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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
[ΧΟΝ∆ΡΕΜΠΟΡΟΣ 28] 

 

Σε σχέση µε την επιχείρηση                          [ΧΟΝ∆ΡΕΜΠΟΡΟΣ 28]                          , σε επιστολή του 
Απριλίου 20071 που έστειλε η ίδια η χονδρεµπορική εταιρία προς την E.Α. σχεδόν εννέα µήνες µετά 

την κατάθεση της 03.08.2006 του [ΧΟΝ∆ΡΕΜΠΟΡΟΣ 28] αναφέρεται ότι τον Οκτώβριο του 2006 η εκ 
µέρους της καθυστέρηση πληρωµής στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία τιµολογηθέντος ποσού κατά πέντε 
ηµέρες είχε ως αποτέλεσµα η εταιρία ζύθου να µην εξυπηρετήσει παραγγελία σε βαρελίσια µπίρα της 

επιχείρησης. Το Νοέµβριο του 2006 η χονδρεµπορική επιχείρηση ξεκίνησε συνεργασία µε τη Ζυθοποιία 
Μακεδονίας – Θράκης για την προµήθεια βαρελίσιας µπίρας. Σύµφωνα µε την εν λόγω χονδρεµπορική 
επιχείρηση, αυτό υπήρξε λόγος για περαιτέρω πιέσεις εκ µέρους της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας. Στην 

επιστολή επισηµαίνεται: «[κ]αι τότε [ΣτΣ: ενν. όταν ξεκίνησε συνεργασία µε τη Ζυθοποιία Μακεδονίας 
– Θράκης] άρχισαν τα µεγάλα προβλήµατα[2]. Οι καθυστερήσεις στην παράδοση εµπορευµάτων έγιναν 

καθεστώς, τα άτοµα της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας επισκέπτονταν τα καταστήµατα – πελάτες µας και 

προσπαθούσαν να δηµιουργήσουν προβλήµατα στις σχέσεις µας µε τους πελάτες µας και τους προέτρεπαν 

να αλλάξουν προµηθευτή. Λόγω αυτών των προβληµάτων και για λόγους που οφείλονται στη γενική 

έλλειψη ρευστότητας της αγοράς µας καθυστερήσαµε την αποπληρωµή των υποχρεώσεών µας προς την 

Αθηναϊκή Ζυθοποιία µε αποτέλεσµα το χρέος της εταιρίας µας στις 31/12/2006 να διαµορφωθεί στις 

€[55.000]». 

Η αρνητική απάντηση στο αίτηµα που υπέβαλε η συγκεκριµένη χονδρεµπορική εταιρία στην Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία για διακανονισµό του χρέους που είχε συσσωρευτεί, οδήγησε, όπως αναφέρει, στη διακοπή 
της απευθείας προµήθειας από την εταιρία ζύθου από τον Ιανουάριο του 2007. Με βάση στοιχεία που 
υπέβαλε η εν λόγω χονδρεµπορική επιχείρηση3, προκύπτει ωστόσο ότι κατά το έτος 2006 όντως 

προµηθεύτηκε απευθείας από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία το [σύνολο των αναγκών της] σε σήµατα της 
συγκεκριµένης εταιρίας, το 2007 κάλυψε αναλογία ίση µε [45-55]% των αντίστοιχων αναγκών της διά της 
άµεσης συνεργασίας αγοράζοντας το υπόλοιπο [45-55]% κατά ίση αναλογία από την χονδρεµπορική 

επιχείρηση [«ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε.»] και από την εταιρία super-market [«∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. 
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ»], ενώ το 2008, σχεδόν το [95-100]% των αγορών της πραγµατοποιήθηκε και πάλι 
απευθείας από την εν λόγω εταιρία ζύθου, ενώ το υπόλοιπο µέσω της [«ΚΟΜΒΟΣ Α.Ε.»]. Σε σχέση 

µάλιστα µε την προµήθεια των προϊόντων ζύθου της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας από την ανωτέρω 
αναφερθείσα εταιρία super-market, ο [ΧΟΝ∆ΡΕΜΠΟΡΟΣ 28] αναφέρει ότι η εν λόγω εταιρία, δεχόµενη 
πιέσεις από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, σταµάτησε αρχικά την ευνοϊκότερη έκπτωση που πρόσφατα είχε 

ξεκινήσει να χορηγεί, ενώ τελικά σταµάτησε και την προµήθεια των προϊόντων στην εταιρία. 
Συγκεκριµένα, ο χονδρέµπορος αναφέρει: «[π]ριν από δεκαπέντε µέρες µας ενηµέρωσαν από την 

[ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.] ότι πιέστηκαν από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία και δεν µπορούνε να µας παρέχουν τη 

συµφωνηµένη έκπτωση του [13%] και θα επανέλθουµε στην παλαιά του [9%]. Αυτό όµως έως και σήµερα. 

Σήµερα 13/4/2007 […] µε πήρε τηλέφωνο ο υπεύθυνος χονδρεµπορίου της [“ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε” ], κ.  

                                                 
1 Yπ’ αριθ. πρωτ. 2122/17.04.07 επιστολή µε συντάκτη τον [ΧΟΝ∆ΡΕΜΠΟΡΟΣ 28], Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. και 
υπεύθυνο αγορών της εταιρίας [ΧΟΝ∆ΡΕΜΠΟΡΟΣ 28]. Η επιστολή υπογράφεται και από το [∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, 
[ΧΟΝ∆ΡΕΜΠΟΡΟΣ 28]. 
2 Έµφαση του συντάκτη της επιστολής.  
3 Βλ. σχετ. την υπ’ αριθ. πρωτ. 3687/07.05.09 υποβολή στοιχείων από την [ΧΟΝ∆ΡΕΜΠΟΡΟΣ 28]. 

[95-100]% 



 

 

[Χασκιάκης Ελευθέριος] και µου ανακοίνωσε ότι δεν µπορεί πλέον να µας προµηθεύει προϊόντα της 

Αθηναϊκής Ζυθοποιίας γιατί τους απαγόρευσαν από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. και ότι δεν µπορούν να 

κάνουν αλλιώς. Σε ερώτησή µου, “ αν έρχοµαι εγώ µε το φορτηγό µου και παίρνω ό,τι έχει µέσα στο 

κατάστηµα, θα µου το αρνηθείτε;” η απάντηση ήταν “ σε παρακαλώ θα µου αφήσεις το µαγαζί χωρίς 

εµπόρευµα”» .   

Ένα µήνα αργότερα, το Μάιο του 2007, η ίδια χονδρεµπορική επιχείρηση, επανερχόµενη στο 
συγκεκριµένο ζήτηµα, σε επιστολή4 της προς την Ε.Α., επισηµαίνει ότι η Αθηναϊκή Ζυθοποιία 
διεκδικούσε την τακτοποίηση της οφειλής της εταιρίας µε διαταγή πληρωµής ποσού αρκετά 

µεγαλύτερου από το ύψος του εκτιµώµενου από την επιχείρηση χρέους. Η εταιρία ισχυρίζεται ότι η 
στάση της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας οφείλεται στην απόφασή της να συνεργαστεί ξανά µε τη Ζυθοποιία 
Μακεδονίας Θράκης. Συγκεκριµένα, στην επιστολή τονίζεται: «[ό]πως αντιλαµβάνεσθε, υπάρχει ένας 

“ πόλεµος” από πλευράς της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας Α.Ε. µε σκοπό να καταστρέψει την εταιρία µας, για το 

λόγο ότι εδώ και έξι µήνες ξεκινήσαµε συνεργασία και µε τη Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης Α.Ε.»5. 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία σε επιστολή που έχει στείλει στην Ε.Α.6 και η οποία περιλαµβάνεται στο 

Παράρτηµα 2 υπό τον τίτλο «ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΤΗΣ 13.11.06», 
αναφέρεται αναλυτικά στη συνεργασία της µε [τη συγκεκριµένη] χονδρεµπορική επιχείρηση και 
αναπτύσσει τη δική της θέση σε σχέση µε το ανωτέρω ζήτηµα: […].  

                                                 
4 Υπ’ αριθ. πρωτ. 2672/14.05.07 επιστολή µε συντάκτη το [ΧΟΝ∆ΡΕΜΠΟΡΟΣ 28], Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο της εταιρίας [ΧΟΝ∆ΡΕΜΠΟΡΟΣ 28]. 
5 Σε µεταγενέστερη υποβολή στοιχείων (βλ. σχετ. την 3687/07.05.09 υποβολή στοιχείων της εταιρίας [ΧΟΝ∆ΡΕΜΠΟΡΟΣ 

28]) η εταιρία παραπονείται και πάλι για «αντίποινα» της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας λόγω διακίνησης της µπίρας 
«Βεργίνα». Πιο συγκεκριµένα, αναφερόµενη στην ανωτέρω τακτοποίηση της οφειλής επισηµαίνει: «σας [ΣτΣ: ενν. την 
E.Α.] είχαµε ενηµερώσει ότι η Αθηναϊκή Ζυθοποιία µας έβγαλε διαταγή πληρωµής για χρέος €[30.678,73]. Τότε τους 
είχαµε ζητήσει να πάρουν πίσω τα ληγµένα προϊόντα που είχαµε στην αποθήκη µας, συνολικής αξίας €[17.381,83], να 
καταβάλουµε την όποια διαφορά έµενε ως υπόλοιπο και να τελειώσει η υπόθεση εκεί. Αρνήθηκαν και µε το φόβο της 
κατάσχεσης των ακινήτων της εταιρίας µας, (έχουν προσηµείωση €[117.000,00]) αποπληρώσαµε το σύνολο του χρέους. 
Ζητήσαµε επανειληµµένως να πάρουν πίσω τα ληγµένα προϊόντα, κάτι που κάνανε σε όλη τη διάρκεια της συνεργασίας 
µας και έως το φθινόπωρο του 2006 (όταν πήραµε να πουλάµε και “ Βεργίνα”). Όχι µόνο δεν τα πήραν πίσω, αλλά από το 
2007 και έως σήµερα πληρώνουµε τοις µετρητοίς τα προϊόντα της Αθηναϊκής και χωρίς να χρωστάµε ούτε ένα Ευρώ». 
6 Βλ. σχετ. την (εδώ συνηµµένη) από 13.11.2006 µε αριθ. πρωτ. 7236/14.11.06 επιστολή της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας [µε 
συντάκτρια την Οικονοµική ∆/ντρια Ιω. Τριφύλλη]. 
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                                                                                                                                                                       Αιγάλεω, 13 Νοεµβρίου 2006  
 
 
Προς 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Α΄ ∆ιεύθυνση Εφαρµογής 
Α΄ Τµήµα 
 
 
 
Κύριοι, 
 
[…] 
 
Με τιµή,  
[Ιωάννα Τριφύλλη,] 
[Οικονοµική ∆ιευθύντρια] 
 
Συνηµµένο : (1) 

 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΤΗΣ 13.11.06 
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ [ΧΟΝ∆ΡΕΜΠΟΡΟΣ 113] 

Ο [ΧΟΝ∆ΡΕΜΠΟΡΟΣ 113], συνιδιοκτήτης και Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της χονδρεµπορικής εταιρίας [ΧΟΝ∆ΡΕΜΠΟΡΟΣ 113], µε 
βασικό αντικείµενο την εµπορία ποτών στην περιοχή [της Σητείας Κρήτης], απέστειλε αυτοβούλως την από 26.10.2006 επιστολή (µε αριθ. πρωτ. 
6888/01.11.2006) στην Επιτροπή Ανταγωνισµού. Σε αυτήν αναφέρεται:  

«Aφορµή της σύνταξης της επιστολής µου είναι ο θόρυβος των τελευταίων εβδοµάδων για την αγορά της µπίρας και θα ήθελα µετά παρρησίας να 

καταθέσω τη γνώση µου στη συγκεκριµένη αγορά. Οι εταιρίες που συνεργάζοµαι στο χώρο της µπίρας είναι οι: 1 Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. 2 Μύθος 
Α.Ε. 3 Κarlsberg (σαν αποκλειστικός διακινητής στην περιοχή [ταης Σητείας]) 4 Bud 5 Corona. Φυσικά µε χαρά µου ενέτασα στο portfolio των µαρκών 

που διακινώ και τη µπίρα Vergina, εφόσον όλα αυτά τα χρόνια µε είχε επισκεφθεί, έστω και µία φορά ένας πωλητής τους, και βεβαίως να µου πρόσφερε 

ανταγωνιστική τιµή ως προς τις µεγάλες αλυσίδες S/M, όπου το προϊόν αυτό είναι σε µόνιµη προσφορά µε 1+1 δώρο. Όσον αφορά στην Αθηναϊκή 
Ζυθοποιία κατηγορηµατικώς σας δηλώνω ότι οι άνθρωποι του υποκαταστήµατος [της Κρήτης], µε το οποίο συνεργάζοµαι τα τελευταία 18 χρόνια, 

ουδέποτε µας ενόχλησαν σε θέµατα προϊόντων ανταγωνισµού τους. Αντιθέτως, είναι δίπλα µας κατά τρόπον απόλυτα επαγγελµατικό και συγχρόνως 

ανθρώπινο. Είµαι επίσης σε θέση να σας διαβεβαιώσω ότι όλα αυτά τα χρόνια σε διάφορες συζητήσεις µε συναδέλφους µου από όλη [ την Κρήτη], η εικόνα 

για τη συγκεκριµένη εταιρία είναι ταυτόσηµη. ∆εν σας κρύβω ότι το αρµονικό πάντρεµα από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία των στοιχείων: προϊόντα-
άνθρωποι-στρατηγική, αποτελούν παράδειγµα προς µίµηση για την εταιρία µας […]».  

Τα πεδία της επιστολής µε έντονη γραφή αποδίδονται από το συντάκτη της επιστολής. 
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