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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

H Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε και συνεδρίασε την 2α Ιουνίου 1999, ηµέρα Τετάρτη, και ώρα 

9.30 π.µ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, µε την 
εξής σύνθεση : 
Πρόεδρος: Σταύρος Αργυρόπουλος. 

Μέλη:  Μιχαήλ Φράγκος, κωλυοµένου του τακτικού κ. Νικολάου Στυλιανάκη, 
 Βλάσιος Ασηµακόπουλος, 

  Μελίνα Μουζουράκη και 

  Εµµανουήλ Αντωνόπουλος, κωλυοµένου του τακτικού Λεωνίδα Νικολούζου. 
Γραµµατέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυοµένης της τακτικής Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραµπίκου 
Τα λοιπά τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν παρευρέθησαν στη 

συνεδρίαση λόγω κωλύµατος. 

Θέµα της συνεδρίασης ήταν η από 8.3.99 και µε αριθµ.πρωτ. 469 αίτηση της ανώνυµης εταιρείας 
µε την επωνυµία Κ. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ για τη λήψη 
ασφαλιστικών µέτρων, σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 4 του ν.703/77, όπως ισχύει, κατά της 
εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, την οποία και καταγγέλει για παράβαση του άρθρου 2 του ως 
άνω νόµου. 

Κατά τη συζήτηση παρέστησαν α) για την εταιρεία Κ. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτής κ. Κωνσταντίνος Μπασιάκος µετά 
της πληρεξουσίας δικηγόρου κας Αντιγόνης Κούκα και β) η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ δια του 
πληρεξουσίου αυτής δικηγόρου κ. Σταύρου Λιναρδάκη. 

Στην αρχή της συζήτησης έλαβε το λόγο η Γενική Εισηγήτρια Σοφία Καµπερίδου, η οποία ανέπτυξε 

την έγγραφη εισήγηση της Γραµµατείας της Επιτροπής Ανταγωνισµού και πρότεινε την απόρριψη 
της κρινόµενης αίτησης. Στη συνέχεια έλαβαν το λόγο οι νόµιµοι εκπρόσωποι και πληρεξούσιοι 

δικηγόροι των ως άνω εταιρειών, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις τους και παρείχαν πληροφορίες, 
εξηγήσεις και διευκρινίσεις σε ερωτήσεις που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της 
Επιτροπής και η µεν αιτούσα ζήτησε την παραδοχή της αιτήσεώς της ή δε καθ’ ης την απόρριψη 

αυτής. Κατόπιν δε σχετικών αιτηµάτων των διαδίκων, η Επιτροπή εξέτασε το µάρτυρα της αιτούσας 
κ. Αγγελο Παπακωνσταντίνου, έµπορο ηλεκτρολογικού υλικού, και κατόπιν το µάρτυρα της καθής 
κ. Σωτήριο Τζαµάρα, ∆ιευθυντή Πωλήσεων αυτής, οι οποίοι απάντησαν σε ερωτήσεις που τους 

υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής και οι δικηγόροι των αντιδίκων. Τέλος, ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής έδωσε προθεσµία µέχρι τις 9 Ιουνίου 1999 στις ενδιαφερόµενες εταιρείες 
να προσκοµίσουν τα υποµνήµατά τους. 

Η Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε σε διάσκεψη την την 28 Ιουνίου 1999, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 
9:30 στην ίδια ως άνω αίθουσα 611, και, αφού έλαβε υπόψη της τα στοιχεία του φακέλου, την 

εισήγηση της Γραµµατείας της Επιτροπής Ανταγωνισµού, τις καταθέσεις των µαρτύρων, τις 
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απόψεις που διατύπωσαν εγγράφως και προφορικώς τα ενδιαφερόµενα µέρη κατά την συζήτηση της 

υπόθεσης καθώς επίσης και τα υποµνήµατα που αυτά προσκόµισαν, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Ι. Η αιτούσα µε την από 8.3.99 καταγγελία της ισχυρίζεται ότι η καθής µείωσε από το Φεβρουάριο 
τρέχοντος έτους τις τιµές για την ελληνική αγορά που αφορούν τη σειρά ηλεκτρολογικών ειδών µε 

τον τίτλο Neptune 2 σε ποσοστό 30% σε σχέση µε τις τιµές του προηγούµενου έτους, αντίθετα µε 
τις τιµές των υπολοίπων προϊόντων της οι οποίες αυξήθηκαν, ότι οι τιµές αυτές υπολείπονται σε 
ποσοστό 60%-200% των τιµών στις οποίες διατίθενται τα ίδια προϊόντα στη χώρα παραγωγής τους, 

δηλαδή τη Γαλλία και ότι, τέλος, οι τιµές αυτές είναι χαµηλότερες του κόστους παραγωγής των 
προϊόντων. Με την αίτησή της η αιτούσα ζητά να διαταχθεί η καθής να πωλεί τα προϊόντα της στην 
ελληνική αγορά σε τιµές ανώτερες του άµεσου κυµαινόµενου κόστους παραγωγής και ανώτερες 

από αυτές που διαθέτει τα ίδια προϊόντα της στη Γαλλία και να απειληθεί εναντίον της καθής 
χρηµατική ποινή 1.000.000 για κάθε ηµέρα µη συµµόρφωσής της προς την απόφαση που θα 
εκδοθεί. 

Η αίτηση είναι νόµιµη, στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.4 του ν.703/77, όπως ισχύει,  και 
πρέπει να εξεταστεί στην ουσία.  

ΙΙ. Η αιτούσα έχει την έδρα της στη ∆ροσιά Χαλκίδας και δραστηριοποιείται στην κατασκευή και 
εµπορία ηλεκτρολογικού υλικού (διακόπτες, πρίζες, ρεοστάτες κλπ). Ο κύκλος εργασιών της  

ανήλθε το 1998 σε 629 εκατοµ. δραχµές περίπου. Εξάλλου η εταιρεία έχει αυτοµατοποιήσει την 
παραγωγή της εξοπλισθείσα µε σύγχρονα µηχανήµατα στο πλαίσιο προγράµµατος χρηµατοδότησης. 

Η καθής, θυγατρική του γαλλικού οµίλου Legrand, έχει την έδρα της στην Αθήνα και 

δραστηριοποιείται στη συναρµολόγηση, εισαγωγή και χονδρικό εµπόριο ηλεκτρολογικού υλικού, 
καθώς και πλαστικών καναλιών διέλευσης καλωδίων, θυροτηλεοράσεων, θυροτηλεφώνων και 

συστηµάτων συναγερµού. Εισάγει δε κατά το µεγαλύτερο ποσοστό τα προϊόντα της από εργοστάσια 
του οµίλου Legrand (κυρίως από Γαλλία), ενώ πραγµατοποιεί το 97% των πωλήσεών της στην 
ελληνική αγορά και το υπόλοιπο στο εξωτερικό. Ο κύκλος εργασιών της το έτος 1998 ανήλθε σε 4,5 

δις δραχµές περίπου. 

ΙV. Για τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων από την Επιτροπή Ανταγωνισµού, σύµφωνα µε τη διάταξη 

του άρθρου 9 παρ.4 του ν.703/77 όπως ισχύει, στην κρινόµενη περίπτωση πρέπει να πιθανολογηθεί 
η παράβαση της διάταξης του άρθρου 2 του ίδιου νόµου και, σωρευτικά προς αυτή, να συντρέχει 
επείγουσα περίπτωση προς αποτροπή άµεσα επικείµενου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στον 

αιτούντα ή το δηµόσιο συµφέρον. Εξάλλου, η εφαρµογή του άρθρου 2 ν.703/77 προϋποθέτει (α) την 
ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης της καθής η αίτηση και (β) την καταχρηστική εκµετάλλευση της θέσης 
αυτής, η οποία κρίνεται µε γνώµονα το σκοπό του νόµου, δηλαδή την προστασία της ελευθερίας του 

ανταγωνισµού. 

Σχετική αγορά προϊόντος, στην υπό κρίση υπόθεση, είναι η αγορά του ηλεκτρολογικού διακοπτικού 

υλικού και γεωγραφική αγορά αυτή της ελληνικής επικράτειας, όπου πωλούν υπό οµοιόµορφες 
συνθήκες τα προϊόντα τους οι κατασκευαστικές και εισαγωγικές εταιρείες του κλάδου.  

Στην αγορά αυτή δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα αρκετές εταιρείες, οι οποίες στην πλειοψηφία 

τους εισάγουν τα προϊόντα τους από το εξωτερικό. Από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της 
Επιτροπής και από αυτά που συνέλεξε η Γραµµατεία, δεν πιθανολογείται ότι η καθής έχει 

δεσπόζουσα θέση στην αγορά, καθώς σε αυτή, εκτός από την αιτούσα και της καθής, 
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δραστηριοποιούνται ενεργά οι εταιρείες SIEMENS A.E., VIMAR HELLAS A.E., ABB, GEYER 

ΕΛΛΑΣ Α.Ε., ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε., Π.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε., ∆ΑΣΙΜ Α.Ε. οι οποίες 
εµπορεύονται διακοπτικό υλικό σε διάφορες τιµές και ποιότητες, το δε µερίδιο που κατέχει η καθής 
πιθανολογείται ότι δεν υπερβαίνει το 30%. 

Κατά συνέπεια δεν πιθανολογείται ότι πληρούται η προϋπόθεση ύπαρξης δεσπόζουσας θέσης από 
την καθής και κρίνεται περιττή η εξέταση της συνδροµής των περαιτέρω προϋποθέσεων του άρθρου 

2 ν.703/77, του οποίου η αιτούσα επικαλείται την παράβαση. 

Εξάλλου, από τα στοιχεία που προσκόµισε η καθής στην Επιτροπή, δεν προέκυψε ότι η µείωση των 

τιµών από την καθής στο έτος 1999 αφορούσε µόνο τη σειρά Neptune 2, στην οποία αναφέρεται η 
αιτούσα. Αντίθετα, πιθανολογήθηκε ότι παράλληλα µε τη µείωση της τιµής η οποία πράγµατι, 
σύµφωνα µε τους προσκοµισθέντες από την αιτούσα τιµοκαταλόγους, πραγµατοποιήθηκε στην 

προαναφερόµενη σειρά, η καθής προέβη σε µείωση τιµής και σε άλλα προϊόντα που εµπορεύεται 
στην ελληνική αγορά, όπως για παράδειγµα στη σειρά διακοπτικού υλικού SIRE. 

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, δεν προσκοµίστηκαν από την αιτούσα στοιχεία από τα οποία να 

δύναται να πιθανολογηθούν οι περιλαµβανόµενοι στην αίτηση ισχυρισµοί της, όπως για παράδειγµα 
στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η καθής πωλεί τα προϊόντα της σε τιµές κατώτερες του κόστους 

παραγωγής τους και, εφόσον αυτό δεν ανταποκρίνεται στα προσκοµισθέντα από την καθής 
τιµολόγια αγοράς των προϊόντων από τη µητρική Legrand, µε ποιο τρόπο προσδιορίζεται αυτό και 
σε ποιο ύψος ανέρχεται.  

Εξάλλου, η διαµόρφωση της τιµής των προϊόντων που η καθής εισάγει από τη µητρική εταιρεία σε 
επίπεδα χαµηλότερα απ’ ό,τι τα προϊόντα αυτά διατίθενται στη γαλλική αγορά δε συνιστά από µόνη 

της παράνοµη συµπεριφορά, όπως ισχυρίζεται η αιτούσα, καθώς οι αγορές της Ελλάδας και της 
Γαλλίας είναι από γεωγραφική άποψη διάφορες, και δεν έχουν οµοιογενή χαρακτηριστικά ούτε οι 
συνθήκες ανταγωνισµού υπό τις οποίες δραστηριοποιούνται οι εταιρείες είναι ταυτόσηµες. 

Κατά συνέπεια, η κρινόµενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιµη.   

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Απορρίπτει την από 8.3.1999 αίτηση ασφαλιστικών µέτρων της εταιρείας Κ.ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. 

Η απόφαση εκδόθηκε την 18 Οκτωβρίου 1999. 

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ο Πρόεδρος 

Η συντάκτρια της απόφασης      

     Σταύρος Αργυρόπουλος  

      Μελίνα Μουζουράκη     

          Η Γραµµατέας 

 

Αικατερίνη Τριβέλη 


