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ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Α. 

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ  ΟΙ 
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ; ΣΕ 
ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ 
ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΕΣ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ;  



Οι  νέες  ψηφιακές  υπηρεσίες  της  Επιτροπής  Ανταγωνισμού 
παρέχονται  στις  επιχειρήσεις, στους  πολίτες  και  στις  λοιπές 
δημόσιες  υπηρεσίες, με  τη  διενέργεια  ηλεκτρονικά  όλων  των 
διαδικασιών  που  σχετίζονται  με  τις  αρμοδιότητες  της  Αρχής, 
χωρίς  την  ανάγκη  φυσικής  παρουσίας  ή/και τηλεφωνικών 
συνδιαλέξεων.  

Οι ψηφιακές υπηρεσίες αφορούν σε :  

Ηλεκτρονική  υποβολή  αιτήματος  για  τηλέ-συνάντηση / τηλέ-
διάσκεψη με στελέχη της Επιτροπής Ανταγωνισμού 
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 



ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ E.A. 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ 
ΑΠΟΚΤΗΣΩ 
ΠΡOΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ 
ΨΗΦΙΑΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ;  



Για  να  αποκτήσει  πρόσβαση  φυσικό/νομικό πρόσωπο  ή  φορέας 
στις ψηφιακές υπηρεσίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα πρέπει 
να εγγραφεί ως χρήστης, συμπληρώνοντας την αίτηση για διάθεση 
κωδικών  πρόσβασης  που  είναι  κοινή  και  βρίσκεται  στις  σελίδες 
οποιασδήποτε από τις Ψηφιακές Υπηρεσίες επιλέξει ο χρήστης στο 
αντίστοιχο menu του κεντρικού website της Ε.Α. www.epant.gr 

Για  παράδειγμα, επιλέγοντας  την  υπηρεσία  “Τηλεδιάσκεψη με  την 
Ε.Α.” οδηγείστε  την  αντίστοιχη  σελίδα  και  συμπληρώνετε  την 
παρακάτω φόρμα εγγραφής. 

 

Αίτηση Εγγραφής

http://www.epant.gr
https://www.epant.gr/digital/tilediaskepsi.html
https://www.epant.gr/digital/tilediaskepsi.html


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Α. 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ 
ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ 
ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ 
ΚΩΔΙΚΟΥΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Ο 
ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΙΑΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ;  
ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ; 



Ο  πληρεξούσιος  δικηγόρος  μπορεί  να  εγγραφεί  στις  ψηφιακές 
υπηρεσίες με ένα μοναδικό κωδικό, ανεξαρτήτως του αριθμού των 
εταιριών που εκπροσωπεί. Θα πρέπει να προσκομίσει διαφορετική 
εντολή/εξουσιοδότηση για  κάθε  εντολέα  – εταιρία, σε  συνέχεια 
σχετικής επικοινωνίας με την Επιτροπή.  

Σε  περίπτωση  μεταβολής  ή  ανάκλησης  της  εντολής 
πληρεξουσιότητας  θα  πρέπει  να  ενημερώσει  την  Επιτροπή 
Ανταγωνισμού. 

 



ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Α. 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ 
ΑΝ ΞΕΧΑΣΩ ΤΟΝ 
ΚΩΔΙΚΟ ΜΟΥ;  



Σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης πρέπει να επικοινωνήσει με την 
ΕΑ στην ηλεκτρονική δ/νση: it@epant.gr. 

Θα λάβει ένα αυτοματοποιημένο email (στο email που έχει δηλώσει 
κατά την εγγραφή) για τον νέο κωδικό πρόσβασης ή 
ενεργοποίησης εκ νέου του παλιού. 

Δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του ονόματος χρήστη (email) 
παρά μόνο του κωδικού πρόσβασης. 

mailto:it@epant.gr


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Α. 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ 
ΥΠΟΒΑΛΩ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Ή 
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ 
ΑΛΛΟ ΑΙΤΗΜΑ/
ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ;  



Ο χρήστης πηγαίνει στο πεδίο «Οι Υποβολές μου / Θέλω να 
υποβάλω» και επιλέγει το «Θέλω να υποβάλω». 

Από το menu μπορεί να επιλέξει τον τύπο εγγράφου που θέλει να 
υποβάλει ηλεκτρονικά. 

Στο πεδίο αρχείο υποβολής επισυνάπτεται υποχρεωτικά αρχείο 
υπογεγραμμένο (σε μορφή pdf) από τον νόμιμο εκπρόσωπο της 
εταιρίας ή από το φυσικό πρόσωπο ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο 
αντίστοιχα. 

Ο χρήστης μπορεί να επισυνάψει περισσότερα του ενός αρχεία, 
αλλά θα πρέπει να είναι σε ένα συμπιεσμένο αρχείο (.zip ή .rar). 
Ο όγκος του αρχείου/αρχείων δεν μπορεί να ξεπερνά τα 20 MB. 

Προσοχή ! αν ο χρήστης θέλει να υποβάλει καταγγελία ή να 
γνωστοποιήσει συγκέντρωση, πρέπει να χρησιμοποιήσει τα έντυπα 
καταγγελίας ή γνωστοποίησης συγκέντρωσης που βρίσκονται στο 
κεντρικό menu.

Για Καταγγελίες εδώ
Για Γνωστοποίηση Συγκεντρώσεων εδώ

https://www.epant.gr/nomothesia/nomothesia-antagonismou/kataggelies.html
https://www.epant.gr/nomothesia/nomothesia-antagonismou/gnostopoiisi-sigkentroseon.html


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Α. 

ΠΩΣ ΒΛΕΠΩ ΤΑ 
ΑΡΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΩ 
ΥΠΟΒΑΛΕΙ; 



Στο πεδίο «Θέλω να υποβάλω» εμφανίζεται η λίστα των υποβολών 
του χρήστη. 

Το έγγραφο που έχει υποβάλει ο χρήστης λαμβάνει αριθμό 
πρωτοκόλλου της Επιτροπής Ανταγωνισμού και ενημερώνεται 
σχετικά και με email.



ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Α. 

ΠΩΣ ΓΝΩΡIΖΩ ΣΕ ΤΙ 
ΚΑΤAΣΤΑΣΗ 
ΒΡIΣΚΕΤΑΙ ΥΠOΘΕΣΗ 
ΠΟΥ ΜΕ ΑΦΟΡA ΚΑΙ 
ΕΚΚΡΕΜΕI ΕΝΩΠΙΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ;  



Ο χρήστης στο πεδίο «Κατάσταση υποβολής» όπου βλέπει την 
αρμόδια Δ/νση στην οποία έχει χρεωθεί η υπόθεση καθώς και την 
τρέχουσα κατάσταση (status) της υπόθεσης.



ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Α. 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ 
ΚΛΕΙΣΩ ΤΗΛΕ-
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ 
ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ; 



Ο χρήστης πηγαίνει στο πεδίο «Αίτημα Τηλεδιάσκεψης»   και 
επιλέγει από το menu μπορεί να επιλέξει την ημέρα και την ώρα 
που θέλει να ορίσει τη τηλε-συνάντηση, συμπληρώνει κάποια 
βασικά στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και το θέμα που τον 
αφορά προκειμένου να τηλε-συναντήσει το αρμόδιο στέλεχος 
της ΕΑ.

Προσοχή! για την καλύτερη οργάνωση της τηλε-συνάντησης, 
θα πρέπει το αίτημα τηλε-συνάντησης να αποστέλλεται 
τουλάχιστον 7 εργάσιμες ημέρες πριν την επιθυμητή ημέρα.


	ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ  οι ΨηφιαΚΕΣ ΥπηρεσΙες της ΕπιτροΠΗς ΑνταγωνισμΟΥ; Σε ποιους παρΕχονται και με ποιες προϋποθΕσεις;
	Πως μπορΩ να αποκτΗσω πρOσβαση στις ψηφιακΕς υπηρεσΙες;
	ΜπορεΙ να εγγραφεΙ στις ψηφιακΕς υπηρεσΙες και να αποκτΗσει κωδικοΥς πρΟσβασης ο πληρεξοΥσιος δικηγΟρος μιας επιχεΙρησης;  Τι δικαιολογητικΑ απαιτοΥνται;
	Τι πρεπει να κανω αν ξεχασω τον κωδικο μου;
	Πως μπορω να υποβαλω καταγγελια ή οποιοδηποτε αλλο αιτημα/ερωτημα στην Επιτροπη Ανταγωνισμου;
	Πως βλεπω τα αρχεια που εχω υποβαλει;
	Πως γνωρiζω σε τι κατaσταση βρiσκεται υπoθεση που με αφορa και εκκρεμεi ενωπιον της Επιτροπης Ανταγωνισμου;
	Πως μπορω να κλεισω τηλε-συναντηση με στελεχη της Επιτροπης Ανταγωνισμου;

