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Πολιτική περί Ανταγωνισμού 
 
 

'Εκδοση 1 

Ημερομηνία Έκδοσης Νοέμβριος 2020 

Έναρξη Ισχύος Νοέμβριος 2020 

Επόμενη Αναθεώρηση Νοέμβριος 2023 

Ταξινόμηση Δημόσια 

Κύριος Προϊστάμενος Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης 
 
Ο Κύριος της Πολιτικής είναι υπεύθυνος για την περιοδική αναθεώρηση 
και ενημέρωση αυτής της Πολιτικής, ώστε να αντικατοπτρίζει τις 
κανονιστικές, βέλτιστης πρακτικής και επιχειρηματικές εξελίξεις. 

Υπεύθυνος Έγκρισης  
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Περίληψη Πολιτικής 

 
Η παρούσα Πολιτική παρέχει καθοδήγηση στο Προσωπικό του Ομίλου σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των 
καθημερινών δραστηριοτήτων τους χωρίς εμπλοκή σε απαγορευμένη συμπεριφορά ή σύναψη παράνομων 
συμφωνιών που περιορίζουν ή καταστέλλουν το εμπόριο. Οι απρόσεκτες αλληλεπιδράσεις με τους 
Ανταγωνιστές ή ο χειρισμός των Επιχειρηματικά Ευαίσθητων Θεμάτων μπορεί να παρουσιάζουν σημαντικό 
κίνδυνο και έκθεση για τον Όμιλο και πρέπει να αποφεύγονται.  
Αυτή η Πολιτική βοηθά το Προσωπικό του Ομίλου να εντοπίσει δυνητικά αντιανταγωνιστική συμπεριφορά, 
να την αποτρέψει όταν είναι δυνατόν και να τη διακόψει όταν είναι απαραίτητο. 

Συγκεκριμένα, αυτή η Πολιτική καλύπτει τις αρχές του Δικαίου περί Ανταγωνισμού που πρέπει να γνωρίζει 
το Προσωπικό του Ομίλου όταν: 

(1) Συμμετέχει σε εμπορικές ενώσεις · (2) Συνεργάζεται με ανταγωνιστές. (3) Λαμβάνει ανταγωνιστικές 
πληροφορίες · (4) Ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σε κυρίαρχη θέση στην αγορά · (5) Συνάπτει 
συγχωνεύσεις, εξαγορές ή κοινοπραξίες και (6) Συμμετέχει σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων. 

Επειδή ο Όμιλος επενδύει ενεργά σε διάφορους τομείς και γεωγραφικές περιοχές, η παρούσα Πολιτική 
λαμβάνει επίσης υπόψη και τις πολλές δικαιοδοσίες που έχουν νόμους που απαιτούν προ-εκκαθάριση 
συγχωνεύσεων, εξαγορών, κοινοπραξιών ή άλλων συναλλαγών, ιδίως όταν συμμετέχουν οι Ανταγωνιστές. 
Η Ομάδα πρέπει να διασφαλίσει ότι, κατά περίπτωση, λαμβάνονται όλες οι εγκρίσεις που απαιτούνται 
από το Δίκαιο περί Ανταγωνισμού και τις ρυθμιστικές αρχές. 

Αυτή η Πολιτική πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου και 

οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πολιτικές του Ομίλου ή τοπικές πολιτικές. 
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Εφαρμογή & Συνέπειες 
 
Η παρούσα Πολιτική ισχύει για το Όμιλο και το Προσωπικό του Ομίλου. Το Προσωπικό του Ομίλου συμφωνεί 
να τηρεί τη δέσμευση του Ομίλου να κάνει ό,τι είναι σωστό και να ακολουθεί την παρούσα Πολιτική και τον 
Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου.  Το Προσωπικό του Ομίλου που δεν τηρεί αυτή τη δέσμευση θέτει το ίδιο, 
τους συναδέλφους και τον Όμιλο σε κίνδυνο επιβολής προστίμων, κυρώσεων, βλάβης της φήμης και 
προσωπικά μπορεί να υποβληθεί σε πειθαρχικές κυρώσεις, έως και την απώλεια της εργασίας του. Ο Όμιλος 
διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με 
παραβιάσεις του νόμου στις αρμόδιες αρχές. Οποιοδήποτε Προσωπικό του Ομίλου που έχει παραβεί τους 
ισχύοντες νόμους ενδέχεται να ευθύνεται προσωπικά για κυρώσεις ή πρόστιμα ή μπορεί να τιμωρηθεί με 
φυλάκιση. 
 
Μια Εταιρεία του Ομίλου μπορεί να καθορίσει πρότυπα που είναι αυστηρότερα από αυτήν την Πολιτική. 
Τυχόν εξαιρέσεις ή αποκλίσεις από αυτήν την Πολιτική πρέπει να υποβάλλονται στο Γραφείο Δεοντολογίας 
και Συμμόρφωσης. 
 

Οι Ευθύνες σας: 
 

▪ Ακολουθήστε τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς  
▪ Κατανοείστε και συμμορφωθείτε με τις απαιτήσεις αυτής της Πολιτικής, του Κώδικα 

Δεοντολογίας του Ομίλου, άλλων Πολιτικών του Ομίλου και τυχόν πολιτικών ή διαδικασιών 
Τμήματος/Τομέα ή Περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με την παρούσα Πολιτική 

▪ Επιδείξτε ηθική, ακεραιότητα και υπευθυνότητα ανά πάσα στιγμή και περιμένετε το ίδιο από 
άλλους 

▪ Ολοκληρώστε την ανατεθείσα εκπαίδευση που σχετίζεται με αυτήν την Πολιτική 
▪ Υποστηρίξτε τη δέσμευσή μας να κάνουμε πάντα το σωστό 
▪ Η ηγεσία θα παρέχει τους κατάλληλους πόρους και υποστήριξη για να εξασφαλίσει την επιτυχή 

εφαρμογή αυτής της Πολιτικής 
 

Ερωτήσεις & Αναφορές Παραβάσεων: 
 
Αναφέρετε με καλή πίστη οποιεσδήποτε ερωτήσεις, ανησυχίες ή οποιεσδήποτε γνωστές ή πιθανές 
παραβιάσεις αυτής της Πολιτικής στον προϊστάμενό σας ή σε άλλη εσωτερική διαχείριση ή στο Γραφείο 
Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης. 
 
Τα αντίποινα για αναφορά καλή τη πίστει δεν επιτρέπονται.  Το Προσωπικό του Ομίλου που επιδίδεται σε 
αντίποινα υπόκειται σε πειθαρχική δράση. 
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Απαιτήσεις Πολιτικής 

 
Συνοπτική Παρουσίαση: 

▪ Κατανοήστε τις απαιτήσεις του περί Ανταγωνισμού Δικαίου, δηλώσεων, εντολών και δεσμεύσεων 
που ισχύουν για την επιχείρησή σας. 

▪ Να μην συζητάτε ή αποκαλύπτετε μη δημόσιες πληροφορίες που σχετίζονται με τον Όμιλο, 
συμπεριλαμβανομένων των Επιχειρηματικά Ευαίσθητων Θεμάτων, εκτός του Ομίλου, και 
ιδιαίτερα όχι με έναν Ανταγωνιστή χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Νομικού Συμβούλου. 

▪ Να είστε προσεκτικοί όταν παρακολουθείτε συναντήσεις ή εκδηλώσεις επαγγελματικών ενώσεων και 
οποιαδήποτε άλλη συνάντηση ή εκδήλωση όπου συμμετέχει ένας Ανταγωνιστής. Εάν μια συζήτηση 
που περιλαμβάνει έναν Ανταγωνιστή σχετικά με Επιχειρηματικά Ευαίσθητα Θέματα, προκύψει ενώ 
βρίσκεστε στο δωμάτιο ή ένας Ανταγωνιστής σας προσεγγίσει για να συζητήσετε τέτοια θέματα, 
πρέπει να αντιταχθείτε αμέσως και θετικά και να αποσυρθείτε από τη συζήτηση. Πρέπει επίσης να 
αναφέρετε αμέσως το περιστατικό στο Γραφείο Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης για να βεβαιωθείτε 
ότι οι περιστάσεις και η απομάκρυνση τεκμηριώνονται σωστά. Η σιωπή δεν αρκεί για να αποτρέψετε 
την εμπλοκή τη δικής σας ή του Ομίλου σε παράνομη δραστηριότητα. 

▪ Ποτέ να μην προτείνετε, συζητάτε, εμπλέκεστε ή συμφωνείτε σε θέματα που σχετίζονται με τα 
Επιχειρηματικά Ευαίσθητα Θέματα με οποιονδήποτε Ανταγωνιστή ή δυνητικό Ανταγωνιστή χωρίς 
προηγούμενη έγκριση από Νομικό Σύμβουλο και κατάλληλες συμφωνίες διακυβέρνησης σε ισχύ 
(δηλαδή, συμβάσεις εμπιστευτικότητας). 

▪ Ποτέ μην προτείνετε, συζητάτε, εμπλέκεστε ή συμφωνείτε με έναν Ανταγωνιστή, δυνητικό 
Ανταγωνιστή, Πελάτη ή Προμηθευτή την άρνηση πραγματοποίησης συναλλαγών με μια 
συγκεκριμένη οντότητα, Πελάτη ή Προμηθευτή. 

▪ Ποτέ μην ενθαρρύνετε έναν Ανταγωνιστή, έναν πιθανό Ανταγωνιστή, έναν Πελάτη ή έναν 
Προμηθευτή να παραβιάσει μια συμφωνία με οποιαδήποτε οντότητα. 

▪ Περιορίστε τις συζητήσεις μόνο στην τρέχουσα συναλλαγή σε καταστάσεις όπου ένας Πελάτης 
μπορεί να γίνει αντιληπτός ως Ανταγωνιστής ή δυνητικός Ανταγωνιστής. 

▪ Συμβουλευτείτε το Νομικό Σύμβουλο πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε Σύμβαση Αποκλειστικής 
Εμπορίας. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφοροι παράγοντες πριν από τη σύναψη μιας 
Σύμβασης Αποκλειστικής Εμπορίας, όπως η ισχύς στην αγορά του Προμηθευτή, η περίοδος 
αποκλειστικότητας, η επιχειρησιακή αιτιολόγηση του διακανονισμού και τυχόν απαιτήσεις 
Ανάθεσης Εξουσιοδότησης. 

▪ Ποτέ μην συνάπτετε σύμβαση ή συμφωνία με έναν Πελάτη που απαιτεί από τον Πελάτη να 
αγοράσει ένα προϊόν ή υπηρεσία του Ομίλου ως προϋπόθεση αγοράς άλλου προϊόντος ή 
υπηρεσίας. 

▪ Συμβουλευτείτε το Νομικό Σύμβουλο πριν προχωρήσετε σε συγχώνευση, εξαγορά ή 
κοινοπραξία για να διασφαλίσετε ότι η συναλλαγή δεν παραβιάζει τυχόν ισχύοντες Νόμους περί 
Ανταγωνισμού. 

▪ Διασφαλίστε ότι κάθε συμφωνία κοινοπραξίας που επιβάλλει περιορισμούς στην επιχειρηματική 
δραστηριότητα του Ομίλου εκτός της κοινοπραξίας περιορίζεται σε θέματα που αφορούν την 
επιχειρηματική δραστηριότητα που διεξάγονται από την κοινοπραξία. 
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▪ Περιορίστε τις επικοινωνίες σας κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης κοινοπραξίας σε θέματα που 
σχετίζονται με το έργο κοινοπραξίας, όπως επιτρέπεται στη συμφωνία κοινοπραξίας. 

▪ Μην κοινοποιείτε εμπιστευτικές, μη δημόσιες πληροφορίες του Ομίλου πριν από τη σύναψη 
συγχώνευσης ή απόκτησης χωρίς διαβούλευση και συμβουλές από Νομικό Σύμβουλο και 
κατάλληλες διασφαλίσεις, όπως ένα συμφωνητικό τήρησης απορρήτου ή/και φραγμό 
πληροφόρησης. 

▪ Λάβετε υπόψη τις απαιτήσεις διαφάνειας πριν από τη συγχώνευση και 

▪ Ποτέ μην μοιράζεστε στοιχεία ή πληροφορίες αγοράς εκτός του Ομίλου, και ιδιαίτερα όχι με 
Ανταγωνιστές, Πελάτες ή Προμηθευτές του Ομίλου. 

 

Ανατρέξτε στο Παράρτημα 2 για παραδείγματα κοινών πιθανών προειδοποιητικών σημαδιών περί 
Δικαίου περί Ανταγωνισμού που ενδέχεται να συναντήσετε. 

 

1. Συμμετοχή σε Εμπορικές Ενώσεις 

Η συμμετοχή σε Εμπορικές Ενώσεις είναι κοινή πρακτική σε πολλές επιχειρήσεις και βιομηχανίες. Το 
Προσωπικό του Ομίλου ενθαρρύνεται να αλληλεπιδρά με άλλα άτομα και οντότητες, μερικά από τα οποία 
μπορεί να είναι Ανταγωνιστές, σε συναντήσεις εμπορικών ενώσεων, εκδηλώσεις και κοινωνικές 
συγκεντρώσεις για αυτές τις ενώσεις. Το θέμα της συζήτησης σε τέτοιες εκδηλώσεις, ωστόσο, πρέπει να 
περιορίζεται σε δημόσιες πληροφορίες του τύπου που συνήθως δημοσιεύεται στον εξωτερικό ιστότοπο 
μιας εταιρείας. Παραδείγματα περιλαμβάνουν γενικό υπόβαθρο, προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας, 
γενικές τάσεις του κλάδου που δεν είναι συγκεκριμένες για τον Όμιλο, και άλλες διαθέσιμες στο κοινό 
πληροφορίες. 

Ο Όμιλος έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η συμμετοχή σε εμπορικές ενώσεις έχει πολλά οφέλη που 
μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη γνώσεων και στη δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών, αλλά 
αυξάνει επίσης τον κίνδυνο να ανταλλάσσονται Επιχειρηματικά Ευαίσθητα Θέματα με υπάρχοντες ή / και 
πιθανούς Ανταγωνιστές. Οι ανταλλαγές Επιχειρηματικά Ευαίσθητων Θεμάτων κατά τη διάρκεια 
συναντήσεων εμπορικών ενώσεων έχουν οδηγήσει σε πολυάριθμες νομικές ενέργειες και ενέργειες 
επιβολής του Δικαίου περί Ανταγωνισμού. 

Οι συνομιλίες σε εμπορικές ενώσεις ή άλλες εκδηλώσεις του κλάδου δεν πρέπει να περιλαμβάνουν 
συζήτηση για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα ή άλλα Επιχειρηματικά Ευαίσθητα Θέματα που 
σχετίζονται με τον κλάδο ή την επιχείρησή σας: προηγούμενες, τρέχουσες ή μελλοντικές τιμές, πολιτικές 
τιμολόγησης, προσφορές, εκπτώσεις, προσφορές, όροι και προϋποθέσεις πώλησης, ταυτότητα των 
Πελατών, Κατανομή πελατών ή περιοχών πωλήσεων, ποσοστώσεις παραγωγής, έξοδα; και κορεσμός της 
αγοράς. 

Για να διασφαλιστεί ότι μια συζήτηση δεν οδηγεί σε αυτά τα απαγορευμένα θέματα, οποιεσδήποτε 
συναντήσεις και εκδηλώσεις εμπορικών ενώσεων στις οποίες παρευρίσκεστε με Ανταγωνιστές ή πιθανούς 
Ανταγωνιστές θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

▪ Ένα σαφή, δηλωμένο σκοπό συνάντησης 

▪ Μια ημερήσια διάταξη για το τι θα συζητηθεί στη συνάντηση 

▪ Αρχείο παρακολούθησης 

▪ Πρακτικά, εάν πρόκειται για μια επίσημη συνάντηση 
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Εάν, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επίσημης ή άτυπης συνάντησης εμπορικής ένωσης, αναφέρεται ένα 
Επιχειρηματικά Ευαίσθητο Θέμα ή γίνεται προσπάθεια αναφοράς ή παροχής τέτοιων πληροφοριών, πρέπει: 

▪ Να δηλώσετε ότι ο όμιλος δε συμμετέχει σε τέτοιες συζητήσεις 

▪ Να ζητήσετε να καταγραφεί η ένσταση και η αναχώρησή σας στα πρακτικά της 
συνέλευσης, εάν διατηρούνται ή, εάν δεν διατηρούνται πρακτικά, να τεκμηριώσετε 
την ακολουθία των γεγονότων που έλαβαν χώρα 

▪ Να αποχωρήσετε από τη συνάντηση 

▪ Να αναφέρετε αμέσως το περιστατικό στο Γραφείο Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης ή στο Νομικό 
Σύμβουλο. 

Το Προσωπικό του Ομίλου που επιθυμεί να συμμετάσχει ή να ανανεώσει μια ιδιότητα μέλους σε μια 
εμπορική ένωση του κλάδου εκ μέρους του Ομίλου (και όχι υπό την προσωπική σας ιδιότητα) θα πρέπει να 
υποβάλει μια φόρμα Σύγκρουσης Συμφερόντων, η οποία θα είναι διαθέσιμη από το Γραφείο Δεοντολογίας 
και Συμμόρφωσης. 
 

2. Διεξαγωγή Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων με Ανταγωνιστές 

Η διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με έναν Ανταγωνιστή του Ομίλου αποτελεί τον μεγαλύτερο 
κίνδυνο του Δικαίου περί Ανταγωνισμού για τον Όμιλο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί ποτέ να γίνει. 
Ωστόσο, πρέπει να γίνεται με εξαιρετική προσοχή, καθοδήγηση και υποστήριξη.  

Κατά γενικό κανόνα, ο Όμιλος και το Προσωπικό του Ομίλου δεν θα πρέπει να συνάπτουν καμία συμφωνία, 
είτε γραπτή είτε προφορική, με Ανταγωνιστές ή πιθανούς Ανταγωνιστές, Πελάτες ή Προμηθευτές για 
Επιχειρηματικά Ευαίσθητα Θέματα χωρίς προηγούμενη έγκριση από Νομικό Σύμβουλο. Συμφωνίες σχετικά 
με Επιχειρηματικά Ευαίσθητα Θέματα ενδέχεται να παραβιάζουν το νόμο εάν περιορίζουν ή ενδέχεται να 
μειώσουν τον ανταγωνισμό στην αγορά. Δεν παραβιάζουν όλες αυτές οι συμφωνίες (π.χ. κοινοπραξίες και 
εξαγορές) το Δίκαιο περί Ανταγωνισμού, αλλά, όταν το πράττουν, οι συμφωνίες σχετικά με Επιχειρηματικά 
Ευαίσθητα Θέματα ενδέχεται να οδηγήσουν σε σημαντικές κυρώσεις για τον Όμιλο. 

Ορισμένες Εταιρείες διεξάγουν τακτικά επιχειρηματικές δραστηριότητες και συνεργάζονται με Ανταγωνιστές 
που μπορεί επίσης να είναι Προμηθευτές ή Πελάτες και τέτοιες διαφορετικές σχέσεις είναι συνηθισμένες 
στον σχετικό κλάδο, π.χ. πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Ενώ αυτές οι επιχειρηματικές σχέσεις, από μόνες τους, 
δεν παραβιάζουν το Δίκαιο περί Ανταγωνισμού, το Προσωπικό του Ομίλου πρέπει να διασφαλίσει ότι οι 
ρυθμίσεις αυτές ελέγχονται επαρκώς από τον Νομικό Σύμβουλο. 

Παρόλο που δεν πρέπει να προσπαθήσετε να προσδιορίσετε ανεξάρτητα εάν η συμφωνία σας με έναν 
Ανταγωνιστή παραβιάζει το Δίκαιο περί Ανταγωνισμού, οι ακόλουθες ενότητες περιγράφουν μερικές 
απαγορευμένες, αλλά όχι εξαντλητικές λίστες, ρυθμίσεων που απαιτούν προηγούμενη έγκριση από 
τον Νομικό Σύμβουλο. Αυτές οι απαγορευμένες συμφωνίες θα πρέπει επίσης να αποφεύγονται με 
πελάτες και προμηθευτές, εκτός εάν ο Νομικός Σύμβουλος έχει εγκρίνει τη ρύθμιση: 
 

α. Συμφωνίες Καθορισμού Τιμών 

Ο Καθορισμός Τιμών συμβαίνει όταν οι Ανταγωνιστές συμφωνούν να αυξήσουν, να μειώσουν ή να 
σταθεροποιήσουν τις τιμές. Ο καθορισμός τιμών προσβάλλει τον ανταγωνισμό επειδή ελέγχει τεχνητά τις 
τιμές με σκοπό την απομάκρυνση άλλων Ανταγωνιστών, οι οποίοι δεν αποτελούν μέρος αυτής της 
συμφωνίας, από την αγορά ή / και τον επηρεασμό των τιμών για τους καταναλωτές και τους τελικούς 
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χρήστες. Ο καθορισμός τιμών δεν συμβαίνει μόνο όταν αλλάζουν οι τιμές, αλλά και όταν γίνονται άλλες 
αλλαγές που επηρεάζουν τις τιμές για τον τελικό χρήστη, όπως εγγυήσεις, εκπτώσεις, δείκτες 
χρηματοδότησης, τέλη υπηρεσίας, πολιτικές τιμολόγησης και πιστωτικοί όροι. 

Ο Όμιλος δεν θα πρέπει ποτέ να συμφωνήσει με έναν Ανταγωνιστή για τον καθορισμό τιμών, αλλά, 
αντίθετα, θα πρέπει να καθορίζει μόνος του τιμές και επιχειρηματικούς όρους. Οι μεταβολές των τιμών 
που συμβαίνουν ταυτόχρονα, ως αποτέλεσμα των κανονικών συνθηκών της αγοράς και χωρίς συζήτηση ή 
συμφωνία μεταξύ των Ανταγωνιστών, δεν θεωρούνται καθορισμός τιμών. Για παράδειγμα, μια αύξηση της 
ζήτησης ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών σε μια 
αγορά περιορισμένης προσφοράς. 

Οι συζητήσεις για την τιμή ή άλλα στοιχεία που επηρεάζουν τις τιμές (όπως προαναφέρθηκαν) με τους 
Ανταγωνιστές μπορεί να γίνουν αποδεκτές με εγκεκριμένη νομική αιτιολόγηση ή εξαίρεση (π.χ., μια 
εταιρεία είναι Πελάτισσα ενός Ανταγωνιστή). Επικοινωνήστε με τον Νομικό Σύμβουλο για μια εξαίρεση πριν 
ξεκινήσετε αυτές τις συζητήσεις. 

 

β. Συμφωνίες Kατανομής Aγοράς 

 

Ο Όμιλος θα πρέπει να απέχει από οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ Ανταγωνιστών για τη διαίρεση μιας 
αγοράς κατανέμοντας συγκεκριμένους Πελάτες, προϊόντα, υπηρεσίες, επιχειρηματικές ευκαιρίες ή περιοχές 
μεταξύ τους. Ο ακατάλληλος διαχωρισμός μιας αγοράς παραβιάζει τη νομοθεσία επειδή περιορίζει τις 
επιλογές των προϊόντων και πιθανώς την τιμή που διατίθεται στον τελικό χρήστη. Αντίθετα, οι 
συμφωνημένοι εδαφικοί περιορισμοί μεταπώλησης ή διανομής μεταξύ Πελατών και Προμηθευτών, οι 
οποίοι ενδέχεται επίσης να είναι Ανταγωνιστές σε άλλες περιοχές, δεν θεωρούνται απαραίτητα συμφωνίες 
κατανομής της αγοράς και επιτρέπονται συχνά βάσει του Δικαίου περί Ανταγωνισμού. 

Οι συμφωνίες αδειοδότησης πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελούν εξαίρεση στην απαγόρευση κατά των 
περιορισμών κατανομής της αγοράς, επειδή δεν τεκμαίρεται ότι δημιουργούν ισχύ στην αγορά και 
επιτρέπουν στις εταιρείες να συνδυάζουν συμπληρωματικούς παράγοντες παραγωγής και θεωρούνται 
γενικά υπέρ του ανταγωνισμού. 

 

γ. Συμβάσεις Αποκλειστικών Συναλλαγών/ Απαιτήσεων 
 

Οι εταιρείες ενδέχεται να συμφωνήσουν να δώσουν στον Όμιλο ευνοϊκές τιμές για προϊόντα και υπηρεσίες 
εάν ο Όμιλος συμφωνεί να αγοράσει αυτά τα είδη μόνο από αυτήν την εταιρεία ή ο Όμιλος αγοράσει μια 
συγκεκριμένη ποσότητα αντικειμένων. Αυτά τα είδη ρυθμίσεων ενδέχεται να επιτρέπονται ή όχι, ανάλογα 
με την οικονομική τους επίδραση. Συμβουλευτείτε το Νομικό Σύμβουλο εάν σκέφτεστε ή έχετε εμπλακεί σε 
αυτούς τους τύπους ρυθμίσεων. 

 

δ. Αρνήσεις Ομίλου να Συναλλαχθεί 

 

Ο Όμιλος διατηρεί τα δικαιώματά του να επιλέξει Πελάτες και Προμηθευτές με τους οποίους θα 
συναλλαχθεί και μπορεί, από μόνος του, να αρνηθεί να συναλλαχθεί με έναν Πελάτη ή Προμηθευτή. 
Ωστόσο, ο Όμιλος δε θα πρέπει να συμφωνήσει με τους Ανταγωνιστές να αρνηθεί να αγοράσει από 
συγκεκριμένους τύπους ή έναν συγκεκριμένο Προμηθευτή ή Πελάτη ή να περιορίσει τις επιχειρηματικές 
του συναλλαγές με έναν συγκεκριμένο Προμηθευτή ή Πελάτη βάσει συμφωνίας με Ανταγωνιστή, 
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Προμηθευτή ή Πελάτη. Αυτές οι συμφωνίες περιορίζουν (ή αποσκοπούν στον περιορισμό) του 
ανταγωνισμού και πρέπει να αποφεύγονται. 

Επιπρόσθετα παραδείγματα συμφωνιών άρνησης συναλλαγής περιλαμβάνουν τις συμφωνίες που 
εμποδίζουν την είσοδο μιας εταιρείας σε μια αγορά, τις συμφωνίες που βλάπτουν έναν υπάρχοντα 
Ανταγωνιστή ή τη διεξαγωγή μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας  μόνο με συγκεκριμένους όρους αγοράς, 
πώλησης ή άλλους όρους εξυπηρέτησης. 

 

ε. Νόθευση Ανταγωνισμών 

 

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου περιλαμβάνουν τόσο την υποβολή όσο και τη λήψη 
προσφορών για συμβάσεις και υπηρεσίες από Πελάτες και Προμηθευτές, μερικοί από τους οποίους είναι 
Ανταγωνιστές. Κατά τη διάρκεια μιας προσφοράς, απαγορεύεται πάντοτε να συμφωνείτε με έναν 
Ανταγωνιστή, έναν Πελάτη, έναν Προμηθευτή ή οποιονδήποτε εκτός του Ομίλου, σχετικά με τη μέθοδο ή 
τον τρόπο με τον οποίο οι προσφορές θα υποβληθούν ή θα καθοριστούν, εκτός εάν συνεργαστείτε σε μία 
προσφορά ως μέρος μιας κοινοπραξίας . Η «νόθευση διαγωνισμών», όπως λέγεται, είναι παράνομη και 
απαγορεύει συμφωνίες ή αντιλήψεις μεταξύ Ανταγωνιστών, Πελατών ή Προμηθευτών σε θέματα όπως: 

o καθορισμός ποιος θα υποβάλει και ποιος όχι μια προσφορά ή ποιος θα υποβάλει προσφορά 
σε ποιους Πελάτες 

o ανταλλαγή ποσών ή όρων προσφορών πριν από την υποβολή (ή μετά την 
υποβολή εάν η προσφορά είναι εμπιστευτική) 

o καθορισμός των τιμών των προσφορών, συμπεριλαμβανομένου του ποιος θα υποβάλει 
υψηλή ή χαμηλή προσφορά  

o εναλλασσόμενες εργασίες ή προσφορές μεταξύ Πελατών 

 

Γενικά, πρέπει να αποφεύγετε οποιαδήποτε συνομιλία για αυτά τα θέματα με άτομα εκτός του Ομίλου και 
χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Νομικό Σύμβουλο. 

 

3. Ανταλλαγή Ανταγωνιστικών Πληροφοριών 

α. Με Ανταγωνιστές 

 

Όπως η διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με έναν Ανταγωνιστή, οι συναντήσεις και οι 
επικοινωνίες με Ανταγωνιστές, εκτός από μια εμπορική ένωση, όπου συζητούνται Επιχειρηματικά Ευαίσθητα 
Θέματα ενδέχεται να δημιουργήσουν σημαντικό κίνδυνο για τον Όμιλο. Αυτές οι ρυθμίσεις παρέχουν έναν 
δρόμο για ακατάλληλες συμφωνίες ή μπορεί να παρερμηνευθούν ότι συνεπάγονται παράνομες συμφωνίες, 
όπως αυτές που αναφέρονται παραπάνω. 

 

 Το Προσωπικό του Ομίλου, επομένως, πρέπει να μοιράζεται με τους Ανταγωνιστές σημαντικές μη δημόσιες 
επιχειρηματικές πληροφορίες μόνο εφόσον υπάρχει σύμβαση εμπιστευτικότητας (ή άλλη διασφάλιση) και 
περιορίζεται σε: 

• Επικοινωνίες σχετικά με μια καθιερωμένη επιχειρηματική σχέση (π.χ. 
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κοινοπραξία ή συμφωνία αγοράς) που έχει λάβει προηγούμενη έγκριση από 
τον Νομικό Σύμβουλο ή 

• Επικοινωνίες για συζήτηση ή προώθηση θεμάτων που σχετίζονται με μια 
προτεινόμενο, νόμιμο επιχειρηματικό εγχείρημα που έχει λάβει έγκριση από 
τον Νομικό Σύμβουλο. 

Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε νόμιμης συνάντησης, επικοινωνίας ή ανταλλαγής με έναν Ανταγωνιστή 
σχετικά με σημαντικές μη δημόσιες πληροφορίες του Ομίλου, βεβαιωθείτε ότι ο διάλογος παραμένει 
περιορισμένος στο εγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής, ότι καταγράφονται λεπτομερή και κατάλληλα πρακτικά 
και ότι οποιαδήποτε επικοινωνία στη συνάντηση αναφέρεται συγκεκριμένα στο έργο που συζητάτε ή 
εργάζεστε. Τα πρακτικά πρέπει να προετοιμάζονται το συντομότερο δυνατό και να φυλάσσονται με άλλα 
υλικά και πληροφορίες του έργου για να αποφευχθεί οποιαδήποτε παρερμηνεία αυτού που συζητήθηκε. 

β. Σχετικά με τους Ανταγωνιστές ή τον Ανταγωνισμό στην Αγορά 

 

Τυχόν σημαντικές ανταγωνιστικές πληροφορίες που συλλέγονται σχετικά με τους Ανταγωνιστές ή τον 
ανταγωνισμό στην αγορά πρέπει να συγκεντρώνονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και την ορθή 
επιχειρηματική πρακτική. Οι νόμιμες πηγές ουσιωδών ανταγωνιστικών πληροφοριών περιλαμβάνουν 
διαθέσιμο στο κοινό υλικό, όπως βιβλιογραφία, δημοσιεύσεις και ιστότοπους. Μπορούν επίσης να 
προσληφθούν τρίτα μέρη για να δημιουργήσουν αναφορές επιχειρηματικής ευφυΐας για να αποτρέψουν τον 
Όμιλο από το να λάβει και να μοιραστεί πληροφορίες σχετικά με τον Ανταγωνιστή. 

Το Προσωπικό του Ομίλου είναι πάντα υποχρεωμένο να απορρίπτει τυχόν πληροφορίες του Ανταγωνιστή 
που δεν προέρχονται από νόμιμα κανάλια και φαίνεται να είναι εμπιστευτικές και αυτές οι πληροφορίες 
πρέπει να προστατεύονται έναντι περαιτέρω διανομής. Η ανάρμοστη παραλαβή πληροφοριών του 
Ανταγωνιστή θα πρέπει να αναφέρεται αμέσως στο Γραφείο Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης για να λάβετε 
συμβουλές σχετικά με την καλύτερη μέθοδο επιστροφής ή απόρριψης των πληροφοριών. 

Τα άτομα που υποβάλλονται σε συνέντευξη για μια δουλειά ή αποκτούν δουλειά με τον Όμιλο δεν πρέπει 
να ερωτώνται για Επιχειρηματικά Ευαίσθητα Θέματα σχετικά με τον τρέχοντα ή τον πρώην εργοδότη(-ες) 
τους ή την επιχείρησή του (ή τους), βάση πελατών ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν 
μέσω της απασχόλησης. 

 

4. Κυριαρχία στην Αγορά 
 

Οι Εταιρείες του Ομίλου ενδέχεται να κατέχουν δεσπόζουσες θέσεις αγοράς σε ορισμένες αγορές - που 
σημαίνει ότι κατέχουν ή / και λειτουργούν περισσότερο από το 50% της αγοράς για μια υπηρεσία ή ένα 
προϊόν σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική τοποθεσία. Δεν υπάρχει τίποτα κακό με την κυριαρχία μιας αγοράς 
-αυτή καθαυτή-, εκτός εάν ο Όμιλος κάνει κατάχρηση αυτής της κυριαρχίας για να περιορίσει τον 
ανταγωνισμό από ή προς όφελος άλλων, είτε Ανταγωνιστών είτε τελικών χρηστών. 

Παραδείγματα κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης στην αγορά περιλαμβάνουν: 

▪ Αρνήσεις προμήθειας, 

▪ Δεσμευμένες πωλήσεις: αναγκάζοντας έναν Πελάτη να αγοράσει ένα άλλο προϊόν που συνδέεται με 
την πώληση ενός πρωτότυπου προϊόντος της συμφωνίας που πιθανότατα θα μπορούσε να αγοραστεί 
χωριστά ή φθηνότερα αλλού ή 
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▪ Καταχρηστικές πρακτικές τιμολόγησης: στρατηγική τιμολόγηση ορισμένων προϊόντων ή υπηρεσιών 
πάνω ή κάτω από την αγορά για να βλάψει τους Ανταγωνιστές ή να κερδίσει μερίδιο αγοράς. 

Αυτές οι πρακτικές είναι παράνομες και ιδιαίτερα προβληματικές όταν μια εταιρεία κατέχει δεσπόζουσα θέση 
στην αγορά. Εάν μια Εταιρεία διατηρεί δεσπόζουσα θέση στην αγορά, οι συμβάσεις θα πρέπει να ελέγχονται 
προσεκτικά για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει αρνητική επίδραση στην αγορά. Εάν αυτή η δεσπόζουσα 
θέση στην αγορά επιτευχθεί εξαγοράζοντας έναν Ανταγωνιστή ή έναν Προμηθευτή, εμπλέκεται το Δίκαιο περί 
Ανταγωνισμού και η απόκτηση είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε κανονιστική προσοχή. 

 

5. Συγχωνεύσεις, Εξαγορές και Κοινοπραξίες 
 

α. Συγχωνεύσεις και Εξαγορές 

 

Η επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου περιλαμβάνει συγχωνεύσεις και εξαγορές. Ενδέχεται να 

εμπλέκεται το Δίκαιο περί Ανταγωνισμού εάν η δραστηριότητα συγχώνευσης ή εξαγοράς οδηγεί ή έχει τη 

δυνατότητα να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές, λιγότερες ή χαμηλότερης ποιότητας επιλογές αγαθών ή σε 

μειωμένη καινοτομία. Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές που μειώνουν την επιλογή προϊόντων ή υπηρεσιών 

για τους καταναλωτές ή αυξάνουν ουσιαστικά την ισχύ της αγοράς μιας εταιρείας στον συγκεκριμένο 

τομέα ή γεωγραφική επικράτεια ενδέχεται να υπόκεινται σε περιορισμούς από το νόμο. Οι ρυθμιστές 

ανταγωνισμού μπορεί να ανησυχούν ειδικά όταν συγχωνεύονται δύο άμεσοι Ανταγωνιστές. Ο Νομικός 

Σύμβουλος πρέπει να συμμετέχει από την αρχή της δραστηριότητας συγχώνευσης ή εξαγοράς για να 

διασφαλίσει ότι οι ανησυχίες του Δικαίου περί Ανταγωνισμού αντιμετωπίζονται επαρκώς. Επιπλέον, εάν 

ο αντισυμβαλλόμενος είναι Ανταγωνιστής, πρέπει να υπάρχουν διασφαλίσεις πριν από την κοινοποίηση 

τυχόν εμπιστευτικών ή μη δημόσιων ανταγωνιστικών πληροφοριών. Πολλές χώρες απαιτούν επίσης 

συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να ακολουθούνται όσον αφορά το διαγνωστικό έλεγχο μεταξύ των 

Ανταγωνιστών. Ο Νομικός Σύμβουλος θα εξηγήσει αυτές τις απαιτήσεις και τα βήματα που σχετίζονται με 

τη συναλλαγή σας. 

Σε ορισμένες χώρες, ο Όμιλος οφείλει να ειδοποιεί τον ρυθμιστή του ανταγωνισμού πριν από τη 

συγχώνευση ή την εξαγορά και να επιτρέπει στη ρυθμιστική αρχή να εξετάσει τη συναλλαγή για να 

επαληθεύσει ότι η συναλλαγή δεν εγείρει ανησυχίες σχετικά με το Δίκαιο περί Ανταγωνισμού. Σε άλλες 

χώρες, ο Όμιλος έχει την επιλογή να ζητήσει επανεξέταση και έγκριση από τη ρυθμιστική αρχή του 

ανταγωνισμού για να αποφευχθεί η ανάγκη για μια δαπανηρή χαλάρωση εάν φέρεται να υπάρχουν 

παραβιάσεις του Δικαίου περί Ανταγωνισμού μετά το γεγονός. 

Οι ρυθμιστικές αρχές του ανταγωνισμού διεξάγουν ελέγχους και εγκρίσεις πριν από τη συναλλαγή σε 
εμπιστευτική βάση. 

Ανεξάρτητα, όλες οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές πρέπει να αξιολογούνται από την προοπτική του 

Δικαίου περί Ανταγωνισμού μαζί με τον Νομικό Σύμβουλο. Ακόμη και οι συναλλαγές που δεν δημιουργούν 

ουσιαστικό ανταγωνιστικό ζήτημα ενδέχεται να απαιτούν έγκριση από ή κοινοποίηση σε αρχές 

ανταγωνισμού σε διάφορες δικαιοδοσίες που μπορεί να έχουν χρονικό και οικονομικό αντίκτυπο σε μια 

συναλλαγή. 

 
β. Κοινοπραξίες 
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Μια κοινοπραξία είναι ένα παράδειγμα νόμιμης και υπέρ του ανταγωνισμού συνεργασίας μεταξύ των μερών 
που ενδέχεται να είναι Ανταγωνιστές. Όταν ο Όμιλος συνάπτει κοινοπραξία,  δε θα συνάπτει συμφωνίες με 
τους εταίρους της κοινοπραξίας που θα έχουν ως αποτέλεσμα τον  περιορισμό της ελευθερίας του Ομίλου 
σε οποιοδήποτε θέμα που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της κοινοπραξίας. 
 
Ο Όμιλος είναι συμβαλλόμενο μέρος σε διάφορες συμφωνίες κοινοπραξίας. Εάν είστε μέρος μιας 
κοινοπραξίας, οι επικοινωνίες κατά τη διάρκεια αυτής της κοινοπραξίας πρέπει να περιορίζονται σε θέματα 
που σχετίζονται με την επιχείρηση, όπως επιτρέπεται στη συμφωνία κοινοπραξίας. Οι συζητήσεις δεν 
πρέπει να επεκτείνονται σε άλλα θέματα που σχετίζονται με το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου ή τα 
Επιχειρηματικά Ευαίσθητα Θέματα εκτός του πεδίου της επιχείρησης. Όλο το προσωπικό της κοινοπραξίας 
θα πρέπει να ενημερώνεται πλήρως για τους περιορισμούς της υποκείμενης συμφωνίας και να κατανοεί 
τους τύπους ευαίσθητων ανταγωνιστικών πληροφοριών που ενδέχεται να κοινοποιούνται ή όχι. 

Πολλές δικαιοδοσίες θεωρούν μια κοινοπραξία ως ξεχωριστή οικονομική οντότητα ανεξάρτητη από τους 
συμμετέχοντες. Εξαιτίας αυτού, ο Όμιλος και οι εταίροι κοινοπραξίας του είναι ανεξάρτητες οικονομικές 
οντότητες και δεν πρέπει να συνάπτουν συμφωνίες για τον περιορισμό του ανταγωνισμού ή την 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με Επιχειρηματικά Ευαίσθητα Θέματα. Περαιτέρω, εάν ο Όμιλος 
θεωρείται ότι ανταγωνίζεται την κοινοπραξία του, ενδέχεται να ισχύσουν περιορισμοί για τον περιορισμό 
της ροής εμπιστευτικών και Επιχειρηματικά Ευαίσθητων Θεμάτων για να διασφαλιστεί ότι οι αποφάσεις 
σχετικά με τα Επιχειρηματικά Ευαίσθητα Θέματα και οι όροι του εμπορίου και οι ανταγωνιστικές 
στρατηγικές λαμβάνονται ανεξάρτητα από τον Όμιλο. 
 
 
 
6. Προμήθεια 

Οι αποφάσεις αγοράς θα πρέπει να λαμβάνονται ανεξάρτητα και κατά την αξία της συναλλαγής και 
συμμετέχοντας σε μια ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών που συμμορφώνεται με τη σχετική 
πολιτική σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η μη τήρηση της καθορισμένης διαδικασίας μπορεί να οδηγήσει 
σε παραβιάσεις του Δικαίου περί Ανταγωνισμού και να θέσει τον Όμιλο σε κίνδυνο. 

Οι πληροφορίες αγοράς δεν πρέπει να κοινοποιούνται εκτός του Ομίλου ή της αντίστοιχης Εταιρείας και 
ιδιαίτερα να μην κοινοποιούνται σε Ανταγωνιστές, Πελάτες ή Προμηθευτές του Ομίλου. 

Οι συμβάσεις αγοράς θα πρέπει επίσης να εξετάζονται προσεκτικά για θέματα που αφορούν το Δίκαιο 
περί Ανταγωνισμού. Όλοι οι διακανονισμοί αγοράς πρέπει να είναι εθελοντικοί και απαλλαγμένοι από 
οποιεσδήποτε διατάξεις που υποχρεώνουν τον Όμιλο να αγοράσει ή να μην αγοράσει ορισμένα προϊόντα 
ή υπηρεσίες.  

Οι διακανονισμοί αναγκαστικής αμοιβαίας αγοράς - όπου ένα μέρος συμφωνεί να αγοράσει αγαθά από το άλλο 
μόνο και μόνο επειδή το άλλο αγοράζει αγαθά από αυτό - είναι παράνομοι και δεν πρέπει να υπάρχουν σε καμία 
σύμβαση αγοράς. Ο Όμιλος δεν συνάπτει συμβάσεις αγοράς που απαιτούν αγορές αγαθών ή υπηρεσιών από 
έναν Προμηθευτή «υπό την προϋπόθεση ότι» αγοράζει αγαθά ή υπηρεσίες από τον Όμιλο σε αντάλλαγμα. Από 
την άλλη πλευρά, οι εθελοντικές συμφωνίες για αμοιβαίες αγορές είναι γενικά νόμιμες. 

Ο Όμιλος ή μια Εταιρεία πρέπει να κατανοήσουν τις απαιτήσεις και τους περιορισμούς μιας σύμβασης 
αγοράς ομίλου, καθώς ορισμένες διατάξεις θα μπορούσαν να προσβάλλουν το Δίκαιο περί Ανταγωνισμού. 
Εξετάστε οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία με τον Νομικό Σύμβουλο. 
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Ορισμοί 
 
Σε όλη την παρούσα Πολιτική, οι ορισμένοι όροι παρατίθενται με κεφαλαία γράμματα και έχουν τις 
ακόλουθες έννοιες: 
 

Όρος  Ορισμός 

Εταιρεία: Οποιαδήποτε εταιρεία ή επιχείρηση εντός του 
Ομίλου 

Επιχειρηματικά Ευαίσθητα Θέματα:  Συζητήσεις ή πληροφορίες σχετικά με τις τιμές, 
κέρδη, έξοδα, την ταξινόμηση ή την επιλογή 
Πελατών ή Προμηθευτών, μερίδιο αγοράς, επίπεδα 
παραγωγής, προσωπικές ή επιχειρηματικές 
πληροφορίες των Πελατών, περιοχές πωλήσεων ή 
άλλες εμπορικές πληροφορίες που θα μπορούσαν 
να χρησιμοποιηθούν για τον περιορισμό του 
ανταγωνισμού, τον περιορισμό του εμπορίου ή την 
κυριαρχία μιας αγοράς. 

Δίκαιο περί Ανταγωνισμού Το σώμα των ισχυόντων νόμων, κανονισμών, 
κανόνων, διοικητικών εντολών και παρόμοιων 
υποχρεώσεων που διέπουν τον ανταγωνισμό. 

Ανταγωνιστής (-ές):  Οποιαδήποτε οντότητα ή πρόσωπο που αναμένεται 
να ανταγωνιστεί τον Όμιλο σε σχέση με λειτουργίες, 
περιουσιακά στοιχεία ή δραστηριότητες, 
πιθανότατα στον ίδιο κλάδο ή εκείνο που 
προσφέρει παρόμοιο ή υποκατάστατο προϊόν ή 
υπηρεσία. Ένας μεταπωλητής ή διανομέας μπορεί 
να θεωρηθεί ανταγωνιστής βάσει του Δικαίου περί 
Ανταγωνισμού. Για τους σκοπούς αυτής της 
Πολιτικής, μια εταιρεία που είναι ένας 
επιχειρηματικός εταίρος σε μία περίπτωση και ένας 
Ανταγωνιστής σε μια άλλη θεωρείται Ανταγωνιστής 
σε συζητήσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της συνεργασίας. 

Πελάτης: Κάθε πρόσωπο ή οντότητα που αγοράζει, λαμβάνει 
ή καταναλώνει αγαθά ή υπηρεσίες από τον Όμιλο 
και έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ 
διαφορετικών προϊόντων και Προμηθευτών. 

Τομέας / Τμήμα:  Μια επιχειρηματική ή εταιρική λειτουργία των 
εταιρειών του Ομίλου. 

Γραφείο Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης: Το Γραφείο Δεοντολογίας & Συμμόρφωσης ή 
σχετική λειτουργία δεοντολογίας και συμμόρφωσης 
Εταιρείας 

Σύμβαση Αποκλειστικής Εμπορίας: Μια συμβατική ρύθμιση που συμφωνεί μόνο για 
την παροχή προϊόντος ή υπηρεσίας από έναν μόνο 
Προμηθευτή 
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Πολιτική (-ές) Ομίλου Οποιαδήποτε πολιτική που ισχύει για τον Όμιλο. Οι 
Πολιτικές του Ομίλου δεν περιλαμβάνουν τις 
πολιτικές που εφαρμόζονται μόνο σε ένα 
περιορισμένο σύνολο Προσωπικού του Ομίλου, 
παραδείγματος χάριν, μια πολιτική που ισχύει μόνο 
για ένα συγκεκριμένο Τμήμα/Τομέα ή Εταιρεία 
μέσα στον Όμιλο. 

Ηγεσία: Ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ισοδύναμος του Ομίλου, 
ένας επικεφαλής του Τομέα ή του Τμήματος ή, σε 
κάθε περίπτωση, ένας διορισμένος εκπρόσωπος 

Όμιλος: Avramar, οποιαδήποτε οντότητα, λειτουργία ή 
επένδυση που ελέγχεται από την Avramar ή / και 
οποιαδήποτε οντότητα, λειτουργία ή επένδυση που 
υιοθετεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου 

Προσωπικό Ομίλου: Όλα τα άτομα που εργάζονται άμεσα ή 
αντιπροσωπεύουν τον Όμιλο, 
συμπεριλαμβανομένων διευθυντών, υπαλλήλων, 
συμβούλων και μακροχρόνιων εργολάβων του 
Ομίλου 

Προμηθευτής: Κάθε πρόσωπο ή οντότητα που παρέχει αγαθά ή 
υπηρεσίες στον Όμιλο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στοιχεία επικοινωνίας Γραφείου Δεοντολογίας & Συμμόρφωσης 
 
Αριθμός Τηλεφώνου (Ισπανία):  +34 607 907 477 
 
Φαξ: + 34 964 586 321 
 
E-mail: ethics@avramar.eu 
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Παράρτημα 2  
 
Προειδοποιητικά Σημάδια 
 
Η ακόλουθη λίστα με προειδοποιητικά σημάδια θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε στοιχεία ή / και ρυθμίσεις 
που ενδέχεται να παρουσιάζουν κίνδυνο ανταγωνισμού. Εάν προσδιορίσετε ένα προειδοποιητικό σημάδι, 
επικοινωνήστε με το Γραφείο Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης ή τον Νομικό Σύμβουλο για να κατανοήσετε 
πλήρως τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργήσει η κατάσταση. 
Αυτή η λίστα δεν είναι εξαντλητική και δεν καλύπτει κάθε κατάσταση. Κάθε κατάσταση πρέπει να 
αξιολογείται σύμφωνα με τα δικά της γεγονότα και περιστάσεις. Ωστόσο, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
ακόλουθοι δείκτες κατά την εξέταση μιας πραγματικής ή μελλοντικής δράσης ή συναλλαγής: 
 
Συμμετοχή σε Εμπορικές Ενώσεις 
Συνάντηση με Ανταγωνιστές εκτός της προγραμματισμένης ημερήσιας διάταξης. 
Συζήτηση για Επιχειρηματικά Ευαίσθητα Θέματα σε μια συνάντηση εμπορικής ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων τιμών προϊόντων, όρων πώλησης, σχεδίων προϊόντων ή μάρκετινγκ ή 
επιχειρηματικών σχέσεων με Προμηθευτές ή Πελάτες. 
Οποιοδήποτε αίτημα για κοινή χρήση πληροφοριών σχετικά με Επιχειρηματικά Ευαίσθητα Θέματα με 
Ανταγωνιστές, ακόμα κι αν «όλοι το κάνουν». 
 
Διεξαγωγή Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων με Ανταγωνιστές 
Συνομιλίες με Ανταγωνιστές σχετικά με την αύξηση, τη μείωση των τιμών, ή το να γίνουν οι τιμές 
ομοιόμορφες ή άλλο θέμα σχετικά με την τιμολόγηση προϊόντων ή υπηρεσιών. 
Συζήτηση με τους Ανταγωνιστές για τις τιμές των υλικών που αγοράζετε και οι δύο. 
Εάν έχετε δεσπόζουσα θέση στην αγορά: 
Πραγματοποίηση πωλήσεων κάτω από το μέσο μεταβλητό κόστος και / ή 
Προσφορά στους Πελάτες εκπτώσεων που σχετίζονται με τον όγκο των μεμονωμένων παραγγελιών τους. 
Συμφωνίες που προσφέρουν επιπλέον εκπτώσεις σε Πελάτες που αγοράζουν αποκλειστικά από εσάς. 
Κατανομή συγκεκριμένων Πελατών, προϊόντων, υπηρεσιών, επιχειρηματικών ευκαιριών ή επικρατειών 
μεταξύ των Ανταγωνιστών. 
Συμφωνίες που έχουν ως αποτέλεσμα να εμποδίζουν μια εταιρεία να εισέλθει σε μια αγορά. 
Διεξαγωγή επιχειρηματικής δραστηριότητας μόνο με συγκεκριμένους όρους αγοράς, πώλησης ή άλλους 
όρους εξυπηρέτησης. 
Συζητήσεις με έναν Ανταγωνιστή για πιθανές επενδύσεις που σκέφτεται να πραγματοποιήσει σε μια 
συγκεκριμένη χώρα. 
Άρνηση αγοράς ή συναλλαγής με συγκεκριμένους Πελάτες ή Προμηθευτές. 
 
 
Ανταλλαγή Ανταγωνιστικών Πληροφοριών 
Συναντήσεις με Ανταγωνιστές που συζητούν μη δημόσιες πληροφορίες σχετικά με τον Όμιλο όπου δεν έχει 
προηγηθεί έγκριση από τον Νομικό Σύμβουλο και: 
δεν υπάρχει καμία καθιερωμένη επιχειρηματική σχέση (π.χ. κοινοπραξία ή συμφωνία αγοράς) ή δεν 
εξετάζεται κανένα προτεινόμενο νόμιμο επιχειρηματικό εγχείρημα (όπου πιθανώς έχει υπογραφεί μια 
σύμβαση εμπιστευτικότητας). 
Εμπιστευτικές, ανταγωνιστικές πληροφορίες που δεν έρχονται μέσω ενός καθιερωμένου, νόμιμου καναλιού. 
Λήψη ή αιτήματα εμπιστευτικών πληροφοριών από πρώην υπάλληλο Ανταγωνιστή. 
 
Κυριαρχία στην Αγορά 
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Χρήση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά για τη μείωση της ικανότητας των άλλων να ανταγωνίζονται για τους 
Πελάτες. 
Άρνηση προμήθειας σε συγκεκριμένους Πελάτες. 
Αναγκασμός ενός Πελάτη να αγοράσει ένα άλλο προϊόν που συνδέεται με την πώληση ενός πρωτότυπου 
προϊόντος. 
Στρατηγική τιμολόγηση ορισμένων προϊόντων ή υπηρεσιών πάνω ή κάτω από την αγορά. 
 
 
Συγχωνεύσεις, Εξαγορές και Κοινοπραξίες 
Μια συγχώνευση ή εξαγορά με έναν Ανταγωνιστή. 
Συγχωνεύσεις και εξαγορές που οδηγούν σε υψηλότερες τιμές, λιγότερες ή χαμηλότερης ποιότητας επιλογές 
αγαθών ή μειωμένη καινοτομία στην αγορά. 
Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές που μειώνουν την επιλογή για τους καταναλωτές ή αυξάνουν ουσιαστικά την 
ισχύ της αγοράς μιας εταιρείας στον συγκεκριμένο τομέα ή γεωγραφική επικράτεια. 
Συμφωνίες με εταίρους κοινοπραξίας που θα έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της ελευθερίας του 
Ομίλου σε οποιοδήποτε θέμα δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της κοινοπραξίας. 
Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με Επιχειρηματικά Ευαίσθητα Θέματα μεταξύ της κοινοπραξίας και των 
μητρικών της εταιρειών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας της κοινοπραξίας. 
 
Προμήθεια 
Κοινοποίηση πληροφοριών προμηθειών σε Ανταγωνιστές, Προμηθευτές ή Πελάτες. 
Διακανονισμοί αγορών που υποχρεώνουν τον Όμιλο να αγοράσει ή να μην αγοράσει ορισμένα προϊόντα ή 
υπηρεσίες από συγκεκριμένους Πελάτες ή Προμηθευτές. 
Διακανονισμοί αγορών που υποχρεώνουν τον Όμιλο να αγοράζει μόνο αγαθά ή υπηρεσίες από έναν 
Προμηθευτή «υπό την προϋπόθεση ότι» αυτός αγοράζει αγαθά ή υπηρεσίες από τον Όμιλο σε αντάλλαγμα. 
 
 
 


