
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 100 / II / 1999 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης 
την 11η Νοεμβρίου 1999, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 9.30 π.μ., με την εξής σύνθεση: 
Πρόεδρος:  Σταύρος Αργυρόπουλος 
Μέλη: Μιχαήλ Φράγκος, κωλυομένου του τακτικού κ. Νικολάου Στυλιανάκη, 
 Βλάσιος Ασημακόπουλος, 
 Χαρίλαος Χάρακας, 
 Εμμανουήλ Αντωνόπουλος, κωλυομένου του τακτικού κ. Λεωνίδα Νικολούζου 
Γραμματέας: Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραμπίκου. 
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν λόγω 
κωλύματος. 

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 10.6.1999 γνωστοποιηθείσας στην 
Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, ίδρυσης 
κοινής επιχείρησης μεταξύ των εταιρειών ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ 
Α.Ε. και ΚΕΜ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ. 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι εταιρείες ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε. και 
ΚΕΜ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ δια των πληρεξουσίων αυτών δικηγόρων 
κ. Αλέξανδου Μεταλληνού και κας Ολγας Κεφαλογιάννη. 

Στην αρχή της συνεδρίασης, το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια κα Σοφία Καμπερίδου, η οποία 
ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση της Γραμματείας επί της υποθέσεως και, καταλήγοντας ότι, κατά 
την κρίση της Υπηρεσίας, η γνωστοποιηθείσα σύσταση κοινής επιχείρησης αποτελεί 
συγκέντρωση επιχειρήσεων εμπίπτουσα στις διατάξεις των άρθρων 4, 4β επ. του ν.703/77, όπως 
ισχύει, πρότεινε α) τη μη απαγόρευση αυτής δεδομένου ότι δεν αναμένεται να περιορίσει τον 
ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές αγορές τις οποίες αυτή αφορά και β) να απαλειφθούν ή να 
παραπεμφθούν προς εξέταση σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.703/77, όπως ισχύει, οι όροι που 
περιλαμβάνονται στην τριετή σύμβαση αντιπροσώπευσης που θα υπογράψει η κοινή επιχείρηση 
με τον όμιλο επιχειρήσεων ΣΙΔΕΝΟΡ, πλην του όρου που αναφέρεται στην προμήθεια που θα 
λαμβάνει η κοινή επιχείρηση για την πώληση ορισμένων ποσοτήτων προϊόντων παραγωγής του 
ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ. Στην συνέχεια, το λόγο έλαβαν οι ανωτέρω πληρεξούσιοι δικηγόροι, οι οποίοι 
ανέπτυξαν τις θέσεις των ενδιαφερομένων μερών, υποστήριξαν την άποψη ότι οι αναφερόμενοι 
από τη Γραμματεία όροι της συμβάσεως δεν είναι περιοριστικοί του ανταγωνισμού, απάντησαν 
σε ερωτήσεις που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής και ζήτησαν την 
έγκριση της συγκέντρωσης.  

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε σε διάσκεψη την 2α Δεκεμβρίου 1999, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10 π.μ., στην ίδια ως άνω αίθουσα 611, κατά την οποία, αφού έλαβε υπόψη της τα στοιχεία 
του φακέλου, την Εισήγηση της Γραμματείας, τις απόψεις που διετύπωσαν, εγγράφως και 
προφορικώς, τα ενδιαφερόμενα μέρη κατά την συζήτηση της υπόθεσης, 
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ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Με το από 10.6.1999 έγγραφο των εταιρειών ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε. 
(εφεξής ΣΙΔΜΑ) και ΚΕΜ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (εφεξής ΚΕΜ), 
γνωστοποιήθηκε στην Γραμματεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 4β 
του ν.703/77, όπως ισχύει, η πρόθεση ίδρυσης κοινής επιχείρησης, με την επωνυμία «ΣΙΔΜΑ 
Α.Ε.» (εφεξής «νέα ΣΙΔΜΑ»).  

Ειδικότερα στις 7.6.1999 υπεγράφη μεταξύ των εταιρειών ΣΙΔΜΑ του ομίλου ΑΜΑΡΙΛΙΟ και 
ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε., εταιρείας μητρικής της ΚΕΜ, του 
ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, επιστολή προθέσεων δυνάμει της οποίας τα μέρη προτίθενται να προβούν 
στη δημιουργία μίας κοινής ανώνυμης εταιρείας, δραστηριοποιούμενης στον τομέα της εμπορίας 
προϊόντων σιδήρου, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής 62% οι μέτοχοι της 
ΣΙΔΜΑ και  38% αυτοί της ΚΕΜ. Προς το σκοπό αυτό η ΣΙΔΜΑ θα διασπασθεί και θα 
απορροφηθεί από δύο εταιρείες: την ΠΡΟΣΙΝΤΕΡ Α.Ε., του ομίλου ΑΜΑΡΙΛΙΟ και μία εταιρεία 
του ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ-ΒΙΟΧΑΛΚΟ, όπως η ΕΤΕΜ. Συγκεκριμένα η ΠΡΟΣΙΝΤΕΡ Α.Ε. θα 
απορροφήσει τον κλάδο εμπορίας ανοξείδωτου χάλυβα της ΣΙΔΜΑ καθώς και τρία ακίνητα που 
είναι αποθηκευτικοί χώροι. Η δε ΕΤΕΜ θα απορροφήσει τις υπόλοιπες δραστηριότητες της 
ΣΙΔΜΑ,  περιλαμβανομένων και δύο ακινήτων, ενώ ταυτόχρονα θα εισφερθεί σ’αυτήν από την 
ΚΕΜ ο εμπορικός της κλάδος με εξαίρεση τους σωλήνες ύδρευσης. Η εταιρεία ΕΤΕΜ θα 
αποτελέσει τελικά τη νέα εταιρεία στην οποία τα μέρη θα έχουν την ως άνω συμμετοχή και η 
οποία μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγχώνευσης θα έχει την επωνυμία «ΣΙΔΜΑ Α.Ε.» 
(νέα ΣΙΔΜΑ).  

Πρόθεση των μερών αποτελεί η εισαγωγή της νέας κοινής επιχείρησης στο Χρηματιστήριο Αξιών 
Αθηνών (ΧΑΑ). Προ της εισαγωγής στο ΧΑΑ, ο όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ-ΒΙΟΧΑΛΚΟ θα έχει το 
δικαίωμα να αγοράσει από τους μετόχους του ομίλου ΑΜΑΡΙΛΙΟ ποσοστό τέτοιο που να 
εξασφαλίζει συμμετοχή του ως άνω πρώτου ομίλου στη νέα εταιρεία μετά την εισαγωγή στο 
ΧΑΑ σε ποσοστό 35% του μετοχικού της κεφαλαίου. Αν η νέα εταιρεία δεν εισαχθεί στο ΧΑΑ ή 
δεν έχει υποβληθεί αίτηση εισαγωγής της σ’αυτό έως την 31.12.2002, ο όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ-
ΒΙΟΧΑΛΚΟ θα έχει το δικαίωμα να αγοράσει από τους μετόχους του ομίλου ΑΜΑΡΙΛΙΟ το 
12% του μετοχικού κεφαλαίου ή άλλο ποσοστό, ώστε ο όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ να κατέχει συνολικά το 
50% του μετοχικού κεφαλαίου της νέας κοινής επιχείρησης. Αλλωστε σύμφωνα με την 
προαναφερθείσα επιστολή προθέσεων τα μέρη συμφώνησαν να τροποποιηθεί το καταστατικό της 
κοινής επιχείρησης νέα ΣΙΔΜΑ, ώστε να προβλέπει τα ακόλουθα: Το πρώτο Διοικητικό  
Συμβούλιο (Δ.Σ.) της θα είναι εξα(6)μελές, θα έχει ετήσια θητεία και θα βρίσκεται σε απαρτία 
εφόσον παρίστανται πέντε (5) από τα έξη (6) μέλη του. Κατ’ εξαίρεση το πρώτο Δ.Σ. της νέα 
ΣΙΔΜΑ, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγχώνευσης, θα έχει τρι(3)ετή θητεία, 
αποτελούμενο από δύο (2) μέλη οριζόμενα από τον όμιλο ΣΙΔΕΝΟΡ-ΒΙΟΧΑΛΚΟ και τέσσερα 
(4) μέλη από τον όμιλο ΑΜΑΡΙΛΙΟ. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων θα λαμβάνονται 
με πλειοψηφία του 66% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Κατ’ εξαίρεση, οι 
αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 29 παρ. 3 & 
5 και 31 παρ. 2 του Ν. 2190/1920, καθώς και κάθε απόφαση που αφορά στην εκλογή, ανάκληση 
ή κατάργηση Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού, 
πού αφορούν στο Δ.Σ. και στις πλειοψηφίες των Γενικών Συνελεύσεων, θα λαμβάνεται με 
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πλειοψηφία 2/3 των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, προϋπόθεση που σημαίνει 
ότι για τη λήψη αποφάσεων στη Γενική Συνέλευση της κοινής επιχείρησης απαιτείται η 
σύμπραξη και των μετόχων της μειοψηφίας. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με την εν λόγω επιστολή προθέσεων τα μέρη συμφώνησαν στην υπογραφή 
τριετούς σύμβασης αντιπροσώπευσης του ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ-ΒΙΟΧΑΛΚΟ από την νέα ΣΙΔΜΑ 
στην οποία θα προβλέπονται μεταξύ άλλων ότι: α) η νέα ΣΙΔΜΑ θα λαμβάνει προμήθεια 
πωλήσεως: 1) σιδήρου εμπορίου, για πωλήσεις έως 30.000 τόνους ετησίως 4%, για πωλήσεις 
πάνω από 30.000 τόνους 3%, 2) για συρματουργικά προϊόντα προμήθεια 3% και 3) για 
κοιλοδοκούς και σωλήνες κατασκευών 3%, β) ο όμιλος ΣΙΔΕΝΟΡ δικαιούται να πωλεί απ’ 
ευθείας σε τρίτους τα προϊόντα παραγωγής του της προηγουμένης παραγράφου (σίδηρο 
εμπορίου, συρματουργικά προϊόντα, κοιλοδοκούς και σωλήνες κατασκευών), ενημερώνοντας τη 
νέα ΣΙΔΜΑ και να καταβάλει σ’ αυτήν το 1/3 της προμήθειας που αυτή θα εισέπραττε εάν η 
πώληση γινόταν μέσω αυτής. Από τον όρο αυτό εξαιρούνται τα λοιπά προϊόντα του ομίλου 
ΣΙΔΕΝΟΡ (σίδηρος μπετόν, δομικά πλέγματα, σύρμα 1,2 mm μαύρο κλπ.), γ) η τιμή πωλήσεως 
των προϊόντων που θα πωλούνται απ’ ευθείας από τον όμιλο ΣΙΔΕΝΟΡ σε τρίτους, συμφωνείται 
να μην υπολείπεται από αυτήν, που θα διαθέτει τα προϊόντα του ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ η νέα ΣΙΔΜΑ 
περισσότερο από ότι η συνολική προμήθεια που θα εισέπραττε η νέα εταιρεία εάν αυτή πωλούσε 
απ’ ευθείας, δ) οι εισαγωγές από την νέα ΣΙΔΜΑ για τα προϊόντα που δύναται να παράγει ο 
όμιλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ θα γίνονται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ.  

Εκ των συμμετεχουσών εταιρειών η ΣΙΔΜΑ, του ομίλου ΑΜΑΡΙΛΙΟ, ανήκει κατά το 49,3% σε 
φυσικά πρόσωπα μέλη της ομώνυμης οικογένειας, κατά το 33,7% στην εταιρεία SIDACIER S.A. 
και κατά το 17,0% στον Ανδρέα Πιζάντε. Δραστηριοποιείται στην εμπορία και μεταποίηση 
χαλυβουργικών προϊόντων. Ειδικότερα, δραστηριοποιείται στην μεταποίηση και εμπορία 
πλατέων προϊόντων, εμπορία επιμήκων προϊόντων, μεταποίηση και εμπορία σωλήνων και 
εμπορία συρματουργικών προϊόντων. Τα φυσικά πρόσωπα-μέτοχοι της εν λόγω εταιρείας 
ελέγχουν την εταιρεία ΠΡΟΣΙΝΤΕΡ Α.Ε., δραστηριοποιούμενη στις αντιπροσωπείες 
χαλυβουργικών προϊόντων. Την τελευταία τριετία η ΣΙΔΜΑ εξαγόρασε τις εταιρείες ΕΛΣΙΝΤΕΡ 
Α.Ε.Β.Ε και ΙΛΒΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., απορρόφησε τη θυγατρική εταιρεία ΛΕΩΝ ΑΜΑΡΙΛΙΟ Α.Ε. 
και συγχωνεύθηκε με τις εταιρείες ΚΑΛ Α.Ε. και ΜΕΤΑΛΑΜ Α.Ε.Β.Ε (πρώην ΕΛΣΙΝΤΕΡ). 
Κυριότεροι πελάτες της ΣΙΔΜΑ είναι οι: ΕΛΚΟ ΒΑΓΙΩΝΗΣ Α.Ε., Δ. ΓΙΑΝΤΣΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε., 
ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε., ΙΝΤΡΑΜΕΤ Α.Ε., ΜΕΤΚΑ Α.Ε., ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., 
καλ. Ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ, για το έτος 1998, στην ελληνική αγορά, που αφορά στο 
μεταβιβαζόμενο μέρος, σύμφωνα με το άρθρο 4στ παρ. 3 του Ν. 703/77, ανήλθε σε 27.024 εκατ. 
δρχ. δηλ. 81.520.853 ECU περίπου, ενώ το ίσιο έτος ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της 
εταιρείας, που αφορά στο μεταβιβαζόμενο μέρος, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, ανήλθε σε 27.289 
εκατ. δρχ. δηλ. 82.320.255 ECU περίπου. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας, ο κύκλος εργασιών 
του ομίλου  ΑΜΑΡΙΛΙΟ, σε παγκόσμιο επίπεδο, το 1998, ανήλθε σε 28.389 εκατ. δρχ. δηλ. 
85.638.525 ECU περίπου.  

Η ΚΕΜ, του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, ανήκει στους: ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. κατά 53,75%, SOLLAC A.E  
κατά 16,93%, ΕΤΕΒΑ Α.Ε. 8,87%, ΕΤΗΛ Α.Ε. 5,78%, ΕΤΒΑ Α.Ε. 3,68%, ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε. 
3,16%, ΧΙΟΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2,58%, ΕΛΛ. ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 2,14%, COFIDILUX S.A. 1,39%, 
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ε. 0,86%, ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 0,86%. Δραστηριοποιείται στην εμπορία 
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και μεταποίηση χαλυβουργικών προϊόντων. Ειδικότερα, δραστηριοποιείται στην μεταποίηση και 
εμπορία πλατέων προϊόντων, εμπορία επιμήκων προϊόντων, μεταποίηση και εμπορία σωλήνων 
και εμπορία συρματουργικών προϊόντων. Την τελευταία τριετία η ΚΕΜ απορρόφησε την 
εταιρεία ΣΙΔΕΠ Α.Ε.. Κυριότεροι πελάτες της είναι οι: ΤΖΟΥΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, KNAUFF 
ΓΥΨΟΠΟΙΪΑ Α.Β.Ε.Ε., FRIGOGLASS A.B.E.E., ΑΦΟΙ Θ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Α.Β.Ε.Ε. και 
ΑΝΤΙΜΕΤ Α.Ε.. Σημειώνεται ότι εταιρείες του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ στον οποίο ανήκει η ΚΕΜ 
δραστηριοποιούνται στην παραγωγή επιμήκων χαλυβουργικών προίόντων (σίδηρος εμπορίου, 
συρματουργικά, κοιλοδοκοί και σωλήνες κατασκευών) όπως οι ΣΙΔΕΝΟΡ και SOVEL. Η δε 
ΣΙΔΕΝΟΡ είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής της ΚΕΜ. Το 1998 ο κύκλος εργασιών της ΚΕΜ,  
στην ελληνική αγορά, που αφορά στο μεταβιβαζόμενο μέρος, σύμφωνα με το άρθρο 4στ παρ. 3 
του Ν. 703/77, ανήλθε σε 6.927.300.000  δρχ. δηλ. 20.896.958  ECU περίπου, ενώ ο παγκόσμιος 
κύκλος εργασιών της, για το ίδιο τμήμα, σε 7.143.000.000 δρχ. δηλ. 21.547.641 ECU περίπου. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου 
ΒΙΟΧΑΛΚΟ, που αφορά τις 10 κυριότερες εταιρείες του, παγκοσμίως, ανήλθε σε 264.896 εκατ. 
δρχ. περίπου, δηλ. 799.087.777 ECU περίπου.  

Η νέα ΣΙΔΜΑ, που θα ιδρυθεί από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, θα δραστηριοποιείται στον 
κλάδο της εμπορίας και μεταποίησης χαλυβουργικών προϊόντων. Ειδικότερα, θα 
δραστηριοποιείται στην μεταποίηση και εμπορία πλατέων προϊόντων, εμπορία επιμήκων 
προϊόντων,   μεταποίηση και εμπορία σωλήνων κατασκευής καθώς και εμπορία συρματουργικών 
προϊόντων, δραστηριότητες οι οποίες θα εισφερθούν στην κοινή επιχείρηση (κ.ε.) από τις 
ιδρυτικές της επιχειρήσεις. Μετά την υπό κρίση ίδρυση της κ.ε., η εκ των ιδρυτικών ΣΙΔΜΑ  
μετά τη διάσπαση της θα πάψει να υφίσταται και η μοναδική μη εισφερόμενη στην κ.ε. 
δραστηριότητα της, δηλ. εκείνη της εμπορίας ανοξείδωτων πλατέων προϊόντων θα μεταβιβασθεί 
στην εταιρεία ΠΡΟΣΙΝΤΕΡ Α.Ε., που ελέγχεται από τα φυσικά πρόσωπα-μετόχους της ΣΙΔΜΑ. 
Η δε ΚΕΜ θα συνεχίσει δραστηριοποιούμενη μόνο στην αγορά της μεταποίησης και εμπορίας 
σωλήνων ύδρευσης.  

Στην υπό κρίση περίπτωση, και βάσει των προαναφερομένων περί της μετοχικής της συνθέσεως, 
του Διοικητικού Συμβουλίου της και των Γενικών της Συνελεύσεων, η νέα ΣΙΔΜΑ αποτελεί 
κοινή  δηλαδή ελεγχόμενη από κοινού από άλλες επιχειρήσεις, επιχείρηση.  

Ο κλάδος στον οποίο θα δραστηριοποιηθεί η κοινή επιχείρηση είναι εκείνος της εμπορίας και 
μεταποίησης χαλυβουργικών προϊόντων. Ο χάλυβας αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα υλικά 
με πολύ ευρύ πεδίο εφαρμογών σε κατασκευαστικά έργα, στη βιομηχανία, στις μεταφορές κλπ. Ο 
εν λόγω κλάδος των χαλυβουργικών προϊόντων περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες, κάθε μία 
από τις οποίες αποτελεί διακεκριμένη σχετική αγορά : α) Πλατέα προϊόντα (φύλλα – ταινίες), β) 
Επιμήκη προϊόντα, γ) Σωλήνες κατασκευής, δ) Συρματουργικά προϊόντα. Τα προϊόντα πωλούνται 
μέσω των κέντρων αποθήκευσης και επεξεργασίας (Steel Service Centers) που διαθέτουν οι 
εταιρείες και σχετική γεωγραφική αγορά θεωρείται το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. 

Ειδικότερα στην αγορά των πλατέων προϊόντων, σύμφωνα με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, 
βασικοί ανταγωνιστές τους είναι οι εταιρείες : α) ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε., β) Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ-Ν. 
ΣΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, για το έτος 1998 στην ελληνική 
αγορά τα μερίδια τους καθώς και των κυριοτέρων ανταγωνιστών τους, στην αγορά των πλατέων 
προϊόντων, έχουν ως ακολούθως : ΣΙΔΜΑ 15,6%, ΚΕΜ 5,2%, ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 10-12%, 
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ΚΑΛΠΙΝΗΣ Α.-Ν. ΣΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 10-12%. Οι μικρότεροι σε μέγεθος ανταγωνιστές που 
ασχολούνται με το εμπόριο των εν λόγω προϊόντων όπως οι εταιρείες Αφοι Κορδέλλου, 
Βρυώνης, Μεταλλουργική Γεράκης κ.λ.π. κατέχουν το 25 – 30 % της αγοράς. Το υπόλοιπο 
μερίδιο αγοράς, σύμφωνα με τις συμμετέχουσες καλύπτεται από βιομηχανίες όπως η BSP – 
ΠΙΤΣΟΣ, ΜΑΙΛΗΣ Α.Ε., FRIGOGLASS, από ναυπηγεία και τεχνικές εταιρείες που ασχολούνται 
με τεχνικά έργα. Οι εν λόγω εταιρείες καλύπτουν τις ανάγκες τους ως επί το πλείστον με 
απευθείας  προμήθειες από εργοστάσια παραγωγής πλατέων προϊόντων. Σύμφωνα άλλωστε με τις 
εκτιμήσεις της Γραμματείας τα μερίδια αγοράς των ιδρυτικών επιχειρήσεων καθώς και των 
κυριοτέρων ανταγωνιστών τους, στην αγορά των πλατέων προϊόντων, στην υπό κρίση υπόθεση, 
διαμορφώνονται ως ακολούθως : ΣΙΔΜΑ 18,32%, ΚΕΜ 6,17%, ΚΑΛΠΙΝΗΣ Α. – Ν. ΣΙΜΟΣ 
Α.Ε.Β.Ε. 11,03%, ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 10,45%, ΛΟΙΠΟΙ 54,08%. Σ’ ό,τι αφορά στην αγορά 
των επιμήκων προϊόντων (σίδηρος μορφής - δοκοί - κοίλοι δοκοί), σύμφωνα με τις 
συμμετέχουσες επιχειρήσεις, βασικοί ανταγωνιστές τους είναι οι παραπάνω επιχειρήσεις: α) 
ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. και β) ΚΑΛΠΙΝΗΣ Α.-Ν. ΣΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Σύμφωνα με τις 
συμμετέχουσες επιχειρήσεις, για το έτος 1998 στην ελληνική αγορά, τα μερίδια τους καθώς και 
των κυριοτέρων ανταγωνιστών τους, στην αγορά των επιμήκων προϊόντων, έχουν ως ακολούθως: 
ΣΙΔΜΑ 12,5%, ΚΕΜ 16,8%, ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 11-13%, ΚΑΛΠΙΝΗΣ Α. – Ν. ΣΙΜΟΣ 
Α.Ε.Β.Ε. 11-13%. Οι μικρότερες εμπορικές επιχειρήσεις  καλύπτουν ποσοστό της τάξης του 15 – 
20 % ενώ οι τεχνικές εταιρείες καλύπτουν περίπου το 30 % της αγοράς. Εξάλλου σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις της Γραμματείας τα μερίδια αγοράς των ιδρυτικών επιχειρήσεων  καθώς και των 
κυριοτέρων ανταγωνιστών τους, στην αγορά των επιμήκων προϊόντων, στην υπό κρίση υπόθεση, 
διαμορφώνονται ως ακολούθως: ΣΙΔΜΑ 13,88%, ΚΕΜ 19,46%, ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 17,52%, 
ΚΑΛΠΙΝΗΣ Α.-Ν. ΣΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 11,11%, ΛΟΙΠΟΙ 38,03%. Ειδικά στην αγορά των 
σωλήνων, σύμφωνα με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, βασικοί ανταγωνιστές τους είναι οι 
επιχειρήσεις : α) ΠΡΟΦΙΛ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε., β) ΜΑΒΙΣΩ Α.Ε., γ) 
ΠΡΟΦΙΣΩΛ Α.Ε.  

Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, για το έτος 1998 στην ελληνική αγορά, τα μερίδια 
τους καθώς και των κυριοτέρων ανταγωνιστών τους, στην αγορά των σωλήνων, έχουν ως εξής: 
ΣΙΔΜΑ 0,7%, ΚΕΜ 12%, ΠΡΟΦΙΛ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε. 10%, ΜΑΒΙΣΩ 
Α.Ε. 10%, ΜΠΗΤΡΟΣ 8%, ΚΑΛΠΙΝΗΣ 8%, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ 10%, 
ΠΡΟΦΙΣΩΛ Α.Ε. 10%. Εξάλλου σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Γραμματείας, τα μερίδια αγοράς 
των ιδρυτικών επιχειρήσεων καθώς και των κυριοτέρων ανταγωνιστών τους, στην αγορά των 
σωλήνων, στην υπό κρίση υπόθεση, διαμορφώνονται ως ακολούθως : ΣΙΔΜΑ 0,62%,  ΚΕΜ 
4,35%, ΠΡΟΦΙΛ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ Α.Ε. 35,00%, ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 7,00%, 
ΚΑΛΠΙΝΗΣ Α-Ν. ΣΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 6,67%, ΜΑΒΙΣΩ Α.Ε. 8,00%, ΛΟΙΠΟΙ 38,03%. Τέλος στην 
αγορά των συρματουργικών προϊόντων, σύμφωνα με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, βασικοί 
ανταγωνιστές τους είναι οι παραγωγικές επιχειρήσεις : α) ΔΑΡΙΓΚ Ο. & ΣΙΑ Α.Β.Ν.Ε., β) 
ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ Α.Ε., γ) ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε., και οι εισαγωγικές επιχειρήσεις α) ΝΕΡΓΕΚΑ 
Α.Β.Ε.Ε. β) ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.  Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, για το έτος 
1998 στην ελληνική αγορά, τα μερίδια τους καθώς και των κυριοτέρων ανταγωνιστών τους, στην 
αγορά των συρματουργικών προϊόντων, έχουν ως εξής: ΣΙΔΜΑ 4,1%, ΚΕΜ 3,7%, ΔΑΡΙΓΚ Ο & 
ΣΙΑ Α.Β.Ν.Ε. 30,0%, ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ Α.Ε. 12,5%, ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 10,0%, ΝΕΡΓΕΚΑ 
Α.Β.Ε.Ε. 8,0%. Άλλωστε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Γραμματείας, τα μερίδια αγοράς των 
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ιδρυτικών επιχειρήσεων καθώς και των κυριοτέρων ανταγωνιστών τους, στην αγορά των 
συρματουργικών προϊόντων, στην υπό κρίση υπόθεση, διαμορφώνονται ως ακολούθως: ΣΙΔΜΑ 
5,48%, ΚΕΜ 5,02%, ΔΑΡΙΓΚ Ο & ΣΙΑ Α.Β.Ν.Ε. 33,50%, ΛΟΙΠΟΙ 56%. 

Η ελληνική αγορά εμπορίας και μεταποίησης χαλυβουργικών προϊόντων εν γένει ακολουθεί 
ανοδική πορεία κατά την τελευταία πενταετία, παρουσιάζοντας σημεία σημαντικής ανάκαμψης 
και σταθεροποίησης. Η εγχώρια κατανάλωση χαλυβουργικών προϊόντων ακολουθεί τους διαρκώς 
επιταχυνόμενους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας. Οι προοπτικές δε κρίνονται εξίσου θετικές 
καθόσον: ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας αναμένεται να επιταχυνθεί έτι περαιτέρω, η μείωση 
των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων θα ενισχύσει την οικοδομική δραστηριότητα,  ο ρυθμός 
εκτέλεσης των εν εξελίξει δημοσίων έργων υποδομής θα επιταχυνθεί,  νέα έργα θα προστεθούν 
στα ήδη εκτελούμενα, εν όψει των Ολυμπιακών αγώνων του 2004, στα έργα υποδομής των 
οποίων, λόγω της φύσης τους, αναμένεται να χρησιμοποιηθούν μεγάλες ποσότητες 
χαλυβουργικών προϊόντων, οι ιδιωτικές επενδύσεις θα συνεχίσουν να αυξάνονται, δεδομένης της 
μείωσης των επιτοκίων και της αύξησης της κατανάλωσης, η ναυπηγοεπισκευαστική 
δραστηριότητα δείχνει σαφή σημεία ανάκαμψης μετά την ύφεση των τελευταίων ετών και  η 
ένταξη της χώρας μας στη ζώνη του «ευρώ» πιθανολογείται ότι θα αυξήσει την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και κατά συνέπεια τη διεισδυτικότητα των προϊόντων τους 
στις ξένες αγορές. Ως προβλήματα του κλάδου καταγράφονται οι αθρόες εισαγωγές ορισμένων 
από τα παραπάνω χαλυβουργικά προϊόντα αμφίβολης ποιότητας σε χαμηλές τιμές (π.χ. Τουρκία), 
το σχετικά μικρό μέγεθος της εγχώριας αγοράς και η περιορισμένη βιομηχανική δραστηριότητα 
σε τομείς που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες χάλυβα, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία. Οι 
κυριότεροι  προμηθευτές της ιδρυτικής εταιρείας ΣΙΔΜΑ είναι οι εταιρείες HELLENIC STEEL 
από την οποία προμηθεύεται πλατέα προϊόντα (γαλβανισμένα και ψυχρής έλασης), 
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ πλατέα προϊόντα, BERKELEY METALS πλατέα και επιμήκη, IL VA SPA, 
DUFERCO, RDA, BUFERDOFIN, KAREX, YUGELBURU και ΔΑΡΙΓΚ Α.Ε συρματουργικά. 
Οι κυριότεροι δε προμηθευτές της δεύτερης ιδρυτικής εταιρείας ΚΕΜ είναι οι ΣΙΔΕΝΟΡ, 
ΑΡΜΕΤ, LITEXPORT, ΑΕΕ ΧΑΛΥΒΟΣ, STANMED TRADING CO LTD, DORADA 
TRADING AB και KREMIKOVTZI CORP. Σημειώνεται ότι η ΚΕΜ προμηθεύονταν από 
εταιρεία του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, στην οποία ανήκει, την ΣΙΔΕΝΟΡ ορισμένα από τα επιμήκη 
προϊόντα που εμπορεύονταν. Εκτιμάται δε τόσο από τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση 
εταιρείες όσο και από τους ανταγωνιστές τους ότι η πρόσβαση των καταναλωτών – εταιρειών, 
στις πηγές παραγωγής τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού είναι εύκολη. Ως κυριότερα 
κριτήρια που καθορίζουν τις προτιμήσεις των πελατών αναφέρονται η τιμή και η πίστωση. 
Περαιτέρω οι προτιμήσεις των πελατών επηρεάζονται από την ύπαρξη πλήρους γκάμας 
προϊόντων, την ποιότητα και την εμπιστοσύνη στην εταιρεία. Υπάρχει εν γένει μεγάλη διασπορά 
πελατείας, ενώ ως «τυπικοί» πελάτες μπορεί να θεωρηθούν οι έμποροι, οι βιοτέχνες και οι 
μικροβιομήχανοι. Οι συμβάσεις αποκλειστικής διανομής με τους πελάτες είναι σχεδόν 
ανύπαρκτες καθόσον οι πελάτες σπανίως δεσμεύονται επί μακρόν με κάποιον προμηθευτή. Οι 
κρατικές υπηρεσίες, οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί αποτελούν μεν πηγή ζήτησης, δεν 
μπορεί όμως αυτή να χαρακτηρισθεί ως κύρια. Δεν υπήρξε κάποια σημαντική είσοδος νέας 
επιχειρήσεως στον ανωτέρω κλάδο κατά τα τελευταία έτη. Ως μόνη σημαντική κίνηση θα 
μπορούσε να θεωρηθεί η σημαντική αύξηση της δραστηριότητας της εισαγωγικής εταιρείας 
«Μυτιληναίος Α.Ε.» στην εν λόγω αγορά.  
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Επειδή στην υπό κρίση υπόθεση, πρόκειται να δημιουργηθεί από τις επιχειρήσεις ΣΙΔΜΑ και 
ΚΕΜ, κοινή επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΙΔΜΑ Α.Ε.», με αντικείμενο δραστηριότητας την 
μεταποίηση και εμπορία χαλυβουργικών προϊόντων. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του 
Ν.703/77, όπως ισχύει, «οι πράξεις συμπεριλαμβανομένης της σύστασης κοινής επιχείρησης που 
έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον συντονισμό της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς σε 
θέματα ανταγωνισμού επιχειρήσεων που παραμένουν ανεξάρτητες, δεν αποτελούν συγκέντρωση 
κατά την παρ. 2 στοιχ. β. H  δημιουργία κοινής επιχείρησης, η οποία εκπληρώνει μόνιμα όλες τις 
λειτουργίες μιάς αυτόνομης οικονομικής ενότητας και δεν συνεπάγεται το συντονισμό της 
ανταγωνιστικής συμπεριφοράς, είτε μεταξύ των ιδρυτικών επιχειρήσεων είτε μεταξύ των 
επιχειρήσεων αυτών και της κοινής επιχείρησης, αποτελεί πράξη συγκέντρωσης κατά την έννοια 
της παραγράφου 2 στοιχ. β». Εν προκειμένω η πρώτη εκ των ιδρυτικών ΣΙΔΜΑ, όπως 
προαναφέρθηκε, μετά τη διάσπαση της θα πάψει να υφίσταται και η μοναδική μη εισφερόμενη 
στην κ.ε. δραστηριότητα της, δηλ. εκείνη της εμπορίας ανοξείδωτων πλατέων προϊόντων, θα 
μεταβιβασθεί στην ΠΡΟΣΙΝΤΕΡ Α.Ε.,. Η δεύτερη ιδρυτική εταιρεία ΚΕΜ θα συνεχίσει 
δραστηριοποιούμενη μόνο στην αγορά της μεταποίησης και εμπορίας σωλήνων ύδρευσης. Τέλος, 
η κοινή επιχείρηση θα δραστηριοποιείται στην μεταποίηση και εμπορία πλατέων προϊόντων 
(πλην της εμπορίας ανοξείδωτων πλατέων προϊόντων), εμπορία επιμήκων προϊόντων,  εμπορία 
σωλήνων και εμπορία συρματουργικών προϊόντων, δραστηριότητες οι οποίες θα εισφερθούν σ’ 
αυτήν από τις ιδρυτικές της επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, καμμία από τις  ιδρυτικές επιχειρήσεις 
δεν θα δραστηριοποιείται στην εμπορία των προϊόντων της κοινής επιχείρησης. Εξάλλου η ΚΕΜ 
θα εξακολουθεί να ασκεί δραστηριότητα στην αγορά της μεταποίησης και εμπορίας σωλήνων 
ύδρευσης, αγορά που διακρίνεται από αυτήν των σωλήνων κατασκευής. -Τόσο οι ιδρυτικές 
επιχειρήσεις ΣΙΔΜΑ και ΚΕΜ όσο και η κοινή επιχείρηση νέα ΣΙΔΜΑ, θα δραστηριοποιούνται 
στην ίδια σχετική γεωγραφική αγορά (ελληνική επικράτεια). Πλην της περιπτώσεως της Α.Ε.Ε 
ΧΑΛΥΒΟΣ, η οποία αποτελεί κοινή τους προμηθεύτρια στα πλατέα προϊόντα, οι ιδρυτικές 
επιχειρήσεις δεν έχουν κοινούς προμηθευτές και πελάτες. Εξ όλων των ανωτέρω συνάγεται ότι η 
ίδρυση της κοινής επιχείρησης, αποτελεί πράξη συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 
εδαφ. β’. Περαιτέρω δε κρίνεται ότι η υπό κρίση συγκέντρωση γνωστοποιήθηκε εμπρόθεσμα, 
καθόσον, η επιστολή προθέσεων υπεγράφη την 7.6.1999 και γνωστοποιήθηκε την 10.6.1999.  Η 
εν λόγω συγκέντρωση υπόκειται σε προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του 
αρθρ. 4β παρ. 1 του Ν. 703/77, όπως ισχύει, δεδομένου ότι πληρούνται και οι δύο προϋποθέσεις 
που ορίζει ο νόμος. Συγκεκριμένα : α) ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των συμμετεχουσών 
επιχειρήσεων για το έτος 1998 υπερβαίνει τα 50.000.000 ECU (103.867.896  ECU), ενώ ο κύκλος 
εργασιών των συμμετεχουσών επιχειρήσεων ΣΙΔΜΑ και ΚΕΜ, κάθε μίας χωριστά στην εθνική 
αγορά υπερβαίνει τα 5.000.000 ECU (81.520.853 και 20.896.958  ECU αντίστοιχα) και β) το 
μερίδιο αγοράς των συμμετεχουσών επιχειρήσεων υπερβαίνει το 25% σε ορισμένες από τις 
σχετικές αγορές της υπό κρίση υπόθεσης. Από πλευράς συνθηκών ανταγωνισμού στις σχετικές 
αγορές προϊόντων όπως οριοθετήθηκαν ανωτέρω και συγκεκριμένα σε σχέση με το ζήτημα αν η 
εν λόγω συγκέντρωση μπορεί να περιορίσει τον ανταγωνισμό, εκτενώς εκτεθέντα ανωτέρω 
προκύπτει ότι η εν λόγω συγκέντρωση δεν θα έχει ως αποτέλεσμα τον σημαντικό περιορισμό του 
ανταγωνισμού.  

Τέλος, σχετικά με την τριετή σύμβαση αντιπροσώπευσης που θα υπογράψει η νέα ΣΙΔΜΑ με τον 
όμιλο ΣΙΔΕΝΟΡ, ο όρος που αναφέρεται στην προμήθεια που θα λαμβάνει η κ.ε. για την πώληση 
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ορισμένων ποσοτήτων προϊόντων παραγωγής του ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ μπορεί να θεωρηθεί 
απαραίτητος για την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης. Ειδικότερα με την παραπάνω δέσμευση 
εξασφαλίζεται για μία τριετία η συνέχεια στον εφοδιασμό της κ.ε. με προϊόντα που είναι 
αναγκαία για την άσκηση των δραστηριοτήτων που έχουν εκχωρηθεί σ΄αυτήν. Σημειώνεται δε ότι 
σύμφωνα με έγγραφο του πληρεξουσίου δικηγόρου των εταιρειών, τα προϊόντα που θα 
προέρχονται από τη ΣΙΔΕΝΟΡ εκτιμάται ότι θα αντιπροσωπεύουν περίπου το 10-15% των 
πωλήσεων της νέας ΣΙΔΜΑ. Ομως, οι λοιποί όροι που περιλαμβάνονται στην παραπάνω 
σύμβαση αντιπροσώπευσης εκτιμάται ότι δεν είναι απολύτως αναγκαίοι για την πραγματοποίηση 
της συγκέντρωσης και ως εκ τούτου είτε θα πρέπει να απαλειφθούν είτε να εξετασθούν σύμφωνα 
με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 703/77, όπως ισχύει.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

1. Αποφαίνεται ότι η από 10.6.1999 γνωστοποιηθείσα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα 
με τα άρθρα 4 και 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, ίδρυση κοινής επιχείρησης μεταξύ των εταιρειών 
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε. και ΚΕΜ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΕΤΑΛΛΟΥ, αποτελεί συγκέντρωση επιχειρήσεων, η οποία δεν αναμένεται να περιορίσει 
αισθητά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές αγορές τις οποίες αυτή αφορά και ως εκ 
τούτου δεν συντρέχει λόγος απαγόρευσής της κατά το νόμο. 

2. Αποδέχεται, εκ των όρων της συναφούς συμβάσεως, τον αναφερόμενο στη δυνατότητα της 
κοινής επιχειρήσεως να λαμβάνει προμήθεια πωλήσεως α) σιδήρου εμπορίου για πωλήσεις έως 
30.000 τόνους ετησίως 4%, για πωλήσεις πάνω από 30.000 τόνους 3%, β) για συρματουργικά 
προϊόντα προμήθεια 3% και γ) για κοιλοδοκούς και σωλήνες κατασκευών 3%. 

Η παρούσα απόφαση εκδόθηκε την 7η Δεκεμβρίου 1999. 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

           Ο Πρόεδρος 

Ο Συντάξας την Απόφαση 

             Σταύρος Αργυρόπουλος 

     Χαρίλαος Χάρακας       Η Γραμματέας 

 

Αλεξάνδρα - Μαρία Ταραμπίκου 

 


