
ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 93 / II / 1999 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 25η Οκτωβρίου 1999, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 9.30 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, με την εξής σύνθεση : 
Πρόεδρος: Σταύρος  Αργυρόπουλος 
Μέλη:  Νικόλαος Στυλιανάκης, 

Παναγιώτης Μαντζουράνης αναπληρωτής, κωλυομένου του τακτικού κ. Χαριλάου 
Χάρακα, 
Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, και  
Μελίνα Μουζουράκη 

Γραμματέας: Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραμπίκου. 
Τα λοιπά τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν παρευρέθηκαν λόγω 
κωλύματος. 

Θέμα της συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 11.8.1999 γνωστοποιηθείσας, 
σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης των επιχειρήσεων 
ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. και ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε.. 

Στη συνεδρίαση παρέστη η γνωστοποιήσασα τη συγκέντρωση εταιρεία ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ 
ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. δια των πληρεξουσίων της δικηγόρων κ. Εμμανουήλ Ι. Δρυλλεράκη και κας 
Αναστασίας Αποστολίδου. 

Στην αρχή της συνεδριάσεως το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια, κα Σοφία Καμπερίδου, η οποία 
ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση της Γραμματείας και πρότεινε να μην απαγορευθεί η κρινόμενη 
συγκέντρωση δεδομένου ότι δεν αναμένεται να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις 
επιμέρους αγορές τις οποίες αυτή αφορά. Στη συνέχεια έλαβαν το λόγο οι ως άνω πληρεξούσιοι 
δικηγόροι, οι οποίοι, αναφερόμενοι και στο υπόμνημα που θα υποβάλουν, ανέπτυξαν τις θέσεις 
της γνωστοποιησάσης εταιρείας, παρέσχον πληροφορίες, εξηγήσεις και διευκρινίσεις σε 
ερωτήσεις που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής και ζήτησαν από την 
Επιτροπή να μην απαγορευθεί η συγκέντρωση. Κατόπιν, υποβλήθηκαν από τα μέλη της 
Επιτροπής ερωτήσεις προς το μάρτυρα της παρισταμένης εταιρείας, κ. Εμμανουήλ Δετοράκη, 
οικονομικό διευθυντή αυτής. Τέλος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής έδωσε προθεσμία, μέχρι 
τις27.10.1999 στη γνωστοποιήσασα επιχείρηση να προσκομίσει υπόμνημα. 

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε σε Διάσκεψη την 5η Νοεμβρίου 1999, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 9.30 π.μ., στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου), κατά την οποία, 
αφού έλαβε υπ' όψη της όλα τα στοιχεία και τα έγγραφα του φακέλου που σχηματίσθηκε, την 
Εισήγηση της Γραμματείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τους ισχυρισμούς, τις απόψεις και τις 
εξηγήσεις της ενδιαφερομένης εταιρείας, το υπόμνημα το οποίο αυτή προσκόμισε, και την όλη 
ενώπιον της Επιτροπής διεξαχθείσα διαδικασία, 
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ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Ι. Επειδή, κατά μεν τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 2 εδ. β του ν. 703/77, όπως ισχύει, 
«συγκέντρωση πραγματοποιείται, όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη μία 
τουλάχιστο επιχείρηση ή περισσότερες επιχειρήσεις αποκτούν, άμεσα ή έμμεσα, με αγορά 
συμμετοχών στο κεφάλαιο ή στοιχείων του ενεργητικού, με σύμβαση ή με άλλον τρόπο, τον 
έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων μίας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων», κατά τη διάταξη του 
άρθρου 4β παρ. 1 αυτού ως άνω νόμου, όπως ισχύει, «κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να 
γνωστοποιείται 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: α) το μερίδιο αγοράς των 
προϊόντων ή υπηρεσιών που αφορά η συγκέντρωση, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4στ, 
αντιπροσωπεύει στην εθνική αγορά ή σε ένα σημαντικό σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων ή των υπηρεσιών τμήμα της, τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του 
συνολικού κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που 
θεωρούνται ομοειδή από τον καταναλωτή λόγω των ιδιοτήτων, της τιμής τους και της χρήσης για 
την οποία προορίζονται ή β) ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που 
συμμετέχουν στη συγκέντρωση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4στ, ανέρχεται στην εθνική αγορά 
τουλάχιστον στο σε δραχμές ισόποσο των εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (75.000.000) Ευρώ και 
δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν, κάθε μία χωριστά 
συνολικό κύκλο εργασιών άνω του σε δραχμές ισόποσου των επτά εκατομμυρίων (7.000.000) 
Ευρώ» και κατά τις διατάξεις του άρθρου 4γ παρ. 1 και 2 του αυτού νόμου, όπως αυτό ισχύει «1. 
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 των υπηρεσιών τμήμα της και ιδίως με τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας 
θέσης. 2. Για την εκτίμηση της δυνατότητας μιας συγκέντρωσης να περιορίσει σημαντικά τον 
ανταγωνισμό υπό την έννοια της παρ.1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται υπόψη ιδιαίτερα η 
διάρθρωση όλων των σχετικών αγορών, ο πραγματικός ή δυνητικός ανταγωνισμός εκ μέρους 
επιχειρήσεων εγκατεστημένων 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 πρόσβαση τους στις πηγές εφοδιασμού ή στις αγορές διάθεσης των προϊόντων, η 
εξέλιξη της προσφοράς και της ζήτησης των οικείων αγαθών και υπηρεσιών, τα συμφέροντα των 
ενδιάμεσων 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». 

ΙΙ.  Επειδή από τα έγγραφα του φακέλου που σχηματίστηκε, τους ισχυρισμούς και τις 
εξηγήσεις του πληρεξουσίου δικηγόρου της αιτούσας εταιρείας και την όλη ενώπιον της 
Επιτροπής διεξαχθείσα διαδικασία προέκυψαν τα εξής: 

ΙΙ.Α.1. Στις 11.8.1999 γνωστοποιήθηκε στη Γραμματεία της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 4β 
του ν. 703/77 όπως ισχύει, η από 29.7.99 σύμβαση αγοράς μετοχών της εταιρείας 
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«ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε.” από την εταιρεία «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ 
ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» Στις 16.9.1999 κατατέθηκε στη Γραμματεία της Επιτροπής η με αριθ. 
πρωτ.1693 συμπληρωματική γνωστοποίηση συγκέντρωσης κατ’ άρθρο 4β ν.703/77 που αφορά 
προσύμφωνο αγοράς και πωλήσεως επιπλέον μετοχών μεταξύ των παραπάνω εταιρειών ως και 
εξωεταιρική συμφωνία μετόχων. 

ΙΙ.Α.2.1. Η εταιρεία «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» (στο εξής «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ») 
ιδρύθηκε το 1990, με έδρα το Μαρούσι Αττικής και δραστηριοποιείται στον τομέα της 
κλωστοϋφαντουργίας. Ειδικότερα, η εταιρεία ασχολείται σε ποσοστό 80% με την παραγωγή και 
πώληση βαμβακερών νημάτων και σε ποσοστό 20% συμμείκτων με βαμβάκι ή ακρυλικό, 
πολυεστέρα και τεχνητές ίνες νημάτων. Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χ.Α.Α. Βασική μέτοχός 
της και κάτοχος του 79,84% του μετοχικού της κεφαλαίου είναι η εταιρεία συμμετοχών (Holding) 
«ΚΛΩΝΑΤΕΞ Α.Β.Ε.Ν.Τ.Τ.Ε.». Το υπόλοιπο 21,16% του μετοχικού της κεφαλαίου κατέχουν 
1000 περίπου μέτοχοι, φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η εταιρεία έχει έξι ιδιόκτητα κλωστήρια στη 
Νάουσα, εγκατεστημένα σε πέντε εργοστασιακά συγκροτήματα, συνολικής παραγωγικής 
δυναμικότητας 23.500 τόνων ετησίως. Το 50% των παραγωγικών εγκαταστάσεων της 
(κλωστηρίων) είναι συμβατικής τεχνολογίας (80% πεννιέ, 15% Καρντέ) και το υπόλοιπο 50% 
τεχνολογίας OPEN – END. Τα προϊόντα της εταιρείας διατίθενται στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 
ενώ ποσοστό 15% των προϊόντων διατίθενται σε εταιρείες του ομίλου της μητρικής εταιρείας 
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΤΡΙΚΟΛΑΝ Α.Ε., ΒΕΡΛΑΝ Α.Ε., ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ).  

Η «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ» ελέγχει την εταιρεία ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ, η οποία 
δραστηριοποιείται στην παραγωγή βαμβακερών νημάτων πεννιέ, την εταιρεία ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ 
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ, η οποία προβλέπεται να δραστηριοποιηθεί στις υπό κατασκευή εγκαταστάσεις της 
επίσης στα βαμβακερά νήματα πεννιέ, και την εταιρεία N.S.M. INVESTMENTS LTD η οποία 
έχει ως αντικείμενο εργασιών την κτήση, διαχείριση και διάθεση μετοχών και χρεογράφων καθώς 
και τη συμμετοχή πλειοψηφική ή μη σε εταιρίες εισηγμένες ή μη στο ΧΑΑ. Εξάλλου, η μητρική 
εταιρεία ΚΛΩΝΑΤΕΞ ελέγχει άμεσα ή έμμεσα την εταιρεία ΤΡΙΚΟΛΑΝ ΓΑΛΛΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 
Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία πλεκτών ενδυμάτων, την εταιρεία 
GALLOP Α.Ε., η οποία ασχολείται με την παραγωγή εσωρούχων, την εταιρεία ΒΕΡΛΑΝ 
ΒΑΜΒΑΚΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ, η οποία ασχολείται με την παραγωγή και εμπορία βαμβακερών 
υφασμάτων εκρού, την εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε., η οποία 
παράγει και εμπορεύεται βαμβακερά νήματα, καθώς και τις εταιρείας ΛΑΝΑΚΟΤ 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΕΠΕ και TARGA FINANCE SA, οι οποίες δραστηριοποιούνται η μεν πρώτη 
στην πρακτόρευση της ασφαλιστικής κάλυψης των εταιρειών του ομίλου, και η δεύτερη στη 
ναυτιλία. Η τελευταία ως άνω εταιρεία ελέγχει την KINGSHIP MARINE INC η οποία 
δραστηριοποιείται στον τομέα της ναυτιλίας. 

Ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ» κατά το έτος 1998 ανήλθε σε 
25 δις δρχ. περίπου, δηλ 76 εκ. ECU περίπου. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας στην 
εθνική αγορά για το 1998 ανέρχεται σε 15,5 δις δρχ. περίπου, δηλ. σε 46,5 εκ. ECU περίπου. Ο 
εθνικός κύκλος εργασιών της ΚΛΩΝΑΤΕΞ Α.Β.Ν.Τ.Τ.Ε σε ενοποιημένη βάση, ανήλθε κατά το 
έτος 1998, σε 18 δις δρχ. ή 55 εκατ. ECU περίπου. 

ΙΙ.Α.2.2. Η εταιρεία «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε.» (στο εξής 
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΗΡΙΑ ΔΟΥΔΟΣ») εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται στον 
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τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και ειδικότερα στην παραγωγή βαμβακερών νημάτων αλλά και 
νημάτων υψηλής προστιθέμενης αξίας (Fancy Yarns) που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή 
προϊόντων μόδας. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 800.000.000 δρχ. και 
διαιρείται σε 4.000.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δρχ η κάθε μία.  

Η μετοχική της σύνθεση, πριν τις γνωστοποιηθείσες συναλλαγές, είχε ως ακολούθως: Αντώνης 
Δούδος 23,7%, Χρήστος Δούδος 23%, Δημήτριος Δούδος 23,4%, NSM Investments Ltd 
(θυγατρική της «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ») 11,13%, και λοιποί επενδυτές 18,67%. 

Ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της κατά το έτος 1998 ανήλθε σε 4,8 δις δρχ. ή 14,4 εκατ. ECU. 
Από το παραπάνω ποσό, οι 2,9 δις δρχ., δηλ. 8,6 εκατ. ECU, αφορούν εξαγωγές της εταιρείας 
(60%). Συνεπώς, ο κύκλος εργασιών στην εθνική αγορά (40%) κατά το ίδιο έτος , ανήλθε σε 1,9 
δις δρχ. ή 5,7 εκατ. ECU. 

Η εταιρεία δεν ανήκει σε όμιλο, δεν έχει συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις, όπως και κανείς από 
τους κύριους μετόχους της δεν έχει συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις. 

ΙΙ.Α.3.1 Με την γνωστοποιηθείσα από 29.7.1999 σύμβαση α) η «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ» 
συμφώνησε ν’αγοράσει το 12% του συνόλου των μετοχών της «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΗΡΙΑ 
ΔΟΥΔΟΣ» από τους βασικούς μετόχους της εταιρείας αυτής Αντώνιο Δούδο, Χρήστο Δούδο και 
Δημήτριο Δούδο (συνολικά μεταβιβάζονται χρηματιστηριακώς 480.000 μετοχές, αξίας 5.610 δρχ 
έκαστη). Το ανωτέρω ποσοστό, συνυπολογιζομένου του ποσοστού συμμετοχής που κατείχε ήδη 
στην εταιρεία αυτή η θυγατρική της «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ», NSM INVESTMENTS LTD, 
ανέρχεται σε 23,13% του κεφαλαίου της «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΗΡΙΑ ΔΟΥΔΟΣ», και β) η 
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (μητρική εταιρεία της ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ) συμφώνησε να πωλήσει και να 
μεταβιβάσει χρηματιστηριακώς σε κάθε ένα από τους πωλούντες μετόχους της 
«ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΗΡΙΑ ΔΟΥΔΟΣ» 143.270 μετοχές της «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ» (ήτοι 
συνολικά συμφωνήθηκε να μεταβιβαστούν 429.810 μετοχές).  

Στην εν λόγω σύμβαση προεβλέποντο επίσης τα εξής: 

(α)  Η εταιρεία «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ» θα δικαιούται να ορίζει δύο (2) από τα πέντε (5) 
συνολικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΗΡΙΑ ΔΟΥΔΟΣ» 
ή τόσα μέλη ώστε να διατηρείται η ως άνω αναλογία δύο (2) προς τρία (3). 

(β) Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν να συμπράξουν στη τροποποίηση του καταστατικού 
της «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΗΡΙΑ ΔΟΥΔΟΣ» ώστε δι’αυτού να παρέχεται η δυνατότητα απευθείας 
ορισμού των ως άνω μελών, στην έκταση που επιτρέπεται από τις διατάξεις του ν.2190/1920. 
Στην έκταση που δεν επιτρέπεται ή εν γένει στο στάδιο προ της υλοποιήσεως της ως άνω 
τροποποίησης, οι πωλούντες μέτοχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ψηφίζουν ομού με την 
«ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ» στην εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου ώστε να επιτυγχάνεται η 
εκλογή των υποδεικνυομένων από την αγοράστρια των μετοχών μελών.  

(γ)  Σειρά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου θα λαμβάνονται μετά από πρόταση την 
πρωτοβουλία της οποίας θα έχει η «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ» οι δε πωλητές μέτοχοι θα 
μπορούν να αρνηθούν την πρόταση μόνο για σπουδαίο λόγο, ο οποίος θα πρέπει να αιτιολογείται 
και να τεκμηριώνεται ειδικώς. Τέτοιες αποφάσεις θ’αφορούν: α) την αγορά πρώτων υλών, β) την 
εξαγορά επιχειρήσεων, γ) την πολιτική δανεισμού, βραχυπροθέσμων επενδύσεων σε χρεόγραφα 
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και διαθέσιμα καθώς και την πολιτική αντιστάθμισης κινδύνων, δ) την κατάρτιση συμφωνιών 
στρατηγικής συνεργασίας με επιχειρήσεις ή πελάτες, ε) τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του 
μηχανογραφικού συστήματος της εταιρείας, στ) την κατάρτιση επιχειρησιακών συλλογικών 
συμβάσεων εργασίας, ζ) τη χορήγηση οικειοθελών παροχών (bonus) στο προσωπικό της εταιρείας 
και παροχή κινήτρων στο προσωπικό για πρόωρη συνταξιοδότηση, η) τη συμμετοχή σε 
εργοδοτικές οργανώσεις καθώς και σε ενώσεις ομοειδών επιχειρήσεων, θ) τη χάραξη πολιτικής 
marketing κλπ.. 

(δ) Επίσης, σειρά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου θα λαμβάνονται με πλειοψηφία η 
οποία θα απαιτεί την θετική ψήφο τουλάχιστον ενός από τα μέλη τα οποία θα υποδεικνύονται από 
την ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ. Τέτοιες αποφάσεις θ’αφορούν: α) κάθε πρόταση για πώληση, 
διάθεση μετοχών, εξαγορά οιασδήποτε επιχειρήσεως ή συγχώνευση με άλλη επιχείρηση, β) 
πώληση ή αγορά από τη εταιρεία περιουσιακών στοιχείων (κινητών ή ακινήτων) ή κατάρτιση 
συμβάσεων ή ανάληψη υποχρεώσεων που υπερβαίνουν το ποσό του δρχ. 1.000.000.000. εκάστη 
ανά οικονομικό έτος, γ) σύναψη δανειακών συμβάσεων (εκτός της περιπτώσεως εκταμίευσης 
υφισταμένων πιστώσεων) ή συμφωνίας υπεραναλήψεων ποσού που υπερβαίνουν εν συνόλω τα 
δρχ. 2.000.000.000 σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, δ) σύσταση οιασδήποτε 
θυγατρικής ή συμμετοχή σε άλλη εταιρεία ή κοινοπραξία ή αύξηση ποσοστού συμμετοχής σε 
οποιαδήποτε από τις επιχειρήσεις αυτές. 

(ε) Η «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ» αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζονται ή υποδεικνύονται απ’ αυτή δεν θα αρνούνται τη 
θετική τους ψήφο κατά κατάχρηση δικαιώματος ή εναντίον της καλής πίστεως και των 
συναλλακτικών ηθών. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα συμπράξουν στην τροποποίηση του 
καταστατικού της «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΗΡΙΑ ΔΟΥΔΟΣ», εφόσον το ζητήσει η «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ 
ΝΑΟΥΣΗΣ», ώστε να επιτυγχάνεται η αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη των ως 
άνω αποφάσεων. Προ της υλοποιήσεως της ως άνω τροποποιήσεως, οι πωλητές μέτοχοι 
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν 
έχουν διορισθεί ή υποδειχθεί από την «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ», δεν θα προβαίνουν στη λήψη 
αποφάσεων επί των ως άνω θεμάτων χωρίς την απαιτούμενη θετική ψήφο μέλους που έχει 
διορισθεί ή υποδειχθεί από την «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ». 

(στ) Οι πωλητές μέτοχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μη ψηφίζουν θετικά σε γενική 
συνέλευση χωρίς τη συναίνεση της «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ» και αντίστοιχα η εταιρεία αυτή 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη ψηφίζει θετικά σε γενική συνέλευση των μετόχων της 
«ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΗΡΙΑ ΔΟΥΔΟΣ» χωρίς τη συναίνεση των ως πωλητών των μετοχών επί 
θεμάτων αύξησης ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΗΡΙΑ ΔΟΥΔΟΣ», 
διανομής μερίσματος πέραν εκείνου που είναι υποχρεωτικό από το νόμο και λύσης, τροποποίησης 
και μεταβολής του σκοπού, συγχώνευσης ή διάσπασης της «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΗΡΙΑ ΔΟΥΔΟΣ». 

(ζ) Τα συμβαλλόμενα μέρη θα συμπράξουν στην τροποποίηση του καταστατικού της 
«ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΗΡΙΑ ΔΟΥΔΟΣ», εφόσον το ζητήσει η «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ», ώστε 
να απαιτείται η αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που συμφωνείται με την προηγούμενη 
παράγραφο, στην έκταση που επιτρέπεται από τις διατάξεις του Ν.2190/1920 και δεν είναι 
πρακτικώς δυνατή η υλοποίησή της.  
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Η εν λόγω σύμβαση τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της απόφασης της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού και υπό την αίρεση ότι θα πραγματοποιηθεί η εκατέρωθεν πώληση και 
μεταβίβαση των μετοχών μέχρι την 10η Αυγούστου 1999. 

ΙΙ.Α.3.2. Στο γνωστοποιηθέν συμπληρωματικά από 13.9.1999 προσύμφωνο προβλέπονται τα 
εξής: 

(α) Οι αυτοί μέτοχοι, δηλ. οι Αντώνιος Δούδος, Χρήστος Δούδος και Δημήτριος Δούδος 
υπόσχονται να μεταβιβάζουν χρηματιστηριακώς στην «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ» 200.000 
μετοχές έκαστος, δηλ. συνολικά 600.000 κοινές μετά ψήφου ανώνυμες μετοχές οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό 15% του συνόλου των μετοχών. 

(β) Η ως άνω μεταβίβαση θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με την εκ μέρους των πωλητών-
μετόχων, αγορά ίσης αξίας μετοχών της «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ» από την «ΚΛΩΝΑΤΕΞ 
Α.Ε.». 

 Η ως άνω ανταλλαγή πραγματοποιήθηκε ήδη χρηματιστηριακώς στις 14.9.99.  

 (γ) Οι πωλητές μέτοχοι συμφωνούν και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνεχίσουν να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΗΡΙΑ ΔΟΥΔΟΣ» και συγκεκριμένα 5 
έτη ο Αντώνιος Δούδος, 3 έτη ο Δημήτριος Δούδος και μέχρι 31.12.2000 ο Χρήστος Δούδος, 
δυνάμει σχετικών συμβάσεων που θα υπογραφούν. 

(δ) Περαιτέρω, συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλόμενων ότι καθ’όλη τη διάρκεια των ως 
άνω συμβάσεων συνεργασίας των πωλητών-μετόχων με την «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΗΡΙΑ 
ΔΟΥΔΟΣ» και επί πέντε έτη μετά την καθοιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη τους και την 
αποχώρησή τους από την εταιρεία, οι πωλητές-μέτοχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην 
ασχοληθούν με οποιαδήποτε δραστηριότητα ανταγωνιστική των εργασιών που διεξάγει τώρα ή θα 
διεξάγει στο μέλλον η παραπάνω εταιρεία είτε αμέσως είτε εμμέσως στην Ελλάδα ή στο 
εξωτερικό είτε ατομικά και προσωπικά είτε ως εταίροι, μέτοχοι ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο 
ή τρόπο. Επίσης δεν θα προσπαθήσουν να αποσπάσουν οποιοδήποτε προσωπικό της εταιρείας είτε 
για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό οποιωνδήποτε άλλων.  

(ε) Οι πωλητές-μέτοχοι θα εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 
«ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΗΡΙΑ ΔΟΥΔΟΣ» και θα συμμετέχουν ενεργώς στη διοίκησή της κατά την 
διάρκεια ισχύος της κατά το άρθρο 3 συμβάσεώς τους. Τα υπόλοιπα μέλη επταμελούς 
Διοικητικού συμβουλίου θα εκλέγονται ελευθέρως από την «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ». μέσα 
στα πλαίσια του καταστατικού. Ο κ. Αντώνιος Δούδος θα εκλέγεται Πρόεδρος του Διοικητικού 
συμβουλίου της εταιρείας μετά την πρώτη τριετία και Διευθύνων Σύμβουλος εξαρχής , ο δε κ. 
Δημήτριος Δούδος θα εκλέγεται Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την πρώτη τριετία. 

(στ) Οι πωλητές μέτοχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ψηφίζουν ομού με την 
«ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ» στην εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να επιτυγχάνεται η 
εκλογή τους και η εκλογή των προτεινομένων απ’ αυτήν μελών.  

Η σύμβαση μετόχων τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της αποφάσεως της Επιτροπής 
ανταγωνισμού. 
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Η μετοχική σύνθεση της «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΗΡΙΑ ΔΟΥΔΟΣ» μετά τις ως άνω μεταβιβάσεις 
μετοχών, έχει ως εξής: Αντώνιος Δούδος 14,7%, Χρήστος Δούδος 14,1%, Δημήτριος Δούδος 
14,45%, NSM Investments Ltd και «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ» 38,13% και λοιποί επενδυτές 
18,67%. 

ΙΙΙ. Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 2 εδ. β του ν. 703/77, όπως ισχύει, «συγκέντρωση 
πραγματοποιείται όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον μία 
επιχείρηση, ή μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άμεσα ή έμμεσα τον έλεγχο του 
συνόλου ή τμημάτων μιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων», σύμφωνα δε με την παράγραφο 
3 του άρθρου 4 του αυτού νόμου «Για την εφαρμογή του παρόντος, 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 δραστηριότητα μίας επιχείρησης και ιδίως από δικαιώματα ή 
συμβάσεις που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση, στις συσκέψεις ή 
στις αποφάσεις των οργάνων μίας επιχείρησης». 

Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου μπορεί να προκύψει και 
στην περίπτωση που μία επιχείρηση δεν διαθέτει την πλειοψηφία των μετοχών και ψήφων στο 
συλλογικό όργανο της επιχείρησης (δηλαδή, προκειμένου περί ανωνύμων εταιρειών, στη γενική 
συνέλευση των μετόχων της εταιρείας), συμμετέχει δηλ. στο μετοχικό κεφάλαιο ως μειοψηφία, 
δυνάμει, όμως, συμφωνίας με τους έχοντες την πλειοψηφία των μετοχών, είτε με την μορφή 
καταστατικών ρητρών επιτρεπομένων από το νόμο, είτε με την μορφή εξωεταιρικής συμφωνίας 
μετόχων (shareholders agreement) έχει το δικαίωμα να ασκεί καθοριστική επίδραση στις 
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας, είτε έχουσα το δικαίωμα να 
ορίζει ή να υποδεικνύει την πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτσι ώστε να 
δύναται να λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν τη επιχειρηματική δράση και λειτουργία της 
εταιρείας της οποίας αποκτάται ο έλεγχος χωρίς τη συνδρομή των λοιπών μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, είτε, και αν ακόμη δεν διαθέτει την πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, έχει όμως (δυνάμει της συμφωνίας αυτής) το αποκλειστικό δικαίωμα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου που την εκπροσωπούν να εισηγούνται και προτείνουν για απόφαση 
κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την επιχειρηματική και οικονομική πολιτική και δράση της 
εταιρείας, το επενδυτικό της πρόγραμμα, την πολιτική προμηθειών της και την εμπορική της 
πολιτική, των λοιπών μελών μη δυναμένων να αντιταχθούν παρά μόνον υπό προϋποθέσεις, π.χ. με 
την συνδρομή σπουδαίου λόγου ειδικά αιτιολογημένου και τεκμηριωμένου. Στις περιπτώσεις 
αυτές η απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου επέρχεται λόγω του περιεχομένου της συμφωνίας 
αυτής και όχι λόγω της αποκτήσεως των μετοχών της μειοψηφίας.  

Στην υπό κρίση υπόθεση η «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ» δυνάμει των γνωστοποιηθεισών 
συμβάσεων απέκτησε μέσω Χρηματιστηρίου 1.080.000 μετοχές της «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΗΡΙΑ 
ΔΟΥΔΟΣ» και συνεπώς κατέχει συνολικά το 38,13% του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας, 
λαμβανομένου υπόψη και του ότι προ της απόκτησης αυτής κατείχε ήδη το 11,13% της 
«ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΗΡΙΑ ΔΟΥΔΟΣ» μέσω θυγατρικής της εταιρείας. Οι πωλητές των μετοχών 
αυτών παραμένουν μέτοχοι της «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΗΡΙΑ ΔΟΥΔΟΣ» με ποσοστό συμμετοχής 
συνολικά το 43,25%, το δε υπόλοιπο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου ανήκει στο επενδυτικό 
κοινό. Κατά συνέπεια, και επί τη βάσει των προδιαληφθεισών σκέψεων, με μόνη την απόκτηση, 
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σε δύο στάδια, των ως άνω μετοχών δεν αποκτήθηκε αποκλειστικός έλεγχος της 
«ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΗΡΙΑ ΔΟΥΔΟΣ» και ως εκ τούτου η απόκτηση των μετοχών, καθ’εαυτή, δεν 
υπόκειται στον έλεγχο του ν. 703/77, όπως ισχύει.  

Αντίθετα, ο έλεγχος της «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΗΡΙΑ ΔΟΥΔΟΣ» από την «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ 
ΝΑΟΥΣΗΣ» αποκτάται με την επί τη βάσει των συμφωνιών που περιέχονται στις 
γνωστοποιηθείσες συμβάσεις της 29.7.1999 και της 13.9.1999 δυνατότητα της τελευταίας να 
ασκεί καθοριστική επίδραση στην δραστηριότητα της πρώτης. Συγκεκριμένα, με την από 
29.7.1999 συμφωνία η «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ» και αν ακόμη δεν διαθέτει την πλειοψηφία 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει όμως (δυνάμει της συμφωνίας αυτής) το 
αποκλειστικό δικαίωμα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που την εκπροσωπούν να 
εισηγούνται και προτείνουν για απόφαση κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την επιχειρηματική και 
οικονομική πολιτική και δράση της εταιρείας, το επενδυτικό της πρόγραμμα, την πολιτική 
προμηθειών της και την εμπορική της πολιτική, των λοιπών μελών μη δυναμένων να αντιταχθούν 
παρά μόνον αν υπάρχει σπουδαίος λόγος ειδικά αιτιολογημένος και τεκμηριωμένος. 

Περαιτέρω με την από 13.9.1999 συμφωνία μετόχων η «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ» αποκτά το 
δικαίωμα να ορίζει την πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 
«ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΗΡΙΑ ΔΟΥΔΟΣ», το οποίο, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, 
λαμβάνει τις αποφάσεις του δια της απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και 
αντιπροσωπευόμενων μελών, οι δε πωλητές-μέτοχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ψηφίζουν 
θετικά σε Γενική Συνέλευση μαζί με την εξαγοράζουσα σε θέματα αύξησης ή μείωσης του 
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, τροποποίηση και μεταβολή του σκοπού, συγχώνευση ή 
διάσπαση της εταιρείας και διανομή μερίσματος πέραν εκείνου που είναι υποχρεωτικό από το 
νόμο. 

Συνεπώς, η εταιρεία «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ» έχουσα τη δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης 
στη σύνθεση, στις συσκέψεις και στις αποφάσεις των οργάνων της εξαγοραζόμενης και 
συγκεκριμένα στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, έχει τη δυνατότητα διαχείρισης των 
δραστηριοτήτων της εταιρείας «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΗΡΙΑ ΔΟΥΔΟΣ» και καθορισμού της 
επιχειρησιακής της πολιτικής και συνεπώς τον έλεγχο αυτής, οπότε πραγματοποιείται 
συγκέντρωση με την έννοια του άρθρου 4 παρ. 2β του ν. 703/77, όπως ισχύει, η οποία εμπίπτει 
στις σχετικές με τις συγκεντρώσεις ρυθμίσεις του νόμου αυτού. 

ΙV.1 Η σχετική αγορά προϊόντων περιλαμβάνει το σύνολο των προϊόντων που θεωρούνται από 
τον καταναλωτή εναλλάξιμα ή δυνάμενα να υποκατασταθούν μεταξύ τους, λόγω των 
χαρακτηριστικών τους, των τιμών τους και της σκοπούμενης χρήσης τους. 

Οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον κλάδο της 
νηματουργίας στον οποίο διακρίνονται ειδικότερα οι ακόλουθοι τύποι νημάτων:  
i. Βαμβακερά νήματα, που χρησιμοποιούνται κυρίως στην παραγωγή υφάσματος και στην 

πλεκτική. Λόγω των φυσικών ιδιοτήτων του (υγιεινό, ανθεκτικό, δροσερό) το βαμβάκι 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε ορισμένους τομείς όπως στη  νοσηλευτική,  στην παραγωγή 
εσωρούχων, σεντονιών  κ.α.  

ii. Συνθετικά νήματα (ακρυλικές ίνες, πολυεστέρες, νάιλον κλπ.) από πρώτη ύλη που 
προέρχεται από υδρογονάνθρακες. Τα εν λόγω νήματα έχουν χαμηλότερο κόστος παραγωγής 
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από τα βαμβακερά και τα νήματα από τεχνητές ίνες και χρησιμοποιούνται ευρέως στη 
σύμμειξη με βαμβάκι, μαλλί κλπ. είναι δε ανθεκτικά, ελαστικά και στιλπνά. 

iii. Σύμμεικτα νήματα, τα οποία αποτελούν μίξη διαφόρων πρώτων υλών όπως βαμβάκι και 
ακρυλικό ή τεχνητές ίνες ή πολυεστέρες, χρησιμοποιούνται δε κυρίως στην παραγωγή 
υφασμάτων (70% περίπου) αλλά και στην πλεκτική (20% περίπου) και σε άλλες χρήσεις.  

iv. Νήματα από τεχνητές ίνες (viscose, modl, polynosic, τεχνητό μετάξι-ραιγιόν κ.α.) που έχουν 
βάση την κυτταρίνη του ξύλου.  

v. Μάλλινα νήματα από φυσικό μαλλί που χρησιμοποιούνται κυρίως στην παραγωγή 
ορισμένων παραδοσιακών προϊόντων, όπως υφαντά, τάπητες κ.α, 

vi. Νήματα από φυσικές ίνες όπως λινάρι, μέταξα κ.αλ. 

Εξάλλου, τα νήματα ανάλογα με τον τρόπο επεξεργασίας των πρώτων υλών διακρίνονται: (α) σε 
αυτά που παράγονται με τη συμβατική κλώση, δηλαδή με αδράχτια και πρόκειται για τα πεννιέ 
(που χαρακτηρίζονται ως τα ποιοτικώς καλύτερα) και τα καρντέ, και (β) αυτά που παράγονται με 
κλώστριες open-end, με χαρακτηριστικό την υψηλή παραγωγικότητα σε βάρος της ποιότητας σε 
σχέση με τα συμβατικά νήματα. 

Τα νήματα μπορούν επίσης να καταταγούν και στις παρακάτω δύο κατηγορίες: 
i. Κλασσικά νήματα (που παράγονται από μία ή δύο βασικές πρώτες ύλες όπως βαμβάκι, τεχνητή 
ίνα κλπ. και είναι συνήθως άβαφα) και  

ii. Νήματα μόδας που παράγονται συνήθως από περισσότερες της μιας πρώτες ύλες, βαμμένες ή 
μη, με την εφαρμογή ή όχι εξειδικευμένης τεχνολογίας, και σ’ αυτά περιλαμβάνονται τα 
νήματα Fancy- Yarn (στα οποία χρησιμοποιείται βαμμένη πρώτη ύλη–μάζα και κυρίως 
βαμβάκι και κατά συνέπεια το παραγόμενο νήμα δεν χρειάζεται, μετά την ύφανση ή την πλοκή 
του σε ύφασμα, βαφή αλλά μόνο φινίρισμα, τα νήματα melanges (για τα οποία 
χρησιμοποιούνται συνήθως εκτός από βαμβάκι και βαμμένες ακρυλικές πρώτες ύλες) και τα 
νήματα Jaspes κατά την παραγωγή των οποίων εισέρχονται δύο φυτίλια (οποιασδήποτε πρώτης 
ύλης) και εξέρχεται ένα νήμα.  

Ολα τα είδη νήματος (βαμβακερά, σύμμεικτα, συνθετικά κλπ.) μπορούν κατά κανόνα να 
παραχθούν είτε από συμβατικά κλωστήρια είτε από κλωστήρια open–end χωρίς ιδιαίτερες 
διαφοροποιήσεις στον μηχανολογικό εξοπλισμό ή την παραγωγική διαδικασία.  

Στην υπό κρίση υπόθεση, οι υπό συγκέντρωση εταιρείες δραστηριοποιούνται στις παρακάτω 
κατηγορίες νημάτων: α) βαμβακερά νήματα, β) σύμμεικτα από βαμβάκι και συνθετικές ή τεχνητές 
ίνες, γ) συνθετικά, δ) τεχνητές ίνες σε πολύ μικρό ποσοστό και    ε) νήματα μόδας 

Σε σχέση με την οριοθέτηση της σχετικής αγοράς, αν δηλαδή κάθε τύπος νήματος, βαμβακερά, 
συνθετικά κλπ., αποτελεί το καθένα διακριτή αγορά ή, αντίθετα, αν διαπιστώνεται υποκατάσταση 
μεταξύ των διάφορων τύπων νημάτων, η Επιτροπή δεν έχει στη διάθεσή της αρκετά στοιχεία για 
μία οριστική εκτίμηση. Ειδικότερα, από τα στοιχεία που συνέλεξε, προκύπτει ότι για μεν 
ορισμένες χρήσεις, όπως για παράδειγμα τη νοσηλευτική χρήση, προτιμώνται τα βαμβακερά 
νήματα, ενώ για άλλες όπως το ρουχισμό και την οικιακή χρήση οι καταναλωτές επιλέγουν με 
πλέγμα άλλων κριτηρίων πέραν της σύνθεσης του νήματος. Από την άποψη της προσφοράς, 
εξάλλου, οι περισσότεροι παραγωγοί βαμβακερών νημάτων εμφανίζονται να ειδικεύονται σε 
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αυτά μόνο, αν και για την παραγωγή ειδικών τύπων σύμμεικτων νημάτων, όπως για παράδειγμα 
τα fancy-yarns, προκύπτει ότι δεν απαιτούνται ιδιαίτερες πρόσθετες επενδύσεις, και συνεπώς 
σημαντικό πρόσθετο κόστος για τη βραχυπρόθεσμη μετατόπιση της παραγωγής, αλλά 
χρησιμοποιούνται τα ίδια παραγωγικά μηχανήματα, με την προσθήκη ειδικών εξαρτημάτων. 

ΙV.2 Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή στην οποία οι ενδιαφερόμενες 
επιχειρήσεις πωλούν τα σχετικά προϊόντα υπό επαρκώς ομοιoγενείς συνθήκες ανταγωνισμού. Στη 
συγκεκριμένη υπόθεση, ως σχετική γεωγραφική αγορά θεωρείται η Ελληνική Επικράτεια. 

ΙV.3 Οσον αφορά τα μερίδια αγοράς, από τις εκτιμήσεις και τα στοιχεία που συνέλεξε μετά από 
έρευνα η Γραμματεία της Επιτροπής και τις εκτιμήσεις και τα λοιπά στοιχεία που προσκόμισαν οι 
συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις για το έτος 1998, προκύπτουν τα εξής:  

Το μέγεθος της εγχώριας παραγωγής νημάτων εν γένει, το 1998, ανήλθε κατ’ όγκο σε 155.000 
τόνους περίπου και σε αξία 195.000.000.000 δρχ. Το συνολικό κατ’ όγκο μερίδιο αγοράς των 
συμμετεχουσών στην υπό κρίση συγκέντρωση επιχειρήσεων (με βάση την παραγωγή των 
εταιρειών δεδομένου ότι δεν ήταν διαθέσιμα τα στοιχεία των εξαγωγών των επιχειρήσεων αυτών) 
ανέρχεται σε 27,3% της και συγκεκριμένα το μερίδιο της μεν «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ» 
υπολογίζεται σε 15%, των δε ανηκουσών στον ίδιο όμιλο εταιρειών ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ, 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ και ΟΤΤΟ ΕΒΡΟΣ σε 2%, 2,5% και 4,5% 
αντίστοιχα, ενώ της «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΗΡΙΑ ΔΟΥΔΟΣ» σε 2,3%. 

Τα μερίδια κατ’ όγκο των κυριοτέρων ανταγωνιστών (ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 
Α.Ε.Β.Ε., ΜΟΥΖΑΚΗΣ, ΕΛ.Δ.Α.Ε., ΗΛΙΟΤΕΞ Α.Ε., ΗΛΙΟΣ ΤΕΝ CATE 
ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε., ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ, ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ 
ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. στην αγορά νημάτων εν γένει για το 1998 κυμαίνεται 
μεταξύ του 3 και 9%. 

Στη παραγωγή των νημάτων μόδας και ειδικότερα στα Fancy-yarns δραστηριοποιείται στην 
Ελλάδα μικρός αριθμός επιχειρήσεων μεταξύ των οποίων και οι “ ΧΑΡΑΛ. Γ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε.”, 
“CORFIL”  κ.α. των οποίων η παραγωγή ανέρχονταν το 1998 σε 576 και 440 τόνους αντίστοιχα. 

V. Η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούμενη γνωστοποίηση 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4β παρ. 1, του ν. 703/77, όπως ισχύει, δεδομένου ότι 
πληρούται τουλάχιστον η μία εκ των δύο προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος και συγκεκριμένα 
αυτή του μεριδίου αγοράς. Συνεπώς, η αποκτώσα τον έλεγχο εταιρεία είχε υποχρέωση 
προηγούμενης γνωστοποίησης της συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 4β παρ.1 του ν. 703/77 
όπως ισχύει και το έπραξε εμπρόθεσμα. Συγκεκριμένα, η από 29.7.1999 σύμβαση αγοράς 
μετοχών γνωστοποιήθηκε την 11.8.1999 και το από 13.9.99 προσύμφωνο εξαγοράς επιπλέον 
μετοχών γνωστοποιήθηκε την 16.9.1999.  

VΙ.1 Στον κλάδο της νηματουργίας δραστηριοποιούνται, σύμφωνα με στοιχεία του ΙΟΒΕ για το 
έτος 1996, διακόσιες (200) περίπου παραγωγικές μονάδες που απασχολούν περί τους 16.000 
εργαζόμενους. Από αυτές οι μεγαλύτερες, με βάση τα ίδια κεφάλαια και τον κύκλο εργασιών τους 
το 1998, εκτός από τις συμμετέχουσες στην υπό κρίση συγκέντρωση επιχειρήσεις, είναι η 
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤ/ΓΙΑ, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ, η ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ Γ. ΚΛΩΣΤ. 
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ, ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Α.Ε., ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΛ.Δ.Α.Ε, ΕΤΜΑ Α.Ε. 
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Η χρηματοδοτική και οικονομική δύναμη των συμμετεχουσών εταιρειών αλλά και των 
κυριότερων ανταγωνιστών τους εκτιμάται ότι είναι σημαντική, λαμβανομένης υπόψη και της 
εισόδου πολλών εξ αυτών στο Χ.Α.Α. και της μεγάλης κινητικότητας που παρατηρείται στον 
κλάδο της νηματουργίας με εξαγορές, στρατηγικές συμμαχίες και την καθετοποίηση της 
παραγωγής. Εξάλλου, η ζήτηση νημάτων παρουσιάζει, τα τελευταία χρόνια, μία σταθερά 
αυξητική τάση σε ποσοστό 2%-3% περίπου. Περαιτέρω, οι πωλήσεις νημάτων 
πραγματοποιούνται σε περιορισμένο αριθμό βιομηχανικών και βιοτεχνικών πελατών, οι οποίοι 
έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την προσφορότερη γι’ αυτούς πηγή εφοδιασμού. Εξάλλου, ο 
ανταγωνισμός εκτιμάται ιδιαίτερα έντονος, ιδίως λόγω και των πιέσεων από τρίτες χώρες που 
εξασφαλίζουν τη διάθεση των προϊόντων τους στην εθνική μας αγορά σε πολύ χαμηλές τιμές, 
όπως αποδεικνύεται και από τη διαρκή αύξηση των εισαγωγών από 30.000 το έτος 1988 σε 
84.000 τόνους το έτος 1998. 

Οι εξαγωγές νημάτων υπερβαίνουν το 30% της εγχώριας παραγωγής αλλά παρουσιάζουν πτωτική 
τάση.  

Ο κλάδος της νηματουργίας και γενικότερα της κλωστοϋφαντουργίας υφίσταται τα τελευταία 
χρόνια πιέσεις από τον ανταγωνισμό κυρίως από τρίτες χώρες, όπως την Τουρκία, λόγω της 
χαμηλότερης τιμής των προϊόντων τους. Σ’ αυτό έχει συμβάλλει η σταδιακή κατάργηση της 
Πολυϊνικής Συμφωνίας καθώς και οι διάφορες συμφωνίες που έχει συνάψει η Ε.Ε. με την 
Τουρκία και τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες.  

Οι μικρές επιχειρήσεις του κλάδου, κυρίως λόγω αδυναμίας εξεύρεσης των απαιτούμενων 
κεφαλαίων, δεν είναι σε θέση να προβούν σε επενδύσεις εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεών 
τους σε αντίθεση με τις μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου που είτε εκσυγχρονίζονται 
πραγματοποιώντας σημαντικές επενδύσεις στον τομέα των εγκαταστάσεων και της τεχνολογίας 
παραγωγής νημάτων με στόχο τη μείωση του κόστους και την παραγωγή υψηλής ποιότητας 
νημάτων ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τον σκληρό διεθνή ανταγωνισμό. 

Παράλληλα στον κλάδο παρατηρείται μεγάλη κινητικότητα που συνίσταται στην δημιουργία 
ισχυρών ομίλων, με μεγάλη χρηματοοικονομική δύναμη που αναπτύσσονται διαρκώς, με 
εξαγορές και στρατηγικές συμμαχίες, με άλλες επιχειρήσεις και καθετοποίηση της παραγωγής, 
όπως ο όμιλος της εξαγοράζουσας, ΜΟΥΖΑΚΗΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ, ΕΤΜΑ Α.Ε. 
κ.α.. Επίσης, ορισμένες εταιρείες όπως ,οι ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ Α.Ε, 
ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε και ΜΟΥΖΑΚΗΣ Α.Ε, έχουν προβεί σε επενδύσεις με στόχο τη διεύρυνση της 
παραγωγής τους, σε νέα εξειδικευμένα προϊόντα ανταγωνιστικά των ξένων. 

Στην υπό κρίση υπόθεση, βάσει των όσων αναπτύχθηκαν ανωτέρω σχετικά με τις σχετικές 
αγορές, τις ανταγωνιστικές σ’ αυτές συνθήκες, τον αριθμό των εταιρειών που δραστηριοποιούνται 
στον κλάδο, το μερίδιο αγοράς των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση εταιρειών, την 
χρηματοδοτική και οικονομική δύναμη των εταιρειών καθώς και τον οξύ ανταγωνισμό εκ μέρους 
επιχειρήσεων κυρίως από «τρίτες χώρες» εκτιμάται ότι η εξεταζόμενη συγκέντρωση δεν θα έχει 
ως αποτέλεσμα τον σημαντικό περιορισμό του ανταγωνισμού στην εθνική αγορά 

VΙΙ. Στο από 13/9/99 προσύμφωνο αγοράς μετοχών και σύμβαση μετόχων (άρθρο 3 παρ.3.02) 
που υπεγράφη μεταξύ της «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ» και των μετόχων της 
«ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΗΡΙΑ ΔΟΥΔΟΣ», αναφέρεται ότι συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλόμενων 
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ότι καθ’όλη τη διάρκεια της συμφωνίας παροχής υπηρεσιών των Αντωνίου Δούδου, Δημητρίου 
Δούδου και Χρήστου Δούδου προς την εταιρεία «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΗΡΙΑ ΔΟΥΔΟΣ» και επί 
πέντε έτη μετά την καθοιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της και την αποχώρησή τους απ’ αυτήν, οι 
πωλητές μέτοχοι (πλην των αναφερομένων σ’ αυτήν εξαιρέσεων) αναλαμβάνουν την υποχρέωση 
να μη ασχοληθούν με οποιαδήποτε δραστηριότητα ανταγωνιστική των εργασιών που διεξάγει 
τώρα ή θα διεξάγει στο μέλλον η παραπάνω εταιρεία είτε αμέσως είτε εμμέσως στην Ελλάδα ή 
στο εξωτερικό είτε ατομικά και προσωπικά είτε ως εταίροι, μέτοχοι ή με οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο ή τρόπο. Επίσης, δεν θα προσπαθήσουν να αποσπάσουν οποιοδήποτε προσωπικό της 
εταιρείας είτε για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό οποιωνδήποτε άλλων. Ως ανταγωνιστικά 
προϊόντα θεωρούνται ιδίως τα προϊόντα τα οποία έχουν άμεση σχέση με κλωστοϋφαντουργία και 
ενδεικτικά υφάσματα παντός τύπου, νήματα, έτοιμα εσώρουχα και εξώρουχα.  

Κατά την κρίση της Επιτροπής, οι παραπάνω περιορισμοί είναι αναγκαίοι για την 
πραγματοποίηση των ανωτέρω πράξεων καθώς επίσης και άμεσα συνδεόμενοι με το κύριο 
αντικείμενό τους, με την έννοια ότι, εάν δεν υπήρχαν, η συγκέντρωση δεν θα μπορούσε ή θα 
μπορούσε να πραγματοποιεί μόνο υπό περισσότερο αβέβαιες συνθήκες, με σημαντικά λιγότερες 
πιθανότητες επιτυχίας. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Αποφαίνεται ότι δεν υφίσταται νόμιμη περίπτωση για να απαγορευθεί η από 11.8.1999 και 
16.9.1999 γνωστοποιηθείσα, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, στην Επιτροπή 
Ανταγωνισμού συγκέντρωση των εταιρειών ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. και 
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε.. 

Η παρούσα απόφαση εκδόθηκε την 23η Νοεμβρίου 1999. 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

                 Ο Πρόεδρος 

Ο Συντάξας την Απόφαση 

         Σταύρος Αργυρόπουλος 

Παναγιώτης Μαντζουράνης 

Η Γραμματέας 

 

Αλεξάνδρα Μαρία Ταραμπίκου 
 
 


