
Βασικοί Κανόνες Συμμόρφωσης 
με το Δίκαιο του Ανταγωνισμού
Με τους ανταγωνιστές
�� Μη συζητάτε ζητήματα τιμολόγησης και πωλήσεων
�� Μη συζητάτε ζητήματα εκπτώσεων, προωθητικών 
ενεργειών και άλλων όρων τιμολόγησης

�� Μη συζητάτε ζητήματα σχετικά με παραγωγή, 
επενδύσεις ή αποθέματα

�� Μην εναρμονίζετε τη συμπεριφορά σας
�� Μη συζητάτε αναφορικά με τους πελάτες ή και τους 
προμηθευτές σας

�� Μη συζητάτε ζητήματα marketing
�� Μην ανταλλάσσετε ευαίσθητα επιχειρηματικά 
δεδομένα

�� Επιδείξτε σύνεση και φειδώ κατά τις  
επικοινωνίες σας

Σε συναντήσεις εμπορικών και κλαδικών ενώσεων
�� Ακολουθήστε τους ίδιους κανόνες που ισχύουν για 
όλους

�� Σε περίπτωση που άλλοι συμμετέχοντες 
παραβιάσουν τους κανόνες ανταγωνισμού: 
διατυπώστε τη διαφωνία σας και αποχωρήστε 
από τη συνάντηση

Με πελάτες και προμηθευτές
�� Μην προχωρείτε σε λύση συμβάσεων προμήθειας 
ή διανομής χωρίς πρώτα να συμβουλευτείτε το 
νομικό τμήμα της εταιρίας σας



Με πελάτες (διανομείς)
�� Μην επιβάλλετε στους πελάτες σας προκαθορισμένες 
τιμές μεταπώλησης ή προκαθορισμένα περιθώρια 
κέρδους

�� Μην επιβάλλετε στους διανομείς περιορισμούς 
μεταπώλησης ανά περιοχή ή πελάτη

�� Μην απαγορεύετε σε πελάτη σας να αγοράζει 
ανταγωνιστικά προϊόντα

Σε περίπτωση αιφνιδιαστικού επιτόπιου ελέγχου 
�� Ενημερώστε τη διοίκηση και το νομικό τμήμα της 
εταιρίας σας

�� Επικοινωνήστε άμεσα με τον εξωτερικό σας δικηγόρο
�� Ελέγξτε το αντικείμενο του ελέγχου
�� Διασφαλίστε πως ο διεξαγόμενος έλεγχος δεν 
υπερβαίνει το συγκεκριμένα προσδιορισμένο 
αντικείμενό του 

�� Μην καταστρέφετε έγγραφα και μη διαγράφετε 
ηλεκτρονικά αρχεία κατά την διενέργεια του ελέγχου

�� Κρατήστε αρχείο των εγγράφων που 
χρησιμοποίησαν ή και αντέγραψαν οι εκπρόσωποι 
της Επιτροπής

�� Μη δίνετε πληροφορίες παραπάνω από αυτές που 
σας ζητούνται από τα στελέχη της Επιτροπής 

�� Διατηρείστε λεπτομερή πρακτικά των συναντήσεων 
και καταθέσεων

�� Συνεργαστείτε, να είστε φιλικοί αλλά και 
σε εγρήγορση

Σε περίπτωση έστω και της παραμικρής αμφιβολίας, 
επικοινωνήστε με το νομικό τμήμα της εταιρίας σας 
ή με την White & Case στο +32 2 239 2620.

whitecase.com


