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1. ΓΖΛΩΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

Ζ πνιηηηθή ηεο BBA Aviation θαζνξίδεη φηη φινη νη ππάιιεινί ηεο BBA Aviation 
πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ αληηκνλνπσιηαθή λνκνζεζία θαη ηελ λνκνζεζία 
πεξί αληαγσληζκνχ φισλ ησλ ρσξψλ φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε ΒΒΑ Aviation. 
Γηεπζπληέο, πξντζηάκελνη θαη άιινη κε επνπηηθή επζχλε, έρνπλ θαζήθνλ λα 
δηαζθαιίζνπλ φηη νη εξγαδφκελνη θάησ απφ ηελ επνπηεία ηνπο γλσξίδνπλ θαη 
ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ παξνχζα πνιηηηθή. Οπνηαδήπνηε πξνηεηλφκελε απφθιηζε 
απφ ηελ παξνχζα Πνιηηηθή πξέπεη λα εγθξίλεηαη πξνθαηαβνιηθά απφ ηνλ Γεληθφ 
Γηεπζπληή ηνπ Οκίινπ ΒΒΑ, βάζεη λνκηθψλ ζπκβνπιψλ. Ζ παξαβίαζε ηεο παξνχζαο 
πνιηηηθήο κπνξεί λα ππνβάιιεη ην άηνκν ζε πεηζαξρηθέο θπξψζεηο 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απφιπζεο θαζψο θαη ηεο πξνζσπηθήο δίσμεο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πνηληθήο) ζχκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο. Να 
ζεκεησζεί φηη γηα εηαηξείεο ηεο BBA Aviation πνπ ζπλάπηνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο 
ζπκβάζεσλ κε ηελ Κπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ θαη δηαζέηνπλ Πνιηηηθή ζπκκφξθσζεο 
ζπκβάζεσλ κε ηελ Κπβέξλεζε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηζρχνπλ απζηεξφηεξνη 
θαλφλεο. Γείηε ηελ Παξάγξαθν 13 ηνπ Κψδηθα επηρεηξεκαηηθήο δενληνινγίαο θαη ηελ 
Παξάγξαθν 10 ηεο Πνιηηηθήο Σπκκφξθσζεο Σπκβάζεσλ κε ηελ Κπβέξλεζε ησλ 
Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. 

2. ΤΝΔΠΔΗΔ ΠΑΡΑΒΑΔΩΝ 

Σηελ ΒΒΑ Aviation θαη ζηνλ ππεχζπλν εξγαδφκελν κπνξεί λα επηβιεζνχλ απζηεξέο 
αζηηθέο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πνηληθέο θπξψζεηο, εάλ επηηξέςεηε ή 
ζπκκεηάζρεηε ζε παξάβαζε ησλ λφκσλ πεξί αληαγσληζκνχ. Γηα παξάδεηγκα, 
νπζηψδεηο αζεηήζεηο ηνπ λφκνπ πεξί αληαγσληζκνχ ηεο ΔΔ, κπνξεί λα επηθέξνπλ 
πξφζηηκα κέρξη θαη 10% ησλ εηήζησλ πσιήζεσλ ηνπ Οκίινπ ΒΒΑ παγθνζκίσο. 
Σχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ησλ ΖΠΑ, νη επηρεηξήζεηο κπνξεί λα ππνζηνχλ πξφζηηκα 
κέρξη 20% ηνπ εκπνξηθνχ απνηειέζκαηνο πνπ επεξεάδεηαη απφ ηελ παξάβαζε. Σε 
θάπνηεο ρψξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ην ΖΒ θαη νη ΖΠΑ, ηα άηνκα πνπ είλαη έλνρα 
γηα νξηζκέλνπο ηχπνπο αληη-αληαγσληζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κπνξεί λα 
αληηκεησπίζνπλ θπιάθηζε ή/θαη πξφζηηκα. Δπηπξφζζεηα, ζπκθσλίεο πνπ 
παξαβαίλνπλ ηνπο λφκνπο ηνπ αληαγσληζκνχ απηνκάησο αθπξψλνληαη θαη ζπλεπψο 
δελ κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ, πνπ ζεκαίλεη φηη εηζνδήκαηα ζηα νπνία ζηεξίδεηαη κηα 
επηρείξεζε κπνξεί λα ραζνχλ. 

Ζ παξαβίαζε ηνπ λφκνπ πεξί αληαγσληζκνχ κπνξεί επίζεο λα επηθέξεη ηδησηηθέο 
αγσγέο γηα ηελ δεκηά πνπ έρεη πξνμελεζεί, κε απνηέιεζκα ηνλ ηξηπιαζηαζκφ ησλ 
απνδεκηψζεσλ ζε νξηζκέλεο ρψξεο. Ζ ππεξάζπηζε γηα αγσγέο θαη αλαθξίζεηο 
θνζηίδεη ζε ρξήκαηα θαη ρξφλν θαη κπνξεί λα πξνμελήζεη ζεκαληηθή δεκηά ζην φλνκα 
ηεο ΒΒΑ, αθφκα θαη αλ ε ππεξάζπηζε είλαη επηηπρεκέλε. Ζ εκπινθή ζε νπνηαδήπνηε 
αλάθξηζε απφ ηηο αξρέο αληαγσληζκνχ κπνξεί λα απνηειέζεη δπζάξεζηε θαη 
απεηιεηηθή δηαδηθαζία θαη ζα απνζπάζεη αλαπφθεπθηα εζάο θαη ηελ νκάδα ζαο απφ 
ηελ επηρεηξεκαηηθή ζαο δξάζε. Δίλαη ινηπφλ ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζεηε θαη λα 
αθνινπζήζεηε απζηεξά ηελ παξνχζα πνιηηηθή, έηζη ψζηε ε ΒΒΑ – θαη εζείο – λα 
απνθχγεηε αθφκα θαη ηελ ππφλνηα ηεο παξαβίαζεο ησλ θαλφλσλ αληαγσληζκνχ. 

3. Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΩΝ ΝΟΜΗΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ 

Ζ ζπκπεξηθνξά ή νη ζπλαιιαγέο ηεο ΒΒΑ κπνξεί λα δηέπνληαη απφ λφκνπο 
αληαγσληζκνχ ηεο ΔΔ, ησλ ΖΠΑ αιιά θαη εζληθψλ λφκσλ. Κάζε έλαο απφ απηνχο ζα 
πξέπεη λα εμεηαζηεί πξηλ ηελ εκπινθή ζε δξαζηεξηφηεηα ή ζπλαιιαγή πνπ 
θαιχπηεηαη απφ ηελ παξνχζα πνιηηηθή. Οη λφκνη απηνί έρνπλ επξχ πεδίν εθαξκνγήο 



θαη είλαη ζχλζεηνη θαη θαιχπηνπλ πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο ζε φιν ην εχξνο ησλ 
επηρεηξήζεσλ θαη αγνξψλ ηεο ΒΒΑ. Σπλεπψο, ε παξνχζα πνιηηηθή δελ πξνζπαζεί 
λα πεξηγξάςεη θάζε κία θαη ζπλνιηθά ηηο απαηηήζεηο ηνπ λφκνπ ιεπηνκεξψο. Οχηε ε 
πνιηηηθή έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο κεηαηξέςεη ζε λνκηθφ εκπεηξνγλψκνλα ζηα 
ζέκαηα πνπ θαιχπηεη. Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο πνιηηηθήο είλαη λα ζαο εμνηθεηψζεη κε 
ηηο θχξηεο αξρέο ηνπ λφκνπ πεξί αληαγσληζκνχ πνπ κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή ζηηο 
επηρεηξεκαηηθέο ζαο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα ζαο βνεζήζεη λα αλαγλσξίζεηε πηζαλά 
πξνβιήκαηα ή ζέκαηα, ψζηε λα δεηήζεηε ηελ βνήζεηα ησλ εηδηθψλ. 

Αλ έρεηε ακθηβνιίεο ή αλεζπρίεο, είλαη θαζήθνλ ζαο λα δεηήζεηε ηελ ζπκβνπιή ηνπ 
Ννκηθνχ Τκήκαηνο ηεο ΒΒΑ («Ννκηθφ Τκήκα ΒΒΑ»). Καλέλαο εξγαδφκελνο δελ έρεη 
εμνπζηνδφηεζε λα πξνβεί ζε ελέξγεηα ε νπνία ζχκθσλα κε ζπκβνπιέο πνπ ηνπ 
έρνπλ δνζεί, κπνξεί λα παξαβηάζεη ηνπο λφκνπο πεξί αληαγσληζκνχ. 
 
4. ΟΓΖΓΗΔ ΑΝΣΑΓΩΝΗΜΟΤ – ΟΗ ΒΑΗΚΔ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΗ 

Μηα απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ λφκνπ πεξί αληαγσληζκνχ είλαη φηη νη αγνξέο 
ιεηηνπξγνχλ θαιχηεξα φηαλ νη επηκέξνπο αληαγσληζηέο παίξλνπλ επηρεηξεκαηηθέο 
απνθάζεηο αλεμάξηεηα απφ ηνπο άιινπο. Γηα απηφ ηνλ ιφγν, νη λφκνη πεξί ηνπ 
αληαγσληζκνχ απαγνξεχνπλ ζηηο εηαηξείεο λα ζπλάπηνπλ ζπκθσλίεο ή 
ελαξκνληζκέλεο πξαθηηθέο πνπ δηαζηξεβιψλνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ή έρνπλ πξφζεζε 
λα δηαζηξεβιψζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ (έζησ θαη αλ ηειηθά δελ έρνπλ απηφ ην 
απνηέιεζκα). Σπκθσλίεο κε αληαγσληζηέο αιιά θαη κε πειάηεο / πξνκεζεπηέο 
κπνξνχλ λα δηαζηξεβιψζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ θαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ζα 
απαγνξεπφηαλ. 

Ζ απαγφξεπζε θαιχπηεη ζπκθσλίεο κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ επηρεηξήζεσλ. 
Σπκθσλίεο κεηαμχ απφιπηα ειεγρφκελσλ θαη εμαξηεκέλσλ εηαηξηψλ ηνπ νκίινπ ΒΒΑ 
δελ ππφθεηληαη ζηνπο θαλφλεο ηνπ αληαγσληζκνχ. Κνηλνπξαμίεο θαη άιιεο 
ζπκθσλίεο κεηαμχ πξαγκαηηθψλ θαη πηζαλψλ αληαγσληζηψλ πνπ δηεμάγνπλ 
επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απφ θνηλνχ κπνξεί λα επηηξαπεί ζε νξηζκέλεο 
πεξηπηψζεηο, αιιά πξέπεη λα εμεηαζηνχλ απφ ην Ννκηθφ Τκήκα ΒΒΑ πξηλ 
ζπδεηεζνχλ κε αληαγσληζηέο θαη πξέπεη λα ππφθεηληαη ζε θαηάιιειεο γξαπηέο 
ζπκθσλίεο θαη νδεγίεο, εγθεθξηκέλεο απφ ην Ννκηθφ Τκήκα ΒΒΑ. 

Τι είναι «ζςμθωνία»; 

Οη λφκνη πεξί αληαγσληζκνχ ιακβάλνπλ ππφςε κηα επξεία έλλνηα ηνπ ηη απνηειεί 
«ζπκθσλία». Οη ζπκθσλίεο δελ πεξηνξίδνληαη ζε επίζεκεο γξαπηέο ζπκβάζεηο. Οη 
πξνθνξηθέο ζπκθσλίεο, ζπκθσλίεο «θπξίσλ», ζπκθσλίεο «δηα ρεηξαςίαο» θαη 
«απηνλφεηεο» ή «ζησπεξέο» ζπκθσλίεο θαη νη ελαξκνληζκέλεο πξαθηηθέο επίζεο 
ηθαλνπνηνχλ απηή ηελ απαίηεζε. Δπί ηεο νπζίαο, φπνπ κπνξεί λα απνδεδεηρζεί φηη 
ππήξμε ζχκπλνηα κεηαμχ αηφκσλ ή εηαηξεηψλ, ηφηε ζα ζεσξείηαη φηη έρεη ζπλαθζεί 
ζπκθσλία.  

Δπηπιένλ, ε απφδεημε χπαξμεο κηαο «ζπκθσλίαο» κπνξεί λα βαζίδεηαη κφλν ζε 
απιέο ελδείμεηο, φπσο ελδείμεηο γηα θίλεηξα ή επθαηξίεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηα 
κέξε γηα λα έξζνπλ ζε ζπκθσλία, αθνινπζνχκελεο απφ ελδείμεηο παξφκνηαο 
πνξείαο δξαζηεξηφηεηαο. Σπλεπψο είλαη ζεκαληηθφ λα ηεθκεξηψλεηαη φηη δελ έρεηε 
δξάζεη πάλσ ζε πηζαλή αληη-αληαγσληζηηθή πξφηαζε αληαπνθξηλφκελνη ζε ηέηνηεο 
πξνηάζεηο κε ηελ μεθάζαξε δήισζε φηη δελ ζαο ελδηαθέξεη λα ζπλερίζεηε ηηο 
δηαπξαγκαηεχζεηο ή λα ζπλάςεηε ηέηνηα ζπκθσλία. Τέηνηεο πξνηάζεηο ζα πξέπεη λα 
εμεηάδνληαη πξψηα απφ ην Ννκηθφ Τκήκα ΒΒΑ εάλ ππάξρεη θάπνηα αλεζπρία θαη ζα 
πξέπεη λα αξρεηνζεηνχληαη απφ εζάο θαη αληίγξαθν λα απνζηέιιεηαη ζηνλ Ννκηθφ 
Τκήκα ΒΒΑ. 



Α. ρέζεηο κε Αληαγωληζηέο 

1.  Απαγνξεπκέλε ζπκπεξηθνξά 

Σθεπσξία ή νπνηαδήπνηε ζπλελλφεζε, ζρέδην, δηεπζέηεζε, ή ζπκθσλία (γξαπηή ή 
φρη) κε αληαγσληζηέο ηεο ΒΒΑ πνπ λα ζπλεπάγεηαη ηα παξαθάησ ζέκαηα 
απαγνξεχεηαη απνιχησο απφ ηελ παξνχζα πνιηηηθή. 

(i) Κόζηνο θαη Άιινη Όξνη ηεο Πώιεζεο 

Απαγνξεχεηαη λα πξνβαίλεηε ζε ζπδεηήζεηο, επηθνηλσλίεο, ζπλελλνήζεηο, ζρέδηα, 
δηεπζεηήζεηο ή ζπκθσλίεο (ξεηέο ή ζησπεξέο) κε νπνηνλδήπνηε εθπξφζσπν 
αληαγσληζηή ζρεηηθά κε ηηκέο, θνζηνιφγεζε, κεζφδνπο θαη πνιηηηθέο, αιιαγέο ζηηο 
ηηκέο, πξνζθνξέο ή ηελ πξνζθνξά ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπκβάζεηο, επηρνξεγήζεηο, 
εθπηψζεηο, πξνσζήζεηο, επηζηξνθέο, δηθαηψκαηα, φξνπο ή ζπλζήθεο πψιεζεο, 
έμνδα, θέξδε, παξαδφζεηο, δηαλνκή/κεηαθνξά ή νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα ζε ζρέζε 
κε ή πνπ λα επεξεάδεη ηηκέο ή νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηηκψλ. Απαγνξεχεηαη λα 
ζπδεηάηε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν πηζαλήο κειινληηθήο εκπνξηθήο ζηξαηεγηθήο ηεο 
ΒΒΑ κε έλαλ αληαγσληζηή. 

 
 Αλ έρεηε εμνπζηνδνηεζεί λα δηαπξαγκαηεπζείηε ή λα θαζνξίζεηε ηελ ηηκή 

πψιεζεο ηεο κεηνρήο ηεο εηαηξείαο ζαο ή άιινπο φξνπο ή ζπλζήθεο ηεο 
πψιεζεο, θαλνληθά ζα πξέπεη λα απνθεχγεηε ζπδεηήζεηο κε έλαλ 
αληαγσληζηή γηα ηέηνηνπ είδνπο ζέκαηα. 

 Δπίζεο απαγνξεχεηαη λα ζπδεηήζεηε κε αληαγσληζηέο νπνηαδήπνηε ζέκαηα 
γεληθψλ αιιαγψλ ζε ηηκέο ηεο ΒΒΑ ή λα ζπδεηήζεηε κε αληαγσληζηέο 
αιιαγέο πνπ εθείλνη πξνηείλνπλ γηα ηηο ηηκέο ηνπο. Απηφ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ 
πεξίπησζε πηζαλφηεηαο αχμεζεο ή κείσζεο ζηηο ηηκέο, ή ηνλ πηζαλφ ρξφλν 
ηέηνησλ απμήζεσλ/κεηψζεσλ. 

Αθφκα θαη αζψεο ζπδεηήζεηο ή επηθνηλσλίεο κε αληαγσληζηέο γηα νπνηνδήπνηε απφ 
ηα παξαπάλσ ζέκαηα είλαη επηθίλδπλεο, αθφκα θη αλ δελ έρεηε εηδηθά ηελ πξφζεζε 
λα ζπλάςεηε θάπνηα ζπκθσλία. Αλ έρεηε αλεζπρίεο πάλσ ζε απηφ ην ζέκα, ζα 
πξέπεη λα δεηήζεηε ηελ ζπκβνπιή ηνπ Ννκηθνχ Τκήκαηνο ΒΒΑ. Να ζπκάζηε φηη ν 
λφκνο πεξί αληαγσληζκνχ ηζρχεη αθφκα θαη αλ ζπλαληήζεηε αληαγσληζηέο ζε 
αλεπίζεκν ή θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 

Ζ ΒΒΑ ζα θαζνξίδεη πάληα ηηο ηηκέο θαη ηνπο φξνπο πψιεζεο γηα ηα δηθά ηεο 
πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο ανεξάπτητα θαη μονομεπώρ, ζχκθσλα κε ηελ δηθή 
ηεο αληίιεςε ησλ εμφδσλ ηεο θαη ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο. Μπνξείηε λα εμεηάζεηε 
ηηο ηηκέο ηνπ αληαγσληζκνχ θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ ηεο ΒΒΑ, αιιά πξέπεη λα 
ιακβάλεηε ηηο ηηκέο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ δεκνζηεπκέλνπο ηηκνθαηαιφγνπο ή άιιεο 
πεγέο – ΟΧΗ απφ ηνλ ίδην ηνλ αληαγσληζηή. Πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηε ηελ πεγή φισλ 
ησλ πιεξνθνξηψλ αληαγσληζηηθήο ηηκνιφγεζεο πνπ ιακβάλεηε (βι. 2(i) θαη (ii) 
παξαθάησ). 

(ii) Αληαιιαγή Πιεξνθνξηώλ. 

Πξέπεη επίζεο λα επαγξππλείηε πάληα γηα λα κελ ζπκκεηάζρεηε ζε ζπδεηήζεηο ή 
επηθνηλσλίεο κε αληαγσληζηέο πνπ ζπλεπάγνληαη ηελ αληαιιαγή επαίζζεησλ 
πιεξνθνξηψλ σο πξνο ηνλ αληαγσληζκφ, φπσο ηξέρνπζεο θαη κειινληηθέο 
ηηκνινγήζεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπηψζεσλ), πεξηζψξηα, ζρέδηα γηα 
κειινληηθά πξντφληα, εκπνξηθέο ζηξαηεγηθέο, φξνπο θαη ζπλζήθεο πσιήζεσλ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πηζηψζεσλ), ζηνηρεία κεξηδίνπ αγνξάο, ζηνηρεία 
παξαγσγήο θαη δπλακηθνχ, πξνζθνξέο ή πξφζεζε πξνζθνξάο, πεξηνρέο 
πσιήζεσλ, πειάηεο, πξαθηηθέο δηαλνκήο, πξνκήζεηα εθνδίσλ ή νπνηνδήπνηε άιιν 
ζέκα πνπ επεξεάδεη ηνλ αληαγσληζκφ. Σηελ νπζία, νπνηαδήπνηε επηθνηλσλία κε 
αληαγσληζηέο πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ αληαιιαγή επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ σο πξνο 



ηνλ αληαγσληζκφ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο καξηπξία ζε πεξίπησζε 
παξάλνκεο ζπκθσλίαο. Αθφκα θαη ε κνλνκεξήο γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζε 
αληαγσληζηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο καξηπξία επξχηεξεο δηεπζέηεζεο 
ζπκπεξηθνξάο κε νξηζκέλν ηξφπν. 

Αλ πνηέ έλαο αληαγσληζηήο πξνηείλεη αληηθαλνληθή ζπδήηεζε ή ζπκθσλία, ή 
κνλνκεξψο ζαο απνθαιχςεη επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο σο πξνο ηνλ αληαγσληζκφ, 
πξέπεη λα ην αλαθέξεηε ακέζσο ζην Ννκηθφ Τκήκα ΒΒΑ . 

(iii) Καηακεξηζκόο Πειαηώλ – Καηαλνκή Αγνξώλ – Πεξηνξηζκόο 
Παξαγωγήο. 

Απαγνξεχεηαη λα πξνβαίλεηε ζε ζπδεηήζεηο, επηθνηλσλία, ζπλελλφεζε, ζρέδην, 
δηεπζέηεζε ή ζπκθσλία κε αληαγσληζηή γηα λα (α) θάλεηε θαηακεξηζκφ πειαηψλ 
κεηαμχ πκψλ ή άιισλ αληαγσληζηψλ, (β) λα κνηξάζεηε πσιήζεηο κεηαμχ ζαο, (γ) λα 
πεξηνξίζεηε εμαγσγέο ή εηζαγσγέο, ή (δ) λα ειέγμεηε ή λα πεξηνξίζεηε παξαγσγή, 
πνηφηεηα ή έξεπλα. 

(iv) Από Κνηλνύ Άξλεζε πλαιιαγώλ (Μπνϋθνηάδ). 

Απαγνξεχεηαη λα πξνβαίλεηε ζε ζπδεηήζεηο, επηθνηλσλία, ζπλελλφεζε, ζρέδην, 
δηεπζέηεζε ή ζπκθσλία κε αληαγσληζηή γηα λα πεξηνξίζεηε ηελ δξαζηεξηφηεηα ή λα 
απέρεηε απφ ηε δξαζηεξηφηεηα κε ζπγθεθξηκέλν πειάηε ή πξνκεζεπηή. 

(λ) Ννζεία πξνζθνξώλ 

Απαγνξεχεηαη θαη απηφ. Ννζεία ζπκβαίλεη ζε πξνζθνξέο φηαλ νη αληαγσληζηέο 
ζπληνλίδνπλ ηεο απαληήζεηο ηνπο ζε δηαγσληζκφ ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα 
εηδνπνηήζνπλ απηφλ πνπ θεξχζζεη ηνλ δηαγσληζκφ. Απηφ κπνξεί λα αθνξά κηα 
ζπκθσλία γηα ηνπο φξνπο ηεο απάληεζεο ή κηα ζπκθσλία κε αληαπφθξηζεο (γηα 
παξάδεηγκα, ε ζπκθσλία κε έλαλ αληαγσληζηή φηη κφλν ν έλαο απφ εζάο ζα 
αληαπνθξηζεί). 
Σε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, σζηφζν, αθφκα θαη ε εηδνπνίεζε πξνο απηφλ πνπ έρεη 
θεξχμεη ηνλ δηαγσληζκφ κπνξεί λα κελ είλαη αξθεηή γηα ηελ απνθπγή ππαηηηφηεηαο, 
αλ ε ζπληνληζκέλε πξνζθνξά ζα κπνξνχζε λα έρεη ζεκαληηθά αξλεηηθή επίδξαζε 
ζηνλ αληαγσληζκφ. 

2. Πεξεηαίξω Θέκαηα πκπεξηθνξάο πξνο Δμέηαζε 

(i) Πιεξνθνξίεο Αληαγωληζκνύ 

Δπηηξέπεηαη λα απνθηήζεηε πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ελφο 
αληαγσληζηή απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο πεγέο ηεο αγνξάο, φπσο πειάηεο, πξνκεζεπηέο 
θαη ηνλ θιαδηθφ ηχπν, θαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηά ηα ζηνηρεία γηα λα δηακνξθψζεηε 
ηηο εκπνξηθέο πνιηηηθέο ηεο ΒΒΑ. Ωζηφζν, δελ ζα πξέπεη λα επηθνηλσλείηε κε 
αληαγσληζηέο γηα απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ή γηα λα επηβεβαηψζεηε πιεξνθνξίεο πνπ 
έρεηε ιάβεη απφ άιιε πεγή.  Οχηε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηε πειάηεο ή 
πξνκεζεπηέο σο κέζν αληαιιαγήο επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ σο πξνο ηνλ 
αληαγσληζκφ κε αληαγσληζηέο. 

Αλ ιάβεηε ηηκνθαηάινγν ελφο αληαγσληζηή ή άιιεο ηηκνινγηαθέο αληαγσληζηηθέο 
πιεξνθνξίεο απφ ηξίηνπο, ζα πξέπεη λα ζεκεηψζεηε ηελ πεγή ησλ πιεξνθνξηψλ θαη 
ηελ εκεξνκελία απφθηεζεο επάλσ ζην πιηθφ. Απηφ είλαη απαξαίηεην γηα λα 
πξνζηαηεπζείηε απφ πηζαλή παξεξκελεία αξγφηεξα, αλ, γηα παξάδεηγκα, απαηηεζεί 
απφ εζάο λα παξνπζηάζεηε ην έγγξαθν ζε θνξέα επηβνιήο ηνπ αληαγσληζκνχ ή ζε 
ελάγνληα ζε αζηηθφ δηθαζηήξην. 

(ii)  Αληαγωληζηέο πνπ είλαη επίζεο Πειάηεο / Πξνκεζεπηέο 

Αλ έλαο αληαγσληζηήο επίζεο αγνξάδεη πξντφληα απφ ηελ ΒΒΑ, θπζηθά πξέπεη λα 



είλαη ελήκεξνο ησλ ηηκψλ ηεο. Παξνκνίσο, ζσζηφ είλαη λα ιακβάλεη ε ΒΒΑ 
πιεξνθνξίεο ηηκψλ φηαλ είλαη επίζεο πειάηεο ελφο αληαγσληζηή. 

Σε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, σζηφζν, νπνηεζδήπνηε ζπδεηήζεηο κε ηνλ 
αληαγσληζηή ζα πξέπεη λα έρνπλ ζρέζε κφλν κε φηη είλαη απζηεξά απαξαίηεην γηα 
ηελ ζπγθεθξηκέλε δηεπζέηεζε αγνξάο/πψιεζεο. Γελ ζα πξέπεη λα ζπδεηάηε ή λα 
αληαιιάζζεηε πιεξνθνξίεο γηα άιια επαίζζεηα ζέκαηα, ζρεηηθά κε ηνλ 
αληαγσληζκφ. 

Δπηπιένλ, γηα λα απνθχγεηε εξσηήζεηο γηα ηελ λνκηκφηεηα ηεο πεξίζηαζεο θαηά ηελ 
νπνία ειήθζε, ζα πξέπεη επίζεο λα ζεκεηψζεηε ηελ πεγή θαη ηελ εκεξνκελία 
πιεξνθνξηψλ πνπ απνθηήζεθαλ απφ έλαλ αληαγσληζηή ζην πιαίζην ζπκθσλίαο 
αγνξάο/πψιεζεο 

(iii)  Δπαγγεικαηηθνί ύιινγνη 

Παξφηη απφ ηε κία πιεπξά νη επαγγεικαηηθνί ζχιινγνη εθηεινχλ πνιιέο λφκηκεο 
ιεηηνπξγίεο (π.ρ. θιαδηθή πξνψζεζε, θξαηηθέο δεκφζηεο ζρέζεηο), απφ ηελ άιιε 
δεκηνπξγνχλ θηλδχλνπο, επεηδή ζπλεπάγνληαη επαθέο κε αληαγσληζηέο. Δθφζνλ 
παξαβηάζεηο ηνπ λφκνπ πεξί αληαγσληζκνχ ζπρλά πξνθχπηνπλ ζε ζρέζε κε θαηά ηα 
άιια λφκηκεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ επαγγεικαηηθψλ ζπιιφγσλ, νη θνξείο ηνπ λφκνπ 
πεξί αληαγσληζκνχ εμεηάδνπλ πξνζεθηηθά απηέο ηηο νξγαλψζεηο. Θα πξέπεη λα 
πξνζέρεηε γηα ηελ πηζαλφηεηα θαηάρξεζεο απφ επαγγεικαηηθφ ζχιινγν, νπνίνο 
θαηά ηα άιια έρεη λφκηκνπο ζθνπνχο. 

Θα πξέπεη λα έρεηε ππφςε ηα αθφινπζα ζεκεία: 

 Οη επαγγεικαηηθνχ ζχιινγνη δελ λνκηκνπνηνχλ ηελ αληη-αληαγσληζηηθή 
ζπκπεξηθνξά. 

 Μηα δήισζε πξφζεζεο ζπκκφξθσζεο κε ηνλ λφκν πεξί αληαγσληζκνχ δελ 
είλαη αξθεηή γηα λα δηαζθαιίζεη φηη νη δξαζηεξηφηεηεο ζα είλαη ζχκκνξθεο. 

 Να βεβαηψλεζηε φηη ππάξρεη επίζεκε εκεξήζηα δηάηαμε γηα ζπλαληήζεηο θαη 
φηη ηεξνχληαη ζσζηά πξαθηηθά. Ηδαληθά, ε εκεξήζηα δηάηαμε γηα ζπλαληήζεηο 
ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε πξνο επηζθφπεζε πξνθαηαβνιηθά. Αλ θάπνην 
απφ ηα ζεκεία ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζαο πξνμελεί αλεζπρία, ζπδεηήζηε ην 
κε ην Ννκηθφ Τκήκα ΒΒΑ. Δίλαη ζπλεζηζκέλν λα παξαθνινπζνχλ ηελ 
ζπλάληεζε έλαο ή πεξηζζφηεξνη δηθεγφξνη ηνπ επαγγεικαηηθνχ ζπιιφγνπ γηα 
λα είλαη βέβαην φηη ε ζπδήηεζε δελ ζα ζηξαθεί ζε απαγνξεπκέλεο πεξηνρέο.  
Απηφ πξέπεη λα ελζαξξχλεηαη. 

 Αλ πξνθχςνπλ ζέκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνμελήζνπλ πξνβιήκαηα 
ζχκθσλα κε ηνλ λφκν πεξί ηνπ αληαγσληζκνχ, ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηε 
έλζηαζε γηα απηέο ηηο ζπδεηήζεηο θαη λα δεηήζεηε λα ζεκεησζεί ε έλζηαζή 
ζαο. Αλ ε ζπδήηεζε ζπλερηζηεί, ζα πξέπεη λα απνρσξήζεηε απφ ηελ 
ζπλάληεζε θαη λα δεηήζεηε λα ζεκεησζεί ζηα πξαθηηθά ν ιφγνο ηεο 
απνρψξεζήο ζαο. Θα πξέπεη επίζεο λα θξαηήζεηε δηθέο ζαο ζεκεηψζεηο θαη 
λα ελεκεξψζεηε ηνλ άκεζν πξντζηάκελφ ζαο ή ην Ννκηθφ Τκήκα ΒΒΑ. 

 Θα πξέπεη λα ειεγρζνχλ ηα πξαθηηθά γηα λα βεβαησζεί ε αθξίβεηά ηνπο. 

 Δπίζεο δελ ζα πξέπεη λα ζπδεηάηε επαίζζεηα ζέκαηα, ζρεηηθά κε ηνλ 
αληαγσληζκφ θαηά ηε δηάξθεηα αλεπίζεκσλ επαθψλ (γθνιθ, δείπλν, 
εκπνξηθή έθζεζε, θ.ιπ.) κε αληαγσληζηέο. 

Σπδεηήζεηο κε αληαγσληζηέο ζε επαγγεικαηηθνχο ζπιιφγνπο/εκπνξηθέο εθζέζεηο 
θ.ιπ. 

Σην πιαίζην ζπλεδξίσλ επαγγεικαηηθψλ ζπιιφγσλ θαη εκπνξηθψλ εθζέζεσλ θαη 



πξνκεζεπηψλ, ζα βξεζείηε ζηε ζέζε λα ζπδεηάηε κε αληαγσληζηέο, είηε επίζεκα 
θαηά ηε δηάξθεηα επίζεκεο ζπλάληεζεο, είηε αλεπίζεκα γηα ηνλ θιάδν γεληθά. 

Παξαζέηνπκε παξαθάησ σο θαζνδήγεζε κεξηθά παξαδείγκαηα ή ζέκαηα 
ζπδεηήζεσλ πνπ είλαη θαη κεξηθά πνπ δελ είλαη απνδεθηά ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο 
πεξί αληαγσληζκνχ. Ο θαηάινγνο δελ κπνξεί λα είλαη πιήξεο, γηα απηφ δεηήζηε 
νδεγίεο απφ ην Ννκηθφ Τκήκα ΒΒΑ αλ έρεηε εξσηήζεηο ή αλεζπρίεο. 

Με απνδεθηά ζέκαηα: 

 Πνηνη δηαλνκείο ή πξνκεζεπηέο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ή φρη 

 Ζ ηηκή ή νη φξνη σο πξνο πνηα πξντφληα πξέπεη λα παξαζρεζνχλ ή νη 

πειάηεο ή νη θχξηεο ζπκβάζεηο ζηνλ δηαγσληζκφ ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρεη ή 

δελ ζπκκεηέρεη ε ΒΒΑ 

 Έμνδα, πεξηζψξηα ή άιινη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηα θέξδε 

 Αλακελφκελεο παξαγγειίεο ή απαηηήζεηο απφ ηνπο πειάηεο 

 Αδεκνζίεπηεο πιεξνθνξίεο γηα λέα πξντφληα ή ζηξαηεγηθά ζρέδηα 

 Καλνληζκνί ζπκπεξηθνξάο ή θαιχηεξεο πξαθηηθέο εξγαζίαο πνπ ζα 
νδεγνχζαλ ζηελ ελαξκφληζε ησλ ηηκψλ, εμφδσλ ή πξφηππσλ φξσλ πνπ ζα 
εθαξκνζηνχλ ζε πειάηεο, ή πνχ ηα κέιε εκπνδίδνληαη λα ππεξβνχλ ηα 
ζπκθσλεκέλα πξφηππα εθφζνλ επηιέμνπλ λα ην πξάμνπλ 

 Ζ απφ θνηλνχ ρξήζε ρψξνπ ή εμνπιηζκνχ ζε βάζε άιιε απφ ηελ 
πεξηζηαζηαθή 

 Ζ άξλεζε απνδνρήο ηεο εηζαγσγήο θαηάιιεισλ ππνςήθησλ ζηνλ ζχιινγν. 

Απνδεθηά ζέκαηα: 

 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε λέεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ηδέεο θαη εθεπξέζεηο 

 Νέα ή πξνηεηλφκελε λνκνζεζία θαη νη εκπνξηθέο θαη Ννκηθέο ηεο ζπλέπεηεο, 
αιιά ιακβάλνληαο ππφςε φηη δελ επηηξέπεηαη ε ζπδήηεζε ή αληαιιαγή 
πιεξνθνξηψλ επάλσ ζην πψο νη φξνη θαη νη ζπλζήθεο εκπνξηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο κηαο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο ζα επεξεαδφηαλ απφ ηεο 
αιιαγέο 

 Άζθεζε παξαζθεληαθήο πίεζεο θαη πξνζέγγηζε ηεο Κπβέξλεζεο 

 Σηαηηζηηθά ζηνηρεία, έξεπλα αγνξάο θαη γεληθέο κειέηεο ηνπ θιάδνπ, ή 
νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο ή ηάζεηο γεληθά, αξθεί λα έρεη ζρέζε κφλν κε 
«γλψκεο θαη εκπεηξία» θαη λα κελ πεξηιακβάλεη εκπηζηεπηηθέο ή επαίζζεηεο 
επηρεηξεκαηηθέο πιεξνθνξίεο 

 Βέιηηζηε πξαθηηθή, ή πξαθηηθά ζέκαηα θαη πξφηππα κε λφκηκν αληηθεηκεληθφ 
ζηφρν πνπ έρεη ζρέζε κε ζέκαηα φπσο ην πεξηβάιινλ ή ηελ πγεία θαη ηελ 
αζθάιεηα. Ζ ζπδήηεζε ζα πξέπεη λα ππφθεηηαη ζηελ αλαδήηεζε έγθξηζεο απφ 
ην Ννκηθφ Τκήκα ΒΒΑ γηα λα επηβεβαηψζνπκε φηη ηπρφλ αληίθηππνο ζηνλ 
αληαγσληζκφ είλαη απνδεθηφο ζε ζρέζε κε α νθέιε 

 Πξνγξάκκαηα απαζρφιεζεο/ζχληαμεο, αξθεί λα κελ ππάξρεη ζπκθσλία γηα 



ην ηη ζα πξνζθεξζεί ζηνπο εξγαδφκελνπο. 

Κλαδικά ζηοισεία 

Ζ ζπκκεηνρή ζε λφκηκε άζθεζε ζπιινγήο ζηνηρείσλ ηνπ θιάδνπ κπνξεί λα απνηειεί 
ηελ εμαίξεζε ζηνλ θαλφλα φηη δελ πξέπεη λα αληαιιάζζεηε εκπνξηθέο πιεξνθνξίεο 
κε αληαγσληζηέο. Παξά ηαχηα, ε νπνηαδήπνηε ζπιινγή θιαδηθψλ ζηνηρείσλ πξέπεη 
λα ππφθεηηαη ζε γξαπηέο νδεγίεο θαη δηαδηθαζίεο γηα λα δηαζθαιίδεηαη φηη νη 
αληαγσληζηέο δελ ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο απφ ηηο νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα 
ζπλάγνπλ επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα άιια κέιε ηεο αγνξάο. Μεξηθά ζεκαληηθά 
ζεκεία πεξηιακβάλνπλ: 

 ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη πξέπεη λα είλαη ηζηνξηθά θαη φρη πξνβιέςεηο 

 θάζε κέινο ζα πξέπεη λα έρεη πξφζβαζε κφλν ζηα δηθά ηνπ επηκέξνπο 
ζηνηρεία θαη ζε ζπλνιηθέο πιεξνθνξίεο δεδνκέλσλ. Σηνηρεία πνπ έρνπλ 
ζρέζε κε επηκέξνπο αληαγσληζηέο δελ ζα πξέπεη λα είλαη αλαγλσξίζηκα ζηα 
άιια κέιε, θαη 

 νη ππνβνιέο πξέπεη λα γίλνληαη πξνο αλεμάξηεην θνξέα ή ππεχζπλν ηνπ 
επαγγεικαηηθνχ ζπιιφγνπ, ν νπνίνο επίζεο δελ ζα απαζρνιείηαη απφ 
θάπνηνλ απφ ηα κέιε. 

Πξηλ ζπκθσλήζεηε λα ιάβεηε κέξνο ζε δηαδηθαζία κνηξάζκαηνο ζηνηρείσλ, ζα 
πξέπεη λα δεηήζεηε έγθξηζε απφ ην Ννκηθφ ηνπ Οκίινπ. 

(iv) Κύκλοι Ανταλλαγήρ πληπουοπιών πιστοληπτικήρ ικανότηταρ 

Δίλαη απνδεθηφ λα δίλεηε πιεξνθνξίεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη λα παίξλεηε 
κέξνο ζε θχθινπο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο. Ωζηφζν, ζα 
πξέπεη λα είζηε πξνζεθηηθνί θαη λα δίλεηε κφλν αληηθεηκεληθέο πιεξνθνξίεο θαη λα 
κελ ζπδεηάηε ηεο απνθάζεηο ηεο ΒΒΑ ζρεηηθά κε ην αλ ζα πξνκεζεχζεη νξηζκέλνπο 
πειάηεο ή φρη.  

Γηα παξάδεηγκα: 

 Σε απάληεζε ηεο εξψηεζεο «Πηζηεχεηο φηη ε ζπλαιιαγή κε ηνλ Πειάηε Χ 

απνηειεί πηζησηηθφ θίλδπλν;» 

 Μπνξείηε λα απαληήζεηε: «Ναη, πηζηεχσ φηη απηφο ν πειάηεο απνηειεί 

πηζησηηθφ θίλδπλν» 

 Γελ κπνξείηε λα πείηε: «Πηζηεχσ φηη απηφο ν πειάηεο απνηειεί πηζησηηθφ 
θίλδπλν. Δγψ δελ ζα ηνπ πξνκήζεπα ηίπνηα». 

 Ο θίλδπλνο κε ην δεχηεξν ζρφιην είλαη φηη ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη 
ζησπεξή ζπκθσλία κεηαμχ ηεο ΒΒΑ θαη άιισλ κειιψλ ηνπ θχθινπ 
αληαιιαγήο πηζηνιεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ φηη ν ελ ιφγσ πειάηεο ζα ππνζηεί 
κπνυθνηάδ.  Απηφ ζα απνηεινχζε παξαβίαζε ηνπ λφκνπ πεξί αληαγσληζκνχ. 

Γεληθά ε αληαπφθξηζε ζε γλήζηεο αηηήζεηο γηα πιεξνθνξίεο πηζηνιεπηηθήο 
ηθαλφηεηαο, πιεξνθνξίεο ή ε γλψκε ζαο γηα έλαλ πειάηε, είλαη απνδεθηέο, αξθεί νη 
πιεξνθνξίεο λα δίλνληαη ζε γεληθφ επίπεδν, δειαδή φρη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 
πεξηζηάζεηο πνπ ζαο νδήγεζαλ λα δηακνξθψζεηε ηελ άπνςή ζαο γηα ηελ 
πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ελφο πειάηε, ή γηα ηνπ φξνπο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο 
έρεηε/δελ έρεηε, ζα έρεηε/δελ ζα έρεηε ζπλαιιαγέο κε ζπγθεθξηκέλν πειάηε. 

 

Β. ρέζεηο κε Πειάηεο 
 



1. Απαγνξεπκέλε ζπκπεξηθνξά 

(i)  Σηκνιόγεζε Μεηαπώιεζεο 

Οπνηαδήπνηε ζπλελλφεζε, ζρέδην, δηεπζέηεζε ή ζπκθσλία κε πειάηεο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαλνκέσλ) αλαθνξηθά κε ηηκέο κεηαπψιεζεο, ζα 
παξαβηάδεη ηνπ λφκνπο πεξί αληαγσληζκνχ, Ζ παξνχζα πνιηηηθή απαγνξεχεη 
ζπκθσλίεο ή άζθεζε εμαλαγθαζκνχ ζε πειάηεο (ρνλδξέκπνξνπο, δηαλνκείο ή 
εκπφξνπο) αλαθνξηθά κε ηηκέο ζηηο νπνίεο νη πειάηεο ηεο ΒΒΑ κεηαπσινχλ ηα 
πξντφληα ηεο ΒΒΑ. Οη πειάηεο ηεο ΒΒΑ πξέπεη λα είλαη ειεχζεξνη λα θαζηεξψζνπλ 
ηηο δηθέο ηνπο ηηκέο κεηαπψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο ΒΒΑ. 

Παξφηη ε ΒΒΑ κπνξεί λα πξνηείλεη ή λα ζπζηήζεη ηηκέο κεηαπψιεζεο, δελ κπνξεί λα 
αζθήζεη πίεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηεηλφκελσλ ηηκψλ κεηαπψιεζεο. Ζ ΒΒΑ 
κπνξεί επίζεο λα επηβάιεη αλψηαηε ηηκή, αξθεί απηφ λα κελ ιεηηνπξγήζεη ζηελ 
πξάμε σο ζηαζεξή ηηκή. 

Αλ εθδίδεηε θαηάινγν ζπληζηψκελσλ ηηκψλ ή ζπδεηάηε ζπληζηψκελεο ηηκέο 
κεηαπψιεζεο κε έλαλ πειάηε, ζα πξέπεη πάληα λα μεθαζαξίδεηε φηη απηέο νη ηηκέο 
απνηεινχλ κφλν θαζνδήγεζε θαη δελ δεζκεχνπλ ηνλ πειάηε. 

Σε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα δεηάηε απφ πειάηεο λα δψζνπλ πιεξνθνξίεο γηα 
ηηο κειινληηθέο ηνπο πξνζέζεηο ηηκνιφγεζεο. Δπίζεο, πνηέ δελ πξέπεη λα 
εκπιέθεζηε ζε ζπδεηήζεηο κε πειάηεο ή λα παξέρεηε εγγπήζεηο ή πιεξνθνξίεο ζε 
ζρέζε κε ηηο κειινληηθέο θηλήζεηο ησλ ηηκψλ άιισλ πειαηψλ. Κάζε πειάηεο πξέπεη 
λα είλαη ειεχζεξνο λα θαζνξίζεη ηηο δηθέο ηνπ ηηκέο θαη ε ΒΒΑ δελ πξέπεη λα ελεξγεί 
κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν πνπ απνηειεί κέζν γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ηηκψλ 
κεηαμχ πειαηψλ. Δπηπιένλ, ε ΒΒΑ δελ πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζε πηέζεηο 
πειαηψλ λα επεξεάζεη ηηο απνθάζεηο ηηκνιφγεζεο άιισλ πειαηψλ. 

(ii) Πξάθηνξεο θαη ηηκνιόγεζε 

Όηαλ πξαγκαηνπνηεί πσιήζεηο κέζσ πξάθηνξα ή εκπνξηθνχ αληηπξνζψπνπ, ε ΒΒΑ 
κπνξεί λα θαζνξίζεη ηελ ηηκή πψιεζεο ηνπ πξντφληνο. Έλαο πξάθηνξαο (αληίζεηα κε 
ηνλ δηαλνκέα) είλαη έλαο κεζάδσλ πνπ πξνκεζεχεηαη πειάηεο γηα ινγαξηαζκφ ηεο 
ΒΒΑ, αληί λα αγνξάδεη θαη λα πσιεί πξντφληα ν ίδηνο. Παξφηη ε ΒΒΑ κπνξεί λα 
θαζνξίζεη ηελ ηηκή ησλ πξντφλησλ πνπ εκπνξεχεηαη έλαο πξάθηνξαο γηα ινγαξηαζκφ 
καο, δελ κπνξνχκε λα εκπνδίζνπκε έλαλ πξάθηνξα λα κνηξαζηεί κε ηνλ πειάηε 
πξνκήζεηεο πνπ έρεη θεξδίζεη. Σηελ πξάμε, ν πξάθηνξαο πξέπεη λα είλαη ειεχζεξνο 
λα δψζεη ζηνλ πειάηε κηα κνξθή επηζηξνθήο απφ ηηο δηθέο ηνπ πξνκήζεηεο, αλ ην 
επηζπκεί. 

Απηφο ν βαζκφο ειέγρνπ είλαη έλα πιενλέθηεκα ηεο πψιεζεο κέζσ πξαθηφξσλ, 
αληί κέζσ δηαλνκέσλ. Με μερλάηε φκσο φηη νη πξάθηνξεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ 
Δπξψπε έρνπλ κεξηθά δηθαηψκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο 
πιεξσκήο θαηά ηελ δηαθνπή ηεο ζπλαιιαγήο ηνπο κε ηελ ΒΒΑ. Τα δηάθνξα ππέξ 
θαη θαηά ηεο ζπλαιιαγήο κε πξάθηνξεο θαη δηαλνκείο ζα πξέπεη λα δπγίδνληαη. 

(iii)  πκθωλίεο κε Πειάηεο / Πξνκεζεπηέο 

Ζ πνιηηηθή ηεο ΒΒΑ είλαη λα κελ ζπλάπηεη, δηεπθνιχλεη ή λα ζπκκεηέρεη κε άιιν 
ηξφπν ζε άιινπ είδνπο ζπδεηήζεηο ή ζπκθσλίεο κεηαμχ πειαηψλ/πξνκεζεπηψλ γηα 
ηηο ηηκέο πειαηψλ/πξνκεζεπηψλ ή άιινπο φξνπο θαη ζπλζήθεο πψιεζεο ή ηνπο 
πειάηεο ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα πσινχλ. Ο λφκνο πεξί αληαγσληζκνχ απαγνξεχεη 
ηέηνηνπ είδνπο ζπδεηήζεηο ή δηεπζεηήζεηο κεηαμχ πειαηψλ θαη πξνκεζεπηψλ ηεο ΒΒΑ 
θαη ε ΒΒΑ ζα είρε λα αληηκεησπίζεη ηηο επζχλεο ηεο αλ δηεπθφιπλε ή παξφηξπλε 
ηέηνηνπ είδνπο ζπδεηήζεηο ή δηεπζεηήζεηο απφ ηνπο πειάηεο ή ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο. 
Έηζη, γηα παξάδεηγκα, δελ ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεηε ζε θακία δηεπζέηεζε γηα ηελ 
νπνία κπνξεί λα ζαο πιεζηάζνπλ πειάηεο ή πξνκεζεπηέο πξνθεηκέλνπ λα 
βνεζήζνπλ ζηελ «ζηαζεξνπνίεζε» ηεο αγνξάο ή ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αληαγσληζκνχ 



κε άιιν ηξφπν. 
 
2. Πεξεηαίξω Θέκαηα πκπεξηθνξάο πξνο Δμέηαζε 

Οη παξαθάησ θαηαζηάζεηο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πξέπεη λα έρνπλ 
πξνζεθηηθή δηαρείξηζε επεηδή ζπρλά πξνθαινχλ βάζε γηα αθξηβνχο δηθαζηηθνχο 
αγψλεο ζρεηηθά κε ηνλ αληαγσληζκφ. Αλ έρεηε ακθηβνιίεο, ζπκβνπιεπζείηε ην 
Ννκηθφ Τκήκα ΒΒΑ φηαλ ρεηξίδεζηε ηα αθφινπζα ζέκαηα: 

Επιλογή και Παύζη Πελαηών 

Ζ απφθαζε έλαξμεο ή ιήμεο (αθφκα θαη γηα ιφγνπο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο) κηαο 
επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο κε νπνηνλδήπνηε πειάηε ηεο ΒΒΑ, πξέπεη λα γίλεηαη 
ανεξάπηηηα θαη μονομεπώρ απφ ηελ ΒΒΑ. Σε θακία πεξίπησζε δελ κπνξείηε λα 
πάξεηε ηέηνηα απφθαζε κε βάζε ζπδεηήζεηο ή ζπκθσλίεο κε νπνηνλδήπνηε άιιν 
πειάηε ή ελ δπλάκεη πειάηε ή κε νπνηνδήπνηε άηνκν πνπ δελ απαζρνιείηαη απφ 
ηελ ΒΒΑ. 

Πεπιοπιζμοί ζηην Μεηαπώληζη 

Πεξηνξηζκνί πνπ επηβάιινληαη ζε νπνηνλδήπνηε πειάηε γηα λα πεξηνξίζνπλ ηελ 
κεηαπψιεζε ησλ πξντφλησλ ηεο ΒΒΑ ζε ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο ή πεξηνρέο, 
απνηεινχλ ζεκαληηθφ λνκηθφ θίλδπλν. Οη θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε πεξηνξηζκνχο 
κεηαπψιεζεο απμάλνπλ αλ νη πεξηνξηζκνί επηβάιινληαη επηιεθηηθά ή αλ ε ΒΒΑ 
επίζεο αληαγσλίδεηαη ηνπο πειάηεο πνπ ππφθεηληαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο 
κεηαπψιεζεο. 

Αποκλειζηικέρ Σςμβάζειρ Αγοπάρ 

Σπκθσλίεο πνπ απαγνξεχνπλ ζε έλαλ πειάηε λα αγνξάζεη αληαγσληζηηθά πξντφληα 
ή απαηηνχλ απφ έλαλ πειάηε λα αγνξάζεη φια ή ζεκαληηθφ κέξνο απφ ηα 
απαηηνχκελα πξντφληα απφ ηελ ΒΒΑ, κπνξεί λα πξνμελήζεη ζέκαηα αληαγσληζκνχ. 
Παξαθαινχκε δεηήζηε θαζνδήγεζε απφ ην Ννκηθφ Τκήκα ΒΒΑ. 

Γ.  ρέζεηο κε Πξνκεζεπηέο 

1. Θέκαηα πκπεξηθνξάο πξνο Δμέηαζε 

Οη αθφινπζεο επηρεηξεκαηηθέο πεξηζηάζεηο πξέπεη λα ηπγράλνπλ πξνζεθηηθήο 
δηαρείξηζεο, επεηδή κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βάζε γηα αθξηβνχο δηθαζηηθνχο αγψλεο 
ζρεηηθά κε ηνλ αληαγσληζκφ. Αλ έρεηε ακθηβνιίεο, ζπκβνπιεπζείηε ην Ννκηθφ Τκήκα 
ΒΒΑ φηαλ ρεηξίδεζηε ηα αθφινπζα ζέκαηα: 

(i) Ακνηβαίεο πλαιιαγέο 

Πξνζπάζεηεο λα ρξεζηκνπνηεζεί ε αγνξαζηηθή δχλακε ηεο ΒΒΑ γηα λα ππνρξεψζεη 
έλαλ πξνκεζεπηή ηεο ΒΒΑ λα αγνξάζεη πξντφληα ηεο ΒΒΑ. 

(ii) πκβάζεηο Απαηηήζεωλ 

Σπκθσλίεο πνπ απαηηνχλ απφ ηελ ΒΒΑ λα αγνξάζεη φιεο ή ζεκαληηθφ κέξνο ησλ 
αλαγθψλ ηεο απφ έλαλ πξνκεζεπηή ή ε απαίηεζε ζε πξνκεζεπηή λα πσιήζεη φιε ή 
ζεκαληηθφ κέξνο ηεο παξαγσγήο ηνπ κφλν ζηελ ΒΒΑ. 

Βάζεη ηεο πνιηηηθήο ηεο, ε ΒΒΑ αγνξάδεη πξψηεο χιεο, πξνκήζεηεο θαη άιια 
πξντφληα κε βάζε ηελ ηηκή, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ εμππεξέηεζε.   Ζ ΒΒΑ πσιεί ηα 
πξντφληα ηεο ζηελ ίδηα βάζε. 



Σηελ ΔΔ, έρεηε ην δηθαίσκα λα δεηήζεηε έθπησζε ή επηζηξνθέο κε βάζε ηνλ φγθν 
ησλ αγνξψλ. Σηηο ΖΠΑ, νη πσιήζεηο αγαζψλ (φρη ππεξεζηψλ) παξφκνηαο 
θαηεγνξίαο θαη πνηφηεηαο ζε δηαθνξεηηθέο ηηκέο, φηαλ δελ δηθαηνινγείηαη απφ ην 
θφζηνο ή ηελ ζχγθξηζε κε ηνλ αληαγσληζκφ (κεηαμχ άιισλ), ζα απνηεινχζαλ 
παξαβίαζε ηνπ αληηκνλνπσιηαθνχ λφκνπ.  Σε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ζα πξέπεη λα 
δεηείηε ηελ ζπκβνπιή ηνπ Ννκηθνχ Τκήκαηνο ΒΒΑ. 

(iii) Απνθιεηζηηθή Πξνκήζεηα. 

Σπκθσλίεο φηη έλαο πξνκεζεπηήο ζα πξνκεζεχεη απνθιεηζηηθά ή έλα ζεκαληηθφ 
ηκήκα ηεο παξαγσγήο ηνπ ζηελ ΒΒΑ. 

Γ. Μνλνκεξήο πκπεξηθνξά 

Μηα εηαηξεία πνπ ζεσξείηαη θπξίαξρνο ζε νξηζκέλεο απφ ηηο αγνξέο ηεο, κπνξεί λα 
παξαβηάδεη ηνλ λφκν πεξί αληαγσληζκνχ αλ θάλεη θαηάρξεζε απηήο ηεο ζέζεο κε 
θάπνην ηξφπν, γηα παξάδεηγκα αλ αλαδεηά απνθιεηζηηθφηεηεο ή έρεη αξπαθηηθή 
ζπκπεξηθνξά. Ζ θπξηαξρία απιψο ζεκαίλεη ηελ χπαξμε αξθεηήο αγνξαίαο δχλακεο 
ψζηε λα ελεξγεί αλεμάξηεηα απφ ηελ αγνξά. Γελ πεξηιακβάλεη απαξαίηεηα ηελ 
χπαξμε πιεηνςεθηθνχ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο, παξφηη κεξίδην αγνξάο παξαπάλσ απφ 
50% ζεσξείηαη φηη επηδεηθλχεη θπξηαξρία. 

Παξαδείγκαηα θαηάρξεζεο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ ηηκνιφγεζε θάησ απφ ην θφζηνο 
γηα λα απνθιεηζηεί έλαο αληαγσληζηήο, ηε κείσζε ησλ ηηκψλ ζε ζπγθεθξηκέλε 
πεξηνρή γηα λα εθκεδεληζηεί ν ηνπηθφο αληαγσληζκφο, ηε ρξήζε ηεο δχλακεο ηεο 
αγνξάο ζε κηα αγνξά γηα ηελ απφθηεζε αζέκηηνπ πιενλεθηήκαηνο ζε άιιε αγνξά, 
αδηθαηνιφγεηεο αξλήζεηο γηα πξνκήζεηα, ή ηε ρνξήγεζε εθπηψζεσλ ή επηζηξνθψλ 
ζε πειάηεο κε βάζε ηελ αγνξά εθ κέξνπο ηνπο φισλ ή ζεκαληηθνχ πνζνζηνχ ησλ 
απαηηήζεψλ ηνπο απφ ηελ θπξίαξρε εηαηξεία. Δθπηψζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε φγθν 
δηαθίλεζεο κάιινλ δελ ζα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα εληφο ηεο Δπξψπεο, αιιά 
θαιφ ζα είλαη λα δεηεζνχλ ζπκβνπιέο αλαθνξηθά κε ηηο ΖΠΑ. 

Αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο, κπνξεί κηα επξεία ζεηξά ζπκπεξηθνξψλ λα ζεσξεζεί 
«αληη-αληαγσληζηηθή», αλ αζθεζεί απφ θπξίαξρε εηαηξεία. 

(α) Πωιήζεηο Κάηω ηνπ Κόζηνπο. 

Οη πσιήζεηο θάησ ηνπ θφζηνπο κπνξεί λα απαγνξεπηνχλ ζε νξηζκέλεο πεξηζηάζεηο. 
Πσιήζεηο ζε ηηκέο κε αζχκθνξν ή ρακειφ πεξηζψξην θέξδνπο επίζεο δεκηνπξγνχλ 
νπζηαζηηθφ Ννκηθφ θίλδπλν, εηδηθά αλ ν ζηφρνο είλαη λα ζηνρεχζνπλ (θαη λα 
ππνλνκεχζνπλ) ηηο αγνξέο άιισλ πξνκεζεπηψλ. 

(β) Σηκέο θαη Πξαθηηθέο Πξνώζεζεο πνπ Γεκηνπξγνύλ Γηαθξίζεηο 

Ο γεληθφο θαλφλαο ιέεη φηη νη ηηκέο, εθπηψζεηο, επηζηξνθέο θαη φξνη πσιήζεσλ 
πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο ζε φινπο ηνπο πειάηεο πνπ αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο 
γηα ηελ αγνξά πξντφλησλ ηεο ΒΒΑ, επί ίζνηο φξνηο. Ωζηφζν, δηαθνξεηηθνί πειάηεο 
κπνξεί λα θαηαβάιινπλ δηαθνξεηηθέο ηηκέο γηα ην ίδην πξντφλ, αξθεί λα ππάξρεη 
αληηθεηκεληθή δηθαηνινγία. Γηα παξάδεηγκα, ζε θάπνηεο πεξηζηάζεηο, έλαο πειάηεο 
πνπ θάλεη κεγάιν φγθν αγνξψλ, κπνξεί λα έρεη πςειφηεξε έθπησζε απφ πειάηε 
πνπ αγνξάδεη κφλν κηθξέο πνζφηεηεο πξντφληνο, αξθεί λα δίλεηαη ε επθαηξία ζε 
φινπο ηνπο πειάηεο λα επηηχρνπλ ην πςειφηεξν επίπεδν έθπησζεο. Οκνίσο, 
πξνσζεηηθέο θαηαβνιέο θαη ππεξεζίεο (π.ρ. ζπλεξγαηηθά πξνγξάκκαηα 
δηαθήκηζεο), πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα κε αλαινγηθά ίζνπο φξνπο ζε φινπο ηνπο 
πειάηεο πνπ αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο ζηελ κεηαπψιεζε ησλ πξντφλησλ ΒΒΑ. 

Θα πξέπεη λα θάλεηε πξνθαηαβνιηθή αλαζθφπεζε κε ην Ννκηθφ Τκήκα ΒΒΑ γηα 



ηπρφλ αιιαγέο ζηηο ηηκέο θαη πξνσζεηηθέο πξαθηηθέο ζαο, αλ νη πξνζθνξέο 
πεξηέρνπλ ζηνηρεία επηινγήο ή δηάθξηζεο, θαζψο θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε, αλ 
έρεηε ακθηβνιίεο.  

γ) Τπεξηηκνιόγεζε 

Δίλαη επίζεο παξάλνκν λα ρξεψλεηε ηηκή πνπ είλαη ππεξβνιηθά πςειή. Σε γεληθέο 
γξακκέο κηα ηηκή γηα λα είλαη ππεξβνιηθά πςειή, ζα πξέπεη λα είλαη πςειφηεξε απφ 
φηη ζα ήηαλ ζε κηα αληαγσληζηηθή αγνξά θαη λα κελ έρεη εχινγε νκνηφηεηα κε ηελ 
νηθνλνκηθή αμία ησλ ελ ιφγσ αγαζψλ / ππεξεζηψλ.  Σπρλά, απηφ είλαη δχζθνιν λα 
απνδεηρζεί. 

(δ) Άξλεζε Πξνκήζεηαο 

Σχκθσλα κε ηνλ γεληθφ θαλφλα θαη κέζα ζην πιαίζην ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο 
ππνρξεψζεσλ, ε ΒΒΑ έρεη ην δηθαίσκα λα απνθαζίδεη κε πνηνλ ζα ζπλεξγάδεηαη θα 
κε πνηνλ φρη, αξθεί λα ην πξάηηεη αλεμάξηεηα θαη ε απφθαζε λα κελ είλαη κέξνο 
ζπκθσλίαο κε άιιν άηνκν ή εηαηξεία. 

Σπλεπψο, ε ΒΒΑ έρεη ην δηθαίσκα λα παχζεη πειάηεο γηα λφκηκνπο επηρεηξεκαηηθνχο 
ιφγνπο, φπσο πηζησηηθφ θίλδπλν ή αλεπαξθή απφδνζε. Ωζηφζν, αλ ε ΒΒΑ δηαηεξεί 
θπξίαξρε ζέζε ζηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά, ηφηε ε άξλεζε πξνκήζεηαο πξντφλησλ ζε 
ππάξρνληα πειάηε ρσξίο αληηθεηκεληθή δηθαηνινγία κπνξεί λα ζεσξεζεί θαηάρξεζε. 

(ε) Γηεπζεηήζεηο «Παθεηαξίζκαηνο» ή Γέζκεπζεο 

Απηφ αλαθέξεηαη ζε ζπκθσλίεο πνπ απαηηνχλ απφ έλαλ πειάηε λα αγνξάζεη έλα 
πξντφλ ηε ΒΒΑ αλ ζέιεη λα αγνξάζεη έλα άιιν πξντφλ ηεο ΒΒΑ (εθηφο, γηα 
παξάδεηγκα, αλ πθίζηαληαη πξαγκαηηθνί ιφγνη αζθάιεηαο). Όπνπ ε ΒΒΑ έρεη 
ζεκαληηθή δχλακε ζηελ αγνξά ή θπξηαξρία ζην παθεηαξηζκέλν πξντφλ ηεο ΒΒΑ, 
ηέηνηεο δηεπζεηήζεηο παθεηαξίζκαηνο απαγνξεχνληαη ξεηά. Οπνηαδήπνηε πξφηαζε 
παθεηαξίζκαηνο πσιήζεσλ πξέπεη λα αλαζθνπείηαη απφ ην Ννκηθφ Τκήκα ΒΒΑ 
πξηλ πξνζθεξζεί ζε πειάηεο. 

(ζη) Δπηζηξνθέο ιόγω Όγθνπ Πωιήζεωλ 

Ζ πξνζθνξά ζε πειάηεο απζεληηθψλ επηζηξνθψλ ή εθπηψζεσλ κε βάζε ηνλ φγθν 
επηηξέπεηαη ζηελ ΔΔ αιιά πξηλ γίλεη ην ίδην ζηηο ΖΠΑ πξέπεη λα δεηεζνχλ 
ζπκβνπιέο. Ωζηφζν, αλ νη επηζηξνθέο ή εθπηψζεηο πξνζθέξνληαη γηα λα δεζκεπζεί 
έλαο πειάηεο κε έλαλ πξνκεζεπηή, εμαηξψληαο άιινπο πξνκεζεπηέο, ηφηε κπνξεί λα 
ζεσξεζνχλ θαηαρξεζηηθέο.  Όηαλ πξνζθέξεηε εθπηψζεηο ή επηζηξνθέο ζε πειάηεο 
ζε αγνξέο φπνπ ε ΒΒΑ κπνξεί λα είλαη θπξίαξρε, ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεχεζηε ην 
Ννκηθφ Τκήκα ΒΒΑ. 

E. Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία 

Δμαίξεζε ζηνλ λφκν πεξί αληαγσληζκνχ απνηεινχλ ηα δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο 
επξεζηηερλίαο, θαζψο δίλνπλ «πεξηνξηζκέλν κνλνπψιην» ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπο. Παξ' 
φια απηά, ππάξρεη ε πηζαλφηεηα παξαβίαζεο ηνπ λφκνπ πεξί αληαγσληζκνχ αλ ην 
πεξηνξηζκέλν κνλνπψιην ηχρεη θαηάρξεζεο ή θαθήο ρξήζεο. Παξφκνηα ζέκαηα 
κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζηνλ ρψξν ηεο ηερλνγλσζίαο, ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 
(copyright), θαη ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ. Απηά ηα ζέκαηα κπνξεί λα είλαη ζχλζεηα 
θαη ζπρλά ρξήδνπλ πξνζεθηηθήο αλάιπζεο σο πξνο ηερληθά ζέκαηα, ζέκαηα 
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη αληηκνλνπσιηαθά ζέκαηα. Αλ έρεηε εκπιαθεί κε ηέηνηα 
ζέκαηα (επξεζηηερλίεο, εκπνξηθά ζήκαηα, ηερλνγλσζία, πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία 
(copyright)) εηδηθά αλαθνξηθά κε ηελ αδεηνδφηεζε δηθαησκάησλ, ζα πξέπεη λα 
ζπκβνπιεπηείηε ην Ννκηθφ Τκήκα ΒΒΑ γηα λα βεβαησζείηε φηη είζηε ζχκκνξθνη κε ηνλ 



Νφκν. 

Σ. Κξαηηθέο Αηηήζεηο γηα Πιεξνθνξίεο ή Αλαθξίζεηο 

Ζ ζπλεξγαζία κε θξαηηθνχο θνξέο πνπ αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ ιεηηνπξγία 
ηεο ΒΒΑ, απνηειεί πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο. Ταπηφρξνλα, ε ΒΒΑ δηθαηνχηαη ηνπο 
κεραληζκνχο δηαζθαιίζεσο πνπ παξέρεη ν λφκνο ζηα άηνκα γηα ηα νπνία 
δηεμάγνληαη αλαθξίζεηο.  Σπλεπψο, ζα πξέπεη λα πιεξνθνξήζεηε νπνηνλδήπνηε 
θξαηηθφ εθπξφζσπν δεηήζεη αληίγξαθα εγγξάθσλ ή πξφζβαζε ζε αξρεία, πσο 
παξφηη είλαη πνιηηηθή ηεο ΒΒΑ λα ζπλεξγάδεηαη κε φιεο ηηο αξρέο, ην ζέκα πξέπεη λα 
παξαπεκθζεί ζην Ννκηθφ Τκήκα ΒΒΑ. Απηή ε δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη 
είηε ε αίηεζε γίλεηαη γξαπηψο (π.ρ. επηζηνιή, θιήηεπζε, θ.ιπ.) είηε κε ηε κνξθή ηεο 
πξνζσπηθήο επίζθεςεο απφ ηνλ εθπξφζσπν. Σε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ζα πξέπεη 
λα δεηεζεί ε επίδεημε ηαπηφηεηαο θαη λα γίλεη άκεζε επαθή κε ην Ννκηθφ Τκήκα 
ΒΒΑ. 

Ε. Υξήζε ηεο Γιώζζαο 

πγγξαθή εγγξάθωλ 

Δζσηεξηθά ή εμσηεξηθά ππεξεζηαθά ζεκεηψκαηα θαη email γξάθνληαη ζπρλά γηα 
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ αληαγσληζκφ. Κάπνηεο θνξέο, ιφγσ ακθηζεκίαο ή 
ππεξβνιήο, απηά κπνξεί λα δψζνπλ ηελ αλαθξηβή εληχπσζε φηη ππήξμε επαθή κε 
αληαγσληζηέο ή πειάηεο αλαθνξηθά κε ηηο ηηκέο ή άιια ζέκαηα πνπ είλαη επαίζζεηα 
ζε ζρέζε κε ηνλ λφκν πεξί αληαγσληζκνχ. Όια ηα ππεξεζηαθά ζεκεηψκαηα θαη 
email πξέπεη λα είλαη γξακκέλα κε θαζαξφηεηα θαη πξνζνρή ψζηε λα απνθεχγνληαη 
νη παξεξκελείεο. Πξνηείλνπκε λα έρεηε ππφςε ηηο αθφινπζεο θαηεπζπληήξηεο φηαλ 
γξάθεηε ππεξεζηαθά ζεκεηψκαηα θαη email: 

Όρη: 

 ζηελ ρξήζε ιέμεσλ πνπ ππνλννχλ κπζηηθή ή πηζαλή παξάλνκε 

ζπκπεξηθνξά, π.ρ. «παξαθαιψ θαηαζηξέςηε αθνχ ην δηαβάζεηε» ή «απηφ 

δελ ζα έπξεπε λα ζαο ην πσ, αιιά…». 

 ζηελ ππεξεθηίκεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο ηεο ΒΒΑ ή ηεο 
παξαγσγήο καο ή ηεο ζηξαηεγηθήο καο κάξθεηηλγθ. Γηα παξάδεηγκα, κελ 
ρξεζηκνπνηείηε φξνπο φπσο «θπξίαξρε ζέζε» ή πείηε φηη νπνηαδήπνηε 
θίλεζε ζα «ραληαθψζεη ηνλ αληαγσληζκφ» ή δειψζεηε φηη είκαζηε «νη 
θνξπθαίνη ζηηο ηηκέο». Σηε ρξήζε ιεθηηθνχ απφ πνιεκηθέο κεζφδνπο ή 
αληαγσληζηηθά ζπνξ πνπ πξέπεη λα απνθεχγεηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο 
ζηξαηεγηθήο ηεο ΒΒΑ, θαζψο ηείλεη λα ππεξεθηηκά ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε 
ηεο ΒΒΑ ζηελ αγνξά, ηελ επίδξαζε ησλ ελεξγεηψλ ηεο θαη ηελ επηζπκία λα 
απνθιείζεη ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. 

 ζηελ πεξηγξαθή ησλ αληαγσληζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ αληαγσληζηψλ ή 
πειαηψλ σο αλεπηζχκεηεο ή αζέκηηεο. Οη πειάηεο ράλνληαη δελ «θιέβνληαη», 
ε κείσζε ησλ ηηκψλ δελ είλαη «αληηδενληνινγηθή» θαη νη πειάηεο πνπ 
ρξεψλνπλ ρακειφηεξεο ηηκέο απφ άιινπο, δελ είλαη «αληηθνκθνξκηζηέο», 
«θαηεξγάξεδεο» ή «αλεχζπλνη». 

 ζηνλ ππαηληγκφ φηη έλαο πειάηεο ή κηα ηάμε πειαηψλ ηπγράλεη εηδηθήο 

κεηαρείξηζεο, π.ρ. κε ηε ρξήζε ηεο έθθξαζεο «κφλν γηα εζάο». 

 ζηε ρξήζε ιεθηηθνχ πνπ ππαηλίζζεηαη ςεπδψο φηη έρεηε ζπλεξγαζηεί κε 

αληαγσληζηέο, π.ρ. «θιαδηθή ζπκθσλία» ή θιαδηθή πνιηηηθή». 



 ζηε ρξήζε εθθξάζεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δίλνπλ ηελ εληχπσζε φηη είλαη 
επηπφιαηεο ή φηη ρξεζηκνπνηείηε θάπνην θψδηθα. Γηα παξάδεηγκα, 
αλαθεξζείηε ζε έλαλ αληαγσληζηή κε ην φλνκά ηνπ, φρη σο «ηνπο θίινπο καο 
ηνπο Γεξκαλνχο». Με ρξεζηκνπνηήζηε θσδηθνχο αληί γηα νλφκαηα γηα λα 
αλαθεξζείηε ζε έξγα πνπ είλαη πξαγκαηηθά εκπηζηεπηηθά. 

Έγγξαθα πνπ πεξηέρνπλ απξφζεθηα θαη αθαηάιιεια ιφγηα, κπνξεί λα θάλνπλ κηα 
απνιχησο λφκηκε ζπκπεξηθνξά λα θαίλεηαη χπνπηε. Ο ρξφλνο πνπ μνδεχεηαη γηα 
ηελ μεθάζαξε ζπγγξαθή ελφο εγγξάθνπ θαη γηα λα αθνινπζήζεηε ηηο νδεγίεο απηέο, 
είλαη ζεκαληηθφ κέξνο ηεο πξνζπάζεηαο πνπ θάλνπκε γηα λα ζπκκνξθσζνχκε κε 
ηνλ λφκν πεξί αληαγσληζκνχ. Τν Ννκηθφ Τκήκα ΒΒΑ ζα ζαο βνεζήζεη επραξίζησο. 

Ναη: 

 Σηελ ηαθηηθή θαη ζπζηεκαηηθή απφξξηςε ησλ εγγξάθσλ εθείλσλ πνπ έρνπλ 
μεπεξάζεη ηελ ρξεζηκφηεηά ηνπο θαη πνπ δελ ρξεηάδεηαη λα δηαηεξνχληαη γηα 
ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο λφκηκεο απαηηήζεηο, ή ηελ Πνιηηηθή Γηαηήξεζεο 
Αξρείσλ ηεο ΒΒΑ.  

 Σηελ ζεκείσζε «Ηδησηηθφ θαη Δκπηζηεπηηθφ» θαη ηήξεζε μερσξηζηά ησλ 
εγγξάθσλ επηθνηλσλίαο κε ην Ννκηθφ Τκήκα ΒΒΑ ή ηνπο εμσηεξηθνχο 
δηθεγφξνπο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ αλαδήηεζε θαη ιήςε λνκηθψλ 
ζπκβνπιψλ. Γηα λα δηαηεξεζεί ε πξνλνκηαθή ηνπο θαηάζηαζε, κελ ηα 
θπθινθνξείηε εθηφο ηεο ΒΒΑ. Όκσο ζα πξέπεη λα γλσξίδεηε φηη ζχκθσλα κε 
ηνλ λφκν πεξί αληαγσληζκνχ ηεο ΔΔ, κφλν νη ζπκβνπιέο πνπ δίλνληαη απφ 
εμσηεξηθνχο λνκηθνχο ζπκβνχινπο πνπ αζθνχλ ην επάγγεικα ζε Κξάηνο-
Μέινο ηεο ΔΟΠ πξνζηαηεχνληαη απφ ην δηθεγνξηθφ απφξξεην ελψ νη 
ζπκβνπιέο ηνπ Ννκηθνχ Τκήκαηνο ΒΒΑ δελ θαιχπηνληαη.  

 Σηελ αληαπφθξηζε αληη-αληαγσληζηηθψλ πξνζθνξψλ ή πξνηάζεσλ 
μεθαζαξίδνληαο φηη εζείο θαη ε ΒΒΑ δελ επηζπκείηε λα εκπιαθείηε ζε πηζαλή 
αληη-αληαγσληζηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη επνκέλσο δελ επηζπκείηε λα 
πξνρσξήζεηε κε απηή ηε ζπδήηεζε. Βεβαησζείηε φηη απηνχ ηνπ είδνπο νη 
απαληήζεηο δηαηεξνχληαη ζε αξρείν θαη αληίγξαθφ ηνπο απνζηέιιεηαη ζην 
Ννκηθφ Τκήκα ΒΒΑ. 

Ζ. πκκόξθωζε 

Ζ ζπκκφξθσζε κε απηήλ ηελ Πνιηηηθή ζα έρεη ηελ ίδηα βαξχλνπζα ζεκαζία κε ηηο 
ππφινηπεο πνιηηηθέο πνπ ηζρχνπλ ζε φια ηα θιηκάθηα ηεο BBA Aviation. Όινη νη 
Γηεπζχλνληεο Σχκβνπινη ζα πξέπεη λα ππνγξάθνπλ κηα δήισζε γλσζηνπνίεζεο 
δχν θνξέο εηεζίσο (κία ζην κέζνλ ηνπ έηνπο θαη κία ζην ηέινο απηνχ) απνδερφκελνη 
θαη παξαδερφκελνη ηελ παξαιαβή αληηηχπνπ ηεο παξνχζαο Πνιηηηθήο, ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο Πνιηηηθήο ζηνπο άκεζνπο πθηζηακέλνπο ηνπο θαζψο θαη ηε 
γλσζηνπνίεζε ηπρφλ γλσζηψλ παξαβηάζεσλ ηεο Πνιηηηθήο, ζην βαζκφ πνπ δελ είρε 
πξνγελέζηεξα γίλεη αλαθνξά φπσο απαηηείηαη απφ ηα φζα νξίδνληαη ζηελ Πνιηηηθή. 

Ζ παξνύζα πνιηηηθή θαη ε ζπκκόξθωζε κε απηήλ ζα απνηειέζεη αληηθείκελν 
αλαζεώξεζεο ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ ηεο BBA 
Aviation. 



ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΜΜΟΡΦΩΖ ΣΖ ΒΒΑ ΜΔ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΠΔΡΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΜΟΤ 

ΓΔΝΗΚΑ ΝΑΗ ΚΑΗ ΟΥΗ 

Όινη νη εξγαδφκελνη ηεο ΒΒΑ επζχλνληαη γηα ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαλφλεο ηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη απηνχο θαηά ησλ κνλνπσιίσλ. Καζέλαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο πξέπεη 

λα ηεξεί ηα αθφινπζα Ναι θαη Όχι: 

ΝΑΙ 

o Εεηείζηε νδεγίεο απφ ην Ννκηθφ Τκήκα ΒΒΑ πξηλ ζπλαληήζεηε έλαλ αληαγσληζηή 

o Τεθκεξηψζηε νπνηαδήπνηε επαθή κε αληαγσληζηέο. 

o Εεηείζηε ηε ζπκβνπιή ηνπ Ννκηθνχ Τκήκαηνο ΒΒΑ πξηλ ζπλάςεηε νπνηαδήπνηε 

δηεπζέηεζε κε αληαγσληζηή. 

o Εεηείζηε νδεγίεο απφ ην Ννκηθφ Τκήκα ΒΒΑ πξηλ εγγξαθείηε ή αλαλεψζεηε ηελ 

εγγξαθή ζαο ζε επαγγεικαηηθφ ζχιινγν. 

o Αληηκεησπίζηε ηζφηηκνπο πειάηεο ή δηαλνκείο κε ζπλεπή ηξφπν. 

o Εεηείζηε ηε ζπκβνπιή ηνπ Ννκηθνχ Τκήκαηνο ΒΒΑ πξηλ αξλεζείηε λα πξνκεζεχζεηε 

ππάξρνληα πειάηε ή δηαλνκέα ή αιιάμεηε νπζηαζηηθά ηνπο φξνπο ζπλεξγαζίαο καδί 

ηνπο. 

o Εεηείζηε ηε ζπκβνπιή ηνπ Ννκηθνχ Τκήκαηνο ΒΒΑ πξηλ ζπδεηήζεηε ηελ ρνξήγεζε ή 

ιήςε άδεηαο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε επξεζηηερλίαο, εκπνξηθνχ ζήκαηνο ή 

ηερλνγλσζίαο. 

o Εεηείζηε ηε ζπκβνπιή ηνπ Ννκηθνχ Τκήκαηνο ΒΒΑ πξηλ αξλεζείηε ηε δεκνζίεπζε 

ηερληθψλ ζηνηρείσλ ή θνπηξάηη ζε ηξίηνπο φηαλ ηελ δεηήζνπλ. 

o Αληαπνθξηζείηε ζε αληη-αληαγσληζηηθέο πξνζθνξέο ή πξνηάζεηο μεθαζαξίδνληαο φηη 

εζείο θαη ε ΒΒΑ δελ επηζπκείηε λα εκπιαθείηε ζε πηζαλή αληη-αληαγσληζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη επνκέλσο δελ επηζπκείηε λα πξνρσξήζεηε κε απηή ηε ζπδήηεζε.   

Βεβαησζείηε φηη απηνχ ηνπ είδνπο νη απαληήζεηο δηαηεξνχληαη ζε αξρείν θαη 

αληίγξαθφ ηνπο απνζηέιιεηαη ζην Ννκηθφ Τκήκα ΒΒΑ. 

o Να είζηε πεξήθαλνη γηα ηελ παξνχζα πνιηηηθή θαη ηε δεκηνπξγία θαζεζηψηνο 

ζπκκφξθσζεο γηα ηελ ΒΒΑ. Ο λφκνο πεξί αληαγσληζκνχ είλαη δεδνκέλν ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δσήο θαη είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ φισλ καο αιιά θαη απηφ ησλ 

πειαηψλ καο, λα είκαζηε ζχκκνξθνη. 

ΟΧΙ 

o Μελ ζπλεξγάδεζηε κε αληαγσληζηέο ζε ζρέζε κε ηηκέο ή άιινπο φξνπο ή ζπλζήθεο 

πψιεζεο. 

o Μελ ζπκθσλείηε κε αληαγσληζηέο γηα ηελ αλάζεζε ζεηξψλ πξντφλησλ, ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο παξαγσγήο ή ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ αγνξψλ. 

o Μελ ζπδεηάηε κε αληαγσληζηέο εκπηζηεπηηθά εκπνξηθά ζέκαηα, 



ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηηκνιφγεζεο. 

o Μελ δίλεηε ή δεηάηε απφ αληαγσληζηέο εκπηζηεπηηθέο θαη αδεκνζίεπηεο εκπνξηθέο 

πιεξνθνξίεο. 

o Μελ πξνζπαζείηε λα επηβάιιεηε ηηκέο κεηαπψιεζεο ζε πειάηεο ή δηαλνκείο. 

o Μελ εκπνδίδεηε δηαλνκείο απφ ην λα αληαπνθξίλνληαη ζε παξαγγειίεο απφ άιιεο 

πεξηνρέο ή απφ ην λα αληαπνθξίλνληαη ζε παξαγγειίεο εμαγσγήο. 

o Μελ θάλεηε θάηη γηα λα πεξηνξίδεηε ή λα εκπνδίδεηε επηθείκελεο πσιήζεηο ησλ 

πειαηψλ ή ησλ δηαλνκέσλ ζαο. 

o Μελ επεκβαίλεηε ζε δηαθνξέο κεηαμχ δηαλνκέσλ αλαθνξηθά κε ηηο ηηκέο ή ηελ κεηαμχ 

ηνπο θαηαπάηεζε πεξηνρψλ/νκάδσλ πειαηψλ ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπκβνπιή ηνπ 

Ννκηθνχ Τκήκαηνο ΒΒΑ. 

o Μελ παξακέλεηε ζε ζπλεδξίεο φπνπ άιινη δηεμάγνπλ αληηθαλνληθέο ζπδεηήζεηο, 

αθφκα θη αλ ζσπαίλεηε. Πείηε ζηνπο άιινπο φηη ε ζπδήηεζε κπνξεί λα παξαβηάδεη 

ηνπο θαλφλεο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη είλαη αληίζεηε ζηελ πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο. 

Απνρσξήζηε απφ ηελ ζπδήηεζε θαη βεβαησζείηε φηη έρνπλ θαηαγξαθεί ε απνρψξεζή 

ζαο θαη ν ιφγνο γηα απηήλ. Αλαθέξεηε ην ζπκβάλ ζηνλ άκεζν πξντζηάκελφ ζαο θαη 

ζην Ννκηθφ Τκήκα ΒΒΑ θαη θξαηήζηε ηηο δηθέο ζαο γξαπηέο ζεκεηψζεηο γηα ηηο 

αληηξξήζεηο θαη ηελ απνρψξεζή ζαο. 


