
CM\922996EL.doc PE502.168v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

18.12.2012
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Θέμα: Αναφορά 0338/2012, του Γεωργίου Φλωρά, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό από 
την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εξηγεί τον τρόπο με τον οποίον η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΕΑ) και 
η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (ΓΔΑ) αντιμετωπίζουν υποθέσεις σύστασης καρτέλ. Ο 
αναφέρων ισχυρίζεται ότι η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (ΓΔΑ) δέχεται ότι η ανταλλαγή 
επιστολών εχθρικού περιεχομένου μεταξύ των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων αποτελεί επαρκή 
απόδειξη του γεγονότος ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις έχουν προστριβές και άρα δεν μπορούν 
να συμμετέχουν σε καρτέλ. Με αυτό το σκεπτικό, η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού 
(ΕΕΑ) παύει τις διαδικασίες κατά των εν λόγω εταιρειών, στις οποίες κανονικά θα έπρεπε να 
απαγγελθούν κατηγορίες για παράνομη σύσταση καρτέλ. Ο αναφέρων παραπέμπει σε 
υπόθεση για τη σύσταση καρτέλ στην ελληνική αγορά ξενόγλωσσων βιβλίων, όπου ίσχυε το 
ίδιο, με επιπτώσεις στο δικό του βιβλιοπωλείο. Ο αναφέρων ζητεί ως εκ τούτου την 
παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Ιουλίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 18 Δεκεμβρίου 2012

Σύμφωνα με τoν αναφέροντα, ένα μέλος εικαζόμενου καρτέλ δεν θα υποβληθεί σε περαιτέρω 
έρευνα από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού εάν μπορέσει να προσκομίσει νέα 
αποδεικτικά στοιχεία με τη μορφή επιστολών, τα οποία να καταδεικνύουν ότι υφίσταται 
διαφωνία με άλλο/άλλα εικαζόμενο/εικαζόμενα μέλος/μέλη καρτέλ. Για να υποστηρίξει τον 
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ισχυρισμό αυτόν, ο αναφέρων παραπέμπει σε απόφαση που έχει λάβει η Ελληνική Επιτροπή 
Ανταγωνισμού (βλ. κατωτέρω) και δηλώνει ότι αυτό αποτελεί αρνητικό προηγούμενο, βάσει 
του οποίου τα εικαζόμενα μέλη καρτέλ δεν τιμωρούνται για σοβαρά αδικήματα.

Η Επιτροπή έχει ήδη απαντήσει στην αναφορά 130/2007 του ιδίου αναφέροντα, η εξέταση 
της οποίας έχει πλέον περατωθεί και η οποία αφορούσε επίσης έρευνα της Ελληνικής 
Επιτροπής Ανταγωνισμού σχετικά με τη χονδρική πώληση και διανομή εκπαιδευτικών 
βιβλίων ξένων γλωσσών στην Ελλάδα.

Ο αναφέρων στην τεκμηρίωση της αναφοράς του παραπέμπει αποκλειστικά σε μία 
περίπτωση κατά την οποία είχε υποβάλει επίσημη καταγγελία προς την Ελληνική Επιτροπή 
Ανταγωνισμού. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού αποτελείται 
από δύο επιμέρους φορείς: τη Γενική Διεύθυνση, η οποία είναι το αρμόδιο όργανο για τις 
έρευνες, και το Συμβούλιο, το οποίο είναι το όργανο λήψης αποφάσεων. Μετά την έρευνά 
της, η Γενική Διεύθυνση εκδίδει έκθεση, η οποία περιέχει τα προκαταρκτικά πορίσματα 
(αντιστοιχεί στην κοινοποίηση αιτιάσεων των διαδικασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), και 
δεν είναι δεσμευτική για το Συμβούλιο. Στη συνέχεια λαμβάνει χώρα ακρόαση ενώπιον του 
Συμβουλίου, το οποίο ακολούθως λαμβάνει απόφαση.

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι πωλητής εκπαιδευτικών βιβλίων ξένων γλωσσών, ισχυρίστηκε 
στην καταγγελία του το 2003 ότι η Απόλλων Α.Ε., εταιρεία χονδρικής πώλησης 
εκπαιδευτικών βιβλίων ξένων γλωσσών, είχε κάνει κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της 
στη σχετική αγορά επιβάλλοντας αθέμιτους εμπορικούς όρους για τους ανταγωνιστές 
χαμηλότερης κλίμακας.

Η εν λόγω καταγγελία οδήγησε σε έρευνα από τη Γενική Διεύθυνση της Ελληνικής 
Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία επεκτάθηκε σε άλλες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στη σχετική αγορά χονδρικής για εκπαιδευτικά βιβλία ξένων γλωσσών, 
συμπεριλαμβανομένης της Ευσταθιάδης Group Α.Ε., η οποία κατείχε το δεύτερο μεγαλύτερο 
μερίδιο στη σχετική αγορά μετά την Απόλλων Α.Ε.

Η έκθεση αριθ. 4776/2006 της Γενικής Διεύθυνσης της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, 
η οποία εκδόθηκε στις 27 Ιουλίου 2006, έκανε λόγο για ύπαρξη εναρμονισμένης πρακτικής 
της Απόλλων Α.Ε. και της Ευσταθιάδης Group Α.Ε. με σκοπό τον περιορισμό του 
ανταγωνισμού στη σχετική αγορά. Επιπλέον, θεωρήθηκε ότι, παρόλο που καμία από αυτές τις 
δύο επιχειρήσεις δεν κατείχε από μόνη της δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά, από κοινού 
κατείχαν δεσπόζουσα θέση – δεδομένου του συνδυασμένου υψηλού μεριδίου της αγοράς 
(κατά μέσο όρο 25% για την Απόλλων Α.Ε. και 19% για την Ευσταθιάδης Group Α.Ε.) και 
τις επικρατούσες συνθήκες ανταγωνισμού στις συγκεκριμένες αγορές – τις οποίες κρίθηκε ότι 
έχουν καταχραστεί.

Στη συνέχεια δημοσιεύθηκε νέα έκθεση (έκθεση αριθ. 2343/2008 της 7ης Απριλίου 2008). 
Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τα προσφάτως αποκτηθέντα αποδεικτικά 
στοιχεία (ήτοι την αλληλογραφία μεταξύ της Απόλλων Α.Ε. και της Ευσταθιάδης Group Α.Ε. 
για το εν λόγω χρονικό διάστημα, καθώς και τα πραγματικά στοιχεία για τα αντίστοιχα 
μερίδια αγοράς τους κατά την περίοδο 2003-2006, που έρχονται σε αντίθεση και υπερισχύουν 
των προηγούμενων αποδεικτικών στοιχείων), η ύπαρξη εναρμονισμένης πρακτικής μεταξύ 
των δύο επιχειρήσεων δεν μπορούσε πλέον να στηριχθεί επαρκώς ώστε να καλύπτονται τα 
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απαιτούμενα νομικά πρότυπα. Ωστόσο, η Γενική Διεύθυνση συνέχισε να εμμένει στη θέση 
της ότι είχε σημειωθεί κατάχρηση της συλλογικής δεσπόζουσας θέσης των δύο μεγαλύτερων 
επιχειρήσεων στην αγορά και ότι αυτό υποστηριζόταν περαιτέρω από νέα αποδεικτικά 
στοιχεία.

 Το Συμβούλιο της Επιτροπής Ανταγωνισμού εξέδωσε στη συνέχεια την απόφαση αριθ. 
452/V/2009, με την οποία αποφάνθηκε ότι η Απόλλων Α.Ε. και η Ευσταθιάδης Group Α.Ε. 
είχαν συλλογικά καταχραστεί τη δεσπόζουσα θέση τους στη σχετική αγορά σε αντίθεση με 
την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία περί ανταγωνισμού, και επέβαλε πρόστιμα συνολικού 
ύψους 4 880 921,52 ευρώ.

Η Απόλλων Α.Ε. και η Ευσταθιάδης Group Α.Ε. προσέφυγαν κατά της απόφασης αριθ. 
452/V/2009, αλλά το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών απέρριψε αμφότερες τις προσφυγές με τις 
αποφάσεις αριθ. 1473/2011 και 2395/2011, επιβεβαιώνοντας έτσι την απόφαση της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού στο σύνολό της. Ο αναφέρων δεν έκανε χρήση του δικαιώματός 
του να ασκήσει έφεση στην απόφαση αριθ. 452/V/2009.

Ο αναφέρων έχει επισημάνει και άλλες δικαστικές διαδικασίες, οι οποίες συνδέονται με την 
απόφαση της Επιτροπής στην εν λόγω υπόθεση.

i. Αστικές διαδικασίες

Το 2008 ο αναφέρων κατέθεσε αγωγή αποζημίωσης κατά της Επιτροπής Ανταγωνισμού 
ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών καταγγέλλοντας αφενός ότι υπέστη 
χρηματικές και μη χρηματικές ζημίες που προέκυψαν από την καθυστέρηση των διαδικασιών 
ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού (αιτούμενος περίπου 2 208 000 ευρώ) και αφετέρου 
ότι ο ισχυρισμός του στην καταγγελία του προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού που αφορούσε 
συγκεκριμένα κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης αποκλειστικά από την Απόλλων Α.Ε. 
απορρίφθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στην τελική της απόφαση. Στην απόφασή του 
(αριθ. 19851/2010), το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε την προσφυγή. Στη 
συνέχεια, τον Αύγουστο του 2010, ο αναφέρων κατέθεσε δεύτερη αγωγή αποζημίωσης κατά 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού (αιτούμενος ως αποζημίωση περίπου 1,6 εκατομμύρια ευρώ) 
για την καθυστέρηση των διαδικασιών ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η αγωγή αυτή 
εκκρεμεί. Στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας, ο αναφέρων κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα κατά 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού αιτούμενος προσωρινή αποζημίωση ύψους 300 000 ευρώ, τα 
οποία απορρίφθηκαν με την απόφαση αριθ. 5556/2010 του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών. Κατόπιν, ο αναφέρων κατέθεσε για δεύτερη φορά ασφαλιστικά μέτρα κατά της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού αιτούμενος προσωρινή αποζημίωση ύψους 500 000 ευρώ, τα οποία 
απορρίφθηκαν με την απόφαση αριθ. 4838/2011 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

ii. Ποινικές διαδικασίες

Ο εισαγγελέας του Πρωτοδικείου απέρριψε (με την απόφαση αριθ. 436/2011) την καταγγελία 
του αναφέροντα, την οποία είχε καταθέσει ενώπιον του Δικαστηρίου στις 5 Απριλίου 2011 
κατά του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού και των μελών της ομάδας της Γενικής 
Διεύθυνσης που διαχειρίστηκε την υπόθεση, για ποινικό παράπτωμα σχετικά με τον χειρισμό 
των προαναφερθεισών διαδικασιών ανταγωνισμού και, ειδικότερα, για εικαζόμενο εσκεμμένο 
παράπτωμα που υπέκρυπτε η απόσυρση της καταγγελίας περί ύπαρξης εναρμονισμένης 
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πρακτικής στην επικαιροποιημένη έκθεση αριθ. 2343/2008 της Γενικής Διεύθυνσης. Ο 
εισαγγελέας διαπίστωσε ότι, λόγω των αποδείξεων που είχαν προσκομισθεί προσφάτως, είχε 
επαναξιολογηθεί ολόκληρο το πεδίο εφαρμογής της υπόθεσης και δεν πληρούνταν πλέον οι 
προϋποθέσεις για τη διαπίστωση εναρμονισμένης πρακτικής. Ως εκ τούτου, ήταν απολύτως 
νόμιμη η τροποποίηση της προηγούμενης έκθεσης από τη Γενική Διεύθυνση, καθότι δεν ήταν 
πλέον συνεπής με τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης. Ο εισαγγελέας κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι δεν υφίστατο παράπτωμα από τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε 
σχέση με οποιοδήποτε μέρος της απόφασης της εν λόγω αρχής.

Εν συνεχεία, ο αναφέρων κατέθεσε έφεση κατά της απόφασης του εισαγγελέα, η οποία 
απορρίφθηκε από τον εισαγγελέα του Εφετείου (απόφαση αριθ. 603/2011).

Επιπλέον, ο αναφέρων κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά των μελών της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού που κατέθεσαν ως μάρτυρες κατά τη διάρκεια της ποινικής 
διαδικασίας, η οποία επίσης απορρίφθηκε πρωτοδίκως (εκκρεμεί ακόμα μία έφεση).

Οι ενέργειες του αναφέροντα ήταν αρκετά επιτυχείς στην προκειμένη υπόθεση, δεδομένου 
ότι η καταγγελία του οδήγησε στη διαπίστωση ότι οι δύο μεγαλύτεροι παράγοντες της αγοράς 
είχαν καταχραστεί από κοινού τη θέση τους στην αγορά και τους είχε επιβληθεί πρόστιμο 
ύψους 4 880 921,52 ευρώ συνολικά. Πράγματι, η έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού 
προχώρησε πέραν της καταγγελίας, η οποία κατηγορούσε μόνο τον μεγαλύτερο παράγοντα 
της αγοράς ότι είχε καταχραστεί τη δεσπόζουσα θέση του, και διεύρυνε την έρευνα 
εξετάζοντας επίσης πιθανή εναρμονισμένη πρακτική μεταξύ της Απόλλων Α.Ε. και της 
Ευσταθιάδης Group Α.Ε.

Όσον αφορά την υπόνοια σχετικά με την ύπαρξη εναρμονισμένης πρακτικής μεταξύ της 
Απόλλων Α.Ε. και της Ευσταθιάδης Group Α.Ε, η οποία συμπεριλήφθηκε στην αρχική 
έκθεση αριθ. 4776/2006 (ως επέκταση των ισχυρισμών του αναφέροντα) και αφαιρέθηκε από 
τη μεταγενέστερη έκθεση αριθ. 2343/2008, είναι ευθύνη όλων των αρχών ανταγωνισμού να 
σταθμίζουν τις αποδείξεις που έχουν στη διάθεσή τους προκειμένου να εκπονήσουν ειδική 
έρευνα. Οι υποθέσεις ανταγωνισμού κατά κανόνα απαιτούν εκτεταμένη και σύνθετη ανάλυση 
προκειμένου να επιτευχθεί η λήψη εμπεριστατωμένης απόφασης που ικανοποιεί τον 
απαιτούμενο βαθμό αποδείξεως για τη διαπίστωση παράβασης και ευσταθεί στα δικαστήρια. 
Εάν μια αρχή ανταγωνισμού καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά 
στοιχεία που ανταποκρίνονται στον βαθμό αποδείξεως, είναι λογικό και σωστό να περατωθεί 
η έρευνα. Η Επιτροπή ενθαρρύνει τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού να ορίσουν τις 
προτεραιότητές τους, ούτως ώστε να επικεντρώνουν τη χρήση των περιορισμένων πόρων 
τους στις πιο σοβαρές παραβάσεις του δικαίου περί ανταγωνισμού και να απορρίπτουν σε 
πρώιμο στάδιο περιπτώσεις στις οποίες φαίνεται πιθανό ότι δεν μπορεί να διαπιστωθεί 
παράβαση. Είναι μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη το γεγονός ότι στην Ελληνική Επιτροπή 
Ανταγωνισμού δόθηκε το δικαίωμα να ορίσει τις προτεραιότητές της δυνάμει του νόμου 
3959/2011 περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Τέλος, η δέουσα διαδικασία όσον αφορά τις αποφάσεις της Ελληνικής Επιτροπής 
Ανταγωνισμού διασφαλίζεται μέσω των δυνατοτήτων που υπάρχουν για τη νομική προσφυγή 
δυνάμει του εθνικού δικαίου. Οι εν λόγω δυνατότητες αξιοποιήθηκαν στο έπακρο από τις 
εταιρείες στις οποίες είχε επιβληθεί πρόστιμο για τη μη ανταγωνιστική συμπεριφορά τους, 
καθώς και από τον αναφέροντα που κίνησε, και εξακολουθεί να κινεί, πολλές νομικές 
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διαδικασίες.

Θα ήταν χρήσιμο να μεταβιβαστούν οι εν λόγω πληροφορίες στον αναφέροντα, λαμβάνοντας 
ωστόσο υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής η 
παρέμβαση στη συγκεκριμένη περίπτωση.


