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Ηµεροµηνία απόφασης: 22 Ιουνίου 2018                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η Επιτροπή εξέτασε το θέµα του υπολογισµού του διοικητικού προστίµου µετά την 

έκδοση της υπ’ αριθµό 2056/2012 αναπεµπτικής Απόφασης του ∆ιοικητικού 

∆ικαστηρίου ηµερ. 12/09/2016 αναφορικά µε την υπόθεση Alpha Electric House Ltd 

εναντίον της εταιρείας Fissler GmbH (Απόφαση ΕΠΑ: 42/2012). 

Η Επιτροπή επεσήµανε ότι το ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο µε την υπ’ αριθµό 2056/2012 

Απόφασή του ακύρωσε εν µέρει την υπ’ αριθµό Απόφαση ΕΠΑ 42/2012 της 

Επιτροπής, σε ό,τι αφορά την επιβολή διοικητικού προστίµου.  

Η απόφαση της Επιτροπής ως προς την παράβαση από την αιτήτρια των προνοιών 

του άρθρου 6(2) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµου του 2008, 

Ν.13(Ι)/2008, ως ίσχυε κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης µε αρ. 42/2012 
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(στο εξής ο «Νόµος»), κρίθηκε ορθή και νόµιµη. Το ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο ανέφερε ότι 

δεν εντόπισε οποιοδήποτε λάθος ή πλάνη της Επιτροπής ή παράλειψη της ή έλλειψη 

δέουσας έρευνας και αιτιολογίας σε σχέση µε τα ευρήµατα της περί παραβίασης του 

άρθρου 6 (2) του Νόµου από την αιτήτρια. 

Ειδικότερα, το ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο δέχτηκε και έκρινε ως ορθά τα ακόλουθα: α)  τη 

θέση της Επιτροπής, ότι το γεγονός πως η προτεινόµενη συµφωνία δεν είχε εν τέλει 

υπογραφεί και τεθεί σε ισχύ, δεν συνεπάγεται, ότι δεν υπήρξε παράβαση, β) την 

τοποθέτηση ότι η Επιτροπή στην απόφαση της έχει επισηµάνει ότι οι κατευθυντήριες 

γραµµές της Επιτροπής Ανταγωνισµού της Ελλάδος για τον καθορισµό διοικητικού 

προστίµου δεν την δεσµεύουν, αλλά ασκεί την εξουσία της στα πλαίσια που της 

ορίζει ο Νόµος, γ) τη θέση της Επιτροπής ότι σε κανένα στάδιο της ενώπιον της 

Επιτροπής διαδικασίας η αιτήτρια έθεσε οποιοδήποτε θέµα σε σχέση µε τα 

οικονοµικά στοιχεία που προσκόµισε η καταγγέλλουσα, ενώ είχε πολλές φορές την 

ευκαιρία ως προς τούτο και δ) το συµπέρασµα της Επιτροπής σε σχέση µε την 

δεσµευτικότητα και τις συνέπειες σε περίπτωση µη αποδοχής των όρων της 

προτεινόµενης προς την καταγγέλλουσα από την αιτήτρια συµφωνίας, καθώς και για 

το κατά πόσο η αιτήτρια ανταποκρίθηκε σε προσπάθεια συζήτησης και αλλαγής 

αυτών. 

Περαιτέρω το ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο έκρινε ότι η Επιτροπή κινήθηκε εντός των 

νοµοθετικά επιτρεπτών ορίων όσον αφορά το ύψος του επιβληθέν προστίµου. 

Ωστόσο, έκρινε ότι η Επιτροπή ενήργησε χωρίς την δέουσα έρευνα και χωρίς να 

αποδώσει µε επάρκεια τα συµπεράσµατα και την αιτιολογία της, ως προς τα κριτήρια 

επιµέτρησης του προστίµου. Ειδικότερα, ανέφερε ότι η Επιτροπή δεν εξέτασε µε την 

δέουσα προσοχή το θέµα της βαρύτητας της παράβασης εκ µέρους της αιτήτριας και 

ενήργησε υπό πλάνη υπό την έννοια, ότι δεν έδωσε τη θέση της, κατά πόσο θεωρεί 

την µη ύπαρξη ζηµιάς στην καταγγέλλουσα ή γενικότερα στον ανταγωνισµό, ως 

µετριαστικό παράγοντα ή µη. Επίσης, ανέφερε ότι ούτε ο ισχυρισµός της αιτήτριας 

για υπαίτια συµπεριφορά της καταγγέλλουσας εξετάστηκε. Τέλος, το ∆ιοικητικό 

∆ικαστήριο επισήµανε ότι τυχόν προθυµία, από µέρους της αιτήτριας, να 

ανταποκριθεί στην διερεύνηση της καταγγελίας εναντίον της, θα έπρεπε να 

συνυπολογιστεί από την Επιτροπή για σκοπούς επιµέτρησης της ποινής, σύµφωνα 

µε το άρθρο 24 του Νόµου. 

Ενόψει των πιο πάνω, το ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο έκρινε ως ορθή την απόφαση της 

Επιτροπής ως προς την παράβαση από την αιτήτρια των προνοιών του άρθρου 6 (2) 

του Νόµου. Ωστόσο, έκρινε ότι η προσβαλλόµενη απόφαση πάσχει ως προς την 
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επάρκεια της έρευνας και αιτιολογίας σε σχέση µε τα κριτήρια επιµέτρησης του 

διοικητικού προστίµου που επιβλήθηκε στην αιτήτρια και ακύρωσε την 

προσβαλλόµενη απόφαση ως προς µόνο το κεφάλαιο αυτό. 

Η Επιτροπή επεσήµανε ότι η Fissler ανέπτυξε τους υπερασπιστικούς ισχυρισµούς 

και τις θέσεις της πλήρως σε επιστολή ηµεροµηνίας 27/4/2012 και κατά τη διάρκεια 

της ακροαµατικής διαδικασίας που έλαβε χώρα στις 4/5/2012. Οι εν λόγω θέσεις 

λήφθηκαν υπόψη κατά την λήψη της απόφασης της Επιτροπής µε αρ. 42/2012 

αναφορικά µε τη στοιχειοθέτηση ύπαρξης παράβασης του Νόµου, συµπέρασµα το 

οποίο επικυρώθηκε µε την απόφαση του ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου στην προσφυγή µε 

αρ. 2056/2012, η οποία επικύρωσε την επί της ουσίας απόφαση της Επιτροπής. Η 

Επιτροπή, συµµορφούµενη µε την απόφαση του διοικητικού δικαστηρίου, οφείλει να 

επανεξετάσει και πρέπει να επιληφθεί του ζητήµατος που αφορά την επιβολή του 

διοικητικού προστίµου. ∆εν παρίσταται η ανάγκη για εκ νέου ειδοποίηση της 

καταγγελλόµενης στη βάση του άρθρου 42 του Νόµου ή και για εκ νέου υποβολή 

παραστάσεων από την καταγγελλόµενη στη βάση του άρθρου 42 του Νόµου, αφού η 

Επιτροπή διαπιστώνει πως η καταγγελλόµενη κατ’ εφαρµογή του εν λόγω άρθρου µε 

την επιστολή της ηµεροµηνίας 27/8/2012 έχει καταθέσει εγγράφως τις παραστάσεις 

της αναφορικά µε το ύψος του διοικητικού προστίµου και οι οποίες αποτελούν µέρος 

του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης και είναι ενώπιον της Επιτροπής.  

∆ιοικητικό Πρόστιµο 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24(1) του Νόµου, για κάθε παράβαση των 

άρθρων 3 και/ ή 6, την οποία διαπράττουν επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, η 

Επιτροπή δύναται, µε απόφασή της να λαµβάνει, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα µέτρα:  

«(α) να επιβάλλει τα πιο κάτω διοικητικά πρόστιµα ανερχόµενα, ανάλογα µε τη 

βαρύτητα 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 έλαβε χώρα κατά το έτος µέσα στο οποίο συντελέστηκε η 

παράβαση ή κατά το αµέσως προηγούµενο της παράβασης έτος […]».  

Επίσης, ως αναφέρεται στο άρθρο 42(1) του Νόµου: «Τα διοικητικά πρόστιµα για 

παραβάσεις του παρόντος Νόµου […] επιβάλλονται από την Επιτροπή, µε δεόντως 
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αιτιολογηµένη απόφαση, κατόπιν διεξαγωγής έρευνας και αφού ληφθεί υπόψη η 

φύση και η σοβαρότητα της παράβασης σε κάθε περίπτωση.» 

Οι δικηγόροι της Fissler, υποβάλλοντας παραστάσεις1 σχετικά µε την επιβολή 

διοικητικού προστίµου από την Επιτροπή, ανέφεραν µεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 

« Η διατάραξη της καλής και οµαλής συνεργασίας που υπήρχε µεταξύ των δύο 

εταιρειών προήλθε µετά από απρόβλεπτες και αντιφατικές κινήσεις της 

καταγγέλλουσας. 

[…] Είναι σαφές ότι ακόµα και αν γινόταν δεκτό (πράγµα το οποίο κατηγορηµατικά 

αρνούµαστε) ότι επεβλήθησαν από την Fissler αυθαίρετοι όροι συναλλαγής στην 

καταγγέλλουσα, αυτοί δεν έγιναν αποδεκτοί από την τελευταία και κατ’ επέκταση δεν 

προκάλεσαν οιονδήποτε αντίκτυπο ή ζηµιά στην Καταγγέλλουσα».  

«[…] Επίσης, δεν υπήρχε διάρκεια στην παράβαση και οιαδήποτε τυχόν παράβαση 

ήταν στιγµιαία. Τούτο διότι θα αφορούσε το διάστηµα από την υποβολή από την 

Fissler την νέας γραπτής βελτιωµένης πρότασης συνεργασίας στις 26/10/2009 στην 

καταγγέλλουσα µέχρι την αποποίηση των όρων από την καταγγέλλουσα στις 

20/11/2009. Η 18µηνη συνεργασία που ακολούθησε µέχρι τον τερµατισµό της 

συνεργασίας των δύο εταιρειών ήταν στην βάση της µέχρι τότε συνεργασίας τους 

χωρίς να εφαρµόζονται ή τηρούνται καθ οιονδήποτε τρόπο οι  όροι της προτεινόµενης 

Συµφωνίας». 

«[…] η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισµού, όταν επιβάλλει πρόστιµα, κατ’ αρχήν τα 

υπολογίζει ως ποσοστό επί των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων επιχείρησης που 

καταδικάσθηκε µόνο από προϊόντα ή υπηρεσίες που αφορούν την παράβαση, µε 

κριτήριο τη σοβαρότητα της. Στη συνέχεια η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισµού 

προσαυξάνει το πρόστιµο αν συντρέχουν επιβαρυντικές περιστάσεις. Αυτές είναι 

ιδίως η διάπραξη στο παρελθόν διαπιστωµένης παράβασης των κανόνων του 

ανταγωνισµού, η άρνηση συνεργασίας, ο ηγετικός ρόλος όπου υπάρχουν 

επιχειρήσεις συνεργοί, περιστάσεις δηλαδή οι οποίες δεν συντρέχουν στην επίδικη 

περίπτωση.» 

« […] η συµπεριφορά της Καταγγελλόµενης δεν θα µπορούσε να έχει δυσµενή 

οριζόντια αποτελέσµατα στον ανταγωνισµό, διότι η κατάχρηση της σχέσης 

οικονοµικής εξάρτησης εκδηλώνεται µόνο σε κάθετη σχέση δηλαδή όχι έναντι των 

                                                             
1
 Με σχετική επιστολή του ηµεροµηνίας 27 Αυγούστου 2012. 
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ανταγωνιστών συγκεκριµένης επιχείρησης.. ∆εν έχει όµως στην υπό εξέταση 

περίπτωση ούτε δυσµενή κάθετα αποτελέσµατα στον ανταγωνισµό διότι δεν 

συµβάλλει στον εξαναγκασµό προς τον καθορισµό τιµών αγοράς ή πώλησης ούτε 

άλλων συναφών προς αυτές όρων. 

Επιπλέον, ως προ το κριτήριο του οικονοµικού οφέλους, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι 

δεν προκύπτει οικονοµικό όφελος για την Fissler, διότι οι προταθέντες και κριθέντες 

από την Επιτροπή παράνοµοι συµβατικοί όροι δεν έγιναν δεκτοί από την 

καταγγέλλουσα και ουδέποτε εφαρµόστηκαν από αυτήν. 

∆εδοµένου ότι οι κριθείσες ως παραβάσεις ενέργειες της Fissler έχουν ήδη 

τερµατισθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω όχι µόνο πριν την έκδοση της απόφασης, 

αλλά και πριν από την υποβολή καταγγελίας στην Επιτροπή Ανταγωνισµού στις 

2/7/2010 από την καταγγέλλουσα, θεωρούµε εύλογο να εφαρµοστούν οι διατάξεις της 

παρα. β του άρθρου 24 του Ν. 13(Ι)/2008, ώστε η Καταγγελλόµενη να καταδικασθεί  

µε αναγνωριστική απόφαση και να επιβληθεί στην Καταγγελλόµενη η υποχρέωση να 

αποφύγει να επαναλάβει τις ως άνω συµπεριφορές στο µέλλον, στο πλαίσιο της νέας 

σύµβασης διανοµής(άρθρο 24β)» 

Συνεκτιµώντας τα πιο πάνω, η Επιτροπή σηµείωσε τα εξής: 

Στη βάση του άρθρου 24(1) καθώς επίσης και σύµφωνα µε το άρθρο 42(1) του 

Νόµου, ο νοµοθέτης δίδει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να επιβάλει διοικητικά 

πρόστιµα συνεκτιµώντας τη σοβαρότητα, βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης. 

Συνεπώς η Επιτροπή δύναται να ασκεί την εξουσία της στα πλαίσια που της ορίζει ο 

Νόµος και δεν δεσµεύεται από κατευθυντήριες γραµµές που δηµοσιεύονται από την 

Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισµού. Συνεπώς η Επιτροπή καταλήγει ότι για τον 

καθορισµό του ύψους του προστίµου θα πρέπει να ακολουθήσει τις υπό του Νόµου 

καθοριζόµενες παραµέτρους και να συνεκτιµήσει τη σοβαρότητα/ βαρύτητα καθώς 

επίσης και τη διάρκεια της παράβασης.  

Φύση και Σοβαρότητα Παράβασης 

Η παράβαση του Νόµου από µέρους της FISSLER συνίσταται στην καταχρηστική 

εκµετάλλευση της σχέσης οικονοµικής εξάρτησης µέσω της επιβολής αυθαίρετων 

όρων συναλλαγής, ως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 6(2) του Νόµου. Συγκεκριµένα 

οι αυθαίρετοι όροι που έχουν επιβληθεί είναι:  
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(i) οι πρόσθετες υποχρεώσεις που επιβάλλονται στην ALPHA ELECTRIC µέσω της 

Συµφωνίας και του προτεινόµενου επιχειρηµατικού πλάνου, µε τον κίνδυνο αυτή να 

απωλέσει την αποκλειστική διανοµή σε περίπτωση µη εκπλήρωσης αυτών. 

(ii) τα προτεινόµενα από τη FISSLER όρια πωλήσεων ανά κατηγορία προϊόντος και ο 

όρος για τερµατισµό της συµφωνίας σε περίπτωση µη επίτευξης αυτών, χωρίς να 

λαµβάνεται υπόψη το ενδεχόµενο µιας οικονοµικής κρίσης στην αγορά, και 

(iii) ο όρος για τη µη άσκηση ανταγωνισµού για περίοδο ενός έτους µετά τον 

τερµατισµό της συµφωνίας και η επιβολή προστίµου σε περίπτωση αθέτησης της 

υποχρέωσης αυτής. 

Μέσα από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου προκύπτει ότι στοιχειοθετούνται 

σωρευτικά οι τρείς παράµετροι που απαιτούνται σε σχέση µε την απαγόρευση της 

διάταξης του άρθρου 6(2) του Νόµου. Συγκριµένα, στοιχειοθετείται η ύπαρξη σχέσης 

οικονοµικής εξάρτησης, στοιχειοθετείται η απουσία ισοδύναµης εναλλακτικής λύσης 

και υπάρχει καταχρηστική εκµετάλλευση της εν λόγω εξάρτησης εφόσον 

επιβλήθηκαν στην ALPHA ELECTRIC από την FISSLER αυθαίρετοι όροι 

συναλλαγής. 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι παραβάσεις του άρθρου 6(2) του Νόµου δεν συνιστούν 

ούτε πολύ σοβαρές αλλά ούτε σοβαρές παραβάσεις του Νόµου, αφού λόγω της 

φύσης της απαγορευτικής πρακτικής έχουν περιορισµένο αντίκτυπο στην αγορά. 

Συνεπώς, η Επιτροπή κρίνει ότι στην προκειµένη περίπτωση, η παράβαση, 

λαµβανοµένου υπόψη των περιστάσεων που την περιβάλλουν, την φύση και την 

έκταση αυτής, χαρακτηρίζεται ως ελαφριάς µορφής. 

Όσον αφορά τον ισχυρισµό της αιτήτριας περί υπαίτιας συµπεριφοράς της 

καταγγέλλουσας, η Επιτροπή δεν συµφωνεί µε αυτό τον ισχυρισµό αφενός γιατί, 

όπως αναφέρεται και από την  ίδια FISSLER, η εταιρεία ALPHA ELECTRIC 

συµµορφώθηκε µετά τις υποδείξεις της και αφετέρου   οι όροι που επιβλήθηκαν ήταν 

ετεροβαρείς αφού περιόριζαν την ελευθερία της ALPHA ELECTRIC να ενεργεί ως µια 

ανεξάρτητη επιχείρηση η οποία έφερε παράλληλα τον χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο 

προώθησης των προϊόντων της FISSLER, δεδοµένα που καθιστούν υπό τις 

περιστάσεις τους εν λόγω όρους συναλλαγής ασυνήθεις σύµφωνα µε την ισχύουσα 

εµπορική πρακτική του χώρου και κατ’ επέκταση αυθαίρετους. Αυτό επιβεβαιώνεται 

και από το γεγονός ότι στην επόµενη συνεργασία της FISSLER, ήτοι αυτή µε την 

εταιρεία E&G Electricplus, δεν επιβλήθηκαν τέτοιοι όροι παρόλο που η FISSLER 

πρώτη φορά συνεργαζόταν µε την εν λόγω εταιρεία. 
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Σε σχέση µε τις αναφορές των δικηγόρων της FISSLER περί µη ύπαρξης 

οικονοµικού οφέλους για  την FISSLER εφόσον οι όροι δεν έγιναν αποδεκτοί από την 

ALPHA ELECTRIC, δεν εφαρµόστηκαν, και κατ’ επέκταση δεν προκάλεσαν 

οιονδήποτε αντίκτυπο ή ζηµιά στην ALPHA ELECTRIC, η Επιτροπή  διαπιστώνει ότι 

η καταγγέλλουσα ALPHA ELECTRIC στην προσπάθεια της να προσαρµόσει την 

επιχείρηση της σύµφωνα µε τις ανάγκες της µεταξύ τους συνεργασίας, επένδυσε 

σηµαντικά κεφάλαια, και κυρίως δηµιούργησε ένα µεγάλο δίκτυο πελατών ως 

αποτέλεσµα της µακροχρόνιας συνεργασίας µε τη FISSLER (πλέον των 20 ετών), 

δεδοµένης και της παγκόσµιας φήµης των προϊόντων της FISSLER.   

Σύµφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής οι όροι του επιχειρηµατικού πλάνου που 

αφορούν τη διανοµή (Distribution- όρος 3 του Collaboration Plan), παρουσίαση 

(Presentation- όρος 4 του Collaboration Plan) και προωθητικές ενέργειες των 

προϊόντων (Marketing- όρος 5 του Collaboration Plan) λόγω της έκτασης τους, της 

δεσµευτικότητας που είχαν (όρος 12.2. της Συµφωνίας) και των συγκεκριµένων 

χρονοδιαγραµµάτων που πρόβλεπαν για την υλοποίηση αυτών, είχαν ως 

αποτέλεσµα να περιορίσουν την ελευθερία της ALPHA ELECTRIC να ενεργεί ως µια 

ανεξάρτητη επιχείρηση η οποία ούτως ή άλλως έφερε τον χρηµατοοικονοµικό 

κίνδυνο προώθησης των προϊόντων της FISSLER, δεδοµένα που καθιστούν υπό τις 

περιστάσεις τους εν λόγω όρους συναλλαγής ασυνήθεις σύµφωνα µε την ισχύουσα 

εµπορική πρακτική του χώρου και κατ’ επέκταση αυθαίρετους. Εποµένως, παρόλο 

που η συµφωνία δεν εφαρµόστηκε εντούτοις η εταιρεία ALPHA ELECTRIC έχει 

υποστεί ζηµιά λόγω επενδυτικών δαπανών που έκανε για να µπορέσει να 

ανταποκριθεί στις προσδοκίες και απαιτήσεις της FISSLER.  

∆ιάρκεια Παράβασης 

Οι δικηγόροι της FISSLER αναφέρθηκαν ακόµα στο µικρό χρονικό διάστηµα της 

παράβασης ισχυριζόµενοι: «ότι οιαδήποτε τυχόν παράβαση ήταν στιγµιαία». 

Εντούτοις, στη βάση των ενώπιον της Επιτροπής στοιχείων, προκύπτει ότι η επιβολή 

των αυθαίρετων όρων συναλλαγής έλαβε χώρα στις 26/10/2009 υπό τη µορφή 

Συµφωνίας. Η εν λόγω Συµφωνία που περιείχε του αυθαίρετους όρους συναλλαγής 

τερµατίστηκε κατόπιν επιστολής της FISSLER ηµεροµηνίας 6/5/2010, µε την οποία 

ενηµέρωσε την ALPHA ELECTRIC για τον τερµατισµό της συνεργασίας µεταξύ των 

δύο εταιρειών. Η Επιτροπή σηµειώνει το γεγονός ότι καµία πρόταση δεν τέθηκε από 

πλευράς της FISSLER που να διαφοροποιεί τους αυθαίρετους όρους και καµία 

ανταπόκριση δεν υπήρξε από µεριάς της FISSLER που να υποδεικνύει την πρόθεση 

της να διαπραγµατευτεί τους όρους της προτεινόµενης Συµφωνίας.  
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Η Επιτροπή σηµειώνει ότι παρά το γεγονός ότι η πρακτική που ακολουθήθηκε µέχρι 

τον τερµατισµό της συνεργασίας των δύο εταιρειών ήταν στη βάση της µέχρι τότε 

συνεργασίας τους, χωρίς να εφαρµόζονται η όροι της προτεινόµενης Συµφωνίας, 

εντούτοις κρίνει ότι υπήρξε καταχρηστική συµπεριφορά.  

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καταλήγει ότι η χρονική διάρκεια της παράβασης ήταν 

περίπου έξι µήνες, η οποία χαρακτηρίζεται ως µικρής διάρκειας. 

Η Επιτροπή, κατά την εξέταση του ύψους των προστίµων, εξέτασε τους ακόλουθους 

ελαφρυντικούς παράγοντες που τέθηκαν από το δικηγόρο της εταιρείας FISSLER: 

(α) η Επιτροπή σηµειώνει ότι η παρούσα παράβαση είναι η πρώτη παράβαση από 

την εταιρεία FISSLER. 

(β) αναφορικά µε το γεγονός της παύσης της παράβασης πριν από την έκδοση της 

απόφασης της Επιτροπής, η Επιτροπή σηµειώνει ότι ο λόγος αυτός λαµβάνεται ως 

µετριαστικός παράγοντας µόνο όταν η απόφαση της επιχείρησης συνιστά θετική 

αντίδραση στην επέµβαση της Επιτροπής και άρα συνδέεται αιτιωδώς µε αυτήν.  Η 

Επιτροπή επισηµαίνει ότι τα ενωσιακά ∆ικαστήρια έχουν εκφράσει την επιφύλαξη 

τους να λαµβάνεται αυτό γενικώς ως µετριαστικός παράγοντας κάθε φορά που µια 

επιχείρηση παύει την παράβαση ταυτόχρονα µε τις πρώτες ενέργειες της Επιτροπής. 

Η επιφύλαξη των ενωσιακών ∆ικαστηρίων έγκειται αφενός στο γεγονός ότι η παύση 

της παράβασης απλώς καθιερώνει την επιστροφή του παραβάτη σε νόµιµη 

συµπεριφορά και αφετέρου ότι µια τέτοια προσέγγιση και πρακτικά από µέρους των 

Αρχών Ανταγωνισµού θα µπορούσε να οδηγούσε στη µείωση της αποτελεσµατικής 

εφαρµογής του δικαίου του ανταγωνισµού.2 Συνεπώς, η Επιτροπή κρίνει ότι δεν 

εφαρµόζεται στην περίπτωση που είχε ήδη τεθεί τέλος στην παράβαση πριν από την 

ηµεροµηνία των πρώτων ενεργειών της Επιτροπής, όπως στην προκειµένη 

περίπτωση.3 Εξάλλου, στην παρούσα περίπτωση το γεγονός της παύσης λαµβάνεται 

υπόψη και συνεκτιµείται σε ότι αφορά τη διάρκεια της παράβασης. 

(γ) Αναφορικά µε το θέµα εξέτασης από την Επιτροπή τυχόν προθυµίας, από µέρους 

της αιτήτριας, να ανταποκριθεί στην διερεύνηση της καταγγελίας εναντίον της, κάτι το 

οποίο θα έπρεπε να συνυπολογιστεί από την Επιτροπή για σκοπούς επιµέτρησης 

της ποινής, η Επιτροπή σηµειώνει ότι όλες οι επιχειρήσεις εναντίον των οποίων 

ασκείται έρευνα έχουν υποχρέωση να συνεργάζονται µε την Επιτροπή όπως ρητά 

προβλέπεται στο Νόµο. Η συνεργασία των επιχειρήσεων µε την Επιτροπή 

                                                             
2
 Βλέπε ενδεικτικά ΠΕΛ 27/9/2006, Τ-329/01, Archer Daniels κατά Επιτροπής (Γλυκονικό νάτριο), Συλλ. 

2006, ΙΙ-3255, σκέψη 277 και ∆ΕΚ 19/3/2009, C-510/06, Συλλ 2009 Ι-1843, σκέψη 150. 
3
 ΠΕΚ 8/7/2004, Τ-44/00, Mannesmannrohren κατά της Επιτροπής, Συλλ.2004, ΙΙ-223, σκέψεις 281, 283 
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λαµβάνεται ως ελαφρυντικός παράγοντας µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που 

δικαιολογούν την ανταµοιβή της αποτελεσµατικής συνεργασίας µε την Επιτροπή.4 

Σχετικοί επί τούτου είναι οι δυνάµει του άρθρου 46 εκδιδόµενοι Κανονισµοί «Σχέδιο 

Επιείκειας (Οι περί Απαλλαγής και Μείωσης του ∆ιοικητικού Προστίµου σε 

Περίπτωση Συµπράξεων κατά Παράβαση του Άρθρου 3 του Νόµου ή/ και του Άρθρου 

101 της ΣΛΕΕ (Σχέδιο Επιείκειας) Κανονισµοί του 2011 (Κ.∆.Π. 463/2011))».  Το 

Σχέδιο Επιείκειας είναι το νοµικό πλαίσιο που ορίζει την επιεική µεταχείριση ή πλήρη 

απαλλαγή από διοικητικά πρόστιµα των επιχειρήσεων και/ή ενώσεων επιχειρήσεων 

που επιθυµούν να συνεργαστούν µε την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού 

για την αποκάλυψη µυστικών συµπράξεων, οι οποίες απαγορεύονται από το άρθρο 

3 του περί Προστασίας του Ανταγωνισµού Νόµου και από το άρθρο 101 της 

Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την εφαρµογή του σχεδίου 

απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης από επιχειρήσεις που έχουν εµπλακεί σε 

µυστικές συµπράξεις. Συνεπώς δεν µπορεί να εφαρµοστεί το εν λόγω σχέδιο αφού η 

παρούσα υπόθεση αφορά παράβαση του άρθρου 6 (2) του Νόµου και όχι του 

άρθρου 3 του Νόµου. 

Συνεκτιµώντας όλα τα πιο πάνω, η Επιτροπή ασκώντας τη διακριτική της ευχέρεια 

στο πλαίσιο της αρχής της αναλογικότητας, και αφού έλαβε υπόψη τη φύση, τη 

διάρκεια και τη βαρύτητα/ σοβαρότητα της παράβασης σύµφωνα µε τις διαδικασίες 

του άρθρου 24(α)(i) και 42(1) του Νόµου, τις πιο πάνω ελαφρυντικές περιστάσεις, 

καθώς και τον κύκλο εργασιών της FISSLER ο οποίος κατά το 2009 ανερχόταν στα 

€{…}* και οµόφωνα αποφάσισε: 

Αναφορικά µε τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόµου, την επιβολή 

διοικητικού προστίµου στην εταιρεία FISSLER, βάσει του άρθρου 24(α)(i) του Νόµου, 

ύψους {…} % επί του ετήσιου κύκλου εργασιών της FISSLER του έτους 2009,  το 

οποίο ανέρχεται σε €168.441,63 (Εκατό Εξήντα Οκτώ Χιλιάδες Τετρακόσια Σαράντα 

Ένα Ευρώ και Εξήντα Τρία Σεντ). 

                                                             
4
 Επισηµαίνονται ως παράδειγµα η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υπόθεση COMP/39.129 
και οι Κατευθυντήριες γραµµές για τη µέθοδο υπολογισµού των προστίµων που επιβάλλονται κατ’ 
εφαρµογή του άρθρου 23(2)(α) του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.1/2003 (2006/C 210/02) όπου καταγράφεται: 
«Το βασικό ποσό του προστίµου θα µπορεί να µειωθεί όταν η Επιτροπή θα διαπιστώνει την ύπαρξη 
ελαφρυντικών περιστάσεων όπως: […] όταν η εµπλεκόµενη επιχείρηση συνεργάστηκε αποτελεσµατικά 
µε την Επιτροπή, πέραν του πεδίου εφαρµογής της ανακοίνωσης περί επιείκειας και πέραν των νόµιµων 
υποχρεώσεων της να συνεργαστεί.». Κατά τον ίδιο τρόπο στις Κατευθυντήριες γραµµές για τον 
υπολογισµό των προστίµων που επιβάλλονται δυνάµει του άρθρου 9 του ν.703/1977 της ΕΠΑΝΤ 
(12/5/2006) καταγράφεται ως ελαφρυντική περίσταση «όταν η επιχείρηση συνεργάστηκε αποτελεσµατικά 
µε την Επιτροπή, πέραν του πεδίου εφαρµογή του Προγράµµατος Επιείκειας της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού.» 
*
 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. Ενδεικτικό της παράλειψης 
είναι το σύµβολο {…} 
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Η Επιτροπή καλεί την FISSLER GmbH όπως, µέσα σε είκοσι (20) ηµερολογιακές 

ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης καταβάλει στην 

Επιτροπή το πιο πάνω διοικητικό πρόστιµο. 
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