
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.  75 / ΙΙ / 1999 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

Συνεδρίασε στην αίθουσα  611 της Γ.Γ. Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 2α  Ιουνίου 
1999, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.µ. µε την εξής σύνθεση: 
Πρόεδρος: Σταύρος Αργυρόπουλος 
Μέλη: Μιχαήλ Φράγκος, κωλυοµένου του τακτικού Νικολάου Στυλιανάκη, 
  Βλάσιος Ασηµακόπουλος, 
  Εµµανουήλ Αντωνόπουλος, κωλυοµένου του τακτικού Λεωνίδα Νικολούζου, και 
  Μελίνα Μουζουράκη 
Γραµµατέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυοµένης της Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραµπίκου 
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, καίτοι προσκληθέντα, απουσίαζαν λόγω 
κωλύµατος. 

Θέµα της Συνεδρίασης ήταν η από 23.3.1999 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 REEMTSMA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΩΝ (εφεξής REEMTSMA), 
ROTHMANS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΩΝ Α.Ε.Ε. (εφεξής ROTHMANS) και ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (εφεξής ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ), τις οποίες καταγγέλλει 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 ∆ηµητρίου Ζώτου, β) η εταιρεία REEMTSMA δια του πληρεξουσίου αυτής 
δικηγόρου Αθανασίου Τσιµικάλη, γ) η εταιρεία ROTHMANS δια των πληρεξουσίων αυτής 
δικηγόρων Αικατερίνης Οικονοµίδου-Λιακοπούλου και Μιχαήλ Πάτση και δ) η εταιρεία 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Παναγιώτη Αργυρόπουλου. 

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 πιθανολογείται παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν.703/77, όπως ισχύει. 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 αιτών την παραδοχή της 
αίτησής του, οι δε καθ’ ών την απόρριψη αυτής, αναφερόµενοι και στα υποµνήµατα που θα 
προσκοµίσουν. Στη συνέχεια, και κατόπιν αιτήσεως των καθ’ ών, η Επιτροπή δέχθηκε να 
εξετάσει ως µάρτυρα, τον ∆ευκαλίωνα Σαρρηγιάννη, περιφερειακό διευθυντή πωλήσεων της 
εταιρείας REEMTSMA, στην αρµοδιότητα του οποίου ανήκει η περιοχή στην οποία επιθυµεί να 
δραστηριοποιηθεί ο αιτών, και οποίος επιβεβαίωσε τα όσα είχε προαναφέρει η καθ’ ής εταιρεία 
REEMTSMA και έδωσε πληροφορίες, εξηγήσεις και διευκρινίσεις σε ερωτήσεις που του 
υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής. Ο Πρόεδρος τη Επιτροπής έδωσε προθεσµία 
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στα ενδιαφερόµενα µέρη µέχρι τις 10 Ιουνίου 1999 για να προσκοµίσουν τα υποµνήµατά τους και 
τυχόν ένορκες βεβαιώσεις µαρτύρων. 

Η Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε σε διάσκεψη την 23η Ιουνίου 1999, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 
9.30 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, τα προσκοµισθέντα από αυτά υποµνήµατα, και τις καταθέσεις 
των µαρτύρων, 

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 η συνδροµή επείγουσας περιπτώσεως προς αποτροπή άµεσα επικειµένου κινδύνου 
ανεπανόρθωτης βλάβης για  τον αιτούντα, αλλά και περαιτέρω η συνδροµή µίας από τις 
αναφερόµενες στις λοιπές διατάξεις προϋποθέσεις.  Ειδικότερα, επί αρνήσεως πωλήσεως πρέπει 
αυτή να είναι αδικαιολόγητη και περαιτέρω α) στην µεν διάταξη του άρθρου 1 θα πρέπει να 
αποτελεί περιεχόµενο κάποιας µορφής συµπράξεως οµοειδών επιχειρήσεων, µε συµφωνία, 
απόφαση ή εναρµονισµένη πρακτική, που να  έχει ως αντικείµενο ή αποτέλεσµα την 
παρακώλυση, τον περιορισµό ή νόθευση του ανταγωνισµού και β) στην δε διάταξη του άρθρου 2 
η αρνούµενη την πώληση επιχείρηση θα πρέπει  i) να κατέχει δεσπόζουσα θέση στο σύνολο ή 
µέρος της σχετικής αγοράς της χώρας, µε την έννοια ότι έχει ένα σηµαντικό ποσοστό σ’ αυτήν, 
που της επιτρέπει να αναπτύσσει ανεξάρτητη συµπεριφορά χωρίς να λαµβάνει ιδιαίτερα υπόψη 
της τους ανταγωνιστές και τους πελάτες της και που της παρέχει έτσι την πραγµατική δυνατότητα 
να εµποδίζει µονοµερώς τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό, µε την επιβολή όρων που κατ’ 
ανάγκη δεν αντιστοιχούν σ’ αυτούς που θα επικρατούσαν στην σχετική αγορά σε συνθήκες 
υγιούς ανταγωνισµού, και ii) να προβαίνει σε καταχρηστική εκµετάλλευση της τοιαύτης 
δεσπόζουσας θέσεως, στο σύνολο  ή µέρος της αγοράς της χώρας, δηλαδή να κάνει χρήση των 
ανωτέρω δυνατοτήτων, που της παρέχει η εν λόγω θέση, µε την χρησιµοποίηση µέσων  ή 
πρακτικών,  που  αποκλίνουν από αυτές του οµαλού ανταγωνισµού µεταξύ των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στην σχετική αγορά,  µεταβάλλοντας  έτσι, µε την εν λόγω δραστηριότητα 
της, τους κανόνες οµαλής λειτουργίας της, µε τελικό αποτέλεσµα ή να θέτει εκποδών ή να 
περιορίζει σηµαντικά την ικανότητα των επιχειρήσεων αυτών να αντεπεξέλθουν στους κανόνες 
του ειρηµένου ανταγωνισµού. 

Στην προκειµένη περίπτωση, από τα στοιχεία του σχετικού φακέλου, την ενώπιον της Επιτροπής 
εν γένει συζήτηση της υποθέσεως, τους ισχυρισµούς των ενδιαφεροµένων  ενώπιον αυτής και στα 
υποβληθέντα υποµνήµατά των, τα προσκοµισθέντα έγγραφα και την υπ’ αριθ. 3.630 έκθεση 
ενόρκου βεβαιώσεως µάρτυρος ενώπιον της Συµ/φου Αθηνών Αντιγ. Κωστοπαναγιώτου, 
προέκυψαν τα εξής: 

Η πρώτη των καθ’ ων εταιρεία REEMTSMA παράγει, εισάγει από το εξωτερικό και εµπορεύεται 
χονδρικώς καπνοβιοµηχανικά προϊόντα (σιγαρέτα και συναφή προϊόντα καπνού). Ειδικότερα, 
εισάγει και εµπορεύεται τα τσιγάρα παραγωγής του γερµανικού οίκου REEMTSMA µε τα 
εµπορικά σήµατα R1, R6, ASTOR, WEST, DAVIDOFF και KINGSMEN καθώς και συναφή 
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προϊόντα καπνού και διανέµει τα σιγαρέτα της εταιρείας IMPERIAL TOBACCO 
INTERNATIONAL LTD µε τα εµπορικά σήµατα SUPERKINGS, REGAL KING SIZE, 
EMBASSY και LAMBERT & BUTLER. 

Η δεύτερη των καθ’ ων εταιρεία ROTHMANS, εισάγει από το εξωτερικό και εµπορεύεται 
σιγαρέτα µε τα εµπορικά σήµατα ROTHMANS, VOGUE, PETER STUYVESANT, DUNHILL, 
CARTIER, LORD και WINFIELD, στριφτά σιγαρέτα SAMSON και BISON και καπνά για πίπα 
CLAN και FLYING DUTCHMAN. 

Τέλος, η τρίτη των καθ’ ών εταιρεία ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ εισάγει και πωλεί χονδρικώς στην Ελλάδα 
ωσαύτως καπνοβιοµηχανικά προϊόντα (σιγαρέτα και συναφή προϊόντα καπνού) µε τα εµπορικά 
σήµατα MILDE SORTE, SILK CUT, PRINCE, RONSON, MEMPHIS, WINSTON, MUSTANG, 
CAMEL, TRUSSARDI, YVES SAINT και BENSON.  

Στη εγχώρια αγορά βιοµηχανοποιηµένων σιγαρέτων, η οποία είναι και η µεγαλύτερη και 
σηµαντικότερη µεταξύ των επιµέρους αγορών καπνοβιοµηχανικών προϊόντων, 
δραστηριοποιούνται και άλλες εταιρείες, οι οποίες και κατέχουν τα µεγαλύτερα µερίδια. 
Ειδικότερα, οι καθ’ ών στην εν λόγω σχετική αγορά  κατέχουν µερίδια από 4%, 14% και 11% 
αντίστοιχα, ενώ κατέχουν η εταιρεία ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ/PHILIP MORRIS 37%, η εταιρεία 
ΚΑΡΕΛΙΑ/REYNOLDS 19%, η εταιρεία ΣΕΚΑΠ 9%, η εταιρεία ΚΕΡΑΝΗΣ/BAT 4% και οι 
λοιποί το υπόλοιπο 2%. Ούτω καµµία από τις καθ’ ων κατέχει δεσπόζουσα θέση στην άνω 
σχετική αγορά, ούτε ατοµικώς, λόγω των κατεχοµένων ως άνω µικρών µεριδίων, αλλά ούτε 
συλλογικώς, γιατί είναι ευθέως µεταξύ τους ανταγωνιστικές, αλλά και στο σύνολο τους είναι 
εκτεθειµένες στον ουσιώδη ανταγωνισµό των προαναφερθεισών άλλων εταιρειών, οι οποίες 
κατέχουν και τα µεγαλύτερα µερίδια. Ετσι, προεχόντως από τους άνω λόγους, η κρινόµενη 
αίτηση δεν µπορεί να εύρει έρεισµα στο άνω άρθρο 2 του ν.703/77, όπως ισχύει. 

Εξ άλλου, από τα προαναφερθέντα αποδεικτικά µέσα προέκυψαν περαιτέρω τα εξής: 

Σύµφωνα µε το νόµο 2805/1954, οι καθ’ ών διαθέτουν τα  προϊόντα των στις µεν περιοχές 
Αθηνών, Πειραιώς, Πατρών και Θεσσαλονίκης µέσω πρατηριούχων, στην δε υπόλοιπη 
επικράτεια µέσω αντιπροσώπων µε βάση συµβάσεις τοπικής διανοµής. Ειδικότερα, η επιλογή του 
πρατηριούχου από αυτές γίνεται χωρίς να υπάρχει προηγούµενη µεταξύ αυτών συνεννόηση ή 
συµφωνία, αλλά µε βάση αντικειµενικές προϋποθέσεις, που ανάγονται στην, κατά την κρίση 
τους, επαγγελµατική αξιολόγησή του, από απόψεως φερεγγυότητας, διαθέσεως των κατάλληλων 
εγκαταστάσεων, ώστε να γίνεται η σωστή αποθήκευση, διατήρηση  και διακίνηση των προϊόντων 
και η µη ανάµειξη του µε την λιανική πώληση τούτων, οι οποίες προϋποθέσεις δεν αντίκειται 
ούτε στη διάταξη του άρθρου 1 του άνω νόµου, ούτε στην Κοινοτική νοµοθεσία (άρθρα 81 και 82 
της Συνθήκης). 

Ο αιτών, τουλάχιστον µέχρι του τέλους 1988, ήταν λιανοπωλητής σιγαρέτων και διατηρούσε στο 
Λαγονήσι (επί της Λεωφόρου Σουνίου παρά την στροφήν προς Καλύβια) σχετικό κατάστηµα 
(περίπτερο). Ειδικότερα, ως φορέας της άνω επιχειρηµατικής δραστηριότητας εµφανίζετο η 
εταιρεία µε την επωνυµία ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ Ο.Ε. στην οποία ο αιτών συµµετείχε, ως 
οµόρρυθµος εταίρος, κατά ποσοστό 50% και ενεργούσε ως νόµιµος εκπρόσωπος και διαχειριστής 
της. Ούτος ισχυριζόµενος ότι µεταβίβασε την άνω επιχείρηση σε συγγενή του (υιό της αδελφής 
του) και ότι απεφάσισε να ασχοληθεί ως πρατηριούχος χονδρική πώλησης κατά µήνα 
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Φεβρουάριο 1999, ενεφανίσθη στους εκπροσώπους εκείνων και εδήλωσε αορίστως ότι επιθυµεί 
να αγοράσει προϊόντα τους, χωρίς να προσκοµίσει επαρκή στοιχεία ότι πληροί τις άνω 
προϋποθέσεις και ότι δεν είναι προσχηµατική η µεταβίβαση της προηγουµένης επιχείρησής του 
λιανικής πώλησης και δεν πρόκειται εντεύθεν να καταστρατηγηθεί η σχετική απαγόρευση του 
άρθρου 7 παράγρ. 2 του νόµου 2805/1954 και ούτω εκείνοι αρνήθηκαν να ικανοποιήσουν το εν 
λόγω αίτηµα του. 

Η συµπεριφορά τους όµως αυτή δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί αδικαιολόγητη άρνηση 
πωλήσεως κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν.703/77, όπως ισχύει, ούτε ακόµα και στην 
περίπτωση καταβολής του τιµήµατος “µετρητοίς”, αφού µόνο αυτή δεν εξαφανίζει και την 
συνδροµή και των προαναφερθεισών προϋποθέσεων. 

Εποµένως, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιµη η κρινόµενη  αίτηση. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Απορρίπτει την από 23.3.1999 αίτηση του εµπόρου Φίλιππου Ταγκόπουλου. 

Η απόφαση εκδόθηκε την 26η Αυγούστου 1999. 

Η απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

         Ο Πρόεδρος 

Ο Συντάξας την  Απόφαση      

            Σταύρος Αργυρόπουλος 

     Μιχαήλ Φράγκος      Η Γραµµατέας 

 

     Αικατερίνη Τριβέλη 


