
ΑΠΟΦΑΣΗ  21 / ΙΙ / 1998 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης  (Γ. Γ. Εµπορίου) την 10η Σεπτεµβρίου  

1998, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10.30 π.µ. µε την εξής σύνθεση: 

Πρόεδρος: Σταύρος Αργυρόπουλος. 
Μέλη:  Βλάσιος Ασηµακόπουλος, 
 Μιχαήλ Φράγκος, κωλυοµένου του τακτικού µέλους Νικολάου Παραθύρα, 

 Κων/νος Ηλιόπουλος, 
 Λεωνίδα Νικολούζος, 
 Παναγιώτης Μαντζουράνης, κωλυόµενου του τακτικού µέλους Χαρίλαου Χάρακα, 

 Μελίνα Μουζουράκη, 
 Ηλίας Σουφλερός, κωλυόµενου του τακτικού µέλους ∆ηµητρίου Τζουγανάτου και 
 Ιωάννης Κατσουλάκος. 

Γραµµατέας: Αλεξάνδρα - Μαρία Ταραµπίκου. 

Θέµα της συνεδριάσεως ήταν η από 19.5.1998 αίτηση των εµπόρων Φωτίου Τσάµη, Σταύρου 
Ηλιόπουλου και ∆ηµητρίου Μπουτιέρου προς την Επιτροπή Ανταγωνισµού, προκειµένου να 

βεβαιώσει παράβαση της υπ. αριθ. 100/1998 Αποφάσεώς της από την εταιρεία 
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΕ, και να καταδικάσει την τελευταία να καταβάλει στον 
καθένα από τους αιτούντες το συνολικό ποσό των 8.250.000 δρχ., µε το νόµιµο τόκο από κάθε 

παράβαση, άλλως από της επιδόσεως της αιτήσεως και µέχρι την ολοσχερή τους εξόφληση. Η 
συζήτηση της ως άνω υπόθεσης είχε αρχικά ορισθεί για τις 30.7.1998, οπότε και ανεβλήθη µετά από 
αίτηµα της καθής. 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι αιτούντες δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Χαράλαµπου 

Καλαφάτη και η εταιρία ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΕ, δια των πληρεξουσίων 
δικηγόρων της, Νικολάου Γεωργακόπουλου και Βασιλείου Αντωνόπουλου. 

Στην αρχή της συζητήσεως το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια της Γραµµατείας, Σοφία 
Καµπερίδου, η οποία ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση της Υπηρεσίας, ανέφερε ότι από τα 

προσκοµισθέντα στοιχεία προκύπτει ότι η εταιρεία ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΕ, 
αρνήθηκε να συµµορφωθεί µε την 100/1998 Απόφαση της Επιτροπής και πρότεινε α) να γίνει δεκτή 
η υπό κρίση αίτηση και β) να βεβαιώσει η Επιτροπή τη µη συµµόρφωση της καθής προς την 

απόφασή της και να θεωρήσει τη χρηµατική ποινή των 150.000 δρχ. για κάθε µέρα µη 
συµµόρφωσης ως καταπεσούσα. 

Στη συνέχεια το λόγο έλαβαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των ενδιαφεροµένων µερών, οι οποίοι 
ανέπτυξαν τις απόψεις αυτών, απάντησαν σε ερωτήσεις που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα 

Μέλη της Επιτροπής και ζήτησαν οι µεν αιτούντες την αποδοχή της υπό κρίση αίτησης η δε καθής 
την απόρριψη αυτής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έδωσε προθεσµία στα ενδιαφερόµενα µέρη µέχρι 
τις 14 Σεπτεµβρίου 1998 για να προσκοµίσουν υποµνήµατα. 
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Η Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε σε διάσκεψη την 24 Σεπτεµβρίου 1998, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 

10:30 π.µ., και αφού έλαβε υπ’ όψη της τα στοιχεία του φακέλου, την Εισήγηση της Γραµµατείας 
και τις απόψεις που διετύπωσαν, εγγράφως και προφορικώς, τα ενδιαφερόµενα µέρη δια των 
δικηγόρων της, κατά την συζήτηση της υποθέσεως, καθώς επίσης και τα υποµνήµατα τα οποία αυτά 

προσκόµισαν, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: 

Ι.  Mε την υπ’αριθ. 100/98 απόφαση της Επιτροπής αυτής, που εκδόθηκε κατά την διαδικασία των 
ασφαλιστικών µέτρων (άρθ. 9 του ν. 703/77 ως αντικαταστάθηκε µε το αρθ. 4 παρ. 6 του ν. 
2296/95) κατά της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΕ 

κατόπιν αιτήσεως των διαλαµβανοµένων σε αυτήν, µεταξύ των οποίων και οι ήδη αιτούντες, εκρίθη 
ότι η καταγγελία από την ανωτέρω βιοµηχανία της υφισταµένης, µέχρι του χρόνου της καταγγελίας 
αυτής µακροχρόνιας συνεργασίας, βάσει της οποίας η βιοµηχανία αύτη εφοδίαζε απ’ ευθείας τους 

αιτούντες, (ανεξάρτητους διανοµείς-χονδρεµπόρους) µε τσιγάρα και λοιπά συναφή προϊόντα 
καπνού που παράγει, εισάγει και γενικότερα διακινεί, υπό τους διαµορφωθέντες, κατά την 
συνεργασία αυτή, όρους και ειδικότερα µε τίµηµα προσδιοριζόµενο ως «χονδρική τιµή» διαθέσεως 

απ’ ευθείας προς αυτούς των  ανωτέρω προϊόντων της (διαστελλόµενο προς εκείνο µε το οποίο 
διατίθεντο τα προϊόντα αυτά στους λιανοπωλητές), ήτο άκυρος, ως χωρήσασα, κατά κατάχρηση της 
δηµιουργηθείσης από την τοιαύτη µακροχρονία συνεργασία οικονοµικής αυτών εξαρτήσεως από 

την καθής και θα έδει προσωρινώς (για ένα έτος) να συνεχισθεί η τοιαύτη συνεργασία. 

Με την ίδια απόφαση απειλείται, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης της καθής προς την εξευεχθείσα 
ανωτέρω κρίση, να  συνεχίσει την διάθεση των ως άνω προϊόντων της απ’ ευθείας προς τους 
αιτούντες µε «χονδρική τιµή», χρηµατική ποινή 150.000 δραχµών για κάθε ηµέρα άρνησης 

πώλησης των προϊόντων αυτών προς  έκαστο των αιτούντων. 

II. Με την υπό κρίση αίτηση προβάλλεται, ότι η καθής ως άνω βιοµηχανία αρνείται να 
συµµορφωθεί προς την ανωτέρω απόφαση, µη δεχόµενη να εκτελέσει τις υποβληθείσες  προς αυτήν 
από τους αιτούντες παραγγελίες διαθέσεως των ως άνω προϊόντων, σύµφωνα µε τους ανωτέρω 

όρους µε τους οποίους διείπετο η συνεργασία των, την ισχύν της οποίας προσωρινώς διατηρεί η 
ανωτέρω απόφαση και ειδικότερα µε «χονδρική τιµή», προβάλλουσα, αφενός µεν ότι η τιµή 
διάθεσης των ανωτέρω προϊόντων προς τους αιτούντες, µετά  τον ορισµό του αντιπροσώπου αυτής 

είναι η αυτή, τόσο για τους χονδρέµπορους όσο και λιανοπωλητές, αφετέρου δε ότι δεν  δεσµεύεται 
από την µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία της καταγγελίας της συνεργασίας των, διαµορφωθείσας 
τιµής διάθεσης των προϊόντων αυτών προς τους αιτούντες. 

Επιδιώκεται δε µε βάση το ιστορικό αυτό η βεβαίωση της µη συµµόρφωσης της καθής της προ τα 

υπό της ως άνω υπ’ αριθ. 100/98 απόφασης διαταχθέντα και δη επί 55 ηµέρες και την καταψήφιση 
της καθής όπως καταβάλει εις έκαστον των αιτούντων το εν αυτή ποσό της φερόµενης ως 
καταπεσούσης χρηµατικής ποινής. 

ΙΙΙ. Η διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 εδαφ. δεύτερο και τρίτο του ως άνω νόµου ορίζει: 

«Η Επιτροπή Ανταγωνισµού µπορεί να απειλήσει χρηµατική ποινή µέχρι ένα εκατοµµύριο 

(1.000.000) δραχµές για κάθε ηµέρα µη συµµόρφωσης προς την απόφαση  της και να θεωρήσει 
αυτή καταπέσουσα, όταν µε απόφαση της  βεβαιώνεται η µη συµµόρφωση», του υπόχρεου. … Η 
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Επιτροπή Ανταγωνισµού υποχρεούται να αποφανθεί, αφού πρώτα ακουστούν τα ενδιαφερόµενα 

µέρη». 

Από την διατύπωση της διατάξεως αυτής σαφώς προκύπτει ότι η απειλουµένη ως συνέπεια της µη 
συµµορφώσεως προς το περιεχόµενο αποφάσεως της Επιτροπής του προς τούτο υπόχρεου  
χρηµατική ποινή, είτε η ποινή αυτή χαρακτηρισθεί ότι συνιστά κύρωση διοικητική ή ποινή 

(διοικητική), είτε  µέτρον αναγκαστικής εκτελέσεως προς  υλοποίηση της αποφάσεως συνέπεια 
αρνήσεως εκπληρώσεως της απαγγελόµενης από αυτήν υποχρεώσεως (βλ. σχετ.  υπέρ του 
τελευταίου χαρακτηρισµού της χρηµατικής ποινής των άρθρων 946 και 947 του ΚΠ∆, ΑΠ 

889/1990), δεν φέρει οπωσδήποτε τον χαρακτήρα αποζηµιώσεως υπέρ εκείνου που ζηµιώνεται  από 
την µη εκτέλεση από τον υπόχρεο   της  διατασσοµένης προς τούτο πράξης ή παράλειψης αυτού 
(σχ. Απ. 1360/84), ώστε να νοµιµοποιείται αυτός για την υπέρ αυτού καταψήφιση της ποινής. Τα 

ανωτέρω, πολύ περισσότερον, ισχύουν επί χρηµατικής ποινής η απαγγελία της οποίας, σύµφωνα µε 
την ρηθείσα διάταξη του ν. 703/77, όπως ισχύει τώρα, χωρεί µε τις εκδιδόµενες αποφάσεις 
(διοικητικές πράξεις) της Επιτροπής Ανταγωνισµού, που στερείται σχετικής δικαιοδοσίας προς 

αναγνώριση και επιδίκαση χρηµατικών αξιώσεων από παραβάσεις συµβατικών ή άλλων του 
ιδιωτικού δικαίου σχέσεων, έστω και αν συνιστούν και περιεχόµενα του επιλυοµένου υπό των 
διοικητικών αυτών πράξεων  διοικητικού ζητήµατος, όπως συµβαίνει και στην προκειµένη 

περίπτωση. 

Ακριβώς, ως εκ της ανωτέρω φύσης της απαγγελοµένης χρηµατικής ποινής, όπου ο νοµοθέτης θέλει 
να χωρεί και επιδίκαση αυτής υπέρ εκείνου για τον οποίο και έχει απειληθεί, το προβλέπει ρητά, 
όπως πράττει στις ανωτέρω διατάξεις του Κ. Πολ. ∆ικονοµίας. 

Πέραν των ανωτέρω, κατά την προκειµένη διαδικασία, σύµφωνα µε την ανωτέρω διάταξη του ν. 

703/77, η εκδιδοµένη απόφαση περιορίζεται να βεβαιώσει τη συµµόρφωση ή µη της καθών 
απειλείται χρηµατική ποινή προς την απόφαση την απαγγέλουσα αυτήν σε  καταφατική δε 
περίπτωση η κατάπτωση αυτής είναι αυτόθρoος συνέπεια της απόφασης που απαγγέλει την 

χρηµατική ποινή για όσο χρόνο δεν συµµορφώνεται προς αυτήν εκείνος σε βάρος του οποίου και 
απαγγέλεται). Περαιτέρω  η διαπίστωση  της συµµορφώσεως ή µη  του υπόχρεου προς τα 
διατασσόµενα από την απόφαση της Επιτροπής µε την απειλή καταπτώσεως χρηµατικής ποινής 

ερευνάται αυτεπαγγέλτως. Αυτό, όµως, δεν αποκλείει να αποτελέσει και περιεχόµενο σχετικού 
αιτήµατος.  

Κατ’ ακολουθίαν θα πρέπει να εξετασθεί η υπό κρίση αίτηση µε την οποίαν καταγγέλλεται η καθής, 
για µη συµµόρφωση προς τα διατασσόµενα  από την ανωτέρω απόφαση της Επιτροπής, απορρίφθει 

δε, καθ’ ο µέρος, επιδιώκεται µε αύτην η καταψήφιση υπέρ των αιτούντων της απειλουµένης µε την 
ρηθείσα απόφαση της Επιτροπής χρηµατικής ποινής, προεχούντως ως απαράδεκτος. 

ΙV. Από τα στοιχεία του φακέλλου, τους εκατέρωθεν ισχυρισµούς των ενδιαφεροµένων µερών όπως 
ανεπτύχθησαν κατά την συζήτηση και µε την υποβολή υποµνηµάτων και  την εν γένει διαδικασία,  

προέκυψαν τα ακόλουθα: 

Οι αιτούντες µετά την έκδοση της ανωτέρω υπ’αριθ. 100/98 αποφάσεως της Επιτροπής αυτής  µε 
την οποία απαγγέλλεται χρηµατική ποινή 150.000 για κάθε ηµέρα αρνήσεως από την καθής να 
πωλήσει προς ένα έκαστων των αιτούντων τα ρηθέντα προϊόντα µε την καταβολή της «χονδρικής 

αυτών αξίας»,  απευθύνθησαν  το πρώτον ο µεν πρώτος εξ αυτών την 24.2.98 οι δε λοιποί την 
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17.2.98 στην καθής και εζήτησαν την παράδοση των περιλαµβανοµένων στις σχετικές παραγγελίες 

αυτών ποσότητες τσιγάρων και λοιπών ειδών καπνού µε την ταυτόχρονη προσφορά και καταβολή 
τοις µετρητοίς, τιµήµατος, που σηµειωτέον ελεύθερα διαµορφώνεται ήδη από το έτος 1992, 
ισοπόσου  προς εκείνο το οποίο και κατέβαλλον στην καθής προς της κηρυχθείσης ως ακύρου 

ανωτέρω καταγγελίας της µετ’αυτών υφισταµένης µακροχρονίου συνεργασίας, για χονδρική 
διάθεση προς αυτούς των ανωτέρω προϊόντων. 

 Η ίδια η καθής, ως διαλαµβάνεται στο σχετικό της υπόµνηµα, δεν αρνείται ότι το ύψος του 
τιµήµατος διαθέσεως των προϊόντων αυτών προς τους αιτούντες χονδρεµπόρους – διαµεσολαβητές 

(διανοµείς), διέφερε, σύµφωνα µε την ανωτέρω υφιστάµενη µακροχρόνια µετ’ αυτών συναλλαγή, 
εκείνου µε το οποίο διετίθεντο τα αυτά προϊόντα στους λιανοπωλητές περιπτεριούχους ,αλλά 
προβάλλει ότι,  µετά την ρηθείσα καταγγελία, (που έχει κριθεί όµως  άκυρος)  της µετά των 

χονδρεµπόρων και διανοµέων αυτής συνεργασίας, εχώρησε  ενοποίηση του τιµήµατος διαθέσεως 
των προϊόντων αύτης, αδιάστικτα αν οι αγοραστές αυτών είναι χονδρέµποροι ή λιανοπωλητές και 
στη τιµή αυτή  προσεφέρθη  να διαθέσει τα προϊόντα  αυτά προς τους αιτούντες. Ο ισχυρισµός 

αυτός άνευ εννόµου επιρροής προβάλλεται  καθόσον εκρίθη από την ανωτέρω απόφαση, ότι έδει να 
συνεχισθεί  η διάθεση των προϊόντων προς τους αιτούντες µε  τίµηµα χονδρικής πωλήσεως ως αυτό 
διαµορφώνονταν  µε βάση την µετά αυτών υφιστάµενης µακροχρόνιας συνεργασίας, την ισχύ της 

οποίας και διατηρεί προσωρινώς. 

V. Συνεπώς, η καθής αρνούµενη από τις ανωτέρω ηµεροµηνίες να πωλεί απ’ευθείας στους 
αιτούντες ποσότητες τσιγάρων και λοιπών προϊόντων καπνού µέχρι την κατάθεση της υπό κρίση 
αίτησης –καταγγελίας  ήτοι επί 55 τουλάχιστον ηµέρες µε ίδιο τίµηµα χονδρικής πωλήσεως, 

σύµφωνα µε την διατηρούµενη σε ισχύ ως άνω συναλλακτική σχέση, δεν συνεµορφώθη προς τα 
διαλαµβανόµενα στην ανωτέρω υπ. αριθ. 100/98 απόφαση, για την τήρηση των οποίων και 
απαγγέλλεται σε βάρος της καθής  για κάθε ηµέρα αρνήσεως συµµορφώσεως της, χρηµατική ποινή 

από 150.000 δραχµών κατά τα ειδικότερα στο διατακτικό διαλαµβανόµενα. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Επιτροπή απορρίπτει την υπό κρίση αίτηση κατά το µέρος αυτής µε το οποίο ζητείται να 
υποχρεωθεί η καθής να καταβάλει σε καθένα από τους αιτούντες την χρηµατική ποινή που 
απαγγέλλει η υπ’αριθ. 100/98 απόφαση της Επιτροπής αυτής. 

Θεωρεί ότι η  καθής Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΕ 

που εδρεύει στην Καλαµάτα δεν συνεµµορφώθη προς την ανωτέρω υπ’αριθ. 100/98 απόφαση, 
αρνουµένη  µετά την δηµοσίευση  αυτής και για χρονικό διάστηµα 55 ηµερών, από την υποβολή 
από καθένα από τους αιτούντες σχετικών προτάσεων, να πώληση προς αυτούς τις αιτηθείσες 

ποσότητες  τσιγάρων και λοιπών προϊόντων καπνού µε ίδιο χονδρικής πωλήσεως τίµηµα. 

Η παρούσα απόφαση εκδόθηκε την 30.10. 1998. 

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
         Η Γραµµατέας        Ο Πρόεδρος 
 

 
Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραµπίκου        Σταύρος Αργυρόπουλος 


