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ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡΙΘΜ. 1 453 /V/2009 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί 
της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11η Ιουνίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, με την 
εξής σύνθεση: 
Πρόεδρος:   Σπυρίδων Ζησιμόπουλος 
Μέλη:  Αριστομένης Κομισόπουλος, 
                        Αριστέα Σινανιώτη, 
                        Ιωάννης Δραπανιώτης, λόγω δικαιολογημένου κωλύματος του τακτικού 

μέλους, Φαίδωνα Στράτου,   
  Ιωάννης Σαμέλης, 
  Χρήστος Ιωάννου, 
                        Παναγιώτης Κανελλόπουλος, 
                        Ευθύμιος Πουρναράκης, λόγω δικαιολογημένου κωλύματος του τακτικού 

μέλους, Απόστολου Ρεφενέ, 
                        Δημήτριος Γιαννέλης  
                        Ελίζα Αλεξανδρίδου και 
                        Γεωργία Μπεχρή-Κεχαγιόγλου 
Γραμματέας:  Ηλιάνα Κούτρα, λόγω κωλύματος της τακτικής Γραμματέως Όλγας-Ανίτας 

Ραφτοπούλου. 
Το μέλος Ευθύμιος Πουρναράκης από την 8η Ιουλίου 2009 και εντεύθεν συμμετείχε στη 
συζήτηση της υπόθεσης ως τακτικό μέλος βάση της αριθμ. Β1-4653 Υπουργικής Απόφασης 
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ./294/8.7.2009).  
 

              Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί των παρακάτω υποθέσεων: 1) Η με αριθ. 
πρωτ. 6370/11.11.2008 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (εφεξής ΓΔΑ) για 
«Παραπομπή των εταιρειών COLGATE-PALMOLIVE (HELLAS) A.B.E.E και COLGATE-
PALMOLIVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ και των αλυσίδων σούπερ 
μάρκετ «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ, ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ι.&Σ. 
Α.Ε.Ε. καθώς και του Ομίλου Κοινών Αγορών ΚΥΨΕΛΗ ΑΕ, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού 
για λήψη απόφασης κατ’ άρθρο 9 παρ. 1 ν.703/77, ως ισχύει, για παράβαση του άρθρου 1 
παρ.1 του ν.703/77 και 81 της ΣυνθΕΚ» και 2) Η με αριθ. πρωτ. 2246/16.3.2009 εισήγηση 
της ΓΔΑ για «Παραπομπή των εταιρειών COLGATE-PALMOLIVE (HELLAS) A.B.E.E και 
COLGATE-PALMOLIVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ και της 
                                                 
1 Από την παρούσα απόφαση έχουν παραλειφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.7 του Κανονισμού Λειτουργίας 
και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 1890/Β’/29.12.2006), τα στοιχεία εκείνα, τα οποία κρίθηκε 
ότι αποτελούν επιχειρηματικό απόρρητο. Στη θέση των στοιχείων που έχουν παραλειφθεί υπάρχει η ένδειξη 
[…]. Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που παραλείφθηκαν αντικαταστάθηκαν με ενδεικτικά ποσά και αριθμούς ή 
με γενικές περιγραφές (εντός […]).  
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αλυσίδας σούπερ μάρκετ ΜΑKRO CASH & CARRY ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ A.E, στην 
Επιτροπή Ανταγωνισμού για λήψη απόφασης κατ’ άρθρο 9 παρ. 1 ν.703/77, ως ισχύει, για 
παράβαση του άρθρου 1 παρ.1 του ν.703/77 και 81 της ΣυνθΕΚ.» 

              Οι ανωτέρω υποθέσεις συνεκφωνήθηκαν και συνεκδικάσθησαν λόγω συνάφειας του θέματος 
και για λόγους οικονομίας της συζήτησης. 

 
              Στη συζήτηση της υπόθεσης είχαν νομίμως κλητευθεί και παρίσταντο οι ως άνω 

αναφερόμενες εταιρείες ως εξής: α) η εταιρεία COLGATE-PALMOLIVE (HELLAS) 
A.B.E.E με τον νόμιμο εκπρόσωπό της Βασίλειο Αντωνίου μετά των πληρεξουσίων 
δικηγόρων Ευάγγελου Τριανταφύλλου και Ευθυμίας Κινινή, β) η εταιρεία COLGATE-
PALMOLIVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ με τον νόμιμο εκπρόσωπό 
της Παναγιώτη Τσουραπά μετά των πληρεξουσίων δικηγόρων Ευάγγελου Τριανταφύλλου 
και Ευθυμίας Κινινή, γ) η εταιρεία «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ διά των 
πληρεξουσίων δικηγόρων Αναστασίας Δρίτσα, Χαράς Νικολοπούλου και Θωμά 
Αμοργιανιώτη, δ) η εταιρεία ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Δημητρίου 
Σμυρνή, ε) η εταιρεία ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ι.&Σ. Α.Ε.Ε. διά των πληρεξουσίων δικηγόρων 
Ανδρέα Ζαγγανά, Αθανασίας Ντούμα και Ευαγγελίας Τσινίδου, στ) ο Όμιλος Κοινών 
Αγορών ΚΥΨΕΛΗ ΑΕ διά των πληρεξουσίων δικηγόρων Ιωάννη Χατζηπροδρόμου και 
Βύρωνα Χατζηπροδρόμου και ζ) η εταιρεία ΜΑKRO CASH & CARRY 
ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ A.E διά των πληρεξουσίων δικηγόρων Εμμανουήλ Μαστρομανώλη, 
Ηλία Κοϊμτζόγλου, Στέφανου Χαρακτινιώτη, Μαρίας Μουστακαλή και Αγγελικής Λιόνα.  

               
              Η αρχικώς ορισθείσα συζήτηση της υπόθεσης για την 12η Φεβρουαρίου 2009 κατόπιν 

αποφάσεως της Ολομελείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού την 22α Δεκεμβρίου 2009 (αριθ. 
συνεδρ. 1437) μετεφέρθη για την 26η Φεβρουαρίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30. 

 
               Στη συνεδρίαση της  26ης Φεβρουαρίου 2009 η Επιτροπή με την παρουσία των εταιρειών 

COLGATE-PALMOLIVE (HELLAS) A.B.E.E και COLGATE-PALMOLIVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
(ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ εξέτασε το αριθ. πρωτ. 1631/20.2.2009 Αίτημα της 
Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού για από κοινού εξέταση της αριθ. πρωτ. 6370/11.11.2008 
εισήγησης της υπηρεσίας και νέας εισήγησης που επρόκειτο να εισαχθεί από την ΓΔΑ στην 
Επιτροπή σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 1890/Β΄/29.12.2006), και αποφάσισε ομόφωνα την συνεξέταση των 
υποθέσεων. 

              Επί της ως άνω αποφάσεως ενημερώθηκαν και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη εισερχόμενα 
στην αίθουσα κατά την ίδια συνεδρίαση. 

              Στη συνέχεια, μετά την εισαγωγή στην Επιτροπή της νέας εισήγησης (αριθ. πρωτ. 
2246/16.3.2009) της ΓΔΑ και την νόμιμη κλήτευση των ενδιαφερομένων μερών, ορίσθηκε 
ημερομηνία συζήτησης των συνεκδικαζομένων υποθέσεων για την 11η Ιουνίου 2009, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10:30. 
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              Στη συνεδρίαση της 11ης Ιουνίου 2009, η Επιτροπή, κατόπιν προφορικού αιτήματος που 
υπέβαλλαν τα μέρη για αναβολή της συζήτησης της υπόθεσης, αποφάσισε και ανέβαλε την 
συζήτηση για την 25η Ιουνίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00. 

               
              Κατά τη συνεδρίαση της 25ης Ιουνίου 2009 εξετάσθηκαν οι προτεινόμενες δεσμεύσεις  

σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού των εταιρειών: α) COLGATE-PALMOLIVE (HELLAS) A.B.E.E, β) 
COLGATE-PALMOLIVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, γ) «ΑΛΦΑ 
ΒΗΤΑ» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, δ) ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ι.&Σ. Α.Ε.Ε., ε) Όμιλος Κοινών 
Αγορών ΚΥΨΕΛΗ ΑΕ και  στ) ΜΑKRO CASH & CARRY ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ A.E. 

Στην αρχή της συζήτησης το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια, Σοφία Καμπερίδου, 
Προϊσταμένη της Α΄ Διεύθυνσης Εφαρμογής, η οποία ανέπτυξε συνοπτικά τις με αριθ. πρωτ. 
1597/20.2.2009, 1598/20.2.2009, 1599/20.2.2009, 1600/20.2.2009, 1601/20.2.2009, και 
4600/4.6.2009  γραπτές εισηγήσεις της υπηρεσίας επί των προτεινόμενων δεσμεύσεων και 
πρότεινε, λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται αναλυτικά στην κάθε μία εισήγηση, την 
απόρριψη των προτάσεων ανάληψης δεσμεύσεων. 

                
Κατόπιν το λόγο έλαβαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, οι οποίοι τοποθετήθηκαν επί των 
εισηγήσεων, ανέπτυξαν τις απόψεις τους, έδωσαν διευκρινήσεις και απάντησαν σε ερωτήσεις, 
που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα μέλη της Ε.Α. και ζήτησαν την αποδοχή των 
δεσμεύσεων από την Επιτροπή. 
 
Η Επιτροπή σε μυστική διάσκεψη αφού έλαβε υπόψη της τα στοιχεία του φακέλου, τις 
εισηγήσεις της ΓΔΑ, τις απόψεις που διατύπωσαν προφορικώς τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά 
τη συζήτηση και εγγράφως με τα υπομνήματά τους επί των ως άνω προτεινόμενων 
δεσμεύσεων αποφάσισε ομόφωνα και ο Πρόεδρός της ανακοίνωσε στα ενδιαφερόμενα μέρη, 
την απόρριψη των προτεινόμενων δεσμεύσεων  από τις ανωτέρω εταιρείες. 
 
Ειδικότερα η ΕΑ αποφάσισε ότι οι εν λόγω δεσμεύσεις κρίνονται μη επαρκείς, διότι η 
παράβαση που τους αποδίδεται στη σχετική εισήγηση της ΓΔΑ, ανάγεται στον «σκληρό 
πυρήνα» του δικαίου του ανταγωνισμού και των σκοπών που ικανοποιούνται με τις διατάξεις 
του. Επομένως, η αποδιδόμενη παράβαση πρέπει να τύχει περαιτέρω εξέτασης, οι δε 
προτεινόμενες δεσμεύσεις κρίνονται ανεπαρκείς εξ απόψεως της αποτελεσματικότητάς τους. 
 
Η συζήτηση επί της ουσίας της υπόθεσης, η οποία άρχισε την 7η Ιουλίου 2009 (ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00) συνεχίστηκε την 14η Ιουλίου 2009 (ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00) και 
ολοκληρώθηκε την 16η Ιουλίου 2009 (ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30). 

Στην αρχή της συζήτησης, το λόγο έλαβε η Εμμανουέλα Τρούλη, Αναπληρώτρια 
Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, κωλυομένης της Γενικής Εισηγήτριας, 
Σοφίας Καμπερίδου, Προϊστάμενης της Α΄ Διεύθυνσης Εφαρμογής της Γενικής Διεύθυνσης 
Ανταγωνισμού, η οποία ανέπτυξε συνοπτικά τις με αριθ. πρωτ. 6370/11.11.2008 και 
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2246/16.3.2009 γραπτές εισηγήσεις της υπηρεσίας και πρότεινε, λαμβάνοντας υπόψη όσα 
αναφέρονται αναλυτικά σε αυτές, τα εξής: 

Α) Για την με αριθ. πρωτ. 6370/11.11.2009 εισήγηση: 

«1) Να υποχρεωθούν οι εταιρίες COLGATE PALMOLIVE και COLGATE PALMOLIVE 
ΕΠΕ, καθώς και οι εταιρίες ΚΥΨΕΛΗ ΑΕ, ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., Ι.&Σ. 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. και ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε. να παύσουν τις ανωτέρω παραβάσεις του 
άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 703/1977, όπως ισχύει, καθώς επίσης και του άρθρου 81 παρ. 1 
ΣυνθΕΚ, εφόσον συνεχίζονται, και να παραλείπουν αυτές στο μέλλον,  

2) Να επιβληθούν στις εταιρίες COLGATE PALMOLIVE και COLGATE PALMOLIVE 
ΕΠΕ, καθώς και στις εταιρίες ΚΥΨΕΛΗ ΑΕ, ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., Ι.&Σ. 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. και ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε. πρόστιμα σύμφωνα με τη διάταξη του 
άρθρου 9 Ν. 703/1977, λαμβανομένων υπόψη της βαρύτητας και της διάρκειας της 
παράβασης και των επιβαρυντικών και ελαφρυντικών παραγόντων, που διαπιστώθηκαν 
ανωτέρω, 

3) Να επαπειληθεί χρηματική ποινή για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης εκ μέρους των 
εταιριών COLGATE PALMOLIVE και COLGATE PALMOLIVE ΕΠΕ, καθώς και των 
εταιριών ΚΥΨΕΛΗ ΑΕ, ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., Ι.&Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 
Α.Ε.Ε. και ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε.6 με την απόφασή σας και/ή συνέχισης ή επανάληψης της 
παράβασης.» και 

Β) Για την με αριθ. πρωτ. 2246/16.3.2006 εισήγηση: 

«1) Να υποχρεωθούν η εταιρία COLGATE PALMOLIVE ΕΠΕ, καθώς και η εταιρία 
MAKRO CASH & CARRY να παύσουν τις ανωτέρω παραβάσεις του άρθρου 1 παρ. 1 του 
Ν. 703/1977, όπως ισχύει, καθώς επίσης και του άρθρου 81 παρ. 1 ΣυνθΕΚ, εφόσον 
συνεχίζονται, και να παραλείπουν αυτές στο μέλλον,  

2) Να επιβληθούν στις εταιρίες COLGATE PALMOLIVE ΕΠΕ και MAKRO CASH & 
CARRY πρόστιμα σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 Ν. 703/1977, λαμβανομένων 
υπόψη της βαρύτητας και της διάρκειας της παράβασης και των επιβαρυντικών και 
ελαφρυντικών παραγόντων, που διαπιστώθηκαν ανωτέρω, 

3) Να επαπειληθεί χρηματική ποινή για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης εκ μέρους των 
εταιριών  COLGATE PALMOLIVE ΕΠΕ και MAKRO CASH & CARRY με την απόφασή 
σας και/ή συνέχισης ή επανάληψης της παράβασης, 

4) Να επιβληθεί στην εταιρία COLGATE PALMOLIVE (HELLAS) A.B.E.E πρόστιμο 
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 2 Ν. 703/1977, για παροχή ανακριβών ή 
ελλιπών πληροφοριών» 
 
Κατόπιν το λόγο έλαβαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των ενδιαφερομένων μερών, οι οποίοι 
τοποθετήθηκαν επί της εισηγήσεως, ανέπτυξαν τις απόψεις τους, έδωσαν διευκρινήσεις και 
απάντησαν σε ερωτήσεις, που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα μέλη της Ε.Α. και για τη 
θεμελίωση των ισχυρισμών τους οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των μερών ζήτησαν την εξέταση 
μαρτύρων. Η Επιτροπή αποδεχόμενη το αίτημά τους εξέτασε ενόρκως τους εξής μάρτυρες: 1) 
τον Λ. Β., 2) τον Ε. Π., 3) τον Α. Μ., καθώς επίσης και τον Β. Α., […], ο οποίος κατέθεσε 
ανωμοτί. 
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Με την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας και την εξέταση των μαρτύρων οι 
πληρεξούσιοι δικηγόροι των μερών ζήτησαν και ο Πρόεδρος της Επιτροπής χορήγησε 
προθεσμία μέχρι την 22α Ιουλίου 2009, ημέρα Τετάρτη, προκειμένου να υποβάλουν τα 
συμπληρωματικά υπομνήματά τους. 

Η Επιτροπή συνήλθε σε διάσκεψη την 23η Ιουλίου 2009 (ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00), 
απόντων λόγω κωλύματος των μελών, Αριστέας Σινανιώτη και Χρήστου Α. Ιωάννου, στην 
ως άνω αίθουσα συνεδριάσεων του 1ου ορόφου των Γραφείων της, και αφού έλαβε υπόψη της 
τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης, τις Εισηγήσεις της Γ.Δ.Α., τις απόψεις 
που διατύπωσαν προφορικώς τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά την συζήτηση της υπόθεσης και 
με τα υπομνήματά τα οποία υπέβαλαν, καθώς και τα όσα κατέθεσαν οι μάρτυρες κατά την 
ακροαματική διαδικασία,  

 
 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: 
 
 
Στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης ερευνάς που διενήργησε η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού 
(Γ.Δ.Α.) στον κλάδο απορρυπαντικών προϊόντων οικιακής χρήσης για διερεύνηση τυχόν 
παραβάσεων των αρθρ.1 & 2 του Ν.703/77 ως ισχύει και 81 & 82 Συνθ. Εκ., εξετάστηκαν οι 
όροι των συμβάσεων που είχαν συνάψει οι εταιρείες COLGATE –PALMOLIVE (HELLAS) 
A.E.B.E. και COLGATE –PALMOLIVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ (HELLAS) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Ε.Π.Ε. με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. , ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε.Β.Ε. , ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε., ΜΑΚΡΟ CASH & CARRY ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 
καθώς και τον Όμιλο Κοινών Αγορών ΚΥΨΕΛΗ Α.Ε. 
 
Από την εν λόγω έρευνα διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία COLGATE –PALMOLIVE Α.Β.Ε.Ε. 
υπέγραψε συμφωνίες με την εταιρεία ΚΥΨΕΛΗ Α.Ε. τα έτη 2001-2004, που προέβλεπαν τον 
παρακάτω όρο: 
«Δεχτήκαμε και συμφωνήσαμε ότι κανένα μέλος της ΚΥΨΕΛΗΣ Α.Ε. δεν θα προβεί σε 
παράλληλες εισαγωγές των προϊόντων της εταιρείας. Σε περίπτωση μη τήρησης της 
συγκεκριμένης συμφωνίας έστω και μία φορά από κάποιο μέλος του Συνεταιρισμού σας, δεν 
θα αποδοθεί η προβλεπόμενη έκπτωση συλλογής προϊόντων».  
 
Αντίστοιχα στις συμβάσεις του έτους 2006 της COLGATE –PALMOLIVE Ε.Π.Ε. με τα 
σούπερ μάρκετ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε., ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε., AΛΦΑ ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΡΟ CASH & CARRY, καθώς και στην σύμβαση του έτους 2007 με 
την ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ και 2008 με την ΜΑΚΡΟ, προβλεπόταν μεταξύ άλλων και ο όρος :  
«Μη διάθεση από τα καταστήματα σας προϊόντων παράλληλης εισαγωγής, ομοίων προς αυτά 
που διακινεί η εταιρείας μας που όμως δεν πληρούν τους όρους της Ελληνικής Νομοθεσίας. 
Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος όρου, δεν θα αποδοθεί η προβλεπόμενη από το 
παρόν έκπτωση συλλογής προϊόντων». 
 
Ένα από τα βασικά επιχειρήματα που προέταξε το σύνολο των ενδιαφερομένων μερών τόσο 
στα υποβληθέντα υπομνήματά τους, όσο και στην προφορική ανάπτυξη των θέσεων τους για 
να αμφισβητήσουν την σημασία αυτή της ρήτρας στο πλαίσιο των οικονομικών συναλλαγών 
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και σχέσεων υπό το πρίσμα του δικαίου του ανταγωνισμού, ήταν η επίκληση του εθνικού 
κανονιστικού πλαισίου που διέπει την κυκλοφορία των απορρυπαντικών και καθιστά κατ’ 
αυτούς, πρακτικά αδύνατη την πραγματοποίηση παράλληλων εισαγωγών. 
Κατά την ακροαματική όμως διαδικασία και ειδικότερα από καταθέσεις μαρτύρων, προέκυψε 
ότι η επίμαχη ρήτρα απαγόρευσης παράλληλων εισαγωγών, αφορά όχι μόνο τα 
απορρυπαντικά  αλλά και τα υπόλοιπα προϊόντα COLGATE που αποτελούν αντικείμενο των 
υπό εξέταση συμβάσεων αυτής της εταιρείας με τα προαναφερθέντα σούπερ μάρκετ, CASH 
& CARRY και Όμιλο Αγορών.  
Ως εκ τούτου τα συμμετέχοντα στην διάσκεψη μέλη, έκριναν ότι η υπόθεση χρήζει 
επανεξέτασης, προκειμένου να ληφθεί υπόψη το πραγματικό εύρος της διερευνώμενης 
ρήτρας και να αξιολογηθούν οι συνέπειες στον ανταγωνισμό της εν λόγω υπόθεσης υπό της 
νέες της διαστάσεις.  
  
 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού: 
 
Α. Απέχει από την έκδοση οριστικής απόφασης. 
 
Β. Εκδίδει σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 4 του Κανονισμού Λειτουργίας και 
Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ1890/Β/29.12.2006) την παρούσα 
προδικαστική απόφαση με την οποία καλεί την Γ.Δ.Α. να διενεργήσει κατά προτεραιότητα 
έρευνα προκειμένου να διερευνήσει τα αναφυόμενα κατά την προφορική διαδικασία 
ζητήματα όσο αναφορά το εύρος της επίμαχης ρήτρας απαγόρευσης παράλληλων εισαγωγών 
στις υπό εξέταση συμβάσεις των εταιρειών COLGATE-PALMOLIVE (HELLAS) A.B.E.E 
και  COLGATE-PALMOLIVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ με τις 
προαναφερθείσες αλυσίδες σούπερ μάρκετ CASH & CARRY και Όμιλο Αγορών και να 
υποβάλλει σχετική εισήγηση.  

 
Η απόφαση εκδόθηκε την 23η Ιουλίου 2009. 
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 
6 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού         
(ΦΕΚ Β΄1890/29.12.2006). 
 

             Ο Πρόεδρος της ΕΑ 
 

                                                                      Σπυρίδων Ζησιμόπουλος 
 
 
         Η Αναπληρώτρια Γραμματέας 
 
             
                 Ηλιάνα Κούτρα 


