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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Στις  3.2.2011,  ο  Υπουργός  Οικονομίας,  Ανταγωνιστικότητας  και 
Ναυτιλίας  κ.  Μιχάλης  Χρυσοχοΐδης απέστειλε  προς  γνωμοδότηση  στην 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) το Σχέδιο Νόμου  «Προστασία 
του Ανταγωνισμού». 

Η  Εκτελεστική  Επιτροπή  της  Ο.Κ.Ε.  συνέστησε  Επιτροπή  Εργασίας 

αποτελούμενη από την κα Λήδα Κοντογιάννη, την κα Ζωή Λαναρά και τους 

κ.κ. Νικόλαο Σκορίνη, Ηλία Ηλιόπουλο και Γεώργιο Γωνιωτάκη.

Ως πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας ορίστηκε ο κ. Ν. Σκορίνης. Στις 

εργασίες  της  Επιτροπής  Εργασίας  μετείχαν  ως  εμπειρογνώμονες  οι  κ.κ. 

Χρήστος  Ιωάννου  και Θεόδωρος  Δεληγιαννάκης. Από  πλευράς  Ο.Κ.Ε. 

μετείχε η επιστημονική σύμβουλος Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη, η οποία είχε 

τον επιστημονικό συντονισμό της Ομάδας. Ερευνητική στήριξη παρείχε από 

πλευράς Ο.Κ.Ε. η κα Κωνσταντίνα Ρεμπεστέκου.

Η  Επιτροπή  Εργασίας  ολοκλήρωσε  τις  εργασίες  της  σε  τρεις  (3) 

συνεδριάσεις,  ενώ  η  Εκτελεστική  Επιτροπή διαμόρφωσε την  εισήγησή της 

προς την Ολομέλεια στη συνεδρίαση της 10ης Μαρτίου 2011.

Η Ολομέλεια της Ο.Κ.Ε., στην οποία εισηγητής ήταν ο κ. Ν. Σκορίνης, 
αφού  ολοκλήρωσε  τη  συζήτηση  για  το  θέμα  στη  συνεδρίαση  της 10ης 
Μαρτίου 2011, διατύπωσε την υπ’ αριθ. 256  Γνώμη της.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ

Η παρούσα Γνώμη της Ο.Κ.Ε. αποτελείται από τρία Κεφάλαια.

Στο Κεφάλαιο Α’ παρουσιάζονται  συνοπτικά οι διατάξεις του Σχεδίου 

Νόμου  (Σχ/Ν),  το  οποίο  έρχεται  να  αντιμετωπίσει  τα  προβλήματα  που 

διαπιστώνονται  στη  λειτουργία  της  Επιτροπής  Ανταγωνισμού  και  να 

κωδικοποιήσει  σε  ένα  ενιαίο  κείμενο  την  υφιστάμενη  νομοθεσία  περί 

ελεύθερου  ανταγωνισμού,  ενσωματώνοντας  σε  πολύ  μεγάλο  βαθμό  το 

ευρωπαϊκό δίκαιο στην ελληνική έννομη τάξη. 

Στο Κεφάλαιο Β’ παρουσιάζεται η γενική αξιολόγηση επί του Σχ/Ν.  Oι 

παρατηρήσεις της Ο.Κ.Ε. είναι οι ακόλουθες: 

Α. Οι διατάξεις περί συμπράξεων, συγκεντρώσεων και καταχρηστικών 

πρακτικών, καθώς και οι κυρώσεις που θεσπίζονται, πρέπει να είναι όσο το 

δυνατόν σαφέστερες.

Β. Ο έλεγχος των συγκεντρώσεων δεν θα πρέπει να προσκρούει στην 

ανάγκη μεγέθυνσης των μικρών ελληνικών επιχειρήσεων και  προσέλκυσης 

ξένων επενδύσεων. 

Γ. Θετική κρίνεται η διάταξη για την κατά προτεραιότητα εξέταση των 

υποθέσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Δ. Εκφράζονται επιφυλάξεις όσον αφορά στη διάταξη για την υιοθέτηση 

κανονιστικών μέτρων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στο πλαίσιο κλαδικών 

ερευνών.

Ε.  Σε  θετική  κατεύθυνση  κινούνται  οι  διατάξεις  για  τα  μέλη  της 

Επιτροπής. Εντούτοις, η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι η ενδυνάμωση της Επιτροπής 

απαιτεί και την επαρκή στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό της Γενικής 

Διεύθυνσής της και την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων στη λειτουργία 

της. Το έργο της δεν θα πρέπει να προσαρμόζεται στις εκάστοτε δυνατότητές 

της  αλλά  στις  συνεχώς  αυξανόμενες  ανάγκες  των  καταναλωτών  και  των 

επιχειρήσεων. 

ΣΤ. Η Ο.Κ.Ε. εμμένει στη θέση της ότι στην Ολομέλεια της Επιτροπής 

Ανταγωνισμού  πρέπει  να  μετέχουν  ως  τακτικά  μέλη  και  εκπρόσωποι  των 
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κοινωνικών εταίρων, της Ο.Κ.Ε. και μεγάλων κοινωνικών ομάδων, τις οποίες 

αφορά η λειτουργία της, όπως αγρότες και καταναλωτές.

Το Κεφάλαιο Γ’ περιλαμβάνει τις κατ’ άρθρον παρατηρήσεις. Η Ο.Κ.Ε. 

μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι:

• Όσον  αφορά  τη  συγκέντρωση  επιχειρήσεων  και  υπό  τις  παρούσες 

συνθήκες οικονομικής κρίσης οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν πολλές 

επιχειρήσεις υπό τον έλεγχο των τραπεζών,  θα πρέπει να εξετασθούν 

και οι ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργούνται στην περίπτωση που μία 

τράπεζα ελέγχει δύο ανταγωνίστριες εταιρείες στην ίδια αγορά. 

• Με  δεδομένο  την  ενίσχυση  σε  ανθρώπινο  δυναμικό  της  Επιτροπής 

Ανταγωνισμού κρίνεται σκόπιμο να εξετασθεί η μείωση των ορίων του 

κύκλου  εργασιών  που  δημιουργούν  την  υποχρέωση  γνωστοποίησης 

στα όρια του Ν. 2741/1999.

• Για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανονιστικών παρεμβάσεων σε 

κλάδους  της  οικονομίας  είναι  θεμιτό  να  ακολουθείται  αλληλουχία 

παρεμβάσεων:  α)  κλαδική έρευνα  με  αίτηση  του  Υπουργείου, 

αυτεπάγγελτα  ή  μετά από  αίτημα  συνδικαλιστικού  φορέα  ή  ένωσης 

επιχειρήσεων, β) αξιολόγηση σε δύο επίπεδα: ι) εάν υπήρξαν ενδείξεις 

παράβασης, εκκίνηση υποθέσεων κατά επιχειρήσεων, ιι) εάν υπήρξαν 

και ενδείξεις άλλων στρεβλώσεων και γ) κανονιστική παρέμβαση που 

πρέπει να συμπεριλαμβάνει «συνοδευτικά κανονιστικά μέτρα» που όχι 

μόνο απαγορεύουν, αλλά και μπορούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις και 

για κάποιο διάστημα να επιτρέπουν κάποιες πρακτικές. 

• Θα πρέπει να επανεξετασθεί η θέσπιση επιβολής προστίμου σε φυσικά 

πρόσωπα, λόγω «συμμετοχής σε προπαρασκευαστικές πράξεις, στην  

οργάνωση ή τη διάπραξη παράνομης συμπεριφοράς της επιχείρησης», 

καθώς πρόκειται  για  παραβάσεις  που η Επιτροπή Ανταγωνισμού με 

πολλή δυσχέρεια θα μπορεί επαρκώς να αποδείξει, ειδικά για τα φυσικά 

πρόσωπα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

Το  Σχέδιο  Νόμου  (Σχ/Ν)  με  τίτλο  «Προστασία  του  Ανταγωνισμού» 

περιλαμβάνει 54 άρθρα κατανεμημένα σε 10 Κεφάλαια.

Το  Πρώτο  Κεφάλαιο  έχει  τίτλο  «Αντικείμενο  ρυθμίσεων»  και 

περιλαμβάνει τα άρθρα 1-11.

Με το άρθρο 1 τίθεται η αρχή της απαγόρευσης όλων των συμφωνιών 

και  εναρμονισμένων  πρακτικών  μεταξύ  επιχειρήσεων  και  όλων  των 

αποφάσεων ενώσεων επιχειρήσεων,  οι  οποίες  έχουν ως αντικείμενο  ή ως 

αποτέλεσμα  την  παρεμπόδιση,  τον  περιορισμό  ή  τη  νόθευση  του 

ανταγωνισμού.

Με  το  άρθρο  2  εισάγεται  η  απαγόρευση  της  καταχρηστικής 

εκμετάλλευσης,  από  μία  ή  περισσότερες  επιχειρήσεις,  της  δεσπόζουσας 

θέσης τους.

Με το άρθρο 3 αποσαφηνίζεται το σύστημα της εκ του νόμου εξαίρεσης, 

σύμφωνα με την ανάλογη ρύθμιση του Κανονισμού 1/2003.  

Με  το  άρθρο  4  διευκρινίζεται  ότι,  κατά  τη  διαδικασία  ενώπιον  της 

Επιτροπής Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της εφαρμογής των άρθρων 1 και 2, 

καθένας φέρει το βάρος απόδειξης των ισχυρισμών του.

Με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  5  προτείνονται  μία  σειρά  από 

τροποποιήσεις περί συγκεντρώσεων με στόχο την πλήρη εναρμόνιση με τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα (Κανονισμός 139/2004).

Με  το  άρθρο  6  καθιερώνεται  η  υποχρέωση  προηγούμενης 

γνωστοποίησης  στην  Επιτροπή  Ανταγωνισμού  μιας  συγκέντρωσης,  όταν 

συντρέχουν συγκεκριμένες  προϋποθέσεις,  και  προσδιορίζονται  τα υπόχρεα 

προς γνωστοποίηση φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Με το άρθρο 7 καθορίζονται τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη από 

την Επιτροπή Ανταγωνισμού κατά τον έλεγχο των συγκεντρώσεων.

Στο  άρθρο  8  περιγράφεται  η  διαδικασία  προληπτικού  ελέγχου 
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συγκεντρώσεων  από  την  Επιτροπή  Ανταγωνισμού  και  προκρίνεται  η 

επιμήκυνση των προθεσμιών έκδοσης απόφασης της Επιτροπής.

Στο  άρθρο  9  τίθεται  η  υποχρέωση  αναστολής  πραγματοποίησης  της 

συγκέντρωσης μέχρι την έκδοση από την Επιτροπή μιας από τις αποφάσεις 

που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3 και 6 του άρθρου 8. 

Στο  άρθρο  10  περιγράφεται  ο  τρόπος  υπολογισμού  του  κύκλου 

εργασιών που ορίζεται στις λοιπές διατάξεις του νόμου.

Με το  άρθρο 11 δίδεται  η  δυνατότητα  στην  Επιτροπή Ανταγωνισμού 

κανονιστικής παρέμβασης σε κλάδους της οικονομίας εφόσον διαπιστώνεται 

ότι  δεν υπάρχουν συνθήκες  αποτελεσματικού  ανταγωνισμού στον εν λόγω 

κλάδο.

Το Δεύτερο Κεφάλαιο έχει  τίτλο «Επιτροπή Ανταγωνισμού και όργανα 

λειτουργίας της» και περιλαμβάνει τα άρθρα 12-29.

Στο άρθρο 12 περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που επιφέρουν αλλαγές στη 

δομή και την οργάνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ειδικότερα, οι αλλαγές 

αφορούν τον αριθμό, τον τρόπο επιλογής και διορισμού και το ασυμβίβαστο 

των μελών της Επιτροπής.

Με  το  άρθρο  13  θεσπίζεται  πειθαρχική  διαδικασία  για  τα  μέλη  της 

Επιτροπής.

Στο άρθρο 14 διατυπώνονται οι κυριότερες αρμοδιότητες της Επιτροπής 

Ανταγωνισμού. Μεταξύ αυτών, προβλέπεται η αρμοδιότητα της Επιτροπής να 

εκδίδει τα κριτήρια της κατά προτεραιότητα εξέτασης των υποθέσεων και των 

στρατηγικών στόχων.

Στο  άρθρο  15  περιγράφεται  ο  τρόπος  εξέτασης  υποθέσεων. 

Προβλέπεται  η κατά προτεραιότητα εξέταση των υποθέσεων που πληρούν 

συγκεκριμένα κριτήρια και τροποποιείται ο τρόπος λήψης των αποφάσεων και 

οι  προβλεπόμενες προθεσμίες  για την εξέταση υποθέσεων και την έκδοση 

αποφάσεων.

Με το άρθρο 16 δίδεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς  Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης,  Οικονομικών  και 

Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας  και  Ναυτιλίας να εκδώσουν τον Κανονισμό 

6



Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μετά 

από εισήγησή της. 

Στο  άρθρο  17  καθορίζονται  θέματα  σχετικά  με  τα  έσοδα  και  τον 

προϋπολογισμό της Επιτροπής.

Στο  άρθρο  18  ρυθμίζεται  η  νομική  υποστήριξη  των  μελών  και  του 

προσωπικού.

Στο άρθρο 19 περιγράφονται οι αρμοδιότητες του Προέδρου.

Με  το  άρθρο  20  συστήνεται  Γραφείο  Νομικής  Υποστήριξης  για  τη 

δικαστική και εξωδικαστική εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων 

της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς και την παροχή νομικών συμβουλών 

και γνωμοδοτήσεων.

Το άρθρο 21 αφορά την οργάνωση και το προσωπικό της Επιτροπής.

Με  το  άρθρο  22  καθιερώνεται  η  υποχρέωση  της  Επιτροπής 

Ανταγωνισμού να κινεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα διαδικασία αξιολόγησης 

της λειτουργίας της από ελεγκτές αναγνωρισμένου κύρους και ανεξαρτησίας.

Στο  άρθρο  23  περιγράφονται  οι  γνωμοδοτικές  αρμοδιότητες  της 

Επιτροπής.

Στο άρθρο 24 προβλέπεται  η αναδιαμόρφωση των προβλέψεων περί 

συνεργασίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού με τις ρυθμιστικές αρχές. 

Το άρθρο 25 προβλέπει την ενίσχυση των εξουσιών της Επιτροπής επί 

παραβάσεων.

Το άρθρο 26 περιγράφει τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισμού 

σε  περίπτωση  κίνησης  διαδικασίας  από  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  ή  από 

Εθνική Αρχή Ανταγωνισμού άλλου κράτους μέλους.

Στο άρθρο 27 προβλέπεται  η ειδική αιτιολόγηση των αποφάσεων της 

Επιτροπής  Ανταγωνισμού,  η  δημοσίευση  αυτών  στην  Εφημερίδα  της 

Κυβερνήσεως και η ανάρτησή τους στο διαδίκτυο.

Στο  άρθρο  28  περιγράφονται  οι  αρμοδιότητες  της  Επιτροπής 

Ανταγωνισμού ως Εθνικής Αρχής Ανταγωνισμού.

Στο άρθρο 29 προβλέπεται η υποβολή ετήσιας έκθεσης της Επιτροπής 
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Ανταγωνισμού στον Πρόεδρο της Βουλής.

Το Τρίτο Κεφάλαιο έχει τίτλο «Ένδικη προστασία» και περιλαμβάνει τα 

άρθρα 30-35. 

Με το άρθρο 30 καθορίζονται τα σχετικά με την προσφυγή ενώπιον του 

Διοικητικού  Εφετείου  Αθηνών  κατά  των  αποφάσεων  της  Επιτροπής 

Ανταγωνισμού, ενώ με το άρθρο 31 ρυθμίζεται η χορήγηση από το Διοικητικό 

Εφετείο Αθηνών προσωρινής διαταγής αναστολής εκτέλεσης απόφασης της 

Επιτροπής, εφόσον υπάρχει αποχρών λόγος.

Στο άρθρο 32 διευκρινίζονται οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις για την 

άσκηση  ενδίκων  μέσων  κατά  των  αποφάσεων  του  Διοικητικού  Εφετείου 

Αθηνών.

Στο άρθρο 33 διατηρείται η δυνατότητα συγκρότησης ειδικών τμημάτων 

ανταγωνισμού στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με Προεδρικό Διάταγμα, που 

εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 

και Ναυτιλίας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Στο άρθρο 34 περιγράφονται τα δικαιώματα του Γενικού Επιτρόπου του 

Κράτους σχετικά με τα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται στο Σχ/Ν.

Το  άρθρο  35  αφορά  την  αρμοδιότητα  ετέρων  δικαστηρίων  για  την 

εφαρμογή των διατάξεων περί ανταγωνισμού.

Το  Τέταρτο  Κεφάλαιο  έχει  τίτλο  «Καταγγελίες»  και  περιλαμβάνει  τα 

άρθρα 36-37. 

Στο  άρθρο  36  προβλέπεται  η  αξιολόγηση  των  καταγγελιών  να 

διενεργείται  βάσει  των  κριτηρίων  της  κατά  προτεραιότητας  εξέτασης 

υποθέσεων και εντός των γενικών προθεσμιών εξέτασης των υποθέσεων.

Στο άρθρο 37 περιγράφεται η συνοπτική διαδικασία επί καταγγελιών.

Το  Πέμπτο  Κεφάλαιο  έχει  τίτλο  «Υποχρεώσεις  επιχειρήσεων  και 

εξουσίες έρευνας» και περιλαμβάνει τα άρθρα 38-41. 

Το  άρθρο  38  αναφέρεται  στις  υποχρεώσεις  των  επιχειρήσεων  να 

παρέχουν  πληροφορίες  και  στοιχεία  στην  Επιτροπή,  καθώς  και  στην 

υποχρέωση  των  δημόσιων  αρχών  και  των  νομικών  προσώπων δημοσίου 
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δικαίου να συνδράμουν την Επιτροπή, και περιγράφεται η διαδικασία για τη 

συλλογή στοιχείων.

Το άρθρο 39 αναφέρεται στις εξουσίες της Επιτροπής για τη διεξαγωγή 

ερευνών.

Με  το  άρθρο  40  προβλέπεται  η  διενέργεια  ειδικών  ερευνών  της 

Επιτροπής σε  κλάδους της  οικονομίας  και  τύπους συμφωνιών,  ενώ με το 

άρθρο  41  καθιερώνεται  υποχρέωση  εχεμύθειας  κάθε  προσώπου  που 

λαμβάνει  γνώση  των  παραπάνω  στοιχείων  και  προβλέπεται  διαδικασία 

διασφάλισης του απορρήτου.

Το Έκτο Κεφάλαιο με τίτλο «Παραγραφή» περιλαμβάνει το άρθρο 42, με 

το οποίο ορίζεται πενταετής παραγραφή για την επιβολή κυρώσεων. 

Το Έβδομο Κεφάλαιο έχει τίτλο «Ποινικές κυρώσεις» και περιλαμβάνει 

τα άρθρα 43-44.

Στο άρθρο 43 προβλέπεται υποχρέωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού 

να ανακοινώνει τις παραβάσεις στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, το αργότερο 

μέσα  σε  προθεσμία  δέκα  (10)  ημερών  από  την  έκδοση  της  σχετικής 

απόφασής  της,  ενώ  με  το  άρθρο  44  προβλέπονται  αυστηρές  ποινικές 

κυρώσεις για την παραβίαση των άρθρων 1 και 2.

Το Όγδοο Κεφάλαιο με τίτλο «Τέλη» περιλαμβάνει το άρθρο 45, με το 

οποίο  προσδιορίζονται  τα  καταβαλλόμενα  τέλη  για  τις  γνωστοποιήσεις, 

αιτήσεις, τα ένδικα βοηθήματα και τα ένδικα μέσα.

Το Ένατο Κεφάλαιο έχει τίτλο «Τελικές διατάξεις» και περιλαμβάνει τα 

άρθρα 46-50.

Στο  άρθρο 46 καθορίζεται  η  έκταση εφαρμογής του Νόμου,  ώστε  να 

περιλαμβάνει όλους τους περιορισμούς του ανταγωνισμού που επενεργούν ή 

μπορούν  να  επενεργήσουν  στη  χώρα,  ακόμα  και  αν  οφείλονται  σε 

συμπεριφορές που αναπτύσσονται εκτός της ελληνικής επικράτειας.

Στο  άρθρο  47  προβλέπεται  η  δημοσίευση  όλων  των  κανονιστικών 

πράξεων,  αποφάσεων  και  γνωμοδοτήσεων  στην  Εφημερίδα  της 

Κυβερνήσεως.

Με το άρθρο 48 ρυθμίζονται τα σχετικά με τις κλητεύσεις και επιδόσεις 

9



αποφάσεων και εισηγήσεων που προβλέπονται στο Νόμο.

Στο άρθρο 49 προβλέπεται η είσπραξη των επιβαλλόμενων προστίμων 

κατά τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και καθιερώνεται 

η  υποχρέωση  της  αρμόδιας  Δ.Ο.Υ.  να  ενημερώνει  σχετικά  την  Επιτροπή 

Ανταγωνισμού.

Στο άρθρο 50 δίδεται  η δυνατότητα αναπροσαρμογής των ορίων των 

προστίμων, των παραβόλων και των τελών,  με κοινή υπουργική απόφαση 

που  εκδίδεται  από  τους  Υπουργούς  Οικονομικών,  Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας  και  Ναυτιλίας  και  Δικαιοσύνης,  Διαφάνειας  και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το  Δέκατο  Κεφάλαιο  έχει  τίτλο  «Μεταβατικές  και  καταργούμενες 

διατάξεις» και περιλαμβάνει τα άρθρα 51-54. 

Με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 51 προβλέπεται η εκκαθάριση 

των καταγγελιών που εκκρεμούν ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Με  το  άρθρο  52  προβλέπεται  ότι  με  την  έναρξη  ισχύος  του  Νόμου 

καταργείται  ο  υφιστάμενος  Ν.  703/1977,  καθώς  και  κάθε  άλλη  αντίθετη 

διάταξη Νόμου.

Στο άρθρο 53 προβλέπεται η τροποποίηση σχετικών με την Υπηρεσία 

Εποπτείας Αγοράς διατάξεων του Ν. 3728/2008.

Τέλος, στο άρθρο 54 καθορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος του Νόμου 

από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

Ο ελεύθερος  ανταγωνισμός  επηρεάζει  θετικά  τόσο  τη  λειτουργία  των 

επιχειρήσεων, όσο και την «καθημερινότητα» των πολιτών με την έννοια του 

επίπεδου τιμών και ποιότητας των προϊόντων. 

Μια αποτελεσματική πολιτική ελεύθερου ανταγωνισμού, κατ’ εφαρμογή 

του  κοινοτικού  και  του  εθνικού  δικαίου,  περιλαμβάνει,  μεταξύ  άλλων,  τη 

συστηματική έρευνα και  την πρόληψη (ή την επιβολή κυρώσεων)  για αντι-

ανταγωνιστικές  συμπεριφορές,  και  την  πρόληψη  ή  την  αντιμετώπιση  αντι-

ανταγωνιστικών δομών και κανόνων της αγοράς σε σημαντικούς τομείς της 

οικονομίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ισχυρό πλαίσιο, εργαλεία και εμπειρία για 

τον έλεγχο συμπεριφορών, δομών και αποτελεσμάτων που εμποδίζουν τον 

ελεύθερο  ανταγωνισμό  στις  αγορές.  Από  το  1977  με  την  υιοθέτηση  του 

ν.703/77  ακολουθείται  σταδιακή  εναρμόνιση  της  εθνικής  νομοθεσίας  με  το 

ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο.  H αξιοποίηση του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού 

πλαισίου συνδέεται με την εθνική εμπειρία και τη λειτουργία της Επιτροπής 

Ανταγωνισμού ως Ανεξάρτητης Αρχής Ελευθέρου Ανταγωνισμού.

Η αυτονομία και αποτελεσματικότητα της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι 

προϋπόθεση για  την αντιμετώπιση του υψηλού ελλείμματος  ανταγωνισμού 

που  διαπιστώνεται1 στις  εγχώριες  αγορές  προϊόντων  και  υπηρεσιών.  Στο 

έλλειμα αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό, διαχρονικά, ο υψηλότερος έναντι της 

Ευρωζώνης πληθωρισμός, το συγκριτικά υψηλότερο κόστος ζωής, η χαμηλή 

αγοραστική δύναμη των πολιτών και η απουσία ικανοποιητικών εγχώριων και 

ξένων επενδύσεων. 

Όσον  αφορά  το  υπό  αξιολόγηση  Σχέδιο  Νόμου,  αυτό  έρχεται  να 

αντιμετωπίσει  τα  προβλήματα  που  διαπιστώνονται  στη  λειτουργία  της 

1 π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Μacro Fiscal Assessment of the December 2007 update of 
the Stability Programme, η ΕΚΤ στο Internal Market Restrictiveness Index.
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Επιτροπής  Ανταγωνισμού  και  να  κωδικοποιήσει  σε  ένα  ενιαίο  κείμενο  την 

υφιστάμενη  νομοθεσία  περί  ελεύθερου  ανταγωνισμού  ενσωματώνοντας  σε 

πολύ μεγάλο βαθμό το ευρωπαϊκό δίκαιο στην ελληνική έννομη τάξη.

Η Ο.Κ.Ε. επανειλημμένα σε Γνώμες της έχει ταχθεί υπέρ της ανάγκης 

κωδικοποιημένων  και  συστηματικών  νομοθετημάτων,  προσιτών  και 

κατανοητών στον πολίτη και τον εφαρμοστή του δικαίου, χωρίς παραπομπές 

σε  άλλα  νομοθετήματα  και  χωρίς  αλληλοσυγκρουόμενες  διατάξεις  (ο 

ν.703/1977 έχει τροποποιηθεί τουλάχιστον 15 φορές). Με αυτό το κριτήριο η 

υπό κρίση νομοθετική παρέμβαση αξιολογείται θετικά με την παρατήρηση ότι 

στον τίτλο πρέπει να εμπεριέχεται η λέξη «ελεύθερος» (Ανταγωνισμός), ώστε 

να  μη  γίνεται  σύγχυση  με  τον  «αθέμιτο»  Ανταγωνισμό,  που  διέπεται  από 

άλλες διατάξεις και δεν συμπίπτει εννοιολογικά με τον ελεύθερο Ανταγωνισμό.

Η Ο.Κ.Ε. επαναλαμβάνει τη θέση που είχε υιοθετήσει και στην υπ’ αριθ. 

121 Γνώμη της, θέση η οποία εξακολουθεί να ισχύει, ότι «η νομοθετική αυτή 

παρέμβαση  γίνεται  σε  ένα  τομέα,  όπου  οι  μηχανισμοί  παρέμβασης  της 

Πολιτείας σε καταστάσεις στρεβλού ή περιορισμένου ανταγωνισμού δεν έχουν 

λειτουργήσει  αποτελεσματικά.  Τέτοιες  καταστάσεις,  όπου  παρατηρούνται, 

έχουν δυσμενείς συνέπειες για α) τις υγιώς ανταγωνιζόμενες επιχειρήσεις, β) 

τις  ασθενέστερες  επιχειρήσεις  και  γ)  τους  τελικούς  αποδέκτες  των 

παρεχόμενων  αγαθών  και  υπηρεσιών,  τους  καταναλωτές,  που  στερούνται 

των  θετικών  αποτελεσμάτων,  τα  οποία  έχει  η  ομαλή  λειτουργία  του 

ανταγωνισμού».

Η  Ο.Κ.Ε.  θα  διατυπώσει  στις  κατ’  άρθρο  παρατηρήσεις  ειδικότερες 

κρίσεις για τις  επί  μέρους νέες διατάξεις,  που αφορούν κυρίως το θεσμικό 

ρόλο της Επιτροπής Ανταγωνισμού και τη λειτουργία της.

Στο  παρόν  Κεφάλαιο  διατυπώνονται  παρατηρήσεις  γενικότερου 

περιεχομένου. Στο πλαίσιο αυτό η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι:

Α. Οι διατάξεις περί συμπράξεων, συγκεντρώσεων και καταχρηστικών 

πρακτικών, καθώς και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος των υφιστάμενων 

αλλά και  των νέων αυστηρότερων κυρώσεων που θεσπίζονται,  πρέπει  να 

είναι όσο το δυνατόν σαφέστερες, προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια δικαίου, 

ίση μεταχείριση και διαφάνεια στην αντιμετώπιση των επιχειρήσεων.
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Β. Ο έλεγχος των συγκεντρώσεων πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να 

μην προσκρούει στην αδήριτη ανάγκη μεγέθυνσης των μικρών, σε σύγκριση 

με  τους  ανταγωνιστές,  ελληνικών  επιχειρηματικών  μονάδων  και  της 

προσέλκυσης ξένων επενδύσεων στη χώρα μας. Η κατάργηση του άρθρου 4α 

του  Ν.703/1977,  που  προέβλεπε  την  υποχρέωση  της  εκ  των  υστέρων 

γνωστοποίησης  συμπράξεων  των  μικρών  συγκεντρώσεων,  καθώς  και  η 

κατάργηση της υποχρέωσης γνωστοποίησης συμπράξεων του άρθρου 21 του 

ίδιου νόμου, είναι στη σωστή κατεύθυνση.

Γ.  Σε θετική κατεύθυνση είναι  επίσης η σημαντική νέα διάταξη για τη 

δυνατότητα  της  Επιτροπής  Ανταγωνισμού  να  επιλέγει  την  εξέταση 

συγκεκριμένων  υποθέσεων,  κατά  προτεραιότητα,  λαμβάνοντας  υπόψη  τα 

κριτήρια  του  δημόσιου  συμφέροντος,  τις  εκτιμώμενες  επιπτώσεις  στον 

ανταγωνισμό  και  την  προστασία  του  καταναλωτή  (ποσοτικοποίηση  των 

ανωτέρω κριτηρίων).

Δ. Όσον αφορά στη διάταξη για την υιοθέτηση κανονιστικών μέτρων από 

την  Επιτροπή  Ανταγωνισμού  στο  πλαίσιο  κλαδικών ερευνών,  εκφράζονται 

επιφυλάξεις βάσει των πτωχών αποτελεσμάτων της μέχρι τώρα εμπειρίας και 

των  περιορισμένων  δυνατοτήτων  της  Επιτροπής  σε  εξειδικευμένο 

προσωπικό.

Ε.  Θετικά  αξιολογούνται  οι  διατάξεις  για  τη  θέση  Αντιπροέδρου,  τη 

μείωση των τακτικών μελών σε οκτώ, την πρόβλεψη ότι, εκτός του Προέδρου, 

ο Αντιπρόεδρος και οι τέσσερις Εισηγητές θα είναι πλήρους και αποκλειστικής 

απασχόλησης, τα δε λοιπά δύο μέλη είτε θα είναι πλήρους και αποκλειστικής 

είτε  μερικής  απασχόλησης,  σε  συνδυασμό  με  την  αυστηροποίηση  της 

διαδικασίας  για  την  εξακρίβωση  των  αντίστοιχων  ασυμβιβάστων  και 

κωλυμάτων. Οι διατάξεις αυτές ενισχύουν την Επιτροπή και θωρακίζουν το 

εύρος των αποφάσεών της.

Βέβαια,  η  Ο.Κ.Ε.  έχει  επιφυλάξεις  για  το  αν  θα  προθυμοποιηθούν 

στελέχη  με  τα  απαιτούμενα  ειδικά  προσόντα  υψηλής  επιστημονικής 

εξειδίκευσης και εμπειρίας να προσφέρουν πενταετή υπηρεσία πλήρους και 

αποκλειστικής εργασίας στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Στο σημείο αυτό η Ο.Κ.Ε. οφείλει να σημειώσει ότι η αποτελεσματικότητα 
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της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από την ποσοτική 

και  ποιοτική  επάρκειά  της  σε  ανθρώπινο  δυναμικό  και  την  ορθολογκή 

αναδίαρθρωση των διαδικασιών και του τρόπου λειτουργίας της. Το έργο της 

Επιτροπής Ανταγωνισμού  δεν  θα πρέπει  να  προσαρμόζεται  στις  εκάστοτε 

δυνατότητες της, αλλά στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των καταναλωτών 

και των επιχειρήσεων. 

ΣΤ. Η Ο.Κ.Ε. εμμένει στη θέση της ότι στην Ολομέλεια της Επιτροπής 

πρέπει  να  μετέχουν  ως  τακτικά  μέλη  και  εκπρόσωποι  των  κοινωνικών 

εταίρων,  της Ο.Κ.Ε.  και  μεγάλων κοινωνικών ομάδων,  τις  οποίες  αφορά η 

λειτουργία της, όπως αγρότες και καταναλωτές. Η διεύρυνση του αριθμού των 

μελών  της  δεν  συνεπάγεται  υπέρμετρη  δαπάνη  του  προϋπολογισμού  της 

Επιτροπής Ανταγωνισμού, που άλλωστε έχει  οικονομική αυτοτέλεια και δεν 

επιβαρύνει, αλλά αντίθετα ενισχύει τον κρατικό Προϋπολογισμό.

Με  αφετηρία  αυτές  τις  γενικές  παρατηρήσεις  σε  κομβικά  σημεία  του 

Σχ/Ν,  η  Ο.Κ.Ε.  προχωρεί  κατωτέρω  στη  διατύπωση  και  ειδικότερων 

παρατηρήσεων και προτάσεων επί των άρθρων του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Άρθρο 4: Βάρος Απόδειξης

Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή κατά τη διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής 

Ανταγωνισμού για την εφαρμογή των άρθρων 1 και 2 καθένας φέρει το βάρος 

απόδειξης των ισχυρισμών του.

Η διάταξη αυτή προκαλεί ερωτηματικά, κατά πόσο δηλαδή περιορίζεται 

η  υποχρέωση  της  Επιτροπής  Ανταγωνισμού  να  αποδείξει  η  ίδια  την 

παράβαση προσκομίζοντας επαρκώς ακριβή στοιχεία, όπως έχει υποχρέωση 

(παρά τις οποιεσδήποτε πρακτικές δυσκολίες) σύμφωνα με τα άρθρα 81 και 

82 της Συνθήκης και τη σχετική νομολογία.

Άρθρο 5: Συγκέντρωση Επιχειρήσεων

παρ. 6 

Με το  άρθρο αυτό  δεν  θεωρείται  ότι  δημιουργείται  συγκέντρωση στις 

περιπτώσεις εκείνες που πιστωτικοί ή άλλοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί ή 

ασφαλιστικές εταιρείες αποκτούν προσωρινά δικαιώματα συμμετοχής σε μία 

επιχείρηση με σκοπό την περαιτέρω διάθεσή τους για διάστημα ενός χρόνου, 

το οποίο επεκτείνεται κατά τρεις μήνες κατόπιν αιτήσεως. Η Ο.Κ.Ε. σημειώνει 

ότι  υπό τις παρούσες συνθήκες οικονομικής κρίσης οι  οποίες ενδέχεται  να 

οδηγήσουν πολλές επιχειρήσεις υπό τον έλεγχο των τραπεζών θα πρέπει να 

εξετασθούν και οι ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργούνται στην περίπτωση 

που μία τράπεζα ελέγχει  δύο ανταγωνίστριες  εταιρίες  στην ίδια αγορά (και 

συντονίζει εμμέσως την δραστηριότητά τους). 

Αυτό  θα πρέπει να εξετασθεί σε συνδυασμό με τα οριζόμενα όρια του 

κύκλου εργασιών όπως ορίζονται στο άρθρο 6. 
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Άρθρο 6: Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκεντρώσεων επιχειρήσεων 

παρ. 1

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο, κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων 

πρέπει  να  γνωστοποιείται  εντός  τριάντα  ημερών  στην  Επιτροπή 

Ανταγωνισμού,  εφόσον  ο  συνολικός  κύκλος  εργασιών  ξεπερνά  στην 

παγκόσμια  αγορά  τα  150  εκατ.  Ευρώ  και  δύο  από  τις  συμμετέχουσες 

επιχειρήσεις έχουν κάθε μία χωριστά συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 15 

εκατ. ευρώ.

Η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι δεν έχουν εκτιμηθεί μέχρι σήμερα οι επιπτώσεις 

στην προαγωγή του ελεύθερου ανταγωνισμού των συνεχών αυξήσεων στα 

κατώτα  όρια  του  κύκλου  εργασιών  που  δημιουργούν  την  υποχρέωση 

γνωστοποίησης στην Επιτροπή Ανταγωνισμού (τα όρια  περί γνωστοποίησης 

που  εισήχθησαν  με  το  Ν.  2837/2000  είναι  διπλάσια  των  ορίων  του  Ν. 

2741/1999 και τριπλάσια των ορίων του Ν. 2296/95). Προτείνεται, επομένως, 

και  με  δεδομένο  την  ενίσχυση  σε  ανθρώπινο  δυναμικό  της  Επιτροπής 

Ανταγωνισμού να εξετασθεί μία μείωση των ορίων γνωστοποίησης στα όρια 

του Ν. 2741/1999.

 

Άρθρο  8:  Διαδικασία  προληπτικού  ελέγχου  συγκεντρώσεων  και 
αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού

παρ. 8

Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση μεταξύ άλλων καθορίζεται και η προθεσμία 

για  την  υποβολή  των  δεσμεύσεων  που  προτείνουν  οι  συμμετέχουσες 

επιχειρήσεις  σε  65  ημέρες  από  την  ημερομηνία  κίνησης  της  διαδικασίας 

πλήρους  διερεύνησης.  Στη  συνέχεια  δίνεται  η  δυνατότητα  να  επεκταθεί  η 

προαναφερόμενη προθεσμία. 

Πάγια  θέση  της  Ο.Κ.Ε.  είναι  ότι,  εφόσον  ορίζεται  συγκεκριμένη 

προθεσμία για την ολοκλήρωση της όποιας διαδικασίας, η προθεσμία αυτή θα 

πρέπει  να  τηρείται  αυστηρά  γιατί  η  οιαδήποτε  επέκτασή  της  ουσιαστικά 

ισοδυναμεί με κατάργηση.  
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 Άρθρο 11: Κανονιστική παρέμβαση σε κλάδους της Οικονομίας 

Το άρθρο 11 (όπως το 5 του 703/77 που εισήχθη με τον Ν. 3373/2005) 

αναφέρεται σε περιπτώσεις που η εφαρμογή των άρθρων 1, 2 και 5 δεν αρκεί 

για  την  εξασφάλιση του  ανταγωνισμού και  ουσιαστικά η εφαρμογή του  θα 

προϋπέθετε αποτυχία της εφαρμογής των προαναφερόμενων άρθρων. 

Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανονιστικών 

παρεμβάσεων σε κλάδους της οικονομίας είναι θεμιτό να  επιτρέπεται και να 

ακολουθείται αλληλουχία παρεμβάσεων που μπορεί να περιλαμβάνει:  

Πρώτον:  κλαδική έρευνα  με  αίτηση  του  Υπουργείου,  αυτεπάγγελτα  ή 

μετά από αίτημα συνδικαλιστικού φορέα ή ένωσης επιχειρήσεων. 

Δεύτερον: Αξιολόγηση σε δύο επίπεδα, 

-  εάν  υπήρξαν  ενδείξεις  παράβασης,  εκκίνηση  υποθέσεων  κατά 

επιχειρήσεων, 

- εάν υπήρξαν και ενδείξεις άλλων στρεβλώσεων (συνήθως περιοριστική 

νομοθεσία ή εξωγενείς κρίσεις έλλειψης πρώτων υλικών κ.λπ.).

Τρίτον:  κανονιστική  παρέμβαση  που  πρέπει  να  συμπεριλαμβάνει 

«συνοδευτικά  κανονιστικά μέτρα»  που  όχι  μόνο  απαγορεύουν  κάποιες 

πρακτικές,  αλλά μπορεί  εξαιρετικά για έναν κλάδο και  κάποιο διάστημα να 

επιτρέπουν κάποιες πρακτικές. 

Κρίσιμο,  ως  προς  την  προαγωγή  του  ανταγωνισμού,  είναι  να 

υποχρεώνεται το  Δημόσιο  να  αίρει  τους  νομοθετικούς  περιορισμούς  και 

εμπόδια  μετά  από  Απόφαση  της  Επιτροπής.  Η  προτεινόμενη  ρύθμιση 

(άρθρο  11  παρ.  5)  που  προβλέπει  γνωμοδότηση  της  Επιτροπής  για 

κατάργηση  ή  τροποποίηση  ή  μεταρρύθμιση  νομοθετικών  ρυθμίσεων,  οι 

οποίες περιορίζουν τον ανταγωνισμό, είναι σε θετική κατεύθυνση.
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Άρθρο 12: Επιτροπή Ανταγωνισμού

παρ. 2   

Η  Ο.Κ.Ε.  προτείνει  οι  δύο  θέσεις,  αυτές  του  Προέδρου  και  του 

Αντιπροέδρου να καταλαμβάνονται από δύο άτομα που το ένα να προέρχεται 

από το νομικό και το άλλο από τον οικονομικό τομέα, ώστε να διασφαλίζεται η 

διεπιστημονικότητα και να προάγεται η αποτελεσματικότητα της Επιτροπής. 

παρ. 3 

Η Ο.Κ.Ε.  θεωρεί  ότι  όσον  αφορά την  εκλογή των λοιπών,  πλην  του 

Προέδρου  και  του  Αντιπροέδρου,  μελών  της  Επιτροπής,  καλώς  αυτά  θα 

πρέπει να ορίζονται μετά από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας 

της  Βουλής  αλλά  πέραν  αυτών,  ως  μέλη  της  Επιτροπής  θα  πρέπει  να 

μετέχουν και εκπρόσωποι των φορέων της αγοράς, της οικονομίας και της 

κοινωνίας,  ΣΕΒ,  ΓΣΕΕΒΕ,  ΕΣΕΕ,  ΓΣΕΕ,  ΠΑΣΕΓΕΣ,  ΓΕΣΑΣΕ,  ΟΚΕ  και 

καταναλωτικών   ενώσεων,  τους  οποίους  θα  υποδεικνύουν  οι  οργανώσεις 

αυτές. 

παρ. 5

Η  Ο.Κ.Ε.  θεωρεί  ότι  δεν  καθορίζονται  με  σαφήνεια  οι  μη  συμβατές 

δραστηριότητες με την ιδιότητα και τα καθήκοντα του μέλους της Επιτροπής 

Ανταγωνισμού  για  τα  μέλη  που  δεν  είναι  πλήρους  και  αποκλειστικής 

απασχόλησης.

παρ. 12

Η Ο.Κ.Ε.  δεν  κρίνει  σκόπιμο να  τεθεί  όριο  ως προς τον  αριθμό των 

υπαλλήλων που αποζημιώνονται για να συνδράμουν τον Εισηγητή.

Άρθρο 14:  

παρ. 2 ιη

Ορίζεται  ότι  η  Επιτροπή  Ανταγωνισμού  παρέχει  προς  τον  Υπουργό 

Περιφερειακής  Ανάπτυξης  και  Ανταγωνιστικότητας,  έπειτα  από  έγγραφο 
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αίτημά του, κάθε πληροφορία γενικής φύσεως που κατέχει, με την επιφύλαξη 

του επιχειρηματικού απορρήτου και εφόσον οι ζητούμενες πληροφορίες δεν 

αφορούν στοιχεία που εμπίπτουν στην ερευνητική διαδικασία ή υποβληθείσες 

αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα επιείκειας.

Με δεδομένο ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι Ανεξάρτητη Αρχή και 

τα στοιχεία που συλλέγει «υποχρεούται να τα χρησιμοποιεί μόνο για σκοπό 

που  επιδιώκεται  με  την  αίτηση  παροχής  πληροφοριών,  τον  έλεγχο  ή  την 

ακρόαση» (άρθρο 41 παρ.1 του Σχ/Ν), η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι η διάταξη αυτή 

πρέπει να επανεξετασθεί.

Άρθρο 21: Οργάνωση και προσωπικό της Επιτροπής Ανταγωνισμού

παρ. 5

Δεδομένου ότι  η απόσπαση υπαλλήλου με τις κείμενες διατάξεις είναι 

ιδιαιτέρως χρονοβόρα και ατελέσφορη για τα έμπειρα και ικανά στελέχη, για 

τα οποία συνήθως τα υπηρεσιακά συμβούλια των φορέων προέλευσης δεν 

εγκρίνουν  την  απόσπαση,  η  Ο.Κ.Ε.  θεωρεί  σκόπιμη  την  επαναφορά  της 

δυνατότητας  απόσπασης  υπαλλήλου  στην  Επιτροπή  Ανταγωνισμού  κατά 

παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, όπως άλλωστε ίσχυε μέχρι το 2009.

Άρθρο 22: Διαδικασία Αξιολόγησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Η  Ο.Κ.Ε.  προτείνει  να  μειωθεί  το  μέγιστο  χρονικό  διάστημα  για  την 

περιοδική αξιολόγηση σε τριετία αντί της αναφερόμενης πενταετίας. 

Σε κάθε περίπτωση δε, η διάταξη είναι  αόριστη ως προς το ποιος θα 

διενεργεί την αξιολόγηση και με ποια κριτήρια.
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Άρθρο 25: Εξουσίες της Επιτροπής επί παραβάσεων 

παρ. 2

Με  τη  διάταξη  αυτή  καθιερώνεται,  ανάμεσα  σε  άλλα,  ευθύνη  εις 

ολόκληρον  με  την  προσωπική  τους  περιουσία  φυσικών προσώπων με  το 

οικείο  νομικό  πρόσωπο  (εταιρίες)  για  την  καταβολή  των  προστίμων  που 

επιβάλλει η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Επιπλέον, προβλέπεται ότι η Επιτροπή 

Ανταγωνισμού  δύναται  να  επιβάλει  στα  φυσικά  πρόσωπα,  που  είναι 

υπεύθυνα για  την  παράβαση και  αυτοτελές  πρόστιμο από 200.000 € έως 

2.000.000 €.

Με δεδομένο ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού ασκεί εκ του νόμου οιονεί 

δικαστικό  έργο,  παρόλο  που  εκ  του  Συντάγματος  δεν  έχει  δικαιοδοσία  να 

ασκεί  δικαστική  εξουσία,  οι  αποφάσεις  της  σύμφωνα  με  την  παραπάνω 

διάταξη  αναμένεται  βάσιμα  ότι  θα  καταρρίπτονται  στο  Διοικητικό  Εφετείο. 

Όπως είναι γνωστό η διαδικασία ενώπιον της Ανεξάρτητης Αρχής δεν έχει τα 

εχέγγυα  της  δικαστικής  ποινικής  διαδικασίας,  προκειμένου  για  τον 

καταλογισμό ευθύνης για παραβατική συμπεριφορά φυσικών προσώπων.

Κατά συνέπεια, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι πρέπει να επανεξετασθεί το ζήτημα. 

Κυρίως  θα  πρέπει  να  επανεξετασθεί  η  θέσπιση  κατώτατου  ορίου  του 

επιβαλλόμενου προστίμου (200.000 €), που δεν συναρτάται με τα έσοδα ή 

την οικονομική κατάσταση του φυσικού προσώπου και θα επιβάλλεται λόγω 

«συμμετοχής  σε  προπαρασκευαστικές  πράξεις,  στην  οργάνωση  ή  την 

διάπραξη  της  παράνομης  συμπεριφοράς  της  επιχείρησης»,  παραβάσεις 

δηλαδή που η Επιτροπή Ανταγωνισμού με  πολλή δυσκολία θα μπορεί  να 

αποδείξει επαρκώς, ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα.

Άρθρο 51:  Μεταβατικές διατάξεις

παρ. 4

Ενώ υπάρχει μεταβατική διάταξη για τη θητεία των μελών της Επιτροπής 

Ανταγωνισμού  που  ήδη  υπηρετούν,  δεν  είναι  σαφές  αν  η  διάταξη  αυτή 

συμπεριλαμβάνει και τον Πρόεδρό της.
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Στην Ολομέλεια της 10ης Μαρτίου 2011 παρέστησαν τα κάτωθι Μέλη
της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Πολυζωγόπουλος Χρήστος 

 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ  
Στεφάνου Ιωάννης 
Εκπρόσωπος ΣΕΒ

Λιόλιος Νικόλαος
Μέλος Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.

Α’ ΟΜΑΔΑ Β’ ΟΜΑΔΑ Γ’ ΟΜΑΔΑ

Καμπάνης Βασίλειος 
Εκπρόσωπος Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
σε αναπλήρωση του 
Αντζινά Νικολάου  
Εκπροσώπου Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Λέντζος Δημήτριος 
Εκπρόσωπος Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Ντουντούμης Γεώργιος 
Εκπρόσωπος Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.
σε αναπλήρωση του
Ασημακόπουλου Δημητρίου
Προέδρου Δ.Σ. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Σκορίνης Νικόλαος
Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Ζούλοβιτς Μαργαρίτα 
Εκπρόσωπος Ε.Σ.Ε.Ε.

Αρμενάκης Δημήτριος 
Εκπρόσωπος Ε.Σ.Ε.Ε. 

Αμβράζης Γεώργιος 
Εμπορικός Διευθυντής Π.Ο.Ξ.

Τσατήρης Γεώργιος  
Ένωση Ελληνικών Τραπεζών

Αλέπης Μιχάλης 
Μέλος Δ.Σ. Σ.Α.Τ.Ε.

 

 

Βουλγαράκης Δημήτριος 
Γ.Σ.Ε.Ε.

Γκουτζαμάνης Κωνσταντίνος 
Γ.Σ.Ε.Ε.

Κολεβέντης Φώτης 
Γ.Σ.Ε.Ε.
σε αναπλήρωση του
Πουπάκη Κώστα 
Γ.Σ.Ε.Ε.

Κουτσιμπογιώργος Γεώργιος  
Γ.Σ.Ε.Ε.

Πεπόνης Εμμανουήλ 
Γ.Σ.Ε.Ε.

Πολίτης Δημήτρης 
Γ.Σ.Ε.Ε.

Πούπκος Ιωάννης 
Γ.Σ.Ε.Ε.
σε αναπλήρωση του
Παναγόπουλου Ιωάννη
Προέδρου Γ.Σ.Ε.Ε.

Ταυρής Φίλιππος 
Γ.Σ.Ε.Ε.

Δαμιανίδης Δημήτριος 
Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ηλιόπουλος Ηλίας 
Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
  

Αλεξανδράκης Νικόλαος 
Εκπρόσωπος ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.

Τσιφόρος Ιωάννης 
Γενικός Διευθυντής ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. 
σε αναπλήρωση του 
Γαϊτανίδη Δημητρίου 
Εκπροσώπου ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. 

Καφύρας Χαράλαμπος 
Μέλος Γ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.
σε αναπλήρωση του 
Καραμίχα Τζανέτου 
Προέδρου Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.

Βουμβουλάκης Μιχάλης 
Α’ Αντιπρόεδρος ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. 
σε αναπλήρωση του 
Λίτσου Φώτη  
Μέλους Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. 

Γωνιωτάκης Γεώργιος 
Πρόεδρος Δ.Σ. ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.

Σωτηρακόπουλος Βασίλειος 
Μέλος Δ.Σ. Π.Ι.Σ.

Καλλίρης Πελοπίδας 
Πρόεδρος Ο.Ε.Ε.

Τσεμπερλίδης Νικόλαος 
Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕ.Π.ΚΑ.

Γιαννακόπουλος Βασίλειος
Εκπρόσωπος  Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.

Σωτηρίου Ιωάννης 
Εκπρόσωπος Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. 
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ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε.

Για κάθε πληροφορία σχετικά με το έργο και τη λειτουργία της Ο.Κ.Ε. είναι 
στη διάθεσή σας το Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων της Επιτροπής, 
υπό τη διεύθυνση της Δρος Μάρθας Θεοδώρου.

Τηλ.: 210 9249510-2, Fax: 210 9249514, e-mail: ipr@oke-esc.eu
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