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ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡΙΘ.  649/2017

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

 

Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1
ου

 ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί 

της οδού Κότσικα 1
Α
, Αθήνα, την 13

η
 Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, με την 

εξής σύνθεση: 

Πρόεδρος: Δημήτριος Κυριτσάκης 

Μέλη:  Άννα Νάκου (Αντιπρόεδρος) 

                      Βικτωρία Μερτικοπούλου (Εισηγήτρια) 

                         Νικόλαος Ζευγώλης 

                         Σωτήριος Καρκαλάκος 

Γραμματέας:  Ευγενία Ντόρντα 

Τα λοιπά τακτικά μέλη απουσίαζαν λόγω δικαιολογημένου κωλύματος. 

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης 

επιχειρήσεων κατ’ άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2011, που αφορά τη συγχώνευση με 

απορρόφηση της εταιρίας ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ από την εταιρία ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ακολούθως την απόκτηση κοινού ελέγχου επί της τελευταίας από τις εταιρίες 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ και ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ - ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. 

 

Πριν την έναρξη της συζητήσεως, ο Πρόεδρος όρισε Γραμματέα της συνεδριάσεως την 

υπάλληλο, Ευγενία Ντόρντα, με αναπληρώτρια την Ευαγγελία Ρουμπή. 

 

Στην αρχή της συζήτησης, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Εισηγήτρια της υπόθεσης, 

Βικτωρία Μερτικοπούλου, η οποία ανέπτυξε συνοπτικά την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 

3900/11.07.2017 γραπτή Εισήγηση επί της κρινόμενης υπόθεσης και πρότεινε, για τους 

λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην Εισήγηση, να εγκριθεί η γνωστοποιηθείσα 

συγκέντρωση. 

Με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης της εισήγησης, η Ολομέλεια της ΕΑ, προχώρησε σε 

διάσκεψη επί της ως άνω υπόθεσης με τη συμμετοχή της Εισηγήτριας της υπόθεσης, 

                                                 

 Η παρούσα απόφαση εκδίδεται σε τρεις (3) επιπλέον εκδόσεις με τα διακριτικά: (1) Προς Δημοσίευση στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, (2) Έκδοση για την εταιρία ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , 

(3) Έκδοση για την εταιρία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ. Από τις παραπάνω εκδόσεις έχουν αφαιρεθεί τα απόρρητα 

επιχειρηματικά στοιχεία (όπου η ένδειξη […]) τα οποία δεν θα πρέπει να περιέλθουν σε γνώση του αντίστοιχου αποδέκτη 

της έκδοσης, σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93 Α΄/20.4.2011), όπως ισχύει, και τον Κανονισμό 

Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 54 Β΄/16.1.2013). Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που 

παραλείφθηκαν αντικαταστάθηκαν με ενδεικτικά ποσά και αριθμούς ή με γενικές περιγραφές (εντός […]). 
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Βικτωρίας Μερτικοπούλου, η οποία δεν έλαβε μέρος στην ψηφοφορία και αφού έλαβε 

υπόψη την έκθεση της αρμόδιας Εισηγήτριας, όλα τα στοιχεία του φακέλου της ανωτέρω 

υπόθεσης, τις απόψεις των μελών και το ισχύον νομικό πλαίσιο,   

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

I Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΠΡΑΞΗ  

1. Στις 22.5.2017, οι εταιρίες ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ και ΕΛΑΣΤΡΟΝ κατέθεσαν στην 

Επιτροπή Ανταγωνισμού (εφεξής «ΕΑ») το υπ’ αριθ. πρωτ. 2937 έντυπο συνοπτικής1 

γνωστοποίησης συγκέντρωσης επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3959/2011, 

όπως ισχύει, που αφορά την απόκτηση κοινού ελέγχου επί της εταιρίας ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ 

ΘΡΑΚΗΣ από τις γνωστοποιούσες εταιρίες, κατόπιν συγχώνευσης δια απορρόφησης της 

εταιρίας ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΉ2 από την εταιρία ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ3. 

2. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3959/2011, το έντυπο 

γνωστοποίησης (υπ’ αριθ. πρωτ. 2937) υπεβλήθη στην ΕΑ στις 22.5.2017, ήτοι εντός 30 

ημερών από τη θέση σε ισχύ της από 16.5.2017 Σύμβασης για τη Συγχώνευση και 

Συμφωνίας Μετόχων4. Προσκομίσθηκε, επίσης, το νόμιμο παράβολο, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 45 ν. 3959/2011, καθώς και το φύλλο της εφημερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» 

της 24.5.2017, στην οποίο δημοσιεύτηκε η σκοπούμενη συγκέντρωση, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παρ. 6 του ν. 3959/2011. Το κείμενο της ως άνω δημοσίευσης 

αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 25.5.2017, κατ’ 

εφαρμογή της ως άνω διάταξης. Η γνωστοποίηση υποβλήθηκε, συνεπώς, εμπροθέσμως και 

παραδεκτώς. 

3. Σύμφωνα με τα γνωστοποιούντα μέρη η κρινόμενη πράξη αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα 

την επίτευξη οικονομιών κλίμακας στις περιπτώσεις εξόδων διοίκησης και επίτευξης μικρότερου 

κόστους λειτουργίας. Επίσης, αναμένεται η εφαρμογή ορθολογικότερης και 

αποτελεσματικότερης διοικητικής οργάνωσης, βελτίωση οικονομικών αποτελεσμάτων και 

επίτευξη μεγαλύτερης ωφέλειας για τους μετόχους της εταιρίας. Με τη συγχώνευση, οι μέτοχοι 

προσβλέπουν ότι η κοινή επιχείρηση «…θα συμβάλλει στη βελτίωση της παραγωγής, καθώς η 

συνεργασία για τη βελτίωση της καλλιέργειας θα γίνεται σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό και οι στόχοι 

για τη βελτίωση θα είναι πλέον κοινοί. Επίσης θα μπορεί να γίνεται κοινός (άρα και πιο 

αποτελεσματικός) προγραμματισμός των φυτεύσεων με αποτέλεσμα να εξυπηρετεί καλύτερα τις 

ανάγκες της αγοράς. Θα συμβάλει στη βελτίωση της διανομής των προϊόντων καθώς θα 

διακινούνται μεγαλύτεροι όγκοι, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα για συμπλήρωση πλήρων 

                                                 
1
 Όπως προβλέπεται στην απόφαση της ΕΑ 558/VII/2013. 

2
 Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ είναι κατά 100% θυγατρική της εταιρίας ΕΛΑΣΤΡΟΝ. 

3
 Η εταιρία ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ είναι κατά 100% θυγατρική της εταιρίας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ.  

4
 Μετά από ανταλλαγές επιστολών για τη συμπλήρωση στοιχείων, ο φάκελος της γνωστοποίησης 

συμπληρώθηκε προσηκόντως με την υπ’ αριθ. πρωτ. 3379/13.6.2017 επιστολή των μερών. 
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φορτίων με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους μεταφοράς. Τέλος, θα γίνεται καλύτερη 

απορρόφηση των σταθερών εξόδων εκμεταλλευόμενη τις συνέργειες που θα προκύψουν, …»5. 

4. Δυνάμει της από 16.5.2017 «Σύμβασης για τη Συγχώνευση και Συμφωνία Μετόχων»  (εφεξής 

«Σύμβαση ή Συμφωνία»), που έχει υπογραφεί μεταξύ των μετόχων των εταιριών ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΘΡΑΚΗΣ, ΕΛΑΣΤΡΟΝ και των συγχωνευόμενων εταιριών ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 

(απορροφώσα) και ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ (απορροφώμενη), η απορροφώσα εταιρία θα 

απορροφήσει πλήρως την απορροφώμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 

69-77 του Ν. 2190/1920 και τις διατάξεις των άρθρων 1-5 Αναπτυξιακού Νόμου 2166/1993 ως 

ισχύει. Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η απορροφώμενη ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ θα 

λυθεί χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση και θα μεταβιβάσει στην απορροφώσα 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) έναντι 

απόδοσης στην ΕΛΑΣΤΡΟΝ μετοχών εκδιδόμενων από την απορροφώσα.  

5. Αναλυτικότερα, σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο των συγχωνευόμενων εταιριών προ και 

μετά της ολοκλήρωσης της υπό εξέταση πράξης, σημειώνονται τα ακόλουθα. Προ της 

ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ 

ΘΡΑΚΗΣ ανέρχεται σε […] εκατ. € διαιρούμενο σε […] ονομαστικές μετοχές αξίας […] έκαστη 

και το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώμενης ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ανέρχεται σε […] 

εκατ. € διαιρούμενο σε […] ονομαστικές μετοχές, αξίας […] έκαστη6. Με την ολοκλήρωση της 

συγχώνευσης το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας θα αυξηθεί κατά το ποσό του μετοχικού 

κεφαλαίου της απορροφώμενης και θα ακολουθήσει σχετική ανταλλαγή μετοχών. Η σχέση 

ανταλλαγής μετοχών της απορροφώμενης προς τις μετοχές της απορροφώσας θα είναι τέτοια, 

ώστε μετά την ολοκλήρωση της πράξης η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ να είναι κύριος του 50,91% 

του καταβεβλημένου κεφαλαίου της ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ και η ΕΛΑΣΤΡΟΝ θα κατέχει 

το υπόλοιπο 49,09%7. 

   
Πίνακας 1: Μετοχική σύνθεση της ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ μετά τη συγχώνευση δια απορρόφησης  

Μέτοχος Αριθμός μετοχών Ποσοστό 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ […] 50,91% 

ΕΛΑΣΤΡΟΝ […] 49,09% 

Σύνολο […] 100% 

6. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ θα λυθεί και θα 

υποκατασταθεί ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της από την ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ 

ΘΡΑΚΗΣ υπό την έννοια της καθολικής διαδοχής8.  

7. Βάσει της Σύμβασης, ο έλεγχος στην εταιρία ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ θα ασκείται από τις 

εταιρίες μετόχους ως εξής: Κάθε ένας από τους μετόχους θα ορίζει […] από τα […] συνολικά 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει πενταετή 

θητεία […]. Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση της νέας οντότητας θα βρίσκεται σε απαρτία και θα 

                                                 
5
 Σχετ. η υπ’ αριθ. πρωτ. 3245/7.6.2017 επιστολή των συμμετεχουσών επιχειρήσεων. 

6
 Βλ. όρο 2.1.5 της Σύμβασης. 

7
 Βλ. όρο 2.1.6 της Σύμβασης. 

8
 Βλ. όρο 2.1.7 της Σύμβασης. 
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συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων ημερησίας διάταξης, όταν παρίστανται ή 

αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το […]% του καταβεβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης θα λαμβάνονται με 

πλειοψηφία του […]% των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν. 

8. Η διαχείριση των υποθέσεων της νέας οντότητας ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ και η 

εκπροσώπησή της θα ασκείται από […] εκ των […] μελών του Δ.Σ. (ήτοι από […]), τα οποία θα 

ενεργούν από κοινού θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Σε 

περίπτωση διαφωνίας των ως άνω […] μελών του Δ.Σ. επί θέματος καθημερινής διαχείρισης, το 

εν λόγω θέμα […]. Σε περίπτωση διαφωνίας επί θέματος μη καθημερινής (ουσιαστικής) 

διαχείρισης9, τότε δημιουργείται αδιέξοδο10. 

9. Οι μέτοχοι της νέας οντότητας ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ υποχρεούνται […]11. 

 

II ΟΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

ΙΙ.1 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε  

10. Η γνωστοποιούσα  εταιρία  ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.  (με δ.τ. THRACE PLASTICS 

CO S.A.), εδρεύουσα στη κοινότητα Μαγικού στα Άβδηρα Ξάνθης, δραστηριοποιείται στον 

τομέα των πλαστικών προϊόντων και τεχνικών υφασμάτων.  

11. Η εταιρία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ  ηγείται ομίλου εταιριών12, με παρουσία στον κλάδο 

συσκευασίας13, στον κλάδο των τεχνικών υφασμάτων14 και στον αγροτικό κλάδο15 και 

                                                 
9
 Σύμφωνα με τον όρο 4.3 και το Παράρτημα 2 της Σύμβασης, θέματα μη καθημερινής διαχείρισης θεωρούνται 

μεταξύ άλλων τα εξής: έγκριση του ισολογισμού, έγκριση- τροποποίηση- κατάργηση του ετήσιου 

επιχειρηματικού σχεδίου, λήψη στρατηγικών αποφάσεων (π.χ. νέες επενδύσεις ή επιχειρηματικές 

δραστηριότητες, σύσταση θυγατρικών, εξαγορές επιχειρήσεων, ίδρυση υποκαταστημάτων, σύναψη ή λύση 

συμβάσεων αντιπροσωπείας).   
10

 Σύμφωνα με τη Σύμβαση, κατά τη διαδικασία αδιεξόδου, […]. 
11

 Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 8 του ν. 3959/2011: «Οι αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με τις 

παραγράφους 3 και 6 καλύπτουν και τους περιορισμούς που συνδέονται άμεσα με την πραγματοποίηση της 

συγκέντρωσης και είναι απαραίτητοι γι’ αυτή». Ως εκ τούτου, οι τυχόν περιορισμοί που συνδέονται άμεσα με την 

εκάστοτε συγκέντρωση και είναι απαραίτητοι για την πραγματοποίησή της (δευτερεύοντες/ παρεπόμενοι 

περιορισμοί) καλύπτονται αυτομάτως από την εγκριτική της συγκέντρωσης απόφαση. Η ΕΑ δεν υποχρεούται 

να αξιολογεί τους εν λόγω περιορισμούς κατά περίπτωση. Συνιστά ωστόσο καθήκον των συμμετεχουσών 

επιχειρήσεων να αξιολογούν μόνες τους εάν και σε ποιο βαθμό οι συμφωνίες τους μπορούν να θεωρηθούν ως 

παρεπόμενες μιας πράξης συγκέντρωσης. Οι περιορισμοί που δεν μπορούν να θεωρηθούν ως άμεσα 

συνδεόμενοι και απαραίτητοι για την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 

άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 και 101 και 102 ΣΛΕΕ. Βλ. σχετικά σκέψη 21 Κανονισμού του Συμβουλίου 

139/2004 της 20.01.2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων («Κοινοτικός κανονισμός 

συγκεντρώσεων»), ΕΕ L 024 της 29.01.2004, σελ. 1 – 22, καθώς και Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

σχετικά με τους περιορισμούς που συνδέονται άμεσα με τις συγκεντρώσεις και είναι απαραίτητοι για την 

πραγματοποίηση τους (2005/C 56/03), παρ. 2 επ. 
12

 Βλ. Παράρτημα. 
13

 Αφορά στην παραγωγή και εμπορία ειδών συσκευασίας, πλαστικών σάκων, πλαστικών δοχείων για τη 

συσκευασία τροφίμων και χρωμάτων και λοιπών υλικών συσκευασίας για αγροτικές χρήσεις (βλ. σχετικά 

ετήσια οικονομική έκθεση της 31.12.2016 της εταιρίας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ, σελ. 18). 
14

 Αφορά στην παραγωγή και εμπορία συνθετικών υφασμάτων για βιομηχανικές και τεχνικές χρήσεις (βλ. 

σχετικά ετήσια οικονομική έκθεση της 31.12.2016 της εταιρίας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ, σελ. 18). 
15

 Αφορά στη δραστηριότητα της εταιρίας ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ. 
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δραστηριότητα ανά τον κόσμο. Η πλειοψηφία των εταιριών του ομίλου αφορά σε εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται στην αγορά τεχνικών υφασμάτων και σε εταιρίες συμμετοχών. 

12.  Μέλος του Ομίλου είναι και η συμμετέχουσα στη συγχώνευση εταιρία ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ 

ΘΡΑΚΗΣ που αποτελεί 100% θυγατρική του ομίλου. Δραστηριοποιείται στις υδροπονικές 

καλλιέργειες ντομάτας και αγγουριού θερμοκηπίου. Η εταιρία έχει υπαχθεί στον επενδυτικό 

νόμο 3908/2011.   

ΙΙ.2 ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Ε.Ε – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

13. Η γνωστοποιούσα εταιρία ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Ε.Ε – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (με δ.τ. 

ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.), εδρεύουσα στον Ασπρόπυργο Αττικής, δραστηριοποιείται στην 

επεξεργασία και εμπορία προϊόντων χάλυβα.  

14. Η εταιρία ΕΛΑΣΤΡΟΝ ηγείται ομίλου εταιριών16 οι οποίες δραστηριοποιούνται στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό στην αγορά της παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας προϊόντων 

χάλυβα, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

(φωτοβολταϊκούς σταθμούς) και στην παραγωγή και εμπορία κηπευτικών ειδών θερμοκηπίου 

(μέσω της εταιρίας ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ). 

15.  Ειδικότερα, η ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ είναι 100% θυγατρική της εταιρίας ΕΛΑΣΤΡΟΝ 

Α.Ε.Β.Ε. και δραστηριοποιείται στην καλλιέργεια ντομάτας και αγγουριού θερμοκηπίου. Η 

εταιρία έχει ενταχθεί στον επενδυτικό νόμο 3908/2011.   

II.1.1 ΚΥΚΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

16. Ο κύκλος εργασιών17 καθεμίας από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις στην υπό κρίση πράξη 

το τελευταίο οικονομικό έτος (χρήση 1.1-31.12.2016), στην παγκόσμια και ελληνική αγορά, 

είχε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 ν. 3959/2011, όπως ισχύει, ως εξής: 

Πίνακας 2: Κύκλοι εργασιών
18

  2016
 
 (σε   ευρώ) 

 2016 

Εταιρίες Παγκόσμια 

Αγορά 

Ελληνική 

Αγορά 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ  […] […] 
ΕΛΑΣΤΡΟΝ   […] […] 
   

ΣΥΝΟΛΟ […] […] 

    Πηγή: Στοιχεία προσκομισθέντα από τα γνωστοποιούντα μέρη   

 

                                                 
16

 Bλ. Παράρτημα. 
17

 Σύμφωνα με την υπ. αριθ. 2937/22.5.2017 γνωστοποίηση και τις προσκομισθείσες ετήσιες οικονομικές  

εκθέσεις της 31.12.2016.   
18

 Αφορά σε ενοποιημένα αποτελέσματα Ομίλου.  
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III ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

III.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 

17. Συγκέντρωση δύναται να επέλθει κατά κύριο λόγο με δύο τρόπους: (α) είτε με τη 

συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων προηγουμένως ανεξάρτητων επιχειρήσεων (β) είτε, με την 

απόκτηση του ελέγχου στο σύνολο ή σε τμήματα μιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων19.  

18. Κατά το άρθρο 5 παρ. 2 περίπτωση (β) του ν. 3959/2011, συγκέντρωση επιχειρήσεων 

πραγματοποιείται όταν επέρχεται μόνιμη μεταβολή ως προς τα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που 

ασκούν έλεγχο επί της αποκτώμενης εταιρίας. Τούτο συντρέχει στην περίπτωση κατά την οποία 

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, με την αγορά τίτλων ή στοιχείων του ενεργητικού, με 

σύμβαση ή με άλλο τρόπο. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 του ίδιου νόμου, ο έλεγχος απορρέει 

από δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα, τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικής 

επίδρασης στη δραστηριότητα μιας επιχείρησης, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών 

πραγματικών ή νομικών συνθηκών. Η έννοια του ελέγχου ορίζεται, συνεπώς, ως η δυνατότητα 

καθοριστικού επηρεασμού της δραστηριότητας μιας επιχείρησης. Το κατά πόσον μια πράξη 

οδηγεί σε απόκτηση ελέγχου εξαρτάται από ορισμένα νομικά και/ή πραγματικά στοιχεία (de 

jure/de facto)20. 

19. Ο έλεγχος διακρίνεται σε: α) αποκλειστικό, όταν μία και μόνη επιχείρηση μπορεί να 

επηρεάσει καθοριστικά μία άλλη επιχείρηση21 και β) κοινό, όταν δύο ή περισσότερες 

επιχειρήσεις ή πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν αποφασιστική επιρροή σε μία άλλη 

επιχείρηση22. Κρίσιμο στοιχείο για την απόκτηση κοινού ελέγχου είναι η δυνατότητα άσκησης 

αποφασιστικής επιρροής σε μια άλλη επιχείρηση, ήτοι η εξουσία αναστολής ενεργειών που 

καθορίζουν την εμπορική στρατηγική συμπεριφορά μιας επιχείρησης και η συνακόλουθη 

δυνατότητα πρόκλησης «αδιεξόδου» (deadlock)23. 

20. Ο κοινός έλεγχος αποκτάται:  

(α)  σε νομική βάση (de jure): (i) Με την ύπαρξη ίσων δικαιωμάτων ψήφου σε δύο 

επιχειρήσεις24, (ii) Με συμφωνία που διασφαλίζει την αρχή της ισότητας μεταξύ των 

επιχειρήσεων (λχ. η κάθε επιχείρηση δικαιούται να διορίσει ίσο αριθμό μελών στα όργανα 

λήψης αποφάσεων της κοινής επιχείρησης)25, (iii) Δυνάμει του καταστατικού ή συμφωνίας 

                                                 
19

 Βλ. άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3959/2011. 
20

 Βλ. Κωδικοποιημένη ανακοίνωση της Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (εφεξής «Ανακοίνωση»), ΕΕ 2008, C 95, 

σελ. 1, παρ. 17.  
21

 Βλ. Ανακοίνωση, παρ. 54. 
22

 Βλ. Ανακοίνωση, παρ. 62. 
23

 Βλ. Μ. Rosenthal & S. Thomas, European Merger Control, Verlag C. H. Beck Munchen 2010, σελ. 32 παρ. 

38-39 καθώς και την απόφαση επί της υπόθεσης T-282/02, Cementbouw v. Commission,  ECR 2006, σελ. II-

319, παρ. 42 (με αναφορά στη δυνατότητα πρόκλησης «αδιεξόδου – deadlock» λόγω της εξουσίας των μετόχων 

αναστολής στρατηγικών αποφάσεων).  
24

 Βλ. Ανακοίνωση, παρ. 64. 
25

 Βλ. Ανακοίνωση, παρ. 64. 
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μεταξύ των ιδρυτικών επιχειρήσεων, με δικαιώματα αρνησικυρίας των μετόχων σε αποφάσεις με 

ουσιώδη σημασία για την εμπορική στρατηγική συμπεριφορά της κοινής επιχείρησης, όχι όμως 

σε θεμελιώδεις αποφάσεις για τις οποίες κατ’ εξοχήν προβλέπεται τέτοιο δικαίωμα για τη 

μειοψηφία26, (iv) Μέσω συμφωνίας μειοψηφούντων μετόχων ότι θα συμπράττουν από κοινού 

κατά την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου τους27, (v) Παρά την ύπαρξη αποφασιστικής ψήφου 

από ένα μέτοχο, όταν η αποφασιστική αυτή ψήφος αυτή μπορεί να ασκηθεί μόνο μετά από 

διαβήματα διαιτησίας και προσπάθειες συνδιαλλαγής, ή αν η χρήση της αποφασιστικής ψήφου 

ενεργοποιεί δικαίωμα πώλησης που συνεπάγεται σοβαρή οικονομική επιβάρυνση, ή εάν η 

αμοιβαία αλληλεξάρτηση των ιδρυτικών εταιρειών καθιστά απίθανη τη χρήση της 

αποφασιστικής ψήφου28. 

(β) σε πραγματική βάση (de facto): Με την ύπαρξη κοινότητας συμφερόντων των μετόχων (είτε 

όλων είτε των μειοψηφούντων) σε τέτοιο βαθμό ώστε να καθίσταται ασύμφορη η ανεξάρτητη 

δράση τους29. 

21. Στην προκειμένη περίπτωση, η υπό εξέταση συναλλαγή αφορά συγχώνευση30 των εταιριών 

ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ (κατά 100% θυγατρική της εταιρίας ΕΛΑΣΤΡΟΝ) και 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (κατά 100% θυγατρική της εταιρίας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ), με 

απορρόφηση της ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ από την ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ. Στο νέο σχήμα 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ, με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η διάρθρωση του μετοχικού 

κεφαλαίου θα έχει ως εξής: η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ θα κατέχει το 50,91% ενώ το υπόλοιπο 

49,09% θα κατέχεται από την ΕΛΑΣΤΡΟΝ31.  

22. Παρά το γεγονός ότι η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ θα κατέχει άνω του 50% του μετοχικού 

κεφαλαίου της ενοποιημένης εταιρίας ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ, ο έλεγχος θα ασκείται από 

κοινού από την ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ και την ΕΛΑΣΤΡΟΝ, δεδομένου ότι βάσει της από 

16.5.2017 Συμφωνίας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ενοποιημένης εταιρίας θα είναι 

[…], εκ των οποίων έκαστος μέτοχος θα ορίζει […] και η διαχείριση των υποθέσεων και η 

εκπροσώπηση της εταιρίας θα ασκείται από κοινού από […] από […] μέλη του Δ.Σ. ήτοι […]32. 

Επιπλέον, σε περίπτωση διαφωνίας επί θεμάτων ουσιαστικής σημασίας (όπως π.χ. έγκριση 

ισολογισμού, ετήσιου επιχειρηματικού σχεδίου, λήψη αποφάσεων για νέες επενδύσεις ή 

επιχειρηματικές δραστηριότητες) προβλέπεται η διαδικασία του αδιεξόδου. 

23. Επομένως, η από 16.5.2017 Συμφωνία διασφαλίζει για τα μέρη την αρχή της ισότητας (ίσος 

αριθμός μελών στα όργανα λήψης των αποφάσεων), τους παρέχει ίσα δικαιώματα ψήφου και 

προβλέπει το δικαίωμα αρνησικυρίας σε ουσιώδη ζητήματα διαχείρισης της νέας οντότητας. Ως 

εκ τούτου, η υπό κρίση εξαγορά οδηγεί σε απόκτηση κοινού ελέγχου εκ μέρους της ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΘΡΑΚΗΣ και της ΕΛΑΣΤΡΟΝ επί της νεοσύστατης ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ, όπως αυτή θα 

                                                 
26

 Βλ. Ανακοίνωση, παρ. 66, βλ και European Merger Control, υποσ. 9, σελ. 34 παρ. 47 (αναφορά σε αποφάσεις 

που αφορούν την «ουσία – essence» της επιχείρησης). 
27

 Ανακοίνωση, παρ. 74. Control of Concentrations, σελ. 5-43. 
28

 Βλ. Ανακοίνωση παρ. 82.  
29

 Βλ. Ανακοίνωση παρ. 78 επ.  
30

 Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77 του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν. 

2166/1993.  
31

 Βλ. όρο 2.1.7 της Σύμβασης, όπως και ανωτέρω υπό παρ. 5. 
32

 Βλ. όρο 4.2 της Σύμβασης.  
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προκύψει από την απορρόφηση της ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ και κατ’ επέκταση συνιστά 

συγκέντρωση επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 περίπτωση (β) του ν. 

3959/2011. 

III.2 ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

24. Όπως αναφέρουν οι γνωστοποιούσες, η υπό εξέταση πράξη εμπίπτει στις συνθήκες της 

περίπτωσης απόκτησης κοινού ελέγχου νεοσυσταθείσας επιχείρησης, σύμφωνα με τις οποίες, 

όταν μια επιχείρηση συνεισφέρει προϋπάρχουσα θυγατρική ή δραστηριότητα (επί της οποίας 

ασκούσε προηγουμένως αποκλειστικό έλεγχο) σε νεοσύστατη κοινή επιχείρηση, οι επιχειρήσεις 

που ασκούν από κοινού έλεγχο θεωρούνται ως συμμετέχουσες επιχειρήσεις33, ενώ κάθε εταιρία 

που έχει παραχωρηθεί στην κοινή επιχείρηση δεν αποτελεί συμμετέχουσα επιχείρηση34.  

25. Σημειώνεται ότι, όταν προϋπάρχουσα εταιρία ήταν προηγουμένως υπό αποκλειστικό 

έλεγχο μιας από τις εταιρίες που αποκτούν κοινό έλεγχο, η εταιρία στόχος δεν είναι 

συμμετέχουσα επιχείρηση και ο κύκλος εργασιών της αποδίδεται στην ιδρυτική της35. 

26. Εν προκειμένω, η εταιρία ΕΛΑΣΤΡΟΝ θα αποκτήσει στην προϋπάρχουσα εταιρία 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ, από κοινού τον έλεγχο με την αρχική μητρική της ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΘΡΑΚΗΣ. Στην περίπτωση αυτή ως συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις θεωρούνται 

κάθε μία από τις αποκτώσες τον έλεγχο εταιρίες (περιλαμβανομένου της αρχικής μητρικής), ήτοι 

η ΕΛΑΣΤΡΟΝ και η ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ. Κατά τα ανωτέρω, η αποκτώμενη εταιρία 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ δεν θεωρείται συμμετέχουσα και ο κύκλος εργασιών της 

συνυπολογίζεται σε αυτόν της αρχικής μητρικής εταιρίας (ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ).  

IV ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΑ 

27. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, μια συγκέντρωση πρέπει να 

γνωστοποιείται στην ΕΑ όταν α) ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που 

συμμετέχουν στη συγκέντρωση ανέρχεται στην παγκόσμια αγορά τουλάχιστον σε 150 

εκατομμύρια ευρώ και β) δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν, 

η καθεμιά χωριστά, συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ στην ελληνική 

                                                 
33

 Για τον ορισμό της συμμετέχουσας επιχείρησης βλέπε άρθρα 5, 6 και 10 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, 

καθώς και σχετική νομολογία της Επιτροπής Ανταγωνισμού (www.epant.gr) και επικουρικά τη σχετική 

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
34

 Βλ. και Κωδικοποιημένη ανακοίνωση της Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας βάσει του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 139/2004 για έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (2008/C 95/01)  παρ. 139. Σχετικά με την 

έννοια της «νεοσύστατης» κοινής επιχείρησης, παρά το γεγονός ότι ως νομική μορφή η απορροφώσα εταιρία 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ υπήρχε και θα συνεχίσει να υπάρχει και μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, 

όπως αναφέρουν και οι γνωστοποιούσες  «εφαρμόζεται η παράγραφος 139 της Ανακοίνωσης, δεδομένου ότι από 

σκοπιά του δικαίου του ανταγωνισμού η κοινή εταιρία θεωρείται ως ‘νεοσύστατη’ αφού από την ολοκλήρωση της 

συγχώνευσης δημιουργείται η κοινή επιχείρηση έστω και αν οι 2 εταιρίες προϋπήρχαν ως νομικά πρόσωπα. Η ίδια 

η παράγραφος 139 (στη δεύτερη πρόταση) αναφέρει ακριβώς αυτή την περίπτωση, κατά την οποία μια επιχείρηση 

συνεισφέρει στην νεοσύστατη κοινή επιχείρηση ήδη λειτουργούσα εταιρία». Βλ. την υπ. αριθ. 3245/7.6.17 

επιστολή παροχής στοιχείων των γνωστοποιουσών.  
35

 Βλ. Κόκκορης Ι., Λουκάς Δ. σε Τζουγανάτο Δ., Δικαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού, Νομ.Βιβλιοθήκη, 2013, 

σελ.768 υποσημ. 41 και N. Levy, European Merger Control Law: A guide to the Merger Regulation, Rel. 10-

10/2013, παρ. 6.05[4][b].  

http://www.epant.gr/
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αγορά. Ο κύκλος εργασιών των μερών που συμμετέχουν στη συγκέντρωση προκύπτει από το 

άθροισμα των κύκλων εργασιών των επιχειρήσεων που ορίζει το άρθρο 10 παρ. 4 ν. 3959/2011, 

όπως ισχύει, κατά τα οριζόμενα και στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.  

28. Στην υπό κρίση συγκέντρωση, πληρούται το κριτήριο περί του συνολικού κύκλου εργασιών 

των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στην παγκόσμια αγορά, διότι το σχετικό ποσό, ανερχόμενο 

κατά τη χρήση του έτους 2016 σε […] ευρώ, υπερβαίνει το προβλεπόμενο κατώφλι των εκατόν 

πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) ευρώ. 

29. Επίσης, πληρούται το σωρευτικά προβλεπόμενο κριτήριο υπαγωγής, αναφορικά με τον 

κύκλο εργασιών που πραγματοποιείται στην εθνική αγορά, από δύο, τουλάχιστον, 

συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, χωριστά για κάθε μία εξ αυτών καθώς οι εταιρίες 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ και ΕΛΑΣΤΡΟΝ έχουν κύκλους εργασιών στην ελληνική αγορά άνω 

των 15 εκ. ευρώ έκαστη. Περαιτέρω, η υπό κρίση συγκέντρωση δεν έχει κοινοτική διάσταση, 

καθώς τα μέρη δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 του Κανονισμού ΕΚ 139/200436. 

Ενόψει των ανωτέρω, η παρούσα γνωστοποίηση υποβάλλεται αρμοδίως ενώπιον της ΕΑ. 

V ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

V.1 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ37 

30. Κατά τις γνωστοποιούσες επιχειρήσεις, «Ως σχετικές προϊοντικές αγορές για τις ανάγκες της 

παρούσας γνωστοποίησης ορίζονται: (α) η αγορά παραγωγής και εισαγωγής φρέσκων λαχανικών 

προϊόντων και (β) η αγορά διανομής και χονδρικής πώλησης φρέσκων λαχανικών προϊόντων»38. 

Και οι δύο συγχωνευόμενες εταιρίες ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ και ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ, 

«δραστηριοποιούνται στη σχετική αγορά της παραγωγής και χονδρικής πώλησης φρέσκων 

λαχανικών προϊόντων και το 100% του κύκλου εργασιών τους προκύπτει από τη δραστηριότητα 

αυτή. Δεν πραγματοποιούν κύκλο εργασιών από εισαγωγές»39. 

31. Σύμφωνα με σχετική ευρωπαϊκή νομολογία40, η σχετική αγορά των φρέσκων λαχανικών 

διακρίνεται περαιτέρω (α) στην αγορά παραγωγής και εισαγωγής και (β) στην αγορά διανομής 

                                                 
36

 Βλ. άρθρο 1 παρ. 2 και 3 του Κανονισμού του Συμβουλίου της 20.01.2004, για τον έλεγχο των 

συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων («Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων»), ΕΕ L 024 της 29/01/2004.  
37

 Η σχετική αγορά προϊόντων περιλαμβάνει το σύνολο των προϊόντων ή/και υπηρεσιών που θεωρούνται από 

τον καταναλωτή εναλλάξιμα ή δυνάμενα να υποκατασταθούν μεταξύ τους, λόγω των χαρακτηριστικών τους, 

των τιμών τους και της χρήσης για την οποία προορίζονται. Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την 

περιοχή στην οποία προσφέρουν ή ζητούν τα σχετικά προϊόντα ή παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες οι 

συμμετέχουσες επιχειρήσεις υπό επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού και η οποία μπορεί να διακριθεί 

από άλλες γειτονικές γεωγραφικές περιοχές, ιδίως λόγω των αισθητά διαφορετικών συνθηκών ανταγωνισμού 

που επικρατούν σε αυτές. Στους παράγοντες που επιτρέπουν τον προσδιορισμό της σχετικής γεωγραφικής 

αγοράς περιλαμβάνονται η φύση και τα χαρακτηριστικά των σχετικών προϊόντων ή υπηρεσιών, η ύπαρξη 

φραγμών κατά την είσοδο στην αγορά, οι προτιμήσεις των καταναλωτών, οι ουσιαστικές διαφορές στα μερίδια 

αγοράς των επιχειρήσεων μεταξύ γειτονικών γεωγραφικών περιοχών ή οι σημαντικές διαφορές ως προς τις 

τιμές. 
38

 Βλ. το υπ. αριθ. 2937/22.5.17  έντυπο γνωστοποίησης.  
39

 Βλ. την υπ. αριθ.  3245/7.6.17 επιστολή παροχής στοιχείων των γνωστοποιουσών.  
40

 Βλ. COMP/M. 5201- TOTAL PRODUCE/ HALUCO/JV, COMP/M.4216- CVC/BOCCHI/DE WEIDE 

BLIK, COMP/M.4896-CVC CAPITAL PARTNERS / KATOPE INTERNATIONAL  
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και χονδρικής πώλησης, ενώ παραμένει ανοιχτή η περαιτέρω οριοθέτηση της αγοράς ανά 

λαχανικό, για τους σκοπούς εξέτασης των συγκεκριμένων πράξεων.   

32. Οι δραστηριότητες των συγχωνευόμενων εταιριών, αφορούν σε υδροπονικές 

θερμοκηπιακές καλλιέργειες ντομάτας (όλων των ποικιλιών) και αγγουριού (μεγάλα και 

ποικιλίας «Κνωσσού»)41. Ειδικότερα, ο αριθμός των κηπευτικών προϊόντων που μπορούν να 

καλλιεργηθούν στα συγκεκριμένα θερμοκήπια είναι, κατά τις συμμετέχουσες, πολύ 

περιορισμένος λόγω του σχεδιασμού των θερμοκηπίων και αφορά μόνο σε (α) όλες τις ποικιλίες 

τομάτας, (β) αγγούρια μεγάλα και αγγούρια «Κνωσσού» και (γ) πιπεριές διαφόρων χρωμάτων. Η 

εναλλαγή καλλιέργειας μπορεί να γίνει μόνο αναφορικά με αυτές τις κατηγορίες ενώ ανάλογα με 

την καλλιεργητική περίοδο κάθε είδους, το χρονικό διάστημα (για την εναλλαγή) κυμαίνεται 

μεταξύ 3-12 μηνών42.  

33. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, για τις ανάγκες της παρούσας εξέτασης ως σχετικές 

αγορές ορίζονται κατ’ αρχήν οι αγορές: (α) παραγωγής φρέσκων λαχανικών προϊόντων και (β) 

διανομής και χονδρικής πώλησης φρέσκων λαχανικών προϊόντων. Κατάτμηση των εν λόγω 

αγορών ανά είδος λαχανικού (τομάτα, αγγούρι, πιπεριά) ή/και ανά τρόπο καλλιέργειας αυτού 

(π.χ. θερμοκηπίου ή υπαίθρια) θεωρείται δυνατή, ωστόσο παρέλκει περαιτέρω οριοθέτηση, 

δεδομένου ότι υπό οιαδήποτε θεώρηση των αγορών, η αξιολόγηση της υπό κρίση πράξης δεν 

μεταβάλλεται. Και τούτο διότι, όπως αναλύεται και κατωτέρω, τα συνδυασμένα μερίδια αγοράς 

των συμμετεχουσών εταιριών είναι ακόμα και υπό την αυστηρότερη θεώρηση, εξαιρετικά 

χαμηλά.  

34. Οι συμμετέχουσες εταιρίες δραστηριοποιούνται, επίσης43, στις αγορές παραγωγής και 

εμπορίας ειδών συσκευασίας, πλαστικών σάκων, πλαστικών δοχείων για τη συσκευασία 

τροφίμων και χρωμάτων και λοιπών υλικών συσκευασίας για αγροτικές χρήσεις, στην παραγωγή 

και εμπορία συνθετικών υφασμάτων για βιομηχανικές και τεχνικές χρήσεις, στην παραγωγή, 

επεξεργασία και εμπορία προϊόντων χάλυβα και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (από 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας44). Εντούτοις, λόγω του γεγονότος ότι σε κάθε μία από τις αγορές 

αυτές δραστηριοποιείται μόνο μία από τις δύο συμμετέχουσες, και βάσει των κατωτέρω 

στοιχείων, παρέλκει περαιτέρω εξέταση των αγορών αυτών για τους σκοπούς της παρούσας 

συγκέντρωσης. 

V.2 ΣΧΕΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

35. Στο πλαίσιο της γεωγραφικής οριοθέτησης της αγοράς παραγωγής φρέσκων λαχανικών, για 

τους σκοπούς της παρούσας υπόθεσης ως σχετική γεωγραφική αγορά ορίζεται κατ’ αρχήν η 

ελληνική επικράτεια, όπου δραστηριοποιούνται τα μέρη υπό επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες 

                                                 
41

 Βλ. την υπ. αριθ. 3379/13.6.17 επιστολή παροχής στοιχείων των γνωστοποιουσών.  
42

 Σχετ. οι υπ’ αριθ. πρωτ. 3245/7.6.2017 και 3379/13.6.2017 επιστολές των συμμετεχουσών εταιριών. 
43

 Βλ. παρ. 11 και 14. 
44

 Εν προκειμένω η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας δεν προκύπτει ότι είναι καθέτως συνδεόμενη αγορά, σε 

κάθε, δε, περίπτωση, τα μερίδια αγοράς του Ομίλου στην αγορά παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι 

ελάχιστα – αμελητέα (βάσει των στοιχείων του φακέλου τα μερίδια αγοράς του Ομίλου ΕΛΑΣΤΡΟΝ στην 

αγορά παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι μικρότερα του 1%).   
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ανταγωνισμού45. Αναφορικά με την αγορά διανομής και χονδρικής πώλησης φρέσκων 

λαχανικών, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η αγορά είναι ευρύτερη της ελληνικής 

επικράτειας, λόγω των εισαγωγών - εξαγωγών των προϊόντων αυτών. Εντούτοις, ο ακριβής 

ορισμός της αγοράς στην παρούσα υπόθεση μπορεί να παραμείνει ανοικτός, καθώς ακόμα και 

υπό τη στενότερη οριοθέτηση αυτής στην ελληνική επικράτεια, δεν διαφοροποιούνται τα 

αποτελέσματα στον ανταγωνισμό από την υπό κρίση πράξη.  

 

VI ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ -  ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ  

VI.1 ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΦΡΕΣΚΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ  

36. Η παραγωγή και πώληση φρέσκων λαχανικών είναι μέρος του πρωτογενούς τομέα, η οποία 

χαρακτηρίζεται από κατακερματισμό σε πληθώρα επιχειρήσεων και συνεταιρισμών, με 

αποτέλεσμα ακόμη και μεγάλες μονάδες να κατέχουν χαμηλά μερίδια παραγωγής46.  

37. Οι συγχωνευόμενες εταιρίες δραστηριοποιούνται στην θερμοκηπιακή καλλιέργεια ντομάτας 

και αγγουριού, με δυναμική ανάπτυξη μέσα στην τελευταία τριετία. Η παραγωγή και οι 

πωλήσεις των συγχωνευόμενων εταιριών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.  

Πίνακας 2: Όγκοι παραγωγής και πωλήσεις εταιριών ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ & ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ (2014-2016) 

2014 ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΈΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης  
Ποσότητα Αξία Ποσότητα Αξία 

Τομάτα κιλά 

Παραγωγή 

και χονδρική 

πώληση 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 

Αγγούρι τεμάχια 

Παραγωγή 

και χονδρική 

πώληση 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 

 

[…] 

Σύνολο  
 

[…] 
 

[…] 

2015 ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΈΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
  Ποσότητα Αξία Ποσότητα Αξία 

Τομάτα κιλά 

Παραγωγή 

και χονδρική 

πώληση 

[…] […] 

 

[…] 
 

[…] 

Αγγούρι τεμάχια 

Παραγωγή 

και χονδρική 

πώληση 

 

[…] 
 

[…] 
 

[…] 
 

[…] 

Σύνολο  
 

[…]   […] 

2016 ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΈΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

Είδος 
Μονάδα 

Μέτρησης 
  Ποσότητα Αξία Ποσότητα Αξία 

                                                 
45

 Κατά τις γνωστοποιούσες: «Ως σχετική γεωγραφική αγορά στην υπό κρίση συναλλαγή ορίζεται το σύνολο της 

ελληνικής επικράτειας, όπου αμφότερες οι συγχωνευόμενες επιχειρήσεις προσφέρουν τα προϊόντα τους υπό 

επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού». Βλ. Τμήμα 6.1 του εντύπου γνωστοποίησης. 
46

  Βλ. Κλαδική μελέτη ICAP «Τυποποίηση- Συσκευασία Νωπών Οπωροκηπευτικών – Αύγουστος 2014». 
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Τομάτα κιλά 

Παραγωγή 

και χονδρική 

πώληση 

[…] 

 

[…] 
 

[…] 
 

[…] 

Αγγούρι τεμάχια 

Παραγωγή 

και χονδρική 

πώληση 

[…] 

 

[…] 
 

[…] 
 

[…] 

Σύνολο 

   
[…] 

 
[…] 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων γνωστοποιούντων μερών 

38. Αξιόπιστα στοιχεία για το μέγεθος της αγοράς τομάτας και αγγουριού υπάρχουν διαθέσιμα 

μόνο για το έτος 2014, από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, όπου προκύπτει το μέγεθος της 

αγοράς τομάτας θερμοκηπίου και αγγουριού θερμοκηπίου. Δεδομένου ότι οι συγχωνευόμενες 

επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στη θερμοκηπιακή καλλιέργεια των εν λόγω 

λαχανικών, για τον υπολογισμό των μεριδίων αγοράς χρησιμοποιήθηκε το υπό στενότερη 

οριοθέτηση μέρος της αγοράς τομάτας θερμοκηπίου και αγγουριού θερμοκηπίου και όχι το 

σύνολο των παραγόμενων ποσοτήτων. Το συνολικό μερίδιο αγοράς για το 2014 περιορίζεται στο 

[0-5]% στην αγορά τομάτας θερμοκηπίου και στο [0-5]% στην αγορά αγγουριού θερμοκηπίου.  

Πίνακας 3: Μερίδια αγοράς τομάτας θερμοκηπίου και αγγουριού θερμοκηπίου (2014) 

  

Ντομάτα 

Θερμοκηπίου

(σε τόνους) 

Μερίδιο 

Αγγούρι  

Θερμοκηπίου

(σε τόνους)
(1)

 

Μερίδιο 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ  […] [0-5]% […] [0-5]% 

ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ  […] [0-5]% […] [0-5]% 

Συνολικό μερίδιο συγχωνευόμενων 

εταιριών   
[0-5]% 

 
[0-5]% 

Σύνολο Ελληνικής Παραγωγής 

2014*  
217.970 100% 113.385 100% 

 *Πηγή: http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPG06/-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ, Εκτάσεις & Παραγωγή 
2014  

(1)
 Η μετατροπή των στοιχείων από τεμάχια σε κιλά έγινε με την αναλογία του 3:1 (τεμάχια : κιλό) που 

χρησιμοποιήθηκε και στην Κλαδική Έρευνα στα Νωπά Οπωροκηπευτικά της ΕΠΑΝΤ, 2013. 

39. Όπως προκύπτει και από την ανάλυση των πωλήσεων (Πίνακας 2), οι συγχωνευόμενες 

εταιρίες φαίνεται να έχουν ενισχύσει τις πωλήσεις τους, κατά το χρονικό διάστημα 2014-2016. 

Για το λόγο αυτό, κρίθηκε σκόπιμο να γίνει μια εκτίμηση της πρόσφατης εικόνας των μεριδίων 

αγοράς του 2016. Ελλείψει στοιχείων για το σύνολο της αγοράς του 2016 και με υπόθεση 

εργασίας ότι το σύνολο της αγοράς παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2014, τα μερίδια 

αγοράς του 2016 διαμορφώνονται στο [0-5]%στην αγορά της τομάτας θερμοκηπίου και στο          

[0-5]% στην αγορά του αγγουριού θερμοκηπίου.   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPG06/-
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Πίνακας 4: Υποθετική εκτίμηση μεριδίων αγοράς τομάτας θερμοκηπίου και αγγουριού θερμοκηπίου  

  

Ντομάτα 

Θερμοκηπίου 

(σε τόνους) 

Μερίδιο 

Αγγούρι  

Θερμοκηπίου 

(σε τόνους )
(1)

 

Μερίδιο 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ  […] [0-5]% […] [0-5]% 

ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ  […] [0-5]% […] [0-5]% 

Συνολικό μερίδιο συγχωνευόμενων 

εταιριών   
[0-5]% 

 
[0-5]% 

Σύνολο Ελληνικής Παραγωγής 2014*  217.970 100% 113.385 100% 

*Πηγή: http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPG06/-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ, Εκτάσεις & Παραγωγή 
2014 

 

(1)
 Η μετατροπή των στοιχείων από τεμάχια σε κιλά έγινε με την αναλογία του 3:1 (τεμάχια: κιλό) που 

χρησιμοποιήθηκε και στην Κλαδική Έρευνα στα Νωπά Οπωροκηπευτικά της ΕΠΑΝΤ, 2013. 

VI.2 ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

40. Στην υπό κρίση συγκέντρωση, δεν υφίστανται οριζόντια επηρεαζόμενες47 αγορές, ακόμη 

και υπό τη στενότερη δυνατή οριοθέτηση των σχετικών αγορών, δεδομένου ότι τα μερίδια 

αγοράς των συμμετεχουσών εταιριών στις εν λόγω αγορές είναι πολύ χαμηλά και δεν 

υπερβαίνουν συνολικά το [0-5]%. 

41. Επίσης, σε αγορές προηγούμενου ή επόμενου σταδίου των αγορών παραγωγής, διανομής 

και χονδρικής πώλησης φρέσκων λαχανικών (τομάτας και αγγουριού θερμοκηπίου) και 

συγκεκριμένα στην αγορά των υλικών συσκευασίας για αγροτικές χρήσεις δραστηριοποιείται η 

εταιρία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ. Στην υπό κρίση συγκέντρωση, δεν υφίστανται, ωστόσο, κάθετα 

επηρεαζόμενες αγορές, δεδομένου ότι τα μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών εταιριών στην εν 

λόγω αγορά είναι πολύ χαμηλά48.  

42. Τέλος σημειώνεται ότι οι συμμετέχοντες όμιλοι επιχειρήσεων ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ και 

ΕΛΑΣΤΡΟΝ, πέραν των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων, δεν έχουν σε οποιαδήποτε άλλη αγορά 

κοινή ή επικαλυπτόμενη δραστηριότητα.  

 

                                                 
47

 Με τον όρο «επηρεαζόμενη αγορά» νοείται: α) Κάθε σχετική αγορά στην οποία ασκούν επιχειρηματική 

δραστηριότητα δύο ή περισσότερες από τις συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, εφόσον εκτιμάται 

ότι η συγκέντρωση θα οδηγήσει σε συνολικό μερίδιο στην αγορά αυτή ύψους τουλάχιστον 15% (στην 

περίπτωση οριζόντιων σχέσεων), καθώς και β) κάθε σχετική αγορά στην οποία ασκεί επιχειρηματικές 

δραστηριότητες οποιαδήποτε συμμετέχουσα επιχείρηση και βρίσκεται σε προηγούμενο ή επόμενο στάδιο 

παραγωγής ή εμπορικής δραστηριότητας του προϊόντος σε σχέση με την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται 

άλλη συμμετέχουσα επιχείρηση, και οποιαδήποτε από τα ατομικά ή συνδυασμένα μερίδια αγοράς των 

επιχειρήσεων αυτών, σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγικής ή εμπορικής διαδικασίας, ανέρχεται σε 25% 

τουλάχιστον, ανεξάρτητα αν μεταξύ των μερών υφίσταται σχέση προμηθευτή/πελάτη (στην περίπτωση των 

κάθετων σχέσεων). Για τον ορισμό της επηρεαζόμενης αγοράς, βλ. Απόφαση ΕΑ 558/VII/2013.  
48

 Ως προς την αγορά των υλικών συσκευασίας για αγροτικές χρήσεις, από στοιχεία κλαδικών μελετών και 

αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού προκύπτει ότι τα μερίδια αγοράς είναι κατακερματισμένα (Κλαδική 

Μελέτη ICAP 2014 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ, σ. 30-36, 

Παράρτημα 7 γνωστοποίησης) και σύμφωνα με τα γνωστοποιούντα μέρη, το μερίδιο αγοράς της ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΘΡΑΚΗΣ στα προϊόντα συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για αγροτικές χρήσεις είναι μικρότερο του 5%. 

http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPG06/-
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VII ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

43.  Ουσιαστικό κριτήριο ελέγχου των συγκεντρώσεων αποτελεί, κατά το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 

3959/2011, ο σημαντικός ή μη περιορισμός του ανταγωνισμού ως αποτέλεσμα της υπό κρίση 

συγκέντρωσης, στην εθνική αγορά ή σε ένα σημαντικό τμήμα της, και ιδίως με την δημιουργία ή 

ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης49. 

44. Στην υπό κρίση πράξη, τα μέρη δραστηριοποιούνται μέσω των συγχωνευόμενων 

θυγατρικών τους επιχειρήσεων στις ίδιες σχετικές αγορές προϊόντων και συνεπώς τούτη συνιστά 

οριζόντια συγκέντρωση50, αλλά και σε καθέτως συνδεόμενες αγορές51, οπότε συνιστά και 

κάθετη συγκέντρωση52.  

45. Εντούτοις, η προτεινόμενη πράξη δεν θα επιφέρει αλλαγές στη δομή της αγοράς και κατά 

συνέπεια δεν θα επηρεάσει το επίπεδο ανταγωνισμού, δεδομένου ότι τα μερίδια αγοράς της νέας 

οντότητας ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ στην ελληνική επικράτεια είναι εξαιρετικά χαμηλά και 

κυμαίνονται, κατ’ εκτίμηση, ανά είδος λαχανικού σε περίπου [0-5]%53. Κατά δήλωση των μερών, 

άλλωστε, δεν υφίστανται επηρεαζόμενες αγορές στην υπό κρίση συναλλαγή54. 

46. Ως προς την οριζόντια διάσταση, σημειώνεται ότι δεν υφίστανται επηρεαζόμενες αγορές, 

καθώς τα μερίδια αγοράς της νέας οντότητας είναι εξαιρετικά χαμηλά, με αποτέλεσμα η 

εξεταζόμενη συγκέντρωση να μην προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με 

τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές της παραγωγής και της 

διανομής και χονδρικής πώλησης φρέσκων λαχανικών τομάτας και αγγουριού, στις οποίες 

δραστηριοποιούνται τα συμμετέχοντα μέρη.  

47. Αντίστοιχα ισχύουν, κατά τα ανωτέρω, ως προς την κάθετη διάσταση (οι μη οριζόντιες 

συγκεντρώσεις δεν συνιστούν απειλή για τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό, εκτός αν η 

επιχείρηση που προκύπτει από τη συγκέντρωση (α) διαθέτει σημαντική ισχύ σε μία τουλάχιστον 

εκ των σχετικών αγορών55 και (β) υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της συγκέντρωσης και της 

                                                 
49

 Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων ΕΕ 2004, C 31, 

σελ. 3,  παρ. 2 «Η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει υπόψη κάθε σημαντική παρακώλυση του αποτελεσματικού 

ανταγωνισμού που ενδέχεται να προκληθεί από τη συγκέντρωση. Η δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης 

αποτελεί την κυριότερη μορφή αυτού του περιορισμού του ανταγωνισμού». 
50

 Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων, ό.π., παρ. 5. 
51

 Βλ. παρ. 41. 
52

 Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των μη οριζόντιων συγκεντρώσεων (2008/C 

265/07): «4.Οι κάθετες συγκεντρώσεις αφορούν εταιρίες που λειτουργούν σε διαφορετικά επίπεδα της αλυσίδας 

εφοδιασμού. Για παράδειγμα, όταν ο κατασκευαστής ενός συγκεκριμένου προϊόντος (η «επιχείρηση 

δραστηριοποιούμενη σε αγορά προηγούμενης οικονομικής βαθμίδας») συγχωνεύεται με ένα από τους διανομείς 

του (η «επιχείρηση δραστηριοποιούμενη σε αγορά επόμενης οικονομικής βαθμίδας») υπάρχει κάθετη 

συγκέντρωση». 
53

 Βλ. Ανάλυση μεριδίων αγοράς ανωτέρω υπό παρ. 38 - 39.  
54

 Σχετ. η υπ’ αριθ. πρωτ. 2937/22.5.2017 γνωστοποίηση των μερών (σελ. 17 και 22). 
55

 Βλ. απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής M.1157, υπόθεση Skanska/Scancem, σημεία 69, 78, απόφαση 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μ.4314, Johnson/Pfizer, σημεία 122-123, αποφάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μ.5005, 

GALP/EXXONMOBIL, σημείο 62, Μ.4494, EVRAZ/HIGHVELD, σημεία 94, 97, απόφαση Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής Μ.3943, S.Gobain/BPB, σημείο 45, 48, απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής M.3231, 

PREEM/SCANDINAVISKA, σημεία 24-25, και απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μ.4723, ENI/EXXON 

MOBIL, σημείο 30.   
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ζημίας στον ανταγωνισμό56). Με βάση τα ανωτέρω, η υπό κρίση πράξη δεν προκαλεί σοβαρές 

αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού, 

ελλείψει καθέτως επηρεαζόμενων αγορών. 

48. Συμπερασματικά, ως αποτέλεσμα της παρούσας συγκέντρωσης, δεν θα επέλθει ουσιαστική 

μεταβολή στην διάρθρωση των σχετικών αγορών, τον πραγματικό ή δυνητικό ανταγωνισμό και 

τις εναλλακτικές δυνατότητες επιλογής προμηθευτών και πελατών και επομένως η υπό κρίση 

συγκέντρωση δεν αναμένεται να επηρεάσει αισθητά ή να περιορίσει τον ανταγωνισμό. 

49. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω στοιχείων, οι συνθήκες ανταγωνισμού στις εν λόγω 

σχετικές αγορές δεν θα μεταβληθούν σημαντικά ως αποτέλεσμα της συναλλαγής και η 

εξεταζόμενη συγκέντρωση δεν αναμένεται να επηρεάσει αισθητά τον ανταγωνισμό ή να 

δημιουργήσει σημαντικό περιορισμό του.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αποφάσισε ομοφώνως και σε φανερή 

ψηφοφορία και εγκρίνει, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την από 22.5.2017 (αριθ. 

πρωτ. 2937) γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση κοινού ελέγχου επί 

της εταιρίας ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ από τις εταιρίες 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. - ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ, κατόπιν συγχώνευσης δια απορρόφησης της εταιρίας ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

Α.Ε.Β.Ε από την εταιρία ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δεδομένου ότι 

η εν λόγω συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 6, δεν 

προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του 

ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά. 

Η απόφαση εκδόθηκε την 13
η
 Ιουλίου 2017.  

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 

1 του ν. 3959/2011. 

                                                        

 Η Συντάκτης της Απόφασης               Ο Πρόεδρος                                          

 

   Βικτωρία Μερτικοπούλου                Δημήτριος Κυριτσάκης 

                                                              

                                                           Η Γραμματέας 

                                        

                                                              Ευγενία Ντόρντα 

                                                 
56

 Βλ. απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής M.2333, υπόθεση De Beers/LVMH, σημεία 100-105 και 112-114. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Πίνακας 5: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΑΣΤΡΟΝ 

ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ  -  ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΜΙΛΟΥ  

Εταιρεία 
Ποσοστό 

Ομίλου 
Αντικείμενο Δραστηριότητας Αγορές 

Συνολικό

ς Κύκλος 

εργασιών 

(2016) 

χιλ. € 

ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕΒΕ   
Μητρική 

  Ελλάδα και 

εξωτερικό 

[…] 

ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕ 100% Υδροπονικές καλλιέργειες 

θερμοκηπίων 

Ελλάδα […] 

ΤΑΤΑ ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕ 50% Επεξεργασία, διανομή και 

πώληση προϊόντων χάλυβα και 

συναφών με το χάλυβα 

προϊόντων 

Ελλάδα και 

εξωτερικό 

[…] 

CORUS ΚΑΛΠΙΝΗΣ ΣΙΜΟΣ 

ΑΒΕΕ* 

100%(1)  Βιομηχανική παραγωγή και 

εμπορία σύνθετων φύλλων 

κατασκευασμένων με 

επίστρωση χάλυβος, άλλων 

μετάλλων και μονωτικών 

υλικών 

Ελλάδα και 

εξωτερικό 

[…] 

ΦΩΤΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ 98,64% Παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας και 

συγκεκριμένα από 

φωτοβολταϊκά συστήματα 

Ελλάδα […] 

ΦΩΤΟΔΙΟΔΟΣ ΑΕ 98,16% Παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας και 

συγκεκριμένα από 

φωτοβολταϊκά συστήματα 

Ελλάδα […] 

ΦΩΤΟΪΣΧΥΣ Μ.ΕΠΕ 

100% 

Παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας 

Ελλάδα […] 

ΦΩΤΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ 97,50% Παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας και 

συγκεκριμένα από 

φωτοβολταϊκά συστήματα 

Ελλάδα […] 

ΗΛΙΟΣΚΟΠΙΟ ΑΕ 97,50% Παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας και 

συγκεκριμένα από 

φωτοβολταϊκά συστήματα 

Ελλάδα […] 

ΦΩΤΟΚΥΨΕΛΗ ΑΕ 97,50% Παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας και 

συγκεκριμένα από 

φωτοβολταϊκά συστήματα 

Ελλάδα […] 

KALPINIS SIMOS 

BULGARIA EOOD 

100% Ανενεργή εταιρεία   […] 

BALKAN IRON GROUP SRL 33,33% Ανενεργή εταιρεία   […] 

 

 



                                                                                 Π ΡΟ Σ  Δ ΗΜ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η  

                                                                              Σ Τ Η Ν  Ε Φ ΗΜ Ε Ρ Ι Δ Α  

                                                                                      Τ Η Σ  ΚΥ Β Ε Ρ Ν Η Σ Ε Ω Σ  

 

17 
 

 
Πίνακας 6: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΜΙΛΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΜΙΛΟΥ 

Εταιρεία Έδρα 
Ποσοστό 

Ομίλου 

Αντικείμενο 

Δραστηριότητας 
Αγορές 

Συνολικός 

Κύκλος 

εργασιών 

(2016) χιλ. € 

Πλαστικά 

Θράκης Α.Β.Ε.Ε. 

ΕΛΛΑΔΑ – 

Ξάνθη 
Μητρική 

Παραγωγή και 

Εμπορία προϊόντων 

Συσκευασίας 

Ελλάδα & Εξωτερικό 

[…] 

Don & Low LTD ΣΚΩΤΙΑ 100,00% 
Παραγωγή και Εμπορία 

Τεχνικών Υφασμάτων 
Εξωτερικό 

[…] 

  Don & Low 

Australia Pty LTD 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 100,00% 

Εμπορία Τεχνικών 

Υφασμάτων 
Εξωτερικό 

[…] 

 Thrace 

Nonwoven & 

Geosynthetics 

Α.Β.Ε.Ε. 

ΕΛΛΑΔΑ – 

Ξάνθη 
100,00% 

Παραγωγή και Εμπορία 

Τεχνικών Υφασμάτων 
Ελλάδα & Εξωτερικό 

[…] 

 Saepe Ltd ΚΥΠΡΟΣ  100,00% Εταιρεία συμμετοχών - […] 

 Thrace Asia HONG KONG 100,00% Εταιρεία συμμετοχών - […] 

  Thrace China ΚΙΝΑ  100,00% 
Εμπορία Τεχνικών 

Υφασμάτων 
Εξωτερικό 

[…] 

Πλαστικά Θράκης 

Pack A.B.E.E. 

ΕΛΛΑΔΑ - 

Ιωάννινα 
92,94% 

Παραγωγή και Εμπορία 

προϊόντων 

Συσκευασίας 

Ελλάδα & Εξωτερικό 

[…] 

Thrace Greiner 

Packaging SRL 
ΡΟΥΜΑΝΙΑ  46,47% 

Παραγωγή και Εμπορία 

προϊόντων 

Συσκευασίας 

Εξωτερικό 

[…] 

 Thrace Plastics 

Packaging D.O.O. 
ΣΕΡΒΙΑ  92,94% 

Εμπορία προϊόντων 

Συσκευασίας 
Εξωτερικό 

[…] 

 Trierina Trading 

LTD 
ΚΥΠΡΟΣ 92,94% Εταιρεία συμμετοχών - 

[…] 

Thrace Ipoma 

A.D. 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  92,835% 

Παραγωγή και Εμπορία 

προϊόντων 

Συσκευασίας 

Εξωτερικό 

[…] 

 Synthetic 

Holdings LTD 
Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ 100,00% Εταιρεία συμμετοχών - 

[…] 

Thrace Synthetic 

Packaging LTD 
ΙΡΛΑΝΔΙΑ  100,00% 

Εμπορία Τεχνικών 

Υφασμάτων και 

προϊόντων 

Συσκευασίας 

Εξωτερικό 

[…] 

 Arno LTD ΙΡΛΑΝΔΙΑ  100,00% Ανενεργή εταιρεία - […] 

 Synthetic Textiles 

LTD 
Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ  100,00% Ανενεργή εταιρεία - 

[…] 

 Thrace Polybulk 

A.B. 
ΣΟΥΗΔΙΑ  100,00% 

Εμπορία προϊόντων από 

Τεχνικά Υφάσματα 
Εξωτερικό 

[…] 

 Thrace Polybulk 

A.S. 
ΝΟΡΒΗΓΙΑ  100,00% 

Εμπορία προϊόντων από 

Τεχνικά Υφάσματα 
Εξωτερικό 

[…] 

 Lumite INC. Η.Π.Α. 50,00% 
Παραγωγή και Εμπορία 

Τεχνικών Υφασμάτων 
Εξωτερικό 

[…] 

 Adfirmate  LTD ΚΥΠΡΟΣ  100,00% Εταιρεία συμμετοχών - […] 

  Delta Real Estate 

Investments LLC 
Η.Π.Α.  100,00% Εταιρεία ακινήτων - 

[…] 



                                                                                 Π ΡΟ Σ  Δ ΗΜ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η  

                                                                              Σ Τ Η Ν  Ε Φ ΗΜ Ε Ρ Ι Δ Α  

                                                                                      Τ Η Σ  ΚΥ Β Ε Ρ Ν Η Σ Ε Ω Σ  

 

18 
 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΜΙΛΟΥ 
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Ποσοστό 

Ομίλου 

Αντικείμενο 

Δραστηριότητας 
Αγορές 

Συνολικός 

Κύκλος 

εργασιών 

(2016) χιλ. € 

  Thrace Sarantis  

Α.Β.Ε.Ε                                                                   
ΕΛΛΑΔΑ  50,00% 

Παραγωγή και Εμπορία 

προϊόντων 

Συσκευασίας 

Ελλάδα & Εξωτερικό 

[…] 

 Pareen LTD ΚΥΠΡΟΣ 100,00% Εταιρεία συμμετοχών - […] 

 Thrace Linq INC. Η.Π.Α. 100% 
Παραγωγή και Εμπορία 

Τεχνικών Υφασμάτων 
Εξωτερικό 

[…] 

  Θερμοκήπια 

Θράκης A.E 

ΕΛΛΑΔΑ – 

Ξάνθη 
100,00% 

Υδροπονικές 

καλλιέργειες 

θερμοκηπίων 

Ελλάδα 

[…] 

Thrace Eurobent 

Α.Β.Ε.Ε 

ΕΛΛΑΔΑ – 

Ξάνθη 
51,00% 

Παραγωγή και Εμπορία 

Τεχνικών Υφασμάτων 
Ελλάδα & Εξωτερικό 

[…] 

 

       

 

 


