
 

 

 

 

 

 

Άρειος Πάγος 1196/2020 

Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης 

Επιμέλεια: Ειρήνη Λαϊνάκη 

Απόσπασμα κειμένου απόφασης1 

«[…] Το άρθρο 2 του Ν. 703/1977 "περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του 

ελεύθερου ανταγωνισμού" […] ορίζει ότι απαγορεύεται η καταχρηστική εκμετάλλευση από μία ή 

περισσότερες επιχειρήσεις, της δεσπόζουσας θέσης τους, στο σύνολο ή σε μέρος της αγοράς της 

χώρας. Η καταχρηστική αυτή εκμετάλλευση μπορεί να συνίσταται ιδίως: α) στον άμεσο ή έμμεσο 

εξαναγκασμό προς καθορισμό είτε των τιμών αγοράς ή πωλήσεως είτε άλλων μη εύλογων όρων 

συναλλαγής, β) στον περιορισμό της παραγωγής, της καταναλώσεως ή της τεχνολογικής αναπτύ-

ξεως, επί ζημία των καταναλωτών, γ) στην εφαρμογή άνισων όρων για ισοδύναμες παροχές, ιδίως 

στην αδικαιολόγητη άρνηση πωλήσεων, αγορών ή άλλων συναλλαγών, κατά τρόπο ώστε ορισμέ-

νες επιχειρήσεις να τίθενται σε μειονεκτική θέση στον ανταγωνισμό, δ) στην εξάρτηση της σύναψης 

συμβάσεων με τις οποίες οι αντισυμβαλλόμενοι αποδέχονται πρόσθετες παροχές, ή συνάπτουν 

πρόσθετες συμβάσεις αι οποίες κατά τη φύση τους ή σύμφωνα με τις εμπορικές συνήθειες, δεν 

συνδέονται με το αντικείμενο των συμβάσεων τούτων. […] Παρέπεται ότι η κατά παράβαση των 

διατάξεων αυτών καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης συνιστά αδικοπραξία, από την 

οποία, αν προκλήθηκε ζημία ή και ηθική βλάβη σε άλλον, συνήθως ανταγωνιστική επιχείρηση, δη-

μιουργείται υποχρέωση αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης. Για την τέλεση της αδικοπρα-

ξίας αυτής απαιτείται, δεσπόζουσα θέση, δηλαδή θέση οικονομικής δύναμης την οποία έχει μία 

επιχείρηση, που προϋποθέτει κατ' αρχήν ένα σημαντικό μερίδιο αγοράς και η οποία της δίνει τη 

δυνατότητα να παρεμποδίζει τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό που διατηρείται στη σχετική α-

γορά δίνοντάς της τη δύναμη να συμπεριφέρεται σε σημαντικό βαθμό ανεξάρτητα από τους αντα-

γωνιστές της, τους πελάτες και τέλος τους καταναλωτές. Για να κριθεί αν μία επιχείρηση κατέχει 

δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά, συνεκτιμώνται το μερίδιο αυτής στη σχετική αγορά, το ύψος 

των διαθεσίμων οικονομικών μέσων και δυνατοτήτων της, το προβάδισμα από άποψη τεχνολο-

γικής εξέλιξης και εμποροβιομηχανικών εμπειριών, η εξασφάλιση πρώτων υλών και η ανυπαρξία 

εναλλακτικού ανταγωνισμού, δηλαδή η υποκατάσταση των προϊόντων με όμοια προϊόντα άλλων 
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επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά. Η ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης, εξετάζεται 

πάντοτε σε συνάρτηση με μια ορισμένη αγορά, η οποία οριοθετείται: α) ως προς τα προϊόντα ή τις 

υπηρεσίες (σχετική αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών) και β) γεωγραφικώς (σχετική γεωγραφική α-

γορά), που ταυτίζεται με την περιοχή, μέσα στα όρια της οποίας δραστηριοποιούνται και ανταγω-

νίζονται οι επιχειρήσεις ως πωλητές ή αγοραστές των σχετικών προϊόντων ή υπηρεσιών υπό ε-

παρκώς ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού (ΟλΑΠ 2/1989). Καταχρηστική είναι η εκμετάλλευση 

της δεσπόζουσας θέσης όταν θίγεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός, με την έννοια ότι οι μέθοδοι και 

πρακτικές (διαμόρφωση τιμών αγοράς ή πώλησης και διαφοροποιημένη μεταχείριση) της δεσπό-

ζουσας επιχείρησης επηρεάζουν τη δομή μιας αγοράς, τόσο σε επίπεδο ομοειδών επιχειρήσεων 

όσο και σε επίπεδο καταναλωτών (ΑΠ 1554/2008). Τέλος, το άρθρο 2α του ν. 703/1977, […] όριζε 

ότι απαγορεύεται η καταχρηστική εκμετάλλευση, από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, της σχέσης 

οικονομικής εξάρτησης, στην οποία βρίσκεται προς αυτή ή αυτές μία επιχείρηση, η οποία κατέχει 

θέση πελάτη ή προμηθευτή τους, ακόμη και ως προς ένα ορισμένο είδος προϊόντων ή υπηρεσιών, 

εφόσον δεν διαθέτει ισοδύναμη εναλλακτική λύση, η καταχρηστική δε εκμετάλλευση της σχέσης 

οικονομικής εξάρτησης μπορεί να συνίσταται ιδίως στην επιβολή αυθαίρετων όρων συναλλαγής, 

στην εφαρμογή διακριτικής μεταχείρισης ή στην αιφνίδια και αδικαιολόγητη διακοπή μακροχρό-

νιων εμπορικών σχέσεων. […]Υπό την έννοια αυτή η παράβαση του άρθρου 2α του ν. 703/1977, 

συνιστά παράνομη, κατά την έννοια του άρθρου 914 ΑΚ, συμπεριφορά, οπότε με τη συνδρομή και 

των λοιπών όρων του άρθρου αυτού παρέχεται, σε όποιον ζημιώθηκε, αξίωση αποζημίωσης και 

χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης […]. 

[…] Με την από 13-6-2003, αγωγή η ενάγουσα-εφεσίβλητη […] ζήτησε την αναγνώριση της υπο-

χρεώσεως της εναγομένης-εκκαλούσας προς καταβολή σ'αυτή νομιμοτόκως του ποσού των 

8.139.667 ευρώ, ως αποζημίωσή της για την προκληθείσα ισόποση ζημία από την λεπτομερώς πε-

ριγραφομένη σ' αυτήν αδικοπρακτική συμπεριφορά της τελευταίας, συνισταμένη στην καταχρη-

στική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας στην αγορά θέσεώς της (άρθρα 914 επ.ΑΚ,2ν.703/1977 και 

82 ΣυνθΕΚ). […] Κατά της αποφάσεως αυτής άσκησε η εναγομένη - εκκαλούσα την από 14-9-2005 

έφεσή της για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και κακή εκτίμηση των αποδείξεων 

[…] που δέχθηκε τα ακόλουθα: "... η ενάγουσα έχει ως αντικείμενο την εμπορία φαρμάκων, φαρμα-

κευτικών προϊόντων, καλλυντικών και διάφορων συναφών ειδών, στο πλαίσιο δε της επιχειρημα-

τικής της δραστηριότητας συναλλάσσεται με ορισμένες φαρμακοβιομηχανίες στην Ελλάδα, ημεδα-

πές ή θυγατρικές αλλοδαπών, από τις οποίες προμηθεύεται, προς μεταπώληση, διάφορα φάρμακα. 

Η εναγόμενη είναι θυγατρική της αλλοδαπής μητρικής εταιρίας με την επωνυμία "G. pic", που ε-

δρεύει στο ..., έχει δε ως εμπορική δραστηριότητα την εισαγωγή και διάθεση στην ελληνική αγορά 

φαρμακευτικών προϊόντων που παράγουν οι αλλοδαπές εταιρίες […]. Η εναγόμενη είναι, μεταξύ 

των άλλων, αποκλειστικώς υπεύθυνη αδείας κυκλοφορίας και αντιπρόσωπος στην Ελλάδα των 

φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, i) "Ι.", ii) "L." και iii) "S.". Τα ως άνω ιδιοσκευάσματα, τα οποία 

προορίζονται, το πρώτο για την καταπολέμηση της ημικρανίας, το δεύτερο για τον έλεγχο των 

επιληπτικών κρίσεων και το τρίτο για την αντιμετώπιση του βρογχικού άσθματος, είναι πρωτό-

τυπα και αναντικατάστατα φάρμακα, προϊόντα έρευνας και τεχνολογίας και κατατάσσονται στην 

κατηγορία των συνταγογραφούμένων φαρμάκων. Η εναγόμενη είναι εκ του νόμου υπεύθυνη για 

τον ομαλό εφοδιασμό της εθνικής αγοράς ως προς τη διακίνηση και την επάρκεια των φαρμακευ-

τικών ιδιοσκευασμάτων της στα φαρμακεία της χώρας καθώς και για τη διατήρηση τρίμηνου α-

ποθέματος ασφαλείας (άρθρο 8 παρ. 4ΝΔ96/1973 άρθρο 29 παρ. 2Ν1316/1983 β). […] Επειδή τα 

μερίδια […] αγοράς [της] είναι υψηλά, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η προμήθεια των φαρμάκων 

αυτών στην Ελλάδα γίνεται αποκλειστικά μέσω της εναγομένης, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, 

η τελευταία κατέχει δεσπόζουσα θέση στην εγχώρια αγορά ως προς τα επίδικα σκευάσματα, γ. 

Από του έτους 1997 και εντεύθεν ο καθορισμός της τιμής των εισαγόμενων φαρμάκων, στα οποία 



 
 

  

 

περιλαμβάνονται και τα επίμαχα τρία φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα, γινόταν με βάση τη χαμηλό-

τερη προς τους χονδρέμπορους τιμή πωλήσεως στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (EE), με επα-

κόλουθο για τα φάρμακα που διακινούνταν στην Ελλάδα να διαμορφωθούν τιμές χαμηλότερες 

από όλες των λοιπών κρατών-μελών της EE […]. Η διαπίστωση αυτή οδήγησε την ενάγουσα […] σε 

συνεχείς παραγγελίες προς την εναγόμενη, προκειμένου να εξάγει μέρος των φαρμάκων αυτών 

στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της EE […], όπου μπορούσε […] να τα διαθέσει με πολύ μεγαλύτερο πο-

σοστό κέρδους από αυτό που επέβαλε η ελληνική νομοθεσία, αποκομίζοντας, κατά τον τρόπο αυ-

τόν, υψηλότερα κέρδη […]. […] δ. Ωστόσο από τον Νοέμβριο του έτους 2000 η εναγόμενη, […] απο-

φάσισε μονομερώς να αναλάβει την απευθείας πώληση των επίδικων προϊόντων σε ελληνικά φαρ-

μακεία και νοσοκομεία, αρνούμενη να εκτελέσει τις σχετικές παραγγελίες της ενάγουσας για τη 

χρονική περίοδο από 1.9.2001 μέχρι 31.12.2002 […], επικαλούμενη την αδυναμία της […] και τις εκ 

του νόμου υποχρεώσεις της να καλύπτει τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς. Έτσι, οι παραγωγοί 

(αλλοδαπές) εταιρίες προμήθευαν αρχικά την εναγόμενη μηνιαίως με ποσότητες που κάλυπταν 

την εθνική κατανάλωση πλέον ενός ποσοστού 10%, το οποίο το έτος 2001 αυξήθηκε στο ύψος του 

25%. ε. […] Η ως άνω αιφνίδια και ολοσχερής διακοπή του εφοδιασμού της ενάγουσας (και των 

άλλων φαρμακεμπορικών εταιριών) ως χονδρεμπόρου φαρμάκων εκ μέρους της εναγομένης στην 

κρίσιμη χρονική περίοδο (9.2001-12.2002) συνιστά άρνηση πωλήσεως (η οποία προσκρούει και α-

ντίκειται τόσο στο άρθρο 2 του Ν.703/1977 όσο και στο άρθρο 82 της ΣυνθΕΚ)... Επειδή η αύξηση 

της ζητήσεως των τριών επίδικων φαρμάκων από τις φαρμακεμπορικές επιχειρήσεις […] ήταν πολ-

λαπλάσια της εθνικής ζητήσεως λόγω των προαναφερόμενων εξαγωγών, η μητρική εταιρία της 

εναγομένης περιόρισε τις ποσότητες των εν λόγω φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων προς τη θυ-

γατρική της (εναγόμενη), με σκοπό την αντιμετώπιση του παράλληλου εμπορίου και την εξαιτίας 

αυτού απώλεια των εσόδων της […]. Από την παραπάνω συμπεριφορά της εναγομένης δεν απο-

δείχθηκαν δυσμενείς επιπτώσεις στην ελληνική αγορά. […] Επιπλέον, η άρνηση πωλήσεως της ενα-

γομένης δεν συνιστά κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσεως της, εφόσον με τη συμπεριφορά της 

αυτή δεν περιήγαγε την ενάγουσα σε μειονεκτική θέση, πολύ δε περισσότερο δεν οδήγησε σε εξό-

ντωση της από την αγορά, λαμβάνοντας υπόψη ότι μια εταιρία εκμεταλλεύεται καταχρηστικώς τη 

δεσπόζουσα θέση της μόνο εφόσον "ενεργεί με κίνδυνο να εξαφανίσει κάθε ανταγωνισμό εκ μέρους 

του πελάτη αυτού" […]. Τέλος, η προαναφερόμενη άρνηση πωλήσεως δεν επιφέρει περιορισμό του 

ενδοκοινοτικού εμπορίου, οπότε θα μπορούσε να θεωρηθεί ως καταχρηστική (κατά την έννοια 

του άρθρου 82 ΣυνθΕΚ), […]. […] Βάσει των προεκτεθέντων, η άρνηση της εναγομένης να ικανοποι-

ήσει τις παραγγελθείσες εκ μέρους της ενάγουσας ποσότητες ως προς τα τρία επίδικα φαρμακευ-

τικά ιδιοσκευάσματα πέραν των ορίων της εθνικής συνταγογραφήσεως των φαρμάκων αυτών δεν 

είναι καταχρηστική […], συνακόλουθα δε δεν συνιστά αδικοπρακτική συμπεριφορά. Γι αυτό, η έν-

δικη αγωγή κατά την επικουρική της βάση της αδικοπραξίας πρέπει να απορριφθεί ως κατ" ουσίαν 

αβάσιμη..."Ακολούθως δέχθηκε την έφεση και εξαφανίζοντας την 1124/2005 οριστική απόφαση α-

πέρριψε την άνω αγωγή . Κατά της παραπάνω αποφάσεως (7770/2007) ασκήθηκε αίτηση αναιρέ-

σεως από την εφεσίβλητη-ενάγουσα επί της οποίας εκδόθηκε η 1286/2011 απόφαση του Αρείου 

Πάγου. […] Συνεπώς ο δεύτερος και ο τρίτος λόγος της αίτησης αναίρεσης είναι ουσιαστικά βάσιμοι 

κατά το μέρος με το οποίο αποδίδεται στην προσβαλλόμενη απόφαση η πλημμέλεια από τον α-

ριθμό 1 του άρθρ. 559 ΚΠολΔ σε σχέση ειδικότερα με την εφαρμογή του άρθρ. 82 ΣυνθΕΚ. […] Στο 

σημείο τούτο πρέπει να επισημανθεί ότι όσον αφορά το ερευνώμενο ενταύθα διάστημα (9/2001 

ως 12/2001) από ουδέν των ως άνω αποδεικτικών στοιχείων προέκυψε ότι η εναγομένη υπέπεσε 

σε παράβαση εκ του άρθρου 82 ΕΚ (ούτε και εκ του άρθρου 2ν.703/1977). [Δεν] αποδείχθηκε επίσης 

ότι […] οι παραγγελίες στις οποίες προέβη η ενάγουσα κατά το επίδικο χρονικό διάστημα (Σε-

πτέβριο 2001 ως Δεκέμβριο 2002) ήσαν οι συνηθισμένες στις οποίες προέβαινε όλο το προηγούμενο 



 
 

  

 

διάστημα, στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών της με την εναγομένη. Αντίθετα από τη σύ-

γκριση των εν λόγω επίδικων παραγγελιών […] σε σχέση με τις παραγγελίες της ενάγουσας τις 

οποίες στο παρελθόν εκτελούσε η εναγομένη, σύμφωνα με τις μεταξύ τους υπάρχουσες εμπορικές 

σχέσεις κατά τα προεκτεθέντα αποδεικνύεται ότι οι πρώτες (επίδικες) είναι λίαν δυσανάλογες, κα-

θόσον κατά μήνα είναι υπερπολλαπλάσιες εκείνων που συνήθως παράγγελνε προηγουμένως ετη-

σίως […] και κατ' ουσίαν προορίζονταν στο σύνολο τους μόνο για τις παράλληλες εξαγωγές της. 

[…] Από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά στοιχεία συνεπώς αποδείχθηκε ότι οι αιτούμενες από την 

ενάγουσα ποσότητες (παραγγελίες) αφορούσαν αποκλειστικά εξαγωγές της ενάγουσας και όχι την 

κάλυψη των αναγκών της εγχώριας αγοράς, ενώ δεν αποδείχθηκε ότι η τελευταία λάμβανε ποσό-

τητες που υπολείπονταν των ανταγωνιστών της . […] Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, δεν αποδεί-

χθηκε ότι η εναγομένη είναι εταιρεία με δεσπόζουσα θέση στον χώρο της Ε.Ε, που αποτελεί και το 

πεδίο ερεύνης της συγκεκριμένης υποθέσεως, ενόψει του αγωγικού αιτήματος. Και τούτο διότι η 

έννοια της δεσπόζουσας θέσης καθορίζεται από το χώρο στον οποίον δραστηριοποιείται η σχετική 

αγορά προϊόντος και η σχετική γεωγραφική αγορά. Η εναγομένη είναι εταιρεία με έδρα την Ελλάδα, 

αποκλειστική εισαγωγέας των συγκεκριμένων φαρμάκων στην Ελλάδα, όπου και δραστηριοποιεί-

ται επιχειρηματικά ως προελέγχθη. Ως εκ τούτου ο χώρος στον οποίον θα μπορούσε να εξεταστεί 

εάν κατέχει δεσπόζουσα θέση είναι αποκλειστικά αυτός της ελληνικής επικράτειας. […] Αντίθετα 

αποδείχθηκε ότι δεσπόζουσα θέση στην κοινοτική αγορά κατέχει η μητρική εταιρεία. […] Ζημία των 

καταναλωτών στην Ελλάδα δεν αποδείχθηκε, ούτε συνδέεται εξ άλλου με το αγωγικό αίτημα. Ζημία 

όμως των ευρωπαίων καταναλωτών δεν αποδείχθηκε από κανένα αποδεικτικό στοιχείο ότι ήταν 

δυνατόν να επέλθει στην Κοινότητα, […]. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

[…] Δέχεται τυπικά και κατ' ουσίαν την έφεση και τους προσθέτους λόγους. 

Εξαφανίζει την υπ' αριθμ. 1124/2005 οριστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

Δικάζει την από 13-6-2003 αγωγή. 

Απορρίπτει αυτήν […].» 

Παρατηρήσεις: 

1. Η οικονομία της αγοράς στηρίζεται στον ελεύθερο ανταγωνισμό, ο οποίος λειτουργεί με βάση 

την προσφορά και τη ζήτηση, υποχρεώνοντας τις επιχειρήσεις να βελτιώνουν την αποτελεσματι-

κότητα και την ανταγωνιστικότητα τους, απέχοντας από καταχρηστικές συμπεριφορές. Με τα άρ. 

102 ΣΛΕΕ, 2 και 2α ν. 703/1977 απαγορεύεται η καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης 

μιας επιχείρησης, γεγονός το οποίο ελέγχεται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε εθνικό επίπεδο 

και από το ΔΕΚ σε κοινοτικό επίπεδο. Η παρούσα ανάλυση θα προσανατολιστεί στο εμπορικού 

δικαίου ζήτημα της καταχρηστικής εκμετάλλευσης της δεσπόζουσας θέσης μιας επιχείρησης. Πιο 

συγκεκριμένα, θα αναλυθούν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 2 ν. 703/1977, καθώς και η 

έννοια της σχετικής δεσπόζουσας θέσης.  

2. Βασική προϋπόθεση του πραγματικού του άρ. 102 ΣΛΕΕ και του άρθ. 2 ν. 703/1977, είναι η ύ-

παρξη δεσπόζουσας θέσης. Η έννοια αυτή διαμορφώθηκε κυρίως νομολογιακά (υποθ. Continental 

Can2, υποθ. United Brands3) από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και το ΔΕΚ. Κύριο χαρακτηριστικό 

 
2 Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης- https://eur-lex.europa.eu/legal - 

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:61972CJ0006&from=EN, [τελευταία 

επίσκεψη: 26.04.2021]. 
3 Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων- https://eur-lex.europa.eu/legal - 

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:61976CJ0027&from=EN [τελευταία επσκεψη: 

26.04.2021]. 

https://eur-lex.europa.eu/legal
https://eur-lex.europa.eu/legal


 
 

  

 

αυτής είναι η ανεξάρτητη συμπεριφορά της επιχείρησης, η οποία την οδηγεί να λαμβάνει αποφά-

σεις και να δρα αυτοτελώς σε σχέση με τους ανταγωνιστές της, τους προμηθευτές, ακόμα και τους 

καταναλωτές4. Ενώ, λοιπόν, το να διαθέτει μία επιχείρηση δεσπόζουσα θέση, δεν απαγορεύεται 

από το δίκαιο, η ανεξάρτητη και μη ελέγξιμη από τον ανταγωνισμό δράση της, μπορεί να οδηγήσει 

σε σημαντική παρεμπόδιση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού. Επιπλέον, η ύπαρξη δεσπόζου-

σας θέσης εξετάζεται σε συνάρτηση με μια συγκεκριμένη αγορά, η οποία ορίζεται με βάση τη σχε-

τική αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών, τη σχετική γεωγραφική αγορά και τη χρονική αγορά5. Σημα-

ντικό στοιχείο αποτελεί το ποσοστό συμμετοχής της επιχείρησης στη σχετική αγορά, γεγονός το 

οποίο οδηγεί στην εξέταση του κατά πόσο το εν λόγω αγαθό είναι εναλλάξιμο και υποκαθίσταται 

από κάποιο άλλο παρόμοιο6. Έτσι, λοιπόν, ανευρίσκεται η δεσπόζουσα θέση της υπό εξέταση επι-

χείρησης. 

3. Όπως, όμως, έχει ήδη λεχθεί παραπάνω, δεν είναι η δεσπόζουσα θέση απαγορευμένη, αλλά η 

καταχρηστική εκμετάλλευση αυτής. Πρόκειται ουσιαστικά για μια παρεκκλίνουσα δραστηριότητα 

με την οποία θίγεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός7. Σύμφωνα με την υπόθεση Continental Can, η 

έννοια της κατάχρησης είναι αντικειμενική και δεν απαιτείται αιτιώδης συνάφεια ανάμεσα στη δε-

σπόζουσα θέση και στην καταχρηστική συμπεριφορά. Το κόστος των προϊόντων την επιχείρησης 

σε σχέση με την τιμή τους αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα εντοπισμού της κατάχρησης, η 

οποία ερευνάται είτε σε εθνικό επίπεδο, είτε σε κοινοτικό, ανάλογα με τη σχετική αγορά στην οποία 

επενεργεί. Το Δικαστήριο ομαδοποιεί ορισμένες συμπεριφορές τις οποίες θεωρεί εξ ορισμού κατα-

χρηστικές, σε κάθε περίπτωση όμως, η κάθε η πρακτική εξετάζεται και αξιολογείται ξεχωριστά8. 

Τέλος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κατηγοριοποιήσει ορισμένες καταχρηστικές πρακτικές, όπως οι 

συμφωνίες αποκλειστικότητας, οι πρακτικές δέσμευσης και δεσμοποίησης, οι πρακτικές εξόντωσης 

και η άρνηση πώλησης, με σκοπό τη διευκόλυνση στην αναγνώρισή  τους9. 

4. Μια ακόμη παράμετρος της υπό συζήτηση καταχρηστικής συμπεριφοράς είναι αυτή του άρθρου 

2α ν. 703/1977, σχετικά με την εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης. Πρόκειται για 

περιπτώσεις κάθετων σχέσεων και χαρακτηρίζεται διαφορετικά ως «σχετική δεσπόζουσα θέση». 

Η επιχείρηση η οποία βρίσκεται υπό εξάρτηση είναι αυτή η οποία δεν διαθέτει κάποια ισοδύναμη 

εναλλακτική λύση προμήθειας ή πώλησης, σε συνάρτηση πάντα με τις διαθέσιμες λύσεις που προ-

σφέρονται στη σχετική αγορά10. Σε καμία όμως περίπτωση δεν πρέπει να συγχέεται η προσήλωση  

σε ορισμένα αγαθά με την εξάρτηση11. Στην παρούσα υπόθεση γίνεται λόγος για την οικονομική 

εξάρτηση τόσο στο κομμάτι της μείζονος πρότασης, όσο και στα πραγματικά περιστατικά. Η ξαφ-

 
4  Μπουσούνη-Πυλιώτη Αικατερίνη, Η καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας 

θέσης στο ενωσιακό και στο ελληνικό δίκαιο. Προοπτικές για το μέλλον στις 

επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, δημοσιευμένο σε: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών 

Διατριβών - https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/37714#page/1/mode/2up 

[τελευταία επίσκεψη: 26.04.2021]. 
5 Τριανταφυλλάκης Γεώργιος, Εισηγήσεις Εμπορικού Δικαίου, 1η έκδοση, εκδόσεις 

Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2009, σελ. 100. 
6 Μπουσούνη-Πυλιώτη Αικατερίνη, ό.π. υποσημ. 4, σελ. 221. 
7 Ακριβώς ό.π. σελ. 319. 
8 Ακριβώς ό.π. σελ. 321-323.  
9  Τριανταφυλλάκης Γεώργιος, Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, 3η έκδοση, 

εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2014, σελ. 204.  
10 Τριανταφυλλάκης Γεώργιος, Εισηγήσεις Εμπορικού Δικαίου, 1η έκδοση, εκδόσεις 

Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2009, σελ. 102. 
11 Ακριβώς ό.π. σελ. 103. 



 
 

  

 

νική διακοπή της εμπορικής συνεργασίας, θα μπορούσε σε κάθε περίπτωση να αποτελέσει κατα-

χρηστική εκμετάλλευση σχέσης οικονομικής εξάρτησης, ιδιαίτερα στην περίπτωση που η επιχεί-

ρηση γνωρίζει ότι η άλλη πλευρά δεν διαθέτει κάποια εναλλακτική λύση. 

5. Συμπερασματικά, λοιπόν, η δεσπόζουσα θέση προϋποθέτει την ανεξάρτητη συμπεριφορά μιας 

επιχείρησης στο πλαίσιο μιας σχετικής αγοράς. Αυτό που, ουσιαστικά, καταδικάζεται στην κατά-

χρηση αυτής είναι η αντιανταγωνιστική λειτουργία της επιχείρησης, είτε στα πλαίσια του άρθρου 

2, είτε του άρθρο 2α του ν. 703/1977.  

 

 


