
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Σκοπός των Προγραμμάτων Συμμόρφωσης

Ο σχεδιασμός προγραμμάτων συμμόρφωσης αποτελεί
βασικό πυλώνα των δραστηριοτήτων μας. Εξειδικευόμα-
στε στους τομείς του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου
Ανταγωνισμού και προσφέρουμε στους πελάτες μας υπη-
ρεσίες προγραμμάτων συμμόρφωσης με το δίκαιο αντα-
γωνισμού, προκειμένου να τους ενημερώσουμε σχετικά
με την ισχύουσα νομοθεσία και να διασφαλίσουμε την
προσήλωση των ανώτερων κλιμακίων της διοίκησης στην
υλοποίηση νόμιμων εμπορικών πρακτικών. Τα προγράμ-
ματα συμμόρφωσης προσαρμόζονται στις συγκεκριμένες
ανάγκες του κάθε πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη διάφο-
ρους παράγοντες όπως τα χαρακτηριστικά της σχετικής
αγοράς και τη θέση της εταιρίας σε αυτήν. Η διεπιστημο-
νική μας ομάδα, αποτελούμενη από δικηγόρους και οικο-
νομικούς συμβούλους, παρέχει ολοκληρωμένες
υπηρεσίες, οι οποίες εγγυώνται την αποτελεσματικότητα
του προγράμματος συμμόρφωσης.

Η Δομή του Προγράμματος

Η διαμόρφωση ενός προγράμματος συμμόρφωσης με το
δίκαιο ανταγωνισμού δεν ακολουθεί μια τυποποιημένη
προσέγγιση, αλλά προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες
κάθε πελάτη. Οι υπηρεσίες μας συνίστανται σε μία σειρά
βημάτων σχεδιασμένων να ελαχιστοποιήσουν την έκθεση
μιας εταιρείας σε κίνδυνο. Οι σχετικές δράσεις περιλαμ-
βάνουν:

–  διενέργεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την ενημέ-
ρωση στελεχών και εργαζομένων σχετικά με την 
κείμενη νομοθεσία, τις διαδικασίες και τις επαπειλού-
μενες κυρώσεις

–  ανάλυση κινδύνου, δηλαδή τον εντοπισμό τυχόν 
συμπεριφορών υψηλού ρίσκου (π.χ. μέσω του ελέγχου
συμβάσεων διανομής ή συμφωνιών οριζόντιας συνερ-
γασίας, την αξιολόγηση πιθανών ύποπτων άμεσων
επαφών με ανταγωνιστές κλπ.)

–  διαμόρφωση ενός εσωτερικού συστήματος καταγγε-
λίας, που θα επιτρέπει στους εργαζομένους της 
εταιρείας να αναφέρουν υποψίες για τυχόν παράνομη
συμπεριφορά των συναδέλφων τους

–  τη συνεχή παροχή συμβουλών για ανακύπτοντα ζητήματα.

ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Παρέχουμε συμβουλές για υποθέσεις καρτέλ, κάθετων 
συμπράξεων και καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζου-
σας θέσης. Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας κατά τη 
διάρκεια ερευνών, υποβάλλουμε αιτήσεις υπαγωγής 
στο πρόγραμμα επιείκειας και εκπροσωπούμε τις εταιρείες 
ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού και των Διοικητικών
Δικαστηρίων. 

ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Δεδομένου ότι εταιρείες και καταναλωτές που έχουν υπο -
στεί ζημία λόγω παραβιάσεων της αντιμονοπωλιακής νομο-
θεσίας δικαιούνται να εγείρουν αξίωση αποζημίωσης κατά
των εμπλεκόμενων μερών και ότι η Οδηγία 2014/104/EE
διευ κολύνει την αποζημίωση των θυμάτων αντιανταγωνιστι-
κής συμπεριφοράς, υποβάλλουμε αγωγές αποζημίωσης και 
εκπροσωπούμε τους πελάτες μας ενώπιον των πολιτικών 
δικαστηρίων, όπως επίσης και στις διαδικασίες συναινετικής
επίλυσης διαφορών.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αναλαμβάνουμε τη γνωστοποίηση συγκεντρώσεων
επιχειρήσεων στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, παρέχοντας
ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της
σχετικής διαδικασίας. Μέσω της στενής συνεργασίας μας 
με τους Συμβούλους της KPMG, εγγυόμαστε την παροχή
διαλειτουργικών υπηρεσιών, οι οποίες περιλαμβάνουν 
τόσο νομικές, όσο και οικονομικές συμβουλές (π.χ. 
τεχνικές πραγματογνωμοσύνες).
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