ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε.

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕΤΡΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΣΗΣ της ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ ΑΕ
Πρόκειται για περιορισμένη υπόθεση κατ’ αντικείμενο περιορισμού του ανταγωνισμού που
αφορούσε μόνο ένα (1) έργο ο διαγωνισμός του οποίου διενεργήθηκε στις 14.3.2011, στο
πλαίσιο της οποίας η εταιρία μας οικειοθελώς συνεργάσθηκε πλήρως με την Επιτροπή
Ανταγωνισμού συμμετέχοντας σε πλήθος συνεδριάσεων της επιτροπής, διευκρινίζοντας
πληθώρα δεδομένων και χορηγώντας ότι στοιχείο της ζητήθηκε. Κατόπιν της οικειοθελούς
συνεργασίας της εταιρίας μας με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η εταιρία μας υπήχθη στη
Διαδικασία Διευθέτησης Διαφοράς κατά το άρθρο 25α του ν. 3959/2011, εν συνεχεία δε
εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 674/2018 απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η
οποία έκανε δεκτή τη με αριθμό πρωτ. 6958/22.11.2018 εισήγηση διευθέτησης Ειδικότερα με
την προαναφερόμενη ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού:
αφενός διαπιστώθηκε ότι η εταιρία μας παραβίασε το άρθρο 1 του Ν. 703/1977, όπως ίσχυε, το
άρθρο 1 του Ν. 3959/2011, όπως ίσχυε, καθώς και τα άρθρα 85/81 της Συνθ. εκ και 101 ΣΛΕΕ,
λόγω συμμετοχής της σε απαγορευμένη οριζόντια σύμπραξη εταιριών του κλάδου περί
κατανομής αγορών και νόθευσης διαγωνισμών δημοσίων έργων και ειδικότερα λόγω
συμμετοχής στην προαναφερόμενη παράβαση αποκλειστικά για ένα (1) και μόνο έργο και μόνο
για το περιορισμένο χρονικό διάστημα των 14ημέρων, ήτοι για την περίοδο από 1.3.2011 έως
14.3.2011, αφετέρου επιβλήθηκε εις βάρος της εταιρίας μας το περιορισμένο πρόστιμο για την
τέλεση της διαπιστωθείσης προαναφερόμενης παράβασης ύψους 17.269,24 €, το οποίο
σήμερα και έχει εξοφληθεί εξ’ ολοκλήρου όπως προκύπτει από το με αριθμό ταυτότητας
πληρωμής 094393430 900115977 190779700001 έντυπο της ΑΑΔΕ/ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών.
Συνεπώς δεν συντρέχει στο πρόσωπό μας ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (περ. γ της παρ. 4
του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016), ούτε άλλος λόγος αποκλεισμού,

καθώς κατόπιν της

υπαγωγής μας στην διαδικασία διευθέτησης και της προαναφερόμενης πλήρους εξόφλησης του
επιβληθέντος προστίμου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 44§3 του Ν. 3959/2011 η εταιρία μας
απαλλάσσεται από κάθε άλλου είδους δυσμενείς διοικητικές κυρώσεις και έννομες συνέπειες
που δύνανται να προκύψουν με αφορμή το περιεχόμενο της ανωτέρω απόφασης της
Επιτροπής Ανταγωνισμού. Άλλωστε και στην προαναφερόμενη με αριθμό 674/2018 απόφαση
της Επιτροπής Ανταγωνισμού επισημαίνεται ρητά στην παράγραφο 75 αυτής: «(η εταιρία μας)
εκδήλωσε εμπράκτως, ειλικρινώς και αυτοβούλως το ενδιαφέρον της για διευθέτηση και κατ’
εφαρμογή του άρθρου 44, παρ. 3, του Ν. 3959/2011, η εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε άλλου
είδους δυσμενείς έννομες συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από τα γεγονότα που
διαπιστώθηκαν με την παραπάνω απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς η υπαγωγή
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στη ΔΔΔ από μόνη της αποτελεί μέτρο «αυτοκάθαρσης». Σε κάθε δε περίπτωση τα γεγονότα
που διαπιστώθηκαν με την παραπάνω απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού έλαβαν χώρα
την περίοδο από 1.3.2011 έως 14.3.2011, ήτοι το έτος 2011, κατά συνέπεια πριν την έναρξη
ισχύος του Ν. 4412/2016, και από άποψη διαχρονικού δικαίου, ως προς τα γεγονότα αυτά δεν
εφαρμόζεται ούτε το εδάφιο γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 τουN. 4412/2016 ούτε άλλος λόγος
αποκλεισμού που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο".

Η Εταιρεία μετά την έκδοση της εν λόγω Αποφάσεως της Επιτροπής Ανταγωνισμού έχει λάβει
σειρά μέτρων, προκειμένου να αποφευχθεί στο μέλλον η επανάληψη παρόμοιων γεγονότων με
τα διαπιστωθέντα δια της προαναφερόμενης Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Τα εν
λόγω μέτρα ενισχύουν την φερεγγυότητα και αξιοπιστία της εταιρείας και προφανώς συνιστούν
αναγκαία, πρόσφορα και επαρκή μέτρα αποκατάστασης της αξιοπιστίας της κατ΄ άρθρο 73,
παρ. 7, του Ν. 4412/16. Αυτά τα μέτρα πρέπει να συνεκτιμηθούν υπό το πρίσμα του γεγονότος
ότι η διαπιστωθείσα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού παράβαση εκ μέρους της εταιρείας είχε
σύντομη διάρκεια, μόλις 14ημέρες (01.03.2011 έως 14.03.2011) Ειδικότερα :
(α) η εταιρεία μας συνεργάστηκε ενεργά και θετικά με την διερευνούσα Επιτροπή Ανταγωνισμού
αφού οικειοθελώς συμμετείχε στην κατ’ άρθρο 25α του Ν. 3959/11 διαδικασία διευθέτησης
διαφορών που οδήγησε στην έκδοση της εν λόγω Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.,
όπως προκύπτει και από το περιεχόμενο της ίδιας της Απόφασης, (β) έχει εξοφλήσει πλήρως
και ολοσχερώς το επιβληθέν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού πρόστιμο, (γ) με την από
19/12/2018 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας ορίστηκε Υπευθύνος για τον Εσωτερικό Έλεγχο της
εταιρίας, όσο αφορά στα θέματα Ανταγωνισμού. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται μεταξύ
άλλων, ο έλεγχος του προσωπικού και της διοίκησης της εταιρίας, ώστε αυτό να ενεργεί εντός
των πλαισίων που ορίζουν οι κανόνες των δημοσίων συμβάσεων και του Ανταγωνισμού.
Ταυτόχρονα η εταιρία έχει θέσει σε πλήρη εφαρμογή αυστηρότατη Πολιτική Ανταγωνισμού και
Πρόγραμμα Συμμόρφωσης, συνοδευόμενο και από εσωτερικό έλεγχο, για τις πράξεις και
ενέργειες της εταιρίας και του προσωπικού της που αφορούν σε σχέσεις με άλλες εταιρείες του
κλάδου. Με τον τρόπο αυτό η εταιρία υιοθέτησε πλέον ειδική και απολύτως δεσμευτική πολιτική
ανταγωνισμού σε πλήρη συμμόρφωση με τους ελληνικούς και ενωσιακούς κανόνες
ανταγωνισμού, με σκοπό την περαιτέρω προώθηση της ηθικής ακεραιότητας, της τιμιότητας,
της διαφάνειας και της ορθής επαγγελματικής συμπεριφοράς, σε όλες τις βαθμίδες ιεραρχίας
της εταιρίας, δηλ τόσο για τα μέλη του Δ.Σ.(εκτελεστική ή μη) όσο και για το εργατικό δυναμικό
της εταιρίας (δ) έχει εκδώσει σχετικές και αυστηρές οδηγίες στο προσωπικό της προς αποφυγή
ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων και το έχει εκπαιδεύει σχετικά δια ειδικών
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επαγγελματικών σεμιναρίων σχετικά με το δίκαιο του Ανταγωνισμού και το νομοθετικό πλαίσιο
περί ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού και περί περιπτώσεων στρέβλωσης του
ανταγωνισμού, (ε) έχει διανείμει τα σχετικά ενημερωτικά δελτία της Ελληνικής Επιτροπής
Ανταγωνισμού (εγχειρίδια) που υπάρχουν στο σχετικό ιστότοπο σε όλα τα στελέχη της εταιρίας,
(στ) έχει ενημερώσει σχετικά περί τούτου το ευρύτερο κοινό και τους συνεργάτες της με σχετική
σαφή αναφορά στο προφίλ της στον δικτυακό της τόπο.
Σημειώνουμε τέλος ξανά, ότι σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν.
3959/11 περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού, όπως ισχύει σήμερα, εάν υφίσταται
αναγνώριση τυχόν παραβιάσεων της νομοθεσίας και ολοσχερής εξόφληση του επιβληθέντος
προστίμου - όπως ακριβώς συμβαίνει εν προκειμένω στην περίπτωση της εταιρείας μας -,
μεταξύ άλλων επέρχεται και πλήρης απαλλαγή από άλλου είδους διοικητικές κυρώσεις, όπως
άλλωστε επισημαίνεται και στην προαναφερόμενη απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής
Ανταγωνισμού

Αθήνα, 8/2/2019
Μιχαήλ Κοντοειδής

Γεώργιος Καφίρης

Πρόεδρος Δ.Σ.

Δ/νων Σύμβουλος
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