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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 3η Μαρτίου 1999, 
ηµέρα Τετάρτη, µε την εξής σύνθεση : 
Πρόεδρος: Σταύρος Αργυρόπουλος. 
Μέλη:  Μιχαήλ Φράγκος, κωλυοµένου του τακτικού Νικολάου Παραθύρα, 

Βλάσιος Ασηµακόπουλος, 
Χαρίλαος Χάρακας, 
Αντώνιος Μέγγουλης, κωλυοµένου του τακτικού Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου και 
Εµµανουήλ Αντωνόπουλος, κωλυοµένου του τακτικού Λεωνίδα Νικολούζου. 

Γραµµατέας: Αλεξάνδρα-Μαρία Ταραµπίκου. 
Τα λοιπά τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν λόγω 
κωλύµατος. 

Θέµα της Συνεδριάσεως ήταν ο έλεγχος της συγκέντρωσης επιχειρήσεων που συντελείται µε τη 
µεταβίβαση, µέσω χρηµατιστηρίου, µετοχών της εταιρείας ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. στην εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και στους 
Ευάγγελο και Ιωάννη Μυτιληναίο, η οποία γνωστοποιήθηκε στη Γραµµατεία της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού την 23.11.1998, σύµφωνα µε το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει. 

Στη συνεδρίαση παρέστη η γνωστοποιούσα εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ δια της πληρεξουσίας της δικηγόρου Καλλιόπης Σκουλαρίκη. 

Στην αρχή της συνεδρίασης το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια της Γραµµατείας Σοφία 
Καµπερίδου, η οποία ανέπτυξε τη γραπτή εισήγηση της Υπηρεσίας επί της υποθέσεως και 
κατέληξε προτείνοντας τη µη απαγόρευση της υπό κρίση συγκέντρωσης, δεδοµένου ότι δεν 
αναµένεται να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στις επιµέρους σχετικές αγορές που αυτή 
αφορά. Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η ανωτέρω πληρεξουσία  δικηγόρος, η οποία συντάχθηκε µε 
την εισήγηση της Γραµµατείας, ανέπτυξε τις θέσεις της γνωστοποιούσας εταιρείας, έδωσε 
πληροφορίες, εξηγήσεις και διευκρινίσεις σε ερωτήσεις που της υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα 
Μέλη της Επιτροπής και ζήτησε από την Επιτροπή τη µη απαγόρευση της συγκέντρωσης. 

Στη συνέχεια η παριστάµενη εταιρεία απεχώρησε της αιθούσης και η Επιτροπή Ανταγωνισµού 
συνδιασκέφθηκε και, αφού έλαβε υπ' όψη της τα αποδεικτικά στοιχεία του φακέλλου της 
υπόθεσης, την Εισήγηση της Γραµµατείας, τις απόψεις που διετύπωσε, εγγράφως και προφορικώς, 
η ενδιαφερόµενη εταιρεία κατά την συζήτηση της υποθέσεως, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Στις 12.11.1998 υπεγράφη σύµβαση πωλήσεως µετοχών µεταξύ 1) της εταιρείας µε την επωνυµία 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (εφεξής ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ), βασικοί µέτοχοι 
της οποίας είναι οι Ευάγγελος και Ιωάννης Μυτιληναίος, 2) των προαναφεροµένων µετόχων και 3) 
του Αλεξάνδρου Κουκόλη, µετόχου της εταιρείας µε την επωνυµία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. και τον διακριτικό τίτλο ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (εφεξής ΜΕΤΚΑ), βάσει 
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της οποίας α) ο τρίτος θα µεταβιβάσει ποσοστό 26,54% των κοινών µετά ψήφου µετοχών της 
ΜΕΤΚΑ, εκ των οποίων ποσοστό 20,14% στην εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και ποσοστό 3,2% σε 
κάθε έναν από τους άνω µετόχους της και β) οι τελευταίοι θα µεταβιβάσουν στον δεύτερο 475.955 
ο κάθε ένας µετοχές της εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στον δεύτερο συµβαλλόµενο. 

Ακολούθως, στις 12.1.1999 υπογράφηκε τροποποιητική σύµβαση µεταξύ των ιδίων 
συµβαλλοµένων, µε την οποία προβλέπονται 1) η αύξηση των πωληθεισοµένων µετοχών στην 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ σε ποσοστό 23,69%, 2) οι Ευάγγελος και Ιωάννης Μυτιληναίος θα 
µεταβιβάσουν από 375.000 ο καθένας µετοχές της εταιρείας τους στον Αλέξανδρο Κουκόλη, που 
αντιστοιχούν σε ποσοστό 3% του συνόλου των µετοχών εκείνης και 3) η εταιρεία µε την επωνυµία 
STANMED TRADING COMPANY LTD, που είναι θυγατρική της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, θα µετάσχει 
ως πωλητής για 200.000 µετοχές. 

Αποτέλεσµα των εν λόγω συµβάσεων και δεδοµένου ότι η εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και η 
θυγατρική της STANMED TRADING COMPANY LTD, έχουν ήδη αποκτήσει, µέσω 
Χρηµατιστηρίου, συνολικό ποσοστό 26,81% των κοινών µετοχών της ΜΕΤΚΑ (20% και 6,81% 
αυτών, αντιστοίχως) τα ποσοστά των κοινών µετά ψήφου µετοχών της ΜΕΤΚΑ που θα κατέχουν 
οι ανωτέρω εταιρείες και οι προαναφερθέντες δύο βασικοί µέτοχοι της πρώτης ανέρχονται σε 
46,38%, 2,07% και 3,2% ο κάθε µέτοχος. 

Η εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ κατά κύριο λόγο δραστηριοποιείται στον τοµέα της εµπορίας              
α) µεταλλευµάτων χαλκού, ψευδαργύρου, µολύβδου, σιδήρου, κλπ., β) µη σιδηρούχων µετάλλων, 
και γ) σιδηρούχων µετάλλων στα οποία περιλαµβάνονται όλα τα είδη χαλυβουργικών και 
συρµατουργικών προϊόντων, ο δε κύκλος εργασιών της κατά το έτος 1997 στο σε δραχµές 
αντίστοιχο των 122.650.681 ECU, εκ των οποίων ποσοστό άνω του 60% αφορά την εσωτερική 
αγορά. 

Η ίδια εταιρεία α) συµµετέχει κατά 50% στην εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΣΙ∆ΗΡΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Α.Ε., που 
δραστηριοποιείται στην εµπορία γαλβανισµένων συρµάτων και προϊόντων πολυπροπυλαινίου, β) 
είναι µέτοχος κατά 70% της εταιρείας ΕΛΜΕΚΑ Α.Ε., η οποία δραστηριοποιείται, µέσω 
υπεργολαβιών, στην παροχή εξειδικευµένης τεχνογνωσίας σε τεχνικά έργα κατασκευής 
λιµενοδεξαµενών και γ) ίδρυσε το έτος 1996, στο Λουξεµβούργο, συµµετοχική εταιρεία µε την 
επωνυµία MITILINEOS FINANCE SA, που δραστηριοποιείται στη χρηµατοδότηση των εργασιών 
του Οµίλου σε διεθνή κλίµακα και τη δηµιουργία θυγατρικών εταιρειών. Η εν λόγω εταιρεία 
ελέγχει την προαναφερθείσα θυγατρική STANMED TRADING COMPANY LTD, που εδρεύει 
στην Κύπρο, καθώς και τις στην εισήγηση άλλες τρεις εταιρείες που εδρεύουν στα Σκόπια, 
Βελιγράδι και Ρουµανία. Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών του Οµίλου ανήλθε το έτος 1997 στο 
σε δραχµές αντίστοιχο των 176.937.994 ECU, εκ των οποίων ποσοστό άνω του 40% αφορά την 
εσωτερική αγορά. 

Η εταιρεία ΜΕΤΚΑ δραστηριοποιείται στον τοµέα των µεταλλικών και µηχανολογικών 
κατασκευών και ιδίως στον κλάδο των ενεργειακών έργων και περαιτέρω α) κατέχει το 99.97% 
του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε. και τον διακριτικό τίτλο SERVISTEEL Α.Ε., η οποία 
δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην πρώτη φάση της µεταλλικής κατασκευής και β) κατέχει η 
ίδια και η ανωτέρω θυγατρική της το 22,975% (4,715% και 18,26% αντιστοίχως) του µετοχικού 
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κεφαλαίου της εταιρεία µε την επωνυµία ΣΤΑΛΚΟ Α.Β.Ε.Ε., που δραστηριοποιείται στην 
κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισµού και εξειδικευµένων µεταλλικών κατασκευών. 

Ο κύκλος εργασιών του οµίλου, κατά το έτος 1997, ανήλθε στο σε δραχµές ισόποσο των 
55.358.589 ECU. 

Οι ανωτέρω συµβάσεις αποτελούν συγκέντρωση, κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγρ. 2 εδ. β’ 
του ν.703/77, όπως ισχύει, αφού η εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αποκτά άµεσα και έµµεσα (µέσω των 
κυρίων µετόχων και της θυγατρικής εταιρείας) το 55% περίπου των κοινών µε δικαίωµα ψήφου 
µετοχών της εταιρείας ΜΕΤΚΑ Α.Ε., η οποία συγκέντρωση υπόκειται υποχρεωτικά σε 
προηγούµενη γνωστοποίηση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4β παράγρ. 1 του άνω νόµου, 
δεδοµένου ότι πληρούται η µία τουλάχιστον από τις δύο προϋποθέσεις που ορίζονται µε αυτές, 
δηλαδή αυτή του κύκλου εργασιών. Η αν λόγω συγκέντρωση γνωστοποιήθηκε εµπροθέσµως, 
χορηγηθείσης µάλιστα αδείας παρέκκλισης, σύµφωνα µε το άρθρο 4ε παράγρ. 3 του άνω νόµου, µε 
την υπ’ αριθ. 28/ΙΙ/1998 απόφαση της Επιτροπής. 

Εξάλλου από τα προαναφερθέντα στοιχεία προέκυψε ότι η κρινοµένη συγκέντρωση δεν θα έχει 
επίδραση στον ανταγωνισµό στις εµπλεκόµενες σχετικές αγορές που είναι τελείως διαφορετικές 
και έτσι δεν συνεπάγεται άθροιση µεριδίων, τον οποίο ανταγωνισµό δεν θα περιορίσει στην εθνική 
αγορά ή σε σηµαντικό τµήµα αυτής, ούτε υπάρχει κίνδυνος δηµιουργίας ή ενισχύσεως 
δεσπόζουσας θέσεως, δεδοµένου µάλιστα ότι η µεν εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ κατέχει µερίδιο 15-
25% στον κλάδο της εµπορίας µετάλλων, µε εξαίρεση τον µόλυβδο και ψευδάργυρο (80-90%), η 
δε εταιρεία ΜΕΤΚΑ παρουσιάζει την ιδιοµορφία να εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικώς από την 
εκτέλεση µεγάλων δηµοσίων επενδύσεων, τις οποίες όµως διεκδικούν και µεγάλες επιχειρήσεις 
του εξωτερικού. 

Εποµένως, δεν υπάρχει περίπτωση, σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 4γ παράγρ. 1 του 
ν.703/77, όπως ισχύει, για να απαγορευθεί η εν λόγω συγκέντρωση. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Αποφαίνεται ότι δεν συντρέχει νόµιµος λόγος για να απαγορευθεί η συγκέντρωση επιχειρήσεων 
που συντελείται µε τη µεταβίβαση, µέσω χρηµατιστηρίου, µετοχών της εταιρείας ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. στην εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και στους Ευάγγελο και Ιωάννη Μυτιληναίο, η οποία γνωστοποιήθηκε στη 
Γραµµατεία της Επιτροπής Ανταγωνισµού την 23.11.1998, σύµφωνα µε το άρθρο 4β του ν.703/77, 
όπως ισχύει. 

Η απόφαση εκδόθηκε την 18 Μαρτίου 1999. 

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

                Ο Πρόεδρος 

Ο Συντάξας την Απόφαση 

         Σταύρος Αργυρόπουλος 

    Μιχαήλ Φράγκος             Η Γραµµατέας 

 

          Αλεξάνδρα - Μαρία Ταραµπίκου 


