
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 65 / ΙΙ / 1999 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

H Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε και συνεδρίασε την 28η Ιουνίου 1999, ηµέρα ∆ευτέρα και 
ώρα 9.30 π.µ. στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
µε την εξής σύνθεση: 

Πρόεδρος:  Σταύρος Αργυρόπουλος. 
Μέλη:  Μιχαήλ Φράγκος, κωλυµένου του τακτικού κ. Νικολάου Στυλιανάκη 
 Βλάσιος Ασηµακόπουλος 

 Παναγιώτης Μαντζουράνης, κωλυοµένου του τακτικού κ. Χαριλάου Χάρακα, 
 Αντώνιος Μέγγουλης, κωλυοµένου του τακτικού κ. Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου, 
 Εµµανουήλ Αντωνόπουλος, κωλυοµένου του τακτικού κ. Λεωνίδα Νικολούζου, 

 Μελίνα Μουζουράκη και 
 Ηλίας Σουφλερός, κωλυοµένου του τακτικού, κ. ∆ηµητρίου Τζουγανάτου  

Γραµµατέας: Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραµπίκου 

Τα λοιπά τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν παρευρέθησαν λόγω 
κωλύµατος. 

Θέµα της Συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 10.6.1999 γνωστοποιηθείσας, 
σύµφωνα µε το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης των εταιρειών ΓΕΝΙΚΗ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. και Κ. & Μ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε. – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 
ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ∆ΩΝ. 

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν οι εταιρείες ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε., Κ. & Μ. 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ-ΖΑΧ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ∆ΩΝ, 
ΑΛΕΣΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε., ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ και ο κ. Μιχαήλ Αραµπατζής, που 

γνωστοποίησαν τη συγκέντρωση, δια του κοινού πληρεξουσίου των δικηγόρου, κ. Σταύρου 
Λιναρδάκη. 

Στην αρχή της συνεδρίασης, η Γενική Εισηγήτρια κα Σοφία Καµπερίδου, ανέπτυξε τη γραπτή 

εισήγηση της Γραµµατείας επί της υποθέσεως και κατέληξε προτείνοντας τη µη απαγόρευση της 
κρινόµενης συγκέντρωσης, ως αυτή γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισµού υπό το 
σχέδιο της βασικής συµφωνίας Α’, δεδοµένου ότι δεν αναµένεται να περιορίσει σηµαντικά τον 

ανταγωνισµό στις επιµέρους σχετικές αγορές που αυτή αφορά. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο ως 
άνω πληρεξούσιος δικηγόρος ο οποίος ανέπτυξε τις θέσεις των ενδιαφεροµένων µερών, έδωσε 
πληροφορίες, εξηγήσεις και διευκρινίσεις σε ερωτήσεις που του υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα 

Μέλη της Επιτροπής και ζήτησε από την Επιτροπή την έγκριση της γνωστοποιηθείσας 
συγκέντρωσης, συντασσόµενος µε την εισήγηση της Γραµµατείας όσον αφορά την τελική κρίση 
περί µη υφιστάµενου νοµίµου λόγου απαγόρευσης της συγκέντρωσης, διαφοροποιούµενος όµως 

στην οριοθέτηση των σχετικών αγορών που αφορά η συγκέντρωση. Κατόπιν, η Επιτροπή 
Ανταγωνισµού κάλεσε στην αίθουσα την εταιρεία KNORR BEST FOODS HELLAS Α.Β.Ε.Ε., 
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την οποία και είχε κλητεύσει, βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Κανονισµού Λειτουργίας της 
(Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης (τ.Εµπορίου) Αριθ. ΥΠ-2914/4.9.1995, ΦΕΚ 770/Β’/5.9.95), 
προκειµένου να εκθέσει τις απόψεις της σχετικά µε τις επιπτώσεις τις κρινόµενης συγκέντρωσης 

στις αγορές που αυτή αφορά και η οποία παρέστη δια της πληρεξουσίας της δικηγόρου κας Αννας 
Νάκου και του ∆/ντη Marketing κ. ∆ηµητρίου Ράπτη. Η εν λόγω εταιρεία ανέπτυξε τις θέσεις της  
επί της κρινόµενης συγκέντρωσης, έδωσε πληροφορίες, εξηγήσεις και διευκρινίσεις σε ερωτήσεις 

που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής και κατέληξε αναφέροντας ότι η εν 
λόγω συγκέντρωση θα πρέπει να απαγορευθεί δεδοµένου ότι αναµένεται να περιορίσει σηµαντικά 
τον ανταγωνισµό στις επιµέρους σχετικές αγορές της οποίες αφορά και ιδιαίτερα σε αυτή της 

προώθησης ζύµης βάσης και προϊόντων ζύµης µέσω των υπεραγορών τροφίµων. Ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής έδωσε προθεσµία, µέχρι τις 30.6.1999 στα ενδιαφερόµενα µέρη να προσκοµίσουν τα 
υποµνήµατά τους. 

Η Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε σε ∆ιάσκεψη την 8η Ιουλίου 1999,  ηµέρα Πέµπτη και ώρα 
9.30 π.µ. στην ίδια ως άνω αίθουσα 611, κατά την οποία, αφού έλαβε υπ' όψη της τα στοιχεία του 
φακέλου, την Εισήγηση της Γραµµατείας, τις απόψεις που διετύπωσαν, εγγράφως και 

προφορικώς, τα ενδιαφερόµενα µέρη κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, το κοινό υπόµνηµα που 
αυτά προσκόµισαν και τις απόψεις που διετύπωσε η, κατά το άρθρο 7 παράγρ. 2 του Κανονισµού 
Λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισµού, κλητευθείσα εταιρεία KNORR BESTFOODS 

HELLAS Α.Β.Ε.Ε. (εφεξής KNORR), 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Στις  3.6.1999 υπογράφηκε συµφωνία µεταξύ των 1) ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία 

«ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ» (εφεξής ως ο 
διακριτικός τίτλος), η οποία ελέγχεται κατά 55% από την εταιρεία «∆ΕΛΤΑ Α.Ε.» (εφεξής 
∆ΕΛΤΑ), 2) ανώνυµης εταιρείας υπό την επωνυµία «ΑΛΕΣΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» (εφεξής ΑΛΕΣΙΣ), η οποία είναι θυγατρική της πρώτης, 3) 
ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Κ. και Μ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ∆ΩΝ» και το διακριτικό τίτλο 

«ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ» (εφεξής ως ο διακριτικός τίτλος), η οποία ελέγχεται από τους 
Μιχαήλ και Κωνσταντίνο Αραµπατζή, που κατέχουν το σύνολο των µετοχών της (ποσοστά 
99,6% και 0,4% αντιστοίχως), 4) ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ» και το 
διακριτικό τίτλο «CHIPITA» (εφεξής ως ο διακριτικός τίτλος) και 5) κ. Μιχαήλ Αραµπατζή, που 
εκπροσωπεί και τον Κωνσταντίνο Αραµπατζή, η οποία κυρίως προβλέπει την απορρόφηση της 

δεύτερης από τη τρίτη και την απόκτηση του ελέγχου της νέας εταιρείας που θα προκύψει από 
την πρώτη µέσω διαδικασίας η οποία θα πραγµατοποιηθεί σε δύο συνεχόµενες φάσεις. 
Ειδικότερα, αρχικώς,  θα γίνει µεταβίβαση µετοχών από το ρηθέντα κύριο µέτοχο της τρίτης στις 

πρώτη και τέταρτη εταιρείες, ώστε η διάρθρωση του µετοχικού κεφαλαίου αυτής (3ης) να γίνει 
Μ. Αραµπατζής 32,6%, Κ. Αραµπατζής 0,4%, πρώτη 32% και τέταρτη 35% και, ακολούθως, θα 
γίνει συγχώνευση µε απορρόφηση της δεύτερης από την τρίτη και τελικώς, µε την ολοκλήρωση 

των διαδικασιών µετασχηµατισµού, στο µετοχικό κεφάλαιο της τρίτης των συµβαλλοµένων 
εταιρείας θα συµµετέχουν ο Μ. Αραµπατζής κατά ποσοστό 22,8%, ο Κ. Αραµπατζής κατά 
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ποσοστό  0,3%,  η πρώτη συµβαλλόµενη κατά ποσοστό 52,4% και η τέταρτη κατά ποσοστό 
24,5%. 

Η εταιρεία ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ δραστηριοποιείται στις αγορές α) των κατεψυγµένων 

λαχανικών και β) της κατεψυγµένης ζύµης βάσεως και τα κατεψυγµένα προϊόντα µε βάση τη 
ζύµη, τα οποία προµηθεύεται από τη θυγατρική της εταιρεία ΑΛΕΣΙΣ. Η τελευταία παράγει 
προϊόντα κατεψυγµένης ζύµης και τοιαύτα µε βάση τη ζύµη µε τη µέθοδο «φασόν» για 

λογαριασµό της πρώτης. Και οι δύο ως άνω εταιρείες ανήκουν στον όµιλο επιχειρήσεων της 
εταιρείας ∆ΕΛΤΑ, που  δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εµπορία γαλακτοκοµικών 
προϊόντων, παγωτών και χυµών και στην οποία ανήκουν και άλλες δεκατέσσερις εταιρείες (14), 

που αναφέρονται στην εισήγηση, εκ των οποίων 5 έχουν έδρα την Ελλάδα και 
δραστηριοποιούνται στο χώρο της παραγωγής ή/και εµπορίας γαλακτοκοµικών, παγωτών, 
τυροκοµικών, χυµών, ζωοτροφών καθώς και στο χώρο των µελετών.  

Ο κύκλος εργασιών της ΜΠΑΡΜΑ ΣΤΑΘΗΣ, κατά το έτος 1998, ανήλθε στο σε δραχµές 
ισόποσο των 36.091.988 ECU, ενώ ο συνολικός κύκλος εργασιών της ∆ΕΛΤΑ στο σε δραχµές 
ισόποσο των 348.319.549 ECU και της ΑΛΕΣΙΣ στο σε δραχµές ισόποσο των 5.119.618 ECU.  

Η εταιρεία ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ, δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εµπορία 
προϊόντων κατεψυγµένης ζύµης βάσεως (φύλλο κρούστας, φύλλο σφολιάτας κλπ.) και 
κατεψυγµένων προϊόντων µε βάση τη ζύµη  (τυρόπιτα, πίτσα κλπ.) και ο κύκλος εργασιών της, 

κατά το έτος 1998, ανήλθε στο σε δραχµές ισόποσο των 10.570.440 ECU. 

Τέλος, η εταιρεία CHIPITA, δραστηριοποιείται αποκλειστικώς σε έτοιµα τυποποιηµένα 
«κρουασάν» και «σνακς» και δεν έχει παρουσία στην αγορά κατεψυγµένης ζύµης και προϊόντων 

µε βάση αυτήν, ο δε συνολικός κύκλος εργασιών της, κατά το έτος 1998, ανήλθε στο σε δραχµές 
ισόποσο των 105.362.927 ECU, στο οποίο ποσό περιλαµβάνονται και τα αποτελέσµατα της  
δραστηριότητας είκοσι (20) εταιρειών του οµίλου. 

Οι σχετικές αγορές που αφορά η προκειµένη συναλλαγή είναι α) των προϊόντων κατεψυγµένης 
ζύµης βάσεως τα οποία προορίζονται για οικιακή χρήση, β) των προϊόντων κατεψυγµένης ζύµης 
βάσεως για χρήση από επιχειρήσεις εστιάσεως κλπ., γ) των έτοιµων κατεψυγµένων προϊόντων 

ζύµης για οικιακή χρήση και δ) των ιδίων προϊόντων για χρήση από επιχειρήσεις εστιάσεως. 
Όπως προαναφέρθηκε, η τέταρτη συµβαλλόµενη εταιρεία (CHIPITA) δεν συµµετέχει στις αγορές 
αυτές ενώ η πρώτη διανέµει τα σχετικά προϊόντα, τα οποία προµηθεύεται από την 

απορροφούµενη δεύτερη (ΑΛΕΣΙΣ).  

Κατά το έτος 1998 τα µερίδια των επιχειρήσεων στη µεν αγορά της κατεψυγµένης ζύµης βάσεως 
για όλες τις χρήσεις (οικιακή/επιχειρήσεις) είχαν ως ακολούθως: ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Ε. (που ανήκει 

στον όµιλο εταιρειών Φιλίπου) 21%, ΑΛΕΣΙΣ 8,1%, ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ 2,6%, 
ΤΣΑΜΠΑΣΗΣ 14,8% και διάφοροι άλλοι 53,5%, στη δε αγορά κατεψυγµένων προϊόντων µε 
βάση τη ζύµη (τυρόπιτες, σπανακόπιτες, πίτσες, κλπ.) για όλες τις χρήσεις τα µερίδια 

διαµορφώθηκαν ως εξής: ΚΑΝΑΚΗΣ 8,3%, ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ 11,6%, ΑΛΕΣΙΣ 
4,4%, ΤΣΑΜΠΑΣΗΣ 1% και διάφοροι άλλοι 74,7%. Ειδικότερα, κατά το ίδιο έτος, τα µερίδια 
στις επιµέρους σχετικές αγορές α) της κατεψυγµένης ζύµης βάσης για οικιακή χρήση ανήλθαν σε 

43% για την ΚΑΝΑΚΗΣ, 17% για την ΑΛΕΣΙΣ, 5% για την ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ, 5% 
για την KNORR και 27% για τους λοιπούς και β) των κατεψυγµένων προϊόντων µε βάση τη ζύµη 
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για οικιακή χρήση ανήλθαν σε 17% για την ΚΑΝΑΚΗΣ, 15% για την ΑΛΕΣΙΣ, 25% για τη 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ και 43% για τους λοιπούς.  

Η εξεταζόµενη συναλλαγή αποτελεί οριζόντια συγκέντρωση κατά την έννοια του άρθρου 4 

παρ.2β του ν.703/77, όπως ισχύει, αφού µε βάση αυτές απορροφάται η δεύτερη συµβαλλόµενη 
από τη τρίτη και, τελικώς, ο έλεγχος (ποσοστό 52,4% του µετοχικού κεφαλαίου) της  
απορροφούσας εταιρείας περιέρχεται στην πρώτη εταιρεία (ΜΠΑΡΜΠΑ-ΣΤΑΘΗΣ) και δη 

τοιαύτη συγκέντρωση η οποία υπόκειται υποχρεωτικά  σε προηγούµενη γνωστοποίηση, κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 4β παρ.1 του ως άνω νόµου, δεδοµένου ότι πληρούνται εκ των οριζοµένων 
µε αυτές προϋποθέσεις, αυτή του µεριδίου αγοράς. Η εν λόγω συγκέντρωση γνωστοποιήθηκε 

εµπροθέσµως. 

Εξάλλου, από τα προαναφερθέντα στοιχεία προέκυψε ότι η ανωτέρω συγκέντρωση δεν θα έχει 
επίδραση στον ανταγωνισµό, ο οποίος είναι έντονος και εντείνεται, εφόσον η είσοδος νέων 

επιχειρήσεων δεν εµποδίζεται από νοµικούς ή άλλου είδους περιορισµούς, ούτε στην εθνική 
αγορά ή σε σηµαντικό τµήµα αυτής, ούτε υπάρχει κίνδυνος δηµιουργίας ή ενισχύσεως 
δεσπόζουσας θέσεως. Ειδικότερα, δεν θα έχει επίδραση ούτε σε σχέση µε τις πωλήσεις στις 

υπεραγορές και δη µε τις πωλήσεις της εταιρείας KNORR, η οποία διαθέτει σε αυτή και άλλα 
προϊόντα και δύναται ούτως να απωθεί και σχετικές πιέσεις. Εποµένως, δεν υπάρχει νόµιµη 
περίπτωση, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 4γ παρ.1 του ως άνω νόµου, για να απαγορευθεί 

η εν λόγω συγκέντρωση. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Αποφαίνεται ότι δεν συντρέχει νόµιµη περίπτωση να απαγορευθεί η από 10.6.1999 

γνωστοποιηθείσα, σύµφωνα µε το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει,  συγκέντρωση των 
εταιρειών ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. και Κ. & Μ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε. – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ∆ΩΝ, που προκύπτει εκ των 

πράξεων που περιγράφονται στην γνωστοποιηθείσα “Συµφωνία Α΄” που περιγράφεται στο από 
3.6.1999 συµφωνητικό. 

Η απόφαση εκδόθηκε την 16 Ιουλίου 1999. 

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.                 

         Ο Πρόεδρος 

Ο Συντάξας την Απόφαση 

             Σταύρος Αργυρόπουλος 

      Μιχαήλ Φράγκος   Η Γραµµατέας 

 

    Αλεξάνδρα – Μαρία Ταραµπίκου 


