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Σα ηθτιματα 

Γενικό περίγραμμα και οι ενωςιακζσ καταβολζσ 

Θ μεκοδολογία τθσ ποςοτικοποίθςθσ τθσ ηθμίασ ςφμφωνα με το ιπιο δίκαιο τθσ ΕΕ 

Αλλοδαπό δίκαιο 

Ε Θ ποςοτικοποίθςθ τθσ ηθμίασ υπό το πρίςμα του ελλθνικοφ δικαίου 

Σ υμπεράςματα 
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υςτθματικι ζνταξθ τθσ ποςοτικοποίθςθσ ηθμίασ ςτθν προβλθματικι τθσ ιδιωτικισ επιβολισ των κανόνων 
ανταγωνιςμοφ 
  
 

Σρόποι αντιςτάκμιςθσ του αποδεικτικοφ άχκουσ του ενάγοντοσ (α) με βάςθ τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ (β) με 
βάςθ τθν ενωςιακι αρχι αποτελεςματικότθτασ τθσ ιδιωτικισ επιβολισ (;) 
 
 

Μεκοδολογικά εργαλεία για τθ κεμελίωςθ του «αντιπαραδείγματοσ» (counterfactual analysis) και τθν 
απόδειξθ τθσ (ςυγκεκριμζνθσ ι αφθρθμζνθσ) ηθμίασ  
 
 

Θ ιδιωτικι επιβολι των κανόνων ανταγωνιςμοφ ςτθν ελλθνικι νομολογία  

1 

2 

3 
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Ι. Ποια είναι θ νομικι βάςθ των αποηθμιωτικϊν αξιϊςεων από παράβαςθ κανόνων ανταγωνιςμοφ; 
 
1. Εγγυιςεισ από το πρωτογενζσ δίκαιο τθσ ΕΕ και νομολογιακι επιβεβαίωςθ των εγγυιςεων αυτϊν (υπόκεςθ C-453/99 Courage, 
υλλογι 2001, ς. I-6297, ςκζψθ 26· ςυνεκδικαςκείςεσ υποκζςεισ C295/04 ζωσ C-298/04 Manfredi, υλλογι 2006, ς. I-6619, ςκζψθ 60· 
υπόκεςθ C-360/09 Pfleiderer, υλλογι 2011, ς. Λ-5161, ςκζψθ 36, για παράβαςθ του 101 ΛΕΕ και Pfleiderer, υλλογι 2011, ς. Λ-5161, 
ςκζψθ 36 για παράβαςθ του 102 ΛΕΕ) 
 
2. Αρ. 3 ν. 4529/2018: «1. Κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο που ζχει υποςτεί ηθμία λόγω παράβαςθσ του δικαίου του ανταγωνιςμοφ 
δικαιοφται πλιρθ αποηθμίωςθ. Η αποηθμίωςθ αυτι περιλαμβάνει τθ κετικι και αποκετικι του ηθμία, κακϊσ και τόκουσ. 
→ αποκαταςτατικόσ ο χαρακτιρασ τθσ αποηθμίωςθσ. 
 
3. Σο ιπιο δίκαιο: 
(α) Ανακοίνωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν ποςοτικοποίθςθ τθσ βλάβθσ ςε αγωγζσ αποηθμίωςθσ που ςτθρίηονται ςε 
παράβαςθ των άρκρων 101 ι 102 τθσ υνκικθσ για τθ λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 2013/C 167/07 και 
(β) Πρακτικόσ Οδθγόσ για τθν ποςοτικοποίθςθσ τθσ βλάβθσ ςε αγωγζσ αποηθμίωςθσ που ςτθρίηονται ςε παράβαςθ των άρκρων 101 
και 102 ΛΕΕ  
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ΙΙ. Από ποιο δικαςτιριο και με βάςθ ποιο δίκαιο κρίνεται το ποςόν τθσ ηθμίασ;  
 

1. Κακοριςμόσ τθσ διεκνοφσ δικαιοδοςίασ των εκνικϊν δικαςτθρίων κατά τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ ΕΕ 1215/2012, ΕΕ L 351 τθσ 
20.12.2012 
 

2. Σο εκνικό δίκαιο του κρίνοντοσ δικαςτθρίου κακορίηει ηθτιματα όπωσ τισ κατθγορίεσ τθσ ηθμίασ που μποροφν να αποκαταςτακοφν, 
τισ ουςιαςτικζσ προχποκζςεισ για τθν επιδίκαςθ τθσ ηθμίασ (λ.χ. αιτιϊδθσ ςυνάφεια), τουσ ιςχφοντεσ διαδικαςτικοφσ κανόνεσ (λ.χ.το 
βάροσ τθσ απόδειξθσ), το κατάλλθλο μζτρο απόδειξθσ, όπωσ και το παραδεκτό και το ρόλο των αποδεικτικϊν ςτοιχείων 
 

3. Σο όριο εφαρμογισ του εκνικοφ δικαίου: ιςχφσ των αρχϊν τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ ιςοδυναμίασ  
 
 

 
Οδθγία 2014/104/ΕΕ – προοίμιο: «11. *…+. Σφμφωνα με τθ νομολογία του Δικαςτθρίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Δικαςτιριο), κάκε 
πρόςωπο μπορεί να ηθτιςει αποηθμίωςθ για τθ ηθμία που υπζςτθ, όταν υπάρχει αιτιϊδθσ ςφνδεςμοσ μεταξφ τθσ ηθμίασ και τθσ 
παράβαςθσ των κανόνων περί ανταγωνιςμοφ. Όλοι οι εκνικοί κανόνεσ που διζπουν τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ αποηθμίωςθσ για  
ηθμία προκλθκείςα λόγω παράβαςθσ του άρκρου 101 ι του άρκρου 102 ΣΛΕΕ, μεταξφ άλλων εκείνοι που αφοροφν πτυχζσ που δεν 
ρυκμίηονται από τθν παροφςα οδθγία, όπωσ θ ζννοια τθσ αιτιϊδουσ ςυνάφειασ μεταξφ παράβαςθσ και ηθμίασ, πρζπει να ςυνάδουν  
με τισ αρχζσ τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ ιςοδυναμίασ. Τοφτο ςθμαίνει ότι θ διατφπωςθ και θ εφαρμογι τουσ δεν κα πρζπει να 
κακιςτοφν υπερβολικά δυςχερι ι πρακτικά αδφνατθ τθν άςκθςθ του κατοχυρωμζνου από τθ ΣΛΕΕ δικαιώματοσ αποηθμίωςθσ  
οφτε να είναι λιγότερο ευνοϊκζσ ςε ςχζςθ με τουσ κανόνεσ που διζπουν ανάλογεσ εγχϊριεσ αγωγζσ. Όταν τα κράτθ μζλθ κζτουν άλλεσ 
προχποκζςεισ για τθν αποηθμίωςθ ςτο εκνικό δίκαιο, όπωσ ο καταλογιςμόσ, θ καταλλθλότθτα ι θ ενοχι, κα πρζπει να ζχουν τθ 
δυνατότθτα να διατθροφν τισ προχποκζςεισ αυτζσ, ςτον βακμό που είναι ςφμφωνεσ με τθ νομολογία του Δικαςτθρίου, τισ αρχζσ τθσ 
αποτελεςματικότθτασ και τθσ ιςοδυναμίασ και τθν παροφςα οδθγία.» 
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ΙΙΙ. Ποια είναι τα είδθ ηθμίασ που μπορεί να αποκαταςτακοφν; 
 
Πλιρθσ αποκατάςταςθ τθσ ηθμίασ, αλλά όχι αδικαιολόγθτοσ πλουτιςμόσ του ηθμιωκζντοσ, οφτε αποηθμίωςθ με το χαρακτιρα ποινισ 
(αρκρ. 3 παρ. 3 Οδθγίασ, αρκρ. 14 παρ. 1 Ν. 4549/2018) 
Αφξθςθ τιμισ (ςκζψθ 47 Οδθγίασ) και διαφυγόν κζρδοσ, εξαιτίασ μθ δυνάμενθσ να πωλθκεί ποςότθτασ εμπορεφματοσ 
 
 
Θετικι ηθμία: θ μείωςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων ενόσ προςϊπου 
Διαφυγόν κζρδοσ: θ αφξθςθ αυτϊν των περιουςιακϊν ςτοιχείων, θ οποία κα είχε επζλκει, εάν δεν είχε λάβει χϊρα θ ςχετικι 
παράβαςθ 
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ΙV. Ποιοσ νομιμοποιείται ενεργθτικϊσ για τθν αποκατάςταςθ τθσ ηθμίασ του;  
 
+ Καταναλωτζσ 
+ Επιχειριςεισ 
+ Δθμόςιεσ αρχζσ  

• Δθμόςιο και Ν.Π.Δ.Δ., εφόςον είναι αγοραςτζσ ι πωλθτζσ προϊόντων ι υπθρεςιϊν. 
+ (ε παράνομεσ ςυμπράξεισ:) Αγοραςτζσ προϊόντων από ανταγωνιςτζσ-μθ ςυμμετζχοντεσ ςτθν παράνομθ ςφμπραξθ (βλ. Προοίμιο 

Οδθγίασ, ςκ. 13) 
 
Ανεξάρτθτα από: 
+ Σθν φπαρξθ ςυμβατικισ ςχζςθσ με τον παραβάτθ / νομιμοποίθςθ άμεςων και ζμμεςων αγοραςτϊν 
+ Σθν διαπίςτωςθ τθσ παράβαςθσ από τθν αρχι ανταγωνιςμοφ 

• Αρ. 3 ν. 4529/2018: «2. Η ευκφνθ ςε αποηθμίωςθ είναι ανεξάρτθτθ από το αν μια αρχι ανταγωνιςμοφ ζχει ιδθ διαπιςτϊςει 
τθν φπαρξθ παράβαςθσ.» 
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ΙV. Απαιτείται ι είναι δεςμευτικι θ απόφαςθ ΑΑ / τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν αποκατάςταςθ τθσ ηθμίασ; 
 

 
Αρ. 9 ν. 4529/2018: «1. Επί εκδίκαςθσ αγωγισ αποηθμίωςθσ ςφμφωνα με τον παρόντα, θ διαπίςτωςθ παράβαςθσ των  
άρκρων 1 ι 2 του ν. 3959/2011 ι και των άρκρων 101 ι 102 τθσ ΣΛΕΕ με απόφαςθ εκνικισ αρχισ ανταγωνιςμοφ, θ  
οποία δεν υπόκειται πλζον ςε προςφυγι, κακϊσ και θ διαπίςτωςθ παράβαςθσ των άρκρων 101 ι 102 τθσ ΣΛΕΕ με  
απόφαςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, μθ υποκείμενθ πλζον ςε προςφυγι, δεςμεφει το δικάηον δικαςτιριο. Το ίδιο  
ιςχφει για τισ αντίςτοιχεσ διαπιςτϊςεισ τελεςίδικθσ απόφαςθσ ελλθνικοφ ι ενωςιακοφ δικαςτθρίου που εκδόκθκε επί 
προςφυγισ κατά αποφάςεων του προθγοφμενου εδαφίου.*…+». 

 
 
+ Δεςμευτικότθτα ωσ προσ τθν διαπίςτωςθ τθσ παράβαςθσ stricto sensu (=προχπόκεςθ παρανόμου) ι και ωσ προσ τα λοιπά 

ςτοιχεία τθσ ΑΚ 914 
+ θμαςία των αποφάςεων των ΑΑ και για τθν ποςοτικοποίθςθ τθσ ηθμίασ (πχ. όςον αφορά τθ διάρκεια τθσ παράβαςθσ, τα 

χαρακτθριςτικά τθσ ςχετικισ αγοράσ ωσ υπόβακρο για τθν εφαρμογι ςυγκριτικϊν μεκόδων) 
+ Θ ιςχφσ τθσ δεςμευτικισ διαπίςτωςθσ τθσ αρχισ ανταγωνιςμοφ καλφπτει τθ φφςθ τθσ παράβαςθσ, το κακϋ φλθν, χρονικό και 

τοπικό πεδίο εφαρμογισ (ςκζψθ 34 τθσ Οδθγίασ), όχι όμωσ τθσ ηθμίασ (ιδίωσ ςκζψεισ ι κρίςεισ ςε ςχζςθ με αυτιν από τθν αρχι 
ανταγωνιςμοφ) ΔΕΕ C-199/11 Otis (6.11.2012), ςυνεπϊσ αποτελεί κρίςιμο υπόβακρο και για τθν ποςοτικοποίθςθ τθσ ηθμίασ  

+ Ειδικότερα, θ διάρκεια τθσ παράβαςθσ, όπωσ και ο ενιαίοσ και διαρκισ χαρακτιρασ τθσ, μπορεί, από δικονομικι άποψθ, να 
κεωρθκεί ωσ δίδαγμα τθσ κοινισ πείρασ ςτο πλαίςιο τθσ αςτικισ αγωγισ αποηθμίωςθσ 
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V. Κατανομι βάρουσ απόδειξθσ και μζτρο απόδειξθσ 
 
+ Απαιτείται απόδειξθ (α) επζλευςθσ τθσ ηθμίασ, θ οποία ςυναρτάται άμεςα προσ τθν απόδειξθ αιτιϊδουσ ςυνάφειασ μεταξφ τθσ 

αντι-ανταγωνιςτικισ ςυμπεριφοράσ και τθσ ηθμίασ (17 παρ.2 Οδθγίασ, 14 παρ. 3 Ν. 4529/2018) και (β) του ποςοφ (φψουσ) τθσ 
ηθμίασ (17 παρ. 1 Οδθγίασ, 14 παρ. 1 και 2 Ν. 4529/2018) 

+ Θ διάκριςθ ακολουκείται, ςτο πλαίςιο τθσ προχπόκεςθσ τθσ αιτιότθτασ, από τθν αμερικανικι κεωρία και πρακτικι και ςτο πλαίςιο 
των αγωγϊν αποηθμίωςθσ από παραβάςεισ των κανόνων κεφαλαιαγοράσ (“transaction causation” vs “loss causation”), αλλά και 
από τθ γερμανικι ζννομθ τάξθ (“begründende Kausalität” vs “ausfüllende Kausalität”) 
 

Σο μζτρο αποκατάςταςθσ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ εξαρτάται από τθν προςφορότθτα του ηθμιογόνου γεγονότοσ να προκαλζςει τθ ηθμία, 
πχ τθν αφξθςθ του κόςτουσ δανειςμοφ του ηθμιωκζντοσ, θ μθ εξοικονόμθςθ κόςτουσ λόγω απϊλειασ οικονομιϊν κλίμακοσ, κ.λ.π. 
(προχπόκεςθ αιτιϊδουσ ςυνάφειασ).  
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VΙ. Διευκόλυνςθ τθσ απόδειξθσ τθσ ηθμίασ από τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/104 και του Ν. 4529/2018; 
 
+ Μαχθτό τεκμιριο (εκ πρϊτθσ όψεωσ απόδειξθ με βάςθ τθν κοινι πείρα;) για τθν επζλευςθ ηθμίασ ςτθν περίπτωςθ των οριηόντιων 

ςυμπράξεων (καρτζλ). τθν περίπτωςθ άλλων παραβάςεων, ο ενάγων φζρει το βάροσ επικλιςεωσ και αποδείξεωσ (14 παρ.1. Ν. 
4529/2018). Πάντωσ θ κτιςθ εμπορευμάτων ι θ αγορά υπθρεςιϊν από μζλθ του καρτζλ δεν καλφπτεται από το τεκμιριο.  

+ ε περίπτωςθ που είναι πρακτικά αδφνατο ι δυςχερζσ να προςδιοριςκεί θ ζκταςθ τθσ αποηθμίωςθσ, το μζτρο απόδειξθσ 
περιορίηεται ςτθν πικανολόγθςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ζκταςθ τθσ παράβαςθσ και τθ δζουςα επιμζλεια που επζδειξε ο 
διάδικοσ για τθ ςυγκζντρωςθ των αποδεικτικϊν ςτοιχείων. υνάγεται ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ, κανόνασ τθσ πλιρουσ 
αποκατάςταςθ τθσ ηθμίασ μπορεί να καμφκεί και να επιδικαςτεί εφλογθ αποηθμίωςθ (14 παρ. 2 και 3 Ν. 4529/2018).  

+ Θ αρχι ανταγωνιςμοφ ζχει τθ δυνατότθτα, κατόπιν αιτιςεωσ του δικαςτθρίου, να ςυνδράμει το δικαςτιριο αναφορικά με τθν 
ποςοτικοποίθςθ τθσ ηθμίασ, εφόςον κρίνει ςκόπιμθ τθ ςυνδρομι αυτι (14 παρ. 3 Ν. 4529/2018).  

+ Αντίκετα όμωσ με τουσ —επίςθσ ενωςιακισ προζλευςθσ—διατάξεισ για τθν αποκατάςταςθ τθσ ηθμίασ από προςβολι 
δικαιωμάτων διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ (άρκρ. 17 Δ Ν. 1733/1987, άρκρ. 159 παρ. 6-8 Ν. 4072/2012), οφτε θ Οδθγία, οφτε ο ν. 
4529/2018 προβλζπουν τρόπουσ υπολογιςμοφ τθσ ηθμίασ. 
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VΙΙ. Διευκόλυνςθ τθσ απόδειξθσ τθσ ηθμίασ με βάςθ 
τθν αρχι τθσ αποτελεςματικότθτασ; 
 
+ Εξειδίκευςθ τθσ αρχισ τθσ αποτελεςματικότθτασ 

όςον αφορά τθν ποςοτικοποίθςθ τθσ ηθμίασ: 
άρκρο 17 Οδθγίασ. Αποτροπι του κινδφνου το 
βάροσ απόδειξθσ και το αποδεικτικό «πρότυπο» 
(μζτρο) που απαιτοφνται προκειμζνου να 
ποςοτικοποιθκεί θ ηθμία να κακιςτοφν τθν 
ζγερςθ και ευδοκίμθςθ αξιϊςεων αποηθμίωςθσ 
αδφνατεσ ι δυςχερείσ (αλλά βλ. και ιςότθτα των 
όπλων των διαδίκων!)  

+ Με τθν πρόςφατθ ενωςιακι νομολογία, 
διευκρινίηεται ότι ο προςδιοριςμόσ του 
υπευκφνου *προσ αποκατάςταςθ τθσ ηθμίασ+ 
προςϊπου ςτο πλαίςιο αςτικϊν αγωγϊν 
αποηθμίωςθσ ευκυγραμμίηεται προσ τθν 
ενωςιακισ προζλευςθσ ζννοια τθσ 
«επιχείρθςθσ». Κατά το αντίςτοιχο μζτρο, 
ςυρρικνϊνεται το πεδίο εφαρμογισ των εκνικϊν 
δικαίων ΔΕΕ C-724/17 Skanska (14.3.19).  

“υνεπϊσ, θ ζννοια τθσ «επιχείρθςθσ», κατά το άρκρο 101 ΛΕΕ, που αποτελεί 
αυτοτελι ζννοια του δικαίου τθσ Ζνωςθσ, δεν μπορεί να ζχει άλλο περιεχόμενο ςτο 
πλαίςιο τθσ επιβολισ, εκ μζρουσ τθσ Επιτροπισ, προςτίμων βάςει του άρκρου 23, 
παράγραφοσ 2, του κανονιςμοφ 1/2003 και άλλο ςτο πλαίςιο των αγωγϊν 
αποηθμιϊςεωσ για παράβαςθ των κανονιςμϊν.“ 
 

Βλ. και προτάςεισ Γενικοφ Ειςαγγελζα Wahl (ςκ. 66) 
 

“Ο κακοριςμόσ των προςϊπων που μποροφν να κεωρθκοφν υπόχρεα για τθν 
καταβολι αποηθμιϊςεωσ δεν ςυνιςτά ηιτθμα το οποίο αφορά οποιεςδιποτε 
λεπτομζρειεσ ςχετικά με τθ ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι του δικαιϊματοσ αποηθμιϊςεωσ 
ι κανόνα που διζπει τθν εφαρμογι του δικαιϊματοσ αποηθμιϊςεωσ. Ο κακοριςμόσ 
των υπόχρεων για τθν καταβολι αποηθμιϊςεωσ αποτελεί τθν άλλθ όψθ του 
νομίςματοσ του δικαιϊματοσ αποκαταςτάςεωσ τθσ ηθμίασ που προκαλείται από 
παραβίαςθ του ενωςιακοφ δικαίου του ανταγωνιςμοφ. Πράγματι, θ φπαρξθ 
δικαιϊματοσ αποηθμιϊςεωσ βάςει του άρκρου 101 ΛΕΕ προχποκζτει ότι υπάρχει 
νομικι υποχρζωςθ θ οποία παραβιάςτθκε. Προχποκζτει επίςθσ ότι υπάρχει κάποιο 
πρόςωπο το οποίο ευκφνεται για τθν παράβαςθ των κανόνων τθσ Ζνωςθσ περί 
ανταγωνιςμοφ.” 
 

Πάντωσ, το ηιτθμα τθσ ποςοτικοποίθςθσ τθσ ηθμίασ φαίνεται να ανικει ακόμθ ςτον 
«ςκλθρό πυρινα» των κεματικϊν για τθ ρφκμιςθ των οποίων ο ενωςιακόσ νομοκζτθσ 
επαφίεται ςτα εκνικά δίκαια των Κρατϊν-Μελϊν . 
Αλλά και «ςυνεπισ» ςυντονιςμόσ επιβολισ κανόνων ανταγωνιςμοφ με μζςα δθμοςίου 
δικαίου και από τα πολιτικά δικαςτιρια (αρκρ. 1 παρ. 2 και ςκ. 6 Οδθγίασ).  
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Ι. Βαςικζσ μεκοδολογικζσ κατευκφνςεισ 
  
1. Γενικι προςζγγιςθ: τι κα είχε ςυμβεί αποφςθσ τθσ παράβαςθσ; → Ανάγκθ ςχθματιςμοφ ενόσ ρεαλιςτικοφ ςθμείου αναφοράσ → Σο 
«ςενάριο τθσ μθ παράβαςθσ» (ι «αντιπαράδειγμα» ι counterfactual scenario) 
 
“Counterfactual analysis” 
 
«Αντίςτροφο ςενάριο» (“counterfactual analysis”) → ςφγκριςθ τθσ υπό εξζταςθ κατάςταςθσ, δθλ. τθσ κατάςταςθσ κατά τθν οποία 
τελζςκθκε θ παράβαςθ, με μια υποκετικι κατάςταςθ, δθλ. κατάςταςθ ςτθν οποία δεν τελζςκθκε θ παράβαςθ. Αποςφνδεςθ από 
άλλουσ παράγοντεσ που δεν ςχετίηονται με τθν παράβαςθ ϊςτε να κεμελιωκεί αιτιϊδθσ ςφνδεςμοσ παράβαςθσ και ηθμίασ. 
 
Ουςιαςτικό ερϊτθμα: Σι είναι πικανό να είχε ςυμβεί εάν δεν είχε διαπραχκεί θ παράβαςθ, ςφγκριςθ πραγματικισ κατάςταςθσ με 
υποκετικι κατάςταςθ. 
Για παράδειγμα, ποιεσ κα ιταν οι τιμζσ αν δεν υπιρχε θ παράβαςθ; Ι: ποια τα διαφυγόντα κζρδθ (με βάςθ περικϊριο κζρδουσ) αν 
δεν υπιρχε θ παράβαςθ; 
 

  Σι κα λειτουργιςει όμωσ ωσ ςθμείο αναφοράσ; 
 
2. Αναμζνονται μόνο κατά προςζγγιςθ εκτιμιςεισ με χριςθ παραδοχϊν 
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3. Παρακολοφκθςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ μεταβλθτϊν (μερίδια αγοράσ, περικϊριο κζρδουσ, κόςτοσ, κ.λ.π.) 
 

4. Απομόνωςθ παραμζτρων που δεν ςχετίηονται με τθν παράβαςθ, ιδίωσ ςτισ ςυγκριτικζσ μεκόδουσ που αφοροφν τθν ίδια αγορά 
(π.χ. αλλαγζσ ςτισ μεκόδουσ λογιςτικισ αποτφπωςθσ, διάρκεια μιασ μακροχρόνιασ ςφμβαςθσ, μείωςθ κόςτουσ παραβατικισ 
επιχείρθςθσ) 
 

5. Κακοριςμόσ κρίςιμθσ περιόδου παράβαςθσ (π.χ. βακμιαία εγκατάλειψθ παραβατικισ ςυμπεριφοράσ, ολιγοπωλιακι αγορά)  
 
6. Επιλογι χρόνου ςφγκριςθσ: πριν ι μετά τθν παράβαςθ; (π.χ. θ τελευταία ακατάλλθλθ ςτθν περίπτωςθ του αντι-ανταγωνιςτικοφ 
αποκλειςμοφ) 
 

Πικανά ςθμεία αναφοράσ: 
+ Θ μθ επθρεαηόμενθ περίοδοσ πριν τθν παράβαςθ 
+ Θ μθ επθρεαηόμενθ περίοδοσ μετά τθν παράβαςθ 
+ Αμφότερεσ οι περίοδοι πριν και μετά τθν παράβαςθ 
 

7. Προςαρμογι δεδομζνων ςτισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ κάκε αγοράσ, ιδίωσ ςτισ ςυγκρίςεισ, που αφοροφν άλλο προϊόν ι άλλθ 
γεωγραφικι αγορά 
 
8. Επικζντρωςθ ςτο ςφνολο αγοράσ (μζςοι όροι) ι ςε ομάδεσ επιχειριςεων 
 

9. Γενικά, προτιμϊνται οι «άμεςεσ» αποδείξεισ (λ.χ. εςωτερικά ζγγραφα εταιρειϊν, που ςχετίηονται με το επικυμθτό φψοσ τιμϊν, 
κ.ο.κ.) 
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10. Αποδεικτικά μζςα: 
 
(α) Ποιοτικά αποδεικτικά ςτοιχεία π.χ. i) ςυμβάςεισ, ii) εςωτερικά ζγγραφα ςχετικά με τθ ςυμπεριφορά τθσ επιχείρθςθσ ι τισ  

τιμολογιακζσ ςτρατθγικζσ, iii) οικονομικζσ και λογιςτικζσ εκκζςεισ, iv) κατακζςεισ μαρτφρων, v) εκκζςεισ εμπειρογνωμόνων κακϊσ 
και vi) εκκζςεισ για τον κλάδο και μελζτεσ αγοράσ 

(β) Ποςοτικά αποδεικτικά ςτοιχεία που ςχετίηονται ειδικότερα με δεδομζνα για τθ χριςθ οικονομετρικϊν τεχνικϊν, όπωσ i) τιμζσ 
πϊλθςθσ, τιμζσ για τουσ εμπόρουσ λιανικισ πϊλθςθσ και τουσ τελικοφσ καταναλωτζσ του εν λόγω προϊόντοσ ι υπθρεςίασ και 
ςυγκρίςιμων προϊόντων ι υπθρεςιϊν, ii) οικονομικζσ εκκζςεισ, iii) εκκζςεισ εμπειρογνωμόνων, iv) προκακοριςμζνεσ τιμζσ βάςει 
ρφκμιςθσ, v) όγκοσ πωλιςεων, vi) εκπτϊςεισ κακϊσ και vii) άλλο κόςτοσ ειςροϊν και άλλα ςτοιχεία κόςτουσ 

 

Κόςτοσ, περικϊριο κζρδουσ, εξωτερικοί δείκτεσ που κα μποροφςαν να επθρεάςουν τισ αποφάςεισ τιμολόγθςθσ των επιχειριςεων 
(ςυνολικζσ μετριςεισ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ, όπωσ αγοραςτικι δφναμθ, ποςοςτά ανεργίασ, κ.ο.κ.). 
 
11. Οι μζκοδοι ςυγκρίςιμων μεγεκϊν (comparator-based) χρθματοοικονομικισ ανάλυςθσ (financial analysis based) προςομοίωςθσ 
αγοράσ (simulation based) 
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ΙΙ. Οι μζκοδοι και οι τεχνικζσ 
 

1. υγκριτικζσ μζκοδοι 
 

Πλεονζκτθμα ςυγκριτικϊν μεκόδων: εξαγωγι ςυμπεραςμάτων με χριςθ πραγματικϊν δεδομζνων ςτθν ίδια ι ςε παρόμοια αγορά (το 
ςενάριο ςφγκριςθσ κεωρείται αντιπροςωπευτικό του πικανοφ ςεναρίου μθ παράβαςθσ). 
 

+ ςτθν ίδια αγορά ςτθ διάρκεια χρονικισ περιόδου πριν και / ι μετά τθν παράβαςθ (=διαχρονικι ςφγκριςθ)  
+ ςε διαφορετικι μεν παρόμοια δε γεωγραφικι αγορά  
+ ςε διαφορετικι μεν παρόμοια δε αγορά προϊόντοσ  
+ ςυνδυαςμόσ διαχρονικισ ςφγκριςθσ με ςφγκριςθ ςε διαφορετικζσ γεωγραφικζσ αγορζσ / αγορζσ προϊόντοσ (περιςςότερο 

αξιόπιςτθ, κακϊσ εφαρμόηονται δφο μζτρα ςφγκριςθσ, αλλά απαιτοφνται περιςςότερα ςτοιχεία για τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου 
αυτισ, πάντωσ παραδοχι ότι οι δφο αγορζσ επθρεάςτθκαν από εξωγενείσ παράγοντεσ με τον ίδιο τρόπο). 

 

(α) Διαχρονικι ςφγκριςθ ςτθν ίδια (γεωγραφικι και προϊοντικι) αγορά 
υγκριτικζσ μζκοδοι (= ςφγκριςθ τθσ τιμισ που χρεωνόταν ςτθ διάρκεια τθσ παράβαςθσ με τθν τιμι του ςεναρίου μθ παράβαςθσ)  

είτε   

(β) φγκριςθ με δεδομζνα από άλλεσ γεωγραφικζσ αγορζσ 
Καταλλθλόλθτα μιασ γεωγραφικισ αγοράσ ωσ μζτρου ςφγκριςθσ - προχποκζςεισ: 
i. (Επαρκισ) ομοιότθτα των προϊόντων εμπορίασ ςτισ δφο ςυγκρινόμενεσ αγορζσ 
ii. Ομοιότθτα ανταγωνιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ γεωγραφικισ αγοράσ ςφγκριςθσ με αυτά τθσ επθρεαηόμενθσ αγοράσ (αποφςθσ 

τθσ παράβαςθσ) 
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(γ) φγκριςθ με δεδομζνα από άλλεσ αγορζσ προϊόντων 
 
+ Άλλωσ «μζκοδοσ μζτρου ςφγκριςθσ» ι “Yardstick Method” ι “Benchmark Market” 

 

+ Βαςίηεται ςτθν εξζταςθ μιασ διαφορετικισ ςχετικισ αγοράσ (εν. γεωγραφικισ και προϊοντικισ αγοράσ) με παρόμοια 
χαρακτθριςτικά αγοράσ που λειτουργεί αποδεικτικϊσ ωσ μζτρο ςφγκριςθσ, δθλαδι ωσ «αγορά αναφοράσ» 
 

+ Ποια αγορά μπορεί να λειτουργιςει ωσ μζτρο ςφγκριςθσ; → Σα βαςικά χαρακτθριςτικά, που δφνανται να καταςτιςουν μία αγορά 
ωσ αγορά αναφοράσ, ενδεικτικά είναι: 
i. Θ ομοιότθτα των προϊόντων 
ii. Θ κοςτολογικι δομι 
iii. Σα περικϊρια κζρδουσ 
iv. Σα μερίδια αγοράσ 
v. Θ δομι προςφοράσ – ηιτθςθσ 
vi. Ο βακμόσ ανταγωνιςμοφ ι ςυγκζντρωςθσ 
vii. Οι φραγμοί ειςόδου 

 

+ τοιχεία, που διαφοροποιοφν τθν κοςτολογικι δομι, ποςοτικοποιοφνται και αφαιροφνται ϊςτε να καταςκευαςτεί μία 
ανταγωνιςτικι τιμι ςτθν αγορά αναφοράσ 

 
Σζτοια ςτοιχεία ενδεικτικά είναι π.χ. οι φόροι, τα κόςτθ μεταφοράσ, τα κόςτθ μιςκοδοςίασ, οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ. 
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(δ) υνδυαςμόσ διαχρονικϊν ςυγκρίςεων και ςυγκρίςεων μεταξφ αγορϊν - «διαφορά των διαφορϊν» ι “difference-in-difference” 
 
+ Θ «διαφορά των διαφορϊν» → εξζταςθ τθσ εξζλιξθσ μίασ οικονομικισ μεταβλθτισ ςτθν αγορά τθσ παράβαςθσ κατά τθν διάρκεια 

τθσ ςχετικισ περιόδου *διαχρονικι διαφορά ςτθν αγορά τθσ παράβαςθσ+ και ςφγκριςθ με τθν εξζλιξθ τθσ ίδιασ μεταβλθτισ τθν 
ίδια χρονικι περίοδο ςε αγορά ςφγκριςθσ *διαχρονικι διαφορά ςτθν αγορά που δεν επθρεάςτθκε από τθν παράβαςθ] 
 

+ Προκφπτει θ διαφορά μεταξφ των δφο διαφορϊν ςτον χρόνο →  
i. εκτιμάται θ μεταβολι λόγω τθσ παράβαςθσ ςτθν οικονομικι μεταβλθτι και 
ii. αποκλείονται άλλοι τυχόν παράγοντεσ, που επθρζαςαν με τον ίδιο τρόπο αμφότερεσ τισ αγορζσ (απομόνωςθ αποτελεςμάτων 

από άλλεσ κοινζσ για αμφότερεσ τισ αγορζσ επιρροζσ).  
iii. Παραδοχι: οι επιρροζσ επθρζαςαν με τον ίδιο τρόπο αμφότερεσ τισ αγορζσ. 
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(ε) Επιμζρουσ τεχνικζσ και μθχανιςμοί προςαρμογισ των ιδιαιτεροτιτων του μζτρου ςφγκριςθσ (“yardstick”) 
 

+ Απλζσ τεχνικζσ: Μεμονωμζνεσ παρατθριςεισ δεδομζνων, μζςοι όροι, παρεμβολι (ςχθματιςμόσ ςειρϊν τιμϊν πριν και μετά τθν 
παράβαςθ) και απλζσ προςαρμογζσ (ανάλογα με τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ κάκε αγοράσ ςφγκριςθσ)  

+ Ανάλυςθ παλινδρόμθςθσ 
 

Θ ανάλυςθ παλινδρόμθςθσ επιτρζπει να αξιολογθκεί εάν, και ςε ποιο βακμό, παράγοντεσ διαφορετικοί από τθν παράβαςθ ζχουν ςυμβάλει 
ςτθ διαφορά μεταξφ τθσ τιμισ τθσ εξεταηόμενθσ μεταβλθτισ που παρατθρείται ςτθν αγορά που ςθμειϊκθκε θ παράβαςθ κατά τθ διάρκεια 
τθσ περιόδου παράβαςθσ και τθσ τιμισ που παρατθρείται ςε αγορά ςφγκριςθσ ι κατά τθ διάρκεια περιόδου ςφγκριςθσ. 
Ειδικότερα, οι ζννοιεσ του «διαςτιματοσ εμπιςτοςφνθσ» (εκτιμιςεισ διαςτιματοσ, και όχι ςθμειακζσ) και τθσ «ςθμαςίασ από ςτατιςτικι 
άποψθ» (αποτελζςματα οφείλονται ςε ςφμπτωςθ ι ςε πραγματικό ςυςχετιςμό;) ςτθν ανάλυςθ παλινδρόμθςθσ.  
 

i. Πρϊτο βιμα είναι θ εκτίμθςθ μιασ εξίςωςθσ παλινδρόμθςθσ χρθςιμοποιϊντασ δεδομζνα από τθν περίοδο που δεν είχε ςθμειωκεί 
παράβαςθ.  

ii. Δεφτερο βιμα, χρθςιμοποιϊντασ αυτιν τθν εξίςωςθ παλινδρόμθςθσ και τισ παρατθρθκείςεσ αξίεσ αυτϊν των ςθμαντικϊν 
μεταβλθτϊν κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου παράβαςθσ, μπορεί να εκτιμθκεί θ τιμι που είναι πικανό να είχαν καταβάλει τα 
ηθμιωκζντα μζρθ αν δεν υπιρχε θ παράβαςθ.  

iii. Σρίτο βιμα, θ διαφορά μεταξφ αυτισ τθσ πικανισ τιμισ χωρίσ τθν παράβαςθ και τθσ τιμι που πράγματι κατζβαλαν τα ηθμιωκζντα 
μζρθ παρζχει μια εκτίμθςθ του υπερτιμιματοσ που προκφπτει από τθν παράβαςθ. 

 

το ελλθνικό δίκαιο, θ ανάλυςθ παλινδρόμθςθσ κα αναλαμβάνεται ςυνικωσ από τον εναγόμενο, ςτθν περίπτωςθ που προβάλει τθν 
ζνςταςθ ότι άλλοι, εξωγενείσ, παράγοντεσ επθρζαςαν το αποτζλεςμα επί τθσ τιμισ που αποδεικνφει ο ενάγων. Επίςθσ, το δικαςτιριο 
μπορεί να προςδιορίςει τθν αποηθμίωςθ με κατά προςζγγιςθ εκτίμθςθ ι με προςδιοριςμό κατά το ορκόν και το ίςον («ex aequo et bono»). 
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2. Η μζκοδοσ των μοντζλων προςομοίωςθσ 
 
(α) τθρίηεται ςε οικονομικά μοντζλα ςυμπεριφοράσ 
+ Θ μελζτθ του τρόπου λειτουργίασ των αγορϊν και του τρόπου, που οι επιχειριςεισ ανταγωνίηονται μεταξφ τουσ, αποδεικνφει ότι 

αγορζσ με ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά ενδζχεται να κακιςτοφν δυνατι τθν -μακθματικι- πρόβλεψθ των πικανϊν 
αποτελεςμάτων, που προκαλοφν οι αλλθλεπιδράςεισ μζςα ςτθν αγορά, και των μεταβλθτϊν (τιμϊν, περικωρίου κζρδουσ, κ.λ.π.). 
 

+ Σα εν λόγω μοντζλα ποικίλουν από μοντζλα μονοπωλίου ζωσ μοντζλα τζλειου ανταγωνιςμοφ. Σα «ενδιάμεςα μοντζλα» - οδθγοφν 
ςε τιμζσ και όγκουσ που βρίςκονται ςε ενδιάμεςα επίπεδα, μεταξφ του τζλειου ανταγωνιςμοφ (χαμθλότερεσ τιμζσ / υψθλότεροι 
όγκοι πωλιςεων) και του μονοπωλίου (υψθλότερεσ τιμζσ / χαμθλότεροι όγκοι πωλιςεων). 
 
i. Σο «ολιγοπϊλιο του Bertrand»:  

• περιγράφει αγορά με μικρό αρικμό επιχειριςεων (και υψθλοφσ φραγμοφσ ειςόδου), που ανταγωνίηονται ωσ προσ τισ τιμζσ 
αλλά όχι τισ ποςότθτεσ.  

• Οι επιχειριςεισ κακορίηουν τθν τιμι βάςει τισ τιμισ, που πιςτεφουν ότι κα χρεϊςει ο ανταγωνιςμόσ. 
• Οι τιμζσ αυξάνονται βάςει του βακμοφ διαφοροποίθςθσ των προϊόντων. 

ii. Σο «ολιγοπϊλιο του Cournot»: 
• περιγράφει αγορά με μικρό αρικμό επιχειριςεων (και υψθλοφσ φραγμοφσ ειςόδου), που ανταγωνίηονται ωσ προσ τισ 

ποςότθτεσ τθσ παραγωγισ τουσ. 
• Οι επιχειριςεισ, πριν επιλζξουν τισ τιμζσ τουσ, κακορίηουν τθν ποςότθτά τουσ βάςει τθσ ποςότθτασ, που πιςτεφουν ότι κα 

παράξει ο ανταγωνιςμόσ. 
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(β) Σο μοντζλο προςομοίωςθσ πρζπει να αναπαράγει: 
 
+ Σουσ ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν προςφορά (αλλθλεπίδραςθ μεταξφ επιχειριςεων, διάρκρωςθ κόςτουσ 

επιχειριςεων) 
+ Σισ ςυνκικεσ ηιτθςθσ (βακμόσ αντίδραςθσ καταναλωτϊν ςτθ μεταβολι τθσ τιμισ) 
+ Σον αρικμό επιχειριςεων ςτθν αγορά και τουσ φραγμοφσ ειςόδου 
 
 
(γ) Μειονεκτιματα: 
 
+ Αν οι παραδοχζσ δεν είναι ορκζσ, το αποτζλεςμα δεν κα είναι αξιόπιςτο (ποιο είδοσ ανταγωνιςμοφ υπάρχει ςτθν αγορά; ποια θ 

ελαςτικότθτα τθσ ηιτθςθσ; Ποιο το ςθμείο ςτο οποίο οι ανταγωνιςτζσ μεγιςτοποιοφν τα κζρδθ τουσ;) 
+ Πολυπλοκότθτα 
+ Θ ςυγκζντρωςθ δεδομζνων ενδεχομζνωσ να μθν είναι προςιτι ςτον μζςο ηθμιωκζντα 
+ Θ προςομοίωςθ βαςίηεται ςε κεωρθτικά, και όχι ςε πραγματικά δεδομζνα (όπωσ οι ςυγκριτικζσ μζκοδοι) 



Γ. Η κεζοδοιογία ηες ποζοηηθοποίεζες ηες δεκίας ζύκθωλα κε ηο ήπηο δίθαηο ηες 
ΔΔ 
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3. Η μζκοδοσ που βαςίηεται ςτο κόςτοσ 
 
(α) Χριςθ ενόσ μζτρου για το κόςτοσ παραγωγισ + εφλογου περικωρίου κζρδουσ (εφλογου ςε ςχζςθ με το ςενάριο μθ παράβαςθσ). 

Πχ. απόφαςθ Oberlandesgericht Düsseldorf (Ανϊτατο Περιφερειακό Δικαςτιριο, Ντίςελντορφ) τθσ 16θσ Απριλίου 2008, ςτθν 
υπόκεςθ αρικ. VI-2 U (kart) 8/06, 2 U 8/06 (Stadtwerke Düsseldorf), (διαφυγόντα κζρδθ αποκλειςκζντοσ ανταγωνιςτι 
υπολογίηονται με βάςθ το κόςτοσ του ανταγωνιςτι και το πικανό περικϊριο κζρδουσ ωσ ποςοςτό αυτοφ του κόςτουσ). 

 
(β) Ανάγκθ αντιμετϊπιςθσ κόςτουσ και εφλογου περικωρίου κζρδουσ κατά τρόπο ςυνεκτικό. 
 
(γ) Εκτίμθςθ του υπερτιμιματοσ → φγκριςθ *εκτίμθςθσ τθσ τιμισ ανά μονάδα προϊόντοσ, που προκφπτει ςτο ςενάριο μθ 

παράβαςθσ+ και *τιμισ ανά μονάδα προϊόντοσ, που χρεϊκθκε από τθν παραβατικι επιχείρθςθ+. 
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(δ) Βιματα: 
+ Τπολογιςμόσ κόςτουσ ανά μονάδα προϊόντοσ, ςυνικωσ μζςω διαίρεςθσ πραγματικοφ κόςτουσ παραγωγισ του παραβάτθ διά του 

αρικμοφ των παραγόμενων προϊόντων. 
 
Ενδζχεται να απαιτοφνται όμωσ προςαρμογζσ των παρατθροφμενων δεδομζνων κόςτουσ του παραβάτθ / περιπτϊςεισ όπου το 
κόςτοσ παραγωγισ διαρκοφςθσ τθσ παράβαςθσ δεν είναι αντιπροςωπευτικό: 

i. Π.χ. ςε περιπτϊςεισ ςφμπραξθσ, δεν υφίςτανται ανταγωνιςτικζσ πιζςεισ (που υπάρχουν ςτο ςενάριο μθ παράβαςθσ) με 
αποτζλεςμα να μθν λειτουργοφν οι επιχειριςεισ αποτελεςματικά και ζχουν υψθλότερο κόςτοσ παραγωγισ. 

ii. Π.χ. οι παραβάτεσ μπορεί να περιορίηουν τθν παραγωγι και να μθν επιτυγχάνουν οικονομίεσ κλίμακοσ. 
 

+ Δυςχζρεια: απαιτείται πρόςβαςθ ςε δεδομζνα που μπορεί να είναι διακζςιμα ςτον αντίδικο. 
+ Εκτίμθςθ του «εφλογου» περικωρίου κζρδουσ και πρόςκεςι του ςτο κόςτοσ παραγωγισ ανά μονάδα προϊόντοσ. 

Διάφορεσ προςεγγίςεισ για τθν εκτίμθςθ του «εφλογου» περικωρίου κζρδουσ: π.χ. διαχρονικι ςφγκριςθ, ςφγκριςθ μεταξφ αγορϊν, 
οικονομικά μοντζλα (με τθν παραδοχι ότι θ περίοδοσ αναφοράσ, θ ςυγκρινόμενθ αγορά ι επιχείρθςθ είναι παρόμοιεσ – ιδίωσ 
όςον αφορά τα κρίςιμα χαρακτθριςτικά για το περικϊριο κζρδουσ), εξζταςθ τθσ φφςθσ του ανταγωνιςμοφ και των 
χαρακτθριςτικϊν τθσ αγοράσ χωρίσ τθν παράβαςθ και ςυναγωγι ενόσ πικανοφ περικωρίου κζρδουσ από τα εν λόγω πορίςματα με 
τθν βοικεια μοντζλων επιχειρθςιακισ οργάνωςθσ.  
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4. Μζκοδοι που βαςίηονται ςτθν χρθματοοικονομικι ανάλυςθ 
 
(α) Οι χρθματοπιςτωτικζσ επιδόςεισ τθσ ενάγουςασ ι τθσ εναγόμενθσ επιχείρθςθσ ωσ ςθμείο εκκίνθςθσ για να εκτιμθκεί αν ο ενάγων 

υπζςτθ ηθμία και το φψοσ τθσ ηθμίασ 
 
(β)  Θ ανάλυςθ τθ κερδοφορίασ του ενάγοντοσ προςφζρει ιςχυρζσ ενδείξεισ αναφορικά με τθν ηθμία  
 
Χριςθ τυποποιθμζνων μεκόδων για τθν εκτίμθςθ τθσ κερδοφορίασ: 
i. Π.χ. μζκοδοσ τθσ «κακαρισ παροφςασ αξίασ» (υπολογιςμόσ παροφςασ αξίασ των μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν τθσ επιχείρθςθσ) 
ii. Ανάγκθ κακοριςμοφ του κατάλλθλου ςεναρίου αντιπαραδείγματοσ αφοφ υπολογιςτεί θ πραγματικι κερδοφορία τθσ ενάγουςασ 

επιχείρθςθσ, πρζπει να εκτιμθκεί με ποιό τρόπο κα διαμορφωνόταν θ κερδοφορία αυτι αποφςθσ τθσ παράβαςθσ. Χριςθ 
ςτοιχείων από αγορά ςφγκριςθσ (όπωσ ςτισ ςυγκριτικζσ μεκόδουσ, βλ. παραπάνω). 



Γ. Η κεζοδοιογία ηες ποζοηηθοποίεζες ηες δεκίας ζύκθωλα κε ηο ήπηο δίθαηο ηες 
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1. Η προσ ποςοτικοποίθςθ ηθμία 
 
Δφο είδθ βλάβθσ (ηθμίασ) προξενοφνται από τισ παραβάςεισ των κανόνων ανταγωνιςμοφ: 
 
(α)  βλάβθ, που απορρζει από το γεγονόσ ότι οι άμεςοι και ζμμεςοι πελάτεσ των επιχειριςεων, που κάνουν τθν παράβαςθ, πρζπει να 

πλθρϊςουν περιςςότερο (υπερτίμθμα) για κάκε προϊόν, που αγοράηουν, από ότι χωρίσ τθν παράβαςθ 
 
(β)  βλάβθ που απορρζει από το λεγόμενο «αποτζλεςμα όγκου», που οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι αγοράηονται λιγότερα προϊόντα 

εξαιτίασ τθσ αφξθςθσ των τιμϊν τουσ  

2. Ποςοτικοποίθςθ του υπερτιμιματοσ 
 
Ενάγων αρτοποιόσ: άμεςοσ αγοραςτισ & ηθμιωκείσ  κατζβαλλε υπερτίμθμα κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ παράβαςθσ. 
 
Τπολογιςμόσ Τπερτιμιματοσ: *(καταβλθκείςα από τον αρτοποιό τιμι κάκε μονάδασ) μείον (τιμι κάκε μονάδασ αποφςθσ τθσ 
παράβαςθσ)+ επί τον αρικμό των μονάδων που αγοράςτθκαν  προκφπτει θ άμεςθ ηθμία λόγω του υπερτιμιματοσ. 
 
  Τπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν μεςολάβθςαν ςθμαντικζσ μεταβολζσ ςτο υπερτίμθμα κατά τθν διάρκεια τθσ παράβαςθσ. 
 



Γ. Η κεζοδοιογία ηες ποζοηηθοποίεζες ηες δεκίας ζύκθωλα κε ηο ήπηο δίθαηο ηες 
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3. Ποςοτικοποίθςθ διαφυγόντων κερδϊν ςε περίπτωςθ αποκλειςμοφ ανταγωνιςτϊν 
 
+ Για τθν διαπίςτωςθ αν ο αποκλειςκείσ ανταγωνιςτισ ζχει διαφυγόντα κζρδθ από τθν επθρεαηόμενθ αγορά πρζπει να ςυγκρικεί (α) 

το κζρδοσ που αποκόμιςε ο αποκλειςκείσ ανταγωνιςτισ κατά τθν διάρκεια τθσ παράβαςθσ από τθν επθρεαηόμενθ αγορά με (β) το 
αντίςτοιχο κζρδοσ που κα είχε αποκομίςει αποφςθσ τθσ παράβαςθσ (ςενάριο αντιπαραδείγματοσ). 

+ Αν προκφψουν υψθλότερα κζρδθ ςτο ςενάριο αντιπαραδείγματοσ και θ διαφορά οφείλεται ςτθν παράβαςθ → βλάβθ 
αποκλειςκζντοσ ανταγωνιςτι. 
• Ακόμα και αν το μερίδιό του ςτθν αγορά ζχει παραμείνει ςτακερό 
• Ακόμα και αν τα κζρδθ του ζχουν αυξθκεί λόγω άλλων παραγόντων 

 
 
 
 

 

+ Κατά κανόνα, ςε περιπτϊςεισ παρεμπόδιςθσ ειςόδου ςτθν αγορά, τα πραγματικά κζρδθ είναι κατά κανόνα μθδενικά (ι και 
αρνθτικά, εφόςον ο αποκλειςκείσ ανταγωνιςτισ προζβθ ςε δαπάνεσ). 

+ Λαμβάνονται υπόψθ ςτοιχεία για το κόςτοσ λειτουργίασ, που μπορεί να ζχει αυξθκεί ι μειωκεί εξαιτίασ τθσ καταχρθςτικισ 
εκμετάλλευςθσ τθσ δεςπόηουςασ κζςθσ ενόσ ανταγωνιςτι (ςυνικωσ μείωςθ των πωλοφμενων ποςοτιτων ςυνεπάγεται αυξθμζνο 
κόςτοσ λειτουργίασ, εξαιτίασ τθσ μθ επίτευξθσ οικονομιϊν κλίμακοσ). 

+ τθν περίπτωςθ αποκλειςμοφ νεοειςερχόμενου ανταγωνιςτι, θ εφαρμογι ςυγκριτικϊν μεκόδων με άλλθ γεωγραφικι αγορά ι 
αγορά προϊόντοσ φαίνεται καταλλθλότερθ. 

 

Υψοσ διαφυγόντων κερδϊν = *κζρδθ ςεναρίου αντιπαραδείγματοσ+ – *πραγματικά κζρδθ+ 
(ενδεχομζνωσ μείον το κόςτοσ, που απζφυγε ο αποκλειςκείσ ανταγωνιςτισ από τθν μείωςθ τθσ παραγωγισ του) 



Γ. Αιιοδαπά δίθαηα 

 

27 

Αγγλικό δίκαιο  
Σετραμερισ διάκριςθ ανάμεςα ςε (α) αποκατάςταςθ κετικισ ηθμίασ (“compensatory damages”) (β)αποκατάςταςθ τθσ ηθμίασ λόγω 
μθ «χριςθσ» από το ηθμιωκζντα των ποςϊν κετικισ ηθμίασ που υπζςτθ (“user damages”) (γ) αποηθμίωςθ ωσ κφρωςθ / προσ 
παραδειγματιςμό (“exemplary / punitive damages”) (δ) αποηθμίωςθ με ςκοπό τθν επιςτροφι των παρανόμωσ αποκτθκζντων 
κερδϊν (“restitutionary award”). Οι αποηθμίωςθ με τισ δφο τελευταίεσ μορφζσ είναι αςυνικθσ όταν ζχει επιβλθκεί ςτον ηθμιϊςαντα 
διοικθτικι ποινι, Αποφάςεισ Devenish Nutrition v. Sanofi-Aventis SA [2007] EWHC 2394(Ch), Sempra Metals Ltd v. Inland Revenue 
Commissioners [2007] UKHL 34 
 
Γερμανικό δίκαιο  
1. Χριςθ ςυγκριτικϊν μεκόδων, και, όπου αυτζσ ελλείπουν, εφαρμογι μακροοικονομικισ ανάλυςθσ για τον προςδιοριςμό τθσ 

υποκετικισ τιμισ προϊόντων υπό ςυνκικεσ ανταγωνιςμοφ.  
2. Επιβεβαίωςθ τθσ ευρείασ διακριτικισ ευχζρειασ του κρίνοντοσ δικαςτι BGH 19.6.2007, KRB 12/07.  
3. Θ μεκοδολογία τθσ ποςοτικοποίθςθσ δεν ζχει ακόμθ αποκρυςταλλωκεί, κακϊσ οι διαφορζσ διευκετοφνται με αςφαλιςτικά 

μζτρα, ςτο πλαίςιο των οποίων δεν κακορίηεται το ποςόν τθσ ηθμίασ Απόφαςθ Πρωτοδικείου τουτγάρδθσ τθσ 19.7.2018, 30 Ο 
33/17, απόφαςθ του Πρωτοδικείου Dortmund τθσ 27.6.2018, 8 Ο 13/17 

4. Σο Γερμανικό ακυρωτικό ζχει ταχκεί υπζρ τθσ «διαβακμιςμζνθσ» εφαρμογισ του τεκμθρίου του άρκρ. 14 παρ. 2 τθσ Οδθγίασ 
ανάλογα με τθν ζνταςθ τθσ παράβαςθσ ανά προϊόν, γεωγραφικι περιοχι και ανά χρονικι περίοδο (απόφαςθ BGH τθσ 
11.12.2018, KZR 26/18)  

5. Δεκτι θ ςυνομολόγθςθ ποινικϊν ρθτρϊν για παραβάςεισ κανόνων ανταγωνιςμοφ; Κετικι θ απάντθςθ του Πρωτοδικείου 
Mannheim (4.5.2012), 7 O 436/11 Kart και τθσ Καρςλοφθσ (31.7.2013) 6 U 51/12 Kart, αρνθτικι του Πρωτοδικείου Potsdam 
(22.10.14) 2 O 29/14 
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Λταλικό δίκαιο 
Άλλοτε χριςθ ςυγκριτικϊν μεκόδων (με βάςθ χρονικι αλλθλουχία ι μζτρο άλλεσ αγορζσ, Εφετείου Μιλάνου, αποφάςεισ τθσ 11 
Λουλίου 2003, Ανϊτατο Ακυρωτικό Δικαςτιριο απόφαςθ 2305/2.2.2007) και άλλοτε ανάλυςθ τθσ αγοράσ (Εφετείο Μιλάνου 
24.12.1996). 
 
ουθδικό δίκαιο  
H ςθμαςία του ςυντρζχοντοσ πταίςματοσ του ηθμιωκζντοσ (ουθδικόσ Νόμοσ για τισ αποηθμιϊςεισ από παραβάςεισ κανόνων 
ανταγωνιςμοφ, 2015/50, 115) και θ κατά Manfredi αιτιϊδθσ ςυνάφεια C-295/04 C-298/04 [2006] CMLR 17, παρ. 61. 



Δ. Η ποζοηηθοποίεζε ηες δεκίας σπό ηο πρίζκα ηοσ ειιεληθού δηθαίοσ 
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Ι. Ζννοια τθσ ηθμίασ 
 
Θ «κεωρία τθσ διαφοράσ» ωσ θ κρατοφςα μζκοδοσ για τθν εξεφρεςθ τθσ περιουςιακισ ηθμίασ 
 
+ φγκριςθ μεταξφ τθσ μετά το ηθμιογόνο γεγονόσ περιουςιακισ κατάςταςθσ του ηθμιωκζντοσ με εκείνθ που κα υπιρχε απόντοσ του 

ηθμιογόνου γεγονότοσ – θ δεφτερθ είτε ωσ μζγεκοσ υπαρκτό (κετικι ηθμία) ι ωσ υποκετικά ςυναγόμενο (διαφυγόν κζρδοσ) → θ 
διαφορά ωσ το διαφζρον για τθν αποκατάςταςθ τθσ ηθμίασ 

+ Προβλθματικόσ ενδεχομζνωσ ο κακοριςμόσ του χρονικοφ ςθμείου για τθν διαπίςτωςθ τθσ υποκετικισ περιουςιακισ κατάςταςθσ 
του ηθμιωκζντοσ (πρβλ. τθν ανάγκθ για τον υπολογιςμό αφθρθμζνθσ ηθμίασ) 

+ υμβάλλει ςτθν «αποκαταςτατικι λειτουργία» τθσ αποηθμίωςθσ κζτοντασ τα όρια ςτθν ευκφνθ του ηθμιϊςαντοσ μζςω τθσ 
απαγόρευςθσ πλουτιςμοφ του ηθμιωκζντοσ 
 
 
«Από τισ ίδιεσ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα προκφπτει ότι δεν αποκακίςταται όλθ θ ηθμία που προβάλλει ο ηθμιωκείσ, αλλά  
μόνον αυτι που βρίςκεται ςε ςχζςθ αιτίου και αιτιατοφ προσ τθν υπαίτια παράβαςθ τθσ ςφμβαςθσ, δθλαδι κατά τθ κεωρία  
τθσ αιτιϊδουσ ςυνάφειασ, αποκακίςταται εκείνθ θ ηθμία, θ οποία, κατά τθ ςυνθκιςμζνθ πορεία των πραγμάτων, θ υπαίτια 
παράβαςθ κατά τα διδάγματα τθσ κοινισ πείρασ ιταν μόνθ τθσ ικανι και μπορεί κατ` αντικειμενικι εκτίμθςθ να επιφζρει».  
(ΑΠ 719/1988, ΑΠ 601/1986) 
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ΙΙ. Κατανομι βάρουσ απόδειξθσ και μζτρο απόδειξθσ 
 
+ Ο κανόνασ: κάκε διάδικοσ φζρει το βάροσ απόδειξθσ των ιςχυριςμϊν του (άρκρ. 338 ΚΠολΔ). υνεπϊσ ο ενάγων ςε κάκε 

περίπτωςθ φζρει το πλιρεσ βάροσ επικλιςεωσ και αποδείξεωσ του φψουσ τθσ ηθμίασ τθν οποία υπζςτθ 
 

«1. Κάκε διάδικοσ οφείλει να αποδείξει τα πραγματικά γεγονότα που είναι αναγκαία για να υποςτθρίξει τθν  
αυτοτελι αίτθςθ ι ανταίτθςι του. 
 2. ‘Οταν ο νόμοσ ορίηει κάποιο τεκμιριο για τθν φπαρξθ ενόσ πραγματικοφ γεγονότοσ, επιτρζπεται αντίκετθ  
απόδειξθ, αν δεν ορίηεται διαφορετικά.» 

 
+ Μζτρο απόδειξθσ: απαιτοφμενοσ βακμόσ δικανικισ γνϊςεωσ, ϊςτε να κεωρθκεί ο κρίςιμοσ ιςχυριςμόσ αποδεδειγμζνοσ 

Πλιρθσ δικανικι πεποίκθςθ. τάκμιςθ περί πικανοτιτων και διαμόρφωςθ πεποίκθςθ περί τθσ επικρατζςτερθσ πικανότθτασ, πζραν 
πάςθσ εφλογθσ αμφιβολίασ. Πλιρθσ απόδειξθ επιτρζπει θ ςυναγωγι τόςο υψθλοφ βακμοφ πικανότθτασ, ϊςτε ουδείσ λογικόσ και 
πεπειραμζνοσ τρίτοσ να αμφιβάλει για τθν αλικεια του ιςχυριςμοφ. Βλ. και ενωςιακό κριτιριο «αταλάντευτθσ πεποίκθςθσ», 
χωρίσ ςυνδρομι «εφλογων αμφιβολιϊν».  

 
Κατά τα λοιπά, ελεφκερθ εκτίμθςθ των αποδεικτικϊν μζςων (με ζμφαςθ ςτα ζγγραφα και ςτισ μαρτυρικζσ κατακζςεισ!), 349 ΚΠολΔ  
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ΙΙΙ. Είδθ ηθμίασ 
 
1. Θετικι ηθμία  
 
(α) Δυνατότθτα επιδίκαςθσ αποηθμίωςθσ για κετικι ηθμία και διαφυγόντα κζρδθ ςωρευτικά, πλθν, όμωσ, ανεξάρτθτα του ενόσ του 

άλλου 
 
+ Κετικι ηθμία → θ μείωςθ τθσ υπάρχουςασ περιουςίασ (μείωςθ ενεργθτικοφ ι αφξθςθ πακθτικοφ) – ΑΚ 298 εδ. α’ 

• ΑΠ 1354/2015 (ςχετικι με το «καρτζλ του γάλακτοσ») «Συνεπϊσ οι ενάγοντεσ δικαιοφνται για το ωσ άνω χρονικό διάςτθμα τθ 
διαφορά τθσ καταβλθκείςασ ς’ αυτοφσ ωσ άνω τιμισ κατά μζςο όρο ανά κιλό γάλακτοσ με τθν εφλογθ τιμι τθν οποία κακορίηει 
το δικαςτιριο ςτο ποςό των 0,40 ευρϊ ανά κιλό και πρζπει να λαμβάνουν ωσ αποηθμίωςθ για τθν ςε βάροσ τουσ αδικοπραξία.» 

 
+ Θ κετικι ηθμία ωσ θ διαφορά μεταξφ αφενόσ τθσ αντι-ανταγωνιςτικισ τιμισ, που κατζβαλε ο ενάγων, ωσ απόρροια του 

κακοριςμοφ των τιμϊν από τα μζλθ του καρτζλ, και αφετζρου τθσ δίκαιθσ και εφλογθσ τιμισ, όπωσ κακορίςτθκε από το δικαςτιριο 
υπό το φωσ όλων των περιςτάςεων τθσ υπόκεςθσ 
 

+ Αυςτθρότερεσ οι προχποκζςεισ για το οριςμζνο τθσ κετικισ ηθμίασ (όπου χρειάηεται απόδειξθ επί τθ βάςει “hard facts”) ςε ςχζςθ 
με το οριςμζνο για τα διαφυγόντα κζρδθ (όπου το δικαςτιριο βαςίηεται ςτθν πικανολόγθςθ και χρθςιμοποιεί παραδοχζσ) 
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Θ κεμελίωςθ του «εφλογου» τθσ τιμισ – θ αοριςτία →  
 

 
ΑΠ 403/2016: «*…+ Ωσ προσ το κονδφλιο τθσ διαφοράσ μεταξφ εφλογθσ και πράγματι καταβλθκείςασ αμοιβισ *…+ δεν 
εξειδικεφονται, ςτο δικόγραφο τθσ αγωγισ, τα αναγκαία, για τθ κεμελίωςθ τθσ ζννοιασ του "ευλόγου", πραγματικά  
περιςτατικά και, ειδικότερα, δεν αναφζρεται: α) ςε ποιο ποςό ανερχόταν για κακζναν από τουσ ενάγοντεσ το κόςτοσ  
παραγωγισ ενόσ λίτρου γάλακτοσ *…+, λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ παράγοντεσ που επιδροφςαν ςτθ διαμόρφωςθ του  
κόςτουσ αυτοφ, όπωσ τθ δαπάνθ αγοράσ ηϊων, το κόςτοσ ηωοτροφϊν, τα ζξοδα λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των  
εγκαταςτάςεϊν τουσ, μεταξφ των οποίων και οι αμοιβζσ του απαςχολοφμενου προςωπικοφ, κακϊσ και τισ λοιπζσ  
αναγκαίεσ δαπάνεσ, ςτισ οποίεσ υποβάλλονταν, για τθν εξαςφάλιςθ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ, β) το μικτό κζρδοσ,  
που ειςζπρατταν ανά λίτρο παραγόμενου γάλακτοσ από τισ πωλιςεισ τουσ προσ τθν εναγομζνθ, κακϊσ και το κακαρό  
κζρδοσ, που τουσ απζμενε ανά λίτρο γάλακτοσ, μετά τθν αφαίρεςθ του κόςτουσ παραγωγισ του και γ) το μζςο μθνιαίο  
ειςόδθμα βιοποριςμοφ, που αποκζρδαινε κακζνασ τουσ από τθν επίδικθ ςυνεργαςία τουσ με τθν εναγομζνθ, βάςει τθσ  
πράγματι καταβαλλόμενθσ αμοιβισ.» 

 
 
*εφαρμογι από το κρίνον δικαςτιριο μεκόδου που επικεντρϊνεται ςτο κόςτοσ—“cost plus”+  
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2. Διαφυγόν κζρδοσ 
 

(α) Θ αποτροπι τθσ αφξθςθσ τθσ περιουςίασ (αποτροπι αφξθςθσ του ενεργθτικοφ ι αποτροπι μείωςθσ του πακθτικοφ / δυνατι και 
αποκετικι μθ περιουςιακι ηθμία) – ΑΚ 298 εδ. α’  

 
(β) Δυνατότθτα εκ των προτζρων πρόβλεψθσ επί τθ βάςει αντικειμενικϊν κριτθρίων -«κατά τθ ςυνικθ πορεία των πραγμάτων» (ΑΚ 

298 εδ. β’) 
 

+  Ο υπολογιςμόσ βαςίηεται ςτθν πικανολόγθςθ – δεν αρκεί θ προςδοκία 
 

 
ΑΠ 804/2015: «όςο και το διαφυγόν κζρδοσ, δθλαδι εκείνο που προςδοκά κανείσ με πικανότθτα, ςφμφωνα με τθ  
ςυνθκιςμζνθ πορεία των πραγμάτων ι τισ ειδικζσ περιςτάςεισ και ιδίωσ τα προπαραςκευαςτικά μζτρα που ζχουν λθφκεί».  
 

ΠΠρΑκ 1317/2010: «για τθν πλθρότθτα αγωγισ με τθν οποία επιδιϊκεται θ επιδίκαςθ αποηθμίωςθσ για διαφυγόν κζρδοσ,  
αρκεί να αναφζρονται ςτο δικόγραφο τθσ αγωγισ όλα εκείνα τα περιςτατικά, από τα οποία προκφπτει ότι ο ενάγων κα  
ειςζπραττε από τθν επαγγελματικι του δραςτθριότθτα με πικανότθτα και κατά τθ ςυνθκιςμζνθ και κανονικι πορεία των 
πραγμάτων». 

 

+ Σο «οριςμζνο» του αιτιματοσ → ΑΠ 4/2015: «Δεν αρκεί θ απλι επανάλθψθ των εκφράςεων του άρκρου 298 ΑΚ, οφτε θ αναφορά 
του ςυνολικά φερόμενου ωσ διαφυγόντοσ κζρδουσ, αλλά απαιτείται θ εξειδικευμζνθ κατά περίπτωςθ μνεία των ςυγκεκριμζνων 
περιςτάςεων και μζτρων, που κακιςτοφν πικανό το κζρδοσ, ωσ προσ τα επί μζρουσ κονδφλια και θ επίκλθςθ των κονδυλίων 
αυτϊν.» 
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ΑΠ 4/2015, ΑΠ 804/2015, ΑΠ 455/2014  
Δεν αρκεί θ απλι επανάλθψθ των όρων τθσ 298 ΑΚ, αλλά πρζπει να εκτίκενται τα προςδοκϊμενα 
κακαρά κζρδθ του ενάγοντοσ.  
 
AΠ 1518/2013  
Διαφυγόντα κζρδθ= *κφκλοσ εργαςιϊν προ ηθμιογόνου γεγονότοσ- δαπάνεσ λειτουργίασ+ x *διαφορά 
ετιςιασ ποςοςτιαίασ ανάπτυξθσ αγοράσ και ετιςιασ ποςοςτιαίασ ανάπτυξθσ ηθμιωκζντοσ+. Χριςθ 
ςυγκριτικισ μεκόδου.  
 
ΑΠ 1497/2009  
Διαφυγόντα κζρδθ λόγω μθ ειςόδου ςτθν αγορά *κφκλοσ εργαςιϊν ανταγωνιςτι x ποςοςτό 
κζρδουσ]. Χριςθ ςυγκριτικισ μεκόδου. 
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(γ) Μζτρο πικανολόγθςθσ για τθ κεμελίωςθ του κονδυλίου διαφυγόντων κερδϊν. 
 

i. Αποτίμθςθ πικανοτιτων ςε οριςμζνο ποςοςτό, ϊςτε να κακοριςτοφν οι πικανότθτεσ που είναι «ςφμφωνεσ με τθν 
ςυνθκιςμζνθ πορεία των πραγμάτων», κατά τθν επιταγι του ΑΚ 

ii. Μθ δυνατότθτα επιδίκαςθσ αποηθμίωςθσ μειωμζνθσ ςτο φψοσ του ποςοςτοφ πικανοτιτων 
iii. Προβλθματικι θ αρχι «ι όλα ι τίποτα» του δικαίου τθσ αποηθμίωςθσ; 
iv. Ζδαφοσ για τθν ενδεχόμενθ εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ καλισ πίςτθσ (ΑΚ 288) και τθσ επιείκειασ λόγω τθσ ζλλειψθσ 

βεβαιότθτασ όςον αφορά ςτθν επάρκεια τθσ πικανολόγθςθσ για τον κακοριςμό του διαφυγόντοσ κζρδουσ 
v. Τπό αυτι τθν ζννοια, προβλθματικι είναι θ κεμελίωςθ του οριςμζνου του κονδυλίου «διαφυγόντων κερδϊν», κυρίωσ 

για αποκλειςκείςα από τθν αγορά επιχείρθςθ λόγω κατάχρθςθσ τθσ δεςπόηουςασ κζςθσ ανταγωνιςτι τθσ 
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3. Μθ ανακτιςιμεσ δαπάνεσ (“sunk costs”) - ωσ μζροσ τθσ κετικισ ηθμίασ: 
 
(α) Αντιμετωπίηονται ωσ μζροσ τθσ κετικισ ηθμίασ – παρόλα αυτά θ επιδίκαςθ 

ςχετικισ αποηθμίωςθσ ενδεχομζνωσ να απομειϊςει το επιδικαςκθςόμενο ποςό 
τθσ αποηθμίωςθσ για διαφυγόντα κζρδθ ςτο βακμό, που οι ανακτιςιμεσ δαπάνεσ 
ςχετίηονται με τα διαφυγόντα κζρδθ 

 
(β) Δυςχερισ ο υπολογιςμόσ τουσ: 

+ Απαραίτθτθ θ αφαίρεςθ οιουδιποτε οφζλουσ, που προκφπτει από τισ εν 
λόγω δαπάνεσ (πχ. περίπτωςθ κατά τθν οποία ο εξοπλιςμόσ χρθςιμοποιείται 
και για άλλεσ δραςτθριότθτεσ, που δεν επθρεάηονται από τθν παράβαςθ) 

+ ΑΚ 300 – ηθμία από οικείο πταίςμα: ο ηθμιωκείσ οφείλει να καταβάλει 
εφλογεσ προςπάκειεσ για να περιορίςει τθ ηθμία (θ ζνςταςθ του παραβάτθ 
κα αφορά τθν ζκταςθ τθσ ηθμίασ εν προκειμζνω) 

 

i. Θ επιδίκαςθ αποηθμίωςθσ για ανακτιςιμεσ δαπάνεσ ςτο πλαίςιο 
αδικοπραξίασ είναι διαφορετικι από ό, τι ςε ςυμβατικό πλαίςιο (π.χ. λόγω 
τθσ καταγγελίασ μιασ ςφμβαςθσ διανομισ) 

ii. ε τι δφνανται να ςυνίςτανται (ενδεικτικά): Χρθματοοικονομικζσ δαπάνεσ 
(π.χ. δάνεια), δαπάνεσ για τθν προϊκθςθ προϊόντων ι υπθρεςιϊν (π.χ. 
ζξοδα διαφθμίςεων), δαπάνεσ για υποδομζσ (πχ. εξοπλιςμόσ, 
εγκαταςτάςεισ), δαπάνεσ προςωπικοφ (π.χ. υπάλλθλοι, ςφμβουλοι) 

ΑΠ 176/2010 Μθ ανακτιςιμεσ δαπάνεσ 
(ςτο πλαίςιο καταγγελίασ ςχζςθσ 
διανομισ): 
«…οι δαπάνεσ αυτζσ εντάςςονται ςτισ 
ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ του 
αποκλειςτικοφ διανομζα, ο οποίοσ ενεργεί 
για δικό του λογαριαςμό και με δικό του 
επιχειρθματικό κίνδυνο, είναι 
υποχρεωμζνοσ να διακζτει προςωπικό για 
τθν προϊκθςθ των προϊόντων του 
παραγωγοφ, να διατθρεί με δικά του ζξοδα 
κατάλλθλθ οργάνωςθ και υποδομι και ζχει 
τθν ευκφνθ τθσ διαφιμιςθσ των προϊόντων 
με αντιςτάκμιςμα (αντάλλαγμα) το 
προςδοκϊμενο από τθ μεταπϊλθςθ των 
προϊόντων κζρδοσ…». Κατά μείηονα λόγο, 
δυςχζρεια κεμελίωςθσ αξίωςθσ 
αποκατάςταςθσ μθ ανακτιςιμων δαπανϊν 
ςτο πλαίςιο αδικοπρακτικισ ευκφνθσ. 
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4. Η θκικι βλάβθ  
 
(α) υνίςταται ςτθν βλάβθ τθσ φιμθσ, του κφρουσ, τθσ αξιοπιςτίασ και των εμπορικϊν προοπτικϊν ενόσ νομικοφ προςϊπου – ΑΚ 932  
 
(β) Ποςοτικοποιείται κατά τρόπο αφθρθμζνο – για τον κακοριςμό του φψουσ τθσ λαμβάνονται υπόψθ: θ φφςθ και το εφροσ τθσ 

παράβαςθσ, οι περιςτάςεισ υπό τισ οποίεσ ζλαβε χϊρα θ παράβαςθ, θ υπαιτιότθτα / το πταίςμα (και δθ ο δόλοσ) του παραβάτθ, θ 
κοινωνικοοικονομικι κζςθ των μερϊν και δθ του ηθμιωκζντοσ 
 

ΑΠ 1354/2015: «*…+ δικαιοφνται λοιπόν ςφμφωνα με τα άρκρα 57, 59, 914 και 932 ΑΚ να αξιϊςουν απ’ αυτιν, για τθν 
αποκατάςταςθ τθσ θκικισ του βλάβθσ, εφλογθ χρθματικι ικανοποίθςθ το φψοσ τθσ οποίασ πρζπει, κατά τθν κρίςθ του  
Δικαςτθρίου αυτοφ και κατόπιν ςτάκμιςθσ του βακμοφ πταίςματοσ τθσ εναγομζνθσ, του μεγζκουσ τθσ προςβολισ και  
των ςυνκθκϊν υπό τισ οποίεσ ζλαβε χϊρα αυτι, και τζλοσ λαμβανομζνθσ υπόψθ τθσ κοινωνικοοικονομικισ κζςεωσ και 
κατάςταςθσ των μερϊν, να κακοριςτεί ςτο ποςό των *…+». 

 
(γ) Θ θκικι βλάβθ μπορεί να εντοπιςτεί ςε χρονικό ςθμείο που ταυτίηεται ι ακολουκεί το χρόνο διάπραξθσ τθσ παράβαςθσ 
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5. υγκεκριμζνθ (υποκειμενικι) ηθμία & Αφθρθμζνθ (αντικειμενικι) ηθμία 
 

(α) υγκεκριμζνθ (υποκειμενικι) ηθμία λαμβάνεται υπόψθ θ πραγματικι ηθμία, που υπζςτθ ο ηθμιωκείσ υπό τισ ςυνκικεσ τθσ 
 ςυγκεκριμζνθσ περίπτωςθσ 
(β) Αφθρθμζνθ (αντικειμενικι) ηθμία λαμβάνεται υπόψθ θ ηθμία, που επζρχεται ςε μία μζςθ περίπτωςθ κατά τθν κοινι πορεία των 
 πραγμάτων 
(γ) Διάκριςθ που ςχετίηεται με τον τρόπο και τα κριτιρια υπολογιςμοφ 
(δ) υγκεκριμζνοσ υπολογιςμόσ τθσ ηθμίασ επί τθ βάςει κακαρϊσ οικονομικϊν κριτθρίων (είτε θ ςυγκεκριμζνθ ηθμία είναι μεγαλφτερθ 
 είτε μικρότερθ από τθν αφθρθμζνθ) 
(ε) Σο ελλθνικό δικαςτιριο μπορεί να αρκεςτεί ςε αφθρθμζνθ ηθμία, ςτθν περίπτωςθ χριςθσ μεκόδων ςφγκριςθσ με παρόμοια 
 γεωγραφικι αγορά / παρόμοιο προϊόν προκειμζνου για τθν ποςοτικοποίθςθ τθσ ηθμίασ 
 

6. Σόκοι 
 

Θ πλιρθσ αποηθμίωςθ για τθ βλάβθ που προκλικθκε πρζπει να περιλαμβάνει τθν αποκατάςταςθ των αρνθτικϊν επιπτϊςεων που 
προκλικθκαν για το διάςτθμα από τθ ςτιγμι που προκλικθκε θ βλάβθ λόγω τθσ παράβαςθσ (π.χ. μείωςθ τθσ αξίασ του νομίςματοσ ι 
απϊλεια τθσ δυνατότθτασ του ηθμιωκζντα να ζχει το κεφάλαιο ςτθ διάκεςι του και να το χρθςιμοποιεί, Προτάςεισ του Γενικοφ 
Ειςαγγελζα Saggio ςτισ ςυνεκδικαςκείςεσ υποκζςεισ C-104/89 και C-37/90, Mulder και λοιποί κατά υμβουλίου και Επιτροπισ, 
υλλογι 2000, ς. Λ-203, παράγραφοσ 105). 
 
 

 ΑΠ 1875/2009 Απαγορεφεται θ αναδρομικι επιβολι τόκου, τόκοσ επιβάλλεται μόνο από τθν επίδοςθ τθσ αγωγισ  
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Σ.  υμπεράςματα  



Ευχαριςτϊ 


