
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.  35 / ΙΙ /1999 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 9η ∆εκεµβρίου 
1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.µ., µε την εξής σύνθεση :  

Πρόεδρος: Σταύρος Αργυρόπουλος 
Μέλη: Μιχαήλ Φράγκος, κωλυοµένου του τακτικού, Νικολάου Παραθύρα,  
 Βλάσιος Ασηµακόπουλος 
 Χαρίλαος Χάρακας,   
 Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος,   
 Λεωνίδας Νικολούζος, και 
 Ιωάννης Κατσουλάκος. 
Γραµµατέας:  Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυοµένης της τακτικής, Αλεξάνδρας–Μαρίας Ταραµπίκου. 
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν στη 
συνεδρίαση λόγω κωλύµατος. 

Θέµα της συνεδριάσεως ήταν αίτηση της εταιρείας ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΓΙΑΛΑ & ΣΙΑ ΕΠΕ για 
λήψη ασφαλιστικών µέτρων κατά της εταιρείας ΣΤ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. για παράβαση 
του αρ. 2α του ν.703/77, όπως ισχύει. 

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν α) η αιτούσα δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου 
Κωνσταντίνου Λιούµα και β) η καθής δια των πληρεξουσίων της δικηγόρων Βασιλείου Φειδά και 
Νικολάου Μπογέα. 

Στην αρχή της συνεδρίασης, η Γενική Εισηγήτρια Σοφία Καµπερίδου, επικουρούµενη από την 
υπάλληλο της Γραµµατείας Βασιλική Μπουρµά, ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση της Γραµµατείας 
επί της υποθέσεως και κατέληξε προτείνοντας την απόρριψη της κρινόµενης αιτήσεως. Στη 
συνέχεια το λόγο έλαβαν τόσο η αιτούσα όσο και η καθής, ανέπτυξαν τις θέσεις αυτών, έδωσαν 
πληροφορίες, εξηγήσεις και διευκρινίσεις σε ερωτήσεις που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα 
Μέλη της Επιτροπής και ζήτησαν από την Επιτροπή η µεν αιτούσα την παραδοχή της αίτησής της 
η δε καθής την απόρριψη αυτής, αναφερόµενες και στα υποµνήµατα που θα καταθέσουν. 
Κατόπιν, και µετά από αίτηση των ενδιαφεροµένων µερών, εξετάσθηκαν από την Επιτροπή 
Ανταγωνισµού, οι µάρτυρες κ.κ. Οδυσσέας Γιάλας εκ µέρους της αιτούσας και Ιωάννης 
Γιαννόπουλος, εµπορικός αντιπρόσωπος της LAPIN, εκ µέρους της καθής, οι οποίοι έδωσαν 
πληροφορίες, εξηγήσεις και διευκρινίσεις σε ερωτήσεις που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα 
Μέλη της Επιτροπής. Ο Πρόεδρος  της Επιτροπής έδωσε προθεσµία στα ενδιαφερόµενα µέρη 
µέχρι τις 14 ∆εκεµβρίου 1998 να προσκοµίσουν τα υποµνήµατά τους. 

Η Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε σε διάσκεψη στις 13 Ιανουαρίου 1999, ηµέρα Τετάρτη, στην 
ως άνω αίθουσα 611, κατά την οποία αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του σχετικού φακέλου, την 
εισήγηση της Γραµµατείας, τις απόψεις που διετύπωσαν, εγγράφως και προφορικώς, τόσο η 
αιτούσα όσο και η καθής, τα υποµνήµατα που αυτές υπέβαλαν και τα όσα κατέθεσαν οι µάρτυρες 
κατά την ακροαµατική διαδικασία, 



 2

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: 

Οπως προκύπτει από τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 2α και 9 παρ. 4 του 
ν.703/77, όπως ισχύει, για τη ληψη ασφαλιστικών µέτρων από την Επιτροπή Ανταγωνισµού σε 
βάρος επιχειρήσεως που παράγει ή προµηθεύει ορισµένα προϊόντα ή υπηρεσίες σε τρίτους, 
απαιτείται να συντρέχουν σωρρευτικώς οι εξής προϋποθέσεις: 

1. Υπαρξη οικονοµικής εξαρτήσεως µεταξύ αυτής και της άλλης επιχειρήσεως που είναι πελάτης 
εκείνης, αγοράζοντας ή προµηθευόµενη τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της, έστω και εάν αυτά 
αφορούν ένα µόνο ορισµένο είδος. 

2. Καταχρηστική εκµετάλλευση της σχέσεως αυτής, την οποία αποτελεί η αιφνίδια και 
αδικαιολόγητη διακοπή υφισταµένων µακροχρονίων εµπορικών σχέσεων. 

3. Η επιχείρηση που κατέχει θέση πελάτη να µη διαθέτει ισοδύναµη εναλλακτική λύση, δηλαδή 
να µην µπορεί να αγοράζει ή να προµηθεύεται από άλλη επιχειρήση τα ίδια ή παρόµοια ή άλλα 
προϊόντα, µε τα οποία να αναπληρώνει τις πωλήσεις των προϊόντων ή υπηρεσιών εκείνων που 
προηγουµένως προµηθευόταν από την εταιρεία εκείνη και  

4. Απαιτείται να συντρέχει επείγουσα περίπτωση προς αποτροπή άµεσα επικείµενου κινδύνου 
ανεπανόρθωτης βλάβης στην προµηθεύτρια επιχείρηση ή στο δηµόσιο συµφέρον. 

Στην προκειµένη περίπτωση από τα αναφερόµενα στην εισήγηση της Γραµµατείας, από την εν 
γένει ενώπιον της Επιτροπής διεξαχθείσα συζήτηση της υποθέσεως και αποδεικτική διαδικασία, 
από τα περιεχόµενα στο σχετικό φάκελλο στοιχεία, από την επικαλουµένη και προσκοµιζοµένη 
υπ’ αριθ. 214/11.12.1998 έκθεση ενόρκου βεβαιώσεως του µάρτυρος Ιωάννη Γιαννοπούλου 
ενώπιον της συµβολαιογράφου Αττικής Μαρίας Τρούσας, και από τα εκτιθέµενα στα 
υποβληθέντα από τους ενδιαφεροµένους υποµνήµατα, προέκυψαν τα εξής: 

Η καθής εταιρεία, λειτουργεί από το έτος 1976 και δραστηριοποιείται στην κατασκευή παιδικών 
ενδυµάτων, υποδηµάτων, «αξεσουάρ» και βρεφικών ειδών, τα οποία πωλεί στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό µε το σήµα «LAPIN» και παράλληλα αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα οίκους του 
εξωτερικού παραπλησίας δραστηριότητας. 

Τα εν λόγω προϊόντα προωθεί στην αγορά µέσω ιδιοκτήτων και δικτύου συνεργαζοµένων 
καταστηµάτων λιανικής πωλήσεως, κατέχουσα στη σχετική αυτή αγορά µερίδιο µικρό. Στην 
αγορά αυτή δραστηριοποιούνται και άλλες επιχειρήσεις που διαθέτουν επώνυµα προϊόντα όπως 
Benetton, Alouette, Kitten, κλπ., οι οποίες όµως (όλες µαζί) καταλαµβάνουν µόλις το 8% της 
αγοράς, ενώ το µεγαλύτερο µέρος της σχετικής ζητήσεως καλύπτεται από την εγχώρια βιοτεχνική 
παραγωγή. 

Η καθ’ ης αποβλέπουσα στην οργάνωση της παραγωγής των προϊόντων της και στην 
διαµόρφωση ενιαίου τύπου εµφανίσεως αυτών, κατά την επιλογή των συνεργαζοµένων 
καταστηµάτων λιανικής πωλήσεως αποβλέπει στην ύπαρξη ορισµένων αντικειµενικών 
προϋποθέσεων, µεταξύ των οποίων είναι και ο καθορισµός ελαχίστου ορίου παραγγελιών ύψους 
3.000.000 δραχµών κατά κατάστηµα. 

Η εµπορική συνεργασία εκείνης µε την αιτούσα άρχισε δοκιµαστικά από τα µέσα του έτους 1977 
µόνο για τα καταστήµατά της, που διατηρούσε τότε στην Παιανία και στην Παλλήνη µε το 
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διακριτικό τίτλο IL MONDO DEL PICCOLO και υπό τον όρο της τηρήσεως του άνω ελαχίστου 
ορίου παραγγελιών κατά κατάστηµα. Πράγµατι, η αιτούσα κατά το άνω έτος πραγµατοποίησε 
παραγγελίες ύψους 3.481.307 δρχ. για το κατάστηµα της Παιανίας και 3.544.791 δρχ. για το 
κατάστηµα της Παλλήνης. Κατά το έτος 1998 η αιτούσα, ενώ αρχικά έδωσε παραγγελία µόνο για 
το ως άνω δεύτερο κατάστηµά της, στη συνέχεια ζήτησε να διακοπεί η συνεργασία τους για το εν 
λόγω κατάστηµα και να συνεχισθεί µόνο για το κατάστηµα της Παιανίας και έδωσε µόνο γι’ αυτό 
παραγγελία ύψους 8.000.000 δρχ. περίπου που εξετελέσθη, ενώ η καθής από τις 15.6.1998 
προσήλθε σε συµφωνία µε άλλο κατάστηµα στην Παλλήνη για τη διάθεση σ’ αυτήν των 
εµπορευµάτων.  

Παρά όµως τη συµφωνία τους ότι τα παραγγελθέντα εµπορεύµατα θα διατίθεντο µόνο από το 
κατάστηµα της Παιανίας, η αιτούσα µετέφερε τα εν λόγω εµπορεύµατα στο κατάστηµά της στην 
Παλλήνη, καθώς και σε δύο άλλα καταστήµατα της που διατηρούσε στην Ηλιούπολη και στο 
Γαλάτσι, στις περιοχές των οποίων η καθ΄ ης διατηρούσε συνεργασία µε άλλα καταστήµατα. Η 
καθ΄ ης διεµαρτυρήθη για την τοιαύτην συµπεριφορά εκείνης, πλην όµως η τελευταία, παρά τις 
αντίθετες διαβεβαιώσεις της, επανέλαβε την συµπεριφορά της αυτή µε αποτέλεσµα, κατά τον 
Οκτώβριο 1998 η καθ΄ ης διέκοψε την συνεργασία τους.  

Με βάση τα προεκτεθέντα, δεν υφίστανται οι προεκτεθέντες αναγκαίοι όροι για τη λήψη των 
αιτούµενων ασφαλιστικών µέτρων. 

Ειδικότερα, µε βάση τα ανωτέρω:  

α) δεν δύναται να θεωρηθεί ότι υφίσταται σχέση οικονοµικής εξαρτήσεως µεταξύ των 
ενδιαφεροµένων επιχειρήσεων, δεδοµένου ότι υπάρχουν πολλά οµοειδή ανταγωνιστικά προϊόντα 
και µάλιστα και υψηλής ποιότητας και φήµης, µεταξύ των οποίων και τα ‘’Kitte η” και “Αlouette” 
τα οποία και η αιτούσα προµηθεύεται και διαθέτει και θα µπορούσε και άλλα επώνυµα να 
προµηθευτεί χωρίς να υποστεί σοβαρές οικονοµικές θυσίες, ενώ η εµµονή της µόνο στα προϊόντα 
της καθ΄ ης που δεν χαρακτηρίζονται από µοναδικότητα, δεν συνιστά οικονοµική εξάρτηση, 
λαµβανοµένου µάλιστα υπ΄ όψη ότι κατά τη χρονική διάρκεια της συνεργασίας τους, οι αγορές 
προϊόντων της καθ΄ ης δεν υπερέβησαν σε ποσοστό το 4% των συνολικών αγορών της σε 
εµπορεύµατα. 

β) η χρονική διάρκεια της συνεργασίας τους δεν µπορεί να χαρακτηρισθεί ως «µακροχρόνιος», 
ούτε συνδέεται µε κάποιες ιδιαίτερες επενδύσεις για την εµπορία των προϊόντων αυτών. 

γ) η διακοπή της συνεργασίας δεν µπορεί να χαρακτηρισθεί ως αδικαιολόγητος και εποµένως 
καταχρηστική, αφού υπήρξε αποτέλεσµα της παραβιάσεως από την αιτούσα των συµφωνηθέντων 
όρων αυτής και  

δ) δεν υφίσταται οπωσδήποτε επείγουσα περίπτωση επικείµενου κινδύνου προκλήσεως 
ανεπανόρθωτης βλάβης στην αιτούσα ιδία ενόψει του προαναφερθέντος ποσοστού που 
αντιπροσωπεύουν στο συνολικό κύκλο εργασιών της τα προϊόντα της καθ΄ ης και των 
υπαρχουσών ως άνω εναλλακτικών λύσεων. 

Εποµένως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιµος η κρινόµενη αίτηση  
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  

Απορρίπτει την από 11.11.1998 αίτηση της εταιρείας ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΓΙΑΛΑ & ΣΙΑ ΕΠΕ για 

λήψη ασφαλιστικών µέτρων κατά της εταιρείας ΣΤ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.  

Η απόφαση εκδόθηκε την 19η Φεβρουαρίου 1999. 

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

          Ο Πρόεδρος 

 Ο Συντάξας την Απόφαση 

          Σταύρος Αργυρόπουλος 

   Μιχαήλ Φράγκος      Η Γραµµατέας 

 

      Αικατερίνη Τριβέλη 


