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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ              

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Έκδοση απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί της καταγγελίας της Μύθος 
Ζυθοποιίας Α.Ε. κατά της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας Α.Ε. και επί της αυτεπάγγελτης 
έρευνας στην αγορά ζύθου για παραβάσεις του άρθρου 2 ν. 703/1977 (νυν 2 ν. 
3959/2011) και 102 ΣΛΕΕ 

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με απόφασή της, έκρινε ότι η εταιρία 
Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται, κυρίως, στην παραγωγή και 
εμπορία προϊόντων ζύθου, καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της, κατά παράβαση των 
άρθρων 2 του ν. 703/77, όπως ίσχυε (νυν 2 του ν. 3959/2011), και 102 της Συνθήκης για 
τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επέβαλε, ομοφώνως, πρόστιμο συνολικού 
ύψους € 31.451.211 .  

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, από την ενδελεχή έρευνα της Επιτροπής 
προέκυψαν στοιχεία τα οποία κατέδειξαν ότι η Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. είχε υιοθετήσει 
και υλοποιούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα, μια ενιαία και στοχευμένη πολιτική για 
τον αποκλεισμό και τον περιορισμό των δυνατοτήτων ανάπτυξης των ανταγωνιστών της, 
κυρίως, με την επιβολή αποκλειστικότητας σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής πώλησης, 
αλλά και μέσω άλλων πρακτικών, οι οποίες είχαν ως σωρευτικό αποτέλεσμα τον 
περιορισμό του ανταγωνισμού σε επιμέρους αγορές διανομής και διάθεσης προϊόντων 
ζύθου.  

Ειδικότερα, η πολιτική της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας Α.Ε. περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, 
πρακτικές που κατέτειναν σε αποκλειστική προμήθεια στην αγορά επιτόπιας 
κατανάλωσης (μεγάλοι πελάτες / αλυσίδες εστίασης και λοιπά τελικά σημεία), με τη 
χορήγηση σ’ αυτούς σημαντικών χρηματικών και άλλου είδους υπό τους όρους όμως 
αποκλειστικότητας ή/και περιορισμού του εφοδιασμού τους από ανταγωνιστικούς 
προμηθευτές, καθώς και με την επιβολή, υπό τις αυτές πάντοτε δεσμεύσεις,  εκπτώσεων 
πίστης και στόχων πωλήσεων. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία υλοποιούσε, επίσης, περιοριστικές 
του ανταγωνισμού πρακτικές προς χονδρεμπόρους, όπως η παροχή σε αυτούς 
σημαντικών οικονομικών κινήτρων έναντι περιορισμού του εφοδιασμού τους από 
ανταγωνιστές, προνομιακών όρων πίστωσης, και με την άσκηση παράλληλης πίεσης για 
διακοπή της διακίνησης ανταγωνιστικών σημάτων.   

Με την ίδια απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, υποχρέωσε την εταιρία Αθηναϊκή 
Ζυθοποιία, πέραν του προστίμου, να παραλείπει παρόμοιας φύσεως ενέργειες στο μέλλον 
και να καταρτίζει εφεξής έγγραφες συμβάσεις με ανάλογη προσαρμογή των όρων προς 
αποφυγή επανάληψης τέτοιων παραβατικών συμπεριφορών.  


