
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 57 / II / 1999 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γ.Γ. Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 18η Μαΐου 
1999, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.µ. µε την εξής σύνθεση: 
Πρόεδρος: Σταύρος Αργυρόπουλος 
Μέλη: Μιχαήλ Φράγκος, κωλυοµένου του τακτικού Νικολάου Παραθύρα, 
 Βλάσιος Ασηµακόπουλος, 
 Χαρίλαος Χάρακας, 
 Εµµανουήλ Αντωνόπουλος, κωλυοµένου του τακτικού Λεωνίδα Νικολούζου και 
 Ιωάννης Κατσουλάκος. 
Γραµµατέας:  Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραµπίκου 
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, καίτοι προσκληθέντα, απουσίαζαν λόγω κωλύµατος. 

Θέµα της συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 4.12.1998 γνωστοποιηθείσας, 
σύµφωνα µε το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης επιχειρήσεων η οποία θα 
προκύψει από τη συγχώνευση των εταιρειών ΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
ΑΒΕΕ (εφεξής Χ.Β.Β.Ε.) και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε (εφεξής 
Β.Φ.Λ.). 

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν: α) για τη Β.Φ.Λ. ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος αυτής Γεώργιος  
Αγγελοπούλος και β) η Χ.Β.Β.Ε. δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Νικολάου Γκούβρα. 
Επίσης, η Επιτροπή Ανταγωνισµού, κατόπιν και σχετικού αιτήµατος του Σωµατείου Υπαλλήλων 
και Εργατοτεχνιτών Βιοµηχανίας Λιπασµάτων Νέας Καρβάλης, και επέτρεψε να 
παρακολουθήσουν τη συζήτηση της υποθέσεως, τόσο ο Πρόεδρος του άνω Σωµατείου ∆ηµήτριος 
Τσακώνης, όσο και ο Πρόεδρος των Εργαζοµένων στην Χ.Β.Β.Ε. στη Θεσσαλονίκη, Γεώργιος 
Μιχαηλίδης. 

Στην αρχή της συνεδρίασης, το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια Σοφία Καµπερίδου, η οποία 
ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση της Γραµµατείας και πρότεινε την απαγόρευση της κρινόµενης 
συγκέντρωσης, δεδοµένου ότι αναµένεται να έχει ως αποτέλεσµα τον σηµαντικό περιορισµό του 
ανταγωνισµού στις επιµέρους σχετικές αγορές που αυτή αφορά. Στη συνέχεια έλαβαν το λόγο οι 
εκπρόσωποι των συγχωνευοµένων εταιρειών, οι οποίοι, αναφερόµενοι και στο υπόµνηµα το οποίο 
θα υποβάλουν, ανέπτυξαν τις θέσεις αυτών, έδωσαν πληροφορίες, εξηγήσεις και διευκρινίσεις σε 
ερωτήσεις που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής και ζήτησαν να γίνει δεκτή 
η υπό κρίση συγκέντρωση. Κατόπιν, η Επιτροπή Ανταγωνισµού εξέτασε, κατόπιν αιτήσεως των 
συγκεντρούµενων εταιρειών, τον µάρτυρα αυτών Α. Τσεκούρα, αναπλ. Γενικό ∆ιευθυντή της 
Χ.Β.Β.Ε., ο οποίος  επιβεβαίωσε τα όσα είχαν προηγουµένως αναφέρει τα ενδιαφερόµενα µέρη και 
έδωσε πληροφορίες, εξηγήσεις και διευκρινίσεις σε ερωτήσεις που του υπέβαλαν ο Πρόεδρος και 
τα Μέλη της Επιτροπής. Επίσης, η Επιτροπή ζήτησε και την άποψη των εκπροσώπων των 
εργαζοµένων στις συγκεντρούµενες επιχειρήσεις, οι οποίοι και ανέφεραν ότι η κρινόµενη 
συγκέντρωση αναµένεται να βελτιώσει τη θέση των επιχειρήσεων στον κλάδο, στον οποίο ο 



 2

ανταγωνισµός είναι ήδη πολύ ισχυρός. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έδωσε προθεσµία µέχρι τις 21 
Μαΐου 1999 στα ενδιαφερόµενα µέρη για να προσκοµίσουν τα υποµνήµατά τους. 

Η Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε σε διάσκεψη 25 Μαΐου 1999, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12 µ.µ., 
στην ίδια ως άνω αίθουσα 611, κατά την οποία, αφού έλαβε υπ` όψη της τα στοιχεία του φακέλου, 
την εισήγηση της Γραµµατείας και τις απόψεις που διετύπωσαν, εγγράφως και προφορικώς, τα 
ενδιαφερόµενα µέρη, ο µάρτυρας αυτών και οι ανωτέρω εκπρόσωποι των εργαζοµένων, κατά την 
συζήτηση της υποθέσεως, καθώς και το προσκοµισθέν από τα µέρη υπόµνηµα, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Ι. Στις 16.10.1998 υπογράφηκε σύµβαση µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου, νοµίµως 
εκπροσωπουµένου και του εκπροσώπου της εταιρείας µε την επωνυµία ΧΗΜΙΚΕΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (εφεξής Χ.Β.Β.Ε.) σύµβαση µε την οποία, πλην 
των άλλων, συµφωνήθηκε να παραταθεί µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2024 η οριζόµενη στο άρθρο 5 
παρ. 1 της από 8 Μαρτίου 1962 συµβάσεως εκχωρήσεως προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο όλων των 
περιουσιακών στοιχείων της δεύτερης υπό τους όρους ότι αυτή:  
α)  θα πραγµατοποιήσει δι’ ιδίων κεφαλαίων, από το έτος 1997 µέχρι το έτος 2004, οπουδήποτε 
στην ελληνική επικράτεια, επενδύσεις ύψους 4.650.000.000 δρχ. για τον εκσυγχρονισµό των 
υπαρχουσών εγκαταστάσεων και την επέκταση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της, και  
β)  θα προσκοµίσει µέχρι τέλους του έτους 1998 στην ∆/νση Κεφαλαίων Εξωτερικού και 
Προσέλκυσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας (ΥΠΕΘΟ) 
προσύµφωνο συγχωνεύσεώς της µε άλλη οµοειδή εταιρεία, η οποία θα πρέπει να υλοποιηθεί µέχρι 
το τέλος του έτους 1999.  

Μέσα στο πλαίσιο της ανωτέρω συµβάσεως, στις 26.11.1998 καταρτίσθηκε σύµβαση, µεταξύ της 
άνω εταιρείας και της εταιρείας µε την επωνυµία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ 
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΕ (εφεξής Β.Φ.Λ.), µε την οποία προβλέπεται η συγχώνευση των επιχειρήσεων 
αυτών, που θα πραγµατοποιηθεί, είτε µε την σύσταση νέας εταιρείας, είτε µε την απορρόφηση µιας 
των συµβαλλόµενων από την άλλη, υπό τον όρο ότι θα προηγηθεί θετική απόφαση της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού. 

ΙΙ.1. Η Χ.Β.Β.Ε., η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, ιδρύθηκε το 1962 και από τις 3.6.1993 
ελέγχεται από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. (εφεξής Ε.Τ.Ε.), η οποία κατέχει το 
60% του µετοχικού κεφαλαίου αυτής, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό κατέχεται από τις αλλοδαπές 
εταιρείες PARTICIPATIONS CHIMIQUES (16,67%), THURANIA ESTABLISHMENT (13,33%) 
και RHONE-POULENC SA (10%). 

Η εταιρεία, η οποία λειτουργεί εργοστάσιο στη Θεσσαλονίκη από το 1966, δραστηριοποιείται στην 
παραγωγή και εµπορία λιπασµάτων, χηµικών προϊόντων, ζωοτροφών και αγροτικών εφοδίων, ενώ 
παράλληλα από το 1993 δραστηριοποιείται και στην εκµετάλλευση πρότυπης αλυσίδας 
υπεραγορών (super market) αγροτικών µε την επωνυµία «ΑΓΡΟΕΦΟ∆ΙΑ». 

Η ίδια εταιρεία ελέγχει, κατά ποσοστό 51%, από το έτος 1996, τις εταιρείες ΑΝIMEDICA A.Ε. 
και ΖΩΟΦΟΡΟΣ Α.Ε., που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των διατροφικών και βιταµινούχων 
προϊόντων για την κτηνοτροφία και των κτηνιατρικών φαρµάκων. Επίσης το έτος 1997 ίδρυσε µε 
τον γαλλικό όµιλο «ROULIER» κοινή επιχείρηση µε την επωνυµία Λ.Υ.∆.A.  Α.Ε., που 



 3

δραστηριοποιείται (από τον Φεβρουάριο 1998) κυρίως στην εµπορία εξειδικευµένων τύπων 
λιπασµάτων και προϊόντων για την κτηνοτροφία. 

Ο κύκλος εργασιών της, κατά το έτος 1997 ανήλθε στο σε δραχµές ισόποσο των 123.471.012 
ECU, ενώ του οµίλου στο σε δραχµές ισόποσο των 125.715.405 ECU. 

2. Η Β.Φ.Λ., άρχισε να λειτουργεί το 1965 στην περιοχή της Νέας Καρβάλης του Νοµού 
Καβάλας και δραστηριοποιείται στον τοµέα της παραγωγής και εµπορίας συνθέτων και αζωτούχων 
λιπασµάτων αµµωνίας και ανόργανων οξέων (θεϊκό, φωσφορικό και νιτρικό οξύ). Ελέγχεται δε, 
κατά ποσοστό 62,2%, από την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ, ενώ ποσοστό 27,9% 
του µετοχικού της κεφαλαίου κατέχει η ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε., 6,63% η 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ, 2,88% η ΦΟΙΝΙΞ ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. και 
0,37% η Α.Ε.Γ.Α. ΙΟΝΙΚΗ. 

Ο κύκλος εργασιών της, κατά το έτος 1997, ανήλθε στο σε δραχµές ισόποσο των 106.627.541 
ECU. 

ΙΙΙ. Η υπό κρίση συγκέντρωση αφορά τις επιµέρους διακριτές εγχώριες αγορές:   
 α) των αζωτούχων λιπασµάτων, συνηθέστεροι τύποι των οποίων είναι στην χώρα µας: η 
θεϊκή αµµωνία, η νιτρική αµµωνία και η ασβεστούχος νιτρική αµµωνία,   
 β) των φωσφορικών λιπασµάτων,        
 γ) των καλιούχων λιπασµάτων,        
 δ) των σύνθετων λιπασµάτων, τα οποία αποτελούν συνδυασµό δύο ή και τριών βασικών 
θρεπτικών ανόργάνων στοιχείων (άζωτο, φωσφόρος, κάλιο) καθώς και ορισµένων δευτερευόντων, 
και             
 ε) των ειδικών λιπασµάτων, τα οποία αποτελούν ειδικές συνθέσεις µεταλλοστοιχείων 
(αζώτου, φωσφόρου, καλίου) στα οποία προστίθενται µικροποσότητες ανόργανων ή οργανικών 
µεταλλικών αλάτων (µαγνησίου, ψευδαργύρου, βορίου κ.αλ.) και χρησιµοποιούνται για την 
κάλυψη διαφορετικών απαιτήσεων συγκεκριµένων καλλιεργειών.  

Σύµφωνα µε στοιχεία του έτους 1997, η κατανάλωση αζωτούχων, σύνθετων και ειδικών 
λιπασµάτων εκτιµάται ότι κάλυψε το 99% (ήτοι 26%, 61% και 12% αντίστοιχα) περίπου, της 
συνολικής κατανάλωσης λιπασµάτων στην εγχώρια αγορά. Η δε κατανάλωση απλών φωσφορικών 
και καλιούχων λιπασµάτων κυµαίνεται σε πολύ χαµηλά επίπεδα. 

IV. Η Χ.Β.Β.Ε. στο συγκρότηµά της στην Θεσσαλονίκη, παράγει, µεταξύ άλλων, ενδιάµεσα 
χηµικά προϊόντα και λιπάσµατα και ως επί το πλείστον, εισάγει τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιεί 
για την παραγωγή των προϊόντων της, εκτός από την αµµωνία και το θείον, τα οποία προµηθεύεται 
κυρίως από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.. Κατά το έτος 1997 αξιοποίησε µόλις το 
75% της παραγωγικής της δυναµικότητας σε λιπάσµατα, ενώ οι πωλήσεις της σε λιπάσµατα 
κάλυψαν το 74% περίπου του συνόλου του κύκλου εργασιών της. Επίσης, το 28% των πωλήσεών 
της πραγµατοποιήθηκε στο εξωτερικό (Κίνα, Ινδονησία, Κύπρο, Αλβανία και χώρες της Ε.Ε.) και 
το 52% αυτών αφορούσαν λιπάσµατα. 

Κατά το έτος 1997 η εταιρεία εκτιµάται ότι κατείχε, βάσει όγκου πωλήσεων, µερίδια  29,3% στην 
αγορά των αζωτούχων λιπασµάτων, 26% στην αγορά των σύνθετων και 51% στην αγορά των 
ειδικών. Με βάση εκτιµήσεις της εταιρείας τα αντίστοιχα µερίδια για το 1998 ήταν 27%, 21% και 
68%. 
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Η Β.Φ.Λ., στο βιοµηχανικό συγκρότηµα της στη Νέα Καρβάλη, Ν.Καβάλας, παράγει αµµωνία, 
ανόργανα οξέα και λιπάσµατα, χρησιµοποιούσα για την αποθήκευση και διακίνηση των προϊόντων 
αυτών και ιδιόκτητες λιµενικές εγκαταστάσεις. Κατά το έτος 1997 αξιοποίησε το 90% περίπου της 
παραγωγικής της δυναµικότητας σε λιπάσµατα, ενώ οι πωλήσεις της στην εθνική αγορά σε 
αζωτούχα λιπάσµατα αντιπροσώπευαν το 32% του συνόλου, σε σύνθετα το 63% αυτού και σε 
ειδικά µόλις το 5%. Το ίδιο έτος η εταιρεία κάλυψε το 48,7% των ελληνικών εξαγωγών 
λιπασµάτων, µε εξαγωγές σε χώρες της Ε.Ε., Κίνα, Ταϊλάνδη, Αργεντινή, Τουρκία, Ιρλανδία και 
Ινδονησία. 

Κατά το έτος 1997 η εταιρεία εκτιµάται ότι κατείχε, βάσει όγκου πωλήσεων, µερίδια 36,6% στην 
αγορά των αζωτούχων λιπασµάτων, 31,5% στην αγορά των σύνθετων και 12,2% στην αγορά των 
ειδικών. Με βάση εκτιµήσεις της Χ.Β.Β.Ε. τα αντίστοιχα µερίδια της Β.Φ.Λ. για το 1998 ήταν 
30%, 32% και 23%. 

Στην εγχώρια αγορά στον κλάδο των λιπασµάτων δραστηριοποιούνται επίσης: 
i) η εταιρεία ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε. (ΣΥΕΛ), που ελέγχεται 

κατά 80% από την εν λειτουργία εκκαθαριζόµενη εταιρεία του δηµόσιου  ΣΥΝΕΛ ΑΕ, και η 
οποία, σε εκµισθωµένες εγκαταστάσεις της ΕΤΕ, παράγει κυρίως σύνθετα λιπάσµατα και 
ειδικά τοιαύτα, κατέχουσα, το 1997, στην αγορά σύνθετων λιπασµάτων µερίδιο 32,2% και 
4,6% σ’ αυτή των ειδικών λιπασµάτων, 

ii)  η εταιρεία ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 3Α, η οποία εισάγει και εµπορεύεται όλους τους τύπους 
λιπασµάτων, κατείχε το 1997 στις επιµέρους σχετικές αγορές αζωτούχων, σύνθετων και 
ειδικών λιπασµάτων µερίδια 12,7%, 2,8% και 30,8%, αντιστοίχως, 

iii)  η εταιρεία ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ Α.Ε., που δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και εµπορία διαφόρων 
τύπων λιπασµάτων, κατείχε το 1997 µερίδια από 2,2% στην αγορά των αζωτούχων 
λιπασµάτων και 4% στην αγορά των σύνθετων, 

iv) η εταιρεία HYDRO AGRI ΕΛΛΑΣ Α.Ε., θυγατρικής της πολυεθνικής βιοµηχανίας 
λιπασµάτων NORSK HYDRO ASA, η οποία ιδρύθηκε τον Νοέµβριο του 1997, και 
ασχολείται µε την εισαγωγή και εµπορία διαφόρων τύπων λιπασµάτων, και 

v) διάφορες άλλες επιχειρήσεις, όπως οι VETERIN Α.Β.Ε.Ε., ΒΙΟΛΜΕΤ Α.Ε., ΒΕΚΤΟΡ 
ΑΓΚΡΟ Α.Ε., ΑΓΚΡΟΣΤΑΡ Α.Ε. GE.FY.BI. ΕΛΛΑΣ Α.Ε., οι οποίες όµως πραγµατοποιούν 
στην εγχώρια αγορά µικρότερες πωλήσεις των προαναφερθεισών εταιρειών. Επίσης, µέχρι το 
έτος 1997, στον κλάδο δραστηριοποιείτο και η θυγατρική της ΕΤΒΑ εταιρεία Α.Ε.Β.Α.Λ., η 
οποία στην αγορά των αζωτούχων λιπασµάτων κατείχε, το 1997, µερίδιο 14,42%. 

Τόσο στο εσωτερικό, όσο και γενικότερα στην Ε.Ε., η ζήτηση ανόργανων λιπασµάτων παρουσίασε 
σηµαντική κάµψη τα τελευταία χρόνια, που πρόκειται να συνεχισθεί µε βραδύτερους ρυθµούς, 
επηρεαζόµενη από την αναθεωρηµένη αγροτική πολιτική και τις νεώτερες αντιλήψεις για την 
προστασία του περιβάλλοντος και την χρησιµότητα των βιολογικών λιπασµάτων. Κάµψη 
παρουσιάζει και η παραγωγή λιπασµάτων και στην Ελληνική Επικράτεια, επηρεαζόµενη από την 
εισαγωγή τοιούτων από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και τις άλλες χώρες µε τις οποίες 
υπάρχουν συµφωνίες συνδέσεως. 

Η τάση αυτή οδήγησε στο κλείσιµο πολλών βιοµηχανιών και στην συγκέντρωση της παραγωγής, 
µε αποτέλεσµα ήδη, στις 14 από τις 15 χώρες της Ε.Ε, η εγχώρια αγορά να κυριαρχείται από ένα 
µόνο παραγωγό. 
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Η κατάσταση αυτή και ιδίως ο οξύτατος ανταγωνισµός από τις εισαγωγές, οδηγεί τις εµπλεκόµενες 
στην προµνηµονευθείσα σύµβαση επιχειρήσεις σε περιθωριακά επίπεδα κέρδους, ώστε η 
επιδιωκοµένη συγχώνευση και ο µε αυτή περιορισµός των εξόδων παραγωγής να αποτελεί 
επιδίωξη επιβιώσεως, τουλάχιστον της µιας από αυτές στο άµεσο µέλλον. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι, µετά το κλείσιµο της Α.Ε.Β.Α.Λ., το µερίδιο αυτής δεν περιήλθε στις 
ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις, αλλά αντικαταστάθηκε από εισαγωγές, που έχουν την τάση κατά το 
έτος 1999, να καλύψουν το 40% των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά.  

V. Η εξεταζόµενη σύµβαση, αποτελεί οριζόντια συγκέντρωση επιχειρήσεων, κατά των έννοια 
του άρθρου 4β παρ. 1 περ. 2α του ν. 703/77, όπως ισχύει, η οποία υπόκειται σε προηγουµένη 
γνωστοποίηση, που εµπροθέσµως πραγµατοποιήθηκε, αφού καλύπτονται αµφότερες οι 
προϋποθέσεις που ορίζονται από την διάταξη του άρθρου 4β παρ. 1 του ως άνω νόµου, δηλαδή και 
του µεριδίου αγοράς και του κύκλου εργασιών. 

Εξ άλλου µε βάση τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι η εξεταζόµενη συγκέντρωση παρόλο που θα 
συγκεντρώνει υψηλά µερίδια στις πωλήσεις λιπασµάτων στην εσωτερική αγορά, δεν πρόκειται να 
επιδράσει αρνητικώς στον ανταγωνισµό στην εθνική αγορά, ούτε υπάρχει κίνδυνος, ως εκ των 
επικρατουσών στην σχετική αγορά συνθηκών τόσον της παραγωγής όσον και της διακινήσεως των 
ως άνω προϊόντων να προκληθούν δυσµενής εκ της τύποις µονοπωλιακής µορφής που θα 
λειτουργούν οι συγχωνευόµενες επιχειρήσεις, συνέπειες όσον αφορά τον ανταγωνισµό, 
δηµιουργίας ή ενισχύσεως δεσπόζουσας θέσεως, καθόσον όπως προαναφέρθηκε η υπό κρίση 
συγχώνευση αποβλέπει κυρίως στην επιβίωση των επιχειρήσεων αυτών ενώ περαιτέρω α) δεν 
προέκυψε ότι οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις τηρούσαν µεταξύ τους ανταγωνιστική συµπεριφορά 
και β) ο ανταγωνισµός κυριαρχείται ως προς την διαµόρφωση των τιµών, από τις εισαγωγές, που 
πραγµατοποιούνται σε χαµηλές τιµές από τις χώρες κυρίως της Ανατολικής Ευρώπης και οι 
οποίες, εισαγωγές, συνεχώς αυξάνουν το µερίδιό τους στην εσωτερική αγορά, µε τάση κατά το 
τρέχον έτος, να καλύψουν το 40% της κατανάλωσης. 

Εποµένως δεν συντρέχει περίπτωση, κατά το άρθρο 4γ παρ. 1 του ως άνω νόµου, για να 
απαγορευθεί η εν λόγω συγκέντρωση. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

∆ιαπιστώνει ότι δεν συντρέχει νόµιµη περίπτωση να απαγορευθεί η από 4.12.1998 
γνωστοποιηθείσα, σύµφωνα µε το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωση των 
εταιρειών ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε. και ΧΗΜΙΚΕΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Β.Ε.Ε.. 

Η παρούσα απόφαση εκδόθηκε την 28 Μαΐου 1999. 

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

         Ο Πρόεδρος 

Ο Συντάξας την απόφαση  

        Σταύρος Αργυρόπουλος 

     Μιχαήλ Φράγκος     Η Γραµµατέας 
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     Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραµπίκου 


