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Αθήνα, 27 Αυγούστου 2021 
 

Σύντομο Σημείωμα εν είδει συμμετοχής σε δημόσια διαβούλευση 
 

Σχόλια στο πρόσφατα αναρτηθέν για διαβούλευση νομοσχέδιο τροποποίησης του νόμου περί 
προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού (Ν.3959/2011)1 

 
1. Στις 6 Αυγούστου 2021 δημοσιοποιήθηκε το πλήρες κείμενο του νομοσχεδίου (51 άρθρων) για την 

τροποποίηση του νόμου περί προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού (Ν.3959/2011),2 και τέθηκε 

για δημόσια διαβούλευση στον σχετικό ιστότοπο www.opengov.gr.3 Μαζί με το κείμενο του 

νομοσχεδίου αναρτήθηκε και η Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης, που χρησιμεύει και σαν πρόγευση της 

Αιτιολογικής Έκθεσης.4 

 
2. Υπενθυμίζουμε ότι με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων συστάθηκε στις 15 

Ιανουαρίου 2020 Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, με τα εξής θέματα: (1) Τη μελέτη και εισήγηση των 

αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 και γενικότερα της 

Οδηγίας ECN PLUS με τις κατάλληλες τροποποιήσεις και προσθήκες στο ν. 3959/2011, (2) Την 

ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 

με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων, (3) Την υποβολή προτάσεων 

για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων ανταγωνισμού σύμφωνα με τις εξελίξεις της ψηφιακής εποχής 

και ιδίως για τη συμπερίληψη διατάξεων προστασίας της αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών στους 

τομείς των Τηλεπικοινωνιών και των Ταχυμεταφορών. Η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή είχε ως έργο 

της να αξιολογήσει γενικότερες αλλαγές στο Ελληνικό δίκαιο Ανταγωνισμού και στις αρμοδιότητες της 

Επιτροπής Ανταγωνισμού («ΕΑ»), πέρα της ενσωμάτωσης ενωσιακών νομοθετημάτων/οδηγιών. 

 
3. Τα σχόλια στο παρόν αφορούν στο σχέδιο νόμου που δημοσιοποιήθηκε/αναρτήθηκε στις 6 

Αυγούστου 2021 και γίνονται αφενός με απόλυτο σεβασμό και εκτίμηση στις ποικίλες εισηγήσεις των 

αξιολογότατων και πλέον καταξιωμένων μελών της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, τα οποία 

δαπάνησαν πάρα πολύ χρόνο στην εξέταση των απαιτούμενων αλλαγών (και στο βαθμό που αυτές οι 

εισηγήσεις αποτυπώνονται στο αναρτημένο τελικό σχέδιο), αφετέρου με μοναδικό γνώμονα την 

βελτίωση του νομοσχεδίου (έως και την ψήφισή του), που είναι καίριας σημασίας για το επιχειρείν, 

                                                           
 
 
 
1
   Ο πλήρης τίτλος του νομοσχεδίου είναι Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή - Τροποποίηση 

του ν. 3959/2011 και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 

Δεκεμβρίου 2018 “για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών ώστε να επιβάλλουν 

αποτελεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς”  
2
   Ο Ν.3959/2011 κωδικοποιημένος έως και τον Ιούνιο 2021 βρίσκεται στην σελίδα αυτή της ΕΑ: 

https://www.epant.gr/nomothesia/nomoi-diatagmata/prostasia-antagonismoy.html  
3
   http://www.opengov.gr/ypoian/wp-content/uploads/downloads/2021/08/%CE%95%CE%91_6.8.2021_final.pdf  

4
   http://www.opengov.gr/ypoian/wp-content/uploads/downloads/2021/08/%CE%91%CE%A3%CE%A1-06-08-2021-final.pdf  

http://www.zeya.com/
http://www.opengov.gr/
https://www.epant.gr/nomothesia/nomoi-diatagmata/prostasia-antagonismoy.html
http://www.opengov.gr/ypoian/wp-content/uploads/downloads/2021/08/%CE%95%CE%91_6.8.2021_final.pdf
http://www.opengov.gr/ypoian/wp-content/uploads/downloads/2021/08/%CE%91%CE%A3%CE%A1-06-08-2021-final.pdf
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αλλά και τις επενδύσεις στην Ελλάδα και που ίσως η επόμενη ευκαιρία για μία ολιστική αξιολόγηση 

είναι μετά από πάρα πολλά χρόνια. Για το λόγο αυτό το παρόν θα το απευθύνουμε στους αρμόδιους 

φορείς. 

 
4. Επίσης στο παρόν σημείωμα δεν στεκόμαστε εξαντλητικά στις προτεινόμενες αλλαγές, αλλά έχουμε 

επιλέξει τις πιο σημαντικές. Ούτε αναφερόμαστε σε σημεία που ίσως συντακτικά ή συστηματικά 

χωρούν βελτίωσης. Αντίστοιχα, για να αποφύγουμε ένα δυσανάγνωστο και μακροσκελές κείμενο δεν 

κάνουμε εκτενείς αναφορές σε νομολογία ή παραδείγματα της ελληνικής πρακτικής ή πρακτικής 

άλλων εθνικών αρχών ανταγωνισμού.  

 
5. Ως γενική σύνοψη, υπάρχουν πολλές θετικές προτεινόμενες αλλαγές προς διάφορες κατευθύνσεις 

(π.χ. αυτοτέλεια, ανεξαρτησία και καλύτερη οργάνωση της Αρχής – αποτελεσματικότερες διαδικασίες 

– εκσυγχρονισμός διατάξεων – εναρμόνιση και καλύτερη συνεργασία με τις άλλες εθνικές αρχές 

ανταγωνισμού εντός Ε.Ε.), υπάρχουν άστοχες επιλογές (με πλέον χαρακτηριστική αυτή της εισαγωγής 

της κατάχρησης θέσης ισχύος σε οικοσύστημα δομικής σημασίας για τον ανταγωνισμό για την οποία 

αφιερώνουμε τα εκτενέστερα σχόλια), και υπάρχουν και «χαμένες ευκαιρίες» με την έννοια του να 

εισαχθούν ορισμένες σημαντικές διατάξεις.  

 
6. Τέλος, δεν πρέπει να μείνει ασχολίαστη η κάπως άναρχη αρίθμηση των άρθρων. Θα μπορούσε να 

γίνει μία σωστότερη αρίθμηση-κωδικοποίηση με την ευκαιρία αυτής της συνολικής / εκτενούς 

τροποποίησης του Ν.3959/2011, και να υπάρχει ένας πίνακας αντιστοίχισης παλαιών-νέων 

διατάξεων.  

------------------------- 
 

Εισαγωγή νέας διάταξης 2Α (άρθρο 4 νμσχ)  
 
7. Η νέα αυτή προτεινόμενη διάταξη αφορά σε μία απαγόρευση «κατάχρησης θέσης ισχύος σε 

οικοσύστημα δομικής σημασίας για τον ανταγωνισμό». Ουσιαστικά πρόκειται για μία νέα παράβαση 

την οποία εφόσον διαπιστώσει η ΕΑ, δύναται να καλεί την εμπλεκόμενη επιχείρηση να λάβει μέτρα 

(δεν είναι σαφές αν είναι μόνο συμπεριφορικά μέτρα ή και κάτι περισσότερο – η Ανάλυση Συνεπειών 

Ρύθμισης αναφέρει «δεσμεύσεις και συμπεριφορικά μέτρα»), ενώ παράλληλα η τελευταία 

υποχρεώνεται να παύσει και να παραλείπει την παράβαση στο μέλλον. Προβλέπεται δε ότι εάν η ΕΑ 

κρίνει ότι τα προταθέντα μέτρα δεν είναι κατάλληλα, μετά από ακρόαση της επιχείρησης επιβάλλει 

εκείνη αυτά που θεωρεί πρόσφορα. Η σχετική λοιπόν τελική απόφαση που εκδίδει η ΕΑ διαπιστώνει 

την παράβαση και καθιστά υποχρεωτικά τα προταθέντα από την επιχείρηση ή επιβληθέντα από την 

ΕΑ μέτρα. Δεν προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο παρά μόνο στην περίπτωση μετέπειτα μη 

συμμόρφωσης με τα μέτρα της αρχικής (τελικής) απόφασης. Η διάταξη αυτή, ως ένα νέο εργαλείο 

καταστολής (enforcement), έχει τα ακόλουθα σημαντικότατα προβλήματα: 

 
α. Εισάγει νέες έννοιες, όπως η «θέση ισχύος» και το «οικοσύστημα δομικής σημασίας» που δεν 

απαντώνται στην ενωσιακή νομολογία και που δεν έχουν – από όσο γνωρίζουμε – δοκιμαστεί σε 

άλλες εθνικές δικαιοδοσίες τουλάχιστον εντός ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι εισάγονται έννοιες που 

αυξάνουν την λεγόμενη ανασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 

Ελλάδα (αλλά συνάμα και διεθνώς και άρα θα πρέπει προσαρμόσουν ειδικότερα και 

διαφορετικά τα προγράμματα συμμόρφωσής τους). Μάλιστα εστιάζοντας στην έννοια της 
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«θέσης ισχύος» αναρωτιέται κανείς εάν επιδιώκεται η εισαγωγή ενός μάλλον ευκολότερου προς 

στοιχειοθέτηση κριτήριου από αυτό της δεσπόζουσας θέσης.  

β. Διακατέχεται από μία εσωτερική τυπολογική αντίφαση, είναι μεν παράβαση (παντού 

χρησιμοποιείται ο όρος αυτός για το 2Α), αλλά το νομοσχέδιο προσπαθεί να την διακρίνει από 

μία κλασσική παράβαση με πιθανές κυρώσεις/πρόστιμα προσπαθώντας να την παρουσιάσει ως 

ένα πιο «ήπιο» εργαλείο καταστολής ειδικά συγκρινόμενο με την κλασσική παράβαση της 

κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης (βλέπε σχετικά και την διατύπωση του τροποποιημένου άρθρου 

25 περί Εξουσιών της ΕΑ επί παραβάσεων, όπου υπάρχει νέα ειδική παράγραφος 9 ειδικά για το 

2Α – αντίστοιχα υπάρχει η ειδική περίπτωση (λ) στην παρα.2 του τροποποιημένου άρθρου 14 

περί Αρμοδιοτήτων της ΕΑ). Κάλλιστα θα έλεγε κανείς ότι η μεταχείριση που επιφυλάσσεται στην 

ερευνώμενη επιχείρηση είναι εκείνη της περίπτωσης κατά την οποία μία έρευνα 102 ΣΛΕΕ - 2 

Ν.3959/11 ολοκληρώνεται με δεσμεύσεις, ωστόσο με την σημαντική διαφορά ότι με το 

προτεινόμενο νέο άρθρο 2Α έχει διαπιστωθεί παράβαση. 

γ. Ασφαλώς γεννάται το ερώτημα τι σημαίνει μία σχετική απόφαση της ΕΑ στην βάση του άρθρου 

2Α για επακόλουθες αγωγές αποζημιώσεων. Αυτή η δήθεν ηπιότερη παράβαση με χαμηλότερο 

ωστόσο πήχη για την ΕΑ («θέση ισχύος» vs. «δεσπόζουσας θέσης») δεν θα έχει συνέπειες για τις 

εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ενώπιον πολιτικών δικαστηρίων; Οφείλουμε εδώ να υπενθυμίσουμε 

ότι ακόμα και στις υποθέσεις που κλείνουν με δεσμεύσεις δεν αποκλείονται οι αγωγές 

αποζημιώσεων ενώπιον εθνικών πολιτικών δικαστηρίων (βλ. ΔΕΕ υπόθεση Gasorba SL and 

Others v Repsol ). Στην περίπτωση δε του προτεινόμενου άρθρου 2Α υπάρχει και ρητή 

διαπίστωση παράβασης. 

δ. Επίσης γεννώνται και άλλα πιο τεχνικά ερωτήματα όπως εάν και εφόσον υπάρξει μη-

συμμόρφωση με τα υποχρεωτικά μέτρα και άρα επιβολή προστίμου, πως η λογική του 

οικοσυστήματος θα συνδυαστεί με την ανάγκη προσδιορισμού των αγορών/πωλήσεων για τον 

υπολογισμό του λεγόμενου βασικού προστίμου. Επίσης ενυπάρχει η ευθύνη της μητρικής 

(parental liability) και στην παράβαση του 2Α; Κρίνεται αυτό με την πρώτη διαπιστωτική 

απόφαση; 

  
8. Πέρα όμως από όλα τα παραπάνω και τις εννοιολογικές ασάφειες και δυσκολίες, δεν γίνεται 

αντιληπτό ποιο κενό εφαρμογής του δικαίου και της πολιτικής ανταγωνισμού έρχεται να καλύψει η 

νέα αυτή (πανευρωπαϊκής πρωτοτυπίας – σημειωτέον ότι ακόμα και το νέο άρθρο 19a του 

Γερμανικού Νόμου Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen είναι εντελώς διαφορετικό) διάταξη 

και δη έχοντας ένα πλήρες υφιστάμενο οπλοστάσιο στα χέρια της Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, όπως: 

 
α. Η κλασσική παράβαση της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης (που δύναται να καταλαμβάνει 

καταχρηστικές πρακτικές σε οικοσυστήματα). 

β. Η κανονιστική αρμοδιότητα της ΕΑ με το άρθρο 11 Ν.3959/2011 που δύναται να αντιμετωπίσει 

στρεβλώσεις χωρίς να διαπιστώνει εξατομικευμένες παραβατικές συμπεριφορές. 

γ. Η επικείμενη ενωσιακή νομοθεσία για το Digital Markets Αct (που σημειωτέον δρα προληπτικά, 

ex ante, και δεν ενέχει την διαπίστωση καταχρήσεων/παραβάσεων – είναι κατά την γνώμη μας 

εσφαλμένη η άποψη που διατυπώνεται στην Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης περί δήθεν 

συμπληρωματικότητας του 2Α με το DMA). 
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δ. Το άρθρο 106 σε συνδυασμό με το 102 της Συνθήκης για την Λειτουργία της ΕΕ για την 

περίπτωση κρατικής παρέμβασης με ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα σε επιχειρήσεις που 

δρουν καταχρηστικά (αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). 

 
9. Δεν μπορεί να μην προβληματίσει τον μελετητή του νομοσχεδίου, η ρητή μνεία περί αποκλειστικής 

εφαρμογής του 2Α από την ΕΑ στο σχετικό άρθρο για τις Αρμοδιότητες της ΕΑ (άρθρο 14 Ν.3959 / 

άρθρο 13 νμσχδ). Είναι άραγε το νέο άρθρο 2Α το όχημα για να χειριστεί η ΕΑ υποθέσεις με 

«οικοσυστήματα» που άλλως θα ενέπιπταν στην αρμοδιότητα της ΕΕΤΤ; Γιατί υπάρχει αυτή η ρητή 

αναφορά στο συγκεκριμένο άρθρο; Η «διελκυστίνδα» για τις σχετικές (ex post enforcement) 

αρμοδιότητες πρέπει να λυθεί με ένα νομικά σαφή και ασφαλή τρόπο, χωρίς να δημιουργούνται 

«γκρι» ζώνες.  

 
10. Συμπερασματικά, κατά την άποψη μας, η νέα αυτή προτεινόμενη διάταξη δείχνει να κινείται σε μία 

κατεύθυνση περιττής και υπερβολικής παρέμβασης στο επιχειρείν που πέρα της ανασφάλειας 

δικαίου δύναται να αποπροσανατολίσει την Αρχή από τις πιο παραδοσιακές μορφές κατασταλτικής 

εφαρμογής των διατάξεων 2 Ν.3959/11 και 102 ΣΛΕΕ, παρά το εδάφιο στην προτεινόμενη διάταξη 

που προβλέπει ότι «σε περίπτωση συνδρομής των προϋποθέσεων εφαρμογής του παρόντος άρθρου 

και των άρθρων 2 του παρόντος και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

εφαρμόζονται τα τελευταία αυτά άρθρα, κατ’ αποκλεισμό του παρόντος». Ακολούθως, δέον είναι να 

αποσυρθεί συνολικά το προταθέν άρθρο 2Α. 

 
Αλλαγή στο άρθρο 6 παρα.7 (άρθρο 5 νμσχ) – κατώφλια για προληπτικό έλεγχο συγκεντρώσεων 

 
11. Εδώ υπάρχει μία πρόνοια να ορίζονται διαφορετικά κατώτατα όρια και κριτήρια σε κλάδους της 

οικονομίας ως προς τον προληπτικό έλεγχο συγκεντρώσεων επιχειρήσεων. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή 

μία τέτοια δυνατότητα δεδομένων των πολλών δραστηριοτήτων μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων 

και της ταυτόχρονης ανάγκης ασφάλειας δικαίου, ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις παράνομης μη 

γνωστοποίησης ή/και πρόωρης υλοποίησης συγκεντρώσεων (το λεγόμενο gun jumping). 

Υπενθυμίζουμε δε ότι ήδη υπάρχει ένα αρκετά παρωχημένο διακριτό τεστ για το χώρο των ΜΜΕ, που 

απαντά στις ανάγκες πολυφωνίας αλλά ίσως θα έπρεπε για τις ανάγκες του δικαίου ανταγωνισμού να 

ευθυγραμμιστεί με τα γενικά κριτήρια (άλλωστε τα προστατευόμενα αγαθά της πολυφωνίας και του 

ανταγωνισμού είναι διαφορετικά). 

 
Αλλαγή στο άρθρο 8 με νέα παρα. 4α (άρθρο 6 νμσχ) – έγκριση συγκεντρώσεων με δεσμεύσεις στην 
λεγόμενη Φάση Α  

 
12. Πρόκειται για μία θετική πολύ-αναμενόμενη τροποποίηση που φέρνει πιο κοντά το διαδικαστικό 

μέρος του ελέγχου συγκεντρώσεων της ΕΑ με αυτό της Ε.Ε. (Κανονισμός 139/2004). Δημιουργεί 

ωστόσο ερωτηματικά η προθεσμία των 15 ημερών μετά την γνωστοποίηση για υποβολή προτάσεων 

δεσμεύσεων από τα μέρη και αντίστοιχα η μη παράταση του μήνα για την έκδοση απόφασης. Η 

υποβολή δεσμεύσεων στην Φάση Α προϋποθέτει ότι η ομάδα χειρισμού της ΕΑ έχει προλάβει να 

κατανοήσει καλά τον φάκελο/Γνωστοποίηση και να επικοινωνήσει στα μέρη τις ανησυχίες καθώς και 

να «τεστάρει» - έστω άτυπα - τις προτεινόμενες δεσμεύσεις με παράγοντες της αγοράς (τρίτα μέρη). 

Το μοντέλο της ΕΕ με παράταση δέκα (10) εργάσιμων ημερών για την οριστική απόφαση σε Φάση Α 

(που και πάλι βασίζεται σε εντατική αλληλεπίδραση των μερών με την ομάδα χειρισμού ήδη πολύ 
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πριν την Γνωστοποίηση) φαίνεται πιο δόκιμο, ενώ δεν χρειάζεται ρητή προθεσμία για τα μέρη να 

υποβάλουν τις προτάσεις τους (και δη στο βαθμό που αυτό είναι μία πολύ δυναμική διαδικασία). 

 
Αλλαγή στο άρθρο 10 (άρθρο 8 νμσχ) – υπολογισμός κύκλων εργασιών  

 
13. Δεν είναι απολύτως σαφές (σε συνδυασμό με το πώς διατυπώνεται η παράγραφος 4 του 

προτεινόμενου 2Α) γιατί στο άρθρο αυτό, που έχει σχέση με την ανάλυση αρμοδιότητας για τον 

έλεγχο συγκεντρώσεων (jurisdictional assessment), αναφέρεται και το άρθρο 2Α. Θα προτείναμε να 

αποσαφηνιστεί αυτό, στο βαθμό που δεν αποσυρθεί συνολικά το προτεινόμενο άρθρο 2Α . 

 
Αλλαγές στο άρθρο 12 (άρθρο 10 νμσχ) – σύνθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού  

 
14. Είναι απολύτως θετικές: 

α. οι προσθήκες ότι τα μέλη δεν παύονται για λόγους που συνδέονται με την άσκηση των 

καθηκόντων τους,  

β. η ρητή μνεία στην ανάγκη της ΕΑ για επαρκείς πόρους,  

γ. η αύξηση των μελών σε δέκα (10) με δύο (2) επιπλέον Εισηγητές άρα συνολικά έξι (6) αντί για 

(4), 

δ. η επιλογή του/της Προέδρου και του/της Αντιπροέδρου από την Διάσκεψη των Προέδρων της 

Βουλής. 

 
15. Αντιθέτως, κρίνουμε ως αρνητικό το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της ΕΑ θα συμμετέχει στην πρώτη φάση 

επιλογής των Εισηγητών – μελών που ουσιαστικά έχουν καθήκοντα δικαστή με δικαίωμα ψήφου όταν 

δεν δικάζεται δική τους υπόθεση. Άρα μία διάταξη που δύναται να δημιουργεί τέτοιες συνθήκες 

«ευγνωμοσύνης ή μη» δεν είναι δόκιμη για την φύση του έργου της Ολομέλειας της ΕΑ. 

 
16. Περαιτέρω, ίσως χάνεται εδώ μία ευκαιρία να συζητηθεί ξανά το μάλλον υπερβολικό απόλυτο 

κώλυμα τριών (3) ετών των μελών της ΕΑ να παρασταθούν ενώπιόν της μετά την λήξη της θητείας 

τους (δηλαδή πέρα από το κώλυμα εμπλοκής με υπόθεση που έχουν χειριστεί). Η τριετία είναι 

μάλλον υπερβολική και σίγουρα αποθαρρυντική για σημαντικούς επιστήμονες του χώρου που θα 

ήθελαν να υπηρετήσουν την Αρχή για ένα διάστημα και μετά να έχουν την δυνατότητα να 

επιστρέψουν στο ιδιωτικό-μαχόμενο στίβο χωρίς να αλλάξουν αντικείμενο δικαίου-εξειδίκευση. 

 
17. Τέλος, έχει ενδιαφέρον και σίγουρα νόημα η νέα προτεινόμενη διάταξη σύμφωνα με την οποία σε 

περίπτωση διορισμού υπαλλήλου της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού ή της Επιτροπής 

Ανταγωνισμού σε θέση Προέδρου, Αντιπροέδρου, ή Εισηγητή της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μετά το 

πέρας της θητείας αυτού αποσπάται για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών ή μετατάσσεται 

σε άλλη Υπηρεσία του δημόσιου τομέα.  

 
Αλλαγές στο άρθρο 14 περί Αρμοδιοτήτων της ΕΑ (άρθρο 13 νμσχ) 

 
18. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε δύο αλλαγές που δεν γνωρίζουμε ποια είναι η σκοπιμότητά τους, αλλά 

σίγουρα προβληματίζουν τον μελετητή του νομοσχεδίου. Η πρώτη αφορά στην αφαίρεση της λέξης 

«απολύτως» στην περίπτωση (γ) της παρα.2 («λαμβάνει κάθε αναγκαίο κανονιστικό μέτρο που 

αποσκοπεί στη δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού, σύμφωνα με τη διαδικασία 

του άρθρου 11.»). Η υφιστάμενη διάταξη προβλέπει κάθε «απολύτως» αναγκαίο κανονιστικό μέτρο. 
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Άραγε η αφαίρεση αυτή έχει σκοπό την μεγαλύτερη ευχέρεια της ΕΑ στην χρήση του άρθρου 11 περί 

κανονιστικής παρέμβασης; Συνάδει μήπως αυτό με την γενικότερη πιο παρεμβατική διάθεση, όπως 

αυτή διαφαίνεται στο προτεινόμενο νέο άρθρο 2Α; 

 
19. Η δεύτερη είναι η απάλειψη της έννοιας της «απόφασης της Ολομέλειας» από σειρά 

εδαφίων/περιπτώσεων της παρα.2 και η αντικατάσταση της με την απλή λέξη «απόφασή της» σε 

συνδυασμό με το νέο προτεινόμενο εδάφιο (ιγ) της παρα.1 του άρθρου 19 περί Αρμοδιοτήτων του 

Προέδρου (άρθρο 15 νμσχδ) σύμφωνα με το οποίο ο Πρόεδρος έχει «κάθε άλλη αρμοδιότητα που 

προβλέπεται στον παρόντα νόμο, χωρίς να ορίζεται το αρμόδιο όργανο».  

 
Αλλαγές στο άρθρο 14 περί Εξέτασης Υποθέσεων από την ΕΑ (άρθρο 14 νμσχ) 

 
20. Στην συγκεκριμένη διάταξη (και δη στην παράγραφο 11) ίσως πρέπει να εισαχθεί και σχετική πρόνοια 

για τον απώτατο χρόνο καθαρογραφής των αποφάσεων της ΕΑ. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που 

ασφαλώς σχετίζεται και με τον πραγματικά υπερβολικό φόρτο εργασίας των Εισηγητών και δη όταν 

μετά από ακρόαση μίας υπόθεσης πρέπει να συνθέσουν τα πολυσέλιδα πρακτικά της, τα τελευταία 

υπομνήματα όλων των μερών και τα όσα προκύπτουν στην διάσκεψη της Ολομέλειας ή του 

Τμήματος. Παρά ταύτα πρέπει να υπάρχει ένας εύλογος χρόνος που οι εμπλεκόμενες και 

ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (και τρίτα μέρη) λαμβάνουν/έχουν πρόσβαση στο πλήρες κείμενο μίας 

απόφασης (ακόμα και στα πλαίσια ελέγχου συγκεντρώσεων).  

 
Αλλαγές στο άρθρο 21 περί Οργάνωσης της ΕΑ (άρθρο 16 νμσχ) 

 
21. Μπορεί να φαίνεται επουσιώδες, ωστόσο είναι πολύ θετική η τροποποίηση για την πρακτική άσκηση 

στην ΕΑ (περισσότερες θέσεις για μεγαλύτερο διάστημα). 

 
22. Μία προτεινόμενη διάταξη που είναι κάπως ασαφής είναι αυτή της παρα.16 για απαλλαγή από τα 

καθήκοντα προϊσταμένων της Γενικής Δ/νσης κυρίως ως προς την αλληλεπίδρασή της με τις 

προηγούμενες διατάξεις περί πειθαρχικών διαδικασιών. 

 

 Αλλαγές στο άρθρο 25 περί Εξουσιών της ΕΑ επί παραβάσεων (άρθρο 17 νμσχ)  
 

23. Σημαντικότατη για την ανεξαρτησία της Αρχής η απάλειψη της δυνατότητας του Υπουργού Ανάπτυξης 

να αιτηθεί από την ΕΑ να ξεκινήσει μία έρευνα για παράβαση των άρθρων 1 & 2 Ν.3959/2011 και 101 

& 102 ΣΛΕΕ. 

 
24. Θετική και επιβεβλημένη (λόγω και της ενωσιακής Οδηγίας ECN+) η αναφορά στο εδάφιο δ της παρα. 

1 του άρθρου 25 για πρόστιμο στις επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων που, «εκ προθέσεως ή εξ 

αμελείας», υπέπεσαν στην παράβαση. Όπως εξηγεί και η Οδηγία στο Προοίμιο της (σημείο 42), «οι 

έννοιες της πρόθεσης και της αμέλειας θα πρέπει να ερμηνεύονται σύμφωνα με τη νομολογία του 

Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ και όχι 

σύμφωνα με τις έννοιες της πρόθεσης και της αμέλειας στις διαδικασίες που διεξάγονται από ποινικές 

αρχές σχετικά με ποινικές υποθέσεις. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας σύμφωνα 

με την οποία η διαπίστωση της παραβάσεως στηρίζεται στο κριτήριο της αντικειμενικής ευθύνης, υπό 

την προϋπόθεση ότι συνάδει με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 

οδηγία δεν θίγει ούτε τους εθνικούς κανόνες για τον απαιτούμενο βαθμό απόδειξης ούτε τις 
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υποχρεώσεις των ΕΑΑ να εξακριβώνουν τα πραγματικά περιστατικά της συγκεκριμένης υπόθεσης, 

εφόσον οι εν λόγω κανόνες και υποχρεώσεις συνάδουν προς τις γενικές αρχές του ενωσιακού 

δικαίου.» 

 
Νέο προτεινόμενο άρθρο 25Β περί προστίμων (άρθρο 19 νμσχ) 

 
25. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε την διατύπωση της παραγράφου 1 ως προς την ρητή και ανεπιφύλακτη 

επέκταση της ευθύνης του προστίμου στους «αποκτώντες την επιχείρηση μετά από την τέλεση της 

παράβασης, εφόσον ο παραβάτης αδυνατεί να καταβάλει το επιβληθέν πρόστιμο ή άλλη χρηματική 

ποινή κατά τον χρόνο της επιβολής τους». Αυτή η διατύπωση είναι πολύ αυστηρότερη και πιο απόλυτη 

από την πρόβλεψη της σχετικής Οδηγίας, και δη στο βαθμό που περιστέλλει την διακριτική ευχέρεια 

της Αρχής να μην στραφεί κατά των νέων αποκτώντων ακόμα και αν ο παραβάτης αδυνατεί να 

καταβάλει το επιβληθέν πρόστιμο. Προτείνουμε να μην συμπεριληφθεί στο νόμο, αλλά να 

αντιμετωπίζεται ανά περίπτωση με βάση τα νομολογιακά δεδομένα και τα πραγματικά περιστατικά. 

 
26. Έχει ενδιαφέρον και είναι μάλλον θετική η πρόνοια για ελαφρυντική περίσταση εφόσον έχουν 

καταβληθεί αποζημιώσεις στους ζημιωθέντες από την εξετασθείσα αντιανταγωνιστική πρακτική, ή σε 

σημαντικό αριθμό αυτών, στο πλαίσιο συναινετικού διακανονισμού. 

 
27. Τέλος, θα έπρεπε να δοθεί η δυνατότητα στην ΕΑ (αντίστοιχα με την δυνατότητα της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής) να χορηγεί δόσεις στην αποπληρωμή προστίμων σε αναλογία με τα όσα προβλέπονται με 

την λεγόμενη αδυναμία πληρωμής (inability to pay). Αυτό είναι τελείως διαφορετικό από τις όποιες 

δόσεις επιτρέπουν οι φορολογικές αρχές, αφού το πρόστιμο έχει πια καταλογισθεί. Επίσης, η 

δυνατότητα των εγγυητικών επιστολών έως και τον δικαστικό έλεγχο μίας απόφασης που επιβάλλει 

πρόστιμο (που εφαρμόζει η Ε.Ε.) θα μπορούσε επίσης να αξιολογηθεί.  

 

Νέο προτεινόμενο άρθρο 25Δ περί ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 21 νμσχ) 
 

28. Απολύτως θετική η ανάδειξη του θέματος των ασφαλιστικών μέτρων σε διακριτή αυτοτελή διάταξη 

και δη με απάλειψη της δυνατότητας αιτήσεως του Υπουργού Ανάπτυξης να εκκινήσει η ΕΑ σχετική 

διαδικασία, καθώς και οι σαφώς χρονικά προσδιορισμένοι χρόνοι τόσο για την διοικητική διαδικασία 

όσο και για τον δικαστικό έλεγχο. 

 
29. Εγείρεται ένα ερώτημα εάν η αλλαγή της διατύπωσης του δεύτερου κριτηρίου (υφιστάμενη 

διατύπωση «συντρέχει επείγουσα περίπτωση για την αποτροπή άμεσα επικείμενου κινδύνου 

ανεπανόρθωτης βλάβης στο δημόσιο συμφέρον») σε «συντρέχει επείγουσα περίπτωση λόγω 

κινδύνου σοβαρής και ανεπανόρθωτης βλάβης του ανταγωνισμού» σηματοδοτεί μία ουσιαστική 

αλλαγή του κριτηρίου για την Αρχή ή όχι.  

 
Νέο προτεινόμενο άρθρο 29Α (άρθρο 28 νμσχ) 

 
30. Μία σαφώς θετική εξέλιξη η επέκταση του θεσμού της διευθέτησης διαφορών και σε μη καρτελικές 

έρευνες (άρα και σε κάθετους περιορισμούς και σε καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης). Είναι γνωστό 

ότι σε επίπεδο Ε.Ε. είχε άτυπα αρχίσει να εφαρμόζεται αυτό και με πολύ γενναίες εκπτώσεις (30%) 

στο βασικό πρόστιμο. Άρα είναι καλό που θεσμοθετείται στην χώρα μας. Ασφαλώς, δεδομένου του 

θεσμού των δεσμεύσεων που ήταν η έως τώρα ηπιότερη διέξοδος για υποθέσεις κάθετων 
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περιορισμών (όχι του σκληρού πυρήνα) και κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, αναμένεται με 

ενδιαφέρον ποιες θα είναι οι δυναμικές που διαμορφωθούν και πώς θα επηρεάσουν την αμυντική 

γραμμή των ερευνώμενων επιχειρήσεων. 

 

31. Επισημαίνουμε την ανάγκη να γίνουν προσεκτικότερα οι διορθώσεις/διατυπώσεις στο άρθρο 44 

παρα.3Α (βλ. άρθρο 46 νμσχ), ώστε να είναι απολύτως σαφές ότι τα εκεί ευεργετήματα της 

διευθέτησης διαφορών αφορούν σε όλες τις περιπτώσεις (και τις νέες π.χ. άρθρου 2 Ν.3959/2011).  

 

Νέο προτεινόμενο άρθρο 37Α (άρθρο 38 νμσχ) 
 
32. Όπως καλύτερα εξηγεί η Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης, «σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, μία ή 

περισσότερες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην ΕΑ για τη χορήγηση επιστολής ότι 

μια οριζόντια ή κάθετη σύμπραξη δεν παραβιάζει το άρθρο 1 του νόμου ή και το 101 της ΣΛΕΕ, καθώς 

και το άρθρο 2 του νόμου και το άρθρο 102 της ΣΛΕΕ. Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν 

σχετικό αίτημα, όταν ανακύπτει θέμα κατεπείγοντος δημοσίου συμφέροντος, ιδιαίτερα σε θέματα 

επίτευξης των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Προκρίνεται μια απλοποιημένη διαδικασία με την έννοια 

ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής, με σχετική πράξη του, μπορεί να διαπιστώσει ότι δεν συντρέχει λόγος 

περαιτέρω δράσης, κατόπιν εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού. Η επιστολή αυτή, μη 

δεσμευτική για την ίδια την Ε.Α. και τα δικαστήρια, δημιουργεί ασφάλεια για τις επιχειρήσεις για όσο 

χρονικό διάστημα δεν μεταβληθούν τα πραγματικά περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η επιστολή 

κατά τον χρόνο έκδοσής της.» Αναμφίβολα κάθε είδους καθοδήγηση από την Αρχή προς τις 

επιχειρήσεις για θέματα που αυστηρά τυπικά απαιτούν self – assessment είναι καλοδεχούμενη! Να 

θυμίσουμε εδώ ότι στο λεγόμενο πακέτο αποκέντρωσης του δικαίου ανταγωνισμού με τον Κανονισμό 

ΕΕ 1/2003, υπήρχε και σχετική “Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την ανεπίσηµη καθοδήγηση ως 

προς καινοφανή ζητήµατα που ανακύπτουν κατά την εφαρµογή των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης 

ΕΚ σε µεµονωµένες περιπτώσεις (επιστολές καθοδήγησης)”. Τόσο η πανδημία με την ανάγκη 

συνεργασιών επιχειρήσεων κυρίως στο φαρμακευτικό τομέα όσο και η βιώσιμη ανάπτυξη έχουν 

φέρει ξανά στο προσκήνιο την ανάγκη τέτοιων επιστολών μη δράσης ή καθοδήγησης. Έχει 

ενδιαφέρον σε ποιες περιπτώσεις και σε τι έκταση να κάνει όντως ο Πρόεδρος της Αρχής χρήση αυτού 

του εργαλείου. 

 

33. Ίσως μία παρατήρηση στην διατύπωση καθεαυτή του νέου 37Α, που ταιριάζει ακριβώς το κριτήριο 

«εφόσον συντρέχει λόγος δημοσίου συμφέροντος, όπως η επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης». Από 

την Ανάλυση Συνεπειών δίνεται η εντύπωση ότι αφορά στο πότε πρέπει να γίνεται το σχετικό αίτημα 

και όχι στην ουσιαστική αξιολόγηση (πότε δεν εφαρμόζεται το άρθρο 1 και 101 ή πότε εφαρμόζεται η 

εξαίρεση της παρα. 3 των άρθρων αυτών).      

 
34. Με αφορμή δε την ανεπίσημη αυτή καθοδήγηση, καλό θα ήταν να υπάρχει και κάτι παρόμοιο για τις 

περιπτώσεις αρμοδιότητας και αναρμοδιότητας της ΕΑ για έλεγχο συγκεντρώσεων (όπως κάνει και το 

DG COMP αλλά και άλλες εθνικές αρχές) ειδικά για οριακές περιπτώσεις π.χ. λειτουργικά αυτόνομης 

ή μη κοινοπραξίας κτλ.  

 

Αλλαγές στο άρθρο 38 περί Παροχής Πληροφοριών (άρθρο 40 νμσχ) 
 

35. Εισάγονται νέες διακριτές διατάξεις (παρα.1Α και παρα. 2Β) για την συλλογή πληροφοριών με σκοπό 
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την χαρτόγραφηση αγορών από την ΕΑ, όπου φαίνεται να μην είναι υποχρεωτικές για τις αποδέκτριες 

των ερωτημάτων επιχειρήσεις ή για τα φυσικά πρόσωπα που είναι αποδέκτες κλητεύσεων για 

κατάθεση. Ωστόσο, αυτό δεν είναι ρητώς αποσαφηνισμένο στο σχετικό άρθρο 44 των ποινικών 

κυρώσεων όπου δεν εξαιρούνται αυτές οι ιδιαίτερες περιπτώσεις. Ακολούθως πρέπει να διορθωθεί. 

Το ίδιο ισχύει και για τη νέα παράγραφο 2Α του άρθρου 38 που αφορά σε κλήτευση μαρτύρων 

ουσιαστικά από τρίτα μέρη πέρα των εμπλεκομένων επιχειρήσεων. 

 
Αλλαγές στο άρθρο 39 περί Διεξαγωγής Ερευνών (άρθρο 41 νμσχ) 

 
36.  Εδώ ξεχωρίζει μία αλλαγή στο λεκτικό περί του τύπου της Εντολής ελέγχου η οποία προσδιορίζει το 

«αντικείμενο και τον σκοπό» της έρευνας (αντίθετα με την σημερινή διατύπωση περί «αντικειμένου» 

της έρευνας). Πρακτικά και ουσιαστικά τι σημαίνει αυτό δεν είναι σαφές.  

 
37. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι το σχέδιο νόμου δεν δράττεται της ευκαιρίας να ενσωματώσει πάγια 

νομολογία των ενωσιακών δικαστηρίων για τα δικαιώματα των ερευνώμενων επιχειρήσεων 

προκειμένου να αποφεύγονται οι λεγόμενοι αλιευτικοί έλεγχοι (fishing expeditions). Και μάλιστα η 

παράλειψη αυτή καθίσταται εντονότερη από το γεγονός ότι η ίδια η Οδηγία (ECN+) αναφέρεται ρητά 

σε αυτό το θέμα (βλέπε Προοίμιο σημείο 31: «Οι εθνικές διοικητικές αρχές ανταγωνισμού θα πρέπει 

να μπορούν να διενεργούν όλους τους απαραίτητους ελέγχους στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων 

και ενώσεων επιχειρήσεων, εφόσον, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, μπορούν να αποδείξουν εύλογες υπόνοιες για παράβαση του άρθρου 101 ή 102 ΣΛΕΕ.»).  

 
Αλλαγές στο άρθρο 45 περί Τελών (άρθρο 47 νμσχ) – παράβολο Γνωστοποίησης  

 
38. Μία εκ πρώτης όψεως επουσιώδης αλλαγή, που με μία προσεκτική ματιά δύναται να είναι 

προβληματική είναι αυτή περί αυξημένου τέλους από €1.100 σε €3.000 στην περίπτωση που μία 

συγκέντρωση πηγαίνει σε Φάση Β, αλλαγή που ευθέως συνδέεται με την ανάγκη της ΕΑ για 

περισσότερα έσοδα. Παρότι η διαφορά του ποσού για τα συμμετέχοντα στην συγκέντρωση μέρη είναι 

ίσως αμελητέα, το γεγονός και μόνο ότι η Αρχή έχει ένα επιπλέον έσοδο από την εκκίνηση Φάσης Β, 

είναι πιθανό να επηρεάσει την απόφαση αυτή (και δη σε περιπτώσεις όπου η έγκριση με δεσμεύσεις 

σε Φάση Α ή η εκκίνηση Φάσης Β είναι πολύ οριακές).  

 
Μεταβατικές διατάξεις 

 
39. Υπάρχουν νέες διατάξεις/εργαλεία για ερευνώμενες επιχειρήσεις, όπως αυτή της διαδικασίας 

διευθέτησης και για τις έρευνες σε κάθετους περιορισμούς και καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης. 

Ακολούθως, θα έπρεπε να προβλέπεται αν και για ποιες από αυτές τις υποθέσεις - που έχει ήδη 

ξεκινήσει η έρευνά τους από την ΕΑ - ισχύει η δυνατότητα αυτή για τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις. Το 

μάλλον ορθό είναι να υπάρχει η δυνατότητα αυτή στο βαθμό που δεν έχει υποβληθεί Υπόμνημα σε 

απάντηση σχετικής Έκθεσης Αιτιάσεων ή, τουλάχιστον, που δεν έχει επιδοθεί η τελευταία στα μέρη.  

 

 

 

Σταμάτης Ε. Δρακακάκης  

Εταίρος & επικεφαλής του Τμήματος Ανταγωνισμού 


