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Α. Κλαδική  Έρευνα σε βασικά καταναλωτικά 

προϊόντα – Ενδιάμεση Έκθεση
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Έρευνες σε κλάδους της οικονομίας ή σε τύπους 
συμφωνιών – Sector inquiries

 (σχετικά) Νέο εργαλείο

 Δεν απαιτείται να υπάρχουν υπόνοιες για
συγκεκριμένη παράβαση από συγκεκριμένη
επιχείρηση

 Αφορμή: 

◼ Διαμόρφωση τιμών 

◼ Άλλες περιστάσεις που δημιουργούν υπόνοιες για πιθανό 
περιορισμό ή στρέβλωση του ανταγωνισμού

 Απόφαση Ολομέλειας

 Ενδιάμεση ‘Εκθεση

 Τελική Έκθεση
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Έρευνες σε κλάδους της οικονομίας ή σε τύπους 
συμφωνιών – Sector inquiries

Tα μερίδια αγοράς των κυριότερων αλυσίδων σούπερ μάρκετ στην 
ελληνική επικράτεια, όπως αυτά διαμορφώθηκαν τα έτη 2008 – 2019
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Έρευνες σε κλάδους της οικονομίας ή σε τύπους 
συμφωνιών – Sector inquiries

Αριθμός Εξαγορών Εταιριών Σούπερ Μάρκετ
2008-2020 (Οκτ.)

CARREFOUR-
DIA

ΜΑΡΙ/ΛΟΣ-
CARREFOUR

ΣΚΛΑΒΕΝΙ
ΤΗΣ-

ΔΟΥΚΑΣ&
EXTRA

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ-
CRM/ΚΡΟΝΟΣ / 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ-
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

ΑΒ-ΚΑΝΑΚΗΣ/ 
ΜΕΤΡΟ-

ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΚΛ/ΤΗΣ –
ΜΑΡΙ/ΛΟΣ

ΜΑΣΟΥΤΗΣ-
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ

ΣΥΝΚΑ-
ΓΑΛΑΞΙΑΣ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΒ-
PLUS



Έρευνες σε κλάδους της οικονομίας ή σε τύπους 
συμφωνιών – Sector inquiries
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Εξέλιξη του βαθμού συγκέντρωσης στην αγορά 
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Έρευνες σε κλάδους της οικονομίας ή σε τύπους 
συμφωνιών – Sector inquiries

Πρόσφατες εξελίξεις με την
εξάπλωση του COVID -19 =>
ραγδαία αύξηση της ζήτησης για
ηλεκτρονικές αγορές ειδών σούπερ
μάρκετ



Κλαδική ΕΑ στα καταναλωτικά προϊόντα –
Πορίσματα Ενδιάμεσης Έκθεσης

Δύο προσεγγίσεις για την ανάλυση της διαπραγματευτικής δύναμης:

1. Μέτρηση της διαπραγματευτικής δύναμης μεταξύ των
προμηθευτών και των σούπερ μάρκετ εφαρμόζοντας δείκτες
που βασίζονται στη θεωρία των κοινωνικών ανταλλαγών (social
exchange theory) και στην ανάλυση δικτύων, και οι οποίοι θα
λαμβάνουν υπόψη τον σημαντικό ρόλο της κεντρικής θέσης μίας
εταιρίας σε ένα δίκτυο ή οικοσύστημα (positional power).

2. Εξέταση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των επιχειρήσεων που
λειτουργούν αλυσίδες σούπερ μάρκετ και των προμηθευτών
τους στη διαμόρφωση των όρων προμήθειας ως αποτέλεσμα
των διαπραγματεύσεων μεταξύ τους.
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Ανάλυση διαπραγματευτικής δύναμης βάσει της 
κάθετης ισχύος από την πλευρά της θεωρίας των 

κοινωνικών δικτύων (social network analysis)

 Η έννοια της διαπραγματευτικής δύναμης: Η διαπραγματευτική δύναμη είναι
ένας τύπος κάθετης ισχύος στην αγορά.

 Στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης της κάθετης ισχύος χρησιμοποιείται ένας
δείκτης, ο οποίος βασίζεται στην ανάλυση δικτύων (network analysis) και στην
έννοια της κεντρικότητας, δηλαδή του κεντρικού ρόλου (centrality) της
συγκεκριμένης εταιρίας στο δίκτυο ή οικοσύστημα, για την αξιολόγηση της
δύναμης μιας επιχείρησης εντός μιας αλυσίδας αξίας.
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Δίκτυο αγορών στην αλυσίδα εφοδιασμού 
απορρυπαντικών
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• Μερίδιο αγοράς του προμηθευτή 45

(SUP_45): 42%

• Μερίδιο διαπραγματευτικής 

δύναμης του προμηθευτή  45 : 29 %

• Επεξήγηση της διαφοράς: ο 

προμηθευτής 45 εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από λίγους πελάτες που 

μπορούν να στραφούν σε άλλο 

προμηθευτή (SUPL_12)



Δίκτυο αγορών στην αλυσίδα εφοδιασμού 
τυριού φέτας

11

Μερίδιο αγοράς του προμηθευτή 

20 (SUP_20): 49%

Μερίδιο διαπραγματευτικής 

δύναμης του προμηθευτή 20: 57%

Επεξήγηση της διαφοράς: οι 

πελάτες (SM_9; SM_45; SM_29)

του προμηθευτή 20 εξαρτώνται σε 

μεγάλο βαθμό από αυτόν για την 

προμήθεια φέτας



Σύνοψη βασικών αποτελεσμάτων από το δείκτη 
μέτρησης της διαπραγματευτικής δύναμης 

(buyer power)
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Θέση και (Μερίδιο) διαπραγματευτικής δύναμης των επιχειρήσεων (SSBC)

Προμηθευτής 

(SUPL)& 

Σούπερ 

Μάρκετ (SM) 

/ Κατηγορία 

Προϊόντος

Ψωμί 

συσκευ

ασμένου

για τοστ

Δημητρι

ακά για

πρωϊνό

Ζυμα

ρικά
Αλλαντικά

Για

Ούρτι
Φέτα Όσπρια Καφές

Αναψυ

κτικά

Απορ 

ρυπα

ντικά

Χαρτί 

υγείας

SM_45
2

(10-15%)

1

(15-25%)

SM_9
2

(15-25%)

2

(15-25%)

2

(15-25%)

2

(10-15%)

1

(15-25%)

2

(5-10%)

2

(0-5%)

SUPL_1
1

(45-55%)

SUPL_12
1

(45-55%)

SUPl_18
1

(75-85%)

SUPL_20
1

(55-65%)

SUPL_4
1

(85-95%)

SUPL_45
2

(25-35%)



Ανάλυση της διαπραγματευτικής δύναμης 
βάσει της τιμής προμήθειας

Ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν τη
διαμόρφωση των διαπραγματευτικών όρων
μεταξύ των επιχειρήσεων που λειτουργούν
αλυσίδες σούπερ μάρκετ και των προμηθευτών
τους:

 5 επιχειρήσεις που λειτουργούν αλυσίδες σούπερ
μάρκετ

 11 κατηγορίες προϊόντων

 Χρονική περίοδος: 2010-2015 με επικαιροποίηση
για 2015-2019 στην τελική έκθεση
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Μέση καθαρή τιμή προμήθειας μεταξύ κοινών 
barcode για 3 από τα σούπερ μάρκετ

ανά κατηγορία προϊόντος (1-6)
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Σύνοψη βασικών αποτελεσμάτων των παραγόντων 
που επηρεάζουν τη διαπραγματευτική δύναμη 

1. Επιβεβαιώνεται η αρνητική και στατιστικά σημαντική επίδραση 
της ποσότητας στην τιμή προμήθειας.

2. Οι διαπραγματευτικοί όροι φαίνεται να βελτιώνονται περαιτέρω 
για σούπερ μάρκετ που κατέχουν μεγαλύτερο μερίδιο στην 
αγορά.

3. Προμηθευτές με μεγάλο μερίδιο στην αγορά φαίνεται ότι 
επιτυγχάνουν καλύτερους διαπραγματευτικούς όρους.

4. Στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας διαπιστώθηκε ότι μία αύξηση 
της ποσότητας συνεπάγεται μικρότερη επίδραση στην καθαρή 
τιμή προμήθειας.

5. Μεγαλύτερος αριθμός προμηθευτών βοηθάει το σούπερ 
μάρκετ  να επιτυγχάνει καλύτερη τιμή προμήθειας.
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Αποτελέσματα με βάση τα νέα δεδομένα 
για την περίοδο 2015-2019 

1. Επιβεβαιώνεται η αρνητική και στατιστικά σημαντική επίδραση 
της ποσότητας στην τιμή προμήθειας.

2. Οι επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ αναμένεται να επιτυγχάνουν 
καλύτερους όρους εάν ένα προϊόν είναι ιδιωτικής ετικέτας
συγκριτικά με τα επώνυμα προϊόντα.

3. Μεγαλύτερος αριθμός προμηθευτών βοηθάει το σούπερ 
μάρκετ  να επιτυγχάνει καλύτερη τιμή προμήθειας.

4. Αύξηση του μεγέθους ενός προμηθευτή, εκτιμώμενου βάσει της 
συνολικής αξίας των προϊόντων του, οδηγεί σε αύξηση της 
καθαρής τιμής προμήθειας που πληρώνει μία επιχείρηση 
σούπερ μάρκετ. 
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Προτάσεις της Ενδιάμεσης Έκθεσης
κλαδικής

 α) Υιοθέτηση μη δεσμευτικής νομοθεσίας (soft law) μέσω μίας υβριδικής 
ρύθμισης περιπτώσεων σημαντικής διαπραγματευτικής ισχύς. Τέτοια μη 
δεσμευτική νομοθεσία μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, μέσω ενός «Κώδικα 
Δεοντολογίας» ή ενός Οδηγού Καλών Πρακτικών μεταξύ των εμπλεκόμενων 
μερών ιδίως για τις πρακτικές που προβληματίζουν, τόσο όσον αφορά τους 
τελικούς καταναλωτές, όσο και τα προηγούμενα στάδια από αυτό των σούπερ 
μάρκετ, δηλαδή τους προμηθευτές 

 β) Πιθανές νομοθετικές αλλαγές, π.χ. τροποποίηση των Κανόνων Διακίνησης και 
Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ) και, 

 γ) Πιθανή εισαγωγή νέων θεσμών, όπως ενός Διαμεσολαβητή (Ombudsman) ή 
Εντολοδόχου, ο οποίος θα διορίζεται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού 
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Β. Οδηγία (ΕΕ) 633/2019 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου της 17.4.2019



Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 633/2019 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου της 

17.4.2019 – Σχέδιο Νόμου

Πεδίο εφαρμογής: Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις

μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών

προϊόντων και τροφίμων

Ανισορροπίες στη διαπραγματευτική ισχύ μεταξύ προμηθευτών –

αγοραστών στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων & τροφίμων

Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές:

➢ Παρεκκλίνουν από την ορθή εμπορική συμπεριφορά

➢ Αντιβαίνουν στην καλή πίστη & τα χρηστά συναλλακτικά ήθη

➢ Επιβάλλονται μονομερώς

➢ Επιβάλλουν αδικαιολόγητη και δυσανάλογη μεταβίβαση οικονομικού

κινδύνου

➢ Επιβάλλουν σημαντική ανισορροπία δικαιωμάτων & υποχρεώσεων σε

έναν εμπορικό εταίρο



Οδηγία 633/2019 – Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε ορισμένες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές οι
οποίες προκύπτουν σε σχέση με τις πωλήσεις γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
μεταξύ:

❖Η Οδηγία δεν εφαρμόζεται σε συμφωνίες μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών
(αφορά μόνο σχέσεις Β2Β)
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Οδηγία 633/2019 – Σχέδιο Νόμου
Per se απαγορεύσεις (Black list)

o Α) Καθυστέρηση πληρωμών

o Β) Αιφνίδια ακύρωση παραγγελιών αλλοιώσιμων γεωργικών προϊόντων

o Γ) Μονομερείς μεταβολές των συμβατικών όρων που αφορούν:

• τη συχνότητα, το χρονοδιάγραμμα, τον όγκο της προμήθειας ή της παράδοσης

των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, τα πρότυπα ποιότητας, τους όρους

πληρωμής ή τις τιμές των προϊόντων

o Δ) Αξίωση του αγοραστή για πληρωμές από τον προμηθευτή που δεν σχετίζονται με

την πώληση των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων του προμηθευτή

o Ε) Αξίωση του αγοραστή να αποζημιωθεί από τον προμηθευτή για την επιδείνωση ή

την απώλεια γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που προκαλείται στις εγκαταστάσεις

του αγοραστή

o ΣΤ) Άρνηση του αγοραστή να επιβεβαιώσει γραπτώς τους όρους της σύμβασης

o Ζ) Παράνομη κτήση, χρησιμοποίηση ή αποκάλυψη εμπορικού μυστικού του

προμηθευτή

o Η) Απειλή εμπορικών αντιποίνων εκ μέρους του αγοραστή κατά του προμηθευτή

o Θ) Απαίτηση αποζημίωσης από τον προμηθευτή για το κόστος εξέτασης καταγγελιών

πελατών
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Οδηγία 633/2019 – Σχέδιο Νόμου
Συμβατικά προβλεπόμενες εμπορικές πρακτικές

(Grey list)

Οι ακόλουθες εμπορικές πρακτικές απαγορεύονται, εκτός εάν έχουν

συμφωνηθεί προηγουμένως με σαφείς και αδιαμφισβήτητους όρους στη

συμφωνία προμήθειας:

o Α) Επιστροφή από τον αγοραστή στον προμηθευτή προϊόντων που δεν

διατέθηκαν

o Β) Επιβολή χρέωσης στον προμηθευτή ως προϋπόθεση για την

αποθεματοποίηση, την έκθεση ή την προσθήκη στους καταλόγους γεωργικών

προϊόντων και τροφίμων

o Γ) Επιβάρυνση του προμηθευτή με το σύνολο ή μέρος του κόστους

οποιωνδήποτε εκπτώσεων σε γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα που πωλούνται από

τον αγοραστή

o Δ) Πληρωμή από τον προμηθευτή για τη διαφήμιση από τον αγοραστή των

γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

o Ε) Πληρωμή από τον προμηθευτή για την εμπορία από τον αγοραστή των

γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

o ΣΤ) Χρέωση του προμηθευτή για το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με τη

διαρρύθμιση των χώρων που χρησιμοποιούνται για την πώληση των προϊόντων

του προμηθευτή



Οδηγία 633/2019 – Σχέδιο Νόμου
Αρχές Επιβολής (άρθρο 5)

✓ Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) και η ΕΑ
✓ Οι Αρχές Επιβολής έχουν την εξουσία να ενεργούν αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν
καταγγελίας

Κατανομή Αρμοδιοτήτων:
➢ Η ΕΑ έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να εφαρμόζει τον παρόντα νόμο όταν κατά τη
διάρκεια της τελευταίας χρήσης ο συνολικός κύκλος εργασιών του αγοραστή ανέρχεται
τουλάχιστον σε 50.000.000 ευρώ και το συνολικό μερίδιο αγοράς των 5μεγαλύτερων
αγοραστών ανά κανάλι διανομής ή εφοδιασμού στη σχετική αγορά γεωργικών
προϊόντων και τροφίμων είναι τουλάχιστον 50%.
➢ Αν το ΥπΑΑΤ διαπιστώσει, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν καταγγελίας, ότι ο κύκλος
εργασιών του αγοραστή κατά τη διάρκεια της τελευταίας χρήσης ανέρχεται τουλάχιστον
σε 50.000.000 ευρώ, παραπέμπει την υπόθεση στην ΕΑ, η οποία είναι αρμόδια να
διαπιστώσει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2 και εντός διαστήματος που δεν
υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την ημερομηνία παραπομπής, έχει την ευχέρεια να
επιληφθεί της υποθέσεως. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας αυτής, η
υπόθεση παραμένει οριστικά στην αρμοδιότητα του ΥπΑΑΤ, το οποίο και την κρίνει.
➢ Σε περίπτωση που η ΕΑ κινήσει διαδικασία για την εφαρμογή του νόμου και
διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 2, παραπέμπει την οικεία
υπόθεση προς διερεύνηση στο ΥπΑΑΤ



Πέρα από την ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2019/633… 

 Η Οδηγία εφαρμόζεται μόνο σε
αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων και
συνεπώς δεν πρόκειται να επιλύσει τα
θέματα αυτά σε άλλες αγορές, όπως
της παρούσας κλαδικής έρευνας.

 Εφαρμογή των προτάσεων της Ενδιάμεσης
Έκθεσης της Κλαδικής

 Το δίκαιο ανταγωνισμού ως πηγή
καινοτομίας στον κλάδο, και
υποστήριξης νέων ολιστικών
οικονομικών οικοσυστημάτων τα οποία
θα βοηθήσουν στη ψηφιακή μετάλλαξη
του αγροτικού τομέα (Smart
Agriculture) και στην προώθηση της
ανάπτυξης και εφαρμογής νέων
τεχνολογιών στις αλυσίδες τροφίμων
από την «φάρμα στο πηρούνι»

24



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!


