
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 49  / II / 1999 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 

Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης 
την 2

α

 Απριλίου 1999, ηµέρα  Παρασκευή και ώρα 10.30 π.µ., 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, 
Λεωνίδας Νικολούζος και 
Μελίνα Μουζουράκη. 

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

Θέµα της Συνεδριάσεως ήταν ο έλεγχος της από 29.1.1999 γνωστοποιηθείσας, βάσει του άρθρου 4β 
του ν.703/77, όπως ισχύει, ίδρυσης κοινής επιχείρησης από τις εταιρείες ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε.. 

Στην συνεδρίαση παρέστησαν οι γνωστοποιούσες την ίδρυση της κοινής επιχείρησης εταιρείες 
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε. δια της πληρεξουσίας αυτών δικηγόρου Αικατερίνης Πρωτόπαπα Επίσης την 
εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 
Α.Ε. εκπροσώπησε και ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής αυτής  Γεώργιος Σωσσίδης  

Στην αρχή της συζήτησης το λόγο έλαβε η Γενική Εισηγήτρια Σοφία Καµπερίδου, η οποία ανέπτυξε 
τη γραπτή εισήγηση της Γραµµατείας και, καταλήγοντας ότι, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, η 
γνωστοποιηθείσα σύσταση κοινής επιχείρησης αποτελεί σύµπραξη επιχειρήσεων εµπίπτουσα στις 
διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 1 ν.703/77, όπως ισχύει, δεδοµένου ότι θα έχει ως αποτέλεσµα 
το συντονισµό της ανταγωνιστικής συµπεριφοράς των µητρικών επιχειρήσεων και της κοινής, 
πρότεινε τη χορήγηση εξαίρεσης στην κρινόµενη σύµπραξη, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του 
άρθρου 1 ν.703/77, όπως ισχύει, από την απαγόρευση της παραγρ. 1 του ιδίου άρθρου για περίοδο 
δέκα (10) ετών από τη δηµοσίευση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής. Σε περίπτωση δε που η 
Επιτροπή ήθελε κρίνει ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη αποτελεί συγκέντρωση επιχειρήσεων, 
εµπίπτουσα στις διατάξεις του άρθρου 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, η Γενική Εισηγήτρια πρότεινε 
τη µη απαγόρευση αυτής, δεδοµένου ότι δεν αναµένεται να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό 
στις επιµέρους αγορές τις οποίες αυτή αφορά. Στη συνέχεια το λόγο έλαβαν οι ανωτέρω νόµιµοι 
εκπρόσωποι των παρισταµένων εταιρειών, οι οποίοι ανέπτυξαν τις θέσεις αυτών, υποστήριξαν ότι η 
κρινόµενη πράξη αποτελεί συγκέντρωση του άρθρου 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, έδωσαν 
πληροφορίες, εξηγήσεις και διευκρινίσεις σε ερωτήσεις που τους υπέβαλαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη 
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της Επιτροπής και ζήτησαν από την Επιτροπή την έγκριση της συγκέντρωσης αυτής ή άλλως, σε 
περίπτωση που η Επιτροπή ήθελε κρίνει ότι η υπό κρίση ίδρυση της κοινής επιχείρησης αποτελεί 
σύµπραξη, να χορηγηθεί εξαίρεση για περίοδο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών από τη δηµοσίευση 
της σχετικής απόφασης. Κατόπιν, ο Πρόεδρος της Επιτροπής έδωσε προθεσµία µέχρι τις 6.4.1999 
στα ενδιαφερόµενα µέρη για να προσκοµίσουν τα υποµνήµατά τους. 

Η Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε σε διάσκεψη την 21η Απριλίου 1999, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 
10.30 π.µ., στην ίδια ως άνω αίθουσα 611, και, αφού έλαβε υπόψη της τα στοιχεία του φακέλου, την 
εισήγηση της Γραµµατείας, τα όσα διετύπωσαν εγγράφως και προφορικώς τα ενδιαφερόµενα µέρη 
κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, καθώς επίσης και το κοινό υπόµνηµα το οποίο αυτά προσκόµισαν, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Ι. Στις 29.1.1999 οι εταιρείες ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (εφεξής ΙΝΤΡΑΚΟΜ) και 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε. (εφεξής 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ) γνωστοποίησαν στην Επιτροπή Ανταγωνισµού (Ε.Α.), σύµφωνα µε 
το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, την ίδρυση κοινής επιχείρησης, στο µετοχικό κεφάλαιο της 
οποίας θα συµµετέχουν αµφότερες µε ποσοστό 50% εκάστη και στο εξα(6)µελές ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο αυτής κάθε µητρική θα ορίζει το ήµισυ (½) των µελών. Σύµφωνα δε µε το σχέδιο 
καταστατικού της κοινής επιχείρησης, η νέα εταιρεία θα έχει έδρα το ∆ήµο Αθηναίων, διάρκεια 
πενήντα (50) ετών, µετοχικό κεφάλαιο ενενήντα εκατοµµυρίων (90.000.000) δραχµών και σκοπό α) 
την ανάληψη και εκπόνηση πάσης φύσεως µελετών, ερευνών και επιβλέψεων έργων στον ενεργειακό 
τοµέα, β) την ανάληψη της τεχνικής ∆ιεύθυνσης του σχεδιασµού και της θέσεως σε λειτουργία 
τεχνικών έργων ή επενδύσεων γενικά στον ενεργειακό τοµέα, γ) την παροχή υπηρεσιών τεχνικού 
συµβούλου σε θέµατα εκπόνησης κάθε είδους τεχνικών, οικονοµικών και οικονοµοτεχνικών µελετών 
του ενεργειακού τοµέα. 

ΙΙ.1. Η ΙΝΤΡΑΚΟΜ, η οποία εδρεύει στην Παιανία Αττικής, είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο 
Αξιών Αθηνών (ΧΧΑ) και δραστηριοποιείται στον τοµέα των τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και 
υπηρεσιών και προϊόντων πληροφορικής και ειδικότερα στον σχεδιασµό, ανάπτυξη, παραγωγή, 
πιστοποίηση, εγκατάσταση και υποστήριξη ηλεκτρονικών συστηµάτων, µε εφαρµογή σε τοµείς όπως 
τα ∆ηµόσια ∆ίκτυα Τηλεπικοινωνιών, το Λογισµικό Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων, τα 
Ολοκληρωµένα Επιχειρησιακά ∆ίκτυα, τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Τηλεπικοινωνιακών ∆ικτύων, τα 
Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ενέργειας κλπ. 

Η εταιρεία αποτελεί τη µητρική οµίλου επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο 
στους ευρύτερους τοµείς των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό, και αναφέρονται αναλυτικά στην στην υπ. αριθµ. πρωτ. 614/1.4.1999 εισήγηση της 
Γραµµατείας Ε.Α. 

Ο κύκλος εργασιών της ΙΝΤΡΑΚΟΜ, στην εγχώρια αγορά, το 1998, ανήλθε σε  69,15 δις δρχ. (ήτοι 
208,6 εκατ. ECU περίπου), ενώ ο συνολικός κύκλος εργασιών του οµίλου της, όπως αυτός 
αναφέρεται στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα χρήσης 1998, ανήλθε σε 99,27 δις δρχ. (ήτοι 299,46 
ECU περίπου). 

2. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ, η οποία εδρεύει στο ∆ήµο Αθηναίων, είναι εισηγµένη στο 
ΧΑΑ., δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό κλάδο (κατέχει πτυχίο Η΄ Τάξης), και αποτελεί τη 
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µητρική οµίλου επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στον ευρύτερο τοµέα των 
τεχνικών έργων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και αναφέρονται αναλυτικά στην υπ. 
αριθµ. πρωτ. 614/1.4.1999 εισήγηση της Γραµµατείας Ε.Α. 

Ο κύκλος εργασιών της στην εγχώρια αγορά το 1998 ανήλθε σε 34,408 δις δρχ. (ήτοι 103,8 εκατ. 
ECU περίπου), ενώ ο συνολικός κύκλος εργασιών του οµίλου της, όπως αυτός αναφέρεται στα 
ενοποιηµένα αποτελέσµατα χρήσης 1998, ανήλθε σε 48,495 δις δρχ. (ήτοι 146,29 εκατ. ECU). 

ΙΙΙ.1.  Ως σχετική αγορά προϊόντων/υπηρεσιών, στην κρινόµενη υπόθεση, ορίζεται η ευρύτερη 
αγορά ανάληψης µελετών του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα, στην οποία περιλαµβάνονται και οι 
ενεργειακές µελέτες, αλλά και η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου και η διαχείριση έργου 
(Project Management).  

Ως επηρεαζόµενες δε αγορές ορίζονται: α) η αγορά των κατασκευαστικών/τεχνικών έργων, στην 
οποία δραστηριοποιείται η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ και η θυγατρική της ΙΝΤΡΑΚΟΜ, 
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. και β) οι σχετικές µε την ενέργεια αγορές στις οποίες 
δραστηριοποιείται η ΙΝΤΡΑΚΟΜ. 

2. Ως σχετική γεωγραφική αγορά, στην οποία οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις παρέχουν τις 
σχετικές υπηρεσίες υπό επαρκώς οµοιογενείς συνθήκες ανταγωνισµού, ορίζεται το σύνολο της 
Ελληνικής Επικράτειας.  

IV.  Η ελληνική αγορά µελετών παρουσιάζεται έντονα ανταγωνιστική καθώς δραστηριοποιούνται 
σε αυτή µεγάλος αριθµός µελετητών και γραφείων µελετών. Σύµφωνα δε µε τα συλλεχθέντα από τη 
Γραµµατεία της Ε.Α. στοιχεία, στα  Μητρώα Μελετητών και Γραφείων Μελετών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 
φέρονται εγγεγραµµένοι περί τους 13.000 µελετητές και περί τα 600 µελετητικά γραφεία (νοµικής 
µορφής Α.Ε. και ΕΠΕ), εκ των οποίων (γραφείων) 200 περίπου είναι µέλη του Συνδέσµου 
Ελληνικών Γραφείων Μελετών. Από τα παραπάνω Γραφεία, µικρός µόνο αριθµός (περί τα 10) 
ασχολείται σήµερα µε ενεργειακές µελέτες. Επίσης, στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται και γραφεία 
µελετών του εξωτερικού, τα οποία, είτε αυτόνοµα είτε σε συνεργασία µε ελληνικά γραφεία, 
παρέχουν όλο το φάσµα των σχετικών υπηρεσιών, ήτοι µελέτες, υπηρεσίες τεχνικού συµβούλου και 
διαχείρισης έργου.  

Εκ των ανωτέρω γραφείων, τους υψηλότερους κύκλους εργασιών κατά το έτος 1997 
πραγµατοποίησαν οι: ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε., Α∆Κ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε., Λ.∆.Κ. ΕΠΕ, 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΟΞΙΑ∆Η Α.Ε., PLE HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε, ΒΑΚΑΚΗΣ 
ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ Α.Ε., DENCO ΕΠΕ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Θ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε., Α.Μ.Τ.Ε. 
Α.Ε., ΒΙΠΕΤΒΑ Α.Ε., ΑΞΩΝ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΕΠΕ. 

Η ΙΝΤΡΑΚΟΜ δεν διαθέτει µερίδιο στην ως άνω αγορά, καθώς δεν δραστηριοποιείται σ’ αυτή, ενώ 
το µερίδιο της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ, µέσω της θυγατρικής της ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε., που δραστηριοποιείται µόνο στην παροχή 
υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου για την κατασκευή κτιρίων υψηλών προδιαγραφών, κυµαίνεται σε 
χαµηλά επίπεδα, δεδοµένου του κατακερµατισµού και του εύρους της αγοράς µελετών. 

Στην σχετική αγορά των κατασκευών στην χώρα µας, ο ανταγωνισµός είναι έντονος. Σύµφωνα µε τα 
συλλεχθέντα από την Γραµµατεία Ε.Α. στοιχεία, στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων είναι 
εγγεγραµµένες 455 επιχειρήσεις νοµικής µορφής Α.Ε. και ΕΠΕ, από τις οποίες 40 είναι Η΄ τάξης, 118 
είναι Ζ΄ τάξης, 89 ΣΤ΄ τάξης και 208 Ε΄ τάξης, καθώς και 10.000 περίπου προσωπικές επιχειρήσεις, 
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ενώ δεν υφίστανται διαθέσιµα στοιχεία για τον αριθµό των επιχειρήσεων, που ασχολούνται 
αποκλειστικά µε την ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα.  

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ το 1997 κατείχε, µε βάση τον κύκλο εργασιών, την 1η θέση 
µεταξύ των 250 µεγαλύτερων τεχνικών εταιριών και µερίδιο 4,82%. Οι δε θυγατρικές της 
κατασκευαστικές εταιρείες ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ και ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ ΑΕ διέθεταν µερίδια 
0,17% και 1,37% αντίστοιχα.. Επίσης, η ΙΝΤΡΑΚΟΜ, η οποία δραστηριοποιείται στον 
κατασκευαστικό κλάδο µέσω της θυγατρικής της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ διέθετε µερίδιο 
0,52%. 

Οσον αφορά τους συναφείς µε την ενέργεια τοµείς στους οποίους δραστηριοποιείται, επί του 
παρόντος σε µικρή κλίµακα, η ΙΝΤΡΑΚΟΜ δεν υφίστανται επαρκή διαθέσιµα κλαδικά στοιχεία για 
να εκτιµηθεί επακριβώς το µερίδιο της. Σηµειώνεται ότι από 19.2.1999 έχει τεθεί σε ισχύ Οδηγία της 
ΕΕ για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Στην Ελλάδα, ο εν λόγω τοµέας, ο 
οποίος  µονοπωλείται σήµερα από τη ∆ΕΗ, πρόκειται να απελευθερωθεί το 2001 ενώ ο τοµέας 
φυσικού αερίου µετά από µία δεκαετία. Συνέπεια της ως άνω απελευθέρωσης της αγοράς αναµένεται 
ότι θα είναι η προσέκλυση σηµαντικών επενδυτικών κεφαλαίων τους τοµείς της ηλεκτρικής 
ενέργειας, του φυσικού αερίου και των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, καθώς έχει ήδη εκφρασθεί 
σχετικό ενδιαφέρον από έλληνες και ξένους επενδυτές. 

V.1. Kατά τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 5 του ν.703/77, όπως ισχύει, «Οι πράξεις, 
συµπεριλαµβανοµένης της σύστασης κοινής επιχείρησης, που έχουν ως αντικείµενο ή αποτέλεσµα το 
συντονισµό της συµπεριφοράς σε θέµατα ανταγωνισµού επιχειρήσεων που παραµένουν ανεξάρτητες, 
δεν αποτελούν συγκέντρωση κατά την παρ. 2 στοιχ. β΄». Οµως, «Η δηµιουργία κοινής επιχείρησης, η 
οποία εκπληρώνει µόνιµα όλες τις λειτουργίες µιας αυτόνοµης οικονοµικής ενότητας και δεν 
συνεπάγεται το συντονισµό της ανταγωνιστικής συµπεριφοράς είτε µεταξύ των ιδρυτικών 
επιχειρήσεων, είτε µεταξύ των επιχειρήσεων αυτών και της κοινής επιχείρησης, αποτελεί πράξη 
συγκέντρωσης κατά την έννοια της παρ. 2 στοιχ.β΄». Σηµειωτέον ότι, βάσει του άρθρου 3 παρ.1 του 
κανονισµού 4064/89 της Ε.Ο.Κ., µία επιχείρηση είναι κοινή όταν ελέγχεται από κοινού από πολλές 
άλλες επιχειρήσεις (συνιδρυτικές), ο δε κοινός έλεγχος συνεπάγεται την δυνατότητα άσκησης 
αποφασιστικής επιρροής στις δραστηριότητες της κ.ε.  

Στην υπό κρίση περίπτωση, η κοινή επιχείρηση ενδέχεται να θεωρηθεί ότι θα εκπληρώνει µόνιµα 
όλες τις λειτουργίες µιας αυτόνοµης οικονοµικής ενότητας, λαµβανοµένων υπόψη της ορισθείσης 
στο καταστατικό 50ετούς διάρκειάς της και του ύψους του µετοχικού της κεφαλαίου (90.000.000 
δρχ.). Περαιτέρω οι συνιδρυτικές επιχειρήσεις δηλώνουν ότι πρωταρχικό κριτήριο για τη δηµιουργία 
της κ.ε. είναι ο απολύτως συµπληρωµατικός χαρακτήρας των γνωστικών πεδίων και των 
δραστηριοτήτων των ιδρυτικών εταιριών, καθώς η µεν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ διαθέτει 
εµπειρία και εξειδίκευση στην κατασκευή σύνθετων µεγάλων έργων (δοµικά, ηλεκτροµηχανολογικά, 
κλπ.), η δε ΙΝΤΡΑΚΟΜ διαθέτει εµπειρία στους τοµείς της διαδικτύωσης, ενδοεπικοινωνίας και 
πληροφορικής που αποτελούν απαραίτητο και αναπόσπαστο µέρος της τεχνικής συγκρότησης ενός 
ενεργειακού έργου/συγκροτήµατος. Ως εκ τούτου, πληρούται ενδεχοµένως η «θετική» προϋπόθεση 
που θέτει ο νόµος προκειµένου να κριθεί αν µία πράξη έχει το χαρακτήρα συγκέντρωσης. ∆εν 
πληρούται όµως και το «αρνητικό» κριτήριο που θέτει ο νόµος, δηλαδή την έλλειψη συντονισµού της 
ανταγωνιστικής συµπεριφοράς είτε µεταξύ των ιδρυτικών επιχειρήσεων είτε µεταξύ των 
επιχειρήσεων αυτών και της κοινής, καθώς, από τα προσκοµισθέντα στοιχεία, εκτιµάται ότι σκοπός 
της ίδρυσης της κ.ε. είναι η δυνατότητα δραστηριοποίησής της στην υπό απελευθέρωση στη χώρα 
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µας αγορά ενέργειας συντονίζοντας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις συναφείς µε τον τοµέα 
ενέργειας δραστηριότητες των ιδρυτικών εταιριών. Ο εν λόγω συντονισµός, λόγω της θέσης που 
κατέχουν οι συνιδρυτικές επιχειρήσεις στις αγορές που δραστηριοποιούνται αλλά και λόγω του 
συµπληρωµατικού χαρακτήρα των γνωστικών πεδίων και των δραστηριοτήτων τους, ειδικά στην 
αγορά που θα δραστηριοποιηθεί η κ.ε., εκτιµάται ότι θα έχει ως αποτέλεσµα τον περιορισµό του 
ανταγωνισµού στην υπό κρίση σχετική αγορά. 

Συνεπώς, κατά την κρίση της πλειοψηφίας των µελών της Επιτροπής, η κρινόµενη ίδρυση της κοινής 
επιχείρησης συνιστά σύµπραξη επιχειρήσεων εµπίπτουσα στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 703/77, 
όπως ισχύει. 

2.  Κατά τη γνώµη όµως δύο µελών της Επιτροπής η γνωστοποιηθείσα πράξη αποτελεί συγκέντρωση 
επιχειρήσεων εµπίπτουσα στις διατάξεις του άρθρου 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, και ως τέτοια δεν 
αναµένεται να περιορίσει σηµαντικά τον ανταγωνισµό στις επιµέρους αγορές τις ποίες αυτή αφορά. 
Ειδικότερα, οι µητρικές εταιρείες ΙΝΤΡΑΚΟΜ (δια της θυγατρικής της ΙΝΤΡΑΚΟΜ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.) και ΑΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ δραστηριοποιούνται στη σχετική αγορά 
των κατασκευαστικών/τεχνικών έργων, εν γένει, ενώ η υπό ίδρυση κοινή εταιρεία θα ασχοληθεί µε 
την ανάληψη και εκπόνηση µελετών του ενεργειακού τοµέα. Οι µελέτες θα έχουν ως αντικείµενο την 
έρευνα και τη δυνατότητα εκµετάλλευσης των πηγών ενέργειας (υγρά καύσιµα, θερµική ή αιολική 
ενέργεια) ανάλογα µε τις ανάγκες του έργου που κάθε φορά θα ανατίθεται στην υπό ίδρυση εταιρεία 
(λ.χ. εκπόνηση µελέτης για τη δυνατότητα λειτουργίας αιολικού πάρκου σε κατά περίπτωση 
υποδεικνυόµενες περιοχές). Επιπλέον, θα ασχολείται µε τη διαχείριση του εκάστοτε έργου καθώς και 
την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου σε θέµατα εκπόνησης κάθε είδους µελετών του 
ενεργειακού τοµέα. Θα δραστηριοποιηθεί δηλαδή στη σχετική αγορά ανάληψης µελετών του 
δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, στην οποία εντάσσονται και οι ενεργειακές µελέτες. 

Εφόσον λοιπόν οι συνιδρυτικές επιχειρήσεις δεν ασκούν δραστηριότητες στη σχετική αγορά, όπου 
θα δραστηριοποιείται η κοινή επιχείρηση (ανάληψη µελετών και µάλιστα αποκλειστικά του 
ενεργειακού τοµέα) δεν υπάρχει δυνατότητα συντονισµού της ανταγωνιστικής τους συµπεριφοράς, 
ώστε βασίµως να µπορεί να υποστηριχθεί ότι η υπό ίδρυση κοινή επιχείρηση έχει χαρακτήρα 
σύµπραξης και εµπίπτει στο άρθρο 1 του ν.703/77, όπως ισχύει. Και η δυνατότητα συντονισµού της 
ανταγωνιστικής συµπεριφοράς των µητρικών επιχειρήσεων µόνο µε την κοινή επιχείρηση όχι όµως 
και µεταξύ τους, δεν συνεπάγεται τον χαρακτηρισµό της κοινής επιχείρησης ως σύµπραξης. Τέλος, 
ναι µεν οι ιδρυτικές επιχειρήσεις έχουν σηµαντική δραστηριότητα σε γειτονική αγορά µε αυτή της 
κοινής, οι δύο αγορές όµως δεν είναι στενά συνδεδεµένες διότι δεν προέκυψε ότι έχουν κοινά 
χαρακτηριστικά περιλαµβανοµένων της τεχνολογίας, των πελατών, των προµηθευτών και των 
ανταγωνιστών). Εν πάση περιπτώσει ακόµη και αν µία κοινή επιχείρηση οδηγεί σε συντονισµό της 
ανταγωνιστικής συµπεριφοράς των ιδρυτικών επιχειρήσεων, δεν αποκλείεται ο χαρακτηρισµός της 
ως συγκεντρώσεως εφόσον τα στοιχεία συνεργασίας είναι τελικά ήσσονος οικονοµικής σηµασίας 
σχετικά µε την πράξη στο σύνολό της (de minimis). Και από τα στοιχεία που ετέθησαν υπόψη της 
Επιτροπής δεν προέκυψε ότι τα ενδεχόµενα στοιχεία συνεργασίας θα είναι στο σύνολό τους µείζονος 
οικονοµικής σηµασίας. 

VI. Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ.3 του ως άνω νόµου, συµφωνίες, αποφάσεις και 
περιπτώσεις εναρµονισµένης πρακτικής ή κατηγορίες αυτών που εµπίπτουν στην παρ. 1 του 
παρόντος άρθρου, µπορούν να κριθούν, µε απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, ολικά ή µερικά 
ισχυρές, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
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α) συµβάλλουν, µε εύλογη συµµετοχή των καταναλωτών στην ωφέλεια που προκύπτει, στη βελτίωση 
της παραγωγής ή της διανοµής των προϊόντων ή στην προώθηση της τεχνικής ή οικονοµικής 
προόδου, 
β) δεν επιβάλλουν στις οικείες επιχειρήσεις περιορισµούς πέρα από τους απόλυτα αναγκαίους για την 
πραγµατοποίηση των ανωτέρω σκοπών, και 
γ) δεν παρέχουν στις επιχειρήσεις αυτές τη δυνατότητα κατάργησης του ανταγωνισµού σε σηµαντικό 
τµήµα της οικείας αγοράς. 

Εν προκειµένω, η υπό ίδρυση κ.ε. αναµένεται να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας ανάλογες της 
φήµης των µητρικών της εταιριών και να συµβάλλει στην προώθηση της τεχνικής και οικονοµικής 
προόδου, δεδοµένης της επικείµενης απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα αλλά και 
από το γεγονός ότι η εν λόγω εταιρεία θα προέλθει από δύο µεγάλους και ευρέως γνωστούς οµίλους. 
Από τα συγκεντρωθέντα δε από τη Γραµµατεία στοιχεία δεν φαίνεται να εξικνύεται η ανωτέρω 
συντονιστική δράση της κοινής επιχείρησης µέχρι του σηµείου να επιβάλλει στις οικείες επιχειρήσεις 
περιορισµούς που θα υπερβαίνουν αυτούς που είναι απολύτως αναγκαίοι για τη λειτουργία της 
κοινής επιχείρησης. Περαιτέρω δε, η ίδρυση της κοινής επιχείρησης δεν παρέχει στις συµµετέχουσες 
τη δυνατότητα κατάργησης του ανταγωνισµού σε σηµαντικό τµήµα των οικείων αγορών, δεδοµένης 
της διάρθρωσης των εν λόγω αγορών και των µικρών µεριδίων των µητρικών οµίλων σ’αυτές. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Αποφαίνεται κατά πλειοψηφία, ότι η από 29.1.1999 γνωστοποιηθείσα ίδρυση κοινής επιχείρησης από 
τις εταιρείες ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε. φέρει το χαρακτήρα σύµπραξης κατά την έννοια του άρθρου 1 
ν.703/77, όπως ισχύει, και όχι συγκέντρωσης και εποµένως δεν επιλαµβάνεται η Επιτροπή µε βάση 
το άρθρο 4β του ιδίου νόµου. 

Περαιτέρω κρίνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 1 παρ. 3 και 10 παρ. 1 και 2 του 
ν.703/77, όπως ισχύει, και χορηγεί στην υπό κρίση ίδρυση κοινής επιχείρησης ατοµική εξαίρεση 
χρονικής διάρκειας δέκα (10) ετών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας απόφασης. 

Η παρούσα απόφαση εκδόθηκε την 26
η

 Απριλίου 1999. 

Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

              Ο Πρόεδρος 

Η Συντάξασα την Απόφαση 

      Σταύρος Αργυρόπουλος 

     Μελίνα Μουζουράκη   Η Γραµµατέας  

 

Αλεξάνδρα - Μαρία Ταραµπίκου 


