
ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 29 / 1996 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (τέως Εμπορίου) την 10η Μαΐου 

1996, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ., με την εξής σύνθεση : 

Πρόεδρος:  Κωνσταντίνος Λασσαδός. 
Μέλη:   Μιχαήλ Φράγκος, (εισηγητής) κωλυομένου του τακτικού κ. Νικόλαου 

Σακελλαρόπουλου, 
Βλάσιος Ασημακόπουλος, 
Παναγιώτης Μαντζουράνης, κωλυομένου του τακτικού κ. Χαρίλαου Χάρακα, 
Γεώργιος Τριανταφυλλάκης, κωλυομένου του τακτικού κ. Λεωνίδα Νικολούζου, 
Δημήτριος Τζουγανάτος. 

Γραμματέας: Αλεξάνδρα - Μαρία Ταραμπίκου. 

Τα λοιπά τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη δεν παρευρέθησαν λόγω κωλύματος. 

Θέμα της συνεδριάσεως είναι η προσυμφωνία μεταξύ της εταιρείας  GENERAL 

BISCUITS S.A. και της κας Ι. Παπαδοπούλου-Αργυροπούλου για την εξαγορά μετοχών 

της εταιρείας Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και η συμφωνία μετόχων για την 

κατανομή των εξουσιών ελέγχου της δευτέρας των επιχειρήσεων, οι οποίες 

γνωστοποιήθηκαν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/1977, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Κατά την συζήτηση παρέστησαν οι κλητευθείσες εταιρείες GENERAL BISCUITS S.A. και 

Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. δια των πληρεξουσίων τους δικηγόρων, Αικατερίνης Σαριδάκη 

και  Ιωάννη Δρυλλεράκη. Οι εν λόγω δικηγόροι εκπροσώπησαν νομίμως και την κα Ιωάννα 

Παπαδοπούλου-Αργυροπούλου. 

Στην αρχή της συνεδριάσεως το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια της Γραμματείας, κα Σ. 

Καμπερίδου, η οποία ανέπτυξε την εισήγηση της Υπηρεσίας και πρότεινε την έγκριση της 

γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης. 

Στη συνέχεια, το λόγο έλαβαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των ως άνω εταιρειών οι οποίοι 

ανέπτυξαν τις απόψεις αυτών και έδωσαν πληροφορίες, εξηγήσεις και διευκρινίσεις σε 

ερωτήσεις που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής, για να ζητήσουν στο 

τέλος τη  χορήγηση αρνητικής πιστοποίησης ή εξαίρεσης κατά το άρθρο 1, παρ. 3 του 



ν.703/77, όπως ισχύει, ή, σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι η γνωστοποιηθείσα 

συμφωνία αποτελεί συγκέντρωση κατά το άρθρο 4β του ιδίου νόμου, την έκδοση απόφασης 

σύμφωνα με το άρθρο 4δ παρ. 4 προκειμένου να διαπιστώσει ότι η γνωστοποιηθείσα 

συγκέντρωση δεν μπορεί να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό και ως εκ τούτου δεν 

εμπίπτει στην παρ.1 του αρ. 4γ του ως άνω νόμου. 

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε σε Διάσκεψη την 11η Ιουνίου και στη συνέχεια την 25η 

Ιουνίου  1996 στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Εμπορίου, κατά την οποία, αφού έλαβε υπ' 

όψη της τα στοιχεία του φακέλλου, την Εισήγηση της Γραμματείας της Επιτροπής 

Ανταγωνισμού, τις απόψεις που διετύπωσαν, εγγράφως και προφορικώς, τα ενδιαφερόμενα 

μέρη κατά τη συζήτηση της υποθέσεως στις 10 Μαΐου 1996 και τα υπομνήματα τα οποία 

αυτά προσκόμισαν, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: 

Α. Η εταιρία με την επωνυμία «GENERAL BISCUITS S.A» που εδρεύει στην Γαλλία και 

εκπροσωπείται νομίμως, και η κ. Ιωάννα Παπαδοπούλου - Αργυροπούλου που είναι μέτοχος 

της ενταύθα εδρεύουσας ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.Ε.» γνωστοποίησαν στις 14 Νοεμβρίου 1995 στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, τις μεταξύ 

τους συναφθείσες στις 31 Οκτωβρίου 1995 δύο (2) συμβάσεις που αφορούν, αφενός μεν την 

εξαγορά από την πρώτη μετοχών της δεύτερης στην εταιρία «Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», 

αφετέρου δε τη συμφωνία μετόχων για την κατανομή των εξουσιών ελέγχου της 

επιχειρήσεως, υπό την αίρεση της προηγούμενης εγκρίσεως τούτων από την Επιτροπή 

Ανταγωνισμού. 

 Σύμφωνα με την ως άνω πρώτη σύμβαση η κα Ιωάννα Παπαδοπούλου - 

Αργυροπούλου, η οποία κατέχει το 50% των μετοχών της εταιρίας «Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.Ε.», θα πωλήσει και μεταβιβάσει στην «GENERAL BISCUITS S.A.» η οποία είναι ήδη 

κάτοχος του 30% των μετά ψήφου μετοχών της ιδίας εταιρίας, ποσοστό 10% των μετοχών 

της εταιρίας αυτής, ενώ παραλλήλως, με βάση άλλη συμφωνία, έχει δικαίωμα προαιρέσεως 

και υποχρέωση αγοράς, εντός περιόδου τριών (3) ετών, των μετοχών του τρίτου μετόχου της 

εν λόγω εταιρίας, που είναι η Ιρλανδική εταιρία «DARLYA LTD», η οποία κατέχει το 20% 

των μετοχών αυτής, αναβιβάζοντας ούτω το ποσοστό συμμετοχής της στο 60% του 

συνολικού αριθμού των μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας. Καθόσον αφορά τη δεύτερη 

σύμβαση, που υπογράφηκε μεταξύ των ως άνω τριών μετόχων, αυτή ρυθμίζει τις σχέσεις 

αυτών και τον τρόπο διοικήσεως της εταιρίας «Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» και 

διασφαλίζει τα δικαιώματα της πωλήτριας Ιωάννας Παπαδοπούλου - Αργυροπούλου, όταν 



μετά τη μεταβίβαση θα καταστεί μέτοχος μειοψηφίας ιδία με την υποχρέωση διορισμού 

αυτής ή του από την ιδία οριζομένου ενηλίκου τέκνου της ως Προέδρου και Διευθύνοντος 

Συμβούλου της εταιρίας, την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και τον τρόπο λήψεως 

αποφάσεων επί σοβαρών θεμάτων. 

Β. Από τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Γραμματεία και περιέχονται στο σχετικό φάκελλο 

και από αυτά που υποβλήθηκαν κατά την συζήτηση της υποθέσεως, καθώς και από τους 

ισχυρισμούς των συμμετεχόντων στην συγκέντρωση μερών, προέκυψαν τα εξής: 

 Ι. Η εταιρία «GENERAL BISCUITS S.A.» έχει συσταθεί και λειτουργεί στην Γαλλία 

σύμφωνα με τους νόμους της χώρας αυτής. Πρόκειται για εταιρία χαρτοφυλακίου που 

επενδύει σε εταιρίες διαφόρων οικονομικών κλάδων και ιδιαίτερα σε αυτές που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο των μπισκότων. Ανήκει κατά 100% στον όμιλο εταιριών 

DANONE που δραστηριοποιούνται κυρίως στην Γαλλία, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες, στους κλάδους γαλακτοκομικών, ειδών παντοπωλείου, ζυμαρικών, 

προπαρασκευασμέ-νων γευμάτων, μπύρας, μεταλλικού νερού, ειδών συσκευασίας και 

μπισκότων. 

 Ο όμιλος DANONE ηγείται στην παραγωγή μπισκότων τόσο στην Ευρώπη όσο και 

στην Ασία, ενώ έρχεται δεύτερος στην Νότιο Αμερική. Ειδικότερα, στην Ελλάδα ο όμιλος  

συμμετέχει και στις εταιρίες (i) ΔΕΛΤΑ, που παράγει γαλακτοκομικά, (ii) ΜΕΛΙΣΣΑ, που 

παράγει ζυμαρικά και (iii) Ζυθοποιία Βορείου Ελλάδος, που παράγει μπύρα. Το 1994, ο 

συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του ομίλου DANONE ξεπέρασε τα 10 δις 

ECU, ενώ στην Ευρώπη (περιλαμβανομένης και της Ελλάδος) ξεπέρασε το 1,5 δις ECU. 

 Τέλος, η «GENERAL BISCUITS S.A.» είναι ήδη, με βάση προηγούμενη συμφωνία, 

οικονομικός επενδυτής και δικαιοπάροχος τεχνογνωσίας στην «Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.Ε.» και αποβλέπει με την γνωστοποιούμενη συμφωνία στην επέκταση της τοιαύτης 

συνεργασίας και στην επέκταση των συναλλαγών με τις άλλες Βαλκανικές χώρες και την 

Κύπρο. 

 ΙΙ. Η εταιρία «Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», της οποίας η μετοχική σύνθεση τον μήνα Οκτώβριο 1995 είχε όπως 

προαναφέρθηκε, ιδρύθηκε το έτος 1922 και έχει ως αντικείμενο την παραγωγή μπισκότων με 

το σήμα «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΙΣΚΟΤΑ» και ειδών διατροφής (φρυγανιές, παξιμαδάκια 

Σουηδικού τύπου, και «σνάκς»). 



 Οι πωλήσεις της άνω εταιρίας των υπ’ αυτής διατιθεμένων προϊόντων του ομίλου 

DANONE στην Ελλάδα κατά την τελευταία τριετία 1992, 1993 και 1994 ανήλθαν σε 650, 

1.375 και 20 εκατομμύρια δραχμές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 6,4%, 11,3% και 0,2% 

των συνολικών της πωλήσεων, αντιστοίχως.  

 Η εταιρία αυτή συμμετέχει, κατά ποσοστό 99%, στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας 

«ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ Α.Ε.», που παράγει φρυγανιές με τον τίτλο «GOLDIES», οι 

οποίες διατίθενται στην αγορά από εκείνη.   

Κατά το έτος 1994, οι πωλήσεις της ανήλθαν συνολικώς σε 13.377 εκατ. δραχμές, που 

αντιστοιχούν σε 46 εκατ. ECU από το οποίο ποσό τα 12.440 εκατ. δρχ. (ή 41 εκατ. ECU) 

αφορούν στην Ελληνική αγορά. 

 ΙΙΙ. Η εταιρία DARLYA LTD είναι Ιρλανδική εταιρία επενδύσεων και εξαγόρασε με 

άλλη συμφωνία από τους τότε μετόχους της εταιρίας «Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», 

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Αλέξανδρο Παπαδόπουλο και Ανδρέα Παπαδόπουλο το 20% του 

μετοχικού της κεφαλαίου. 

 IV. 1.   Στην προκειμένη περίπτωση, στην σχετική αγορά προϊόντων, σύμφωνα με το 

άρθρο 4γ παρ. 2 του ν. 703/77 όπως τροποποιηθείς και συμπληρωθείς μεταγενεστέρως ισχύει, 

στην οποία δραστηριοποιούνται και οι δύο εταιρίες (GENERAL BISCUITS και Ε.Ι. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.) και η οποία θα επηρεασθεί άμεσα από την γνωστοποιούμενη 

σύμβαση είναι (α) η αγορά μπισκότων όλων των ειδών συμπεριλαμβανομένων και των 

γκοφρετών, τα οποία προϊόντα θεωρούνται από τον καταναλωτή εναλλάξιμα ή δυνάμενα να 

υποκατασταθούν μεταξύ τους, λόγω των χαρακτηριστικών τους, των τιμών τους και της 

σκοπούμενης χρήσης τους και β) η αγορά των «σνάκς». 

 Στην αγορά της φρυγανιάς και παξιμαδακίων Σουηδικού τύπου δραστηριοποιείται 

μόνο η εταιρία «Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.». 

 Σχετική γεωγραφική αγορά είναι το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας. Στην εν λόγω 

αγορά τα μερίδια των άνω δύο εταιριών στα μπισκότα-γκοφρέτες, στις φρυγανιές- 

παξιμαδάκια σουηδικού τύπου και στα «σνάκς», κατά το έτος 1994, ανήλθαν σε ποσοστό 

64%, 20% και 1% αντιστοίχως. 

 2. Κυριότερος ανταγωνιστής των άνω εταιριών είναι η εταιρία με την επωνυμία 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε» που ανήκει στον όμιλο εταιριών Κ. 



Φιλίππου και είναι αρκούντως οικονομικώς ισχυρή, όπως εμφανίζεται στον Ισολογισμό της 

31.12.1994 και στα Αποτελέσματα Χρήσεως 1994 της εταιρίας.  

 Η εν λόγω εταιρία έχει ως αντικείμενο την παραγωγή και την εισαγωγή μπισκότων και 

γκοφρετών, την παραγωγή ειδών ζαχαροπλαστικής και την εξαγωγή των ειδών αυτών. 

Επίσης, έχει την αποκλειστική διανομή και πώληση των προϊόντων της εταιρίας «ELITE 

Α.Ε.» (φρυγανιές, παξιμαδάκια σουηδικού τύπου και τρίμμα φρυγανιάς) και τη διανομή των 

προϊόντων της εταιρίας «ΚΡΙΣ - ΚΡΙΣ Α.Ε.» (άρτος, αρτοσκευάσματα). 

 Αλλοι ανταγωνιστές είναι (α) στην αγορά μπισκότων-γκοφρετών, οι πολυεθνικές 

εταιρίες BAHLSEN, CADBURY, HELLEMA, PARMALAT, (β) στις γκοφρέτες ειδικότερα 

οι εταιρίες ΙΟΝ, BINGO, ΠΑΥΛΙΔΗΣ και NESTLE οι οποίες παράγουν ή εισάγουν και 

διακινούν τον μεγαλύτερο όγκο αυτών, (γ) στην αγορά των «σνάκς» οι εταιρίες CHIPITA και 

TASTY FOODS και (δ) στην αγορά των φρυγανιών και παξιμαδακίων σουηδικού τύπου, οι 

εταιρίες του ομίλου Φιλίππου. 

 Τα μερίδια των εταιριών στην αγορά μπισκότων κατά τα έτη 1993 και 1994 ανήλθαν, 

αντιστοίχως, της εταιρίας Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. στο 66% και 64%, της εταιρίας 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ στο 31% και των λοιπών στο 3% και 5%. Στην αγορά 

των εγχωρίων παραγωγών γκοφρετών τα μερίδια κατά το έτος 1994 ανήλθαν για την ΙΟΝ σε 

41%, για την BINGO σε 21%, για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ σε 20%, για 

την ΠΑΥΛΙΔΗΣ σε 11% και την ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ σε 7%. Οσον αφορά την αγορά των 

«σνάκς», το μερίδιο των συμμετεχουσών στην γνωστοποιούμενη συγκέντρωση επιχειρήσεων 

δεν υπερβαίνει το 1%. 

 3. Η τάση της αγοράς είναι ελαφρώς αυξητική και οι εταιρίες του κλάδου, προκειμένου 

να αυξήσουν το μερίδιο τους, επικεντρώνουν τις προσπάθειες τους στην αύξηση της 

ποικιλίας των ειδών που παράγουν και διαθέτουν. 

 Η πώληση και διανομή των προϊόντων της εταιρίας «Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» 

στις ευρύτερες περιοχές Αθηνών, Πειραιώς, Θεσ/νίκης και Βόλου στα μεγάλα Σούπερ 

Μάρκετς και στα άλλα μεγαλύτερα καταστήματα λιανικής πωλήσεως, γίνεται με ίδια μέσα 

της εταιρίας, ενώ οι εφοδιασμοί των μικρότερων καταστημάτων γίνεται μέσω χονδρεμπόρων. 

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας η πώληση και διανομή γίνεται μέσω δικτύου 

αντιπροσώπων. 



 Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ Α.Ε.» διαθέτει επίσης δικό της ισχυρό 

δίκτυο διανομής, το οποίο επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα, χρησιμοποιώντας και 

χονδρεμπόρους και αντιπροσώπους. Ως ανήκουσα στον ίδιο όμιλο με τις εταιρίες ΕΒΓΑ και 

ΦΑΓΕ, έχει πρόσβαση και στα μεγάλα δίκτυα διανομής των εταιριών αυτών. Η εν λόγω 

εταιρία διανέμει κατ’ αποκλειστικότητα και τα προϊόντα των εταιριών «ELITE A.E.» και 

«ΚΡΙΣ - ΚΡΙΣ Α.Ε.». 

 Μεταξύ των διαφόρων εταιριών του κλάδου δεν παρατηρείται σημαντική 

διαφοροποίηση στις τιμές των ανωτέρω προϊόντων, των οποίων η ζήτηση επηρεάζεται 

σημαντικά από την διαφήμιση και τις λοιπές μεθόδους προώθησης των πωλήσεων που 

χρησιμοποιεί κάθε εταιρία σε συνδυασμό με το διακριτικό σήμα και την ποιότητα των. Η 

εταιρία «Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» κατά το έτος 1994, διέθεσε για διαφήμιση ποσό 

δραχμών που ξεπερνά σε ποσοστό 1,5% του κύκλου εργασιών της. 

 Ολες οι προαναφερθείσες ανταγωνίστριες εταιρίες, τόσο στα μπισκότα, όσο και στις 

γκοφρέτες, έχουν σημαντική οικονομική δύναμη, ισχυρό δίκτυο διανομής και μεγάλη 

ποικιλία επωνύμων προϊόντων. 

 Η είσοδος νέων επιχειρήσεων στον κλάδο των μπισκότων δεν συναντά σημαντικά 

εμπόδια δεδομένου ότι:  

 α) Η ζήτηση παρουσιάζει αυξητικές τάσεις, ενώ παράλληλα αυξάνει η προσφερόμενη 

ποικιλία από εισαγωγές ή παραγωγή, 

 β) Οι εισαγωγές προϊόντων δεν παρουσιάζουν προβλήματα, λόγω της τυποποιημένης 

συσκευασίας τους και δεν απαιτούν σημαντική επένδυση, 

 γ) Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί για την είσοδο νέων επιχειρήσεων στην αγορά 

και  

 δ) Δεν είναι απαγορευτικό το κόστος για την δραστηριοποίηση άλλων επιχειρήσεων 

στον κλάδο. 

Δ.  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 εδαφ. β του ν. 703/1977 (όπως τελευταία 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 παρ. 2 του ν. 2323/1995) συγκέντρωση πραγματοποιείται 

όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη μία τουλάχιστον επιχείρηση ή μία ή 

περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άμεσα ή έμμεσα τον έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων 

μίας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων, επομένως, η γνωστοποιηθείσες συμβάσεις 

αποτελούν συγκέντρωση κατά την έννοια της ανωτέρω διατάξεως και ούτω υπόκεινται στις 

σχετικές με αυτές ρυθμίσεις του εν λόγω νόμου, αφού με τις συμβάσεις αυτές παρέχεται η 



δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη δραστηριότητα της εταιρίας «Ε.Ι. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» σύμφωνα με την παρ. 3 του ως άνω άρθρου 4. 

 Κατά το άρθρο 4β του άνω νόμου (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 

2296/1995), η διαλαμβανόμενη σε αυτό υποχρέωση γνωστοποίησης της συγκέντρωσης στην 

Επιτροπή Ανταγωνισμού υφίσταται, 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 υπηρεσιών τμήμα της, τουλάχιστον 25% 

του συνολικού κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που 

θεωρούνται ομοειδή από τον καταναλωτή, λόγω των ιδιοτήτων, της τιμής 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 τουλάχιστον στο σε δραχμές 

ισόποσο των 50.000.000 Ευρωπαϊκών Λογιστικών Μονάδων (ECU) και δύο τουλάχιστον από 

τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν κάθε μία χωριστά στην εθνική αγορά 

συνολικό κύκλο εργασιών σε δραχμές ισόποσο των 5.000.000 Ευρωπαϊκών Λογιστικών 

Μονάδων (ECU). 

 Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προαναφέρθηκε, ο συνολικός κύκλος εργασιών των 

συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων υπερβαίνει μεν παγκοσμίως το ποσό των 50 

εκατ. ECU, σε εθνικό όμως επίπεδο μόνο η εταιρία «Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» 

υπερβαίνει το όριο των 5 εκατ. ECU. Αντιθέτως, το μερίδιο αγοράς των προϊόντων που 

αφορά η συγκέντρωση αυτή και ειδικότερα το μερίδιο στην αγορά των μπισκότων υπερβαίνει 

το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών τους και έτσι καλύπτεται το ως άνω πρώτο κριτήριο, 

με βάσει το οποίο η συγκέντρωση αυτή εμπίπτει στην διαδικασία προληπτικού ελέγχου της 

Επιτροπής Ανταγωνισμού. 

 Πρόβλημα δεν ανακύπτει από την συμμετοχή στην εν λόγω συγκέντρωση της 

Γαλλικής εταιρίας «GENERAL BISCUITS S.A.» και μέσω αυτής του Γαλλικού ομίλου 

DANONE, γιατί με βάσει τα προαναφερθέντα οικονομικά μεγέθη δεν εμπίπτει στις 

προϋποθέσεις του κανονισμού 4064/1989 ΕΟΚ. 

 Κατά την διάταξη του άρθρου 4γ παρ. 1 του νόμου 703/1977 (που προσετέθη με το 

άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 2296/1995) με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού απαγορεύεται 

κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων, που υπόκειται σε προηγούμενη γνωστοποίηση και η οποία 



μπορεί να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στην Εθνική αγορά ή σε σημαντικό σε 

συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών τμήμα της και ιδίως με την 

δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης. 

 Στην προκειμένη περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων που αναφέρονται 

στην παρ. 2 του άνω άρθρου και των σχετικών πραγματικών περιστατικών που 

προαναφέρθηκαν ανωτέρω αλλά και περαιτέρω (α) της προηγούμενης παρουσίας των 

προϊόντων του ομίλου DANONE στην Ελληνική αγορά μέσω της εταιρίας «Ε.Ι. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», (β) του γεγονότος ότι η GENERAL BISCUITS» ήταν 

δικαιοπάροχος τεχνογνωσίας στην ως άνω εταιρία και (γ) του γεγονότος ότι με την 

συγκέντρωση αυτή δεν επέρχεται ουσιαστική αύξηση του μεριδίου της στην αγορά των 

προϊόντων τούτων, κρίνεται ότι ο ανταγωνισμός δεν θα επηρεασθεί αισθητά και έτσι δεν 

ανακύπτει περίπτωση απαγόρευσης της εν λόγω συγκέντρωσης. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Διαπιστώνει ότι η συγκέντρωση που επήλθε με τις συναφθείσες στις 31 Οκτωβρίου 1995 δύο 

(2) συμβάσεις που αφορούν, αφενός μεν την εξαγορά από την εταιρεία GENERAL 

BISCUITS S.A. μετοχών της Ι. Παπαδοπούλου-Αργυροπούλου στην εταιρία «Ε.Ι. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», αφετέρου τη συμφωνία μετόχων για την κατανομή των εξουσιών 

ελέγχου της επιχειρήσεως, και που γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού στις 14 

Νοεμβρίου 1995, στο μέτρο που υπόκειται σε προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με τα 

παραπάνω, δεν περιορίζει σημαντικά το ανταγωνισμό, και δεν συντρέχει λόγος απαγόρευσής 

της σύμφωνα με το νόμο. 

Η απόφαση εκδόθηκε την 26η Ιουλίου 1996. 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

                 Ο Πρόεδρος  

    Ο Εισηγητής       

 

        Κωνσταντίνος Λασσαδός 

Μιχαήλ Φράγκος 

    Η Γραμματέας 

      



   Αλεξάνδρα Μαρία Ταραμπίκου 

 


