ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 163 / ΙΙ / 2000
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
Συνεδρίασε την 5η Ιουλίου 2000, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την εξής σύνθεση :
Πρόεδρος: Δημήτρης Τζουγανάτος.
Μέλη: Χαρίλαος Χάρακας,
Λεωνίδας Νικολούζος,
Αντώνιος Μέγγουλης, κωλυομένου του τακτικού κ. Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου,
Γεώργιος Τριανταφυλλάκης, κωλυομένης της τακτικής κας Μελίνας Μουζουράκη,
Χαρίσιος Ταγαράς και
Ιωάννης Κατσουλάκος.
Γραμματέας: Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραμπίκου.
Τα λοιπά τακτικά ή/και αναπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν παρευρέθησαν λόγω
κωλύματος.
Θέμα της Συνεδρίασης ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 14.1.2000 γνωστοποιηθείσας,
βάσει του άρθρου 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης επιχειρήσεων, που θα
πραγματοποιηθεί με την εξαγορά από την εταιρεία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. του 40% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧ/ΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΚΜΕ) και στην απόκτηση
κοινού ελέγχου επί της τελευταίας εταιρείας από την πρώτη αυτών και τον Βασίλειο Καρυώτη.
Η συνεδρίαση αυτή αποτελεί επανάληψη της από 10.5.2000 συνεδρίασης της Επιτροπής, λόγω
αντικατάστασης του Προέδρου της.
Στην συνεδρίαση παρέστη η εταιρεία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. δια της
πληρεξουσίας δικηγόρου της κας Χριστιάνας Ποτηριάδου.
Στην αρχή της συζήτησης, το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια, κα Σοφία Καμπερίδου, η οποία
ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση της Γραμματείας επί της υπόθεσης, ανέφερε ότι η κοινή
επιχείρηση που θα προκύψει βάσει των κάτωθι αναφερομένων συμφωνιών έχει χαρακτήρα
συγκέντρωσης και πρότεινε την μη απαγόρευσή της δεδομένου ότι δεν αναμένεται να περιορίσει
τον ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές τις οποίες αφορά Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε η
πληρεξουσία δικηγόρος της γνωστοποιησάσης τη συγκέντρωση εταιρείας, η οποία ανέπτυξε τις
απόψεις της, έδωσε πληροφορίες, εξηγήσεις και διευκρινίσεις σε ερωτήσεις που της υπέβαλαν ο
Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής και ζήτησε από την Επιτροπή την έγκριση της υπό κρίση
συγκέντρωσης.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε σε Διάσκεψη την 26η Ιουλίου 2000, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 10 π.μ. την οποία συνέχισε και ολοκλήρωσε την 1η Αυγούστου 2000, ημέρα Τρίτη και 2
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μ.μ. στην ίδια ως άνω αίθουσα 611, κατά την οποία, αφού έλαβε υπ’ όψη της τα στοιχεία του
φακέλου, την εισήγηση της Γραμματείας και τις απόψεις που διετύπωσε, εγγράφως και
προφορικώς, η γνωστοποιήσασα τη συγκέντρωση εταιρεία,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ
Ι.
Με το από 14.1.2000 (αρ.πρωτ. 97/14.1.2000) έγγραφο των εταιρειών ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (εφεξής ΜΕΤΚΑ), ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ –
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (εφεξής ΕΚΜΕ) και του κ. Βασιλείου Καρυώτη γνωστοποιήθηκε στην
Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, το από 30.12.1999 Ιδιωτικό
Συμφωνητικό Μεταβίβασης Μετοχών που υπογράφηκε μεταξύ αφενός των Γεωργίου Βρίζα,
Δημητρίου Γεροδήμου και Ελένης Δέδα (Πωλητές), αφετέρου της εταιρείας ΜΕΤΚΑ
(Αγοράστρια) και της εκ τρίτου συμβαλλόμενης εταιρείας ΕΚΜΕ.
Δυνάμει του ανωτέρω Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μεταβίβασης Μετοχών που υπογράφηκε
μεταξύ των ανωτέρω συμβαλλομένων συμφωνήθηκε ότι οι Πωλητές, μέτοχοι της εκ τρίτου
συμβαλλόμενης εταιρείας, μεταβιβάζουν συνολικά και οι τρεις στην Αγοράστρια μετοχές, οι
οποίες αποτελούν το 40% των ονομαστικών με ψήφο μετοχών της εταιρείας ΕΚΜΕ. Μετά τις
ανωτέρω μεταβιβάσεις, μέτοχοι της εταιρείας ΕΚΜΕ είναι: ο Βασίλειος Καρυώτης με ποσοστό
56% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, η εταιρεία ΜΕΤΚΑ με ποσοστό 40% και οι
Γεώργιος Βρίζας και Δημ. Γεροδήμος με ποσοστό 2% έκαστος.
Σύμφωνα δε με το άρθρο 5 του εν λόγω συμφωνητικού με σχετική τροποποίηση του
καταστατικού της εταιρείας ΕΚΜΕ προβλέπεται ότι η αγοράστρια θα δικαιούται να διορίζει στο
Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της εταιρείας ΕΚΜΕ δύο (2) εκ των επτά (7) μελών του, ένα εκ
των οποίων θα οριστεί εντεταλμένος σύμβουλος και θα έχει δικαίωμα αρνησικυρίας σε
σημαντικές αποφάσεις της εταιρείας (πραγματοποίηση επενδύσεων, λήψη δανείων, επέκταση
δραστηριότητας, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κλπ.) ενώ θα προβαίνει σε προτάσεις για
ορισμένα θέματα, όπως, επενδυτικές πρωτοβουλίες στα πλαίσια του σκοπού της εταιρείας,
πρωτοβουλίες σε εργασιακά θέματα και σε θέματα γενικότερης πολιτικής της εταιρείας. Οι εν
λόγω προτάσεις θα μπορούν να απορρίπτονται μόνο αιτιολογημένα Οι αρμοδιότητες του
εντεταλμένου συμβούλου που θα διορίζει η αγοράστρια τελούν υπό την έγκριση της Επιτροπής
Ανταγωνισμού και δεν θα ασκηθούν μέχρι την έκδοση της παρούσας απόφασης.
ΙΙ.1. Η εταιρεία ΜΕΤΚΑ έχει έδρα στην Νέα Ιωνία Βόλου και ιδρύθηκε το 1962 από την
Ε.Τ.Β.Α. (πρώην Ο.Β.Α.) με σκοπό να καλύψει το κενό που υπήρχε στον τομέα μεταλλικών
κατασκευών στην χώρα, ενώ το 1971 πέρασε στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Ασχολείται κυρίως με
την κατασκευή και εφαρμογή σύνθετων μεταλλικών και μηχανολογικών κατασκευών όπως
ταινιοδρομικό εξοπλισμό ορυχείων και σταθμών, εκσκαφείς και αποθέτες ορυχείων, εξοπλισμοί
λιμένων, βιομηχανοστάσια μεγάλων μονάδων, λέβητες σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, μύλοι αλέσεως, γεννήτριες και στρόβιλοι υδροηλεκτρικών μονάδων κλπ.. Επίσης, η
εταιρεία δραστηριοποιείται και στο χώρο της αμυντικής βιομηχανίας. Συγκεκριμένα, το έτος
1998 υπέγραψε συμβόλαια με τις RAYTHEON και LOCKHEED MARTIN για τη
συμπαραγωγή του αντιεροπορικού συστήματος PATRIOT, ενώ διεκδικεί τμήμα του

3

προγράμματος προμήθειας αρμάτων μάχης και υποβρυχίων. Τέλος, συνεργάζεται με γνωστούς
Οίκους του εξωτερικού (όπως οι ALSTHOM, JEUMONT Γαλλίας, EVT, MAN, LURGI
Γερμανίας κ.α.) για την από κοινού ανάληψη μεγάλων έργων στην χώρα αλλά και στο
εξωτερικό.
Η εταιρεία κατέχει πτυχίο Ζ' τάξης του ΜΕΕΠ για υδραυλικά, ηλεκτρομηχανολογικά και
βιομηχανικά/ενεργειακά έργα.
Από το 1999, η εταιρεία ελέγχεται από τον όμιλο επιχειρήσεων ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε (βλπ.
Απόφαση Ε.Α. Αριθμ. 41/ΙΙ/1999) Συγκεκριμένα, η μετοχική της σύνθεση έχει ως εξής:
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε-Ομιλος Επιχειρήσεων 46,98%, Ευάγγελος Μυτιληναίος 1,19%, Ιωάννης
Μυτιληναίος 2,02%, επενδυτικό κοινό 49,81%.
Η εταιρεία κατέχει από το 1989 το 99,976% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την
επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε. και το διακριτικό
τίτλο SERVISTEEL Α.Ε, η οποία ασχολείται αποκλειστικά με την πρώτη φάση μιας μεταλλικής
κατασκευής, τη χάραξη, κοπή, διάτρηση, αμμοβολή και βαφή τεμαχίων από λαμαρίνα ή
μορφοσίδερο. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται τόσο τον τομέα της επεξεργασίας, κατά την
πρώτη φάση, των υλικών που προορίζονται κατά βάση για το εργοστάσιο της ΜΕΤΚΑ προς
περαιτέρω βιομηχανοποίηση, όσο και σ’ αυτόν των συγκολλήσεων και συναρμολογήσεων των
μεταλλικών κατασκευών.
Επίσης, συμμετέχει η ίδια με ποσοστό 4,715% αλλά και μέσω της θυγατρικής της,
SERVISTEEL Α.Ε., με ποσοστό 18,26%, στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΣΤΑΛΚΟ
Α.Β.Ε.Ε. (σύνολο 22,975%), η οποία κατασκευάζει κατά κύριο λόγο προϊόντα ηλεκτρολογικού
εξοπλισμού (πίνακες και διακόπτες διανομής ενέργειας και ειδικό εξοπλισμό) και κατά δεύτερο
λόγο μεταλλικές κατασκευές εξειδικευμένου τύπου που αφορούν σταθμούς παραγωγής και
ορυχεία για την κάλυψη των αναγκών της ΔΕΗ.
2.
Η εταιρεία ΕΚΜΕ, η οποία συστάθηκε το 1985 και εδρεύει στο Δήμο Ν. Ιωνίας
Θεσσαλονίκης, δραστηριοποιείται στη βιομηχανοποίηση και κατασκευή ελαφρών μεταλλικών
εξαρτημάτων, μεταλλικών μερών δεξαμενών, σωληνώσεων δοχείων πιέσεως και εναλλακτών
θερμότητας, καθώς επίσης και στην ανάληψη και διαχείριση της κατασκευής μικρών έργων ή
μερών μεγαλύτερων έργων, που αφορούν βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις
διυλιστηρίων. Διατηρεί εγκαταστάσεις, εκτός από την Ν.Ιωνία Θεσσαλονίκης, στην Ν. Καρβάλη
του Ν. Καβάλας και στην Ελευσίνα Αττικής.
Μεταξύ των πελατών της ΕΚΜΕ, εκτός από τις δημοσίου ενδιαφέροντος εταιρείες,
συγκαταλέγονται οι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ, ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ, ΒΙΑΜΥΛ Α..Ε κ.α.. Επίσης, συνεργάζεται και με ιταλικούς οίκους,
όπως οι ANSALDO, TECHINT C.T.I, CHISSO, TECHNIPETROL SRL κ.α.
Η εταιρεία κατέχει πτυχίο ΣΤ' τάξης του ΜΕΕΠ, με δυνατότητα συμμετοχής σε βιομηχανικάενεργειακά, υδραυλικά και ηλεκτρομηχανολογικά έργα. Επίσης, είναι εγγεγραμμένη στους
ειδικούς πίνακες του Υ.ΕΘ.Α. για ανάληψη έργων στα πλαίσια του προγράμματος «ΝΑΤΟΟΧΥΡΩΣΕΙΣ-ΑΠΟΡΡΗΤΑ».
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ΙΙΙ.1. Η σχετική αγορά προϊόντων περιλαμβάνει το σύνολο των προϊόντων που θεωρούνται
από τον καταναλωτή εναλλάξιμα ή δυνάμενα να υποκατασταθούν μεταξύ τους λόγω των
χαρακτηριστικών τους, των τιμών τους και της σκοπούμενης χρήσης τους.
Στην υπό κρίση συγκέντρωση ως σχετικές αγορές ορίζονται:
α) η βιομηχανική κατασκευή ελαφρών και βαρέων μεταλλικών-μηχανολογικών-μηχανουργικών
προϊόντων, που προορίζονται κατά κανόνα για την ενσωμάτωση τους σε μονάδες παραγωγής
ενέργειας, ηλεκτρομηχανολογικά έργα, διυλιστηριακές και άλλες μεγάλες βιομηχανικές μονάδες
κλπ.,
β) η παροχή υπηρεσιών ανέγερσης και
γ) η παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού μονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διυλιστηριακών και άλλων βιομηχανικών μονάδων
(συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής ανταλλακτικών και εξαρτημάτων).
Η ΜΕΤΚΑ δραστηριοποιείται αφενός ως βιομηχανία βαρέων μεταλλικών κατασκευών και
αφετέρου στην εκτέλεση ηλεκτρομηχανολογικών, ενεργειακών, βιομηχανικών και υδραυλικών
έργων, ενώ η ΕΚΜΕ ασχολείται αφενός με τις ελαφρές μεταλλικές και μηχανουργικές
κατασκευές που χρησιμοποιούνται σε πετρελαϊκές-διυλιστηριακές μονάδες και συναφείς
βιομηχανικές εγκαταστάσεις και αφετέρου με την ανέγερση και συντήρηση μεταλλικού και
μηχανολογικού εξοπλισμού διυλιστηριακών μονάδων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Οι
δραστηριότητες των εν λόγω εταιρειών καλύπτουν τις ανωτέρω ορισθείσες σχετικές αγορές.
2.
Στην υπό κρίση συγκέντρωση, ως σχετική γεωγραφική αγορά λαμβάνεται αυτή του
συνόλου της Ελληνικής Επικράτειας.
IV.1. Ο κλάδος των μεταλλικών προϊόντων και ειδικότερα των μεταλλικών κατασκευών
συγκροτείται από μεγάλο αριθμό παραγωγικών μονάδων, βιομηχανικής και βιοτεχνικής μορφής
(περίπου 1.100 επιχειρήσεις), η δυναμικότητα των οποίων ποικίλει ανάλογα με την
πολυπλοκότητα των κατασκευών που αναλαμβάνουν.
Στον τομέα των απλών μηχανολογικών έργων όπως η ανέγερση βιομηχανικών μονάδων,
δεξαμενών αποθήκευσης, μεταλλικές κατασκευές κλπ. υπάρχει έντονος πραγματικός
ανταγωνισμός από πολύ μεγάλο αριθμό εγχωρίων και ξένων εταιρειών. Το ίδιο συμβαίνει και
για τις απλές μηχανουργικές κατασκευές.
Η ΜΕΤΚΑ, λόγω του σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού της, του προσωπικού της και της
εμπειρίας και τεχνογνωσίας που διαθέτει, προσανατολίζει κυρίως την παραγωγή της σε
σύνθετες κατασκευές, μεγαλύτερης ακρίβειας υλικών δύσχρηστων και τελικά αντικειμένων
υψηλών τεχνολογικών απαιτήσεων. Το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών της προκύπτει
από δραστηριότητες σε θερμοηλεκτρικούς και υδροηλεκτρικούς σταθμούς ενώ ακολουθούν
έσοδα από εργασίες σε ορυχεία-ταινιόδρομους, ειδικές εργοστασιακές και εργοταξιακές
κατασκευές και διυλιστήρια.
Στον τομέα των διυλιστηρίων η ΜΕΤΚΑ παρουσιάζει μικρή και περιστασιακή δραστηριότητα,
μόνο κατά τα έτη 1996 και 1997, της τάξεως του 0,3% και 0,4% αντίστοιχα.
Ο ανταγωνισμός για αυτό το είδος των κ ΜΕΤΚΑ ατασκευών προέρχεται κυρίως από
επιχειρήσεις του εξωτερικού με βιομηχανική παράδοση και εμπειρία στον ενεργειακό αλλά και
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σε άλλους βιομηχανικούς τομείς, όπως οι NOELL GmbH, KRUPP, MANNESMAN, ALSTOM
ENERGY SYSTEMS GmBH, GROUP ALSTHOM Γαλλίας, HYUNDAI κ.α..
Ο τομέας των μεγάλων έργων, όπου δραστηριοποιείται κυρίως η ΜΕΤΚΑ συμμετέχοντας είτε
αυτοτελώς είτε ως υπεργολάβος ή μέσω κοινοπραξίας, παρουσιάζει την ιδιομορφία ότι
εξαρτάται κυρίως από τις δημόσιες επενδύσεις.
Την τελευταία πενταετία παρατηρήθηκε στις παραπάνω αγορές και είσοδος νέων επιχειρήσεων,
προερχομένων κυρίως από πρώην σοσιαλιστικές δημοκρατίες με σημαντική βιομηχανική
παράδοση όπως οι POLTEGOR ENGINEERING Ltd και PIOMA S.A. από την Πολωνία, οι
V.O TECHNOPROMEXPORT, RAO GASPPOM, L.M.Z., ELECTROSILA Corp., και
ENERGOMACHEXPORT από Ρωσία, η SKODA KONCERN από Τσεχοσλοβακία και η
METALNA από Γιουγκοσλαβία. Η είσοδος των εταιρειών αυτών στην αγορά γίνεται είτε με
απευθείας συμμετοχή τους σε σχετικούς δημόσιους διαγωνισμούς, είτε με τη μορφή
συνεργασίας ή κοινοπραξιών με ελληνικές ή και ξένες εταιρείες, είτε με την κάλυψη μεγάλων
δυτικοευρωπαϊκών οίκων ως υπεργολάβοι και υποκατασκευαστές αυτών.
Οσον αφορά την εταιρεία ΕΚΜΕ, σύμφωνα με δήλωση της το 94,5% του κύκλου εργασιών της
αφορά δραστηριότητες από έργα σε διυλιστήρια, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 5,5% αφορά
δραστηριότητες από εργασίες της ΔΕΗ, εκ των οποίων ο τομέας της βιομηχανοποίησης
αντιπροσωπεύει το 43,9% του κύκλου εργασιών της, ο τομέας της συντήρησης 7,8% και τέλος ο
τομέας της ανέγερσης το 48,3%.
Στον τομέα βιομηχανοποίησης όπως δοχεία πιέσεως, εναλλακτές θερμότητας, αντιδραστήρες
κλπ. οι κυριότεροι ανταγωνιστές της είναι ξένοι οίκοι του εξωτερικού όπως οι ιταλικοί
PREMBANA, OLMI, SICES και CAMPI, οι οποίοι δεν διαθέτουν βιομηχανικές εγκαταστάσεις
στην Ελλάδα.
Οι προοπτικές των μεταλλουργικών εταιρειών εν γένει διαγράφονται θετικές για όλους τους
τομείς των δραστηριοτήτων τους.
Η απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς και τα υποστηρικτικά αναπτυξιακά προγράμματα της
περιόδου 2000-2006 θα επιτρέψουν και εν μέρει θα επιβάλουν σημαντικές παραγωγικές
επενδύσεις καθώς και πρόσθετα έργα υποδομής.
Στο διυλιστηριακό χώρο θα πραγματοποιηθούν τα επόμενα χρόνια σημαντικά προγράμματα
επενδύσεων εκσυγχρονισμού για την προσαρμογή των διυλιστηρίων στις σύγχρονες ποιοτικές
και περιβαλλοντικές απαιτήσεις της Ευρωπαικής Ενωσης.
Ο ανταγωνισμός για την συμμετοχή στα έργα που θα υλοποιηθούν αναμένεται να είναι ιδιαίτερα
έντονος.
Τέλος δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί ενώ πολλές από τις ξένες εταιρείες εκτός του ότι
κατέχουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τεχνογνωσία ή άλλα συναφή δικαιώματα και άδειες
εκμετάλλευσης, έχουν πρόσβαση και στην αγορά πρώτων υλών.
Σύμφωνα με τα προσκομισθέντα από τα ενδιαφερόμενα μέρη στοιχεία, το συνολικό μερίδιο των
συμμετεχουσών στη συγκέντρωση εταιρειών στον κλάδο των μεταλλικών κατασκευών εν γένει,
δεν ξεπερνά το 9%. Αν και στον κλάδο υπάρχει σημαντική ποικιλομορφία προϊόντων και
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επομένως το ανωτέρω μερίδιο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως καθοριστικό για την εκτίμηση της
μονοπωλιακής δύναμης των συμμετεχουσών επιχειρήσεων σε επιμέρους δραστηριότητες τους
στον κλάδο αυτό, είναι επιπλέον σαφές από τα ανωτέρω ότι οι δραστηριότητες των δύο
εταιρειών είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό συμπληρωματικές (και δεν προκύπτει άθροιση μεριδίων
στις βασικές δραστηριότητες τους λόγω της συγκέντρωσης), ο πραγματικός ανταγωνισμός που
αντιμετωπίζουν από Ελληνικές και ξένες εταιρείες είναι έντονος και υπάρχει έντονος δυνητικός
ανταγωνισμός όπως προκύπτει από τη σημαντική σε μέγεθος είσοδο νέων επιχειρήσεων την
τελευταία πενταετία.
V.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 εδ. β΄ του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωση
πραγματοποιείται όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον μία
επιχείρηση ή μία ή περισσότερες επιχειρήσεις αποκτούν άμεσα ή έμμεσα τον έλεγχο του
συνόλου ή τμημάτων μιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων.
Από τις σκοπούμενες μεταβιβάσεις μετοχών της ΕΚΜΕ, σε συνδυασμό με τα διαλαμβανόμενα
στο προαναφερθέν Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μεταβίβασης Μετοχών, προκύπτει ότι η ΕΚΜΕ θα
ελέγχεται από κοινού αφενός από την αγοράστρια και αφετέρου από τον Βασίλειο Καρυώτη.
Η μεταβολή του αποκλειστικού ελέγχου του Β. Καρυώτη επί της ΕΚΜΕ σε κοινό έλεγχο με την
αγοράστρια συνιστά συγκέντρωση υποκείμενη σε προληπτικό έλεγχο μόνον ως προς την
αγοράστρια, δεδομένου ότι ο Β. Καρυώτης δεν ελέγχει ήδη άλλη επιχείρηση. Κατά συνέπεια η
απόκτηση από αυτόν κοινού ελέγχου επί της ΕΚΜΕ δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4
παρ. 2 του ν.703/77, όπως ισχύει.
Η εν λόγω συγκέντρωση υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 4β παρ. 1, του ν. 703/77, όπως ισχύει, δεδομένου ότι πληρούται
τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος και συγκεκριμένα αυτή του κύκλου
εργασιών.
Συγκεκριμένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη
συγκέντρωση στην εθνική αγορά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4στ ξεπερνά τα 75.000.000
Ευρώ ήτοι 136.448.486,9 Ευρώ κατά το 1999, ενώ και οι δύο συμμετέχουσες επιχειρήσεις
πραγματοποίησαν από μόνες τους, η κάθε μία χωριστά, στην εθνική αγορά κύκλο εργασιών άνω
του σε δραχμές ισόποσου των 7.000.000 Ευρώ, ήτοι η ΕΚΜΕ 14.599.929 Ευρώ και η ΜΕΤΚΑ
53.592.423 Ευρώ κατά το ίδιο έτος.
Σύμφωνα με το άρθρο 4γ παρ. 1 ν.703/77 όπως ισχύει, με απόφαση της Επιτροπής
Ανταγωνισμού απαγορεύεται κάθε συγκέντρωση επιχειρήσεων, που υπόκειται σε προηγούμενη
γνωστοποίηση και η οποία μπορεί να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στην εθνική αγορά
ή σε ένα σημαντικό σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή των υπηρεσιών
τμήμα της και ιδίως με τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης.
Με βάση τα προαναφερόμενα εκτιμάται ότι η εν λόγω συγκέντρωση δεν πρόκειται να περιορίσει
τον ανταγωνισμό στην εθνική αγορά ή σε σημαντικό μέρος αυτής.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αποφαίνεται ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος απαγόρευσης της από 14.1.2000
γνωστοποιηθείσας, βάσει του άρθρου 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης των
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επιχειρήσεων ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧ/ΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΚΜΕ).
Ο Πρόεδρος
Ο Συντάξας την Απόφαση
Δημήτρης Τζουγανάτος
Ιωάννης Κατσουλάκος
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