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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
Αυτεπάγγελτη έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού σχετικά με συμβάσεις 
αποκλειστικών διανομών που έχουν συνάψει οι εταιρείες «ΑΠΟΛΛΩΝ» και 
«ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ» με εκδοτικές επιχειρήσεις για τυχόν παράβαση των διατάξεων του ν. 
703/77 όπως ισχύει και 81 παρ. 1 και 82 της ΣυνθΕΚ. 
 
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της «Περί ελέγχου μονοπωλίων και 
ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού» συνεδριάζει στις 15 Ιανουαρίου 2009 για 
να εξετάσει την αυτεπάγγελτη έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, κατόπιν της με 
αριθμ. 342/V/2007 Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σχετικά με συμβάσεις 
αποκλειστικών διανομών που έχουν συνάψει οι εταιρείες «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ και ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ GROUP ΑΕ με 
εκδοτικές επιχειρήσεις για τυχόν παράβαση των διατάξεων του ν. 703/77 όπως ισχύει και 81 
παρ. 1 και 82 της ΣυνθΕΚ. 

Στην εισήγηση της η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού εκτιμά ότι σε κάποιες συμβάσεις 
αποκλειστικής διανομής που είχαν συναφθεί μεταξύ ορισμένων εκδοτικών οίκων και των 
εταιριών ΑΠΟΛΛΩΝ και ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ διαπιστώθηκε ότι κατά παράβαση των άρθρων 1 
ν.703/77 όπως ισχύει και 81 της ΣυνθΕΚ περιέχονταν ρήτρες καθορισμού τιμών, απαγόρευσης 
εξαγωγών και απαγόρευσης των παθητικών πωλήσεων σε συγκεκριμένες ομάδες πελατών. Για 
το λόγο αυτό η Γενική Διεύθυνση προτείνει την επιβολή προστίμου στις εμπλεκόμενες 
επιχειρήσεις για τις ως άνω παραβάσεις και να παραλείψουν αυτές στο μέλλον.   

Επίσης, προτείνει να αρθούν για το μέλλον ορισμένες αποκλειστικότητες διανομής που διέθεταν 
έως και το έτος 2007 οι προαναφερθέντες χονδρέμποροι, εφόσον δεν αποδείξουν σε σχέση με 
την εκάστοτε συγκεκριμένη σχέση ότι συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις ατομικής 
απαλλαγής βάσει του 81 παρ.3 ΣυνθΕΚ1 για τις  αποκλειστικότητες που διαθέτουν. 

Περαιτέρω, προτείνει την επιβολή προστίμου στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις για μη 
γνωστοποίηση των συμβάσεων συνεργασίας (που συνάφθηκαν μετά την 02-08-2005), κατά 
παράβαση του άρθρου 21 ν. 703/77.  

Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης δεν είναι δεσμευτική για 
την Επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει αφού προηγουμένως λάβει γνώση και των απόψεων 
των εμπλεκομένων μερών. 
 

                                                 
1 Διευκρινίζεται ότι, δυνατότητα χορήγησης ατομικής απαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 ν. 703/77 δεν υφίσταται 
καθώς τα μέρη παρέλειψαν να γνωστοποιήσουν τις συμβάσεις τους κατά παράβαση του άρθρου 21 ν. 703/77 ως ισχύει.  


