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ΑΠΟΦΑΣΗ1  ΑΡΙΘΜ    435/V/2009 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 
 

Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των Γραφείων της 
(Κότσικα 1Α & Πατησίων) την 3 Ιουλίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, με την εξής 
σύνθεση: 
Προεδρεύων: Χαράλαμπος Χρυσανθάκης, λόγω κωλύματος του Προέδρου Σπυρίδωνα 
Ζησιμόπουλου  
Μέλη: Νικόλαος Γεράσιμος λόγω κωλύματος τιυ τακτικού μέλους Αριστομένη  

Κομισόπουλου, 
    Αριστέα Σινανιώτη, 
    Φαίδων Στράτος,  

Ιωάννης     Σαμέλης 
Κυριάκος Μακαρώνας λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους Χρήστου  Α.   
Ιωάννου, 
Παναγιώτης  Κανελλόπουλος, 
Ευθύμιος Πουρναράκης, λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους Απόστολου 
Ρεφενέ, 

  Χρήστος Κωνσταντάτος λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους Δημητρίου  
Γιαννέλη, και 

  Γεωργία Μπεχρή-Κεχαγιόγλου 
Γραμματέας: Παναγιώτα Μούρκου, λόγω κωλύματος της τακτικής γραμματέως  
Όλγας-Ανίτας Ραφτοπούλου 

Τα λοιπά τακτικά ή/και αναπληρωματικά αυτών μέλη της Ε.Α, αν και προσκληθέντα, δεν 
προσήλθαν λόγω δικαιολογημένου κωλύματος 
Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της καταγγελία της εταιρείας 
«ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΦΛΩΡΑΣ KOSMOS - ΜΑΡΙΑ ΦΛΩΡΑ Ε.Π.Ε.» κατά της εταιρείας 
«ΑΠΟΛΛΩΝ» Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ και 
της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Δ/νσης Ανταγωνισμού και στην εταιρεία 
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ GROUP ΑΕ, για παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 703/77, όπως 
ισχύει και των άρθρων 81 και 82 ΣΕΚ. 

                                                 
1 Από την παρούσα απόφαση έχουν παραλειφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.7 του Κανονισμού 
Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 1890/Β’/29.12.2006), τα στοιχεία εκείνα, 
τα οποία κρίθηκε ότι αποτελούν επιχειρηματικό απόρρητο. Στη θέση των στοιχείων που έχουν παραλειφθεί 
υπάρχει η ένδειξη […]. Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που παραλείφθηκαν αντικαταστάθηκαν με ενδεικτικά 
ποσά και αριθμούς ή με γενικές περιγραφές (εντός […]).  
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Στη συζήτηση είχαν νομίμως κλητευθεί και παρίσταντο α) για την καταγγέλλουσα εταιρεία 
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΦΛΩΡΑΣ KOSMOS - ΜΑΡΙΑ ΦΛΩΡΑ Ε.Π.Ε (εφεξής 
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΦΛΩΡΑΣ) ο νόμιμος εκπρόσωπος Γεώργιος Φλωράς μετά των 
πληρεξούσιων δικηγόρων του Άγγελου Μορφόπουλου, Ιωάννη Λιναρίτη και Χάριτος 
Μπουγά, β) για την καταγγελλόμενη εταιρεία ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ  (ΑΠΟΛΛΩΝ) ο νόμιμος εκπρόσωπος 
Αρίστος Δοξιάδης μετά των πληρεξουσίων δικηγόρων του Κωνσταντίνου Βαϊνανίδη, 
Κωνσταντίνου Λαμπαδάριου και Ευαγγελίας-Ροζαλίας Βιτζηλαίου και γ) για την εταιρεία 
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ GROUP ΑΕ (εφεξής ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ) ο νόμιμος εκπρόσωπος 
Παναγιώτης Ευσταθιάδης μετά των πληρεξουσίων δικηγόρων του Πλάτωνα Νιάδη, 
Αναστασίας Δρίτσα και Χαρίκλειας Νικολοπούλου.  
Στην αρχή της συζήτησης, το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια Σοφία Καμπερίδου, 
Προϊσταμένη της Α΄ Διεύθυνσης Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού 
(εφεξής Γ.Δ.Α.), η οποία ανέπτυξε συνοπτικά τη γραπτή εισήγηση (αριθ. πρωτ. 
2343/7.4.2008) της Υπηρεσίας και πρότεινε για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά 
στην εισήγηση τα ακόλουθα: 

«Οι εταιρείες ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΕ και ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ GROUP A.E. να διαταχθούν να παύσουν 
αμέσως και να παραλείψουν πρακτικές που συνιστούν κατάχρηση συλλογικής δεσπόζουσας 
θέσης  

Οι καθ’ων να διαταχθούν να λάβουν όλα τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του 
αποτελέσματος της ίσης μεταχείρισης όλων των χονδρεμπόρων και βιβλιοπωλείων. 

Να επιβληθεί πρόστιμο σε καθεμία των εταιριών ΑΠΟΛΛΩΝ και ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ για την 
κατάχρηση συλλογικής δεσπόζουσας θέσης. 

Να υποχρεωθούν οι καθ’ων να κοινοποιήσουν εντός τριάντα (30) ημερών από τη 
γνωστοποίηση της απόφασης τα ληφθησόμενα προς το σκοπό αυτό μέτρα – δεσμεύσεις στην 
Επιτροπή Ανταγωνισμού και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους (το οποίο πρέπει να 
προβλέπει εύλογους χρόνους).  

Να απειληθεί χρηματική ποινή ύψους τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) Ευρώ σε 
καθεμία των καθ’ων για την περίπτωση μη συμμόρφωσης, για κάθε ημέρα καθυστέρησης 
των καθ’ων να συμμορφωθούν με την απόφαση μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος 
συμμόρφωσης σε περίπτωση συνέχισης ή επανάληψης της παράβασης. 

Να επιβληθεί πρόστιμο στην εταιρία ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 
25 παρ.2 του Ν. 703/77 για παροχή ανακριβών στοιχείων στη ΓΔΑ.» 

Η εταιρεία ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ προέβαλε τόσο στο πλαίσιο της έγγραφης όσο και της 
προφορικής διαδικασίας αιτιάσεις, τις οποίες χαρακτήρισαν ως «ένσταση» και με την 
οποία ζητήθηκε η αποβολή της ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΦΛΩΡΑΣ από τη διαδικασία. 
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Η Ε.Α έκρινε ότι η καταγγέλλουσα ορθώς παραμένει προς ώρας στη διαδικασία ως μέρος 
της, σύμφωνα με τις ειδικότερες σκέψεις που είναι αποτυπωμένες στο πρακτικό 
συνεδρίασης της 24.7.2008. 
Κατόπιν το λόγο έλαβαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, οι οποίοι τοποθετήθηκαν  επί της με 
αριθ. πρωτ. 1463/29.2.2008 εισηγήσεως της Γ.Δ.Α., ανέπτυξαν τις απόψεις τους και 
απάντησαν σε ερωτήσεις που τους υπέβαλε ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής. 
Για τη θεμελίωση των ισχυρισμών τους τόσο η εταιρεία ΦΛΩΡΑΣ όσο και η εταιρεία 
ΑΠΟΛΛΩΝ,  ζήτησαν την εξέταση δύο μαρτύρων και η Επιτροπή αποδέχουσα το αίτημά 
τους, εξέτασε ενόρκως τους μάρτυρες […] και […] καθώς και […] και […]. Οι 
πληρεξούσιοι δικηγόροι της εταιρείας ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ πρότειναν  και προέβησαν στην 
εξέταση μίας μάρτυρος, της […]. 
Η συζήτηση της υπόθεσης συνεχίστηκε σε 17 συνεδριάσεις της Ολομέλειας με την ίδια 
σύνθεση, κατά τις ημέρες: 24η Ιουλίου 2008 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, 10η 
Σεπτεμβρίου 2008 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, 2α  Οκτωβρίου 2008 ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 14:00, 16η Οκτωβρίου 2008 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, 17η Οκτωβρίου 2008 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30, 24η Οκτωβρίου 2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, 
14η Νοεμβρίου 2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, 21η Νοεμβρίου 2008 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 12:30, 28η Νοεμβρίου 2008 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, 16η 
Δεκεμβρίου 2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, 17η Δεκεμβρίου 2008 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 10:00, 22η Δεκεμβρίου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00,  29η Δεκεμβρίου 2008 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:30, 30η Δεκεμβρίου 2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, 9η 
Ιανουαρίου 2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, 15η Ιανουαρίου 2009 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10:45, 23η Ιανουαρίου 2009 ημέρα Παρασκευή και  ώρα 10:30  οπότε και 
ολοκληρώθηκε η ακροαματική διαδικασία. 
Μετά την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας και την εξέταση των μαρτύρων οι 
πληρεξούσιοι δικηγόροι των ενδιαφερόμενων μερών ζήτησαν και ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής χορήγησε προθεσμία έως την 28η Ιανουαρίου 2009, ημέρα Τετάρτη, 
προκειμένου να υποβάλουν συμπληρωματικό υπόμνημα. 
Η Επιτροπή συνήλθε σε διάσκεψη στη συνεδρίαση της 29ης Ιανουαρίου 2009 (ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 13:30), την οποία και συνέχισε στη συνεδρίαση της 2ας Φεβρουαρίου 2009 
(ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00), στη συνεδρίαση της 12ης Φεβρουαρίου 2009 (ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 14:00), και ολοκλήρωσε στη συνεδρίαση της 19ης Φεβρουαρίου 2009 
(ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30), στην ως άνω αίθουσα συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του 
κτιρίου των γραφείων της.  Τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που συμμετείχαν στη 
λήψη της παρούσας απόφασης δήλωσαν ότι έχουν ενημερωθεί πλήρως και αναλυτικώς για 
το σύνολο του φακέλου και του αποδεικτικού υλικού.  
Η Επιτροπή κατά τη διάσκεψή της, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία του φακέλου 
της κρινόμενης υπόθεσης, την Εισήγηση της Γ.Δ.Α., τις απόψεις που εξέφρασαν 
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προφορικώς και εγγράφως τα ενδιαφερόμενα μέρη στα υπομνήματά τους, καθώς και όσα 
κατέθεσαν οι μάρτυρες που εξετάστηκαν κατά την ακροαματική διαδικασία και γενικά το 
σύνολο της ενώπιόν της  συζήτησης της υποθέσεως: 
 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: 
 
1. Με το από 17.3.2003 (αριθμ.πρωτ. 1012/26.3.2003) έγγραφό της, η εταιρεία 
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΦΛΩΡΑΣ KOSMOS - ΜΑΡΙΑ ΦΛΩΡΑ Ε.Π.Ε. (εφεξής ΦΛΩΡΑΣ ή 
καταγγέλλουσα), η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά της λιανικής πώλησης 
ξενόγλωσσου εκπαιδευτικού βιβλίου, κατήγγειλε την εταιρεία «ΑΠΟΛΛΩΝ» Α.Ε. 
ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ, (εφεξής ΑΠΟΛΛΩΝ), 
που δραστηριοποιείται στην αγορά της χονδρικής πώλησης ξενόγλωσσου βιβλίου, για 
παράβαση των άρθρων 1 και 2 ν. 703/77, ως ίσχυε και ισχύει.  
Ειδικότερα, η ΦΛΩΡΑΣ κατήγγειλε ότι η ΑΠΟΛΛΩΝ εκμεταλλεύεται καταχρηστικά τη 
δεσπόζουσα θέση που κατέχει στην αγορά της διακίνησης ξενόγλωσσου βιβλίου, ειδικά και 
διακριτικά σε βάρος της καταγγέλλουσας  με: (i) τη διακριτική μείωση προς αυτήν των 
εκπτώσεων που της χορηγούσε, (ii) την παρακώλυση των παράλληλων εισαγωγών σε 
ξενόγλωσσα βιβλία, των οποίων η ΑΠΟΛΛΩΝ έχει αναλάβει την αποκλειστική διακίνηση 
στην Ελλάδα, (iii) τη διακριτική μείωση προς την καταγγέλλουσα του ποσοστού των 
επιστροφών και τον αυστηρό περιορισμό του χρόνου επιστροφής των βιβλίων, (iv) τον 
περιορισμό στον χρόνο της πίστωσης και (v) τον αποκλεισμό εξυπηρέτησης της 
καταγγέλλουσας από την κεντρική αποθήκη της.  
2. Κατά τη διερεύνηση της ανωτέρω καταγγελίας, η Γ.Δ.Α με εντολή Προέδρου, 
διενήργησε αυτεπάγγελτο έλεγχο στα γραφεία της ΑΠΟΛΛΩΝ, την 31.8.2004 και 
απέστειλε επιστολές σε εταιρείες του κλάδου, μεταξύ των οποίων και στην εταιρεία 
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ GROUP ΑΕ για συλλογή στοιχείων. 
3. Στις 6.9.2006 εισήχθη για πρώτη φορά προς συζήτηση  η ανωτέρω καταγγελία με την με 
αριθμ.πρωτ. 4776/27.7.2006 εισήγηση της Γ.Δ.Α, διευρυμένη κατά  τον ανωτέρω 
αυτεπάγγελτο έλεγχο.  
4.  Στη συνέχεια, η Ε.Α. αποφάσισε την επανεξέταση και της ανωτέρω υπόθεσης, μεταξύ 
άλλων υποθέσεων για τις οποίες δεν είχε εκδοθεί οριστική απόφαση, από τριμελή επιτροπή 
υπαλλήλων της Γ.Δ.Α[Βλ. Πρακτικά Ε.Α. των από 18.9.2006 (αριθ. πρακτ.984), 22.9.2006 
(αριθ. πρακτ. 985) και 25.9.2006 (αριθ. πρακτ. 987) Συνεδριάσεων] και την υποβολή 
σχετικής εισήγησης προς την Ολομέλεια Ε.Α. υπογεγραμμένη από την τριμελή επιτροπή.  
5. Η τριμελής επιτροπή, με βάση τα ορισθέντα από την Ε.Α. κατά τη συνεδρίαση της 
1.2.07 (Πρακτικό αριθ. 1025) σχετικά με τις αρμοδιότητες των τριμελών επιτροπών 
επανεξέτασης υποθέσεων, συνέταξε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα στο οποίο 
αναφέρονται τα εξής:  
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«Η τριμελής επιτροπή επανεξέτασης της υπόθεσης «Καταγγελία της εταιρείας με την 
επωνυμία “ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΦΛΩΡΑΣ KOSMOS - ΜΑΡΙΑ ΦΛΩΡΑ Ε.Π.Ε.» κατά της 
εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ και αυτεπάγγελτη έρευνα στην εταιρεία με την 
επωνυμία ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ GROUP ΑΕ, για παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 703/77, 
όπως ισχύει και των άρθρων 81 και 82 ΣΕΚ.», αφού επανεξέτασε τους σχετικούς φακέλους 
θεωρεί ότι θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στην εισήγηση τα παρακάτω αποσπάσματα 
επιστολών,….. [καταγράφονται επιστολές]... 
Η τριμελής επιτροπή δεν διαπίστωσε οτιδήποτε το επιλήψιμο στο τρόπο με τον οποίο 
χρησιμοποιήθηκαν τα έγγραφα του φακέλου. 
Με το παρόν ενημερωτικό σημείωμα, η τριμελής επιτροπή δεν υπεισέρχεται στην εξέταση της 
ουσίας της υπόθεσης ούτε στην εκτίμηση των συμπερασμάτων της εν λόγω εισήγησης, 
σύμφωνα με τα Πρακτικά της 1025ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (1.2.2007).»  
6. Κατόπιν των ανωτέρω, η εισήγηση της Γ.Δ.Α. επί της υπόθεσης εισήχθη εκ νέου για 
συζήτηση στην Ε.Α. την 14.5.2007 και τα εμπλεκόμενα μέρη υπέβαλαν τα από 13.4.2007 
υπομνήματα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης 
της Ε.Α. (ΚΥΑ 8275/15.12.2006, ΦΕΚ 1890/τ.Β’/29.12.2006). 
7. Στη συνέχεια η Ε.Α εξέδωσε την με αριθ. 342/V/2007 προδικαστική απόφαση με την 
οποία: (α) ανέβαλε την έκδοση οριστικής απόφασης επί της υποθέσεως και (β) καλούσε 
«τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού να διενεργήσει κατά προτεραιότητα περαιτέρω έρευνα 
σε σχέση με το ζήτημα των αποκλειστικών διανομών, περιλαμβάνοντας τις εκδοτικές 
επιχειρήσεις, με τις οποίες οι εταιρείες «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ και ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ GROUP ΑΕ 
συνδέονται με συμβάσεις διανομής με όρους αποκλειστικότητας και εντός έξι (6) μηνών να 
υποβάλει σχετική εισήγηση».  
8. Εις εκτέλεση της απόφασης αυτής, η Γ.Δ.Α. απέστειλε σχετικά ερωτηματολόγια σε 
οκτώ (8) εταιρείες χονδρικού εμπορίου ξενόγλωσσου εκπαιδευτικού βιβλίου και σε έντεκα 
(11) εκδοτικούς οίκους (εκ των οποίων τρεις εδρεύουν στην αλλοδαπή). Για την αποστολή 
του ερωτηματολογίου στους εκδοτικούς οίκους του εξωτερικού ζητήθηκε η συνδρομή των 
αντίστοιχων αρχών ανταγωνισμού, βάσει του άρθρου 22 του Κανονισμού 1/2003. Λόγω δε 
του γεγονότος ότι η διαδικασία αναζήτησης στοιχείων από εταιρείες του εξωτερικού είναι 
χρονοβόρα, η Γ.Δ.Α με το με αριθ. πρωτ. 7350/18.12.07 έγγραφό της ενημέρωσε σχετικά 
την Ε.Α και ζήτησε παράταση της τρίμηνης προθεσμίας υποβολής της νέας εισήγησής της, 
για να λάβει από την Ε.Α. παράταση της προθεσμίας υποβολής έως την 29.2.2008 
(Πρακτικό Ε.Α. αριθ. 1201/19.12.2007, αριθμ. πρωτ. διαβιβαστικού εγγράφου 
7423/20.12.2007)  
9. Η Γ.Δ.Α, λαμβάνοντας υπόψη την αποφασισθείσα και τηρηθείσα από την Ε.Α 
διαδικασία στην υπόθεση «Αυτεπάγγελτη έρευνα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
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στην παραγωγή και εμπορία γαλακτοκομικών προϊόντων, για παράβαση του άρθρου 1 του ν. 
703/77, όπως ισχύει και του άρθρου 81 ΣΕΚ» και συγκεκριμένα στην εξέταση των κάθετων 
συμφωνιών των γαλακτοβιομηχανιών με σούπερ μάρκετ, το σκεπτικό της με αριθμ. 
342/V/2007 Απόφασης καθώς και το από 24.7.2008 πρακτικό συνεδρίασης της Ε.Α έκρινε 
ότι όφειλε να διαχωρίσει τις υποθέσεις που αφορούσαν μη εμπλεκόμενα μεταξύ τους μέρη 
και να υποβάλει ξεχωριστές εισηγήσεις, προκειμένου να δοθεί στην Ε.Α η ευχέρεια να 
αποφασίσει για τη συνεκδίκασή τους. 
10. Πραγματι, η Γ.Δ.Α  με την με αριθμ. πρωτ. 2343/7.4.2008 εισήγησή της διαχώρισε το 
ενιαίον της έρευνας για την ταχύτερη εκδίκαση της υπό κρίση  υπόθεσης και κατέληξε σε 
έκδοση εισήγησης επί της καταγγελίας και της αυτεπάγγελτης έρευνας, διατυπώνοντας την 
επιφύλαξη, αφού υποβληθούν οι επί μέρους εισηγήσεις, να κριθεί από την Ε.Α εάν πρέπει 
να εκδοθεί μία τελική απόφαση στην περίπτωση που προέκυπταν σαφείς ενδείξεις περί 
ανάγκης ενιαίας κρίσης.  
11. Η Ε.Α προέβη, κατά τα προαναφερθέντα, στην εξέταση της υπόθεσης βάσει της 
2343/7.4.2008 εισήγησης της Γ.Δ.Α. Στη συνέχεια η Γ.Δ.Α κατέθεσε την υπ΄αριθμ. πρωτ. 
3388/9.10.2008 εισήγηση επί του ζητήματος των αποκλειστικών διανομώνν, για την οποία 
έχει οριστεί ημερομηνία εξέτασης η 26.2.2009.  
12. Εξάλλου, οι μάρτυρες […] και […] κατέθεσαν ότι σημαντικό μερίδιο συμβολής, στους 
υπάρχοντες συναλλακτικούς όρους και στη δυνατότητα επιβολής τους από τους 
καταγγελλόμενους χονδρέμπορους στους υπολοίπους χονδρεμπόρους και λιανεμπόρους, 
οφείλεται στους αντίστοιχους συναλλακτικούς όρους που επιβάλλουν οι εκδότες 
ξενόγλωσσων βιβλίων στους καταγγελλόμενους χονδρεμπόρους, γεγονός που χρήζει 
διερεύνησης και θα εξεταστεί πλήρως στην υπόθεση που ακολουθεί περί των 
αποκλειστικών διανομών.   
13. Από την ακροαματική διαδικασία, τα υποβληθέντα υπομνήματα και τις  καταθέσεις 
των μαρτύρων προέκυψε, κατά τη γνώμη της πλειοψηφίας, με σαφήνεια η ανάγκη 
διευκρίνισης του συνολικού πλέγματος των οικονομικών συναλλαγών και σχέσεων  που 
διέπουν το χονδρεμπόριο και λιανεμπόριο του ξενόγλωσσου βιβλίου, ούτως ώστε να 
αποφευχθεί η έκδοση αντιφατικών αποφάσεων σε σχέση με την υπόθεση που αφορά στην 
αυτεπάγγελτη έρευνα της Γ.Δ.Α, σχετικά με συμβάσεις αποκλειστικών διανομών που 
έχουν συνάψει οι εταιρείες ΑΠΟΛΛΩΝ  και ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ με αλλοδαπές εκδοτικές 
επιχειρήσεις ξενόγλωσσων βιβλίων και να διασφαλιστεί το ενιαίον της κρίσεως (άρθρο 18  
του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ε.Α). 
14. Κατά την άποψη όμως του μέλους της Ε.Α. Γεωργίας Μπεχρή-Κεχαγιόγλου η Ε.Α. 
πρέπει να προβεί άμεσα στην έκδοση της απόφασης επί της καταγγελίας σχετικά με την 
ύπαρξη ή μη παράβασης των άρθρων 2 ν. 703/1977 και 82 ΣυνθΕΚ για την κατάχρηση 
συλλογικής δεσπόζουσας θέσης εκ μέρους των καταγγελλομένων. 
Και τούτο, διότι στην υπό κρίση υπόθεση έχει ήδη ασκηθεί το δικαίωμα ακρόασης των 
καταγγελλομένων, επακολούθησαν οι αγορεύσεις και η δευτερολογία όλων των μερών, 
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οπότε η εκκρεμής κατά τα λοιπά υπό κρίση υπόθεση βρίσκεται στο τελικό στάδιο 
εκκρεμοδικίας κατά το οποίο υπολείπεται μόνο η έκδοση της απόφασης. 
 
 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
 
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια μετά από τη διενέργεια φανερής ψηφοφορίας, 
αποφάσισε κατά πλειοψηφία:  
Δεδομένης της εκκρεμούσας υπόθεσης, που αφορά στην αυτεπάγγελτη έρευνα της Γ.Δ.Α, 
σχετικά με συμβάσεις αποκλειστικών διανομών που έχουν συνάψει οι εταιρείες 
«ΑΠΟΛΛΩΝ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ και ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ GROUP ΑΕ με αλλοδαπές εκδοτικές 
επιχειρήσεις ξενόγλωσσων βιβλίων, την οποία θεωρεί συναφή με την παρούσα, να προβεί 
στην έκδοση οριστικής απόφασης μετά την εξέταση της ανωτέρω υπόθεσης. Η τελευταία 
αναμένεται να διευκρινίσει το συνολικό πλέγμα των οικονομικών συναλλαγών και 
σχέσεων  που διέπουν το χονδρεμπόριο και λιανεμπόριο του ξενόγλωσσου βιβλίου. 
Η απόφαση εκδόθηκε την 19η Φεβρουαρίου 2009. 
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 25 
παρ. 7 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού (ΦΕΚ Β΄1890/29.12.2006). 
 

                          Ο Πρόεδρος   
 
 

                                                       Χαράλαμπος Χρυσανθάκης 
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