ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 155 / ΙΙ / 2000
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γ.Γ. Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 21η Ιουνίου
2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ. με την εξής σύνθεση:
Πρόεδρος: Δημήτρης Τζουγανάτος
Μέλη: Μιχαήλ Φράγκος, κωλυομένου του τακτικού Νικολάου Στυλιανάκη,
Κωνσταντίνος Ηλιοπούλος,
Παναγιώτης Μαντζουράνης, κωλυομένου του τακτικού κ. Χαριλάου Χάρακα,
Εμμανουήλ Αντωνόπουλος, κωλυομένου του τακτικού κ. Λεωνίδα Νικολούζου,
Ιωάννης Κατσουλάκος και
Ηλίας Σουφλερός, κωλυομένου του τακτικού κ. Χαρίσιου Ταγαρά.
Γραμματέας: Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραμπίκου
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, απουσίαζαν λόγω
κωλύματος.
Θέμα της Συνεδρίασης ήταν η από 16.11.1999 (αριθ.πρωτ.2162) αίτηση του εμπόρου Φίλιππου
Ταγκόπουλου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγρ. 4 του ν.703/77, όπως ισχύει, για τη λήψη
ασφαλιστικών μέτρων κατά 1) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ''ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ'', 2) της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία ''ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.'', 3) της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία ''ΣΕΚΑΠ Α.Ε.'', 4) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ''Γ.Α.ΚΕΡΑΝΗΣ'' και
5) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ''ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Θ.Δ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Α.Ε.''
κατά των οποίων έχει υποβάλλει στην Γραμματεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού την από
16.11.1999 καταγγελία για παράβαση των άρθρων 1 παράγρ. 1 και 2 του ιδίου ως άνω νόμου.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν: α) ο αιτών, Φίλιππος Ταγκόπουλος, μετά του πληρεξουσίου
δικηγόρου του, κ. Δημητρίου Ζώτου, β) η εταιρεία ''ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ'', δια του πληρεξουσίου αυτής δικηγόρου κ. Ιωάννη
Δρυλλεράκη, γ) η εταιρεία ''ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.'', δια των πληρεξουσίων
αυτής δικηγόρων κ.κ. Νικολάου Γεωργακόπουλου και Βασιλείου Αντωνόπουλου, δ) η εταιρεία
''ΣΕΚΑΠ Α.Ε.'', δια της πληρεξουσίας αυτής δικηγόρου, κας Φωτεινής Λαδά, ε) η εταιρεία
''Γ.Α.ΚΕΡΑΝΗΣ'' δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου, κ. Παναγιώτη Περράκη και στ) η
εταιρεία ''ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Θ.Δ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Α.Ε.'' δια του πληρεξουσίου αυτής
δικηγόρου κ. Δημητρίου Πανταζή.
Στην αρχή της συνεδριάσεως το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια Σοφία Καμπερίδου, η οποία
ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση της Υπηρεσίας και πρότεινε την απόρριψη της κρινόμενης αίτησης
δεδομένου ότι, από τα προσκομισθέντα από τους αντιδίκους και τα λοιπά συγκεντρωθέντα
στοιχεία, δεν συντρέχει περίπτωση προς αποτροπή άμεσα επικείμενου κινδύνου ανεπανόρθωτης
βλάβης στον αιτούντα. Στη συνέχεια, το λόγο έλαβαν τόσο ο αιτών όσο και οι καθ’ ών, οι οποίοι
ανέπτυξαν τις θέσεις τους, έδωσαν πληροφορίες, εξηγήσεις και διευκρινίσεις σε ερωτήσεις που
τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής και ζήτησαν από την Επιτροπή ο μεν
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αιτών την παραδοχή της αίτησής του, οι δε καθ’ ών την απόρριψη αυτής, αναφερόμενοι και στα
υπομνήματα που θα προσκομίσουν. Ο Πρόεδρος τη Επιτροπής έδωσε προθεσμία στα
ενδιαφερόμενα μέρη μέχρι τις 29 Ιουνίου 2000 για να προσκομίσουν τυχόν υπομνήματα και
ένορκες βεβαιώσεις μαρτύρων.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε σε διάσκεψη την 10η Ιουλίου 2000, ημέρα Δευτέρα και ώρα
10 π.μ., στην ανωτέρω αίθουσα 611, και, αφού έλαβε υπόψη της τα στοιχεία του φακέλλου, την
εισήγηση της Γραμματείας τα όσα ανέφεραν εγγράφως και προφορικώς τα ενδιαφερόμενα μέρη
κατά τη συζήτηση της υποθέσεως και τα προσκομισθέντα από αυτά υπομνήματα,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ
Οπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 4, 1 και 2 του νόμου 703/1977, όπως
ισχύει, για να ληφθούν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού ασφαλιστικά μέτρα πρέπει να
συντρέχουν σωρευτικά όλες οι αναφερόμενες στις διατάξεις αυτές προϋποθέσεις, δηλαδή όχι
μόνο πιθανολόγηση παράβασης των άρθρων 1 και 2 του ν. 703/1977, όπως ισχύει αλλά και η
συνδρομή επείγουσας περιπτώσεως προς αποτροπή επικειμένου και συνεπώς αναμενόμενου και
όχι πιθανολογούμενου, αμέσου και όχι μελλοντικού, κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στον
αιτούντα ή στο δημόσιο συμφέρον.
Στην προκειμένη περίπτωση, από την εισήγηση της Γραμματείας, τα στοιχεία του σχετικού
φακέλου, την ενώπιον της Επιτροπής εν γένει συζήτηση της υποθέσεως, τους ισχυρισμούς των
ενδιαφερομένων ενώπιον αυτής και τα υποβληθέντα υπομνήματά των, προέκυψαν τα εξής:
Ο αιτών προτιθέμενος ν’ασκήσει το επάγγελμα του εμπόρου χονδρικής πώλησης τσιγάρων,
πούρων και άλλων συναφών προϊόντων καπνού με έδρα την Παιανία, έχει υποβάλλει προς την
ΔΟΥ Κορωπίου την υπ' αριθ. 37/26.1.1999 δήλωση έναρξης εργασιών χονδρικής πώλησης
τσιγάρων και έχει μισθώσει για το σκοπό αυτό αποθήκη στην Παιανία Αττικής. Η περιοχή στην
οποία έχει πρόθεση να δραστηριοποιηθεί ως χονδρέμπορος των παραπάνω προϊόντων
περιλαμβάνει τους δήμους Παιανίας, Γλυκών Νερών, Κορωπίου, Καλυβίων, Ραφήνας και
Μαρκόπουλου.
Η πρώτη των καθ’ ων εταιρεία ''ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ'' παράγει, εισάγει, αντιπροσωπεύει ή εμπορεύεται τα τσιγάρα ΑΣΣΟΣ, ΕΞΠΟΡΤ,
OLD NAVY, MARLBORO, GAULOISES, GITANES, MERIT, MURATTI, PHILIP MORRIS,
L&M, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, CHESTERFIELD και PRESIDENT.
Η δεύτερη των καθ’ ων εταιρεία ''ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.'' παράγει, εισάγει,
αντιπροσωπεύει ή εμπορεύεται τα τσιγάρα ΚΑΡΕΛΙΑ, REX, CAMEL, MORE, κλπ.
Η τρίτη των καθ’ ων εταιρεία ''ΣΕΚΑΠ Α.Ε.'' παράγει, εισάγει, αντιπροσωπεύει ή εμπορεύεται τα
τσιγάρα ΣΕΚΑΠ, COOPER, GR, BF, ΚΙΡΕΤΣΙΛΕΡ, ΑΡΙΣΤΑ, ΞΑΝΘΗ, κλπ.
Η τέταρτη των καθ’ ων εταιρεία ''Γ.Α.ΚΕΡΑΝΗΣ Α.Ε.'' παράγει, εισάγει, αντιπροσωπεύει ή
εμπορεύεται τα τσιγάρα LUCKY STRIKE, PAL MALL, KENT, HB, OSCAR, ΠΑΛΛΑΣ,
ΕΘΝΟΣ, ΚΙΜ, KORTINA.
Τέλος, η πέμπτη των καθ’ ων εταιρεία ''ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Θ.Δ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Α.Ε.''
παράγει, εισάγει, αντιπροσωπεύει ή εμπορεύεται τα τσιγάρα 22 και SANTE.
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Δια της υπό κρίση αιτήσεως ο αιτών υποστηρίζει ότι καίτοι πληροί τόσο τις προϋποθέσεις του
άρθρου 7 του ν.2805/1954 για να γίνει έμπορος χονδρικής πώλησης τσιγάρων, ήτοι
α) αποκλειστική ασχολία με το χονδρικό εμπόριο τσιγάρων, β) μη ύπαρξη υπαλληλικής
εξάρτησης με κάποια καπνοβιομηχανία, ως και τις προϋποθέσεις που τίθενται από τις ίδιες τις
καπνοβιομηχανίες ήτοι α) ύπαρξη κατάλληλου καταστήματος για το χονδρικό εμπόριο τσιγάρων
και β) παροχή εγγύησης ως προς την οικονομική φερεγγυότητα του υποψήφιου χονδρεμπόρου,
και, παρά τις επανειλημμένες αιτήσεις του προς όλες τις καθών καπνοβιομηχανίες να του
πωλήσουν τσιγάρα και άλλα συναφή προϊόντα, με σκοπό τη χονδρική τους πώληση στις
ανωτέρω περιοχές, δηλώνοντας μάλιστα ότι η εξόφληση του τιμήματος θα γίνεται σ' αυτές τοις
μετρητοίς, οι καθών καπνοβιομηχανίες αρνήθηκαν αδικαιολόγητα να τον αναγνωρίσουν ως
έμπορο χονδρικής πώλησης τσιγάρων και να πωλήσουν τα προϊόντα τους προς αυτόν,
παραβιάζουσες το άρθρο 1 παρ. 1 εδ. δ’ του ν 703/77, με την αδικαιολόγητη δε άρνησή τους
αυτή προέβησαν σε κατάχρηση της συλλογικής δεσπόζουσας θέσης τους, δεδομένου ότι όλες οι
καθών εταιρίες κατέχουν μερίδιο 65% στη σχετική αγορά τσιγάρων, κατά παράβαση του άρθρου
2 περ.γ' του ν.703/77, όπως ισχύει. Επίσης, διά της υπό κρίση αιτήσεως, ο αιτών ισχυρίζεται ότι
μεταξύ των καθών εταιρειών υπάρχει εναρμονισμένη πρακτική, κατά παράβαση του άρθρου 1
παρ.1 εδαφ. δ' του ν.703/77, όπως ισχύει, τόσο ως προς την ως άνω άρνησή τους να πωλήσουν
τσιγάρα στον αιτούντα όσο ως προς τους όρους πώλησης στους χονδρεμπόρους (με έκπτωση
39,6% επί της τιμής λιανικής πώλησης των τσιγάρων, αφαιρουμένου του φόρου) και πίστωση για
την εξόφληση του τιμήματος από αυτούς (10 ημέρες) και, επικαλούμενος άμεσο κίνδυνο από την
συμπεριφορά των καθών, δεδομένου ότι έχει ήδη μισθώσει τον χώρο για την αποθήκευση
τσιγάρων και έχει ήδη προσλάβει προσωπικό και προβαίνει σε συνεχείς δαπάνες με την
βεβαιότητα της προς αυτόν πώλησης τσιγάρων, ζητά να υποχρεωθούν οι καθών η αίτηση
εταιρείες να του παραδίδουν κατόπιν πωλήσεως στην αποθήκη του στην Παιανία τσιγάρα που
παράγουν, εισάγουν, αντιπροσωπεύουν και εμπορεύονται, σύμφωνα με την παραγγελία που θα
τους επιδίδεται και να απειληθεί κατά κάθε μίας των καθών χρηματική ποινή πεντακοσίων
χιλιάδων (500.000) δραχμών για κάθε άρνηση πώλησης τσιγάρων προς αυτόν.
Επειδή, κατά τα προδιαληφθέντα, για την λήψη ασφαλιστικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 9
παρ. 4 του ν. 703/77, όπως ισχύει, ανεξαρτήτως της πιθανολόγησης παράβασης των άρθρων 1
παρ. 1 και 2 του αυτού νόμου, η διαπίστωση της οποίας είναι αντικείμενο της έρευνας επί της από
16.11.1999 καταγγελίας του αιτούντος κατά των καθών εταιρειών, απαιτείται και η συνδρομή
επείγουσας περιπτώσεως προς αποτροπή επικειμένου, και συνεπώς αναμενόμενου, αμέσου και
όχι μελλοντικού, κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στον αιτούντα ή στο δημόσιο συμφέρον.
Επειδή, στην υπό κρίση υπόθεση η εκ μέρους του αιτούντος επίκληση οικονομικής ζημίας εκ της
καταβολής μισθωμάτων και λοιπών δαπανών, της μισθοδοσίας προσωπικού (για την οποίαν
ουδέν αποδεικτικόν στοιχείον προσκομίσθηκε από τον αιτούντα), δεν στοιχειοθετεί ούτε την από
το νόμο απαιτούμενη «επείγουσα περίπτωση», δεδομένου ότι η μίσθωση καταρτίσθηκε ένα έτος
προ της υποβολής της κρινόμενης αίτησης, οι δε δαπάνες πραγματοποιήθηκαν ένδεκα μήνες προ
αυτής, ούτε και τον κίνδυνο «ανεπανόρθωτης βλάβης», δεδομένου ότι μόνη η οικονομική ζημία
του αιτούντος δεν αρκεί για την στοιχειοθέτηση της «ανεπανόρθωτης βλάβης προς αποτροπή της
οποίας θα ήτο δυνατόν, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 703/77 να ληφθούν ασφαλιστικά
μέτρα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και τούτο πέραν της τυχόν υπάρξεως συντρέχοντος
πταίσματος εκ μέρους του αιτούντος, δεδομένου ότι μίσθωσε το κατάστημα και προέβη στις
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δαπάνες εξ ιδίας πρωτοβουλίας και πολύ πριν έχει θετική ανταπόκριση εκ μέρους των
καπνοβιομηχανιών ως προς την επιθυμία και πρόθεσή τους να συμβληθούν μαζί του ως έμπορο
χονδρικής πώλησης τσιγάρων.
Επομένως, προεχόντως από τους άνω λόγους, η κρινόμενη αίτηση δέον ν’απορριφθεί ως
αβάσιμη.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 16.11.1999 αίτηση του εμπόρου Φίλιππου Ταγκόπουλου, σύμφωνα με το
άρθρο 9 παράγρ. 4 του ν.703/77, όπως ισχύει, για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά των
εταιρειών ''ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ'',
''ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.'', ''ΣΕΚΑΠ Α.Ε.'', ''Γ.Α.ΚΕΡΑΝΗΣ'' και
''ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Θ.Δ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Α.Ε.''.
Η απόφαση εκδόθηκε την 2α Αυγούστου 2000.
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
Ο Συντάξας την Απόφαση
Δημήτρης Τζουγανάτος
Παναγιώτης Μαντζουράνης

Η Γραμματέας

Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραμπίκου

