tis-ea-kai-tou-oosa.html και επίσης https://
www.epant.gr/enimerosi/deltia-typou/item/1621-deltio-typou-epaneklogi-tou-proedrou-
tis-epitropis-antagonismou-sto-dioikitiko-symvoulio-tis-epitropis-antagonismou-tou-o-o-
s-a-gia-to-etos-2022.html.

6.5 Συνεργασία με άλλες Οργανώσεις, Φορείς και 
Πανεπιστήμια

Παράλληλα με τις ανωτέρω πρωτοβουλίες, η ΕΑ προχώρησε στη δημιουργία επιτροπών 
εμπειρογνωμόνων από διεθνούς φήμης ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό για 
να στηρίξουν το έργο της Επιτροπής με τεχνογνωσία, τόσο όσον αφορά στη χαρτογράφηση 
των αγορών, όσο και στην ψηφιακή οικονομία. 

Η ΕΑ είναι σε συνεχή επικοινωνία με τις επιχειρήσεις, τους καταναλωτές και λοιπούς 
φορείς, ενώ μέσω δημόσιων τοποθετήσεων και προσπαθεί να επικοινωνήσει την πολιτική 
της Αρχής για σημαντικά ζητήματα όπως π.χ. η εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού σε 
περίοδο οικονομικής κρίσης, μια και η οικονομική κρίση δεν αποτελεί δικαιολογία για 
αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές που πλήττουν τους καταναλωτές, ιδιαίτερα τους πιο 
αδύναμους οικονομικά.

Η ΕΑ ανέλαβε την πρωτοβουλία να αναπτύξει επίσης τις σχέσεις της με εμπορικά 
επιμελητήρια και άλλους συναφείς οργανισμούς (π.χ. Εμπορικό Επιμελητήριο Αθηνών, 
Εμπορικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και 
Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών 
Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) κ.λπ.), τόσο για την προώθηση των Οδηγών που έχει 
δημιουργήσει και για την ενίσχυση των προσπαθειών προώθησης πολιτικών ανταγωνισμού.

Περαιτέρω, η ΕΑ υπέγραψε Μνημόνια Συνεργασίας με ελληνικά Πανεπιστήμια, όπως 
με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (καθώς και με το 
ΠΜΣ Msc in Energy Strategy, Law & Economics του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους: 

https://www.epant.gr/enimerosi/deltia-typou/item/1268-deltio-typou-mnimonio-
synergasias-epitropis-antagonismoy-panepistimiou-aigaiou.html,

 https://www.epant.gr/enimerosi/deltia-typou/item/1324-deltio-typou-ypografi-mnimoniou-
synergasias-me-to-oikonomiko-panepistimio-athinon.html, 

https://www.epant.gr/enimerosi/deltia-typou/item/1458-deltio-typou-mnimonio-
synergasias-ea-me-to-pms-msc-in-energy-strategy-law-economics-tou-tmimatos-diethnon-
kai-evropaikon-spoudon-tou-panepistimiou-peiraios.html.
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6.6. Άλλες δράσεις

• Δημιουργήθηκαν τα ενημερωτικά δελτία της Επιτροπής Ανταγωνισμού που 
δημοσιεύονται τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά στον ιστότοπο της Αρχής 
(βλ. https://www.epant.gr/enimerosi/dimosieyseis/enimerotika-deltia.html).

• Πραγματοποιήθηκε ανανέωση του ιστότοπου της Επιτροπής Ανταγωνισμού με πιο 
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της Αρχής.

• Δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας για τη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων (βλ. https://
www.epant.gr/international-el.html).

• Δημιουργία ενός βίντεο «από εργαζόμενους για εργαζόμενους» (βλ. https://www.
youtube.com/watch?v=QjAl-i1CflA). 

• Δημιουργία ενός βίντεο «πανόραμα» των κύριων δραστηριοτήτων της την τελευταία 
διετία (βλ. https://www.epant.gr/enimerosi/deltia-typou/item/1588-deltio-typou-vinteo-
panorama-ton-kyrion-drastiriotiton-tis-e-a-tin-teleftaia-dietia.html).

• Δημιουργία της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων (βλ. https://www.epant.gr/enimerosi/
dimosieyseis/ektheseis-pepragmenon.html).



Διοικητική & Οικονομική
Υποστήριξη /Πληροφοριακών 
Συστημάτων & 
Τηλεπικοινωνιών7ΕΝΟΤΗΤΑ
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Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει τις δράσεις των Διευθύνσεων Διοικητικής και 
Οικονομικής Υποστήριξης καθώς και της Διεύθυνσης Πληροφοριακών Συστημάτων, 
Τηλεπικοινωνιών και Προστασίας Δεδομένων.

7.1 Διαφάνεια και αποτελεσματική διαχείριση πόρων
Βασική προτεραιότητα της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης (η οποία 
περιλαμβάνει βάσει του νέου οργανογράμματος τα Τμήματα Διοικητικής Υποστήριξης 
και Υποδομών, Ανθρώπινου Δυναμικού και Οικονομικής Υποστήριξης) αποτέλεσε η 
διασφάλιση της διαφάνειας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και η σύναψη των 
συμφερότερων συμφωνιών για την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος ήταν η εισαγωγή αποτελεσματικών 
διοικητικών διαδικασιών και πρακτικών προκειμένου να προσδιοριστούν εγκαίρως 
οι ανάγκες και μέσω του διευρυμένου πια μητρώου προμηθευτών να επιλεχτεί ο 
προμηθευτής που θα μας παρέχει το αγαθό ή την υπηρεσία με κριτήριο πάντα τη βέλτιστη 
σχέση ποιότητας / τιμής δεδομένου του συμπιεσμένου προϋπολογισμού που διαθέτει η 
ΕΑ. Η απλούστευση των διαδικασιών όσο βέβαια το επιτρέπει το νομοθετικό πλαίσιο, η 
εξωστρέφεια, η ίση μεταχείριση των προμηθευτών, η αξιοκρατία καθώς και η παροχή 
ευκαιριών σε ιδιώτες προκειμένου να συμμετέχουν στις διαγωνιστικές διαδικασίες 
αποτέλεσε βασικό μας στόχο.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο ρόλος της Διεύθυνσης είναι πολλαπλός και καθοριστικής 
σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία της Ε.Α. καθώς οι αρμοδιότητές του σχετίζονται 
με το σύνολο της υπηρεσίας τις οποίες, κατά το έτος 2021, μπόρεσε να ασκήσει 
αποτελεσματικά παρόλο τις δυσχέρειες που παρουσιάστηκαν τόσο στη λειτουργία του 
πληροφοριακού συστήματος του πρωτοκόλλου όσο και λόγω της έλλειψης προσωπικού. 
Χάρις στην ένταση των προσπαθειών των υπαλλήλων και την καλή οργάνωσή του 
επιτεύχθηκαν οι στόχοι του έγκαιρα και αποτελεσματικά. 

Συγκεκριμένα στο Γενικό Πρωτόκολλο πρωτοκολλήθηκαν 10.999 έγγραφα, 
διεκπεραιώθηκε όλη η αλληλογραφία της ΕΑ και οι επιδόσεις εγγράφων, παρασχέθηκε 
γραμματειακή υποστήριξη και υποστηρίχτηκε η λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. 
Πραγματοποιήθηκαν εμπρόθεσμα όλες οι προγραμματισμένες εργασίες για τη συντήρηση 
και επισκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων και του λοιπού εξοπλισμού, η κατάρτιση, 
παρακολούθηση,  εκτέλεση του προγράμματος και ανανέωση των συμβάσεων προμηθειών 
αγαθών και  παροχής υπηρεσιών της Ε.Α., καθώς και η υποστήριξη της διενέργειας των 
σχετικών διαδικασιών.

Για πρώτη φορά μέσω χρήσης ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας δίνεται η δυνατότητα 
του ηλεκτρονικού ελέγχου της διακίνησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού και ειδικότερα των ευαίσθητων, υψηλής αξίας, ειδών 
πληροφορικής με τα οποία έχει εξοπλιστεί η υπηρεσία ως αποτέλεσμα των σημαντικών 
επενδύσεων στον τομέα αυτό.

Δαπάνες - Διαγωνισμοί Προμήθειας

Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης πραγματοποίησε κατά το έτος 2021 ογδόντα (80)  
συμβασιοποιημένες δαπάνες ύψους 583.842,57 ευρώ πλέον ΦΠΑ, για την κάλυψη των 
λειτουργικών αναγκών της ΕΑ.  



7.2 Ανθρώπινο Δυναμικό – Στελέχωση

7.2.1. Κατηγοριοποίηση Προσωπικού

(μη συμπεριλαμβανομένων των αποσπασμένων σε άλλες υπηρεσίες, αλλά 
προσμετρημένων υπαλλήλων που απουσιάζουν με μακροχρόνιες άδειες)

Αριθμός εργαζομένων ανά μορφωτικό επίπεδο

(συμπεριλαμβανομένων των αποσπασμένων από και σε άλλες υπηρεσίες)
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*Ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας / ** Ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας
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7.2.2. Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων και Επιμόρφωση
Κατά το υπό εξέταση χρονικό διάστημα (1/1/2021 – 31/12/2021) ολοκληρώθηκαν οι 
ακόλουθες δράσεις, ανά θεματική ενότητα:

Προγραμματισμός προσλήψεων και τυχόν συνταξιοδοτήσεων υπαλλήλων:

• Σε συνέχεια της προκήρυξης 4Ε/2020 (ΦΕΚ 45/ΑΣΕΠ/17.11.2020) αναφορικά με την 
πλήρωση δεκατεσσάρων (14) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην 
Επιτροπή Ανταγωνισμού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ίσχυε κατά το χρόνο 
έκδοσής της,  εκκίνησαν οι διαδικασίες πρόσληψης υποψηφίου σε κενή οργανική 
θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο γνωστικό αντικείμενο  «Πληροφορικής 
(Με εξειδίκευση στη Διαχείριση και Παροχή IP Υπηρεσιών ή στο Σχεδιασμό και 
Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων)» με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου.

• Εκδόθηκε η πράξη λύσης υπαλληλικής σχέσης υπαλλήλου λόγω θανάτου (ΦΕΚ 1166/
Γ΄/20.05.2021).

• Εκδόθηκε η υπ’αριθ.πρωτ.:οικ.4763/31.05.2021 (ΑΔΑ: ΩΖ5ΖΙΜΞ-Σ4Μ) ανακοίνωση 
πρόσκληση για την πλήρωση μίας (1) θέσης του Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης και  
ολοκληρώθηκε με  τον διορισμό υποψηφίας.

• Εκδόθηκε η υπ’ αριθ.πρωτ.:οικ.7689/23.09.2021 (ΑΔΑ 94Κ6ΙΜΞ-ΒΨΔ:) ανακοίνωση 
πρόσκληση για την πλήρωση επτά (7) θέσεων  Προϊσταμένων Διεύθυνσης.  

• Ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή αιτήματος σχετικά 
τόσο με τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων του επόμενου έτους, όσο και με 
το στρατηγικό προγραμματισμό προσλήψεων περιόδου 2022-2025.

Ενέργειες για τη μετάταξη, απόσπαση προσωπικού:

• Η Επιτροπή Ανταγωνισμού συμμετείχε στους Α΄ και Β΄ Κύκλους Κινητικότητας έτους 
2021 του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, για μετατάξεις όπως την υπηρεσία, 
βάσει του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, από τους οποίους ολοκληρώθηκε η μετάταξη 
δύο (2) μονίμων υπαλλήλων και δύο (2) υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου.

Προαγωγές προσωπικού:

• Εκδόθηκαν οι σχετικές αποφάσεις προαγωγών του προσωπικού σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.
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Επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού της Ε.Α. (περιλαμβανομένων 
σεμιναρίων ή/και ημερίδων που διοργάνωσε η Ε.Α., κ.λπ.):

• Υλοποιήθηκε Πρόγραμμα Εσωτερικής Επιμόρφωσης των στελεχών της Ε.Α. με 
τη συμμετοχή εξωτερικών προσκεκλημένων ομιλητών (το υλικό των οποίων 
παρουσιάσεων υπάρχει στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη αρχείου εκπαιδεύσεων του 
INTRANET της υπηρεσίας), εκπαιδεύσεις σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα 
(Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) ενώ, με έγκριση της διοίκησης, υπάλληλοι 
(μόνιμοι & ΙΔΑΧ) είχαν τη δυνατότητα παρακολούθησης σεμιναρίων σχετικά με το 
αντικείμενο της εργασίας τους τόσο σε δημόσιους φορείς (πχ ΙΝΕΠ ΕΚΔΔΑ), όσο 
και ιδιωτικούς μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των εκτάκτων μέτρων αντιμετώπισης 
της πανδημίας.

Έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών προς το προσωπικό 

• Εκδόθηκε η εσωτερική εγκύκλιος του Τμήματος αναφορικά με πληροφορίες και 
οδηγίες προς το προσωπικό.

• Επικαιροποιήθηκε το σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Αποστέλλονταν ανά περιόδους οδηγίες προς το προσωπικό μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου με ταυτόχρονη ανάρτηση τους στην ενδουπηρεσιακή πύλη intranet βάσει 
των κείμενων διατάξεων και εγκύκλιων οδηγιών των αρμόδιων υπουργείων.

Ενέργειες για την εγκατάσταση ηλεκτρονικού προγράμματος για το προσωπικό:

• Συνέχιση λειτουργίας ηλεκτρονικής καταχώρησης των αιτήσεων αδειών του συνόλου 
του προσωπικού για το α΄εξάμηνο, ενώ προτάθηκε μέσω εισήγησης η εισαγωγή νέου  
προγράμματος, λόγω δυσλειτουργίας του υφιστάμενου κατά το β΄εξάμηνο, 

• Συνέχιση λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση του ανθρώπινου 
δυναμικού της Ε.Α.

Λοιπές Δράσεις: 

• Το τμήμα συνέδραμε στη δημιουργία της ενδουπηρεσιακής πύλης της υπηρεσίας 
(intranet) προσθέτοντας όλο το πληροφοριακό υλικό (νομοθεσία, ενημερωτικά 
έγγραφα, πρότυπα εγγράφων,  καταστάσεις υπαλλήλων αλλά και εκπαιδευτικό υλικό) 
προς διευκόλυνση τόσο των υπηρετούντων όσο και των νεοεισερχόμενων στην 
υπηρεσία και επικαιροποιούσε σε καθημερινή βάση τις αντίστοιχες υποενότητες 
όποτε αυτό ήταν αναγκαίο.

• Το τμήμα συνέδραμε στις δράσεις του Τμήματος Ψηφιακής Επικοινωνίας και Δημοσίων 
Σχέσεων με την συμμετοχή: α) σε δημιουργικό βίντεο για την προσέλκυση στελεχών 
και την προβολή του προγράμματος πρακτικής άσκησης της ΕΑ και β)  στην συνεργασία 
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με το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
αναφορικά με την προβολή της ΕΑ.

• Το τμήμα χειρίστηκε εξ’ ολοκλήρου τις διαδικασίες της πρακτικής άσκησης νέων 
επιστημόνων στην ΕΑ βάσει της παρ.8 του άρθρου 21 του ν.3959/2011.

• Διενεργήθηκαν οι απαιτούμενες εκ του νόμου ενέργειες για την αξιολόγηση του 
προσωπικού.

• Διενεργήθηκαν οι απαιτούμενες εκ του νόμου ενέργειες για την ΥΓΙ του προσωπικού.

7.2.3. Υπηρεσιακό – Πειθαρχικό Συμβούλιο
Το ΥΣ συνεδρίασε προκειμένου να εξετάσει διάφορα θέματα εργαζομένων όπως για 
χορήγηση αδειών άνευ αποδοχών, χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου, αναγνώριση 
προϋπηρεσίας, αποσπάσεις υπαλλήλων σε ευρωπαϊκούς φορείς και προγράμματα, 
συνέχιση παροχής υπηρεσίας,  μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, έκφραση 
γνώμης για μετάταξη υπαλλήλου σε άλλη υπηρεσία και κατάρτιση πίνακα προακτέων. 
Κατά τη διάρκεια του έτους 2021 το Υπηρεσιακό Συμβούλιο συνήλθε σε Συνεδρίαση τρεις 
(3) φορές, προκειμένου να εξετάσει υπηρεσιακά θέματα μονίμων υπαλλήλων και επτά 
(7) φορές, προκειμένου να εξετάσει υπηρεσιακά θέματα των υπαλλήλων κατηγορίας 
υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Δεν επιβλήθηκαν 
πειθαρχικές κυρώσεις για το έτος 2021.
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Ορισμός Επόπτη, Διαχειριστή  Ψηφιακών Πιστοποιητικών και Διαχειριστή ΣΗΔΕ 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του κεντρικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων

Ορισμός χειριστών της υπηρεσίας τηλεσυναντήσεων/ψηφιακών υπηρεσιών της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού

Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας για την εκπόνηση σχεδίου Συστήματος 
Αξιολόγησης των Υπαλλήλων της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Ομάδα εργασίας ψηφιοποίησης αρχείου

Τροποποίησης της ομάδας εργασίας για διαδικασίες διεύθυνσης διοικητικής & 
οικονομικής υποστήριξης

Ομάδα εργασίας για την τροποποίηση του κανονισμού της ΕΑ

Ομάδα εργασίας για συντονισμό και οργάνωση όλων των προπαρασκευαστικών 
ενεργειών για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας  ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και λογισμικού

Ομάδα εργασίας SHAREPOINT

Ομάδα εργασίας TASK FORCE SUPER MARKETS

Ομάδα εργασίας κτιριακών εγκαταστάσεων ΕΑ

Ομάδα εργασίας βιώσιμης ανάπτυξης για ανακύκλωση

Τροποποίηση της Ομάδα Πυροπροστασίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας για τη διενέργεια καμπάνιας ενημέρωσης 
των αναθετουσών αρχών στα ζητήματα ανταγωνισμού και επίσης στη δημιουργία 
ενός συστήματος Red Alert Bid Rigging συνδεδεμένο με την πλατφόρμα whistle-
blower όπου πολίτες, επιχειρήσεις, αλλά και δημόσιοι λειτουργοί θα μπορούν να 
μας ειδοποιούν για τυχόν αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές που αφορούν δημόσιους 
διαγωνισμούς

Σύσταση και συγκρότηση ομάδας εργασίας για το συντονισμό των ενεργειών από 
πλευράς Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφορικά με το προς αγορά ή μίσθωση για 30 
έτη κτίριο ιδιοκτησίας της Τράπεζας της Ελλάδος επί της οδού Ακαδημίας)

7.2.4. Ομάδες εργασίας
Κατά το 2021 συστάθηκαν οι κάτωθι μη αμειβόμενες ομάδες εργασίας (αποτελούμενες 
από μέλη και υπαλλήλους της ΕΑ):
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7.2.5. Αποφάσεις 
• Η Ολομέλεια της Ε.Α. συνεδρίασε επτά (7) φορές κατά τα έτος 2021, προκειμένου να 

εγκρίνει αιτήματα υποψηφιοτήτων αποφοίτων νομικών και οικονομικών σχολών για 
απασχόληση τους στην Ε.Α. με σκοπό την απόκτηση πρακτικής εμπειρίας. Για όλους 
τους υποψηφίους η διαδικασία και η έναρξη της απασχόλησης ολοκληρώθηκε μέχρι 
το τέλος του έτους. 

• Εκδόθηκαν οι σχετικές αποφάσεις μεταβατικών τοποθετήσεων προϊσταμένων 
γραφείων,  τμημάτων, διευθύνσεων και Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν.4492/2017 και τις αντίστοιχες αποφάσεις της Ολομέλειας & 
του Προέδρου.

• Εκδόθηκαν οι σχετικές αποφάσεις απαλλαγής Προϊσταμένων διαφόρων επιπέδου 
ευθύνης από τα καθήκοντα τους.

• Εκδόθηκε πράξη απόσπασης υπαλλήλου ως Εθνικού Εμπειρογνώμονα στη Γενική 
Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DG COMP) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

• Εκδόθηκαν οι σχετικές αποφάσεις συγκρότησης συλλογικών οργάνων κατόπιν της 
επιλογής και ορισμού των μελών τους από την Ολομέλεια της ΕΑ.

7.3 Πληροφορική – Τεχνολογικές εφαρμογές
• Νέες υποδομές πρόσβασης στο internet με χρήση νέων τεχνολογιών ταχύτερης 

πρόσβασης. 

• Προμήθεια σύγχρονων ηλεκτρονικών υπολογιστών με μεγάλη δυνατότητα 
παράλληλης επεξεργασίας, που βοηθούν ενεργά στην αποτελεσματικότητα του 
προσωπικού της ΕΑ. 

• Προμήθεια καινοτόμου συστήματος τηλεργασίας για την απρόσκοπτη συνέχιση των 
εργασιών των υπαλλήλων της ΕΑ. Το σύστημα παρέχει την δυνατότητα ακόμα και 
του συνόλου των υπαλλήλων να μπορεί να δουλέψει με τηλεργασία από το σπίτι σε 
συνάρτηση της ασφάλειας των υπολογιστικών συστημάτων και των κανόνων του 
γενικού κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων.

• Προμήθεια πλατφόρμας τηλεσυναντήσεων Cisco WebEx και προσθήκη νέας 
πλατφόρμας τηλεσυναντήσεων Microsoft Teams προς χρήση του προσωπικού της ΕΑ. 
Η νέα αυτή προσθήκη διευκολύνει σημαντικά το προσωπικό της ΕΑ στην καθημερινή 
συνεργασία μεταξύ τους.

• Προμήθεια ειδικών εφαρμογών ψηφιακής αναζήτησης πειστηρίων. Η ΕΑ προχώρησε 
στην προμήθεια σύγχρονων προγραμμάτων αναζήτησης ψηφιακών πειστηρίων 
σε συνεργασία με την Tovek, με σκοπό τη χρήση τόσο των εξελιγμένων κανόνων 
αναζήτησης όσο και την χρήση τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) στην επεξεργασία των 
ψηφιακών δεδομένων που συλλέγονται από τους ελέγχους που εκτελεί η ΕΑ στην 



ελληνική αγορά.

• Εκπαιδεύσεις του προσωπικού της ΕΑ στη χρήση των νέων εργαλείων ψηφιακής 
αναζήτησης πειστηρίων σε συνεργασία με την Διεύθυνση Εγκληματολογικών 
Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, 
στο προσωπικό της ΕΑ.

• Προμήθεια νέου σύγχρονου συστήματος παρακολούθησης έργου (Zefyr). Δόθηκε 
προτεραιότητα στην εκπαίδευση των υπαλλήλων για την αποτελεσματική χρήση 
του συστήματος και ολοκληρώθηκε με την δημιουργία αναφορών προς τη διοίκηση 
για το έργο της ΕΑ.

• Συμμετοχή στο ECN Digital Investigations and Artificial Intelligence Working Group 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

7.4 Οικονομικά Στοιχεία

7.4.1. Δαπάνες - Έσοδα
Βάσει των στοιχείων του Τμήματος Οικονομικής Υποστήριξης, για το έτος 2021 οι 
δαπάνες και τα έσοδα διαμορφώθηκαν ως εξής:

I. ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι δαπάνες για το έτος 2021 διαμορφώθηκαν ως εξής: 

Απόδοση μερίσματος στο κρατικό προϋπολογισμό σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ.5 του άρθρου 17 του ν.3959/2011 (ΦΕΚ Α’ 93), η πρώτη φορά που γίνεται απόδοση 
μερίσματος από το 2016, και όπως προκύπτει από τον υπολογισμό του 80% του θετικού 
οικονομικού αποτελέσματος (έσοδα-έξοδα) του οικονομικού έτους 2020 της Ε.Α.    

II. ΕΣΟΔΑ

Τα έσοδα για το έτος 2021 αναλύονται ως ακολούθως:
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ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ
ΤΟΚΟΥΣ

ΛΟΙΠΑ
ΕΣΟΔΑ

9.957.196,10 380.652,33 76.015,01

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

989.027,08

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

3.520.418,36 30.960,00

ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

1.860.603,02



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2021
157

Ειδικότερα τα έσοδα από το ανταποδοτικό τέλος 1‰ επί του κεφαλαίου(ίδρυσης ή 
αύξησης) των ανωνύμων εταιριών, που αποτελεί το βασικό έσοδο της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού, παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με αυτά του έτους 2020.

7.4.2. Προϋπολογισμός
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2022

3000 ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 7.500.000,00

3200 Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών 7.000.000,00

3299 Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν   κατονομάζονται 
ειδικά 7.000.000,00

3500 Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές 
περιπτώσεις 500.000,00

3510 Τόκοι κεφαλαίων 500.000,00

3511 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 500.000,00

5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 1.650.000,00

5200 Έσοδα Υπέρ Δημοσίου & Τρίτων 1.600.000,00

5210 Έσοδα υπέρ μετοχικών ταμείων πολιτικών υπαλλήλων 18.000,00

5211 έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ 18.000,00

5220 Έσοδα ταμείων πρόνοιας ή αλλολοβοήθειας υπαλλ και στρατ 167.000,00

5221 Έσοδα υπέρ ΤΠΔΥ 167.000,00

5240 Έσοδα υπέρ ασφαλιστικών ταμείων 846.000,00

5241 Έσοδα υπέρ ΙΚΑ 626.000,00

5243 Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 20.000,00

5244 Έσοδα υπέρ ΤΣ Νομικών 185.000,00

5249 Έσοδα υπέρ λοιπών ασφαλιστικών ταμείων 15.000,00

5260 Έσοδα υπέρ ταμείων αρωγής υπαλλήλων και στρατιωτικών 69.000,00

5261 Έσοδα υπέρ ΤΕΑΔΥ 37.000,00

5266 Έσοδα υπέρ ΕΤΕΑΕΠ 32.000,00

5290 Έσοδα υπέρ του δημοσίου, αποκ δημ υπηρεσιών λοιπών ΝΠΔΔ,ΝΠΙΔ 500.000,00

5291 Έσοδα υπέρ του δημοσίου 500.000,00

5500 Επιστροφές χρημάτων 50.000,00

5511 Eπιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων 
προπληρωμής 20.000,00

5521 Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων και αποζημ. που καταβλήθηκαν 
χωρίς να οφείλονται 30.000,00

Γ Ε Ν Ι Κ Ο  Σ Υ Ν Ο Λ Ο   Ε Σ Ο Δ Ω Ν 9.150.000,00

ΕΣ
ΟΔ

Α
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2022

0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.391.000,00

0200 Αμοιβές υπαλλήλων 3.460.000,00

0210 Βασικός μισθός 2.505.000,00

0211 Βασικός μισθός τακτικών (μονίμων,αιρετών,μετακλητών με θητεία) 2.505.000,00

0220 Γενικά τακτικά επιδόματα 660.000,00

0224 Οικογενειακή παροχή 60.000,00

0227 Προσωπική διαφορά 600.000,00

0230 Γενικά τακτικά επιδόματα 200.000,00

0238 Επίδομα θέσης ευθύνης 200.000,00

0260 Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων 95.000,00

0261 Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση 60.000,00

0264 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές 35.000,00

0400 ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 502.000,00

0410 Με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών 40.000,00

0411 Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα 
ελεύθερων επαγγελματιών 40.000,00

0420 Με κάθε άλλη ιδιότητα φυσικού προσώπου 230.000,00

0429 Λοιπές αμοιβές φυσικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 230.000,00

0430 Με την ιδιότητα νομικού προσώπου 232.000,00

0500 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛ. Κ.Λ.Π. 820.000,00

0540 Δαπάνες εκπαίδευσης 20.000,00

0541 Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων ΝΠΔΔ 20.000,00

0560 Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 800.000,00

0561 Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς α)ιδ.δικαίου β)δημ δικαίου (από 
1.1.11) 480.000,00

0562 Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς ασφαλισμένους δημοσίου (έως 
31.12.10) 110.000,00

0563 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλ. οργαν.α)ιδ.δικαίου β)δημ δικαίου (από 
1.1.11) 60.000,00

0564 Εισφορές σε λοιπούς ασφαλ. οργαν.για μισθ. Ασφαλ. δημοσίου (έως 
31.12.10) 25.000,00

0565 Εργοδ.εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ α)ιδ.δικαίου β)δημ δικαίου (από 1.1.11) 75.000,00

0566 Εργοδ.εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ για μισθωτούς ασφαλ. δημοσίου (έως 
31.12.10) 50.000,00

0700 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 60.000,00

0710 Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό 20.000,00

0711 Οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρ. στο εσωτερικό 10.000,00

ΕΞ
ΟΔ

Α
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Κ.Α.Ε ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2022

0715 Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού υπαλλήλων 10.000,00

0720 Ημερησία αποζημίωση για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό 10.000,00

0721 Ημερησία αποζημίωση μετακίνησης υπαλλήλων για εκτέλεση υπηρεσι-
ών στο εσωτερικό 10.000,00

0730 Πληρωμές για αποστολή η μετακίνηση υπαλλήλων στο εξωτερικό 20.000,00

0731 Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό 
στο εξωτερικό 10.000,00

0732 Ημερήσια αποζ. μετακ. για εκτ. υπηρ. υπαλλ από το εσωτ. στο εξωτ. 
και αντ. 10.000,00

0740 Πληρωμές για αποστολή ή μετακίνηση υπαλλήλων στο εξωτερικό 10.000,00

0741 Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων 10.000,00

0800 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 549.000,00

0810 Μισθώματα 148.000,00

0813 Μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων 144.000,00

0816 Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης 4.000,00

0830 Επικοινωνίες 85.000,00

0831 Ταχυδρομικά Τέλη 20.000,00

0832 Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 35.000,00

0835 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 30.000,00

0840 Ύδρευση και άρδευση, φωτισμός και καθαριότητα 130.000,00

0841 Ύδρευση και άρδευση 5.000,00

0842 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) 80.000,00

0845 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 45.000,00

0850 Δημόσιες σχέσεις 15.000,00

0851 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 5.000,00

0856 Φιλοξενίες και δεξιώσεις 5.000,00

0857 Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια 5.000,00

0860 Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων 20.000,00

0863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 20.000,00

0880 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 31.000,00

0881 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς 1.000,00

0887 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 10.000,00

0888 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών 10.000,00

0889 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 10.000,00

0890 Λοιπές δαπάνες 120.000,00

0891 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 10.000,00

ΕΞ
ΟΔ

Α
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Κ.Α.Ε ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2022

0892 Ασφάλιστρα και φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχ.
εξοπλισμού κ.λ.π. 100.000,00

0893 Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 0,00

0894 Δικαστικά έξοδα 5.000,00

0896 Επιδόσεις,δημοσιεύσεις,προσκλήσεις κ.λ.π. 5.000,00

1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 111.000,00

1200 Εξοπλισμός γραφείων εργαστηρίων κλπ 30.000,00

1250 Προμήθεια βιβλίων και εντύπων γενικά 15.000,00

1251 Προμήθεια επιστημονικών συγγραμάτων και λοιπών βοηθημάτων 15.000,00

1260 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά 15.000,00

1261 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά 15.000,00

1300 Είδη υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού 20.000,00

1310 Υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό 10.000,00

1311 Προμήθεια υγειονομικού υλικού 5.000,00

1312 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού 5.000,00

1380 Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού 10.000,00

1381 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 10.000,00

1400 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αγαθών διαρκούς χρήσης 19.000,00

1410 Προμήθεια ειδών συντήρησης μονίμων εγκ/σεων 15.000,00

1413 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά 15.000,00

1430 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού και λοιπού 
εξοπλισμού 4.000,00

1431 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μετ μέσων ξηράς 800,00

1435 Προμήθεια ελαστικών 200,00

1436 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακών 
μέσων 1.000,00

1438 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής επίπλων και σκευών 1.000,00

1439 Λοιπές προμήθειες συντήρησης και επισκευής μηχ/κού και λοιπού 
εξοπλισμού 1.000,00

1600 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 2.000,00

1610 Προμήθεια υγρών στερεών καυσίμων, υγραερίων, φωταερίων, αερίων 
ψύξης 2.000,00

1611 Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 2.000,00

1700 Προμήθεια υλικών εκτυπωτικών, βιβλιοδετικών, τοπογραφικών και 
λοιπών εργασιών 20.000,00

1710 Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων 20.000,00

1719 Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων 20.000,00

1800 Λοιπές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω 
κατηγορίες 20.000,00

1890 Διάφορες προμήθειες 20.000,00

1899 Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά 20.000,00

3000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 1.650.000,00

ΕΞ
ΟΔ

Α



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2021
161

Κ.Α.Ε ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2022

3100 Επιστρoφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται 50.000,00

3199 Επιστροφές λοιπών περιπτώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά 50.000,00

3300 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων 1.600.000,00

3310 Απόδοση στα μετοχικά ταμεία υπαλλήλων και στρατιωτικών 18.000,00

3311 Απόδοση στο ΜΤΠΥ των εισπράξεων που έγιναν για αυτό 18.000,00

3320 Απόδοση στα ταμεία πρόνοιας και αλληλ. υπαλλήλων και 
στρατιωτικών 167.000,00

3321 Απόδοση στο ΤΠΔΥ των εισπράξεων που έγιναν για αυτό 167.000,00

3340 Απόδοση στα ασφαλιστικά ταμεία 846.000,00

3341 Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 626.000,00

3343 Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 20.000,00

3344 Απόδοση στο ΤΣ Νομικών των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 185.000,00

3349 Απόδοση στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι 
αυτό 15.000,00

3360 Απόδοση στα ταμεία υπαλλ. και στρατ. των εισπράξεων που έγιναν γι 
αυτά 69.000,00

3361 Απόδοση στο ΤΕΑΔΥ των εισπράξεων που έγιναν γι αυτά 37.000,00

3366 Απόδοση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παρο-
χών των εισπράξεων που έγιναν γι αυτό 32.000,00

3390 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του δημοσίου 500.000,00

3391 Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του δημοσίου 500.000,00

6000 ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2.456.000,00

6420 Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων 2.456.000,00

6429 Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων που δεν κατονομάζονται ειδικά 2.456.000,00

7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 758.000,00

7100 Προμηθεια αγαθών διαρκούς χρήσης 758.000,00

7110 Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών 48.000,00

7111 Προμήθεια επίπλων 40.000,00

7112 Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων κλιματισμού 
γραφείων 8.000,00

7120 Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού υπηρεσιών 710.000,00

7123 Προμήθεια Η/Υ, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλι-
σμού 690.000,00

7124 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 10.000,00

7129 Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου 10.000,00

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 10.366.000,00
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Στον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022 έχει εισαχθεί το ποσό 
των 2.456.000 ευρώ (κωδ. 6420 – Λοιπές πληρωμές υποχρεώσεων) το οποίο αφορά 
σε μέρισμα προς τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η καταβολή του (για δεύτερη συνεχή χρονιά κατά τη διάρκεια της θητείας του Προέδρου 
Ι. Λιανού και για τρίτη φορά από το 2016) προβλέπεται στην παρ.5, άρθρο 17 του 
ν.3959/2011 και αποδίδεται όταν προκύψει θετικό καθαρό αποτέλεσμα χρήσης (έσοδα 
μείον έξοδα) κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού 
έτους (2021). 

Ο ισολογισμός της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το έτος 2021 θα δημοσιευτεί στην 
ιστοσελίδα της ΕΑ (www.epant.gr) 





Κότσικα 1A, Αθήνα 104 34
Τηλέφωνο: 210 880 9100
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