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 Σύνδεση της ιδιωτικής επιβολής με την διαφύλαξη της πρακτικής αποτελεσματικότητας των άρθρων 101 και 
102 ΣΛΕΕ : ΔΕΕ, υποθ. C-453/99 Courage, ΔΕΕ, συνεκδ. υποθ. C-295/04 έως C-298/04, Manfredi, ΔΕΕ, υποθ. C-
360/09 Pfleiderer, ΔΕΕ, υποθ. C-199/11, Ευρωπαϊκή Ένωση κατα Otis NV ⇨ Η παραδοχή αυτή οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι η ιδιωτική επιβολή, παρά τον προέχοντα αποκαταστατικό χαρακτήρα της, έχει παράπλευρη 
λειτουργία ως μέσο ενωσιακής δημόσιας πολιτικής και ειδικότερα της διασφάλισης καθεστώτος ανόθευτου 
ανταγωνισμού. Τούτο δικαιολογεί με τη σειρά του την ανάγκη ενωσιακής εναρμονίσεως. 

 

 Σημαντικό ρόλο στην ανωτέρω προσέγγιση διαδραμάτισε ο εκσυγχρονισμός και η αποκέντρωση των κανόνων 
ανταγωνισμού (Λευκή Βίβλος 1999) που κατέληξε στην υιοθέτηση του Κανονισμού 1/2003 και, ειδικότερα, η 
εισαγωγή του συστήματος της εκ του νόμου (ex lege) εξαίρεσης με ταυτόχρονη κατάργηση του συστήματος της 
προηγούμενης κοινοποίησης και της αποκλειστικής αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του 
άρθρου 101 παρ. 3 ΣΛΕΕ (τότε 81 παρ. 3 ΕΚ) 

 

 Νομοθετική διαδρομή ⇨ Πράσινη Βίβλος (2005) ⇨ Λευκή Βίβλος (2008) ⇨ Ευρωπαϊκή Επιτροπή (πρόταση 
οδηγίας) 2013 ⇨ Οδηγία 2014/104/ΕΕ  
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 Αξίωση αποζημίωσης (914 επ. ΑΚ) -  αντί άλλων ΑΠ 1379/2010 
 Π.χ. ζημία από το υπερτίμημα – συμπράξεις και εκμεταλλευτικές καταχρήσεις  

 Αξίωση παράλειψης / άρσης της προσβολής 
 Π.χ. καταχρηστική άρνηση εφοδιασμού. Η παράλειψη της άρνησης πώλησης ισοδυναμεί με υποχρέωση παράδοσης 

εμπορευμάτων, ήτοι υλοποιείται με τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων πώλησης (αναλογίες από το δίκαιο του 
αθέμιτου ανταγωνισμού – βλ. ΜΠρΚερκ 645/2000    

 In natura αποζημίωση (297 ΑΚ) ⇨επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση 
 Π.χ. Καταχρηστική άρνηση εφοδιασμού (ΕφΑθ 7770/2007) : «Περαιτέρω, η οφειλόμενη κατά τα ανωτέρω 

αποζημίωση, λόγω αρνήσεως πωλήσεως, που απαγορεύεται από τις διατάξεις των άρθρων 1 Ν 146/1914 και 2 του Ν 
703/1977 μπορεί, ενόψει των ειδικών συνθηκών, να ζητήσει και να επιδικασθεί κατ` άρθρο 297 ΑΚ αυτουσίως (in nature), 
με την μορφή του εξαναγκασμού του εναγομένου στην κατάρτιση της συμβάσεως πωλήσεως, την οποία παρανόμως 
αρνείται». Βλ. και ΠΠρΑΘ 1355/2011  και ΠΠρΑΘ 2265/2011 

 Καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως (949 ΚΠολΔ) 
 Π.χ. Καταχρηστική άρνηση εταιρίας ή σωματείου να αποδεχθεί κάποιον στους κόλπους του ως μέλος του (πρβλ. 

ενδεικτικά ΠΠρΘεσ 18605/2003)  

 Ασφαλιστικά μέτρα 
 Τα κοινά ασφαλιστικά μέτρα, προορισμό έχουν την εξασφάλιση ή διατήρηση ιδιωτικών δικαιωμάτων ή σχέσεων και 

συνάπτονται με την υπαγωγή της διαφοράς στα πολιτικά δικαστήρια, μπορούν δε να ζητηθούν ακόμη και χωρίς 
προηγούμενη καταγγελία που υποβάλλεται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Αντίθετα, τα ασφαλιστικά μέτρα του Ν 3959/2011 
αποτελούν προσωρινή προστασία όσων θίγονται, διοικητικής όμως φύσεως με συνέπεια αυτά να μην εξαρτώνται από την 
άσκηση κύριας αγωγής, βλ. ΜΠρΑΘ 3427/2001 
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 Περιορισμός του πεδίου εφαρμογής στις αγωγές αποζημίωσης (συμπερίληψη της 

αυτούσιας αποζημίωσης) 

 

 Το πεδίο εφαρμογής καταλαμβάνει τόσο τις παρεπόμενες αγωγές (follow-up actions), όσο 

και τις αυτοτελείς αγωγές (stand alone actions) 

   

 Καταλαμβάνονται τόσο οι παραβάσεις (και) του ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισμού 

(101-102 ΣΛΕΕ), όσο και αποκλειστικά οι παραβάσεις του εθνικού δικαίου του 

ανταγωνισμού (εν προκειμένω α. 1 -2 του ν. 3959/2011)  
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 Ο κανόνας του πλήρους της αποζημίωσης : 

  

 Περίληψη της θετικής ζημίας (damnum emergens) και του διαφυγόντος κέρδους (lucrum cessans)  

 Περίληψη τόκων : οι τόκοι  για το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που προκλήθηκε η ζημία μέχρι τη στιγμή που καταβλήθηκε η αποζημίωση 

αποτελούν ουσιώδες στοιχείο της αποκαταστατικής  λειτουργίας της αποζημίωσης είτε χαρακτηρίζονται κατά το εθνικό δίκαιο ως τόκοι αποζημίωσης ή 

υπερημερίας και ανεξάρτητα αν η περέλευση του χρόνου λαμβάνεται υπόψη κατά το εθνικό δίκαιο ως διακριτή κατηγορία ή συνιστώσα της θετικής 

ζημίας ή του διαφυγόντος κέρδους 

 Ο κανόνας της πλήρους αποζημίωσης είναι απόλυτος (άκαμπτος) ; Βλ. αιτολογική σκέψη (13) της οδηγίας η οποία φαίνεται να διατυπώνει εξαίρεση 

υιοθετώντας την γαλλ. προσέγγιση της απώλειας ευκαιρίας (« perte d’une chance »). Π.χ. διαφορά πρακτικών αποκλεισμού υφιστάμενων παικτών με τον 

αποκλεισμό νεοεισερχόμενων (newcomers). Αποδοχή υπολογισμού της αποζημίωσης με πιθανοτικά σενάρια / ex aequo et bono κ.λπ.   

 

 Ο κανόνας της αποφυγής της υπερβολικής αποζημίωσης (αποφυγή του αδικαιολόγητου πλουτισμού των θυμάτων) 

 

 Αρχές της αποτελεσματικότητας και της ισοδυναμίας (άρθρο 4 της οδηγίας) ⇨Εφαρμόζεται στο σύνολο των εθνικών 

κανόνων και διαδικασιών που αφορούν στις αγωγές αποζημίωσης και όχι μόνο στα θέματα που εναρμονίζει η οδηγία, 

ως αρχές προερχόμενες από το πρωτογενές δίκαιο και τη νομολογία του ΔΕΕ σχετικά με την δικονομική αυτονομία 

των κρατών μελών :  

 

 Σύμφωνα με την αρχή της αποτελεσματικότητας, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το σύνολο των εθνικών κανόνων και διαδικασιών που αφορούν την 

άσκηση αγωγών αποζημίωσης σχεδιάζονται και εφαρμόζονται κατά τρόπο ώστε να μην καθίσταται εκ των πραγμάτων αδύνατη ή υπερβολικά δυσχερής η 

άσκηση του ενωσιακού δικαιώματος για την καταβολή πλήρους αποζημίωσης για ζημία προκληθείσα από παράβαση του δικαίου ανταγωνισμού. Σύμφωνα 

με την αρχή της ισοδυναμίας, οι εθνικές διατάξεις και διαδικασίες σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης που ασκούνται λόγω παράβασης των άρθρων 101 ή 

102 ΣΛΕΕ δεν πρέπει να είναι λιγότερο ευνοϊκές για τους φερόμενους ως ζημιωθέντες από αυτές που διέπουν αντίστοιχες αγωγές αποζημίωσης για ζημίες 

λόγω παραβιάσεων του εθνικού δικαίου. 
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 Κοινοποίηση Αποδεικτικών Στοιχείων ⇨Κεφ. ΙΙ (άρθρα 5-8 της οδηγίας) 

 

 Ισχύς των εθνικών αποφάσεων, Περίοδοι Παραγραφής, Ευθύνη εις ολόκληρον ⇨Κεφ. 

ΙΙΙ (άρθρα 9-11της οδηγίας) 

 

 Μετακύλιση  (pass on) της επιπλέον επιβάρυνσης ⇨Κεφ. IV (άρθρα 12-16 της οδηγίας) 

 

 Ποσοτικοποίηση (Quantification) ⇨Κεφ. V (άρθρο 17 της οδηγίας) 

  

 Συναινετική Επίλυση Διαφορών ⇨Κεφ. VI (άρθρα 18-19 της οδηγίας)  
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Κοινοποιήσεις «μεταξύ διαδίκων» ενάγοντα (ή τρίτο) ⇔ εναγόμενο (ή τρίτο) 

      

    Σκοπός  

    - «Στοιχεία υπό τον έλεγχό του» / prima facie παραδεκτή αξίωση 

    -Τεκμηριωμένη αιτιολόγηση βάσει   

              διαθέσιμων στοιχείων (αποδεικτική αναγκαιότητα)  

    -Στάθμιση των συμφερόντων όλων των εμπλεκόμενων  

      διαδίκων & τρίτων  

     

 

     

    Έκταση  

    π.χ. Εμπιστευτικές πληροφορίες / δικηγορικό απόρρητο 

     

     

     

    Διαδικαστική εγγύηση  

    Προηγούμενη κλήση του καθού σε ακρόαση   
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Αναλογικότητα ως προς : α) 

το σκοπό της κοινοποίησης 

και β) την έκταση της 

κοινοποίησης  



Κοινοποίηση στοιχείων από την ΕΑΑ στο Δικαστήριο  

                     «Γκρίζα Λίστα» (Έγγραφα που κοινοποιούνται μετά την  

                       περάτωση της διαδικασίας ενώπιον της ΕΑΑ)   

                            - Πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από επιχειρήσεις  
                              ειδικά ενόψει της διαδικασίας ενώπιον  της ΕΑΑ (π.χ. απαντήσεις σε   
                              αιτήσεις παροχής πληροφοριών, μαρτυρικές καταθέσεις ενώπιον της 
                              αρχής κ.λπ.) 

                            -Πληροφορίες που συντάχθηκαν από ΕΑΑ και απεστάλησαν 
                              στους διαδίκους κατά τη διοικητική διαδικασία (π.χ.  
                              έκθεση αιτιάσεων)  

                            - Υπομνήματα για διακανονισμό (Settlement) που αποσύρθηκαν 

     

                       «Μαύρη Λίστα» (Δεν κοινοποιούνται ποτέ / περιορισμένη εξαίρεση υπό 
                        το φως της αιτιολογικής σκέψης 26) 

                            - Δηλώσεις επιεικούς μεταχείρισης  

                            - Υπομνήματα Διακανονισμού (Settlement) 

 

                        «Λευκή Λίστα» (Τα υπόλοιπα έγγραφα) Π.χ. Προϋπάρχουσες 
                        πληροφορίες και λοιπές πληροφορίες 

  

 

Πρόσθετη δικλείδα ασφαλείας ⇒ Τα έγγραφα δεν μπορούν να αποκτηθούν από τον διάδικο ή τον τρίτο 
(Η ΕΑΑ ως τελευταίο καταφύγιο)  
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Αυξημένες προϋποθέσεις αναλογικότητας 

 Στάθμιση δικαστικής προστασίας και 

ανάγκης αποτελεσματικότητα ερευνών της 

ΕΑΑ (Δημόσια Επιβολή)  



 Ισχύς αποφάσεων ΕΑΑ 

 

- Τελεσίδικη απόφαση ΕΑΑ ή αναθεωρητικού δικαστηρίου πλήρης και αμάχητη απόδειξη για την στοιχειοθέτηση της 

παράβασης για τα δικαστήρια του κράτους μέλους της ΕΑΑ 

- Εάν η προηγούμενη τελεσίδικη απόφαση έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος ⇨ τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως (prima 

facie) απόδειξη στα δικαστήρια του κράτους μέλους που ασκήθηκε η αγωγή αποζημίωσης  

- Η (διατηρούμενη) δυνατότητα υποβολής προδικαστικού ερωτήματος στο ΔΕΕ προκαλεί σκέψεις …. (αν και δεν θα 

ήταν δυνατό μια οδηγία να θίξει αυτό το δικαίωμα [πρβλ. αιτιολογική σκέψη 34 της οδηγίας).  

 Παραγραφή  

- 5ετία ⇨κατά βάση ισόχρονη με αυτή της αδικοπρακτικής ευθύνης, ωστόσο σημαντική η πρώτη προϋπόθεση του 

άρθρου 10, παρ. 2, στοιχ. α) για την νομική αποσαφήνιση της παραβατικής συμπεριφοράς.  

- Αναστολή / διακοπή της παραγραφής από τη στιγμή που η ΕΑΑ λάβει μέτρα για την διερεύνηση της παράβασης μέχρι 

τουλάχιστον ένα έτος από την τελεσιδικία της απόφασης ή την με όποιο άλλο τρόπο περάτωση της διοικητικής 

διαδικασίας (άρθρο 10 παρ. 4 της οδηγίας) 

- Τουλαχιστον δύο έτη όταν οι διάδικοι συμμετέχουν σε διαδικασία επίλυσης της διαφοράς   

 Ευθύνη εις ολόκληρον για τους από κοινού παραβάτες (π.χ. συμμετέχοντες σε καρτέλ).   

 Εξαιρέσεις για ΜΜΕ και επιχειρήσεις που καλύπτονται από ασυλία    
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 Η μετακύλιση της ζημίας ως αποτέλεσμα της καθετοποίησης της εμπορικής αλυσίδας (μετακύλιση 

της ζημίας στον επόμενο αντισυμβαλλόμενο) 

  

 Η αναγνώριση της μετακύλισης της ζημίας ως αναγκαίο μέτρο αποτροπής υπερβολικής αποζημίωσης 

  

 Η μετακύλιση της ζημίας ως ένσταση του εναγόμενου (άρθρο 13 της οδηγίας) ⇨το βάρος αποδείξεως 

έχει ο εναγόμενος (ενιστάμενος), ο οποίος μπορεί να ζητήσει κοινοποιήσεις για να ανταποκριθεί σε 

αυτό το βάρος 

 

 Η μετακύλιση ως βάση της αγωγής του ζημιωθέντος (άρθρο 14 της οδηγίας) (όταν λ.χ. αυτός 

βρίσκεται στο κάτω άκρο της εμπορικής αλυσίδας) : το πρόβλημα της «απομάκρυνσης» από τα 

αποδεικτικά στοιχεία. Θέσπιση μαχητών σωρευτικών τεκμηρίων (τεκμήρια μετακύλισης) :  

 

 Ο εναγόμενος έχει τελέσει παράβαση του δικαίου του ανταγωνισμού  

 Η παράβαση  είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή επιπλέον επιβάρυνσης στον άμεσο αγοραστή του παραβάτη  

 Ο έμμεσος αγοραστής αγόρασε αγαθά ή υπηρεσίες αντικείμενα της παράβασης η προερχόμενα ή περιέχοντα αυτά  
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 Η ανάγκη προσφυγής στο σενάριο μη παράβασης (χρήση του αντιπαραδείγματος) ως προϋπόθεση 

της ποσοτικής επιμέτρησης της ζημίας : πως θα είχε διαμορφωθεί η αγορά εν απουσία της 

παραβατικής συμπεριφοράς. Παραδείγματα :  

 

 Καρτελικές Συμπράξεις – Εκμεταλλευτικές Καταχρήσεις                        = Καρτελική / Καταχρηστική Τιμή – Τιμή που θα είχε 

εφαρμοστεί χωρίς την μετέλευση της παραβατικής συμπεριφοράς.  

 Συμφωνίες / Πρακτικές Αποκλεισμού 

 Συμφωνίες κατανομής αγορών / πηγών εφοδιασμού  ⇨ πως επέδρασαν στην διαμόρφωση των τιμών  

 

 Ανακοίνωση της Επιτροπής & Πρακτικός Οδηγός 

 Συγκριτικές μέθοδοι  

 Μοντέλα Προσομοίωσης  

 Ανάλυση βάσει κόστους και χρηματοοικονομικής ανάλυσης  

 Άλλες Μέθοδοι  

  

 Άρθρο 17 της οδηγίας 

 Μαχητό τεκμήριο ότι οι παραβάσεις προκαλούν ζημία  

 Ελάχιστη κατοχύρωση ( minimum standard) : πρότυπα απόδειξης σύμφωνα με την αρχή της αποτελεσματικότητας και της ισοδυναμίας 

/ καταρχάς αποδοχή των οικονομικών μοντέλων  

 Συμβολή της ΕΑΑ στην ποσοτικοποίηση εφόσον αυτή το κρίνει σκόπιμο.   
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Υπερτίμημα 



 Ανάγκη μεταφοράς ενόψει των αυστηρών / φορμαλιστικών κριτηρίων που έχει θέσει η νομολογία του 
ΔΕΕ στις προσφυγές «επί παραβάσει» σε ότι αφορά στο περιεχόμενο της σχετικής υποχρέωσης των 
κρατών μελών. Πράγματι, η επίτευξη του αποτελέσματος της οδηγίας για ορισμένα θέματα από αυτά 
που αναπτύχθηκαν φαίνεται να απαιτεί ρητές τροποποιήσεις του υφιστάμενου νομικού πλαισίου (π.χ. 
κοινοποιήσεις), ενώ άλλα φαίνεται να μπορούν να επιτευχθούν μέσω της αρχής της σύμφωνης 
ερμηνείας (π.χ. ποσοτικοποίηση  - προσαρμογή της προϋπόθεσης της «συνήθους πορείας των 
πραγμάτων»).  

 
 Τροποποιήσεις του ΚΠολΔ (Εισαγωγή ειδικού τμήματος ; )  

 (Τροποποιήσεις του κανονιστικού πλαισίου / ηπίου δικαίου της ΕΑ στο πρότυπο της Ευρ. Επιτροπής : α) πρόσβαση στο φάκελο, β) 
πρόγραμμα Επιείκειας, γ)Διακανονισμοί και δ) Συνεργασία με τα εθνικά δικαστήρια ⇨ αντίστοιχα : Απόφαση ΕΑ για Πρόγραμμα 

Επιείκειας και Ανακοίνωση ΕΑ για την πρόσβαση στα στοιχεία του φακέλου) 

 

 Προϋποθέσεις αποζημιωτικής ευθύνης εκτός πεδίου εφαρμογής stricto sensu της οδηγίας ⇨ 
υπαιτιότητα : αντικειμενικός χαρακτήρας των παραβάσεων του δικαίου του ανταγωνισμού / σχετική 
αποσύνδεση από το ζήτημα της ποινικής ευθύνης (ευρύτερη προσέγγιση)             Η θέση της 
Επιτροπής : απαλλαγή από την ευθύνη μόνο όταν αποδεικνύεται γνήσιο συγγνωστό σφάλμα. Θα 
ισχύσει η αρχή της αποτελεσματικότητας.  

 

 Με τις αγωγές αποζημίωσης βάσει της αστικής ευθύνης του κράτους (105-106 ΕισΝΑΚ), τι ; 
Περίπτωση εκούσιας εναρμόνισης ;   
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