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ΑΠΟΦΑΣΗ1  ΑΡΙΘΜ    402/V/2008 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΤΜΗΜΑ Α΄ 

Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί 
της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 29η Μαίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, με την 
εξής σύνθεση: 

Προεδρεύων:  Αριστομένης Κομισόπουλος 
Μέλη: Φαίδων Στράτος,  

            Ιωάννης Σαμέλης,  

            Δημήτριος Γιαννέλης, και  

            Ελίζα Αλεξανδρίδου  

Γραμματέας:  Μούρκου Παναγιώτα, λόγω κωλύματος της τακτικής Γραμματέως Όλγας-
Ανίτας Ραφτοπούλου 

ΘΕΜΑ της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της εκπρόθεσμης γνωστοποίησης κατά 
το άρθρο 4α ν.703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕΒΕ» από την εταιρεία «LAFARGE ΒΕΤΟΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». 

Στη συζήτηση είχε νομίμως κλητευθεί και παρίστατο η εταιρεία «LAFARGE ΒΕΤΟΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δια του πληρεξουσίου δικηγόρου 
της κου. Ιωάννη Δρόσου, Ευαγγελίας Μαρκουλάκη και Νικολάου Πίττα. 
Στην αρχή της συζήτησης, το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια Σοφία Καμπερίδου, 
Προϊσταμένη της Α΄ Διεύθυνσης Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού 
(εφεξής Γ.Δ.Α.), η οποία ανέπτυξε συνοπτικά τη γραπτή εισήγηση (αριθ. πρωτ. 
1349/13.3.2008) της Γ.Δ.Α και πρότεινε για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην 
εισήγηση, την επιβολή προστίμου στην εταιρεία «LAFARGE ΒΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»για την εκπρόθεσμη υποβολή γνωστοποίησης της 
πράξης συγχώνευσης με βάση το άρθρο 4α ν.703/77 όπως ισχύει, το οποίο δεν μπορεί να 
υπερβεί το 5% του συνολικού κύκλου εργασιών όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4στ του ν. 
7703/77 όπως ισχύει.  
Κατόπιν το λόγο έλαβε ο πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος τοποθετήθηκε  επί της με αριθ. 
πρωτ. 1349/13.3.2008εισηγήσεως της Γ.Δ.Α., ανέπτυξε τις απόψεις του και απάντησε σε 
ερωτήσεις που της υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής. 
Η Επιτροπή συνήλθε σε διάσκεψη στη συνεδρίαση της 5ης Ιουνίου 2008 (ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 14:00), στην ως άνω αίθουσα συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων 

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



ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
 
 

 2

της.  Τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που συμμετείχαν στη λήψη της παρούσας 
απόφασης δήλωσαν ότι έχουν ενημερωθεί σε κάθε περίπτωση πλήρως και αναλυτικώς για το 
σύνολο του φακέλου και του αποδεικτικού υλικού.  
Κατόπιν η Επιτροπή Ανταγωνισμού - Τμήμα Α΄ διασκέφθηκε και αφού έλαβε υπόψη της όλα 
τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης και  την  Εισήγηση  της Γ.Δ.Α.,  

 
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: 

 
I. Στις 21.06.2007 (ημ.αρ.πρωτ. 3637/21-06-2007) η εξαγοράζουσα εταιρεία LAFARGE 
ΒΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (εφεξής LAFARGE ή 
εξαγοράζουσα) γνωστοποίησε στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το 
άρθρο 4α του νόμου 703/77, όπως ισχύει, την εξαγορά του 90% του μετοχικού κεφαλαίου 
της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ Α.Ε.». Ύστερα από έλεγχο του φακέλου της εν λόγω 
υπόθεσης, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού διαπίστωσε ότι η LAFARGE είχε προβεί και 
στην εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ 
ΑΕΒΕ (εφεξής ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ή εξαγοραζόμενη), και για το λόγο αυτό απέστειλε 
επιστολή (ημ.αρ.πρωτ. 4225/13-07-2007) στην εταιρεία LAFARGE για την παροχή 
διευκρινιστικών στοιχείων σχετικά με την ως άνω στο θέμα αναφερόμενη συγκέντρωση. 
Κατόπιν περαιτέρω ελέγχου των στοιχείων η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού διαπίστωσε 
ότι η συγκέντρωση μεταξύ LAFARGE και ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ δεν είχε γνωστοποιηθεί στην 
Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (εφεξής Γ.Δ.Α.) ως όφειλε και ενημέρωσε σχετικώς την 
εξαγοράζουσα εταιρεία. 
Κατόπιν τούτου, στις 11.01.2008. (ημ.αρ.πρωτ. 139/11-01-2008) η εταιρεία LAFARGE 
γνωστοποίησε στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 4α ν.703/77, 
ως ισχύει, την εξαγορά από μέρους της του 100% των μετοχών της εταιρείας 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ, σύμφωνα με το άρθρο 4α του νόμου 703/77, όπως ισχύει. Η 
γνωστοποιηθείσα πράξη έλαβε χώρα δυνάμει της από 05.02.2007 σύμβασης πώλησης και 
μεταβίβασης μετοχών με την οποία η εξαγοράζουσα εταιρεία απέκτησε το 100% των 
μετοχών της εξαγοραζόμενης. 
 
II.   ΤΑ ΜΕΡΗ 
1. «LAFARGE ΒΕΤΟΝ     ΑΝΩΝΥΜΗ     ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ     ΕΜΠΟΡΙΚΗ     
ΕΤΑΙΡΙΑ» 
(εξαγοράζουσα) 
Η εξαγοράζουσα εταιρεία LAFARGE έχει την έδρα της στο δήμο Μεταμόρφωσης του 
νομού Αττικής, δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και το 91,8% 
του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει στην εταιρεία ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, η οποία είναι μέλος 
του γαλλικού ομίλου εταιρειών LAFARGE. 
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Σύμφωνα με τα προσκομισθέντα στοιχεία, ο παγκόσμιος και εθνικός κύκλος εργασιών της 
εξαγοράζουσας εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4στ του νόμου 703/77, ανήλθε το 2006 σε 
92.986.572 ευρώ. Ο παγκόσμιος και εθνικός κύκλος εργασιών του ομίλου εταιρειών 
LAFARGE ανήλθε για το ίδιο έτος σε 16.909.000.000 και 693.660.000 ευρώ αντίστοιχα. 
2. «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕΒΕ» (εξαγοραζόμενη) 
Η εξαγοραζόμενη εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ, ιδρύθηκε το 1985, έχει την έδρα της στο δήμο 
Λαμιέων του νομού Φθιώτιδας και το αντικείμενο των εργασιών της, όπως αυτό αναφέρεται 
στο καταστατικό της εταιρείας, είναι η παραγωγή και εμπορία έτοιμου σκυροδέματος 
παντός τύπου. 
Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση, ο παγκόσμιος και ο εθνικός κύκλος εργασιών 
(συνυπολογίζοντας και τα άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως) της εξαγοραζόμενης εταιρείας για 
το έτος 2006, σύμφωνα με το άρθρο 4στ του ν. 703/77, ανήλθε σε 137.995,88 ευρώ. 
 
III. ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ/ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 
1.   Σχετική Αγορά Προϊόντων 
Οι εταιρείες ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ και LAFARGE, σύμφωνα με το καταστατικό τους 
δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εμπορία έτοιμου σκυροδέματος. Ως εκ τούτου, η 
σχετική αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών που αφορά η γνωστοποιούμενη συγκέντρωση 
θεωρείται η παραγωγή και εμπορία έτοιμου σκυροδέματος. 
2. Σχετική Γεωγραφική Αγορά 
Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή στην οποία οι ενδιαφερόμενες 
επιχειρήσεις πωλούν τα σχετικά προϊόντα ή παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες, υπό επαρκώς 
ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού. 
Η εταιρεία LAFARGE κατά το 2006 δραστηριοποιείται στο νομό Αττικής, ενώ η 
εξαγοραζόμενη εταιρεία στο νομό Φθιώτιδας. 
3. Δομή Αγοράς 
Σύμφωνα με την μελέτη σκυροδέματος της ΙΟΑΡ («Σκυρόδεμα 2007»), το μερίδιο αγοράς 
της εταιρείας LAFARGE για το έτος 2006 ήταν 7,5% στο σύνολο της αγοράς του νομού 
Αττικής ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία για την εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ. 
 
IV.   ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
1. Κατά το άρθρο 4, παρ. 2 στοιχ. β ν.703/77, ως ισχύει, συγκέντρωση πραγματοποιείται: 
α) όταν συγχωνεύονται με κάθε τρόπο δύο ή περισσότερες προηγουμένως ανεξάρτητες 
επιχειρήσεις, 
β) 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. 
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Κατά την παρ. 3 του ιδίου 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. 
Στην υπό κρίση υπόθεση, η απόκτηση στις 05.02.2007 από την εταιρεία LAFARGE του 
ελέγχου της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ αποτελεί συγκέντρωση κατά την παρ. 2 του άρθρου 
4 του νόμου 703/77, όπως ισχύει. 
2. Σύμφωνα με το άρθρο 4α παρ. 1 ν. 703/77 όπως ισχύει, «Κάθε συγκέντρωση 
επιχειρήσεων πρέπει να γνωστοποιείται μέσα σε ένα μήνα από την πραγματοποίηση της στην 
Επιτροπή Ανταγωνισμού όταν: 
α) το μερίδιο αγοράς των προϊόντων ή υπηρεσιών που αφορά η συγκέντρωση, όπως αυτό 
ορίζεται στο άρθρο 4στ, αντιπροσωπεύει στην εθνική αγορά ή σε ένα σημαντικό τμήμα 
αυτής, σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών, τουλάχιστον 
το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται με τα 
προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θεωρούνται ομοειδή από τον καταναλωτή, λόγω των 
ιδιοτήτων, της τιμής και της χρήσης τους, για την οποία προορίζονται ή 
β) ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη 
συγκέντρωση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4στ, ανέρχεται, στην εθνική αγορά, 
τουλάχιστον σε δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ». 

• Η παρούσα συγκέντρωση υπόκειται στην εκ του νόμου υποχρέωση γνωστοποίησης, 
δεδομένου ότι πληρούται τουλάχιστον το κριτήριο του συνολικού κύκλου εργασιών 
εφόσον ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων στην εθνική αγορά ξεπερνά το 
ποσό των 15.000.000 ευρώ για το έτος 2006, δεδομένου ότι  οι εθνικοί κύκλοι εργασιών για 
το 2006 είναι: 693.660.000 ευρώ για τον όμιλο LAFARGE, 92.986.572 ευρώ για την 
LAFARGE ΒΕΤΟΝ και 137.995,88 ευρώ για την εξαγοραζόμενη εταιρεία 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ήτοι , ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων στην εθνική 
αγορά ανήλθε σε 693.797.995,88 ευρώ.  

3. Σύμφωνα με το άρθρο 4α παρ. 2 ν. 703/77 όπως ισχύει, «Υποχρεούνται σε γνωστοποίηση: 
α) σε περίπτωση που η συγκέντρωση αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας των επιχειρήσεων 
που συμμετέχουν στη συγκέντρωση η κάθε μία από αυτές, 
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β) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, τα πρόσωπα, οι επιχειρήσεις ή ομάδες προσώπων ή 
επιχειρήσεων που αποκτούν έλεγχο στο σύνολο ή σε τμήματα μίας ή περισσότερων 
επιχειρήσεων». 
Στην προκειμένη περίπτωση, η υπόχρεη εταιρεία LAFARGE, μετά τη σχετική επιστολή της 
Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, προέβη σε γνωστοποίηση της εξαγοράς του 100% του 
μετοχικού κεφαλαίου της ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ δυνάμει της από 05.02.2007 σύμβασης 
πώλησης και μεταβίβασης μετοχών με την οποία η εξαγοράζουσα εταιρεία απέκτησε το 
100% των μετοχών της εξαγοραζόμενης, στις 11.1.2008. 
4. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 4α παρ. 1 ν.703/77 όπως ισχύει, η γνωστοποίηση πρέπει να 
γίνει μέσα σε ένα μήνα από την πραγματοποίηση της. 
Σύμφωνα δε με την παρ. 4 άρθρου 4α ν.703/77 όπως ισχύει, «Σε περίπτωση υπαίτιας 
παράβασης της υποχρέωσης προς γνωστοποίηση, η Επιτροπή Ανταγωνισμού επιβάλλει στον 
καθένα από τους υπέχοντες τη σχετική υποχρέωση πρόστιμο ύψους τουλάχιστον τριών 
χιλιάδων (3.000) ευρώ, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το πέντε τοις εκατό (5%) του 
συνολικού κύκλου εργασιών, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 4στ.» 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, το πρόστιμο που μπορεί να επιβάλλει η Επιτροπή Ανταγωνισμού 
στην υπόχρεη προς γνωστοποίηση εταιρεία LAFARGE ΒΕΤΟΝ ΑΒΕΕ, εφόσον ληφθεί 
υπόψη ο συνολικός παγκόσμιος κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων δύναται να κυμανθεί 
από 3.000 ευρώ έως  845.456.899,79 ευρώ και εφόσον ληφθεί υπόψη ο συνολικός εθνικός 
κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων δύναται να κυμανθεί από 3.000 ευρώ έως και 
34.689.899,79 ευρώ. 

      Στην υπό κρίση περίπτωση, η μεταβίβαση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της 
εξαγοραζόμενης εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ στην LAFARGE γνωστοποιήθηκε εκπρόθεσμα 
από την υπόχρεη σε γνωστοποίηση εταιρεία, καθώς η μεταβίβαση των μετοχών έγινε στις 
05.02.2007 και η γνωστοποίηση της έγινε στις 11.01.2008, ήτοι 10 περίπου μήνες μετά τη 
λήξη της εκ του νόμου προβλεπόμενης προθεσμίας του ενός μήνα. Η καθυστέρηση της 
γνωστοποίησης της υπό κρίση εξαγοράς, η οποία σημειωτέον πραγματοποιήθηκε μετά την 
αποστολή σχετικής επιστολής από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού στις 13.7.2007, 
οφείλεται σε υπαιτιότητα της υπόχρεης προς τούτο εταιρείας LAFARGE, η οποία ανήκει σε 
μεγάλο πολυεθνικό όμιλο και με μεγάλη παρουσία στη χώρα μας, και όφειλε να γνωρίζει τις 
εκ του νόμου υποχρεώσεις της. Εξάλλου, η εταιρεία προς δικαιολόγηση τής μη 
γνωστοποίησης της ως άνω συγκέντρωσης αναφέρει ότι αυτή έγινε εκ παραδρομής. Από την 
ακροαματική διαδικασία στις 29.5.2008, αλλά και από το υπόμνημα της εταιρείας που 
κατατέθηκε στις 2.6.2008 που αναφέρει ότι «….Ο λόγος για τον οποίο η Εταιρεία μας προέβη 
στην εκπρόθεσμη υποβολή της ως άνω εξαγοράς - συγκέντρωσης οφείλεται προφανώς σε 
αβλεψία και έγινε εκ παραδρομής. Δείγμα άλλωστε της έλλειψης οποιουδήποτε δόλου εκ 
μέρους της Εταιρείας μας, αποτελεί το γεγονός ότι η Εταιρεία μας προέβη νομίμως και 
εμπροθέσμως στην γνωστοποίηση προς την Επιτροπή της απόκτησης του 90% του μετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
που έγινε μόλις τρείς μήνες αργότερα (25.05.2007) και η σχετική γνωστοποίηση έγινε στις 
21.06.2007 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 3637/21.06.2007.4. Ίσως διευκόλυνε την εξήγηση 
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της παραδρομής αυτής η επισήμανση ότι το μοναδικό αντικείμενο της εξαγορασθείσης εταιρείας 
ήταν η εκμετάλλευση μικρής αξίας ακινήτου, το οποίο χρησιμοποιούσαμε και συνεχίζουμε να 
χρησιμοποιούμε για τις εργασίες μας. Πράγματι, η εξαγορά της εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ 
ΜΠΕΤΟΝ ΑΕΒΕ» από την εταιρεία μας έγινε αντί  μόλις 383.930,39€, δεδομένου ότι η 
εξαγοραζόμενη εταιρεία αποτελούσε μία πλήρως αδρανή, εταιρεία  χωρίς οποιαδήποτε  
δραστηριότητα  και με μηδενικό (πλην του μηνιαίου μισθώματος που εμείς καταβάλαμε) κύκλο 
εργασιών τα τελευταία χρόνια, όπως αποδεικνύεται πλήρως και από τους δημοσιευμένους 
ισολογισμούς αυτής. Ειδικότερα, ο μοναδικός λόγος για τον  οποίο  έλαβε χώρα  η  
συγκεκριμένη εξαγορά ήταν ότι η «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ  ΑΕΒΕ»  ήτο κυρία της εκτάσεως   
5.000 περίπου τ.μ. εντός της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Λαμιεων, την οποία η εταιρεία 
μας  εκμίσθωνε και  εκεί λειτουργούσε την  μονάδα σκυροδέματος της. Συνεπώς με την 
συγκεκριμένη εξαγορά ούτε μακρόθεν επηρέασε, ούτε και φύσει μπορούσε να επηρεάσει τον 
ανταγωνισμό στην Ελληνική αγορά,  δεδομένου  ότι  όπως προελέχθη  εξαγοράστηκε  μία 
εταιρεία  χωρίς  καμία δραστηριότητα,  χωρίς  κανένα  κύκλο  εργασιών (μηδενικές πωλήσεις) 
και με μοναδικό έσοδο αυτής το μηνιαίο μίσθωμα που εισέπραττε από την  ίδια  την   Εταιρεία 
μας λόγω της προαναφερόμενης μίσθωσης. Η ουσιαστική δηλαδή εν προκειμένω 
επιχειρηματική μας συναλλαγή είναι η αγορά από τον εκμισθωτή μας ενός μισθίου που 
χρησιμοποιούσαμε και χρησιμοποιούμε. Αυτή ακριβώς είναι η πραγματική φύση της 
"συγχώνευσης" αυτής. Τούτο λέγεται, επαναλαμβάνουμε, για να εξηγήσει την παραδρομή και όχι 
για να προβληθεί οποιοσδήποτε διαφορετικός ισχυρισμός. Περαιτέρω, απόδειξη της έλλειψης 
οποιασδήποτε πρόθεσης της Εταιρείας μας να αποκρύψει το παραμικρό αποτελεί το γεγονός ότι 
η Εταιρεία στο ΤΜΗΜΑ 3 της γνωστοποίησης της εξαγοράς της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ 
ΚΑΜΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που τιτλοφορείται «ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΣ» και αναφέρονται οι συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την τελευταία 
διετία πριν από την γνωστοποιούμενη συγκέντρωση, συμπεριέλαβε και την από 05.02.2007 
εξαγορά της εν λόγω εταιρείας (παράγραφος 3.2.1.). Επομένως το αληθές είναι ότι ^η Επιτροπή 
Ανταγωνισμού πληροφορήθηκε από εμάς την παραπάνω εξαγορά. Περαιτέρω, τονίζουμε με 
ιδιαίτερη έμφαση ότι η Εταιρεία «LAFARGE ΒΕΤΟΝ ΑΕΒΕ» και εν γένει ο Όμιλος Εταιρειών 
ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ κατά την τελευταία διετία έχει προβεί σε αρκετές εξαγορές εταιρειών, ήτοι 
της Εταιρεία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ Α.Ε.» με έδρα την Άρτα, της εταιρείας «ΥΙΟΙ ΙΩΑΝΝΟΥ 
ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «SUPER ΒΕΤΟΝ 
Α.Ε.» με έδρα το Ηράκλειο, της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΑΜΑΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα την Αθήνα, της εταιρείας «ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και της εταιρείας…..», προκύπτει χωρίς αμφοβολία υπαιτιότητα 
της υπόχρεης εταιρείας LAFARGE για την εκπρόθεσμη γνωστοποίηση. Αυτό άλλωστε 
καταδεικνύεται και από την αμέλειά της, η οποία συνίσταται και στην μη γνωστοποίηση 
της συγκέντρωσης εντός 30 ημερών από την μεταβίβαση των μετοχών της 
εξαγοραζόμενης εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ, αλλά και στην εκ νέου αμέλειά της να 
γνωστοποιήσει την συγκέντρωση ύστερα από την ειδοποίηση της Γενικής Διεύθυνσης 
Ανταγωνισμού στις 13.7.2007. Τελικώς, η συγκέντρωση γνωστοποιήθηκε στις 11.1.2008, 
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μαζί με μία άλλη εκπρόθεσμη γνωστοποίηση, αυτή της εξαγοράς από την εταιρεία 
LAFARGE, της εταιρείας «ΜΠΕΤΟΝ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».  

      Κατά συνέπεια, προκύπτει μία κατ’έξακολούθηση πρακτική της υπόχρεης εταιρείας 
LAFARGE να γνωστοποιεί εκπροθέσμως τις πραγματοποιηθείσες συγκεντρώσεις της, είτε 
πριν, είτε μετά από σχετική ενημέρωση για την υποχρέωσή της από τη Γενική Διεύθυνση 
Ανταγωνισμού. Από την πλευρά της, η υπόχρεη εταιρεία LAFARGE επικαλείται 
παραδρομή ως προς την εμπρόθεσμη γνωστοποίηση της ως άνω συγκέντρωσης, πλην όμως 
δεν εξηγεί ποια ακριβώς ήταν τα στοιχεία που προκάλεσαν την κατ’εξακολούθηση 
εκπρόθεσμη γνωστοποίηση συγκεντρώσεων. Η επίκληση λόγων παραδρομής, χωρίς 
περαιτέρω αιτιολόγηση των στοιχείων αυτής, κρίνεται αναιτιολόγητη και αβάσιμη, και δεν 
αρκεί να άρει την υπαιτιότητα της υπόχρεης εταιρείας LAFARGE και την μη επιβολή 
προστίμου για εκπρόθεσμη γνωστοποίηση συγκέντρωσης, κατ’άρθρον 4α ν.703/1977. Τέλος, 
απορριπτέα κρίνονται τα υπό της εταιρείας  LAFARGE επικαλούμενα περί ελλείψεως δόλου, 
προφανώς ως μη νόμιμα και αβάσιμα, αφού για τη επιβολή προστίμου αρκούσης κατά νόμο 
της υπαιτιότητας εξ’ αμελείας.   
Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω εκτεθέντων, του κύκλου εργασιών της υπόχρεης 
εταιρείας LAFARGE που ανέρχεται σε 92.986.572 ευρώ για το έτος 2006, και της 
εξαγοραζόμενης που ανέρχεται σε 137.995,88 ευρώ, όπως επίσης και το γεγονός ότι η 
εξαγορά της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ απέβλεπε στην απόκτηση ακινήτου που 
χρησιμοποιούνταν ήδη από αυτήν, η Επιτροπή Ανταγωνισμού- Α΄ Τμήμα, εξαντλώντας τα 
όρια επιείκιάς της, ορίζει το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου σε 9.000 € (εννιά χιλιάδες 
ευρώ). 

 
 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
 

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού – Τμήμα Α΄ επιβάλλει στην εταιρεία «LAFARGE ΒΕΤΟΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ EΤAΙΡΙΑ», για υπαίτια παράβαση της 
υποχρέωσής της για εμπρόθεσμη γνωστοποίηση της από 05.02.2007 συγκέντρωσης, 
πρόστιμο το δε ύψος αυτού ανέρχεται σε Εννιά Χιλιάδες Ευρω (9.000 €), δυνάμει των 
διατάξεων του άρθρου 4α του ν. 703/77 όπως ισχύει.  
Η απόφαση εκδόθηκε την 5η Ιουνίου 2008. 
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 
6 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού ( 
ΦΕΚ Β΄1890/29.12.2006). 
 
 

  Ο Προεδρεύων  του Α΄ Τμήματος 
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Ο Συντάκτης της Απόφασης             Αριστομένης Κομισόπουλος 
 
   Ιωάννης Σαμέλης             
                                                 Η Αναπληρώτρια Γραμματέας 
 
                                                        Παναγιώτα Μούρκου 


