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Έννοια «συγκέντρωσης επιχειρήσεων» 

 Συγχωνεύσεις & εξαγορές
 Κριτήριο: μόνιμη μεταβολή ελέγχου 

 Έννοια ελέγχου: δυνατότητα καθοριστικού επηρεασμού της δραστηριότητας 
μιας επιχείρησης

 Μέσα άσκησης ελέγχου (δικαιώματα ψήφου, δικαιώματα αρνησικυρίας κλπ)

 Είδη ελέγχου (αποκλειστικός, κοινός)

 Κοινές επιχειρήσεις με πλήρη λειτουργική αυτονομία 
(full-function joint ventures)
 Λειτουργική αυτονομία: μια κοινή επιχείρηση πρέπει να εκπληρώνει τις 

συνήθεις λειτουργίες μιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην ίδια 
αγορά

 Λειτουργία σε μόνιμη βάση
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Κατανομή αρμοδιοτήτων

 Κανονισμός (ΕΚ) 139/2004
 Σύστημα του ενιαίου ελέγχου («one-stop-shop») για όλες τις συγκεντρώσεις 

που έχουν «κοινοτική διάσταση» 

 Η έννοια της «κοινοτικής διάστασης»: κριτήριο οι κύκλοι εργασιών των 
συμμετεχουσών εταιριών – 2 εναλλακτικά τεστ υπαγωγής

 Υπολογισμός κύκλου εργασιών – έννοια του ομίλου – εξαγοραζόμενη Υπολογισμός κύκλου εργασιών – έννοια του ομίλου – εξαγοραζόμενη

 Συγκεντρώσεις που υπόκεινται σε γνωστοποίηση στην Ελληνική 
Επιτροπή Ανταγωνισμού (Άρθρα 5επ. ν. 3959/2011)
 Συγκεντρώσεις που δεν πληρούν τις σχετικές με τους κύκλους εργασιών των 

συμμετεχουσών επιχειρήσεων προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 139/2004, 
υπάγονται καταρχήν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών (και μπορεί να 
υπόκεινται σε γνωστοποίηση στις Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού, ανάλογα με 
τα κριτήρια που προβλέπονται στις αντίστοιχες εθνικές διατάξεις περί 
ελέγχου συγκεντρώσεων)

 Ελληνικά κατώφλια  τζίρου συμμετεχουσών επιχειρήσεων
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Σύστημα αμοιβαίων παραπομπών 

 Ανακατανομή δικαιοδοσίας πριν τη γνωστοποίηση
 Παραπομπές του άρθρου 4 παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 139/2004 από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Εθνικές Επιτροπές Ανταγωνισμού, 
κατόπιν αιτήσεως των μερών

 Παραπομπές του άρθρου 4 παρ. 5 του Κανονισμού (ΕΚ) 139/2004  Παραπομπές του άρθρου 4 παρ. 5 του Κανονισμού (ΕΚ) 139/2004 
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεως των μερών

 Ανακατανομή της δικαιοδοσίας μετά τη γνωστοποίηση 
 Παραπομπές από την Επιτροπή προς τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού 

βάσει του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΚ) 139/2004
 Παραπομπές από τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΚ) 139/2004
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Διαδικασία ενώπιον Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή 
Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού

 Διατυπώσεις γνωστοποίησης 
 Υποχρέωση προς γνωστοποίηση
 Αναστολή πραγματοποίησης της συγκέντρωσης 
 Αρχική Έρευνα 1ης Φάσης (Phase I)

Απόφαση περί μη αρμοδιότητας Απόφαση περί μη αρμοδιότητας

 Εξουσιοδοτική απόφαση

 Εκκίνηση 2ης Φάσης διερεύνησης (σε βάθος έρευνα – 2η Φάση)

 Σε βάθος έρευνα – Διερεύνηση 2ης Φάσης (Phase IΙ)
 Διαδικαστικές εγγυήσεις (πρόσβαση στο φάκελο, κοινοποίηση αιτιάσεων, 

απάντηση επί των αιτιάσεων, προφορική ακρόαση)

 Ανεπιφύλακτη εξουσιοδοτική απόφαση

 Εξουσιοδοτική απόφαση με δεσμεύσεις/διορθωτικά μέτρα

 Απαγορευτική απόφαση
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


