
ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣHH  ΑΑΡΡΙΙΘΘ..  2211  //  11999966  

ΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ  ΑΑΝΝΤΤΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ    

ΣΣΕΕ  ΟΟΛΛΟΟΜΜΕΕΛΛΕΕΙΙΑΑ  

ΣΣυυννεεδδρρίίαασσεε  σσττηηνν  ααίίθθοουυσσαα  661111  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΕΕμμπποορρίίοουυ  ττηηνν  1111ηη  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  11999966,,  μμεε  ττηηνν  εεξξήήςς  σσύύννθθεεσσηη  

::  

ΠΠρρόόεεδδρροοςς::    ΕΕυυάάγγγγεελλοοςς  ΠΠεερράάκκηηςς,,  ααννααππλληηρρωωττήήςς,,  κκωωλλυυοομμέέννοουυ  ττοουυ  κκ..  ΙΙωωάάννννηη  ΣΣχχιιννάά..  
ΜΜέέλληη::    ΝΝιικκόόλλααοοςς  ΣΣαακκεελλλλααρρόόπποουυλλοοςς  ((εειισσηηγγηηττήήςς)),,  

ΒΒλλάάσσιιοοςς  ΑΑσσηημμαακκόόπποουυλλοοςς,,  
ΠΠααννααγγιιώώττηηςς  ΜΜααννττζζοουυρράάννηηςς,,  ααννααππλληηρρωωμμααττιικκόό  μμέέλλοοςς,,  κκωωλλυυοομμέέννοουυ  ττοουυ  τταακκττιικκοούύ  κκ..  
ΧΧααρρίίλλααοουυ  ΧΧάάρραακκαα,,  

ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΤΤρριιααννττααφφυυλλλλάάκκηηςς,,  ααννααππλληηρρωωμμααττιικκόό  μμέέλλοοςς,,  κκωωλλυυοομμέέννοουυ  ττοουυ  τταακκττιικκοούύ  κκ..  
ΛΛεεωωννίίδδαα  ΝΝιικκοολλοούύζζοουυ,,    

ΜΜεελλίίνναα  ΜΜοουυζζοουυρράάκκηη,,    
ΔΔηημμήήττρριιοοςς  ΤΤζζοουυγγααννάάττοοςς  

ΓΓρρααμμμμααττέέααςς::    ΑΑλλεεξξάάννδδρραα  ΜΜααρρίίαα  ΤΤααρρααμμππίίκκοουυ..    

ΤΤαα  λλοοιιππάά  τταακκττιικκάά  ήή  ααννααππλληηρρωωμμααττιικκάά  μμέέλληη  δδεενν  ππααρρεευυρρέέθθηησσαανν  λλόόγγωω  κκωωλλύύμμααττοοςς..  

ΘΘέέμμαα  ττηηςς  σσυυννεεδδρριιάάσσεεωωςς  ήήτταανν  οο  έέλλεεγγχχοοςς  ττηηςς  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηηςς  μμεεττααξξύύ  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  ττοουυ  οομμίίλλοουυ  

NNUUTTRRIICCIIAA  ααφφεεννόόςς  κκααιι  ττωωνν  εεττααιιρριιώώνν  MMIILLUUPPAA  AAGG  κκααιι  AALLTTAANNAA  AAGG  ααφφεεττέέρροουυ,,  ηη  οοπποοίίαα  

γγννωωσσττοοπποοιιήήθθηηκκεε  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  άάρρθθρροο  44ββ  ττοουυ  νν..770033//11997777,,  όόππωωςς  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  κκααιι  ιισσχχύύεειι,,  σσττηηνν  

ΕΕππιιττρροοππήή  ΑΑννττααγγωωννιισσμμοούύ  σσττιιςς  1155..99..11999955..  

ΚΚααττάά  ττηηνν  σσυυζζήήττηησσηη  ππααρρέέσσττηησσαανν  όόλλεεςς  οοιι  ππρροοααννααφφεερρθθεείίσσεεςς  εεττααιιρρίίεεςς  δδιιαα  ττωωνν  ππλληηρρεεξξοουυσσίίωωνν  δδιικκηηγγόόρρωωνν  ττοουυςς  

κκ..κκ..  ΜΜιιχχάάλληη  ΜΜηηννοούύδδηη  κκααιι  ΚΚωωννσσττααννττίίννοουυ  ΤΤοομμααρράά..  

ΣΣττηηνν  ααρρχχήή  ττηηςς  σσυυζζήήττηησσηηςς  ττοο  λλόόγγοο  έέλλααββεε  ηη  ΓΓεεννιικκήή  ΕΕιισσηηγγήήττρριιαα  ΣΣοοφφίίαα  ΚΚααμμππεερρίίδδοουυ,,  ηη  οοπποοίίαα  ααννέέππττυυξξεε  ττηηνν  

έέγγγγρρααφφηη  εειισσήήγγηησσηη  ττηηςς  ΓΓρρααμμμμααττεείίααςς  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΑΑννττααγγωωννιισσμμοούύ  εεππίί  ττηηςς  υυπποοθθέέσσεεωωςς  κκααιι  ππρρόόττεειιννεε  ττηηνν  

έέγγκκρριισσηη  ττηηςς  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηηςς..  ΣΣττηηνν  σσυυννέέχχεειιαα  έέλλααββαανν  ττοονν  λλόόγγοο  οοιι  ππλληηρρεεξξοούύσσιιοοιι  δδιικκηηγγόόρροοιι  ττωωνν  εεττααιιρριιώώνν  πποουυ  

σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  σσττηηνν  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  ααννέέππττυυξξαανν  ττιιςς  ααππόόψψεειιςς  ττωωνν  κκααιι  ππααρρεείίχχαανν  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς,,  

εεξξηηγγήήσσεειιςς  κκααιι  δδιιεευυκκρριιννίίσσεειιςς  σσεε  εερρωωττήήσσεειιςς  πποουυ  ττοουυςς  υυππέέββααλλαανν  οο  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  κκααιι  τταα  ΜΜέέλληη  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς,,  γγιιαα  

νναα  ζζηηττήήσσοουυνν  σσττοο  ττέέλλοοςς  ττηηνν  έέγγκκρριισσηη  ττηηςς  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηηςς..  ΤΤέέλλοοςς,,  εεξξεεττάάσσθθηη  ωωςς  μμάάρρττυυρρααςς  οο  ΔΔιιεευυθθύύννωωνν  

ΣΣύύμμββοουυλλοοςς  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  NNUUTTRRIICCIIAA  ΕΕΛΛΛΛΑΑΣΣ ,,  κκ..  ΒΒαασσίίλλεειιοοςς  ΜΜ..  ΑΑππααζζόόγγλλοουυ..  

ΗΗ  ΕΕππιιττρροοππήή  ΑΑννττααγγωωννιισσμμοούύ  σσυυννήήλλθθεε  σσεε  ΔΔιιάάσσκκεεψψηη  ττηηνν  88ηη  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  11999966  σσττηηνν  ααίίθθοουυσσαα  661111  ττοουυ  

ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΕΕμμπποορρίίοουυ,,  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα,,  ααφφοούύ  έέλλααββεε  υυππ ''  όόψψηη  ττηηςς  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  φφαακκέέλλλλοουυ,,  ττηηνν  ΕΕιισσήήγγηησσηη  

ττηηςς  ΓΓρρααμμμμααττεείίααςς  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΑΑννττααγγωωννιισσμμοούύ,,  ττηηνν  κκααττάάθθεεσσηη  ττοουυ  ααννωωττέέρρωω  μμάάρρττυυρροοςς,,  ττιιςς  ααππόόψψεειιςς  πποουυ  
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δδιιεεττύύππωωσσαανν,,  εεγγγγρράάφφωωςς  κκααιι  ππρροοφφοορριικκώώςς,,  τταα  εεννδδιιααφφεερρόόμμεενναα  μμέέρρηη  κκααττάά  ττηη  σσυυζζήήττηησσηη  ττηηςς  υυπποοθθέέσσεεωωςς  ττηηνν  

1111..11..9966  κκααιι  τταα  υυπποομμννήήμμαατταα  τταα  οοπποοίίαα  ααυυττάά  ππρροοσσκκόόμμιισσαανν,,  

ΣΣΚΚΕΕΦΦΘΘΗΗΚΚΕΕ  ΩΩΣΣ  ΕΕΞΞΗΗΣΣ::  

ΙΙ..  ΤΤηηνν  1155--99--11999955  γγννωωσσττοοπποοιιήήθθηηκκεε  σσττηηνν  ΕΕππιιττρροοππήή  ΑΑννττααγγωωννιισσμμοούύ  ηη  ααππόό  11ηηςς  ΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ  11999955  

σσύύμμββαασσηη,,  πποουυ  έέγγιιννεε  σσττηη  ΒΒαασσιιλλεείίαα  ττηηςς  ΕΕλλββεεττίίααςς  μμεεττααξξύύ  ααφφεεννόόςς  ττωωνν  εεττααιιρριιώώνν  MMiilluuppaa  AAGG  κκααιι  AAllttaannaa  AAGG  

((εεττααιιρρίίααςς  hhoollddiinngg  ηη  οοπποοίίαα  εελλέέγγχχεειι  ττοονν  όόμμιιλλοο  εεττααιιρριιώώνν  MMiilluuppaa)),,  μμεε  έέδδρραα  σσττηη  ΓΓεερρμμααννίίαα,,  κκααιι  ααφφεεττέέρροουυ  εεννόόςς  

ααρριιθθμμοούύ  εεττααιιρριιώώνν  πποουυ  ααννήήκκοουυνν  σσττοονν  όόμμιιλλοο  NNuuttrriicciiaa  κκααιι  σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  ττηηςς  NNuuttrriicciiaa  IInndduussttrriieebbeetteeiilliigguunnggss  

GGmmbbHH  ((ννεεοοϊϊδδρρυυθθεείίσσααςς  γγεερρμμααννιικκήήςς  εεττααιιρρίίααςς)),,  ττηηςς  NNuuttrriicciiaa  IInntteerrnnaattiioonnaall  BB..VV..  ((οολλλλααννδδιικκήήςς  εεττααιιρρίίααςς)),,  ττηηςς  

NNuuttrriicciiaa  GGrruunnddssttuucckkssvveerrwwaallttuunnggss  GGmmbbHH  ((ννεεοοϊϊδδρρυυθθεείίσσααςς  γγεερρμμααννιικκήήςς  εεττααιιρρίίααςς))  κκααιι  ττηηςς  NN..VV..  VVeerreenniiggddee  

BBeeddrriijjvveenn  NNuuttrriicciiaa  ((μμηηττρριικκήήςς  ττωωνν  ωωςς  άάννωω  εεττααιιρριιώώνν  μμεε  έέδδρραα  ττηηνν  ΟΟλλλλααννδδίίαα))..  ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηη  σσύύμμββαασσηη  

ααυυττήή,,  ααππόό  11ηηςς  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  11999955  ηη  MMiilluuppaa  AAGG::  ((αα))  θθαα  ππωωλλήήσσεειι  κκααιι  μμεεττααββιιββάάσσεειι  σσττηη  NNuuttrriicciiaa  

IInndduussttrriieebbeetteeiilliigguunnggss  GGmmbbHH  τταα  υυλλιικκάά  κκααιι  άάυυλλαα  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  έέχχοουυνν  σσχχέέσσηη  μμεε  ττηηνν  ππααρρααγγωωγγήή  

κκααιι  δδιιάάθθεεσσηη  ππααιιδδιικκώώνν  ττρροοφφώώνν,,  δδιιααιιττηηττιικκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  κκααιι  σσυυννααφφώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  σσττηη  ΓΓεερρμμααννίίαα,,  κκααιι  σσττηηνν  

NNuuttrriicciiaa  GGrruunnddssttuucckkssvveerrwwaallttuunnggss  GGmmbbHH  οορριισσμμέένναα  αακκίίννηητταα  εεππίίσσηηςς  σσττηη  ΓΓεερρμμααννίίαα,,  ((ββ))  θθαα  ππωωλλήήσσεειι  κκααιι  θθαα  

μμεεττααββιιββάάσσεειι  σσττηη  NNuuttrriicciiaa  ττιιςς  γγεερρμμααννιικκέέςς  θθυυγγααττρριικκέέςς  ττηηςς  εεττααιιρρίίεεςς,,  κκααιι  ((γγ))  θθαα  ππωωλλήήσσεειι  κκααιι  θθαα  μμεεττααββιιββάάσσεειι  

όόλλεεςς  ττιιςς  σσυυμμμμεεττοοχχέέςς  ττηηςς  σσεε  θθυυγγααττρριικκέέςς  ττηηςς  εεττααιιρρίίεεςς  εεκκττόόςς  ΓΓεερρμμααννίίααςς  σσττηη  NNuuttrriicciiaa  IInntteerrnnaattiioonnaall  BB..VV..,,  σσττιιςς  

οοπποοίίεεςς  ππεερριιλλααμμββάάννεεττααιι  κκααιι  ηη  εελλλληηννιικκήή  θθυυγγααττρριικκήή  ττηηςς  MMiilluuppaa  AAGG,,  ηη  MMiilluuppaa  ΕΕλλλλάάςς  ΕΕ..ΠΠ..ΕΕ..  ΣΣττηηνν  ίίδδιιαα  

σσύύμμββαασσηη  ππρροοββλλέέππεεττααιι  όόττιι  ηη  ααππόόκκττηησσηη  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς  ττηηςς  NNuuttrriicciiaa  σσττιιςς  ππααρρααππάάννωω  ααλλλλοοδδααππέέςς  εεττααιιρρίίεεςς  ππρρέέππεειι  

νναα  δδηηλλωωθθεείί  σσττιιςς  ααρρμμόόδδιιεεςς  ττοοππιικκέέςς  ααρρχχέέςς,,  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα,,  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  οολλοοκκλλήήρρωωσσήή  ττηηςς  

κκααιι  όόττιι  ηη  ααππόόκκττηησσηη  ττεελλεείί  υυππόό  ττηηνν  ααννααββλληηττιικκήή  ααίίρρεεσσηη  ττηηςς  δδήήλλωωσσηηςς  ααυυττήήςς..  

ΙΙΙΙ..  αα))  ΗΗ  NN..VV..  VVeerreenniiggddee  BBeeddrriijjvveenn  NNuuttrriicciiaa  ((““NNuuttrriicciiaa””))  εείίννααιι  εεττααιιρρίίαα  μμεε  έέδδρραα  ττηηνν  ΟΟλλλλααννδδίίαα  κκααιι  

δδρραασσττηηρριιοοπποοιιεείίττααιι  σσττοονν  ττοομμέέαα  ααννάάππττυυξξηηςς,,  ππααρρααγγωωγγήήςς  κκααιι  δδιιάάθθεεσσηηςς  ““ ιιααττρριικκάά  σσωωσσττώώνν  κκααιι  εεππιισσττηημμοοννιικκάά  

θθεεμμεελλιιωωμμέέννωωνν””  ππρροοϊϊόόννττωωνν  δδιιααττρροοφφήήςς  κκααιι  εεξξεειιδδιικκεευυμμέέννωωνν  ττρροοφφίίμμωωνν..  ΗΗ  εεττααιιρρίίαα  δδρραασσττηηρριιοοπποοιιεείίττααιι  σσεε  όόλλεεςς  

σσχχεεδδόόνν  ττιιςς  εευυρρωωππααϊϊκκέέςς  χχώώρρεεςς  μμέέσσωω  θθυυγγααττρριικκώώνν  ττηηςς,,  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  κκααιι  ηη  NNuuttrriicciiaa  ΕΕλλλλάάςς  ΑΑ..ΕΕ..,,  κκααθθώώςς  

κκααιι  σσττηηνν  ΑΑππωω  ΑΑννααττοολλήή  κκααιι  ττηηνν  ΚΚααρρααϊϊββιικκήή..  ββ))  ΗΗ  MMiilluuppaa  AAGG  ((““MMiilluuppaa””))  εείίννααιι  εεττααιιρρίίαα  μμεε  έέδδρραα  ττηη  

ΓΓεερρμμααννίίαα  κκααιι  δδρραασσττηηρριιοοπποοιιεείίττααιι  σσττοονν  ττοομμέέαα  ππααρρααγγωωγγήήςς  κκααιι  δδιιάάθθεεσσηηςς  ββρρεεφφιικκώώνν  κκααιι  ππααιιδδιικκώώνν  ττρροοφφώώνν,,  

δδιιααιιττηηττιικκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  γγιιαα  ββρρέέφφηη  κκααιι  μμιικκρράά  ππααιιδδιιάά  κκααιι  σσχχεεττιικκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν..  ΗΗ  εεττααιιρρίίαα  εείίννααιι  ππααρροούύσσαα  σσεε  

ααρριιθθμμόό  χχωωρρώώνν  ππααγγκκοοσσμμίίωωςς  μμέέσσωω  ττωωνν  θθυυγγααττρριικκώώνν  ττηηςς  εεττααιιρριιώώνν  ααννάάμμεεσσαα  σσττιιςς  οοπποοίίεεςς  κκααιι  ηη  MMiilluuppaa  ΕΕλλλλάάςς  

ΕΕ..ΠΠ..ΕΕ..  

ΙΙΙΙΙΙ..  ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  σσυυννέέλλεεξξεε  ηη  ΓΓρρααμμμμααττεείίαα  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΑΑννττααγγωωννιισσμμοούύ  κκααιι  πποουυ  

ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  σσττηη  σσχχεεττιικκήή  ααππόό  2299..1111..11999955  ΕΕιισσήήγγηησσήή  ττηηςς  ππρροοςς  ττηηνν  ΕΕππιιττρροοππήή,,  οο  κκύύκκλλοοςς  εερργγαασσιιώώνν  ττωωνν  

ππααρρααππάάννωω  δδύύοο  οομμίίλλωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν,,  πποουυ  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  σσττηη  γγννωωσσττοοπποοιιηηθθεείίσσαα  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη,,  κκααττάά  ττηηνν  

έέννννοοιιαα  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  44σσττ  νν..  770033//11997777,,  ααννήήλλθθεε  κκααττάά  ττοο  11999944  σσεε  11..115599..228822..111155  EECCUU  ππααγγκκοοσσμμίίωωςς  κκααιι  σσεε  

3344..111199..333366  EECCUU  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα..  ΣΣυυννεεππώώςς  ηη  ππααρρααππάάννωω  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  εεμμππίίππττεειι  σσττοο  ππεεδδίίοο  εεφφααρρμμοογγήήςς  ττοουυ  
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άάρρθθρροουυ  44ββ  νν..  770033//11997777  κκααιι  έέππρρεεππεε  νναα  γγννωωσσττοοπποοιιηηθθεείί  σσττηηνν  ΕΕππιιττρροοππήή  ΑΑννττααγγωωννιισσμμοούύ  ((όόππωωςς  κκααιι  έέγγιιννεε)),,  

ααφφοούύ  οο  κκύύκκλλοοςς  εερργγαασσιιώώνν  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  ααυυττώώνν  υυππεερρββααίίννεειι  τταα  ααννττίίσσττοοιιχχαα  ααρριιθθμμηηττιικκάά  όόρριιαα  ττωωνν  5500  εεκκ  

κκααιι  55  εεκκ..  EECCUU  πποουυ  θθέέττεειι  ηη  ππααρρ..  11  ττοουυ  ωωςς  άάννωω  άάρρθθρροουυ..  ΣΣυυννεεππώώςς  ππρρέέππεειι  ηη  ππααρρααππάάννωω  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  νναα  

εελλεεγγχχθθεείί  μμεε  ββάάσσηη  τταα  άάρρθθρραα  44ββ--44εε  ττοουυ  νν..  770033//11997777..  

IIVV..  αα))  ΟΟ  όόμμιιλλοοςς  εεττααιιρριιώώνν  NNuuttrriicciiaa  δδρραασσττηηρριιοοπποοιιεείίττααιι  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  κκυυρρίίωωςς  μμέέσσωω  ττηηςς  εεττααιιρρίίααςς  NNuuttrriicciiaa  

ΕΕλλλλάάςς  ΑΑ..ΕΕ....  ΗΗ  NNuuttrriicciiaa  ΕΕλλλλάάςς  δδεενν  έέχχεειι  ππααρρααγγωωγγιικκήή  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα,,  ααλλλλάά  εειισσάάγγεειι  τταα  

ππρροοϊϊόόνντταα  ττοουυ  οομμίίλλοουυ  έέττοοιιμμαα  κκααιι  σσυυσσκκεευυαασσμμέένναα  ααππόό  ττοο  εεξξωωττεερριικκόό  κκααιι  τταα  δδιιααννέέμμεειι  σσττηηνν  εελλλληηννιικκήή  ααγγοορράά  

((γγάάλλαα,,  κκρρέέμμεεςς,,  δδηημμηηττρριιαακκάά  ψψηημμέένναα,,  μμππιισσκκόότταα,,  εειιδδιικκέέςς  ππααιιδδιικκέέςς  ττρροοφφέέςς,,  έέττοοιιμμαα  γγεεύύμμαατταα,,  ππρροοϊϊόόνντταα  

εεννττεερριικκήήςς  δδιιααττρροοφφήήςς,,  κκααθθεεττήήρρεεςς,,  σσωωλλήήννεεςς  δδιιααττρροοφφήήςς,,  ααννττλλίίεεςς  έέγγχχυυσσηηςς  κκααιι  ππρροοϊϊόόνντταα  εειιδδιικκήήςς  δδιιααττρροοφφήήςς))..  

ΕΕκκττόόςς  ααππόό  ττιιςς  εειισσααγγωωγγέέςς  πποουυ  γγίίννοοννττααιι  μμέέσσωω  ττηηςς  NNuuttrriicciiaa  ΕΕλλλλάάςς,,  μμίίαα  σσεειιρράά  ππρροοϊϊόόννττωωνν  ττοουυ  οομμίίλλοουυ  μμεε  ττοο  

σσήήμμαα  BBeebbeellaacc  εειισσάάγγοοννττααιι  κκααιι  δδιιααννέέμμοοννττααιι  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  μμέέσσωω  ααννεεξξάάρρττηηττοουυ  ααπποοκκλλεειισσττιικκοούύ  ααννττιιππρροοσσώώπποουυ,,  

ττηηςς  εεττααιιρρίίααςς  ΕΕΛΛΓΓΕΕΚΚΑΑ  ΑΑ..ΕΕ..  ΤΤαα  ππρροοϊϊόόνντταα  ααυυττάά  ππααρράάγγοοννττααιι  ααππόό  ττηηνν  εεττααιιρρίίαα  NNuuttrriicciiaa  LLYYEEMMPPFF  BB..VV..  ττηηςς  

ΟΟλλλλααννδδίίααςς..  ββ))  ΟΟ  όόμμιιλλοοςς  εεττααιιρριιώώνν  MMiilluuppaa  δδρραασσττηηρριιοοπποοιιεείίττααιι  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  μμόόννοο  μμέέσσωω  ττηηςς  θθυυγγααττρριικκήήςς  

εεττααιιρρίίααςς  MMiilluuppaa  ΕΕλλλλάάςς  ΕΕ..ΠΠ..ΕΕ..  ΗΗ  MMiilluuppaa  δδεενν  έέχχεειι  ππααρρααγγωωγγιικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα,,  ααλλλλάά  εειισσάάγγεειι  

όόλλαα  τταα  ππρροοϊϊόόνντταα  ττοουυ  οομμίίλλοουυ  έέττοοιιμμαα  σσυυσσκκεευυαασσμμέένναα  ααππόό  ττοο  εεξξωωττεερριικκόό  ππρροοςς  δδιιααννοομμήή  σσττηηνν  εελλλληηννιικκήή  ααγγοορράά  

((ππααιιδδιικκέέςς  ττρροοφφέέςς,,  ππρροοϊϊόόνντταα  υυγγιιεειιννήήςς  γγιιαα  ππααιιδδιιάά,,  κκρρέέμμεεςς  εεγγκκυυμμοοσσύύννηηςς  κκααιι  ρροοφφήήμμαατταα  σσεε  σσκκόόννηη  μμεε  ββάάσσηη  ττοο  

ττσσάάιι))..  

VV..  ΟΟιι  ααγγοορρέέςς  σσττιιςς  οοπποοίίεεςς  τταα  ππρροοϊϊόόνντταα  ττωωνν  δδύύοο  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  εείίννααιι  κκοοιιννάά  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  εείίννααιι  ηη  ααγγοορράά  

ππααιιδδιικκοούύ  γγάάλλαακκττοοςς  κκααιι  ηη  ααγγοορράά  ππρροοϊϊόόννττωωνν  ααπποογγααλλαακκττιισσμμοούύ..  ΟΟιι  δδύύοο  ααυυττέέςς  ααγγοορρέέςς  κκααιι  οοιι  ααννττααγγωωννιισσττιικκέέςς  

σσυυννθθήήκκεεςς  πποουυ  εεππιικκρρααττοούύνν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεξξεετταασσθθοούύνν  χχωωρριισσττάά,,  εεππεειιδδήή  ααππεευυθθύύννοοννττααιι  σσεε  ξξεεχχωωρριισσττόό  κκοοιιννόό  κκααιι  

εεππεειιδδήή  ττόόσσοο  οοιι  σσυυννθθήήκκεεςς  ααννττααγγωωννιισσμμοούύ  όόσσοο  κκααιι  ηη  ττεεχχννοολλοογγίίαα  ππααρρααγγωωγγήήςς  ττωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  πποουυ  ααφφοορροούύνν  οοιι  

ααγγοορρέέςς  ααυυττέέςς  εείίννααιι  δδιιααφφοορρεεττιικκέέςς..  ΕΕιιδδιικκόόττεερραα::  

αα))  ΠΠααιιδδιικκόό  γγάάλλαα  

ΗΗ  ααγγοορράά  ααυυττήή  ααπποοττεελλεείίττααιι  ααππόό  τταα  ττρροοπποοπποοιιηημμέένναα  ((εεμμππλλοουυττιισσμμέένναα))  ααγγεελλααδδιιννάά  γγάάλλαατταα  εείίττεε  σσεε  μμοορρφφήή  

σσκκόόννηηςς  εείίττεε  σσεε  μμοορρφφήή  σσυυμμππυυκκννώώμμααττοοςς  ((εεββααπποορρέέ)),,  πποουυ  ππρροοοορρίίζζοοννττααιι  γγιιαα  κκααττααννάάλλωωσσηη  ααππόό  ππααιιδδιιάά,,  

ννεεοογγέέννννηητταα  έέωωςς  ππεερρίίπποουυ  55  εεττώώνν..  ΤΤοο  γγάάλλαα  ααυυττόό  ππααρραασσκκεευυάάζζεεττααιι  μμεε  ββάάσσηη  ττοο  ααγγεελλααδδιιννόό  γγάάλλαα  ααφφοούύ  υυπποοσσττεείί  

οορριισσμμέέννηη  εεππεεξξεερργγαασσίίαα  ώώσσττεε  νναα  ιικκααννοοπποοιιεείί  ττιιςς  θθρρεεππττιικκέέςς  ααννάάγγκκεεςς  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν..  ΗΗ  εεππεεξξεερργγαασσίίαα  ααυυττήή  

σσυυννίίσσττααττααιι  σσττοονν  εεμμππλλοουυττιισσμμόό  ττοουυ  γγάάλλαακκττοοςς  μμεε  ββιιττααμμίίννεεςς  κκααιι  δδιιάάφφοορραα  ιιχχννοοσσττοοιιχχεείίαα  κκααιι  σσεε  δδιιάάφφοορρεεςς  

ααλλλλααγγέέςς,,  όόππωωςς  ηη  μμεείίωωσσηη  ττωωνν  ππρρωωττεεϊϊννώώνν  πποουυ  ππεερριιέέχχεειι..  ΟΟ  ττύύπποοςς  γγάάλλαακκττοοςς  πποουυ  χχοορρηηγγεείίττααιι  σστταα  ππααιιδδιιάά  

δδιιααφφέέρρεειι  ααννάάλλοογγαα  μμεε  ττηηνν  ηηλλιικκίίαα..  ΣΣτταα  ββρρέέφφηη  μμέέχχρριι  ππέέννττεε  ((55))  μμηηννώώνν  χχοορρηηγγεείίττααιι  ττοο  λλεεγγόόμμεεννοο  ββρρεεφφιικκόό  γγάάλλαα  

ππρρώώττηηςς  ηηλλιικκίίααςς  κκααιι  ααππόό  ππέέννττεε  ((55))  μμηηννώώνν  μμέέχχρριι  εεννόόςς  έέττοουυςς  ττοο  γγάάλλαα  δδεεύύττεερρηηςς  ββρρεεφφιικκήήςς  ηηλλιικκίίααςς  κκααιι  ααππόό  εεννόόςς  

έέττοουυςς  κκααιι  μμεεττάά  ττοο  γγάάλλαα  ννηηππιιαακκήήςς  ηηλλιικκίίααςς..  ΤΤαα  δδύύοο  ππρρώώτταα  ππρροοσσφφέέρροοννττααιι  κκυυρρίίωωςς  σσεε  μμοορρφφήή  σσκκόόννηηςς..  ΣΣεε  

ββρρέέφφηη  μμέέχχρριι  ηηλλιικκίίααςς  εεννόόςς  έέττοουυςς  χχοορρηηγγεείίττααιι  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  ββρρεεφφιικκόό  γγάάλλαα,,  εεννώώ  σσεε  ββρρέέφφηη  μμεεγγααλλύύττεερρηηςς  

ηηλλιικκίίααςς  μμπποορρεείί  νναα  χχοορρηηγγηηθθεείί  κκααιι  ττοο  κκοοιιννόό  γγάάλλαα  εεββααπποορρέέ..  
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ΤΤοο  ββρρεεφφιικκόό  γγάάλλαα  σσεε  μμοορρφφήή  σσκκόόννηηςς  μμπποορρεείί  νναα  θθεεωωρρηηθθεείί  ππλλήήρρεεςς  υυπποοκκααττάάσσττααττοο  ττοουυ  ββρρεεφφιικκοούύ  γγάάλλαακκττοοςς  σσεε  

μμοορρφφήή  εεββααπποορρέέ,,  κκυυρρίίωωςς  όόσσοονν  ααφφοορράά  ααυυττόό  ττηηςς  δδεεύύττεερρηηςς  ββρρεεφφιικκήήςς  ηηλλιικκίίααςς,,  εεππεειιδδήή  κκααιι  οοιι  δδύύοο  ααυυττέέςς  μμοορρφφέέςς  

κκααλλύύππττοουυνν  ττιιςς  ίίδδιιεεςς  ααννάάγγκκεεςς  ττοουυ  κκααττααννααλλωωττήή..  ΕΕππίίσσηηςς,,  ααππόό  άάπποοψψηη  ππρροοσσφφοορράάςς  οοιι  δδύύοο  ααυυττέέςς  μμοορρφφέέςς  

μμπποορροούύνν  νναα  θθεεωωρρηηθθοούύνν  ππλλήήρρωωςς  εεννααλλλλάάξξιιμμεεςς,,  εεππεειιδδήή  τταα  ββαασσιικκάά  σσυυσσττααττιικκάά,,  ηη  μμέέθθοοδδοοςς  κκααιι  ηη  ττεεχχννοογγννωωσσίίαα  

εείίννααιι  όόμμοοιιαα..  ''ΟΟππωωςς  ααννααφφέέρρθθηηκκεε,,  ττοο  κκοοιιννόό  γγάάλλαα  εεββααπποορρέέ  μμπποορρεείί  νναα  θθεεωωρρηηθθεείί  κκααιι  ααυυττόό  υυπποοκκααττάάσσττααττοο  ττοουυ  

ββρρεεφφιικκοούύ  γγάάλλαακκττοοςς,,  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  σσεε  ννήήππιιαα  ααππόό  εεννόόςς  έέττοουυςς  κκααιι  άάννωω..  ΑΑππόό  ττηηνν  άάπποοψψηη  ααυυττήή  κκααιι  οοιι  εεττααιιρρίίεεςς  

εειισσααγγωωγγήήςς  ττοουυ  κκοοιιννοούύ  γγάάλλαακκττοοςς  εεββααπποορρέέ  μμπποορροούύνν  νναα  θθεεωωρρηηθθοούύνν  ααννττααγγωωννιισσττέέςς  σσττηηνν  εενν  λλόόγγωω  ααγγοορράά..  ΘΘαα  

ππρρέέππεειι  μμάάλλιισστταα  νναα  ττοοννιισσθθεείί  όόττιι  όόσσοονν  ααφφοορράά  εειιδδιικκάά  τταα  γγάάλλαατταα  ππρρώώττηηςς  κκααιι  δδεεύύττεερρηηςς  ββρρεεφφιικκήήςς  ηηλλιικκίίααςς,,  οο  

ππααιιδδίίααττρροοςς  ππρροοττεείίννεειι  ττοο  εείίδδοοςς  κκααιι  ττηη  μμάάρρκκαα  πποουυ  θθεεωωρρεείί  κκααττάάλλλληηλληη  γγιιαα  ττοο  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο  ββρρέέφφοοςς  ααλλλλάά  κκααιι  

ττιιςς  ττυυχχόόνν  εεννααλλλλαακκττιικκέέςς  λλύύσσεειιςς  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ττοο  ββρρέέφφοοςς  δδεενν  ααπποοδδεεχχθθεείί  ττοο  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοο  εείίδδοοςς..  

ΤΤοο  γγάάλλαα  πποουυ  εειισσάάγγοουυνν  κκααιι  δδιιαακκιιννοούύνν  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  οοιι  δδύύοο  εεττααιιρρίίεεςς  εείίννααιι  μμόόννοο  σσεε  μμοορρφφήή  σσκκόόννηηςς..  ''ΟΟππωωςς  

ππρροοκκύύππττεειι  ααππόό  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  έέχχοουυνν  σσυυλλλλεεγγεείί  ααππόό  ττηηνν  ΓΓρρααμμμμααττεείίαα,,  ττοο  μμεερρίίδδιιοο  ααγγοορράάςς  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  

πποουυ  ααφφοορράά  ηη  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  εείίννααιι  γγιιαα  ττοο  ββρρεεφφιικκόό  γγάάλλαα  2277,,88%%  ((1188%%  γγιιαα  ττηη  NNuuttrriicciiaa  κκααιι  99,,88%%  γγιιαα  ττηη  

MMiilluuppaa)),,  εεννώώ  ππεερριιλλααμμββααννοομμέέννωωνν  κκααιι  ττωωνν  ππωωλλήήσσεεωωνν  ττηηςς  ΕΕΛΛΓΓΕΕΚΚΑΑ,,  ηη  οοπποοίίαα  εειισσάάγγεειι  τταα  ππρροοϊϊόόνντταα  

BBEEBBEELLAACC  ((ττοουυ  οομμίίλλοουυ  NNuuttrriicciiaa))  εείίννααιι  3322,,99%%..  ΤΤαα  πποοσσοοσσττάά  ααυυττάά  υυπποολλοογγίίζζοοννττααιι  χχωωρρίίςς  νναα  λλααμμββάάννεεττααιι  

υυππόόψψηη  ττοο  κκοοιιννόό  γγάάλλαα  εεββααπποορρέέ,,  πποουυ,,  ππρρέέππεειι  μμεενν  νναα  λληηφφθθεείί  υυππόόψψηη,,  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  εενν  μμέέρρεειι,,  γγιιαα  ττοονν  

ππρροοσσδδιιοορριισσμμόό  ττηηςς  σσχχεεττιικκήήςς  ααγγοορράάςς,,  εεφφόόσσοονν  ττοο  γγάάλλαα  ααυυττόό  εεξξαακκοολλοουυθθεείί  νναα  ααπποοττεελλεείί  γγιιαα  ττοουυςς  γγοοννεείίςς  ((ααππόό  

λλόόγγοουυςς  σσυυννήήθθεειιααςς  ήή  εευυκκοολλίίααςς))  υυπποοκκααττάάσσττααττοο  ττωωνν  ππααρρααππάάννωω  εειιδδιικκώώνν  μμοορρφφώώνν  ββρρεεφφιικκοούύ  γγάάλλαακκττοοςς..  ΩΩσσττόόσσοο  

δδεενν  εείίννααιι  εεύύκκοολλοο  νναα  ππρροοσσδδιιοορριισσθθοούύνν  μμεε  αακκρρίίββεειιαα  οοιι  πποοσσόόττηηττεεςς  ττοουυ  κκοοιιννοούύ  εεββααπποορρέέ  πποουυ  κκααττααννααλλώώννοοννττααιι  

ααππόό  ββρρέέφφηη--ππααιιδδιιάά  ηηλλιικκίίααςς  ααππόό  εεννόόςς  ((11))  έέττοουυςς  μμέέχχρριι  ππέέννττεε  ((55))  εεττώώνν..  

ββ))  ΠΠρροοϊϊόόνντταα  ααπποογγααλλαακκττιισσμμοούύ  

ΗΗ  ααγγοορράά  ππρροοϊϊόόννττωωνν  ααπποογγααλλαακκττιισσμμοούύ  ((wweeaanniinngg  ffooooddss))  ααπποοττεελλεείίττααιι  ααππόό  ττρρόόφφιιμμαα  τταα  οοπποοίίαα  ππρροοοορρίίζζοοννττααιι  γγιιαα  

ββρρέέφφηη  κκααιι  ννήήππιιαα  κκααιι  τταα  οοπποοίίαα  ααπποοττεελλοούύνν  ππρροοσσθθήήκκηη  σσττεερρεεάάςς  ττρροοφφήήςς  σσττοο  δδιιααιιττοολλόόγγιιόό  ττοουυςς..  ΤΤαα  ππρροοϊϊόόνντταα  

ααυυττάά  ππρροοσσφφέέρροοννττααιι  σσττηηνν  ααγγοορράά  σσεε  δδιιάάφφοορρεεςς  μμοορρφφέέςς  όόππωωςς  κκρρέέμμεεςς  σσεε  σσκκόόννηη,,  σσεε  ββααζζάάκκιιαα  ((υυγγρρήή  μμοορρφφήή)),,  σσεε  

ννιιφφάάδδεεςς  κκααιι  σσεε  μμππιισσκκόότταα..  ΤΤαα  ππρροοϊϊόόνντταα  ααπποογγααλλαακκττιισσμμοούύ  χχοορρηηγγοούύννττααιι  σσεε  ββρρέέφφηη  ηηλλιικκίίααςς  ααππόό  ππέέννττεε  ((55))  

μμηηννώώνν  κκααιι  άάννωω,,  τταα  οοπποοίίαα  ααννττιικκααθθιισσττοούύνν  σσττααδδιιαακκάά  ττοο  ββρρεεφφιικκόό  γγάάλλαα..  

ΟΟρριισσμμέέννεεςς  μμοορρφφέέςς  σσττιιςς  οοπποοίίεεςς  ππρροοσσφφέέρροοννττααιι  τταα  ππρροοϊϊόόνντταα  ααυυττάά  ((σσκκόόννηη,,  κκααιι  υυγγρρήή  κκρρέέμμαα))  εείίννααιι  εεννααλλλλάάξξιιμμεεςς  

σσττηηνν  κκααττααννάάλλωωσσηη  εεππεειιδδήή  κκααλλύύππττοουυνν  ττιιςς  ίίδδιιεεςς  ααννάάγγκκεεςς  ττοουυ  κκααττααννααλλωωττήή  κκααιι  ππεερριιέέχχοουυνν  τταα  ίίδδιιαα  σσυυσσττααττιικκάά,,  

εεννώώ  οοιι  άάλλλλεεςς  μμοορρφφέέςς  όόππωωςς  τταα  μμππιισσκκόότταα  κκααιι  οοιι  ννιιφφάάδδεεςς  μμπποορροούύνν  νναα  κκααλλύύψψοουυνν  κκααττάά  έένναα  μμέέρροοςς  ττιιςς  ίίδδιιεεςς  

ααννάάγγκκεεςς  ττοουυ  κκααττααννααλλωωττήή  κκααιι  νναα  θθεεωωρρηηθθοούύνν  εεννααλλλλάάξξιιμμεεςς  μμεε  τταα  ππααρρααππάάννωω..  ΕΕππίίσσηηςς,,  οοιι  δδιιάάφφοορρεεςς  ααυυττέέςς  

μμοορρφφέέςς  μμπποορροούύνν  νναα  υυπποοκκαατταασσττααθθοούύνν  κκααιι  ααππόό  ττιιςς  φφρροουυττόόκκρρεεμμεεςς  πποουυ  δδιιααττίίθθεεννττααιι  σσεε  σσκκόόννηη  κκααιι  ββααζζάάκκιιαα  

ααλλλλάά  κκααιι  πποολλύύ  εεύύκκοολλαα  μμπποορροούύνν  νναα  εεττοοιιμμαασσττοούύνν  σσττοο  σσππίίττιι..  

ΣΣεε  σσχχέέσσηη  μμεε  ττηηνν  ααγγοορράά  ααυυττήή,,  ηη  ττεεχχννοολλοογγίίαα  κκααιι  ηη  ττεεχχννοογγννωωσσίίαα  δδεενν  εείίννααιι  ττόόσσοο  εευυρρέέωωςς  δδιιααδδεεδδοομμέέννεεςς  όόππωωςς  

μμεε  ττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ττοουυ  ββρρεεφφιικκοούύ  γγάάλλαακκττοοςς..  ΟΟ  δδυυννηηττιικκόόςς  ααννττααγγωωννιισσμμόόςς,,  εεππίίσσηηςς,,  εείίννααιι  λλιιγγόόττεερροο  έέννττοοννοοςς..  
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ΒΒέέββααιιαα  δδεενν  εείίννααιι  δδυυννααττόόνν  νναα  ααπποοκκλλεειισσθθεείί  ηη  εείίσσοοδδοοςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  πποουυ  εείίττεε  δδρραασσττηηρριιοοπποοιιοούύννττααιι  μμόόννοο  σσττηηνν  

ααγγοορράά  ββρρεεφφιικκοούύ  γγάάλλαακκττοοςς  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  εείίττεε  δδεενν  έέχχοουυνν  ππααρροουυσσίίαα  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα,,  όόππωωςς  ηη  εεττααιιρρίίαα  CCaarrnnaattiioonn,,  

δδεεδδοομμέέννοουυ  όόττιι  δδεενν  υυππάάρρχχοουυνν  σσηημμααννττιικκάά  εεμμππόόδδιιαα  εειισσόόδδοουυ  γγιι  ααυυττέέςς  σσττηηνν  εενν  λλόόγγωω  ααγγοορράά..  

ΟΟ  όόμμιιλλοοςς  NNuuttrriicciiaa  ππρροοσσφφέέρρεειι  σσττηηνν  εελλλληηννιικκήή  ααγγοορράά  ττρροοφφέέςς  ααπποογγααλλαακκττιισσμμοούύ  σσεε  μμοορρφφήή  σσκκόόννηηςς  ((ππααιιδδιικκέέςς  

κκρρέέμμεεςς))  κκααιι  μμππιισσκκόόττωωνν,,  εεννώώ  οο  όόμμιιλλοοςς  MMiilluuppaa  ππρροοσσφφέέρρεειι  σσττηηνν  εελλλληηννιικκήή  ααγγοορράά  ττρροοφφέέςς  ααπποογγααλλαακκττιισσμμοούύ  

μμόόννοο  σσεε  μμοορρφφήή  σσκκόόννηηςς  ((ππααιιδδιικκέέςς  κκρρέέμμεεςς))..  ''ΟΟππωωςς  ππρροοκκύύππττεειι  ααππόό  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  έέχχοουυνν  σσυυλλλλεεγγεείί  ααππόό  ττηηνν  

ΓΓρρααμμμμααττεείίαα,,  ττοο  μμεερρίίδδιιοο  ααγγοορράάςς  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  πποουυ  ααφφοορράά  ηη  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  γγιιαα  τταα  ππρροοϊϊόόνντταα  

ααπποογγααλλαακκττιισσμμοούύ  εείίννααιι  5511%%  ((4477,,99%%  γγιιαα  ττηη  NNuuttrriicciiaa  κκααιι  33,,11%%  γγιιαα  ττηη  MMiilluuppaa)),,  εεννώώ  ππεερριιλλααμμββααννοομμέέννωωνν  κκααιι  

ττωωνν  ππωωλλήήσσεεωωνν  ττηηςς  ΕΕΛΛΓΓΕΕΚΚΑΑ  εείίννααιι  5522,,11%%..  ΣΣτταα  πποοσσοοσσττάά  ααυυττάά  δδεενν  έέχχοουυνν  σσυυμμππεερριιλληηφφθθεείί  τταα  υυππόόλλοοιιππαα  

ππρροοϊϊόόνντταα  ααπποογγααλλαακκττιισσμμοούύ  σσεε  ννιιφφάάδδεεςς,,  μμππιισσκκόότταα  κκλλππ..,,  τταα  οοπποοίίαα,,  κκααττάά  ττηηνν  άάπποοψψηη  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  πποουυ  

σσυυγγκκεεννττρρώώννοοννττααιι,,  ππρρέέππεειι  νναα  λληηφφθθοούύνν  υυππόόψψηη,,  ααφφοούύ  ααπποοττεελλοούύνν,,  μμεεττάά  ααππόό  άάλλεεσσηη  ήή  δδιιάάλλυυσσήή  ττοουυςς  σσεε  ννεερρόό  ήή  

γγάάλλαα,,  ααννάάλλοογγηη  ττρροοφφήή  μμεε  τταα  ππρροοϊϊόόνντταα  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  ττηηςς  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηηςς,,  ττυυχχόόνν  δδεε  υυπποολλοογγιιζζόόμμεενναα,,  θθαα  

εεμμεείίωωνναανν  ττοο  πποοσσοοσσττόό  ααγγοορράάςς  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  ααυυττώώνν  σσττοο  2277%%..  ΗΗ  ΕΕππιιττρροοππήή  θθεεωωρρεείί  ππρράάγγμμααττιι  όόττιι  τταα  

ππρροοϊϊόόνντταα  ααυυττάά  δδεενν  μμπποορροούύνν  νναα  ααγγννοοηηθθοούύνν  κκααττάά  ττοονν  ππρροοσσδδιιοορριισσμμόό  ττηηςς  σσχχεεττιικκήήςς  ααγγοορράάςς  γγιιαα  μμόόννοο  ττοο  λλόόγγοο  

όόττιι  εειισσάάγγοοννττααιι  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  μμόόννοο  ααππόό  ττηη  NNuuttrriicciiaa,,  όόχχιι  δδεε  κκααιι  ααππόό  ττηη  MMiilluuppaa,,  αανν  κκααιι  δδεενν  δδιιααππιισσττώώθθηηκκεε  μμεε  

αακκρρίίββεειιαα  αανν  ηη  εεννααλλλλααξξιιμμόόττηηττάά  ττοουυςς  εείίννααιι  ππλλήήρρηηςς  ήή  μμόόννοο  μμεερριικκήή..  ΤΤοο  ττεελλεευυττααίίοο  θθαα  σσυυμμββααίίννεειι  αανν  τταα  

μμππιισσκκόότταα  κκααιι  οοιι  ννιιφφάάδδεεςς  μμπποορροούύνν  νναα  ααννττιικκαατταασσττήήσσοουυνν  οορριισσμμέένναα  μμόόννοο  κκααιι  όόχχιι  όόλλαα  τταα  γγεεύύμμαατταα  ααππόό  κκρρέέμμεεςς..  

ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ττωωνν  ττρροοφφώώνν  ααπποογγααλλαακκττιισσμμοούύ,,  ττόόσσοο  ττοο  μμεεγγάάλλοο  μμεερρίίδδιιοο  ααγγοορράάςς  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  πποουυ  

ααφφοορράά  ηη  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη,,  όόσσοο  κκααιι  τταα  μμιικκρράά  σσχχεεττιικκάά  μμεερρίίδδιιαα  ττωωνν  λλοοιιππώώνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  ((εεφφόόσσοονν  σσττηη  σσχχεεττιικκήή  

ααγγοορράά  σσυυμμππεερριιλληηφφθθοούύνν  μμόόννοο  οοιι  εειιδδιικκέέςς  ππααιιδδιικκέέςς  κκρρέέμμεεςς  σσεε  σσκκόόννηη  κκααιι  ββααζζάάκκιιαα  κκααιι  δδεενν  ππρροοσσττεεθθοούύνν  οοιι  

ννιιφφάάδδεεςς  κκααιι  μμππιισσκκόότταα,,  όόππωωςς  ήήδδηη  ααννααφφέέρρθθηηκκεε))  ππααρρέέχχοουυνν  εεννδδεείίξξεειιςς  όόττιι  υυφφίίσσττααττααιι  ππιιθθααννόόνν  δδεεσσππόόζζοουυσσαα  θθέέσσηη  

σσττηηνν  ααγγοορράά..  ΠΠααρράά,,  όόμμωωςς,,  ττοο  μμιικκρρόό  σσχχεεττιικκάά  μμεερρίίδδιιοο  ττωωνν  λλοοιιππώώνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν,,  ηη  οοιικκοοννοομμιικκήή  δδύύννααμμηη  ττωωνν  

ττεελλεευυττααίίωωνν  εείίννααιι  πποολλύύ  ιισσχχυυρρήή,,  ττόόσσοο  ααππόό  άάπποοψψηη  ιιδδίίωωνν  κκεεφφααλλααίίωωνν,,  κκύύκκλλοουυ  εερργγαασσιιώώνν,,  όόσσοο  κκααιι  ααππόό  άάπποοψψηη  

κκααθθααρρώώνν  κκεερρδδώώνν..  ΣΣττοονν  κκλλάάδδοο  ααυυττόό  δδρραασσττηηρριιοοπποοιιοούύννττααιι  εεππίίσσηηςς  κκααιι  άάλλλλεεςς  μμιικκρρόόττεερρεεςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς..  

VVII..  ΓΓιιαα  ττηηνν  ππααρρααππέέρραα  εεκκττίίμμηησσηη  ττωωνν  ααννττααγγωωννιισσττιικκώώνν  σσυυννθθηηκκώώνν  ππρρέέππεειι  νναα  ππρροοσσττεεθθοούύνν  τταα  αακκόόλλοουυθθαα::  

((αα))  ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  σσυυννέέλλεεξξεε  ηη  ΓΓρρααμμμμααττεείίαα,,  οοιι  μμεεγγααλλύύττεερρεεςς  ααννττααγγωωννίίσσττρριιεεςς  ττωωνν  ωωςς  άάννωω  

εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  σστταα  ββρρεεφφιικκάά  γγάάλλαατταα  εείίννααιι  ηη  εεττααιιρρίίαα  ΛΛοουυμμίίδδηηςς--NNeessttllee  μμεε  μμεερρίίδδιιοο  4400,,77%%  κκααιι  ηη  εεττααιιρρίίαα  

FFrriieessllaanndd  μμεε  μμεερρίίδδιιοο  2233,,44%%,,  εεννώώ  σστταα  ππρροοϊϊόόνντταα  ααπποογγααλλαακκττιισσμμοούύ  εείίννααιι  ηη  εεττααιιρρίίαα  ΓΓιιώώττηηςς  μμεε  μμεερρίίδδιιοο  1144,,22%%,,  

ηη  εεττααιιρρίίαα  FFrriieessllaanndd  μμεε  μμεερρίίδδιιοο  1133,,88%%  κκααιι  ηη  εεττααιιρρίίαα  ΛΛοουυμμίίδδηηςς--NNeessttllee  μμεε  μμεερρίίδδιιοο  1122,,66%%  ((κκααττάά  ττοονν  

ππρροοσσδδιιοορριισσμμόό  ττωωνν  πποοσσοοσσττώώνν  ααυυττώώνν  δδεενν  έέχχοουυνν  λληηφφθθεείί  υυππόόψψηη  οοιι  ννιιφφάάδδεεςς  κκααιι  τταα  μμππιισσκκόότταα))..  ΕΕξξάάλλλλοουυ  κκααττάά  

ττηηνν  εειισσήήγγηησσηη,,  μμεε  ββάάσσηη  τταα  οοιικκοοννοομμιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  ττωωνν  ααννττααγγωωννιισσττρριιώώνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  ((ίίδδιιαα  κκεεφφάάλλααιιαα,,  σσύύννοολλοο  

εεννεερργγηηττιικκοούύ,,  κκύύκκλλοοςς  εερργγαασσιιώώνν))  ηη  NNuuttrriicciiaa  κκααιι  ηη  MMiilluuppaa  έέρρχχοοννττααιι  ππέέμμππττηη  κκααιι  έέββδδοομμηη  ααννττίίσσττοοιιχχαα..  ΘΘαα  

ππρρέέππεειι,,  ββέέββααιιαα,,  νναα  σσηημμεειιωωθθεείί  εεδδώώ  όόττιι  πποολλλλέέςς  ααππόό  ττιιςς  ααννττααγγωωννίίσσττρριιεεςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  δδρραασσττηηρριιοοπποοιιοούύννττααιι  κκααιι  

σσεε  άάλλλλοουυςς  κκλλάάδδοουυςς,,  εεκκττόόςς  ααυυττώώνν  ττοουυ  ββρρεεφφιικκοούύ  γγάάλλαακκττοοςς  κκααιι  ττωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  ααπποογγααλλαακκττιισσμμοούύ..  ΤΤοούύττοο  
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ππααρρέέχχεειι  ππλλεεοοννεεκκττήήμμαατταα  σσυυννεερργγεειιώώνν  κκααιι  ααλλλληηλλοοϋϋπποοσσττήήρριιξξηηςς  ττωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  μμεε  ττηη  χχρρήήσσηη  ττηηςς  εεππωωννυυμμίίααςς  

κκααιι  ττωωνν  σσηημμάάττωωνν..  ΕΕππιιππλλέέοονν  ππααρρέέχχεειι  εεννδδεείίξξεειιςς  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττοονν  δδυυννηηττιικκόό  ααννττααγγωωννιισσμμόό,,  δδηηλλααδδήή  γγιιαα  ττηηνν  

ιικκααννόόττηητταα  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  σσττιιςς  ααγγοορρέέςς  ααυυττέέςς  νναα  ααννττααγγωωννιισσττοούύνν  δδυυννααμμιικκόόττεερραα  κκααιι  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκόόττεερραα  

ττιιςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  πποουυ  ααφφοορράά  ηη  ππααρροούύσσαα  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη..  

((ββ))  ΗΗ  ππώώλληησσηη  ττοουυ  γγάάλλαακκττοοςς  ππρρώώττηηςς  ββρρεεφφιικκήήςς  ηηλλιικκίίααςς  γγίίννεεττααιι  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  ααππόό  τταα  ΦΦααρρμμαακκεείίαα  εεννώώ  ηη  

δδιιααννοομμήή  γγίίννεεττααιι  εείίττεε  μμέέσσωω  ττωωνν  ΦΦααρρμμαακκααπποοθθηηκκώώνν,,  φφααρρμμαακκεευυττιικκώώνν  σσυυννεεττααιιρριισσμμώώνν  εείίττεε  ααππεευυθθεείίααςς  σστταα  

φφααρρμμαακκεείίαα,,  εεννώώ  ττωωνν  υυπποολλοοίίππωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  εείίττεε  μμέέσσωω  ττωωνν  ππααρρααππάάννωω  εείίττεε  ττωωνν  σσοουυππεερρμμάάρρκκεεττ  

((ΒΒαασσιιλλόόπποουυλλοοςς,,  ΒΒεερρόόπποουυλλοοςς,,  ΝΝίίκκηη,,  ΣΣκκλλααββεεννίίττηηςς  κκ..λλ..ππ))..  

VVIIII..  ΕΕκκττιιμμώώννττααςς  σσττοο  σσύύννοολλόό  ττηηςς  ττηη  γγννωωσσττοοπποοιιηηθθεείίσσαα  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  κκααιι  μμεε  ββάάσσηη  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  έέχχεειι  

σσυυγγκκεεννττρρώώσσεειι  ηη  ΓΓρρααμμμμααττεείίαα  ααλλλλάά  κκααιι  τταα  ππρροοσσααγγόόμμεενναα  ααππόό  ττιιςς  σσυυγγκκεεννττρροούύμμεεννεεςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς,,  ηη  ΕΕππιιττρροοππήή  

θθεεωωρρεείί  όόττιι  ηη  ππααρρααππάάννωω  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  δδεενν  ππεερριιοορρίίζζεειι  σσηημμααννττιικκάά  ττοονν  ααννττααγγωωννιισσμμόό  σσττηηνν  εεθθννιικκήή  ααγγοορράά  ήή  σσεε  

σσηημμααννττιικκόό  ττμμήήμμαα  ττηηςς,,  ιιδδίίωωςς  μμεε  ττηη  δδηημμιιοουυρργγίίαα  εεκκ  ττηηςς  σσυυγγκκεεννττρρώώσσεεωωςς  ήή  ττηηνν  εεννίίσσχχυυσσηη  δδεεσσππόόζζοουυσσααςς  θθέέσσηηςς..  

ΤΤοούύττοο  σσυυννάάγγεεττααιι  ααππόό  τταα  ππρροοεεκκττεεθθέένντταα  κκααιι  τταα  αακκόόλλοουυθθαα::  

((αα))  ΣΣττιιςς  σσχχεεττιικκέέςς  ααγγοορρέέςς  οο  ππρρααγγμμααττιικκόόςς  ααννττααγγωωννιισσμμόόςς  εείίννααιι  ααρρκκεεττάά  έέννττοοννοοςς,,  κκυυρρίίωωςς  σσττοονν  κκλλάάδδοο  ττοουυ  

ββρρεεφφιικκοούύ  γγάάλλαακκττοοςς,,  εεννώώ  οο  δδυυννηηττιικκόόςς  ααννττααγγωωννιισσμμόόςς  εείίννααιι  ιισσχχυυρρόόςς,,  δδεεδδοομμέέννοουυ  όόττιι  δδρραασσττηηρριιοοπποοιιοούύννττααιι  

πποολλύύ  μμεεγγάάλλεεςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  σσττοουυςς  κκλλάάδδοουυςς  ββρρεεφφιικκοούύ  γγάάλλαακκττοοςς  κκααιι  ππααιιδδιικκώώνν  ττρροοφφώώνν..  ΕΕππίίσσηηςς,,  ηη  εείίσσοοδδοοςς  

σσττοουυςς  κκλλάάδδοουυςς  ααυυττοούύςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  ππααρρααγγωωγγήήςς  γγααλλαακκττοοκκοομμιικκώώνν  κκααιι  φφααρρμμαακκεευυττιικκώώνν  εειιδδώώνν  θθεεωωρρεείίττααιι  όόττιι  

εείίννααιι  εεύύκκοολληη..  

((ββ))  ΤΤαα  ππρροοϊϊόόνντταα  πποουυ  ααφφοορράά  ηη  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  εείίννααιι  κκααττάά  κκααννόόνναα  εειισσααγγόόμμεενναα,,  εεκκττόόςς  ααυυττώώνν  πποουυ  ππααρράάγγοοννττααιι  

ααππόό  ττηηνν  εεττααιιρρίίαα  ΓΓΙΙΩΩΤΤΗΗΣΣ ..  ΠΠεερριιοορριισσμμοοίί  ααππόό  άάπποοψψηη  κκόόσσττοουυςς  μμεεττααφφοορράάςς  ήή  ααππόό  άάπποοψψηη  εευυααλλλλοοίίωωττοουυ  ττωωνν  

ππρροοϊϊόόννττωωνν,,  δδεενν  υυφφίίσσττααννττααιι..  ΠΠρράάγγμμααττιι,,  τταα  ππρροοϊϊόόνντταα  ααυυττάά  έέχχοουυνν  κκααττάά  κκααννόόνναα  ττηη  μμοορρφφήή  σσκκόόννηηςς,,  ήή  εείίννααιι  

σσυυσσκκεευυαασσμμέένναα  σσεε  ββααζζάάκκιιαα  κκααιι  κκοοννσσέέρρββεεςς,,  ππρράάγγμμαα  πποουυ  κκααθθιισσττάά  ττηη  μμεεττααφφοορράά  ττοουυςς  σσεε  μμεεγγάάλλεεςς  ααπποοσσττάάσσεειιςς  

εεύύκκοολληη..  

((γγ))  OO  ττρρόόπποοςς  δδιιααννοομμήήςς  ππααίίζζεειι  σσηημμααννττιικκόό  ρρόόλλοο  σσττηηνν  εεκκττίίμμηησσηη  ττωωνν  ααννττααγγωωννιισσττιικκώώνν  σσυυννθθηηκκώώνν  σσττηηνν  ααγγοορράά..  

ΗΗ  ααππααιιττοούύμμεεννηη  δδιιααφφήήμμιισσηη  κκααιι  ππρροοββοολλήή  ττωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  ααυυττώώνν  γγιιαα  ττηηνν  ιικκααννοοπποοιιηηττιικκήή  ττοουυςς  ππρροοώώθθηησσηη  σσττηηνν  

ααγγοορράά  ππααίίζζεειι  εεππίίσσηηςς  σσηημμααννττιικκόό  ρρόόλλοο  σσττηηνν  εεκκττίίμμηησσηη  ττωωνν  ααννττααγγωωννιισσττιικκώώνν  σσυυννθθηηκκώώνν,,  εεππεειιδδήή  ηη  

εεμμππιισσττοοσσύύννηη  ττωωνν  γγοοννέέωωνν  πποουυ  ααπποοκκττάάττααιι  μμέέσσωω  ααυυττώώνν  εείίννααιι  πποολλύύ  σσηημμααννττιικκόόςς  ππααρράάγγοοννττααςς  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  ττηηνν  

ττιιμμήή,,  σσυυσσκκεευυαασσίίαα  κκ..λλ..ππ  ττοουυ  ππρροοϊϊόόννττοοςς..  ΕΕππίίσσηηςς,,  οοιι  σσυυσσττάάσσεειιςς  ττωωνν  ιιααττρρώώνν  κκααιι  ττωωνν  φφααρρμμαακκοοπποοιιώώνν  ππααίίζζοουυνν  

κκααιι  ααυυττέέςς  πποολλύύ  σσηημμααννττιικκόό  ρρόόλλοο  σσττηηνν  εεππιιττυυχχίίαα  εεννόόςς  ππρροοϊϊόόννττοοςς  ττοουυ  εείίδδοουυςς  ααυυττοούύ  σσττηηνν  ααγγοορράά..  

((δδ))  ΗΗ  ππααρροουυσσίίαα  ττωωνν  φφααρρμμαακκεευυττιικκώώνν  σσυυννεεττααιιρριισσμμώώνν,,  φφααρρμμαακκααπποοθθηηκκώώνν  κκααιι  σσοουυππεερρμμάάρρκκεεττ  σσττηη  χχοοννδδρριικκήή  

κκααιι  λλιιααννιικκήή  ααγγοορράά  ττωωνν  ππααρρααππάάννωω  ππρροοϊϊόόννττωωνν  κκααθθιισσττάά  ττοο  σσύύσσττηημμαα  δδιιααννοομμήήςς  ττωωνν  ππααρρααππάάννωω  ππρροοϊϊόόννττωωνν  

σσχχεεττιικκάά  εεύύκκοολλαα  ππρροοσσιιττόό  σσεε  ννέέοουυςς  ααννττααγγωωννιισσττέέςς,,  δδεεδδοομμέέννοουυ  όόττιι  έέττσσιι  μμπποορροούύνν  νναα  γγίίννοουυνν  μμααζζιικκέέςς  ππωωλλήήσσεειιςς,,  

εεφφόόσσοονν  ββέέββααιιαα  εεξξαασσφφααλλιισσθθεείί  ττόόσσοο  ηη  εεππιιττυυχχήήςς  δδιιααφφήήμμιισσηη  κκααιι  ππρροοββοολλήή  ττοουυ  ππρροοϊϊόόννττοοςς,,  όόσσοο  κκααιι  ηη  
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υυπποοσσττήήρριιξξήή  ττοουυ  ααππόό  ιιααττρροούύςς  κκααιι  φφααρρμμαακκοοπποοιιοούύςς..  ΕΕπποομμέέννωωςς,,  δδεενν  εείίννααιι  ττόόσσοο  τταα  σσυυσσττήήμμαατταα  δδιιααννοομμήήςς  πποουυ  

ππααίίζζοουυνν  ττοονν  σσηημμααννττιικκόόττεερροο  ρρόόλλοο  σσττοονν  δδυυννηηττιικκόό  ααννττααγγωωννιισσμμόό  σσττιιςς  εενν  λλόόγγωω  ααγγοορρέέςς,,  όόσσοο  ηη  δδιιααφφήήμμιισσηη  κκααιι  

ππρροοββοολλήή  --  ππρροοώώθθηησσηη  ττοουυ  ππρροοϊϊόόννττοοςς  μμεε  σσκκοοππόό  ττηηνν  ααππόόκκττηησσηη  εεμμππιισσττοοσσύύννηηςς  ααππόό  μμέέρροουυςς  ττοουυ  κκοοιιννοούύ..  ΠΠρρέέππεειι  

ππάάννττωωςς  νναα  σσηημμεειιωωθθεείί  σσττοο  θθέέμμαα  ααυυττόό  ηη  σσηημμααννττιικκήή  εεππίίδδρραασσηη  ττηηςς  μμαακκρροοχχρρόόννιιααςς  ππααρροουυσσίίααςς  εεννόόςς  ππρροοϊϊόόννττοοςς  

σσττηηνν  ααγγοορράά  ππάάννωω  σσττηηνν  εεμμππιισσττοοσσύύννηη  ττωωνν  γγοοννέέωωνν..  ΗΗ  μμαακκρροοχχρρόόννιιαα  ππααρροουυσσίίαα  ττωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  ττωωνν  

εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  πποουυ  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  σσττηη  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  εείίννααιι  δδεεδδοομμέέννηη,,  ππρράάγγμμαα  πποουυ  κκααθθιισσττάά  ττοονν  δδυυννηηττιικκόό  

ααννττααγγωωννιισσμμόό  ππρροοςς  ττιιςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ααυυττέέςς  αασσθθεεννέέσσττεερροο,,  εεππεειιδδήή  χχρρεειιάάζζοοννττααιι  μμαακκρροοχχρρόόννιιεεςς  εεππεεννδδύύσσεειιςς  γγιιαα  

ττηηνν  κκααθθιιέέρρωωσσηη  ττοουυ  ππρροοϊϊόόννττοοςς  μμιιααςς  ννέέααςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  σσττηηνν  ααγγοορράά..  

((εε))  ΣΣυυννοοππττιικκάά,,  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  ττοοννιισσθθεείί  όόττιι  σσττιιςς  εεππηηρρεεααζζόόμμεεννεεςς  ααγγοορρέέςς::  

••  ΔΔρραασσττηηρριιοοπποοιιοούύννττααιι  οοιικκοοννοομμιικκάά  ιισσχχυυρρέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  μμεε  μμαακκρροοχχρρόόννιιαα  ππααρροουυσσίίαα  σσττηηνν  ααγγοορράά..  

••  ΗΗ  ππρρόόσσββαασσηη  ννέέωωνν  ααννττααγγωωννιισσττώώνν  εείίννααιι  εεφφιικκττήή,,  δδεεδδοομμέέννοουυ  όόττιι  δδεενν  υυφφίίσσττααννττααιι  σσηημμααννττιικκάά  εεμμππόόδδιιαα  

εειισσόόδδοουυ  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  πποουυ  ήήδδηη  δδρραασσττηηρριιοοπποοιιοούύννττααιι  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  σσεε  σσυυννααφφεείίςς  ααγγοορρέέςς,,  ήή  πποουυ  δδεενν  έέχχοουυνν  

σσήήμμεερραα  ππααρροουυσσίίαα  σσττηηνν  εελλλληηννιικκήή  ααγγοορράά  ααλλλλάά  δδρραασσττηηρριιοοπποοιιοούύννττααιι  δδιιεεθθννώώςς  σσττιιςς  ααγγοορρέέςς  ββρρεεφφιικκοούύ--

ππααιιδδιικκοούύ  γγάάλλαακκττοοςς  κκααιι  ττρροοφφώώνν  ααπποογγααλλαακκττιισσμμοούύ..  

••  ΥΥφφίίσσττααννττααιι  ααγγοορραασσττέέςς  μμεε  ιισσχχυυρρήή  δδιιααππρρααγγμμααττεευυττιικκήή  δδύύννααμμηη  ((ΣΣυυννεεττααιιρριισσμμοοίί  ΦΦααρρμμαακκοοπποοιιώώνν,,  ΑΑλλυυσσίίδδεεςς  

ΣΣοούύππεερρ  μμάάρρκκεεττ))  εειιδδιικκάά  όόσσοονν  ααφφοορράά  ττιιςς  ττιιμμέέςς  κκααιι  εεκκππττώώσσεειιςς,,  ππρράάγγμμαα  πποουυ  εεμμπποοδδίίζζεειι  ττηηνν  ααννεεξξάάρρττηηττηη  

δδρράάσσηη  εεκκ  μμέέρροουυςς  ττωωνν  ππααρρααγγωωγγώώνν--εειισσααγγωωγγέέωωνν..  ΒΒέέββααιιαα,,  όόσσοονν  ααφφοορράά  τταα  γγάάλλαατταα  ππρρώώττηηςς  ββρρεεφφιικκήήςς  

ηηλλιικκίίααςς  πποουυ  δδιιααττίίθθεεννττααιι,,  μμεε  ββάάσσηη  ττηηνν  ιισσχχύύοουυσσαα  ννοομμοοθθεεσσίίαα,,  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  ααππόό  φφααρρμμαακκεείίαα,,  έέχχεειι  

δδιιααππιισσττωωθθεείί  όόττιι  οοιι  ττιιμμέέςς  εείίννααιι  υυψψηηλλόόττεερρεεςς  ττωωνν  υυπποολλοοίίππωωνν  ττύύππωωνν  ββρρεεφφιικκοούύ  γγάάλλαακκττοοςς  πποουυ  δδιιααττίίθθεεννττααιι  

κκααιι  μμέέσσωω  σσοουυππεερρμμάάρρκκεεττ..  

••  ΤΤοο  μμεερρίίδδιιοο  ττωωνν  σσυυμμμμεεττεεχχοουυσσώώνν  σσττηη  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  όόσσοονν  ααφφοορράά  ττοο  ββρρεεφφιικκόό  γγάάλλαα,,  ((χχωωρρίίςς  

νναα  ππεερριιλληηφφθθεείί  ττοο  κκοοιιννόό  εεββααπποορρέέ))  ααννέέρρχχεεττααιι  σσττοο  3322,,99  %%  ((ππεερριιλλααμμββααννοομμέέννηηςς  κκααιι  ττηηςς  ΕΕΛΛΓΓΕΕΚΚΑΑ))  πποουυ  

κκααττααννέέμμεεττααιι  ωωςς  εεξξήήςς::  NNuuttrriicciiaa  1188  %%,,  MMiilluuppaa  99,,88  %%  ΕΕΛΛΓΓΕΕΚΚΑΑ  55,,11  %%,,  εεννώώ  οο  κκυυρριιόόττεερροοςς  ααννττααγγωωννιισσττήήςς  

κκααττέέχχεειι  μμεερρίίδδιιοο  4400,,77%%..  

••  ΤΤοο  μμεερρίίδδιιοο  ττωωνν  σσυυμμμμεεττεεχχοουυσσώώνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  σστταα  ππρροοϊϊόόνντταα  ααπποογγααλλαακκττιισσμμοούύ,,  εεάάνν  ππεερριιοορρίίσσοουυμμεε  ττηηνν  

ααγγοορράά  μμόόννοο  σσττιιςς  ββρρεεφφιικκέέςς  κκρρέέμμεεςς,,  ααννέέρρχχεεττααιι  σσττοο  5522,,11%%  ττοο  οοπποοίίοο  κκααττααννέέμμεεττααιι  ωωςς  εεξξήήςς::  NNuuttrriicciiaa  4477,,99%%,,  

MMiilluuppaa  33,,11  %%  ΕΕΛΛΓΓΕΕΚΚΑΑ  11,,11%%..  

••  ΕΕππίίσσηηςς  κκααττάά  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  πποουυ  έέδδωωσσαανν  ππρροοφφοορριικκάά  τταα  μμέέρρηη  κκααττάά  ττηη  σσυυζζήήττηησσηη  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς  υυππόόθθεεσσηηςς,,  

ηη  ΕΕΛΛΓΓΕΕΚΚΑΑ  αασσκκεείί  ααυυττόόννοομμηη  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα,,  ααννττααγγωωννιισσττιικκήή  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  ττηηςς  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηηςς..  

ΑΑππόό  τταα  ππααρρααππάάννωω,,  δδεενν  ππρροοκκύύππττεειι  εεννίίσσχχυυσσηη  ππρροοϋϋππάάρρχχοουυσσααςς  δδεεσσππόόζζοουυσσααςς  θθέέσσηηςς  ττηηςς  εεξξααγγοορράάζζοουυσσααςς  

εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  σσττηηνν  ααγγοορράά  ββρρεεφφιικκοούύ  γγάάλλαακκττοοςς..  ΑΑλλλλάά  κκααιι  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ττωωνν  ττρροοφφώώνν  ααπποογγααλλαακκττιισσμμοούύ  ττοο  

πποοσσοοσσττόό  ττηηςς  MMiilluuppaa  εείίννααιι  πποολλύύ  μμιικκρρόό  ((33,,11%%)),,  ώώσσττεε  ππρροοσσττιιθθέέμμεεννοο  σσεε  εεκκεείίννοο  ττηηςς  NNuuttrriicciiaa  νναα  μμηηνν  εείίννααιι  
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ιικκααννόό  νναα  εεννιισσχχύύσσεειι  σσεε  ααιισσθθηηττόό  ββααθθμμόό  δδεεσσππόόζζοουυσσαα  θθέέσσηη,,  κκααιι  ττυυχχόόνν  υυππάάρρχχοουυσσαα,,  ττηηςς  ττεελλεευυττααίίααςς..  

ΣΣηημμεειιώώννεεττααιι  όόττιι  ααππόό  ττηη  ββεελλγγιικκήή  ααρρχχήή  ππρροοσστταασσίίααςς  ττοουυ  ααννττααγγωωννιισσμμοούύ  ((ααππόόφφαασσηη  3300..1100..11999955,,  ττηηνν  οοπποοίίαα  

ππρροοσσκκοομμίίζζοουυνν  οοιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  μμεε  ττοο  υυππόόμμννηημμάά  ττοουυςς))  κκρρίίθθηηκκεε  όόττιι  ηη  εενν  λλόόγγωω  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  δδεενν  ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  

δδηημμιιοουυρργγήήσσεειι  δδεεσσππόόζζοουυσσαα  θθέέσσηη  ττηηςς  NNuuttrriicciiaa  σσττηηνν  οοιικκεείίαα  ββεελλγγιικκήή  ααγγοορράά..  

VVIIIIII..  ΗΗ  σσύύμμββαασσηη  γγιιαα  ττηηνν  εεξξααγγοορράά  ττηηςς  MMiilluuppaa  ααππόό  ττηη  NNuuttrriicciiaa  ππεερριιέέχχεειι  ρρήήττρραα  ααππααγγόόρρεευυσσηηςς  

ααννττααγγωωννιισσμμοούύ  κκααιι  εεχχεεμμύύθθεειιααςς  ((άάρρθθρροο  1166  ττηηςς  σσύύμμββαασσηηςς)),,  γγιιαα  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηημμαα  ττρριιώώνν  εεττώώνν  ααππόό  ττηηνν  

υυπποογγρρααφφήή  ττηηςς  σσύύμμββαασσηηςς..  ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηη  ρρήήττρραα  ααυυττήή,,  γγιιαα  τταα  εεππόόμμεενναα  ττρρίίαα  χχρρόόννιιαα  ηη  AALLTTAANNAA,,  ηη  MMiilluuppaa  

κκααιι  οοιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  πποουυ  σσυυννδδέέοοννττααιι  μμεε  ααυυττέέςς  σσεε  όόλλοο  ττοονν  κκόόσσμμοο  δδεενν  θθαα  σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  σσττηηνν  ααννάάππττυυξξηη,,  

ππααρρααγγωωγγήή,,  ππώώλληησσηη  κκααιι  δδιιάάθθεεσσηη  ππρροοϊϊόόννττωωνν  τταα  οοπποοίίαα  ααννττααγγωωννίίζζοοννττααιι  ττηη  σσηημμεερριιννήή  εεκκμμεεττάάλλλλεευυσσηη..  

ΕΕξξααιιρροούύννττααιι  οοιι  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  δδιιάάθθεεσσηηςς  γγιιαα  λλοογγααρριιαασσμμόό  υυφφιισσττάάμμεεννωωνν  εεττααίίρρωωνν  σσττιιςς  σσηημμεερριιννέέςς  χχώώρρεεςς  

δδιιάάθθεεσσηηςς  κκααιι  οουυσσιιαασσττιικκάά  σσττηη  μμέέχχρριι  σσήήμμεερραα  έέκκτταασσηη..  ΕΕππίίσσηηςς,,  ηη  MMiilluuppaa  δδεε  θθαα  κκάάννεειι  χχρρήήσσηη  ππλληηρροοφφοορριιώώνν  

οούύττεε  θθαα  μμεεττααββιιββάάζζεειι  σσεε  ττρρίίττοουυςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  έέχχεειι  δδώώσσεειι  σσττηηνν  ααγγοορράάσσττρριιαα  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηη  

μμεεττααββίίββαασσηη  ττηηςς  εεκκμμεεττάάλλλλεευυσσηηςς,,  ττιιςς  έέχχεειι  μμεεττααββιιββάάσσεειι  σσ  ααυυττήήνν  ήή  ττιιςς  έέχχεειι  ππααρρααχχωωρρήήσσεειι  μμεε  άάδδεειιαα  εεφφόόσσοονν  

ααυυττέέςς  δδεενν  εείίννααιι  ααππααρρααίίττηηττεεςς  γγιιαα  ττηη  MMiilluuppaa  γγιιαα  ττηη  σσυυννέέχχιισσηη  ττηηςς  εεππιιχχεειιρρηησσιιαακκήήςς  ττηηςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς..  ΗΗ  

υυπποοχχρρέέωωσσηη  ααυυττήή  ααφφοορράά  χχωωρρίίςς  εεξξααίίρρεεσσηη  όόλλεεςς  ττιιςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  ττηηνν  ππααρρααγγωωγγήή  ππααιιδδιικκώώνν  

ττρροοφφώώνν  κκααιι  δδιιααιιττηηττιικκώώνν  ττρροοφφίίμμωωνν  κκααιι  σσυυγγγγεεννώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν..  

ΟΟιι  ππεερριιοορριισσμμοοίί  ααυυττοοίί  δδεενν  ααννήήκκοουυνν  σσττοονν  ππυυρρήήνναα  ττηηςς  σσυυμμφφωωννίίααςς,,  οο  οοπποοίίοοςς  ρρυυθθμμίίζζεειι  ττηηνν  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  

κκααθθεεααυυττήή,,  ααλλλλάά  σσυυμμππλληηρρώώννοουυνν  ττηη  σσυυμμφφωωννίίαα,,  γγιι  ααυυττόό  κκααιι  κκααλλοούύννττααιι  σσυυννήήθθωωςς  κκααιι  δδεευυττεερρεεύύοοννττεεςς  

ππεερριιοορριισσμμοοίί..  ΗΗ  ρρήήττρραα  μμηη  ααννττααγγωωννιισσμμοούύ  κκααιι  εεχχεεμμύύθθεειιααςς  ααπποοββλλέέππεειι  σσττηηνν  κκααττοοχχύύρρωωσσηη  ττοουυ  ααγγοορραασσττοούύ,,  όόττιι  

ααπποοκκττώώννττααςς  μμιιαα  εεππιιχχεείίρρηησσηη,,  γγιιαα  ττηηνν  οοπποοίίαα  κκααττέέββααλλεε  ττοο  σσυυμμφφωωννηημμέέννοο  ττίίμμηημμαα,,  θθαα  μμπποορρέέσσεειι  νναα  

σσυυγγκκρρααττήήσσεειι  ττηηνν  εεκκχχωωρροούύμμεεννηη  ππεελλααττεείίαα  κκααθθώώςς  κκααιι  νναα  ααφφοομμοοιιώώσσεειι  κκααιι  ααξξιιοοπποοιιήήσσεειι  ττηηνν  εεκκχχωωρροούύμμεεννηη  

ττεεχχννοογγννωωσσίίαα..  ΤΤέέττοοιιοοιι  ππεερριιοορριισσμμοοίί  κκρρίίννοοννττααιι  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττοουυ  εελλέέγγχχοουυ  ττωωνν  σσυυγγκκεεννττρρώώσσεεωωνν  

((δδηηλλ..  σσττηηνν  ππρροοκκεειιμμέέννηη  ππεερρίίππττωωσσηη  μμεε  ββάάσσηη  ττοο  άάρρθθρροο  44γγ))  κκααιι  όόχχιι  μμεε  ββάάσσηη  τταα  άάρρθθρραα  11--22αα  νν..  770033//11997777..  ΓΓιιαα  

ττηηνν  εεκκττίίμμηησσηη  ττωωνν  ππεερριιοορριισσμμώώνν  ααυυττώώνν  ππρρέέππεειι  νναα  εερρεευυννάάττααιι  αανν  ππρράάγγμμααττιι  σσυυννδδέέοοννττααιι  ααμμέέσσωωςς  μμεε  ττηη  

σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  ((ππεερριιοορρίίζζοουυνν  δδηηλλ..  ττηη  δδρράάσσηη  ττωωνν  σσυυμμββααλλλλοομμέέννωωνν  κκααιι  όόχχιι  ττρρίίττωωνν)),,  εεάάνν  εείίννααιι  ααννααγγκκααίίοοιι  γγιιαα  

ττηηνν  οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  κκααιι  ττηηνν  εεξξαασσφφάάλλιισσήή  ττηηςς  κκααιι  αανν  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσεε  λλοογγιικκάά  όόρριιαα  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  ττοο  σσκκοοππόό  πποουυ  

εεππιιδδιιώώκκοουυνν  ((ββλλ..  ααππόόφφαασσηη  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΑΑννττααγγωωννιισσμμοούύ  1122//11999955))..  ΗΗ  ΕΕππιιττρροοππήή  κκρρίίννεειι  όόττιι  ηη  ρρήήττρραα  μμηη  

ααννττααγγωωννιισσμμοούύ  κκααιι  εεχχεεμμύύθθεειιααςς,,  όόππωωςς  ααννααφφέέρρθθηηκκεε  ππααρρααππάάννωω,,  μμεε  δδιιάάρρκκεειιαα  33  εεττώώνν  εείίννααιι  εεύύλλοογγηη  μμεε  ββάάσσηη  τταα  

ππααρρααππάάννωω  κκρριιττήήρριιαα,,  ώώσσττεε  νναα  έέχχεειι  ηη  εεξξεεττααζζόόμμεεννηη  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  ττοο  ππρροοσσδδοοκκώώμμεεννοο  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  κκααιι  άάρραα  

εεππιιττρρεεππττήή  ααππόό  ππλλεευυρράάςς  νν..  770033//11997777..  

ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ   ΛΛΟΟΓΓΟΟΥΥΣΣ   ΑΑΥΥΤΤΟΟΥΥΣΣ  

ΔΔιιααππιισσττώώννεειι  όόττιι  ηη  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  πποουυ  σσυυμμφφωωννήήθθηηκκεε  μμεε  ττηηνν  ααππόό  11ηηςς  ΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ  11999955  σσύύμμββαασσηη  μμεεττααξξύύ  

ααφφεεννόόςς  ττωωνν  εεττααιιρριιώώνν  MMiilluuppaa  AAGG  κκααιι  AAllttaannaa  AAGG  κκααιι  ααφφεεττέέρροουυ  εεννόόςς  ααρριιθθμμοούύ  εεττααιιρριιώώνν  πποουυ  ααννήήκκοουυνν  σσττοονν  

όόμμιιλλοο  NNuuttrriicciiaa,,  όόππωωςς  οοιι  εεττααιιρρίίεεςς  ααυυττέέςς  ααννααφφέέρρθθηηκκαανν  ππααρρααππάάννωω,,  κκααιι  πποουυ  γγννωωσσττοοπποοιιήήθθηηκκεε  σσττηηνν  ΕΕππιιττρροοππήή  
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ΑΑννττααγγωωννιισσμμοούύ  ττηηνν  1155--99--11999955  δδεενν  ππεερριιοορρίίζζεειι  σσηημμααννττιικκάά  ττοο  ααννττααγγωωννιισσμμόό  κκααιι  ωωςς  εεκκ  ττοούύττοουυ  δδεενν  σσυυννττρρέέχχεειι  

λλόόγγοοςς  ααππααγγόόρρεευυσσήήςς  ττηηςς  κκααττάά  ττοο  ννόόμμοο..  

ΗΗ  ααππόόφφαασσηη  εεκκδδόόθθηηκκεε  ττηηνν  1199ηη  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ  11999966..  

ΗΗ  ππααρροούύσσαα  ααππόόφφαασσηη  νναα  δδηημμοοσσιιεευυθθεείί  σσττηηνν  ΕΕφφηημμεερρίίδδαα  ττηηςς  ΚΚυυββεερρννήήσσεεωωςς..  

  

                  ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς    

ΟΟ  ΕΕιισσηηγγηηττήήςς              

  

                ΕΕυυάάγγγγεελλοοςς  ΕΕμμμμ..  ΠΠεερράάκκηηςς  

ΝΝιικκόόλλααοοςς  ΣΣαακκεελλλλααρρόόπποουυλλοοςς            ΑΑννααππλληηρρωωττήήςς  ΚΚααθθηηγγηηττήήςς  

ΕΕ..  ΑΑννττιιππρρόόεεδδρροοςς  ΑΑρρεείίοουυ  ΠΠάάγγοουυ      

            ΗΗ  ΓΓρρααμμμμααττέέααςς  

            

          ΑΑλλεεξξάάννδδρραα  ΜΜααρρίίαα  ΤΤααρρααμμππίίκκοουυ  

  


