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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0130/2007, του Γεώργιου Φλωρά, ελληνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του βιβλιοπωλείου «Φλωράς Κόσμος», σχετικά με την Ελληνική 
Επιτροπή Ανταγωνισμού και την ελληνική αγορά ξενόγλωσσων βιβλίων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν έχει λάβει υπόψη τις 
κατευθυντήριες γραμμές του κανονισμού 1/2003 του Συμβουλίου για την εφαρμογή των 
κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης. Ο κανονισμός 
αυτός έχει ως στόχο τη μείωση του φόρτου εργασίας της Επιτροπής μέσω της 
αποκεντρωμένης εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού και πιο αυστηρών επακόλουθων 
ελέγχων, με την πιο ενεργό συμμετοχή των εθνικών αρχών και δικαστηρίων στην επιβολή 
των κανόνων ανταγωνισμού, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών 
των κανόνων. Σε αυτό το πλαίσιο, ο αναφέρων κάνει λόγο ειδικότερα για την ελληνική αγορά 
ξενόγλωσσων βιβλίων, η οποία χαρακτηρίζεται από συμφωνίες αποκλειστικής διάθεσης και 
αποκλεισμό του ανταγωνισμού. Υπό το πρίσμα αυτής της αποτυχίας της Ελληνικής 
Επιτροπής Ανταγωνισμού να παρέμβει και να συμμορφωθεί με τις κατευθυντήριες γραμμές 
του κανονισμού, ο αναφέρων καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει μέτρα προκειμένου 
να εξασφαλισθεί ότι η ελληνική αγορά ξενόγλωσσων βιβλίων θα συμμορφωθεί με τα 
απαιτούμενα πρότυπα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Ιουνίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Σεπτεμβρίου 2007.

I. Ιστορικό
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Ο αναφέρων εφιστά την προσοχή των μελών της Επιτροπής Αναφορών σε έρευνα που 
δρομολόγησε η ελληνική αρχή για τον ανταγωνισμό σχετικά με τη χονδρική πώληση και τη 
διανομή βιβλίων ξένων γλωσσών στην Ελλάδα. Ο αναφέρων εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για 
την έρευνα –τόσο επί της διαδικασίας όσο και επί της ουσίας– που κινήθηκε σε συνέχεια της 
καταγγελίας του. Επιπλέον, υποστηρίζει ότι ορισμένες εξελίξεις στους κόλπους της ελληνικής 
αρχής για τον ανταγωνισμό οδήγησαν σε δυσλειτουργία και αδράνεια της αρχής, που μπορεί 
να υπονομεύσει τα οφέλη της ενιαίας αγοράς για τους έλληνες και τους ευρωπαίους πολίτες.

Ο αναφέρων ζητεί από την Επιτροπή Αναφορών να του δώσει την ευκαιρία σε μία από τις 
προσεχείς συνεδριάσεις της να αναλύσει αυτοπροσώπως λεπτομερώς την υπόθεση.

II. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

1) Η έρευνα που κίνησε η ελληνική αρχή ανταγωνισμού σχετικά με τη χονδρική πώληση και τη 
διανομή βιβλίων ξένων γλωσσών στην Ελλάδα

Βάσει καταγγελίας που υπέβαλε η εταιρεία «Φλωράς Κόσμος Βιβλιοπωλεία ΕΠΕ» τον 
Μάρτιο του 2003, η ελληνική αρχή ανταγωνισμού δρομολόγησε έρευνα στην αγορά 
χονδρικής πώλησης και διανομής βιβλίων ξένων γλωσσών στην Ελλάδα, για πιθανή 
παραβίαση των ελληνικών κανόνων ανταγωνισμού και των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης 
ΕΚ. Σε συνέχεια των εθνικών δικαστικών διαδικασιών που κινήθηκαν κατά του πρώην 
γενικού διευθυντή της ελληνικής αρχής ανταγωνισμού τον Σεπτέμβριο του 2006, οι εθνικές 
αρχές αποφάσισαν να επανεξετάσουν εκκρεμείς έρευνες, συμπεριλαμβανομένης της 
προαναφερθείσας. Τον Μάιο του 2007 πραγματοποιήθηκε ακρόαση για την υπόθεση αυτή, 
στην οποία κλήθηκαν να αναπτύξουν τα επιχειρήματά τους τα ενδιαφερόμενα μέρη.

2) Το σύστημα παράλληλων αρμοδιοτήτων μεταξύ της Επιτροπής και των εθνικών αρχών 
ανταγωνισμού

Σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου για την εφαρμογή των κανόνων 
ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης1, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού έχουν παράλληλες αρμοδιότητες και 
εφαρμόζουν τους κοινοτικούς κανόνες ανταγωνισμού σε στενή συνεργασία, και 
συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού. Στόχος του δικτύου 
αυτού, μεταξύ άλλων, είναι να διασφαλίσει μια αποτελεσματική κατανομή των εργασιών 
μεταξύ των μελών, και παράλληλα την εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού με 
αποτελεσματικό και συνεπή τρόπο2.
Την ίδια στιγμή, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια κάθε μέλους του δικτύου να 
αποφασίσει για τη διερεύνηση ή μη μιας υπόθεσης. Μια αρχή η οποία έχει ανακινήσει μια 
υπόθεση θα συνεχίσει κατά κανόνα την εξέτασή της έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών, 
εκτός και αν υπάρξει εκ νέου ανάθεση της υπόθεσης σε αρχικό στάδιο. Κάθε εθνική αρχή 
                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2003 της 16ης Δεκεμβρίου 2002 για την εφαρμογή των 
κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης, Επίσημη 
Εφημερίδα L 1 της 04.01.2003, σ. 1-25.
2 Βλέπε ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνεργασία στο πλαίσιο του δικτύου 
των αρχών ανταγωνισμού, Επίσημη Εφημερίδα C 101 της 27.04.2004, σ. 45-53.
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ανταγωνισμού είναι επίσης απολύτως υπεύθυνη για τη διασφάλιση των νομίμων διαδικασιών 
στις υποθέσεις που χειρίζεται. Επομένως, κάθε ισχυρισμός περί παραβίασης διαδικαστικών 
δικαιωμάτων πρέπει να αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο του εθνικού διαδικαστικού πλαισίου.

Ενώ η Επιτροπή διατηρεί την εξουσία να κινεί διαδικασίες με αποτέλεσμα την απώλεια από 
τις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών της αρμοδιότητάς τους (άρθρο 11, παράγραφος 6 
του κανονισμού αριθ.°1/2003), ο κανονισμός δεν προβλέπει την άσκηση της εξουσίας αυτής 
κατόπιν αιτήματος ενός από τα εμπλεκόμενα μέρη. Μάλιστα, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να 
οδηγήσει εκ νέου σε αναποτελεσματικότητα και αλληλεπικάλυψη προσπαθειών, κάτι που 
χαρακτήριζε το παλαιότερο σύστημα κοινοποιήσεων που καταργήθηκε με τον κανονισμό 
αριθ.°1/2003.

3) Οι επαφές μεταξύ της Επιτροπής και του αναφέροντος

Ο αναφέρων επικοινώνησε με τις υπηρεσίες της Επιτροπής, και τον Απρίλιο του τρέχοντος 
έτους πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαζί του. Η Επιτροπή έλαβε υπόψη τις παρατηρήσεις 
και τις ανησυχίες που διατύπωσε ο αναφέρων και του απέστειλε επιστολή στις 28 Ιουνίου 
2007. 

Παράλληλα, οι υπηρεσίες της Επιτροπής ενημέρωσαν την ελληνική αρχή ανταγωνισμού 
σχετικά με τις επαφές με τον αναφέροντα και τις ανησυχίες που αυτός εξέφρασε.

IV. Συμπεράσματα

Μετά τη θέση σε ισχύ του κανονισμού αριθ.°1/2003 του Συμβουλίου της 1ης Μαΐου 2004, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού έχουν παράλληλες αρμοδιότητες 
και εφαρμόζουν τους κοινοτικούς κανόνες ανταγωνισμού σε στενή συνεργασία. Κάθε εθνική 
αρχή ανταγωνισμού είναι απολύτως υπεύθυνη για την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας στις 
υποθέσεις που χειρίζεται. Ο κανονισμός αριθ.°1/2003 δεν προβλέπει ότι η εξουσία της 
Επιτροπής να κινεί διαδικασίες βάσει του άρθρου 11, παράγραφος 6 ασκείται κατόπιν 
αιτήματος εμπλεκόμενου μέρους. 

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής ενημέρωσαν σχετικά τον αναφέροντα και, παράλληλα, 
ενημέρωσαν επίσης την ελληνική αρχή ανταγωνισμού σχετικά με τις απόψεις του 
αναφέροντος. 

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Οκτωβρίου 2008.

Σε συνέχεια της προηγούμενης κοινοποίησής της και της συζήτησης στην Επιτροπή 
Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιανουάριο του 2008, η Επιτροπή εξέτασε το 
υλικό το οποίο υπέβαλε ακολούθως ο αναφέρων, στο οποίο επαναλαμβάνει ανησυχίες 
σχετικά με τη στελέχωση της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού, στην οποία αποδίδει τη 
βραδύτητα της αντιμετώπισης της καταγγελίας του σχετικά με την ελληνική αγορά 
ξενόγλωσσων διδακτικών βιβλίων. 

Η Επιτροπή δεν εντόπισε νέα στοιχεία στο συμπληρωματικό υλικό και, ως εκ τούτου, μπορεί 
μόνο να παραπέμψει στην αρχική της απάντηση την οποία παρείχε στην Επιτροπή Αναφορών 
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τον Σεπτέμβριο του 2007.Στην απάντηση αυτή, ο καταμερισμός των εργασιών μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εθνικών αρχών ανταγωνισμού όσον αφορά την εφαρμογή 
των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ διευκρινιζόταν δεόντως. 

Επί του παρόντος, η Ελληνική Αρχή Ανταγωνισμού συνεχίζει ενεργά τη διαδικασία σχετικά 
με την υπόθεση. Ο αναφέρων συνδέεται με αυτή τη διαδικασία σύμφωνα με τους ισχύοντες 
ελληνικούς διαδικαστικούς κανόνες. Η Επιτροπή δεν δύναται να παράσχει καμία πληροφορία 
σχετικά με τις συνεχιζόμενες έρευνες των εθνικών αρχών ανταγωνισμού.

5. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Φεβρουαρίου 2011.

Στα νέα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίστηκαν, οι αναφέροντες μετατοπίζουν το 
επίκεντρο από την αρχική καταγγελία τους η οποία αφορούσε τη λειτουργία της ελληνικής 
αρχής ανταγωνισμού (ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού), προς τη λειτουργία του ελληνικού 
δικαστικού συστήματος όσον αφορά τη διαδικασία έφεσης κατά των αποφάσεων της 
ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού. 

Οι αναφέροντες υποστηρίζουν ότι το σύστημα υποβολής εφέσεων δύο βαθμίδων που 
υφίσταται στην Ελλάδα κατά των αποφάσεων της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, σε 
συνδυασμό με τα ασφαλιστικά μέτρα που ενδέχεται να εφαρμόζονται ενώ εκκρεμεί κάθε 
έφεση, έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση απονομής δικαιοσύνης. Συγκεκριμένα, 
προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι, δεδομένου ότι τα ασφαλιστικά μέτρα αναστέλλουν όχι μόνο 
τα πρόστιμα, αλλά και ολόκληρο το πόρισμα της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, εκ των 
πραγμάτων επιτρέπεται στους εναγόμενους να συνεχίσουν τις παραβάσεις τους για μερικά 
ακόμη χρόνια. Υποστηρίζουν επίσης ότι το Διοικητικό Εφετείο, το οποίο αποφασίζει για τις 
αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων σε πρώτο βαθμό, είναι ακατάλληλο να αποφασίζει επί των 
αιτήσεων αυτών διότι δεν είναι εξειδικευμένο στο δίκαιο του ανταγωνισμού, δεν 
υπεισέρχεται στην ουσία της υπόθεσης και δαπανά περιορισμένο χρονικό διάστημα επί της 
υπόθεσης σε αντίθεση με τον χρόνο που δαπανά η ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, 
δηλαδή λίγες ώρες σε σύγκριση με τους μήνες εργασίας που αφιερώνει η ΕΑ.

Όσον αφορά τη λειτουργία της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, η Επιτροπή παραπέμπει 
στα συμπεράσματα της προηγούμενης ανακοίνωσής της προς την Επιτροπή Αναφορών και 
στην επιστολή της Επιτρόπου Kroes του 2009, με την οποία δόθηκε απάντηση στις αναφορές.

Η Επιτροπή θα ήθελε να τονίσει ότι η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, και ειδικότερα το δικαίωμα 
πραγματικής προσφυγής, αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα. Τούτο εμπίπτει στην αρμοδιότητα 
των κρατών μελών, με την επιφύλαξη της τήρησης των αρχών του δικαίου της ΕΕ περί 
αποτελεσματικότητας και ισοδυναμίας. Το δικαίωμα δικαστικού ελέγχου κατά των 
αποφάσεων των αρχών ανταγωνισμού υφίσταται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και 
έναντι των αποφάσεων εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού εκ μέρους της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, και μάλιστα η πλειονότητα των εν λόγω συστημάτων προβλέπει δύο βαθμούς για 
τον εν λόγω έλεγχο. Οι αιτήσεις για ασφαλιστικά μέτρα στα κράτη μέλη της ΕΕ εκδικάζονται 
κατά κανόνα ενώπιον δικαστηρίων που δεν είναι εξειδικευμένα στο δίκαιο του ανταγωνισμού 
και οι ακροάσεις των δικαστηρίων στο θέμα αυτό είναι συνήθως σχετικά σύντομες, 
δεδομένου ότι ασφαλιστικά μέτρα εφαρμόζονται συνήθως μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις 
και τα δικαστήρια κατά κανόνα προβαίνουν σε εκ πρώτης όψεως εκτίμηση του θέματος. 
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Η Ελλάδα έχει δραστηριοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην προσπάθεια να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα του συστήματος εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού. Το 2009 
εγκρίθηκε ο νόμος αρ. 3784/20091, ο οποίος τροποποίησε σημαντικά την ελληνική νομοθεσία 
περί ανταγωνισμού (νόμος αρ. 703/77 «Περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και 
προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού»). Συγκεκριμένα, ο νόμος αυτός επιχείρησε να 
ενισχύσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, π.χ. μέσω του διορισμού πλήρους απασχόλησης 
ανεξάρτητων μελών στην ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, προκειμένου να ενισχυθεί η 
αξιοπιστία των αποφάσεών της. Ένας νέος νόμος που θα τροποποιήσει περαιτέρω το 
ελληνικό σύστημα επιβολής του δικαίου του ανταγωνισμού αναμένεται να κατατεθεί 
σύντομα ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων.

                                               
1 Δημοσιεύθηκε στην ελληνική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 7ης Αυγούστου 2009.


