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ΑΠΟΦΑΣΗ
∗∗∗∗ 496/VI/2010 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ 
 

Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων 
της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 9η Ιουλίου 2010, ηµέρα Παρασκευή και 
ώρα 11:00, µε την εξής σύνθεση:  
Πρόεδρος: ∆ηµήτριος Κυριτσάκης 
Μέλη: ∆ηµήτριος ∆ανηλάτος και 

Φραγκίσκος Αρµάος, λόγω δικαιολογηµένου κωλύµατος του τακτικού µέλους 
Νικολάου Τραυλού. 

Γραµµατέας: Παρασκευή Α. Ζαχαριά. 
Θέµα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της προηγούµενης 
γνωστοποίησης, σύµφωνα µε το άρθρο 4β του ν. 703/77, της εξαγοράς από την 
εταιρία «ΚΑΡΦΟΥΡ -ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ανώνυµη Εταιρεία Γενικού Εµπορίου, 
Εκµεταλλεύσεως Εµπορικών Εγκαταστάσεων και Επιχειρήσεων»του συνόλου των 
µετοχών (100% µ.κ.) της εταιρίας DIA HELLAS ΑΕ Γενικών Πωλήσεων, Εµπορικών 
Υπηρεσιών και Ίδρυσης και Οργάνωσης Εµπορικών Καταστηµάτων. 

Στη αρχή της συζήτησης, ο Πρόεδρος ανέγνωσε συνοπτικά την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 
4276/8.7.2010 Έκθεσή του και πρότεινε για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά 
σ΄ αυτή, την έγκριση της γνωστοποιηθείσας, βάσει του άρθρου 4β ν.703/77, όπως 
ισχύει, συγκέντρωσης των εταιριών ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (εφεξής ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ή εξαγοράζουσα) 
και DIA HELLAS ΑΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
και Ι∆ΡΥΣΗΣ και ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (εφεξής 
DIA ή εξαγοραζόµενη), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο προαναφερθέν άρθρο 4δ 
παρ. 3 του ιδίου νόµου, δεδοµένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρότι εµπίπτει στο 
πεδίο εφαρµογής της παρ.1 του άρθρου 4β του ίδιου νόµου, δεν φαίνεται ότι έχει τη 
δυνατότητα να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στις σχετικές αγορές, στις 
οποίες αφορά.  
Κατόπιν το Τµήµα της Επιτροπής Ανταγωνισµού (εφεξής Ε.Α.) προχώρησε σε 
διάσκεψη και αφού έλαβε υπόψη του την έκθεση του Προέδρου, όλα τα στοιχεία του 
φακέλου της ανωτέρω υπόθεσης και το ισχύον νοµικό πλαίσιο,  
 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ: 
 

                                                 
∗ Από την παρούσα απόφαση έχουν παραλειφθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ.7 του Κανονισµού 
Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης 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) Κατά το άρθρο 4 παρ. 2 στοιχ. β΄ ν. 703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωση 
πραγµατοποιείται και όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη 
τουλάχιστον µία επιχείρηση ή µία ή περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άµεσα 
ή έµµεσα, τον έλεγχο του συνόλου ή τµηµάτων µιας ή περισσοτέρων άλλων 
επιχειρήσεων. Κατά την παρ. 3 του ως άνω άρθρου, για την εφαρµογή του νόµου, 
ο έλεγχος απορρέει από δικαιώµατα, συµβάσεις ή άλλα µέσα, τα οποία είτε 
µεµονωµένα είτε από κοινού µε άλλα και λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών 
πραγµατικών ή νοµικών συνθηκών, παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικής 
επίδρασης στη σύνθεση, στις συσκέψεις ή στις αποφάσεις των οργάνων µιας 
επιχείρησης και ιδίως από: α) δικαιώµατα κυριότητας ή επικαρπίας επί του 
συνόλου ή µέρους των περιουσιακών στοιχείων µιας επιχείρησης, β) δικαιώµατα 
ή συµβάσεις που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση, 
στις συσκέψεις ή στις αποφάσεις των οργάνων µιας επιχείρησης. Επίσης, κατά 
την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, ο έλεγχος αποκτάται από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα 
ή τις επιχειρήσεις, που: α) είναι υποκείµενα αυτών των δικαιωµάτων ή δικαιούχοι 
από τις συµβάσεις αυτές ή β) χωρίς να είναι υποκείµενα των δικαιωµάτων ή 
δικαιούχοι από τις συµβάσεις αυτές, δικαιούνται να ασκούν τα δικαιώµατα που 
απορρέουν από αυτές. 

2) Η εν λόγω διάταξη καλύπτει τις πράξεις που οδηγούν σε απόκτηση αποκλειστικού 
ή κοινού ελέγχου, περιλαµβανοµένων των πράξεων που οδηγούν σε µεταβολές 
στην ποιότητα του ελέγχου. Μεταβολή της ποιότητας του ελέγχου που οδηγεί σε 
συγκέντρωση προκύπτει, εφόσον υπάρξει εναλλαγή αποκλειστικού και κοινού 
ελέγχου. Η µετάβαση δε από τον αποκλειστικό έλεγχο στον κοινό έλεγχο 
αποτελεί πράξη συγκέντρωσης που χρήζει κοινοποίησης1. 

3)  Στην προκείµενη περίπτωση, από τα αναφερόµενα στην από 12.4.2010 
υποσχετική σύµβαση πώλησης µετοχών µεταξύ της ΚΑΡΦΟΥΡ-
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (αγοράστριας) και των DIA και Schoptis Holding Ltd 
(πωλητριών), προκύπτει ότι φέρεται προς έγκριση πράξη συγκέντρωσης, η οποία 
αφορά στην απόκτηση του συνόλου των µετοχών της DIA από την ΚΑΡΦΟΥΡ-
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, προκειµένου µετά τη συγκέντρωση, η DIA να ελέγχεται από 
κοινού από την Carrefour S.A. και την ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ διαµέσου της κοινής 
επιχείρησης ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ. Εποµένως, πρόκειται για αλλαγή 
της ποιότητας του ελέγχου επί της DIA, µε µετάβαση από αποκλειστικό έλεγχο 
της ΚΑΡΦΟΥΡ (80%) σε κοινό έλεγχο από την κοινή επιχείρηση ΚΑΡΦΟΥΡ-
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (50% Carrefour S.A. - 50% ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ). Ενόψει 
των ανωτέρω, η γνωστοποιούµενη πράξη συνιστά συγκέντρωση κατά την έννοια 
των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2 στοιχ. β΄ του ν.703/77, όπως ισχύει, διότι 
συνεπάγεται µετάβαση από αποκλειστικό σε κοινό έλεγχο σε διαρκή βάση.  

                                                 
1 Βλ. αναλογική εφαρµογή της Κωδικοποιηµένης Ανακοίνωσης της Επιτροπής για θέµατα 
δικαιοδοσίας βάσει του Κανονισµού 139/2004 για τον έλεγχο συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων, 
παρ. 11-90, ιδίως παρ. 83. 
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4) Φέρεται, επίσης, αρµοδίως, ενώπιον της Επιτροπής, διότι ναι µεν η υπό κρίση 
συγκέντρωση είχε κοινοτική διάσταση2, λόγω του συνολικού κύκλου εργασιών 
των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων που υπερβαίνει τα 150.0000 ευρώ, [σύµφωνα µε 
τα προσκοµισθέντα στοιχεία, ο συνολικός κύκλος εργασιών εκάστου  των µερών 
στην εθνική αγορά, ανέρχονταν της ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ σε […] και 
της DIA σε […] εκατοµµύρια ευρώ]  αλλά στις 28.4.2010, η γνωστοποιούσα 
εταιρία ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ µε αιτιολογηµένη αναφορά της προς την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής Ε.Επ.) ζήτησε παραποµπή της υπό κρίση  
συγκέντρωσης βάσει του άρθρου 4 παρ. 4 του Κανονισµού 139/2004 στην Ε.Α., 
προκειµένου να την εξετάσει η τελευταία. Αντίγραφο της αιτιολογηµένης 
αναφοράς εστάλη στις 29.4.2010 σε όλα τα κράτη µέλη και µε επιστολή της 14ης  

Μαΐου
3 η Ε.Α., πληροφόρησε την Ε.Επ. ότι η Ελλάδα συµφωνεί µε την 

προτεινόµενη παραποµπή. Ακολούθως, η Ε.Επ. αποφάσισε4 να παραπέµψει τη 
συγκέντρωση στο σύνολό της για εξέταση από την Ε.Α. Πρέπει, εποµένως, να 
εφαρµοσθούν εν προκειµένω, τα άρθρα 4 – 4στ του ν. 703/77, µε βάση τη διάταξη 
του άρθρου 4 παρ. 4 του Κανονισµού Συγκεντρώσεων, σε συνδυασµό µε την 
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραποµπή υποθέσεων 
συγκέντρωσης (2005/C 56/02)5 καθώς και την Ανακοίνωση της Ε.Α. της 
22.10.2009 µε θέµα: «Γνωστοποίηση συγκεντρώσεων στην Επιτροπή 
Ανταγωνισµού (βάσει των άρθρων 4 επ. ν. 703/77) σε περίπτωση εφαρµογής του 
Κανονισµού 139/2004 του Συµβουλίου» µε βάσει τις οποίες στην περίπτωση  της 
παραποµπής συγκέντρωσης κοινοτικής διάστασης σε κράτος µέλος πριν την 
κοινοποίησή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εφαρµόζεται η εθνική νοµοθεσία 
περί συγκεντρώσεων.  

5) Περαιτέρω φέρεται και εµπροθέσµως προς έρευνα, διότι η εθνική προθεσµία της 
κοινοποίησης της συγκέντρωσης εκκινεί από την επόµενη εργάσιµη ηµέρα της 
λήψεως από την ενδιαφερόµενη επιχείρηση της επιστολής µε την οποία 
ενηµερώνεται από την Ε.Επ. για την απόφαση περί παραποµπής  σύµφωνα µε το 
άρθρο 4 παρ. 4 του Κανονισµού 139/2004,εν προκειµένω δε, η Ε.Επ. απέστειλε 
στις 31.5.2010 στην εταιρία ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ επιστολή για 
παραποµπή (βλ. Παράρτηµα Α της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης), την οποία 
κοινοποίησε και στην Ε.Α. το πρώτον µε τηλεοµοιοτυπία την 31.5.2010 (υπ’ 
αριθµ. πρωτ. 3318/31.5.2010) η δε  εταιρία ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, 
υπόχρεη για κοινοποίηση σύµφωνα µε το άρθρο 4β παρ. 3 στοιχείο β΄, 
γνωστοποίησε στην Υπηρεσία την εν λόγω συγκέντρωση την 31.5.2010 (υπ’ 
αριθµ. πρωτ. 3333/31.5.2010).  

                                                 
2 Βλ. κεφάλαιο ΙV της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπ' αριθµ. 424535/31.05.2010 (ηµ. αρ. 
πρωτ. 3318/31.5.2009), η οποία επισυνάπτεται στην Γνωστοποίηση ως Παράρτηµα Α. 
3 Βλ. υπ’ αριθµ. πρωτ. Ε92/14.5.10. 
4 Βλ. την υπ' αριθµ. πρωτ. 424535/31.05.2010 (υπ’ αριθµ. πρωτ. 3318/31.5.2009) επιστολή της. 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία επισυνάπτεται στην Γνωστοποίηση ως Παράρτηµα Α. 
5 Βλ. ιδίως παραγράφους 15-23, 49, 65-68 και 78-81 της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
σχετικά µε την παραποµπή υποθέσεων συγκέντρωσης (2005/C 56/02).  
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Πρέπει, εποµένως, να ερευνηθεί κατ’ ουσίαν, αφού τηρήθηκαν και οι 
επιβαλλόµενες από  το άρθρο 4β παρ. 6 του ν. 703/77 διατυπώσεις της 
δηµοσιότητας, µε τη δηµοσίευση σχετικής ανακοίνωσης στο φύλλο της 
εφηµερίδας ΚΕΡ∆ΟΣ της 1.6.2010 και την ανάρτησή της  στο δικτυακό τόπο της 
Ε.Α. στις 3.6.2010.  

6) Σηµειώνεται, ότι  τηρήθηκε και η προϋπόθεση του  άρθρου 4ε παρ. 1 ν.703/77, 
όπως ισχύει, µε βάση το οποίο απαγορεύεται η πραγµατοποίηση συγκέντρωσης 
που υπάγεται στη διαδικασία προληπτικού ελέγχου µέχρι την έκδοση απόφασης 
της Επιτροπής, δεδοµένου ότι  η συγκέντρωση δεν πραγµατοποιήθηκε, καθώς η 
από 12.4.2010 υποσχετική σύµβαση πώλησης µετοχών µεταξύ της ΚΑΡΦΟΥΡ-
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (αγοράστριας) και των DIA και Schoptis (πωλητριών) 
προβλέπει ως αναβλητική αίρεση στην ενότητα 2.ii την «(ii) έγκριση  της 
µεταβίβασης των πωλουµένων µετοχών στην αγοράστρια από την αρµόδια 
Επιτροπή Ανταγωνισµού...», η δε σύµβαση (Ενότητα 4-Ολοκλήρωση της 
συγκέντρωσης) προβλέπει την υπογραφή […] και η DIA θα καταστεί θυγατρική 
εταιρία κατά 100% της ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ.  

7) Από τα στοιχεία του φακέλου, όπως αυτός συµπληρώθηκε από τους 
ενδιαφερόµενους, µετά από τα ζητηθέντα, εγγράφως πρόσθετα στοιχεία 
προκύπτουν τα ακόλουθα:  

8) Η ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ αποτελεί λειτουργικά αυτόνοµη κοινή 
επιχείρηση κατόπιν της από 26.5.2000 απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Ανταγωνισµού, ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2002 και δραστηριοποιείται στην 
αγορά λιανικής πώλησης τροφίµων και άλλων καταναλωτικών αγαθών, ενώ µέσω 
των υπεραγορών της διαθέτει και προϊόντα, όπως οικιακές και ηλεκτρονικές 
συσκευές, ρούχα, αθλητικά είδη κλπ. Επιπλέον, διαθέτει και προϊόντα ιδιωτικής 
ετικέτας.  

9) Βάσει του καταστατικού, η δραστηριότητα της αφορά, µεταξύ άλλων, στην 
εκµετάλλευση και διαχείριση υπερκαταστηµάτων, πολυκαταστηµάτων, 
υπεραγορών λιανικού ή χονδρικού εµπορίου, εµπορικών κέντρων και άλλων 
καταστηµάτων για λογαριασµό της ή για λογαριασµό άλλων ή κατά συµµετοχή, η 
πώληση λιανική ή χονδρική και η εν γένει εµπορία ακόµα και µέσω Internet 
παντός είδους καταναλωτικών αγαθών, προϊόντων, τροφίµων, συσκευών και 
ειδών οικιακού εξοπλισµού, η εισαγωγή και η εξαγωγή τέτοιων αγαθών, καθώς 
και η αντιπροσώπευση και πρακτόρευση αλλοδαπών και εγχώριων εµπορικών 
επιχειρήσεων, οίκων και προϊόντων σχετιζοµένων µε τα ανωτέρω.  

10) Η ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ελέγχεται από […], µε ποσοστό συµµετοχής 
[…]% επί του µετοχικού της κεφαλαίου και η ακριβής µετοχική της σύνθεση 
είναι: 
i. […]:  […]% του µ.κ. 
ii. […]:  […]% του µ.κ. 
iii. […]:  […]% του µ.κ. 
iv. […]:  […]% του µ.κ. 
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11) Το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο, αποτελείται από εννέα µέλη, τα πέντε εκ των 
οποίων διορίζονται από την […] και τα υπόλοιπα τέσσερα από την […], ενώ για 
τη λήψη αποφάσεων επί ορισµένων θεµάτων (π.χ. έγκριση επιχειρηµατικών 
σχεδίων, προτάσεις για συγχωνεύσεις, εκκαθάριση, εξαγορά κλπ.) απαιτείται 
πλειοψηφία […] εκ του συνόλου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

12) Η […] είναι η µητρική εταιρία του διεθνούς οµίλου, ο οποίος διαθέτει 
περισσότερες από […] θυγατρικές ή συµµετοχές σε εταιρίες σε διάφορα κράτη-
µέλη, στην Ασία και στην Αµερική και  η µετοχική της σύνθεση έχει ως εξής: 
1. […]: […]% 

2. […]: […]% 

3. […]: […]% 

4. […]: […]% 

5. […]: […]% 

6. […]: […]% 

13) Η […] είναι θυγατρική (κατά 100%) της […]: η οποία είναι θυγατρική (κατά 
100%) της εταιρίας […]. Συµµετέχει δε στις παρακάτω εταιρίες: 
• […]     […]% 
• […]     […]% 
• […]     […]% 
• […]     […]% 

 
14) Κατά τη γνωστοποιούσα, καµία εκ των ανωτέρω εταιριών δεν δραστηριοποιείται 

στη σχετική αγορά της γνωστοποιούµενης συγκέντρωσης, καθώς και κανείς εκ 
των απώτερων µετόχων της […] δεν έχει ελέγχουσα συµµετοχή σε καµία εταιρία, 
η οποία δραστηριοποιείται στη σχετική αγορά. 

15)Επίσης, η ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ελέγχει τις κάτωθι εταιρίες που 
δραστηριοποιούνται στην αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ µάρκετ: 
1. Σούπερ Μάρκετ Ξυνός Α.Ε. - Ελλάδα (µε ποσοστό συµµετοχής […]%) 
2. Carrefour Bulgaria AD - Βουλγαρία  (µε ποσοστό συµµετοχής […]%) 
3. Σούπερ Μάρκετ Πειραϊκόν - Ελλάδα  (µε ποσοστό συµµετοχής […]%). 

16) Επιπλέον, κατέχει το […]% του µετοχικού κεφαλαίου της κυπριακής εταιρίας 
Guedo Holdings Ltd, η οποία είναι […], η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά 
λιανικής πώλησης ειδών σούπερ µάρκετ.  

17) Περαιτέρω, η ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ελέγχει […] µε την εταιρία […], 
την ελληνική (και λειτουργικά αυτόνοµη κοινή εταιρία «full function joint 
venture») ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «Carrefour-Μαρινόπουλος Εταιρία 
Παροχής Πιστώσεων», της οποίας κατέχει το […]% του καταβεβληµένου 
µετοχικού κεφαλαίου της. Η εν λόγω εταιρία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα µε 
αποκλειστικό σκοπό την παροχή δανείων και πιστώσεων σε φυσικά πρόσωπα για 
την κάλυψη καταναλωτικών ή προσωπικών αναγκών (καταναλωτική πίστη και 
χρηµατοδότηση καταναλωτών).  
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18) Η ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ κατέχει µειοψηφικό µερίδιο […]% στο 
µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας «ΟΚ ΑΝΥΤΙΜΕ MARKET ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά λιανικής 
πώλησης καταναλωτικών αγαθών πρώτης ανάγκης στην Ελλάδα, και έχει σε 
λειτουργία 82 καταστήµατα. Κατά δήλωση της ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, 
η συµµετοχή της αυτή δεν συνδέεται µε κανένα δικαίωµα που συνεπάγεται την 
άσκηση ελέγχου οιασδήποτε µορφής και ειδικότερα, δεν διαθέτει δικαίωµα 
παρέµβασης στον καθορισµό των στρατηγικών εµπορικής πολιτικής της ΟΚ 
ΑΝΥΤΙΜΕ MARKET Α.Ε. Οι λοιποί µέτοχοι της ως άνω εταιρίας είναι […].  

19) Το δίκτυο πωλήσεων της ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ περιλαµβάνει τους 
εξής τύπους καταστηµάτων λιανικής πώλησης: 
i) υπεραγορές - σήµα «CARREFOUR» (διαθέτουν 146.000 κωδικούς προϊόντων, 
ιδρύονται σε µεγάλες πόλεις της χώρας, σε νευραλγικά σηµεία µε εύκολη 
πρόσβαση και χώρους στάθµευσης και έχουν χώρο πώλησης ανά κατάστηµα άνω 
των 4.000 τ.µ.), 
ii) σούπερ µάρκετ - σήµα «CARREFOUR- ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ» (διαθέτουν 
50.000 κωδικούς προϊόντων, δίνουν έµφαση και στα φρέσκα προϊόντα και έχουν 
χώρο πώλησης κατά µέσο όρο 1.300 τ.µ. περίπου), 
iii) καταστήµατα γειτονιάς  (proximity stores) - σήµατα «SMILE» και «5' 
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ», το οποίο δεύτερο σήµα σταδιακά αντικαθίσταται από το 
σήµα «Carrefour Express» (προσοµοιάζουν στα παραδοσιακά παντοπωλεία, 
επικεντρώνονται στη λιανική πώληση φρέσκων προϊόντων, τροφίµων και ειδών 
πρώτης ανάγκης και έχουν χώρο πώλησης µικρότερο των 700 τ.µ.).  

20) Από το 2003 η ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ αναπτύσσεται και µέσω του 
συστήµατος δικαιόχρησης (franchise) χρησιµοποιώντας, κυρίως, τα σήµατα «5' 
Μαρινόπουλος» και «SMILE», µε τα καταστήµατα αυτά να  λειτουργούν ως 
ανεξάρτητες επιχειρηµατικές µονάδες, στις οποίες η εξαγοράζουσα έχει 
παραχωρήσει άδεια χρήσης των προαναφερθέντων εµπορικών σηµάτων δυνάµει 
συµβάσεων δικαιόχρησης. Τα καταστήµατα αυτά έχουν χώρο πώλησης από 250 
έως 800 τ.µ. και εντοπίζονται σε αστικές περιοχές όπου η ΚΑΡΦΟΥΡ-
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ δεν έχει ως στόχο να λειτουργήσει ιδιόκτητα καταστήµατα.  

21) Την 31.05.2010 ο συνολικός αριθµός καταστηµάτων του οµίλου ΚΑΡΦΟΥΡ-
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ στην Ελλάδα ανερχόταν σε 453 καταστήµατα: 268 εταιρικά 
καταστήµατα, εκ των οποίων 30 υπεραγορές, 215 σούπερ µάρκετ υπό το σήµα 
«Carrefour-Μαρινόπουλος», 23 καταστήµατα «Μαρινόπουλος Express», και 185 
καταστήµατα franchise (66 υπό το σήµα «Μαρινόπουλος Express», 25 υπό το 
σήµα «Carrefour-Μαρινόπουλος» και 94 υπό το σήµα «Smile»).  

22) Η DIA ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1994 και δραστηριοποιείται από το 1995 στην 
αγορά ως αλυσίδα εκπτωτικών καταστηµάτων λιανικής πώλησης τροφίµων και 
άλλων καταναλωτικών αγαθών. Ο ακριβής καταστατικός της σκοπός αφορά, 
µεταξύ άλλων, στην ίδρυση, µίσθωση, εκµίσθωση, εκµετάλλευση και διαχείριση 
καταστηµάτων χονδρικού ή λιανικού εµπορίου στην ελληνική αγορά και στο 
εξωτερικό κάθε είδους προϊόντων, εδωδίµων και µη εδωδίµων και γενικά 
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καταναλωτικών αγαθών και ειδών οικιακού εξοπλισµού. ∆ιαθέτει κυρίως, 
προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (DIA), καθώς και επώνυµα είδη τρίτων 
προµηθευτών.  

23) Οι µέτοχοι της DIA είναι: 
α) η ισπανική εταιρία […], η οποία κατέχει το […]% του καταβεβληµένου 
µετοχικού της κεφαλαίου, και ανήκει κατά […]% στην εταιρία […], θυγατρική 
εταιρία της Carrefour S.A., και 
β) η εταιρία […] (συνδεδεµένη εταιρία της […), η οποία κατέχει µειοψηφικό 
ποσοστό […]% στο καταβεβληµένο µετοχικό της κεφάλαιο.  

24) Ως εκ τούτου, η DIA επί του παρόντος ελέγχεται αποκλειστικά από την Carrefour 
S.A. µέσω της υπό α) ανωτέρω πρώτης µετόχου εταιρίας. 

25) Αποκλειστική µέτοχος κατά 100% της υπό α) µετόχου της DIA είναι η εταιρία 
[…] µε µετοχική σύνθεση την εξής: 
1. […] : […]% 
2. […] : […]% 
3. […] :[…]%  

26) Η […] και η […] είναι θυγατρικές εταιρίες (κατά 100%) της Carrefour S.A. 
27) Η υπό β) µέτοχος της DIA είναι θυγατρική (κατά […]%) της εταιρίας […], η 

οποία είναι θυγατρική (κατά […]%) της εταιρίας […]. Η εταιρία […] είναι 
θυγατρική (κατά […]%) της […], οπότε η […] και η […] είναι συνδεδεµένες 
εταιρίες.  

28) Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο έντυπο γνωστοποίησης, µεταξύ των µετόχων 
της DIA δεν υφίσταται έξω-εταιρική συµφωνία, η οποία να ρυθµίζει τις σχέσεις 
τους στο πλαίσιο λειτουργίας της. Συνεπώς, η υπό β) µέτοχος (οπότε εµµέσως η 
εταιρία […]), η οποία συµµετέχει µε µειοψηφικό πακέτο µετοχών […]% στο 
µετοχικό κεφάλαιο της DIA, περιορίζεται στα δικαιώµατα µειοψηφίας που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του ν. 2190/20 για την προστασία της 
επένδυσης των µετόχων µειοψηφίας και δεν έχει κανένα δικαίωµα αρνησικυρίας, 
το οποίο θα της έδινε τη δυνατότητα να συµµετέχει στη λήψη στρατηγικών 
αποφάσεων σχετικά µε τη λειτουργία της DIA. Για τους ανωτέρω λόγους, 
ελλείψει οιωνδήποτε δικαιωµάτων αρνητικού ελέγχου στο πρόσωπο της εταιρίας 
[…], η Carrefour S.A. ασκεί επί του παρόντος αποκλειστικό έλεγχο στην DIA (µε 
την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στον Κανονισµό Συγκεντρώσεων, την 
Ανακοίνωση για Θέµατα ∆ικαιοδοσίας και το αρ. 4 παρ. 4 του ν. 703/1977), µέσω 
της θυγατρικής της εταιρίας […].  

29) Σύµφωνα µε τη γνωστοποιούσα, η DIA δεν ελέγχει (άµεσα ή έµµεσα) καµία άλλη 
εταιρία, ούτε έχει µερίδιο συµµετοχής σε κάποια άλλη εταιρία.  

30) Το δίκτυο πωλήσεων της DIA αποτελείται από 372 καταστήµατα στην Ελλάδα, 
εκ των οποίων τα 253 είναι εταιρικά - ιδιόκτητα (38 µε το σήµα Maxi Dia, 153 µε 
το σήµα DIA και 62 µε το σήµα DIA Market) και τα 119 καταστήµατα franchise 
(µε το σήµα DIA Market).  

31) O κύκλος εργασιών καθεµίας από τις συµµετέχουσες, στην υπό κρίση πράξη, 
επιχειρήσεις το τελευταίο οικονοµικό έτος (2008) στην ελληνική και παγκόσµια 



ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

 8 

αγορά, είχε, κατά δήλωση της εξαγοράζουσας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο 
άρθρο 4στ ν.703/77, ως εξής: 

32) Αναλυτικά, ο κύκλος εργασιών των εταιριών της ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
στην ελληνική αγορά έχει ως εξής: 

 
Ι. Σχετικές Αγορές Προϊόντων  
(i)  Οι απόψεις της ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
33) Τόσο η ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ όσο και η DIA δραστηριοποιούνται στον 

κλάδο εµπορίας ειδών σούπερ µάρκετ. Σύµφωνα µε την εξαγοράζουσα, η σχετική 
αγορά που αφορά η υπό κρίση πράξη είναι «η αγορά λιανικής πώλησης διαρκών 
καταναλωτικών αγαθών µέσω σύγχρονων δικτύων λιανικής πώλησης (υπεραγορές, 
σούπερ µάρκετ, εκπτωτικά καταστήµατα), εξαιρουµένων λοιπών καταστηµάτων 
λιανικής πώλησης όπως πρατήρια καυσίµων, καταστήµατα ψιλικών κτλ. Σε κάθε 
περίπτωση, το ερώτηµα εάν τα σύγχρονα δίκτυα λιανικής πώλησης καταναλωτικών 
αγαθών και άλλα είδη καταστηµάτων εντάσσονται στην ίδια σχετική αγορά, µπορεί 
να µείνει ανοικτό, καθώς, οποιοσδήποτε εναλλακτικός ορισµός της αγοράς 
προκριθεί ως καταλληλότερος, το αποτέλεσµα της γνωστοποιούµενης συγκέντρωσης 
δεν θα επηρεάσει τον ανταγωνισµό». 

34) Επιπλέον, όσον αφορά στη γκάµα των καταναλωτικών προϊόντων της σχετικής 
αγοράς, τα µέρη θεωρούν ότι η αγορά λιανικής πώλησης διαρκών καταναλωτικών 
αγαθών περιλαµβάνει, πλέον των τροφίµων, και τα προϊόντα παντοπωλείου 
(συγγενή προϊόντα), σε κάθε περίπτωση όµως, θεωρούν ότι δεν περιλαµβάνει τα 
γνήσια προϊόντα µη τροφίµων («προϊόντα εκτός παντοπωλείου»). 

35) Όσον αφορά στα προϊόντα εκτός παντοπωλείου, αυτά προσφέρονται σε 
µεγαλύτερη ποικιλία στις υπεραγορές, παρόλο που µπορεί να προσφέρονται 
περιστασιακά τόσο στα σούπερ µάρκετ όσο και στα εκπτωτικά καταστήµατα. 
Κατά την εξαγοράζουσα, παρά την ανωτέρω διαφοροποίηση ως προς το 
προϊοντικό µείγµα, και οι τρεις τύποι καταστηµάτων (υπεραγορές, σούπερ µάρκετ 

ΚΥΚΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2008 (σε εκατ. €) 
Εταιρίες Παγκόσµια αγορά Εταιρίες Ελληνική αγορά 
Όµιλος Carrefour - 
Μαρινόπουλος 

[…] ΚΑΡΦΟΥΡ-
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 

[…] 

DIA […] DIA […] 

ΣΥΝΟΛΟ […] ΣΥΝΟΛΟ […] 

Ανάλυση Κύκλου Εργασιών της ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ  στην ελληνική αγορά, 

2008 (σε εκατ. €) 

Εταιρίες Αξία 
ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ […] 

Σούπερ Μάρκετ Ξυνός Α.Ε. […] 

Σούπερ Μάρκετ Πειραϊκόν […] 

ΣΥΝΟΛΟ […] 
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και εκπτωτικά καταστήµατα) ανταγωνίζονται µεταξύ τους και αποτελούν τµήµα 
της ίδιας σχετικής αγοράς, δεδοµένου µάλιστα ότι στα µάτια των καταναλωτών, 
και τα τρία είδη καταστηµάτων είναι σε µεγάλο βαθµό εναλλάξιµα και 
υποκατάστατα µεταξύ τους. Για το λόγο αυτό τα µέρη υποστηρίζουν ότι οι 
υπεραγορές «φαίνεται να ανταγωνίζονται µε το σύνολο της προϊοντικής τους 
γκάµας και όχι µόνο στο βαθµό που πωλούν προϊόντα διατροφή και συγγενή 
προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση, το ερώτηµα εάν οι πωλήσεις «προϊόντων εκτός 
παντοπωλείου» θα πρέπει να εξαιρεθούν ή να συµπεριληφθούν στη σχετική αγορά, 
µπορεί τελικώς να µείνει ανοικτό, καθότι ανεξαρτήτως της προσέγγισης που θα 
κριθεί καταλληλότερη, το αποτέλεσµα της γνωστοποιούµενης συγκέντρωσης δεν θα 
επηρεάσει τον ανταγωνισµό». 

36) Σύµφωνα µε προηγούµενες αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισµού,6 η αγορά 
της λιανικής πώλησης ειδών σούπερ µάρκετ διακρίνεται στις εξής κατηγορίες: 
α) Στις αλυσίδες καταστηµάτων (σούπερ µάρκετ και υπερµάρκετ), των οποίων 
κύρια χαρακτηριστικά είναι ότι απευθύνονται στον τελικό καταναλωτή για 
µαζικές αγορές κυρίως τροφίµων, διαθέτουν µεγάλες επιφάνειες (συνήθως από 
200 τ.µ.-2.500 τ.µ. τα σούπερ µάρκετ και από 2.500 τ.µ. και άνω τα υπερµάρκετ), 
οι πελάτες τους αυτοεξυπηρετούνται, ο εφοδιασµός τους γίνεται µέσω κεντρικών 
αποθηκών, διαθέτουν µεγάλη ποικιλία προϊόντων (8.000-10.000 κωδικούς) καθώς 
και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private label) και τέλος οι τιµές λιανικής 
πώλησης των προϊόντων είναι γενικά χαµηλές σε σχέση µε τα παραδοσιακά 
παντοπωλεία. 
β) Στα «εκπτωτικά καταστήµατα»7 (soft discount stores and hard discount stores), µε 
κύρια χαρακτηριστικά τις ιδιαίτερα χαµηλές τιµές, τη σχετικά µικρή ποικιλία 
προϊόντων (µε έµφαση στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας), το κατά κύριο λόγο 
µικρό µέσο εµβαδό ανά κατάστηµα, το µεγάλο αριθµό και την αντίστοιχη 
διασπορά καταστηµάτων, καθώς και τα χαµηλά λειτουργικά έξοδα και 
γ) Στα παραδοσιακά παντοπωλεία, τα οποία παρέχουν µερικά σηµαντικά 
πλεονεκτήµατα όπως προσωπική εξυπηρέτηση, ευκολία πρόσβασης, εκτεταµένο 
ωράριο κ.λπ. και θα µπορούσαν να θεωρηθούν εν µέρει ανταγωνιστές των σούπερ 
µάρκετ στο βαθµό που αποτελούν για το µέσο καταναλωτή µία λογική 
εναλλακτική δυνατότητα για την κάλυψη των αναγκών του σε είδη διατροφής. 

37) Ο βαθµός υποκατάστασης των υπηρεσιών που παρέχουν οι ανωτέρω κατηγορίες 
καταστηµάτων διαφοροποιείται κατά περίπτωση και εξαρτάται από την περιοχή 
αναφοράς (αστικές, ηµιαστικές, αγροτικές περιοχές), διότι οι διαφορετικές 
ανάγκες των κατοίκων διαφορετικών περιοχών οδηγούν και σε διαφοροποίηση 
του τρόπου ζωής και των συνηθειών τους ως καταναλωτές. 

                                                 
6 Βλ. ενδεικτικά τις µε αριθ. 17/1995, 106/II/1999, 176/III/2001, 194/III/2001, 204/III/2001, 
330/V/2007, 381/V/2008 Αποφάσεις της Ε.Α. 
7 Σχετικά µε το ζήτηµα αν τα εκπτωτικά καταστήµατα περιλαµβάνονται στην ίδια αγορά, αρχικά η 
Ε.Επ. στις υποθέσεις COMP/M. 1684-Carrefour/Promodes και COMP/M.1221-Rewe/Meinl είχε 
αφήσει το θέµα ανοιχτό. Ακολούθως, στις υποθέσεις COMP/M.3905-Tesco/Carrefour και 
COMP/M.4590-Rewe /Delvita κατέληξε ότι οι υπεραγορές από την άποψη τιµολογιακής πολιτικής 
πλησιάζουν περισσότερα τα καταστήµατα discount από ότι τα σούπερ µάρκετ.   
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38) Σύµφωνα µε την πρακτική της Ε.Επ.8 η σχετική αγορά προϊόντος συνίσταται στην 
αγορά λιανικής πώλησης διαρκών καταναλωτικών αγαθών µέσω σύγχρονων 
δικτύων λιανικής πώλησης (υπεραγορές, σούπερ µάρκετ, εκπτωτικά 
καταστήµατα), εξαιρουµένων λοιπών καταστηµάτων λιανικής πώλησης όπως 
εξειδικευµένα καταστήµατα (αρτοποιεία, κρεοπωλεία, καταστήµατα ηλεκτρικών 
συσκευών κ.λπ.), πρατήρια καυσίµων, cash and carry κ.λπ. Η δε λιανική πώληση 
καταναλωτικών αγαθών καθηµερινής χρήσης περιλαµβάνει πλέον των τροφίµων 
και τα προϊόντα παντοπωλείου (συγγενή προϊόντα, π.χ. απορρυπαντικά, 
καλλυντικά κ.λπ), χωρίς να καταλήγει για τα γνήσια προϊόντα µη τροφίµων 
(«προϊόντα εκτός παντοπωλείου») για τα οποία αφήνει τον ορισµό ανοιχτό.   

39)  Συνεπώς, βάσει των ανωτέρω, η σχετική αγορά προϊόντος συνίσταται στην αγορά 
λιανικής πώλησης ειδών σούπερ µάρκετ µέσω σύγχρονων δικτύων λιανικής 
πώλησης (υπεραγορές, σούπερ µάρκετ, εκπτωτικά καταστήµατα), ενώ το εάν 
άλλα είδη καταστηµάτων (π.χ. παντοπωλεία) εντάσσονται στην ίδια σχετική 
αγορά, µπορεί να µείνει ανοικτό, καθώς, οποιοσδήποτε εναλλακτικός ορισµός της 
αγοράς δεν αναµένεται να επηρεάσει την αξιολόγηση της επίδρασης της 
γνωστοποιούµενης συγκέντρωσης στον ανταγωνισµό. Επίσης, ανοικτό µπορεί να 
παραµείνει το εάν οι πωλήσεις «προϊόντων εκτός παντοπωλείου» θα πρέπει να 
εξαιρεθούν ή να συµπεριληφθούν στη σχετική αγορά, καθώς, οποιοσδήποτε 
εναλλακτικός ορισµός της αγοράς δεν αναµένεται επίσης να επηρεάσει την 
αξιολόγηση της επίδρασης της γνωστοποιούµενης συγκέντρωσης στον 
ανταγωνισµό.  

40) Όσον αφορά στον καθορισµό της αγοράς στον κλάδο του εφοδιασµού 
(procurement market)9 «…Καθοριστικά κριτήρια για τον ορισµό αποτελούν η 
ευελιξία κατά την τροποποίηση της προσφοράς του παραγωγού και οι εναλλακτικές 
δυνατότητες που έχει για τη διάθεση των προϊόντων. Οι παραγωγοί παράγουν κατά 
κανόνα, µεµονωµένα προϊόντα ή οµάδες προϊόντων (π.χ. γαλακτοκοµικά προϊόντα, 
ψωµί και αρτοσκευάσµατα) και δεν είναι σε θέση, να κάνουν αλλαγές ώστε να 
παράγουν άλλα προϊόντα. Ένας παραγωγός γαλακτοκοµικών προϊόντων δεν µπορεί, 
για παράδειγµα, χωρίς σηµαντικές επενδύσεις και επιπλέον, την απόκτηση 
τεχνογνωσίας να παράγει ψωµί και αρτοσκευάσµατα. Το λιανικό εµπόριο τροφίµων 
έχει µεν ανάγκη ενός συνόλου ειδών, διότι η ζήτηση των πελατών του 
προσανατολίζεται επίσης προς µια σειρά προϊόντων, αλλά ο πελάτης δεν είναι σε 
θέση να προµηθευτεί αυτή τη συνολική σειρά προϊόντων από έναν µόνο 
προµηθευτή. Κατά συνέπεια, δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι ο κλάδος του εφοδιασµού 

του λιανικού εµπορίου τροφίµων αποτελεί ενιαία αγορά10». 

41)  Η Ε.Επ. σε προηγούµενες αποφάσεις της θεωρεί ότι η αγορά εφοδιασµού των 
καταναλωτικών αγαθών περιλαµβάνει την πώληση αυτών των προϊόντων σε 

                                                 
8 Βλ. ενδεικτικά COMP/M.4590-REWE/DELVITA, COMP/M.1221 – REWE/MEINL, 
COMP/M.3905-TESCO-CARREFOUR. 
9 Οι αγορές εφοδιασµού περιλαµβάνουν την πώληση καταναλωτικών αγαθών για τις καθηµερινές 
ανάγκες από τους παραγωγούς σε πελάτες, όπως οι επιχειρήσεις χονδρικού ή λιανικού εµπορίου κα 
λοιπές επιχειρήσεις.   
10 Βλ. ενδεικτικά , COMP/M.1221 – REWE/MEINL. 
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λιανοπωλητές και σε άλλες επιχειρήσεις (π.χ. ξενοδοχεία, εστιατόρια κ.λπ.). 
∆εδοµένης της χαµηλής δυνατότητας υποκατάστασης των προϊόντων από την 
πλευρά της προσφοράς, η Ε.Επ. κατέληξε ότι η αγορά των καθηµερινών 
καταναλωτικών αγαθών θα πρέπει να διακριθεί βάσει διαφορετικών οµάδων 
προϊόντων

11. Συγκεκριµένα, διέκρινε τις ακόλουθες κυρίως (ενδεικτικά) οµάδες 
προϊόντων: 

� κρέας και αλλαντικά, 
� πουλερικά και αυγά, 
� ψωµί και αρτοσκευάσµατα (νωπά και συσκευασµένα προϊόντα, όχι όµως 

κατεψυγµένα), 
� γαλακτοκοµικά (γάλα, βούτυρο γιαούρτι, στραγγιστό γιαούρτι, επιδόρπια που 

περιέχουν γάλα, τυριά παντός είδους), 
� φρέσκα φρούτα και λαχανικά, 
� µπύρα, 
� κρασί και οινοπνευµατώδη ποτά, 
� µη αλκοολούχα ποτά (συµπεριλαµβάνονται τα εµφιαλωµένα νερά), 
� ζεστά ποτά (καφές, τσάι), 
� γλυκά, 
� βασικά είδη διατροφής (µεταξύ άλλων, αλεύρι, ζάχαρη, ζυµαρικά, ρύζι, 

µπαχαρικά),  
� κονσέρβες (διατηρηµένα τρόφιµα σε µεταλλικά δοχεία ή άλλες συσκευασίες µε 

εξαίρεση τα κατεψυγµένα τρόφιµα), 
� κατεψυγµένα προϊόντα (συµπεριλαµβάνονται τα παγωτά), 
� βρεφικές τροφές, 
� ζωοτροφές, 

� προϊόντα για την περιποίηση του σώµατος (κρέµες, λοσιόν, κλπ. µε στόχο κυρίως 
την περιποίηση) και καλλυντικά (είδη µακιγιάζ και αρώµατα),  

� απορρυπαντικά και είδη καθαρισµού, 
� άλλα προϊόντα καταστηµάτων drugstores (εκτός από αυτά που αναφέρθηκαν 

προηγουµένως, π.χ. φάρµακα που πωλούνται ελεύθερα, προϊόντα υγιεινής 
διατροφής, προϊόντα σωµατικής υγιεινής), 

� άλλα συνήθη προϊόντα σούπερ µάρκετ που δεν αποτελούν τρόφιµα (π.χ. ένδυση, 
εφηµερίδες και περιοδικά, ψυχαγωγία). 

42) Επίσης, σύµφωνα µε έρευνες της Ε.Επ. αλλά και από τη νοµολογία της Ε.Α., η 
διάρθρωση των προµηθευτών διαφέρει και µεταξύ των διαφόρων οµάδων 
προϊόντων. Στον τοµέα των νωπών προϊόντων, ιδίως στα κρέατα και τα 
αλλαντικά, τα γαλακτοκοµικά προϊόντα καθώς επίσης και στο ψωµί και τα 
αρτοσκευάσµατα, παρατηρείται µία έντονα κατακερµατισµένη δοµή που 
αποτελείται και από µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. Αντίθετα, στον τοµέα των 
προϊόντων που δεν αποτελούν τρόφιµα (για παράδειγµα απορρυπαντικά και είδη 
καθαρισµού, προϊόντα για την περιποίηση του σώµατος, ζωοτροφές) 

                                                 
11 Βλ. ενδεικτικά τις µε αριθµ. αποφάσεις της Ε.Επ. COMP IV/M.784 – KESKO/TUKO, 
COMP/M.1221 – REWE/MEINL. 
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αναπτύσσουν δραστηριότητα µεγάλοι διεθνείς παραγωγοί. Στις λοιπές οµάδες 
προϊόντων παρατηρείται µικτή διάρθρωση προµηθευτών, η οποία όµως, συνήθως, 
χαρακτηρίζεται από µικρότερη συγκέντρωση από ότι ο κλάδος της διανοµής. Από 
πλευράς λιανικού εµπορίου τροφίµων ο εφοδιασµός είναι, κατά κανόνα, 
οργανωµένος επίσης ανάλογα µε τις παραπάνω οµάδες προϊόντων. 

43) Αν και το λιανικό εµπόριο τροφίµων δεν αποτελεί, κατά κανόνα, τον µοναδικό 
τρόπο διάθεσης (π.χ. χονδρεµπόριο, εξειδικευµένα καταστήµατα κ.λπ.) που έχουν 
οι παραγωγοί προϊόντων που απευθύνονται στο λιανικό εµπόριο τροφίµων, 
εντούτοις είναι για τις περισσότερες οµάδες προϊόντων το σηµαντικότερο κανάλι 
διάθεσης µε µεγάλη διαφορά από τα άλλα. Οι διαφορές στα χρησιµοποιούµενα 
κανάλια διάθεσης συνηγορούν υπέρ της διαίρεσης του κλάδου του εφοδιασµού 
ανάλογα µε τις οµάδες προϊόντων. 

44) Συνεπώς, η σχετική αγορά προϊόντος που αφορά η υπό κρίση υπόθεση είναι η 
αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ µάρκετ (εµπορία τροφίµων, ποτών ειδών 
οικιακής χρήσης, ατοµικής χρήσης και γενικά καταναλωτικών αγαθών),όχι όµως 
στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, όπως διατείνεται η εξαγοράζουσα . Και 
τούτο διότι: 

45) Η Ε.Επ. σε προηγούµενες σχετικές αποφάσεις της12 ασχολήθηκε µε την 
οριοθέτηση της σχετικής γεωγραφικής αγοράς και διαπίστωσε ότι από την άποψη 
του καταναλωτή, οι γεωγραφικές αγορές που επηρεάζονται από µια συγκέντρωση 
στο λιανικό εµπόριο τροφίµων είναι οι τοπικές αγορές στις οποίες οι εταιρίες 
διατηρούν καταστήµατα. Αυτές οι τοπικές αγορές µπορούν να οριστούν ως 
κύκλος µε κέντρο το µεµονωµένο κατάστηµα και µε ακτίνα απόσταση περίπου 
είκοσι µε τριάντα λεπτών µε το αυτοκίνητο. Η Ε.Επ. πάντως στο πλαίσιο αυτό 
υποστηρίζει ότι η εξέταση όµως που περιορίζεται στις εν λόγω τοπικές αγορές δεν 
θα απεικόνιζε την επίπτωση µιας συγκέντρωσης στον ανταγωνισµό, στην 
περίπτωση που ένας µεγάλος αριθµός τοπικών αγορών, οι οποίες επηρεάζονται 
από τη συγκέντρωση συνδέονται έτσι ώστε να επικαλύπτονται και να καλύπτουν 
χωρίς κενά µια µεγαλύτερη περιφέρεια ή ακόµα και ολόκληρη την επικράτεια 
ενός κράτους µέλους.  

46) Στην υπό κρίση πράξη η Υπηρεσία, λόγω της έλλειψης αναλυτικών στατιστικών 
στοιχείων, κατέληξε ότι  η σχετική γεωγραφική αγορά, σύµφωνα και µε 
προηγούµενες αποφάσεις της Ε.Α., ορίζεται για την αγορά της λιανικής πώλησης 
ειδών σούπερ µάρκετ ως εξής : 
α) Καταρχήν, κάθε νοµός της χώρας, στον οποίο δραστηριοποιούνται οι 
συµµετέχουσες επιχειρήσεις, καθώς και οι όµοροι σε αυτόν νοµοί, αν ληφθεί ως 
κριτήριο το αποτέλεσµα στον ανταγωνισµό για τον τελικό καταναλωτή. 
Ειδικότερα, όσον αφορά στην επιλογή του νοµού ως σχετική γεωγραφική αγορά, 
αυτή αντιπροσωπεύει την ανάγκη να υπάρχει ένα γεωγραφικό όριο που να 

                                                 
12 Βλ. ενδεικτικά αποφάσεις της Ε.Επ. IV/M.1085 Promodes/Catteu, COMP/M.1221 Rewe/Meinl, 
COMP/M.1684 Carrefour/Promodes, COMP/M.3905 Tesco/Carrefour. Ένα χρονικό διάστηµα από 10 
έως 30 λεπτά µπορεί να θεωρηθεί εύλογο για το µέγιστο χρόνο οδήγησης που είναι διατεθειµένος να 
σπαταλήσει ο καταναλωτής για να φθάσει στο σούπερ µάρκετ.   
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δηλώνει κάποια λογική δυνατότητα υποκατάστασης. Κατ’ αντιστοιχίαν, στους 
νοµούς που καλύπτουν νησιά το κάθε νησί αποτελεί διακριτή γεωγραφική αγορά. 
Αυτό δεν σηµαίνει, βέβαια, ότι η συγκεκριµένη θέση του κάθε καταστήµατος 
εντός ενός νοµού είναι άνευ σηµασίας για τον ανταγωνισµό, καθώς το κάθε 
κατάστηµα διαθέτει µια τοπική δύναµη αγοράς, η οποία εξαρτάται από το κόστος 
µεταβίβασης των καταναλωτών και µεταφοράς εµπορευµάτων από τη µία 
τοποθεσία στην άλλη. 
Εξάλλου, η αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ µάρκετ είναι από την πλευρά 
της ζήτησης, κυρίως τοπική, οπότε δεν είναι σκόπιµο να ορισθεί ως εθνική, 
παρόλο που οι στρατηγικές αποφάσεις των εταιριών που δραστηριοποιούνται 
στην εν λόγω αγορά όπως η διαφήµιση, η προώθηση κ.λπ. λαµβάνονται σε εθνικό 
επίπεδο. 
Εποµένως, δύναται να περιοριστεί περαιτέρω η σχετική γεωγραφική αγορά 
λαµβάνοντας ως κριτήριο τη χιλιοµετρική απόσταση που είναι διατεθειµένος να 
διασχίσει ένας καταναλωτής προκειµένου να αγοράσει τα προϊόντα που τον 
ενδιαφέρουν ή το χρόνο οδήγησης που απαιτείται για να φτάσει στο σούπερ 
µάρκετ. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσµατα έρευνας που διεξήγαγε το 
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών το 200713, σχετικά µε τα κυριότερα κριτήρια 
βάσει των οποίων επιλέγουν οι καταναλωτές το κατάστηµα από το οποίο θα 
πραγµατοποιήσουν τις αγορές τους, τα οποία είναι: εύκολη πρόσβαση (90%), 
ποιότητα (87,2%), ποικιλία (81,3%), φήµη (78,7%) και εξυπηρέτηση (75,1%). 
Σε κάθε περίπτωση, η περαιτέρω οριοθέτηση της γεωγραφικής αγοράς αν ληφθεί 
ως κριτήριο το αποτέλεσµα στον ανταγωνισµό για τον τελικό καταναλωτή, στην 
παρούσα υπόθεση παρέλκει καθώς η γνωστοποιηθείσα πράξη δεν εγείρει 
σηµαντικά θέµατα σε επίπεδο ανταγωνισµού. 
β) Το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, αν ληφθεί ως κριτήριο το αποτέλεσµα 
στον ανταγωνισµό για τους προµηθευτές των αλυσίδων (βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, 
εισαγωγείς) καθόσον η ενίσχυση του δικτύου µιας αλυσίδας αυξάνει τον όγκο των 
αγορών που γίνονται συνολικά και κατά συνέπεια τη διαπραγµατευτική της 
δύναµη, την επιβολή όρων και ενδεχόµενα τη δηµιουργία σχέσεων οικονοµικής 
εξάρτησης των προµηθευτών της14. 

47)  Οι επηρεαζόµενες αγορές, όπως προκύπτει από τα προσκοµισθέντα στοιχεία, 
αφορούν στην αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ µάρκετ στους κάτωθι 34 
νοµούς και στα επτά νησιά, καθώς η εξαγοράζουσα θα αποκτήσει συνολικά 
µερίδιο άνω του 15%. 

 
∆ΡΑΜΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 
ΕΒΡΟΥ ΑΡΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΞΑΝΘΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

                                                 
13 Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε 2.000 νοικοκυριά. 
14 Βλ. ενδεικτικά αποφάσεις της Ε.Επ. IVCOMP/M.1221 Rewe/Meinl και COMP/M.1684 
Carrefour/Promodes. 
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ΡΟ∆ΟΠΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΠΕΛΛΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΣΕΡΡΩΝ ΑΧΑΙΑΣ ΤΗΝΟΣ 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΠΑΡΟΣ 
ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΡΟ∆ΟΣ 
ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΩΣ 
ΚΑΡ∆ΙΤΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΑΜΟΣ 
ΛΑΡΙΣΗΣ ΦΩΚΙ∆ΟΣ  

48) Όσον αφορά στην αγορά εφοδιασµού οι επηρεαζόµενες αγορές, αφορούν στις 
κάτωθι εννέα οµάδες προϊόντων, καθώς η εξαγοράζουσα θα αποκτήσει συνολικά 
µερίδιο άνω του 25%. 

 
Πουλερικά & Αυγά Βασικά είδη διατροφής 
Μπύρα Απορρυπαντικά και είδη  
Κρασί & οινοπνευµατώδη ποτά Προϊόντα περιποίησης σώµατος & καλλυντικά 
Ζωοτροφές Άλλα προϊόντα καταστηµάτων Drugstores 
Βρεφικές Τροφές  

 
49) Στην αγορά της λιανικής πώλησης ειδών σούπερ µάρκετ δραστηριοποιείται 

πλήθος αλυσίδων όσο και µεµονωµένων σούπερ µάρκετ. 
50) Με βάση τα οικονοµικά στοιχεία15 που προσκόµισε η εξαγοράζουσα, το συνολικό 

µέγεθος της αγοράς ειδών σούπερ µάρκετ και cash & carry (σε αξία) κατά την 
πενταετία 2005 – 2009 εκτιµάται σε […] εκ. ευρώ, […] εκ ευρώ, […] εκ. ευρώ, 
[…] εκ. ευρώ και […]16 εκ. ευρώ, αντίστοιχα. 

51) Οι κύκλοι εργασιών των βασικότερων αλυσίδων σούπερ µάρκετ τη διετία 2008-
2009, βάσει των δηµοσιευµένων ισολογισµών τους, παρουσιάζονται στον 
παρακάτω πίνακα: 

(σε εκ. ευρώ) 
Κύκλοι εργασιών και µερίδια αγοράς των 10 µεγαλύτερων σούπερ µάρκετ, 2008-2009 

 Κύκλοι Εργασιών Μερίδια Αγοράς 

Επωνυµία 2008 2009 2008 2009 

ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ***  […] […] [10-20]% [10-20]% 

[…] * […] […] [10-20]% [10-20]% 

[…] […] […] [5-10]% [5-10]% 

[…]** […] […] [5-10]% [5-10]% 

[…]* […] […] [5-10]% [5-10]% 

[…]* […] […] [0-5]% [0-5]% 
                                                 
15 Από την κλαδική µελέτη της εταιρίας ICAP «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ» - 2009, Πίνακας 4.1. 
Περιλαµβάνονται οι δηµοσιευµένες πωλήσεις των σούπερ µάρκετ και των cash & carry και εκτιµήσεις 
για τις λοιπές εταιρίες που δεν υποχρεούνται σε δηµοσίευση ισολογισµών.   
16 Πρόβλεψη. 
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Κύκλοι εργασιών και µερίδια αγοράς των 10 µεγαλύτερων σούπερ µάρκετ, 2008-2009 

 Κύκλοι Εργασιών Μερίδια Αγοράς 

Επωνυµία 2008 2009 2008 2009 

[…]* […] […] [0-5]% [0-5]% 

[…]* […] […] […] [0-5]% [0-5]% 

[…]* […] […] [5-10]% [0-5]% 

[…] […] […] [0-5]% [0-5]% 

DIA HELLAS […] […] [0-5]% [0-5]% 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ […] […] [70-80]% [70-80]% 

[…] […] […] [20-30]% [20-30]% 

ΣΥΝΟΛΟ […] […] [100,0]% [100,0]% 

*: Ενοποιηµένος ισολογισµός 

**: Στοιχεία από την εταιρία 

***: Περιλαµβάνονται οι πωλήσεις της ΞΥΝΟΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ και της ΠΕΙΡΑΪΚΟΝ 

52) Με βάση τα ως άνω οικονοµικά στοιχεία, τα οποία όµως είναι ενδεικτικά του 
µεριδίου αγοράς των εταιριών σούπερ µάρκετ και της κατάταξής τους, καθώς δεν 
γίνεται διαχωρισµός των λιανικών πωλήσεων από τις χονδρικές πωλήσεις και σε 
ορισµένες περιπτώσεις δεν έχουν αφαιρεθεί οι ενδοοµιλικές συναλλαγές, µε 
αποτέλεσµα τα µερίδια των εταιριών ορισµένων οµίλων να παρουσιάζονται 
διογκωµένα, στην ελληνική επικράτεια, για το 2008, εκτιµάται ότι: 
� Ο όµιλος ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ κατέχει µερίδιο της τάξης του [10-

20]%, και η DIA [0-5]%. 
� Οι βασικοί ανταγωνιστές των µερών κατέχουν τα εξής µερίδια: AB 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ [10-20]%, LIDL [5-10]%, Σκλαβενίτης Ι. & Σ. ΑΕΕ [5-
10]%, Όµιλος Βερόπουλος [5-10]% και Ατλάντικ [5-10]%. 

53) Σύµφωνα µε την εξαγοράζουσα, τα µερίδια αγοράς των µερών ανά διοικητική 
περιφέρεια για το έτος 2008, που προσκόµισε, αρχικά, µε το έντυπο 
γνωστοποίησης, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΡΦΟΥΡ-
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 

(%)  

DIA (%)  Συν. µερίδιο 

αγοράς (%) 

Ανατ. Μακεδονία & Θράκη [20-30]% [0-5]% [20-30]% 

Κεντρική Ελλάδα [5-10]% [0-5]% [10-20]% 
Αττική [10-20]% [0-5]% [10-20]% 

Πελοπόννησος [10-20]% [0-5]% [20-30]% 
Κρήτη [20-30]% [0-5]% [20-30]% 

Κεντρική Μακεδονία [10-20]% [0-5]% [10-20]% 
∆υτική Μακεδονία [10-20]% [0-5]% [10-20]% 

Ήπειρος [10-20]% [0-5]% [20-30]% 
Βόρειο Αιγαίο [0-5]% [0-5]% [0-5]% 

∆υτική Ελλάδα [10-20]% [5-10]% [20-30]% 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΡΦΟΥΡ-
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 

(%)  

DIA (%)  Συν. µερίδιο 

αγοράς (%) 

Θεσσαλία [20-30]% [0-5]% [20-30]% 

Νησιά Ιονίου [5-10]% [0-5]% [5-10]% 
Νότιο Αιγαίο [5-10]% [0-5]% [10-20]% 

Πηγή: ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (επεξεργασία στοιχείων έκδοσης «ΠΑΝΟΡΑΜΑ     

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ» και σχετική Κλαδική µελέτη της ICAP, 2009) 

54) Περαιτέρω, κατόπιν σχετικού αιτήµατος της Γ∆Α, η ΚΑΡΦΟΥΡ-
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ προσκόµισε τα µερίδια αγοράς των µερών ανά νοµό και 
νησιά για το έτος 2008, όπου έχουν παρουσία και τα δύο µέρη, και τα οποία είναι 
τα ακόλουθα: 

 

Μερίδια αγοράς ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ και DIA ανά νοµό και νησί*, 2008 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΜΟΙ ΚΑΡΦΟΥΡ-

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
DIA  Αθροιστικά 

ΑΘΗΝΩΝ […]% […]% […]% 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ […]% […]% […]% 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ […]% […]% […]% 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ […]% […]% […]% 

∆ΡΑΜΑΣ […]% […]% […]% 

ΚΑΒΑΛΑΣ […]% […]% […]% 

ΕΒΡΟΥ […]% […]% […]% 

ΞΑΝΘΗΣ […]% […]% […]% 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ & 

ΘΡΑΚΗ 

ΡΟ∆ΟΠΗΣ […]% […]% […]% 

ΗΜΑΘΙΑΣ […]% […]% […]% 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ […]% […]% […]% 

ΚΙΛΚΙΣ […]% […]% […]% 

ΠΕΛΛΗΣ […]% […]% […]% 

ΠΙΕΡΙΑΣ […]% […]% […]% 

ΣΕΡΡΩΝ […]% […]% […]% 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ […]% […]% […]% 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ […]% […]% […]% 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ […]% […]% […]% 

ΚΟΖΑΝΗΣ […]% […]% […]% 

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

ΦΛΩΡΙΝΗΣ […]% […]% […]% 

ΚΑΡ∆ΙΤΣΗΣ […]% […]% […]% 

ΛΑΡΙΣΗΣ […]% […]% […]% 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ […]% […]% […]% 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ […]% […]% […]% 

ΑΡΤΗΣ […]% […]% […]% ΗΠΕΙΡΟΣ 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ […]% […]% […]% 
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Μερίδια αγοράς ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ και DIA ανά νοµό και νησί*, 2008 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΜΟΙ ΚΑΡΦΟΥΡ-

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
DIA  Αθροιστικά 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ […]% […]% […]% 

ΠΡΕΒΕΖΗΣ […]% […]% […]% 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ […]% […]% […]% ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 
ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ […]% […]% […]% 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ […]% […]% […]% 

ΑΧΑΙΑΣ […]% […]% […]% 

ΗΛΕΙΑΣ […]% […]% […]% 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ […]% […]% […]% 

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ […]% […]% […]% 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ […]% […]% […]% 

ΕΥΒΟΙΑΣ […]% […]% […]% 

ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ […]% […]% […]% 

ΦΩΚΙ∆ΟΣ […]% […]% […]% 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ […]% […]% […]% 

ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ […]% […]% […]% 

ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ […]% […]% […]% 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ […]% […]% […]% 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ […]% […]% […]% 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ […]% […]% […]% 

ΛΕΣΒΟΥ […]% […]% […]% 

ΣΑΜΟΥ […]% […]% […]% 
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

ΧΙΟΥ […]% […]% […]% 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ […]% […]% […]% 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ […]% […]% […]% 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ […]% […]% […]% 

ΚΡΗΤΗ 

ΧΑΝΙΩΝ […]% […]% […]% 

ΑΝ∆ΡΟΣ […]% […]% […]% 

ΤΗΝΟΣ […]% […]% […]% 
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 

ΠΑΡΟΣ […]% […]% […]% 

ΡΟ∆ΟΣ […]% […]% […]% 

ΚΑΛΥΜΝΟΣ […]% […]% […]% 

ΚΩΣ […]% […]% […]% 

∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΣΑΜΟΣ […]% […]% […]% 

*: Νοµοί και νησιά όπου έχουν παρουσία και τα δύο µέρη 

Πηγή: ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, βλ. Παράρτηµα ΙΙ  

Ειδικότερα, παρατηρείται ότι σε κάθε έναν από τους ανωτέρω νοµούς ή νησιά 
δραστηριοποιείται τουλάχιστον άλλος ένας ανταγωνιστής και ειδικότερα η 
εταιρία LIDL, οι όµιλοι AΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ κατέχουν 
µερίδια αγοράς κατά µέσο όρο άνω του [10-20]% και έχουν µεγάλη γεωγραφική 
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κάλυψη. Επισηµαίνεται ότι στους νοµούς της Βόρειας Ελλάδας 
δραστηριοποιείται, επίσης, η εταιρία ΜΑΣΟΥΤΗΣ µε υψηλά µερίδια αγοράς, ενώ 
σε ορισµένα νησιά δραστηριοποιούνται ορισµένες τοπικές αλυσίδες.  

55) Ως προς την αγορά εφοδιασµού, µε βάση τα στοιχεία που ζητήθηκαν από την 
Υπηρεσία, ανά οµάδα προϊόντων (π.χ. γαλακτοκοµικά, απορρυπαντικά κλπ.), 
όπως αναφέρονται και σε σχετικές αποφάσεις της Ε.Επ.17, η ΚΑΡΦΟΥΡ-
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ προσκόµισε τα στοιχεία18 που παρατίθενται στον παρακάτω 
πίνακα: 

Μερίδια αγοράς σε 18 οµάδες προϊόντων 
[Σύνολο αγοράς καταστηµάτων συµπεριλαµβανοµένων της LIDL (µε επιφάνεια πώλησης > 100τ.µ.)]  

2008 
ΜΕΡΙ∆ΙΟ ΣΕ ΑΞΙΑ 

Οµάδες Προϊόντων 

ΚΑΡΦΟΥΡ-
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 

DIA Αθροιστικά 

Κρέας & Αλλαντικά [20-30]% [0-5]% [20-30]% 
Πουλερικά & Αυγά [20-30]% [0-5]% [20-30]% 
Ψωµί & Αρτοπαρασκευάσµατα [10-20]% [5-10]% [20-30]% 
Γαλακτοκοµικά Προϊόντα [10-20]% [0-5]% [20-30]% 
Φρέσκα φρούτα και λαχανικά [10-20]% [0-5]% [10-20]% 
Μπύρα [20-30]% [5-10]% [20-30]% 
Κρασί & οινοπνευµατώδη ποτά [20-30]% [0-5]% [20-30]% 
Κατεψυγµένα προϊόντα [10-20]% [0-5]% [20-30]% 

Ζωοτροφές [20-30]% [5-10]% [20-30]% 
Βρεφικές Τροφές [20-30]% [0-5]% [20-30]% 
Βασικά είδη διατροφής [10-20]% [5-10]% [20-30]% 
Απορρυπαντικά και είδη 
καθαρισµού 

[20-30]% [5-10]% [20-30]% 

Προϊόντα περιποίησης σώµατος & 
καλλυντικά 

[20-30]% [0-5]% [20-30]% 

Άλλα προϊόντα καταστηµάτων 
Drugstores 

[20-30]% [0-5]% [20-30]% 

Μη αλκοολούχα ποτά [10-20]% [5-10]% [20-30]% 
Ζεστά ποτά [10-20]% [5-10]% [20-30]% 
Γλυκά [10-20]% [5-10]% [20-30]% 
Κονσέρβες (µαρµελάδες) [10-20]% [0-5]% [20-30]% 

  Πηγή: ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, AC Nielsen 

Επισηµαίνεται ότι αν και αυξάνεται το µερίδιο αγοράς της ΚΑΡΦΟΥΡ-
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ σε ορισµένες από τις ανωτέρω οµάδες προϊόντων, η αύξηση 
αυτή δεν είναι σηµαντική και κυµαίνεται από […]% έως […]%. Το συνδυασµένο 
δε µερίδιο αγοράς ανέρχεται σε […]% µόνο σε µία οµάδα προϊόντων.  

                                                 
17 Βλ. και απόφαση της Ε.Επ. µε αριθ. Comp/M.5112 – Rewe Plus / Discount. 
18 Επιστολή µε υπ’ αριθµ. πρωτ. 3796/18.6.2010. 
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56) Η ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ επί των ως άνω στοιχείων σηµειώνει ότι 
αφορούν σε αγορές πώλησης αυτών των οµάδων προϊόντων, καθώς όπως την 
διαβεβαίωσαν οι εταιρίες µελετών, δεν πραγµατοποιούνται στην Ελλάδα έρευνες 
που εστιάζουν σε επίπεδο προµήθειας, αλλά µόνο σε επίπεδο πώλησης από τα 
σούπερ µάρκετ στον τελικό καταναλωτή. Συµπληρώνει δε ότι «αν και η αγορά 
προµήθειας αφορά διακριτή αγορά σε σχέση µε την αγορά λιανικής πώλησης, τα 
πορίσµατα των µελετών της αγοράς λιανικής πώλησης είναι ικανά να παρέχουν 
ασφαλείς ενδείξεις (έστω και µε µικρές αποκλίσεις) για την ανώτερη αγορά 
προµήθειας». 

57) Επιπλέον, σηµειώνει ότι για την εξαγωγή των ως άνω στοιχείων θα πρέπει να 
συνεκτιµηθούν τα εξής: 
«α) δεν λαµβάνονται υπόψη πωλήσεις της αλυσίδας σούπερ µάρκετ «Σκλαβενίτης», 
η οποία κατείχε το 2008 µερίδιο αγοράς […]%. 
β) δεν λαµβάνονται υπόψη πωλήσεις από επιχειρήσεις καταστηµάτων σούπερ 
µάρκετ κάτω των 100 τετραγωνικών µέτρων. Ως εκ τούτου δεν λαµβάνονται υπόψη 
πωλήσεις ενός µεγάλου αριθµού καταστηµάτων σούπερ µάρκετ (και όχι 
παντοπωλείου) µε εµβαδό µικρότερο των 100 τ.µ. Τέτοιου είδους καταστήµατα τα 
οποία λειτουργούν σε επίπεδο γειτονιάς, παρά το µικρό τους εµβαδό ενδέχεται να 
πραγµατοποιούν σηµαντικές πωλήσεις λόγω του µεγάλου όγκου πελατών που 
εξυπηρετούν, ιδίως στις περιπτώσεις όπου βρίσκονται σε πυκνοκατοικηµένες 
περιοχές. 
γ) δεν λαµβάνονται υπόψη πωλήσεις από επιχειρήσεις καταστηµάτων σούπερ 
µάρκετ τα οποία βρίσκονται στα ελληνικά νησιά. Γίνεται αντιληπτό, ότι δεν 
υπολογίζεται εποµένως ένας σηµαντικός αριθµός πωλήσεων ο οποίος επιτυγχάνεται 
ιδίως τους καλοκαιρινούς µήνες καθώς επίσης και ένας σηµαντικός αριθµός 
πωλήσεων από ανεξάρτητες επιχειρήσεις τοπικών συµφερόντων. 
Ενόψει των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι σύµφωνα µε την πραγµατική εικόνα της 
αγοράς, τα απεικονιζόµενα στη µελέτη µερίδια υποχωρούν αισθητά στην αγορά των 
πωλήσεων, γεγονός το οποίο συνεπάγεται και αντίστοιχη µείωση των µεριδίων των 
δύο εταιριών και στην αγορά προµήθειας». 

58) Περαιτέρω σύµφωνα µε τα στοιχεία που προσκόµισε η εξαγοράζουσα, ο ∆είκτης 
ΗΗΙ19 πριν από την εξαγορά ανέρχεται σε πανελλαδικό επίπεδο για το έτος 2008, 
σε [<1000] µονάδες και µετά την ολοκλήρωση της γνωστοποιηθείσας πράξης, θα 
ανέλθει στις [<1000]. Για τον υπολογισµό του εν λόγω δείκτη η τελευταία 
χρησιµοποίησε τα κάτωθι µερίδια αγοράς: 
 

                                                 
19 Ο δείκτης ΗΗΙ (Herfindahl-Hirschman Index) χρησιµοποιείται για τη µέτρηση των επιπέδων 
συγκέντρωσης και προκύπτει από την άθροιση των τετραγώνων των ατοµικών µεριδίων αγοράς όλων 
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε µία σχετική αγορά. Κυµαίνεται από µια τιµή που 
προσεγγίζει το µηδέν (τέλεια  ανταγωνιστική αγορά) µέχρι το 10.000 (καθαρό µονοπώλιο). Εάν η τιµή 
του είναι µικρότερη του 1.000 η αγορά έχει χαµηλό βαθµό συγκέντρωσης, εάν λαµβάνει τιµές µεταξύ 
του 1.000 και του 1.800 η αγορά έχει µέτριο βαθµό συγκέντρωσης, ενώ εάν οι τιµές του ξεπερνούν το 
1.800 η αγορά έχει υψηλό βαθµό συγκέντρωσης. Ο δείκτης µετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης 
υπολογίζεται µε την υπόθεση εργασίας ότι τα ατοµικά µερίδια αγοράς των επιχειρήσεων δεν 
µεταβάλλονται.  
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Εταιρία Μερίδιο αγοράς 
CARREFOUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ [10-20%] 
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ [10-20%] 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ [5-10%] 

ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ [5-10%] 
ΜΕΤΡΟ [5-10%] 
ΑΤΛΑΝΤΙΚ [0-5%] 
ΜΑΣΟΥΤΗΣ [0-5%] 
ΜΑΚΡΟ CASH & CARRY [0-5%] 
ΠΕΝΤΕ [0-5%] 

DIA HELLAS [0-5%] 
ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΗΣ [0-5%] 
ΙΝΚΑ ΧΑΝΙΩΝ [0-5%] 
ΈΝΑ CASH & CARRY [0-5%] 
ΧΑΛΚΙΑ∆ΑΚΗΣ  [0-5%] 
ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ [0-5%] 

                 Πηγή: ΚΑΡΦΟΥΡ 
59)  Περαιτέρω στοιχεία για τον εν λόγω δείκτη ανά νοµό δεν προσκοµίστηκαν από 

την εξαγοράζουσα και δεν ήταν δυνατόν να εξαχθούν από την Υπηρεσία λόγω 
πλήρους έλλειψης πρωτογενών στοιχείων. 

60) Ο κλάδος της λιανικής πώλησης ειδών σούπερ µάρκετ, αποτελεί έναν από τους 
ταχύτερα αναπτυσσόµενους τοµείς του ελληνικού εµπορίου, περιορίζοντας 
σταδιακά τα παραδοσιακά παντοπωλεία. 

61) Τα βασικά χαρακτηριστικά και οι εξελίξεις που σηµειώνονται στον κλάδο των 
σούπερ µάρκετ συνοψίζονται ως εξής: 
• Ο ανταγωνισµός είναι έντονος, µε αποτέλεσµα οι µεγάλες αλυσίδες να 
εφαρµόζουν στρατηγικές αύξησης των µεριδίων τους στην αγορά και οι 
µικρότερες να προβαίνουν σε κινήσεις «επιβίωσης». Ειδικότερα, η τάση των 
επιχειρήσεων να προβαίνουν σε συγχωνεύσεις και εξαγορές µε σκοπό τη 
δηµιουργία ισχυρών οµίλων, καθώς και η προσχώρηση των µικρότερων και 
µεµονωµένων επιχειρήσεων σε οµίλους κοινών αγορών, αποτελούν στρατηγικές 
που βασικό στόχο έχουν την ισχυροποίηση της διαπραγµατευτικής ικανότητας 
των εταιριών έναντι των προµηθευτών τους για την εξασφάλιση καλύτερων 
τιµών και ευνοϊκότερων όρων αγοράς, προκειµένου να ανταπεξέλθουν στον 
ανταγωνισµό. 

• Για το έτος 2008, βάσει στοιχείων από το ΠΑΝΟΡΑΜΑ των Ελληνικών Σούπερ 
Μάρκετ20, σε δείγµα 74 εταιριών αλυσίδων σούπερ µάρκετ, οι 10 µεγαλύτερες 
εταιρίες καλύπτουν το 79,85% των πωλήσεων του δείγµατος (έναντι 79,65% το 
2007) και οι 20 µεγαλύτερες το 90,6% (έναντι 90,31% το 2007).  

                                                 
20 Ετήσια έκδοση της Comcenter. ∆εν περιλαµβάνεται η εταιρία LIDL καθώς δεν δηµοσιεύονται τα 
οικονοµικά της στοιχεία. 
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• Τα τελευταία χρόνια οι λιανεµπορικές επιχειρήσεις δέχονται πιέσεις από την 
ανάπτυξη των discount αλυσίδων όπως του Lidl και της Aldi, η οποία δεύτερη 
εισήλθε στο χώρο το Νοέµβριο του 2008 και λειτουργεί µέχρι σήµερα 38 
καταστήµατα σε όλη την Ελλάδα. 

• Περαιτέρω, η οικονοµική κρίση έχει επηρεάσει σηµαντικά τον κλάδο του 
λιανεµπορίου τροφίµων, µε τη στροφή των καταναλωτικών προτιµήσεων σε 
προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, λόγω της χαµηλότερης τιµής τους σε σχέση µε τα 
αντίστοιχα επώνυµα. Η τάση του περιορισµού των αγορών και των αλλαγών 
στην καταναλωτική συµπεριφορά επιβεβαιώνεται και από έρευνα την οποία 
επιµελήθηκε ο αναπληρωτής καθηγητής Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας κ. Γ. 
Μπάλτας21, σύµφωνα µε την οποία η φετινή µηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών 
έχει υποχωρήσει στα επίπεδα των 280 - 300 ευρώ από 350 ευρώ πέρυσι. 
Πάντως, η µέση µηνιαία δαπάνη είναι µεγαλύτερη στην πελατεία των 7 µεγάλων 
αλυσίδων, ενώ οι πελάτες των discounters και των µικρών σούπερ µάρκετ έχουν 
χαµηλότερo µέσο µηνιαίο έξοδο. Στην περίπτωση των εκπτωτικών αλυσίδων η 
διαφορά αυτή αντανακλά εν µέρει το χαµηλότερο επίπεδο τιµών που οδηγεί σε 
καλάθι χαµηλότερου κόστους. 
Γενικότερα, η ανάπτυξη προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία εκτιµάται ότι 
την πενταετία 2006-2010 µπορεί να καλύψουν έως και το 20-25% του κύκλου 
εργασιών των εταιριών του κλάδου, αποτελεί «κεντρικό πυλώνα» της 
στρατηγικής των µεγάλων εταιριών του χώρου, ακολουθώντας τις διεθνείς 
τάσεις22. Σύµφωνα µε την έρευνα του καθηγητή του Ο.Π.Α., κ. Γ. Μπάλτα, ένα 
στα πέντε προϊόντα που αγοράζουν οι καταναλωτές είναι ιδιωτικής ετικέτας, 
καθώς θεωρούνται συµφέροντα λόγω χαµηλότερης τιµής. 

• Η στρατηγική ανάπτυξης των σούπερ µάρκετ εστιάζεται στην οργανική 
ανάπτυξη µέσω επενδύσεων για την επέκταση των δικτύων των καταστηµάτων 
τους και τη δηµιουργία κέντρων logistics. Σηµαντικές είναι και οι επενδύσεις 
στην οργάνωση των επιχειρήσεων και στην παροχή περισσότερων και πιο 
εξειδικευµένων υπηρεσιών µε ανάπτυξη νέων τµηµάτων στα καταστήµατα 

                                                 
21 Σε δείγµα 1.600 νοικοκυριών. 
22 Η αντίληψη ότι τα προϊόντα αυτά είναι κατώτερης ποιότητας λόγω της χαµηλής τιµής τους, τείνει 
πλέον να εκλείψει, γεγονός το οποίο οφείλεται στην ευρεία επέκταση των αλυσίδων discount, όπως οι 
Dia και Lidl. Οι µεγάλες αλυσίδες σούπερ µάρκετ πωλούν εδώ και πολλά χρόνια προϊόντα ιδιωτικής 
ετικέτας, ωστόσο σήµερα τα προβάλλουν περισσότερο, µέσω του marketing και της διαφήµισης. 
Σύµφωνα µε έρευνα της Statbank, υπολογίζεται ότι το 2004 η αξία αυτών των προϊόντων κάλυπτε το 
8-10% του τζίρου των ελληνικών αλυσίδων σούπερ µάρκετ. Σε παγκόσµιο επίπεδο, ο ετήσιος ρυθµός 
ανάπτυξης των «private label» αγγίζει το 4%, ενώ η Ευρώπη διατηρεί το υψηλότερο µερίδιο 22% σε 
προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Σύµφωνα µε έρευνα της AC Nielsen (Σεπτ. 2003) σε 36 χώρες και σε 80 
κατηγορίες προϊόντων, η διαφορά της τιµής ανάµεσα στα επώνυµα προϊόντα και στα προϊόντα 
ιδιωτικής ετικέτας είναι κατά µέσο όρο 31%, ενώ σε συγκεκριµένες κατηγορίες προϊόντων, σε 
ορισµένες χώρες, η διαφορά φτάνει και το 50%. Παρά ταύτα, σε κάποιες κατηγορίες προϊόντων τα 
«private label» είχαν ίδια ή ακριβότερη τιµή από τα επώνυµα. Τέλος, σύµφωνα µε την έρευνα του καθ. 
κ. Μπαλτά αν διακριθούν οι καταναλωτές µε βάση το κύριο σούπερ µάρκετ που ψωνίζουν, το 
µεγαλύτερο µέσο ποσοστό συµµετοχής προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στο καλάθι των αγορών 
εµφανίζει η πελατεία των εκπτωτικών αλυσίδων (discount) µε 44,4%, ακολουθούν οι πελάτες των 
µεγάλων αλυσίδων µε 19,2%, ενώ το χαµηλότερο ποσοστό έχουν οι πελάτες των µικρότερων 
αλυσίδων. 
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[όπως καταστήµατα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, τµήµατα ρουχισµού, 
εξειδικευµένα τµήµατα τροφίµων µε µεγαλύτερη ποικιλία και έµφαση την 
ποιότητα (delicatessen) και στα βιολογικά προϊόντα, τµήµατα καφέ και έτοιµου 
φαγητού, σταθµοί ανεφοδιασµού καυσίµων]. 

• Τα τελευταία χρόνια οι λιανεµπορικές επιχειρήσεις δέχονται πιέσεις από την 
ανάπτυξη των discount αλυσίδων όπως των LIDL και DIA, ορισµένες εκ των 
οποίων (π.χ. Lidl) παρότι δεν ήταν στην πρακτική της αποφάσισε να δώσει χώρο 
στα ράφια της και σε επώνυµα προϊόντα. Βάσει δηµοσιευµάτων το µερίδιο των 
hard discounters (Dia, Lidl αλλά και της Plus ) στο σύνολο της ελληνικής 
επικράτειας (σε όγκους πωλήσεων) εκτιµάται ότι προσεγγίζει το 16% ενώ στο 
άµεσο µέλλον θα αγγίξει το 22% και µε την είσοδο και νέων επιχειρήσεων, 
µεταξύ των οποίων και η Aldi, δεν αποκλείεται δε να υπερβεί το 25%.  

• Η είσοδος νέων επιχειρήσεων στον κλάδο των σούπερ µάρκετ δεν συναντά 
σηµαντικά νοµικά ή πραγµατικά εµπόδια. Εφόσον πληρούνται όλες οι νόµιµες 
προϋποθέσεις, κάθε επιχείρηση δύναται να λειτουργήσει κατάστηµα τροφίµων ή 
υπεραγορά, εφόσον εφοδιασθεί µε την κατάλληλη άδεια λειτουργίας. Σε ότι 
αφορά την είσοδο νέων επιχειρήσεων στην αγορά, σηµειώνεται ότι η τελευταία 
είσοδος στον κλάδο αφορούσε αυτής της ALDI το 2008. 

62) Κατά την εξαγοράζουσα, η γνωστοποιούµενη πράξη αποσκοπεί κυρίως, στην 

περαιτέρω επέκταση του δικτύου της ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ στην ελληνική 

αγορά µέσω της ενσωµάτωσης του δικτύου των καταστηµάτων της DIA και η εµπορική 

προοπτική αυτή αναµένεται να βελτιώσει την αποτελεσµατικότητα εντός του δικτύου της 

ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ και επίσης να αυξήσει την κερδοφορία του παρόντος 

δικτύου DIA στο εγγύς µέλλον (καθώς η δεύτερη έχει ζηµιογόνες χρήσεις τα τελευταία 

χρόνια, µε αποτέλεσµα η συνέχιση της λειτουργίας του δικτύου της υπό τις παρούσες 

συνθήκες να κρίνεται επισφαλής). 

63) Ειδικότερα, ο επιχειρηµατικός στόχος της ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ , κατά την 

ίδια, είναι η ενσωµάτωση του υπάρχοντος δικτύου καταστηµάτων της DIA, το οποίο, 

κατόπιν ορισµένων απαραίτητων δοµικών αλλαγών (υιοθέτηση νέου επιχειρηµατικού 

µοντέλου και νέας διάρθρωσης, νέων λογοτύπων κ.λπ.) θα λειτουργεί υπό το σήµα 
Carrefour Μαρινόπουλος και Carrefour Express. Τα καταστήµατα που θα 
ενσωµατωθούν στο δίκτυο της ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ θα ενισχυθούν 
από την ήδη υπάρχουσα υποδοµή (IT, διανοµή και εγκαταστάσεις αποθήκευσης, 
προµηθευτές κ.λπ.) µε αποτέλεσµα τη µείωση των λειτουργικών εξόδων προς 
όφελος του συνόλου του δικτύου. Επιπλέον, τα καταστήµατα της DIA που θα 
ενσωµατωθούν στο δίκτυο της ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ […]. 

64) Τα οφέλη αυτά, κατά την εξαγοράζουσα, αναµένεται να µετακυληθούν στους 
καταναλωτές, δεδοµένου ότι η µείωση των λειτουργικών εξόδων και η επίτευξη 
καλύτερων όρων προµήθειας θα ενδυναµώσουν τις προοπτικές µίας πιο 
ανταγωνιστικής τιµολογιακής πολιτικής για την ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ. 

65) Περαιτέρω, οι καταναλωτές θα ωφεληθούν από τον εµπλουτισµό και την 
επέκταση της ποικιλίας προϊόντων που σήµερα προσφέρονται από τα 
καταστήµατα DIA καθώς και µε τη δυνατότητα των πελατών της εξαγοραζόµενης 
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να βρίσκουν εναλλάξιµα προϊόντα, τα οποία συνδυάζουν ποιότητα και 
ανταγωνιστικές τιµές µέσω της διάθεσης των γνωστών προϊόντων ιδιωτικής 
ετικέτας της ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ και των προϊόντων που 
προσφέρονται […]. 

66) Τέλος, σύµφωνα µε τη γνωστοποιούσα, οι πελάτες της DIA θα χαίρουν 
ορισµένων προνοµιακών συµπληρωµατικών υπηρεσιών παρεχόµενων στην 
ελληνική αγορά από την ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, όπως, ενδεικτικά, 
αύξηση της ποικιλίας των προϊόντων που είναι επιλέξιµα για τα ανταποδοτικά 
προγράµµατα της εξαγοράζουσας, τα οποία αναλογικά µειώνουν το κόστος των 
αγορών των καταναλωτών, παροχή οικονοµικών προϊόντων προσαρµοσµένων 
στις ανάγκες τους (π.χ. έκδοση πιστωτικών καρτών, παροχή δανείων, προσφορά 
πιστωτικών πολιτικών στους πελάτες γενικά καθώς και την αγορά ειδικών αγαθών και 

υπηρεσιών παρεχόµενων από την ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ) κ.λπ. 

67) Όπως αναφέρεται στο έντυπο γνωστοποίησης, η γνωστοποιηθείσα πράξη 
αναµένεται να δώσει ώθηση στον ανταγωνισµό αφού αφενός, θα «τονώσει» το 
δίκτυο καταστηµάτων της ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ αυξάνοντας το 
συνολικό αριθµό καταστηµάτων της και παύοντας ορισµένα πλεονάζοντα µη 
κερδοφόρα καταστήµατα, αφετέρου θα ελευθερώσει «σηµεία πώλησης» για τον 
ανταγωνισµό στις περιπτώσεις τερµατισµού λειτουργίας καταστηµάτων. 

68) Κατόπιν σχετικού αιτήµατος της Υπηρεσίας για περαιτέρω διευκρινίσεις επί της 
προαναφερθείσας ανάλυσης, η ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ απέστειλε, 
καταρχήν την µε υπ’ αριθµ. πρωτ. 3764/17.6.2010 επιστολή αναφέροντας ότι 
«Σηµειώνεται ότι η Carrefour-Μαρινόπουλος δεν έχει ακόµα εκπονήσει 
συγκεκριµένο σχέδιο αναδιάρθρωσης και συγχώνευσης των δύο σήµερα 
υφισταµένων δικτύων καταστηµάτων. Συνεπώς δεν έχουν εντοπισθεί ακόµα 
αλληλοεπικαλυπτόµενα σηµεία πώλησης των οποίων ενδεχοµένως θα παύσει η 
λειτουργία και δεν έχει τεθεί χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης της σχετικής άσκησης. . 
Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι κατ' αρχήν, αν εντοπισθούν γεωγραφικά αλληλο-
επικαλυπτόµενα σηµεία πώλησης η λειτουργία τους θα παύσει µόνο εφόσον 
πρόκειται για εταιρικά/ιδιολειτουργούµενα καταστήµατα. Κατ' αυτόν τον τρόπο 
αναµένεται να ελευθερωθούν βραχυπρόθεσµα σηµεία πώλησης για τον 
ανταγωνισµό. ∆ιαφορετικός χειρισµός και ειδική µέριµνα θα ληφθεί σε σχέση µε τα 
καταστήµατα που ανήκουν στα δίκτυα δικαιόχρησης που αυτή τη στιγµή λειτουργούν 
υπό τα σήµατα της Carrefour Μαρινόπουλος και της DIA Hellas. Στο πλαίσιο αυτό 
πρόθεση της εταιρίας αποτελεί η απρόσκοπτη λειτουργία όλων των καταστηµάτων 
των δικτύων δικαιόχρησης σε συµµόρφωση µε τις σχετικές συµβάσεις που έχουν 
συναφθεί και είναι σε ισχύ. Εφόσον όµως υπάρξουν περιπτώσεις δικαιοδόχων της 
DIA Hellas οι οποίοι θα αρνηθούν να λειτουργήσουν τα καταστήµατα τους υπό τα 
σήµατα της Carrefour Μαρινόπουλος, πρόθεση της εταιρίας είναι να διατηρήσει σε 
λειτουργία αυτά τα καταστήµατα δικαιόχρησης υπό τα σήµατα της DIA Hellas µέχρι 
τη λήξη των σχετικών συµβάσεων δικαιόχρησης .Συνολικά λοιπόν δεν µελετάται 
στην παρούσα φάση ο τερµατισµός της λειτουργίας των καταστηµάτων 
δικαιόχρησης.» 
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69) Στη συνέχεια επανήλθε επί του θέµατος µε τη µε υπ’ αριθµ. πρωτ. 4031/29.6.2010 
επιστολή δηλώνοντας ότι «…η εταιρία Carrefour-Μαρινόπουλος ΑΕ αναλαµβάνει 
την υποχρέωση να µην θέσει σε εφαρµογή την προβλεπόµενη ετήσια ρήτρα µη 
ανταγωνισµού (post termination non competition clause) των υφιστάµενων 
συµβάσεων δικαιόχρησης καταστηµάτων που ανήκουν στο δίκτυο της DIA ή της 
Carrefour σε περίπτωση λύσης µε οποιονδήποτε τρόπο (λήξης, καταγγελίας, κλπ) 
των συµβάσεων αυτών εντός χρονικού διαστήµατος τριών (3) ετών από την 
ηµεροµηνία έγκρισης της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, προκειµένου να 
απελευθερωθούν τα εν λόγω σηµεία πώλησης στον ανταγωνισµό. Για τη δε 
ανάληψη της υποχρέωσης αυτής κατά τα ως άνω η Carrefour-Μαρινόπουλος ΑΕ 
θα ενηµερώσει γραπτώς τα φυσικά πρόσωπα ή τους νόµιµους εκπροσώπους των 
νοµικών προσώπων που αποτελούν τους φορείς της επιχείρησης των καταστηµάτων 
εντός τριάντα ηµερών από την ηµεροµηνία έγκρισης της γνωστοποιηθείσας 
συγκέντρωσης.» 

70) Περαιτέρω, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο έντυπο γνωστοποίησης, η 
διαπραγµάτευση για την προµήθεια προϊόντων από τους σηµαντικότερους 
προµηθευτές, διεξάγεται, κατά πάγια πρακτική, […]. 

71) Κατόπιν σχετικών διευκρινίσεων που ζήτησε η Υπηρεσία από την ΚΑΡΦΟΥΡ-
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, όσον αφορά στις […] διαπραγµατεύσεις των µερών µε τους 
προµηθευτές τους, στις αγορές προµήθειας και στην απελευθέρωση σηµείων 
πώλησης στον ανταγωνισµό, ελήφθησαν οι εξής: 
1. Κατά πάγια πρακτική, τα µέρη διεξάγουν […]23. 
2. Οι διαπραγµατεύσεις αυτές αφορούν στο βασικό κορµό της συµφωνίας, 
δηλαδή, τις εκπτώσεις επί των τιµοκαταλόγων χονδρικής και τις εκπτώσεις 
τζίρου. Με την ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων τα µέρη υπογράφουν […]. 
3. Κατά δήλωση των µερών, δεν υφίσταται […]. 

72) Κατά την εξαγοράζουσα, µε βάση τα ανωτέρω, η ολοκλήρωση της 
γνωστοποιούµενης συγκέντρωσης δεν αναµένεται να επιφέρει οποιαδήποτε 
σηµαντική µεταβολή στον ανταγωνισµό στο επίπεδο της ανώτερης αγοράς 
προµηθευτών (upstream supply market) µε δεδοµένο ότι, […]. 

73) Κατά  το άρθρο 4γ παρ. 1 του ν. 703/77, µε απόφαση της Επιτροπής απαγορεύεται 
κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων, που υπόκειται σε προηγούµενη γνωστοποίηση και 
η οποία µπορεί να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στην εθνική αγορά ή σε 
ένα σηµαντικό σε συνάρτηση µε τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των 
υπηρεσιών τµήµα της και ιδίως µε τη δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης. 
Σύµφωνα δε µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου «για την 
εκτίµηση της δυνατότητας µιας συγκέντρωσης να περιορίσει σηµαντικά τον 
ανταγωνισµό … λαµβάνονται υπόψη ιδιαίτερα η διάρθρωση όλων των σχετικών 
αγορών, ο πραγµατικός ή δυνητικός ανταγωνισµός εκ µέρους επιχειρήσεων 
εγκατεστηµένων εντός ή εκτός Ελλάδας, η ύπαρξη νοµικών ή πραγµατικών 
εµποδίων εισόδου στην αγορά, η θέση των ενδιαφερόµενων επιχειρήσεων στην 
αγορά και η χρηµατοδοτική και οικονοµική δύναµή τους, οι δυνατότητες επιλογής 

                                                 
23 Επιστολή της εξαγοράζουσας µε υπ’ αριθµ. πρωτ. 3796/18.6.2010 
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των προµηθευτών και των χρηστών από τις επιχειρήσεις και από άλλες 
ανταγωνιστικές ή δυνητικά ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, η πρόσβασή τους στις 
πηγές εφοδιασµού ή στις αγορές διάθεσης των προϊόντων, η εξέλιξη της προσφοράς 
και της ζήτησης των οικείων αγαθών και υπηρεσιών, τα συµφέροντα των 
ενδιάµεσων και τελικών καταναλωτών και η συµβολή στην εξέλιξη της τεχνικής και 
οικονοµικής προόδου, υπό τον όρο ότι η εξέλιξη αυτή είναι προς το συµφέρον των 
καταναλωτών και δεν αποτελεί εµπόδιο για τον ανταγωνισµό.….» 

74) Σηµειώνεται, ότι σε κάθε περίπτωση, προκειµένου να κριθεί κάθε µία εκ των 
επηρεαζόµενων αγορών, λήφθηκαν, υπόψη και οι επιφυλάξεις που εξέφρασαν οι 
εννέα (9) από τις είκοσι τρείς (23) ερωτηθέντες επιχειρήσεις, ότι δηλαδή: α) θα 
υπάρξει συγκέντρωση στον εν λόγω κλάδο που θα οδηγήσει σε µονοπωλιακές ή 
ολιγοπωλιακές συνθήκες και β) πιθανολογείται η ύπαρξη δηµιουργίας 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος στον κλάδο εφοδιασµού, µε αποτέλεσµα την 
αποδυνάµωση της διαπραγµατευτικής δύναµης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων 
(βλ. όπως αναλύθηκε ανωτέρω), οι οποίες και εξετάστηκαν, αλλά δεν 
πιθανολογείται ότι η συγκεκριµένη συγκέντρωση θα περιορίσει σηµαντικά τον 
ανταγωνισµό στις σχετικές αγορές που αφορά, όπως αναλύεται και κατωτέρω.  

75) Αναφορικά µε τη δεσπόζουσα θέση σε πανελλαδικό επίπεδο, η εταιρία 
ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ κατέχει µεν ηγετική θέση στο λιανεµπόριο µε 
µερίδιο το οποίο ανέρχεται σε [10-20]% για το έτος 2008 και [10-20]% για το 
έτος 2009 και το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί µε την έγκριση της συγκέντρωσης, όχι 
όµως κατά ένα σηµαντικό ποσοστό, καθώς η DIA, κατέχει µερίδιο µόλις [0-5]% 
το έτος 2008 και [0-5]% το έτος 2009, οπότε δεν θα αυξήσει αισθητά το 
προβάδισµα έναντι των ανταγωνιστών της. Ο επόµενος σε µέγεθος ανταγωνιστής 
είναι ο όµιλος ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ µε µερίδιο αγοράς περίπου [5-10]%, ενώ οι 
εταιρίες ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ και LIDL ακολουθούν µε [5-10]% και ο όµιλος 
ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ µε [5-10]%. Εποµένως, το µερίδιο της ΚΑΡΦΟΥΡ-
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ δεν έχει πολύ µεγάλη διαφορά από αυτό των ανταγωνιστών 
της. Στις αστικές δε περιοχές (Αττική, Θεσσαλονίκη κ.λπ.), όπου υπάρχει µεγάλη 
πυκνότητα πληθυσµού και επιτυγχάνεται µεγάλο ποσοστό του συνολικού κύκλου 
εργασιών του λιανικού εµπορίου, η ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
αντιµετωπίζει έντονο ανταγωνισµό από τις ανωτέρω αναφερόµενες εταιρίες ή και 
τοπικούς οµίλους π.χ. όµιλος ΜΑΣΟΥΤΗΣ, ο οποίος δραστηριοποιείται στη 
Θεσσαλονίκη και εν γένει στη Βόρεια Ελλάδα.  

76) Περαιτέρω, η ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ συγκρινόµενη µε τους 
ανταγωνιστές της διαθέτει καθετοποιηµένο δίκτυο διανοµής αλλά και όλων των 
ειδών τα καταστήµατα (υπεραγορές, σούπερ µάρκετ, mini market). Αντίστοιχα, 
όµως, και άλλοι ανταγωνιστές της διαθέτουν, επίσης, καθετοποιηµένα δίκτυα 
διανοµής, ενώ, επίσης, κάποιοι ανταγωνιστές διαθέτουν υπεραγορές (βλ. ΜΕΤΡΟ, 
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ).   

77) Σηµειώνεται ότι, το λιανικό εµπόριο τροφίµων στην ελληνική επικράτεια δεν 
χαρακτηρίζεται από υψηλούς φραγµούς εισόδου. Η τελευταία είσοδος νέας 
επιχείρησης ήταν η ALDI το 2008.)  
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ΙΙ. Λιανική πώληση καταναλωτικών αγαθών καθηµερινής χρήσης 
78) Περαιτέρω, αναφορικά µε τη σχετική αγορά λιανικής πώλησης καταναλωτικών 

αγαθών καθηµερινής χρήσης, προκύπτει µεν ότι δηµιουργούνται αρκετές 
επηρεαζόµενες αγορές σε νοµούς και νησιά της ελληνικής επικράτειας, αλλά σε 
αυτές η ΚΑΡΦΟΥΡ – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ µε βάση τα συνδυασµένα µερίδια 
αγοράς δεν κατέχει δεσπόζουσα θέση στη σχετική γεωγραφική αγορά ανά νοµό ή 
νησί24. Με την απόκτηση της DIA δεν θα διαφοροποιηθεί ουσιωδώς η θέση της 
ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, καθώς η εξαγοραζόµενη DIA κατείχε στις 
περισσότερες περιπτώσεις πολύ µικρό µερίδιο αγοράς και σε επίπεδο νοµών. 
Επίσης, και σε επίπεδο νοµού υφίσταται έντονος ανταγωνισµός και 
δραστηριοποιούνται εκτός της εξαγοράζουσας και άλλοι µεγάλοι πολυεθνικοί 
όµιλοι λιανεµπορίου (Delhaize µέσω της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, LIDL, ALDI), 
αλλά και άλλες µεγάλες ελληνικές αλυσίδες, όπως οι όµιλοι ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΜΑΣΟΥΤΗΣ, η εταιρία ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ αλλά και µεµονωµένα σούπερ µάρκετ. 
Τέλος, στις περιπτώσεις των νοµών που το συνδυασµένο µερίδιο αγοράς της 
ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ είναι σχετικά υψηλό (άνω του 30-40%), η 
επαύξηση µε το µερίδιο της DIA είναι µικρή (κυµαίνεται από [0-20]%).  

79) Ειδικά, ως προς τις επηρεαζόµενες αγορές των νοµών και νησιών : i) ∆ράµας, ii) 
Λευκάδος, iii) Αργολίδος, iv) Κω και v) Τήνου,  τα µέρη συγκεντρώνουν από 
κοινού µερίδια αγοράς [30-40]%, [30-40]%, [30-40]%, [40-50]% και [60-70]% 
αντίστοιχα. 
Από την ανάλυση των εν λόγω i.-iii. αγορών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 4γ παρ. 2 ν΄703/77, όπως ισχύει, προκύπτει ότι η εξεταζόµενη εξαγορά δεν 
αναµένεται να δηµιουργήσει σηµαντικά εµπόδια στις ανωτέρω αγορές, δεδοµένου 
ότι (α) το ποσοστό αύξησης του µεριδίου αγοράς της ΚΑΡΦΟΥΡ-
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ µε το µερίδιο της DIA δεν είναι σηµαντικά υψηλό (το 
µερίδιο της DIA ανέρχεται σε  [5-10]%, [10-20]% και [0-5]% αντίστοιχα), (β) ο 
ανταγωνισµός είναι, όπως προαναφέρθηκε, υπαρκτός (τόσο από τοπικές 
επιχειρήσεις όσο και από µεγάλες αλυσίδες) και γ) τα προαναφερθέντα 
αθροιστικά µερίδια δεν οδηγούν σε δηµιουργία δεσπόζουσας θέσης της 
ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ στους εν λόγω νοµούς. 
Ειδικότερα, σε δύο µόνο από τις επηρεαζόµενες αγορές –νησιά, αυτές της Κω και 
της Τήνου – το συγκεντρωτικό µερίδιο είναι κατά τα ανωτέρω  υψηλό ([40-50]% 
και [60-70]% αντίστοιχα). Οι εν λόγω αγορές, ωστόσο, αποτελούν µικρές τοπικές 
αγορές της ελληνικής επικράτειας (π.χ. η Τήνος αποτελεί το 0,08% του συνόλου 
της οργανωµένης αγοράς λιανεµπορίου στην Ελλάδα), στις οποίες 
δραστηριοποιούνται και τοπικοί ανταγωνιστές (Τήνος) ή/και αλυσίδες σούπερ 
µάρκετ (Κως).   
Συνεπώς, η εξεταζόµενη συγκέντρωση δεν αναµένεται να επηρεάσει αισθητά τον 
ανταγωνισµό. Παρόλο που η εταιρία ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ θα 
ενισχύσει τη θέση της σε ορισµένες τοπικές αγορές, δεν πιθανολογείται 

                                                 
24 Εξαίρεση για όλη την ελληνική επικράτεια αποτελεί η Τήνος µε µερίδιο αγοράς [60-70]%.  
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σηµαντικός περιορισµός του ανταγωνισµού, λόγω ύπαρξης ανταγωνιστικών 
πιέσεων από τη δραστηριοποίηση των λοιπών ανταγωνιστών στις επηρεαζόµενες 
αυτές αγορές.  

ΙΙI. Αγορά Εφοδιασµού - Προµήθειας: Αξιολόγηση από την άποψη του 
ανταγωνισµού 
ΙΙΙ.1 Γενικά 
80) Η αγοραστική δύναµη των σούπερ µάρκετ µπορεί να έχει είτε ευεργετικά ή µη 

αποτελέσµατα στους καταναλωτές. Εφόσον υπάρχει επαρκής ανταγωνισµός στην 
αγορά επόµενης βαθµίδας (downstream market), χαµηλές τιµές σε αγορά 
προηγουµένης βαθµίδας (upstream market) µπορούν να περάσουν στους 
καταναλωτές, οι οποίοι θα επωφεληθούν από αυτές. Σύµφωνα µε την πρακτική 
της Ε.Επ.25, εφόσον ο ανταγωνισµός είναι ουσιαστικός στην αγορά της επόµενης 
βαθµίδας (downstream market) για τη λιανική πώληση, οι ισχυροί αγοραστές 
πιέζονται ανταγωνιστικά να µετακυλήσουν προς τους τελικούς καταναλωτές τις 
βελτιώσεις των αγοραστικών τους όρων26.  

81) Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι το να αποκτήσει κάποια επιχείρηση ισχυρή 
θέση στην αγορά προµήθειας, όταν γίνεται µέσα σε ένα ανταγωνιστικό 
περιβάλλον δεν είναι απαραίτητα προβληµατικό και µερικές φορές µπορεί να 
οδηγήσει σε βελτίωση της αποτελεσµατικότητας, προς όφελος των καταναλωτών 
και των επιχειρήσεων.  

82) Εν προκειµένω, µε την υπό κρίση πράξη συγκέντρωσης και την επέκταση του 
δικτύου της ΚΑΡΦΟΥΡ–ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, η τελευταία αναµένεται να αυξήσει 
την αγοραστική της δύναµη έναντι των προµηθευτών της, δεδοµένης της 
αντίστοιχης αύξησης του συνολικού όγκου ζήτησης του εκτεταµένου δικτύου 
πωλήσεων27. Επίσης, η ΚΑΡΦΟΥΡ– ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ δραστηριοποιείται και 
στη δηµιουργία προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, γεγονός που την ωφελεί στην 
αύξηση της διαπραγµατευτικής της δύναµης. Αυτά τα οφέλη αναµένεται να 
µετακυληθούν στους καταναλωτές (pass on effects), δεδοµένου ότι η µείωση των 
λειτουργικών εξόδων και η επίτευξη καλύτερων όρων προµήθειας θα 
ενδυναµώσουν τις προοπτικές µίας πιο ανταγωνιστικής τιµολογιακής πολιτικής 
για την ΚΑΡΦΟΥΡ – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ.  

83) Η ολοκλήρωση της γνωστοποιούµενης συγκέντρωσης, επίσης, δεν αναµένεται να 
επιφέρει οποιαδήποτε σηµαντική µεταβολή στον ανταγωνισµό στο επίπεδο της 
ανώτερης αγοράς προµηθευτών (upstream supply market) µε δεδοµένο ότι µέχρι 
σήµερα οι δύο εταιρίες […]28, γεγονός το οποίο τους προσέδιδε και πριν […].  

84) Σε επίπεδο αγοράς προϊόντων από προµηθευτές, παρότι το συνδυασµένο µερίδιο 
αγοράς της ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ είναι πάνω από 15% σε κάποιες από 
αυτές δεν οδηγεί σε δηµιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης αυτής, ενώ και 

                                                 
25 Υποθέσεις COMP/M.1221 Rewe/Meinl, παρ. 71 και COMP/M.5112 Rewe Plus/Discount, παρ. 
49,51.  
26 Βλ. την απόφαση παραποµπής µε υπ’ αριθµ. πρωτ. 3318/31.5.2010 παρ. 22. 
27 Βλ. σχετικά Έντυπο Γνωστοποίησης, σελ. 99-100.  
28 Βλ. αναλυτικά ανωτέρω παρ. 70. 
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πάλι η επαύξηση του ποσοστού µε το µερίδιο της DIA είναι πολύ µικρή, καθώς 
κυµαίνεται µεταξύ [0-10%].  

85) Ως προς τη Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας, αυτό το πρόγραµµα συνένωσης 
αναµένεται να δώσει ώθηση στον ανταγωνισµό, αφού αφενός θα τονώσει το 
δίκτυο καταστηµάτων της ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, αυξάνοντας το 
συνολικό αριθµό καταστηµάτων και παύοντας ορισµένα πλεονάζοντα µη 
κερδοφόρα καταστήµατα και αφετέρου θα ελευθερώσει σηµεία πώλησης για τον 
ανταγωνισµό στις περιπτώσεις τερµατισµού λειτουργίας καταστηµάτων.  

86) Συγκεκριµένα, µετά τις, κατά τα ανωτέρω, διευκρινίσεις της ΚΑΡΦΟΥΡ-
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ότι, αν εντοπισθούν γεωγραφικά αλληλο-επικαλυπτόµενα 
σηµεία πώλησης, η λειτουργία τους θα παύσει µόνο εφόσον πρόκειται για 
εταιρικά/ιδιολειτουργούµενα καταστήµατα και ότι τα καταστήµατα που ανήκουν 
στα δίκτυα δικαιόχρησης που αυτή τη στιγµή λειτουργούν υπό τα σήµατα της 
ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ και της DIA, πρόθεση της εταιρίας είναι η 
απρόσκοπτη λειτουργία όλων των καταστηµάτων των δικτύων δικαιόχρησης σε 
συµµόρφωση µε τις σχετικές συµβάσεις που έχουν συναφθεί και είναι σε ισχύ. 
Εφόσον, όµως υπάρξουν περιπτώσεις δικαιοδόχων της DIA, οι οποίοι θα 
αρνηθούν να λειτουργήσουν τα καταστήµατα τους υπό τα σήµατα της, πρόθεση 
της εταιρίας ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ είναι να διατηρήσει σε λειτουργία 
αυτά τα καταστήµατα δικαιόχρησης υπό τα σήµατα της DIA µέχρι τη λήξη των 
σχετικών συµβάσεων δικαιόχρησης. Τέλος, η εταιρία ΚΑΡΦΟΥΡ-
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ανέλαβε την υποχρέωση να µην θέσει σε εφαρµογή την 
προβλεπόµενη ετήσια ρήτρα µη ανταγωνισµού (post termination non competition 
clause) των υφιστάµενων συµβάσεων δικαιόχρησης καταστηµάτων που ανήκουν 
στο δίκτυο της DIA ή της ΚΑΡΦΟΥΡ – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ σε περίπτωση λύσης 
µε οποιονδήποτε τρόπο (λήξης, καταγγελίας, κλπ.) των συµβάσεων αυτών εντός 
χρονικού διαστήµατος τριών (3) ετών από την ηµεροµηνία έγκρισης της 
γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, προκειµένου να απελευθερωθούν τα εν λόγω 
σηµεία πώλησης στον ανταγωνισµό. Για την ανάληψη της υποχρέωσης αυτής 
κατά τα ως άνω η ΚΑΡΦΟΥΡ – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ανέλαβε την υποχρέωση να  
ενηµερώσει γραπτώς τα φυσικά πρόσωπα ή τους νόµιµους εκπροσώπους των 
νοµικών προσώπων που αποτελούν τους φορείς της επιχείρησης των 
καταστηµάτων εντός τριάντα ηµερών από την ηµεροµηνία έγκρισης της 
γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης. 

87) Βάσει των ανωτέρω, προκύπτει ότι στο σύνολο της ελληνικής αγοράς, πράγµατι 
θα τονωθεί ο ανταγωνισµός, καθώς: α) θα αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της 
ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ενώ β) εφόσον τερµατιστεί η λειτουργία 
ιδιόκτητων καταστηµάτων ή καταστηµάτων µε συµβάσεις δικαιόχρησης άµεσα 
θα ελευθερωθούν σηµεία πώλησης στον ανταγωνισµό, καθώς στα µεν ιδιόκτητα 
δεν υπάρχει ρήτρα µη ανταγωνισµού, ενώ στα καταστήµατα µε συµβάσεις 
δικαιόχρησης, η γνωστοποιούσα εταιρία αναλαµβάνει την υποχρέωση να µην 
θέσει σε εφαρµογή την προβλεπόµενη ετήσια ρήτρα µη ανταγωνισµού (post 
termination non competition clause). Εξάλλου, διευκρινίζεται ότι στην ουσία η 
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γνωστοποιηθείσα πράξη αφορά σε αλλαγή της ποιότητας του ελέγχου (από 
αποκλειστικό σε κοινό).  

88) Περαιτέρω, όµως συντρέχουν και οικονοµικοί λόγοι που δικαιολογούν την 
πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης, πέραν του εξορθολογισµού του ζηµιογόνου 
δικτύου της DIA, αποτελούν η εξασφάλιση συνέργειας της ΚΑΡΦΟΥΡ-
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ επιτυγχάνοντας οικονοµίες κλίµακος, η ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας και η ανάπτυξη ενός µόνο σήµατος (σήµα ΚΑΡΦΟΥΡ), µέσω ενός 
µοντέλου πολλαπλών τύπων καταστήµατος και κεφαλαιοποίηση της 
αναγνωρισιµότητας του σήµατος ΚΑΡΦΟΥΡ. 

89) Εντεύθεν, η υπό κρίση συγκέντρωση αναµένεται ότι θα επιφέρει οφέλη στους 
καταναλωτές, καθώς µε την απορρόφηση των καταστηµάτων της DIA από το 
δίκτυο πωλήσεων της ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, θα εµπλουτιστεί η 
ποικιλία προϊόντων που προσφέρονται από τα καταστήµατα DIA. Συγκεκριµένα, 
οι σηµερινοί πελάτες της DIA θα έχουν τη δυνατότητα να βρίσκουν περισσότερα 
προϊόντα, καθώς η ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ διαθέτει µεγαλύτερο εύρος 
προϊόντων, µε αποτέλεσµα να συνδυάζει ο καταναλωτής τόσο τις ανταγωνιστικές 
τιµές, την ποιότητα, όσο και µεγαλύτερες δυνατότητες επιλογής.  

90) Εποµένως, συντρέχει νόµιµη περίπτωση για την έγκριση της γνωστοποιηθείσας, 
βάσει του άρθρου 4β ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης των εταιριών 
ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ και DIA, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο 
προαναφερθέν άρθρο 4δ παρ. 3 του ιδίου νόµου.  

91) Επισηµαίνεται ότι, εφόσον τα στοιχεία βάσει των οποίων κατέληξε στο ανωτέρω 
συµπέρασµα η Επιτροπή, είναι ανακριβή ή ενδεχοµένως παραπλανητικά ή οι 
συµµετέχουσες επιχειρήσεις παραβούν οποιονδήποτε όρο ή υποχρέωση που 
ανέλαβαν, η Ε.Α. διατηρεί το δικαίωµα της ανάκλησης της απόφασης, βάσει του 
άρθρου 4δ παρ. 12 του ν. 703/77.  

 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Αποφάσισε οµόφωνα και «εγκρίνει την κατ’ άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, 
γνωστοποιηθείσα από 31.5.2010 (αριθ. πρωτ. 3333) συγκέντρωση, που αφορά τη 
συµφωνία πώλησης και εξαγοράς του συνόλου του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας 
DIA HELLAS ΑΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και 
Ι∆ΡΥΣΗΣ και ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ από την εταιρία 
«ΚΑΡΦΟΥΡ -ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ανώνυµη Εταιρεία Γενικού Εµπορίου, 
Εκµεταλλεύσεως Εµπορικών Εγκαταστάσεων και Επιχειρήσεων», καθόσον, µετά τα 
όσα δηλώθηκαν και διευκρινίσθηκαν από την εταιρία ΚΑΡΦΟΥΡ κατά την παρούσα 
γνωστοποίηση, τα οποία εγγράφως ανέλαβε την υποχρέωση να τηρήσει ως µέρος της 
παρούσας γνωστοποίησης (απελευθέρωση σηµείων στον ανταγωνισµό, και κυρίως τη 
µη ενεργοποίηση της ρήτρας µη ανταγωνισµού στις συµβάσεις δικαιόχρησης για το 
χρονικό διάστηµα τριών ετών αλλά και της υποχρέωσής της να ενηµερώσει τους 
δικαιοδόχους), δεν δηµιουργούνται σοβαρές αµφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της 
να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στις σχετικές αγορές, στις οποίες αφορά».  



ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

 30 

Η απόφαση εκδόθηκε την 9η Ιουλίου 2010. 
 
Η απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, σύµφωνα µε το άρθρο 
26 παρ. 6 του Κανονισµού Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού (ΦΕΚ Β΄1890/29.12.2006). 

 
                 Ο Πρόεδρος 
           
 
           ∆ηµήτριος Κυριτσάκης 
 

Η Γραµµατέας 
 

Παρασκευή Α. Ζαχαριά 
 

 
 


