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Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Γ.Π. 140/2014 
Απ. 4765, 7.3.2014    

Απιθμόρ 140 

 
Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2008 

________________ 

Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 5(1) 
 

13(Ι)/2008. 
Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο  εμνπζίεο  πνπ ρνξεγνχληαη ζ’ απηφ  δπλάκεη ηνπ 
εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ πεξί ηεο Πξνζηαζίαο ηνπ Αληαγσληζκνχ Νφκνπ ηνπ 2008, εθδίδεη 
ην παξφλ Γηάηαγκα.  

πλνπηηθφο ηίηινο. 1. Σν παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Δμαηξέζεσλ θαηά Καηεγνξίεο (ζε Οξηζκέλεο 
Καηεγνξίεο Κάζεησλ πκθσληψλ θαη Δλαξκνληζκέλσλ Πξαθηηθψλ ζηνλ Σνκέα ηεο 
Απηνθηλεηνβηνκεραλίαο) Γηάηαγκα ηνπ 2014. 

Καηάξγεζε 
Γηαηάγκαηνο. 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Ι): 
14.11.2003. 

2. Με ην παξφλ Γηάηαγκα θαηαξγείηαη ην πεξί Δμαηξέζεσλ θαηά Καηεγνξίεο (ζε Οξηζκέλεο 
Καηεγνξίεο Κάζεησλ πκθσληψλ θαη Δλαξκνληζκέλσλ Πξαθηηθψλ ζηνλ Σνκέα ηεο 
Απηνθηλεηνβηνκεραλίαο) Γηάηαγκα ηνπ 2003: 

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο 
Δ.Δ.: L 102, 
23.4.2010, 
ζ. 1. 

 

      Ννείηαη φηη ζε ζπκπξάμεηο ζηηο νπνίεο ηπγράλνπλ εθαξκνγήο νη δηαηάμεηο ηνπ πεξί ηεο 
Πξνζηαζίαο ηνπ Αληαγσληζκνχ Νφκνπ ηνπ 2008 θαη φρη νη δηαηάμεηο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ηνπ 
αληαγσληζκνχ, εθαξκφδνληαη, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 2, θαη’ αλαινγία, νη δηαηάμεηο ηεο 
πξάμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν «Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 461/2010 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 
27

εο
 Μαΐνπ 2010 ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 101 παξάγξαθνο 3 ηεο πλζήθεο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο θάζεησλ ζπκθσληψλ θαη 
ελαξκνληζκέλσλ πξαθηηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο». 

Κχθινο εξγαζηψλ. 3. ηηο θάζεηεο ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί κεηαμχ κηαο έλσζεο επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 
κειψλ ηεο ή κεηαμχ κηαο ηέηνηαο έλσζεο θαη ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο, ε απαιιαγή θαηά θαηεγνξία 
εθαξκφδεηαη εθφζνλ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο επηρεηξήζεσλ είλαη δηαλνκείο απηνθηλήησλ 
νρεκάησλ ή αληαιιαθηηθψλ γηα απηνθίλεηα νρήκαηα ή επηζθεπαζηέο απηνθηλήησλ νρεκάησλ θαη 
θαλέλα κέινο ηεο έλσζεο, καδί κε ηηο ζπλδεδεκέλεο κε απηφ επηρεηξήζεηο, δελ έρεη ζπλνιηθφ 
θχθιν εξγαζηψλ πνπ ππεξβαίλεη ηα 9 εθαηνκκχξηα επξψ: 

       Ννείηαη φηη νη θάζεηεο ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί απφ ηηο ελ ιφγσ ελψζεηο θαιχπηνληαη 
απφ ην παξφλ Γηάηαγκα ρσξίο λα ζίγεηαη ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ πεξί ηεο Πξνζηαζίαο 
ηνπ Αληαγσληζκνχ Νφκνπ ηνπ 2008 ζε νξηδφληηεο ζπκθσλίεο πνπ ζπλάπηνληαη κεηαμχ κειψλ ηεο 
έλσζεο ή ζε ιεθζείζεο απφ απηή απνθάζεηο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


