
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.  72 / ΙΙ / 1999 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης 
την 23η Ιουνίου 1999, ηµέρα Τετάρτη, και ώρα 9.30 π.µ. µε την εξής σύνθεση: 
Πρόεδρος: Σταύρος Αργυρόπουλος 
Μέλη:  Μιχαήλ Φράγκος, κωλυοµένου του τακτικού κ. Νικολάου Στυλιανάκη, 
  Βλάσιος Ασηµακόπουλος, 
  Χαρίλαος Χάρακας, 
  Λεωνίδας Νικολούζος, 

Μελίνα Μουζουράκη 

Γραµµατέας: Αλεξάνδρα – Μαρία Ταραµπίκου. 
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν λόγω 
κωλύµατος. 

Θέµα της Συνεδρίασης ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 24.3.1999 γνωστοποιηθείσας, βάσει 
του άρθρου 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης επιχειρήσεων, η οποία 
πραγµατοποιείται µε τη σταδιακή απόκτηση, µέσω του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, από 
την εταιρεία ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. και τον κύριο µέτοχο αυτής κ. 
Κωνσταντίνο Λούλη ποσοστών 29,1% και 22,9%, αντίστοιχα, του µετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.. 

Στην συνεδρίαση παρέστη ο κ. Κωνσταντίνος Λούλης ως ενδιαφερόµενο µέρος αλλά και ως 
νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ Α.Ε., της οποίας είναι 
Πρόεδρος και Εντεταλµένος Σύµβουλος, µετά της πληρεξουσίας δικηγόρου κας Καλλιόπης 

Σκουλαρίκη. 

Στην αρχή της συνεδρίασης, το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια κα Σοφία Καµπερίδου, η οποία 
ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση της Γραµµατείας και κατέληξε προτείνοντας τη µη απαγόρευση της 

κρινόµενης συγκέντρωσης, δεδοµένου ότι δεν αναµένεται να περιορίσει σηµαντικά τον 
ανταγωνισµό τις σχετικές αγορές τις οποίες αυτή αφορά. Στην συνέχεια, το λόγο έλαβαν τα 
ενδιαφερόµενα µέρη, τα οποία συντάχθηκαν µε την εισήγηση της Γραµµατείας, ανέπτυξαν τις 

θέσεις τους, απάντησαν σε ερωτήσεις που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής 
και ζήτησαν την έγκριση της υπό κρίση συγκέντρωσης. 

Η Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε σε διάσκεψη στην ίδια ως άνω αίθουσα 611, την 8η Ιουλίου 

1999, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.30 π.µ., κατά την οποία, αφού έλαβε υπ’ όψη της τα στοιχεία του 
σχετικού φακέλου, την εισήγηση της Γραµµατείας και τις απόψεις που διετύπωσαν, εγγράφως και 
προφορικώς, τα ενδιαφερόµενα µέρη, 
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ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Α.1. Με το υπ’ αρ. πρωτ. 573/24.7.1999 έγγραφο η εταιρεία ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ 
Α.Ε. και ο κύριος µέτοχός της Κωνσταντίνος Λούλης γνωστοποίησε, σύµφωνα µε το άρθρο 4β 

του ν.703/77 όπως ισχύει, την εξαγορά, µέσω του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, µετοχών της 
εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε., οι οποίες κατά την υποβολή της γνωστοποίησης 
αντιπροσώπευαν ποσοστό 28% του κεφαλαίου της τελευταίας και αποκτήθηκαν κατά 10,81% 

από τη γνωστοποιούσα επιχείρηση και κατά 17,19% από τον Κ. Λούλη. Έκτοτε έγιναν νέες 
εξαγορές µέσω του Χ.Α.Α. και από την 5.5.1999 η µεν γνωστοποιούσα εταιρεία απέκτησε 
ποσοστό 29,1% ο δε βασικός της µέτοχος Κ. Λούλης ποσοστό 22,9% του µετοχικού κεφαλαίου 

της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε., ήτοι από κοινού ποσοστό 52%. Ήδη, κατόπιν 
σχετικής αιτήσεως εκδόθηκε η µε αριθ. 43/ΙΙ/1999 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, 
σύµφωνα µε το άρθρο 4ε παρ.3 τουν.703/77, όπως ισχύει, η οποία επιτρέπει στην εταιρεία 

ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. και στον κ. Κ. Λούλη παρέκκλιση από τις οριζόµενες στην 
παρ.2 του άρθρου αυτού υποχρεώσεις τους, µε σκοπό να ασκήσουν τα δικαιώµατα ψήφου που 
συνδέονται µε τις αποκτηθείσες µετοχές στην Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου ∆.Σ. της 

εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.. 

Α.2.  Η εταιρεία ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1927 κατά µετατροπή της 
προϋπάρχουσας από το 1914 οµόρρυθµης εταιρείας ΑΦΟΙ ΛΟΥΛΗ Ο.Ε., εδρεύει στην Α΄ ΒΙΠΕ 

Βόλου και δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εµπορία προϊόντων άλεσης σίτου (αλεύρι, 
σιµιγδάλι και υποπροϊόντα).  Το εργοστάσιό της στο Βόλο έχει δυναµικότητα άλεσης (…) τόνων 
σιτηρών το 24ωρο, διατηρεί τρία (3) υποκαταστήµατα πωλήσεων στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη 

και την Καβάλα, είναι δε εισηγµένη στο Χ.Α.Α. από το έτος 1951. Το µετοχικό της κεφάλαιο 
ανέρχεται σε 1.756.044.360 δρχ. ο δε βασικός µέτοχος Κ. Λούλης µε ποσοστό συµµετοχής 55,7% 
(στις 29.3.1999) είναι Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και εντεταλµένος Σύµβουλος 

αυτής. Η εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό άνω του 50% στις εταιρείες α) S.C. MOARA LOULIS-
ROMANIAN FLOUR LOULIS S.A. που εδρεύει στο Βουκουρέστι και β) ALBANIAN FLOUR 
MILLS LOULIS S.A. που εδρεύει στα  Τίρανα, µε αντικείµενο και οι δύο την παραγωγή και 

εµπορία προϊόντων και υποπροϊόντων άλεσης σίτου και γενικά δηµητριακών, ειδών αρτοποιίας 
και ζαχαροπλαστικής, οι οποίες όµως επί του παρόντος παραµένουν αδρανείς.  

Ο παγκόσµιος κύκλος εργασιών της εταιρείας κατά την περίοδο 1.7.97 – 30.6.98 ανήλθε σε 

13.243.538.021 δρχ. (39.950.582 ECU), ο δε κύκλος εργασιών της στην ελληνική αγορά ανήλθε 
σε 11.853.203.657 δρχ. (35.756.486 ECU). 

Α.3.  Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε., µε έδρα τον Πειραιά, ιδρύθηκε το 1927 και 

αποτελεί τη µεγαλύτερη βιοµηχανία στη Βαλκανική στον κλάδο της άλεσης αλεύρου και µία από 
τις πέντε µεγαλύτερες στην Ευρώπη. Από το έτος 1951 είναι εισηγµένη στο Χ.Α.Α., το δε 
µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 3.022.094.482 δρχ. διαιρεµένο σε 4.354.603 µετά ψήφου 

µετοχές που ήδη κατέχουν κατά ποσοστό 52% οι γνωστοποιούντες και κατά το υπόλοιπο 
ποσοστό ένας µεγάλος αριθµός µετόχων. 

Ο ηµερήσιος όγκος παραγωγής της εταιρείας υπερβαίνει τους (…) τόνους ενώ η δυναµικότητα 

του εργοστασίου της αγγίζει τους (…) τόνους/24ωρο. Εταιρείες στις οποίες η εταιρεία ΜΥΛΟΙ 
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. συµµετέχει µε ποσοστό άνω του 50% είναι οι: α) DELITASTE A.E.,µε 
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έδρα την Αθήνα, β) ST. GEORGE COMMERCIAL LTD, εταιρεία συµµετοχών, µε έδρα την 
Κύπρο, γ) S.C.TITAN S.A. και MOPAN S.A., που εδρεύουν στη Ρουµανία και έχουν αντικείµενο 
την άλεση δηµητριακών, την παραγωγή προϊόντων αρτοποιίας και τη λιανική πώλησή τους. 

Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε., µέχρι την 3.5.1999 κατείχε ποσοστό 97,5% του 
µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. 
βιοµηχανία ζυµαρικών την οποία είχε αγοράσει το 1997 και πρόκειται να πωλήσει στην εταιρεία 

ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.  

Ο παγκόσµιος κύκλος εργασιών της εταιρείας το 1998 ανήλθε σε 28.823.051.000 δρχ. 
(86.947.888 ECU)  ενώ ο κύκλος εργασιών της στην ελληνική αγορά ανήλθε σε 17.179.153.000 

δρχ. (51.822.795 ECU). 

Β.1.  Η υπό κρίση συγκέντρωση αναπτύσσεται στον οικονοµικό κλάδο των προϊόντων 
άλεσης σίτου και αφορά τις σχετικές αγορές: 1) αλεύρων για χρήση στη βιοτεχνική και 
βιοµηχανική αρτοποιία και ζαχαροπλαστική (µε κατανάλωση το 700.000 τόνων το 1998, που 
καλύπτει το 95% της συνολικής παραγωγής αλεύρων), 2) σιµιγδαλιού  για την παραγωγή 
ζυµαρικών και για χρήση στη ζαχαροπλαστική (µε κατανάλωση 133.000 τόνων το 1998, που 
καλύπτει το 97% της συνολικής παραγωγής σιµιγδαλιού), 3) υποπροϊόντων άλεσης σίτου (µε 
κατανάλωση το 230.000 τόνους το 1998), 4) τυποποιηµένων αλεύρων για οικιακή χρήση (µε 
κατανάλωση 34.000–36.000 τόνους το 1998, που αντιπροσωπεύει το 5% της συνολικής 
παραγωγής αλεύρων) και 5) τυποποιηµένου σιµιγδαλιού για οικιακή χρήση (µε κατανάλωση 
το 4.000 τόνων το 1998, που αντιπροσωπεύει το 3% της συνολικής παραγωγής σιµιγδαλιού).  

Ειδικότερα ως προς τις τρεις πρώτες σχετικές αγορές επισηµαίνουµε τα εξής :  

1.   Τα άλευρα, µε βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του σίτου καθώς και τις διαδικασίες  
άλεσης στις οποίες υποβάλλονται, διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 
α) Αλευρα αρτοποιίας, ήτοι τα άλευρα τύπου 70% (και παραλλαγές αυτών) που αποτελούν 
την πρώτη ύλη για την παραγωγή κυρίως «λευκού» ψωµιού στη βιοτεχνική (φούρνοι, 

εργαστήρια) ή βιοµηχανική αρτοποιία. 
β) Αλευρα πολυτελείας, ήτοι τα άλευρα τύπου 55%, που αποτελούν την βασική πρώτη ύλη 
διαφόρων αρτοσκευασµάτων και ειδών ζαχαροπλαστικής όπως κρουασάν, τσουρέκια κλπ. 

Τα άλευρα πολυτελείας περιλαµβάνουν και τα άλευρα  τύπου «super», που αποτελούν την 
ανάµιξη διαφόρων τύπων αλεύρων τύπου 55% και βελτιωτικών ουσιών (γλουτένη).  
γ) Αλευρα ολικής αλέσεως, ήτοι τα άλευρα τύπου 90% τα οποία χρησιµοποιούνται ως πρώτη 

ύλη για την παραγωγή συγκεκριµένου τύπου ψωµιού (πιτυρούχο ψωµί). 
Σηµειώνεται ότι για την παραγωγή των παραπάνω τύπων αλεύρων χρησιµοποιείται µαλακός 
σίτος. 

δ) Χωριάτικα άλευρα, τα οποία αποτελούν ανάµιξη αλεύρου τύπου Μ (κίτρινο) που 
προέρχεται από την άλεση σκληρού σίτου και αλεύρου τύπου 70%. 
ε) Αλευρα ειδικά και έτοιµα µίγµατα, των οποίων η σύνθεση εξαρτάται από τη χρήση τους ή 

τις απαιτήσεις του καταναλωτή (π.χ. φρυγανιές, µπισκότα, προϊόντα ζύµης, ειδικά ψωµιά 
κλπ.). 
Η κυριότερη από τις παραπάνω κατηγορίες, είναι τα άλευρα τύπου 70% από µαλακό σίτο, 

δηλ. τα άλευρα αρτοποιίας και τα χωριάτικα άλευρα (ανάµιξη αλεύρων τύπου 70% µε 
άλευρα τύπου Μ από σκληρό σίτο). Οι παραπάνω πέντε κατηγορίες αλεύρων παρόλο που 
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διαφέρουν µεταξύ τους  ως προς τις συνθήκες άλεσης, τα χαρακτηριστικά τους, τις ιδιότητες 
τους, αλλά και την τιµή τους, εντούτοις εκτιµάται ότι είναι εφικτή η µεταξύ τους  
υποκατάσταση (µερική ή πλήρης). 

2.  Το σιµιγδάλι, ψιλό και χονδρό είναι αποτέλεσµα άλεσης σκληρού σίτου. Ειδικότερα, το ψιλό 
σιµιγδάλι αποτελεί κυρίως πρώτη ύλη στην παραγωγή ζυµαρικών, ενώ το χονδρό σιµιγδάλι, 
µε διαφορετικό «βαθµό λεπτότητας κόκκων» χρησιµοποιείται κυρίως στην ζαχαροπλαστική. 
Η διάκριση του σιµιγδαλιού σε χονδρό και ψηλό, δεν συνεπάγεται την οριοθέτηση δύο 

ξεχωριστών σχετικών αγορών, δεδοµένου ότι µεταξύ των δύο τύπων υφίσταται µερική 
εναλλαξιµότητα. Η οριοθέτηση της αγοράς του εν λόγω προϊόντος  γίνεται µε βάση την 
χρήση για την οποία προορίζεται το προϊόν, δηλ. σε σιµιγδάλι  για την παραγωγή ζυµαρικών 

και για χρήση στη ζαχαροπλαστική (χονδρική πώληση) και σε τυποποιηµένο σιµιγδάλι για 
οικιακή χρήση (λιανική πώληση). 

3.  Ως υποπροϊόντα της άλεσης του σίτου καλούνται τα πίτυρα, οι βήτες και οι άλφες, τα οποία 
αποτελούν κατά µέσο όρο το 25% περίπου του συνόλου του σίτου που αλέθεται και 

διατίθενται κυρίως ως πρώτη ύλη για ζωοτροφές σε εργοστάσια προς επεξεργασία ή σε 
µεγάλες κτηνοτροφικές – πτηνοτροφικές µονάδες και συνεταιρισµούς. 

Β.2. Το συνολικό µερίδιο στις ανωτέρω σχετικές αγορές των συµµετεχουσών στη 

συγκέντρωση επιχειρήσεων κατά το έτος 1998 ανήλθε: α) στα άλευρα για χρήση στη βιοτεχνική 
και βιοµηχανική αρτοποιία και ζαχαροπλαστική σε 29% (κυριότεροι ανταγωνιστές είναι οι 
ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. µε µερίδιο αγοράς 10%, Μύλοι Κρήτης µε 5,5%-6%, Μύλοι Παπαφίλη µε 5%, 

Μύλοι Θράκης µε 4%- 5% κλπ.), β) στο σιµιγδάλι για την παραγωγή ζυµαρικών και για χρήση 
στη ζαχαροπλαστική σε 23%-25% (κυριότεροι ανταγωνιστές ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
25%-26%, ΘΗΒΑΪΚΗ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ 10,5%-11%, Κυλινδρόµυλοι Αυλώνος Π. 

∆άκος Α.Ε. 9%-10% κλπ), γ) στα υποπροϊόντα άλεσης σίτου σε 39% (κυριότεροι ανταγωνιστές 
ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΑΕ 11%, Μύλοι Κρήτης 5,5%-6%, Μύλοι Παπαφίλη 5% κλπ.). Στις δε αγορές 
τυποποιηµένων αλεύρων και σιµιγδαλιού, στις οποίες δραστηριοποιείται µόνον η εξαγοραζοµένη 

εταιρεία το µερίδιο αγοράς ανήλθε αντίστοιχα σε 24,5% -26% και 22% (ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ 12%, ΣΤΕΛΛΑ ΑΕ 10%), µε ισχυρούς ανταγωνιστές και στις δύο (Ελληνική 
Εταιρεία Μπισκότων Α.Ε. 39%-41%, Γιώτης Α.Ε. 20%-21% στην αγορά τυποποιηµένων 

αλεύρων, Κίκιζας ΑΒΕΕ Τροφίµων 31,5%, Ελληνική Εταιρεία Μπισκότων ΑΕ 17% στην αγορά 
τυποποιηµένου σιµιγδαλιού). 

Β.3.  Σχετική γεωγραφική αγορά στην οποία οι εµπλεκόµενες στην υπό κρίση συγκέντρωση 

επιχειρήσεις πωλούν τα προϊόντα τους υπό επαρκώς οµοιογενείς συνθήκες ανταγωνισµού, 
θεωρείται αυτή της ελληνική επικράτειας. 

Β.4. Ο κλάδος των προϊόντων άλεσης σίτου παρουσιάζει ιδιαίτερο οικονοµικό ενδιαφέρον 

καθόσον αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους τοµείς της Ελληνικής Οικονοµίας. Είναι 
κλάδος εντάσεως πρώτης ύλης, διότι η πρώτη ύλη (σίτος) αποτελεί τον βασικότερο παραγωγικό 
συντελεστή και φορέα κόστους. Στη χώρα µας από το 1981 (έτος ένταξης στην ΕΟΚ) 

παρατηρείται µια µεταστροφή στην παραγωγή από µαλακό σίτο σε σκληρό σίτο µε αποτέλεσµα η 
εγχώρια παραγωγή µαλακού σίτου να µην είναι αρκετή για την κάλυψη των αναγκών της χώρας. 
Οι αλευροβιοµηχανίες εποµένως, στρέφονται αναγκαστικά σε εισαγωγές µαλακού σίτου 

δεδοµένου ότι αποτελεί την αναγκαία πρώτη ύλη για κατηγορίες αλεύρων που αντιστοιχούν στο 
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µεγαλύτερο µέρος της ζήτησης. Αντίθετα η χώρα εµφανίζεται πλεονασµατική σε σκληρό σίτο, η 
παραγωγή του οποίου υπερκαλύπτει τις ανάγκες της. 

Από το σύνολο των παραγόµενων αλεύρων, η κυριότερη κατηγορία  είναι τα άλευρα  αρτοποιίας 

(από µαλακό σίτο), αµέσως επόµενη κατηγορία είναι τα χωριάτικα άλευρα, ακολουθούν τα ειδικά 
άλευρα και τα έτοιµα µίγµατα και τέλος τα άλευρα πολυτελείας. Η εισαγόµενη ποσότητα 
αλεύρων από χώρες όπως Καναδάς, Ιταλία, Γερµανία, Γαλλία, κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα.  

Όσον αφορά το σιµιγδάλι που διατίθεται στην εγχώρια αγορά, προέρχεται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου 
από την εγχώρια παραγωγή. Η εισαγόµενη ποσότητα σιµιγδαλιού τα τελευταία χρόνια είναι 
ελάχιστη. 

Ο κλάδος της αλευροβιοµηχανίας στη χώρα µας, χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ολιγάριθµων 
µεγάλου µεγέθους σύγχρονων βιοµηχανικών µονάδων, ενός µικρού αριθµού βιοµηχανιών 
µεσαίου µεγέθους και τέλος από έναν µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων µικρού µεγέθους µε 

περιορισµένη δυναµικότητα και ανάλογο µηχανολογικό εξοπλισµό. Ο αριθµός των µύλων που 
ασχολούνται συστηµατικά µε την παραγωγή και εµπορία προϊόντων άλεσης σίτου, σύµφωνα µε 
τα στοιχεία της εξαγοράζουσας εταιρείας, εκτιµάται ότι ανέρχεται σε 162 µύλους µε 

δυναµικότητα 11.370 τόνων/24ωρο.  

Β.5.  Η ζήτηση τα τελευταία χρόνια είναι σταθερή και παρατηρούνται µόνο σταδιακές 
µεταβολές ενός τύπου αλεύρου σε άλλο τύπο. H  τιµή του προϊόντος είναι ο σηµαντικότερος 

παράγοντας διαµόρφωσης της ζήτησης, ενώ σηµαντικό αλλά µικρότερο ρόλο διαδραµατίζουν η 
σταθερή ποιότητα, η εξυπηρέτηση καθώς και η άµεση επαφή µε τον πελάτη. ∆εν υφίστανται 
έξοδα έρευνας, ωστόσο υφίστανται σηµαντικό κόστος ανάπτυξης δικτύου διανοµής. Επίσης δεν 

υφίστανται νοµικοί περιορισµοί στην είσοδο νέων επιχειρήσεων πέραν των συνηθισµένων αδειών 
λειτουργίας εργοστασίων και των λοιπών αδειών που συναρτώνται µε την παραγωγή και εµπορία 
προϊόντων αλεύρων.  ∆εν υπάρχουν διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και τεχνογνωσίας και κανένας 

περιορισµός στις πηγές εφοδιασµού και στη διαθεσιµότητα της πρώτης ύλης δεδοµένου ότι 
υπάρχει µεγάλη προσφορά αυτών.  

Γ.1.  Σύµφωνα µε το άρθρο 4, παρ. 2, εδάφ. β του ν. 703/77 όπως ισχύει, συγκέντρωση 

πραγµατοποιείται όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη µία τουλάχιστον 
επιχείρηση, ή µία ή περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άµεσα ή έµµεσα τον έλεγχο του 
συνόλου ή τµηµάτων µιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων.  

Με την υπό κρίση εξαγορά, η εταιρεία  ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ ΑΕ και ο κύριος µέτοχος 
αυτής  Κ. Λούλης, αποκτούν από κοινού ποσοστό 52% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 
ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕ και εποµένως τον έλεγχο αυτής και συνεπώς δηµιουργείται 

συγκέντρωση επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 2β, η οποία εµπίπτει στις σχετικές 
µε τις συγκεντρώσεις ρυθµίσεις του νόµου αυτού. 

Γ.2.  Η υπό κρίση  συγκέντρωση υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούµενη γνωστοποίηση 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4β παρ. 1, του ν. 703/77, όπως ισχύει, δεδοµένου ότι 
καλύπτονται και οι δύο προϋποθέσεις που ορίζει ο  νόµος. Η γνωστοποίηση υποβλήθηκε 
εµπροθέσµως. 
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Γ.3.  Σύµφωνα µε το άρθρο 4γ παρ.1 του ν.703/77, όπως ισχύει, 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 σηµαντικό σε συνάρτηση µε τα χαρακτηριστικά των προϊόντων τµήµα της και ιδίως µε τη 
δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης.  

Ως προς τις επιπτώσεις της πραγµατοποιουµένης συγκέντρωσης στον ανταγωνισµό στις µεν  

αγορές των µη τυποποιηµένων αλεύρων και σιµιγδαλιού καθώς και των υποπροϊόντων άλεσης 
σίτου, θα προκύψει άθροιση µεριδίων αγοράς, η οποία όµως δεν είναι ικανή να επηρεάσει 
σηµαντικά τις συνθήκες ανταγωνισµού, δεδοµένου ότι στις εν λόγω αγορές δραστηριοποιείται 

ένας µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων, µε αποτέλεσµα ο ανταγωνισµός µεταξύ τους να  είναι 
ιδιαίτερα  ισχυρός. Στις δε αγορές των τυποποιηµένων αλεύρων και σιµιγδαλιού, δεν θα προκύψει 
άθροιση µεριδίων  αγοράς, ούτε θα διαφοροποιηθούν σηµαντικά οι συνθήκες ανταγωνισµού, 

διότι στις  εν λόγω αγορές δραστηριοποιείται µόνον η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕ. 
Στις εν λόγω αγορές δραστηριοποιείται επίσης ένας ικανός αριθµός επιχειρήσεων πολλές από τις 
οποίες διαθέτουν επώνυµα προϊόντα και µεγάλη χρηµατοοικονοµική ισχύ όπως και η 

εξαγοραζόµενη. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Αποφαίνεται ότι δεν συντρέχει νόµιµος λόγος απαγόρευσης της από 24.3.1999 γνωστοποιηθείσας 

συγκέντρωσης των εταιρειών ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και 
ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

Η απόφαση εκδόθηκε την 4η Αυγούστου 1999. 

Η παρούσα να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 

 

Ο συντάξας την απόφαση        Ο Πρόεδρος 

 

  Λεωνίδας Νικολούζος        Σταύρος Αργυρόπουλος 

Η Γραµµατέας 

 

Αλεξάνδρα Μαρία Ταραµπίκου 

 


