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                                                                                               Απόφαση  ΕΠΑ: 25/2018 

               Αρ. Φακέλου:  11.17.018.04 

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ TOY 2008 

Καταγγελία της εταιρείας BLADE Enterprises Limited, εναντίον των (1) 

Συνδέσμου Εκδοτών Εφημερίδων και περιοδικών Κύπρου και Εκδοτών μελών 

του Συνδέσμου: (2) Ο Φιλελεύθερος Δημόσια Εταιρία ΛΤΔ (εφημερίδες 

Φιλελεύθερος & C. Weekly), (3) Cyprus Mail Company Ltd (εφημερίδα Cyprus 

Mail), (4) Εκδόσεις «ΑΡΚΤΙΝΟΣ» ΛΤΔ (εφημερίδα Πολίτης), (5) «Αλήθεια» 

Εκδοτική Εταιρεία Λτδ (εφημερίδα Αλήθεια), (6) Εκδοτικός Οίκος Δίας Δημόσια 

ΛΤΔ (εφημερίδα Σημερινή), (7) Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ (εφημερίδα Η Καθημερινή), (8) 

Άτρωτος ΛΤΔ (εφημερίδα Μάχη), (9) Financial Mirror Ltd (εφημερίδα Financial 

Mirror), (10) Ν. G. Cyprus Advertiser Ltd (εφημερίδα ΒΕΣΤΝΗΚ ΚΙΠΡΑ) και (11) 

CYWEEKLY LTD (εφημερίδα Cyprus Weekly), και (12) της εταιρείας MMC Media 

Monitoring Electronic Ltd 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

 

κα Λουκία Χριστοδούλου   Πρόεδρος 

κ. Ανδρέας Καρύδης    Μέλος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς   Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας  Μέλος 

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης Μέλος 

 

Ημερομηνία απόφασης: 13 Ιουλίου 2018 

Για την εταιρεία BLADE Enterprises Limited παρουσιάστηκε το δικηγορικό γραφείο 

Φοίβος, Χρίστος Κληρίδης & Συνεργάτες. 
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Για τις εταιρείες Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ, CYPRUS MAIL 

COMPANY LTD, ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΑΡΚΤΙΝΟΣ» ΛΤΔ  και για το Σύνδεσμο Εκδοτών 

Εφημερίδων και Περιοδικών Κύπρου παρουσιάστηκαν τα δικηγορικά γραφεία 

Πολάκης Σαρρής και Σία Δ.Ε.Π.Ε. και ΚΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε. 

Για την εταιρεία MMC MEDIA MONITORING ELECTRONIC LIMITED παρουσιάστηκε 

το δικηγορικό γραφείο Αχιλλεύς & Αιμίλιος, Κωνσταντίνος Αιμιλιανίδης Δ.Ε.Π.Ε. 

Για τις εταιρείες Καθημερινή Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα Έκδοση Κύπρου Λτδ, 

Εκδοτικός Οίκος Δίας, ΝΔΔ Ειδικές Εκδόσεις Λτδ παρουσιάστηκε ο κ. [...]* Λοττίδης.  

Για την Financial Mirror Ltd παρουσιάστηκε ο κ. [...] Parthogh. 

                                                                                  

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

(ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ) 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στις 16 Φεβρουαρίου 2018, η εταιρεία Blade υπέβαλε προς την Επιτροπή, καταγγελία 

και αίτηση για λήψη προσωρινών μέτρων εναντίον των, (1) Συνδέσμου Εκδοτών 

Εφημερίδων και περιοδικών Κύπρου, και Εκδοτών μελών του Συνδέσμου, ήτοι, (2) Ο 

Φιλελεύθερος Δημόσια Εταιρία ΛΤΔ (εφημερίδες Φιλελεύθερος & C. Weekly), (3) 

Cyprus Mail Company Ltd (εφημερίδα Cyprus Mail), (4) Εκδόσεις «ΑΡΚΤΙΝΟΣ» ΛΤΔ 

(εφημερίδα Πολίτης), (5) «Αλήθεια» Εκδοτική Εταιρεία Λτδ (εφημερίδα Αλήθεια), (6) 

Εκδοτικός Οίκος Δίας Δημόσια ΛΤΔ (εφημερίδα Σημερινή), (7) Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ (εφημερίδα 

Η Καθημερινή), (8) Άτρωτος ΛΤΔ (εφημερίδα Μάχη), (9) Financial Mirror Ltd 

(εφημερίδα Financial Mirror), (10) Ν. G. Cyprus Advertiser Ltd (εφημερίδα ΒΕΣΤΝΗΚ 

ΚΙΠΡΑ) και (11) CYWEEKLY LTD (εφημερίδα Cyprus Weekly), και (12) της εταιρείας 

MMC Media Monitoring Electronic Ltd, αναφορικά με πιθανολογούμενες από μέρους 

τους παραβάσεις του Νόμου (εφεξής ο «Νόμος») και των άρθρων 101 και 102 της 

ΣΛΕΕ. 

                                                             
* Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και 
στο σύνολο του κειμένου της παρούσας απόφασης είτε καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό 
απόρρητο είτε καλύπτονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο […..] 
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Αντικείμενο της καταγγελίας είναι (α) η κατ’ ισχυρισμό παράβαση του άρθρου 3 του 

Νόμου και 101 της ΣΛΕΕ από μέρους των υπό αναφορά καταγγελλομένων 1-11 σε 

σχέση με τον τρόπο πώλησης των πνευματικών δικαιωμάτων και τη συμφωνία που 

σύνηψαν για τα εν λόγω δικαιώματα, (β) η κατ’ ισχυρισμό παράβαση του άρθρου 6(1) 

και 6(2) του Νόμου καθώς και του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ σε σχέση με καταχρηστική 

εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης του καταγγελλόμενου 1 η οποία σύμφωνα με 

την καταγγελία, καθοδηγείται από τα μέλη του, ήτοι καταγγελλόμενους 2-11, και, (γ) 

κατ’ ισχυρισμό παράβαση του άρθρου 6(1) του Νόμου και του άρθρου 102 της ΣΛΕΕ 

από την καταγγελλόμενη 12, σε σχέση με καταχρηστική εκμετάλλευση της 

μονοπωλιακής και δεσπόζουσας θέσης που κατέχει. 

2. ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

2.1. Καταγγέλλουσα (Αιτήτρια) 

Η εταιρεία Blade είναι νομικό πρόσωπο, δεόντως εγγεγραμμένη, στο μητρώο του 

Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη της Κυπριακής Δημοκρατίας και με 

αριθμό εγγραφής ΗΕ62879. Οι εργασίες της εταιρείας Blade ξεκίνησαν το 1992 και το 

1994 η εταιρεία έλαβε τη μορφή με την οποία συναλλάσσεται μέχρι και σήμερα, ήτοι 

ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.  

Σύμφωνα με την ίδια, εξ’ αρχής ο σκοπός της εταιρείας ήταν η παρακολούθηση, 

εντοπισμός και καταγραφή συγκεκριμένων έντυπων καταχωρήσεων, ηλεκτρονικών και 

τηλεοπτικών μέσων, για λογαριασμό των συνδρομητών της, έναντι αμοιβής. Η εταιρεία 

αμείβεται για το χρόνο, τεχνογνωσία και την τεχνολογία που διαθέτει για να εντοπίζει 

για τους πελάτες της αυτά που τους ενδιαφέρουν, να προβαίνει στην αποδελτίωση 

τους και στη συνέχεια να προβαίνει σε έγκαιρη ενημέρωση των πελατών της, ως οι 

εντολές τους. 

2.1. Καταγγελλόμενοι (Καθ’ων η Αίτηση) 

Ο Σύνδεσμος Εκδοτών Εφημερίδων και Περιοδικών Κύπρου (καταγγελλόμενος 1),  

σύμφωνα με την Blade, ενεργεί εκ μέρους των εκδοτών μελών του, ήτοι τους 

καταγγελλόμενους 2 έως 11, ειδικά όταν πρόκειται για συλλογικές αποφάσεις τους, 

όπως είναι η παραχώρηση συγκατάθεσης ή/και άδειας για θέματα χρήσης της 

πνευματικής ιδιοκτησίας δημοσιευμάτων οποιουδήποτε είδους, από εκδότες. Ο εν 

λόγω Σύνδεσμος, είναι ένα σώμα, του οποίου τα μέλη του ενεργούν μεθοδικά και 

συλλογικά, με τρόπο ώστε οι αποφάσεις τους οι οποίες ανακοινώνονται από το 

Σύνδεσμο, να τους αντιπροσωπεύουν αλλά και δεσμεύουν τόσο επαγγελματικά, όσο 

και νομικά. 
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Οι καταγγελλόμενοι 2-11, ήτοι, εκδοτικοί οίκοι, ασχολούνται κυρίως με την έκδοση 

εφημερίδων, εντύπων και περιοδικών και αποτελούν μέλη του Συνδέσμου Εκδοτών 

Εφημερίδων και Περιοδικών Κύπρου, ενώ κάποιοι από αυτούς είναι ιδιοκτήτες και 

άλλων μέσων μαζικής ενημέρωσης. Οι καταγγελλόμενοι 2 έως 11 δημοσιεύουν τις 

εκδόσεις τους μέσω των εφημερίδων / περιοδικών / τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών 

προγραμμάτων, δελτίων ειδήσεων και ιστοτόπους, οι οποίοι όσον αφορά την 

παραχώρηση συγκατάθεσης ή/και άδειας χρήσης των πνευματικών τους δικαιωμάτων 

λειτουργούν μέσω του Συνδέσμου Εκδοτών Εφημερίδων και Περιοδικών Κύπρου 

τους, καταγγελλόμενου 1. 

Η Επιτροπή σημειώνει ότι σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από την 

καταγγελλόμενη 8, δια των νομικών της συμβούλων S. SAMPSON & ASSΟCIATES 

LLC στις 15/6/2018, η εταιρεία Άτρωτος ΛΤΔ η οποία έκδιδε την εφημερίδα «Μάχη» 

ανέστειλε τις εκδοτικές εργασίες της από το 2009. Επίσης, η Επιτροπή σημειώνει ότι 

σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία Blade στην επιστολή που στάλθηκε από  τους 

νομικούς της συμβούλους στις 10/5/2018, η εταιρεία CYWEEKLY LTD η οποία έκδιδε 

την εφημερίδα Cyprus Weekly  έχει τερματίσει τις εκδοτικές εργασίες της. 

Η καταγγελλόμενη 12, εταιρεία MMC Media Monitoring Electronic Ltd γνωστή και σαν 

Matrix Media (εφεξής η «Matrix»), αποτελεί ανταγωνιστή της Blade εφόσον παρέχει 

υπηρεσίες αποδελτίωσης, και ξεκίνησε να δραστηριοποιείται περί το 2006. Η εν λόγω 

εταιρεία έχει συμβληθεί με το Σύνδεσμο Εκδοτών για εκμετάλλευση των πνευματικών 

δικαιωμάτων των μελών του Συνδέσμου.  

Η Επιτροπή σημειώνει ότι η εταιρεία Matrix τόσο στις γραπτές όσο και στις προφορικές 

της θέσεις επεσήμαναν ότι στο Παράρτημα της καταγγελίας της Blade, αναφέρεται ότι 

η καταγγελία στρέφεται εναντίον του Συνδέσμου Εκδοτών Εφημερίδων και Περιοδικών 

Κύπρου και των μελών του, αλλά δεν αναφέρεται η MMC ως πρόσωπο εναντίον του 

οποίου στρέφεται η καταγγελία. 

Σε σχέση με την πιο πάνω θέση της εταιρείας Matrix, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η εν 

λόγω εταιρεία αναφέρεται στην καταγγελία τόσο κατά τη συνοπτική επεξήγηση της 

φύσης, των σκοπών και των επαγγελματικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή 

ένωσης επιχειρήσεων εναντίον της οποίας στρέφεται η καταγγελία (σημείο 2(ii) του 

Παραρτήματος του Νόμου) όσο και στο κείμενο της καταγγελίας κατά την υποβολή 

θέσεων αναφορικά με την ύπαρξη πιθανολογούμενων παραβάσεων (σημείο 4 του 

Παραρτήματος του Νόμου). Ως εκ τούτου καθίσταται ξεκάθαρο τόσο από την 
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καταγγελία όσο και από την αίτηση για λήψη προσωρινών μέτρων ότι η καταγγελία και 

η αίτηση περιλαμβάνουν την Matrix ως καταγγελλόμενη και καθ’ης η αίτηση. 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ  

Σύμφωνα με την Blade, οι καταγγελλόμενοι 1-11, ήτοι, ο Σύνδεσμος Εκδοτών 

Εφημερίδων και περιοδικών Κύπρου με τα μέλη του, σε σύμπραξη ή/και σε 

συνεννόηση, με εναρμονισμένες πρακτικές, δημιούργησαν καρτέλ που αφορά τις 

εκδοτικές επιχειρήσεις στην Κύπρο και συνεπεία των ενεργειών τους δημιούργησαν 

μονοπωλιακό καθεστώς στην Κύπρο, αφού χορήγησαν αποκλειστικά άδεια στην 

καταγγελλόμενη 12, δηλαδή, στην εταιρεία Matrix. Οι καταγγελλόμενοι 1-11, αρνούνται 

να παρέχουν άδεια τόσο στην καταγγέλλουσα, όσο και σε εταιρεία από την Ελλάδα. 

Επίσης, σύμφωνα με την Blade οι καταγγελλόμενοι 1-11, κατέχοντας την αποκλειστική 

εξουσία να παρέχουν άδεια σε εταιρείες αποδελτίωσης, και κατ’ επέκταση κατέχοντας 

δεσπόζουσα θέση στον τομέα αυτό, χορηγούν άδεια μόνο εκεί που οι ίδιοι θέλουν με 

ανόμοιους όρους και πρακτικές κατά παράβαση των αρχών του ανταγωνισμού και του 

περί προστασίας του ανταγωνισμού νόμου. 

Το μονοπώλιο που έχει δημιουργηθεί, εις όφελος της καταγγελλόμενης Matrix 

ανταγωνίστριας εταιρείας, την τοποθετεί σε δεσπόζουσα θέση στην εγχώρια σχετική 

αγορά. Ιδιαίτερα η Blade ισχυρίζεται ότι η Matrix, λόγω της υπέρ της μονοπωλιακής 

κατάστασης που δημιουργήθηκε από τους καταγγελλόμενους 1- 11, κατέχει ποσοστό 

65-70% της εγχώριας αγοράς και κατ' επέκταση δεσπόζουσα θέση, την οποία 

καταχράται εις βάρος της Blade, αφού η ίδια επικοινωνεί με πελάτες ή/και 

προτιθέμενους πελάτες της Blade τους οποίους καλεί άμεσα να σταματήσουν τη 

συνεργασία μαζί της επειδή δεν κατέχει σχετική άδεια και παρανομεί, και ότι έμμεσα 

και οι ίδιοι διαπράττουν ποινικό αδίκημα. Περαιτέρω, η Blade σημειώνει ότι η 

καταγγελλόμενη 12, Matrix, ψευδώς και παραπλανητικώς δημοσιεύει ή/και αναρτά 

στην εταιρική της ιστοσελίδα ότι είναι η μοναδική εταιρεία στην παρακολούθηση των 

μέσων, πράγμα το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την παραπληροφόρηση των 

αναγνωστών ή/και ενδιαφερομένων πελατών αλλά και την επαγγελματική πλήξη της 

Blade και κατ' επέκταση του καταναλωτή και του ανταγωνισμού.  

4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ   

Η εταιρεία Blade, με την αίτηση για τη λήψη προσωρινών μέτρων εναντίον των 

καταγγελλόμενων 1-12, ζητά από την Επιτροπή την έκδοση διατάγματος, με το οποίο 

αξιώνει εξής: 

Α.) Προσωρινό Διάταγμα ή/και Απόφαση επιβολής προσωρινών μέτρων, με την οποία 

να διατάσσεται η καταγγελλόμενη 1, ως αντιπρόσωπος ή/και οργανωμένος φορέας 
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ή/και Σύνδεσμος που εκπροσωπεί και ενεργεί εκ μέρους των μελών εκδοτών του, 

καταγγελλόμενων 2 έως 11, όπως παραχωρήσει συγκατάθεση ή/και άδεια ή/και 

εξουσιοδότηση στην αιτήτρια εταιρεία, Blade, με την οποία από άποψης πνευματικής 

ιδιοκτησίας, θα μπορεί η αιτήτρια να χρησιμοποιεί αποσπάσματα από εφημερίδες / 

περιοδικά / τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα, δελτία ειδήσεων και 

ιστότοπους, τα οποία θα παράγει ή/και πολλαπλασιάζει σε περισσότερα από 

μεμονωμένα αντίγραφα σε έντυπη μορφή και θα διαθέτει ή αποστέλλει στους 

συνεργάτες ή/και πελάτες της στην Κύπρο και εκτός Κύπρου, ώστε να μπορεί να 

εξασκεί την καθημερινή της εργασία, ήτοι υπηρεσίες αποδελτίωσης, μέχρι την τελική 

απόφαση της Επιτροπής αναφορικά με την καταγγελία που υπέβαλε η αιτήτρια 

εταιρεία, εναντίον των καταγγελλόμενων 1 έως 12. 

 

Β.) Προσωρινό Διάταγμα ή/και Απόφαση επιβολής προσωρινών μέτρων, με την οποία 

να διατάσσονται οι καταγγελλόμενοι 2 έως 11 αλληλεγγύως ή/και κεχωρισμένως, όπως 

παραχωρήσουν συγκατάθεση ή/και άδεια ή/και εξουσιοδότηση στην αιτήτρια εταιρεία, 

Blade, με την οποία από άποψης πνευματικής ιδιοκτησίας, θα μπορεί η αιτήτρια να 

χρησιμοποιεί αποσπάσματα από εφημερίδες / περιοδικά / τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά 

προγράμματα, δελτία ειδήσεων και ιστότοπους, τα οποία θα παράγει ή/και 

πολλαπλασιάζει σε περισσότερα από μεμονωμένα αντίγραφα σε έντυπη μορφή και θα 

διαθέτει ή αποστέλλει στους συνεργάτες ή/και πελάτες της στην Κύπρο και εκτός 

Κύπρου, ώστε να μπορεί να εξασκεί την καθημερινή της εργασία, ήτοι υπηρεσίες 

αποδελτίωσης, μέχρι την τελική απόφαση της Επιτροπής αναφορικά με την καταγγελία 

που υπέβαλε η αιτήτρια εταιρεία, Blade, εναντίον των καταγγελλόμενων 1 έως 12. 

 

Γ.) Προσωρινό Διάταγμα ή/και Απόφαση επιβολής προσωρινών μέτρων, με την οποία 

να διατάσσονται οι καταγγελλόμενοι 2 έως 11 αλληλεγγύως ή/και κεχωρισμένως, όπως 

οι όροι της συγκατάθεσης ή/και άδειας ή/και εξουσιοδότησης που θα παραχωρήσουν 

στην αιτήτρια εταιρεία, Blade, θα είναι οι ίδιοι ή/και καλύτεροι από τους όρους που 

περιέχονται στη συγκατάθεση ή/και άδεια ή/και εξουσιοδότηση που οι καταγγελλόμενοι 

2 έως 11 αλληλεγγύως ή/και κεχωρισμένως, παραχώρησαν στην καταγγελλόμενη 12, 

εταιρεία Matrix, μέχρι την τελική απόφαση της Επιτροπής αναφορικά με την καταγγελία 

που υπέβαλε η αιτήτρια εταιρεία, εναντίον των καταγγελλόμενων 1 έως 12. 

 

Δ.) Προσωρινό Διάταγμα ή/και Απόφαση επιβολής προσωρινών μέτρων, με την οποία 

να απαγορεύεται στους καταγγελλόμενους 2 έως 11 αλληλεγγύως ή/και 

κεχωρισμένως, όπως οι όροι της συγκατάθεσης ή/και άδειας ή/και εξουσιοδότησης 

που θα παραχωρήσουν στην αιτήτρια εταιρεία, Blade, να είναι δυσμενέστεροι από 
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τους όρους που περιέχονται στη συγκατάθεση ή/και άδεια ή/και εξουσιοδότηση που οι 

καταγγελλόμενοι 2 έως 11 αλληλεγγύως ή/και κεχωρισμένως, παραχώρησαν στην 

καταγγελλόμενη 12, εταιρεία Matrix, με τρόπο που να αυξάνει το κόστος εκτέλεσης της 

εργασίας της ή/και να δυσχεραίνει την εκτέλεση της εργασίας της, μέχρι την τελική 

απόφαση της Επιτροπής αναφορικά με την καταγγελία που υπέβαλε η αιτήτρια 

εταιρεία, Blade, εναντίον των καταγγελλόμενων 1 έως 12.  

 

Ε.) Προσωρινό Διάταγμα ή/και Απόφαση επιβολής προσωρινών μέτρων, με την οποία 

να διατάσσεται η καταγγελλόμενη 1, ως αντιπρόσωπος ή/και οργανωμένος φορέας 

ή/και Σύνδεσμος που εκπροσωπεί και ενεργεί εκ μέρους των μελών εκδοτών του, 

καταγγελλόμενων 2 έως 11, όπως άμεσα προβεί σε ανακοίνωση στις έντυπες ή/και 

ηλεκτρονικές εφημερίδες ή/και άλλα ενημερωτικά μέσα, των οποίων η έκδοση ή/και 

διαχείριση είναι υπό τον έλεγχο των εκδοτών μελών του, καταγγελλόμενων 2 έως 11, 

ότι τα μέλη του παραχώρησαν στην αιτήτρια εταιρεία, Blade, δικαίωμα χρήσης του 

περιεχομένου των εντύπων τους με σκοπό την αποδελτίωση τύπου και την ενημέρωση 

με αντίγραφα αποκομμάτων τύπου των συνεργατών, συνδρομητών και πελατών της, 

μέχρι την τελική απόφαση της Επιτροπής αναφορικά με την καταγγελία που υπέβαλε 

η αιτήτρια εταιρεία, Blade, εναντίον των καταγγελλόμενων 1 έως 12. 

 

ΣΤ.) Προσωρινό Διάταγμα ή/και Απόφαση επιβολής προσωρινών μέτρων, με την 

οποία να απαγορεύει στην καταγγελλόμενη 12, εταιρεία Matrix, ή/και οποιοδήποτε 

εκπρόσωπο ή/και αντιπρόσωπο της, όπως αποστέλλει σε υφιστάμενους ή/και 

προτιθέμενους πελάτες και/ή συνεργάτες και/ή συνδρομητές της ίδιας αλλά και της 

αιτήτριας εταιρείας, Blade, οποιεσδήποτε επιστολές ή/και ηλεκτρονικά μηνύματα ή/και 

οποιοδήποτε άλλο υλικό οποιασδήποτε μορφής, με το οποίο να προβαίνει σε ψευδής 

ισχυρισμούς εναντίον της αιτήτριας, Blade, σε εκφοβισμό πελατών σχετικά με νομικές 

ευθύνες, σε δηλώσεις που πλήττουν ή/και επηρεάζουν δυσμενώς την αιτήτρια Blade, 

από την διεξαγωγή ή/και συνέχιση της διεξαγωγής των εργασιών της και γενικά 

επηρεάζουν δυσμενώς τον ανταγωνισμό, μέχρι την τελική απόφαση της Επιτροπής 

αναφορικά με την καταγγελία που υπέβαλε η αιτήτρια εταιρεία, εναντίον των 

καταγγελλόμενων 1 έως 12. 

 

Ζ.) Προσωρινό Διάταγμα ή/και Απόφαση επιβολής προσωρινών μέτρων, με την οποία 

να απαγορεύει στην καταγγελλόμενη 12, εταιρεία Matrix, ή/και οποιοδήποτε 

εκπρόσωπο ή/και αντιπρόσωπο της, όπως αναρτά ή/και δημοσιεύει σε οποιοδήποτε 

έντυπο ή/και ηλεκτρονικό μέσο, περιλαμβανομένου και της εταιρικής ιστοσελίδας της, 

ότι, είναι η μοναδική εταιρεία που προσφέρει υπηρεσίες αποδελτίωσης, με τρόπο ώστε 
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να εξαπατά ή/και παραπλανεί τα ενδιαφερόμενα σύνολα, να προωθεί μονοπωλιακές 

καταστάσεις και να πλήττει δυσμενώς τον ανταγωνισμό, μέχρι την τελική απόφαση της 

Επιτροπής αναφορικά με την καταγγελία που υπέβαλε η αιτήτρια εταιρεία, Blade, 

εναντίον των καταγγελλόμενων 1 έως 12. 

 

Η.) Οποιοδήποτε άλλο Διάταγμα ή/και Απόφαση επιβολής προσωρινών μέτρων, ως η 

Επιτροπή ήθελε θεωρήσει εύλογο και δίκαιο, για την εξυπηρέτηση του υγιούς 

ανταγωνισμού. 

 

Η αίτηση βασίζεται στα εδάφια (1), (2) και (3) του Άρθρου 28 του Νόμου και στη 

διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής να διατάσσει τη λήψη επιτακτικών ή απαγορευτικών 

προσωρινών μέτρων εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των εδαφίων (2)(α) και 

(2)(β) του Άρθρου 28 του Νόμου. Τα γεγονότα στα οποία στηρίζεται η αίτηση, 

υποστηρίζονται στην ένορκη δήλωση του κ. [...] Μαυρομιχάλη, Διευθυντή της Blade. 

5. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Στις 16 Φεβρουαρίου 2018, η εταιρεία Blade υπέβαλε προς την Επιτροπή, καταγγελία 

και αίτηση για λήψη προσωρινών μέτρων εναντίον, των, (1) Συνδέσμου Εκδοτών 

Εφημερίδων και περιοδικών Κύπρου, και Εκδοτών μελών του Συνδέσμου, ήτοι, (2) Ο 

Φιλελεύθερος Δημόσια Εταιρία ΛΤΔ, (3) Cyprus Mail Company Ltd (εφημερίδα Cyprus 

Mail), (4) Εκδόσεις «ΑΡΚΤΙΝΟΣ» ΛΤΔ, (5) «Αλήθεια» Εκδοτική Εταιρεία Λτδ, (6) 

Εκδοτικός Οίκος Δίας Δημόσια ΛΤΔ, (7) Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ, (8) Άτρωτος ΛΤΔ, (9) 

Financial Mirror Ltd, (10) Ν. G. Cyprus Advertiser Ltd, (11) CYWEEKLY LTD και (12) 

της εταιρείας MMC Media Monitoring Electronic Ltd, αναφορικά με πιθανολογούμενες 

από μέρους τους παραβάσεις του Νόμου και των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ. 

Στις 30/4/2018 η Επιτροπή σε συνεδρία της, ομόφωνα αποφάσισε ότι οι υποβληθείσες 

πληροφορίες είναι ικανοποιητικές για την εξέταση της υποβληθείσας καταγγελίας και, 

ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του Νόμου, έδωσε οδηγίες στην 

Υπηρεσία να διεξάγει προκαταρκτική έρευνα αναφορικά με πιθανολογούμενες 

παραβάσεις που περιέχονται στην καταγγελία και να καταθέσει σχετικό σημείωμα. 

Αναφορικά με το αίτημα για λήψη προσωρινών μέτρων το οποίο συνοδεύει την υπό 

εξέταση καταγγελία και με το οποίο ζητείται η έκδοση διατάγματος στη βάση 

μονομερούς αίτησης, η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι στην παρούσα υπόθεση θα 

πρέπει να ακουστούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για να είναι σε θέση η Επιτροπή να 

εκδώσει σχετική απόφαση.  
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Η Επιτροπή, ενεργώντας στη βάση του άρθρου 28 του Νόμου ομόφωνα αποφάσισε 

να καλέσει την Blade όπως μέχρι τις 11/5/2018, εκφράσει την ετοιμότητά της για 

καταβολή εγγύησης για ζημιές που τυχόν θα προκληθούν στις επιχειρήσεις κατά των 

οποίων πιθανόν να διαταχθούν τα προσωρινά μέτρα, εάν ήθελε αποφασιστούν, σε 

περίπτωση που δεν διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράβαση, ούτως ώστε να καταστεί 

δυνατή η εξέταση του αιτήματος της από την Επιτροπή. Επίσης, η Επιτροπή ομόφωνα 

αποφάσισε να καλέσει την Blade να αποστείλει στις καταγγελλόμενες την καταγγελία 

της, το αίτημα της για λήψη προσωρινών μέτρων και τα επισυνημμένα έγγραφα αυτών 

Στις 2/5/2018, η Blade ενημερώθηκε με σχετική επιστολή για την πιο πάνω απόφαση 

της Επιτροπής. 

Στις 11/5/2018, παρελήφθη επιστολή από τους νομικούς εκπροσώπους της Blade, 

Φοίβος Χρίστος Κληρίδης & Συνεργάτες ημερομηνίας 10/5/2018, με την οποία 

ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι παραχώρησαν αντίγραφα της καταγγελίας και του 

αιτήματος λήψης προσωρινών μέτρων που είχαν υποβάλει προς την Επιτροπή 

ημερομηνίας 16/2/2018, πλην των επισυνημμένων εγγράφων, στους 

καταγγελλόμενους 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 12, με την εξαίρεση της 

καταγγελλόμενης 11, CYWEEKLY LTD, της οποία τα γραφεία έκλεισαν. Επίσης, 

δήλωσαν ότι είναι διατεθειμένοι να προχωρήσουν με την καταβολή εγγύησης. 

Στις 14/5/2018, η Επιτροπή σε συνεδρία της, επεσήμανε ότι η Επιτροπή ουσιαστικά 

δεν ζητούσε την καταβολή οποιουδήποτε ποσού αλλά, ως αναφέρετο και στην 

επιστολή ημερομηνίας 2/5/2018, αυτό που ζητούσε, στη βάση του άρθρου 28 του 

Νόμου ήταν έκφραση την ετοιμότητάς της για καταβολή εγγύησης. 

Στις 16/5/2018, η Υπηρεσία ενεργώντας στη βάση των οδηγιών της Επιτροπής, 

ενημέρωσε σχετικά την Blade με επιστολή της.  

Στις 24/5/2018, παρελήφθη επιστολή από τους νομικούς εκπροσώπους της Blade, 

Φοίβος Χρίστος Κληρίδης & Συνεργάτες ημερομηνίας 23/5/2018, με την οποία 

δήλωσαν ότι οι πελάτες τους εκφράζουν την ετοιμότητα τους για καταβολή εγγύησης 

για τυχόν ζημίες που θα προκληθούν. 

Στις 25/5/2018, η Επιτροπή σε συνεδρία της, υπό τη νέα σύνθεσή της, σύμφωνα με το 

διορισμό της από το Υπουργικό Συμβούλιο, ως οι αποφάσεις του ημερομηνίας 

24/4/2018 και 21/5/2018, εξέτασε το χειρισμό της υπό τον ως άνω αριθμό και τίτλο 

υπόθεσης, συμφώνως του άρθρου 22 των περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού 

Δικαίου Νόμων του 1999 έως 2014. Κατά την υπό αναφορά συνεδρία, το νέο μέλος 

της Επιτροπής, κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης, δήλωσε ότι είναι πλήρως 

ενημερωμένος σχετικά με όλες τις αποφάσεις που λήφθηκαν στο πλαίσιο εξέτασης της 
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παρούσας υπόθεσης και έχει λάβει πλήρη γνώση όλων των σχετικών με αυτές 

στοιχείων, ιδίως τα πρακτικά των συνεδριών της Επιτροπής και τα σχετικά στοιχεία και 

τα έγγραφα αυτών, τα οποία είναι αναγκαία για το χειρισμό της υπόθεσης, τη 

διαμόρφωση γνώμης και άποψης επί αυτής και τη λήψη αποφάσεων. Συνακόλουθα, ο 

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης δήλωσε πως συμφωνεί με όλες τις 

αποφάσεις της Επιτροπής και υιοθετεί αυτές, συμπεριλαμβανομένης και της 

απόφασης της Επιτροπής ημερομηνίας 30/4/2018 με την οποία αποφασίσθηκε η 

διεξαγωγή προκαταρκτικής έρευνας αναφορικά με τις πιθανολογούμενες παραβάσεις 

που περιέχονται στην καταγγελία. 

Η Επιτροπή στη συνέχεια σημείωσε το περιεχόμενο της επιστολής της εταιρείας Blade 

ημερομηνίας 23/5/2018 καθώς και την κοινοποιηθείσα επιστολή ημερομηνίας 

23/5/2018 η οποία αποστάληκε από τους νομικούς εκπροσώπους της Εκδόσεις 

Αρκτίνος Λτδ στους νομικούς εκπρόσωπους της Blade, στην οποία, μεταξύ άλλων, 

αναφέρετο ότι δεν είχαν αποσταλεί τα Παραρτήματα της αίτησης για λήψη 

προσωρινών μέτρων και ζητούσαν όπως αυτά αποσταλούν. Η Επιτροπή σημείωσε 

επίσης,  την κοινοποιηθείσα επιστολή ημερομηνίας 25/5/2018 που αποστάλθηκε από 

τους νομικούς εκπροσώπους των Φιλελεύθερος Δημόσια Εταιρεία Λτδ και Σύνδεσμο 

Εκδοτών Κύπρου προς τους νομικούς εκπροσώπους της Blade. 

Η Επιτροπή στη βάση των ενώπιον της στοιχείων, ομόφωνα αποφάσισε να 

ενημερώσει την  Blade ότι πρέπει να προβεί σε αποκρύψεις στα σχετικά έγγραφα, οι 

οποίες θα διασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων ώστε στη 

συνέχεια να μπορούν αυτά να αποσταλούν έως την 1/6/2018 σε όλα τα εμπλεκόμενα 

μέρη, προς διασφάλιση των δικαιωμάτων τους για δίκαια δίκη, άμυνα και υπεράσπιση 

και να ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή.  

Η Επιτροπή, επίσης, ενεργώντας στη βάση του άρθρου 28 του Νόμου, ομόφωνα 

αποφάσισε να καλέσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να παραστούν στη συνεδρία της στις 

8/6/2018, αυτοπροσώπως, μετά ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου, ούτως ώστε να 

υποβάλουν τις θέσεις τους αναφορικά με το αίτημα λήψης προσωρινών μέτρων,  και 

όσες καταγγελλόμενες εταιρείες επιθυμούσαν να υποβάλουν γραπτώς παρατηρήσεις 

επί της αίτησης για λήψη προσωρινών μέτρων να αποστείλουν αυτές έως τις 6/6/2018. 

Στις 25/5/2018, η Υπηρεσία ενεργώντας στη βάση των οδηγιών της Επιτροπής με 

γραπτή επιστολή της, ενημέρωσε την Blade για τις αποφάσεις της Επιτροπής. 
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Ακολούθως, στις 29/5/2018, η Υπηρεσία ενεργώντας στη βάση των οδηγιών της 

Επιτροπής με σχετικές επιστολές κάλεσε όλες τις καταγγελλόμενες εταιρείες όπως 

παραστούν σε συνεδρία της Επιτροπής στις 8/6/2018. 

Στη συνέχεια οι νομικοί εκπρόσωποι της Blade, απέστειλαν επιστολές ημερομηνίας 

30/5/2018 και 31/5/2018 ενημερώνοντας την Επιτροπή για τις ενέργειές τους 

αναφορικά με την αποστολή σχετικών εγγράφων στις καταγγελλόμενες. 

Στις  29/5/2018 και 31/5/2018 το δικηγορικό γραφείο Κάλιας Γεωργίου Δ.Ε.Π.Ε, ως 

νομικοί εκπρόσωποι των Εκδόσεων Αρκτίνος Λτδ, ζήτησε, μεταξύ άλλων, αναβολή της 

διεξαγωγής της προφορικής διαδικασίας.  

Στις 31/5/2018, οι νομικοί εκπρόσωποι των Φιλελεύθερος Δημόσια Εταιρεία Λτδ και 

CyWeekly Ltd, Πολάκης Σαρρής & Σία Δ.Ε.Π.Ε., ζήτησαν, μεταξύ άλλων, αναβολή της 

διεξαγωγής της προφορικής διαδικασίας. Την ίδια ημέρα τα δικηγορικά γραφεία 

Πολάκης Σαρρής & Σία Δ.Ε.Π.Ε. και Κάλιας Γεωργίου Δ.Ε.Π.Ε, τα οποία διορίστηκαν 

από το Σύνδεσμο Εκδοτών Εφημερίδων και Περιοδικών Κύπρου να ενεργούν από 

κοινού εκ μέρους του, ζήτησαν, μεταξύ άλλων, αναβολή της διεξαγωγής της 

προφορικής διαδικασίας. 

Στις 4/6/2018, η Επιτροπή σε συνεδρία της, σημείωσε το περιεχόμενο των 

προαναφερθεισών επιστολών και εστίασε την προσοχή της στα τα αιτήματα τα οποία 

περιέχονται στις επιστολές που λήφθηκαν από τις καταγγελλόμενες για αναβολή της 

διαδικασίας ενώπιον της Επιτροπής. Η Επιτροπή αφού εξέτασε τις επιστολές, και 

ενεργώντας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και σεβόμενη τις αρχές του διοικητικού 

δικαίου, ομόφωνα αποφάσισε να μεταφέρει την ημερομηνία της εν λόγω συνεδρίας για 

τις 15/6/2018 καθώς και την ημερομηνία υποβολής γραπτών παραστάσεων για τις 

13/6/2018. Στη συνέχεια η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να ζητήσει από την Blade, 

όπως την ενημερώσει αυθημερόν κατά πόσο είχε αποστείλει σε κάθε μία από τις 

καταγγελλόμενες εταιρείες αντίγραφα των εγγράφων που συνοδεύουν το αίτημα της 

για τη λήψη προσωρινών μέτρων, όπως της είχε ζητηθεί από την Επιτροπή με την 

επιστολή της ημερομηνίας 25/5/2018 και, αν έπραξε τούτο, πότε απέστειλε αυτά. 

Στις 5/6/2018, η Υπηρεσία ενεργώντας στη βάση των οδηγιών της Επιτροπής με 

γραπτές επιστολές προς τα εμπλεκόμενα μέρη, τους ενημέρωσε για τις αποφάσεις της 

Επιτροπής. 

Στη συνέχεια οι νομικοί σύμβουλοι της Blade απέστειλαν επιστολές ημερομηνίας 

5/6/2018 και 6/6/2018, με τις οποίες μεταξύ άλλων ενημέρωσαν για την αποστολή των 

σχετικών εγγράφων στις καταγγελλόμενες. 
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Στις 7/6/2018, οι νομικοί σύμβουλοι του Συνδέσμου Εκδοτών Εφημερίδων και 

Περιοδικών ζήτησαν την αναβολή της προθεσμίας για υποβολή γραπτών 

παραστάσεων καθώς και την αναβολή της προγραμματισθείσας για τις 15/6/2018 

προφορικής διαδικασίας. 

Στις 7/6/2018, η Επιτροπή σε συνεδρία της, σημείωσε το περιεχόμενο των 

προαναφερθεισών επιστολών και αναφορικά με το αίτημα των νομικών εκπροσώπων 

του Συνδέσμου Εκδοτών Εφημερίδων και Περιοδικών, αφού σημείωσε ότι η παρούσα 

διαδικασία αφορά εξέταση αιτήματος για λήψη προσωρινών μέτρων, εξέτασε τα όσα 

αναφέρονται στην επιστολή αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί και 

ομόφωνα αποφάσισε όπως προς διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των 

εμπλεκομένων μερών μεταφέρει οριστικά την προθεσμία για υποβολή γραπτών 

παρατηρήσεων στις 18/6/2018 και την προφορική διαδικασία για τις 20/6/2018, 

δίνοντας οδηγίες στην Υπηρεσία να ενημερώσει τα εμπλεκόμενα μέρη.  

Στις 8/6/2017, η Υπηρεσία ενεργώντας στη βάση των οδηγιών της Επιτροπής με 

γραπτές επιστολές ενημέρωσε σχετικά τα εμπλεκόμενα μέρη, τα καλώντας τους όπως 

παραστούν σε συνεδρία της Επιτροπής στις 20/6/2018. 

Στις 18/6/2018, ο Σύνδεσμος Εκδοτών Εφημερίδων και Περιοδικών Κύπρου, Ο 

Φιλελεύθερος Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Cyprus Mail Company Ltd και Εκδόσεις 

«ΑΡΚΤΙΝΟΣ» Λτδ δια των νομικών τους εκπροσώπων Polakis Sarris +Co LCC και 

Κάλια Γεωργίου Δ.Ε.Π.Ε., και η MMC Media Monitoring Electronic Ltd δια των νομικών 

της εκπροσώπων Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης, απέστειλαν τις γραπτές τους θέσεις. 

Επίσης κατά την ίδια ημερομηνία παραλήφθηκε επιστολή από την Βέστνηκ Κίπρα. 

Κατά τη συνεδρία της Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 20/6/2018, η Επιτροπή 

άκουσε τις θέσεις όλων των πλευρών αναφορικά με την αίτηση για λήψη προσωρινών 

μέτρων και επιφύλαξε την απόφασή της. Επισημαίνεται ότι, κατά την προφορική 

ενώπιον της Επιτροπής διαδικασία υποβλήθηκαν σχετικά έγγραφα από τους 

δικηγόρους της Blade καθώς και από τους δικηγόρους των Σύνδεσμος Εκδοτών 

Εφημερίδων και Περιοδικών Κύπρου, Ο Φιλελεύθερος Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Cyprus 

Mail Company Ltd και Εκδόσεις «ΑΡΚΤΙΝΟΣ» Λτδ. Κατά την περάτωση της 

προφορικής διαδικασίας δόθηκαν οδηγίες όπως αποσταλούν περαιτέρω γραπτές 

θέσεις έως τις 29/6/2018, ως το αίτημα των εμπλεκομένων μερών αλλά και για να 

απαντηθούν συγκεκριμένα ερωτήματα που έθεσε η Επιτροπή. 

Στις 28/6/2018, ο Σύνδεσμος Εκδοτών Εφημερίδων και Περιοδικών Κύπρου, Ο 

Φιλελεύθερος Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Cyprus Mail Company Ltd και Εκδόσεις 
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«ΑΡΚΤΙΝΟΣ» Λτδ δια των νομικών τους εκπροσώπων Polakis Sarris +Co LCC και 

Κάλια Γεωργίου Δ.Ε.Π.Ε., απέστειλε τις συμπληρωματικές τους θέσεις. 

Στις 29/6/2018, η εταιρεία Blade Enterprises Limited δια των νομικών της 

εκπροσώπων Φοίβος, Χρίστος Κληρίδης & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. απέστειλε τις 

συμπληρωματικές της θέσεις. 

Την ίδια ημέρα οι νομικοί εκπρόσωποι της MCC Media Monitoring Ltd, Αχιλλεύς & 

Αιμίλιος, Κωνσταντίνος Αιμιλιανίδης Δ.Ε.Π.Ε, απέστειλαν πρόσθετα στοιχεία. 

Η Επιτροπή αναφορικά με το αίτημα της καταγγέλλουσας για τη λήψη προσωρινών 

μέτρων εναντίον της καταγγελλόμενης, αφού έλαβε υπόψη της τα στοιχεία και 

δεδομένα που απεστάλησαν και καταχωρήθηκαν εντός του διοικητικού φακέλου της 

υπόθεσης για τη λήψη προσωρινών μέτρων, τις γραπτές παρατηρήσεις που 

κατατέθηκαν, καθώς και τις θέσεις όλων των εμπλεκομένων μερών ως αυτές 

αναπτύχθηκαν κατά την προφορική διαδικασία ημερομηνίας 20/6/2018, ομόφωνα 

αποφάσισε ως ακολούθως: 

6. ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ/ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

6.1 Θέσεις της εταιρείας BLADE (Αιτήτρια /καταγγέλλουσα) 

Κατά την ενώπιον της Επιτροπής διαδικασία που πραγματοποιήθηκε στις 20/6/2018, 

η Αιτήτρια εταιρεία Blade, μέσω του νομικού της εκπροσώπου, παρέθεσε τις θέσεις 

της τόσο γραπτώς όσο και προφορικά, αναπτύσσοντας τα όσα είχε υποβάλει τόσο 

στην καταγγελία της όσο και στην αίτηση για λήψη των προσωρινών μέτρων. Επίσης, 

έθεσε εγγράφως πρόσθετες συμπληρωματικές παραστάσεις δια του νομικού 

εκπροσώπου της στις 29/6/2018. Οι θέσεις της Blade συνοψίζονται κυρίως στα 

ακόλουθα: 

 Υποστήριξε ότι έχει έννομο συμφέρον προς υποβολή της παρούσας καταγγελίας, 

ότι θεωρείται επιχείρηση βάσει του νόμου, και λόγω της  δημιουργίας της πρώτης 

ύλης από τις καταγγελλόμενες εταιρείες που είναι αναγκαία και χωρίς υποκατάστατο 

για τις υπηρεσίες της, υπάρχει ξεκάθαρη οικονομική εξάρτηση της από τις 

καταγγελλόμενες εταιρείες. 

 Ως προς την πρώτη προϋπόθεση του άρθρου 28(2) του Νόμου, ήτοι την 

στοιχειοθέτηση ισχυρής εκ πρώτης όψεως υπόθεση παράβασης του άρθρου 3 ή/και 

6 του Νόμου, υποστήριξε ότι σχετική αγορά προϊόντος/ υπηρεσιών αφορά 

υπηρεσίες αποδελτίωσης τύπου. Σε σχέση με τη σχετική γεωγραφική αγορά 

σημειώθηκε ανέφερε ότι στην εγχώρια αγορά μόνο δυο εταιρείες υπάρχουν που 

ασχολούνται με τις υπηρεσίες αποδελτίωσης τύπου, αυτή και της Matrix, «η οποία 
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έχει πλέον το de facto μονοπώλιο αφ’ ης στιγμής έχει πολύ περισσότερα του 60% 

της αγοράς». 

 Η BLADE υποστήριξε επίσης ότι: «Δεν υπάρχει κάποιο νομοθετικό ή άλλο πλαίσιο, 

το οποίο να ρυθμίζει ή/και να προβλέπει την εξασφάλιση αυτής της άδειας, την οποία 

οι εκδότες αρνούνται αδικαιολόγητα και αναιτιολόγητα να παρέχουν σε αυτήν.».  

 Στην γραπτή αγόρευση η παραδόθηκε κατά την ακροαματική διαδικασία, η Blade 

ανέφεραν ότι οι πρακτικές των καταγγελλομένων είχαν ως αποτέλεσμα να: 

«παρεμποδίζουν την καταγγέλλουσα επιχείρηση από το να παρέχει ελεύθερα ή/και 

«νόμιμα» τις υπηρεσίες της κατέχοντας δηλαδή σχετικές άδειες και συγκαταθέσεις 

χρήσης του περιεχομένου των εκδόσεων έκαστου εκδότη κατά την αποδελτίωση.». 

 Αναφέρθηκε ακόμα ότι, η ουσία της υπόθεσης είναι ότι οι καταγγελλόμενες λόγω 

της θέσης τους και της συνεννόησης μεταξύ τους, είναι οι μοναδικές που μπορούν 

να παρέχουν την πρώτη ύλη στην αγορά, η οποία δεν έχει υποκατάστατο και είναι 

εντελώς απαραίτητη για την εργασία της BLADE, δημιουργώντας οικονομική 

εξάρτιση για την καταγγέλλουσα και την οποία πρώτη ύλη ρητά και/ή εξ 

υπονοούμενα αρνούνται την προμήθεια αυτής προς την BLADE είτε με την 

καθυστέρηση κατάληξης των συζητήσεων, είτε προβάλλοντας υπερβολικές 

απαιτήσεις όπως τερματισμός εργασιών μέχρι την σύναψη συμφωνίας και 

πληρωμή ανυπόστατων ποσών αποζημίωσης. 

 Σε σχέση με την κατοχή δεσπόζουσας θέσης, η εταιρεία BLADE θεωρεί ότι είναι 

ξεκάθαρο ότι υπάρχει δεσπόζουσα θέση αφ’ ης στιγμής πρόκειται για συγκεκριμένη 

αγορά υπηρεσιών όπου οι καταγγελλόμενες εταιρείες συλλογικά με τις πράξεις και 

παραλείψεις τους, αποστερούν το δικαίωμα της BLADE στην πρόσβαση πρώτης 

ύλης είτε ρητά είτε εξ υπονοούμενα, όπως επίσης και τον καθορισμό των τιμών, τον 

περιορισμό της παραγωγής προς ζημία των καταναλωτών, την εφαρμογή ανόμοιων 

όρων για ισοδύναμες συναλλαγές και την εξάρτηση της σύναψης συμφωνιών από 

την αποδοχή εκ μέρους των αντισυμβαλλομένων πρόσθετων υποχρεώσεων, οι 

όποιες εκ της φύσεως τους ή σύμφωνα με τις εμπορικές συνήθειες δεν έχουν σχέση 

με το αντικείμενο των συμφωνιών αυτών. 

 H εταιρεία Blade ειδικότερα υποστήριξε ότι: «οι καταγγελλόμενες εταιρείες 

χρησιμοποιώντας την θέση τους και τις συμφωνίες που έχουν κάνει μεταξύ τους με 

ρητό και / ή εξ υπονοούμενο τρόπο δεν επιτρέπουν στην καταγγέλλουσα εταιρεία 

πρόσβαση στην πρώτη ύλη που οι καταγγελλόμενες εταιρείες έχουν στην κατοχή 

τους και έχουν υπό τον έλεγχο τους και η οποία είναι μοναδική και απαραίτητη για 

τις δραστηριότητες της καταγγέλλουσας εταιρείας τις οποίες παρέχει μόνο η ίδια και 
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ο μοναδικός ανταγωνιστής της «MATRIX», με αποτέλεσμα να υπάρχει η οικονομική 

εξάρτηση της καταγγέλλουσας εταιρείας από τις καταγγελλόμενες και να 

παραβιάζονται όλοι οι παράμετροι εντός του άρθρου 3 και άρθρου 6 του Νόμου.». 

 Περαιτέρω υποστηρίχθηκε ότι: «οι εκδότες είτε από μόνοι τους είτε συλλογικά μέσω 

του Συνδέσμου τους, αλλά και η ανταγωνίστρια εταιρεία MMC, άμεσα ή έμμεσα, 

επικοινωνούν με πελάτες και/ή συνεργάτες της καταγγέλλουσας επιχείρησης 

καλώντας τους άμεσα να τερματίσουν την όποια συνεργασία με την καταγγέλλουσα 

επιχείρηση, η οποία δεν κατέχει την άδεια και/ή έγκριση τους, και η οποία παρανομεί 

κατά την παροχή των υπηρεσιών της. Επίσης έμμεσα τους πληροφορούν ότι και οι 

ίδιοι οι πελάτες διαπράττουν ποινικό αδίκημα, εφόσον λαμβάνουν υπηρεσίες από 

την καταγγέλλουσα.». 

 Ως αποτέλεσμα, η BLADE ισχυρίζεται ότι: «απώλεσε από το 2006 μέχρι και σήμερα 

το […]% των εισοδημάτων ή/και του πελατολογίου της αφού για την όποια ανανέωση 

σύμβασης παροχής υπηρεσιών αποδελτίωσης, όλοι οι πελάτες και συνεργάτες της 

καταγγέλλουσας επιχείρησης εγείρουν ως πρώτο πλέον θέμα την αποτυχία της 

καταγγέλλουσας επιχείρησης να εξασφαλίσει άδεια και/ή συγκατάθεση από τους 

εκδότες.». 

 Αναφέρθηκε ότι μεγάλο μέρος των υπηρεσιών της BLADE παρέχεται μετά την 

συμμετοχή σε διαγωνισμό που προκηρύσσει ο κάθε πελάτης ως αναθέτουσα αρχή, 

και πλέον όλες οι προσφορές περιλαμβάνουν στους σχετικούς όρους ότι οι 

διαγωνιζόμενοι πρέπει να κατέχουν άδειες και συγκαταθέσεις από όλους τους 

εκδότες. Υποστηρίχθηκε πως λόγω της στάσης των εκδοτών και του Συνδέσμου, 

είναι αδύνατο για την BLADE να ικανοποιήσει αυτή την προϋπόθεση, αλλά και ότι  

αναφέρεται η μόνη εταιρεία που ικανοποιεί το εν λόγω κριτήριο είναι η MMC, η 

οποία «βέβαια είναι και μόνη επιχείρηση στην οποία οι εκδότες σκόπιμα και 

κακόπιστα χορήγησαν άδεια και/ή συγκατάθεση αποδελτίωσης». 

 Η εταιρεία Blade υποστήριξε ότι η εταιρεία Matrix κατέχει μονοπωλιακή θέση στην 

αγορά της παροχής υπηρεσιών αποδελτίωσης τύπου σε συνδρομητές, ως η μόνη 

εταιρεία που κατέχει άδεια ή/και συγκατάθεση από τους εκδότες ή/και το Σύνδεσμο 

Εκδοτών, επισημαίνοντας ότι είναι η μόνη εταιρεία από όλες τις χώρες της Ε.Ε. αλλά 

και παγκοσμίως, η οποία μπορεί να υποβάλει προσφορά για παροχή υπηρεσιών 

αποδελτίωσης (στην Κύπρο), σε κρατικούς, ημικρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς οι 

οποίοι απαιτούν ότι ο πληροφοριοδότης πρέπει να κατέχει τέτοια άδεια από τους 

εκδότες.  

 Υποστήριξε ότι σε καμία περίπτωση δεν φταίει η BLADE για την παρούσα 
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κατάσταση, διευκρινίζοντας ότι σε όλες τις περιπτώσεις προσπάθησε με όλους τους 

τρόπους να συνεργαστεί με τις καθ’ ων οι αίτηση με έμπρακτο τρόπο σε αντίθεση 

με αυτές, οι οποίες το μόνο που έκαναν ήταν να χρησιμοποιούν τις συζητήσεις με 

κακόπιστο τρόπο καθυστερώντας την παροχή άδειας και σε κάθε περίπτωση 

σύναψη συμφωνίας μαζί της.  

 Σε σχέση με το επιχείρημα ότι ο Σύνδεσμος Εκδοτών είναι ανοικτός να συνεργαστεί 

με άλλες εταιρείες, η Blade ισχυρίζεται ότι οι συζητήσεις είχαν γίνει και μαζί της και 

δεν αποτελούν απόδειξη προς διάψευση του παραπόνου της, αλλά μάλλον 

ενίσχυση των όσων αναφέρει στο παράπονο της. Όπως αναφέρει, επανειλημμένα 

προσπάθησε να βρει λύση συνεργασίας και αυτό φαίνεται από την αλληλογραφία. 

Δέχθηκε να υπογράψει την ίδια συμφωνία που υπόγραψε η μοναδική 

ανταγωνιστική εταιρεία, Matrix, συμμορφώθηκε στις απαιτήσεις του Συνδέσμου 

Εκδοτών και παρουσίασε τις οικονομικές της καταστάσεις σε μια προσπάθεια να 

βρεθεί μια λύση και επανειλημμένα προσπαθούσε αφού ο Σύνδεσμος της είχε 

αναφέρει ότι θα πρέπει η ίδια να βρει λύση. Σημείωσε ακόμα ότι έστελνε διάφορες 

επιταγές με ποσά τα οποία θεωρούσε ως ικανοποιητικά σε ακόμη μια προσπάθεια 

της να της δοθεί πρόσβαση σε αυτή την πρώτη ύλη. Σε απάντηση ερωτήματος της 

Επιτροπής, η εταιρεία Blade απέστειλε κατάλογο με τους εκδότες στους οποίους 

απέστειλε επιταγές για τα έτη 2015, 2016 και 2017, με αναφορά ποιοι τις 

αποδέχτηκαν και ποιοι όχι. 

 Είναι ισχυρισμός της BLADE ότι κατ’ επανάληψη οι καθ' ων η Αίτηση μέσα από τις 

τοποθετήσεις τους «αναφέρουν ανοικτά ότι το δήλωναν επανειλημμένα προς την 

BLADE ήταν να παύσει τις εργασίες τις μέχρι την σύναψη συμφωνίας μεταξύ τους η 

οποία συμφωνία και οι όροι αυτής θα συζητούνταν μόνο μετά που η αιτήτρια θα 

αποζημίωνε της καταγγελλόμενες εταιρείες μέλη του Συνδέσμου Εκδοτών. Γεγονός 

που θεωρούμε ως απόλυτη παραδοχή των μεμπτών ενεργειών των 

καταγγελλομένων εταιρειών αφού με τα όσα οι ίδιοι παραδέχονται προσπαθούν να 

επιβάλουν στην Αιτήτρια τερματισμό της δραστηριοποίησης της μέσω άρνησης 

προμήθειας ενός προϊόντος απαραίτητου για την διεξαγωγή των δραστηριοτήτων 

της ιδίας. ». 

 Επιπρόσθετα, η BLADE αρνήθηκε τη θέση των καταγγελλομένων ότι λειτουργεί 

πειρατικά, δηλώνοντας ότι καθότι εργάζεται «στα ανοικτά» χωρίς να κρύβει την 

οποιαδήποτε δραστηριότητα της. Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της 

Επιτροπής, ανέφερε ότι οι εταιρείες με τις οποίες σύναψε συμφωνία είναι οι 

ακόλουθες: [...],[...],[...],[...] και [...]. Οι συμφωνίες με όλους ανεξαιρέτως τους 
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εκδότες προνοούσαν την καταβολή ποσοστού τάξεως [...]% στα αποκόμματα. 

 Η Blade υποστήριξε ότι στην ακροαματική διαδικασία οι καταγγελλόμενες δεν 

εξέφρασαν ένα λόγο για τον οποίο δεν πρέπει να δοθεί άδεια ή/και συγκατάθεση εκ 

μέρους των εκδοτών προς ώστε να μπορεί επί πληρωμή και επί ίσων όρων με την 

ανταγωνίστρια εταιρεία να διεξάγει τις εργασίες της.  Όπως ισχυρίζεται η BLADE, η 

θέση των καθ’ ων η αίτηση ότι το κώλυμα είναι η οφειλή της καταγγέλλουσας δεν 

αποτελεί θέμα εξέτασης από την Επιτροπή αλλά ούτε και θέμα που εμπίπτει στη 

δικαιοδοσία της για εξέταση ή/και πρέπει λάβει υπόψη της, στην εξέταση της 

παρούσας υπόθεσης. 

 Είναι η θέση της BLADE ότι ο λόγος που οι καθ’ ων η αίτηση αρνούνται να 

παραχωρήσουν άδεια/ συγκατάθεση σε άλλους αιτητές, πέραν της MMC 

δημιουργώντας μονοπωλιακή κατάσταση, είναι διότι έχουν συμφέρον εφόσον στη 

μεταξύ τους συμφωνία, η MMC τους καταβάλλει επιπλέον ποσοστό επί του κύκλου 

εργασιών της. Επίσης σημειώθηκε ότι ο Σύνδεσμος καθορίζει τις μελλοντικές τιμές 

της αγοράς, εφόσον στη μεταξύ τους σύμβαση ο Σύνδεσμος θέτει σαν όρο στην 

ανταγωνίστρια εταιρεία, να αυξάνει σταδιακά τις τιμές που προσφέρει στους 

καταναλωτές. 

 Τονίστηκε ότι όλοι οι καταγγελλόμενοι με την εναρμονισμένη πρακτική που 

εφάρμοσαν κατόρθωσαν να εξαφανίσουν τον ανταγωνισμό από το αντικείμενο της 

εργασίας της αποδελτίωσης.  

 Σε σχέση με το θέμα της Ελληνικής εταιρείας που ζήτησε συνεργασία για σκοπούς 

αποδελτίωσης το 2010, η BLADE σχολίασε τη δήλωση του κ. Καρή κατά την 

ακροαματική διαδικασία, ήτοι ότι απέρριψε  τη συνεργασία αυτή διότι έκανε έρευνα 

στην Ελλάδα με συνεργάτες του και η εταιρεία αυτή δεν ήταν αξιόπιστη. Ανέφεραν 

ότι η δήλωση αυτή δεν πείθει διότι το αίτημα απαντήθηκε σε λιγότερο από τρεις 

ώρες. Αναφέρθηκε επίσης ότι η εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ σε σχετικό αίτημα της 

ελληνικής εταιρείας απάντησε ότι δεν χρειάζονται δεύτερη συνεργασία αφού ήδη 

συνεργάζονται με την MMC και απείλησε με τη λήψη νομικών μέτρων. Ως εκ τούτου, 

υποβλήθηκε ότι η συμπεριφορά των εκδοτικών οίκων ή/και ο Συνδέσμου Εκδοτών 

είναι ότι  δεν επιθυμούν συνεργασία με καμιά άλλη επιχείρηση και οι ισχυρισμοί 

τους περί ύπαρξης αντικειμενικών λόγων για να αιτιολογήσουν την άρνηση τους 

είναι πρόδηλα προσχηματική. 

 Σε σχέση με την Ελληνική εταιρεία InNews, με την οποία ο Σύνδεσμος, όπως 

ανέφερε ο κ. Καρής Γενικός Διευθυντής του Φιλελευθέρου είναι πολύ κοντά να 

συνάψει συμφωνία, η Blade υποστήριξε  ότι περί το 2013 είχε συνάψει συμφωνία 
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συνεργασίας μαζί της, με την οποία είχε την προοπτική συνένωσης με έδρα των 

δύο εταιρειών την Κύπρο. Η InNews κατά ή περί τον Οκτώβριο του 2015 

προσέγγισε το Σύνδεσμο Εκδοτών ζητώντας να της παραχωρηθεί άδεια ή/και 

συγκατάθεση για αποδελτίωση. Στη συνέχεια,  σε συνάντηση που είχε ο 

εκπρόσωπος της εταιρείας InNews με τον κ. Καρή που εκπροσωπούσε τον 

Σύνδεσμο Εκδοτών, η InNews ανέφερε ρητώς ότι δεν μπορεί να έχει συνεργασία 

με οποιοδήποτε ο οποίος είναι σε σύγκρουση και διαφωνία με το Σύνδεσμο 

Εκδοτών, αναφερόμενη στην BLADE. Ακολούθως, ως ανέφερε η Blade ο 

εκπρόσωπος της InNews την πληροφόρησε ότι αν δεν μπορεί αυτή να έρθει σε 

συμφωνία με τους Εκδότες και να λειτουργήσει με την άδεια του Συνδέσμου 

Εκδοτών, υπήρχε σοβαρό πρόβλημα με μια μελλοντική μεταξύ τους συνεργασία.  

 Υποστηρίχτηκε ότι από αυτό φαίνεται η κακοβουλία του Συνδέσμου Εκδοτών ή και 

των Εκδοτών εναντίον της εταιρείας BLADE, αλλά και η προώθηση της εταιρείας 

Matrix από τους εκδότες. Με την αντίθετη και ζημιογόνα στάση και συμπεριφορά 

τους απέναντι σε κάθε έννοια ανταγωνισμού, οδήγησαν στον αποκλεισμό άλλης 

μιας Ευρωπαϊκής εταιρείας που προσπάθησε να παρέχει τις υπηρεσίες της εντός 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρακωλύοντας το εμπόριο μεταξύ των κρατών αλλά 

και της εγχώριας αγοράς, αποστερώντας και το οποιοδήποτε δικαίωμα ή/και όφελος 

σε καταναλωτές.  

 H BLADE απέρριψε τη θέση Matrix ότι βρίσκεται σε καλύτερη θέση από την ίδια 

γιατί δεν έχει κόστος, εφόσον δεν πληρώνει τη σχετική άδεια προς τους εκδότες, 

αφού όχι μόνο καταβάλλει στους εκδότες το ποσοστό που τους αναλογεί με την 

αποστολή επιταγών και καθορίστηκε στο [...]% από μέρους των εκδοτών, αλλά έχει 

πολλαπλάσια έξοδα σε σχέση με την Matrix όσο αφορά τη διαδικασία 

αποδελτίωσης. 

 Η εταιρεία  Blade θεωρεί ότι στοιχειοθετείται  ισχυρή εκ πρώτης όψεως υπόθεση 

παράβασης του άρθρου 3 του Νόμου, αφού και στην Ένορκη Δήλωση που 

συνοδεύει την ένσταση, «γίνεται επανειλημμένα σχετική παραδοχή ότι όντως οι 

εκδότες ενεργούν συλλογικά και παίρνουν μαζί συμφωνημένες αποφάσεις ως προς 

το αν δοθεί σχετική άδεια/πρόσβαση στην πρώτη ύλη ή όχι». Η BLADE υποστήριξε 

ότι από την στιγμή που υπάρχει η παρούσα παραδοχή και ένα δυνατό υπόβαθρο 

και η υπόλοιπη μαρτυρία ως προς τον τρόπο μεταχείρισης της καταγγέλλουσας 

εταιρείας, τότε υπάρχει εξαιρετικά δυνατή εκ πρώτης όψεως υπόθεση αναφορικά 

με το άρθρο 3.  

 Αναφορικά με τη δεύτερη προϋπόθεση που θέτει το άρθρο 28 του Νόμου, η BLADE 
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ανέφερε ότι στην παρούσα περίπτωση, η ζημία δεν είναι χρηματική / οικονομική, 

αλλά πολύ πιο σοβαρή και καθοριστική για το μέλλον της, αφού είναι στα πρόθυρα 

να παύσει όλες τις εργασίες ως αποτέλεσμα της συμπεριφοράς των καθ’ ων η 

αίτηση εναντίον της. Η μη παροχή πρόσβασης στην πρώτη ύλη η οποία δεν έχει 

υποκατάστατο και είναι αναγκαία για την εργασία της, την οποία της αποστερούν οι 

καταγγελλόμενες εταιρείες με τις ομαδικές συμφωνίες που κάνουν, έχουν φέρει σε 

αυτή την θέση την BLADE. 

 Επίσης, η εταιρεία Blade υποστήριξε ότι: «Όσο αφορά τον οποιοδήποτε ισχυρισμό 

περί καθυστέρησης από την Blade, αυτό δεν μπορεί και δεν θα πρέπει να εξεταστεί 

από την ημερομηνία της πρώτης επιστολής αλλά από την ημερομηνία που φαίνεται 

στα γεγονότα ότι πλέον είναι ξεκάθαρος ο κίνδυνος ανεπανόρθωτης ζημίας όχι μόνο 

προς την καταγγελλόμενη εταιρεία αλλά και στον ίδιο τον ανταγωνισμό και το 

δημόσιο συμφέρον. 

Στην παρούσα διαδικασία γνωρίζοντας την ζημιά που έχει υποστεί η καταγγέλλουσα 

εταιρεία λόγω των ενεργειών από τις καταγγελλόμενες εταιρείες, πλέον και μετά την 

καταχώριση του παράπονου φαίνεται ξεκάθαρα ότι όπως αναφέρεται και στην 

Ένορκη Δήλωση της Ένστασης ότι ο Σύνδεσμος έχει αποφασίσει να προωθήσει 

δικαστικά μέτρα εναντίον της καταγγέλλουσας εταιρείας. Περαιτέρω φαίνεται και η 

απειλητική τάση που έχουν οι εκδότες ενάντιων της καταγγέλλουσας εταιρείας μετά 

την καταχώριση του παράπονου. Όλα αυτά δημιουργούν απόλυτη απόδειξη του ότι 

ΝΑΙ είναι πλέον εξαιρετικά επείγον το θέμα έκδοσης των προσωρινών διατάγματα 

για τον λόγο ότι στην περίπτωση που δεν εκδοθούν όπως φαίνεται οι 

καταγγελλόμενες εταιρείες με τις ενέργειες τους θα στραγγαλίσουν την 

καταγγέλλουσα εταιρεία με αποτέλεσμα την απόλυτη διάλυση της και την 

ανεπανόρθωτη πλέον ζημιά και στην καταγγέλλουσα εταιρεία αλλά και στον 

ευρύτερο ανταγωνισμό και δημόσιο δίκαιο […]. Σε κάθε περίπτωση το επείγον που 

εξετάζεται στην παρούσα διαδικασία είναι πάντα σε συνάρτηση με το πόσο επείγον 

θα πρέπει να εκδοθούν τα διατάγματα για την αποτροπή ανεπανόρθωτης ζημιάς και 

όχι πόσο γρήγορα ενέργησε η Αιτήτρια.». 

 Η εταιρεία Blade διευκρίνισε επίσης ότι ο κύκλος εργασιών της δημιουργείται 

αποκλειστικά από υπηρεσίες αποδελτίωσης τόσο έντυπων αλλά και άλλων μέσων.  

 To επείγον παρέχεται στο γεγονός ότι οι καταγγελλόμενοι έχουν προβεί σε άλλα 

νομικά μέτρα εναντίον της BLADE, τα οποία ακόμα δεν είναι σε γνώση της, όμως 

σίγουρα στην απουσία των αιτούμενων προσωρινών μέτρων προστασίας θα έχουν 

ως αποτέλεσμα την ολική και τελική καταστροφή της BLADE και τον ανεπανόρθωτο 
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πλέον επηρεασμό του ανταγωνισμού της αγοράς και του δημόσιου συμφέροντος. 

 Η BLADE τέλος ισχυρίζεται ότι η απόφαση για λήψη προσωρινών μέτρων δεν θα 

επιφέρει οποιαδήποτε ζημιά σε οποιοδήποτε εμπλεκόμενο μέρος, η BLADE θα 

λάβει σχετική άδεια με τους ίδιους όρους της ανταγωνίστριας και ενδεχομένως να 

αποφύγει τον υπαρκτό και πολύ σοβαρό κίνδυνο για κλείσιμό της και την καθολική 

απόλυση του υφιστάμενου προσωπικού της.  

 

6.2. ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ, ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΥ, CYPRUS MAIL ΚΑΙ ΑΡΚΤΙΝΟΥ 

(Καθών η αίτηση/ καταγγελλόμενες) 

Κατά την ενώπιον της Επιτροπής διαδικασία που πραγματοποιήθηκε στις 20/6/2018, οι 

καταγγελλόμενοι Σύνδεσμος Εκδοτών Εφημερίδων και περιοδικών Κύπρου, Ο 

Φιλελεύθερος Δημόσια Εταιρεία ΛΤΔ, Cyprus Mail Company Ltd και Εκδοτικός Οίκος 

Αρκτίνος ΛΤΔ,  μέσω των νομικών τους εκπροσώπων, παρέθεσαν τις θέσεις τους τόσο 

γραπτώς όσο και προφορικά, αναφορικά με την καταγγελία και την αίτηση για λήψη των 

προσωρινών μέτρων της Blade. Επίσης, είχαν τη δυνατότητα να θέσουν εγγράφως 

πρόσθετες συμπληρωματικές παραστάσεις κάτι που έπραξαν στις 28/6/2018. Οι θέσεις 

τους συνοψίζονται κυρίως στα ακόλουθα: 

 Οι νομικοί εκπρόσωποι των υπό αναφορά εταιρειών υποστήριξαν ότι δεν 

πληρούνται οι δύο προϋποθέσεις του άρθρου 28 του Νόμου, οι οποίες θα πρέπει 

να συντρέχουν σωρευτικά.  

 Όσον αφορά την πρώτη προϋπόθεση της στοιχειοθέτησης ισχυρής εκ πρώτη 

όψεως υπόθεση παράβασης του άρθρου 3 και ή 6 του Νόμου και/ή των άρθρων 

101 και/ή 102 της ΣΛΕΕ, σημειώθηκε ότι ούτε η καταγγελία την οποία υπέβαλε η 

Blade ημερομηνίας 16/02/2018 ούτε και η ένορκος δήλωση που στηρίζει την αίτηση 

για προσωρινό διάταγμα θέτει ρητά ποιο ακριβώς σημείο των άρθρων 3 ή 6 του 

Νόμου παραβιάζεται, και απλά στην ένορκο δήλωση του κ. Μαυρομιχάλη, γίνεται 

αναφορά σε μονοπωλιακή κατάσταση που δημιουργήθηκε υπέρ της Matrix και που 

ως αποτέλεσμα αυτής, η Matrix βρίσκεται σε δεσπόζουσα θέση στην αγορά την 

οποία και καταχράται. Περαιτέρω, γίνεται αναφορά σε εναρμονισμένη πρακτική 

όλων των καταγγελλόμενων. 

 Ο Γενικός Διευθυντής του Φιελευθέρου, κ. Καρής, σε Ένορκη Δήλωση του επεξηγεί 

τους λόγους που η συμφωνία για θέματα αποδελτίωσης ΜΜΕ γίνεται από το 

Σύνδεσμο. Όπως ανέφερε η συμφωνία του 2016 με την Matrix έγινε με το Σύνδεσμο 

και όχι με το κάθε μέρος ξεχωριστά για πολύ συγκεκριμένους λόγους, που 
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αφορούσαν ζητήματα ευρύτερης πολιτικής και όχι ως οργανωμένο καρτέλ κατά της 

Blade, όπως η ίδια ισχυρίζεται. Άλλωστε κάποια μέλη έχουν ήδη συνάψει ατομικές 

συμφωνίες με την Blade. Ο Σύνδεσμος Εκδοτών θεώρησε ότι η προστασία των 

δικαιωμάτων των μελών του μέσα από συμφωνίες αποδελτίωσης και τα 

ανταλλάγματα που θα παρείχε ο εκάστοτε αντισυμβαλλόμενος ήταν κοινά θέματα 

για όλους. Εκ των πραγμάτων τα οικονομικά ανταλλάγματα από τέτοιες συμφωνίες 

ήταν/είναι μικρά και δεν θα είχαν κάποιο ουσιαστικό αντίκτυπο για τον καθένα 

ξεχωριστά. Ενδεικτικά ο κ. Καρής ανέφερε ότι από τη συμφωνία με την Matrix ο 

σύνδεσμος είσπραξε συνολικά για τα έτη 2016-2017, για όλα τα μέλη του που 

παρείχαν το σχετικό δικαίωμα, ποσό ασήμαντο εάν το συγκρίνει κανείς με το 

συνολικό κύκλο εργασιών των μελών, που ανέρχεται σε κάποια εκατομμύρια ευρώ 

για την ίδια περίοδο. Όπως υποστήριξε, εάν το ποσό αυτό επιμεριζόταν και 

καταβαλλόταν σε κάθε μέλος ξεχωριστά (δηλαδή μερικές εκατοντάδες ή χιλιάδες 

ευρώ στον καθένα) θα ήταν παντελώς ασήμαντο για το κάθε μέλος ξεχωριστά. Αντί 

λοιπόν το κάθε μέλος να εισπράττει ένα μικρό ποσόν (ο Σύνδεσμος δεν αποδίδει 

χρήματα στα μέλη του), θεωρήθηκε ότι θα ήταν καλύτερο και προς το ευρύτερο 

συμφέρον του Συνδέσμου και των έντυπων ΜΜΕ να κατατίθενται συνολικά αυτά τα 

ποσά στο ταμείο του Συνδέσμου Εκδοτών. Με αυτό τον τρόπο θα δημιουργούσε 

ένα αξιοπρεπές ποσόν που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για ένα γενικότερο 

σημαντικό σκοπό/ πολιτική, προς το κοινό συμφέρον, π.χ. τη διοργάνωση ενός 

συνεδρίου σχετικού με τα ΜΜΕ με τη συμμετοχή αντιπροσώπων ξένων ΜΜΕ, τη 

διοργάνωση μιας καμπάνιας για τον κίνδυνο οικονομικής εξαφάνισης εντύπων 

ΜΜΕ από το διαδίκτυο, για τη σημασία των παραδοσιακών έντυπων ΜΜΕ στην 

αντιμετώπιση της μάστιγας των “fake news”. Επίσης για να έχει τη δυνατότητα ο 

Σύνδεσμος καταβάλλοντας σχετικές συνδρομές να συμμετέχει ως μέλος σε 

ευρωπαϊκούς συνδέσμους εκδοτών και να επωφελούνται όλα τα μέλη του από 

σεμινάρια, “best practices” και εκπαίδευση. Τέλος να έχει δυνατότητα ο σύνδεσμος 

να εκπροσωπεί τα μέλη του και να προσλαμβάνει εμπειρογνώμονες έναντι αμοιβής 

για διάφορα θέματα που κατά καιρούς προκύπτουν, όπως αυτή την περίοδο με την 

επεξεργασία της νομοθεσίας περί ανακύκλωσης χαρτιού μη συσκευασίας και της 

καταβολής τέλους κατά την εισαγωγή χαρτιού ή την επεξεργασία της νομοθεσίας 

περί τύπου, δεοντολογίας και λογοκρισίας. Καμία πρόθεση ή πρακτική για τη 

μονομερή ενίσχυση της Α ή Β εταιρείας αποδελτίωσης ή οποιοσδήποτε εμφανιστεί 

στο μέλλον, δεν έχει η διαχείριση του θέματος αποδελτίωσης από το Σύνδεσμο, 

πόσο μάλλον η δημιουργία συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού. Ενισχυτικά ο κ. 

Καρής σημείωσε ότι σύμφωνα με τον όρο 9 της Συμφωνίας του 2016, 

οποιοσδήποτε εκδότης-μέλος θα μπορούσε να τερματίσει τη συμφωνία εάν κρίνει 
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ότι αυτή δεν εξυπηρετεί τα μεμονωμένα εταιρικά του συμφέροντα. 

 Οι νομικοί εκπρόσωποι των εν λόγω εταιρειών στις θέσεις τους, δήλωσαν τη 

διαφωνία τους σε σχέση με τον ισχυρισμό της κατοχής δεσπόζουσας θέσης της 

Matrix και κατάχρηση αυτής, και ότι η διαφορά των δυο εταιρειών βρίσκεται απλώς 

στη νομιμότητα που η μια έχει και η άλλη δεν έχει. Υποστήριξαν επί τούτου ότι, το 

μόνο που σταματά την Blade από το να συμβληθεί με το Σύνδεσμο και τους 

υπόλοιπους καταγγελλόμενους, όπως ανέφεραν είναι η δική της διαχρονική 

συμπεριφορά.  

 Ο Σύνδεσμος Εκδοτών, Φιλελεύθερος, Cyprus Mail και Αρκτίνος, υποστήριξε ότι 

ουδέποτε αρνήθηκαν συνεργασία, όμως είχαν ως πάγια θέση τους ότι θα έπρεπε 

να διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα των αποζημιώσεων λόγω της χρόνιας παράνομης 

χρήσης του προστατευόμενου υλικού τους. Αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ανόμοιος 

όρος σε όμοιες συναλλαγές, αλλά ως στοιχειώδες ήθος και στοιχειωδώς ορθή 

συναλλακτική συμπεριφορά. Άλλωστε, όπως υποστήριξε η Matrix ποτέ δεν 

παρανόμησε απέναντι στους καταγγελλόμενους και επομένως ποτέ δεν εγέρθηκε 

και ζήτημα αποζημιώσεων εκ μέρους της.  

 Στην ένορκη δήλωση του ο κ. Καρής, Γενικός Διευθυντής της ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, 

δήλωσε ότι η Blade ξεκίνησε ανάποδα και ανορθόδοξα. Άρχισε τις εργασίες της 

όπως η ίδια θεωρούσε ορθό, επιμένοντας για μεγάλα χρονικά διαστήματα, σε 

πολεμικούς τόνους ότι δεν παραβιάζει κανένα δικαίωμα των καταγγελλομένων. Για 

την ακρίβεια, επιμένοντας ότι δεν υπήρχε δικαίωμα για να παραβιάσει. Η Matrix 

αντίθετα προσέγγισε τους καταγγελλόμενους ευθύς εξαρχής και πρότεινε 

συνεργασία και ανταλλάγματα. Διαχρονικά η στάση του Συνδέσμου Εκδοτών, 

Φιλελεύθερου, Cyprus Mail και Αρκτίνου ήταν σταθερή και λογική, εφόσον ζητούσαν 

το αυτονόητο, αποζημιώσεις για την παράνομη χρήση του υλικού τους, ως ένδειξη 

καλής πίστης και καλής θέλησης και ύστερα συζήτηση των όρων της συμφωνίας. 

 Υποστηρίχτηκε ακόμα ότι η Blade, παρόλη την υποτιθέμενη σπουδή της για 

συμφωνία, μετά από κάθε επαφή, στην οποία ο Σύνδεσμος Εκδοτών, 

Φιλελεύθερος, Cyprus Mail και Αρκτίνος σταθερά επαναλάμβαναν ότι πρέπει να 

διευθετηθεί το θέμα των αποζημιώσεων, ζητώντας της καταστάσεις για να 

μπορέσουν να υπολογίσουν τα οφειλόμενα ποσά, δεν επανερχόταν για μεγάλα 

χρονικά διαστήματα. Όταν το έπραττε, το λογικό θα ήταν να ανταποκρινόταν στο 

αίτημα προσκομίζοντας στοιχεία, για να μπορέσει να προχωρήσει η συζήτηση. Αντί 

αυτού, εμφανιζόταν επαναλαμβάνοντας απλώς γενικά και αόριστα το αίτημα της για 
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συνεργασία. Καμία αναφορά σε στοιχεία, καμία πραγματική και γνήσια διάθεση 

συνεργασίας.  

 Οι εταιρείες υποστήριξαν ότι η Blade με τον ίδιο τρόπο αντιμετώπιζε και το ζήτημα 

των ανταλλαγμάτων. Ειδικότερα, υποστήριξαν ότι εξηγήθηκε κατ’ επανάληψη στην 

Blade, γιατί τα ανταλλάγματα που θα έπρεπε να προσφέρει δεν θα μπορούσαν να 

ήταν τα ίδια με αυτά της Matrix, θα ήταν όμως ίσης αξίας. Η συμφωνία του 

Συνδέσμου Εκδοτών με την Matrix ημερομηνίας 01/03/2016, προέβλεπε την 

καταβολή εκ μέρους της ενός ποσού επί των εισπραγμένων εσόδων της, πλέον 

συγκεκριμένα ανταλλάγματα για το Σύνδεσμο Εκδοτών. Κάτι παρόμοιο χωρίς το 

ποσοστό επί των εισπραγμένων εσόδων, προέβλεπαν οι συμφωνίες της Matrix με 

κάποιες εταιρείες ξεχωριστά, πριν το 2016, πχ. συμφωνίες με Φιλελεύθερο και 

Αρκτίνο. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, εξηγήθηκε και αναλύθηκε στην 

Blade γιατί τα ανταλλάγματα που θα συμφωνούνταν μαζί της, εκ των πραγμάτων 

δεν θα μπορούσαν να είναι τα ίδια με αυτά της Matrix. Δηλαδή η υπηρεσία που η 

Matrix παρέχει στο Σύνδεσμο Εκδοτών είναι δικαίωμα χρήσης και δικαίωμα χρήσης 

της υπηρεσίας “advertising monitoring”. Θα ήταν επομένως παράλογο και χωρίς 

νόημα ή πρακτικό αντίκρισμα αυτή η ίδια υπηρεσία, να δίδεται ξανά (και επομένως 

εις διπλούν) από την Blade. Εισηγήθηκαν επομένως ότι θα έπρεπε να ήταν κάτι 

διαφορετικό, ίδιας όμως αξίας ή/και χρηστικότητας ή/και σημασίας. Ο Σύνδεσμος 

Εκδοτών ανέμενε τις εισηγήσεις τους και ουδέποτε η Blade επανήλθε με 

συγκεκριμένες εισηγήσεις ή προσφορά. Ποτέ δεν επανήλθε με εισηγήσεις για το τί 

θα μπορούσαν να είναι αυτά τα ανταλλάγματα. Πάγια θέση της, όταν 

επανεμφανιζόταν, ήταν να αποφεύγει να πάρει θέση επί των πιο πάνω 

εκκρεμούντων ζητημάτων και απλώς να επαναλαμβάνει γενικά και αόριστα ότι 

επιζητεί συνεργασία με τους ίδιους όρους της Matrix, χωρίς να δώσει στοιχεία ή 

εισηγήσεις. 

 Περαιτέρω, ο κ. Καρής στη ένορκη του δήλωση, αναφέρθηκε στη διαχρονική 

συμπεριφορά της Blade, ήτοι το γεγονός ότι συνέχιζε να στέλνει επιταγές κατά 

καιρούς, με όποια ποσά έκρινε η ίδια μονομερώς, ότι έπρεπε να καταβάλει. Επί 

τούτου, σημείωσε ότι οι επιταγές επιστρέφονται και ο Σύνδεσμος Εκδοτών συνεχίζει 

να ζητά οικονομικές καταστάσεις για να μπορέσει να καθορίσει το ποσόν της 

αποζημίωσης για τα χρόνια που η Blade παρανόμως χρησιμοποιούσε το 

προστατευόμενο υλικό. Ο Σύνδεσμος Εκδοτών ήταν από την μια αποφασισμένος 

για σκοπούς ηθικής, ως θέμα αρχής και προς απάμβλυνση του κακού κλίματος που 

η συμπεριφορά της Blade απέναντι τους δημιουργούσε, ότι θα έπρεπε αυτή να 
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πληρώσει κάποιο ποσό για τα χρόνια που παρανόμως κέρδιζε εις βάρος τους. Από 

την άλλη όμως ήταν διατεθειμένος εφόσον θα έφταναν σε συμφωνία να προβεί και 

σε έκπτωση και σε ευκολίες πληρωμής, αν η Blade επιθυμούσε. Κάτι που της είχε 

αναφερθεί κατ’ επανάληψη. Κατ’ επανάληψη ότι αν μη τι άλλο, ως ένδειξη καλής 

θέλησης και συναλλακτικού ήθους, θα έπρεπε να έφταναν σε μια συμφωνία για τα 

οφειλόμενα, πριν ξεκινήσει η όποια συνεργασία. Αυτό το κλίμα δυναμιτιζόταν 

συνεχώς με τη μονομερή αποστολή επιταγών. 

 Επίσης, στις γραπτές θέσεις οι εταιρείες διευκρίνισαν ότι ως θέμα πολιτικής ο 

Σύνδεσμος Εκδοτών δεν αρνείται συνεργασία με άλλες εταιρείες, ούτε εγείρει θέμα 

ανόμοιων όρων σε ίσες συναλλαγές. Στην ένορκο δήλωση του κ. Καρή, Γενικού 

Διευθυντή της εταιρείας ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, έγινε αναφορά στην περίπτωση της 

ελληνικής εταιρείας In news Greece, η οποία επέδειξε ενδιαφέρον για συνεργασία 

με το Σύνδεσμο επίσης για υπηρεσίες αποδελτίωσης και ο Σύνδεσμος αποδέχθηκε 

να συζητήσει, εφόσον διαπίστωσε ότι επρόκειτο για αξιόπιστη επιχείρηση. Όπως 

ανέφερε  ο κ. Καρής έγιναν συζητήσεις και για την αμοιβή, αλλά δεν επανήλθε, ενώ 

περί τα τέλη του 2017/ αρχές 2018 η εταιρεία αυτή ίδρυσε κυπριακή εταιρεία ή/και 

απέκτησε συμφέρον σε κυπριακή εταιρεία. Στο παρόν στάδιο, ο Σύνδεσμος 

βρίσκεται σε επικοινωνία μαζί της και συζητά το ενδεχόμενο συνεργασίας. Στις 

17/05/2018 έγινε συνάντηση με αντιπροσώπους της και η πρόταση του Συνδέσμου 

Εκδοτών ήταν η πληρωμή προς αυτό [...]% επί των εισπραγμένων εσόδων της, και 

πλέον παροχή υπηρεσιών τις οποίες θα μπορούσαν να συζητήσουν και να 

ακούσουν εισηγήσεις. Η πρόταση της ίδιας προς το Σύνδεσμο Εκδοτών σε ότι 

αφορά τα ανταλλάγματα που θα προσέφερε σε αυτόν ή στα μέλη του σε περίπτωση 

συμφωνίας, ήταν ότι θα τους παρείχε “software” προστασίας από λογοκλοπές. 

 Σε ότι αφορά την ελληνική εταιρεία BOMEDIA που αφορά η αλληλογραφία στο 

Παράρτημα Α της καταγγελίας της Blade, ο κ. Καρής ανέφερε ότι κατά τον ουσιώδη 

χρόνο δεν υπήρχε ανάγκη για τις υπηρεσίες και ανταλλάγματα που είχαν προταθεί 

από την εν λόγω εταιρεία, και ότι η εν λόγω εταιρεία δεν ήταν γνωστή στην Ελλάδα, 

και πως γνώριζε αυτή η εταιρεία δεν υφίσταται πλέον. 

 Συνακόλουθα και στη βάση όλων των πιο πάνω οι νομικοί εκπρόσωποι παρέθεσαν 

στην Επιτροπή την κατάληξη ότι η πρώτη προϋπόθεση του άρθρου 28 δεν 

πληρείται. 

 Σ’ ότι αφορά τη δεύτερη προϋπόθεση, ήτοι το σοβαρό κίνδυνο ανεπανόρθωτης 

βλάβης στον ανταγωνισμό, οι νομικοί εκπρόσωποι του Συνδέσμου Εκδοτών, 
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Φιλελεύθερος, Cyprus Mail και Αρκτίνος αναφέρθηκαν στην Απόφαση της 

Επιτροπής 15/2015, υποστήριξαν ότι δεν πληρείται η δεύτερη προϋπόθεση του 

άρθρου 28 του Νόμου καθότι: 

(Α) Η υπάρχουσα κατάσταση έχει διαρκέσει πολύ χρόνο. Στην ένορκη δήλωση 

Μαυρομιχάλη αναφέρεται ότι η Blade από το 2009 αποτάθηκε σε Σύνδεσμο Εκδοτών, 

Φιλελεύθερο, Cyprus Mail και Αρκτίνο και δεν δίδει οποιαδήποτε εξήγηση για την 

πάροδο τόσο μεγάλου χρονικού διαστήματος από την ισχυριζόμενη υπάρχουσα 

κατάσταση μέχρι να αποταθεί ενώπιον της Επιτροπής.  

(Β) Η Blade συνεχίζει να εργάζεται μέχρι και σήμερα, χωρίς να έχει διευθετήσει τις 

οφειλές της προς αυτούς, ήτοι, Σύνδεσμο Εκδοτών, Φιλελεύθερο, Cyprus Mail και 

Αρκτίνος και χωρίς να καταβάλλει οποιοδήποτε τίμημα ή αντάλλαγμα για τη 

συνεχιζόμενη χρήση του προστατευόμενου υλικού τους. 

(Γ) Ακόμα και αν γίνει η εικασία ότι επίκειται όντως κίνδυνος να πάψει να ασκεί η Blade 

εργασίες, η δομή της αγοράς δεν θα αλλάξει, καθότι η Blade δεν ασκεί τις υπηρεσίες 

αποδελτίωσης νόμιμα στην αγορά, όπως η Matrix. Αντιθέτως παρανομούσε και 

λαθροβιούσε εις βάρος των προαναφερόμενων και του υγιούς ανταγωνισμού, και 

συνεχίζει να το κάνει μέχρι και σήμερα. Επιπλέον, ως φαίνεται από την ένορκο δήλωση 

του κ. Καρή, οι καταγγελλόμενοι βρίσκονται σε σοβαρές συζητήσεις με την εταιρεία 

Innewsgreece. 

(Δ) Τα στοιχεία που παρέχονται από την Blade αναφορικά με την μείωση του κύκλους 

εργασιών της είναι αόριστα και δεν έχουν παράσχει πλήρεις οικονομικές καταστάσεις 

και στοιχεία για να μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα αναφορικά με την 

οικονομική της κατάσταση, και κατά πόσον αυτή οφείλεται σε οποιονδήποτε βαθμό 

στην συμπεριφορά των προαναφέρομενων. Επιπλέον, η φθίνουσα πορεία της Blade 

υπήρχε ευθύς εξαρχής, και εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν γίνει η εικασία ότι οι 

ισχυρισμοί της περί κακής οικονομικής της κατάστασης ευσταθούν, η ίδια το 

προκάλεσε αφενός γιατί επέλεξε να στήσει επιχείρηση εκμεταλλευόμενη παράνομα 

ξένες περιουσίες και αφετέρου να επενδύσει σε κάτι παράνομο, διακινδυνεύοντας ανά 

πάσα στιγμή. Συνεπώς ακόμη και αν κάτι τέτοιο ισχύει, αυτό δεν οφείλεται σε 

οποιαδήποτε παράβαση οποιουδήποτε νόμου εκ μέρους του Συνδέσμου Εκδοτών, 

Φιλελεύθερου, Cyprus Mail και Αρκτίνου, αλλά καθαρά στις δικές της επιλογές. 

 Στη βάση των πιο πάνω οι δικηγόροι εισηγήθηκαν ότι η αίτηση της Blade για λήψη 

προσωρινών μέτρων θα πρέπει να απορριφθεί. 

 

6.4. ΘΕΣΕΙΣ MMC Media Monitoring Electronic Ltd (Καθ’ής η αίτηση/ 

καταγγελλόμενη) 



26 

 

Κατά την ενώπιον της Επιτροπής ακροαματική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε 

στις 20/6/2018, η καταγγελλόμενη εταιρεία MATRIXμέσω των νομικών της 

εκπροσώπων, παρέθεσε τις θέσεις της προφορικά, αναφορικά με την καταγγελία και 

την αίτηση για λήψη των προσωρινών μέτρων της Blade, επιπροσθέτως των γραπτών 

θέσεων που αποστάληκαν στις 18/6/2018. Επίσης, είχε τη δυνατότητα να θέσει 

εγγράφως πρόσθετα στοιχεία κάτι που έπραξε στις 29/6/2018. Οι θέσεις της, ως 

μεταφέρθηκαν από τους νομικούς της εκπροσώπους, συνοψίζονται κυρίως στα 

ακόλουθα: 

 Κατ’ αρχήν κατά την προφορική διαδικασία οι νομικοί εκπρόσωποι της MATRIX 

συμφώνησαν με τις θέσεις του Συνδέσμου Εκδοτών Εφημερίδων και Περιοδικών 

Κύπρου, του Φιλελευθέρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, της Cyprus Mail Company Ltd και 

των Εκδόσεων «ΑΡΚΤΙΝΟΣ» Λτδ. 

 Ανέφερε ότι η Blade, όπως αναφέρουν, έχει αποτύχει να διενεργήσει την 

απαιτούμενη ανάλυση του άρθρου 6(1) του Νόμου προκειμένου να αξιολογήσει τη 

σχετική αγορά υπηρεσιών και ως εκ τούτου έχει υιοθετήσει ένα υπερβολικά στενό 

ορισμό της αγοράς που υπερεκτιμά τα μερίδια αγοράς και την ύπαρξη δεσπόζουσας 

θέσης. Σε κάθε περίπτωση δεν έχουν προσκομιστεί οποιαδήποτε στοιχεία που να 

δεικνύουν κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από πλευράς της Matrix.  

 Επεσήμανε τα όσα αναφέρονται από τον Γενικό Εισαγγελέας Jacobs στις Προτάσεις 

του στην Υπόθεση C-7/97 Oscar Bronner GmbH & Co, KG v. Mediaprirtt Zeitungs-

und Zeitschriftenverfag GmbH & Co KG [1998] ECR 1-7791.6 «το δικαίωμα επιλογής 

των αντισυμβαλλομένων και της ελευθερίας διαθέσεως της ιδιοκτησίας αποτελούν 

γενικώς αναγνωρισμένες αρχές στα δίκαια των κρατών μελών ... προσβολή των 

δικαιωμάτων αυτών απαιτείται να είναι επιμελώς αιτιολογημένη».  

 Υποστήριξε ότι με βάση την ισχύουσα νομολογία έχει διαπιστωθεί πως για την 

υπαγωγή στην απαγόρευση της πρόνοιας του άρθρου 6(2)του Νόμου, 

προϋποτίθεται η στοιχειοθέτηση συγκεκριμένων παραμέτρων, καθώς ότι η ύπαρξη 

σχέσης οικονομικής εξάρτησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή του 

άρθρου 6(2) του Νόμου. Η έννοια της οικονομικής εξάρτησης προϋποθέτει αφενός 

μεν την ύπαρξη μίας επιχείρησης η οποία κατέχει τη θέση πελάτη ή προμηθευτή και 

αφετέρου την ύπαρξη μίας εξαρτημένης επιχείρησης, η οποία να μην διαθέτει 

ισοδύναμες εναλλακτικές λύσεις υπό την έννοια είτε ότι δεν προσφέρονται καθόλου 

εναλλακτικές λύσεις, είτε ότι οι υπάρχουσες συνδέονται με σοβαρά μειονεκτήματα για 

την εξαρτημένη επιχείρηση. Το ιστορικό της υπόθεσης, όπως σημείωσε, δεικνύει εν 
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προκειμένω με σαφήνεια ότι η απόφαση του Συνδέσμου Εκδοτών και των μελών του 

για μη συνεργασία με την Blade δικαιολογείτο αντικειμενικά. 

 Οι νομικοί εκπρόσωποι της Matrix αναφέρθηκαν σε αποφάσεις στις οποίες ήταν 

διάδικοι οι εταιρείες Blade και MMC1, στην Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2001 για την εναρμόνιση 

ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων 

στην κοινωνία της πληροφορίας2, και στην απόφαση C-5/08, Infopaq International 

A/S κατά Danske Dagbfades Forening. επισημάνθηκε ότι στην Υποθ. 1093/09 

διευκρινίζεται ότι η αποδελτίωση, η οποία γίνεται τεχνικά με την αποθήκευση στη 

μνήμη του ηλεκτρονικού υπολογιστή αποσπασμάτων ή ολόκληρου του έργου που 

προστατεύονται από το Νόμο, εμπίπτει στην έννοια της “αναπαραγωγής”, όπως αυτή 

ορίζεται στο άρθρο 2 του Νόμου 59/1976 και του άρθρου 2 της Οδηγίας 2001/29. 

Επομένως, αυτή η μέθοδος συλλογής δεδομένων, αν γίνεται χωρίς τη συγκατάθεση 

των δικαιούχων, είναι παράνομη. 

 Περαιτέρω οι νομικοί εκπρόσωποι της Matrix ανέφεραν ότι όπως φαίνεται και από 

αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αλλά και στην αλληλογραφία που έχει 

παραθέσει η Blade, αυτή είχε τη θέση ότι μπορούσε δικαιωματικά να αποδελτιώνει 

έργα προστατευόμενα με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας των εκδοτών 

εφημερίδων και περιοδικών χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε δικαιώματα. Επέμενε 

δε σε αυτή τη θέση, προσκομίζοντας σχετικές περί τούτου γνωματεύσεις δικηγόρων 

της και αρνούμενη να αποδεχθεί τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της 

Δημοκρατίας. Εκδόθηκαν σε βάρος της αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου με τις 

οποίες κατέστη σαφές ότι δεν είχε δικαίωμα να ασκεί παρόμοια δραστηριότητα χωρίς 

να έχει λάβει άδειες από τους κατόχους των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 Εν προκειμένω, όπως σημείωσαν οι δικηγόροι της Matrix, ο τερματισμός της 

συνεργασίας με την Blade δεν έγινε άνευ αντικειμενικού λόγου, αλλά λόγω της 

παράβασης εκ μέρους της, της κείμενης νομοθεσίας και της μη καταβολής 

δικαιωμάτων προς τους εκδότες περιοδικών και εφημερίδων. 

                                                             
1 Υποθ. 602/2011 ημερ. 5/9/2013 MMC Media Monitoring Electronic Ltd v. Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, 
Υποθ. 1093/09 Blade Enterprises Ltd ν. Δημοκρατίας, ημερ. 10/10/2012, και, Απόφαση του Παρπαρίνου 
στην 550/12, ημερ. 27/3/2015 Blade Enterprises Ltd ν. ΚΟΑΠ. 
2 Στην εν λόγω Οδηγία, όπως σημειώνουν ρητά αναγνωρίζεται ότι: « ... τα εν λόγω δικαιώματα [δικαιώματα 
του δημιουργού και συγγενικά δικαιώματα) είναι ουσιώδη για την πνευματική δημιουργία, η προστασία 
τους συμβάλλει στη διατήρηση και ανάπτυξη δημιουργικότητας προς όφελος των δημιουργών, των 
ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών, των παραγωγών, των καταναλωτών, του πολιτισμού, της 
βιομηχανίας και του κοινού γενικότερα, ως εκ τούτου, η πνευματική ιδιοκτησία έχει αναγνωριστεί ως 
αναπόσπαστο μέρος της ιδιοκτησίας.». 
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 Η Matrix όπως σημείωσαν ουδέποτε έθεσε ζήτημα όπως μη συμμετάσχουν 

ανταγωνιστές τους στη δραστηριότητα της αποδελτίωσης, ούτε και υπέβαλαν στους 

εκδότες να μην συνεργάζονται με ανταγωνιστές τους. Η Blade ήταν αυτή που επέλεξε 

με τη στάση της να μην καταβάλλει το απαιτούμενο αντίτιμο για τη λήψη αδειών και 

να θεωρεί ότι μπορούσε να ασκεί μια παρόμοια δραστηριότητα άνευ κόστους, την 

ίδια στιγμή μάλιστα που η Matrix κατέβαλλε σημαντικά ποσά για την άσκηση της 

δραστηριότητας της. 

 Υποστήριξαν επίσης ότι η Blade εξ όσων γνωρίζουν δεν είναι πλέον μέλος της FIBEP 

και κακώς αυτό δεν αναφέρεται στην Ένορκη Δήλωση του διευθυντή της που 

συνοδεύει την αίτηση.  

 Περαιτέρω τόνισαν ότι ο Σύνδεσμος δεν φαίνεται από την αλληλογραφία να αρνήθηκε 

να συνεργαστεί με την Blade, αλλά απάντησε ότι προϋπόθεση ήταν η καταβολή των 

οφειλόμενων πνευματικών δικαιωμάτων για την περίοδο παράνομης 

δραστηριοποίησης. 

 Η Matrix υπογράμμισε ότι η Blade δραστηριοποιείτο παράνομα για σειρά ετών, 

προμηθεύοντας επομένως τις υπηρεσίες της πιο φθηνά από την MMC λόγω της μη 

καταβολής οποιωνδήποτε ποσών για λήψη άδειας και για την χρήση δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Blade δηλαδή ενεργούσε αντίθετα με τις αρχές του 

ανταγωνισμού. Η απαίτηση καταβολή οφειλόμενων ποσών από τους εκδότες δεν 

αποτελεί μη αντικειμενικός λόγο, αλλά σε κάθε περίπτωση σίγουρα δεν είναι 

προϋπόθεση που τέθηκε από την Matrix, αλλά από τους ίδιους τους εκδότες. 

 Η Matrix ανέφερε ότι απέστειλε επιστολές και ανέφερε ότι είναι η μόνη που έχει επί 

του παρόντος άδεια και είναι νόμιμοι και ότι η Blade όντως έχασε πέντε φορές το 

Ανώτατο Δικαστήριο. Τούτο, δεν συνιστά σε καμιά περίπτωση κατάχρηση 

δεσπόζουσας θέσης και ούτε και οι αρχές του ανταγωνισμού εμποδίζουν μια εταιρεία 

να προβαίνει σε αληθείς δηλώσεις ως προς τα ποιοτικά της πλεονεκτήματα έναντι 

των ανταγωνιστών της. Οι τιμές που προσφέρει η Matrix είναι χαμηλότερες από τις 

τιμές που προσφέρει η Blade. Αν επρόκειτο για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης ως 

ο ισχυρισμός της Blade, τότε δεν θα προσέφερε χαμηλότερες τιμές προς τους 

πελάτες της η Matrix, και τούτο παρά το γεγονός ότι η Blade άνευ καταβολής 

δικαιωμάτων για άδειες δεν έχει οποιαδήποτε κόστη. 

 Η Matrix δεν αποδέχθηκε  τη θέση της Blade περί μείωσης των εργασιών της. Η 

Blade είχε περί τους επτά εργοδοτουμένους και προέβη σε συμβάσεις με ελληνική 
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εταιρεία, η οποία και ανέλαβε τμήμα του όγκου εργασιών της. Ως προς την εταιρεία 

Bo Media Watch, αναφέρθηκε αυτή δεν υπάρχει και δεν είναι ενεργή. 

 Υποστήριξε δε ότι είναι σαφές ότι δεν υπάρχει εν προκειμένω άρνηση για 

παραχώρηση άδειας, αλλά απαίτηση καταβολής των οφειλόμενων πρώτα από τους 

εκδότες και τούτο δεν είναι αντίθετο προς τις αρχές του ανταγωνισμού. Καμιά 

κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης δεν υπάρχει από πλευράς της Matrix και 

οπωσδήποτε οι αρχές του ανταγωνισμού δεν αφορούν στην αποστολή επιστολών 

στις οποίες ένας φορέας τονίζει προς τους πελάτες τους ποιοτικά του πλεονεκτήματα. 

 Συνακόλουθα, υποστήριξε ότι δεν έχει αποδειχθεί ισχυρή εκ πρώτης όψεως 

υπόθεση, αλλά ούτε και συντρέχει επείγουσα περίπτωση. Τα γεγονότα στα οποία 

αναφέρεται η Blade δεν είναι καινούρια, αλλά ούτε και δεικνύεται ανεπανόρθωτη 

ζημία στον ανταγωνισμό. Η Blade συνεχίζει κανονικά τις δραστηριότητες της και 

δύναται να καταβάλει τα οφειλόμενα ή να διεκδικήσει δικαστικά όπως καθοριστεί το 

ύψος τους σε περίπτωση διαφωνίας ως προς αυτό και να λάβει άδεια αν το επιθυμεί 

καταβάλλοντας το τίμημα, αυτό δηλαδή που αρνείτο να πράξει εδώ και χρόνια. Η 

αντισυμβατική συμπεριφορά δεν δημιουργεί δικαιώματα δυνάμει του δικαίου του 

ανταγωνισμού. 

 H Matrix κατέληξε ότι με βάση τα όσα παρέθεσε ανωτέρω, στην παρούσα υπόθεση 

δεν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 28 του Νόμου για έκδοση 

προσωρινών μέτρων καθότι δεν στοιχειοθετείται εύλογα ισχυρή εκ πρώτης όψεως 

υπόθεση παράβασης του άρθρου 6(1) και 6(2) του Νόμου και δεν υπάρχει επείγουσα 

περίπτωση λόγω σοβαρού κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στον ανταγωνισμό.  

6.4 ΘΕΣΕΙΣ Καθημερινής (Καθ’ής η αίτηση/ καταγγελλόμενη) 

Ο εκπρόσωπος της Καθημερινής υιοθέτησε τα όσα υπέβαλαν γραπτώς οι νομικοί 

εκπρόσωποι των Σύνδεσμος Εκδοτών Εφημερίδων και Περιοδικών Κύπρου, Ο 

Φιλελεύθερος Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Cyprus Mail Company Ltd και Εκδόσεις 

«ΑΡΚΤΙΝΟΣ» Λτδ και δήλωσε ότι τα όσα ανέφεραν κατά την προφορική διαδικασία 

τον έχουν καλύψει πλήρως, προσθέτοντας ότι ο τζίρος για τα πνευματικά δικαιώματα 

για αποδελτίωση είναι πολύ μικρός και διερωτήθηκε αφού δεν υπάρχουν συνεννοήσεις 

σε άλλους τομείς όπου ο τζίρος φτάνει τα εκατομμύρια πως μπορεί να γίνει αυτό για 

δέκα χιλιάδες ευρώ. 

6.5 ΘΕΣΕΙΣ Financial Mirror (Καθ’ής η αίτηση/ καταγγελλόμενη) 
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Ο εκπρόσωπος της Financial Mirror δήλωσε ότι συμφωνεί με τα όσα ανέφεραν 

προφορικώς οι νομικοί εκπρόσωποι των Σύνδεσμος Εκδοτών Εφημερίδων και 

Περιοδικών Κύπρου, Ο Φιλελεύθερος Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Cyprus Mail Company 

Ltd και Εκδόσεις «ΑΡΚΤΙΝΟΣ» Λτδ, καθώς και ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου 

Εκδοτών Εφημερίδων και Περιοδικών Κύπρου ενώ μεταξύ άλλων, ανέφερε «η εταιρεία 

αυτή [MMC] έπραξε έντιμα πριν αρκετά χρόνια και ζήτησε από μένα την άδεια για 

αποδελτίωση του περιεχομένου της εφημερίδας μου το οποίον του παραχώρησα την 

άδεια διότι μου έχει προσφέρει άλλα πράγματα, υπηρεσίες και οικονομικό όφελος[…]». 

 

6.6 Θέσεις ΒΕΣΤΝΗΚ ΚΙΠΡΑ (Καθ’ής η αίτηση/ καταγγελλόμενη) 

Η Βέστνηκ Κίπρα με επιστολή της ημερομηνίας 18/6/2018 ανέφερε τα ακόλουθα σε 

σχέση με την καταγγελία και το αίτημα λήψης προσωρινών μέτρων της εταιρείας 

BLADE: «We do not know this company (Blade Enterprises Ltd). I have never met the 

owners of it. If it ever applied to us in written, our permission would be granted. If it 

would ever send an agreement to make clipping from our newspaper, we would sign 

it. During 23 years of our existence, we have never refuse to anyone to cut out articles 

from our newspaper. Opposite, we welcome it in printed form or digitally. We have 

never requested any payment for this: on the website of the newspaper it is stated that 

anyone can cite or quote our texts indicating the source, date and issue.». 

7. ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ  

7.1. Προϋποθέσεις για τη Λήψη Προσωρινών Μέτρων (άρθρο 28 του Νόμου) 

Δυνάμει του άρθρου 28 του Νόμου, η Επιτροπή έχει εξουσία να διατάσσει τη λήψη 

προσωρινών μέτρων και να θέτει τους κατά την κρίση της αναγκαίους κατά περίπτωση 

όρους. Τα μέτρα αυτά, επιτακτικά ή απαγορευτικά, οφείλουν να είναι προσωρινής και 

συντηρητικής φύσεως και να μην υπερβαίνουν σε έκταση τα υπό τις περιστάσεις 

απολύτως αναγκαία. 

Η Επιτροπή, στη βάση του Νόμου, έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει προσωρινά μέτρα, 

εφόσον η αίτηση για λήψη αυτών συνοδεύεται από καταγγελία ενεργηθείσα κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 35 του Νόμου και εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

«(α) Στοιχειοθετείται ευλόγως ισχυρή εκ πρώτης όψεως υπόθεση παράβασης του 

άρθρου 3 κα/ή 6 του Νόμου και/ή των άρθρων 101 ΣΛΕΕ και/ή 102 ΣΛΕΕ, 
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(β) συντρέχει επείγουσα περίπτωση, λόγω σοβαρού κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης 

στον ανταγωνισμό.» 

7.1.1 Έννομο συμφέρον 

Ως προς τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Νόμου και την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος, 

η Επιτροπή σημειώνει ότι, σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο: 

«(1) Σε καταγγελία παραβάσεων των διατάξεων του άρθρου 3 ή του άρθρου 6 του 

παρόντος Νόμου και/ή των άρθρων 81ΕΚ και/ή 82ΕΚ δικαιούται κάθε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο που έχει έννομο προς τούτο συμφέρον. 

(2) Έννομο συμφέρον έχει αυτός που δύναται να αποδείξει ότι υπέστη ή ότι υπάρχει 

σοβαρός ή πιθανός κίνδυνος να υποστεί αισθητή οικονομική βλάβη ή ότι τίθεται ή 

υπάρχει σοβαρός ή πιθανός κίνδυνος να τεθεί σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση, 

ως άμεσο αποτέλεσμα της παράβασης.» 

Το έννομο συμφέρον προς άσκηση της καταγγελίας από την καταγγέλλουσα Blade 

συνίσταται στον ισχυρισμό της ότι έχει υποστεί οικονομική βλάβη λόγω των πράξεων 

των καταγγελλόμενων εταιρειών, καθότι κατ’ ισχυρισμό την παρεμποδίζουν από του 

να παρέχει υπηρεσίες αποδελτίωσης αφού αρνούνται ή/και αποφεύγουν να της 

παραχωρήσουν ανάλογη άδεια ή/και συγκατάθεσή, έναντι λογικής αμοιβής. Ως 

αποτέλεσμα αυτού, η καταγγέλλουσα ισχυρίζεται ότι έχει απωλέσει το μεγαλύτερο 

μέρος των πελατών της και έχουν μειωθεί δραματικά τα εισοδήματά της. Ως εκ τούτου, 

η Επιτροπή  καταλήγει ότι η καταγγέλλουσα έχει έννομο συμφέρον για υποβολή της 

παρούσας καταγγελίας στη βάση του Νόμου.  

7.1.2. Επιχείρηση 

Το άρθρο 2 του Νόμου ορίζει ως «Επιχείρηση» κάθε φορέα που ασκεί οικονομική 

δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς που τον διέπει και τον τρόπο 

χρηματοδότησής του. 

Σύμφωνα και με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής το 

«ΔΕΕ»), η έννοια επιχείρηση, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού συμπεριλαμβάνει «κάθε 

οντότητα που ασκεί οικονομικής ή εμπορικής φύσεως δραστηριότητες», ανεξάρτητα 

από τη νομική της υπόσταση και τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτείται.3 Επιπλέον, 

το ΔΕΕ έχει αποφανθεί ότι, ο όρος «οικονομικής φύσεως δραστηριότητα» εφαρμόζεται 

σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που έχει σχέση με την προσφορά αγαθών και/ή 

υπηρεσιών σε συγκεκριμένη αγορά, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς που τη διέπει 

                                                             
3 Υπόθεση C-41/90, Hofner & Elsner v. Macrotron, [1991] ECR I-1979; Υπόθεση 170/83, Hydrotherm v. 
Compact, [1984] ECR 2999. 
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και τον τρόπο της χρηματοδότησης της και η οικονομική δραστηριότητα συνίσταται σε 

κάθε δραστηριότητα προσφοράς αγαθών ή υπηρεσιών σε δεδομένη αγορά.4 

Οι καταγγελλόμενες εταιρείες Ο Φιλελεύθερος Δημόσια Εταιρία ΛΤΔ (εφημερίδες 

Φιλελεύθερος & C. Weekly), Cyprus Mail Company Ltd (εφημερίδα Cyprus Mail), 

Εκδόσεις «ΑΡΚΤΙΝΟΣ» ΛΤΔ (εφημερίδα Πολίτης «Αλήθεια» Εκδοτική Εταιρεία Λτδ 

(εφημερίδα Αλήθεια), Εκδοτικός Οίκος Δίας Δημόσια ΛΤΔ (εφημερίδα Σημερινή), Η 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΠΡΟΥ 

ΛΙΜΙΤΕΔ (εφημερίδα Η Καθημερινή), Άτρωτος ΛΤΔ (εφημερίδα Μάχη), Financial 

Mirror Ltd (εφημερίδα Financial Mirror), Ν. G. Cyprus Advertiser Ltd (εφημερίδα 

ΒΕΣΤΝΗΚ ΚΙΠΡΑ) και CYWEEKLY LTD (εφημερίδα Cyprus Weekly), συνιστούν 

εκδοτικούς οίκους, οι οποίοι ασχολούνται κυρίως με την έκδοση εφημερίδων, εντύπων 

και περιοδικών. Με βάση τα ενώπιον της Επιτροπή στοιχεία και δεδομένα προκύπτει 

ότι οι δραστηριότητες των εν λόγω εταιρειών αποτελούν οικονομικής φύσεως 

δραστηριότητες και συνεπώς αποτελούν επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του Νόμου.  

Η Επιτροπή σημειώνει ότι σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από την 

καταγγελλόμενη 8, δια των νομικών της συμβούλων S. SAMPSON & ASSΟCIATES 

LLC στις 15/6/2018, η εταιρεία Άτρωτος ΛΤΔ η οποία έκδιδε την εφημερίδα «Μάχη» 

ανέστειλε τις εκδοτικές εργασίες της από το 2009. Επίσης, η Επιτροπή σημειώνει ότι 

σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία Blade στην επιστολή που στάλθηκε από  τους 

νομικούς της συμβούλους στις 10/5/2018, η εταιρεία CYWEEKLY LTD η οποία έκδιδε 

την εφημερίδα Cyprus Weekly  έχει τερματίσει τις εκδοτικές εργασίες της. 

Όλες οι αναφερόμενες εταιρείες είναι μέλη του Συνδέσμου Εκδοτών, ο οποίος 

αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα και δικαιώματα αυτών. Μεταξύ άλλων οι Εκδότες 

μέσω του Συνδέσμου ενεργούν συλλογικά ως προς την παραχώρηση των 

πνευματικών δικαιωμάτων. Ο Σύνδεσμος Εκδοτών ενεργώντας εκ μέρους των 

Εκδοτών συμβλήθηκε με την εταιρεία Matrix παραχωρώντας της δικαίωμα χρήσης του 

περιεχόμενου των Εντύπων των Εκδοτών με σκοπό την αποδελτίωση τύπου και την 

ενημέρωση με αντίγραφα αποκομμάτων τύπου των πελατών και συνδρομητών της, 

έναντι αμοιβής. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στο πλαίσιο της ακροαματικής 

διαδικασίας, η αμοιβή που λαμβάνει ο Σύνδεσμος δεν διανέμεται στα Μέλη του αλλά 

χρησιμοποιείται για σκοπούς κάλυψης των εξόδων συμμετοχής σε αλλοπαδούς 

Συνδέσμους, διεξαγωγή σεμιναρίων ή/και πρόσληψη εμπειρογνώμων. 

                                                             
4 Ibid. 
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Σύμφωνα με την ενωσιακή νομολογία, ο όρος «ένωση επιχειρήσεων» είναι αρκετά 

γενικός ώστε να περιλαμβάνει όχι μόνο τους εμπορικούς συλλόγους, αλλά και κάθε 

άλλη μορφή συνεργασίας μεταξύ αυτόνομων οικονομικών οντοτήτων, όπως 

συνεταιρισμούς, επαγγελματικές οργανώσεις, ένωσης μη κερδοσκοπικού σκοπού5, 

σωματεία και εν γένει κάθε όμιλο που συστήνεται εκουσίως με ή χωρίς νομική 

προσωπικότητα ή και συνενώσεις επιχειρήσεων εν τοις πράγμασι.6 Με βάση τα πιο 

πάνω, η Επιτροπή καταλήγει στη βάση των ενώπιον της στοιχείων και δεδομένων ότι 

οι δραστηριότητες του Συνδέσμου Εκδοτών ως προς τη δραστηριότητα του να παρέχει  

δικαίωμα χρήσης του περιεχόμενου των Εντύπων των Εκδοτών αποτελούν 

οικονομικής φύσεως δραστηριότητες και συνεπώς ο Σύνδεσμος συνιστά ένωση 

επιχείρηση και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου  

Η καταγγελλόμενη εταιρεία Matrix αποτελεί εταιρεία ιδιωτικού δικαίου η οποία 

απέκτησε από το Σύνδεσμο Εκδοτών δικαίωμα χρήσης του περιεχόμενου των 

Εντύπων των Εκδοτών με σκοπό την αποδελτίωση τύπου και την ενημέρωση με 

αντίγραφα αποκομμάτων τύπου των πελατών και συνδρομητών της έναντι αμοιβής. Η 

καταγγελλόμενη εταιρεία Matrix είναι ανταγωνίστρια της καταγγέλλουσα εταιρείας 

Blade. Με βάση τα πιο πάνω, η Επιτροπή καταλήγει ότι οι δραστηριότητες της εν λόγω 

εταιρείας αποτελούν οικονομικής φύσεως δραστηριότητες και συνεπώς αποτελεί 

επιχείρηση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου. 

7.1.3. Προϋποθέσεις του άρθρου 28 

Οι προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 28(2) του Νόμου για τη λήψη προσωρινών 

μέτρων, θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά. Άρα, για τη λήψη προσωρινών μέτρων 

δεν αρκεί να «στοιχειοθετείται ευλόγως ισχυρή εκ πρώτης όψεως υπόθεση παράβασης 

του άρθρου 3 και/ή 6 του παρόντος Νόμου και/ή των ΄Αρθρων 101 ΣΛΕΕ και/ ή 102 

ΣΛΕΕ», αλλά απαιτείται και να «συντρέχει επείγουσα περίπτωση, λόγω σοβαρού 

κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στον ανταγωνισμό».  

Η Επιτροπή, επί τούτου, υπογραμμίζει ότι σε προηγούμενες αποφάσεις της, 

προχώρησε στην εξέταση του επείγοντος σε συνάρτηση με την ανεπανόρθωτη βλάβη, 

χωρίς να εξετάσει προηγουμένως τη στοιχειοθέτηση ευλόγως ισχυρής εκ πρώτης 

όψεως υπόθεσης, εφόσον η μη στοιχειοθέτηση μίας από τις προϋποθέσεις δεν 

επιτρέπει την έκδοση προσωρινών μέτρων.7 Παρομοίως και η Ελληνική Επιτροπή 

                                                             
5 Βλέπε απόφαση ΔΕΚ ημερομηνίας 29/10/1980, σεν. Υπ. 209-2015/78, 218/78 FEDETAB, ECR 1980, 
3125, ελλ. Εκδοση σελ 207, σκέψη 88. 
6 Βλέπε σύγγραμμα Fual & Nikpay, παρ. 3.100, R. Wish, 2.059. 
7 Βλέπε Απόφαση ΕΠΑ 26/2012 ημερομηνίας 30/7/2012, Καταγγελία και αίτημα για λήψη προσωρινών 

μέτρων του κ. Ανδρέα Καραγιώργη εναντίον των κ.κ Petrolina ( Holdings) Public Ltd και Petrolina και/ή 
του Ομίλου Εταιρειών Λευκαρίτη και Petrolina (αρ.φακ 11.17.012.13), απόφαση ΕΠΑ 8/2014 Καταγγελία 
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προχώρησε στην εξέταση του επείγοντος σε συνάρτηση με την ανεπανόρθωτη βλάβη, 

χωρίς να εξετάσει προηγουμένως τη στοιχειοθέτηση ευλόγως ισχυρής εκ πρώτης 

όψεως υπόθεσης, εφόσον η μη στοιχειοθέτηση μιας από τις προϋποθέσεις δεν 

επιτρέπει την έκδοση προσωρινών μέτρων.8 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προχωρεί να εξετάσει κατά πόσο πληρείται η δεύτερη 

προϋπόθεση του άρθρου 28(2) του Νόμου κατά πόσο δηλαδή στην εν προκειμένω 

περίπτωση: «(β) συντρέχει επείγουσα περίπτωση, λόγω σοβαρού κινδύνου 

ανεπανόρθωτης βλάβης στον ανταγωνισμό.»   

 iii) Το Επείγον της περίπτωσης - Ύπαρξη σοβαρού κινδύνου ανεπανόρθωτης 

βλάβης στον ανταγωνισμό 

Αναφορικά με τη δεύτερη προϋπόθεση που θέτει το άρθρο 28 του Νόμου για τη 

στοιχειοθέτηση του επείγοντος της περίπτωσης λόγω σοβαρού κινδύνου 

ανεπανόρθωτης βλάβης στον ανταγωνισμό, η Επιτροπή εστίασε την προσοχή της 

αλλά και ανέλυσε ενδελεχώς όλα τα στοιχεία που έχουν δοθεί ή/και παρατεθεί τόσο 

προφορικά όσο και γραπτά εκ μέρους της αιτήτριας και των καθ’ ων η αίτηση, καθώς 

και τα όσα έχουν αναφερθεί από αυτές κατά την προφορική εξέταση της αίτησης για 

λήψη των προσωρινών μέτρων. 

Η Επιτροπή κρίνει καθοδηγητικό σχετικό απόσπασμα από το σύγγραμμα του κ. Ivo 

Van Bael όπου αναφέρονται τα ακόλουθα «Entry into force of Article 8 of the 

Regulation on Procedure seems to have narrowed down the options available for 

fulfilling the urgency requirements. Under Article 8, interim measures can only be taken 

in the face of a risk of serious and irreparable damage to competition. In other words, 

the Commission may no longer adopt interim measures on the basis of the potential 

damage faced by the applicant- except where such damage amounts in effect to a 

damage in competition.»9
 

Κατά τον ίδιο τρόπο επαναλαμβάνεται στο Antitrust Manual of Procedures της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής10: «According to Regulation 1/2003, however, the objective of 

Articles 101 and 102 TFEU is the protection of competition on the market, and interim 

measures are only to be granted in the public interest, not in the interest of individual 

undertakings. Potential damage to an individual undertaking is therefore only to be 

                                                             

και αίτημα για λήψη προσωρινών μέτρων της εταιρείας Y. Karydas Car Engineering & Valeting Services 
Ltd εναντίον της εταιρείας Hermes Airports Ltd (αρ.φακ 11.17.013.36), και σχετική αναφορά σε απόφαση 
ΕΠΑ 40/2013 ημερομηνίας 4/7/2013 Καταγγελία και λήψη προσωρινών μέτρων της εταιρείας BACENCO 
Ltd, εναντίον της εταιρείας ORCHESTRA-PREMAMAN Belgium S.A (αρ.φακ 11.17.013.04 ). 
8 Αρ. Απόφ. 266/IV/244, 368/V/2007  και 157/II/2000. 
9 Ivo Van Bael, Due Process in EU Competition Proceedings, Kluwer Law International, σελ. 204. 
10 http://ec.europa.eu/competition/antitrust/antitrust_manproc_3_2012_en.pdf 
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considered where it coincides with damage to competition, in which case the interests 

of an undertaking may be protected by implication.». 

Τέλος, σχετικά είναι τα όσα καταγράφονται στο «Commission Staff Working Paper on 

the Report on the Functioning of Regulation 1/2003»11: « Interim measures can only 

be adopted where there is a risk of serious and irreparable harm to competition, not 

only to an individual undertaking or a competitor. The purpose of Articles 81 and 82 

EC is indeed to protect competition in the market, and the Commission, as a 

competition authority, acts in the public interest to protect competition, whereas 

national courts are considered better placed to protect the interests of individual 

companies.12Against this background, the Commission has not made use of Article 8 

in its decisional practice during the reporting period.» (οι υπογραμμίσεις είναι της 

Επιτροπής)  

Αν και η Επιτροπή σημειώνει προηγούμενες αποφάσεις της και νομολογία που 

παρέθετε σε αυτές σε σχέση με τη δεύτερη και τρίτη προϋπόθεση του άρθρου 28(2) 

του Νόμου 13(Ι)/2008, ως ίσχυε πριν την τροποποίηση αυτού με το Νόμο 41(Ι)/2014, 

παραταύτα επισημαίνει ότι με τη νέα τροποποίηση του Νόμου θα πρέπει να αποδειχθεί 

ότι συντρέχει επείγουσα περίπτωση, λόγω σοβαρού κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης 

στον ανταγωνισμό. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι προηγούμενες αποφάσεις και νομολογία της 

Επιτροπής δύνανται να ληφθούν υπόψη μόνο κατά το μέτρο στο οποίο ικανοποιούν 

την προϋπόθεση του Νόμου, ως έχει σήμερα τροποποιηθεί. Και υπό αυτό το πρίσμα 

παρατίθεται πιο κάτω η σχετική νομολογία. 

Η Επιτροπή, ειδικότερα παραπέμπει στο σκεπτικό αποφάσεων της ομόλογης 

Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού, το οποίο βασίζεται σε αποφάσεις των Διοικητικών 

Δικαστηρίων, στις Γενικές Διοικητικές Αρχές και σε σχετικές υποθέσεις του ΔΕΕ13 όπου 

σημειώθηκε ότι: 

«[…]. Το επείγον είναι συνάρτηση με το αν υπάρχει ή προβλέπεται να υπάρξει άμεσα 

επικείμενος κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης, δηλαδή επαπειλούμενος κίνδυνος, ο 

                                                             
11 COM (2009)206, παρ.111. 
12 See para 16 of the Commission Notice on the handling of complaints under Articles 81 and 82 EC (OJ 
C 101, 27.4.2004, p.65-77). 
13 Υπόθεση C-792/79 R, Camera Care Ltd κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Προσωρινά 

μέτρα) Συλλογή της Νομολογίας 1980 σελίδα 00119, σημείο 19. Βλ. επίσης supra υποσ. 4, La Cinq, 
σημείο 29. 
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οποίος για να αποτραπεί, πρέπει να αντιμετωπισθεί ανυπερθέτως, ώστε να αποφευχθεί 

η δημιουργία ανεπανόρθωτης βλάβης.»14  

Επ’ αυτού, η Επιτροπή σημειώνει ότι η ανεπανόρθωτη βλάβη υφίσταται όταν πρόκειται 

για βλάβη μη επανορθώσιμη ή που προϋποθέτει μεγάλη δυσχέρεια στην επανόρθωσή 

της και αυτό ισχύει έως ότου εκδοθεί η σχετική απόφαση επί της ουσίας της 

καταγγελίας από την Επιτροπή. Επομένως, ανεπανόρθωτη βλάβη συντρέχει όταν η 

προηγούμενη κατάσταση, πραγματική και νομική, δεν μπορεί να επανέλθει και 

συγκεκριμένα, όταν το επελθόν αποτέλεσμα είναι οριστικό και μη αναστρέψιμο.  

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καλείται να διασφαλίσει ότι κατά τη διάρκεια της διερεύνησης 

της καταγγελίας δεν θα προκληθεί ανεπανόρθωτη βλάβη τέτοια η οποία να μην μπορεί 

να τύχει θεραπείας από οποιαδήποτε απόφασή της με την οριστική λήξη της 

διαδικασίας.15 Επομένως, ανεπανόρθωτη είναι η βλάβη, η οποία δεν μπορεί να 

αποκατασταθεί με την τελική απόφαση της Επιτροπής, αλλά δεν απαιτείται για το 

χαρακτηρισμό της ως ανεπανόρθωτης να μην μπορεί να αποκατασταθεί με 

οποιαδήποτε άλλη απόφαση οποιουδήποτε άλλου οργάνου. Κάτι τέτοιο θα ήταν 

υπέρμετρα αυστηρό και θα περιόριζε σημαντικά την εξουσία της Επιτροπής να 

διατάσσει τη λήψη προσωρινών μέτρων. Η θέση αυτή επιβεβαιώνεται και από το ΔΕΕ 

στην υπόθεση La Cinq.16
 

Η Επιτροπή, σε αυτό το σημείο παραπέμπει στη νομολογία αναφορικά με το θέμα της 

πρόκλησης ανεπανόρθωτης ζημιάς, όπου το Ανώτατο Δικαστήριο αναφέρει σχετικά 

στην υπόθεση ΑΤΗΚ ν. Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού Υπ. Αρ. 322/03 τα 

ακόλουθα:  

«Όσον αφορά την πρόκληση είχα την ευκαιρία να αναλύσω το θέμα στην Petrolina 

(Holdings) Ltd v. Κυπριακής Δημοκρατίας, Υπ. Αρ. 924/01, ημερ. 20.2.02, στην οποία 

ανέφερα τα ακόλουθα, τα οποία επαναλαμβάνω και υιοθετώ: 

«Στην υπόθεση Moyo & Another v. Republic (1988) 3 C.L.R. 1203 αναφέρθηκαν τα 

ακόλουθα στη σελ. 1208: 

"(B) a provisional order may be made in the face of - 

                                                             

14 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 368/V/2007, λήψη ασφαλιστικών μέτρων στο πλαίσιο της υπόθεσης με αριθμ. 

πρωτ. 1012/26.3.2003 «Καταγγελία της εταιρείας "ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΦΛΩΡΑΣ KOSMOS - ΜΑΡΙΑ ΦΛΩΡΑ 
Ε.Π.Ε." κατά της εταιρείας "ΑΠΟΛΛΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ» και αυτεπάγγελτη έρευνα στην εταιρεία «ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ GROUP Α.Ε.» για 
τυχόν παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν.703/1977, όπως ισχύει και των άρθρων 81 και 82 ΣυνθΕΚ». 
15 Case 792/79, Camera Care, παρ. 14. Επίσης, βλ. υπόθεση Moyo & Another v Republic (1988) 3 C.L.R. 
1203. 
16 Supra υποσ. 4, La Cinq, παρ. 79-80. 
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Evidence of irreparable damage, that is damage that cannot be remedied by any of 

the remedies available upon annulment of the impugned administrative act. Even in 

the face of such damage, the Court may, nonetheless, refuse an order if it is likely to 

place insuperable obstacles in the way of the Administration." 

Επίσης, στην Frangos & Others v. Republic (1982) 3 C.L.R. p. 53, στη σελ. 61 

διαβάζουμε τα ακόλουθα: 

"Irreparable damage encompasses damage of a kind that is irretrievable by 

subsequent legal or administrative action, such as the destruction of the res and 

irreversible physical deterioration." 

Περαιτέρω, σε σχέση με το ποια ζημιά είναι δυνατόν να θεωρηθεί ανεπανόρθωτη, 

παραπέμπω στο πιο κάτω απόσπασμα από τη Μαρκουλίδου κ.α. ν. Δημοκρατία κ.α. 

(1989) 3 Α.Α.Δ. 3413, από τη σελ. 3423: 

«Χρηματική ζημία δεν είναι ανεπανόρθωτη ή δυσεπανόρθωτη ζημία. […]» 

Καθοδηγητική ως προς το σημείο αυτό είναι και η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου 

στην υπόθεση Saint Dominion,17 όπου θεωρήθηκε ότι, «ανεπανόρθωτη ζημία μπορεί 

να είναι υλική ή ηθική. Χρηματική ζημία δεν είναι αρκετή […]». 

Περαιτέρω, η Επιτροπή σημειώνει το σκεπτικό της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού 

σε υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων σχετικά με το θέμα του κινδύνου ανεπανόρθωτης 

βλάβης και πως αντιμετωπίζεται:  

«Εξάλλου, όπως γίνεται παγίως δεκτό, απαραίτητη προϋπόθεση για το βάσιμο της 

αίτησης που ασκείται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων είναι, μεταξύ άλλων, 

η αποτροπή άμεσα επικείμενου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης […]Δεν αρκεί, 

δηλαδή, η πιθανολόγηση απλής χρηματικής ζημίας του αιτούντος, αλλά απαιτείται να 

συντρέχει ιδιαίτερη οικονομική δυσχέρεια, η οποία να μπορεί να αποβεί καταστρεπτική 

για τον αιτούντα ή να επιφέρει ισχυρό οικονομικό κλονισμό του (ΕΑ 218/ΙΙΙ/2003, 

ΕπΑνΣτΕ 484/2001, Αρμ. 2002, σελ. 112). Σε περίπτωση που η Επιτροπή 

Ανταγωνισμού δεν πιθανολογεί την ύπαρξη τέτοιας βλάβης απορρίπτει την αίτηση ως 

ουσιαστικά αβάσιμη (Ε.Α. 124/1998, 35/ΙΙ/1999, 38/ΙΙ/1999, 212/III/2002, 215/III/2002 

και 218/ΙΙΙ/2002).»18  

Επίσης: «Κατά πάγια νομολογία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η απαίτηση του νόμου, 

μεταξύ άλλων, για ανεπανόρθωτη βλάβη αποσκοπεί στο να περιορίσει τη λήψη των 

ασφαλιστικών μέτρων μόνο σε περιπτώσεις, που άνευ αυτών υφίσταται αδυναμία 

                                                             
17 Απόφαση Ανωτάτου του Δικαστηρίου στην Υπόθεση υπ’ αριθμό 67/1989, Saint Dominion Estates Ltd 
και άλλος v Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσω Υπουργείου Εσωτερικών και Λειτουργού Μετανάστευσης. 
18 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 260/IV/2004 
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συνέχισης της λειτουργίας της επιχείρησης. Σε περίπτωση που η Επιτροπή 

Ανταγωνισμού δεν πιθανολογεί την ύπαρξη τέτοιας βλάβης απορρίπτει την αίτηση ως 

ουσιαστικά αβάσιμη.»19 Το εν λόγω απόσπασμα θα πρέπει να εξεταστεί στα πλαίσια 

του τροποποιημένου άρθρου 28(2) του Νόμου. 

Τέλος: «Ως επικείμενος κίνδυνος νοείται αυτός που απειλεί άμεσα το επίδικο δικαίωμα, 

ενώ επείγουσα περίπτωση είναι αυτή που επιβάλλει την ταχεία και άμεση λήψη 

δικαστικών προφυλακτικών μέτρων πριν, ή κατά τη διάρκεια της κύριας δίκης. Δεν είναι 

αναγκαία και δεν διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα που έχουν ως σκοπό την 

αντιμετώπιση απώτερου κινδύνου στο μέλλον ή τη ρύθμιση της περίπτωσης στο 

απώτερο μέλλον. Ούτε επίσης διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα όταν η υπάρχουσα 

κατάσταση έχει διαρκέσει πολύ χρόνο (ΜΠ Θεσ. Αρμ. ΛΔ 138, ΜΠ Πειρ.3016/78 Δ.Δικ 

20, 89).»20  

Σύμφωνα με αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανεπανόρθωτη βλάβη για τον 

αιτητή υπάρχει όταν κινδυνεύει να σταματήσει η λειτουργία της επιχείρησής του.21 

Ωστόσο, ο κίνδυνος της μη συνέχισης των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης δεν είναι 

προϋπόθεση για την υιοθέτηση των προσωρινών μέτρων.  

Επίσης, στην υπόθεση Port of Roscoff,22 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε υπόψη τις 

επιπτώσεις που είχε στην εμπορική φήμη της Irish Ferries η άρνηση της διαχειρίστριας 

εταιρείας του λιμανιού να δώσει πρόσβαση στην πρώτη, η οποία αναγκάστηκε να 

ακυρώσει υπηρεσίες τις οποίες προηγουμένως είχε διαφημίσει μέσω ειδικών εντύπων, 

καθώς επίσης και να προβεί σε ακύρωση κρατήσεων. 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι στην παρούσα υπόθεση, η αιτήτρια ισχυρίζεται ότι «στην 

παρούσα διαδικασία γνωρίζοντας την ζημιά που έχει υποστεί η καταγγέλλουσα εταιρεία 

λόγω των ενεργειών από τις καταγγελλόμενες εταιρείες, πλέον και μετά την καταχώριση 

του παράπονου φαίνεται ξεκάθαρα ότι όπως αναφέρεται και στην Ένορκη Δήλωση της 

Ένστασης ότι ο Σύνδεσμος έχει αποφασίσει να προωθήσει δικαστικά μέτρα εναντίον 

της καταγγέλλουσας εταιρείας. Περαιτέρω φαίνεται και η απειλητική τάση που έχουν οι 

εκδότες εναντίον της καταγγέλλουσας εταιρείας μετά την καταχώριση του παράπονου.» 

Όλα αυτά, σύμφωνα με την καταγγέλλουσα δημιουργούν απόλυτη απόδειξη του 

επείγοντος και της ανεπανόρθωτης βλάβης η οποία υφίσταται λόγω του ότι είναι πλέον 

                                                             
19 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 289/ΙV/2005. 
20 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 250 / III / 2003. 
21 Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής 87/500/ΕΟΚ, Υπόθεση IV/32-279, BBI/Boosey & Hawkes, Επίσημη 
Εφημερίδα αριθ. L 286 της 09/10/1987 σελ. 0036 – 0043, παρ. 22.   
22 Irish Continental Group v. CC Morlaix, IP/95/492, βλ. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/95/492&format=HTML&aged=1&language
=EL&guiLanguage=en   
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εξαιρετικά επείγον το θέμα έκδοσης των προσωρινών διαταγμάτων για τον λόγο ότι 

στην περίπτωση που δεν εκδοθούν οι καταγγελλόμενες εταιρείες με τις ενέργειες τους 

θα στραγγαλίσουν την καταγγέλλουσα εταιρεία με αποτέλεσμα την απόλυτη διάλυση 

της και την ανεπανόρθωτη πλέον ζημιά και στην καταγγέλλουσα εταιρεία αλλά και στον 

ευρύτερο ανταγωνισμό και δημόσιο. Όλα αυτά, ως ισχυρίζεται η 

καταγγέλλουσα/αιτήτρια δημιουργούν απόλυτη απόδειξη του επείγοντος. Η 

καταγγέλλουσα υποστήριξε ότι σε κάθε περίπτωση το επείγον που εξετάζεται στην 

παρούσα διαδικασία είναι πάντα σε συνάρτηση με το πόσο επείγον θα πρέπει να 

εκδοθούν τα διατάγματα για την αποτροπή ανεπανόρθωτης ζημιάς και όχι πόσο 

γρήγορα ενέργησε η ίδια. 

Από τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία φαίνεται ότι η υπάρχουσα κατάσταση 

χρονολογείται από το 2009. Έγινε μία προσπάθεια για σύναψη συμφωνίας το 2017, 

αλλά από το Μάιο του 2017 δεν υπήρξε ανταλλαγή αλληλογραφίας μεταξύ 

καταγγέλλουσας και Συνδέσμου και εταιρειών μελών του ως και τον Ιανουάριο του 

2018. 

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία, η εταιρεία 

Blade Enterprises ενεγράφη στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη στις 

15/6/1994, με δραστηριοποίηση στην αποδελτίωση μέσων μαζικής ενημέρωσης, ενώ 

κατά το ίδιο έτος έγινε μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γραφείων Αποκομμάτων 

Τύπου / FIBEP. 

Στις 14/5/2009, οι Εκδόσεις «ΑΡΚΤΙΝΟΣ» ΛΤΔ με επιστολή της προς την Blade, της 

ανέφερε ότι αντιγράφει και διανέμει αποκόμματα ειδήσεων από τον «Πολίτη» σε 

άλλους που αντίθετα θα αγόραζαν το έντυπο και σημείωσε ότι αυτό συνιστούσε 

παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων. Ως προς τούτο, ζήτησε από την Blade να 

αναλογιστεί πως σχεδίαζε να προσφέρει για χρόνια απώλειας εσόδων. 

Κατά ή περί το 2009, η καταγγέλλουσα εταιρεία Blade απευθύνθηκε στον Σύνδεσμο 

Εκδοτών με σκοπό την συζήτηση της αποδελτίωσης τύπου και των πνευματικών 

δικαιωμάτων. Ο Σύνδεσμος Εκδοτών σε απάντηση του αιτήματος της Blade, την 

παρότρυνε να επικοινωνήσει με έκαστο Εκδοτικό Οίκο. Η καταγγέλλουσα εταιρεία 

Blade με επιστολή της ημερομηνίας 7/7/2009 απευθυνόμενη στον Σύνδεσμο Εκδοτών 

πρότεινε την σύναψη συμφωνίας όμοιας με αυτή που είχε υπογράψει ανταγωνιστής 

της με ορισμένους εκδοτικούς οίκους, ενώ ταυτόχρονα θα παρείχε στο Σύνδεσμο 

δωρεάν υπηρεσίες. Την πρότασή της αυτή, όμως η Blade τη συνέδεε με την επικείμενη 

νομοθεσία που αφορούσε τη ρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων. Περαιτέρω 

αξίωσε βεβαίωση του Συνδέσμου που να δηλώνει ότι οι δραστηριότητες της είναι από 
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χρόνια γνωστές και ότι η εκτέλεση των εργασιών της δεν παραβαίνουν οποιαδήποτε 

ισχύουσα νομοθεσίας και ως εκ τούτου, δεν έχουν οποιαδήποτε απαίτηση από αυτή. 

Στις 23/7/2009, ο Φιλελεύθερος Δημόσια Εταιρία ΛΤΔ με επιστολή του προς την Blade 

αναφέρθηκε στην παράνομη και χωρίς οποιαδήποτε άδεια χρήσης του περιεχομένου 

της εφημερίδας ο Φιλελεύθερος, επιφυλάσσοντας τα δικαιώματα του για αυτές τις 

παράνομες ενέργειες. Σε απάντηση της εν λόγω επιστολής, η εταιρεία Blade απέστειλε 

επιστολή στις 7/8/2009 στην Φιλελεύθερος Δημόσια Εταιρία ΛΤΔ, αρνούμενη τους 

ισχυρισμούς για παράνομη δραστηριοποίηση και εκφράζοντας την προθυμία να 

συνάντηση και συζήτηση. 

Ακολούθησε ανταλλαγή πολλών επιστολών τόσο μεταξύ της Blade και των εκδοτικών 

οίκων, όσο και μεταξύ των εκδοτικών οίκων και των Υπουργείων ή Δημόσιων Αρχών 

που είτε συμβάλλονταν είτε προτίθεντο να συμβληθούν με την εταιρεία Blade  για 

σκοπούς παροχής υπηρεσιών αποδελτίωσης. Ειδικότερα σημειώνεται ότι στις 

16/12/2009, ο νομικός εκπρόσωπος των Εκδόσεων «ΑΡΚΤΙΝΟΣ» ΛΤΔ, ιδιοκτήτες της 

εφημερίδας Πολίτης, με επιστολή του προς το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού, αναφορικά με την ανάθεση στην Blade της παροχής 

υπηρεσιών παρακολούθησης τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών και 

αποκομμάτων τύπου, ενημέρωσε ότι η Blade δεν είχε τη συναίνεση της Αρκτίνος Λτδ 

και ότι η χρήση τους θα σήμαινε παρανομία και από το Υπουργείο. 

Σε σχέση με το ζήτημα αυτό, η Επιτροπή σημειώνει ότι στις 5/2/2010, το Υπουργείο 

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε επιστολή του προς την Blade 

αναφέρεται ότι «Τέλος, βασικός και απαραίτητος όρος, σύμφωνα με τη γνωμάτευση της 

Νομικής Υπηρεσίας, είναι να κατέχεται άδεια εκμετάλλευσης από τους κατά Νόμο 

δικαιούχους για την αποδελτίωση των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών καθώς και των 

εφημερίδων, περιοδικών κλπ.» 

Η Επιτροπή επιπρόσθετα, σημειώνει ότι στις 6/9/2010 ο νομικός εκπρόσωπος των 

Εκδόσεων Αρκτίνος Λτδ σε απάντηση επιστολής της Blade ημερομηνίας 2/9/2010, με 

ηλεκτρονικό μήνυμα σημείωσε τα ακόλουθα: «…πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε 

διαδικασία συζήτησης μαζί σας, θα πρέπει και ως ένδειξη καλής θέλησης εκ μέρους 

σας: (α)να παύσετε να παραβιάζετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τους και (β) 

να παραδώσετε σε αυτούς κατάσταση η οποία να περιλαμβάνει το υλικό το οποίο έχει 

χρησιμοποιηθεί παράνομα και / ή χωρίς την άδεια τους, από εσάς μέχρι σήμερα, ούτως 

ώστε να μπορέσουν οι πελάτες μου να καθορίσουν το ποσόν της αποζημίωσης το 

οποίο δικαιούνται να απαιτήσουν από εσάς και το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί πριν 

την έναρξη οποιασδήποτε συζήτησης μαζί σας. Περαιτέρω, ως θέση αρχής, οι πελάτες 
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μου σας πληροφορούν ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να δεσμευτούν εκ των προτέρων 

απέναντί σας ως προς το ακριβές περιεχόμενο της συμφωνίας που δυνατόν να 

υπογράψουν εν τέλει μαζί σας». 

Όπως προκύπτει από τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία, από το 2010 έως και το 

2014, δεν ανατέθηκε στην εταιρεία Blade αριθμός διαγωνισμών που αφορούσε την 

αποδελτίωση ή και συμβάσεις τερματίστηκαν, καθότι προϋπόθεση ήτο η κατοχή άδειας 

εκμετάλλευσης από τους κατά Νόμο δικαιούχους για την αποδελτίωση των 

ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών καθώς και των εφημερίδων, περιοδικών κλπ.  

Στις 9/7/2014, η εταιρεία Blade με επιστολή της προς την Φιλελεύθερος Δημόσια 

Εταιρία ΛΤΔ, αιτήθηκε  την παραχώρηση δικαιώματος ή και άδειας χρήσης των 

εντύπων για σκοπούς παροχής υπηρεσιών αποδελτίωσης, ζητώντας ταυτόχρονα να 

της κοινοποιηθούν οι όροι συνεργασίας. Στις 16/7/2014, σε απάντηση της εν λόγω 

επιστολής η Φιλελεύθερος Δημόσια Εταιρία ΛΤΔ, έθεσε ως όρο για συνεργασία την 

παύση της παράβασης ενώ σημείωσε ότι οποιοιδήποτε όροι θα είναι αποτέλεσμα 

διαπραγμάτευσης των μερών. Στις 31/7/2014, η εταιρεία Blade δήλωσε προθυμία για 

υπογραφή ίδιας συμφωνίας με αυτή που είχαν με ανταγωνιστή της και πρόταση όπως 

μέχρι την τελική διαμόρφωση του ευρύτερου περιβάλλοντος η Blade πληρώνει 

ποσοστό [...]% που θα προστεθεί σε όλα τα τιμολόγια της ως «Εκδοτικά Δικαιώματα» 

και θα διαμοιράζεται σε όλους τους εκδότες ανάλογα με τον αριθμό αποκομμάτων που 

θα αποδελτιώνει. Το ποσοστό αυτό, σύμφωνα με την Blade μπορούσε να αυξάνεται 

ανάλογα με την οικονομική κατάσταση μέχρι να φτάσει στο [...]%. 

Στις 11/11/2014, ο Σύνδεσμος Εκδοτών με επιστολή του σε απάντηση επιστολών της 

Blade προς τα μέλη του Συνδέσμου Εκδοτών Εφημερίδων και Περιοδικών για 

παραχώρηση δικαιώματος και άδειας για παροχή υπηρεσιών αποδελτίωσης, 

επισήμανε ότι σε συνεδρίαση του ο Σύνδεσμος Εκδοτών αποφάσισε να αποσταλεί 

επιστολή αναφέροντας πως: 

(α) η Blade συνεχίζει να παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, 

(β) πρέπει άμεσα να παύσει να παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των 

μελών και να αποζημιώσει τα μέλη του, 

(γ) όπως εντός 30 ημερών προσκομίσει αναλυτική κατάσταση στην οποία να 

εμφανίζεται το υλικό το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί από αυτήν ώστε ο Σύνδεσμος και / 

ή ο κάθε Εκδότης να καθορίσει το ποσό που δικαιούται ως αποζημίωση, 
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(δ) Το περιεχόμενο οιασδήποτε μελλοντικής συμφωνίας (χωρίς οιαδήποτε δέσμευση) 

θα συζητηθεί αφού υλοποιηθούν όσα καταγράφονται στην επιστολή, και 

(ε) όπως μέχρι τη σύναψη συμφωνίας όλα τα πνευματικά δικαιώματα θα τυγχάνουν 

σεβασμού από την Blade και δεν θα υπάρξει σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε 

εκμετάλλευση αυτών χωρίς άδεια. 

Την 1/3/2016, ο Σύνδεσμος Εκδοτών υπέγραψε συμφωνία με την εταιρεία Matrix με 

σκοπό, μεταξύ άλλων, την παροχή μη αποκλειστικού δικαιώματος χρήσης του 

περιεχομένου των Εντύπων των Εκδοτών (περιορισμένο και μη μεταβιβάσιμο) με 

σκοπό την αποδελτίωση τύπου και την ενημέρωση με αντίγραφα αποκομμάτων τύπου 

των συνδρομητών- πελατών της Εταιρείας. Η υπό αναφορά Συμφωνία αφορούσε τους 

Εκδοτικούς Οίκους ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

ΑΡΚΤΙΝΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ, ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ, CYPRUS 

MAIL CYPRUS LIMITED, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ, ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ 

ΛΤΔ, ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ, ΠΟΝΤΙΚΙ, ΙΜΗ, NIKODEA 

CO. LTD, και FINANCIAL MIRROR LTD. 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η εταιρεία Matrix είχε προηγουμένως υπογράψει 

μονομερείς συμφωνίες με αριθμό εκδοτικών οίκων. Συγκεκριμένα την 1/1/2010 είχε 

υπογράψει συμφωνία με την εταιρεία Εκδόσεις Αρκτίνος Λτδ και στις 20/12/2013, με 

την εταιρεία ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ. 

Κατά ή περί τις 20/5/2016, η εταιρεία Blade με επιστολή της προς τον Σύνδεσμο 

Εκδοτών και επί ευκαιρίας της ανακοίνωσης για συνεργασία με την εταιρεία Matrix 

εξέφρασε εκ νέου της προθυμία της για συνεργασία. Την 1/6/2016, ο Σύνδεσμος 

Εκδοτών με επιστολή του προς Blade ανέφερε ότι: (α) η Blade συνεχίζει να παραβιάζει 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας χρησιμοποιώντας περιεχόμενο εφημερίδων και 

εν γένει εντύπων των μελών του Συνδέσμου Εκδοτών χωρίς άδεια, (β) ο Σύνδεσμος 

είχε καλέσει την Blade να παύσει την παραβίαση και να προσέλθει για να τακτοποιήσει 

τις οικονομικές εκκρεμότητες αφού καθοριστεί το ποσό για το υλικό που έχει 

χρησιμοποιηθεί χωρίς άδεια, (γ) το περιεχόμενο οιασδήποτε συμφωνίας με το 

Σύνδεσμο θα συζητηθεί από κοινού χωρίς καμία εκ των προτέρων δέσμευση αφού 

υλοποιηθούν τα όσα αναφέρονται στην επιστολή. Σε απάντηση της εν λόγω επιστολής 

η εταιρεία Blade, με επιστολή της ημερομηνίας 16/6/2016, ζήτησε να διευθετηθεί 

συνάντηση το νωρίτερο δυνατό αναφορικά με τα θέματα των πνευματικών 

δικαιωμάτων που έχουν προκύψει, τον τρόπο επίλυσης των ζητημάτων αυτών αλλά 

και τη δημιουργία μελλοντικής συνεργασίας. 
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Στις 4/11/2016, ο νομικός εκπρόσωπος της Blade ζήτησε από την εταιρεία 

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ τον προγραμματισμό της 

αναμενόμενης συνάντησης για το θέμα παροχής υπηρεσιών αποδελτίωσης. Από τα 

ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία προκύπτει ότι στις 21/2/2017 μετά από συνεννόηση 

των μερών πραγματοποιήθηκε σχετική συνάντηση. Την αμέσως επόμενη μέρη, ο 

νομικός εκπρόσωπος με επιστολή του προς την εσωτερική νομικό σύμβουλο της 

εταιρείας ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, την ενημέρωσε ότι ο 

πελάτης του έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία να για παρουσιάσει τα στοιχεία που είχαν 

ζητηθεί. Στις 7/3/2017, η εσωτερική νομικός σύμβουλος της εταιρείας 

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ με επιστολή της στον νομικό 

εκπρόσωπο της εταιρεία Blade, υπενθύμισε ότι αναμένουν τα στοιχεία που είχαν 

συμφωνηθεί. Η εταιρεία Blade, απέστειλε στις 30/3/2017 τις οικονομικές καταστάσεις 

της εταιρείας στην ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ. 

Η Επιτροπή από τα ενώπιον της στοιχεία και δεδομένα, διαπιστώνει ότι στις 13/3/2017  

με σχετική επιστολή η εταιρεία Blade απέστειλε στην ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ τραπεζική επιταγή, η οποία όμως δεν έγινε αποδεκτή και 

επιστράφηκε με επιστολή ημερομηνίας 20/3/2017.  

Στις 9/5/2017, νομικός εκπρόσωπος της εταιρείας Blade ζήτησε από τη εσωτερική 

νομικό σύμβουλο της εταιρείας ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ και 

του Συνδέσμου Εκδοτών να ενημερωθεί για τις περαιτέρω εξελίξεις. Στις 23/5/2017 η 

εταιρεία ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, απέστειλε εκ νέου στο 

νομικό εκπρόσωπο της Blade την επιστολή ημερομηνίας 20/3/2017 με την οποία τους 

είχε επιστραφεί η τραπεζική επιταγή. 

Στις 30/1/2018, ο νομικός εκπρόσωπος της εταιρείας Blade με γραπτή επιστολή του 

κάλεσε την εταιρεία ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ και τον 

Σύνδεσμο Εκδοτών, να τον ενημερώσει εντός 7 ημερών κατά πόσο θα προχωρούσε 

σε συνεργασία, επισημαίνοντας ότι θα προσφύγει στην Επιτροπή Προστασίας του 

Ανταγωνισμού. 

Στις 6/2/2018, και σε απάντηση της επιστολής του νομικού εκπροσώπου της εταιρείας 

Blade, ο νομικός εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εκδοτών απέρριψε τα όσα 

αναφέρονταν στην επιστολή επισημαίνοντας ότι η τελευταία επικοινωνία με την Blade 

έλαβε χώρα τον Μάιο του 2017 και έκτοτε η εταιρεία δεν  επανήλθε, δηλώνοντας 

ταυτόχρονα ότι δεν είναι απρόθυμοι να συναντηθούν με τους πελάτες του, εφόσον ο 

τελευταίοι το επιθυμούν. Ο νομικός εκπρόσωπος της εταιρείας Blade απάντησε 

αυθημερόν σημειώνοντας ότι είναι ο Σύνδεσμος Εκδοτών που δεν ανταποκρίνεται στο 
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αίτημά τους, τονίζοντας ότι η στάση του Συνδέσμου από το 2009, έχει οδηγήσει τους 

πελάτες του στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, αλλά και «στην παράνομη νόθευση του 

Ανταγωνισμού και την προώθηση του μονοπωλίου στην χώρα μας.»  

Ακολούθως στις 15/2/2018, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των εμπλεκόμενων 

μερών. Σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στην επιστολή του νομικού εκπροσώπου 

του Συνδέσμου Εκδοτών ημερομηνίας 1/3/2018 κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι 

πελάτες του εξέθεσαν τις παραμέτρους ώστε να εξετάσουν πιθανή συνεργασία με την 

εταιρεία Blade. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι αναμένεται από την εταιρεία Blade να 

επεξηγήσει το είδος της υπηρεσίας που προτείνει να παρέχει ως μέρος του 

ανταλλάγματος καθώς και να διευθετήσει τις οικονομικές εκκρεμότητες της ως προς 

την παράνομη και χωρίς άδεια χρήση των εντύπων και να καθοριστεί, αφού 

συμφωνηθεί το περιεχόμενο των υπηρεσιών, το τελικό αντάλλαγμα για άδεια χρήσης. 

Παράλληλα επισημάνθηκε ότι το σύνολο του περιεχομένου των εφημερίδων και εν 

γένει των εντύπων των μελών του Συνδέσμου ανήκει στον κάθε Εκδότη. 

Η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι «[…]. Το επείγον είναι συνάρτηση με το αν υπάρχει ή 

προβλέπεται να υπάρξει άμεσα επικείμενος κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης, δηλαδή 

επαπειλούμενος κίνδυνος, ο οποίος για να αποτραπεί, πρέπει να αντιμετωπισθεί 

ανυπερθέτως, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία ανεπανόρθωτης βλάβης.»23  

Επίσης, σχέση με το ζήτημα αυτό η Επιτροπή σημειώνει τις σχετικές αναφορές που 

γίνονται στο ECN RECOMMENDATION ON THE POWER TO ADOPT INTERIM 

MEASURES24 αναφορικά με το θέμα του επείγοντος, όπου χαρακτηριστικά 

καταγράφονται τα εξής: «Urgency due to the risk of serious and irreparable harm to 

competition. The element of urgency is found in the majority of jurisdictions, either by 

way of an explicit reference in the applicable law or by way of interpretation in the 

relevant jurisprudence. This is widely interpreted as the need to act immediately in 

order to hinder any possible harm to the public interest/ competition, otherwise the 

adverse effects of an alleged infringement could not be effectively addressed in a 

decision of the respective Authority at the conclusion of proceedings. Some Authorities 

have set a limited timeframe between the occurrence of the alleged infringement and 

the request for granting an interim measure (a time period of three to six months).» 

                                                             

23 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 368/V/2007, λήψη ασφαλιστικών μέτρων στο πλαίσιο της υπόθεσης με αριθμ. 

πρωτ. 1012/26.3.2003 «Καταγγελία της εταιρείας "ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΦΛΩΡΑΣ KOSMOS - ΜΑΡΙΑ ΦΛΩΡΑ 
Ε.Π.Ε." κατά της εταιρείας "ΑΠΟΛΛΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ» και αυτεπάγγελτη έρευνα στην εταιρεία «ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ GROUP Α.Ε.» για 
τυχόν παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν.703/1977, όπως ισχύει και των άρθρων 81 και 82 ΣυνθΕΚ». 
24

 http://ec.europa.eu/competition/ecn/recommendation_interim_measures_09122013_en.pdf  
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Κύρια όμως, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι ο Νόμος, στο άρθρο 28(2)(β), δεν 

αναφέρεται σε ανεπανόρθωτη βλάβη στα συμφέροντα του αιτητή, αλλά στον 

ανταγωνισμό. Επομένως, η εκτίμηση του επείγοντος λόγω σοβαρού κινδύνου 

ανεπανόρθωτης βλάβης περιστρέφεται γύρω από μία ευρύτερη έννοια, αυτήν του 

ανταγωνισμού. Σύμφωνα με τους Faull & Nickpay, The EU Law of Competition: 

«interim measures can only be adopted in the case of urgency due to serious and 

irreparable harm to competition. It is not sufficient that serious and irreparable harm be 

caused to an individual undertaking. There must also be indications that competition 

will be harmed. This qualification reflects the fact that the purpose of Articles 101 and 

102 is to protect competition in the market and that the Commission, in its capacity as 

a competition authority, acts in the public interest to protect competition. National 

courts are better placed to protect the interests of individual companies.»25  

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας ακόμη υπόψη της και τη σχετική νομολογία επί του θέματος, 

υπογραμμίζει ότι η βλάβη θα πρέπει να είναι μη επανορθώσιμη ή να προϋποθέτει 

μεγάλη δυσχέρεια στην επανόρθωσή της, δηλαδή να μην μπορεί να αποκατασταθεί με 

την τελική απόφαση της Επιτροπής, ή με οποιαδήποτε άλλη απόφαση οποιουδήποτε 

άλλου οργάνου.26  

Από τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί από τα εμπλεκόμενα μέρη αφενός προκύπτει 

ότι η μεταξύ των μερών διαφορά είχε ξεκινήσει από το 2009,  εξ’ ου και η εταιρεία Blade 

στις 24/7/2009 είχε υποβάλει καταγγελία και αίτημα για τη λήψη προσωρινών μέτρων 

εναντίον της εταιρείας Matrix, την οποία όμως ακολούθως απέσυρε.27 Έκτοτε ο 

Σύνδεσμος Εκδοτών διατήρησε την ίδια στάση, ενώ από καιρού εις καιρό 

πραγματοποιούνταν συναντήσεις μεταξύ της καταγγέλλουσας και του Συνδέσμου 

Εκδοτών για τη συζήτηση και επίλυση του θέματος, με τον Σύνδεσμο Εκδοτών σε 

επιστολή του ημερομηνίας 6/2/2018 να αναφέρει: «Παρά ταύτα, οι πελάτες μας 

δηλώνουν εκ νέου πως δεν είναι απρόθυμοι να συναντηθούν με τους πελάτες σας 

εφόσον οι τελευταίοι το επιθυμούν».  

Συνεπώς, η Επιτροπή στη βάση των ενώπιον της στοιχείων και δηλώσεων της Blade 

παρατηρεί ότι δεν υπάρχει αλλαγή των δεδομένων λειτουργίας της εν λόγω 

επιχείρησης στην αγορά. Με άλλα λόγια δεν υπάρχει διαφοροποίηση ως προς την 

στάση που διατήρησε ο Σύνδεσμος Εκδοτών και αριθμός Εκδοτών. Η πάγια θέση του 

Συνδέσμου Εκδοτών και των μελών αυτού ήταν αφενός ότι η εταιρεία Blade θα έπρεπε 

να λάβει άδεια για τη χρήση των πνευματικών δικαιωμάτων από τους δημιουργούς των 

                                                             
25 Faull & Nickpay, The EU Law of Competition, 3rd Ed. (2014), Oxford University Press, para. 2.117. 
26 Supra υποσ. 13, La Cinq, παρ. 79-80. 
27 Σχετική επί τούτου είναι η απόφαση της Επιτροπής ημερομηνίας 24/11/2010 με αρ. 73/2010. 
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εντύπων και αφετέρου να καταβάλει ένα ποσό για την περίοδο που έκανε χρήση αυτών 

των δικαιωμάτων χωρίς τη λήψη της απαιτούμενης άδειας. Η Επιτροπή δεν μπορεί να 

παραγνωρίσει επίσης, τα όσα αναφέρθηκαν από εκπρόσωπο του Συνδέσμου, στο 

πλαίσιο της ακροαματικής διαδικασίας για καταβολή του εν λόγω ποσού σε δόσεις.  

Επιπρόσθετα, από την μεταξύ των μερών αλληλογραφία προκύπτει ότι η απειλή για 

δικαστικές διαδικασίες εκφράστηκε σε αριθμό περιπτώσεων: σε επιστολή των Ειδικών 

Εκδόσεων ημερομηνίας 4/9/2014 καταγράφεται «Αν συνεχίσετε να το πράττετε θα 

αναγκαστούμε να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη», σε επιστολή της Αρκτίνος 

ημερομηνίας 14/5/2009 καταγράφεται «Failure to comply with the above requests will 

oblige us to take legal action», σε επιστολή του Συνδέσμου Εκδοτών ημερομηνίας 

11/11/2014 καταγράφεται: «Επιφυλάσσουμε άπαντα τα δικαιώματα των μελών του 

Συνδέσμου για τις πιο πάνω παράνομες ενέργειες σας». Ως εκ τούτου, φαίνεται ότι η 

απειλή για λήψη δικαστικών μέτρων και προστασία των δικαιωμάτων του Συνδέσμου 

ή και των διάφορων εκδοτών έχει ήδη καταγραφεί και κοινοποιηθεί στη Blade σε 

αριθμό περιπτώσεων στο παρελθόν και δεν γίνεται αντιληπτό από τις θέσεις της Blade 

γιατί η παρούσα περίπτωση όπου, σύμφωνα με την ίδια υπάρχει απειλή για λήψη 

δικαστικών μέτρων μπορεί να αποτελέσει στοιχειοθέτηση και απόδειξη του επείγοντος, 

ως ο ισχυρισμός της. 

Επιπλέον, η Επιτροπή παρατηρεί ότι η BLADE δεν προσκόμισε στοιχεία που να 

αποδεικνύουν ότι είναι στα πρόθυρα να παύσει όλες τις εργασίες ως αποτέλεσμα της 

κατ’ ισχυρισμό παράνομης συμπεριφοράς των καθ’ ων η αίτηση εναντίον της που να 

δικαιολογούν την ανάγκη της άμεσης δράσης από μέρους της λόγω επικείμενου 

κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στο ανταγωνισμό. Αντιθέτως, η Επιτροπή 

διαπιστώνει ότι σύμφωνα με τις δηλώσεις του νομικού εκπροσώπου της εταιρείας 

Blade ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης το 2014 ήταν περίπου ο ίδιος με αυτόν του 

2017, και ανερχόταν περί τις €[...]. Επίσης, διαπιστώνεται ότι την περίοδο 2015 με 

2016 υπήρχε μια αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρείας. Όπως προκύπτει από 

τα ενώπιον της Επιτροπής, η περίοδος που υπήρχε σημαντική μείωση των 

εισοδημάτων της εταιρείας ήταν από το 2009 έως 2014. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις 

δηλώσεις της Blade ο κύκλος εργασιών της  από τα €[...] το 2009 έφθασε το 2014 στα 

€[...]. Η περίοδος συμπίπτει με την περίοδο που η Blade απώλεσε αριθμό πελατών ή 

και δεν ήταν σε θέση να διεκδικήσει προσφορές ή και συμβάσεις τερματίστηκαν, καθότι 

προϋπόθεση ήτο η κατοχή άδειας εκμετάλλευσης από τους κατά Νόμο δικαιούχους 

για την αποδελτίωση των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών καθώς και των εφημερίδων, 

περιοδικών κλπ. Στη συνέχεια, όμως παρατηρείται αύξηση τα έτη 2015 και 2016 με 

μείωση το 2017. Ως εκ τούτου, οι συνεχείς αυξομειώσεις στον κύκλο εργασιών της 
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Blade δεν συνηγορούν ως προς το επείγον ανεπανόρθωτης βλάβης εφόσον αυτές 

υπάρχουν για αριθμό ετών. 

Επίσης, συγκρίνοντας τον κύκλο εργασιών της Blade με τον ανταγωνιστή της, την 

εταιρεία Matrix, η οποία έχει συμβληθεί με τον Σύνδεσμο Εκδοτών και κατέχει δικαίωμα 

χρήσης των πνευματικών δικαιωμάτων των εκδοτών, προκύπτει ότι ο κύκλος 

εργασιών της δεύτερης αναφορικά με τα «press clipping» σύμφωνα με τους Ελεγκτές 

της, το 2016 ανήλθε στα €[...] και το 2017 στα €[...]. Συναφώς, ο κύκλος εργασιών των 

δυο εταιρειών για τα έτη 2016 και 2017 κινείται στα ίδια επίπεδα, γεγονός που 

συνηγορεί ότι δεν προκύπτει θέμα χρεοκοπίας και παύσης των δραστηριοτήτων της. 

Εξάλλου, η Επιτροπή παρατηρεί ότι η εταιρεία Blade καθ’ όλη τη διάρκεια της 

δραστηριοποίησης της στην κυπριακή αγορά διατηρούσε συμφωνίες με αριθμό 

εκδοτικών οίκων. Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στο πλαίσιο της 

παρούσας διαδικασίας, η Blade διατηρεί συμφωνίες με πέντε εκδοτικούς οίκους: 

 Εκδοτικό οίκο [...], με τον οποίο υπογράφτηκε συμφωνία την [...], η οποία 

ανανεώθηκε και ισχύει μέχρι τις [...]. 

 Εκδοτική εταιρεία [...], με τον οποίο υπογράφτηκε συμφωνία την [...], η οποία 

ανανεώθηκε και ισχύει μέχρι τις [...]. 

 Εκδοτικό οίκο [...], με τον οποίο υπογράφτηκε συμφωνία την [...], η οποία 

ανανεώθηκε και ισχύει μέχρι τις [...]. 

 Εκδοτικό οίκο [...] με τον οποίο υπογράφτηκε συμφωνία στις  [...], η οποία 

ανανεώθηκε και ισχύει μέχρι τις [...]. 

Επίσης, η εταιρεία Blade υποστήριξε ότι διατηρεί συμφωνία με τον Εκδοτικό Οίκο [...], 

η οποία υπογράφτηκε στις [...] και ανανεώθηκε και ισχύει μέχρι τις [...]. Από την πλευρά 

του ο εν λόγω εκδοτικός οίκος, με επιστολή του ημερομηνίας [...] προς την Blade 

επέστρεψε επιταγή που του είχε σταλεί και δήλωσε ότι η μεταξύ τους συμφωνία έληξε 

από τις [...].  

Η Επιτροπή, εν κατακλείδι επισημαίνει ότι, οι ισχυρισμοί που έχει προωθήσει η 

αιτήτρια, ότι είναι στα πρόθυρα να παύσει όλες τις εργασίες ως αποτέλεσμα της κατ’ 

ισχυρισμό παράνομης συμπεριφοράς των καθ’ ων η αίτηση εναντίον της, δεν 

υποστηρίζονται από συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά ήταν αόριστοι και αφορούσαν 

γεγονότα και μείωση κύκλου εργασιών ή και προσωπικού, προηγούμενων ετών. Η 

Επιτροπή, περαιτέρω, παρατηρεί ότι η αιτήτρια φαίνεται να συνεχίζει τις 
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δραστηριότητες της κατά τη διάρκεια των ετών παρά τις συνεχείς προστριβές με 

αριθμό εκδοτών και το Σύνδεσμό τους και συνεχίζει να έχει κύκλο εργασιών, ο οποίος 

αυξομειώνεται κατά τη διάρκεια των ετών.  

Περαιτέρω, η Επιτροπή ομόφωνα κρίνει ότι στη βάση των ενώπιόν της στοιχείων δεν 

υπάρχουν στοιχεία τέτοια που να δεικνύουν ότι η αιτήτρια θα τερματίσει τις εργασίες 

της λόγω της μη συνεργασίας της με τις καθ’ ων η αίτηση, ούτε ότι υπάρχει σοβαρός 

κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης στον ανταγωνισμό και δη στους καταναλωτές με την 

μη κατάληξη σε συμφωνία με το Σύνδεσμο Εκδοτών. Τουναντίον, με βάση τα ενώπιον 

της Επιτροπής στοιχεία, έχει διαφανεί ότι η δραστηριοποίησή της στο συγκεκριμένο 

τομέα της αποδελτίωσης χρονολογείται από τουλάχιστον το 2009, και για ακριβώς το 

ίδιο χρονικό διάστημα χρονολογείται και η διαφορά μεταξύ Blade και Συνδέσμου 

Εκδοτών και ενδεχομένως μεταξύ Blade και κάποιων εκδοτών.  

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καταλήγει ότι δεν στοιχειοθετείται ή/και τεκμηριώνεται στη 

βάση των υποβληθέντων στοιχείων ότι «συντρέχει επείγουσα περίπτωση λόγω 

σοβαρού κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στον ανταγωνισμό». Η Επιτροπή επίσης 

κρίνει ότι, δεν τίθεται θέμα ανεπανόρθωτης βλάβης, αφού δεν προκύπτει οποιαδήποτε 

σημαντική αλλαγή της δομής της αγοράς που εξετάζεται και δεν έχει επέλθει 

αποτέλεσμα οριστικό και μη ανατρέψιμο,28 εφόσον η αιτήτρια φαίνεται ότι συνεχίζει να 

δραστηριοποιείται στην αγορά, με τον τρόπο που δραστηριοποιείται και έχοντας 

παράλληλα συμφωνίες με κάποιους εκδότες, και επιπλέον, η Επιτροπή, θεωρεί ότι τα 

ενώπιόν της στοιχεία δεν μπορούν να αποδείξουν επικείμενο κίνδυνο για 

ανεπανόρθωτη βλάβη στον ανταγωνισμό. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κρίνει ομόφωνα με βάση όλα τα πιο πάνω ότι η δεύτερη 

προϋπόθεση που τίθεται στο άρθρο 28(2) του Νόμου για την ύπαρξη επείγουσας 

περίπτωσης λόγω σοβαρού κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στον ανταγωνισμό, δεν 

ικανοποιείται και δεν έχει στοιχειοθετηθεί στην παρούσα υπόθεση.   

Δεδομένων αυτών, καθώς και του γεγονότος ότι στην περίπτωση της έκδοσης 

προσωρινών μέτρων πρέπει να τηρούνται σωρευτικά όλες οι προϋποθέσεις που θέτει 

το άρθρο 28 του Νόμου, η Επιτροπή κρίνει ομόφωνα ότι παρέλκει η περαιτέρω εξέταση 

για τη στοιχειοθέτηση ή μη της ευλόγως ισχυρής εκ πρώτης όψεως υπόθεσης 

παράβασης των άρθρων 3 ή και 6 του Νόμου, ως οι ισχυρισμοί της αιτήτριας.  

Η. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                             
28 Βλ. supra υποσ. 14, Απόφαση Ε.Α. Αρ. 368/V/2007. 
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Η Επιτροπή, υπό το φως των όσων έχουν αναφερθεί και αναλυθεί και στηριζόμενη 

στα στοιχεία που βρίσκονται κατατεθειμένα στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, 

καθώς και στα όσα αναπτύχθηκαν από τα εμπλεκόμενα μέρη κατά την προφορική 

διαδικασία που πραγματοποιήθηκε στις 20/6/2018 ενώπιόν της, αλλά και τα όσα 

υποβλήθηκαν γραπτώς, αποφασίζει ομόφωνα ότι δεν έχουν στοιχειοθετηθεί οι 

σωρευτικές προϋποθέσεις που το άρθρο 28 του Νόμου θέτει για την έκδοση των 

αιτούμενων προσωρινών μέτρων. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να απορρίψει το αίτημα της εταιρείας 

Blade για τη λήψη προσωρινών μέτρων εναντίον των καταγγελλόμενων εταιρειών. 
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