
Παρουσίαση από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού της πλατφόρμας «Digesta» (βάσης 

δεδομένων ευρωπαϊκής νομολογίας δικαίου του ανταγωνισμού), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος Διδυμοποίησης  μεταξύ τριών χωρών της Ε.Ε (Ελλάδας-Πολωνίας-Ιταλίας) και 

Μαρόκου, σχετικά με την θεσμική ενδυνάμωση της Μαροκινής Επιτροπής Ανταγωνισμού 

(Ραμπάτ, 19/1/2023). 

 

Την Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου τ.έ., πραγματοποιήθηκε, στο Ραμπάτ, παρουσίαση της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Digesta», βάσης δεδομένων ευρωπαϊκής νομολογίας δικαίου του 

ανταγωνισμού, από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

προγράμματος Διδυμοποίησης με το Συμβούλιο Ανταγωνισμού του Μαρόκου (Conseil de la 

Concurrence du Royaume du Maroc) με αντικείμενο την θεσμική ενίσχυση του τελευταίου, στο 

οποίο ηγείται η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού (με τη συμμετοχή των Επιτροπών Ανταγωνισμού 

της Ιταλίας και της Πολωνίας). Μέσω χρήσης της εν λόγω δυναμικής πλατφόρμας, η οποία 

δημιουργήθηκε από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης 

στη νομολογία της ΕΕ και των κρατών μελών που σχετίζεται με την εφαρμογή του δικαίου του 

ανταγωνισμού, καθώς και εφαρμογής ενός συστήματος παρακολούθησης της μαροκινής 

νομοθεσίας και της συμβατότητάς της με το ευρωπαϊκό δίκαιο ανταγωνισμού. 

Η παρουσίαση, στην οποία δόθηκε δημοσιότητα και από τα εδώ ΜΜΕ, έλαβε χώρα 

ενώπιον Ανώτατων Δικαστικών Λειτουργών του Μαρόκου, στην έδρα του Ανώτατου Δικαστικού 

Συμβουλίου της χώρας (Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire), παρουσία του Εντεταλμένου 

Προέδρου του εν λόγω Συμβουλίου και Προέδρου του Ακυρωτικού Δικαστηρίου, κ. M’hammed 

Abdenabaoui, του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού του Μαρόκου και πρώην Πρέσβυ του 

Μαρόκου στην ΕΕ, κ. Ahmed Rahhou και του Προέδρου της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, κ. 

Ιωάννη Λιανού, ο οποίος, σημειωτέον, επανεξελέγη προσφάτως ως τακτικό μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Επιτροπής Ανταγωνισμού του ΟΟΣΑ για το 2023.  

Τόσο κατά την παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας νομολογίας, όσο και κατά τις 

επίσημες δηλώσεις, οι κκ. Λιανός, Rahhou και Abdenabaoui υπογράμμισαν την σημασία του 

Προγράμματος Διδυμοποίησης για την ενίσχυση της θεσμικής και νομικής πτυχής των εργασιών 

της Επιτροπής Ανταγωνισμού του Μαρόκου, καθώς και την προστιθέμενη αξία της συγκεκριμένης 

βάσης δεδομένων για την αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού, δεδομένης της 

συνάφειάς του μαροκινού με το ευρωπαϊκό δίκαιο ανταγωνισμού. Όπως σημείωσαν, μέσω της 

πλατφόρμας οι Μαροκινοί Δικαστές θα έχουν την δυνατότητα πρόσβασης σε ώριμη ευρωπαϊκή 

νομολογία, από την οποία μπορούν να εμπνευσθούν, αναγνωρίζοντας, βέβαια, και λαμβάνοντας 

υπόψη τις μαροκινές ιδιαιτερότητες και την ανάγκη σταδιακής προσέγγισης των δρώντων της 

μαροκινής αγοράς, προς ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σε θέματα ανταγωνισμού. Όπως 

επισημάνθηκε, τελικό ζητούμενο του Προγράμματος είναι η προώθηση «αποτελεσματικής 

ανάγνωσης» και ορθής εφαρμογής του δικαίου του ανταγωνισμού, χάριν προαγωγής του 

μαροκινού κράτους δικαίου, προστασίας των επενδυτών και των καταναλωτών, καθώς και 

ενίσχυσης της επενδυτικής ελκυστικότητας του Μαρόκου. Στο τέλος της παρουσίασης, έγινε 

σύντομη αναφορά στο ενδεχόμενο μελλοντικής διμερούς συνεργασίας στον τομέα της δικαστικής 

πρακτικής. 

Το εν λόγω Πρόγραμμα, του οποίου η επίσημη έναρξη πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 



2021 και προβλέπεται να διαρκέσει έως τα τέλη του 2023 (οπότε και αναμένεται η παράδοση της 

ολοκληρωμένης μορφής της πλατφόρμας «Digesta»), εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της 

στρατηγικής σχέσης ΕΕ-Μαρόκου και του αναβαθμισμένου καθεστώτος σύνδεσης της εν λόγω 

χώρας με την ΕΕ – Δεύτερο Στάδιο (Réussir le Statut Avancé – Phase II). Πέραν της δημιουργίας της 

συγκεκριμένης πλατφόρμας, στο πλαίσιο του Προγράμματος πραγματοποιούνται, σε τακτική 

βάση, επιμορφωτικές παρουσιάσεις, σεμινάρια, εργαστήρια και επισκέψεις εργασίας, καθώς 

επίσης συντάσσονται συναφή εγχειρίδια, με σκοπό την θεσμική ενδυνάμωση της Επιτροπής 

Ανταγωνισμού του Μαρόκου, την ευαισθητοποίηση σε θέματα ανταγωνισμού και την μεταφορά 

τεχνογνωσίας προς τους μαροκινούς θεσμούς.  
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