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ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

• Βασικές έννοιες

• Ανταγωνισμός

• Δίκαιο Ανταγωνισμού

• Στόχοι Δικαίου 
Ανταγωνισμού

• Εξουσίες Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και Εθνικών 
Αρχών Ανταγωνισμού

• Κυρώσεις

ΑΡΘΡΟ 101 ΣΛΕΕ –
ΑΝΤΙΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ 

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ, 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

• Βασικές έννοιες

• Επιχείρηση

• Συμφωνία

• Εναρμονισμένη πρακτική

• Απόφαση ένωσης 
επιχειρήσεων

• Εξ αντικειμένου και εξ 
αποτελέσματος 
περιορισμός ανταγωνισμού

• Προϋποθέσεις εξαίρεσης

ΑΡΘΡΟ 102 ΣΛΕΕ –
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ 

ΘΕΣΗΣ

• Έννοια δεσπόζουσας θέσης

• Θεμελίωση δεσπόζουσας 
θέσης

• Έννοια κατάχρησης 

• Παραδείγματα 
καταχρήσεων



ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
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ΟΦΕΛΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ



ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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Το σύνολο νόμων και κανονισμών που διασφαλίζουν 
ότι ο ανταγωνισμός στην αγορά δεν περιορίζεται κατά 
τρόπο που να μειώνεται η ευημερία των καταναλωτών

Στόχος → διατήρηση / ενίσχυση του ανταγωνισμού στην 
αγορά μέσω της απαγόρευσης αντι-ανταγωνιστικών 
συμπεριφορών / πρακτικών (μονομερών και 
συντονισμένων), με τελικό στόχο την μεγιστοποίηση 
ευημερίας καταναλωτών



ΑΡΘΡΟ 101 ΣΛΕΕ

ΑΡΘΡΟ 3, Ν. 13(Ι)/2008

➢ Συμφωνίες

➢ Εναρμονισμένες πρακτικές

➢ Αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων

ΑΡΘΡΟ 102 ΣΛΕΕ

ΑΡΘΡΟ 6(1), Ν. 13(Ι)/2008

➢ Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
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ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

• Παράπονο

• Αυτεπάγγελτα

Διερεύνηση 
παραβάσεων

• Ερωτηματολόγια

• Επιτόπιες 
έρευνες

• Δηλώσεις 

Συλλογή 
πληροφοριών

• Πρόστιμα

• Διορθωτικά 
μέτρα

Κυρώσεις

• Τομεακές έρευνες
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ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Ύψος 
προστίμου

σοβαρότητα

διάρκεια

ανώτατο όριο 
10% κύκλου 

εργασιών

Βασικό πρόστιμο 
(μέχρι 30% κύκλου 
εργασιών αγοράς 

παράβασης)

σοβαρότητα

διάρκεια

Επιβαρυντικές 
περιστάσεις 

επανάληψη 
παράβασης

ηγετικός ρόλος

παρεμπόδιση 
έρευνας

Ελαφρυντικές 
περιστάσεις 

παύση 
παράβασης με 

έναρξη έρευνας

παράβαση από 
αμέλεια

περιορισμένη 
συμμετοχή

Ειδική προσαύξηση 
(πολλαπλασιαστής) 
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ΑΡΘΡΟ 101 ΣΛΕΕ
ΑΝΤΙΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ, 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ



ΑΡΘΡΟ 101(1) ΣΛΕΕ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ

Είναι ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά και απαγορεύονται όλες οι συμφωνίες
μεταξύ επιχειρήσεων, όλες οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και κάθε 
εναρμονισμένη πρακτική, που δύνανται να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ κρατών 
μελών και που έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον 
περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς, και ιδίως 
εκείνες οι οποίες συνίστανται:

α) στον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό των τιμών αγοράς ή πωλήσεως ή άλλων όρων 
συναλλαγής,
β) στον περιορισμό ή στον έλεγχο της παραγωγής, της διαθέσεως, της 
τεχνολογικής αναπτύξεως ή των επενδύσεων,
γ) στην κατανομή των αγορών ή των πηγών εφοδιασμού,
δ) στην εφαρμογή ανίσων όρων επί ισοδυνάμων παροχών, έναντι των εμπορικώς 
συναλλασσομένων, με αποτέλεσμα να περιέρχονται αυτοί σε μειονεκτική θέση 
στον ανταγωνισμό,
ε) στην εξάρτηση της συνάψεως συμβάσεων από την αποδοχή, εκ μέρους των 
συναλλασσομένων, προσθέτων παροχών που εκ φύσεως ή σύμφωνα με τις 
εμπορικές συνήθειες δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο των συμβάσεων αυτών.
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ΑΡΘΡΟ 101(2) ΣΛΕΕ - ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Οι απαγορευόμενες δυνάμει του παρόντος άρθρου (ενν. 101(1)) συμφωνίες 
ή αποφάσεις είναι αυτοδικαίως άκυρες.
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ΑΡΘΡΟ 101(3) ΣΛΕΕ - ΕΞΑΙΡΕΣΗ

Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δύνανται να κηρυχθούν ανεφάρμοστες:
– σε κάθε συμφωνία ή κατηγορία συμφωνιών μεταξύ επιχειρήσεων,
– σε κάθε απόφαση ή κατηγορία αποφάσεων ενώσεων επιχειρήσεων, και
– σε κάθε εναρμονισμένη πρακτική ή κατηγορία εναρμονισμένων 

πρακτικών,
η οποία συμβάλλει στη βελτίωση της παραγωγής ή της διανομής των 
προϊόντων ή στην προώθηση της τεχνικής ή οικονομικής προόδου, 
εξασφαλίζοντας συγχρόνως στους καταναλωτές δίκαιο τμήμα από το όφελος 
που προκύπτει, και η οποία:

α) δεν επιβάλλει στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις περιορισμούς μη 
απαραίτητους για την επίτευξη των στόχων αυτών· και
β) δεν παρέχει στις επιχειρήσεις αυτές τη δυνατότητα καταργήσεως του 
ανταγωνισμού επί σημαντικού τμήματος των σχετικών προϊόντων.
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
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Δύο ή περισσότερες ανεξάρτητες 
επιχειρήσεις (οριζόντια / κάθετη 

σχέση) ή ένωση επιχειρήσεων

Σύμπτωση βούλησης 
(concurrence of wills) που 

εκδηλώνεται με Συμφωνία ή 
Εναρμονισμένη πρακτική ή 

Απόφαση ένωσης επιχειρήσεων

Αντικείμενο ή αποτέλεσμα 
παρεμπόδιση, περιορισμό ή 

στρέβλωση του ανταγωνισμού

Επίδραση στο ενδοενωσιακό
εμπόριο



ΕΝΝΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

• Επιχείρηση
– Κάθε φορέας που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το νομικό 

καθεστώς που τον διέπει και τον τρόπο χρηματοδότησης του                 
(Υπόθεση Hofner and Elser v. Macroton)

• Οικονομική δραστηριότητα
– Κάθε δραστηριότητα που συνίσταται στην προσφορά προϊόντων/υπηρεσιών 

σε δεδομένη αγορά

• Ενιαία οικονομική οντότητα (single economic entity)
– Μητρική εταιρεία έχει 100% της θυγατρικής → τεκμαίρεται η ύπαρξη ενιαίας 

οικονομικής οντότητας 

– Μητρική εταιρεία έχει < 100% της θυγατρικής → εξαρτάται από την ύπαρξη 
καθοριστικής επιρροής π.χ. διορίζει τα μέλη του ΔΣ, συμβουλεύεται η 
θυγατρική την μητρική για στρατηγικές εμπορικές αποφάσεις

→ Συμφωνίες επιχειρήσεων που ανήκουν σε ενιαία οικονομική οντότητα δεν 
εμπίπτουν στο Άρθρο 101(1) ΣΛΕΕ
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Οτιδήποτε φανερώνει την πιστή 
έκφραση της κοινής βούλησης των 
επιχειρήσεων να συμπεριφερθούν με 
συγκεκριμένο τρόπο στην αγορά

– Γραπτή / προφορική

– Επίσημη / ανεπίσημη

– Υπογραμμένη ή όχι

– Δεσμευτική ή μη δεσμευτική

π.χ. «Συμφωνία κυρίων»
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Να αυξήσουμε 
τις τιμές μας 

κατά 20%;

Πολύ καλή 
ιδέα! Πώς και 
δεν το είχαμε 

σκεφτεί 
προηγουμένως;



ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

• Υποκατάσταση αβεβαιότητας
του ανταγωνισμού με 
έμπρακτη συνεργασία
– Δεν απαιτείται πραγματικό 

σχέδιο συντονισμού → αρκεί η 
υιοθέτηση μηχανισμών 
διευκόλυνσης

– π.χ. ανταλλαγή ευαίσθητων 
πληροφοριών

• Πρέπει να αποδειχθεί ότι δεν 
υπάρχει άλλη εύλογη εξήγηση 
για την παράλληλη 
συμπεριφορά π.χ. διαφάνεια 
αγοράς, αμελητέες διαφορές 
στο κόστος
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
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ΚΑΘΕΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
Συμφωνίες μεταξύ 
επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται σε 
διαφορετικά επίπεδα της 
εφοδιαστικής αλυσίδας

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
Συμφωνίες μεταξύ 
επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται 
στην ίδια αγορά 



ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

• Ένωση επιχειρήσεων 
– Οργανωμένη μορφή συνεργασίας επιχειρήσεων
– Δεν απαιτείται:

• νομική προσωπικότητα
• εμπορική / παραγωγική δραστηριότητα 

• Απόφαση Ένωσης επιχειρήσεων
– Οποιαδήποτε πρωτοβουλία ανεξαρτήτως τύπου με αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον 

επηρεασμό της εμπορικής συμπεριφοράς των μελών της 

• Ιδρυτικό και Καταστατικό Έγγραφο

• Αποφάσεις ΔΣ ή ΓΣ

• Εσωτερικοί κανονισμοί / Κανόνες συμπεριφοράς

• Κατευθυντήριες γραμμές / Συστάσεις / Οδηγίες / Εγκύκλιοι

• Προφορικές προτροπές

– Δεσμευτικός / υποχρεωτικός χαρακτήρας

– Μη δεσμευτικός / υποχρεωτικός χαρακτήρας ΑΛΛΑ ασκεί αισθητή επιρροή στον 
ανταγωνισμό 
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ v ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

20

Π
ερ

ιο
ρ

ισ
μ

ό
ς 

α
ντ

α
γω

νι
σ

μ
ο

ύ Εξ αντικειμένου

Η φύση της συντονισμένης συμπεριφοράς των 
επιχειρήσεων είναι ικανή να περιορίσει επαρκώς 

τον ανταγωνισμό 

Δεν απαιτείται να αποδειχθούν συγκεκριμένες 
επιπτώσεις στην αγορά

Παραδείγματα: καθορισμός τιμών, περιορισμός 
παραγωγής, νόθευση διαγωνισμών

Εξ αποτελέσματος

Εντοπισμός στοιχείων που δείχνουν περιορισμό / 
στρέβλωση του ανταγωνισμού 

Αισθητός αντίκτυπος σε παραμέτρους του 
ανταγωνισμού (π.χ. τιμές, παραγωγή)



ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ – ΑΡΘΡΟ 101(3) ΣΛΕΕ
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 Βελτιώσεις αποτελεσματικότητας 

 Δίκαιο τμήμα οφέλους στους καταναλωτές για 
αντιστάθμιση αρνητικών επιδράσεων

 Αναγκαιότητα και αναλογικότητα

 Δεν περιορίζεται ο ανταγωνισμός σε σημαντικό 
τμήμα της αγοράς

Ανακοίνωση της Επιτροπής - Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή 
του άρθρου 101 παράγραφος 3 της συνθήκης, Επίσημη Εφημερίδα              
αριθ. C 101 της 27/04/2004 σ. 0097 - 0118



ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ – ΑΡΘΡΟ 101(3) ΣΛΕΕ
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

• Τεχνική / οικονομική πρόοδος

• Φύση → ποιοτικά και ποσοτικά

• Άμεση αιτιώδης σχέση

• Πιθανότητα και έκταση / μέγεθος

• Πώς και πότε θα εκδηλωθούν

• Αντικειμενικές και επαληθεύσιμες

• Παραδείγματα
– Κοινή παραγωγή / πώληση για περιορισμό κόστους 

– Βελτίωση ποιότητας (συμφωνίες R&D)
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ – ΑΡΘΡΟ 101(3) ΣΛΕΕ
ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΦΕΛΟΥΣ ΣΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

• Καταναλωτές: πελάτες υπό 
εξέταση επιχειρήσεων ή 
αγοραστές (όχι μόνον 
τελικοί καταναλωτές)

• Αντιστάθμιση καταναλωτών 
για πραγματικές / δυνητικές 
αρνητικές επιδράσεις

• Στάθμιση θετικών και 
αρνητικών επιδράσεων

• Καθαρή επίδραση 
τουλάχιστον ουδέτερη
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ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ – ΑΡΘΡΟ 101(3) ΣΛΕΕ
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ

• Αντικειμενικά αναγκαίοι οι περιορισμοί του 
ανταγωνισμού για επίτευξη 
αποτελεσματικοτήτων;

• Μπορούν οι ίδιες αποτελεσματικότητες να 
επιτευχθούν με λιγότερο περιοριστικές 
συμπράξεις ή και χωρίς την σύμπραξη (κριτήριο 
αναλογικότητας);

➔Σοβαροί περιορισμοί ανταγωνισμού απίθανο να 
κριθούν αναγκαίοι και αναλογικοί

24



ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ – ΑΡΘΡΟ 101(3) ΣΛΕΕ
ΜΗ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ

• Δεν περιορίζεται ο ανταγωνισμός σε σημαντικό 
μέρος της αγοράς

• Λαμβάνεται υπόψη:

– Χαρακτηριστικά αγοράς

– Περιορισμός ανταγωνισμού ως αποτέλεσμα 
σύμπραξης

– Μερίδια αγοράς συμμετεχουσών επιχειρήσεων

– Ένταση πραγματικού και δυνητικού ανταγωνισμού
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ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

• Ανακοίνωση (2014/С 291/01) - de minimis
– Οριζόντιες Συμφωνίες→ το συνολικό μερίδιο αγοράς των εμπλεκομένων 

δεν υπερβαίνει το 10% της σχετικής αγοράς

– Κάθετες Συμφωνίες→ το μερίδιο αγοράς κάθε μέρους να μην υπερβαίνει 
το 15%

– Εξαιρούνται οι περιορισμοί σκληρού πυρήνα (hardcore restrictions)

• Καθορισμός τιμών 

• Περιορισμός παραγωγής

• Καταμερισμός αγορών
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ΑΣΚΗΣΗ

Οι παραγωγοί τούβλων της Κύπρου 
κατέληξαν σε συμφωνία 
προκειμένου να αντιμετωπίσουν το 
φαινόμενο της υπερπροσφοράς και 
της συρρίκνωσης της ζήτησης λόγω 
της οικονομικής κρίσης. Αυτό θα 
επιτευχθεί με τον περιορισμό της 
παραγωγής κάθε επιχείρησης.

Συνιστά η συμπεριφορά των 
παραγωγών τούβλων παράβαση 
του Άρθρου 101(1) ΣΛΕΕ;
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ΑΡΘΡΟ 102 ΣΛΕΕ

ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ



ΑΡΘΡΟ 102 ΣΛΕΕ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ

Είναι ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά και απαγορεύεται, κατά το μέτρο που 
δύναται να επηρεάσει το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών, η καταχρηστική 
εκμετάλλευση από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις της δεσπόζουσας θέσης 
τους εντός της εσωτερικής αγοράς ή σημαντικού τμήματός της.
Η κατάχρηση αυτή δύναται να συνίσταται ιδίως:

α) στην άμεση ή έμμεση επιβολή μη δικαίων τιμών αγοράς ή πωλήσεως ή 
άλλων όρων συναλλαγής,
β) στον περιορισμό της παραγωγής, της διαθέσεως ή της τεχνολογικής 
αναπτύξεως επί ζημία των καταναλωτών,
γ) στην εφαρμογή ανίσων όρων επί ισοδυνάμων παροχών έναντι των 
εμπορικώς συναλλασσομένων, με αποτέλεσμα να περιέρχονται αυτοί σε 
μειονεκτική θέση στον ανταγωνισμό,
δ) στην εξάρτηση της συνάψεως συμβάσεων από την αποδοχή, εκ μέρους των 
συναλλασσομένων, προσθέτων παροχών που εκ φύσεως ή σύμφωνα με τις 
εμπορικές συνήθειες δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο των συμβάσεων 
αυτών.
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ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑ ΘΕΣΗ

«Θέση οικονομικής δύναμης που επιτρέπει στην επιχείρηση να 
ενεργεί σε αισθητό βαθμό ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές και 
τους πελάτες της και σε τελική ανάλυση ανεξάρτητα από τους 
καταναλωτές»

(Υπόθεση United Brands)

«μια επιχείρηση που είναι σε θέση να αυξάνει επικερδώς τις τιμές σε 
επίπεδο υψηλότερο εκείνου που αντιστοιχεί στον ανταγωνισμό επί 
σημαντικό χρονικό διάστημα, δεν αντιμετωπίζει επαρκώς 
αποτελεσματικούς ανταγωνιστικούς περιορισμούς και, κατά 
συνέπεια, μπορεί να θεωρηθεί ότι κατέχει δεσπόζουσα θέση»

(Ανακοίνωση Προτεραιοτήτων για Άρθρο 102 ΣΛΕΕ)
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ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑ ΘΕΣΗ

«Μία τέτοια θέση, αντίθετα απ' ό,τι μια κατάσταση 
μονοπωλίου ή οιονεί μονοπωλίου, δεν αποκλείει την ύπαρξη 
κάποιου ανταγωνισμού αλλά δίνει στην επιχείρηση που την 
κατέχει τη δυνατότητα, αν όχι να αποφασίζει, τουλάχιστον να 
επηρεάζει σημαντικά τις συνθήκες υπό τις οποίες θα 
αναπτυχθεί αυτός ο ανταγωνισμός και, εν πάση περιπτώσει, 
τη δυνατότητα να συμπεριφέρεται σε ευρεία έκταση χωρίς 
να πρέπει να λάβει υπόψη της τις συνθήκες αυτές και χωρίς 
παρόλα αυτά να ζημιώνεται από τη συμπεριφορά αυτή»  

(Υπόθεση Hoffmann-La Roche)
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ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ

«η ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης προκύπτει από τη συνδρομή αρκετών 
παραγόντων, οι οποίοι, λαμβανόμενοι μεμονωμένα, δεν είναι 
κατ' ανάγκη και καθοριστικοί. Η εξακρίβωση του αν […] κατέχει 
δεσπόζουσα θέση στην οικεία αγορά, πρέπει να γίνει εξετάζοντας 
καταρχάς τη δομή της και κατόπιν την ανταγωνιστική της θέση στην εν 
λόγω αγορά»

(Υπόθεση United Brands) 

Παράγοντες (Ανακοίνωση Προτεραιοτήτων για Άρθρο 102 ΣΛΕΕ)

1. Θέση δεσπόζουσας επιχείρησης και ανταγωνιστών στην αγορά

2. Εμπόδια εισόδου / επέκτασης στην αγορά

3. Αντισταθμιστική ισχύς αγοραστών
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ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 

Μερίδια αγοράς 
Διαχρονική 

εξέλιξη μεριδίων 
αγοράς

Κατανομή 
μεριδίων αγοράς

Βαθμός 
συγκέντρωσης
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40%

Απίθανη η ύπαρξη 
δεσπόζουσας θέσης

Πιθανή η ύπαρξη 
δεσπόζουσας θέσης

100
%

0%

Αύξηση μεριδίου 
αγοράς → αύξηση 

πιθανότητας 
δεσπόζουσας θέσης

70%

Τεκμήριο ύπαρξης 
δεσπόζουσας θέσης πλην 
εξαιρετικών περιστάσεων



ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΔΥΝHΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Νομικά / ρυθμιστικά εμπόδια

• Μονοπωλιακά / αποκλειστικά δικαιώματα 

• Άδειες λειτουργίας / εγκατάστασης (π.χ. ταξί)

• Χωροταξικές ρυθμίσεις

• Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας / πατέντες / ευρεσιτεχνίες

• Ποσοστώσεις παραγωγής (π.χ. αγελαδινό γάλα)

Οικονομικά πλεονεκτήματα

• Μη ανακτήσιμο κόστος

• Οικονομίες κλίμακας / φάσματος

• Πρόσβαση σε ουσιώδεις υποδομές / εισροές

• Ανεπτυγμένο δίκτυο διανομής

• Επιδράσεις δικτύου

Στρατηγικά

• Μεγάλες διαφημιστικές δαπάνες→ μη ανακτήσιμο κόστος

• Μακροπρόθεσμες συμβάσεις με πελάτες→ επιδράσεις εγκλωβισμού (locked-in effects)

• Υπερπολλαπλασιασμός προϊόντων (brand proliferation)

• Δίκτυο αποκλειστικής αντιπροσώπευσης
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ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ (COUNTERVAILING BUYER POWER)

Διαπραγματευτική δύναμη

• Μέγεθος αγοραστή

• Εμπορική σημασία

Μέτρηση ισχύος

• Στροφή σε εναλλακτικό προμηθευτή

• Προώθηση εισόδου στην αγορά

• Καθετοποίηση
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ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΥΘΥΝΗ

«Η διαπίστωση της ύπαρξης δεσπόζουσας θέσης δεν 
συνεπάγεται αυτή καθ’ αυτή καμία μομφή προς την 
οικεία επιχείρηση, αλλά σημαίνει μόνο ότι η τελευταία 
υπέχει ανεξάρτητα από τους λόγους που κατέχει μια 
τέτοια θέση, ιδιαίτερη ευθύνη να μη θίγει με τη 
συμπεριφορά της την άσκηση πραγματικού και 
ανόθευτου ανταγωνισμού στην κοινή αγορά» 

(Υπόθεση Michelin)
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ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ

«σχετίζεται με τη συμπεριφορά μιας επιχείρησης που κατέχει 
δεσπόζουσα θέση, η οποία είναι ικανή να επηρεάσει τη δομή μιας 
αγοράς όπου ακριβώς λόγω της παρουσίας της προαναφερθείσας 
επιχειρήσεως, ο ανταγωνισμός είναι ήδη εξασθενημένος και η οποία 
έχει ως αποτέλεσμα να κωλύεται η διατήρηση του υφισταμένου 
στην αγορά ανταγωνισμού ή η ανάπτυξή του, λόγω της 
χρησιμοποιήσεως διαφορετικών μέσων από εκείνα που διέπουν 
τον κανονικό ανταγωνισμό μεταξύ των προσφερόμενων από τους 
επιχειρηματίες προϊόντων ή υπηρεσιών»

(Υπόθεση Hoffmann-La Roche)
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ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ (OBJECTIVE JUSTIFICATION)

❶ Υλοποίηση / πιθανότητα υλοποίησης αποτελεσματικοτήτων 

❷ Αναγκαία η πρακτική για υλοποίηση βελτιώσεων → δεν πρέπει 
να υπάρχουν άλλες λιγότερο αντιανταγωνιστικές εναλλακτικές 
δυνατότητες που είναι ικανές να οδηγήσουν στις ίδιες 
βελτιώσεις (αναλογικότητα)

❸ Αντιστάθμιση τυχόν αρνητικών επιδράσεων στον ανταγωνισμό 
και ευημερία καταναλωτών στις επηρεαζόμενες αγορές

❹ Δεν εξαλείφεται ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός → δεν 
καταργούνται όλες / περισσότερες υφιστάμενες πηγές 
πραγματικού ή δυνητικού ανταγωνισμού

Σωρευτικές προϋποθέσεις
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ΤΥΠΟΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΩΝ

Εκμεταλλευτικές      
(exploitative abuses)

Υπερβολική τιμολόγηση

Αθέμιτοι όροι συναλλαγής

Καταχρηστικού αποκλεισμού
(exclusionary abuses)

Επιθετική τιμολόγηση

Άρνηση προμήθειας  / 
συνεργασίας

Εκπτώσεις πίστης 

Δέσμευση προϊόντων
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ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

40

Η τιμή ενός προϊόντος είναι υπερβολική όταν δεν έχει λογική σχέση με την 
οικονομική του αξία 

(Υπόθεση General Motors)

Η οικονομική αξία ενός προϊόντος δεν περιορίζεται στο κόστος του συν ένα 
εύλογο περιθώριο κέρδους (cost-plus pricing) → υπάρχουν και άλλοι 
παράγοντες που προσδίδουν αξία σε ένα προϊόν που δεν 
αντικατοπτρίζονται κατ’ ανάγκην στο κόστος του

(Υπόθεση Port of Helsingborg)

• Συγκρίσεις τιμών και κόστους

• Συγκρίσεις τιμών σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές / αγορές (σε συνεπή βάση)

• Διαχρονικές συγκρίσεις τιμών

• Συγκρίσεις τιμών ίδιας επιχείρησης σε άλλες αγορές

Τεστ υπερβολικής τιμολόγησης



ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΣΤ UNITED BRANDS

«να εκτιμηθεί αν υφίσταται υπερβολική δυσαναλογία μεταξύ 
των δαπανών που πράγματι έγιναν και της τιμής που πράγματι 
ζητήθηκε και, σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως, να 
εξετασθεί αν επιβλήθηκε μη δίκαιη τιμή, είτε κατ' απόλυτη 
έννοια είτε σε σύγκριση με τα ανταγωνιστικά προϊόντα»

(Υπόθεση United Brands)
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ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΣΤ UNITED BRANDS

42

ΣΤΑΔΙΟ 1

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΤΑΔΙΟ 2

Υπάρχει 
υπερβολική 

δυσαναλογία 
μεταξύ της τιμής 
και του κόστους 

παραγωγής;

Μη εύλογη τιμή 
από μόνη της

Καταχρηστική 
υπερτιμολόγηση

Δεν υπάρχει 
καταχρηστική 

υπερτιμολόγηση

Μη εύλογη τιμή 
κατόπιν σύγκρισης 
με ανταγωνιστικά 

προϊόντα

Καταχρηστική 
υπερτιμολόγηση

Δεν υπάρχει 
καταχρηστική 

υπερτιμολόγηση



ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (PREDATORY PRICING)

• Επιβολή πολύ χαμηλής 
τιμής με σκοπό:
– Εκτοπισμό / πειθάρχηση 

ανταγωνιστών  
– Αποτροπή εισόδου

• Συστατικά στοιχεία
– Βραχυπρόθεσμα →

απώλεια κερδών
– Μακροπρόθεσμα →

ανάκτηση απολεσθέντων 
κερδών
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ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 
ΝΟΜΙΚΟ ΤΕΣΤ

44

Τιμή

Μέσο 
μεταβλητό 

κόστος

Μέσο 
συνολικό 

κόστος

Τιμές κάτω του μέσου μεταβλητού κόστους 
θεωρούνται per se καταχρηστικές

Τιμές πάνω από το μέσο μεταβλητό κόστος και κάτω 
από το μέσο συνολικό κόστος θεωρούνται 
καταχρηστικές όταν αποτελούν μέρος ενός σχεδίου 
εξόντωσης των ανταγωνιστών

Τιμές πάνω από το μέσο συνολικό κόστος μπορεί να 
θεωρηθούν καταχρηστικές σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις π.χ. στοχευμένες/επιλεκτικές



ΑΡΝΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ
(REFUSAL TO SUPPLY / DEAL)

H δεσπόζουσα επιχείρηση έχει δικαίωμα να επιλέγει τους  
αντισυμβαλλομένους της, ΕΝΤΟΥΤΟΙΣ

• Δεν μπορεί να παύσει την προμήθεια ενός αγοραστή, τιμωρώντας τον για τη συνεργασία με 
ανταγωνιστή ή λόγω παράλληλου εμπορίου

• Να εξαναγκάσει τους ανταγωνιστές της να τερματίσουν τη δραστηριοποίησή τους (π.χ. μέσω της 
άρνησης προμήθειας ενός προϊόντος απαραίτητου για την διεξαγωγή των δραστηριοτήτων τους)

Τρόποι αποκλεισμού

• Τερματισμός υφιστάμενης εμπορικής σχέσης

• Άρνηση προμήθειας προϊόντων

• Άρνηση παροχής πληροφοριών

• Άρνηση πρόσβασης σε μια ουσιώδη διευκόλυνση / υποδομή / εισροή (π.χ. αγωγός μεταφοράς 
φυσικού αερίου, δίκτυο τηλεπικοινωνιών)
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ΑΡΝΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Ρητή v. Εξυπονοούμενη

• Καθυστέρηση στην εκτέλεση παραγγελίας

• Προσκόμματα

• Υπερβολικές απαιτήσεις

Εξετάζονται σωρευτικά:

 Η άρνηση αφορά προϊόν που αντικειμενικά απαιτείται για την άσκηση 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού σε μια αγορά → δεν υπάρχει 
πραγματικό / δυνητικό υποκατάστατο

 Η άρνηση ενδέχεται να οδηγήσει σε εξάλειψη του αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού σε αγορά επόμενου σταδίου

 Η άρνηση ενδέχεται να αποβεί επιζήμια για τους καταναλωτές
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ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ (TYING)

Δεσμευμένες πωλήσεις

• Ο πελάτης που αγοράζει ένα προϊόν (δεσμεύον προϊόν) υποχρεώνεται 
να αγοράσει και ένα άλλο προϊόν (δεσμευμένο προϊόν) 

• Το δεσμευμένο προϊόν μπορεί να αγοραστεί και χωριστά

Παραδείγματα

• Πιστόλια καρφώματος και καρφιά / δεσμίδες φυσιγγίων

• Μηχανή καφέ και κάψουλες

• Windows και Windows Media Player

• Μηχανές Tetrapak και χαρτόνι Tetrapak

• Κινητό τηλέφωνο με συμβόλαιο
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ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

• Τεχνική

• Συμβατική
Τρόποι δέσμευσης

• Διατήρηση / αύξηση δύναμης σε κύρια αγορά 
(δεσμεύοντος προϊόντος)

• Αποκλεισμός ανταγωνιστών από την αγορά του 
δεσμευμένου προϊόντος (leverage)

• Δημιουργία εμποδίων εισόδου στην αγορά 
(δεσμεύοντος και δεσμευμένου προϊόντος)

• Περιορισμός επιλογών για καταναλωτές

Αντιανταγωνιστικές 
επιδράσεις
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Ευχαριστώ για την 
προσοχή σας

Δρ. Παναγιώτης Αγησιλάου

W: www.trojaneconomics.com
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