
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2021 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Απόφαση επί του ελέγχου συμμόρφωσης της εταιρίας με την επωνυμία 

«Άργος Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεως, Διαχειρίσεως και Μεταφορών» με το 

διατακτικό της υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, 

σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 5 του Ν. 3959/20111 

 

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (εφεξής και «ΕΑ») συνεδρίασε στις 14, 

20 και 27 Ιουλίου 2020 για να εξετάσει, κατόπιν Εισήγησης, 2  κατά το άρθρο 25 

παράγραφος 5 του Ν. 3959/2011, τη συμμόρφωση της εταιρείας «Άργος Ανώνυμη 

Εταιρεία Πρακτορεύσεως, Διαχειρίσεως και Μεταφορών» (εφεξής και «Άργος») με το 

διατακτικό της υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφασης3 της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 4 

Ειδικότερα, η Ολομέλεια της ΕΑ, με την υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφαση της, στο 

πλαίσιο της έρευνας στην αγορά διανομής Έντυπου Τύπου κατά το άρθρο 25 παρ. 5 Ν. 

3959/2011,5 αποφάσισε, ομοφώνως και σε φανερή ψηφοφορία, τη λήψη ασφαλιστικών 

μέτρων κατά της εν λόγω εταιρείας, διότι υφίστατο επείγουσα περίπτωση για την 

αποτροπή άμεσα επικειμένου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στο δημόσιο συμφέρον 

και πιθανολόγησε παράβαση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης 

 
1 Βλ. σχετικά με την Απόφαση εδώ.  
2 Βλ. εδώ το Δελτίο Τύπου της ΕΑ την 28η Μαΐου 2020, αναρτημένο στο site της ΕΑ στα ελληνικά και εδώ το Δελτίο 

Τύπου της ΕΑ την 29η Μαΐου 2020, αναρτημένο στο site της ΕΑ στα αγγλικά. 
3 Βλ. εδώ την έκδοση της υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφασης ΕΑ.  
4 Βλ. εδώ το Δελτίο Τύπου σχετικά με την έκδοση της υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφασης της ΕΑ στα ελληνικά και εδώ το 

Δελτίο Τύπου σχετικά με την έκδοση της υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφασης της ΕΑ στα αγγλικά. 
5 Βλ. εδώ σχετικά με την εκκίνηση διαδικασίας κανονιστικής παρέμβασης της Επιτροπής στον κλάδο της διανομής 

τύπου την 14η Ιανουαρίου 2021 στα ελληνικά και εδώ στα αγγλικά. Βλ. επίσης εδώ & εδώ σχετικά με την έκδοση της 

υπ’ αριθ. 39/2019 Γνωμοδότησης της ΕΑ (στα ελληνικά) και εδώ & εδώ στα αγγλικά. 

https://www.epant.gr/apofaseis-gnomodotiseis/item/1285-apofasi-720-2020.html
https://www.epant.gr/enimerosi/deltia-typou/item/932-deltio-typou-elegxos-symmorfosis-argos.html
https://www.epant.gr/en/enimerosi/press-releases/item/934-press-release-review-of-compliance-of-the-company-argos-sa.html
https://¬www¬.epant.gr/apofaseis-gnomodotiseis/item/919-apofasi-687-2019.html
https://www.epant.gr/enimerosi/deltia-typou/item/730-deltio-typou-ekdosi-apofasis-epi-tis-aftepa¬ggeltis-lipsis-as¬f¬alis¬ti-kon-metron.html
https://www.epant.gr/en/enimerosi/press-releases/item/916-press-release-decision-of-the-competition-commission-ordering-interim-measures.html
https://www.epant.gr/enimerosi/deltia-typou/item/1271-deltio-typou-apofasi-tis-epitropis-antagonismoy-gia-tin-ekkinisi-diadikasias-kanonistikis-paremvasis-ston-klado-dia¬no¬mis-ty¬pou-symfona-me-to-arthro-11-tou-n-3959-2011.html
https://www.epant.gr¬/en/enimero¬si/press-releases/item/1273¬-pres¬s¬-release-decision-for-the-initiation-of-a-regulatory-intervention-procedure-market-inv¬estiga¬ti¬on-in-the-press-distribution-sector-in-accordance-with-article-11-of-law-3959-2011.html
https://www.epant.gr/enimerosi/deltia-typou/item/618-deltio-typou-gnomodotisi-gia-tin-dianomi-typou.html
https://¬www¬.epant.gr/apofaseis-gnomodotiseis/item/617-gnomodotisi-39-2019.html
https://www¬.epant¬.gr¬/en/enimerosi/press-releases/item/619-press-release-opinion-on-press-distribution-in-greece.html
https://w¬ww.epant¬.gr/en/decisions/item/1184-opinion-39-2019.html


της Άργος στην αγορά διανομής εντύπου τύπου. Στις 15.05.2020 δημοσιεύτηκε η υπ’ 

αριθ. 687/2019 Απόφαση ΕΑ (ΦΕΚ Β΄ 1852/15.05.2020).6 

 

Η Ολομέλεια της ΕΑ, επί του ελέγχου συμμόρφωσης της εταιρείας Άργος με το 

διατακτικό της υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφασης ΕΑ, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 5 του Ν. 

3959/2011, αποφάσισε, σε φανερή ψηφοφορία, τα ακόλουθα:  

Α. Διαπιστώνει, κατά πλειοψηφία, την μη συμμόρφωση της Άργος με τις υποχρεώσεις των 

όρων ΙΙ.1.3, ΙΙ.2 και ΙΙ.3 της υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφασης ΕΑ, ως εξής: 

1) την καθυστέρηση επιστροφής των παρακρατηθεισών εισφορών για δεκαέξι (16) εκδοτικές 

επιχειρήσεις, ήτοι για τις επιχειρήσεις ECO NEWS IKE, ΕΚ Architectural Publications Ltd, 

ΑΛΑΜΟΥΛΗΣ Χ. ΚΩΝ/ΝΟΣ, Ανεξάρτητα ΜΜΕ ΑΕ, Αφοί Κλειδέρη & Σία ΟΕ, Βελής 

Γεώργιος, Γ. Πολυχρονίου & Σία ΕΕ – Pelagic Media, Γρ. Τεχ. Στ. Καρυδάκης ΑΕ, Δ. 

Σειρηνάκης ΑΕ, Η Εποχή Συν. ΠΕ, Μακελειό ΕΠΕ, Μπαμ Media ΙΚΕ, ΠΔ Εκδόσεις ΕΠΕ, 

Π. Αθανασιάδης & Σία ΑΕ, Χρυσή Ευκαιρία ΑΕ, ΕΜΕ Πριν Μ ΙΚΕ., σύμφωνα με τον όρο 

ΙΙ.1.3 της υπ’ αριθ. 687/2019  Απόφασης ΕΑ, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2020 έως 

ανά περίπτωση εκδοτικής επιχείρησης το αργότερο στις 18.02.2020,7 

2) για τη μη διενέργεια διαπραγματεύσεων με την εκδοτική επιχείρηση Ντοκουμέντο ΙΚΕ, 

σύμφωνα με τον όρο ΙΙ.2 της υπ’ αριθ. 687/2019  Απόφασης της ΕΑ, για το χρονικό 

διάστημα από 06.12.2019 έως 28.02.2020, 

3) για την μη λήψη υπόψη, καθ’ ο μέρος αφορά στη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, της 

παραμέτρου της βιωσιμότητας της εκδοτικής επιχείρησης Εντυποεκδοτική ΑΕΒΕΤ, 

σύμφωνα με τον όρο ΙΙ.2 της υπ’ αριθ. 687/2019  Απόφασης της ΕΑ, για το χρονικό 

διάστημα από 06.12.2019 έως 28.02.2020,8  

 
6 Βλ. εδώ Ανακοίνωση της ΕΑ της 16ης Μαΐου 2020.  
7 Επισημαίνεται, ότι η εν λόγω διαπίστωση αφορά αποκλειστικώς και μόνο στη μη συμμόρφωση της Άργος προς τον 

όρο ΙΙ.1.3. του διατακτικού της υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφασης ΕΑ, δυνάμει του άρθρου 25 παρ. 5 Ν. 3959/2011 λόγω 

μη τήρησης της τεθείσας με τον ως άνω όρο προθεσμίας, ήτοι την επιστροφή των παρακρατηθεισών ασφαλιστικών 

εισφορών μέχρι τις 31.12.2019.  
8 Ειδικότερα, η ΕΑ διαπίστωσε, καθ’ ο μέρος αφορά στη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων που λαμβάνουν υπόψη τους τις 

παραμέτρους που έχουν τεθεί από την υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφαση ΕΑ και ειδικά την παράμετρο της βιωσιμότητας 

αμφότερων των μερών σε σχέση με τις εταιρίες που έθεσαν ζήτημα βιωσιμότητάς τους και είτε υπέγραψαν είτε όχι τη 

νέα εμπορική πολιτική της Άργος, τη μη συμμόρφωση της Άργος όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με την εν λόγω 

εταιρία. 

https://www.epant.gr/¬eni¬me¬r¬osi/nea/item/920-anakoinosi-dimosiefsis-apofasis.html


4) για την μη τήρηση και μη προσκόμιση πρακτικών όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με 

επτά (7) εκδοτικές επιχειρήσεις, ήτοι για τις επιχειρήσεις Χρυσή Ευκαιρία ΑΕ, Όμίλος Εστία 

Επενδυτική ΑΕ (Εστία Επενδυτική ΜΜΕ ΑΕ, Εστία ΑΕ, Αθλητικές Προβλέψεις ΑΕ και 

Αθλητική Ενημέρωση ΑΕ) και Ελληνικός Τύπος ΕΠΕ, Αυγή ΑΕ, Εντυποεκδοτική ΑΕΒΕΤ, 

SADB ΑΕ, Μetrosport/Metromedia AΕ, σύμφωνα με τον όρο ΙΙ.2 της υπ’ αριθ. 687/2019  

Απόφασης της ΕΑ,  για το χρονικό διάστημα από 25.01.2020 έως 27.07.2020. 

5) για την μη διανομή με όρους ισχύουσας εμπορικής πολιτικής κατά τον χρόνο έκδοσης της 

απόφασης των ασφαλιστικών, για μία (1) εκδοτική επιχείρηση, ήτοι για την επιχείρηση  

Black & White AE, σύμφωνα με τον όρο ΙΙ.3 της υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφασης της ΕΑ, 

για το χρονικό διάστημα από 01.01.2020, έως 27.07.2020.9 

Β. Επιβάλλει, κατά πλειοψηφία, πρόστιμο, στην Άργος για μη συμμόρφωση με τους όρους 

ΙΙ.1.3, ΙΙ.2 και ΙΙ.3 του διατακτικού της υπ’ αριθμ. 687/2019 Απόφασης Ε.Α., κατά τα 

ανωτέρω και ειδικότερα για τις υπό 1), 3), 4) και 5) ανωτέρω περιγραφείσες παραβάσεις, 

κατά τα χρονικά διαστήματα που τις αφορούν, συνολικό πρόστιμο €6.071,19. 

Γ. Απειλεί, κατά πλειοψηφία, την Άργος με πρόστιμο και χρηματική ποινή, αν με 

απόφαση της Επιτροπής βεβαιώνεται η συνέχιση ή η επανάληψη των διαπιστωθεισών 

παραβάσεων. 

Δ. Δεν επιβάλλει, ομόφωνα, πρόστιμο, στην Άργος για την μη διενέργεια και ολοκλήρωση 

διαπραγματεύσεων με την εκδοτική επιχείρηση Ντοκουμέντο IKE, σύμφωνα με τον όρο ΙΙ.2 

της ανωτέρω Απόφασης της ΕΑ, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα. 

 

 
9  Η ΕΑ σχημάτισε την πεποίθηση, δεδομένων των σχετικών στοιχείων και του γεγονότος ότι η Άργος δεν τα 

αμφισβήτησε, παρότι της εδόθη η δυνατότητα, ότι η Άργος έχει παύσει να διανέμει τα έντυπα  της επιχείρησης Black 

& White AE σύμφωνα με την ισχύουσα εμπορική πολιτική της κατά το χρόνο έκδοσης της υπ’ αριθμ. 687/2019 

Απόφασης ΕΑ και, συνεπώς, διαπίστωσε, κατά τούτο, την μη συμμόρφωση της Άργος ως προς το σημείο ΙΙ.3. του 

διατακτικού της υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφασης ΕΑ 


