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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 280947/1982/7.3.2008 κοι−
νής υπουργικής απόφασης, Πρόγραμμα οικονομικών
ενισχύσεων (Εξισωτική Αποζημίωση) σε εκτέλεση
των Μέτρων 211 και 212 του Άξονα 2 του Προγράμ−
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013»........
1
Λήψη απόφασης επί της από 17.5.2006 (αριθμ. ημ.
2809/18.5.2006) προηγούμενης γνωστοποίησης,
σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/1977, όπως
ισχύει, της αλλαγής του ελέγχου από κοινό σε
αποκλειστικό επί της εταιρείας «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.» από την εταιρεία
«FOLLI−FOLLIE Α.Β.Ε.Ε.». ............................................................. 2
Λήψη απόφασης επί της από 25.4.2007 προηγούμενης
γνωστοποίησης, κατά το άρθρο 4β ν. 703/1977,
ως ισχύει, της απόκτησης αποκλειστικού ελέγ−
χου επί της εταιρείας «ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΟ−
ΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» από την εταιρεία
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε.». ..................................... 3
Λήψη απόφασης επί της από 11.6.2007 προηγούμενης
γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1
του ν. 703/1977, όπως ισχύει, της εταιρείας «Ι. & Σ.
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.» αναφορικά με την απόκτη−
ση αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας «ΠΑ−
ΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.Ε. ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ» και
της θυγατρικής αυτής «Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΜΠΟ−
ΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.». ................................ 4

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 292063/1961/Αριθμ.Αποφ.711
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 280947/1982/7.3.2008 κοινής
υπουργικής απόφασης, Πρόγραμμα οικονομικών ενι−
σχύσεων (Εξισωτική Αποζημίωση) σε εκτέλεση των
Μέτρων 211 και 212 του Άξονα 2 του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 22 παρ. 2 περίπτωση γ΄ του ν. 992/1979
(ΦΕΚ 280/Α΄/1979).

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).
3. Το ν. 2065/1992, άρθρο 39 παρ. 10 (ΦΕΚ 113/Α΄/1992)
που αφορά την έγκριση οικονομικών ενισχύσεων από
τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας.
4. Τα άρθρα 13−29 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α΄/1998)
περί «Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών κι Ελέγχου Κοι−
νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», όπως τροποποιημένος ισχύει.
5. Το ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «Διαχείριση, έλεγ−
χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007−2013».
6. Το π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 232/Α΄/2007).
7. Το ν.δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύ−
σεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλι−
ευτικήν παραγωγήν» (ΦΕΚ 320/Α΄/1974), όπως τροποποι−
ήθηκε με το ν. 1409/1983 «τροποποίηση και συμπλήρωση
των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 περί παροχής οικονο−
μικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν,
δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 199/Α΄/1983), όπως τροποποιημένος ισχύει, και το
ν. 2512/1997, άρθρο 11 (ΦΕΚ 138/Α΄/1997).
8. Την υπ’ αριθμ. Υ1/10.3.2004 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός
της σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513/Β΄/2004).
9. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.01.2009 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ
40/Β’/2009).
10. Την υπ’ αριθμ. 282966/9.7.2007 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού
διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕ−
ΓΕΠ» (ΦΕΚ 1205/Α΄/2007).
11. Την υπ’ αριθμ. 394555/2000 (ΦΕΚ 1324/Β΄/2000) κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημοσίας Διοί−
κησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας «περί ανάθεσης
άσκησης αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε στις Νομαρ−
χιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας».
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12. Την υπ’ αριθμ. 227200/2002 (ΦΕΚ 215/Β΄/2002) Από−
φαση του Υπουργού Γεωργίας «Αρμοδιότητες των Δ/
νσεων του Υπουργείου Γεωργίας μετά την κατάργηση
της ΓΕΔΙΔΑΓΕΠ».
13. Την υπ’ αριθμ. 271562/2002 απόφαση του υπουργού
Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ως Οργανι−
σμού Πληρωμής από 1.9.2002» (ΦΕΚ 1042/Β΄/2002).
14. Την υπ’ αριθμ. 279895/1501/8.3.2007 κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πρόγραμμα οικονομικών
ενισχύσεων στις Ορεινές και Μειονεκτικές Περιοχές
έτους 2006 σε εκτέλεση του μέτρου 2.1 του Εγγράφου
Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης 2000−2006»
(ΦΕΚ 367/Β΄/2007).
15. Το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. 324032/24.12.2004 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών,
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εφαρμογή του
καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά
συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού
(ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου» (ΦΕΚ 1921/Β΄/2004).
16. Το άρθρο 28 του ν. 2520/1997 (ΦΕΚ 173/Α΄/1997),
όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το
άρθρο 2 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α΄/1999) και το άρθρο
23 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α΄/2001).
17. Τον Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου για την
θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης
στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής
και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης
για τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κα−
νονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 2019/93, (ΕΚ) αριθμ. 1452/2001,
(ΕΚ) αριθμ. 1453/2001, (ΕΚ) αριθμ. 1454/2001, (ΕΚ) αριθμ.
1868/94, (ΕΚ) αριθμ. 1251/1999, (ΕΚ) αριθμ. 1254/1999, (ΕΚ)
αριθμ. 1673/2000, (ΕΟΚ) αριθμ. 2358/71 και (ΕΚ) αριθμ.
2529/2001, όπως τροποποιημένος ισχύει.
18. Τον Καν (ΕΚ) 796/2004 της Επιτροπής σχετικά με
την θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της
πολλαπλής συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και του
ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κι ελέγχου που
προβλέπονται στον Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου
για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμε−
σης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτι−
κής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης
για τους γεωργούς, όπως τροποποιημένος ισχύει.
19. Τον Καν. (ΕΚ) 1973/2004 της Επιτροπής για τη θέ−
σπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΚ)
1782/2003 του Συμβουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα
στήριξης τα προβλεπόμενα βάσει των τίτλων 4 και 4α
του εν λόγω κανονισμού και τη χρήση των εκτάσεων γης
που προκύπτουν από την παύση καλλιέργείας για την
παραγωγή πρώτων υλών, όπως τροποποιημένος ισχύει.
20. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής
γεωργικής πολιτικής, όπως τροποποιημένος ισχύει.
21. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ,
όπως τροποποιημένος ισχύει.
22. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 883/2006 της Επιτροπής σχετι−
κά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) αριθμ.
1290/2005 του Συμβουλίου σε ότι αφορά την τήρηση των
λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών τις δηλώσεις
δαπανών κι εσόδων και τους όρους επιστροφής των

δαπανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμεί−
ου Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου
Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τροποποιημένος ισχύει.
23. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1320/2006 της Επιτροπής για
τη θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσον αφορά την στή−
ριξη ανάπτυξης που προβλέπεται από τον Καν. (ΕΚ)
αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου.
24. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1405/2006 του Συμβουλίου
σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για την γε−
ωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και την τροποποίηση
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1782/2003.
25. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1974/2006 της Επιτροπής για τη θέ−
σπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτι−
κής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως τροποποιημένος ισχύει.
26. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1975/2006 της Επιτροπής
για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον
αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και
την πολλαπλής συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στή−
ριξης της αγροτικής ανάπτυξης.
27. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφαση της
επιτροπής Ε.Κ. για την έγκριση του προγράμματος Αγροτι−
κής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγρ|σμού
2007−2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
28. Την απόφασή μας υπ’ αριθμ. 280947/1982/7.3.2008
«Πρόγραμμα Οικονομικών Ενισχύσεων(εξισωτική αποζη−
μίωση) σε εκτέλεση των Μέτρων 211 και 212 του Άξονα
2 του ΠΑΑ 2007−2013 (ΦΕΚ 393/Β΄/2008).
29. Την Εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού και
Γεωργικών Διαρθρώσεων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
30. Ότι η Διαχείριση, έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυ−
ξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007−2013 σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 1698/2005 ανατέ−
θηκε αρμοδίως με το ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007).
31. Την υπ’ αριθμ. 324005/9.9.2008 κοινή υπουργική
απόφαση με την οποία αναδιαρθρώθηκε και μετονομά−
στηκε η Υ.Δ. του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτι−
κής Ανάπτυξης σε Ειδική Υπηρσία Διαχείρισης Ειδικών
Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΔ ΕΠΑΑ).
32. Την υπ’ αριθμ. 8543/19.9.2008 απόφαση του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Περί εκχώρη−
σης αρμοδιοτήτων της ΕΥΔ ΠΑΑ στην ΕΥΔ ΕΠΑΑ».
33. Το σύμφωνο γνώμης της ΕΥΔ ΕΠΑΑ.
34. Το γεγονός ότι προτεινόμενες τροποιήσεις προκα−
λούν δαπάνη, η οποία θα καλυφθεί από τις εγκεκριμένες
πιστώσεις της υπ’ αριθμ. 280947/1982/7.3.2008 κοινής
υπουργικής απόφασης, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 280947/1982/7.3.2008 από−
φασή μας ως ακολούθως:
Άρθρο 1
1. Στο Άρθρο 5 δικαιούχοι του Κεφαλαίου Β ΕΝΙΣΧΥ−
ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ
ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΜΕΤΡΟ 211) η παράγραφος 1γ
αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο:
γ. Κατέχουν νόμιμα και αξιοποιούν με αυτοαπασχόλη−
ση εντός των ορίων των ορεινών περιοχών συνυπολογι−
ζομένης και της χρησιμοποιούμενης Γεωργικής έκτασης
στις μειονεκτικές και με ειδικά προβλήματα περιοχές
τουλάχιστον δύο (2) εκτάρια Ha Χρησιμοποιούμενης Γε−
ωργικής Έκτασης (Χ.Γ.Ε.) με χαρτογραφική αναφορά.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2. Στο Άρθρο 7 δικαιούχοι του Κεφαλαίου Γ ΕΝΙΣΧΥ−
ΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗ−
ΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΜΕΤΡΟ 212)
η παράγραφος 1γ αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο:
γ. Κατέχουν νόμιμα και αξιοποιούν με αυτοαπασχό−
ληση εντός των ορίων των Μειονεκτικών και με Ειδικά
προβλήματα περιοχών συνυπολογιζόμενης και της Χρη−
σιμοποιούμενης Γεωργικής Έκτασης (Χ.Γ.Ε) στις Ορεινές
περιοχές τουλάχιστον δύο (2) εκτάρια Ha Χρησιμοποι−
ούμενης Γεωργικής Έκτασης (Χ.Γ.Ε.),με χαρτογραφική
αναφορά.
Άρθρο 2
Τροποποιούμε το άρθρο 20 και οι πληρωμές ανειλημ−
μένων υποχρεώσεων θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί
μέχρι 31.12.2009.
Άρθρο 3
H απόφαση έχει αναδρομική ισχύ και καλύπτει τις
αιτήσεις των ενδιαφερομένων που υποβλήθηκαν το
2007.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 280947/1982/7.3.2008
απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Μαΐου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

F
Αριθμ. οικ. 531
(2)
Λήψη απόφασης επί της από 17.5.2006 (αριθμ. ημ.
2809/18.5.2006) προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμ−
φωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/1977, όπως ισχύει,
της αλλαγής του ελέγχου από κοινό σε αποκλειστι−
κό επί της εταιρείας «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟ−
ΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.» από την εταιρεία «FOLLI−FOLLIE
Α.Β.Ε.Ε.».
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
(ΑΠΟΦΑΣΗ1 ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 308/V/2006)
Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορό−
φου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κό−
τσικα 1Α, Αθήνα, την 9η Ιουνίου 2006, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 10:30, με την εξής σύνθεση:
Πρόεδρος: Σπυρίδων Ζησιμόπουλος.
Μέλη: Αριστομένης Κομισόπουλος,
Αριστέα Σινανιώτη,
Φαίδων Στράτος,
Βασίλης Πατσουράτης, λόγω δικαιολογημένου κωλύ−
ματος του τακτικού μέλους,
Γαρυφαλιάς Αθανασίου,
1
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Κυριάκος Μακαρώνας, λόγω δικαιολογημένου κωλύ−
ματος του τακτικού μέλους Χρήστου Ιωάννου,
Δέσποινα Κλαβανίδου, λόγω δικαιολογημένου κω−
λύματος του τακτικού μέλους Βασίλειου−Σπυρίδωνα
Χριστιανού,
Απόστολος Ρεφενές,
Δημήτριος Γιαννέλης,
Ελίζα Αλεξανδρίδου, και
Αθανάσιος Στεφόπουλος, λόγω δικαιολογημένου κω−
λύματος του τακτικού μέλους Γεωργίας Μπεχρή−Κε−
χαγιόγλου.
Γραμματέας: Όλγα−Ανίτα Ραφτοπούλου, κωλυομένης
της τακτικής Γραμματέως Αικατερίνης Τριβέλη.
Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί
της από 17.5.2006 (αριθμ. ημ. 2809/18.5.2006) προηγού−
μενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του
ν. 703/1977, όπως ισχύει, της αλλαγής του ελέγχου από
κοινό σε αποκλειστικό επί της εταιρείας ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. από την εταιρεία FOLLI−
FOLLIE Α.Β.Ε.Ε.
Στην αρχή της συζήτησης, τον λόγο έλαβε η εκτελού−
σα χρέη Γενικού Εισηγητή Αλεξάνδρα−Μαρία Ταραμπί−
κου, Προϊσταμένη του Β΄ Τμήματος της Α΄ Διεύθυνσης
Εφαρμογής της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού
(εφεξής Γ.Δ.Α.), κωλυομένου του Γενικού Διευθυντή της
Γ.Δ.Α. Παναγιώτη Αδαμόπουλου, η οποία ανέπτυξε την
υπ’ αριθμ. […] γραπτή εισήγηση της Υπηρεσίας επί της
υποθέσεως και λαμβανομένων υπόψη όσων αναφέρο−
νται στο σκεπτικό της εισήγησης, πρότεινε, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου
4δ ν. 703/1977, ως ισχύει, τη μη απαγόρευση της από
17.5.2006 γνωστοποιηθείσας, σύμφωνα τις διατάξεις
του άρθρου 4β ν. 703/1977, όπως ισχύει, μετατροπής
του ελέγχου της εταιρείας «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟ−
ΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.», από κοινό από τις εταιρείες
«ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ − ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩ−
ΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙ−
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο «ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»
και «FOLLI−FOLLIE Α.Β.Ε.Ε. ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ − ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ
− ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ − ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ − ΑΞΕΣΟΥΑΡ» με δια−
κριτικό τίτλο «FOLLI−FOLLIE» σε αποκλειστικό από την
τελευταία, δεδομένου ότι δεν προκαλεί σοβαρές αμφι−
βολίες ως προς τη μη δυνατότητά της να περιορίσει
σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επί μέρους αγορές
στις οποίες αφορά».
Κατόπιν, η Επιτροπή συνήλθε σε διάσκεψη και αφού
έλαβε υπόψη τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και την
εισήγηση της Γ.Δ.Α.,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Ι. Με το από 17.5.2006 (αριθμ. ημ. […]) έγγραφό της, η
εταιρεία «FOLLI−FOLLIE Α.Β.Ε.Ε. ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ − ΩΡΟ−
ΛΟΓΙΩΝ − ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ − ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ − ΑΞΕΣΟΥΑΡ» με
διακριτικό τίτλο «FOLLI−FOLLIE» (εφεξής), γνωστοποίησε
στην Υπηρεσία μας, κατά το άρθρο 4β ν. 703/1977, ως
ισχύει, την από 5.5.2006 απόκτηση από μέρους της, στο
πλαίσιο χρηματιστηριακής συναλλαγής, του ποσοστού
συμμετοχής (24,68%) που κατείχε η εταιρεία «ΓΕΡΜΑ−

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 παρα−
λείφθηκαν αντικαταστάθηκαν με ενδεικτικά ποσά και αριθμούς ή με γενικές περιγραφές (εντός [...]).
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ΝΟΣ Α.Β.&Ε.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»
με διακριτικό τίτλο (δ.τ.) «ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής
ΓΕΡΜΑΝΟΣ) στο μετοχικό κεφάλαιο (μ.κ.) της εταιρείας
«ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.» (εφεξής
ΚΑΕ). Πέραν της χρηματιστηριακής συναλλαγής δεν
υφίσταται άλλη συμφωνία.
Με τη γνωστοποιηθείσα συναλλαγή αυξήθηκε το
ποσοστό συμμετοχής της FOLLI−FOLLIE στο μετοχικό
κεφάλαιο της ΚΑΕ σε 49,36%, από 24,68% που κατείχε
προηγουμένως. Κατά δήλωση της γνωστοποιούσας «η
ολοκλήρωση της συγκεκριμένης μεταβίβασης θα συ−
νιστά μετάβαση από τον κοινό έλεγχο, που ασκείται
σήμερα επί της ΚΑΕ από τις εταιρείες Γερμανός Α.Β.Ε.Ε.
και FOLLI−FOLLIE Α.Β.Ε.Ε., και ο οποίος κοινός έλεγχος
έχει τύχει έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού
δυνάμει της υπ’ αριθμ. 241/ΙΙΙ/6.6.2003 απόφασης, σε απο−
κλειστικό έλεγχο από την γνωστοποιούσα.»
Κατά δήλωση της γνωστοποιούσας η κρινόμενη πράξη
δεν είναι κοινοτικού ενδιαφέροντος, ούτε έχει γνωστο−
ποιηθεί σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.
Η FOLLI−FOLLIE δημοσίευσε την κρινόμενη πράξη στην
οικονομική εφημερίδα ΚΕΡΔΟΣ της 24.5.2006, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. 185/III/2001 απόφα−
ση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ενώ τη γνωστοποί−
ηση συνοδεύει το προβλεπόμενο στο άρθρο 31 παρ.
1 ν. 703/1977, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26
περίπτ. 9 ν.3373/2005, παράβολο αξίας 1.050 Ευρώ.
ΙΙ. ΤΑ ΜΕΡΗ
1. FOLLI−FOLLIE Α.Β.Ε.Ε. Κοσμημάτων − Ωρολογίων −
Ενδυμάτων − Υποδημάτων − Αξεσουάρ με διακριτικό
τίτλο FOLLI−FOLLIE (εξαγοράζουσα)
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1986 (προϋπήρχε ως ατομι−
κή επιχείρηση του Δημητρίου Κουτσολιούτσου από το
1982), έχει έδρα στο 23ο χιλ. Ε.Ο. Αθηνών−Λαμίας, εί−
ναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ)
από 27.10.1997 και δραστηριοποιείται, ως όμιλος, στην
κατασκευή κοσμημάτων και ωρολογίων από πολύτιμα
και ημιπολύτιμα μέταλλα και λίθους και στην εμπορία
(χονδρική και λιανική) κοσμημάτων και συναφών προϊ−
όντων (όπως στυλό, αναπτήρες, κλειδοθήκες, κορνίζες),
δερμάτινων ειδών (τσάντες, πορτοφόλια και ζώνες) και
αρωμάτων με το σήμα FOLLI−FOLLIE. Τα προϊόντα της
εταιρείας παράγονται σε ίδιες εγκαταστάσεις και με
τη μέθοδο του φασόν.
Κατά δήλωση της γνωστοποιούσας, την εταιρεία
ελέγχει ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ. της,
Δημήτριος Κουτσολιούτσος, οποίος συμμετέχει στο μ.κ.
αυτής με ποσοστό 50,05% (στοιχεία της 31.5.2005), ενώ
δεν ελέγχει άμεσα ή έμμεσα άλλες επιχειρήσεις. Οι
υπόλοιπες μετοχές της είναι διεσπαρμένες στο ευρύ
επενδυτικό κοινό, ενώ – κατά δήλωση της γνωστοποιού−
σας − κανένας από τους λοιπούς μετόχους δεν κατέχει
ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του μ.κ. της.
Βάσει των προσκομισθέντων στοιχείων, η FOLLI−
FOLLIE ηγείται ομίλου ο οποίος αποτελείται από 19
επιχειρήσεις, καμία των οποίων δεν εδρεύει στην Ελ−
λάδα.
Κατά δήλωση της γνωστοποιούσας, ο παγκόσμιος
κύκλος εργασιών του ομίλου FOLLI FOLLIE το έτος 2005
ανήλθε σε 222,7 εκατομ. Ευρώ. Ο δε κύκλος εργασιών
της, το ίδιο έτος, στην ελληνική αγορά, σε απλή και
ενοποιημένη βάση, ανήλθε σε 17,2 εκατ. Ευρώ.

2. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. (Κ.Α.Ε.)
στα αγγλικά «HELLENIC DUTY FREE SHOPS»
2.1. Η ΚΑΕ ιδρύθηκε την 1.2.1979 με το π.δ. 86/1979 κατ’
εξουσιοδότηση του ν. 827/1978 (ΦΕΚ 17/Α΄/31.1.1979) από
το Ελληνικό Δημόσιο, επ’ ονόματι του οποίου εκδό−
θηκε ένας ονομαστικός και αναπαλλοτρίωτος τίτλος.
Από το 2003 και μέχρι την υπό κρίση εξαγορά η ΚΑΕ
ελεγχόταν από κοινού από τις εταιρείες ΓΕΡΜΑΝΟΣ
και FOLLI−FOLLIE (βλ. σχετικά την υπ’ αριθμ. 241/III/2003
Απόφαση Ε.Α.).
Η εταιρεία έχει έδρα στο Δήμο Αγίου Στεφάνου (από
1.4.2004), διάρκεια μέχρι το 2079, και βασική δραστηρι−
ότητα τη λιανική πώληση αφορολογήτων και φορολο−
γημένων ειδών (αρωμάτων, καλλυντικών, αλκοολούχων
ποτών, προϊόντων καπνού, πετρελαιοειδών προϊόντων,
ειδών ένδυσης, ειδών πολυτελείας, τυποποιημένων και
άλλων εμπορευμάτων) σε αναχωρούντες επιβάτες από
καταστήματα που λειτουργούν εντός τελωνειακά ελεγ−
χόμενων χώρων (χώροι αναχωρήσεων) σε αεροδρόμια,
λιμάνια και χερσαίους μεθοριακούς σταθμούς. Περαι−
τέρω, η ΚΑΕ δύναται, βάσει του καταστατικού της, να
εμπορεύεται φορολογημένα είδη και στους κοινά προ−
σβάσιμους χώρους ταξιδιού. Επίσης, δραστηριοποιείται
δευτερευόντως στη χονδρική πώληση φορολογημένων
και αφορολογήτων ειδών σε πρόσωπα (πλοία και αερο−
σκάφη που εκτελούν διεθνή δρομολόγια, ξένες πρεσβεί−
ες, ένοπλες δυνάμεις, κ.λπ..) σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, δικαιούμενα ατέλειας, τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό.
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη γνωστοποίηση, η
μετοχική σύνθεση της ΚΑΕ έχει ως ακολούθως: FOLLI
FOLLIE ΑΒΕΕ 49,36%, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 20,11%, Α/Κ
ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,60%, ΑΤΕ LEASING 0,12%,
ΔΕΚΑ 2,81%, ΞΕΝΟΙ ΘΕΣΜΙΚΟΙ 11,80%, ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΕΣΜΙ−
ΚΟΙ 8,46%, Λοιποί Επενδυτές 6,74%.
2.2. Στο Καταστατικό της ΚΑΕ προβλέπονται τα ακό−
λουθα:
• Το Δ.Σ. έχει 9 έως 13 μέλη, εκλέγεται από τη Γ.Σ. με
απόλυτη πλειοψηφία, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδρι−
άζει νόμιμα όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται το ήμισυ
(1/2) πλέον ενός των μελών του, υπό την προϋπόθεση
ότι τουλάχιστον 4 μέλη παρίστανται αυτοπροσώπως
και οι αποφάσεις του λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων
μελών του. Εξαιρετικά λαμβάνεται έγκυρα απόφαση
με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του όταν πρόκειται
για την αντικατάσταση του Δ/ντος Συμβούλου. Ειση−
γητής των θεμάτων στο Δ.Σ. είναι ο Δ/νων Σύμβουλος.
[Άρθρα […]].
• Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης ή αποχώρη−
σης για οποιοδήποτε λόγο μέλους του Δ.Σ., τα υπό−
λοιπα μέλη του Δ.Σ., εφόσον έχουν τη νόμιμη απαρτία,
υποχρεούνται να εκλέξουν προσωρινό σύμβουλο σε
αντικατάσταση του ελλείποντος για το υπόλοιπο της
θητείας του. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση
στην πρώτη μετά την εκλογή Γ.Σ. των μετόχων, η οποία
είτε επικυρώνει την εκλογή είτε εκλέγει άλλο πρόσωπο.
Η μη επικύρωση της εκλογής αυτής δεν επηρεάζει το
κύρος των αποφάσεων του Δ.Σ., οι οποίες λήφθηκαν στο
διάστημα από την παραπάνω εκλογή μέχρι την πρώτη
μετά την εκλογή αυτή γενική συνέλευση. [Άρθρο […]].
• Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα
όταν εκπροσωπείται σ’ αυτή τουλάχιστον το 20% του
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καταβεβλημένου μ.κ. οι δε αποφάσεις της λαμβάνονται
με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων ψήφων.
Εξαιρετικά η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει
εγκύρως εάν εκπροσωπούνται σ’ αυτή τα 2/3 του κα−
ταβεβλημένου μ.κ., όταν πρόκειται για αποφάσεις που
αφορούν α) μεταβολή της εθνικότητας ή του αντικειμέ−
νου της εταιρείας ή συγχώνευση, διάσπαση, μετατρο−
πή, αναβίωση, παράταση της διάρκειάς της ή διάλυση
αυτής, β) επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
γ) αύξηση ή μείωση του μ.κ. ή έκδοση ομολογιακού δα−
νείου ή παροχή ή ανανέωση σχετικών εξουσιών προς
το Δ.Σ., δ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών
και ε) περιορισμό ή κατάργηση δικαιώματος προτίμησης
των μετόχων. Στην περίπτωση αυτή οι αποφάσεις της
Γ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που
εκπροσωπούνται στη Γ.Σ. (Άρθρα […]).
Σύμφωνα με τα προσκομισθέντα στοιχεία, η ΚΑΕ δι−
οικείται από 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή
θητεία (λήγει στις 30 Ιουνίου 2008), η οποία παρατεί−
νεται αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συ−
νέλευση των Μετόχων, χωρίς να δύναται να υπερβεί
την εξαετία.
2.3.i) Η ΚΑΕ, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας, ΕΛΛΗ−
ΝΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ Α.Ε., την οποία ίδρυσε στις 26.11.2000
και στης οποίας το μ.κ. συμμετέχει με ποσοστό 99,995%,
δραστηριοποιείται κυρίως στη λιανική πώληση φορολο−
γημένων ειδών από καταστήματα που λειτουργούν σε
χώρους εντός αεροδρομίων, λιμένων και μεθοριακών
σταθμών προσβάσιμους τόσο στους ταξιδιώτες όσο και
στους λοιπούς επισκέπτες των χώρων αυτών καθώς και
από καταστήματα που λειτουργούν εντός πλοίων που
εκτελούν δρομολόγια εσωτερικού και δευτερευόντως
στο χώρο της χονδρικής εμπορίας φορολογημένων ει−
δών. Η εταιρεία λειτουργεί και το εκπτωτικό κατάστημα
για το προσωπικό του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών
(«staff shop»).
ii) Το Σεπτέμβριο 2005 η ΚΑΕ απέκτησε τον έλεγχο
(100%) της εταιρείας THE NUANCE GROUP ΕΛΛΑΣ ΓΕΝΙ−
ΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. (εφεξής NUANCE ΕΛΛΑΣ) την οποία
και απορρόφησε πλήρως στις 30.12.2005.
iii) Η ΚΑΕ ελέγχει και την εταιρεία VENUE RETAILING
Α.Ε. ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ η οποία συνεστήθη το 2003
και δραστηριοποιήθηκε στη λειτουργία καταστημάτων
πώλησης αυθεντικών Ολυμπιακών Προϊόντων και ειδών
γενικής χρήσης εντός των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων
κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών
Αγώνων «ΑΘΗΝΑ 2004». Η εν λόγω εταιρεία έχει ολοκλη−
ρώσει τις εμπορικές δραστηριότητές της και βρίσκεται
υπό καθεστώς εκκαθάρισης.
iv) Πλην των ανωτέρω η ΚΑΕ ελέγχει και τις εξής
επιχειρήσεις:
 Η.Τ.Β. – HELLENIC TOURIST BUREAU Α.Ε. ΠΑΡΟ−
ΧΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία ιδρύθηκε στις
22.4.2005 με έδρα το Δήμο Αγίου Στεφάνου, βασική
μέτοχο την ΚΑΕ (με συμμετοχή 99,99%) και καταστα−
τικό σκοπό την παροχή τουριστικών υπηρεσιών κάθε
μορφής και είδους.
 HDFS SKOPJE DOO import – export, η οποία ιδρύ−
θηκε στις 5 Νοεμβρίου 2003 με έδρα την Π.Γ.Δ.Μ., έχει
μοναδική μέτοχο την ΚΑΕ και αντικείμενο εργασιών τις
λιανικές πωλήσεις φορολογημένων προϊόντων.
v) Τέλος, η ΚΑΕ συμμετέχει με ποσοστό 9,21% στην
εταιρεία ΚΡΕΤΑΝΕΤ Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται
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στην τυποποίηση – συσκευασία και εμπορία παραδοσια−
κών και βιολογικών (αγροτικών) Κρητικών προϊόντων.
2.4. Η ΚΑΕ αποτελεί τη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία
στον κλάδο λιανικού εμπορίου (λαμβάνοντας υπόψη
την τρέχουσα αξία κεφαλαιοποίησής της στο ΧΑΑ) και
κατέχει το δικαίωμα αποκλειστικής εκμετάλλευσης των
καταστημάτων αφορολογήτων ειδών που υπάρχουν
ή πρόκειται να ιδρυθούν στην Ελλάδα. Το δικαίωμα
αυτό παραχωρήθηκε στην Εταιρεία με το άρθρο 120,
ν. 2533/1997 και την υπογραφή σχετικής σύμβασης με
το Ελληνικό Δημόσιο για χρονικό διάστημα 50 ετών, με
έναρξη την 1.1.1998.
Κατά την ΚΑΕ η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου
για το ταξιδιωτικό εμπόριο στην ΕΕ, την 1.7.1999, και η
κατάργηση των πωλήσεων αφορολογήτων ειδών σε
επιβάτες με προορισμό χώρες εντός της ΕΕ, «είχε ως
αποτέλεσμα ο κύκλος εργασιών και η κερδοφορία της
συντριπτικής πλειοψηφίας των εταιρειών με δραστη−
ριότητες στο Ταξιδιωτικό Λιανικό Εμπόριο στην ΕΕ
(συμπεριλαμβανομένης και της ΚΑΕ Α.Ε.) να παρουσι−
άσουν σημαντική κάμψη, κυρίως λόγω του χρόνου που
απαιτήθηκε για να προσαρμοστεί το ταξιδιωτικό κοινό
στα νέα δεδομένα.»
Βάσει των αναφερομένων στο Ετήσιο Δελτίο της για
την οικονομική χρήση 2005, η ΚΑΕ λειτουργεί 85 κατα−
στήματα σε 41 σημεία (20 αεροδρόμια, 11 μεθοριακούς
σταθμούς και 10 λιμάνια) στην Ελλάδα και ένα κατάστη−
μα στην Π.Γ.Δ.Μ. μέσω της θυγατρικής της εταιρείας με
την επωνυμία «HDFS SKOPJE DOO». Στο Διεθνή Αερο−
λιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» (Δ.Α.Α.), η ΚΑΕ
λειτουργεί 22 καταστήματα στους εμπορικούς χώρους
του, ένα κατάστημα στο κτίριο «Δορυφόρος» (Satellite
Terminal Building), 5 κινητά καταστήματα στις θύρες επι−
βιβάσεως εντός Schengen (Intra Schengen) και 2 κινητά
καταστήματα στις θύρες επιβιβάσεως εκτός Schengen
(Extra Schengen). Οι πωλήσεις της Εταιρείας στο ΔΑΑ
αντιστοιχούσαν στο […]% του συνόλου των πωλήσεων
της για το 2005.
Η ΚΑΕ προμηθεύεται τα προϊόντα που διακινεί είτε
απευθείας από τους παραγωγούς οίκους είτε από θυγα−
τρικές τους εταιρείες. Εμπορεύεται δε ένα ευρύ φάσμα
(μείγμα) προϊόντων, το οποίο μεταβάλλεται ανάλογα με
τις τάσεις της αγοράς, τις προτιμήσεις του ταξιδιωτικού
κοινού. Η εταιρεία έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας
με τις εταιρείες «Καρούζος 4Κ Ανώνυμη Εταιρεία Ειδών
Ένδυσης», «Notos Com Συμμετοχές Α.Β.Ε.Ε.» βάσει των
οποίων προμηθεύεται και πωλεί επώνυμα είδη ένδυσης
που αντιπροσωπεύουν οι εταιρείες αυτές (Zegna, Celine
Trussardi, Gant, Polo, Lacoste, κ.λπ.).
Η θυγατρική της ΚΑΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ, έχει
αναπτύξει δίκτυο 13 καταστημάτων (10 καταστήματα
σε 6 αεροδρόμια, 2 σε λιμάνια και 1 κατάστημα στην
Πλαζ Γλυφάδας). Ειδικότερα, στο κεντρικό κτίριο (Main
Terminal Building) του ΔΑΑ, λειτουργεί 3 καταστήματα
λιανικής πώλησης στο επίπεδο της περιοχής ελεύθερης
πρόσβασης (Αll Users Area) με προϊόντα ρολόγια Swatch,
καλλυντικά Κορρές − L’Oreal και αξεσουάρ Monsoon, 1
κατάστημα λιανικής πώλησης στις αφίξεις με διάφορα
είδη γλυκισμάτων−σοκολάτες LEONIDAS, είδη σοκο−
λατοποιείας και είδη ζαχαροπλαστικής ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ, 1
κατάστημα προσωπικού (Staff Shop) για όλο το προ−
σωπικό που απασχολείται στον ΔΑΑ και διαθέτει την
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ειδική κάρτα του Αερολιμένα και για τα πληρώματα
των Αεροπορικών Εταιρειών. Επίσης, συνεργάζεται με
την εταιρεία «Hellenic Seaways A.E.» για τη λειτουργία
11 καταστημάτων φορολογημένων εμπορευμάτων και
ειδών «Travel Shops» σε ισάριθμα επιβατηγά πλοία που
εκτελούν δρομολόγια στις Κυκλάδες, γεγονός που ενι−
σχύει σε σημαντικό βαθμό τις δραστηριότητες της εται−
ρείας ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Τέλος, έχει
συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με τις εταιρείες PHILIP
MORRIS WORLD TRADE και ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ (με
έναρξη ισχύος την 1.7.2005) με αντικείμενο τη διανομή
και προώθηση στην Ελλάδα αφορολόγητων τσιγάρων
που εμπορεύονται οι ως άνω εταιρείες σε εφοδιαστές
πλοίων, καταστήματα διπλωματικών και στρατιωτικών
αποστολών και πάσης φύσεως πλοία.
2.5. Με βάση τα γνωστοποιηθέντα στοιχεία, το 2005,
ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της ΚΑΕ σε ενοποιη−
μένη βάση, βάσει των οικονομικών καταστάσεων της
31.12.2005, ανήλθε σε 261,5 εκατομ. Ευρώ, ενώ στην Ελ−
ληνική αγορά σε απλή και ενοποιημένη βάση, ανήλθε σε
245,7 εκατομ. Ευρώ και 261,5 εκατομ. Ευρώ αντίστοιχα.
ΙΙΙ. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ − ΔΟΜΗ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΓΟ−
ΡΑ
1. Η σχετική αγορά προϊόντων και υπηρεσιών για την
παρούσα συγκέντρωση είναι η «ταξιδιωτική αγορά», η
οποία περαιτέρω διακρίνεται στις αγορές: (α) αφορο−
λογήτων και (β) φορολογημένων πωλήσεων.
i) Σε ό,τι αφορά τη διακριτή ταξιδιωτική αγορά αφο−
ρολογήτων πωλήσεων, η γνωστοποιούσα αναφέρει ότι
εκ της φύσεώς της η αγορά αυτή είναι διεθνής, και
οριοθετείται, όσον αφορά την ΚΑΕ, από τα καταστή−
ματα αφορολογήτων πωλήσεων στην Ελλάδα, από τις
πωλήσεις αφορολογήτων ειδών σε μέσα ταξιδίου και
από τα καταστήματα αφορολογήτων πωλήσεων στις
χώρες προορισμού των επιβατών. Οι τρεις αυτές κα−
τηγορίες καταστημάτων/πωλήσεων θεωρούνται εναλ−
λάξιμες από τους καταναλωτές διότι αντιστοιχούν
στις φάσεις ενός ταξιδίου (αναχώρηση, μετάβαση,
επιστροφή). Η ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των
τριών αυτών «πόλων» καθίσταται ιδιαίτερα εναργής,
για την ΚΑΕ, στο παράδειγμα των χερσαίων μεθορι−
ακών σταθμών δεδομένης της γειτνίασης των κατα−
στημάτων αφορολογήτων των χωρών προέλευσης
και προορισμού, της σύντομης διάρκειας του ταξιδιού,
της δυνατότητας πραγματοποίησης πολλών ταξιδιών
με μικρό κόστος και της διαφάνειας και δυνατότητας
σύγκρισης τιμών. Πέραν αυτών, η γνωστοποιούσα επι−
σημαίνει ότι:
(α) Οι όροι διεξαγωγής των αφορολογήτων πωλήσεων
από την ΚΑΕ ρυθμίζονται από το π.δ. 86/1979 και τις κατ’
εξουσιοδότησή του εκδοθείσες διοικητικές πράξεις (οι
οποίες προβλέπουν, μεταξύ άλλων, ανώτατο περιθώριο
κέρδους κατά την πώληση ημεδαπών και αλλοδαπών
προϊόντων), καθώς και από την σχετική φορολογική και
τελωνειακή νομοθεσία,
(β) Δεν υφίσταται οποιοσδήποτε περιορισμός στην Ελ−
λάδα ως προς τις χονδρικές αφορολόγητες πωλήσεις,
τόσο προς το εξωτερικό εν γένει όσο και με την ειδικό−
τερη μορφή του εφοδιασμού των μέσων ταξιδίου,
(γ) Δεν υπάρχουν διαθέσιμα επίσημα στοιχεία για το
μερίδιο αγοράς των ανταγωνιστών της ΚΑΕ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΚΑΕ ο κλάδος του
Ταξιδιωτικού Λιανικού Εμπορίου (Travel Retail), βάσει
στοιχείων του έτους 2004, είναι της τάξης των […] δισεκ.
δολαρίων. Καθώς οι αντίστοιχες εταιρείες του εξωτερι−
κού δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήρια (εκτός της
Ελβετικής DUFRY) και δεν είναι υποχρεωμένες να δημο−
σιεύουν οικονομικά στοιχεία, είναι εξαιρετικά δύσκολο
να συλλεχθούν τα στοιχεία αυτά. Τα μόνα διαθέσιμα
στοιχεία για τον κλάδο προέρχονται είτε από αποσπα−
σματικά δημοσιεύματα διαφόρων εταιρειών είτε από
τον έγκυρο ετήσιο Οδηγό The Duty−Free & Travel−Retail
Database & Directory (εφεξής ο Οδηγός).
ii) Σε ό,τι αφορά τη διακριτή ταξιδιωτική αγορά φορο−
λογημένων πωλήσεων, η γνωστοποιούσα αναφέρει ότι,
αντίθετα με τις αφορολόγητες πωλήσεις, στην αγορά
αυτή υπάρχει ανταγωνισμός, πραγματικός και δυνη−
τικός, όχι μόνο μεταξύ των τριών «πόλων» της, αλλά
και εντός των ταξιδιωτικών χώρων αναχωρήσεων, ενώ
δεν υπάρχουν περιορισμοί στην ανάπτυξη της σχετικής
δραστηριότητας.
Ειδικότερα, όσον αφορά τους λιμένες και τα αερο−
δρόμια, ο ανταγωνισμός αναπτύσσεται μεταξύ αφενός
της ΚΑΕ και αφετέρου των καταστημάτων που βρίσκο−
νται στην περιοχή «landside», ήτοι πριν τον έλεγχο των
ταξιδιωτικών εγγράφων. Στα καταστήματα αυτά έχουν
πρόσβαση όχι μόνον οι αναχωρούντες επιβάτες αλλά
και κάθε άλλος επισκέπτης του χώρου.
Κατά δήλωση της γνωστοποιούσας, «στη συντριπτική
πλειοψηφία των περιπτώσεων, η ΚΑΕ πραγματοποιεί
τις φορολογημένες πωλήσεις από τα ίδια καταστήμα−
τα απ’ όπου πωλεί και αφορολόγητα, ήτοι μετά τον
έλεγχο. Ως εκ της θέσης τους αυτής, τα καταστήματα
landside έχουν …ανταγωνιστικό πλεονέκτημα… έναντι
αυτών της ΚΑΕ και όσον αφορά τους αναχωρούντες
επιβάτες, δεδομένου ότι η επαφή των επιβατών με αυτά
κατ’ ανάγκη προηγείται χρονικά αυτής με τα καταστή−
ματα της ΚΑΕ.».
Με βάση τα αναλυτικά στοιχεία του φακέλου συνάγε−
ται ότι οι επιμέρους σχετικές αγορές προϊόντων στην
υπό κρίση περίπτωση είναι οι ακόλουθες:
i) Αγορά λιανικής πώλησης αφορολογήτων και φο−
ρολογημένων ειδών πλην των καπνικών (με τη μέθοδο
«Travel Value Shopping») σε ταξιδιώτες, σε τελωνειακά
ελεγχόμενους χώρους.
ii) Η αγορά αφορολογήτων καπνικών προϊόντων θα
πρέπει να διακριθεί από την αγορά των φορολογημέ−
νων, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμό−
ζεται η μέθοδος προώθησης πωλήσεων «Travel Value
Shopping».
iii) Αγορά λιανικής πώλησης φορολογημένων ειδών
(για τα οποία δεν έχει εφαρμογή η μέθοδος «Travel
Value Shopping») σε ταξιδιώτες και στο ευρύ κοινό που
επισκέπτεται χώρους ταξιδίου. Στην αγορά αυτή πε−
ριλαμβάνεται και η δραστηριότητα των ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΔΙΑΝΟΜΕΣ.
iv) Αγορά χονδρικής πώλησης αφορολογήτων ειδών
σε νομικά πρόσωπα δικαιούμενα ατέλειας.
v) Αγορά χονδρικής πώλησης φορολογημένων ει−
δών.
2. Από γεωγραφικής άποψης, για την εξέταση της κρι−
νόμενης συγκέντρωσης, ως σχετική γεωγραφική αγορά
σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ληφθεί η ελληνική
επικράτεια.
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IV. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
i) Ο Όμιλος ΚΑΕ δραστηριοποιείται κατ’ εξοχήν στην
αγορά λιανικής πώλησης αφορολογήτων ειδών (περι−
λαμβανομένων των καπνικών) και φορολογημένων ειδών
(πλην καπνικών), τα οποία πωλούνται με τη μέθοδο
«Travel Value Shopping», σε ταξιδιώτες, σε τελωνειακά
ελεγχόμενους χώρους.
Σε ότι αφορά την αγορά των πωλήσεων φορολο−
γημένων και αφορολογήτων ειδών σε ταξιδιώτες, οι
οποίοι αποτελούν και τη βασική αγορά−στόχο στην
οποία απευθύνεται η ΚΑΕ, η εταιρεία συναντά έντονο
ανταγωνισμό από άλλες ομοειδείς εταιρείες του κλά−
δου, που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται στις χώρες
προορισμού των επιβατών καθώς και από αεροπορικές
εταιρείες και άλλους μεταφορείς (όπως πλοιοκτήτριες
εταιρείες) και εταιρείες εφοδιασμού αεροσκαφών και
άλλων μεταφορικών μέσων, αλλά και από νομικά πρό−
σωπα δικαιούμενα ατέλειας.
ii) Η αγορά λιανικής πώλησης φορολογημένων ειδών,
για τα οποία δεν έχει εφαρμογή η μέθοδος «Travel Value
Shopping», στην οποία δραστηριοποιείται η ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΔΙΑΝΟΜΕΣ, αφορά κατά κύριο λόγο τους «μη ταξιδιώ−
τες», ο οποίοι επισκέπτονται για διαφόρους λόγους τους
προσβάσιμους στο ευρύ κοινό χώρους ταξιδίου. Στην
αγορά αυτή ανταγωνίστριες του Ομίλου ΚΑΕ, μπορούν
να θεωρηθούν εταιρείες οι οποίες πωλούν ομοειδή προ−
ϊόντα στον χώρο διαμονής των επισκεπτών.
iii) Τέλος, στην αγορά χονδρικής πώλησης αφορολο−
γήτων και φορολογημένων ειδών τα ΚΑΕ συναντούν
τον ανταγωνισμό από τις προαναφερθείσες ανταγωνί−
στριες εταιρείες όπως και από παραγωγούς εταιρείες
των επιμέρους σχετικών προϊόντων και από εμπόρους/
διακινητές αυτών.
Επισημαίνεται ότι, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστι−
κών και της φύσεως των επιμέρους σχετικών αγορών,
δεν είναι δυνατή η ακριβής εκτίμηση του αριθμού των
ανταγωνιστών και των μεριδίων που κατέχει κάθε εται−
ρεία που δραστηριοποιείται σ’ αυτές.
V.1. Κατά το άρθρο 4 παρ. 2. ν. 703/1977, όπως ισχύει,
συγκέντρωση πραγματοποιείται και όταν ένα ή περισ−
σότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον μία
επιχείρηση, ή μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, απο−
κτούν άμεσα ή έμμεσα τον έλεγχο του συνόλου ή τμη−
μάτων μιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων.
Ο έλεγχος που αποκτάται μπορεί να είναι αποκλει−
στικός ή κοινός. Και στις δύο περιπτώσεις ο έλεγχος
ορίζεται ως η δυνατότητα καθοριστικού επηρεασμού
της δραστηριότητας μιας επιχείρησης με βάση δικαιώ−
ματα, συμβάσεις ή οποιαδήποτε άλλα μέσα. Η απόκτηση
αποκλειστικού ελέγχου περιλαμβάνει και τη μετατροπή
κοινού ελέγχου σε αποκλειστικό. Η μετατροπή αυτή
θεωρείται ότι αποτελεί συγκέντρωση επιχειρήσεων,
επειδή η αποκλειστικά ασκούμενη αποφασιστική επιρ−
ροή διαφέρει ουσιωδώς από την ασκούμενη από κοινού
με άλλους, δεδομένου ότι η τελευταία οφείλει να λάβει
υπόψη τα ενδεχομένως διαφορετικά συμφέροντα του
άλλου ενδιαφερόμενου μέρους ή των άλλων ενδιαφε−
ρομένων μερών. Περαιτέρω, κοινός έλεγχος υφίστα−
ται όταν δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις ή πρόσωπα
έχουν τη δυνατότητα να ασκούν αποφασιστική επιρροή
σε μία άλλη επιχείρηση. Ως αποφασιστική επιρροή με
την έννοια αυτή νοείται, κατά κανόνα, η εξουσία ανα−
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στολής ενεργειών που καθορίζουν την εμπορική στρα−
τηγική συμπεριφορά μιας επιχείρησης. Στην υπό κρίση
υπόθεση διαπιστώνονται τα ακόλουθα:
i. Προ της υπό κρίση εξαγοράς μετοχών η ΚΑΕ ελεγ−
χόταν από κοινού από τις εταιρείες ΓΕΡΜΑΝΟΣ και
FOLLI−FOLLIE, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην υπ’
αριθμ. 241/III/2003 απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού.
ii. Με την γνωστοποιηθείσα συναλλαγή αποχώρησε
από τη μετοχική σύνθεση της ΚΑΕ η μία από τις δύο
ελέγχουσες αυτήν, η εταιρεία ΓΕΡΜΑΝΟΣ, και οι μετο−
χές που κατείχε μεταβιβάστηκαν, μέσω του ΧΑΑ, στην
εταιρεία FOLLI−FOLLIE, με αποτέλεσμα να αυξηθεί το
ποσοστό συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της
ΚΑΕ από 24,68% σε 49,36%. Κατά δήλωση της γνωστο−
ποιούσας, πέραν της χρηματιστηριακής συναλλαγής δεν
υφίσταται άλλη συμφωνία ελέγχου της εταιρείας.
iii. Συνεπώς, με την γνωστοποιηθείσα πράξη, άλλαξε
ο τρόπος ελέγχου της ΚΑΕ και η FOLLI−FOLLIE έγινε η
μεγαλύτερη, πλην όμως μειοψηφούσα και πάλι, μέτο−
χος της εταιρείας. Με το ποσοστό που διαθέτει πλέον
η γνωστοποιούσα στην ΚΑΕ, καίτοι δεν φαίνεται να
μπορεί από μόνη της να επιβάλει στρατηγικές αποφά−
σεις στην εν λόγω εταιρεία, είναι η μόνη εταιρεία που
βρίσκεται σε θέση, σε κάθε περίπτωση, να ασκεί αρνη−
σικυρία στις στρατηγικές αποφάσεις της επιχείρησης,
αφού η επόμενη μειοψηφούσα μέτοχος, εταιρεία ΑΤΕ,
με ποσοστό περί το 20% και οι λοιποί με ποσοστό
μικρότερο του 5% δεν είναι δυνατό να έχουν το ίδιο
επίπεδο επιρροής με την FOLLI−FOLLIE.
Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι με την υπό κρίση
συναλλαγή η γνωστοποιούσα εταιρεία FOLLI−FOLLIE
αποκτά τον έλεγχο της ΚΑΕ και συνεπώς πραγματο−
ποιείται συγκέντρωση.
2. Κατά το άρθρο 4β παρ. 1 ν. 703/1977, ως ισχύει, κάθε
συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείται
στην Επιτροπή Ανταγωνισμού μέσα σε 10 εργάσιμες
ημέρες από τη σύναψη της συμφωνίας ή τη δημοσίευση
της προσφοράς ή ανταλλαγής ή την απόκτηση συμμετο−
χής, που εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχείρησης όταν
ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων
που συμμετέχουν στη συγκέντρωση κατά τα οριζόμε−
να στο άρθρο 4στ ανέρχεται, στην παγκόσμια αγορά
τουλάχιστον σε 150.000.000 ευρώ και δύο τουλάχιστον
από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν,
η καθεμία χωριστά, συνολικό κύκλο εργασιών άνω των
15.000.000 ευρώ στην ελληνική αγορά.
Κατά την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου η προθεσμία
των 10 ημερών αρχίζει από την επέλευση της πρώτης
από τις πράξεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 1,
ενώ κατά την παράγραφο 3 αυτού, σε γνωστοποίηση
υποχρεούνται: α) σε περίπτωση που η συγκέντρωση
αποτελεί αντικείμενο συμφω¬νίας των επιχειρήσεων που
συμμετέχουν στη συγκέντρωση, η καθεμία από αυτές
και β) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα πρόσωπα, οι
επιχειρήσεις ή ομάδες προσώπων ή επιχειρήσεων, που
αποκτούν έλεγχο στο σύνολο ή σε τμήματα μιας ή
περισσοτέρων επιχειρήσεων.
Η υπό κρίση συγκέντρωση υπόκειται υποχρεωτικά σε
προηγούμενη γνωστοποίηση (προληπτικό έλεγχο) σύμ−
φωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του νόμου, δεδομένου
ότι πληρούται η προϋπόθεση του κύκλου εργασιών που
θέτει ο νόμος αφού ο παγκόσμιος συνολικός κύκλος ερ−
γασιών των μερών που συμμετέχουν στη συγκέντρωση,
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το 2005 ξεπέρασε τα 480 εκατομ. Ευρώ ενώ στην εθνική
αγορά ο κύκλος εργασιών της FOLLI−FOLLIE ξεπέρασε
τα 17 εκατ. Ευρώ και της ΚΑΕ τα 260 εκατομ. Ευρώ
αντίστοιχα.
Η συγκέντρωση γνωστοποιήθηκε από την εξαγορά−
ζουσα εμπρόθεσμα αφού η απόκτηση έλαβε χώρα στις
5.5.2006 και η γνωστοποίηση κατατέθηκε στην υπηρεσία
μας στις 17.5.2006 (ήτοι εντός 8 εργασίμων ημερών).
Κατά το άρθρο 4ε παρ. 1 ν. 703/1977, όπως ισχύει,
απαγορεύεται η πραγματοποίηση συγκεντρώσεων που
υπάγονται στη διαδικασία προληπτικού ελέγχου μέχρι
την έκδοση απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Επίσης, κατά την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου «Οι
διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν παρα−
κωλύουν την πραγματοποίηση δημόσιας προσφοράς,
αγοράς ή ανταλλαγής ή την απόκτηση, στα πλαίσια
χρηματιστηριακών συναλλαγών, συμμετοχής που
εξασφαλίζει τον έλεγχο μιας επιχείρησης, εφόσον οι
πράξεις αυτές έχουν γνωστοποιηθεί στην αρμόδια για
τον ανταγωνισμό υπηρεσία, μέσα στην προθεσμία που
προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 4β και υπό τον
όρο ότι ο αποκτών δεν ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που
συνδέονται με τους συγκεκριμένους τίτλους ή τα ασκεί
μόνο για να διατηρήσει την πλήρη αξία της επένδυσής
του και βάσει ειδικής άδειας, η οποία παρέχεται από
την Επιτροπή Ανταγωνισμού σύμφωνα με την επόμενη
παράγραφο 3.»
Mετά την απόκτηση των μετοχών της ΓΕΡΜΑΝΟΣ
από την FOLLI−FOLLIE (στις 5.5.2006) έλαβαν χώρα τα
εξής:
• Παραιτήθηκαν από το Δ.Σ. της ΚΑΕ οι […] αφού
προηγουμένως είχαν δηλώσει ότι «αρνούνται και δεν
επιθυμούν να λαμβάνουν μέρος στη λήψη των όποι−
ων αποφάσεων της ΚΑΕ καθ’ οιονδήποτε τρόπο» και
αντικαταστάθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 9 παρ. 4 του Καταστατικού της εταιρείας. Σύμ−
φωνα δε με το από 29.5.2006 δελτίο τύπου της ΚΑΕ
«τα νέα μέλη του Δ.Σ. ενεργούν υπηρεσιακά και μόνο
για την πληρότητα του Δ.Σ. και μέχρι της εκδόσεως
απόφασης επί της συγκεντρώσεως από την Επιτροπή
Ανταγωνισμού.».
• Στις 31.5.2006 έλαβε χώρα η Ετήσια Γενική Συνέλευ−
ση των Μετόχων της ΚΑΕ στην οποία, μεταξύ άλλων,
επικυρώθηκε η αντικατάσταση των ανωτέρω 5 μελών
του Δ.Σ. της. Όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα δε με τα
αναφερόμενα στο σχετικό πρακτικό της Γ.Σ., οι απο−
φάσεις ελήφθησαν ομόφωνα, πλην όμως μέτοχοι εκ−
προσωπούντες 13.142.105 μετοχές (μεταξύ των οποίων
και η γνωστοποιούσα για 12.999.000 μετοχές – όσες
εξαγόρασε από την ΓΕΡΜΑΝΟΣ), ήτοι ποσοστό 24,95%,
δήλωσαν παρόντες. Αρα η FOLLI−FOLLIE δεν άσκησε
τα δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με τους τίτλους
που απέκτησε την 5.5.2006. Ετσι, στην συγκεκριμένη
συνεδρίαση της Γ.Σ. η FOLLI−FOLLIE δεν ασκούσε ου−
σιώδη επιρροή στις στρατηγικές αποφάσεις της ΚΑΕ.
(Βλ. Παράρτημα 2 – Μετοχική σύνθεση Γ.Σ. ΚΑΕ στις
31.5.2006).
• Περαιτέρω, όπως αναφέρει η γνωστοποιούσα στο
αρχικό έγγραφό της «Μέχρι την έκδοση της απόφασης
της Επιτροπή Ανταγωνισμού επί της με την παρούσα
γνωστοποιούμενης απόκτησης ελέγχου, δεν ασκούνται
τα αποκτηθέντα από την Folli−Follie δικαιώματα ψήφου
που συνδέονται με τους συγκεκριμένους τίτλους, σε

τήρηση των διατάξεων του άρθρου 4ε 2.». Πέραν αυτού
στο με ημ.αριθμ. […], η γνωστοποιούσα δηλώνει ότι στη
Γ.Σ. των μετόχων της ΚΑΕ δεν υπήρξε θέμα ολοκλήρω−
σης της συγκέντρωσης δεδομένου ότι δεν ασκήθηκαν
τα δικαιώματα ψήφου της αποκτώσας εταιρείας.
Συνεπώς, με βάση όλα τα ανωτέρω, δεν υπήρξε παρά−
βαση των διατάξεων του άρθρου 4ε παρ. 1 ν. 703/1977,
ως ισχύει.
3. Κατά το άρθρο 4δ παρ. 1 ν. 703/1977, ως ισχύει, «Η
Επιτροπή Ανταγωνισμού εξετάζει τη γνωστοποιούμενη
συγκέντρωση μόλις υποβληθεί η σχετική γνωστοποί−
ηση.», ενώ κατά την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου
«Αν διαπιστωθεί ότι η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση,
παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ.1 του
άρθρου 4β, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς
τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον αντα−
γωνισμό στις επί μέρους αγορές στις οποίες αφορά, η
Επιτροπή Ανταγωνισμού, με απόφασή της που εκδίδεται
μέσα σε ένα (1) μήνα από τη γνωστοποίηση, επιτρέπει
τη συγκέντρωση.»
Με βάση όσα αναφέρθηκαν στις προηγούμενες ενό−
τητες της παρούσας εισήγησης και δεδομένου ότι με
την προηγούμενη υπ’ αριθμ. 241/ΙΙΙ/6.6.2003 απόφαση
της Επιτροπής Ανταγωνισμού είχε κριθεί ότι η από−
κτηση κοινού ελέγχου της ΚΑΕ από τις FOLLI−FOLLIE
και ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν επηρέαζε τις συνθήκες ανταγωνι−
σμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορούσε,
η δε παρούσα μετατροπή του ελέγχου από κοινό σε
αποκλειστικό δεν επιφέρει ουσιώδης μεταβολές στον
ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές αγορές, κρίνε−
ται ότι η υπόψη συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές
αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει
σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επί μέρους σχετικές
αγορές στις οποίες αφορά.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού: «αποφαίνεται ότι η από
18.5.2006 (με ημ.α.π. […]) γνωστοποιηθείσα, βάσει του
άρθρου 4β ν. 703/1977, ως ισχύει, συγκέντρωση, η οποία
συνίσταται στην από 5.5.2006 εξαγορά, στο πλαίσιο χρη−
ματιστηριακής συναλλαγής, από την εταιρεία «FOLLI−
FOLLIE Α.Β.Ε.Ε. ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ − ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ − ΕΝΔΥ−
ΜΑΤΩΝ − ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ − ΑΞΕΣΟΥΑΡ» του ποσοστού
συμμετοχής (24,68%) που κατείχε η εταιρεία «ΓΕΡΜΑ−
ΝΟΣ Α.Β.&Ε.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»
στο μετοχικό κεφάλαιο (μ.κ.) της εταιρείας «ΚΑΤΑΣΤΗ−
ΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.» και η εκ του λόγου
αυτού μετατροπή του κοινού ελέγχου που κατείχαν οι
δύο πρώτες εταιρείες επί της τελευταίας σε έλεγχο της
πρώτης των εταιρειών επί της τελευταίας αυτών, δεν
προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά
της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επί
μέρους αγορές στις οποίες αφορά, και ως εκ τούτου
επιτρέπεται, κατά τη διαδικασία του άρθρου 4δ παρ. 3
του ανωτέρω νόμου».
Η απόφαση εκδόθηκε την 9η Ιουνίου 2006.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Μαΐου 2009
Ο Πρόεδρος
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. οικ. 532
(3)
Λήψη απόφασης επί της από 25.4.2007 προηγούμενης
γνωστοποίησης, κατά το άρθρο 4β ν. 703/1977, ως
ισχύει, της απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου επί
της εταιρείας «ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙ−
ΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» από την εταιρεία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε.».
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΤΜΗΜΑ Α΄
(ΑΠΟΦΑΣΗ1 ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 343/V/2007)
Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου
ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού
Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4η Ιουλίου 2007, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 15:00, με την εξής σύνθεση:
Προεδρεύων: Αριστομένης Κομισόπουλος.
Μέλη: Ιωάννης Δραπανιώτης, λόγω δικαιολογημένου
κωλύματος του τακτικού μέλους Φαίδωνα Στράτου,
Βασίλειος Πατσουράτης, λόγω δικαιολογημένου κωλύ−
ματος του τακτικού μέλους Γαρυφαλιάς Αθανασίου,
Δημήτριος Γιαννέλης, και
Ελίζα Αλεξανδρίδου.
Γραμματέας: Όλγα−Ανίτα Ραφτοπούλου, λόγω κωλύ−
ματος της τακτικής Γραμματέως Αικατερίνης Τριβέλη.
Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί
της από 25.4.2007 προηγούμενης γνωστοποίησης, κατά
το άρθρο 4β ν. 703/1977, ως ισχύει, της απόκτησης απο−
κλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας «ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» από την εταιρεία
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε.».
Στην αρχή της συζήτησης, το λόγο έλαβε η Γενική
Εισηγήτρια Σοφία Καμπερίδου, Προϊσταμένη της Α΄
Διεύθυνσης Εφαρμογής της Γενικής Διεύθυνσης Αντα−
γωνισμού (εφεξής Γ.Δ.Α.), η οποία ανέπτυξε συνοπτι−
κά τη γραπτή εισήγηση (αριθμ. […]) της Υπηρεσίας και
πρότεινε, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά
στην εισήγηση, την έγκριση της από 25.4.2007 (αριθμ. ημ.
[…]) γνωστοποιηθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 4β του
ν. 703/1977, όπως ισχύει, συγκέντρωσης των εταιρειών
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε.» και «ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ».
Κατόπιν η Επιτροπή Ανταγωνισμού − Τμήμα Α΄ διασκέφθη−
κε και αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία του φακέλου
της κρινόμενης υπόθεσης και την Εισήγηση της Γ.Δ.Α.,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:
Ι. Στις 25.4.2007 (αριθμ. ημ. […]) η εταιρεία «ΗΛΕΚΤΡΟ−
ΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφε−
ξής ως «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ») γνωστοποίησε στην Επιτροπή
Ανταγωνισμού (εφεξής και Ε.Α.), σύμφωνα με το άρ−
θρο 4β ν. 703/1977, ως ισχύει, την εξαγορά από μέρους
της ποσοστού […]% του μετοχικού κεφαλαίου (μ.κ.) της
«ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ»
(εφεξής ως «ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ») που ανήκει στην […], και την
εντός τρι(3)ετίας εφάπαξ απόκτηση και του υπολοίπου
[…]% του μ.κ. της εταιρείας, που επίσης ανήκει στους
προαναφερθέντες ιδιώτες−επιχειρηματίες.
Η γνωστοποιηθείσα εξαγορά θα λάβει χώρα δυνάμει:
1) του από 11.4.2007 Προσυμφώνου Αγοράς Μετοχών που
συνήφθη μεταξύ της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και της ΗΛΕΚΤΡΟ−
ΝΙΚΗΣ, στο οποίο προβλέπονται μεταξύ άλλων τα εξής:
1
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i. Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ θα πωλήσει και θα μεταβιβάσει
στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ, έναντι ορισμένου τιμήματος, […] κοι−
νές ονομαστικές μετοχές της ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ που αντιπρο−
σωπεύουν το […]% του καταβεβλημένου μ.κ. της εταιρείας
με όλα τα επ’ αυτών και εξ αυτών δικαιώματα.
ii. Η πράξη αυτή θα ολοκληρωθεί με την κατάρτιση της
οριστικής σύμβασης αγοραπωλησίας των ανωτέρω μετο−
χών, η οποία τελεί υπό τις αιρέσεις: (α) της υπογραφής
μεταξύ της αγοράστριας και των προαναφερθέντων ιδι−
ωτών−επιχειρηματιών συμφωνίας αγοραπωλησίας ποσο−
στού […]% του μ.κ. της ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ, που αυτοί κατέχουν
σήμερα και (β) της λήψης σχετικής εγκριτικής απόφασης
από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για το σύνολο της συ−
ναλλαγής, το αργότερο μέχρι την 31.12.2007 και,
2) του από 11.4.2007 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Αγοράς
Μετοχών, που συνήφθη μεταξύ αφενός των ως άνω
ιδιωτών−επιχειρηματιών […] (ως πωλητών), αφετέρου της
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ως αγοράστρια) και εκ τρίτου της ΣΑ−
ΡΑΦΙΔΗΣ, στο οποίο προβλέπονται μεταξύ άλλων ότι:
i. Έκαστος των πωλητών θα πωλήσει και θα μεταβι−
βάσει στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ, έναντι ορισμένου τιμήματος,
το σύνολο των […] κοινών ονομαστικών μετοχών που
κατέχει στη ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ και που αντιπροσωπεύουν συ−
νολικά το […]% του μ.κ. της εταιρείας.
ii. Η αγοραπωλησία θα λάβει χώρα σε δύο (2) φάσεις:
Σε 1η φάση η αγοράστρια θα αποκτήσει την κυριότητα
μετοχών των πωλητών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό
[…]% του μ.κ. της ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ και σε 2η φάση (η οποία
θα πρέπει να λάβει χώρα εντός 3 ετών από την οριστική
συμφωνία αγοραπωλησίας του […]%) το υπόλοιπο […]%
του μ.κ. της εταιρείας.
iii. Η συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της
συναλλαγής από την Επιτροπή Ανταγωνισμού μέχρι
31.3.2008. Η δε οριστική σύμβαση θα υπογραφεί εντός
20 ημερών από την πλήρωση της αίρεσης.
iv. […].
v. […].
vi. Η ανωτέρω συμφωνία αποτελεί ενιαίο σύνολο και
ερμηνεύεται αδιασπάστως με την αναφερομένη στη
συνέχεια υπό Συμφωνία Αρχών Μετοχών.
3) της Συμφωνίας Αρχών Μετοχών, το οποίο θα πα−
ραμείνει σε ισχύ για χρονικό διάστημα 3 ετών από την
υπογραφή της οριστικής σύμβασης μεταξύ αφενός των
ανωτέρω ιδιωτών−επιχειρηματιών (ως πωλητών) και αφε−
τέρου της «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ» (ως αγοράστριας), στην οποία
εξειδικεύονται ορισμένοι από τους προαναφερθέντες
όρους της άνω Συμφωνίας και προβλέπονται τα εξής:
i. Συμφωνείται ρητά ο σκοπός της εξαγοραζόμενης
εταιρείας, καθώς και η σχετική τροποποίηση του κα−
ταστατικού της.
ii. Σε σχέση με τη σύνθεση του Δ.Σ. της εξαγοραζόμε−
νης συμφωνείται ότι αμέσως μετά την υπογραφή των
οριστικών συμβάσεων, η Γ.Σ. της εξαγοραζόμενης, υπό
τη νέα μετοχική της σύνθεση θα εκλέξει νέο Δ.Σ., το
οποίο θα αποτελείται από 5 μέλη, εκ των οποίων 2 θα
είναι επιλογής των παλαιών μετόχων (οι […], οι οποίοι
θα είναι και οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας) και
3 επιλογής της «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ».

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 παρα−
λείφθηκαν αντικαταστάθηκαν με ενδεικτικά ποσά και αριθμούς ή με γενικές περιγραφές (εντός [...]).
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Συνεπώς, με την ολοκλήρωση της 1ης φάσης της συ−
ναλλαγής η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ θα κατέχει το […]% της εξα−
γοραζόμενης, ενώ συμβατικά θα δεσμεύεται για αγορά
του υπολοίπου […]% εντός των επομένων 3 ετών. Η
γνωστοποιούσα δηλώνει ότι με την σκοπούμενη πράξη
αποκτά αποκλειστικό έλεγχο της «ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ».
Η υπό κρίση πράξη δεν γνωστοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, διότι δεν είναι κοινοτικών διαστάσεων και κατά
δήλωση της γνωστοποιούσας δεν θα υποβληθούν γνωστο−
ποιήσεις σε Αρχές Ανταγωνισμού άλλων κρατών μελών.
Τέλος, τα μέρη προσκόμισαν το φύλλο της εφημερίδας
«Χρηματιστήριο», της 2.5.2007, στο οποίο δημοσίευσαν
την υπό κρίση πράξη κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο
4β παράγρ. 6 ν. 703/1977 και στην υπ’ αριθμ. 305/V/2006
απόφαση E.A. (ΦΕΚ Β΄ 805/2006), καθώς και παράβολο
1.050 Ευρώ (άρθρο. 31 παρ. 1 ν. 703/1977).
ΙΙ. ΤΑ ΜΕΡΗ
1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1989, έχει έδρα στην Αττική, είναι
εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) και
δραστηριοποιείται στις αντιπροσωπείες, στις αποκλειστι−
κές εισαγωγές και στο εμπόριο οικιακών συσκευών, κινητών
τηλεφώνων, κλιματιστικών και Η/Υ. Διανέμει αποκλειστικά
στην Ελλάδα προϊόντα της εταιρείας Kelvinator SA που πα−
ράγει λευκές ηλεκτρικές συσκευές, ενώ εμπορεύεται προϊ−
όντα όλων των γνωστών ξένων οίκων και προμηθευτών.
Το δίκτυο πωλήσεών της, αποτελείται από 49 καταστή−
ματα εντός της ελληνικής επικράτειας, πέντε (5) από τα
οποία βρίσκονται στο Νομό Θεσσαλονίκης, και από ένα
(1) στους Νομούς Πέλλας και Κοζάνης, όπου δραστηριο−
ποιείται και η εξαγοραζόμενη εταιρεία Σαραφίδης.
Κατά δήλωσή της, η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ελέγχεται από τoν
[…], ο οποίος συμμετέχει στο μ.κ. της με ποσοστό […]%.
Επίσης, στο μ.κ. της εταιρείας συμμετέχουν και η […]
([…]%), Έλληνες θεσμικοί επενδυτές ([…]%), Ξένοι θεσμικοί
επενδυτές ([…]%) και το επενδυτικό κοινό ([…]%).
Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ αποτελεί τη μητρική εταιρεία ομίλου,
στον οποίο περιλαμβάνονται οι εξής ελεγχόμενες κατά
[…]% επιχειρήσεις:
α) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) Ltd, με έδρα
στην Κύπρο
β) MEGASTORES ELECTRONICA DOO, με έδρα στο
Βελιγράδι, Σερβία (αδρανής).
2. ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
με δ.τ. «ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α.Ε.»
Η ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1969, εδρεύει στη Θεσ−
σαλονίκη και δραστηριοποιείται στην εμπορία οικιακών
συσκευών και μικροσυσκευών, Η/Υ, ραδιοκασετοφώνων
αυτοκινήτων και κλιματιστικών κ.λπ.. παρεμφερών ειδών.
To δίκτυο πωλήσεών της αποτελείται από εννέα (9)
καταστήματα πανελλαδικά, εκ των οποίων πέντε (5)
βρίσκονται στο νομό Θεσσαλονίκης, και από ένα (1)
διατηρεί στους Νομούς Πέλλας, Μαγνησίας, Τρικάλων
και Κοζάνης.
Η μετοχική σύνθεσή της έχει ως ακολούθως: […].
Μετά δε την ολοκλήρωση του συνόλου της εξαγο−
ράς η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Ε.Ε. θα κατέχει το 100% της
εταιρείας.
Σήμερα, την εταιρεία ελέγχει, κατά δήλωση της εξα−
γοράζουσας, ο […].
3. O συνολικός παγκόσμιος κύκλος εργασιών των συμ−
μετεχουσών στην υπό κρίση συγκέντρωση, το τελευταίο

οικονομικό έτος (2006), ανερχόταν κατά δήλωση της γνω−
στοποιούσας, σε 184.340.615 Ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών
που πραγματοποίησε η κάθε μία των συμμετεχουσών χω−
ριστά στην ελληνική αγορά το ίδιο έτος (2006) ανερχόταν
της «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.» σε [άνω των 140 εκ.] Ευρώ και
της «ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α.Ε.» σε [άνω των 35 εκ.] Ευρώ.
ΙΙΙ. ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Η σχετική αγορά προϊόντων περιλαμβάνει το σύνολο
των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που θεωρούνται από τον
καταναλωτή εναλλάξιμα ή δυνάμενα να υποκατασταθούν
μεταξύ τους, λόγω των χαρακτηριστικών, των τιμών τους
και της χρήσης για την οποία προορίζονται.
Η κρινόμενη συγκέντρωση, κατά την γνωστοποιούσα,
αφορά στην αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών
και ειδικότερα το λιανικό εμπόριο οικιακών ηλεκτρικών,
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συσκευών.
Η σχετική αγορά προϊόντων μπορεί να διακριθεί περαι−
τέρω στις αγορές των: (i) Λευκών Ηλεκτρικών Οικιακών
Συσκευών, (ii) Μηχανημάτων Ήχου και Εικόνας, (iii) Ηλε−
κτρονικών Υπολογιστών – Πολυμέσων, (iv) Κλιματισμού,
(v) Τηλεφωνικών Συσκευών, και (vi) Μικροσυσκευών.
Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την πε−
ριοχή στην οποία προσφέρουν ή ζητούν τα σχετικά
προϊόντα ή παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες οι συμμε−
τέχουσες εταιρείες υπό επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες
ανταγωνισμού και η οποία μπορεί να διακριθεί από
άλλες γειτονικές γεωγραφικές περιοχές, ιδίως λόγω
των αισθητά διαφορετικών συνθηκών ανταγωνισμού
που επικρατούν σ’ αυτές.
Ως σχετικές γεωγραφικές αγορές, κατά τη γνωστο−
ποιούσα, θα πρέπει να ορισθούν: α) η ελληνική επικρά−
τεια, και β) η Κύπρος.
Ως «επηρεαζόμενη αγορά» νοείται κάθε σχετική αγορά
στην οποία ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες
δύο ή περισσότερες από τις συμμετέχουσες στη συ−
γκέντρωση επιχειρήσεις εφόσον εκτιμάται ότι η συγκέ−
ντρωση θα οδηγήσει σε συνολικό μερίδιο στην αγορά
αυτή ύψους τουλάχιστον 15%, καθώς και κάθε σχετική
αγορά ή επόμενο στάδιο της παραγωγικής ή εμπορικής
διαδικασίας του προϊόντος σε σχέση με την αγορά στην
οποία δραστηριοποιείται άλλη συμμετέχουσα επιχεί−
ρηση και οποιοδήποτε από τα ατομικά ή συνδυασμένα
μερίδια αγοράς των επιχειρήσεων αυτών σε οποιοδή−
ποτε στάδιο της παραγωγικής ή εμπορικής διαδικασίας
ανέρχεται σε 25% τουλάχιστον, ανεξάρτητα αν μεταξύ
των μερών υφίσταται σχέση προμηθευτή/πελάτη.
IV. ΔΟΜΗ, ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΩΝ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
1. Επειδή στη γνωστοποίηση αναφέρεται ότι «[Δ]εν
κατέστη δυνατό να συγκεντρωθούν αξιόπιστα στοιχεία
για κάθε μια εκ των επιμέρους σχετικών αγορών προ−
ϊόντων/γεωγραφικών αγορών …», η Γενική Διεύθυνση
Ανταγωνισμού προκειμένου να συλλέξει στοιχεία για
τις επιμέρους σχετικές αγορές σε εθνικό και τοπικό
επίπεδο, απευθύνθηκε με επιστολές της σε 12 (δώδεκα)
ανταγωνίστριες των μερών επιχειρήσεις ορισμένες των
οποίων μεγάλης κεφαλαιοποίησης και πανελλαδικής εμ−
βέλειας [Π. ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε., MAGNET ELECTRIC
Α.Ε.Β.Ε., EXPERT ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., EIKONA ΗΧΟΣ
Α.Ε.Ε., MEDIA−SATURN ΕΛΛΑΔΟΣ (MEDIA MARKT), ΣΕΗΟΣ
– EURONICS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και ELECTRONET A.E.] και άλλες
μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις τοπικού χαρακτήρα
[Ν.Δ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Α.Ε., ΝΕΤΚΟ Α.Ε., ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Ε., ΠΕ−
ΤΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ – DOMUS, ΑΦΟΙ ΜΟΚΑ Ο.Ε.].
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Από τις απαντήσεις των ανταγωνιστών, δεν κατέστη
δυνατό να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά
με το μέγεθος των τοπικών αγορών και τα μερίδια
αγοράς των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σ’
αυτές, καθώς καμία από τις εταιρείες που ρωτήθηκαν δε
διαθέτει επαρκή και αξιόπιστα σχετικά στοιχεία, αλλά
ούτε δύναται να εκτιμήσει τα μεγέθη αυτά.
Σύμφωνα με τη Μελέτη της ICAP Α.Ε. (έκδοση Μάρ−
τιος 2006) με τίτλο «Αλυσίδες Καταστημάτων Λιανικής
Πώλησης Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Οικιακών Συ−
σκευών», στο λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών και ηλεκτρο−
νικών οικιακών συσκευών δραστηριοποιούνται περί τις
86 επιχειρήσεις.
Τα μερίδια των βασικότερων ανταγωνιστών στο σύ−
νολο της αγοράς (εξαιρουμένων των ειδών Η/Υ, κινητής
τηλεφωνίας και αυτοματισμού γραφείου) το 2005 είχαν
ως εξής:
ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 19,0%, EXPERT A.E. 11,5%, ΡΑ−
ΔΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ Α.Ε. 10,1%, ELECTRONET A.E. 10,0%,
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε. 5,7%, ΣΕΗΟΣ 4,0%, ΣΥ−
ΚΑΡΗΣ Α.Ε. 2,6%, ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α.Ε. 2,4%, ΛΟΙΠΟΙ 34,7%,
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, τα
συνδυασμένα μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών στη
συγκέντρωση εταιρειών ξεπερνούν το 15% τόσο σε όγκο
όσο και σε αξία για το 2006 για την αγορά μικροσυσκευ−
ών και κλιματισμού στο Νομό Θεσσαλονίκης. Συνεπώς,
οι δύο αυτές αγορές αποτελούν επηρεαζόμενες αγορές
της υπό κρίση συγκέντρωσης.
Εκ των υπολοίπων σχετικών αγορών, αυτή των Μαύ−
ρων Συσκευών, κατά πρώτο λόγο και αυτή των «Λευκών»
βρίσκονται κοντά στο όριο του 15% τόσο σε όγκο όσο
και αξία, με μερίδια αγοράς που κυμαίνονται γύρω από
το 13% και 12% αντίστοιχα για το 2006. Σε όλες τις
άλλες σχετικές αγορές τα συνδυασμένα μερίδια αγοράς
των τελευταίων δύο ετών δεν ξεπέρασαν το 10%, τόσο
σε όγκο όσο και σε αξία, με εξαίρεση την αγορά του
Νομού Αττικής, στην οποία εάν αφαιρεθεί ο υποκλάδος
PC/Τηλεφώνων από το σύνολο, το συνδυασμένο μερίδιο
των μερών ξεπερνά το 15%.
2. Οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον
κλάδο των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών δύναται
να ταξινομηθούν ως ακολούθως: (α) Εταιρείες−Αλυσίδες
καταστημάτων οικιακών συσκευών, όπως οι ΚΩΤΣΟ−
ΒΟΛΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ, ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ, ΣΥΚΑΡΗΣ, MEDIA
MARKT κ.αλ., (β) Αγοραστικούς ομίλους που λειτουργούν
με τη μορφή εταιρείας, όπως οι ELECTRONET, EXPERT,
MAGNET ELECTRIC, ΣΕΗΟΣ, ΗΛΜΑΚ, (γ) Μεγάλα κατα−
στήματα λιανικής, πολυκαταστήματα και υπεραγορές
όπως οι CARREFOUR και PRAKTIKER, καθώς και κατα−
στήματα «cash & carry», όπως τα MAKRO και (δ) Μικρό−
τερα καταστήματα συνοικιακής−τοπικής εμβέλειας.
Στην αγορά ηγούνται οι μεγάλες αλυσίδες καταστη−
μάτων και οι αγοραστικοί όμιλοι καθώς, ως οικονομικά
ισχυρότεροι, έχουν τη δυνατότητα παροχής στον κα−
ταναλωτή, εκπτώσεων ή άλλων πακέτων προσφορών,
εξόφληση σε πολλές δόσεις κ.λπ. Επίσης, σχετικά ση−
μαντικό μερίδιο αγοράς, έχουν καταφέρει να κερδίσουν
οι αλυσίδες σούπερ−μάρκετ ή καταστημάτων γενικού
εμπορίου όπως οι PRAKTIKER και MAKRO.
Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται έντονη «κινη−
τικότητα» των εταιρειών του κλάδου, η οποία εκδηλώ−
νεται με συγχωνεύσεις, εξαγορές, σύσταση θυγατρικών
εταιρειών και συμπράξεις επιχειρήσεων. Επίσης, το 2005
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στην αγορά εισήλθαν τρεις (3) μεγάλες πολυεθνικές
εταιρείες, δύο εκ των οποίων (MEDIA MARKT και FNAC)
ίδρυσαν δικά τους καταστήματα και χρησιμοποιούν δικό
τους εμπορικό σήμα, ενώ η τρίτη (DIXONS/νυν DGS)
αγόρασε το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της εται−
ρείας Π.Κωτσόβολος ΑΕΒΕ. Η δυναμική αυτή έχει ως
αποτέλεσμα τη συγκέντρωση υψηλών μεριδίων αγοράς
στις μεγαλύτερες αλυσίδες και σε ορισμένους «αγορα−
στικούς ομίλους» του κλάδου, καθώς και στις σχετικές
αγορές έντονου ανταγωνισμού.
V.1. Κατά το άρθρο 4, παρ. 2 εδαφ. β ν. 703/1977, όπως
ισχύει, συγκέντρωση πραγματοποιείται και όταν ένα
ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχι−
στο μία επιχείρηση ή μία ή περισσότερες επιχειρήσεις,
αποκτούν άμεσα ή έμμεσα, τον έλεγχο του συνόλου ή
τμημάτων μιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων.
Κατά την παρ. 3 του ιδίου ως άνω άρθρου, για την εφαρ−
μογή του νόμου, ο έλεγχος απορρέει από δικαιώματα,
συμβάσεις ή άλλα μέσα, τα οποία είτε μεμονωμένα
είτε από κοινού με άλλα και λαμβανομένων υπόψη των
σχετικών πραγματικών ή νομικών συνθηκών, παρέχουν
τη δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση,
στις συσκέψεις ή στις αποφάσεις των οργάνων μιας
επιχείρησης και ιδίως από: α) δικαιώματα κυριότητας ή
επικαρπίας επί του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών
στοιχείων μιας επιχείρησης, β) δικαιώματα ή συμβάσεις
που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη
σύνθεση, στις συσκέψεις ή στις αποφάσεις των οργάνων
μιας επιχείρησης. Επίσης, κατά την παρ. 4 του ίδιου
άρθρου, ο έλεγχος αποκτάται από το πρόσωπο ή τα
πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις, που: α) είναι υποκείμενα
αυτών των δικαιωμάτων ή δικαιούχοι από τις συμβάσεις
αυτές ή β) χωρίς να είναι υποκείμενα των δικαιωμάτων
ή δικαιούχοι από τις συμβάσεις αυτές, δικαιούνται να
ασκούν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές.
Στην υπό κρίση περίπτωση, η γνωστοποιηθείσα πράξη
η οποία θα λάβει χώρα δυνάμει των από 11.4.2007 (α) Προ−
συμφώνου Αγοράς Μετοχών, που συνήφθη μεταξύ των […]
και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ, (β) Ιδιωτικού Συμφωνητικού Αγοράς
Μετοχών, που συνήφθη μεταξύ αφενός των ιδιωτών−επι−
χειρηματιών […] και αφετέρου της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ και (γ)
Συμφωνίας Αρχών Μετοχών, που συνήφθη μεταξύ αφενός
των προαναφερθέντων ιδιωτών−επιχειρηματιών και αφε−
τέρου της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ, και προβλέπουν την απόκτηση
από την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ αποκλειστικού ελέγχου επί της
ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ σε δύο στάδια, ήτοι, σε πρώτη φάση, του
[…]% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της και,
εντός τριετίας, και του υπολοίπου […]% αυτού, συνιστά
συγκέντρωση εμπίπτουσα στις διατάξεις του άρθρου 4
παρ.2 εδ. β) ν. 703/1977, ως ισχύει.
Η υπό κρίση συγκέντρωση υπόκειται υποχρεωτικά
σε προηγούμενη γνωστοποίηση στην Επιτροπή Αντα−
γωνισμού μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη
σύναψη της συμφωνίας (άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/1977),
δεδομένου ότι πληροί την προϋπόθεση του κύκλου ερ−
γασιών που ορίζει ο νόμος, αφού σε παγκόσμιο επίπεδο
η «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ» μαζί με την «ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ» πραγμα−
τοποίησαν κύκλο εργασιών ύψους 184.340.615 ευρώ και
στην ελληνική αγορά η «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ» κύκλο εργασιών
[άνω των 140] εκατ. ευρώ περίπου, και η «ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ»
[άνω των 35] εκατ. ευρώ.
Η γνωστοποίηση της κρινόμενης συγκέντρωσης
πραγματοποιήθηκε εμπρόθεσμα από την αποκτώσα
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τον έλεγχο και υπόχρεη σε γνωστοποίηση εταιρεία
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ» στις 25.4.2007, και μάλιστα εντός δέκα
(10) εργασίμων ημερών από την υπογραφή των προ−
αναφερθέντων Συμφωνητικών, που συνήφθησαν στις
11.4.2007.
Με την υποβολή της γνωστοποίησης (25.4.2007) η
Γ.Δ.Α. εξέτασε τον υποβληθέντα φάκελο και επειδή έκρι−
νε ότι υπάρχουν ελλείψεις και ασάφειες στη συμπλήρω−
ση του εντύπου γνωστοποίησης και στα προσκομισθέ−
ντα στοιχεία, εντός της προβλεπόμενης από το νόμο
αποκλειστικής προθεσμίας των 7 ημερών, με την υπ’
αριθμ. […] επιστολή της ζήτησε από τη γνωστοποιούσα
να προσκομίσει πρόσθετα και διευκρινιστικά στοιχεία
για την πληρότητα του φακέλου, βάσει του άρθρου 4δ
παρ. 10 ν. 703/1977, ως ισχύει. Επίσης, με την ως άνω
επιστολή της η Γ.Δ.Α. ενημέρωσε τη γνωστοποιούσα ότι
λόγω της δεδηλωμένης (στη γνωστοποίηση) αδυναμίας
της τελευταίας να συλλέξει και να προσκομίσει αξιόπι−
στα στοιχεία για τις επιμέρους σχετικές (γεωγραφικές)
αγορές που αφορά η συγκέντρωση, η Γενική Δ/νση ήταν
υποχρεωμένη να προχωρήσει η ίδια σε σχετική έρευνα
προκειμένου να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία
για την πληρέστερη συμπλήρωση του φακέλου και την
ορθή εκτίμηση της υπόθεσης.
Επίσης, με επιστολές της προς επτά (7) ανταγωνί−
στριες των μερών επιχειρήσεις που διαθέτουν ευρύ
δίκτυο καταστημάτων ανά την επικράτεια, τις οποίες
διαβίβασε στις 9.5.2007, και πέντε (5) ανταγωνίστριες
που δραστηριοποιούνται στις τοπικές σχετικές γεωγρα−
φικές αγορές, που διαβίβασε στις 18.5.2007, ζήτησε την
παροχή στοιχείων για να συμπληρωθεί ο φάκελος της
υπόθεσης και να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της
γνωστοποιηθείσας πράξης σε ότι αφορά στα αποτελέ−
σματά της στις επιμέρους αγορές που αφορά.
Επί των ανωτέρω επιστολών οι τελευταίες απαντήσεις
λήφθηκαν από τη μεν γνωστοποιούσα στις 22/5/2007
(και μία επιβεβαίωση στοιχείων, μέσω ηλεκτρονικού τα−
χυδρομείου, την 25.6.2007), από δε τις ανταγωνίστριες
επιχειρήσεις στις 8.6.2007.
2. Κατά το άρθρο 4ε παρ. 1 του ν. 703/1977, όπως ισχύ−
ει, απαγορεύεται η πραγματοποίηση συγκέντρωσης που
υπάγεται στη διαδικασία προληπτικού ελέγχου μέχρι
την έκδοση απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού,
ενώ κατά το άρθρο 4γ παρ. 1 αυτού, με απόφαση της
Επιτροπής Ανταγωνισμού απαγορεύεται κάθε συγκέ−
ντρωση επιχειρήσεων, που υπόκειται σε προηγούμενη
γνωστοποίηση και η οποία μπορεί να περιορίσει ση−
μαντικά τον ανταγωνισμό στην εθνική αγορά ή σε ένα
σημαντικό σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά των
προϊόντων ή των υπηρεσιών τμήμα της και ιδίως με τη
δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης.
Κατά την κρίση της Γ.Δ.Α., αλλά και σύμφωνα με τις
απόψεις του συνόλου των ανταγωνιστριών (των μερών)
επιχειρήσεων, η εξεταζόμενη συγκέντρωση δεν αναμέ−
νεται να περιορίσει τον ανταγωνισμό στις επιμέρους
σχετικές αγορές στις οποίες αφορά, δεδομένου ότι,
− Ο ανταγωνισμός στον κλάδο, αλλά και στις επι−
μέρους σχετικές αγορές είναι κατά γενική ομολογία
ιδιαίτερα έντονος.
− Στον κλάδο δραστηριοποιούνται μεγάλες αλυσίδες
καταστημάτων (ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, EXPERT, ELECTRONET
κ.λπ.) με πανελλαδική εμβέλεια και αναπτυσσόμενα δί−
κτυα, ενώ

− Δεν υφίστανται νομικά και ουσιαστικά πραγματικά
εμπόδια για την είσοδο νέων επιχειρήσεων όπως πο−
λυεθνικών Ομίλων (όπως οι MEDIA MARKT και FNAC,
που εισήλθαν πρόσφατα και διευρύνονται με ταχείς
ρυθμούς) αλλά και για την εμπορευματική επέκταση
υπεραγορών και μεγάλων καταστημάτων λιανικής (όπως
οι CARRFOUR, ΜΕΤRΟ και PRAKTIKER).
− Στην αγορά της χονδρικής πώλησης ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών ειδών, το συνδυασμένο μερίδιο των μερών
εκτιμάται ότι βρίσκεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.
− Από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι τα μέρη
δυνατόν να κατέχουν σε κάποιες από τις επιμέρους
σχετικές αγορές μερίδιο άνω του 25%, αλλά σε καμία
περίπτωση δεν προκύπτει θέμα απόκτησης ή ενίσχυ−
σης δεσπόζουσας θέσης της «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ» με την
απόκτηση ελέγχου επί της «ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ».
3. Οι συνομολογούμενοι περιοριστικοί όροι μη ανταγω−
νισμού στο από 11.4.2007 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Αγοράς
Μετοχών των πωλητών (ιδιωτών−επιχειρηματιών) για 3
έτη από τη σύναψη της οριστικής σύμβασης, έναντι της
ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α.Ε., συνδέονται άμεσα με τη συγκέντρωση
και το χρονικό διάστημα των 3 ετών είναι εύλογο και
καλύπτονται από την παρούσα απόφαση (άρθρ. 4δ παρ.
7 ν. 703/1977).
4. Από την αξιολόγηση και συνεκτίμηση όλων των ανω−
τέρω στοιχείων του φακέλου των σχετικών με τη διάρ−
θρωση και λειτουργία της σχετικής αγοράς προϊόντων
και υπηρεσιών, τα μερίδια σε αυτήν των συμμετεχουσών
στη συγκέντρωση εταιρειών και την οικονομική τους
δύναμη, τη μη ύπαρξη νομικών ή πραγματικών εμποδίων
εισόδου στην αγορά, τη δυνατότητα επιλογής των προ−
μηθευτών και των χρηστών από τις άνω εταιρείες και
από άλλες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, την πρόσβασή
τους στις πηγές εφοδιασμού ή στις αγορές διάθεσης
των προϊόντων και υπηρεσιών, τα μικρά μερίδια των
μερών στην αγορά που δεν επιτρέπουν τη δημιουργία
ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης αυτών, τα συμφέρο−
ντα των καταναλωτών και τη λειτουργία γενικώς του
ανταγωνισμού, όπως λεπτομερώς αυτά εκτίθενται και
αναλύονται και στην υπ’ αριθμ. […] εισήγηση της Γ.Δ.Α. η
Επιτροπή Ανταγωνισμού – Τμήμα Α΄ άγεται στην κρίση
ότι η συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση από την
εταιρία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.E.» ποσοστού […]%
και εντός 3ετίας του συνόλου (100%) του μετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας «ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» δεν προκαλεί σοβαρές αμ−
φιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει
σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές
αγορές στις οποίες αφορά.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού – Τμήμα Α΄ επιτρέπει την
κατ’ άρθρο 4β του ν. 703/1977 γνωστοποιηθείσα την
25.4.2007 (αριθμ. ημ. 2331) συγκέντρωση που αφορά την
απόκτηση από την εταιρεία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ποσοστού 51% και
εντός 3ετίας του συνόλου (100%) του μετοχικού κεφα−
λαίου της εταιρείας «ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕ−
ΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ», καθόσον η συγκέντρωση αυτή
δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατό−
τητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις
επιμέρους σχετικές αγορές στις οποίες αφορά.
Η απόφαση εκδόθηκε την 4η Ιουλίου 2007.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Μαΐου 2009
Ο Προεδρεύων του Α΄ Τμήματος
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. οικ. 534
(4)
Λήψη απόφασης επί της από 11.6.2007 προηγούμενης
γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1
του ν. 703/1977, όπως ισχύει, της εταιρείας «Ι. & Σ.
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.» αναφορικά με την απόκτηση
αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας «ΠΑΠΑΓΕ−
ΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.Ε. ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ» και της θυ−
γατρικής αυτής «Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.».
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΤΜΗΜΑ Α΄
(ΑΠΟΦΑΣΗ1 ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 344/V/2007)
Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου
ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού
Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 5η Iουλίου 2007, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 14:00, με την εξής σύνθεση:
Προεδρεύων: Αριστομένης Κομισόπουλος.
Μέλη: Φαίδων Στράτος,
Βασίλειος Πατσουράτης, λόγω δικαιολογημένου κωλύ−
ματος του τακτικού μέλους Γαρυφαλιάς Αθανασίου,
Δημήτριος Γιαννέλης, και
Ελίζα Αλεξανδρίδου.
Γραμματέας: Όλγα−Ανίτα Ραφτοπούλου, λόγω κωλύ−
ματος της τακτικής Γραμματέως Αικατερίνης Τριβέλη.
Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της
από 11.6.2007 προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα
με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, της
εταιρείας» Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.» αναφορικά με
την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.Ε. ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ» και της
θυγατρικής αυτής «Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.».
Στην αρχή της συζήτησης, το λόγο έλαβε η Γενική
Εισηγήτρια Σοφία Καμπερίδου, Προϊσταμένη της Α΄
Διεύθυνσης Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Αντα−
γωνισμού (εφεξής Γ.Δ.Α.), η οποία ανέπτυξε τη γραπτή
εισήγηση (αριθμ. 3752/4.7.2007) της Υπηρεσίας και πρό−
τεινε για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην
εισήγηση, τη μη απαγόρευση της από υπ’ αριθμ. ημ.
3397/11.6.2007 γνωστοποιηθείσης, σύμφωνα με το άρθρο
4β του ν. 703/1977, όπως ισχύει, συγκέντρωσης, σύμφωνα
με το άρθρο 4δ παρ. 3 του ν. 703/1977, όπως ισχύει.
Κατόπιν η Επιτροπή Ανταγωνισμού − Τμήμα Α΄ διασκέ−
φθηκε και αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία του
φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης και την Εισήγηση
της Γ.Δ.Α.,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:
I. Την 11.6.2007 (αριθμ. ημ. […]) η εταιρεία «Ι. & Σ. ΣΚΛΑ−
ΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.» (εφεξής ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ή Εξαγοράζουσα)
γνωστοποίησε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα
με το άρθρο 4β ν. 703/1977, ως ισχύει, και με βάση το
1
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Έντυπο Συνοπτικής Γνωστοποίησης, την εξαγορά από
μέρους της του 100% των μετοχών της εταιρείας «ΠΑ−
ΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ» με το διακριτικό τίτλο (δ.τ.) «ΠΑΠΑ−
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΕ» (εφεξής ΠΑΠΑΓΕΩΡ−
ΓΙΟΥ Σ/Μ ή Εξαγοραζόμενη), τις οποίες κατέχουν οι […]
(εφεξής καλούμενοι όλοι ως «Πωλητές»).
Είναι σαφές ότι με την ολοκλήρωση της συναλλαγής η
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ θα αποκτήσει έμμεσα και τον έλεγχο της
(κατά […]%) θυγατρικής της Εξαγοραζόμενης, εταιρείας
«Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
Α.Ε.» με το δ.τ. «Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕ.» (εφεξής Δ. ΠΑ−
ΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ).
Η γνωστοποιηθείσα πράξη γίνεται δυνάμει του από
5.6.2007 Προσυμφώνου Αγοραπωλησίας Μετοχών που
συνήφθη μεταξύ της Εξαγοράζουσας και των προανα−
φερομένων μετόχων−Πωλητών της Εξαγοραζόμενης και
το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:
i. Οι Πωλητές αναλαμβάνουν την υποχρέωση να πωλή−
σουν, μεταβιβάσουν και παραδώσουν στην Αγοράστρια,
κατά την ημέρα υπογραφής του οριστικού συμφωνη−
τικού πώλησης των μετοχών, εφόσον έχουν πληρωθεί
όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις του Προσυμφώνου,
το σύνολο των μετοχών της Εξαγοραζόμενης (ήτοι […]
μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 100% του μετοχικού
κεφαλαίου της), έναντι ορισμένου τιμήματος, το οποίο
θα καταβληθεί τμηματικά.
ii. Οι Πωλητές αναλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις εξής
υποχρεώσεις−εγγυήσεις (Αρ. […] Προσυμφώνου):
α) […].
β) […].
γ) […].
iii. Η οριστική σύμβαση μεταβίβασης των μετοχών θα
υπογραφεί αμέσως μετά τη χορήγηση της σχετικής
εγκρίσεως από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Η κρινόμενη εξαγορά δεν είναι κοινοτικών διαστάσεων
και δεν θα υποβληθούν γνωστοποιήσεις σε άλλες Αρ−
χές Ανταγωνισμού, καθώς τα μέρη δραστηριοποιούνται
μόνον εντός της ελληνικής επικράτειας.
Η γνωστοποιούσα προσκόμισε το φύλλο της εφη−
μερίδας ΕΞΠΡΕΣ της 13.6.2007, στο οποίο δημοσίευσε
την κρινόμενη συναλλαγή, κατά τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 4β παρ. 6 ν. 703/1977, ως ισχύει, και στην υπ’
αριθμ. 305/V/2006 απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού
(ΦΕΚ 805/Β΄/4.7.2006), καθώς και παράβολο των 1.050
Ευρώ (υπ’ αριθμ. 3194/8.6.2007 διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Περι−
στερίου).
II. ΤΑ ΜΕΡΗ
1. Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.
Η Εξαγοράζουσα εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής
(Λεωφ. Κηφισού αρ. 80) και, κατά δήλωσή της, δρα−
στηριοποιείται στον τομέα της εκμετάλλευσης κατα−
στημάτων αυτοεξυπηρέτησης (super market) λιανικής
πώλησης στο Νομό Αττικής, όπου και διατηρεί σήμερα
42 καταστήματα.
Η μετοχική σύνθεσή της έχει ως ακολούθως: […].
Κατά δήλωσή της, η Εξαγοράζουσα «δεν συμμετέχει
σε άλλες επιχειρήσεις που να ανήκουν στον ίδιο επι−
χειρηματικό όμιλο».

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 παρα−
λείφθηκαν αντικαταστάθηκαν με ενδεικτικά ποσά και αριθμούς ή με γενικές περιγραφές (εντός [...]).
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Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου (Εφημερίδα «το
Βήμα» της 6.5.2007) η ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ κατέχει την τρίτη
θέση στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, βάσει πωλήσεων
και είναι η αλυσίδα με τα λιγότερα σημεία πώλησης.
2. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ» με δ.τ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥ−
ΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.».
Η ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ/Μ, συστάθηκε ως ανώνυμη εται−
ρεία το έτος 2000, εδρεύει στον Άλιμο Αττικής (οδός
Πλαπούτα αρ. 16) και, σύμφωνα με τα γνωστοποιηθέ−
ντα στοιχεία, δραστηριοποιείται στον τομέα της εκμε−
τάλλευσης καταστημάτων αυτοεξυπηρέτησης (super
market) λιανικής πώλησης στο Ν. Αττικής.
Η μετοχική σύνθεσή της έχει ως ακολούθως: […].
Σύμφωνα με τα προσκομισθέντα στοιχεία, η Εξαγο−
ραζόμενη ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ/Μ ελέγχει (με ποσοστό
[…]%) την εταιρεία «Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το δ.τ. «Δ.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕ» (εφεξής Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ) που
εδρεύει στον Άλιμο Αττικής (οδός Πλαπούτα αρ. 16) και
επίσης δραστηριοποιείται στον τομέα της εκμετάλλευ−
σης καταστημάτων αυτοεξυπηρέτησης (super market)
λιανικής πώλησης στο Ν. Αττικής. Το υπόλοιπο […]% του
μ.κ. της εταιρείας κατέχει ο […].
Σημειωτέον ότι η ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ/Μ ως Όμιλος δια−
τηρεί συνολικά δίκτυο 19 καταστημάτων σούπερ μάρκετ,
εκ των οποίων τα 18 βρίσκονται στα νότια προάστια (N.
Φάληρο, Ελληνικό κ.τ.λ.) και ένα στο Περιστέρι. Τα κατα−
στήματά της, τα οποία δεν είναι ιδιόκτητα, είναι σχετικά
μικρής επιφάνειας (της τάξης των 400−500 τ.μ. περίπου).
Επίσης, η ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ/Μ συμμετέχει με ποσο−
στό […]% στην εταιρία «ΚΥΨΕΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΤΡΟΦΙ−
ΜΩΝ» (εφεξής ΚΥΨΕΛΗ), η οποία εδρεύει στον Άλιμο
Αττικής, ελέγχεται από την εταιρεία ΑΤΛΑΝΤΙΚ Α.Ε. (με
ποσοστό […]%), και, κατά δήλωση της γνωστοποιούσας,
δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσι−
ών συμβούλων σε θέματα οικονομικής διαχείρισης. Η
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ/Μ βεβαίωσε ότι ήδη, με την από […]
επιστολή της, δήλωσε στην ΚΥΨΕΛΗ την απόφασή της
να αποχωρήσει από το μετοχικό κεφάλαιο της τελευ−
ταίας, ο δε […] υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος
του Δ.Σ. της ως άνω Εταιρείας.
3. Κύκλοι Εργασιών των Μερών
O παγκόσμιος κύκλος εργασιών (σε ευρώ) των συμ−
μετεχουσών στην υπό κρίση πράξη επιχειρήσεων το
τελευταίο οικονομικό έτος (2006), κατά δήλωση της
γνωστοποιούσας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 4στ ν. 703/1977, ανέρχονταν, συνολικά, στα
887.823.530,00 Ευρώ και αναλυτικά: ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
837.115.220,15 Ευρώ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ/Μ 47.835.097,98
Ευρώ, και Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 2.873.211,87 Ευρώ.
Ο κύκλος εργασιών των συμμετεχουσών στην ελλη−
νική αγορά δεν διαφοροποιείται από τον παγκόσμιο,
αφού κανένα από τα μέρη δεν δραστηριοποιείται εκτός
Ν. Αττικής.
ΙΙΙ. ΣΧΕΤΙΚΕΣ και ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Η γνωστοποιούσα αναφέρει ότι η κρινόμενη πράξη
«αφορά στη λειτουργία και εκμετάλλευση καταστη−
μάτων αυτοεξυπηρετήσεως (super markets) λιανικής
πώλησης στην ελληνική αγορά, χωρίς η συγκέντρωση
αυτή να οδηγεί σε μερίδιο στην αγορά μεγαλύτερο
του 15%.»

Σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις της Επιτροπής
Ανταγωνισμού (204/ΙΙΙ/2001, 194/ΙΙΙ/2001 κ.ά.) η αγορά της
λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ διακρίνεται
περαιτέρω ως ακολούθως:
α) Στις αλυσίδες καταστημάτων (σούπερ μάρκετ και
υπερμάρκετ).
β) Στα «εκπτωτικά καταστήματα» (discount stores και
hard discount stores).
γ) Στα παραδοσιακά παντοπωλεία.
Ο βαθμός υποκατάστασης των υπηρεσιών που παρέ−
χουν οι παραπάνω κατηγορίες καταστημάτων διαφορο−
ποιείται κατά περίπτωση και εξαρτάται από την περιοχή
αναφοράς (αστικές, ημιαστικές, αγροτικές περιοχές),
διότι οι διαφορετικές ανάγκες των κατοίκων διαφορετι−
κών περιοχών οδηγούν και σε διαφοροποίηση του τρό−
που ζωής και των συνηθειών τους ως καταναλωτές.
Περαιτέρω, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει ήδη κρίνει
ότι ως σχετική γεωγραφική αγορά στην περίπτωση της
λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ λαμβάνεται:
α) Αφενός κάθε νομός της χώρας στον οποίο δραστη−
ριοποιούνται οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις, αν ληφθεί
ως κριτήριο το αποτέλεσμα στον ανταγωνισμό για τον
τελικό καταναλωτή. Στην προκειμένη περίπτωση τόσο
η Εξαγοράζουσα όσο και οι Εξαγοραζόμενες δραστη−
ριοποιούνται αποκλειστικά στο νομό Αττικής.
β) Αφετέρου το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας,
αν ληφθεί ως κριτήριο το αποτέλεσμα στον ανταγω−
νισμό για τους προμηθευτές των αλυσίδων (βιομηχα−
νίες, βιοτεχνίες, εισαγωγείς) καθόσον η ενίσχυση του
δικτύου μιας αλυσίδας αυξάνει τον όγκο των αγορών
που γίνονται συνολικά και κατά συνέπεια τη διαπραγμα−
τευτική της δύναμη, την επιβολή όρων και ενδεχόμενα
τη δημιουργία σχέσεων οικονομικής εξάρτησης των
προμηθευτών της.
IV. ΔΟΜΗ, ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΩΝ – ΑΝΤΑ−
ΓΩΝΙΣΜΟΣ
Το συνολικό μέγεθος της αγοράς εκφραζόμενο σε
αξία πωλήσεων
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, τα οποία προσκόμι−
σε η γνωστοποιούσα, ο κύκλος εργασιών των εταιρειών
που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των σούπερ μάρ−
κετ την πενταετία 2001−2005 αυξήθηκε από 5.954 εκατ.
ευρώ το 2001 σε 8.522 εκατ. ευρώ το 2005.
Αξία πωλήσεων των συμμετεχουσών στη συγκέντρω−
ση επιχειρήσεων
Οι πωλήσεις της γνωστοποιούσας, ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, την
ανωτέρω πενταετία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία
που προσκόμισε, αυξήθηκαν από 655,55 εκατ. ευρώ το
2001 έφτασαν τα 806,62 εκατ. ευρώ το 2005 και τα
837,115 εκατ. ευρώ το 2006. Αντίστοιχα, το ίδιο χρονικό
διάστημα οι πωλήσεις του Ομίλου της Εξαγοραζόμενης
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ/Μ αυξήθηκαν από 38,44 εκατ. ευρώ
το 2001 σε 44,69 εκατ. ευρώ το 2005 και 48,50 εκατ.
ευρώ το 2006.
Μερίδια αγοράς
Βάσει στοιχείων του φακέλου παρουσιάζονται ως
εξής: «ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» 22,95, «ΑΛΦΑ−
ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» 11,95, «Ι.&Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
Α.Ε.Ε.» 9,99 και «Σ/Μ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.» 0,57.
Χαρακτηριστικά του κλάδου
• Ο κλάδος των σούπερ μάρκετ − πολυκαταστημά−
των αποδεικνύεται η τρίτη σημαντικότερη επιχειρη−
ματική δραστηριότητα (από άποψη κύκλου εργασιών)
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του ελληνικού εμπορίου. Μαζί με τις βασικές εταιρείες
του κλάδου που αποσπούν «τη μερίδα του λέοντος»
στα κέρδη (Carefour−Μαρινόπουλος, Πέντε, Μετρό, Α−Β
Βασιλόπουλος, Σκλαβενίτης και Μασούτης) ιδιαίτερα
δυναμική εμφανίζεται η πορεία των εταιρειών Πέντε
ΑΕ, Μετρό ΑΕΒΕ, Μασούτης, Market In και Προμηθευτική
Τροφίμων.
• Οι επενδύσεις που έχουν υλοποιήσει τα τελευ−
ταία χρόνια οι εταιρείες του κλάδου υπολογίζεται ότι
ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ, με τα 2/3 αυτών να έχουν
πραγματοποιηθεί από τους 10 μεγαλύτερους ομίλους.
Σύμφωνα με μελέτη του Ο.Π.Α., τα υψηλότερα ποσά
έχουν επενδυθεί από τις Carrefour, Α−Β Bασιλόπουλος,
Aφοι Bερόπουλοι, Aτλάντικ, I.&Σ. Σκλαβενίτης, Mασού−
της, Mετρό και Πέντε.
• Ο αριθμός των καταστημάτων σούπερ μάρκετ
παρουσιάζει ικανοποιητική μέση ετήσια αύξηση, που
αγγίζει το 3,9%, με αποτέλεσμα ο αριθμός τους να
ενισχυθεί από 2.740 το 1999 στα 3.187 καταστήματα το
2003. Αυτή η ενίσχυση οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά
στους υψηλούς μέσους ετήσιους ρυθμούς αύξησης των
καταστημάτων αλυσίδων σούπερ μάρκετ που ξεπερ−
νούν το 5%, σε αντίθεση με τον ρυθμό αύξησης των
καταστημάτων των μεμονωμένων σούπερ μάρκετ που
κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα (0,8%).
• Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων (μεταξύ των οποίων και
οι συμμετέχουσες στην κρινόμενη εξαγορά επιχειρήσεις),
οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ μέσω και σειράς εξαγορών
που έχουν πραγματοποιηθεί σε στρατηγικά σημεία της
χώρας έχουν παρουσία σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Εν−
δεικτικά αναφέρεται ότι το 2000 οι κάτοικοι ανά σούπερ
μάρκετ ανέρχονταν κατά μέσο όρο στους 4.016 ενώ το
2003 στους 3.317, εξέλιξη που επιβεβαιώνει τον υψηλό
βαθμό διείσδυσής τους στην εγχώρια αγορά.
• Η ανάπτυξη προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας εκτιμάται
ότι την πενταετία 2006−2010 μπορεί να καλύψουν έως
και το 20−25% του κύκλου εργασιών των εταιρειών του
κλάδου αποτελεί «κεντρικό πυλώνα» της στρατηγικής
των μεγάλων εταιρειών του χώρου, ακολουθώντας τις
διεθνείς τάσεις.
• Κοινή πρακτική στον κλάδο αποτελεί πλέον και η
δημιουργία κοινών χώρων αγορών, καθώς οι αλυσίδες
super markets, υιοθετώντας διεθνή πρότυπα, παραχω−
ρούν τμήματα των καταστημάτων τους σε τρίτες εται−
ρείες προς ενοικίαση. Η πρακτική αυτή έχει σαν στόχο
την ενδυνάμωση της οικονομικής θέσης των εταιρειών
μέσω των ετήσιων παγίων εσόδων από τα ενοίκια, ενώ
ταυτόχρονα στηρίζει τις πωλήσεις, παρέχοντας τη δυ−
νατότητα στο καταναλωτικό κοινό να διενεργεί one
stop shop αγορές στον ίδιο χώρο. Συνεργασίες τέτοιου
είδους υλοποιούν κυρίως οι μεγαλύτεροι όμιλοι του χώ−
ρου, όπως οι Carrefour−Μαρινόπουλος (έχει υπογράψει
[…] συμβάσεις ενοικίασης), Α−Β Βασιλόπουλος και Αφοί
Βερόπουλοι.
• Ο ανταγωνισμός είναι έντονος, με αποτέλεσμα οι
μεγάλες αλυσίδες να εφαρμόζουν στρατηγικές αύξη−
σης των μεριδίων τους στην αγορά και οι μικρότερες
να προβαίνουν σε κινήσεις «επιβίωσης». Ειδικότερα, η
τάση των επιχειρήσεων να προβαίνουν σε συγχωνεύ−
σεις και εξαγορές με σκοπό τη δημιουργία ισχυρών
ομίλων, καθώς και η προσχώρηση των μικρότερων και
μεμονωμένων επιχειρήσεων σε ομίλους κοινών αγο−
ρών, αποτελούν στρατηγικές που βασικό στόχο έχουν

12611

την ισχυροποίηση της διαπραγματευτικής ικανότητας
των εταιρειών έναντι των προμηθευτών τους για την
εξασφάλιση καλύτερων τιμών και ευνοϊκότερων όρων
αγοράς, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στον έντονο
ανταγωνισμό.
• Εκτιμάται ότι ποσοστό άνω του 35% της ευρύτερης
αγοράς εκμετάλλευσης σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα
ελέγχεται από τρεις ισχυρούς διεθνείς Ομίλους επιχειρή−
σεων, τους Carrefour (μέσω των εταιρειών CARREFOUR
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ και DIA), Delhaize (μέσω του ομίλου
ΑΒ Βασιλόπουλος) και Metro (μέσω της Makro). Μικρό
σχετικά μερίδιο αγοράς κατέχει η γερμανική εκπτω−
τική αλυσίδα Lidl, που έχει διεισδύσει στην ελληνική
αγορά από το 1996. Οι ξένες αλυσίδες και όμιλοι που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, όσον αφορά στη δι−
απραγματευτική τους ικανότητα, σε γενικές γραμμές
πλεονεκτούν έναντι των ελληνικών επιχειρήσεων, λόγω
των οικονομιών κλίμακας που απολαμβάνουν.
• Από την άλλη πλευρά οι μικρές και μεσαίες αλυσί−
δες του χώρου εμφανίζονται περισσότερο ευάλωτες
στην όξυνση του ανταγωνισμού και των μεταβολών στις
συνθήκες της αγοράς.
• H τελευταία τριετία από πλευράς ζήτησης ήταν
δύσκολη για τις λιανεμπορικές επιχειρήσεις οι οποίες
δέχονται σημαντικές πιέσεις από την ανάπτυξη των
discount αλυσίδων (Lidl, Plus, Dia), πόσω μάλλον όταν
κάποιες από αυτές (π.χ. Lidl) παρότι δεν ήταν στην πρα−
κτική τους αποφάσισαν να δώσουν χώρο στα ράφια
τους και σε επώνυμα προϊόντα. Βάσει δημοσιευμάτων
το μερίδιο των hard discounters (Dia, Lidl και Plus) στο
σύνολο της αγοράς (σε όγκους πωλήσεων) εκτιμάται
ότι σήμερα προσεγγίζει το 16% ενώ στο άμεσο μέλλον
θα αγγίξει το 22% και με την είσοδο και νέων επιχει−
ρήσεων, μεταξύ των οποίων και η Aldi, δεν αποκλείεται
να υπερβεί το 25%.
• Η είσοδος νέων επιχειρήσεων στον κλάδο των σού−
περ μάρκετ δεν συναντά σημαντικά νομικά ή πραγμα−
τικά εμπόδια.
• Εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις,
κάθε επιχείρηση δύναται να λειτουργήσει κατάστημα
τροφίμων ή υπεραγορά, εφόσον εφοδιασθεί με την κα−
τάλληλη άδεια λειτουργίας.
V.1. Κατά το άρθρο 4, παρ. 2 στοιχ. β ν. 703/1977, ως
ισχύει, συγκέντρωση πραγματοποιείται και όταν ένα
ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχι−
στο μία επιχείρηση ή μία ή περισσότερες επιχειρήσεις,
αποκτούν άμεσα ή έμμεσα, τον έλεγχο του συνόλου ή
τμημάτων μιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων.
Κατά την παρ. 3 του ιδίου ως άνω άρθρου, για την εφαρ−
μογή του νόμου, ο έλεγχος απορρέει από δικαιώματα,
συμβάσεις ή άλλα μέσα, τα οποία είτε μεμονωμένα
είτε από κοινού με άλλα και λαμβανομένων υπόψη των
σχετικών πραγματικών ή νομικών συνθηκών, παρέχουν
τη δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση,
στις συσκέψεις ή στις αποφάσεις των οργάνων μιας
επιχείρησης και ιδίως από: α) δικαιώματα κυριότητας ή
επικαρπίας επί του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών
στοιχείων μιας επιχείρησης, β) δικαιώματα ή συμβάσεις
που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη
σύνθεση, στις συσκέψεις ή στις αποφάσεις των οργάνων
μιας επιχείρησης. Επίσης, κατά την παρ. 4 του ίδιου
άρθρου, ο έλεγχος αποκτάται από το πρόσωπο ή τα
πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις, που: α) είναι υποκείμενα
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αυτών των δικαιωμάτων ή δικαιούχοι από τις συμβάσεις
αυτές ή β) χωρίς να είναι υποκείμενα των δικαιωμάτων
ή δικαιούχοι από τις συμβάσεις αυτές, δικαιούνται να
ασκούν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές.
Στην προκειμένη περίπτωση η από 5.6.2007 προσυμ−
φωνηθείσα εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου
της εταιρείας «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ» από την εταιρεία «Ι.
& Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.» συνεπάγεται την απόκτηση
από την δεύτερη των εταιρειών, αποκλειστικού ελέγχου
επί της πρώτης αυτών και, μέσω αυτής, και επί της
κατά […]% θυγατρικής της, εταιρείας «Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.». Δεδομένου δε
και του γεγονότος (α) ότι η εξαγοράζουσα και η εξαγο−
ραζομένη είναι μεταξύ τους ανεξάρτητες επιχειρήσεις
και (β) ότι όλες οι συμμετέχουσες στην κρινόμενη πράξη
επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στις αυτές σχετικές
αγορές, η κρινόμενη πράξη και ως εκ τούτου συνιστά
συγκέντρωση επιχειρήσεων κατά το άρθρο 4 παρ. 2
στοιχ. β ν. 703/1977, ως ισχύει.
2. Κατά το άρθρο 4β παρ. 1 ν. 703/1977, ως ισχύει,
κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να γνωστο−
ποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού μέσα σε δέκα
(10) εργάσιμες ημέρες από τη σύναψη της συμφωνίας
ή τη δημοσίευση της προσφοράς ή ανταλλαγής ή την
απόκτηση συμμετοχής, που εξασφαλίζει τον έλεγχο της
επιχείρησης, όταν ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων
των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρω−
ση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4στ ανέρχεται, στην
παγκόσμια αγορά τουλάχιστον σε 150.000.000 ευρώ
και δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχει−
ρήσεις πραγματοποιούν, η καθεμία χωριστά, συνολικό
κύκλο εργασιών άνω των 15.000.000 ευρώ στην ελλη−
νική αγορά. Κατά την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου
η προθεσμία των 10 ημερών αρχίζει από την επέλευση
της πρώτης από τις πράξεις, που αναφέρονται στην
παράγραφο 1, και κατά την παράγραφο 3 αυτού σε
γνωστοποίηση υποχρεούνται: α) σε περίπτωση που η
συγκέντρωση αποτελεί αντικείμενο συμφω¬νίας των
επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση, η
καθεμία από αυτές και β) σε όλες τις άλλες περιπτώ−
σεις, τα πρόσωπα, οι επιχειρήσεις ή ομάδες προσώπων
ή επιχειρήσεων, που αποκτούν έλεγχο στο σύνολο ή σε
τμήματα μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων.
Η υπό κρίση συγκέντρωση υπόκειται υποχρεωτικά σε
προηγούμενη γνωστοποίηση δεδομένου ότι πληροί την
προϋπόθεση του κύκλου εργασιών που ορίζει ο νόμος,
αφού, σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου, το 2006 ο
παγκόσμιος κύκλος εργασιών των συμμετεχουσών στη
συγκέντρωση επιχειρήσεων ξεπέρασε τα 887 εκατ. ευρώ
και στην εθνική αγορά η ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ πραγματοποίη−
σε περίπου 837,12 εκατ. ευρώ και η ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (ως
όμιλος) 50,7 εκατ. ευρώ περίπου.
Η γνωστοποίηση της κρινόμενης συγκέντρωσης πραγ−
ματοποιήθηκε εμπρόθεσμα από την αποκτώσα τον έλεγ−
χο και υπόχρεη σε γνωστοποίηση εταιρεία ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
στις 11.6.2007, ήτοι εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών
από την 5.6.2007 ημερομηνία υπογραφής του σχετικού
Προσυμφώνου Αγοραπωλησίας Μετοχών.
Με την υποβολή της γνωστοποίησης (11.6.2007) η Υπη−
ρεσία εξέτασε τον υποβληθέντα φάκελο (άρθρο 4δ του
ν. 703/1977) και επειδή έκρινε ότι υπάρχουν ελλείψεις

και ασάφειες στη συμπλήρωση του συνοπτικού εντύπου
γνωστοποίησης και στα προσκομισθέντα στοιχεία, στις
18.6.2007 (με ημ.αρ.πρωτ. […]), ζήτησε πρόσθετα και διευ−
κρινιστικά στοιχεία από τη γνωστοποιούσα επιχείρηση,
βάσει του άρθρου 4δ παρ. 10 ν. 703/1977, ως ισχύει, τα
οποία και έλαβε από την γνωστοποιούσα στις 26.6.2007
(ημ.α.π. […]).
3. Κατά το άρθρο 4ε παρ. 1 ν. 703/1977, ως ισχύει,
απαγορεύεται η πραγματοποίηση συγκέντρωσης που
υπάγεται στη διαδικασία προληπτικού ελέγχου μέχρι
την έκδοση απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού,
ενώ κατά το άρθρο 4γ παρ. 1 αυτού, με απόφαση της
Επιτροπής Ανταγωνισμού απαγορεύεται κάθε συγκέ−
ντρωση επιχειρήσεων, που υπόκειται σε προηγούμενη
γνωστοποίηση και η οποία μπορεί να περιορίσει ση−
μαντικά τον ανταγωνισμό στην εθνική αγορά ή σε ένα
σημαντικό σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά των
προϊόντων ή των υπηρεσιών τμήμα της και ιδίως με τη
δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης.
4. Από την αξιολόγηση και συνεκτίμηση όλων των
ανωτέρω στοιχείων του φακέλου των σχετικών με τη
διάρθρωση και λειτουργία της σχετικής αγοράς προϊό−
ντων και της γεωγραφικής αγοράς, τα μερίδια σε αυτήν
των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση εταιρειών και την
οικονομική τους δύναμη, τη μη ύπαρξη νομικών ή πραγ−
ματικών εμποδίων εισόδου στην αγορά, τη δυνατότητα
επιλογής των προμηθευτών και των χρηστών από τις άνω
εταιρείες και από άλλες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις,
την πρόσβασή του στις πηγές εφοδιασμού ή στις αγορές
διάθεσης των προϊόντων, το συμφέρον των καταναλω−
τών και τη λειτουργία γενικώς του ανταγωνισμού, όπως
λεπτομερώς αυτά εκτίθενται και αναλύονται και στην υπ’
αριθμ. […] εισήγηση της Γ.Δ.Α., η Επιτροπή Ανταγωνισμού
– Τμήμα Α΄ άγεται στην κρίση ότι η συγκέντρωση δεν
προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά
της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επι−
μέρους σχετικές αγορές στις οποίες αφορά.
Σε ό,τι αφορά την προβλεπόμενη στο Προσύμφωνο
Αγοραπωλησίας Μετοχών (βλ. ανωτέρω Ενότητα Ι) διετή
ρήτρα μη ανταγωνισμού η Γενική Δ/νση κρίνει ότι συν−
δέεται άμεσα με τη συγκέντρωση, το χρονικό διάστημα
είναι εύλογο και καλύπτεται από την παρούσα απόφαση
(άρθρο 4δ παρ. 7 του ν. 703/1977).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
«Η Επιτροπή Ανταγωνισμού − Τμήμα Α΄, επιτρέπει την
κατ’ άρθρο 4β του ν. 703/1977 γνωστοποιηθείσα την
11.6.2007 (αριθμ. ημ. 3397) συγκέντρωση που αφορά την
απόκτηση από την εταιρεία «Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.»
του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΠΑ−
ΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.Ε. ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ», καθόσον
η συγκέντρωση αυτή δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες
ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά
τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές αγορές στις
οποίες αφορά».
Η απόφαση εκδόθηκε την 5η Ιουλίου 2007.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Μαΐου 2009
Ο Προεδρεύων του Α΄ Τμήματος
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ
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