
 

 

 

 

 

 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ  

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 47/2017 

                Αρ. Φακέλου:  8.13.014.12 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 22(Ι)/ 99 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά µε την εξαγορά µετοχών της εταιρείας 

Μακεδονική Βιοµηχανία Γάλακτος-ΜΕΒΓΑΛ-Α.Ε. (ΜΕΒΓΑΛ) από την εταιρεία 

∆έλτα Ανώνυµη Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρεία Τροφίµων (∆ΕΛΤΑ), η 

οποία είναι θυγατρική της εταιρείας  Vivartia Συµµετοχών Α.Ε. και µέλος του 

οµίλου Marfin Investment Group   

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισµού: 

κα. Λουκία Χριστοδούλου, Πρόεδρος 

κ. Ανδρέας Καρύδης   Μέλος 

κα. Ελένη Καραολή,  Μέλος 

κ. Χάρης Παστελλής,   Μέλος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς  Μέλος 

 

Ηµεροµηνία απόφασης: 29/09/2017                                                                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

Η εν λόγω συγκέντρωση πραγµατοποιήθηκε στη βάση του προσυµφώνου πώλησης 

και αγοράς µετοχών ηµεροµηνίας 24/4/2014 (στο εξής το «Προσύµφωνο») µεταξύ 

των Πέτρου Παπαδάκη, Ασπασίας Χατζηθεοδώρου, Ουρανίας Χατζηθεοδώρου (στο 

εξής οι «Πωλητές») και της ∆ΕΛΤΑ, θυγατρική εταιρεία της VIVARTIA. Βάσει του 

προσύµφωνου, οι Πωλητές ανάλαβαν να πωλήσουν και µεταβιβάσουν προς τη 

∆ΕΛΤΑ το σύνολο των ονοµαστικών µετοχών που κατείχαν στην Μακεδονική 

Βιοµηχανία Γάλακτος-ΜΕΒΓΑΛ-Α.Ε. (στο εξής η «ΜΕΒΓΑΛ»), που αντιστοιχούν στο 

43% του µετοχικού της κεφαλαίου. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της κοινοποίησης, µε την 

υλοποίηση της συγκέντρωσης, η εταιρεία VIVARTIA θα κατέχει, άµεσα και έµµεσα, 

συνολικά το 57,8% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΜΕΒΓΑΛ. 



2 

 

ΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Οι επιχειρήσεις που συµµετείχαν στη συγκέντρωση είναι οι ακόλουθες: 

Α. ∆έλτα Ανώνυµη Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρεία Τροφίµων (στο εξής η 

«∆ΕΛΤΑ») 

Η ∆ΕΛΤΑ αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους της 

Eλλάδας. Η ∆ΕΛΤΑ είναι θυγατρική της Vivartia Συµµετοχών Α.Ε. (στο εξής η 

«VIVARTIA»), η οποία είναι µέλος του οµίλου Marfin Investment Group (στο εξής o 

«Όµιλος MIG»). H ∆ΕΛΤΑ δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διανοµή 

γαλακτοκοµικών προϊόντων και ποτών και διακινεί τα προϊόντα της στην Κύπρο 

µέσω της κυπριακής εταιρείας µε την επωνυµία Charalambides Christis Ltd. Η 

VIVARTIA, µέσω θυγατρικών της, δραστηριοποιείται στον κλάδο τροφίµων και 

ποτών και στον κλάδο εστίασης και δεν δραστηριοποιείται εντός της Κυπριακής 

∆ηµοκρατίας, εκτός της συµµετοχής της µε ποσοστό 10% στο µετοχικό κεφάλαιο της 

εταιρείας Charalambides Christis Ltd.  

Β. Μακεδονική Βιοµηχανία Γάλακτος-ΜΕΒΓΑΛ-Α.Ε. (στο εξής η «ΜΕΒΓΑΛ») 

Η ΜΕΒΓΑΛ είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραµµένη σύµφωνα µε τους νόµους της 

Ελλάδας και ανήκει σε φυσικά πρόσωπα. Οι δραστηριότητες της ΜΕΒΓΑΛ είναι η 

παραγωγή και η διανοµή γαλακτοκοµικών προϊόντων, όπως γάλα, τυρί και 

παρεµφερή προϊόντα γιαουρτιού και χυµών φρούτου. Η ΜΕΒΓΑΛ δραστηριοποιείται 

εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην πώληση γιαουρτιού, ρυζόγαλου και τυριού 

µέσω της εταιρείας Sure Food Ltd. 

ΙΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

Η κοινοποίηση της παρούσας συγκέντρωσης, υποβλήθηκε στην Υπηρεσία της 

Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισµού (στο εξής η «Υπηρεσία») στις 6/6/2014, 

από την εταιρεία ∆έλτα Ανώνυµη Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρεία Τροφίµων (στο 

εξής η «∆ΕΛΤΑ»), η οποία είναι θυγατρική της εταιρείας Vivartia Συµµετοχών Α.Ε. 

(στο εξής η «VIVARTIA») και µέλος του οµίλου Marfin Investment Group (στο εξής η 

«MIG») σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του περί Ελέγχου των 

Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόµου 22(Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο 

«Νόµος»). Σηµειώνεται ότι η κοινοποίηση υποβλήθηκε µετά από επιστολή που 

στάληκε από την Υπηρεσία στις 16/5/2014 στη βάση του άρθρου 14 του Νόµου το 

οποίο ορίζει ότι «14. Όταν συγκέντρωση η οποία επιβάλλεται να κοινοποιηθεί 

σύµφωνα µε το άρθρο 13 δεν κοινοποιηθεί, αλλά περιέλθει µε άλλο τρόπο σε γνώση 

της Υπηρεσίας, η Υπηρεσία οφείλει (α) να ειδοποιήσει γραπτώς τους υπόχρεους 

σύµφωνα µε το άρθρο 13, για την υποχρέωση τους για κοινοποίηση, που επιβάλλει ο 
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παρών Νόµος και (β) µε την παραλαβή της κοινοποίησης προχωρήσει ως εάν οι 

απαιτήσεις του άρθρου 13 είχαν εξ αρχής ικανοποιηθεί, νοουµένου ότι για σκοπούς 

υπολογισµού περαιτέρω προθεσµιών θα λαµβάνεται υπόψη η πραγµατική 

ηµεροµηνία λήψης της κοινοποίησης.». 

Η Επιτροπή στη συνεδρία της ηµεροµηνίας 6/8/2015 αφού εξέτασε την ενώπιον της 

γραπτή έκθεση της Υπηρεσίας ηµεροµηνίας 5/8/2015 και ενεργώντας σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του Νόµου, αποφάσισε ότι η υπό αναφορά πράξη συγκέντρωσης 

ενέπιπτε στο πεδίο εφαρµογής του Νόµου, δεν προκαλούσε αµφιβολίες ως προς το 

συµβατό της µε την ανταγωνιστική αγορά και την κήρυξε συµβατή µε τις απαιτήσεις 

της ανταγωνιστικής αγοράς.1 

Η Υπηρεσία κατά την εξέταση της κοινοποίησης διαπίστωσε ότι υπήρξε 

καθυστέρηση της κοινοποίησης της συγκέντρωσης, η οποία κοινοποιήθηκε στις 

6/06/2014. Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία κατά την αξιολόγηση της συγκέντρωσης 

διαπίστωσε ότι η υπόχρεα προς κοινοποίηση εταιρεία απέστειλε παραπλανητικές και 

αναληθείς πληροφορίες µε την κοινοποίησή της αναφορικά µε τα προϊόντα τα οποία 

εµπορεύεται η εταιρεία VIVARTIA στην Κύπρο. Προς τούτο υπέβαλε σηµείωµα 

ηµεροµηνίας 9/9/2015. 

Η Επιτροπή σε συνεδρία της µε ηµεροµηνία 11/9/2015, αφού µελέτησε το 

περιεχόµενο του διοικητικού φακέλου και ενηµερώθηκε πλήρως από τα στοιχεία και 

δεδοµένα τα οποία υπήρχαν σε αυτόν, κατέληξε ότι πιθανολογείται εκ πρώτης όψεως 

παράβαση του άρθρου 13(1)(α) του Νόµου, για καθυστέρηση κοινοποίησης από 

µέρους της ∆ΕΛΤΑ η οποία είναι θυγατρική της Vivartia που ανήκει στον όµιλο MIG, 

και εκ πρώτης  όψεως παράβαση του άρθρου 15 του Νόµου, καθότι η υπόχρεα προς 

κοινοποίηση εταιρεία παρέλειψε να γνωστοποιήσει πληροφορίες προς την Υπηρεσία 

και παραπλάνησε την Υπηρεσία µε τα στοιχεία που απέστειλε κατά την κοινοποίηση 

της εν λόγω πράξης. Στη συνέχεια σε συνεδρία της ηµεροµηνίας 2/10/2015 κατήρτισε 

Έκθεση Αιτιάσεων, η οποία κοινοποιήθηκε στη VIVARTIA στις 14/10/2015, καλώντας 

την  όπως  προσέλθει  σε  προφορική  διαδικασία  στις  17/12/2015.  Η  Επιτροπή  

σε  

συνεδρία της ηµεροµηνίας 27/11/2015, ανέβαλε λόγω κωλύµατος µέλους της την 

προφορική διαδικασία η οποία είχε οριστεί για τις 17/12/2015 και η εµπλεκόµενη 

επιχείρηση ενηµερώθηκε περί αυτού την ίδια ηµέρα. Οι νοµικοί εκπρόσωποι της 

VIVARTIA απέστειλαν τις γραπτές παραστάσεις τους στις 14/1/2016. 

                                                             
1
 Απόφαση ΕΠΑ αρ. 23/2015. 
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H Επιτροπή υπό τη νέα της σύνθεση, στις 16/3/2016, εξέτασε την υπόθεση υπό το 

φως της απόφασης του ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου, ηµεροµηνίας 29 Ιανουαρίου 2016, 

στη Προσφυγή µε αρ. 5651/2013 (Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου κ.α. και 1. 

Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισµού και 2. Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µέσω 

Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισµού) µε την οποία κρίθηκε ότι η συγκρότηση 

της Επιτροπής ήταν κακή λόγω της συµµετοχής σε αυτήν του κ. Χρίστου Τσίγκη, ο 

οποίος ήταν ταυτόχρονα και µέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ∆ΗΚΟ, καθιστώντας 

τις ληφθείσες αποφάσεις παράνοµες. Ταυτόχρονα, έλαβε υπόψη τις γνωµατεύσεις  

του Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας µε ηµεροµηνίες 23 Φεβρουαρίου 2016 (Γ.Ε. 

Αριθ. Φακ. 50(Α)/2005/Ν.52/4) και 2 Μαρτίου 2016 (αρ. φακ. Γ.Ε. 50(Α)/05.Ν.52/4).Η 

Επιτροπή στην υπό αναφορά συνεδρία της αποφάσισε να ανακαλέσει την απόφαση 

ηµεροµηνίας 11/9/2015 που έλαβε, έχοντας στη σύνθεσή της τον κ. Χρίστο Τσίγκη, 

και όλες τις µετέπειτα σχετικές αποφάσεις και να εξετάσει την υπόθεση εξ΄ υπαρχής, 

δεδοµένου ότι η ανάκληση παράνοµης διοικητικής πράξης εξαφανίζει εξ΄ υπαρχής 

την πράξη. Η Επιτροπή σε συνεδρία της µε ηµεροµηνία 31/3/2016, αφού µελέτησε το 

περιεχόµενο του διοικητικού φακέλου και ενηµερώθηκε πλήρως από τα στοιχεία και 

δεδοµένα τα οποία υπήρχαν σε αυτόν, κατέληξε ότι πιθανολογείται εκ πρώτης όψεως 

παράβαση του άρθρου 13(1)(α) του Νόµου και εκ πρώτης όψεως παράβαση του 

άρθρου 15 του Νόµου και σε συνεδρία της ηµεροµηνίας 8/4/2016 κατήρτισε Έκθεση 

Αιτιάσεων, η οποία κοινοποιήθηκε στη VIVARTIA στις 14/4/2016. 

Στις 28/4/2016, η VIVARTIA διά του νοµικού εκπροσώπου της υπέβαλε τις γραπτές 

της παρατηρήσεις. Η πραγµατοποίηση της προφορικής διαδικασίας ηµεροµηνίας 

10/5/2016 δεν κατέστη δυνατή, λόγω κωλύµατος µέλους της Επιτροπής. Κατά την εν 

λόγω συνεδρία οι νοµικοί εκπρόσωποι της VIVARTIA συµφώνησαν όπως 

αποστείλουν γραπτώς τις θέσεις τους έως τις 31/5/2016. Η Επιτροπή µετά από 

γραπτό αίτηµα που υποβλήθηκε στις 23/5/2016 από τους νοµικούς εκπροσώπους ότι 

τελικά επιθυµούσαν τη διεξαγωγή προφορικής διαδικασίας και όχι υποβολή γραπτών 

παρατηρήσεων, σε συνεδρία της ηµεροµηνίας 2/6/2016 οµόφωνα αποφάσισε όπως 

καλέσει την εµπλεκόµενη επιχείρηση σε συνεδρία της ηµεροµηνίας 14/7/2016. Οι 

νοµικοί εκπρόσωποι της VIVARTIA ενηµερώθηκαν περί τούτου την 1/7/2016 και 

παρευρέθηκαν στη συνεδρία της Επιτροπής ηµεροµηνίας 14/7/2016 αναλύοντας την 

επιχειρηµατολογία τους αναφορικά µε την Έκθεση Αιτιάσεων της Επιτροπής. 

Η Επιτροπή υπό τη παρούσα σύνθεσή της, σε συνεδρία που πραγµατοποιήθηκε στις 

22/5/2017 εξέτασε την υπόθεση υπό το φως της απόφασης της Ολοµέλειας του 

Ανωτάτου ∆ικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση µε αρ. 2/2016, µε την οποία 

ανατράπηκε η απόφαση του ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου ηµεροµηνίας 29/1/2016 στην 
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Προσφυγή µε αρ.5651/2013 (Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου κ.α. και 1. Επιτροπής 

Προστασίας Ανταγωνισµού και 2. Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µέσω Επιτροπής 

Προστασίας του Ανταγωνισµού), µε την οποία κρίθηκε ότι η συγκρότηση της 

Επιτροπής ήταν κακή. Η Επιτροπή στην υπό αναφορά συνεδρία της αποφάσισε την 

ανάκληση της ανακλητικής απόφασης της ηµεροµηνίας 16/3/2016, καθώς και όλων 

των µετέπειτα ληφθεισών αποφάσεων, προς ενεργό συµµόρφωση µε την απόφαση 

του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση µε αρ. 2/2016. Ως εκ τούτου, 

σύµφωνα και µε τη σχετική νοµολογία, µε την απόφαση της Επιτροπής αναβίωσαν 

όλες οι ληφθείσες αποφάσεις που προηγούνται της ανακληθείσας, ήτοι οι αποφάσεις 

της Επιτροπής που είχαν ληφθεί µε τη συµµετοχή του κ. Τσίγκη. Στη συνέχεια, το νέο 

Μέλος της Επιτροπής κ. Παναγιώτης Ουστάς, αφού δήλωσε ότι είναι πλήρως 

ενηµερωµένος σχετικά µε όλες τις αποφάσεις που λήφθηκαν στο πλαίσιο εξέτασης 

της παρούσας υπόθεσης και οι οποίες προηγήθηκαν της ανακληθείσας ανακλητικής 

απόφασης ηµεροµηνίας 16/3/2016 και έχει λάβει πλήρη γνώση όλων των σχετικών 

µε αυτές στοιχείων, ιδίως τα πρακτικά των συνεδριών της Επιτροπής και σχετικά 

στοιχεία και έγγραφα αυτών, τα οποία είναι αναγκαία για το χειρισµό της υπόθεσης, 

τη διαµόρφωση γνώµης και άποψης επί αυτής και τη λήψη αποφάσεων, δήλωσε 

πως συµφωνεί µε όλες τις αποφάσεις της Επιτροπής που λήφθηκαν έχοντας στη 

σύνθεσή της τον κ. Τσίγκη και υιοθετεί αυτές, συµπεριλαµβανοµένης της απόφασης 

της Επιτροπής ηµεροµηνίας 11/9/2015 για διαπίστωση εκ πρώτης όψεως 

παραβάσεων του άρθρου 13(1)(α) και 15 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων 

Νόµου 22(Ι)/99, καθώς επίσης και της απόφασης της Επιτροπής ηµεροµηνίας 

2/10/2015 µε την οποία καταρτίστηκε το κείµενο της Έκθεσης Αιτιάσεων.  

Με δεδοµένη την απόφαση της Επιτροπής για ανάκληση της ανακλητικής απόφασης 

ηµεροµηνίας 16/3/2016 και αναβίωση όλων των αποφάσεων της Επιτροπής που 

λήφθηκαν έχοντας στη σύνθεσή της τον κ. Τσίγκη, καθώς και τη θέση του κύριου 

Ουστά ότι συµφωνεί µε τις αποφάσεις της Επιτροπής και υιοθετεί αυτές, η Επιτροπή 

οµόφωνα αποφάσισε όπως ορίσει συνεδρία για διεξαγωγή της προφορικής 

διαδικασίας στις 11/7/2017 και ώρα 12.00 µ.µ.. και προθεσµία για υποβολή 

συµπληρωµατικών θέσεων εντός είκοσι µία (21) -ηµερών από την κοινοποίηση της 

απόφασης της Επιτροπής. 

Η απόφαση της Επιτροπής κοινοποιήθηκε στη VIVARTIA µε επιστολή ηµεροµηνίας 

2/6/2017 και στις 22/6/2017, η VIVARTIA διά του νοµικού εκπροσώπου της υπέβαλε 

τις συµπληρωµατικές γραπτές της παρατηρήσεις επί της Έκθεσης Αιτιάσεων, 

ενηµερώνοντας την Επιτροπή ότι η εταιρεία δεν θα ασκήσει το δικαίωµα προφορικής 

ακρόασης. 
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Η Επιτροπή στη συνεδρία της ηµεροµηνίας 11/7/2017 εξετάζοντας όλα τα ενώπιον 

της στοιχεία οµόφωνα αποφάσισε ότι η ∆ΕΛΤΑ έχει ενεργήσει κατά παράβαση του 

άρθρου 13(1)(α) και 15 του Νόµου.  Η Επιτροπή ενεργώντας µε βάση το άρθρο 52(1) 

του Νόµου και προτού αποφασίσει επί της επιβολής διοικητικού προστίµου, 

αποφάσισε να ειδοποιήσει τη ∆ΕΛΤΑ µέσω του εξουσιοδοτηµένου νοµικού 

εκπροσώπου της για την πρόθεση της να επιβάλει πρόστιµο ενηµερώνοντας την για 

τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως, παρέχοντας 

το δικαίωµα στην εν λόγω εταιρεία να υποβάλει παραστάσεις εντός τριάντα (30) 

ηµερών από την ηµεροµηνία λήψης της επιστολής της Επιτροπής.  

Οι νοµικοί εκπρόσωποι της ∆ΕΛΤΑ ειδοποιήθηκαν για την πρόθεση της Επιτροπής 

µε σχετική επιστολή ηµεροµηνίας 8/8/2017, υπέβαλαν αίτηµα για παράταση της 

σχετικής προθεσµίας για υποβολή παραστάσεων στις 21/8/2017 το οποίο εγκρίθηκε 

από την Επιτροπή στις 22/8/2017 και υπέβαλαν σχετικές παραστάσεις µε επιστολή 

ηµεροµηνίας 22/9/2017. 

IV. ΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

Ο νοµικός εκπρόσωπος της ∆ΕΛΤΑ στις γραπτές του τοποθετήσεις ηµεροµηνίας 

22/6/2016 (στις οποίες παραπέµπει και στις γραπτές παραστάσεις ηµεροµηνίας 

28/4/2016 και 14/1/2016), ανέφερε συνοπτικά τα ακόλουθα:  

Α. Αναφορικά µε την πιθανολογούµενη παράβαση του άρθρου 13(1)(α) του Νόµου  

- Η ηµεροµηνία υπογραφής του από 24/4/2014 Προσυµφώνου πώλησης και αγοράς 

µετοχών δεν συνιστούσε ηµεροµηνία από την οποία δήθεν εκκινούσε η προθεσµία 

κοινοποίησης του άρθρου 13(1) του Ν. 22(Ι)/99.  

- Σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου, η προθεσµία γνωστοποίησης των 

συγκεντρώσεων εκκινεί από την ηµεροµηνία σύναψης της σχετικής συµφωνίας ή της 

δηµοσίευσης της σχετικής προσφοράς αγοράς ή ανταλλαγής ή της απόκτησης 

συµµετοχής που εξασφαλίζει τον έλεγχο επιχείρησης, οποιοδήποτε από αυτά συµβεί 

πρώτο. Για να συντρέχει όµως συµφωνία, βάσει της οποίας εκκινούν οι προθεσµίες 

κοινοποίησης, αυτή θα πρέπει να είναι οριστική και να µην τελεί υπό αναβλητικές 

αιρέσεις η πλήρωση των οποίων δεν ανήκει µάλιστα στη σφαίρα επιρροής των 

µερών που εµπλέκονται στη συγκέντρωση. Αυτό παγίως προβλεπόταν στη 

νοµολογία της Ευρ. Επιτροπής στο πλαίσιο Κανονισµού 4064/89, αλλά 

επιβεβαιώνεται και στην παρ. 156 της Κωδικοποιηµένης Ανακοίνωσης της 

Επιτροπής για θέµατα δικαιοδοσίας βάσει του Κανονισµού (EΚ) αριθ. 139/2004 για 

τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων. Συνεπώς, η προθεσµία 
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κοινοποίησης του άρθρου 13(1)(α) δεν είναι δυνατό να εκκίνησε από την ηµεροµηνία 

υπογραφής του Προσυµφώνου.  

- Με το από 24/4/2014 Προσύµφωνο συµφωνήθηκε υπό αναβλητική αίρεση η 

µελλοντική σύναψη συµφωνίας πώλησης από τους πωλητές στην εταιρεία ∆ΕΛΤΑ 

των µετοχών τους στη ΜΕΒΓΑΛ. Η καταρχήν αυτή σύµπτωση των βουλήσεων των 

µερών δεν µπορούσε να εκπληρωθεί άνευ ετέρου, αντίθετα η µελλοντική σύναψη της 

αγοραπωλησίας µετοχών εξαρτάται από την πλήρωση της αίρεσης έγκρισης αυτής 

από την Ελληνική Αρχή.  Η υπογραφή οριστικής συµφωνίας µεταβίβασης των µερών 

τελούσε υπό αναβλητική αίρεση (την έγκριση της συγκέντρωσης από την (Ελληνική) 

Αρχή Ανταγωνισµού), πριν την πλήρωση της οποίας η εταιρεία δεν υπείχε 

υποχρέωση κοινοποίησης συγκέντρωσης (παρά µόνο απλή δυνατότητα). Η ως άνω 

συγκέντρωση γνωστοποιήθηκε στις 23/5/2014 στην Ελληνική Αρχή και εγκρίθηκε την 

1/12/14 µε την υπ’ αριθµόν 598/2014 Απόφαση αυτής. Ως εκ τούτου, η προθεσµία 

κοινοποίησης του άρθρ. 13(1)(α) του Νόµου 22(1)/1999 δεν εκκίνησε από την 

ηµεροµηνία υπογραφής του Προσυµφώνου, σύµφωνα µε το οποίο η επικείµενη 

συγκέντρωση τελούσε υπό την αναβλητική αίρεση της έγκρισής της από την 

Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισµού. 

- Η αίρεση για την υπογραφή οριστικής συµφωνίας πληρώθηκε την 1/12/20142, αλλά  

εγκαταλείφθηκε και οι πωλητές δεν εξεπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους εκ του 

Προσυµφώνου, ήτοι δεν προσήλθαν για την υπογραφή οριστικής συµφωνίας 

πώλησης και µεταβίβασης των µετόχων τους όπως όριζε το από 24/4/2014 

προσύµφωνο. Επίσης, δεν χορηγήθηκαν συµβολαιογραφικά πληρεξούσια προς τη 

∆ΕΛΤΑ, ώστε σε περίπτωση που δεν προσέρχονταν οι πωλητές για την υπογραφή 

της οριστικής συµφωνίας πώλησης, η εν λόγω εταιρεία να εδύνατο να την καταρτίσει 

µε αυτοσύµβαση. 

- Η ∆ΕΛΤΑ εκτιµούσε και εκτιµά ότι δεν είχε υποχρέωση κοινοποίησης στην 

Επιτροπή.  Η δε γνωστοποίηση συγκέντρωσης που υπεβλήθη στην Ελληνική Αρχή 

την 23/5/2014 δεν µεταβάλλει τα ανωτέρω ούτε συνιστά αντιφατική συµπεριφορά 

από µέρους της. ∆ιευκρινίστηκε ότι γνωστοποιήθηκε η σύναψη του Προσυµφώνου 

στην Ελληνική Αρχή αξιοποιώντας τη δυνατότητα γνωστοποίησης που παρέχει η 

Ελληνική Αρχή όταν υφίσταται καλόπιστη πρόθεση των µερών να προχωρήσουν. Και 

η ∆ΕΛΤΑ προέβηκε στην πρόωρη γνωστοποίηση στην Ελληνική Αρχή διότι η 

εξέταση της συγκέντρωσης ήταν πολύ περισσότερο περίπλοκη στην ελληνική αγορά 

σε σχέση µε την κυπριακή και η όλη διαδικασία ενώπιον της Ελληνικής Αρχής 

αναµενόταν να είναι περισσότερο χρονοβόρα, όπως αποδείχθηκε και στην πράξη, 
                                                             
2
 Ηµεροµηνία κατά την οποία δόθηκε έγκριση από την Ελληνική Αρχή Ανταγωνισµού. 
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καθώς εν τέλει η συγκέντρωση εγκρίθηκε στη Φάση Β΄, έξι και πλέον µήνες µετά τη 

γνωστοποίηση και κατόπιν ανάληψης σειράς δεσµεύσεων από τη ∆ΕΛΤΑ. Άλλωστε, 

µόνον µε την έγκριση της Ελληνικής Αρχής θα πληρούτο η αίρεση που είχε τεθεί δια 

του Προσυµφώνου. 

Β. Αναφορικά µε την πιθανολογούµενη παράβαση του άρθρου 15 του Νόµου 

- Η ∆ΕΛΤΑ/ VIVARTIA εκφράζει τη λύπη της εταιρείας για τα όποια, ενδεχοµένως, 

προβλήµατα δηµιουργήθηκαν στην Υπηρεσία, από την προφανή παραδροµή της 

∆ΕΛΤΑ να περιλάβει πωλήσεις του σχετικού προϊόντος της Mmilky στην 

κοινοποίηση. 

- Η ∆ΕΛΤΑ αναφέρει ότι η αποδιδόµενη παράλειψη αναφοράς της αγοράς 

επιδορπίων µε βάση το γάλα ως επηρεαζόµενης αγοράς είναι αβάσιµη: «Η Έκθεση 

Αιτιάσεων στηρίζεται στην παράλειψη της εταιρείας µας να αναφέρει την αγορά 

επιδορπίων µε βάση το γάλα ως επηρεαζόµενη στην από 29.9.2014 απαντητική 

επιστολή µας απευθυνόµενη στην ΕΠΑ (αρ. φακέλου 8.13.014.12). Επιπλέον, την 

πρόθεση παραπλάνησης βασίζει στην επόµενη από 18.12.2014 απαντητική επιστολή 

µας (αρ. φακέλου 8.13.014.12) προς το από 24.11.2014 αίτηµα της ΕΠΑ περί 

δικαιολόγησης της παραπάνω παράλειψης, στην οποία η εταιρεία µας ανέφερε ότι «εκ 

παραδροµής δεν έγινε ανάλυση της εν λόγω δυνητικά επηρεαζόµενης αγοράς». 

Ωστόσο, η ΕΠΑ παραλείπει να αναφερθεί στο κείµενο της κοινοποίησης την οποία 

απέστειλε η εταιρεία µας, µε βάση το προβλεπόµενο έντυπο, για την γνωστοποίηση 

της εν λόγω συγκέντρωσης. Στη σελίδα 31 της από 6.6.2014 γνωστοποίησής µας ρη-

τά αναφέρεται ότι: «Οι επηρεαζόµενες αγορές τις οποίες αφορά η συγκέντρωση εί-

ναι οι εξής: […] αγορά επιδορπίων µε βάση το γάλα, αγορά γιαουρτιού και αγορά 

τυριού». Εξάλλου, ελλείψει στοιχείων για τα µερίδια αγοράς της ΜΕΒΓΑΛ στην Κυπ-

ριακή αγορά, στον πίνακα που αναγράφει το σύνολο των πωλήσεων της ΜΕΒΓΑΛ 

ανά προϊόν στην Κύπρο για το έτος 2013 (σελ. 32 της Κοινοποίησης) αναφέρονται οι 

πωλήσεις στο προϊόν «πολίτικο ρυζόγαλο» ([…..]3 καθαρός τζίρος), το οποίο εν συ-

νεχεία η ΕΠΑ ενέταξε στην αγορά επιδορπίων µε βάση το γάλα. 

Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 15 του Ν. 22(Ι)/1999 «Οι κοινοποιήσεις 

συγκεντρώσεων περιέχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ», 

ενώ στο Παράρτηµα ΙΙΙ παρ. (6) ο υπόχρεος προς κοινοποίηση πρέπει να αναφέρει 

τις επηρεαζόµενες αγορές. Ο νόµος, συνεπώς, επιβάλλει την υποχρέωση αναγραφής 

των πληροφοριών αυτών καταρχήν στο συµπληρωµένο έντυπο κοινοποίησης της 

                                                             
3
 Οι αριθµοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εµφανίζονται τόσο σε αυτό το σηµείο, όσο και 
στο σύνολο του κειµένου της παρούσας απόφασης καλύπτονται από επιχειρηµατικό/επαγγελµατικό 
απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύµβολο [....]. 
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συγκέντρωσης. Εν προκειµένω, παρότι πράγµατι εκ παραδροµής η εταιρεία µας δεν 

αναφέρθηκε στην από 29.9.2014 επιστολή της στην επηρεαζόµενη αγορά των 

επιδορπίων µε βάση το γάλα, εντούτοις αναφέρει αυτήν ρητώς στο από 6.6.2014 

έντυπο γνωστοποίησης της συγκέντρωσης. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει αφενός ότι 

η εταιρεία µας παρέδωσε κατά το δυνατόν τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της και 

αφετέρου ότι δεν είναι δυνατή η στοιχειοθέτηση της παράβασης παροχής ανακριβών 

ή παραπλανητικών στοιχείων µέσω της απόκρυψης µιας επηρεαζόµενης αγοράς.  

Στη συνέχεια δε, γνωστοποιήσαµε στην Επιτροπή Σας µε πνεύµα συνεργασίας κάθε 

στοιχείο που είχαµε στη διάθεσή µας µε την από 24.7.2015 Επιστολή µας (σχετικό 4) 

και τα συνοδευτικά αυτής στοιχεία πωλήσεων για την αγορά επιδορπίων µε βάση το 

γάλα.» 

- Η ∆ΕΛΤΑ επίσης καταγράφει την πάγια θέση της αναφορικά µε την ύπαρξη διακριτής 

αγοράς επιδορπίων µε βάση το γάλα και τη θέση της ελληνικής αρχής ανταγωνισµού: 

«Πάγια θέση της εταιρείας µας είναι ότι τα επιδόρπια µε βάση το γάλα δεν συνιστούν 

διακριτή σχετική αγορά αλλά αποτελούν (υπό) αγορά της ευρύτερης αγοράς γλυκών. 

[…] Η εν λόγω (υπο) αγορά ανήκει, κατά την εκτίµησή µας, στην ευρύτερη αγορά γλυ-

κών/ επιδορπίων, στην οποία περιλαµβάνονται, ενδεικτικά, τα παγωτά, οι σοκολάτες 

και τουλάχιστον τα ατοµικά επιδόρπια/ γλυκά που πωλούνται στα ζαχαροπλαστεία. 

Ωστόσο, η Ελληνική Αρχή έχει δεχθεί, ότι πρόκειται για διακριτή αγορά από την αγο-

ρά επιδορπίων/ γλυκών. Σε κάθε περίπτωση, όπως και η Ελληνική Αρχή έχει κρίνει, 

τα επιδόρπια µε βάση το γάλα είναι εναλλάξιµα µε κάποιες κατηγορίες γιαουρτιών, 

ιδίως τα γιαούρτια µε γεύσεις, τα γιαούρτια µε προσθήκη θρεπτικών συστατικών και τα 

γιαούρτια για παιδιά. 

Υπό αυτήν την παραδοχή, τα µερίδια τόσο της ∆ΕΛΤΑ όσο και της ΜΕΒΓΑΛ είναι 

πολύ µικρά σε Ελλάδα και Κύπρο και πάντως δεν υπερβαίνουν αθροιζόµενα το 15%. 

∆εδοµένης της θέσης της Ελληνικής Αρχής (αλλά και της ΕΠΑ στην απόφασή της αρ. 

18/2011 στο πλαίσιο της αξιολόγησης της τότε συγκέντρωσης Vivartia- ΜΕΒΓΑΛ) 

περί µη ένταξης των επιδορπίων µε βάση το γάλα στην ευρύτερη αγορά των γλυκών, 

η εταιρεία µας ανέφερε στην κοινοποίησή της προς την ΕΠΑ την αγορά αυτή ως 

(δυνητικά) επηρεαζόµενη. Έτσι, καταγράψαµε τις πωλήσεις της ΜΕΒΓΑΛ σε πολίτικο 

ρυζόγαλο, ελλείψει στοιχείων για τα µερίδια αγοράς, ενώ ως προς τη ∆ΕΛΤΑ οι 

πωλήσεις του προϊόντος “Mmilky” εκ παραδροµής δεν περιλήφθηκαν στο έντυπο 

γνωστοποίησης, στοιχείο για το οποίο εκφράζουµε τη λύπη µας προς την Επιτροπή 

Σας.» 
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- Η ∆ΕΛΤΑ αναφέρει ότι η αποδιδόµενη παραπλάνηση της Επιτροπής από αυτήν είναι 

αβάσιµη: «Η Έκθεση Αιτιάσεων αναφέρει ως στοιχείο προσπάθειας παραπλάνησης 

της ΕΠΑ το γεγονός ότι η ∆ΕΛΤΑ υποστήριξε ότι «τα ακριβή µερίδια αγοράς της 

ΜΕΒΓΑΛ στην Κύπρο λόγω της µικρής ποσότητας των προϊόντων της στην εν λόγω 

αγορά δεν είναι διαθέσιµα». Ωστόσο, φρονούµε ότι η ΕΠΑ σφάλλει, κρίνοντας εκ 

πρώτης όψεως τη θέση αυτή ως παραπλανητική καθώς η εταιρεία µας κατέβαλλε τα 

µέγιστα προκειµένου να ανταποκριθεί στην υποχρέωση παροχής πληροφοριών, ενώ 

πράγµατι δεν υπήρχαν κατά τη στιγµή της σύνταξης των απαντήσεών µας άµεσα δια-

θέσιµα στοιχεία για µερίδια της ΜΕΒΓΑΛ στην Κύπρο. Ωστόσο, παρασχέθηκαν στην 

Επιτροπή όλα τα τότε διαθέσιµα στοιχεία σχετικά µε τις πωλήσεις των προϊόντων της 

ΜΕΒΓΑΛ στην αγορά την Κύπρου ανά κατηγορία προϊόντος. Η γενική αναφορά µας 

στα προϊόντα της ΜΕΒΓΑΛ στην αγορά της Κύπρου ως «µικρής ποσότητας» δεν θα 

µπορούσε να έχει σκοπό αλλά ούτε και αποτέλεσµα παραπλάνησης της Υπηρεσίας 

καθώς αναφέρεται στα προϊόντα της ΜΕΒΓΑΛ συνολικά στην Κυπριακή Αγορά και όχι 

συγκεκριµένα στο µερίδιο αγοράς της στην αγορά επιδορπίων µε βάση το γάλα, το 

οποίο κατά την εκτίµηση της ΕΠΑ ανέρχεται στο 10-20%. Είναι, άλλωστε, ρητή η α-

ναφορά µας σε «µικρής ποσότητας προϊόντα» και όχι µικρά µερίδια αγοράς όπως 

υπολαµβάνει ενδεχοµένως η Έκθεση Αιτιάσεων.  

Σε κάθε περίπτωση, δεν προκύπτει πρόθεση παραπλάνησης της Επιτροπής 

αναφορικά µε τα µερίδια αγοράς που καθιστούν την αγορά επιδορπίων µε βάση το 

γάλα επηρεαζόµενη, αφού αµέσως κάτωθι της φράσης αυτής στην υποβληθείσα 

γνωστοποίησή µας η εταιρεία µας παραθέτει το σύνολο των πωλήσεων της ΜΕΒΓΑΛ 

στην Κύπρο ανά προϊόν, συµπεριλαµβανοµένου του πολίτικου ρυζόγαλου. Τα 

στοιχεία των πωλήσεων δόθηκαν ακριβώς για την υποβοήθηση του έργου της 

Υπηρεσίας Σας στη διαπίστωση των µεριδίων αγοράς και όχι ασφαλώς για την 

απόκρυψή τους.» 

-  Από τις υποθέσεις Deutsche Post / trans-o-flex, KLM/Martinair και 

Sanofi/Synthelabo προκύπτει ότι όπου στην ενωσιακή νοµολογία έχουν επιβληθεί 

πρόστιµα για παροχή παραπλανητικών στοιχείων, τα πραγµατικά δεδοµένα, η φύση 

των πληροφοριών και η αξία τους στην όλη ανάλυση της Επιτροπής ήταν σαφώς δι-

αφορετικής έντασης σε σχέση µε την υπό κρίση υπόθεση. 

 

- Στις θέσεις της η ∆ΕΛΤΑ υποστήριξε ακόµα ότι: «Στην υπό κρίση περίπτωση [….] δεν 

αποδεικνύεται, αλλά ούτε µπορεί να προκύψει πρόθεση παραπλάνησης της ΕΠΑ και 

της Υπηρεσίας -καθώς τέτοια δεν υπήρχε- για τους ακόλουθους λόγους: (α) Τυχόν 

ύπαρξη αγοράς επιδορπίων µε βάση το γάλα- ακόµη και εάν θεωρηθεί διακριτή- δεν 
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είναι δυνατόν να είναι αντικείµενο «απόκρυψης» από τη ∆ΕΛΤΑ, καθώς ασφαλώς η 

ΕΠΑ ήταν σε γνώση της προηγούµενης υπ’ αριθµ. 18/2011 απόφασής της επί της 

ίδιας συγκέντρωσης, στην οποία εξετάστηκε η αγορά επιδορπίων µε βάση το γάλα ως 

διακριτή. (β) κανένα κίνητρο απόκρυψης των στοιχείων αυτών δεν υπήρχε αφού η 

προγενέστερη απόφαση της ΕΠΑ είχε ήδη εγκρίνει ανεπιφύλακτα τη συγκέντρωση 

αυτή, ενώ στο πλαίσιο της δεύτερης γνωστοποίησης το συνδυασµένο µερίδιο αγοράς 

των µερών στην ίδια αγορά, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ίδιας της Επιτροπής Σας, 

έχει µειωθεί.  Προκύπτει, συνεπώς, ότι δεν συντρέχει ούτε πρόθεση παραπλάνησης 

της Επιτροπής, ούτε όµως και τέτοια παραπλάνηση θα µπορούσε να είναι δυνατή, µε 

βάση τα πραγµατικά και νοµικά περιστατικά.» 

Γ. Αναφορικά µε τη θέση για τους εφαρµοστέους κανόνες δικαίου 

Η ∆ΕΛΤΑ αναφέρει τα ακόλουθα: 

- Η έννοια της «εκκρεµούσας» υπόθεσης ταυτίζεται µε εκκρεµούσα διοικητική 

διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής, η οποία αφορά αξιολόγηση κοινοποιηθείσας 

συγκέντρωσης επιχειρήσεων. Ειδικότερα, η εφαρµογή των καταργηθεισών διατάξεων 

µετά τη θέση σε ισχύ του νέου νόµου δεν αφορά στο χρόνο διάπραξης της τυχόν 

παράβασης αλλά στο χρόνο κατά τον οποίο ξεκίνησε η διοικητική διαδικασία, που 

καθιστά άλλωστε την κρινόµενη υπόθεση εκκρεµή ενώπιον της Επιτροπής. Τούτο 

είναι σαφές ήδη από το γράµµα του νόµου που ορίζει ότι τυχόν εκκρεµούσα 

«διαδικασία διεκπεραίωσης υποθέσεων ή εξέτασης κοινοποιήσεων» θεωρείται 

«εκκρεµούσα ενώπιον της Επιτροπής µε βάση τις διατάξεις των περί ελέγχου των 

συγκεντρώσεων επιχειρήσεων Νόµων του 1999 έως 2000». Ο ίδιος ο χαρακτήρας 

άλλωστε της µεταβατικότητας της διάταξης συνεπάγεται την εφαρµογή 

καταργηθεισών διατάξεων µόνο κατά το µέτρο και στο βαθµό κατά τον οποίο η 

διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής έχει ήδη ξεκινήσει στη βάση των διατάξεων 

αυτών.  

 

- Η υπό κρίση υπόθεση δεν ήταν εκκρεµούσα κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του περί 

των συγκεντρώσεων των επιχειρήσεων Νόµου του 2014. Η έναρξη της διοικητικής 

διαδικασίας, η οποία περιβάλλεται ως διοικητική ενέργεια τον αναγκαίο τύπο, συνίσ-

ταται στη σύνταξη και κοινοποίηση της πράξης µε την οποία η Επιτροπή γνωστοποι-

εί στην ενδιαφερόµενη επιχείρηση την έναρξη της διαδικασίας ελέγχου συνοδευόµε-

νης µε τις καταλογιζόµενες παραβάσεις. Εν προκειµένω, η (νόµιµη) έναρξη της διοι-

κητικής διαδικασίας έλαβε χώρα την 16/4/2016, οπότε και συντάχθηκε η Επιστολή 

κοινοποίησης της υπό κρίση Έκθεσης Αιτιάσεων ή σε κάθε περίπτωση την 

31/3/2016, οπότε και ελήφθη, σε συνεδρίαση της Επιτροπής, η απόφαση για σύντα-
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ξη και κοινοποίηση της υπό εξέταση Έκθεσης Αιτιάσεων. Ακόµα και αν (εσφαλµένα) 

θεωρηθεί ότι έλαβε χώρα η έναρξη της διαδικασίας µε την από 14/10/2015 επιστολή 

της Επιτροπής συνοδευόµενης µε την Έκθεση Αιτιάσεων κατά της ∆ΕΛΤΑ και πάλι 

αυτή η διαδικασία εκκινεί µετά τη θέση σε ισχύ του νέου νόµου, διότι ο νόµος αυτός 

έχει τεθεί σε ισχύ την 24/6/2014. Συνεπώς, στην υπό κρίση περίπτωση τυγχάνουν 

εφαρµογής οι διατάξεις του νόµου αυτού και επουδενί οι προϊσχύσασες διατάξεις του 

Ν. 22(Ι) 1999.  

- Στην υπ’ αριθµόν 41/2014 απόφαση της Επιτροπής, η Επιτροπή ρητά έκρινε ότι µια 

υπόθεση θεωρείται εκκρεµούσα, εφόσον η Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασία σε βά-

ρος της γνωστοποιούσας επιχείρησης και έχει αποστείλει σχετική Έκθεση Αιτιάσεων 

προτού τεθεί σε ισχύ ο νέος Νόµος 83(Ι)/2014.  

- Η Επιτροπή εσφαλµένα πιθανολόγησε τις αποδιδόµενες παραβάσεις του Νόµου 

22(Ι)/1999 καθώς ο νόµος αυτός κατά την εκκίνηση της διαδικασίας δεν ήταν σε ισχύ 

και συνεπώς η υπό εξέταση περίπτωση δεν υπάγεται στην έννοια της «εκκρεµού-

σας» διαδικασίας µε την ως άνω έννοια του άρθρ. 58(3) του Νόµου 83(Ι)/2014. Το 

εσφαλµένο των πιθανολογούµενων παραβάσεων αφορά και τις δύο αποδιδόµενες 

παραβάσεις, ήτοι των άρθρων 13 (1))(α) και 15 του Νόµου 22(Ι)/1999 καθώς και οι 

δύο διατάξεις αυτές έχουν καταργηθεί και αντικατασταθεί υπό το καθεστώς του ισχύ-

οντος Νόµου. Ως προς την καταργηθείσα υποχρέωση γνωστοποίησης εντός προ-

θεσµίας επτά ηµερών, ο νέος νόµος πλέον δεν προβλέπει την οποιαδήποτε προθεσ-

µία, υιοθετώντας το πρότυπο του Κανονισµού 139/2014. Το γεγονός αυτό υποδηλώ-

νει σαφέστατα την πρόθεση του νοµοθέτη για κατάργηση της προθεσµίας και, µε βά-

ση την αρχή της αναδροµικής εφαρµογής του ευνοϊκότερου κυρωτικού νόµου, η οπο-

ία τυγχάνει εφαρµογής και στις διοικητικές κυρώσεις, καθιστά άνευ αντικείµενου την 

επιβολή κύρωσης στην εταιρεία µε βάση προϊσχύσαν δίκαιο. 

 

V. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

Η Επιτροπή προτού προχωρήσει στην εξέταση των εκ πρώτης όψεως 

πιθανολογούµενων παραβάσεων που διατυπώθηκαν στην Έκθεση Αιτιάσεων, 

θεωρεί –σκόπιµο να ασχοληθεί µε τη θέση που υποβάλλεται ότι «οι αιτιάσεις είναι 

ούτως ή άλλως αβάσιµες καθώς αφορούν την παράβαση διατάξεων του ήδη 

καταργηθέντος Ν. 22(Ι)/1999. Στην υπό κρίση περίπτωση τυγχάνουν όµως 

εφαρµογής οι διατάξεις του Ν. 83(ι)/2014 καθώς η υπό κρίση υπόθεση δεν ήταν 

«εκκρεµούσα» µε την έννοια της µεταβατικής διάταξης του άρθρου 58(3) του περί 

συγκεντρώσεων των επιχειρήσεων Νόµου 83(Ι)/2014». 
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Στη βάση αυτής της θέσης η εµπλεκόµενη επιχείρηση υποστηρίζει ότι µε την 

εφαρµογή του νέου Νόµου αρ. 83(Ι)/2014 δεν τίθεται πλέον ζήτηµα παραβίασης του 

άρθρου 13(1) του προηγούµενου Νόµου 22(Ι)/99, ενώ αναφέρεται σε κατάργηση του 

άρθρου 15 του Νόµου4. 

Η Επιτροπή σηµειώνει ότι στην προκειµένη περίπτωση, η ενώπιον της Επιτροπής 

διαδικασία αφορά διαδικασία που σχετίζεται µε τη νοµική υποχρέωση που υπείχαν οι 

συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις, η οποία προέκυπτε από τις πρόνοιες 

και τις διατάξεις του Νόµου αρ. 22(Ι)/99 ως είχε τροποποιηθεί. Κατ’ εφαρµογή του εν 

λόγω νόµου και, ειδικότερα του άρθρου 14 αυτού, η Υπηρεσία της Επιτροπής έστειλε 

σχετική επιστολή ηµεροµηνίας 16/5/2014 στη βάση της οποίας ακολούθησε η 

υποβολή σχετικής κοινοποίησης στις 6/6/2014. Ως εκ τούτου, η διαδικασία 

διεκπεραίωσης της παρούσας υπόθεσης και εξέτασης κοινοποίησης εκκρεµούσε 

ενώπιον της Επιτροπής από τις 6/6/2014, ηµεροµηνία κατά την οποία η υπόχρεη 

προς κοινοποίηση απέστειλε το έγγραφο κοινοποίησης συγκέντρωσης και στο οποίο 

δεν περιεχόταν ουσιώδης πληροφόρηση αναφορικά µε τα προϊόντα της ∆ΕΛΤΑ. 

Σύµφωνα µε το λεκτικό του Νόµου αρ. 83(Ι)/2014, άρθρο 58(3): «Η διαδικασία 

διεκπεραίωσης υποθέσεων και εξέτασης κοινοποιήσεων οι οποίες κατά την 

ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόµου, εκκρεµούν ενώπιον της 

Επιτροπής στη βάση των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόµων 

του 1999 έως 2000, θεωρείται εκκρεµούσα ενώπιον της Επιτροπής µε βάση τις 

διατάξεις των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόµων του 1999 έως 

2000.». 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το λεκτικό του Νόµου 83(Ι)/2014 είναι σαφές. Από τη στιγµή 

που η εξέταση της συγκέντρωσης εκκρεµούσε ενώπιόν της πριν από το χρόνο 

δηµοσίευσης του Νόµου 83(Ι)/2014, τότε η Επιτροπή όφειλε στη βάση των προνοιών 

του άρθρου 58(3) του Νόµου να προχωρήσει µε εξέταση της υπόθεσης στη βάση του 

Νόµου 22(Ι)/99. Το σκεπτικό της Επιτροπής στην απόφαση 41/2014, σε 

αποσπάσµατα της οποίας παραπέµπει ο νοµικός εκπρόσωπος της ∆ΕΛΤΑ, είναι 

επίσης σαφές ως προς την εφαρµογή της µεταβατικής διάταξης του άρθρου 58(3) 

του Νόµου. Εντούτοις, η Επιτροπή οφείλει να επισηµάνει και να τονίσει ότι  το 

σκεπτικό της Επιτροπής στην εν λόγω απόφασή της έχει καταγραφεί και 

διαµορφωθεί στη βάση των συγκεκριµένων γεγονότων της εν λόγω υπόθεσης υπό το 

φως των θέσεων που υπέβαλαν τα εµπλεκόµενα µέρη στο πλαίσιο της εν λόγω 

υπόθεσης, τις οποίες η Επιτροπή εξέτασε ενδελεχώς.  

                                                             
4
 Σηµειώνεται ότι σχετικό είναι το άρθρο 14 του Νόµου 83(Ι)/2014. 
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Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καταλήγει ότι εφόσον η παρούσα υπόθεση ήταν 

εκκρεµούσα ενώπιον της Επιτροπής κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του 

νέου Νόµου Ν. 83(Ι)/2014, τότε θεωρείται εκκρεµούσα ενώπιον της Επιτροπής µε 

βάση τις διατάξεις των περί Έλεγχου Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόµων του 

1999 και 2000. Συµπερασµατικά, η Επιτροπή θεωρεί ότι µη εφαρµογή του άρθρου 

13(1) και 15 των περί Έλεγχου Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόµων του 1999 και 

2000 σηµαίνει µη εφαρµογή του εν λόγω Νόµου, υποχρέωση η οποία έχει επιβληθεί 

διά Νόµου στην Επιτροπή. 

Συνακόλουθα, η Επιτροπή δεν µπορεί να αποδεκτεί και ως εκ τούτου απορρίπτει 

τους σχετικούς µε το θέµα ισχυρισµούς του νοµικού εκπροσώπου της υπόχρεης 

προς κοινοποίηση επιχείρησης. 

Α. Άρθρο 13(1) (α) του Νόµου 

Η Επιτροπή, αφού αξιολόγησε όλα τα ενώπιον της στοιχεία, σε συνάρτηση µε τα όσα 

υποβλήθηκαν από το νοµικό εκπρόσωπο των υπόχρεων προς κοινοποίηση 

εταιρειών τόσο εγγράφως στις 28/4/2016 όσο και προφορικά κατά τη συνεδρία της 

Επιτροπής στις 14/7/2016 εστίασε την προσοχή της στο άρθρο 13(1) του Νόµου, το 

οποίο έχει ως ακολούθως: 

«(1) Οι κατά τον παρόντα νόµο πράξεις συγκέντρωσης µείζονος σηµασίας πρέπει να 

κοινοποιούνται γραπτώς στην Υπηρεσία το αργότερα µέσα σε µια εβδοµάδα- 

(α) Προκειµένου περί των συγκεντρώσεων που αναφέρονται στον άρθρο 3(2)(α), από 

την ηµεροµηνία σύναψης της σχετικής συµφωνίας ή της δηµοσίευσης της σχετικής 

προσφοράς αγοράς ή ανταλλαγής ή της απόκτησης συµµετοχής που εξασφαλίζει τον 

έλεγχο επιχείρησης, οποιοδήποτε από τα εν λόγω συµβάντα συµβεί πρώτο 

(β) [……].» 

(2) οι κατά το εδάφιο (1) υποκείµενες σε κοινοποίηση πράξεις συγκέντρωσης, που 

συνίστανται σε συγχώνευση κατά την έννοια της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του 

άρθρου 4 ή σε απόκτηση από κοινού του ελέγχου κατά την έννοια της παραγράφου 

(β) του εδαφίου (1) του άρθρου 4, οφείλουν να κοινοποιούνται από κοινού ή 

κεχωρισµένα από τους συµµετέχοντες στις πράξεις αυτές. Στις λοιπές περιπτώσεις 

την υποχρέωση κοινοποίησης κατά τα οριζόµενα στο εδάφιο (1) του παρόντος 

άρθρου υπέχει ο αποκτών τον έλεγχο.» (Η υπογράµµιση είναι της Επιτροπής) 

Η εν λόγω συγκέντρωση πραγµατοποιήθηκε στη βάση Προσυµφώνου πώλησης και 

αγοράς µετοχών που υπογράφηκε στις 24/4/2014. Σύµφωνα µε τα όσα 

προβλέπονται στο εν λόγω Προσύµφωνο, οι Πωλητές ανάλαβαν να πωλήσουν και 
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να µεταβιβάσουν προς τη ∆ΕΛΤΑ το σύνολο των ονοµαστικών µετοχών που 

κατέχουν στη ΜΕΒΓΑΛ, που αντιστοιχούν στο 43% του µετοχικού της κεφαλαίου, και 

µε την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, η εταιρεία VIVARTIA, θα κατέχει, άµεσα και 

έµµεσα, συνολικά το 57,8% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΜΕΒΓΑΛ. 

Η ∆ΕΛΤΑ αµφισβητεί ότι ήταν υπόχρεη να κοινοποιήσει τη συµφωνία - προσύµφωνο 

επειδή τελούσε υπό την αναβλητική αίρεση της έγκρισής της από την Ελληνική 

Επιτροπή Ανταγωνισµού. 

Η Επιτροπή, κρίνει καθοδηγητικά τα όσα αναφέρονται στη σχετική υπόθεση  

IV/M.0023 ICI/ TOXIDE από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου καταγράφονται τα 

ακόλουθα: «The ‘agreement’ referred to in Art.4(1) of the Merger Regulation must be 

an agreement which is legally binding between the parties involved. This is the case 

with the agreement under consideration as it cannot be rescinded unilaterally and 

intends to create a legal relationship on which each party can rely.» (η υπογράµµιση 

είναι της Επιτροπής). Στην εν λόγω υπόθεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε ότι η 

µεταξύ των µερών συµφωνία ήταν νοµικά δεσµευτική για τα υπογραφέντα µέρη έστω 

και εάν η εν λόγω συµφωνία εξαρτιόταν από την πλήρωση ορισµένων αιρέσεων. 

Συγκεκριµένα όπως αναφέρεται στην εν λόγω απόφαση: «Τhe agreement between 

ICI and Cookson dated 21.10.1990 is conditional on events such as the approval of 

Cookson’s shareholders in a general meeting and of the Commission under the 

Regulation and of such consents as are required under the terms of any financing 

agreements entered into by Cookson or any of its subsidiaries. The parties have to 

use all reasonable endeavors to ensure that the aforesaid conditions are fulfilled as 

soon as possible and before 30.4.1991.» (η υπογράµµιση είναι της Επιτροπής). 

Επίσης, καθοδηγητικό κρίνεται από την Επιτροπή και το σύγγραµµα του Ν. Levy 

«European Merger Control Law A guide to the merger regulation»5 όπου 

καταγράφεται ότι «An agreement contingent only upon shareholder approval or 

regulatory approval is considered notifiable». 

Στην παρούσα περίπτωση η ∆ΕΛΤΑ προβάλλει ως κύρια ουσιαστική θέση το ότι η 

συγκέντρωση δεν έπρεπε να κοινοποιηθεί εντός επτά (7) ηµερών µετά από την 

υπογραφή του σχετικού προσυµφώνου επειδή τελούσε υπό την αναβλητική αίρεση 

έγκρισης από την Ελληνική Αρχή. Αυτό δεν µπορεί να γίνει αποδεκτό από την 

Επιτροπή. Το «Προσύµφωνο» αναφέρει στα σηµεία ΙΙ(3) και 4 ότι «[…..]» 

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι από τα πιο πάνω άρθρα φαίνεται η δεσµευτικότητα της 

συµφωνίας που έχει υπογραφεί από τα µέρη εφόσον µεταξύ άλλων προβλέπει την 

                                                             
5
 Ν. Levy «European Merger Control Law A guide to the merger regulation», LexisNexis, σελ. 17-15 
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παράδοση αριθµού εγγράφων και εξουσιοδοτήσεων, δίνοντας την ευχέρεια στην 

∆ΕΛΤΑ να προχωρήσει σε αυτοσύµβαση. Η µόνη προϋπόθεση που υπάρχει για την 

τελείωση όλων των διαδικασιών (συµπεριλαµβανοµένων και µεταβίβασης µετοχών) 

είναι η έγκριση από την Ελληνική Αρχή, θέση που προβάλλεται από τη ∆ΕΛΤΑ. 

Η θέση ότι «ουδέποτε χορηγήθηκαν, όπως προβλεπόταν στο Προσύµφωνο, 

συµβολαιογραφικά πληρεξούσια προς την εταιρεία µας ώστε σε περίπτωση που δεν 

προσέρχονταν οι πωλητές για την υπογραφή της οριστικής συµφωνίας πώλησης η 

εταιρεία µας να εδύνατο να την καταρτίσει µε αυτοσύµβαση» δεν καθιστά την εν λόγω 

συµφωνία µη δεσµευτική. Η βούληση των µερών είχε καταγραφεί και ήταν δυνατό 

στη βάση αυτής να εξαναγκαστούν σε εκπλήρωση των όρων, λαµβάνοντας υπόψη 

και τον όρο 9 σύµφωνα µε τον οποίο «Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να 

προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια και να υπογράψουν οποιοδήποτε άλλο 

έγγραφο τυγχάνει αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών του παρόντος.». 

Οποιεσδήποτε µετέπειτα ενέργειες µη εκπλήρωσης όρων ή και µη εφαρµογής 

υπογραφείσας συµφωνίας δεν εκµηδενίζει τη νοµική δεσµευτικότητά αυτής ή και την 

ήδη εκφρασθείσα βούληση των µερών. Με τον ίδιο τρόπο και η εγκατάλειψη της 

συµφωνίας σε µεταγενέστερο στάδιο δεν καθιστά τη συµφωνία κατά την ηµεροµηνία 

υπογραφής της µη δεσµευτική. 

Ως εκ τούτου και στη βάση και της σχετικής νοµολογίας καθώς και των ενώπιόν της 

στοιχείων, η Επιτροπή θεωρεί ότι το υπογραφέν προσύµφωνο ήταν νοµικά 

δεσµευτικό για τα εµπλεκόµενα µέρη και ως εκ τούτου έπρεπε να κοινοποιηθεί. Η 

ανάγκη για έγκριση από δηµόσια αρχή και καταγραφή αυτής της αναβλητικής 

αίρεσης στη µεταξύ των µερών συµφωνία δεν καθιστά το προσύµφωνο µη 

δεσµευτικό αυτό καθ’ εαυτό και δεν καθιστά την οποιαδήποτε συγκέντρωση µη 

κοινοποιήσιµη. 

Το ισχύον κατά το χρόνο σύναψης της συµφωνίας νοµοθετικό πλαίσιο της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας απαιτούσε κοινοποίηση της εντός επτά (7) ηµερών, 

ανεξαρτήτως των υποχρεώσεων που είχαν τα µέρη σε άλλα κράτη στη βάση του εκεί 

ισχύοντος δικαίου ή και στην εφαρµογή του στην επικράτεια αυτών. Η ανάγκη αυτή 

για κοινοποίηση εντός επτά (7) ηµερών ήταν ήδη γνωστή στη ∆ΕΛΤΑ, λαµβάνοντας 

υπόψη και τις αναφορές της σε προηγούµενη απόφαση της Επιτροπής υπ’ αριθµ. 

18/2011.  

Εποµένως, η εβδοµάδα που όριζε ο Νόµος για κοινοποίηση µιας πράξης 

συγκέντρωσης από την υπόχρεα προς κοινοποίηση εταιρεία είχε παρέλθει στις 

2/5/2014, λαµβάνοντας υπόψη ότι το Προσύµφωνο υπογράφηκε στις 24/4/2014. Η 

ηµεροµηνία κοινοποίησης της υπό αναφορά συγκέντρωσης ήταν η 6/6/2014. Η 
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Επιτροπή σηµείωσε ότι η κοινοποίηση υποβλήθηκε µετά από επιστολή που 

στάλθηκε από την Υπηρεσία στις 16/5/2014, στη βάση του άρθρου 14 του Νόµου. 

Η Επιτροπή, έχοντας υπόψη της την προθεσµία της µιας βδοµάδας που προβλέπει ο 

Νόµος, καθώς και το χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε µεταξύ της ηµεροµηνίας 

κοινοποίησης και της ηµεροµηνίας υπογραφής της συµφωνίας, διαπιστώνει ότι 

υπήρξε καθυστέρηση τριάντα έξι (36) ηµερών της κοινοποίησης της παρούσας 

πράξης συγκέντρωσης εκ µέρους της εταιρείας ∆ΕΛΤΑ, ως υπόχρεα για κοινοποίηση 

βάση του άρθρου 13(2) του Νόµου. 

Τέλος, η Επιτροπή σηµείωσε και τη θέση της ∆ΕΛΤΑ ότι δεν έχει υλοποιηθεί και 

εγκαταλειφθεί η συγκέντρωση, θέση η οποία δεν µπορεί να ληφθεί υπόψη σε σχέση 

µε την εφαρµογή του άρθρου 13(1)(α) του Νόµου, λαµβάνοντας υπόψη ότι στην 

περίπτωση υλοποίησης προ έγκρισης, θα υπήρχε επιπρόσθετη παράβαση του 

Νόµου 22(Ι)/99. 

Β. Άρθρο 15 του Νόµου 

Η Επιτροπή στη συνέχεια εστίασε την προσοχή της στο άρθρο 15 του Νόµου, το 

οποίο έχει ως ακολούθως: 

«15. Οι κοινοποιήσεις συγκεντρώσεων περιέχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται 

στο Παράρτηµα ΙΙΙ.» 

Σύµφωνα µε το εν λόγω Παράρτηµα ΙΙΙ: «6. Περιγραφή και ανάλυση των 

επηρεαζόµενων αγορών Για κάθε επηρεαζόµενη αγορά ο υπόχρεος προς 

κοινοποίηση πρέπει να προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: (1) Να καταγράφει τις 

µεµονωµένες οµάδες προϊόντων (ή/και υπηρεσιών), όπως ορίζονται από τα 

ενδιαφερόµενα µέρη, που καλύπτονται από την αγορά. (2) Να δίδει εξηγήσεις γιατί 

αυτές οι οµάδες προϊόντων περιλαµβάνονται και γιατί άλλες οµάδες δεν 

περιλαµβάνονται λόγω των χαρακτηριστικών, των τιµών και των χρήσεων για τις 

οποίες προορίζονται. (3) Να αναφέρει ή να υπολογίζει όπου πρέπει - (α) Την αξία του 

κύκλου εργασιών στην αγορά και, όταν κρίνεται σκόπιµο, τον όγκο σε µονάδες 

παραγωγής (εξαιρουµένων των εξαγωγών αλλά περιλαµβανοµένων των εισαγωγών), 

(β) την αναµενόµενη εξέλιξη της ζήτησης, (γ) τον κύκλο εργασιών κάθε συµπλέγµατος 

επιχειρήσεων, (δ) το µερίδιο αγοράς καθενός από τους ανταγωνιστές της και το 

όνοµα, τη διεύθυνση, τους αριθµούς τηλεφώνου και τέλεφαξ του καθενός από αυτούς 

τους ανταγωνιστές (όπου είναι γνωστά), (ε) την αξία των εισαγωγών στην αγορά αυτή 

και την προέλευσή τους, περιλαµβανοµένης της αναλογίας των εισαγωγών αυτών η 

οποία πραγµατοποιείται από τα συµπλέγµατα που αναφέρονται στο (γ), (στ) τους 

δασµολογικούς και µη δασµολογικούς φραγµούς στις εισαγωγές.» 



18 

 

Η Επιτροπή, αφού αξιολόγησε όλα τα ενώπιον της στοιχεία, σε συνάρτηση µε τα όσα 

υποβλήθηκαν από το νοµικό εκπρόσωπο των υπόχρεων προς κοινοποίηση 

εταιρειών τόσο εγγράφως στις 28/4/2016 όσο και προφορικά κατά τη συνεδρία της 

Επιτροπής στις 14/7/2016 σηµείωσε τα ακόλουθα: 

Σύµφωνα µε την παράγραφο (6) του Παραρτήµατος ΙΙΙ, ανάµεσα στις πληροφορίες 

που περιλαµβάνονται στη γνωστοποίηση της κοινοποίησης, η υπόχρεα προς 

κοινοποίηση όφειλε να περιγράψει και να αναλύσει τις επηρεαζόµενες αγορές, 

καταγράφοντας, µεταξύ άλλων τις µεµονωµένες οµάδες προϊόντων (ή/και 

υπηρεσιών), που καλύπτονται από την αγορά. 

Σύµφωνα µε την γνωστοποίηση της κοινοποίησης ηµεροµηνίας 6/6/2014, οι 

υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες ανέφεραν ότι: 

«Οι επηρεαζόµενες αγορές τις οποίες αφορά η παρούσα συγκέντρωση είναι οι εξής: 

αγορά λευκού γάλακτος (µε τις (υπο) αγορές φρέσκου γάλακτος, γάλακτος υψηλής 

παστερίωσης, παιδικού γάλακτος, λειτουργικού/εµπλουτισµένου γάλακτος, 

προβιοτικού γάλακτος, γάλακτος µακράς διαρκείας και συµπυκνωµένου γάλακτος 

(εβαπορέ), αγορά σοκολατούχου γάλακτος, αγορά γάλακτος µε προσθήκη καφέ, 

αγορά γιαούρτης (µε τις (υπο) αγορές: χύµα γιαουρτιού, τυποποιηµένου λευκού 

γιαουρτιού, τυποποιηµένου γιαουρτιού µε γεύσεις, αγορά επιδορπίων µε βάση το 

γάλα, αγορά γιαουρτιού και αγορά τυριού. 

……. 

Τα  µερίδια αγοράς που κατέχει η ∆έλτα στην Κύπρο ανά κατηγορία προϊόντων είναι 

τα κάτωθι: 

 […..] 0-5% […..] 

[…..] 0-5% […..] 

[…..] 0-5% […..] 

[…..] 0-5% 

[…..] 5-10% […..] 

[…..] 0-5% 

[…..] 0-5%.» (οι υπογραµµίσεις είναι της Επιτροπής) 

Όσον αφορά τα προϊόντα της ΜΕΒΓΑΛ στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία, οι 

συµµετέχουσες στη συγκέντρωση τα κατέγραψαν, εντούτοις για τα µερίδια αγοράς 

τους ανάφεραν ότι:  
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«τα ακριβή µερίδια αγοράς της ΜΕΒΓΑΛ στην Κύπρο λόγω της µικρής ποσότητας 

των προϊόντων της που διοχετεύονται στην εν λόγω αγορά δεν είναι διαθέσιµα».  

Η Υπηρεσία στις 16/6/2014 απέστειλε επιστολή προς την VIVARTIA µε την οποία, 

µεταξύ άλλων, ζητούσε όπως προσδιοριστούν οι σχετικές αγορές της προτεινόµενης 

πράξης συγκέντρωσης στη βάση του Παραρτήµατος ΙΙΙ, παράγραφος (6) «Περιγραφή 

και ανάλυση των επηρεαζόµενων αγορών.» 

Στην απαντητική επιστολή της εταιρείας VIVARTIA ηµεροµηνίας 29/9/2014, έγινε 

αναφορά στις κάτωθι σχετικές αγορές της προτεινόµενης πράξης συγκέντρωσης:  

Αγορά Λευκού Γάλακτος  

Αγορά Σοκολατούχου/Αρωµατισµένου Γάλακτος,  

Αγορά του έτοιµου καφέ,  

Αγορά γιαουρτιού,  

Αγορά τυριού,  

Αγορά αεροπορικού catering,  

Αγορά ταχείας/µαζικής εστίασης,  

Αγορά καφέ-ζαχαροπλαστείων,  

Αγορά βιοµηχανικού catering. 

Η Υπηρεσία, µετά από επιτόπια έρευνα σε υπεραγορές, διαπίστωσε ότι εκτός από τα 

προϊόντα των εταιρειών ∆ΕΛΤΑ και ΜΕΒΓΑΛ που καταγράφονταν στην κοινοποίηση, 

η εταιρεία ∆ΕΛΤΑ δραστηριοποιείτο εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και µε 

επιδόρπια µε βάση το γάλα µε την επωνυµία «mmilky». Στην ίδια αγορά, σύµφωνα 

µε την κοινοποίηση, δραστηριοποιείτο και η εταιρεία ΜΕΒΓΑΛ µε το Πολίτικο 

Ρυζόγαλο.  

Στις 24/11/2014 η Υπηρεσία απέστειλε επιστολή προς την VIVARTIA ζητώντας 

επεξήγηση γιατί δεν έγινε καταγραφή της αγοράς επιδορπίων µε βάση το γάλα 

ανάµεσα στις σχετικές αγορές στην επιστολή της ηµεροµηνίας 29/9/2014. Επίσης 

στην ίδια επιστολή ζητήθηκαν τα µερίδια αγοράς στην εν λόγω αγορά των 

εµπλεκοµένων µερών.  Η απάντηση της VIVARTIA ηµεροµηνίας 18/12/2014 ήταν ότι 

«εκ παραδροµής δεν έγινε ανάλυση της εν λόγω δυνητικά επηρεαζόµενης αγοράς». 

Σύµφωνα µε στοιχεία που έδωσαν οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις 

στην επιστολή τους ηµεροµηνίας 18/12/2014, το µερίδιο αγοράς της ∆ΕΛΤΑ στην 

αγορά επιδορπίων µε βάση το γάλα στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία, ανήλθε το 2013 στο 



20 

 

10-20% της αγοράς. Όσον αφορά τη ΜΕΒΓΑΛ, το µερίδιο αγοράς της το 2013 

ανήλθε στο 10-20%.6  

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι υφίστατο επηρεαζόµενη αγορά σε οριζόντιο επίπεδο 

στην αγορά επιδορπίων µε βάση το γάλα, καθότι τα µερίδια των συµµετεχουσών στη 

συγκέντρωση επιχειρήσεων φτάνουν το 20-30% και ξεπερνούν το όριο του 15% που 

τίθεται στο Παράρτηµα Ι του Νόµου, γεγονός που οι υπόχρεες προς κοινοποίηση 

εταιρείες παρέλειψαν να δηλώσουν κατά τη γνωστοποίηση της κοινοποίησης και 

παραπλάνησαν την Υπηρεσία κατά την αξιολόγηση της συγκέντρωσης µε την µη 

αναφορά των προϊόντων Mmilky της ∆έλτα και επιπρόσθετα δηλώνοντας ότι «τα 

ακριβή µερίδια αγοράς της ΜΕΒΓΑΛ στην Κύπρο λόγω της µικρής ποσότητας των 

προϊόντων της που διοχετεύονται στην εν λόγω αγορά δεν είναι διαθέσιµα». 

Ως εκ τούτου, στη βάση των ανωτέρω, προκύπτει ότι η ∆ΕΛΤΑ εν πρώτοις 

παρέλειψε να καταγράψει στην κοινοποίηση ότι δραστηριοποιείτο στην Κυπριακή 

∆ηµοκρατία µε επιδόρπια µε βάση το γάλα µε την επωνυµία «mmilky», αν και 

κατέγραψε την αγορά επιδορπίων µε βάση το γάλα. Η ∆ΕΛΤΑ, στη βάση των 

υποβληθέντων θέσεών της, αποδέχεται το γεγονός ότι παρέλειψε να παρέχει την εν 

λόγω πληροφορία στην κοινοποίηση. Η Επιτροπή επαναλαµβάνει ότι η εν λόγω 

πληροφορία απαιτείται στη βάση του Νόµου και του Παραρτήµατος ΙΙΙ αυτού, εξ’ου 

και ο Νοµοθέτης στο εν λόγω Παράρτηµα συγκαταλέγει στις απαιτούµενες 

πληροφορίες αυτές που αφορούν τα προϊόντα που καλύπτονται από την αγορά. Η 

Επιτροπή επισηµαίνει ότι αν και η ∆ΕΛΤΑ κατέγραψε την εν λόγω αγορά ως 

επηρεαζόµενη, ουσιαστικά µε την µη παροχή πληροφοριών επί του προϊόντος της 

∆ΕΛΤΑ δεν δίνονταν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για ορθή αξιολόγηση της 

συγκέντρωσης, παραπλανώντας ως προς την ακριβή παρουσία των συµµετεχουσών 

στη συγκέντρωση επιχειρήσεων στην εν λόγω αγορά. Ως εκ τούτου, η µη παροχή / 

καταγραφή αυτής της πληροφορίας αποτελεί παροχή αναληθών και ανακριβών 

πληροφοριών. 

Τονίζεται ότι στη συνέχεια, σε απάντηση σε συγκεκριµένο ερώτηµα της Υπηρεσίας µε 

το οποίο ζητείτο ουσιαστικά η υποβολή συγκεκριµένης απάντησης ως προς την 

παράγραφο (6) του Παραρτήµατος ΙΙΙ, η ∆ΕΛΤΑ δεν κατέγραψε ως επηρεαζόµενη 

αγορά την αγορά επιδορπίων µε βάση το γάλα, κάτι που, στη βάση των 

υποβληθέντων θέσεών της, αποδέχεται αλλά υποβάλλει ότι το έπραξε εκ 

παραδροµής. Η Επιτροπή σηµειώνει ότι αποτελεί υποχρέωση της υπόχρεης προς 

κοινοποίηση να υποβάλλει αληθή και ακριβή στοιχεία και η παράλειψη καταγραφής 

αυτής της πληροφορίας αποτελεί παροχή αναληθών και ανακριβών πληροφοριών. Η 
                                                             
6
 Μερίδα αγοράς βάση όγκου πωλήσεων. 
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µη συµπερίληψη της εν λόγω αγοράς στην απάντηση επί του ερωτήµατος της 

Υπηρεσίας, λαµβανοµένης υπόψη και της παράλειψης καταγραφής του προϊόντος 

της ∆ΕΛΤΑ στην κοινοποίηση, αναφορικά µε την ίδια αγορά συνέτειναν στην 

περαιτέρω παραπλάνηση επί των στοιχείων για ορθή αξιολόγηση της συγκέντρωσης. 

Τέλος, αναφορικά µε τη δήλωση «τα ακριβή µερίδια αγοράς της ΜΕΒΓΑΛ στην 

Κύπρο λόγω της µικρής ποσότητας των προϊόντων της που διοχετεύονται στην εν 

λόγω αγορά δεν είναι διαθέσιµα», η Επιτροπή επισηµαίνει την εκ διαµέτρου αντίθεση 

αυτής της δήλωσης µε την πραγµατικότητα η οποία προκύπτει στη βάση των 

στοιχείων για τα µερίδια αγοράς, από τα οποία διαφαίνεται ότι το µερίδιο αγοράς της 

ΜΕΒΓΑΛ ανήλθε στο 10-20% κατά το 2013 ενώ τα συνδυασµένα µερίδια των 

επιχειρήσεων υπερβαίνουν το ποσοστό του 15%. Η ∆ΕΛΤΑ αρνείται ότι 

παραπλάνησε την Υπηρεσία µε την εν λόγω δήλωσή της ενώ καταγράφει ότι η 

αναφορά αφορούσε την µικρή ποσότητα των προϊόντων της ΜΕΒΓΑΛ στην αγορά 

και όχι µικρό µερίδιο αγοράς. Η Επιτροπή στη βάση των ενώπιόν της στοιχείων και 

επίσης στη βάση της παράλειψης καταγραφής ουσιωδών πληροφοριών τόσο στο 

έγγραφο της κοινοποίησης και για δεύτερη φορά σε µετέπειτα επιστολή προς την 

Υπηρεσία δεικνύει τη γενικότερη κλίση της ∆ΕΛΤΑ, στην υπό εξέταση υπόθεση, 

παροχής ανακριβών ή και αναληθών πληροφοριών ή και την απουσία ενδιαφέροντος 

ως προς την παροχή αληθών πληροφοριών γενικότερα οι οποίες θα επέτρεπαν την 

ορθή αξιολόγηση της συγκέντρωσης. Η δήλωση περί µικρής ποσότητας των 

προϊόντων της ΜΕΒΓΑΛ στην παράγραφο 6 της κοινοποίησης, όπου θα έπρεπε να 

καθορίσει τα προϊόντα και µερίδια αγοράς παραπλανεί, ιδιαίτερα και ως προς την 

αγορά των επιδορπίων µε βάση το γάλα για την οποία στην κοινοποίηση παρέλειψε 

να καταγράψει συγκεκριµένο προϊόν της ∆ΕΛΤΑ και σε µετέπειτα επιστολή δεν 

ανέφερε καν την ύπαρξή της ως επηρεαζόµενη αγορά, και τούτο ενώ ήταν εις γνώση 

της η ύπαρξή της ή η ενδεχόµενη ύπαρξή της ως οριζόµενη σχετική αγορά προϊόντος 

στη βάση προηγούµενων αποφάσεων της Επιτροπής και της Ελληνικής Αρχής 

Ανταγωνισµού.  

Η Επιτροπή εν πρώτοις οφείλει να επισηµάνει ότι λόγω των στενών χρονικών 

περιθωρίων που ο Νόµος της επιτρέπει να αξιολογεί µία συγκέντρωση, οι 

πληροφορίες που υποβάλλονται µε την κοινοποίηση συγκέντρωσης είναι εξαιρετικά 

µεγάλης σηµασίας. Προς τούτο µπορεί κανείς να εξετάσει τις πληροφορίες που 

πρέπει να κοινοποιηθούν σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ. Καθοδηγητικό επί τούτου 

κρίνεται από την Επιτροπή και το σύγγραµµα του Ν. Levy «European Merger Control 
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Law A guide to the merger regulation»7 όπου καταγράφεται ότι «All relevant 

information, including market share information, should be contained in the body of 

the notification.». Επίσης καθοδηγητική είναι η υπόθεση IV/M.15438 στην οποία η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε: «Στο πλαίσιο των διαδικασιών που κινήθηκαν βάσει 

του κανονισµού για τις συγκεντρώσεις, έχει ιδιαίτερη σηµασία, λόγω ειδικότερα των 

περιορισµών των προθεσµιών, µε στόχο να µην παρεµποδίζονται οι οικονοµικές 

διαδικασίες, στις οποίες υπόκειται η Επιτροπή, να υποβάλλουν τα µέρη της 

συγκέντρωσης πλήρεις πληροφορίες κατά την κοινοποίηση. Οι περιορισµοί αυτοί 

έχουν ως αντιστάθµισµα ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές 

κατά την παρουσίαση της πράξης τους. […] Η Επιτροπή έχει το καθήκον να 

υπερασπιστεί την αρχή που είναι θεµελιώδης, για την άσκηση της αποστολής της ως 

προς τον έλεγχο των πράξεων συγκέντρωσης µε κοινοτική διάσταση, η οποία 

επιβάλλει στα µέρη που κοινοποιούν µία συγκέντρωση να υποβάλλουν πλήρεις και 

ακριβείς πληροφορίες.».  

Επίσης καθοδηγητικά είναι τα όσα καταγράφει η Ε.Ε. στην υπόθεση M.26249 «A 

complete Form CO with comprehensive information is of crucial importance for the 

Commission’s merger control procedure, inter alia due to the tight legal deadlines the 

Commission is required to meet in these procedures, and the notifying parties must 

be aware of this importance. The internal provisions set up within the notifying party 

for the preparation of the Form CO have to reflect this high importance of a complete 

notification. Consequently, the party has to organise its internal procedures with the 

highest care to ensure that the legal duties and requirements under the Merger 

Regulation are communicated to all relevant units, and that all relevant information is 

identified and supplied in the Form CO.». 

Η σπουδαιότητα της ανάγκης για παροχή αληθών / ακριβών πληροφοριών / 

στοιχείων αποτυπώνεται επίσης στο σύγγραµµα του Ν. Levy, όπου καταγράφονται 

τα ακόλουθα: 

«Supply of correct information. Notifying parties are required to “make full and honest 

disclosure to the Commission of the facts and circumstances which are relevant for 

taking a decision on the notified concentration. The Commission may impose fines 

where undertakings, intentionally or negligently, supply incorrect information.»10.  

                                                             
7
 Ν. Levy «European Merger Control Law A guide to the merger regulation», LexisNexis, σελ. 17-23 

8
 IV/M.1543 Commission Decision of July 28,1999 (OJ 2000 L95/34),  

9
 BP/Erdolchemie, Case COMP/M.2624, Commission decision of June 19, 2002, par. 39 

10
 Ν. Levy «European Merger Control Law A guide to the merger regulation», LexisNexis, σελ. 17-28 



23 

 

Η Επιτροπή επίσης σηµείωσε και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 

υπόθεση Facebook/ Whatsapp11 αλλά και τη δήλωση της Επιτρόπου Ανταγωνισµού 

κατά την κοινοποίηση Έκθεσης Αιτιάσεων «Companies are obliged to give the 

Commission accurate information during merger investigations. They must take this 

obligation seriously. Our timely and effective review of mergers depends on the 

accuracy of the information provided by the companies involved.»12 και τη δήλωσή 

της κατά την έκδοση της απόφασης «Today's decision sends a clear signal to 

companies that they must comply with all aspects of EU merger rules, including the 

obligation to provide correct information. And it imposes a proportionate and 

deterrent fine on Facebook. The Commission must be able to take decisions about 

mergers' effects on competition in full knowledge of accurate facts.»13. Επίσης 

σχετικά είναι και τα όσα καταγράφονται στα δελτία τύπου και συγκεκριµένα ότι «A 

company's obligation to provide correct and non-misleading information in a merger 

investigation is essential for the Commission to review mergers and takeovers 

effectively. Notifications and information requests are the primary sources of 

information for the Commission's review of such transactions. Under the tight 

deadlines of a merger investigation, it is particularly important that the Commission 

can rely on the accuracy and completeness of the information provided, regardless of 

whether it has an impact on the outcome of the assessment.»14 και ότι «The EU 

Merger Regulation obliges companies in a merger investigation to provide correct 

information that is not misleading as this is essential for the Commission to review 

mergers and takeovers in a timely and effective manner. This obligation applies, 

regardless of whether the information has an impact on the ultimate outcome of the 

merger assessment.»15. 

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι στην περίπτωση της εφαρµογής του Νόµου στην 

Κυπριακή ∆ηµοκρατία, η Επιτροπή δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιµο στην 

περίπτωση «παροχής αναληθών ή παραπλανητικών πληροφοριών κατά τη 

συµµόρφωση προς υποχρέωση η οποία επιβάλλεται από οποιαδήποτε διάταξη του 

παρόντος Νόµου», κατ’ εφαρµογήν του άρθρου 52(1)(β) αυτού. Ως εκ τούτου, δεν 

αποτελεί προϋπόθεση κατά το Νόµο η ύπαρξη πρόθεσης. Το γεγονός αυτό καθ’ 

εαυτό της παροχής των πληροφοριών κατά αναληθή ή παραπλανητικό τρόπο 

αποτελεί το έρεισµα εφαρµογής του άρθρου 52(1)(β) του Νόµου. 
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 M. 8228 Facebook / Whatsapp (- 
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 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4473_en.htm 
13

 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1369_en.htm 
14

 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4473_en.htm 
15

 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1369_en.htm 
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Συγκεκριµένα, στην παρούσα υπόθεση η ∆ΕΛΤΑ εν πρώτοις στην κοινοποίηση δεν 

κατέγραψε ένα από τα προϊόντα της, στη συνέχεια όταν ερωτήθηκε συγκεκριµένα για 

το θέµα των επηρεαζόµενων αγορών παρέλειψε τελείως την καταγραφή σχετικής 

επηρεαζόµενης αγοράς, ενώ στη συνέχεια ανέφερε ότι αυτό έγινε εκ παραδροµής. 

Επίσης, η δήλωση για  µικρή ποσότητα των προϊόντων της ΜΕΒΓΑΛ ειδικότερα στην 

αγορά επιδορπίων µε βάση το γάλα, ανατράπηκε µετά από σχετική έρευνα και 

καταγραφή των µεριδίων αγοράς της στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία. Επί αυτής της 

δήλωσης της επισηµαίνονται και οι θέσεις της ότι το συνδυασµένο µερίδιο αγοράς 

στην παρούσα υπόθεση είναι χαµηλότερο από το συνδυασµένο µερίδιο των 

εταιρειών στην απόφασης της Επιτροπής µε αριθµό 18/2011. Ως εκ τούτου και στις 

τρεις περιπτώσεις οι πληροφορίες ήταν φανερά αναληθείς. Μετά από την 

κοινοποίηση, η ∆ΕΛΤΑ είχε την ευκαιρία να υποβάλει ορθώς τις πληροφορίες, κάτι 

που όχι µόνο δεν έκανε αλλά αντιθέτως παρέλειψε να καταγράψει συγκεκριµένη 

επηρεαζόµενη αγορά, την οποία είχε καταγράψει αρχικώς στην κοινοποίηση. 

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι παροχή αυτών των αναληθών και ανακριβών 

πληροφοριών ουσιαστικά θα εµπόδιζε την ορθή έρευνα από την Υπηρεσία, στην 

περίπτωση που δεν εντοπίζονταν από αυτή τα στοιχεία που όφειλε να υποβάλει η 

εταιρεία, θα οδηγούσε την Επιτροπή στη λήψη απόφασης επί λανθασµένων 

στοιχείων και πληροφοριών εξ υπαιτιότητας της υπόχρεης προς κοινοποίηση και, 

ενδεχοµένως, σε αναγκαστική ανάκληση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής για 

έγκριση µε ό,τι αυτό θα συνεπαγόταν για τη µεταξύ των µερών συµφωνία και 

συγκέντρωση. Καθοδηγητικά ως προς τούτα κρίνονται τα πιο κάτω αποσπάσµατα 

από την υπόθεση M.325516 «The infringements in this case are very serious. The 

Original Notification is the basis and the starting point for the Commission’s 

investigation of a concentration. It determines to a large extent the Commission’s 

approach towards the case and the areas and focal points of its investigation. 

Incorrect and misleading information creates the risk that important aspects relevant 

for the competitive assessment of the transaction are neither investigated nor 

analysed by the Commission, or partially investigated and analysed resulting in its 

final decision being flawed since it is based on incorrect or incomplete information. 

As previously mentioned in assessing concentrations at part D.2 above, the 

Commission is subject to extremely tight deadlines. In this framework it is essential 

for the Commission’s work that it can focus its investigation on the relevant issues 

from the very beginning of the procedure, based on a comprehensive and correct set 

of information provided in the notification. The same may be said of the failure to 
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 Tetra Laval/Sidel, Case COMP/ M.3255, Commission decision of July 7, 2004. 
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provide correct information in the Article 11 Reply of 26 July 2001, which prevented 

the Commission from making a full and proper assessment of the merger.» 

Στη βάση των ανωτέρω, η Επιτροπή καταλήγει ότι η ∆ΕΛΤΑ, ως η υπόχρεη προς 

κοινοποίηση επιχείρηση παρείχε αναληθείς και ανακριβείς πληροφορίες σε τρεις 

περιπτώσεις, ως αυτές καταγράφονται ανωτέρω. Η εγκατάλειψη της συµφωνίας σε 

µεταγενέστερο στάδιο, δεν αποτελεί γεγονός το οποίο δύναται να αξιολογηθεί στο 

πλαίσιο εξέτασης παράβασης που έχει ήδη λάβει χώρα εφόσον η εγκατάλειψη της 

συµφωνίας δεν σηµαίνει µη εφαρµογή των εν ισχύ νοµικών υποχρεώσεων κατά την 

κοινοποίηση συγκέντρωσης. 

VI. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 52(1) του Νόµου, η Επιτροπή δύναται να 

επιβάλει τις πιο κάτω διοικητικές ποινές στους συµµετέχοντες στη συγκέντρωση ή σε 

πρόσωπα τα οποία παραβιάζουν ή παραλείπουν να συµµορφωθούν προς τις πιο 

κάτω αναφερόµενες διατάξεις του Νόµου: 

«(α) Χρηµατική ποινή ύψους µέχρι ΛΚ 50,000 για παράλειψη κοινοποίησης 

συγκέντρωσης όπως απαιτείται από το άρθρο 13 και πρόσθετα χρηµατική ποινή 

µέχρι ΛΚ 5,000 για κάθε µέρα που συνεχίζεται η παράβαση. 

(β) Χρηµατική ποινή µέχρι ΛΚ 50,000 για παροχή αναληθών ή παραπλανητικών 

πληροφοριών κατά τη συµµόρφωση προς υποχρέωση η οποία επιβάλλεται από 

οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόµου.». 

Η Επιτροπή αναφορικά µε την πιο πάνω δυνατότητα, εξέτασε τις θέσεις και 

παραστάσεις της ∆ΕΛΤΑ ως αυτές υποβλήθηκαν µε σχετική επιστολή από το 

δικηγόρο της µε επιστολή ηµεροµηνίας 22/9/2017. 

i. Αναφορικά µε την παράβαση του άρθρου 13(1)(α) του Νόµου 

Η Επιτροπή παρατηρεί ότι ο νοµικός εκπρόσωπος των συµµετεχουσών στην 

παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεων, σχολιάζει εκ νέου τα συµπεράσµατα της 

Επιτροπής, ως αυτά είχαν κοινοποιηθεί σε σχέση µε την εφαρµογή του άρθρου 58(3) 

του Νόµου. Σε σχέση µε το ζήτηµα αυτό, η Επιτροπή υπογραµµίζει ότι στις 

11/7/2017, αφού εξέτασε όλα όσα τέθηκαν ενώπιον της από το δικηγόρο των 

συµµετεχουσών στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεων, έκρινε ότι η ∆ΕΛΤΑ έχει 

ενεργήσει κατά παράβαση του άρθρου 13(1)(α) και 15 του Νόµου. Η Επιτροπή, αφού 

µελέτησε µε προσοχή τα όσα παρατίθενται από το νοµικό εκπρόσωπο των 

συµµετεχουσών στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεων, κρίνει ότι αυτά δεν 

ανατρέπουν τα συµπεράσµατα της Επιτροπής, ως αυτά αναλύονται στο πιο πάνω 

σκεπτικό της Επιτροπής.  
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Η Επιτροπή επεσήµανε ότι κατά την άσκηση των εκ του νόµου αρµοδιοτήτων και 

εξουσιών της ακολουθεί και εφαρµόζει τόσο τη σχετική νοµοθεσία και κανόνες, 

καθώς και τις διατάξεις του εφαρµοστέου διοικητικού δικαίου, ως συλλογικό 

διοικητικό όργανο το οποίο οφείλει να συµµορφώνεται µε την έννοµη τάξη, Η 

Επιτροπή επεσήµανε ότι σύµφωνα µε τα όσα παραθέτουν οι νοµικοί εκπρόσωποι 

της ∆ΕΛΤΑ, η παρούσα συγκέντρωση η οποία έχει πλέον εγκαταλειφθεί και έχουν 

συναφθεί νέες σχετικές συµφωνίες, ακολούθησε προηγούµενη κοινοποιηθείσα 

συγκέντρωση για την οποία εκδόθηκε απόφαση της Επιτροπής µε αρ. 18/2011, η 

οποία επίσης εγκαταλείφθηκε. 

Η Επιτροπή ακολούθως εστίασε την προσοχή της στις θέσεις του νοµικού 

εκπροσώπου της ∆ΕΛΤΑ αναφορικά µε το άρθρο 7 της Ευρωπαϊκής Σύµβασης 

∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α), τις οποίες υποστηρίζει µε αποφάσεις που 

αφορούν το άρθρο 6 της ΕΣ∆Α. Η Επιτροπή σηµειώνει ότι το λεκτικό και η εφαρµογή 

του άρθρου 7 της ΕΣ∆Α αφορά αδικήµατα (µετάφραση στο αγγλικό κείµενο της 

Σύµβασης: ‘criminal offences’) και υπογραµµίζει ότι η παρούσα διαδικασία αφορά 

διοικητικής φύσεως διαδικασία και ειδικότερα αφορά την εφαρµογή του εθνικού 

δικαίου ελέγχου συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων.  

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι το πρόστιµο που δυνατό να επιβληθεί από την Επιτροπή 

σε υποθέσεις παράβασης του άρθρου 13(1)(α) και 15 του Νόµου δεν αφορά ή 

σχετίζεται µε πειθαρχική διαδικασία και ποινή ή / και ποινική διαδικασία και ποινή. Η 

Επιτροπή, υπογραµµίζει ότι κατά την επιβολή οποιουδήποτε τέτοιου προστίµου δρα 

στα πλαίσια των διοικητικών της αρµοδιοτήτων στη βάση συγκριµένου Νόµου, ο 

οποίος δεν έχει οιαδήποτε σχέση µε πειθαρχικές ή ποινικές διαδικασίες ή ποινές. Σε 

οποιαδήποτε περίπτωση, η Επιτροπή δεν θα εξετάσει περαιτέρω το θέµα εφόσον οι 

θέσεις που έχουν υποβληθεί δεν φαίνεται να εξετάζουν, στη βάση αριθµού 

παραγόντων και των κριτηρίων Engel, κατά πόσο η ενώπιον της Επιτροπής 

διαδικασία θεωρείται ως ποινική για σκοπούς εφαρµογής του άρθρου 7 της ΕΣ∆Α. 

Εξάλλου, θα πρέπει να σηµειωθεί και η θέση του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (∆.Ε.Ε.) αναφορικά µε τη φύση των ποινών που επιβάλλονται στο πλαίσιο 

παραβάσεων σε ό,τι αφορά τα άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. Επισηµαίνεται ότι στην υπόθεση Volgswagen17 το ∆.Ε.Ε. ανέφερε τα 

ακόλουθα: «Πρέπει συναφώς να σηµειωθεί ότι η άποψη της αναιρεσείουσας δεν 

µπορεί να εφαρµοστεί στο κοινοτικό δίκαιο του ανταγωνισµού, στο πλαίσιο του οποίου 

οι διαπραχθείσες παραβάσεις οδηγούν στην επιβολή προστίµων που, κατά το άρθρο 
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 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (έκτο τµήµα) της 18ης Σεπτεµβρίου 2003 στην υπόθεση C-338/00 

Volkswagen AG κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, παρ. 96-97. 
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15, παράγραφος 2, του κανονισµού 17, επιβάλλονται στις επιχειρήσεις που 

εµπλέκονται στην παράβαση εκ προθέσεως ή εξ αµελείας. Η παράγραφος 4 της 

διατάξεως αυτής αναφέρει, εξάλλου, ότι οι αποφάσεις µε τις οποίες επιβάλλεται 

τέτοιου είδους πρόστιµο δεν είναι ποινικής φύσεως.  Πρέπει να προστεθεί ότι, αν η 

άποψη της αναιρεσείουσας γίνει δεκτή, επηρεάζεται σηµαντικά η αποτελεσµατικότητα 

του κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισµού.» (η υπογράµµιση είναι της Επιτροπής) 

Η θέση αυτή του ∆.Ε.Ε. επαναλήφθηκε στα πλαίσια της υπόθεσης Compagnie 

Maritime Belge18 «Πράγµατι, η βάση στην οποία στηρίζεται το επιχείρηµα αυτό είναι 

εσφαλµένη. Από το άρθρο 19, παράγραφος 4, του κανονισµού 4056/86 προκύπτει ότι 

ακόµα και τα πρόστιµα που επιβάλλονται κατ’ εφαρµογήν της διατάξεως αυτής δεν 

έχουν ποινικό χαρακτήρα. Επιπλέον, έχει κριθεί ότι η αποτελεσµατικότητα του 

κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισµού θα επηρεαζόταν σοβαρά αν γινόταν δεκτή η 

άποψη ότι το δίκαιο του ανταγωνισµού υπάγεται στο ποινικό δίκαιο (βλ., επ’ αυτού, 

απόφαση του ∆ικαστηρίου της 18ης Σεπτεµβρίου 2003, C-338/00 P, Volkswagen 

κατά Επιτροπής, Συλλογή 2003, σ. I-9189, σκέψη 97). Πρέπει επιπλέον να σηµειωθεί 

ότι η προαναφερθείσα απόφαση Hüls κατά Επιτροπής, την οποία επικαλείται η 

προσφεύγουσα, δεν ασκεί επιρροή συναφώς, διότι µε την απόφαση αυτή το 

∆ικαστήριο έκρινε µόνον ότι το τεκµήριο αθωότητας εφαρµοζόταν στις διαδικασίες 

περί παραβάσεως των κανόνων ανταγωνισµού που ισχύουν στις επιχειρήσεις και 

που µπορούν να οδηγήσουν στην επιβολή προστίµων ή χρηµατικών ποινών (σκέψη 

150). Τέλος, διαπιστώνεται ότι η προσφεύγουσα δεν προβάλλει κανένα άλλο βάσιµο 

επιχείρηµα προς στήριξη της απόψεώς της, η οποία πρέπει να απορριφθεί.» (η 

υπογράµµιση είναι της Επιτροπής) 

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι, η παρούσα υπόθεση παράβασης αφορά επιβολή 

διοικητικής ποινής µετά από παράβαση του Νόµου, ο οποίος εφαρµόζεται από το 

αρµόδιο διοικητικό όργανο και όχι οποιασδήποτε µορφής ποινικής ή πειθαρχικής 

ποινής. Η παράβαση του Νόµου συντελέστηκε από την επιχείρηση µε τη µη 

κοινοποίηση της συγκέντρωσης στη βάση του νόµου αυτού. Ως εκ τούτου, η επιβολή 

διοικητικής ποινής αφορά συγκεκριµένη παράβαση, η οποία συντελέστηκε σε 

ορισµένο χρόνο, από συγκεκριµένη επιχείρηση. Η επιχείρηση όφειλε να κοινοποιήσει 

τη συγκέντρωση στη βάση του εν ισχύ νοµοθετικού πλαισίου.  
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 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πρώην CFI) της 1ης Ιουλίου 2008 στην υπόθεση Τ-

276/04 Compagnie Maritime Belge, παρ. 66. 
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Η Επιτροπή σηµείωσε το παρακάτω απόσπασµα σχετικού συγγράµµατος19 το οποίο 

κρίνει ως καθοδηγητικό και στο οποίο καταγράφονται τα ακόλουθα: 

« […] fines under the ECMR, which are primarily related to infringements of 

obligations under procedural law, have a stronger focus on maintaining proper 

authority and efficiently enforcing Community law […]»(η υπογράµµιση είναι της 

Επιτροπής) 

Η Επιτροπή, έχοντας υπόψη της τα πιο πάνω, καθώς και το γεγονός ότι η 

υποχρέωση κοινοποίησης συγκέντρωσης εξακολουθεί να υφίσταται – αν και υπό 

άλλη µορφή – µε το νέο Νόµο αρ. 83(Ι)/2014, ως διαφαίνεται από το άρθρο 10 αυτού, 

όπου αναφέρεται ότι η κοινοποίηση θα πρέπει να γίνεται πριν από την 

πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης, δεν µπορεί να αποδεκτεί τη θέση των 

επιχειρήσεων για µη επιβολή διοικητικής ποινής στην παρούσα περίπτωση 

παράβασης του Νόµου αρ. 22(Ι)/99, ως έχει τροποποιηθεί.  

Ειδικότερα, η παρούσα υπόθεση αφορά παράβαση νοµικής υποχρέωσης που 

επιβαλλόταν από τον κατ’ εφαρµογή νόµο. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να γνωρίζουν 

ότι η εφαρµογή του εν ισχύ νόµου δεν µπορεί να αποτελέσει θέµα επιλογής ή / και 

αποφυγής εφόσον ο εκάστοτε εν ισχύ νόµος διέπει τις υποχρεώσεις των πολιτών και 

επιχειρήσεων ανεξάρτητα από οποιαδήποτε µετέπειτα τροποποίησή του. Εξάλλου, ο 

εν λόγω νόµος ίσχυε για περίοδο τουλάχιστον 14 ετών και ήταν σαφής σε ό,τι αφορά 

τις υποχρεώσεις που επιβάλλονταν σε επιχειρήσεις. Οποιαδήποτε διαφορετική 

θεώρηση του ζητήµατος θέτει σε κίνδυνο την εφαρµογή των κανόνων που συνέταξε η 

πολιτεία και την χωρίς διακρίσεις εφαρµογή των εν ισχύ νόµων.  

Επιπρόσθετα, η αναφορά σε συρροή των παραβάσεων του άρθρου 13(1)(α) του 

Νόµου που αφορά παράλειψη κοινοποίησης συγκέντρωσης και του άρθρου 9(1) του 

Νόµου, που αφορά την εφαρµογή συγκέντρωσης πριν την έγκριση, δεν µπορεί να 

γίνει αποδεκτή λαµβανοµένου υπόψη ότι για κάθε µια από αυτές προνοείτο 

διαφορετικό διοικητικό πρόστιµο σύµφωνα µε το άρθρο 52(1)(α) και 52(1)(δ) του 

Νόµου. Εξάλλου η εφαρµογή του Νόµου από την Επιτροπή δεν αφορούσε πάντοτε 

και τα δύο εν λόγω άρθρα20, ενώ στις περιπτώσεις που εφαρµόζονταν και τα δύο 

επιβαλλόταν διαφορετικό διοικητικό πρόστιµο για κάθε µία παράβαση. Εξάλλου, η 

παράβαση του άρθρου 13(1)(α) του Νόµου από κάποια επιχείρηση δεν εξυπακούει 

και παράβαση του άρθρου 9 του Νόµου. Η παράβαση του άρθρου 9 του Νόµου δεν 

                                                             
19

 Prof Dr G. Hirsch, Dr F. Montag, Prof Dr F.J.Sacker, Competition Law: European Community Practice 

and Procedure, (2008), Sweet & Maxwell London, παρ. 5-16-004. 
20

 Για παράδειγµα στις αποφάσεις της µε αρ.30/2013, 49/2017,40/2014 και 41/2014, η Επιτροπή επέβα-
λε διοικητικό πρόστιµο για παράβαση του άρθρου 13(1)(α) και όχι για παράβαση του άρθρου 9 του Νό-
µου. 
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εξυπακούει αυτόµατα παράβαση και του άρθρου 13(1)(α) του Νόµου. Η εφαρµογή 

των δύο υπό αναφορά άρθρων σε µία υπόθεση εξαρτάται αποκλειστικά από τη 

συµπεριφορά και ενέργειες µίας επιχείρησης και τα γεγονότα και περιστατικά της 

υπόθεσης. 

Ο νοµικός εκπρόσωπος των συµµετεχουσών στην παρούσα συγκέντρωση 

επιχειρήσεων αναφέρθηκε στις ακόλουθες ελαφρυντικές περιστάσεις21: 

(α) Η όποια παράβαση αποδοθεί οφείλεται σε συγγνωστή πλάνη ή προφανή 

παραδροµή, αφού είχε δηµιουργηθεί στη ∆ΕΛΤΑ η πεποίθηση ότι δεν συνέτρεχε 

υποχρέωσή της να γνωστοποιήσει στην Επιτροπή τη σύναψη του από 24/4/2014 

Προσυµφώνου καθώς θεωρούσε ότι το τελευταίο δεν θα έπρεπε να αντιµετωπισθεί 

ως νοµικά δεσµευτική και άρα γνωστοποιητέα συµφωνία, αλλά ως συµφωνία υπό 

αίρεση, που δηµιουργούσε απλή δυνατότητα γνωστοποίησης. 

(β) Η ∆ΕΛΤΑ δεν είχε ουδεµία πρόθεση απόκρυψης της συγκέντρωσης αυτής από 

την Επιτροπή ως προκύπτει από το γεγονός της εµπρόθεσµης γνωστοποίησης της 

συγκέντρωσης στην Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισµού, του ότι η υπογραφή του 

Προσυµφώνου έλαβε γενική δηµοσιότητα ήδη από την 23/5/2014 λόγω δηµοσίευσης 

της ανακοίνωσης της συγκέντρωσης από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισµού, 

αλλά και λόγω της ευρείας δηµοσιότητας που έλαβε στον οικονοµικό τύπο. Η 

υπογραφή του Προσυµφώνου γνωστοποιήθηκε στο επενδυτικό κοινό από τη µητρική 

του οµίλου MIG στις 25/4/2014 και από τη µητρική της ∆ΕΛΤΑ Vivartia στις 

25/4/2014. Αποδεικνύεται, συνεπώς, ότι η ∆ΕΛΤΑ δεν είχε πρόθεση απόκρυψης της 

εν λόγω συγκέντρωσης από την Επιτροπή. 

(γ) Η ∆ΕΛΤΑ δεν είχε κανένα κίνητρο για να µην προβεί στη γνωστοποίηση της 

συγκέντρωσης στην Επιτροπή. Η συγκέντρωση αποτέλεσε αντικείµενο εξέτασης 

τόσο από την Επιτροπή όσο και από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισµού και στο 

πρόσφατο παρελθόν και έχει εγκριθεί και από τις δύο Αρχές δυνάµει των υπ’ αριθ. 

18/2011 και 515/VI/2011 αποφάσεων αντιστοίχως. Λόγω µαταίωσης της 

προηγούµενης γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης η ίδια συγκέντρωση κρίθηκε εκ 

νέου από την Επιτροπή και την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισµού και εγκρίθηκε 

οµοφώνως και στις δύο περιπτώσεις. 

 (δ) Η επίµαχη συγκέντρωση πραγµατοποιήθηκε και εγκαταλείφθηκε και, συνεπώς, η 

όποια παράβαση δεν επέφερε αρνητικό αποτέλεσµα στον ανταγωνισµό, ούτε κάτι 

τέτοιο θα ήταν δυνατό αφού η συγκέντρωση δεν έχει υλοποιηθεί.  

(ε) Ο χρόνος της φερόµενης εκπρόθεσµης κοινοποίησης ήταν ελάχιστος, ήτοι η 

                                                             
21

 Επισηµαίνεται ότι κάποιες από τις παραταθείσες ελαφρυντικές περιστάσεις προωθήθηκαν και ως γε-

νικές θέσεις επί του προστίµου και ως εκ τούτου εξετάστηκαν ήδη από την Επιτροπή. 
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όποια καθυστέρηση κοινοποίησης διήρκησε µόλις 36 ηµέρες. 

(στ) Η υπέρµετρα σύντοµη προθεσµία των 7 ηµερών που έθετε η προϊσχύουσα 

Κυπριακή νοµοθεσία σε συνδυασµό µε την υποχρέωσή της ∆ΕΛΤΑ να κοινοποιήσει 

την εν λόγω συγκέντρωση και στην ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισµού καθιστούσαν 

δυσχερές να ανταποκριθούν τα αρµόδια στελέχη και οι σύµβουλοι της ∆ΕΛΤΑ στις 

απαιτήσεις της αξιολόγησης των νοµίµων προϋποθέσεων για την κοινοποίηση µιας 

πολύπλοκης συναλλαγής και δη σε δύο αρχές. 

(η) Η προθεσµία των 7 ηµερών δεν υφίσταται πλέον σύµφωνα µε τις πρόνοιες του 

Νόµου 83(I) 2014, συνεπώς η τυχόν επιβολή κύρωσης µε βάση αυστηρότερο 

προϊσχύσαντα νόµο προσκρούει στην αρχή της αναδροµικής εφαρµογής του 

ευνοϊκότερου κυρωτικού νόµου (άρθρο 7 ΕΣ∆Α), αρχή η οποία κατά την πάγια 

νοµολογία του Ε∆∆Α εφαρµόζεται και σε αποφάσεις των αρχών ανταγωνισµού, διότι 

µε αυτές επιβάλλονται βαρύτατες διοικητικές κυρώσεις.  

(θ) Η ∆ΕΛΤΑ συνεργάστηκε µε την Επιτροπή και προσκόµισε στο συντοµότερο 

δυνατό χρόνο (και εντός της προθεσµίας που τέθηκε από την ιδία την Επιτροπή µε 

την επιστολή της ηµερ. 16/05/201422) και µε κάθε πρόθεση καλόπιστης και 

ειλικρινούς συνεργασίας όλα τα στοιχεία που ζητήθηκαν και είχε στη διάθεσή της. 

(ι) Η ∆ΕΛΤΑ δεν έχει παραβεί τις διατάξεις του ανταγωνισµού µέχρι σήµερα, έχοντας 

κοινοποιήσει σειρά συγκεντρώσεων ενώπιον της Επιτροπής. 

Συνεκτιµώντας τα όσα παρατίθενται στις παραστάσεις της ∆ΕΛΤΑ αναφορικά µε την 

επιβολή διοικητικής ποινής σε ό,τι αφορά το άρθρο 13(1)(α) του Νόµου και ιδιαίτερα 

των όσων καταγράφονται πιο πάνω η Επιτροπή, σηµείωσε τα εξής: 

Α. Φύση Παράβασης 

Η εν λόγω συγκέντρωση πραγµατοποιήθηκε στη βάση του προσυµφώνου πώλησης 

και αγοράς µετοχών ηµεροµηνίας 24/4/2014 µεταξύ των Πέτρου Παπαδάκη, 

Ασπασίας Χατζηθεοδώρου, Ουρανίας Χατζηθεοδώρου (στο εξής οι «Πωλητές») και 

της ∆ΕΛΤΑ, θυγατρική εταιρεία της VIVARTIA. Βάσει του προσύµφωνου, οι Πωλητές 

αναλάµβαναν να πωλήσουν και µεταβιβάσουν προς τη ∆ΕΛΤΑ το σύνολο των 

ονοµαστικών µετοχών που κατέχουν στην Μακεδονική Βιοµηχανία Γάλακτος-

ΜΕΒΓΑΛ, που αντιστοιχούν στο 43% του µετοχικού της κεφαλαίου. Σύµφωνα µε τα 

στοιχεία της κοινοποίησης, µε την υλοποίηση της συγκέντρωσης, η εταιρεία 

VIVARTIA θα κατείχε, άµεσα και έµµεσα, συνολικά το 57,8% του µετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρείας ΜΕΒΓΑΛ.  

                                                             
22

 Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι η εν λόγω αναφορά αφορά την υποβολή κοινοποίησης µετά από ειδοποί-

ηση από την Υπηρεσία. 
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Ως εκ τούτου, αποτελούσε συγκέντρωση η οποία έπρεπε να είχε κοινοποιηθεί στην 

Υπηρεσία δυνάµει του άρθρου 13(1)(α) του Νόµου. Η υπόχρεη προς κοινοποίηση 

εταιρεία δεν παραδέχτηκε ότι η κοινοποίηση της ήταν έκτος της υπό το Νόµο 

καθορισµένης προθεσµίας καθώς υποστήριξε ότι κατά το χρόνο υποβολής της 

κοινοποίησης το Προσύµφωνο δεν αποτελούσε νοµικά δεσµευτική συµφωνία όσον 

αφορά τη συγκέντρωση.  

Η Επιτροπή επαναλαµβάνει ότι η παρούσα υπόθεση παράβασης αφορά επιβολή 

διοικητικής ποινής µετά από παράβαση του Νόµου, ο οποίος εφαρµόζεται από το 

αρµόδιο διοικητικό όργανο και όχι οποιασδήποτε µορφής ποινικής ή πειθαρχικής 

ποινής. Η παράβαση του Νόµου συντελέστηκε από την επιχείρηση µε τη µη 

κοινοποίηση της συγκέντρωσης στη βάση του νόµου αυτού. Ως εκ τούτου, η επιβολή 

διοικητικής ποινής αφορά συγκεκριµένη παράβαση η οποία συντελέστηκε σε 

ορισµένο χρόνο από συγκεκριµένη επιχείρηση.  

Η Επιτροπή, αφού µελέτησε τα όσα έθεσε ο νοµικός εκπρόσωπος της υπόχρεης 

προς κοινοποίηση εταιρείας, και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 13(1)(α) 

του Νόµου διαπίστωσε ότι το χρονικό σηµείο εκκίνησης της υποχρέωσης για 

κοινοποίηση της παρούσας συγκέντρωσης ήταν η ηµεροµηνία υπογραφής του 

Προσυµφώνου, ήτοι στις 24/4/2014. Η Επιτροπή σηµειώνει ότι η εν λόγω συµφωνία 

ήταν καθ’ όλα δεσµευτική και ότι µε την υπογραφή αυτής τα µέρη σκοπούσαν στη 

δηµιουργία έννοµης σχέσης στην οποία θα µπορούσαν να βασιστούν σε µετέπειτα 

στάδιο για την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών που καταγράφονται σε αυτές.   

 

Β. Βαρύτητα παράβασης 

Η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη τις θέσεις του νοµικού εκπρόσωπου των 

υπόχρεων προς κοινοποίηση εταιρειών σηµειώνει τα ακόλουθα: 

H Επιτροπή σε ότι αφορά τη βαρύτητα της παράβασης, σηµειώνει ότι σκοπός του 

άρθρου 13(1)(α) του  Νόµου ήταν η αποτροπή της πρόκλησης µονίµων ζηµιών στον 

ανταγωνισµό από τις διαρθρωτικές πράξεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής 

του, παρά το ότι αποτελεί δεδοµένο το ότι ο Νόµος άλλαξε. 

Η αίρεση που δυνατό να περιλαµβάνεται σε συµφωνία για έγκριση από άλλη αρχή 

δεν καθιστά οποιαδήποτε συµφωνία µη δεσµευτική για τα εµπλεκόµενα µέρη, 

εφόσον η εν λόγω αίρεση ισχύει για όλα τα Κράτη Μέλη τα οποία επηρεάζονται και 

στα οποία θα πρέπει να γίνει έλεγχος και έγκριση ή µη έγκριση µίας συγκέντρωσης 

στη βάση του εθνικού δικαίου. Ο Νόµος ήταν σαφής σε ό,τι αφορά τα χρονικά 
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πλαίσια εντός των οποίων θα έπρεπε να υποβληθεί η σχετική κοινοποίηση, ήταν 

γνωστός και εφαρµοζόταν για 14 έτη.  

Η Επιτροπή υπογραµµίζει ότι, σύµφωνα  µε το άρθρο 13(2) του Νόµου, η 

κοινοποίηση συγκέντρωσης αποτελεί αποκλειστικά υποχρέωση των εταιρειών που 

αποκτούν τον έλεγχο και, ως εκ τούτου, και η διερεύνηση του κατά πόσο βαρύνεται 

µε αυτή την υποχρέωση αποτελεί δικό τους καθήκον, ανεξάρτητα από το χρονικό 

πλαίσιο το οποίο έχει στη διάθεσή της ή τις δυσκολίες που προκύπτουν ή δύνανται 

να προκύψουν. 

 

Η Επιτροπή, επίσης, κατά την εξέταση της βαρύτητας της παράβασης και κατ΄ 

επέκταση του ύψους του προστίµου, έλαβε υπόψη τη διάρκεια της παράβασης, 

καθώς και ορισµένα ελαφρυντικά και επιβαρυντικά στοιχεία: 

(α) Η κοινοποίηση της συγκέντρωσης δεν ήταν αποτέλεσµα της πρωτοβουλίας των 

υπόχρεων προς κοινοποίηση συµµετεχουσών επιχειρήσεων. 

(β) Η παράβαση της υποχρέωσης έγκαιρης κοινοποίησης, µε βάση των ενώπιον της 

Επιτροπής στοιχείων, δεν φαίνεται να επέφερε δυσµενείς επιπτώσεις στον 

ανταγωνισµό, εφόσον η συγκέντρωση δεν έχει υλοποιηθεί και, σύµφωνα µε τους 

νοµικούς εκπροσώπους της ∆ΕΛΤΑ, έχει πλέον εγκαταλειφθεί. 

(γ) Η παράβαση του Νόµου από µέρους της υπόχρεης προς κοινοποίηση εταιρείας, 

σύµφωνα µε τα στοιχεία ενώπιον της Επιτροπής, δεν είχε σκοπό να παρακάµψει τον 

έλεγχο της Επιτροπής. 

(δ) Η Επιτροπή δεν µπορεί να αποδεχθεί τη θέση που υποβλήθηκε ότι η υπόχρεη 

προς κοινοποίηση συνεργάστηκε πλήρως µε την Υπηρεσία και ανταποκρίθηκε σε 

όλες τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας εφοδιάζοντάς την µε όλα τα ζητούµενα στοιχεία 

χωρίς υπεκφυγές ή παραπλανήσεις.  

(ε) Η παρούσα παράβαση αποτελεί την πρώτη παράβαση του Νόµου από την 

υπόχρεη προς κοινοποίηση εταιρεία αφού στο παρελθόν δεν παρέλειψε να 

κοινοποιήσει οποιαδήποτε συγκέντρωση εντός της προθεσµίας. 

(στ) Ο συνολικός χρόνος καθυστέρησης ανέρχεται σε 36 ηµέρες. 

(η) Η υπόχρεη προς κοινοποίηση είναι µεγάλη εταιρεία η οποία έχει κοινοποιήσει στο 

παρελθόν άλλες συγκεντρώσεις στην Επιτροπή και γνώριζε τις πρόνοιες της 

Κυπριακής εθνικής νοµοθεσίας και οφείλει να γνωρίζει τις πρόνοιες της εθνικής 
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νοµοθεσίας οπουδήποτε δραστηριοποιείται η ίδια ή και η επιχείρηση που επιθυµεί να 

αποκτήσει. 

Συνεκτιµώντας όλα τα δεδοµένα του διοικητικού φακέλου, τις θέσεις της υπόχρεης 

προς κοινοποίηση επιχείρησης που τέθηκαν γραπτώς και προφορικώς, η Επιτροπή, 

αφού έλαβε υπόψη της τη φύση και τη βαρύτητα της παράβασης οµόφωνα 

αποφάσισε αναφορικά µε τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 13(1)(α) του 

Νόµου, την επιβολή χρηµατικής ποινής στην υπόχρεη προς κοινοποίηση εταιρεία 

στη βάσει του άρθρου 52(1)(α) του Νόµου. 

ii. Αναφορικά µε την παράβαση του άρθρου 15 του Νόµου 

Οι νοµικοί εκπρόσωποι της ∆ΕΛΤΑ καταγράφοντας σχετικές υποθέσεις της 

Ευρωπαϊκής επιτροπής σηµειώνουν ότι «όπου στην ενωσιακή νοµολογία έχουν 

επιβληθεί πρόστιµα για παροχή παραπλανητικών στοιχείων, τα πραγµατικά 

δεδοµένα, η φύση των πληροφοριών και η αξία τους στην όλη ανάλυση της 

Επιτροπής ήταν σαφώς διαφορετικής έντασης σε σχέση µε την υπό κρίση υπόθεση 

και στοιχειοθετούσαν πραγµατική απειλή παραπλάνησης της Επιτροπής που θα 

οδηγούσε πράγµατι στη λήψη αποφάσεων χωρίς τη γνώση κρίσιµων παραγόντων και 

δυνητικά στην ανάγκη ανάκλησης των εγκριτικών αποφάσεων. Η ίδια επιτακτικότατα 

δεν συντρέχει στην υπόθεσή µας όπου η εταιρία µας δεν απέκρυψε την ύπαρξη της 

επηρεαζόµενης αγοράς των επιδορπίων µε βάση το γάλα. Αντίθετα, δήλωσε την 

ύπαρξή της στο έντυπο γνωστοποίησης αλλά δεν παρέσχε πλήρη στοιχεία ενώ όταν 

έγινε αντιληπτή η έλλειψη στοιχείων παρέσχε όλα τα αναγκαία στοιχεία για την 

εξέταση της υπόθεσης στην ουσία. Συνεπώς και στη βάση της αρχής της 

αναλογικότητας (λόγω και του αµελητέου τζίρου των επίµαχων προϊόντων 

επιδορπίων µε βάση το γάλα των ∆ΕΛΤΑ/ ΜΕΒΓΑΛ στην Κυπριακή Επικράτεια) δεν 

συντρέχει περίπτωση επιβολής διοικητικού προστίµου για τη παράβαση αυτή στην 

εταιρία µας.». 

Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι βάσει του άρθρου 52(1)(β) του Νόµου η Επιτροπή 

µπορεί, µε απόφαση, να επιβάλλει πρόστιµα ύψους µέχρι £50.000 στις επιχειρήσεις 

οι οποίες παρέχουν αναληθή ή παραπλανητικά στοιχεία κατά την κοινοποίηση στη 

βάση του άρθρου 15 του Νόµου. 

Σύµφωνα µε την παράγραφο (6) του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Νόµου, η υπόχρεα προς 

κοινοποίηση όφειλε να περιγράψει και να αναλύσει τις επηρεαζόµενες αγορές, αφού 

τούτες περιλαµβάνονται στις πληροφορίες που απαιτούνται να υποβληθούν στη 

γνωστοποίηση της συγκέντρωσης.  
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Κατά την αξιολόγηση της συγκέντρωσης, η Vivartia σε επιστολή της ηµεροµηνίας 

29/9/2014 δεν προέβηκε σε οποιαδήποτε αναφορά στα επιδόρπια µε βάση το γάλα, 

ενώ η Υπηρεσία µετά από επιτόπια έρευνα σε υπεραγορές διαπίστωσε ότι εκτός από 

τα προϊόντα των εταιρειών ∆ΕΛΤΑ και ΜΕΒΓΑΛ που καταγράφονταν στην 

κοινοποίηση, η εταιρεία ∆ΕΛΤΑ δραστηριοποιείτο εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 

και µε επιδόρπια µε βάση το γάλα µε την επωνυµία «Mmilky», γεγονός που δεν 

καταγράφτηκε στην κοινοποίηση. Στην ίδια αγορά σύµφωνα µε την κοινοποίηση 

δραστηριοποιείτο και η εταιρεία ΜΕΒΓΑΛ µε το Πολίτικο Ρυζόγαλο.  

Στις 24/11/2014 η Υπηρεσία απέστειλε επιστολή προς την Vivartia ζητώντας 

επεξήγηση γιατί δεν έγινε καταγραφή της αγοράς επιδορπίων µε βάση το γάλα 

ανάµεσα στις σχετικές αγορές στην επιστολή της ηµεροµηνίας 29/9/2014. Επίσης, 

στην ίδια επιστολή ζητήθηκαν τα µερίδια των εµπλεκοµένων µερών στην εν λόγω 

αγορά. Η απάντηση της Vivartia ηµεροµηνίας 18/12/2014 ήταν ότι «εκ παραδροµής 

δεν έγινε ανάλυση της εν λόγω δυνητικά επηρεαζόµενης αγοράς». 

Σύµφωνα µε στοιχεία που έδωσαν οι συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις 

στην επιστολή τους ηµεροµηνίας 18/12/2014, το µερίδιο αγοράς της ∆ΕΛΤΑ στην 

αγορά επιδορπίων µε βάση το γάλα στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία, ανήλθε το 2013 στο 

10-20% της αγοράς. Όσον αφορά τη ΜΕΒΓΑΛ, το µερίδιο αγοράς της το 2013 

ανήλθε στο 10-20%.23  

Από τα πιο πάνω διαφαίνεται ότι το συνδυασµένο µερίδιο αγοράς των 

συµµετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων ξεπερνά το όριο του 15% που 

τίθεται στο Παράρτηµα Ι του Νόµου, γεγονός που η υπόχρεη προς κοινοποίηση 

εταιρεία παρέλειψε να δηλώσει κατά τη γνωστοποίηση της κοινοποίησης και 

παραπλάνησε την Υπηρεσία κατά την αξιολόγηση της συγκέντρωσης µε την µη 

αναφορά των προϊόντων Mmilky της ∆ΕΛΤΑ και επιπρόσθετα δηλώνοντας ότι «τα 

ακριβή µερίδια αγοράς της ΜΕΒΓΑΛ στην Κύπρο λόγω της µικρής ποσότητας των 

προϊόντων της στην εν λόγω αγορά δεν είναι διαθέσιµα». 

Συνεπώς, η Επιτροπή συµπεραίνει ότι τα στοιχεία που παρασχέθηκαν στην 

κοινοποίηση και στην µετέπειτα αλληλογραφία των συµµετεχουσών επιχειρήσεων µε 

την Υπηρεσία δεν ήταν αληθή και ακριβή. Σε περίπτωση που η Υπηρεσία δεν 

προέβαινε σε επιτόπια έρευνα σε υπεραγορές δεν θα γνώριζε ότι η ∆ΕΛΤΑ 

δραστηριοποιείτο εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και µε επιδόρπια µε βάση το 

γάλα µε την επωνυµία «Mmilky», δεν θα ζητούσε πληροφόρηση αναφορικά µε το 

µερίδιο αγοράς της ΜΕΒΓΑΛ το οποίο δεν ήταν διαθέσιµο αλλά µετά κατέστη 

                                                             
23

 Μερίδια αγοράς βάση όγκου πωλήσεων. 
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διαθέσιµο, και θα προχωρούσε, βασιζόµενη στις πληροφορίες που απέστειλε η 

υπόχρεη προς κοινοποίηση, σε υποβολή Γραπτής Έκθεσης προς την Επιτροπή 

χωρίς να συµπεριλάβει οιαδήποτε ανάλυση σε ό,τι αφορά τη σχετική επηρεαζόµενη 

αγορά για την οποία τα µερίδια των συµµετεχουσών ξεπερνούν το 15%. Η Επιτροπή 

θα εξέδιδε σχετική απόφαση έγκρισης της συγκέντρωσης στη βάση µη αληθών 

πληροφοριών, απόφαση την οποία θα αναγκαζόταν να ανακαλέσει όταν 

ανακαλύπτονταν τα πραγµατικά στοιχεία. 

Τα στοιχεία τα οποία πρέπει να περιέχει µια κοινοποίηση συγκέντρωσης 

καταγράφονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ του Νόµου και είναι σαφή και ακριβή, όπως ήταν 

και το µετέπειτα σχετικό ερώτηµα της Υπηρεσίας. Η ∆ΕΛΤΑ όφειλε να γνωρίζει ότι οι 

πληροφορίες αναφορικά µε τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνταν οι 

συµµετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις και οι οποίες συνιστούσαν 

επηρεαζόµενες αγορές αποτελούσαν σηµαντικό στοιχείο για την εκτίµηση της θέσης 

την οποία θα κατέχει η υπόχρεα προς κοινοποίηση εταιρεία µε την υλοποίηση της 

πράξης συγκέντρωσης. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απόφαση της στην υπόθεση COMP/M.262424 αναφέρει 

σχετικά ότι: 

«ένα πλήρως συµπληρωµένο έντυπο κοινοποίησης µε αναλυτικά στοιχεία έχει 

καθοριστική σηµασία για τη διαδικασία ελέγχουν των συγκεντρώσεων από την 

Επιτροπή, µεταξύ άλλων λόγω των αυστηρών νοµικών προθεσµιών τις οποίες οφείλει 

να τηρεί η Επιτροπή κατά τις διαδικασίες αυτές και τα κοινοποιούν τα µέρη πρέπει να 

γνωρίζουν τη σηµασία τους.» 

Πρόθεση του νοµοθέτη ήταν να επιβάλει στις υπόχρεες προς κοινοποίηση εταιρείες 

υποχρέωση να παρέχουν στην Επιτροπή ακριβείς πληροφορίες κατά τη διάρκεια της 

αξιολόγησης συγκεντρώσεων, καθότι η αξιόπιστη αξιολόγηση αυτών εξαρτάται από 

την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από τις εταιρείες που συµµετέχουν 

σε µια πράξη συγκέντρωσης. Η Επιτροπή θεωρεί καθοδηγητική επί του ζητήµατος 

που αναφύεται την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής IV/Μ.161025, στην οποία 

καταγράφονται τα ακόλουθα: 
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 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 19
ης

 Ιουνίου 2002 σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Κανονισ-

µού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συµβουλίου σχετικά µε την επιβολή προστίµων σε επιχείρηση για παροχή 
ανακριβών και πραπλανητικών στοιχείων σε κοινοποίηση στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου συγκεν-
τρώσων (Υπόθεση COMP/M.2624-BP-Erdolchemie). 
25

 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 14
ης

 ∆εκεµβρίου 1999 σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Κανο-

νισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συµβουλίου σχετικά µε την επιβολή προστίµων σε επιχείρηση για πα-
ροχή ανακριβών και πραπλανητικών στοιχείων σε κοινοποίηση στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου 
συγκεντρώσων (Υπόθεση IV/Μ.1610- Deutsche Post/trans-o-flex). 



36 

 

«Σκοπός των προβλεπόµενων υποχρεώσεων παροχής πληροφοριών είναι να 

µπορέσει η Επιτροπή να συγκεντρώσει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία  που 

χρειάζεται για να αποφανθεί για την εκάστοτε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση εντός των 

προθεσµιών που καθορίζονται στον Κανονισµό για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων. 

Η Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογήσει την κοινοποιηθείσα πράξη υπό το 

πρίσµα της νοµοθεσίας ανταγωνισµού, αλλά επιπλέον πρέπει να µπορεί να κρίνει 

κατά πόσο η πράξη εµπίπτει πράγµατι στην αρµοδιότητα της. Οι προθεσµίες που 

προβλέπει ο νόµος είναι τέτοιες ώστε να διαταράσσεται στον ελάχιστο δυνατό βαθµό 

το οικονοµικό γίγνεσθαι. Λόγω ακριβώς των περιορισµών που συνεπάγονται οι 

προβλεπόµενες προθεσµίες, έχει ιδιαίτερη σηµασία η λήψη µέριµνας από τα µέρη για 

την υποβολή κατά τρόπο πλήρη, ορθό και εµπεριστατωµένο των πληροφοριών που 

πρέπει οπωσδήποτε να περιέχονται, σύµφωνα µε τον κανονισµό για τον έλεγχο των 

συγκεντρώσεων. Η τήρηση της αρχής αυτής εξασφαλίζεται µε την απειλή επιβολής 

προστίµου σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων παροχής πληροφοριών. Η 

εν λόγω αρχή έχει καθοριστική σηµασία για την άσκηση των ελεγκτικών εξουσιών της 

Επιτροπής και ως εκ τούτου, τα µέρη που κοινοποιούν µια σχεδιαζόµενη 

συγκέντρωση οφείλουν να υποβάλλουν ακριβή και πλήρη πληροφοριακά στοιχεία 

σχετικά µε αυτήν. Πρόστιµο µπορεί να επιβληθεί ανεξάρτητα από το κατά πόσον η 

παραβίαση των υποχρεώσεων παροχή πληροφοριών είναι ικανή να οδηγήσει την 

Επιτροπή σε εσφαλµένα συµπεράσµατα για την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση.» 

Συναφώς, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η υπόχρεα προς κοινοποίηση εταιρεία 

ενήργησε κατά παράβαση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από το Νόµο και 

ειδικότερα των υποχρεώσεων που πηγάζουν από το άρθρο 15 του Νόµου, καθότι η 

πληροφόρηση που παρείχε δεν ήταν ειλικρινής σε σχέση µε ζητήµατα που είχαν 

αποφασιστική σηµασία προκειµένου να αξιολογείτο η υπό αναφορά συναλλαγή. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η υπόχρεα προς κοινοποίηση εταιρεία 

ενήργησε κατά παράβαση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από το Νόµο και 

ειδικότερα των υποχρεώσεων που πηγάζουν από το άρθρο 15 του Νόµου, καθότι η 

πληροφόρηση που παρείχε µετά από αιτήµατα της Υπηρεσίας δεν ήταν αληθής και 

ακριβής σε σχέση µε ζητήµατα που είχαν αποφασιστική σηµασία προκειµένου να 

αξιολογείτο η υπό αναφορά συναλλαγή. 

Κατά την επιβολή προστίµου, η Επιτροπή οφείλει να λάβει υπόψη τη φύση και τη 

σοβαρότητα της παράβασης.  

Η παράβαση του διέπραξε η ∆ΕΛΤΑ είχε τη µορφή παροχής αναληθών και 

ανακριβών στοιχείων σηµαντικών για τον προσδιορισµό και ανάλυση της 
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επηρεαζόµενης αγοράς, ακρογωνιαίο λίθο για την έγκριση της οιασδήποτε 

συγκέντρωσης.  

Η ∆ΕΛΤΑ υποστηρίζει ότι τα ακόλουθα στοιχεία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ως 

ελαφρυντικά περιστατικά: 

(α) Η όποια παράλειψη στοιχείων οφειλόταν σε προφανή παραδροµή της ∆ΕΛΤΑ 

λαµβανοµένης υπόψη της περιπλοκότητας της υπόθεσης, του ελάχιστου χρόνου 

προς συµπλήρωση των στοιχείων και του όγκου των συλλεγόµενων στοιχείων. 

(β) Η ∆ΕΛΤΑ δεν είχε κανένα κίνητρο ή πρόθεση απόκρυψης στοιχείων αναφορικά 

µε επηρεαζόµενη αγορά υπήρχε, καθώς η ύπαρξη ή µη αγοράς επιδορπίων µε βάση 

το γάλα δεν είναι δυνατόν να είναι αντικείµενο «απόκρυψης» από τη ∆ΕΛΤΑ, καθώς 

ασφαλώς η Επιτροπή ήταν σε γνώση της προηγούµενης υπ’ αριθ. 18/2011 

απόφασής της επί της ίδιας συγκέντρωσης, στην οποία εξετάστηκε η αγορά 

επιδορπίων µε βάση το γάλα ως διακριτή. Εξάλλου, κανένα κίνητρο απόκρυψης των 

στοιχείων αυτών δεν υπήρχε αφού η προγενέστερη απόφαση της Επιτροπής είχε 

ήδη εγκρίνει ανεπιφύλακτα τη συγκέντρωση αυτή, ενώ στο πλαίσιο της δεύτερης 

γνωστοποίησης το συνδυασµένο µερίδιο αγοράς των µερών στην ίδια αγορά, 

σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ίδιας της ΕΠΑ, έχει µειωθεί. Προκύπτει, συνεπώς, ότι 

δεν συντρέχει ούτε πρόθεση παραπλάνησης της Επιτροπής, ούτε όµως και τέτοια 

παραπλάνηση θα µπορούσε να είναι δυνατή, µε βάση τα πραγµατικά και νοµικά 

περιστατικά. 

(γ) Η επηρεαζόµενη αγορά επιδορπίων µε βάση το γάλα είχε πάντως αναφερθεί στην 

από 6.6.2014 κοινοποίηση, στην οποία αναφερόταν το σύνολο των επηρεαζόµενων 

αγορών, κάτι που ασφαλώς δεν θα συνέβαινε εάν η εταιρεία επεδίωκε την 

παραπλάνηση της ΕΠΑ. 

(δ) Η εταιρεία συνεργάστηκε µε την Επιτροπή και προσκόµισε στο συντοµότερο 

δυνατό χρόνο και µε κάθε πρόθεση καλόπιστης και ειλικρινούς συνεργασίας τα 

στοιχεία που ζητήθηκαν και είχε στη διάθεσή της. 

(ε) Η συγκέντρωση εγκρίθηκε από τις δύο αρχές ανταγωνισµού (βλ. την υπ' αριθ. 

26/2015 Απόφαση της ΕΠΑ και ∆ελτίο Τύπου της ΕΑ σχετικά µε την υπ’ αριθ. υπ’ 

αριθ. 598/2014 Απόφαση της ΕΑ), µε τη λήψη µάλιστα υπόψη της αγοράς 

επιδορπίων µε βάση το γάλα, µε αποτέλεσµα να µην προκύπτει ούτε παραπλάνηση 

ούτε επιβάρυνση της ΕΠΑ στο έργο του ελέγχου της εν λόγω συγκέντρωσης, ή η 

αναγκαιότητα ανάκλησης της απόφασής της. 

(στ) Η εταιρεία δεν έχει παραβεί τους περί ελέγχου συγκεντρώσεων κανόνες µέχρι 

σήµερα, έχοντας κοινοποιήσει σειρά συγκεντρώσεων ενώπιον της ΕΠΑ. 

(ζ) Η επίµαχη συγκέντρωση πραγµατοποιήθηκε και εγκαταλείφθηκε, ακόµη και 
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κατόπιν έγκρισής της από την ΕΑ και την ΕΠΑ. Συνεπώς, η όποια παράβαση δεν 

επέφερε αρνητικό αποτέλεσµα στον ανταγωνισµό, ούτε κάτι τέτοιο θα ήταν δυνατό 

αφού η συγκέντρωση δεν έχει υλοποιηθεί. 

Συνεκτιµώντας τα όσα παρατίθενται στις παραστάσεις της ∆ΕΛΤΑ αναφορικά µε την 

επιβολή διοικητικής ποινής σε ό,τι αφορά το άρθρο 15 του Νόµου και ιδιαίτερα των 

όσων καταγράφονται πιο πάνω η Επιτροπή, σηµείωσε τα εξής: 

Α. Φύση παράβασης 

H Επιτροπή έχει την άποψη ότι η παράβαση είναι πολύ σοβαρή. Η κοινοποίηση 

αποτελεί τη βάση για την έρευνα της Επιτροπής σε µια υπόθεση συγκέντρωσης. 

Καθορίζει σε µεγάλο βαθµό τον τρόπο µε τον οποίο η Επιτροπή αξιολογεί την 

υπόθεση. Η παροχή ανακριβών και αναληθών πληροφοριών δηµιουργεί τον κίνδυνο 

να µην ερευνηθούν από την Επιτροπή σηµαντικές πτυχές για την εκτίµηση της 

επίπτωσης που θα έχει η εξεταζόµενη πράξη στον ανταγωνισµό και ως εκ τούτου η 

τελική της απόφαση θα βασίζεται σε ανακριβή στοιχεία. 

B. Βαρύτητα παράβασης 

Η κοινοποίηση στην παρούσα υπόθεση ήταν αναληθής και ανακριβής σε τρεις 

περιπτώσεις, κατά την κοινοποίηση και κατά την απάντηση ερωτηµάτων της 

Υπηρεσίας. Τα ανακριβή και αναληθή στοιχεία είχαν ως αποτέλεσµα την επιτόπιά 

έρευνα της Υπηρεσίας σε χώρους λιανικής πώλησης προϊόντων για εξεύρεση 

στοιχείων, τα οποία σε αντίθετη περίπτωση δεν θα είχαν ληφθεί υπόψη κατά την 

αξιολόγηση της συγκέντρωσης. 

Η Επιτροπή, βάσει του Νόµου, οφείλει να τηρεί αυστηρές προθεσµίες. Ως εκ τούτου, 

είναι απολύτως απαραίτητο να εστιάζει η Επιτροπή την αξιολόγηση της από την 

αρχή της διαδικασίας στα σηµαντικά ζητήµατα, βάσει των αναλυτικών και σωστών 

στοιχείων που παρέχονται στην κοινοποίηση. Οιαδήποτε επιχείρηση επιθυµεί 

έγκριση συγκέντρωσης είναι υπεύθυνη και έχει υποχρέωση για παροχή αυτών των 

πληροφοριών, εφόσον είναι εις γνώση µόνο της ίδιας της επιχείρησης οι ακριβείς 

δραστηριότητες που αποτελούν µέρος της συγκέντρωσης. Η Επιτροπή ή και η 

Υπηρεσία της δεν είναι υπεύθυνες ούτε οφείλουν να γνωρίζουν για σκοπούς 

εφαρµογής του Νόµου και ούτε είναι εις γνώση τους ανά πάσα στιγµή και κάθε έτος η 

ακριβής λειτουργία έκαστης επιχείρησης και οι τοµείς της αγοράς στους οποίους αυτή 

δραστηριοποιείται. 

Το γεγονός ότι οι µη παρασχεθείσες πληροφορίες δεν δηµιούργησαν προβλήµατα 

ανταγωνισµού που να επιβάλλουν τη λήψη διορθωτικών µέτρων, δεν αποτελεί 
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ελαφρυντικό παράγοντα, ως η εισήγηση της ∆ΕΛΤΑ. Αυτό που έχει σηµασία είναι ότι 

οι µη παρασχεθείσες πληροφορίες ήταν σηµαντικές για την ορθή διενέργεια της 

αξιολόγησης και την εκτίµηση της ανταγωνιστικής θέσης της ∆ΕΛΤΑ στην κυπριακή 

αγορά, ως αποτέλεσµα της συγκέντρωσης. Σύµφωνα και µε την απόφαση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην απόφαση της στην υπόθεση COMP/M.262426,  

«Το γεγονός ότι, µε την περάτωση της εκτίµηση της Επιτροπής, λαµβανοµένου 

υπόψη και του γεγονότος ότι δεν είχαν εξαρχής παρασχεθεί στοιχεία, η εξεταζόµενη 

πράξη δεν δηµιούργησε προβλήµατα ανταγωνισµού δεν µειώνει τη σοβαρότητα της 

παράλειψης. Η σοβαρότητα αυτή εξαρτάται από τη σηµασία που έχουν οι 

πληροφορίες για την έρευνα και την εκτίµηση και όχι από το τελικό αποτέλεσµα αυτής 

της εκτίµησης». 

Η Επιτροπή σηµειώνει επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απόφαση της στην 

υπόθεση COMP/M.160827, όπου η εταιρεία KLM υπέβαλλε αναληθή και 

παραπλανητικά στοιχεία και µόνο µετά από συγκεκριµένο ερώτηµα της Επιτροπής 

υπέβαλλε τα σωστά στοιχεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιµο ύψους 

€40.000. 

Η Επιτροπή, επίσης, κατά την εξέταση της βαρύτητας της παράβασης και κατ΄ 

επέκταση του ύψους του προστίµου, έλαβε υπόψη τη διάρκεια της παράβασης, 

καθώς και ορισµένα ελαφρυντικά και επιβαρυντικά στοιχεία: 

(α) Αν και υποβάλλεται ότι η παράβαση ήταν στιγµιαία, στη βάση των ενώπιον της 

Επιτροπής στοιχείων προκύπτει ότι αυτή αφορά 3 διαφορετικές περιπτώσεις. 

(β) Η παράβαση δεν φαίνεται να επέφερε δυσµενείς επιπτώσεις στον ανταγωνισµό 

εφόσον η συγκέντρωση δεν έχει υλοποιηθεί και, σύµφωνα µε τους νοµικούς 

εκπροσώπους της ∆ΕΛΤΑ, έχει πλέον εγκαταλειφθεί, δεν µπορεί παραγνωριστεί 

όµως πως έγκριση της συγκέντρωσης στη βάση τα στοιχείων που κοινοποιήθηκαν 

από τη ∆ΕΛΤΑ θα οδηγούσε σε  µη αποτελεσµατική εφαρµογή του Νόµου. 

 (γ) Η υπόχρεη προς κοινοποίηση θεωρεί ότι η Επιτροπή γνώριζε τη 

δραστηριοποίηση της ∆ΕΛΤΑ στην κυπριακή αγορά κατά το 2014 επειδή είχε 

εκδώσει σχετική απόφαση επί προγενέστερης συγκέντρωσης το 2011, χωρίς να 

λαµβάνεται υπόψη ότι είχαν παρέλθει περί τα τρία έτη και ότι η ∆ΕΛΤΑ,  ως υπόχρεη 

                                                             
26

 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 19
ης

 Ιουνίου 2002 σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Κανονισ-

µού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συµβουλίου σχετικά µε την επιβολή προστίµων σε επιχείρηση για παροχή 
ανακριβών και παραπλανητικών στοιχείων σε κοινοποίηση στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου συγ-
κεντρώσεων (Υπόθεση COMP/M.2624-BP-Erdolchemie). 
27

 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 14
ης

 ∆εκεµβρίου 1999 σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Κανο-

νισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συµβουλίου σχετικά µε την επιβολή προστίµων σε επιχείρηση για πα-
ροχή ανακριβών και παραπλανητικών στοιχείων σε κοινοποίηση στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου 
συγκεντρώσεων (Υπόθεση COMP/M.1608 – KLM-Martinair III). 
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προς κοινοποίηση και συµµετέχουσα στη συγκέντρωση επιχείρηση όφειλε ως 

αποκλειστικός γνώστης των δικών της και της συγκέντρωσης στοιχείων και 

πληροφοριών να υποβάλει πλήρη στοιχεία αλλά και στη συνέχεια να µην υποβάλει 

αναληθή ή ανακριβή πληροφορίες. Κατά τον ίδιο τρόπο δεν µπορεί να γίνει 

αντιληπτή η αναφορά της ∆ΕΛΤΑ σε διαφορετικά µερίδια αγοράς και πτώσεις 

πωλήσεων κατά τα έτη που αφορούσε η απόφαση αρ. 18/2011 σε σχέση µε τα έτη 

της παρούσας συγκέντρωσης, λαµβανοµένου υπόψη ότι αυτά είναι εντελώς 

διαφορετικά έτη, µε διαφορετικές συνθήκες αγοράς λαµβανοµένης υπόψη και της 

οικονοµικής κρίσης.  

(δ) Η Επιτροπή δεν µπορεί να αποδεχθεί τη θέση που υποβλήθηκε από τη ∆ΕΛΤΑ 

ότι η υπόχρεη προς κοινοποίηση συνεργάστηκε πλήρως µε την Υπηρεσία και 

ανταποκρίθηκε σε όλες τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας εφοδιάζοντάς την µε όλα τα 

ζητούµενα στοιχεία χωρίς υπεκφυγές ή παραπλανήσεις.  

(ε) Η παρούσα παράβαση αποτελεί την πρώτη παράβαση του Νόµου από την 

υπόχρεη προς κοινοποίηση εταιρεία. 

(στ) Η υπόχρεη προς κοινοποίηση είναι µεγάλη εταιρεία η οποία έχει κοινοποιήσει 

στο παρελθόν άλλες συγκεντρώσεις στην Επιτροπή και γνώριζε τις πρόνοιες της 

Κυπριακής εθνικής νοµοθεσίας. Εν πάση περιπτώσει, εταιρεία που κοινοποιεί 

συγκέντρωση οφείλει να γνωρίζει τις πρόνοιες της εθνικής νοµοθεσίας οπουδήποτε 

δραστηριοποιείται η ίδια ή και η επιχείρηση που επιθυµεί να αποκτήσει. 

Συνεκτιµώντας όλα τα δεδοµένα του διοικητικού φακέλου, τις θέσεις της υπόχρεης 

προς κοινοποίηση επιχείρησης που τέθηκαν γραπτώς και προφορικώς, η Επιτροπή, 

αφού έλαβε υπόψη της τη φύση και τη βαρύτητα της παράβασης οµόφωνα 

αποφάσισε αναφορικά µε τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 15 του Νόµου, 

την επιβολή χρηµατικής ποινής στην υπόχρεη προς κοινοποίηση εταιρεία στη βάσει 

του άρθρου 52(1)(β) του Νόµου. 

VIII. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟ/ ∆ΙΑΤΑΚΤΙΚΟ 

Για τους πιο πάνω λόγους, ως αυτοί έχουν αναλυθεί στο αιτιολογηµένο σκεπτικό της 

απόφασης, η Επιτροπή οµόφωνα: 

1. Αποφάσισε ότι η ∆ΕΛΤΑ έχει ενεργήσει κατά παράβαση του άρθρου 

13(1)(α) και 15 του Νόµου. 

2. Επιβάλλει χρηµατική ποινή στη ∆ΕΛΤΑ: 
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(α) αναφορικά µε την διαπιστωθείσα στο ως το άνω σκεπτικό παράβαση  του 

άρθρου 13(1)(α) του Νόµου, ύψους €2.000 (∆ύο Χιλιάδων ευρώ). 

(β) αναφορικά µε την διαπιστωθείσα στο ως το άνω σκεπτικό παράβαση  του 

άρθρου 15 του Νόµου, ύψους €35.000 (Τριάντα Πέντε Χιλιάδων ευρώ). 
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