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ΑΠΟΦΑΣΗ1 541/VII/2012 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ 

 

Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί 
της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 19η Ιουνίου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, µε την εξής 
σύνθεση:  

Προεδρεύων:  Δηµήτριος Λουκάς 

Μέλη:   Ιωάννης Μπιτούνης (Εισηγητής),  

             Βικτωρία Μερτικοπούλου και 

             Δηµήτριος Δανηλάτος. 

Γραµµατέας: Παρασκευή Α. Ζαχαριά. 

 

Θέµα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της προηγούµενης γνωστοποίησης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1 του ν.3959/2011, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης των 
εταιριών Nordmilch eG, Humana eG και Bad Bibra eG.  

Στη αρχή της συζήτησης, ο Προεδρεύων και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισµού, 
Δηµήτριος Λουκάς, έδωσε το λόγο στον αρµόδιο Εισηγητή, Ιωάννη Μπιτούνη, ο οποίος 
ανέπτυξε συνοπτικά την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 5112/14.06.2012 Έκθεσή του και πρότεινε, για τους 
λόγους που αναφέρονται αναλυτικά σε αυτή, την έγκριση της γνωστοποιηθείσας – βάσει του 
άρθρου 5 παρ. 2 α) του ν.3959/2011, όπως ισχύει – συγχώνευσης των εταιριών Nordmilch, 
Humana και Bad Bibra, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο προαναφερθέν άρθρο 6 παρ. 1 του 
ιδίου νόµου, δεδοµένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρότι εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής 
της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου νόµου, δεν φαίνεται ότι έχει τη δυνατότητα να περιορίσει 
σηµαντικά τον ανταγωνισµό στις σχετικές αγορές, στις οποίες αφορά, υπό την προϋπόθεση 
ότι οι όροι της γνωστοποιηθείσας Σύµβασης–Προσυµφώνου δεν θα µεταβληθούν. 

Στη συνέχεια, αφού έλαβε υπόψη την έκθεση του αρµοδίου Εισηγητή, όλα τα στοιχεία του 
φακέλου της ανωτέρω υπόθεσης, τις διευκρινήσεις που δόθηκαν επί στοιχείων του φακέλου 
από µεριάς της Γενικής Διεύθυνσης, η οποία και µετά τούτο αποχώρησε από την αίθουσα, 
καθώς και το ισχύον νοµικό πλαίσιο, σε διάσκεψη,  

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ: 

                                                
1 Από την παρούσα απόφαση έχουν παραλειφθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ.7 του Κανονισµού Λειτουργίας 
και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισµού (ΦΕΚ 1890/Β’/29.12.2006), τα στοιχεία εκείνα, τα οποία κρίθηκε 
ότι αποτελούν επιχειρηµατικό απόρρητο. Στη θέση των στοιχείων που έχουν παραλειφθεί υπάρχει η ένδειξη 
[…]. Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που παραλείφθηκαν αντικαταστάθηκαν µε ενδεικτικά ποσά και αριθµούς ή 
µε γενικές περιγραφές (εντός […]).  
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1 Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΠΡΑΞΗ 

1. Στις 09 Μαΐου 2012, οι εταιρίες/συνεταιρισµοί Nordmilch eG (εφεξής Nordmilch), 
Humana eG (εφεξής Humana) και Bad Bibra eG (εφεξής Bad Bibra) γνωστοποίησαν 
στην Επιτροπή Ανταγωνισµού (εφεξής Ε.Α.), σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ν.3959/2011, 
ως ισχύει, τη µεταξύ τους συγχώνευση µε την απορρόφηση των δύο τελευταίων από την 
πρώτη.  

2. Σύµφωνα µε τη σύµβαση συγχώνευσης, οι απορροφώµενοι συνεταιρισµοί, ο Humana 
και ο Bad Bibra, µεταβιβάζουν την περιουσία τους ως σύνολο, καθώς και τις 
υποχρεώσεις τους στον Nordmilch, στο πλαίσιο της καθολικής διαδοχής έναντι παροχής 
δικαιωµάτων ιδιότητας µέλους (άρθρο 3 της σύµβασης συγχώνευσης). Ο νέος 
συνεταιρισµός που θα προκύψει από τη συγχώνευση θα φέρει την επωνυµία DMK 
Deutsches Milchkontor eG και θα έχει την καταστατική του έδρα στο Zeven 
(Γερµανία). Σήµερα, το µετοχικό µερίδιο της DMK έχει ως εξής: 
• Nordmilch: 50%, 
• Humana: 47,8% [απευθείας το 40% και µέσω της θυγατρικής Milchwerke 

Thuringen GmbH (“MWT”) το 7,8%], 
• Bad Bibra: 2,2% [τα δικαιώµατα ψήφου του οποίου ασκεί η Humana], 

µε τους συνεταιρισµούς Nordmilch και Humana να ασκούν, ως εκ τούτου, από κοινού 
έλεγχο επί της DMK. 

Συνεπεία της προτεινόµενης συναλλαγής, ο νέος συνεταιρισµός θα διαθέτει το 100% 
των εταιρικών µεριδίων της DMK Deutsches Milchkontor GmbH (εφεξής DMK), η 
οποία προέκυψε από τη συγχώνευση των θυγατρικών των συνεταιρισµών Nordmilch 
και Humana, συγκέντρωση η οποία ενεκρίθη από τη Επιτροπή σας µε την υπ’ αρ. 
509/VI/2010 Απόφασή της. Τα τρία υπό συγχώνευση µέρη, Nordmilch, Humana και 
Bad Bibra, […]. Οι συνεταιρισµοί Nordmilch, Humana και Bad Bibra έχοντας ήδη 
µεταβιβάσει το σύνολο των επιχειρηµατικών τους δραστηριοτήτων στην DMK, τώρα 
επιθυµούν να συγκεντρώσουν το υπολειπόµενο τµήµα της δραστηριότητάς τους, ήτοι 
την προµήθεια ακατέργαστου γάλακτος στην DMK, σε έναν ενιαίο συνεταιρισµό. 
Ειδικότερα, οι συµµετέχουσες στην υπό κρίση συγκέντρωση επιχειρήσεις αναφέρουν 
σχετικά µε το σκοπό της προτεινόµενης συγχώνευσης: «Ο οικονοµικός λόγος της 
συγχώνευσης είναι η αύξηση της αποτελεσµατικότητας, ειδικά σε σχέση µε την προµήθεια 
ακατέργαστου γάλακτος, προς όφελος των κτηνοτρόφων-µελών των συνεταιρισµών και η 
ευθυγράµµιση της πλευράς της προµήθειας µε τις υπόλοιπες λειτουργίες, οι οποίες έχουν 
ήδη συγχωνευθεί». 

 
2 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ 

2.1 Nordmilch eG 

3. Ο συνεταιρισµός Nordmilch, µε έδρα το Zeven Γερµανίας, είναι ένας κτηνοτροφικός 
συνεταιρισµός του οποίου µέλη είναι περίπου 6.100 παραγωγοί γάλακτος και 9 
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βουστάσια, και ο οποίος συλλέγει το ακατέργαστο γάλα που παράγεται από αυτούς µε 
σκοπό να το παραδώσει στην DMK για επεξεργασία. Η επιχειρηµατική δραστηριότητα 
του Nordmilch περιορίζεται στη Βόρεια Γερµανία. […]. 

 
2.2 Humana eG 

4. Ο συνεταιρισµός Humana, µε έδρα το Everswinkel Γερµανίας, είναι ένας 
κτηνοτροφικός συνεταιρισµός του οποίου µέλη είναι περίπου 4.400 παραγωγοί 
γάλακτος, και ο οποίος συλλέγει το ακατέργαστο γάλα που παράγεται από τους 
τελευταίους µε σκοπό να το παραδώσει στην DMK για επεξεργασία. Ο Humana 
δραστηριοποιείται κυρίως στην Ανατολική και Κεντρική Γερµανία. […]. 

 
2.3 Bad Bibra eG 

5. Ο συνεταιρισµός Bad Bibra, µε έδρα το Bad Bibra Γερµανίας, είναι ένας κτηνοτροφικός 
συνεταιρισµός του οποίου µέλη είναι 100 γαλακτοπαραγωγοί, και ο οποίος συλλέγει το 
ακατέργαστο γάλα που παράγεται από τους τελευταίους µε σκοπό να το παραδώσει 
στην DMK για επεξεργασία. Η επιχειρηµατική δραστηριότητα του Bad Bibra 
περιορίζεται στη Σαξονία, τη Σαξονία-Άνχαλτ, τη Θουριγγία και τµήµατα του 
Βρανδεµβούργου. […]. 

 
2.4 DMK Deutsches Milchkontor GmbH (DMK) 

6. Η DMK, η οποία δεν διαθέτει θυγατρικές στην Ελλάδα, είναι και η µόνη των 
επιχειρήσεων αυτών µε πωλήσεις στην Ελλάδα. Ειδικότερα, πραγµατοποιεί απ’ ευθείας 
πωλήσεις: α) σε βιοµηχανικούς πελάτες, όπως […] (ακατέργαστο γάλα, κρέµα, 
συµπυκνωµένο γάλα και τυροκοµικά), β) σε διανοµείς στην Ελλάδα (µεταπωλητές), 
όπως […] (τυροκοµικά, βούτυρο κ.α.) και γ) σε λιανοπωλητές, όπως […] (τυροκοµικά, 
συµπυκνωµένο γάλα). Επίσης, πραγµατοποιεί πωλήσεις των προϊόντων της σε 
συνεργάτες εξαγωγείς, οι οποίοι µε τη σειρά τους τα εξάγουν στην ελληνική αγορά.   

 
2.5 Κύκλοι εργασιών των µερών 

7. Ο κύκλος εργασιών καθεµίας από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις στην υπό κρίση 
πράξη το τελευταίο οικονοµικό έτος (2011) στην παγκόσµια και ελληνική αγορά είχε – 
κατά δήλωσή τους βάσει του άρθρου 10 ν.3959/2011, όπως ισχύει – ως εξής: 

 

Πίνακας 1. Κύκλοι εργασιών 2011 (σε εκατ. ευρώ) 

Εταιρίες Παγκόσµια 
Αγορά 

Ελληνική 
Αγορά 

Nordmilch […] […] 
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Πίνακας 1. Κύκλοι εργασιών 2011 (σε εκατ. ευρώ) 

Εταιρίες Παγκόσµια 
Αγορά 

Ελληνική 
Αγορά 

Συνεταιρισµός Humana […] […] 

Συνεταιρισµός Bad 
Bibra 

[…] […] 

Σύνολο […] […] 

     Πηγή: Έντυπο γνωστοποίησης   

3 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 

3.1 Δικαιοδοσία 

  Έννοια της συγκέντρωσης – µεταβολή ελέγχου – συγχώνευση de jure 

8. Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 εδαφ. α) του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, συγκέντρωση 
θεωρείται ότι υπάρχει όταν προκύπτει µόνιµη µεταβολή του ελέγχου από τη 
συγχώνευση µε οποιονδήποτε τρόπο δύο ή περισσότερων προηγουµένως ανεξάρτητων 
επιχειρήσεων ή τµηµάτων επιχειρήσεων. Συγκέντρωση δύναται να επέλθει κατά κύριο 
λόγο µε δύο τρόπους: α) ή µε τη συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων προηγουµένως 
ανεξάρτητων επιχειρήσεων β) ή µε την απόκτηση του ελέγχου άλλης επιχείρησης (είτε 
στο σύνολό της είτε ως προς ένα µέρος αυτής) [Βλ. άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3959/2011, 
καθώς και Κωδικοποιηµένη Ανακοίνωση της Επιτροπής για θέµατα δικαιοδοσίας βάσει 
του κανονισµού (EΚ) αριθ. 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ 
επιχειρήσεων, EE C95/01, της 16.04.2008, σηµ. 8]. Συγχώνευση κατά την έννοια του 
άρθρου 5 παρ. 2 εδ. α) του ν. 3959/2011 υφίσταται όταν δύο ή περισσότερες 
ανεξάρτητες επιχειρήσεις συγχωνεύονται σε µια νέα επιχείρηση και παύουν να 
υπάρχουν ως χωριστές νοµικές οντότητες. Συγκέντρωση µπορεί, επίσης, να υπάρξει 
όταν µια επιχείρηση απορροφάται από άλλη, η οποία διατηρεί τη νοµική της 
προσωπικότητα, ενώ η πρώτη παύει να υφίσταται ως νοµική οντότητα.  

9. Στην εξεταζόµενη περίπτωση, ο συνεταιρισµός Humana και ο συνεταιρισµός Bad Bibra 
θα συγχωνευτούν δια απορροφήσεως από το συνεταιρισµό Nordmilch, ο οποίος στη 
συνέχεια θα µετονοµαστεί σε DMK Deutsches Milchkontor e.G. (“DMK Eg”) και θα 
κατέχει το 100% της DMK (παραγωγή και προώθηση πωλήσεων), ενώ οι τρεις 
συγχωνευόµενες θα παύσουν να υφίστανται ως νοµικές οντότητες [βλ. έντυπο 
συνοπτικής γνωστοποίησης, παρ. 20, σελ. 7]. Πρόκειται για de jure συγχώνευση των 
συµµετεχουσών επιχειρήσεων σε µία οικονοµική µονάδα, την DMK Deutsches 
Milchkontor e.G. (“DMK Eg”), η οποία και θα κατέχει το 100% της DMK (παραγωγή 
και προώθηση πωλήσεων), γεγονός που συνεπάγεται και µεταβολή της δοµής του 
ελέγχου της DMK (σχετική µε την οποία ήταν και η υπ’ αριθµ. 509/VI/2010 
προηγούµενη απόφαση της Ε.Α.). 
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Προϋποθέσεις προληπτικού ελέγχου  

10. Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, κάθε 
συγκέντρωση επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισµού 
µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τη σύναψη της συµφωνίας ή τη δηµοσίευση της 
προσφοράς ή ανταλλαγής ή την ανάληψη υποχρέωσης για την απόκτηση συµµετοχής, 
που εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχείρησης, όταν ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων 
των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στη συγκέντρωση κατά το άρθρο 10 ανέρχεται, 
στην παγκόσµια αγορά τουλάχιστον σε εκατόν πενήντα εκατοµµύρια (150.000.000) 
ευρώ και δύο τουλάχιστον από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις πραγµατοποιούν, η 
καθεµία χωριστά, συνολικό κύκλο εργασιών άνω των δεκαπέντε εκατοµµυρίων 
(15.000.000) ευρώ στην ελληνική αγορά. 

11. Στην υπό κρίση περίπτωση, ο αθροιστικός παγκόσµιος κύκλος εργασιών των οµίλων 
των εταιριών  που συµµετέχουν στη συγκέντρωση  για το έτος 2011 ανήλθε στο ποσό 
των  […]. ευρώ, ήτοι […] ευρώ για τη Nordmilch (το ήµισυ του κύκλου εργασιών της 
DMK αποδίδεται στη Nordmilch), […] ευρώ για τη Humana (το ήµισυ του κύκλου 
εργασιών της DMK αποδίδεται στη Humana) και […] για την Bad Bibra (τα οποία στο 
σύνολό τους αντιστοιχούν σε έσοδα από την προµήθεια ακατέργαστου γάλακτος στη 
DMK – δραστηριότητα, η οποία πραγµατοποιείται αποκλειστικά στη Γερµανία). Σε 
εθνικό επίπεδο, ο αντίστοιχος αθροιστικός κύκλος εργασιών των γνωστοποιούντων 
µερών ανήλθε στο ποσό των […] ευρώ, ήτοι ποσό το οποίο αποδίδεται εξ ηµισείας στο 
συνεταιρισµό Nordmilch και στο συνεταιρισµό Humana, µε βάση το άρθρο 10 παρ. 5 
(β) του ν. 3959/2011 [βλ. αναλ. άρθρο 5 παρ. 5 (β) του Κανονισµού 139/2004], ήτοι 
[…] ευρώ για το συνεταιρισµό Nordmilch και […] ευρώ για το συνεταιρισµό Humana.  

12. Περαιτέρω, η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση εµπίπτει στη δικαιοδοσία της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού, ανεξαρτήτως του ότι η εξεταζόµενη συγχώνευση πραγµατοποιείται από 
αλλοδαπές επιχειρήσεις µε έδρα και κύριες δραστηριότητες στην αλλοδαπή. Και τούτο, 
διότι, κατά τα προεκτεθέντα, τα κριτήρια δικαιοδοσίας που προβλέπει ο νόµος – όπως 
άλλωστε και οι περισσότερες αντίστοιχες διατάξεις περί ελέγχου συγκεντρώσεων σε 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο – βασίζονται στο κύκλο εργασιών (πωλήσεις) των 
συµµετεχουσών επιχειρήσεων στην εθνική αγορά, ενώ η γνωστοποιηθείσα 
συγκέντρωση θεωρείται ως εκ τούτου ότι µπορεί να επενεργήσει στην ελληνική 
επικράτεια [βλ. άρθρο 6 και αναλ. άρθρο 46 του ν. 3959/2011]. 

Υπόχρεοι σε γνωστοποίηση 

13. Περαιτέρω, υποχρεούνται σε γνωστοποίηση: α) όταν οι συγκεντρώσεις συνίστανται σε 
συγχώνευση κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 ή σε 
απόκτηση κοινού ελέγχου κατά την έννοια της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 5, από κοινού οι επιχειρήσεις που συµµετέχουν στις πράξεις αυτές, β) σε όλες 
τις άλλες περιπτώσεις, το πρόσωπο ή η επιχείρηση που αποκτά τον έλεγχο στο σύνολο 
ή σε τµήµατα µιας ή περισσότερων επιχειρήσεων.  
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14. Εν προκειµένω, η γνωστοποίηση υποβλήθηκε από τα υπόχρεα σε γνωστοποίηση µέρη 
εµπρόθεσµα, προσκοµίσθηκε το νόµιµο παράβολο, καθώς και το φύλλο της 
εφηµερίδας «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» της 12.05.2012, στην οποία και δηµοσιεύτηκε, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 6 παρ. 6 του ν. 3959/2011. Επίσης, το 
κείµενο της εν λόγω δηµοσίευσης, δηµοσιεύτηκε στο δικτυακό τόπο της Ε.Α. στις 
14.05.2012, κατ’ εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 6, του ν.3959/2011, ως ισχύει. 

Συµπέρασµα 

15. Η γνωστοποιηθείσα πράξη συνιστά συγκέντρωση επιχειρήσεων κατά τα οριζόµενα στο 
άρθρο 5 παρ. 2 σηµ. α) του ν. 3959/2011, ως ισχύει, εµπίπτουσα στον προληπτικό 
έλεγχο του άρθρου 6 του ίδιου νόµου, καθόσον πληροί τα κριτήρια υπαγωγής της 
παραγράφου 1 αυτού. Το έτος 2011, ο κύκλος εργασιών των συµµετεχουσών στην υπό 
κρίση συγκέντρωση επιχειρήσεων ξεπερνά τα 150.000.000 ευρώ στην παγκόσµια 
αγορά, ενώ και ο κύκλος εργασιών τουλάχιστον δύο εξ αυτών (Nordmilch και της 
Humana) ξεπερνά τα 15.000.000 ευρώ στην ελληνική αγορά.  

16. Τέλος, η εν λόγω συγκέντρωση δεν έχει κοινοτική διάσταση βάσει του Κανονισµού 
(ΕΚ) 139/2004, δεδοµένου – όπως αναφέρεται στο έντυπο γνωστοποίησης – ότι ο 
κανόνας των δύο τρίτων εφαρµόζεται ως προς τη Γερµανία, όπου κυρίως 
δραστηριοποιούνται τα υπό συγχώνευση µέρη.  

3.2 Σχετικές και επηρεαζόµενες αγορές – µέγεθος και µερίδια αγοράς 

Σχετικές προϊοντικές αγορές  

17. Κατά τις γνωστοποιούσες εταιρίες: «Η σχετική αγορά προϊόντων ως προς την 
προτεινόµενη συγκέντρωση περιλαµβάνει την προµήθεια και διανοµή ακατέργαστου 
γάλακτος». Επίσης, κατά τις γνωστοποιούσες εταιρίες: «Η σχετική γεωγραφική αγορά 
δηλαδή της προµήθειας πρώτης ύλης (γάλακτος) είναι η επικράτεια της Γερµανίας (αν όχι 
και µέρος αυτής) και σε κάθε περίπτωση ουδεµία σχέση έχει µε τον Ελληνικό 
κτηνοτροφικό πληθυσµό. Σε κάθε περίπτωση σηµειώνουµε ότι σχεδόν όλες οι ανάγκες της 
DMK καλύπτονται από τις υπό συγχώνευση µητρικές εταιρίες/ κτηνοτροφικούς 
συνεταιρισµούς». 

18. Στην υπ’ αριθ. 509/VI/2010 Απόφαση της Ε.Α, λαµβάνοντας υπόψη τις δραστηριότητες 
των συµµετεχουσών εταιριών Nordmilch και Humana στον τοµέα των γαλακτοκοµικών 
και συναφών προϊόντων στην Ελλάδα, εξετάστηκαν ιδίως οι αγορές του βουτύρου και 
του ηµίσκληρου τυριού, όπου εκτιµήθηκε ότι το αθροιστικό µερίδιο δεν θα ξεπερνούσε 
το 10-20% των αντίστοιχων αγορών. Περαιτέρω, στις αγορές του φρέσκου 
παστεριωµένου γάλακτος και του γάλακτος υψηλής παστερίωσης, του γάλακτος µακράς 
διαρκείας, του συµπυκνωµένου γάλακτος, του παγωτού, της κρέµας γάλακτος, των 
βρεφικών τροφών, του γάλακτος σε σκόνη και της πρώτης ρευστής ύλης (ακατέργαστο 
γάλα), αγορές όπου δραστηριοποιούταν µία µόνο εκ των συµµετεχουσών στη 
συγκέντρωση εταιριών, τα αντίστοιχα µερίδια εκτιµήθηκε ότι ανέρχονται µόλις σε 0-
5% στην εγχώρια αγορά. 
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19. Εν προκειµένω, κρίνεται ότι σχετικές προϊόντικές αγορές στην υπό κρίση συγκέντρωση 
είναι οι ακόλουθες [βλ. ενδεικτικά Αποφάσεις Ε.Α. 300/V/2006, 314/V/2006, 
369/V/2007, 373/V/2007, 509/VI/2010 και 515/VI/2011, καθώς και Απόφαση Ε.Ε. 
COMP/M.4688 NESTLE/GERBER]: 

• Η αγορά λευκού γάλακτος, η οποία διακρίνεται περαιτέρω στις αγορές: (α) του 
φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος, (β) του γάλακτος υψηλής παστερίωσης (HP), 
(γ) του γάλακτος µακράς διαρκείας (UHT), (δ) συµπυκνωµένου γάλακτος. Οι 
διακριτές αυτές αγορές µπορούν να διαχωριστούν σε τρεις επιµέρους κατηγορίες 
ανάλογα µε την λιποπεριεκτικότητα του γάλακτος (δηλ. πλήρες, ηµιάπαχο και 
άπαχο). 

• Η αγορά βουτύρου, η οποία µπορεί να διαχωριστεί περαιτέρω σε υπο-αγορές 
αναλόγως κυρίως της χρησιµοποιούµενης πρώτης ύλης (ζωικής προέλευσης - 
αγελαδινό ή κατσικίσιο γάλα), καθώς και τους είδους της πελατείας (λιανικό 
εµπόριο και επαγγελµατική αγορά).   

• Η αγορά τυροκοµικών προϊόντων, η οποία διακρίνεται στις ακόλουθες επιµέρους 
σχετικές αγορές, βάσει ιδίως της προέλευσης του γάλακτος (αιγοπρόβειο ή 
αγελαδινό: (α) των µαλακών τυριών και τυριών τυρογάλακτος (λευκά τυριά, όπως 
φέτα, µυζήθρα, µανούρι κ.λπ.), (β) των ηµίσκληρων τυριών (κυρίως κίτρινα 
τυριά, όπως κασέρι, edam, κ.λπ.) και (γ) των σκληρών τυριών (κυρίως κίτρινα 
τυριά, όπως κεφαλογραβιέρα, γραβιέρα κ.λπ.).  

•  Η αγορά του παγωτού, η οποία περιλαµβάνει τις εξής διακριτές επιµέρους 
σχετικές υπο-αγορές: (α) τυποποιηµένο ατοµικό παγωτό (impulse ice scream), (β) 
τυποποιηµένο οικογενειακό παγωτό (family ice scream), (γ) επαγγελµατικό 
παγωτό (catering ή bulk) και (δ) παγωτό ιδιωτικής ετικέτας (private label ή facon 
ice cream). 

•  Η αγορά κρέµα γάλακτος. 

•  Η αγορά βρεφικών τροφών, η οποία µπορεί να διακριθεί περαιτέρω σε: (α) 
παιδικά γεύµατα και παιδικά σνακ, (β) Παιδικοί χυµοί από φρούτα ή λαχανικά, 
νέκταρ καθώς και νερό (baby drinks) και (γ) βρεφικά/παιδικά γάλατα. 

• Η αγορά γάλακτος σε σκόνη. 

• Η αγορά παραγωγής, προµήθειας και διανοµής νωπού (ακατέργαστου) γάλακτος. 

Μέγεθος και δραστηριότητες στην ελληνική αγορά 
 
20. Από τις συµµετέχουσες στη συγκέντρωση εταιρίες, στην αγορά του φρέσκου 

παστεριωµένου γάλακτος στην Ελλάδα δραστηριοποιούνταν µόνο η εταιρία Humana 
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GmbH, για τα έτη 2009 και 2010 (µέχρι και τον Απρίλιο). Η DMK δεν 
δραστηριοποιείται στην εν λόγω αγορά.  

21. Στην αγορά γάλακτος µακράς διάρκειας στην Ελλάδα δραστηριοποιούνταν η εταιρία 
Nordmilch AG µέχρι το 2010 και µόνο η κοινή εταιρία DMK από το έτος 2011. 

Πίνακας 2. Πωλήσεις γάλακτος µακράς διαρκείας της εταιρίας 
Nordmilch AG (2007-2010) και DMK (2011) στην Ελλάδα (σε ευρώ και 

κιλά) 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Πωλήσεις σε αξία […] […] […] […] […] 

Πωλήσεις σε όγκο […] […] […] […] […] 

    Πηγή: Nordmilch/Έντυπο γνωστοποίησης   

22. Στην αγορά γάλακτος µακράς διάρκειας στην Ελλάδα δραστηριοποιούνταν η εταιρία 
Nordmilch AG µέχρι το 2010 και µόνο η κοινή εταιρία DMK από το έτος 2011. 

Πίνακας 3. Πωλήσεις γάλακτος µακράς διαρκείας της εταιρίας Nordmilch 
AG (2007-2010) και DMK (2011) στην Ελλάδα (σε ευρώ και κιλά) 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Πωλήσεις σε αξία […] […] […] […] […] 

Πωλήσεις σε όγκο […] […] […] […] […] 

             Πηγή: Nordmilch/ Έντυπο γνωστοποίησης  

23. Σηµειωτέον ότι στην εγχώρια αγορά γάλακτος δραστηριοποιούνται µεγάλες 
ανταγωνίστριες εταιρίες, µε µακρά παράδοση, ισχυρά σήµατα και συγκριτικά υψηλά 
µερίδια αγοράς στις ως άνω σχετικές αγορές, όπως οι εταιρίες ΟΛΥΜΠΟΣ 
Γαλακτοβιοµηχανία Λαρίσης Α.Ε., VIVARTIA/Δέλτα,  ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε., 
FrieslandCampina Hellas ΦΑΓΕ Α.Ε. κ.αλ.. 

24. Στην αγορά του βουτύρου στην Ελλάδα δραστηριοποιούνταν οι εταιρίες Nordmilch 
AG και Humana GmbH µέχρι το 2010 και µόνο η κοινή εταιρία DMK από το έτος 
2011, µε συγκριτικά πολύ µικρά µερίδια αγοράς. 

Πίνακας 4. Πωλήσεις βουτύρου των εταιριών Nordmilch AG/ Humana 
GmbH (2007-2010) και DMK (2011) στην ελληνική αγορά 

 2007 2008 2009 2010 2011 

όγκος (σε κιλά) 

Nordmilch […] […] […] […] […] 

Humana […] […] […] […] […] 
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Πίνακας 4. Πωλήσεις βουτύρου των εταιριών Nordmilch AG/ Humana 
GmbH (2007-2010) και DMK (2011) στην ελληνική αγορά 

 2007 2008 2009 2010 2011 

DMK […] […] […] […] […] 

αξία (σε ευρώ) 

Nordmilch […] […] […] […] […] 

Humana […] […] […] […] […] 

DMK […] […] […] […] […] 

    Πηγή: Συµµετέχουσες εταιρίες/Έντυπο γνωστοποίησης   

25. Στην εγχώρια αγορά τυροκοµικών προϊόντων δραστηριοποιούνταν οι εταιρίες 
Nordmilch AG και Humana GmbH  µέχρι το 2010, και µόνο η κοινή εταιρία DMK από 
το 2011, µε συγκριτικά µικρά µερίδια αγοράς. 

Πίνακας 5. Πωλήσεις τυροκοµικών προϊόντων των εταιριών NORDMILCH AG/ 
Humana GmbH (2007-2010) και DMK (2011) στην ελληνική αγορά 

 2007 2008 2009 2010 2011 

όγκος (σε κιλά) 

Nordmilch […] […] […] […] […] 

Humana […] […] […] […] […] 

DMK […] […] […] […] […] 

αξία (σε ευρώ) 

Nordmilch […] […] […] […] […] 

Humana […] […] […] […] […] 

DMK […] […] […] […] […] 

          Πηγή: Συµµετέχουσες εταιρίες/ Έντυπο γνωστοποίησης 

26. Σηµειωτέον ότι στην αγορά των τυροκοµικών προϊόντων στην Ελλάδα 
δραστηριοποιείται µεγάλος αριθµός παραγωγικών επιχειρήσεων, το µεγαλύτερο µέρος 
των οποίων είναι µικροµεσαίου µεγέθους, µε χαµηλή παραγωγική δυναµικότητα και 
απευθύνεται σε τοπικές αγορές. Τα µεγαλύτερα µερίδια αγοράς κατέχουν οι 
οργανωµένες βιοµηχανίες του ευρύτερου γαλακτοκοµικού κλάδου, ενώ 
πραγµατοποιούνται και εισαγωγές, οι οποίες εκτιµάται ότι ανέρχονται έως και στο 1/3 
της  εγχώριας αγοράς. Οι µεγαλύτερες παραγωγικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται 
στον κλάδο είναι οι ΤΥΡΑΣ Α.Β.Ε., ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε., VIVARTIA/Δέλτα, ΗΠΕΙΡΟΣ 
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Α.Ε.Β.Ε., ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε., ΦΑΓΕ Α.Ε. και ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε., ενώ οι κυριότερες 
εισαγωγικές εταιρίες είναι οι Friesland-Campina ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και Optima Α.Ε. 

27. Στην εγχώρια αγορά παγωτού µέχρι το έτος 2010 δραστηριοποιούταν η εταιρία 
Humana GmbH και από το 2011 µόνο η κοινή εταιρία DMK, µε πωλήσεις […] κιλών 
συνολικής αξίας […] ευρώ (προς µεµονωµένους πελάτες).  

28. Παροµοίως, στην εγχώρια αγορά κρέµας γάλακτος δραστηριοποιούταν η εταιρία 
Nordmilch AG, η οποία το 2009 πραγµατοποίησε πωλήσεις […] κιλών κρέµας 
γάλακτος, αξίας […] ευρώ. Αντίστοιχα, το 2011 η κοινή εταιρία DMK 
πραγµατοποίησε πωλήσεις […] κιλών κρέµας γάλακτος αξίας […] ευρώ. 

29. Στην ελληνική αγορά παιδικών/βρεφικών τροφών δραστηριοποιούταν µέχρι το 2010 η 
εταιρία Humana GmbH, η οποία εµπορευόταν κυρίως φόρµουλες γάλακτος για νεογνά, 
καθώς και φόρµουλες γάλακτος για τη συνέχεια της διατροφής των βρεφών και 
φρουτόκρεµες, και µόνο η κοινή εταιρία DMK από το 2011.   

Πίνακας 6.  Πωλήσεις βρεφικών τροφών της εταιρίας Humana GmbH 
(2007-2010) και DMK (2011) στην ελληνική αγορά. 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Αξία […] […] […] […] […] 

Ποσότητα […] […] […] […] […] 

 Πηγή: Συµµετέχουσες εταιρίες/ Έντυπο γνωστοποίησης 

30. Στην αγορά γάλακτος σε σκόνη δραστηριοποιούταν η εταιρία Humana GmbH, η οποία 
το έτος 2009 πραγµατοποίησε στην ελληνική αγορά πωλήσεις […] κιλών γάλακτος σε 
σκόνη, συνολικής αξίας […] ευρώ, ενώ από το έτος 2011 δραστηριοποιείται µόνο η 
κοινή εταιρία DMK µε πωλήσεις […] κιλών, συνολικής αξίας […] ευρώ. 

31. Τέλος, οι πωλήσεις νωπού (ακατέργαστου) γάλακτος των συµµετεχουσών 
επιχειρήσεων στην Ελλάδα γίνονται από τη θυγατρική της DMK, εταιρία 
Fude+Serrahn Milchprodukte GmbH & CO.KG, η οποία δραστηριοποιείται αυτόνοµα 
στην ελληνική αγορά. Οι πωλήσεις της στην Ελλάδα ανήλθαν το 2011 σε […] τόνους 
αξίας […] ευρώ. Σηµειώνεται ότι από 1.4.2009, η ποσόστωση στην παραγωγή νωπού 
αγελαδινού γάλακτος για την Ελλάδα, το οποίο χρησιµεύει ως πρώτη ύλη για την 
παραγωγή µεγάλης γκάµας γαλακτοκοµικών προϊόντων, καθορίστηκε σε 845.292 
τόνους, µε προσδιοριστέα αύξηση 1% ανά έτος έως και το 2015, οπότε και το σύστηµα 
ποσοστώσεων προβλέπεται να καταργηθεί. Δεδοµένων και των εισαγωγών που 
γίνονται σε πρώτη ύλη γάλακτος για την παραγωγή διαφόρων καταναλωτικών 
προϊόντων, εκτιµάται ότι οι ανωτέρω ποσότητες πρώτης ρευστής ύλης που εµπορεύεται 
η DMK µέσω της θυγατρικής της στην ελληνική επικράτεια αποτελούν ποσοστό πολύ 
µικρότερο του 5% της συνολικής αγοράς πρώτης ύλης για την παραγωγή 
γαλακτοκοµικών και άλλων προϊόντων και, σε κάθε περίπτωση, υπολείπονται του 
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ποσοστού 15%, το οποίο θα την καθιστούσε επηρεαζόµενη αγορά για το σκοπό της 
υπό κρίση υπόθεσης.  

Σχετική γεωγραφική αγορά 

32. Αναφορικά µε τις ως άνω επιµέρους σχετικές αγορές προϊόντων, ως σχετική 
γεωγραφική αγορά θεωρείται η ελληνική επικράτεια, όπου εκτείνεται το δίκτυο και 
αναπτύσσεται η δραστηριότητα της θυγατρικής DMK των υπό συγχώνευση 
συνεταιρισµών, και όπου αυτή αντιµετωπίζει, υπό οµοιόµορφες συνθήκες, 
ανταγωνισµό από άλλες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο των 
γαλακτοκοµικών. 

Η διάρθρωση της ζήτησης – Πελάτες της εταιρίας DMK  

33. Τα προϊόντα γάλακτος αποτελούν βασικό είδος διατροφής για τους καταναλωτές, λόγω 
της µεγάλης διατροφικής τους αξίας, µε αποτέλεσµα η ζήτησή τους να παρουσιάζει 
σχετικά χαµηλή ελαστικότητα ως προς την τιµή και το διαθέσιµο εισόδηµά τους. 
Σύµφωνα µε µελέτες της ICAP, οι βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης 
προϊόντων γάλακτος στην ευρύτερη αγορά του γάλακτος, είναι, κυρίως οι διατροφικές 
τάσεις, οι τεχνολογικές εξελίξεις και βελτιώσεις, η διαφήµιση και η ηλικιακή 
διάρθρωση του πληθυσµού. Η διάθεση των γαλακτοκοµικών προϊόντων γίνεται κυρίως 
µέσω των σούπερ µάρκετ, καθώς και µικρών σηµείων πώλησης (αρτοποιεία, περίπτερα 
κ.α.).  

34. Βασικοί πελάτες της κοινής επιχείρησης DMK είναι: (α) βιοµηχανικοί πελάτες ([…], 
κ.α.), (β) διανοµείς-µεταπωλητές ([…], κ.α.), καθώς και (γ) λιανοπωλητές-σούπερ 
µάρκετ ([…], κ.α.).  

Επηρεαζόµενες αγορές 

35. Στην υπό κρίση υπόθεση, δεν υπάρχουν επηρεαζόµενες αγορές στην εγχώρια αγορά 
υπό την έννοια των διατάξεων περί ελέγχου συγκεντρώσεων, καθώς τα µερίδια αγοράς 
των συµµετεχουσών στην υπό κρίση συγκέντρωση εταιριών, µέσω της κοινής τους 
επιχείρησης DMK (η οποία είναι και η µόνη από τις συµµετέχουσες εταιρία που 
δραστηριοποιείται στην ελληνική επικράτεια), σε κάθε περίπτωση δεν ξεπερνούν το 
15% σε καµία από τις προαναφερόµενες σχετικές αγορές στις οποίες αφορά η 
γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση. Σηµειωτέον ότι στη εξεταζόµενη περίπτωση, επειδή οι 
συγχωνευόµενοι συνεταιρισµοί δεν έχουν αυτόνοµη παρουσία στην Ελλάδα, αλλά 
δραστηριοποιούνται σε αυτήν µόνο µέσω της DMK, η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση 
δεν αναµένεται να επιφέρει καµία ουσιαστική αλλαγή στα µερίδια και τη δοµή των 
επιµέρους σχετικών αγορών στην ελληνική επικράτεια. Ούτε η παραγωγή, ούτε και η 
διανοµή της DMK θα επηρεαστεί από την προτεινόµενη συναλλαγή, δεδοµένου ότι οι 
συγχωνευόµενοι συνεταιρισµοί Nordmilch, Humana και Bad Bibra έχουν ήδη 
µεταβιβάσει και ενοποιήσει στην DMK το σύνολο των επιχειρησιακών τους 
λειτουργιών. 



ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
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3.3 Ουσιαστική αξιολόγηση 

36. Κατά την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 3959/2011, αν διαπιστωθεί ότι η 
γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, παρότι εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 
1 του άρθρου 6, δεν προκαλεί σοβαρές αµφιβολίες ως προς το συµβατό αυτής µε τις 
απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισµού στις επί µέρους αγορές στις οποίες αφορά, η 
Επιτροπή Ανταγωνισµού, µε απόφασή της που εκδίδεται µέσα σε ένα µήνα από τη 
γνωστοποίηση, εγκρίνει τη συγκέντρωση.  

37. Εν προκειµένω, και για τους ειδικότερους λόγους που προαναφέρθηκαν, η εξεταζόµενη 
πράξη δεν αναµένεται να επηρεάσει τις συνθήκες ανταγωνισµού στην ελληνική 
επικράτεια, δεδοµένου ότι δεν προκύπτουν επηρεαζόµενες εγχώριες αγορές και η 
γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση αφορά ουσιαστικά σε µεταβολή της δοµής του ελέγχου 
επί της DMK, χωρίς να µεταβάλλεται η διάρθρωση των επιµέρους σχετικών αγορών 
στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, δεν προκαλούνται σοβαρές αµφιβολίες ως προς το 
συµβατό αυτής µε τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισµού στις σχετικές αγορές 
στις οποίες αφορά. 

 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Αποφάσισε οµόφωνα και εγκρίνει την ως άνω γνωστοποιηθείσα, κατ’ άρθρο 6 του ν. 
3959/2011, συγκέντρωση µεταξύ των εταιριών/συνεταιρισµών Nordmilch eG, Humana eG 
και Bad Bibra eG, καθόσον η εν λόγω συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αµφιβολίες ως 
προς το συµβατό αυτής µε τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισµού στις σχετικές αγορές 
στις οποίες αφορά. 

Η απόφαση εκδόθηκε την 19η Ιουνίου 2012. 

Η απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 
6 του Κανονισµού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισµού (ΦΕΚ 
Β΄1890/29.12.2006). 

 

Ο Προεδρεύων και Συντάκτης της Απόφασης 

 

 

                                                                                  Δηµήτριος Λουκάς 

          

                                                         Η Γραµµατέας 

 

                                                   Παρασκευή Α. Ζαχαριά 


