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I. Κρατικές ενισχύσεις

Απαγορευτικός κανόνας – άρθρο 107 παρ. 1 ΣΛΕΕ
(1) Ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη ή με
κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό
δια της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων
παραγωγής είναι ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά, κατά το μέτρο που
επηρεάζουν τις μεταξύ κρατών μελών συναλλαγές, εκτός αν οι Συνθήκες ορίζουν
άλλως.

Εξαιρέσεις – άρθρο 107 παρ. 2 και 3 ΣΛΕΕ
Η Ευρ. Επιτροπή κινητοποίησε άμεσα και στοχευμένα 2 εξαιρέσεις:

A. αρ. 107  παρ. 2 περ. β’ ΣΛΕΕ - επανόρθωση ζημιών από έκτακτα γεγονότα

B. αρ. 107  παρ. 3 περ. β’ ΣΛΕΕ - άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας 
κράτους μέλους



A. Επανόρθωση ζημιών

Άρθρο 107 παρ. 2 περ. β’ ΣΛΕΕ

συμβιβάζονται με την εσωτερική́ αγορά́ 
«οι ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών 
που προκαλούνται από́ θεομηνίες ή άλλα 
έκτακτα γεγονότα».

SA.56685 (12.03.2010) & Ανακοίνωση 
της Επιτροπής, COM(2020) 112, 
Παράρτημα 13.03.2020

η έξαρση της νόσου covid-19 αυτή καθεαυτή 
συνιστά «έκτακτο γεγονός»

I. Κρατικές ενισχύσεις



A. Επανόρθωση ζημιών

Υπόδειγμα/ Notification template
(Information that should be provided for notifications of
aid under Article 107(2)(b) – exceptional occurrence.)

1. Καθορίζει πληροφορίες και

2. Στοχεύει στην ακριβή εκτίμηση ζημίας

Κριτήρια
1. Άμεση αιτιώδης συνάφεια μεταξύ

χορηγούμενης ενίσχυσης και ζημίας
δικαιούχου

2. Περιορισμός μέτρου στο αναγκαίο της
για την επανόρθωση

I. Κρατικές ενισχύσεις

Μέτρα
• για την αποζημίωση εταιρειών σε

τομείς που έχουν πληγεί ιδιαίτερα

π.χ. αεροπορία, τουρισμός, τομέας
φιλοξενίας, εστίασης

• για την αποζημίωση διοργανωτών
εκδηλώσεων που ακυρώνονται ως
άμεση συνέπεια έκτακτου γεγονότος

π.χ. συναυλίες, φεστιβάλ, αθλητικές
διοργανώσεις, πολιτιστικές, εμπορικές
εκθέσεις



A. Επανόρθωση ζημιών

Εξέλιξη

I. Κρατικές ενισχύσεις

Μέτρα απολογιστικής και προληπτικής χρήσης: 
ενώ δεν υπάρχει ακόμα εικόνα της συνολικής 
ζημίας (μόνο προβλέψεις) εγκρίνονται μέρα. 

Δέσμευση εφαρμογής ασφαλιστικών δικλείδων: 
μηχανισμός claw back σε περίπτωση που η 
ενίσχυση υπερβεί τη ζημία.

Υιοθέτηση κατωφλιών μείωσης κύκλου 
εργασιών των επιχειρήσεων ως κριτήριο για την 
επανόρθωση ζημιών από τα περιοριστικά εθνικά 
μέτρα που ανά περίπτωση επιβλήθηκαν. 

Πχ. SA.56774 (08.04.2020) τροπ. SA.57151 (05.05.2020)
Δανία: Οι δικαιούχοι, μεταξύ άλλων, πρέπει να
υφίστανται μείωση των εσόδων άνω του 40% λόγω της
πανδημίας από 9/3-9/6/2020 – και πλέον 35% κατόπιν
της τροποποίησης
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Β. Άρση σοβαρής διαταραχής οικονομίας

I. Κρατικές ενισχύσεις

Άρθρο 107 παρ. 3 περ. β’ ΣΛΕΕ

δύνανται να θεωρηθούν ότι 
συμβιβάζονται με την εσωτερική 
αγορά «οι ενισχύσεις για την 
προώθηση σημαντικών σχεδίων 
κοινού ευρωπαϊκού 
ενδιαφέροντος ή για την άρση 
σοβαρής διαταραχής της 
οικονομίας κράτους μέλους»

Προσωρινό Πλαίσιο 19.03.2020 
(τροπ. 03.04.2020, 08.05.2020, 29.06.2020, 13.10.2020)

• Αναγνωρίζει ότι ολόκληρη η 
οικονομία της ΕΕ αντιμετωπίζει 
«σοβαρή διαταραχή». 

• Στόχος: η παροχή στήριξης δια της 
πρόσβασης στη χρηματοδότηση.

• Προϋποθέσεις: αιτιώδης σχέση, 
αναγκαιότητα, καταλληλόλητα, 
αναλογικότητα.



Β. Άρση σοβαρής διαταραχής οικονομίας

I. Κρατικές ενισχύσεις

5 - Ρευστότητα εταιρειών
• άμεσες επιχορηγήσεις

• εισφορές μετοχικού κεφαλαίου

• επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα και προκαταβολές

• εγγυήσεις για δάνεια σε εταιρείες

• επιδοτούμενα κρατικά δάνεια σε εταιρείες με ευνοϊκό επιτόκιο,

• διασφαλίσεις για τις τράπεζες που διοχετεύουν κρατικές ενισχύσεις στην 
πραγματική οικονομία

• δημόσια βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων για όλες τις 
χώρες

2 - προστασία των θέσεων εργασίας σε τομείς και περιοχές 
που πλήττονται σοβαρά 
• αναβολή της καταβολής των φόρων και/ή αναστολής των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης για τους τομείς, τις περιφέρειες ή τους τύπους 
εταιρειών που πλήττονται περισσότερο

• επιδότηση μισθού για τους εργαζομένους σε εταιρείες τομέων ή 
περιφερειών που έχουν πληγεί περισσότερο

3 - εν τοις πράγμασι καταπολέμηση της νόσου
• στήριξη στην Έρευνα & Ανάπτυξη επί της νόσου covid-19 με τη μορφή 

άμεσων επιχορηγήσεων, επιστρεπτέων προκαταβολών ή φορολογικών 
πλεονεκτημάτων

• στήριξη για την ανάπτυξη και τη δοκιμή σχετικών προϊόντων που 
χρειάζονται για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου covid-19, έως την 
πρώτη βιομηχανική αξιοποίηση

• στήριξη για την παραγωγή προϊόντων για την αντιμετώπιση της έξαρσης 
της νόσου covid-19 με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών 
πλεονεκτημάτων, επιστρεπτέων προκαταβολών και εγγυήσεων κάλυψης 
ζημιών

2 - αντιμετώπιση ζητημάτων μακροπρόθεσμης 
φερεγγυότητας 
• ενίσχυση ανακεφαλαιοποίησης σε μη χρηματοοικονομικές εταιρείες που 

έχουν ανάγκη και 

• μέτρα ανακεφαλαιοποίησης και χρέους μειωμένης εξασφάλισης

Προσωρινό πλαίσιο | 12 τύποι μέτρων



13 μέτρα έχουν εγκριθεί για την Ελλάδα :

• SA.56857 (03.04.2020) τροπ. SA.57048 (30.04.2020) καθεστώς παροχής εγγυήσεων €2,25 δισ.,

• SA.56815 (07.04.2020) τροπ. SA.58047 (04.08.2020) καθεστώς επιστρεπτέων προκαταβολών, εκτιμώμενου €2δισ.

• SA.56839 (08.04.2020) καθεστώς €1,2 δισ. για την παροχή επιχορηγήσεων σε ΜΜΕ

• SA.57194 (05.05.2020) επιχορηγήσεις €10,13 εκατ. στο τμήμα πρωτογενούς παραγωγής ανθοκομίας,

• SA.57165 (11.05.2020) τροπ. SA.58124 (30.07.2020) και SA.58867 (22.10.2020), καθεστώς €500 εκατ. για τη στήριξη των αυτοαπασχολούμενων προσώπων,

• SA.58029, SA. 58048, SA. 58069 (23.07.2020) μέτρα περί τα €51 εκατ. για τη στήριξη γεωργών πρωτογενών τομέων, παραγωγών/ πωλητών υπαίθριων
αγορών, για τη στήριξη στον πρωτογενή τομέα εκτροφής αιγοπροβάτων και για τη στήριξη στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σπαραγγιών αντιστοίχως.

• SA.58367 (28.08.2020) καθεστώς €150 εκατ. για τη στήριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφ. Κεντρικής
Μακεδονίας

• SA.58616 (09.10.2020) καθεστώς €1,5 δισ. ευρώ για τη στήριξη πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που σε 12 περιφέρειες

• SA.58929 (19.10.2020) καθεστώς €39,6 εκατ. για τη στήριξη των παραγωγών ορισμένων οπωροκηπευτικών

• SA.58368 (19.10.2020) καθεστώς €450 εκατ. για τη στήριξη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού, των μεταφορών, των
κατασκευών & της ενέργειας

• SA.58867 (27.10.2020) επιδοτήσεις μισθών σε αυτοαπασχολούμενους

• SA.59033 (28.10.2020) πρόγρ. €7,7 εκατ. για τη στήριξη πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό τομέα στον Δήμο
Αθηναίων

• SA.58555 (12.11.2020) καθεστώς €665 εκατ. για την προστασία της πρώτης κατοικίας ευάλωτων δανειοληπτών

Β. Άρση σοβαρής διαταραχής οικονομίας

I. Κρατικές ενισχύσεις



I. Κρατικές ενισχύσεις
Β. Άρση σοβαρής διαταραχής οικονομίας

Εξέλιξη

Σύνδεση ενισχύσεων υπό μορφή εγγυήσεων
δανείων/επιτοκίων για δάνεια προς επιχειρήσεις με
την κλίμακα της οικονομικής δραστηριότητάς τους,
με αναφορά στο ετήσιο μισθολογικό κόστος του
δικαιούχου στον κύκλο εργασιών ή στις ανάγκες
ρευστότητας και στη χρήση της δημόσιας στήριξης
για κεφάλαια κίνησης ή επενδύσεων.

Πχ. SA.57165 (11.05.2020) Ελλάδα: καθεστώς για τη στήριξη
αυτοαπασχολουμένων και αυτοαπασχολούμενων που διευθύνουν
μικρές επιχειρήσεις οι τομείς των οποίων ορίστηκαν με κριτήρια
κύκλου εργασιών.

1

Δικαιούχοι ενίσχυσης «Έρευνας & Ανάπτυξης» :
i. δέσμευση χορήγησης μη αποκλειστικών αδειών

σε συνθήκες αγοράς χωρίς διακρίσεις σε τρίτα
μέρη του ΕΟΧ,

ii. οι υποδομές δοκιμών και αναβάθμισης πρέπει να
είναι ανοιχτές σε πολλούς χρήστες και να
παρέχονται σε διαφανή και χωρίς διακρίσεις
βάση.

Πχ. SA.57519 (18.06.2020) Πολωνία
SA.57453 και SA.57453 (03 και 19.06.2020) Ιρλανδία
SA.57173 (12.05.2020) Βέλγιο 

2



I. Κρατικές ενισχύσεις
Β. Άρση σοβαρής διαταραχής οικονομίας

Εξέλιξη

Τα μέτρα ανακεφαλαιοποίησης ισχύουν με αυστηρά
όρια στην απόκτηση συμμετοχής σε ανταγωνιστές ή
άλλους φορείς εκμετάλλευσης - έως ότου
εξαργυρωθεί τουλάχιστον το 75% της
ανακεφαλαιοποίησης, οι δικαιούχοι εμποδίζονται
καταρχήν να αποκτήσουν περισσότερο από 10% σε
ανταγωνιστές ή άλλους φορείς στην ίδια γραμμή
επιχειρήσεων.

Πχ. SA.57410 (10.06.2020) Φιλανδία

3

Ανάδειξη κίνδυνου χρηματοδοτικής στήριξης
επιχειρήσεων οι οποίες έχουν δεσμούς με χώρες του
καταλόγου μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής
δικαιοδοσίας.

14.07.2020 Σύσταση Επιτροπής C(2020) 4885, on
making State financial support to undertakings in the
Union conditional on the absence of links to non-
cooperative jurisdictions).

4



ΙI. Δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού

 Ριζική μεταβολή των συνθηκών προσφοράς και ζήτησης σε συγκεκριμένες
αγορές προϊόντων οι επιχειρήσεις κλήθηκαν να προσαρμόσουν τη λειτουργία
και την οργάνωσή

 Κίνδυνος: οι επιχειρήσεις να εκδηλώσουν αποκλίνουσες ή/και παραβατικές
συμπεριφορές (βλ. υπερβολικές ανατιμήσεις προϊόντων/υπηρεσιών ή παράνομες συμπράξεις
μεταξύ επιχειρήσεων εις βάρος των καταναλωτών και του δημοσίου συμφέροντος)

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή & Επιτροπή Ανταγωνισμού («ΕΑ»): προσέγγιση της
κρίσης ως μία σημαντική «πρόκληση» (βλ. και ΕΑ, Ενημερωτικό δελτίο, Τεύχος 3, Οκτ. 2020, σελ. 19)

συντελώντας από την προσαρμογή στην πιο μόνιμη εξέλιξη του
κλάδου τόσο σε εθνικό (1) όσο και σε ενωσιακό επίπεδο (2)



Α. Η εξέλιξη από την προσέγγιση της πρόκλησης σε εθνική κλίμακα

ΙI. Δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού

1ον - Τεχνική και ψηφιακή οργάνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Ενδεικτικά, τους μήνες Απρ. – Σεπτ. 2020:

• Έγκριση 6 συγκεντρώσεων επιχειρήσεων

ΕΑ 709/2020 της 15.04.2020

ΕΑ 710/2020 της 21.04.2020,

ΕΑ 712/2020 της 22.05.2020

ΕΑ 714/2020 της 24.06.2020

ΕΑ 716/2020 της 21.07.2020

ΕΑ 718/2020 της 01.10.2020

• Έκδοση 2 αποφάσεων επί δεσμεύσεων εγκεκριμένων
συγκεντρώσεων επιχειρήσεων

Επί ΕΑ 658/2018, Attica ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Επί ΕΑ 665/2018, ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ – ΣΟΥΠΕΡ
ΜΑΡΚΕΤ και ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕ

• Απόφαση επί αυτεπάγγελτης έρευνας περί παράνομης
σύμπραξης στην αγορά επίπλων & επαγγελμ. εξοπλισμού

ΕΑ 703/2020 (χορήγηση επιείκειας για ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΗΤΡΟΥ,
αποδοχή διευθέτησης διαφοράς για MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ)

• Απόρριψη 1 καταγγελίας για κατάχρηση δεσπόζουσας
θέσης

ΕΑ 711/2929, ΜΑΒΙΖ (έλλειψη στοιχείου καταχρηστικότητας)

• Δημοσίευση προηγουμένων αποφάσεων
ΕΑ 689/2019

• Συνεδρίαση επί 4 τρεχουσών υποθέσεων
• Εκκίνηση 3 κλαδικών ερευνών

Σουπερμάρκετ
Χρηματοοικονομικές τεχνολογίες/ Fintech
Ηλεκτρονικό εμπόριο

Απρόσκοπτη συνέχιση των υπηρεσιών της ΕΑ για το κοινό και για εξέταση
υποθέσεων από την Ολομ.



Α. Η εξέλιξη από την προσέγγιση της πρόκλησης σε εθνική κλίμακα

ΙI. Δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού

Εξέλιξη

Δυνατότητα ακροαματικής 
διαδικασίας μέσω 
τηλεδιάσκεψης, κατόπιν 
σύμφωνης γνώμη των 
μερών.

Τροποποίηση του Κανονισμού 
Λειτουργίας και Διαχείρισης 
(ΦΕΚ Β/3917/14.09.22020) 

1

Πλήρης σειρά από ψηφιακές υπηρεσίες από 12.10.2020:
• Ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος για τηλέ-συνάντηση / τηλέ-διάσκεψη με στελέχη της ΕΑ
• Ηλεκτρονική υποβολή καταγγελίας με χρήση του εντύπου καταγγελιών
• Γνωστοποίηση πράξης συγκέντρωσης ηλεκτρονικά με χρήση του σχετικού εντύπου

γνωστοποίησης.
• Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης παρέκκλισης από τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για

αναστολή πραγματοποίησης συγκέντρωσης.
• Ηλεκτρονική υποβολή πρότασης δεσμεύσεων.
• Ηλεκτρονική υποβολή παρέμβασης σε υπόθεση ως τρίτος.
• Ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος (από δημόσιους φορείς) / ερωτήματος για παροχή

γνωμοδότησης επί ζητημάτων ελεύθερου ανταγωνισμού.
• Δυνατότητα ηλεκτρονικής ενημέρωσης περί καταβολής του τέλους 1/000 του άρ. 17 του ν.

3959/2011 και υποβολής αίτησης επιστροφής του.
• Ηλεκτρονική υποβολή γενικών ερωτημάτων.

2



Α. Η εξέλιξη από την προσέγγιση της πρόκλησης σε εθνική κλίμακα

ΙI. Δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού

2ον - Σύσταση, την 20.03.2020, ειδικής ομάδας κρούσης κατά
αντιανταγωνιστικών πρακτικών λόγω της πανδημίας Covid-19

Εξέλιξη: φάνηκε η ανάγκη της συστηματικής χαρτογράφησης των αγορών ώστε η ΕΑ να μπορεί
αναλάβει πιο προληπτικό ρόλο, με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών (Big Data, αλγόριθμους).

Σκοπός: η συστηματική εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού στις ειδικές οικονομικές και 
κοινωνικές συνθήκες λόγω της πανδημίας



Α. Η εξέλιξη από την προσέγγιση της πρόκλησης σε εθνική κλίμακα

ΙI. Δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού

1.
Αγορές τροφίμων  (αμνοεριφίων, εσπεριδοειδών) - Επιτόπιοι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι  – 15 & 22.04.2020

2.
Εταιρείες που εμπορεύονται υγειονομικό υλικό -
Μαζική ηλεκτρονική έρευνα
Ενδιάμεσα αποτελέσματα Απρ. 2020: δεν επιβεβαιώθηκε
συστηματική αύξηση του μέσου ή/ και διάμεσου μεικτού
περιθωρίου κέρδους από την πώληση του εξεταζόμενου
υγειονομικού προϊόντος κατά το ερευνώμενο διάστημα

3.
Προμήθεια υγειονομικού υλικού και ιατρικού 
εξοπλισμού από τα δημόσια νοσοκομεία και άλλες 
υγειονομικές μονάδες - Έρευνα
Ενδιάμεσα αποτελέσματα 26.06.2020: οι τιμές που προσφέρονται 
από πέντε (5) προμηθευτές κατά την COVID-19 περίοδο μπορούν 
να θεωρηθούν ως δυνητικές ακραίες τιμές

4.
Αγορές βασικών τροφίμων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλη την αλυσίδα αξίας προϊόντων,
κυρίως διατροφής (ενδεικτ. ζωοτροφές, σιτηρά, γάλα, αυγά και κοτόπουλα) - Αυτεπάγγελτες έρευνες –από
15.04.2020.
11.07.2020 δελτίο τύπου της ΕΑ σχετικά με τις επιπτώσεις στις αγορές γάλακτος και σιτηρών και αλεύρων, στις τιμές καταναλωτή: από
την προκαταρκτική ανάλυση των στοιχείων δεν παρατηρείται σημαντική αύξηση των διάμεσων τιμών λευκού γάλακτος και αλεύρων-
σιμιγδαλίου στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ κατά την περίοδο της έξαρσης της πανδημίας στη χώρα μας.

Παρακολούθηση οικονομικών στοιχειών διαφόρων κλάδων:  



Β. Η εξέλιξη από την προσέγγιση της πρόκλησης ως χώρα της ΕΕ

ΙI. Δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού

Πρόβλεψη προσωρινής παρέκκλισης από τους κανόνες ανταγωνισμού
ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και για την σταθεροποίηση των αγορών.

Εκτελεστικός Κανονισμός 
(ΕΕ) 2020/599 της Επιτροπής 
της 30.4.2020 για την έγκριση 
των συμφωνιών και 
αποφάσεων σχετικά με τον 
προγραμματισμό της 
παραγωγής στον τομέα του 
γάλακτος και των 
γαλακτοκομικών προϊόντων

Εκτελεστικός Κανονισμός 
(ΕΕ) 2020/593 της Επιτροπής της 
30.4.2020 για την έγκριση των 
συμφωνιών και των αποφάσεων 
σχετικά με μέτρα 
σταθεροποίησης της αγοράς 
στον τομέα της πατάτας

Λόγω της τρέχουσας πανδημίας COVID-19 
ενώ η ζήτηση για νωπές πατάτες έχει, στο 
παρόν στάδιο, αυξηθεί, σημειώθηκε 
κατακόρυφη πτώση της ζήτησης για πατάτες 
προς μεταποίηση, η οποία έχει άμεσο και 
σοβαρό αντίκτυπο στην αγορά

Εκτελεστικός Κανονισμός 
(ΕΕ) 2020/594 της Επιτροπής της 
30.4.2020 για την έγκριση συμφωνιών και 
αποφάσεων σχετικά με μέτρα 
σταθεροποίησης της αγοράς στον τομέα 
των ζωντανών φυτών και προϊόντων της 
ανθοκομίας, των βολβών, ριζών και 
παρόμοιων ειδών, καθώς και των 
κομμένων ανθέων και διακοσμητικών 
φυλλωμάτων
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1590141939014&uri=CELEX:32020R0599
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1590141786678&uri=CELEX:32020R0593
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1590141887170&uri=CELEX:32020R0594


Β. Η εξέλιξη από την προσέγγιση της πρόκλησης ως χώρα της ΕΕ

ΙI. Δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού

Καθοδήγηση σχετικά με την έγκριση περιορισμένης συνεργασίας μεταξύ των
επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου covid19

• Κατευθυντήριες γραμμές για τη βέλτιστη και
ορθολογική προμήθεια φαρμάκων ώστε να
αποφευχθούν οι ελλείψεις κατά τη διάρκεια της
πανδημίας COVID-19 (2020/C 116 I/01)

• Δυνατότητα έκδοσης ad hoc επιστολής
υποστήριξης (comfort letter) σχετικά με
συγκεκριμένο έργο συνεργασίας 08.04.2020
Χρήση για 1η φορά προς την ένωση Medicines for
Europe σε σχέση με την αποφυγή ελλείψεων σε
κρίσιμα νοσοκομειακά φάρμακα για τη θεραπεία
ασθενών με covid19.
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• Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Ανακοίνωση σχετικά με
Προσωρινό πλαίσιο για την αξιολόγηση
ζητημάτων αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας που
αφορούν τη συνεργασία επιχειρήσεων για την
αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
που απορρέουν από την τρέχουσα έξαρση της
νόσου COVID-19 (2020/C 116 I/02).

• Σκοπός: η παροχή αντιμονοπωλιακής
καθοδήγησης σε επιχειρήσεις που
συνεργάζονται για την αντιμετώπιση
επειγουσών καταστάσεων που σχετίζονται με
την τρέχουσα έξαρση της νόσου covid19.



Εν κατακλείδι…

Εύρος δικαίου ανταγωνισμού 

Κλήθηκε να απαντήσει κυρίως 
στην οικονομική και 
υγειονομική έκφανση της 
παρούσας κρίσης.

Ζητούμενο - τουλάχιστον να συμβαδίζει

Στην παρούσα κρίση – η προσπάθεια 
ανταπόκρισης ανέδειξε τις ελλείψεις αλλά 
και έφερε νέες λειτουργίες οι οποίες 
σταδιακά παγιώνονται! 



www.zeya.com

Ευχαριστώ για
την προσοχή σας

http://www.zeya.com/

