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Αυτεπάγγελτη έρευνα αναφορικά με ενδεχόμενες πρακτικές, ενέργειες και 

συμπεριφορές των ΣΕΜΗΕΚ, ΣΜΗΜΕ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ οι οποίες ενδεχομένως 

να έχουν ως αντικείμενο ή και αποτέλεσμα ή και ενδεχόμενο αποτέλεσμα τον 

περιορισμό, παρακώλυση ή και νόθευση του ανταγωνισμού κατά παράβαση των 

άρθρων 3 του Νόμου και 101 της ΣΛΕΕ (αρ. φακ. 11.17.016.08) 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κα Λουκία Χριστοδούλου    Πρόεδρος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς    Μέλος 

κ. Ανδρέας Καρύδης     Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας   Μέλος 

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης   Μέλος 

 

Ημερομηνία απόφασης:  27 Ιουλίου 2021 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Έναυσμα της παρούσας αυτεπάγγελτης έρευνας αποτέλεσε επιστολή με θέμα 

«Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι» που παραλήφθηκε στις 28/4/2016 η οποία αναφέρεται σε 

ανακοίνωση του Συνδέσμου Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων 

Κύπρου (εφεξής ο «ΣΕΜΗΕΚ») ημερομηνίας 7/4/2016, που επισυνάπτεται στην εν λόγω 

επιστολή, η οποία αποτελεί επακόλουθο της τελευταίας ετήσιας  Γενικής Συνέλευσης του 

συνδέσμου, και η οποία μεταξύ άλλων απειλεί τα μέλη του συνδέσμου με διαγραφή σε 

περίπτωση που προσφοροδοτήσουν εργασίες από συμβούλους μηχανικούς που δεν είναι 

μέλη σε επαγγελματικούς συνδέσμους και που θα υποβάλλουν προσφορές σε έργα που δεν 
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θα εξαγγέλλονται με την μέθοδο της διορισμένης υπεργολαβίας. Περαιτέρω, η εν λόγω 

επιστολή, αναφέρεται στην ύπαρξη πρωτοκόλλου συνεργασίας, το οποίο ορίζει ποιοι είναι οι 

επαγγελματικοί σύνδεσμοι, και έχει συναφθεί μεταξύ του ΣΕΜΗΕΚ, του Συνδέσμου 

Συμβούλων Ηλεκτρολόγων και Μηχανικών Κύπρου Λτδ (εφεξής ο «ΣΣΜΗΜΕ») και του 

Συνδέσμου Αδειούχων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Κύπρου Σ.Ε.Η.Κ (εφεξής ο «ΣΕΗΚ»). 

Αντικείμενο της παρούσας αυτεπάγγελτης έρευνας είναι ενδεχόμενες πρακτικές, ενέργειες και 

συμπεριφορές του ΣΕΜΗΕΚ, του ΣΣΜΗΜΕ, του ΣΕΗΚ, του Συνδέσμου Αδειούχων 

Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Π.Ο.Σ.Ε.Η Επαρχίας Λεμεσού (εφεξής ο «ΣΕΗ») και της 

Ομοσπονδίας Σωματείων Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Κύπρου O.Σ.Ε.Η.Κ (εφεξής  η 

«ΟΣΕΗΚ») οι οποίες ενδεχομένως να είχαν ως αντικείμενο ή/και αποτέλεσμα ή/και 

ενδεχόμενο αποτέλεσμα τον περιορισμό, παρακώλυση ή/και νόθευση του ανταγωνισμού κατά 

παράβαση των άρθρων 3 των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 

του 2014 (στο εξής ο «Νόμος») και 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (στο εξής η «ΣΛΕΕ»).  

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ  

H Επιτροπή σε συνεδρία της ημερομηνίας 2/6/2016, εξέτασε την επιστολή με θέμα 

«Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι» που παραλήφθηκε στις 28/04/2016, και αφού αξιολόγησε το 

περιεχόμενο της, ομόφωνα αποφάσισε ότι δικαιολογείται η έναρξη αυτεπάγγελτης έρευνας 

αναφορικά με ενδεχόμενες πρακτικές, ενέργειες και συμπεριφορές του Συνδέσμου 

Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου (εφεξής ο «ΣΕΜΗΕΚ), του 

Συνδέσμου Συμβούλων Ηλεκτρολόγων και Μηχανικών Κύπρου Λτδ» (εφεξής ο «ΣΣΜΗΜΕ») 

και του Συνδέσμου Αδειούχων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Κύπρου Σ.Ε.Η.Κ (εφεξής ο 

«ΣΕΗΚ»), οι οποίες ενδεχομένως να είχαν ως αντικείμενο ή/και αποτέλεσμα ή/και ενδεχόμενο 

αποτέλεσμα τον περιορισμό, παρακώλυση ή/και νόθευση του ανταγωνισμού κατά παράβαση 

των άρθρων 3 των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και του 2014 

(στο εξής ο «Νόμος») και 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο 

εξής η «ΣΛΕΕ»).  

Η Επιτροπή σε συνεδρία της ημερομηνίας 20/10/2016, συνήλθε υπό τη νέα σύνθεσή της, 

σύμφωνα με το διορισμό της από το Υπουργικό Συμβούλιο, ως οι αποφάσεις του ημερομηνίας 

16/4/2013, 24/5/2013 και 5/9/2016, και εξέτασε τον χειρισμό της παρούσας υπόθεσης. Κατά 

την εν λόγω συνεδρία η Επιτροπή, ανακάλεσε την προηγούμενη απόφαση της και εξέτασε εκ 

νέου την επιστολή που παραλήφθηκε στις 28/04/2016 με θέμα «Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι». 

Η Επιτροπή κατά την εν λόγω συνεδρία, σημείωσε μεταξύ άλλων, ότι η επιστολή κάνει λόγο 

για ανακοίνωση ημερομηνίας 7/4/2016 του ΣΕΜΗΕK (που επισυνάπτεται στην εν λόγω 

επιστολή), η οποία αποτελεί επακόλουθο της τελευταίας ετήσιας  Γενικής Συνέλευσης του 
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συνδέσμου, και δια της οποίας ο ΣΕΜΗΕΚ απειλεί τα μέλη του με διαγραφή σε περίπτωση 

που προσφοροδοτήσουν εργασίες από συμβούλους μηχανικούς που δεν είναι μέλη σε 

επαγγελματικούς συνδέσμους και που θα υποβάλλουν προσφορές σε έργα που δεν θα 

εξαγγέλλονται με την μέθοδο της διορισμένης υπεργολαβίας. 

Περαιτέρω η Επιτροπή σημείωσε ότι η εν λόγω επιστολή, αναφέρετο σε ύπαρξη πρωτοκόλλου 

συνεργασίας που είχε συναφθεί μεταξύ των ΣΕΜΗΕΚ, ΣΣΜΗΜΕ, και ΣΕΗΚ, το οποίο μάλιστα 

αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΣΣΜΗΜΕ στις 23/2/2016. 

Η Επιτροπή κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 20/10/2016 ομόφωνα αποφάσισε την έναρξη 

αυτεπάγγελτης έρευνας αναφορικά με ενδεχόμενες πρακτικές, ενέργειες και συμπεριφορές 

των ΣΕΜΗΕΚ, ΣΣΜΗΜΕ και ΣΕΗΚ, οι οποίες ενδεχομένως να είχαν ως αντικείμενο ή/και 

αποτέλεσμα ή/και ενδεχόμενο αποτέλεσμα τον περιορισμό, παρακώλυση ή και νόθευση του 

ανταγωνισμού κατά παράβαση του άρθρων 3 του Νόμου και 101 της ΣΛΕΕ. Η Επιτροπή 

έδωσε οδηγίες στην Υπηρεσία να κάνει χρήση του εντός του διοικητικού φακέλου της 

αυτεπάγγελτης έρευνας υλικού που συλλέχθηκε κατά την προκαταρκτική έρευνα και δεν 

αποτελεί υποκειμενικό στοιχείο κρίσης, αλλά καθαρά αντικειμενικό στοιχείο, το οποίο και 

δύναται να χρησιμοποιηθεί και αξιολογηθεί κατά την επανεξέταση της υπόθεσης. Η Επιτροπή 

έδωσε οδηγίες στην Υπηρεσία να προχωρήσει με την έρευνα, ακολουθώντας τη νόμιμη και 

ενδεδειγμένη διαδικασία και να υποβάλει σχετική έκθεση εντός σύντομου χρονικού 

διαστήματος. 

Η Επιτροπή, σε συνεδρία της ημερομηνίας 19/12/2018, υπό τη νέα σύνθεσή της, σύμφωνα με 

το διορισμό της από το Υπουργικό Συμβούλιο, ως οι αποφάσεις του ημερομηνίας 24/4/2018 

και 21/5/2018, εξέτασε τον χειρισμό της παρούσας υπόθεσης. Η Επιτροπή, αφού 

απεχώρησαν όλα τα μέλη της Υπηρεσίας, στην κατ’ ιδίαν συζήτηση της υπόθεσης, σημείωσε 

ότι, υπό την προηγούμενή της σύνθεση στις 20/10/2016 ομόφωνα αποφάσισε την έναρξη 

αυτεπάγγελτης έρευνας. Τα νέα μέλη της Επιτροπής, κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας και κ. 

Πολυνείκης- Παναγιώτης Χαραλαμπίδης, δήλωσαν ότι είναι πλήρως ενημερωμένοι σχετικά με 

την απόφαση ημερομηνίας 20/10/2016  που λήφθηκε στο πλαίσιο εξέτασης της παρούσας 

υπόθεσης και έχουν λάβει πλήρη γνώση όλων των σχετικών με αυτές στοιχείων, ιδίως τα 

πρακτικά των συνεδριών της Επιτροπής και τα σχετικά στοιχεία και τα έγγραφα αυτών, τα 

οποία είναι αναγκαία για το χειρισμό της υπόθεσης, τη διαμόρφωση γνώμης και άποψης επ’ 

αυτής και τη λήψη αποφάσεων. 

Ο κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας και ο κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης, δήλωσαν 

πως συμφωνούν με την απόφαση της Επιτροπής που λήφθηκε έχοντας στη σύνθεση της τον 

κ. Παναγιώτη Ουστά, ήτοι την απόφαση της Επιτροπής ημερομηνίας 20/10/2016 για έναρξη 

αυτεπάγγελτης έρευνας αναφορικά με ενδεχόμενες πρακτικές, ενέργειες και συμπεριφορές 
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των ΣΕΜΗΕΚ, ΣΜΗΜΕ και ΣΕΗΚ, οι οποίες ενδεχομένως να έχουν ως αντικείμενο ή και 

αποτέλεσμα ή και ενδεχόμενο αποτέλεσμα τον περιορισμό, παρακώλυση ή και νόθευση του 

ανταγωνισμού κατά παράβαση των άρθρων 3 του Νόμου και 101 της ΣΛΕΕ. 

Η Επιτροπή, κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 21/1/2020, μελέτησε το σημείωμα της 

Υπηρεσίας ημερομηνίας 16/1/2020, και αφού εξέτασε όλα τα ενώπιον της στοιχεία ομόφωνα 

αποφάσισε όπως επεκταθεί η αυτεπάγγελτη έρευνα εναντίον και του Συνδέσμου Αδειούχων 

Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Π.Ο.Σ.Ε.Η Επαρχίας Λεμεσού (εφεξής ο «ΣΕΗ») καθώς και της 

Ομοσπονδίας Σωματείων Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Κύπρου O.Σ.Ε.Η.Κ (εφεξής  η 

«ΟΣΕΗΚ») ώστε οι εξεταζόμενες πρακτικές να διερευνηθούν για όλους τους Συνδέσμους που 

ενδεχομένως αφενός να υιοθέτησαν από κοινού το Πρωτόκολλο Συνεργασίας ημερομηνίας 

1/3/2016 και αφετέρου να συναποφάσισαν τα μέλη τους να μην υποβάλλουν προσφορές σε 

έργα που δεν θα εξαγγέλλονται με τη μέθοδο της διορισμένης υπεργολαβίας. 

Η Υπηρεσία με την ολοκλήρωση της δέουσας προκαταρκτικής έρευνας υπέβαλε σημείωμα 

στην Επιτροπή ημερομηνίας 6/3/2020. 

Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 13/3/2020, αφού μελέτησε τα 

στοιχεία της δέουσας προκαταρκτικής έρευνας που βρίσκονται καταχωρισμένα εντός του 

διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, καθώς και το σημείωμα της Υπηρεσίας ημερομηνίας 

6/3/2020, ομόφωνα αποφάσισε ότι εκ πρώτης όψεως στοιχειοθετούνται πιθανολογούμενες 

παραβάσεις του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου και 101 της ΣΛΕΕ από μέρους των ΣΕΜΗΕΚ, 

ΣΣΜΗΜΕ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ σε ότι αφορά το Πρωτόκολλο Συνεργασίας καθώς και ότι 

εκ πρώτης όψεως στοιχειοθετούνται πιθανολογούμενες παραβάσεις του άρθρου 3(1)(β) του 

Νόμου και 101 της ΣΛΕΕ από μέρους των ΣΕΗΚ, ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ σε ότι αφορά το ζήτημα 

της διορισμένης υπεργολαβίας. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στο εκ πρώτης 

όψεως συμπέρασμα ότι: 

(i) η συμφωνία μεταξύ των ΣΕΜΗΕΚ, ΣΣΜΗΜΕ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ ως ενώσεων 

επιχειρήσεων που προνοείται στον όρο 3 του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, δια της οποίας 

προβλέπεται όπως τα μέλη των ΣΕΜΗΕΚ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ υποβάλλουν προσφορές 

μόνο σε έργα των οποίων ο μελετητής, είναι Μέλος επαγγελματικού Συνδέσμου και αντίστοιχα 

τα μέλη του Συνδέσμου Συμβούλων να καλούν για προσφορές μόνο εργολάβους που ανήκουν 

σε επαγγελματικό Σύνδεσμο (π.χ ΣΕΜΗΕΚ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ, ΟΣΕΗΚ,ΣΕΑΠΕΚ, ΠΑΣΕΕΞΕ κλπ), 

περιόρισε εξ αντικειμένου τον ανταγωνισμό, για το χρονικό διάστημα από την λήψη 

υιοθέτησης του, ήτοι στις 19/11/2015 για τους Συνδέσμους ΣΕΜΗΕΚ, ΣΕΗΚ και ΣΣΜΗΜΕ και 

από 28/1/2016 για τους Συνδέσμους ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ μέχρι και τις 19/4/2016 που αυτή 

αναστάληκε για πρώτη φορά, κατά παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου και 101 της 

ΣΛΕΕ.     
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(ii) η συμφωνία μεταξύ των ΣΕΜΗΕΚ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ1 ως ενώσεων επιχειρήσεων 

όπως τα μέλη τους μην υποβάλλουν προσφορές στα έργα που δεν θα εξαγγέλλονταν με τη 

μέθοδο της διορισμένης υπεργολαβίας, περιόρισε εξ αντικειμένου τον ανταγωνισμό, κατά 

παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου και 101 της ΣΛΕΕ για όλο το χρονικό διάστημα του 

ουσιώδους χρόνου.   

Υπό το φως όλων των αναλυθέντων στοιχείων και μέσα από την αξιολόγηση και συνεκτίμηση 

των στοιχείων του διοικητικού φακέλου της προκειμένης υπόθεσης, η Επιτροπή στη συνεδρία 

της ημερομηνίας 13/3/2020, έχοντας καταλήξει ομόφωνα στις πιο πάνω εκ πρώτης όψεως 

διαπιστώσεις, ομόφωνα αποφάσισε στη βάση του άρθρου 17(2) του Νόμου να καταρτίσει 

γραπτή έκθεση προς ενημέρωση των εμπλεκομένων περί των αιτιάσεων που διατυπώνονται 

σε βάρος τους. Η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε όπως σε σχέση με το Πρωτόκολλο 

Συνεργασίας καταρτιστεί Έκθεση Αιτιάσεων αναφορικά με τις εκ πρώτης όψεως παραβάσεις 

του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου και άρθρου 101 της ΣΛΕΕ από μέρους των ΣΕΜΗΕΚ, 

ΣΣΜΗΜΕ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ. Η Επιτροπή στη συνεδρία της ημερομηνίας 13/3/2020, 

αναφορικά με την μέθοδο της διορισμένης υπεργολαβίας, επεσήμανε ότι  δια της απόφασης 

της με αριθμό 25/2017, στα πλαίσια διερεύνησης καταγγελίας που υποβλήθηκε από τον Δήμο 

Πάφου, είχε ήδη επιβάλει στον ΣΕΜΗΕΚ πρόστιμο ύψους €2.121,12 για την παράβαση αυτή2.  

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε όπως σε σχέση με την μέθοδο της 

διορισμένης υπεργολαβίας καταρτιστεί Έκθεση Αιτιάσεων αναφορικά με τις εκ πρώτης όψεως 

παραβάσεις του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου και άρθρου 101 της ΣΛΕΕ από μέρους των ΣΕΗΚ, 

ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ. 

Η Επιτροπή, στη συνεδρία της ημερομηνίας 30/7/2020, ομόφωνα αποφάσισε και κατήρτισε το 

κείμενο της Έκθεσης Αιτιάσεως, μετά από διεξοδική συζήτηση, αποφασίζοντας παράλληλα 

την άμεση κοινοποίησή του και ειδοποίηση των ΣΕΜΗΕΚ, ΣΣΜΗΜΕ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ 

ως ενώσεων επιχειρήσεων εναντίον των οποίων στρέφεται η διαπιστωθείσα εκ πρώτης 

όψεως παράβαση που αφορά το Πρωτόκολλο Συνεργασίας και των  ΣΕΗΚ, ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ 

ως ενώσεων επιχειρήσεων εναντίον των οποίων στρέφεται η διαπιστωθείσα εκ πρώτης 

όψεως παράβαση που αφορά τη συμφωνία όπως τα μέλη τους μην υποβάλλουν προσφορές 

στα έργα που δεν θα εξαγγέλλονταν με τη μέθοδο της διορισμένης υπεργολαβίας. Κατά την 

ίδια συνεδρία η Επιτροπή εξέτασε το περιεχόμενο του διοικητικού φακέλου με σκοπό την 

 
1 Η Επιτροπή, στη βάση των ενώπιόν της στοιχείων, κατέληξε ότι ο ΣΣΜΗΜΕ δεν ενεπλάκηκε στην διαπιστωθείσα 
παράβαση που αφορά τη συμφωνία όπως τα μέλη μην υποβάλλουν προσφορές στα έργα που δεν θα 
εξαγγέλλονταν με τη μέθοδο της διορισμένης υπεργολαβίας και συνεπώς δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη σε ότι 
αφορά το ζήτημα της διορισμένης υπεργολαβίας. 
2 Επισημαίνεται ότι η εν λόγω απόφαση έχει ακυρωθεί από το Διοικητικό Δικαστήριο με απόφασή του ημερομηνίας 
23/11/2020 και ότι έχει ασκηθεί έφεση εναντίον της εν λόγω απόφασης στις 28/12/2020. 
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εφαρμογή του άρθρου 33 του Νόμου κατά την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης των 

εμπλεκομένων μερών το οποίο δόθηκε με την Έκθεση Αιτιάσεων. 

Στις 22/9/2020 η Επιτροπή προέβηκε στην αποστολή των Εκθέσεων Αιτιάσεων στα 

εμπλεκόμενα μέρη. Κατά την ίδια ημερομηνία και αφού διαπιστώθηκε ότι από το Συνημμένο 

1 της Έκθεσης Αιτιάσεων που είχε αποσταλεί, ήτοι το Σημείωμα της Υπηρεσίας, απουσίαζε 

συγκεκριμένη σελίδα, περιεχόμενο της οποίας συμπεριλαμβανόταν και στην Έκθεση 

Αιτιάσεων, απέστειλε και την εν λόγω σελίδα. 

Με τις Εκθέσεις Αιτιάσεων τέθηκαν ως προθεσμία για την αποστολή γραπτών παρατηρήσεων 

ή θέσεων η 22/10/2020 και η 30/10/2020 για διεξαγωγή της προφορικής διαδικασίας ενώ τα 

εμπλεκόμενα μέρη ενημερώθηκαν για το δικαίωμά τους να έχουν πρόσβαση στο διοικητικό 

φάκελο της υπόθεσης. 

Στις 15/10/2020 τα εμπλεκόμενα μέρη ενημερώθηκαν ότι η διαδικασία της προφορικής 

διαδικασίας θα διεξαγόταν στην Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης του Υπουργείου Οικονομικών 

λόγω της πανδημίας του Covid-19 και ζητήθηκε όπως ενημερώσουν αναφορικά με τον αριθμό 

ατόμων που θα παρευρίσκονταν στην προφορική διαδικασία. Τα εμπλεκόμενα μέρη 

απέστειλαν σχετικές επιστολές στις 19/10/2020 προβαίνοντας σε σχετική ενημέρωση. 

Μετά από αίτημα του ΣΣΜΗΜΕ ημερομηνίας 20/10/2020 για παράταση της προθεσμίας 

υποβολής γραπτών παρατηρήσεων μέχρι τις 26/10/2020, η Επιτροπή σε συνεδρία της 

ημερομηνίας 21/10/2020 αποφάσισε όπως εγκρίνει το σχετικό αίτημα και όπως για σκοπούς 

ισότητας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών ενημερώσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη όπως 

αποστείλουν τις γραπτές παρατηρήσεις και θέσεις τους έως τις 26/10/2020. 

H ΟΣΕΗΚ απέστειλε τις γραπτές της παρατηρήσεις στις 16/10/2020 ενώ οι ΣΕΗ, ΣΕΗΚ, 

ΣΣΜΗΜΕ και ΣΕΜΗΕΚ απέστειλαν τις γραπτές τους παρατηρήσεις και θέσεις στις 

22/10/2020, 22/10/2020, 26/10/2020 και 26/10/2020, αντίστοιχα. 

Η Επιτροπή σε συνεδρία της ημερομηνίας 29/10/2020 αφού έλαβε υπόψη τις θέσεις των 

μερών αναφορικά με την επιστολή με θέμα «Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι» που παραλήφθηκε 

στις 28/4/2016 αποφάσισε όπως κοινοποιήσει αυτή σε μη εμπιστευτική μορφή. Σχετικές 

επιστολές αποστάληκαν την ίδια μέρα. 

Στις 30/10/2020 πραγματοποιήθηκε προφορική διαδικασία κατά την οποία τα εμπλεκόμενα 

μέρη ανέπτυξαν προφορικώς τις θέσεις τους. 

Στις 6/11/2020 και 9/11/2020 ο ΣΕΜΗΕΚ και ΣΣΜΗΜΕ, αντίστοιχα, απέστειλαν στην 

Επιτροπή συμπληρωματικές γραπτές παρατηρήσεις, η παραλαβή των οποίων σημειώθηκε 

σε συνεδρία της Επιτροπής ημερομηνίας 11/11/2020. 
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Η Επιτροπή σε συνεδρία της ημερομηνίας 10/12/2020 αφού μελέτησε το περιεχόμενο του 

διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, αποφάσισε ομόφωνα ότι: 

(i) η συμφωνία μεταξύ των ΣΕΜΗΕΚ, ΣΣΜΗΜΕ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ ως ενώσεων 

επιχειρήσεων που προνοείται στον όρο 3 του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, δια της οποίας 

προβλέπεται όπως τα μέλη των ΣΕΜΗΕΚ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ υποβάλλουν προσφορές 

μόνο σε έργα των οποίων ο μελετητής, είναι μέλος επαγγελματικού συνδέσμου και αντίστοιχα 

τα μέλη του Συνδέσμου Συμβούλων (ΣΣΜΗΜΕ) να καλούν για προσφορές μόνο εργολάβους 

που ανήκουν σε επαγγελματικό Σύνδεσμο (π.χ ΣΕΜΗΕΚ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ, ΟΣΕΗΚ,ΣΕΑΠΕΚ, 

ΠΑΣΕΕΞΕ κλπ), περιόρισε εξ αντικειμένου τον ανταγωνισμό, για το χρονικό διάστημα από την 

συμφωνία υιοθέτησης του, ήτοι στις 19/11/2015 για τους Συνδέσμους ΣΕΜΗΕΚ, ΣΕΗΚ και 

ΣΣΜΗΜΕ και από 28/1/2016 για τους Συνδέσμους ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ μέχρι και τις 19/4/2016 

που αυτή αναστάληκε για πρώτη φορά, κατά παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου και 

101(1)(β)  της ΣΛΕΕ.     

(ii) η συμφωνία μεταξύ των ΣΕΜΗΕΚ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ ως ενώσεων επιχειρήσεων 

όπως τα μέλη τους μην υποβάλλουν προσφορές στα έργα που δεν θα εξαγγέλλονταν με τη 

μέθοδο της διορισμένης υπεργολαβίας, περιόρισε εξ αντικειμένου τον ανταγωνισμό, κατά 

παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου και 101(1)(β) της ΣΛΕΕ για όλο το χρονικό διάστημα 

του ουσιώδους χρόνου. Κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 10/12/2020 η Επιτροπή σημείωσε 

ότι η εν λόγω παράβαση δεν καταλογιζόταν στο ΣΕΜΗΕΚ καθότι εναντίον του έχει εκδοθεί η 

απόφαση αρ. 25/20173. 

Συνακόλουθα, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε όπως προχωρήσει, στη βάση του άρθρου 

42(2) του Νόμου, με την ειδοποίηση των εμπλεκομένων μερών για την πρόθεσή της να 

επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, ενημερώνοντάς τους για τους λόγους για τους οποίους 

προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχοντάς τους το δικαίωμα υποβολής γραπτών 

παραστάσεων επί του ύψους του προστίμου, εντός τριάντα ημερών (30) ημερών από την 

ημερομηνία της κοινοποίησης της απόφασής της.  

Η Επιτροπή προς τούτο, στις 31/3/2021 ενεργώντας στη βάση του άρθρου 42 του Νόμου, 

απέστειλε σχετική επιστολή στα εμπλεκόμενα μέρη, ειδοποιώντας τα σχετικά με την πρόθεσή 

της να τους επιβάλει διοικητικό πρόστιμο και ενημερώνοντάς τα για τους λόγους για τους 

οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως, παρέχοντας της το δικαίωμα υποβολής 

παραστάσεων εντός της προθεσμίας 30 ημερών.  

Τα εμπλεκόμενα μέρη απέστειλαν τις γραπτές τους παραστάσεις ως ακολούθως: η ΟΣΕΗΚ 

με επιστολή ημερομηνίας 5/4/2021, οι ΣΕΗ και ΣΕΗΚ με επιστολές ημερομηνίας 29/4/2021, ο 

 
3 Σημειώνεται ότι στον ΣΕΜΗΕΚ δεν αποστάληκε σχετική Έκθεση Αιτιάσεων λαμβανομένης υπόψη της απόφασης 
της Επιτροπής με αρ. 25/2017. 
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ΣΕΜΗΕΚ με επιστολή ημερομηνίας 22/4/2021 και ο ΣΣΜΗΜΕ με επιστολή ημερομηνίας 

17/5/2021. 

Η Επιτροπή σε συνεδρία της ημερομηνίας 24/5/2021 σημείωσε την παραλαβή των γραπτών 

παραστάσεων και ομόφωνα αποφάσισε όπως στη βάση των διατάξεων του άρθρου 24 και 42 

των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 ζητήσει από τους 

ΟΣΕΗΚ, ΣΕΗ, ΣΕΗΚ, ΣΕΜΗΕΚ να αποστείλουν τις εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις τους 

για το 2020 και σε περίπτωση που αυτές δεν έχουν ετοιμαστεί να αποστείλουν τις μη 

εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το 2020. Η Επιτροπή επίσης ομόφωνα αποφάσισε 

όπως ζητήσει από τον ΣΜΗΜΕ να αποστείλει τις μη εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις τους 

για το 2020. Σε περίπτωση μη ύπαρξης εξελεγμένων ή μη εξελεγμένων οικονομικών 

καταστάσεων για το 2020, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να καλέσει τα εμπλεκόμενα μέρη 

να αποστείλουν τους λογαριασμούς προς τη διοίκηση για το 2020 (management accounts) 

του Συνδέσμου τους.  

Οι ΣΕΗ και ΣΕΗΚ απέστειλαν σχετικά έγραφα με επιστολή τους ημερομηνίας 7/6/2021, ο 

ΣΜΗΜΕ με επιστολή του ημερομηνίας 4/6/2021, ο ΣΕΜΗΕΚ με επιστολή τους ημερομηνίας 

3/6/2021 και η ΟΣΕΗΚ με έγγραφα που παραλήφθηκαν στις 8/7/2021 και 21/7/2021. 

Η Επιτροπή, αφού μελέτησε ενδελεχώς όλα τα ενώπιον της στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων 

των προφορικών και γραπτών παρατηρήσεων και θέσεων των εμπλεκομένων μερών καθώς 

και των γραπτών τους παραστάσεων, ομόφωνα έλαβε την απόφασή της ως ακολούθως:  

2. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

2.1 Σύνδεσμος Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου 

(ΣΕΜΗΕΚ) 

Ο ΣΕΜΗΕΚ ιδρύθηκε το 2010 με την ενοποίηση του Συνδέσμου Εργοληπτών Μηχανολογικών 

Έργων Κύπρου (ΣΕΜΕΚ) και του Συνδέσμου Εργολάβων Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 

Κύπρου, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν στην Κύπρο από το 1973 και 1959 αντίστοιχα και 

εκπροσωπεί τα συμφέροντα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των 

μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στην Κύπρο, σύμφωνα με το 

Καταστατικό του. 

Ο ΣΕΜΗΕΚ διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται κάθε διετία από 

τη Γενική Συνέλευση των μελών του. Κάθε Μέλος του ΣΕΜΗΕΚ μπορεί να υποβάλλει 

οποιοδήποτε θέμα ή εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο και προς τη Γενική Συνέλευση 

και να ζητήσει οποιανδήποτε πληροφορία ή εξήγηση πάνω σε οποιοδήποτε θέμα που αφορά 

το Σύνδεσμο ή τα μέλη του.  
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Για σκοπούς καλύτερης εξυπηρέτησης και διεκπεραίωση των εργασιών του ο Σύνδεσμος είναι 

ενταγμένος στην Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) η οποία και του παρέχει 

εκτελεστικό γραμματέα που εξυπηρετεί το Σύνδεσμο και τα μέλη του. 

2.2 Σύνδεσμος Αδειούχων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Κύπρου (ΣΕΗΚ) 

Ο ΣΕΗΚ είναι Σωματείο με έδρα τη Λευκωσία ο οποίος κατά το 2016 απαριθμούσε 382 μέλη. 

Ανάμεσα στους βασικούς του σκοπούς είναι η εξύψωση του κύρους του επαγγέλματος του 

Ηλεκτρολόγου, η άνοδος του ποιοτικού επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών, η 

ανύψωση της τεχνικής τους στάθμης με σεμινάρια, διαλέξεις, επιμορφωτικά μαθήματα.  

Ο εν λόγω σύνδεσμος διοικείται από 11μελές Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται κάθε 2 χρόνια και 

αποτελείται από τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γραμματέα, βοηθό γραμματέα, ταμία και έξι 

συμβούλους.  

2.3 Σύνδεσμος Συμβούλων Ηλεκτρολόγων και Μηχανικών Κύπρου Λτδ (ΣΣΜΗΜΕ) 

Ο ΣΣΜΗΜΕ είναι εταιρεία περιορισμένη ευθύνης, εγγεγραμμένη στην Κύπρο από τις 

22/08/1995. Μέλη του εν  λόγω συνδέσμου είναι νομικά ή φυσικά πρόσωπα - μελετητές 

μηχανολογικών ή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Βασικός σκοπός του ΣΣΜΗΜΕ είναι 

μεταξύ άλλων, να προσφέρει οργανωτικό και διαρθρωτικό σχήμα στα μέλη του, να προάγει 

και να εξυψώνει το επάγγελμα των μελών του, να προστατεύει την επαγγελματική τους φήμη, 

να εποπτεύει την επαγγελματική τους δραστηριότητα και να μεριμνά για τη συνεχή 

αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που τα μέλη του προσφέρουν. 

2.4 Σύνδεσμος Αδειούχων Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Π.Ο.Σ.Ε.Η Επαρχίας Λεμεσού 

(ΣΕΗ) 

Ο ΣΕΗ είναι σωματείο που εγγράφηκε στην Κύπρο στις 9/9/2002. Μέλη του είναι τόσο φυσικά 

όσο και  νομικά πρόσωπα, εγκαταστάτες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Ανάμεσα στους 

βασικούς σκοπούς του σωματείου είναι η εξύψωση του κύρους του επαγγέλματος του 

Ηλεκτρολόγου, η άνοδος του ποιοτικού επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών και η 

ανύψωση της τεχνικής τους στάθμης με σεμινάρια, διαλέξεις, επιμορφωτικά μαθήματα.  

2.5 Ομοσπονδία Σωματείων Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Κύπρου (ΟΣΕΗΚ) 

H ΟΣΕΗΚ είναι Σωματείο που ιδρύθηκε στις 14/2/2007. Η ΟΣΕΗΚ εκπροσωπεί τους 

αδειούχους εργολάβους ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των επαρχιών Λάρνακας και 

Αμμοχώστου. Τα μέλη της ΟΣΕΗΚ προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων για κατοικίες καθώς και για εμπορικά, βιομηχανικά και γεωργικά υποστατικά. 

Ανάμεσα στους βασικούς σκοπούς του σωματείου είναι η εξύψωση του κύρους του 

επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου, η άνοδος του ποιοτικού επιπέδου των προσφερόμενων 

υπηρεσιών και η ανύψωση της τεχνικής τους στάθμης με σεμινάρια, διαλέξεις, επιμορφωτικά 
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μαθήματα. Οι δραστηριότητες της σχετίζονται με την προσφορά σεμιναρίων για 

ηλεκτρολόγους στο ΚΕΠΑ, την ανεύρεση λύσεων στα προβλήματα των ηλεκτρολόγων, μέσω 

σεμιναρίων δημιουργεί γέφυρες επικοινωνίας με την ΑΗΚ και πραγματοποιεί επισκέψεις 

ηλεκτρολόγων σε διάφορα εργοστάσια ηλεκτρολογικού υλικού.  

3. ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ 

Η Επιτροπή στο πλαίσιο της αξιολόγησης της υπόθεσης, μελέτησε ενδελεχώς τις θέσεις που 

διατυπώθηκαν από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις τόσο γραπτώς όσο και προφορικώς, 

αναφορικά με τις διατυπωθείσες πιθανολογούμενες παραβάσεις. Δεδομένου ότι οι σχετικές με 

την Έκθεση Αιτιάσεων θέσεις τους βρίσκονται καταχωρισμένες εντός του διοικητικού φακέλου 

της υπόθεσης, η Επιτροπή συνοψίζει αυτές κύρια στα πιο κάτω:  

3.1 Θέσεις ΟΣΕΗΚ 

Με επιστολή της ημερομηνίας 16/10/2020 η ΟΣΕΗΚ ανέφερε τα ακόλουθα «σεβόμαστε 

πλήρως τα ευρήματά σας και όπως αναφέρεστε ήδη στην απόφασή σας υπάρχει πλήρη 

συμμόρφωση από μέρους μας. […] είμαστε ένα μικρό επαγγελματικό σωματείο που κληθήκαμε 

να συμμετάσχουμε σε μια συλλογική σύμβαση. […] Τα χρόνια είναι δύσκολα. Όλοι οι 

επαγγελματικοί κλάδοι προσπαθούν να οργανωθούν και να κατοχυρώσουν τα δικαιώματά 

τους. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια προχωρήσαμε στην συμφωνία η οποία τερματίστηκε πριν 

περάσουν 3 μήνες. Ενόψει των πιο πάνω ζητούμε την κατανόηση της Επιτροπής». 

3.2 Θέσεις ΣΕΗ, ΣΕΗΚ, ΣΣΜΗΜΕ και ΣΕΜΗΕΚ – Διαδικαστικά ζητήματα 

Οι θέσεις των ΣΕΗ, ΣΕΗΚ, ΣΣΜΗΜΕ και ΣΕΜΗΕΚ αναφορικά με το Πρωτόκολλο Συνεργασίας 

και οι θέσεις των ΣΕΗ, ΣΕHΚ, ΣΕΜΗΕΚ4 αναφορικά με το θέμα της διορισμένης υπεργολαβίας 

συνοψίζονται πιο κάτω: 

Στις θέσεις που υποβλήθηκαν και αναπτύχθηκαν προφορικώς υποβάλλεται ότι το έναυσμα 

της αυτεπάγγελτης έρευνας, ήτοι η επιστολή με θέμα «Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι» η οποία 

παραλήφθηκε στις 28/4/2016 και η οποία αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΣΕΜΗΕΚ 

ημερομηνίας 7/4/2016, δεν παρουσιάζεται πουθενά στην Έκθεση Αιτιάσεων και αναφέρουν 

ότι δεν είναι δυνατό να μην αποκαλύπτεται η εν λόγω επιστολή. Επιπρόσθετα, γίνεται 

αναφορά στο άρθρο 17(9) του Νόμου προβάλλοντας τη θέση ότι δεν παρέχεται η δυνατότητα 

 
4 Επισημαίνεται ότι οι θέσεις του ΣΕΜΗΕΚ για το ζήτημα της διορισμένης υπεργολαβίας φέρουν ημερομηνία 
8/2/2017 και επισυνάπτονται στις θέσεις του ημερομηνίας 26/10/2020. Οι εν λόγω θέσεις αποτελούν θέσεις που 
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπόθεσης με αρ. φακέλου 11.17.016.05 και ως εκ τούτου εκ των πραγμάτων 
αφορούν ζητήματα και γεγονότα που σχετίζονται αποκλειστικά με την υπόθεση με αρ. φακέλου 11.17.016.05 και 
όχι την παρούσα. Ως εκ τούτου, και λαμβανομένου υπόψη ότι οι εν λόγω θέσεις κοινοποιήθηκαν και στα άλλα 
εμπλεκόμενα μέρη τα οποία δεν ήγειραν θέματα που αφορούν την υπόθεση με αρ. φακέλου 11.17.016.05, κάτι 
που επίσης δεν έπραξε ο ΣΕΜΗΕΚ κατά την εξέταση της παρούσας υπόθεσης, δεν θεωρείται ότι πρέπει να 
απαντηθούν στην έκταση που δεν αφορούν την παρούσα υπόθεση. Σε οποιαδήποτε περίπτωση επισημαίνεται ότι 
υποβλήθηκαν ως θέσεις από τον ΣΕΜΗΕΚ και όχι ως γραπτές παρατηρήσεις στη βάση του άρθρου 17(2) του 
Νόμου. 
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να εξεταστεί και να κριθεί κατά πόσο η επιστολή εμπεριείχε καταγγελία εναντίον των 

συνδέσμων και συνεπακόλουθα αν ακολουθήθηκαν από την Επιτροπή οι πρόνοιες και 

διαδικασία του άρθρου 35 που αφορά τις καταγγελίες παραβάσεων. Επιπρόσθετα, 

υποβάλλεται ότι αυτή θα έπρεπε να αποκαλυφθεί στα εμπλεκόμενα μέρη και ότι η αποστολή 

της σε μεταγενέστερο στάδιο δεν αποσείει παράβαση του άρθρου 17(9)(α) του Νόμου. 

Επιπρόσθετα, αναφέρουν ότι οι επιστολές που αποστάληκαν από την Υπηρεσία στη βάση 

του άρθρου 30 του Νόμου στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας οδήγησε αυτούς σε 

σύγχυση ως προς το τι αφορά ειδικά η έρευνα, σημειώνοντας ότι το Πρωτόκολλο Συνεργασίας 

δεν είχε σχέση με τις διορισμένες υπεργολαβίες και σημειώνουν ότι η Επιτροπή σώρευσε 

παράνομα περισσότερες και μη συνδεόμενες μεταξύ τους υποθέσεις στην ίδια διαδικασία. 

Επίσης κάνουν λόγο για αδικαιολόγητη και υπέρμετρη καθυστέρηση για ολοκλήρωση των 

διαδικασιών, σημειώνοντας ότι η καθυστέρηση αυτή πλήττει τα δικαιώματά τους καθώς 

επηρεάζει δυσμενώς την παρουσία και υπεράσπισή τους και δυσχεραίνει την ανεύρεση 

δεδομένων και πληροφοριών που αφορούν την επίδικη περίοδο.  

Ο ΣΣΜΗΜΕ αναφέρει ότι δεσμεύεται να μην εμπλακεί στο μέλλον σε οποιαδήποτε συζήτηση 

με άλλους συνδέσμους ή και πρόσωπα αναφορικά με τη σύναψη παρόμοιου πρωτοκόλλου 

συνεργασίας χωρίς προηγουμένως να λάβει σχετική νομική γνωμάτευση.  

Ο ΣΣΜΗΜΕ επίσης αναφέρει ότι πρέπει «η Επιτροπή να έχει τη δυνατότητα όταν υπάρχει μια 

Έκθεση Αιτιάσεων να αρθεί σε ένα υπέρτατο στοιχείο αντικειμενικής αξιολόγησης των 

δεδομένων και να έρθει στο στάδιο της ακρόασης ενδεχομένως να αναγνωρίσει σφάλματα στην 

διαδικασία ή ουσιαστικές αξιολογήσεις που έγιναν από την Υπηρεσία στο στάδιο της Έκθεσης 

Αιτιάσεων. Αν δεν υπάρχει από την Επιτροπή η δυνατότητα αποστασιοποίησης από την 

διαδικασία στην οποία η ίδια συμμετείχε ως τελικός αξιολογητής του κατά πόσο θα συνεχίσει 

με την Έκθεση Αιτιάσεων ή όχι.». 

3.3 Θέσεις ΣΕΗ, ΣΕΗΚ, ΣΣΜΗΜΕ και ΣΕΜΗΕΚ – Θέσεις επί της ουσίας 

Οι ΣΕΗ, ΣΕΗΚ, ΣΣΜΗΜΕ και ΣΕΜΗΕΚ αναφέρουν, μεταξύ άλλων, γεγονότα και λόγους για 

υιοθέτηση του πρωτοκόλλου και οι ΣΕΗ, ΣΕΗΚ, και ΣΕΜΗΕΚ αναφέρουν γεγονότα και λόγους 

για τη συμφωνία αναφορικά με τη διορισμένη εργολαβία. 

Αναφορικά με το Πρωτόκολλο Συνεργίας, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ότι τούτο υιοθετήθηκε 

λόγω του ότι οι υπεργολάβοι τυγχάνουν εκμετάλλευσης από τους Κυρίως Εργολάβους και η 

προσφορά του Υπεργολάβου δεν αξιολογείτο από καταρτισμένους στο αντικείμενο 

επαγγελματίες Συμβούλους. Επίσης έγινε αναφορά σε ύπαρξη συγκρούσεων προσωπικών 

συμφερόντων με το επαγγελματικό καθήκον και στην απουσία μητρώου εγκεκριμένων και 

νόμιμων μελετητών, σε αυξημένα παράπονα για ύπαρξη παράνομης εργασίας και 
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παραπλανητικές διαφημίσεις. Επισημάνθηκε ότι μετά έγιναν απαραίτητες νομοθετικές/ 

κανονιστικές ρυθμίσεις για το ζήτημα του Μητρώου και συγκεκριμένα στο ότι δόθηκαν οδηγίες 

από το Υπουργείο Εσωτερικών προς ΕΤΕΚ για τροποποίηση της ΚΔΠ 111/2006 για να 

ετοιμάσει μητρώο μελετητών και ότι εκ του αποτελέσματος δικαιώθηκαν οι ανησυχίες που 

εξέφραζαν ως προς το ουσιαστικό υπόβαθρο που οδήγησε στην υπογραφή του 

πρωτοκόλλου. Ο ΣΣΜΗΜΕ, αναφερόμενος στα πρακτικά της συνεδρίας του ημερομηνίας 

19/4/2016 σημειώνει ότι το Πρωτόκολλο δεν εφαρμόστηκε. 

Επίσης, αναφέρεται ότι το πρωτόκολλο συνεργασίας δεν έχει παρακωλύσει ή περιορίσει ή 

νοθεύσει με οποιοδήποτε τρόπο τον Ανταγωνισμό, ενώ αναφέρουν ότι έδρασαν δημόσια και 

με διαφάνεια που δείχνουν τη καλή πίστη στις ενέργειές τους.  

Υποβάλλεται ακόμα η θέση ότι θα έπρεπε να εφαρμοστεί το άρθρο 4(1) του Νόμου 

σημειώνοντας  ότι σκοπός της συμφωνίας ήταν να συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγής ή 

στην προώθηση της τεχνικής προόδου εξασφαλίζοντας συγχρόνως στους καταναλωτές δίκαιο 

τμήμα από το όφελος που προκύπτει, χωρίς να καταργείται ο ανταγωνισμός σε σημαντικό 

μέρος του κλάδου. Υποστηρίζεται ότι η Επιτροπή παρέλειψε να αξιολογήσει θετικά οικονομικά 

αποτελέσματα που μπορεί να έχει μια περιοριστική του ανταγωνισμού συμφωνία και ότι 

έπρεπε να εξετάσει και κατ’ επέκταση να αιτιολογήσει το λόγο για τον οποίο και το ιστορικό 

υπόβαθρο επί του οποίου βασίστηκε η προτροπή των Συνδέσμων μέσω του Πρωτοκόλλου. 

Αναφορικά με τη διορισμένη εργολαβία αναφέρεται ότι η επιλογή εργολάβου γίνεται μετά από 

διαγωνισμό και πλήρη και ανεπηρέαστη αξιολόγηση της προσφοράς από την ίδια την 

αναθέτουσα αρχή και ότι θα υπάρξει αύξηση των προσφορών από υπεργολάβους και 

συνεπακόλουθα η αύξηση του ανταγωνισμού διότι θα δικαιούνται όλοι οι επαγγελματίες και 

επιχειρήσεις του κλάδου να υποβάλουν προσφορές σε έργα που εξαγγέλλονται με διορισμένη 

υπεργολαβία. 

Ο ΣΣΜΗΜΕ έκανε ειδική αναφορά στην υπόθεση FNCB5 στην οποία παραπέμπει η Επιτροπή 

στην Έκθεση Αιτιάσεων σημειώνοντας ότι δεν έχει σχέση με την παρούσα υπόθεση γιατί 

αφορούσε μέτρα που έλαβαν αγελαδοτρόφοι την περίοδο των τρελών αγελάδων, υπήρξε 

κρίση στην αγορά βόειου κρέατος και πήραν αποφάσεις ανά χώρες οι αγελαδοτρόφοι για να 

ελέγξουν τις τιμές του βόειου κρέατος για να διατηρήσουν την διάθεση του κρέατος σε ψηλά 

επίπεδα. 

Επισημαίνεται ότι ο ΣΕΜΗΕΚ ανέφερε ότι «ως προς τα ζητήματα της διορισμένης 

υπεργολαβίας, του σχετικού Δελτίου Τύπου κλπ. ο ΣΕΜΗΕΚ υιοθετεί και επαναλαμβάνει τους 

ισχυρισμούς που υπέβαλε, παρουσίασε και στοιχειοθέτησε στα πλαίσια της πρώτης υπόθεσης, 

 
5 Συνεκδικασθείσες υποθέσεις Τ – 217/03 Τ 245/03, FNCBV κατά Επιτροπής, Συλλ. 2006, ΙΙ-4987 σκ. 91.   
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με αρ. φακ. 11.17.016.05, επί τη οποίας εκδόθηκε η απόφαση της ΕΠΑ με αριθ. 25/20176 και 

ως αυτοί εκτίθενται στις γραπτές παρατηρήσεις του ΣΕΜΗΕΚ στα πλαίσια της 

προαναφερόμενης υπόθεσης».7 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

4.1 Θέσεις αναφορικά με τις διαδικασίες της Επιτροπής και αναφορικά με την 

ενεργοποίηση του άρθρου 17 του Νόμου 

Κατά την ενώπιον της Επιτροπής διαδικασία αναφέρθηκε ότι πρέπει «η Επιτροπή να έχει τη 

δυνατότητα όταν υπάρχει μια Έκθεση Αιτιάσεων να αρθεί σε ένα υπέρτατο στοιχείο 

αντικειμενικής αξιολόγησης των δεδομένων και να έρθει στο στάδιο της ακρόασης 

ενδεχομένως να αναγνωρίσει σφάλματα στην διαδικασία ή ουσιαστικές αξιολογήσεις που 

έγιναν από την Υπηρεσία στο στάδιο της Έκθεσης Αιτιάσεων. Αν δεν υπάρχει από την 

Επιτροπή η δυνατότητα αποστασιοποίησης από την διαδικασία στην οποία η ίδια συμμετείχε 

ως τελικός αξιολογητής του κατά πόσο θα συνεχίσει με την Έκθεση Αιτιάσεων ή όχι.». 

Σύµφωνα µε τον ΣΕΜΗΕΚ, η ενεργοποίηση του άρθρου 17 του Νόµου από την Επιτροπή 

είναι πρόωρη και/ή καταχρηστική και/ή αντίθετη µε το εν λόγω άρθρο του Νόµου και/ή αντίθετη 

µε τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου καθότι δεν έχει προηγηθεί δέουσα προκαταρκτική 

έρευνα. Περαιτέρω, ο ΣΕΜΗΕΚ ισχυρίζεται ότι οι προβαλλόµενες θέσεις και απαντήσεις του 

αγνοήθηκαν και/ή απορρίφθηκαν από την Επιτροπή µε αποτέλεσµα να µην έχει τη δυνατότητα 

να τοποθετηθεί επί του συνόλου των γεγονότων επί των οποίων η Επιτροπή στηρίζει την 

παράβαση.  

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι έχουν γίνει αναφορές σε πειθαρχική ή ποινική διαδικασία, με 

ενδεικτικές τις αναφορές κατά την προφορική διαδικασία ότι «πρέπει να ιδωθεί με βάση πάγια 

νομολογία του ΕΔΑΔ ως μία διαδικασία που προσομοιάζει στις διαδικασίες πειθαρχικής ή 

ποινικής φύσεως» και ότι «ισχύουν οι αρχές που ισχύουν είτε σε πειθαρχικές, είτε σε ποινικές 

διαδικασίες» . 

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου, όπως 

αναφέρεται στο Προοίμιο του: «Για σκοπούς ρύθμισης και προστασίας του ελεύθερου 

 
6 Επισημαίνεται ότι η εν λόγω απόφαση έχει ακυρωθεί από το Διοικητικό Δικαστήριο με απόφασή του 
ημερομηνίας 23/11/2020 και ότι έχει ασκηθεί έφεση εναντίον της εν λόγω απόφασης στις 28/12/2020 
7 Επισημαίνεται ότι οι θέσεις του ΣΕΜΗΕΚ για το ζήτημα της διορισμένης υπεργολαβίας φέρουν ημερομηνία 
8/2/2017 και επισυνάπτονται στις θέσεις του ημερομηνίας 26/10/2020. Οι εν λόγω θέσεις αποτελούν θέσεις που 
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπόθεσης με αρ. φακέλου 11.17.016.05 και ως εκ τούτου εκ των πραγμάτων 
αφορούν ζητήματα και γεγονότα που σχετίζονται αποκλειστικά με την υπόθεση με αρ. φακέλου 11.17.016.05 και 
όχι την παρούσα. Ως εκ τούτου, και λαμβανομένου υπόψη ότι οι εν λόγω θέσεις κοινοποιήθηκαν και στα άλλα 
εμπλεκόμενα μέρη τα οποία δεν ήγειραν θέματα που αφορούν την υπόθεση με αρ. φακέλου 11.17.016.05, κάτι 
που επίσης δεν έπραξε ο ΣΕΜΗΕΚ κατά την εξέταση της παρούσας υπόθεσης, δεν θεωρείται ότι πρέπει να 
απαντηθούν στην έκταση που δεν αφορούν την παρούσα υπόθεση. Σε οποιαδήποτε περίπτωση επισημαίνεται ότι 
υποβλήθηκαν ως θέσεις από τον ΣΕΜΗΕΚ και όχι ως γραπτές παρατηρήσεις στη βάση του άρθρου 17(2) του 
Νόμου. 
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ανταγωνισμού στη Δημοκρατία και εφαρμογή της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο 

«Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1/2003 [...]», η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τον περί της 

Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμο του 2008 δυνάμει του οποίου ιδρύθηκε ανεξάρτητη 

Επιτροπή, καλούμενη «Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού». Στην Κυπριακή 

Δημοκρατία δηλαδή, επιλέχθηκε να ανατεθούν οι παραπάνω αρμοδιότητες στην Επιτροπή, 

ένα όργανο δεόντως και νομίμως συγκροτημένο από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατ’ εφαρμογή 

του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1/2003, ο οποίος ορίζει πως:  

«1. Τα κράτη μέλη ορίζουν την αρχή ανταγωνισμού ή τις αρχές που είναι αρμόδιες για την 

εφαρμογή των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης κατά τρόπο, ώστε να τηρούνται όντως οι 

διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την παραχώρηση στις 

αρχές αυτής της εξουσίας να εφαρμόζουν τα εν λόγω άρθρα λαμβάνονται πριν από την 1η 

Μαΐου 2004. Οι οριζόμενες αρχές ενδέχεται να περιλαμβάνουν δικαστήρια.  

2. Όταν η επιβολή της κοινοτικής νομοθεσίας ανταγωνισμού ανατίθεται σε διοικητικές και 

δικαστικές αρχές, τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν διάφορες εξουσίες και καθήκοντα στις 

διάφορες αυτές εθνικές αρχές, είτε είναι διοικητικές είτε δικαστικές».  

Σημειώνεται παράλληλα, πως από την ισχύ του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1/2003, η εθνική 

Επιτροπή έχει αρμοδιότητα και για την εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ (πρώην 

άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ). 

Η Επιτροπή είναι ανεξάρτητο διοικητικό όργανο, του οποίου οι πράξεις υπόκεινται στον 

αναθεωρητικό έλεγχο του Δικαστηρίου. Η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει επί 

παραβάσεων των άρθρων 3 και 6 του Νόμου καθώς και των αντίστοιχων άρθρων 101 και 102 

της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής «ΣΛΕΕ»), να προβαίνει 

σε έλεγχο των συγκεντρώσεων μείζονος σημασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελέγχου 

των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου αρ. 83(Ι)/2014 και να λαμβάνει σχετικές 

αποφάσεις, οι οποίες πρέπει να είναι πλήρως κι επαρκώς αιτιολογημένες σύμφωνα με τις 

γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, όπως αυτές αποτυπώνονται στον περί των Γενικών 

Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμο, Ν. 158(Ι)/1999.  

Στη βάση των άρθρων 17(1) και 35(6) του Νόμου, η Επιτροπή αποφασίζει να κινήσει 

διαδικασία εξέτασης μιας παράβασης, εφόσον ύστερα από δέουσα προκαταρκτική έρευνα της 

Υπηρεσίας διαπιστώσει πιθανολογούμενη, εκ πρώτης όψεως, παράβαση των άρθρων 3 και / 

ή 6 του Νόμου και/ή των άρθρων 101 και/ή 102 ΣΛΕΕ.  

Η Επιτροπή κρίνει σκόπιµο να σηµειώσει σχετικά µε τους ισχυρισµούς του ΣΕΜΗΕΚ τις 

κάτωθι κύριες πρόνοιες του άρθρου 17 του Νόµου: 
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«(1) Η Επιτροπή αποφασίζει να κινήσει διαδικασία εξέτασης µιας παράβασης, εφόσον ύστερα 

από δέουσα προκαταρκτική έρευνα που διενεργείται από την Υπηρεσία, η Επιτροπή 

διαπιστώσει πιθανολογούµενη παράβαση των άρθρων 3 και/ή 6 και/ή των ΄Αρθρων 101 ΣΛΕΕ 

και/ή 102 ΣΛΕΕ. (2) Η Επιτροπή καταρτίζει γραπτή έκθεση προς ενηµέρωση των επιχειρήσεων 

ή ενώσεων επιχειρήσεων, περί των αιτιάσεων που διατυπώνονται σε βάρος τους. […] (6) Σε 

όλους τους κατά τα ανωτέρω παριστάµενους στην ενώπιον της Επιτροπής διαδικασία 

παρέχεται κάθε δυνατή ευκαιρία προς υποβολή γραπτών παρατηρήσεων επί των αιτιάσεων 

που διατυπώνονται σε βάρος τους και τάσσεται προς τούτο εύλογη προθεσµία […] (7) Σε 

περίπτωση που επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων, προς την οποία κοινοποιήθηκε η έκθεση 

αιτιάσεων, παραλείψει και/ή αρνηθεί να υποβάλει οποιεσδήποτε γραπτές παρατηρήσεις 

αναφορικά µε τις αιτιάσεις που διατυπώνονται σε βάρος της εντός της ταχθείσας προθεσµίας, 

η Επιτροπή δύναται να προχωρήσει στην έκδοση απόφασης για τις κατ’ ισχυρισµόν 

παραβάσεις που περιέχονται στην έκθεση αιτιάσεων. (8) Οι ανωτέρω καλούµενοι έχουν το 

δικαίωµα, στο πλαίσιο της υποβαλλόµενης από αυτούς γραπτής ανάπτυξης της υπόθεσής 

τους, να αιτηθούν την ανάπτυξη των επιχειρηµάτων τους στα πλαίσια προφορικής διαδικασίας 

ενώπιον της Επιτροπής, η δε Επιτροπή δύναται να εγκρίνει ή απορρίψει τέτοιο αίτηµα. Η 

Επιτροπή δύναται µε απόφασή της να καθορίζει τη χρονική διάρκεια της ανάπτυξης των 

επιχειρηµάτων των καλουµένων, στα πλαίσια προφορικής διαδικασίας ενώπιόν της. […]». 

Συνεπώς, όπως προκύπτει από τα παραπάνω, η Επιτροπή, ύστερα από δέουσα 

προκαταρκτική έρευνα, που διενεργείται από την Υπηρεσία, όταν διαπιστώσει 

πιθανολογούμενη εκ πρώτης όψεως παράβαση αποφασίζει να κινήσει διαδικασία εξέτασης 

της, καταρτίζοντας γραπτή Έκθεση περί των Αιτιάσεων την οποία κοινοποιεί προς τις 

εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, δίδοντάς τους χρόνο να υποβάλλουν τις γραπτές τους 

παρατηρήσεις, χρόνος ο οποίος σε δικαιολογημένες περιπτώσεις παρατείνεται και συνήθως 

παρατείνεται πέραν της μίας φοράς.  

Κατά την ενώπιον της Επιτροπής προφορική διαδικασία για εξέταση παραβάσεων, καλούνται 

να παρίστανται σύμφωνα με το άρθρο 17(4) του Νόμου οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, καθώς 

και οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, κατά την κρίση της Επιτροπής, θα βοηθήσει στην 

εξέταση της παράβασης και/ή της υπόθεσης. 

Κατά την ενώπιον της Επιτροπής προφορική διαδικασία, τα μέρη έχουν κάθε δικαίωμα να 

αναπτύξουν και προφορικά τις θέσεις τους και στις πλείστες περιπτώσεις η Επιτροπή δίδει το 

δικαίωμα υποβολής δευτερολογίας, όπως έπραξε και στην παρούσα περίπτωση κατά την 

οποία πέραν από το δικαίωμα δευτερολογίας και τη δυνατότητα υποβολής περαιτέρω 

αιτημάτων δόθηκε και το δικαίωμα υποβολής συμπληρωματικών γραπτών παρατηρήσεων και 

θέσεων. 
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Αξίζει να τονιστεί ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τον ίδιο τρόπο καλείται να διερευνήσει 

και να αποφασίσει επί παραβάσεων των κανόνων του ανταγωνισμού στη Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι ανάλογες των εξουσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως 

αυτές καθορίζονται στον Κανονισμό 1/2003 και στον «Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.773/2004 της 

Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη διεξαγωγή από την Επιτροπή των 

διαδικασιών δυνάμει των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ». 

Ειδικότερα, ο Κύπριος Νομοθέτης με το άρθρο 23 του Νόμου καθόρισε λεπτομερειακά τις 

αρμοδιότητες της Επιτροπής, σύμφωνα με τις οποίες η Επιτροπή είναι επιφορτισμένη, κυρίως, 

με τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με τις παραβάσεις που ο Νόμος καθορίζει, καθώς επίσης 

και με την επιβολή διοικητικών προστίμων και κυρώσεων, σε περίπτωση διαπίστωσης 

παράβασης.   

Παράλληλα, με το άρθρο 20 του Νόμου, ο Νομοθέτης καθόρισε τις αρμοδιότητες της 

Υπηρεσίας, η οποία είναι υπεύθυνη για: (α) την εκτέλεση έργων γραμματείας της Επιτροπής, 

(β) την τήρηση των Μητρώων τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 22, (γ) τη συλλογή και τον 

έλεγχο πληροφοριών αναγκαίων για την άσκηση των κατά τον παρόντα Νόμο αρμοδιοτήτων, 

εξουσιών και καθηκόντων της Επιτροπής, (δ) την εισαγωγή καταγγελιών και την υποβολή 

εισηγήσεων προς την Επιτροπή, (ε) τη διενέργεια των κατά τον παρόντα Νόμο αναγκαίων 

κοινοποιήσεων και δημοσιεύσεων και, (στ) την παροχή προς την Επιτροπή κάθε δυνατής 

διευκόλυνσης προς εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων της. 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, η διερεύνηση της 

έγινε από την Υπηρεσία, η οποία έχει την ευθύνη να διεξάγει τη δέουσα προκαταρκτική 

έρευνα. Η Υπηρεσία διενήργησε τη δέουσα προκαταρκτική έρευνα της υπόθεσης κατόπιν των 

οδηγιών της Επιτροπής σε σχετική συνεδρία της και με την ολοκλήρωση αυτής καταχώρισε 

σχετικό σημείωμα στον διοικητικό φάκελο της υπόθεσης. Επισηµαίνεται ότι το εν λόγω 

σηµείωµα δεν είναι δεσµευτικό για την Επιτροπή αλλά αµιγώς ενηµερωτικό.  

Η Επιτροπή τονίζει ότι για το εκ πρώτης όψεως συμπέρασμά της έλαβε υπόψη τόσο το σχετικό 

σημείωμα όσο και τα λοιπά έγγραφα του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης. Σημειώνει επίσης 

ότι στο πλαίσιο της διενέργειας της προκαταρκτικής έρευνας, και για σκοπούς συλλογής 

πληροφοριών και/ή στοιχείων, η Υπηρεσία απέστειλε ερωτηµατολόγια στα εμπλεκόμενα μέρη 

τα οποία πέραν από τις ειδικές πληροφορίες που ζητούνταν, έδιναν την ευκαιρία στα 

εµπλεκόµενα µέρη να τοποθετηθούν και επί άλλων παραµέτρων της υπόθεσης εφόσον το 

επιθυµούσαν. Συγκεκριµένα, σχετικά ερωτηματολόγια εμπεριείχαν και τη φράση: «Να δώσετε 

οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες που πιστεύετε ότι πιθανόν να βοηθήσουν στη 

διεξαγωγή της έρευνας» ενώ τα εμπλεκόμενα μέρη δύναντο να επεξηγήσουν, διευκρινίσουν, 

αποσαφηνίσουν και εξ ίδιας πρωτοβουλίας. Επισημαίνεται ότι με τα ερωτηματολόγια που 
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αποστέλλονταν ζητούνταν πληροφορίες στη βάση του άρθρου 30 του Νόμου σε σχέση με την 

παρούσα υπόθεση και το διοικητικό φάκελο αυτής. Η Υπηρεσία αφού αξιολόγησε τις σχετικές 

απαντήσεις των εµπλεκοµένων µερών συνέταξε ενηµερωτικό σηµείωµα προς την Επιτροπή. 

Ως εκ τούτου, ο ισχυρισµός του ΣΕΜΗΕΚ ότι δεν υπήρχε δυνατότητα για να τοποθετηθεί επί 

των γεγονότων της υπόθεσης είναι αβάσιµος. Αντιθέτως, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη είχαν τη 

δυνατότητα να υποβάλουν τις θέσεις τους σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, 

συµπεριλαµβανοµένου του σταδίου της προκαταρκτικής έρευνας ενώ γνώριζαν ότι η 

αυτεπάγγελτη έρευνα αφορούσε συμφωνία για μη υποβολές προφορών σε έργα που δεν 

χειρίζονται μέλη επαγγελματικού συνδέσμου και σε διαγωνισμούς που δεν ανακοινώνονται με 

την μέθοδο της διορισμένης υπεργολαβίας. 

Εν συνεχεία, στην παρούσα υπόθεση, η Επιτροπή, αφού μελέτησε το σημείωμα της 

Υπηρεσίας κατέληξε σε εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενες παραβάσεις και προχώρησε 

στον καταρτισμό Έκθεσης Αιτιάσεων, κοινοποιώντας την στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις. 

Τονίζεται ότι η Έκθεση Αιτιάσεων αποτελεί στην ουσία μια γραπτή έκθεση, την οποία 

καταρτίζει η Επιτροπή προς ενημέρωση των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, 

αναφορικά με τις αιτιάσεις που εκ πρώτης όψεως διατυπώνονται εις βάρος τους για 

πιθανολογούμενες παραβάσεις των διατάξεων του Νόμου. Υπογραμμίζεται ότι στην έκθεση 

αυτή, που είναι το έναυσμα της όλης διαδικασίας, οι αναφορές σε «παράβαση», συνοδεύονται 

από τη λέξη «πιθανολογούμενη» ή «εκ πρώτης όψεως», ενώ από το κείμενο μπορεί ευκόλως 

να διαφανεί ότι αυτή αφορά εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενες παραβάσεις στις οποίες 

καλείται η καταγγελλόμενη να απαντήσει. Συνεπώς, η Έκθεση Αιτίασης δεν προδικάζει την 

έκβαση της διαδικασίας.  

Η Επιτροπή καταλήγει στην τελική της απόφαση μόνο αφού προηγηθεί η διαδικασία που 

περιγράφεται στο άρθρο 17 του Νόμου, και καταγράφηκε ήδη, με ενδιάμεσα στάδια τη 

δυνατότητα πραγματοποίησης επιθεώρησης του διοικητικού φακέλου και τις ενδιάμεσες 

συνεδρίες της Επιτροπής κατά τις οποίες εξετάζονται υποβληθέντα από τα εμπλεκόμενα μέρη 

ερωτήματα, οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν τις γραπτές παρατηρήσεις επί της 

έκθεσης αιτιάσεων, καθώς και προφορική διαδικασία που διεξάγεται ενώπιον της όπου τα 

μέρη έχουν το δικαίωμα να αναπτύξουν τις θέσεις τους και να αναλύσουν ενδελεχώς τις 

απόψεις τους.  

Όλα τα προαναφερόμενα βήματα της προβλεπόμενης διαδικασίας, έχουν ακολουθηθεί κατά 

γράμμα από την Επιτροπή στην παρούσα υπόθεση. Καθίσταται λοιπόν αντιληπτό ότι στην 

υπό εξέταση υπόθεση τηρήθηκαν οι αρχές της αμεροληψίας και της φυσικής δικαιοσύνης από 

την Επιτροπή, στη βάση των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου. Τα εμπλεκόμενα μέρη 

είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις θέσεις τους τόσο κατά το στάδιο της διερεύνησης της 

υπόθεσης από την Υπηρεσία όσο και επί της Έκθεσης Αιτίασης και να τοποθετηθούν επί του 
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συνόλου των γεγονότων της παρούσας υπόθεσης και είχαν επίσης την ευκαιρία να ακουστούν 

κατά την διαδικασία προφορικής διαδικασίας ενώπιον της Επιτροπής. Εξάλλου, η Επιτροπή 

σηµειώνει παρενθετικά ότι στην Έκθεση Αιτίασης που κοινοποιήθηκε στα εµπλεκόµενα µέρη 

επισυναπτόταν και το σημείωμα της Υπηρεσίας.  

Τονίζεται ακόµα ότι τα εμπλεκόμενα μέρη είχαν δικαίωμα πρόσβασης στο διοικητικό φάκελο 

της υπόθεσης το οποίο αποφάσισαν να μην ασκήσουν, ερωτήθηκαν κατά την προφορική 

διαδικασία αν έχουν οποιοδήποτε αίτημα και τους δόθηκε η δυνατότητα να υποβάλουν τούτο 

όπως επίσης και συμπληρωματικές θέσεις µετά την ολοκλήρωση της προφορικής διαδικασίας.  

Η Επιτροπή επαναλαμβάνει εμφαντικά ότι στην παρούσα διαδικασία τα εμπλεκόμενα µέρη 

είχαν κάθε ευκαιρία να αντικρούσουν και να εξετάσουν τα έγγραφα στα οποία στηρίχτηκε η 

Επιτροπή για τον καταρτισµό της Έκθεσης Αιτιάσεων (συμπεριλαμβανομένης και της 

Ανακοίνωσης του ΣΕΜΗΕΚ ημερομηνίας 7/4/2016), το δικαίωμα να επιθεωρήσουν το 

διοικητικό φάκελο της υπόθεσης και τα έγγραφα τα οποία περιέχονταν σε αυτό σε μη 

εμπιστευτική μορφή και κάθε ευκαιρία να καταθέσουν γραπτές θέσεις και να τις αναπτύξουν 

προφορικώς ενώπιον της Επιτροπής. Με τις εν λόγω θέσεις τους και στοιχεία, τα οποία τους 

δόθηκε η δυνατότητα να προσκομίσουν, τα εμπλεκόμενα μέρη δύνανται να αποδείξουν ότι δεν 

προέβηκαν σε οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά ή πράξη που εκ πρώτης όψεως έχει 

πιθανολογηθεί ως παραβατική καθώς και να αμφισβητήσουν τα εκ πρώτης όψεως 

συμπεράσματα της Επιτροπής. Ως εκ τούτου, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές θέσεις που 

αναφέρονται σε κατάργηση του τεκμηρίου αθωότητας, ειδικά λαμβανομένου υπόψη εγγράφων 

που ουσιαστικά αφορούν ανακοινώσεις και αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από τους ίδιους 

τους Συνδέσμους και σε κάποιες περιπτώσεις έχουν δημοσιευθεί.  

Σημειώνεται επιπροσθέτως η αναφορά του ΣΕΜΗΕΚ ότι η Επιτροπή υιοθετεί συγκεκριμένη 

αναφορά ότι ο ΣΕΜΗΕΚ σε ανακοίνωσή του ημερ. 7/4/2016 «απειλεί τα μέλη του με διαγραφή 

σε περίπτωση που προσφοροδοτήσουν εργασίες από συμβούλους μηχανικούς που δεν είναι 

μέλη σε επαγγελματικούς συνδέσμους και που θα υποβάλλουν προφορές που δεν θα 

εξαγγέλλονται με την μέθοδο της διορισμένης υπεργολαβίας», ως αληθές γεγονός. Η Επιτροπή 

ως προς τούτο παρατηρεί ότι στην εν λόγω ανακοίνωση του ΣΕΜΗΕΚ ημερ. 7/4/2016, ο ίδιος 

ο Σύνδεσμος καλεί τα μέλη του να μην υποβάλλουν προσφορές στις περιπτώσεις αυτές και 

τούτο μπορεί να γίνει αντιληπτό από το περιεχόμενό της όπου στην παράγραφο 5 

καταγράφονται με σαφήνεια τα ακόλουθα: «Σημειώνεται πως το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 

διατεθειμένο να εφαρμόσει πλήρως το καταστατικό το οποίο μεταξύ άλλων προνοεί και τη 

διαγραφή μέλους που δεν εφαρμόζει αποφάσεις του Συνδέσμου». Ως εκ τούτου, έχει γίνει 

αποδεκτό ως αληθές γεγονός επειδή τούτο καταγράφεται στην ανακοίνωση του ίδιου του 

Συνδέσμου ημερομηνίας 7/4/2016, ανακοίνωση η οποία επισυναπτόταν στην επιστολή 
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ημερομηνίας 26/4/2016, αναφερόταν στη Έκθεση Αιτιάσεων και επισυναπτόταν ως 

συνημμένο σε αυτή.  

Σε ό,τι αφορά τη θέση που προωθήθηκε αναφορά με το χαρακτήρα της διαδικασίας της 

Επιτροπής καθώς και τον τρόπο λειτουργίας της, η Επιτροπή εξέτασε σωρεία αποφάσεων 

του Ανωτάτου Δικαστηρίου και υπογραμμίζει ότι σε μεγάλο αριθμό αποφάσεων έχει 

αποφασιστεί το θέμα τελεσιδίκως. Σημειώνει την απόφαση της Πλήρους Ολομέλειας στην 

υπόθεση Sigma Radio T.V. Ltd v. Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (2004) 3 Α.Α.Δ, 134, στην 

οποία γίνεται αναφορά ότι μια διοικητική αρχή δεν είναι Δικαστήριο stricto sensu και δεν 

υπάρχει παραβίαση του Άρθρου 30.2 του Συντάγματος και του άρθρου 6.1 της Ευρωπαϊκής 

Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την προϋπόθεση πάντοτε ότι ο Νόμος και οι 

Κανονισμοί του διοικητικού οργάνου παρέχουν, όπως και εδώ το εχέγγυο της ανεξαρτησίας 

και της αμεροληψίας.8  

Παράλληλα, η Επιτροπή σημειώνει ότι παρόμοιο με το υπό εξέταση θέμα τέθηκε σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1980, στην Υπόθεση 209-215/78 Heintz van Landewyck Sarl 

κ.α. κατά Επιτροπής, Συλλογή 1980, 3125. Το Δικαστήριο έκρινε ότι το άρθρο 6(1) της 

Συνθήκης δεν ήταν σχετικό, καθότι η Επιτροπή δεν ήταν Δικαστήριο, σύμφωνα με την έννοια 

του εν λόγω άρθρου. Έκτοτε, το Δικαστήριο επανέλαβε την ίδια θέση σε σωρεία αποφάσεών 

του (Συνεκδικασθείσες Υποθέσεις 100-103/80 Musique Diffusion Francaise SA and others v. 

Commission, Συλλογή 1983, 1825, Υπόθεση T-11/89 Shell v. Commission, Συλλογή 1992, II-

757.). Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε σχετικά πιο πρόσφατες αποφάσεις, το Γενικό Δικαστήριο 

έκρινε ότι: «η αποτελεσματικότητα του κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισμού θα επηρεαζόταν 

σοβαρά αν γινόταν δεκτή η άποψη ότι το δίκαιο του ανταγωνισμού υπάγεται στο ποινικό» (βλ. 

αποφάσεις C-388/00, Volskwagen, Συλλογή 2003, Ι-9189, σκέψη 97 και Τ-276/04, Compagnie 

Maritime Belge, Συλλογή 2008, ΙΙ-1277, σκέψη 66). 

Ακόμα, η Επιτροπή σημείωσε ότι στην Υπόθεση Τ-348/94, Espanola SA κατά Επιτροπής, 

Συλλογή 1998, σελ. ΙΙ-1875, η προσφεύγουσα υποστήριξε ότι η σώρευση των λειτουργιών της 

ανακρίσεως και της αποφάσεως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσβάλλει το θεμελιώδες 

δικαίωμα του κρίνεσθαι από αμερόληπτο και ανεξάρτητο δικαστήριο, με επίκληση του άρθρου 

6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης. Μεταξύ άλλων, η προσφεύγουσα ισχυρίστηκε ότι παρόλο που 

η μεροληψία της Επιτροπής θα μπορούσε να επανορθωθεί εάν υπήρχε η δυνατότητα 

άσκησης προσφυγής ενώπιον δικαιοδοτικού οργάνου το οποίο διαθέτει εξουσία πλήρους 

δικαιοδοσίας, εντούτοις ο έλεγχος που ασκεί το Πρωτοδικείο «ουδόλως είναι έλεγχος πλήρους 

δικαιοδοσίας καθιστών δυνατή την έρευνα όλων των πραγματικών και νομικών εκτιμήσεων». 

 
8 Βλ. Απόφαση Ανωτάτου Δικαστηρίου στην προσφυγή αρ. 1006/2009, Aspis Πρόνοια ΑΕΓΑ, Aspis Holding Public 
Company Limited και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ημερομηνίας 22/7/2010.  Επίσης Α.Ε. 91/2012 Jupiwind κ.α v 
Διοικητής Κεντρικής Τράπεζας, ημερομηνίας 18/1/2018. 
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Το Γενικό Δικαστήριο (πρώην Πρωτοδικείο) απέρριψε τον προβληθέντα λόγο ακύρωσης 

τονίζοντας ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως «δικαστήριο» κατά την έννοια του 

άρθρου 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, ενώ ο έλεγχος νομιμότητας που ασκεί το Πρωτοδικείο 

επί των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις οποίες διαπιστώνεται παράβαση των 

κανόνων του ανταγωνισμού και επιβάλλονται πρόστιμα «πρέπει να θεωρηθεί ως 

αποτελεσματικός δικαστικός έλεγχος της προσβαλλόμενης πράξης.» 

Επισημαίνεται ότι η εξέταση του νομοθετικού πλαισίου και της εφαρμογής του από έκαστη 

αρχή και χώρα για σκοπούς εξαγωγής συμπερασμάτων αναφορικά με ύπαρξη κυρώσεων 

ποινικής φύσεως ή μη ύπαρξη αποτελεσματικού δικαστικού ελέγχου, πρέπει να εξετάζεται στη 

βάση των συγκεκριμένων νομοθεσιών και διατάξεων που εφαρμόζεται σε αυτή και όχι in 

abstracto. Στην περίπτωση της Κυπριακής Δημοκρατίας το Ανώτατο Δικαστήριο έχει ήδη 

εκδώσει δύο σχετικές αποφάσεις9, ενώ το Διοικητικό Δικαστήριο με την απόφασή του 

ημερομηνίας 12/9/2016 στις Συνεκδικαζόμενες Υποθέσεις Αρ. 5669/2013 (ΠΦΑΪΖΕΡ ΕΛΛΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ (PFIZER HELLAS-CYPRUS BRANCH) και ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) και Αρ. 5670/2013 (PHADISCO LTD και ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) καταγράφει τα ακόλουθα: 

«Τέλος, ισχυρίζονται οι αιτήτριες ότι η προσβαλλόμενη απόφαση παραβιάζει συγκεκριμένα 

θεμελιώδη δικαιώματά τους και δη το δικαίωμά τους σε δίκαιη δίκη, που κατοχυρώνεται στο 

Άρθρο 30.2[9] του Συντάγματος, το περιεχόμενο του οποίου αποτελεί την κατ' ουσίαν αντιγραφή 

του άρθρο 6(1) της Ε.Σ.Δ.Α.. Ούτε αυτός ο ισχυρισμός με βρίσκει σύμφωνο. 

Εν πρώτοις, επισημαίνεται ότι ο Νόμος, όπως αναφέρει και στο προοίμιο του, σκοπό έχει και 

την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, αναφορικά με την εφαρμογή 

των κανόνων του ανταγωνισμού που προβλέπονται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(ΣΛΕΕ). Στο άρθρο 23 του εν λόγω Κανονισμού προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη ορίζουν την 

αρχή ανταγωνισμού ή τις αρχές που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή των άρθρων 81 και 82 

της προαναφερθείσας Συνθήκης, κατά τρόπο που να τηρούνται οι διατάξεις του Κανονισμού, 

και ότι, στην περίπτωση που η επιβολή κοινοτικής νομοθεσίας ανταγωνισμού ανατίθεται σε 

διοικητικές και δικαστικές αρχές, τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν διάφορες εξουσίες και 

καθήκοντα στις αρχές αυτές, είτε είναι διοικητικές είτε είναι δικαστικές. Στην ημεδαπή έννομη 

τάξη, και κατ' εφαρμογή των πιο πάνω, ιδρύθηκε ως ανεξάρτητη αρχή η Επιτροπή Προστασίας 

του Ανταγωνισμού, δυνάμει του άρθρου 8 του Νόμου 13(Ι)/2008, της οποίας οι αρμοδιότητες, 

ως προβλέπονται ρητά στο Νόμο αυτό, παραπέμπουν σαφώς σε λειτουργίες και αρμοδιότητες 

 
9 Υπόθεση Sigma Radio T.V. Ltd v. Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (2004) 3 Α.Α.Δ, 134 και Απόφαση Ανωτάτου 
Δικαστηρίου στην προσφυγή αρ. 1006/2009, Aspis Πρόνοια ΑΕΓΑ, Aspis Holding Public Company Limited και 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ημερομηνίας 22/7/2010. 
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διοικητικού οργάνου και/ή διοικητικής αρχής. Όπως δε έχει κατ' επανάληψη νομολογηθεί, μια 

διοικητική αρχή δεν είναι δικαστήριο και δεν τηρούνται οι ίδιες κατ' ανάγκη διαδικασίες, αλλά 

είναι και λειτουργεί ως διοικητικό όργανο (αναφέρω χαρακτηριστικά την απόφαση της Πλήρους 

Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Sigma Radio T.V. Ltd v. Αρχής Ραδιοτηλεόρασης 

Κύπρου (2004) 3 Α.Α.Δ. 134, καθώς και την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην 

ΑΝΤΕΝΝΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ν. ΑΡΧΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, Υποθ. Αρ. 573/2007, ημερ. 

23.3.2010). 

Στις προαναφερθείσες αποφάσεις (Sigma Radio T.V. Ltd και ΑΝΤΕΝΝΑ ΛΙΜΙΤΕΔ) κρίθηκε 

επίσης ότι η λειτουργία μιας διοικητικής αρχής και η υπ' αυτής ακολουθητέα διαδικασία πληροί 

τα εχέγγυα της ανεξαρτησίας και αμεροληψίας, εφόσον παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης 

σε αμερόληπτο δικαστήριο για προσβολή της διοικητικής απόφασης. Τονίστηκε συναφώς ότι 

ο αναθεωρητικός έλεγχος που ασκείται δυνάμει του Άρθρου 146 είναι όντως επαρκής, 

δεδομένου ότι είναι διοικητική πράξη που τίθεται υπό αναθεώρηση, και ότι διαφορετική 

προσέγγιση θα παραγνώριζε τη φύση του δικαστικού ελέγχου ως ακυρωτικού και θα 

ισοδυναμούσε με κατάργηση της έννοιας της φύσης της διοικητικής διαδικασίας. Επισημαίνω 

στο σημείο αυτό και την απόφαση του Ε.Δ.Α.Δ. στην Sigma Radio Television Ltd v. Cyprus, 

Applications nos. 32181/04 and 35122/05, όπου το Δικαστήριο, κατά την εξέταση της 

προαναφερθείσας απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Sigma Radio T.V. Ltd, 

διαπίστωσε ότι "the Supreme Court fully satisfied the requirements of independence and 

impartiality and provided the other guarantees of Article 6 of the Convention". 

Δεν μου διαφεύγει ότι οι πιο πάνω αποφάσεις αφορούσαν την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, η οποία 

έχει κατ' επανάληψη λεχθεί ότι αποτελεί διοικητική αρχή, ωστόσο δεν μπορώ να αντιληφθώ 

γιατί, εντός του ιδίου πλαισίου και υπό το φως των πιο πάνω αποφάσεων, να μην αποτελεί 

και/ή να μην μπορεί να χαρακτηριστεί ως διοικητική αρχή και η Επιτροπή Προστασίας του 

Ανταγωνισμού, οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της οποίας και ειδικότερα η 

μεθοδολογία διερεύνησης παραβάσεων και λήψης αποφάσεων, όπως προκύπτει από το 

Νόμο, είναι δομημένος κατ' αντιστοιχία με τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

σε θέματα ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για 

τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.). Όπως δε ορθά επισημαίνει η ευπαίδευτη 

συνήγορος για την καθ' ης η αίτηση, αναλογικότητα υπάρχει και μεταξύ του ελέγχου που 

ασκείται από τα Δικαστήρια της Ε.Ε. επί αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα 

ανταγωνισμού και του αντίστοιχου ελέγχου του Ανωτάτου Δικαστηρίου (και νυν του Διοικητικού 

Δικαστηρίου) σε αντίστοιχες αποφάσεις της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, 

δεδομένης και της διάταξης του άρθρου 263 ΣΛΕΕ, σύμφωνα με την οποία ο έλεγχος των 

Δικαστηρίων της Ε.Ε. συνίσταται σε έλεγχο νομιμότητας στη βάση αναρμοδιότητας, 

παράβασης ουσιώδους τύπου, παράβασης των Συνθηκών ή οποιουδήποτε κανόνα σχετικού 
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με την εφαρμογή τους και κατάχρησης εξουσίας. Έχει δε καταστεί σαφές και σε επίπεδο 

Ενωσιακού δικαίου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως «δικαστήριο» 

εν τη εννοία του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ενώ ο έλεγχος που ασκείται από το Γενικό Δικαστήριο 

(πρώην Πρωτοδικείο) επί των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τις οποίες 

διαπιστώνεται παράβαση των κανόνων του ανταγωνισμού και επιβάλλονται πρόστιμα αποτελεί 

αποτελεσματικό δικαστικό έλεγχο της προσβαλλόμενης πράξης (βλ. Υπόθεση Τ-348/94, 

Espanola SA v. Επιτροπής, Συλλογή 1998, σ. ιι-1875, η οποία στη συνέχεια επικυρώθηκε με 

την απόφαση C-282/98 του Δ.Ε.Ε., Συλλογή 2000, σ. Ι-9817). 

Ενόψει των πιο πάνω, καταλήγω ότι σαφώς και η Επιτροπή, ενεργώντας στα πλαίσια του 

Νόμου και των υπ' αυτού καθοριζομένων αρμοδιοτήτων της, υπέχει το χαρακτήρα διοικητικού 

οργάνου και ως τέτοιο λειτουργεί, με σαφώς δομημένες λειτουργίες και κατ' ανάλογη εφαρμογή 

του αντίστοιχου πλαισίου λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσον αφορά θέματα 

ανταγωνισμού, σε επίπεδο Ενωσιακού δικαίου. Η δε δυνατότητα προσφυγής ενώπιον 

αμερόληπτου και ανεξάρτητου Δικαστηρίου δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, όπως 

έχει λεχθεί και πιο πάνω, διασφαλίζει επαρκώς τα εχέγγυα αμεροληψίας και ανεξαρτησίας και, 

συνακόλουθα, ουδεμία παραβίαση των διατάξεων του Άρθρου 30.2 του Συντάγματος και 6 της 

Ε.Σ.Δ.Α. υφίσταται. 

Στη βάση των πιο πάνω, δεν μπορώ να συμφωνήσω ούτε με τον ισχυρισμό ότι οι υπό της 

Επιτροπής επιβαλλόμενες κυρώσεις συνιστούν ποινικές κυρώσεις. Ο ίδιος ο Νόμος (βλ. άρθρο 

42) χαρακτηρίζει ως «διοικητικά πρόστιμα» τις υπό της Επιτροπής επιβαλλόμενες χρηματικές 

ποινές για παραβάσεις των διατάξεων αυτού. Επιπρόσθετα, το Ανώτατο Δικαστήριο έχει κατ' 

επανάληψη αποφανθεί ότι οι υπό των διαφόρων διοικητικών οργάνων επιβαλλόμενες 

κυρώσεις δεν αποτελούν ποινές ποινικού δικαίου, αλλά διοικητικές ποινές που προκύπτουν 

από διοικητική διαδικασία (βλ. Μυροφόρα (Μιράντα) Παπαγεωργίου ν. Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, Υποθ. Αρ. 585/2007, ημερ. 9.6.2009, Α.Τ.Η.Κ. ν. Επιτρόπου 

Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Υποθ. Αρ. 1339/2006, ημερ. 

19.3.2007, Sigma Radio T.V. Ltd ν. Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, Υποθ. Αρ. 1096/01, 

ημερ. 7.1.2003 και Sigma Radio T.V.  Ltd ν. Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, Υποθ. Αρ. 

393/2003, ημερ. 14.2.2006). Όπως αποφασίστηκε σε παρόμοιο ζήτημα από το Ανώτατο 

Δικαστήριο στην Αίτηση Αρ. 78/91, Παμπίνος Χαραλάμπους κ.α, για άδεια υποβολής αίτησης 

για την έκδοση εντάλματος Prohibition και αφορούσε τη δικαστική διαδικασία που διεξαγόταν 

ενώπιον της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού σχετικά με την απεργία των 

πρατηριούχων πετρελαιοειδών με αριθμό 1313/Α, «η Επιτροπή Προστασίας του 

Ανταγωνισμού δεν ήταν δικαστήριο, ούτε δικαστική επιτροπή, ούτε ασκούσε δικαστική εξουσία, 

οι δε ποινές που είχε εξουσία να επιβάλει ήσαν διοικητικής, και όχι ποινικής, φύσεως». 

Μάλιστα, στα Πορίσματα Νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας" 1929-1959, στη σελ. 
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168, Κεφ. Δ, παράγραφος 3(viii), με τίτλο "Διοικητικά Μέτρα και διοικητικαί ποιναί", στην οποία 

γίνεται παραπομπή από την πιο πάνω απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αναφέρονται τα 

εξής, άμεσα σχετικά: 

«Σημειωτέον, ότι η νομολογία ονομάζει διοικητικά μέτρα και τας καλουμένας διοικητικάς ποινάς 

(πλην των πειθαρχικών), ήτοι πρόστιμα κλπ. επιβαλλόμενα εις βάρος των διοικουμένων των 

μη διατελούντων εν πειθαρχική σχέσει προς το Κράτος ή άλλον οργανισμόν δημοσίου δικαίου, 

ουχί προς κολασμόν των, αλλά προς εξαναγκασμόν των, όπως συμμορφώνται προς 

ωρισμένας  νομίμους υποχρεώσεις των: 1276 (34), 436, 538 (51), 1825 (54), δια την 

εξασφάλισιν της κανονικής λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών και χάριν του γενικού 

συμφέροντος». 

 Ενόψει των πιο πάνω, καταλήγω ότι ούτε ο ισχυρισμός περί παραβίασης των διατάξεων του 

Άρθρου 30.2 του Συντάγματος και του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α. ευσταθεί και, συνακόλουθα, 

αυτός υπόκειται σε απόρριψη.» 

Η Επιτροπή στη βάση των ανωτέρω καταλήγει ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η 

υποβληθείσα θέση και ομόφωνα απορρίπτει αυτή. 

Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή καταλήγει ότι δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές οι 

προωθούμενες θέσεις και ισχυρισμοί και ομόφωνα απορρίπτει αυτούς ως αβάσιµους αφού 

δεν αντικατοπτρίζουν την ακολουθηθείσα διαδικασία της παρούσας υπόθεσης και τη φύση 

των αρμοδιοτήτων και λειτουργία της Επιτροπής. 

4.2 Θέσεις αναφορικά με την επιστολή έναυσμα της αυτεπάγγελτης έρευνας 

Η Επιτροπή σημείωσε τις θέσεις των μερών επί του ζητήματος που προωθούνται, ότι δεν 

παρέχεται η δυνατότητα να εξεταστεί και να κριθεί κατά πόσο η επιστολή έναυσμα εμπεριείχε 

καταγγελία εναντίον των συνδέσμων και συνεπακόλουθα αν ακολουθήθηκαν από την 

Επιτροπή οι πρόνοιες και η διαδικασία του άρθρου 35 που αφορά τις καταγγελίες 

παραβάσεων, ότι αυτή θα έπρεπε να αποκαλυφθεί στα εμπλεκόμενα μέρη και ότι η αποστολή 

της σε μεταγενέστερο στάδιο δεν αποσείει παράβαση του άρθρου 17(9)(α) του Νόμου. 

Η Επιτροπή αρχικά αναφέρει ότι καταγγελία που υποβάλλεται πρέπει, στη βάση του άρθρου 

35 να εμπεριέχει τις πληροφορίες που καταγράφονται στο Παράρτημα του Νόμου ή 

πληροφορίες οι οποίες κρίνονται ικανοποιητικές από την Επιτροπή για την εξέτασή της. 

Εφόσον η καταγγελία είναι πλήρης ή οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν θεωρηθούν 

ικανοποιητικές τότε δίνονται οδηγίες για προκαταρκτική έρευνα. Στην παρούσα υπόθεση η 

επιστολή ημερομηνίας 26/4/2016 δεν αποτελούσε καταγγελία αλλά ενημέρωση της Επιτροπής 

αναφορικά με συγκεκριμένο θέμα που ο αποστολέας θεώρησε ότι ενέπιπτε στις 

δραστηριότητές της, κάτι που μπορεί να γίνει αντιληπτό από το κείμενο της εν λόγω επιστολής. 
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Επισημαίνεται ότι η εν λόγω επιστολή απευθύνεται τόσο προς την Επιτροπή όσο και προς 

την Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Επιστημονικό 

Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Ε.Τ.Ε.Κ.). 

Στην περίπτωση κοινοποίησης ή ενημέρωσης της Επιτροπής περί θεμάτων που εμπίπτουν 

στην αρμοδιότητά της, η Επιτροπή δύναται στη βάση του άρθρου 23 του Νόμου να 

αποφασίσει την έναρξη αυτεπάγγελτης έρευνας για τη διερεύνηση αυτών των θεμάτων. Η 

Επιτροπή σημειώνει σχετικά και την παράγραφο 11 της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για τη διεξαγωγή των διαδικασιών που αφορούν 

τα άρθρα 101 και 102 της Σ.Λ.Ε.Ε. η οποία προβλέπει ότι: «Η Επιτροπή μπορεί επίσης να 

κινήσει διαδικασία αυτεπάγγελτα (ex officio). Μπορεί να το πράξει όταν περιέρχονται στην 

αντίληψή της ορισμένα πραγματικά περιστατικά ή πληροφορίες πέρα από αυτές που έχουν 

συγκεντρωθεί στο πλαίσιο τομεακών ερευνών, άτυπων συνεδριάσεων με εκπροσώπους του 

εξεταζόμενου κλάδου, από την παρακολούθηση των αγορών ή βάσει πληροφοριών που 

ανταλλάσσονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού («ΕΔΑ») ή με τις αρχές 

ανταγωνισμού τρίτων χωρών. Η κίνηση διαδικασίας σε υποθέσεις συμπράξεων μπορεί επίσης 

να πραγματοποιηθεί με έναυσμα την υποβολή αίτησης για επιεική μεταχείριση από ένα ή 

περισσότερα μέλη του καρτέλ». 

Στην παρούσα περίπτωση η εν λόγω επιστολή, η οποία φέρει ημερομηνία 26/4/2016, 

αναφέρεται σε Πρωτόκολλο Συνεργασίας και σε αυτή επισυνάπτεται ανακοίνωση του 

ΣΕΜΗΕΚ ημερομηνίας 7/4/2016 η οποία απευθύνεται προς όλα τα μέλη του, φέρει δε τίτλο 

‘Εσωτερική Υπεργολαβία’ και αναφέρεται τόσο σε έργα που αφορούν εσωτερική υπεργολαβία 

όσο και σε έργα που έχουν εξαγγελθεί από συμβούλους μηχανολόγους μηχανικούς που δεν 

είναι μέλη σε επαγγελματικό σύνδεσμο. Επίσης, τονίζεται ότι στην  εν λόγω ανακοίνωση 

γίνεται η εξής αναφορά «Σημειώνεται πως το Διοικητικό Συμβούλιο είναι διατεθειμένο να 

εφαρμόσει πλήρως το καταστατικό το οποίο μεταξύ άλλων προνοεί τη διαγραφή μέλους που 

δεν εφαρμόζει αποφάσεις του Συνδέσμου». Σχετικά, επί τούτου, είναι τα όσα καταγράφονται 

στην Έκθεση Αιτιάσεων. Επισημαίνεται ότι το κείμενο της Έκθεσης Αιτιάσεων ξεκάθαρα 

αναφέρετο στην εν λόγω επιστολή καθώς και τι αυτή αφορούσε ενώ επίσης ήταν σαφές και 

είχε διατυπωθεί ξεκάθαρα και με σαφήνεια το δικαίωμα των εμπλεκομένων μερών για 

πρόσβαση στο διοικητικό φάκελο, δικαίωμα το οποίο οι ίδιοι επέλεξαν να μην ασκήσουν, 

απεμπολώντας το δικαίωμα που τους παραχωρήθηκε για εξέταση και μελέτη των εγγράφων 

του διοικητικού φακέλου. Σε οποιαδήποτε περίπτωση σημειώνεται ότι με την εν λόγω επιστολή 

ο αποστολέας παρακαλούσε όπως η Επιτροπή διερευνήσει θέματα προστασίας 

ανταγωνισμού. Υπογραμμίζεται πως σε κανένα σημείο της επιστολής δεν έγινε λόγος ότι αυτή 

αποτελούσε καταγγελία ή ότι πρόκειτο για υποβολή καταγγελίας. Ως εκ τούτου, οι θέσεις που 
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υποβάλλονται περί ύπαρξης καταγγελίας και μη εφαρμογής των διαδικασιών που προβλέπει 

ο Νόμος όταν πρόκειται για υποβολή καταγγελίας απορρίπτονται στην ολότητά τους.  

Αναφορικά με τις θέσεις που υποβλήθηκαν σχετικά με την μη αποστολή της εν λόγω 

επιστολής με την Έκθεση Αιτιάσεων, η Επιτροπή επισημαίνει ότι σύμφωνα με τον Νόμο, στο 

άρθρο 17 αυτού:  

«(9) Σε ό,τι αφορά την Επιτροπή, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες: 

(α) η Επιτροπή δεν έχει υποχρέωση να κοινοποιήσει στην επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων 

εναντίον της οποίας στρέφεται η καταγγελία ή η αυτεπάγγελτη έρευνα, ολόκληρο το 

σχηματισθέντα από την Επιτροπή φάκελο επί της υπόθεσης· οφείλει όμως, τηρουμένων των 

διατάξεων του άρθρου 33, να κοινοποιήσει προς αυτήν εκείνα τα έγγραφα του φακέλου πάνω 

στα οποία προτίθεται να στηρίξει την απόφασή της, εξαιρουμένων εκείνων των εγγράφων που 

αποτελούν επαγγελματικά απόρρητα. ή, εάν τα έγγραφα αυτά είναι ήδη προσιτά στην 

επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων, να της τα υποδείξει γραπτώς, ώστε αυτή η επιχείρηση ή 

ένωση επιχειρήσεων  να είναι έγκαιρα ενήμερη για όλα τα έγγραφα που θα χρησιμοποιηθούν 

από την Επιτροπή ως αποδεικτικά στοιχεία 

(β) δεν επιτρέπεται στην Επιτροπή να στηρίξει απόφασή της πάνω σε έγγραφο που δεν 

κοινοποιήθηκε ή υποδείχθηκε στην επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων εναντίον της οποίας 

στρέφεται η καταγγελία ή η αυτεπάγγελτη έρευνα, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (α). 

 (γ) κατά τη διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής, εάν η Επιτροπή προτίθεται να στηρίξει την 

απόφασή της σε έγγραφο το οποίο δεν κοινοποίησε ή υπόδειξε στην επιχείρηση ή ένωση 

επιχειρήσεων εναντίον της οποίας στρέφεται η καταγγελία ή η αυτεπάγγελτη έρευνα, κατά τα 

οριζόμενα στην παράγραφο (α), η Επιτροπή έχει υποχρέωση να κοινοποιήσει το εν λόγω 

έγγραφο προς την εν λόγω επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων και να της δώσει εύλογο χρόνο 

για εξέταση του εν λόγω εγγράφου.» 

Η Επιτροπή υπογραμμίζει και τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 43(6) του περί των Γενικών 

Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμο του 1999, Ν. 158(Ι)/99, όπου στη βάση του δικαιώματος 

ακρόασης που παρέχεται, επιβάλλεται ότι:  

«43(6) Κάθε πρόσωπο το οποίο έχει δικαίωμα ακρόασης μπορεί ύστερα από γραπτή αίτηση 

του, να λάβει γνώση των στοιχείων του σχετικού διοικητικού φακέλου. Το αρμόδιο διοικητικό 

όργανο μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του να απορρίψει ολόκληρο ή μέρος του αιτήματος, 

αν η ικανοποίηση του παραβλάπτει το υπηρεσιακό συμφέρον ή το συμφέρον τρίτου 

προσώπου.» 

Σε ότι αφορά την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης, η Επιτροπή παραθέτει σχετική 

νομολογία του ΔΕΕ, το οποίο καθόρισε ότι:  
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«Το δικαίωμα προσβάσεως στον φάκελο, απόρροια της αρχής του σεβασμού των δικαιωμάτων 

άμυνας, συνεπάγεται ότι η Επιτροπή υποχρεούται να παρέχει στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση 

τη δυνατότητα εξετάσεως όλων των εγγράφων που περιλαμβάνονται στον φάκελο έρευνας και 

τα οποία ενδέχεται να είναι κρίσιμα για την άμυνά της (βλ., υπό την έννοια αυτή, αποφάσεις 

του Πρωτοδικείου της 29ης Ιουνίου 1995, Τ-30/91, Solvay κατά Επιτροπής, Συλλογή 1995, σ. 

ΙΙ-1775, σκέψη 81, και του Δικαστηρίου της 2ας Οκτωβρίου 2003, C-199/99 P, Corus UK κατά 

Επιτροπής, η οποία δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στη Συλλογή, σκέψεις 125 έως 128). Στα 

έγγραφα αυτά περιλαμβάνονται τόσο τα ενοχοποιητικά όσο και τα απαλλακτικά στοιχεία, με 

εξαίρεση τα επιχειρηματικά απόρρητα άλλων επιχειρήσεων, τα εσωτερικά έγγραφα της 

Επιτροπής και άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες (βλ. αποφάσεις της 13ης Φεβρουαρίου 1979, 

85/76, Hoffmann-La Roche κατά Επιτροπής, Συλλογή τόμος 1979/Ι, σ. 215, σκέψεις 9 και 11, 

της 8ης Ιουλίου 1999, C-51/92 P, Hercules Chemicals κατά Επιτροπής, Συλλογή 1999, σ. Ι-

4235, σκέψη 75, και της 15ης Οκτωβρίου 2002, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-

247/99 P, C-250/99 P έως C-252/99 P, και C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij κ.λπ. 

κατά Επιτροπής, Συλλογή 2002, σ. Ι-8375, σκέψη 315).»10 

Η Επιτροπή επισημαίνει ειδικότερα, μέσα και από τη σχετική νομολογία του ΔΕΕ, ότι αν και 

το εμπλεκόμενο μέρος πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνει γνώση των πληροφοριακών 

στοιχείων που περιλαμβάνονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, προκειμένου να μπορεί 

να διατυπώσει ουσιαστικά τις απόψεις της επί των εκ πρώτης όψεως συμπερασμάτων που 

του κοινοποιήθηκαν μέσω της Έκθεσης Αιτιάσεων, ωστόσο, δεν υφίσταται υποχρέωση της 

Επιτροπής να αποκαλύπτει το σύνολο του περιεχομένου του φακέλου της υπόθεσης.11  

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι σε συνεδρία της ημερομηνίας 29/10/2020, σημείωσε ότι στις 

γραπτές παρατηρήσεις των περισσοτέρων εμπλεκομένων μερών τέθηκε θέμα αναφορικά με 

την μη αποστολή με την Έκθεση Αιτιάσεων ημερομηνίας 22/9/2020, της επιστολής που έφερε 

τίτλο «Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι» ημερομηνίας 26/4/2016, η οποία παραλήφθηκε στις 

28/4/2016 και στην οποία επισυνάπτεται Ανακοίνωση του ΣΕΜΗΕΚ ημερομηνίας 7/4/2016. Η 

Επιτροπή τονίζει ότι σχετικές αναφορές / υποδείξεις αναφορικά με την επιστολή ημερομηνίας 

26/4/2016 βρίσκονται στην Έκθεση Αιτιάσεων και στο συνημμένο σε αυτή Σημείωμα της 

Υπηρεσίας, ενώ η Ανακοίνωση του ΣΕΜΗΕΚ ημερομηνίας 7/4/2016 αποστάληκε ως 

συνημμένο στην Έκθεση Αιτιάσεων. Η Επιτροπή επεσήμανε ότι με την Έκθεση Αιτιάσεων 

ημερομηνίας 22/9/2020 απέστειλε ως συνημμένα αυτής (i) Σημείωμα της Υπηρεσίας 

ημερομηνίας 6/3/2020, (ii) Πρωτόκολλο συνεργασίας, (iii) Δελτίο Τύπου ΣΕΜΗΕΚ και (iv) 

 
10 Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P και C-219/00 P, 
Aalborg Portland A/S κ.λπ. κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Συλλογή της Νομολογίας 2004 σελίδα 
I-00123. 
11 Βλ. ενδεικτικά υποθέσεις ΔΕΕ C-43/82 και 63/82, VBVB & VBBB κατά Επιτροπής, Συλλ. 1984, σελ. 1984, σκ. 
25, καθώς και ΔΕΕ C-62/86, Αkzo κατά Επιτροπής, Συλλ. 1991, σελ. Ι-3359, σκ. 16. 
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Ανακοίνωση ΣΕΜΗΕΚ ημερομηνίας 7/4/2016. Η Επιτροπή παράλληλα στην Έκθεση 

Αιτιάσεων είχε διατυπώσει σαφώς ότι «Επισημαίνεται ότι δύναστε να υποβάλετε αίτημα για 

επιθεώρηση / πρόσβαση στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, στη μη εμπιστευτική μορφή 

αυτού, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 17 και 33 του Νόμου. Παρακαλείστε όπως σε 

περίπτωση που επιθυμείτε πρόσβαση στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης να υποβάλετε το 

αίτημά σας εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

Έκθεσης Αιτιάσεων.».  

Επισημαίνεται πως η Επιτροπή σε συνεδρία της ημερομηνίας 30/7/2020 προέβηκε σε 

στάθμιση του περιεχομένου του διοικητικού φακέλου και ενός εκάστου εγγράφου που 

βρίσκεται σε αυτόν για εντοπισμό στοιχείων εμπιστευτικής φύσεως και επιχειρηματικών 

απορρήτων με σκοπό να δοθεί πρόσβαση και δικαίωμα επιθεώρησης του διοικητικού φακέλου 

σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για σκοπούς άμυνας και υπεράσπισής τους τηρουμένου του 

άρθρου 33 του Νόμου, άμα τη υποβολή του αιτήματός τους. Εντούτοις τα εμπλεκόμενα μέρη 

επέλεξαν να μην ασκήσουν αυτό το δικαίωμα για το οποίο ενημερωθήκαν με την Έκθεση 

Αιτιάσεων ημερομηνίας 22/9/2020, στο πλαίσιο άσκησης του οποίου θα είχαν πρόσβαση και 

στην επιστολή ημερομηνίας 26/4/2016, στην οποία γίνεται αναφορά. Αντ’ αυτού παρήλθε 

άπρακτος ο χρόνος από την ημέρα κοινοποίησης στα εμπλεκόμενα μέρη της Έκθεσης 

Αιτιάσεων ημερομηνίας 22/9/2020 έως και την ημερομηνία υποβολής των γραπτών τους 

παρατηρήσεων, παρά το ότι γίνονται αναφορές από τον ΣΕΜΗΕΚ σε «τεράστιους 

προβληματισμούς» (επιστολή ημερομηνία 6/11/2020) ενώ ο ΣΣΜΗΜΕ αναφέρει ότι δεν είχε 

τη δυνατότητα να τοποθετηθεί επί του περιεχόμενου της, στις γραπτές του θέσεις (παρά το ότι 

υπήρχε και σχετικό αίτημα για παράταση για υποβολή των γραπτών παρατηρήσεων που 

εγκρίθηκε από την Επιτροπή).  

Συγκεκριμένα, τα εμπλεκόμενα μέρη είχαν τη δυνατότητα να μελετήσουν το διαδικαστικό βήμα 

της έναρξης της παρούσας αυτεπάγγελτης έρευνας, και να αιτηθούν πρόσβαση στο διοικητικό 

φάκελο της υπόθεσης για την άσκηση των δικαιωμάτων άμυνας και υπεράσπισής τους, 

οπόταν θα είχαν πρόσβαση και στα σχετικά πρακτικά της Επιτροπής, δικαίωμα που τονίζεται, 

αποφάσισαν να μην ασκήσουν. Η Επιτροπή απέστειλε με την Έκθεση Αιτιάσεων 

συγκεκριμένα έγγραφα ενώ έκανε αναφορές σε συγκεκριμένα στοιχεία και πληροφορίες τα 

οποία περιέχονταν τόσο στην επιστολή-έναυσμα της αυτεπάγγελτης έρευνας όσο και σε 

επιστολές που απέστειλαν οι Σύνδεσμοι κατά τη διεξαγωγή της προκαταρκτικής έρευνας.   Τα 

εμπλεκόμενα μέρη, στην περίπτωση που θεωρούσαν ότι οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία 

που καταγραφόταν έπρεπε να εξεταστεί περαιτέρω για διασφάλιση των δικαιωμάτων άμυνας 

και υπεράσπισής τους, είχαν τη δυνατότητα να επιθεωρήσουν το διοικητικό φάκελο. Σε 

οποιαδήποτε περίπτωση, υπογραμμίζεται πως τα μέρη ακόμα και όταν ερωτήθηκαν κατά την 

προφορική διαδικασία εάν είχαν οποιοδήποτε αίτημα απάντησαν αρνητικά. Η μη άσκηση 
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δικαιώματος που παρέχεται σε εμπλεκόμενο μέρος που σκοπό έχει από τη μία την εφαρμογή 

του Νόμου και από την άλλη τη διασφάλιση των δικαιωμάτων δίκαιης δίκης, αφορά ξεκάθαρα 

τα μέρη που σε αυτή την περίπτωση επέλεξαν να μην το ασκήσουν. Οιεσδήποτε αμφιβολίες 

ισχυρίζονται ότι προκύπτουν λόγω ακριβώς της μη υποβολής αιτήματος για άσκηση του 

δικαιώματος πρόσβασης ή και μη άσκηση του δικαιώματός τους, δεν μπορεί να αποδίδονται 

στην Επιτροπή. Η Επιτροπή τήρησε τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της φυσικής 

δικαιοσύνης παρέχοντας στα εμπλεκόμενα μέρη το δικαίωμα επιθεώρησης του διοικητικού 

φακέλου της υπόθεσης και των εγγράφων που περιέχονται σε αυτόν, πλην όμως τα 

εμπλεκόμενα μέρη απεμπόλησαν το δικαίωμά τους αυτό.  

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, όταν η Επιτροπή μελέτησε τις γραπτές παρατηρήσεις των μερών 

στη βάση των οποίων έγινε αντιληπτό ότι πλείστα εμπλεκόμενα μέρη θεωρούσαν πως η μη 

άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης / επιθεώρησης της επιστολής ημερομηνίας 26/4/2016 

(της οποίας η συνημμένη Ανακοίνωση ημερομηνίας 7/4/2016 αποστάλθηκε ως Συνημμένο 

στην Έκθεση Αιτιάσεων ως έγγραφο επί το οποίο βασιζόταν η εκ πρώτης όψεως απόφαση 

της Επιτροπής) αποτελούσε τροχοπέδη στην άσκηση των δικαιωμάτων άμυνας και 

υπεράσπισής τους, αποφάσισε ομόφωνα για σκοπούς διασφάλισης των δικαιωμάτων άμυνας 

και υπεράσπισης όλων των εμπλεκομένων μερών αλλά και για σκοπούς ίσης μεταχείρισης 

αυτών να αποστείλει άμεσα την επιστολή ημερομηνίας 26/4/2016 που παραλήφθηκε στις 

28/4/2016 και το συνημμένο αυτής (που ήταν ήδη στην κατοχή των μερών), στην μη 

εμπιστευτική της μορφή σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Τούτο έγινε στις 29/10/2020 πριν τη 

διεξαγωγή της προφορικής διαδικασίας ενώπιον της Επιτροπής. 

Η Επιτροπή παράλληλα τονίζει πως παρά το ότι ανταλλάχθηκαν επιστολές με τα εμπλεκόμενα 

μέρη πριν την αρχική προθεσμία που είχε τεθεί για υποβολή γραπτών παρατηρήσεων 

(22/10/2020), κανένα εξ αυτών δεν ζήτησε να ασκήσει το δικαίωμά του για πρόσβαση στο 

διοικητικό φάκελο ενώ στη συνέχεια με την υποβολή των θέσεών τους θεώρησαν ότι η μη 

πρόσβαση στην επιστολή ημερομηνίας 26/4/2016 αποτελεί εμπόδιο στην άσκηση των 

δικαιωμάτων άμυνας και υπεράσπισής τους και ότι τούτο αποτελεί «entrapment». Και αυτό το 

έπραξαν γνωρίζοντας ότι η Επιτροπή δύναται να δώσει παρατάσεις (κάτι που έπραξε όταν 

δόθηκε παράταση για την υποβολή γραπτών παρατηρήσεων). Η Επιτροπή με την Έκθεση 

Αιτιάσεών της κοινοποίησε αριθμό εγγράφων τα οποία είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν όλα 

τα εμπλεκόμενα μέρη. Σημειώνεται πως τόσο στην Έκθεση Αιτιάσεων όσο και στο Σημείωμα 

της Υπηρεσίας γίνονταν αναφορές σε αριθμό εγγράφων τα οποία εμπεριέχονται στο φάκελο 

της υπόθεσης και τα οποία είχαν την ευκαιρία να επιθεωρήσουν στην περίπτωση που το 

ζητούσαν. Επιπρόσθετα, το ιστορικό της παρούσας υπόθεσης καταγραφόταν στη σχετική 

Έκθεση Αιτιάσεων και τα εμπλεκόμενα μέρη είχαν τη δυνατότητα να μελετήσουν αυτό. 

Επισημαίνεται ότι τα εμπλεκόμενα μέρη και στην προφορική διαδικασία επέλεξαν να μην 
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υποβάλουν οποιοδήποτε αίτημα ή και αίτημα πρόσβασης για σκοπούς άμυνας και 

υπεράσπισής τους παρά το ότι ρωτήθηκαν περί τούτου από την Πρόεδρο της Επιτροπής κατά 

την προφορική διαδικασία, ενώ στις συμπληρωματικές τους θέσεις αναφέρουν ότι η αποστολή 

της επιστολής που θεωρήθηκε απαραίτητη από τους ίδιους για σκοπούς άμυνας και 

υπεράσπισης δεν ήταν ικανοποιητική αναφερόμενοι στην υπόθεση αρ.741/2016 Netsmart v 

ΕΡΗΕΤ. Η Επιτροπή σημειώνει ότι προέβηκε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς 

διασφάλιση των δικαιωμάτων άμυνας και υπεράσπισης των εμπλεκομένων μερών και 

διαφύλαξης της δίκαιας δίκης με την παροχή δικαιώματος πρόσβασης στο διοικητικό φάκελο 

της υπόθεσης, την Έκθεση Αιτιάσεων και τα έγγραφα αυτής και την αποστολή της επιστολής 

για την οποία επιλέχθηκε να εγερθεί ζήτημα. Η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι η μη άσκηση 

συγκεκριμένου δικαιώματος που παρέχεται και στη συνέχεια η χρησιμοποίηση του γεγονότος 

της μη άσκησης αυτού του δικαιώματος για απόδειξη ισχυρισμών περί μη χρηστής διοίκησης 

και παραβίασης άκρων ορίων διακριτικής ευχέρειας, δεν γίνεται αποδεκτή. 

Επιπροσθέτως των ανωτέρω, η Επιτροπή, αναφορικά με τη θέση ότι η Επιτροπή όφειλε να 

κοινοποιήσει την επιστολή ημερομηνίας 26/4/2016 κατά την προκαταρκτική έρευνα και 

αναφορικά με τη θέση που διατυπώνεται περί σύγχυσης των εμπλεκομένων μερών σε σχέση 

με το Πρωτόκολλο συνεργασίας και τη διορισμένη υπεργολαβία, σημειώνει ότι σύμφωνα με 

το άρθρο 30 του Νόμου κατά την προκαταρκτική έρευνα στο αίτημα για λήψη πληροφοριών 

καθορίζονται οι αιτούμενες πληροφορίες, οι θεμελιούσες το αίτημα διατάξεις του παρόντος 

Νόμου ή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, η αιτιολογία του αιτήματος, η τασσόμενη προς 

παροχή των πληροφοριών εύλογη προθεσμία, που δεν δύναται να είναι μικρότερη των είκοσι 

ημερών, και οι ενδεχόμενες κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την εν λόγω 

υποχρέωση της παροχής πληροφοριών. Σε αυτό το πλαίσιο τα ερωτηματολόγια που 

αποστάληκαν ήταν σαφή ως προς το ότι η αυτεπάγγελτη έρευνα αφορούσε πρωτόκολλο 

συνεργασίας με το οποίο μεταξύ άλλων οι υπό διερεύνηση Σύνδεσμοι καλούσαν τα μέλη τους 

να υποβάλλουν προσφορές μόνο σε έργα των οποίων ο μελετητής ήταν μέλος 

επαγγελματικού συνδέσμου και δεν θα υπέβαλλαν προσφορές σε έργα που δεν θα 

εξαγγέλλονται με τη μέθοδο διορισμένης υπεργολαβίας. Η εν λόγω αναφορά βασίστηκε στα 

στοιχεία που υπήρχαν κατά το εν λόγω στάδιο ενώπιόν τους ενώ επισημαίνεται ότι η πρώτη 

ημερομηνία κατά την οποία αποφασίστηκε αυτεπάγγελτη έρευνα ήταν η 2/6/201612. Ως προς 

την πρόκληση σύγχυσης στην οποία γίνεται αναφορά από κάποιους από τους υπό διερεύνηση 

Συνδέσμους σημειώνεται ότι οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι απάντησαν τα σχετικά ερωτηματολόγια 

χωρίς να προβαίνουν σε διευκρίνιση σχετικά με τη διαφοροποίηση των δύο, ήτοι της 

συμφωνίας σε σχέση με το Πρωτόκολλο Συνεργασίας και της Διορισμένης Υπεργολαβίας, κάτι 

που είχαν τη δυνατότητα να πράξουν και κατά τη διαμόρφωση των εν λόγω απαντήσεών τους 

 
12 Σημειώνεται ότι η εν λόγω απόφαση ανακλήθηκε μεταγενέστερα και λήφθηκε νέα απόφαση. 
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και σε οποιοδήποτε στάδιο της έρευνας. Εκ των πραγμάτων από τις ενέργειες των συνδέσμων 

έχει διαφανεί ότι στη συμφωνία με το πρωτόκολλο συνεργασίας είχε συζητηθεί και προστεθεί 

από τους ΣΕΜΗΕΚ, ΣΕΗ, ΣΕΗΚ και ΟΣΕΗΚ και η διορισμένη υπεργολαβία ενώ από την 

ανακοίνωση του ΣΕΜΗΕΚ ημερομηνίας 7/4/2016 προκύπτει ότι τα δύο θέματα προωθούνταν 

μαζί στα μέλη. 

Τέλος, τονίζεται εμφαντικά ότι παρά τις θέσεις περί ανάγκης κοινοποίησης της επιστολής που 

παραλήφθηκε στις 28/4/2016, δεν έχει καταστεί σαφές από τις θέσεις των εμπλεκομένων 

μερών πώς το περιεχόμενο της εν λόγω επιστολής επηρεάζει ή θέτει υπό αμφισβήτηση 

οποιαδήποτε εκ πρώτης όψεως συμπεράσματα ή προσβάλλει οποιαδήποτε δικαιώματά των 

εμπλεκομένων μερών. Οι μόνες θέσεις επί αυτού ήταν οι θέσεις του ΣΕΜΗΕΚ με επιστολή του 

ημερομηνίας 9/11/2020 οι οποίες όμως δεν εξετάζονται από την Επιτροπή  εφόσον τα εκ 

πρώτης όψεως συμπεράσματά της δεν βασίστηκαν επί των αναφορών που γίνονται στην εν 

λόγω επιστολή σε τηλεφωνήματα, ως μπορεί να διαφανεί στο κείμενο της Έκθεσης Αιτιάσεων 

αλλά το γεγονός της ύπαρξης Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, κάτι που δεν έχει αμφισβητηθεί. Τα 

εμπλεκόμενα μέρη ήταν ενήμερα καθ’όλη τη διάρκεια της έρευνας αναφορικά με το λόγο που 

ζητούνται οι σχετικές πληροφορίες, ήτοι το σκοπό της.  

Συνεπώς η Επιτροπή απορρίπτει τις υποβληθείσες θέσεις αναφορικά με την επιστολή 

ημερομηνίας 26/4/2016. Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από την Επιτροπή ήταν εντός 

των πλαισίων δίκαιας δίκης και χρηστής διοίκησης. Δόθηκε στα εμπλεκόμενα μέρη κάθε 

δυνατή ευκαιρία για υποβολή θέσεων, γνώριζαν το βασικό ιστορικό της υπόθεσης αφού αυτό 

καταγραφόταν στο κείμενο της Έκθεσης Αιτιάσεων, είχαν δικαίωμα επιθεώρησης του 

διοικητικού φακέλου και των εγγράφων που περιέχονταν σε αυτόν, το οποίο απεμπόλησαν, 

αλλά και έλαβαν τη ρηθείσα επιστολή πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της προφορικής 

διαδικασίας, γεγονός που επέτρεπε την εξέταση και μελέτη αυτής και κατ’ επέκταση την 

ανάπτυξη και προώθηση οιωνδήποτε θέσεων τους.  

4.3 Θέσεις αναφορικά με υπέρμετρη καθυστέρηση 

Ο ΣΕΜΗΕΚ αναφέρεται σε υπέρμετρη καθυστέρηση εξέτασης της υπόθεσης αναφέροντας ότι 

η παρούσα υπόθεση σχετίζεται με την υπόθεση με αρ. φακέλου 11.17.016.05 η οποία 

εξετάστηκε ήδη από την Επιτροπή και ως εκ τούτου η Επιτροπή «είχε στη διάθεσή της τους 

διοικητικούς φάκελους στους οποίους ανήκαν τα βασικά, αν όχι όλα τα έγγραφα στα οποία 

στηρίζεται και η παρούσα υπόθεση». 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η παρούσα αυτεπάγγελτη υπόθεση αφορά το διοικητικό φάκελο 

με αριθμό 11.17.016.08 και όχι το διοικητικό φάκελο με αριθμό 11.17.016.05 που σχετίζεται 

με άλλη υπόθεση, δη την καταγγελία του Δήμου Πάφου εναντίον του Συνδέσμου Εργοληπτών 

Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου (ΣΕΜΗΕΚ). Η έναρξη της παρούσας 
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αυτεπάγγελτης έρευνας έγινε με απόφαση της Επιτροπής ημερομηνίας 2/6/2016, η οποία 

ανακλήθηκε και αποφασίστηκε εκ νέου στις 20/10/2016 με διαφορετικές συνθέσεις της 

Επιτροπής. Η υπόθεση με αρ. φακέλου 11.17.016.05 ξεκίνησε στη βάση καταγγελίας που 

υποβλήθηκε στις 16/6/2016. Οι δύο υποθέσεις είχαν μερικώς κοινό πλαίσιο έρευνας, με την 

παρούσα αυτεπάγγελτη έρευνα να έχει πιο ευρύ πλαίσιο έρευνας. Συγκεκριμένα, η παρούσα 

υπόθεση αφορά τόσο το θέμα της συμφωνίας για μη υποβολή προσφορών σε έργα που δεν 

χειρίζονται μέλη επαγγελματικού συνδέσμου όσο και το θέμα της διορισμένης υπεργολαβίας13. 

Επιπρόσθετα, η παρούσα υπόθεση αφορά πέραν του ΣΕΜΗΕΚ και ακόμη τέσσερις (4) 

άλλους συνδέσμους. Ως εκ τούτου, λαμβανομένου υπόψη ότι οι δύο υποθέσεις ερευνώνταν 

παράλληλα λόγω του ότι ο ΣΕΜΗΕΚ αποτελούσε καταγγελλόμενο στο πλαίσιο της 

καταγγελίας με αρ. φακέλου 11.17.016.05 που αφορούσε το θέμα της διορισμένης 

υπεργολαβίας και εμπλεκόμενο μέρος στο πλαίσιο της παρούσας αυτεπάγγελτης έρευνας 

τόσο για το θέμα της διορισμένης υπεργολαβίας όσο και για το θέμα του περιορισμού 

υποβολής προσφορών σε έργα που δεν χειρίζονται μέλη επαγγελματικού συνδέσμου, 

καθίσταται λογικό το γεγονός ότι τα ερωτηματολόγια που θα αποστέλλονταν στη βάση του 

άρθρου 30 του Νόμου θα είχαν κοινά ερωτήματα. Οι απαντήσεις των εμπλεκομένων μερών 

σε έκαστη υπόθεση αποτελούν μέρος του διοικητικού φακέλου έκαστης υπόθεσης. Ως εκ 

τούτου, η παρούσα υπόθεση έχει ευρύτερο αντικείμενο και περισσότερα εμπλεκόμενα μέρη 

σε σχέση με την υπόθεση με αρ. φακέλου 11.17.016.05 στην οποία γίνεται αναφορά. 

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι οι δύο (2) αιτιάσεις ως αυτές καταγράφονται στην Έκθεση 

Αιτιάσεων δεν στρέφονται εναντίον των ίδιων εμπλεκομένων μερών. Η κάθε υπόθεση 

εξετάζεται στη βάση των δεδομένων και στοιχείων της. Τα εν λόγω στοιχεία και δεδομένα 

μπορούν να εξεταστούν από τα εμπλεκόμενα μέρη / καταγγελλόμενους κατά το στάδιο 

εφαρμογής του άρθρου 17 του Νόμου. 

Η Επιτροπή παρατηρεί ότι ο ΣΣΜΗΜΕ υποβάλλοντας τους ισχυρισμούς του αναφορικά με 

υπέρμετρη καθυστέρηση αναφέρει ότι αποτέλεσμα ήταν ο περιορισμός στην πρόσβαση και / 

ή εξεύρεση όλων των σχετικών στοιχείων, παρά το γεγονός πως αποφάσισε να μην ασκήσει 

το δικαίωμά του για πρόσβαση στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης και παρά το γεγονός ότι 

στην προφορική διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής είχε παρευρεθεί και ο πρώην Πρόεδρος 

του ΣΣΜΗΜΕ μαζί με τον τότε Πρόεδρο του.  

Σημειώνεται παρενθετικά ότι, τα υπόλοιπα θέματα που προβλήθηκαν από τα εμπλεκόμενα 

μέρη στις γραπτές τους θέσεις και στην ενώπιον της Επιτροπής προφορική διαδικασία δεν 

 
13 Αυτό έχει καταγραφεί και στο κείμενο της Έκθεσης Αιτιάσεων η οποία δεν είχε στραφεί εναντίον του ΣΕΜΗΕΚ 
σε σχέση με το θέμα της διορισμένης υπεργολαβίας ενόψει προγενέστερης απόφασης της Επιτροπής. Ενόψει 
αυτών η παρούσα απόφαση δεν αφορά τον ΣΕΜΗΕΚ σε σχέση με το ζήτημα της διορισμένης υπεργολαβίας.  
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αφορούν σε θέματα διαδικαστικής φύσης, αλλά σε θέματα ουσίας. Ως εκ τούτου, εξετάζονται 

στις οικείες ενότητες με τις οποίες θα ασχοληθεί η Επιτροπή. 

5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ   

Αντικείμενο της παρούσας αυτεπάγγελτης έρευνας είναι ενδεχόμενες πρακτικές, ενέργειες και 

συμπεριφορές του ΣΕΜΗΕΚ, του ΣΣΜΗΜΕ, του ΣΕΗΚ, του ΣΕΗ και της ΟΣΕΗΚ οι οποίες 

ενδεχομένως να έχουν ως αντικείμενο ή/και αποτέλεσμα ή/και ενδεχόμενο αποτέλεσμα τον 

περιορισμό, παρακώλυση ή/και νόθευση του ανταγωνισμού κατά παράβαση των άρθρων 3 

του Νόμου και 101 της ΣΛΕΕ.  

Έναυσμα της αυτεπάγγελτης έρευνας ήταν η επιστολή με θέμα «Επαγγελματικοί Σύνδεσμοι» 

που παραλήφθηκε στις 28/4/2016 και αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΣΕΜΗΕΚ ημερομηνίας 

7/4/2016 που επισυνάπτεται στην εν λόγω επιστολή, η οποία αποτελεί επακόλουθο της 

τελευταίας ετήσιας  Γενικής Συνέλευσης του συνδέσμου, και η οποία μεταξύ άλλων απειλεί τα 

μέλη του συνδέσμου με διαγραφή σε περίπτωση που προσφοροδοτήσουν εργασίες από 

συμβούλους μηχανικούς που δεν είναι μέλη σε επαγγελματικούς συνδέσμους και που θα 

υποβάλλουν προσφορές σε έργα που δεν θα εξαγγέλλονται με την μέθοδο της διορισμένης 

υπεργολαβίας. Περαιτέρω, η εν λόγω επιστολή, αναφέρεται στην ύπαρξη πρωτοκόλλου 

συνεργασίας, το οποίο ορίζει ποιοι είναι οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι, και έχει συναφθεί 

μεταξύ του ΣΕΜΗΕΚ, του ΣΣΜΗΜΕ και του ΣΕΗΚ. 

Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας της Υπηρεσίας, μέσα από τα στοιχεία που 

συλλέχθηκαν, διαπιστώθηκε ότι το Πρωτόκολλο Συνεργασίας είχαν συνυπογράψει όχι μόνο 

οι ΣΕΜΗΕΚ, ΣΣΜΗΜΕ και ΣΕΗΚ αλλά και οι ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ. Παράλληλα, από το Δελτίο 

Τύπου του ΣΕΜΗΕΚ ημερομηνίας 4/3/2016 προέκυψε ότι με αποφάσεις που πάρθηκαν από 

τα συλλογικά όργανα των ΣΕΜΗΕΚ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ από την 1/3/2016 τα μέλη των 

Συνδέσμων δεν θα υπέβαλλαν προσφορές σε έργα που δεν θα εξαγγέλλονταν με τη μέθοδο 

της διορισμένης υπεργολαβίας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, σε συνεδρία της ημερομηνίας 

21/1/2020 αποφάσισε την επέκταση της παρούσας αυτεπάγγελτης έρευνας εναντίον και του 

Σωματείου Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Λεμεσού (ΣΕΗ) καθώς και της Ομοσπονδίας 

Σωματείων Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Κύπρου (ΟΣΕΗΚ), ώστε οι εξεταζόμενες πρακτικές να 

διερευνηθούν για όλους τους Συνδέσμους που ενδεχομένως αφενός να υιοθέτησαν από 

κοινού το Πρωτόκολλο Συνεργασίας ημερομηνίας 1/3/2016 και αφετέρου να συναποφάσισαν 

τα μέλη τους να μην υποβάλλουν προσφορές σε έργα που δεν θα εξαγγέλλονται με τη μέθοδο 

της διορισμένης υπεργολαβίας. 

Συνεπώς, στα πλαίσια της παρούσας αυτεπάγγελτης έρευνας εξετάζονται οι πρακτικές, 

ενέργειες και συμπεριφορές των ΣΕΜΗΕΚ, ΣΣΜΗΜΕ, ΣΕΗΚ , ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ, και το 

ενδεχόμενο να έχουν ως αντικείμενο ή/και αποτέλεσμα ή/και ενδεχόμενο αποτέλεσμα τον 
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περιορισμό, παρακώλυση ή και νόθευση του ανταγωνισμού κατά παράβαση των άρθρων 3 

του Νόμου και 101 της ΣΛΕΕ, συνεπεία του μεταξύ τους Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το 

οποίο μεταξύ άλλων, καλούν τα μέλη τους να μην προσφοροδοτούν εργασίες από 

συμβούλους μηχανικούς που δεν είναι μέλη σε επαγγελματικούς συνδέσμους και επίσης να 

μην υποβάλλουν προσφορές σε έργα που δεν θα εξαγγέλλονται με τη μέθοδο της διορισμένης 

υπεργολαβίας. 

6. ΟΥΣΙΩΔΗΣ ΧΡΟΝΟΣ 

Στην υπό εξέταση υπόθεση το χρονικό πλαίσιο της έρευνας επικεντρώθηκε και καλύπτει την 

περίοδο από 19/11/2015, ήτοι από την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η αρχική 

συνάντηση στα γραφεία της ΟΕΒ με τη συμμετοχή των τριών από τους πέντε Συνδέσμους 

ήτοι ΣΕΜΗΕΚ, ΣΕΗΚ και ΣΣΜΗΜΕ και αποφασίστηκε η δημιουργία του Πρωτοκόλλου 

Συνεργασίας και η μη υποβολή προσφορών σε έργα που δεν θα εξαγγέλλονταν με τη μέθοδο 

της διορισμένης υπεργολαβίας μέχρι τις 20/10/2016, ήτοι μέχρι και την ημερομηνία έναρξης 

της παρούσας αυτεπάγγελτης έρευνας. Διευκρινίζεται ότι σε σχέση με τον ΣΕΜΗΕΚ, κατά την 

ίδιαν ημέρα ήτοι στις 19/11/2015, πραγματοποίησε έκτακτη γενική συνέλευση του συνδέσμου 

του, όπου και αποφάσισε σχετικά με το Πρωτόκολλο Συνεργασίας και Διορισμένης 

Υπεργολαβίας.  

Διευκρινίζεται επίσης ότι ο ΣΣΜΗΜΕ σε επιστολή του ημερομηνίας 30/1/2017 στο πλαίσιο της 

προκαταρκτικής έρευνας επισήμανε ότι: «Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου 

ενημερώθηκε στις 19/11/2015 για τις συζητήσεις που έγιναν με εκπροσώπους του ΣΕΜΗΕΚ 

και το ενδεχόμενο υιοθέτησης Πρωτοκόλλου Συνεργασίας. […] Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου 

ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 26/11/2015 αναφορικά με την 

κατάληξη των συζητήσεων για υιοθέτηση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας».  

Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι ο Σύνδεσμος ΣΕΗΚ σε επιστολή του ημερομηνίας 31/01/2017 

σημείωσε μεταξύ άλλων ότι: «Στις 19/11/2015 έγινε συνάντηση στα γραφεία της ΟΕΒ με τη 

συμμετοχή των τριών συνδέσμων. Στην εν λόγω συνάντηση αποφασίστηκε η δημιουργία του 

πρωτοκόλλου που αφορούσε τις διορισμένες υπεργολαβίες. Ο σύνδεσμος μας δεσμεύτηκε 

όπως παρουσιάσει την πρόταση στο Δ.Σ. Στις 8/12/2015 σε συνεδρία του Δ.Σ. πάρθηκε η 

απόφαση για συμμετοχή στο προαναφερθέν πρωτόκολλο».  Όσον αφορά τους δύο 

Συνδέσμους ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ αυτοί συμμετείχαν και ενήργησαν μεταγενέστερα της αρχικής 

ημερομηνίας 19/11/2015. 

Οι ΣΣΜΗΜΕ και ΣΕΜΗΕΚ αναφέρουν ότι το πρωτόκολλο υπογράφηκε την 01/03/2016 και 

είχε ανασταλεί στις 22/04/2016 και στη βάση αυτού θα πρέπει να θεωρηθεί ότι ο ουσιώδης 

χρόνος αφορά από την 01/03/2016, που υπογράφτηκε το Πρωτόκολλο μέχρι την αναστολή 

του στις 19/04/2016, και όχι από τις 19/11/2015 όπου έγινε μια αρχική συνάντηση. 
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Η Επιτροπή σημειώνει ότι για να υπολογισθεί η διάρκεια της παράβασης που έχει ως 

αντικείµενο τον περιορισµό του ανταγωνισµού, πρέπει να εξακριβώνεται η περίοδος 

υπάρξεως της σύµπραξης αυτής, ήτοι η περίοδος που διέρρευσε από την ηµεροµηνία 

συνάψεώς της µέχρι την ηµεροµηνία κατά την οποία έπαυσε να ισχύει.14 

Καθοδηγητικό κρίνεται από την Επιτροπή σχετικό σύγγραμμα στο οποίο αναφέρονται τα 

ακόλουθα: «The determination of the beginning of the infringement may be simple when the 

infringement takes the form of a formal agreement. The date of conclusion will be the latest 

date when the infringement starts, if the preliminary contacts cannot already be characterized 

as a concerted practice. In the cartel area the starting point will normally be the first collusive 

contact, regardless of the effective date when it is to deploy effects. The case law, by 

interpreting the prohibition widely, also allows for preparatory steps to be considered an 

infringement. The exchange of commercial information between competitors in preparation for 

an anticompetitive agreement suffices to prove the existence of a concerted practice. An 

agreement on the principle may be enough even if details are left for later.15»   

Στην παρούσα περίπτωση η σύμπτωση βουλήσεων των μερών, σύμφωνα με τις δηλώσεις 

των ιδίων ξεκίνησε στις 19/11/2015 κατά τη συνάντησή των ΣΕΜΗΕΚ, ΣΣΜΗΜΕ, ΣΕΗΚ 

οπόταν υπήρξε η κατ’αρχήν συμφωνία η οποία εξετάστηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια 

κάποιων εξ αυτών και στη συνέχεια οδήγησε στην υπογραφή της επίσημης συμφωνίας την 

1/3/2016. Κατά τον ίδιο τρόπο υπήρξε αυτή η σύμπτωση βουλήσεων και για τους ΣΕΗ και 

ΟΣΕΗΚ στις 28/1/2016. 

Επομένως, η Επιτροπή σημειώνει ότι ο ουσιώδης χρόνος αναφορικά με το Πρωτόκολλο 

Συνεργασίας, καλύπτει το χρονικό διάστημα από την συμφωνία υιοθέτησης του, ήτοι στις 

19/11/2015 για τους Συνδέσμους ΣΕΜΗΕΚ, ΣΕΗΚ και ΣΣΜΗΜΕ και από τις 28/1/2016 για 

τους Συνδέσμους ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ μέχρι και τις 19/4/2016 που αυτό αναστάληκε για πρώτη 

φορά. 

Επιπρόσθετα, και σε ότι αφορά το ζήτημα της διορισμένης υπεργολαβίας, η Επιτροπή 

σημειώνει ότι ο ουσιώδης χρόνος καλύπτει το χρονικό διάστημα από τις 19/11/2015 για τους 

Συνδέσμους ΣΕΜΗΕΚ16 και ΣΕΗΚ και από τις 28/1/2016 για τους Συνδέσμους ΣΕΗ και 

ΟΣΕΗΚ μέχρι και την έναρξη της αυτεπάγγελτης έρευνας στις 20/10/2016. 

 
14 Απόφαση ΠΕΚ της 27.7.2005, υπόθ. T-49/02 έως T-51/02, Brasserie nationale κατά Επιτροπής, Συλλ. ΙΙ3033, 
σκ. 185 
15 De la Torre & Fournier, ‘Evidence, Proof and Judicial Review in EU Competition Law’, σελ 100 παρ. 3.030 
16 Επισημαίνεται πως σε ότι αφορά το ζήτημα της παρότρυνσης από τον ΣΕΜΗΕΚ προς τα μέλη του για μη 
υποβολή προσφορών σε έργα που δεν θα εξαγγέλλονται με τη μέθοδο της διορισμένης υπεργολαβίας, είχε εκδοθεί 
σχετική απόφαση εναντίον του ΣΕΜΗΕΚ στο πλαίσιο της υπόθεσης με αρ. φακέλου 11.17.016.05 (απόφαση 
αριθμός 25/2017 κατόπιν εξέτασης καταγγελίας που υποβλήθηκε εναντίον του από τον Δήμο Πάφου) και είχε 
επιβληθεί ήδη διοικητικό πρόστιμο από την Επιτροπή και για αυτό το λόγο η Επιτροπή δεν προχώρησε με την 
αποστολή Έκθεσης Αιτιάσεων στο πλαίσιο της παρούσας υπόθεσης σε σχέση με το ζήτημα της διορισμένης 
υπεργολαβίας και ως εκ τούτου, η παρούσα απόφαση δεν απευθύνεται στον ΣΕΜΗΕΚ σε σχέση με αυτό το ζήτημα. 
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7. ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

Ο προσδιορισμός της σχετικής αγοράς αποτελεί το πλαίσιο εντός του οποίου εφαρμόζονται οι 

κανόνες του δικαίου του ανταγωνισμού. Η σχετική αγορά οριοθετείται  (α) ως προς τα 

προϊόντα ή τις υπηρεσίες (σχετική αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών), και (β) γεωγραφικώς 

(σχετική γεωγραφική αγορά). 

Με τον ορισμό μιας αγοράς, τόσο όσον αφορά τα προϊόντα/υπηρεσίες, όσο και τη γεωγραφική 

διάσταση της, μπορούν να προσδιοριστούν οι πραγματικοί ανταγωνιστές, οι οποίοι είναι σε 

θέση να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων και να τις εμποδίσουν 

να ενεργούν ανεξάρτητα από τις πιέσεις που επιβάλει ο πραγματικός ανταγωνισμός.17  

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον 

προσδιορισμό της σχετικής αγοράς: 

«η αγορά του σχετικού προϊόντος περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα ή και τις υπηρεσίες που είναι 

δυνατό να εναλλάσσονται ή να υποκαθίστανται αμοιβαία από τον καταναλωτή, λόγω των 

χαρακτηριστικών, των τιμών και της χρήσης για την οποία προορίζονται».18 

Συνεπώς, η σχετική αγορά προϊόντων/υπηρεσιών περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα/υπηρεσίες 

που δύνανται να εναλλάσσονται ή να υποκαθίστανται αμοιβαία από πλευράς ζήτησης, λόγω 

των αντικειμενικών τους χαρακτηριστικών, των τιμών, και της σκοπούμενης χρήσης τους. 

Εξάλλου, η χρήση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα 

λειτουργικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας και διαφορετικά προϊόντα ή 

υπηρεσίες δύνανται να χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό. Σε τέτοια περίπτωση τα 

διαφορετικά προϊόντα ή υπηρεσίες συμπεριλαμβάνονται στην ίδια σχετική αγορά. 

Επιπρόσθετα, η διαφορά στην τιμή μεταξύ διαφορετικών προϊόντων ή υπηρεσιών δεν τα 

κατατάσσει αυτόματα σε διαφορετική αγορά, κυρίως εάν η αντίδραση των τελικών χρηστών 

σε περίπτωση αύξησης της τιμής είναι να τα θεωρήσουν ως υποκατάστατα. Παράλληλα, κατά 

την εξέταση της πιθανότητας υποκατάστασής τους θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το πιθανό 

κόστος (ή άλλα εμπόδια) μεταστροφής σε άλλο προϊόν ή υπηρεσία, το οποίο εάν είναι 

σημαντικό δύναται να εμποδίζει τη θεώρηση του εναλλακτικού προϊόντος ή υπηρεσίας ως 

υποκατάστατων.19 

 
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω απόφαση έχει ακυρωθεί από το Διοικητικό Δικαστήριο και ότι έχει ασκηθεί έφεση 
εναντίον της εν λόγω απόφασης. 
17 Απόφαση ΕΑ 520/VI/2011, σκ. 57. 
18 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τον ορισμό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του 
κοινοτικού δικαίου ανταγωνισμού. 97/C 372/03, παρ. 7. 
19 Βλέπε την Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση 322/81, Michellin κατά της Επιτροπής, Συλλογή Νομολογίας 
Δικαστηρίου 1983, σελ. 3461, την Απόφαση Δικαστηρίου στην υπόθεση C-62/86, Akzo κατά της Επιτροπής, 
Συλλογή Νομολογίας του Δικαστηρίου 1991, σελ. Ι-3359 και την Απόφαση Δικαστηρίου στην υπόθεση C-333/94 
TetraPak κατά της Επιτροπής, Συλλογή Νομολογίας του Δικαστηρίου 1996, σελ. Ι-5951.  
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Η Επιτροπή κρίνει σκόπιμο να επισημάνει ότι σύμφωνα με τη νομολογία ο ορισμός της 

σχετικής αγοράς δεν απαιτείται σε περίπτωση πρόδηλων περιορισμών του ανταγωνισμού.20 

Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου στην υπόθεση Volkswagen: 

«230.Προκειμένου να προσδιοριστεί η έκταση της υποχρεώσεως της Επιτροπής να ορίζει τη 

σχετική αγορά πριν διαπιστώσει παράβαση των κοινοτικών κανόνων περί ανταγωνισμού, 

πρέπει να υπομνησθεί ότι ο ορισμός της αγοράς δεν έχει την ίδια σημασία στην περίπτωση 

εφαρμογής του άρθρου 85 της Συνθήκης ή του άρθρου 86 της Συνθήκης ΕΚ (νυν άρθρου 82 

ΕΚ). Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 86 της Συνθήκης, ο προσήκων ορισμός της σχετικής 

αγοράς αποτελεί απαραίτητο και προαπαιτούμενο όρο κάθε κρίσεως αναφερομένης σε 

συμπεριφορά που θεωρείται αντίθετη προς τον ανταγωνισμό, εφόσον, προκειμένου να 

αποδειχθεί η ύπαρξη καταχρηστικής εκμεταλλεύσεως δεσπόζουσας θέσεως, πρέπει 

προηγουμένως να αποδειχθεί η ύπαρξη δεσπόζουσας θέσεως εντός συγκεκριμένης αγοράς, 

πράγμα που σημαίνει ότι η αγορά αυτή πρέπει προηγουμένως να έχει οριοθετηθεί. Αντιθέτως, 

στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 85 της Συνθήκης, σκοπός του ορισμού της σχετικής 

αγοράς είναι να εξακριβωθεί κατά πόσον η επίμαχη συμφωνία, η απόφαση ενώσεως 

επιχειρήσεων ή η εναρμονισμένη πρακτική μπορεί να επηρεάσει το εμπόριο μεταξύ των 

κρατών μελών και έχει ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την παρακώλυση, τον περιορισμό ή 

τη νόθευση των όρων του ανταγωνισμού εντός της κοινής αγοράς.». 

Σύμφωνα λοιπόν με πάγια Ευρωπαϊκή νομολογία, η ακριβής οριοθέτηση της σχετικής αγοράς 

δεν αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για τη νομική αξιολόγηση της υπό κρίση σύμπραξης. Και τούτο 

διότι, δεν απαιτείται η ακριβής οριοθέτηση της σχετικής αγοράς για την εφαρμογή του άρθρου 

101 ΣΛΕΕ (και του αντίστοιχου άρθρου 3 του Νόμου), όταν οι κρινόμενες συμφωνίες ή 

εναρμονισμένες πρακτικές έχουν ως αντικείμενό τους τον περιορισμό ή τη νόθευση του 

ανταγωνισμού21. Συναφώς, δεν απαιτείται, κατ’αρχήν, για τη διαπίστωση παράβασης ειδική 

οικονομική ανάλυση για τις συνθήκες της οικείας αγοράς. Η αρχή αυτή μπορεί να εφαρμοστεί 

αναλογικά και στην περίπτωση του άρθρου 3 του Νόμου. Η υπό κρίση υπόθεση αφορά σε 

σοβαρούς περιορισμούς του ανταγωνισμού κατά την έννοια των ενωσιακών και εθνικών 

διατάξεων περί ανταγωνισμού και τέτοιου είδους συμφωνίες μεταξύ ανταγωνιστών συνιστούν 

παράβαση, ανεξαρτήτως του μεριδίου των συμπραττουσών στη σχετική αγορά, και δεν 

 
20 Βλ. απόφαση του (Δικαστηρίου της Ε.Ε ((ΕΕ, πρώην (ΕΚ) στις συνεκδ. υποθ. Consten and Grundig,56 & 58/64, 
της 13.7.1966, Συλλ. 299 & 342 και απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (Γενικό, πρώην ΠΕΚ) στην υπόθεση 
Volkswagen, T-62/98, της 6.7.2000, Συλλ. ΙΙ-2707, σκ. 230-231, στις συνεκδ. υποθέσεις Cimenteries CBR κ.α., Τ-
25/95 κλπ, τη; 15.3.2000, Συλλ. ΙΙ-491, σκ. 833 & 1094. Βλ. ακόμη απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (Γενικού, 
πρώην ΠΕΚ) στις συνεκδ. υποθέσεις European Night Services, T-374/94 κλπ, της 15.9.1998, Συλλ. ΙΙ-3141, σκ. 
93-95 & 105, , στην υπόθεση CMA CGM κ.α., Τ-213/00, της 19.3.2003, Συλλ. ΙΙ-913, σκ. 206, στις συνεκδ. 
υποθέσεις Brasserie Nationale, T-49/02 & 51/02, της 27.7.2005, Συλλ. ΙΙ-3033, σκ. 144. 

21 Βλ. ενδεικτικά αποφάσεις ΠΕΚ Τ-38/02 Groupe Danone κατά Επιτροπής, σκ. 99, και T-48/02 Brouwerij Haacht 
NV κατά Επιτροπής, σκ. 58 (καθώς και στη σχετική νομολογία που παραπέμπουν). Επίσης, βλ. απόφαση ΣτΕ 
2780/2012, σκ. 4 και απόφαση ΕΑ 563/2013, σκ. 42. 



37 /129 

 

μπορούν να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής των απαγορευτικών διατάξεων των άρθρων 

3 και 101 ΣΛΕΕ22. Κατά συνέπεια, ακόμη κι αν η σχετική αγορά ήθελε τυχόν οριοθετηθεί με 

διαφορετικό τρόπο από εκείνον που προκρίνεται στην παρούσα, τούτο δεν επιδρά 

καθοριστικά ως προς τη νομική αξιολόγηση της υπό κρίση σύμπραξης.  

Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή επισημαίνει τα ακόλουθα σε σχέση με την ανάλυση της 

σχετικής αγοράς. 

7.1 Σχετική αγορά προϊόντων – Παροχή ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών 

υπηρεσιών σε κατασκευαστικά έργα  

Στην προκειμένη υπόθεση, οι υπό εξέταση πρακτικές των υπό έρευνα συνδέσμων, αφορούν 

την παροχή ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εργασιών σε κατασκευαστικά έργα. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί κατά την προκαταρκτική έρευνα της 

Υπηρεσίας, μέλη των υπό διερεύνηση Συνδέσμων είναι είτε ηλεκτρολόγοι, είτε ηλεκτρολόγοι 

μηχανικοί είτε μηχανολόγοι μηχανικοί οι οποίοι παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες 

(εγκαταστάτες ή μελετητές) σε κατασκευαστικά έργα, ανεξαρτήτως της φύσης του έργου 

(ιδιωτικά ή δημόσια). 

Η δράση των εν λόγω ειδικοτήτων διέπεται από εθνική Νομοθεσία και ρυθμίζεται τόσο από 

Νόμους όσο και από Κανονισμούς (βλ. Ο περί ρύθμισης οδών και οικοδομών Νόμος - 

ΚΕΦ.96), ο περί ηλεκτρισμού Νομος (Κεφ. 170) και Κανονισμοί (βλ. ιδίως ΚΔΠ 036/1976 : 

Περί Ηλεκτρισμού Τροποποιητικοί Κανονισμοί του 1976 και περί Καθορισμού των τεχνικών 

προδιαγραφών  Εγκατάστασης Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού Διάταγμά ΚΔΠ 168/2017). 

Σε ότι αφορά τους ηλεκτρολόγους / ηλεκτρολόγους μηχανικούς, σχετικός είναι ο περί 

ηλεκτρισμού Νόμος (άρθρο 12), όπου προνοείται πως το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να 

εξουσιοδοτεί το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας, ή δύναται να 

διορίζει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, ή να καταρτίζει Συμβούλιο, για να εξετάζει, χορηγεί 

άδεια και εγγράφει και χορηγεί πιστοποιητικά ικανότητας και εγγραφής σε ηλεκτρολόγους 

μηχανικούς, ανώτερους τεχνικούς ηλεκτρολογίας, συντηρητές ηλεκτροσυσκευών, 

ηλεκτροτεχνίτες και εργολήπτες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Στην ΚΔΠ 036/1976  (Περί 

Ηλεκτρισμού Τροποποιητικοί Κανονισμοί του 1976) προβλέπεται ποια προσόντα πρέπει να 

κατέχει έκαστος ενδιαφερόμενος προκειμένου να αποκτήσει πιστοποιητικό ικανότητας σε κάθε 

μια κατηγορία και τι δραστηριότητες δύναται να ασκεί κάποιος που έχει εγγραφεί σε κάθε 

κατηγορία.   

 
22 Βλ. και Ανακοίνωση της Ε.Α. της 2/3/2006 σχετικά με τις συμφωνίες ήσσονος σημασίας, παρ. 11(2), καθώς και 
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις συμφωνίες ήσσονος σημασίας (de minimis), ΕΕ C 368, 
22/12/2001, παρ. 11(2). 



38 /129 

 

Στην ΚΔΠ 111/2006, [Οι Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Μηχανολογικές και 

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις) Κανονισμοί 2006] προνοείται  ότι οι ηλεκτρολόγοι και 

μηχανολόγοι μηχανικοί θα πρέπει να κατέχουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του 

ηλεκτρολόγου και μηχανολόγου μηχανικού αντίστοιχα και να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο 

μελών του αντίστοιχου κλάδου του ΕΤΕΚ. Επίσης, προνοείται ότι, για κάθε ηλεκτρολογική ή 

μηχανολογική εγκατάσταση υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή μελέτη ανάλογα με την 

περίπτωση, ηλεκτρολογικής ή μηχανολογικής εγκατάστασης. 

Προκύπτει ως εκ τούτων ότι η παρούσα υπόθεση σχετίζεται με την παροχή ηλεκτρολογικών 

και μηχανολογικών υπηρεσιών από ηλεκτρολόγους, ηλεκτρολόγους μηχανικούς ή 

μηχανολόγους μηχανικούς – μέλη των υπό έρευνα ενώσεων επιχειρήσεων, που παρέχουν 

αντίστοιχες υπηρεσίες (εγκαταστάτες ή μελετητές) σε κατασκευαστικά έργα, ανεξαρτήτως της 

φύσης του έργου (ιδιωτικά ή δημόσια). 

Οι ΣΕΗ και ΣΕΗΚ αναφέρουν ότι κατά τον ορισμό της σχετικής αγοράς, η Επιτροπή δεν 

αναφέρει κατά πόσο η σχετική αγορά αφορά είτε την απόφαση ή/και πρακτική του 

πρωτοκόλλου είτε των διορισμένων υπεργολαβιών είτε τα δυο μαζί, ενώ υποστηρίζουν ότι 

αφορούσε μόνο τα δημόσια έργα και όχι τα ιδιωτικά.  

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η παρούσα υπόθεση αφορά τόσο ιδιωτικά όσο και δημόσια έργα, 

ανεξαρτήτως της αναφοράς ότι η συμφωνία για τη διορισμένη υπεργολαβία έγινε λόγω 

παραπόνων για την Εγκύκλιο 10 της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων του 

Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας (εφεξής η «ΚΕΑΑ 10»). Αυτό ενισχύεται και από το 

γεγονός ότι σε ανακοίνωση του ΣΕΜΗΕΚ ημερομηνίας 7/4/2016 γίνεται αναφορά σε έργα 

όπως το Gloria Jean’s στην οδό Λήδρας. Δεν έχει προκύψει από τα ενώπιον της Επιτροπής 

στοιχεία ότι η σύμπραξη σε ό,τι αφορά τη διορισμένη υπεργολαβία αφορά μόνο έργα του 

δημοσίου. Επιπρόσθετα, η σύμπραξη τόσο μέσω του Πρωτοκόλλου όσο και της διορισμένης 

υπεργολαβίας αφορά γενικά την παροχή ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών υπηρεσιών σε  

κατασκευαστικά έργα, ήτοι την υποβολή προσφορών σε αυτά τα πλαίσια. 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση η Επιτροπή τονίζει ότι κατά πάγια ευρωπαϊκή νομολογία, η 

ακριβής οριοθέτηση της σχετικής αγοράς δεν αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για τη νομική 

αξιολόγηση της υπό κρίση σύμπραξης, καθώς δεν απαιτείται η ακριβής οριοθέτηση της 

σχετικής αγοράς για την εφαρμογή του άρθρου 101 ΣΛΕΕ, όταν οι κρινόμενες συμφωνίες ή 

εναρμονισμένες πρακτικές έχουν ως αντικείμενό τους τον περιορισμό ή τη νόθευση του 

ανταγωνισμού23. Συναφώς, δεν απαιτείται, κατ’αρχήν, για τη διαπίστωση παράβασης ειδική 

 
23 Βλ. απόφαση του (Δικαστηρίου της Ε.Ε ((ΕΕ, πρώην (ΕΚ) στις συνεκδ. υποθ. Consten and Grundig,56 & 58/64, 
της 13.7.1966, Συλλ. 299 & 342 και απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (Γενικό, πρώην ΠΕΚ) στην υπόθεση 
Volkswagen, T-62/98, της 6.7.2000, Συλλ. ΙΙ-2707, σκ. 230-231, στις συνεκδ. υποθέσεις Cimenteries CBR κ.α., Τ-
25/95 κλπ, τη; 15.3.2000, Συλλ. ΙΙ-491, σκ. 833 & 1094. Βλ. ακόμη απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (Γενικού, 
πρώην ΠΕΚ) στις συνεκδ. υποθέσεις European Night Services, T-374/94 κλπ, της 15.9.1998, Συλλ. ΙΙ-3141, σκ. 
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οικονομική ανάλυση για τις συνθήκες της οικείας αγοράς. Η αρχή αυτή μπορεί να εφαρμοστεί 

αναλογικά και στην περίπτωση του άρθρου 3 του Νόμου. Η υπό κρίση υπόθεση αφορά σε 

σοβαρούς περιορισμούς του ανταγωνισμού κατά την έννοια των ενωσιακών και εθνικών 

διατάξεων περί ανταγωνισμού και τέτοιου είδους συμφωνίες μεταξύ ανταγωνιστών συνιστούν 

παράβαση, ανεξαρτήτως του μεριδίου των συμπραττουσών στη σχετική αγορά, και δεν 

μπορούν να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής των απαγορευτικών διατάξεων των άρθρων 

3 του Νόμου και 101 ΣΛΕΕ24. Κατά συνέπεια, ακόμη κι αν η σχετική αγορά ήθελε τυχόν 

οριοθετηθεί με διαφορετικό τρόπο από εκείνον που προκρίνεται στην παρούσα, τούτο δεν 

επιδρά καθοριστικά ως προς τη νομική αξιολόγηση των υπό κρίση πρακτικών. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου στην απόφαση του Γενικού 

Δικαστηρίου (Γενικό, πρώην ΠΕΚ) στην υπόθεση Volkswagen, T-62/98, της 6.7.2000, Συλλ. 

ΙΙ-2707, σκ. 230: 

«230. Προκειμένου να προσδιοριστεί η έκταση της υποχρεώσεως της Επιτροπής να ορίζει τη 

σχετική αγορά πριν διαπιστώσει παράβαση των κοινοτικών κανόνων περί ανταγωνισμού, 

πρέπει να υπομνησθεί ότι ο ορισμός της αγοράς δεν έχει την ίδια σημασία στην περίπτωση 

εφαρμογής του άρθρου 85 της Συνθήκης ή του άρθρου 86 της Συνθήκης ΕΚ (νυν άρθρου 82 

ΕΚ). Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 86 της Συνθήκης, ο προσήκων ορισμός της σχετικής 

αγοράς αποτελεί απαραίτητο και προαπαιτούμενο όρο κάθε κρίσεως αναφερομένης σε 

συμπεριφορά που θεωρείται αντίθετη προς τον ανταγωνισμό, εφόσον, προκειμένου να 

αποδειχθεί η ύπαρξη καταχρηστικής εκμεταλλεύσεως δεσπόζουσας θέσεως, πρέπει 

προηγουμένως να αποδειχθεί η ύπαρξη δεσπόζουσας θέσεως εντός συγκεκριμένης αγοράς, 

πράγμα που σημαίνει ότι η αγορά αυτή πρέπει προηγουμένως να έχει οριοθετηθεί. Αντιθέτως, 

στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 85 της Συνθήκης, σκοπός του ορισμού της σχετικής 

αγοράς είναι να εξακριβωθεί κατά πόσον η επίμαχη συμφωνία, η απόφαση ενώσεως 

επιχειρήσεων ή η εναρμονισμένη πρακτική μπορεί να επηρεάσει το εμπόριο μεταξύ των 

κρατών μελών και έχει ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την παρακώλυση, τον περιορισμό ή 

τη νόθευση των όρων του ανταγωνισμού εντός της κοινής αγοράς.». 

Δεδομένων των πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει ότι, στην υπό εξέταση αυτεπάγγελτη έρευνα, 

με βάση τα ενώπιόν της στοιχεία, τη νομολογία και τις εξεταζόμενες ενδεχόμενες παραβάσεις 

του Νόμου, ως η σχετική αγορά υπηρεσιών, ορίζεται η παροχή ηλεκτρολογικών και 

μηχανολογικών υπηρεσιών σε  κατασκευαστικά έργα. 

 
93-95 & 105, , στην υπόθεση CMA CGM κ.α., Τ-213/00, της 19.3.2003, Συλλ. ΙΙ-913, σκ. 206, στις συνεκδ. 
υποθέσεις Brasserie Nationale, T-49/02 & 51/02, της 27.7.2005, Συλλ. ΙΙ-3033, σκ. 144. 
24 Ανακοίνωση της Ευρ. Επιτροπής σχετικά με τις συμφωνίες ήσσονος σημασίας (de minimis), ΕΕ C 368, 
22/12/2001, παρ. 11(2). 
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7.2 Σχετική γεωγραφική αγορά 

Βάσει της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς,25 

η σχετική γεωγραφική αγορά καθορίζεται ως εξής: 

«η γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή όπου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις 

συμμετέχουν στην προμήθεια προϊόντων ή υπηρεσιών και οι όροι του ανταγωνισμού είναι 

επαρκώς ομοιογενείς και η οποία μπορεί να διακριθεί από γειτονικές κυρίως περιοχές, διότι 

στις εν λόγω περιοχές οι όροι του ανταγωνισμού διαφέρουν σημαντικά». 

Σύμφωνα με πάγια νομολογία σε ενωσιακό επίπεδο, η σχετική γεωγραφική αγορά αντιστοιχεί 

στην περιοχή όπου οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην προσφορά και τη 

ζήτηση των σχετικών προϊόντων ή υπηρεσιών και όπου οι συνθήκες του ανταγωνισμού είναι 

επαρκώς ομοιογενείς και η οποία μπορεί να διακριθεί από γειτονικές κυρίως περιοχές διότι 

στις εν λόγω περιοχές οι συνθήκες του ανταγωνισμού διαφέρουν σημαντικά.26  

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία του ΕΤΕΚ και η νομοθεσία αναφορικά με 

αδειοδότηση και παροχή υπηρεσιών εφαρµόζεται σε όλα τα µέλη του ΕΤΕΚ αλλά και παροχείς 

υπηρεσιών, αντίστοιχα, ανεξαρτήτως της περιοχής στην οποία δραστηριοποιούνται, ότι δεν 

υπάρχουν γεωγραφικοί περιορισμοί στην προσφορά των υπηρεσιών από τα μέλη των υπό 

έρευνα ενώσεων επιχειρήσεων, καθώς και ότι δεν θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι οι 

συνθήκες παροχής των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών υπηρεσιών διαφοροποιούνται 

ανάλογα με την επαρχία δραστηριοποίησης εκάστου επαγγελματία στην Κύπρο, θεωρεί ότι 

δύναται να οριστεί εν προκειμένω ως γεωγραφική αγορά της πιο πάνω σχετικής αγοράς 

παροχής ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εργασιών σε κατασκευαστικά έργα, όλη η 

επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

Οι ΣΕΗ και ΣΕΗΚ στις γραπτές τους παρατηρήσεις αναφέρουν ότι ως ηλεκτρολόγοι δεν έχουν 

εκ της ιδιότητας τους αυτής οποιαδήποτε σχέση με το ΕΤΕΚ, δεν υποχρεούνται να είναι μέλη 

του ΕΤΕΚ και σε κάθε περίπτωση η νομοθεσία του ΕΤΕΚ δεν εφαρμόζεται σε αυτά. Η 

Επιτροπή επί αυτού επισημαίνει ότι από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι τα μέλη των 

ΣΕΗ και ΣΕΗΚ πρέπει να είναι αδειοδοτημένα. Η εν λόγω αδειοδότηση τους και η δυνατότητά 

τους για παροχή υπηρεσιών αφορά όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας ενώ δεν 

έχουν υποβληθεί οποιαδήποτε δεδομένα ή στοιχεία που διαφοροποιούν τις συνθήκες κάτω 

από τις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες των μελών των Συνδέσμων. 

 
25 Ανακοίνωση της Επιτροπής όσον αφορά τον ορισμό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού 
δικαίου ανταγωνισμού. 97/C 372/03, παρ. 8. 
26 Βλ. Απόφαση Δικαστηρίου στην υπόθεση C 27/76 United Brands Cο and United Brands Continental Bv κατά της 
Επιτροπής, Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 1978, σελ 207, παρ. 44, Απόφαση Δικαστηρίου στην 
υπόθεση αριθ. 247/86 Alsatel κατά Novasam Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 1988, σελ 5987, παρ. 15, 
Απόφαση T-83/91 Tetra Pak κατά Επιτροπής, παρ. 91, T-128/98 παρ. 140. 
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Συνεπώς, η Επιτροπή καταλήγει ομόφωνα ότι η σχετική γεωγραφική αγορά για την πιο πάνω 

ορισμένη αγορά προϊόντος/υπηρεσίας ορίζεται ολόκληρη η επικράτεια της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. 

8. ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 101 ΣΛΕΕ.  

Η Επιτροπή εν συνεχεία κρίνει σκόπιμο να εξετάσει κατά πόσο υφίσταται, στην προκειμένη 

υπόθεση, ζήτημα επηρεασμού του εμπορίου μεταξύ των κρατών-μελών, έτσι ώστε να 

δικαιολογείται η παράλληλη εφαρμογή των ενωσιακών και των εθνικών διατάξεων περί 

ανταγωνισμού 

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 1 του Κανονισµού 1/2003, οσάκις οι αρχές ανταγωνισµού των 

κρατών µελών ή τα εθνικά δικαστήρια εφαρµόζουν την εθνική νοµοθεσία ανταγωνισµού σε 

συµφωνίες, αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων ή εναρµονισµένες πρακτικές κατά την έννοια 

του άρθρου 101 παρ. 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής 

«ΣΛΕΕ»), οι οποίες είναι πιθανόν να επηρεάσουν το εµπόριο µεταξύ κρατών µελών, 

εφαρµόζουν επίσης το άρθρο 101 ΣΛΕΕ, στις εν λόγω συµφωνίες, αποφάσεις, ή 

εναρµονισµένες πρακτικές27.  

Το εν λόγω κριτήριο είναι αυτόνοµο κριτήριο της Ενωσιακής έννοµης τάξης, το οποίο εκτιµάται 

ad hoc, και οριοθετεί το πεδίο εφαρµογής του Ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισµού. 

Πληρούται όταν οι υπό εξέταση κάθε φορά συµφωνίες και πρακτικές δύνανται να έχουν ένα 

ελάχιστο επίπεδο διασυνοριακών επιπτώσεων στο εσωτερικό της Ένωσης28. Κατά πάγια 

νοµολογία για να µπορεί µια απόφαση, συµφωνία ή πρακτική να επηρεάσει το εµπόριο µεταξύ 

των κρατών µελών της Ένωσης, πρέπει, βάσει ενός συνόλου νοµικών και πραγµατικών 

στοιχείων, να µπορεί να πιθανολογηθεί επαρκώς ότι µπορεί να ασκήσει άµεση ή έµµεση, 

πραγµατική ή δυνητική επίδραση στα εµπορικά ρεύµατα µεταξύ των κρατών µελών, τούτο δε 

κατά τρόπο που να προκαλείται φόβος ότι θα µπορούσε να εµποδίσει την πραγµατοποίηση 

της εσωτερικής αγοράς29.  ∆εν απαιτείται να αποδειχθεί ότι η κάθε φορά εξεταζόµενη 

συµφωνία ή πρακτική είχε όντως το αποτέλεσµα αυτό.30 

Η έννοια της επίδρασης στα εµπορικά ρεύµατα δεν προϋποθέτει µόνο τον περιορισµό ή τη 

µείωση του εµπορίου αλλά οποιαδήποτε διαφοροποίηση των εµπορικών ρευµάτων, αρκεί 

 
27 Βλ. Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την έννοια του επηρεασµού 
του εµπορίου των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης, ΕΕ 2004 C 101/81, παρ. 8 επ. 
28 Βλ. Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την έννοια του επηρεασµού 
του εµπορίου των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης, ΕΕ 2004 C 101/81, παρ. 12-13 
29 Βλ. ενδεικτικά συνεκδ. υποθ. 209-215/78 & 218/78, Heintz van Landewyck SARL κ.ά. κατά Επιτροπής, Συλλ. 
1980 σ. 3125, παρ. 170· υπόθ. C-219/95 P, Ferriere Nord SpA κατά Επιτροπής, Συλλ. 1997 σ. Ι-4411, παρ. 20. 
30 Βλ. Aνακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την έννοια του επηρεασµού 
του εµπορίου των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης, ΕΕ 2004 C 101/81, παρ. 16. 
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αυτή να είναι αισθητή.31 Κατά συνέπεια, και στην περίπτωση συµφωνιών ή πρακτικών που 

καλύπτουν το έδαφος ενός µόνο κράτους µέλους θεµελιώνεται επίδραση στο εµπόριο µεταξύ 

κρατών µελών αρκεί να υπάρχει δυνατότητα αισθητής µεταβολής των εµπορικών ρευµάτων 

µεταξύ κρατών µελών.  

Κατά πάγια νοµολογία του ∆ΕΕ, οι περιοριστικές του ανταγωνισµού πρακτικές που καλύπτουν 

ολόκληρο το έδαφος ενός κράτους µέλους, ζωτικό δηλαδή τµήµα της εσωτερικής αγοράς, 

έχουν εξ ορισµού ως αποτέλεσµα την παρακώλυση της οικονοµικής αλληλοδιεισδύσεως που 

επιδιώκεται µε τη Συνθήκη32.  

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, ιδιαίτερα στο χώρο των ελευθέριων επαγγελµάτων, το ∆ΕΕ έχει 

κατ’ επανάληψη κρίνει ότι µία απόφαση ένωσης επιχειρήσεων που ισχύει στο σύνολο της 

επικράτειας ενός κράτους µέλους, µπορεί να επηρεάσει το εµπόριο µεταξύ των κρατών µελών 

κατά την έννοια των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ33. 

Στη βάση των ανωτέρω και ιδιαίτερα του γεγονότος ότι, οι υπό εξέταση πρακτικές καλύπτουν 

όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, και επηρεάζουν την άσκηση της οικονοµικής 

δραστηριότητας όχι µόνο των µηχανικών, αλλά και όλων των επαγγελµατιών που παρέχουν 

κατασκευαστικές υπηρεσίες σε ολόκληρη την Κύπρο, η Επιτροπή θεωρεί ότι υφίσταται 

επηρεασμός του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών και, κατ’ επέκταση, απαιτείται η 

εφαρμογή και του άρθρου 101(1) της ΣΛΕΕ, παράλληλα με τις αντίστοιχες εθνικές διατάξεις 

του άρθρου 3(1) του Νόμου. 

Οι ΣΕΗ, ΣΕΗΚ, ΣΣΜΗΜΕ και ΣΕΜΗΕΚ διαφωνούν ότι υπάρχει επηρεασμός μεταξύ Κρατών 

Μελών. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η θέση αυτή των Συνδέσμων υποβάλλεται μη 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύμπραξη αφορούσε αριθμό συνδέσμων καθώς επίσης ότι 

επηρέαζαν όλους τους ηλεκτρολόγους και ηλεκτρολόγους μηχανικούς και επαγγελματίες που 

παρέχουν κατασκευαστικές υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την Κυπριακή 

Δημοκρατία, είτε είναι μέλη Συνδέσμου είτε όχι. Ως εκ τούτου, η ανάγκη για εφαρμογή του 

άρθρου 101(1) της ΣΛΕΕ παράλληλα με το άρθρο 3 του Νόμου καθίσταται αναγκαία στη βάση 

των γεγονότων της παρούσας υπόθεσης καθότι επηρεάζουν την άσκηση της οικονοµικής 

δραστηριότητας όχι µόνο των µηχανικών, αλλά και όλων των επαγγελµατιών που παρέχουν 

κατασκευαστικές υπηρεσίες σε ολόκληρη την Κύπρο. 

 
31 Βλ. Aνακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την έννοια του επηρεασµού 
του εµπορίου των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης, ΕΕ 2004 C 101/81, παρ. 34 και 77 
32 Βλ. ενδεικτικά υπόθ. 8/72, Vereeniging van Cementhandelaren κατά Επιτροπής, Συλλ. 1972- 1973 σ. 221, παρ. 
29· υπόθ. 126/80, Maria Salonia κατά Giorgio Poidomani και Franca Baglieri, Συλλ. 1981 σ. 1563, παρ. 14· υπόθ. 
42/84, Remia BV κ.ά. κατά Επιτροπής, Συλλ. 1985 2545, παρ. 22· υπόθ. C-35/96, Επιτροπή κατά Ιταλίας, Συλλ. 
1998 σ. Ι-3851, παρ. 48· υπόθ. C-309/99, J.C.J. Wouters κ.ά. κατά Algemene Raad van de Nederlandse Orde van 
Advocaten, Συλλ. 2002 σ. I- 1577, παρ. 95. 
33 Βλ. υπόθ. C-35/99, Manuele Arduino κ.ά. κατά Compagnia Assicuratrice RAS SpA, Συλλ. 2002 σ. I-1529, παρ. 
33· συνεκδ. υποθ. C-94/04 and C-202/04, Federico Cipolla κατά Rosaria Fazari και Stefano Macrino και Claudia 
Capodarte κατά Roberto Meloni, Συλλ. 2006 σ. I-11421, παρ. 45. 
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9. ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

9.1 Αρμοδιότητα της Επιτροπής για διενέργεια αυτεπάγγελτων ερευνών 

Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι, η προκείμενη αυτεπάγγελτη έρευνα εδράζεται στο άρθρο 23(2)(α) 

του Νόμου, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να διερευνά και να 

αποφασίζει αναφορικά με παραβάσεις των άρθρων 3 ή/και 6, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν 

καταγγελίας και στο άρθρο 23(2)(στ) του Νόμου, σύμφωνα με το οποίο έχει την αρμοδιότητα 

να διερευνά και να αποφασίζει αναφορικά με παραβάσεις των Άρθρων 101 ΣΛΕΕ ή/και 102 

ΣΛΕΕ, είτε κατόπιν καταγγελίας είτε αυτεπάγγελτα ή όπως άλλως ορίζει ο Κανονισμός (ΕΚ) 

αριθ. 1/2003. 

9.2 Τα μέλη των ΣΕΜΗΕΚ, ΣΣΜΗΜΕ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ ως «επιχειρήσεις»  

Η Επιτροπή σημειώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου, ο όρος «επιχείρηση» 

«περιλαμβάνει, κάθε φορέα που ασκεί οικονομική δραστηριότητα ανεξάρτητα από το νομικό 

καθεστώς που τον διέπει και τον τρόπο χρηματοδότησής του».  

Σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ, η έννοια επιχείρηση στο πλαίσιο του ανταγωνισμού 

συμπεριλαμβάνει «κάθε οντότητα που ασκεί οικονομικής ή εμπορικής φύσεως 

δραστηριότητες», ανεξάρτητα από τη νομική της υπόσταση και τον τρόπο με τον οποίο 

χρηματοδοτείται34. Επιπλέον, ο όρος «οικονομικής φύσεως δραστηριότητα» εφαρμόζεται σε 

οποιαδήποτε προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών σε δεδομένη αγορά, ενώ είναι αδιάφορο αν οι 

δραστηριότητες έχουν σκοπό το κέρδος.35 Ο φορέας που ασκεί οικονομικές δραστηριότητες 

δεν ταυτίζεται με συγκεκριμένο υποκείμενο δικαίου αλλά έχει την έννοια οποιουδήποτε φορέα 

ασκεί οικονομικής φύσης δραστηριότητες.  

Συνεπώς, η έννοια της επιχείρησης κατά το Νόμο καλύπτει κάθε φορέα, ο οποίος ασκεί 

οικονομική δραστηριότητα - ήτοι δραστηριότητα που συνίσταται στην προσφορά προϊόντων 

ή/και υπηρεσιών σε συγκεκριμένη αγορά - ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς που τον διέπει 

και τον τρόπο χρηματοδότησής του.36  

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά για τη διαπίστωση ύπαρξης 

επιχείρησης στο πλαίσιο του δικαίου του ανταγωνισμού είναι: α) αυτονομία οικονομικής 

δράσης και β) πλήρης ανάληψη των οικονομικών κινδύνων που συνεπάγεται η εκάστοτε 

 
34 Υπόθεση C-41/90, Hofner & Elsner v. Macrotron, [1991] ECR I-1979; Υπόθεση C-67/96 Albany International BV 
21.9.1999; Υπόθεση 170/83, Hydrotherm v. Compact, [1984] ECR 2999. 
35 Ο.π. 
36 ΔΕΚ με αριθμ. C-118/85 Commission v. Italy [1987] Συλλ. Νομολ. 2599, παρ. 7, και C-35/96 Commission v. Italy 
(CNSD) [1998] Συλλ. Νομολ. I-03851 [εκτελωνιστές - Εθνικό Συμβούλιο Εκτελωνιστών Ιταλίας], παρ. 36, C-41/90 
Höfner and Elser v. Macrotron [1991] Συλλ. Νομολ. I -1979, παρ. 21 [Δημόσια Υπηρεσία Ευρέσεως Εργασίας], C-
244/94 Federation Francaise des Societes d’Assurance [1995], Συλλ. Νομολ. I-4013, παρ. 14 [Μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός διαχείρισης ασφαλιστικού συστήματος]. 
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οικονομική δραστηριότητα.37 Ο δημόσιος ή ιδιωτικός χαρακτήρας μίας επιχείρησης, η επιδίωξη 

κέρδους από αυτήν ή ο τρόπος χρηματοδότησής της δεν αποτελούν στοιχεία προσδιοριστικά 

της έννοιας της επιχείρησης.38 Συνεπώς, είναι αδιάφορο κατά πόσον ο φορέας που ασκεί 

δραστηριότητες οικονομικής φύσης υπάγεται στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα. 

Περαιτέρω, το ΔΕΕ στην υπόθεση F.F.S.A.39 όρισε ότι οικονομική δραστηριότητα είναι αυτή η 

οποία δύναται να αναληφθεί στον ιδιωτικό τομέα ή εκείνη η οποία βρίσκεται τουλάχιστον σε 

ανταγωνιστική σχέση με παρόμοια δραστηριότητα που ασκείται από ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

Άρα, η ερμηνεία της έννοιας της επιχείρησης για τους σκοπούς του δικαίου του ανταγωνισμού 

είναι ευρεία και συνδέεται ευθέως με την οικονομική ή όχι φύση των δραστηριοτήτων του 

φορέα που τις πραγματοποιεί και όχι με τη νομική φύση του.  

Στην απόφαση 675 /2018 της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού σημειώθηκε ότι: «Οι ελεύθεροι 

επαγγελματίες, εφόσον δεν τελούν υπό υπαλληλική σχέση, παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε 

συγκεκριμένες αγορές έναντι αμοιβής και, ως εκ τούτου, ασκούν οικονομική δραστηριότητα, 

και λογίζονται ως επιχειρήσεις κατά την έννοια των διατάξεων περί ελεύθερου ανταγωνισμού.40  

Εν προκειμένω, οι ηλεκτρολόγοι συνιστούν επιχειρήσεις κατά τα προαναφερθέντα. Ειδικότερα, 

οι ηλεκτρολόγοι - μέλη των Συνδέσμων, καλούμενοι ενίοτε και «εγκαταστάτες ηλεκτρολόγοι» -

, εμπίπτουν στην έννοια της επιχείρησης, όπως αυτή νοείται στα πλαίσια της νομοθεσίας περί 

προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού, δεδομένου ότι αποτελούν ελεύθερους 

επαγγελματίες, οι οποίοι διεξάγουν αυτόνομη οικονομική δραστηριότητα, παρέχοντας τις 

υπηρεσίες τους προς τους πελάτες τους έναντι αμοιβής και αναλαμβάνοντας τους σχετικούς 

οικονομικούς κινδύνους. Κατά κανόνα μάλιστα, προϋπόθεση εγγραφής των ηλεκτρολόγων ως 

μελών στους κατά τόπους συνδέσμους τους αποτελεί και η πραγματική άσκηση του 

επαγγέλματός τους».  

Επιπρόσθετα όπως καταγράφεται στο σύγγραμμα «Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», 

«αν και είχαν διατυπωθεί επιφυλάξεις για το χαρακτηρισμό των ελευθέριων επαγγελμάτων ως 

επιχειρήσεων, λόγω κυρίως της φύσης (πνευματικής ή τεχνικής) της δραστηριότητάς τους, της 

περιορισμένης χρήσης υλικών μέσων και της συχνής συμμετοχής τους σε άσκηση 

 
37 Βλ. αποφάσεις ΔΕΕ με αριθμ. C-118/85 Commission v. Italy [1987] Συλλ. Νομολ. 2599, παρ. 7, και C-35/96 
Commission v. Italy (CNSD) [1998] Συλλ. Νομολ. I-03851 [εκτελωνιστές - Εθνικό Συμβούλιο Εκτελωνιστών Ιταλίας], 
παρ. 36, C-41/90 Höfner and Elser v. Macrotron [1991] Συλλ. Νομολ. I -1979, παρ. 21 [Δημόσια Υπηρεσία 
Ευρέσεως Εργασίας], C-244/94 Federation Francaise des Societes d’Assurance [1995], Συλλ. Νομολ. I-4013, παρ. 
14 [Μη κερδοσκοπικός οργανισμός διαχείρισης ασφαλιστικού συστήματος]. 
38 Υπέρ του τελευταίου σημείου λειτουργεί η διάταξη του άρθρου 7 του Νόμου, η οποία αναφέρεται ευθέως στις 
δημόσιες επιχειρήσεις και περιλαμβάνει αυτές ρητά στις ρυθμίσεις για τον ανταγωνισμό.  
39 Υπόθεση C-244/94 της 16.11.1995, Συλλ. 1995, 4022. 
40 Βλ. ενδεικτικά απόφ. ΔΕΕ C-180-184/98, Pavel Pavlov κ.ά. κ.Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten, 
Συλλ. 2000 σ. Ι-6451, σκ. 76-77, και αποφάσεις ΕΑ, 292/IV/2005, παρ. IV, 2.1 και ΕΑ 518/VI/2011, σκ. 103. Βλ. 
επίσης απόφαση της Επιτροπής της 8.12.2010 σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 101 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόθεση 39310 Labco/ONP, σκ. 586 επ. Βλ. ιδίως σκ. 588, στην οποία 
επισημαίνεται ότι το συμπέρασμα ως προς την υπαγωγή των φαρμακοποιών στην έννοια της επιχείρησης δεν 
μεταβάλλεται από το γεγονός ότι η άσκηση του επαγγέλματός τους είναι ρυθμισμένη. 
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λειτουργήματος (π.χ. απονομής δικαιοσύνης, προστασία υγείας), η υπαγωγή τους στην έννοια 

της επιχείρησης επιβεβαιώθηκε από το ΔΕΕ, το 1998, στην υπόθεση των Ιταλών 

εκτελωνιστών. […] Με την ίδια αιτιολογία (παροχή υπηρεσιών έναντι αμοιβής, ανάληψη 

οικονομικού κινδύνου) θεωρήθηκαν «επιχειρήσεις» οι ανεξάρτητοι ειδικευμένοι ιατροί που 

παρέχουν υπηρεσίες στην αγορά των εξειδικευμένων ιατρικών επιχειρήσεων, χωρίς το 

συμπέρασμα αυτό να επηρεάζεται από τον περίπλοκο και τεχνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών 

τους και τη ρύθμιση στην οποία υπόκειται η άσκηση του επαγγέλματός τους. Το αυτό έκρινε η 

Ε.Α. για τους οδοντιάτρους στην με αριθμ. 292/IV/2005 απόφασή της»41. 

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό της έννοιας «επιχείρηση» στη βάση των 

ενώπιον της στοιχείων, διαπίστωσε ότι στην παρούσα υπόθεση, τα μέλη των ΣΕΜΗΕΚ, 

ΣΣΜΗΜΕ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ και ΣΕΗ 42 είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα (εταιρείες) τα οποία 

παρέχουν υπηρεσίες (εγκαταστάτη ή μελετητή) σε μηχανολογικά ή ηλεκτρολογικά 

κατασκευαστικά έργα.  

Επισημαίνεται ότι ο ΣΕΗΚ αναφέρει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μελών του είναι 

μισθωτοί / υπάλληλοι, οι οποίοι δεν έχουν αυτονομία οικονομικής δράσης. Η Επιτροπή 

σημειώνει ότι σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΕΗΚ μέλη του δύνανται να είναι αδειούχοι 

εργολήπτες ηλεκτρολόγοι ή που σχετίζονται με το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου ή δικαιούνται 

να ασκούν νομίμως αυτό το επάγγελμα. Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι ο ΣΕΗΚ υπέγραψε 

το Πρωτόκολλο το οποίο αφορά την μη υποβολή προσφορών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις 

και συμφώνησε με την μη υποβολή προσφορών σε περιπτώσεις διορισμένης υπεργολαβίας. 

Ως εκ τούτου, τα μέλη του σύμφωνα με τη δράση του ίδιου του Συνδέσμου φαίνεται να 

αποτελούν πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην αγορά υποβάλλοντας προσφορές 

(οικονομική δραστηριότητα) και αποτελούν επιχειρήσεις για σκοπούς του δικαίου του 

ανταγωνισμού, ανεξαρτήτως της νομικής τους υπόστασης. 

Συνεπώς, η Επιτροπή καταλήγει ότι τα μέλη των ΣΕΜΗΕΚ, ΣΣΜΗΜΕ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ 

μπορούν να χαρακτηριστούν ως επιχειρήσεις για σκοπούς εφαρμογής του Νόμου, καθώς 

προδήλως αναλαμβάνουν δραστηριότητες οικονομικής φύσης. 

9.3 Οι ΣΣΜΗΜΕ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ, ΟΣΕΗΚ και ΣΕΜΗΕΚ ως «ενώσεις επιχειρήσεων» 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι στην έννοια της επιχείρησης σύμφωνα με το δίκαιο του 

ανταγωνισμού εμπίπτουν και οι ενώσεις των επιχειρήσεων στο μέτρο που ασκούν οικονομική 

δραστηριότητα43 ή εφόσον έχουν αρμοδιότητα για την οργάνωση ή το συντονισμό της 

 
41 Δημήτρης Τζουγανάτος, Το Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, Νομική Βιβλιοθήκη, 2013, σελ. 198-199 
42 Βλ. Παράρτημα 2 των απαντήσεων του ΣΕΜΗΕΚ ημερ. 31/01/2017 σε σχετικό ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας, 
το οποία περιέχει τον κατάλογο των μελών του ΣΕΜΗΕΚ. 
43 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ημερομηνίας 23/7/2003, σχετικά με διαδικασία κατ' εφαρμογή του άρθρου 
81 της συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 53 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [COMP/C.2-37.398 — Κοινή πώληση των 
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οικονομικής δραστηριότητας των μελών τους ή αν ο επαγγελματικός φορέας προβαίνει με 

αποφάσεις του στη θέσπιση ρυθμίσεων σχετικών με τη συμπεριφορά των ελεύθερων 

επαγγελματιών σε συγκεκριμένη αγορά παροχής υπηρεσιών, ως αναλύονται κατωτέρω44. 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου: ««ένωση επιχειρήσεων» σημαίνει εταιρεία, συνεταιρισμό, 

ένωση, σύλλογο, ίδρυμα ή σώμα προσώπων, με νομική προσωπικότητα ή όχι, που 

εκπροσωπεί τα εμπορικά συμφέροντα αυτόνομων επιχειρήσεων και λαμβάνει αποφάσεις ή 

συνάπτει συμφωνίες προς προώθηση των συμφερόντων αυτών.». 

Η «ένωση επιχειρήσεων» προϋποθέτει πλειονότητα επιχειρήσεων, οι οποίες συνδέονται 

µεταξύ τους µε οποιαδήποτε µορφή οργανωµένης συνεργασίας.45 ∆εν απαιτείται η «ένωση 

επιχειρήσεων» να έχει νοµική προσωπικότητα,46 ούτε ίδια εµπορική ή παραγωγική 

δραστηριότητα, προκειµένου να εµπίπτει στο άρθρο 3 του Νόμου,47 αρκεί να εξυπηρετεί τα 

εµπορικά συµφέροντα των µελών της.48 Μεταξύ άλλων, σωµατεία, ενώσεις, σύνδεσµοι, 

αγροτικοί συνεταιρισμοί θεωρούνται «ενώσεις επιχειρήσεων» ανεξάρτητα από τη νοµική τους 

µορφή, την άσκηση εκ µέρους τους οικονοµικής δραστηριότητας και κερδοσκοπικού ή µη 

σκοπού.49  

Επίσης, σύμφωνα με τη νομολογία, θα πρέπει να εξετάζεται αν και κατά πόσο µεταξύ των 

αρμοδιοτήτων και/ή εξουσιών ενός συνδέσμου, τα μέλη του οποίου συνιστούν επιχειρήσεις 

κατά το δίκαιο του ανταγωνισμού, περιλαμβάνεται και η οργάνωση ή ο συντονισμός της 

οικονομικής δραστηριότητας των µελών του ή αν ο εν λόγω σύνδεσμος λαμβάνει αποφάσεις 

αναφορικά με τη θέσπιση ρυθμίσεων σχετικών µε τη συμπεριφορά των μελών του σε 

συγκεκριμένη αγορά.50  

 
αποκλειστικών δικαιωμάτων μετάδοσης των αγώνων του κυπέλλου πρωταθλητριών της ευρωπαϊκής ένωσης 
ποδοσφαίρου (ΟΥΕΦΑ)], Επ. Εφημ. L 291/25 της 8.11.2003, σκ. 106 
44 Βλ. και απόφαση Επαντ 545/2012 (βρεφικό γάλα – ασφ. μέτρα) – επικυρωθείσα από απόφαση ΔΕφΑθ 2/2014-
, σκ. 39 με περαιτέρω παραπομπές. 
45 Βλ. υπόθ. Τ-23/09 Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP), Conseil central de la section G de 
l’Ordre national des pharmaciens (CCG) κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σκ. 74, 76-77, στην οποία κρίθηκε ειδικά ο 
Εθνικός Σύλλογος Φαρµακοποιών της Γαλλίας ως ένωση επιχειρήσεων. Βλ. επίσης απόφαση Ελληνικής 
Επιτροπής Ανταγωνισμού 505/VΙ/2010.  
46 Βλ. Μεταξύ άλλων υποθ. C-395/96 P και C-396/96 P Compagnie maritime belge transports SA, Compagnie 
maritime belge SA και Dafra-Lines A/S (CEWAL) κατά Επιτροπής Συλλογή 2000 σ. Ι- 01365, σκ. 144. Βλ. επίσης 
σχετικά και Λ. Κοτσίρη, Ευρωπαϊκό Εµπορικό ∆ίκαιο, 2003, σελ. 398-399. 
47 Βλ. συνεκδ. υποθ. Τ-25/95, Τ-26/95, Τ-30/95 έως Τ-32/95, Τ-34/95 έως Τ-39/95, Τ-42/95 έως Τ-46/95, Τ-48/95 
έως Τ-65/95, Τ-68/95 έως Τ-71/95, Τ-87/95, Τ-88/95, Τ-103/95 και Τ-104/95, Cimenteries CBR SA κ.ά. κατά 
Επιτροπής, Συλλογή 2000 σ. ΙΙ-491, σκ. 1320.  
48 Βλ. Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής 96/438/ΕΚ, FENEX, σκ. 31 και Alison Jones, EC Competition Law, 2011, 
σελ. 168 επ. Βλ. επίσης Cass. com., 07.07.2011, no 10-12.038, F-D, Conseil national de l’ordre des Chirurgiens-
dentistes et alii : JurisData no 2011-011197. 
49 Βλ. ενδεικτικά υποθ. C- 209-215/78, Van Landewyck κατά Επιτροπής, σκ. 87-88, C-96επ/82, ΙΑΖ κατά 
Επιτροπής, σκ. 19-20 και C-246/86, Belasco κατά Επιτροπής, σκ. 2,65, απόφ. ∆ΕφΕθ 1001/2006 σκ. 16, 20 και 
απόφαση Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού 277/IV/2005, σελ. 28. 
50 Βλ. μεταξύ άλλων απόφαση Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού 512/VI/2010, παρ. 108 επ. και τις εκεί 
παραποµπές. Βλ. επίσης υπόθ. C-309/99, Συλλ. Σελ. Ι-1577, σκ. 64-65, συνεκδ. αποφ. T-213/95 και T-18/96 SCK 
και FNK κατά Επιτροπής, σκ. 170, απόφ. Ευρωπαϊκής Επιτροπής 96/438/ΕΚ, FENEX, L 181/28, σκ. 41 και 
απόφαση Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού 292/IV/2005.  
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Όπως καταγράφεται στο σύγγραμμα «Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», «το ζήτημα της 

υπαγωγής {των ελευθέριων επαγγελμάτων} στο πεδίο εφαρμογής των κανόνων 

ανταγωνισμού, έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι στο μέτρο που οι επαγγελματίες είναι 

«επιχειρήσεις», οι επαγγελματικοί τους σύλλογοι συνιστούν ενώσεις επιχειρήσεων, και άρα μια 

σειρά μέτρων που λαμβάνουν για την οργάνωση του οικείου επαγγέλματος […] ελέγχονται με 

βάση το άρθρο 101 […]»51. Στην παρούσα υπόθεση η Επιτροπή έχοντας εξετάσει τα ενώπιόν 

της στοιχεία έχει καταλήξει ότι τα μέλη των εμπλεκομένων Συνδέσμων αποτελούν επιχειρήσεις 

για σκοπούς του δικαίου του ανταγωνισμού. 

Οι ΣΕΗ, ΣΕΗΚ, ΣΣΜΗΜΕ και ΣΕΜΗΕΚ υποβάλλουν τη θέση ότι δεν αποτελούν ενώσεις 

επιχειρήσεων για σκοπούς εφαρμογής του δικαίου του ανταγωνισμού.  

Σε ότι αφορά τον ΣΕΜΗΕΚ, σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού του, 

οι σκοποί του Συνδέσμου είναι:  

(α) «Η ρύθμιση των σχέσεων και διαφορών μεταξύ μελών, εργοδοτών και εργοδοτουμένων. 

(β) Η οργάνωση των μελών του Συνδέσμου για συντονισμό των ενεργειών τους και λήψη 

συλλογικών μέτρων για προώθηση και διασφάλιση των επαγγελματικών και οικονομικών τους 

συμφερόντων. 

(γ) Η προάσπιση και προβολή των συμφερόντων των μελών του Συνδέσμου έναντι της 

Κυβέρνησης, των Ημικρατικών ή άλλων Οργανισμών όπως και των τοπικών αρχών. 

(δ) Η ανάπτυξη, προαγωγή και βελτίωση του επαγγελματικού επιπέδου των μελών, η σύσφιξη 

των σχέσεων και η ανάπτυξη του πνεύματος της αλληλεγγύης και της στενής συνεργασίας 

μεταξύ τους για εξάλειψη του αθέμιτου συναγωνισμού και προστριβής μεταξύ των μελών, η 

προάσπιση των κοινών συμφερόντων και η αλληλοβοήθεια, η αλληλοϋποστήριξη και η 

εκπροσώπηση του Συνδέσμου σαν ενιαία οργάνωση. 

(ε) Η συλλογή και παροχή πληροφοριών προς τα μέλη. 

(στ) Η παροχή προς τα μέλη συμβουλευτικών, νομικών ή άλλης φύσης υπηρεσιών τις οποίες 

το Διοικητικό Συμβούλιο θα θεωρεί χρήσιμες για την προαγωγή των συμφερόντων του 

επαγγέλματος. 

(ζ) Η συνεργασία ή συμμετοχή οικονομικά ή όχι, άμεσα ή έμμεσα στις εργασίες ή τους σκοπούς 

οποιουδήποτε νόμιμου Συνδέσμου ή Ομοσπονδίας Εργοδοτών που έχει σαν σκοπό την 

προαγωγή των συμφερόντων των εργοδοτών. 

(η) Η προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών και η καλυτέρευση των 

συνθηκών του επαγγέλματος τους. 

 
51  Δημήτρης Τζουγανάτος, Το Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, Νομική Βιβλιοθήκη, 2013, σελ.198 
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(θ) Η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο προστασία των νομίμων συμφερόντων των μελών. 

(ι) Η δημιουργία Ταμείου για τη λειτουργία του Συνδέσμου και την επίτευξη των σκοπών του. 

[…]». 

Σε ότι αφορά τον ΣΣΜΗΜΕ, σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού του, 

οι σκοποί της εταιρείας είναι:  

« (1) Να προσφέρει οργανωτικό και διαρθρωτικό σχήμα για τα μέλη του, να προάγει και να 

εξυψώνει το επάγγελμα των μελών του, να προστατεύει την επαγγελματική τους φήμη, να 

εποπτεύει την επαγγελματική τους δραστηριότητα και να μεριμνά για τη συνεχή αναβάθμιση 

της ποιότητας των υπηρεσιών που τα μέλη του προσφέρουν.  

(2) Να καθορίζει ή και να ρυθμίζει με Κανονισμούς, Διατάξεις ή άλλως πως, οποιοδήποτε θέμα 

ανάγεται στην επαγγελματική δραστηριότητα των  μελών του και τες υποχρεώσεις του προς 

τον Σύνδεσμο, περιλαμβανομένης και της καταρτίσεως Κανονισμών ή Κανόνων σχετικά με την 

επαγγελματική τους δεοντολογία και την καταβολή δικαιωμάτων εγγραφής και ετήσιων ή άλλων 

συνεισφορών. 

(3) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια ή να αναπτύσσει οποιαδήποτε δραστηριότητα ή να 

λαμβάνει οποιοδήποτε μέτρο σχετικά με ή αναφορικά με την μελέτη, έρευνα, προώθηση και 

προβολή οποιουδήποτε επαγγελματικού θέματος των μελών του, περιλαμβανομένης (χωρίς 

επηρεασμό της γενικότητας των πιο πάνω), της υποβολής, προώθησης ή θέσπισης 

οποιασδήποτε Νομοθεσίας ή έκδοσης Διαταγμάτων που σχετίζονται με το επάγγελμα των 

μελών του». 

Σε  ότι αφορά τον ΣΕΗΚ, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού του, σκοπός του 

Συνδέσμου είναι: 

«α. η εξύψωση του κύρους του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου, η άνοδος του ποιοτικού 

επίπεδου των προσφερόμενων υπηρεσιών και η ανύψωση της τεχνικής τους στάθμης με 

σεμινάρια, διαλέξεις, επιμορφωτικά μαθήματα.  

β. Η προώθηση αιτημάτων του Συνδέσμου η διερεύνηση και ο καθορισμός νομικά 

κατοχυρωμένων κλιμάκων για τις προσφερόμενες υπηρεσίες των μελών του Συνδέσμου  

γ. Η διασφάλιση της τήρησης από τα μέλη σαν άτομα και σαν σύνολο εκάστοτε ισχύοντος βάσει 

του Νόμου Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας και γενικότερα των Νόμων που διέπουν το 

επάγγελμα ή και τη θέσπιση κανονισμών που θα διέπουν τις σχέσεις και τη δεοντολογία μεταξύ 

των μελών του Συνδέσμου».  

Σε  ότι αφορά τον ΣΕΗ, το άρθρο 2 του Καταστατικού του, προνοεί  ότι σκοπός του Συνδέσμου 

είναι: 
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«α. Η εξύψωση του κύρους του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου, η άνοδος του ποιοτικού 

επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών και η ανύψωση της τεχνικής τους στάθμης με 

σεμινάρια, διαλέξεις, επιμορφωτικά μαθήματα.  

β. Η προώθηση αιτημάτων του Συνδέσμου η διερεύνηση και καθορισμός νομικά 

κατοχυρωμένων κλιμάκων για τις προσφερόμενες υπηρεσίες των μελών του Συνδέσμου.  

γ. Η διασφάλιση της τήρησης από τα μέλη σαν άτομα και σαν σύνολο του εκάστοτε ισχύοντος 

βάσει του Νόμου Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας και γενικότερα των Νόμων που 

διέπουν το επάγγελμα ή και τη θέσπιση κανονισμών που θα διέπουν τις σχέσεις και τη 

δεοντολογία μεταξύ των μελών του Συνδέσμου». 

Σε  ότι αφορά τον ΟΣΕΗΚ, το άρθρο 2 του Καταστατικού του, προνοεί  ότι σκοπός του 

Συνδέσμου είναι: 

«α. Η εξύψωση του κύρους του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου, η άνοδος του ποιοτικού 

επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών και η ανύψωση της τεχνικής τους στάθμης με 

σεμινάρια, διαλέξεις, επιμορφωτικά μαθήματα.  

β. Η προώθηση αιτημάτων του Συνδέσμου η διερεύνηση και καθορισμός νομικά 

κατοχυρωμένων κλιμάκων για τις προσφερόμενες υπηρεσίες των μελών του Συνδέσμου.  

γ. Η διασφάλιση της τήρησης από τα μέλη σαν άτομα και σαν σύνολο του εκάστοτε ισχύοντος 

βάσει του Νόμου Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας και γενικότερα των Νόμων που 

διέπουν το επάγγελμα ή και τη θέσπιση κανονισμών που θα διέπουν τις σχέσεις και τη 

δεοντολογία μεταξύ των μελών του Συνδέσμου». 

Η Επιτροπή παρατηρεί επίσης πως, σύμφωνα με πρόνοιες των καταστατικών των ΣΕΜΗΕΚ, 

ΣΕΗΚ, ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ οι αποφάσεις τους καθίστανται δεσμευτικές για τα μέλη τους52, ενώ 

σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σύμφωνα με το Καταστατικό τους προβλέπεται η επιβολή 

ποινών, ήτοι προσωρινή αποβολή, επίπληξη, χρηματικό πρόστιμο ή ακόμα και η διαγραφή 

μέλους. 

Η Επιτροπή παρατηρεί ακόμα ότι οι διαφωνίες των εμπλεκομένων μερών σε ό,τι αφορά το 

συμπέρασμα της ότι αυτές αποτελούν ενώσεις επιχειρήσεων, φαίνεται να εδράζεται σε γενικές 

αναφορές ότι οι σκοποί τους ήταν η εξύψωση του επαγγέλματος ή ότι αποτελούν σωματείο 

(για παράδειγμα θέσεις ΣΕΗ) με σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων των μελών τους 

(για παράδειγμα θέσεις ΣΕΗΚ) ενώ ο ΣΣΜΗΜΕ αναφέρει ότι «η προώθηση και διασφάλιση 

των επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών του σε καμία περίπτωση δεν 

δύναται να εξισωθεί, ή έστω έμμεσα να εκληφθεί, ως εξυπηρέτηση εμπορικών συμφερόντων ή 

 
52 Βλ. άρθρο 8δ του Καταστατικού του ΣΕΗ , άρθρο 8δ του Καταστατικού του ΣΕΗΚ, όρος 13 του καταστατικού 
του ΣΕΜΗΕΚ, όρος 8δ καταστατικού ΟΣΕΗΚ 
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συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των μελών του», επισημαίνοντας ότι το 

καταστατικό του δεν προβλέπει οποιαδήποτε ποινή στην περίπτωση μη συμμόρφωσης με 

αποφάσεις του Συνδέσμου. Ο ΣΕΜΗΕΚ υποβάλλει την ίδια θέση με τον ΣΣΜΗΜΕ σε ό,τι 

αφορά την εξυπηρέτηση εμπορικών συμφερόντων των μελών του αναφέροντας ότι οι 

ενέργειές του αφορούσαν τη μεταβολή αρνητικών για τα μέλη του όρων και προϋποθέσεων 

και τη ρύθμιση μία κατάστασης που επιτρέπει την ανάπτυξη και / ή διατήρηση 

αντιανταγωνιστικών συμπεριφορών. Επίσης ο ΣΕΜΗΕΚ σημειώνει ότι η αναφορά στο 

καταστατικό σε πειθαρχική διαδικασία είναι συμβολικού χαρακτήρα.  

Αναφορικά με τους ισχυρισμούς που υποβάλλονται σε σχέση με τις ‘ποινές’ που δυνατό να 

επιβάλλονται, η Επιτροπή σημειώνει ότι η απαγόρευση του άρθρου 3 του Νόμου εφαρµόζεται 

και σε περιπτώσεις που η απόφαση έχει το χαρακτήρα απλής σύστασης χωρίς 

δεσµευτικότητα, εφόσον αντανακλά εν τοις πράγµασι τη συλλογική βούληση των µελών της 

ένωσης να συντονίσουν τη δράση τους σε µια συγκεκριµένη αγορά, και εφόσον η 

συµµόρφωση των µελών µε αυτήν είναι ικανή να επιφέρει σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις 

στον ανταγωνισµό στη σχετική αγορά.53 Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται η σύσταση να 

οδηγεί σε οµοιόµορφη συµπεριφορά. Συνεπώς, ακόμα και σε περίπτωση κατά την οποία η 

θέση που προωθείται είναι ότι οι αποφάσεις/ συμφωνίες δεν είχαν δεσμευτικό χαρακτήρα, 

στην προκείμενη περίπτωση η υπογραφή του Πρωτοκόλλου και  συμφωνία σε ό,τι αφορά το 

θέμα της διορισμένης υπεργολαβίας αποσκοπεί ξεκάθαρα στον συντονισμό της δράσης των 

μελών του εμπλεκομένων Συνδέσμων. 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση αναφορικά με τις θέσεις του ΣΕΜΗΕΚ σε σχέση με τη σχετική 

πρόνοια του καταστατικού του, η Επιτροπή σημειώνει ότι το άρθρο 13 του καταστατικού του 

ΣΕΜΗΕΚ προβλέπει ότι:  

«Οποιοδήποτε μέλος το οποίο αρνείται να συμμορφωθεί προς το Καταστατικό αυτό ή τις 

αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων ή ενεργεί κατά τρόπον προσβλητικό για τον Σύνδεσμο 

ή εχθρικό προς τα συμφέροντα του Συνδέσμου, θα υπόκειται σε μία από τις ακόλουθες 

πειθαρχικές ποινές τις οποίες το Δ.Σ. θα δικαιούται να επιβάλει σε αυτό αφού προηγουμένως 

δώσει σ’αυτό την ευκαιρία να απολογηθεί. 

(α) Επίπληξη 

(β) Χρηματικό πρόστιμο μέχρι 20 φορές της ετήσιας Συνδρομής 

(γ) Προσωρινή αποβολή μη υπερβαίνουσα τους 3 μήνες, ή 

(δ) οριστική αποβολή.».  

 
53 Βλ. ενδεικτικά υπόθ. C-96/82 ΙΑΖ κατά Επιτροπής, Συλλ. 1983, σελ. 3369, σκ. 20, συνεκδ. υποθ. C-209, 215 και 
218/78, Heintz van Landewyck SARL κλπ. κατά Επιτροπής, Συλλ. 1980, σελ. 3125, σκ. 86.  
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Από την εν λόγω πρόνοια του καταστατικού καθίσταται σαφές ότι το ΔΣ του ΣΕΜΕΗΚ έχει 

ευρεία διακριτική ευχέρεια να επιβάλει στα μέλη του πειθαρχικές ποινές σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης τους με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΜΗΕΚ. Ο ισχυρισμός 

του ΣΕΜΗΕΚ ότι η εν λόγω πρόνοια είναι «συμβολικού χαρακτήρα» και δεν έχει εφαρμοστεί 

μέχρι τώρα, δεν γίνεται αποδεκτός αφού ακόμα και αν ήταν μόνο συμβολικού χαρακτήρα, ο 

συμβολισμός θα ήταν ακριβώς να προτρέπει τα μέλη του να συμμορφώνονται με τις 

αποφάσεις του ΣΕΜΗΕΚ. Εξάλλου αν και περιγράφεται ως συμβολικού χαρακτήρα 

χρησιμοποιήθηκε ως μοχλός πίεσης στην Ανακοίνωσή του ημερομηνίας 7/4/2016. Άλλωστε 

αφ’ης στιγμής η πρόνοια παραμένει στο καταστατικό δεν δύναται να αποκλείσει την εφαρμογή 

της στο μέλλον. 

Περαιτέρω, επαναλαμβάνεται ότι το δίκαιο του ανταγωνισμού εφαρμόζεται σε πρόσωπα 

(Σύνδεσμος, Σωματείο, Οργανισμός κλπ) στο μέρος που οι δραστηριότητές τους αφορούν την 

οργάνωση και τον συντονισμό της οικονομικής δραστηριότητας των μελών τους και ως εκ 

τούτου αποτελούν ένωση επιχειρήσεων.  Η Επιτροπή σημειώνει ότι όπως προκύπτει 

ξεκάθαρα από τις πρόνοιες των καταστατικών των Συνδέσμων, αυτοί αποσκοπούν στον 

συντονισμό και/ή την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας των μελών τους καθώς 

επίσης και στην προώθηση των οικονομικών τους συμφερόντων, κάτι που ικανοποιεί τις 

προϋποθέσεις τόσο του άρθρου 2 του Νόμου όσο και της σχετικής νομολογίας που 

παρατίθεται στο σημείωμα και την Έκθεση Αιτίασης της Επιτροπής.54 Άλλωστε, αυτός ο 

σκοπός απεδείχθη και στην πράξη, καθώς οι Σύνδεσμοι ακριβώς για λόγους προστασίας των 

οικονομικών συμφερόντων των μελών τους αποφάσισαν να τα προτρέψουν να μην 

συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς που γίνονται με εσωτερική υπεργολαβία και σε έργα που δεν 

τυγχάνουν χειρισμού από μέλη επαγγελματικών Συνδέσμων.  

 

Αναφορικά ιδίως με τους ισχυρισμούς για «εξυπηρέτηση» εμπορικών συμφερόντων και όχι 

«εκπροσώπηση», η Επιτροπή παραπέμπει στο άρθρο 2 του Νόμου σύμφωνα με το οποίο: 

««ένωση επιχειρήσεων» σημαίνει εταιρεία, συνεταιρισμό, ένωση, σύλλογο, ίδρυμα ή σώμα 

προσώπων, με νομική προσωπικότητα ή όχι, που εκπροσωπεί τα εμπορικά συμφέροντα 

αυτόνομων επιχειρήσεων και λαμβάνει αποφάσεις ή συνάπτει συμφωνίες προς προώθηση των 

συμφερόντων αυτών.». (Η υπογράμμιση είναι της Επιτροπής) 

Συνεπώς, από τις παραπάνω πρόνοιες των Καταστατικών των ενώσεων επιχειρήσεων και τα 

ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης και των ενεργειών των ίδιων των 

 
54 Βλ. μεταξύ άλλων απόφαση Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού 512/VI/2010, παρ. 108 επ. και τις εκεί 
παραποµπές. Βλ. επίσης υπόθ. C-309/99, Συλλ. Σελ. Ι-1577, σκ. 64-65, συνεκδ. αποφ. T-213/95 και T-18/96 SCK 
και FNK κατά Επιτροπής, σκ. 170, απόφ. Ευρωπαϊκής Επιτροπής 96/438/ΕΚ, FENEX, L 181/28, σκ. 41 και 
απόφαση Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού 292/IV/2005.  
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Συνδέσμων, προκύπτει ότι ο ΣΕΜΗΕΚ, ΣΣΜΗΜΕ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ προβαίνουν σε 

θέσπιση ρυθμίσεων αναφορικά με τη συμπεριφορά των μελών τους και λαμβάνουν αποφάσεις 

ή συνάπτουν συμφωνίες προς προώθηση των συμφερόντων τους με γνώμονα την προώθηση 

των οικονομικών δραστηριοτήτων των μελών τους.  

Εν προκειμένω, ο ΣΕΜΗΕΚ, o ΣΣΜΗΜΕ, ο ΣΕΗΚ, ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ αποτελούν ανεξάρτητες 

νομικές οντότητες, ενώσεις επιχειρήσεων, καθότι τα μέλη τους συνιστούν επιχειρήσεις υπό 

την έννοια του δικαίου του ανταγωνισμού, καθόσον αναλαμβάνουν δραστηριότητες 

οικονομικής φύσης (συγκεκριμένα εργοληψία μηχανολογικών ή και ηλεκτρολογικών έργων) 

και προβαίνουν σε θέσπιση ρυθμίσεων αναφορικά με τη συμπεριφορά των μελών τους55.  

Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή ομόφωνα καταλήγει ότι οι ΣΕΜΗΕΚ, ΣΣΜΗΜΕ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ 

και ΟΣΕΗΚ συνιστούν ενώσεις επιχειρήσεων για σκοπούς εξέτασης του άρθρου 3(1)(β) του 

Νόμου και 101 της ΣΛΕΕ. 

9.4 Άρθρο 3 του Νόμου και 101 της ΣΛΕΕ 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 3(1)(β) του Νόμου:  

«3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 4 και 5, απαγορεύονται όλες οι συμφωνίες 

μεταξύ επιχειρήσεων, όλες οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και κάθε εναρμονισμένη 

πρακτική, που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρακώλυση, τον περιορισμό ή τη 

νόθευση του ανταγωνισμού εντός της Δημοκρατίας, ιδίως εκείνες οι οποίες συνίστανται –  

(α) στον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό των τιμών αγοράς ή πώλησης ή άλλων όρων συναλλαγής.  

(β) στον περιορισμό ή στον έλεγχο της παραγωγής, της διάθεσης, της τεχνολογικής ανάπτυξης 

ή των επενδύσεων.  

(γ) στη γεωγραφική ή άλλη κατανομή των αγορών ή των πηγών προμήθειας.  

(δ) στην εφαρμογή ανόμοιων όρων για ισοδύναμες συναλλαγές, με συνέπεια ορισμένες 

επιχειρήσεις να τίθενται σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση.  

(ε) στην εξάρτηση της σύναψης συμφωνιών από την αποδοχή από μέρους των 

αντισυμβαλλόμενων πρόσθετων υποχρεώσεων, οι οποίες, κατά τη φύση τους ή σύμφωνα με 

τις κρατούσες εμπορικές συνήθειες, δε συνδέονται με το αντικείμενο των συμφωνιών αυτών.». 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι για την εφαρμογή της ως άνω απαγορευτικής διάταξης του Νόμου 

πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  

i) Η ύπαρξη συµφωνίας ή εναρµονισµένης πρακτικής µεταξύ επιχειρήσεων ή απόφασης 

ένωσης επιχειρήσεων, 

 
55 Βλ. αποφάσεις Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού 292/IV/2005 και 518/VI/2011 κ. 105 



53 /129 

 

ii) Αντικείµενο ή αποτέλεσµα της συµφωνίας, εναρµονισµένης πρακτικής ή απόφασης να είναι 

ο περιορισµός, η παρακώλυση ή η νόθευση του ανταγωνισµού.  

Προτού προχωρήσει με την εξέταση του άρθρου 3 και 101 της ΣΛΕΕ, η Επιτροπή καταγράφει 

συνοπτικά τους ισχυρισμούς των εμπλεκομένων μερών επί της Έκθεσης Αιτιάσεων και τις 

αποφάσεις/ πρακτικές τους.  

9.4.1 Τα εμπλεκόμενα μέρη έπραξαν υπό το καθεστώς πλήρους διαφάνειας 

Τα εμπλεκόμενα μέρη ΣΣΜΗΜΕ και ΣΕΜΗΕΚ ισχυρίζονται ότι οι διερευνώμενες 

συμπεριφορές και/ή πράξεις τους είχαν δημοσιοποιηθεί και δεν πρόκειται για κρυφή συμφωνία 

αλλά έγινε με διαφάνεια κάτι που καταδεικνύει και την καλή πίστη με την οποία ενήργησαν. 

Αναφορικά με τον εν λόγω ισχυρισμό, η Επιτροπή σημειώνει ότι η συμπεριφορά των 

εμπλεκομένων μερών δεν έχει εξεταστεί ως μυστική συμφωνία αλλά ως σύμπραξη που 

εμπίπτει στο άρθρο 3 του Νόμου και 101 της ΣΛΕΕ. Η μυστικότητα μίας συμφωνίας δεν 

αποτελεί απαραίτητο συστατικό στοιχείο της ύπαρξης σύμπραξης (συμφωνίας, απόφασης, 

εναρμονισμένης πρακτικής).   

Στην προκείμενη υπόθεση εξετάζεται πιθανολογούμενη παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του 

Νόμου σχετικά με τις αποφάσεις και πρακτικές των Συνδέσμων ως ενώσεων επιχειρήσεων 

και τις μεταξύ τους συμφωνίες που έχουν ως αντικείμενο τον περιορισμό του ανταγωνισμού 

κατά παράβαση του άρθρου 3 του Νόμου, για τους λόγους που εκτίθενται αναλυτικά στην 

Έκθεση Αιτιάσεων.  

Ως εκ τούτου, το κατά πόσο υπήρξε διαφάνεια σε σχέση με την διερευνώμενη συμπεριφορά 

αφού δημοσιοποιήθηκαν αποφάσεις των Συνδέσμων, δεν είναι κρίσιμο για τη στοιχειοθέτηση 

των εκ πρώτης όψεως παραβάσεων. Το κρίσιμο στοιχείο που εξετάζεται είναι η ίδια η 

σύμπραξη και κατά πόσο αποτελεί εξ αντικειμένου παράβαση του άρθρου 3 του Νόμου και 

του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ. 

Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι ως άνω ισχυρισμοί των εμπλεκομένων μερών 

είναι αβάσιμοι και απορρίπτονται. 

9.4.2 Η προηγούμενη έκδοση και/ή θέσπιση της ΚΕΑΑ 10 – Διορισμένη υπεργολαβία 

Σύμφωνα με τα εμπλεκόμενα μέρη  η ΚΕΑΑ 10, αναγνώριζε και όριζε ότι τα έργα θα 

ανατίθενται από την Αναθέτουσα Αρχή με ξεχωριστή διαδικασία, υπό τη μορφή διορισμένων 

υπεργολαβιών ακριβώς λόγω των προβλημάτων που προκαλούσε και/ή απέφερε η επιλογή 

της εσωτερικής υπεργολαβίας. Επιπρόσθετα τα εμπλεκόμενα μέρη στις θέσεις τους σε σχέση 

με την διορισμένη υπεργολαβία κάνουν αναφορά και στην Εγκύκλιο 11 της Κεντρικής 

Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας με τίτλο 

«Εργασίες με συμβόλαια διορισμένης υπεργολαβίας» (εφεξής η «ΚΕΑΑ 11»).  
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Σε σχέση με τον προωθούμενο ισχυρισμό, η Επιτροπή, επισημαίνει ότι δεν αμφισβητεί με 

οιονδήποτε τρόπο το περιεχόμενο των ΚΕΑΑ και ούτε αμφισβητεί την αναφορά ότι η ρύθμιση 

που καθορίζεται με την υπό αναφορά εγκύκλιο ΚΕΑΑ 11 αποσκοπούσε στην προστασία των 

υπεργολάβων από προβλήματα που συνήθως έχουν με καθυστερήσεις στις πληρωμές τους 

από τους Εργολάβους κυρίως όταν ενεργούν ως εσωτερικοί και όχι ως διορισμένοι 

υπεργολάβοι, αφού στην δεύτερη περίπτωση προστατεύονται από τις πρόνοιες των τυπικών 

συμβολαίων που εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι η εκ πρώτης όψεως παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου 

αφορά τη συμφωνία των εμπλεκομένων μερών ΣΕΜΗΕΚ, ΣΕΗ, ΣΕΗΚ και ΟΣΕΗΚ per se και 

όχι κατά πόσο είναι καλύτερη επιλογή η διορισμένη ή η εσωτερική υπεργολαβία. Δηλαδή, αυτό 

που είναι κρίσιμο από άποψης ανταγωνισμού είναι κατά πόσο η απόφαση per se περιορίζει 

εξ αντικειμένου τον ανταγωνισμό. Περαιτέρω, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της το νομικό 

καθεστώς που ίσχυε κατά τον ουσιώδη χρόνο εξέτασης της υπόθεσης. Σε αυτό το πλαίσιο, 

κατά τον ουσιώδη χρόνο της παρούσας υπόθεσης, η Επιτροπή σημειώνει ότι ίσχυε η ΚΕΑΑ 

11. 

Εξάλλου, η Επιτροπή κρίνει σκόπιμο να σημειώνει ότι το άρθρο 3 του Νόμου εφαρμόζεται στις 

συμφωνίες, αποφάσεις ή εναρμονισμένες πρακτικές που περιορίζουν τον ανταγωνισμό και 

στις οποίες προβαίνουν οι επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων με δική τους πρωτοβουλία.56 

Η ταυτόχρονη, όμως, ύπαρξη κρατικών ρυθμίσεων, όπως εν προκειμένω η ΚΕΑΑ 10 ή η 

ΚΕΑΑ 11, δεν εξαλείφει την υποχρέωση της Επιτροπής να εξετάζει ενέργειες ή συμπεριφορές 

που δυνατό να περιορίσουν τον ανταγωνισμό. 

Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προβαλλόμενοι ισχυρισμοί των εμπλεκομένων 

μερών είναι αβάσιμοι και ως τέτοιοι απορρίπτονται. 

9.4.3 Υποχρέωση της Αρχής που εξετάζει ενδεχόμενη παράβαση να λαμβάνει υπόψη 

τις πιθανές θετικές και αρνητικές συνέπειες στον ανταγωνισμό και/ή να προβαίνει σε 

σχετική έρευνα  

Πλείστα εμπλεκόμενα μέρη ισχυρίζονται ότι η Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη θετικά οικονομικά 

αποτελέσματα που μπορεί να έχει μια περιοριστική του ανταγωνισμού συμφωνία και ότι η 

όφειλε να εξετάσει και κατ’ επέκταση να αιτιολογήσει το λόγο για τον οποίο το ιστορικό 

υπόβαθρο επί του οποίου βασίστηκε η προτροπή των Συνδέσμων μέσω του Πρωτοκόλλου 

δεν δύναται να παράξει θετικά αποτελέσματα στον ανταγωνισμό. Επίσης σημείωσαν ότι μία 

ένωση επιχειρήσεων δύναται να είναι χρήσιμη για τα μέλη της καθώς επίσης και επωφελής 

από πλευράς αποτελεσματικότητας για το σύστημα της αγοράς στο σύνολο του ενώ η 

 
56 Υπόθ. C-198/01, Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF) κατά Autorità Garantedella Concorrenza e del Mercato, 
Συλλ. 2003 σ. I-8055, παρ. 45. 
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διάσπαση μιας ένωσης επιχειρήσεων κατόπιν επέμβασης μιας αρχής ανταγωνισμού θα 

επιφέρει σαφώς μεγαλύτερα προβλήματα από άποψης διατήρησης ενός ανταγωνιστικού 

περιβάλλοντος στην οικεία αγορά. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι τυχόν διαπίστωση παράβασης δεν μπορεί να συσχετίζεται ή να 

δικαιολογείται από την χρησιμότητα της ένωσης επιχειρήσεων για τα μέλη της. Η Επιτροπή 

δεν εξέτασε την ύπαρξη των Συνδέσμων αυτών καθ’εαυτών αλλά τις ενέργειες και πράξεις 

τους.  

Εν πάση περιπτώσει, η Επιτροπή κρίνει σκόπιμο να διευκρινίσει ότι κατά την εφαρμογή του 

Νόμου και ιδίως των άρθρων 3 και/ή 6 σκοπεύει στη διαφύλαξη του υγιούς ανταγωνισμού. Η 

Επιτροπή μετά το στάδιο της απόφασης επί παραβάσεων ενημερώνει τα εμπλεκόμενα μέρη 

για την πρόθεσή της να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο και/ή μέτρα και τους δίνει τη δυνατότητα 

να θέσουν υπόψη της μετριαστικούς παράγοντες. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή λαμβάνει 

υπόψη της και εφαρμόζει την αρχή της αναλογικότητας σε όλα τα στάδια της ενώπιόν της 

διαδικασίας και ιδίως κατά το στάδιο της επιβολής προστίμου και/ή μέτρων. Ως εκ τούτου, ο 

εν λόγω ισχυρισμός των εμπλεκομένων μερών είναι αβάσιμος και ως τέτοιος πρέπει να 

απορριφθεί.     

Σύμφωνα με τα εμπλεκόμενα μέρη, η Επιτροπή όφειλε να εξετάσει κατά πόσο οι μεταξύ τους 

συμπράξεις δεν δύνανται να παράξουν θετικά αποτελέσματα στον ανταγωνισμό. Μάλιστα 

σημειώνουν ότι η υποχρέωση αυτή της Επιτροπής βρίσκει έρεισμα στη νομολογία του ΔΕΕ, η 

οποία όπως αναφέρουν εφαρμόζει τον κανόνα της ελλόγου αιτίας (rule of reason), με βάση 

τον οποίο δεν υπάρχει λόγος να θεωρηθεί τελείως αφηρημένα ότι κάθε συμφωνία ή απόφαση 

που περιορίζει την ελευθερία δράσης των μερών ή ενός από αυτά εμπίπτει στην απαγόρευση 

του άρθρου 101(1) ΣΛΕΕ. Προς τεκμηρίωση των ισχυρισμών τους παρατέθηκε η άποψη του 

Γενικού Εισαγγελέα στην υπόθεση Wouters57, ο οποίος σημείωσε ότι οσάκις η συμφωνία, στο 

σύνολό της, είναι ικανή να ενισχύσει τον ανταγωνισμό στην αγορά, οι ρήτρες που είναι 

αναγκαίες για την εφαρμογή της συμφωνίας δεν εμπίπτουν στην απαγόρευση του άρθρου 

101(1) ΣΛΕΕ.  

Σε σχέση με τους εν λόγω ισχυρισμούς, η Επιτροπή σημειώνει ότι εξετάζει τα οποιαδήποτε 

θετικά αποτελέσματα μίας συμφωνίας ή ένωσης επιχειρήσεων στο πλαίσιο του άρθρου 4 του 

Νόμου, κατόπιν επίκλησης της εν λόγω διάταξης από τα εμπλεκόμενα μέρη, τα οποία φέρουν 

και το βάρος της απόδειξης ότι η συμφωνία ή η απόφαση ένωσης επιχειρήσεων εξαιρείται από 

το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3. Η Επιτροπή σημειώνει ότι εάν προέβαινε σε εφαρμογή του 

 
57 C-309/99 Wouters v Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten (2002). 
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κανόνα λογικής σε προηγούμενο στάδιο, τότε θα παρέκαμπτε το άρθρο 4 του Νόμου το οποίο 

ορίζει ρητά τις προϋποθέσεις ατομικής εξαίρεσης. 

Η Επιτροπή σημειώνει ΑΚΌΜΑ ότι η τάση της νομολογίας είναι ξεκάθαρα υπέρ της εξέτασης 

τυχόν θετικών αποτελεσμάτων για τον ανταγωνισμό στο πλαίσιο του άρθρου 101(3) ΣΛΕΕ. 

Προς επίρρωση τούτου, το Γεν. ΔΕΕ σημείωσε στην υπόθεση Metropole ότι δεν τίθεται θέμα 

εφαρμογής του κανόνα λογικής κατά την εξέταση του άρθρου 101(1) ΣΛΕΕ καθώς τα θετικά 

και αρνητικά αποτελέσματα στον ανταγωνισμό εξετάζονται στο πλαίσιο του άρθρου 101(3). 

Συγκεκριμένα, το Γεν. ΔΕΕ σημείωσε ότι: «Το άρθρο 81 παρ. 3 θα χάσει την 

αποτελεσματικότητά του, αν ο έλεγχος των θετικών και αρνητικών αποτελεσμάτων πρέπει να 

γίνει υπό το άρθρο 81 παρ. 1».58 

Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι σε πρόσφατες αποφάσεις το ΔΕΕ (εν αντίθεσει με προηγούμενες 

αποφάσεις όπως για παράδειγμα την απόφαση Metropole59) δέχεται ένα περιορισμένο 

κανόνα λογικής σε περιπτώσεις όπου υφίστανται όροι σε μία συμφωνία οι οποίοι είναι 

αναγκαίοι για τη συμφωνία (ancillary restraints) και δεν περιορίζουν κατ’ αποτέλεσμα τον 

ανταγωνισμό.60 Στην παρούσα υπόθεση όμως δεν έχει διαφανεί ότι ισχύει κάτι τέτοιο. 

Συγκεκριμένα η υπό εξέταση περίπτωση αφορά αποφάσεις διαφόρων συνδέσμων οι οποίοι 

συμφώνησαν ως προς τη δράση τους και ως τέτοιες οι σχετικές αποφάσεις και συμφωνίες δεν 

μπορούν να εξεταστούν υπό αυτό το πρίσμα, ειδικά αν εξεταστούν οι αποφάσεις που μπορούν 

να αναφερθούν ως παραδείγματα, οι οποίες αφορούν είτε ρήτρες μη ανταγωνισμού ή  

ανάληψης εμπορικού κινδύνου σε συγκεκριμένες συμφωνίες μεταξύ μερών είτε ενδεχομένως 

κάποια περίπτωση όπως αυτή στη Wouters, η οποία δεν μπορεί να γίνει δεκτή ως σύγκριση 

με τα υφιστάμενα δεδομένα και γεγονότα61 τα οποία εξετάστηκαν από την Επιτροπή κατά το 

στάδιο της εκ πρώτης όψεως απόφασής της και καταρτισμού της Έκθεσης Αιτιάσεώς. Επίσης 

και μετά την υποβολή των γραπτών και προφορικών παρατηρήσεων των εμπλεκόμενων 

μερών δεν έχει διαφανεί ότι υπάρχει η δυνατότητα παραλληρισμού με τις υποθέσεις στις 

οποίες γίνονται αναφορά από τα εμπλεκόμενα μέρη.  Σε οποιαδήποτε περίπτωση οι 

ισχυρισμοί των εμπλεκομένων μερών εξετάζονται υπό το πρίσμα του άρθρου 4 και του 

αντίστοιχου άρθρου 101(3) της ΣΛΕΕ. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι στις γραπτές παρατηρήσεις πλείστων εμπλεκομένων μερών γίνεται 

λόγος για μη εξέταση από μέρους της Επιτροπής των λόγων που οδήγησαν στις συμφωνίες. 

Σημειώνεται ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση η εφαρμογή του άρθρου 101 προϋποθέτει ότι 

 
58 T-112/99, Metropole Television v. Commission, 2001, 2459. 
59 Υπόθεση T-112/99, Metropole Television v Commission 
60 Βλ. π.χ.C-309/99 Wouters v Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten (2002). Σύμφωνα με το 
σύγγραμα Δημήτρης Τζουγανάτος, Το Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, Νομική Βιβλιοθήκη, 2013, σελ. 267 
61 Καθοδηγητικά τα όσα καταγράφονται στη σελίδα 267 Δημήτρης Τζουγανάτος, Το Δίκαιο του Ελεύθερου 
Ανταγωνισμού, Νομική Βιβλιοθήκη, 2013, σελ. 198-199  
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πρώτα πρέπει να υπάρχει παράβαση και στο τέλος γίνεται η εξέταση του 101(3).62 Η Επιτροπή 

επισημαίνει ότι στην Έκθεση Αιτιάσεων, στο πλαίσιο της εκ πρώτης όψεως απόφασης της 

ανέλυσε γιατί δεν θεωρεί δικαιολογημένη τη συμφωνία για το Πρωτόκολλο Συνεργασίας ή και 

για τη διορισμένη υπεργολαβία ενώ εξέτασε εκ νέου στην παρούσα διαδικασία τους 

ισχυρισμούς που αναπτύχθηκαν σε σχέση με το θέμα αυτό καταλήγοντας στο ίδιο 

συμπέρασμα.  

Κατά συνέπεια, οι εν λόγω ισχυρισμοί των εμπλεκομένων μερών είναι αβάσιμοι και 

απορρίπτονται.    

9.4.4. Άλλοι ισχυρισμοί 

Αριθμός μελών 

Τα εμπλεκόμενα μέρη ΣΕΜΗΕΚ, ΣΕΗΚ και ΣΕΗ σημείωσαν ότι εκπροσωπούν μικρό αριθμό 

των δραστηριοποιούμενων εταιρειών στην Κύπρο. Ο ΣΕΜΗΕΚ, αναφερόμενος σε έγγραφο 

της Στατιστικής Υπηρεσίας, σημείωσε ότι στην Κύπρο υφίστανται 1613 εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στις ηλεκτρολογικές, υδραυλικές και άλλες κατασκευαστικές 

εγκαταστάσεις. Επιπρόσθετα ο ΣΕΗ, ως σύνδεσμος με λιγότερο από 25 μέλη, έχει τη θέση ότι 

οι καταγγελθείσες πρακτικές δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ως ήσσονος σημασίας σύμφωνα 

με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις συμφωνίες ήσσονος σημασίας 

οι οποίες δεν περιορίζουν σημαντικά τον ανταγωνισμό σύμφωνα με το Άρθρο 101 παρα 1 (βλ. 

ανακοίνωση de minimis 2014/ C 291/01). 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι ούτε από τον ΣΕΜΗΕΚ ούτε από άλλο εμπλεκόμενο μέρος και 

ούτε από το εν λόγω έγγραφο που έχει προσκομίσει ο ΣΕΜΗΕΚ διευκρινίζεται πόσες από 

αυτές τις εταιρείες είναι ενεργές ή κατά πόσο ο εν λόγω αριθμός είναι απλά αυτός των 

εγγεγραμμένων εταιρειών κατηγοριοποιούμενων ανά τομέα.  

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι ο ΣΕΜΗΕΚ στην επιστολή του ημερομηνίας 

31/01/2016 προς την Υπηρεσία της Επιτροπής κατά την προκαταρκτική έρευνα της υπόθεσης 

ανέφερε ότι τα μέλη του είναι 120 και οι δραστηριοποιούμενες εταιρείες είναι περί τις 400. 

Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή σημειώνει ότι σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 της 

Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις συμφωνίες ήσσονος σημασίας:  

«8. Η Επιτροπή υποστηρίζει την άποψη ότι οι συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων οι οποίες 

ενδέχεται να επηρεάζουν το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών και οι οποίες ενδέχεται να 

έχουν ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού εντός 

 
62 Το άρθρο 81 παράγραφος 3 της συνθήκης εξετάζεται μόνον όταν μια συμφωνία μεταξύ επιχειρήσεων περιορίζει 
τον ανταγωνισμό κατά την έννοια του άρθρου 81 παράγραφος 1. Σε περίπτωση μη περιοριστικών συμφωνιών δεν 
είναι ανάγκη να εξετασθούν τα τυχόν οφέλη που προκύπτουν από τη συμφωνία. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52004XC0427(07)&from=EN  
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της εσωτερικής αγοράς δεν περιορίζουν σημαντικά τον ανταγωνισμό κατά την έννοια του 

άρθρου 101 παράγραφος 1 της Συνθήκης: 

α) αν το συνολικό μερίδιο αγοράς που κατέχουν τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας δεν 

υπερβαίνει το 10 % σε καμία από τις σχετικές αγορές που επηρεάζονται από τη συμφωνία όταν 

η συμφωνία έχει συναφθεί μεταξύ επιχειρήσεων οι οποίες είναι πραγματικοί ή δυνητικοί 

ανταγωνιστές σε οποιαδήποτε από αυτές τις αγορές (συμφωνίες μεταξύ ανταγωνιστών) (7)· ή 

β) αν το μερίδιο αγοράς που κατέχει το καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας δεν 

υπερβαίνει το 15 % σε καμία από τις σχετικές αγορές που επηρεάζονται από τη συμφωνία όταν 

η συμφωνία έχει συναφθεί μεταξύ επιχειρήσεων οι οποίες δεν είναι πραγματικοί ή δυνητικοί 

ανταγωνιστές σε καμία από αυτές τις αγορές (συμφωνίες μεταξύ μη ανταγωνιστών). 

9. Σε περίπτωση που είναι δύσκολο να εξακριβωθεί εάν μια συμφωνία έχει συναφθεί μεταξύ 

ανταγωνιστών ή μη ανταγωνιστών, ισχύει ως όριο το 10 %.».  

Με βάση τα στοιχεία που κοινοποίησαν τα εμπλεκόμενα μέρη προκύπτει ότι τα μέλη του 

ΣΕΜΗΕΚ αριθμούν στους 120, τα μέλη του ΣΕΗ στους 9563, και τα μέλη του ΣΣΜΗΜΕ στους 

45.64 Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι το Πρωτόκολλο Συνεργασίας αφορούσε όλους τους 

επαγγελματικούς Συνδέσμους αφού σε παρένθεση αναφέρονται μόνο ως παράδειγμα οι 

ακόλουθοι: ΣΕΜΗΕΚ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ, ΟΣΕΗΚ,ΣΕΑΠΕΚ, ΠΑΣΕΕΞΕ, αν και οι σύνδεσμοι 

ΣΕΑΠΕΚ, ΠΑΣΕΕΞΕ ή οποιοσδήποτε άλλος Σύνδεσμος δεν υπέγραψε το Πρωτόκολλο 

Συνεργασίας. Αν προστεθούν στα 120 μέλη του ΣΕΜΗΕΚ, τα 95 μέλη του ΣΕΗ ή έστω τα 25 

τα οποία ισχυρίζεται ότι είχε κατά την επίδικη περίοδο, διαπιστώνεται ότι ο εν λόγω αριθμός 

ανέρχεται στα 215 ή 145 (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός μελών των ΣΕΗΚ και 

ΟΣΕΗΚ) από τις περίπου 400 δραστηριοποιούμενες επιχειρήσεις (σύμφωνα με θέσεις 

ΣΕΜΗΕΚ), κάτι που σημαίνει ότι τα εμπλεκόμενα μέρη κατέχουν μερίδιο αγοράς τουλάχιστον 

36%. Ακόμα όμως και σε περίπτωση που εκπροσωπούν τις 145 από σύνολο 668 

επιχειρήσεων (σύμφωνα με το έγγραφο που προσκόμισε ο ΣΕΜΗΕΚ οι εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις είναι 668), τότε το μερίδιο αγοράς του 

θα είναι περίπου 22% και άρα πάλι υπερβαίνει το κατώφλι που θέτει η ως άνω Ανακοίνωση 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις συμφωνίες ήσσονος σημασίας. 

Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή σημειώνει ότι σύμφωνα με την παράγραφο 13 της ως εν 

λόγω Ανακοίνωσης: 

 
63 Επισημαίνεται ότι στις γραπτές του παρατηρήσεις ο ΣΕΗ αναφέρει ότι 25 ήταν τα ενεργά και ανανεωμένα μέλη 
του κατά την επίδικη περίοδο, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται από τον κατάλογο μελών που απέστειλε κατά την 
προκαταρκτική εξέταση της υπόθεσης. 
64 Δεν έχουν αποσταλεί στοιχεία για ΟΣΕΗΚ και ΣΕΗΚ. Στις γραπτές παρατηρήσεις του τελευταίου γίνεται αναφορά 
στο ΣΕΗ. 
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«Ενόψει της διευκρίνισης του Δικαστηρίου που αναφέρεται στο σημείο 2, η παρούσα 

ανακοίνωση δεν καλύπτει συμφωνίες που έχουν ως αντικείμενο την πρόληψη, τον περιορισμό 

ή τη νόθευση του ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς. Η Επιτροπή δεν θα εφαρμόσει 

συνεπώς τον ασφαλή λιμένα που δημιουργήθηκε από τα όρια μεριδίων αγοράς που 

προβλέπονται στα σημεία 8, 9, 10 και 11 σε παρόμοιες συμφωνίες (10). Για παράδειγμα, όσον 

αφορά συμφωνίες συναφθείσες μεταξύ ανταγωνιστών, η Επιτροπή δεν θα εφαρμόσει τις αρχές 

που καθορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση, ειδικότερα σε συμφωνίες που περιέχουν 

περιορισμούς οι οποίοι, άμεσα ή έμμεσα, έχουν ως αντικείμενο: α) τον καθορισμό των τιμών 

πώλησης του εκάστοτε προϊόντος σε τρίτους· β) τον περιορισμό της παραγωγής ή των 

πωλήσεων· ή γ) τον επιμερισμό των αγορών ή της πελατείας. Ομοίως, η Επιτροπή δεν θα 

εφαρμόσει τον ασφαλή λιμένα που δημιουργήθηκε από τα εν λόγω όρια μεριδίων αγοράς σε 

συμφωνίες που περιέχουν οποιονδήποτε από τους περιορισμούς που χαρακτηρίζονται ως 

ιδιαίτερης σοβαρότητας σε οποιουσδήποτε από τους ισχύοντες ή μελλοντικούς κανονισμούς 

απαλλαγής κατά κατηγορία (11) οι οποίοι θεωρούνται από την Επιτροπή ότι συνιστούν γενικά 

περιορισμούς λόγω αντικειμένου.». 

Στην προκείμενη περίπτωση, η Επιτροπή τονίζει ότι η εξέταση της υπόθεσης αφορά 

αποφάσεις και συμφωνίες των εμπλεκομένων μερών που περιορίζουν τον ανταγωνισμό εξ 

αντικειμένου. Εξάλλου, τονίζεται ότι οι εν λόγω περιορισμοί του ανταγωνισμού από μέρους 

τους αφορούν ουσιαστικά περιορισμούς της παραγωγής ή των πωλήσεων και άρα δεν 

καλύπτεται σε κάθε περίπτωση από την ως άνω Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί τους υποβληθέντες ισχυρισμούς των εμπλεκομένων 

μερών ως αβάσιμους και ως τέτοιοι απορρίπτονται.  

Ισχυρισμοί για μη εφαρμογή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας και Διορισμένης 

Υπεργολαβίας 

Επισημαίνεται ότι τα εμπλεκόμενα μέρη αναφέρουν ότι οι συμφωνίες τους δεν έχουν 

εφαρμοστεί. Επίσης, οι ΣΕΗ και ΣΕΗΚ αναφέρουν ότι τα μέλη τους ουδέποτε υιοθέτησαν με 

οιονδήποτε τρόπο τις καταγγελθείσες συμπράξεις ή αποφάσεις και αυτές ουδέποτε 

εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου. 

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι ο ΣΕΗ αναφέρει ότι τα μέλη του δεν δύναντο σε μεγάλο βαθμό 

να εφαρμόσουν την πρακτική με τις διορισμένες υπεργολαβίες λόγω διαφοροποίησης στα 

πιστοποιητικά ικανότητας ηλεκτρολόγων εργοληπτών. 

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι οι εν λόγω ισχυρισμοί καταρρίπτονται από τα ίδια τα γεγονότα 

της υπόθεσης,  αφού από τη μία οι ΣΕΗΚ, ΣΕΗΚ, ΣΕΜΗΕΚ και ΟΣΕΗΚ ανακοίνωσαν την 

απόφασή τους σε ό,τι αφορά τη διορισμένη υπεργολαβία και από την άλλη μετά από την 

υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας υπήρξε εφαρμογή του, όπως φαίνεται από την 
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ανακοίνωση του ΣΕΜΗΕΚ ημερομηνίας 7/4/2016 η οποία αναφέρεται από τη μία σε μη 

υποβολή προσφορών σε διαγωνισμούς με εσωτερική υπεργολαβία και από την άλλη σε έργα 

που μελετητές δεν είναι μέλη επαγγελματικού συνδέσμου. Ως εκ τούτου δεν μπορεί παρά να 

απορριφθεί και η θέση του ΣΣΜΗΜΕ για μη εφαρμογή του Πρωτοκόλλου λαμβανομένης 

υπόψη της εν λόγω σχετικής ανακοίνωσης του ΣΕΜΗΕΚ. Για τους ίδιους λόγους δεν μπορεί 

να γίνει αποδεκτή η θέση ότι τα μέλη των Συνδέσμων δεν θα υπέβαλλαν προσφορές ούτως ή 

άλλως λαμβανομένου υπόψη ότι με την ανακοίνωση της 7/4/2016 του ΣΕΜΗΕΚ 

ανακοινώθηκαν συγκεκριμένες περιπτώσεις για μη υποβολή προσφορών και καταγραφόταν 

ότι στην περίπτωση μη συμμόρφωσης υπήρχε το ενδεχόμενο διαγραφής. Ως εκ τούτου, οι 

θέσεις που υποβλήθηκαν αναφορικά με μη εφαρμογή των μεταξύ των εμπλεκομένων μερών 

συμφωνιών δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές.  

Αναφορικά με ισχυρισμούς που έχουν υποβληθεί εκ των υστέρων και αφού υπογράφηκαν και 

συνήφθηκαν οι συμφωνίες μεταξύ των μερών, περί μη ικανότητας εφαρμογής τους σε κάποιο 

βαθμό, αυτοί δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτοί. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι αυτοί υποβάλλονται 

γενικά και αόριστα και δεν καθίσταται σαφές γιατί θεωρείται ότι δεν θα υπήρχε η δυνατότητα 

αλλαγής πιστοποιητικών για κάποιο που θα ήθελε να δραστηριοποιηθεί. Η αναφορά επίσης 

σε μη ικανότητα εφαρμογής τους «σε μεγάλο βαθμό», απορρίπτεται ως ασαφής και αόριστη. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απορρίπτει ομόφωνα τις σχετικές υποβληθείσες θέσεις των 

εμπλεκομένων μερών.  

Σύμπραξη προς διόρθωση κενού νομοθετικών μέτρων ή άλλων δημόσιων μέτρων 

Η Επιτροπή στο παρόν στάδιο σημειώνει ότι ο ΣΣΜΗΜΕ αναφέρει ότι η υπόθεση  FNCBV, 

στην οποία κάνει αναφορά η Επιτροπή στην Έκθεση Αιτιάσεων σε σχετική υποσημείωση, 

είναι άσχετη με την παρούσα υπόθεση. Αν και αναγνωρίζει την ορθότητα της δήλωσης που 

γίνεται στη βάση αυτής, σημειώνει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είχε να κάνει με 

αγελαδοτρόφους κατά τον καιρό της επιδημίας των τρελών αγελάδων. Η Επιτροπή σημειώνει 

ότι η εν λόγω θέση προωθείται χωρίς να παρατίθεται οποιαδήποτε νομολογία περί του 

αντιθέτου. Το ratio της υπόθεσης FNCBV είναι ουσιαστικά ότι σύμφωνα με ενωσιακή 

νομολογία, η ενδεχόμενη ή η κατ’ισχυρισμόν ανεπάρκεια των δημόσιων μέτρων για την 

αντιμετώπιση προβλημάτων ενός τομέα,  δεν μπορεί να δικαιολογήσει την εμπλοκή 

επιχειρήσεων σε αντίθετες με τους κανόνες του ανταγωνισμού πρακτικές, προκειμένου να 

υποκαταστήσουν τη δράση των δημόσιων αρχών.  

Σχετική επί τούτου είναι και η υπόθεση C-68/12 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 

κατά Slovenská sporiteľňa a.s. όπου καταγράφεται ότι «18 Το άρθρο 101 ΣΛΕΕ αποσκοπεί, 

συγκεκριμένα, στην προστασία όχι αποκλειστικά των άμεσων συμφερόντων των ανταγωνιστών 

ή των καταναλωτών, αλλά και της διαθρώσεως της αγοράς και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, του 
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ανταγωνισμού αυτού καθ’ εαυτόν (απόφαση της 6ης Οκτωβρίου 2009, C-501/06 P, C-513/06 

P, C-515/06 P και C-519/06 P, GlaxoSmithKline Services κ.λπ. κατά Επιτροπής κ.λπ., 

Συλλογή 2009, σ. I-9291, σκέψη 63).  19      Από την απόφαση περί παραπομπής προκύπτει 

συναφώς ότι η συμφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων τραπεζών αποσκοπούσε ειδικώς στον 

περιορισμό του ανταγωνισμού και ότι ουδεμία από αυτές αμφισβήτησε τη νομιμότητα της 

δραστηριότητας της Akcenta πριν από την κίνηση κατ’ αυτών της διαδικασίας της κύριας δίκης. 

Η προβαλλόμενη έννομη κατάσταση της Akcenta δεν επηρεάζει συνεπώς τον καθορισμό του 

αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για να στοιχειοθετηθεί παράβαση των κανόνων περί 

ανταγωνισμού. 20      Περαιτέρω, εναπόκειται στις δημόσιες αρχές και όχι στις επιχειρήσεις ή 

στις ενώσεις επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα να εξασφαλίσουν την τήρηση των νομικών 

διατάξεων. Η κατάσταση της Akcenta, όπως περιγράφεται από την Τσεχική Κυβέρνηση, 

καταδεικνύει επαρκώς ότι για την εφαρμογή νομοθετικών διατάξεων ενδέχεται να απαιτούνται 

σύνθετες εκτιμήσεις, για τις οποίες δεν είναι αρμόδιες οι εν λόγω επιχειρήσεις ή ενώσεις 

επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. 21      Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι στο πρώτο και 

στο δεύτερο προδικαστικό ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι το άρθρο 101 ΣΛΕΕ έχει 

την έννοια ότι το γεγονός ότι επιχείρηση θιγόμενη από συμφωνία συμπράξεως αποσκοπούσα 

στον περιορισμό του ανταγωνισμού φέρεται να λειτουργούσε παρανόμως στη σχετική αγορά 

κατά τον χρόνο συνάψεως αυτής της συμφωνίας συμπράξεως ουδόλως επηρεάζει το ζήτημα 

αν η εν λόγω σύμπραξη συνιστά παράβαση της διατάξεως αυτής.» Περαιτέρω στην ίδια 

υπόθεση αναφέρεται ότι «35      Ακόμη και αν η προϋπόθεση αυτή επληρούτο, δεν προκύπτει 

από τα ανωτέρω ότι η επίμαχη στην κύρια δίκη σύμπραξη πληροί τις τρεις λοιπές απαιτούμενες 

προϋποθέσεις και, ειδικότερα, την τρίτη, κατά την οποία μια συμφωνία δεν πρέπει να επιβάλλει 

στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις περιορισμούς μη απαραίτητους για την επίτευξη των σκοπών 

που διαλαμβάνονται στην πρώτη προϋπόθεση που προβλέπει το άρθρο 101, παράγραφος 3, 

ΣΛΕΕ. Συγκεκριμένα, ακόμη και αν ο λόγος που επικαλέστηκαν τα μέρη της συμπράξεως αυτής 

συνίστατο στο να αναγκαστεί η Akcenta να τηρήσει τη σλοβακική νομοθεσία, στα μέρη αυτά 

εναπέκειτο, όπως υπομνήσθηκε στη σκέψη 20 της παρούσας αποφάσεως, να υποβάλουν 

συναφώς καταγγελία στις αρμόδιες αρχές και όχι να αποκλείσουν τα ίδια την εν λόγω 

ανταγωνίστρια επιχείρηση από την αγορά. 36      Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι το άρθρο 

101, παράγραφος 3, ΣΛΕΕ έχει την έννοια ότι μπορεί να εφαρμοσθεί σε συμφωνία 

απαγορευόμενη από το άρθρο 101, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ μόνον όταν η επιχείρηση η οποία 

επικαλείται τη διάταξη αυτή έχει αποδείξει ότι πληρούνται οι τέσσερις σωρευτικές 

προϋποθέσεις που το άρθρο αυτό προβλέπει.» (οι υπογραμμίσεις είναι της Επιτροπής). Στην 

εν λόγω απόφαση καταγράφονται οι αρχές που εφαρμόζει η Επιτροπή στην παρούσα 

υπόθεση, ήτοι ότι δεν νομιμοποιούνται ιδιώτες να αντικαθιστούν νομοθετικά μέτρα με 

συμπράξεις που περιορίζουν τον ανταγωνισμού εξ αντικειμένου ή εξ αποτελέσματος. 
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Σε ό,τι αφορά το Πρωτόκολλο Συνεργασίας και τις θέσεις ότι τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν 

δικαιωθεί λόγω της τροποποίησης της ΚΔΠ 111/2006 για δημιουργία μητρώου μελετητών, η 

Επιτροπή σημειώνει ότι αυτή η εξέλιξη δεν δικαιολογεί την παράβαση του 101(1), αφού όπως 

οι υποθέσεις του FNCBV και 492/VI/2010, η ύπαρξη κρίσης σε οποιοδήποτε κλάδο δεν 

δικαιολογεί τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων/ ενώσεων επιχειρήσεων να προβαίνουν σε 

αντι-ανταγωνιστικές συμφωνίες. Επίσης η δημιουργία Μητρώου Μελετητών από τις δημόσιες 

αρχές δεν μπορεί να εξισωθεί με τη συμφωνία ιδιωτών για μη συμμετοχή σε συγκεκριμένα 

έργα, τα οποία δεν έχει χειριστεί μέλος επαγγελματικού συνδέσμου. 

Σε ό,τι αφορά τη διορισμένη υπεργολαβία σημειώνονται τα όσα έχουν προγενέστερα 

αναφερθεί σε σχέση με την ΚΕΑΑ 10 και 11 και την απουσία απαγόρευσης για προκήρυξη 

διαγωνισμών στη βάση της εσωτερικής υπεργολαβίας.  

Ως εκ τούτων, η Επιτροπή απορρίπτει τους υποβληθέντες ισχυρισμούς. 

9.4.6 Η ύπαρξη «συμφωνίας» υπό την έννοια των άρθρων 3 του Νόμου και 101 ΣΛΕΕ 

Για τους σκοπούς του άρθρου 3 του Νόμου, και αντιστοίχως του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ, 

θεωρείται ότι υφίσταται «συμφωνία» όταν οι συμβαλλόμενοι, ρητά ή σιωπηρά65, εγκρίνουν 

από κοινού σχέδιο που καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές της αμοιβαίας δράσης τους (ή 

αποχής από τη δράση) στην αγορά66. Αρκεί οι επιχειρήσεις να έχουν εκφράσει την κοινή τους 

βούληση να συμπεριφερθούν στην αγορά κατά καθορισμένο τρόπο.  

Επομένως, η έννοια της συμφωνίας στηρίζεται στην ύπαρξη συμπτώσεως των βουλήσεων 

δύο τουλάχιστον μερών, της οποίας η μορφή εκδήλωσης δεν είναι σημαντική, εφόσον συνιστά 

πιστή έκφραση των βουλήσεων αυτών.67 

Συμφωνίες που συνάπτει μια ένωση, είτε για λογαριασμό της είτε ως εκπρόσωπος των μελών 

της, με άλλη ένωση ή επιχείρηση ενδεχομένως να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

άρθρου 3 του Νόμου και 101 ΣΛΕΕ68. Οι συμφωνίες μεταξύ ενώσεων επιχειρήσεων δεν 

αποκλείονται από το πεδίο της απαγόρευσης.69 Ακόμη και αν η ένωση δεν έχει ίδια εμπορική 

ή παραγωγική δραστηριότητα, η συμφωνία που συνάπτει με τρίτους καταλαμβάνεται 

καταρχήν από την απαγόρευση της παρ. 1, διότι η εν λόγω διάταξη έχει εφαρμογή στις ενώσεις 

κατά το μέτρο που η δραστηριότητά τους ή η δραστηριότητα των επιχειρήσεων που μετέχουν 

 
65 Βλ. απόφαση Γενικού Δικαστηρίου, υποθ. Τ-35/92, John Deere κατά Επιτροπής, Συλλ. 1994, σελ. ΙΙ-957, σκ. 52, 
66 
66 Βλ. Ν. Ζευγώλη, Το καρτέλ στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού, Νομική Βιβλιοθήκη, 2008, σελ. 35. 
67 Βλ. ενδεικτικά, ΔΕφΑθ 559/2010, σκ. 17, ΔΕφΑθ 906/2010, σκ. 7 και ΔΕφΑθ 2891/2009, σκ. 18, ΔΕφΑθ 
1682/2009, σκ. 27, καθώς και την κοινοτική νομολογία στην οποία παραπέμπουν – ειδικότερα, Απόφαση ΔΕΚ C-
41/69, Chemiefarma κατά Επιτροπής, σκ. 112, Απόφαση ΠΕΚ T- 41/96, Bayer κατά Επιτροπής, σκ. 67-69, και 
Απόφαση ΠΕΚ T-208/01, Volkswagen κατά Επιτροπής, σκ. 30-32] 
68 Απόφαση ΔΕΚ 30.1.1985, υπ. 123/83, BNIC, Συλλ. 1985, 391 σκέψεις 20 και 26 
69 Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, ό.π., παρ. 33, σελ. 221, με περαιτέρω παραπομπές στη νομολογία. Βλ. 
απόφαση ΠΕΚ της 15.9.200, υπόθεση Τ-25/95 κλπ., Cimenteries CBR, Συλλ. 2000, ΙΙ-491, σκ. 1325. 
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σε αυτές σκοπεί στην παραγωγή αποτελεσμάτων τα οποία επιδιώκει να καταστείλει το άρθρο 

αυτό. 

Εξάλλου, στο άρθρο 2 του Νόμου η έννοια της «σύμπραξης» ερμηνεύεται ως «οποιαδήποτε 

τυπική ή άτυπη, γραπτή ή άγραφη, εκτελεστή κατά νόμο ή μη, συμφωνία δυο ή περισσοτέρων 

επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων ή την εναρμονισμένη πρακτική δύο ή περισσότερων 

επιχειρήσεων ή την απόφαση ένωσης επιχειρήσεων, αλλά δεν περιλαμβάνει συμφωνία ή 

εναρμονισμένη πρακτική (α) μητρικής και θυγατρικής εταιρείας, εάν […] (β) δύο ή 

περισσότερων θυγατρικών εταιρειών, εφόσον αυτές αποτελούν μια ενιαία οικονομική οντότητα 

με τη μητρική εταιρεία. 

Η ύπαρξη δε μίας συμφωνίας μπορεί να προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από τη συμπεριφορά των 

μερών. Περαιτέρω, ο καθορισμός εκ μέρους των συμμετεχουσών σε μία συνάντηση 

επιχειρήσεων των «κανόνων παιχνιδιού» για τη συμπεριφορά τους στην αγορά, συνιστά 

«συμφωνία» κατά την έννοια των άρθρων 3 του Νόμου και 101 ΣΛΕΕ, ακόμα και αν δεν 

συνάφθηκε «τυπική συμφωνία», αλλά απλά εκφράστηκε η επιθυμία ή η ευχή να ακολουθηθεί 

η συγκεκριμένη συμπεριφορά70.  Μία επιχείρηση που παρίσταται σε συσκέψεις με έκδηλο 

σκοπό αντιβαίνοντα προς τον ανταγωνισμό, εάν δεν διαχωρίσει δημοσίως τη θέση της από τα 

συμφωνηθέντα, θεωρείται και εκείνη συμβαλλόμενο μέρος, ακόμη και αν δεν συμμορφωθεί 

στην πράξη με τα αποτελέσματα των συνεννοήσεων.71 Η έννοια της συμφωνίας μπορεί επίσης 

να εφαρμοστεί σε ατελείς συνεννοήσεις, καθώς και σε επιμέρους ή/και υπό όρους συμφωνίες 

στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης, οι οποίες οδηγούν στην οριστική συμφωνία. Συναφώς, ο όρος 

«συμφωνία» μπορεί να εφαρμοστεί όχι μόνο σε ένα γενικό σχέδιο ή σε ρητά συμφωνηθέντες 

όρους, αλλά και στην υλοποίηση όσων έχουν συμφωνηθεί βάσει των ίδιων μηχανισμών και 

κατά την επιδίωξη του ίδιου κοινού σκοπού.  

Όπως άλλωστε επεσήμανε το ΔΕE στην υπόθεση C-49/92P72, παράβαση μπορεί να 

προκύπτει όχι μόνο από μεμονωμένη ενέργεια, αλλά και από σειρά ενεργειών ή ακόμη και 

από διαρκή συμπεριφορά.  

Α.  Πρωτόκολλο Συνεργασίας σε σχέση με την υποβολή προσφορών σε έργα των 

οποίων ο μελετητής είναι μέλος επαγγελματικού συνδέσμου  

Εν προκειμένω, από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, προκύπτει ότι στις 

19/11/2015, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία της ΟΕΒ με τη συμμετοχή τριών 

 
70 [βλ. π.χ. Απόφαση ΔΕΚ C-204/00, Aalborg Portland κ.αλ. κατά Επιτροπής, σκ. 228-248, καθώς και ΔΕφΑθ 
906/2010, σκ. 7, και ΔΕφΑθ 1682/2009, σκ. 27] 
71 βλ. π.χ.Απόφαση ΠΕΚ Τ-7/89 Hercules Chemicals κατά Επιτροπής, σκ. 232]. Εξάλλου, για να υπάρχει 
παράβαση, δεν είναι αναγκαίο να έχει εκ των προτέρων συμφωνηθεί από τους συμμετέχοντες ένα ολοκληρωμένο 
κοινό σχέδιο. Η έννοια της συμφωνίας κατά το άρθρο 101 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ (και, αντιστοίχως, κατά το άρθρο 
1 παράγραφος 1 του ν. 703/77) 
72 Επιτροπή κατά Αnnic Partecipazioni SpA 
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συνδέσμων (ΣΕΜΗΕΚ, ΣΕΗΚ και ΣΣΜΗΜΕ) όπου αποφασίστηκε η δημιουργία του 

Πρωτοκόλλου Συνεργασίας73. 

Της εν λόγω συνάντησης, ακολούθησαν κατά την ίδιαν ημέρα ήτοι στις 19/11/2015, η έκτακτη 

γενική συνέλευση του ΣΕΜΗΕΚ, όπου και αποφάσισε σχετικά για το Πρωτόκολλο 

Συνεργασίας και την Διορισμένη Υπεργολαβία. Επίσης ο ΣΣΜΗΜΕ σε επιστολή του 

ημερομηνίας 30/1/2017, επισήμανε ότι: «Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου 

ενημερώθηκε στις 19/11/2015 για τις συζητήσεις που έγιναν με εκπροσώπους του ΣΕΜΗΕΚ 

και το ενδεχόμενο υιοθέτησης Πρωτοκόλλου Συνεργασίας. […] Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου 

ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 26/11/2015 αναφορικά με την 

κατάληξη των συζητήσεων για υιοθέτηση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας». Ο ΣΕΗΚ σε επιστολή 

του ημερομηνίας 31/01/2017 σημείωσε μεταξύ άλλων ότι: «Στις 19/11/2015 έγινε συνάντηση 

στα γραφεία της ΟΕΒ με τη συμμετοχή των τριών συνδέσμων. Στην εν λόγω συνάντηση 

αποφασίστηκε η δημιουργία του πρωτοκόλλου που αφορούσε τις διορισμένες υπεργολαβίες. 

Ο σύνδεσμος μας δεσμεύτηκε όπως παρουσιάσει την πρόταση στο Δ.Σ. Στις 8/12/2015 σε 

συνεδρία του Δ.Σ. πάρθηκε η απόφαση για συμμετοχή στο προαναφερθέν πρωτόκολλο».  

Όσον αφορά τους υπόλοιπους δύο Συνδέσμους ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ αυτοί ενήργησαν 

μεταγενέστερα της αρχικής συνάντησης, στις 28/1/2016. 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο ΣΣΜΗΜΕ σε επιστολή του ημερομηνίας 30/1/2017, επισήμανε 

ότι: «Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου ενημερώθηκε στις 19/11/2015 για τις συζητήσεις 

που έγιναν με εκπροσώπους του ΣΕΜΗΕΚ και το ενδεχόμενο υιοθέτησης Πρωτοκόλλου 

Συνεργασίας. […] Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου στις 26/11/2015 αναφορικά με την κατάληξη των συζητήσεων για υιοθέτηση 

Πρωτοκόλλου Συνεργασίας».  

Επίσης, σημειώνεται ότι ο ΣΣΜΗΜΕ σε επιστολή του ημερομηνίας 26/11/2015 προς τα μέλη 

του Διοικητικού του Συμβουλίου ανέφερε ότι «Σε συνάντηση που είχαμε πρόσφατα με 

εκπροσώπους των Διοικητικών Συμβουλίων των Συνδέσμων Εργοληπτών Μηχανολογικών και 

Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου όπως και των Αδειούχων Εργοληπτών Ηλεκτρολογικών 

Κύπρου καταλήξαμε στην υιοθέτηση των πιο κάτω μέτρων […] 3. Τα μέλη των συνδέσμων θα 

σέβονται τον κώδικα δεοντολογίας του ΕΤΕΚ και θα αποφεύγουν τη συνεργασία με 

επαγγελματίες μελετητές ή εργολάβους που δεν είναι  μέλη επαγγελματικού συνδέσμου με 

σκοπό την αναβάθμιση του κύρους και της ποιότητας των υπηρεσιών […]». 

 
73 Βλ. επιστολή από ΣΕΗΚ ημερομηνία 31/01/2017 όπου ο ΣΕΗΚ δήλωσε ότι «Στις 19/11/2015 έγινε συνάντηση 
στα γραφεία της ΟΕΒ με τη συμμετοχή των τριών συνδέσμων. Στην εν λόγω συνάντηση αποφασίστηκε η δημιουργία 
του πρωτοκόλλου που αφορούσε τις διορισμένες υπεργολαβίες. Ο σύνδεσμος μας δεσμεύτηκε όπως παρουσιάσει 
την πρόταση στο Δ.Σ. Στις 8/12/2015 σε συνεδρία του Δ.Σ. πάρθηκε η απόφαση για συμμετοχή στο προαναφερθέν 
πρωτόκολλο».  
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Επιπρόσθετα, η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο ΣΕΗΚ σε επιστολή του ημερομηνίας 31/01/2017 

σημείωσε μεταξύ άλλων ότι: «Στις 19/112015 έγινε συνάντηση στα γραφεία της ΟΕΒ με τη 

συμμετοχή των τριών συνδέσμων. Στην εν λόγω συνάντηση αποφασίστηκε η δημιουργία του 

πρωτοκόλλου που αφορούσε τις διορισμένες υπεργολαβίες. Ο σύνδεσμος μας δεσμεύτηκε 

όπως παρουσιάσει την πρόταση στο Δ.Σ. Στις 8/12/2015 σε συνεδρία του Δ.Σ. πάρθηκε η 

απόφαση για συμμετοχή στο προαναφερθέν πρωτόκολλο». Η Επιτροπή σημειώνει πως 

παρότι το θέμα της διορισμένης υπεργολαβίας δεν αποτέλεσε αντικείμενο του Πρωτοκόλλου 

Συνεργασίας, εντούτοις γίνεται δεκτό, ως καταγράφεται στη ρηθείσα επιστολή, ότι κατά την εν 

λόγω συνάντηση στις 19/11/2015 συζητήθηκε μεταξύ των ΣΕΜΗΕΚ, ΣΣΜΗΜΕ και ΣΕΗΚ τόσο 

το ζήτημα της μη υποβολής προσφορών σε έργα που δεν θα εξαγγέλλονται με τη μέθοδο της 

διορισμένης υπεργολαβίας όσο και το ζήτημα που αφορά το Πρωτόκολλο Συνεργασίας.   

Επίσης, στα πρακτικά της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΜΗΕΚ ημερομηνίας 

19/11/2015 αναγράφεται στο Θέμα Γ ότι: «Η συμφωνία του ΣΕΜΗΕΚ με το Σύνδεσμο 

Συμβούλων Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου προνοεί μεταξύ άλλων όπως 

τα μέλη του ΣΕΜΗΕΚ δίδουν προσφορές μόνο σε Συμβούλους οι οποίοι είναι μέλη 

επαγγελματικού συνδέσμου και οι σύμβουλοι θα ζητούν προσφορές από εργολήπτες οι οποίοι 

είναι μέλη επαγγελματικού συνδέσμου (όχι επιστημονικού)». 

Ο ΣΕΗ σε επιστολή του ημερομηνίας 2/12/2019 δήλωσε ότι « Η πρόσκληση μας για συμμετοχή 

στο υφιστάμενο Πρωτόκολλο Συνεργασίας έγινε στις 28 Ιανουαρίου 2016, σε εκδήλωση των 

συντελεστών του Πρωτοκόλλου στη Λεμεσό. Η αποδοχή της πρόσκλησης έγινε στις 8 

Φεβρουαρίου 2016, αφού σε συζητήσεις μας μαζί με τους συντελεστές μας τονίστηκε ότι είναι 

ένα καθόλα Νόμιμο Πρωτόκολλο το οποίο έχει σκοπό το καλώς νοούμενο συμφέρον των 

επαγγελμάτων μας, την προάσπιση της ποιότητας των ηλεκτρομηχανολογικών έργων και της 

ασφάλειας στους χώρους εργασίας κάνοντας τη διά βίου εκπαίδευση συνώνυμο των 

επαγγελματιών του χώρου μας […]. Στις 17 Φεβρουαρίου 2016 ήταν η τελευταία μας 

συνάντηση με τους συμμετέχοντες του Πρωτοκόλλου. Έκτοτε ούτε συμμετείχαμε ούτε 

γνωρίζουμε για τις ενέργειες ή την συνέχεια του Πρωτοκόλλου».  

 Η ΟΣΕΗΚ δήλωσε σε επιστολή της ημερομηνίας 8/12/2019 προς την Υπηρεσία ότι «Ως 

πρόεδρος του Συνδέσμου εργολάβων ηλεκτρολόγων επαρχίας Λάρνακας και Αμμοχώστου 

ΟΣΕΗΚ υπέγραψα το πρωτόκολλο με μοναδικό σκοπό την πάταξη της πειρατείας στο 

επάγγελμα μας και να περιορίσουμε στο ελάχιστο τους παράνομους ηλεκτρολόγους οι οποίοι 

επηρεάζουν τους αδειούχους ηλεκτρολόγους. Δεν χρησιμοποιήθηκε το Πρωτόκολλο τόσο από 

εμένα όσο και από τα μέλη του Συνδέσμου μας είτε αυτοί είναι της Λάρνακας είτε είναι από την 

Αμμόχωστο. Οι ηλεκτρολόγοι Λάρνακας και της Αμμοχώστου παίρναμε προσφορές από όλους 

τους προσφοριοδότες». 
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Η Επιτροπή υπογραμμίζει πως το ίδιο το έγγραφο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας φέρει την 

υπογραφή και των πέντε εν λόγω Συνδέσμων.  Αποτελεί αναντίλεκτο γεγονός ότι το εν λόγω 

έγγραφο, στηρίζεται στην ύπαρξη συμπτώσεως των βουλήσεων και των πέντε Συνδέσμων 

της οποίας η έγγραφη μορφή εκδήλωσης συνιστά πιστή έκφραση των βουλήσεων αυτών. 

Επισημαίνεται η κρίση του Δικαστηρίου στην απόφαση BNIC74, όπου υπογραμμίστηκε ότι,  

«Πρέπει να προστεθεί ότι οι συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ δύο ομάδων επιχειρηματιών, 

όπως οι δύο ομάδες των αμπελουργών και των εμπόρων, πρέπει να θεωρούνται ως 

συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων. Το γεγονός ότι οι ομάδες αυτές 

συνέρχονται στα πλαίσια οργανισμού όπως το BNIC, δεν εμποδίζει την υπαγωγή της 

συμφωνίας τους στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 85 της Συνθήκης.» 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή καταλήγει ότι το Πρωτόκολλο Συνεργασίας που είχε 

συναφθεί ανάμεσα στους συνδέσμους - ενώσεις επιχειρήσεων ΣΕΜΗΕΚ, ΣΣΜΗΜΕ, ΣΕΗΚ, 

ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ αποτελεί συμφωνία μεταξύ ενώσεων επιχειρήσεων. Η κοινή βούληση των 

μερών να συντονίσουν τη δράση τους στην αγορά συνάγεται ευθέως τόσο από την παραδοχή 

των πέντε υπό διερεύνηση ενώσεων επιχειρήσεων, όσο και από το ίδιο το περιεχόμενο του 

Πρωτοκόλλου Συνεργασίας (όρος 3), το οποίο υπογράφηκε και από τους πέντε συνδέσμους.  

Β. Διορισμένη υπεργολαβία 

Επιπρόσθετα,  η Επιτροπή τονίζει ότι, οι τέσσερις υπό διερεύνηση Συνδέσμοι ήτοι ο ΣΕΜΗΕΚ, 

ΣΕΗΚ, ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ φαίνεται να συναποφάσισαν όπως τα μέλη τους να μην υποβάλλουν 

προσφορές σε έργα που δεν θα εξαγγέλλονται με τη μέθοδο της διορισμένης υπεργολαβίας. 

Διευκρινίζεται ότι από τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία προκύπτει ότι ο ΣΣΜΗΜΕ δεν 

συναποφάσισε με τους άλλους συνδέσμους να μην υποβάλει προσφορές σε έργα που δεν 

εξαγγέλλονταν με τη μέθοδο της διορισμένης υπεργολαβίας. Στο Δελτίο Τύπου του ΣΕΜΗΕΚ 

ημερομηνίας 4/3/2016 αναγράφεται ότι «Η απόφαση αυτή αποτελεί τη συλλογική αντίδραση 

των Συνδέσμων  στην εγκύκλιο Αρ. 11 της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων 

(ΚΕΑΑ), με την οποία αναιρεί την εγκύκλιο της Αρ. 10. Η εγκύκλιος Αρ. 10 απαιτούσε από τις 

αναθέτουσες αρχές όπως έργα πέραν των 100,000.00 ευρώ των οποίων οι 10,000.00 ευρώ 

αποτελούν ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες πρέπει να εξαγγέλλονται με τη μέθοδο της 

διορισμένης υπεργολαβίας. 

Οι τέσσερεις πιο πάνω Σύνδεσμοι  έχουν ενημερώσει από τις 10 Φεβρουαρίου 2016 για 

την απόφαση τους αυτή τόσο την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων όσο και όλους 

τους εμπλεκόμενους φορείς». (Η υπογράμμιση είναι της Επιτροπής) 

 
74 ΔΕΚ απόφαση 30.1.1985, υπόθεση 123/83, BNIC , Συλλ 1985, 391, σκέψεις 20,26. 
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Βάσει του εν λόγω Δελτίου τύπου η Επιτροπή θεωρεί πως, προκύπτει ότι οι ενώσεις 

επιχειρήσεων των ΣΕΜΗΕΚ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ συμφώνησαν όπως τα μέλη τους 

απέχουν από την υποβολή προσφορών αναφορικά με έργα που δεν θα εξαγγέλλονται με τη 

μέθοδο της διορισμένης υπεργολαβίας. Ακολούθως, αποφάσεις φαίνεται να λήφθηκαν και σε 

επίπεδο έκαστης ένωσης επιχειρήσεων από τα συλλογικά όργανα των εν  λόγω Συνδέσμων, 

όπως προκύπτει από το Δελτίο Τύπου του ΣΕΜΗΕΚ. Η Επιτροπή παραπέμπει συγκεκριμένα 

στα πρακτικά της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΜΗΕΚ ημερομηνίας 19/11/2015, από 

όπου προκύπτει ότι η Συνέλευση αποφάσισε όπως από 1/3/2016 δεν θα υποβάλλονται 

προσφορές από τα μέλη του ΣΕΜΗΕΚ, για έργα που εξαγγέλλονται με τη μέθοδο της 

εσωτερικής υπεργολαβίας (τόσο σε ιδιωτικά όσο και σε δημόσια έργα). Ακόμα στα πρακτικά 

του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΗΚ ημερομηνίας 8/12/2015, καταγράφεται ότι «Στις 

19/11/2015 έγινε συνάντηση στα γραφεία της ΟΕΒ με τη συμμετοχή των τριών συνδέσμων. 

Στην εν λόγω συνάντηση αποφασίστηκε η δημιουργία του πρωτοκόλλου συνεργασίας που 

αφορούσε τις διορισμένες υπεργολαβίες. Αποφασίστηκε από το ΔΣ του ΣΕΗΚ ομόφωνα όπως 

συμμετάσχουμε στο εν λόγω πρωτόκολλο». Στην περίπτωση των ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ όπως 

διαπιστώνεται από τις απαντήσεις του ΣΕΗ ημερομηνίας 2/12/2019, προκύπτει ότι στις 

28/1/2016 τους δόθηκε το κείμενο και η διακήρυξη αφενός του πρωτοκόλλου συνεργασίας και 

αφετέρου του κειμένου της διορισμένης υπεργολαβίας. 

Υπενθυμίζεται η κρίση του Δικαστηρίου στην απόφαση BNIC75, όπου υπογραμμίστηκε ότι,  

«Πρέπει να προστεθεί ότι οι συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ δύο ομάδων επιχειρηματιών, 

όπως οι δύο ομάδες των αμπελουργών και των εμπόρων, πρέπει να θεωρούνται ως 

συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων. Το γεγονός ότι οι ομάδες αυτές 

συνέρχονται στα πλαίσια οργανισμού όπως το BNIC, δεν εμποδίζει την υπαγωγή της 

συμφωνίας τους στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 85 της Συνθήκης.» 

Εξάλλου, ο καθορισµός εκ µέρους των συµµετεχουσών σε µία συνάντηση φυσικών και 

νοµικών προσώπων των «κανόνων παιχνιδιού» για τη συµπεριφορά τους στην αγορά συνιστά 

αναντίρρητα «συµφωνία» κατά την έννοια των άρθρων 3 και 101 ΣΛΕΕ, ακόµα και αν δεν 

συνάφθηκε «τυπική συµφωνία», αλλά απλά εκφράστηκε η επιθυµία ή η ευχή να ακολουθηθεί 

η συγκεκριµένη συµπεριφορά.76 

Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι στην προκειμένη περίπτωση της διορισμένης 

υπεργολαβίας, η ύπαρξη συμπτώσεως των βουλήσεων και των τεσσάρων εμπλεκομένων 

συνδέσμων - ενώσεων επιχειρήσεων προκύπτει από τις διαδοχικές ενέργειες αυτών  

ξεκινώντας από τις 19/11/2015 οπόταν συναντήθηκαν οι ΣΕΜΗΕΚ, και ΣΕΗΚ και κατόπιν στις 

 
75 ΔΕΚ απόφαση 30.1.1985, υπόθεση 123/83, BNIC , Συλλ 1985, 391, σκέψεις 20,26. 
76 Βλ. ενδεικτικά συνεκδ. υποθ. C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P,C-213/00 P, C-217/00 P, C-219/00 P , Συλλ. 
2004 Ι, σκ. 228, 248 
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28/1/2016 οι ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ όπως διαπιστώνεται από τις απαντήσεις του ΣΕΗ ημερομηνίας 

2/12/2019, καθώς και από το περιεχόμενο του σχετικού Δελτίου Τύπου του ΣΕΜΗΕΚ όπου 

αναγράφεται ξεκάθαρα ότι τα συλλογικά όργανα των ΣΕΜΗΕΚ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ, 

αποφάσισαν όπως από την 1 Μαρτίου 2016, τα μέλη τους να μην υποβάλλουν προσφορές 

σε έργα που δεν θα εξαγγέλλονται με τη μέθοδο της διορισμένης υπεργολαβίας, όπως 

προνοούσε η εγκύκλιος της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων («ΚΕΑΑ 10»). Η 

Επιτροπή θεωρεί ότι η εν λόγω σύμπτωση βουλήσεων μεταξύ των τεσσάρων συνδέσμων σε 

σχέση με την διορισμένη υπεργολαβία, εμπίπτει στην έννοια της συμφωνίας όπως αυτή 

προνοείται στα άρθρα 3 του Νόμου και 101 ΣΛΕΕ. 

9.4.7 Περιορισμός και παρακώλυση του ανταγωνισμού 

Εν συνεχεία, η Επιτροπή εξέτασε αν και κατά πόσο το Πρωτόκολλο Συνεργασίας καθώς και 

το ζήτημα της διορισμένης υπεργολαβίας που αναλύθηκαν, έχουν ως αντικείμενο ή 

αποτέλεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού εντός της σχετικής αγοράς κατά την έννοια 

του άρθρου 3(1) του Νόμου και του αντίστοιχου άρθρου 101(1) ΣΛΕΕ.  

Αναφορικά με τη διαφοροποίηση αντικειμένου ή αποτελέσματος σε σχέση με την εφαρμογή 

του άρθρου 3 του Νόμου ή του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ η Επιτροπή σημειώνει ότι σύμφωνα με 

το ΔΕΕ77: «από πάγια νομολογία προκύπτει ότι, για την εφαρμογή του άρθρου 81, 

παράγραφος 1, ΕΚ, περιττεύει η συνεκτίμηση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων μιας 

συμφωνίας, εφόσον η συμφωνία αυτή έχει ως σκοπό τον περιορισμό, την παρεμπόδιση ή τη 

νόθευση του ανταγωνισμού (βλ., υπό την έννοια αυτή, αποφάσεις της 13ης Ιουλίου 1966, 

56/64 και 58/64, Consten και Grundig κατά Επιτροπής, Συλλογή τόμος 1965-1968, σ. 429, 

496, καθώς και της 15ης Οκτωβρίου 2002, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, 

C-250/99 P έως C-252/99 P και C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij κ.λπ. κατά 

Επιτροπής, Συλλογή 2002, σ. I-8375, σκέψη 491).» 

9.4.7.1 Αντικείμενο της συμφωνίας / σύμπραξης: 

Ο άµεσος ή έµµεσος περιορισµός και έλεγχος της διάθεσης των προϊόντων στα πλαίσια του 

άρθρου 3(1)(β) του Νόμου και 101 της ΣΛΕΕ συνιστά πρόδηλο και ιδιαιτέρως σοβαρό 

περιορισµό του ανταγωνισµού78. Συµπράξεις µε τις οποίες επιδιώκεται ο περιορισµός και 

έλεγχος της διάθεσης των προϊόντων και ο συντονισµός της συµπεριφοράς των 

συµµετεχόντων ως προς τα ανωτέρω περιορίζουν από τη φύση τους τον ανταγωνισµό και 

απαγορεύονται ρητά από τα άρθρα 3 του Νόμου και 101 ΣΛΕΕ. Συµφωνίες και αποφάσεις 

 
77 Coop de France Bétail et Viande (formerly Federation Nationale de la Cooperation Betail et Viande (FNCBV)) v 
Commission of the European Communities[0] (C-101/07 P) [2009] 4 C.M.L.R. 15 
78 Βλ. ενδεικτικά υποθ. C-41/69 ACF Chemiefarma κατά Επιτροπής, Συλλ. 1970, σ.699, C-246/86 Belasco κατά 
της Επιτροπής, Συλλ. 1989, σ. 2181, απόφαση Επιτροπής 84/405/ΕΚ Zinc Producer Group EE 1984 L 220/27, σκ. 
67-68 
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ελέγχου της παραγωγής και/ή διάθεσης ενός προϊόντος συνδυάζονται συχνά µε προσπάθειες 

διατήρησης ή αύξησης της τιµής πώλησής του79. 

Συµφωνίες και αποφάσεις µεταξύ επιχειρήσεων / ενώσεων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ως 

αντικείµενό τους τον περιορισµό του ανταγωνισµού θεωρούνται εκείνες οι οποίες από τη φύση 

τους είναι ικανές να περιορίσουν τον ανταγωνισµό. Σύµφωνα µε πάγια νοµολογία, στο πλαίσιο 

της εφαρµογής των άρθρων 3 του Νόμου και 101 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ παρέλκει η εκτίµηση 

των συγκεκριµένων αποτελεσµάτων των συµφωνιών και αποφάσεων στην αγορά, όταν 

προκύπτει ότι σκοπός τους είναι να περιορίσουν, να παρεµποδίσουν ή να νοθεύσουν τον 

ανταγωνισµό. Ειδικότερα, η παρακώλυση, ο περιορισµός ή η νόθευση του ανταγωνισµού 

εξετάζεται µε αντικειµενικά κριτήρια80. Εάν αντικείµενο της συµφωνίας των επιχειρήσεων ή της 

απόφασης των ενώσεων επιχειρήσεων είναι η παρακώλυση, ο περιορισµός ή η νόθευση του 

ανταγωνισµού, η πρακτική αυτή αντιτίθεται στις ως άνω διατάξεις χωρίς να είναι αναγκαία 

περαιτέρω έρευνα ως προς το αποτέλεσµα της απόφασης81. 

 Αυτό σηµαίνει ότι δεν απαιτείται µία σύµπραξη µεταξύ επιχειρήσεων να έχει ως αποτέλεσµα 

τον περιορισµό του ανταγωνισµού στη σχετική αγορά (να εφαρµόστηκε δηλαδή στην πράξη), 

προκειµένου αυτή να κριθεί ως αντιανταγωνιστική. Αρκεί ο σκοπός να ήταν ο περιορισµός και 

η νόθευση του ανταγωνισµού. Δεν είναι απαραίτητο, εποµένως, να εξεταστεί αν επήλθε το 

περιοριστικό του ανταγωνισµού αποτέλεσµα, προκειµένου να θεµελιωθεί παράβαση των 

άρθρων 3 του Νόμου και 101 παρ. 1 ΣΛΕΕ82. 

Η Επιτροπή παραπέμπει στην υπ’ αριθμ. 58/2010 απόφαση της, με ημερομηνία 22/10/2010, 

όπου το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Αρχηγείο Αστυνομίας προέβη σε 

προκήρυξη προσφορών σχετικά με την προμήθεια 25 οχημάτων. Ο ΣΕΜΟ, έδωσε οδηγίες 

στα μέλη του μέσω εγκυκλίου/επιστολής να μην προχωρήσουν σε υποβολή προσφοράς στον 

εν λόγω διαγωνισμό, εκτός εάν η αρμόδια αρχή τροποποιούσε όρους του διαγωνισμού.  

Η Επιτροπή έκρινε στη συγκεκριμένη υπόθεση ως εξής: «Η Επιτροπή θεωρεί ότι, σύμφωνα 

με τις απαντήσεις του ΣΕΜΟ και τα στοιχεία που δόθηκαν και βρίσκονται εντός του διοικητικού 

 
79 Βλ. ενδεικτικά υπόθ. T-236/01 Tokai Carbon κατά Επιτροπής, Συλλ. 2004, σ. ΙΙ-1181, αποφάσεις Επιτροπής 
2002/271/ΕΚ, Graphite Electrodes, EE 2002 L100/1, σκ. 108-110, 1994/601/ΕΚ, Carton, EE 1994 L 243/1, σκ. 58, 
70, 131, 133-137 
80 Επειδή, δε, ο περιορισµός των πωλήσεων και της διάθεσης των προϊόντων αποτελεί τόσο σηµαντικό περιορισµό 
του ανταγωνισµού, στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας 
οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρο 81 παράγραφος 1 της Συνθήκης για 
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (de minimis)» (2001/C 368/07), σηµείο 11 παρ. 1, ορίζεται ότι τέτοιου 
είδους συµφωνίες µεταξύ ανταγωνιστών συνιστούν παράβαση, ανεξαρτήτως του µεριδίου αυτών στη σχετική 
αγορά. Βλ. σχετικά και αντίστοιχη Ανακοίνωση της Ε.Α. της 02.03.2006, σηµ. 11 (1), η οποία επαναλαµβάνει την 
ως άνω ρύθµιση της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας. 
81 Βλ. ενδεικτικά απόφαση ∆ΕφΑθ. 1001/2006, σκ. 16, υπόθ. C- 45/85 Verband der Sachversicherer κατά 
Επιτροπής, Συλλ. 1987, σ. 405, σκ. 39, C-209/07 Irish Beef, σκ. 16, συνεκδ. υποθ. Τ-305/94 έως Τ- 307/94, T-
313/94 έως T316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94 και T-335/94 Limburgse Vinyl Maatschappij NV κλπ. κατά 
Επιτροπής, Συλλ. 1999 σ.ΙΙ- 931, σκ. 741 και υπόθ. T-62/98 Volkswagen κατά Επιτροπής, Συλλ. 2000, σ. ΙΙ-2707, 
σκ. 178, απόφαση Επιτροπής 84/405/ΕΚ Zinc Producer Group EE 1984 L 220/27, σκ. 71. 
82 Υπόθ. Τ-49/02, Brasserie κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σκ. 97, 108 και 178. 
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φακέλου της υπόθεσης, η απόφαση που πάρθηκε μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου του 

ΣΕΜΟ στις 18 Απριλίου 2007 και σχετικά απεστάλησαν επιστολές προς όλα τα μέλη του στις 

27 Απριλίου 2007 και στις 10 Μαΐου 2007 με την προτροπή της μη συμμετοχής τους στους 

διαγωνισμούς της Αστυνομίας Κύπρου και κατ΄ αποτέλεσμα την προσωρινή αποβολή της 

καταγγέλλουσας εταιρείας από το Σύνδεσμο λόγω της συμμετοχής της σε έναν εκ των 

διαγωνισμών, γίνεται άμεσα φανερός ο περιορισμός ή/και η νόθευση του ανταγωνισμού καθώς 

εξ ορισμού το αντικείμενο της απόφασης του ΣΕΜΟ είναι περιοριστικό του ανταγωνισμού. 

Η απόφαση του ΣΕΜΟ να προτρέψει τα μέλη του να μην συμμετέχουν στους διαγωνισμούς 

της Αστυνομίας Κύπρου με προσφορές έχει ως αντικείμενο τον περιορισμό του ανταγωνισμού 

στη σχετική αγορά και ο επηρεασμός του ανταγωνισμού είναι αισθητός καθώς η απόφαση του 

αυτή περιορίζει την ελεύθερη διάθεση στη σχετική αγορά, περιορίζει τον ανταγωνισμό μεταξύ 

των μελών του ΣΕΜΟ και αποκλείει την Αστυνομία Κύπρου από το δικαίωμα της καλύτερης 

ή/και απλώς της επιλογής του σχετικού προϊόντος προς ζημία της Αστυνομίας Κύπρου ως 

τελικού χρήστη/καταναλωτή των ζητούμενων προϊόντων. Περιπλέον, η απόφαση αυτή του 

ΣΕΜΟ είχε ως αποτέλεσμα περιοριστικό του ανταγωνισμού την αποβολή της καταγγέλλουσας 

εταιρείας από το Σύνδεσμο για δύο έτη, με μεταγενέστερή του απόφαση, λόγω της συμμετοχής 

της σε έναν από τους Διαγωνισμούς της Αστυνομίας Κύπρου.». 

Η Επιτροπή στην ίδια απόφαση σημείωσε επίσης ότι: «Η παράνομη σύμπραξη, νοθεύει 

καταρχήν τον «εσωτερικό» ανταγωνισμό μεταξύ των εμπλεκομένων επιχειρήσεων ενώ 

ταυτόχρονα αναπτύσσει και αντι-ανταγωνιστικά αποτελέσματα σε βάρος των τρίτων, ήτοι της 

Αστυνομίας Κύπρου, τα οποία όμως είναι επιβλαβή και προς το δημόσιο συμφέρον, δηλαδή, 

με την αύξηση της οικονομικής επιβάρυνσης του δημοσίου.».  

Αναφορικά με την απόφαση ΣΕΜΟ στην οποία γίνεται αναφορά από τα εμπλεκόμενα μέρη 

και τις θέσεις ότι δεν υπήρξε έκδοση ανακοίνωσης από Συνδέσμους και ως εκ τούτου η εν 

λόγω απόφαση διαφοροποιείται από την παρούσα, η Επιτροπή σημειώνει ότι δεν είναι δυνατό 

δύο υποθέσεις να έχουν ακριβώς τα ίδια γεγονότα, πράξεις, συμπεριφορές. Η Επιτροπή 

προβαίνει σε αναφορές όταν κρίνει πως συγκεκριμένες υποθέσεις που έχουν παρόμοια, ίδια 

ή κοινή νομική βάση και έχουν διατυπωθεί κάποιες αρχές στη βάση της σχετικής νομοθεσίας 

και νομολογίας, μπορούν να δώσουν και να αποτελέσουν καθοδήγηση και υπό αυτό το 

πνεύμα έχει γίνει από την Επιτροπή η σχετική αναφορά. 

Συμπερασματικά, η παραπομπή στην συγκεκριμένη απόφαση έγινε υπό το φως του ότι στην 

εν λόγω απόφασή της η Επιτροπή έκρινε ότι εγκύκλιος ένωσης επιχειρήσεων με την οποία 

καλούνταν τα μέλη της ένωσης να μην υποβάλουν προσφορές σε διαγωνισμό επειδή η ένωση 

δεν συμφωνούσε με τους όρους αυτού, αποτέλεσε απόφαση που περιόριζε εξ αντικειμένου 

τον ανταγωνισμό. 
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Α. Πρωτόκολλο Συνεργασίας σε σχέση με την υποβολή προσφορών σε έργα των 

οποίων ο μελετητής είναι μέλος επαγγελματικού συνδέσμου  

Περιορισμός του ανταγωνισμού αναφορικά με το ζήτημα του Πρωτοκόλλου 

Συνεργασίας  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκομίστηκαν κατά την προκαταρκτική έρευνα της Υπηρεσίας 

και που ευρίσκονται στο Διοικητικό Φάκελο της υπόθεσης, φαίνεται ότι οι πέντε (5) υπό 

διερεύνηση επαγγελματικοί Σύνδεσμοι ήτοι (α) ο ΣΕΜΗΕΚ, (β) ο ΣΣΜΗΜΕ, (γ) ο ΣΕΗΚ, (δ) ο 

ΣΕΗ και (ε) η ΟΣΕΗΚ υιοθέτησαν, αφού συνυπέγραψαν το Πρωτόκολλο Συνεργασίας το 

οποίο προνοεί στον όρο 3 αυτού μεταξύ άλλων, ότι: «Τα μέλη των ΣΕΜΗΕΚ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ και 

ΟΣΕΗΚ θα υποβάλλουν προσφορές μόνο σε έργα των οποίων ο μελετητής, είναι Μέλος 

επαγγελματικού Συνδέσμου. Αντίστοιχα τα μέλη του Συνδέσμου Συμβούλων θα καλούν για 

προσφορές μόνο εργολάβους που ανήκουν σε επαγγελματικό Σύνδεσμο (π.χ ΣΕΜΗΕΚ, 

ΣΕΗΚ, ΣΕΗ, ΟΣΕΗΚ, ΣΕΑΠΕΚ, ΠΑΣΕΕΞΕ κλπ) ανάλογα της φύσης του έργου».  

Επίσης, στα πρακτικά της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΜΗΕΚ ημερομηνίας 

19/11/2015, καταγράφεται στο Θέμα Γ ότι: «Η συμφωνία του ΣΕΜΗΕΚ με το Σύνδεσμο 

Συμβούλων Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου προνοεί μεταξύ άλλων όπως 

τα μέλη του ΣΕΜΗΕΚ δίδουν προσφορές μόνο σε Συμβούλους οι οποίοι είναι μέλη 

επαγγελματικού συνδέσμου και οι σύμβουλοι θα ζητούν προσφορές από εργολήπτες οι οποίοι 

είναι μέλη επαγγελματικού συνδέσμου (όχι επιστημονικού), θα ζητούν να επισυνάπτεται με 

κάθε προσφορά το ισχύον πιστοποιητικό εγγραφής του προσφοροδότη, στο επαγγελματικό 

σύνδεσμο στον οποίο ανήκει)». 

Η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι το Πρωτόκολλο συνεργασίας αποτελεί «συμφωνία» μεταξύ 

των πέντε υπό διερεύνηση ενώσεων επιχειρήσεων για σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 3 του 

Νόμου και 101 της ΣΛΕΕ. 

Περιορισμός του ανταγωνισμού διαπιστώνεται εξ αντικειμένου, όταν ο στόχος της συμφωνίας, 

λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές και νομικές συνθήκες υπό τις οποίες ελήφθη καθώς και 

της συμπεριφοράς των μερών, είναι εμφανώς ο περιορισμός του ανταγωνισμού στην κοινή 

αγορά83. Για τη διάγνωση της παράβασης δεν απαιτείται ανταγωνιστική πρόθεση, αλλά 

εφόσον το αντιανταγωνιστικό αποτέλεσμα είναι αντικειμενικά ενδεχόμενο, η σχετική πρακτική 

είναι απαγορευμένη, έστω κι αν οι συμπράττοντες δεν αποσκοπούσαν στο αποτέλεσμα 

αυτό84.  

 
83 IAZ international Belgium v. Commission Syll. 1983, 3369 σκέψη 23-25. 
84 C-209-07 Competition Authority κατά Beef industry Development Society και Barry Brothers (carrigmore) meats 
Ltd, Συλλ. 2008 Ι-8637 σελ. 21  και υπόθεση C-403/04 Sumitomo Metal Industries Ltd v. Commission (2007) Συλλ. 
2007 Ι-729. 
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Σε σχετική απόφαση του ΔΕΕ σημειώθηκε ότι «Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μια συμφωνία 

έχει ως αντικείμενο τον περιορισμό του ανταγωνισμού, δεν είναι απαραίτητο να ελεγχθεί ποιο 

από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη είχε την πρωτοβουλία να προβλέψει τη συγκεκριμένη ρήτρα 

ή να εξακριβωθεί ότι τα μέρη είχαν από κοινού πρόθεση το χρονικό διάστημα υπογραφής της 

συμφωνίας. Είναι προτιμότερο να διαπιστωθούν οι στόχοι που επιδιώκονται με τη συμφωνία 

εν όψει των οικονομικών συνθηκών που αυτή θα εφαρμοστεί.»85 

Συνεπώς, υπό το φως του ότι το αντικείμενο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας έχει 

αντιανταγωνιστικό περιεχόμενο καθότι προνοεί την αποχή των μελών των ΣΕΜΗΕΚ, ΣΕΗΚ, 

ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ από κάθε υποβολή προσφορών σε περίπτωση που ο μελετητής δεν είναι 

μέλος επαγγελματικού συνδέσμου ή αντίστοιχα στην περίπτωση των μελετητών (ΣΣΜΗΜΕ) 

συμφωνήθηκε η αποχή από την υποβολή προσφορών σε εργολάβους που δεν ανήκουν σε 

επαγγελματικό σύνδεσμο, φαίνεται ότι οι υπό έρευνα ενώσεις επιχειρήσεων αποφάσισαν να 

δράσουν στην αγορά συλλογικά, περιορίζοντας κάθε μορφή ανταγωνισμού σε 

κατασκευαστικά έργα των οποίων μελετητής ή εργολάβος δεν είναι εγγεγραμμένος σε 

επαγγελματικό Σύνδεσμο.  

Στο εν λόγω Πρωτόκολλο αναγράφεται (στον όρο 3 ) ότι οι Σύνδεσμοι έχουν προβεί σε αυτή 

τη συμφωνία για αναβάθμιση του κύρους και επιπέδου των υπηρεσιών που προσφέρονται 

στο κοινό τόσο από πλευράς ποιότητας όσο και από πλευράς ασφάλειας. Επίσης, στον όρο 

4 του Πρωτοκόλλου προνοείται η καταγγελία της παράνομης εργασίας.  

Η Επιτροπή σημειώνει ακόμα ότι, ο ΣΕΜΗΕΚ κατά την προκαταρκτική έρευνα της Υπηρεσίας, 

προχώρησε και υπέδειξε γραπτώς τους λόγους για τους οποίους οδηγήθηκε στην υιοθέτηση 

του Πρωτοκόλλου Συνεργασία86, ήτοι:  

1. Η εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας στα έργα, με σχεδιασμό και εκτέλεση από 

επαγγελματίες. 

2. Η ενίσχυση της ασφαλέστερης εκτέλεσης των έργων από επαγγελματίες που θα είναι 

και πιστοποιημένοι για τις εργασίες που εκτελούν. 

3. Η καλύτερη δυνατή εφαρμογή της νομοθεσίας και των ευρωπαϊκών οδηγιών. 

4. Η ανάκτηση / ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης προς τα μέλη των επαγγελματικών 

συνδέσμων. 

5.  Η πάταξη σε μεγάλο βαθμό της παράνομης εργασίας στον χώρο 

 
85 Compagιne Royale Asturienne den mines and Rheinzink v. Commission , Συλλ. 1984, 1679 σκ. 26 
86 Βλ. επιστολή από ΣΕΜΗΕΚ ημερομηνίας 31/1/2017 και Πρακτικά Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας 
19/11/2015. 
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Τις πιο πάνω θέσεις επιβεβαίωσε δια των απαντήσεων του και ο ΣΣΜΗΜΕ. Ο ΣΣΜΗΜΕ 

υπέδειξε τους λόγους για τους οποίους οδηγήθηκε στην υιοθέτηση του Πρωτοκόλλου 

Συνεργασίας και επισήμανε πως υπήρχε η ανάγκη για περαιτέρω αναβάθμιση της ποιότητας 

των παρεχόμενων υπηρεσιών και λόγω της ανυπαρξίας Μητρώου Μελετητών ένεκα της 

απροθυμίας που υπήρχε προκειμένου να προχωρήσουν οι απαραίτητες νομοθετικές / 

κανονιστικές ρυθμίσεις για το ζήτημα αυτό. Αυξημένα παράπονα υπήρχαν και από τα μέλη 

του ΣΣΜΗΜΕ αναφορικά με την ύπαρξη παράνομης εργασίας, η οποία είχε ενταθεί από το 

2013 και ένεκα με την έναρξη της οικονομικής κρίσης87.  

Για παράδειγμα υπήρχαν πρόσωπα που απασχολούνταν στη δημόσια ή εκπαιδευτική 

υπηρεσία ή και σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου, οι οποίοι τα απογεύματα ή και τα 

σαββατοκύριακα παρείχαν μελετητικές υπηρεσίες χωρίς να έχουν εξασφαλίσει τις 

απαιτούμενες άδειες ως προβλεπόταν από τους Κανονισμούς λειτουργίας των Τμημάτων / 

Υπηρεσιών / Οργανισμών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, προκαλώντας 

προβλήματα αθέμιτου ανταγωνισμού και δυσλειτουργίες στο νόμιμο κομμάτι της αγοράς. 

Ο ΣΣΜΗΜΕ επισήμανε ότι τα πρόσωπα που δραστηριοποιούνταν παράνομα στην αγορά 

είχαν τη δυνατότητα να παρέχουν μελετητικές υπηρεσίες σε απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα 

χρεώσεων λόγω του ότι: (i) ήταν η δεύτερη εργασία τους (ii) δεν εξέδιδαν νόμιμα τιμολόγια και 

παραστατικά και (iii) δεν είχαν το ίδιο κόστος με τους νόμιμους επαγγελματίες μελετητές. Αυτές 

οι πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού όπως σημείωσε ο ΣΣΜΗΜΕ δημιουργούσαν σοβαρό 

κίνδυνο εκτόπισης των νόμιμων επαγγελματιών από την αγορά, αλλά και στρέβλωσης των 

κινήτρων για παροχή ποιοτικών επαγγελματικών υπηρεσιών ενώ παράλληλα υπονόμευαν την 

εικόνα, αξιοπιστία, εκτίμηση των επαγγελματιών μελετητών. Ο ΣΣΜΗΜΕ υπογράμμισε ότι η 

εκτόπιση των νόμιμων επαγγελματιών από την αγορά θα προκαλούσε ποικίλες 

δυσλειτουργίες, με δυσμενή αποτελέσματα για τους πελάτες / καταναλωτές στο μέλλον (π.χ 

υποβέλτιστο επίπεδο ποιότητας μελετητικών υπηρεσιών, αυξημένες χρεώσεις λόγω 

μειωμένου αριθμού μελετητών, καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις οικοδομών και 

αναπτυξιακών έργων, προβλήματα στη δημόσια ασφάλεια). 

Για το ζήτημα της παράνομης εργασίας ο ΣΣΜΗΜΕ παρέπεμψε σε δημόσιες ανακοινώσεις88 

που έχει εκδώσει κατά καιρούς το ΕΤΕΚ, από τις οποίες προκύπτει ότι πράγματι υπήρχε 

πρόβλημα στην αγορά με την παράνομη εργασία όσον αφορά τους τομείς δραστηριοποίησης 

των μελών του Συνδέσμου. Ο ΣΣΜΗΜΕ σημείωσε ότι πέραν του ζητήματος του αθέμιτου 

ανταγωνισμού, στις εν λόγω ανακοινώσεις του ΕΤΕΚ γίνεται αναφορά και σε ζητήματα 

προβλημάτων σύγκρουσης προσωπικών συμφερόντων με το επαγγελματικό καθήκον κάτι το 

οποίο δημιουργούσε προϋποθέσεις περαιτέρω δυσλειτουργιών και ζημιάς του δημοσίου 

 
87 Απαντήσεις ΣΣΜΗΜΕ ημερομηνίας 30/01/2017. 
88 Βλ. Απαντήσεις ΣΣΜΗΜΕ ημερομηνίας 30/01/2017, Παράρτημα 5 
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συμφέροντος. Τα πιο πάνω προβλήματα αναφέρει ο ΣΣΜΗΜΕ ήταν απότοκο της απουσίας 

μητρώου εγκεκριμένων και νόμιμων μελετητών, που να πληρούν όλες τις απαραίτητες 

προδιαγραφές (γνώσεις, πείρα, ανεξαρτησία, ακεραιότητα). Ο ΣΣΜΗΜΕ επισύναψε σχετικές 

επιστολές89 από όπου προκύπτει ότι όντως υπήρχε πρόβλημα νομοθετικής ρύθμισης του 

ζητήματος που αφορά τους μελετητές.  

Περαιτέρω, ο ΣΣΜΗΜΕ σημείωσε και το θέμα των παραπλανητικών διαφημίσεων αναφορικά 

με την ανέγερση κατοικιών σε οικόπεδα αγοραστών, το οποίο σχετιζόταν και με την 

ανεξαρτησία και αμεροληψία των μελετητών. Το ζήτημα αυτό απασχόλησε και το ΕΤΕΚ το 

οποίο ενόψει των αυξημένων παραπλανητικών διαφημίσεων προχώρησε στην έκδοση 

σχετικών ανακοινώσεων, εγκυκλίων και δημοσιευμάτων90. 

Σύμφωνα με τον ΣΣΜΗΜΕ, οι έντονες ανησυχίες του προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην 

αγορά θα δραστηριοποιούνταν μόνο νόμιμοι επαγγελματίες και ότι θα διατηρηθεί υψηλό 

επαγγελματικό επίπεδο με ανεξαρτησία και αμεροληψία περιορίστηκαν δραστικά με τις 

νομοθετικές και κανονιστικές εξελίξεις που είχαν δρομολογηθεί από το ΕΤΕΚ σε συνεργασία 

με το Υπουργείο Εσωτερικών. 

Ως εκ τούτου, μετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου και όταν ήρθαν σε γνώση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΣΣΜΗΜΕ οι πληροφορίες για τις εν λόγω εξελίξεις, λήφθηκε απόφαση 

αναστολής του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας. Όπως διαπίστωσε εκ των υστέρων ο ΣΣΜΗΜΕ, 

την περίοδο λήψης απόφασης για την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, το ΕΤΕΚ 

έλαβε οδηγίες από το Υπουργείο Εσωτερικών να ετοιμάσει Μητρώο Μελετητών, ώστε να 

προχωρήσει η τροποποίηση της Κ.Δ.Π. 111/2006 – Οι περί ρυθμίσεων οδών και οικοδομών 

Κανονισμοί του 2006. Η εν λόγω Κ.Δ.Π προέβλεπε ότι για κάθε ηλεκτρολογική και 

μηχανολογική εγκατάσταση θα έπρεπε να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή (π.χ Δημαρχεία, 

Επαρχιακές Διοικήσεις) μελέτη, ανάλογα με την περίπτωση, ηλεκτρολογικής ή μηχανολογικής 

εγκατάστασης στην οποία θα περιλαμβάνονταν διάφορα στοιχεία / πληροφορίες. Η εν λόγω 

μελέτη θα έπρεπε να συνοδεύεται από έγγραφη βεβαίωση του ΕΤΕΚ ότι το πρόσωπο που 

εκπόνησε την μελέτη κατείχε σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος βάσει του περί ΕΤΕΚ 

Νόμου 224/90. Η τροποποίηση του περί ρυθμίσεων οδών και οικοδομών Νόμου του 2016 

κατέστησε αναγκαία τη δημιουργία μητρώου μελετητών από το ΕΤΕΚ. Σύμφωνα με τον εν 

λόγω τροποποιητικό Νόμο, προστέθηκε και η προϋπόθεση όπως ο μελετητής είναι 

εγγεγραμμένος στο Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών το οποίο θα τηρείται 

με βάση τις διατάξεις του περί ΕΤΕΚ Νόμου 224/90. 

 
89 Απαντήσεις ΣΣΜΗΜΕ ημερομηνίας 30/01/2017. 
90 Aνακοινώσεις, εγκύκλιοι και δημοσιεύματα ΕΤΕΚ ως αποστάληκαν από τον ΣΣΜΗΜΕ στις απαντήσεις του 
ημερομηνίας 30/1/2017. 
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Όμοια και ο ΣΕΗΚ υπέδειξε ότι οδηγήθηκε στην υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας 

μετά από συνεχή παράπονα των μελών του, τα οποία ανέφεραν ότι είχαν οδηγηθεί σε 

χρεωκοπία καθώς οι εργολάβοι δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. 

Με αρκετούς αγώνες και προσπάθειες υπέδειξε ο ΣΕΗΚ, πέτυχε την έκδοση της ΚΕΑΑ 10 η 

οποία εξασφάλιζε σε μεγάλο βαθμό τα δεδουλευμένα τους91.  

Η ΟΣΕΗΚ δήλωσε δια του προέδρου της ότι «Ως πρόεδρος του Συνδέσμου εργολάβων 

ηλεκτρολόγων επαρχίας Λάρνακας και Αμμοχώστου ΟΣΕΗΚ υπέγραψα το πρωτόκολλο με 

μοναδικό σκοπό την πάταξη της πειρατείας στο επάγγελμα μας και να περιορίσουμε στο 

ελάχιστο τους παράνομους ηλεκτρολόγους οι οποίοι επηρεάζουν τους αδειούχους 

ηλεκτρολόγους». 

Ο ΣΕΗ δήλωσε δια του προέδρου του ότι σε συζητήσεις που έγιναν με τους συντελεστές του 

Πρωτοκόλλου τονίστηκε ότι είναι καθόλα νόμιμο το πρωτόκολλο το οποίο σκοπό έχει το καλώς 

νοούμενο συμφέρον των επαγγελμάτων τους, την προάσπιση της ποιότητας των 

ηλεκτρομηχανολογικών έργων και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας κάνοντας τη δια 

βίου εκπαίδευση συνώνυμο των επαγγελμάτων του χώρου92. 

Σχετική είναι και η ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΕΜΗΕΚ στις 7/4/201693 όπου καταγράφονται 

τα ακόλουθα: «Τα πιο κάτω έργα βρίσκονται έξω στην αγορά και καλούνται τα μέλη να μην 

προσφοροδοτήσουν είτε γιατί έχουν εξαγγελθεί με τη μέθοδο της εσωτερικής υπεργολαβίας ή 

έχουν εξαγγελθεί από συμβούλους μηχανολόγους μηχανικούς που δεν είναι μέλη σε 

επαγγελματικό σύνδεσμο: 

 Gloria Jean s στην οδό Λήδρας στη Λευκωσία  

 Έργα του Σ. Σ.94 (Δεν είναι μέλος σε επαγγελματικό Σύνδεσμο) 

 Έργα του Ν. Α.95 (Δεν είναι μέλος σε επαγγελματικό Σύνδεσμο) 

 Έργο Jewish Educational Cultural Center στη Λάρνακα.» 

Η Επιτροπή θεωρεί πως για κανένα από τους προαναφερόμενους λόγους δεν δικαιολογείται 

η θέσπιση του περιορισμού του ανταγωνισμού που αναφέρεται στον όρο 3 του Πρωτοκόλλου.  

Η Επιτροπή τονίζει ότι σύμφωνα με ενωσιακή νομολογία, η ενδεχόμενη ανεπάρκεια των 

δημοσίων μέτρων για την αντιμετώπιση προβλημάτων ενός τομέα δεν μπορεί να 

 
91 Βλ. απαντήσεις ΣΕΗΚ ημερομηνίας 31/1/2017. 
92 Βλ. απαντήσεις ΣΕΗ ημερομηνίας 2/12/2019. 
93 Ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΕΜΗΕΚ στις 7/4/2016. 
94 Το εν λόγω όνομα αποκρύβεται στη βάση του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της 
Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων Αυτών 
Νόμο του 2018 (Ν. 125(I)/2018) γιατί αφορά φυσικό πρόσωπο και η αποκάλυψή του δεν απαιτείται για σκοπούς 
εφαρμογής του Νόμου.  
95 Ibid. 
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δικαιολογήσει την εμπλοκή επιχειρήσεων σε αντίθετες με τους κανόνες του ανταγωνισμού 

πρακτικές, προκειμένου να υποκαταστήσουν τη δράση των δημοσίων αρχών»96. Το γεγονός 

ότι ένας κλάδος βρίσκεται σε κρίση θα μπορούσε να συνεκτιμηθεί μόνο ως ελαφρυντικό 

στοιχείο κατά το συνακόλουθο στάδιο υπολογισμού του ύψους του προστίμου97. 

Τέλος, η Επιτροπή διαπιστώνει από τα στοιχεία της έρευνας και που ευρίσκονται στο 

Διοικητικό Φάκελο της υπόθεσης ότι, το Πρωτόκολλο υπογράφτηκε  την 1/3/2016. Ακολούθως, 

οι σύνδεσμοι ΣΕΜΗΕΚ και ΣΣΜΗΜΕ προχώρησαν σε αναστολή του Πρωτοκόλλου 

Συνεργασίας στις 22/4/2016 και 19/4/2016 αντίστοιχα, και μετέπειτα σε ανάκληση του, στις 

17/06/2016 και 15/11/2016 αντίστοιχα98. Ο ΣΕΗΚ φαίνεται να ακύρωσε το Πρωτόκολλο 

Συνεργασίας  στις 30.5.201699. Ο ΣΕΗ αν και ρωτήθηκε από την Υπηρεσία μέσω 

ερωτηματολογίου100, αναφορικά με το αν και κατά πόσο προέβηκε σε ανάκληση/αναστολή του 

Πρωτοκόλλου Συνεργασίας δεν προσκόμισε καμία απάντηση.  Η ΟΣΕΗΚ περιορίστηκε να 

αναφέρει ότι δεν χρησιμοποιήθηκε το Πρωτόκολλο Συνεργασίας. 

Ανεξαρτήτως των πιο πάνω, η Επιτροπή σημειώνει πως το προκείμενο Πρωτόκολλο 

Συνεργασίας έχει όλα τα χαρακτηριστικά ‘’συμφωνίας’’ μεταξύ επιχειρήσεων, καθώς πρόκειται 

για εκπεφρασμένη κοινή βούληση των Συνδέσμων και στην προκειμένη αποτελεί συλλογική 

συμφωνία  αφού είναι απαραίτητο να είναι παρόντες και οι πέντε  σύνδεσμοι διαφορετικά η 

συμφωνία παύει να ισχύει. Με άλλα λόγια όταν αποχωρεί ένας από τους συνδέσμους, η 

συμφωνία και εν προκειμένω το Πρωτόκολλο Συνεργασίας καθίσταται μη λειτουργικό και 

ενδεχομένως να οδηγεί σε κατάρρευση της συμφωνίας αφού πλέον δυνατό να μην είναι 

συμφέρουσα η συμφωνία για τα υπόλοιπα μέρη αυτής γιατί αυτός που αποχωρεί αποκτά στην 

προκειμένη περίπτωση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Όλοι οι Σύνδεσμοι πλην του ΣΣΜΗΜΕ 

του οποίου τα μέλη είναι Μελετητές, είναι εργολήπτες ηλεκτρομηχανολογικών έργων και άρα 

ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Επίσης δεν μπορεί να αγνοηθεί το γεγονός ότι μια επιχείρηση 

μπορεί να θεωρηθεί «αποστάτης» (“maverick”) όταν δεν ακολουθήσει ή ακολουθεί διαχρονικά 

τιμολογιακή πολιτική και γενικότερα πολιτική και στρατηγική ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες 

επιχειρήσεις101 και γι’ αυτό στην παρούσα περίπτωση όλοι μαζί προέβησαν στην υπογραφή 

του Πρωτοκόλλου.  

 
96 Συνεκδικασθείσες υποθέσεις Τ – 217/03 Τ 245/03, FNCBV κατά Επιτροπής, Συλλ. 2006, ΙΙ-4987 σκ. 91.   
97 Βλ. ενδεικτικά απόφαση της Ευρ. Επιτροπής 80/1334/ΕΚ, Italian cast glass, Υπόθεση IV/29.869/80, σκ. ΙΙ. Β.3-
4 και Richard Whish, Competition Law, 5η Έκδοση (2005), σ. 577. 
98 Βλ επιστολή ΣΕΜΗΕΚ ημ, 31/1/2017 και επιστολή ΣΣΜΗΜΕ ημ. 30/1/2017. 
99 Βλ. επιστολή ΣΕΗΚ ημ. 31/1/2017. 
100 Βλ. ερωτηματολόγιο Υπηρεσίας με ημερομηνία 3/2/2020 και απαντήσεις ΣΕΗ ημερομηνίας 17/2/2020. 
101 Βλ. σχετικά αποφάσεις ΕΕπ M-4526-Travel Port/ Wroldspan παρ. 102 και επ., Μ. 4963-Rexel/ Hagermayer 
παρ. 71 και επ. M.4999- Heineken/ Scottish & Newcastle Assets, παρ. 42 kai M-3916-T- Mobile/ Tele.ring παρ. 
72. Στην απόφαση 3916-Τ- Mobile/ Tele.ring η εξέταση της ύπαρξης maverick έγινε στο γενικότερο πλαίσιο 
εξέτασης των ανταγωνιστικών συνθηκών και δεν περιορίζεται στην εξέταση επιπτώσεων συντονισμένης 
συμπεριφοράς 
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Η Επιτροπή καταλήγει ομόφωνα ότι, η πρόνοια του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που 

υποχρεώνει τα μέλη των Συνδέσμων να μην υποβάλλουν προσφορές σε μελετητές ή 

εργολάβους που δεν ανήκουν σε επαγγελματικό Σύνδεσμο ήταν εκ της φύσεως της ικανή να 

οδηγήσει στην εξάλειψη του ανταγωνισμού στην αγορά, για το διάστημα από την λήψη 

απόφασης υιοθέτησης του, ήτοι 19/11/2015 (για τους ΣΕΜΗΕΚ, ΣΕΗΚ και ΣΣΜΗΜΕ) και 

28/1/2016 για τον ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ102 μέχρι και την ημερομηνία που αναστάληκε για πρώτη 

φορά ήτοι στις 19/4/2016 κατά παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου και 101 της ΣΛΕΕ. 

B. Διορισμένη Υπεργολαβία 

Περιορισμός του ανταγωνισμού αναφορικά με το ζήτημα της διορισμένης 

υπεργολαβίας. 

Στην προκείμενη υπόθεση, από τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί κατά την προκαταρκτική 

έρευνα της Υπηρεσίας και που ευρίσκονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, προκύπτει 

ότι από 1η Μαρτίου 2016, τα μέλη των ΣΕΜΗΕΚ,  ΣΕΗ, ΣΕΗΚ και ΟΣΕΗΚ κλήθηκαν να μην 

υποβάλλουν προσφορές σε έργα που δεν θα εξαγγέλλονταν με τη μέθοδο της διορισμένης 

υπεργολαβίας, κάτι που ως ανέφεραν σύναδε και με την ΚΕΑΑ 10. Σημειώνεται ότι η ΚΕΑΑ 

10 η οποία εκδόθηκε στις 25/6/2015 προνοούσε για την προκήρυξη διαγωνισμών που 

αφορούσαν κατασκευαστικές εργασίες άνω των €100.000 με διορσμένη υπεργολαβία 

(ξεχωριστούς διαγωνισμούς για ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εργασίες) και ότι η ΚΕΑΑ 

10 τροποποιήθηκε με την ΚΕΑΑ 11 στις 7/10/2015 με την οποία ήρθηκε η υποχρεωτική 

εφαρμογή της ΚΕΑΑ10. Στις 28/1/2016, σε εκδήλωση των συντελεστών του Πρωτοκόλλου στη 

Λεμεσό, η διακήρυξη και το κείμενο της διορισμένης υπεργολαβίας δόθηκε και στον ΣΕΗ. 

Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι, ο ΣΕΜΗΕΚ δήλωσε δια της επιστολής του ημερομηνίας 

31/05/2019 ότι «Στο Δελτίο Τύπου, ο ΣΕΜΗΕΚ πληροφορεί ότι λήφθηκε απόφαση στην ως 

άνω Γενική Συνέλευση [εννοεί αυτή που έλαβε χώρα στις 19/11/2015], όχι μόνο από τον 

ΣΕΜΗΕΚ αλλά και από άλλους επαγγελματικούς συνδέσμους όπως τον Σύνδεσμο Αδειούχων 

Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Κύπρου (ΣΕΗΚ), το Σωματείο Εργολάβων Ηλεκτρολόγων 

Λεμεσού (ΣΕΗ) και την Ομοσπονδία Σωματείων Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Κύπρου 

(ΟΣΕΗΚ), όπως από την 1η Μαρτίου 2016, τα μέλη τους να μην υποβάλλουν προσφορές σε 

έργα που δεν θα εξαγγέλλονται με τη μέθοδο της διορισμένης υπεργολαβίας, όπως προνοούσε 

η εγκύκλιος με Αρ. 10 […]. Επίσης στο εν λόγω Δελτίο Τύπου αναφέρεται ότι οι τέσσερις πιο 

πάνω Σύνδεσμοι έχουν ενημερώσει από τις 10/2/2016 για την απόφαση τους αυτή τόσο την 

Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, όσο και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς». 

 
102 Σημειώνεται ότι ο ΟΣΕΗΚ αν και ρωτήθηκε δια ερωτηματολογίων από την Υπηρεσία, δεν έχει προσκομίσει 
στοιχεία αναφορικά με το χρόνο εμπλοκής του στη σύμπραξη. Βλ. ενδεικτικά ερωτηματολόγια ημερομηνίας 
16/10/2019 και 18/11/2019 καθώς και απαντήσεις ημερομηνίας 27/11/2019 και 8/12/2019. 
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Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου103, η εσωτερική υπεργολαβία 

αποτελεί σύμβαση μεταξύ του κυρίως εργολάβου και υπεργολάβου για την εκτέλεση 

συγκεκριμένου έργου. Η επιλογή του υπεργολάβου είναι αρμοδιότητα του κυρίως εργολάβου 

ο οποίος συνάπτει σύμβαση με την αναθέτουσα αρχή, η οποία δεν έχει λόγο στη διαδικασία 

επιλογής των υπεργολάβων. Συνεπώς, στην περίπτωση προκήρυξης διαγωνισμού, όπως εν 

προκειμένω με τη μέθοδο της εσωτερικής υπεργολαβίας, η αναθέτουσα αρχή ουσιαστικά 

απευθύνεται σε κυρίως εργολάβους οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για τα επιμέρους τμήματα 

του έργου. 

Η διορισμένη υπεργολαβία, αντιθέτως, αποτελεί σύμβαση μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και 

κάθε επιμέρους υπεργολάβου κατόπιν σχετικού διαγωνισμού. Εν συνεχεία ο κάθε 

υπεργολάβος καλείται να συμβληθεί με κυρίως εργολάβο.104    

Σε σχετικό Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε στις 4/3/2016 από τον ΣΕΜΗΕΚ καταγράφονται τα 

ακόλουθα: 

«Πληροφορούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι ότι με αποφάσεις που πάρθηκαν από τα συλλογικά 

όργανα των  Συνδέσμων Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου 

(ΣΕΜΗΕΚ), Αδειούχων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Κύπρου (ΣΕΗΚ), του Σωματείου 

Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Λεμεσού (ΣΕΗ) και της Ομοσπονδίας Σωματείων Εργολάβων 

Ηλεκτρολόγων Κύπρου (ΟΣΕΗΚ), από την 1 Μαρτίου 2016, τα μέλη των Συνδέσμων δεν θα 

υποβάλλουν προσφορές σε έργα που δεν θα εξαγγέλλονται με τη μέθοδο της διορισμένης 

υπεργολαβίας, όπως προνοούσε η εγκύκλιος με Αρ.10 της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και 

Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ). 

Η απόφαση αυτή αποτελεί τη συλλογική αντίδραση των Συνδέσμων  στην εγκύκλιο Αρ. 11 της 

Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ), με την οποία αναιρεί την εγκύκλιο της 

Αρ. 10. Η εγκύκλιος Αρ. 10 απαιτούσε από τις αναθέτουσες αρχές όπως έργα πέραν των 

100,000.00 ευρώ των οποίων οι 10,000.00 ευρώ αποτελούν ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες 

πρέπει να εξαγγέλλονται με τη μέθοδο της διορισμένης υπεργολαβίας. 

Οι τέσσερεις πιο πάνω Σύνδεσμοι  έχουν ενημερώσει από τις 10 Φεβρουαρίου 2016 για την 

απόφαση τους αυτή τόσο την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων όσο και όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς».  

Επίσης, στα πρακτικά της Έκτακτης γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας 19/11/2015 γίνεται 

λόγος για απόφαση των μελών του ΣΕΜΗΕΚ και των λοιπών συνδέσμων για μη υποβολή 

προσφορών σε έργα που δεν θα εξαγγέλλονται με τη μέθοδο της διορισμένης υπεργολαβίες, 

 
103 Βλ. και απαντήσεις ΣΕΜΗΕΚ ημερομηνίας 31/01/2017. 
104 Βλ. και απαντήσεις ΣΕΜΗΕΚ ημερομηνίας 31/01/2017. 
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όπως προνοούσε η εγκύκλιος με Αρ. 10 της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων 

«ΚΕΑΑ 10» γνωστή ως «ΚΕΑΑ 10».  

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι εν λόγω αποφάσεις που πάρθηκαν συλλογικά από τους ΣΕΜΗΕΚ, 

ΣΕΗΚ, ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ αποτελούν αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων με αντικείμενo τον 

περιορισμό του ανταγωνισμού.105 Επαναλαμβάνεται ότι από τα ενώπιον της Επιτροπής 

στοιχεία προκύπτει ότι ο ΣΣΜΗΜΕ δεν συναποφάσισε με τους άλλους συνδέσμους για τη μη 

υποβολή προσφορών σε έργα που εξαγγέλλονταν με τη μέθοδο της εσωτερικής εργολαβίας. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι η λήψη απόφασης σε επίπεδο της κάθε μιας ένωσης ξεχωριστά θα 

μπορούσε να ειδωθεί ως απόφαση ένωσης επιχειρήσεων με σκοπό τον περιορισμό του 

ανταγωνισμού, όμως στο μέτρο που η απόφαση αυτή δεν υπήρξε μονομερής αλλά συλλογικά 

πάρθηκε από όλους τους εμπλεκόμενους Συνδέσμους ως έκφραση της κοινής του βούλησης, 

θεωρείται ως συμφωνία μεταξύ ενώσεων επιχειρήσεων με αντικείμενο τον περιορισμό του 

ανταγωνισμού. Αυτό διότι η  εν λόγω συμφωνία δύναται να θεωρηθεί ότι από τη φύση της 

αποσκοπεί στον περιορισμό του ανταγωνισμού καθώς απέβλεπε στο να αποτρέψει τη 

συμμετοχή των μελών της κάθε μιας ένωσης, με σκοπό να μην υποβληθούν προσφορές σε 

έργα που δεν θα εξαγγέλλονταν τη μέθοδο της διορισμένης υπεργολαβίας. Με άλλα λόγια, η 

εν λόγω απόφαση αποσκοπούσε στο να πλήξει κάθε ανταγωνιστικό διαγωνισμό που θα 

προκηρυσσόταν με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο πέραν της διορισμένης υπεργολαβίας. 

Η  Επιτροπή επισημαίνει πως κατά πάγια νομολογία, η εκτίμηση των συγκεκριμένων 

αποτελεσμάτων μιας απόφασης παρέλκει, όταν προκύπτει πως αυτή έχει ως σκοπό την 

παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού106. Σε περιπτώσεις δηλαδή 

κατά τις οποίες ο περιορισμός του ανταγωνισμού είναι εξ αντικειμένου, δεν απαιτείται η εξ 

αποτελέσματος εξέταση, περιοριστικών αποτελεσμάτων  

Όπως σημειώθηκε σε απόφαση της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού, «Η πάγια νομολογία του 

ΔΕΚ/ΠΕΚ (απόφαση ΔΕΕ, 45/85 Verbrand der Versicherer κατά Επιτροπής, Συλλογή 1987, 

σελ. 405) ερμηνεύει τις διατάξεις του άρθρου 81 της ΣυνθΕΚ κρίνοντας ότι: ‘’είναι περιττό να 

εξετάζονται τα συγκεκριμένα αποτελέσματα μιας συμφωνίας ή αποφάσεως κάποιας ένωσης 

επιχειρήσεων, εφόσον είναι προφανές ότι αποσκοπεί στον περιορισμό, στην παρεμπόδιση ή 

τη νόθευση του ανταγωνισμού’’’. Εφόσον δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση αποδεικνύεται 

πλήρως ο αντιανταγωνιστικός χαρακτήρας της συμπεριφοράς του ΣΕΣΜΕ, είναι per se 

απαγορευμένος και δεν απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω έρευνα για τα συγκεκριμένα 

αποτελέσματα που επέφερε η εν λόγω συμπεριφορά.».  

 
105 Βλ. απόφαση Επαντ 561/VII/2013 σκ. 123 
106 Βλ. ΓενΔικ Τ-305/94 έως Τ-307/94, Τ-313/94 έως Τ- 316/94, Τ-318/94, Τ-325/94, Τ-328/94, Τ329/94 και Τ-
335/94 Limburgse Vinyl Maatschappij NV κ.λπ κ. Επιτροπής, Συλλ. 1999 ΙΙ-931, σκ. 741 και Τ-62/98 Volkswagen 
κ. Επιτροπής, Συλλ. 2000 ΙΙ-2707, σκ. 178. 
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Αναφορικά με τη διαφοροποίηση αντικειμένου ή αποτελέσματος σε σχέση με την εφαρμογή 

του άρθρου 3 του Νόμου ή του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι 

σύμφωνα με το ΔΕΕ107: «από πάγια νομολογία προκύπτει ότι, για την εφαρμογή του άρθρου 

81, παράγραφος 1, ΕΚ, περιττεύει η συνεκτίμηση των συγκεκριμένων αποτελεσμάτων μιας 

συμφωνίας, εφόσον η συμφωνία αυτή έχει ως σκοπό τον περιορισμό, την παρεμπόδιση ή τη 

νόθευση του ανταγωνισμού (βλ., υπό την έννοια αυτή, αποφάσεις της 13ης Ιουλίου 1966, 

56/64 και 58/64, Consten και Grundig κατά Επιτροπής, Συλλογή τόμος 1965-1968, σ. 429, 

496, καθώς και της 15ης Οκτωβρίου 2002, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, 

C-250/99 P έως C-252/99 P και C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij κ.λπ. κατά 

Επιτροπής, Συλλογή 2002, σ. I-8375, σκέψη 491).» 

Ως εκ τούτου, η θέση των ΣΕΗ και ΣΕΗΚ ότι η Επιτροπή δεν παρουσίασε σε ποιο ποσοστό 

οι διαγωνισμοί την επίδικη περίοδο προκηρύσσονταν με την μέθοδο της εσωτερικής 

υπεργολαβίας ή της διορισμένης υπεργολαβίας ούτε και το ύψος της τάσης ρεύματος που 

αφορούσαν ούτως ώστε να προχωρήσει σε συμπέρασμα για εξ αντικειμένου περιορισμό του 

ανταγωνισμού, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή εφόσον ουσιαστικά αφορά εξ αποτελέσματος 

ανάλυση και όχι σε εξ αντικειμένου ανάλυση, ήτοι αφορά per se παράβαση του δικαίου του 

ανταγωνισμού.  

Προκύπτει πως, συνεπεία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που έλαβε χώρα στις 

19/11/2015 και της απόφασης που ελήφθη όπως αποτυπώνεται στο Δελτίο τύπου του 

ΣΕΜΗΕΚ, ο ανταγωνισμός περιορίστηκε και εκ του αποτελέσματος καθότι στον διαγωνισμό 

που προκήρυξε ο Δήμος Πάφου δεν υπέβαλε κανείς προσφορά παρά μόνο μία επιχείρηση. 

Περαιτέρω, επίκληση περί του ότι οι συμπράττουσες επιχειρήσεις ενήργησαν χωρίς να έχουν 

άμεση πρόθεση τον περιορισμό του ανταγωνισμού, αλλά την αντιμετώπιση της κρίσης ενός 

κλάδου, δεν λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 3 του 

Νόμου και 101 ΣΛΕΕ108. Άλλωστε, κατά την έννοια των σχετικών άρθρων, απαγορεύεται κάθε 

σύμπραξη που έχει ως αντικείμενο τον περιορισμό του ανταγωνισμού, ασχέτως του εάν 

 
107 Coop de France Bétail et Viande (formerly Federation Nationale de la Cooperation Betail et Viande (FNCBV)) 
v Commission of the European Communities[0] (C-101/07 P) [2009] 4 C.M.L.R. 15 
108 Βλ. Απόφαση της Επιτροπής 2003/600/ΕΚ, Γαλλικό βόειο κρέας, Υπόθεση COMP/C.38.279/F3, σκ. 130. Βλ. 
επίσης ΔΕΚ C-209/07, Irish Beef, σκ. 21. Βλ. επίσης ΔΕφΑθ 3529/2013, σκ. 12, ΔΕφΑθ 548/2012, σκ. 16, καθώς 
και ΔΕΚ C-238/99 P, C- 244/99 P, C- 245/99 P, C- 247/99 P, C- 250/99 P έως C- 252/99 P και C- 254/99 P, LVM 
κ.λπ, Συλλ. 2002, Ι-8618, σκ. 487, ΔΕΚ 96/82, NV IAZ International Belgium, Συλλ. 1983, σελ. 3371, σκ. 25, C-
45/85, σκ. 35-42, C-551/03P, General Motors, Συλλ. 2006, Ι-3201, σκ. 64, και C-246/86 Belasco, Συλλ. 1989, σελ. 
2181, σκ. 40-42, ΠΕΚ T-217/03 και Τ-245/03, FNCBV κ.λπ., Συλλ. 2006, ΙΙ-5000, σκ. 90. Βλ. ακόμη ΣτΕ 2007/2013, 
σκ. 17, καθώς και ενδεικτικά ΔΕφΑθ 3529/2013, σκ. 5, ΔΕφΑθ 1001/2006, σκ. 16, ΔΕφΑθ 1617/2009, σκ. 6 και 17. 
Το γεγονός ότι ένας κλάδος βρίσκεται σε κρίση θα μπορούσε να συνεκτιμηθεί μόνο ως ελαφρυντικό στοιχείο κατά 
το συνακόλουθο στάδιο υπολογισμού του ύψους του προστίμου: βλ. ενδεικτικά απόφαση της Επιτροπής 
80/1334/ΕΚ, Italian cast glass, Υπόθεση IV/29.869/80, σκ. ΙΙ. Β.3-4 και Richard Whish, Competition Law, 5η 
Έκδοση (2005), σελ. 577 και τη σχετική νομολογία στην οποία παραπέμπει. 
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επιδιώκεται με αυτήν και κάποιος νόμιμος σκοπός109. Για αυτό το λόγο, η Επιτροπή κρίνει ότι 

ο ισχυρισμός των υπό  έρευνα επιχειρήσεων110 ότι η διορισμένη υπεργολαβία αποτελεί την 

καλύτερη μέθοδο σύναψης υπεργολαβίας για τον λόγο ότι διασφαλίζονται έτσι τα 

δεδουλευμένα των εργοληπτών, με προσήλωση των επαγγελμάτων στην ΚΕΑΑ 10, δεν 

μπορεί να γίνει αποδεκτός. Η Επιτροπή κρίνει σκόπιμο να παραπέμψει στην πάγια ενωσιακή 

νομολογία, όπου διευκρινίζεται ότι η ενδεχόμενη ανεπάρκεια των δημοσίων μέτρων για την 

αντιμετώπιση προβλημάτων ενός τομέα δεν μπορεί να δικαιολογήσει την εμπλοκή 

επιχειρήσεων σε αντίθετες με τους κανόνες του ανταγωνισμού πρακτικές, προκειμένου να 

υποκαταστήσουν τη δράση των δημοσίων αρχών»111. Με άλλα λόγια, στην προκειμένη 

περίπτωση, οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις δεν δύνανται να δικαιολογηθούν για την 

οποιαδήποτε εμπλοκή τους στην προκειμένη σύμπραξη. 

Σημειώνεται ότι ο ΣΕΜΗΕΚ με ανακοίνωση του ημερομηνίας 7/4/2016112, καλούσε τα μέλη του 

να μην υποβάλλουν προσφορές σε έργα που δεν θα εξαγγέλλονταν με τη μέθοδο της 

διορισμένης υπεργολαβίας και σε Συμβούλους Ηλεκτρολόγους Μηχανολόγους Μηχανικούς 

που δεν ήταν μέλη σε επαγγελματικό Σύνδεσμο. Στην εν λόγω ανακοίνωση αναγράφεται ότι 

«η απόφαση αυτή αποτελεί τη συλλογική αντίδραση του συνδέσμου στην Εγκύκλιο Αρ. 11 της 

ΚΕΑΑ με την οποία αναιρεί την εγκύκλιο της Αρ. 10. Η εγκύκλιος αρ. 10 απαιτούσε από τις 

αναθέτουσες αρχές όπως έργα πέραν των 100,000.00 ευρώ των οποίων οι 10,000.00 ευρώ 

αποτελούν ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες πρέπει να εξαγγέλλονται με τη μέθοδο της 

διορισμένης υπεργολαβίας». 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι ο ΣΕΗΚ σε επιστολή του ημερομηνίας 31/01/2017 παραδέχεται 

ουσιαστικά ότι έχει εμπλακεί σε αυτή τη συμφωνία σημειώνοντας ότι: «Στις 19/11/2015 έγινε 

συνάντηση στα γραφεία της ΟΕΒ με τη συμμετοχή των τριών συνδέσμων. Στην εν λόγω 

συνάντηση αποφασίστηκε η δημιουργία του πρωτοκόλλου που αφορούσε τις διορισμένες 

υπεργολαβίες. Ο σύνδεσμος μας δεσμεύτηκε όπως παρουσιάσει την πρόταση στο Δ.Σ. Στις 

8/12/2015 σε συνεδρία του Δ.Σ. πάρθηκε η απόφαση για συμμετοχή στο προαναφερθέν 

πρωτόκολλο». Η Επιτροπή σημειώνει πως παρότι το θέμα της διορισμένης υπεργολαβίας δεν 

αποτέλεσε αντικείμενο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, εντούτοις γίνεται δεκτό ότι κατά την εν 

λόγω συνάντηση στις 19/11/2015 συζητήθηκε τόσο το ζήτημα της μη υποβολής προσφορών 

σε έργα που δεν θα εξαγγέλλονται με τη μέθοδο της διορισμένης υπεργολαβίας όσο και το 

ζήτημα που αφορά το Πρωτόκολλο Συνεργασίας. 

 
109 Βλ. απόφαση ΔΕΕ C-96/82 NV IAZ International Belgium κατά Επιτροπής, σκ. 25, C- 45/85 Verband κατά 
Επιτροπής, 35-42, C-551/03 P, General Motors κατά Επιτροπής, Συλλογή 2006, σ. I-3173, σκ. 64, απόφαση ΔΕΕ 
C-209/207, Irish Beef, σκ. 21, και την εκεί παρατιθέμενη σχετική νομολογία. 
110 Βλ. απαντητική επιστολή ΣΕΗΚ ημερομηνίας 31/1/2017 και ΣΕΗ ημερομηνίας 2/12/2019. 
111 Συνεκδικασθείσες υποθέσεις Τ – 217/03 Τ 245/03, FNCBV κατά Επιτροπής, Συλλ. 2006, ΙΙ-4987 σκ. 91.   
112 Ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΕΜΗΕΚ στις 7/4/2016. 
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Η Επιτροπή πρόσθετα επισημαίνει ότι ο ΣΕΗ σε επιστολή του ημερομηνίας 15/11/2019 

παρέλειψε να αναφέρει οτιδήποτε για το ζήτημα της διορισμένης υπεργολαβίας ενώ σε 

επιστολή του ημερομηνίας 2/12/2019 υποστήριξε ότι : «[…] μας δόθηκε η διακήρυξη και το 

κείμενο της διορισμένης υπεργολαβίας με στοιχείο ότι στηρίζεται στην προσήλωση των 

επαγγελμάτων μας στην Εγκύκλιο Αρ.10 της ΚΕΑΑ (για όποιους εφαρμόζεται. […] Το θέμα της 

διορισμένης υπεργολαβίας δεν αφορά τον ΣΕΗ καθώς σε αυτόν συμμετέχουν αδειούχοι 

επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι (απόφοιτοι τεχνικής ή Μέσης εκπαίδευσης, ΤΕΙ όχι ηλεκτρολόγοι 

μηχανικοί πανεπιστημίου) και δεν λαμβάνουμε μέρος σε τέτοιες προσφορές του Δημοσίου». 

Η θέση του ΣΕΗ ότι το θέμα της διορισμένης υπεργολαβίας δεν τον αφορά καθώς σε αυτόν 

συμμετέχουν αδειούχοι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι και δεν λαμβάνουν μέρος σε τέτοιες 

προσφορές του Δημοσίου δεν βρίσκει σύμφωνη την Επιτροπή. Όπως φαίνεται από τα 

πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΜΗΕΚ ημερομηνίας 19/11/2015, «Από 1η Μαρτίου 

2016 δεν θα υποβάλλονται προσφορές, από τα μέλη του ΣΕΜΗΕΚ, για έργα που εξαγγέλλονται 

με τη μέθοδο της εσωτερικής υπεργολαβίας (τόσο σε ιδιωτικά όσο και σε δημόσια έργα)». 

Επιπρόσθετα, από την ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΕΜΗΕΚ στις 7/4/2016113 προκύπτει ότι 

έργα με τη μέθοδο της εσωτερικής ή της διορισμένης υπεργολαβίας δύνανται να 

προκηρύσσονται πέραν από το δημόσιο τομέα και από τον ιδιωτικό. Συγκεκριμένα σύμφωνα 

με την εν λόγω ανακοίνωση «Τα πιο κάτω έργα βρίσκονται έξω στην αγορά και καλούνται τα 

μέλη να μην προσφοροδοτήσουν είτε γιατί έχουν εξαγγελθεί με τη μέθοδο της εσωτερικής 

υπεργολαβίας ή έχουν εξαγγελθεί από συμβούλους μηχανολόγους μηχανικούς που δεν είναι 

μέλη σε επαγγελματικό σύνδεσμο: 

 Gloria Jean s στην οδό Λήδρας στη Λευκωσία  

 Έργα του Σ. Σ.114 (Δεν είναι μέλος σε επαγγελματικό Σύνδεσμο) 

 Έργα του Ν. Α.115 (Δεν είναι μέλος σε επαγγελματικό Σύνδεσμο) 

 Έργο Jewish Educational Cultural Center στη Λάρνακα.» 

Η ΟΣΕΗΚ από την πλευρά της δήλωσε σε επιστολή της ημερομηνίας 7/11/2019 ότι: «Η 

ομοσπονδία δεν συναποφάσισε με άλλους συνδέσμους όπως τα μέλη τους να μην υποβάλλουν 

προσφορές σε έργα που δεν θα εξαγγέλλονται με τη μέθοδο της διορισμένης 

υπεργολαβίας»116. Η Υπηρεσία κάλεσε εκ νέου την ΟΣΕΗΚ να τοποθετηθεί λόγω του Δελτίου 

Τύπου του ΣΕΜΗΕΚ, το οποίο την εμπλέκει αλλά σε επιστολή της ημερομηνίας 8/12/2019, η 

ΟΣΕΗΚ περιορίστηκε να αναφέρει ότι «Οι ηλεκτρολόγοι Λάρνακας και Αμμοχώστου παίρναμε 

 
113 Ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΕΜΗΕΚ στις 7/4/2016. 
114 Βλ. υποσημείωση 94.  
115 Ibid. 
116επιστολή ΟΣΕΗΚ ημερομηνίας 7/11/2019. 
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προσφορές από όλους τους προσφοροδότες».  Η Επιτροπή δεν αποδέχεται το ισχυρισμό 

αυτό της ΟΣΕΗΚ, αφενός γιατί πρόκειται για εξ’ αντικειμένου περιορισμό του ανταγωνισμού 

και αφετέρου γιατί δεν έχει προσκομίσει κανένα στοιχείο που να δεικνύει ότι δεν είχε εμπλακεί 

στο ζήτημα της διορισμένης υπεργολαβίας συναποφασίζοντας με άλλους συνδέσμους τη μη 

υποβολή προσφορών αλλά και ούτε έχει εκφράσει την αποστασιοποίηση της από το 

περιεχόμενο του εν λόγω Δελτίου Τύπου που την εμπλέκει ρητά.  

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι το ΔΕΕ έχει κρίνει πως οι παθητικοί τρόποι συμμετοχής στην 

παράβαση, όπως η παρουσία μιας επιχειρήσεως σε συσκέψεις κατά τις οποίες συνήφθησαν 

συμφωνίες με αντίθετο προς τον ανταγωνισμό αντικείμενο, χωρίς να εκδηλώσει σαφώς την 

αντίθεσή της προς τις συμφωνίες αυτές, εκφράζουν συνενοχή η οποία μπορεί να 

στοιχειοθετήσει την ευθύνη της στο πλαίσιο του άρθρου 101 ΣΛΕΕ, δεδομένου ότι η σιωπηρή 

έγκριση μιας παράνομης πρωτοβουλίας, χωρίς δημόσια αποστασιοποίηση από το 

περιεχόμενό της ή καταγγελία στις διοικητικές αρχές, έχει ως αποτέλεσμα να ενθαρρύνει τη 

συνέχιση της παραβάσεως και να δυσχεραίνει την αποκάλυψή της117. 

Ο ΣΕΗ δήλωσε δια της επιστολής του ημερομηνίας 2/12/2019, ότι: «Μέσα στο πιο πάνω 

πλαίσιο [εννοεί σε εκδήλωση του συντελεστών του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που έλαβε 

χώρα στη Λεμεσό στις 28/1/2016], μας δόθηκε η διακήρυξη και το κείμενο της διορισμένης 

υπεργολαβίας με στοιχείο ότι στηρίζεται στην προσήλωση των επαγγελμάτων μας στην 

Εγκύκλιο αρ. 10 της ΚΕΑΑ (για όποιους εφαρμόζεται)». Ο ΣΕΗ όμως, δεν εξέφρασε με κανένα 

τρόπο την αντίθεση του στο εν λόγω Δελτίο Τύπου που τον ενέπλεκε ευθέως, ούτε 

αποστασιοποιήθηκε δημοσίως αλλά ούτε και κατήγγειλε το περιεχόμενο του. Συνάγεται 

συναφώς με αυτό τον τρόπο από πλευράς του ΣΕΗ, με βάση και την πάγια νομολογία ως 

αυτή έχει ενδεικτικά τεθεί πιο πάνω, η σιωπηρή έγκριση μιας παράνομης πρωτοβουλίας με 

αντικείμενο αντίθετο στον ανταγωνισμό.  

Ομοίως και ο ΣΕΗΚ δεν έχει εκφράσει την αποστασιοποίηση του από το περιεχόμενο του 

Δελτίου Τύπου. Μάλιστα στην επιστολή του ημερομηνίας 31/1/2017 (σημείο 4), παραδέχεται 

ότι «Σε συγκεκριμένη περίπτωση προτρέψαμε τα μέλη μας να μην δίνουν προσφορές σε 

εργολάβους για έργα τα οποία δεν είναι με διορισμένη υπεργολαβία, κάτι το οποίο σε αρκετές 

περιπτώσεις δεν τηρήθηκε […]». (η υπογράμμιση είναι της Επιτροπής) 

Επισημαίνεται πως σύμφωνα με τη νομολογία, εφόσον μία σύμπραξη έχει ως αντικείμενο τον 

περιορισμό του ανταγωνισμού, εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 

3 του Νόμου ή/  και 101 ΣΛΕΕ. Η εν τοις πράγμασι μη εφαρμογή της - εν όλω ή εν μέρει-, και 

η μη συμμόρφωση -εν όλω ή εν μέρει- προς τα συμφωνηθέντα, δεν ασκούν κατά νόμο επιρροή 

 
117 Βλ. Προδικαστική απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου  στην υπόθεση C-74/14 ημερομηνίας 21/1/2016 σκ. 23 
και απόφαση AC Treuhand κατά Επιτροπής, C-194/14 P, EU:C:2015:717, σκέψη 31  
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στη διαπίστωση της παράβασης ούτε και συνιστούν λόγο απαλλαγής- ιδίως λαμβανομένου 

υπόψη ότι η εκάστοτε επιχείρηση μπορεί να επιχειρεί να χρησιμοποιήσει τη σύμπραξη προς 

όφελός της. Επομένως, η επίκληση αμυντικών επιχειρημάτων, όπως η αμελητέα επίπτωση 

στον ανταγωνισμό, το δυσχερές οικονομικό περιβάλλον, η τυχόν απόκλιση από τα 

συμφωνηθέντα, και η άγνοια ότι πτυχές της συμφωνίας ή εναρμονισμένης πρακτικής 

μπορούσαν να θεωρηθούν παράνομες, δεν απαλλάσσουν τους αυτουργούς της παράβασης 

από τη διάπραξή της. Ούτε, επίσης, απαλλάσσει από την ευθύνη τις συμπράττουσες 

επιχειρήσεις / ενώσεις επιχειρήσεων η τυχόν πεποίθησή τους ότι ενεργούσαν σύμφωνα με το 

νόμο. Συναφώς, εφόσον διαπιστώνεται το περιοριστικό αντικείμενο των συμπράξεων, δεν 

είναι απαραίτητο να εξετασθεί το τυχόν επιχειρηματικό συμφέρον των συμβαλλομένων. Είναι 

δηλαδή αδιάφορο το ζήτημα αν η συμμετοχή κάποιας επιχείρησης στην εν λόγω σύμπραξη, 

για την οποία υπάρχουν έγγραφες αποδείξεις, υπαγορεύθηκε από συγκεκριμένους 

εμπορικούς λόγους ή ήταν κατ’ εκτίμηση οικονομικά λογική ή πρόσφορη118. 

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι ο ΣΕΜΗΕΚ ισχυρίζεται πως προέβηκε σε ανάκληση της 

απόφασης του δια της οποίας καλούσε τα μέλη του να μην υποβάλλουν προσφορές σε έργα 

που δεν θα εξαγγέλλονταν με τη μέθοδο της διορισμένης υπεργολαβίας, επικαλούμενος 

ψήφισμα της έκτακτης γενικής του Συνέλευσης ημερομηνίας 17/6/2016119.  Ωστόσο, η 

Επιτροπή διαπιστώνει από το εν λόγω πρακτικό πως δεν γίνεται ανάκληση, παρά μόνον 

τίθενται προϋποθέσεις από τον ΣΕΜΗΕΚ αναφορικά με τις περιπτώσεις στις οποίες γίνεται 

επιτρεπτή η υποβολή προσφορών από τα μέλη του σε έργα που δεν εξαγγέλλονται με τη 

μέθοδο της διορισμένης υπεργολαβίας. Συγκεκριμένα, στο εν λόγω ψήφισμα, της έκτακτης 

Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΜΗΕΚ ημερομηνίας 17/6/2016, αποτυπώνεται η απόφαση του 

Συνδέσμου ως ακολούθως:  

«Α. Υποστηρίζει ότι, θέση του ΣΕΜΗΕΚ είναι πως τα μέλη του θα πρέπει να προσφοροδοτούν 

σε έργα τα οποία θα εκδίδονται με βάση συμβόλαια διορισμένης υπεργολαβίας καθότι θεωρεί 

ότι προς το παρόν τουλάχιστον, τα συμβόλαια διορισμένης υπεργολαβίας περιέχουν όρους με 

τους οποίους εξασφαλίζεται έστω και ελάχιστα, η πληρωμή δεδουλευμένης εργασίας.  

Β. Σαν ένδειξη καλής θέλησης και αποφυγή αποτελμάτωσης των έργων τα οποία έχουν ήδη 

εξαγγελθεί ή πρόκειται να εξαγγελθούν λίαν συντόμως αποδέχεται τα πιο κάτω:  

1. Τα μέλη θα μπορούν να προσφοροδοτούν σε έργα τύπου εσωτερικής υπεργολαβίας τόσο 

στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα στις περιπτώσεις όπου τα υπολογιζόμενα ποσά του 

έργου δεν θα υπερβαίνουν τις €15.000 και τις €30.000 για ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά 

έργα αντίστοιχα. 

 
118 Βλ. απόφαση επαντ 675/2018 σκ. 54 
119 Απαντήσεις ΣΕΜΗΕΚ ημερομηνίας 31/1/2017 και το Παράρτημα 8. 
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 2. Για έργα που υπερβαίνουν τα πιο πάνω ποσά, προσωρινά, […] τα μέλη του ΣΕΜΗΕΚ θα 

μπορούν να προσφοροδοτούν  σε έργα τύπου εσωτερικής υπεργολαβίας, νοουμένου όμως 

ότι πληρούνται απαραίτητα, σωρευτικά, οι πιο κάτω προϋποθέσεις: 

 Θα περιλαμβάνεται όριο στο συμβόλαιο, μεταξύ κυρίως εργολάβου και Ιδιοκτήτη, για 

υποχρέωση του ιδιοκτήτη να πληρώσει τον υπεργολάβο απευθείας, κατόπιν αίτησης του 

υπεργολάβου, σε περίπτωση όπου ο κυρίως εργολάβος αποδεδειγμένα δεν προχωρά σε 

πληρωμές για εκτελεσθείσα εργασία προς τον υπεργολάβο 

 Επίσης, ο κύριος εργολάβος θα κατονομάζει στο στάδιο της προσφοράς συγκεκριμένο 

ηλεκτρολόγο και μηχανολόγο υπεργολάβο και δεν θα μπορεί να τον αντικαθιστά εάν η 

προσφορά του είναι επιτυχής». 

Σε ότι αφορά το ΣΕΗΚ, σημειώνεται ο ισχυρισμός ότι η απόφαση του ΣΕΗΚ δια της οποίας 

καλούσε τα μέλη του να μην υποβάλλουν προσφορές σε έργα που δεν θα εξαγγέλλονταν με 

τη μέθοδο της διορισμένης υπεργολαβίας, είχε μόνο συμβολικό χαρακτήρα όπως υπέδειξε ο 

ΣΕΗΚ, αφού η συντριπτική πλειοψηφία των μελών του είναι μισθωτοί ή/και υπάλληλοι σε 

ηλεκτρολογικές εταιρείες.  

Σημειώνεται επιπλέον ότι οι Σύνδεσμοι ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ δεν ανέφεραν, αν και κατά πόσο 

προχώρησαν σε αναστολή ή/και ανάκληση του εν λόγω ζητήματος που αφορά τις διορισμένες 

υπεργολαβίες. Ο ΣΕΗ περιορίστηκε να αναφέρει στην Υπηρεσία ότι το θέμα της διορισμένης 

υπεργολαβίας δεν τον αφορά. Τόσο ο ΣΕΗ όσο και ο ΟΣΕΗΚ απέφυγαν να απαντήσουν σε 

καίρια ερωτήματα που τέθηκαν κατά τη διενέργεια της προκαταρκτικής έρευνας, όπως για 

παράδειγμα γιατί τους δόθηκε η διακήρυξή και το κείμενο της διορισμένης υπεργολαβίας, γιατί 

το Δελτίο Τύπου του ΣΕΜΗΕΚ κατονομάζει ρητά τον ΣΕΗ και την ΟΣΕΗΚ εμπλέκοντας τους 

στο ζήτημα της διορισμένης υπεργολαβίας και αν ο ΣΕΗ και ο ΟΣΕΗΚ εξέφρασαν 

καθοιονδήποτε τρόπο την αντίθεση τους αναφορικά με το περιεχόμενο του εν λόγω Δελτίου 

Τύπου. Παράλληλα, τόσο ο  ΣΕΗ όσο και ο ΟΣΕΗΚ ρωτήθηκαν για το πότε και ποιος 

ενημέρωσε την Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δελτίου Τύπου 

αναφέρει αυτολεξεί ότι: «Οι τέσσερεις πιο πάνω Σύνδεσμοι  έχουν ενημερώσει από τις 10 

Φεβρουαρίου 2016 για την απόφαση τους αυτή τόσο την Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 

όσο και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς», χωρίς ωστόσο να παρέχουν καμία απολύτως 

τοποθέτηση.  

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην προκειμένη περίπτωση, η απόφαση που λήφθηκε από τα 

συλλογικά όργανα των ΣΕΜΗΕΚ, ΣΕΗΚ, ΟΣΕΗΚ και ΣΕΗ, εμπόδιζε ουσιαστικά τους κυρίως 

εργολάβους από την υποβολή προσφορών σε έργα που δεν θα εξαγγέλλονταν με τη μέθοδο 

της διορισμένης υπεργολαβίας με συνέπεια να πληγεί κάθε ανταγωνιστική διαδικασία η οποία 
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θα απέφερε την πλέον συμφέρουσα προσφορά στην εκάστοτε αναθέτουσα αρχή ανεξαρτήτως 

του αν επρόκειτο για ιδιωτικά ή για δημόσια έργα. 

Με τη συμφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων συνδέσμων ως αυτή αρχικά συνήφθη μεταξύ των 

ΣΕΜΗΕΚ, και ΣΕΗΚ στις 19/11/2015 και κατόπιν των ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ, αποφασίστηκε όπως 

από την 1 Μαρτίου 2016 τα μέλη τους μην υποβάλλουν προσφορές σε έργα που δεν θα 

εξαγγέλλονται με τη μέθοδο της διορισμένης υπεργολαβίας, ως διαπιστώνεται και από τις 

απαντήσεις του ΣΕΗ καθώς και από το περιεχόμενο του σχετικού Δελτίου Τύπου του 

ΣΕΜΗΕΚ στο οποίο αναγράφεται ξεκάθαρα η απόφαση των συλλογικών οργάνων των 

ΣΕΜΗΕΚ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ. Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή καταλήγει ομόφωνα ότι, 

η συμφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων συνδέσμων  ΣΕΜΗΕΚ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ, είχε 

σκοπό να αποτρέψει τα μέλη τους από τη συμμετοχή σε κάθε διαγωνισμό που θα 

προκηρυσσόταν με τη μέθοδο της διορισμένης υπεργολαβίας και περιορισμό του 

ανταγωνισμού, κατά παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου και 101 της ΣΛΕΕ.    

Ευθύνη ΣΕΜΗΕΚ  αναφορικά με το ζήτημα της διορισμένης υπεργολαβίας 

Η Επιτροπή επισημαίνει πως σε ότι αφορά το ζήτημα της παρότρυνσης από τον ΣΕΜΗΕΚ 

προς τα μέλη του για μη υποβολή προσφορών σε έργα που δεν θα εξαγγέλλονται με τη 

μέθοδο της διορισμένης υπεργολαβίας, κατά το στάδιο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης στη 

βάση του άρθρου 17 του Νόμου είχε ήδη εκδοθεί σχετική απόφαση εναντίον του ΣΕΜΗΕΚ 

(απόφαση αριθμός 25/2017120 κατόπιν εξέτασης καταγγελίας που υποβλήθηκε εναντίον του 

από τον Δήμο Πάφου).  

Η Επιτροπή επί τούτου είχε σημειώσει ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει καταστήσει σαφές 

ότι η αρχή ne bis in idem εφαρμόζεται στο πλαίσιο του δικαίου του ανταγωνισμού. Στην 

υπόθεση Aalborg Portland121 το Δικαστήριο διατύπωσε την αρχή ότι μπορεί να γίνει επίκληση 

του ne bis in idem όταν υπάρχει ταυτότητα πραγματικών περιστατικών, παραβάτη και 

προστατευόμενου εννόμου συμφέροντος. Κατά το Δικαστήριο, η αρχή διασφαλίζει επομένως 

ότι το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να τιμωρηθεί περισσότερο από μία φορά για μία και μόνη 

παράνομη συμπεριφορά προς προστασία του ίδιου εννόμου αγαθού122. Κατά συνέπεια, μια 

επιχείρηση δεν θα πρέπει να καταδικάζεται ούτε να διώκεται εκ νέου για μια αντίθετη προς τον 

ανταγωνισμό συμπεριφορά σε σχέση με την οποία είτε της έχει ήδη επιβληθεί κύρωση. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι δεν είχε κινηθεί διαδικασία εξέτασης στη βάση του άρθρου 17 του 

Νόμου στο πλαίσιο της παρούσας υπόθεσης και δεν είχε αποσταλεί Έκθεση Αιτιάσεων στον 

 
120 Επισημαίνεται ότι η εν λόγω απόφαση έχει ακυρωθεί από το Διοικητικό Δικαστήριο με απόφασή του 
ημερομηνίας 23/11/2020 και ότι έχει ασκηθεί έφεση εναντίον της εν λόγω απόφασης στις 28/12/2020 
121Απόφαση της 7ης Ιανουαρίου 2004, Aalborg Portland κ.λπ. κατά Επιτροπής (C-204/00 P, C-205/00 P, 
C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P και C-219/00 P, EU:C:2004:6). 
122 Απόφαση της 7ης Ιανουαρίου 2004, Aalborg Portland κ.λπ. κατά Επιτροπής σκέψεις 338 έως 340. 
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ΣΕΜΗΕΚ σε σχέση με το ζήτημα της διορισμένης υπεργολαβίας λαμβάνοντας υπόψη την 

απόφασή της Επιτροπής με αρ. 25/2017 (η οποία ακυρώθηκε σε μεταγενέστερο στάδιο από 

το Διοικητικό Δικαστήριο123). Με δεδομένο αυτό, η παρούσα απόφαση δεν απευθύνεται στον 

ΣΕΜΗΕΚ σε ό,τι αφορά το ζήτημα της διορισμένης υπεργολαβίας.  

Γ. Μη εμπλοκή ΣΣΜΗΜΕ στο ζήτημα της διορισμένης υπεργολαβίας 

Σε σχέση με τον ΣΣΜΗΜΕ, η Επιτροπή διαπιστώνει από τα στοιχεία της έρευνας ότι δεν έχει 

συναποφασίσει με τους υπόλοιπους Συνδέσμους την μη υποβολή προσφορών σε έργα που 

δεν εξαγγέλλονται με τη μέθοδο της διορισμένης υπεργολαβίας. Συγκεκριμένα ο ΣΣΜΗΜΕ 

στις απαντήσεις του ημερομηνίας 30/1/2017, δήλωσε ότι το ζήτημα της «εσωτερικής 

υπεργολαβίας» ή και της «διορισμένης υπεργολαβίας» δεν αφορά το Σύνδεσμο ούτε και 

αποτέλεσε αντικείμενο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας. Η Επιτροπή διαπιστώνει αφενός ότι 

πράγματι το ζήτημα αυτό δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, 

καθώς στην εν λόγω «συμφωνία» δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρόνοια περί τούτου, αλλά 

επίσης ο ΣΕΜΗΕΚ στο Δελτίο Τύπου που εξέδωσε στις 3/4/2016 κατονομάζει ρητά του 

Συνδέσμους που συναποφάσισαν να μην υποβάλλουν προσφορές σε έργα που δεν θα 

εξαγγέλλονταν με τη μέθοδο της διορισμένης υπεργολαβίας, και ανάμεσα σε αυτούς δεν 

συμπεριλαμβάνεται ο ΣΣΜΗΜΕ, παρά μόνο οι ΣΕΜΗΕΚ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ.  

Ως εκ των ανωτέρω, η Επιτροπή καταλήγει ότι δεν τίθεται θέμα καταλογισμού ευθύνης στον 

ΣΣΜΗΜΕ σε ότι αφορά το ζήτημα της διορισμένης υπεργολαβίας. Συνεπώς η Επιτροπή 

θεωρεί ότι υπόλογες σε ότι αφορά το ζήτημα της διορισμένης υπεργολαβίας για την παράβαση 

του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου και του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ, είναι οι ενώσεις επιχειρήσεων 

των ΣΕΗΚ, ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ.  

Δ. Ευθύνη μελών των ΣΕΜΗΕΚ, ΣΣΜΗΜΕ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι σχετικά με την ευθύνη για την παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του 

Νόμου και 101 της ΣΛΕΕ, μια ένωση επιχειρήσεων δύναται να θεωρηθεί ως η μόνη υπαίτια 

σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι είχε αυτοτελή δράση και συμπεριφορά σε σχέση με τα μέλη 

της.124 Από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου φαίνεται ότι η απόφαση για την προτροπή 

των μελών των Συνδέσμων να μην υποβάλουν προσφορές σε έργα που δεν θα εξαγγέλλονται 

με τη μέθοδο της διορισμένης υπεργολαβίας ή να μην υποβάλουν προσφορές σε Συμβούλους 

που δεν είναι μέλη σε επαγγελματικό σύνδεσμο ή να μην καλούν για προσφορές εργολάβους 

που δεν ανήκουν σε επαγγελματικό σύνδεσμο, λήφθηκε από τα Συλλογικά όργανα των 

 
123 Η εν λόγω απόφαση έχει εφεσιβληθεί. 
124 Βλ. ΔΕΕ 89/85 «Χαρτοπολτός Ι», απόφαση της 27/9/1988, Συλλ. 1985, σελ. 5193 και συνεκδ. υποθ. Τ-25/95, 
Τ-26/95, Τ-30/95 έως Τ-32/95, Τ-34/95 έως Τ-39/95, Τ-42/95 έως Τ-46/95, Τ-48/95 έως Τ-65/95, Τ-68/95 έως Τ-
71/95, Τ-87/95, Τ-88/95, Τ-103/95 και Τ-104/95, Cimenteries CBR SA κ.ά. κατά Επιτροπής, Συλλογή 2000 σ. ΙΙ-
491, σκ. 1325. 
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Συνδέσμων και  σε ορισμένες περιπτώσεις κοινοποιήθηκε υπό μορφή δελτίου τύπου και 

εγκυκλίου στα μέλη τους. 

Συνεπώς, διαφαίνεται ότι εν τη απουσία της απόφασης των ως άνω υπό διερεύνηση 

Συνδέσμων / ενώσεων επιχειρήσεων, τα μέλη τους δεν θα είχαν λόγο να απέχουν από την 

υποβολή προσφορών είτε σε έργα που δεν θα εξαγγέλλονταν με τη μέθοδο της διορισμένης 

υπεργολαβίας είτε σε έργα των οποίων ο μελετητής δεν θα ήταν μέλος σε επαγγελματικό 

σύνδεσμο είτε να καλούν για προσφορές εργολάβους που δεν ήταν μέλη σε επαγγελματικό 

σύνδεσμο.. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ομόφωνα κρίνει ότι, οι ενώσεις επιχειρήσεων ΣΕΜΗΕΚ, 

ΣΣΜΗΜΕ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ, είναι υπεύθυνες για παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του 

Νόμου και 101 της ΣΛΕΕ. 

9.4.8 Η πιθανολογούμενη παράβαση και η υπεράσπιση του άρθρου 4 του Νόμου – 

Πρωτόκολλο Συνεργασίας και διορισμένη υπεργολαβία 

Τα εμπλεκόμενα μέρη ΣΕΜΗΕΚ, ΣΣΜΗΜΕ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ παρέθεσαν  τους λόγους 

που τους οδήγησαν στην Υπογραφή του Πρωτοκόλλου συνεργασίας και τα εμπλεκόμενα μέρη 

ΣΕΜΗΕΚ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ παρέθεσαν  τους λόγους που τους οδήγησαν στη 

συμφωνία σε σχέση με τους διαγωνισμούς που προκηρύσσονται με τη μέθοδο της 

διορισμένης υπεργολαβίας. Οι ΣΕΜΗΕΚ, ΣΣΜΗΜΕ, ΣΕΗΚ και ΣΕΗ επικαλέστηκαν το άρθρο 

4 του Νόμου. 

Τα εμπλεκόμενα μέρη αναφέρουν ότι εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι μία συμφωνία είναι 

περιοριστική του ανταγωνισμού θα πρέπει στη συνέχεια να εξετάσει κατά πόσο από τη 

συμφωνία προκύπτουν ευνοϊκά για τον ανταγωνισμό αποτελέσματα και κατά πόσο αυτά 

υπερισχύουν έναντι των δυσμενών για τον ανταγωνισμό αποτελεσμάτων.  

Η Επιτροπή διευκρινίζει καταρχάς ότι κατά το στάδιο της Έκθεσης Αιτίασης δεν έχει καταλήξει 

οριστικά ότι υφίσταται παράβαση του Νόμου και, ως εκ τούτου, τα εμπλεκόμενα μέρη δύνανται 

να υποβάλουν τις θέσεις τους αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 4 του Νόμου και 101(3) 

της ΣΛΕΕ .  

Περαιτέρω, η Επιτροπή σημειώνει ότι τα εμπλεκόμενα μέρη παραλείπουν να αναφέρουν ότι 

σύμφωνα με το άρθρο 4(2) του Νόμου: «Το βάρος απόδειξης ότι μία σύμπραξη είναι επιτρεπτή 

και έγκυρη δυνάμει του εδαφίου (1), βαραίνει την ν εμπλεκόμενη επιχείρηση ή ένωση 

επιχειρήσεων που επικαλείται το εν λόγω εδάφιο». Συνεπώς, η Επιτροπή εξετάζει το άρθρο 

4(1) του Νόμου μόνο εφόσον το επικαλεστεί εμπλεκόμενο μέρος, το οποίο φέρει και το βάρος 

της απόδειξης, κάτι το οποίο δεν είχαν πράξει τα εμπλεκόμενα μέρη και σε οποιαδήποτε 

περίπτωση δύναται να εξεταστεί από την Επιτροπή σε στάδιο προ της οριστικής απόφασής 

της αναφορικά με παράβαση της νομοθεσίας.  
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Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου: «Κάθε συμφωνία, απόφαση και εναρμονισμένη πρακτική, 

η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του εδαφίου (1) του άρθρου 3, επιτρέπεται και είναι 

έγκυρη χωρίς να είναι αναγκαία η προηγούμενη έκδοση σχετικής απόφασης της Επιτροπής, 

εάν συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(α) 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· 

(β) δεν επιβάλλει στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις περιορισμούς μη απαραίτητους για την 

επίτευξη των στόχων αυτών. Και 

(γ) δεν  παρέχει  στις  επιχειρήσεις  αυτές  τη   δυνατότητα κατάργησης του ανταγωνισμού σε 

σημαντικό τμήμα της σχετικής αγοράς του προϊόντος.». 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι οι εν λόγω προϋποθέσεις εξαίρεσης από τους απαγορευτικούς 

κανόνες του άρθρου 3 του Νόμου πρέπει να πληρούνται σωρευτικά και σύμφωνα με το άρθρο 

4(3) του Νόμου, η εξέταση των σχετικών ισχυρισμών και η απόφαση σχετικά με το κατά πόσο 

πληρούνται ή όχι τα κριτήρια γίνεται από την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη μόνο 

αντικειμενικά κριτήρια. Συνεπώς, η ερμηνεία των εν λόγω προϋποθέσεων είναι στενή.   

Κατά τον ίδιο τρόπο, σημειώνεται ότι το άρθρο 101 παράγραφος 3 της συνθήκης θεσπίζει 

έναν κανόνα εξαίρεσης που προβλέπει απαλλαγή των επιχειρήσεων κατά τη διαπίστωση 

παράβασης του άρθρου 101 παράγραφος 1 της συνθήκης. Οι συμφωνίες επιχειρήσεων, οι 

αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και οι εναρμονισμένες πρακτικές που εμπίπτουν στο 

άρθρο 101 παράγραφος 1, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 101 παράγραφος 

3 είναι έγκυρες και εκτελεστές, χωρίς να απαιτείται καμία προηγούμενη απόφαση για τον 

σκοπό αυτό 

Ως εξαίρεση από τον κανόνα αυτό, το άρθρο 101 παράγραφος 3 προβλέπει ότι η απαγόρευση 

που περιέχεται στο άρθρο 101 παράγραφος 1 μπορεί να κηρυχθεί ανεφάρμοστη σε 

περίπτωση συμφωνιών που συμβάλλουν στην βελτίωση της παραγωγής ή της διανομής των 

προϊόντων ή στην προώθηση της τεχνικής ή οικονομικής προόδου, εξασφαλίζοντας 

συγχρόνως τους καταναλωτές δίκαιο τμήμα από το όφελος που προκύπτει, και οι οποίες δεν 

επιβάλλουν περιορισμούς που δεν είναι απαραίτητοι για την επίτευξη των στόχων αυτών και 

δεν παρέχουν στις επιχειρήσεις αυτές τη δυνατότητα καταργήσεως του ανταγωνισμού σε 

σημαντικό τμήμα των σχετικών προϊόντων. 

Η αξιολόγηση των περιορισμών που έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα τον περιορισμό 

του ανταγωνισμού βάσει του άρθρου 101 παράγραφος 1 αποτελεί μια µόνο πτυχή της 
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ανάλυσης. Η άλλη πτυχή, που διατυπώνεται στο άρθρο 101 παράγραφος 3, είναι η 

αξιολόγηση των θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων που έχουν οι περιοριστικές συμφωνίες 

Η εφαρμογή της εξαίρεσης του άρθρου 101 παράγραφος 3 υπόκειται σε τέσσερις σωρευτικές 

προϋποθέσεις, δύο θετικές και δύο αρνητικές: 

α)η συμφωνία πρέπει να συμβάλλει στη βελτίωση της παραγωγής ή της διανομής των 

προϊόντων ή στην προώθηση της τεχνικής ή οικονομικής προόδου, 

β) πρέπει να εξασφαλίζει στους καταναλωτές δίκαιο τμήμα από το όφελος που προκύπτει, 

γ) οι περιορισμοί πρέπει να είναι απαραίτητοι για την επίτευξη των στόχων αυτών, και τέλος 

δ) η συμφωνία δεν πρέπει να παρέχει στα μέρη τη δυνατότητα καταργήσεως του 

ανταγωνισμού επί σημαντικού τμήματος των σχετικών προϊόντων. 

Εφόσον πληρούνται οι τέσσερις αυτές προϋποθέσεις, η συμφωνία ενισχύει τον ανταγωνισμό 

στη σχετική αγορά, δεδομένου ότι οδηγεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στην προσφορά 

φθηνότερων ή καλύτερων προϊόντων στους καταναλωτές, αποζημιώνοντας έτσι τους 

τελευταίους για τα δυσμενή αποτελέσματα που έχουν οι περιορισμοί του ανταγωνισμού. 

Σύμφωνα με την πρώτη προϋπόθεση, η συμφωνία, απόφαση και/ή εναρμονισμένη πρακτική 

πρέπει να 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. Από τη νομολογία του ΔΕΕ σε 

σχέση με το άρθρο 101(3) -πρώτη προϋπόθεση - προκύπτει ότι λαμβάνονται υπόψη µόνο τα 

αντικειμενικά πράγμα που σημαίνει ότι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας δεν εκτιμάται από 

την υποκειμενική άποψη των μερών. Η εξοικονόμηση κόστους που προκύπτει από την απλή 

άσκηση ισχύος στην αγορά από τα μέρη δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη. Όλοι οι ισχυρισμοί για 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας πρέπει να θεμελιώνονται ούτως ώστε να μπορούν να 

διαπιστωθούν τα ακόλουθα:  

α) η φύση της επικαλούμενης βελτίωσης της αποτελεσματικότητας.  

β) ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της συμφωνίας και της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας 

γ) η πιθανότητα και το μέγεθος κάθε επικαλούμενης βελτίωσης της αποτελεσματικότητας 

δ) πώς και πότε θα επιτευχθεί κάθε βελτίωση της αποτελεσματικότητας. 

Επιπρόσθετα,  σύμφωνα µε τη δεύτερη προϋπόθεση του άρθρου 101 παράγραφος 3 πρέπει 

να εξασφαλίζεται στους καταναλωτές δίκαιο τμήμα από το όφελος που προκύπτει από τη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας συνεπεία της περιοριστικής συμφωνίας. Η έννοια του 

«δίκαιου τμήματος» προϋποθέτει ότι η μετακύλιση οφέλους στους καταναλωτές πρέπει 

τουλάχιστον να αντισταθμίζει τις πραγματικές ή πιθανές αρνητικές επιπτώσεις τις οποίες 
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υφίστανται από τον περιορισμό του ανταγωνισμού που διαπιστώθηκε βάσει του άρθρου 101 

παράγραφος 1. Σύμφωνα µε τον γενικότερο στόχο του άρθρου 101 για απαγόρευση των 

αντιανταγωνιστικών συμφωνιών, το καθαρό αποτέλεσμα της συμφωνίας πρέπει να είναι 

τουλάχιστον ουδέτερο από την άποψη των καταναλωτών. Αν η θέση των καταναλωτών αυτών 

επιδεινώνεται αρκετά μετά τη συμφωνία, η δεύτερη προϋπόθεση του άρθρου 101 

παράγραφος 3, δεν πληρούται. Οι θετικές επιπτώσεις μιας συμφωνίας πρέπει να 

αντισταθμίζουν τις αρνητικές της επιπτώσεις στους καταναλωτές. Όταν συμβαίνει αυτό, η 

συμφωνία δεν είναι επιζήμια για τους καταναλωτές. Επιπλέον, επωφελείται το κοινωνικό 

σύνολο όταν η βελτίωση της αποτελεσματικότητας έχει ως αποτέλεσμα τη χρησιμοποίηση 

λιγότερων πόρων για την παραγωγή των προϊόντων που καταναλώνονται ή την παραγωγή 

προϊόντων υψηλότερης αξίας και κατά συνέπεια μια αποτελεσματικότερη κατανομή των 

πόρων. ∆εν είναι υποχρεωτικό οι καταναλωτές να εξασφαλίζουν δίκαιο τμήμα από κάθε 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας που διαπιστώνεται στο πλαίσιο της πρώτης 

προϋπόθεσης. Αρκεί να αποκομίζουν επαρκή οφέλη ώστε να αντισταθμίσουν τις αρνητικές 

επιπτώσεις της περιοριστικής συμφωνίας, οπότε εξασφαλίζεται στους καταναλωτές δίκαιο 

τμήμα από το συνολικό όφελος. 

Αποφασιστικός παράγοντας είναι οι συνολικές επιπτώσεις για τους καταναλωτές των 

προϊόντων στη σχετική αγορά και όχι σε μεμονωμένα µέλη αυτής της ομάδας καταναλωτών. 

Κατά την αξιολόγηση αυτή πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η αξία ενός μελλοντικού οφέλους 

για τους καταναλωτές δεν είναι ίδια µε αυτή του οφέλους που αποκομίζουν στον παρόντα 

χρόνο. 

Η δεύτερη προϋπόθεση του άρθρου 101 παράγραφος 3 εμπεριέχει αναλογική κλίμακα. Όσο 

μεγαλύτερος είναι ο περιορισμός του ανταγωνισμού που διαπιστώνεται βάσει του άρθρου 101 

παράγραφος 1, τόσο μεγαλύτερη πρέπει να είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και το 

όφελος που εξασφαλίζεται στους καταναλωτές. Αν αντίθετα τα περιοριστικά αποτελέσματα 

της συμφωνίας είναι ουσιώδη και η εξοικονόμηση κόστους είναι σχετικά ασήμαντη, είναι πολύ 

απίθανο να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 101 παράγραφος 3. Οι επιπτώσεις από 

τον περιορισμό του ανταγωνισμού εξαρτώνται από την ένταση του περιορισμού και τον βαθμό 

στον οποίο εξακολουθεί να υπάρχει ανταγωνισμός μετά την εφαρμογή της συμφωνίας. 

Αναφορικά με την πρώτη προϋπόθεση, τα εμπλεκόμενα μέρη δεν απέδειξαν είτε στην 

περίπτωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας (ΣΕΜΗΕΚ, ΣΣΜΗΜΕ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ, ΟΣΕΗΚ)  είτε 

στην περίπτωση της διορισμένης υπεργολαβίας (ΣΕΜΗΕΚ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ, ΟΣΕΗΚ)  σε καμία 

περίπτωση πως οι συμφωνίες τους, οι οποίες περιόριζαν τον ανταγωνισμό εξ αντικειμένου 

έχουν συμβάλει 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. Αντιθέτως, πέραν των 
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προβλημάτων που καταγράφουν ότι υφίσταντο σε σχέση με το επάγγελμά τους (π.χ. 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν παράνομα, άτομα που εργάζονταν σε δημόσιους 

οργανισμούς, απλήρωτες οφειλές, χρήση υλικών κατώτερης ποιότητας κλπ) περιορίστηκαν 

σε γενικές αναφορές υπό τη μορφή λιστών, αναφορές οι οποίες μελετήθηκαν από την 

Επιτροπή. Μεταξύ άλλων για την παράβαση που αφορά το Πρωτόκολλο Συνεργασίας 

ανέφεραν ότι μοναδικό στόχο είχε το όφελος της οικονομίας και του υγιούς ανταγωνισμού κάτι 

που προκύπτει ως ζήτημα κοινής λογικής χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε απόδειξη με 

μαρτυρία125 και ότι σκοπός ήταν να συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγής ή στην προώθηση 

της τεχνικής προόδου εξασφαλίζοντας συγχρόνως στους καταναλωτές δίκαιο τμήμα από το 

όφελος που προκύπτει, χωρίς να καταργείται ο ανταγωνισμός σε σημαντικό μέρος του 

κλάδου126. Επίσης, μεταξύ άλλων για την παράβαση που αφορά τη διορισμένη υπεργολαβία 

ανέφεραν ότι το τελικό κόστος για την αναθέτουσα αρχή είναι χαμηλότερο, κάτι που προκύπτει 

ως ζήτημα κοινής λογικής χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε απόδειξη με μαρτυρία γιατί ο 

Εργολάβος στην εσωτερική Υπεργολαβία προσθέτει το δικό του ποσοστό κέρδους στην 

προσφορά και προστίθεται και ο ανταγωνισμός μεταξύ υπεργολάβων. Επίσης αναφέρθηκε ότι 

οι πιθανολογούμενες παραβάσεις θα οδηγούσαν στην υποβολή προσφορών χαμηλότερου 

κόστους και δημιουργούσαν προϋποθέσεις για υποβολή προσφορών από περισσότερες 

επιχειρήσεις και γενικότερα ότι θα απάλειφαν τα προβλήματα που έθεσαν ως λόγους 

υπογραφής του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας και εφαρμογής της απόφασης για τη διορισμένη 

υπεργολαβία. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι ακριβώς επειδή οι εν λόγω προϋποθέσεις αφορούν εξαιρέσεις από 

παραβάσεις του Νόμου και άρα ερμηνεύονται στενά, τα εμπλεκόμενα μέρη θα έπρεπε να 

αποδείξουν με ακρίβεια και πλήρη αιτιολόγηση πως οι σχετικές συμφωνίες τους συμβάλλουν 

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. Όμως, στην προκείμενη υπόθεση, αντικείμενο της συμφωνίας 

αναφορικά με το Πρωτόκολλο Συνεργασίας ουσιαστικά ήταν ο περιορισμός του ανταγωνισμού 

σε σχέση με έργα στα οποία μελετητές ήταν πρόσωπα που δεν ήταν μέλη Επαγγελματικών 

Συνδέσμων. Επίσης,  αντικείμενο της συμφωνίας των ΣΕΜΗΕΚ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ ήταν 

ο περιορισμός του ανταγωνισμού σε σχέση με έργα οι διαγωνισμοί των οποίων 

προκηρύσσονταν με μέθοδο άλλη από αυτή της διορισμένης υπεργολαβίας. 

Αυτό εξάλλου φαίνεται και από την εφαρμογή της συμφωνίας σε ό,τι αφορά τη διορισμένη 

υπεργολαβία και το Πρωτόκολλο Συνεργασίας από τον ΣΕΜΗΕΚ. Συγκεκριμένα σχετική είναι 

 
125 Γραπτές παρατηρήσεις ΣΕΜΗΕΚ ημ. 26/10/2020 
126 Γραπτές παρατηρήσεις ΣΣΜΗΜΕ ημ. 26/10/2020 
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η ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΕΜΗΕΚ στις 7/4/2016127 όπου καταγράφονται τα ακόλουθα: 

«Τα πιο κάτω έργα βρίσκονται έξω στην αγορά και καλούνται τα μέλη να μην 

προσφοροδοτήσουν είτε γιατί έχουν εξαγγελθεί με τη μέθοδο της εσωτερικής υπεργολαβίας ή 

έχουν εξαγγελθεί από συμβούλους μηχανολόγους μηχανικούς που δεν είναι μέλη σε 

επαγγελματικό σύνδεσμο: 

 Gloria Jean s στην οδό Λήδρας στη Λευκωσία  

 Έργα του Σ. Σ.128 (Δεν είναι μέλος σε επαγγελματικό Σύνδεσμο) 

 Έργα του Ν. Α.129 (Δεν είναι μέλος σε επαγγελματικό Σύνδεσμο) 

 Έργο Jewish Educational Cultural Center στη Λάρνακα.» 

Από αυτά προκύπτει ότι η εφαρμογή των αποφάσεων των Συνδέσμων και της συμφωνίας 

τους αποσκοπούσε σε περιορισμό του ανταγωνισμού σε συγκεκριμένα έργα που δεν 

συμφωνούσαν με τις υπό εξέταση συμφωνίες/ αποφάσεις. Η εφαρμογή μίας τέτοιας 

συμφωνίας θα σήμαινε αύξηση του κόστους των έργων λόγω μείωσης του ανταγωνισμού, 

εφόσον μείωση της προσφοράς και αύξησης της ζήτησης σημαίνει αύξηση και στην τιμή. 

Συγκεκριμένα, θα σήμαινε ότι στα έργα που προκηρύσσονταν με εσωτερική υπεργολαβία ή 

είχαν μελετητές μη μέλη επαγγελματικών συνδέσμων η προσφορά υπηρεσιών από 

προσφοροδότες μειωνόταν με το συνεπακόλουθο που ενέχει η μείωση της προσφοράς.   

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν πληρείται η πρώτη προϋπόθεση.   

Σύμφωνα με τη δεύτερη προϋπόθεση του άρθρου 4 του Νόμου (Τρίτη προϋπόθεση του 

άρθρου 101(3) της ΣΛΕΕ), η συμφωνία, απόφαση και/ή εναρμονισμένη πρακτική πρέπει να  

μην επιβάλλει στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις περιορισμούς μη απαραίτητους για την 

επίτευξη των στόχων αυτών. Δηλαδή, η εν λόγω προϋπόθεση εισάγει την αρχή της 

αναλογικότητας. Η προϋπόθεση αυτή συνεπάγεται την εφαρμογή ενός διττού κριτηρίου. 

Πρώτον, η περιοριστική συμφωνία αυτή καθαυτή πρέπει να είναι ευλόγως αναγκαία για την 

επίτευξη της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας. Δεύτερον, οι μεμονωμένοι περιορισμοί του 

ανταγωνισμού που απορρέουν από τη συμφωνία πρέπει επίσης να είναι ευλόγως αναγκαίοι 

για την επίτευξη της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας. Στο πλαίσιο της τρίτης 

προϋπόθεσης του άρθρου 101 παράγραφος 3, αποφασιστικό στοιχείο είναι κατά πόσον η 

περιοριστική συμφωνία και οι μεμονωμένοι περιορισμοί καθιστούν την άσκηση της σχετικής 

δραστηριότητας αποτελεσματικότερη απ' ότι θα αναμενόταν σε περίπτωση απουσίας τους. Το 

ζήτημα δεν είναι κατά πόσον ελλείψει του περιορισμού δεν θα είχε συναφθεί η συμφωνία, αλλά 

 
127 Ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΕΜΗΕΚ στις 7/4/2016. 
128 Βλ. υποσημείωση 94 
129 Ibid. 
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κατά πόσον από τη συμφωνία ή τον περιορισμό προκύπτει µμεγαλύτερη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας απ' ότι ελλείψει αυτών. 

Το πρώτο κριτήριο που περιέχεται στην τρίτη προϋπόθεση του άρθρου 101 παράγραφος 3 

είναι αν η βελτίωση της αποτελεσματικότητας προκύπτει ειδικά από τη σχετική συμφωνία, υπό 

την έννοια ότι δεν υπάρχουν άλλα οικονομικώς εφικτά και λιγότερο περιοριστικά μέσα για την 

εξασφάλιση της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας. Κατά την πραγματοποίηση αυτής της 

τελευταίας εκτίμησης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες της αγοράς και η 

επιχειρηματική πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν τα μέρη της συμφωνίας. Οι επιχειρήσεις 

που επικαλούνται το ευεργέτημα του άρθρου 101 παράγραφος 3 δεν είναι υποχρεωμένες να 

εξετάζουν υποθετικές ή θεωρητικές εναλλακτικές δυνατότητες. Η Επιτροπή δεν προτίθεται να 

αμφισβητήσει την επιχειρηματική κρίση των μερών. Τα μέρη της συμφωνίας πρέπει απλώς να 

εξηγήσουν και να αποδείξουν για ποιους λόγους θα ήταν πολύ λιγότερο αποτελεσματικές 

άλλες εναλλακτικές δυνατότητες που φαίνονται ρεαλιστικές και πολύ λιγότερο περιοριστικές. 

Αφού διαπιστωθεί ότι η συμφωνία είναι αναγκαία για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, 

θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσον είναι απαραίτητος κάθε περιορισμός του ανταγωνισμού 

που απορρέει από αυτήν. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσον οι 

συγκεκριμένοι περιορισμοί είναι εύλογα αναγκαίοι για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας. 

Τα μέρη της συμφωνίας θα πρέπει να τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς τους τόσο όσον αφορά 

τη φύση του περιορισμού όσο και την έντασή του. 

Ένας περιορισμός είναι απαραίτητος αν, ελλείψει αυτού, θα εξουδετερωνόταν ή θα 

περιοριζόταν σημαντικά η βελτίωση της αποτελεσματικότητας που απορρέει από τη συμφωνία 

ή θα μειωνόταν σημαντικά οι πιθανότητες υλοποίησής της. Κατά την αξιολόγηση των 

εναλλακτικών λύσεων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πραγματική και δυνητική βελτίωση του 

ανταγωνισμού χάρη στην εξάλειψη του συγκεκριμένου περιορισμού ή µε την εφαρμογή μιας 

λιγότερο περιοριστικής εναλλακτικής δυνατότητας. Όσο περισσότερο περιοριστική είναι η 

λύση, τόσο πιο αυστηρά εφαρμόζεται το κριτήριο βάσει της τρίτης προϋπόθεσης. 

Σε σχέση με την εν λόγω προϋπόθεση, τα εμπλεκόμενα μέρη ισχυρίζονται ότι το Πρωτόκολλο 

Συνεργασίας και η διορισμένη υπεργολαβία προσφέρουν πολλαπλά πραγματικά 

πλεονεκτήματα και λειτουργούν προς όφελος της οικονομίας και του υγιούς ανταγωνισμού.   

Σε σχέση με τον εν λόγω ισχυρισμό, η Επιτροπή σημειώνει ότι το αντικείμενο της παρούσας 

υπόθεσης σε σχέση με τη διορισμένη υπεργολαβία και η εκ πρώτης όψεως παράβαση του 

άρθρου 3(1)(β) του Νόμου, αφορά τη συμφωνία των εμπλεκομένων μερών per se και όχι κατά 

πόσο είναι καλύτερη επιλογή η διορισμένη ή η εσωτερική υπεργολαβία. Δηλαδή, αυτό που 

είναι κρίσιμο από άποψης ανταγωνισμού είναι κατά πόσο η συμφωνία per se περιορίζει εξ 

αντικειμένου τον ανταγωνισμό. Όσον αφορά τη δεύτερη προϋπόθεση, τα εμπλεκόμενα μέρη 
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δεν απέδειξαν ότι ο περιορισμός του ανταγωνισμού που συνεπάγεται η απόφασή του ήταν 

αναγκαίος και/ή αναλογικός. Αντικείμενο της εν λόγω συμφωνίας ήταν να εμποδίσει τους 

κυρίως εργολάβους να υποβάλουν προσφορές, καθώς έπρεπε να συμπράξουν με 

υπεργολάβους. Ως εκ τούτου, η εν λόγω συμφωνία είχε ως αντικείμενο να πλήξει 

ανταγωνιστικές διαδικασίες οι οποίες αποσκοπούσαν στην πλέον συμφέρουσα προσφορά για 

τον καταγγέλλοντα.  

Αναφορικά με το Πρωτόκολλο Συνεργασίας επισημαίνεται ότι κατά την προφορική διαδικασία 

υποβλήθηκε ερώτημα κατά πόσο υπάρχουν μελετητές οι οποίοι υπογράφουν στην έγκριση 

της αίτησης άδειας οικοδομής και υποβολής σχεδίων, οι οποίοι είναι και υπεύθυνοι για τις 

εγκαταστάσεις που θα γίνουν. Σε αυτό το ερώτημα τα εμπλεκόμενα μέρη ουσιαστικά 

επεσήμαναν ότι δεν υπάρχει σχετική απόφαση του ΕΤΕΚ για υποχρεωτική επίβλεψη και ότι 

δεν είναι σωστό να γίνεται από τον εργολάβο η μελέτη χωρίς να διασφαλίζεται ότι θα πάει σε 

γραφείο μελετών, σημειώνοντας περίπτωση καθηγητή τεχνικής σχολής που κάνει μελέτες και 

παίρνει έγκριση από το ΕΤΕΚ εφόσον δηλώνει στο ΕΤΕΚ ότι δεν είναι στο δημόσιο.  

Επιπρόσθετα, σημειώθηκε ότι στην Ελλάδα υπάρχει νομοθετικός διαχωρισμός των μελετητών 

από τους κατασκευαστές σε αντίθεση με το κυπριακό νομοθετικό πλαίσιο σημειώνοντας ότι 

αυτό είναι δεοντολογικά λάθος. Στο πλαίσιο αυτό τέθηκε το ερώτημα αν κάποιος θα ένιωθε 

ασφαλής να κάνουν τις ηλεκτρολογικές μελέτες μη εγκεκριμένοι, αδειοδοτημένοι μηχανικοί 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Επισημάνθηκε ότι οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 

ελέγχονται από την ΑΗΚ κάτι που δεν γίνεται απαραίτητα αναφορικά με όλες τις 

μηχανολογικές εγκαταστάσεις.  

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι τα εμπλεκόμενα μέρη ουσιαστικά υπέβαλαν τη θέση ότι το 

νομοθετικό πλαίσιο ή η απουσία αυτού επηρέασε την απόφασή τους για τη σύναψη της μεταξύ 

τους συμφωνίας. Εντούτοις, σε κανένα στάδιο δεν αναφέρθηκε γιατί ο έλεγχος των 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από την ΑΗΚ δεν θεωρείται ικανοποιητικός για την κάλυψη 

όλων των ισχυρισμών που ήγειραν για τη σύναψη της εν λόγω συμφωνίας. Επιπρόσθετα, 

εφόσον σκοπός ήταν να μην επιτρέπεται σε ‘παράνομους’ να προσφέρουν τις υπηρεσίες δεν 

έχει διευκρινιστεί / επεξηγηθεί ο λόγος που θεωρήθηκε αναλογικό να επιτρέπεται η υποβολή 

προσφορών μόνο σε έργα μελών Επαγγελματικών Συνδέσμων χωρίς να λαμβάνεται υπόψη 

ότι υπάρχει η δυνατότητα για κάποιο να δραστηριοποιείται στην αγορά ως μέλος του ΕΤΕΚ ή 

ως αδειοδοτημένος ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος χωρίς να είναι μέλος σε Επαγγελματικό 

Σύνδεσμο και χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παρέχει παράνομα υπηρεσίες, είτε επειδή εργάζεται 

στο δημόσιο, είτε επειδή δεν εκδίδει τιμολόγια κλπ.  

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή στη βάση των ενώπιόν της στοιχείων κρίνει ότι η συμφωνία που 

έχει συναφθεί σε σχέση με το Πρωτόκολλο Συνεργασίας δεν είναι αναλογική των σκοπών που 
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αναφέρεται ότι επιδιώκονται ενώ επιπρόσθετα ουσιαστικά υποβάλλεται η θέση ότι οι 

Σύνδεσμοι συμφώνησαν για κάτι επειδή δεν ήταν ικανοποιημένη με την ισχύουσα νομοθεσία.  

Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν πληρείται η δεύτερη προϋπόθεση. 

Σύμφωνα με την τρίτη προϋπόθεση του άρθρου 4 του Νόμου, η συμφωνία, απόφαση και/ή 

εναρμονισμένη πρακτική πρέπει να  μην  παρέχει  στις  επιχειρήσεις  αυτές  τη   δυνατότητα 

κατάργησης του ανταγωνισμού σε σημαντικό τμήμα της σχετικής αγοράς του προϊόντος. 

Σχετική είναι η τέταρτη προϋπόθεση του άρθρου 101 παράγραφος 3: µη κατάργηση του 

ανταγωνισμού. Σύμφωνα µε αυτή η συμφωνία δεν πρέπει να παρέχει στις ενδιαφερόμενες 

επιχειρήσεις τη δυνατότητα καταργήσεως του ανταγωνισμού επί σημαντικού τμήματος των 

σχετικών προϊόντων. Εν τέλει, προτεραιότητα δίνεται στην προστασία της άμιλλας και της 

ανταγωνιστικής διαδικασίας έναντι της δυνητικά ευνοϊκής για τον ανταγωνισμό βελτίωσης της 

αποτελεσματικότητας που προκύπτει από τις περιοριστικές συμφωνίες. Το κατά πόσον 

καταργείται ο ανταγωνισμός κατά την έννοια της τελευταίας προϋπόθεσης του άρθρου 101 

παράγραφος 3 εξαρτάται από τον βαθμό ανταγωνισμού που υπήρχε πριν από τη συμφωνία 

και από τις επιπτώσεις της τελευταίας επί του ανταγωνισμού, δηλ. τον περιορισμό του 

ανταγωνισμού που προκύπτει ως συνέπεια της συμφωνίας. Όσο περισσότερο εξασθενημένος 

είναι ήδη ο ανταγωνισμός στη σχετική αγορά τόσο μικρότερος είναι ο περαιτέρω περιορισμός 

του ανταγωνισμού που απαιτείται για να καταργηθεί κατά την έννοια του άρθρου 101 

παράγραφος 3. Επιπλέον, όσο μεγαλύτερος είναι ο περιορισμός του ανταγωνισμού που 

προκαλείται από τη συμφωνία τόσο πιθανότερη είναι η κατάργηση του ανταγωνισμού σε 

σημαντικό τμήμα των σχετικών προϊόντων. Η εφαρμογή της τελευταίας προϋπόθεσης του 

άρθρου 101 παράγραφος 3 απαιτεί ρεαλιστική ανάλυση των διαφόρων παραγόντων 

ανταγωνισμού στην αγορά, του επιπέδου ανταγωνιστικής πίεσης που αυτοί ασκούν στα μέρη 

της συμφωνίας και του τρόπου µε τον οποίο η συμφωνία επηρεάζει αυτή την ανταγωνιστική 

πίεση. Πρέπει να εξετάζονται τόσο ο πραγματικός όσο και ο δυνητικός ανταγωνισμός. 

Η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι αντικείμενο της συμφωνίας αναφορικά με το Πρωτόκολλο 

Συνεργασίας ουσιαστικά ήταν ο περιορισμός του ανταγωνισμού σε σχέση με έργα στα οποία 

μελετητές ήταν πρόσωπα που δεν ήταν μέλη Επαγγελματικών Συνδέσμων. Επίσης, 

αντικείμενο της της συμφωνίας των ΣΕΜΗΕΚ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ ήταν ο περιορισμός 

του ανταγωνισμού σε σχέση με έργα οι διαγωνισμοί των οποίων προκηρύσσονταν με μέθοδο 

άλλη από αυτή της διορισμένης υπεργολαβίας. Προς τούτο η Επιτροπή παραπέμπει εκ νέου 

στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΕΜΗΕΚ στις 7/4/2016130 όπου καταγράφονται τα 

ακόλουθα: «Τα πιο κάτω έργα βρίσκονται έξω στην αγορά και καλούνται τα μέλη να μην 

προσφοροδοτήσουν είτε γιατί έχουν εξαγγελθεί με τη μέθοδο της εσωτερικής υπεργολαβίας ή 

 
130 Ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΕΜΗΕΚ στις 7/4/2016. 
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έχουν εξαγγελθεί από συμβούλους μηχανολόγους μηχανικούς που δεν είναι μέλη σε 

επαγγελματικό σύνδεσμο: 

 Gloria Jean s στην οδό Λήδρας στη Λευκωσία  

 Έργα του Σ. Σ.131 (Δεν είναι μέλος σε επαγγελματικό Σύνδεσμο) 

 Έργα του Ν. Α.132 (Δεν είναι μέλος σε επαγγελματικό Σύνδεσμο) 

 Έργο Jewish Educational Cultural Center στη Λάρνακα.». 

Η μη υποβολή πρόσφορών ή ο περιορισμός αυτής, σημαίνει αυτόματα τη μείωση του 

ανταγωνισμού σε διαγωνισμούς. Ναι μεν τα εμπλεκόμενα μέρη διατείνονται ότι σκοπός ήταν 

μεταξύ άλλων, η ασφάλεια των εγκαταστάσεων προς όφελος των καταναλωτών, εντούτοις, 

ουσιαστικό αποτέλεσμα εφαρμογής αυτής θα ήταν ο αποκλεισμός μη μελών επαγγελματικών 

συνδέσμων και ο περιορισμός της δυνατότητας υποβολής προσφορών από εργολάβους στα 

πλαίσια κατά τα οποία υποβάλλεται μία ενιαία προσφορά συμπεριλαμβανομένων των 

ηλεκτρικών και άλλων μηχανολογικών εγκαταστάσεων.  Επιπρόσθετα, οι ισχυρισμοί 

αναφορικά με μη πληρωμή υπεργολάβων από εργολάβους από τα εμπλεκόμενα μέρη είναι 

γενική. Συγκεκριμένα γίνεται μεμονωμένη αναφορά στην περίπτωση του Στρατιωτικού 

Νοσοκομείου 106 ΣΝΕ, η οποία αποτελεί μία μεμονωμένη περίπτωση, ενώ επιπρόσθετα δεν 

καθίσταται σαφές γιατί η συμφωνία ήταν αναγκαία και δεν δύναται ο σκοπός των 

υπεργολάβων να διασφαλιστεί για παράδειγμα μέσω καλύτερης συμφωνίας με τον κυρίως 

εργολάβο, η οποία θα εξασφαλίζει τα δικαιώματά του και θα αποτρέπει τις περιπτώσεις που 

καταγράφονται ως παράδειγμα από τα εμπλεκόμενα μέρη, κάτι που φαίνεται να λήφθηκε 

υπόψη κατά την έκτακτη γενική συνέλευση του ΣΕΜΗΕΚ ημερομηνίας 17/6/2016.  

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι τα εμπλεκόμενα μέρη εστιάζουν στη σύγκριση της εσωτερικής με 

τη διορισμένη υπεργολαβία, ενώ θα έρεπε να αποδείξουν συγκεκριμένα και με ακρίβεια πως 

η απόφασή τους και συμφωνία τους να αποτρέψουν τα μέλη τους να συμμετάσχουν στον 

διαγωνισμό του καταγγέλλοντα δεν δημιούργησε τις προϋποθέσεις για κατάργηση του 

ανταγωνισμού σε σημαντικό τμήμα της σχετικής αγοράς προϊόντων.  

Συνεπώς, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν πληρείται ούτε η τρίτη προϋπόθεση. 

Ως εκ των πιο πάνω αναφερθέντων, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα εμπλεκόμενα μέρη δεν 

απέδειξαν σε καμία περίπτωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις εξαίρεσης του άρθρου 4(1) 

του Νόμου και 101(3) της ΣΛΕΕ. 

 
131 Βλ. υποσημείωση 114.  
132 Ibid. 
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10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Υπό το φως όλων των πιο πάνω αναλυθέντων στοιχείων και μέσα από την αξιολόγηση και 

συνεκτίμηση των στοιχείων του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, η Επιτροπή έχει καταλήξει 

ομόφωνα ότι: 

(iii) η συμφωνία μεταξύ των ΣΕΜΗΕΚ, ΣΣΜΗΜΕ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ ως ενώσεων 

επιχειρήσεων που προνοείται στον όρο 3 του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, δια της οποίας 

προβλέπεται όπως τα μέλη των ΣΕΜΗΕΚ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ υποβάλλουν προσφορές 

μόνο σε έργα των οποίων ο μελετητής, είναι μέλος επαγγελματικού συνδέσμου και αντίστοιχα 

τα μέλη του Συνδέσμου Συμβούλων (ΣΣΜΗΜΕ) να καλούν για προσφορές μόνο εργολάβους 

που ανήκουν σε επαγγελματικό Σύνδεσμο (π.χ ΣΕΜΗΕΚ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ, ΟΣΕΗΚ,ΣΕΑΠΕΚ, 

ΠΑΣΕΕΞΕ κλπ), περιόρισε εξ αντικειμένου τον ανταγωνισμό, για το χρονικό διάστημα από την 

συμφωνία υιοθέτησης του, ήτοι στις 19/11/2015 για τους Συνδέσμους ΣΕΜΗΕΚ, ΣΕΗΚ και 

ΣΣΜΗΜΕ και από 28/1/2016 για τους Συνδέσμους ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ μέχρι και τις 19/4/2016 

που αυτή αναστάληκε για πρώτη φορά, κατά παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου και 

101(1)(β)  της ΣΛΕΕ.     

(iv) η συμφωνία μεταξύ των ΣΕΜΗΕΚ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ ως ενώσεων επιχειρήσεων 

όπως τα μέλη τους μην υποβάλλουν προσφορές στα έργα που δεν θα εξαγγέλλονταν με τη 

μέθοδο της διορισμένης υπεργολαβίας, περιόρισε εξ αντικειμένου τον ανταγωνισμό, κατά 

παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου και 101(1)(β) της ΣΛΕΕ για όλο το χρονικό διάστημα 

του ουσιώδους χρόνου. Η εν λόγω παράβαση δεν καταλογίζεται στο ΣΕΜΗΕΚ για τους λόγους 

που έχουν προαναφερθεί. 

Η Επιτροπή σημείωσε ότι ο ΣΣΜΗΜΕ ανέφερε ότι δεσμεύεται να μην εμπλακεί στο μέλλον σε 

οποιαδήποτε συζήτηση με άλλους συνδέσμους ή και πρόσωπα αναφορικά με τη σύναψη 

παρόμοιου πρωτοκόλλου συνεργασίας χωρίς προηγουμένως να λάβει σχετική νομική 

γνωμάτευση. Η Επιτροπή σημειώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 25 του Νόμου, γίνεται ανάληψη 

δεσμεύσεων όταν η παράβαση υφίσταται, και δίνονται δεσμεύσεις που ανταποκρίνονται στις 

αντιρρήσεις της Επιτροπής. Στην συγκεκριμένη υπόθεση η παράβαση έγινε στο παρελθόν και 

τερματίστηκε στο παρελθόν.  Ως εκ τούτου, η Επιτροπή στη βάση των περιστατικών της 

παρούσας υπόθεσης κρίνει ότι δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί το άρθρο 25 του Νόμου.  

10. ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ 

Η Επιτροπή σημείωσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24(α) του Νόμου,  για κάθε 

παράβαση των άρθρων 3 ή/και 6  και/ή των Άρθρων 101 ΣΛΕΕ και/ή 102 ΣΛΕΕ την οποία 

διαπράττουν επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, δύναται με απόφασή της να λαμβάνει, 

μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα μέτρα:   
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«(α) να επιβάλλει τα πιο κάτω διοικητικά πρόστιμα ανερχόμενα, ανάλογα με τη σοβαρότητα και 

τη διάρκεια της παράβασης- 

(i) μέχρι το δέκα τοις εκατόν του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, ή 

(ii) μέχρι το άθροισμα του δέκα τοις εκατόν του κύκλου εργασιών κάθε επιχείρησης που είναι μέλος 

της παραβαίνουσας ένωσης επιχειρήσεων, 

ο οποίος κύκλος εργασιών πραγματοποιήθηκε κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος […]».  

Επίσης, ως αναφέρεται στο άρθρο 42(1) του Νόμου: «Τα διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις 

των διατάξεων του παρόντος Νόμου και/ή των Άρθρων 101 ΣΛΕΕ και/ή 102 ΣΛΕΕ 

επιβάλλονται από την Επιτροπή με δεόντως αιτιολογημένη απόφαση, κατόπιν διεξαγωγής 

δέουσας έρευνας κι αφού ληφθεί υπόψη η σοβαρότητα και η διάρκεια της παράβασης σε κάθε 

περίπτωση.».  

Η Επιτροπή προς τούτο, στις 31/3/2021 ενεργώντας στη βάση του άρθρου 42 του Νόμου, 

απέστειλε σχετικές επιστολές στα εμπλεκόμενα μέρη, ειδοποιώντας τα σχετικά με την 

πρόθεσή της να τους επιβάλει διοικητικό πρόστιμο και ενημερώνοντάς τα για τους λόγους για 

τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως, παρέχοντας της το δικαίωμα υποβολής 

παραστάσεων εντός της προθεσμίας 30 ημερών.  

Τα εμπλεκόμενα μέρη απέστειλαν τις γραπτές τους παραστάσεις ως ακολούθως: η ΟΣΕΗΚ 

με επιστολή ημερομηνίας 5/4/2021, οι ΣΕΗ και ΣΕΗΚ με επιστολές ημερομηνίας 29/4/2021, ο 

ΣΕΜΗΕΚ με επιστολή ημερομηνίας 22/4/2021 και ο ΣΣΜΗΜΕ με επιστολή ημερομηνίας 

17/5/2021. 

Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή λαμβάνοντας καθοδήγηση από την πρακτική που ακολουθείται 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επιβολή 

προστίμου πρέπει να λάβει υπόψη της τον κύκλο εργασιών που πραγματοποιήθηκε κατά το 

προηγούμενο οικονομικό έτος από την έκδοση της απόφασής της (last full business year 

before the date of adoption of the decision imposing the fine). Η Επιτροπή, λαμβάνοντας 

υπόψη σχετική ενωσιακή νομολογία καθώς και στη βάση του άρθρου 24 και 42 του Νόμου, 

με επιστολές της ημερομηνίας 27/5/2021 ζήτησε από τα εμπλεκόμενα μέρη την αποστολή των 

οικονομικών καταστάσεών τους για το 2020. Οι ΣΕΗ και ΣΕΗΚ απέστειλαν σχετικά έγραφα με 

επιστολή τους ημερομηνίας 7/6/2021, ο ΣΜΗΜΕ με επιστολή του ημερομηνίας 4/6/2021, ο 

ΣΕΜΗΕΚ με επιστολή τους ημερομηνίας 3/6/2021 και η ΟΣΕΗΚ με έγγραφα που 

παραλήφθηκαν στις 8/7/2021 και 21/7/2021. Η Επιτροπή κρίνει ότι με τα εν λόγω έγγραφα τα 

εμπλεκόμενα μέρη ενημέρωσαν αναφορικά με τον κύκλο εργασιών τους για το 2020. 
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10.1 Θέσεις της ΟΣΕΗΚ – αναφορικά με παράβαση για Πρωτόκολλο Συνεργασίας και 

για παράβαση διορισμένης εργολαβίας. 

Η Επιτροπή μελέτησε ενδελεχώς τις γραπτές παραστάσεις που απέστειλε η ΟΣΕΗΚ, ως προς 

την πρόθεση της να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο και εξέτασε ένα προς ένα όλα τα σημεία που 

εγέρθηκαν και αναπτύχθηκαν λεπτομερειακά, τα οποία καταγράφει αυτολεξεί κατωτέρω: 

«Όπως προηγούμενης σας ενημερώσαμε δεν προχωρήσαμε στην υλοποίηση του 

πρωτόκολλου και ούτε ενημερώσαμε τα μέλη μας σχετικά με το πρωτόκολλο. Θεωρούμε άδικο 

την επιβολή προστίμου στον Σύνδεσμο μας, κατόπι είμαστε ένα φτωχό σωματείο, χωρίς 

πόρους, που τα μέλη του εργάζονται πολύ σκληρά ένεκα τώρα της πανδημίας, για να 

επιβεβαιώσουν. Και θα ήταν αδύνατο και πολύ σκληρό να αποπληρώσουν το πρόστιμο καθότι 

ο Σύνδεσμος δεν διαθέτει ταμείο. Ως εκ τούτου θα αναγκαστούμε να  επιβάλουμε στα μέλη μας 

— κατ' αναλογία το πρόστιμο και θα ήταν άδικο από πλευράς του κατόπι δεν ήταν 

ενημερωμένοι για το πρωτόκολλο. Παράκληση μας είναι να δείξετε την μεγαλύτερη επιείκεια 

που μπορείτε.» 

10.2 Θέσεις του ΣΕΜΗΕΚ – αναφορικά με παράβαση για Πρωτόκολλο Συνεργασίας  

Η Επιτροπή μελέτησε ενδελεχώς τις γραπτές παραστάσεις που απέστειλε ο ΣΕΜΗΕΚ, ως 

προς την πρόθεση της να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο και εξέτασε ένα προς ένα όλα τα 

σημεία που εγέρθηκαν και αναπτύχθηκαν λεπτομερειακά, τα οποία καταγράφει συνοπτικά 

κατωτέρω: 

 «Το ύψος του επιβληθέντος προστίμου θα πρέπει να συμμορφώνεται προς τις αρχές επιβολής 

διοικητικών κυρώσεων εν γένει και ειδικότερα με την αρχή της αναλογικότητας. […] 1. Το 

λαμβανόμενο μέτρο πρέπει να είναι αναγκαίο για τον επιδιωκόμενο σκοπό. 2. Πρέπει να είναι 

επίσης πρόσφορο, δηλαδή κατάλληλο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. 3.Τέλος, 

το λαμβανόμενο μέτρο πρέπει να είναι και ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο σκοπό.»  

 Ο ΣΕΜΗΕΚ σημειώνει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι η προτροπή του 

ΣΕΜΗΕΚ δια μέσου του πρωτοκόλλου συνεργασίας του ήταν σε ισχύ για περιορισμένο 

χρονικό διάστημα και ήταν πολύ μικρής διάρκειας εφόσον είχε ανασταλεί στις 22/04/2016 και 

ανακλήθηκε ουσιαστικά στις 17/06/2016 ενώ η οποιαδήποτε εξεταζόμενη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού και/ή οι όποιες ενδεχόμενες συνέπειες αυτής και κυρίως οι οικονομικές ήταν 

μικρού μεγέθους και/ή άνευ βαρύνουσας σημασίας. 

 Ο ΣΕΜΗΕΚ αναφέρει ότι το ύψος του προστίμου που πρόκειται να επιβληθεί από πλευράς 

της Επιτροπής, καθορίζεται άμεσα και/ή δύναται να περιορισθεί στο ελάχιστο εξαιτίας του 

μειωμένου αριθμού των μελών του ΣΕΜΗΕΚ (περί τις 120 εταιρείες ενώ στον κλάδο 

δραστηριοποιούνται σήμερα περισσότερες από 400 εταιρείες). Σημειώνει ότι αποκόμισε 
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κανένα οικονομικό όφελος από την υπό εξέταση προτροπή του και αναφέρεται στο μη 

κερδοσκοπικό χαρακτήρα του καθώς και στους σκοπούς του Συνδέσμου133 ενώ αναφέρει ότι 

επιβολή του προστίμου θα αποτελέσει επέμβαση μίας αρχής ανταγωνισμού κατά ένωσης 

επιχειρήσεων, γεγονός το οποίο ενδεχομένως να επιφέρει διάσπαση του ΣΕΜΗΕΚ και 

επομένως μεγαλύτερα προβλήματα από άποψη διατήρησης ενός ανταγωνιστικού 

περιβάλλοντος στην οικεία αγορά. 

 Ο ΣΕΜΗΕΚ αναφέρει ότι δεν υπήρξε τήρηση οποιασδήποτε πειθαρχικής διαδικασίας στην 

υπό εξέταση περίπτωση και αναφέρει ότι παρά τη σχετική αναφορά περί πειθαρχικής 

διαδικασίας στο καταστατικού του αυτή είναι συμβολικού χαρακτήρα αφού απουσιάζει το 

αναγκαίο κανονιστικό πλαίσιο και/ή υπόβαθρο, ότι έπραξε υπό το καθεστώς πλήρους 

διαφάνειας και ότι είχε δημοσιοποιήσει τις ενέργειές του. 

 Ο ΣΕΜΗΕΚ αναφέρεται σε παραβίαση του δεδικασμένου και των αρχών της χρηστής 

διοίκησης λόγω του ότι η τελική ακυρωτική απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου άπτεται 

θεμάτων όμοιων με την παρούσα υπό εξέταση υπόθεση ή θεμάτων που άρχονται από τις 

ίδιες ενέργειες και από ίδιες καταγγελίες/παράπονα/επιστολές, η απόφαση της Επιτροπής 

ημερ 31/01/2021 συνιστά παραβίαση δεδικασμένου, δηλαδή της οριστικής κρίσης επί 

ζητήματος διοικητικής φύσης η οποία περιλαμβάνεται σε προηγούμενη δικαστική απόφαση 

που έχει περιβληθεί την ισχύ τυπικού δεδικασμένου. Επίσης, υποβάλλει τη θέση ότι υπήρξε 

υπέρμετρη καθυστέρηση ολοκλήρωσης διοικητικής διαδικασίας και/ή ολοκλήρωσης της 

έρευνας εφόσον η υπόθεση χρονολογείται από το 2016 και σημειώνει ότι η  παραβίαση της 

χρηστής διοίκησης καθιστά την πράξη της διοίκησης ακυρώσιμη, εφόσον αποδειχθεί ότι η 

διοίκηση θα είχε καταλήξει σε διαφορετική απόφαση εάν δεν είχε παραβιασθεί η αρχή. 

 Ο ΣΕΜΗΕΚ συνεργάστηκε πλήρως με την Επιτροπή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, 

υπέβαλε όλα τα ζητηθέντα από αυτή στοιχεία και προέβη σε όλες τις απαραίτητες 

παραστάσεις για να εξηγήσει και υποστηρίξει τις θέσεις του προς υποβοήθηση του έργου της 

Επιτροπής ενώ υποβάλλει ότι το έννομο συμφέρον της Επιτροπής δεν μπορεί να οδηγήσει 

σε άσκηση δημόσιας εξουσίας και/ή διακριτικής ευχέρειας στο βαθμό που αυτή θα 

εναντιώνεται στο δικαίωμα της περιουσίας του ΣΕΜΗΕΚ. 

 
133 Η Επιτροπή σημειώνει ότι στις γραπτές παραστάσεις του ΣΕΜΗΕΚ γίνεται αναφορά στη διορισμένη 
υπεργολαβία. Οι εν λόγω θέσεις δεν λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 24 του Νόμου, 
εφόσον ως έχει ήδη ενημερωθεί ο ΣΕΜΗΕΚ η Επιτροπή δεν προτίθεται να εφαρμόσει το άρθρο 24 και 42 του 
Νόμου σε σχέση με τη διορισμένη υπεργολαβία στο ΣΕΜΗΕΚ λόγω του ότι η παρούσα διαδικασία σε σχέση με τη 
διορισμένη υπεργολαβία δεν αφορά το ΣΕΜΗΕΚ ως πρόσωπο εναντίον του οποίου έχει απευθυνθεί Έκθεση 
Αιτιάσεων στη βάση του άρθρου 17 του Νόμου. 
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 Υποβάλλει επίσης τη θέση ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ακολουθήσει τη λογική της 

απόφασης στην υπόθεση 58/2010, Καταγγελία της εταιρείας Α. Στεφανίδης & Υιός Λτδ 

εναντίον του Συνδέσμου Εισαγωγέων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (ΣΕΜΟ), όπου σε 

παρόμοια με την παρούσα γεγονότα επιβλήθηκε συμβολικό πρόστιμο ύψους €5.000. 

10.3 Θέσεις ΣΜΗΜΕ– αναφορικά με παράβαση για Πρωτόκολλο Συνεργασίας  

Η Επιτροπή μελέτησε ενδελεχώς τις γραπτές παραστάσεις που απέστειλε ο ΣΜΗΜΕ, ως προς 

την πρόθεση της να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο και εξέτασε ένα προς ένα όλα τα σημεία που 

εγέρθηκαν και αναπτύχθηκαν λεπτομερειακά, τα οποία καταγράφει συνοπτικά κατωτέρω: 

 Ο ΣΜΗΜΕ, αφού αναφέρθηκε στην αρχή της αναλογικότητας, παρέθεσε αριθμό 

ελαφρυντικών παραγόντων που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε σχέση με το ΣΜΗΜΕ. 

Κάνοντας ειδική αναφορά στους σκοπούς του και τη δράση του, αναφέρι ότι η όποια 

ισχυριζόμενη διαπιστωθείσα από την ΕΠΑ παράβαση έγινε χωρίς οποιαδήποτε πρόθεση ή 

σκοπό από τον ΣΣΜΗΜΕ, ούτε υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι οποιαδήποτε ενέργεια έγινε 

σκόπιμα ή ηθελημένα προς παρακώληση του ανταγωνισμού. Περαιτέρω, δεν υπάρχει 

οποιαδήποτε ένδειξη ότι όντως παραβιάστηκε ή παρακωλύθηκε o ανταγωνισμός ως 

αποτέλεσμα του Πρωτόκολλου Συνεργασίας, αφού δεν μπορεί να τεκμηριωθεί κατά πόσο τα 

μέλη του ΣΣΜΗΜΕ όντως ακολούθησαν ή εφάρμοσαν το Πρωτόκολλο συνεργασίας. 

Επίσης  επαναλαμβάνει τους λόγους για τους οποίους προχώρησε στην υιοθέτηση του υπό 

εξέταση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας και σημείωσε ότι έδρασε δημόσια και με διαφάνεια.  

 Επίσης ο ΣΜΗΜΕ υποβάλλει ότι οι αποφάσεις που λαμβάνει δεν είναι δεσμευτικές για τα μέλη 

του και ούτε και προβλέπονται οποιεσδήποτε κυρώσεις ή και άλλες συνέπειες σε περίπτωση 

μη συμμόρφωσης με αυτές. Επιπρόσθετα σημειώνει ότι δεν γνωρίζει, ούτε υπήρχε τρόπος 

ελέγχου, κατά πόσον τα μέλη του ή των άλλων Συνδέσμων που υιοθέτησαν το Πρωτόκολλο 

Συνεργασίας δίνουν προσφορές σε μέλη του ETEK που δεν είναι μέλη επαγγελματικού 

συνδέσμου ή και σε άλλα πρόσωπα που δεν είναι μέλη του ΕΤΕΚ.     

 Ο ΣΣΜΗΜΕ προχώρησε σε αναστολή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας στις 19/04/2016, ήτοι 

μόλις 1.5 μήνα μετά την υπογραφή του (στις 1/03/2016), συνεπώς ήταν αδύνατο να υπάρξει 

οποιοσδήποτε περιορισμός, παρακώλυση ή νόθευσή του ανταγωνισμού, και ούτε ο ίδιος ούτε 

τα μέλη του αποκόμισαν οποιοδήποτε οικονομικό όφελος από το υπό εξέταση Πρωτόκολλο 

Συνεργασίας. Επίσης σημείωσε ότι δεν έχει απασχολήσει ποτέ ξανά την Επιτροπή.  

 Υποβάλλει ότι το μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει από την ισχυριζόμενη 

παράβαση του ΣΣΜΗΜΕ από τις 15/11/2015 ή 16/03/2016 μέχρι σήμερα (5,5 χρόνια), θα 
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πρέπει να προσμετρήσει και να ληφθεί υπόψη κατά την λήψη απόφασης για την όποια 

επιβολή διοικητικού προστίμου.  

 O ΣΣΜΗΜΕ συνεργάστηκε πλήρως με την Επιτροπή, παράθεσε όλες τις πληροφορίες, και τα 

στοιχεία για την υποβοήθηση της στην έρευνα της στα πλαίσια της αυτεπάγγελτης έρευνας, 

σημειώνοντας επίσης ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο κύκλος εργασιών του είναι 

περιορισμένος, αναφέροντας επίσης τις Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ του 2006 σε σχέση 

με αδυναμία επιχείρησης να πληρώσει πρόστιμο. 

 Ο ΣΜΗΜΕ σημειώνει ότι υπήρξε άρση της παράβασης από τις 19/04/2016 με την αναστολή 

του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ενώ επίσης στις  15/11/2016 αποφασίστηκε η ακύρωση των 

όποιων αποφάσεων είχαν σχέση με το Πρωτόκολλο Συνεργασίας. Ακόμη, o Σύνδεσμος 

εξέδωσε σχετική δημόσια ανακοίνωση στις 18/01/2017 στην οποία αναφέρεται: «Ο Σύνδεσμός 

μας διαβεβαιώνει ότι ουδεμία πρόθεση ή και εξουσία έχει να παρεμβαίνει στην ελευθερία 

δράσης των μελών του. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να αποφασίζει ανεξάρτητα και με 

ελεύθερη κρίση τους συνεργάτες του, βάσει των δικών του κριτηρίων και προτιμήσεων, αλλά 

και των καθιερωμένων προτύπων επαγγελματικής δεοντολογίας και ορθής επαγγελματικής 

πρακτικής. Όλα τα μέλη του Συνδέσμου μας έχουν νομική και καταστατική υποχρέωση να 

διασφαλίζουν συνθήκες πραγματικού και ανόθευτου ανταγωνισμού, παρέχοντας υψηλού 

επιπέδου και ποιοτικής μελέτης υπηρεσίες. O Σύνδεσμος μας δεσμεύεται ότι δεν θα υιοθετήσει 

στο μέλλον κανένα Πρωτόκολλο Συνεργασίας με οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο και για 

οποιοδήποτε θέμα χωρίς προηγουμένως να λάβει σχετική νομική γνωμάτευση, ιδιαίτερα καθ' 

όσον αφορά ζητήματα ανταγωνισμού.» 

 Ο ΣΣΜΗΜΕ αναφέρθηκε και στη δήλωσή του ως ακολούθως: «Ανεξάρτητα και χωρίς 

επηρεασμό των πιο πάνω θέσεων, και προκειμένου να εξαλειφθεί κάθε ενδεχόμενη ανησυχία 

της ΕΠΑ αναφορικά με το Πρωτόκολλο Συνεργασίας, ο ΣΜΜΗΜΕ δεσμεύεται να μην εμπλακεί 

στο μέλλον σε οποιαδήποτε συζήτηση με άλλους συνδέσμους ή και πρόσωπα αναφορικά με 

τη σύναψη παρόμοιου πρωτοκόλλου συνεργασίας χωρίς προηγουμένως να λάβει σχετική 

νομική γνωμάτευση, Ιδιαίτερα όσον αφορά το δίκαιο του ανταγωνισμού και την επίδραση που 

ενδεχομένως να έχει το εν λόγω πρωτόκολλο στον ανταγωνισμό από εξειδικευμένους 

συμβούλους. Σημειώνεται και η Δημόσια Ανακοίνωση που εξέδωσε o ΣΣΜΗΜΕ στις 

17/01/2017  δυνάμει της οποίας διαβεβαίωσε τα μέλη του για την ελευθερία δράσης τους και 

δεσμεύτηκε όπως μην υιοθετήσει στο μέλλον οποιοδήποτε πρωτόκολλο συνεργασίας χωρίς 

να λάβει προηγουμένως νομική γνωμάτευση. O ΣΣΜΗΜΕ είναι διατεθειμένος να αναλάβει 

οποιεσδήποτε τυχόν πρόσθετες δεσμεύσεις, προκειμένου να εξαλειφθεί κάθε ενδεχόμενη 

ανησυχία της ΕΠΑ και υπογραμμίζει την απαρέγκλιτη δέσμευσή του για συμμόρφωση με τις 
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υποχρεώσεις που απορρέουν από το δίκαιο του ανταγωνισμού και δηλώνει ότι θα συνεργαστεί 

πλήρως και με εντιμότητα με την ΕΠΑ.» 

 

10.4 Θέσεις ΣΕΗ και ΣΕΗΚ - αναφορικά με παράβαση για Πρωτόκολλο Συνεργασίας και 

για παράβαση διορισμένης εργολαβίας. 

Η Επιτροπή μελέτησε ενδελεχώς τις γραπτές παραστάσεις που απέστειλαν οι ΣΕΗ και ΣΕΗΚ, 

μέσω του νομικού τους εκπροσώπου, ως προς την πρόθεση της να επιβάλει διοικητικό 

πρόστιμο και εξέτασε ένα προς ένα όλα τα σημεία που εγέρθηκαν και αναπτύχθηκαν 

λεπτομερειακά, τα οποία καταγράφει συνοπτικά κατωτέρω: 

 Οι ΣΕΗ και ΣΕΗΚ επανέλαβαν τις θέσεις που καταγράφηκαν από το ΣΕΜΗΕΚ αναφορικά με 

την αρχή της αναλογικότητας, ότι αποτελούν μη κερδοσκοπικά σωματεία καθώς και το 

περιορισμένο χρονικό διάστημα για το οποίο βρίσκονταν σε ισχύ οι παραβάσεις. Αναφέρουν 

ότι ο ουσιώδης χρόνος αναφορικά με το Πρωτόκολλο Συνεργασίας καλύπτει το χρονικό 

διάστημα από 19/1/2015 για το ΣΕΗΚ και από 28/1/2016 για το ΣΕΗΚ έως 19/4/2016 που 

αναστάλθηκε. Σχετικά με τη διορισμένη υπεργολαβία ως ουσιώδης χρόνος πρέπει να 

θεωρηθεί για τον ΣΕΗ το χρονικό διάστημα από 28/01/2016 έως 20/11/2016 και για τον ΣΕΗΚ 

το χρονικό διάστημα από 19/11/2015 έως την 27/06/2016 που ανακάλεσε τη συγκεκριμένη 

απόφαση.  

 Σημείωσαν ότι ο αριθμός των μελών των ΣΕΗΚ και ΣΕΗ σε σχέση με το σύνολο των 

εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους συγκεκριμένους  κλάδους Παγκύπρια είναι 

περιορισμένος και ότι γι’ αυτό το λόγο το ύψος του προστίμου θα πρέπει να περιοριστεί στο 

ελάχιστο. Αναφέρουν ότι σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, το 2016 

δραστηριοποιούνταν σε ηλεκτρολογικές και υδραυλικές και κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 

περί τις 1581 επιχειρήσεις. Ο ΣΕΗ δεν έχει ως μέλη του νομικά πρόσωπα ενώ τα ενεργά και 

ανανεωμένα του μέλη δεν ξεπερνούν τα 25. Ο ΣΕΗΚ αντίστοιχα έχει ως μέλη μόνο φυσικά 

πρόσωπα που κατά τον ουσιώδη χρόνο αριθμούσαν τα 203 ανανεωμένα μέλη. 

Επιπρόσθετα, η συντριπτική πλειοψηφία των μελών των δύο συνδέσμων είναι μισθωτοί 

ή/και υπάλληλοι σε ηλεκτρολογικές εταιρείες.  

 Οι ΣΕΗΚ και ΣΕΗ δεν αποκόμισαν ούτε στόχευαν στην αποκόμιση οικονομικού οφέλους 

από τις κατ' ισχυρισμό παραβιάσεις. Είχαν ως μοναδικό σκοπό την προστασία των  

καταναλωτών και των εργαζομένων του κλάδου, την βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών προς του καταναλωτές και την προστασία κράτους και πολίτη από 

τσαρλατάνους του κλάδου. Είναι η θέση τους ότι κατά τον υπολογισμό του προστίμου η 

Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει και να λάβει σοβαρά υπόψη το ιστορικό υπόβαθρο εντός 

του οποίου έδρασαν οι ΣΕΗΚ, ΣΕΗ και οι λοιποί σύνδεσμοι, καθώς και τους λόγους που 
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τους οδήγησαν τους στις εξεταζόμενες αποφάσεις ή/και συμπράξεις ή/και συμφωνίες. Τόσο 

η διορισμένη υπεργολαβία όσο και το Πρωτόκολλο Συνεργασίας θα προσέφεραν πολλαπλά 

πραγματικά πλεονεκτήματα και οφέλη στο ανταγωνισμό.  

 

 Ανέφεραν ότι ουδέποτε εξέδωσαν ανακοινώσεις ή απέστειλαν επιστολές με τις οποίες να 

καλούν τα μέλη τους να εφαρμόσουν τις εξεταζόμενες από την Επιτροπή συμφωνίες ή/και 

συμπράξεις και δεν εκκίνησαν οιεσδήποτε πειθαρχικές διαδικασίες εναντίον μελών τους ούτε 

και απείλησαν με οιονδήποτε τρόπο τα μέλη τους σε περίπτωση μη εφαρμογής των 

καταγγελθεισών αποφάσεων ή/και συμφωνιών. Τα μέλη τους ουδέποτε υιοθέτησαν με 

οιονδήποτε τρόπο τις καταγγελθείσες συμπράξεις ή/και αποφάσεις και αυτές ουδέποτε 

εγκρίθηκαν από τις Γ.Σ. των συνδέσμων. 

 

 Η πρόνοια του Πρωτοκόλλου που υποχρεώνει τα μέλη των Συνδέσμων να μην υποβάλλουν 

προσφορές σε μελετητές που δεν ανήκουν σε επαγγελματικό Σύνδεσμο, δεν μπορούσε εκ 

των πραγμάτων να εφαρμοστεί στην πράξη από τα μέλη τους καθώς δεν υπήρχε τρόπος να 

γνωρίζουν οι ηλεκτρολόγοι εργολήπτες ποιοι μελετητές ήταν μέλη επαγγελματικών 

συνδέσμων και το αντίθετο και ούτε και συμφωνήθηκε κάποιος τρόπος για την εξακρίβωση 

του κατά πόσο ένας μελετητής ή ηλεκτρολόγος εργολάβος είναι μέλος επαγγελματικού 

συνδέσμου. Η πρακτική που αφορούσε τις διορισμένες υπεργολαβίες σε έργα του δημοσίου 

στην πράξη δεν μπορούσε να εφαρμοστεί στα μέλη των ΣΕΗΚ και ΣΕΗ καθότι οι άδειες 

ηλεκτρολόγων εργοληπτών που έχουν τα μέλη του δύο συνδέσμων σύμφωνα με την περί 

ηλεκτρισμού νομοθεσία και τους σχετικούς κανονισμούς δεν τους επιτρέπουν να 

υποβάλλουν προσφορές για ηλεκτρολογικά έργα που ξεπερνούν το 1 50kw δηλαδή στην 

μεγάλη πλειοψηφία ηλεκτρομηχανολογικών έργων που προκηρύσσονται μέσω δημόσιων 

διαγωνισμών.  

 Οι ΣΕΗΚ και ΣΕΚ έπραξαν υπό το καθεστώς πλήρους διαφάνειας και δεν πρόκειται 

επομένως για μία συμφωνία η οποία έγινε εν κρυπτώ αλλά αντίθετα έγινε με διαφάνεια και 

δημόσια κάτι που καταδεικνύει και τη καλή πίστη με την οποία ενήργησαν οι δύο σύνδεσμοι. 

Επίσης, συνεργάστηκαν άμεσα με την Επιτροπή και πρόσφεραν τη βοήθεια τους στη 

διεξαγωγή της έρευνας και στη συλλογή των ενώπιον της Επιτροπής στοιχείων ενώ δεν 

έχουν κατηγορηθεί ούτε καταδικαστεί στο παρελθόν για οιεσδήποτε παραβάσεις του Νόμου.  

 Αναφέρουν ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το μεγάλο χρονικό διάστημα που παρήλθε από 

την έναρξη της έρευνας από την Επιτροπή μέχρι και την εκδίκαση της υπόθεσης, 

σημειώνοντας ότι έχουν παρέλθει πέραν των 5 χρόνων από τις εξεταζόμενες αποφάσεις 
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ή/και συμφωνίες ή/και συμπράξεις καθώς και 4 έτη από την έναρξη της διερεύνησης από 

την Επιτροπή. 

 Αναφέρουν ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει 

ο κλάδος των εργοληπτών ηλεκτρολόγων στην Κύπρο, λόγω της αδυναμίας είσπραξης των 

χρεών από τους κυρίως εργολάβους, καθώς και η σημερινή τραγική οικονομική κατάσταση 

συνεπεία της πανδημίας του κορονοϊού και η οποία έχει πλήξει τόσο τις επιχειρήσεις του 

κλάδου όσο και τα εισοδήματα των εργαζομένων που εκπροσωπούν ΣΕΗΚ και ΣΕΗ. 

Προσθέτουν ότι τα σημερινά οικονομικά δεδομένα των δύο συνδέσμων που πιθανό να τους 

οδηγήσουν σε αδυναμία πληρωμής του προστίμου θα έθετε την οικονομική βιωσιμότητα τους 

σε ανεπανόρθωτο κίνδυνο.  

10.5. Αξιολόγηση της Επιτροπής  

Η Επιτροπή, έχοντας συνεκτιμήσει τις γραπτές παραστάσεις των εμπλεκόμενων μερών, 

προτού προχωρήσει στην εξέταση των προϋποθέσεων που θέτει ο Νόμος, για την επιβολή 

διοικητικού προστίμου τονίζει ότι στο στάδιο της διαδικασίας της υποβολής γραπτών 

παραστάσεων, οι υποβληθείσες θέσεις πρέπει να αφορούν τους λόγους για τους οποίους η 

Επιτροπή «ειδοποιεί την επηρεαζόμενη επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων ή πρόσωπο, για 

την πρόθεσή της να επιβάλει το διοικητικό πρόστιμο». Εντούτοις, στις παραστάσεις που 

υποβλήθηκαν από τα εμπλεκόμενα μέρη, επαναλαμβάνονται και θίγονται θέματα που η 

Επιτροπή στο πλαίσιο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης, διεξήλθε με ιδιαίτερη προσοχή, ως 

άλλωστε μπορεί να διαφανεί από την εξέταση αριθμού προδικαστικών-διαδικαστικών και 

άλλων ζητημάτων που είχαν τεθεί σε προηγούμενο στάδιο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν θα 

ασχοληθεί με τα εν λόγω ζητήματα εκ νέου. 

Ειδικότερα, η Επιτροπή επαναλαμβάνει τα όσα έχει αναφέρει αναφορικά με το θέμα της 

διάρκειας της παράβασης σε σχέση με το Πρωτόκολλο Συνεργασίας και σε σχέση με τις 

ενέργειες του ΣΜΗΜΕ σε επικοινωνία με τους άλλους Συνδέσμους ακόμη και πριν την 

υπογραφή αυτού. Αναφορικά με τις θέσεις περί υπέρμετρης καθυστέρησης τα όσα 

καταγράφονται στο ιστορικό της διαδικασίας, αλλά και τη περιπλοκότητα της υπόθεσης σε 

σχέση με τον αριθμό θεμάτων που εξετάζονται στην παρούσα υπόθεση, με τα θέματα που 

ήγειραν τα εμπλεκόμενα μέρη ως δικαιολόγηση των ενεργειών τους καθώς και με τον αριθμό 

εμπλεκομένων μερών της παρούσας υπόθεσης, όπως προκύπτει από τον αριθμό των 

θεμάτων που τέθηκαν προς εξέταση, αποδεικνύουν το εύλογο του χρόνου διερεύνησης της 

υπόθεσης και της όλης διαδικασίας ενώπιον της Επιτροπής δεδομένα που οδηγούν την 

Επιτροπή ομόφωνα να απορρίψει τον ισχυρισμό των εταιρειών. Επίσης, αναφορικά με την 

επανάληψη θέσεων περί μη ύπαρξης πειθαρχικών διαδικασιών καθώς και τη θέση των ΣΕΗ 
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και ΣΕΗΚ περί αδυναμίας εφαρμογής της συμφωνίας, η Επιτροπή σημειώνει ότι οι εν λόγω 

θέσεις έχουν ήδη εξεταστεί από την Επιτροπή και έχουν απορριφθεί. 

Η Επιτροπή τονίζει ότι, στο πλαίσιο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης, μελέτησε ενδελεχώς 

όλες τις θέσεις των εμπλεκομένων μερών. 

Περαιτέρω, η Επιτροπή επισημαίνει ότι, πέραν της επιβολής διοικητικού προστίμου, στις 

περιπτώσεις αποδεδειγμένων παραβάσεων του Νόμου, στόχος και επιδίωξη της είναι η 

εφαρμογή μιας γενικής πολιτικής στον τομέα του ανταγωνισμού στη βάση των αρχών που ο 

Νόμος θεσπίζει και η ενθάρρυνση των επιχειρήσεων / ενώσεων επιχειρήσεων προς την 

τήρηση των αρχών αυτών.134  

Αναφορικά με τη γενική αναφορά του ΣΕΜΗΕΚ στην αρχή του δεδικασμένου και των αρχών 

της χρηστής διοίκησης σε σχέση με την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου σε σχέση με 

την υπόθεση με αρ. φακέλου 11.17.016.05, η Επιτροπή σημείωσε ότι στις θέσεις του ο 

ΣΕΜΗΕΚ δεν καθιστά σαφές πώς η εν λόγω αρχή εφαρμόζεται στην παρούσα περίπτωση, η 

οποία αποτελεί διαφορετική υπόθεση από την υπόθεση με αρ. φακέλου 11.17.016.05 και 

περιορίζεται σε τελική αναφορά ότι «Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει με ιδιαίτερο 

σκεπτικισμό το ύψος του προστίμου που πρόκειται να επιβληθεί» σε σχέση με το Πρωτόκολλο 

Συνεργασίας.   

Η Επιτροπή, αφού μελέτησε ενδελεχώς τα όσα αναφέρθηκαν από το ΣΕΜΗΕΚ, σημειώνει 

πως στο πλαίσιο της παρούσας υπόθεσης ήταν εξ’ αρχής ξεκάθαρο ότι η παράβαση της 

διορισμένης υπεργολαβίας δεν εξετάζεται σε σχέση με τον ΣΕΜΗΕΚ εφόσον δεν απεστάληκε 

σε αυτόν σχετική Έκθεση Αιτιάσεων σε σχέση με το ζήτημα αυτό, αλλά εξετάζεται σε σχέση 

με τους ΣΕΗ, ΣΕΗΚ και ΟΣΕΗΚ. Αυτό ευκόλως διαφαίνεται από την Έκθεση Αιτιάσεων καθώς 

επίσης και την επιστολή της Επιτροπής προς τον ΣΕΜΗΕΚ ημερομηνίας 31/3/2021 αναφορικά 

με την εφαρμογή του άρθρου 42 του Νόμου. Περαιτέρω η Επιτροπή παρατήρησε ότι η 

υπόθεση με αριθμό φακέλου 11.17.016.05 ήταν ξεχωριστή καταγγελία που υποβλήθηκε 

ενώπιον της Επιτροπής εναντίον του ΣΕΜΗΕΚ αναφορικά με το θέμα της διορισμένης 

υπεργολαβίας. Η παρούσα διαδικασία αφορά αυτεπάγγελτη έρευνα της Επιτροπής αναφορικά 

με το θέμα της διορισμένης υπεργολαβίας σε  σχέση με τους ΣΕΗ, ΣΕΗΚ και ΟΣΕΗΚ καθώς 

και με το θέμα του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας σε σχέση με τους ΣΜΕΗΕΚ, ΣΜΗΜΕ, ΣΕΗ, 

ΣΕΗΚ και ΟΣΕΗΚ. Ως εκ τούτου η παρούσα διαδικασία και η υπόθεση με αρ. φακέλου 

11.17.016.05 αποτελούν ξεχωριστές διαδικασίες, με διαφορετικό αντικείμενο και διαφορετικά 

εμπλεκόμενα μέρη καθώς και εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας135. Ως εκ τούτου, η 

 
134 Απόφαση Δικαστηρίου της 28ης Ιουνίου 2005, Dansk Rorindustri A/S e.a. κατά της Επιτροπής, C-189/02 P, C-
202/02 P και C-213/02 P,  σημείο 172. 
135 Σημειώνεται ότι η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου στην οποία αναφέρεται ο ΣΕΜΗΕΚ έχει εφεσιβληθεί. 
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Επιτροπή απορρίπτει τη θέση του ΣΕΜΗΕΚ περί παράβασης της αρχής του δεδικασμένου ή 

και των αρχών της χρηστής διοίκησης. 

Αναφορικά με τις θέσεις περί επεμβάσεως στο δικαίωμα περιουσίας των διοικούμενων και της 

τήρησης της αρχής της αναλογικότητας, η Επιτροπή επισημαίνει ότι η διαδικασία που 

ακολουθείται για οιαδήποτε επιβολή διοικητικού προστίμου είναι νομοθετημένη και ότι κατά 

την επιβολή σχετικού διοικητικού προστίμου ακολουθείται η σχετική νομοθεσία, ήτοι εξετάζεται 

η σοβαρότητα και διάρκεια της παράβασης στη βάση του άρθρου 42 του Νόμου αλλά και του 

άρθρου 24 του Νόμου, εφαρμόζονται καθ’ όλα τα στάδια της αρχές του διοικητικού δικαίου. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή σημειώνει ότι δύναται να ασκεί την εξουσία/ δυνατότητα για 

επιβολή διοικητικού προστίμου στα πλαίσια που της ορίζει ο Νόμος και δεν δεσμεύεται από 

τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνεπώς, η Επιτροπή καταλήγει ότι 

για τον καθορισμό του ύψους του προστίμου θα ακολουθήσει τις υπό του Νόμου 

καθοριζόμενες παραμέτρους και θα συνεκτιμήσει τη σοβαρότητα καθώς επίσης και τη διάρκεια 

της παράβασης. 

Αναφορικά με την παραπομπή του ΣΕΜΗΕΚ στο διοικητικό πρόστιμο που επιβλήθηκε στο 

πλαίσιο της απόφασης της με αρ. 58/2010 - Καταγγελία της εταιρείας Α. Στεφανίδης & Υιός 

Λτδ εναντίον του Συνδέσμου Εισαγωγέων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (ΣΕΜΟ), η Επιτροπή 

σημειώνει ότι στην εν λόγω υπόθεση καταγράφεται ξεκάθαρα ότι για την επιβολή αυτού 

λήφθηκαν υπόψη τα έσοδα του ΣΕΜΟ. Ως εκ τούτου η θέση περί επιβολής συμβολικού 

προστίμου απορρίπτεται.  

Περαιτέρω, η Επιτροπή επισημαίνει ότι η σύμπτωση των βουλήσεων των εμπλεκομένων 

μερών εφαρμόστηκε με τις μεταξύ των συμφωνίες και, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη μίας 

συμφωνίας, εφόσον δεν αποστασιοποιούνται από αυτή μετά από τη σύναψή της, θεωρείται 

ότι προχωρούν στη βάση αυτής, ως διαφαίνεται και από την Ανακοίνωση του ΣΕΜΗΕΚ προς 

τα μέλη του ημερομηνίας 7/4/2016. 

10.5.1. Φύση και Σοβαρότητα της Παράβασης  

Όπως συνάγεται από το Νόμο αρ. 13(Ι)/2008 και δη τα άρθρα 24(1) και 42(1), τα βασικά 

κριτήρια καθορισμού του ύψους του διοικητικού προστίμου είναι η φύση, η σοβαρότητα και η 

διάρκεια της παράβασης. Ομοίως και το άρθρο 23(3) του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1/2003 προνοεί 

ότι: «Ο καθορισμός του ύψους του προστίμου γίνεται με βάση τη σοβαρότητα και τη διάρκεια 

της παράβασης.» 

Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της εκτίμησης και αξιολόγησης της φύσης και της σοβαρότητας της 

παράβασης, λαμβάνει υπόψη της ιδίως το είδος της παράβασης, ενώ συνεκτιμά παράλληλα 

τις συνθήκες της κάθε υπόθεσης, κατά περίπτωση και το ειδικό βάρος της συμμετοχής της 

κάθε επιχείρησης στην παράβαση. 
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Επιπλέον, η Επιτροπή, κατά την αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, λαμβάνει 

υπόψη το χαρακτήρα και τον αντίκτυπο που αυτή είχε ή/και συνεχίζει να έχει στην αγορά, τα 

αντι-ανταγωνιστικά αποτελέσματα που προκλήθηκαν ή δυνατό να προκληθούν στην αγορά, 

δεδομένης και της οικονομικής δύναμης των επιχειρήσεων που παραβιάζουν τους κανόνες 

ανταγωνισμού στη σχετική αγορά και την έκταση αυτής.  

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι τα πλείστα εμπλεκόμενα μέρη κατά την υποβολή των γραπτών 

τους παραστάσεων αναφέρθηκαν στην ύπαρξή τους ως Σωματεία τα οποία σκοπό έχουν την 

προστασία του επαγγέλματός τους. Η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι το γεγονός αυτό αναιρεί τη 

σοβαρότητα των παραβάσεων. Αντίθετα, ως Σύνδεσμοι λαμβάνουν αποφάσεις και 

προβαίνουν σε συμφωνίες για ένα αριθμό παικτών στην αγορά και ως εκ τούτου οι 

οποιεσδήποτε τέτοιες αποφάσεις ή συμφωνίες τους επηρεάζουν μεγαλύτερο μέρος του 

ανταγωνισμού στην αγορά. 

Σε σχέση με το θέμα τόσο της διορισμένης υπεργολαβίας όσο και του Πρωτοκόλλου 

Συνεργασίας και τις θέσεις των εμπλεκομένων μερών περί μη ύπαρξης αποδείξεως 

εφαρμογής τους, η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι σε σχετική ανακοίνωση του ΣΕΜΗΕΚ 

ημερομηνίας 7/4/2016 γίνεται αναφορά σε μη προσφοροδότηση σε έργα που έχουν 

εξαγγελθεί με τη μέθοδο της εσωτερικής υπεργολαβίας ή έχουν εξαγγελθεί από συμβούλους 

μηχανολόγους μηχανικούς που δεν είναι μέλη σε επαγγελματικό σύνδεσμο ενώ στη συνέχεια 

γίνεται συγκεκριμένη αναφορά σε συγκεκριμένα έργα και συγκεκριμένα πρόσωπα. Ως εκ 

τούτου, στην περίπτωση του ΣΕΜΗΕΚ έχει διαφανεί ότι υπήρχε ξεκάθαρη ενέργεια σε σχέση 

τόσο με τη διορισμένη υπεργολαβία όσο και με το Πρωτόκολλο Συνεργασίας από ένα εκ των 

Συνδέσμων που συμμετείχε και στις δύο συμφωνίες ενώ διαφαίνεται ότι άλλοι σύνδεσμοι 

δυνατό να επωφελούνταν με τον περιορισμό του ανταγωνισμού στην περίπτωση μείωσης της 

προσφοροδότησης σε συγκεκριμένα έργα στη βάση της μεταξύ των εμπλεκομένων στην 

παρούσα υπόθεση συμφωνίας είτε για τη μη υποβολή προσφορών σε έργα που 

εξαγγέλλονταν με εσωτερική υπεργολαβία αφού θα μειωνόταν ο ανταγωνισμός και θα υπήρχε 

ανάγκη για επαναπροκήρυξη με διορισμένη υπεργολαβία είτε για τη μη υποβολή προσφορών 

σε έργα που ο μηχανικός δεν ήταν μέλος επαγγελματικού συνδέσμου. 

10.5.1.1 Πρωτόκολο Συνεργασίας 

Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή, αφού συνεκτίμησε όσα υποβλήθηκαν από τα εμπλεκόμενα 

μέρη και μελέτησε όλα τα πιο πάνω, καθώς και τη σχετική νομολογία, ομόφωνα αποφάσισε 

ότι παραβιάζεται το άρθρο 3(1)(β) του Νόμου και 101(1)(β)  της ΣΛΕΕ ως ακολούθως: η 

συμφωνία μεταξύ των ΣΕΜΗΕΚ, ΣΣΜΗΜΕ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ ως ενώσεων 

επιχειρήσεων που προνοείται στον όρο 3 του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, δια της οποίας 

προβλέπεται όπως τα μέλη των ΣΕΜΗΕΚ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ υποβάλλουν προσφορές 

μόνο σε έργα των οποίων ο μελετητής, είναι μέλος επαγγελματικού συνδέσμου και αντίστοιχα 
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τα μέλη του Συνδέσμου Συμβούλων (ΣΣΜΗΜΕ) να καλούν για προσφορές μόνο εργολάβους 

που ανήκουν σε επαγγελματικό Σύνδεσμο (π.χ ΣΕΜΗΕΚ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ, ΟΣΕΗΚ,ΣΕΑΠΕΚ, 

ΠΑΣΕΕΞΕ κλπ), περιόρισε εξ αντικειμένου τον ανταγωνισμό, για το χρονικό διάστημα από την 

συμφωνία υιοθέτησης του, ήτοι στις 19/11/2015 για τους Συνδέσμους ΣΕΜΗΕΚ, ΣΕΗΚ και 

ΣΣΜΗΜΕ και από 28/1/2016 για τους Συνδέσμους ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ μέχρι και τις 19/4/2016 

που αυτή αναστάληκε για πρώτη φορά, κατά παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου και 

101(1)(β)  της ΣΛΕΕ.     

Συγκεκριμένα, η εν λόγω συμφωνία είχε ως αντικείμενό της τον περιορισμό του ανταγωνισμού 

καθώς έπληξε τον ανταγωνισμό στον πυρήνα του.136 Η εν λόγω συμφωνία από τη φύση της 

αποσκοπεί στον περιορισμό του ανταγωνισμού καθώς απέβλεπε στο να αποτρέψει την 

προσφοροδότηση των μελών των εμπλεκόμενων μερών σε έργα των οποίων ο μελετητής 

είναι μέλος επαγγελματικού συνδέσμου. Συνεπώς, τεκμαίρεται ότι η εν λόγω συμφωνία των 

εμπλεκομένων μερών αποσκοπούσε στο να πλήξει ανταγωνιστικούς διαγωνισμούς και έργα. 

Η συμφωνία αυτή ουσιαστικά σήμαινε περιορισμό των επιλογών σε έργα για ανεύρεση 

εργολάβων εφόσον πέντε (5) Σύνδεσμοι είχαν προβεί σε μία τέτοια συμφωνία η οποία όμως 

κάλυπτε και άλλους Συνδέσμους/ Επαγγέλματα. Επίσης, αυτή η συμφωνία θα σήμαινε και 

περιορισμό του εσωτερικού ανταγωνισμού μεταξύ των μελών των εμπλεκομένων ενώσεων 

επιχειρήσεων καθώς η υποβολή προσφορών γίνεται μεταξύ ανταγωνιστών που είναι μέλη 

τους. 

Έχοντας υπόψη ότι κατά πάγια ενωσιακή νομολογία οι οριζόντιες συμπράξεις με αντικείμενο 

τον καθορισμό τιμών, τη νόθευση διαγωνισμών δια χειραγώγησης προσφορών έχουν, από τη 

φύση τους, πρόδηλα περιοριστικό του ανταγωνισμού περιεχόμενο και συνιστά κατάφωρη 

παράβαση του άρθρου 3(1) του Νόμου, κρίνεται ότι η παρούσα υπόθεση εμπίπτει ευθέως στις 

ως άνω περιπτώσεις, καθώς αφορά σε οριζόντια σύμπραξη που ενέχει εξ’ αντικειμένου (per 

se) σοβαρούς περιορισμούς του ανταγωνισμού. 

Αναφορικά με τα αντί-ανταγωνιστικά αποτελέσματα που έχουν τέτοιου είδους πρακτικές στην 

αγορά, υπογραμμίζεται  ότι τέτοιου είδους περιορισμοί θεωρούνται εξ’ αντικειμένου (per se) 

αντι-ανταγωνιστικοί, καθώς τεκμαίρεται ότι έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία του 

ανταγωνισμού. Ως αναφέρεται στην απόφαση του ΔΕΚ στην υπόθεση Gonsten και Grundig 

κατά Επιτροπής,137 όταν μια συμφωνία έχει ως αντικείμενό της τον περιορισμό του 

ανταγωνισμού, δε χρειάζεται να αποδειχτεί και το αποτέλεσμα στον ανταγωνισμό προκειμένου 

να εφαρμοστεί η διάταξη του άρθρου 101(1) ΣΛΕΕ.138  

 
136 Μικρουλέα σε Τζουγανάτο, Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, σελ. 250. 
137 ΔΕΚ, υποθέσεις 56&58/64, Consten and Grundig κατά Επιτροπής, Συλλ. 1996, σελ. 299. 
138 Δημήτρης Τζουγανάτος, Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, Νομική Βιβλιοθήκη, 2013, σελ. 250. 
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Ο περιορισμός του ανταγωνισμού σε επίπεδο προσφοροδότησης, σύμφωνα και με τη σχετική 

οικονομική θεωρία, μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες τιμές και χαμηλότερη ποιότητα αγαθών 

ή υπηρεσιών139. 

Συνεκτιμώντας τους πιο πάνω παράγοντες, η Επιτροπή θεωρεί ότι η διαπιστωθείσα 

παράβαση είναι σοβαρή. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι στις υποβληθείσες γραπτές παραστάσεις γίνεται αναφορά ότι τα 

εμπλεκόμενα μέρη έδρασαν με πλήρη διαφάνεια και δημοσιοποίησαν τις ενέργειές τους. Η 

Επιτροπή δεν θεωρεί ότι η διαφάνεια με την οποία έδρασαν αναιρεί τη σοβαρότητα των 

παραβάσεων αφού ουσιαστικά η οποιαδήποτε κρυφή φύση της συμφωνίας θα σήμαινε 

αυξημένη σοβαρότητα της παράβασης.  

Σημειώνεται ότι η συμφωνία σε σχέση με την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας 

εφαρμόστηκε από 5 Συνδέσμους που αποτελούν οργανωμένα σύνολα στην Κυπριακή 

Δημοκρατία σε σχέση με την παροχή των σχετικών επαγγελματικών υπηρεσιών και ως εκ 

τούτου οι αποφάσεις και συμφωνίες τους επηρεάζουν σημαντικό μέρος της αγοράς. Η 

Επιτροπή σημειώνει ότι ο περιορισμός της παραγωγής ή των πωλήσεων ενέχει σοβαρότητα 

και δεν καλύπτεται από την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις συμφωνίες 

ήσσονος σημασίας.  

10.5.1.2Διορισμένη Υπεργολαβία 

Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή, αφού συνεκτίμησε όσα υποβλήθηκαν από  τα εμπλεκόμενα 

μέρη και μελέτησε όλα τα πιο πάνω, καθώς και τη σχετική νομολογία, ομόφωνα αποφάσισε 

ότι παραβιάζεται το άρθρο 3(1)(β) του Νόμου και 101(1)(β)  της ΣΛΕΕ ως ακολούθως: η 

συμφωνία μεταξύ των ΣΕΜΗΕΚ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ ως ενώσεων επιχειρήσεων όπως τα 

μέλη τους μην υποβάλλουν προσφορές στα έργα που δεν θα εξαγγέλλονταν με τη μέθοδο της 

διορισμένης υπεργολαβίας, περιόρισε εξ αντικειμένου τον ανταγωνισμό, κατά παράβαση του 

άρθρου 3(1)(β) του Νόμου και 101(1)(β) της ΣΛΕΕ για όλο το χρονικό διάστημα του ουσιώδους 

χρόνου. Η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι η εν λόγω παράβαση δεν καταλογίζεται στο ΣΕΜΗΕΚ 

καθότι εναντίον του είχε εκδοθεί απόφαση στο πλαίσιο της υπόθεσης με αρ. φακέλου 

11.17.016.05. 

Συγκεκριμένα, η εν λόγω συμφωνία είχε ως αντικείμενό της τον περιορισμό του ανταγωνισμού 

καθώς έπληξε τον ανταγωνισμό στον πυρήνα του.140 Η εν λόγω συμφωνία από τη φύση της 

αποσκοπεί στον περιορισμό του ανταγωνισμού καθώς απέβλεπε στο να αποτρέψει την 

προσφοροδότηση των μελών των εμπλεκόμενων μερών σε διαγωνισμούς με εσωτερική 

 
139 Βλ.Jonathan Faull and Ali Nikpay, “The EU Law of Competition”, Third Edition , Oxford, 2014, σκ.8.36 και 
Bellamy &Child, European Union Law of Competition, edited by Vivien Rose and David Bailey, 7th edition, Oxford 
2013. 
140 Μικρουλέα σε Τζουγανάτο, Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, σελ. 250. 
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υπεργολαβία. Συνεπώς, τεκμαίρεται ότι η εν λόγω συμφωνία των εμπλεκομένων μερών 

αποσκοπούσε στο να πλήξει ανταγωνιστικού διαγωνισμούς και έργα. Η συμφωνία αυτή 

ουσιαστικά σήμαινε περιορισμό των επιλογών των κυρίως εργολάβων για σύμπραξη με 

υπεργολάβους και ενδεχομένως την αδυναμία τους να υποβάλουν προσφορές σε 

διαγωνισμούς που εξαγγέλλονταν με την μέθοδο της εσωτερικής υπεργολαβίας εφόσον 

τέσσερις (4) Σύνδεσμοι είχαν προβεί σε μία τέτοια συμφωνία. Επίσης, αυτή η συμφωνία θα 

σήμαινε και περιορισμό του εσωτερικού ανταγωνισμού μεταξύ των μελών των εμπλεκομένων 

ενώσεων επιχειρήσεων καθώς η υποβολή προσφορών γίνεται μεταξύ ανταγωνιστών που 

είναι μέλη τους. 

Έχοντας υπόψη ότι κατά πάγια ενωσιακή νομολογία οι οριζόντιες συμπράξεις με αντικείμενο 

τον καθορισμό τιμών, τη νόθευση διαγωνισμών δια χειραγώγησης προσφορών έχουν, από τη 

φύση τους, πρόδηλα περιοριστικό του ανταγωνισμού περιεχόμενο και συνιστά κατάφωρη 

παράβαση του άρθρου 3(1) του Νόμου, κρίνεται ότι η παρούσα υπόθεση εμπίπτει ευθέως στις 

ως άνω περιπτώσεις, καθώς αφορά σε οριζόντια σύμπραξη που ενέχει εξ’ αντικειμένου (per 

se) σοβαρούς περιορισμούς του ανταγωνισμού. 

Αναφορικά με τα αντί-ανταγωνιστικά αποτελέσματα που έχουν τέτοιου είδους πρακτικές στην 

αγορά, υπογραμμίζεται  ότι τέτοιου είδους περιορισμοί θεωρούνται εξ’ αντικειμένου (per se) 

αντι-ανταγωνιστικοί, καθώς τεκμαίρεται ότι έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία του 

ανταγωνισμού. Ως αναφέρεται στην απόφαση του ΔΕΚ στην υπόθεση Gonsten και Grundig 

κατά Επιτροπής,141 όταν μια συμφωνία έχει ως αντικείμενό της τον περιορισμό του 

ανταγωνισμού, δε χρειάζεται να αποδειχτεί και το αποτέλεσμα στον ανταγωνισμό προκειμένου 

να εφαρμοστεί η διάταξη του άρθρου 101(1) ΣΛΕΕ.142  

Ο περιορισμός του ανταγωνισμού σε επίπεδο προσφοροδότησης, σύμφωνα και με τη σχετική 

οικονομική θεωρία, μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες τιμές και χαμηλότερη ποιότητα αγαθών 

ή υπηρεσιών143.  

Συνεκτιμώντας τους πιο πάνω παράγοντες, η Επιτροπή θεωρεί ότι η διαπιστωθείσα 

παράβαση είναι σοβαρή. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι στις υποβληθείσες γραπτές παραστάσεις γίνεται αναφορά ότι τα 

εμπλεκόμενα μέρη έδρασαν με πλήρη διαφάνεια και δημοσιοποίησαν τις ενέργειές τους. Η 

Επιτροπή δεν θεωρεί ότι η διαφάνεια με την οποία έδρασαν αναιρεί τη σοβαρότητα των 

παραβάσεων αφού ουσιαστικά κρυφή φύση της συμφωνίας οδηγεί σε αυξημένη σοβαρότητα 

της παράβασης.  

 
141 ΔΕΚ, υποθέσεις 56&58/64, Consten and Grundig κατά Επιτροπής, Συλλ. 1996, σελ. 299. 
142 Δημήτρης Τζουγανάτος, Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, Νομική Βιβλιοθήκη, 2013, σελ. 250. 
143 Βλ.Jonathan Faull and Ali Nikpay, “The EU Law of Competition”, Third Edition , Oxford, 2014, σκ.8.36 και 
Bellamy &Child, European Union Law of Competition, edited by Vivien Rose and David Bailey, 7th edition, Oxford 
2013. 
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Σημειώνεται ότι η συμφωνία σε σχέση με την εφαρμογή της διορισμένης υπεργολαβίας 

εφαρμόστηκε από 4 Συνδέσμους που αποτελούν οργανωμένα σύνολα στην Κυπριακή 

Δημοκρατία σε σχέση με την παροχή των σχετικών επαγγελματικών υπηρεσιών και ως εκ 

τούτου η αποφάσεις και συμφωνίες τους επηρεάζουν σημαντικό μέρος της αγοράς. Η 

Επιτροπή σημειώνει ότι ο περιορισμός της παραγωγής ή των πωλήσεων ενέχει σοβαρότητα 

και δεν καλύπτεται από την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις συμφωνίες 

ήσσονος σημασίας.  

 

10.5.2. Διάρκεια της παράβασης 

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η διάρκεια της παράβασης είναι ένας παράγοντας που 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον υπολογισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου, καθότι 

οι επιπτώσεις της παράβασης στην αγορά συναρτώνται με τη διάρκεια της παράβασης.  

Η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι στη βάση των ενώπιόν της στοιχείων και δεδομένων, η 

σύμπτωση βουλήσεων των μερών, σύμφωνα με τις δηλώσεις των ιδίων ξεκίνησε στις 

19/11/2015 κατά τη συνάντησή των ΣΕΜΗΕΚ, ΣΣΜΗΜΕ, ΣΕΗΚ οπόταν υπήρξε η κατ’αρχήν 

συμφωνία η οποία εξετάστηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια κάποιων εξ αυτών και στη 

συνέχεια οδήγησε στην υπογραφή της επίσημης συμφωνίας την 1/3/2016. Κατά τον ίδιο τρόπο 

υπήρξε αυτή η σύμπτωση βουλήσεων και για τους ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ στις 28/1/2016. 

Η Επιτροπή επιπρόσθετα επεσήμανε ότι οι αντιβαίνουσες προς το δίκαιο του ανταγωνισμού 

συμφωνίες είναι προϊόν της συντρέχουσας δράσης αριθμού επιχειρήσεων/ ενώσεων 

επιχειρήσεων οι οποίες, μολονότι είναι στο σύνολό τους συναυτουργοί της παράβασης, 

ενδέχεται να μετέχουν σε αυτήν ποικιλοτρόπως.144 Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με πάγια 

νομολογία, παρά το γεγονός ότι κάθε μία από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις μετέχει στην 

παράβαση κατά τον τρόπο που προσιδεάζει σ’ εκείνη, εφόσον η συμπεριφορά της αποβλέπει 

στην υλοποίηση της παραβάσεως στο σύνολό της, ενδέχεται να είναι επίσης συνυπαίτια, για 

όλη τη διάρκεια της δικής της συμμετοχής της στην εν λόγω παράβαση, για τη συμπεριφορά 

άλλων επιχειρήσεων στο πλαίσιο της παράβασης αυτής.145 Από την άλλη πλευρά, 

προκειμένου να αποδειχθεί η συμμετοχή και να καταλογισθεί η ευθύνη για το σύνολο της 

παραβάσεως, πέραν της ύπαρξης συνολικού σχεδίου με το οποίο επιδιώκεται κοινός σκοπός, 

πρέπει να προκύπτει και η εν γνώσει συμμετοχή της επιχειρήσεως στο σχέδιο αυτό και το 

γεγονός ότι αυτή τελούσε σε γνώση των παραβατικών συμπεριφορών των άλλων 

 
144 Βλ. Τ-68/2009, Soliver NV κατά Επιτροπής, σκ. 60 
145 Βλέπε ΔΕΚ C-49/92 P, Επιτροπή κατά Anic Partecipazioni SpA, Συλλ 1999, σελ Ι-4125, σκ. 79-80 και 83. 
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συμμετεχόντων επιδιώκοντας τους ίδιους σκοπούς, τις οποίες, δηλαδή, γνώριζε ή μπορούσε 

ευλόγως να τις προβλέψει και αποδεχόταν τον σχετικό κίνδυνο.146  

Ως προς το απαιτούμενο μέτρο για την απόδειξη του υποκειμενικού στοιχείου της γνώσης, 

επισημαίνεται ότι αυτή μπορεί να προκύπτει και ως τεκμαιρόμενη, ενόψει της προβλεψιμότητας 

των παραβατικών πρακτικών των λοιπών εμπλεκομένων. Ενδεικτικά στην υπόθεση Seamless 

Tubes το ΓενΔΕΕ απεφάνθη ότι οι εμπλεκόμενοι «γνώριζαν, ή όφειλαν αναγκαστικά να 

αντιληφθούν» τις λοιπές εκδηλώσεις του συνολικού σχεδίου.147 Επισημαίνεται τέλος σε σχέση 

με τη συμμετοχή της κάθε εμπλεκόμενης επιχείρησης στην παράβαση, αλλά και τη διάρκεια 

της συμμετοχής αυτής, καθώς και για τον κρίσιμο χρόνο έναρξης και λήξης της συμμετοχής ότι 

κατά πάγια νομολογία «…αφ’ ης στιγμής αποδείχθηκε ότι μια επιχείρηση μετέσχε σε συσκέψεις 

μεταξύ ανταγωνιστριών επιχειρήσεων που έχουν επιζήμιο για τον ανταγωνισμό χαρακτήρα, 

εναπόκειται στην επιχείρηση αυτή να προβάλει στοιχεία ικανά να αποδείξουν ότι η συμμετοχή 

της στερούνταν παντελώς πνεύματος στρεφόμενου κατά του ανταγωνισμού, καταδεικνύοντας 

ότι διευκρίνισε στους ανταγωνιστές της ότι μετείχε στις συσκέψεις αυτές υπό πρίσμα 

διαφορετικό απ’ ό,τι αυτοί. Προκειμένου η συμμετοχή επιχειρήσεως σε μια τέτοια σύσκεψη να 

μην μπορεί να θεωρηθεί σιωπηρή έγκριση παράνομης πρωτοβουλίας ή αποδοχή του 

αποτελέσματός της, πρέπει η επιχείρηση αυτή να αποστασιοποιηθεί δημόσια από την 

πρωτοβουλία αυτή κατά τρόπον ώστε οι λοιποί μετέχοντες να θεωρήσουν ότι θέτει τέρμα στη 

συμμετοχή της ή να καταγγείλει την πρωτοβουλία αυτή στις διοικητικές αρχές».148  

Η Επιτροπή, έχοντας μελετήσει τις θέσεις των εμπλεκομένων μερών και τα ενώπιόν της 

στοιχεία και δεδομένα, αλλά και υπό την καθοδήγηση της σχετικής νομολογίας αναφορικά με 

τον ουσιώδη χρόνο των παραβάσεων σε σχέση με τα γεγονότα της παρούσας υπόθεσης, 

κατέληξε ως ακολούθως: 

10.5.2.1 Πρωτόκολλο Συνεργασίας 

Η παράβαση που αφορά το ζήτημα του Πρωτόκολλου Συνεργασίας, καλύπτει το χρονικό 

διάστημα από την συμφωνία υιοθέτησης του, ήτοι στις 19/11/2015 για τους Συνδέσμους 

ΣΕΜΗΕΚ, ΣΕΗΚ και ΣΣΜΗΜΕ και από τις 28/1/2016 για τους Συνδέσμους ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ 

μέχρι και τις 19/4/2016 που αυτό αναστάληκε για πρώτη φορά. 

Ως εκ τούτου, η διάρκεια της παράβασης για τους Συνδέσμους ΣΕΜΗΕΚ, ΣΕΗΚ και ΣΣΜΗΜΕ 

είναι περί τους πέντε (5) μήνες και για τους Συνδέσμους ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ είναι 2 μήνες και 20 

μέρες και, ως εκ τούτου μικρής διάρκειας. 

 
146 Ibid, σκ. 83-87, 203 
147 Βλ. Γεν. ΔΕΕ Τα-67/2000 κλπ. JFE Steel Corp κ.α Επιτροπή, Συλλ 2004, σελ II-2501, σκ. 371 
148 Βλ. ΔΕΕ C-68/2012 Slovenska Sporitelna (2013), σκ. 27. 
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10.5.2.2 Διορισμένη Υπεργολαβία 

Η παράβαση που αφορά το ζήτημα της διορισμένης υπεργολαβίας αφορά το χρονικό 

διάστημα από τις 19/11/2015 για τους Συνδέσμους ΣΕΜΗΕΚ149 και ΣΕΗΚ και από τις 

28/1/2016 για τους Συνδέσμους ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ μέχρι και την έναρξη της αυτεπάγγελτης 

έρευνας στις 20/10/2016. 

Ως εκ τούτου, η διάρκεια της παράβασης για το Σύνδεσμο ΣΕΗΚ είναι περί τους έντεκα (11) 

μήνες και για τους Συνδέσμους ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ είναι 8 μήνες και 22 μέρες, και ως εκ τούτου 

δεν μπορεί να θεωρηθεί μεγάλης διάρκειας.  

10.5.3 Ελαφρυντικές περιστάσεις 

Η Επιτροπή, κατά την εξέταση της σοβαρότητας της παράβασης έλαβε υπόψη τη διάρκεια της 

παράβασης, καθώς και ορισμένα ελαφρυντικά στοιχεία. Η Επιτροπή εξέτασε με προσοχή τα 

όσα αναφέρθηκαν από τα εμπλεκόμενα μέρη, ως προς τους παράγοντες οι οποίοι πρέπει να 

ληφθούν υπόψη κατά την επιβολή διοικητικού προστίμου. Η Επιτροπή επεσήμανε ότι οι εν 

λόγω παράγοντες λαμβάνονται υπόψη αναφορικά με το θέμα της διορισμένης υπεργολαβίας 

και το θέμα του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας σε σχέση με τις ΟΣΕΗΚ, ΣΕΗ και ΣΕΗΚ και 

αναφορικά με το θέμα του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας σε σχέση με τους ΣΕΜΗΕΚ και ΣΜΗΜΕ 

και καταλήγει ομόφωνα στα ακόλουθα: 

Η Επιτροπή σημείωσε ότι αριθμός Συνδέσμων έχει αναφερθεί σε αδυναμία πληρωμής 

οιουδήποτε προστίμου επιβληθεί λόγω των συνθηκών στο επάγγελμα, των συνθηκών στην 

οικονομία κλπ. Επιπρόσθετα, στη βάση αυτών υποβάλλεται η θέση ότι το οιοδήποτε διοικητικό 

πρόστιμο θα πρέπει να είναι μειωμένο, ή και συμβολικό ή και μηδαμινό. Η Επιτροπή 

επεσήμανε ότι οι εν λόγω θέσεις έχουν υποβληθεί με γενικότητα χωρίς περαιτέρω 

αντικειμενική απόδειξη της φερόμενης αδυναμίας και ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν δύναται 

να εξετάσει κατ’ ουσίαν αυτές τις θέσεις. Σε οποιαδήποτε περίπτωση η Επιτροπή σημειώνει 

ότι έχει συνεκτιμήσει τις θέσεις που έχουν υποβληθεί σε σχέση με την οικονομική κατάσταση 

συνεπεία της πανδημίας του κορονοϊού στη βάση των υποβληθέντων από τα εμπλεκόμενα 

μέρη θέσεων. 

Περαιτέρω, η Επιτροπή παρατηρεί ότι οι Σύνδεσμοι, στην πλειοψηφία τους αναφέρουν ότι δεν 

αποκόμισαν οιοδήποτε οικονομικό όφελος και ότι αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την 

επιβολή διοικητικού προστίμου. Η Επιτροπή, επιπρόσθετα με τα όσα έχει ήδη αναφέρει σε 

 
149 Επισημαίνεται πως σε ότι αφορά το ζήτημα της παρότρυνσης από τον ΣΕΜΗΕΚ προς τα μέλη του για μη 
υποβολή προσφορών σε έργα που δεν θα εξαγγέλλονται με τη μέθοδο της διορισμένης υπεργολαβίας, είχε εκδοθεί 
σχετική απόφαση εναντίον του ΣΕΜΗΕΚ στο πλαίσιο της υπόθεσης με αρ. φακέλου 11.17.016.05 (απόφαση 
αριθμός 25/2017 κατόπιν εξέτασης καταγγελίας που υποβλήθηκε εναντίον του από τον Δήμο Πάφου) και για αυτό 
το λόγο η Επιτροπή δεν προχώρησε με την αποστολή Έκθεσης Αιτιάσεων στο πλαίσιο της παρούσας υπόθεσης 
σε σχέση με το ζήτημα της διορισμένης υπεργολαβίας και ως εκ τούτου, η παρούσα απόφαση δεν απευθύνεται 
στον ΣΕΜΗΕΚ σε σχέση με αυτό το ζήτημα. 
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σχέση με τις υπό εξέταση παραβάσεις, επισημαίνει ότι η μη αποκόμιση οποιουδήποτε 

οφέλους δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ελαφρυντική περίσταση. Ως έχει νομολογηθεί, εξάλλου 

κατά την επιβολή προστίμου για παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή δεν υποχρεούται να αποδείξει ότι η παράβαση εξασφάλισε αθέμιτο όφελος στις 

επιχειρήσεις / ενώσεις επιχειρήσεων ούτε να λάβει υπόψη ως ελαφρυντικό παράγοντα, 

ενδεχομένως, ότι δεν αποκομίσθηκε κέρδος από την επίδικη παράβαση. 150 Η Επιτροπή 

παρενθετικά σημειώνει ότι σε ενωσιακό επίπεδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεωρήσει την 

αποκόμιση οφέλους ως επιβαρυντικό παράγοντα151.  

Σε σχέση με το επιχείρημα ότι η παράβαση που αφορά το ζήτημα της διορισμένης 

υπεργολαβίας καθώς και η παράβαση που αφορά το ζήτημα του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας 

δεν είχε προκαλέσει πραγματικές αρνητικές επιδράσεις στην αγορά, επισημαίνεται ότι οι 

παράγοντες αυτοί εξετάστηκαν στο πλαίσιο της εκτίμησης της φύσης και σοβαρότητας της 

παράβασης ως αναλύθηκε, και εκ τούτου δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη ως πρόσθετοι 

ελαφρυντικοί παράγοντες. 

Σε σχέση με το επιχείρημα που υποβάλλεται από αριθμό Συνδέσμων ότι η έκταση της 

διαπιστωθείσας παράβασης που αφορά το ζήτημα της διορισμένης υπεργολαβίας καθώς και 

η παράβαση που αφορά το ζήτημα του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ήταν περιορισμένη λόγω 

του αριθμού των μελών των εμπλεκόμενων Συνδέσμων σε κάθε παράβαση (4 σε σχέση με το 

ζήτημα της διορισμένης υπεργολαβίας και 5 σε σχέση με το Πρωτόκολλο Συνεργασίας), 

επισημαίνεται ότι οι παράγοντες αυτοί λήφθηκαν υπόψη στο πλαίσιο της εκτίμησης της φύσης 

και σοβαρότητας της παράβασης ως αναλύθηκε ανωτέρω, και ως εκ τούτου δεν μπορούν να 

ληφθούν υπόψη ως πρόσθετοι ελαφρυντικοί παράγοντες. 

Η Επιτροπή σημειώνει τα όσα αναφέρονται από τους Συνδέσμους σε σχέση με τον κοινωνικό 

χαρακτήρα τους, την πολύχρονη προσφορά τους και φιλανθρωπική προσφορά τους στα 

οποία γίνεται αναφορά κατά γενικό τρόπο στις γρατπές τους παραστάσεις, και επισημαίνει ότι 

αυτά καθ’ εαυτά και με τη γενικότητα με την οποία υποβάλλονται δεν μπορούν να ληφθούν 

υπόψη ως μετριαστικός παράγοντας για σκοπούς επιβολής του διοικητικού προστίμου. Σε 

κάθε περίπτωση, η Επιτροπή υπογραμμίζει πως κρίνει ως θετικές τις ενέργειες που 

λαμβάνονται στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων/ ενώσεων επιχειρήσεων, 

όταν αυτές σέβονται τις αρχές του δικαίου του ανταγωνισμού. Κατά τον ίδιο τρόπο δεν 

μπορούν να ληφθούν υπόψη ως μετριαστικός παράγοντας ενέργειες που λήφθηκαν μετά από 

την αναστολή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας.  

 
150 Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (Έκτο πενταμελές τμήμα) της 16ης Ιουνίου 2011, Υπόθεση Τ-192/06, 
Caffaro Srl κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρ. 59-60. 
151 Gosme-Martell-DMP [1991] OJ L185/23, σύγγραμμα L. O. Blanco, EU Competition Procedure, 3rd edition 
(2013), παρ.11.67. 
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Σε οποιαδήποτε περίπτωση, σημειώνονται ως θετικές από την Επιτροπή οι θέσεις περί 

τερματισμού της παράβασης τόσο σε σχέση με το ζήτημα της διορισμένης υπεργολαβίας όσο 

και με το ζήτημα του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας. 

Πέραν των ανωτέρω τα οποία αφορούν όλους τους Συνδέσμους, η Επιτροπή εξέτασε τις 

ελαφρυντικές περιστάσεις αναφορικά με έκαστο Σύνδεσμο: 

10.5.3.1 ΟΣΕΗΚ 

Αναφορικά με την ΟΣΕΗΚ: 

i. Η ΟΣΕΗΚ από τα πρώτα στάδια της παρούσας υπόθεσης προέβηκε σε παραδοχή της 

συμμετοχής της τόσο σε σχέση με την διορισμένη υπεργολαβία όσο και σε σχέση με το 

Πρωτόκολλο Συνεργασίας. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η ΟΣΕΗΚ διατήρησε αυτή τη στάση 

καθ’ όλη τη διάρκεια και στάδια εξέτασης της παρούσας υπόθεσης. Η συνεργασία αυτή και 

παραδοχή της ΟΣΕΗΚ θεωρείται από την Επιτροπή ως ελαφρυντικός παράγοντας.  

ii. Εκτιμάται ακόμα, στη βάση των όσων μέχρι σήμερα γνωρίζει η Επιτροπή, ότι η ΟΣΕΗΚ δεν 

έχει προβεί σε οποιαδήποτε άλλη διαπιστωμένη παράβαση του Νόμου ή και της ΣΛΕΕ εντός 

της σχετικής γεωγραφικής αγοράς.  

iii. Αναφορικά με τη θέση περί μη ύπαρξης πρόθεσης για παράβαση των Νόμων  περί 

Ανταγωνισμού, η Επιτροπή σημειώνει τις προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα Mayras του 

Δ.Ε.Ε. στην υπόθεση General Motors v. Commission152, όπου ελέχθη ότι: «the concept of 

negligence must be applied where the author of the infringement, although acting without any 

intention to perform an unlawful act, has not foreseen the consequences and sufficiently 

attentive could not have failed to foresee them.» (η υπογράμμιση είναι της Επιτροπής). Η 

Επιτροπή σημειώνει ότι η ΟΣΕΗΚ στη βάση των γεγονότων της παρούσας υπόθεσης όφειλε 

να γνώριζε ότι η συμφωνία αναφορικά με το ζήτημα της διορισμένης υπεργολαβίας αποτελεί 

εξ αντικειμένου παρακώλυση και περιορισμό του ανταγωνισμού, καθότι ουσιαστικά αυτό θα 

σήμαινε περιορισμό στις προσφοροδοτήσεις σε διαγωνισμούς και έργα με εσωτερική 

υπεργολαβία. Επίσης, η ΟΣΕΗΚ στη βάση των γεγονότων της παρούσας υπόθεσης όφειλε 

να γνώριζε ότι η συμφωνία αναφορικά με το ζήτημα του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας αποτελεί 

εξ αντικειμένου παρακώλυση και περιορισμό του ανταγωνισμού, καθότι ουσιαστικά τούτο θα 

σήμαινε περιορισμό στις προσφοροδοτήσεις σε διαγωνισμούς και έργα στις περιπτώσεις που 

μηχανικός δεν ήταν μέλος επαγγελματικού Συνδέσμου.  Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η 

Επιτροπή σημειώνει και την απόφαση του Γεν. Δικαστηρίου στην υπόθεση Τ-11/06 όπου 

αναφέρεται: «Εν πάση περιπτώσει, κατά πάγια νομολογία, για να μπορεί να θεωρηθεί ότι μια 

παράβαση των κανόνων ανταγωνισμού διαπράχθηκε εκ προθέσεως δεν είναι απαραίτητο η 

 
152 Υπόθεση 26/75, Πρόταση του Γενικού Εισαγγελέα Mayras της 29η Οκτωβρίου 1975 General Motors Continental 
NV κατά της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτικών, [1975] ECR 1975, 01367, σελ 1389. 
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επιχείρηση να είχε επίγνωση ότι παραβαίνει τους κανόνες αυτούς, αλλά αρκεί το ότι δεν 

μπορούσε να αγνοεί ότι η συμπεριφορά της είχε ως αντικείμενο τον περιορισμό του 

ανταγωνισμού.»153 Από τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία φαίνεται ότι στην περίπτωση του 

ζητήματος της διορισμένης υπεργολαβίας οι ενώσεις επιχειρήσεων προέβηκαν σε αυτή τη 

συμφωνία για να ασκηθεί πίεση στον τρόπο προσφοροδοτήσεων σε διαγωνισμούς και έργα, 

πλήττονας εξ αντικειμένου τον ανταγωνισμό στις περιπτώσεις που τέτοιοι διαγωνισμοί ή έργα 

εξαγγέλλονταν ή εκτελούνταν με τη μέθοδο της διορισμένης υπεργολαβίας.   Στην περίπτωση 

του ζητήματος του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας οι ενώσεις επιχειρήσεων λόγω της αντίληψής 

τους περί μη πάταξης της ‘παράνομης’ εργασίας προέβηκαν σε αυτή τη συμφωνία για να 

προβούν σε εκτός νομοθεσίας ρύθμιση του εκλαμβανόμενου προβλήματος με τον τρόπο που 

οι ίδιες θεώρησαν ορθό, πλήττονας εξ αντικειμένου τον ανταγωνισμό. 

iv. Αναφορικά με την παράβαση σε σχέση με το ζήτημα της διορισμένης υπεργολαβίας τα 

οικονοµικά προβλήµατα που υποστηρίχθηκε ότι αντιμετωπίζει ο κλάδος των Εργοληπτών 

Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου, λόγω της αδυναµίας είσπραξης των 

χρεών από τους κυρίως εργολάβους λαμβάνεται υπόψη ως ελαφρυντικός παράγοντας.  

v. Αναφορικά με την παράβαση σε σχέση με το ζήτημα του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, η 

Επιτροπή θεωρεί ότι δεν μπορεί να ληφθούν υπόψη οι υποβληθείσες θέσεις με τις οποίες 

υπάρχει προσπάθεια δικαιολόγησης του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, εφόσον το ζήτημα της 

παράνομης εργασίας και της πάταξης αυτού αποτελεί καθήκον δημόσιων αρχών οι οποίες 

οφείλουν να εξετάζουν κάθε καταγγελία στη βάση των περιστατικών και γεγονότων της και όχι 

μόνο στη βάση του κατά πόσο ο καταγγελλόμενος είναι μέλος ή όχι επαγγελματικού 

Συνδέσμου.  

Συνεκτιμώντας όλα τα πιο πάνω, και ασκώντας τη διακριτική τους ευχέρεια στο πλαίσιο της 

αρχής της αναλογικότητας, και αφού έλαβε υπόψη τη φύση, τη διάρκεια και τη σοβαρότητα 

της παράβασης σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 24(α) και 42(1) του Νόμου, τις πιο 

πάνω περιστάσεις, καθώς και τον κύκλο εργασιών της ΟΣΕΗΚ ο οποίος σύμφωνα με τα 

δηλωθέντα στοιχεία του ίδιου154 ανερχόταν κατά το 2020 σε €{...}155, η Επιτροπή ομόφωνα 

αποφασίζει όπως: 

Α. Αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου και του άρθρου 

101(1)(β) της ΣΛΕΕ σε σχέση με το ζήτημα του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, την επιβολή 

 
153 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τρίτο τμήμα) της 5ης Οκτωβρίου 2011 στην υπόθεση T-11/06 
Romana Tabacchi Srl κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρ. 227 
154 Σχετικού επί τούτου είναι η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου ημ. 13/7/2016 στην Υπόθεση 846/2013 
SALAMIS SHIPPING SERVICES LTD και ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και στη συνέχεια 
καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο ή και δεν αποτελούν στοιχεία που αποκαλύπτονται στη 
βάση του άρθρου 17 του Νόμου. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο {....}. 
155 Σχετικά είναι τα έγγραφα που αποστάληκαν από την ΟΣΕΗΚ στις 21/7/2021 και 8/7/2021. 
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διοικητικού προστίμου στην ΟΣΕΗΚ βάσει του άρθρου 24(α) του Νόμου, ύψους {...}% επί του 

ετήσιου κύκλου εργασιών της ένωσης επιχειρήσεων για το έτος 2020 που αντιστοιχεί σε 

€119,20 (Εκατό Δεκαεννέα Ευρώ και Είκοσι Σεντ). 

Β. Αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου και του άρθρου 

101(1)(β) της ΣΛΕΕ σε σχέση με το ζήτημα της διορισμένης υπεργολαβίας, την επιβολή 

διοικητικού προστίμου στην ΟΣΕΗΚ βάσει του άρθρου 24(α) του Νόμου, ύψους {...}% επί του 

ετήσιου κύκλου εργασιών της ένωσης επιχειρήσεων για το έτος 2020 που αντιστοιχεί σε 

€357,62 (Τριακόσια Πενήντα Επτά Ευρώ και Εξήντα Δύο Σεντ). 

10.5.3.2 ΣΕΗ 

Αναφορικά με τον ΣΕΗ: 

i. Εκτιμάται, στη βάση των όσων μέχρι σήμερα γνωρίζει η Επιτροπή, ότι ο ΣΕΗ δεν έχει προβεί 

σε οποιαδήποτε άλλη διαπιστωμένη παράβαση του Νόμου ή και της ΣΛΕΕ εντός της σχετικής 

γεωγραφικής αγοράς.  

ii. Το γεγονός ότι ο ΣΕΗ συνεργάστηκε με την Υπηρεσία καθ’ όλη τη διάρκεια της διερεύνησης 

της υπόθεσης, δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη ως ελαφρυντικός παράγοντας, καθότι η 

συνεργασία που προβάλλεται ως ελαφρυντικός παράγοντας δεν είναι πέραν των νομικών 

υποχρεώσεων του να συνεργαστούν με την Υπηρεσία ή/και την Επιτροπή. Η Επιτροπή δεν 

έχει εντοπίσει να γίνονται συγκεκριμένες ενέργειες από τον ΣΕΗ, ως προς τη συνεργασία που 

υπέδειξε, που να είναι πέραν των νομικών του υποχρεώσεων. Η Επιτροπή επισημαίνει επί 

τούτου ότι η συνεργασία εκτιμάται ως ελαφρυντικός παράγοντας μόνο εάν η συμπεριφορά της 

επιχείρησης διευκόλυνε την εκ μέρους της Επιτροπής διαπίστωση της παράβασης και 

ενδεχομένως τον τερματισμό της,156 πράγμα που δεν προκύπτει κατά την άποψή της από τα 

ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία και δεδομένα.   

vi. Αναφορικά με τη θέση περί μη ύπαρξης πρόθεσης για παράβαση των Νόμων  περί 

Ανταγωνισμού, η Επιτροπή σημειώνει τις προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα Mayras του 

Δ.Ε.Ε. στην υπόθεση General Motors v. Commission157, όπου ελέχθη ότι: «the concept of 

negligence must be applied where the author of the infringement, although acting without any 

intention to perform an unlawful act, has not foreseen the consequences and sufficiently 

attentive could not have failed to foresee them.» (η υπογράμμιση είναι της Επιτροπής). Η 

Επιτροπή σημειώνει ότι ο ΣΕΗ στη βάση των γεγονότων της παρούσας υπόθεσης όφειλε να 

γνώριζε ότι η συμφωνία αναφορικά με το ζήτημα της διορισμένης υπεργολαβίας αποτελεί εξ 

αντικειμένου παρακώλυση και περιορισμό του ανταγωνισμού εφόσον ουσιαστικά θα σήμαινε 

 
156 Βλ. Υπόθεση C-297/98 P, SCA Holding Ltd κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [2000] Συλλ. 2000, 
Ι-10101, σκ. 36. 
157 Υπόθεση 26/75, Πρόταση του Γενικού Εισαγγελέα Mayras της 29η Οκτωβρίου 1975 General Motors Continental 
NV κατά της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτικών, [1975] ECR 1975, 01367, σελ 1389. 
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περιορισμό στις προσφοροδοτήσεις σε διαγωνισμούς και έργα με εσωτερική υπεργολαβία. 

Επίσης, ο ΣΕΗ στη βάση των γεγονότων της παρούσας υπόθεσης όφειλε να γνώριζει ότι η 

συμφωνία αναφορικά με το ζήτημα του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας αποτελεί εξ αντικειμένου 

παρακώλυση και περιορισμό του ανταγωνισμού εφόσον ουσιαστικά θα σήμαινε περιορισμό 

στις προσφοροδοτήσεις σε διαγωνισμούς και έργα στις περιπτώσεις που μηχανικός δεν ήταν 

μέλος επαγγελματικού Συνδέσμου.  Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η Επιτροπή σημειώνει και 

την απόφαση του Γεν. Δικαστηρίου στην υπόθεση Τ-11/06 όπου αναφέρεται: «Εν πάση 

περιπτώσει, κατά πάγια νομολογία, για να μπορεί να θεωρηθεί ότι μια παράβαση των κανόνων 

ανταγωνισμού διαπράχθηκε εκ προθέσεως δεν είναι απαραίτητο η επιχείρηση να είχε 

επίγνωση ότι παραβαίνει τους κανόνες αυτούς, αλλά αρκεί το ότι δεν μπορούσε να αγνοεί ότι 

η συμπεριφορά της είχε ως αντικείμενο τον περιορισμό του ανταγωνισμού.»158 Από τα ενώπιον 

της Επιτροπής στοιχεία φαίνεται ότι στην περίπτωση του ζητήματος της διορισμένης 

υπεργολαβίας οι ενώσεις επιχειρήσεων προέβηκαν σε αυτή τη συμφωνία για να ασκηθεί πίεση 

στον τρόπο προσφοροδοτήσεων σε διαγωνισμούς και έργα, πλήττονας εξ αντικειμένου τον 

ανταγωνισμό στις περιπτώσεις που τέτοιοι διαγωνισμοί ή έργα εξαγγέλλονταν ή εκτελούνταν 

με τη μέθοδο της εσωτερικής υπεργολαβίας.   Στην περίπτωση του ζητήματος του 

Πρωτοκόλλου Συνεργασίας οι ενώσεις επιχειρήσεων λόγω της αντίληψής τους περί μη 

πάταξης της ‘παράνομης’ εργασίας προέβηκαν σε αυτή τη συμφωνία για να προβούν σε εκτός 

νομοθεσίας ρύθμιση του εκλαμβανόμενου προβλήματος με τον τρόπο που οι ίδιες θεώρησαν 

ορθό, πλήττονας εξ αντικειμένου τον ανταγωνισμό. 

iii. Αναφορικά με την παράβαση σε σχέση με το ζήτημα της διορισμένης υπεργολαβίας τα 

οικονοµικά προβλήµατα που υποστηρίχθηκε ότι αντιµετωπίζει ο κλάδος των Εργοληπτών 

Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου, λόγω της αδυναµίας είσπραξης των 

χρεών από τους κυρίως εργολάβους λαμβάνεται υπόψη ως ελαφρυντικός παράγοντας.  

iv. Αναφορικά με την παράβαση σε σχέση με το ζήτημα του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, η 

Επιτροπή θεωρεί ότι δεν μπορεί να ληφθούν υπόψη οι υποβληθείσες θέσεις με τις οποίες 

υπάρχει προσπάθεια δικαιολόγησης του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, εφόσον το ζήτημα της 

παράνομης εργασίας και της πάταξης αυτού αποτελεί καθήκον δημόσιων αρχών οι οποίες 

οφείλουν να εξετάζουν κάθε καταγγελία στη βάση των περιστατικών και γεγονότων της και όχι 

μόνο στη βάση του κατά πόσο ο καταγγελλόμενος είναι μέλος ή όχι επαγγελματικού 

Συνδέσμου.  

Συνεκτιμώντας όλα τα πιο πάνω, και ασκώντας τη διακριτική τους ευχέρεια στο πλαίσιο της 

αρχής της αναλογικότητας, και αφού έλαβε υπόψη τη φύση, τη διάρκεια και τη σοβαρότητα 

της παράβασης σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 24(α) και 42(1) του Νόμου, τις πιο 

 
158 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τρίτο τμήμα) της 5ης Οκτωβρίου 2011 Στην υπόθεση T-11/06 
Romana Tabacchi Srl κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρ. 227 
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πάνω περιστάσεις, καθώς και τον κύκλο εργασιών του ΣΕΗ ο οποίος σύμφωνα με τα 

δηλωθέντα στοιχεία του ίδιου159 ανερχόταν κατά το 2020 σε €{...}, η Επιτροπή ομόφωνα 

αποφασίζει όπως: 

Α. Αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου και του άρθρου 

101(1)(β) της ΣΛΕΕ σε σχέση με το ζήτημα του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, την επιβολή 

διοικητικού προστίμου στον ΣΕΗ βάσει του άρθρου 24(α) του Νόμου, ύψους {...}% επί του 

ετήσιου κύκλου εργασιών της ένωσης επιχειρήσεων για το έτος 2020 που αντιστοιχεί σε 

€50,03 (Πενήντα Ευρώ και Τρία Σεντ). 

Β. Αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου και του άρθρου 

101(1)(β) της ΣΛΕΕ σε σχέση με το ζήτημα της διορισμένης υπεργολαβίας, την επιβολή 

διοικητικού προστίμου στον ΣΕΗ βάσει του άρθρου 24(α) του Νόμου, ύψους {...}% επί του 

ετήσιου κύκλου εργασιών της ένωσης επιχειρήσεων για το έτος 2020 που αντιστοιχεί σε 

€100,06 (Εκατόν Ευρώ και Έξι Σεντ). 

10.5.3.3 ΣΕΗΚ 

Αναφορικά με τον ΣΕΗΚ: 

i. Εκτιμάται, στη βάση των όσων μέχρι σήμερα γνωρίζει η Επιτροπή, ότι ο ΣΕΗΚ δεν έχει προβεί 

σε οποιαδήποτε άλλη διαπιστωμένη παράβαση του Νόμου ή και της ΣΛΕΕ εντός της σχετικής 

γεωγραφικής αγοράς.  

ii. Το γεγονός ότι ο ΣΕΗΚ συνεργάστηκε με την Υπηρεσία καθ’ όλη τη διάρκεια της διερεύνησης 

της υπόθεσης, δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη ως ελαφρυντικός παράγοντας, καθότι η 

συνεργασία που προβάλλεται ως ελαφρυντικός παράγοντας δεν είναι πέραν των νομικών 

υποχρεώσεων του να συνεργαστούν με την Υπηρεσία ή/και την Επιτροπή. Η Επιτροπή δεν 

έχει εντοπίσει να γίνονται συγκεκριμένες ενέργειες από τον ΣΕΗΚ, ως προς τη συνεργασία 

που υπέδειξε, που να είναι πέραν των νομικών του υποχρεώσεων. Η Επιτροπή επισημαίνει 

επί τούτου ότι η συνεργασία εκτιμάται ως ελαφρυντικός παράγοντας μόνο εάν η συμπεριφορά 

της επιχείρησης διευκόλυνε την εκ μέρους της Επιτροπής διαπίστωση της παράβασης και 

ενδεχομένως τον τερματισμό της,160 πράγμα που δεν προκύπτει κατά την άποψή της από τα 

ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία και δεδομένα.   

vii. Αναφορικά με τη θέση περί μη ύπαρξης πρόθεσης για παράβαση των Νόμων  περί 

Ανταγωνισμού, η Επιτροπή σημειώνει τις προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα Mayras του 

Δ.Ε.Ε. στην υπόθεση General Motors v. Commission161, όπου ελέχθη ότι: «the concept of 

 
159 Σχετικού επί τούτου είναι η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου ημ. 13/7/2016 στην Υπόθεση 846/2013 
SALAMIS SHIPPING SERVICES LTD και ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
160 Βλ. Υπόθεση C-297/98 P, SCA Holding Ltd κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [2000] Συλλ. 2000, 
Ι-10101, σκ. 36. 
161 Υπόθεση 26/75, Πρόταση του Γενικού Εισαγγελέα Mayras της 29η Οκτωβρίου 1975 General Motors Continental 
NV κατά της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτικών, [1975] ECR 1975, 01367, σελ 1389. 
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negligence must be applied where the author of the infringement, although acting without any 

intention to perform an unlawful act, has not foreseen the consequences and sufficiently 

attentive could not have failed to foresee them.» (η υπογράμμιση είναι της Επιτροπής). Η 

Επιτροπή σημειώνει ότι ο ΣΕΗΚ στη βάση των γεγονότων της παρούσας υπόθεσης όφειλε να 

γνώριζε ότι η συμφωνία αναφορικά με το ζήτημα της διορισμένης υπεργολαβίας αποτελεί εξ 

αντικειμένου παρακώλυση και περιορισμό του ανταγωνισμού εφόσον ουσιαστικά θα σήμαινε 

περιορισμό στις προσφοροδοτήσεις σε διαγωνισμούς και έργα με εσωτερική υπεργολαβία. 

Επίσης, ο ΣΕΗΚ στη βάση των γεγονότων της παρούσας υπόθεσης όφειλε να γνώριζει ότι η 

συμφωνία αναφορικά με το ζήτημα του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας αποτελεί εξ αντικειμένου 

παρακώλυση και περιορισμό του ανταγωνισμού εφόσον ουσιαστικά θα σήμαινε περιορισμό 

στις προσφοροδοτήσεις σε διαγωνισμούς και έργα στις περιπτώσεις που μηχανικός δεν ήταν 

μέλος επαγγελματικού Συνδέσμου.  Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η Επιτροπή σημειώνει και 

την απόφαση του Γεν. Δικαστηρίου στην υπόθεση Τ-11/06 όπου αναφέρεται: «Εν πάση 

περιπτώσει, κατά πάγια νομολογία, για να μπορεί να θεωρηθεί ότι μια παράβαση των κανόνων 

ανταγωνισμού διαπράχθηκε εκ προθέσεως δεν είναι απαραίτητο η επιχείρηση να είχε 

επίγνωση ότι παραβαίνει τους κανόνες αυτούς, αλλά αρκεί το ότι δεν μπορούσε να αγνοεί ότι 

η συμπεριφορά της είχε ως αντικείμενο τον περιορισμό του ανταγωνισμού.»162 Από τα ενώπιον 

της Επιτροπής στοιχεία φαίνεται ότι στην περίπτωση του ζητήματος της διορισμένης 

υπεργολαβίας οι ενώσεις επιχειρήσεων προέβηκαν σε αυτή τη συμφωνία για να ασκηθεί πίεση 

στον τρόπο προσφοροδοτήσεων σε διαγωνισμούς και έργα, πλήττονας εξ αντικειμένου τον 

ανταγωνισμό στις περιπτώσεις που τέτοιοι διαγωνισμοί ή έργα εξαγγέλλονταν ή εκτελούνταν 

με τη μέθοδο της εσωτερικής υπεργολαβίας.   Στην περίπτωση του ζητήματος του 

Πρωτοκόλλου Συνεργασίας οι ενώσεις επιχειρήσεων λόγω της αντίληψής τους περί μη 

πάταξης της ‘παράνομης’ εργασίας προέβηκαν σε αυτή τη συμφωνία για να προβούν σε εκτός 

νομοθεσίας ρύθμιση του εκλαμβανόμενου προβλήματος με τον τρόπο που οι ίδιες θεώρησαν 

ορθό, πλήττονας εξ αντικειμένου τον ανταγωνισμό. 

iii. Αναφορικά με την παράβαση σε σχέση με το ζήτημα της διορισμένης υπεργολαβίας τα 

οικονοµικά προβλήµατα που υποστηρίχθηκε ότι αντιµετωπίζει ο κλάδος των Εργοληπτών 

Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου, λόγω της αδυναµίας είσπραξης των 

χρεών από τους κυρίως εργολάβους λαμβάνεται υπόψη ως ελαφρυντικός παράγοντας.  

iv. Αναφορικά με την παράβαση σε σχέση με το ζήτημα του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, η 

Επιτροπή θεωρεί ότι δεν μπορεί να ληφθούν υπόψη οι υποβληθείσες θέσεις με τις οποίες 

υπάρχει προσπάθεια δικαιολόγησης του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, εφόσον το ζήτημα της 

παράνομης εργασίας και της πάταξης αυτού αποτελεί καθήκον δημόσιων αρχών οι οποίες 

 
162 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τρίτο τμήμα) της 5ης Οκτωβρίου 2011 Στην υπόθεση T-11/06 
Romana Tabacchi Srl κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρ. 227 
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οφείλουν να εξετάζουν κάθε καταγγελία στη βάση των περιστατικών και γεγονότων της και όχι 

μόνο στη βάση του κατά πόσο ο καταγγελλόμενος είναι μέλος ή όχι επαγγελματικού 

Συνδέσμου.  

Συνεκτιμώντας όλα τα πιο πάνω, και ασκώντας τη διακριτική τους ευχέρεια στο πλαίσιο της 

αρχής της αναλογικότητας, και αφού έλαβε υπόψη τη φύση, τη διάρκεια και τη σοβαρότητα 

της παράβασης σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 24(α) και 42(1) του Νόμου, τις πιο 

πάνω περιστάσεις, καθώς και τον κύκλο εργασιών του ΣΕΗΚ ο οποίος σύμφωνα με τα 

δηλωθέντα στοιχεία του ίδιου163 ανερχόταν κατά το 2020 σε €{...}, η Επιτροπή ομόφωνα 

αποφασίζει όπως: 

Α. Αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου και του άρθρου 

101(1)(β) της ΣΛΕΕ σε σχέση με το ζήτημα του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, την επιβολή 

διοικητικού προστίμου στον ΣΕΗΚ βάσει του άρθρου 24(α) του Νόμου, ύψους {...}% επί του 

ετήσιου κύκλου εργασιών της ένωσης επιχειρήσεων για το έτος 2020 που αντιστοιχεί σε 

€1.458,99 (Χίλια Τετρακόσια Πενήντα Οκτώ Ευρώ και Ενενήντα Εννέα Σεντ). 

Β. Αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου και του άρθρου 

101(1)(β) της ΣΛΕΕ σε σχέση με το ζήτημα της διορισμένης υπεργολαβίας, την επιβολή 

διοικητικού προστίμου στον ΣΕΗΚ βάσει του άρθρου 24(α) του Νόμου, ύψους {...}% επί του 

ετήσιου κύκλου εργασιών της ένωσης επιχειρήσεων για το έτος 2020 που αντιστοιχεί σε 

€2.431,65 (Δύο Χιλιάδες Τετρακοσία Τριάντα Ένα Ευρώ και Εξήντα Πέντε Σεντ). 

10.5.3.4 ΣΕΜΗΕΚ 

Αναφορικά με τον ΣΕΜΗΕΚ: 

i. Διαπιστώνεται ότι η παρούσα παράβαση του Νόμου σε σχέση με το Πρωτόκολλο Συνεργασίας 

δεν είναι αποτέλεσμα επανάληψης προηγουμένως εξετασθείσας ίδιας παράβασης εκ μέρους 

του ΣΕΜΗΕΚ. 

ii. Το γεγονός ότι ο ΣΕΜΗΕΚ συνεργάστηκε με την Υπηρεσία καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διερεύνησης της υπόθεσης, δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη ως ελαφρυντικός παράγοντας, 

καθότι η συνεργασία που προβάλλεται ως ελαφρυντικός παράγοντας δεν είναι πέραν των 

νομικών υποχρεώσεων του να συνεργαστούν με την Υπηρεσία ή/και την Επιτροπή. Η 

Επιτροπή δεν έχει εντοπίσει να γίνονται συγκεκριμένες ενέργειες από τον ΣΕΜΗΕΚ, ως προς 

τη συνεργασία που υπέδειξε, που να είναι πέραν των νομικών του υποχρεώσεων. Η Επιτροπή 

επισημαίνει επί τούτου ότι η συνεργασία εκτιμάται ως ελαφρυντικός παράγοντας μόνο εάν η 

συμπεριφορά της επιχείρησης διευκόλυνε την εκ μέρους της Επιτροπής διαπίστωση της 

 
163 Σχετικού επί τούτου είναι η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου ημ. 13/7/2016 στην Υπόθεση 846/2013 
SALAMIS SHIPPING SERVICES LTD και ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
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παράβασης και ενδεχομένως τον τερματισμό της,164 πράγμα που δεν προκύπτει κατά την 

άποψή της από τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία και δεδομένα.  

viii. Αναφορικά με τη θέση περί μη ύπαρξης πρόθεσης, σκοπού για παράβαση των Νόμων  περί 

Ανταγωνισμού, η Επιτροπή σημειώνει τις προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα Mayras του 

Δ.Ε.Ε. στην υπόθεση General Motors v. Commission165, όπου ελέχθη ότι: «the concept of 

negligence must be applied where the author of the infringement, although acting without any 

intention to perform an unlawful act, has not foreseen the consequences and sufficiently 

attentive could not have failed to foresee them.» (η υπογράμμιση είναι της Επιτροπής). Η 

Επιτροπή σημειώνει ότι ο ΣΕΜΗΕΚ στη βάση των γεγονότων της παρούσας υπόθεσης όφειλε 

να γνωρίζει ότι η συμφωνία αναφορικά με το ζήτημα του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας αποτελεί 

εξ αντικειμένου παρακώλυση και περιορισμό του ανταγωνισμού εφόσον ουσιαστικά θα 

σήμαινε περιορισμό στις προσφοροδοτήσεις σε διαγωνισμούς και έργα στις περιπτώσεις που 

μηχανικός δεν ήταν μέλος επαγγελματικού Συνδέσμου.  Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η 

Επιτροπή σημειώνει και την απόφαση του Γεν. Δικαστηρίου στην υπόθεση Τ-11/06 όπου 

αναφέρεται: «Εν πάση περιπτώσει, κατά πάγια νομολογία, για να μπορεί να θεωρηθεί ότι μια 

παράβαση των κανόνων ανταγωνισμού διαπράχθηκε εκ προθέσεως δεν είναι απαραίτητο η 

επιχείρηση να είχε επίγνωση ότι παραβαίνει τους κανόνες αυτούς, αλλά αρκεί το ότι δεν 

μπορούσε να αγνοεί ότι η συμπεριφορά της είχε ως αντικείμενο τον περιορισμό του 

ανταγωνισμού.»166 Από τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία φαίνεται ότι στην περίπτωση του 

ζητήματος του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας οι ενώσεις επιχειρήσεων λόγω της αντίληψής τους 

περί μη πάταξης της ‘παράνομης’ εργασίας προέβηκαν σε αυτή τη συμφωνία για να προβούν 

σε εκτός νομοθεσίας ρύθμιση του εκλαμβανόμενου προβλήματος με τον τρόπο που οι ίδιες 

θεώρησαν ορθό, πλήττονας εξ αντικειμένου τον ανταγωνισμό. 

iii. Αναφορικά με την παράβαση σε σχέση με το ζήτημα του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, η 

Επιτροπή θεωρεί ότι δεν μπορεί να ληφθούν υπόψη οι υποβληθείσες θέσεις με τις οποίες 

υπάρχει προσπάθεια δικαιολόγησης του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, εφόσον το ζήτημα της 

παράνομης εργασίας και της πάταξης αυτού αποτελεί καθήκον δημόσιων αρχών οι οποίες 

οφείλουν να εξετάζουν κάθε καταγγελία στη βάση των περιστατικών και γεγονότων της και όχι 

μόνο στη βάση του κατά πόσο ο καταγγελλόμενος είναι μέλος ή όχι επαγγελματικού 

Συνδέσμου.  

 
164 Βλ. Υπόθεση C-297/98 P, SCA Holding Ltd κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [2000] Συλλ. 2000, 
Ι-10101, σκ. 36. 
165 Υπόθεση 26/75, Πρόταση του Γενικού Εισαγγελέα Mayras της 29η Οκτωβρίου 1975 General Motors Continental 
NV κατά της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτικών, [1975] ECR 1975, 01367, σελ 1389. 
166 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τρίτο τμήμα) της 5ης Οκτωβρίου 2011 Στην υπόθεση T-11/06 
Romana Tabacchi Srl κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρ. 227 



125 /129 

 

Συνεκτιμώντας όλα τα πιο πάνω, και ασκώντας τη διακριτική τους ευχέρεια στο πλαίσιο της 

αρχής της αναλογικότητας, και αφού έλαβε υπόψη τη φύση, τη διάρκεια και τη σοβαρότητα 

της παράβασης σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 24(α) και 42(1) του Νόμου, τις πιο 

πάνω περιστάσεις, καθώς και τον κύκλο εργασιών του ΣΕΜΗΕΚ ο οποίος σύμφωνα με τα 

δηλωθέντα στοιχεία του ίδιου ανερχόταν κατά το 2020 σε €{...}, η Επιτροπή ομόφωνα 

αποφασίζει όπως αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου 

και του άρθρου 101(1)(β) της ΣΛΕΕ σε σχέση με το ζήτημα του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, 

την επιβολή διοικητικού προστίμου στον ΣΕΜΗΕΚ βάσει του άρθρου 24(α) του Νόμου, ύψους 

{...}% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών της ένωσης επιχειρήσεων για το έτος 2020 που 

αντιστοιχεί σε €845,73 (Οκτακόσια Σαράντα Πέντε Ευρώ και Εβδομήντα Τρία Σεντ). 

 

10.5.3.5 ΣΜΗΜΕ 

Αναφορικά με τον ΣΜΗΜΕ: 

i. Εκτιμάται, στη βάση των όσων μέχρι σήμερα γνωρίζει η Επιτροπή, ότι ο ΣΜΗΜΕ δεν έχει 

προβεί σε οποιαδήποτε άλλη διαπιστωμένη παράβαση του Νόμου ή και της ΣΛΕΕ εντός της 

σχετικής γεωγραφικής αγοράς.  

ii. Το γεγονός ότι ο ΣΜΗΜΕ συνεργάστηκε με την Υπηρεσία καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διερεύνησης της υπόθεσης, δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη ως ελαφρυντικός παράγοντας, 

καθότι η συνεργασία που προβάλλεται ως ελαφρυντικός παράγοντας δεν είναι πέραν των 

νομικών υποχρεώσεων του να συνεργαστούν με την Υπηρεσία ή/και την Επιτροπή. Η 

Επιτροπή δεν έχει εντοπίσει να γίνονται συγκεκριμένες ενέργειες από τον ΣΜΗΜΕ, ως προς 

τη συνεργασία που υπέδειξε, που να είναι πέραν των νομικών του υποχρεώσεων. Η Επιτροπή 

επισημαίνει επί τούτου ότι η συνεργασία εκτιμάται ως ελαφρυντικός παράγοντας μόνο εάν η 

συμπεριφορά της επιχείρησης διευκόλυνε την εκ μέρους της Επιτροπής διαπίστωση της 

παράβασης και ενδεχομένως τον τερματισμό της,167 πράγμα που δεν προκύπτει κατά την 

άποψή της από τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία και δεδομένα.   

ix. Αναφορικά με τη θέση περί μη ύπαρξης πρόθεσης, σκοπού για παράβαση των Νόμων  περί 

Ανταγωνισμού, η Επιτροπή σημειώνει τις προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα Mayras του 

Δ.Ε.Ε. στην υπόθεση General Motors v. Commission168, όπου ελέχθη ότι: «the concept of 

negligence must be applied where the author of the infringement, although acting without any 

intention to perform an unlawful act, has not foreseen the consequences and sufficiently 

attentive could not have failed to foresee them.» (η υπογράμμιση είναι της Επιτροπής). Η 

Επιτροπή σημειώνει ότι ο ΣMHME στη βάση των γεγονότων της παρούσας υπόθεσης όφειλε 

 
167 Βλ. Υπόθεση C-297/98 P, SCA Holding Ltd κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, [2000] Συλλ. 2000, 
Ι-10101, σκ. 36. 
168 Υπόθεση 26/75, Πρόταση του Γενικού Εισαγγελέα Mayras της 29η Οκτωβρίου 1975 General Motors Continental 
NV κατά της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτικών, [1975] ECR 1975, 01367, σελ 1389. 
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να γνωρίζει ότι η συμφωνία αναφορικά με το ζήτημα του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας αποτελεί 

εξ αντικειμένου παρακώλυση και περιορισμό του ανταγωνισμού εφόσον ουσιαστικά θα 

σήμαινε περιορισμό στις προσφοροδοτήσεις σε διαγωνισμούς και έργα στις περιπτώσεις που 

μηχανικός δεν ήταν μέλος επαγγελματικού Συνδέσμου.  Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η 

Επιτροπή σημειώνει και την απόφαση του Γεν. Δικαστηρίου στην υπόθεση Τ-11/06 όπου 

αναφέρεται: «Εν πάση περιπτώσει, κατά πάγια νομολογία, για να μπορεί να θεωρηθεί ότι μια 

παράβαση των κανόνων ανταγωνισμού διαπράχθηκε εκ προθέσεως δεν είναι απαραίτητο η 

επιχείρηση να είχε επίγνωση ότι παραβαίνει τους κανόνες αυτούς, αλλά αρκεί το ότι δεν 

μπορούσε να αγνοεί ότι η συμπεριφορά της είχε ως αντικείμενο τον περιορισμό του 

ανταγωνισμού.»169 Από τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία φαίνεται ότι στην περίπτωση του 

ζητήματος του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας οι ενώσεις επιχειρήσεων λόγω της αντίληψής τους 

περί μη πάταξης της ‘παράνομης’ εργασίας προέβηκαν σε αυτή τη συμφωνία για να προβούν 

σε εκτός νομοθεσίας ρύθμιση του εκλαμβανόμενου προβλήματος με τον τρόπο που οι ίδιες 

θεώρησαν ορθό, πλήττονας εξ αντικειμένου τον ανταγωνισμό. 

iii. Αναφορικά με την παράβαση σε σχέση με το ζήτημα του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, η 

Επιτροπή θεωρεί ότι δεν μπορεί να ληφθούν υπόψη οι υποβληθείσες θέσεις με τις οποίες 

υπάρχει προσπάθεια δικαιολόγησης του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, εφόσον το ζήτημα της 

παράνομης εργασίας και της πάταξης αυτού αποτελεί καθήκον δημόσιων αρχών οι οποίες 

οφείλουν να εξετάζουν κάθε καταγγελία στη βάση των περιστατικών και γεγονότων της και όχι 

μόνο στη βάση του κατά πόσο ο καταγγελλόμενος είναι μέλος ή όχι επαγγελματικού 

Συνδέσμου.  

iv. Αναφορικά με την αναφορά σε δέσμευση του ΣΜΗΜΕ, η Επιτροπή έχει ήδη αποφασίσει επί 

τούτου.  

Συνεκτιμώντας όλα τα πιο πάνω, και ασκώντας τη διακριτική τους ευχέρεια στο πλαίσιο της 

αρχής της αναλογικότητας, και αφού έλαβε υπόψη τη φύση, τη διάρκεια και τη σοβαρότητα 

της παράβασης σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 24(α) και 42(1) του Νόμου, τις πιο 

πάνω  περιστάσεις, καθώς και τον κύκλο εργασιών του ΣΜΗΜΕ ο οποίος σύμφωνα με τα 

δηλωθέντα στοιχεία του ίδιου ανερχόταν κατά το 2020 σε €{...}, η Επιτροπή ομόφωνα 

αποφασίζει όπως αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου 

και του άρθρου 101(1)(β) της ΣΛΕΕ σε σχέση με το ζήτημα του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, 

την επιβολή διοικητικού προστίμου στον ΣΜΗΜΕ βάσει του άρθρου 24(α) του Νόμου, ύψους 

{...}% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών της ένωσης επιχειρήσεων για το έτος 2020 που 

αντιστοιχεί σε €213.87 (Διακόσια Δεκατρία Ευρώ και Ογδόντα Εφτά Σεντ). 

 
169 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τρίτο τμήμα) της 5ης Οκτωβρίου 2011 Στην υπόθεση T-11/06 
Romana Tabacchi Srl κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρ. 227 
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11.ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΟ 

Η Επιτροπή αφού μελέτησε με προσοχή τα όσα οι εμπλεκόμενες στην παρούσα υπόθεση 

επιχειρήσεις έθεσαν με τις γραπτές και προφορικές του παραστάσεις και διεξήλθε με προσοχή 

το διοικητικό φάκελο της υπόθεσης και έχοντας μελετήσει ενδελεχώς τα στοιχεία του και 

συμπεριλαμβανομένης της  ανάλυσης που έγινε, ομόφωνα αποφασίζει ότι: 

(α) η συμφωνία μεταξύ των ΣΕΜΗΕΚ, ΣΣΜΗΜΕ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ ως ενώσεων 

επιχειρήσεων που προνοείται στον όρο 3 του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, δια της οποίας 

προβλέπεται όπως τα μέλη των ΣΕΜΗΕΚ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ υποβάλλουν προσφορές 

μόνο σε έργα των οποίων ο μελετητής, είναι μέλος επαγγελματικού συνδέσμου και αντίστοιχα 

τα μέλη του Συνδέσμου Συμβούλων (ΣΣΜΗΜΕ) να καλούν για προσφορές μόνο εργολάβους 

που ανήκουν σε επαγγελματικό Σύνδεσμο (π.χ ΣΕΜΗΕΚ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ, ΟΣΕΗΚ, ΣΕΑΠΕΚ, 

ΠΑΣΕΕΞΕ κλπ), περιόρισε εξ αντικειμένου τον ανταγωνισμό, για το χρονικό διάστημα από την 

συμφωνία υιοθέτησης του, ήτοι στις 19/11/2015 για τους Συνδέσμους ΣΕΜΗΕΚ, ΣΕΗΚ και 

ΣΣΜΗΜΕ και από 28/1/2016 για τους Συνδέσμους ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ μέχρι και τις 19/4/2016 

που αυτή αναστάληκε για πρώτη φορά, κατά παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου και 

101(1)(β)  της ΣΛΕΕ.     

(β) η συμφωνία μεταξύ των ΣΕΜΗΕΚ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ ως ενώσεων επιχειρήσεων 

όπως τα μέλη τους μην υποβάλλουν προσφορές στα έργα που δεν θα εξαγγέλλονταν με τη 

μέθοδο της διορισμένης υπεργολαβίας, περιόρισε εξ αντικειμένου τον ανταγωνισμό, κατά 

παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου και 101(1)(β) της ΣΛΕΕ για όλο το χρονικό διάστημα 

του ουσιώδους χρόνου. Η εν λόγω παράβαση δεν καταλογίζεται στο ΣΕΜΗΕΚ καθότι δεν είχε 

κινηθεί διαδικασία εξέτασης στη βάση του άρθρου 17 του Νόμου στο πλαίσιο της παρούσας 

υπόθεσης. 

Η Επιτροπή ενεργώντας στη βάση του άρθρου 24 του Νόμου ομόφωνα αποφασίζει όπως 

υποχρεώσει τους ΣΜΗΜΕ, ΣΕΜΗΕΚ, ΣΕΗΚ, ΣΕΗ και ΟΣΕΗΚ, δυνάμει του άρθρου 24(β) του 

Νόμου να αποφύγουν οποιαδήποτε επανάληψη των διαπιστωθεισών παραβάσεων του 

άρθρου 3(1)(β) του Νόμου και 101(1)(β) της ΣΛΕΕ στο μέλλον.  

Η Επιτροπή, ενεργώντας στη βάση του άρθρου 24 του Νόμου, ομόφωνα αποφασίζει όπως: 

(i) Επιβάλει διοικητικό πρόστιμο στην ΟΣΕΗΚ αναφορικά με τις διαπιστωθείσες στο ως το 

άνω σκεπτικό παραβάσεις του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου και 101(1)(β) της ΣΛΕΕ αφού 

συνεκτίμησε τη φύση, τη διάρκεια και τη σοβαρότητα της παράβασης σύμφωνα με τις πρόνοιες 

των άρθρων 24(α) και 42(1) του Νόμου και τον κύκλο εργασιών της για το 2020, ως 

ακολούθως:  
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Α. Αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου και του άρθρου 

101(1)(β) της ΣΛΕΕ σε σχέση με το ζήτημα του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, διοικητικό 

πρόστιμο ύψους €119.20 (Εκατό Δεκαεννέα Ευρώ και Είκοσι Σεντ). 

Β. Αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου και του άρθρου 

101(1)(β) της ΣΛΕΕ σε σχέση με το ζήτημα της διορισμένης υπεργολαβίας, διοικητικό 

πρόστιμο ύψους €357,62 (Τριακοσίων Πενήντα Επτά Ευρώ και Εξήντα Δύο Σεντ). 

(ii) Επιβάλει διοικητικό πρόστιμο στoν ΣΕΗ αναφορικά με τις διαπιστωθείσες στο ως το 

άνω σκεπτικό παραβάσεις του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου και 101(1)(β) της ΣΛΕΕ αφού 

συνεκτίμησε τη φύση, τη διάρκεια και τη σοβαρότητα της παράβασης σύμφωνα με τις πρόνοιες 

των άρθρων 24(α) και 42(1) του Νόμου και τον κύκλο εργασιών της για το 2020, ως 

ακολούθως:  

Α. Αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου και του άρθρου 

101(1)(β) της ΣΛΕΕ σε σχέση με το ζήτημα του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, διοικητικό 

πρόστιμο ύψους €50,03 (Πενήντα Ευρώ και Τρία Σεντ). 

Β. Αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου και του άρθρου 

101(1)(β) της ΣΛΕΕ σε σχέση με το ζήτημα της διορισμένης υπεργολαβίας, διοικητικό 

πρόστιμο ύψους €100,06 (Εκατόν Ευρώ και Έξι Σεντ). 

(iii) Επιβάλει διοικητικό πρόστιμο στoν ΣΕΗK αναφορικά με τις διαπιστωθείσες στο ως το 

άνω σκεπτικό παραβάσεις του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου και 101(1)(β) της ΣΛΕΕ αφού 

συνεκτίμησε τη φύση, τη διάρκεια και τη σοβαρότητα της παράβασης σύμφωνα με τις πρόνοιες 

των άρθρων 24(α) και 42(1) του Νόμου και τον κύκλο εργασιών της για το 2020, ως 

ακολούθως:  

Α. Αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου και του άρθρου 

101(1)(β) της ΣΛΕΕ σε σχέση με το ζήτημα του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, διοικητικό 

πρόστιμο ύψους €1.458,99 (Χιλίων Τετρακοσίων Πενήντα Οκτώ Ευρώ και Ενενήντα Εννέα 

Σεντ). 

Β. Αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου και του άρθρου 

101(1)(β) της ΣΛΕΕ σε σχέση με το ζήτημα της διορισμένης υπεργολαβίας, διοικητικό 

πρόστιμο ύψους €2.431,65 (Δύο Χιλιάδων Τετρακοσίων Τριάντα Ένα Ευρώ και Εξήντα Πέντε 

Σεντ). 

(iv) Επιβάλει διοικητικό πρόστιμο στoν ΣΕΜΗΕΚ αναφορικά με τη διαπιστωθείσα στο 

ως το άνω σκεπτικό παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου και 101(1)(β) της ΣΛΕΕ αφού 

συνεκτίμησε τη φύση, τη διάρκεια και τη σοβαρότητα της παράβασης σύμφωνα με τις πρόνοιες 
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των άρθρων 24(α) και 42(1) του Νόμου και τον κύκλο εργασιών της για το 2020, ύψους 

€845,73 (Οκτακοσίων Σαράντα Πέντε Ευρώ και Εβδομήντα Τριών Σεντ). 

(v) Επιβάλει διοικητικό πρόστιμο στο ΣΜΗΜΕ αναφορικά με τη διαπιστωθείσα στο ως 

το άνω σκεπτικό παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου και 101(1)(β) της ΣΛΕΕ αφού 

συνεκτίμησε τη φύση, τη διάρκεια και τη σοβαρότητα της παράβασης σύμφωνα με τις πρόνοιες 

των άρθρων 24(α) και 42(1) του Νόμου και τον κύκλο εργασιών της για το 2020, ύψους 

€213.87 (Διακοσίων Δεκατριών Ευρώ και Ογδόντα Εφτά Σεντ). 

Η Επιτροπή καλεί τις ενώσεις επιχειρήσεων όπως, μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές 

ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης καταβάλουν στην 

Επιτροπή τα πιο πάνω διοικητικά πρόστιμα. 

 

Λουκία Χριστοδούλου 

Πρόεδρος  

Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού 


