
ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ.  36 / ΙΙ / 1999 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 16η ∆εκεµβρίου 

1998, ηµέρα Τετάρτη, µε την εξής σύνθεση : 

Πρόεδρος: Σταύρος Αργυρόπουλος. 

Μέλη: Μιχαήλ Φράγκος, κωλυοµένου του τακτικού Νικολάου Παραθύρα, 

Βλάσιος Ασηµακόπουλος, 

Χαρίλαος Χάρακας, 

Αντώνιος Μέγγουλης, κωλυοµένου του τακτικού Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου, και 

Λεωνίδας Νικολούζος. 

Γραµµατέας: Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραµπίκου. 

Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν λόγω κωλύµατος. 

Θέµα της Συνεδριάσεως ήταν ο επανέλεγχος της συγκέντρωσης των εταιρειών ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. (εφεξής ΑΤΕ) και ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής ΕΠΑΛΜΕ), σύµφωνα 

µε το αρ. 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, µετά την έκδοση της υπ’ αριθµ. 3916/97 ακυρωτικής 

απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών επί της υπ’ αριθµ. 52/97 απόφασης της Επιτροπής 

Ανταγωνισµού. Συνεκδικάζεται η από 9.12.1998 παρέµβαση, µε αυτοτελές έγγραφο, του 

Γεωργίου Στρατηγού, µετόχου της ΕΠΑΛΜΕ. 

Στη συνεδρίαση παρέστη η ΑΤΕ δια των  πληρεξουσίων της δικηγόρων Χρήστου Ροκόφυλλου, 
Αννας Ροκοφύλλου και Παναγιώτη Περράκη και ο παρεµβαίνων Γεώργιος Στρατηγός δια του 
πληρεξουσίου του δικηγόρου ∆ηµητρίου Παυλίδη. 

Στην αρχή της συνεδρίασης το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια Σοφία Καµπερίδου, η οποία 
ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση της Υπηρεσίας επί της υποθέσεως και κατέλειξε προτείνοντας α) 
τη µη απαγόρευση της κρινόµενης συγκέντρωσης, δεδοµένου ότι δεν αναµένεται να έχει ως 
αποτέλεσµα τον σηµαντικό περιορισµό του ανταγωνισµού στη σχετική αγορά που αυτή αφορά 
και β) την επιβολή προστίµου ύψους 3.000.000 δρχ. και τον καταλογισµό του στην εταιρεία ΑΤΕ 
για την παροχή ανακριβών στοιχείων κατά την κατάθεση της αρχικής γνωστοποίησης της 
κρινόµενης συγκέντρωσης. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο πληρεξούσιος δικηγόρος της ΑΤΕ, ο 
οποίος συντάχθηκε µε την εισήγηση της Γραµµατείας στο µέρος που αυτή αφορά τη µη 
απαγόρευση της συγκέντρωσης, ανέπτυξε τις θέσεις της εταιρείας, έδωσε πληροφορίες, εξηγήσεις 
και διευκρινίσεις σε ερωτήσεις που του υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής και 
ζήτησε από την Επιτροπή α) τη µη απαγόρευση της συγκέντρωσης και β) την επιείκειά της όσον 
αφορά το προτεινόµενο από τη Γραµµατεία πρόστιµο, δεδοµένου ότι πρόκειται για ένα εξ’ 
αµελείας λάθος και δεν υπήρχε πρόθεση παραπλάνησης της Επιτροπής. Κατόπιν δε αιτήµατός 
του, η Επιτροπή Ανταγωνισµού εξέτασε τον µάρτυρα Ιωάννη Τσελεκούνη, Γενικού ∆ιευθυντή 
της ΕΠΑΛΜΕ, ο οποίος επιβεβαίωσε τα όσα είχε προηγουµένως αναφέρει η συµµετέχουσα στη 
συγκέντρωση εταιρεία και έδωσε πληροφορίες, εξηγήσεις και διευκρινίσεις σε ερωτήσεις που του 
υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής. Κατόπιν, το λόγο έλαβε ο πληρεξούσιος 
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δικηγόρος του παρεµβαίνοντος, ο οποίος ζήτησε κατ’ αρχήν την αναστολή της προόδου της 
παρούσας δίκης µέχρι την έκδοση αµετακλήτου αποφάσεως από το ΣτΕ, στο οποίο εκκρεµούν 
δύο αιτήσεις της ΑΤΕ και της ΕΠΑΛΜΕ κατά της υπ’ αριθ. 3916/97 ακυρωτικής απόφασης του 
∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών, για την αποφυγή εκδόσεως αντιφατικών αποφάσεων και, σε κάθε 
περίπτωση, την απαγόρευση της κρινόµενης συγκέντρωσης, δεδοµένου ότι θα περιορίσει 
σηµαντικά τον ανταγωνισµό στην σχετική αγορά του δευτερόχυτου αλουµινίου. Ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής, έδωσε προθεσµία στα ενδιαφερόµενα µέρη µέχρι τις 23.12.1998 για να προσκοµίσουν 
τα υποµνήµατά τους. 

Η Επιτροπή συνήλθε σε ∆ιάσκεψη την 20 Ιανουαρίου 1999, ηµέρα Τετάρτη, στην ως άνω 
αίθουσα 611, κατά την οποία, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του σχετικού φακέλλου, την 
εισήγηση της Γραµµατείας, τις απόψεις που διετύπωσαν, εγγράφως και προφορικώς, τα 
ενδιαφερόµενα µέρη κατά την συζήτηση της υποθέσεως, την κατάθεση του µάρτυρος, Ιωάννη 
Τσελεκούνη, την παρέµβαση του Γ. Στρατηγού, και τα υποµνήµατα που κατέθεσαν τα µέρη, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Ι.  Την 31-10-1996 υπογράφηκε µεταξύ της εταιρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
Α.Ε. (ΑΤΕ), κατόχου 43% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΠΑΛΜΕ) και των Σταµατίνας και 
Ειρήνης Στρατηγού, κατόχων πακέτου µετοχών που αντιστοιχεί στο 8% του µετοχικού 
κεφαλαίου της ίδιας εταιρείας, προσύµφωνο, σύµφωνα µε το οποίο συµφωνήθηκε, όπως µε 
τη σύναψη οριστικής µεταξύ τους σύµβασης µεταβιβασθεί από τις δεύτερες στην πρώτη το εν 
λόγω πακέτο µετοχών, έτσι ώστε η εξαγοράζουσα ΑΤΕ ν΄ αποκτήσει πλέον το 51% του 
µετοχικού κεφαλαίου της ΕΠΑΛΜΕ και συνεπώς τον έλεγχο αυτής. 

Η προσυµφωνία αυτή γνωστοποιήθηκε νοµίµως στην Επιτροπή Ανταγωνισµού (Ε.Α.), η 
οποία αφού την εξέτασε στα πλαίσια εφαρµογής των περί συγκεντρώσεων διατάξεων του ν. 
703/1977, όπως ισχύει, εξέδωσε την µε αριθ. 52/1997 απόφασή της, µε την οποία 
αποφάνθηκε, ότι δεν συνέτρεχε λόγος απαγόρευσης της συγκέντρωσης µε τον όρο, ότι η 
ΕΠΑΛΜΕ θα υποχρεούτο επί τρία τουλάχιστον χρόνια να διαθέτει το 50% της παραγωγικής 
της δυναµικότητας σε τρίτους κατά προτίµηση παλαιούς πελάτες της (εκτός του οµίλου της 
ΑΤΕ) και µε όρους ανταγωνιστικούς. 

Η απόφαση αυτή κατόπιν προσφυγής του Γεωργίου Στρατηγού, µικροµετόχου της ΕΠΑΛΜΕ, 
ακυρώθηκε από το ∆ιοικητικό Εφετείο Αθήνας µε την µε αριθ. 3916/1999 απόφασή του, µε 
την αιτιολογία, ότι µε την προσυµφωνηθείσα συγκέντρωση δροµολογείται η δηµιουργία 
δεσπόζουσας θέσης της εταιρείας ΑΤΕ στην οικεία αγορά, κατά παράβαση των διατάξεων 
του νόµου 703/1977. 

Κατά της εν λόγω απόφασης, οι εταιρείες ΑΤΕ και ΕΠΑΛΜΕ άσκησαν αιτήσεις αναιρέσεως 
ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.) (αριθ. καταθέσεως Β.2936/1998 και 
Β.2937/1998 αντίστοιχα) δεν προκύπτει όµως, να έχουν ζητήσει από την οικεία επιτροπή 
αναστολών του Σ.τ.Ε. και αναστολή εκτελέσεως της απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου, 
όπως ρητά προβλέπεται τέτοια δυνατότητα από το άρθρο 15 παρ. 4 του ν. 703/1977. 

Με βάση το προκύπτον ως άνω ιστορικό, νοµίµως επαναφέρεται η διαληφθείσα συγκέντρωση 
ενώπιον της Ε.Α. για νέα κρίση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4δ παρ. 9 του ίδιου 
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νόµου, µετά από την προηγηθείσα από τη Γραµµατεία της Επιτροπής διερεύνηση εκ νέου της 
υποθέσεως και την συλλογή νεότερων περί αυτής στοιχείων, τα οποία δύνανται και από µόνα 
τους να στηρίξουν αυτοτελή περί αυτής κρίση . 

Στο παρόν στάδιο της επανεξέτασης της υπόθεσης παρεµβαίνει µε αυτοτελές έγγραφο (από 7-
12-1998) ο Γεώργιος Στρατηγός, µέτοχος της ΕΠΑΛΜΕ κατά ποσοστό 7,19% του µετοχικού 
της κεφαλαίου, µε την οποία ζητάει, για τους λόγους που περιέχονται σ΄ αυτό, την 
απαγόρευση της υπό κρίση συγκέντρωσης. 

Η παρέµβαση αυτή κατατέθηκε στην Γραµµατεία της Ε.Α. την 9.12.1998 (α.π. 196) και 
επιδόθηκε µε επιµέλεια του παρεµβαίνοντα στις µετέχουσες στην διαδικασία επιχειρήσεις 
ΑΤΕ και ΕΠΑΛΜΕ την 9η και 10η 

∆εκεµβρίου 1998 αντίστοιχα (βλ. αποδεικτικά επίδοσης 
6178/9-12-98 και 6189/10-12-98 ∆ικαστ. Επιµελήτριας Ελένης Πλεξίδα) δηλ. πέντε ηµέρες 
πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον της Επιτροπής την 16-12-1998. 

Με τα δεδοµένα αυτά, η εν λόγω παρέµβαση παραδεκτώς ασκείται, σύµφωνα µε το άρθρο 7 
παρ. 1 του Κανονισµού Λειτουργίας της Ε.Α.(Απόφαση Υπουργού Εµπορίου Υ.Π.-2914/4-9-
1995, ΦΕΚ Β΄ 770) και θα πρέπει να διερευνηθεί και κριθεί περαιτέρω ως προς την ουσία 
της. 

ΙΙ.  Σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 4γ παραγρ.1 του νόµου 703/1977, µε απόφαση 
της Επιτροπής Ανταγωνισµού, απαγορεύεται κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων, που υπόκειται 
σε προηγούµενη γνωστοποίηση και η οποία µπορεί να περιορίσει σηµαντικά τον 
ανταγωνισµό στην εθνική αγορά ή σε ένα σηµαντικό σε συνάρτηση µε τα χαρακτηριστικά 
των προϊόντων ή υπηρεσιών τµήµα της και ιδίως µε την δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας 
θέσης. Σύµφωνα δε µε την επόµενη διάταξη της παραγρ. 2 του ίδιου άρθρου, για την 
εκτίµηση της δυνατότητας µιας συγκεντρώσεως να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό 
υπό την έννοια της παραγρ. 1 του αυτού άρθρου, λαµβάνονται υπ΄ όψη ιδιαίτερα η 
διάρθρωση όλων των σχετικών αγορών, ο πραγµατικός ή δυνητικός ανταγωνισµός εκ µέρους 
επιχειρήσεων εντός ή εκτός Ελλάδος, η ύπαρξη νοµικών ή πραγµατικών εµποδίων εισόδου 
στην αγορά, η θέση των ενδιαφεροµένων επιχειρήσεων στην αγορά και η χρηµατοδοτική και 
οικονοµική δύναµή τους, οι δυνατότητες επιλογής των προµηθευτών και των χρηστών από τις 
επιχειρήσεις και από άλλες ανταγωνιστικές ή δυνητικά ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, η 
πρόσβασή τους στις πηγές εφοδιασµού ή στις αγορές διάθεσης των προϊόντων, η εξέλιξη της 
προσφοράς και της ζητήσεως των οικείων αγαθών και υπηρεσιών, τα συµφέροντα των 
ενδιαµέσων και τελικών καταναλωτών και η συµβολή στην εξέλιξη της τεχνικής και 
οικονοµικής προόδου, υπό τον όρο ότι η εξέλιξη αυτή είναι προς το συµφέρον των 
καταναλωτών και δεν αποτελεί εµπόδιο για τον ανταγωνισµό. 

Στην επανεξεταζόµενη υπό κρίση συγκέντρωση από όλα τα έγγραφα και λοιπά στοιχεία του 
φακέλλου, όπως αυτά συµπληρώθηκαν µετά από νέα έρευνα της Γραµµατείας της Επιτροπής, 
τα όσα αυτή αναλυτικά αναφέρει στην µε αριθ. πρωτ. 1949/26-11-1998 εισήγησή της, καθώς 
και από τα υποµνήµατα και λοιπά έγγραφα, που κατέθεσαν οι µετέχουσες στη διαδικασία 
επιχειρήσεις και ο παρεµβαίνων, προκύπτουν εκτός από τα ανωτέρω και τα ακόλουθα: 

Η ανώνυµη εταιρεία ΑΤΕ διατηρεί στο ∆ίστοµο Βοιωτίας βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, µε τις 
οποίες παράγει από βωξίτη σε πρώτο στάδιο αλουµίνα, ένα µέρος της οποίας εξάγεται σε 
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διάφορες χώρες ή διατίθεται στην ελληνική αγορά για µη µεταλλουργικές χρήσεις (υαλουργία 
κ.λπ.) και από το υπόλοιπο σε δεύτερο στάδιο, µε περαιτέρω επεξεργασία αυτής, πρωτογενές 
(πρωτόχυτο) αλουµίνιο σε τεµάχια ορισµένων διαστάσεων και βάρους µε µορφές «χελώνας» 
ή «πλάκας» και «ράβδου» ή «µπιγιέτας», το οποίο εµπορεύεται στην ηµεδαπή και διεθνή 
αγορά διαθέτοντάς το ως πρώτη ύλη σε βιοµηχανίες µεταποίησης αλουµινίου, για την 
κατασκευή απ΄ αυτές διαφόρων προϊόντων. 

Στην αγορά του πρωτογενούς αλουµινίου, η ΑΤΕ είναι η µοναδική βιοµηχανία παραγωγής 
στην Ελλάδα. Στην διεθνή όµως αγορά δραστηριοποιούνται ισχυρότατοι όµιλοι 
επιχειρήσεων, κυρίως από τις Ηνωµένες Πολιτείες, τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις 
χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.∆. κ.λπ. Οι εισαγωγές στην εθνική αγορά πρωτόχυτου αλουµινίου 
κυρίως από τις τελευταίες αυτές χώρες συνεχώς αυξάνονται, µε συνέπεια η ΑΤΕ να δέχεται 
ισχυρό ανταγωνισµό.  

Η ως άνω εταιρεία ανήκει στον όµιλο της γαλλικής εταιρείας PECHINEY, θυγατρικές της 
οποίας κατέχουν το 60,18% του µετοχικού της κεφαλαίου. Ο κύκλος εργασιών της ΑΤΕ στην 
εθνική αγορά ανήλθε το έτος 1995 σε 90.034.204.000 δρχ. ή 300.114.013 ECU, το 1996 σε 
81.983.111.000 δρχ. ή 271.938.194 ECU και το 1997 σε 95.952.941.145 δρχ. ή 311.106.237 
ECU. Ο παγκόσµιος κύκλος εργασιών του οµίλου της PECHINEY, ανήλθε το έτος 1997 σε 
3.278.015.000.000 δρχ. ή 10.643.000.000 ECU περίπου. 

Η ΕΠΑΛΜΕ εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής και δραστηριοποιείται στην αγορά του 
δευτερόχυτου αλουµινίου και ειδικότερα στην επαναχύτευση και επεξεργασία ήδη 
παραχθέντος αλουµινίου, δηλαδή τεµαχίων (αποκοµµάτων) πρωτογενούς (καθαρού) 
αλουµινίου ή αποκοµµάτων αλουµινίου από περισυλλογή, χρησιµοποιώντας δικό της 
χυτήριο, στις εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο. Η δραστηριότητά της αυτή ασκείται είτε 
για δικό της λογαριασµό κατά ποσοστό 30% περίπου (αγοράζει αποκόµµατα αλουµινίου, που 
επαναχυτεύει και πωλεί ως πρώτη ύλη), είτε για λογαριασµό τρίτων (70% περίπου) δηλαδή 
επαναχυτεύει έναντι αµοιβής (facon) για λογαριασµό των εταιρειών µεταποίησης αλουµινίου 
τα αποκόµµατα ιδιοκτησίας τους. 

Είναι η µεγαλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα µε δικό της χυτήριο, η οποία παράγει δευτερόχυτο 
αλουµίνιο, σε τεµάχια ορισµένων διαστάσεων και βάρους, µε µορφές «χελώνας» και 
«µπιγιέτας», το οποίο κατά το µεγαλύτερο µέρος του διατίθεται στην ελληνική αγορά και 
κατά το υπόλοιπο εξάγεται σε διάφορες χώρες. 

Ο κύκλος εργασιών της ανήλθε το έτος 1995 σε 4.500.000.000 δρχ. ή 15.000.000 ECU, το 
1996 σε 3.531.000.000 δρχ. ή 11.730.897 ECU και το 1997 σε 4.985.023.059 δρχ. ή 
16.162.837 ECU. Τα ίδια έτη ο παγκόσµιος κύκλος εργασιών αυτής, ανήλθε αντίστοιχα σε 
4.900.000.000 δρχ. ή 16.333.333 ECU, σε 3.651.301.523 δρχ. ή 12.130.570 ECU και 
5.267.053.353 δρχ. ή 17.077.258 ECU. 

Το κατά τα ως άνω παραγόµενο αλουµίνιο (πρωτόχυτο - δευτερόχυτο) διατίθεται ως πρώτη 
ύλη στις βιοµηχανίες µεταποίησης αλουµινίου, οι οποίες το χρησιµοποιούν, κατά περίπτωση, 
για την παραγωγή διαφόρων προϊόντων, καλύπτοντας ένα ευρύτερο φάσµα εφαρµογών, όπως 
ηλεκτρολογικές, µηχανολογικές, οικοδοµικές, εφαρµογών στην χηµική βιοµηχανία, στην 
συσκευασία, στον οικιακό εξοπλισµό, στην αυτοκινητοβιοµηχανία κ.λπ. 
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Σε ορισµένες α΄ αυτές, οι οποίες είναι περισσότερο εξειδικευµένες (π.χ. ηλεκτρολογικές, 
µηχανολογικές) και αριθµητικά λιγότερες, χρησιµοποιείται αποκλειστικά πρωτόχυτο 
αλουµίνιο, ενώ στις λοιπές γενικές εφαρµογές (π.χ. οικοδοµικές, συσκευασία) οι οποίες είναι 
και οι περισσότερες, χρησιµοποιείται κυρίως το δευτερόχυτο αλουµίνιο, χωρίς να αποκλείεται 
η χρησιµοποίηση και πρωτόχυτου. 

Στην Ελλάδα όµως, η έλλειψη βιοµηχανικών κλάδων ανεπτυγµένων και εξειδικευµένων 
εφαρµογών (µηχανολογικών - ηλεκτρολογικών) έχει ως συνέπεια, να χρησιµοποιείται τόσο το 
πρωτόχυτο, όσο και το δευτερόχυτο αλουµίνιο σε γενικής φύσεως εφαρµογές, ένα µεγάλο 
µέρος των οποίων κατέχουν οι οικοδοµικές (διέλαση) και η συσκευασία (έλαση). 

Όπως προαναφέρεται η ΑΤΕ και η ΕΠΑΛΜΕ, παράγουν πρωτόχυτο και δευτερόχυτο 
αλουµίνιο αντίστοιχα, σε τεµάχια διαφορετικών διαστάσεων και βάρους η καθεµιά, µε µορφή 
«χελώνας» ή «πλάκας» και «ράβδου» ή «µπιγιέτας». 

Οι «χελώνες» της ΑΤΕ, µε κωδικούς Α7 και Α5, έχουν καθαρότητα σε αλουµίνιο 99,7% και 
99,5% αντίστοιχα και χρησιµοποιούνται αποκλειστικά όχι στις τελικές εφαρµογές, αλλά για 
τον εµπλουτισµό σε καθαρότητα του δευτερόχυτου αλουµινίου. Αντίθετα οι «χελώνες» της 
ΕΠΑΛΜΕ, υπολείπονται σε καθαρότητα, γιατί έχουν προσµίξεις από άλλα µέταλλα (πυρίτιο, 
µαγνήσιο, χαλκό, σίδηρο κ.λπ.) µέχρι 20% (χελώνες κραµάτων), χρησιµοποιούνται δε ως 
πρώτη ύλη στις γενικές εφαρµογές. 

Εποµένως τα δύο αυτά προϊόντα λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών και χρήσεών τους, 
κρίνεται ότι δεν µπορούν να υποκατασταθούν µεταξύ τους και κατ΄ ακολουθίαν, ότι δεν 
αποτελούν µια ενιαία σχετική αγορά από άποψη προϊόντος. 

Το άλλο προϊόν των ανωτέρω εταιρειών από πρωτόχυτο και δευτερόχυτο αλουµίνιο 
αντίστοιχα, δηλ. οι «ράβδοι» ή «µπιγιέτες», ποικίλουν σε καθαρότητα ή άλλως σε 
περιεκτικότητα και άλλων στοιχείων (χηµική σύνθεση), είναι δηλ. διαφόρων κραµάτων. 

Οι «µπιγιέτες» της ΑΤΕ έχουν προσµίξεις εκτός των άλλων στοιχείων (µαγνήσιο, πυρίτιο 
κ.λπ.) και σε σίδηρο (Fe) από 0,18-0,22%, πράγµα ουσιώδες στην περαιτέρω παραγωγική 
επεξεργασία τους, µορφή µεταλλουργική µε λεπτόκοκκους κρυστάλλους και προσανατολισµό 
παράλληλο κατ΄ άξονα, µεγάλη ταχύτητα διέλασης και ηλεκτρική αγωγιµότητα, εξαιρετική 
ανοδίωση και βελτιωµένες µηχανικές ιδιότητες, που επιτρέπουν την χρησιµοποίησή τους όχι 
µόνο στις γενικής φύσεως εφαρµογές, αλλά και σε εφαρµογές ανεπτυγµένης και 
εξειδικευµένης τεχνολογίας (µηχανές, αεροπλάνα κ.λπ.). 

Οι µπιγιέτες διαφόρων κραµάτων της ΕΠΑΛΜΕ, λόγω της πρώτης ύλης και της διαδικασίας 
παραγωγής τους (αποκόµµατα αλουµινίου από περισυλλογή κ.λπ.), έχουν προσµίξεις από τα 
ως άνω στοιχεία σε µεγαλύτερο ποσοστό, όπως ο σίδηρος από 0,27-0,35%, πράγµα δυσµενές 
στην περαιτέρω παραγωγική επεξεργασία τους, µεταλλουργική µορφή µε χονδρόκοκκους 
κρυστάλλους και ανοµοιόµορφο προσανατολισµό και διεύθυνση, µικρή ταχύτητα διέλασης 
και ηλεκτρική αγωγιµότητα, ανοδίωση µέτρια ως κακή και µηχανικές ιδιότητες µέτριες, που 
δεν επιτρέπουν την χρησιµοποίησή τους σε ανεπτυγµένης τεχνολογίας χρήσεις, αλλά µόνον 
στις γενικής φύσεως εφαρµογές και κυρίως στις εφαρµογές διέλασης (οικοδοµικό προφίλ 
κ.λπ.). 
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Από τα αµέσως ανωτέρω συνάγεται, ότι, οι µπιγιέτες διαφόρων κραµάτων των ανωτέρω 
εταιρειών, παρά τις µεταξύ τους ως άνω διαφορές, που οφείλονται κατά δήλωσή τους στον 
πεπαλαιωµένο µηχανολογικό εξοπλισµό της ΕΠΑΛΜΕ, χρησιµοποιούνται από τις 
βιοµηχανίες µεταποίησης αλουµινίου ως πρώτη ύλη για την παραγωγή του αυτού είδους 
προϊόντων (οικοδοµικό προφίλ κ.λπ.). Εποµένως οι µπιγιέτες αυτές είναι µεταξύ τους 
εναλλάξιµες και κατ΄ ακολουθίαν αποτελούν ενιαία σχετική αγορά από άποψη προϊόντος, ως 
αντικείµενο της υπό κρίση συγκέντρωσης. 

Στην ελληνική αγορά, η οποία αποτελεί, σε σχέση µε τις εν λόγω µπιγιέτες και τη σχετική 
αγορά από άποψη γεωγραφική, αφού κυρίως σε αυτήν οι ανωτέρω εταιρείες διαθέτουν το 
µεγαλύτερο µέρος της παραγωγικής τους δυναµικότητας, τα µερίδιά τους ανήλθαν κατά τα 
έτη 1995, 1996 και 1997, της µεν ΑΤΕ σε 59,06%, 55,65% και 44,70% αντίστοιχα, της δε 
ΕΠΑΛΜΕ σε 19,04%, 17,82% και 17,50% αντίστοιχα. 

Στην ελληνική αγορά του δευτερόχυτου αλουµινίου και του πρώτου σταδίου µεταποίησής 
του, δραστηριοποιούνται πολλές µεγάλες αλλά και µικρές επιχειρήσεις που ασχολούνται 
αποκλειστικά µε την επεξεργασία αλουµινίου δηλ. χύτευση, διέλαση, έλαση. Από αυτές οι 
µεγαλύτερες έχουν δική τους µονάδα (χυτήριο) για την αναχύτευση των αποκοµµάτων τους, 
ενώ οι µικρότερες που δεν έχουν δικό τους χυτήριο, παραδίδουν τ΄ αποκόµµατά τους σε 
χυτήρια προς αναχύτευση και στην συνέχεια τα χρησιµοποιούν και πάλι στην παραγωγική 
τους διαδικασία. 

Ειδικότερα στην παραγωγή δευτερόχυτης µπιγιέτας διαφόρων κραµάτων, 
δραστηριοποιούνται οι εξής εταιρείες µε µικρότερα της ΕΠΑΛΜΕ µερίδια στην σχετική 
αγορά κατά το έτος 1997. Απ΄ αυτές η ΤΕΚΤΟΝΙΑ ΑΒΕΕ µε µερίδιο 3,30%, επαναχυτεύει 
αλουµίνιο για λογαριασµό της, αλλά και για λογαριασµό των πελατών της (GROUPAL A.E., 
ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ κ.λπ.), η 3 Ν ∆ΙΕΘΝΗΣ Α.Ε. µε µερίδιο 5,66%, η οποία παράγει σε 
δικό της χυτήριο δευτερόχυτη µπιγιέτα για λογαριασµό τρίτων πελατών της (ΑΛΦΙΝ, 
ΒΙΟΠΡΟΦΑΛ Α.Ε. κ.λπ.), η ΕΤΕΜ του οµίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ , µε µερίδιο 11,32%, η οποία 
δραστηριοποιείται στον κλάδο διέλασης, παράγοντας προφίλ αλουµινίου και µε δικό της 
χυτήριο παράγει µπιγιέτες για τις ανάγκες του κλάδου της, προµηθευόµενη πρώτη ύλη από 
την ΑΤΕ, η SOULIS ABEE µε µερίδιο 9,05%, η οποία εκτός των άλλων δραστηριοτήτων της, 
δραστηριοποιείται και στην διέλαση αλουµινίου και στην παραγωγή µπιγιέτας σε δικό της 
χυτήριο για τις ανάγκες του κλάδου της, η EΞΑΛΚΟ Α.Ε. θυγατρική της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ µε 
µερίδιο 7,09%, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο διέλασης, παράγοντας προφίλ 
αλουµινίου και χρησιµοποιεί το χυτήριό της για την παραγωγή δευτερόχυτης µπιγιέτας για τις 
δικές της ανάγκες αλλά και τις ανάγκες των άλλων εταιρειών του οµίλου. 

Εκτός των ανωτέρω ανταγωνιστικών εταιρειών της ΕΠΑΛΜΕ στον τοµέα παραγωγής 
δευτερόχυτης µπιγιέτας το έτος 1998 εισήλθε και η εταιρεία ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ µε δικό 
της χυτήριο στον Ασπρόπυργο Αττικής, την πραγµατοποίηση δε επένδυσης για τη δηµιουργία 
χυτηρίων παραγωγής µπιγιέτας το ίδιο έτος ανήγγειλαν και άλλες εταιρείες (ΑΛΦΙΝ, 
ΑΛΜΑΚΟ, ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΑΛΟΥΜΙΝ), οι οποίες έχουν λάβει τις προς τούτο 
άδειες από τις αρµόδιες αρχές. 
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Τούτο έρχεται ως συνέπεια του γεγονότος, ότι η ίδρυση νέων µονάδων χυτηρίου για την 
παραγωγή δευτερόχυτου αλουµινίου, δεν απαιτεί ιδιαίτερη τεχνογνωσία, αλλά ούτε και 
υψηλό κόστος επενδύσεων (1-2 δις δραχµές), σε αντίθεση µε την παραγωγή πρωτόχυτου 
αλουµινίου που είναι αντικείµενο της λεγόµενης βαριάς και εργοβόρας βιοµηχανίας, για την 
ίδρυση µονάδων της οποίας, απαιτούνται τεραστίου ύψους επενδύσεις και ιδιαίτερη 
τεχνογνωσία, αυτός δε είναι και ο λόγος που η παραγωγή αυτή είναι συγκεντρωµένη σε ένα 
περιορισµένο αριθµό µεγάλο πολυεθνικών. Επισηµαίνεται ότι το µεγαλύτερο µέρος του 
κόστους ίδρυσης µονάδας παραγωγής δευτερόχυτου αλουµινίου, µπορεί να χρηµατοδοτηθεί 
µέσω ειδικών προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σκοπό έχουν την ενίσχυση της 
ίδρυσης µονάδων ανακύκλωσης αλουµινίου, πράγµα το οποίο αναµένεται να συµβάλλει στην 
δηµιουργία και νέων µονάδων του κλάδου στο άµεσο µέλλον. 

Η είσοδος και δραστηριοποίηση των ανωτέρω επιχειρήσεων, σε συνδυασµό και µε το γεγονός 
ότι η προµήθεια µπιγιετών πρωτόχυτου αλουµινίου από την διεθνή αγορά είναι ευχερής και 
µε ευνοϊκούς όρους, κυρίως λόγω των εισαγωγών από τις χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.∆., είχε ως 
συνέπεια την µείωση των µεριδίων στην σχετική αγορά της µεν ΑΤΕ από 59,06% το έτος 
1995, σε 44,70% το 1997, της δε ΕΠΑΛΜΕ από 19,04% σε 17,05% αντίστοιχα, αναµένεται 
δε και η περαιτέρω µείωσή τους µετά από την ολοκλήρωση των προαναφερόµενων 
επενδύσεων στον κλάδο, οι οποίες έχουν ήδη αναγγελθεί, µε την δηµιουργία και 
δραστηριοποίηση των νέων χυτηρίων. 

Με βάση όλα τα ανωτέρω, τα οποία στηρίζονται κυρίως στα νεότερα περί της 
συγκεντρώσεως στοιχεία που συνέλεξε η Γραµµατεία της Επιτροπής και κατέθεσαν οι 
συµµετέχουσες σ’ αυτήν επιχειρήσεις, και µε δεδοµένο, ότι η παραγωγική δυναµικότητα του 
κλάδου διέλασης θα εντατικοποιηθεί και αξιοποιηθεί σε µεγαλύτερο βαθµό, ενόψει της 
αναµενόµενης αύξησης της ζήτησης, κυρίως του οικοδοµικού προφίλ, ως συνέπεια των σε 
εξέλιξη ευρισκοµένων µεγάλων έργων υποδοµής (π.χ. αεροδρόµιο Σπάτων κ.λπ.) και των 
µελλόντων να κατασκευασθούν για την διενέργεια των Ολυµπιακών αγώνων του 2004, η 
Επιτροπή κατ΄ εφαρµογή των αναφερόµενων στην αρχή διατάξεων, οδηγείται στο 
συµπέρασµα ότι, παρά το γεγονός ότι µε την πραγµατοποιούµενη συγκέντρωση το µερίδιο 
της ΑΤΕ µε την απόκτηση του ελέγχου της ΕΠΑΛΜΕ ενισχύεται σηµαντικά (το συνολικό 
µερίδιό τους το έτος 1997 ανήλθε σε 62%) δεν θα έχει τελικά δυσµενή επίδραση στον 
ανταγωνισµό στην εθνική αγορά. 

Συνεπώς, οι περί του αντιθέτου αιτιάσεις του Γεωργίου Στρατηγού στην από 7-12-1998 
παρέµβασή του, η οποία συνεξετάζεται µε την υπό κρίση συγκέντρωση, ελέγχεται αβάσιµη 
ως προς την ουσία της και πρέπει ν΄ απορριφθεί. 

ΙΙΙ.  Τέλος, στο άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 703/1977, ορίζεται ότι όταν είναι αναγκαίο για την 
άσκηση των αρµοδιοτήτων της Ε.Α. ο Πρόεδρός της ή ο εξουσιοδοτηµένος απ΄ αυτόν 
∆ιευθυντής ή υπάλληλος της Γραµµατείας, µπορεί να ζητά µε έγγραφο πληροφορίες από 
επιχειρήσεις ή από άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή δηµόσιες ή άλλες αρχές, και ότι αυτοί 
στους οποίους απευθύνεται το έγγραφο υποχρεούνται σε άµεση, πλήρη και ακριβή παροχή 
των πληροφοριών που ζητούνται. Επίσης στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου, προβλέπεται εκτός 
των άλλων, ότι σε περίπτωση άρνησης, δυστροπίας ή καθυστέρησης παροχής των αιτούµενων 
πληροφοριών ή παροχής ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών η Ε.Α., όταν πρόκειται για 
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επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, διευθυντές και υπαλλήλους τους, επιβάλλει πρόστιµο 
µέχρι τρία εκατοµµύρια (3.000.000) δραχµές στον καθένα απ΄ αυτούς και για κάθε παράβαση. 

Στην προκειµένη περίπτωση η ΑΤΕ, ενόψει της επανεξέτασης της συγκέντρωσης από την 
Ε.Α. απέστειλε οικειοθελώς στην Γραµµατεία αυτής, την από 26-10-1998 τηλεοµοιοτυπία, µε 
την οποία δηλώνει τα εξής: «Τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της από 16-1-
1997 επιστολής µας αφορούν τις πωλήσεις µπιγιετών και όχι, όπως εσφαλµένα αναφέρεται 
στο κείµενο αυτό, την παραγωγή µπιγιετών της ΑΤΕ. Στο ίδιο κείµενο, η κατανοµή των 
πωλήσεων, που συνολικώς ανέρχονται σε 84.000 τόνους είναι εσφαλµένη, όπως είναι 
εσφαλµένη η ίδια κατανοµή και στην παρ. 2 του από 23-10-1998 εγγράφου µας, αναφορικά 
µε τις πωλήσεις µπιγιετών του έτους 1995. Έτσι ενώ είναι ακριβές ότι οι συνολικές πωλήσεις 
µπιγιετών της ΑΤΕ για το 1995 ανέρχονται σε 84.800 τόνους, διορθώνεται η κατανοµή τους 
ως εξής: 33.120 τόνοι στην εξαγωγή και 51.680 τόνοι στην ελληνική αγορά». 

Από τη δήλωση αυτή της ΑΤΕ, σε συνδυασµό µε την από 16-1-1997 επιστολή της, σε 
συνέχεια της από 14-11-1996 γνωστοποίησης της συγκέντρωσης από αυτήν, προκύπτει, ότι 
κατά την αρχική γνωστοποίηση δηλώθηκαν από την ΑΤΕ εσφαλµένα οι ποσότητες πωλήσεων 
µπιγιετών (84.800 τόνοι) κατά το έτος 1995 ως ποσότητες παραγωγής, µε συνέπεια το 
συνολικό µερίδιο των δύο εταιρειών στην σχετική αγορά των µπιγιετών διαφόρων κραµάτων 
κατά το έτος 1995, να εκτιµηθεί περίπου σε 67% και όχι σε 79% που ήταν στην 
πραγµατικότητα. 

Ενόψει τούτων, ανακύπτει θέµα επιβολής ή µη προστίµου στην γνωστοποιούσα εταιρεία, κατ΄ 
εφαρµογή των διαληφθεισών διατάξεων για τα ως άνω εσφαλµένως δηλωθέντα στοιχεία. 

Με τις ρυθµίσεις των εν λόγω διατάξεων, σκοπείται η διαφύλαξη της δυνατότητας ορθής 
εκτίµησης από την Ε.Α. των πραγµατικών δεδοµένων των πραγµατοποιούµενων 
συγκεντρώσεων, έτσι ώστε ν΄ αποφεύγεται η έγκριση όσων θέτουν σε κίνδυνο τον υγιή 
ανταγωνισµό στις αντίστοιχες αγορές των προϊόντων στις οποίες αφορούν. Εποµένως δήλωση 
στοιχείων, των οποίων η ανακρίβεια θα διεπιστώνετο από την σχετική έρευνα της 
Γραµµατείας της Ε.Α., και τα οποία θα µπορούσαν, αντικειµενικώς εκτιµώµενα, να 
επηρεάσουν την κρίση της Επιτροπής, επισύρει οπωσδήποτε την επιβολή της προβλεπόµενης 
ως άνω κύρωσης. 

Στην συγκεκριµένη περίπτωση η εσφαλµένη δήλωση από την ΑΤΕ των ποσοτήτων πώλησης 
µπιγιετών ως ποσοτήτων παραγωγής, έλαβε χώρα το έτος 1996, κατά την αρχική ενώπιον της 
Επιτροπής διαδικασία, ότε και εξεδόθη η µε αριθ. 52/1997 απόφασή της, που επέτρεψε την 
συγκέντρωση, η οποία τελικώς ακυρώθηκε από την µε αριθ. 3916/1999 απόφαση του 
∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών. 

Έκτοτε εµεσολάβησε η διαδικασία επανεξέτασης της συγκέντρωσης, κατά την οποία εχώρησε 
νέα εξυπαρχής διερεύνηση όλων των πραγµατικών δεδοµένων αυτής, από τη Γραµµατεία της 
Επιτροπής, µε βάση όχι µόνο τα στοιχεία της αρχικής γνωστοποίησης, αλλά και τα νεώτερα, 
όπως αυτά δηλώθηκαν από τα ενδιαφερόµενα µέρη. Μεταξύ δε των στοιχείων αυτών, είναι 
τόσο εκείνα που συνέλεξε  εν τω µεταξύ η Γραµµατεία, όσο και τα ανωτέρω, τα οποία η ΑΤΕ 
οικειοθελώς διόρθωσε, σε σχέση µε τις συνολικές ποσότητες µπιγιετών, που επώλησε το έτος 
1995 και την κατανοµή τους στην ελληνική και διεθνή αγορά. 
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Με βάση λοιπόν τα ανωτέρω, η Επιτροπή αποφαίνεται κατά πλειοψηφία, ότι δεν συντρέχει 
περίπτωση δήλωσης ανακριβών στοιχείων στην παρούσα νέα διαδικασία, η οποία, σύµφωνα 
µε τη δοθείσα ως άνω ερµηνεία, να µπορεί να επηρεάσει την κρίση της Επιτροπής, και η 
οποία ως εκ τούτου να δικαιολογεί την επιβολή στην γνωστοποιήσασα την συγκέντρωση 
εταιρεία την προβλεπόµενη από τις διαληφθείσες διατάξεις κύρωση του προστίµου. Κατά την 
γνώµη όµως ενός µέλους της Επιτροπής, η δήλωση ανακριβών στοιχείων οποτεδήποτε λάβει 
χώρα, είτε κατά την αρχική είτε σε µεταγενέστερη  εξέταση της συγκέντρωσης και 
ανεξάρτητα από το γεγονός της οικειοθελούς ή µη διόρθωσης αυτών από τα ενδιαφερόµενα 
µέρη, συνιστά την προβλεπόµενη από τις ανωτέρω διατάξεις παράβαση και συνεπώς θα 
πρέπει να επιβληθεί η οικεία κύρωση του προστίµου των 3.000.000 δρχ., πράγµα το οποίο 
πρέπει να γίνει και στην υπό κρίση συγκέντρωση σε βάρος της ΑΤΕ για την ως άνω ανακριβή 
δήλωσή της. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Απορρίπτει την από 7.12.1998 παρέµβαση του Γεωργίου Στρατηγού. 

Αποφαίνεται, οµόφωνα ότι δεν συντρέχει νόµιµος λόγος ν΄ απαγορευθεί η αναφερόµενη στο 
σκεπτικό συγκέντρωση των εταιρειών ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. και ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

Αποφαίνεται, κατά πλειοψηφία ότι δεν συντρέχει νόµιµος λόγος να επιβληθεί πρόστιµο στην 
εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε., για δήλωση ανακριβών στοιχείων σε σχέση 
µε την εν λόγω συγκέντρωση. 

Η απόφαση αυτή εκδόθηκε την 23 Φεβρουαρίου 1999. 

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 

 

Ο Συντάξας την απόφαση                                                        Ο Πρόεδρος 

 

Βλάσης Ασηµακόπουλος                                                 Σταύρος Αργυρόπουλος 

                                                  Η Γραµµατέας 

 

                                       Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραµπίκου  


